પાલ મહો સવ ંુ 18મા વષમાં પદાપણ: સેફ ાઈિવગ
પધાનો પણ આ વખતે સમાવેશ કરાશે
મુબઈ:
ં
શહેરના લોકિપ્રયમાંથી એક પાલેર્ મહો સવ આ વખતે 18મા વષર્માં પદાપર્ણ કરતો હોઈ આ વખતે સેફ
ડ્રાઈિવંગ પધાર્ નો પણ સમાવેશ કરાશે. મહો સવે 18મા વષર્માં પ્રવેશ કય છે અને ડ્રાઈિવંગ લાઈસ સ પણ 18મા
વષેર્ મળતું હોવાથી આ વખતે સૌને માટે સુરિક્ષતતાની જાણકારી િનમાર્ણ કરવા આ પધાર્ન ુ ં આયોજન િનધાર્િરત
છે , એમ મુખ્ય આયોજક િવધાનસ ય એડ. પરાગ અળવણીએ જણા યુ ં હતુ.ં પાલેર્ના રહેવાસી અને િસંગાપોરથી
પોતાની આઈટી કંપની ઝે સંગ ચલાવતા અમોદ દીિક્ષતે બનાવેલા એપનો ઉપયોગ કરીને 50થી વધુ માપદંડો
પર વાહન ચલાવવાનુ ં પ્રિશક્ષણ કરી શકાય છે . આ એપનો ઉપયોગ કરીને સેફ ડ્રાઈિવંગ પધાર્ લેવામાં આવશે.
આ મહો સવ 22મીથી 30મી િડસે બર સુધી ચાલવાનો હોઈ 31 પધાર્ રખાઈ છે . સાં કૃિતક િવભાગમાં ન ૃ ય,
ગાયન, સમ ૂહ ન ૃ ય, જોડી ન ૃ ય, લઘુ િફ મ, કળા િવભાગમાં િચત્રકળા, રં ગોળી, હ તાક્ષર પધાર્ , ઈ ડોર પોટર્ સમાં
ચેસ, કેરમ, રાઈફલ શ ૂિટંગ,

યારે આઉટડોરમાં ખોખો, વોલીબોલ, ટબોલ, િક્રકે ટ, બોક્સ િક્રકેટ, બોડી િબિ ડંગ,

50 મીટર દોડ, લો સાઈકિલંગ, ગોળાફક, કબ ી, મ લખાંબ, યોગા,

યારે િવશેષતાપ ૂણર્ િવભાગમાં યે ઠ

નાગિરકો અને મિહલાઓ માટે પધાર્ અને મેરેથોન અને સેફ ડ્રાઈિવંગનો સમાવેશ રહેશે. મહો સવ માટે તડામાર
તૈયારી ચાલી રહી છે . િવિવધ તરના કાયર્કરોને અલગ અલગ કામો સ પવામાં આ યાં છે . આયોજન સિમિતના
અ યક્ષ ગુરચરણિજત િસંગ સંધ,ુ ઉપા યક્ષ પ્રવીર કપ ૂર, િવલાસ કરમળકર, મહામંત્રી િમિલંદ િશંદે, સિચવ સંદીપ
ચ હાણ છે . સંચાલન માટે યવ થાપન સિમિતમાં અ યક્ષ
સુરેશન,
સેિવકાઓ
રહેશે. 7

ીકૃ ણ આંબેકર, ઉપા યક્ષ રા શ મહેતા, એન

યારે મહામંત્રી િવનીત ગોરે અને સિચવ ડો. પ્રસાદ સામંત રહેશ.ે પાલાર્ના પાંચેય નગરસેવકોયોિત અળવણી, સુિનતા મહેતા, અિનશ મકવાની, અિભિજત સામંત અને મુરજી પટેલ સહ આયોજક
ુ માં 32 પધાર્માં દરે ક માટે એક પ્રમુખ અને અ ય મહ વપ ૂણર્ ખાતા માટે પ્રમુખ નીમવામાં આ યા છે ,
પ

એમ એડ. અળવણીએ જણા યું હતુ.ં
આ વખતે પણ મહો સવનુ ં આયોજન સાઠયે કોલેજના સહયોગથી અને લાય સ ક્લબ ઓફ બો બે િવિલંગ્ટનના
સહયોગથી પધાર્ ન ુ ં આયોજન કરાયું છે . ઈ

કોને ભાજપ કાયાર્લય, િચ રં જન રોડ, પાલાર્ (વે ટ), મુબ
ં ઈ-400

057 ખાતે સંપકર્ સાધવા માટે અથવા વેબસાઈટ www.parlemahotsav.com અથવા 022- 26177125, 26136513
પર સંપકર્ કરવા માટે તેમણે અનુરોધ કય છે .

