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ગર�બ ક�યાણ મેળા થક� યોજનાઓના સીધા અને સ�ંણુ! લાભ લાભાથ#ઓ  

$ધુી પહ%&યા છે – માન.મ*ંી +ી જય,થિસ.હ/ પરમાર  

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

વડોદરા મહાનગરપાલકાના ગર�બ ક�યાણ મળેા 1તગ!ત ૪૪૬૬ લાભાથ#ઓને  

5. ૫૧.૪૮ કરોડની સાધન સહાય  

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

 વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક; રા<ય સરકારના માગ! અને મકાન, 

ઉ&ચ અને ટ;કનીકલ િશAણ િવભાગના રા<ય કAાના મ*ંી +ી જય,થિસ.હ/ પરમારની અBયAતામા ં વડોદરા 

શહ;રનો ગર�બ ક�યાણ મળેો સર સયા/રાવ નગર Cહૃ ખાત ેયોEયો હતો. Fમા ંશહ;રના ૪૪૬૬ લાભાથ#ઓન ે5. 

૫૧.૪૮ કરોડના સાધન સહાય અને Gવરોજગાર� ક�ટHુ ંિવતરણ કરવામા ંઆIJુ ંહK ુ.ં  
 

 યોજનાક�ય સહાય મેળવતા લાભાથ#ઓન ે ઉLજવળ ભિવMયની Nભુે&છા પાઠવતા માનનીય મ*ંી +ી 

જય,થિસ.હ/ પરમાર; જણાIJ ુ હK ુ ં ક;, રા<યના તPકાલીન માનનીય QRુયમ*ંી અને હાલના દ;શના માનનીય 

વડાSધાન +ી નર;T,ભાઇ મોદ�એ ગર�બો, વંચતો અને છેવાડાના માનવી $ધુી યોજનાઓના સીધા અન ેસ�ંણુ! 

લાભ મળ� રહ; તેવા ઉWેશથી ગર�બ ક�યાણ મળેાઓ રા<યભરમા ં શ5 કયા! હતા.ં ગર�બ પXરવારોના /વન 

ધોરણમા ંઆQલુ પXરવત!ન આવે અને તેમને પણ Gવમાનભેર /વવાની તક મળે તે માટ; ગર�બ ક�યાણ મેળાઓ 

આિશવા!દ5પ સાબત થયા છે. આ સાથે સરકાર; આરોYયની સેવાઓમા ં ૧૦૮, મા અQતૃમ, વાPસ�ય કાડ! સXહત 

અનેક િવધ યોજનાઓનો લાભ ગર�બ પXરવારો $ધુી પહ%ચતા કયા! છે. 
 

 Sાસંગક ઉદબોધનમા ંCજુરાત નાગXરક �રુવઠા િનગમના માનનીય અBયA +ી [પૂેT,ભાઇ લાખાવાલાએ 

ગર�બ ક�યાણ મેળા થક� ગર�બ-તવગંર વ&ચેની ખાઇન ે�રુવાનો સરકાર; �રુતા SયPનો કયા! છે, તેમ જણાવી 

નાગXરક �રુવઠા 1તગ!ત Iયાજબી ભાવના અનાજ િવતરણ યોજનાની Eણકાર� આપી હતી. માનનીય �વૂ! મ*ંી 

અને અકોટા િવGતારના ધારાસ^ય +ી સૌરભભાઇ પટ;લે રા<યની SPયેક Iય`aતની આવકમા ંવધારો કરવા સાથ ે

રોજગાર� ઉપલbધ બનાવવા ગર�બ ક�યાણ મેળાન ેઆિશવા!દ5પ ગણાIયા હતા.ં 
 

 આ Sસગં ેગર�બ ક�યાણ મેળાના લાભાથ#ઓએ પોતાના Sિતભાવો રcુ કયા! હતા અને સરકારનો આભાર 

Iયaત કયd હતો. 
 
 

                                                                                                               ૨... 
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 કાય!fમHુ ં શાgbદક Gવાગત શહ;રના માનનીય મેયર +ી ભરતભાઇ ડાગંર; કJુ! હK ુ.ં આ Sસગંે માનનીય 

ધારાસ^યો સવ! +ી /તTે,ભાઇ $ખુડ�યા, hડુાના માનનીય અBયA +ી એન.વી.પટ;લ, માનનીય ડ;iJટુ� મયેર +ી 

યોગેશભાઇ પટ;લ, માનનીય ડ;iJટુ� jJિુનિસપલ કિમશનર +ી ડૉ. એન.ક;.મીણા, , માનનીય jJિુનિસપલ 

સભાસદ+ીઓ, આમિં*ત મહ;માનો અને લાભાથ#ઓ સXહત શહ;ર�જનો મોટ� સRંયામા ંઉપ`Gથત રlા હતા.ં    

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

                વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                          જનસપંક! િવભાગ, 

                                                                                          તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૬ 

Sિત, 

ત*ંી+ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોaત Sેસનોટ આપના દm િનક વત!માનપ*મા ંSિસBધ કરવા િવનતંી છે.                 જનસપંક! અિધકાર�  

                                                                                                                   મહાનગરપાલકા   

                                                                                                                       વડોદરા 
 
 

 

 

 
 


