
 

 

 

 

વડોદરા મહાનગરપાલકા 
 

 

¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø 
વડોદરા શહ�રના તમામ વોડ�મા ંસેવા સે� ુક��પ યો�શે- માનનીય ખેલ રા�ય મ ંી !ી રા"#$ભાઇ િ વેદ( 

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

નાગરવાડા ખાતે શહ�ર( સેવા સે� ુક��પનો માનનીય ખેલ રા�યમ ંી!ીએ કરા+યો ,ારંભ 

.************************************* 

આઝાદ(ના ૭૦ વષ� બાદ ઘર5ગણે લાભો આપવા આવી હોય  

તે પહ�લી સરકાર છે – માનનીય પ8 અ:ણી અને ઘારાસ;ય!ી <�ભુાઇ વાઘાણી 

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

શહ�ર(જનો ક�શલેસ >િુવધા તરફ વળે તે માટ� માગ�દશ�ન અપાC.ુ 

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

વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર( યાદ(મા ંજણાવવામા ંઆવ ે છે ક� શહ�ર(જનોના +યDEતગત ,Fોના 

Gથળ  ઉપર જ સકારાJમક ઉક�લ માટ� વડોદરા મહાનગરપાલકા અને KજLલા ,શાસનના સCંEુત ઉપMમે શહ�રની 

નાગરવાડા વહ(વટ( વોડ� ન.ં૮(એચ)ની ઓફ(સ ખાતે Sુટંણી વોડ� ન.ં ૩ના ભાગ તથા વોડ� ન.ં૭ના તમામ 

િવGતારના નાગUરકો માટ� યો�યલે "સવેાસે�"ુ ક��પનો માનનીય ખેલ રા�યમ ંી !ી રા"#$ભાઇ િ વેદ(, માનનીય 

સાસંદ !ીમતી રંજનબેન ભW, પ8ના માનનીય અXય8!ી અને ધારાસ;ય!ી <�ભુાઇ વાઘાણી, માનનીય નાયબ 

મેયર !ી યોગશેભાઇ પટ�લ, માનનીય ધારાસ;યો સવ� !ી <�ભુાઇ >ખુડ(યા, !ી યોગશેભાઇ પટ�લ, !ીમતી 

મનીષાબેન વક(લની ઉપDGથિતમા ં,ારંભ કરા+યો હતો.  

કાય�Mમ ,સગંે માનનીય સસંદ સ;ય !ીમતી રંજનબેન ભW� ,ાસંગક ઉદબોધન કરતા જણા+C ુ હ� ુ ક� 

રા�ય સરકાર Yારા ધર5ગણે નાગUરકોને જZર( >િુવધા તથા લાભો મળ( રહ� તે માટ� રા�ય સરકાર Yારા સેવા સ�ે ુ

કાય�Mમ[ુ ં આયોજન કરવામા ં આ+C ુ છે. માનનીય સસંદસ;ય!ીએ િવGતારના નાગUરક ભાઇ-બહ�નોને સવેા સે� ુ

કાય�Mમનો લાભ લેવા અ[રુોધ કય\ હતો.   

માનનીય ખલે રા�યમ ંી !ી રા"#$ભાઇ િ વેદ(એ જણા+Cુ ં  ક� માનનીય ]ુ̂ યમ ંી !ી િવજયભાઇ 

Zપાણીના ને�Jૃવવાળ( રા�ય સરકાર વહ(વટમા ં પારદશ`તા  અને સવંેદનશીલતા સાથે કામ કર( રહ( છે. 

શહ�ર(જનોના +યDEતગત ,Fોનો એક Gથળે જ કોઇપણ �તની  િવપદા અને કચેર(ના ધરમધaા િસવાય િવિવધ 

,કારના દાખલાઓ, મા વાJસLય કાડ�, અ]તૃમ કાડ� વગેર� મળ( રહ� ત ે માટ�[ ુ ં >ચુાZ આયોજન ,સાશન Yારા 

કરવામા ંઆ+Cુ ંછે. શહ�રના તમામ િવGતારોમા ંતબaાવાર સેવા સે� ુક��પ યો�શ ેતેમ તેમણ ેઉમેCુ� હ� ુ.ં 

પ8ના માનનીય અ:ણી અને ધારાસ;ય !ી <�ભુાઇ વાઘાણીએ જણા+C ુક� સરકાર નાગUરકોને ઘર5ગણ ે

લાભો આપવા આવી હોય તેbુ ંઆઝાદ(ના ૭૦ વષ� બાદ ,થમવાર બ#C ુછે, "ન ેપUરણામે લોકોને ઘર5ગણે જ 

િવિવધ ,કારની +યDEતલ8ી યોજનાઓના લાભો મળ( રહ�શ.ે માનનીય ]ુ̂ યમ ંી !ી િવજયભાઇ Zપાણીના સ8મ 

ને�Jૃવમા ંસરકાર પારદિશcતા,  િનણા�યકતા, સવંેદનશીલતા અને ,ગિતિશલતાના િસXધાતંો પર કામ કર( રહ( છે, 

તેમ જણાવતા !ી વાઘાણીએ ઉમCેુ� હ� ુક� નાગUરકોના નાનામા ંનાના +યDEતગત અને સા]Uુહક ,Fોના ઉક�લ માટ� 

સરકાર ,િતબXધ છે.                                                                                       ૨... 

 



૨. 

સેવા સે� ુક��પમા ંનોટબધંી બાદ ઉભી થયલેી પUરDGથિતને પહeચી વળવા શહ�ર(જનો મોબાઇલ બfક Yારા 

ડ(ઝીટલ +યવહારો કર�, મહgમ લોકો ક�શલેસ અભગમ અપનાવે તે માટ� લાઇવ િનદશ�ન Yારા નાગUરકોને સમજ 

આપવામા ંઆવી હતી.                                                                                       

માનનીય �Cિુનિસપલ કિમશનર !ી ડૉ. િવનોદ રાવના માગ�દશ�ન હ�ઠળ સેવા સે� ુક��પમા ંવડોદરા શહ�રમા ં

શહ�ર( િવકાસ આયોજનની કામગીર([ુ ંપણ િનદશ�ન કરવામા ંઆ+C ુહ�.ુ            

,ારંભમા ંમાનનીય નાયબ �Cિુનિસપલ કિમશનર !ી પકંજ jિધયાએ સkનુો આવકાર કરતા સેવા સે� ુ

ક��પના આયોજનની િવG�તૃ િવગતો આપી હતી.  

આ અવસર� માનનીય નાયબ મેયર !ી યોગેશભાઇ પટ�લ, bડુાના માનનીય અXય8 !ી એન.વી.પટ�લ, 

lજુરાત રા�ય નાગUરક mરુવઠા િનગમ લી. ના માનનીય mવૂ� ચેરમેન!ી oપુ#ે$ભાઇ લાખાવાલા, માનનીય 

�Cિુનિસપલ કિમશનર !ી ડૉ. િવનોદ રાવ, માનનીય કલEેટર !ી લોચન સહ�રા,  તથા િવશાળ સં̂ યામા ંનાગUરકો, 

પદાિધકાર(!ીઓ વગેર� ઉપDGથત રpા ંહતા.ં    

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

                વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                                   જનસપંક� િવભાગ, 

                                                                                                   તા.૦૫-૧૨-૨૦૧૬ 

,િત, 

ત ંી!ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોEત ,સેનોટ આપના દt િનક વત�માનપ મા ં,િસXધ કરવા િવનતંી છે.                            જનસપંક� અિધકાર(  

                                                                                                                    મહાનગરપાલકા   

                                                                                                                         વડોદરા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

વડોદરા મહાનગરપાલકા 
 

 

¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø 
સેવા સે� ુક��પને લાભાથ`ઓનો +યાપક આવકાર 

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

કા< અuvુલ રફ(કના પUરવારને મwC ુZ. ૨ લાખ[ુ ંઆરોxય >રુ8ા કવચ 

.************************************* 

નમ�દા oવુનના ધaા ખાધા પછ( " કામ ન થC ુતે સેવા સે� ુક��પમા ંથC ુ

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

વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર( યાદ(મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� રા�ય સરકાર Yારા :ા�ય ક8ાના 

સેવા સે� ુક��પની +યાપક સફળતા બાદ શહ�ર( સેવા સે� ુક��પનો ,ારંભ કરવામા ંઆ+યો છે. વડોદરા શહ�રનો ,થમ 

સેવા સે� ુ ક��પ શહ�રના નાગરવાડા ખાતનેી વોડ� ન.ં૮(એચ)ની ઓફ(સમા ં યો�યો હતો. આ સેવા સે� ુ ક��પમા ં

Sુટંણી વોડ� ન.ં૩ના ભાગ તથા વોડ� ન.ં૭ના તમામ િવGતારના નાગUરકો સવારથી જ િવિવધ ,કારના દાખલાઓ, 

મા વાJસLય કાડ�, મા અ]તૃમ કાડ�, lમુાGતાધારા હ�ઠળના લાઇસ#સ ર(#C ુકરાવવા, ર�શનકાડ� વગેર� માટ� ઉમટ( 

પડyા હતા.  

સેવા સે� ુ ક��પમા ં zલ�બ{ગ[ુ ં કામ કર( |ુ}ંુબ[ુ ં ભરણ પોષણ કરતા કા< અuvુલ રફ(ક� પોતાને મા  

અડધા કલાકમા ંજ મા વાJસLય કાડ� મwયાનો હષ� +યEત કરતા જણા+C ુક� રા�ય સરકાર� નાગUરકોને ઘર5ગણે જ 

લાભ આપવા માટ� સેવા સ�ે ુક��પ[ુ ંઆયોજન કCુ� છે તે આવકાય� છે. આ" મન ેમારા પUરવાર સUહત |ુ}ંુબના ૫ 

સ;યોને મા વાJસLય કાડ� મળતા મારા પUરવારને Z. ૨ લાખ[ુ ંઆરોxય >રુ8ા કવચ મwC ુછે.  

આવા જ એક િમનેષ પાડં�એ પણ પોતાના પUરવારને આરોxય >રુ8ા કવચ mZુ પાડવામા ંઆવતા મા 

વાJસLય કાડ� મwયાનો આનદં +યEત કય\ હતો.  

નમ�દાભવનના વારંવાર ધરમધaા ખાધા પછ( પણ મા વાJસLય કાડ� નહો� ુમwC ુએવી લાગણી +યEત 

કરતા એમ.એસ.Cિુન.મા ંBSWમા ંઅ;યાસ કરતી Uદપલ કાપડ(યાએ જણા+C ુ ક� સેવા સે� ુ ક��પમા ં મને કોઇપણ 

�તની િવપદા વગર મા વાJસLય કાડ� મળ( ગC ુ છે, તો ખાનગી કંપનીમા ં ફરજ બ�વતા શહ�રના કાર�લીબાગ 

િવGતારના િવજયભાઇ સકપાલ ેપોતાના m ુનો જ#મનો દાખલો મા  ૧૫ િમિનટમા ંજ મwયાનો આનદં +યEત કય\ 

હતો.  

ગોપીબેન રાવલને પોતાના આધારકાડ�મા ંજZર( >ધુારા વધારા કરવાની સવલત મળ( હતી, તો િવmલુ 

સોલકં(એ Gથળ ઉપર જ મા વાJસLય કાડ� મwયાનો આનદં +યEત કય\ હતો.  

સેવા સે� ુ ક��પના આ લાભાથ`ઓએ માનનીય ]ુ̂ યમ ંી !ી િવજયભાઇ Zપાણીના પારદશ�ક અન ે

સવંેદનશીલતાના અભગમને બરદાવી, સેવા સે� ુ ક��પના માXયમથી લોકોને ઘર5ગણે જ +યDEતગત લાભો 

મળવા સાથે સમય અન ેનાણાનંો +યય થતો અટ~ો છે તેમ જણા+C ુહ�.ુ 

                                                                                                      ૨... 

 

 



 

૨. 

 શહ�રમા ંઆગામી સમયમા ંિવિવધ વહ(વટ( વોડ� િવGતારોમા ંઆ ,કારના સેવા સે� ુક��પ યો�નાર છે તનેો 

લાભ લવેા શહ�ર(જનોને અ[રુોધ છે.  

 

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

                વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                                   જનસપંક� િવભાગ, 

                                                                                                   તા.૦૫-૧૨-૨૦૧૬ 

,િત, 

ત ંી!ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોEત ,સેનોટ આપના દt િનક વત�માનપ મા ં,િસXધ કરવા િવનતંી છે.                            જનસપંક� અિધકાર(  

                                                                                                                    મહાનગરપાલકા   

                                                                                                                         વડોદરા 
 
 
 
  
 

 


