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-: અખફાયી માદી:- 

ગયા શકુ્રળારે ફહોલો પ્રતિસાદ મળ્યા ફાદ આજે ણ મનાના 
અતધકારીઓ/કમમચારીઓએ મ્યતુન. કતમનરશ્રીએ કરે અીને 

હૃદયથી આળકારી : સાયક ર કે ચાીને ઓપીસ આવ્યા  
 

‘ઇન્ડિયા સાઈક પોર ચેડજ’ ચેેડજ અંિગમિ મના સહીિ હરેની 
અડય સસં્થાઓએ ણ મ્યતુન. કતમનરશ્રીની અીને આળકારી 

 

હા જ કોરોનાને મ્હાિ આીને પરજ ર રિ પરેા અતધકારીઓ ણ 
ઘરેથી ઓપીસ સધુી ચાીને આવ્યા 

 

ગઈકાે સાજંે ણ રાજકોટના પ્રખ્યાિ સાયકીસ્ટ સાથે મ્યતુન. કતમનરશ્રી, નાયફ 
મ્યતુન. કતમનરશ્રીએ ફી.આર.ટી.એસ. સાયક ટે્રક ર સાઈકીંગ કયુું 

 

તાયીખ: ૧૬-૧૦-૨૦૨૦ 





 

યાજકોટ ળશયેને વામકર ફે્રન્ડરી ફનાલલા અને નાગરયકોને 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 ગમા શકુ્રલાયે 
ભનાના અમધકાયીઓ/કભટચાયીઓ દ્વાયા ફશોો પ્રમતવાદ ભળ્મો શતો, ઉયાાંત આજે ણ તભાભ 



અમધકાયીઓ/કભટચાયીઓએ મ્યમુન. કમભળનયશ્રીએ કયેર અીરને હૃદમથી સ્લીકાયી વામકલરિંગ  
કયીને અથલા તો ચારીને ઓપીવ આવ્મા 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 આજે ભોટી વાંખ્માભાાં 
અમધકાયીઓ/કભટચાયીઓ ોતાના ઘયેથી ઓપીવ સધુી ૈદર આવ્મા શતા. યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકા વશીત ળશયેની અન્મ વાંસ્થાઓએ ણ મ્યમુન. કમભળનયશ્રી દ્વાયા કયલાભાાં આલેર 
અીરને આલકાયી શતી જેભાાં ફીગ ફજાય, આન ગ્રુ ઓપ કાંની, પોર્ચયુટન શોટર, રક્રસ્ટર ભોર, 
યાજકોટ નાગરયક વશકાયી, અમતૃા શોસ્સ્ટર વરશતની અન્મ વાંસ્થાઓના સ્ટાપ ણ આજે ટુ 
વ્શીકરને ફદરે વાઈકર કે ૈદર ઓપીવ આવ્મા શતા. 

મ્યમુન. કમભળનયશ્રીએ આ અંગે જણાવ્યુાં શત ુાં કે, યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના સ્ટાપ વશીત 
ળશયેની અન્મ વાંસ્થાઓ ણ અભાયી વાથે જોડાઈ છે. ોતાની વાંસ્થાભાાં પયજ ફજાલતા 
કભટચાયીઓ ણ આજે વાઈકર રઈને ઓપીવ આલ-જા કયે છે. રોકો વામકલરિંગ પ્રત્મે લધ ુજાગતૃ 
ફને અને વામકરએ ટ્રાન્વોટેળન ભાટેના એક વાયા મલકલ્ની ઉરબ્ધધ છે, માટલયણના 
વાંયક્ષણ ભાટે તેભજ તાંદુયસ્ત આયોગ્મ પ્રાપ્ત કયલાભાાં ઉમોગી થામ 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 ૧૦:૧૫ લાગ્મે ોતાના 
મનલાવસ્થાનેથી વેન્ટ્રર ઝોન ઓપીવ સધુી વામકલરિંગ કયીને આવ્મા ફાદ ોતાની કાભગીયીની 
ળરૂઆત કયી શતી.  

 

         શાર જ કોયોના લાઇયવને મ્શાત આીને ોતાની પયજ ય યત આલેરા અમધકાયીઓ 
ણ મ્યમુન. કમભળનયશ્રીએ કયેર અીરને હૃદમથી આલકાયી શતી. જેભાાં નામફ આયોગ્મ 
અમધકાયીશ્રી ડો. ાંકજ યાઠોડ અને જન વાંકટ અમધકાયીશ્રી ભેુળ યાઠોડ આજે ોતાના ઘયેથી 
ઓપીવ સધુી ૈદર આવ્મા શતા. ડો. ાંકજ યાઠોડ ૨.૪૭ કી.ભી. અને શ્રી ભેુળ યાઠોડ ૦૬ કી.ભી. 
ચારીને ઓપીવ આવ્મા શતા. જેઓ શાર જ કોયોના લાઇયવ વાભે રડીને ોતાની પયજ ય શાજય 
થમેર છે.  
        આ એક ઉભદા ઉદાશયણ છે કે કોમલડ-૧૯ ની વાભે છેલ્રા ૬ ભાવથી રદલવ-યાત જોમા 
લગય કે યજા રીધા લગય અમલયત કાભગીયી કયી છે અને જમાયે ોતાને કોયના ોલઝરટલ આવ્મો 



તો ણ ગબયામા મલના કોયોનાને મ્શાત આી તતુટ જ ોતાની પયજ સ્લીકાયી શતી. વાથોવાથ 
મ્યમુન. કમભળનયશ્રીની અીરને ણ હૃદમથી આલકાયી અન્મ રોકો ભાટે પ્રયણાદામી ફન્મા છે.    
 ગઈકાર વાાંજે ૦૭:૦૦ લાગ્મે ણ ળશયેના પ્રખ્માત વામકલરિંગ ગ્રુ જેલા કે યાજકોટ 
વામકર ક્રફ, યાજકોટ યેન્ડોનીમવટ વાથે મ્યમુન. કમભળનયશ્રી ઉરદત અગ્રલાર, નામફ કમભળનયશ્રી 
ફી. જી. પ્રજામત, શ્રી એ. આય. મવિંઘ, શ્રી વી. કે. નાંદાણીએ ફી.આય.ટી.એવ. વામકર ટે્રકની યાઈડ 
કયી શતી. ળશયેીજનો વામકલરિંગ કયે અને સ્ેમળમર વામકલરિંગ ભાટે ફનાલલાભાાં આલેર વામકર 
ટે્રકનો રોકો લધનેુ લધ ુઉમોગ કયે તેભ મ્યમુન. કમભળનયશ્રીએ કહ્ુાં શત ુાં. 
 
સાઇકલિંગથી મલે અનેક પાયદા 
 

 ટ્રાન્સ્ોટેળન ભાટેનો એક વાયો મલકલ્ 

 માટલયણના વાંયક્ષણભાાં ઉમોગી થામ  

 વાઇકલરિંગ કયનાયનુાં આયોગ્મ વારુાં યશ ે

 
(જન સંકમ અતધકારી) 

રાજકોટ મહાનગરાલકા  


