
  

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

લોક�િુવધાના ભાગ#પે તાર�ખ ૨૧/૦૬/૨૦૧૬ને મગંળવારના રોજ #. ૬૩.૬૫ કરોડના ખચ/ િવિવધ 

લોકાપ0ણ/ખાત12ુતૂ0ના કાય04મો5ુ ંઆયોજન 6જુરાત સરકારના નાણા,ં ઊ90 અને પે:ોક�િમક;સ િવભાગના માનનીય 

મ<ંી =ી સૌરભભાઇ પટ�લના વરદ હAતે યોજવામા ંઆવેલ છે.  
 

કાય04મ Bસગંે 1Cુય અિતિથ તર�ક� વડોદરા શહ�રના માનનીય સસંદસFય=ી =ીમતી રંજનબેન ભG 

ઉપIAથત રહ�શ.ે તેમજ અિતિથ િવશષે તર�ક� સયાKગજંના માનનીય ધારાસFય=ી KતેLMભાઇ �ખુડ�યા, 

માજંલNરુના માનનીય ધારાસFય=ી યોગેશભાઇ પટ�લ, રાવNરુાના માનનીય ધારાસFય=ી રાOLMભાઇ િ<વેદ� અન ે

વડોદરા શહ�ર િવAતારના માનનીય ધારાસFય=ી =ીમતી મનીષાબેન વક�લ તમેજ Pડુાના માનનીય અQયR=ી 

એન.વી.પટ�લ, 6જુરાત રાTય નાગUરક Nરુવઠા િનગમ લીિમટ�ડના માનનીય અQયR=ી WપૂેLMભાઇ લાખાવાલા 

ઉપIAથત રહ�શ.ે  
 

#. ૪૦.૦૫ કરોડના ખચ/ દોડકા ખાતે એમ.એલ.ડ�.ના ઇLટ�કવેલ તથા વોટર :�ટમેLટ YલાLટ5ુ ંલોકાપ0ણ 

સવાર� ૮-૩૦ કલાક� દોડકા ગામ, દશરથ ગામ ચાર રAતા ખાત,ે નદં�શર� ચોકડ�થી આગળ થશ.ે 
 

#. ૧૮.૮૬ કરોડના ખચ/ કલાલીથી �શુને સક0લ �ધુીના ૧૧૫૦ મી.મી.\યાસની ફ�ડર લાઇન નાખંવા5ુ ંકામ 

તેમજ દંતે^ર િવAતારમા ંનવીન સપં,પપં હાઉસ, :ાLસફોમ0ર #મ, ક_પાઉLડ વોલ તથા ૪૦૦ મી.મી.ડાયાની ફ�ડર 

નળકા નાખંવાના કામ5ુ ંખાત12ુતૂ0 તથા `દાO #. ૪.૭૪ કરોડના ખચ/ ઉbર ઝોનની નવીન કચેર� બનાવવાના 

કામ5ુ ંખાત12ુતૂ0 સવાર� ૯-૩૦ કલાક� કોLવેLટ Aeલૂ, ઇ.એમ.ઇ. સક0લ પાસ,ે ફતેગજં, વડોદરા ખાતે થશ.ે  
 

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

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

                                                                                            વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                            જનસપંક0 િવભાગ, 

                                                                                            તા.૨૦-૦૬-૨૦૧૬ 

Bિત, 

ત<ંી=ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોfત Bેસનોટ આપના તાર�ખ ૨૧/૦૬/૨૦૧૬ના દg િનક વત0માનપ<મા ંBિસQધ કરવા િવનતંી છે. 
 
 

                                     જનસપંક0 અિધકાર�  

                                                                                               મહાનગરપાલકા   

                                                                                                   વડોદરા 
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 વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� hતરરાi:�ય યોગ Uદન િનિમbે 

વડોદરા jજ;લા વહ�વટ� ત<ં, વડોદરા મહાનગરપાલકા અને રામeૃiણ િમશન િવવેકાનદં મેમોUરયલ, વડોદરાના 

સlંfુત ઉપ4મે તાર�ખ ૨૧મી mૂન ૨૦૧૬ના રોજ બપોરના ૩.૩૦ થી ૫.૩૦ કલાક �ધુી સર સયાKરાવ નગર6હૃ, 

અકોટા, વડોદરા ખાત ે “શાિંત અને સમLવય માટ� યોગ” િવશ ેએક સિેમનાર5ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ\lુ ં છે, Oમા ં

િવ�ાન વfતાઓ રાજયોગ, qાનયોગ, ભIfતયોગ અને કમ0યોગના સમLવયથી સમLવય અને શાિંત Kવનમા ંક�વી 

ર�તે આવી શક� તનેી વાતો કરશ.ે  
 

આ સેિમનારનો લાભ લેવા માટ� સૌ નગરજનોને હા#દ%ક આમ�ંણ પાઠવવામા ંઆવે છે.  

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

                                                                                            વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                            જનસપંક0 િવભાગ, 

                                                                                            તા.૨૦-૦૬-૨૦૧૬ 

Bિત, 

ત<ંી=ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોfત Bેસનોટ આપના તાર�ખ ૨૧/૦૬/૨૦૧૬ના દg િનક વત0માનપ<મા ંBિસQધ કરવા િવનતંી છે. 
 
 

                                     જનસપંક0 અિધકાર�  

                                                                                               મહાનગરપાલકા   

                                                                                                   વડોદરા 
 

 


