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BAYONNOMASI 

                                                                                                             Qatnashdilar:  

                                                 Каsaba uyushma qo„mitasi raisi- B.R. Маdjitova                                                      

                                 Ма‟naviyat va ma‟rifat  uslubshunosi - M.K. Ilxamxadjayeva                                          

Jami: Korxonaning barcha (erkak ishchi-xodimlari 668 nafar) ishchi-xodimlari 

 

Kun tartibi: 

         1. “Toshkent yo„lovchi  vagonlarini  qurish  va  ta‟mirlash  zavodi” AJda                         

14-yanvar kuni Kasaba uyushmasi qoʻmitasi  raisi  B.R.Madjitova oʻz 

yordamchilari bilan korxonamiz erkak ishchi – xodimlarini  ishga kelishlarini  kuy 

va taronalar bilan koʻtaringki  kayfiyatda  kutib  olishi. 

        2.  Oʻtkazilgan tadbir  dasturida korxona Kasaba uyushmasi qoʻmitasi  raisi  

B.R.Madjitova  tabrigi  va  erkak Rahbar –xodimlarga  sovgʻalar topshirilishi. 

 

            “Toshkent yo„lovchi  vagonlarini  qurish  va  ta‟mirlash  zavodi” AJda  

2022-yil yanvar oyida “14-yanvar – Oʻzbekiston Qurolli kuchlari tashkil 

etilganining 30 yilligi va Vatan himoyachilar kuni” ga bagʻishlangan madaniy-

marifiy tadbir oʻtkazildi. Tadbirni Kasaba uyushmasi  qoʻmitasi  raisi 

B.R.Madjitova  va  Manaviyat va ma‟rifat uslubshunosi  M.K.Ilxamxadjayeva 

bilan birgalikda tayyorladi. 14-yanvar kuni Kasaba uyushmasi qoʻmitai raisi 

B.R.Madjitova va oʻzining yordamchilari bilan korxonamiz erkak ishchi-

xodimlarni  kelishlarini  kuy va taronalar bilan koʻtaringki ruhda kutib oldilar. 

Kunning ikkinchi yarimida tadbir “Toshkent yo„lovchi  vagonlarini  qurish  va  

ta‟mirlash  zavodi”  AJning  majlislar   zalida boʻlib oʻtdi.                                                         

               Majlisni Kasaba uyushmasi qoʻmitasi  raisi  B.R.Madjitova kirish soʻzi 

bilan ochib, majlis qatnashchilarini va korxonamizning barcha erkak xodimlarini                              

14-yanvar Vatan ximoyachilari kuni bilan samimiy muborakbod etamiz deb soʻzini 

davom ettirar ekan, sizlarga hamisha yurt ozodligi va obodligi, oilalar tinchligi va 

farovonligi yoʻlida bugungi kunda va kelajakda jahon standartlariga mos keladigan 

vagonlarni ishlab chiqarishingizda sizga sabr toqat, metndek iroda, kuch va gʻayrat 

tilagan holda oʻz ishonchimizni bildiramiz. Xalqimizda “Yigit omon 



boʻlsa,qoʻrgʻon salomat” degan gap bor. Shunday ekan doimo bu oltin boshingiz 

toshdan boʻlsin deb, soʻng soʻzni ma‟naviyat va ma‟rifat uslubshunosi 

M.K.Ilxamxadjayevaga berdi. U oʻz soʻzida korxona ishchi xodimlarini                            

“14-yanvar- Vatan ximoyachilar kuni” munosabati bilan sizlarni  chin dildan 

muborakbod etib, Oʻzbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar tashkil topgan kun 

ya‟ni:  1992-yil 14-yanvar kuni sobiq Sovet armiyasidan Oʻzbekiston Respublikasi 

Qurolli kuchlar ajralib chiqqan kun. Oʻzbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti 

I.A.Karimov tashabbusi bilan 14-yanvar – Vatan himoyachilar kuni etib 

tayinlaganligi va bu bayramni Vatanimiz himoyachilari har yili katta 

muvaffaqiyatlar bilan kutib olishlari, ona yurtimiz har doim oʻzining mard, jasur 

yigitlari bilan faxrlanib kelganligi, yigitlarimiz ota-ona va oilasini, oʻzi 

yashayotgan yurt tuprogʻini muqaddas bilib, Vatan himoyasi uchun doimo shay 

turishni oʻzlarining eng oliy burchlari deb hisoblashini, Vatanni himoya qilish 

asosan yigitlar zimmasida boʻlganligi bois, oilada ularda oʻgʻil bolalar tarbiyasiga 

alohida e‟tibor berilishi, ularni mustahkam irodali, qat‟iyatli, yurt uchun fidoyi 

insonlar qilib tarbiyalashganliklari va tarbiyalashayotganliklari haqida ma‟ruza 

qildi va korxona ayollari tomonidan tayyorlangan tabrik videorolik namoyish 

etildi. 

            Jannatmakon Oʻzbekistonimiz, xalqimiz, oila a‟zolaringiz baxtiga doimo 

sogʻ-salomat boʻlinglar deb ayol ishchi-xodimlar soʻzlariga yakun yasadi. Tadbir 

soʻngida  Kasaba  uyushma  qoʻmitasi  tomonidan  esdalik  sovgʻalari  tarqatildi.   

Tabrik va ma‟ruzani zavodimiz erkaklari tinglab, oʻz minnatdorchiliklarini 

bildirgan  holda  olqishlashdi. 

 

 



 

 

 

 

 


