
  

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

જ લા વહ વટ  તં ના 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: ૧૧(ક)ના િવ તાર ઇલે શન વોડ નબંર :૯(પાટ), 

ઇલે શન વોડ નબંર ૧૦(સં ણુ) અને ઇલેકશન વોડ નબંર ૧૧(પાટ) ના નાગ રકો માટ ી  તબ ાનો સેવા-સે  ુ

કાય મ તાર ખ ૧૩/૧૦/૨૦૧૭ને ુ વારના રોજ વહ વટ  વોડ નબંર ૧૧(ક)ની કચેર , જવાહરનગર ચાર ર તા, 

મકરંદ દસાઇ 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.ં ૯(પાટ)ના સમાિવ ટ િવ તારોમા ં હ રનગર જથી રા શ ટાવર રોડ, રુત ચોકડ થી 

અભમનપાટ  લોટ ધુીનો િવ તાર, રુશ ભજયા હાઉસથી આકાં ા ુ લે  ધુીનો િવ તાર, બાલા નગરથી 

માધવનગર, અનમોલ પાક, સમતા લેટથી સૌરભપાક, રુશ ભજયા હાઉસથી ુણાલ ચોકડ  ધુી, દનદયાળનગર, 

કશન કો પલે ,ગગંો ી એપાટમે ટ ધુીનો તમામ િવ તાર વગેરનો સમાવેશ થાય છે.  

ઇલે શન વોડ ન.ં ૧૦(સં ણુ)ના સમાિવ ટ િવ તારોમા ંગો ી ગામ, ગો ી સેવાસી રોડ, નારાયણ ગાડન,  ુ

અલકા રુ , નારાયણ ગાડન રોડ, કાિતકય નગર, જલારામનગર, યશ કો પલે , .ઇ.બી(એમ. .વી.સી.એલ, ગો ી ) 

ઇ.એસ.આઇ. દવાખાના ગો ી રોડ, ઇ કોન મં દર, વાિમનારાયણ મં દર, મકરંદ દસાઇ રોડ, રાણે ર મં દર, વાસણા 

ગામ, તાદંલ  ગામ, સનફામા વગેરનો  સમાવેશ થાય છે.  

ઇલે શન વોડ ન.ં ૧૧(પાટ)ના સમાિવ ટ િવ તારોમા ંઉ કષ િવ ાલય, ગદા રુા, લાય સ હોલ રોડ, હ રભ ત 

એ ટ શન, પશાભાઇ પાક, ગદા રુા ડુા, વી.વી.નગર, થમ ચાર ર તાથી મ હાર પોઇ ટ ધુીનો િવ તાર, ગદા રુા 

રોડથી મ હાર પોઇ ટ ધુીનો િવ તાર, અશોકનગર, પે રસનગર વગેરનો  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 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-૧૫મા ંઆખર  િનકાલ કરવામા ંઆવશે. 

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


