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વડોદરા મહાનગરપાિલકાના સામા ય સભાના ઠરાવ નં.૧૬૧, તા.૨૨-૩-૨૦૨૨.  
વડોદરા મહાનગરપાિલકાએ ગુજરાત રાજયના મુ ય નગર િનયોકજ ી, 

ગુજરાત રાજય ગાધંીનગર સાથે િવચાર િવિનયમ કયા પછી ઠરાવેલ છે કે, વડોદરા 
મહાનગરપાિલકાના યુિનિસપલ કિમશનર ી ારા સહી કરેલ નકશામા ં ગુલાબી રંગની 
લીટીથી હદ દશાવેલ િવ તાર માટે મુસદા પ નગર રચના યોજના ન.ં૫૮ (વડદલા) 
બનાવવાનો ઇરાદો ગુજરાત 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 અંગનેી 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 નં.-૫૮ (વડદલા)  
 

વડોદરા મહાનગરપાિલકાની સામા ય સભાના ઠરાવ નં.૧૬૧, તા.૨૨-૩-
૨૦૨૨ થી ગુજરાત 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.ં૫૮ (વડદલા) 
બનાવવાનો ઇરાદો હેર કરેલ છે. જનેી િસિ ધ સરકારી રાજયપ  (એક ટા ઓડ નરી 
ગેઝેટ) પાટ-૨ મા ં પાન ન.ં૬૭, ૬૮ ઉપર તા.૨૯/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ કરેલ છે. આ 
નકશાની નકલ વડોદરા મહાનગરપાિલકાની ટાઉન લાન ગ શાખા (ટી.પી.યિુનટ) મ 
નં.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.ં ૫૮ (વડદલા) માં નીચે દશા યા 

મજુબના ચતુઃ દશાના લોક નબંર તેમજ તનેી અંદર સમાિવ  થતા તમામ લોક નંબર 
હયાત ર તા, નાળીયા, કેનાલ સ હતના િવ તારનો સમાિવ  થાય છે.  
ઉ રઃ- પિ મ થી પૂવ દશા તરફ ૭૨, ૭૬, ૧૮૭, ૧૮૮, ૧૯૦/અ, ૧૮૯/અ, 

૧૮૯/બ, ૧૯૮/બ, ૧૯૮/અ, ૧૯૯, ૨૦૦ તથા કેનાલ અને રેલવે લાઇન.   
પૂવઃ-  ઉ ર થી દ ણ દશા તરફ  ૨૦૦, ૨૦૧/અ, ૨૦૪/અ, ૨૦૪/બ, ૨૦૫, 

૨૦૬, ૨૧૧, ૨૧૨, ૨૨૭, ૨૨૮, ૨૨૯, ૨૪૪, ૨૪૫, ૨૫૪, ૨૬૬, ૨૭૦, 
૨૭૧, ૨૮૫, ૨૮૪, ૨૮૬, ૨૮૭, ૨૯૪, ૨૯૭, ૨૯૮, ૨૯૯ , ૩૦૧, ૩૦૨, 
૩૦૩, ૩૦૫/અ, ૩૦૫/બ, ૩૦૬/બ, ૪૧૩/બ, ૪૧૪, ૪૧૫/બ, ૪૨૧, 
૪૨૨, ૪૨૪, ૪૨૫/અ તથા કેનાલ.  

દિ ણ:- પૂવ તરફથી પિ મ દશા તરફ ૪૨૫/અ, ૪૨૫/બ, ૪૨૭, ૪૩૮/બ, 
૪૩૮/અ , ૪૩૯/અ, ૪૩૯/અ, ૪૪૦,૪૪૩, ૪૪૪, ૪૪૫, ૪૪૬, ૪૬૦, 
૪૬૧, ૪૬૭, ૪૬૮, ૪૬૯ તથા કેનાલ.  

પિ મ:- દિ ણ તરફથી ઉ ર દશા તરફ ૪૬૯, ૪૭૦, ૪૭૧, ૪૯૨, ૪૯૩, ૨૧/અ, 
૨૧/બ, ૨૫, ૨૬, ૪૦/ક, ૪૦/બ, ૪૦/અ, ૪૩, ૪૪, ૫૩, ૫૩/અ, ૫૪, 
૫૮, ૫૯/બ, ૫૯/અ, ૬૨, ૬૩, ૬૫, ૬૯, ૭૦, ૭૧, ૭૨.  

યોજનામાં સમાિવ  લોક નંબર.  
૧ થી ૫૧૦. 
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