
 

 

 

 

વડોદરા મહાનગરપાલકા 
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ફન���ટના કાય��મમા ંભાગ લેવા �હ�ર િનમ�ંણ 
 

વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� વડોદરા મહાનગરપાલકા 'ારા 

તાર�ખ ૦૩/૦૭/૨૦૧૬ને રિવવારના રોજ સવાર� ૬-૩૦ કલાકથી ૯-૩૦ કલાક 4ધુી ફન ���ટનો કાય��મ 

યોજવામા ં આવલે છે, 7મા ં બાળકોથી લઇન ે િસિનયર િસટ�ઝ;સ 4ધુીના લોકો <=ુઝક, ><બા ડા;સ, �પોટસ� 

એ@ટ�વીટ�, ���ટ ગે<સ, સાયકલAગ, યોગા, રોડ પઇે;ટAગ, BોCગ વગેર� 7વા િવિવધ કાય��મોDુ ંઆયોજન અકોટા 

દાડં�યા બ�ર Eજ, વડોદરા ખાતે કરવામા ંઆવેલ છે. 
 

              આ કાય��મમા ંપધારવા સૌ શહ�ર�જનોને �હ�ર આમ�ંણ છે.  
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                                                                                          જનસપંક� િવભાગ, 

                                                                                          તા.૦૨-૦૭-૨૦૧૬ 

Iિત, 

ત�ંીJી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો@ત Iેસનોટ આપના તા. ૦૩/૦૭/૨૦૧૬ના દL િનક વત�માનપ�મા ંIિસMધ કરવા િવનતંી છે. 
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વડોદરા મહાનગરપાલકા અને Nજુરાત રાOય સગંીત નાટક અકાદમીના સ=ં@ુત 

 ઉપ�મે Nજુરાતના ગૌરવ સમા લોકગાિયકા પPJી Qદવાળ�બેન ભીલની �Rિૃતમા ં 

તેઓના �ણીતા ગીતોનો લોકસગંીતનો કાય��મ યોજવામા ંઆUયો 

******************************************************* 
 વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવ ે છે ક� વડોદરા મહાનગરપાલકા અન ે

Nજુરાત રાOય સગંીત નાટક અકાદમીના સ=ં@ુત ઉપ�મે Nજુરાતના ગૌરવ સમા લોકગાિયકા પPJી Qદવાળ�બેન 

ભીલની �Rિૃતમા ંઆયોWજત તઓેના �ણીતા ગીતોનો “લોક સગંીત” નો કાય��મ તાર�ખ ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ના રોજ   

માનનીય મેયરJી ભરતભાઇ ડાગંરની ઉપZ�થિતમા ંમહા[મા ગાધંી નગરNહૃ, વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆUયો.  
 

 લોકસગંીતના કાય��મમા ંJી \]ભુાઇ 'ારકાવાલા, Jી બહાર� હ�R ુગઢવી, Jી ઇ_;દરાબેન Jીમાળ� તથા Jી 

રણWજત વાકં 7વા કલાકારોએ પોતાની લોકસગંીતની કલા ર`ુ કર� Iેaકોન ેમ�ંRbુઘ કર� દ�ધા.   
 

કાય��મ Iસગં ે Nજુરાત રાOય સગંીત નાટક અકાદમીના અMયa Jી યોગેશભાઇ ગઢવીએ જણાU= ુ ક� 

Qદવાળ�બેને ભજનો, શૌય�ગાથા-Nજુરાતી લોકસગંીત અને સાહસ લોકગીતોન ે પોતાના કંઠના કામણથી ઘર� ઘર� 

Nુજંતા કયા�. Qદવાળ�બેન એક વQરfઠ પQરપ@વ લોકગાિયકા હતા. બાળપણથીજ તેમન ેલોકગીતો, ભજનો ગાવાનો 

શોખ હતો. ભારત સરકાર 'ારા તેમને ૧૯૯૦મા ંપMમJી એવોડ�થી નવાજવામા ંઆUયા, ઉપરાતં તેમન ેસવ�Jેfઠ 

પાgગાિયકા 7વા અનેક એવોડ�, hરુ�કાર આપી સ;માિનત કરવામા ંઆUયા. અભણ હોવા છતા તેમન ે૭૦૦થી વi ુ

ગીતો કંઠ�થ હતા. Qદવાળ�બેન ભીલ આ7 લોકોન ેશીખવી �ય છે ક� \વનમા ંભણતર ક�ટj ુ છે તે જkર� નથી, 

પરં] ુ\વનમા ંસઘંષ� કયા� િવના કોઇ સફળતા મળતી નથી.  

 

માનનીય મેયરJી ભરતભાઇ ડાગંર� Iાસંગક ઉદબોધન કરતા જણાU= ુ ક� Qદવાળ�બેન ભીલના ગીતો 

આ7પણ લોકિIય છે. તેમનો તીણો અવાજ અને ગહ�રો લહ�કો તળપદ� ગીતોને માiયુ� બaે તેવો હતો. તેમનો કંઠ 

મiરુ હતો. 7ના કારણે તઓે જનમાનસમા ંલોકિIય બ;યા. વડોદરા મહાનગરપાલકા અન ેNજુરાત રાOય સગંીત 

નાટક અકાદમી 'ારા સ=ં@ુતપણે તેમની �Rિૃતમા ં આયોWજત તેઓના �ણીતા ગીતોના લોકસગંીતના કાય��મને 

માનનીય મેયરJીએ બરદાUયો હતો. ભારત સરકાર 'ારા તેમને પMમJીનો એવોડ� આપવામા ંઆUયો અને સવ�Jેfઠ 

પાgગાિયકા 7વા અનેક એવોડ�થી તેઓન ેસ;માિનત કરવામા ંઆUયા. 

                                                                                                       ૨... 
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કાય��મની શkઆતમા ંસા�ંmૃિતક સિમિતના અMયaા Jીમતી શmુ;તલાબેન મહ�તાએ �વાગત Iવચન ક=ુ� 

હ] ુતથા િવપaના માનનીય નેતા Jી ચ;ંoકા;તભાઇ Jીવા�તવે આભારિવિધ કર� હતી.  

 

કાય��મ Iસગંે માનનીય મયેરJી ભરતભાઇ ડાગંર સQહત માનનીય ડ�p=ટુ� મયેર Jી યોગશેભાઇ પટ�લ, 

�થાયી સિમિતના માનનીય અMયaા ડૉ. \ગીષાબેન શેઠ, માનનીય િવપa નતેા Jી ચ;ંoકા;તભાઇ Jીવા�તવ, 

માનનીય ડ�p=ટુ� <=િુનિસપલ કિમશનર Jી આર.એમ.પટ�લ, સા�ંmૃિતક સિમિતના માનનીય અMયaા Jીમતી 

શmુ;તલાબેન મહ�તા, માનનીય <=િુનિસપલ સભાસદJીઓ, <=િુનિસપલ અિધકાર�ગણ, આમિં�ત મહ�માનો, 

મહાDભુાવો, શહ�ર�જનો વગરે� મોટ� સrંયામા ંઉપZ�થત રsા હતા.ં  
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