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ગર�બ ક�યાણ મેળો-૨૦૧૬ 

 

વડોદરા મહાનગરપા�લકા અને �જ�લા વ�હવટ�ત#ંના સ%ં'ુત ઉપ)મે રા*ય સરકાર ની િવિવધ ક�યાણ 

યોજનાઓના લાભાથ1ઓ માટ2 ગર�બ ક�યાણ મેળા 3તગ4ત સાધન સહાય અને ક�ટ િવતરણનો કાય4)મ તાર�ખ 

૧૪/૧૦/૨૦૧૬ને 8)ુવારના રોજ બપોર2 ૩-૦૦ કલાક2 :જુરાત  સરકારના રા*ય ક;ાના ંસહકાર િવભાગ (=વત#ં 

હવાલો) ના માનનીય મ#ંી ?ી ઇAરિસBહ પટ2લ તથા :જુરાત સરકારના રા*ય ક;ાના રમત – ગમત, %વુા 

સા=ંCૃિતક EFિૃતઓ(=વત#ં હવાલો) યા#ાધામ િવકાસ િવભાગના માનનીય મ#ંી?ી રાGHIભાઇ િ#વેદ�ના વરદ હ=તે 

સર સયાJરાવ નગર:હૃ, અકોટા, વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆવેલ છે.  

 

આ કાય4)મ Eસગેં NOુય અિતિથ તર�ક2 મેયર ?ી ભરતભાઇ ડાગંર, માનનીય સસંદસPય?ી, વડોદરા, 

?ીમતી રંજનબેન ભQ, ૫૦ NSુા અમલીકરણ સિમિતના માનનીય કાય4વાહક અTય; ?ી આઇ.ક2.Uડ2U તથા Fડુાના 

માનનીય અTય; ?ી એન.વી.પટ2લ ઉપરાતં અિતિથ િવશેષ તર�ક2 માનનીય ધારાસPયો સવ4?ી JતેHIભાઇ 

Yખુ�ડયા, ?ી યોગેશભાઈ પટ2લ, ?ી રાGHIભાઈ િ#વેદ� અને ?ીમતી મનીષાબેન વક�લ તેમજ :જુરાત રા*ય 

નાગ�રક [રુવઠા િનગમ �લિમટ2ડના માનનીય અTય;?ી ]પેૂHIભાઈ લાખાવાલા ઉપ_=થત રહ2શે. 

 

સૌ શહ�ર�જનોને આ કાય��મમા ંપધારવા �હ�ર િનમ!ંણ છે.  
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ગર�બ ક�યાણ મેળો-૨૦૧૬ 

 

વડોદરા મહાનગરપા�લકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક2 વડોદરા મહાનગરપા�લકા અને 

�જ�લા વહ�વટ�ત#ંના સ%ં'ુત ઉપ)મે રા*ય સરકારની િવિવધ ક�યાણ યોજનાઓના લાભાથ1ઓ માટ2 ગર�બ 

ક�યાણ યોજનાઓના લાભાથ1ઓ માટ2 ગર�બ ક�યાણ મેળો 3તગ4ત સાધન સહાય અને ક�ટ િવતરણનો કાય4)મ 

તાર�ખ ૧૫/૧૦/૨૦૧૬ને શિનવારના રોજ બપોર2 ૪-૦૦ કલાક2 :જુરાત સરકારના રા*ય ક;ાના માગ4 અને મકાન, 

ઉ`ચ અને ટ2કિનકલ િશ;ણ િવભાગના  માનનીય મ#ંી ?ી જયIથિસBહJ પરમાર તથા :જુરાત સરકારના 

રા*યક;ાના ઉbોગ, ખાણ ખિનજ, નાણા ં િવભાગના માનનીય મ#ંી?ી રો�હતભાઇ પટ2લના વરદ હ=તે સર 

સયાJરાવ નગર:હૃ, અકોટા, વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆવેલ છે.  

 

આ કાય4)મ Eસગેં NOુય અિતિથ તર�ક2 મેયર ?ી ભરતભાઇ ડાગંર, માનનીય સસંદસPય?ી, વડોદરા, 

?ીમતી રંજનબેન ભQ તથા :જુરાત રા*ય નાગ�રક [રુવઠા િનગમ લી.ના માનનીય અTય; ?ી ]પેૂHIભાઇ 

લાખાવાલા તેમજ અિતિથ િવશેષ તર�ક2 માનનીય ધારાસPયો સવ4?ી JતેHIભાઇ Yખુ�ડયા, ?ી યોગેશભાઈ પટ2લ, 

?ી રાGHIભાઈ િ#વેદ�, ?ીમતી મનીષાબેન વક�લ તથા Fડુાના માનનીય અTય;?ી એન,વી,પટ2લ ઉપ_=થત રહ2શે. 
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વડોદરા મહાનગરપા�લકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક2 ૧૩મી ઓગ=ટના ં�દવસને 

cતરરાde�ય આપિf િનવારણ �દવસ (ઇHટરનેશનલ ડ2 ફોર �ડઝા=ટર ર�ડકશન) તર�ક2 મનાવવામા ંઆવે 

છે. Cુદરતી ક2 માનવસ�iત આપિfઓને સ[ંણુ ઁ ર�તે અટકાવી શકાતી નથી, પરંk ુ થોડ�ક કાળJ અને 

સUગતાથી Uન-માલની હાની તથા lકુશાનમા ંચોmસ ઘટાડો કર� શકાય છે.  આ �દવસની ઉજવણીના ં

ભાગ oુપ ેતમામ વોડ4 કચેર�ઓ ખાતે લોકUpિૃf કાય4)મlુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. G અ Hવયે વોડ4 

કચેર�ના ં તમામ કમ4ચાર�ઓને આપિf qrવ=થાપન િવષે સમજ આપવામા ં આવેલી, તથા તમામ 

Nલુાકાતીઓને પણ આપિf qrવ=થાપન 3ગેlુ ંસા�હsય [oુુ પાડવામા ંઆવેલ છે. સા�હsયમા ં]કંુપ, [રૂ, 

આગ, અક=માત, વાવાઝોtુ, િવજળ�, Eાથિમક સારવાર, શોધ-બચાવ વગેર2ના ં લીફલેuસ તથા બેનર 

આપવામા ંઆવેલ છે.  

આ �દવસે વોડ4 'ચેર�ઓ ખાતે વડોદરા ફાયર �vગેડ Tવારા ફાયર એ=ટwx%શુરના ંઉપયોગ િવષે 

સમજ આપી લાઇવ ડ2મોHસ=e2શન આપવામા ંઆવેલ છે. વyમુા ંિવિવધ આપિf Gમ ક2 ]કંુપ, [રૂ, આગ, 

અક=માત, વાવાઝોtુ વગેર2 સમયે 8ુ ંકરFુ ંઅ ન◌ે 8ુ ંન કરFુ ંબાબતો જણાવવામા ંઆવેલ છે.  
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