
 

 

 

 

 

 

                     

-: અખફાયી માદી :- 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, યોટયી ભીડટાઉન રામબે્રયી અને સયુક્ષા વેત ુ

વોવામટી દ્વાયા તા. ૧૩-૦૧-૨૦૧૯ ના યોજ યોરેક્વ વામકરોપનનુું આમોજન 
 

તા.૧૧-૦૧-૨૦૧૯  
 યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, યોટયી ભીડટાઉન રામબે્રયી અને સયુક્ષા વેત ુવોવામટી 
દ્વાયા આગાભી તા. ૧૩-૦૧-૨૦૧૯ ને યવલલાયે વલાયે ૪:૩૦ લાગ્મે યોરેક્વ વામકરોપનનુું 
આમોજન કયલાભાું આલેર છે.  ળશયેીજનો વાઈકરીંગ જેલા નોનભોટયાઈઝડ ટ્રાન્વોટેળન 
વલકલ્ અનાલે અને પ્રદુણ ઓછું કયલાભાું વશમોગી ફને તેલા આળમ વાથે યોરેક્વ 
વામકરોફ્નનુું આમોજન કયલાભાું આવ્ુું છે. આ આમોજનભાું ફશોી વુંખ્માભાું ળશયેીજનો 
બાગ રે, તેભ મ્્વુન. કવભળનયશ્રી ફુંછાવનવધ ાનીએ જણાવ્ુું શત ુું. 
  મ્્વુન. કવભળનયશ્રીએ લધભુાું જણાવ્ુું શત ુું કે, આ યોરેક્વ વામકરોફ્નભાું કુર ત્રણ 
પ્રકાયના રૂટ પ્રભાણે કેટેગયી યાખલાભાું આલેર છે. એક ૨૫ કી.ભી.ની કેટેગયી, ફીજી ૫૦ 
કી.ભી.ની કેટેગયી અને ત્રીજી ૭૫ કી.ભી. કેટેગયી યાખલાભાું આલી છે. જે વમક્ક્ત વભમ 
ભમાાદાભાું યેરી ણૂા કયળે તેલા તભાભ રોકોનો ડ્રો કયી યુષ્કાય આલાભાું આલળે. 

૨૫ કી.ભી. ના રૂટભાું યેવકોા ફારબલનથી ળરૂ કયીને અંડયબ્રીજ -> કારાલડ યોડ-> 
ન્્ ુયીંગ યોડ-> ઘુંટેશ્વય-> ભાધાય ચોકડી-> જાભ ટાલય-> આય. લલ્ડા-> યેવકોા થઈને 
ફારબલનના ગેઈટ ાવે સધુી યશળેે.  

૫૦ કી.ભી. ના રૂટભાું યેવકોા ફારબલનથી ળરૂ કયીને અંડયબ્રીજ-> કારાલડ યોડ-> 
ન્્ ુયીંગ યોડ-> ચોકીધાણી-> એલ્ડોયાડો ાકા (તમાુંથી યીટના)-> ભાધાય ચોકડી-> જાભ 
ટાલય-> આય. લલ્ડા-> યેવકોા થઈને ફારબલનના ગેઈટ ાવે સધુી યશળેે.  

૭૫ કી.ભી. ના રૂટભાું યેવકોા ફારબલનથી ળરૂ કયીને અંડયબ્રીજ-> કારાલડ યોડ-> 
ન્્ ુયીંગ યોડ-> ચોકીધાણી-> બાયત શોટર-> ડેારીમા ફવ સ્ટો(તમાુંથી યીટના) ભાધાય 
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ચોકડી-> જાભ ટાલય-> આય. લલ્ડા-> યેવકોા થઈને ફારબલનના ગેઈટ ાવે સધુી યશળેે. 
વામકરીંગ કયવુું વમક્ક્તની તુંદુયસ્તી ભાટે આળીલાાદરૂ ગણામ છે.  યોલ્ક્વ 

વામકરોફ્નભાું બાગ રેનાય તભાભ વમક્ક્તને શલે્ભેટ, ટીળટા  અાળે. રૂટ ય ાણી, ભેડડકર 
સવુલધા, મ્્ઝુીકર ચીમાયીંગ લગેયે ઉરબ્ધ કયાલલાભાું આલળે.  

 

૨૫ કી.ભી. 
૨૫ કી.ભી. ના રૂટભાું યેવકોા ફારબલનથી ળરૂ કયીને અંડયબ્રીજ -> કારાલડ યોડ-> 

ન્્ ુયીંગ યોડ-> ઘુંટેશ્વય-> ભાધાય ચોકડી-> જાભ ટાલય-> આય. લલ્ડા-> યેવકોા થઈને 
ફારબલનના ગેઈટ ાવે સધુી યશળેે.  

 

૫૦ કી.ભી. 
૫૦ કી.ભી. ના રૂટભાું યેવકોા ફારબલનથી ળરૂ કયીને અંડયબ્રીજ-> કારાલડ યોડ-> 

ન્્ ુયીંગ યોડ-> ચોકીધાણી-> એલ્ડોયાડો ાકા (તમાુંથી યીટના)-> ભાધાય ચોકડી-> જાભ 
ટાલય-> આય. લલ્ડા-> યેવકોા થઈને ફારબલનના ગેઈટ ાવે સધુી યશળેે.  
  

૭૫ કી.ભી. 
૭૫ કી.ભી. ના રૂટભાું યેવકોા ફારબલનથી ળરૂ કયીને અંડયબ્રીજ-> કારાલડ યોડ-> 

ન્્ ુયીંગ યોડ-> ચોકીધાણી-> બાયત શોટર-> ડેારીમા ફવ સ્ટો(તમાુંથી યીટના) ભાધાય 
ચોકડી-> જાભ ટાલય-> આય. લલ્ડા-> યેવકોા થઈને ફારબલનના ગેઈટ ાવે સધુી યશળેે. 
 

( જન વુંકા અવધકાયી ) 


