
 
 

 

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 ¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø: 
  

વડોદરા મહાનગરપા�લકાને “સોલીડ વે�ટ મેનેજમે�ટ” �ે� ે

એનાયત થયેલ સવ� ય એવોડ!  
 

Andhra pradesh Technology Devlopment and Promotion Center (APTDC), Government of India (GOI-through 

TIFAC), Government of Andhra Pradesh(GoA), Government of Telengana અને Confederation of Indian Industry (CII) ના 

સ$ં&ુત 'યાસો (ારા તા.૯ ઓ&ટો,બર.૨૦૧૫ ના રોજ હ23ાબાદ ખાતે International Symposium on Municipal Solid Waste 

Management અને Award for Excellence in Solid Waste Management Jુ ં આયોજન Ministry of Urban Development, 

Government of India ના સહયોગથી કરવામા ંઆવેલ. આ િસ,પોિસયમJુ ં ઉદઘાટન કO�3 સરકારના માનનીય શહOરQ િવકાસ 

મ�ંી Rી વSકTયા નાયUુ ના હ�તે કરવામા ંઆવેલ. 
 

આ િસ,પોિસયમ ઓન ,$િુનિસપલ સો�લડ વે�ટ મેનેજમે�ટ અને એવોડ! ફોર એકસલ�સ ઇન  સોલીડ વે�ટ મેનેજમે�ટ 

માટO વડોદરા ,$િુનિસપલ કોપ�રOશન તરફથી મોકલવામા ંઆવેલ નોમીનેશનની િવગતોને Xયાને લઇ “એવોડ! ફોર એકસલ�સ 

ઇન  સોલીડ વે�ટ મેનેજમે�ટ” માટO સમY દOશમાથંી મળેલ નોમીનેશ�સ પૈકQ ૩૦ ]ટલા નોમીનેશ�સ &વોલીફાઇડ થયેલ ] 

પૈકQ વડોદરા ,$િુનિસપલ કોપ�રOશનની પસદંગી “એવોડ! ફોર એકસલ�સ ઇન  સોલીડ વે�ટ મેનેજમે�ટ-નેશનલ” કOટOગરQમા ં

વીનર તરQકO _હOર  કરવામા ં આવેલ છે, તથા આ કOટOગરQમા ં 2nd
 રનર અપ તરQકO મcુરાઇ ,$િુનિસપલ કોપ�રOશન અને        

1st
  રનર અપ તરQકO નવી eુબંઇ ,$િુનિસપલ કોપ�રOશનની પસદંગી કરવામા ંઆવી હતી, ] અ�વયે વડોદરા ,$િુનિસપલ 

કોપ�રOશનને તારQખ ૯ ઓ&ટો,બર,૨૦૧૫ ના રોજ હ23ાબાદ ખાતે એવોડ! ફોર એકસલ�સ ઇન  સોલીડ વે�ટ મેનેજમે�ટ માટO 

fોફQ તથા 'માણપ� એનાયત કરવામા ંઆવેલ છે. વડોદરા ,$િુનિસપલ કોપ�રOશન વતી આ એવોડ! સોલીડ વે�ટ મેનેજમે�ટ 

િવભાગ ના વડા Rી શૈલેષ િમjી તથા એ�વારમેટલ એ�kનીયર Rી કlયપ શાહ (ારા �વીકારવામા ં આવેલ, ] એવોડ! 

આ�m'દOશના enુય સ�ચવRી ડો.રાkવ શમા! ના હ�તે આપવામા ંઆવેલ હતો. 

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

                                                                                      વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                               જનસપંક! િવભાગ, 

                                                                                               તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૫ 

'િત, 

ત�ંીRી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો&ત 'ેસનોટ આપના દ2 િનક વત!માનપ�મા ં'િસXધ કરવા િવનતંી છે. 
 

                                      જનસપંક! અિધકારQ  

                                                                                              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 પાણીજ!ય રોગો િનવારણ #ગે કરાયેલ સવ%ની કામગીર�મા ંતાર�ખ ૧૦-૧૦-૨૦૧૫ના રોજ ૬૭૧૪ ઘરોનો સવ% 

કરાયેલ /મા ંશકંા1પદ કમળો-૦૦, ઝાડા-૪૨, તાવ-૩૬ દદ5ઓ મ7યા, તેમજ 8લોર�નની ગોળ�9ુ ં િવતરણ-૫૧૮૨, 

ઓ.આર.એસ પેક�ટ9ુ ંિવતરણ-૫૦, પિ>કા િવતરણ-૧૪૨૦ કરવામા ંઆ?@ુ ંહA ુ.ં 
   

વાહક જ!ય રોગો અટકાયત કામગીર�ના દB િનક ર�પોટC  Dજુબ તાર�ખ ૧૦-૧૦-૨૦૧૫ના રોજ સવ% કરાયેલ        

ઘરો-૫૫૭૫૩, સોસC ર�ડકશન કામગીર�-૩૧૩૬, ફોગFગ કર�લ ઘરો-૨૦૨૬૭, ફોગFગ કર�લ બીન રહ�ણાકં       

1થળો-૨૫૮, એમ.એલ.ઓ (લીટર) વપરાશ-૧૫૦, ટ�મીફોસ (એમ.એલ) વપરાશ-૨૧૪૧, બાયોલાવJસાઇડ(લીટર) 

વપરાશ-૧૦૯૦, પાયર�Mમ (લીટર) વપરાશ-૫૨૩, મેલેથીઓન લીટર-૨૦૫ નો વપરાશ થયેલ છે, તેમજ મળ� 

આવેલ તાવના ક�સો અને લીધેલ લોહ�ના નDનૂા-૯૦૦ હતા.ં  

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

                                                                                     વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                     જનસપંકC  િવભાગ, 

                                                                                     તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૫ 

�િત, 

ત>ંીQી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો8ત �ેસનોટ આપના દB િનક વતCમાનપ>મા ં�િસSધ કરવા િવનતંી છે.  

                                                                                   જનસપંકC અિધકાર�  

                                                                                  મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                        વડોદરા 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø 
 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબારQ યાદQમા ંજણાવવામા ંઆવે છે કO વડોદરા મહાનગર સેવા સદન   

અને qજrલા વહQવટQ ત�ંના સ$ં&ુત ઉપsમે મtહલાઓના ઉuથાન માટO કtટબXધ અને મtહલા સશv&તકરણના 

tહમાયતી માનનીય enુયમ�ંી Rીમતી આનદંQબેન પટOલના 'યuનોને વw ુ વેગવાન બનાવવાના ભાગxપ ે

નવરાિ�ના પિવ� પવ! િનિમyે આ તહOવાર  સબંિંધત ચીજવ�zઓુJુ ંઉuપાદન તથા વેચાણ કરતી મtહલાઓ તથા 

મtહલા સગંઠનોને સીધેસીwુ ંબ_ર મળQ રહO તે માટO તારQખ ૧૩-૧૦-૨૦૧૫ થી તારQખ ૨૧-૧૦-૨૦૧૫ દર,યાન 

(સવારO ૧૧-૦૦ થી રા�ે ૮-૦૦ કલાક ~ધુી) રાિ� બ_ર, �ડુા ઓtફસ સામે, એલ એ�ડ ટQ સક!લ પાસ,ે 

વી.આઇ.પી. રોડ, કારOલીબાગ, વડોદરા ખાત ે આયોqજત “નવરા�ી મેળા-૨૦૧૫”નો �ભુારંભ તારQખ ૧૩-૧૦-

૨૦૧૫ને મગંળવારના રોજ સવારO ૧૦-૦૦ કલાકO માનનીય મેયરRી ભરતભાઇ શાહના વરદ હ�તે  રાિ� બ_ર, 

�ડુા ઓtફસ સામે, એલ એ�ડ ટQ સક!લ પાસ,ે વી.આઇ.પી. રોડ, કારOલીબાગ, વડોદરા ખાત ેયોજવામા ંઆવલે છે.     

  સૌ શહOરQજનોને આ મળેામા ંપધારવા _હOર િનમ�ંણ છે.                                  

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

                                                                                      વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                      જનસપંક! િવભાગ, 

                                                                                      તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૫ 

'િત, 

ત�ંીRી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો&ત 'ેસનોટ આપના દ2 િનક વત!માનપ�મા ં'િસXધ કરવા િવનતંી છે.         જનસપંક! અિધકારQ  

                                                                                            મહાનગર સવેા સદન  

                                                                                                  વડોદરા 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 


