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-; અખફાયી માદી :- 

પ્રજાવતાક લવની યાજ્મ કક્ષાની ઉજલણી અંતગવત   

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા અને મભળન સ્ભાટવ મવટટ ટ્રસ્ટ –

લિત્રનગયી દ્વાયા મનમભતે ૩૧ કરાક વંગ નોન સ્ટો કયાઓકે 

આધાટયત ગીત વગંીતનો કામવક્રભ વપતાલૂવક ણૂવ 

તા. ૧૯-૧-૨૦૨૦ 

 



યાજકોટ ભશાનગયાલરકા અને મભળન સ્ભાટવ  મવટટ ટ્રસ્ટ –લિત્રનગયી દ્વાયા પ્રજાવતાક લવ 

મનમભતે ૩૧કરાક વંગ નોન સ્ટો કયાઓકે આધાટયત ગીત વગંીત નો કામવક્રભ "સયૂોકી વરાભી" 

વપતાલૂવક ણૂવ થમેર છે. આ કામવક્રભ તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૦ વાજંે ૬:૦૦ કરાક થી 

તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૦ યામત્ર ના ૧ લાગ્મા સધુી િાલ્મો શતો. 

તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૦ વાજંે ૬:૦૦ લાગ્મે આ કામવક્રભ નુ ંગજુયાત મ્યમુનમવર પાઈનાન્વ 

ફોડવના ભાન. િેયભેન શ્રી ધનસખુબાઈ બડંેયીના લયદ શસ્તે દી પ્રાગટય દ્વાયા ઉદઘાટન કયલાભા ં

આવયુ ંશત ુ.ં આ પ્રવગંે મ્યમુનમવર કમભશ્નય શ્રી ઉટદત અગ્રલાર , વભાજ કલ્માણ વમભમતના િેયભેન 

શ્રી આમળબાઈ લાગટડમા, શ્રી િદં્રકાતંબાઈ ળેઠ, મભળન સ્ભાટવ  મવટટ ટ્રસ્ટ –લિત્રનગયીના શ્રી 

જીતબુાઈ ગોટેિા, શ્રી ભીનરફેન વોનાર, ડેપ્યટુી કમભશ્નય શ્રી એ.કે.મવિંઘ, મવટી એન્ન્જમનમય શ્રી કે. 

એવ. ગોશરે, આવી. કમભળનય શ્રી એિ. આય. ટેર, ડો. યાજેળ તૈરી, આવી. ભેનેજય શ્રી અમભત 

િોરેયા, લગેયે ઉસ્સ્થત યશમા શતા.ં  

આ અલવયે ગજુયાત મ્યમુનમવર પાઈનાન્વ ફોડવના ભાન. િેયભેન શ્રી ધનસખુબાઈ 

બડંેયીએ તેભના પ્રવંગોલિત ઉદફોધનભા ંએભ કહ્ુ ંશત ુ ંકે, યાજ્મ વયકાયશ્રી દ્વાયા પ્રજાવત્તાક 

લવની યાજ્મ કક્ષાની ઉજલણી અંતગવત યાજકોટ ખાતે મોજાઈ યશરેા મલમલધ કામવક્રભોભા ંનોનસ્ટો 

વંગ ૩૧ કરાક સધુી કયાઓકે આધાટયત ગીતવગંીતના કામવક્રભના આમોજન ફદર યાજકોટ 

ભશાનગયાલરકા અને મભળન સ્ભાટવ  મવટટ ટ્રસ્ટ –લિત્રનગયી અલબનદંનના શક્કદાય છે. યાજ્મના 

ભાન. મખુ્મભતં્રી શ્રી મલજમબાઈ રૂાણીના ભાગવદળવન શઠે થઇ યશરેી આ ઉજલણી અનવુધંાને 

યાજકોટ ળશયે અને જજલ્રાભા ંરૂ. ૧૧૦૦ કયોડથી લધનુા મલકાવકાભોના રોકાવણ અને ખાતમહુતૂવ 

થનાય છે.  

આ પ્રવગેં મ્યમુન. કમભળનય શ્રી ઉટદત અગ્રલારે એભ જણાવયુ ંશત ુ ંકે, યાજકોટ 

ભશાનગયાલરકા અને મભળન સ્ભાટવ  મવટટ ટ્રસ્ટ –લિત્રનગયી  દ્વાયા આમોજજત કયાઓકે આધાટયત 

નોનસ્ટો ૩૧ કરાકનો ગીતવગંીતનો આ કામવક્રભ કાઈંક અનોખો છે. જેભા ંવભાજના મલમલધ 

લગવના વગંીત િાશકો બાગ રઇ દેળબસ્તત અને અન્મ ગીતો યજુ કયી એકતાની અનભુમૂત કયાલી 

યશમા છે. આ પ્રોગ્રાભનો ઉદે્દળ વાભાજજક એકતા લધ ુભજબતુ ફનાલલાનો છે. કયાઓકે વગંીતનુ ં



વૌથી કઠીન પોભવ છે, જેભા ંગામકે એકએક સયૂ અને તાર ય ધ્માન કેન્દ્ન્દ્રત કયવુ ંડે છે અને ત્માયે 

જ તેભા ંયપેતળન આલે છે. જાવત્તાક લવની યાજ્મ કક્ષાની ઉજલણી અંતગવત યાજકોટ 

ભશાનગયાલરકા દ્વાયા વગબાવ ફશનેો ભાટે "ગબવ વસં્કાય"નો એક વાન અનોખો કામવક્રભ ણ 

મોજામો છે. આ ઉયાતં મલમલધ મલકાવ કાભોના રોકાવણ અને ખાતમહુતૂવ ણ થનાય છે.  

વભાજ કલ્માણ વમભમતના િેયભેન શ્રી આમળબાઈ લાગટડમાએ એભ કહ્ુ ંશત ુ ંકે, આ 

કયાઓકે પ્રોગ્રાભનુ ંઆમોજન યાજકોટ ભશાનગયાલરકા ભાટે ગૌયલની લાત છે. યાજકોટભા ં

પ્રજાવતાક લવની યાજ્મ કક્ષાની ઉજલણી આી તે ફદર ભાન. મખુ્મભતં્રી શ્રી મલજમબાઈ 

રૂાણીનો આબાય વમતત કયીએ છીએ.  

ડેપ્યટુી કમભશ્નય શ્રી એ.કે.મવિંઘ અને આયોગ્મ વમભમતના િેયભેન શ્રી જમમભનબાઈ ઠાકય દ્વાયા 

ણ ગીતો યજૂ કયલાભાં   આવમા શતા. આ પ્રવગંે એડીળનર કરેતટય શ્રી ટયભર ડંયા ણ 

ઉસ્સ્થત શતા.  

આ ૩૧ કરાક ના કામવક્રભ ભા ંવૌથી કટઠન વભમ યામત્ર ૨ થી વલાય ના ૬ સધુી 

લિત્રનગયીના મળલભ અગ્રલાર તથા એના ગ્રૂ દ્વાયા વપતા લૂવક યૂો કયલાભા ંઆલેર. આ 

કામવક્રભ ભા ંટયક્ષાલાા , ળાકબાજીના પેટયમા વટશત યાજકોટના અગ્રણીમ ડોકટવવ , ઉધ્મોગમત, 

એડલોકેટ, લેાયીઓ તથા નોનપ્રોપેળનર ગામકોએ બાગ રીધેર  શતો. આ પ્રોગ્રાભને વપ 

ફનાલલા યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના દામધકાયીશ્રીઓ, અમધકાયીશ્રીઓ અને કભવિાયીશ્રીઓ 

ઉયાતં મભળન સ્ભાટવ  મવટી ટ્રસ્ટના વલવશ્રી યળેબાઈ વમાવ, સયેુળબાઈ યાલર, જમશ્રીફેન યાલર, 

વીભાફેન અગ્રલાર , મળલભ અગ્રલાર , ભૌલરક ગોટેિા , મકેુળબાઈ વમાવ , શભેાફેન વમાવ , 

શ્રેમવબાઈ તન્ના  , ગૌયલ ખીયૈમા , શાટદિક તન્ના , શયદેલમવિંશ લાઘેરા , પેની સિૂક , અલખરેળ, 

યેળબાઈ ધોયાજીમા, િદં્રકાતંબાઈ ગોરલાા લગેયેએ જશભેત ઉઠાલી શતી.  

 

(જનવંકવ અમધકાયી)  

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા  



 


