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સુરત મહાનગરપાિલકા યુ.સી.ડી. િવભાગ હ તકની દીનદયાળ અં યોદય યોજના-રા ીય શહેરી આ િવકા િમશન

(DAY-NULM) અંતગત િવિવધ ઘટક જેવાકે, સખી મંડળ, લોનના લાભાથ ઓ, તાલીમના લાભાથ ઓ, પક ઓટો

ોજે ટ, આરો ય િવભાગ હ તકની મા-વા સ ય કાડ ધારક યોજના તેમજ આઈ.સી.ડી.એસ. િવભાગ હ તકની ધાનમં ી
માતૃવંદના અમલીકૃત િવિવધ યોજનાઓના લાભાિ વત લાભાથ ઓ સાથે તા.૦૩/૦૭/'૧૮ના રોજ સાય સ સે ટર
ઓડીટોરીયમ ખાતે મા. મેયર ીની અ ય તામાં "સંવાદ કાય મ" આયોજન કરવામાં આવેલ. આ સંગે ઉપિ થત
મહાનુભાવોને આવકારતા સમાજ ક યાણ, આનંદ મોદ અને સાં કૃિતક સિમિતના અ ય ા ીમતી પલબેન શાહએ
જણા યંુ હતંુ કે યુ.સી.ડી. િવભાગ, આઈ.સી.ડી.એસ િવભાગ તેમજ આરો ય િવભાગની િવિવધલ ી યોજનાઓના અમલ
થકી લોકોને સારા એવા માણમાં લાભો મળેલ છે. જેઓ અિહયાં ઉપિ થત છે તેઓએ િવિવધ લાભ મેળવી પોતાના
પ રવારને ઉપયોગી નીવડેલ છે.

મા.સાંસદ ી દશનાબેન જરદોશએ ાસંિગક ઉધબોધન કરતા જણા યંુ હતંુ કે "કૌશ ય વધન તાલીમ થકી લાભાથ ને
રોજગારલ ી બનાવી વનિવકાસમાં આગળ વધવામાં ખુબસરસ ેરણા પૂરી પાડેલ છે." યોજનાઓના લાભાથ ઓ સાથે
મા.વડા ધાન ી નરે ભાઈ મોદી સાથે થયેલ વાતચીત, Mo. App. વારા સંવાદ, સરકાર ીની યોજનાઓની માિહતી

સામા ય ય કત સુધી પહોચાડવા બાબતોની િવગત રજુ કરી હતી.

સમારંભના અ ય  અને મા.મેયર ી ડો.જગદીશભાઈ પટેલએ અ ય ીય વચન કરતા જણા યંુ હતંુ કે "યુ.સી.ડી.
િવભાગ, આઈ.સી.ડી.એસ િવભાગ તેમજ આરો ય િવભાગ વારા સરકાર ીની િવિવધ યોજનાઓ થકી છેવાડાના માનવીઓ
લાભ મેળવીને પગભર થયા છે. લોકોની ચતા હોય તેમાંથી રચના મક વૃિ  થઇ શકે છે જો કોઈ યિ તને સાધન આપીએ
તો એક યાસ ગણાય પરંતુ તે યિ તને પગભર કરવામાં આવે તો સારી રીતે વન વી શકે છે" લોકોની વેદનાને વાચા
આપી વનિવકાસમાં ગતી સાધી છે તે બાબતના િવિવધ ઉદાહરણો સહીતના ાંતો રજુ કરવામાં આ યા હતા. મા.
મેયર ીએ વધુમા  જણા યંુ હતંુ કે સુરત શહેરની ગિતનંુ કારણ સુરત મહાનગરપાિલકાના સબળ શાસકો અને ની પીડાને
સમજનાર અિધકારીઓ વ ચે યો ય સંકલન છે.

આ સંગે મા.અ ય થાયી સિમિત અિનલભાઈ ગોપલાણી, મા.શાસક પ ના નેતા ી િગ ર શંકર િમ ા,
મા.અ ય ા ગટર સિમિત ીમતી સુધાબેન નાહતા, મા.અ ય  કાયદા સિમિત ી નરેશભાઈ પટેલ, મા.અ ય , લાઈટ એ ડ
ફાયર સિમિત ી િપયુષભાઈ જરીવાલા તથા યુ. સદ ય ીઓએ ઉપિ થત ર ા હતા. આ સંગે યુસીડી િવભાગના
સખીમંડળના બહેનો વારા તેઓ વારા ઉ પા દત થતી િવિવધ વ તુઓનંુ દશન તથા આઈ.સી.ડી.એસ. િવભાગ વારા
વાનગી હરીફાઈ અંતગત તૈયાર કરેલ િવિવધ વાનગીઓનંુ િનદશન કરેલ હતંુ. આરો ય સિમિત ચેરમેન ી અિનલભાઈ
િબ કીટવાલા વારા કાય મની આભારિવિધ  કરવામાં આવેલ હતી.

;DFRFZIFNL G\PZ__ 4  TFP _# q_*qZ_!(4 HG;\5S" lJEFU4 ;]ZT DCFGUZ5Fl,SF TZOYL ;FNZP






