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-: અખફાયી માદી:

‘ઇન્ડિયા સાઈક પોર ચેડજ’ ચેેડજ અંતર્ગ ત મ્યનુ ન.
કનિનરશ્રી ઉદદત અગ્રળાે કરે  અીને
અનધકારીઓ/કિગચારીઓ દ્વારા નનરં તર પ્રનતસાદ
ુ ળારે ણ િનાના અનધકારીઓ/કિગચારીઓ
સતત આજે છટ્ઠા શક્ર
ુ ી સાયક કે ચાીને આળ-જા કરી
ઘરે થી ઓપીસ સધ
તાયીખ: ૧૩-૧૧-૨૦૨૦
યાજકોટ ળશેયને વામકર ફ્રેન્ડરી ફનાલલા અને નાગરયકોને વામકરનો ઉમોગ કયલા
ભાટે પ્રોત્વારશત કયલાના ઉદે શ્મથી સ્ભાટટ વીટીઝ મભળન દ્વાયા ‘ ઇન્ન્ડમા વામકર પોય ચેન્જ ’
ચેરેન્જની ળરૂઆત કયલાભાાં આલેર છે . આ ચેરેન્જભાાં યાજકોટ વશીત ૯૫ ળશેયોએ બાગ રીધેર
છે . ળશેયભાાં 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 શુક્રલાયે ઓરપવે આલલા-જલા
ભાટે ોતાના ટુ વ્શીકર કે પોય વ્શીકરનો ઉમોગ ન કયાતા વામકર, ચારીને કે ભાવ ટ્રાન્વોટટ નો
ઉમોગ કયે તે અંગે મ્યુમન. કમભળનયશ્રી ઉરદત અગ્રલારે અીર કયે ર શતી જેને ભનાના
અમધકાયીઓ/કભટચાયીઓ દ્વાયા મનયાં તય પ્રમતવાદ ભી યહ્યો છે . મ્યુમન. કમભળનયશ્રી ઉરદત અગ્રલાર
તથા નામફ મ્યુમન. કમભળનયશ્રીઓ વરશતના અમધકાયીઓ/કભટચાયીઓ વતત છટ્ઠા શુક્રલાયે ણ
ઘયે થી ઓપીવ સુધી વામકર અથલા ચારીને ઓપીવ આલ-જા કયી શતી.
મ્યુમન. કમભળનયશ્રીએ લધુભાાં જણાવ્યુ ાં શતુ ાં કે, વામકરએ ટ્રાન્વોટે ળન ભાટે ના એક વાયા
મલકલ્ની ઉરબ્ધધ છે , માટલયણના વાંયક્ષણ ભાટે તેભજ તાંદુયસ્ત આયોગ્મ પ્રાપ્ત કયલાભાાં
ઉમોગી થામ છે . શારની રયસ્સ્થમતને ધ્માનભાાં યાખીએ જોઈએ ટી ળયીયને તાંદુયસ્ત યાખવુ ાં ખુફ
જરૂયી છે , ળશેયના તભાભ રોકો વામકરનો લધુ ડતો ઉમોગ કયે જેના ભાટે વયકાયશ્રી દ્વાયા
વામકર ખયીદી ય વફવીડી ણ આલાભાાં આલે છે . વામકલરિંગ કયલાથી જીલન યે ખા ફદરી
ળકામ છે . મવટીભાાં વામકરનો ઉમોગ કયલાથી પ્રદુણ થતુ ાં અટકાલી ળકામ છે . ટ્રારપકની
વભસ્માભાાં નોંધાત્ર ઘટાડો કયી ળકામ છે . ોતાનુ ાં સ્લાસ્્મ ણ તાંદુયસ્ત યશે છે .

ભશાનગયાલરકાના અમધકાયીઓ અને કભટચાયીઓને મ્યુમન. કમભળનયશ્રીએ અીર કયી
શતી કે, વપ્માશભાાં એક રદલવ શુક્રલાયે ઘયે થી ઓપીવ આલલા

– જલા ભાટે ોતાના લાશનોને

ફદરે વામકર અથલા ૈદર કે મવટી ફવનો ઉમોગ કયીએ. કભટચાયીઓને અીર કયાતાની વાથે
મ્યુમન, કમભળનયશ્રી ઉરદત અગ્રલારે ળરૂઆત ોતાનાથી કયે ર અને વતત આજે છટ્ઠા શુક્રલાયે
ોતાના મનલાવસ્થાનેથી વેન્ટ્રર ઝોન ઓપીવ સુધી વામકલરિંગ કયીને આવ્મા ફાદ ોતાની
કાભગીયીની ળરૂઆત કયી શતી. ઉયાાંત નામફ મ્યુમન. કમભળનયશ્રીઓ વરશતના
અમધકાયીઓ/કભટચાયીઓ આજે વામકર રઈને ઓપીવ આલ-જા ઉયાાંત રપલ્ડભાાં ણ વામકર
રઈને કાભગીયી કયળે.
સાઇકલિંર્થી િલે અનેક પાયદા


ટ્રાન્સ્ોટે ળન ભાટેનો એક વાયો મલકલ્



માટલયણના વાંયક્ષણભાાં ઉમોગી થામ



વાઇકલરિંગ કયનાયનુ ાં આયોગ્મ વારુાં યશે
(જન સંકગ અનધકારી)
રાજકોટ િહાનર્રાલકા

