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-: અખફાયી માદી:- 
  

૨૧ જુન વલશ્વ મોગ દદનની દદવ્મ ઉજલણીભાાં સાભેર થલા ભેમયશ્રી બફનાફેન 

આચામય, સ્ટેન્ડિંગ કવભટી ચેયભેન ઉદમબાઈ કાનગડ, મ્યવુન. કવભળનય શ્રી 

ફાંછાવનવધ ાની, આયોગ્મ સવભવત ચેયભેન જમભીનબાઇ ઠાકયનો રોકોને અનયુોધ  
 

વલશ્વ મોગ દદનના કામયક્રભભાાં બાગ રેલા ભાટે ઓનરાઈન યજીસ્રેળન કયી ળકાળે: પોભય 

તભાભ લોડય ઓપીસથી ણ ભળ ેઅને ૧૯ જુન સધુીભાાં યત કયલાના યહળે.ે 
 

તા. ૧૫-૬-૨૦૧૯ 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ણ દય લે વલશ્વ મોગ દદનની ઉજલણી કયલાભાાં આલે છે. જે 
અનવુાંધાને આગાભી ૨૧ જુન ૨૦૧૯ના યોજ ણ વલશ્વ મોગા દદનની ઉજલણી કયલાનુાં 
આમોજન કયલાભાાં આલેર છે.  વલશ્વ મોગ દદનની ઉજલણીભાાં બાગ રેલા ઇચ્છુક રોકો ભાટે 
ઓનરાઈન યજીસ્ટ્રેળનની સવુલધા ણ યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા આલાભાાં આલી છે જેનો 
વૌ નાગદયકો રાબ રઇ ળકે છે. આ ઉયાાંત યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની તભાભ લોડડ ઓપીવ, 
વવવલક વેન્ટયએથી યજીસ્ટ્રેળન ભાટેના પોભડ ભળે, જે પોભડ ૧૯ જુન સધુીભાાં યત કયલાના 
યશળેે. યજીસ્ટ્રેળન થમેર પોભડના તભાભ રાબાથીઓને યાજકોટ ભશાનગયાલરકા તયપથી 
વટીપીકેટ આલાભાાં આલળે. બાયતની અદભતૂ વાંસ્ટ્કૃવતને વભગ્ર વલશે્વ અદકેયો આદય આપ્મો છે 
ત્માયે બાયતભાાં વલશ્વ મોગ દદલવની ઉજલણીનો અનેયો થનગનાટ શોમ તે સ્ટ્લાબાવલક છે. 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ળશયેના વલવલધ વલસ્ટ્તાયોભાાં મોજાનાય મોગ કામડક્રભ ભાટે 
ઓનરાઈન યજીસ્ટ્રેળન કયાલલા ભાટે ઇચ્છુક નાગદયકો 
http://rmc.gov.in/rmcwebsite/frm_yoga_registration.aspx  

   

 

આ બરિંક ય નાગદયકો યજીસ્રેળન કયાલી ળકળે તેભ ભેમય લફનાફેન આચામડ, ડેપ્યટુી ભેમય 
અવશ્વનબાઈ ભોરીમા, સ્ટ્ટેનન્ડિંગ કવભટી ચેયભેન ઉદમબાઈ કાનગડ, મ્યવુન. કવભળનય શ્રી 
ફાંછાવનવધ ાની, ળાવક ક્ષ નેતા દરસખુબાઈ જાગાણી, દાંડક અજમબાઈ યભાય અને  
આયોગ્મ વવભવત ચેયભેન જમભીનબાઇ ઠાકયે જણાવયુાં શત ુાં. 

http://rmc.gov.in/rmcwebsite/frm_yoga_registration.aspx


 મોગની ઉજલણીભાાં દીવમાાંગો, થેરેવેવભમા, અને ડામાફીટીવ ધયાલતા રોકો ભાટે અરગ 
વમલસ્ટ્થા કયલાભાાં આલેર છે. તેભજ મોગભાાં બાગ રેલા ભાટે મોગભાાં જોડાનાયએ ચટ્ટાઈ વાથે 
રાલાની યશળેે. એક્લા મોગભાાં બાગ રેનાય ફશનેોને ભશાાલરકા લતી સ્ટ્લીવભિંગ કોસ્ટ્ચયુભુ 
આલાભાાં આલળે. મોગથી આયોગ્મ તાંદુયસ્ટ્ત યશ ેછે અને ળયીયભાાં નલો વાંચાય ઉત્ન થામ છે. 
આજના દોડધાભના વભમભાાં મોગથી તન,ભનને ળાાંવત ભે છે. જેથી ૨૧ જુન ૨૦૧૯ના યોજ 
યાજકોટ ળશયેના તભાભ ળશયેીજનોને બાગ રેલા અીર કયેર છે. 
 

 ૨૭ વપ્ટેમ્ફય ૨૦૧૪ના યોજ વયુાંકત યાષ્ટ્રવાંઘની ૬૯ભી વાભાન્મ વબાને વાંફોધતી 
લખતે ભાન. પ્રધાનભાંત્રીશ્રીએ વલશ્વ વમદુામને આંતયયાષ્ટ્રીમ મોગ દદલવ અનાલલા ભાટે 
વલનાંતી કયતા તા.૧૧ ડીવેમ્ફય ૨૦૧૪ના યોજ વયુાંકત યાષ્ટ્ર વાભાન્મ વબાએ દયખાસ્ટ્તને 
વાંભવત આી ૨૧ જુનને આંતયયાષ્ટ્રીમ મોગ દદલવ તયીકે સ્ટ્થાવત કયલા કયલાભાાં આલેર 
ઠયાલ અનવુાંધાને વભગ્ર વલશ્વભાાં મોગ દદલવ ઉજલલાભાાં આલે છે. જે બાયત ભાટે અત્માંત 
ગૌયલની લાત છે. 
  

 
 

(જન વાંકડ અવધકાયી) 


