
  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 

�ારા પાણીજ!ય રોગો િનવારણ #ગે કરાયેલ સવ%ની કામગીર�મા ંતાર�ખ ૦૧-૧૦-૨૦૧૫ના રોજ ૧૧૩૪૭ ઘરોનો 

સવ% કરાયેલ /મા ંશકંા1પદ કમળો-૦૦, ઝાડા-૭૪, તાવ-૧૦૫ દદ4ઓ મ6યા, તેમજ 7લોર�નની ગોળ�8ુ ં િવતરણ-

૭૯૧૫, ઓ.આર.એસ પેક�ટ8ુ ંિવતરણ-૧૨૨, પિ=કા િવતરણ-૩૨૨૨ કરવામા ંઆ>?ુ ંહ@ ુ.ં 
   

વાહક જ!ય રોગો અટકાયત કામગીર�ના દA િનક ર�પોટB  Cજુબ તાર�ખ ૦૧-૧૦-૨૦૧૫ના રોજ સવ% કરાયેલ        

ઘરો-૬૮૪૦૩, સોસB ર�ડકશન કામગીર�-૩૯૦૧, ફોગGગ કર�લ ઘરો-૨૨૧૯૫, ફોગGગ કર�લ બીન રહ�ણાકં       

1થળો-૨૮૮, એમ.એલ.ઓ (લીટર) વપરાશ-૩૩૬, ટ�મીફોસ (એમ.એલ) વપરાશ-૨૧૨૩, બાયોલાવKસાઇડ(લીટર) 

વપરાશ-૧૮૮૨, પાયર�Mમ (લીટર)  વપરાશ-૭૬૧,મેલેથીઓન  લીટર-૧૦૩ નો વપરાશ થયેલ છે, તેમજ મળ� 

આવેલ તાવના ક�સો અને લીધેલ લોહ�ના નCનૂા-૧૨૦૧ હતા.ં  

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

                                                                                 
                                                                                     વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                     જનસપંકB  િવભાગ, 

                                                                                     તા.૦૩-૧૦-૨૦૧૫ 

�િત, 

ત=ંીQી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો7ત �ેસનોટ આપના દA િનક વતBમાનપ=મા ં�િસSધ કરવા િવનતંી છે.  
 

 
 

                                                                                   જનસપંકB અિધકાર�  

                                                                                  મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                          વડોદરા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø 
 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરા મહાનગર 

સેવા સદન �ારા 1વTછતા અUભયાન #તગBત 1V�ટ UચXYન8ુ ંઆરોZય 1વ1થ રહ� તે હ�@થુી બાળકોને 

�િતક [પ ે1નાન કરાવી, મેડ�કલ ચેકઅપ કર� 1વTછતા #ગેની ક�ટ િવતરણનો કાયB\મ માનનીય મેયર 

Qી ભરતભાઇ શાહના વરદ હ1તે તાર�ખ ૦૪-૧૦-૨૦૧૫ને રિવવારના રોજ સવાર� ૦૯-૦૦ કલાક� ]લુભ 

શૌચાલય પાસે, ઉ_ર ઝોનની કચેર� ન`ક, ફતેગજં, વડોદરા ખાતે  કાયB\મ યોજવામા ંઆવેલ છે. 
                 
                આ �સગેં  Caુય અિતિથ તર�ક� માનનીય સસંદસbયQી,વડોદરા, Qીમતી રંજનબેન ભc 

તથા અિતિથ િવશષે તર�ક� માનનીય ધારાસbયો સવBQી `તે!eભાઇ ]ખુડ�યા, Qી યોગેશભાઇ પટ�લ, Qી 

રા/!eભાઇ િ=વેદ�, Qીમતી મનીષાબેન વક�લ,  fડુાના માનનીય અSયgQી એન.વી.પટ�લ, hજુરાત 

રાiય નાગjરક kરુવઠા િનગમ Uલિમટ�ડના માનનીય અSયgQી mપૂ!ેeભાઇ લાખાવાલા ઉપn1થત રહ�શ.ે 

 
  

        સૌ શહ�ર�જનોને આ કાયB\મમા ંપધારવા oહ�ર િનમ=ંણ છે.                                  

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

                                                                             વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                      જનસપંકB િવભાગ, 

                                                                                      તા.૦૩-૧૦-૨૦૧૫ 

�િત, 

ત=ંીQી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો7ત �ેસનોટ આપના દA િનક વતBમાનપ=મા ં�િસSધ કરવા િવનતંી છે. 
 

                                      જનસપંકB અિધકાર�  

                                                                                  મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                          વડોદરા 
 
 
 
 



  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 

�ારા યોજવામા ંઆવલે શહ�ર �તરના નવરા!ી મહો"સવનો #ભુારંભ માનનીય મયેર &ી ભરતભાઇ શાહના વરદ 

હ�ત ેઆજરોજ ગાધંીનગર )હૃ ખાતેથી કરવામા ંઆ,યો.  

કાય./મ 0સગંે 0ાસ1ંગક ઉદબોધન કરતા માનનીય મયેર &ી ભરતભાઇ શાહ� જણા,3ુ ંક� ચા5 ુસાલે ગરબા 

મહો"સવમા ંશહ�રની ૩૦ સ�ંથાઓએ ભાગ લીધો છે. ગરબા �પધા. 0ાચીન તથા અવા.ચીન એમ બ ેિવભાગમા ંર<ુ 

થશ.ે 0ાચીન િવભાગમા ં0થમ આવનાર =ુકડ�ને વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તરફથી ?.૧૭,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ 

તથા �વ. લલીતચDં મગનભાઇ પટ�લ ની �Fિૃત મા ં&ી અGજુભાઇ પટ�લ તરફથી ?.૨૫૦૧/-  રોકડ ઇનામ,  0ીતી 

ફોટોJાફસ. તરફથી ફરતી દ�પમાળા, �વ &ીમતી જ#મુતીબેન બસંીલાલ શાહની �Fિૃતમા ંફરL ુ ંિશMડ , �વ &ીમતી 

0ેમીલાબેન NૃOPકાતં મહ�તાની �Fિૃતમા ંફરL ુ ં િશMડ અને “સ�ંNૃિત” સ�ંથા અલકાSરુ� તરફથી નોન ર�ટનTબલ િશMડ, 

0ાચીન િવભાગમા ં U�તીય આવનાર =ુકડ�ને વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તરફથી ?.૧૨,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ, 

ઉV. ફાઉWડ�શન તરફથી ફરL ુ ં િશMડ તથા ?.૨૫૦૦/- રોકડ ઇનામ અને “સ�ંXૃિત” સ�ંથા અલકાSરુ� તરફથી નોન 

ર�ટનTબલ િશMડ અન ે 0ાચીન િવભાગમા ં LYૃીય આવનાર =ુકડ�ને વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તરફથી 

?.૭,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ તથા ફરL ુ ં િશMડ અન ે “સ�ંNૃિત” સ�ંથા અલકાSરુ� તરફથી નોન ર�ટનTબલ િશMડ 

આપવામા ંઆવશ.ે 

           અવા.ચીન િવભાગમા ં0થમ આવનાર =ુકડ�ને વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તરફથી ?.૧૭,૦૦૦/- રોકડ 

ઇનામ તથા �વ. લલીતચDં મગનભાઇ પટ�લ ની �Fિૃતમા ં&ી અGજુભાઇ પટ�લ તરફથી ?.૨૫૦૧/- રોકડ ઇનામ 

તથા �વ. મગનભાઇ શકંરભાઇ પટ�લની �Fિૃતમા ં ફરL ુ ં િશMડ અને “સ�ંXૃિત” સ�ંથા અલકાSરુ� તરફથી નોન 

ર�ટનTબલ િશMડ, અવા.ચીન  િવભાગમા ં U�તીય આવનાર =ુકડ�ને વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તરફથી 

?.૧૨,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ, ઉV. ફાઉWડ�શન તરફથી ફરL ુ ંિશMડ તથા ?.૨૫૦૦/- રોકડ ઇનામ અને “સ�ંNૃિત” સ�ંથા 

અલકાSરુ� તરફથી નોન ર�ટનTબલ િશMડ અન ેઅવા.ચીન િવભાગમા ંLYૃીય આવનાર =ુકડ�ને વડોદરા મહાનગર 

સેવા સદન તરફથી ?.૭,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ તથા ફરL ુ ં િશMડ અને  “સ�ંNૃિત” સ�ંથા અલકાSરુ� તરફથી નોન 

ર�ટનTબલ િશMડ, 0ાચીન અને અવા.ચીન બનં ે  િવભાગમા ં ઓવર ઓલ 0થમ આવનાર =ુકડ�ને �વ. કGભુાઇ 

Z�સવાલાની �Fિૃતમા ં ફરL ુ ં િશMડ, �વ. લલીતચDં મગનભાઇ પટ�લ ની �Fિૃતમા ંફરL ુ ં િશMડ અન ે “સ�ંXૃિત” સ�ંથા 

અલકાSરુ� તરફથી નોન ર�ટનTબલ િશMડ આપવામા ંઆવશ.ે 

 માનનીય મેયર &ીએ વ[મુા ંજણા,3ુ ં ક� ગરબા �પધા.મા ંભાગ લેનાર 0"યેક સ�ંથાને વડોદરા મહાનગર 

સેવા સદન તરફથી 0ો"સાહન ઇનામ તર�ક� ?.૫૦૦૦/- તથા પછાત િવ�તારની 0"યેક સ�ંથાને ?. ૫૦૧/- 

વધારાના 0ો"સાહન તર�ક� આપવામા ંઆવશ.ે \િતમ �પધા. તાર�ખ ૦૫/૧૦/૨૦૧૫ના રોજ રા!ે ૮-૦૦ કલાક� 

મહા"મા ગાધંી નગર^હૃ ખાતે યોજવામા ંઆવશ.ે _મા ં�પધા. Sરુ� થયા બાદ માનનીય મેય&ીના વરદ હ�ત ેઇનામ 

િવતરણ કરવામા ં આવશ.ે  \િતમ �પધા.મા ં 0ાચીન તથા અવા.ચીન િવભાગમા ં 0થમ આવનાર =ુકડ�ને રા`ય 

�તરના ગરબા મહો"સવમા ંભાગ લવેાનો રહ�શ.ે                                                                  

                                                                                                               ૨... 
 



૨.  

 

 આજરોજ _ ટ�મોએ સેમી ફાઇનલ �પધા.મા ં ભાગ લીધેલો તમેાથંી \િતમ �પધા. માટ� પસદંગી પામેલ 

સ�ંથાઓમા ં&ી વૈરાગી ચેર�ટ�બલ 3વુક મડંળ, bતર ભારતી )પૃ, સસંાર મcહલા મડંળ, &ી ગણેશ મcહલા મડંળ 

અને 0ગિત ક�ળવણી મડંળનો સમાવેશ થાય છે.   

 કાય./મ 0સગં ે આવકાર 0વચન સા�ંXૃિતક સિમિતના માનનીય અdયe &ી િમનેશભાઇ શાહ� ક3ુ. હL ુ.ં 

કાય./મ 0સગંે માનનીય મયેર &ી ભરતભાઇ શાહ સcહત વડોદરાના માનનીય સસંદ સfય &ીમતી રંજનબને ભg, 

માનનીય ડ�h3ટુ� મેયર &ીમતી iિુનતાબેન #jુલ, �થાયી સિમિતના માનનીય અdયe &ી ડૉ. cહતેWDભાઇ પટ�લ, 

માનનીય l3િુનિસપલ કિમશનર &ી એચ.એસ.પટ�લ, માનનીય ડ�h3ટુ� l3િુનિસપલ કિમશનર &ી ડૉ. એન.ક�.મીના, 

માનનીય િવપe નતેા &ી ચDંકાWતભાઇ &ીવા�તવ,mડુાના માનનીય અdયe &ી એન.વી.પટ�લ, સા�ંXૃિતક સિમિતના 

માનનીય અdયe &ી િમનેશભાઇ શાહ, માનનીય l3િુનિસપલ સભાસદ&ીઓ, ગરબા �પધા.ના માનનીય 

િનણા.યક&ીઓ, ગરબા �પધા.મા ંભાગ લેનાર બહ�નો, આમિં!ત મહ�માનો, મહાGભુાવો વગેર� સcહત મોટ� સnંયામા ં

શહ�ર�જનો ઉપo�થત રpા હતા.ં  

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

                                                                                       વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                       જનસપંક. િવભાગ, 

                                                                                       તા.૦૩-૧૦-૨૦૧૫ 

0િત, 

ત!ંી&ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોjત 0ેસનોટ આપના દq િનક વત.માનપ!મા ં0િસdધ કરવા િવનતંી છે. 
 

                                     જનસપંક. અિધકાર�  

                                                                                       મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                             વડોદરા 
 
 
 
 


