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-: અખફાયી માદી :- 

પ્રજાવતાક લવ ૨૦૨૦ની યાજ્મ કક્ષાની ઉજલણી અંતગવત યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકા, યાજકોટ યેન્ડોનીમવવ, એક્રોરોન્વ લિલ્ડ્રન ક્રફ અને 

જીનનમવ ગ્રુ દ્વાયા વાઈકરોકીડ અને વાઈકરોથોન મોજાઈ  
તાયીખ: ૨૦-૦૧-૨૦૨૦ 

 
 પ્રજાવતાક લવ ૨૦૨૦ ની યાજ્મ કક્ષાની ઉજલણી યાજકોટ ળશયેભાાં કયલાભાાં આલે છે, જેભાાં 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા નલનલધ શે્રણીફધ્ધ કામવક્રભોનાં આમોજન કયલાભાાં આલેર છે. જે 

અંતગવત તાયીખ: ૧૯-૦૧-૨૦૨૦ ના યોજ યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, યાજકોટ યેન્ડોનીમવવ,  

એક્રોરોન્વ લિલ્ડ્રન ક્રફ અને જીનનમવ ગ્રુ  નલગેયેના વાંયકુ્ત ઉક્રભે યેવકોવ ખાતે વાઈકરોકીડ 



અને વાઈકરોથોનનુાં આમોજન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. જેભાાં ૧૨ કી.ભી. ની વાઈકરોકીડભાાં અંદાજે 

કુર ૨૦૦૦ ફાકો અને ૨૫ કી.ભી. ની વાઈકરોથોનભાાં અંદાજે ૪૦૦ જેટરા લમસ્કોએ બાગ રીધો 

શતો. આ વાથે મ્યનુન. કનભળનયશ્રી ઉદદત અગ્રલાર અને નામફ મ્યનુન. કનભળનયશ્રી િેતન નાંદાણી 

ણ વાઈકરોથોનભાાં બાગ રોધો શતો. આ કામવક્રભાાં ગજુયાત પાઈનાન્વ ફોડવના િેયભેન શ્રી 

ધનસખુબાઈ બાંડેયી, મ્યનુન. કનભળનયશ્રી ઉદદત અગ્રલાર, ડે. ભેમય શ્રી અનિનબાઈ ભોરીમા, ળાવક 

ક્ષના નેતાશ્રી દરસખુબાઈ જાગાણી, નામફ મ્યનુન, કનભળનયશ્રી િેતન નાંદાણી, િેયભેન જીનનમવ 

ગ્રુ શ્રી ડી.લી. ભશતેા, ઇલેન્ટ કો-ઓડીનેટય શ્રી યેળબાઈ ફાફયીમા, શ્રી યાગબાઈ તન્ના, શ્રી 

શ્રીકાાંતબાઈ તન્ના અને શ્રી નલજમબાઈ દોંગા ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા.  

આ અલવયે ગજુયાત પાઈનાન્વ ફોડવના િેયભેનશ્રીએ જણાવયુાં શત ુાં કે, આણુાં ળશયે 
ભાત્ર બાયત દેળભાાં જ નશી યાંત ુશલે આંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે ોતાની એક નલી ઈભેજ યિલા 
આગ ધી યશયુાં છે. યાજકોટ ભશાનગયાલરકા ળશયેના બૌનતક નલકાવની વાથોવાથ 
વાભાજજક, યિનાત્ભક અને માવલયણ કે્ષતે્ર ણ ોતાનુાં મોગદાન આી યાજકોટને શે્રષ્ટ્ઠ 
ળશયે ફનાલલા વતત પ્રમાવ કયી યશી છે. ળશયેીજનો વાઈકરીંગ જેલા નોનભોટયાઈઝડ 
રાન્વોટેળન નલકલ્ડ્ અનાલે અને પ્રદુણ ઓછાં કયલાભાાં વશમોગી ફને તેલા આળમ 
વાથે વાઈકરોથોન મોજલાભાાં આલેર છે, તે ફદર તભાભ વાંસ્થાને ખફુ ખફુ અલબનાંદન 
ાઠવુાં છ. 

લધ ુભાદશતી આતા મ્યનુન. કનભળનયશ્રીએ જણાવયુાં શત ુાં કે, પ્રજાવતાક લવ ૨૦૨૦ ની 
ઉજલણી નનનભતે આજનો આ કામવક્રભ યાજકોટની યાંગીરી જનતા ભાટે યાખલાભાાં આવમો છે, 
યાજકોટલાવીઓનો આ ઉત્વાશ જોઈને એભ કશી ળકામ કે, યાજકોટ ખયેખય યાંગીલુાં ળશયે છે. 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા નલકાવની વાથોવાથ યિનાત્ભક પ્રવનૃતઓ ણ શાથ ધયીને 
યાજકોટની એક નલી ઓખ ઉબી કયલાભાાં ભશત્લની ભનૂભકા બજલી યશી છે. વાઈકરનો 
ઉમોગ કયલાથી ળયીયને અને માવલયણને ખફુ જ પામદા થામ છે, આભ ણ વાઈકરીંગ 
વમસ્ક્તની તાંદુયસ્તી ભાટે આળીલાવદરૂ ગણામ છે.  

આ કામવક્રભ કનલશ્રી યભેળ ાયેખ યાંગદળવન, યેવકોવ ખાતે વલાયે ૦૬:૦૦ કરાકે મોજલાભાાં 
આવમો શતો, જેનુાં ફ્રેગ ઓપ ગજુયાત મ્યનુન. પાઈનાન્વ ફોડવના િેયભેન શ્રી ધનસખુબાઈ 
બાંડેયી, મ્યનુન. કનભળનયશ્રી ઉદદત અગ્રાલત, ડે. ભેમયશ્રી અનિનબાઈ ભોરીમા, ળાવક 



ક્ષના નેતાશ્રી દરસખુબાઈ જાગાણી અને નામફ મ્યનુન. કનભળનયશ્રી િેતન નાંદાણી દ્વાયા 
કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં.    
 વામકરોકીડ અને વાઈકરોથોનભાાં ફે કેટેગયી યાખલાભાાં આલી શતી, જેભાાં એક 
કેટેગયીભાાં ૮ થી ૧૨ લવના ફાકો ભાટે ૧૨ દક.ભી. ની યાખલાભાાં આલી શતી, જ્માયે ફીજી 
કેટેગયીભાાં લમસ્કો ભાટે ૨૫ દક.ભી.ની વામકરોથોન યાખલાભાાં આલી શતી. આ કામવક્રભાાં 
બાગ રેનાય તભાભ સ્ધવકોને ભેડર અને વદટિદપકેટ આલાભાાં આવમા શતા, આ ઉયાાંત 
તભાભ બાગ રેનાય સ્ળવકને એનજી ભાટે નાસ્તો, જ્યવુ અને િોકરેટ ણ આલાભાાં 
આવયુાં શત ુાં.  વાથે વાથે વાઈકરોકીડભાાં બાગ રેનાય સ્ધવકોના રક્કી રો કયી ૧૫ રક્કી 
સ્ધવકોને વાઈકર આલાભાાં આલી શતી અને ૧૫૦ જેટરા સ્ધવકોને ગીફ્ટ  યુષ્ટ્કાય ણ 
આલાભાાં આલી શતી.  

( જન વાંકવ અનધકાયી ) 

 


