
  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� તા. ૦૬/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ દબાણ 

શાખાની કામગીર� અ)વયે હોડ*ગ-બેનર +ુર કરવાની કામગીર�મા ં-વૂ/-દ01ણ ઝોનની ટ�મ 3ારા વોડ/ ન.ં૦૧ના િવ5તારો 6વાક� 

મગંળબ8ર, નવા બ8ર, ભ: કચેર�, પ ાણીગેટ, માડંવી, =બે માતાનો ખાચંો તથા ભોલેનાથના મ@ંદર ખાચામાનંા િવ5તારોમાથંી 

૦૫ લાર�, ૫૯ પ રBરુણ સામાન(૨ Dક), ૦૩ બેનર +ુર કરાGયા તેમજ ૬૨ પ ાકા ઓટલા તોડવાની કાય/વાહ� કરવામાં આવી.

 ક�):ીય ટ�મ 3ારા માજંલ-રુ 5પ ોટ/  કોIપ લે1, હરણી, સમા-સાવલી રોડ, ક�નાલ રોડ, +ુમાડ ચોકડ�, હરણી એરપ ોટ/  રોડ, 

સમા, કમાટ�બાગના િવ5તારો ખાતેના દબાણ +ુર કરવાની કાય/વાહ� કરવામા ંઆવી, 6મા ં૦૩ પ ગર�1ા, ૦૧ Kુની સાયકલ, ૦૧ 

ફોMડNગ ટ�બલ, ૦૧ દાળનો ટોપ લો જમા લેવામા ંઆવેલ છે.   

 ઉPર-પ િQમ ઝોનની ટ�મ 3ારા વોડ/ ન.ં૬ના િવ5તારો 6વાક� 6તલ-રુ રોડ, @દનેશ મીલની સામે રોડને નડતરRપ  

િવ5તાર ખાતેથી ૦૮ લાર�, ૦૧ પ રBરુણ સામાન તેમજ વહ�વટ� ચાS R. ૧૮,૪૦૦/- જમા લેવામા ંઆGયો. 

 જમીન િમMકત (કોમિશUયલ શાખા) 3ારા 8હ�રાતના દબાણો +ુર કરવાની કાય/વાહ� કરતા માકVટ, ફતેગજં, છાણી સક/લ, 

િનઝામ-રુા રોડ, Wડુા સક/લ, અમીતનગર, એરપ ોટ/  સક/લ, સગંમ, XYુતાનદં, ગZડા સક/લ, ર�સકોષ/, મનીષા ચોકડ�, અ1ર ચોક, 

કલાલી, વડસર રોડના િવ5તારોમાથંી ૫૮ બોડ/ , ૨૪ બેનર અને ૬૧ -ઠુા હટાવવાની કામગીર� કરવામા ંઆવી.  

 ઢોર પ ાટ^ 3ારા તાર�ખ ૦૫/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ સયા_ગજં, ફતેગજં, �તાપ ગજં, નરહર� સક/લ, કાર�લીબાગ, 

અમીતનગર, સમા િવ5તાર, XYુતાનદં, સગંમ ચાર ર5તા, ગઘેડા માકVટ, સરદાર એ5ટ�ટ, આજવા રોડ, મહાવીર હોલ, પ @રવાર 

ચાર ર5તા, આaુ/વે@દક, પ ાણીગેટ, સોમા તળાવ, ડભોઇ રોડ થી લાલબાગના િવ5તારો ખાતેથી ૭ ઢોર પ કડવાની કાય/વાહ� કર� 

તેમજ તાર�ખ ૦૬/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ અલકા-રુ�, ચકલી સક/લ, ગોdી રોડ, વાસણા િવ5તાર, @દવાળ�-રુા, તાદંલ8, સનફામા/, 

અકોટા િવ5તાર, વડસર eીજ, _.આઇ.ડ�.સી રોડ, માજંલ-રુ િવ5તાર ખાતેથી ૦૮ ઢોર પ કડ� બે @દવસમા ં fુલ ૧૫ ઢોર 

પ કડવાની કાય/વાહ� કરવામાં આવી.  

--------------------------------------------------- 
                                                                                            વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  
                                                                                            જનસપં ક/ િવભાગ, 
                                                                                            તા.૦૬-૦૮-૨૦૧૫ 
�િત,     

તdંીgી, 
--------- 
વડોદરા. 
 ઉપ રોYત �ેસનોટ આપ ના દh િનક વત/માનપ dમા ં�િસiધ કરવા િવનતંી છે.  
 

                                     જનસપં ક/  અિધકાર�  
                                                                                            મહાનગર સેવા સદન  
                                                                                                  વડોદરા 
 
 
 
 
 
 
 


