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 વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરા મહાનગરપાલકા 

અને �જુરાત મ હલા આિથ#ક િવકાસ િનગમ લી. ગાધંીનગરના સ'ં(ુત ઉપ*મે આયો+જત મ હલા ,�િૃત 

િશબર/ુ ં ઉદઘાટન તાર�ખ ૧૮/૦૪/૨૦૧૬ને સોમવારના રોજ સવાર� ૧૦-૩૦ કલાક� મ હલા આિથ#ક 

િવકાસ િનગમના માનનીય અ;ય<ા =ીમતી મીનાબેન પડં>ાના વરદ હ?ત ે સરદાર વ@લભભાઇ પટ�લ 

Cલેનેટ� રયમ, સયાDબાગ, વડોદરા ખાતે  યોજવામા ંઆવેલ છે. 
  

કાયE*મ Fસગેં GHુય અિતિથ તર�ક� વડોદરા શહ�રના માનનીય સસંદસIય=ી =ીમતી રંજનબેન 

ભJ ઉપK?થત રહ�શ.ે તેમજ અિતિથ િવશેષ તર�ક� સયાDગજંના માનનીય ધારાસIય=ી DતMેNભાઇ 

Oખુડ�યા, માજંલPરુના માનનીય ધારાસIય=ી યોગેશભાઇ પટ�લ, રાવPરુાના માનનીય ધારાસIય=ી 

રાQMNભાઇ િRવેદ� અને વડોદરા શહ�ર િવ?તારના માનનીય ધારાસIય=ી =ીમતી મનીષાબેન વક�લ 

તેમજ Sડુાના માનનીય અ;ય<=ી એન.વી.પટ�લ, �જુરાત રાUય નાગ રક Pરુવઠા િનગમ લીિમટ�ડના 

માનનીય અ;ય<=ી WપૂMેNભાઇ લાખાવાલા ઉપK?થત રહ�શ.ે  
  
 

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

                                                                                            વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                            જનસપંકE િવભાગ, 

                                                                                            તા.૧૩-૦૪-૨૦૧૬ 

Fિત, 

તRંી=ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો(ત Fેસનોટ આપના દY િનક વતEમાનપRમા ંFિસ;ધ કરવા િવનતંી છે. 
 

                                     જનસપંકE અિધકાર�  

                                                                                               મહાનગરપાલકા   

                                                                                                  વડોદરા 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

વડોદરા મહાનગરપાલકા 
 

 

¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø 
 

 વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� તાર�ખ ૧૮ એિFલ,            

‘ષ�ણ�  ઽૉળૂડૉઞ ણૉ  ’ દળૂગૉ  ઋઞષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ષણ્નળી બથ ઇુદ ઼રૅ�પ ષીળ઼્ પળીષદૃઅ સઽૉળ ઝૉ. ઈ સઽૉળફ્ ઼રૅ�પ 

ષીળ઼્ ઞશષીઉ ળઽૉ, દૉફી ઞદફ ુષસૉ ફઙળઞફ્રીઅ %ઙૅુદ ઈષૉ ઇફૉ ઈષફીળૂ બૉતૂ ઈ ષીળ઼ીફૃઅ ઙૐળષ વઉ સગૉ  દૉ 

ઽૉદૃધૂ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ઽૉળૂડૉઞ ૉ઼વ *ીળી ઽૉળૂડૉઞ ષ્ગફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ.  

 

        ષણ્નળીફી જીળ નળષી% ષ-જૉફી ુષ.દીળ્રીઅ ચથીઅ મપી ઽૉળૂડૉઞ રગીફ્, બ્શ્, સૉળૂક દધી .રીળગ્ ઈષૉવી ઝૉ .

 દૉ બોગૂ ગૉડવીગ ુષ.દીળ્ફૉ ઈષળૂ વૉદૂ ઑગ ઽૉળૂડૉઞ ષ્ગ દીળૂઘ ૩૱ ઑુ7વફી ળ્ઞ ઼ષીળૉ  ૯.૫૨ ગવીગ ધૂ ૯-૫૨ 

ગવીગ નળ=લીફ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. ઈ ઽૉળૂડૉઞ ષ્ગરીઅ રીઅણષૂ, ુષ>વ રઅ?નળ, મ@ગ કભ મળ્ણી ઽૉળૂડૉઞ Bર, 

઼ળગીળ ષીણી, ૉ઼CડDવ વીલEૉળૂ, જીઅબીફૉળ નળષીF, ઞઙરીવફૂ બ્શ, ફળુ અ઼ઽGફૂ બ્શ, ફળુ અ઼ઽGફૃઅ રઅ?નળ, ?નબરીશ, 

નવીબડૉવફૂ બ્H, ઽળૂયગદફૂ બ્શ, સીરશ મૉજળફૂ બ્શ ુષઙૉળૉ  ુષ.દીળ્ ઈષળૂ વૉષીરીઅ ઈષસૉ. 
 

         ઈ ઋબળીઅદ ષણ્નળીફી ુષુષપ ુષ.દીળ્ફૂ કશઘ ઈબદૂ દધી .ધશ ુ.ધુદ નસી�ષદૂ દગદૂક વઙીણષીફૃઅ 

બથ ઈલ્ઞફ ઝૉ. .ઞ ૉ બોગૂ ગૉડવીગ ુષ.દીળ્રીઅ ઈ દગદૂક વઙીણષીફૃઅ બથ ઈલ્ઞફ ઝૉ  ષણ્નળીફીઅ ુષુષપ .ધશ્ફૂ 

ઞૃફૂ કશઘ ઼જષીઉ ળઽૉ  ઇફૉ વ્ગ્રીઅ ઞ ૉ દૉ .ધશફૂ ઼ીજૂ કશઘ ધીલ દૉ ઽૉદધૃૂ ઞ ૉદૉ .ધશફૂ ડૂગી ુસડ઼ દધી દૉરીઅ 

નસી�ષૉવ ફીરફી ઈપીળૉ  ઈષૂ દગદૂક દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. 

 

         ઈ ઋબળીઅદ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી *ીળી ઼રJ ષહ� નળ=લીફ ઽૉળૂડૉઞ અ઼મઅુપદ ુષુષપ 7ષૅુ Lક ગળષીરીઅ 

ઈષફીળ ઝૉ. ઽીવરીઅ ઞ ઽૉળૂડૉઞ ષ્ગ રીડૉ  ઙીઉણ / ષ્વૉCડૂલ �઼ફૉ મૉ ?નષ઼ફૂ ઼પફ ડDૉ ુફઅઙ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. ઇફૉ 

ઈઙીરૂ ચથી ડૃઅ ગી ઙીશીરીઅ 7Mલૉગ ળુષષીળૉ  ઼ષીળૉ  ઈ 7ગીળૉ  ઽૉળૂડૉઞ ષ્ગફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ.  

        
       ઈઙીરૂ ઼રલઙીશીરીઅ ઽૉળૂડૉઞ અ઼મઅપૂ ફગસીક, E્સળ, ભ્ડ્ ણૂ .ષૂ .ણૂ બથ દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. ષહ� 

નળ=લીફ ુષુષપ ુષહલ ુફNથીઅદ્ *ીળી 7ષજફ લ્ઞષીરીઅ ઈષસૉ. સઽૉળફી .ધશ્ફૉ ઈષળૂ વૉદી રૉOૉડૂગ ઼ૃષૉુ ફલળ, 

?ણટૂડવ ષ્વ બૉબ �઼, ગ્ભૂ ડૉમવ મગૃ, ઽૉળૂડૉઞ ગૉવૉCણળ દધી લૃ Qૃમ ષૂણૂલ્ મફીષષીફૃઅ બથ ઈલ્ઞફ રઽીફઙળ 

બીુવગી *ીળી ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. ઈ ઋબળીઅદ સઽૉળફી ઇCલ ુષ.દીળ્ફૉ ઈષળૂ વૉદૂ ઽૉળૂડૉઞ ષ્ગ બથ ડૄઅ ગ ઼રલરીઅ 

સB ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ.  
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