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ટાઉન પ્ાનીંગ ાખા દ્વારા સેન્ટ્ર ઝોન કચેરી હઠેલના વળસ્તારના ળોડડ 
ન.ં૩,૭,૧૩,૧૭ ના વળવળધ સ્થલ ર થયે દબાણ દૂર કરળા માટે 

ડડમૉલન હાથ ધરળામા ંઆળે કુ- (૮) સ્થલોએ થયે દબાણ દૂર 
કરી અંદાજે રૂ.૧૪.૫૦ કરોડની જમીન ખલુ્ી કરાળળામા ંઆળે 

તાયીખ: ૨૩-૦૯-૨૦૨૧ 

મ્યનુન. કનભશ્નય શ્રી અનભત અયયાની સચૂના અનવુાય તથા ટાઉન પ્રાનીંગ ઑફપવય શ્રી એભ. ડી. 
વાગઠીમાના ભાગગદળગન શઠે યાજકટ ભશાનગયાલરકાની ટાઉન પ્રાનીંગ ળાખા દ્વાયા આજ  
તા. ૨૩/૯/૨૦૨૧ ના યજ ળશયેના વેન્ટ્રર ઝન નલસ્તાયના લડગ ન.ં૩,૭,૧૩,૧૭ ના નલનલધ સ્થ ય 
થમેર દફાણ દૂય કયલા ભાટે ફડભૉલરળન શાથ ધયલાભા ંઆલેર. જે અન્ટ્લમે નીચેની નલગતે કુર - (૮) 
સ્થએ થમેર દફાણ દૂય કયી અંદાજે રૂ.૧૪.૫૦ કયડની જભીન ખલુ્રી કયાલલાભા ંઆલેર છે.  

ક્રમ સ્થલ અંગેની વળગત  ળોડડ દબાણની વળગત, ખલુ્ી કરાયે જમીન તથા અંદાજીત 
ડકિંમત  

૧. ટી.ી.-૧૯ યાજકટ, એપ.ી.૪/ફી, “ગાડગન” 
શતે,ુ યેરનગય ભઈેન યડ 

૩ ઓટા પ્રકાયના ભકાનન ેરાગ ુદફાણ 
દૂય કયામરે છે.  

૬૬૬ 
ચ.ભી 

૩.૨૫ કયડ 

૨. ટી.ી.સ્કીભ-૧૯ યાજકટ, એપ.ી.૮/એ, 
“વનળમર ઇન્ટ્રા” શતે,ુ આસ્થા ચક ાવ,ે 
યાભશે્વયની ફાજુભા ં 

૩ ધાભીક દફાણ તથા ઓટા પ્રકાયના 
દફાણ દૂય કયામરે છે.  

૨૩૦૪ 
ચ.ભી. 

૧૧.૨૫ કયડ 

૩. ટી.ી.-૧૯ યાજકટ યસ્તા કૈીની જગ્મા, 
વતંીનગય પાટક ાવે 

૩ યસ્તાન ેનડતયરૂ ધાભીક દફાણ દૂય કયી યસ્ત ખલુ્ર કયામરે છે.  

૪. રક્ષ્ભીનગય આય.ય.ુફી અન્ટ્ડય બ્રીજનાના 
એપ્રચ ાવે 

૭ અન્ટ્ડય બ્રીજનાના એપ્રચન ેનડતયરૂ ધાભીક દફાણ દૂય કયાલરે 
છે. 

૫. નલરનગય-૩ ના છેડે દ્વાયકેળ ાકગ ાવે ૧૩ ભાજીનની જગ્માભા ંનડતયરૂ દફાણ દૂય કયી ભાજીન-ાકીંગ 
ખલુ્્ુ ંકયાલરે છે. 

૬. શફયધલા ભાગગ ય ટેર ચક ાવ ેયાભશે્વય 
ળયેી ન.ં૨ 

૧૭ ગેયકામદેવય દીલાર દૂય કયાલરે છે.  

૭. બલાનીનગય ળયેી ન.ં૪  ૭ ભાજીનભા ંથમરે લધાયાનુ ંફાધંકાભ દૂય કયાલરે છે. 
૮. બાયત શઝીમયી, ધભને્ટ્ર યડ,  ૭ ઈભાયતની અગાવી ઉય કયલાભા ંઆલરે લધાયાનુ ંઅનઅનધકૃત 

ફાધંકાભ દૂય કયાલરે છે. 
આ ફડભૉલરળનભા ંટાઉન પ્રાનીંગ ળાખા વેન્ટ્રર ઝનના આનવ. ટાઉન પ્રાનય  શ્રી ી. ડી. 

અઢીમા, આનવ. એન્ન્ટ્જનનમય શ્રી ઋન ચોશાણ, શ્રી ઋનકેળ ડાગંય, શ્રી જમદી ચોધયી, એડીશ્નતર આનવ. 
એન્ન્ટ્જનનમયશ્રી, શ્રી અજીત યભાય તથા શ્રી યાગ ટાકં, શડે વલેમય શ્રી નીયલ લાલણમા તથા લકગ આવી. 
શ્રી નીરકંઠરુર ચાલડા, શ્રી અનભત યભાય સ્થ ય શાજય યશરે.  

આ ઉયાતં વેન્ટ્રર ઝનની જગ્મા યકાણ ળાખાના ઇન્ટ્સ્ેક્ટયશ્રીઓ, યળની, પામયલબ્રગેડ, તેભના 
સ્ટાપ વાથે સ્થ ય શાજય યશરે . આ ફડભૉલરળનની કાભગીયી દયમ્માન કામદ અને વ્મલસ્થા જલામ 
યશ ેતે ભાટે નલજજરન્ટ્વ ળાખાના અનધકાયી વશ તભાભ સ્ટાપ વાથે સ્થ ય શાજય યશરે.  


