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 વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરાના ચાર દરવા� 

વ�ચેનો િવ!તાર ૫૦૦ વષ&નો ભ(ય ઇિતહાસ અને વારસો �ળવી ર,ો છે. લગભગ ૧૬મી સદ�ની 

શ1આતમા ંબધંાયેલો આ િવ!તાર તે સમયે 3કલા-એ-દૌલતાબાદ તર�ક� �ણીતો હતો. આ િવ!તારમા ંઘણા 

બધા ઐિતહાિસક !થળો, ઇમારતો અન ે!થાપ:યો આવેલા છે. આવા !થળો િવશે નગરજનોને મા3હતી મળે 

અને વડોદરાના સ;=ૃધ વારસાની �ળવણી થાય તેવા >ભુ આશયથી વડોદરા મહાનગરપાલકા @ારા 

વAડ& હ�ર�ટ�જ ડ� િનિમCે ચાર દરવા� વ�ચે આવેલા ક�ટલાક મહ:વના !થળો તથા પોળોને આવર� લેતી 

એક હ�ર�ટ�જ વોકDુ ં આયોજન કરવામા ં આ(Eુ ં હF ુ.ં સવાર� ૭-૩૦ કલાક થી ૯-૩૦ કલાક દરJયાન 

યો�યેલી આ વોકમા ં માનનીય મેયર Kી ભરતભાઇ ડાગંર, માનનીય JEિુનિસપલ કિમશનર Kી 

એચ.એસ.પટ�લ, માનનીય ડ�LEટુ� JEિુનિસપલ કિમશનરKી, JEિુનિસપલ સભાસદKીઓ,અિધકાર�Kીઓ 

તથા વડોદરાના નગરજનોએ ઉ:સાહOવૂ&ક ભાગ લીધો હતો. આ હ�ટ�ટ�જ વોક દરJયાન માડંવી, બQક ઓફ 

બરોડા હ�ર�ટ�જ 1મ, સરકારવાડા, સેSTલ લાયUેર�, જગમાલની પોળ, નરિસVહW મ3ંદર, દ�પમાળ, દલા 

પટ�લની પોળ તથા શામળ બેચરની પોળ Xવા !થળો તથા તેમા આવેલ હવેલીઓ, મકાનો, લાકડાના 

કોતરકામ Xવી બાબતોDુ ંમહ:વ બતાવવામા ંઆ(Eુ ંહF ુ.ં આ તમામ !થળો સાથે જોડાયેલી �ણી-અ�ણી 

વાતો પણ લોકો સમY રZૂ કરવામા ંઆવી હતી. ઉAલેખનીય છે ક� બQક ઓફ બરોડાનો હ�ર�ટ�જ 1મ પણ 

[થમ વખત લોકો સમY \Aુલો ;કુવામા ંઆ(યો હતો.  
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 વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� સકંAપ શcaતથી િસ=ધ થતા સવાdગી િવકાસના 

ભાગ1પે ગિતશીલ eજુરાતના [ણેતા અને મ3હલા સશcaતકરણના [ખર 3હમાયતી માનનીય ;fુયમં̀ ી Kીમતી આનદં�બેન 

પટ�લના વરદ હ!તે અને eજુરાત સરકારના નાણા,ં ઊ�& અને પેTોક�િમકAસ, ખાણ ખિનજ, hુ3ટર ઉiોગ, મીઠા ઉiોગ, છાપકામ 

અને લેખન સામkી, આયોજન, [વાસન, નાગ3રક ઉlયન િવભાગના માનનીય મં̀ ી Kી સૌરભભાઇ પટ�લ તેમજ eજુરાત 

સરકારના શહ�ર� eહૃ િનમા&ણ(!વતં̀  હવાલો)ના માનનીય રાoય કYાના મં̀ ી Kી શકંરભાઇ ચૌધર�ની િવશેષ ઉપc!થિતમા ં

વડોદરા મહાનગરપાલકા @ારા િવકાસના hુલ 1. ૧૭૮ કરોડના િવિવધ કામોDુ ં લોકાપ&ણ અને ખાત;pુતૂ& તથા eજુરાત 

હાઉસqગ બોડ& @ારા “;fુયમં̀ ી eહૃ યોજના” tતગ&ત તરસાલી તથા માજંલOરુ ખાતે 1. ૧૬૩ કરોડના ખચu તૈયાર કર�લ 

એલ.આઇ.W તથા એમ.આઇ.W આવાસોDુ ં લોકાપ&ણ તાર�ખ ૧૯/૦૪/૨૦૧૬ને મગંળવારના રોજ સાXં ૫-૦૦ કલાક� સર 

સયાWરાવ નગરeહૃ, અકોટા, વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆવેલ છે.  
 

કાય&xમ [સગેં ;fુય અિતિથ તર�ક� વડોદરા શહ�રના માનનીય સસંદસyયKી Kીમતી રંજનબેન ભz ઉપc!થત રહ�શે. 

તેમજ અિતિથ િવશેષ તર�ક� સયાWગજંના માનનીય ધારાસyયKી WતેS{ભાઇ |ખુડ�યા, માજંલOરુના માનનીય ધારાસyયKી 

યોગેશભાઇ પટ�લ, રાવOરુાના માનનીય ધારાસyયKી રાXS{ભાઇ િ`વેદ� અને વડોદરા શહ�ર િવ!તારના માનનીય ધારાસyયKી 

Kીમતી મનીષાબેન વક�લ તેમજ }ડુાના માનનીય અ=યYKી એન.વી.પટ�લ, eજુરાત રાoય નાગ3રક Oરુવઠા િનગમ 

લીિમટ�ડના માનનીય અ=યYKી ~પેૂS{ભાઇ લાખાવાલા તથા eજુરાત હાઉસqગ બોડ&ના માનનીય અ=યY Kી િવવેકભાઇ પટ�લ 

ઉપc!થત રહ�શે. 
 

િવકાસના િવિવધ કામોમા ં1. ૧૦૫ કરોડના ખચu રાWવનગર નાળા પાસે ૭૮ એમ.એલ.ડ�. |વેુઝ T�ટમેSટ LલાSટ,    

1. ૨૮ કરોડના ખચu સમાતંર હાઇવે તરફથી શહ�રમા ં [વેશતા વરસાદ� પાણીને શહ�ર બહાર નદ�મા ં વાળવા માટ� હાઇવે 

સમાતંર દરWOરુા કAવટ&થી િવ�ાિમ`ી નદ� તરફ નવીન વરસાદ� ગટર બનાવવાDુ ં કામ, 1. ૫ કરોડના ખચu વડોદરા 

મહાનગરપાલકાની અકોટા ખાતે ઝોનલ કચેર� બનાવવાDુ ં કામ, 1. ૬.૮૦ કરોડના ખચu વારસીયા િવ!તારમા ંઆવેલ િસV� ુ

સાગર તળાવના �Eટુ�ફ�ક�શનDુ ંકામ, 1. ૧૪.૭૦ કરોડના ખચu નવા યાડ& રોડ, લાલOરુાથી શા�ીUજ એ.પી.એસ. |ધુી માઇxો 

ટનલqગ પ=ધિતથી નવીન ��નેજ kેવીટ� લાઇન નાખવાDુ ં કામ અને 1. ૧૮.૫૦ કરોડના ખચu વડોદરા ગેસ લીમીટ�ડ 

વી.W.એલ(વી.એમ.સી અને W.એ.આઇ.એલના સEંaુત ઉપxમ) @ારા િનઝામOરુા મેઇન રોડ ખાતે [થમ સી.એન.W !ટ�શનનો 

>ભુારંભ  સ3હતના િવિવધ કામોDુ ંલોકાપ&ણ અને ખાત;pુતૂ&નો કાય&xમ યોજવામા ંઆવેલ છે.  
 

સૌ શહ�ર�જનોને આ કાય&xમમા ંપધારવા �હ�ર િનમં̀ ણ છે.   
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