
  

વડોદરા મહાનગરપાલકા 
 

 

¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø 
વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવ ે છે ક� વડોદરા મહાનગરપાલકા અન ે

�જ�લા વહ�વટ� ત!ંના ઉપ#મે વહ�વટમા ંપારદિશ&તા વધે, ()ના *ય+,તગત અને સા.0ુહક (1ોનો સ2વર� 3થળ 

ઉપર જ િનકાલ આવ ેતે હ�6થુી સરકાર7ીના િનદ8શા9સુાર વહ�વટ� વોડ: નબંર: ૨(બી)ના િવ3તાર (ઇલે,શન વોડ: 

નબંર : ૩(પાટ:),૪(પાટ:) અને ૬(સમC િવ3તાર) ના નાગ0રકો માટ� સેવા-સે6 ુકાય:#મ તાર�ખ ૧૭/૧૨/૨૦૧૬ને 

શિનવારના રોજ વહ�વટ� વોડ: નબંર: ૨(બી)ની કચેર�, હરણી-સવાદ રોડ, વડોદરા ખાતે સવાર� ૯-૦૦ થી સાજંના 

૫-૦૦ Lધુી યોજવામા ંઆવેલ છે. આ જ 0દવસે સવાર� ૯-૦૦ થી બપોર� ૨-૦૦ દરNયાન અરOઓ 3વીકારવામા ં

આવશ.ે  

ઇલે,શન વોડ: ન.ં ૩(પાટ:)ના સમાિવQટ િવ3તારોમા ં િસRધાથ: બગંલો, સમાગામ, સજંયનગર SપડપTી, 

હરણી ગામ, જલારામનગર SપડપTી વગેર�નો સમાવેશ થાય છે. 

ઇલે,શન વોડ: ન.ં ૪(પાટ:)ના સમાિવQટ િવ3તારોમા ંદરOUરુા ગામ, એરપોટ: , ખોડ�યારનગર ચાર ર3તા, 

WX ુવી.આઇ.પી રોડ, સતંોષીનગર વ[ુૈઠ-૨, ખોડ�યારનગર વગેર�નો સમાવેશ થાય છે. 

ઇલે,શન વોડ: ન.ં ૬(સમC િવ3તાર)ના  સમાિવQટ િવ3તારોમા ં વારસીયા, અડાણીયા Uલુ, સજંયનગર 

3વામી (ેમદાસ હો+3પટલ, ]ુની આર.ટ�.ઓ ઓફ�સ, યા[ુતUરુા ઓડનગર સરસીયા તળાવ, ફતેUરુા વારસીયા, 

સગંમ સોસાયટ�, Lભુાષ પાક: િવજયનગર(`ડુકો) સવાદ ,વાટસ:, હરણી-માણેકપાક: ચાર ર3તા, ઝ વરેનગર, 

Ubુષોcમ નગર વગેર� િવ3તારોનો સમાવેશ થાય છે.  

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

• “સેવા સે6”ુ કાય:#મમા ં ર]ૂઆત અથgના (1ો કરતી વખતે કોઇ અરO ફ� રહ�શે નહ�. પરં6 ુ સબંિંધત 

ર]ુઆત માટ� કાયદાથી કોઇ ફ� નh� કર�લ હોય તો ત ેફ� લેવાની રહ�શ.ે 

• ર]ુઆતોનો 3થળ ઉપર જ િનકાલ કરવામા ંઆવશ.ે i ર]ુઆતોનો 3થળ ઉપર િનકાલ શj ના હોય તેવા 

0ક3સામા ં0દન-૧૫મા ંઆખર� િનકાલ કરવામા ંઆવશ.ે  
 

િવ3તારના નાગ0રક ભાઇ-બહ�નોને સેવા-સે6નુા આ કાય:#મનો લાભ લેવા િવનતંી છે.  
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(િત, 

ત!ંી7ી, 

--------- 
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¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø 
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: ૭(બી)ના િવ3તાર (ઇલ,ેશન વોડ: નબંર :૧(સUંણૂ:), ૨(સUંણૂ:) અને ૦૩(પાટ:) ના નાગ0રકો માટ� સવેા-સ6ે ુ

કાય:#મ તાર�ખ ૧૭/૧૨/૨૦૧૬ને શિનવારના રોજ િનઝ ામUરુા અિતિથlહૃ, િનઝ ામUરુા, વડોદરા ખાત ેસવાર� ૯-૦૦ થી સાજંના ૫-૦૦ Lધુી 

યોજવામા ંઆવલે છે. આ જ 0દવસ ેસવાર� ૯-૦૦ થી બપોર� ૨-૦૦ દરNયાન અરOઓ 3વીકારવામા ંઆવશ.ે  

 

ઇલ,ેશન વોડ: ન.ં ૧(સUંણુ:)ના સમાિવQટ િવ3તારોમા ંમાક8ટયાડ: SપંડપTી, છાણી હ��થ સWેટર, નવાયાડ:, સમસારા એપાટ:મWેટ, નવી 

રામવાડ�, ]ુની રામવાડ�, nલવાડ�, ટ�.પી-૧૩નો સમC િવ3તાર, નતાશાપાક: ૧,૨, 3વામીનારાયણનગર, સમા 3પોટસ: કોNપલેo, 0ડલo 

સોસાયટ�, તાpકંદ સોસાયટ�, સરદારનગર, કદમનગર, િનઝ ામUરુા, ર��વ ે,વાટસ:, સવેનસીઝ  મોલ, સqેોન ટાવર, પડંrા હોટલ, રોઝ ર� 3[ુલ, 

(તાપગજં, Xિુનવિસ&ટ� ,વાટસ:, ર��વ ે3ટ�શન વગેર�નો સમાવશે થાય છે.  

 

ઇલ,ેશન વોડ: ન.ં ૨(સUંણુ:)ના સમાિવQટ િવ3તારોમા ં છાણી ગામ, રામાકાકાની ડ�ર�, સીતારામ Lપુર માક8ટ, નમ:દા કોલોની, 

ભગીરથ સોસાયટ�, સિૈનક છા!ાલય, ઇWડ3s�યલ સોસાયટ�, અtશુ+,તનગર, સિૈનકUરુ�, જલuયોત સોસાયટ�, અમરનગર, ખોડ�યારનગર, 

()પિતનગર, રાદંલધામ સોસાયટ�, ક36રુબાનગર, uયોિતપાક: , અભલાષા ચાર ર3તા, ચાણjUરુ�, WX ુસમા રોડ થી નમ:દા ક�નાલ Lધુીનો 

સUંણુ: િવ3તાર, પWેશનUરુા, ઇ.એમ.ઇ ક�Nપસ, ફતગેજં પો3ટ ઓફ�સ, રોઝ ર� એપાટ:મWેટ, આનદં હાઉસ, ગોદર�જ હોલ, લડે� િપલર હો+3પટલ, 

અરિવvદબાગ, ઉcરઝ ોનની કચરે�, ]ુના wડુા ઓફ�સ વગેર�નો સમાવશે થાય છે.  

 

ઇલ,ેશન વોડ: ન.ં ૩(પાટ:)ના  સમાિવQટ િવ3તારોમા ંપી.એWડ ટ� ,વાટસ:, અિમતનગર, xબ ે િવyાલય, zાઇટ 3[લૂનો િવ3તાર, 

જલારામ નગર SપંડપTી, અOતાનગર, આદ�નાથ સોસાયટ�, ફતગેજં, સદર બ)ર વગેર� િવ3તારોનો સમાવશે થાય છે. 

 

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

• “સવેા સ6ે”ુ કાય:#મમા ંર]ૂઆત અથgના (1ો કરતી વખત ેકોઇ અરO ફ� રહ�શે નહ�. પરં6 ુસબંિંધત ર]ુઆત માટ� કાયદાથી કોઇ ફ� 

નh� કર�લ હોય તો ત ેફ� લેવાની રહ�શ.ે 

• ર]ુઆતોનો 3થળ ઉપર જ િનકાલ કરવામા ંઆવશ.ે i ર]ુઆતોનો 3થળ ઉપર િનકાલ શj 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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