
  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� મહા�મા ગાધંી !વ"છતા 

અ$ભયાન &તગ'ત નાગ(રકો પ ોતાના ઘરના કચરાનો યો,ય ર�તે િનકાલ કર� તે માટ� નાણાકં�ય વષ' ૨૦૧૫-૧૬મા ં

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 5ારા 6ુલ ૧૦ લાખ ડ!ટબીન ખર�દવા8ુ ંઆયોજન હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. આ 

સદંભ; નાગ(રકો પ ોતાના વેરા બીલ તથા વેરો ભયા'ની રસીદ વોડ' ઓફ�સમા ંબતા>યેથી તેઓને ૨ નગં ડ!ટબીન 

(ભીના કચરા માટ� તથા @કૂા કચરા માટ�) આપ વામા ંઆવશે. હાલમા ં વડોદરા મહાનગર સેવા સદનમા ં િવિવધ 

ઝોનમા ં 6ુલ ૭૪૨૫૦ નગં ડ!ટબીન8ુ ં િવતરણ કરવામા ં આવેલ છે. 6ુલ ચાર એજHસીઓને સદર કામગીર� 

સIપ વામા ંઆવેલ છે. આગામી બે (દવસ @ધુીમા ંવJ ુ૫૦,૦૦૦ નગં ડ!ટબીનો8ુ ંસKલાય થનાર છે. તથા ભિવLયમા ં

તબMાવાર તમામ ડ!ટબીનો8ુ ંિવતરણ કરવા8ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. 

 ઉપ ર Oજુબની હક�કત શહ�રના નાગ(રકોએ નIધ લેવા િવનતંી છે.  
--------------------------------------------------- 

                                                                                            વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                            જનસપં ક' િવભાગ, 

                                                                                            તા.૦૭-૦૮-૨૦૧૫ 

�િત, 

તQંીRી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપ રોSત �ેસનોટ આપ ના દT િનક વત'માનપ Qમા ં�િસUધ કરવા િવનતંી છે.  
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¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø 
 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 

5ારા શહ�રના વણથVંયા િવકાસ અને લોક@િુવધાના ભાગWપ  ે ગોQી િવ!તારમા ં &દાX W. ૪૦ લાખના ખચ; 

બનાવવામા ંઆવનાર નવીન લાયYેર�(વાચંનાલય)8ુ ંખાતOZુતૂ' અને વાઘોડ�યા રોડ િવ!તારમા ંW. ૯૨.૦૮ લાખના 

ખચ; તૈયાર કરવામા ં આવેલ નવીન !ક�ટ]ગ ર]ક8ુ ં લોકાપ 'ણ રાL^�ય સતં Rી $ચHમયાનદં_(હ(ર5ારા)ની 

ઉપ `!થિતમા ં તેમજ વડોદરા મહાનગર સેવા સદન અને ગેઇલના સbંSુત સાહસ વડોદરા ગેસ લી. 5ારા વડોદરા 

શહ�રમા ં નવીન ગેસ કનેકશન આપ વાની કામગીર�નો cભુારંભ તાર�ખ ૦૯-૦૮-૨૦૧૫ને રિવવારના રોજ         

dજુરાત સરકારના નાણા,ં ઊg' અને પ ે^ોક�િમકhસ, ખાણ ખનીજ, 6ુટ�ર ઉiોગ, મીઠા ઉiોગ, છાપ કામ,         

લેખન સામkી,આયોજન,�વાસન,નાગ(રક ઉlયન િવભાગના માનનીય મQંી Rી સૌરભભાઇ પ ટ�લના વરદ હ!તે 

યોજવામા ંઆવેલ છે.  

1. વડોદરા મહાનગર સેવા સદન અને ગેઇલના સbંSુત સાહસ વડોદરા ગેસ લી. 5ારા વડોદરા શહ�રમા ંનવીન 

ગેસ કનેકશન આપ વાની કામગીર�નો cભુારંભ સવાર� ૯-૪૫ કલાક� ભાવના પ ાક'  સોસાયટ�, અિમતનગર 

પ ાસે, કાર�લીબાગ, વડોદરા ખાતે કરવામા ંઆવશે. 

2. વાઘોડ�યા રોડ િવ!તારમા ંW. ૯૨.૦૮ લાખના ખચ; તૈયાર કરવામા ંઆવેલ નવીન !ક�ટ]ગ ર]ક8ુ ંલોકાપ 'ણ 

સવાર� ૧૦-૧૫ કલાક� p ૃદંાવન ચાર ર!તા, હ8મુાન_ મ(ંદર પ ાસે, વાઘોડ�યા રોડ, વડોદરા ખાતે કરવામા ં

આવશે. 

3. ગોQી િવ!તારમા ં &દાX W. ૪૦ લાખના ખચ; બનાવવામા ં આવનાર નવીન લાયYેર�(વાચંનાલય)8ુ ં

ખાતOZુતૂ' સવાર� ૧૧-૦૦ કલાક� ગોQી એસ.ટ�. કોલોની પ ાસે, Wપ લ પ ાક'  સોસાયટ� ન_ક, ગોQી, વડોદરા 

ખાતે કરવામા ંઆવશે. 
 

 આ �સગેં  Osુય અિતિથ તર�ક� માનનીય સસંદસVયRી,વડોદરા, Rીમતી રંજનબેન ભt તથા અિતિથ 

િવશેષ તર�ક� માનનીય ધારાસVયો સવ'Rી _તેHuભાઇ @ખુડ�યા, Rી યોગેશભાઇ પ ટ�લ, Rી રાXHuભાઇ િQવેદ�, 

Rીમતી મનીષાબેન વક�લ,  pડુાના માનનીય અUયvRી એન.વી.પ ટ�લ, dજુરાત રાwય નાગ(રક xરુવઠા િનગમ 

$લિમટ�ડના માનનીય અUયvRી yપૂ ેHuભાઇ લાખાવાલા ઉપ `!થત રહ�શે. 

        સૌ શહ�ર�જનોને આ કાય'zમમા ંપ ધારવા gહ�ર િનમQંણ છે.                                  

---------------------------------------------------    
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                                                                                            તા.૦૭-૦૮-૨૦૧૫ 
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�ેસનોટ :- 
 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� તા. ૦૭/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ દબાણ 

શાખાની કામગીર� અHવયે હોડ|ગ-બેનર }ુર કરવાની કામગીર�મા ંxવૂ'-દ$vણ ઝોનની ટ�મ 5ારા વોડ' ન.ં૪મા ંસી~રુ�ટ� xરૂ� 

પ ાડવા માટ� ટ�મ હાજર હતી, ગર�બ કhયાણ મેળાનો Wટ �hુલો કરા>યો. વJમુા ં૬૪ લાર� હટાવી તેમજ ૧૨ Kલા!ટ�ક શેડ 

તોડ�ા અને ૦૩ ક�બીન હટાવવાની કાય'વાહ� કરવામા ંઆવી. 

 ઉ�ર-પ િ�મ ઝોન અને ક�Huીય ટ�મની સbંSુત કામગીર� 5ારા રાણે�ર મ(ંદર, વાસણા રોડ પ ર રોડની બનેં સાઇડ 

ઉપ ર ઉભેલી લાર�ઓ, ગhલા, શેડ, પ થારા હટાવી �ટપ ાથ ઉપ ર8ુ ં દબાણ }ુર કરવાની કાય'વાહ� કરવામા ંઆવી Xમા ં ૨૦ 

લાર�, ૦૧ કાઉHટર, ૦૧ �ી >હ�લ ટ��પ ો, ૦૧ લોખડં8ુ ં !ટ�Hડ જમા લેવામાં આ>bુ ં તેમજ ૧૭ શેડ તોડ�ા અને ૧૨ પ થારા 

હટાવવાની કાય'વાહ� કરવામા ંઆવી.  

 જમીન િમhકત (કોમિશ�યલ શાખા) 5ારા gહ�રાતના દબાણો }ુર કરવાની કાય'વાહ� કરતા રાજમહ�લ રોડ, માજંલxરુ, 

Rેયસ !6લૂ, �લુસીધામ, દરબાર ચોકડ�, ટ�Hસાઇલ ફાટક, અકોટા રોડ, (દનેશ મીલ, અલકાxરુ�, ર�સકોષ', ગ�ડા સક'લ, pડુા 

સક'લ, અમીતનગર, માણેક પ ાક' , હરણી ગામ, મનીષા ચોકડ�, અvર ચોક, OજુમZડૂા િવ!તારોમાથંી ૩૫ બોડ' , ૯૧ બેનર અને 

૧૨૨ xઠુા હટાવવાની કાય'વાહ� કરવામા ંઆવી.   

 ઢોર પ ાટ� 5ારા તાર�ખ ૦૬/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ ^ાફ�ક શાખા, કાળાઘોડા, !ટ�શન ગરનાળા, સક�ટ હાઉસ, ચકલી સક'લ, 

ન�ુભાઇ સક'લ, હ(રનગર પ ાણીની ટાંક�, હાઇટ�Hશન લાઇન, ગોQી પ ાણીની ટાકં�, ગોQી ગામ, લ�મીxરુા રોડથી પ રત વાસણા 

રોડ, ડ�-માટ' , મનીષા ચોકડ�, અvર ચોક, િશવા_ ચોક, િવ�ાિમQી Yીજ, મોર મેગા !ટોર, માજંલxરુ, wbપુ ીટર ચોકડ�, 

_.આઇ.ડ�.સી િવ!તાર ખાતેથી ૬ ઢોર પ કડવાની કાય'વાહ� કર� તેમજ તાર�ખ ૦૭/૦૮/૨૦૧૫ના સલાટવાડા, નાગરવાડા, 

ફતેxરુા, વારસીયા, માડંવી, �તાપ નગર Yીજ, તરસાલી િવ!તાર, માજંલxરુ તેમજ મકરxરુા િવ!તાર ખાતેથી ૦૬ ઢોર પ કડ� બે 

(દવસમા ં6ુલ ૧૨ ઢોર પ કડવાની કાય'વાહ� કરવામાં આવી.  
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