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વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવ ેછે ક� માનનીય વડા�ધાન �ી નર� !ભાઇ 

મોદ�ના �ય$નોથી ભારતીય સ(ં)ૃિતની ધરોહર એવી યોગ િવ-ાના સ./ૃધ વારસાને સ0ં2ુત રા34 સધં 5ારા વૈિ7ક 

િવરાસતમા ંસામેલ કર� �િતવષ9 ૨૧મી <ૂનન ે િવ7 યોગ >દવસ તર�ક� ઉજવવા@ુ ંનA� કરવામા ંઆB0ુ ં છે, $યાર� 

રાCય સરકાર 5ારા �ે>રત િવ7 યોગ >દવસની ઉજવણીનો કાય9Dમ વડોદરા મહાનગરપાલકા 5ારા યોજવામા ં

આવેલ છે. 
 

યોગ િવ-ાથી લોકો મા>હતગાર થાય, તે@ુ ંમહ$વ સમF અને સામાGજક જનHIિૃત લાવવાના આશયથી 

િવ7 યોગ >દવસની ઉજવણી Kતગ9ત વડોદરા મહાનગરપાલકા અને GજLલા વહ�વટ� તNંના સ0ં2ુત ઉપDમ ેયોગ 

િશબરનો કાય9Dમ Iજુરાત સરકારના નાણા,ં ઊH9 અને પે4ોક�િમકLસ, ખાણ ખનીજ, )ુ>ટર ઉ-ોગ, મીઠા ઉ-ોગ, 

છાપકામ અને લેખન સામQી, આયોજન, �વાસન, નાગ>રક ઉRયન િવભાગના માનનીય મNંી �ી સૌરભભાઇ 

પટ�લની ઉપT(થિતમા ં તાર�ખ ૨૧/૦૬/૨૦૧૬ને મગંળવારના રોજ સવાર� ૬-૦૦ કલાક� સમા ઇ ડોર (પોટસ9 

કોZ[લે\, સમા, વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆવલે છે.  
 

કાય9Dમ �સગંે .]ુય અિતિથ તર�ક� વડોદરા શહ�રના માનનીય સસંદસ^ય�ી �ીમતી રંજનબેન ભ_ 

ઉપT(થત રહ�શ.ે તેમજ અિતિથ િવશષે તર�ક� સયા`ગજંના માનનીય ધારાસ^ય�ી `તે !ભાઇ aખુડ�યા, 

માજંલbરુના માનનીય ધારાસ^ય�ી યોગેશભાઇ પટ�લ, રાવbરુાના માનનીય ધારાસ^ય�ી રાF !ભાઇ િNવેદ� અન ે

વડોદરા શહ�ર િવ(તારના માનનીય ધારાસ^ય�ી �ીમતી મનીષાબેન વક�લ તમેજ cડુાના માનનીય અ/ય\�ી 

એન.વી.પટ�લ, Iજુરાત રાCય નાગ>રક bરુવઠા િનગમ લીિમટ�ડના માનનીય અ/ય\�ી dપૂે !ભાઇ લાખાવાલા 

ઉપT(થત રહ�શ.ે  
 

આ કાય9Dમમા ંપધારવા સૌ શહ�ર�જનોને હા>દeક િનમNંણ છે.  

                             -------------------------------------------- 
                                                                                     

                વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                            જનસપંક9 િવભાગ, 

                                                                                            તા.૧૭-૦૬-૨૦૧૬ 

�િત, 

તNંી�ી, 

--------- 

વડોદરા.                                                                                   જનસપંક9 અિધકાર� 

 ઉપરો2ત �ેસનોટ આપના તા. ૧૮/૦૬/૨૦૧૬ના                                જનસપંક9 િવભાગ 

         દh િનક વત9માનપNમા ં�િસ/ધ કરવા િવનતંી છે.                                       વડોદરા 
                                      
 
 



 

 

 

 

વડોદરા મહાનગરપાલકા 
 

 

¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø 
 

ફન(4�ટના કાય9Dમમા ંભાગ લેવા Hહ�ર િનમNંણ 
 

વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� વડોદરા મહાનગરપાલકા 5ારા 

તાર�ખ ૧૯/૦૬/૨૦૧૬ને રિવવારના રોજ સવાર� ૬-૩૦ કલાકથી ૯-૩૦ કલાક� ફન (4�ટનો કાય9Dમ યોજવામા ં

આવેલ છે, Fમા ંબાળકોથી લઇન ેિસિનયર િસટ�ઝ સ aધુીના લોકો Z0ુઝક, mZબા ડા સ, (પોટસ9 એ2ટ�વીટ�, (4�ટ 

ગેZસ, સાયકલnગ, યોગા, રોડ પઇે ટnગ, oોpગ વગરે� Fવા િવિવધ કાય9Dમો@ુ ંઆયોજન અકોટા દાડં�યા બHર 

qજ, વડોદરા ખાતે કરવામા ંઆવેલ છે. 
 

 આ કાય9Dમમા ંપધારવા સૌ શહ�ર�જનોને Hહ�ર આમNંણ છે.  

                             -------------------------------------------- 
                                                                                     

                વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                          જનસપંક9 િવભાગ, 

                                                                                          તા.૧૭-૦૬-૨૦૧૬ 

�િત, 

તNંી�ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો2ત �ેસનોટ આપના તા. ૧૮/૦૬/૨૦૧૬ના દh િનક વત9માનપNમા ં�િસ/ધ કરવા િવનતંી છે. 
 
 
 

                                                                                                       જનસપંક9 અિધકાર�  

                                                                                                                   મહાનગરપાલકા   

                                                                                                                       વડોદરા 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


