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વડોદરા મહાનગરપાલિકા  
www.vmc.gov.in    

 

વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સામાન્ય સભાના ઠરાવ નં.૬૦, તા.૨૦-૮-૨૦૨૦.  
વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ ગુજરાત રાજયના મુખ્ય નગર લનયોકજશ્રી, 

ગુજરાત રાજય ગાાંધીનગર સાથે લવચાર લવલનયમ કયાા પછી ઠરાવેિ છે કે, વડોદરા 

મહાનગરપાલિકાના મ્યુલનલસપિ કલમશનરશ્રી દ્વારા સહી કરેિ નકશામાાં ગુિાબી રાંગની 

િીટીથી હદ દશાાવેિ લવસ્તાર માટે મુસદારૂપ નગર રચના યોજના નાં.૫૧ (કિાિી) 
બનાવવાનો ઇરાદો ગુજરાત નગર રચના અને શહેરી લવકાસ અલધલનયમ-૧૯૭૬ ની 

કિમ-૪૧ ની પેટા કિમ-૧ હેઠળ જાહેર કરેિ છે. ઉપરોકત જાહેર કરેિ ઇરાદાને 
કાયદાકીય પ્રલસલધધ આપવા જરૂરી તજવીજ કરવા તથા તે અાંગેની જાણ નકશાની નકિ 

સહ સરકારશ્રીને કરવા તેમજ તેની પ્રલસલધધ  સરકારી રાજયપત્ર તથા સ્થાલનક  
વતામાનપત્રમાાં કરવા અન ે આગળની કાયાવાહી કરવા માટે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના 
મ્યુલનલસપિ કલમશનરશ્રીન ેઅલધક ત કરેિ છે.  

 

અલિસુચન  
વડોદરા મહાનગર પાલિકા 

મુસદારૂપ નગર રચના યોજના નં.-૫૧ (કિાિી)  
 

વડોદરા મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભાના ઠરાવ નાં.૬૦, તા.૨૦-૮-

૨૦૨૦ થી ગુજરાત નગર રચના અન ેશહેરી લવકાસ અલધલનયમ ૧૯૭૬ ની કિમ-૪૧ ની 
પેટા કિમ ૧ હેઠળ મ્યુલનલસપિ કલમશનરશ્રી દ્વારા સહી કરાયિે નકશામાાં ગુિાબી રાંગની 
િીટીથી હદ દશાાવેિ લવસ્તાર માટે મુસદારૂપ નગર રચના યોજના નાં.૫૧ (કિાિી) 

બનાવવાનો ઇરાદો જાહેર કરેિ છે. જનેી પ્રલસલધધ સરકારી રાજયપત્ર (એકસ્ટર ા ઓડીનરી 
ગેઝેટ) પાટા-૨ માાં પાન નાં.૧૫૭, ૧૫૮ ઉપર તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ કરેિ છે. આ 

નકશાની નકિ વડોદરા મહાનગરપાલિકાની ટાઉન પ્િાનીંગ શાખા (ટી.પી.યલુનટ) રુમ 

નાં.૩૦૧, ત્રીજો માળ, ખાંડેરાવ માકેટ, પિેસે રોડ, વડોદરાની કચેરીમાાં રજાના દદવસો 
લસવાયના દદવસોમાાં કચેરી સમય દરમ્યાન જાહેર જનતાને જોવા માટે ખુલ્લી રાખવામાાં 

આવેિ છે.  

ચતુતુઃ સીમા 
સદરહુાં  મુસદારૂપ નગર રચના યોજના નાં. ૫૧ (કિાિી) માાં નીચ ે દશાાવ્યા 

મુજબના ચતુાુઃદદશાના બ્િોક નાંબર તેમજ તનેી અાંદર સમાલવષ્ટ થતા તમામ બ્િોક નાંબર 
હયાત રસ્તા, નાળીયા, કેનાિ સદહતના લવસ્તારનો સમાલવષ્ટ થાય છે.  

ઉત્તરુઃ- પલિમ થી પૂવા દદશા તરફ જતા કેનાિ તથા મોજ ે કિાિીના  બ્િોક 

નાં.૨૫૪/અ/૨/૧, ૨૫૪/અ/૨/૨, ૨૫૪/અ/૨/૩, ૨૫૭/બ, 

૨૬૪/બ, ૨૬૫/બ, ૨૮૪/બ, ૨૮૬/બ, ૨૮૮/બ, ૨૯૭/બ, 
૨૯૬/બ.  

પૂવતુઃ-  ઉત્તર થી દદક્ષણ દદશા તરફ જતા કેનાિ તથા મોજ ે કિાિીના બ્િોક નાં. 
૨૯૬/બ, ૩૨૮/બ, ૩૪૧, ૩૩૮/બ, ૪૦૯/અ, ૪૦૮/અ, ૪૦૭/અ, 

૩૭૯/અ, ૩૮૦/અ, ૩૮૧/અ, ૩૭૨, ૩૮૩/અ, ૩૮૪/અ, ૩૬૯, ૩૬૮, 

૩૬૧/અ, ૩૬૦/અ, ૧૯૦/અ, ૧૮૬, ૩૮૯/બ, ૩૯૫/બ, ૩૯૪, 

૩૦/બ, ૩૨, ૩૪/બ/૧, ૩૪/બ/૨, ૧૯/બ, ૩૬, ૧૫/બ, ૧૪/અ, 

૩૯/અ, ૪૧, ૪૨/અ.   
દલિણ:- પૂવેથી પલિમ દદશા તરફ મોજ ેકિાિીના બ્િોક નાં. ૪૨/અ, ૪૩,૪૪, ૪૬, 

૫૮/૨, ૫૯/૨, ૬૦,૬૧,૭૨,૭૩,૭૪,૭૫, ૭૬,  ૭૭,૭૮, ૭૯, ૧૦૧, 

૧૦૦, ૧૦૩.  

પલિમ:- દલક્ષણથી ઉત્તર દદશા તરફ મોજ ે કિાિીના બ્િોક નાં. ૧૦૩, 

૧૦૪,૧૦૫,૧૦૬,૧૦૯, ૧૧૦, ૧૧૬, ૧૧૭, ૧૧૮, ૧૨૫, ૧૨૬, ૧૨૭, 

૧૨૯, ૧૩૦, ૧૩૧, ૧૩૨, ૧૩૮, ૧૯૨, ૧૪૨, ૧૪૩, ૨૧૫, ૨૧૬, ૨૧૮, 
૨૧૯, ૨૨૦/૩+૨૨૦/૪, ૨૨૦/૧+૨૨૦/૨, ૨૩૫, ૨૩૬, ૨૩૭, ૨૩૮, 

૨૪૨, ૨૪૩, ૨૪૪,૨૪૫, ૨૫૩, ૨૫૪/અ/૨/૧,  

યોજનામાં સમાલવષ્ટ બ્િોક નંબર.  
૧૪/અ, ૧૫/બ, ૧૯/બ, ૩૦/બ, ૩૧ થી ૩૯, ૪૧ થી ૧૦૧, ૧૦૩ થી ૧૮૮, 

૧૯૦/અ થી ૨૫૭/બ,  ૨૬૪/બ થી ૨૮૬/બ, ૨૮૮/બ, ૨૯૬/બ થી ૩૨૮/બ, 

૩૩૮/બ, ૩૪૦ થી ૩૮૧/અ, ૩૮૩/અ, ૩૮૪/અ, ૩૮૯/બ, ૩૯૦ થી ૩૯૫/બ, 

૪૦૭/અ, ૪૦૮/અ, ૪૦૯/અ તથા કેનાિમાાં આવતા તમામ બ્િોક નાંબર.  
 
 

પી.આર.ઓ.નાં.   ૪૪૦ /૨૦૨૦-૨૧.                                 મ્યુલનલસપિ કલમશનર                                                                      
 


