
 
 

 

વડોદરા મહાનગરપાલકા 

�ેસનોટ :- 
 વડોદરા મહાનગરપા�લકા ની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક! આજરોજ તાર�ખ ૨૫-૦૧-૨૦૧૬ને સોમવાર! સવાર! ૮-૩૦ કલાક! વડોદરા 

શહ!રમા ં �+થાિપત મહા.ભુાવોની �િતમાઓને +વ2છ કર� વડોદરા મહાનગરપા�લકાના માનનીય મેયર 3ી ભરતભાઇ ડાગંર સ5હતના હો6ેદાર3ીઓની 

ઉપ8+થિતમા ંતેમજ સબંિંધત િવ+તારના માનનીય ધારાસ:ય3ીઓ અને માનનીય ;<િુનિસપલ સભાસદ3ીઓની ઉપ8+થિતમા ં=>ુપાજં�લ અપ?ણ કરવામા ંઆવી. 
  
 સયાAબાગ પાસે સયાA સક?લ ખાતે સર સયાAરાવ ગાયકવાડની �િતમાને માનનીય મેયર 3ી ભરતભાઇ ડાગંરની ઉપ8+થિતમા ં +વ2છ કર� 

=>ુપાજં�લ અપ?ણ કરવામા ંઆવી. આ �સગેં માનનીય ;<િુનિસપલ કિમશનર 3ી એચ.એસ.પટ!લ સ5હત માનનીય =વૂ? મેયર 3ી ભરતભાઇ શાહ, માનનીય 

;<િુનિસપલ સભાસદ3ીઓ, ;<િુનિસપલ અિધકાર�ગણ, િવિવધ સ+ંથાઓના �િતિનિધ3ીઓ, શહ!ર�જનો વગેર! મોટ� સEંયામા ંઉપ8+થત રFા હતા.ં  
 

સયાAગજં 8+થત સરદાર વGલભભાઇ પટ!લની �િતમાને માનનીય સસંદસ:ય 3ીમતી રંજનબેન ભHIની ઉપ8+થિતમા ં+વ2છ કર� =>ુપાજં�લ અપ?ણ 

કરવામા ંઆવી. ર!સકોષ? ખાતે ડૉ. બાબાસાહ!બ Lબેડકરની �િતમાને માનનીય ધારાસ:ય 3ી AતેMNભાઇ Oખુડ�યાની ઉપ8+થિતમા ં +વ2છ કર� =>ુપાજં�લ 

અપ?ણ કરવામા ંઆવી. મહાPમા ગાધંીનગરQહૃ પાસે �+થાિપત મહાPમા ગાધંીની �િતમાને તેમજ S<બુીલીબાગ ખાતેની ભગવાન TUુધની �િતમાને માનનીય 

ધારાસ:ય 3ી યોગેશભાઇ પટ!લની ઉપ8+થિતમા ં +વ2છ કર� =>ુપાજં�લ અપ?ણ કરવામા ંઆવી. શહ�દ ચોક Mયાયમ5ંદર પાસેની શહ�દ વીર ભગતિસVહની 

�િતમાને માનનીય ધારાસ:ય 3ી રાWMNભાઇ િXવેદ�ની ઉપ8+થિતમા ં+વ2છ કર� =>ુપાજં�લ અપ?ણ કરવામા ંઆવી. ર!સકોષ? ખાતે વીર સાવરકરની �િતમાને 

માનનીય ધારાસ:ય 3ીમતી મનીષાબેન વક�લની ઉપ8+થિતમા ં +વ2છ કર� =>ુપાજં�લ અપ?ણ કરવામા ંઆવી. બદામડ� બાગ ખાતે +વામી િવવેકાનદંની 

�િતમાને Qજુરાત રાSય નાગ5રક =રુવઠા િનગમના માનનીય અUયZ 3ી [પેૂMNભાઇ લાખાવાલાની ઉપ8+થિતમા ં+વ2છ કર� =>ુપાજં�લ અપ?ણ કરવામા ંઆવી. 

વડ�વાડ� ખાતે OભુાષચMN બોઝની �િતમાને ]ડુાના માનનીય અUયZ 3ી એન.વી.પટ!લની ઉપ8+થિતમા ં+વ2છ કર� =>ુપાજં�લ અપ?ણ કરવામા ંઆવી. ફતેગજં 

ખાતે મહારાણા �તાપની �િતમાને ડ!_<ટુ� મેયર 3ી યોગેશભાઇ પટ!લની ઉપ8+થિતમા ં +વ2છ કર� =>ુપાજં�લ અપ?ણ કરવામા ંઆવી. ચકલી સક?લ પાસે 

�+થાિપત મહા.ભુાવો રા`રામ મોહનરાય, રા>a�ય શાયર ઝવેરચદં મેઘાણી અને લોકનાયક જય�કાશ નારાયણની �િતમાને +થાયી સિમિતના માનનીય 

અUયZા 3ીમતી ડૉ. Aગીશાબેન શેઠની ઉપ8+થિતમા ં+વ2છ કર� =>ુપાજં�લ અપ?ણ કરવામા ંઆવી. સયાAબાગ ખાતે છXપિત િશવાAની �િતમાને Qજુરાત 

�દ!શ ભાજપા મહામXંી 3ી શcદશરણ deભHની ઉપ8+થિતમા ં +વ2છ કર� =>ુપાજં�લ અપ?ણ કરવામા ંઆવી. વાઘોડ�યા રોડ પર પ5રવાર ચાર ર+તા પાસે 

�+થાિપત +વામી િવવેકાનદંની �િતમાને માનનીય ;<િુનિસપલ સભાસદ 3ી શૈલેષભાઇ મહ!તાની ઉપ8+થિતમા ં+વ2છ કર� =>ુપાજં�લ અપ?ણ કરવામા ંઆવી. 

Sયાર! Oભુાન=રુા ખાતે ઝાસંીની રાણી લgમીબાઇની �િતમાને માનનીય ;<િુનિસપલ સભાસદ 3ી રાWશભાઇ આયર!ની ઉપ8+થિતમા ં +વ2છ કર� =>ુપાજં�લ 

અપ?ણ કરવામા ંઆવી. 
 

ક!MN સરકાર hારા +વ2છ ભારત અ�ભયાન શi કરવામા ંઆવેલ છે. તેના સદંભ?મા ંવડોદરા શહ!રમા ં�+થાિપત મહા.ભુાવોની �િતમાઓને તથા તેની 

આસપાસના િવ+તાર +વ2છ રહ! તેવા આશયથી વડોદરા મહાનગરપા�લકા hારા એક અ�ભયાનiપે આ શiઆત કરવામા ંઆવી છે Wમા ં સૌ નગરજનોને પણ 

જોડાઇને વડોદરા શહ!રને વk ુ+વ2છ અને રમણીય બનાવવા સહભાગી થવા અ.રુોધ કરવામા ંઆવે છે. શહ!રમા ં�+થાિપત મહા.ભુાવોની �િતમાઓને +વ2છ 

કરવાના આ કાય?મા ંિવિવધ સ+ંથાઓ પણ મોટા �માણમા ંજોડાઇ હતી.    

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

                                     વડોદરા મહાનગરપા�લકા 

                                                                                                                           જનસપંક?  િવભાગ, 

                                                                                                                           તા.૨૫-૦૧-૨૦૧૬ 

�િત, 

તXંી3ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોlત �ેસનોટ આપના દm િનક વત?માનપXમા ં�િસUધ કરવા િવનતંી છે.  

                                                                                                                            જનસપંક?  અિધકાર�  

                                                                                                                             મહાનગરપા�લકા  

                                                                                                                                  વડોદરા 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

વડોદરા મહાનગરપાલકા 

�ેસનોટ :- 

 

 વડોદરા મહાનગરપા�લકા ની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક! ભારતના ૬૭મા �`સoાક 5દને 

વડોદરા મહાનગરપા�લકા hારા Uવજવદંનનો કાય?pમ માનનીય મેયર 3ી ભરતભાઇ ડાગંરના વરદ હ+તે તાર�ખ 

૨૬-૦૧-૨૦૧૬ને મગંળવારના રોજ સવાર! ૯-૩૦ કલાક! છXપિત િશવાA મહારાજની �િતમાને પાસે, ;<ઝુીયમની 

પાછળ, સયાAબાગ, વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆવેલ છે. 
 

સૌ શહ!ર�જનોને આ કાય?pમમા ંપધારવા `હ!ર િનમXંણ છે.   

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

 

                      વડોદરા મહાનગરપા�લકા 

                                                                                        જનસપંક?  િવભાગ, 

                                                                                        તા.૨૫-૦૧-૨૦૧૬ 

�િત, 

તXંી3ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોlત �ેસનોટ આપના દm િનક વત?માનપXમા ં�િસUધ કરવા િવનતંી છે.  

                                                                                           જનસપંક?  અિધકાર�  

                                                                                           મહાનગરપા�લકા  

                                                                                                વડોદરા 
 

 


