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વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામાં આવે છે ક�, વડોદરા મહાનગર સેવા સદન �ારા 

લોકા�ભ�ખુ વહ�વટ થક� નગરજનોના #$ો ફ&રયાદોના સમયમયા'દામા ં િનકાલ થાય તે માટ� લોકસવંાદ સે* ુ (લોક દરબાર)નો 

જન&હતલ-ી કાય'.મ દ�-ણ ઝોન કચેર� ખાતે રા1ય ક-ાના માનનીય મ2ંી3ી બ4ભુાઇ ખાબડની અ6ય-તામા ં યો7યેલો 8મા ં

વડોદરા શહ�રના માનનીય મેયર3ી ભરતભાઇ શાહ, માનનીય :;િુનિસપ લ કિમશનર3ી મિનષ ભાર�ાજ, >થાયી સિમિતના માનનીય 

અ6ય-3ી ડૉ. &હતેABભાઇ પ ટ�લ, િવપ -ના માનનીય નેતા3ી ચBંકાAતભાઇ 3ીવા>તવ(ભCDભુાઇ), માનનીય :;િુનિસપ લ 

સભાસદ3ીઓ તથા કોપ Fર�શનના અિધકાર�3ીઓ ઉપ I>થત રJા હતા.ં 

લોકસવંાદ સે* ુ(લોક દરબાર)મા ંડોર Kુ ડોર કચરા કલેLશન, વરસાદ� પ ાણીના િનકાલ, ર>તાઓ, ર>તા ર�પ રેMગ, ગદંક�ની 

સમ>યાઓ, પ ાણી Nરુવઠા, પ ાણીના જોડાણ, ઓછા #ેસર, PQુલા કાસં, તેમજ વેરા સબંિંધત ૨૬ #$ો અરજદારોએ રUૂ કયા' હતા.ં 

આ #સગેં રા1યક-ાના વન અને પ યા'વરણ િવભાગના માનનીય મ2ંી3ી બ4ભુાઇ ખાબડ� જણાW;ુ ં હ* ુ ં ક�, લોકસવંાદ 

સે*નુા મા6યમથી #7ના #$ોને વાચા રા1ય સરકાર� આપ ી છે. અરજદારોના #$ો �Xુક�લીઓને સરકાર �ારા સમY અને વાદ 

િવવાદ વગર સવંાદથી >થળ પ ર ઉક�લવાનો સરકારનો આ #યાસ છે. આ8 અરજદારો �ારા રUુ થયેલ ૨૬ #$ો પ કૈ� ૧૬ 8ટલા 

#$ોનો હલ શોધવામા ંઆWયો છે. િનિત િવષયક બાબતો ]ગે યો^ય ક-ાએ કાય'વાહ� થશે, હકારા_મક B`aટકોણથી Pટૂતી કડ�ઓ 

પ &રNણૂ' કર� નગરજનો અને વહ�વટ�ત2ં સાથે મળ� વડોદરાને વb ુસાc નગર બનાવવા #ય_ન કરશે. >વdછતા અ�ભયાન હ�ઠળ 

ગામો અને શહ�રોને શૌચાલયો Nરુા પ ાડવા, fજુરાત સરકાર� ઘિનaઠ #યાસો હાથ ધયા' તેમ માનનીય મ2ંી3ીએ જણાW; ુહ* ુ.ં 

વડોદરાના માનનીય :;િુનિસપ લ કિમશનર3ી મનીષ ભાર�ા8 અરજદારોના #$ો સાભંળ� સબંિંધત અિધકાર�ઓને 

સમયમયા'દામા ંકાયF Nણૂ' કરવા hચૂનો કર� જણાW;ુ ંહ* ુ ંક�, શહ�ર�જનોની hખુાકાર� માટ� કોપ Fર�શન -મતા #માણે આયોજન અને 

અમલીકરણ કર� છે. આમ છતાં તેમા ંખામી ક� jટુ� જણાય તો તેનો ઉક�લ લાવવાનો આ પ ારદશ'ક #યાસ છે. 

લોકસવંાદ સે*મુા ંઉપ I>થત અરજદારોએ પ ોતાની અને સા�&ૂહક �Xુક�લીઓની રUુઆત કર� હતી. તેમજ ઉક�લાયેલા �kુાઓ 

]ગે તેઓની સવેંદનાઓ પ ણ WયLત કર� હતી.  
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                                                                           જનસપં ક' િવભાગ, 

                                                                           તા.૨૪-૧૧-૨૦૧૪ 
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વડોદરા. 
 
 

 ઉપ રોLત #ેસનોટ આપ ના દo િનક વત'માનપ 2મા ંતા. ૨૫/૧૧/૨૦૧૪ના રોજ 

       #િસ6ધ કરવા િવનતંી છે.       

                                        જનસપં ક'  અિધકાર�  

                                                                                               મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                                      વડોદરા 

 


