
  

વડોદરા મહાનગરપાલકા 

�ેસનોટ :- 

 

 વડોદરા મહાનગરપા�લકા ની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક!  શહ!રની #વુા શ%&તએ સમાજને 

આપેલ યોગદાન બદલ િવ* દ�કર� +દવસ તથા #વુા +દવસની ઉજવણી .તગ/ત શહ!રની #વુા દ�કર�ઓને િવિવધ 

2ે3ે મેળવેલ િસ56ધઓને �બરદાવવા તથા �ો7સા+હત કરવાના હ!8થુી વડોદરા મહાનગરપા�લકા 9ારા #વુા 

દ�કર�ઓનો સ:માન સમારંભ માનનીય મેયર <ી ભરતભાઇ ડાગંરના વરદ હ>તે આજરોજ મહા7મા ગાધંી નગર?હૃ, 

વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆAયો. 

�ાસ�ંગક ઉદબોધન કરતા માનનીય મેયર <ી ભરતભાઇ ડાગંર! શહ!રની #વુા +દકર�ઓએ િવિવધ 2ે3ે 

મેળવેલ િસ56ધઓને �બરદાવી હતી અને જણાA# ુહ8 ુ ંક! િવ* +દકર� +દવસ િનિમCે યોજવામા ંઆવેલ આ કાય/Dમ 

એક શEઆત છે અને ભિવFયમા ંઆ �કારના કાય/DમોGુ ંઆયોજન વડોદરા મહાનગરપા�લકા 9ારા કરવામા ંઆવશે. 

કાય/Dમ �સગેં માનનીય મેયર<ીએ સમાજમા ં+દકર�ઓGુ ંઆગHુ ં>થાન છે તેમ જણાવતા અનેક ઉદાહરણો આIયા 

હતા ંઅને સમાજને +દકર�ઓ વJ ુને વJ ુ�ગિત કર! તે +દશામા ં�ય7નો કરવા જણાA# ુહ8 ુ.ં  

માનનીય મેયર <ી તથા ઉપ%>થત મહાGભુાવોએ શહ!રની #વુા +દકર�ઓએ િવિવધ 2ે3ે મેળવેલ િસ56ધઓ 

બદલ તેઓGુ ંમોમે:ટો તથા �શ%>તપ3 આપી સ:માન ક#ુ/ હ8 ુ,ં K +દકર�ઓએ િવિવધ 2ે3ે િસ56ધઓ મેળવી તેમા ં

(૧) પલક એસ. ��ભ�-સગંીત ગાયીકા, (૨). પરમાર ર��કુા ક!યાણભાઇ-વક$&ૃવ, (3) પરમાર િમતાલી િવ(ભુાઇ-

)ડ*ટલ ઇ,ડ-યા,.ીમદ ભગવદગીતા પર-/ા વગેર� (૪) .ેયા િવ3�ભુાઇ પટ�લ-5િતભાશોધ 8પધા9, સ8ં:ૃત 5ચાર 

વગેર�, (૫) પટ�લ )હમાની હર-ષાભાઇ->જુરાત િશ3ટવાચંન પર-/ા,.ીમદ ભગવદગીતા પર-/ા, (૬) પરમાર 

વૈ3ણવી િનલેષભાઇ-પો8ટર મેકBગ, સદં�શ 8Cુડ,ટ ઓફ ધ યર, (૭) ઠHર બસંર- *Jનેશભાઇ-લKગે8ટ પLેટBગ, 

ઓલ ઇ,ડ-યા જનરલ નોલેજ ટ�8ટ, (૮) Nણૃાલી અિનલ િવષાPરુ�-હ�,ડ રાઇટBગ, ચQકલા, (૯) તાહ-વાડ� S3ૃટ- 

Tકુ�શભાઇ-રાખી મેકBગ, રંગો&સવ, નેશનલ લવેલ સટVફ-ક�ટ, ૧૦. પરમાર ર-યા િવજયભા-રંગોલી 8પધા9, ગીતા 

8પધા9, (૧૧) ક)રXમા )હYમતિસYહ રાઠોડ-મીરાબ/ી Zોફ-, [તુ લેખન, (૧૨) િનષાદ ફઝલખાન પઠાન-લB] ુચમચી, 

બેક ર�સ, ડા,સ, (૧૩) િનલીમા અ_બાસભાઇ રાઠોડ-એરોબક,ઘાટ- લેઝીમ, સાદ- લેઝીમ, (૧૪) િનિધ બા]ભુાઇ 

5aપિત-લો,ગે8ટ ચીQ, (૧૫) વૈભવી ભાલેકર-ટ�લે,ટ હ,ટ, મે*ક ડા,સ, િવ,મય ગીતા ગાન 5િતયોગતા, (૧૬) 

રાઠોડ િ5યકંાબેન િવજયિસYહ-સ8ં:ૃત 5થમ પર-/ા, ચQકામ, (૧૭) દ�વાશંી િવર�,cભાઇ પરમાર-ઓલ ઇ,ડ-યા 

મેdસ, સાય,સ પર-/ા, ગીત ગાિયકા, (૧૮) Pિૂતf િમનેશ:ુમાર પર-ખ-g3મો&સવ,સાઇકલ ર�સ, (૧૯) ઠાકોર  

અિનતા રામબા]-ુQીપગી કોhપીટ-શન, ખોખો, દોદાગાન, કાiયાગાન, બાળ ઊa9, દ�શભlmત ગીતો, (૨૦) કહાર 

રાધા 5કાશભાઇ-૧૦૦ મી. દોડ, (૨૧) ભાવસાર nmુતા )દલીપભાઇ-બાલકિવ, (૨૨) િનિશતા >લુાબભાઇ રાજPતૂ-

૫૧૦૦ ગર-બ ક,યા ક�ળવણી માટ� o. ૫૧ લાખની ફ- ભર-, (૨૩) ઇpા 5ેરક દ�સાઇ-l8વમBગ, (૨૪) qિૂમ હિસતભાઇ 

િQવેદ--ગાિયકા, (૨૫) કોષા િQવેદ--બેડિમ,ટન, (૨૬) સ8ં:ૃિત ધેલાણી-8ક�ટBગ, (૨૭ ર-યા ગrજર-બેડિમ,ટન, (૨૮) 

મૈQી ખQી-બેડિમ,ટન, (૨૯) [િુત જોષી-બેડિમ,ટન, (૩૦) અનઘા મોઘ-ેબેડિમ,ટન, (૩૧) sજલ )tuન-8ક�ટBગ, 

(૩૨) ઝીલ ગાધંી-લોનટ�નીસ, (૩૩) અ(3ુકા શાહ-8ક�ટBગ, (૩૪) રાજવી શાહ-8ક�ટBગ, (૩૫) ક8$રુ- મોર�-:ુ8તી તથા 

(૩૬) vયાિત પટ�લ-:ુરાશ નો સમાવેશ થાય છે.                                                   2… 

 



2. 

 

કાય/Dમની શEઆતમા ં>વાગત �વચન >થાયી સિમિતના માનનીય અ6ય2ા ડૉ. Rગીશાબેન શેઠ! ક#ુ/ હ8 ુ.ં 

Tયાર! આભારિવિધ માનનીય િવપ2ના નેતા <ી ચ:ંUકા:તભાઇ <ીવા>તવે કર� હતી.  

કાય/Dમ �સગેં માનનીય મેયર <ી ભરતભાઇ ડાગંર સ+હત VWુય અિતિથ તર�ક! માનનીય 

સસંદસXય<ી,વડોદરા, <ીમતી રંજનબેન ભY તથા અિતિથ િવશેષ તર�ક! માનનીય ધારાસXય <ીમતી મનીષાબેન 

વક�લ, માનનીય અ6ય2<ી Hડુા <ી એન.વી.પટ!લ તેમજ ?જુરાત રાTય નાગ+રક [રુવઠા િનગમ લીમીટ!ડના 

માનનીય અ6ય2<ી \પેૂ:Uભાઇ લાખાવાલા, માનનીય ડ!I#ટુ� મેયર <ી યોગેશભાઇ પટ!લ, >થાયી સિમિતના 

માનનીય અ6ય2ા ડૉ. Rગીશાબેન શેઠ, માનનીય ^#િુનિસપલ કિમશનર <ી એચ.એસ.પટ!લ, માનનીય િવપ2 નેતા 

<ી ચ:ંUકા:તભાઇ <ીવા>તવ, માનનીય ^#િુનિસપલ સભાસદ<ીઓ, ^#િુનિસપલ અિધકાર�ગણ, શહ!રની િવિવધ 

>_લૂોમાથંી આવેલ +દકર�ઓ તથા મોટ� સWંયામા ંનાગ+રક ભાઇ-બહ!નો ઉપ%>થત ર`ા હતા.  
     

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

 

                      વડોદરા મહાનગરપા�લકા 

                                                                                        જનસપંક/  િવભાગ, 

                                                                                        તા.૧૨-૦૧-૨૦૧૬ 

�િત, 

ત3ંી<ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો&ત �ેસનોટ આપના દe િનક વત/માનપ3મા ં�િસ6ધ કરવા િવનતંી છે.  

                                                                                           જનસપંક/  અિધકાર�  

                                                                                           મહાનગરપા�લકા  

                                                                                                વડોદરા 
 
 

 


