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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરા મહાનગર સેવા સદનમા ંહાલ 

�આુઇડ� “આધાર” ન ધણીની કામગીર� વહ�વટ� વોડ"-૨,૩,૪,૫,૬,૯,૧૦,૧૧,૧૨ની કચેર�ઓમા ં અને છાણી ખાતેની વડોદરા 

મહાનગર સેવા સદનની કચેર�મા ંતેમજ 0�બુીલીબાગ અને 1લેનેટ�ર�યમ ખાતેના સે2ટરોમા ંચાલી રહ�લ છે. ત4ઉપરાતં નવીન 

સે2ટરો 78થાિપત કરવાની કાય"વાહ� હાથ ઉપર છે. �આુઇડ� “આધાર” ન ધણીની સરકાર;ીની યોજના હોઇ િવના <=ુયે 

કરવામાં આવે છે. > આગામી ડ�સે-૨૦૧૫ ?ધુી ચા@ ુરહ�નાર છે. આથી વડોદરાના તમામ રહ�વાસીઓને જણાવવાA ુક� >ઓને 

�આુઇડ� આધાર ન ધણી કરવાની બાક� હોય, તેઓએ સCવર� નDકના સે2ટર ઉપર સપંક" કર� ન ધણી કરાવી લેવા અAરુોધ 

કરવામા ંઆવે છે.  

--------------------------------------------------- 

                                                                                            વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                            જનસપંક" િવભાગ, 

                                                                                            તા.૧૭-૦૭-૨૦૧૫ 

7િત, 

તGંી;ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોHત 7ેસનોટ આપના દI િનક વત"માનપGમા ં7િસJધ કરવા િવનતંી છે. 
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વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 

 
   

અખબાર� યાદ� :- 
 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� વડોદરા મહાનગર સેવા 

સદનની આરોLય શાખા હ8તકની પNOલક હ�=થ લેબોર�ટર� હાલ લહ�ર�Pરુા 2� ુરોડ ઉપર કાય"રત છે, તે હવે પછ� 

તા.૨૦-૦૭-૨૦૧૫ ને સોમવારના રોજથી ફતેગજં મેઇન રોડ, વોડ" ન.ં ૭ (D), ઉTર ઝોનની કચેર�ની ઉપર કાય"રત 

થશે, >થી Vહ�ર જનતાએ સદર કચેર�ના કામકાજ અથW તા.૨૦-૦૭-૨૦૧૫ થી નીચે જણાવેલ સરનામે PHL 

કચેર�નો સપંક"  કરવા જણાવવામા ંઆવે છે.  
 

નXુ ંસરના<ુ:ં 

પNOલક હ�=થ લેબોર�ટર� 

Yૂના Xડુા [બ=ડ\ગ (7થમ અને બીજો માળ), 

વોડ" ન.ં ૭ (D), ઉTર ઝોનની કચેર�ની ઉપર, 

ફતેગજં સક"લ,  

મહાનગર સેવા સદન,  

વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૨ 

 

કચેર�નો સમય:   

સવાર� ૧૦-૩૦ કલાકથી સા>ં ૬-૧૦ કલાક ?ધુી  

(ર�શેષ: બપોર� ૨-૦૦ કલાકથી ૨-૩૦ કલાક ?ધુી  
 

ન<નુા (સે_પલ) આપવાનો સમય: 

સવાર� ૧૦-૩૦ કલાકથી બપોર� ૨-૩૦ કલાક ?ધુી  

(ર�શેષ: બપોર� ૨-૩૦ કલાકથી ૩-૦૦ કલાક ?ધુી  

............ 
                                                                                વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 

                                                                                                         જનસપંક"  િવભાગ  
                                                                                                         તા.૧૭-૦૭-૨૦૧૫ 

7િત  
તGંી;ી, 
.............. વડોદરા 
મહાશય,   
 ઉપરોHત 7ેસનોટ આપના દI િનકમા ંતા.૧૯-૦૭-૨૦૧૫ ના રોજ 7િસJધ કરવા િવનતંી છે. 
 

                                                                                                           જનસપંક"  અિધકાર� 
                                                                                                          મહાનગર સેવા સદન 

                                                                                                                વડોદરા 
 

 


