
 

પ્રતત,                     તા.૨૬/૦૧/૨૦ ૨૨ 

તતં્રીશ્રી, 
દૈતનક…………... 

 

 

યાજકટ ભશાનગયાલરકા વેન્ટ્રર ઝન ખાતે ૭૩ભા પ્રજાવતાક લવ-
૨૦૨૨ની ઉજલણી કયલાભા ંઆલી.  

ભાન. ભેમયશ્રી ડૉ. પ્રદદ ડલએ ધ્લજલદંન કયી, યાષ્ટ્ર ધ્લજને 
વરાભી આી તેભજ ળશયેીજનને પ્રજાવત્તાક લવની શબેુચ્છા આી. 

 

 

યાજકટ ભશાનગયાલરકાની વેન્ટ્રર ઝન  કચેયી ખાતે તા.૨૬ જાન્ટ્યઆુયી ૨૦ ૨૨ના યજ  
૭૩ભા પ્રજાવતાક લવની ઉજલણી પ્રવગેં યાષ્ટ્રધ્લજ વરાભી વભાયશભા ંભાન.  ભેમયશ્રી ડૉ. પ્રદદ 
ડલએ તત્રયંગ રશયેાલી, યાષ્ટ્રગીતના ગાન વાથે યાષ્ટ્રધ્લજને વરાભી આી  શતી તેભજ 
ળશયેીજનને પ્રજાવત્તાક લવની શબેુચ્છા આી શતી. 
 

આ પ્રવગેં  ભાન.ભેમયશ્રી ડૉ. પ્રદદ ડલ, યાજકટ ળશયે બાજ પ્રમખુ કભરેળબાઈ 
તભયાણી, ડે.ભેમય ડૉ.દતળિતાફેન ળાશ, સ્ટેનન્ટ્ડિંગ કતભટી ચેયભેન ષુ્ટ્કયબાઇ ટેર, ળાવક ક્ષ નેતા 
તલનબુાઈ ધલા , તલયધક્ષ નેતા બાનફેુન વયાણી, ળાવકક્ષ દંડક સયેુન્ટ્રતવિંશ લાા , યાજકટ 
ળશયે બાજ ભશાભતં્રી દકળયબાઈ યાઠડ, મ્યતુનતવર કતભળનયશ્રી અતભત અયયા,  ડ.ે  
મ્યતુનતવર કતભળનય  વી. કે. નદંાણી, એ.આય. તવિંશ ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા. તથા ળશયે બાજ 
ભશાભતં્રી દકળયબાઈ યાઠડ કોયેટયશ્રી  ભનીબાઈ યાદડમા, દશયેનબાઈ ખીભાણીમા, અતિનબાઈ 
ાબંય, શાદદિકબાઈ ગદશર, નયેન્ટ્રબાઈ ડલ, તનરેળબાઈ જલ,ુ ડૉ. અલ્ેળબાઈ ભયજદયમા, 
નીતતનબાઈ યાભાણી, તલનદબાઈ વયઠીમા, યણજીતબાઈ વયઠીમા, જીતબુાઈ કાટડીમા, નીરૂબા 
લાઘેરા, યેળબાઈ ીીમા, દદરીબાઈ લણુાગદયમા, દુગાવફા જાડેજા, જમાફેન ડાગંય, 
લાવફેન યાણયા, યવીરાફેન વાકદયમા, ભીનાફા જાડેજા, કંકુફેન કુન્ટ્ગતળમા, રુલચતાફેન જળી, 
વનરફેન વેરાયા, બાયતીફેન યવાણા, કંચનફેન તવધ્ધયુા, તભતરફેન રાદઠમા, નમનાફેન 
ેઢદડમા, લાવફેન ાધંી, જમશ્રીફેન ચાલડા, દેવફેુન જાદલ, ભજુંફેન કુન્ટ્ગતળમા, ડૉ. દળવનાફેન 
ડંયા, રીલફેુન જાદલ, તળક્ષણ વતભતતના વભ્મ પારૂકબાઈ ફાલાણી, યતલન્ટ્રબાઈ ગશરે, 



જાગતૃતફેન બાણલદડમા, ળાવકક્ષ  કામાવરમ ભતં્રી જમતં ઠાકય તેભજ ભશાનગયાલરકાના 
અતધકાયીઓ મ્યતુનતવર વેકે્રટયી ડૉ. એચ.ી. રૂાયેરીઆ, તવટી એન્ટ્જીનીમય એભ.આય. 
કાભરીમા, ી.ડી.અદઢમા, કે.એવ.ગશરે, લામ.કે.ગસ્લાભી, એચ.એભ.કટક, અલ્ના તભત્રા, 
ફી.ડી. જીલાણી, આવી. કતભળનય શવદ ટેર, શયેળ કગથયા, લાવતંીફેન પ્રજાતત, વભીય ધડુક,   
ી.એ. ટુ કતભળનય આય.આય. યૈમાણી,  એન. કે. યાભાનજુ , અજમ યવાણા, શલે્થ ઓદપવય ડૉ. 
જમેળ લકાણી, ડૉ. ી.ી. યાઠડ, સયુક્ષા અતધકાયી આય.ફી. ઝારા, માવલયણ અતધકાયી તનરે 
યભાય, ગાડવન ડામયેક્ટય ચોશાણ, ટાઉન પ્રાનીંગ ઓદપવય વાગદઠમા, ચીપ પામય ઓદપવય 
આઈ.લી. ખેય, ઠેફા, ી.એ. ટુ ભેમય કે.એચ.દશિંડચા, ી.એ. ટુ ચેયભેન વી.એન.યાણયા, ી.એ. ટુ 
ડે.ભેમય શવમખુ વ્માવ, નામફ માવલયણ ઈજનેય પ્રજેળ વરકંી, લલ્રબ જીંજાા, દદસ્વલજમતવિંશ 
તલુય, આવી.ભેનેજય અતભત ચરેયા, રખતયીમા , કાસ્મભયા લાઢેય, લત્વર ટેર, જમ ગજજય  
તેભજ યાજકટ ભશાનગયાલરકાની જુદી જુદી ળાખાના અતધકાયી/કભવચાયીઓ વદશતના ઉસ્સ્થત 
યહ્યા શતા. 

   
પ્રજાવતાક લવ પ્રવગેં યાજકટ ભશાનગયાલરકાભા ંવપાઈ કાભદાય તયીકે પયજ ફજાલતા 

કભવચાયીઓ ૈકી શે્રષ્ટ્ઠ વપાઈ કાભદાય શ્રી જેઠલા યાહુરબાઈ ખીભજીબાઈ, વરકંી નદુંફેન 
આરાબાઈ, લાડદયા શંવાફેન ળાભજીબાઈ, યભાય સયેુળબાઈ ફાબરુાર, લાઘેરા ફટુકબાઈ 
લાઘજીબાઈ તથા યભાય ભધફેુન યાભજીબાઈનુ ંભેમય વદશતના જુદાજુદા ભશાનબુાલના શસ્તે 
ળાર ઓઢાડી તેભજ પ્રભાણત્ર આી, વન્ટ્ભાન કયલાભા ંઆલેર.  

 

૨૬ જાન્ટ્યઆુયી-૨૦૨૨ પ્રજાવત્તાક લવ ઉજલણી પ્રવગેં ભાન. ભેમયશ્રી ડૉ. પ્રદદ 
ડલન ળશયેીજનને શબેુચ્છા વદેંળ 

 

૭૩ માાં પ્રજાસતાક પર્વની સર્વ નગરજનોને શભેુચ્છા આપતા મેયર ડૉ. પ્રદદ ડલે 
જણાલેર કે, ૧૮૫૭ થી ળરૂ થમેર બાયતની આઝાદીના વગં્રાભભા ંવલોચ્ચ ફલરદાન આી 
લચયંજીલી ફની ચકેુરા તભાભ ળશીદ, ઉયાતં દેળ ભાટે વલવસ્લ ન્ટ્મછાલય કયી, સ્લતતં્રતાની રડાઈ 
રડનાય તભાભ નાભી અનાભી દેળબક્ત વૈતનક અને ડૉ.ફાફા વાશફે આંફેડકય વદશતના આઝાદ 
બાયતના ફધંાયણના ઘડલૈમાઓને નતભસ્તક લદંન કરંુ છં.  

 

અંગે્રજની ગરુાભીભાથંી બાયતને ૧૫ ભી ઓગસ્ટ-૧૯૪૭ના  યજ સ્લતતં્રતા પ્રાપ્ત થમા 
ફાદ રખડંી રુૂ શ્રી વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરે ૫૬૦થી લધ ુદેળી યજલાડાઓનુ ંદેળભા ં
તલલરનીકયણ કયુું શત ુ.ં ત્માયફાદ ૨૬ભી જાન્ટ્યઆુયી-૧૯૫૦ ના યજ બાયતને તાનુ ંફધંાયણ ભળયુ ં
શત ુ ંઅને ત્માયથી આ દદલવને આણુ ંયાષ્ટ્ર પ્રજાવતાક લવ કે "ગણતતં્ર દદલવ" તયીકે ઉજલે છે. 



 

આ દેળભા ંઆઝાદી ફાદ ણ અમકુ તલસ્તાયભા ંગરુાભી જેવુ ંલાતાલયણ શત ુ,ં યંત ુદેળના 
સ્લપ્નરષ્ટ્ટા તેભજ દશભતલાન યાજરુુ લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્ટ્રબાઈ ભદીએ અથાગ જશભેત ઉઠાલી 
કરભ ૩૭૦ દુય કયી, આ દેળભા ંએક જ વતંલધાન  છે તે ફતાલી આેર છે.  

 

તલળેભા,ં ભેમયશ્રીએ જણાલેર કે, ગજુયાતના મખુ્મભતં્રી તયીકે નયેન્ટ્રબાઈ ભદી, આનદંી 
ફેન ટેર, તલજમબાઈ રૂાણી અને શારના ભાન. મખુ્મભતં્રી શ્રી ભેૂન્ટ્રબાઈ ટેરના વપ 
નેતતૃ્લભા ંગજુયાતે તલકાવની શયણપા બયેર છે. યાજકટ ળશયેએ ણ તેની વાથે કદભ ભીરાલી, 
સ્ભાટવ  તવટી ફનાલલાના પ્રમાવ ચાલ ુકમાવ છે. યાજકટભા ંપ્રાથતભક સતુલધાના કાભ જેલા કે, યસ્તા, 
ાણી લગેયે કે્ષત્ર વદશત વલાુંગી તલકાવ થઈ યહ્ય છે. ળશયેભા ંતલિ કક્ષાની એઈમ્વ શસ્સ્ટર, 
આંતયયાષ્ટ્રીમ એયટવ , ફવટવ  , ઈરેકદરક ફવ, આયવમ કેન્ટ્ર તેભજ ળશયેની રાદપકની વભસ્મા 
શલી થામ તે ભાટે ળશયેભા ંજુદા જુદા સ્થએ ાચં બ્રીજના કાભ ચારી યશરે છે. ફે દદલવ 
શરેા જ યાજ્મના ભાન મખુ્મભતં્રીના લયદ શસ્તે રક્ષ્ભીનગય તલસ્તાયભા ંઆલેર અન્ટ્ડયલબ્રજ નુ ં
રકાવણ કયલાભા ંઆલેર છે. આ લબ્રજને “વી.ડી.એવ.જનયર લફીન યાલત અન્ટ્ડયલબ્રજ ” 
નાભકયણ કયી જનતાને શે્રષ્ટ્ઠ સતુલધા આેર છે. 

  

યાજકટ ભશાનગયાલરકાએ કયનાના કયા કા દયમ્માન  ળશયેીજનના સ્લાસ્્મની ણ 
લચિંતા કયી છે. જુદા જુદા તલસ્તાયભા ંઆયવમ કેન્ટ્ર, દીનદમા ઔધારમ, ધન્ટ્લતંયી યથ, 
વજંીલની યથ અને ૧૦૪ના ભાધ્મભથી ળશયેબયભા ંઉત્તભ આયવમ સતુલધા આલાભા ંઆલી યશી  
છે. કયના કાભા ંયાજકટ ભશાનગયાલરકાના અતધકાયી/કભવચાયીઓએ તાના દયલાયની લચિંતા 
કમાવ લગય તેભજ એક ણ યજા મકુ્યા લગય ળશયેીજનના સ્લાસ્્મ વફંધંી શે્રષ્ટ્ઠ કાભગીયી કયેર 
છે. 

કયના વાભે યાભફાણ ઈરાજ વભાન લેસ્ક્વન ડઝ આલાભા ંણ યાજકટ 
ભશાનગયાલરકાએ ખફુ જ સુદંય કાભગીયી કયેર છે. પ્રથભ ડઝભા ં૧૨.૭૩ રાખ એટરે કે ૧૧૧% 
કાભગીયી, ફીજા ડઝભા ં૧૧.૧૫ રાખ તેભજ ૧૫ થી ૧૮ લવની લમના ૭૫,૫૩૫ ફાકને અને 
૬૦ લવથી ઉયની લમના નાગદયકને તપ્રકળન કતલડ લેસ્ક્વન આલાભા ંઆલેર છે.  

 

આણુ ંળશયે શજુ ણ લધ ુસ્લચ્છ ફને તે ભાટે આજના આ શબુ અલવયે વો વાથે જડાઈ 
ળશયેને સ્લચ્છ અને યલમાભણુ ંશદયમાળં ફનાલલા વકંલ્ કયી, ળશયેને ન્ટ્યવુન્ટ્વ ઈન્ટ્ટ મકુ્ત 
ફનાલલા અલબમાન શાથ ધયેર. આ અલબમાનભા ંણ વારૂ દયણાભ ભેર છે. વાથે વાથે ળશયે 
ગ્રીન ફને તે ભાટે “ગ ગ્રીન મજના ” શઠે પક્ત રી ગાડવ આલાના ફદરે, વ્રકુ્ષાયણ તેભજ 
વકૃ્ષન ઉછેય થામ તે મજુફનુ ંઆમજન કયલાભા ંઆલેર છે.  

 



ળશયેના ગયીફ અને ભધ્મભ લગવના રકને ઘયનુ ંઘય ભી યશ ેતે ભાટે યાજકટ 
ભશાનગયાલરકા વતત પ્રમત્નળીર છે. અત્માય સધુીભા ં૨૭૦૦૦ જેટરા આલાવનુ ંરકાવણ 
કયલાભા ંઆલેર છે. તેભજ ૭૦૦૦ થી લધ ુઆલાવના તનભાવણની  કાભગીયી શાર ચાલ ુછે. 

 

યાજકટ ળશયેભા ંતળક્ષ્ણની ઉતભ તક ઉયાતં ભેડીકર શફ, ઔદ્યલગક તલકાવ, નલી 
જી.આઈ.ડી.વી. લગેયે બતલષ્ટ્મના પ્રજેક્ટ ભાટે ણ શયણપા બયી યશરે છે. બતલષ્ટ્મભા ંઅમરૂ 
ડેયીના પ્રજેક્ટથી ણ ધધંા યજગાયીની નલી તકભા ંલધાય થળે.  

 

આ ઉયાતં ળશયેીજનને દૈતનક શદુ્ધ ીલાનુ ંાણી યુતા પ્રભાણભા ં ભી યશ ેતે ભાટે નલા 
ઈ.એવ.આય/જી.એવ.આય., દપલ્ટય પ્રાન્ટ્ટ, ડી.આઈ.ાઈરાઈન નેટલકવ અંગેની કાભગીયી  
તફક્કાલાય શાથ ધયલાભા ંઆલી યશી છે તેભજ યાજકટને ીલાના ાણી ફાફતે આત્ભતનબવય 
ફનાલલા ભાટે તનષ્ટ્ણાતંની ભદદથી નલા જસ્ત્રત, ાણીન કયકવયયકુ્ત ઉમગ લગેયેના બાતલ 
આમજન અંગે ભથંન ચારી યહ્ુ ંછે.  

       
ળશયેન વલાુંગી તલકાવ થામ અને યાજકટ ળશયે ખયા અથવભા ંસ્ભાટવ  તવટી ફને અને .ૂ 

ભશાત્ભા ગાધંીજીના વદેંળાને વાથવક કયલા સ્લચ્છ ળશયે ફને તે ભાટે યાજકટ ભશાનગયાલરકા 
તતં્રના પ્રમાવને વપ ફનાલલા વો નગયજનન વશમગ ભી યહ્ય છે તેભજ બતલષ્ટ્મભા ંઆ 
પ્રકાયે વશમગ ભે તેલી અેક્ષા યાખુ ંછ.  ત ચાર આણે આ શબુ અલવયે વોના વદશમાયા 
પ્રમાવથી "ભારૂ યાજકટ, સ્લચ્છ, શદયમાળં અને અનેરંુ યાજકટ" ફનાલીએ. 

 

 અંતભાં , પયીને પ્રજાવતાક લવ પ્રવગેં વો નગયજનને હૃદમલૂવકની શબેુચ્છા ાઠવુ ંછં. 
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