
અખબાર યાદી  

 

સહકાર ખાતાના કતતવ્યનનષ્ઠ નનવતૃ અમદાર અને 

રાજકોટ જજલ્ા સહકાર રરવારના વરરષ્ઠ સદસ્યશ્રી 

એન.એમ.આજડાન ું 73 વષતની વયે રાજકોટ ખાતે દ :ખદ 

નનધન થતાું સહકાર રરવાર શોકગ્રસ્ત થયો.  

 

વશકાય રયલાયનુું વદાચાયી અન ેવોથી લધ ુવોજન્મળીર 

વ્મક્તતત્લ ગણાતા શ્રી નથબુાઇ આજડાનુું તાયીખ 

22/9/2018ના યજ લશરેી વલાયે યાજકટ ખાત ેતભેના 

ારયલારયક નનલાવસ્થાન ેનનધન થયુું છે. વશકાય ખાતાભાું 

ચાય દામકા વરશત જીલનના વાત દામકાની નનષ્કરુંક અન ે

પ્રભાણણક કાયરકદી ધયાલતા સ્લગગસ્થ શ્રી આજડા વાશફે 

વશકાય રયલાયનુું એક ઉભદા અન ેભાનલતાલાદી 

વ્મક્તતત્લ શત ુું.  

ફીજાન ેઉમગી થલા વદામ તત્ય યશતેા શ્રી આજડા 

વાશફેએ વશકાયના મલૂ્મ ખયા અથગભાું આત્ભવાત કમાગ 

શતા અન ેતાના વભગ્ર જીલન દયમ્માન આ મલૂ્મ 

ાળ્મા શતા.  

વાથી કભગચાયી નભત્રની કઈણ વભસ્મા  શમ તનેા ઉકેર 

ભાટે અથાક પ્રમાવ કયી તનેા ઉકેર સધુીનુું પર-અ 

કયીન ેરયણાભરક્ષી કાભગીયી કયલાની તભેની કામગળરૈી 

અનકુયણીમ છે. નનવતૃ થતાું કભગચાયીઓન ેવુંણૂગ ભાન-

વન્ભાન ભે ત ેભાટેના વત્કાય વભાયુંબ મજલા એ તભેન 

આગલ અન ેનલનળષ્ટ ળખ યહ્ય શત અન ેઆ ભાટે 

તલેશ્રી જીલનના અંનતભ રદલવ સધુી રદરથી કાભ કયતાું 

યહ્યા છે. વભસ્માઓથી ઘયેામરેા શમ , તણફમત ખયાફ 

શમ, તભે છતાું વદામ પ્રવન્ન પ્રફુણરત અન ેશવુુંફૂર 

વ્મક્તતત્લ ધયાલતા શ્રી આજડા વાશફે આનથિક ક્સ્થનત તુંગ 

શમ છતાું ફીજાન ેઉમગી થલા ભાટે જીીએપભાથી 

ઉાડ કયીન ેણ ભદદ આતા યશતેા શતા. ફીજા ાવથેી 

ઉછીના રઈન ેણ વખાલત કયલી ત ેતભેન સ્લબાનલક 

ગણુ શત.  

કામદાની જાણકાયી અન ેકામદાનુું શકાયાત્ભક અથગઘટન 

કયી રકન ેઉમગી થલાના સ્લબાલના કાયણ ેવશકાયી 

વુંસ્થાઓ અન ેવશકાયી કભગચાયીઓભા તલે શ્રી રકનપ્રમ 

યહ્યા શતા. આજે ણ વશકાયી વુંસ્થાઑ વાથનેા તભેના 

વફુંધ અતટૂ યહ્યા છે. કામદાનુું કર વને્ટય તયીકે પ્રખ્માત 

થમરેા  શ્રી આજડા વાશફે કઈ ણ વારશત્મ કે કામદાની 

ચડી વાથ ેયાખ્મા લગય પન ઉય વતત ત્લરયત 

ભાગગદળગન આતા યશતેા શતા. કઈન ણ ભફાઈર 

નુંફય ભાુંગ તભેન ેભઢે શમ ત્લરયત શાજય કયી આ.ે 

ગજફની માદળક્તત ધયાલતા નખી ભાટીના અનખા 

ભાણવ શતા.  

વયકાયી અન ેવશકાયી કામગનુું અદભતૂ વુંકરન કયલાની 

લશીલટીળક્તત, નખનળ પ્રભાણણક , કભગઠ  અન ે

અકે્ષાનલશીન નનભોશી જીલન ળરૈી ધયાલતા શ્રી આજડા 

વાશફે વફુંધ નનબાલી જાણતા શતા. દઢ ભનફ 

ધયાલત ુું એક વુંલદેનળીર વ્મક્તતત્લ ણક્ષનતજભાું નલરન થઈ 

ચકૂ્ુું છે. વદ્દગતના આત્ભાની ળાુંનત ભાટે વશકાય રયલાયે 

પ્રાથગના કયીન ેતભેન ેશ્ર્દ્ાુંજરી અગણ કયી છે. વદ્દગતનુું 

ફવેણુું તાયીખ 24/9/2018ન ેવભલાયના યજ વાુંજના 

4.00 થી 6.00 કરાક સધુી “ણુણિભા કૉમ્યનુનટી શૉર” 

ભામાણી ચક ફકેફન ળનિંગ વને્ટય ાવ ેયાજકટ ખાત ે

યાખલાભા આલરે છે. 

 

   


