
 

 

 

         તા. 22/05/2017  
ુ વીસીએલ ની ર જ ટડ કચેર  મહસાણા ખાતે  

“Anti Terrorism Day” ની ઉજવણી : 
િવષય:- Observance of Anti - Terrorism Day  

સદંભ:- 1. બુી/112017/1489/ક1 તા. 20-05-2017.  
 2. વુીએનએલ-ગવ.રફ.-2017-864 તા. 22-05-2017. 
 3. ુ વીસીએલ./ર .કચેર /એચ.આર./1630 તા. 22-05-2017. 
 

ઉપરો ત સદં ભત પ રપ  તગત તેમજ હૃ િવભાગ ના તા. 19-05-2017 ના પ  ના અ સુધંાને 
.ુ .વી.સી.એલ. િનગિમત કચેર , મહસાણા ારા તા. 22-05-2017 ના રોજ પ રપ  ન.ં1630 

તા.22-05-2017 ના રોજ Anti - Terrorism Day ની ઉજવણી ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ મા ં
મહસાણા થત કચેર  ના દરક અિધકાર ઓ અને કમચાર  ઉ સાહભેર જોડાયેલ.  

સમ ત કમચાર  ગણ િનધા રત સમયે .ુ .વી.સી.એલ., િનગાિમત કચેર , મહસાણા ખાતે માનનીય 
મેને જગ ડર ટર ી ની આગેવાની હઠળ Anti - Terrorism Day ની ઉજવણી બાબતે ઉપ થત રહલ. 
માનનીય મેને જગ ડર ટર ી, ુ ય ઈજનેર ી(ઓપી), જનરલ મેનેજર ી(ફાઇના સ), િવશેષ મહા 
બધંક ી(એચ.આર.), અિધક ુ ય ઈજનેર ી(િસિવલ), અિધક ુ ય ઈજનેર ી(પીએ ડપી), અિધક 
ુ ય ઈજનેર ી(ટક)  તેમજ અ ય અિધકાર ીઓ અને દરક કમચાર ઓ ારા આતકંવાદ ના દુ  િવષે  

ચચા  િવચારણા કરવામા ંઆવેલ. માનનીય મેને જગ ડર ટર ી ના વરદ હ તે તમામ અિધકાર ીઓ 
તેમજ કમચાર ઓ ને આતકંવાદ અને હસા નો ઢતા વૂક િવરોધ કરવા તેમજ સમાજ મા ંશાિંત, 
સદભાવના ળવી રાખવા ગે ના િન ઠા વૂક શપથ હણ કરાવવામા ંઆવેલ.  

  



 

 

શપથ 

“ હમ ભારતવાસી અપને દશ ક  અ હસા એવમં સહનશીલતા ક  પરંપરા મે ઢ િવ ાસ રખતે હ તથા 
િન ઠા વૂક સપથ લેતે હ ક  હમ સભી કારક તકવાદ ઓર હસા કા ડટકર િવરોધ કરગે. હમ 
માનવ િત ક સભી વગ  ક બીચ શાિંત, સામા જક સદભાવ તથા જુ જૂ કાયમ કરને ઔર માનવ 
વન ૂ યો કો ખતરા પ ુચાનેવાલી ઓર િવઘટનકાર  શ તય  સે લડને ક  ભી સપથ લેતે હ.”  

 

-અ હસા પરમો ધમ- 
 


