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વડોદરા મહાનગરપા લકા 

 

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: ૮(એચ)ના િવ તાર ( ઇલે શન વોડ નબંર :૩ નો 
(ભાગ)અને ૭ નો (સં ણુ)ના સમાિવ ટ િવ તારના નાગ રકો માટ ી  તબ ાનો સેવા-સે  ુ(શહર ) કાય મ તાર ખ 
૧૯/૦૯/૨૦૧૭ને મગંળવારના રોજ વહ વટ  વોડ નબંર- ૮(એચ)ની કચેર , ભા ુ  મં દર સામે, નાગરવાડા, 
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.ં૩(ભાગ) ના સમાિવ ટ િવ તારોમા ંઆનદંનગર. લાલબહા ુ ર ુલ, યોિતપાક, િવ ાિમ ી 
નદ નો દ ણ તરફનો િવ તાર, ુ દવ વાટસ, ઉ કષ પે ોલ પપં વગેરનો સમાવેશ થાય છે. 

ઇલે શન વોડ ન.ં૭ (સં ણૂ) ના સમાિવ ટ િવ તારોમા ંકારલીબાગ, પાણીની ટાકં , હાથીખાના, ુજરાત પાગા, 
રાણાવાસ, લુસીવાડ , સલાટવાડા, સરકાર  વાટસ, નાગરવાડા, ચેપી રોગ ુ ં દવાખા ુ,ં સાધનાનગર, ુ ુષ 
અ યાપન ક , હ તના રુ સોસાયટ , મે ટલ હો પટલ, ુ તાનદં, જલારામ મં દર, બ ચુરા  રોદ, ક ત  મં દર, 
આરાધના ટોક ઝ, નાગરવાડા, નાન  ચે બર, કાશીબા ચ ન હો પટલ,આયક યા િવધાલય,  ુ ઇરા ગ સ 
હાઇ ુલ, નવી ધરતી, અમદાવાદ  પોળ, રાવ રુા, મ છ પીઠ  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. 


