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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરા મહાનગર સેવા સદન �ારા શહ�રના 

વણથ�ંયા િવકાસ અને લોક!િુવધાના ભાગ%પે 'દા( %. ૧.૯૨ કરોડના ખચ. િવકાસના િવિવધ કામો/ુ ં ખાત12ુતૂ4/6ભુારંભ              

તાર�ખ ૨૧-૦૩-૨૦૧૫ને શિનવારના રોજ માનનીય મેયર;ી ભરતભાઇ શાહના વરદ હ=તે યોજવામા ંઆવેલ છે. 

કાય4>મ ?સગેં 1@ુય અિતિથ તર�ક� વડોદરા શહ�રના માનનીય સસંદસ�ય;ી અને ડ�ABટુ� મેયર ;ીમતી રંજનબેન ભD 

ઉપF=થત રહ�શે. તેમજ અિતિથ િવશેષ તર�ક� સયાHગજંના માનનીય ધારાસ�ય;ી HતેIJભાઇ !ખુડ�યા, માજંલKરુના માનનીય 

ધારાસ�ય;ી યોગેશભાઇ પટ�લ, રાવKરુાના માનનીય ધારાસ�ય;ી રા(IJભાઇ િLવેદ� અને વડોદરા શહ�ર િવ=તારના માનનીય 

ધારાસ�ય ;ીમતી મનીષાબેન વક�લ તેમજ Mજુરાત રાNય નાગOરક Kરુવઠા િનગમ લીિમટ�ડના માનનીય અQયR;ી SપેૂIJભાઇ 

લાખાવાલા ઉપF=થત રહ�શે.  

તરસાલી =મશાનમા ં %. ૧.૩૩ કરોડના ખચ. નવીન શેડ, નવીન ચીતાઓ, બેઠક Uયવ=થા, ગાડ4ન Uયવ=થા, પેવર Vલોક 

તથા નવીન શૌચાલયના કામ/ુ ં ખાત12ુતૂ4 સવાર� ૧૦-૩૦ કલાક� તરસાલી =મશાન, નેશનલ હાઇવે નબંર-૮થી તરસાલી ગામ 

જવાના ર=તે, વડોદરા ખાતે કરવામાં આવશે. 

%. ૫૯ લાખના ખચ. તરસાલી િવશાલનગર Mજુરાત હાઉસYગ બોડ4નો ર=તો Vલોક નબંર-૫૩થી અમર ઘટં� થઇ Hવન 

?કાશ =[લૂ થઇ 'બામાતાના મOંદરથી િLલોચનનગર !ધુીનો ર=તો કાપ.ટ કરવાના કામનો 6ભુારંભ સવાર� ૧૧-૦૦ કલાક� 

િવશાલનગર Vલોક નબંર-૫૩,િવશાલનગર તથા શરદનગર વ\ચેના 1@ુય ર=તે, તરસાલી, વડોદરા ખાતે કરવામા ંઆવશે. 

 સૌ શહ�ર�જનોને આ કાય4>મમાં પધારવા ]હ�ર િનમLંણ છે.  

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

                                                                                                     વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                                     જનસપંક4 િવભાગ, 

                                                                                                     તા.૨૦-૦૩-૨૦૧૫ 
                                 
?િત, 

તLંી;ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો^ત ?ેસનોટ આપના તા. ૨૧/૦૩/૨૦૧૫ના દ_ િનક વત4માનપLમા ં?િસQધ કરવા િવનતંી છે.    
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                                                                                                               વડોદરા 
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શાહના વરદ હ=તે યોજવામા ંઆવેલ છે. 
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ઉપF=થત રહ�શે. તેમજ અિતિથ િવશેષ તર�ક� સયાHગજંના માનનીય ધારાસ�ય;ી HતેIJભાઇ !ખુડ�યા, માજંલKરુના માનનીય 

ધારાસ�ય;ી યોગેશભાઇ પટ�લ, રાવKરુાના માનનીય ધારાસ�ય;ી રા(IJભાઇ િLવેદ� અને વડોદરા શહ�ર િવ=તારના માનનીય 
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લાખાવાલા ઉપF=થત રહ�શે.  

માજંલKરુ ખાતે %. ૯૦.૩૦ લાખના ખચ. બનાવવામા ંઆવેલ નવીન અબ4ન હ�bથ સેIટર તથા માણે] ખાતે %. ૯૦.૩૦ 

લાખના ખચ. બનાવવામા ં આવેલ નવીન અબ4ન હ�bથ સેIટર/ુ ં લોકાપ4ણ બપોર� ૩-૩૦ કલાક� અબ4ન હ�bથ સેIટર, ગ]નદં 

સોસાયટ�ની બાdુમા,ં મહાeમા ગાધંી િવcાલયની સામે, માંજલKરુ, વડોદરા ખાતે કરવામા ંઆવશે. 

માજંલKરુ, અલવાનાકા પાસે, ટ�.પી.૧૯, ફાયનલ Aલોટ નબંર:૩૨૭મા ં %. ૭ લાખના ખચ. તૈયાર થયેલ નવીન ઉcાન/ુ ં

લોકાપ4ણ સાં( ૪-૦૦ કલાક� અલવાનાકા પાસે, પચંાલ વાડ�ની બાdુમા,ં માજંલKરુ, વડોદરા ખાતે કરવામા ંઆવશે. 
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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� ભારતની આઝાદ�ની 

લડતમા ં પોતાના ?ાણ/ુ ં બlલદાન આપનાર ભારતના સKતૂ શહ�દ વીર ભગતિસmહની Knૂયિતિથ િનિમoે 

તેઓની ?િતમાને Kpુપાજંlલ અપ4ણ કરવાનો કાય4>મ માનનીય મેયર ;ી ભરતભાઇ શાહના વરદ હ=તે તાર�ખ 

૨૩-૦૩-૨૦૧૫ને સોમવારના રોજ સવાર� ૦૮-૩૦ કલાક� શહ�દ વીર ભગતિસmહ ચોક, લાલકોટ4  સામે, વડોદરા 

ખાતે યોજવામા ંઆવેલ છે. 
  

 સૌ શહ�ર�જનોને આ કાય4>મમા ંપધારવા ]હ�ર િનમLંણ છે.  
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