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શનિવાર ૨૫ માર્ચ, ૨૦૨૩

આ વોકેથોનમાં 3 કોન્સેપ્ટ ફિ્ટ 
ઇનનડિયા, ્ાડિી પફિધાન અનસે 
્ુિત- મીની ભાિતનસે વણી 
લસેવાયું છે
SMC કમિશનર શામિની અગ્રવાિે જણાવ્યું કે, 
ફિટ ઇન્ડિ્ાનો કો્્ેપટ િમિિાઓને િેલ્થ બાબતે 
અવેર કરવાનો છે. ગૃમિણીઓ િોટાભાગનો 
ટાઈિ ઘરે રિે એટિે ક્ાુંક ને ક્ાુંક ફિમિકિ 
િેલ્થ મનગિેકટ ્થા્ છે. િમિિાઓિાું િેલ્થને 
િઈને અવેરને્ આવે, તે રન કરે, તે વોક કરે, 
ફિમિકિ એનકટમવટી કરે તે કો્્ેપટ છે. બીજો 
કો્્ેપટ ્ાડિી વોકે્થોનનો છે. તે એટિા િાટે કે 
આ િમિિાઓ િાટેની ઇવે્ટ છે. 

ય્રત ટેક્ટાઇિ ક્ેતે્ પ્રખ્ાત છે. ય્રતની 
્ાડિી નેશનિ, ઇ્ટરનેશનિી ઓળખા્ છે. આ 
ઇવે્ટિાું મવિેનની ્યમનટી, મવિેનના કલ્ચર, 
મવિેન એમ્ાવરિે્ટ,  મવિેનના ્ાટટી્ી્ેશનનયું 
રીિિેકશન ્થશે. એિને જે ગિે એવી ્ાડિી 
અને એિની સટાઇિિાું ્િેરી શકશે ત્થા તેિને  
ઉત્ાિ આવે િાટે ્ાડિી વોકે્થોનનયું આ્ોજન 
કરા્યું છે. ત્ીજો કો્્ેપટ ય્રત િીની ભારત છે. 
અિીં 33 સટટેના િોકો વ્ે છે. જે સટટેિાું જે 
પ્રકારની ્ાડિી ્ચાિતી િો્, જે પ્રકારનયું િે્ડિિયિ 
્ચાિતયું િો્, જે પ્રકારનયું કા્ડિ ્ચાિતયું િો્, જે 
સટાઇિિાું ્ાડિી ્િેરાતી િો્ તેની પ્રસતયમત આ 
ઇવે્ટિાું કરાશે એટિે િીની ભારતનયું રીિિેકશન 
આ ઇવે્ટિાું ્થશે. આ વોકિાું તિાિ સટેટનો એક 
રીતનો ુ્ંગિ ્થશે. 

એપ્રિલના િર્ટ્ટ વીકમાં ્ાડિી 
વોકેથોનનું આયોજન થશસે, 
15000 મપ્િલાઓ ભાગ લસેશસે
 SMC કમિશનર શામિની અગ્રવાિ ેજણાવ્યું કે, 
‘‘આ ય્રત ્ાડિી વોકે્થોનનયું આ્ોજન એમપ્રિના 
િસટ્ટ વીકિાું ્થશે. િજી તારીખ નક્ી ન્થી ્થઈ. 
આ ઇવે્ ટિાું ગૃમિણીઓ, મબિને્  વયિન અને 
બીજી જગ્ાઓ ્ર્થી ય્રતિાું જોબ િાટે આવિેી  
િમિિાઓ ્ાટટી્ી્ટે કરશે એટિ ે એક િા્ 
િયવિે્ટ શરૂ ્થશે. આિાું ભાગ િેનારી િમિિાઓ 
એકબીજાના ુ્્ં ક્કિાું આવશે એટિ ેએકબીજાના 
વક્કન ેજાણીન ેઇ્્્ા્ર ્થશે. અિે ્િિેાું બધી 
િમિિાઓન ે એક જ પ્રકારની ્ાડિી આ્વાનો 
મવ્ચાર કરિેો ્ ણ તિેાું તિેની ્ચોઇ્ નિીં રિ ેિાટે 
ત ેજિેાું કમિટટેબિ રિી શકે તવેી ્ ાડિી ્ ફરધાન કરીને 
ભાગ િ ેતવેયું ડિી્ાઈડિ કરા્યું. ્િેિાું ્ાડિી રનનયું 
આ્ોજન કરવાનયું મવ્ચારિેયું ્ણ ્છી તિેાું એજડેિ 
વયિન, મવકિાુંગ િમિિાઓ અ્થવા જિેન ેઘૂુંટણિાું 
પ્રોબિેિ છે તવેી િમિિાઓ ્ાટટી્ી્ટે નિીં કરી 
શકે િાટે ્ ાડિી રનન ેબદિે ્ ાડિી વોકે્થોનનયું ડિી્ાઈડિ 
ક ય્ું છે. આ ઇવે્ટનો ટાઈિ િોમનુંગનો રિશેે અને 
2્થી 3 ફકિોિીટરની વોક રિશેે. આ વોકે્થોનિાું 
15000્થી વધય િમિિાઓ ્ાટટી્ી્ટે કરશે. તનેા 
િાટેનયું રમજસટે્શન નકેસટ વીક્થી શરૂ ્થશે.

અલગ-અલગ ર્ટે્ટની 
્ાડિીના કાિીગિોનું 3 પ્િવ્નું 
એન્ઝિપ્િશન થશસે

અિગ-અિગ સટેટના ્ાડિીિાું મવવિ કરે છે 
તેિના આફટ્ટસટની કળાનયું 3 મદવ્નયું એનકિમબશન 
્થશે. જે ્ાડિી વોકે્થોનના એક મદવ્ ્િેિાું શરૂ 
્થશે. તે એક્કિયિીવ ્ાડિી, મવવિ અને િે્ડિિયિ 

રીિેટેડિ િશે. આ પ્રદશ્શનિાું િમિિાઓને અિગ-
અિગ જગ્ાની ્ાડિીની કિા-કારીગરીની િામિતી 
િળશે અને ્ચોઇ્ ્ણ િળશે.

પાણીપુિીનું િિસેશસે એટ્ેકશન
્ાણી્યરીનયું નાિ ્ાુંભળતા જ દરેક સત્ીના 

િોઢાિાું ્ાણી આવી જા્ છે. આ ્ાડિી વોકે્થોન 
બાદ િમિિાઓ ્ાણી્યરી ખાઈને જઇ શકશે. 
આ ઉ્રાુંત સનેક્ અને એનજટી મ્રિંક્ િાટે ્ણ 
ટેક્ટાઇિ ્ા્થે જોડિા્ેિા િોકો ્ા્થે વાતા્શિા્ 
્ચાિી રહ્ો છે. આ ઇવે્ટિાું ભાગ િેનાર દરેક 
િમિિાઓને ્ાટટીમ્્ેશન ્ફટ્ટફિકેટ અ્ાશે. આ 
ઇવે્ટિાું N.G.O., ્ો્ા્ટીઓની િમિિાઓ 
ત્થા િમિિાઓ િાટે કાિ કરતી ્ુંસ્થાઓને 
જોડિવાિાું આવશે. આ આઈફડિ્ા દોઢ િમિના 
્િેિાું આવેિો અને તે ્ા્કિો્થોનના આ્ોજન 
્ર્થી આવ્ો િતો. 

એક મપ્િના પિસેલાં 
્ાયકલોથોનમાં 7000 લોકોએ 
ભાગ લીધો િતો

એક િમિના ્ િેિાું િન્ા દ્ારા ્ ા્કિો્થોનનયું 
આ્ોજન કરવાિાું આવ્યું િતયું. જેિાું 7000 
િોકોએ ભાગ િીધો િતો. આ એવી ્ િેિી ઇવે્ટ 
િતી જેિાું  આટિી િોટી ુ્ંખ્ાિાું િોકોએ ભાગ 
િીધો િતો. તેિાું દરેક એજ ગ્રય્ના િોકો ્ાિેિ 
્થ્ા િતા. આ ્ા્કિો્થોન ્ર્થી જ િમિિાઓ 
િાટે ્ાડિી વોકે્થોનનો આઈફડિ્ા આવ્ો િતી. 
્ાડિી વોકે્થોન િાટે ્ોશ્િ િીફડિ્ા કેમ્ેન શરૂ 
કરાશે. વોડિ્ટવાઇિ િીફટિંગ કરી ્ ો્ા્ટીના િોકો 
્ા્ેથ કો્ટેકટ કરી િમિિાઓને િોટી ુ્ંખ્ાિાું 
આ ઇવે્ટિાું જોડિવાિાું આવશે.

્ુિતની મપ્િલાઓનસે ડ્ોન 
ચલાવવાની ટ્ેપ્નંગ અપાશસે

SMC કમિશનર શામિની અગ્રવાિે કહ્યું કે  
SMCના 2023-24ના બજેટિાું ્યરતની િમિિાઓ 
િાટે મવમવધ આકર્શણો ઊભા કરવાિાું આવ્ાું છે. 
્નબિક પિે્ી્ ્ર બ્ેસટ િીફડિિંગ ્ે્ટર ઊભા 
કરાશે. જે્થી એક િાને તેના બાળકને સતન્ાન 
કરાવવા િાટેની જગ્ાની વ્વસ્થા ્થશે. િમિિાઓ 
િાટે શી ટો્િેટની વ્વસ્થા કરાશે. ્યરતની 
્યવતીઓને ્રોન ટેકનોિોજીની ટ્ેમનુંગ અ્ાશે. 
તેિણે જણાવ્યું કે િેં વડિોદરાિાું 100 ્યવતીઓને 
્રોન ટેકનોિોજીની ટ્ેમનુંગ આ્ી િતી. આ 
્યવતીઓએ વડિોદરાિાું વડિા પ્રધાન નરે્દ્ર િોદીના 
એક કા્્શક્રિિાું ્રોન્થી વીફડિ્ોગ્રાિી કરી િતી. 
SMCના બજેટિાું 40 વર્શ્થી વધય ઉંિરની 3 િાખ 
િમિિાઓના બ્ેસટ કે્્ર, ઓરિ કે્્ર અને 
્વા્શઈકિ કે્્ર બાબતનયું િેફડિકિ ્ચેકઅ્ કરાશે. 
આ ઉ્રાુંત એડિોિ્્ટ્નયું આ્ન્શ ્ચેકઅ્ કરાશે.

સુરત િહાનગર રામિકા દ્ારા સુરતની સન્ારીઓ િાટે એક અિગ જ પ્રકારની ઇવેનટનું આયોજન 
થવા જઈ રહ્ં છે. આ ઇવેનટ સુરતિાં વસતી દેશનાં 33 સટેટસની િમહિાઓ િાટે છે. આિ તો આ 
આયોજન સુરતની િમહિાઓ આરોગયને િઈને અવેર થાય,  ફિટ થાય તે િાટેની વોકેથોન છે રણ 
આ વોકેથોન અનોખી એટિા િાટે રહેશે કે તેિાં સુરતની િમહિાઓ સાડી રફરધાનિાં જ રહેશે. 
વળી, સુરત સાડી િાટે નેશનિ અને ઇનટરનેશનિ  િિક રર પ્રખયાત છે અને એ આરણો ટ્ેમડશનિ 
રોશાક છે એટિે જ આ વોકિાં સાડી રફરધાનને વણી િેવાિાં આવયું છે. આજ સુધી સુરતિાં કે આખા 
ગુજરાતિાં આ રીતે િમહિાઓ િાટે  સાડીના રફરધાનિાં વોક િાટેનું આયોજન િગભગ નથી થયું. 
આ વોકિાં 1000 કે 2000 નહીં રણ 15000થી વધુ િમહિાઓ રાટટીસીરેટ કરી િમહિા યુમનટીનો 
સંદેશ રણ ગુંજતો કરશે. આ આઈફડયા રણ SMC િમહિા કમિશનર શામિની અગ્રવાિનો છે.  
તેિણે જ સુરતની અિગ-અિગ ક્ેત્રની િમહિાઓ એક જ જગયા રર એકમત્રત થાય, એકબીજાના 
કાય્પક્ેત્રને જાણે અને ટેકસટાઇિ નગરી સુરતની ઓળખને વધુ િજબૂત બનાવે એ િાટે આ ઇવેનટનું 
આયોજન કયુું છે. તે િાત્ર વોકેથોન રૂરતી સીમિત નથી રહેવાની તેિાં િમહિાઓને સૌથી મપ્રય 
રાણીરુરીને રણ સથાન િળવાનું છે. વળી અહીં 
33 સટેટના કિાકારોની કળાને ઉજાગર કરવા 
િાટે 3 ફદવસનું એકકઝિમબશન રણ થશે. SMC 
કમિશનર શામિની અગ્રવાિને આ  િમહિાઓ 
િાટે સાડી વોકેથોનનો મવચાર કેિ આવયો? 
આ અનોખી વોકેથોન િાટે SMC પ્રશાસન 
શું તૈયારી કરી રહ્ં છે? તેની િામહતી SMC 
કમિશનર શામિની અગ્રવાિે ‘ગુજરાતમિત્ર’ની  
‘સન્ારી’ રૂમત્પની ટીિને આરેિા એકસક્ુઝિીવ 
ઇનટરવયૂિાં આરી.

સુરતની સનનનારીઓ રેડી થઈ 
જાવ સનાડી વોકેથોન મનાટે:

SMC કમમશનર શનામિની અગ્રવનાિનો 
‘ગુજરનાતમમત્ર’ ‘સનનનારી’ સનાથેનો એકસકિુમઝવ  ઇનટરવ્યૂ 


