
  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 
 

¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø 
ષણ્નળી રઽીફઙળ ઼ૉષી ઼નફ �ીળી દી.૩૯-૩૩-૪૨૩૬ફી ળ્ઞ ફષળજફી �ગૄવરીઅ સીશીફી ુષ!ીધ#કફૉ ઉ-ષૉ�ડફૂ (થગીળૂ રીડૉ 

ઑગ ઇષૉળફૉ઼  ,્-ીર લ્ઞષીરીઅ ઈ0લ્ ઽદ્. ઼નળ ,્-ીરરીઅ ષણ્નળી રઽીફઙળ઼ૉષી઼નફ દળભધૂ ણીલળૉ ગડળ (ઈઉ.ડૂ.) 4ૂ રફૂહ 

ય7,ઉ-ષૉ�ડગવૉગસફફી ઉ(ળનીળ ઉ.઼ૂ.ઑ઼.ફીરૉફૉઞ8ઙણીલળૉ ગડળ4ૂ દધી ફષળજફી �ગૄવફી ર:ૃલ ;<�ડૂ4ૂરદૂદૉઞવમૉફઇરૂફઋુબ�ધદ 

ળ@ી ઽદી.ઋબળીઅદ, સીશીફી દરીર ુસAગ્ દધી મીશગ્ ઑ ઋB઼ીઽયૉળ યીઙ વૂપ્ ઽદ્.઼નળ ,્-ીરરીઅ મીશગ્ફૉ ઉ-ષૉ�ડ ઑડવૉ ગૉ  

ઉવૉDડ< ્ફૂગષૉ�ડ ગ્ફૉ ગઽૉષીલ દધી ઉ-ષૉ�ડ�ષી�Eલફૉઽીફૂગીળગ દૉરઞ ટૉળૂ,બલીGષળથફૉફૃગસીફગદીGઽ્લ ઝૉ  દધી દૉફી લ્Iલ ુફગીવ ગઉ ળૂદૉ 

ગળષ્ દૉફૂ ુષ�દદૅ (થગીળૂ ઈબૂ ઽદૂ. 

ઋબળ્ગદ ગીલGKરફૂ ઼ભશદીફૉ Lલીફરીઅ વઉ ષણ્નળી રઽીફઙળ ઼ૉષી ઼નફ �ીળી ફMગફી યુષNલરીઅ સઽૉળફૂ ઇOલસીશીકરીઅ બથ 

ઉ-ષૉ�ડફી લ્Iલ ુફગીવ ઇઅઙૉફૂ (થગીળૂ ઈબદ્ ઇષૉળફૉ઼  ,્-ીર લ્ઞષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. 

Pલૃુફુ઼બવગુરસફળ4ૂફી રીઙGનસGફ ઽૉઢશ યીળદરીઅ ઼ૐ,ધર ષઘદ ષણ્નળી રઽીફઙળ ઼ૉષી ઼નફ �ીળી ઉ-ષૉ�ડ ઑડવૉ ગૉ  

ઉવૉગડ< ્ફૂગ ગજળ્, ઞૉ ઇBલઅદ ટૉળૂ ઽ્લ ઝૉ. દૉફૃઅ ર્મીઉવષીફ �ીળી ગવૉગસફ ગળૂફૉ, ઙૃઞળીદ બ્Uલૃસફ ગઅ ડ< ્વ મ્ણGફી પીળી-પ્ળથ્ રૃઞમ 

દૉફૉ ષોWીુફગ બLપુદધૂ Recycleગળષીરીઅ ઈષસૉ. ઈ ઼ીધૉ ફીઙળૂગ્ફૉ દૉરફી ઉ-ષૉ�ડફૃઅ ષશદળ બથ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. ફીઙળૂગ્ઑ 

દૉરફી ઉ-ષૉ�ડ ુફગીવ ગળષી રીડૉ ષણ્નળી રઽીફઙળ ઼ૉષી ઼નફફી ગ્વ ઼ૉOડળફી ડ્વ Xૂ ફઅમળ ૩૱૨૨ ૪૫૫ ૨૪૮૭ ઋબળ ઼અબગG  ગળષીફ્ 

ળઽૉસૉ. 

ઈર, ષણ્નળી સઽૉળફૉ �ષ]ઝદી ઇુયલીફ ઽૉઢશ બ્Uલૃસફ Xૂ-ૂફ઼ૂડૂ દળભ ઈઙશ વઉ ઞષી ુષુષપ ગીલGKર્ફૃઅ ઈલ્ઞફ ઽીધ 

પળષીરીઅ ઈષફીળઝૉ. 
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                                                                           વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                           જનસપંક� િવભાગ, 

                                                                           તા.૧૯-૧૧-૨૦૧૪ 

�િત, 

ત�ંી ી, 

--------- 

વડોદરા. 
 

મહાશય, 
 

 ઉપરો$ત �ેસનોટ આપના દ' િનક વત�માનપ�મા ંતા.૨૦/૧૧/૨૦૧૪ના રોજ �િસ)ધ કરવા િવનતંી છે.  
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Pલૃુફુ઼બવગુરસફળ4ૂફી રીઙGનસGફ ઽૉઢશ યીળદરીઅ ઼ૐ,ધર ષઘદ ષણ્નળી રઽીફઙળ 

઼ૉષી ઼નફ �ીળી ઉ-ષૉ�ડ ઑડવૉ ગૉ  ઉવૉગડ< ્ફૂગ ગજળ્, ઞૉ ઇBલઅદ ટૉળૂ ઽ્લ ઝૉ. દૉફૃઅ ર્મીઉવષીફ 

�ીળી ગવૉગસફ ગળૂફૉ, ઙૃઞળીદ બ્Uલૃસફ ગઅ ડ< ્વ મ્ણGફી પીળી-પ્ળથ્ રૃઞમ દૉફૉ ષોWીુફગ 

બLપુદધૂRecycleગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈ ઼ીધૉ ફીઙળૂગ્ફૉ દૉરફી ઉ-ષૉ�ડફૃઅ ષશદળ બથ 

ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ફીઙળૂગ્ઑ દૉરફી ઉ-ષૉ�ડ ુફગીવ ગળષી રીડૉ ષણ્નળી રઽીફઙળ ઼ૉષી ઼નફફી 

ગ્વ ઼ૉOડળફી ડ્વ Xૂ ફઅમળ ૩૱૨૨ ૪૫૫ ૨૪૮૭ ઋબળ ઼અબગG  ગળષીફ્ ળઽૉસૉ. 

 

ઽીવરીઅઞ દી. ૩૮રૂ ફષૉPમળફી ળ્ઞ ગૉ ળવ ઘીદૉ ગ્ષીવર ઘીદૉ e-INDIA �ીળી 

ઈલ્Mદ઼રીળ્ઽરીઅરઽીફઙળ ઼ૉષી ઼નફ ફૉ ઉ-ષૉ�ડરૉફૉઞરૉOડ,્ઞૉગડ રીડૉ  10th                

e-INDIAઑષ્ણG઼ધૂ  ઼Oરીુફદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

 

ઈર, ષણ્નળી સઽૉળફૉ �ષ]ઝદી ઇુયલીફ ઽૉઢશ બ્Uલૃસફ Xૂ-ૂફ઼ૂડૂ દળભ ઈઙશ વઉ 

ઞષી ુષુષપ ગીલGKર્ફૃઅ ઈલ્ઞફ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષફીળઝૉ. 
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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર- યાદ-મા ંવડોદરા મહાનગર સેવા સદનના હદ િવ0તારના 

મટનની 1ુકાનોના પરવાનેદારો તથા 4ચુસ�ને જણાવવામા ંઆવે છે ક7, તા. ૨૫/૧૧/૨૦૧૪, મગંળવારના રોજ  

“ સા: ુટ-. એલ. વાસવાણી જ=મ જયતંી ” િનિમ>ે વડોદરા મહાનગર સેવા સદન સચંા?લત કતલખા@ુ ંબધં 

રહ7શ.ે Aથી મટનની 1ુકાનોના પરવાનેદારોએ તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૪ના રોજ 1ુકાનો સદંતર બધં રાખવા તાદ-દ 

કરવામા ંઆવે છે. Aની સવB સબંધંકતા�ઓએ નDધ લેવા િવનતંી છે. 
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