
  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

અખબાર� યાદ�:-  

 

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

�ારા તા.૦૩-૧૦-૧૫ થી તા. ૦૫-૧૦-૧૫ દર$યાન આયો%ત શહ�ર 'તરના નવરા(ી ગરબા મહો)સવ-૨૦૧૫ 

+તગ,ત તા. ૦૫-૧૦-૧૫ ના રોજ ફાઇનલ 'પધા, મહા)મા ગાધંી નગર2હૃ ખાતે સ$પ4 થઇ. 5મા ં ૧૦ પૈક� ૮ 

8ુકડ�ઓએ ભાગ લીધો હતો અન ે=ાચીન િવભાગમા ંશરદનગર મહ�લા મડંળ =થમ Aમ,ે 'પદંન કલાB ૃદં બીC Aમ ે

અન ેિવDા મEંદર િવDાલય – 2જુરાતી માGયમ (ીC Aમે િવ5તા ઘોિષત થયા, Jયાર� અવા,ચીન િવભાગમા ં'પદંન 

કલાB ૃદં =થમ Aમ,ે શરદનગર મEહલા મડંળ બીC 'થાને અન ેસસંાર મEહલા મડંળ (ીC 'થાન ે િવ5તા Cહ�ર 

થયા હતા અન ે ઓવરઓલ િવભાગમા ં'પદંન કલાB ૃદં િવ5તા Cહ�ર થયેલ છે. 

 

 =ાચીન િવભાગમા ં=થમ આવનાર 8ુકડ�ન ેમાનનીય ડ�KLટુ� મેયર Nીમતી Oનુીતાબેન PQુલના વરદ હ'ત ે

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તરફથી R. ૧૭,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ તથા 'વ. લલીતચUં મગનભાઇ પટ�લ ની 

'Vિૃતમા ંNી અWજુભાઇ પટ�લ તરફથી R. ૨૫૦૦/-  રોકડ ઇનામ, =ીિત ફોટોXાફસ, તરફથી ફરતી દ�પમાળા, 'વ 

Nીમતી જPમુતીબેન બસંીલાલ શાહની 'Vિૃતમા ંફરY ુ ં િશZડ , 'વ Nીમતી =ેમીલાબેન [ૃ\ણકાતં મહ�તાની 'Vિૃતમા ં

ફરY ુ ંિશZડ અને સ'ં]ૃિત સ'ંથા અલકા^રુ� તરફથી નોનર�ટન_બલ `ોફ� એનાયત કરવામા ંઆaયા. 
 

    =ાચીન િવભાગમા ં બીC Aમ ે િવ5તા 'પદંન કલાB ૃદંન ે વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તરફથી R. 

૧૨,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ, ઉC, ફાઉcડ�શન તરફથી ફરY ુ ં િશZડ તથા R. ૨,૫૦૦/- રોકડ ઇનામ અન ેસ'ં[ૃિત સ'ંથા 

અલકા^રુ� તરફથી નોનર�ટન_બલ `ોફ� એનાયત કરવામા ંઆaયા.  
 

 =ાચીન િવભાગમા ંYdૃીય Aમે િવ5તા િવDા મEંદર િવDાલય – 2જુરાતી માGયમન ે  વડોદરા મહાનગર 

સેવા સદન તરફથી R. ૭,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ તથા ફરY ુ ં િશZડ અને સ'ં]ૃિત સ'ંથા અલકા^રુ� તરફથી નોન 

ર�ટન_બલ  `ોફ� એનાયત કરવામા ંઆવી. 
 

 એ જ =માણે અવા,ચીન િવભાગમા ં=થમ િવ5તા 'પદંન કલાB ૃદંને વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તરફથી 

R. ૧૭,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ, 'વ. લલીતચcU  મગનભાઇ  પટ�લ ની 'Vિૃતમા ં Nી અWજુભાઇ પટ�લ તરફથી                            

R. ૨,૫૦૦/ - રોકડ   ઇનામ,  'વ. મગનભાઇ શકંરભાઇ પટ�લ ની 'Vિૃતમા ંફરતી `ોફ�, સ'ં[ૃિત સ'ંથા અલકા^રુ� 

તરફથી નોનર�ટન_બલ `ોફ� એનાયત કરવામા ંઆવી. 
 

અવા,ચીન િવભાગમા ં બીC 'થાન ે િવ5તા શરદનગર મહ�લા મડંળને વડોદરા મહાનગર સવેા સદન 

તરફથી R. ૧૨,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ, ઉC, ફાઉcડ�શન તરફથી ફરY ુ ં િશZડ તથા R. ૨,૫૦૦/- રોકડ ઇનામ અન ે

સ'ં[ૃિત સ'ંથા અલકા^રુ� તરફથી નોનર�ટન_બલ `ોફ� આપવમા ંઆવી. 
 
 

 

 

 



અવા,ચીન િવભાગમા ં(ીC 'થાન ેિવ5તા સસંાર મEહલા મડંળને વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તરફથી  

R. ૭,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ તથા ફરY ુ ંિશZડ અને સ'ં]ૃિત સ'ંથા અલકા^રુ� તરફથી નોનર�ટન_બલ  `ોફ� એનાયત 

કરવામા ંઆવી.  
 

          =ાચીન અન ેઅવા,ચીન બ4 ે િવભાગમા ંઓવર ઓલ િવ5તા 'પદંન કલાB ૃદંન ે  'વ. કWભુાઇ e�સવાલાની 'Vિૃતમા ં

ફરY ુ ં િશZડ, 'વ. લલીતચUં મગનભાઇ પટ�લ ની 'Vિૃતમા ં ફરY ુ ં િશZડ અન ે સ'ં[ૃિત સ'ંથા અલકા^રુ� તરફથી 

નોનર�ટન_બલ  `ોફ�  આપવામા ંઆવી. 
 

 ='Yતુ ગરબા 'પધા, સ$પ4 થતા િવ5તાઓ Cહ�ર કરતા અગાઉ માનનીય ડ�KLટુ� મયેર Nીમતી Oનુીતાબેન 

PQુલએ પોતાના =ાસfંગક ઉgોધનમા ંઉપh'થત જનમદેનીને ગરબા 'પધા,ના આ આયોજનન ેસફળ બનાવવા બદલ 

iબૂ iબૂ અfભનદંન આKયા હતા અને 'વkછતા અfભયાન સદંભ_ સૌન ેC2તૃ થવા તેમજ વડોદરા શહ�રને 'વkછ 

બનાવવા અને પયા,વરણને Cળવવામા ં વડોદરા મહાનગર સેવા સદનને સહાયRપ થવા અWરુોધ કયm હતો. 
 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદન �ારા મહા)મા ગાધંી નગર2હૃ ખાત ેઆયોnજત શહ�ર 'તરના નવરા(ી ગરબા 

'પધા, મહો)સવ – ૨૦૧૫ ની ફાઇનલ 'પધા,મા ંઅને ફાઇનલ 'પધા, સ$પ4 થયા બાદ ઇનામ િવતરણના કાય,Aમ 

=સગંે માનનીય ડ�. મયેર Nીમતી Oનુીતાબેન PQુલ ઉપરાતં 2જુરાત રાJય નાગEરક ^રુવઠા િનગમ fલ. ના 

માનનીય અGયp Nી qપૂcેUભાઇ લાખાવાલા, Bડુાના માનનીય અGયp Nી એન.વી,પટ�લ, 'થાયી સિમિતના 

માનનીય અGયp Nી ડૉ. EહતેcUભાઇ પટ�લ, માનનીય ડ�KLટુ� $Lિુનિસપલ કિમશનર Nી ડૉ. એન.ક�.મીના, સા'ં[ૃિતક 

સિમિતના માનનીય અGયp Nી િમનેશભાઇ શાહ, માનનીય $Lિુનિસપલ  સભાસદ Nીમતી h'મતાબેન પટ�લ, Nીમતી 

મsબુેન પરમાર, આિસ. $Lિુનિસપલ કિમશનર(પ.ઝોન) Nી મયકં  િ(વેદ� વગેર� મહાWભુાવો, આમિં(તો, 

અXણીઓ તથા િવ^લુ સxંયામા ંગરબા=ેમી નગરજનો ઉપh'થત રyા હતા અને નવરા(ી ગરબા મહો)સવ-૨૦૧૫ 

+તગ,ત +િતમ 'પધા,ને માણી હતી. 
 

--------------------------------------------------- 

                                                                             વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                                            જનસપંક,  િવભાગ, 

                                                                                                             તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૫ 

=િત, 

ત(ંીNી, 
--------- 

વડોદરા. 

મહાશય,  

 ઉપરોQત =ેસનોટ આપના દ{ િનક વત,માનપ(મા ં=િસGધ કરવા િવનતંી છે.  

 

                                                                                                         જનસપંક,  અિધકાર�  

                                                                                                              મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                                                     વડોદરા. 
 


