
  

સને-૨૦૨૩ ના વષ દર  યાન વડોદરા 
મહાનગરપાિલકાની કચેરીઓ માટે હેર ર ઓ 
તથા મર યાત ર ઓ હેર કરવા બાબત.  

વડોદરા મહાનગરપાિલકા 
 યિુન.કિમ  નર ીની કચરેી, 
સામા  ય વહીવટ િવભાગ, 

પ રપ  અંક/૨૦/૨૨-૨૩ 
 તાઃ૨૧-૧૨-૨૦૨૨ 

સા.વ.િવ. .નં. ૩૦૫/ તાઃ૨૧-૧૨-૨૦૨૨.  
વંચાણે લીધાઃ 
૧) ગુજરાત સરકાર, સા.વ.િવ. હેરનામા માકં-GS/16/2022/PHD/102022/603/GH Dt.05-11-2022 
૨) વમન,સામા ય સભા ઠરાવ અંક-૧૯૭/તા.૧૨-૦૩-૧૯૯૬ 
.................................................................................................................................. 

ભાગ-૧ 
હેર ર ઓ - ૨૦૨૩. 

વડોદરા મહાનગરપાિલકામાં ૨૦૨૩ ના વષ દર યાન નીચેના દવસોને કચેરીઓ માટે હેર ર  તરીકે હેર કરે છે. 
મ હેર ર નંુ નામ  તારીખ વાર 

1. સ ાક દન  ૨૬ યુઆરી- 2023 ગુ વાર 
2. મહાિશવરા ી (મહા વદ-૧૪) ૧૮ ફે ુઆરી-૨૦૨૩ શિનવાર 
3. હોળી બી  દવસ (ધુળેટી)  ૦૮ માચ-૨૦૨૩ બુધવાર 
4. ચેટીચાદં ૨૨ માચ-૨૦૨૩ બુધવાર 
5. ી રામ નવમી (ચૈ  સદુ-૯) ૩૦ માચ-૨૦૨૩ ગુ વાર 
6.  મહાવીર જ મ ક યાણક ૦૪ એિ લ-૨૦૨૩ મંગળવાર 
7. ગુડ ાઇડે ૦૭ એિ લ-૨૦૨૩ શુ વાર 
8.  ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરનો જ મ દન ૧૪ એિ લ-૨૦૨૩ શુ વાર 

9. બકરી ઇદ(ઇદ-ઉલ-અદહા) ૨૯ જુન-૨૦૨૩ ગુ વાર 
10. મહોરમ (આશૂરા) ૨૯ જુલાઈ-૨૦૨૩ શિનવાર 
11. વાતં ય દન ૧૫ ઓગ ટ-૨૦૨૩ મંગળવાર 

12. પારસી નૂતન વષ દન (પતેતી)(પારસી શહેનશાહી) ૧૬ ઓગ ટ – ૨૦૨૩ બુધવાર 

13. ર ાબંધન ( ાવણ સુદ ૧૪/૧૫) ૩૦ ઓગ ટ – ૨૦૨૩ બુધવાર 

14. જ મા મી ( ાવણ વદ-૮) ૦૭ સ ટે બર-૨૦૨૩ ગુ વાર 

15. સંવ સરી (ભા પદ સદુ-૪) (ચતુથ  પ ) ૧૯ સ ટે બર– ૨૦૨૩ મંગળવાર 

16. ઇદ-એ-િમલાદ- બી (બારા વફાત મહમદ પયગબંર સાહેબનો જ મ દન) ૨૮ સ ટે બર-૨૦૨૩ ગુ વાર 
17. મહા મા ગાધંીનો જ મ દન ૨ ઓ ટોબર- ૨૦૨૩ સોમવાર 
18. દશેરા (િવજય દશમી ) (આસો સુદ-૧૦) ૨૪ ઓ ટોબર - ૨૦૨૩ મંગળવાર 
19. સરદાર વ ભભાઇ પટેલનો જ મ દન ૩૧ ઓ ટોબર-૨૦૨૩ મંગળવાર 
20. નૂતન વષ દન-િવ મ સંવત-૨૦૭૯, બેસતંુ વષ  (કારતક સુદ-૧) ૧૪ નવે બર-૨૦૨૩ મંગળવાર 
21. ભાઇબીજ (કારતક સુદ-૧/૨) ૧૫ નવે બર-૨૦૨૩ બુધવાર 
22. ગુ નાનક જયંિત (કારતક સદુ-૧૫ )  ૨૭ નવે બર -૨૦૨૩ સોમવાર 
23. નાતાલ ૨૫ ડસે બર-૨૦૨૩ સોમવાર 

ન ધઃ-૧.નીચેની ર ઓ બી  અને ચોથા શિનવારે તથા રિવવારે આવતી હોવાથી હેર ર ના દવસ તરીકે હેર કરેલ નથી. 
મ હેર ર નંુ નામ તારીખ વાર 

૧. મકરસં ાંિત  ૧૪ યુઆરી-૨૦૨૩ બી  શિનવાર 
2. સર સયા રાવ ગાયકવાડની જ  મ જયંિત 11 માચ-૨૦૨3 બી  શિનવાર 

૩. (૧) ભગવાન ી પરશુરામ જયંતી (વૈશાખ સુદ-૩) ૨૨ એિ લ-૨૦૨૩ 
 

ચોથો શિનવાર
 
  

( ૨)રમઝાન ઇદ (ઇદ-ઉલ- ફ ) (શ વાલ-૧ લો)  
(મુ લીમ િશયા અને સુ ી)  

૪. દવાળી ( દપાવલી)  (આસો વદ-૩૦) ૧૨ નવે બર- ૨૦૨૩ રિવવાર 
 

ન ધઃ-૨.  ઉપર હેર કરેલ મુિ લમ ધમની કોઇપણ ર ઓ હેર કરેલા દવસ ેઆવતી ન હોય તો, તે તહેવાર જ ે દવસે 
ખરેખર ઉજવાય તે દવસ ેમુિ લમ કમચારીઓને મર યાત ર  આપી શકાશે. 
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ભાગ-૨ 
 

મર યાત ર ઓ - ૨૦૨૩. 
 

ભાગ-૧ માં હેર કરવામાં આવેલી હેર ર ઓ ઉપરાંત વડોદરા મહાનગરપાિલકામાં ૨૦૨૩ ના વષ માટે મા ય કરેલી 
મર યાત ર ઓ નીચે માણે છે. 

મ મર યાત  ર નંુ નામ તારીખ વાર 
 

1.  િવ કમા જયંિત (મહા સુદ-૧૩) ૩  ફે ુઆરી - ૨૦૨૩ શુ વાર 
2.  ધણી માતંગ દેવ ીની જ મ જયંતી ૦૮  ફે ુઆરી-૨૦૨૩ બુધવાર 
3.  હોળી ૦૭ માચ -૨૦૨૩ મંગળવાર 
4.  શબ-એ-બારાત (મુિ લમ િશયા/સુ ી) ૦૮  માચ -૨૦૨૩ બુધવાર 
5.  જમશેદી નવરોઝ (પારસી શહેનશાહી અને પારસી કદમી) ૨૧ માચ -૨૦૨૩ મંગળવાર 
6.  ગુડી પડવો (ચૈ  સુદ-૧) ૨૨ માચ -૨૦૨૩ બુધવાર 
7.  હાટકે ર જયંિત  ૦૫ એિ લ-૨૦૨૩ બુધવાર 
8.  હનુમાન જયંિત (ચૈ  સુદ-૧૫)  

૦6 એિ લ-૨૦૨૩ ગુ વાર 9.  પેસાહ ( થમ દવસ)(યહુદી) 
10.  શહાદત-એ-હજરત અલી (મુિ લમ િશયા) ૧૩ એિ લ -૨૦૨૩ ગુ વાર 
11.  ી આધ જગદગુ  શંકરાચાય જયંિત (વૈશાખ સુદ-૫) ૨૫ એિ લ -૨૦૨૩ મંગળવાર 
12.  બુ ધ પૂિણમા (વૈશાખ સુદ-૧૫) ૦૫ મે -૨૦૨૩ શુ વાર 
13.  જરથો તનો દશો (પારસી શહેનશાહી) 

૨૩ મે -૨૦૨૩ મંગળવાર 14.  ગુ  અજુનદેવનો શહીદ દન 
15.  શાવુઓથ (યહુદી) ૨૬ મ-ે૨૦૨૩ શુ વાર 
16.  રથયા ા (અષાઢી બીજ) (અષાઢ સુદ-૨) ૨૦ જુન-૨૦૨૩ મંગળવાર 
17.  ગાથા ગહ બર ( ી  ગાથા)  (પારસી કદમી) ૧૪ જુલાઈ-૨૦૨૩ શુ વાર 
18.  પારસી નૂતન વષ દન (પારસી કદમી) ૧૭ જુલાઈ-૨૦૨૩ સોમવાર 
19.  િતશા-બ-અવ (યહુદી) 

૨૮ જુલાઈ-૨૦૨૩ શુ વાર 20.  નવમો મહોરમ (મુિ લમ િશયા/સુ ી) 
21.  િવ  આ દવાસી દવસ ૦૯ ઓગ -૨૦૨૩ બુધવાર 
22.  પારસી નૂતન વષના આરંભ પૂવનો દવસ (પાંચમી ગાથા)  (પારસી શહેનશાહી) ૧૫ ઓગ -૨૦૨૩ મગંળવાર 
23.  ખોરાદાદ સાલ (પારસી-શહેનશાહી) ૨૧ ઓગ -૨૦૨૩ સોમવાર 
24.  ઓણમ ૨૯ ઓગ -૨૦૨૩ મંગળવાર 
25.  નંદ ઉ સવ (જ મા મી પછીનો દવસ) ( ાવણ વદ-૯) ૦૮ સ ટે બર-૨૦૨૩ શુ વાર 
26.  ાવણ વદ-૧૨ (પયુષણ મહાપવનો ારંભ દન) (ચતુથ  પ ) ૧૨ સ ટે બર-૨૦૨૩ મંગળવાર 
27.  ાવણ વદ-૧૩ (પયુષણ મહાપવનો ારંભ દન) (પંચમી પ ) ૧૩ સ ટે બર-૨૦૨૩ બુધવાર 
28.  શહાદત-એ-ઇમામ હસન (મુિ લમ િશયા) ૧૪ સ ટે બર-૨૦૨૩ ગુ વાર 
29.  (૧)મહાવીર વામી જ મવાંચન (ચતુથ  પ ) ૧૬ સ ટે બર-૨૦૨૩ શિનવાર 

(૨)રોશ હાસાના ( થમ દવસ) (નતૂન વષ) (યહુદી) 
30.  ગણેશ ચતુથ  (ભાદરવા સદુ-૪) ૧૯ સ ટે બર-૨૦૨૩ મંગળવાર 
31.  સંવ સરી (પંચમી પ ) ૨૦ સ ટે બર-૨૦૨૩ બુધવાર 
32.  યોમ િક પુર (યહુદી) ૨૫ સ ટે બર-૨૦૨૩ સોમવાર 
33.  સુકકોથ (યહુદી) ૩૦ સ ટે બર-૨૦૨૩ શિનવાર 
34.  ઇદ-એ-મૌલુદ (મુિ લમ િશયા)  ૦૩ ઓકટો બર-૨૦૨૩ મંગળવાર 
35.  ધનતેરસ (આસો વદ-૧૨) ૧૦ નવે બર-૨૦૨૩ શુ વાર 
36.  દેવ દવાળી (કારતક સદુ- ૧૫) ૨૭ નવે બર-૨૦૨૩ સોમવાર 
37.  ીમદ ભગવદ ગીતા જયંતી(માગશર સુદ-૧૧) ૨૨ ડસે બર-૨૦૨૩ શુ વાર 
38.  બોિ સંગ ડે (નાતાલ પછીનો દવસ) ૨૬ ડસે બર-૨૦૨૩ મંગળવાર 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

ન ધઃ-૧.નીચેની મર યાત ર ઓ બી  અને ચોથા શિનવારે તથા રિવવારે આવતી હોવાથી હેર ર ના દવસ તરીકે 
હેર કરેલ નથી. 

 
મ મર યાત  ર નંુ નામ તારીખ વાર 

1.  િ તી નૂતન વષ ૧ યુઆરી-૨૦૨૩ રિવવાર  
2.  વાસી ઉ રાયણ(મકરસં ાંિત પછીનો દવસ) ૧૫ યુઆરી-૨૦૨૩ રિવવાર 
3.  સંત િશરોમણી ી  રિવદાસ ની જ મ જયંતી ૦૫ ફે ુઆરી-૨૦૨૩ રિવવાર 
4.  મહા ભુ નો ાકટયો સવ (વ ભાચાય જયંિત) ૧૬ એિ લ-૨૦૨૩ રિવવાર 

5.  (૧)જરથો તનો દશો (પારસી કદમી) ૨૩ એિ લ-૨૦૨૩ રિવવાર 
(૨)રમરમઝાન ઇદ (ઇદ-ઉલ- ફ ) (બી  શ વાલ) (મુિ લમ 
િશયા/ સુ ી) 

6.  પારસી નૂતન વષના આરંભ પૂવનો દવસ (પાંચમી ગાથા)  
(પારસી કદમી) 

૧૬ જુલાઈ-૨૦૨૩ રિવવાર 

7.  ખોરદાદ સાલ (પારસી કદમી) ૨૨ જુલાઈ-૨૦૨૩ ચોથો શિનવાર 
8.  ગાથા ગહ બર ( ી -ગાથા) (પારસી શહેનશાહી) ૧૩ ઓગ ટ-૨૦૨૩ રિવવાર 
9.  િક પુર આરંભ પૂવનો દવસ (યહુદી) ૨૪ સ ટે બર-૨૦૨૩ રિવવાર 
10.  કાળી ચૌદશ(આસો વદ-૧૩) ૧૧ નવે બર-૨૦૨૩ બી  શિનવાર 

 
ન ધઃ-૨. વડોદરા મહાનગરપાિલકાના કમચારીઓ પોતાની પસંદગી માણે ધાિમક બાધ િવના ઉપર જણાવેલ 

તહેવારના સંગોએ વધુમાં વધુ બે મર યાત ર ઓ ભોગવી શકશે. આવી મર યાત ર  ભોગવવા અંગેની 
પરવાનગી માટે અગાઉથી લેિખત અર  કરવી ઇશે અને સામા ય રીતે પરચુરણ ર  મંજુર કરનાર યો ય 
અિધકારી સરકારી કામકાજની અગ યતા ઇને પરવાનગી આપશે. વડોદરા મહાનગર પાલીકાના 
કમચારીઓએ તેમની પસંદગી માણેના આ બે તહેવારોની લીધેલી ર  તેમના પરચુરણ ર ઓના હ સામાં 
ઉધારવામાં આવશે નહ . 

ન ધઃ-૩. ઉપર હેર કરેલી મુિ લમોની કોઇપણ મર યાત ર ઓ હેર કરેલા દવસે આવતી ન હોય તો, તે તહેવાર 
જ ે દવસ ેખરેખર ઉજવાય તે દવસે અ ેના મુિ  લમ કમચારીઓને મર યાત ર  તરીકે આપી શકાશે.  

 
 

 
સહી/ -બંછાિનિધ પાની, આઇ.એ.એસ.  

 યિુનિસપલ કિમ  નર 
મહાનગરપાિલકા 

વડોદરા. 
 
 

નકલ રવાનાઃ ી..................................................... તરફ  
     ણ તથા અમલ થવા સા ં.  

 
 
 

વહીવટી અિધકારી 
મહાનગરપાિલકા 

વડોદરા 
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