
  

  વડોદરા મહાનગરપાલકા 
 

 

“વડોદરાનો ઐિતહાિસક સ��ૃધ વારસો દશા�વ� ુ�દશ�ન અને 

વડોદરાની રસ�દ વાતો ર�ૂ કરતો કાય��મ” 

�ેસનોટ :- 
 

 વડોદરા મહાનગરપા'લકાની અખબાર+ યાદ+મા ંજણાવવામા ંઆવે છે રા12+ય હ3ર+ટ3જ સ4તાહના 

5િતમ ચરણમા ંવડોદરા મહાનગરપા'લકા 7ારા નગરજનોમા ંશહ3રના સ��ૃધ વારસા �8યે અ'ભ:ચી અને 

સમજ ક3ળવાય તથા આ વારસાના જતન �8યે સા=>ુુળ વાતાવરણ ઉ@ ુથાય તે હ3�થુી િવિવધ કાય��મો=ુ ં

આયોજન કરવામા ંઆABુ ંછે. 
 

 સમD Eજુરાતના સાFં>િૃતક પાટનગર તર+ક3 Gયાિત �ા4ત વડોદરાનો વૈભવી વત�માન મહદ5શ ે

તેના ભAય @તૂકાળને આભાર+ છે. વડોદરામા ંિવI Fતરની અનેકિવધ ઇમારતો અને Fથાપ8યો આવેલા છે. 

વડોદરા મહાનગરપા'લકા આવા Fથાપ8યો અને ઇમારતોના સરંKણ માટ3 કટ+બ�ધ છે. 
 

 સમયાતંર3 વડોદરામા ં દ3શિવદ3શના અનેક મહા=ભુાવોએ �લુાકાત લઇ આ શહ3રને વખાMBુ ં છે. 

અહN એફ. ડ3રવેટ, Pડુ, Qઇુ બરથોRડ, એચ. ક3. ડોરNગ અને ફ3લીચી Sવા મહાન કલાકારોની બનાવેલી 

�િતમાઓ છે. તો સાથ ે સાથ ે આર. એફ. 'ચસોRમ, મેજર ચાRસ� મટં, U નોVસ હ+લ Sવા િવGયાત 

આકWટ3VXસ Yડઝાઇનથી તૈયાર થયેલ ઇમારતો પણ છે. રા[ રિવ વમા� તેમજ નદંલાલ બોઝ Sવા 

જગ�િસ�ધ 'ચ\કારોના અદ@તૂ 'ચ\ોનો બેિમશાલ ખ[નો પણ આ શહ3ર પાસે છે.  
 

 વડોદરાના �8યેક િવFતારમા ં િવIFતર3 હર+ફાઇ કર+ શક3 તેવા ભAય Fમારકો છે પરં� ુ આવા 

Fમારકો, 'ચ\ો, �િતમાઓ અને િવFતારો િવશ ે]દુ વડોદરાના નગરજનો પણ વાક3ફ નથી. આ �8યેક 

િવFતાર અને િશRપ સાથ ે રસ�દ વાતો જોડાયેલી છે. ક3ટલાકં િવFતારોના નામકરણ સાથ ે જોડાયેલી 

ઘટનાઓની વાતો વડોદરાના નગરજનો તર+ક3 આપણને ગૌરવ અપાવે તેવી છે. 
 

 આવા Fથાપ8યો, િશRપો અને 'ચ\ોથી નગરજનો પYર'ચત થાય તેવા આશયથી વડોદરા 

મહાનગરપા'લકાના હ3ર+ટ3જ સેલ 7ારા તાર+ખ ૨૫/૧૧/૨૦૧૫ને eધુવાર3 રા\ે ૮-૩૦ કલાક3 સર સયાUરાવ 

નગરEહૃ ખાતે વડોદરા - [MBુ ંછતા ંઅ[MBુ ંએ િશષ�ક હ3ઠળ એક jkય-lાAય કાય��મ=ુ ંઆયોજન 

કરવામા ંઆABુ ં છે, Sમા ં વડોદરા મહાનગરપા'લકાના હ3ર+ટ3જ સેલના ખાસ ફરજ પરના અિધકાર+ lી 

રાSmj શાહ શહ3રના િવFતારો, િશRપો, �િતમાઓ અને મહા=ભુાવો િવશ ે માYહતી આપશ.ે આ �સગેં 

વડોદરાના વારસા પર બનાવેલ એક YફRમ, શહ3રના િવિવધ Fમારકોને સમાવી લેતી સગંીતમય ડ+.વી.ડ+ 

તથા મહારા[ સયાUરાવને સાકંળ+ લેતી િવડ+યો પણ બતાવવામા ંઆવશ.ે                      ૨... 
 
 



૨. 
 

 આ ઉપરાતં સર સયાUરાવ નગરEહૃના ફોયરમા ંલગભગ ૯૦ Sટલી પેનRસ=ુ ં[હ3ર �દશ�ન 

પણ કરવામા ં આવશ ે Sમા ં વડોદરાના લગભગ ૧૦૦ વષ� �ૂના ફોટોDાoસ તથા હ3ર+ટ3જ ઇમારતોની 

િવગતો, S તે Fથળના ઇિતહાસ અને Fથળ pFથિત દશા�વતા નકશાઓ સાથે ર�ૂ કરવામા ંઆવશ.ે   
 

 િવશષેમા ંવડોદરા Sને માટ3 ગૌરવ લઇ શક3, તેવી ઇમારતોના ઘડવૈયા lી આર.એફ. 'ચસોRમના 

અદ@તૂ કાયqને સાકંડ+ લે� ુ ંએક અનો]ુ ં�દશ�ન પણ સયાUબાગમા ંહ3Rથ rB'ુઝયમ (સફ3દ બગંલો) ખાતે 

યોજવામા ંઆવનાર છે. 
 

 મહાનગરપા'લકા 7ારા આયોuજત આ િન:vRુક કાય��મમા ંસૌ નગરજનોને પધારવા િવનતંી છે.  

---------------------------------------------------                                       
                                                                                                                             
                                                                             વડોદરા મહાનગરપા'લકા  

                                                                             જનસપંક� િવભાગ, 

                                                                             તા. ૨૩-૧૧-૨૦૧૫ 

�િત, 

ત\ંીlી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોVત �ેસનોટ આપના દw િનક વત�માનપ\મા ં�િસ�ધ કરવા િવનતંી છે.  
 

 

                                                                                     જનસપંક� અિધકાર+  

                                                                                      મહાનગરપા'લકા  

                                                                                          વડોદરા 
 

 
 
 
 
 


