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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક�, વડોદરા મહાનગર સેવા સદન �ારા “��ુયમ�ંી 

 હૃ યોજના ” હ�ઠળ LIG અને MIG $ક�મના આવાસોની પસદંગી માટ� માનનીય મેયર 'ી ભરતભાઇ શાહના વર,્ હ$તે .�તીય 

કો/01ટુરાઇ2ડ 3ોનો કાય45મ સર સયા6રાવ નગર હૃ ખાતે યોજવામા ંઆ7યો.  

 કાય45મ 9સગેં 9ાસ:ંગક ઉદબોધન કરતા માનનીય મેયર 'ી ભરતભાઇ શાહ� જણા71ુ ં ક� શહ�ર� િવ$તારોમા ં 7યાજબી 

>ક?મતના આવાસોની જ@ર�યાતને Aયાનમા ંરાખીને રાBય સરકાર �ારા ૧૨મી પચંવિષGય યોજના દર/યાન ��ુયમ�ંી  હૃ (Gujarat 

Rural Urban Housing)  યોજના શ@ કર�લ છે. J અKવયે વડોદરા મહાનગર સેવા સદન �ારા Economical Weaker Section(EWS), Lower 

Income Group(LIG) અને Middle Income Group(MIG) હ�ઠળના લાભાથMઓને 7યાજબી ભાવે સOંણુ4 Pિુવધા 1Qુત આવાસો મળ� રહ� તે 

માટ�R ુ ંઆયોજન હાથ ધર�લ છે.માનનીય મેયર'ીએ વTમુાં જણા71ુ ં ક� EWSના Uુલ ૩૩૬ અને LIGના Uુલ ૧૩૩૧ આવાસો માટ� 

9થમ કો/01ટુરાઇ2ડ 3ો સફળતાOવૂ4ક Oણૂ4 કર� ૩૩૬ EWS તેમજ ૬૩૮ LIG લાભાથMઓને પસદંગી �જુબ આવાસોની ફાળવણી 

િનિ[ત કરવામા ંઆવેલ છે. 

 કામગીર� શ\ુ થયેલ $થળો પર પસદંગી આપેલ લાભાથMઓના .�તીય 3ોમા ંMIG ના ૨૨૧ આવાસો તથા LIGના ૧૯૨૧ 

આવાસોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. અKય લાભાથMઓ માટ� વેઇટ^ગ :લ$ટ તૈયાર કરવામા ંઆવશે. હાલ LIG આવાસો માટ� 

વેઇટ^ગ લી$ટ �જુબ ૩૮૮ લાભાથM અને નવા :લ$ટ �જુબ ૫૦૮ લાભાથM (Uુલ ૮૯૬ લાભાથMઓ LIG આવાસો માટ�) તથા MIG 

આવાસો માટ� નવા :લ$ટ �જુબ ૧૧૨ લાભાથMઓ આમ Uુલ ૧૦૦૮ લાભાથMઓનો સમાવેશ આ 3ોમા ંકરવામા ંઆવેલ છે.  

 કાય45મ 9સગેં આવકાર 9વચન પcdલક વક4સ સિમિતના માનનીય અAયe'ી પરસોfમભાઇ હ�મનાણી �ારા કરવામા ં

આ71ુ ંહg ુ,ં Bયાર� આભારિવધી $થયી સિમિતના માનનીય અAયe'ી ડૉ. >હતેKiભાઇ પટ�લ �ારા કરવામા ંઆવી હતી.  

 કો/1ટુરાઇઝ ડ 3ોના કાય45મ 9સગેં માનનીય મેયર 'ી ભરતભાઇ શાહ સ>હત માનનીય /1િુનિસપલ કિમશનર 'ી મનીષ 

ભાર�ાજ, માનનીય સસંદ સkય 'ીમતી રંજનબેન ભl, માનનીય ડ�01ટુ� મેયર 'ીમતી Pિુનતાબેન mQુલ, $થાયી સિમિતના માનનીય 

અAયe'ી ડૉ. >હતેKiભાઇ પટ�લ, પcdલક વક4સ સિમિતના માનનીય અAયe'ી પરસોfમભાઇ હ�મનાણી, માનનીય /1િુનિસપલ 

સભાસદ'ીઓ, મહાનગર સેવા સદનના અિધકાર�'ીઓ, લાભાથMઓ, આમિં�ત મહ�માનો, મહાRભુાવો તથા શહ�રના નગરજનો મોટ� 

સ�ંયામા ંઉપn$થત રoા હતા.ં  
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 ઉપરોQત 9ેસનોટ આપના દq િનક વત4માનપ�મા ં9િસAધ કરવા િવનતંી છે.  
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