
 

 

 

 

વડોદરા મહાનગરપા લકા 

¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø 

વડોદરા મહાનગરપા લકાની અખબાર  યાદ મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક વડોદરા મહાનગરપા લકા 

અને જ લા વહ વટ  તં ના સં ુ ત ઉપ મે વહ વટમા ંપારદિશતા વધે, ના ય તગત ોનો સ વર 

થળ ઉપર જ િનકાલ આવે તે હ થુી સરકાર ીના િનદશા સુાર વહ વટ  વોડ નબંર: 3 (સી)ના િવ તાર ( 

ઇલે શન વોડ નબંર :૧૪ નો ભાગ તથા ઇલેકશન વોડ નબંર : ૧૫,૧૬(સં ણૂ) નો સમાિવ ટ િવ તાર ) ના 

નાગ રકો માટ ી  તબ ાનો સેવા-સે  ુ (શહર ) કાય મ તાર ખ: ૦૬/૧૦/૨૦૧૭ને ુ વારના રોજ 

વહ વટ  વોડ નબંર-૩ની કચેર , રવાપાકની બા ુમા ં , મહશ કો લે સની પાછળ , પ રવાર ચાર ર તા 

પાસે , વાધોડ યા રોડ, વડોદરા ખાતે સવાર ૯-૦૦ થી સાજંના  ૫-૦૦ ધુી યોજવામા ંઆવેલ છે. આ જ 

દવસે સવાર ૯-૦૦ થી બપોર   ૨-૦૦ દર યાન અર ઓ વીકારવામા ંઆવશે.  

ઇલે શન વોડ ન.ં ૧૪(ભાગ) ના સમાિવ ટ િવ તારોમા ંગોયા દરવા , વણકરવાસ-૧ અને ૨, 

નડ યાવાસ, મા ુ ફ ળયા-૧ અને ૨, ભાટવાડા-૧અને ૨, સોનીપોળ-૧ અને ૪, શા ીચોક, છે લી પોળ-૧ 

ના ૨, વચલી પોળ, ડભોઇ પોળ, દાલીયા પોળ, હ મુાન પોળ-૧ અને ૨, ગાજરાવાડ -૧,૨,૩ફળ યા, 

નવઘડ યા પોળ, બ ી મહો લા, નવગ  વોરવાડ, મોટ  વોરવાડ, નવગ  સાત દરગાહ, મોટ  મ દ 

વગેરનો સમાવેશ થાય છે. 

ઇલે શન વોડ ન.ં ૧૫ (સં ણૂ)ના સમાિવ ટ િવ તારોમા ંમહશ કો લે , બે િવ ાલય, વાઘોડ યા 

રોડ, ઉકા ુ ં વાડ ુ,ં વૈ ુ ંઠ-૧, ભાત સોસાયટ , નાલદંા પાણીની ટાકં , યૂનગર, રણછોડ  મં દર, 

આ વુ દક કોલેજ, મહદ નગર, કહાર મહો લા, પાણીગેટ એસ.ટ .ડપો, ડબી ફળ યા, મહમંદ તળાવ પાસે, 

રા વ ગાધંી વીમ ગ લુ, ડ -માટ, વહ વટ  વોડ ન-ં૩ની કચેર , રવા પાક ાઉ ડ, પર ચય પાક, નુમ 

કો લે , પર વાર ચાર ર તા વગેરનો  સમાવેશ થાય છે.  

 

 ઇલે શન વોડ ન.ં ૧૬(સં ણુ) ના સમાિવ ટ િવ તારોમા ં ી તાપ ુ  હ મુાન  મં દર, મ ુ ુ ંજ 

રો-હાઉસ, પરશનગર, વાડ , નવા રુા, પોમલી ફળ યા, ખેડકર ફળ યા, ગાજરાવાડ ,  રામવાટ કા, મહાદવ 

તળાવ, પર વાર ચાર ર તા, નારાયણ િવ ાલય, સાઇં િવહાર, રાજદ પ સોસાયટ , ગોવધન ટાઉનશીપ, 

ઉિમયાનગર, યોગીરાજ, વાઘોડ યા-ડભોઇ ર ગ રોડ, સોમા તળાવ, ગણેશનગર, એુઝ પપં ગ રોડ, 

ગાજરાવાડ  હાથીયાખાના રોડ, ગાજરાવાડ  પપં ગ ટશન, હ મુાન ટકર  વગેરનો સમાવેશ થાય છે. 

                                                                                           ૨... 



                                        ૨  

• અર ઓ વીકારવાનો સમય સવાર ૯-૦૦ થી બપોર ૨-૦૦ કલાક ધુીનો રહશે. 

• “સેવા સે ”ુ કાય મમા ંર ૂઆત અથના ો કરતી વખત ેકોઇ અર  ફ  રહશે નહ . પરં  ુ

સબંિંધત ર ુઆત માટ કાયદાથી કોઇ ફ  ન  કરલ હોય તો તે ફ  લેવાની રહશે. 

• ર ુઆતોનો થળ ઉપર જ િનકાલ કરવામા ંઆવશે.  ર ુઆતોનો થળ ઉપર િનકાલ 

શ  ના હોય તેવા ક સામા ં દન-૧૫મા ંઆખર  િનકાલ કરવામા ંઆવશ.ે 

િવ તારના નાગ રક ભાઇ-બહનોને સેવા-સે નુા આ કાય મનો લાભ લેવા િવનતંી છે. 


