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“િવ� યોગ �દવસ” ની ઉજવણી  

 

 વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ંઆવ ે છે ક! ભારતના યોગ િવ$ાના સ%'ૃધ 
વારસાને સ)ં+ુત રા,- સઘં /ારા વૈિ�ક િવરાસતમા ંસામેલ કર� 1િતવષ3 ૨૧ મી 6ૂનન ે“િવ� યોગ �દવસ” તર�ક! 
ઉજવવા:ુ ંન;� કરવામા ંઆ<)ુ ંછે, >યાર! ભારત સરકાર /ારા થયેલ િનણ3ય અને રા@ય સરકાર /ારા Aૂચત કયા3 
%જુબ વડોદરા મહાનગરપાલકા /ારા પણ “ િવ� યોગ �દવસ” ની ઉજવણી Cતગ3ત અિધકાર�/કમ3ચાર�Eીઓ, 
િવ$ાથGઓ, વાલીઓ સાથ ે સમH શહ!રના નગરજનોને પણ આ કાય3Jમમા ં જોડ�ને ઉજવણીને ભ<ય બનાવવા:ુ ં
આયોજન કરવામા ંઆ<)ુ ં છે. ભારતીય સLંMૃિતની ધરોહર એવી યોગિવ$ાથી લોકો મા�હતગાર થાય, ત:ે ુ ંમહ>વ 
સમO અને સામાPજક જનQRિૃત આવ ેએ આ કાય3Jમ યોજવાનો %Sુય ઉTેUય છે. 
 
        વડોદરા મહાનગરપાલકા /ારા તા.૨૧-૦૬-૨૦૧૬ને મગંળવાર ના રોજ િવ� યોગ �દવસની ઉજવણી:ુ ં આયોજન 
ક!VW/રા@ય સરકારની Aચુના %જુબ કરવા:ુ ં ન;� થયેલ છે. વડોદરા શહ!રના નાગ�રકો, િવિવધ શાળાના િવ$ાથGઓ, 
એન.Y.ઓ. વગેર!ની સાથે વડોદરા મહાનગરપાલકાની તમામ કચેર�ના અિધકાર�Eી/કમ3ચાર�Eીઓ યોગ �દવસની ઉજવણીનો 
લાભ લે તે હ!Zથુી નીચે જણાવેલ Lથળોએ યોગ િશબર:ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. 
 

 યોગ િશબરના Lથળોમા ં %Sુય કાય3Jમો  સમા ઇVડોર Lપો\્3સ કો^પલે_, માજંલ`રુ Lપો\્3સ કો^પલે_, અકોટા 
Lટ!ડ�યમ, સયાYબાગ બેVડ Lટ!Vડ તથા એમ.એસ.)િુનવસGટ� પેવેલીયન ખાતે યોQશે, @યાર! વોડ3 િવLતારના કાય3Jમોમા ં
વહ�વટ� વોડ3 ન.ં૧-કbયાણરાયY હોલ, વહ�વટ� વોડ3 ન.ં૨-સવા3નદં હોલ, વહ�વટ� વોડ3 ન.ં-સખંેડા દશાલાડ ભવન, વહ�વટ� 
વોડ3 ન.ં૪-માજંલ`રુ અિતિથRહૃ, વહ�વટ� વોડ3 ન.ં૫-પોલો +લબ, વહ�વટ� વોડ3 ન.ં૬-અકોટા અિતિથRહૃ, વહ�વટ� વોડ3 ન.ં૭-          
િનઝામ`રુા અિતિથRહૃ, વહ�વટ� વોડ3 ન.ં૮-સ>યમ િશવમ AVુદરમ હોલ, વહ�વટ� વોડ3 ન.ં૯-ડભોઇ દશાલાડ ભવન, વહ�વટ� 
વોડ3 ન.ં૧૦-Aભુાન`રુા અિતિથRહૃ, વહ�વટ� વોડ3 ન.ં૧૧-�દવાળ�`રુા અિતિથRહૃ તથા વહ�વટ� વોડ3 ન.ં૧૨-         
વીસીસીઆઇહોલ, Y.આઇ.ડ�.સી. મકર`રુાનો સમાવેશ થાય છે.  

 
“િવ� યોગ �દવસ” ની ઉજવણી Cતગ3ત વડોદરા મહાનગરપાલકા /ારા ૧૨ વહ�વટ� વોડ3મા ં૧૭ Oટલા Lથળો ન;� 

કરવામા ં આ<યા છે, @યા ં યોગાlયાસના Qહ!ર કાય3Jમો સવાર! ૬-૩૦ કલાક! અnકૂ યોQશે. સમા ખાતેના ઇVડોર Lપો\્3સ 
કો^oલે_ ખાતે સા%�ુહક %Sુય કાય3Jમ યોજવામા ં આવેલ છે, @યા ં નગરજનોની સાથે વડોદરા મહાનગરપાલકાના 
અિધકાર�ઓ/કમ3ચાર�ઓ જોડાશે. 
 
      યોગ િશબીરમા ંભાગ લેવા મહાનગરપાલકાની વેબ સાઇટ www.vmc.gov.in પર રYL-!શન કરાવવા:ુ ંરહ!શે.                                        
                                            

                                   વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                                                                જનસપંક3 િવભાગ, 

                                                                                                                                તા.૧૬-૦૬-૨૦૧૬ 

1િત, 

તpંીEી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો+ત 1ેસનોટ આપના તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૬ના દq િનક વત3માનપpમા ં1િસ'ધ કરવા િવનતંી છે.             જનસપંક3 અિધકાર�  
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