
 
પ્રતત,                     તા. ૨૬/૦૧/૨૦૨૩  
તતં્રીશ્રી, 
દૈતનક…………... 

 

 

યાજકટ ભશાનગયાલરકા વેન્ટ્રર ઝન ખાતે ૭૪ભા ંપ્રજાવતાક લવ-
૨૦૨૩ની ઉજલણી કયલાભા ંઆલી. 

ભાન. ભેમયશ્રી ડૉ. પ્રદદ ડલએધ્લજલદંન કયી, યાષ્ટ્ર ધ્લજને વરાભી 
આીતેભજ ળશયેીજનને પ્રજાવત્તાક લવની શબેુચ્છા ાઠલી 

 
 

યાજકટ ભશાનગયાલરકા નીવેન્ટ્રર ઝનકચેયી ખાતે તા.૨૬ જાન્ટ્યઆુયી ૨૦ ૨૩ના યજ  
૭૪ભા ં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  ભાનનીમ વાવંદ ભશનબાઈ કંુડાયીમા, યાજકટ ળશયે બાજ પ્રમખુ 
કભરેળબાઈ તભયાણી, ડે.ભેમય  અને ધાયાવભ્મડૉ.દતળિતાફેન ળાશ , સ્ટેનન્ટ્ડિંગ કતભટી ચેયભેન 
પષુ્ટ્કયબાઇ ટેર,મ્યતુન. કતભળનય અતભત અયયા, ળાવક ક્ષ નેતા તલનબુાઈ ધલા , તલયધક્ષ 
નેતા બાનફેુન વયાણી, ળાવકક્ષ દંડક સયેુન્ટ્રતવિંશ લાા , યાજકટ ળશયે બાજ ભશાભતં્રી 
નયેન્ટ્રતવિંશ ઠાકુય, ડે.મ્યતુનતવર કતભળનય  વી. કે. નદંાણી,આતળ કુભાય આ ઉયાતં જુદી જુદી 
કતભટીના ચેયભેનશ્રીઓ, કોયેટયશ્રીઓ  ભનીબાઈ યાદડમા, યેળબાઈ ીીમા,દેલાગંબાઈ 
ભાકંડ, અતિનબાઈ ાબંય, નયેન્ટ્રબાઈ ડલ, યણજીતબાઈ વાગઠીમા, તલનદબાઈ વયઠીમા, 
ભગનબાઈ વયઠીમા, નીરૂબા લાઘેરા, નીતતનબાઈ યાભાણી, જીતબુાઈ કાટડીમા, ડૉ. અલ્ેળબાઈ 
ભયજયીમા, યવીરાફેન વાકયીમા, કંચનફેન તવધ્ધપયુા, જમાફેન ડાગંય, નમનાફેન ેઢડીમા, 
તભતરફેન રાઠીમા, દુગાવફા જાડેજા, ડૉ. દળવનાફેન ડંયા, જમત્વનાફેન ટીરાા, ડૉ. યાજેશ્રીફેન 
ડડીમા, બાયતીફેન યવાણા, દેવફેુન જાદલ, ભજુંફેન કંુગવીમા, વનરફેન વેરાયા, કંકુફેન 
ઉધયેજા, જમશ્રીફેન ચાલડા, આળાફેન ઉાધ્મામ, કલ્નાફેન દકમાડા, ભીનાફા જાડેજા, લાવફેન 
ાધંી, રીલફેુન જાદલ, લજીફેન ગરતય, અલ્ાફેન દલે તેભજ ભશાનગયાલરકાના 
અતધકાયીઓ મ્યતુનતવર વેકે્રટયી ડૉ. એચ.ી. રૂાયેરીઆ, તવટી એન્ટ્જીનીમય ી.ડી.અદઢમા, 
લામ.કે.ગસ્લાભી,અલ્ના તભત્રા,શલે્થ ઓદપવય ડૉ. જમેળ લકાણી, સયુક્ષા અતધકાયી આય.ફી. 
ઝારા, માવલયણ અતધકાયી તનરે યભાય, ગાડવન ડામયેક્ટય ચોશાણ, ટાઉન પ્રાનીંગ ઓદપવય 
વાગદઠમા, ચીપ પામય ઓદપવય આઈ.લી. ખેય, આવી.કતભળનય શવદ ટેર, લાવતંીફેન 
પ્રજાતત, ફી.ડી.જીલાણી,ી.એ. ટુ કતભળનયએન. કે. યાભાનજુ ,નામફ પામય ચીપ ઓદપવય ઠેફા, 
કે. એચ. દશિંડચા, વી.એન.યાણયા,ી.એ. ટુ ચેયભેન એચ. જી. ભરીમા, આવી.ભેનેજય કોતળક 
ઉનાલા, રખતયીમા , કાશ્મભયા લાઢેય, લત્વર ટેર, જમ ગજજય તેભજ યાજકટ 
ભશાનગયાલરકાની જુદી જુદી ળાખાના અતધકાયી/કભવચાયીઓ વદશતના ઉશ્સ્થત યહ્યા શતા. 

 

પ્રજાવતાક લવ પ્રવગેં યાજકટ ભશાનગયાલરકાભા ંવપાઈ કાભદાય તયીકે પયજ ફજાલતા 
કભવચાયીઓ ૈકી શે્રષ્ટ્ઠ વપાઈ કાભદાય શ્રી ધલરબાઈ યાભજીબાઈ લાઘેરા, શ્રી વીતાફેન લજુબાઈ 
ગશરે, શ્રી ળાયદાફેન ભશનબાઈ વરકંી, શ્રી યેળબાઈ અયતલિંદબાઈ લાઘેરા, શ્રી ભગંફેુન 
ધનજીબાઈ ચોશાણ અને શ્રી અતભતબાઈ યલજીબાઈ ગશરેનુ ંભેમય વદશતના જુદાજુદા 
ભશાનબુાલના શસ્તે ળાર ઓઢાડી તેભજ પ્રભાણત્ર આી, વન્ટ્ભાન કયલાભા ંઆલેર.  

 



૨૬ જાન્ટ્યઆુયી-૨૦૨૩ પ્રજાવત્તાક લવ ઉજલણી પ્રવગેં 

ભાન. ભેમયશ્રી ડૉ. પ્રદદ ડલન ળશયેીજનને શબેુચ્છા વદેંળ 
 

 

“ચરો ફપય વે આજ લો નજાયા માદ કય રે, 
ળશીદો કે ફદર ભેં થી લો જ્લારા માદ કય રે. 
જીવભેં ફશકય આઝાદી હ ુંચી થી ફકનાયે, 
દેળબક્તો કે ખ ન કી લો ધાયા માદ કય ર”ે. 

 

 આજે બાયતના ૭૪ભાું પ્રજાવતાક લવ નનભીતે વૌ ળશયેીજનોને ખ ફ ખ ફ શ બેચ્છા ાઠવ ું 
છું. દેળને આઝાદી અાલનાય તભાભ ક્ાુંતીલીયો ળશીદોને નભન કર ું છું. બાયત દેળ ૧૯૪૭ભાું 
આઝાદી પ્રાપ્ત કયી રોખુંડી પ રૂ વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર દ્વાયા યજલાડાઓન ું દેળભાું 
નલરીનીકયણ કયામેર ડૉ. ફાફા વાશફે આંફેડકયના નેતતૃ્લભાું ૨૬ભી જાન્ય આયી ૧૯૫૦ના યોજ 
બાયતને ોતાન ું ફુંધાયણ ભળય ું શત  ું અને ત્માયથી આ ફદલવને આણ ું યાષ્ટ્ર પ્રજાવતાક લવ તયીકે 
ઉજલીએ છીએ.  

 નલળેભાું ભેમયશ્રીએ જણાવય ું શત  ું કે, દેળના આદયણીમ પ્રધાનભુંત્રીશ્રી નયેન્રબાઈ ભોદી 
અને યાજ્મના ભાનનીમ મ ખ્મભુંત્રીશ્રી ભ ેન્રબાઈ ટેરના નેતતૃ્લભાું યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
દ્વાયા ળશયેનો નલકાવ વતત આગ લધી યશરે છે. થોડા વભમ શરેા ભાનનીમ પ્રધાનભુંત્રીશ્રીના 
લયદ શસ્તે રાઈટ શાઉવ પ્રોજેક્ટ, જ દા જ દા ઓલય લિજ, વામન્વ મ્ય લઝમભ નલગેયેન ું રોકાવણ 
તેભજ અદ્યતન ઇન્ડોય સ્ટેફડમભન ું ખાતમ હ વત કયલાભાું આવય ું. યાજ્મના ભાનનીમ મ ખ્મભુંત્રીશ્રી દ્વાયા 
યાભલન, ઇરેક્ટ્ક્રક ફવ, ઇરેક્ટ્ક્રક ચાર્જ િંગ સ્ટેળન નલગેયે ખ લ્રા મ કેર શતા.  

 આગાભી ત્રણેક ભાવભાું કારાલડ યોડ જડ ુંવ ાવેનો તથા કે.કે.લી. ચોક ય ફની યશરે 
ઓલય લિજન ું રોકાવણ કયલાભાું આલળે તથા આલનાયા વભમભાું ઇરેક્ટ્ક્રક ફવ ભાટેનો ચાજીંગ 
ડેો અને ઇરેક્ટ્ક્રક સ્ભળાન, નલી રાઈિેયીન ું ણ રોકાવણ કયલાભાું આલળે તેભજ સ્ભાટવ  વીટી 
એફયમાભાું ચારી યશરે અટર વયોલયની કાભગીયી ણ ટૂુંક વભમભાું પણૂવ થતા યુંગીરા યાજકોટને 
શયલા પયલા ભાટે નવ ું એક સ્થ ભળે. 

દેળના પ્રધાનભુંત્રીશ્રી નયેન્રબાઈ ભોદીના દ યુંદેળના કાયણે બાયત નલશ્વગ રૂ ફનલા જઈ યહ્ ું 
છે. નલશ્વના અનેક દેળો જોડામેર G-20ન ું સ  કાન બાયત દેળને નેતતૃ્લ કયલાન ું ગૌયલ પ્રાપ્ત થમેર 
છે જે વભગ્ર દેળલાવીઓ ભાટે ગૌયલની ફાફત છે.  

 



આજના આ પ્રજાવતાક લવ પ્રવુંગે ચારો વૌ વાથે ભી વુંકલ્ કયીએ કે, 
 

 દય લે એક વકૃ્ષ લાલી તેન ું જતન કયીળ. 
 ાણી ફચાલીએ, લોટય યીચાર્જ કયીએ. 
 ોરીથીન-પ્રાસ્ટીકનો ઉમોગ નશી કર ું. 
 જાશયે વાશવોને ન કવાન નશી શોંચાડ ું. 
 જ્માું ત્માું કચયો પેકીળ નફશ. 

 

અંતભાું, પયીને પ્રજાવતાક લવ પ્રવુંગે વૌ નગયજનોને હૃદમપલૂવકની શ બેચ્છા ાઠવ ું છું. 
 

 બાયત ભાતા કી જમ................ 
 લુંદેભાતયભ... ......................  

 

 (ી.એ.ટુ ભેમય) 
 

 

 


