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વડોદરા મહાનગરપાિલકાના સામા ય સભાના ઠરાવ ન.ં૧૬૨, તા.૨૨-૦૩-૨૦૨૨.  
વડોદરા મહાનગરપાિલકાએ ગજુરાત રાજયના મુ ય નગર િનયોકજ ી, 

ગુજરાત રાજય ગાધંીનગર સાથે િવચાર િવિનયમ કયા પછી ઠરાવેલ છે કે, વડોદરા 
મહાનગરપાિલકાના યુિનિસપલ કિમશનર ી ારા સહી કરેલ નકશામા ં ગલુાબી રંગની 
લીટીથી હદ દશાવેલ િવ તાર માટે મસુદા પ નગર રચના યોજના ન.ં૫૨ (તરસાલી) 
બનાવવાનો ઇરાદો ગજુરાત નગર રચના અને શહેરી િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની 
કલમ-૪૧ ની પેટા કલમ-૧ હેઠળ હેર કરેલ છે. ઉપરોકત હેર કરેલ ઇરાદાને 
કાયદાકીય િસિ ધ આપવા જ રી તજવીજ કરવા તથા તે અંગેની ણ નકશાની નકલ 
સહ સરકાર ીન ે કરવા તેમજ તેની િસિ ધ સરકારી રાજયપ  તથા થાિનક  
વતમાનપ માં કરવા અન ે આગળની કાયવાહી કરવા માટે વડોદરા મહાનગરપાિલકાના 
યુિનિસપલ કિમશનર ીન ેઅિધકૃત કરેલ છે.  

 

અિધસુચન  
વડોદરા મહાનગર પાિલકા 

મુસદા પ નગર રચના યોજના ન.ં-૫૨ (તરસાલી)  
 

વડોદરા મહાનગરપાિલકાની સામા ય સભાના ઠરાવ ન.ં૧૬૨, તા.૨૨-૦૩-
૨૦૨૨ થી ગજુરાત નગર રચના અને શહેરી િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૧ ની 
પેટા કલમ ૧ હેઠળ યુિનિસપલ કિમશનર ી ારા સહી કરાયલે નકશામાં ગુલાબી રંગની 
લીટીથી હદ દશાવેલ િવ તાર માટે મસુદા પ નગર રચના યોજના ન.ં૫૨ (તરસાલી) 
બનાવવાનો ઇરાદો હેર કરેલ છે. જનેી િસિ ધ સરકારી રાજયપ  (એક ટા ઓડ નરી 
ગેઝેટ) પાટ-૨ મા ં પાન ન.ં૬૬, ૬૭ ઉપર તા.૨૯/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ કરેલ છે. આ 
નકશાની નકલ વડોદરા મહાનગરપાિલકાની ટાઉન લાન ગ શાખા (ટી.પી.યિુનટ) મ 
ન.ં૩૦૧, ી  માળ, ખંડેરાવ માકટ, પલેસે રોડ, વડોદરાની કચેરીમા ં ર ના દવસો 
િસવાયના દવસોમાં કચેરી સમય દર યાન હેર જનતાને વા માટે ખુ ી રાખવામાં 
આવેલ છે.  

ચતઃુ સીમા 
સદરહંુ મુસદા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૫૨ (તરસાલી) માં નીચ ેદશા યા 

મજુબના ચતુઃ દશાના રે.સ.નંબર/ લોક નબંર તેમજ તેની અંદર સમાિવ  થતા તમામ 
રે.સ.નંબર/ લોક નંબર હયાત ર તા, નાળીયા, કેનાલ સ હતના િવ તારનો સમાિવ  
થાય છે.  
ઉ રઃ- પિ મ થી પૂવ દશા તરફ જતા  ૬૪૦/૨, ૬૪૧, ૬૪૨, ૬૪૩, ૬૪૪, 

૬૪૫, ૬૫૭, ૬૫૮  
પૂવઃ-  ઉ ર થી દ ણ દશા તરફ જતા  ૬૫૮, ૬૫૯/૧, ૬૬૨, ૬૬૩, ૬૭૩, 

૬૭૪, ૬૭૫, ૬૭૬, ૬૯૨, ૬૯૩/અ, ૬૯૩/બ, ૭૨૦/અ, ૭૨૦/બ, 
૭૨૦/ક, ૭૨૨/બ, ૭૨૩/બ, ૭૨૪, ૭૨૫/અ, ૭૨૫/બ, ૭૨૬, 
૭૬૮/અ, ૭૬૮/બ, ૭૬૯/બ, ૭૯૨, ૭૯૩/૧/અ, ૭૯૩/૧/બ, 
૭૯૩/૩, ૭૯૭/૧/બ, ૭૯૭/૧/અ, ૭૯૮, ૭૯૯, ૮૬૮/પૈ, ૮૬૯, 
૮૭૦, ૮૭૧, ૮૭૨, ૮૭૩, ૮૭૪/૨, ૮૭૪/૧, ૮૭૫, ૮૭૮, 
૮૮૬/૨+૮૮૬/૩, ૮૮૭/૧, ૮૮૭/૨, ૮૮૮, ૩૦ તથા કેનાલ.  

દિ ણ:- પૂવથી પિ મ દશા તરફ જતા  ૩૦, ૩૧, ૩૩/૧  
પિ મ:- દિ ણથી ઉ ર દશા તરફ જતા. ૩૧, ૩૩/૧, ૩૨/૧, ૩૪/પૈકી, 

૩૫/૧/પૈકી, ૩૫/૩, ૨૫, ૨૩, ૮૯૨, ૮૯૩/૧/બ, ૮૯૩/૨, 
૮૮૨, ૮૭૯, ૮૬૩/૨, ૮૬૩/૧, ૮૬૨/પૈકી, ૮૫૭, ૮૫૬, 
૮૫૪/૧, ૫૫૧, ૭૫૧, ૫૫૨, ૫૫૩, ૫૪૬, ૫૫૫, ૫૬૦, ૫૫૯, 
૫૬૧, ૫૬૩, ૫૬૪, ૫૭૨, ૫૬૫, ૫૭૧, ૫૭૦, ૫૭૮, ૫૭૯, ૫૮૦, 
૫૮૧, ૫૯૬, ૬૦૭/૧, ૬૦૭/૨, ૬૧૧, ૬૧૮, ૬૧૭, ૬૨૫, ૬૨૬, 
૬૩૦, ૬૨૯, ૬૩૧, ૬૩૩/૧, ૬૩૭, ૬૩૯/૩, ૬૩૬, ૬૩૯/૨, 
૬૪૦/૧, ૬૪૦/૨.   
           યોજનામાં સમાિવ  રે.સ.નંબર/ લોક નંબર. 

૨૨ થી ૩૫, ૫૪૬, ૫૫૧ થી ૫૬૧, ૫૬૩ થી ૫૭૨, ૫૭૮ થી ૫૮૧, ૫૯૬ થી ૬૦૭/૨, 
૬૧૧ થી ૬૧૮ ૬૨૫ થી ૬૩૧, ૬૩૩ થી ૬૩૭ , ૬૩૯ થી ૭૦૪ , ૭૦૬ , ૭૦૮ થી ૮૫૭, 
૮૬૨ થી ૮૭૯ , ૮૮૨ થી ૮૯૩/૨.  
    
 

પી.આર.ઓ.ન.ં૧/૨૦૨૨-૨૩.                             યુિનિસપલ કિમશનર                                                                     

 
 

 
 


