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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 અને સા ુ હક ોનો સ વર થળ 

ઉપર જ િનકાલ આવે તે હ થુી સરકાર ીના િનદશા સુાર વહ વટ  વોડ નબંર: ૪(ડ )ના િવ તાર ( ઇલે શન વોડ 

નબંર :૧૭ અને ૧૮ નો સં ણુ તથા ઇલેકશન વોડ નબંર : ૧૨ અને ૧૬(ભાગ)નો સમાિવ ટ િવ તાર ) ના નાગ રકો 

માટ બી  તબ ાનો સેવા-સે  ુ (શહર ) કાય મ માનનીય મેયર ી ભરતભાઇ ડાગંર ના વરદ હ તે તાર ખ 

૦૧/૦૯/૨૦૧૭ને ુ વારના રોજ વહ વટ  વોડ નબંર- ૪(ડ )ની કચેર ,  િસધવાઇ માતા રોડ, માજંલ રુ, 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.ં ૧૭ ના સમાિવ ટ િવ તારોમા ંનદં ામ, ગો ુલ સોસાયટ , ર વે ટાફ કોલેજ, મનમોહન 

સોસાયટ , િસધવાઇ માતા રોડ, ર વે કોલોની, ેયસ િવ ાલય,ભારતી િવ ાભવન(ભવ સ), બરોડા ડર , 

એસ.આર.પી. હૃ-૯, રા વનગર, રામનગર, ીનપાક, આકાશવાણી, .આઇ.ડ .સી, હાઉસ ગ બોડ, 

પાથ િૂમ, લુસીધામ ચાર ર તા, દ પ ચે બસ, ડોન બો કો, કબીર કો પલે , ક યાણબાગ, િવશાલનગર, શરદનગર, 

આઇ.ટ .આઇ. શાતંીનગર, ઓ.એન. .સી. મકર રુા રોડ, દા ુનગર, દસાઇનગર, ઇ નગર, િવજયનગર, ઘાઘંરટ યા, 

.આઇ.ડ .સી. મકર રુા, મનહરનગર, મ તનગર, નોવીનોવગેરનો સમાવેશ થાય છે. 

ઇલે શન વોડ ન.ં ૧૮ ના સમાિવ ટ િવ તારોમા ંશાિંત ુ ંજ-૧, તોરલ સોસાયટ , ગીત બગંલા, દુામા રુ , 

ન મં દર સોસાયટ , માજંલ રુ ગામ, લુસીધામ ચાર ર તા, જધામ મં દર, માજંલ રુ ટાઉનશીપ, રા  

સોસાયટ , જયલ મી સોસાયટ  અને અલવાનાકા માજંલ રુ, િવ ાિમ ી ર વે ટશન રોડ, અવ તૂ કોલોની, ીજ 

પાક, લુ નગર, રુભી પાક, સં યાનગર, રુજદવ, લાલબાગ સોસાયટ , લ મીનારાયણ સોસાયટ , સાઇં ચોકડ , 

આદ નાથ, મોર કોલોની, દુામા રુ , િશતલ ુ ંજ, વૈ ણવીદવી સોસાયટ , પાટ દાર કો પલે , દરબાર ચોકડ -

માજંલ રુ, કોતર તલાવડ  રોડ, મનહરનગર, માજંલ રુ ટાઉનશીપ-૨, કબીર મં દર,નગર ાથિમક ૂલ, હોટલ 

દાવત, સર વતી કો પલે , ખુ સાદ ચોકડ , સનસીટ , ીજપાક, લુ નગર, રુભીપાક, સ તગીર , સોસાયટ , 

સાઇં ચોકડ , બે િવધાલય, વગેરનો  સમાવેશ થાય છે.  

આ ઉપરાતં ઇલેકશન વોડ નબંર ૧૨ અને ૧૬(ભાગ)નો સમાિવ ટ િવ તાર પણ આ કાય મમા ંઆવર  

લેવામા ંઆવશે.  



• 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. 


