
 

 

 

 

વડોદરા મહાનગરપાલકા 
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વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવ ે છે ક� વડોદરા મહાનગરપાલકા અન ે

�જ�લા વહ�વટ� ત!ંના સ#ં%ુત ઉપ'મે મ(હલાઓના ઉ*થાન માટ� ર,ાબધંનના પિવ! પવ/ િનિમ0ે રાખડ� અને 

રાખડ� સબંિંધત ચીજવ23ઓુ4ુ ં ઉ*પાદન તથા વચેાણ કરતી મ(હલાઓ અને મ(હલા સગંઠનોને સીધેસી6ુ ંબ7ર 

મળ� રહ� ત ેમાટ� તાર�ખ ૧૨/૦૮/૨૦૧૬ થી તાર�ખ ૧૮/૦૮/૨૦૧૬ દર?યાન સર સયા@રાવ નગરAહૃ, અકોટા, 

વડોદરા ખાતે આયો�જત “રાખી મેલા-૨૦૧૬” નો Cભુારંભ તાર�ખ ૧૨/૦૮/૨૦૧૬ને C'ુવારના રોજ બપોર�      

૧૨-૦૦ કલાક� Aજુરાત સરકારના સામા�જક Fયાય અન ેઅિધકા(રતા (અ4Hુૂચત 7િતઓ4ુ ંક�યાણ, સામા�જક અન ે

શૈ,ણક ર�ત ે પછાતવગL4ુ ં ક�યાણ સ(હત), મ(હલા અને બાળ ક�યાણ િવભાગના માનનીય મ�ંી �ી 

આ�મારામભાઇ પરમારના વરદ હ2ત ે તેમજ Aજુરાત સરકારના રમત-ગમત, #વુા સા2ંNૃિતક OPિૃ0ઓ       

(2વત!ં હવાલો), યા!ાધામ િવકાસ િવભાગના રાQયક,ાના માનનીય મ�ંી �ી રા���ભાઇ િ�વેદ ની ઉપR2થિતમા ં

સર સયા@રાવ નગરAહૃ અકોટા, વડોદરા ખાત ેયોજવામા ંઆવલે છે. રાખી મેળાનો સમય સવાર� ૧૧-૦૦ થી રા! ે

૮-૦૦ કલાક Hધુીનો રહ�શ.ે  
 

કાય/'મ Oસગંે TUુય અિતિથ તર�ક� વડોદરાના માનનીય સસંદસVયWી Wીમતી રંજનબેન ભX ઉપR2થત 

રહ�શ.ે તેમજ અિતિથ િવશેષ તર�ક� અકોટાના માનનીય ધારાસVય Wી સૌરભભાઇ પટ�લ, સયા@ગજંના માનનીય 

ધારાસVય Wી @તેF\ભાઇ Hખુડ�યા, માજંલ]રુના માનનીય ધારાસVય Wી યોગેશભાઇ પટ�લ, વડોદરા શહ�ર 

િવ2તારના માનનીય ધારાસVય Wીમતી મનીષાબેન વક�લ તથા Pડુાના માનનીય અ^ય, Wી એન.વી.પટ�લ તેમજ 

Aજુરાત રાQય નાગ(રક ]રુવઠા િનગમ લ. ના માનનીય અ^ય, Wી `પૂેF\ભાઇ લાખાવાલા ઉપR2થત રહ�શ.ે  

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

                વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                          જનસપંક/ િવભાગ, 

                                                                                          તા.૧૧-૦૮-૨૦૧૬ 

Oિત, 

ત!ંીWી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો%ત Oેસનોટ આપના દa િનક વત/માનપ!મા ંOિસ^ધ કરવા િવનતંી છે. 
 

                                                                                                       જનસપંક/ અિધકાર�  

                                                                                                                   મહાનગરપાલકા   
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રાખી મેલા-૨૦૧૬ 
 

વડોદરા મહાનગરપાલકા અને �જ�લા વહ�વટ� ત!ંના સ#ં%ુત ઉપ'મ ેમ(હલાઓના ઉ*થાન માટ� 

ર,ાબધંનના પિવ! પવ/ િનિમ0ે રાખડ� અને રાખડ� સબંિંધત ચીજવ23ઓુ4ુ ંઉ*પાદન તથા વેચાણ કરતી 

મ(હલાઓ અને મ(હલા સગંઠનોને સીધેસી6ુ ંબ7ર મળ� રહ� ત ેમાટ� તાર�ખ ૧૨/૦૮/૨૦૧૬ થી તાર�ખ 

૧૮/૦૮/૨૦૧૬ દર?યાન સવારના ૧૧-૦૦ થી રા!ીના ૮-૦૦ કલાક Hધુી સર સયા@રાવ નગરAહૃ, 

અકોટા, વડોદરા ખાતે આયો�જત “રાખી મેલા-૨૦૧૬” નો Cભુારંભ તાર�ખ ૧૨/૦૮/૨૦૧૬ને C'ુવારના 

રોજ બપોર� ૧૨-૦૦ કલાક� Aજુરાત સરકારના સામા�જક Fયાય અને અિધકાર�તા(અ4Hુુચત 7િતઓ4ુ ં

ક�યાણ, સામા�જક અને શૈ,ણક ર�તે પછાતવગL4ુ ંક�યાણ સ(હત) મ(હલા અને બાળક�યાણ િવભાગના 

માનનીય મ!ંીWી આ*મારામભાઇ પરમારના વરદ હ2તે તેમજ Aજુરાત સરકારના રમત-ગમત,#વુા 

સા2ંNૃિતક OPિૃ0ઓ(2વત!ં હવાલો), યા!ાધામ િવકાસ િવભાગના રાQયક,ાના માનનીય મ!ંીWી 

રાbF\ભાઇ િ!વેદ�ની ઉપR2થિતમા ંસર સયા@રાવ નગરAહૃ અકોટા, વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆવેલ છે.  

રાખી મેળાનો સમય સવાર� ૧૧-૦૦ થી રા!ે ૮-૦૦ કલાક Hધુીનો રહ�શ.ે                                                   
 

 આ મેળામા ં િવિવધ 2ટોલ રાખવામા ં આcયા છે, bમા ં TUુય*વે રાખડ� અને રાખડ� સબંિંધત 

ચીજવ23ઓુ bવી ક� ]7ૂની થાળ�, dમાલ, નાળ�યરે, જનોઇ,તોરણ,e�સ મટ�ર�યલ વગેર�નો પણ સમાવેશ 

કરવામા ંઆવશ.ે વ6મુા ંર,ાબધંન સાથે સબંધં હોય તેવી વ23ઓુનો પણ આ મેળામા ં2ટોલ હશ.ે  
 

 આ રાખી મેળામા ં પરંપરાગત Nુશળ કાર�ગરો fારા ઉ*પા(દત Hુદંર રાખડ�ઓ,]7ુની સામgી, 

ઇમીટ�શન hવેલર� અન ેકટલર� વ23ઓુ, નાળ�યેર�ના ર�સામાથંી બનાવેલ Hશુોભનની વ23ઓુ, શણગાર�લ 

નાળ�યેર, રાખડ� કળશ, જનોઇ, ઇમીટ�શન hવેલર� સ(હત Oદશ/ન સહ વેચાણ માટ� Tકુવામા ંઆવી છે.    
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