
  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
ગર�બ ક�યાણ મેળો-૨૦૧૫ 

તા.૦૭-૦૮-૨૦૧૫,�ધુવાર, સમય: બપોર$ ૩-૦૦ કલાક$ 

'થળ : માજંલ+રુ,રમત ગમત સ,ુંલ,માજંલ+રુ, વડોદરા 

-ેસનોટ :- 
 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક$ વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની 

અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામાં આવે છે ક$ વડોદરા મહાનગર સેવા સદન અને 4જ�લા વહ�વટ�ત5ંના સ6ં7ુત ઉપ9મે તાર�ખ 

૦૭/૦૮/૨૦૧૫ને �ધુવારના રોજ બપોર$ ૦૩-૦૦ કલાક$ માજંલ+રુ રમત ગમત સ,ુંલ, માંજલ+રુ, વડોદરા ખાતે ગર�બ ક�યાણ 

મેળા;ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ<6ુ ંછે.  

 ગર�બ ક�યાણ મેળામા ં=જુરાત સરકારના વાહન<યવહાર, પાણી +રુવઠો, ?મ અને રોજગાર િવભાગના માનનીય 

મ5ંી?ી િવજયભાઇ Cપાણીના વરદ હ'તે ગર�બોને C ૧૬૨.૬૮ કરોડ ની સાધન સહાય અને ક�ટ િવતરણ કરવામા આવશે. 

 આ કાયF9મ -સગેં GHુય અિતિથ તર�ક$ માનનીય સસંદસIય?ી,વડોદરા, ?ીમતી રંજનબેન ભJ તથા અિતિથ િવશેષ 

તર�ક$ માનનીય ધારાસIયો સવF?ી LતેMNભાઇ Oખુડ�યા, ?ી યોગેશભાઇ પટ$લ, ?ી રાPMNભાઇ િ5વેદ�, ?ીમતી મનીષાબેન 

વક�લ, Qડુાના માનનીય અRયS?ી એન.વી.પટ$લ, =જુરાત રાUય નાગVરક +રુવઠા િનગમ Wલિમટ$ડના માનનીય અRયS?ી 

XપેૂMNભાઇ લાખાવાલા ઉપZ'થત રહ$શે. 

 ગર�બોને સરકારની િવિવધ યોજનાઓ Pવી ક$ શહ$ર� આવાસ, શૌચાલય યોજના, જનની OરુSા યોજના, ૧/૨ Vદકર� 

યોજના, બાWલકા સGRૃધી યોજના, માનવ ક�યાણ યોજના, રા_`�ય ,ુaંુબ ક�યાણ યોજના(સકંટ મોચન યોજના), િનરાધાર QRૃધ 

સહાય યોજના, dતર eાિતય લfન સહાય, ક'gરુબા પોષણ સહાય યોજના, માનવ ગર�મા યોજના, ,ંુવરબાઇ;ુ ં મામેંC 

યોજના, અપગં સાધન સહાય યોજના,િવધવા સાધન સહાય યોજના, બીપીએલ કાડF , ર7તિપh આિથiક +નુ:વસન વગેર$ 

jતગFત સાધન સહાય તથા ક�ટ િવતરણ કરવામા ંઆવશે. 

1. વષF ૧૦-૧૧મા ંયોkયેલ ગર�બ ક�યાણ મેળામાં ૧૫,૨૧૮ લાભાથlઓને C. ૫૭.૮૦ કરોડની સાધન સહાય 

તથા ક�ટ;ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ<6ુ ંહg ુ.ં 

2. વષF ૧૧-૧૨મા ંયોkયેલ ગર�બ ક�યાણ મેળામા ં૪૧,૭૯૫ લાભાથlઓને C. ૧૫૮.૪૭ કરોડની સાધન સહાય 

તથા ક�ટ;ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ<6ુ ંહg ુ.ં 

3. વષF ૧૨-૧૩મા ંયોkયેલ ગર�બ ક�યાણ મેળામા ં૧૩,૯૩૭ લાભાથlઓને C. ૧૬૬.૧૫ કરોડની સાધન સહાય 

તથા ક�ટ;ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ<6ુ ંહg ુ.ં  

4. વષF ૧૩-૧૪મા ંયોkયેલ ગર�બ ક�યાણ મેળામાં ૭,૬૫૨ લાભાથlઓને C. ૨૨૧.૧૮ કરોડની સાધન સહાય 

તથા ક�ટ;ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ<6ુ ંહg ુ.ં  

5. વષF ૧૪-૧૫મા ં યોkયેલ ગર�બ ક�યાણ મેળામાં ૮૪૧૯ લાભાથlઓને C. ૧૮.૧૧ કરોડની સાધન સહાય 

તથા ક�ટ;ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ<6ુ ંહg ુ.ં 

તાર�ખ ૦૭/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ યોkનાર ગર�બ ક�યાણ મેળામા ં,ુલ ૪૩૬૦ ગર�બ લાભાથlઓને સરકાર?ીની િવિવધ 

યોજનાઓ jતગFત C. ૧૬૨.૬૮ કરોડની સાધન સહાય તથા ક�ટ;ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆવશે  

--------------------------------------------------- 
                                                                                            વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  
                                                                                            જનસપંકF િવભાગ, 
                                                                                            તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૫ 
-િત, 
ત5ંી?ી, 
---------                                                                                                    જનસપંકF અિધકાર� 
વડોદરા.                                                                                   મહાનગર સેવા સદન  
 ઉપરો7ત -ેસનોટ આપના દo િનક વતFમાનપ5મા ં-િસRધ કરવા િવનતંી છે.             વડોદરા 



  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
ગર�બ ક�યાણ મેળો-૨૦૧૫ 

તા.૦૯-૦૮-૨૦૧૫,રિવવાર, સમય: બપોર$ ૩-૦૦ કલાક$ 

'થળ : સર સયાLરાવ નગર=હૃ, અકોટા, વડોદરા 

-ેસનોટ :-  
 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ંઆવે છે ક$ વડોદરા મહાનગર સેવા સદન અને 

4જ�લા વહ�વટ�ત5ંના સ6ં7ુત ઉપ9મે તાર�ખ ૦૯/૦૮/૨૦૧૫ને રિવવારના રોજ બપોર$ ૦૩-૦૦ કલાક$ સર સયાLરાવ 

નગર=હૃ, અકોટા, વડોદરા ખાતે ગર�બ ક�યાણ મેળા;ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ<6ુ ંછે.  

 ગર�બ ક�યાણ મેળામા ં=જુરાત સરકારના નાણા,ં ઊkF અને પે`ોક$િમક�સ, ખાણ ખિનજ,,ુVટર ઉqોગ, મીઠા ઉqોગ, 

છાપકામ, લેખન સામrી, આયોજન, -વાસન, નાગVરક ઉsયન, િવભાગના માનનીય મ5ંી?ી સૌરભભાઇ પટ$લના વરદ હ'તે 

ગર�બોને C ૩૫.૯૭ કરોડ ની સાધન સહાય અને ક�ટ િવતરણ કરવામા આવશે. 

 આ કાયF9મ -સગેં GHુય અિતિથ તર�ક$ માનનીય સસંદસIય?ી,વડોદરા, ?ીમતી રંજનબેન ભJ તથા અિતિથ િવશેષ 

તર�ક$ માનનીય ધારાસIયો સવF?ી LતેMNભાઇ Oખુડ�યા, ?ી યોગેશભાઇ પટ$લ, ?ી રાPMNભાઇ િ5વેદ�, ?ીમતી મનીષાબેન 

વક�લ, Qડુાના માનનીય અRયS?ી એન.વી.પટ$લ, =જુરાત રાUય નાગVરક +રુવઠા િનગમ Wલિમટ$ડના માનનીય અRયS?ી 

XપેૂMNભાઇ લાખાવાલા ઉપZ'થત રહ$શે. 

 ગર�બોને સરકારની િવિવધ યોજનાઓ Pવી ક$ શહ$ર� આવાસ, શૌચાલય યોજના, જનની OરુSા યોજના, ૧/૨ Vદકર� 

યોજના, બાWલકા સGRૃધી યોજના, માનવ ક�યાણ યોજના, રા_`�ય ,ુaંુબ ક�યાણ યોજના(સકંટ મોચન યોજના), િનરાધાર QRૃધ 

સહાય યોજના, dતર eાિતય લfન સહાય, ક'gરુબા પોષણ સહાય યોજના, માનવ ગર�મા યોજના, ,ંુવરબાઇ;ુ ં મામેંC 

યોજના, અપગં સાધન સહાય યોજના,િવધવા સાધન સહાય યોજના, બીપીએલ કાડF , ર7તિપh આિથiક +નુ:વસન વગેર$ 

jતગFત સાધન સહાય તથા ક�ટ િવતરણ કરવામા ંઆવશે. 

1. વષF ૧૦-૧૧મા ંયોkયેલ ગર�બ ક�યાણ મેળામાં ૧૫,૨૧૮ લાભાથlઓને C. ૫૭.૮૦ કરોડની સાધન સહાય 

તથા ક�ટ;ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ<6ુ ંહg ુ.ં 

2. વષF ૧૧-૧૨મા ંયોkયેલ ગર�બ ક�યાણ મેળામા ં૪૧,૭૯૫ લાભાથlઓને C. ૧૫૮.૪૭ કરોડની સાધન સહાય 

તથા ક�ટ;ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ<6ુ ંહg ુ.ં 

3. વષF ૧૨-૧૩મા ંયોkયેલ ગર�બ ક�યાણ મેળામા ં૧૩,૯૩૭ લાભાથlઓને C. ૧૬૬.૧૫ કરોડની સાધન સહાય 

તથા ક�ટ;ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ<6ુ ંહg ુ.ં  

4. વષF ૧૩-૧૪મા ંયોkયેલ ગર�બ ક�યાણ મેળામાં ૭,૬૫૨ લાભાથlઓને C. ૨૨૧.૧૮ કરોડની સાધન સહાય 

તથા ક�ટ;ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ<6ુ ંહg ુ.ં  

5. વષF ૧૪-૧૫મા ં યોkયેલ ગર�બ ક�યાણ મેળામાં ૮૪૧૯ લાભાથlઓને C. ૧૮.૧૧ કરોડની સાધન સહાય 

તથા ક�ટ;ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ<6ુ ંહg ુ.ં 

તાર�ખ ૦૯/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ યોkનાર ગર�બ ક�યાણ મેળામા ં,ુલ ૧૬૩૮ ગર�બ લાભાથlઓને સરકાર?ીની િવિવધ 

યોજનાઓ jતગFત C. ૩૫.૯૭ કરોડની સાધન સહાય તથા ક�ટ;ુ ંિવતરણ કરવામાં આવશે   

--------------------------------------------------- 
                                                                                            વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  
                                                                                            જનસપંકF િવભાગ, 
                                                                                            તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૫ 
-િત, 
ત5ંી?ી, 
---------                                                                                                    જનસપંકF અિધકાર� 
વડોદરા.                                                                                   મહાનગર સેવા સદન  
 ઉપરો7ત -ેસનોટ આપના દo િનક વતFમાનપ5મા ં-િસRધ કરવા િવનતંી છે.             વડોદરા 



 


