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વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� વડોદરા મહાનગરપાલકા �ારા તાર�ખ 

૧૯/૧૧/૨૦૧૬ને શિનવારના રોજ બી.એસ.*.ુપીના મકાનો માટ� -ં.વુા જકાતનાકાથી -ં.વુા ગામની ઉ1ર� અને 2વૂ4 5દશા 

તરફ 7દા8 9. ૨૯૭.૯૮ લાખના ખચ= પાણીની નવીન નળકા નાખવાના કામ?ુ ંખાત@Aુતૂ4 અને મકર2રુા ગામ ખાતે 7દા8 

9. ૨૫૫.૩૬ લાખના ખચ= નવીન .Dુટર Dટ�શન બનાવવના કામ?ુ ં ખાત@Aુતૂ4 તેમજ માજંલ2રુ ટાકં� પાછળના િવDતારમા ં

િશવાજંલ સોસાયટ�, જયશકંર સોસાયટ� તથા આEુબાEુના િવDતારમા ં પાણી 2રુતા Fેશરથી મળ� રહ� તે હ�Gથુી 7દા8       

9. ૨૪.૬૭ લાખના ખચ= પાણીની નવીન નળકા નાખવાના કામ?ુ ં ખાત@Aુતૂ4ના કાય4Iમો માનનીય મેયર Jી ભરતભાઈ 

ડાગંરના વરદ હDતે યોજવામા ંઆવેલ છે.  

1. બી.એસ.*.ુપીના મકાનો માટ� -ં.વુા જકાતનાકાથી -ં.વુા ગામની ઉ1ર� અને 2વૂ4 5દશા તરફ 7દા8 9. ૨૯૭.૯૮ 

લાખના ખચ= પાણીની નવીન નળકા નાખવાના કામ?ુ ંખાત@Aુતૂ4 સવાર� ૧૦-૩૦ કલાક� ?મુ4ના મકાનો પાસે, -ં.વુા 

ઇલેOP�ક સબ Dટ�શન પાછળ, -.ંવુા, વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆવેલ છે.  

2. મકર2રુા ગામ ખાતે 7દા8 9. ૨૫૫.૩૬ લાખના ખચ= નવીન .Dુટર Dટ�શન બનાવવાના કામ?ુ ંખાત@Aુતૂ4 સવાર�   

૧૦-૪૫ કલાક� મકર2રુા ગામનો ઉQાન, મકાર2રુા ગામ, વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆવેલ છે. 

3. માજંલ2રુ ટાકં� પાછળના િવDતારમા ં િશવાજંલ સોસાયટ�, જયશકંર સોસાયટ� તથા આEુબાEુના િવDતારમા ં પાણી 

2રુતા Fેશરથી મળ� રહ� તે હ�Gથુી 7દા8 9. ૨૪.૬૭ લાખના ખચ= પાણીની નવીન નળકા નાખવાના કામ?ુ ં

ખાત@Aુતૂ4 સવાર� ૧૧-૦૦ કલાક� માજંલ2રુ Dપોટસ4 કોRSલેT પાછળ, િશવાજંલી સોસાયટ� પાસે, માજંલ2રુ, વડોદરા 

ખાતે યોજવામા ંઆવેલ છે.  

કાય4Iમ Fસગેં @Uુય અિતિથ તર�ક� વડોદરાના માનનીય સસંદસVયJી Jીમતી રંજનબેન ભW ઉપXDથત રહ�શે. તેમજ 

અિતિથ િવશેષ તર�ક� અકોટાના માનનીય ધારાસVય Jી સૌરભભાઇ પટ�લ, સયા\ગજંના માનનીય ધારાસVય Jી \તે]^ભાઇ 

_ખુડ�યા, માજંલ2રુના માનનીય ધારાસVય Jી યોગેશભાઇ પટ�લ, વડોદરા શહ�ર િવDતારના માનનીય ધારાસVય Jીમતી 

મનીષાબેન વક�લ તથા `ડુાના માનનીય અaયT Jી એન.વી.પટ�લ, તેમજ bજુરાત રાcય નાગ5રક 2રુવઠા િનગમ લ. ના 

માનનીય અaયT Jી eપેૂ]^ભાઇ લાખાવાલા ઉપXDથત રહ�શે.  
  

        સૌ શહ�ર�જનોને આ કાય4Iમમા ંપધારવા -હ�ર િનમfંણ છે.  
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વડોદરા. 
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                                                                                                                    મહાનગરપાલકા   
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