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વડોદરામહાનગરપાલકાનીઅખબાર�યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક�,વડોદરા મહાનગરપાલકા �ારા વડોદરા 

શહ�રના લોકોને િવિવધ "કારના #ણકાર� મળ� રહ� એ હ�&થુીતા. ૨૭/૫/૨૦૧૬ થી ૩૧/૦૫/૨૦૧૬ 3ધુી 

નવલખી4ાઉ6ડમા ં રા78�ય 9:ુતક મેળાની સાથે સાથે સા:ં<ૃિતક કાય>?મો@ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે.આ 9:ુતક 

મેળામા ં દર�ક વગ>ના, નાના બાળકો થી સીનીયરસીટ�ઝનો 3ધુીની Cમરના તમામ DયEFતઓ ભાગ લે તે Iજુબ@ુ ં

આયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. આ 9:ુતક મેળો યોજવાનો IJુય ઉKેશ વડોદરા શહ�રનાલોકોના Lાન, કૌશNય, વાચંન 

Pચીતેમજ વાચંન Qમતામા ંવધારો થાય એ Iજુબ@ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. 

આરા78�ય 9:ુતક મેળામા ં તા. ૨૭-૦૫-૨૦૧૬ ના રોજ બપોર 3ધુીમા ં લગભગ ૨ હ#ર થી ૨.૫ હ#ર 

નાગર�કોએઉSસાહભેરભાગ લીધેલ હતો. આ સાથે સા:ં<ૃિતક કાય>?મ@ુ ંપણ આયોજન રાખાવમાઆંDTહુ&.ુ Uમા ં૪-૦૦ 

વાWયાથી Xી ગણવતં શાહ,અમીષZીપાઠ�, અ&લુ 9રુોહ�ત તથા :થાિનક કલાકારોએ "વચનો �ારા શહ�રનાનાગર�કોને 

મZંIWુધ કર� દ�ધા હતા અને શહ�રનાનાગર�કોનો સારો "િતસાદ જોવા મ\યો હતો.  

હવે પછ� તા. ૨૮-૦૫-૨૦૧૬ ને શિનવારના રોજ સા:ં<ૃિતક કાય>?મો યોજવામા ં આવનાર છે. Uમા(ં૧) 

મહાનગરપાલકાના Xી રા`ુભાઇ શાહ �ારા “વડોદરાના ઇિતહાસ” પર "વચનનો કાય>?મ. (૨) “ચZલેખા: સામિયકો 

થી સાeહSય”, પર લેખક Xી અજય ઉમટ, Xીમતી પી6ક� દલાલ અને હ�ર�ન શાહ �ારા"વચનનો કાય>?મ. (૩) “સાeહSય: 

કલ આજ ઔર કલ” િવષય પર Xી <ૃ7ણકાતંઉનાડકટ,Xી ભાWયેશgહા અને Xીમતીસોનલ પડંhા �ારા DયાJયાન 

આપવામા ંઆવશે અન ે(૪) “iી સાeહSય: iી સાeહSયમા ંઆSમકથાનો jશ” િવષય પર Xીમતી કાજલ ઓઝા-વૈl �ારા 

DયાJયાન આપવામા ંઆવશે.  

તા. ૨૯-૦૫-૨૦૧૬ ને રિવવારના રોજ સા:ં<ૃિતક કાય>?મમા ં (૧) “મહારાજ” થી “ગોડફાધર” : સoનથી 

અ@સુoન 3ધુી િવષય પર Xી સૌરભ શાહ અને સચંાલક Xી દ�વાગં ભp �ારા DયાJયાનો કાય>?મ (૨) “સાeહSય,િસનેમા 

અને :વqછતા” િવષય પર Xી U. ડ�. મUઠ�યા, Xી &ષુાર rFુલા અને શીશીરરામવત �ારા DયાJયાનો કાય>?મ અને 

(૩) “મનના sલોક” િવષય પર Xી મકરંદ Iસુળે, Xી અિમત ઠtર અને ટ�મ તથા Xી સૌરભ શાહ �ારા DયાJયાનો 

કાય>?મ રાખેલ છે.  

ઉપરોFત િવિવધ કાય>?મોમાસંાeહSય, સગંીત અને કલાનો ભDય વારસો િવસરાય ન #ય તેવો 9:ુતક, િવચાર 

અને િવચારકના એવા િZવેણીસગંમમાલંાભલેવા, Iલુાકાત લેવા વડોદરા શહ�રની #હ�ર જનતાને આમZંણ છે. 

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

                                                                                            વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                            જનસપંક> િવભાગ, 

                                                                                            તા.૨૭-૦૫-૨૦૧૬ 

"િત, 

તZંીXી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોFત "ેસનોટ આપના દu િનક વત>માનપZમા ં"િસvધ કરવા િવનતંી છે.          જનસપંક> અિધકાર�  

                                                                                               મહાનગરપાલકા   

                                                                                                   વડોદરા 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


