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-: અખફાયી માદી :- 

"ગ્રોફર સાઈકલરિંગ સસટીઝ કેમ્ેઈન"નાાં 
૨૫ રાઈટહાઉસ સસટીઝભાાં સાભેર થલા 
યાજકોટને આઈ.ટી.ડી.ી.ન ાં સનભાંત્રણ :  

========= 

ઇન્સ્ટિિયિૂ પોય ટ્રા્સોિટ  એ્ડ ડેવરોભે્િ ોલરસી (આઈ.િી.ડી.ી.), ્યમુોર્ટ  દ્વાયા 
સને-૨૦૨૫ સધુીભાાં વવશ્વબયનાાં કુર ૨૫૦ શહયેોને આ અલબમાનભાાં સભાવેશ ર્યવા 
તથા ૨.૫ ર્યોડ રોર્ોને સેઈપ સાઈર્લરિંગ ઈ્રાટટ્રક્ચય ઉરબ્ધ ફનાવવાનો િાગેિ 

================================= 
તા. ૨૭-૦૯-૨૦૨૧ 

ઇન્સ્ટટટયટૂ પોય ટ્રા્સોટટ  એ્ડ ડેલરોભે્ટ ોલરસી (આઈ.ટી.ડી.ી.), ્ય મોકટ દ્વાયા 

"ગ્રોફર સાઈકલરિંગ સસટીઝ કેમ્ેઈન"નાાં ૨૫ રાઈટહાઉસ સસટીઝભાાં યાજકોટને ણ આભાંત્રણ 

આલાભાાં આલેર છે. સને-૨૦૨૫ સ ધીભાાં ૨.૫ કયોડ રોકોને સેઈપ સાઈકલરિંગ ઈ્રાટટ્રક્ચય 

ઉરબ્ધ ફનાલલાનાાં રક્ષમાાંક સાથે આ પ્રથભ ૨૫ રાઈટહાઉસ સસટીઝ  (દદળાદળટક અને 

ભાગટદળટક ળહયેો) સલશ્વબયના ક ર ૨૫૦ ળહયેોને આ ભેગા અલબમાનભાાં જોડલા ભાટે પે્રદયત કયે તેવ ાં 

આમોજન કયલાભાાં આલેર છે. આઈ.ટી.ડી.ી. દ્વાયા "લર્લડટ ફાઈસસકર ડે" તા.૩જી જ ન, ૨૦૨૧ના 

યોજ "ગ્રોફર સાઈકલરિંગ સસટીઝ કેમ્ેઈન" લર્ચય ુંઅરી રો્ચ કયલાભાાં આલેર. આગાભી નલેમ્ફય 



ભાસભાાં મોજાનાય ગ્રોફર ક્રાઈભેટ ચે્જ કો્પય્સભાાં આ કેમ્ેઈન સત્તાલાયયીતે રો્ચ કયલાભાાં 

આલળે, તેભ ભાન. ભેમયશ્રી ડો. પ્રદદ ડલ, ટટેન્ડિંગ કસભટીના ચેયભેન શ્રી પ ષ્કયબાઇ ટેર અને 

મ્ય સન. કસભળનય શ્રી અસભત અયોયાએ જણાવય ાં હત  ાં. 

 

અતે્ર એ ઉર્લરેખનીમ ફનળે કે, બાયત સયકાયશ્રી દ્વાયા ટભાટટ  સસટી સભળન હઠે ચરાલામેરા 

અલબમાન "ઇન્ડમા સાઈકર પોય ચે્જ કેમ્ેઈન" હઠે યાજકોટ ળહયેે બાયતના ૧૧ ળહયેોભાાં ટથાન 

ભેવય ાં હત  ાં. ઉયાાંત રૂ. ૧ કયોડનો પ યટકાય ણ ભળ્મો હતો. સાઈકલરિંગ કે્ષતે્ર અ્મ ળહયેોને 

પે્રયણા આી ળકે તેલા યાજકોટના ઉત્સાહને નજય સભક્ષ યાખી આઈ.ટી.ડી.ી.નાાં નેતતૃ્લભાાં હાથ 

ધયલાભાાં આલેરા આ લૈસશ્વક અલબમાનભાાં ૨૫ રાઈટહાઉસ ળહયેોની સાંદગી કયલાભાાં આલી યહી 

છે જેભાાં રોકોને સેઈપ સાઈકલરિંગ ઈ્રાટટ્રક્ચય ઉરબ્ધ ફનાલી સલશ્વના અ્મ ળહયેોને ણ આ 

ભાટે પે્રદયત કયલાભાાં આલળે. ૨૫ રાઈટહાઉસ ળહયેોને આઈ.ટી.ડી.ી. ભાયપત ટેકસનકર સહમોગ 

પ્રાપ્ત થળ.ે 

 આઈટી.ડી.ી. દ્વાયા "ગ્રોફર સાઈકલરિંગ સસટીઝ કેમ્ેઈન" હઠે ક ર ૨૫૦ ળહયેોને સેઈપ 

સાઈકલરિંગ કે્ષતે્ર ચેમ્મ્મન સસટી તયીકે તૈમાય કયલાની સાથે સને-૨૦૫૦ સ ધીભાાં ૪૦૦ સભલરમન 

ટન જેટરો કાફટન લાતાલયણભાાં બતો અટકાલલાનો ધ્મેમ યહરેો છે. સલશ્વબયના આ ૨૫૦ ળહયેો 

અ્મ ળહયેો ભાટે દદળાદળટક ફની યહળેે. 

 

(જન સાંકટ અસધકાયી) 
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