
પ્રિય કંપની િપ્રિપ્રનપ્રિ, 

VMove મ  ંજોડ ય  બદલ આભ ર. અહીં કેવી રીિે િમે કમમચ રીઓને મદદ કરી, VMove બિ વી 
અને શબ્દ નો ફેલ વો કરી િમે િેમની સ્વ સ્્ય અને સખુ ક રી પ્રવશે ક ળજી કરો છો િેની મ હહિી 
આપેલ છે. 
1. િમ રી સસં્થ  મ ટે સ ઇન અપ કરો, ક યમસ્થળન  િક ર િમ ણે મ હહિીશીટ અને VMove  લોગો 
ડ ઉનલોડ કરો િમ ર  કમમચ રીઓ અને વહરષ્ઠ વહીવટ સ થે વ િચીિ કરો. 
2. િમ ર  ક યમસ્થળ પર ખ સ સ્થળ પર VMove લોગો અને મ હહિીશીટ લગ વો, અને VMove 
પ્રવશે લોકોને જાણ અને ય દ અપ વવ  મ ટે પ્રવપ્રવિ સ્થળોએ લોગો િદપ્રશિિ કરો. 
3. કમમચ રીઓને એકીકૃિ કરવ  અને િોત્સ હન આપવ  મ ટે ટી-શર્ટમસ, સ્ટીકરો, મ ઉસ પેડ્સ, પેન અને 

બેગ જેવી િમ રી િમોશનલ સ મગ્રી ઓડમર કરવ  મ ટે િમે VMove  લોગોનો ઉપયોગ પણ કરી શકો 
છો. 
4. એક ઉદ હરણ સેટ કરો! આ પહલે મ ટે કંપનીન  પ્રનયકુ્િ ઉચ્ચ હોદ્દ  પરન  કમમચ રી પ સે લોકો ને 

િેહરિ કરવ  મ ટે રોલ મોડલ િરીકે ની મોટી ભપૂ્રમક  છે, અને લોકોને મકુ્િ રીિે હલનચલન મ ટે 

આર મદ યક વ િ વરણ આપવુ.ં ટોચની વ્યવસ્થ પનન ુસમથમન પણ ખબૂ મહત્વપણૂમ છે. 

5. VMove  ઉત્પ દકિ મ  ં મ  ંવિ રો કરી શકે છે. સપુરવ ઇઝસમ અને હોદે્દદ ર િરીકે િમે િમ ર  
કમમચ રીઓની સખુ ક રી િેમજ િમ ર  એકમની ઉત્પ દકિ  વિ રવ  મ ટે ચચિંપ્રિિ છો. સખુ ક રી અને 

ઉત્પ દકિ મ  ંવિ રો થ ય િે રીિે િે િવપૃ્રિ પ્રવર મન  સમય મ ટે ખલુ્લેઆમ ચચ મ કરો (આદશમ રીિે 

2-3 પ્રમપ્રનટ દર 20-30 પ્રમપ્રનટ). ઉદ હરણ િરીકે: કેટલ ક બ્રેક લચંન  કલ કોમ  ંઅથવ  અન્ય સિ વ ર 

પ્રવર મોમ  ંસમ વી શક ય છે, જ્ય રે લોકો પરૂિ  િમ ણમ  ં પ્રવર મ મ ટે સમયની ભરપ ઈ કરી શકે છે, 

ક મ ચ લ ુર ખી ને (જેમકે મીહટિંગ વગેરેમ  ંVMove કરવુ)ં કેટલીક િવપૃ્રિ સ મેલ કરી શક ય છે. 

6. કમમચ રીઓ સ થે VMove ની ચચ મ કરો અને દશ મવો. િેમને વેબસ ઇટની મલુ ક િ લેવ  અને િેમને 

શેર કરવ  અને ફેસબકુ પેજ સ થે સપંકમ  મ  ંરહવે  મ ટે કહો, જેમ  ં વધ ુમ હહિી અને અપડેટ્સ હશે. 

િમ રી કંપનીન  Move પ્રવહડઓઝ પોસ્ટ કરો. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Don’t Just Sit, ENJOY MOVING, BE HEALTHY  

બેસો નહીં, હલનચલન કરો, સ્વસ્થ રહો 
 

શા માટે VMove? 

આપણ ને મોટ  ભ ગે પરુિી કસરિ નથી મળી સકિી, મય મદ  મ  ંરહી ને ઘણો સમય બેસી ને 

ગ ળી એ છીએ. VMove એક પડક ર છે જેન  થી અલગ અલગ સ્થળ પર ડ ન્સ અને હલનચલન 

કરી િદુંરસ્િી િોત્સ હહિ કરી શક ય છે. બેઠકમ થંી પ્રવર મ િરીકે હલનચલન કરો, અથવ  અમકુ 

ક યો કરી રહ્ય  હોય ત્ય રે હલનચલન સ મેલ કરો. 

VMove શ ું છે? 

VMove એક વૈપ્રિક ચળવળ છે, જેનો હતે ુજાહરે િોરણ ેહલનચલન અને નવ  િોરણોને િોત્સ હન 

આપવ નુ ંછે.(કંપનીનુ ંન મ) િમ ર  સ્વ સ્્યની ક ળજી ર ખ ેછે અને અહીં VMove ને િોત્સ હન 

આપે છે. 

હ ું ક્ાું VMove કરી શક ું? 

અહીંથી! હ , િમ ર  ક મક જન  સ્થળે અથવ  ગમે ત્ય  ંિમને િક મળે અને િેરણ  મળે ત્ય  ંિમે 

કરી શકો છો. 

હ ું ક્ારે VMove કરી શક ું? 

અત્ય રે જ! પોિ ને ક મક જ મ થંી છૂટ અને થોડો move કરવ નો પ્રવર મ લો. અને જો િમે 

શ રીહરક રીિે સહિય ન હોવ િો, આ એક િદુંરસ્િ, વધ ુસહિય જીવનશૈલીની આદિ કરવ ની 

િથમ પગલુ ંહોઈ શકે છે. 

હુ ંકેવી રીિે VMove કરી શકંુ? 

સર્જન ત્મક (સર્જન ત્મક અને સહિય) VMove લોકોને કોઈ પણ સેહટિંગમ  ંપોિ ની કલ્પન શીલ રીિે 

આગળ વિવ  િોત્સ હહિ કરે છે, અન્યન  પ્રવચ રણ  સ થે, અને િેરણ દ યક જૂથ િવપૃ્રિ મજા કરો 

અને પ્રમપ્રનટ્સનો ઉપયોગ કરીને પ્રમત્રો બન વો જે િમે પ્રવચ ય મ હિ .  



 

 િમ રી દૈપ્રનક શ રીહરક િવપૃ્રિ વિ રવ  મ ટે વ રંવ ર પ્રનયપ્રમિ સપુ્રનપ્રિિ પ્રવર મ લો 

 ખરુશી જોઈને િેનો અથમ એવો નથી કે િમ રે બેસવુ ંપડશે 

 િમ ર  ભોજન ન  પ્રવર મ દરપ્રમય ન કેટલીક શ રીહરક િવપૃ્રિ અથવ  10 પ્રમપ્રનટની 

કસરિનો સમ વેશ કરો 

  ઉભ  થ ઓ, ચ લો, નતૃ્ય કરો અથવ  સ્થ ને જોગીંગ કરો, squats કરો 

  કેટલીક પગ, હ થ અને ગરદનન  ભ ગો ની કસરિ કરો 

  મ ત્ર િમ રી ક રમ  ંઅથવ  કચેરીઓ વચ્ચ ેન ચ લો - ત્ય  ંિમ રી રસ્િો પર કસરિ 

કરિ  અથવ   નતૃ્ય કરિ  ચ લો. 

  જો િમ રે બેઠેલુ ંરહવે ુ ંપડત ુ ંહોય િો: િમ રી ખરુશીમ  ંનતૃ્ય કરો / move કરો 

 અન્ય લોકોને િેરણ  આપવી અને હફટ થ વો અને આનદં મ ણો િે મ ટે સમહૂ મ  ં

હલનચલન કરો. 

િમ ર  હ થ થી લોગો મજુબ પ્રસગ્નલ આપો અને બીજા ને VMove  કરવ  ની િમ રી સ થે િેરણ  
આપો. િમ ર  પ્રવચ રો ને અને વીહડઓ ને લોકો મ  ંિસ હરિ કરો અને VMove માું ભાગ લેવા 

પે્રરરત કરો.  

 

VMove માું ભાગ લો www.VMovement.org,  www.facebook.com/vmovement/ 


