
 
 
 
 

 

વડોદરા મહાનગરપા લકા 
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વડોદરા મહાનગરપા લકાની અખબાર  યાદ મા ંજણાવવામા ંઆવ ેછે ક વડોદરા મહાનગરપા લકા અને જ લા વહ વટ  

તં ના ઉપ મે વહ વટમા ંપારદિશતા વધ,ે ના ય તગત અને સા ુ હક ોનો સ વર થળ ઉપર જ િનકાલ આવ ેત ેહ થુી 

સરકાર ીના િનદશા સુાર વહ વટ  વોડ નબંર: ૧૨(એલ)ના િવ તાર (ઇલે શન વોડ નબંર :૧૨,૧૭,૧૮(પાટ), અન ેઇલકેશન વોડ 

નબંર ૧૯(સં ણુ) ના નાગ રકો માટ સવેા-સે  ુકાય મ તાર ખ ૦૮/૦૯/૨૦૧૭ને ુ વારના રોજ ફાયર ગેડ, વહ વટ  વોડ 

નબંર. ૧૨(એલ)ની કચરે , .આઇ.ડ .સી, મકર રુા, વડોદરા ખાતે સવાર ૯-૦૦ થી સાજંના ૫-૦૦ ધુી યોજવામા ંઆવેલ છે. આ 

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

ઇલે શન વોડ ન.ં ૧૨(પાટ)ના સમાિવ ટ િવ તારોમા ં જ િુમ સોસાયટ  અશોક બારોટની ચાલી, ઇ દ રા નગર, ઇ થ 

લટે, ટનામે ટ, રણછોડનગર, નુીતનગર, મગંળનાથ મહાદવ આ ય ટનામે ટ, ખોડ યારનગર, આ થા ુ લે , ડુસવીલે 

વ લભ દશન સોસાયટ , િનસઝ બ લાબ ગ ઇ ટરનેશનલ ુલ પાસ,ે િવરાટ િવ ટોર યા બગંલોઝ િશવેન ુ લે , મ સુાગર 

સોસાયટ , હ ર હાઉસ ગ સોસાયટ , િશવદાસ સોસાયટ , લુસી ટાઉનિશપ, વડસર વૈ ુઠધામ સોસાયટ , ુ ગા એ કલીવ ુ પક 

સોસાયટ , રોયલ કર સૌજ ય સોસાયટ , કોટ ર મહાદવ, વણકરવાસ, નારાયણ નગર, મયાદાનગર, રામકોલોની, 

રોયલવીલા,વ લાભવાટ કા, ી  લટે, વા મીક  વાસ, વડસર હ રનગર સોસાયટ , આ ૃિત લાઇફ ટાઇ સ, સહ નદં લટે, 

વાસદ ુ ં ફળ ુ,ં વડસર ગામ, લવ ુશનગર સોસાયટ , પા લ લટે, ૃ દાવનપાક સોસાયટ , લ મી ુ ંજ સોસાયટ , વ લાભ 

રસીડ સી, લા બુાનગર લટે, ટકરાવા  ફળ ુ,ં દા  ફળ ુ,ં ઓડ ફળ ,ુ ગોચર, માળ  મહો લો, રામ  મંદર, ા ણ ફળ ,ુ 

ુ ંભાર ફ ળ ,ુ બારોટ ફળ ૧ુ-૨, બીકા ચોક, રાઠોડવાસ ૧-૨, વડસર ગામ વગરેનો સમાવેશ થાય છે.  

ઇલે શન વોડ ન.ં ૧૭(પાટ)ના સમાિવ ટ િવ તારોમા ંઇ નગર સોસાયટ , ઘાઘંારટ યા ૃ નગર, અમી ધા સોસાયટ , 

િશ પ સોસાયટ , રસીડ સી, મા તીધામ સોસાયટ , રવાપાક સોસાયટ , બીકાનગર, ખુ િુમ, ચં નગર સોસાયટ , કમલાપાક 

સોસાયાટ , િશ પ રસીડ સી,જયતં મીલની ચોકડ , .આઇ.ડ .સી એ ટટ, ફાયર ગડે વગેરનો  સમાવેશ થાય છે.  

ઇલે શન વોડ ન.ં ૧૮(પાટ)ના સમાિવ ટ િવ તારોમા ંઅમરઆિશષ સોસાયટ , બીકાદશન લટે, તપોવન લટે, વુણ 

ુ લે  અને કો પલે  બીકા, ેય લટે, ી ુ ંજ બં લોઝ, બાઇટ હાઉસ, ગગંાદશન િવલા ખુ ાથના, િશવમ ટનામે ટ, 

િ વેણીપાક, ણાપાક, ત ટનામે ટ, નીિધ ુ લે , ભુ કો પલે , સાિંન ય ુ લે , િશવધારા ુ લે , કશન ટનામે ટ, 

વસતંપાક, જિવહાર, જ િુમ, સન લોસમ સોસા, ષણાબગંલોઝ, કવલ ૃપા સોસા, સનસીટ  સબ ટશન, ભાટ ુવા, મેલડ નગર, 

સાઇંનાથ હાઉસ ગ, ભાટ ુવા, િશયા એ કલીવ, ુ ંજ રસી, રામનગર,સ યનારાયણનગર, પારસનગર, બ ચુરનગર, મહાદવનગર, 

િશવરામનગર, ૃ ણધામ નગર,શકંરનગર-૧, પાવતીનગર,મેલા મા તરનો ુવો, ભાટ ુવા, પંડપ ી, શ તનગર, રામપાક, 

રામ ૃપાનગર, કાચા મકાનો, નદં ામ સામે નદં ામ સોસા, બીકાનગર સોસાયટ , શકંરનગર, ગાય ી ૃપા સોસા, નદંનવન 

સોસાયટ , મનહરનગર, ી નગર, ુ ૃપા સોસાયટ  હ રધામ નગર, ગગંાબા નગર,બ ચુર નગર, દશન નગર, કોતર તલાવડ , 



લ મીનગર, જલારામનગર, પચંે ર નગર, ભાથી  ધામ, ચ રુાઇ નગર, ડાહ બા નગર, મીરાનગર, શદાિશવનગર, કામદારનગર, 

હ રદશન,આનદંનગર ૧-૨મા ંભવાનીનગર, મ વીનગર,િશકોતરનગર-૨, ી  કો લે , અભષેક ૧-૨, રામદવનગર, પંડા, 

ગણશેનગર પંડા, અજયનગર, ૃષણધામનગર, ારકાનગર, આઇડ સી પાસ ે પંડા, આઇડ સી કોલોની, િશવનગર, 

અમર ૃપા લટે, પશીબાનગર, ગ નદંપાક સોસા, િશવમ રો.હાઉસ,પચંવટ  સોસા, સમપણ સોસ, વસતંિવહાર એપાટમે ટ અને 

બીકાધામ સોસાયટ  ટનામે ટ, નદંનવન સોસા, બીકાનગર, સતલોક નગર, આઇડ સી રોડ, િવનોદવાટ કા, િવરલપાક, 

લુ નગર ૧-૨, િશકોતરનગર ૨-૧  વગેરનો  સમાવશે થાય છે. 

     ઇલે શન વોડ ન.ં ૧૯(સં ણુ)ના સમાિવ ટ િવ તારોમા ંમાણેકપાક જધામ પરમે ર એપાટમે ટ ૧-૨, પરમે ર 

ુ લે , આિશવાદ સોસા, ઉનડદ પ ુ લે  અને સોસા, િન યાનદં સોસા. અન ેએપાટમે ટ, ભા પુાક, આશીષપાક, રાજર ન, 

આનદંબાગ, િ યદશ ની નગર, મગંળ િુત એપાટમે ટ, સુેનસકલથી તરસાલી ગામની તમામ સોસા. થઇ, વુા ગામ, મુના 

મકાનો, વુા માણે  ગામ તથા તેની આ ુબા ુના તમામ સોસા. અને મકર રુા મેઇન રોડની આ ુબા ુની તમામ સોસા, 

નોવીનો તરસાલી રોડની તમામ સોસા, એરફોસની મકર રુાની પાછળની તમામ સોસા, મકર રુા એસ.ટ .ડપો પાછળની તમામ 

સોસાયટ ઓ તથા મકર રુા ગામ તથા તેની આ ુબા ુની તમામ સોસાયટ , ક રુાઇ ગામ, ઉમા િવ ાલયની આ ુબા ુની તમામ 

સોસાયટ ઓ વગરેનો  સમાવેશ થાય છે.  

• 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  રહશ ેનહ . પરં  ુસબંિંધત ર ુઆત માટ 

કાયદાથી કોઇ ફ  ન  કરલ હોય તો ત ેફ  લવેાની રહશે. 

• ર ુઆતોનો થળ ઉપર જ િનકાલ કરવામા ંઆવશે.  ર ુઆતોનો થળ ઉપર િનકાલ શ  ના હોય તવેા ક સામા ં દન-

૧૫મા ંઆખર  િનકાલ કરવામા ંઆવશે. 

 

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

 


