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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદન અને �જ�લા વહ�વટ�ત�ંના સ�ં�ુત ઉપ�મે રા�ય  થાપના "દન 

૧લી.મે-૨૦૧૫ની *જુરાત ગૌરવ "દનની ઉજવણીના ભાગ.પે શહ0ર�જનોમા ંસઘન સફાઇ 4બેંશ 6ગે 7યાપક 

જન9*િૃત આવે તે હ0=થુી યો9યેલ  વ>છતા સદં0શા યા�ાને માનનીય સસંદ સ@ય Aીમતી રંજનબેન ભB 

તથા માનનીય ધારાસ@યAીઓની ઉપE થિતમા ંમાનનીય મેયરAી ભરતભાઇ શાહ0 શહ0રના મહાFમા ગાધંીનગર 

*હૃ ખાતેથી લીલી ઝડં� આપી I થાન કરા7�ુ ંહ= ુ.ં 

 માનનીય મેયરAી ભરતભાઇ શાહ તથા ઉપE થત મહાJભુાવોએ વડોદરા શહ0રના નાગ"રકો માટ0 

આજથી નવીન ઇ9રાની શહ0ર� બસ Lિુવધાનો પણ Iારંભ કરા7યો હતો. 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદન Mારા વડોદરા શહ0રના વધી રહ0લા િવકાસ પકૈ�ની ઘણી કામગીર�ઓમા ં

વડોદરા મહાનગર સેવા સદને ઘણા ંએવોડO IાPત કર0લ છે, Q િવકાસના Iગિતના પથેં વડોદરા મહાનગર 

સેવા સદન Mારા શહ0ર� નાગ"રકોને IFયR Sયાને રાખી નાગ"રકોની સગવડો સચવાય તેમજ Lખુાકાર�ને Sયાને 

લેતા તાQતરમા ં વડોદરા શહ0રમા ં ખાનગી ધોરણે શહ0ર� બસ સેવાJુ ં  સચંાલન કરવા માટ0 મે. િવનાયક 

લોU ટ�ક,ભાવનગર સાથ ેપાચં વષO માટ0 બસ સેવાJુ ંસચંાલન કરવા માટ0નો ઇ9રો કરવામા ંઆવેલ છે. 

 શહ0રના નાગ"રકો માટ0 ઇ9રદાર Mારા Iાથિમક ધોરણે આજરોજ *જુરાત ગૌરવ "દન િનિમWે ૫૫ 

બસોથી શહ0ર� નાગ"રકોની સેવાના સચંાલનનો Xભુારંભ કરવામા ં આવે છે. તબYાવાર ૧૦૦ Qટલી બસો 

શહ0રના િવિવધ .ટો પર દોડાવવાJુ ંઆયોજન હાથ ધર0લ છે. 

 ખાસ મ"હલા LરુRાને Sયાને લઇ  ટ0શનથી માડંવીના .ટ પર ૫ Qટલી માઇ�ો, ૮ સીટ ક0પસેીટ�ની 

બસો મા� મ"હલાઓ માટ0 માડંવી Qવા ગીચ િવ તાર માટ0 દોડાવવામા ંઆવશ.ે QJુ ંભા[ુ ૫૦ ટકાના ક\શેશન 

દર0 .. ૫-૦૦ હશે. 

 આમ વડોદરાના નાગ"રકો, િવ]ાથ^ઓ,ધધંાથ^ઓ,નોકર�યાતો િવગેર0 તમામ શહ0ર� નાગ"રકોને આ 

સેવાનો લાભ મળ� રહ0શ.ે આ સેવા 6તગOત, 

• િવ]ાથ^ઓને ૫૦ ટકા ક\શેશન દર0 અને નોકર�યાતો માટ0 ૩૦ ટકા ક\શેશન દર0 સેવા aરુ� પાડવામા ંઆવશે. 

• માિસક . ૧૦૦૦/-ના દર0 શહ0રના કોઇપણ .ટ પર અનલીમીટ0ડ એક માસ Lધુી cસુાફર�નો લાભ મળ� રહ0શે. 

• આખા "દવસ માટ0 .. ૩૫/-મા ંઅનલીમીટ0ડ cસુાફર� કર� શકશે. 

• તેમજ નાગ"રકોને તમામ બસોના સમય મ�કની મા"હતી સરળતાથી મળ� રહ0 તે હ0=થુી ઇ9રદાર Mારા 

મોબાઇલ એPસ city bus vadodara લો\ચ કરવામા ંઆવેલ છે. Qથી દર0ક નાગ"રકો શહ0ર� બસ સચંાલનની સaંણૂO 

મા"હતી સરળતાથી મેળવી શકશે. 
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આ ર0લીમા ંમાનનીય સસંદ સ@ય Aીમતી રંજનબેન ભB, માનનીય મેયરAી ભરતભાઇ શાહ,માનનીય 

ધારાસ@યો સવOAી Uતે\eભાઇ Lખુડ�યા, Aી યોગેશભાઇ પટ0લ, Aી રાQ\eભાઇ િ�વેદ�, Aીમતી મનીષાબેન 

વક�લ, fડુાના માનનીય અSયR Aી એન.વી.પટ0લ, aરુવઠા િનગમના માનનીય અSયRAી hપેૂ\eભાઇ 

લાખાવાલા, માનનીય i�િુનિસપલ કિમશનરAી એચ.એસ.પટ0લ,  થાયી સિમિતના માનનીય અSયRAી ડૉ. 

"હતે\eભાઇ પટ0લ, િવપRના માનનીય નેતા Aી ચeંકા\તભાઇ Aીવા તવ ઉપરાતં બી.આર.U kપુ સચંાlલત 

*જુરાત પmnલક  oલૂ, ઊિમq  oલૂના િવ]ાથ^ઓ તથા ખેલ મહાoંુભના િવQતા રમતવીરો જોડાયા હતા.ં ર0લીમા ં

 વ>છતા 6ગેના િવિવધ બેનસO, PલેકાડO તેમજ બેટ� બચાવો-બેટ� પઢાવો,  ટ0>� ુઓફ �િુનટ�ના sલોટ Iદિશqત 

કરવામા ંઆ7યા હતા.ં 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદન Mારા ર0લીમા ંઆપિWના સમયમા ં ઉપયોગમા ં લેવાતા બચાવ રાહતના 

સાધનો તથા વાહનો જોડાયા હતા.ં વtમુા ંવડોદરા મહાનગર સેવા સદન Mારા નવીન મશીનર� Qવીક0 ગાબuજ 

કોiપેટર, હાઇ sલો Lપુર સકર મશીન, Qટvગ મશીન, ડ�પ સ�શન મશીન, wમુર શહ0રના નાગ"રકોની 

આરોxયલRી કામગીર� અને Lખુાકાર�ને Sયાને લઇ ખર�દવામા ં આવેલ છે. Qનો આજની ર0લીમા ં સમાવેશ 

કરવામા ંઆ7યો હતો. 
  

                                                                                 વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                 જનસપંકO  િવભાગ, 

                                                                                 તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૫ 
                                 
Iિત, 

ત�ંીAી, 

---------                                                                                          

વડોદરા.                                                                                       

ઉપરો�ત Iેસનોટ આપના દy િનક વતOમાનપ�મા ંIિસSધ કરવા િવનતંી છે.                           

              

                                                          જનસપંકO  અિધકાર� 

                                                                               મહાનગર સેવા સદન 

                                                                                      વડોદરા  

              

              
   
 


