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લન્મપ્રાણી વપ્તાશ ઉજલણીના બાગરૂે 

 

                        લન્મપ્રાણી વપ્તાશ વનવભતે 
તા.૦૩.૧૦.૨૦૧૯ ના યોજ ઈકો ટુરયઝભ 
કેલડી,ભાાંડલી દક્ષિણ યેન્જ ,સયુત લન વલબાગ ખાતે 
બાગરુે લન્મપ્રાણી વપ્તાશ ઉજલણીનુાં આમોજન 
કયલાભાાં આલેર શર્ ુાં. આ કામુક્રભ ભાાં નામફ લન 
વાંયિકશ્રી,ભદદનીળ લન વાંયિકશ્રી,રયિેત્ર લન 
અવધકાયી,પોયેસ્ટય,ફીટ્ગાડુ તથા ળાાના ૪૦ જેટરા 
ફાકો અને વળિકગણ એ શાજયી આી શતી 
 

                         
કામુક્ર્ભની ળરુઆત મોગ અભ્માવ દ્વ્રાયા કયલાભાાં 
આલેર ત્માયફાદ ફાકો ભાટે લકૃત્લ સ્ધાુના 
કામુક્ર્ભનુાં આમોજન કયલાભાાં આલેર શર્ ુાં. જેભાાં ફાકો 
એ ”લન્મપ્રાણીઓ ભાનલજીલનના અસ્સ્તત્લનો આધાય” 
વલમ ય લકતવ્મ આી લન્મજીલોનુાં ભશત્લ જણાલી 
તેઓના યિણ ભાટે ોતાના 
 

 ભાંતવ્મો યજૂ 
કયેર. તે ઉયાાંત ફાકો ભાટે  લન્મજીલ તથા 
લન્મપ્રાણીઓને રગત ક્ષિત્રો દોયલાની સ્ધાુ 
યાખલાભાાં આલેર શતી.ફાકો લન્મજીલો તથા 
માુલયણનુાં ફાકોભાાં જ્ઞાન લધે તે ભાટે તેને 
રગત પ્રશ્નોતયી યાખલાભાાં આલેર જેભાાં ફાકોએ 
ઉત્વાશબેય બાગ રીધેર. 
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      વદય કામુક્ર્ભભાાં બાગ 

રીધેર તભાભ ફાકોને પ્રોત્વારશત કયલાભાાં 

આલેર તથા વલજેતા ફાકોને ઈનાભ વલતયણ 

કયલાભાાં આલેર.  
 

 

 શ્રી.વુનત નૈય્મય નામફ લન વાંયિક સયુત લન વલબાગ 

 

                                શ્રી.વુનત નૈય્મય નામફ લન 
વાંયિક સયુત લન વલબાગ એ જણાવ્્ુાં શર્ ુાં કે તભે 
જ ાંગરને ફિાલળો તો જ ાંગર તભને ફિાલળે. 
જ ાંગરના યશલેાવી એલા લન્મજીલ ને ખરેર ન 
શોિાડતા તેઓને વાંયિણ કયીએ.તથા લશારા 
વલધાથી વભત્રોને જ ાંગર ફિાલલા  જણાલલાભાાં 
આલેર શર્ ુાં.સયુત વલબાગ તયપથી શાજય યશરે 
તભાભ ફાકો તથા તભાભ કભુિાયીઓને “ વીડ 

ેસ્ન્વર” બેટ આલાભાાં આલેર.આ એલા પ્રકાયની ેસ્ન્વર છેજેના ઉમોગ કમાુ ફાદ 
ેસ્ન્વરના છેડે ,વૌથી નીિે એક ફીજ મકેુર શોમ 
છેજેને લાલલાભાાં આલતા તેભાાંથી છોડ ઉગી 
વનકે છે.આ ેસ્ન્વર ભાાં ભધુણી ,ભીઠી 
આલ,અશ્વગાંધા,ર્રુવી ના ફીજ મકેુર વીડ 
ેસ્ન્વર આી તભાભ ફાકોને તેભાાં યશરે ફીજ 
ઉગાડી થૃ્લીને શયીમાળુ કયલાભાાં વશમોગ 
આલા જણાલેર. 
 
                         



 

  
Page 4 

 

  

 

                                    લન્મજીલોનુાં યિણ કયલા ભાટે વાંદેળો આતા બજન તથા બલાઈ 
નો કામુક્ર્ભ યાખલાભાાં આલેર તથા લનના વિૃોને ફિાલલા ભાટે દલ રાગે ત્માયે 

અટકાલલા ભાટે ,લન્મજીલો થી ડય ન યાખલા 
તેઓને ળાાંવતથી જીલલા દેલાનો અને આણે 
ણ તેઓને ખરેર ન ડે તે યીતે જીલીએ એલો 
સુાંદય વાંદેળ આેર શતો. બલાઈ કામુક્ર્ભભાાં 
અંતે લન્મજીલ તથા માુલયણની યિા કયીળ 
એલી પ્રવતિા રેલડાલલાભાાં આલી શતી. અંતભાાં 
ફધા વાથે ભીને લન બોજન ક્ુ ુશર્ ુાં.  


