
 

 

 

 

વડોદરા મહાનગરપા લકા 

ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગરપા લકાની અખબાર  યાદ મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક િતવષની મ ચા  ુસાલે 

પણ વડોદરા મહાનગરપા લકા ારા શહર તરની ગરબા પધા ુ ંતાર ખ 12,13 સ ટ બર ૨૦૧7 અને 

તાર ખ ૧૪/૦૯/૨૦૧૭ના રોજ િતમ પધા મહા મા ગાધંી નગર હૃ  ખાતે આયોજન કરવામા ંઆ ુ.ં  

આ ગરબા પધામા ં ાચીન િવભાગમા ં થમ માકં ગાધંવ કલા ક , વડોદરા, તીય માકં  

શ ત િૃત મચં તથા તૃીય માકં પદંન કલા ૃદં આવેલ છે, યાર અવાચીન િવભાગમા ં થમ માકં 

ગાધંવ કલા ક , વડોદરા, તીય માકં પદંન કલા ૃદં તથા તૃીય માકં  શ ત િૃત મચં 

આવેલ છે. પધામા ંઓવર ઓલ િવ તા તર ક ગાધંવ કલા ક , વડોદરાને થાન ા ત થયેલ છે.. 

         આ વષ ગરબા મહો સવમા ંશહરની ૨૭ સં થાઓએ ભાગ લીધો હતો. ગરબા પધા ાચીન તથા 

અવાચીન એમ બે િવભાગમા ં ર ુ થઇ. ાચીન િવભાગમા ં થમ આવનાર ુકડ ને વડોદરા 

મહાનગરપા લકા તરફથી .૧૭,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ તથા વ. લલીતચં  મગનભાઇ પટલ ની િૃત મા ં

ી અ જુભાઇ પટલ તરફથી .૨૫૦૧/-  રોકડ ઇનામ,  ીતી ફોટો ાફસ તરફથી ફરતી દ પમાળા, વ 

ીમતી જ મુતીબેન બસંીલાલ શાહની િૃતમા ંફર ુ ં િશ ડ , વ ીમતી ેમીલાબને ૃ કાતં મહતાની 

િૃતમા ં ફર ુ ં િશ ડ અને “સં ૃિત” સં થા અલકા રુ  તરફથી નોન ર ટનબલ િશ ડ, ાચીન િવભાગમા ં

તીય આવનાર ુકડ ને વડોદરા મહાનગરપા લકા તરફથી .૧૨,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ, ઉ  ફાઉ ડશન 

તરફથી ફર ુ ંિશ ડ તથા .૨૫૦૦/- રોકડ ઇનામ અને “સં ૃિત” સં થા અલકા રુ  તરફથી નોન ર ટનબલ 

િશ ડ અને ાચીન િવભાગમા ં ૃ ીય આવનાર ુકડ ને વડોદરા મહાનગરપા લકા તરફથી .૭,૦૦૦/- 

રોકડ ઇનામ તથા ફર ુ ં િશ ડ અને “સં ૃિત” સં થા અલકા રુ  તરફથી નોન ર ટનબલ િશ ડ આપવામા ં

આ ુ.ં 

 

          યાર અવાચીન િવભાગમા ં થમ આવનાર ુકડ ને વડોદરા મહાનગરપા લકા તરફથી 

.૧૭,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ તથા વ. લલીતચં  મગનભાઇ પટલ ની િૃતમા ં ી અ જુભાઇ પટલ તરફથી 

.૨૫૦૧/- રોકડ ઇનામ તથા વ. મગનભાઇ શકંરભાઇ પટલની િૃતમા ંફર ુ ંિશ ડ અને “સં ૃિત” સં થા 

અલકા રુ  તરફથી નોન ર ટનબલ િશ ડ, અવાચીન  િવભાગમા ં તીય આવનાર ુકડ ને વડોદરા 



મહાનગરપા લકા તરફથી .૧૨,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ, ઉ  ફાઉ ડશન તરફથી ફર ુ ંિશ ડ તથા .૨૫૦૦/- 

રોકડ ઇનામ અને “સં ૃિત” સં થા અલકા રુ  તરફથી નોન ર ટનબલ િશ ડ અને અવાચીન િવભાગમા ં

ૃ ીય આવનાર ુકડ ને વડોદરા મહાનગરપા લકા તરફથી .૭,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ તથા ફર ુ ંિશ ડ અને  

“સં ૃિત” સં થા અલકા રુ  તરફથી નોન ર ટનબલ િશ ડ, ાચીન અને અવાચીન બનંે  િવભાગમા ંઓવર 

ઓલ થમ આવનાર ુકડ ને વ. ક ભુાઇ સવાલાની િૃતમા ંફર ુ ં િશ ડ, વ. લલીતચં  મગનભાઇ 

પટલ ની િૃતમા ંફર ુ ં િશ ડ અને “સં ૃિત” સં થા અલકા રુ  તરફથી નોન ર ટનબલ િશ ડ આપવામા ં

આ ુ.ં 

              ગરબા પધામા ંભાગ લેનાર યેક સં થાને વડોદરા મહાનગરપા લકા તરફથી ો સાહન 

ઇનામ તર ક .૫૦૦૦/- તથા પછાત િવ તારની યેક સં થાને . ૧૦૦૧/- વધારાના ો સાહન તર ક 

આપવામા ંઆ યા.ં   
કાય મ સગેં માનનીય મેયર ી ભરતભાઇ ડાગંર સ હત ડુાના માનનીય અ ય  ી 

એન.વી.પટલ, ટટ ડ કિમશનના માનનીય અ ય  ી પૂે ભાઇ લાખાવાલા, માનનીય ડ.મેયર ી 

યોગેશભાઇ પટલ, થાયી સિમિતના માનનીય અ ય ા ડૉ. ગીશાબેન શેઠ, માનનીય િુનિસપલ 

કિમશનર ી ડૉ. િવનોદ રાવ, માનનીય સાં ૃિતક સિમિતના અ ય ા શ ુંતલાબેન મહતા, માનનીય 

િુનિસપલ સભાસદ ીઓ, માનનીય િુનિસપલ અિધકાર ીઓ, શહર જનો વગેર મોટ  સં યામા ં

ઉપ થત ર ા ંહતા ં
 

 


