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પ્રતત, 
તતં્રીશ્રી, 
 

“યાજકટ ભાટે ‘યંગીલ  ંયાજકટ’ ળબ્દ વાચા અથથભા ંવાથથક થમ છે”. 
- ળકંયબાઈ ચોધયી, અધ્મક્ષ ગ જયાત તલધાનવબા 
 

 “દેળના ભાન.પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદીની દ યંદેળીના કાયણે બાયત 
દેળને  G-20ન  ંમજભાન દ ભેર છે.” 

-  ભેમયડૉ.પ્રદી ડલ 

 
 

 પ્રજાવત્તાક લથની લૂથ વધં્માએ યાજકટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા સ પ્રતવધ્ધ 
પ્રેફેક તવિંગય દળથન યાલરદ્વાયા પ્રસ્ત  ત ‘સ નશયી વાજં’ મ્ય ઝીકર નાઈટન  ંકતલ શ્રી 



યભેળ ાયેખ ખાતે આમજન કયલાભા ંઆવય  ંશત  .ં આ કામથક્રભના અધ્મક્ષ અને 
ઉદ્ઘાટક ગ જયાત તલધાનવબાનાઅધ્મક્ષ શ્રી ળકંયબાઈ ચોધયી,ભેમયડૉ.પ્રદી 
ડલની પે્રયકઉસ્સ્થતભા ંમજામેર. આ પ્રવગેં યાજ્મવબાના વાવંદ યાભબાઈ 
ભકયીમા, ળશયે બાજ અધ્મક્ષ કભરેળબાઈ ભીયાણી, ધાયાવભ્મ ઉદમબાઈ 
કાનગડ, દળીતાફેન ળાશ, યભેળબાઈ ટીરાા, ભેમયશ્રી ડૉ. પ્રદીબાઈ ડલ, 
સ્ટેન્દ્ડીંગ કભીટી ચેયભેન  ષ્કયબાઇ ટેર, ગ જયાત મ્ય તનતવર પાઈનાન્દ્વ 
ફડથનાલૂથ ચેયભેન ધનસ ખબાઈ બડંેયી,મ્ય તનતવર કતભળનય અતભત અયયા, 
ળશયે બાજ ભશાભતં્રી જીત  બાઈ કઠાયી તથા નયેન્દ્રતવિંશ ઠાક ય, ળસ્તતભાન 
ઇન્દ્ડસ્રીઝના શસ બાઈ ગશરે, પ્રળાતં કાસસ્ટિંગના ળભં બાઈ યવાણા, સ્લાગત 
ગ્ર ના છગનબાઇ બ વા, ળાવક ક્ષ નેતા તલન બાઈ ઘલા,ળાવક ક્ષ દંડક 
સ યેન્દ્રતવિંશ લાા, વભાજ કલ્માણ વતભતતના ચેયભેન યેળબાઈ ીીમા તથા 
નામફ મ્ય તનતવર કતભળનય આતળ ક ભાય તથા વી.કે. નદંાણી તેભજ 
ભશાનગયાલરકાની તલતલધ કતભટીના ચેયભેનશ્રીઓ, કોયેટયશ્રીઓ તથા 
અતધકાયીઓ ઉસ્સ્થત શતા. 
 કામથક્રભના અધ્મક્ષ અને ઉદ્ઘાટક શ્રી ળકંયબાઈ ચોધયીએ આ પ્રવગેં 
જણાલેર શત   ંકે, યાજકટ ળશયે ભાટે ‘યંગીલ  ંયાજકટ ’ એ ળબ્દ વાચા અથથભા ં
વાથથક થત દેખામ છે. નગયજનને દેળબસ્તતના ભાશરભા ંયંગલા ભાટે આલ 
વગંીતવબય કામથક્રભ મજલા ફદર યાજકટ ભશાનગયાલરકાના તભાભ 
દાતધકાયીઓ તથા અતધકાયીઓને ખ ફ-ખ ફ અલબનદંન આ  છં. ખ ફજ ટૂંકા 
ગાાભા ંયાજકટ ળશયેે આંતયયાષ્રીમ કે્ષતે્ર ખ્માતત પ્રાપ્ત કયેર છે. યાજકટ ળશયે 
ખ ફ નજીકના બતલષ્મભા ં‘ડેલરપ્ડ વીટી’ તયીકે આગ લધળે. ળશયેભા ંએઈમ્વ, 
જ દા જ દા ઓલયબ્રીજ, અન્દ્ડયાવ તથા આંતયયાષ્રીમ કક્ષાન  ંએયટ તૈમાય થઇ 
યહ્  ંછે. ‘શેીનેવ ઇન્દ્ડેક્ષ’ની રષ્ટીએ યાજકટ એક યશલેારામક ળશયે છે. આણ  ં
યાષ્ર આતથિક ભશાવત્તા તયીકે ઝડ બેય ભશત્લન  ંસ્થાન પ્રાપ્ત કયી યહ્  ંછે. 
લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદીન  ંતલઝન દેળની જનતા ભાટે ખ ફ સ ખાકાયી 
આનાર ં  નીલડળે.   
 આ પ્રવગેં ઉદફધન કયતા ભેમયશ્રી ડૉ.પ્રદીબાઈ ડલ એ જણાલેર કે,  

“તન,ભન,ધન અતિત કય દ, અલબનલ અલબમાન ક, 
લદંન કય ર અભય ળશીદ કે ખ ની ફલરદાન ક, 



હશભ તળખય વે ઊંચી કય દ, હશન્દ્દ સ્તાની ળાન ક, 
ઔય લતત ડે ત ભસ્તક દે દ, બાયત કે સ્લાલબભાન ક”. 

 

 તલશ્વના ઝડથી તલકવી યશરે ળશયે ૈકી ૧૭ભા ંક્રભે યશરે યાજકટ ળશયે 
લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદી તથા ગ જયાત યાજ્મના મ ખ્મભતં્રી ભ ેન્દ્રબાઈ 
ટેરના વશમગથી તલકાવની શયણપા બયી યહ્  ંછે. યાજકટ ભશાનગયાલરકા 
દ્વાયા છેલાડાના ભાનલી સ ધી પ્રાથતભક સ તલધા ભે તે ભાટે કટીફદ્ધ છે તેભજ 
ળશયેીજનની સ ખાકાયીના જ દા જ દા તલકાવ કાભ શાથ ધયલાભા ંઆલી યહ્યા છે. 
ળશયેીજનને પયલાના નલા સ્થ ભે તે ભાટે ણ છેલ્રા ચાય ભાવ શરેા 
અફથન પયેસ્ટ ખાતે યાભલનન  ંતનભાથણ કયેર છે. આ ઉયાતં આગાભી વભમભા ં
અટર વયલયન  ંણ રકાથણ થતા ળશયેને એક સ દંય પયલા ભાટેન  ંસ્થ ભળે. 

 ળશયેના તલકાવભા ંભાન.મ ખ્મભતં્રીશ્રી ભેૂન્દ્રબાઈ ટેરના નેતતૃ્લલાી 
વયકાયન ખ ફ જ વશકાય ભી યહ્ય છે. 

 યંગીરા યાજકટના ળશયેીજન તભાભ તશલેાય, કામથક્રભ ધાભધભૂથી ઉજલે 
છે. જે ધ્માનભા ંયાખી યાજકટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા યાષ્રીમ લથ, ગ જયાત 
યાજમન સ્થાના હદલવ, શી ધ ેટી તથા હદલાીના લથ લગેયે લખતે જ દા 
જ દા કામથક્રભ કયલાભા ંઆલે છે.  

 ળશયેના ય લાનને યભત ગભતન  ંપ્રેટપભથ ભી યશ ેતે ભાટે યેવકથ 
વકં રભા ંજ દા જ દા સ્ટથવના ભેદાન ફનાલલાભા ંઆલેર છે. આ ઉયાતં લધ  
એક નવ  ંઅધ્મતન ઇન્દ્ડય સ્ટેડીમભ ફનાલલાની કાભગીયી ણ ચાલ  છે. 

 રાહપકની વભસ્મા શલી થામ તે ભાટે ળશયેભા ંજ દા જ દા તલસ્તાયભા ં
ઓલયલબ્રજ/અન્દ્ડયાવની કાભગીયી શાથ ધયેર. જેભા,ં શસ્સ્ટર ચક, યાભાીય 
ચકડી, નાનાભલા જકંળન યના ઓલયલબ્રજ થડા વભમ શરેા જ 
ભાન.પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદીના લયદ શસ્તે રકાથણ કયામેર. 

 આ ઉયાતં કારાલડ યડ યના કે.કે.લી.ચક તેભજ જડ ઝ ચક ખાતેના 
ઓલયલબ્રજ આગાભી હદલવભા ંરકાથણ કયાળે.  

 દેળના ભાન.પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદીની દ યંદેળીના કાયણે બાયત દેળને  
G-20ન  ંમજભાન દ ભેર છે. જે આણા વો ભાટે અત્મતં ગોયલની ફાફત છે. 
 કામથક્રભના પ્રાયંબે ભચંસ્થ ભશાન બાલ દ્વાયા દી પ્રાગટય કયલાભા ંઆવય .ં 
જમાયે સ્લાગત પ્રલચન મ્ય તનતવર કતભળનય અતભત અયયા દ્વાયા કયલાભા ં



આલેર. કામથક્રભના અધ્મક્ષ અને ઉદ્ઘાટક ગ જયાત તલધાવબાના અધ્મક્ષ શ્રી 
ળકંયબાઈ ચોધયીન  બ કે તથા ભભેન્દ્ટ આી ભશાનગયાલરકાના દાતધકાયીઓ 
તથા ધાયાવભ્મશ્રીઓ દ્વાયા વન્દ્ભાન કયલાભા ંઆલેર જમાયે ભચંસ્થ ભશાન બાલન  ં
  સ્તક દ્વાયા સ્લાગત વભાજ કલ્માણ વતભતતના ચેયભેન યેળબાઈ ીીમા 
તથા ડ.ેચેયભેન વજંમતવિંશ યાણા દ્વાયા કયલાભા ંઆલેર.વાથ વાથ ધાયાવભ્મ શ્રી 
ઉદમબાઈ કાનગડના જન્દ્ભહદલવ તનતભતે ભશાનગયાલરકાના દાતધકાયીઓ, 
ળશયે બાજના દાતધકાયીઓ તથા મ્ય તનતવર કતભળનયશ્રી દ્વાયા બ કે આી 
શ બેચ્છા ાઠલાભા ંઆલી શતી. જમાયે આબાય દળથન યેળબાઈ ીીમા દ્વાયા 
કયલાભા ંઆલેર. પ્રેફેક તવિંગયશ્રી દળથન યાલર દ્વાયા છગાા તાયા, ભેં લ ચાદં, 
શરેી ભશબ્ફત, ત તભલ્મા વાયી કી વાયી, કબી ત  ભે જેલા સ પ્રતવદ્ધ ગીત દ્વાયા 
શજાયની વખં્માભા ંઉસ્સ્થત જનભેદનીને ડરાલી દીધી શતી. 
 


