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વડોદરા મહાનગર સેવાસદન �ારા તા.૨૧-૦૬-૨૦૧૫ નારોજ  

“�તરરા���ય િવ� યોગ �દન” ની ઉજવણી બાબત  

અખબાર� યાદ� :- 
 

 ભારતના યોગ િવ(ાના સ)+ૃધ વારસાને સ.ં0ુત રા�� સઘં �ારા વૈિ�ક િવરાસતમા ંસામેલ કર� 

5િતવષ7 ૨૧ મી 8ૂનને “િવ� યોગ �દવસ” તર�ક: ઉજવવા;ુ ંન<� કરવામાં આ>.ુ ંછે, Aયાર: વડોદરા 

મહાનગર સેવા સદન �ારા પણ “�તરરા���ય િવ� યોગ �દન” ની ઉજવણી Cતગ7ત 

અિધકાર�/કમ7ચાર�Fીઓ, િવ(ાથIઓ, વાલીઓ સાથે સમJ શહ:રના નગરજનોને પણ આ કાય7Lમમા ં

જોડ�ને ઉજવણીને ભ>ય બનાવવા;ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ>.ુ ં છે. ભારતીય સMંNિૃતની ધરોહર એવી 

યોગિવ(ાથી લોકો મા�હતગાર થાય, તે;ુ ંમહAવ સમP અને સામાQજક જનRSિૃત આવે એ આ કાય7Lમ 

યોજવાનો )Tુય ઉUેVય છે.   
 

 “િવ� યોગ �દવસ” ની ઉજવણી Cતગ7ત વડોદરા મહાનગર સેવા સદન �ારા ૧૨ વહ�વટ� 

વોડ7મા ં૧૨ Pટલા Mથળો ન<� કરવામાં આ>યા છે, Yયા ંયોગાZયાસના Rહ:ર કાય7Lમો યોRશે. સમા 

ખાતેના ઇ\ડોર Mપો]્7સ કો_`લેa ખાતે સા)�ુહક )Tુય કાય7Lમ યોજવામા ં આવેલ છે, Yયા ં ૨૦,૦૦૦ 

Pટલા નગરજનો જોડાશે અને આયોQજત તમામ Mથળોએ યોગાZયાસ કરશે.  
 

 વડોદરા શહ:રમાં 5ાથિમક, મા+યિમક, ઉbચ મા+યિમક શાળાઓ ઉપરાતં ઉbચ િશaણ આપતી 

તમામ શૈacણક સMંથાઓ રાYય/ક:\d સરકારના Rહ:ર સાહસો, ખાનગી સાહસોના અિધકાર�/કમ7ચાર�ઓ 

તેમજ િવિવધ એનeઓ સાથે અનેકિવધ સMંથાઓ મહfમ સTંયામા ંિવ� યોગ �દને ભાગ લેશે. 
 

 “િવ� યોગ �દવસ” ની ઉજવણી અ\વયે ૩૩ મીનીhસનો કાય7Lમ િનધા7�રત કરવામાં આ>યો છે, 

Pમા ંવૈ�દક 5ાથ7ના, બોડ� રોટ:શન, યોગાસનો, કપાલભાિત, 5ાણાયામ, +યાન, શપથJહણ અને Cતમા ં

સમાપન 5ાથ7ના થશે. માનનીય મેયર Fી ભરતભાઇ શાહ તથા માનનીય _.િુનિસપલ કિમશનર Fી 

એચ.એસ.પટ:લે 5Miતુ કાય7Lમોમા ં િવ(ાથIઓની સાથે વાલીઓ અને તમામ નગરજનો જોડાય તેવો 

અ;રુોધ કયj છે.  
 

 યોગ િવ(ાની ભારતીય સMંNૃિતને Yયાર: વૈિ�ક િવરાસતમા ંસામેલ કર� સમJ િવ� �ારા ૨૧ મી 

8ૂને “િવ� યોગ �દવસ” ઉજવવા;ુ ંન<� કરવામા ંઆ>.ુ ં છે Aયાર: એક ભારતીય તર�ક: ગૌરવાl\વત 

થઇ વડોદરા મહાનગર સેવા સદન �ારા આયોQજત આ કાય7Lમોમાં અિધકાર�/કમ7ચાર�ઓ, 

િવ(ાથIઓ,વાલીઓ, શૈacણક સMંથાઓ, Rહ:ર તથા ખાનગી સાહસો, એનeઓ સાથે શહ:રના તમામ 

સગંઠનો/સMંથાઓને તથા નગરજનોને સહભાગી થઇ કાય7Lમને સાથ7ક અને સફળ બનાવવા ખાસ 

અ;રુોધ કરવામા ંઆવે છે.                                                                            ...૨ 



...૨...  
 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદન �ારા “િવ� યોગ �દવસ” ની ઉજવણીના આયોજન સદંભo 

આજરોજ માનનીય મેયર Fી ભરતભાઇ શાહના અ+યa Mથાને એક બેઠક યોજવામાં આવી હતી અને 

આયોજન બાબતે િવMiતૃ ચચા7 કરવામાં આવી. પMiતુ બેઠકમા ંમાનનીય મેયર Fી ભરતભાઇ શાહ 

ઉપરાંત માનનીય _.િુનિસપલ કિમશનર Fી એચ.એસ.પટ:લ, Mથાયી સિમિતના માનનીય અ+યa Fી 

ડૉ. �હતે\dભાઇ પટ:લ, માનનીય ધારાસZયો સવ7 Fી eતે\dભાઇ qખુડ�યા, Fીમતી મનીષાબેન વક�લ, 

માનનીય _.િુનિસપલ સભાસદો સવ7 Fી �દલીપભાઇ નેપાળ�, Fી શૈલેષભાઇ મહ:તા, Fી સજંયભાઇ 

બડSજુર, િશaણ સિમિતના માનનીય અ+યa Fી ક:.રુભાઇ રોકડ�યા તેમજ રામN�ૃણ િમશન િવવેકાનદં 

મેમો�રયલ, rsાNુમાર�ઝ, Fી Fી રિવશકંર-આટ7  ઓફ લીવuગ, ઔ(ોcગક એકમો, ડો0ટસ7 એસોસીએશન 

વગેર: અનેક સMંથાઓએ બેઠકમાં ભાગ લઇ સમJ આયોજનમા ં સહભાગી થઇ ઉજવણીને સફળ 

બનાવવા 5િતભાવ >ય0ત કયj હતો. 
 

........... 
 

                                                                  વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 

                                                                               જનસપંક7  િવભાગ  

                                                                               તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૫ 

5િત  

તwંીFી, 

.............. 

વડોદરા 
 

મહાશય,  
  

 ઉપરો0ત 5ેસનોટ આપના દx િનકમાં તા.૧૧-૦૬-૨૦૧૫ ના રોજ 5િસ+ધ કરવા િવનતંી છે. 
 
 
 
 

                                                                             જનસપંક7  અિધકાર� 

                                                                           મહાનગર સેવા સદન 

                                                                                   વડોદરા 
 


