
  

વડોદરા મહાનગરપાલકા 
 

 

¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø 
 વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરા મહાનગરપાલકા �ારા લોક�િુવધાના 

ભાગ#પે તાર�ખ ૨૦/૦૩/૨૦૧૬ને રિવવારના રોજ +દા, #. ૬.૦૭ કરોડના ખચ0 િવ1ાિમ2ી 3જ પાસે હોિમયોપેિથક કોલેજથી 

6જુરાત 7�8ટર થઇ ;જુમ<ડુા 2ણ ર=તા �ધુી >�નેજ �િુવધા આપવા માટ� એ.પી.એસ તથા @ેવીટ� લાઇનના કામAુ ં અને 

+દા, #. ૫૧.૫૨ લાખના ખચ0 કાર�લીબાગ ચેપી રોગના દવાખાના પાસેના નાળાને પહોD કરવાના કામAુ ંખાત;<ુતૂF તેમજ 

�ભુાનGરુા ખાતે ટ�.પી.૨, ફાયનલ Iલોટ નબંર : ૫૮૫મા ં #. ૧.૫૦ કરોડના ખચ0 તૈયા થયેલ વહ�વટ� વોડF                 

નબંર : ૧૦(,)ની નવીન કચેર�Aુ ંલોકાપFણ માનનીય મેયર Oી ભરતભાઇ ડાગંરના વરદ હ=તે યોજવામા ંઆવેલ છે.  

કાયFPમ Qસગેં ;Rુય અિતિથ તર�ક� વડોદરા શહ�રના માનનીય સસંદસTયOી Oીમતી રંજનબેન ભU ઉપW=થત રહ�શે. 

તેમજ અિતિથ િવશેષ તર�ક� સયાYગજંના માનનીય ધારાસTયOી YતેZ[ભાઇ �ખુડ�યા, માજંલGરુના માનનીય ધારાસTયOી 

યોગેશભાઇ પટ�લ, રાવGરુાના માનનીય ધારાસTયOી રા,Z[ભાઇ િ2વેદ� અને વડોદરા શહ�ર િવ=તારના માનનીય ધારાસTયOી 

Oીમતી મનીષાબેન વક�લ તેમજ \ડુાના માનનીય અ]ય^Oી એન.વી.પટ�લ, 6જુરાત રા_ય નાગ`રક Gરુવઠા િનગમ 

લીિમટ�ડના માનનીય અ]ય^Oી bપેૂZ[ભાઇ લાખાવાલા ઉપW=થત રહ�શે.  

િવ1ાિમ2ી 3જ પાસે હોિમયોપેિથક કોલેજથી 6જુરાત 7�8ટર થઇ ;જુમ<ડુા 2ણ ર=તા �ધુી >�નેજ �િુવધા આપવા 

માટ� એ.પી.એસ. તથા @ેવીટ� લાઇનના કામAુ ં ખાત;<ુતૂF સવાર� ૧૦-૩૦ કલાક� હોિમયોપેિથક કોલેજ પાસે, 6જુરાત 7�8ટર 

નYક, િવ1ાિમ2ી 3જ પાસે, વડોદરા ખાતે થશે. 

કાર�લીબાગ ચેપી રોગના દવાખાના પાસેના નાળાને પહોDં કરવાના કામAુ ં ખાત;<ુતૂF સવાર� ૧૧-૦૦ કલાક� 

ચેપીરોગના દવાખાના પાસે, બ<ચુરાY મં̀ દર નYક, કાર�લીબાગ, વડોદરા ખાતે થશે. 

�ભુાનGરુા ખાતે ટ�.પી-૨ ફાયનલ Iલોટ નબંર : ૫૮૫મા ં તૈયાર થયેલ વહ�વટ� વોડF નબંર. ૧૦(,)ની નવીન 

કચેર�Aુ ંલોકાપFણ સવાર� ૧૧-૩૦ કલાક� વહ�વટ� વોડF નબંર ૧૦(,)ની નવીન કચેર�, હાઇટ�Zશન રોડ, �ભુાનGરુા, વડોદરા 

ખાતે થશે.  

    સૌ શહ�ર�જનોને આ કાય��મમા ંપધારવા �હ�ર િનમ�ંણ છે.   
 

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

                                                                                            વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                            જનસપંકF િવભાગ, 

                                                                                            તા.૧૭-૦3-૨૦૧૬ 

Qિત, 

ત2ંીOી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો8ત Qેસનોટ આપના દe િનક વતFમાનપ2મા ંQિસ]ધ કરવા િવનતંી છે. 
 

                                     જનસપંકF અિધકાર�  

                                                                                               મહાનગરપાલકા   

                                                                                                  વડોદરા 
 
 
 



  

વડોદરા મહાનગરપાલકા 
 

 

¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø 
 વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� વડોદરા મહાનગરપાલકા �ારા વડોદરા 

શહ�રના િવિવધ િવ=તારોમા ં “શહ�ર� ગર�બ આવાસ યોજના (BSUP)” હ�ઠળ +દા, #. ૫૩.૧૭ કરોડના ખચ0 તૈયાર થયેલ hુલ 

૧૦૧૧ આવાસોનો તથા “;Rુયમ2ંી 6હૃ યોજના (MMGY)” હ�ઠળ +દા, #. ૧૦૭.૯૧ કરોડના ખચ0 તૈયાર થનાર EWS,LIG 

અને MIG ના hુલ ૧૨૬૩ આવાસોનો કોklટુરાઇઝડ ફાળવણી >ો માનનીય મેયર Oી ભરતભાઇ ડાગંરના હરદ હ=તે તાર�ખ 

૨૧/૦૩/૨૦૧૬ને સોમવારના રોજ બપોર� ૨-૦૦ કલાક� મહnમા ગાધંી નગર6હૃ, વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆવેલ છે.  

કાયFPમ Qસગેં ;Rુય અિતિથ તર�ક� વડોદરા શહ�રના માનનીય સસંદસTયOી Oીમતી રંજનબેન ભU ઉપW=થત રહ�શે. 

તેમજ અિતિથ િવશેષ તર�ક� સયાYગજંના માનનીય ધારાસTયOી YતેZ[ભાઇ �ખુડ�યા, માજંલGરુના માનનીય ધારાસTયOી 

યોગેશભાઇ પટ�લ, રાવGરુાના માનનીય ધારાસTયOી રા,Z[ભાઇ િ2વેદ� અને વડોદરા શહ�ર િવ=તારના માનનીય ધારાસTયOી 

Oીમતી મનીષાબેન વક�લ તેમજ \ડુાના માનનીય અ]ય^Oી એન.વી.પટ�લ, 6જુરાત રા_ય નાગ`રક Gરુવઠા િનગમ 

લીિમટ�ડના માનનીય અ]ય^Oી bપેૂZ[ભાઇ લાખાવાલા ઉપW=થત રહ�શે.  
  
સૌ શહ�ર�જનોને આ કાય��મમા ંપધારવા �હ�ર િનમ�ંણ છે.   
 

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

                                                                                            વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                            જનસપંકF િવભાગ, 

                                                                                            તા.૧૭-૦૩-૨૦૧૬ 

Qિત, 

ત2ંીOી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો8ત Qેસનોટ આપના દe િનક વતFમાનપ2મા ંQિસ]ધ કરવા િવનતંી છે. 
 

                                     જનસપંકF અિધકાર�  

                                                                                               મહાનગરપાલકા   

                                                                                                  વડોદરા 

 

 


