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િવ� યોગ �દવસ ઉજવણી 

 

વડોદરા શહ�ર-�જ�લો યોગમય બ�યો: ૧૮૦૦થી વ! ુ#થળોએ  

૫.૮૫ લાખથી વ! ુલોકોએ કય* યોગા+યાસ 

 

ઓમકાર -લોકો.ચાર અને વૈ�દક 4ાથ5નાથી  યોગ 67ુ#તકા9ુ ંિવમોચન : યોગ િવષયક 

           શ< કરાઇ યોગ સાધના       #પધા5ઓના િવ@તાઓને ઇનામ િવતરણ 

  

યોગ �દવસની ઉજવણી િવ�ભરમા ંભારતના યોગ વારસાના  

ગૌરવભયા5 #વીકાર9ુ ં4િતક છે – માનનીય મEંી Fી સૌરભભાઇ પટ�લ 

 

          વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવ ે છે ક� આરો�ય માટ� યોગમય બનીને 

વડોદરા શહ�ર-!જ"લાના આબાલ#%ૃધોએ િવ) યોગ *દવસની વાદળછાયા વાતાવરણમા ં ઉ/સાહભેર ઉજવણી કર� 

હતી. વડોદરા 23િુનિસપલ કોપ5ર�શન અને !જ"લા 6શાસનના લોકસહભાગીદાર�વાળા આયોજન હ�ઠળ ૧૮૦૦થી 

વ< ુ=થળોએ ૫.૮૫ લાખથી વ< ુલોકોએ આ3ષુ @ારા િનધાAર�ત 6ોટોકોલ 6માણેની યોગ સાધના કર� હતી. 

 

           મ.સ.િવ)ાિવBાલય પેવેલયન ખાત ે માનનીય રાજમાતા અને Cુલાિધપિત DભુાંગનીરાE ગાયકવાડ 

તેમજ માનનીય Cુલપિત 6ો. પ*રમલ Fયાસની ઉપG=થિતમા ં િવધાથHઓએ યોગાJયાસ કય5 હતો. Eમા ં લKકર� 

જવાનો પણ જોડાયા હતા. માજંલLરુ =પોટAસ કો2પલMે ખાતે નાગ*રક સNદુાયે યોગ સાધના કર� હતી. 

  

           માનનીય મOંી Pી સૌરભભાઇ પટ�લની ઉપG=થિતમા ંસમા =પોટAસ કો2પલેM ખાત ેઓમકાર KલોકોSચાર 

અને વૈ*દક 6ાથAનાથી યોગ સાધના શV થઇ હતી. Eમા ંમાનનીય સાસંદ Pીમતી રંજનબેન ભW, માનનીય મેયર  

Pી ભરતભાઇ ડાગંર, પMના રાYય ઉપા%યM માનનીય Pી ભાગAવ ભW, માનનીય ધારાસJયPીઓ સવAPી Z[ભુાઇ 

\ખુડ�યા, યોગેશભાઇ પટ�લ, રાE]^ભાઇ િOવેદ�, મનીષાબેન વક�લ, માનનીય #ડુા અ%યM Pી નારણભાઇ પટ�લ, 

Lરુવઠા િનગમના માનનીય અ%યMPી લાખાવાલા, નાયબ મયેર યોગેશભાઇ, પાલકા અન ેપM પદાિધકાર�ઓ, 

નગરસેવકો, ઉSચાિધકાર�ઓ, નાગ*રકો અન ે િવBાથHઓ જોડાયા હતા. આટA ઓફ લીવ`ગના Pી અમર મહ�તાએ 

યોગ સOaુ ંસચંાલન ક3ુA હ[ ુ.ં  

                                                                                                            ૨. 

 

 



૨. 

            િવ) યોગ *દવસની ઉજવણીએ જગતમા ં ભારતના 6ાચીન અને અરો�યરMક યોગ વારસાના 

ગૌરવભયાA =વીકારaુ ં6િતક છે. તેવો 6િતસાદ આપતા માનનીય મOંીPી સૌરભભાઇ પટ�લે જણાF3ુ ં ક� માનનીય 

વડા6ધાનPીના સમિપcત 6યાસોથી યોગ વારસો વિૈ)ક =તર� પહdચવાની સાથે નવચેતન થયો છે. રાYયના 

માનનીય NeુયમOંીPીએ યોગમા ંઅભVચી ધરાવતી પઢે�ના ઘડતરaુ ંઆયોજન ક3ુA છે તેવી લાગણી Fયhત કરતા 

તેમણે કiુ ં ક� િશMણમા ં યોગનો સમ]વય કરવા શાળાઓમા ં યોગ િશMકો િનમવાની સાથ,ે દj િનક kમમા ં

યોગાJયાસનો સમાવશે કરવામા ંઆFયો છે. તેમણ ેયોગ *દવસની સફળ ઉજવણી માટ� શહ�ર-!જ"લાના નાગ*રકોન ે

અભનદંન આlયા હતા તથા શહ�ર-!જ"લા 6શાસનને કારગર Fયવ=થાઓ માટ� ધ]યવાદ આlયા હતા.  

 

            માનનીય મOંીPીએ યોગાચાયA mુnયતં મોદ� લખત અન ે *દલીપ િOવેદ� સપંા*દત યોગ @ારા =વ=થ 

અને સદંર Zવન LGુ=તકાaુ ં િવમોચન ક3ુo હ[ ુ.ં !જ"લા િશMણાિધકાર� @ારા 6કાિશત આ LGુ=તકાaુ ં શાળાઓમા ં

યોગાJયાસન ે 6ો/સા*હત કરવા િવતરણ કરવામા ં આવશ.ે તેમણે યોગ િવષયક વCૃ/વ અન ે િનબધં =પધાઓના 

િવEતાઓને ઇનામ િવતરણ ક3ુA હ[ ુ.ં  

 

            માનનીય 6ધાનમOંીPી યોગ િનnઠાને લીધે આE િવ)ના સpકડો દ�શોમા ંયોગ *દવસ ઉજવાઈ રrો છે 

તેવી લાગણી Fયhત કરતા ં માનનીય સાસંદ Pીમતી રંજનબેન ભW� જણાF3ુ ં હ[ ુ ં ક� યોગ *દવસની ઉજવણીથી 

આબાલ#%ૃધો માનિસક અન ેશાર�ર�ક તmુંર=તી સાથ ેજોડાયા છે. યોગ *દવસની ઉજવણીથી આબાલ#%ૃધો માનિસક 

અને શાર�ર�ક તmુંર=તી સાથે જોડાયા છે. યોગ *દવસ એ દ�શ માટ� ગૌરવ *દવસ છે.  

 

            યોગ આરો�ય સાચવે છે તેવી લાગણી Fયhત કરતા માનનીય મેયરPી ભરતભાઇ ડાગંર� જણાF3ુ ંહ[ ુ ંક� 

તેની સાધનાથી મન મsમ, િવચારધારા સકારા/મક,Zવન D%ુધ અન ેઆનદંમય બને છે. યોગને દj િનક Zવનનો 

ભાગ બનાવવા તેમણે અaરુોધ કય5 હતો.  

 

            માનનીય 23િુનિસપલ કિમશનરPી એચ.એસ.પટ�લના ને[/ૃવ હ�ઠળ માનનીય !જ"લા કલેhટરPી લોચન 

સેહરા, માનનીય !જ"લા િવકાસ અિધકાર� ડૉ. સૌરભ પારધી, માનનીય નાયબ 23િુનિસપલ કિમશનર નર�]^Cુમાર 

મીણા, માનનીય િનવાસી અિધક કલેhટરPી બી.પી.\દુાણી, નાયબ !જ"લા િવકાસ અિધકાર�Pીઓ, !જ"લા િશMણ, 

6ાથિમક િશMણ અને આરો�ય અિધકાર�ઓ યોગ સાધનામા ંજોડાયા હતા.  

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

                                                                              વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                            જનસપંકA િવભાગ, 

                                                                                            તા.૨૧-૦૬-૨૦૧૬ 

6િત, 

તOંીPી, 

--------- 

વડોદરા.                                                                                     જનસપંકA અિધકાર� 

 ઉપરોhત 6ેસનોટ આપના તાર�ખ ૨૨/૦૬/૨૦૧૬ના                               મહાનગરપાલકા 

          દj િનક વતAમાનપOમા ં6િસ%ધ કરવા િવનતંી છે.                                        વડોદરા 
 
 



 
 
 
 
 

  

વડોદરા મહાનગરપાલકા 
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 વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવ ે છે ક� રાYયના નાણા ં અન ે ઊxAમOંી 

માનનીય Pી સૌરભભાઇ પટ�લ ે પાણી Lરુવઠો અન ે ઉyર ઝોનની કચેર� \િુવધાન ે લગતા V. ૬૩.૬૫ કરોડની 

*ક|મતના િવિવધ િવકાસ કામોaુ ં લોકાપAણ -ખાતN}ુતૂA  ક3ુo હ[ ુ.ં આમ આE યોગ *દવસની સાથ ે શહ�ર� િવકાસના 

યોગનો સમ]વય થયો હતો.  

 

વડોદરા મહાનગરપાલકાએ શહ�ર� પાણી Lરુવઠા Fયવ=થાના મજ�તૂીકરણ માટ� દોડકા ખાત ેVા. ૪૦.૦૫ 

કરોડના ખચ� વોટર ��ટમpટ lલા]ટ સાથ ે ૫૦ એમએલડ�નો ઇનટ�ક વેલ બનાFયો છે. માનનીય મOંીPીએ તેaુ ં

લોકાપAણ ક3ુo હ[ ુ.ં આ \િુવધા થવાથી ચોમાસાની મોસમમા ં મહ� નદ�મા ંબનાવેલા હયાત ��ચવેલમાથંી મળતા 

ડહોળા પાણીની સમ=યાaુ ં અન ે ચોમાસા પછ� ��]ચવેલની ર�ડ�યલ પર થતા સી"ટ`ગથી સxAતી NKુક�લીઓaુ ં

િનવારણ થશ.ે  

 

મOંીPીએ ફતેગજં િવ=તારમા ં V. ૪.૭૪ કરોડના ખચ� બધંાનાર� ઉyર ઝોનની કચેર�ના િનમાAણનો 6ારંભ 

કરાFયો હતો તથા Vા. ૧૮.૮૬ કરોડના કલાલીથી \શુેન સકAલ \ધુીના ૧૧૫૦ મી.મી.Fયાસની ફ�ડર લાઇન 

નાખંવાaુ ં કામ તેમજ દંત)ેર િવ=તારમા ં નિવન સપં, પપં હાઉસ, �ા]સફોમAર Vમ, ક2પાઉ]ડ વોલ તથા ૪૦૦ 

મી.મી.ડાયાની ફ�ડર નળકા નાખંવાના કામaુ ંખાતN}ુતૂA ક3ુo હ[ ુ.ં  

 

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

                                                                                            વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                            જનસપંકA િવભાગ, 

                                                                                            તા.૨૧-૦૬-૨૦૧૬ 

6િત, 

તOંીPી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોhત 6ેસનોટ આપના તાર�ખ ૨૧/૦૬/૨૦૧૬ના દj િનક વતAમાનપOમા ં6િસ%ધ કરવા િવનતંી છે. 
 
 

                                     જનસપંકA અિધકાર�  

                                                                                               મહાનગરપાલકા   

                                                                                                   વડોદરા 

 


