આણંદ કૃષ યષુ નલષવિટી , આણંદના લવો કેમ્વ ખાતે “યાષ્ટ્રીમ યભત- ગભત દદન ” ખલાડીમાની
ઉજલણી ઉત્વાશબેય કયલાભાં આલી
ુ ા અને વાંસ્કૃષતક પ્રવ ૃષત ષલબાગ, ગજ
ુ યાત વયકાય, ગાંધીનગય, જીલ્રા લશીલટી તંત્ર, ખેડા
યભત-ગભત, યલ
ુ યાત
જીલ્રો, નદડમાદ , સ્ોર્્્ વ ઓથોયીટી ઓપ ગજ

નદડમાદ ક્ષેત્ર અને આણંદ કૃષ યષુ નલષવિટી આણંદના

વંયક્ુ ત ઉક્રભે કૃષ ભશાષલદ્યારમ , આ .કૃ.ય.ુ લવો ખાતે તાયીખ ૧૬ /૦૯/૨૦૨૨ ના યોજ “યાષ્ટ્રીમ યભત ગભત દદન” ખલાડીમાની ઉજલણીના બાગરૂે “Celebrating Unity Through Sports” થીભ શેઠ નેળનર
ગે મ્વ અલયનેવ કેમ્ેઇનની

ઉજલણી કયલાભાં આલી. આ

ઉજલણીભાં ભાનનીમ કરેકટય શ્રી કે. એર.

ફચાણી (IAS), જીલ્રા ષલકાવ અષધકાયી નદડમાદ શ્રી એભ. કે. દલે ( IAS), પ્રાંત અષધકાયી નદડમાદ શ્રી જે.
એભ. બોયણણમા, કૃષ ભશાષલદ્યારમ આ. કૃ. ય.ુ , લવોના આચામ્ ડા્ .લી.ી.યાભાણી, જજલ્રા યભત ષલકાવ
ુ બાઇ તાલેથીમા, જીલ્રા
અષધકાયી ડૉ ભનસખ

ુ ા ષલકાવ અષધકાયી શ્રી અક્ષમબાઈ ભકલાણા તથા
યલ

ુ ા લશીલટી તંત્ર,
રક્ષ્ભણબાઈ ચૌશાણ , જજલ્રા યભત ગભત અષધકાયી તેભજ જીલ્રા લશીલટી તંત્ર, તાલક
આગે લાનો, ષળક્ષક ગણ તથા ષલધ્માથીઓ શાજય યહ્યા શતા.
સ્લાગત પ્રલચનભાં ડા્ .લી.ી.યાભાણીએ ષલધ્માથીઓને જીલનના ઘડતયભાં યભત ગભતના ભેદાનન ંુ
ભશત્લ ષલળે વભજ આી શતી. ભાનનીમ કરેકટય શ્રી કે. એર. ફચણી ( IAS) એ જણાવય ંુ કે દયે ક વમક્ક્તભાં
એક અરગ જ ટેરેન્ટ છુામેર શોમ છે અને તે ટેરેન્ટને કોચ/રેનય ઉજાગય કયતાં શોમ છે . તેથી આ તફક્કે
દયે ક ષળક્ષક, કોચ અને રેનયને ધન્મલાદ ાઠવ ંુ છું. નેળનર ગે મ્વ એન્થભ અને ભેસ્કોટ પ્રેઝન્ટેળન
ુ ા ષલકાવ અષધકાયી શ્રી અક્ષમ ભકલાણાએ શાજય યશેર વલ્ને દપટ ઈન્ન્ડમા ઓથ
ષનશામાફાદ જીલ્રા યલ
ુ ાની ષલજેતા ળાાઓભાં જીફાફા કન્મા
રેલડાવમા શતા. તદુયાંત ફેસ્ટ ળાા અંતગ્ ત લવો તાલક
ષલધ્મારમ, લવોને પ્રથભ, એ. જે. શાઇસ્કર
ૂ (પ્રાથષભક ષલબાગ), લવોને દ્વિતીમ તેભજ એ. જે. શાઇસ્કર
ૂ
(ભાધ્મષભક ષલબાગ), લવોને ત ૃતીમ ક્રભાંક ભેલલા ફદર ભશેભાનો ધ્લાયા પ્રષતકાત્ભક ચેકન ંુ ષલતયણ
ુ બાઇ
કયલાભાં આલેર અને અણબનંદન ાઠવમા શતા.. અંતે જજલ્રા યભત ષલકાવ અષધકાયી ડૉ ભનસખ
ુ ાં લધ ુ બાગ રેલા અીર કયી, વલ્નો આબાય
તાલેથીમા ધ્લાયા ષલધ્માથીઓને ષલષલધ યભતોભાં લધભ
વમક્ત કયલાભાં આવમો.
કામ્ક્રભના ફીજા તફક્કાભાં ષલધ્માથીઓની ભેદાની યભત યભલાન ંુ આમોજન કયલાભાં આવય ંુ જેભાં
ભાનનીમ કરેકટય શ્રી કે એર ફચણીએ લૉરીફૉર ભેચભાં ટોવ ઊછી વષલિવ કયી યભતને ખલ્ુ રી મ ૂકી
અને ષલધ્માથીઓ ઉત્વાશબેય યભત યમ્મા.

