વડોદરા મહાનગરપાલિકા

www.vmc.gov.in
“ જાહે ર સુચના ”
ગુજરાત નગર રચના અને શહે રી વિકાસ અવિવનયમ–૧૯૭૬ની કલમ : ૪૨ અને
ગુજરાત નગર રચના અને શહે રી વિકાસ વનયમો -૧૯૭૯ વનયમ-૧૭ હે ઠળ
મુસદ્દારૂપ નગર રચના યોજના નં. ૩૦ (કિાિી)
આથી જાહે ર જનતાને જણાિિાનુું કે , િડોદરા મહાનગરપાવલકા દ્વારા
મુંજુરી અથે સાદર કરાયેલ મુસદ્દારુપ નગર રચના યોજના નું. ૩૦(કલાલી),
સરકારશ્રી દ્વારા અવિવનયમ ની કલમ ૪૮(૨) ની જોગિાઈઓ હે ઠળ સુિારાઓ
સુચિી પરત પાઠિેલ છે . સદર નગર રચના યોજનાના સુિારા સહહત મુસદ્દાની
સુવચત દરખાસ્તોની સ્કીમ વિસ્તારના જમીન માવલકો અને હહત િરાિતી
વ્યવતતઓને સમજુ તી આપિા તેમજ તે અુંગે સલાહ -સુચનો લેિા
તા.૩૦/૫/૨૦૧૯, ગુરૂિારના હદિસે, બપોરે ૧૨:૦૦ થી ૨:૦૦ કલાકે
મહાત્મા ગાુંિી નગરગૃહ, િડોદરા ખાતે ‘ઓનસસ મીટીંગ‘ રાખિામાું આિેલ છે .
જેથી જમીન માવલકો અને હહત િરાિતી વ્યવતતઓએ, આ ‘જાહે ર સુચના’ દ્વારા
યોજનાના મુસદ્દાની કામચલાઉ દરખાસ્તો અુંગે વિગતોની જાણકારી મેળિિા
તેમજ આ દરખાસ્તો સુંબુંવિત તેમના સુચનો આપિા માટે ઉપરોતત મીટીંગમાું
હાજર રહે િા વિનુંતી છે .
યોજનામાં સમાલવષ્ટ મોજ ે કિાિીના સ. નં /બ્િોક નં :મોજે કલાલી, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪-બ, ૧૫-અ, ૧૬ થી ૧૮, ૧૯અ, ૨૦ થી ૨૯, ૩૦-અ, ૩૪ અ પૈકી, ૩૯-બ, ૪૦, ૪૨-બ, ૧૮૯, ૧૯૦બ, ૨૫૪/અ/૧, ૨૫૪/બ, ૨૫૭/અ, ૨૫૮ થી ૨૬૩, ૨૬૪/અ,
૨૬૫/અ, ૨૮૪/અ, ૨૮૬/અ, ૨૮૭, ૨૮૮/અ, ૨૮૯ થી ૨૯૪,
૨૯૫/બ, ૨૯૬/અ, ૨૯૬/ક, ૨૯૭/અ, ૩૨૯ થી ૩૩૭, ૩૩૮/અ, ૩૩૯,
૩૪૦, ૩૬૦/બ, ૩૬૧/બ, ૩૭૯/બ, ૩૮૦/બ, ૩૮૧/બ, ૩૮૨,
૩૮૩/બ, ૩૮૪/બ, ૩૮૫ થી ૩૮૮, ૩૮૯/અ, ૩૯૫/અ, ૩૯૬ થી ૪૦૬,
૪૦૭/બ, ૪૦૮/બ, ૪૦૯/બ, ૪૧૦ થી ૪૨૧, ૪૨૭/બ, ૪૨૯/અ, ૪૩૦
થી ૪૩૪, ૪૩૮, ૪૩૯, ૪૪૫, ૪૪૯, ૪૫૦, ૪૫૧ વિગેરે..
પી. આર.ઓ.નું.
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“ જાહે ર સુચના ”
ગુજરાત નગર રચના અને શહે રી વિકાસ અવિવનયમ–૧૯૭૬ની કલમ : ૪૨ અને
ગુજરાત નગર રચના અને શહે રી વિકાસ વનયમો -૧૯૭૯ વનયમ-૧૭ હે ઠળ
મુસદ્દારૂપ નગર રચના યોજના નં. ૩૫(જામ્બુવા)
આથી જાહે ર જનતાને જણાિિાનુું કે , િડોદરા મહાનગરપાવલકા દ્વારા
મુંજુરી અથે સાદર કરાયેલ મુસદ્દારુપ નગર રચના યોજના નું. ૩૫(જામ્બુિા),
સરકારશ્રી દ્વારા અવિવનયમ ની કલમ ૪૮(૨) ની જોગિાઈઓ હે ઠળ સુિારાઓ
સુચિી પરત પાઠિેલ છે . સદર નગર રચના યોજનાના સુિારા સહહત મુસદ્દાની
સુવચત દરખાસ્તોની સ્કીમ વિસ્તારના જમીન માવલકો અને હહત િરાિતી
વ્યવતતઓને સમજુ તી આપિા તેમજ તે અુંગે સલાહ -સુચનો લેિા
તા.૩૦/૫/૨૦૧૯, ગુરૂિારના હદિસે, બપોરે ૧૨:૦૦ થી ૨:૦૦ કલાકે
મહાત્મા ગાુંિી નગરગૃહ, િડોદરા ખાતે ‘ઓનસસ મીટીંગ‘ રાખિામાું આિેલ છે .
જેથી જમીન માવલકો અને હહત િરાિતી વ્યવતતઓએ, આ ‘જાહે ર સુચના’ દ્વારા
યોજનાના મુસદ્દાની કામચલાઉ દરખાસ્તો અુંગે વિગતોની જાણકારી મેળિિા
તેમજ આ દરખાસ્તો સુંબુંવિત તેમના સુચનો આપિા માટે ઉપરોતત મીટીંગમાું
હાજર રહે િા વિનુંતી છે .
યોજનામાં સમાલવષ્ટ મોજ ે જામ્બુવા રે . સ. નં/બ્િોક નં :મોજે જામ્બુિા, 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 વિગેરે..
પી. આર.ઓ.નું.
/૧૯-૨૦.
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“ જાહે ર સુચના ”
ગુજરાત નગર રચના અને શહે રી વિકાસ અવિવનયમ–૧૯૭૬ની કલમ : ૪૨
અને ગુજરાત નગર રચના અને શહે રી વિકાસ વનયમો -૧૯૭૯ વનયમ-૧૭
હે ઠળ
મુસદ્દારૂપ નગર રચના યોજના નં. ૩૨(વડસર)
આથી જાહે ર જનતાને જણાિિાનુું કે , િડોદરા મહાનગરપાવલકા દ્વારા
મુંજુરી અથે સાદર કરાયેલ મુસદ્દારુપ નગર રચના યોજના નું. ૩૨ (િડસર),
સરકારશ્રી દ્વારા અવિવનયમ ની કલમ ૪૮(૨) ની જોગિાઈઓ હે ઠળ
સુિારાઓ સુચિી પરત પાઠિેલ છે . સદર નગર રચના યોજનાના સુિારા
સહહત મુસદ્દાની સુવચત દરખાસ્તોની સ્કીમ વિસ્તારના જમીન માવલકો અને
હહત િરાિતી વ્યવતતઓને સમજુ તી આપિા તેમજ તે અુંગે સલાહ -સુચનો
લેિા તા.૩૦/૫/૨૦૧૯, ગુરૂિારના હદિસે, બપોરે ૧૨:૦૦ થી ૨:૦૦
કલાકે મહાત્મા ગાુંિી નગરગૃહ, િડોદરા ખાતે ‘ઓનસસ મીટીંગ‘ રાખિામાું
આિેલ છે . જેથી જમીન માવલકો અને હહત િરાિતી વ્યવતતઓએ, આ ‘જાહે ર
સુચના’ દ્વારા યોજનાના મુસદ્દાની કામચલાઉ દરખાસ્તો અુંગે વિગતોની
જાણકારી મેળિિા તેમજ આ દરખાસ્તો સુંબુંવિત તેમના સુચનો આપિા માટે
ઉપરોતત મીટીંગમાું હાજર રહે િા વિનુંતી છે .
યોજનામાં સમાલવષ્ટ મોજ ે વડસરના રે . સ. નં /બ્િોક નં :મોજે િડસર, ૨, ૯, ૧૦/૧+૧૦/૨, ૧૧, ૧૨, ૧૩/૧, ૧૬, ૩૯/૧,
૩૯/૨, ૪૦, ૪૧/૧, ૪૧/૨, ૪૨/૧, ૪૨/૨, ૪૩, ૪૪/૧, ૪૪/૨,
૪૫, ૪૫/૧, ૪૬, ૪૭, ૫૪ થી ૫૬, ૫૭+૬૧, ૫૮/અ, ૫૮/બ, ૫૯,
૯૫ થી ૯૭, ૯૮+૧૦૦+૧૦૧+૧૦૨+૧૦૩, ૯૯, ૧૦૪/૧, ૧૦૪/૨,
૧૦૫, ૧૦૬/અ, ૧૦૬/બ, ૧૦૭ થી ૧૧૦, ૧૧૧/૧, ૧૧૧/૨, ૧૧૨
થી ૧૧૭, ૧૧૮/અ, ૧૧૮/બ, ૧૧૮/ક, ૧૧૮/૧, ૧૧૯ થી ૧૨૮,
૧૨૯/૧, ૧૨૯/૨, ૧૩૦ થી ૧૩૩, ૧૩૪/૧, ૧૩૪/૨,
(૧૩૫/૧+૧૩૫/૨)/૧, ૧૩૬ થી ૧૪૨, ૧૪૩/અ, ૧૪૩/બ,
૧૪૪/અ, ૧૪૪/બ, ૧૪૫/અ, ૧૪૫/બ, ૧૪૫/૧, ૧૪૬ થી ૧૫૩,
૧૫૩/૧, ૧૫૪ થી ૧૬૨, ૧૬૩/૧, ૧૬૩/૨, ૧૬૪ થી ૧૭૦, ૨૯૪ થી
૨૯૬, ૨૯૭/૧, ૨૯૭/૨, ૨૯૭/૩, ૨૯૮, ૩૦૨/૧, ૩૦૨/૨, ૩૦૩
થી ૩૦૮, ૩૦૯/૧, ૩૦૯/૨, ૩૧૦ થી ૩૧૬, ૩૧૭+૩૨૭, ૩૧૮,
૩૧૯+૩૨૩/૧ +૩૨૩/૨, ૩૨૦, ૩૨૧, ૩૨૨/૧, ૩૨૨/૨, ૩૨૪,
૩૨૫/૧, ૩૨૫/૨, ૩૨૫/૩, ૩૨૬, ૩૨૮, ૩૨૯/૧, ૩૨૯/૨,
૩૩૦/૧, ૩૩૦/૨, ૩૩૧ થી ૩૩૩, ૩૩૪/૧, ૩૩૪/૨, ૩૩૫, ૩૩૬,
૩૩૭+૩૩૮, ૩૩૯, ૩૪૦, ૩૪૧/૧, ૩૪૧/૨, ૩૪૧/૩, ૩૪૧/૪,
૩૪૨ થી ૩૪૫, ૩૪૬/૧, ૩૪૬/૨, ૩૪૭, ૩૪૮, ૩૪૯/૧, ૩૪૯/૨,
૩૫૦, ૩૫૧, ૩૫૨/૧, ૩૫૨/૨, ૩૫૨/૩, ૩૫૩, ૩૫૪, ૩૫૫/૧,
૩૫૫/૨, ૩૫૬ થી ૩૫૯, ૩૫૯/૧, ૩૬૦ થી ૩૬૮, ૩૬૯/૧,
૩૬૯/૨, ૩૭૦ થી ૩૭૩, ૩૭૪+૩૭૭+૩૭૫/૧, ૩૭૫, ૩૭૬,
૩૭૮/૧, ૩૭૮/૨, ૩૭૯, ૩૮૦, ૩૮૦/૧, ૩૮૧ થી ૩૮૪, ૩૮૫/૧,
૩૮૫/૨, ૩૮૫/૩, ૪૨૧ થી ૪૨૩, ૪૨૪/૧, ૪૨૪/૨, ૪૪૦/૨,
૪૫૫/૧, ૪૫૬ થી ૪૬૦, ૪૬૧/૧, ૪૬૧/૨, ૪૬૧/૩, ૪૬૨ થી
૪૮૨, ૪૮૯ થી ૪૯૪, ૪૯૫/૧, ૪૯૫/૨, ૪૯૬/૧, ૪૯૬/૨, ૪૯૮,
૪૯૯, ૭૩૫+૭૩૬+૭૩૭+૭૩૮+૭૪૦/૧, ૭૩૫/૨, ૭૪૩ થી ૭૪૫,
૭૪૬/૧, ૭૪૬/૨, ૭૪૭, ૭૪૮, ૭૪૯+૭૫૦+૭૫૪, ૭૫૧/૧,
૭૫૧/૨, ૭૫૨, ૭૫૩, ૭૫૫ થી ૭૫૯ વિગેરે..
પી. આર.ઓ.નું.

/૧૯-૨૦.
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“ જાહે ર સુચના ”
ગુજરાત નગર રચના અને શહે રી વિકાસ અવિવનયમ–૧૯૭૬ની કલમ : ૪૨ અને
ગુજરાત નગર રચના અને શહે રી વિકાસ વનયમો -૧૯૭૯ વનયમ-૧૭ હે ઠળ
મુસદ્દારૂપ નગર રચના યોજના નં. ૩૩(માણેજા)

આથી જાહે ર જનતાને જણાિિાનુું કે , િડોદરા મહાનગરપાવલકા દ્વારા
મુંજુરી અથે સાદર કરાયેલ મુસદ્દારુપ નગર રચના યોજના નું. ૩૩ (માણેજા),
સરકારશ્રી દ્વારા અવિવનયમ ની કલમ ૪૮(૨) ની જોગિાઈઓ હે ઠળ સુિારાઓ
સુચિી પરત પાઠિેલ છે . સદર નગર રચના યોજનાના સુિારા સહહત મુસદ્દાની
સુવચત દરખાસ્તોની સ્કીમ વિસ્તારના જમીન માવલકો અને હહત િરાિતી
વ્યવતતઓને સમજુ તી આપિા તેમજ તે અુંગે સલાહ -સુચનો લેિા
તા.૩૦/૫/૨૦૧૯, ગુરૂિારના હદિસે, બપોરે ૧૨:૦૦ થી ૨:૦૦ કલાકે
મહાત્મા ગાુંિી નગરગૃહ, િડોદરા ખાતે ‘ઓનસસ મીટીંગ‘ રાખિામાું આિેલ છે .
જેથી જમીન માવલકો અને હહત િરાિતી વ્યવતતઓએ, આ ‘જાહે ર સુચના’ દ્વારા
યોજનાના મુસદ્દાની કામચલાઉ દરખાસ્તો અુંગે વિગતોની જાણકારી મેળિિા
તેમજ આ દરખાસ્તો સુંબુંવિત તેમના સુચનો આપિા માટે ઉપરોતત મીટીંગમાું
હાજર રહે િા વિનુંતી છે .
યોજનામાં સમાલવષ્ટ મોજ ે માણેજાના રે . સ. નં /બ્િોક નં:મોજે માણેજા, ૧૨+૧૩+ ૧૪+૧૨૫+૧૨૬+૧૨૭+૧૨૮+૧૨૯+
૧૩૦/૧ +૧૩૦/૨+ ૧૩૧+ ૧૩૨+ ૧૩૩+ ૧૩૪+ ૧૩૫+ ૧૩૬+ ૧૩૭+
૧૩૮+ ૧૩૯+ ૧૪૦+ ૧૪૧+ ૧૪૨/૧ +૧૪૨/૨+ ૧૪૩/૧+ ૧૪૩/૨+
૧૬, ૫૩ થી ૬૫,૬૬+૭૦, ૬૭ થી ૬૯, ૭૧,૭૭,૭૮,૮૫ થી ૯૩,
૯૪+૯૫+૯૬+૯૭ થી ૧૨૧, ૧૨૨/૧, ૧૨૨/૨, ૧૨૩, ૧૨૪, ૧૪૩/૩,
૧૪૪+૧૪૫+ ૧૪૬+ ૧૪૭+ ૧૪૮+ ૧૪૯+ ૧૫૦+ ૧૫૧+ ૧૫૨+ ૧૫૩+
૧૫૪+ ૧૫૫+૧૫૬+૧૫૭+૧૫૮+ ૧૫૯+ ૧૬૦+ ૧૬૧+ ૧૬૨+ ૨૯૧+
૨૯૨+ ૨૯૩+ ૨૯૪+ ૨૯૫+ ૨૯૬, ૨૫૭ થી ૨૬૧, ૨૬૨+ ૨૬૩+
૨૬૪+૨૬૫ થી ૨૮૪,૨૮૫/૧/ પૈ, ૨૮૬/૧, ૨૮૬/૨, ૨૮૭ થી ૨૯૦,
૨૯૭, ૨૯૮, ૨૯૯/અ, ૨૯૯/બ, ૨૯૯/૧,૩૦૦ થી ૩૦૪, ૩૦૪/૧, ૩૦૫
થી ૩૦૭, ૩૦૭/૧, ૩૦૮ થી ૩૨૩, ૩૨૪/૧, ૩૨૪/૨/૧, ૩૨૪/૨/૨,
૩૨૫ થી ૩૪૨ વિગેરે..,
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