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વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબારી યાદીમા જણાવવામા આવે છે કે નવસ નની કેડીએ પથદશક ં ં ર્
બનતા વડોદરાના િવકાસના ભાગ પે વડોદરા મહાનગર સેવા સદન ારા તા.૧૪-૨-૨૦૧૪ને શકર્વારુ ના રોજ બપોરે 
૧-૪૫ કલાકે  મખ્યમતર્ી ગહ યોજના અંતગત ુ ૃં ર્ LIG કીમ હઠેળ . ૪૬૧ કરોડના ખચેર્ કલ ુ ૩૯૨૦ આવાસો બનાવવાના 
કામન ખાતમહત તેમજ ુ ું ૂ ર્ JnNurm  યોજના અંતગત શહરેી ગરીબ આવાસ યોજનાના લાભાથીર્ઓ માટે ર્ . ૬.૩૭ 
કરોડના ખચેર્ ૨૬૭ આવાસોન લોકાપણ અને ુ ં ર્ . ૩.૧૭ કરોડના ખચેર્  મકરપરા ખાતે કેળવણીકાર ી ગીજભાઇ બધેકા ુ ુ
પર્ાથિમક શાળા તથા ઋિષ િવ ાિમતર્ પર્ાથિમક શાળાના નવીન મકાનના લોકાપણ કાયકર્મો તાર્ ર્ . ૧૪-૨-૨૦૧૪ને 
શકર્વારના રોજુ  ગજરાત રાજ્યના નાણાુ ,ં આરોગ્ય, તબીબી િશક્ષણ, પિરવાર ક યાણ અને વાહન યવહાર િવભાગના 
માનનીય મતર્ી ી નીિતનભાઇ પટેલના વરદ હ તે અને ગજરાત રાજ્યના ઊજા અને પેટર્ોકેિમક સં ુ ર્ , ખાણ ખનીજ, કટીર ુ
ઉ ોગ, મીઠા ઉ ોગ, છાપકામ, લેખન સામગર્ી, આયોજન, પર્વાસન, નાગિરક ઉ યન, મ અને રોજગાર િવભાગના 
માનનીય મતર્ી ી સૌરભભાઇ પટેલ તથા ગજરાત ઊજા િવકાસ સ થાં ંુ ર્ ના માનનીય અધ્યક્ષ ી ઇ રભાઇ ભાવસારની 
ઉપિ થિતમા યોજવામા આવેલ છેં ં .  

કાયકર્મ પર્સગે મખ્ય અિતિથ તરીકે વડોદરાના માનનીય સસદસભ્ય ી ર્ ં ંુ બાળક ણ ખડેરાવ શક્લૃ ં ુ          
(બા  શક્લુ ) ઉપિ થત રહશેે, તેમજ આ કાયકર્મ પર્સગે અિતિથ િવશેષ તરીકે સયાજીગજના માનર્ ં ં નીય ધારાસભ્ય ી 
જીતેન્દર્ભાઇ સખડીયાુ , માજલપરના માનનીય ધારાસભ્ય ી યોગેશભાઇ પટેલં ુ , રાવપરાના માનનીય ધારાસભ્ય ી ુ
રા ન્દર્ભાઇ િતર્વેદી અને વડોદરા શહરે િવ તારના માનનીય ધારાસભ્ય ીમતી મનીષાબેન વકીલ ઉપિ થત રહશેે. 

આ કાયકર્મમા પધારવા અને શહરેના િવકાર્ ં સમા ંસહભાગી થવા આપને જાહરે િનમતર્ણ છેં . 
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                                                                                  જનસપક િવભાગં ર્ , 
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વડોદરા. 
 ઉપરોક્ત પેર્સનોટ આપના દૈિનક વતમાનપતર્મા પર્િસધ્ધ કરવાર્ ં  િવનતી છેં .  
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