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-: અખબારી યાદી:- 

  

બીઆરટીએસ બસમાાં મસુાફરી કરતા મ્યનુન. કનમશનરશ્રી ઉદદત અગ્રવા: 
 

સેલાઓ લધ ુરોકબોગ્મ ફનાલલા આય.આય.એર.ને વલવલધ સચુનો ણ કમાા 

 તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૯ 

યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની યાજકોટ યાજથ લર. દ્વાયા સચંાલરત ફી.આય.ટી.એસ. સેલા 

લધ ુને લધ ુરોકબોગ્મ અને સય ફનાલલા મ્યવુન. કવભળનય શ્રી ઉદદત અગ્રલારે આજે જાતે જ 

ફી.આય.ટી.એસ.ની ફસભા ંમસુાપયી કયી સેલાઓની સભીક્ષા કયી હતી. સાથોસાથ આ દયલહન 

સેલાઓ લધ ુીર ફે્રન્ડરી ફનાલલા કેટરાક સચુનો ણ કમાા હતા.ં 

મ્યવુન. કવભળનયશ્રીએ આજે ફોયે ૧૨.૦૦ થી ૧૨.૩૦ લાગ્મા દયમ્માન લફગ ફજાય ફસ 

સ્ટોથી ભાધાય ચોક સધુી ફી.આય.ટી.એસ.ની ફસભા ંમસુાપયી કયી હતી. આ દયમ્માન તેઓએ 

સભગ્ર સવલિસ દડલરલયીનુ ંવનયીક્ષણ કમાા ફાદ આય.આય.એર.ને કેટરાક સચુનો કમાા હતા.ં  

તેભણે અન્મ મદુ્દાઓ વલળે લાત કયતા કહ્ુ ંકે, દયેક ફસ સ્ટો ય આય.એપ.આઈ.ડી. ડોય  

મકુામેરા છે. ભેટ્રો સવલિસની જેભ આ દયલાજા ય જે તે ફસ સ્ટોનુ ંનાભ તેભજ ત્માયછીના ફસ 

સ્ટોનુ ંનાભ રખલાભા ંઆલળે જેથી દયેક મસુાપયને એ ખ્માર યહ.ે  

કવભળનયશ્રીએ કહ્ુ ંકે, ફી.આય.ટી.એસ.ની ફસભા ંકંડકટય હોતા નથી. આલા સજંોગોભા ં

ડ્રાઈલયને મસુાપયો સાથે કમ્યવુનકેટ કયલાભા ંકોઈ મશુ્કેરી ના યહ ેતે ભાટે દયેક ફસભા ંડ્રાઈલયને 

ભાઈકની સવુલધા આલાભા ંઆલળે. ભાઈકની ભદદથી ડ્રાઈલય મસુાપયોને આલશ્મક ભાદહતી કે 

અન્મ સચૂનાઓ આી ળકળે. 



મસુાપયી દયમ્માન ધ્માનભા ંઆલેરી અન્મ એક ફાફતને ગબંીયતાથી ધ્માનેભા ંરેતા 

કવભળનયશ્રીએ કહ્ુ ંકે, ૧૫૦ ફૂટ દયિંગ યોડ ય ળૈક્ષલણક ઝોન ણ વલકવસત થમેર છે અને વલદ્યાથી 

બાઈ-ફહનેો ઇન્ન્દયા સકાર કે અન્મ ચોકભા ં૧૫૦ ફૂટનો યોડ ઓંગલા ફી.આય.ટી.એસ. ટે્રક ક્રોસ 

કયી અલયજલય કયતા દેખામા છે. ઇરરીગર ક્રોવસિંગની આ ગબંીય ફાફત ધ્માનભા ંઆલતા 

છાત્રોની સયુક્ષા સરાભતી ભાટે કોઈ ચોક્કસ વ્મલસ્થા ગોઠલલાભા ંઆલળે, જેથી છાત્રો કોઇણ 

પ્રકાયના જોખભ લગય યસ્તો ક્રોસ કયી ળકે. 

આ ઉયાતં ફી.આય.ટી.એસ.ના તભાભ ફસ સ્ટો અને ફસભા ંજમા ંક્ામં ણ નાનાભોટા 

દયેદયિંગની જરૂયત હોમ તે સત્લયે હાથ ધયલાભા ંઆલળે.  કવભળનયશ્રીની મસુાપયી દયમ્માન નામફ 

કવભળનય શ્રી ચેતન નદંાણી અને યાજકોટ યાજથ લર.ના જી.એભ. શ્રી જમેળ કુકડીમા સાથે યહમા 

હતા.ં  

 

(જન સંકા અવધકાયી) 

યાજકોટ ભહાનગયાલરકા  









 


