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ગર�બ ક�યાણ મેળાના મા�યમ �ારા ગર�બોના �વનમા ંબદલાવ આ�યો છે – માન.મ ંી "ી ઇ$રિસ'હ પટ)લ 

**************************************** 

૩૪૦૯ ગર�બ વંચતોન ે1. ૭૦.૭૦ કરોડથી ઉપરાતં સાધન-સહાય ક�ટસ7ુ ંિવતરણ કરા9ુ.ં 

****************************************** 

વડોદરા શહ)ર� ક;ાનો ગર�બ ક�યાણ મેળો યો<યો 

************************************************ 
 

 વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવ ે છે ક) વડોદરા શહ)ર� ક;ાનો ગર�બ 

ક�યાણ મળેો રા@ય ક;ાના સહકાર િવભાગના માનનીય મ ંી "ી ઇ$રિસ'હ પટ)લની ઉપBCથિતમા ંસર સયા�રાવ 

નગર Dહૃ અકોટા, વડોદરા ખાતે યો<યો હતો. ગર�બ ક�યાણ મેળામા ં ૩૪૦૯ ગર�બ લાભાથFઓન ે રા@ય 

સરકારની િવિવધ યોજનાઓ HતગIત 1. ૭૦.૭૦ કરોડ ઉપરાતં સાધન સહાય Jકટસ7ુ ંિવતરણ કરા9ુ ંહK ુ.ં 
 

 આ અવસર) રા@યક;ાના સહકાર િવભાગના માનનીય મ ંી "ી ઇ$રિસ'હ પટ)લ ેજણા�9 ુહK ુ ંક) ગર�બોના 

ઉLથાન માટ) રા@ય સરકારની િવિવધ યોજના અમલમા ંછે. Lયાર) છે�લા સાત વષIથી આ બધીજ સહાયનો હNદારને 

તેના હાથમા ંમદદ પહOચાડ� ગર�બી ર)ખાથી ઉપર લઇ જવા7ુ ંબીPુ ંસરકાર) ઉપાડQુ ં છે. ગર�બ ક�યાણ મેળાના 

સેવાયR �ારા ગર�બોના �વનમા ંપJરવતIન આ�9ુ ં છે. તેમજ ગર�બ પJરવારો Cવાવલબંી અન ેસ;મ બSયા છે. 

વTમુા ંતઓે"ી એ ઉમ9ેુI હK ુ ંક) છેવાડાના માનવીઓ Vધુી િવિવધ સાધન સહાય પહOચાડ� સૌના સXયક િવકાસની 

નેમ વતIમાન સરકાર) રાખી છે. સાથોસાથ આિથYક અસમાનતા Zૂર કર� ગર�બ પJરવારોના ચહ)રા ઉપર \શુી 

લાવવામા ંસરકારને સફળતા મળ� છે. વતIમાન સરકાર) @યારથી શાસનTરુા સભંાળ� Lયારથી Dજુરાત િવકાસના 

તમામ ;ે મા ંઅ^ેસર છે. ઉપરાતં છેવાડાના િવCતાર Vધુી િવકાસનો ફાળો પહOચાડ� લોકા;ંાઓ પJર_ણૂI કરવામા ં

આવી છે.  
 

 રા@ય ક;ાના રમત ગમત અને 9વુા સાCં`ૃિતક abિૃcઓના માનનીય મ ંી "ી રાdSeભાઇ િ વેદ�એ 

જણા�9 ુહK ુ ંક) fતૂકાળમા ંગર�બોને પોતાના હNો અને અિધકારો માટ) તાgકુા-hજ�લા ક;ાએ ધNા ખાવા પડતા 

હતા, પરંK ુવતIમાન સરકાર) ગર�બોના ઘરે-ઘરે જઇ લાભાથFઓને ગર�બ ક�યાણ મેળામા ંલાભ આપવામા ંઆવે છે. 

કોઇપણ વચેટ�યા િવના ગર�બોને સીધ-ેસીધા લાભ આપી ગર�બોના સપના સાકાર કરવામા ં આ�યા છે. તેમણે 

રા@ય સરકારની અનેકિવધ યોજનાઓનો લાભ લઇ ગર�બ પJરવારોન ે આિથYકર�તે પગભર બને તવેી લાગણી 

માનનીય મ ંી"ીએ �યjત કર� હતી.  

                                                                                                                 ૨... 
 
 
 
 
 
 



 

૨. 

 ૫૦ mnુા અમલીકરણ સિમિતના માનનીય અ�ય; "ી આઇ.ક).<ડ)<એ જણા�9ુ ં હK ુ ં ક) રા@ય સરકાર) 

ગર�બોના ઉLકષI માટ) િવિવધ યોજનાઓ બનાવી છે,  dનો લાભ લઇ ગર�બોન ેઆLમિનભIર બનવા પર ભાર moુો 

હતો, ઉપરાતં ગર�બ ક�યાણ મેળાઓને લીધે ગર�બોના �વનમા ંનવચેતના આવી છે. આ મેળાઓ �ારા હ<રો 

ગર�બોને લાભ આપી આLમિનભIર બના�યા છે. તેઓ આd Vખુ-શાિંત અને સમાજમા ંઉpત મCતક) �વન �યિતત 

કર� રqા છે.  
 

 આ અવસર) વડોદરાના માનનીય સાસંદ "ીમતી રંજનબેન ભr, X9િુનિસપલ કોપsર)શનના માનનીય મેયર 

"ી ભરતભાઇ ડાગંર, bડુાના માનનીય ચરેમેન"ી એન.વી.પટ)લ, અp અને નાગJરક _રુવઠાના માનનીય અ�ય; 

"ી fપૂેSeભાઇ લાખાવાલા, ધારાસuય સવI"ી �Kભુાઇ Vખુડ�યા, "ી યોગેશભાઇ પટ)લ, "ીમતી મનીષાબેન વક�લ, 

માનનીય ડ)v9ટુ� મેયર "ી યોગેશભાઇ પટ)લ, પદાિધકાર�"ીઓ, માનનીય X9િુનિસપલ સભાસદ"ીઓ, 

અિધકાર�"ીઓ, નગરજનો અને લાભાથFઓ મોટ� સwંયામા ંઉપBCથત રqા હતા.ં   

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

                વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                          જનસપંકI િવભાગ, 

                                                                                          તા.૧૪-૧૦-૨૦૧૬ 

aિત, 

ત ંી"ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોjત aેસનોટ આપના દz િનક વતIમાનપ મા ંaિસ�ધ કરવા િવનતંી છે.                 જનસપંકI અિધકાર�  

                                                                                                                   મહાનગરપાલકા   

                                                                                                                       વડોદરા 
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વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� શરદ�નુમના અ સુધંાનમા ં

વડોદરા મહાનગરપાલકા હ#તકના તમામ બગીચાઓ તાર�ખ ૧૫/૧૦/૨૦૧૬ના રોજ શરદ�નુમ હોઇ રા.ીના     

૧૨-૦૦ કલાક 0ધુી 1હ�ર જનતા માટ� 34ુલા રહ�શે. આજવા બાગ ખાતેના રંગીન 6વારાઓ રા.ીના ૧૨-૦૦ કલાક 

0ધુી ચલાવવામા ંઆવશે. આ દર7યાન 78ઝુીકલ ડા:સ;ગ 6વારાના શો દર કલાક� પદંર િમિનટનો એક શો કરવામા 

આવશે. બગીચાઓમા ંલોનને  કુશાન ન થાય તે ર�તે હળવો ના#તો સવ@ કર� શકાશે તેમજ નાના Aપૃમા ંગરબા 

કર� શકાશે. સહ�લાણીઓને/Cલુાકાતીઓને બાગમા ં#વDછતા 1ળવવા તેમજ કચરો નEકની કચરાપેટ�મા ંનાખંવા 

અને #વDછતા 1ળવવામા ંવડોદરા મહાનગરપાલકાને સહકાર આપવા િવનતંી છે.   

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

                વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                          જનસપંકI િવભાગ, 

                                                                                          તા.૧૪-૧૦-૨૦૧૬ 

aિત, 

ત ંી"ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોjત aેસનોટ આપના દz િનક વતIમાનપ મા ંaિસ�ધ કરવા િવનતંી છે.                 જનસપંકI અિધકાર�  

                                                                                                                   મહાનગરપાલકા   

                                                                                                                       વડોદરા 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


