
 

 
 

વડોદરા મહાનગરપાલકા 
 

 

¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø : 

વડોદરા મહાનગરપાલકા યો�જત �ી અરિવ�દ �યા�યાનમાળાના ઉપ�મે  

“ �ી અરિવ�દ: સૌ સાલ પહ#લે ઔર હ%રો આગે ” એ િવષય પર  

�યા�યાતા ડૉ. રમશે બીજલાની.ુ ંચ�તન સભર �યા�યાન  

********************************************* 
 

માનનીય 45િુનિસપલ કિમશનર�ી ડૉ. િવનોદ રાવે �ી અરિવ�દ િનવાસની  

6ુદંર %ળવણી, તૈયાર થયેલ કાયમી :દશ;ન િનહાળ< :સ=તા �ય>ત કર< 

********************************* 

વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર< યાદ<મા ંજણાવવામા ંઆવે છે વડોદરા મહાનગરપાલકા યો�જત �ી 

અરિવ�દ �યા�યાનમાળાના ઉપ�મ ે “ �ી અરિવ
દ : સૌ સાલ પહ�લે ઓર હ�રો આગે ” એ િવષય પર 

�યા�યાતા ડૉ. રમેશ બજલાની(�ી અરિવ�દ તBવદશ;નના Cડા અDયા6,ુ �ી અરિવ�દ આ�મ, FદGહ< શાખા સાથ ે

સકંલત).ુ ં�યા�યાન આજરોજ �ી અરિવ�દ િનવાસ, દાડં<યાબ%ર, વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆ�5ુ.ં 

 

કાય;�મ :સગં ેઆવકાર :વચન કરતા વડોદરા મહાનગરપાલકાના સાIંJૃિતક સિમિતના માનનીય અLયMા 

�ીમતી શJુNતલાબેન મહ#તાએ જણા�5 ુ ક# આ અગાઉ વડોદરા મહાનગરપાલકાના આમOંણને માન આપીને �ી 

અરિવ�દના અ.યુાયીઓ અને �ી અરિવ�દના યોગ અને તBવQાનના અDયા6 ુમહા.ભુાવોએ વડોદરા પધાર< �ી 

અરિવ�દ અને તઓેના યોગ િવષ ે6ુદંર અન ેમનનીય :વચનો આSયા છે. આ �ેણી હ#ઠળ અગાઉના વષUમા ં�ી 

ગોવધ;નભાઇ �યાસ, �ી એચ.એમ.જોષી, ડૉ. ચમનલાલ WSુતા, ડૉ. કરણિસ�ધ, �ી જયેશભાઇ દ#સાઇ, �ીમતી 

રંજનબેન વૈધ, ડૉ. Fદલાવરિસ�હ %ડ#%, �ીમતી Xયોિતબેન થાનક<, :ો.આનદં ર#Y<, �ી છોટ#નારાયણ શમા;, �ી 

શરદભાઇ એમ.જોષી, �ી �Lધા[ રાનડ#, �ી માનિસ�હભાઇ ચાવડા, �ી આલોક પાડં#, �ી Fક\ ર#Y<, �ી ભગવતીJુમાર 

શમા;], �ી ભાણદ#વ], :ો. ગણેશ દ#વી], �ી ક̂વGયભાઇ Iમાત;, �ી દયાશકંર િમ�ા _વા �ી અરિવ�દના યોગ 

અને તBવQાનના :ખર અDયા6 ુઅન ે િવ`ાન મહા.ભુાવોએ શહ#રના નગરજનો સમM �ી અરિવ�દ િવષે પોતાના 

6ુદંર િવચારો રaુ કયા; છે. 
 

 વડોદરા મહાનગરપાલકાના માનનીય 45િુનિસપલ કિમશનર �ી ડૉ. િવનોદ રાવે �ી અરિવ�દ િનવાસની 

6ુદંર %ળવણી, તૈયાર થયેલ કાયમી :દશ;ન િનહાળ< :સ=તા �ય>ત કર< હતી. :ાસંગક ઉદબોધન કરતા 

માનનીય 45િુનિસપલ કિમશનર�ીએ જણા�5 ુ ક# વડોદરાની સIંકારનગર<મા ં સર સયા]રાવ ગાયકવાડ# ઘણા 

નરરBનોને આમOંણ આપી બોલાવેલ, અને આ નરરBનોની ઉપલcdધઓએ વડોદરાને સIંકાર નગર< તર<ક# સeન 

કરવામા ંઉfમ ફાળો આSયો છે, તેમા ંમહામાનવ એવા �ી અરિવ�દનો અનNય ફાળો રહ#લો છે.              ૨... 
 



૨. 
 

  માનનીય 45િુનિસપલ કિમશનર�ીએ વi ુમાFહતી આપતા જણા�5 ુક# �ી અરિવ�દ.ુ ં]વન ઉjચ આLયા�Bમક કોટ<.ુ ં

હk ુ.ં વડોદરાને કમ;lિૂમ બનાવી દ#શને રાહ ચ�ધનાર મહા.ભુાવો પૈક< �ી અરિવ�દ પણ એક છે. આ_ _ સમn માનવ%ત 

તમામ MેOે ટ#Nશન અ.ભુવે છે, Bયાર# તેના એકમાO ઉપાય તર<ક# યોગ તરફ વળે છે અને �ી અરિવ�દ `ારા નવી opqટની સાથે 

નવી 6pૃqટની અ.lુિૂત જગતને ભેટ Iવrપે મળેલ છે.   
                                                                                                                
 

 �ી અરિવ�દ આ�મ FદGહ< શાખાના sતેવાસી અને tIટ< ડૉ. રમેશ બજલાની _ઓ FદGહ<ની અખીલ ભારતીય 

આ5િુવuQાન સIંથાના :ાLયાપક રહ< vwૂા છે, Speaking Tree ના dલોગને લેખન કાય; કર# છે અને ૧૭ zIુતકો અને અસ�ંય 

શોધ િનબધંોના લેખક છે તેમણે “ �ી અરિવ�દ સૌ સાલ પહ#લે ઔર હ%રો આગે ” એ િવષય ઉપર ચ�તન સભર �યા�યાન રaુ 

ક5ુ; હk ુ.ં  

 

 �યા�યાતા ડૉ. રમેશ બીજલાનીએ �ી અરિવ�દને ભ{>તસભર sજલ આપતા તેમણ ે �ી અરિવ�દને ૧૯૦૮મા ં

વડોદરામા ંનીરવ��નો સાMાBકાર થયેલો, તે જ વષ� અલzરુ _લમા ંભગવાન �ીJૃqણ `ારા તેમના ]વનકાય;નો આદ#શ થયો 

તે અને સને ૧૯૧૪થી ૧૯૨૧ 6ધુી આય; માિસકમા ં તેમણ ે લખેલ સાત આઠ zIુતકો.ુ ં ધારાવFહક માિસક :કાશન અને 

Bયારબાદ ૪૦ વષ;ની તેમની :ખર સાધનાનો ઉGલેખ કયU હતો. 

  

 ધમ; અને આLયા�Bમકતા વjચેનો તફાવત જણાવી, પિ�મમા ંઆLયા�Bમકતામા ંવધતો રસ, ધમ;ના ચાર sગો શા�ો, 

તBવદશ;ન, નૈિતક િનયમો અને િવિધ િવધાનોમા ં aુદા aુદા ધમUમા ંક#વળ િવિધ િવધાનો જ aુદા પડતા હોય છે, પરંk ુધમ;. ુ

હાદ;  આLયા�Bમકતા હોવા છતા િવિધ િવધાનોને વધાર# મહBવ અપાk ુ હોઇ, મતમતાતંર :ગટ# છે, પિ�મમા ં �ય{>તવાદ, 

�cુLધવાદથી આગળ sતર�ખુતા અને આLયા�Bમકતાનો ઉદય થઇ ર�ો છે, પરંk ુભારતમા ંન�ર આLયા�Bમકતા હaુ ધમ;ના 

પFરવેશમા ંજોવા મળે છે.  

 

 ડૉ. રમેશ બજલાનીએ જણા�5 ુ ક# િશMકોની સ�જતા _મ વi ુ તેમ આગામી સમયમા ં lતૂકાળના ક#ટલાકં ખોટા 

�યાલોનો Bયાગ કરવામા ંવi ુસરળતા મળે છે અને આ ર<તે �મશ: �ી અરિવ�દ# દશ;ન કર#લ નવ5ગુની તૈયાર< અને મડંાણ 

થઇ શક# છે.  

 

 કાય;�મ :સગેં માનનીય �યા�યાતા ડૉ. રમેશ બીજલાની સFહત માનનીય 45િુનિસપલ કિમશનર�ી  ડૉ. િવનોદ રાવ, 

�ી અરિવ�દ સોસાયટ<, વડોદરાના માનનીય :ેિસડ#Nટ �ી શરદભાઇ જોષી, સાIંJૃિતક સિમિતના માનનીય અLયMા �ીમતી 

શJુNતલાબેન મહ#તા, માનનીય 45િુનિસપલ સભાસદ�ીઓ સવ; �ી શJુNતલાબેન િશ�દ#, �ી અ]તJુમાર દિધચ, �ી 

પરસોfમભાઇ હ#મનાણી, માનનીય ડ#S5ટુ< 45િુનિસપલ કિમશનર �ી ડૉ. એન.ક#.મીના, માનનીય ડ#S5ટુ< 45િુનિસપલ કિમશનર 

�ી પકંજ �િધયા  તથા અરિવ�દ સોસાયટ<ના ભ>તગણ વગેર# મોટ< સ�ંયામા ંઉપ{Iથત ર�ા હતા.ં        

------------------------------------ 
                                    વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                                                                              જનસપંક; િવભાગ, 

                                                                                                                                              તા.૧૪-૦૨-૨૦૧૭ 

:િત, 

તOંી�ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો>ત :ેસનોટ આપના દ̂િનક વત;માનપOમા ં:િસLધ કરવા િવનતંી છે.                                                         જનસપંક; અિધકાર<  

                                                                                                                                              વડોદરા મહાનગરપાલકા   

 


