વડોદરા મહાનગરપાિલકા
www.vmc.gov.in

અિધસુચન

આથી
હર કરવામાં આવે છે ક, વડોદરા મહાનગર પા લકા ારા
ુ રાત નગર રચના અને શહર િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ-૪૨(૧)
જ
ુ ારા સહની દરખા ત તૈયાર
હઠળ નગર રચના યોજના નં.૩૦ (કલાલી)માં ધ
કર યોજનાની સમ ુ તી આપવા સદર યોજનાના જમીન મા લકો, હત સંબધ
ધરાવનાર ય તઓની એક
હર સભા તા.૩૦-૦૫-૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામાં
ુ ન તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ ના રોજ સરકાર રાજયપ
આવેલ
ગે ુ ં અિધ ચ
(અસાધારણ) ભાગ-૨, પાના નં. ૧૪૬ તથા ૧૪૭ ઉપર િસ ધ થયેલ છે .
ુ ા ુ પ નગર રચના યોજનામાં નીચે જ
ુ બનાં િવ તારો નો સમાવેશ
આ સ
થાય છે .
ચ ુઃસીમા :ુ દશા તરફ જતાં મો કલાલીના ર.સ.નં/ લોક નં. ૨૫૪,
ઉ ર: પિ મ થી વ
૨૫૮, ૨૫૯, ૨૬૧, ૨૮૬, ૨૮૭, ૨૮૮, ૨૮૯, ૨૯૦, ૨૯૧, ૨૯૨,૨૯૩, ૩૩૧,
ુ ાં .ુ ન.ર.યો.નં.
૩૩૨, ૩૩૩, ૪૧૬, ૪૧૮, ૪૧૯, ૪૨૦, ૪૨૧ િવગેર તથા લા મ
૨૮
ૂવઃ ઉ રથી દ ણ દશા તરફ જતા મો કલાલીના ર.સ.નં/ લોક નં. ૪૨૧,
૪૨૭, ૪૨૯, ૪૩૦, ૪૩૧, ૪૧૬, ૪૩૪, ૪૩૩, ૪૩૮, ૪૩૯, ૪૧૩, ૪૧૪, ૩૩૫,
૩૩૬, ૪૧૦, ૪૦૭, ૪૦૮, ૪૦૬, ૪૦૫, ૪૦૪, ૩૮૨, ૩૮૩, ૪૦૩, ૪૪૯, ૧૦૨,
ુ ાં કલાલી ગામ, િવ ાિમ ીનદ તથા તલસટનો
૪૫૦, ૪૪૮, ૪૨ અ િવગેર લા મ
િસમાડો.
દ ણઃ
ૂવ થી પિ મ દશા તરફ જતા મો કલાલીના ર.સ.નં/ લોક નં.
૪૨/અ.
પિ મઃ દ ણ થી ઉ ર દશા તરફ જતા મો કલાલીના ર.સ.નં/ લોક ન.ં .૪૨/અ, ૪૦, ૧૪, ૩૯, ૧૫, ૩૬+૩૮, ૧૯, ૩૪, ૩૨, ૩૦, ૩૯૫, ૩૯૪, ૩૯૬,
૩૮૯, ૩૮૮, ૧૯૦ , ૧૮૯, ૩૬૦, ૩૬૧, ૩૮૫, ૩૮૪, ૩૮૩, ૩૮૧, ૩૮૦,
૩૭૯,૪૦૭, ૪૦૮, ૪૧૦, ૪૦૯, ૩૩૮, ૩૪૦, ૩૨૯, ૩૪૧, ૩૩૦, ૨૯૪, ૨૯૫,
૨૯૬, ૨૯૭, ૨૮૮, ૨૮૬, ૨૮૪, ૨૬૫, ૨૬૪, ૨૬૨, ૨૬૩, ૨૫૮, ૨૫૪ િવગેર
ુ ાં તલસટ માઇનોર કનાલ.
લા મ
સદર ું નગર રચના યોજનાની હદ િવ તારમાં સમાિવ ટ મો કલાલીના ર. સ.
નં / લોક નં:મો કલાલીના ર. સ. નં/ લોક નં. ૧૧ થી ૩૦, ૩૨, ૩૪, ૩૬+૩૮, ૩૯,
૪૦, ૪૨અ, ૧૦૨, ૨૫૪, ૨૫૮ થી ૨૬૫, ૨૮૪, ૨૮૬ થી ૨૯૭, ૩૨૯ થી ૩૪૦,
૩૬૦, ૩૬૧, ૩૭૯ થી ૩૮૯, ૩૯૪ થી ૪૧૦, ૪૧૩ થી ૪૨૧, ૪૨૯ થી ૪૩૪,
૪૩૯, ૪૪૮, ૪૫૦ િવગેર તથા ઉપરોકત દશાવેલ ચ ઃુ સીમાની દર આવતા
તમામ ર.સ.નંબર.
ુ રાત નગર રચના અને શહર િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ ની કલમ
જ
ુ રાત નગર રચના અને શહર િવકાસ િનયમો ૧૯૭૯
૪૨(૧) અ વયે તથા
જ
ુ ો લોકોના વાંધા ચ
ુ નો
નાં િનયમ ૧૮ ની જોગવાઈઓ અ વયે યોજનાનો સ
મેળવવા સા આ િસ ધ થયેથી એક માસમાં હતસંબધ ધરાવતી ય તઓ ક
ુ નો રુ ાવા સહ લે ખતમાં (ચાર
જમીન મા લકો વારા પોતાના વાંધા
ચ
નકલમાં)
િુ નિસપલ કિમશનર ી, વડોદરા મહાનગરપા લકા, ટાઉન લાન ગ
ુ નો
શાખા(ટ .પી) મ નં ૩૦૧, ી
માળે આપવામાં આવશે તો તે વાંધા ચ
ુ વ ાના ધોરણે યાને લઈ ઉપરો ત યોજનાના સ
ુ ામાં યો ય તે ફરફાર કર
ણ
યોજનાને કાયદાની કલમ-૪૮ અ વયે સરકાર ીમાં મં ુ ર અથ સાદર કરવામાં
આવશે.
યોજના ુ ં સા હ ય
હર જનતાને જોવા સા , ટાઉન લાન ગ
શાખા(ટ .પી) ટ .પી. મ નં ૩૦૧ ી માળે , વડોદરા મહાનગરપા લકા, ખંડરાવ
માકટ, રાજમહલ રોડ, ખાતે કામકાજનાં દવસોમાં ઓફ સ સમય દર યાન ુ ુ
રાખવામાં આવશે, તેમજ યોજનાની દરખા તો સમ વવાની યવ થા કરવામાં
આવેલ છે .
પી. આર.ઓ.નં.૧૦૭/૧૯-૨૦.

િુ નિસપલ કિમશનર
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અિધસુચન

આથી
હર કરવામાં આવે છે ક, વડોદરા મહાનગર પા લકા ારા
ુ રાત નગર રચના અને શહર િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ-૪૨(૧)
જ
ુ ારા સહની દરખા ત તૈયાર
હઠળ નગર રચના યોજના નં. ૩૨ (વડસર) માં ધ
કર યોજનાની સમ ુ તી આપવા સદર યોજનાના જમીન મા લકો, હત સંબધ
ધરાવનાર ય તઓની એક
હર સભા તા.૩૦-૦૫-૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામાં
ુ ન તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ ના રોજ સરકાર રાજયપ
આવેલ
ગે ુ ં અિધ ચ
(અસાધારણ) ભાગ-૨, પાના નં. ૧૪૭ તથા ૧૪૮ ઉપર િસ ધ થયેલ છે .
ુ ા ુ પ નગર રચના યોજનામાં નીચે જ
ુ બનાં િવ તારો નો સમાવેશ
આ સ
થાય છે .
ચ ુઃસીમા :ુ દશા તરફ જતાં મો વડસરના ર. સ. નં. :- ૬૨/અ,
ઉ ર : પિ મ થી વ
૬૩, ૬૦, ૫૯, ૯૫, ૯૬, ૯૭, ૯૮, ૯૯, ૧૦૦, ૧૦૧, ૧૦૨, ૧૦૩, ૧૭૦, ૧૬૮,
૧૬૭, ૧૬૫, ૧૬૪, ૧૬૩/૧, ૧૬૩/૨, ૩૦૨/૧/૨/૩, ૨૯૮, ૨૯૪, ૨૯૫, ૩૦૪,
૩૦૫, ૩૦૬, ૩૨૧, ૩૨૨, ૩૨૪, ૩૨૫/૧/૨/૩, ૩૨૩/૧/૨, ૩૨૯/૧/૨,
૩૩૦/૧/૨, ૩૩૧, ૩૩૨, ૩૩૩, ૩૩૪, ૩૩૪/૧/૨, ૪૬૩, ૪૬૬, ૪૬૭, ૪૭૦,
૪૭૧ િવગેર.
ુ : ઉ ર થી દ ણ દશા તરફ જતાં મો વડસરના ર. સ. નં. :- ૪૭૧, ૪૭૨,
વ
૪૯૩, ૪૯૪, ૪૯૫/૧, ૩૬૬, ૩૬૭, ૩૬૯, ૩૭૨, ૩૭૩, ૩૭૪, ૩૭૫, ૩૮૫/૧,
૩૮૪, ૩૮૫/૨, ૩૮૫/૩, ૭૫૧/૧, ૭૪૯, ૭૪૮, ૭૪૭, ૭૪૫, ૭૪૪, ૭૫૫, ૭૪૩
િવગેર.
ુ થી પિ મ દશા તરફ જતા મો વડસરના ર. સ. નં. :- ૭૩૫/૧/૨,
દ ણ: વ
૭૪૪, ૩૬૬, ૩૫૧, ૪૨૨/૫, ૪૨૩/૫, ૪૩૪, ૪૫૬, ૪૩૯/૧/૨, ૪૮૨, ૪૭૯,
૪૯૦, ૪૯૧, ૪૯૨, ૪૯૫/૨, ૪૯૬/૧/૨, ૭૬૦/૧, ૭૬૦/૩ િવગેર.
પિ મ: ઉ ર-દ ણ દશા તરફ જતાં મો વડસરના ર. સ. નં. :- ૫૯, ૫૮, ૫૭,
૬૧, ૫૪, ૪૫/૧, ૪૭, ૩૯/૨, ૧૩/૧, ૧૩/૨, ૧૫/૧, ૧૫/૨, ૧૬/૨, ૧૭, ૧૮,
૨, ૧૧૮/૨, ૧૧૮/૧/અ/બ/ક, ૧૨૦, ૧૨૧, ૧૨૨,૧૨૩, ૧૨૪, ૨૮૦, ૩૮૦/૧,
૭૫૮, ૭૫૬, ૭૪૬, ૭૫૭, ૭૩૫/૧/૨ િવગેર
સદર ું નગર રચના યોજનાની હદ િવ તારમાં સમાિવ ટ મો વડસરના ર. સ.
નં. મો વડસરના ર. સ. નં. ૨, ૯, ૧૦ થી ૧૨, ૧૬, ૩૯, ૪૦, ૪૧/૧/૨, ૪૨
થી ૪૭, ૫૪ થી ૫૯, ૬૧, ૯૫ થી ૧૭૦, ૨૯૪ થી ૨૯૮, ૩૦૨/૧/૨/૩ થી
૩૩૭, ૩૩૯ થી ૩૪૬, ૩૪૮ થી ૩૬૦, ૩૬૧ થી ૩૬૭, ૩૬૯ થી ૩૮૫/૧/૨,
૪૨૨ થી ૪૨૪, ૪૩૯, ૪૫૫ થી ૪૮૨, ૪૯૦ થી ૪૯૬/૧/૨, ૪૯૮ િવગેર તથા
ઉપરોકત દશાવેલ ચ ઃુ સીમાની દર આવતા તમામ ર.સ.નંબર.
ુ રાત નગર રચના અને શહર િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ ની કલમ
જ
ુ રાત નગર રચના અને શહર િવકાસ િનયમો ૧૯૭૯
૪૨(૧) અ વયે તથા
જ
ુ ો લોકોના વાંધા ચ
ુ નો
નાં િનયમ ૧૮ ની જોગવાઈઓ અ વયે યોજનાનો સ
મેળવવા સા આ િસ ધ થયેથી એક માસમાં હતસંબધ ધરાવતી ય તઓ ક
ુ નો રુ ાવા સહ લે ખતમાં (ચાર
જમીન મા લકો વારા પોતાના વાંધા
ચ
નકલમાં)
િુ નિસપલ કિમશનર ી, વડોદરા મહાનગરપા લકા, ટાઉન લાન ગ
ુ નો
શાખા(ટ .પી) મ નં ૩૦૧, ી
માળે આપવામાં આવશે તો તે વાંધા ચ
ુ વ ાના ધોરણે યાને લઈ ઉપરો ત યોજનાના સ
ુ ામાં યો ય તે ફરફાર કર
ણ
યોજનાને કાયદાની કલમ-૪૮ અ વયે સરકાર ીમાં મં ુ ર અથ સાદર કરવામાં
આવશે.
યોજના ુ ં સા હ ય
હર જનતાને જોવા સા , ટાઉન લાન ગ
શાખા(ટ .પી) ટ .પી. મ નં ૩૦૧ ી માળે , વડોદરા મહાનગરપા લકા, ખંડરાવ
માકટ, રાજમહલ રોડ, ખાતે કામકાજનાં દવસોમાં ઓફ સ સમય દર યાન ુ ુ
રાખવામાં આવશે, તેમજ યોજનાની દરખા તો સમ વવાની યવ થા કરવામાં
આવેલ છે .
પી. આર.ઓ.નં.૧૦૮/૧૯-૨૦.
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આથી
હર કરવામાં આવે છે ક, વડોદરા મહાનગર પા લકા ારા
ુ રાત નગર રચના અને શહર િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ-૪૨(૧)
જ
ુ ારા સહની દરખા ત તૈયાર
હઠળ નગર રચના યોજના નં.૩૩(માણે ) માં ધ
કર યોજનાની સમ ુ તી આપવા સદર યોજનાના જમીન મા લકો, હત સબ
ં ધ
ધરાવનાર ય તઓની એક હર સભા તા.૩૦-૦૫-૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામાં
ુ ન તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ ના રોજ સરકાર રાજયપ
આવેલ
ગે ુ ં અિધ ચ
(અસાધારણ) ભાગ-૨, પાના નં. ૧૪૯ ઉપર િસ ધ થયેલ છે .
ુ ા ુ પ નગર રચના યોજનામાં નીચે જ
ુ બનાં િવ તારો નો
આ સ
સમાવેશ થાય છે .
ચ ુઃસીમા :ુ દશા તરફ જતાં મો માણે
ઉ ર : પિ મ થી વ
ના ર. સ. નં. :- ૬૯,
૭૧, ૭૭, ૭૮, ૮૫, ૮૬, ૧૦૩, ૧૦૫, ૧૦૬, ૧૦૭, ૧૪૯, ૧૪૪, ૨૬૫, ૨૬૨,
૩૪૧, ૩૪૨, ૩૧૩, ૨૫૭ થી ર વે હદને પિ મે સમાંતર આવતા ૧૦૮, ૧૦૯,
૧૧૦, ૧૧૨, ૧૧૩, ૧૧૫, ૧૧૬, ૧૨૧ થી ર વે ોસ કર
ૂવ ૧૪૯, ૧૪૪,
ુ ાં માણે ગામતળ
૨૬૫, ૨૬૨, ૩૪૧, ૩૪૨, ૩૧૩, ૨૫૭ િવગેર તથા લા મ
તથા એ.બી.બી. કંપની.
ુ : ઉ ર થી દ ણ દશા તરફ જતાં મો માણે ના ર. સ. નં. :- ૨૫૭,
વ
ુ ાં
૨૫૮, ૨૫૯, ૨૭૫, ૨૭૬, ૨૭૭, ૨૭૮, ૨૭૯, ૨૮૦, ૨૮૧ િવગેર તથા લા મ
નગર રચના યોજના નં. ૩૪.
ુ થી પિ મ દશા તરફ જતા મો માણે ના ર. સ. નં. :- ૨૮૧,
દ ણ: વ
૨૮૨, ૩૦૨, ૩૦૫, ૩૦૬, ૩૦૭, ૩૦૭/૧, ૩૧૧, ૩૧૨ થી ોસકર ૩૧૫ થી
ર વે હદને પિ મે સમાંતર આવતા સ.નં. ૩૧૪, ૩૬૯, ૩૨૮, ૩૨૯, ૩૩૦,
૩૩૧, ૩૩૨, ૩૨૦, ૩૩૪, ૩૩૫, ૧૭૩ પાટ િવગેર તથા મો મારઠાનો
િસમાડો.
પિ મ: દ ણ થી ઉ ર દશા તરફ જતાં મો માણે ના ર. સ. નં. :- ૩૩૫,
૩૩૭, ૩૨૪, ૩૨૩, ૩૨૨, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૩૪, ૧૬ પાટ, ૫૯, ૫૮, ૫૬, ૫૫,
ુ ાં િવ ાિમ ી નદ .
૫૩, ૫૪, ૬૭, ૬૮, ૬૯ િવગેર તથા લા મ
સદર ું નગર રચના યોજનાની હદ િવ તારમાં સમાિવ ટ મો માણે ના ર.
સ. નં. મો માણે ના ર. સ. નં. ૧૨ થી ૧૪, ૫૩ થી ૬૯, ૭૧, ૭૭, ૭૮, ૮૫
થી ૧૪૪, ૧૪૯, ૨૫૭ થી ૨૬૨, ૨૬૫ થી ૨૯૦, ૨૯૭ થી ૩૧૨, ૩૧૪ થી
૩૩૨, ૩૩૪, ૩૩૫, ૩૩૭ િવગેર તથા ઉપરોકત દશાવેલ ચ ઃુ સીમાની દર
આવતા તમામ ર.સ.નંબર.
ુ રાત નગર રચના અને શહર િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ ની કલમ
જ
ુ રાત નગર રચના અને શહર િવકાસ િનયમો ૧૯૭૯
૪૨(૧) અ વયે તથા
જ
ુ ો લોકોના વાંધા ચ
ુ નો
નાં િનયમ ૧૮ ની જોગવાઈઓ અ વયે યોજનાનો સ
મેળવવા સા આ િસ ધ થયેથી એક માસમાં હતસંબધ ધરાવતી ય તઓ
ુ નો રુ ાવા સહ લે ખતમાં (ચાર
ક જમીન મા લકો વારા પોતાના વાંધા ચ
નકલમાં)
િુ નિસપલ કિમશનર ી, વડોદરા મહાનગરપા લકા, ટાઉન લાન ગ
ુ નો
શાખા(ટ .પી) મ નં ૩૦૧, ી માળે આપવામાં આવશે તો તે વાંધા ચ
ુ વ ાના ધોરણે યાને લઈ ઉપરો ત યોજનાના સ
ુ ામાં યો ય તે ફરફાર
ણ
કર યોજનાને કાયદાની કલમ-૪૮ અ વયે સરકાર ીમાં મં ુ ર અથ સાદર
કરવામાં આવશે.
યોજના ુ ં સા હ ય
હર જનતાને જોવા સા , ટાઉન લાન ગ
શાખા(ટ .પી) ટ .પી. મ નં ૩૦૧ ી
માળે , વડોદરા મહાનગરપા લકા,
ખંડરાવ માકટ, રાજમહલ રોડ, ખાતે કામકાજનાં દવસોમાં ઓફ સ સમય
દર યાન ુ ુ રાખવામાં આવશે, તેમજ યોજનાની દરખા તો સમ વવાની
યવ થા કરવામાં આવેલ છે .
પી. આર.ઓ.નં.૧૦૯/૧૯-૨૦.
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અિધસુચન

ુ રાત
આથી હર કરવામાં આવે છે ક, વડોદરા મહાનગર પા લકા ારા જ
નગર રચના અને શહર િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ-૪૨(૧) હઠળ નગર
ુ ા)માં ધ
ુ ારા સહની દરખા ત તૈયાર કર યોજનાની
રચના યોજના નં.૩૫ (
વ
સમ ુ તી આપવા સદર યોજનાના જમીન મા લકો, હત સંબધ ધરાવનાર
ય તઓની એક
હર સભા તા.૩૦-૦૫-૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામાં આવેલ
ુ ન તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ ના રોજ સરકાર રાજયપ (અસાધારણ)
ગે ુ ં અિધ ચ
ભાગ-૨, પાના નં. ૧૫૦ ઉપર િસ ધ થયેલ છે .
ુ ા ુ પ નગર રચના યોજનામાં નીચે જ
ુ બનાં િવ તારો નો સમાવેશ
આ સ
થાય છે .
ચ ુઃસીમા :ુ દશા તરફ જતાં મો
ુ ાના ર. સ. નં. :- ૩૪૭, ૩૪૫,
ઉ ર : પિ મ થી વ
વ
૩૪૪, ૨૯૫, ૨૯૪, ૩૭૨, ૧૨, ૧૧, ૧/૨, ૧/૧અ, ૧/૧/બ િવગેર.
ુ : ઉ ર થી દ ણ દશા તરફ જતાં મો
ુ ાના ર. સ. નં. :- ૩, ૪, ૫,
વ
વ
૬, ૩૨, ૩૩, ૩૪/બ, ૧૯૦/બ, ૨૦૫, ૨૧૦, ૨૧૧/બ, ૨૨૪/૧, ૨૩૪, ૨૩૩,
૨૪૬, ૨૪૫, ૨૪૩, ૨૪૪/૨, ૨૪૪/૧, ૨૫૧/૧ િવગેર.
ુ થી પિ મ દશા તરફ જતા મો
ુ ાના ર. સ. નં. :- ૭૧૦,
દ ણ: વ
વ
૨૫૫/૨, ૨૭૧, ૩૦૫, ૩૧૨, ૩૧૩, ૩૧૬ િવગેર.
ુ ાના ર. સ. નં. :- ૩૧૬,
પિ મ: દ ણ થી ઉ ર દશા તરફ જતાં મો
વ
૩૧૭, ૩૧૮, ૩૦૫, ૩૩૨, ૩૩૧, ૩૩૦, ૩૨૮, ૩૨૭,૩૪૮, ૩૪૭ િવગેર.
ુ ાના ર. સ.
વ

સદર

ું નગર રચના યોજનાની હદ િવ તારમાં સમાિવ ટ મો

નં :-

૧ થી ૩૪, ૧૯૦ થી ૨૦૫, ૨૦૯ થી ૨૨૪, ૨૨૬, ૨૩૩ થી ૨૪૬, ૨૫૫ થી

૨૮૮, ૨૯૦ થી

૩૧૮, ૩૨૭ થી ૩૪૮, ૭૦૭ થી ૭૦૮, ૭૧૦, ૭૧૧ િવગેર તથા

ઉપરોકત દશાવેલ ચ ઃુ સીમાની

દર આવતા તમામ ર.સ.નંબર.

ુ રાત નગર રચના અને શહર િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ ની કલમ
જ
ુ રાત નગર રચના અને શહર િવકાસ િનયમો ૧૯૭૯ નાં
૪૨(૧) અ વયે તથા
જ
ુ ો લોકોના વાંધા
ુ નો
િનયમ ૧૮ ની જોગવાઈઓ અ વયે યોજનાનો સ
ચ
મેળવવા સા આ િસ ધ થયેથી એક માસમાં હતસંબધ ધરાવતી ય તઓ ક
ુ નો રુ ાવા સહ લે ખતમાં (ચાર નકલમાં)
જમીન મા લકો વારા પોતાના વાંધા ચ
િુ નિસપલ કિમશનર ી, વડોદરા મહાનગરપા લકા, ટાઉન લાન ગ શાખા(ટ .પી)
ુ નો ણ
ુ વ ાના ધોરણે
મ નં ૩૦૧, ી માળે આપવામાં આવશે તો તે વાંધા ચ
ુ ામાં યો ય તે ફરફાર કર યોજનાને કાયદાની
યાને લઈ ઉપરો ત યોજનાના સ
કલમ-૪૮ અ વયે સરકાર ીમાં મં ુ ર અથ સાદર કરવામાં આવશે.
યોજના ુ ં સા હ ય
હર જનતાને જોવા સા , ટાઉન લાન ગ
શાખા(ટ .પી) ટ .પી. મ નં ૩૦૧ ી માળે , વડોદરા મહાનગરપા લકા, ખંડરાવ
માકટ, રાજમહલ રોડ, ખાતે કામકાજનાં દવસોમાં ઓફ સ સમય દર યાન ુ ુ
રાખવામાં આવશે, તેમજ યોજનાની દરખા તો સમ વવાની યવ થા કરવામાં
આવેલ છે .
પી. આર.ઓ.નં.૧૧૦/૧૯-૨૦.
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