
  

વડોદરા મહાનગરપાલકા 

�ેસનોટ :- 
 વડોદરા મહાનગરપા�લકા ની અખબાર� યાદ�માં જણાવવામા ં આવે છે ક!  શહ!રના વણથ$ંયા િવકાસ અને 

લોક&િુવધાના ભાગ*પે વડોદરા મહાનગરપા�લકા +ારા ટ�.પી ૧૬, ફાયનલ 0લોટ નબંર ૧૬૫, ક2યાણ પાટ3 0લોટ પાછળ, 

વાસણા ખાતે 6દા7 *. ૫૦ લાખના ખચ: બનાવવામા ંઆવેલ નવીન ઉ<ાન=ુ ંલોકાપ>ણ ?જુરાત સરકારના નાણા,ં ઊA> અને 

પેBોક!િમક2સ, ખાણ ખિનજ, CુDટર ઉ<ોગ, મીઠા ઉ<ોગ, છાપકામ અને લેખન સામFી, આયોજન, �વાસન, નાગDરક ઉGયન 

િવભાગના માનનીય મHંી Iી સૌરભભાઇ પટ!લના વરદ હLતે વડોદરા ખાતે કરવામા ંઆMNુ.ં   

કાય>Oમ �સગેં �ાસ�ંગક ઉદબોધન કરતા માનનીય મHંીIી સૌરભભાઇ પટ!લે જણાMN ુક! વડોદરા મહાનગરપા�લકા 

+ારા ટ�.પી. ૧૬, ફાયનલ 0લોટ ૧૬૫, ક2યાણ પાટ3 0લોટની પાછળ, વડોદરા PLથત નવીન બગીચા=ુ ં લોકાપ>ણ થતા તે 

શહ!રનો ૮૫મો બાગ બનશે. આ બગીચો Cુલ ૪૦૫૦ ચો.મી એટલે ક! ૪૩૫૭૮ ચો.Vટ િવLતારમા ંબનાવવામા ંઆવેલ છે. આ 

બગીચામા ંમાટ� Wરુાણ કર� Xારા તૈયાર કર� &ુદંર Vલો=ુ ં 0લાZટ!શન કરવામા ંઆવેલ છે. આ બગીચામાં ૨૯,૧૦૪ ચો.Vટ 

િવLતારમા ંલોન 0લોટ તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. નાના બાળકો માટ! રમતગમતના સાધનો ૧૦૭૩ ચો.Vટ િવLતારમા ંલગાવી 

બાળO�ડાગંણ બનાવવામા ંઆવેલ છે. આ બગીચામા ંઆ]ુબા]ુના નાગDરકોને ચાલવા માટ! જોગ^ગ B!ક બનાવવામા ંઆવેલ છે 

તથા બગીચામા ંબે _લદાની અને સીનીયર સીટ�ઝનોને બેસવા માટ! શેડ બનાવવામા ંઆવેલ છે. આ &ુદંર બગીચો બનાવવાનો 

Cુલ ખચ> *. ૫૦.૦૦ લાખ 7ટલો થયેલ છે. આ બગીચા=ુ ંલોકાપ>ણ થતા આ િવLતારની આ]ુબા]ુના નાગDરકો, બાળકો તથા 

સીનીયર સીટ�ઝનોને તેનો લાભ મળશે.  

 કાય>Oમ �સગેં માનનીય મHંીIી સૌરભભાઇ પટ!લ સDહત abુય અિતિથ તર�ક! માનનીય સસંદસ$યIી,વડોદરા, 

Iીમતી રંજનબેન ભc, માનનીય મેયરIી ભરતભાઇ ડાગંર, અિતિથ િવશેષ તર�ક! માનનીય ધારાસ$યો સવ>Iી eતેZfભાઇ 

&ખુડ�યા, Iી યોગેશભાઇ પટ!લ, Iી રા7Zfભાઇ િHવેદ�,  Iીમતી મનીષાબેન વક�લ, માનનીય અgયhIી iડુા Iી 

એન.વી.પટ!લ તેમજ ?જુરાત રાjય નાગDરક Wરુવઠા િનગમ લીમીટ!ડના માનનીય અgયhIી kપેૂZfભાઇ લાખાવાલા, 

માનનીય ડ!0Nટુ� મેયર Iી યોગેશભાઇ પટ!લ, Lથાયી સિમિતના માનનીય અgયhા ડૉ. eગીશાબેન શેઠ, ડ!0Nટુ� nNિુનિસપલ 

કિમશનર Iી આર.એમ.પટ!લ, માનનીય િવપh નેતા Iી ચZંfકાZતભાઇ IીવાLતવ, માનનીય nNિુનિસપલ સભાસદIીઓ, 

મહા=ભુાવો, આમિંHત મહ!માનો, િવLતારના નાગDરક ભાઇ-બહ!નો વગેર! મોટ�  સbંયામાં ઉપPLથત રpા હતા.ં   

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

                       વડોદરા મહાનગરપા�લકા 

                                                                                                 જનસપંક>  િવભાગ, 

                                                                                                 તા.૦૮-૦૨-૨૦૧૬ 

�િત, 

તHંીIી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોqત �ેસનોટ આપના દr િનક વત>માનપHમા ં�િસgધ કરવા િવનતંી છે.  

                                                                                                   જનસપંક>  અિધકાર�  

                                                                                                    મહાનગરપા�લકા  

                                                                                                         વડોદરા 
 


