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યોગ એ ભારતની સમ� િવ�ને દ�ન છે: માનનીય મેયર�ી ભરતભાઇ ડાગંર 

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

િવ� યોગ !દને શહ�રમા ંયો#યો “શાિંત અને સમ&વય માટ� યોગ” િવષયક સેિમનાર 

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

શહ�રમા ંયોગ ક�&* શ+ કરવા યોગાચાય-�ી .ુ0યતં મોદ12ુ ં3ચૂન 

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

“યોગ સે ત.ુંર5ત 6વન” 78ુ5તકા2ુ ંિવમોચન 

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

 વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર1 યાદ1મા ંજણાવવામા ંઆવ ે છે ક� શાર1!રક અને માનિસક મજ>તૂી 

સાથે મનની એક�તા માટ� આ@િુનક Aગુમા ંઆપણી Bાચીન યોગિવCા ઉપયોગી 7રુવાર થઇ રહ1 છે એવી લાગણી 

EયFત કરતા માનનીય મેયર �ી ભરતભાઇ ડાગંર� જણાEAુ ંક� યોગ એ ભારતની સમ� િવ�ન ેદ�ન છે.  

 િવ� યોગ !દવસની ઉજવણી િનિમH ે IજJલા Bશાસન, વડોદરા મહાનગરપાલકા અને રામKૃ0ણ િમશન 

િવવેકાનદં મેમો!રયલ વડોદરાના સAંFુત ઉપMમે મગંળવાર� સયા6નગર Oહૃ ખાત ેયો#યેલ “શાિંત અને સમ&વય 

માટ� યોગ” િવષયક સેિમનારને માનનીય મેયર �ી ભરતભાઇ ડાગંર� માનનીય PAિુનિસપલ કિમશનર �ી 

એચ.એચ.પટ�લ, માનનીય કલેFટર�ી લોચન સેહરા, યોગાચાય-�ી .ુ0યતં મોદ1ની Bેરક ઉપ85થિતમા ંQJુલો RSૂો 

હતો. આ અવસર� યોગાચાય- .ુ0યતં મોદ1 Bે!રત “યોગ સે ત.ુંર5ત” 78ુ5તકા2ુ ં મહા2ભુાવોના હ5તે િવમોચન 

કરવામા ંઆEAુ ંહT ુ.ં  

 આજની ભાગ દોડવાળ1 માનવ જUદગીમા ંમાનવીન ેતનાવ અન ેહતાશામાથંી બહાર લાવવાનો એક માV 

માગ- યોગ છે તેમ માનનીય મેયર�ીએ જણાEA ુહT ુ.ં  

 રામKૃ0ણ િમશન િવવેકાનદં મેમો!રયલના સચવ 5વામી િનખલ�ેરાનદં6એ જણાEAુ ં ક� દર�ક મ20ુયમા ં

!દEયતા 3WુXુત પણ ે રહ�લી છે. Eય8Fત2ુ ં ચતેનાથી પરમ ચેતના અન ેઆYમાથી પરમાYમા સાથે2ુ ં િમલન યોગ 

સાધના [ારા થાય છે, Yયાર� માનવી રાજયોગ, ભ8Fતયોગ, \ાનયોગ અન ેકમ-યોગના સમ&વયથી પોતાનામા ંરહ�લી 

!દEયતાને અભEયFત કર1 પરમ ચેતના 3ધુી પહ]ચી શક� છે તેમ તેઓએ જણાEAુ ંહT ુ.ં  

 સમ� િવ�એ આ_ ભારતની Bાચીન ઋિષ પરંપરા એવા યોગને સવ- 5વીKૃિત આપી છે Yયાર� ભારત સમ� 

િવ�મા ંપોતાની આaયાIYમક સ5ંKૃિતના આધાર� િવજય હાસંલ કરશે તેમ 5વામી6એ જણાEAુ ંહT ુ.ં  

 કાયાવરોહણ તીથ- સેવા સમાજના અનતં દ�વ6એ  યોગની Eયાbયા માV રોગ મટાડવા 7રૂતી સીિમત નથી 

તેમ જણાવતા યોગ એક Bયોગ છે, _ ભયરોગને મટાડ� છે. �ી અનતં દ�વ6એ ભારતીય સ5ંKૃિતની આ Bાચીન 

યોગિવCા2ુ ંસવંધ-ન કર1 તનેો Eયાપક ફ�લાવો કરવા જણાEAુ ંહT ુ.ં                                    ૨... 
 
 
 



૨. 
 

 યોગાચાય- �ી .ુષતં મોદ1એ વડોદરા 5માટ- સીટ1 બનવા આગળ વધી રfુ ંછે, Yયાર� શહ�રમા ંયોગ ક�&* શ+ 

કરવા 3ચૂન કAુ- હT ુ.ં �ી મોદ1એ મોનgગ વોકની _મ યોગાવોક કરવાની !હમાયત કર1 હતી.  

 Bારંભમા ંમાનનીય IજJલા િશhણાિધકાર1�ી એન.એમ.મહ�તાએ સiનુે આવકારતા યોગ િવષયક સેિમનારનો 

હ�T ુસમ#Eયો હતો.  

 આ અવસર� સા5ંKૃિતક સિમિતના માનનીય અaયhા �ીમતી શKંુતલાબને મહ�તા, માનનીય દંડક �ીમતી 

શKંુતલાબેન િશjદ�, માનનીય નાયબ PAિુનિસપલ કિમશનર�ી પી.એલ.સોલકં1, માનનીય નાયબ કલFેટર �ી 

ડ1.આર.પટ�લ સ!હત નગરસેવકો, શાળાના આચાયk, િવધાથlઓ અને નગરજનો હાજર રmા હતા.ં   
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વડોદરા. 

 ઉપરોFત Bેસનોટ આપના તાર1ખ ૨૩/૦૬/૨૦૧૬ના દt િનક વત-માનપVમા ંBિસaધ કરવા િવનતંી છે. 
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