
 વડોદરા મહાનગરપા લકા 
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વડોદરા મહાનગરપા લકાની અખબાર  યાદ મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક વડોદરા મહાનગરપા લકા અને 
જ લા વહ વટ  તં ના સં ુ ત 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: 5(ઇ)ના િવ તાર (ઇલે શન વોડ નબંર : 
13(સં ણૂ) અને ઇલેકશન વોડ નબંર : 14(પાટ) ના નાગ રકો માટ ી  તબ ાનો સેવા-સે  ુ (શહર ) કાય મ 
તાર ખ: 28/09/2017ને ુ વારના રોજ દ પક ઓપન એર િથયેટર, મદનઝાપંા રોડ, વડોદરા ખાતે સવાર   9-00 
થી સાજંના  5-00 ધુી યોજવામા ંઆવેલ છે. આ જ દવસે સવાર 9-00 થી બપોર 2-00 દર યાન અર ઓ 
વીકારવામા ંઆવશે.  

ઇલે શન વોડ ન.ં5(ઇ) ના સમાિવ ટ ઇલે શન વોડ ન.ં 13 (સં ણૂ) મા ંસમાિવ ટ િવ તારોમા ં નવા રુા , 
તાપનગર, ુંભારવાડા, ઉપલા ફ ળયા, મદનઝાપંા રોડ, લહર રુા રોડ, રાજમહલ રોડ, ુમેદાન ફ ળયા, મ યવત , 

લકડ લુ, ગવનમે ટ ેસ, આનદં રુા, પટવધન ગલી, નાની તબંોળ  વાડ, ુદંા ફ ળયા, હાથીપોળ, િશયાબાગ, 
ુંજ લાઝા, રાજ થભં, રાજર ન, મહાકાળ નગર, ભુાષનગર, નવલખી ક પાઉ ડ, બગીખાના  વગેરનો સમાવેશ થાય 
છે. 

ઇલે શન વોડ ન.ં 14 (પાટ)ના સમાિવ ટ િવ તારોમા ંબરાન રુા, પ થરગેટ, ચોપદાર ફ ળયા, ગડ ગેટ રોડ, 
દુ મહો લો, સ ગરાવની પાગા, તૂન બક, નુારાવાસ, ડભોઇયા પોલીસ ચોક , ક બે સો મીલ, નાની 

ખારવાવાડ, મદનઝાપંા રોડ, તાપનગર રોડ, રણ ુ તે ર રોડ, દ નગર, ઇદગાહ, રામનાથ મશાન, ખાર વાવ 
રોડ, ખચ કરનો ખાચંો, રુ , રાવ રુા મેઇન રોડ, મહાજનની ગલી, બારોટ મહો લો, શા ી પોળ વગેરનો  
સમાવેશ થાય છે.  

 
• અર ઓ વીકારવાનો સમય સવાર 9-00 થી બપોર 2-00 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-15મા ંઆખર  િનકાલ કરવામા ંઆવશે. 
િવ તારના નાગ રક ભાઇ-બહનોને સેવા-સે નુા આ કાય મનો લાભ લેવા િવનતંી છે.   

     

 


