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�જૂ ડીઅગૂ દધી યૄઙય� અ઼બફૂ ઼ભીઉ મીમદ 

  
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ ઇઘમીળૂ લીનૂરીઅ ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ  રીફફૂલ &લૃુફુ઼બવ 

ગુર(ળ)ૂઑ સ, ગળૉવ -ષ.ઝદી ઇુયલીફ ફી યીઙ,બૉ સઽૉળરીઅ ૩૨૨ 1નષ઼ફી -ષ.ઝદીફી ઞૃની ઞૃની 

ગીલ�2ર્ફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઞ ૉફી યીઙ ,બૉ ફીઙ1ળગ્ફૉ સૃ3પ બીથૂ બૃ, બીણષી, સઽૉળરીઅ ઈષૉવ ગૃવ ૪૯ 

ડીઅગૂક દધી ૭૮ યૄઙય� ઼અબફૂ ઼ભીઉફ્ ગીલ�2ર -ષદઅ:દી 1નફફી મૂ; 1નષ઼ધૂ ઑડવૉ ગૉ  

દી .૩૮.૨૱.૪૨૩૮ ધૂ >ીળઅય ગળૉવ ઞ ૉ દી. ૨૪ .૩૨. ૪૨૩૮ ફી ળ્ઞ બૄથ� ધફીળ ઝૉ  .ઞ ૉરી �જૂ ડીઅગૂકફૂ ગૃવ 

?રદી ૭૨૨ વીઘ વૂડળ ઇફૉ યૄઙય� ઼&બફૂ ગૃવ ?રદી ૩૱૨૨ વીઘ વૂડળ ઞ ૉડવૂ ઽદૂ  .ઞ ૉરી ગૃવ ૫૨ 

ઞ ૉડવી -ગૂAણ રીથ઼્ફૂ ડૂર દધી સૉBડૂફૂ બૄળદૂ ગીશD ળીઘૂ ઇEદફ ડૉFફ્વ્D Gીળી ડીઅગૂ દધી 

઼&બરીઅ ળઽૉવ -વઞ, -વઞ બ&બ Gીળી ઇઅનીઞ ૉ ૫૭૬૨ ચફ રૂડળ ઞ ૉડવ્ મઽીળ ગીતૉવ ઝૉ  .ઈ ગીરઙૂળૂ 

,.૪૭.૨૨ વીઘ ફી ઇઅનીDદ ઘજK બૄથ� ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ૪ D કFડ્મળૉ  બૄLલ રઽીMરી ઙીઅપૂDફી ઞNર 

ઞલઅદૂફી ઈ ળીOPૂલ બષ�ફી 1નષ઼ૉ બૄ  .ઙીઅપૂDઑ જQપૉવી -ષ.ઝદીફી રીઙ� બળ જીવષીફૂ ઈબથૂ ઈ 

ઑગ ફીફગણૂ સળ◌ૄઈદ ઝૉ  .ફીઙ1ળગ્ફૉ -ષ.ઝ ઙૃથષSી લૃFદ બીથૂ ઽઅરૉસી રશૉ દૉષી ઼અગAબ ઼ીધૉ 

઼ભીઉ ઇુયલીફરીઅ  ઑગ ઼ૂરીુજT ગીરઙૂળૂ બૄથ� ગળૉવ ઝૉ.  

 

ઝીથૂ દધી ઞ ૉવ �જૂ ડીઅગૂક ઞઞ�ળૂદ ઽ્ઉ રૉફબીષળફૉ ઋબળ ઞષીરીઅ Vઘર ઽ્ઉ દૉ ડીઅગૂક 

ુ઼ષીલફૂ દરીર મીગૂ ળઽૉવ ૪૯ ડીઅગૂક દધી ૭૮ ઼અબ ઑગ઼ીધૉ ષણ્નળી &લૃુફુ઼બવ ગ્બWળૉસફૉ ઼ૐ 

>ધર ઼ીભ ગળષીફૃઅ યઙૂળધ ગીલ� બૄથ� ગળૉવ ઝૉ. 
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--------- 

વડોદરા. 
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શહ�ર �તરના ગરબા મહો�સવમા ં�ા�ચન �િૃતમા ં“�પદંન કલા� ૃદં તથા  

અવા ચીન �િૃતમા ં“ વૈરાગી ચેર$ટ�બલ &વુક મડંળ” ફાઇનલ �પધા મા ં�થમ �થાને  
************************** 

વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર+ યાદ+મા ં જણાવવામા ં આવ ે છે ક1 વડોદરા મહાનગરપાલકા 2ારા 

શહ1ર 4તરના ગરબા 4પધા� મહો5સવ6ુ ંઆયોજન તાર+ખ ૨૮ અને ૨૯ સ:ટ1;બર ૨૦૧૬ના રોજ મહા5મા ગાધંી 

નગર<હૃ ખાત ેકરવામા ંઆ>?ુ ંહ@ ુ.ં તેમા ંફાઇનલ 4પધા� માટ1 પસદંગી પામેલ દશ Cુકડ+ઓએ આજરોજ મહા5મા 

ગાધંી નગર<હૃ ખાતે ફાઇનલ 4પધા�મા ંભાગ લીધો હતો.  
 

ફાઇનલ 4પધા�મા ં �ાચીન Gૃિતમા ં �થમ 4થાને 4પદંન કલાI ૃદં અને અવા�ચીન Gૃિતમા ં �થમ 4થાન ે         

“ વૈરાગી ચેર+ટ1બલ ?વુક મડંળ “ ની Cુકડ+ઓ િવMતા થઇ હતી, Nયાર1 �ાચીન Gૃિતમા ં O2િતય 4થાન ે “ ગણશે 

સાવ�જિનક ?વુક મડંળ “ અને @િૃતય 4થાને “ જય મનસા દ1વી મPહલા મડંળ “ અને અવા�ચીન Gૃિતમા ંO2િતય 4થાન ે

“ QR શS"ત T<િૃત મચં “ તથા @િૃતય 4થાન ે“ જય મનસા દ1વી “  મPહલા મડંળની Cુકડ+ઓ િવMતા થઇ હતી. 

Nયાર1 “ સસંાર મPહલા મડંળ “ની Cુકડ+ ઓવર ઓલ િવMતા થયેલ છે.  
 

િવMતા થયલે તમામ Cુકડ+ઓને માનનીય મયેર  ી ભરતભાઇ ડાગંર1 અભનદંન પાઠ>યા હતા.ં તથા તેઓ 

 ી તથા ઉપS4થત મહા6ભુાવોના વરદ હ4તે Vોફ+ તથા રોકડ ઇનામો એનાયત કરવામા ંઆ>યા હતા.ં  
 

ઇનામ િવતરણ કાય�Wમમા ંમાનનીય મેયર  ી ભરતભાઇ ડાગંર, માનનીય ડ1:?ટુ+ મેયર  ી યોગશેભાઇ 

પટ1લ, 4થાયી સિમિતના માનનીય અ'યXા  ીમતી ડૉ. Zગીશાબેન શેઠ, માનનીય ;?િુનિસપલ કિમશનર          

 ી ડૉ. િવનોદ રાવ, િવપXના માનનીય નેતા  ી ચ[ં\કા[તભાઇ  ીવા4તવ, સા4ંGૃિતક સિમિતના માનનીય અ'યXા 

 ીમતી શGુ[તલાબેન મહ1તા, માનનીય ડ1:?ટુ+ ;?િુન. કિમશનર  ી ડૉ. એન.ક1.મીણા અને  ી �કાશ સોલકં+ તથા 

માનનીય ;?િુનિસપલ સભાસદ ીઓ ઉપS4થત ર]ા હતા.ં 
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                                                                                          તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૬ 

�િત, 

ત�ંી ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો"ત �ેસનોટ આપના દ& િનક વત�માનપ�મા ં�િસ'ધ કરવા િવનતંી છે.                 જનસપંક� અિધકાર+  
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