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વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરા મહાનગરપાલકા અન ે �જ�લા વહ�વટ� ત!ંના 

ઉપ#મ ેવહ�વટમા ંપારદિશ&તા વધ,ે ()ના *ય+,તગત અન ેસા.0ુહક (1ોનો સ2વર� 3થળ ઉપર જ િનકાલ આવ ેત ે હ�6થુી સરકાર7ીના 

િનદ8શા9સુાર વહ�વટ� વોડ: નબંર: ૧(એ)ના િવ3તાર ઇલ,ેશન વોડ: નબંર : ૭નો પાટ: , અને ઇલકેશન વોડ: નબંર ૧૪નો પાટ:  ના નાગ0રકો 

માટ� સવેા-સ6ે ુકાય:#મ તાર�ખ ૦૪/૦૨/૨૦૧૭ન ેશિનવારના રોજ મહા2મા ગાધંીનગર Fહૃ, વડોદરા ખાત ેતથા આ જ 0દવસ ેવહ�વટ� વોડ: 

નબંર:૩(સી)ના િવ3તાર ઇલકેશન વોડ: નબંર ૧૪નો પાટ: , ઇલકેશન વોડ: નબંર: ૧૫ અન ેઇલકેશન વોડ: નબંર: ૧૬નો પાટ:ના નાગ0રકો માટ� 

વહ�વટ� વોડ: નબંર:૩(સી)ની કચેર�, મહ�શ કોMપલNે, વાઘોડ�યા રોડ, વડોદરા ખાત ેસવાર� ૯-૦૦ થી સાજંના  ૫-૦૦ Qધુી યોજવામા ંઆવલે 

છે. આ જ 0દવસ ેસવાર� ૯-૦૦ થી બપોર� ૨-૦૦ કલાક દરMયાન અરSઓ 3વીકારવામા ંઆવશ.ે  

વહ�વટ� વોડ: ન.ં ૦૧(એ)ના સમાિવUટ િવ3તારોમા ંઇલકેશન વોડ: નબંર: ૭ના પાટ:મા ંઅમદાવાદ� પોળ, રાવVરુા અન ેમWછ�પીઠનો  

સમાવેશ થાય છે, Yયાર� ઇલકેશન વોડ: નબંર:૧૪ના પાટ:મા ંરાવVરુા મઇેન રોડ, નવાબ)ર, બાજવાડા, મહ�તાપોળ, છ�પવાડ, જમનાબાઇ 

હો+3પટલ, મદાર માક8ટ, િવજય વ�લભ હો+3પટલ, ડ�.સી.બી ઓફ�સ, લાડવાડા, પટણી મહો�લો, ગ\ડ�ગેટ, ચોખડં�, ઘડ�યાળ� પોળ, પદમાવતી 

શોિપ]ગ સે̂ ટર અને લહ�ર�Vરુા ગેટનો સમાવેશ થાય છે.  

વહ�વટ� વોડ: નબંર:૩(સી) ના સમાિવUટ િવ3તારોમા ં ઇલકેશન વોડ: નબંર: ૧૪ના પાટ:મા ંગોયા દરવા), વણકરવાસ-૧ અન ે૨, 

નડ�યાવાસ, મા_ ફળયા ૧ અન ે૨, ભાટવાડા ૧ અન ે૨, સોનીપોળ ૧ થી ૪, શા`ીચોક, છેલી પોળ ૧ અન ે૨, વચલી પોળ, ડભોઇ પોળ, 

દાલીયા પોળ, હ9મુાન પોળ ૧ અન ે૨, ગાજરાવાડ� ૧,૨ અન ે૩ ફળયા, નવઘડ�યા પોળ, બaી મહો�લો, નવગS વોરવાડ, મોટ� વોરવાડ, 

નવગS સાત દરગાહ અન ે મોટ� મ3Sદ વગેર�નો  સમાવશે થાય છે, ઇલકેશન વોડ: નબંર :૧૫ના િવ3તારોમા ં મહ�શ કોMપલNે, bબ ે

િવધાલય, વાઘોડ�યા રોડ, ઉકાS9ુ ંવાડ�c,ુ વeુૈઠ-૧, (ભાત સોસાયટ�, નાલદંા પાણીની ટાકં�, Qયૂ:નગર, રણછોડS મ0ંદર, આcુ:વ0ૈદક કોલજે, 

મહgદ�નગર, કહાર મહો�લા, પાણીગેટ એસ.ટ�.ડ�પો, ડબી ફળયા, મહમંદ તળાવ પાસ,ે રાSવ ગાધંી 3વીમhગ Vલુ, ડ�.માટ: , વહ�વટ� વોડ: 

નબંર:૩ની કચરે�, ર�વા પાક: iાઉ^ડ, પર�ચય પાક: , Vનુમ કોMપલેN, પર�વાર ચાર ર3તા, કલાદશ:ન ચાર ર3તા વગેર�નો સમાવશે થાય છે, 

Yયાર� ઇલકેશન વોડ: નબંર :૧૬ના પાટ:મા ં7ી (તાપ_a હ9મુાનS મ0ંદર, મjeંુુજ રો-હાઉસ, પર�શનગર, વાડ�, નવાVરુા, પોમલી હાઉસ, 

ખડેકર ફળ�યા, ગાજરાવાડ�, રામવાટ�કા, મહાદ�વ તળાવ, પર�વાર ચાર ર3તા, નારાયણ િવkાલય, સાઇં િવહાર, રાજદ�પ સોસાયટ�, ગોવધ:ન 

ટાઉનશીપ, ઉિમયાનગર, યોગીરાજ, વાઘોડ�યા ડભોઇ રhગ રોડ, સોમા તળાવ, ગણશેનગર, Qએુઝ પપંીગ રોડ-ગાજરાવાડ� હાથીખાના રોડ, 

ગાજરાવાડ� પપંીગ 3ટ�શન, હ9મુાન ટ�કર� િવ3તારનો સમાવશે થાય છે.  

• અરSઓ 3વીકારવાનો સમય સવાર� ૯-૦૦ થી બપોર� ૨-૦૦ કલાક Qધુીનો રહ�શ.ે 

• “સવેા સ6ે”ુ કાય:#મમા ંરoૂઆત અથpના (1ો કરતી વખત ેકોઇ અરS ફ� રહ�શે નહ�. પરં6 ુસબંિંધત રoુઆત માટ� કાયદાથી કોઇ ફ� 

નq� કર�લ હોય તો ત ેફ� લેવાની રહ�શ.ે 

• રoુઆતોનો 3થળ ઉપર જ િનકાલ કરવામા ંઆવશ.ે r રoુઆતોનો 3થળ ઉપર િનકાલ શs ના હોય તવેા 0ક3સામા ં 0દન-૧૫મા ં

આખર� િનકાલ કરવામા ંઆવશ.ે 

િવ3તારના નાગ0રક ભાઇ-બહ�નોને સવેા-સ6ેનુા આ કાય:#મનો લાભ લવેા િવનતંી છે.  
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વડોદરા. 
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