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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ંઆવે છે ક� રા�ય સરકાર�ી �ારા �ે�રત મ�હલા 

સશ#$તકરણ પખવા�ડયાની ઉજવણીના સમાપન �સગેં વડોદરા મહાનગર સેવા સદન �ારા કાય'રત (ગણવાડ�ઓની 

બહ�નોની કામગીર�ને *બરદાવવા અને �ો+સા�હત કરવાના હ�,થુી માનનીય સસંદસ/ય �ીમતી રંજનબેન ભ1ના વરદ હ2તે 

તથા માનનીય મેયર �ી ભરતભાઇ શાહની ઉપ#2થિતમા ં (ગણવાડ�ઓ માટ� ,લુસીના છોડ સહ 6ંુડા િવતરણનો કાય'7મ 

આજરોજ સરદાર વ8લભભાઇ પટ�લ 9લેનેટ��રયમ,સયા:બાગ,વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆવેલ.  

 આ �સગેં �ાસ*ંગક ઉદબોધન કરતા માનનીય સસંદસ/ય �ીમતી રંજનબેન ભ1� (ગણવાડ�ઓની બહ�નોની 

કામગીર�ને *બરદાવી હતી અને બાળકો તથા માતાઓ>ુ ંઆરો?ય 2વ2થ રહ� તે માટ� વ@નેુ વ@ ુસાર� કામગીર� કરવા અ>રુોધ 

કયA હતો. વ@મુા ંતેમણે જણાBC ુહ, ુ ંક� માD વડોદરા શહ�રમા ંજ નહ�, પરં, ુસમE Fજુરાત રા�યમા ં(ગણવાડ�ઓની બહ�નો 

Gબૂ �શસંનીય કામગીર� કર� રહ� છે અને તેની નIધ રાJK�ય 2તર� પણ લેવાઇ છે.  

 કાય'7મ �સગેં �ાસ*ંગક ઉદબોધન કરતા વડોદરા શહ�રના માનનીય મેયર �ી ભરતભાઇ શાહ� જણાBC ુ ક� આજના 

બાળકો આવતીકાલના દ�શના નાગ�રકો છે અને તેઓ સLંણુ'પણે 2વ2થ રહ� તે જMર� છે. બાળકો અને માતાઓ>ુ ંઆરો?ય સાM 

રહ� એ અ+યતં જMર� બાબત છે અને (ગણવાડ�ઓની બહ�નો �ારા આ કામગીર� Gબૂ સાર� ર�તે કરવામા ંઆવી રહ� છે, Oના 

કારણે ભિવJયના બાળકો 2વ2થ અને આરો?ય�દ રહ�શે. (ગણવાડ�ઓની બહ�નોની કામગીર�ને માનનીય મેયર�ીએ પણ 

*બરદાવી હતી.    

 કાય'7મ �સગેં શMઆતમા ં આવકાર �વચન સા2ં6ૃિતક સિમિતના માનનીય અRયS �ી િમનેશભાઇ શાહ� કCુ' હ, ુ,ં 

�યાર� આભારિવિધ માનનીય આસી. TCિુનિસપલ કિમશનર �ી મયકંભાઇ િDવેદ�એ કર� હતી.  

આ �સગેં  UVુય અિતિથ તર�ક� માનનીય સસંદસ/ય�ી,વડોદરા, �ીમતી રંજનબેન ભ1, અિતિથ િવશેષ તર�ક� 

માનનીય ધારાસ/ય �ીમતી મનીષાબેન વક�લ, Fજુરાત રા�ય નાગ�રક Lરુવઠા િનગમ *લિમટ�ડના માનનીય અRયS�ી 

YપેૂZ[ભાઇ લાખાવાલા, માનનીય ડ�9Cટુ� મેયર �ીમતી \િુનતાબેન ]$ુલ, 2થાયી સિમિતના માનનીય અRયS�ી ડૉ. 

�હતેZ[ભાઇ પટ�લ, માનનીય ડ�9Cટુ� TCિુનિસપલ કિમશનર �ી ડૉ. એન.ક�.મીના, સા2ં6ૃિતક સિમિતના માનનીય અRયS�ી 

મીનેશભાઇ શાહ, માનનીય TCિુનિસપલ સભાસદ�ીઓ સવ' �ી �ીમતી મમતાબેન કાળે, �ી અરિવ_દભાઇ પટ�લ, ડૉ. નીMબેન 

પટ�લ, માનનીય આસી TCિુનિસપલ કિમશનર �ી મયકંભાઇ િDવેદ�, માનનીય આસી TCિુનિસપલ કિમશનર �ી યાિમનીબેન 

પડં`ા, આમિંDત મહ�માનો, મહા>ભુાવો, (ગણવાડ�ઓની બહ�નો વગેર� મોટ� સVંયામા ંઉપ#2થત રaા હતા.ં 
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 ઉપરો$ત �ેસનોટ આપના દi િનક વત'માનપDમા ં�િસRધ કરવા િવનતંી છે. 
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