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-: અખબારી યાદી:- 

૩૬મી નેશન ગેઇમ્સ ગજુરાત-૨૦૨૨ અનસુધંાને રાજકોટમા ંવવવવધ 
રાજ્યોની હોકી અને સ્વવવમિંગ વધાાઓની ટીમોનુ ંભવ્ય વવાગત 

 

એરોટા  અને રેલ્વે વટેશન ખાતે કાઠીયાવાડી રંરા મજુબ સાવંકૃવતક પ્રોગ્રામ સાથે ઉષ્માભેર વવાગત 

 

તારીખ: ૩૦-૦૯-૨૦૨૨ 

 



તા. ૨૯-વપ્ટેમ્ફય થી તા. ૧૨ ઓક્ટોફય દયમ્માન ગજુયાતભાાં મોજાનાય ૩૬ભી નેળનર ગેઇમ્વ 
ગજુયાત-૨૦૨૨ની શોકી અને સ્વલમભિંગની વધાાઓ યાજકોટનાાં મજભાન દ શઠે મોજાનાય છે. યાજકોટ 
ભાટે આ યાષ્ટ્રીમ ઈલેન્ટ્વ માદગાય અને ળાનદાય ફની યશ ેતે ભાટે યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ણ 
મલમલધ પ્રકાયના આમોજનો અંતગાત તૈમાયીઓ શાથ ધયલાભાાં આલી છે. આજ ફોય સધુીભાાં શોકીની 
મલમલધ યાજ્મોની ટીભો જેભાાં તામભરનાડુ , ઝાયખાંડ (ભેર અને ફપભેર ફાંને) , શફયમાણા, ઓફડવા ફપભેર ટીભ , 

કણાાટક ફપભેર ટીભ , તથા સ્વલમભિંગભાાં વમલિવીઝ અને કણાાટકની ભેર ટીભ યાજકોટ આલી શોંચતા એયોટા 
અને યેલ્લે જ ાંકળન ખાતે કાફઠમાલાડી યાંયા મજુફ વાાંવકૃમતક પ્રોગ્રાભ વાથે ઉષ્ટ્ભાબેય વલાગત કયલાભાાં 
આવ્ુાં શત ુાં. તેભજ અન્ટમ યાજ્મોની ટીભો આજે યાજકોટ આલી યશી છે. 

અશી એ માદ અાલીએ કે શોકી વધાા ભેજય ધ્માનચાંદ શોકી ગ્રાઉન્ટડ , યેવકોવા ખાતે તા. ૨ થી ૧૧ 
ઓક્ટોફય દયમ્માન તેભજ સ્વલમભિંગની મલમલધ કેટેગયીની વધાાઓ શ્રી વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર સ્વલમભિંગ 
પરૂ, કોઠાફયમા યોડ ખાતે તા. ૨ થી ૮ ઓક્ટોફય દયમ્માન મોજાનાય છે. 

યાજકોટ આલી શોંચેરી અને શલે આલી યશરેી તભાભ ટીભો તેભજ વમસ્ક્તગત વધાાઓભાાં બાગ 
રેનાયા ખેરાડીઓ ભાટે ણ આગભન વલાગતની તૈમાયી કયી રેલાભાાં આલેર છે. વાથોવાથ તેઓને યશલેા  
ભાટે  જરૂયી શોટેરની વમલવથા , રાન્ટવોટેળન, આશાય લગેયે આમોજન કયલાભાાં આલેલુાં છે. ગત યાત્રે 
જુદાજુદા વભમે આલી શોંચેરી ટીભો ભાટે ભોડી યાત ફાદ , લશરેી વલાયે બવમ વલાગત કયલાભાાં આવ્ુાં 
શત ુાં.  

મ્્મુન. કમભળનય શ્રી અમભત અયોયાનાાં ભાગાદળાન શઠે  નામફ કમભળનય શ્રી આમળ કુભાય ,  શ્રી 
એ. આય. મવિંશ અને શ્રી ચેતન નાંદાણી , તેભજ વશામક કમભળનય શ્રી લાવાંતીફેન પ્રજામત , શ્રી એચ. આય. 
ટેર, શ્રી વભીય ધડુક, શ્રી જવભીનબાઈ યાઠોડ લગેયે અમધકાયીઓ તેભજ તેઓની ટીભો વતત કામાયત્ત છે. 

(જન વાંકા અમધકાયી) 
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