
 

                                      વડોદરા મહાનગરપાિલકા  

 

ેસનોટ 
 

        વડોદરા મહાનગરપાિલકાની અખબારી યાદીમાં જણાવવામાં આવે છે કે, શહેરના 

સામા ક વૃિતઓ કરતી સાવજિનક સં થાઓ તેમજ અખાડાઓને મહાનગરપાિલકા ારા 

વષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે આિથક સહાય આપવામાં આવનાર છે. અિધકૃત સરકારી કચેરીમાં 

ર ટેશન થયે સતત ણ વષથી કાયરત હશે તેવી જ સં થા આિથક સહાય મેળવવાને પા  

થશે. 
          ૨૦૨૦-૨૧ વષની આિથક સહાય મેળવવા માટે ઠરેલા ફોમમાં અર  કરવાની રહેશે. 

સહાય માટેના ફોમ (ચેકિલ ટ, બ ક એકાઉ ટની િવગતના ફોમ સહીત) વડોદરા 

મહાનગરપાિલકાની વેબસાઇટ www.vmc.gov.in પરથી ડાઉનલોડ કરી ફોમમાં જણાવેલ 

સંપૂણ િવગતો ભરી તથા સાધિનક કાગળો સામેલ રાખી તા.૧૮-૦૬-૨૦૨૧ સધુીમાં જનસપંક 

િવભાગ, ખંડેરાવ માકટ િબ ડ ગ ખાતે જમા કરાવવાના રહેશે. અધુરી િવગતવાળા ફોમ તથા 

મુદત બહાર આવેલ માંગણીઓ વીકારપા  રહેશે નહ , જનેી સંબંધકતાઓને ન ધ લેવા 

િવનંતી છે. 
 

************************ 
 

વડોદરા મહાનગરપાિલકા 
જનસંપક િવભાગ 
તા.૨૦-૦૫-૨૦૨૧ 

િત, 
તં ી 
-------- 
વડોદરા.          

ઉપરો ત ેસનોટ આપના દૈિનક વતમાનપ માં િસ ધ કરવા િવનંતી છે. 
       
 

Sd/- 
જનસંપક અિધકારી 

મહાનગરપાિલકા 
વડોદરા. 
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વડોદરા મહાનગરપાિલકા તરફથી વષ ૨૦૨૦-૨૧ ની આિથક સહાય મેળવવા માટે  
િનયત અર  સાથે સામેલ સાધિનક કાગળોની યાદી 

 
 

૧ સં થા ટ ટ એ ટ હેઠળ ન ધાયા બદલ ચેરીટી કિમશનર ીની કચેરી તરફથી મળેલ ર ટેશન 
નબંર સાથેના માણપ ની માિણત નકલ  

૨ સં થાના હો ેદારો, ટ ટીઓના નામ, સરનામા, મોબાઇલ નંબર, ટેલીફોન નંબર સાથેની માિણત 
યાદી  

૩ પોતાના િવ તારના હાલના ચુંટાયલેા જુદા-જુદા બે યુિનિસપલ કાઉ સીલર ીના નીચે જણાવેલ 
નમુના મુજબના તેઓ ીના લેટરહેડ પર નામ સ હતના સહી િસ ાવાળા દાખલા-મુળ કોપી  

 
દાખલો(નમુનો) 

          આથી દાખલો આપવામાં આવે છે કે,................................................................... 
......................................................................................................................... 
 
સરનામંુ............................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
 
સં થાએ ર ટર થયેલી સં થા છે અને તે છે ા ........ વષથી સારી કામગીરી કરે છે તે હંુ સારી 
રીતે ં છંુ. વડોદરા મહાનગરપાિલકા તરફથી િનયમાનુસાર મળવાપા  આિથક સહાય આપવા 
ભલામણ છે.  
 
                                                                                                         યુિનિસપલ કાઉ સીલર  
                                                                                                         વડોદરા મહાનગરપાિલકા  

 
૪ ૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-૧૯, ૨૦૧૯-૨૦ના વષના ચાટડ એકાઉ ટ ટ ી ારા માિણત હસાબો(સંપુણ 

ઓડીટ રીપોટ) ની માિણત નકલ (બેલે સશીટ, ઇ કમ એ પે ડીચર એકાઉ ટ, પમેે ટ રીસી ટ, 
ોફીટ એ ડ લોસ એકાઉ ટ વગેરે  

૫ ગત વષની મેળવેલ આિથક સહાય જમા લીધા અંગેનો માિણત પુરાવો અથવા તે બદલ ચાટડ 
એકાઉ ટ ટ ીનંુ ઓરી નલ માણપ   

૬ સં થા છે ા ણ વષથી કાયરત હોવા બદલ સં થાની કામગીરી અગંેના વષ ૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-૧૯, 
૨૦૧૯-૨૦ ના વહીવટી અહેવાલની નકલ 

૭ આિથક સહાયનું ચુકવ ં ECS થી કરવાનું હોઇ સામેલ Party Master Form ની િવગતો ભરી સહી 
િસ ા કરી ફોમ સાથે રજુ કરવાનું રહેશે.  
 
 

 
તા.ક. : ઉપર જણાવેલ િવગતે તમામ સાધિનક કાગળો તથા માિણત નકલો સાથે િનયત અર  ફોમ તમામ  
            િવગતો સહ ભરી તા.      /     /         સુધીમાં અચુક રજુ કરવાનું રહેશે.  
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