
  

  વડોદરા મહાનગરપાલકા 
 

 

�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગરપા�લકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક! વડોદરા મહાનગર 

પા�લકાની સામા"ય # ૂટંણી-૨૦૧૫ સદંભ* વડોદરા મહાનગરપા�લકા તરફથી નીચે જણાવેલ િવગતે 

# ૂટંણીલ0ી કામગીર� સપં1 કરવામા ંઆવેલ છે.   

1. વડોદરા મહાનગરપા�લકાની સામા"ય # ૂટંણી-૨૦૧૫ માટ! તાર�ખ ૦૪-૧૧-૨૦૧૫ના રોજ શહ!રના 

િવિવધ િવ6તારોમા ંમતદાન 78િૃત માટ! શહ!ર # ૂટંણી અિધકાર� અને કલે:ટર;ી વડોદરાની કચેર�, 

# ૂટંણી શાખા <ારા આપવામા ંઆવેલ ૨૦ હોડ=>સ બોડ? વડોદરા મહાનગરપા�લકા <ારા @કુવામા ં

આવેલા છે. 

2. તાર�ખ ૧૬-૧૧-૨૦૧૫ થી ૧૨ વહ�વટ� વોડ?, # ૂટંણી શાખા, મહાનગરપા�લકા અને કલે:ટર;ીની 

કચેર�, # ૂટંણી શાખામા ંમળ� Dુલ-૧૪ હ!Eપ લાઇન શG કર!લ છે તથા સદર Hગેની 7ણકાર� માટ! 

અIણી દJ િનક સમાચાર પKોમા ંતાર�ખ ૧૬-૧૧-૨૦૧૫ના રોજ 7હ!રાત આપલે છે. 

3. ડોર-Lુ-ડોરની કચરાની ગાડ�ઓ <ારા ઘર! ઘર! મતદાનની તાર�ખ, સમય અને હ!Eપ-લાઇન ના 

મેસેજ વાળા Kણ લાખ પOેફલેટ વહPચવાની કામગીર� Qણૂ? કરવામા ંઆવી છે. 

4. ડોર-Lુ-ડોર ની ટોલ-R� હ!Eપ લાઇન ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૦૨૬૫ ઉપર મતદારોને કયા મતદાન 
મથક ઉપર મતદાન કરવા જવાVુ ંછે તેની માWહતી ૧૨ લાઇનો <ારા શG કરવામા ંઆવી છે તથા 

મતદાનના Wદવસે કોઇપણ �કારની ફર�યાદ/મતદાનની 7ણકાર� કલે:ટર કચેર�ના ટોલ-R� નબંર 

૧૦૭૭ ઉપરથી મળ� રહ!શ.ે 
5. શહ!રમા ંઇલે:શન વોડ? નબંર-૧ થી ૧૯ મા ંદર!ક વોડ? િવ6તારમા ં બે હોડ=ગ બોડ?, # ૂટંણી વોડ?ના 

તમામ મતદાન મથકોની માહ�તી મતદારોને આપવા માટ! @કુવામા ંઆવેલ છે તેમજ તમામ ૧૨ 

વહ�વટ� વોડ?મા ં# ૂટંણી વોડ?V ુ ંએક એક હોડ=ગ બોડ? મળ� Dુલ ૫૭ મોટા હોડ=ગ બોડ? @કુવાની 

કાય?વાહ� Qણૂ? કર!લ છે. 

6. # ૂટંણી વોડ? નબંર ૧ થી ૧૯ના તમામ મતદાન મથકોના �બEડ\ગોએ મતદાન મથકોના નબંર અને 

િવ6તારની માWહતીવાળા Dુલ ૪૫૬ બેનસ? લગાવી દ!વામા ંઆવેલા છે. 

7. તમામ મતદાન મથકોએ Gમ નબંર ઉપર મતદાન મથકોના નબંર કલરથી પઇે"ટ કરવામા ં

આવેલા છે.  

8. ડોર-Lુ-ડોર અને વડોદરા મહાનગરપા�લકાના Hદા] ૫૦૦ વાહનો ઉપર ટોલ-R� નબંરની 7હ!રાત 

અને મતદાનની તાર�ખ તથા સમયના એડહ!સીવ 6ટ�કર લગાવવામા ંઆ^યા છે. 

9. મતદાન મથકોની બહાર ૧૦૦ મીટર અને ૨૦૦ મીટરની હદ દશા?વતા સફ!દ રંગના પ_ા પાડવાની 

કામગીર� Qણૂ? કરવામા ંઆવી છે.                                                            ૨... 



 

૨. 

 

10. વડોદરા મહાનગરપા�લકા તરફથી તાર�ખ ૧૬-૧૧-૨૦૧૫થી શG કરવામા ંઆવેલ હ!Eપ લાઇન 

અને ટોલ-R� નબંરની મતદારોને 7ણકાર� થાય તે માટ! ૧૯-૧૧-૨૦૧૫ના રોજ ફર�થી અIણી 

વત?માનપKોમા ં7હ!રાત �િસ`ધ કર!લ છે.  

11. વડોદરા મહાનગરપા�લકા તરફથી શહ!રમા ંઆવેલ તમામ મતદાનમથકોના િવ6તારોમા ંમતદારોને 

પોતાના મતદાન મથકોની 7ણકાર� થાય તે માટ! સોસાયટ�, aલેટ, એપાટ? મે"ટ, bપડપ_ી, 

વસાહતોના િવ6તારોમા ં Hદા] ૪૦,૦૦૦ થી વc ુ પપેર પો6ટર મારવાની કામગીર� તાર�ખ      

૧૯-૧૧-૨૦૧૫ થી શG કરવામા ંઆવી છે. 

12. વડોદરા મહાનગરપા�લકા <ારા િવિવધ મોલ, dુકાનો, 7હ!ર 6થળો વગેર! 6થળોએ મતદાર 

78િૃતના ૩૦૦૦ ]ટલા એડહ!સીવ 6ટ�કર લગાવવાની કામગીર� કરવામા ંઆવી છે.  

---------------------------------------------------                                       
                                                                                                                             
                                                                             વડોદરા મહાનગરપા�લકા  

                                                                             જનસપંક? િવભાગ, 

                                                                             તા. ૨૦-૧૧-૨૦૧૫ 

�િત, 

તKંી;ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો:ત �ેસનોટ આપના દJ િનક વત?માનપKમા ં�િસ`ધ કરવા િવનતંી છે.  
 

 

                                                                                     જનસપંક? અિધકાર�  

                                                                                      મહાનગરપા�લકા  

                                                                                          વડોદરા 
 

 
 
 


