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-: અખફાયી માદી: 

‘ઇન્ડિયા સાઈક પોર ચેડજ’ ચેેડજ અંતર્ગત મ્યનુન. 
કનિનરશ્રી ઉદદત અગ્રળાે કરે અીનો 
અનધકારીઓ/કિગચારીઓ દ્વારા ફહોલો પ્રનતસાદ 

 

કનિનર બ્રાડચના એક કિગચારી ાાંચ કી.િી. ચાીને ઓપીસે આળતા મ્યનુન. કનિનરશ્રીએ બફરદાવ્યા 
 

તાયીખ: ૦૯-૧૦-૨૦૨૦ 

 

યાજકોટ ળશયેને વામકર ફે્રન્ડરી ફનાલલા અનેનાગરયકોને વામકરનો ઉમોગ કયલા ભાટે 
પ્રોત્વારશત કયલાના ઉદેશ્મથી સ્ભાટટ  વીટીઝ મભળન દ્વાયા ‘ ઇન્ન્ડમા વામકર પોય ચેન્જ ’ ચેરેન્જની 



ળરૂઆત કયલાભાાં આલેર છે. આ ચેરેન્જભાાં યાજકોટ વશીત ૯૫ ળશયેોએ બાગ રીધેર છે. ળશયેભાાં 
વામકલરિંગને પ્રોત્વાશન ભે, પ્રદુણભાાં ઘટાડો થામ તેભજ ટ્રારપકની વભસ્મા શલી ફને તે ભાટે 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા મલમલધ ગરાઓ રઇ યહ્ુાં છે, જે અંતગટત યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના 
તભાભ અમધકાયીઓ / કભટચાયીઓ શલેથી દય શકુ્રલાયે ઓરપવે આલલા-જલા ભાટે ોતાના ટુ 
વ્શીકર કે પોય વ્શીકરનો ઉમોગ ન કયાતા વામકર, ૈદર કે ભાવ ટ્રાન્વોટટનો ઉમોગ કયે તે 
અંગે મ્યમુન. કમભળનયશ્રી ઉરદત અગ્રલારે અીર કયેર શતી જેનો ભનાના 
અમધકાયીઓ/કભટચાયીઓ દ્વાયા ફશોો પ્રમતવાદ પ્રાપ્ત થમો શતો, તેભજ કમભળનય બ્રાન્ચના એક 
કભટચાયી શ્રી બાલેળબાઈ કાયેરીમા ોતાના ઘયેથી ઓપીવ સધુીનુાં અંતય ાાંચ કી.ભી. ચારીને 
આલતા મ્યમુન. કમભળનયશ્રીએ તેભને લફયદાવ્મા શતા.  

 

આજે મ્યમુન. કમભળનયશ્રી ઉરદત અગ્રલાર વશીત નામફ મ્યમુન. કમભળનયશ્રી ફી. જી. 
પ્રજામત, શ્રી એ. આય. મવિંઘ, શ્રી વી. કે. નાંદાણી તેભજ ત્રણેમ ઝોનના અમધકાયીઓ અને 
કભટચાયીઓ વામકલરિંગ કયીને ઓપીવ આવ્મા શતા તેભજ રપલ્ડભાાં ણ વામકર રઈને કાભગીયી 
કયી શતી.  

 

મ્યમુન. કમભળનયશ્રીએ લધભુાાં જણાવ્યુાં શત ુાં કે, વામકરએ ટ્રાન્વોટેળન ભાટેના એક વાયા 
મલકલ્ની ઉરબ્ધધ છે, માટલયણના વાંયક્ષણ ભાટે તેભજ તાંદુયસ્ત આયોગ્મ પ્રાપ્ત કયલાભાાં 
ઉમોગી થામ છે. શારની રયસ્સ્થમતને ધ્માનભાાં યાખીએ જોઈએ ટી ળયીયને તાંદુયસ્ત યાખવુાં ખફુ 
જરૂયી છે, ળશયેના તભાભ રોકો વામકરનો લધ ુડતો ઉમોગ કયે જેના ભાટે વયકાયશ્રી દ્વાયા 
વામકર ખયીદી ય વફવીડી ણ આલાભાાં આલે છે. વામકલરિંગ કયલાથી જીલન યેખા ફદરી 
ળકામ છે. મવટીભાાં વામકરનો ઉમોગ કયલાથી પ્રદુણ થતુાં અટકાલી ળકામ છે. ટ્રારપકની 
વભસ્માભાાં નોંધાત્ર ઘટાડો કયી ળકામ છે. ોતાનુાં સ્લાસ્્મ ણ તાંદુયસ્ત યશ ેછે. 

 

ભશાનગયાલરકાના અમધકાયીઓ અને કભટચાયીઓને મ્યમુન. કમભળનયશ્રીએ અીર કયી 
શતી કે, વપ્માશભાાં એક રદલવ શકુ્રલાયે ઘયેથી ઓપીવ આલલા – જલા ભાટે ોતાના લાશનોને 
ફદરે વામકર અથલા ૈદર કે મવટી ફવનો ઉમોગ કયીએ. કભટચાયીઓને અીર કયાતાની વાથે 
મ્યમુન, કમભળનયશ્રી ળરૂઆત ોતાનાથી જ કયેર શતી. આજે વલાયે ૧૦:૩૦ લાગ્મે ોતાના 
મનલાવસ્થાનેથી વેન્ટ્રર ઝોન ઓપીવ સધુી વામકલરિંગ કયીને આવ્મા ફાદ ોતાની કાભગીયીની 
ળરૂઆત કયી શતી.  

 



મ્યમુન. કમભળનયશ્રીની અીરનો અમધકાયીઓ/કભટચાયીઓભાાં ફશોો પ્રમતવાદ ભળ્મો શતી. 
વપ્તાશભાાં એક રદલવ વામકર રઈને ઓપીવ આલવુાં, રપલ્ડભાાં કાભગીયી કયલા જવુાં મલગેયે જેલી 
કાભગીયી ભાટે ોતાના ટુ વ્શીકરનો ઉમોગ ન કયાતા વામકરનો ઉમોગ કયીને કાભગીયી કયી 
શતી. 
 

સાઇકબિંર્થી િલે અનેક પાયદા 
 

 ટ્રાન્સ્ોટેળન ભાટેનો એક વાયો મલકલ્ 

 માટલયણના વાંયક્ષણભાાં ઉમોગી થામ  

 વાઇકલરિંગ કયનાયનુાં આયોગ્મ વારુાં યશ ે

 
(જન સાંકગ અનધકારી) 

રાજકોટ િહાનર્રાબકા  


