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-: અખબારી યાદી :- 

યેવકોવસ ભેદાનભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ 

 તાંગ ભશોત્વલ - ૨૦૧૯ મોજામો: 
તા. ૦૯-૦૧-૨૦૧૯ 

 ગજુયાત પ્રલાવન વલબાગ અને યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા તા.૦૯-૦૧-૨૦૧૯ ના યોજ 
વલાયથી યેવકોવસ ભેદાન ખાતે આંતયયાષ્ટ્રીમ તાંગ ભશોત્વલનુાં આમોજન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. 
જેભાાં દેળ વલદેળના કુર ૭૯ તાંગફાજો વલવલધ આકાયની આકસક અને યાંગફેયાંગી એલી 
વલયાટકામ તાંગો ઉડાડી શતી. 
 આ આંતયયાષ્ટ્રીમ તાંગ ભશોત્વલભાાં યાજકોટ ળશયે ધાયાવભ્મશ્રી અયવલિંદ યૈમાણી, યાજકોટ 
ળશયે ોરીવ કવભળનયશ્રી ભનોજ અગ્રાલર, યાજકોટ મ્યવુન. કવભળનયશ્રી ફાંછાવનવધ ાની, 
ી.જી.લી.વી.એર. ના ભેનેજજિંગ ડામયેક્ટયશ્રી બાવલન ાંડયા, ડે. મ્યવુન. કવભળનયશ્રી વી. કે. નાંદાણી, 
ડીલામ.એવ.ી. શ્રી આય.ફી ઝારા,  જજલ્રા પ્રલાવન અવધકાયી શ્રી કે.લી.ઢીમાય, એ,એભ.વી. શ્રી 
એચ.આય. ટેર, એ.એભ.વી. શ્રી યવલન્દ્રવવિંશ ચડુાવભા, આવી.ભેનેજય દદેન ડોડીમા, આવી. 
ભેનેજય શ્રી કે.ફી. ઉનાલા, ચીપ પામય ઓદપવય શ્રી ફી.જે.ઠેફા, આયોગ્મ અવધકાયીઓ ડો. 
ી.ી.યાઠોડ અને ડો. એભ.ફી. ચનુાયા, આવી.ભેનેજય શ્રી અવભતબાઈ ચોરેયા વદશતના 
અવધકાયીઓ અને કભસચાયીઓ તેભજ દેળ-વલદેળથી આલેર તાંગફાજો અને યાજકોટના ળશયેીજનો 
ફશોી વાંખ્માભાાં શાજય યહ્યા શતા. 

કામસક્રભના પ્રાયાં બે મ્યવુન. કવભળનયશ્રી ફાંછાવનવધ ાનીએ જણાવયુાં શત ુાં કે, યાજકોટના રોકો 
ભાટે આ પ્રવાંગ ભકય વાંક્રાાંવત પલેૂનુાં એક સુાંદય નઝયાણુાં ફની યહ્ુાં અને સમુસ દેલની પજૂા કયી 
ઉતયામણની ઉજલણી કયીએ છીએ. આંતયયાષ્ટ્રીમ તાંગ ભશોત્વલ – ૨૦૧૯ ગજુયાત પ્રલાવન 
વલબાગ અને યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ઉજલલાભાાં આલી યહ્યો છે. પયી એક લખત આ લે 
ણ તાંગ ભશોત્વલ યાજકોટભાાં ઉજલલાભાાં આલી યહ્યો છે, દેળના તેભજ વલદેળી તાંગફાજો 
યાજકોટ આ ભશોત્વલભાાં બાગ રેલા ભાટે આલેર છે. ઉતયામણની ઉજલણી સમુસ દેલની પજૂા કયીને 
કયલાભાાં આલે છે. આ ભશોત્વલની થીભ સ્લચ્છતા યાખલાભાાં આલી છે. સ્લચ્છતાનો ભાંત્ર ધ્માને 
યાખી ઉજલણી કયલી જોઈએ.  



તાંગ ભશોત્વલની વાથે વાથે કરુણા અલબમાનનો ણ આજથી પ્રાયાંબ કયલાભાાં આલેર છે, 
અફોર જીલ, ક્ષીઓનુાં ધ્માન યાખી ઉતયામણની ઉજલણી કયલાભાાં આલે, કરુણા અલબમાનને 
ભનભાાં યાખીને ઉજલણી કયીએ, ચાઈનીઝ દોયીનો ઉમોગ ન કયલો, સ્લછતા અને કરુણા 
અલબમાનના ભાંત્રથી ઉજલણી કયીએ અને આ ફે ફાફતોને ધ્માનભાાં યાખી ઉજલણી કયીએ, તેભ 
મ્યવુન. કવભળનયશ્રી ફાંછાવનવધ ાનીએ જણાલેર શત ુાં.  

ળશયે ોરીવ કવભળનયશ્રીએ તભાભ ઉસ્સ્થત રોકોનુાં સ્લાગત કયતા કશલે ુાં કે, આલેર 
વલદેળી ભશભેાનોનુાં ભાણવોની વાથે વાથે લાતાલયણ(લન) ણ વાથ આી યહ્યો છે, તેભણે 
રોકોને પ્રાસ્સ્ટક દોયી ન લાયલાનુાં જણાલેર શત ુાં. તેભજ ઉતયામણને ધ્માનભાાં યાખી ળશયેીજનો 
ોતાનુાં યક્ષણ કયે અને ટુ વશીરય ધ્માન યાખીને ચરાલલા જણાલેર શત ુાં. 

આ કામસક્રભભા ડે. મ્યવુન. કવભળનયશ્રી નાંદાણી દ્વાયા ઉસ્સ્થત વૌનો ળાસ્દદક સ્લાગત 
કયલાભાાં આલેર શત ુાં, જજલ્રા પ્રલાવન અવધકાયી શ્રી કે.લી. ઢીમાય દ્વાયા પસુ્તક આી સ્લાગત 
કયલાભાાં આલેર શત ુાં, તેભજ ળાાની ફાાઓ દ્વાયા બાયતીમ યાંયા અને વાંસ્કૃવત મજુફ કુભકુભ 
વતરક રગાલી સ્લાગત કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં, આ અલવયે સુાંદય વાાંસ્કૃવતક કામસક્રભ ણ મોજામો 
શતો. તેભજ શ્રી વયોજીની નામડુ શાઈસ્કુરની ફાાઓ દ્વાયા સ્લચ્છતાનુાં ભાગસદળસન આતી કૃવતઓ 
યજુ કયલાભાાં આલી શતી. જ્માયે મ્યઝુીક ઓકેસ્રાનાાં વથલાયે ગીત વાંગીત સયૂાલરી જીનીમવ 
સ્કરૂનાાં ફાકો દ્વાયા પ્રસ્તતુ કયલાભાાં આલેર. 

આ આંતયયાષ્ટ્રીમ તાંગ ભશોત્વલભાાં વલવલધ દેળોભાાંથી જેભ કે, ફ્રાન્દ્વના ૦૪, જભસનીના 
૦૨, શન્દ્ગ્રીના ૦૪, ઇઝયામેરના ૦૬, ઈટારીના ૦૫, કેન્દ્માના ૦૨, કોદયમાના ૦૪, કુએતના ૦૩, 
લરથઆુવનમાના ૦૭, ભરેવળમાના ૦૫, ભેસ્ક્વકોના ૦૨ અને ઇન્દ્ડોનેવળમાના ૦૪ એભ કુર ભીને 
૪૮ વલદેળી તાંગફાજોએ બાગ રીધો શતો. આ ઉયાાંત બાયતભાાંથી કેયારાના ૦૪, ાંજાફના ૦૩, 
યાજસ્થાનના ૦૮, તાવભરનાડુના ૦૭, રખનૌના ૦૪, ઉતયાખાંડના ૦૫ એભ કુર ભીને ૩૧ 
બાયતીમ રોકોએ બાગ રીધો શતો. તેભજ વૌયાષ્ટ્રભાાંથી ભજુ, ભાાંડલી, સયેુન્દ્રનગય, ખાંબાલમા, 
અભયેરી, આટકોટ અને યાજકોટના કુર ૮૦ તાંગફાજો આંતયયાષ્ટ્રીમ તાંગોત્વલભાાં બાગ રીધો 
શતો. 
 આ આંતયયાષ્ટ્રીમ તાંગ ભશોત્વલનાાં આમોજન ભાટે ટુયીઝભ કોોયેળન ઓપ ગજુયાત અને 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા તૈમાયી કયલાભાાં આલી શતી. આ આમોજનની વપતા ભાટે 
ભશાનગયાલરકા દ્વાયા અવધકાયીઓને વલવલધ જલાફદાયીઓ સુયત કયલાભાાં આલેર શતી. 
 

( જન વાંકસ અવધકાયી ) 


