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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ંઆવે છે ક� રા�ય સરકાર�ી �ારા વડોદરા 

મહાનગર સેવા સદનને િવકાસના િવિવધ કામો માટ� !વ"ણ#મ જયતંી %'ુયમ(ંી શહ�ર� િવકાસ યોજના *તગ+ત વષ+ 

૨૦૧૪-૧૫ તથા ૧૩મા નાણાપચંની 7ા8ટના ચેક9 ુ િવતરણ માનનીય %'ુયમ(ંી �ીમતી આનદં�બેન પટ�લના વરદ 

હ!તે તથા ;જુરાત સરકારના આરો<ય, તબીબી િશ=ણ, પ>રવાર ક?યાણ માગ+ અને મકાન,પાટનગર યોજના અને 

વાહન @યવહાર િવભાગના માનનીય મ(ંી�ી નીિતનભાઇ પટ�લ અને ;જુરાત સરકારના નાણા,ંઊD+ અને પેEોક�િમક?સ, 

ખાણ ખનીજ, Fુટ�ર ઉHોગ, મીઠા ઉHોગ, છાપકામ, લેખન સામ7ી, આયોજન, Jવાસન, નાગ>રક ઉKયન, �મ અને 

રોજગાર િવભાગના માનનીય મ(ંી�ી સૌરભભાઇ પટ�લની ઉપM!થિતમા ંઆજરોજ ગાધંીનગર ખાતે કરવામા ંઆ@Nુ.ં 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનને !વ"ણ#મ જયતંી %'ુયમ(ંી શહ�ર� િવકાસ યોજના(૨૦૧૪-૧૫) હ�ઠળ િવકાસના 

િવિવધ કામો માટ� Fુલ Sિપયા ૩૪૨ કરોડની 7ા8ટની ફાળવણી કરવામા ંઆવી છે, Uમાથંી આજરોજ વષ+ ૨૦૧૪-૧૫ 

માટ�ના Jથમ હVતા *તગ+ત S. ૨૦૦ કરોડની 7ા8ટનો ચેક આપવામા ંઆ@યો, વXમુા ં ૧૩મા ંનાણાપચંની S. ૩.૨૬ 

કરોડની 7ા8ટ પણ આપવામા ં આવતા Fુલ S. ૨૦૩.૨૬ કરોડની જગંી રકમની આિથZક સહાય િવકાસાથ[ વડોદરા 

મહાનગર સેવા સદનને આપવામા ંઆવી.  

 ગાધંીનગર %કુામે S. ૨૦૩.૨૬ કરોડની આિથZક સહાયનો ચેક માનનીય મેયર�ી ભરતભાઇ શાહ અને માનનીય 

\Nિુનિસપલ કિમશનર�ી મનીષ ભાર�ાU !વીકાય]. ચેક િવતરણ Jસગેં માનનીય ડ�VNટુ� મેયર �ીમતી રંજનબેન ભ^, 

!થાયી સિમિતના માનનીય અ_ય=�ી ડૉ. >હતે8aભાઇ પટ�લ તથા માનનીય \Nિુનિસપલ સભાસદ�ી >દલીપભાઇ નેપાળ� 

ઉપM!થત રbા હતા.ં  
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                                                                           વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                           જનસપંક+  િવભાગ, 

                                                                           તા.૧૩-૮-૨૦૧૪ 
                                 
Jિત, 

ત(ંી�ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોdત Jેસનોટ આપના દe િનક વત+માનપ(મા ંJિસ_ધ કરવા િવનતંી છે.  
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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� તા. ૧૪/૮/૨૦૧૪ને 

;gુુવારના રોજ સવાર� ૧૦-૦૦ કલાક� મગંલપાડં� રોડ, સમા ખાતે રણછોડનગર %કુામે આવેલ hગણવાડ�મા ં

માનનીય મેયર �ી ભરતભાઇ શાહના વરદ હ!તે hગણવાડ�ના બાળકોને iટ િવતરણનો કાય+jમ યોજવામા ં

આવેલ છે. િવ!તારના નાગ>રક ભાઇ-બહ�નોને આ કાય+jમમા ંઉપM!થત રહ�વા િવનતંી છે. 
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                                                                           તા.૧૩-૮-૨૦૧૪ 
                                 
Jિત, 

ત(ંી�ી, 

--------- 
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 ઉપરોdત Jેસનોટ આપના દe િનક વત+માનપ(મા ંJિસ_ધ કરવા િવનતંી છે.  
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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંવડોદરા મહાનગર સેવા સદનના હદ િવ!તારના 

મટન/મkછ�/ચીકનની lુકાનોના પરવાનેદારો તથા વડોદરા શહ�રમા ં mચુસ+નો ધધંો કરતા ધધંાદાર�ઓને 

જણાવવામા ંઆવે છે ક�, તા. ૨૨/૮/૨૦૧૪થી તા. ૨૯/૮/૨૦૧૪ pધુી “પNુ+ષણ પવ+” િનિમqે વડોદરા મહાનગર 

સેવા સદન સચંા"લત કતલખા9ુ ં બધં રહ�શ.ે Uથી મટન/મkછ�/ચીકનની lુકાનદારો એ તા. ૨૨/૮/૨૦૧૪થી   

તા. ૨૯/૮/૨૦૧૪ pધુી ના રોજ lુકાનો સદંતર બધં રાખવા તાદ�દ કરવામા ં આવે છે. Uની સવ[ 

સબંધંકતા+ઓએ નsધ લેવા િવનતંી છે. 
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