
  

વડોદરા મહાનગરપાલકા 
 

 

�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� �િતવષ!ની "મ ચા$ ુસાલે 

પણ વડોદરા મહાનગરપાલકા 'ારા શહ�ર )તરની ગરબા )પધા!+ ુ ંતાર�ખ ૨૮,૨૯ સ/ટ�1બર ૨૦૧૬ અન ે

તાર�ખ ૦૧/૧૦/૨૦૧૬ના રોજ મહા6મા ગાધંી નગર7હૃ  ખાતે આયોજન કરવામા ંઆ9:ુ ંછે.  
 

         આ વષ< ગરબા મહો6સવમા ંશહ�રની ૨૯ સ)ંથાઓએ ભાગ લીધો છે. ગરબા )પધા! �ાચીન તથા 

અવા!ચીન એમ બે િવભાગમા ં રAુ થશ.ે �ાચીન િવભાગમા ં �થમ આવનાર Bુકડ�ને વડોદરા 

મહાનગરપાલકા તરફથી D.૧૭,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ તથા )વ. લલીતચHં મગનભાઇ પટ�લ ની )Iિૃત મા ં

Jી અ+જુભાઇ પટ�લ તરફથી D.૨૫૦૧/-  રોકડ ઇનામ,  �ીતી ફોટોLાફસ! તરફથી ફરતી દ�પમાળા, )વ 

Jીમતી જNમુતીબેન બસંીલાલ શાહની )Iિૃતમા ંફરO ુ ં િશPડ , )વ Jીમતી �ેમીલાબેન QૃRSકાતં મહ�તાની 

)Iિૃતમા ંફરO ુ ં િશPડ અન ે “સ)ંQૃિત” સ)ંથા અલકાVરુ� તરફથી નોન ર�ટન<બલ િશPડ, �ાચીન િવભાગમા ં

W'તીય આવનાર Bુકડ�ને વડોદરા મહાનગરપાલકા તરફથી D.૧૨,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ, ઉY! ફાઉZડ�શન 

તરફથી ફરO ુ ં િશPડ તથા D.૨૫૦૦/- રોકડ ઇનામ અને “સ)ં[ૃિત” સ)ંથા અલકાVરુ� તરફથી નોન 

ર�ટન<બલ િશPડ અને �ાચીન િવભાગમા ં O\ૃીય આવનાર Bુકડ�ને વડોદરા મહાનગરપાલકા તરફથી 

D.૭,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ તથા ફરO ુ ંિશPડ અને “સ)ંQૃિત” સ)ંથા અલકાVરુ� તરફથી નોન ર�ટન<બલ િશPડ 

આપવામા ંઆવશ.ે 
 

           અવા!ચીન િવભાગમા ં�થમ આવનાર Bુકડ�ને વડોદરા મહાનગરપાલકા તરફથી D.૧૭,૦૦૦/- 

રોકડ ઇનામ તથા )વ. લલીતચHં મગનભાઇ પટ�લ ની )Iિૃતમા ંJી અ+જુભાઇ પટ�લ તરફથી D.૨૫૦૧/- 

રોકડ ઇનામ તથા )વ. મગનભાઇ શકંરભાઇ પટ�લની )Iિૃતમા ંફરO ુ ંિશPડ અને “સ)ં[ૃિત” સ)ંથા અલકાVરુ� 

તરફથી નોન ર�ટન<બલ િશPડ, અવા!ચીન  િવભાગમા ંW'તીય આવનાર Bુકડ�ને વડોદરા મહાનગરપાલકા 

તરફથી D.૧૨,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ, ઉY! ફાઉZડ�શન તરફથી ફરO ુ ં િશPડ તથા D.૨૫૦૦/- રોકડ ઇનામ 

અને “સ)ંQૃિત” સ)ંથા અલકાVરુ� તરફથી નોન ર�ટન<બલ િશPડ અને અવા!ચીન િવભાગમા ંO\ૃીય આવનાર 

Bુકડ�ને વડોદરા મહાનગરપાલકા તરફથી D.૭,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ તથા ફરO ુ ં િશPડ અને  “સ)ંQૃિત” 

સ)ંથા અલકાVરુ� તરફથી નોન ર�ટન<બલ િશPડ, �ાચીન અને અવા!ચીન બનંે  િવભાગમા ંઓવર ઓલ 

�થમ આવનાર Bુકડ�ને )વ. ક+ભુાઇ ]�સવાલાની )Iિૃતમા ંફરO ુ ં િશPડ, )વ. લલીતચHં મગનભાઇ પટ�લ 

ની )Iિૃતમા ંફરO ુ ંિશPડ અને “સ)ં[ૃિત” સ)ંથા અલકાVરુ� તરફથી નોન ર�ટન<બલ િશPડ આપવામા ંઆવશ.ે 
 

             ગરબા )પધા!મા ં ભાગ લેનાર �6યેક સ)ંથાને વડોદરા મહાનગરપાલકા તરફથી �ો6સાહન 

ઇનામ તર�ક� D.૫૦૦૦/- તથા પછાત િવ)તારની �6યેક સ)ંથાને D. ૧૦૦૧/- વધારાના �ો6સાહન તર�ક� 

આપવામા ંઆવશે.   



 

            ^િતમ )પધા! તાર�ખ ૦૧/૧૦/૨૦૧૬ના રોજ સા"ં ૫-૦૦ કલાક� મહા6મા ગાધંી નગર_હૃ 

ખાતે યોજવામા ંઆવશ.ે "મા ં )પધા! Vરુ� થયા બાદ માનનીય મેયJી ભરતભાઇ ડાગંરના વરદ હ)ત ે

ઇનામ િવતરણ કરવામા ંઆવશ.ે  ^િતમ )પધા!મા ં�ાચીન તથા અવા!ચીન િવભાગમા ં�થમ આવનાર 

Bુકડ�ને રા`ય )તરના ગરબા મહો6સવમા ંભાગ લેવાનો રહ�શ.ે 
 

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

                                                                                            વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                            જનસપંક! િવભાગ, 

                                                                                            તા.૨૭-૦૯-૨૦૧૬ 

�િત, 

તaંીJી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોbત �ેસનોટ આપના દc િનક વત!માનપaમા ં�િસdધ કરવા િવનતંી છે. 
 

                                     જનસપંક! અિધકાર�  

                                                                                               મહાનગરપાલકા 

                                                                                                  વડોદરા 
 

 

 
 


