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માનનીય ર�	વે મંી�ી �રુ�શ ��એુ વડોદરાથી સકં	પ�િૂમ ��ન શ� કરવાનો સકં	પ  હ�ર કય".  

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

સે%ઓુના નામકરણ (ારા વડોદરાએ બે િવ*વદંનીય િવ�િૂતઓને અ િવ-મરણીય .જલી આપી છે-  

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

ભારતર5ન ડૉ. બાબાસાહ�બ 7બેડકરનો વડોદરા સાથે અ નેરો નાતો ર8ો છે-  

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

પરમ 9:ૂય �;ખુ -વામી મહારા= સમાજને અ ને >વુા પઢે@ને ધમB અ ને  

સ-ંCિૃતના માગF વાGયા છે-માનનીય નાયબ ;Hુયમંી�ી નીિતનભાઇ પટ�લ 

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

માનનીય નાયબ ;Hુયમંી�ી તેમજ ભારત સરકારના ર�	વે મંી�ીએ ફતેગજં Lલાય ઓવરM ુ 

પરમ 9:ૂય �;ખુ-વામી મહારાજ Lલાય ઓવર નામકરણની તNતીMુ ંઅ નાવરણ ક>ુB 

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

સયાOબાગમા ંક�બલ -ટ� PQજ ડૉ. બાબાસાહ�બ 7બેડકર સે%Mુ ુ ંક>ુB લોકાપBણ. 

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

વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� �જુરાત સરકારના માનનીય 

નાયબ !"ુયમ#ંી$ી નીિતનભાઇ પટ�લ તેમજ ભારત સરકારના માનનીય ર�)વે મ#ંી$ી *રુ�શ ,ભાકર ,-એુ, ડૉ. 

બાબાસાહ�બ 1બેડકર2ને 3યાથંી દલીતો, શોષીતો અને વંચતો માટ� 2વન સમપ7ણ કરવાનો સકં)પ મ8યો હતો,  

તેવી સયા2બાગ 9:થત પિવ# સકં)પ-િૂમના દશ7ન કયા7 હતા તથા બાબાસાહ�બ 1બેડકરને સકં)પ -િૂમ ખાત ે

<=ુપાજંલ અપ7ણ કર� હતી. માનનીય ર�)વ ેમ#ંી$ીએ આ ,સગં ેલોકમાગંણીન ેઅ>લુ?ીન ેવડોદરાથી સકં)પ @�ન 

સેવા શA કરવાનો સકં)પ Bહ�ર કયC હતો, તેઓ$ીએ સયા2નગર �હૃ ખાતે વડોદરા, અમદાવાદ વFચેની નવી @�ન 

સેવા> ુસકં)પ એ?,ેસ તર�ક� નામકરણ Bહ�ર કGુ7 હH.ુ 
 

આ <વૂI બનં ે મહા>ભુાવોએ ફતેગજં 9:થત વડોદરા શહ�રનો લાબંામા લાબંો Kલાયઓવરને પરમ <3ૂય 

,!ખુ :વામી મહારાજ Kલાયઓવર તર�ક�ની ઓળખ આપતી તMતી>ુ ં અનાવરણ કGુ7 હH ુ.ં સયા2બાગ ખાત ે

,વાસીઓ માટ� આકષ7ણ વધારતા અને શહ�રના બે Oહ:સાઓને જોડતા, Aિપયા ૧૧.૮૩ કરોડના ખચI બનાવવામા ં

આવેલ નવીન ક�બલ :ટ� Sજ>ુ ંલોકાપ7ણ કGુ7 હH ુ.ં આ નવી *િુવધા>ુ ંનામકરણ ડૉ. બાબાસાહ�બ 1બેડકર સેH ુ

કરવામા ંઆTG ુછે. વUમુા ંબનંે મહા>ભુાવોએ શહ�ર� સફાઇને અસરકારક બનાવતી :વFછતા પે@ોલ અને પયા7વરણ 

સરં?ક Vીન એWXGલુYસ *િુવધાઓનો Zભુારંભ કરાTયો હતો.                                     ૨.... 

૨. 
 



 

શહ�ર� િવકાસ માટ�ની બે *િુવધાઓને બે િવ\વદંનીય િવ-તૂીઓ ભારત ર]ન ડૉ. ભીમરાવ 1બેડકર2 

તેમજ S^લીન પરમ <3ૂય ,!ખુ :વામી મહારાજ સાથે જોડ�ન ે વડોદરા મહાનગરપાલકાએ ઐિતહાિસક તથા 

અિવ:મરણીય કામ કGુ7 છે. તેવી લાગણી TયMત કરતા માનનીય નાયબ !"ુયમ#ંી$ીએ જણાTG ુ હH ુ ક� આ 

નામકરણ અનેક લોકોને ,ેરણા આપશ.ે  
 
 

ભારતર]ન ડૉ બાબાસાહ�બ 1બેડકર2નો વડોદરા સાથે અનેરો નાતો ર`ો છે. aના ઉ)લખે સાથે માનનીય 

નાયબ !"ુયમ#ંી$ીએ જણાTG ુક� વડોદરા એમની કમ7-મૂી હતી. વષC પહ�લા 1બેડકર2ને દલીતો, શોિષતો અન ે

વચંીતોના ઉcધારનો 3યાથંી સકં)પ મ8યો એ સકં)પ-િૂમ વડોદરાનો ગૌરવ વારસો છે.  
 
 

પરમ <3ૂય S^લીન ,!ખુ :વામી મહારાa સમાજને અને Gવુા પેઢ�ને ધમ7 અને સ:ંfૃિતના માગI વાળવા> ુ

અનેA કાય7 કGુ7 એવી શXદાજંલી સાથ ે માનનીય નાયબ !"ુયમ#ંી$ીએ જણાTG ુ ક� તેમના ધમ7, સ:ંfૃિત અન ે

માનવસેવાના !)ુયોન ેિવ\ સદ�ઓ *ધુી યાદ રાખશ.ે તેઓ$ીએ સેવા પરમો ધમ7નો સદં�શો જગતન ેઆgયો છે.  
 
 

માનનીય નાયબ !"ુયમ#ંી$ીએ લોક*િુવધામા ંવધારો કરતા અને :વFછતાન ે,ો]સાહન આપતા ક�બલ :ટ� 

Sીજ તમેજ :વFછતા પે@ોલ/Vીન એWXGલુYસની અ>hુમે સગવડો માટ� વડોદરા મહાનગરપાલકાની ટ�મને 

અભનદંન આgયા હતા.  
 
 

વડોદરા શહ�રનો સમાવેશ બહ�તર�ન શહ�રોમા ંથાય છે. તેમજ આ શહ�ર ધણી સાર� *િુવધાઓ ધરાવે છે અન ે

શહ�ર>ુ ંભિવ=ય પણ ઉijવળ છે તેવી લાગણી TયMત કરતા માનનીય ર�)વે મ#ંી$ી *રુ�શ ,-એુ જણાTG ુહH ુ ંક� 

શહ�ર� :વFછતાની ખાતર� માટ� લોકભાગીદાર� જોડવાનો અભગમ સરાહનીય છે. વUમુા ંમાનનીય ર�)વે મ#ંી$ીએ 

જણાTG ુક� ભારતર]ન ડૉ. બાબાસાહ�બ 1બેડકર2એ સમાજને જોડવા> ુઅદ-તૂ કામ કGુ7 છે એટલ ેસયા2બાગ 

ખાતેનો ક�બલ :ટ� Sીજ મા# શહ�રને નહ� પણ સમાજને જોડવા>ુ ંકામ પણ કરશ.ે  
 
 

માનનીય ર�)વે મ#ંી$ીએ એવી લાગણી TયMત કરતા જણાTG ુક� દલીતોને kાર�ય અYયાયનો અહ�સાસ ન 

થાય એ માટ� અમ ેસકં)પબcધ છ�એ અને તમામ દલીતોને ભાઇ બહ�ન ગણીએ છ�એ. ડૉ. બાબાસાહ�બ 1બેડકર 

al ુસમાજન ેજોડવા> ુબેજોડ કામ <રુા િવ\મા ંકોઇએ કGુ7 નથી. �જુરાતે તેની િવકાસશીલતા માટ� મા# દ�શમા ંજ 

નહ� પરંH ુસમV િવ\મા ંનામના મેળવી છે એમ તમેણ ેઉમGેુ7 હH ુ.ં  
 
 
 

માનનીય મેયર $ી ભરતભાઇ ડાગંર� કાય7hમમા ં ઉપ9:થત સૌન ે આવકારવાની સાથે શહ�રના િવકાસના 

આયોજનોની Aપર�ખા આપી હતી.  
 

                                                                                                    ૩... 
 
 
 
 

૩. 
 



કાય7hમ ,સગંે �જુરાત સરકારના માગ7 અને મકાન િવભાગના માનનીય રા3યમ#ંી$ી જયmથિસnહ2 

પરમાર, રમત-ગમત િવભાગના માનનીય રા3યમ#ંી$ી રાaYmભાઇ િ#વેદ�, માનનીય સાસંદ $ીમતી રંજનબેન 

ભp, માનનીય ધારાસqય$ીઓ સવ7 $ી 2તેYmભાઇ *ખુડ�યા, $ી યોગેશભાઇ પટ�લ, $ીમતી મનીષાબેન વક�લ, 

માનનીય નાયબ મેયર $ી યોગેશભાઇ પટ�લ, �જુરાત રા3ય નાગOરક <રુવઠા િનગમ લી. ના માનનીય અcય?$ી 

-પૂેYmભાઇ લાખાવાલા, માનનીય lડુા અcય?$ી એન.વી.પટ�લ, વડોદરા મહાનગરપાલકાના માનનીય 

પદાિધકાર�$ીઓ, માનનીય WGિુનિસપલ સભાસદ$ીઓ, માનનીય <વૂ7 મેયર$ીઓ, માનનીય WGિુનિસપલ  

કિમશનર$ી ડૉ. િવનોદ રાવ, માનનીય sજ)લા કલેMટર$ી લોચન સહ�રા, માનનીય નાયબ WGિુનિસપલ કિમશનર$ી 

ડૉ. એન.ક�.મીણા, માનનીય સGંMુત પોલીસ કિમશનર$ી Oડ.a.પટ�લ સOહત ઉFચ અિધકાર�$ીઓ, સકં)પ-િૂમ @:ટના 

પદાિધકાર�$ીઓ અને નગરજનો મોટ� સ"ંયામા ંઉપ9:થત ર`ા હતા.ં       

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

                વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                          જનસપંક7 િવભાગ, 

                                                                                          તા.૧૭-૦૮-૨૦૧૬ 

,િત, 

ત#ંી$ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોMત ,ેસનોટ આપના દw િનક વત7માનપ#મા ં,િસcધ કરવા િવનતંી છે. 
 

                                                                                                       જનસપંક7 અિધકાર�  

                                                                                                                   મહાનગરપાલકા   

                                                                                                                       વડોદરા 
 

 

 


