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“ હે ર સુચના ”
ગુજરાત નગર રચના અને શહે રી િવકાસ અિધિનયમ– ૧૯૭૬ની કલમ : ૪૨ અને
ગુજરાત નગર રચના અને શહે રી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૯ િનયમ-૧૭ હે ઠળ
મુસ ા પ નગર રચના યોજના નં. ૧૦(ગો ી- ગોરવા)
આથી
હે ર જનતાને જણાવવાનું કે , વડોદરા મહાનગરપાિલકા ારા
તા.૨૭/૦૨/૨૦૧૫ ના રોજ સરકાર ીની મંજુરી અથ સાદર કરાયેલ મુસ ા પ
નગર રચના યોજના નં. ૧૦(ગો ી-ગોરવા), સરકાર ી ારા અિધિનયમ ની
કલમ ૪૮(૨) ની ગવાઈઓ હે ઠળ ફરીથી િસ ધ કરવા માટે તા.
૧૦/૧૧/૨૦૧૬ ના હે રનામા માંક : NO. GH/V/206 of 2016/TPS 122015-977-L થી અ ેની કચેરીને પાઠવેલ છે . ઉ ત નગર રચના યોજનાના
સુધારા સ હત મુસ ાની સુિચત દરખા તોની કીમ િવ તારના જમીન માિલકો
અને હત ધરાવતી યિ તઓને સમજુ તી આપવા તેમજ તે અંગે સલાહ -સુચનો
લેવા તા.૩૧.૧.૨૦૧૯ ના રોજ ગુ વારના દવસે, બપોરે ૧૨:૦૦ થી ૨:૦૦
કલાકે મહા મા ગાંધીનગર ગૃહ, વડોદરા ખાતે ‘ઓનસ મીટ ગ‘ રાખવામાં
આવેલ છે . સદર હુ યોજનાના જમીન માિલકો અને હત ધરાવતી યિ તઓએ,
આ ‘ હે ર સુચના’ ારા યોજના ના મુસ ાની કામચલાઉ દરખા તો અંગે
િવગતો, ણકારી મેળવવા યારબાદ આ યોજના અંગન
ે ા વાંધા સુચનો
યોજનાનો મુસ ોસરકારી રા યપ માં િસિ થયેથી લેિખતમાં આપવાના રહે શ,ે
જેની ઉપર ગુણવતાના ધોરણે િવચારણા કરવામાં આવશે માટે ઉપરો ત
મીટ ગમાં હાજર રહે વા િવનંતી છે .
યોજનામાં સમાિવ મોજ ે ગો ી- ગોરવા ના રે . સ. નં :મોજે ગો ી ના રે . સ. નં. ૩૯૫ થી ૪૧૬, ૪૧૯ થી ૪૬૫, ૪૬૭ થી ૪૭૦,
૪૭૨ થી ૫૦૦, ૯૮૬ ,૨૫૧ થી ૨૫૮, ૩૦૫ ,૩૧૧ થી ૩૨૩, ૩૨૫ થી
૩૨૮, ૩૭૩ થી ૩૮૦ વગેરે મોજે ગોરવા ના રે . સ. નં. ૨૫૩ થી ૨૫૭, ૩૧૧ થી
૩૨૮, ૩૭૩ થી ૩૭૭, ૩૮૦ િવગેરે.
Sd/પી. આર.ઓ.નં.

/૧૮-૧૯

યુિનિસપલ કિમશનર
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“ હે ર સુચના ”
ગુજરાત નગર રચના અને શહે રી િવકાસ અિધિનયમ – ૧૯૭૬ની કલમ : ૪૨
અને ગુજરાત નગર રચના અને શહે રી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૯ િનયમ-૧૭ હે ઠળ
મુસ ા પ નગર રચના યોજના નં. ૩૧(વડસર-માંજલપુર-નાગરવાડા)
આથી
હે ર જનતાને જણાવવાનું કે , વડોદરા મહાનગરપાિલકા ારા
તા.૨૩/૫/૨૦૧૪ ના રોજ સરકાર ીની મંજુરી અથ સાદર કરાયેલ મુસ ા પ
નગર રચના યોજના નં. ૩૧(વડસર-માંજલપુર-નાગરવાડા), સરકાર ી ારા
અિધિનયમ ની કલમ ૪૮(૨) ની ગવાઈઓ હે ઠળ ફરીથી િસ ધ કરવા માટે
તા. ૧૩/૦૪/૨૦૧૫ ના હે રનામા માંક : NO. GH/V/158 of 2015/TPS 122014-2465-L થી અ ેની કચેરીને પાઠવેલ છે . ઉ ત નગર રચના યોજનાના
સુધારા સ હત મુસ ાની સુિચત દરખા તોની કીમ િવ તારના જમીન માિલકો અને
હત ધરાવતી યિ તઓને સમજુ તી આપવા તેમજ તે અંગે સલાહ -સુચનો લેવા
તા.૩૧/૧/૨૦૧૯ ના રોજ ગુ વારના દવસે, બપોરે ૧૨:૦૦ થી ૨:૦૦ કલાકે
મહા મા ગાંધીનગર ગૃહ, વડોદરા ખાતે ‘ઓનસ મીટ ગ‘ રાખવામાં આવેલ છે .
સદર હુ યોજનાના જમીન માિલકો અને હત ધરાવતી યિ તઓએ, આ ‘ હે ર
સુચના’ ારા યોજના ના મુસ ાની કામચલાઉ દરખા તો અંગે િવગતો, ણકારી
મેળવવા યારબાદ આ યોજના અંગેના વાંધા સુચનો યોજનાનો મુસ ોસરકારી
રા યપ માં િસિ થયેથી લેિખતમાં આપવાના રહે શ,ે જેની ઉપર ગુણવતાના
ધોરણે િવચારણા કરવામાં આવશે માટે ઉપરો ત મીટ ગમાં હાજર રહે વા િવનંતી છે .
યોજનામાં સમાિવ મોજ ે વડસર-માંજલપુર-નાગરવાડા ના રે . સ. નં :મોજે વડસરના રે . સ. નં. ૭૬,થી ૭૯, ૮૨ થી ૮૭, ૯૧/૧ થી ૯૪, ૧૭૧ થી
૧૮૯, ૧૯૦+૧૯૯,૧૯૧ થી ૧૯૮/૧, ૨૦૦ થી ૨૩૭, ૨૩૯ થી ૨૪૨,૨૫૧
થી ૨૬૨ વગેરે
મોજે નાગરવાડા ના રે . સ. નં. ૨૨૧+૨૨૧/૧+૨૨૧/૨+૨૨૧/૩+૨૨૨,
૨૨૩,૨૨૮,૨૨૯,૨૩૧ થી ૨૩૭,૨૩૪/૨,૨૩૮ વગેરે
મોજે માંજલપુર ના રે . સ. નં. ૪૫૯ થી ૪૬૮, ૪૭૪/૨, ૪૭૪/૩, ૪૭૭ થી
૪૯૦/૨, ૪૯૨ થી ૪૯૩/૨, ૪૯૭ થી ૫૦૨ િવગેરે.
Sd/પી. આર.ઓ.નં.
/૧૮-૧૯
યુિનિસપલ કિમશનર

