
 

વડોદરા મહાનગરપાિલકા 

 

ેસનોટ: 
 વડોદરા મહાનગરપાિલકા ારા સફાઇ અિભયાન ડાઇવ હેઠળ આજ તા.૧૧/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ વોડ 

િવ તારોમા ંસઘન સફાઇ કરી જતંનુાશક પાવડરના છંટકાવની કરવામાં આવેલ કામગીરી. 
 આગામી તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૦ સુધી શહેરના અલગ-અલગ િવ તારો જવેા કે લમ, મુ ય ર તા, ફુટપાથ, 

ડીવાઇડર, તળાવ, નદી કાંઠા િવ તાર, પડતર િવ તાર,ઐાઘોિગક િવ તાર િવગેરેની સફાઇ આવરી લઇ શહેરની 
સવાગી સફાઇ ની કામગીરી કરવામાં આવશ.ે 

   વડોદરા મહાનગરપાિલકાની અખબારી યાદીમા ં જણાવવામા ં આવે છે કે, વ છ ભારત િમશન અંતગત આગામી 
વ છ સવ ણ–૨૦૨૧ હેઠળ તા.૪ ઓગ ટ-૨૦૨૦ થી ૧૮ ઓગ ટ-૨૦૨૦ દરિમયાન જન ગિૃતના ભાગ પે વોડ િવ તારોમાં 

સઘન સફાઇ ઝુંબેશ અંગનેા કાય મનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. જમેાં તા.૧૧/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ શહેરના મુ ય ર તાઓનું 

સફાઇ અિભયાન-ડાઇવનુ ંઆયોજન હાથ ધરવામાં આવેલ છે તેમજ “ગંદકી ભારત છોડો” પખવાડીયું અતંગત તા.૧૧/૦૮/૨૦૨૦ના 
રોજ જન ગિૃતના ભાગ પે સદર તમામ વોડ િવ તારોમા ંઘન કચરાના વગ કરણ િવશે કચરો એક  કરનાર કમચારીઓ,વોડ ઇ ચાજ 

અન ેભીના કચરામાથંી ખાતર બનાવવા િવશે શહેરીજનોન ેિવ તૃત સમજણ આપવામા ંઆવેલ છે.  
    પૂવ ઝોનમાં વોડ નં. ૧,૨,૯ એમ. . રોડ, બક રોડ, પાણીગેટ રોડ, જલારામ હોિ પટલ નાકાથી ફતેપુરા ચાર ર તા 

સુધી, મંગલે ર ઝાંપાથી ચાંપાનેર દરવા  સુધી, સંગમ સકલથી ભાંડવાડા, મોતીભાઇ સકલથી ઉપવન હે રટેજ સુધી, સંગમ સકલથી 

પંચશીલ સુધી, માણેકપાકથી ખોડીયારનગર સુધી, પાણીગેટ દરવા થી આજવા એ ટી પોઇ ટ, ુંદાવન ચાર ર તાથી ખોડીયારનગર 

ચાર ર તા, સુલેમાની ચાલથી વાઘોડીયા એ ટી પોઇ ટ, ઉમા ચાર ર તાથી એ સાર પેટોલ પંપ, મુખીનગરથી એ.પી.એમ.સી., સરદાર 

એ ટેટ રોડથી ખો ડયારનગર રોડ, ુંદાવન રોડથી સરદાર એ ટેટ રોડ તેમજ દિ ણ ઝોનમા ંવોડ ન.ં૩,૪,૧૨  ુંદાવનથી પરીવાર સુધી, 
પરીવારથી ગુ કુલ, ગુ કુલથી સોમાતળાવ, સોમાતળાવથી કપુરાઇ ચોકડી, સર વતી ચોકડીથી દરબાર ચોકડી થઇને મુખ સાદ 

ચો ડી, તુલસીધામ ચાર ર તાથી ચારે તરફના રોડ, સુશેન તરસાલી ર ગ રોડ, દશનમથી રંગઅવધુત િ જવાળો ર ગ રોડ, ડભોઇ રોડ, 
ઓ.એન. .સી. રોડ, સુસેન સકલથી મકરપુરા થઇ બુવા મેઇન રોડ, સુસેન સકલથી તરસાલી સોમાતળાવ રોડ, તરસાલી 

શાકમાકટથી તરસાલી પોલીસચોકી સુધીનો રોડ, સુસેન સકલથી વડસર િ જથી વડસર લે ડફીલ સાઇટ, છાણી મેઇન રોડ, ફતેહગંજ 

મેઇન રોડ, 7 Seas-મોલ, પરીવારથી ભારત પેટોલ પંપ, િનઝામપુરા મેઇન રોડ, બાલસૈિનકથી લ મીકંુજ, ઇવા મોલ સકલ-માંજલપુર, 
સર વતી ચો ડી-માજંલપુર, કબીર કો લેક થી તુલસીધામ ડીવાઇડર તેમજ ઉ ર ઝોનમાં વોડ ન.ં૫,૭,૮ ખંડેરાવ માકટ રોડ, 
િસ ધનાથ રોડ, નવરંગ િસનેમા રોડ, એસ.એસ.  હોિ પટલ રોડ, ચોખંડી રોડ, ટેશન રોડ, પોલીટે નીકથી માણેકપાક સકલ, 
વડસકલથી છાણી જકાતનાકા સકલ, બાલસૈિનક છા ાલયથી ચાણકયપુરી ચાર ર તા, રાવપુરા રોડથી કોઠી ચાર ર તા-નાગરવાડા, 
બહુચરા થી મકુતાનંદ-સાધનાનગર, અદાણીયાથી ફતેપુરા રોડ-હાથીખાના, ભુંતડી ઝાંપા મેઇન રોડ, અિમતનગર િ જ, સંદેશ ેસ 

રોડ, રાજમહેલ રોડ, સુરસાગર રોડ, જલે રોડ, રાઉપુરા ચોક, તાપનગર રોડ તેમજ પિ મ ઝોનમાં  વોડ ન.ં ૬,૧૦,૧૧  આર.સી. પટેલ 

એ ટેટ રોડ,સયા નગર ુહ રોડ, ઓ ડ પાદરા રોડ, હેવમોરથી વોડ-૧૧વાળો રોડ, કાલાઘોડાથી અલકાપુરી ગરનાળાવાળો રોડ, ચકલી 

સકલથી જતેલપુર, ઝાંસીની રાણીથી હાઇ ટે શન ચાર ર તા, ગડા સકલથી આ.ટી.આઇ., ચકલી સકલથી ગો ી ગામ, અટલાદરા-

ાકુમારી રોડ સદર તમામ િવ તારોમાં સઘન સફાઇ ઝુંબેશ તથા જતુંનાશક પાવડરના છંટકાવની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. 
       આગામી તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૦ સુધી શહેરના અલગ-અલગ િવ તારો જવેા કે લમ, મુ ય ર તા, ફુટપાથ, 
ડીવાઇડર, તળાવ, નદી કાઠંા િવ તાર, પડતર િવ તાર, ઓૈઘૉિગક િવ તાર િવગરેેની સફાઇ આવરી લઇ શહેરની સવાગી સફાઇ 
થાય તેવુ ંઆયોજન હાથ ધરવામાં આવેલ છે.  
                                                                     વડોદરા મહાનગરપાિલકા 
                                              જનસંપક િવભાગ 
                                                    તા.૧૧/૦૮/૨૦૨૦ 

િત, 
તં ી ી, 
વડોદરા.  
 
મહાશય, 
                 ઉપરો ત ેસનોટ આપના દિૈનકમાં િસ ધ કરવા િવનંતી છે. 
 
                                  જનસંપક અિધકારી 
                                    મહાનગરપાિલકા 
                                            વડોદરા 


