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

ભાગ#પે તાર�ખ ૨૬/૦૫/૨૦૧૬ને +#ુવારના રોજ વાસણા ગામ ખાતે -દા. #. ૪૩.૧૮ લાખના ખચ4 પેવર 5લોક લગાવવા6ુ ં

ખાત78ુતૂ: તેમજ ગો;ી રોડ, એસ.ટ�. કોલોની પાસે -દા. #. ૧.૪૮ કરોડના ખચ4 તૈયાર થનાર નવીન @ક�ટAગ રAક6ુ ંખાત78ુતૂ: 

+જુરાત સરકારના નાણા,ં ઊC: અને પેDોક�િમકEસ િવભાગના માનનીય મ;ંી Fી સૌરભભાઇ પટ�લના વરદ હ@તે યોજવામા ં

આIJુ.ં  
 

કાય:Kમ Lસગેં Lાસંગક ઉદબોધન કરતા માનનીય મ;ંી Fી સૌરભભાઇ પટ�લે મહાનગરપાલકાની કામગીર�ને 

બરદાવતા જણાIJુ ંક� વડોદરા શહ�રના પિOમ િવ@તારની Cહ�ર જનતાને @ક�ટAગને લગતી રમત-ગમતોનો લાભ મળે તેમજ 

શૈRણીક/સા@ંSૃિતક, આરોVય �રુRા, સામાWજક િવગેર� Cહ�ર સવલતો જળવાઇ રહ� તથા નાગXરકો માટ� િવિવધ @ક�ટAગને લગતી 

@પધા:ઓ6ુ ંઆયોજન થઇ શક� તે હ�Zસુર ગો;ીરોડ, એસ.ટ�.કોલોની પાસે નવીન @ક�ટAગ-રAક બનાવવા6ુ ંઆયોજન કર�લ છે. 

નવીન @ક�ટAગ રAકમા ંનાગXરકો માટ� અલગથી વોક-વે તથા જોગAગ D�ક6ુ ંઆયોજન, LેRકો માટ� �આુયોWજત બઠેક Iયવ@થા 

તેમજ વોક કરનાર િસનીયર િસટ�ઝન માટ� વોક-વેને સમાતંર આર.સી.સી. બાકડા સહ6ુ ં]લાનAગ કર�લ છે તથા રમતવીરો માટ� 

હ�Eથક�ર ટ�કર #મ સહ6ુ ંઆયોજન કર�લ છે. આ @ક�ટAગ રAક બનવાથી આ િવ@તારના નાગXરકોની �િુવધાઓમા ંવધારો થશે. 

   

@વાગત Lવચન કરતા માનનીય Fી ભરતભાઇ ડાગંર� સૌને આવકારતા જણાIJુ ં ક� વડોદરા મહાનગરપાલકા �ારા 

XદનLિતXદન શહ�ર�જનોની �િુવધાઓમા ંઉ^રો^ર વધારો કરવામા ંઆવે છે. શહ�ર�જનોને વ_ ુસાર� સવલતો મળ� રહ� તે માટ� 

મહાનગરપાલકા સતત કાય:રત રહ� છે, .ને કારણે શહ�ર સવા̀ગી િવકાસ તરફ આગળ વધી રbુ ંછે. 

  

કાય:Kમ Lસગેં માનનીય મ;ંી Fી સૌરભભાઇ પટ�લ સXહત વડોદરા શહ�રના માનનીય મેયર Fી ભરતભાઇ ડાગંર, 

માનનીય ધારાસcય Fી dતેefભાઇ �ખુડ�યા, gડુાના માનનીય અhયR Fી એન.વી.પટ�લ, +જુરાત રાiય નાગXરક jરુવઠા 

િનગમ લી. ના માનનીય અhયR Fી kપેૂefભાઇ લાખાવાલા, માનનીય ડ�]Jટુ� મેયર Fી યોગેશભાઇ પટ�લ, @થાયી સિમિતના 

માનનીય અhયRા ડૉ. dગીશાબેન શેઠ, માનનીય mJિુનિસપલ કિમશનર Fી એચ.એસ.પટ�લ, િવ@તારના માનનીય mJિુનિસપલ 

સભાસદFીઓ,mJિુનિસપલ અિધકાર�ગણ, શહ�ર�જનો,આમિં;ત મહ�માનો, મહા6ભુાવો, વગેર� મોટ� સnંયામા ંઉપo@થત રpા હતા.ં  
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