
 
 
 
 

 

વડોદરા મહાનગરપાલકા 

�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગરપા�લકા ની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે ક  વડોદરા મહાનગરપા�લકામા ં

સરકાર!ીના આદ શા#સુાર હાલ %આુઇડ� “આધાર” ન*ધણીની કામગીર� વહ�વટ� વોડ+ નબંર 

૨,૩,૪,૫,૬,૯,૧૦,૧૧,૧૨ અને ૧૩ની કચેર�ઓ તેમજ 7લેનેટ ર�યમ ખાતેના સે8ટરોમા ંચાલી રહ લ છે. આ આધાર 

ન*ધણીની કામગીર� િવના <=ુયે કરવામા ંઆવે છે. >થી નિવન આધાર ન*ધણી માટ  કોઇપણ �કારની નાણાકં�ય 

લેવડ-દ વડ કરવી નહ@. અને જો કોઇપણ AયBCત Dારા નવીન આધાર ન*ધણી માટ  નાણાની માગંણી કરવામા ંઆવે 

તો તેની સામે કાયદાક�ય પગલા ભરવાની ફરજ પડશે >થી કોઇએ પણ ગેરમાગH દોરાવI ુ નહ� તેમજ ઉCત 

કામગીર�ઓ બાબતે સબંિંધત કચેર� અને અિધKૃત સે8ટર ખાતે સપંક+  કર� િવના <=ુયે સેવાનો લાભ લેવા 

જણાવવામા ંઆવે છે.  
 

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

                      વડોદરા મહાનગરપા�લકા 

                                                                                                જનસપંક+ િવભાગ, 

                                                                                                તા.૦૩ -૦૨-૨૦૧૬ 

�િત, 

તMંી!ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોCત �ેસનોટ આપના દN િનક વત+માનપMમા ં�િસOધ કરવા િવનતંી છે.  
 

                                                                                           જનસપંક+  અિધકાર�  

                                                                                           મહાનગરપા�લકા  

                                                                                                વડોદરા 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

વડોદરા મહાનગરપાલકા 

�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગરપા�લકા ની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે ક  Pજુરાત આપિQ AયવRથાપન 

સQામડંળ, ગાધંીનગર Dારા વડોદરા મહાનગરપા�લકા કTાએ UડઝાRટર ર�Rક મેનેજમે8ટ �ોWામ કાય+રત છે. > 

Xતગ+ત 7લાન �ીપેર શન, Tમતાવધ+ન �IિૃQ તથા જનYPિૃતની કામગીર� <Zુય છે. આ અ8વયે શાળા સલામતી 

અને આપિQ AયવRથાપન હ [સુર શાળાના િવ\ાથ]ઓ તેમજ િશTકો માટ  નીચે જણાAયા <જુબ ભવાઇ કાય+^મ અને 

તાલીમ કાય+^મો યોજવામા ંઆવેલ છે.   
 

શાળા કTાએ ભવાઇ કાય+^મ 

�મ તાર�ખ સમય શાળા�ુ ંનામ 

૧ ૦૩/૦૨/૧૬ સવાર!  

૮-૦૦ કલાક! 

કિવ %&ુદરમ 'ુમાર (ા. શાળા, સવાર, હાથીખાના  

(ન.ં ફતેહ/રુા શાળા.૧૩) 

૨ ૦૩/૦૨/૧૬ સવાર!  

૧૦-૦૦ કલાક! 

ડૉ. બાબાસાહ!બ 3બેડકર (ા.શાળા, સવાર, 4લુસીવાડ� 

(ન.ં ફતેહ/રુા શળા. ૧૯) 

૩ ૦૩/૦૨/૧૬ બપોર!  

૦૧-૦૦ કલાક! 

કિવ %&ુદરમ ક&યા (ા.શાળા, બપોર, હાથીખાના 

(ન.ં ફતેહ/રુા શળા. ૧૦) 

૪ ૦૩/૦૨/૧૬ બપોર!  

૦૩-૦૦ કલાક! 

ડૉ. બાબાસાહ!બ 3બેડકર (ા.શાળા, સવાર, 4લુસીવાડ� 

(ન.ં ફતેહ/રુા શળા. ૯) 

૫ ૦૪/૦૨/૧૬ સવાર!  

૦૮-૦૦ કલાક! 

મહારાણા (તાપ 9હ&દ� (ા.શાળા, સવાર  

ફતેગજં ચચ<(ન.ં સયા=ગજં શળા. ૧૫) 

૬ ૦૪/૦૨/૧૬ સવાર!  

૧૦-૩૦ કલાક! 

લોકમા&ય િતલક 9હ&દ� (ા.શળા,સવાર, નવાયાડ< 

(ન.ં સયા=ગજં. ૨૨) 

૭ ૦૪/૦૨/૧૬ બપોર!  

૦૧-૦૦ કલાક! 

મહિષ@ અરિવBદ (ા.શાળા, સવાર, િનઝામ/રુા 

અિતિથDહૃ (ન.ં સયા=ગજં શળા. ૪૭) 

૮ ૦૪/૦૨/૧૬ સવાર!  

૦૮-૦૦ કલાક! 

મહિષ@ અરિવBદ 9હ&દ� (ા.શાળા, િનઝામ/રુા 

અિતિથDહૃ (ન.ં સયા=ગજં શાળા. ૪૭) 

૯ ૦૫/૦૨/૧૬ સવાર!  

૦૮-૦૦ કલાક! 

પડં�ત દ�નદયાળ ઉપાGયાય (ા.શાળા, સવાર, ટ�.પી. ૧૩ 

(ન.ં સયા=ગજં શાળા. ૫૨) 

૧૦ ૦૫/૦૨/૧૬ સવાર!  

૧૦-૦૦ કલાક! 

ચાણI (ા.શાળા, સવાર, &J ુસમા રોડ,  

(ન.ં સયા=ગજં શાળા. ૫૧) 

૧૧ ૦૫/૦૨/૧૬ બપોર!   

૦૧-૦૦ કલાક! 

મગનભાઇ શ.ં પટ!લ (ા.શાળા, બપોર , પારસી અગયાર�  

(ન.ં સયા=ગજં શાળા. ૧) 

૧૨ ૦૫/૦૨/૧૬ બપોર!  

૦૩-૦૦ કલાક! 

/.ૂ ડNગર!= મહારાજ (ા.શાળા, બપોર, જયરOન બPડQગ  

(ન.ં બાબા=/રુા શાળા. ૦૭) 
 

                                                                                                       ૨... 
 



૨. 
 

શાળા કTાએ શાળા સલામતી તાલીમ અને મોક_�લ કાય+^મ 

 

�મ તાર�ખ સમય શાળા�ુ ંનામ 

૧ ૦૪/૦૨/૧૬ સવાર!  

૭-૩૦ કલાક! 

ડૉ. Rયામ(સાદ Sકુર= (ા.શાળા, અટલાદરા  

(ન.ં બાબા=/રુા શાળા.૨૬,૩૦) 

૨ ૦૪/૦૨/૧૬ બપોર! 

૧૨-૩૦ કલાક! 

ડૉ. Rયામ(સાદ Sકુર= (ા.શાળા, અટલાદરા  

(ન.ં બાબા=/રુા શાળા.૧૭) 

૩ ૦૫/૦૨/૧૬ બપોર!  

૧૨-૩૦ કલાક! 

મહિષ@ અરિવBદ (ા.શાળા, બપોર, િનઝામ/રુા અિતિથDહૃ  

(ન.ં સયા=/રુા શાળા. ૨૦,૪૭) 

૪ ૦૬/૦૨/૧૬ સવાર!  

૦૮-૦૦ કલાક! 

આય<ભU (ા.શાળા, Vવ. Wી રા=વ ગાધંી VવીમQગ /લુ, વાઘોડ�યા રોડ 

(ન.ં શહ!ર િવ. ૩૦) 

૫ ૦૮/૦૨/૧૬ સવાર!  

૦૭-૩૦ કલાક! 

Vવામી િવવેકાનદં િમW (ા.શાળા, સવાર, સવાદ કોલોની, હરણી રોડ 

(ન.ં ફતે/રુા શાળા.  ૧૧) 

૬ ૦૮/૦૨/૧૬ બપોર! 

૧૨-૩૦ કલાક! 

Vવામી િવવેકાનદં િમW (ા.શાળા, સવાર, સવાદ કોલોની, હરણી રોડ 

(ન.ં ફતે/રુા શા. ૧૮) 

૭ ૦૯/૦૨/૧૬ સવાર!  

૦૭-૩૦ કલાક! 

ડૉ. હ!ડગેવાર (ા.શાળા, સવાર, અકોટા  

(ન.ં સયા=ગજં શાળા. ૩૪,૨૭,૩૨) 

૮ ૦૯/૦૨/૧૬ બપોર!  

૧૨-૩૦ કલાક! 

ડૉ. હ!ડગેવાર (ા.શાળા, સવાર, અકોટા  

(ન.ં સયા=ગજં શાળા. ૧૧) 

૯ ૧૦/૦૨/૧૬ સવાર!  

૦૭-૩૦ કલાક! 

ચાણI (ા.શાળા, &J ુસમા રોડ  

(ન.ં સયા=ગજં શાળા. ૫૧) 

૧૦ ૧૦/૦૨/૧૬ બપોર! 

૧૨-૩૦ કલાક! 

/.ૂ Wી રંગઅવZતૂ (ા.શાળા, &J ુસમા  

(ન.ં સયા=ગજં શાળા. ૩૧) 
 

 

                      વડોદરા મહાનગરપા�લકા 

                                                                                                જનસપંક+ િવભાગ, 

                                                                                                તા.૦૩ -૦૨-૨૦૧૬ 

�િત, 

તMંી!ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોCત �ેસનોટ આપના દN િનક વત+માનપMમા ં�િસOધ કરવા િવનતંી છે.  
 

                                                                                           જનસપંક+  અિધકાર�  

                                                                                           મહાનગરપા�લકા  

                                                                                                વડોદરા 
 

 


