
 
 
 

 
 

 

વડોદરા મહાનગરપા લકા 
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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: 7 ( )ના િવ તાર( ઇલે શન વોડ નબંર :1,2 (સં ણૂ) તથા ઇલેકશન વોડ નબંર : 3(ભાગ) 

નો સમાિવ ટ િવ તારના નાગ રકો માટ ી  તબ ાનો સેવા-સે  ુ (શહર ) કાય મ તાર ખ 

12/10/2017ને ુ વારના રોજ  િનઝામ રુા અિતિથ હૃ, િનઝામ રુા, વડોદરા ખાતે સવાર 9-00 થી 

સાજંના  5-00 ધુી યોજવામા ંઆવેલ છે. આ જ દવસે સવાર 9-00 થી બપોર   2-00 દર યાન 

અર ઓ વીકારવામા ંઆવશે.  

ઇલે શન વોડ ન.ં 1 (સં ણૂ) ના સમાિવ ટ િવ તારોમા ં  માકટયાડ પડપ ી, છાણી હ થ 

સે ટર, નવાયાડ, સમસારા એપાટમે ટ, નવી રામવાડ , ુની રામવાડ , લવાડ , ટ .પી.13નો સમ  

િવ તાર, નતાશાપાક-1-2, વામીનારાયણનગર, સમા પોટસ કોમ લે , ડ લ  સોસાયટ , તા કંદ 

સોસાયટ , સરદારનગર, કદમનગર, િનઝામ રુા, ર વે વા ્સ, સેવનસીઝ મોલ, સે ોન ટાવર, પડં ા 

હોટલ િવ તાર, રોઝર  ુલ, તાપગજં, િુનવિસટ  કવા ્સ, ર વે ટશન વગેરનો સમાવેશ થાય છે. 

ઇલે શન વોડ ન.ં 2 (સં ણૂ) ના સમાિવ ટ િવ તારોમા ં  છાણી ગામ, રામાકાકાની ડર , 

સીતારામ પુર માકટ, નમદા કોલોની, ભગીરથ સોસાયટ , સૈિનક છા ાલય, ઇ ડ યલ સોસાયટ , 

અ શુ તનગર, સૈિનક રુ , જલ યોત સોસાયટ , અમરનગર, ખોડ યારનગર, પિતનગર, 

રાદંલધામ સોસાયટ , ક રુબાનગર, યોિતપાક, અભલાષા ચાર ર તા, ચાણ રુ ,  ુસમા રોડથી 

નમદા કનાલ ધુીનો સં ણૂ િવ તાર, પે શન રુા, ઇ.એમ.ઇ. ક પસ, ફતેગજં પો ટ ઓફસ, રોઝર  

એપાટમે ટ, આનદં હાઉસ, ગોદરજ હોલ, લેડ  િપલર હો પટલ, અરિવદબાગ, ઉ રઝોનની કચેર - ુના 

ડુા ઓફસ વગેરનો  સમાવેશ થાય છે.  

ઇલે શન વોડ ન.ં 3 (ભાગ)ના સમાિવ ટ િવ તારોમા ં   સયા બાગ, પી.એ ડ ટ . વા ્સ, 

અિમતનગર, બે િવ ાલય, ાઇટ ુલનો િવ તાર, જલારામનગર પંડપ ી, અ તાનગર, 

આદ નાથ સોસાયટ , ફતેગજં, સદર બ ર વગેરનો  સમાવેશ થાય છે.                                         



• અર ઓ વીકારવાનો સમય સવાર 9-00 થી બપોર 2-00 કલાક ધુીનો રહશે. 

• “સેવા સે ”ુ કાય મમા ંર ૂઆત અથના ો કરતી વખતે 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-15મા ંઆખર  િનકાલ કરવામા ંઆવશે. 

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


