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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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 'ારા (દા)જત +. ૧૦૧.૪૩ કરોડના િવિવધ કામો1ુ ં

લોકાપ2ણ અને 3ભુારંભ 4જુરાત સરકારના આરો5ય,તબીબી િશ6ણ,પ7રવાર ક8યાણ,માગ2 અને મકાન,પાટનગર યોજના િવભાગના 

માનનીય મ:ંી;ી નીિતનભાઇ પટ�લના વરદ હ=તે તાર�ખ ૨૫-૦૪-૨૦૧૫, શિનવારના રોજ સાંA ૫-૩૦કલાક� સર સયાBરાવ 

નગર4હૃ,અકોટા,વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆવેલ છે. 

• (દાBત +. ૧૬.૫૯ કરોડના ખચG શહ�ર� ગર�બ આવાસ યોજના BSUP (તગ2ત તૈયાર થયેલ ૩૨૦ 

આવાસો1ુ ંલોકાપ2ણ. 

• (દાBત +. ૫૩.૭૫ કરોડના ખચG JKુયમ:ંી 4હૃ યોજના (તગ2ત =લમ ર�હ�બીલીટ�શન તેમજ PPP-2013ની 

પોલીસી અLવયે Mીન ફ�8ડ LIC તથા MIG =ક�મ હ�ઠળ તૈયાર થયેલ ૪૦૦ આવાસોનો ફાળવણી Qો. 

• (દાBત +. ૫.૩૬ કરોડના ખચG સોમાતળાવથી તરસાલી ટાકં� !ધુી નાખેલ એચ.એસ.ફ�ડર લાઇનનો 

3ભુારંભ. 

• (દાBત +. ૫.૦૦ કરોડના ખચG ERDA ર�પોટ2  આધા7રત !ધુારા વધારા સ7હતની તૈયાર પપંSગ મશીનર�1ુ ં

લોકાપ2ણ. 

• (દાBત +. ૪.૫૦ કરોડના ખચG પોઇચા RCW પપંSગ (SETC)1ુ ંલોકાપ2ણ. 

• (દાBત +. ૪.૦૮ કરોડના ખચG ફાજલVરુ RCW પપંSગ (SETC)1ુ ંલોકાપ2ણ. 

• (દાBત +. ૩.૩૧ કરોડના ખચG માજંલVરુ ટાઉનશીપથી વડસર ર�8વે XYજ !ધુી નાખેલ ડ�.આઇ.નળ�કા કાય2રત 

કરવાનો 3ભુારંભ. 

• (દાBત +. ૨.૩૫ કરોડના ખચG નવીન ખર�દ�લ Zહ�કલ ફોમ ટ�Lકર-૩ નગં અને ર�=[ ુવાન-૧ નગં1ુ ંલોકાપ2ણ. 

• (દાBત +. ૧.૬૫ કરોડના ખચG માણેકપાક2  APS1ુ ંલોકાપ2ણ. 

• (દાBત +. ૪.૮૪ કરોડના ખચG િસ\ધનાથ તળાવના ]^ટુ�ફ�ક�શન કામનો 3ભુારંભ.   
 

 આ _સગેં  JKુય અિતિથ તર�ક� માનનીય સસંદસ�ય;ી,વડોદરા ;ીમતી રંજનબેન ભ` તથા અિતિથ િવશેષ તર�ક� 

માનનીય ધારાસ�યો સવ2;ી BતેLbભાઇ !ખુડ�યા, ;ી યોગેશભાઇ પટ�લ, ;ી રાALbભાઇ િ:વેદ�, ;ીમતી મનીષાબેન વક�લ,  

cડુાના માનનીય અ\ય6;ી એન.વી.પટ�લ, 4જુરાત રાdય નાગ7રક Vરુવઠા િનગમ Xલિમટ�ડના માનનીય અ\ય6;ી eપેૂLbભાઇ 

લાખાવાલા ઉપg=થત રહ�શે. 

        સૌ શહ�ર�જનોને આ કાય2iમમા ંપધારવા jહ�ર િનમ:ંણ છે.   

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

                                                                                 વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                 જનસપંક2  િવભાગ, 

                                                                                 તા.૨૪-૦૪-૨૦૧૫ 
                                 
_િત, 

ત:ંી;ી, 

---------                                                                                         જનસપંક2 અિધકાર� 

વડોદરા.                                                                                      મહાનગર સેવા સદન  

ઉપરોkત _ેસનોટ આપના દl િનક વત2માનપ:મા ં_િસ\ધ કરવા િવનતંી છે.                          વડોદરા  
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¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø 
વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� 4જુરાત સરકારના 

રમતગમત,^વુા અને સા=ંmિૃતક _cિૃnઓ િવભાગના =પોટસ2 ઓથોર�ટ� ઓફ 4જુરાત 'ારા તાર�ખ ૨૮-૦૪-

૨૦૧૫ થી તાર�ખ ૧૮-૦૫-૨૦૧૫ દરpયાન ખેલ મહાmંુભના િવAતા રમતવીરો માટ� આયો)જત સમર કોXચqગ 

ક�pપનો 3ભુારંભ 4જુરાત સરકરના નાણા,ંઊj2 અને પsેોક�િમક8સ,ખાણ ખનીજ,mુ7ટર ઉtોગ,મીઠા 

ઉtોગ,છાપકામ અને લેખન સામMી,આયોજન,_વાસન,નાગ7રક ઉuયન િવભાગના માનનીય મ:ંી ;ી 

સૌરભભાઇ પટ�લના વરદ હ=તે તાર�ખ ૨૭-૦૪-૨૦૧૫, સોમવારના રોજ સાAં ૬-૦૦ કલાક� માજંલVરુ 

રમતગમત સmુંલ,માજંલVરુ,વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆવેલ છે. 

 આ _સગેં  JKુય અિતિથ તર�ક� માનનીય સસંદસ�ય;ી,વડોદરા ;ીમતી રંજનબેન ભ` તથા અિતિથ 

િવશષે તર�ક� માનનીય ધારાસ�યો સવ2;ી BતેLbભાઇ !ખુડ�યા, ;ી યોગેશભાઇ પટ�લ, ;ી રાALbભાઇ િ:વેદ�, 

;ીમતી મનીષાબેન વક�લ,  cડુાના માનનીય અ\ય6;ી એન.વી.પટ�લ, 4જુરાત રાdય નાગ7રક Vરુવઠા 

િનગમ Xલિમટ�ડના માનનીય અ\ય6;ી eપૂLેbભાઇ લાખાવાલા ઉપg=થત રહ�શ.ે 

        સૌ શહ�ર�જનોને આ કાય2iમમા ંપધારવા jહ�ર િનમ:ંણ છે.   

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

                                                                                 વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                 જનસપંક2 િવભાગ, 

                                                                                 તા.૨૪-૦૪-૨૦૧૫ 
                                 
_િત, 

ત:ંી;ી, 

--------- 

વડોદરા. 

ઉપરોkત _ેસનોટ આપના દl િનક વત2માનપ:મા ં_િસ\ધ કરવા િવનતંી છે.  
 
 

                                      જનસપંક2 અિધકાર�  

                                                                                   મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                          વડોદરા 

 

 


