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વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક�  રા�ય સરકાર �વારા 

વહ�વટમા ંપારદિશ#તા વધે &'ના (ય)*તગત અને સા+-ૂહક &.ોનો સ/વર� 0થળ ઉપરજ િનકાલ આવે તે 
હ�4થુી વહ�વટ� વોડ6 ન.ં૮(એચ)ના િવ0તાર(ઇલે*શન વોડ6 ન.ં૩નો ભાગ તથા ઇલે*શન વોડ6 ન.ં૭નો સAંણુ6 
િવ0તાર)ના નાગ-રકો માટ� “સેવા સે4”ુ કાય6DમEુ ં આયોજન કરવાEુ ં નF� થયા +જુબ વડોદરા 
મહાનગરપાલકા અને GજHલા વહ�વટ� તIં Jારા  વડોદરા શહ�રના નગરજનોને 0પશ6તા &.ો Kવા ક�, 
Mાફ�ક અને અOય પોલીસ િવભાગ, GજHલા Aરુવઠા કચેર� સબંિંધત-ર�શનકાડ6 અને મા ંઅRAણૂા6 યોજના 
કાડ6, સમાજ કHયાણ િવભાગ-SC/ST િવકસતી 'િતઓ Xગેની બાબતો, GજHલા ઉYોગ ક�OZ,વાહન 
(યવહાર/વીજ કંપની/ એસ.ટ�.,આવક,'તી, D�મીલેયર, ડોમીસાઇલ &માણપIને લગતા દાખલાઓ, 
આધાર કાડ6ને લગતી અર[ઓ, મા અ+તૃમ યોજના તથા વા/સHય કાડ6મા ંલાભાથ]ઓની ન^ધણી અને 
કાડ6 ઇ0_ ુ કરવા, વ-ર`ઠ નાગ-રકતા &માણપI,-દ(યાગંતા &માણપI, 0કોલરશીપ યોજનાના લાભો, 
િવધવા સહાય અને a�ૃધ િનરાધાર સહાય યોજના હ�ઠળ લાભ મેળવવા માટ�ની અર[ઓ, જમીન માપણી 
અને નવી ન^ધ દાખલ કરવાને લગતી અર[ઓ, b_િુનિસપલ સેવાને લગતી (ય)*તગત રcુઆતો, Kમક� 
&ોપટd ટ�e, fમુા0તા ધારા, જOમ-મરણના દાખલા અને ટાઉન gલાનhગ-પાટ6  gલાનની 
નકલ(મહાનગરપાલકા માટ�) વગેર�, બાજપેયી બેOક�બલ યોજના, &ધાનમIંી જનધન યોજના, વગેર� 
લગત &.ોના િનકાલ Xગે સરદાર વHલભભાઇ પટ�લ નગર &ાથિમક શાળા ન.ં૧૭, �યોિત પાક6 
સોસાયટ�, +*ુતાનદં પાસ,ે કાર�લીબાગ, વડોદરા ખાત ેતા.૦૫-૧૨-૨૦૧૬ને સોમવારના રોજ સવાર�-૦૯-
૦૦ કલાક� “સેવા સે4”ુ નો કાય6Dમ fજુરાત સરકારના રમત ગમત, _વુા સા0ંoૃિતક &aિૃતઓ (0વતIં 
હવાલો), યાIાધામ િવકાસ િવભાગના રા�યકeાના માનનીય મIંી pી રાKOZભાઇ િIવેદ�ની 
અ�યeતામા ંઅને માનનીય મેયર pી ભરતભાઇ ડાગંરની ઉપ)0થિતમા ં યોજવામા ંઆવેલ છે, Kમા ં
સબંિંધત નાગ-રકોએ પોતાના &.ોની રcુઆત કરવા કાય6Dમના 0થળે અર[ઓ સાથ ેસમયસર ઉપ)0થત 
રહ�વા િવનતંી કરવામા ંઆવે છે.  

 
• અર[ઓ 0વીકારવાનો સમય સવાર�-૦૯-૦૦ થી બપોર�  ૦૨-૦૦ કલાક qધુીનો રહ�શ.ે 

  
• “સેવા સે4”ુ કાય6Dમમા ંરcૂઆત અથrના &.ો રcુ કરતી વખતે કોઇ અર[ ફ� રહ�શે નહ�. પરં4 ુ

સબંિંધત રcુઆત માટ� કાયદાથી કોઇ ફ� નF� કર�લ હોય તો તે ફ� લેવાની રહ�શ.ે 

• રcુઆતોનો 0થળ ઉપર જ િનકાલ કરવામા ંઆવશ,ે K રcુઆતોનો 0થળ ઉપર િનકાલ શs ના 
હોય તેવા -ક0સામા ં-દન-૧૫મા ંઆખર� િનકાલ કરવામા ંઆવશ.ે 
  
ભિવ`યમા ંદર�ક વહ�વટ� વોડ6 િવ0તારોમા ંઆ &કારના કાય6DમોEુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવશ.ે  
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