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િવષય:- નેજ ો કટ શાખાના ર  તા બધં/ડાયવઝન માટની સામેલ હરાતને  થાિનક
વતમાનપ ોમા તથા વેબસાઇટ પર િસ ધ કર  આપવા બાબત.

ઉપરોકત િવષયના અ સુધંાનમા જણાવવા  ુક આ સાથે સામેલ ર  તા બધં/ડાયવઝન

માટની હરાતને  થાિનક વતમાન પ ો તથા વડોદરા મહાનગરપા લકાની વેબસાઇટ પર

િસ  ધ કરવા િવનતંી છે.
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ર તા બધં/ડાયવઝન માટની હર નોટ સ
વહ વટ વોડ ન.ં૧૦ ની ઓફ સથી હર નગર એ.પી.એસ. ધુી નિવન નેજ
લાઇન નાખવાની કામગીર માટ ઇ રદાર મે. આકાર ક કશન વારા
વાપરવામા ં આવનાર હવી મશીનર ઝ, મ ુરો/કાર ગરોની હરફર, તથા કામ
માટના મટ ર ય સ રાખવાની જ યાના કારણે (૧) નદંાલય થી ઝાસંીની રાણી
સકલ વાળા ર તે નદંાલય થી સીટ ઝન સોસાયટ  જકંશન ધુીના ડાબી
બા ુના ર તે કામગીર કરવાની હોવાથી ર તો બધં રહશે. ના િવક પે જમણી
બા ુ વાળા ( વૂ દશા તરફના) કરજ-વે નો સાવચેતી વૂક વપરાશ કરવાનો
રહશે. (૨) નદંાલય થી ઝાસંીની રાણી સકલ વાળા ર તે સીટ ઝન સોસાયટ
જકંશનથી ICICI બેક, આ મ યોતી આ મ ણ ર તા ધુી કામગીર કરવાની
હોવાથી સદર ર તો બધં રહશે.

કામગીર ની સરળતા તેમજ જ રયાત જુબ તમામ કારના
વાહન યવહાર તેમજ અવર-જવર માટ કામ ણૂ થતાં ધુી સદર (૧) અને
(૨) મા ં જણા યા જુબના ર તા બધં રહશે. ના િવક પે અ ય વૈક પક
ર તાઓનો ઉપયોગ કરવાનો રહશે.

ઉપરોકત હર નો ટસને અ સુરવા તથા કામગીર માં સહકાર
આપવા માટ હર જનતાને ન  િવનતંી કરવામા ંઆવે છે.
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