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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરા મહાનગર સેવા સદન �ારા 

લોક�હત અને શહ�રના નાગ�રકોની જન ખુાકાર�મા ં વધારો કરતા #ા. ૧૮.૭૮ કરોડના સાત (ટલા િવકાસ +ક,પો.ુ ં

માનનીય /જ,લાના +ભાર� અને વાહન 1યવહાર મ2ંી3ી િવજયભાઇ #પાણીએ લોકાપ6ણ ક7ુ8 હ9 ુ.ં વડોદરા મહાનગર 

સેવા સદન �ારા શહ�રના નાગ�રકો જ:મ �દવસ ક� લ;ન+સગેં <ગણવાડ�ના બાળકો સાથે ?શુી 1યકત કર� શક� અને 

બાળકો માટ� કપડા,ં Aકુ,  ઝૂ, અનાજ, રમકડા ં (વી ચીજવE9ઓુ ધેર બેઠા જ આપી શક� તે માટ� આઇ.સી.ડ�.એસ. 

+ો(કટ હ�ઠળ એક નવતર પહ�લના ભાગ#પે "શેર ધ હ�Iપીનેસ'' મોબાઇલ એIલીક�શન.ુ ંમાનનીય મ2ંી3ીએ લોK:ચLગ 

ક7ુ8 હ9 ુ.ં બીઆરM Nપુના સહયોગથી <ગણવાડ�ના બાળકોને ફળ િવતરણ કરવા મોબાઇલ વાન.ુ ં પણ માનનીય 

મ2ંી3ીએ લોકાપ6ણ ક7ુ8 હ9 ુ.ં માનનીય મ2ંી3ી તથા મહા.ભુાવોના હEતે વડોદરા શહ�રમા ંEમાટ6  <ગણવાડ� +ો(Pટના 

ભાગ#પે બીઆરM Nપુના સહયોગથી #. ૫૮ લાખના ખચR Sલૂકાઓંને તથા તારા મડંળ TEટના સહયોગથી #ા. ૧૭ 

લાખના ખચR મગફળ�, લાUુ તેમજ બેગ િવતરણનો Vભુારંભ કરવામા ંઆ1યો હતો. આ +ો(કટ હ�ઠળ શહ�રની ૩૦૦ 

<ગણવાડ�ઓના Yુલ ૯૦૬૮ બાળકોને અઠવાડ�યામા ં બે �દવસ ફળ અને લાUુ.ુ ં િવતરણ કર� Yુપોષણ]કુત વડોદરા 

શહ�રની સકં,પનાને સાકાર કરવામા ંઆવશે. 

છેવાડાના માનવી  ધુી િવકાસના મીઠા ફળો પહ^ચે અને સામા:ય માનવી પણ િવકાસની ]_ુય ધારામા ંજોડાય 

તેવી લાગણી 1યકત કરતા ં માનનીય વાહન 1યવહાર મ2ંી3ી િવજયભાઇ #પાણીએ જણા17ુ ં હ9 ુ ં ક� શહ�રમા ં ભૌિતક 

 િુવધાઓ સાથે જન ખુાકાર�મા ંવધારો થાય અને માનવ  ચૂકાકં વધે તે માટ� રાજય સરકાર િવવાદ નહa પરં9 ુસવંાદ 

સાથે સૌનો સાથ સૌના િવકાસ મ2ં સાથે સવ6સમાવેશક, સવ6પોષક િવકાસના bયેય મ2ં સાથે આગળ વધી રહ� છે. 

ગિતશીલ cજુરાતના +ણેતા માનનીય ]_ુયમ2ંી 3ીમતી આનદં�બહ�ન પટ�લના ને9eૃવમા ં સમf રાજયને 

Yુપોષણ]કુત અને શૌચાલય7કુત બનાવવા તેમજ gપડપhૃી િવEતારોમા ંપાકા મકાનો આપવાની �દશામા ંતેજ ગિતથી 

આગળ વધી cજુરાત આ( મોડ�લ Eટ�ટ તર�ક� ઉભર� આવી સમf રાjTમા ં િવકાસ.ુ ંfોથ એK:જન બની રહ7ુ ંછે તેમ 

માનનીય મ2ંી3ીએ જણા17ુ ંહ9 ુ.ં 

માનનીય મ2ંી3ીએ આkિુનક 7ગુમા ં ટ�કનોલોMનો િવિનયોગ કર� જન િુવધાના કામો લોકો  ધુી પહ^ચાડવા 

અ.રુોધ કયl હતો.  

માનનીય મ2ંી3ી તથા મહા.ભુાવોના હEતે દાતાઓ.ુ ં શાલ અને +શmEતપ2 અપ6ણ કર� બnમુાન કરવામા ં

આ17ુ ંહ9 ુ.ં  

+ારંભમા ંસnનેુ આવકારતા ંમાનનીય મેયર3ી ભરતભાઇ શાહ� જણા17ુ ં હ9 ુ ં ક� શહ�રના િવકાસને વk ુ વેગવતંો 

બનાવવા જન ખુાકાર� અને જન�હતના િવિવધ િવકાસકામો મહાનગર સેવા સદન �ારા હાથ ધરવામા ંઆવી રoા છે. 

આગામી સમયમા ં વડોદરા મહાનગર સેવા સદન �ારા જનસહયોગથી શહ�રને Eવpછ બનાવવા ઉપરાતં વડોદરા 

મહાનગર સેવા સદનની qહ�ર િમલકતોની સાચવણી માટ� Eમાટ6  સીટ� મોબાઇલ એIલીક�શન લો:ચ કરવામા ંઆવશે. 

Eમાટ6  <ગણવાડ� +ો(કટ હ�ઠળ શહ�રની ૩૦૦ <ગણવાડ�ના બાળકો પૈક� Yુપોિષત બાળકોને Yુપોષણ]કુત બનાવવામા ં

આવશે તેમ તેમણે ઉમે7ુ8 હ9 ુ.ં sતમા ંEથાયી સિમિતના માનનીય અbયt3ી ડૉ.�હતે:vભાઇ પટ�લે આભારિવિધ કર� હતી. 

ઉિમw તથા cજુરાત પxyલક EYલૂના િવઘાથ{ઓએ માનનીય મ2ંી3ી.ુ ંઅ|ભવાદન ક7ુ8 હ9 ુ.ં                       ૨... 

 



                                                 ૨. 

આ અવસર� માનનીય સાસંદ 3ીમતી રંજનબેન ભhૃ, માનનીય ધારાસ~યો સવ63ી યોગેશભાઇ પટ�લ, 3ી 

રા(:vભાઇ િ2વેદ�, 3ીમતી મનીષાબહ�ન વક�લ, માનનીય �7િુનિસપલ કિમશનર3ી મનીષ ભાર�ાજ, માનનીય શહ�ર 

ભાજપા +]ખુ3ી ભરતભાઇ ડાગંર, પા#લ ઇ:Eટ�ટ7ટૂના ડૉ. 3ી જયેશભાઇ પટ�લ, બીઆરM Nપુના ફાઉ:ડર 3ી 

બYુલેશભાઇ cIુતા, નગરસેવકો સ�હત િવશાળ સ_ંયામા ંનગરજનો હાજર રoા હતા. 

વડોદરા મહાનગર  સેવા સદન �ારા આ( શહ�ર�જનોની જન ખુાકાર�મા ંવધારો કરતા #ા. ૧૮.૭૮ કરોડના ખચR 

િનમા6ણ થયેલ સાત િવકાસ +ક,પો.ુ ંમાનનીય વાહન 1યવહાર મ2ંી3ી િવજયભાઇ #પાણીના હEતે લોકાપ6ણ કરવામા ં

આ17ુ ંહ9 ુ.ં આ અવસર� સમf રાજયમા ંવડોદરા શહ�રનો પિ�મ ઝોન િવEતાર સો ટકા શૌચાલય7કુત qહ�ર કરવામા ં

આ1યો હતો. 

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  �ારા પિ�મ ઝોન િવEતારના ૩૧ Eલમ િવEતારોમા ં ૧૪ (ટલી EવૈKpછક 

સેવાભાવી સEંથાઓના સહયોગથી #ા. ૩૭૪ લાખના ખચR ૫૨૦૦ (ટલા 1ય�કતગત શૌચાલયો.ુ ં એક જ વષ6ના 

hૂંકાગાળામા ં િનમા6ણ કરવામા ંઆ17ુ ંછે. પિ�મ ઝોન િવEતારમા ંસો ટકા 1ય�કતગત શૌચાલયથી 1ય�કતગત  િુવધાની 

ઉપલKyધ સાથે qહ�ર આરો;યમા ં ધુારા ઉપરાતં ગદંક�.ુ ંિનવારણ થશે. 

સમf રાજયમા ં વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની આ આગવી પહ�લને માનનીય વાહન1યવહાર મ2ંી3ી 

િવજયભાઇ #પાણીએ |બરદાવી સેવા સદનની ટ�મને અ|ભનદંન આIયા હતા. માનનીય મ2ંી3ીએ કાય6પાલક ઇજનેર 

તથા ટ�મને +શmEતપ2 અપ6ણ કર� બnમુાન ક7ુ8 હ9 ુ.ં 
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 ઉપરોPત +ેસનોટ આપના દ� િનક વત6માનપ2મા ંતા. ૦૪/૦૨/૨૦૧૫ના રોજ 

       +િસbધ કરવા િવનતંી છે.  
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