પાલ મહો સવે 18 વષમાં ભ ય પ રવાર િનમાણ કય છે :
સાંસદ રાવસાહબ દાનવે પાટ લ
બ
ંુ ઈ, તા. 23 ડસે બર, 2017: ગયાં 18 વષર્ પાલેર્ મહો સવ લીફાલી ર ો હોઈ પહેલા વષર્થી મહો સવમાં ભાગ
લેનારા પધર્કો, પંચ- પરીક્ષક અને કાયર્કરો 18મા વષર્માં પણ જોડાયેલા હોઈ પાલેર્ મહો સવ એક મોટો પિરવાર
બની ચ ૂક્યો છે , એમ ભાજપ પ્રદે શા યક્ષ સાંસદ રાવસાહેબ દાનવે પાટીલે જણા યુ ં હતુ.ં
મેં પોતે પધર્ક, પ્રેક્ષકને નાતે અનેક પધાર્ ઓનો આનંદ લીધો હોવાથી આ ભ ય મહો સવનુ ં ઉદઘાટન કરવા
મળતાં િવશેષ ખુશી થઈ રહી છે . પાલર્ મહો સવ

વા મોટા ઉપક્રમ સતત 18મા વષેર્ ચાલુ રાખીને એક પિરવાર

ઊભો કરવા બદલ િવધાનસ ય પરાગ અળવણીને અિભનંદન આપવા ર ા.

પધર્કો જો હારે તો પણ આશા

ગુમા યા િવના આગામી પધાર્ માટે તૈયારી કરવાથી સફળતા નક્કી મળશે, એવી સલાહ પણ આ પ્રસંગે તેમણે
હાજર સૌને આપી હતી.
યુવાનો માટે પાલેર્ મહો સવ તેમના કળાગુણોને િનખારતું એક મહ વપ ૂણર્ મંચ હોઈ તેનો લાભ બધા યુવાનોએ
લેવો જોઈએ એમ ભાજપ યુવા મોરચાના રા ટ્રીય અ યક્ષા સાંસદ પ ૂનમ મહાજને આ સમયે જણા યુ ં હતુ.ં
મહો સવ સફળ કરવા બદલ યુવા કાયર્કરોને તેમણે અિભનંદન આ યા હતા.
મહો સવના પહેલા િદવસે વોલીબોલ, કબ ી, બોક્સ િક્રકે ટ અને પહેલી વાર સેફ ડ્રાઈિવંગ પધાર્માં આશરે 3500
પધર્કોએ ભાગ લીધો હતો અને પહેલા િદવસે કબ ીમાં આશરે 78 મેચ, બોક્સ િક્રકે ટની 30 મેચ અને
વોલીબોલની 40 મેચ રમાઈ હતી. વોલીબોલ કૂલ જૂથની પધાર્ માં છોકરાઓની 12 અને છોકરીઓની 12 ટીમે
ભાગ લીધો હતો. આ ટીમોને પ્રો સાહન આપવા માટે વાલીઓ અને િમત્રજનો મોટી સંખ્યામાં હાજર ર ા હતા. આ
વખતે મહો સવમાં કબ ી પધાર્ પિ મ ઉપનગર િજ લા કબ ી એસોિસયેશન બ જૂથ જીતી હતી. વામન મંગેળ
દુભાષી મેદાનમાં રમતગમત રિસકોએ ભારે ભીડ જમાવી હતી.

