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ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.01-02-2018 Ìë ½çÓçÕâÓÌâ ÓíÁ ÖâïÁÌâ 17.00 »Ôâ»ë 

ÑÛëÔ 235 Ñä ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚä ÌíïË. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÏëÄ»Ñâï Ìä¿ëÌâ ÖBÒÙäáí ÚâÁÓ ÓÚëÔ ÚÈâ. 

1 áDÒxâÙä,         
ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ,  
ÕÅíÊÓâ  

ð  áDÒxâÙä 
 

2 ÍýÑç¼Ùä  
ÕÅíÊÓâ ÁälÔâ Íï¿âÒÈ 
ÕÅíÊÓâ 

ð ÖBÒÙä 

3 »Ôë»ÃÓÙä  
ÕÅíÊÓâ 

ð ÖBÒÙä 

4 ÁälÔâ ãÕ»âÖ áãË»âÓäÙä  
ÕÅíÊÓâ ÁälÔâ Íï¿âÒÈ,  
ÕÅíÊÓâ  

ð áâÑïÝäÈ ÖBÒÙä  

5 ÖäÃä áënÁäÌäÒÓÙä 
ÕÅíÊÓâ ÑÚâÌ½Ó ÖëÕâÖÊÌ, 
ÕÅíÊÓâ  

ð ÖBÒÙä  

6 ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓäÙä, 
×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ, 
ÕÅíÊÓâ 

ð ÖBÒ-Öã¿ÕÙä 
 

   

    áâÁÌä ÏëÄ»Ñâï »íÓÑ ÉÕâÉä »âÒôÖçã¿ ÖâÉëÌâ ãÌÒãÑÈ ÑçDÊâ Ìï.1 Éä 12 ÈÉâ áDÒxâ sÉâÌëÉä 

ÓÁç ÉÒëÔ ÑçDÊâ Ìï.1 Ìä  Ìä¿ë ÍýÑâÇëÌä »âÒôÕâÚä ÚâÉ ËÓÕâÑâï áâÕä.  

 

ÑçDÊâ ÌïÏÓ (1) ð  Ö^ââÑïÅÛÌä  Èâ.13/10/2017 Ìä 234 Ñä  ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚäÌë ÏÚâÔä áâÍÕâ    
                         ÏâÏÈ. 
 

Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ13/10/2017 Ìä 234 Ñä ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚä ÌâëïË áÝëÌâ 

ÍÝ Ìï.ÒçÅäáë/ãÑãÃï½/1690/2017 Èâ.18/10/2017 Éä Ö^ââÑïÅÛÌâ ÈÑâÑ 

ÖBÒÙäáíÌë ÍâÄÕÕâÑâï áâÕëÔ Àë, Áë Ö^ââÑïÅÛÌä ÏÚâÔä ÑâÃë ÓÁç »ÓâÈâ ¿¿âô ãvâ¿âÓÇâ 

Ìâ áïÈë Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâ áâvÒç.   

 
ÄÓâÕ »ýÑâï» (2468) ð  Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ13/10/2017 Ìä 234 Ñä ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚäÌë ÖÕâôÌçÑÈë ÏÚâÔä 

áâÍÕâÑâï áâÕä. 
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ÑçÊÊâ ÌïÏÓ (2)  ð  ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ Ìä  Èâ.12/09/2017 Ìä 233 Ñä ÏëÄ»Ñâï  ÔëÕâÒëÔ 

ãÌÇôÒíÌâ áÑÔä»ÓÇ ÏâÏÈ. 
 

ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.12/09/2017 Ìä 233 Ñä ÏíÅô ÏëÄ»Ñâï ÔëÕâÒëÔâ ãÌÇôÒíÌâ 

áÑÔä»ÓÇ áÉëô »ÓëÔ »âÒôÕâÚäÌä ãÕ½Èí áï½ë ¿¿âô ãÕ¿âÓÇâ »Óä Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç.  

 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2469) ð  Ö^ââÑïÅÛÌä  Èâ.12/09/2017 Ìä 233 Ñä ÏëÄ»Ñâï ÉÒëÔ ÄÓâÕíÌä ãÕ½Èí ÍÓ 

ÉÒëÔ áÑÔä»ÓÇÌä »âÒôÕâÚäÌë ÖÕâôÌçÑÈë ÏÚâÔä áâÍÕâÑâï áâÕä.  
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ÑçDÊâ ÌïÏÓ (3 )  પ્રાદેશીક તાલીમ કે દ્ર ( પીપા), વડોદરાને, વડોદરા અબર્ન ડેવલોપમે ટ ઓથોરીટી 

(વડુા), ના “વડુા ભવન” વડોદરા ખાતે નો પાચંમો માળ ભાડે આપવા બાબત. 
 

(૧) સરદાર પટેલ લોક પ્રસાશન સં થા ( પીપા) ારા તેમની સં થાનુ ંવડોદરા ખાતેનુ ં જુન ુ િબ ડીંગ 
ડીમોલીસ કરી દીધેલ છે. અને તેઓના ં બોડર્ વારા લેવાયેલ િનણર્ય મજુબ નવા િબ ડીંગનુ ં
બાધંકામ હાલ કરવાનુ ંરહતે ુન હોય તેના બાધંકામની કામગીરી બધં કરેલ છે. થી સદર કચેરી 
છે લા બે વષર્થી જી લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવન કે પસ, વડોદરાના ંહો ટેલ િબ ડીંગમા ંકાયર્રત 
છે. અને માચર્-૨૦૧૭ મા ંસમય મયાર્દા પણુર્ થયેલ હોય તે થળ ખાલી કરવાનુ ંરહતે ુહોય, વડુા 
ભવન િબ ડીંગનો ચોથો, પાચંમો અને છ ા માળ પૈકી બે માળ પ્રાદેિશક તાલીમ કે દ્ર, વડોદરાને 
ઉ લ ધ કરાવવા માટે સયંકુ્ત સિચવ ી, શહરેી િવકાસ અને શહરેી હુ િનમાર્ણ િવભાગના ંસયંકુ્ત 
સિચવ ી, શહરેી િવકાસ અને શહરેી હુ િનમાર્ણ િવભાગ ના પત્ર ક્રમાકં 
યડુીએ/૧૦૨૦૧૭/૧૬૭૯/વ તા. ૧૯/૦૮/૨૦૧૭ નો પત્ર તથા તે સાથે સામેલ ડાયરેક્ટર ી 
પીપા અમદાવાદના ં પત્રાકં પીપા/મકમ/વહટ/ઈ ફ્રા/પ્રા.તા.કે દ્ર વડોદરા/૦૧૫,તા.૪-૬૭૯૯                      

તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૭. દિશર્ત પત્ર વારા િનયમોનુસંારની કાયર્વાહી કરવા અતે્ર જણાવેલ.   

(૨) ઉપરોક્ત મુ ા-૧ બાબતનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠક સમક્ષ રજુ કરવામા ંઆવેલ વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં-
૨૩૩, તા. ૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ના ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં-૨૪૪૯ (૨) મા ંનીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆવેલ છે. 

ત્રણ માળ પૈકી (ચોથા માળ િસવાયનો) એક માળ સભુાનપરુા ખાતે વડુાની માલીકીના ં
“વડુા એવ ય”ુ મા ં નગર રચના અિધકારી ીઓની બેસતી બે ઓિફસો તથા સરકાર ી વારા 
િનયિુક્ત પામેલ ફાયર ઓિફસર ી અને તેના ં ટાફ માટે જગ્યા ફાળવવાના અગાઉની વડુા બોડર્ 
બેઠક ન.ં ૨૩૨ તા. ૧૦/૦૫/૨૦૧૭ મા ંઠરાવ ન.ં ૨૪૨૨ ને સવાર્નમુતે બહાલી આપવામા ંઆવી.   

બાકી રહતેા બે માળ પૈકીનો એક માળ “આિકર્ઓલોજીકલ સવેર્ ઓફ ઈ ડીયા” ને, તેમના 
પત્રાકં ન.ં ૨૯/૩/૨૦૧૪-૧૫-એડમીન- ટોર/૪૭૨ તા. ૨૪-૦૮-૨૦૧૭ ની માગંણી અનસુાર વડુા 
ભવનમા ં ચોથો માળ, સરકાર મા ય વે યઅુરે નક્કી કરી આપેલ અપસેટ િકંમત 
.૨,૩૫,૦૦,૦૦૦/- થી વેચાણ આપવાનુ ંસવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  

ભિવ યમા ં સરકાર ીમાથંી વડુાને માગંણી કયાર્ અનસુાર ટાફ ફાળ યેથી, બીજા માળ 
પરની જગ્યા ઘણીજ ઓછી પડે તેમ હોઈ, બાકી રહતેો પાચંમો માળ વડુાના ં ટાફ માટે ફાળવવાનુ ં
સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆવેલ છે.  

 (૩) મુ ા ન.ં-૨ દિશર્ત થયેલ ઠરાવ અંગે પનુ: સયંકુ્ત સિચવ શહરેી િવકાસ અને શહરેી હુ િનમાર્ણ 
િવભાગ ારા “ પીપા” ને સયંકુ્ત સિચવ, શહરેી િવકાસ અને શહરેી હુ િનમાર્ણ િવભાગ, ગાધંીનગર 
નો પત્ર ક્રમાકં : યડુીએ/૧૦૨૦૧૭/૧૬૭૯/વ. તા.૦૬/૧૧/૨૦૧૭ ના પત્રથી વડુાનો પાચંમો 
માળ પીપાની ઓિફસ માટે ફાળવવા પનુ: િવચારણા કરવા જણાવેલ છે.  

(૪) નાયબ મહાિનદશક “ પીપા” અમદાવાદ, ારા પત્ર ક્રમાકં પીપા/મકમ/વહટ/ઈ ફ્રા/ પ્રા.વા.કે, 
વડોદરા/મહકેમ/૨૦૧૫ તા. ૧૫/૧૧/૨૦૧૭ નો પત્ર થી વડુા ભવનનો પાચંમો માળ માસીક ભાડુ 
. ૧,૭૦,૦૦૦/- (નેટ) + સવીર્સ ટેક્સ/GST + કોમન મે ટેન સ ચા  + યનુીસીપલ ટેક્સ + અ ય 
ઓથોરીટીના ં -તે વખતના ં ટેક્સીસ (પ્રવતર્માન તમામ ચાજીર્સ અલગ) થી તા કાલીક “ પીપા” 
વડોદરાને ફાળવવા ઘટત ુકરવા અતે્રને (વડુા) જણાવેલ છે.  
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(૫) નાયબ િનયામક અને ઉપસિચવ, પીપા, વડોદરા ારા નાયબ મહાિનદશક, પીપા, અમદાવાદ 

અને સયંકુ્ત સિચવ ી શહરેી િવકાસ અને શહરેી હુ િનમાર્ણ િવભાગના પત્રોનો ઉ લેખ દશાર્વી, 
તેમના પત્ર ક્રમાકં તાકેવ/મકમ/વશી-૭૩૪ થી ૭૩૫/૨૦૧૭ તા. ૧૭/૧૧/૨૦૧૭ થી વડુા 
ભવનના ંપાચંમા માળનુ ંપઝેશન તા કાલીક પીપાને આપવા િવનતંી કરેલ છે.  

 ઉપરોક્ત મુ ા ૧ થી ૫ પર વે પીપા, વડોદરાને પાચંમો માળ તેઓની માગંણી અનસુાર ભાડે 
ફાળવવા બાબતનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠકના ંસવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ થયેલ ચચાર્ િવચારણા ના અંતે નીચે 
મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  

 

ઠરાવ માકં ન.ં (૨૪૭૦) : કારેલી બાગ ખાતે બાધંવામા ંઆવેલ “વડુા ભવન” િબ ડીંગનો પાચંમો માળ 
વડુાના ટાફ માટે ફાળવવાનુ ંવડુા બોડર્ બેઠક ન.ં-૨૩૩ તા. ૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ના ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં ૨૪૪૯ 
(૨) થી સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆવેલ છે, હાલમા ંવડુાને કોઈ ટાફ ફાળવવામા ંઆવેલ નથી તેથી અને 
સયંકુ્ત સિચવ ી, શહરેી િવકાસ અને શહરેી ગહૃ િનમાર્ણ િવભાગ, નાયબ મહાિનદશક, પીપા, 
અમદાવાદ તથા નાયબ િનયામક અને ઉપસિચવ પીપા, વડોદરાની રજુઆત યાને લઈ વડુા ભવનનો 
પાચંમો માળ પીપા, વડોદરાને ફાળવવાનુ ંનીચેની શરતોને આિધન મજુંર કરવાનો સવાર્નમુતે િનણર્ય 
લેવામા ંઆ યો.  

શરતો: 
(૧) મહ મ ૧૨ માસના સમયગાળા માટે ફાળવવામા ંઆવે છે. અને તે વડુાની જ રીયાત ઉદભવે ૧ 

માસની નોટીસ મ યેથી ખાલી કરી આપવાનુ ંરહશેે. તથા આ અંગે જ રી એગ્રીમે ટ વડુા સાથે 
કયાર્ બાદ પઝેશન સ પવામા ંઆવશે. 

 

(૨) માિસક ભાડુ . ૧,૭૦,૦૦૦/- (નેટ) ના માિસક ભાડા + સિવર્સ ટેક્સ/GST + કોમન મે ટેન સ ચા  + 
યિુનસીપલ ટેક્સ + અ ય ઓથોરીટીના ં -તે વખતના ટેક્સીસ (પ્રવતર્માન તમામ ચાજીર્સ 
અલગ) િનયિમત વડુાને ચકુવવાના રહશેે. ૧૨ માસ બાદ સદર ભાડાના દર િર ય ુ કરવામા ં
આવશે.  

 

(૩) પીપા, વડોદરાના રેગ્યલુર અિધકારી/કમર્ચારીઓએ પોતાના વાહનો સેલરમા ંપાકર્ કરવાના ંરહશેે. 
પીપામા ંઆવનાર મલુાકાતી/તાલીમાથીર્ િવગેરે તમામે વડુાના ંઈન-ગેઈટ ની બહારની બાજુએ 
પાક ગમા ંવાહનો પાકર્ કરાવવાની િનયમીત યવ થા (સી રુીટી) રાખવાની રહશેે.  

 

 આ અંગે આગળ થતી સઘળી કાયર્વાહી કરવાની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સવાર્નમુતે 
સપુ્રત કરવામા ંઆવી. 
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ÑçDÊâ ÌïÏÓ (4) : વડુા હદના ં પવુર્ િવ તારના મો  અણખોલ ગ્રામપચંાયત હ તકના ં તળાવમાથંી 

અણખોલ ગામની સીમમા ં આવેલ રહણેાકં કીમો માટેના “અણખોલ ડેવલોપસર્ 
એસોિશએશન”  ના પીવાના પાણીના ંપ્રો ક્ટને નાણાકીય મદદ આપવા બાબત. 

 
 

“અણખોલ ડેવલોપસર્ એસોિશએશન” વારા તા. ૦૩/૦૫/૨૦૧૭ ના પત્ર થી િવષય દિશર્ત 
અણખોલ ગામ તળાવ આધારીત અણખોલ ગામની સીમમા ંઆવેલ રહણેાકં કીમોના ંપીવાના ંપાણીના ં
પ્રો ક્ટને નાણાકીય મદદ આપવાની માગંણી પર વેનો મુ ો સચુનાનસુાર વડુા બોડર્ બેઠક સમક્ષ             
ચચાર્-િવચારણા અથેર્ રજુ કરેલ, મા ંચચાર્-િવચારણા બાદ નીચે મજુબ ઠરાવ ન.ં ૨૪૪૦ થી ઠરાવેલ છે.  
(૧)  “અણખોલ ડેવલોપસર્ એસોિશએશન” વારા અણખોલ ગ્રામ પચંાયતની જમીનમા ંિવકસેલ રહણેાકં 

િવ તાર માટે, અણખોલ ગ્રામ પચંાયતના ંતળાવમાથંી પીવાના હતે ુમાટે પાણી મેળવવાની જ રી 
મજુંરી/સહમતી બાબત ગ્રામ પચંાયતનો ઠરાવ, ઓ.એ ડ.એમ. એગ્રીમે ટ િવગેરે મેળવવા અને 
આ અંગે અણખોલ ડેવલોપસર્ એસોિશએશન વારા વડુામા ં રજુ કરેલ . ૪,૫૦,૮૨,૩૧૩/- ના 
પ્રો ક્ટ રીપોટર્ને સૈ ાતંીક મજુંરી આપવામા ંઆવી તથા માગંવામા ંઆવેલ નાણાકીય સહાય માટે 
પ્રો ક્ટ કો ટ અથવા ખરેખર થનાર ખચર્ની ૧/૩ (  ઓછી હોય તે) રકમ તબક્કા વાઈઝ 
આપવાનુ ં નક્કી કરવામા ંઆ ય.ુ અણખોલ ડેવલોપસર્ એસોિશએશન પાસેથી તેની કાયદાકીય 
મા યતાની અને આ પ્રો ક્ટમા ં તેના ં રોલ બાબતની જ રી પ ટતા મેળવવાની રહશેે. તથા 
અણખોલ ડેવલોપસર્ એસોિશએશનને પ્રો ક્ટ પણુર્ કરી, સચંાલન અને િનભાવણી અથેર્ અણખોલ 
ગ્રામ પચંાયતને સ પી આપવાનો રહશેે. અણખોલ ગ્રામ પચંાયત પાસેથી આ પ્રો ક્ટ “હે ડ ઓવર 
લેવાની, તેના ંસચંાલન અને િનભાવણીની તથા તે અંગે વડુા સાથે જ રી કરારનામુ ં કરવાની” 
બાહંધેરી મ યા બાદ નાણા ચકુવવામા ંઆવશે. તદઉપરાતં આ પ્રો ક્ટમા ં વડુાના ં કાયર્પાલક 
ઈજનેર ીને  કો-ઓડ નેટર તરીકે નીમવાના ં રહશેે. ભિવ યમા ં આ પ્રો ક્ટ અંગે કોઈ પ્ર  
ઉદભવતો તે તમામના ં િનરાકરણ અંગે તાલકુા િવકાસ અિધકારી ી, વડોદરા (ગ્રા ય) નો િનણર્ય 
સચંાલક સં થાએ આખરી ગણી મા ય રાખવાનો રહશેે. તેમ સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ તથા 
આ અંગે આગળની સઘળી કાયર્વાહી કરવાની સ ા મખુ્યકારોબારી અિધકારી ીને સવાર્નમુતે 
સપુ્રત કરવામા ંઆવેલ.  

(૨) મુ ા-૧ ના ઠરાવ અ વયે “અણખોલ ડેવલોપસર્ એસોિશએશન” વારા તેમના ંતા. ૨૭/૦૯/૨૦૧૭ 
ના પત્રથી જણાવેલ છે કે અમા  એસોિશએશન નોન પ્રોિફટ ઓગેર્નાઈઝેશન છે અને  તે ઈ કમટેક્ષ 
એક્ટ હઠેળ એસોિશએશન ઓફ પસર્નસ તરીકે વડુા હદની પવુર્ િદશામા ંરહણેાકંનુ ં ડેવલોપમે ટ 
કરતા ડેવલોપસર્નુ ંએસોિશએશન છે. નો મખુ્ય ઉ ેશ ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર ડેવલોપમે ટ વા કે, પાણી, 
ડે્રનેજ, રોડ િવગેરેની સગવડ માટે ગ્રામ પચંાયત, તાલકુા પચંાયત તથા વડુા સાથે પીપીપી ધોરણે 
કામ કરવાનુ ંછે. નુ ંભડંોળ સદર એસોિશએશનના ંમે બસર્ વારા ભેગ ુકરી નો લોસ નો પ્રોિફટ 
બેઝ પર પ્રો ક્ટ કરી તેનુ ંસચંાલન  તે સં થા આ કેસમા ં (અણખોલ ગ્રામપચંાયત) ને સ પી 
આપશે.  અણખોલ ડેવલોપસર્ એસોિશએશન નો તા. ૨૭/૦૯/૨૦૧૭ ના પત્ર સાથેના ંમેમોરંડમ 
પરથી ફલીત થાય છે.  
આ એસોિશએશન પાન કાડર્ ધરાવે છે. તેમજ સદર એસોિશએશનના ંસ યોની રેગ્યલુર મીટીંગ 

કરી મીટીંગ મીનીટાઈઝ કરે છે. અને સદર પાનકાડર્ હોવાને કારણે તેના ંવાિષર્ક િહસાબો ઓડીટ થઈ 
ઈ કમટેક્ષમા ંરીટનર્ ફાઈલ કરાવવાનુ ંહોય છે. આ એસોિશએશનની આજદીન સધુીની નાણાકીય લેવડ-
દેવડ અંગેનો િહસાબ અણખોલ ડેવલોપસર્ એસોિશએશન નો તા. ૨૭/૦૯/૨૦૧૭ ના પત્ર સાથે મળેલ 
છે.  

મો  અણખોલ તેમજ આસપાસના ંગામોમા ંકામ કરતા ડેવલોપસ  ારા પીવાના પાણી અંગેની 
રજુઆતો અણખોલ ગ્રામપચંાયતને કરી હતી, તેના ં અનસુધંાને અણખોલ ગ્રામપચંાયતે “અણખોલ 
ડેવલોપસર્ એસોિશએશન” ને અણખોલ ગામના ંતળાવમાથંી પાણી મેળવવા માટે તા. ૨૭/૦૨/૨૦૧૭ 
રોજ ના ઠરાવ કરી, લા ટ નાખી પાણી પરુુ પાડવાની સમંતી દશાર્વેલ છે. તે અંતગર્ત તા. 
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૦૧/૦૬/૨૦૧૭ ના પત્ર ક્રમાકં જા.ન.ં તા.પ.ં/વી.પી./૯૬૮/૨૦૧૭ થી તાલકુા િવકાસ અિધકારી ી 
તરફથી મજુંરી મળેલ છે  મજુબ “અણખોલ ડેવલોપસર્ એસોિશએશન” વારા તા. ૨૬/૦૬/૨૦૧૭ ના 
નોટરી ક્રમાકં ન.ં ૧૦૧૧૧ થી બાહંધેરી પત્ર લખી આપેલ છે, તેના ંઅનસુધંાને એસોિશએશને વીકાયુર્ છે 
કે, “અણખોલ ડેવલોપસર્ એસોિશએશન” વારા તળાવ ઊંડુ કરી, તમામ નાળીકાઓનુ ં નેટવકર્ તેમજ 
પાણી શુ ધીકરણ લા ટનુ ંબાધંકામ પણુર્ કરી પચંાયતને સ પી આપશે તથા તમામ કામ પણુર્ થયા બાદ 
પાણી શિુ ધકરણ લા ટ તેમજ નેટવકર્ની માિલકી ગ્રામ પચંાયત ની રહશેે. તથા તેની િનભાવણી, 
મરામત અને સચંાલન પણ ગ્રામ પચંાયત કરશે તથા તેનુ ંઆનસુિંગક વેરા પણ ગ્રામ પચંાયત 
ઉધરાવશે. થી સદર લા ટ તથા પાણીનુ ંનેટવકર્ ગ્રામ પચંાયતને સ યા બાદ તેના ઉપર અણખોલ 
ડેવલોપસર્ એસોિશએશનનો કોઈ પણ હક્ક રહશેે નહી તેમ ખાત્રી આપેલ છે. 
(૩) મુ ા-૧ ના ઠરાવ અ વયે અણખોલ ગ્રામ પચંાયતના તા. ૧૫/૦૯/૨૦૧૭ ના પત્ર દિશર્ત પત્રથી 

સદર પ્રો ક્ટ હે ડ ઓવર લેવાની, તેના ંસચંાલન અને િનભાવણીની તથા તે અંગે વડુા સાથે 
જ રી કરારનામુ ંકરવાની બાહંધેરી ગ્રામ પચંાયતે ખાત્રી આપેલ છે. 
મુ ા-૨ થી અણખોલ ડેવલોપસર્ એસોિશએશન વારા કાયદાકીય મા યતા અને તેના રોલ 

બાબતે આપેલ પ ટતા તથા અણખોલ ગ્રામ પચંાયતના તા. ૧૫/૦૯/૨૦૧૭ ના પત્રથી મળેલ 
ખાત્રીની િવગતો મા ય રાખવા બાબત તથા તે પર વે અણખોલ ડેવલોપસર્ એસોિશએશનને પ્રો ક્ટ કો ટ              
( . ૪,૫૦,૮૨,૩૧૩/-) અથવા ખરેખર થનાર ખચર્ની ૧/૩ (  ઓછી હોય તે) રકમ તબક્કા વાઈઝ 
આપવા બાબતનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠકના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્-િવચારણા અથેર્ સાદર રજુ.  

 

ઠરાવ માકં ન.ં(૨૪૭૧):  મો  અણખોલ ગ્રામ પચંાયત હ તક આવેલ તળાવ માથંી પીવાના પાણીના 
હતે ુમાટે તળાવ ઉંડુ કરી, તમામ નળીકાઓનુ ં નેટવકર્ તેમજ પાણીના શુ ધીકરણ લા ટનુ ંબાધંકામ 
કરવા માટે અણખોલ ડેવલોપસર્ એસોશીએશન વારા તા. ૨૭/૦૯/૨૦૧૭ તથા તા. ૨૬/૧૨/૨૦૧૭ 
ના પત્રથી કાયદાકીય મા યતા અને આ પ્રો ક્ટમા ં એસોશીએશનના રોલ બાબતે લેખીતમા ં કરેલ 
રજુઆત બાબતે િવ તતૃ ચચાર્-િવચારણા બાદ મજુંર રાખવાનુ ં સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ તેમજ 
અણખોલ ગ્રામ પચંાયત વારા તા. ૧૫/૦૯/૨૦૧૭ ના પત્રથી સદર પ્રો ક્ટ હે ડ ઓવર લેવાની, તેના 
સચંાલન અને િનભાવણી અંગે આપેલ લેખીત ખાતરી અંગે િવ તતૃ ચચાર્-િવચારણા બાદ મજુંર રાખવાનુ ં
સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  

 સદર પ્રો ક્ટ માટે વડુામા ંએ પેનલ થયે ક સલટ ટ ી થપિત ડીઝાઈનસર્ એ ડ 
ક સલટ ટ પ્રા. લી. ને થડર્ પાટ  ઈ પેક્ટીંગ એજ સી (TPI) તરીકે રાખવાનુ ંસવાર્નમુતે ઠરાવવામા ં
આ ય.ુ અને TPI ના સટ ફીકેટના આધારે સદર પ્રો ક્ટ કો ટ ( . ૪,૫૦,૮૨,૩૧૩/-) અથવા ખરેખર 
થનાર ખચર્ની ૧/૩ (  ઓ  હોય તે) રકમ તબક્કા વાઈઝ TIP ને કરવાનુ ંથનાર ચકુવણાનો ખચર્, તે 
રકમ માથંી બાદ કરી અણખોલ ડેવલોપસર્ એસોશીએશનને આપવાનુ ંસવાર્નમુતે મજુંર રાખવામા ંઆ ય.ુ 
તદઉપરાતં વડુા બોડર્ બેઠક ના ઠરાવ ક્રમાકં ૨૪૪૦ મા ંઠરા યાનસુાર આ પ્રો ક્ટમા ંવડુાના ંકાયર્પાલક 
ઈજનેર ીને  કો-ઓડ નેટર તરીકે નીમવાના ંરહશેે. ભિવ યમા ંઆ પ્રો ક્ટ અંગે કોઈ પ્ર  ઉદભ વે, તો 
તે તમામના ંિનરાકરણ અંગે તાલકુા િવકાસ અિધકારી ી, વડોદરા (ગ્રા ય) નો િનણર્ય સચંાલક સં થાએ 
આખરી ગણી મા ય રાખવાનો રહશેે. તેમ સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ તથા આ અંગે આગળની 
સઘળી કાયર્વાહી કરવાની સ ા મખુ્યકારોબારી અિધકારી ીને સવાર્નમુતે સપુ્રત કરવામા ંઆવેલ. 
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ÑçDÊâ ÌïÏÓ (5) એફોડબલ આવાસોના ત્રણ પ્રો ક્ટોના ૧૧૮૨ આવાસોના મલીન પાણીના કાયમી 

િનરાકરણ માટે સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં-૧ ના એફ.પી. ન.ં-૭૧ ખાતે 1 MLD નો STP 

બનાવવા બાબત.  
  

સરકાર ીની ગાઈડલાઈન મજુબ મખુ્યમતં્રી ગહૃ યોજના હઠેળ આિથર્ક રીતે નબળા વગર્ના લોકો 
માટે EWS એફોડબલ આવાસો અને ઓછી આવક ધરાવતા લોકો માટે LIG  એફોડબલ આવાસો (વષર્ 
૨૦૧૩-૧૪ થી) પાચં વષર્મા ં૧૫૦૦૦ (દર વષેર્ ૩૦૦૦) બનાવવાનો લ યાકં વડુાને આપવામા ંઆવેલ. 
એફોડબલ આવાસો અંગે ડીમા ડ સવેર્ કરવામા ં આવેલ. સદર ડીમા ડ સવેર્મા ં ફક્ત વેમાલી અને 
સેવાસીના ંઆવાસોની ડીમા ડ મળેલ. તદનસુાર મખુ્યમતં્રી ગહૃ યોજના હઠેળ સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં-
૧ ના એફ.પી. ન.ં-૧૧૯ ખાતે ૩૨૦ EWS આવાસો તથા એફ.પી. ન.ં-૧૩૩ ખાતે ૬૦ LIG-1+ ૬૦ LIG-2 
આવાસો (કુલ ૪૪૦ આવાસો) નુ ંબાધંકામ અતે્રની કચેરીના ંપત્રાકં ન.ં યડુીએ/સીવીલ/૩૪૪/૨૦૧૪ 
તા. ૧૪/૦૮/૨૦૧૪ થી નીલા ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર લી., અમદાવાદને આપેલ કાયર્આદેશ અનસુાર હાથ 
ધરવામા ંઆવેલ. અને સાથોસાથ મજુંર નગર રચના યોજનાઓમા ંસાઈં ક સલટ ટ એ જીનીયસર્ પ્રા.લી. 
મારફતે ડે્રનેજ નેટવકર્ અંગે ડીટેલ પ્રો ક્ટ રીપોટર્ ફેઝ વાઈઝ મજુંર કરેલ, તે અ વયે સેવાસી ટી.પી. 
કીમ ન.ં-૧ ના એફ.પી. ન.ં-૧૧૯ અને ૧૩૩ ખાતે -તે સમયે બાધંવામા ંઆવી રહલે આવાસોને ડે્રનેજ 
નેટવકર્ની સિુવધા આપવા બાબતનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૨૬ મા ં રજુ કરતા થયેલ ઠરાવ ન.ં 
૨૨૯૫ મજુબ સદર એફોડબલ આવાસોને ડે્રનેજ નેટવકર્ની સિુવધા આપવા માટે ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં 
૧ થી ૫ ના ડે્રનેજ નેટવકર્ની કામગીરી કરી રહલે (વેલજી ર ન સોરઠીયા) એજ સીને સ પવાની મજુંરી 
મળેલ. પરંત ુ 
(૧) 

(A) તા. ૩૦/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ શહરેી િવકાસ અને શહરેી ગહૃ િનમાર્ણ િવભાગના ંરા ય કક્ષાના ં

માનનીય મતં્રી ીના ંઅ યક્ષ થાને યોજાયેલ મીટીંગમા ંસદર આવાસોની કામગીરી સ વરે પણુર્ 

કરી લાભાથીર્ઓને સ પવા સચુના મળેલ.  

(B) તેમજ ભાયલી ટી.પી. ન.ં-૫ ના ર તાઓ ખોલવા માટે લોટના ંપઝેશન મેળવવામા ંથયેલ 
િવલબં તથા ભાયલી ટી.પી. ન.ં-૫ ખાતે સદર ડે્રનેજ નેટવકર્ના ંશિુ ધકરણ લા ટ (STP) માટેની 
ભાયલી ટી.પી.-૫ ના લોક ન.ં-૨૮૬ ની જમીનનો કબજો પણ મળેલ નહી. તેથી સદર આવાસ 
યોજનાઓમા ંડે્રનેજ નેટવકર્ની સિુવધા સ વરે ઉપલ ધ કરાવવી સભંવીત બનેલ નહી.    
થી ઉપરોક્ત (A) અને (B) કારણોસર સેવાસી ટી.પી.-૧ ના એફ.પી. ન.ં-૧૧૯ અને એફ.પી. 

ન.ં-૧૩૩ ખાતેની એફોડબલ આવાસ યોજનાઓ ખાતે શોક-પીટ અને સે ટીક ટક બનાવી ડે્રનેજ સિુવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવી. અને સદર કરાવેલ વધારાની કામગીરીને વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૨૭ ના 
ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં ૨૩૩૮ થી બહાલી મળેલ છે.  
(૨) વષર્ ૨૦૧૬-૧૭ મા ંપ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ (a) સેવાસી ટી.પી. ન.ં-૧ના એફ.પી. ન.ં-૭૫  

૪૪૮ EWS-2 ના એફોડબલ આવાસોનુ ંતથા (b) એફ.પી. ન.ં-૧૧૯ (ફેઝ-૨) ખાતે ૨૯૪ EWS-1 

એફોડબલ આવાસો (કુલ ૭૪૨ આવાસો) નુ ંબાધંકામ પ્રગતીમા ં છે. અને આ બં ે પ્રો ક્ટમા ંપણ 
શોકપીટ તથા સે ટીક બનાવી ડે્રનેજ સિુવધા પરુી પાડવાનુ ંઆયોજન કરેલ છે.  
સેવાસી, બાજપાઈ નગર-૧ [ કીમ ન.ં-૧ ના એફ.પી. ન.ં-૧૧૯ (ફેઝ-૧)] ખાતે EWS ના 

રેસીડે સીયલ લેટના ધારકોએ તા. ૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ આપેલ આવેદન પત્ર થી સેવાસી ટી.પી. 
કીમ ન.ં-૧ ના એફ.પી. ન.ં -૧૧૯ (ફેઝ-૧) ખાતે બાધંવામા ંઆવેલ ૩૨૦ ઈ.ડબ ય.ુએસ આવાસોના 
રહીશો વારા સે ટીક ટક ઉભરાવવાની રજુઆત મળેલ, તે અ વયે ટે કરથી સે ટીક ટે ક ખાલી 
કરાવવામા ંઆવેલ. પરંત ુ૩૨૦ આવાસોના વે ટ વોટરનો ઈન લો ઘણો વધારે હોવાના કારણે ટે કરથી 
સફાઈનો કાયમી ખચર્ ઘણો જ થવાની બાબત યાને લઈ હાલમા ંએફોડબલ યોજના એફ.પી. ન.ં-૧૧૯ 
ની સામે જ વડુાની માલીકી  (સામાજીક અને આિથર્ક રીતે પછાત વગર્ના વસવાટ માટે) ના લોટ ખાતે 
ચાલ ુ કામોની એજ સી પાસે બોરોપીટ કરાવી, તે બોરોપીટમા ં વે ટ વોટર છોડવામા ંઆવે છે. સદર 
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ખુ લા બોરોપીટમા ંપણ ગદું પાણી શોષાત ુનથી, અને તેના કારણે અક માત, રોગચાળો ફેલાવાની 
રજુઆત EWS આવાસોના રહીશો વારા તા. ૦૭/૧૧/૨૦૧૭ ના રોજ આપેલ આવેદન પત્ર થી કરેલ, 
થી સદર પ્ર ના િનવારણ અથેર્ થપિત ડીઝાઈનસર્ એ ડ ક સલટ ટ પ્રા. લી. (પી.એમ.સી) ને થળ 
થીતીનો અ યાસ કરી અહવેાલ આપવા મૌખીક સચુના આપવામા ંઆવેલ, તેઓ (પી.એમ.સી.) તરફથી 
મળેલ અહવેાલ અનસુાર સદર આવાસ યોજનાની આસ-પાસની અ ય ખાનગી િવકાસકારોની 
યોજનાઓમા ં ૧૨ મીટર ઉંડાઈની સે ટીક ટક બનાવવામા ંઆવેલ છે. અને તેમા ં પણ મલીનપાણી 
સમયાતંરે ભરાવાના પ્ર  આવે છે. યારે વડુા વારા સદર આવાસ યોજના (કુલ ૪૪૦ આવાસો) ખાતે 
૫ મીટર ઉંડાઈની જ સે ટીક ટકો બનાવવામા ંઆવેલ છે, તે જોતા ભિવ યમા ંમલીનપાણીના િનકાલ 
અંગે વધ ુિવકટ પરી થીતી િનમાર્ણ થશે તેમ અિભપ્રાય આપેલ છે. 

 આમ ૪૪૦ આવાસો માટેની હયાત મલીનપાણીના ં િનકાલની કરેલ યવ થા અને PMAY 

હઠેળના બે ચાલ ુપ્રો ક્ટ અંતગર્ત બાધંવામા ંઆવી રહલે ૭૪૨ આવાસો માટે આયોજીત (શોકપીટ + 
સે ટીક ટક) કરેલ મલીનપાણીના ં િનકાલની સિુચત યવ થા ના બદલે તમામ ત્રણ પ્રો ક્ટોના ૧૧૮૨ 
આવાસોનુ ંમલીનપાણી વડુાના એફ.પી. ન.ં-૭૧ ખાતે એકત્રીત કરી, આશરે 1MLD નો STP બનાવીને 
કાયમી િનરાકરણ શક્ય હોવાનો PMC નો મૌખીક અિભપ્રાય છે.   

 1MLD નો FBBR/MBBR ટેકનોલોજી વાળો STP બનાવવા માટે આશરે ૨૫૦૦ ચો.મી. જગ્યા 
જ રી છે. વડુાની માલેકીના સેવાસી ટી.પી.-૧ ના એફ.પી. ન.ં-૭૧ (સામાજીક અને આથીર્ક રીતે પછત 
વગર્ના વસવાટ માટે) નુ ંક્ષેત્રફળ ૫૩૮૯ ચો.મી. છે. થી આ એફ.પી. ન.ં-૭૧ ખાતે STP બનાવવો 
શક્ય બને તેમ છે. નો Social Infrastructure તરીકે હતેફેુર કરવા પણ દરખા ત છે.  

સેવાસી ટી.પી.-૧ ના એફ.પી. ન.ં-૭૫ ખાતે ૪૪૮ EWS-2 નુ ં આવાસોનુ ં બાધંકામ કરી રહલે 
એજ સી (ડી.એચ. પટેલ, સરુત) વારા સદર STP, કેપીટલ કો ટનો . ૨.૩૦ કરોડ + ૧૮% GST + . 
૭૮૦૦૦ પ્રિત માસ (O&M ચાજીર્સ અલગ) થી બનાવી આપવા થપિત ડીઝાઈનસર્ એ ડ ક સલટ ટ 
પ્રા. લી. એ આપેલ રીપોટર્ તા. ૧૬/૧૨/૨૦૧૭ થી દરખા ત રજુ કરેલ છે. અને સદર દરખા તને 
થપિત ડીઝાઈનસર્ એ ડ ક સલટ ટ પ્રા. લી. (PMC) વારા પ્રવતર્માન માકટ રેટ મજુબ યોગ્ય હોવાનુ ં
પ્રમાણીત કરેલ છે.  

 ઉપરોક્ત િવગત અ વયે 

૧. િવષય દિશર્ત ત્રણેય પ્રો ક્ટમા ં કુલ ૧૧૮૨ (૪૪૦+૪૪૮+૨૯૮) માટે કરેલ/આયોજીત 
મલીનપાણીના ંિનકાલની યવ થા ના બદલે સેવાસી ટી.પી.-૧ ના એફ.પી. ન.ં-૭૧ ખાતે 1 MLD 

નો FBBR/MBBR ટેકનોલોજી વાળો STP બનાવવા અને તે પર વે એફ.પી. ન.ં-૭૧ ની જમીનનો 
“STP બનાવવાના માટે” ના હતેફેુર કરવા બાબત. 

૨. મુ ા-૧ મા ય રહયે, કામની અગ યતા યાને લઈ 1 MLD નો FBBR/MBBR ટેકનોલોજી વાળો 
STP બનાવવાની કામગીરી કેપીટલ કો ટનો . ૨.૩૦ કરોડ + ૧૮% GST + . ૭૮૦૦૦ પ્રિત 
માસ (O&M ચાજીર્સ અલગ) ના ખચેર્ ડી.એચ. પટેલ, સરુત ની દરખા ત ગ્રા  રાખી, સદર 
કામગીરી તેઓ (ડી.એચ. પટેલ, સરુત)ને સ પીને કરાવવી કે વડુાના એ પેનલ ક સલટ ટ રોકી 
નવેસરથી ટે ડર બનાવી આમતં્રીત કરીને કરાવવી થા તે પર વે થનાર ખચર્ બાબત. 

 

ઉપરોક્ત મુ ા (૧) અને (૨) અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ના ંસવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્-િવચારણા અથેર્ 
સાદર રજુ.               

 

ઠરાવ માકં ન.ં(૨૪૭૨ ):  મખુ્યમતં્રી ગહૃ યોજના હઠેળ સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં-૧ ના એફ.પી. ન.ં-૧૧૯ 
ખાતે ૩૨૦ EWS આવાસો તથા સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં-૧ ના એફ.પી. ન.ં-૧૩૩ ખાતે ૧૨૦ LIG 
આવાસોના ંલોકાપર્ણ કરેલ કુલ ૪૪૦ આવાસો થા પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ સેવાસી ટી.પી. 
કીમ ન.ં-૧ ના ંએફ.પી. ન.ં-૧૧૯ (Phase-2) ખાતે ૨૯૪ EWS-I  આવાસો થા સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં-
૧ ના ંએફ.પી. ન.ં-૭૫ ખાતે ૪૪૮ EWS-II આવાસોનુ ંબાધંકામ ચાલ ુછે, તે મળી કુલ ૧૧૮૨ આવાસોના ં
મલીન પાણીના ંનીરાકરણ માટે સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં-૧ ના એફ.પી. ન.ં-૭૧ ખાતે 1MLD નો STP 
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બનાવવા બાબત બોડર્ના ંસવર્ સ યો ી વારા િવ તતૃ ચચાર્ કરવામા ંઆવી. સદર સેવાસી ટી.પી. કીમ 
ન.ં-૧ ના ંએફ.પી. ન.ં- ૭૧ ની કુલ ૫૩૮૯ ચો.મી. જમીન પૈકી મહ મ ૨૫૦૦ ચો.મી. જમીનનો 
ઉપયોગ જ STP માટે કરવાનો હોય, બાકી ખુ લી રહતેી જમીનમા ં લોટના ંહતે ુ“સામાજીક અને આથીર્ક 
રીતે પછાત વગર્ના ંવસવાટ માટે” જ ભિવ યમા ંકરવાનુ ંઆયોજન હાથ ધરવુ,ં થી જમીનનો (STP 

બનાવવા માટે) હતેફેુર કરવાની કાયર્વાહી કરવી નહી તેમ સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  
             સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં-૧ ના એફ.પી. ન.ં-૭૫ ખાતે ૪૪૮ EWS-II આવાસો + ૪૨ 
દુકાનોના ંબાધંકામનુ ં .૩૭,૩૫,૨૭,૨૪૫.૧૩/- ટે ડર રકમના કામનો . ૩૧.૩૦૪૦૫૩૨૭૦ (૧૬.૧૯ 
Below) રકમનો કાયર્આદેશ ડી.એચ. પટેલ, સરુતને આપવામા ંઆવેલ છે, તે એજ સી પાસેથી કામની 
અગ યતા યાને 1MLD નો FBBC/MBBR ટેકનોલોજી વાળો STP બનાવવાની કામગીરી કેપીટલ કો ટ 
. ૨.૩૦ કરોડ + ૧૮% GST + . ૭૮,૦૦૦ / પ્રિત માસ (O & M ચાજીર્સ અલગ) ની દરખા ત અંગે 
િવ તતૃ ચચાર્-િવચારણા કરવામા ંઆવી. ટે ડર એમાઉ ટ થી વકર્ ઓડર્ર એમાઉ ટ ૧૬.૧૯% Below  
હોવાથી કામગીરી ચાલ ુ ટે ડર હઠેળ ડી.એચ. પટેલ, સરુતને સ પી શકાય. પરંત ુ STP બનાવવાની 
કામગીરી ઓન-ગોઈંગ વકર્થી અલગ પ્રકારની હોવાથી સ વરે નવેસરથી ટે ડર બનાવી કરવાનુ ં
ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ સદર કામમા ંક સલટ ટની કામગીરી વડુાના પાણી-ડે્રનેજ પ્રો ક્ટો માટે િનયત કરેલ 
એજ સી સાઈં ક સ ટીંગ એ જીનીયસર્ પ્રા.લી. અમદાવાદના ંમજુંર કરેલ ૦.૮૫% પ્રો ક્ટ કો ટ ના દરે 
અને શરતોએ જ વડુાની એ પેનલ એજ સી “ થપિત ડીઝાઈનસર્ એ ડ ક સલટ ટ પ્રા.લી.”, નવસારી ની 
સહમતી મેળવી કરાવવાનુ ંઠરાવવામા ંઆ ય.ુ આ અંગે આગળની સઘળી કાયર્વાહી કરવાની સ ા મખુ્ય 
કારોબારી અિધકારી ી ને સ પવામા ંઆવી. 
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ÑçDÊâ ÌïÏÓ ( 6 ) ð ÕÅâëÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ ãÕsÈâÓÑâï ÖÑâãÕwÃ Ãë»ÌâëÔëâ‘ Íâ»ô (sÍë×äÒÔ ÌâëÅ-2) 

Ìä Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ Ìï. 25 (ÏâÍâëÊ-ÚÌçÑâÌÍçÓâ-áÇ¼âëÔ-¼ÃïÏâ) Ìâë æÓâÊâë ÁâÚëÓ 
»ÓÕâ ÏâÏÈ. 

 
ÕÅâëÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ ãÕsÈâÓÌä ÖÑâãÕwÃ Ãë»ÌâëÔâë‘ Íâ»ô (sÍë×äÒÔ ÌâëÅ-2) ÈÉâ ÓÚëÇâï» 

ÂâëÌ (áâÓ-1) Ìâë ãÕsÈâÓ áâÕÓä ÔæÖçã¿È Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ  Ìï.25 (ÏâÍâëÊ-áÇ¼âëÔ) ÈÉâ Ì½Ó 

Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ Ìï. 26 (¼ÃïÏâ) ÈìÒâÓ »ÓÕâÌâ »âÑë áÌç»ýÑë áÝëÌä »¿ëÓäÌä Èâ.17/06/2017 Ìâ ÍÝ 

Ìï.ÒçÅäáë/pÔâÌ-3/403/2017 ÈÉâ Èâ.17/06/2017 Ìâ ÍÝ Ìï.ÒçÅäáë/ pÔâÌ-3/402/2017 Éä ÚÊ 

ÍÓâÑ×ôÌâ »âÑë ÊÓ¼âsÈ ÍâÄÕâÒëÔ ÚÈä. ÁëÑâï Ãë»ÌâëÔâë‘ Íâ»ô ÈÉâ ÓÚëÇâï» ÂâëÌ (áâÓ-1) Ìâë ãÕsÈâÓ 

áâÕÓä ÔëÕâÑâï áâÕëÔ. ÍÓïÈç Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ Ìï.25 (ÏâÍâëÊ-áÇ¼âëÔ) Ìâ ÒâëÁÌâ ãÕsÈâÓÑâï 

áëÔ.áënÅ.Ãä. Ìä ÖïÍâÊÌ ÉÒëÔ ÁÑäÌâë »ë ÁëÑâï áâ á½âé ãÕ»âÖ ÍÓÕâÌ½ä Ôæ sÉÛë ÏâïË»âÑ / ãÕ»âÖ Éæ 

½ÒëÔ Àë.ÈëÑ DÒâÌ éÍÓ áâÕÈâï Öçã¿È ÒâëÁÌâÌä ÚÊ ÖçËâÓÕâÌç ¿¿âô ãÕ¿âÓÇâÌâ áïÈë Ì»»ä »ÓÕâÑâï áâÕëÔ 

Àë. áâÑ ÖÊÓ é»È Öçã¿È ÒâëÁÌâÌä ÚÊÑâïÉä áëÔ.áënÅ.Ãä.Ìä ÖïÍâÊÌ ÉÒëÔ ÁÑäÌâëÌâ ãÕsÈâÓ ÊçÓ »Óä 

ÈÉâ áâ á½âé Ãë»ÌâëÔâë‘ Íâ»ô ÈÉâ ÓÚëÇâï» ÂâëÌ (áâÓ-1) áâÑ Ïë ÂâëÌÌë Ðë½â »Óä Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ  

Ìï.25 (ÏâÍâëÊ-áÇ¼âëÔ)  ÈÉâ Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ  Ìï.26 (¼ÃïÏâ) Ìä ÚÊ Ì»»ä »Óä ÚÊ ÍÓâÑ×ô ÑâÃë 

ÊÓ¼âsÈ ÍâÄÕâÒëÔ ÚÈä. ÍÓïÈç ÏnÌë ÒâëÁÌâÑâï Ïë ÁçÊâ-ÁçÊâ ÂâëÌ Ìâë ãÕsÈâÓÍÇ Ì ÔëÕâ áï½ëÌç Ì»»ä ÉÈâï 

Ãë»ÌâëÔâë‘ Íâ»ô (sÍë×äÒÔ ÌâëÅ-2) Ìä ÏâÁçÌâë ÓÚëÇâï» ÂâëÌ (áâÓ-1) Ìâë ãÕsÈâÓ ÍÅÈâë Ñç»äÌë Î»È 

Ãë»ÌâëÔâë‘ Íâ»ôÌâë áë»Á ÂâëÌÌâë ãÕsÈâÓ áâÕÓä Ôæ Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâÌä ÚÊ Ì»»ä »ÓÕâÌç Ì»»ä »ÓÕâÑâï 

áâÕëÔ, ÈÊÌçÖâÓ Ãë»ÌâëÔâë‘ Íâ»ô sÍë×äÒÔ ÌâëÅ-2 Ñâï áâÕÈâë ÑâëÁë ÚÌçÑâÌÍçÓâ, ÏâÍâëÊ, áÇ¼âëÔ, 

¼ÃïÏâÌâë ãÕsÈâÓ áâÕÓä Ôæ ÖçËâÓëÔä ÚÊ ÑçÁÏÌä ÊÓ¼âsÈ, áÝëÌä »¿ëÓäÌâï Èâ.27/11/2017 Ìâ ÍÝ 

Ìï. ÒçÅäáë/pÔâÌ-4/201/2017 Éä ÑçKÒ Ì½Ó ãÌÒâëÁ»Ùä, ½çÁÓâÈ ÓâÁÒ, ½âïËäÌ½ÓÌë ÍâÄÕÕâÑâï 

áâÕëÔ.ÑçKÒ Ì½Ó ãÌÒâëÁ»Ùä ½çÁÓâÈ ÓâÁÒ, ½âïËäÌ½Ó DÕâÓâ ÈëáâëÙäÌâï Èâ.12/12/2017 Ìâ ÍÝ 

Ìï.ÌÓÒâë / Ìï. 25 (ÏâÍâëÊ-ÚÌçÑâÌÍçÓâ-áÇ¼âëÔ-¼ÃïÏâ)/ÍÓâÑ×ô/ÕÅâëÊÓâ/Ê.½ç./6289  Éä ÒâëÁÌâ ÈìÒâÓ 

»ÓÕâÌâ »âÑë ÚÊÍÓâÑ×ôÌë áÌçÑâëÊÌ áÍâÒëÔ Àë. ÁëÉä ÚÕë ÖçËâÓëÔ ÚÊ ÑçÁÏÌä ÒâëÁÌâ ãÕsÈâÓÌâë æÓâÊâë 

ÁâÚëÓ »ÓÕâ ÖïÏïËä »âÒôÕâÚä »ÓÕâÌä ÉâÒ Àë.ÒâëÁÌâÌâë æÓâÊâë ÁâÚëÓ »ÓÕâ áï½ë ¿¿âô ãÕ¿âÓÇâÌâ »ÓÕâÑâï 

áâÕä áÌë ¿¿âô ãÕ¿âÓÇâÌâ áïÈë Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç. 

ÄÓâÕ »ýÑâï» ( 2473 ) ð ÕÅâëÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ ãÕsÈâÓÑâï ÖÑâãÕwÃ sÍë×äÒÔ ÌâëÅ-2 (Ãë»ÌâëÔëâ‘ 

Íâ»ô) Ìä Öçã¿È Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ Ìï.25 (ÏâÍâëÊ-ÚÌçÑâÌÍçÓâ-áÇ¼âëÔ-¼ÃïÏâ) Ìâë ÑçKÒ Ì½Ó 

ãÌÒâëÁ»Ùä ½çÁÓâÈ ÓâÁÒ, ½âïËäÌ½Ó DÕâÓâ Èâ.12/12/2017 Ìâ ÍÝÉä áÍâÒëÔ ÚÊ ÍÓâÑ×ô ÑçÁÏ 

æÓâÊâë ½çÁÓâÈ Ì½Ó Ó¿Ìâ áÌë ×ÚëÓä ãÕ»âÖ áãËãÌÒÑ-1976 Ìä »ÔÑ-41(1) ÚëÄÛ ÁâÚëÓ »ÓÕâÌç 

Ì»»ä »ÓÕâÑâï áâvÒç áÌë áâ ÒâëÁÌâÌâë ÑçÖDÊâë ÈìÒâÓ »Óä ÈÉâ ÖÓ»âÓÙäÑâï ÖâÊÓ »ÓÕâ ÖçËäÌä ÈÑâÑ 

»âÒôÕâÚä »ÓÕâÌä Ö^ââ ÑçKÒ »âÓâëÏâÓä áãË»âÓäÙä,ÕçÅâ, ÕÅâëÊÓâÌë ÖçÍýÈ »ÓÕâÑâï áâÕä, Èë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï 

áâvÒç. 



ÏíÅô ÏëÄ» Ìï.235 ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ                              ÍâÌ Ìï. 11 
Èâ.01-02-2018 
ÑçDÊâ ÌïÏÓ (7) ð Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ Ìï.22 (ÌâëÔëÁ ÌâëÅ) Ìä »âÑ½äÓä áï½ë »nÖÔÃnÃÙä áâæ.áëÌ. 

áâæ. ÅäÂâæÌ sÃçÅäáâë ÍýâæÕëÃ ÔäÑäÃëÅ DÕâÓâ ÍëÑënÃ áï½ë »ÓâÒëÔ ÓÁçáâÈ ÏâÏÈ. 

 
 ÕÅâëÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââ ÑïÅÛ ãÕsÈâÓÑâï ÖÑâãÕwÃ ÉÈâë ÌâëÔëÁ ÌâëÅÌä Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ Ìï.22 

(ÌâëÔëÁ ÌâëÅ) ÕËâÓâÌä »âÑ½äÓä ÈÓä»ë áâæ.áëÌ.áâæ. ÅäÂâæÌ sÃçÅäáâë áÑÊâÕâÊÌë Õ»ô áâëÅôÓ 

Èâ.15/11/2016 Ìâ ÓâëÁ æSÒç »ÓâÒëÔ ÚÈâë áÌë ÈëáâëÙä DÕâÓâ ÍýâÉÑä» »âÑ½äÓä ¿âÔç »ÓÕâÑâï áâÕëÔ. 

áâ ÖÑÒ½âÛâ ÊÓmÒâÌ é»È ÒâëÁÌâ áâ á½âé Áë »nÖÔÃnÃÌë ÖçÍýÈ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ ÚÈä Èë ÅäÂâæÌ ÍâëænÃ 

»nÖÔÃnÃ ÍýâæÕëÃ ÔäÑäÃëÅ DÕâÓâ ÈëáâëÙäÌä »âÑ½äÓä áÝëÉä ánÒ »nÖÔÃnÃÌë ÖâëïÍâÒëÔ »âÑ½äÓä áï½ë 

ÕâïËâë ÔëÈâï ÑâÌÌäÒ áDÒxâÙäÌä Èâ.12/10/2017 Ìä ÌâëïË éÍÓ ÑÛëÔ ÑïÁçÓä ánÕÒë é»È Õ»ô áâëÅôÓ 

áÝëÌä »¿ëÓäÌâ Èâ.25/10/2017 Ìâ ÍÝ Ìï.ÒçÅäáë/pÔâÌ-4/166/2017 Éä ÕÚäÕÃä »âÓÇâëÖÓ Èât»âÔä» 

áÖÓÉä ÓÊ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ, tÒâÓÏâÊ Õ¼Èâë Õ¼È é»È ÒâëÁÌâÌä »ÓëÔ »âÑ½äÓäÌâ ÍëÑënÃ áï½ë »nÖÔÃnÃ 

áâæ.áëÌ.áâæ. ÅäÂâæÌ sÃçÅäáâë, áÑÊâÕâÊ DÕâÓâ ÓÁçáâÈ áâÕÈâï áÝëÌä »¿ëÓäÌâï Èâ.22/12/2017 

Ìâ ÍÝÉä ÀëÕÃÌâ ÍÝ Ô¼ä é»È »âÑë »âëæ ¿ç»ÕÇç »ÓÕâÌç ÓÚëÈç ÌÉä ÈëÑ sÍwÃ ÁâÇ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ. 

»nÖÔÃnÃÙä áâæ.áëÌ.áâæ.ÅäÂâæÌ sÃçÅäáâë áÑÊâÕâÊ DÕâÓâ Èâ.02/01/2018 Ìâ ÍÝÉä ÎÓä ÈëáâëÙä 

DÕâÓâ »ÓâÒëÔ »âÑ½äÓäÌâë ÑÚëÌÈâÇâÌçï ¿ç»ÕÇç »ÓÕâ ÓÁçáâÈ »ÓâÒëÔ Àë. ÚâÔÑâï é»È ÒâëÁÌâÌâë 

Èâ.13/12/2017 Ìâ ÓâëÁ æÓâÊâë ÁâÚëÓ »Óä ÑçÛ áëÁnÖäÌë ÍÓÈ ÖâëïÍä »âÑ½äÓä ¿âÔç »ÓâÕÕâÑâï áâÕëÔ Àë 

áÌë ÈëáâëÙä DÕâÓâ ÒâëÁÌâ ÈìÒâÓ »ÓÕâÌä ÖÑÒ ÑÒâôÊâÌë DÒâÌë Ôæ á½ýÈâÌâ ËâëÓÇë »âÑ½äÓä ÚâÉ ËÓÕâÑâï 

áâÕëÔ Àë. áâÑ áâ ÒâëÁÌâÌç ÐãÕwÒÑâï ÑçÛ »nÖÔÃnÃ áëÃÔë »ë ÅäÂâæÌ ÍâëænÃ »nÖÔÃnÃ, ÖçÓÈÌë ÍÇ 

ÍëÑënÃ »ÓÕâÌç É×ëë ÁëÉä áë» »âÑ ÑâÃë Ïë áëÁnÖäÌë ÍëÑënÃ »ÓÕç ÕÚäÕÃä ÓäÈë ×»Ò ÌÉä. áâ ÖïÁâë½âëÑâï 

áâæ.áëÌ.áâæ. ÅäÂâæÌ sÃçÅäáâë,áÑÊâÕâÊ ÈëáâëÙäÌä ÓÁçáâÈ ÍÓtÕë »ÓëÔ »âÑ½äÓäÌç ¼âÖ ã»sÖâÑâï 

ÍëÑënÃ ÑïÁçÓ »ÓÕâÌç ÉâÒ, ÁëÉä ÐãÕwÒÑâï áâëÅäÃÌâë ÍýSÌâë éÍãsÉÈ Ì ÉâÒ ÕËçÑâï áâæ.áëÌ.áâæ. ÅäÂâæÌ 

sÃçÅäáâë DÕâÓâ é»È ÒâëÁÌâÌä ÖâæÃ ãÕãÂÃ, áïÊâÁë 3000 ÁëÃÔâ 7/12 ( Óë»Åô áâëÎ ÓâæÃÖ) ÅâéÌ ÔâëÅ 

»Óä áëÎ ÎâëÑôÑâï ÅëÃâ áënÃ÷ä ÈÉâ »ëânÖëpcÒçáÔ ÓâëÅ ÌëÃÕ»ô pÔâÌ ÈìÒâÓ »ÓÕâÌä »âÑ½äÓä »ÓâÒëÔ Àë. áâÑ 

ÈëáâëÙä DÕâÓâ »ÓâÒëÔ »âÑ½äÓä áï½ë ÉÒëÔ ÕâsÈãÕ» ¼¿ô áï½ëÌç ÍëÑënÃ »ÓÕç »ë ÃënÅÓÌä ×ÓÈâë ÑçÁÏ sÃëÁ 

ÍýÑâÇë ¿ç»ÕÇç »ÓÕç áâÑ »nÖÔÃnÃÙäÌë ¼âÖ ã»sÖâ ÈÓä»ë »ÓÕâÌâ ÉÈâ ¿ç»ÕÇâ áï½ëÌâë ÑçDÊâë ãÌÇôÒ ÉÕâ 

ÕçÅâ ÏâëÅôÌâ ÖÕô ÖBÒÙäáâë ÖÑxâ ÓÁç ÉÈâ ¿¿âô ãÕ¿âÓÇâÌë áïÈë Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç. 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2474) ð Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ Ìï.22 (ÌâëÔëÁ-ÌâëÅ) Ìä »âÑ½äÓä áï½ë »nÖÔÃnÃÙä 

áâæ.áëÌ.áâæ., ÅäÂâæÌ sÃçÅäáâë ÍýâæÕëÃ ÔäÑäÃëÅ DÕâÓâ ÍëÑënÃ áï½ë »ÓâÒëÔ ÓÁçáâÈ ÍÓtÕë ÈëáâëÙä DÕâÓâ 

»ÓÕâÑâï áâÕëÔ »âÑ½äÓä ÏâÏÈë ÈÉâ Èë ÍÓtÕë »ÓÕâÌâ ÉÈâ ¿ç»ÕÇâ ÏâÏÈë »nÖÔÃnÃ áâæ.áëÌ.áâæ. 

ÅäÂâæÌ sÃçÅäáâë áÑÊâÕâÊÌë áÝëÌä »¿ëÓäÑâï #Ï# ÏâëÔâÕä ¿¿âô »Óä áÌë »æ ÓäÈë ¿ç»ÕÇç »ÓÕç Èë ÏâÏÈë 

ãÌÇôÒ Ôæ ¿ç»ÕÇç »ÓÕâ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç.  
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ÑçDÊâ ÌïÏÓ (8) ð Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ Ìï. 1( ¼âÌÍçÓ-ÖëÕâÖä) áâ¼Óä ÒâëÁÌâÌä »âÑ¿Ôâé ÑçlÒâï»ÌÌä 
ÊÓ¼âsÈâë ÍÓtÕë Ö^ââÑïÅÛÌë ÎâÛÕëÔ áïãÈÑ ¼ïÅâëÌä ÔâÐâÔâÐÌä Ã»âÕâÓäÌë áÌçÑâëÊÌ 
áâÍÕâ ÏâÏÈ. 

 
ÕÅâëÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ ãÕsÈâÓÑâï ÖÑâãÕwÃ ÉÈâï ãÕsÈâÓ Íì»ä (¼âÌÍçÓ-ÖëÕâÖä) ãÕsÈâÓÌä 

Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ Ìï. 1 (¼âÌÍçÓ-ÖëÕâÖä) Ìä áâ¼Óä ÒâëÁÌâ ÈìÒâÓ »Óä ãÌÇôÒâë ÁâÚëÓ »ÓÕâÌä »âÑ½äÓä 

Ì½Ó Ó¿Ìâ áãË»âÓäÙä áë»Ñ-4, ÕÅâëÊÓâ DÕâÓâ »ÓÕâÑâï áâÕä ÓÚëÔ Àë. ÁëÌâ Ðâ½#Íë ÖÊÓ é»È ÒâëÁÌâÌä 

»âÑ¿Ôâé ÑçlÒâï»ÌÌä ÊÓ¼âsÈâë ÍÓtÕë ÒâëÁÌâÑâï Ö^ââÑïÅÛÌë ÎâÛÕëÔ áïãÈÑ ¼ïÅâëÌä ÔâÐâ-ÔâÐÌä 

Ã»âÕâÓäÌä ãÕ½ÈâëÌë áÌçÑâëÊÌ áâÍÕâÌâï »âÑë Ì½Ó Ó¿Ìâ áãË»âÓäÙä Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ áë»Ñ-4, 

ÕÅâëÊÓâ DÕâÓâ ÊÓ¼âsÈ áÝë ÍâÄÕëÔ Àë. Ì½Ó Ó¿Ìâ áãË»âÓäÙä DÕâÓâ ÓÁç »ÓâÒëÔ ÊÓ¼âsÈâë ÖÚ ÖâÑëÔ Éæ 

áâÕëÔ ÖâËÌä» ãÏÅâÇâë ÁëÕâ »ë Ö^ââÑïÅÛÌë ÎâÛÕëÔ pÔâëÃâëÌç ÔâÐâÔâÐÌä Ã»âÕâÓä Ê×âôÕÈç ÍÝ» ÈÉâ 

ÑçÖDÊâ#Í Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ áÌë »âÑ¿Ôâé ÑçlÒâï»ÌÌä ÊÓ¼âsÈ ánÕÒë ÌâÇâ»äÒ vÒÕsÉâ áï½ë “‘” 

ÎâëÑôÌä ÖÓ¼âÑÇä áï½ëÌç ÍÝ» ÍçÌð ÕÚë¿Çä ÍÝ»    (ÎâëÑô-áëÎ) ÓÁç »ÓâÒëÔ Àë. ÁëÌä Á#Óä ¿»âÖÇä »ÓÈâï 

Ö^ââÑïÅÛÌëÐâë½ÕÕâÌâ ÉÈâï ¼¿ôÑâï #â.7,73,966/- Ìâë ÕËâÓâë Öç¿ÕâÒëÔ Àë. Áë ÕËâÓâë áâ á½âé 

ÖÓ»âÓÙä DÕâÓâ ÑïÁçÓ »ÓâÒëÔ ÑçÖDÊâ#Í Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâÌâ ÌâëÃäÎä»ë×Ì ÑçDÊâ Ìï.9 ÈÉâ ÖÊÓ é»È 

ÒâëÁÌâÌä ÍýâÓïÐä» ÒâëÁÌâ ÖÓ»âÓÙä DÕâÓâ ÑâëÅäÎä»ë×Ì ÖâÉë ÑïÁçÓ »ÓëÔ Àë.áâ Ïë ÏâÏÈâëÌë »âÓÇë Àë. áâÑ 

Ö^ââÑïÅÛÌë Ðâë½ÕÕâÌâ ÉÈâ ¼¿ôÑâï áâïã×» Áë ÕËâÓâë ÉÒëÔ Àë. ÁëÌë ÑïÁçÓä áâÍÕâ ÈÉâ Ì½Ó Ó¿Ìâ 

áãË»âÓäÙä DÕâÓâ áÝë ÍâÄÕëÔ ÊÓ¼âsÈÌë áÌçÑâëÊÌ / ÍÓâÑ×ô áâÍÕâÌâ »âÑë ¿¿âô ãÕ¿âÓÇâ »ÓÕâÑâï áâÕä 

áÌë Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç. 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2475 ) Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ Ìï.1 (¼âÌÍçÓ-ÖëÕâÖä) Ìä áâ¼Óä ÒâëÁÌâÌä »âÑ¿Ôâé 

ÑçlÒâï»ÌÌä ÊÓ¼âsÈâë ÍÓtÕë Ö^ââÑïÅÛÌë ÎâÛÕëÔ áïãÈÑ ¼ïÅâë Ìä ÔâÐâÔâÐÌä Ã»âÕâÓäÌë áÌçÑâëÊÌ áâÍÕâ 

ÏâÏÈë Ì½Ó Ó¿Ìâ áãË»âÓäÙä áë»Ñ-4 ÕÅâëÊÓâ DÕâÓâ ÍâÄÕâÒëÔ ÊÓ¼âsÈÑâï Ö^ââÑïÅÛÌë Ðâë½ÕÕâÌâï ÉÈâ 

¼¿ô #â.7,73,966/- Ìâë áâïã×» ÕËâÓâë Öç¿ÕâÒëÔ Àë. Áë vÒâÁÏä Úâëæ ÑïÁçÓ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë áÌë é»È 

ÊÓ¼âsÈÌë áÌçÑâëÊÌ / ÍÓâÑ×ô áâÍÕâÌä Ö^ââ ÑçKÒ »âÓâëÏâÓä áãË»âÓäÙä, ÕçÅâÌë ÖçÍýÈ »ÓÕâÑâï áâÕä Èë 

ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç. 
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ÑçÊÊâ ÌïÏÓ (9) ð- Ùä »ë.Öä.pâÃëÔ,ãÌÕötÈ ÑÊÊÌä× æÁÌëÓÌë »ÓâÓ áâËâãÓÈ ãÌÑÇèï» áâÍÕâ ÏâÏÈ.  
 

ÌÑôÊâ ÁÛÖïÍãÈ, ÍâÇä ÍçÓÕÄâ áÌë »lÍÖÓ ãÕÐâ½Ìâï Ùä »ë.Öä.ÍÃëÔ, ÑÊÊÌä× æÁÌëÓ 

ÍýãÈãÌÒç»ãÈÉä ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÑâï pÔâÌäï½ áâÖä. ÈÓä»ë ÎÓÁ ÏÁâÕÈâ ÚÈâ. ÈëáíÙä                  

Èâ.30-11-2017 Ìâ ÓíÁ ÕÒãÌÕöÈ ÉÒëÔ Àë. 

Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.13-10-2017Ìä 234Ñä ÏíÅô ÏëÄ»Ìâ ÄÓâÕ »ýÑâ» 2467 Éä  Ùä »ë.Öä.ÍÃëÔ 

pÔâÌäï½ áâÖä. DÕâÓâ ÕÒãÌÕöãÈÏâÊ »ÓâÓ áâËâãÓÈ ãÌÑÇèï» áâpâÕâÌä ÈëáíÌä Ñâï½Çä ÉÒëÉä ÖÓ»âÓÙäÌä  

ÑïÁçÓä ÑëÛÕä ¿âÔç Óâ¼Õâ  ÖÕâôÌçÑÈë ÄÓâÕÕâÑâï áâÕëÔ Àë. 

 Ùä »ë.Öä.ÍÃëÔë  Èâ.18/01/2018  Ìä áÓ‘Éä Ö^ââÑÅÛÑâï áâÖä.áën‘Ìä ¼âÔä  Á½âáë »ÓâÓ 

áâËâÓäÈ ãÌÑÇç» ÑÛÕâ Á#Óä »âÒôÕâÚä »ÓÕâ Ñâï½Çä »ÓëÔä Àë. 

ÖÓ»âÓÙäÌâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ áÌë ×ÚëÓä ½öÚãÌÑâôÇ ãÕÐâ½Ìâ Èâ.04/03/2014 Ìâ ÄÓâÕÉä ÕçÅâÑâï áâÖä. 

áënÁäÌäÒÓÌä »çÔ-5 ÁgÒâáí Ì»»ä ÉÒëÔ Àë. Áë ÈÑâÑ ÁgÒâáí ¼âÔä Àë.  Ùä »ë.Öä.pâÃëÔë Ö^ââÑïÅÛÑâï 

ÀëlÔâ 14 Õwâô épâÓâïÈ ÎÓÁ ÏÁâÕëÔ Àë áâÑ Èëáí Ö^ââÑïÅÛÌä »âÑ½äÓäÌí ÏÚíÛí áÌçÐÕ ËÓâÕë Àë áÌë 

áënÁäÌäÒÓäï½ ×â¼âÌë Ô½È ÓíÅ, ÓsÈâ, Å÷ëÌëÁ, áëÎíôÅëÏÔ ÚâéÖäï½Ìâ Ñ»âÌíÌâ áÑÔä»ÓÇÌä ÑÚtÕÌä 

»âÑ½äÓä ÖïÐâÛÈâ ÚÈâ, ÁëÉä ÈëáíÌä ãÌÕöãÈ ÏâÊ ÈëÑÌä ÖëÕâáíÌí ÔâÐ ÔëÕâ ÒígÒ ÁÇâÒ Àë. Ùä 

»ë.Öä.ÍÃëÔ DÕâÓâ Èâ.18/01/2018 nââ ÓíÁ  ÓÁç  ÉÒëÔ Ñâï½Çä áÌçÖâÓ  ÖÓ»âÓÙäÑâï ÑïÁçÓä ÑâÃë ÊÓ¼âsÈ 

»ÓÕâ áÌë ÖÓ»âÓÙäÌä ÑïÁçÓä ÑÛë tÒâï ÖçËä ÈëáíÌä ÖïÑãÈ Ú×ë Èí áâéÃ ÖíÖäô½Éä ÔëÏÓ áëÁnÖä DÕâÓâ 

áâÖäsÃnÃ áënÁäÌäÒÓÌä ÁgÒâáë ÈëáíÌë ÖÑâÕÕâ áï½ë ¿¿âô-ãÕ¿âÓÇâ áÉëô ÏíÅô ÖÑxâ ÑçDÊí ÓÁç »ÓÕâÑâï 

áâÕÈâ ¿¿âô-ãÕ¿âÓÇâÌë áïÈë Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç. 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2476) ð  Èâ.13-10-2017 Ìä 234 Ìä ÏëÄ»Ìâ ÄÓâÕ »ýÑâ» ð (2467) Ñâï ÄÓâvÒâ 

áÌçÖâÓ Ùä »ë.Öä.ÍÃëÔ, ãÌÕöÈ ÑÊÊÌä× æÁÌëÓ DÕâÓâ ÕçÅâÑâ ÑÊÊÌä× æÁÌëÓÌä ÁgÒâ ÍÓ ÕÒãÌÕöãÈÏâÊ 

»ÓâÓ áâËâãÓÈ ãÌÑÇè» ÑâÃë Èâ.18-01-2018 Éä Ñâ½Çä ÉÒëÔ Àë. ÈëáíÌä Ñâ½Çä ÖÓ»âÓÙäÑâ  ÑïÁçÓä  

ÑâÃë Ñí»ÔÕâ ÈÉâ ÖÓ»âÓÙäÌä ÑÁçÓ ÑÛë tÒâ ÖçËä áâéÃ ÖíÖäô½Éä ÔëÏÓ áëÁnÖä DÕâÓâ ÑÊÊÌä× 

æÁÌëÓÌä ÁgÒâ ÍÓ ãÌÑÇè» áâÍÕâ áï½ë ÖÕâôÌçÑÈë ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç ÈÉâ áâ áï½ëÌä áâ½ÛÌä ÖËÛä 

»âÒôÕâÚä »ÓÕâÌä Ö^ââ ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓäÙäÌë ÖçÍýÈ »ÓÕâÑâï áâÕä. 
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ÑçDÊâ ÌïÏÓ (10) ð-ÑíÁë áÃÔâÊÓâ Óë.Ö.Ìï.14 Ìä 3845 ¿í.Ñä. ÕâÛä ÔënÅ ÅëÕÔípâÑënÃ s»äÑ ÑâÃë ÖïÍâÊÌ 

»ÓëÔ ÁÑäÌ ÏâÏÈë ÌâÑÊâÓ »íÃôÑâï ÔënÅ ÓëÎÓnÖ áëpÔä»ë×Ì Ìï.121/2014 Ìä ÖâÑë 
ÌâÑÊâÓ Úâæ»íÃôÑâï Êâ¼Ô »ÓëÔ áÍäÔ ÍÓtÕë ÕËç ÕÛÈÓÌä Ó»Ñ ¿ç»ÕÕâ ÏâÏÈ.   

 
 ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ DÕâÓâ ÑíÁë áÃÔâÊÓâÌâ Óë.Ö.Ìï.14/ pâì»äÌä 3845 ¿í.Ñä. ÁÑäÌ 

ÖïÍâÊÌ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Áë áï½ë ÕËç ÕÛÈÓ ÑëÛÕÕâ ÑâÃë ÕâÊä  Ùä ÊxââÏëÌ ÌÃÕÓÐâæ ÍÃëÔ ãÕ½ëÓëáë 

ÌâÑÊâÓ ÕÅíÊÓâÌâ ãpâýãnÖÍÔ ãÖÌäÒÓ ãÖãÕÔ ÁÁÌä »íÃôÑâï ÔënÅ ÓëÎÓnÖ Ìï.121/2014 Éä ÊâÕí Êâ¼Ô 

»ÓëÔ ÁëÌí ¿ç»âÊí Èâ.22/08/2017 Éä ÕâÊäÌä ÈÓÎëÇÑâï áâÕëÔ Àë. ÖÊÓ ¿ç»âÊâ ÖâÑë ÕçÅâ DÕâÓâ ÌâÑÊâÓ 

½çÁÓâÈ Úâæ»íÃôÑâï ÍýÉÑ áÍäÔ ÖäÕäÔ áëpÔä»ë×Ì (ÎíÓ sÃë)Ìï.110/2018 Ñâï ÎsÃ áÍäÔ Ìï.37/2018 

Éä Êâ¼Ô »ÓëÔ Àë. Áë áï½ë ÌâÑÊâÓ Úâæ»íÃëô Èâ.10-01-2018 Éä áíÓÔ áíÅôÓ áâpâëÔ Àë. ÕçÅâÌâ 

áëÅÕí»ëÃÓÙä ÚëÑïÈ Ñçn×íáë Èâ.17-01-2018 Ìâ ÍÝÉä áÝë ÖÊÓÚç sÃë áíÅôÓ Ñí»ÔâÕëÔ Àë. Èë ÑçÁÏ 

‘llââ »íÃôÌâ Úç»Ñ ÑçÁÏÌä Ó»Ñ ÌâÑÊâÓ Úâæ»íôÃÑâï “ÓÁäsÃâÓ ½çÁÓâÈ  Úâæ»íÃô áÑÊâÕâÊ”Ìë ¿ë»Éä 

Èâ.21-02-2018 ÍÚëÔâ ÕçÅâáë ÁÑâ »ÓâÕä ÊëÕâÌä ×ÓÈë sÃë áíÅÓ áâÍëÔ Àë.  

 ãÁlÔâ »íÃôë ÖÕâÔÕâÛä »çÔ 3845  ¿í.Ñä. ÁÑäÌ ÑâÃë ÍýãÈ ¿í.Ñä.Ìâ #â.216/- Ôë¼ë ÕËâÓâÌç 

ÕÛÈÓ »çÔ #â.8,30,520/- ÈëÌâ épâÓ 30 % ÖíÔëSÒÑ  #â.2,49,156/- ÈÉâ 12 % Ôë¼ë 3 ÕwâôÌâ áëÅä. 

¿âÁôÌâ 36 % #â.2,98,987/- ÑÛä »çÔ #â.13,78,663/- áÌë ÈëÌâ pâÓ ÖÊÓÚçï ÁÑäÌÌí »ÏÁí ÔäËâ 

ÈâÓä¼Éä 1 Õwâô ÑâÃë 9 % ÑçÁÏ áÌë tÒâÓÏâÊ 15 % ÑçÁÏÌí »çÔ vÒâÁ ÈÉâ »ísÃÌä Ó»ÑÌç ¿ç»ÕÇçï »ÓÕâ 

Úç»Ñ »ÓëÔ Àë. Èë ÑçÁÏ »çÔ #â.60,17,865/- Ó»Ñ ÉâÒ Àë. ÁëÌä ¼âÖ ÁÑäÌ ÖïÍâÊÌ áãË»âÓäÙä, 

áë»Ñ-1, ÕÅíÊÓâÌë ¼Óâæ »Óä áâÍÕâ ÑâÃë ÁÇâÕëÔ Àë.  

ÌâÑÊâÓ Úâæ»íÃôÌâ Èâ.10-01-2018 Ìâ sÃë áíÅôÓ ÑçÁÏ ÓÁäsÃâÓ ½çÁÓâÈ Úâæ»íÃô áÑÊâÕâÊÑâï 

ÖÊÓÚçï Ó»Ñ Èâ.21-02-2018 ÍÚëÔâ ÁÑâ »ÓâÕÕâ áâÊë× ÉÒëÔ Àë. áâ ÏâÏÈë ¿¿âô ÉÈâ ¼âÖ ÁÑäÌ 

ÖïpââÊÌ áãË»âÓäÙä, áë»Ñ-1, ÕÅíÊÓâÌâ Èâ.29-01-2018 Ìâ ÍÝÉä ÕËâÓâÌâ ÕÛÈÓ ÈÉâ épâÓí»È 

ãÕ½Èë ÅäÖëmÏÓ-2017 ÖçËäÌâ vÒâÁ ÖÚäÈÌä Ó»Ñ #â.60,52,331/- ÈÉâ Èâ.22-08-2017 Ìâ 

ÌâÑÊâÓ ÖäÕäÔ »íÃô ÕÅíÊÓâ ¿ç»âÊâ áÌçÖâÓ  »ísÃ ÑÌäÌâ #â.8870/- ÑÛä »çÔ #â.60,61,201/- ÁÑâ 

»ÓâÕÕâÌâ ÉâÒ Àë ÁëÌä ÖÕô ÖïÑÈä ÑÛÈâ ¿¿âô-ãÕ¿âÓÇâÌë áïÈë Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒçï.  

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2477) ð   ÑíÁë áÃÔâÊÓâ Óë.Ö.Ìï.14 Ìä 3845 ¿í.Ñä. ÕâÛä ÔënÅ ÅëÕÔípâÑënÃ s»äÑ ÑâÃë 

ÖïÍâÊÌ »ÓëÔ ÁÑäÌ ÏâÏÈë ÌâÑÊâÓ Úâæ»íÃôÌâ ÖäÕäÔ áëpÔä»ë×Ì (ÎíÓ sÃë) Ìï.110/2018 Ñâ ÎsÃô áÍäÔ 

Ìï.37/2018 Ìâ Èâ.10-01-2018 Ìâ áíÓÔ áíÅôÓÑâ áâÍëÔ áâÊë× ÑçÁÏ ÌâÑÊâÓ ÖäÕäÔ »íÃôÌâ ÔënÅ 

ÓëÎÓnÖ »ëÖ Ìï.121/2014 Ìâ Èâ.22-08-2017 Ìâ ¿ç»âÊâÑâ ÁÇâÕëÔä ãÕ½Èë ÕËâÓâÌâ ÕÛÈÓÌä Ó»Ñ 

ÈÉâ ÅäÖëmÏÓ-2017 Ìâ vÒâÁ ÖÚäÈÌä Ó»Ñ  #â.60,52,231/- ÈÉâ »ísÃ ÑÌäÌâ #â.8,870/- ÑÛä »çÔ 

#â.60,61,201/- (á»ë #ãÍÒâ ÖâæÄ Ôâ¼ áë»ÖÄ ÚÁâÓ ÏÖí áë» pâçÓâ) “ÓÁäsÃâÓÙä, ½çÁÓâÈ Úâæ»íÃô” 

Ñâ Èâ.21-02-2018 pâÚëÔâ ÁÑâ »ÓâÕÕâÌç ÖÕâôÌçÑÈë ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç ÈÉâ áâ áï½ëÌä áâ½ÛÌä ÖËÛä 

»âÒôÕâÚä »ÓÕâÌä Ö^ââ ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓäÙäÌë ÖçÍýÈ »ÓÕâÑâï áâÕä.  
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ÑçDÊâ ÌïÏÓ (11)  વડુાને નગર રચના યોજનાઓમા ંસપં્રા ત થયેલ લોટોને વાયર ફે સીંગ કરાવવા થા 

 લોટોમા ં વાયર ફે સીંગ કરાવેલ તેના ં મરામતની કામગીરી અને સી રુીટી 
પ્રોવાઈડ કરવા થા વાયર ફે સીંગની કામગીરી કરાવવા માટે ક સલટ ટની િનમણુકં 
કરવા બાબત. 

  

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા ટી.પી. કીમોના ંઅમલીકરણની કામગીરી તબક્કાવાર 
હાથ ધરવામા ંઆવેલ. પ્રારંિભક અને આખરી મજુંર થયેલ ટી.પી. કીમોમા ંખાતેદારોને ફાયનલ લોટના ં
પઝેશન પણ સ પી દેવામા ંઆવેલ છે તથા વડુાએ પોતાને ફાળવેલ લોટો સપં્રા ત થયેલ/ થઈ રહલે 
છે. સદર ટી.પી. કીમોમા ંસપં્રા ત થયેલ લોટો પૈકીના વેમાલી ટી.પી. કીમ ન.ં-૧, બીલ ટી.પી. કીમ 
ન.ં-૧, પાદરા ટી.પી. કીમ ન.ં-૧ અને ૨ મા ંસપં્રા ત થયેલ લોટોને વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં-૨૧૫ તા. 
૧૩/૦૭/૨૦૧૨ મા ંસદર લોટોને વાયર ફે સીંગ, ગેઈટ, માલીકીનુ ંબોડર્ િવગેરે કામગીરીની સૈ ધાતંીક 
મજુંરીનો મુ ો રજુ કરવામા ંઆવતા તેના ઠરાવ ન.ં -૨૦૯૯ મા ંઠરા યાનુસંાર વડુાને મળેલ લોટો ફરતે 
વાયર ફે સીંગની કામગીરી કરાવી, તેમા ંવડુાની માલીકીના ંબોડર્ બનાવી લગાવવા અંગેની કામગીરીને 
સવાર્નમુતે સૈ ધાતંીક મજુંરી આપવામા ંઆવેલ થા આ અંગે ટે ડર ઓફરો મગંાવી આગળની કરવાની 
થતી સઘળી કાયર્વાહી અંગેની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ી, વડુાને સપુ્રત કરવામા ંઆવેલ છે. 
યારબાદ વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં-૨૨૭ તા. ૨૮/૦૬/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાકં- ૨૩૩૦ થી વડુાના ંસપં્રા ત 
થયેલ લોટોમા ંવાયર ફે સીંગના અભાવે જાળવણી કરવી મુ કેલ બનેલ હોવાના કારણે વાયર ફે સીંગ 
કામગીરીના ઓનલાઈન ટે ડરો મગંાવી વાિષર્ક ઈજારો (એ.એમ.સી) આપવાના િનણર્યને સવાર્નમુતે 
બહાલી મળેલ છે.  

હાલમા ંવડુાને સપં્રા ત થયેલ વેચાણપાત્ર લોટનુ ં વેચાણ કરવામા ંઆવેલ છે, તે વેચાણ કરેલ લોટ 
પૈકીના ંએક લોટમા ં િબનઅિધકૃત દબાણ થવાના કારણે વેચાણ લેનારને લોટનુ ં પઝેશન સ પવા 
પોલીસ-પાટ  બોલાવીને દબાણ દુર કરવાની કાયર્વાહી કરાવવી પડેલ છે. તે બાબત યાને લઈ વડુાની 
માિલકીના ંતમામ લોટોને ક પાઉ ડ વોલ, વાયર ફે સીંગ, ગેઈટ, અને વડુાની માિલકીનુ ંબોડર્ મકુવાની 
કામગીરી કરાવવા અને સાચવણી – જાળવણી અથેર્ િસ રુીટી મકુવી અ યતં આવ યક છે. સદર તમામ 

મજુંર થયેલ પ્રારંિભક નગર રચના યોજનાઓમા ંવડુાને સપં્રા ત થતા અંિતમ ખડંોની ફરતે ક પાઉ ડ 
વોલ, વાયર ફે સીંગ, તથા ક પાઉ ડ ગેટ િવગેરેની કામગીરી કરાવવા માટે થનાર અંદાજીત ખચર્ની 
િવગતો સાથેના પ્રો ક્ટ રીપોટર્ તૈયાર કરી આપવા સા . અને વડુામા ંએ પેનલ થયેલ ક સલટ ટ 
થપિત ડીઝાઈનસર્ એ ડ ક સલટ ટ પ્રા.લી., નવસારી ની પી.એમ.સી. તરીકે િનમણુકં કરવા તથા 
ખાનગી િસ રુીટી એજ સી મારફતે થાયી/મોબાઈલ સી રુીટીની પણ યવ થા  પ્રોવાઈડ કરવા 
તેમજ અગાઉ વડુાની માિલકીના ં લોટોની જાળવણી કરવા સા  અગાઉ કરેલ વાયર ફે સીંગની 
કામગીરીમા ંજ રી મરામત કરાવવા બાબતેનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠકના ંસવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ થયેલ 
ચચાર્ િવચારણા ના અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  

 

ઠરાવ માકં ન.ં(૨૪૭૮) : વડુાને નગર રચના યોજનાઓમા ંસપં્રા ત થયેલ લોટોને વાયર ફે સીંગ - 
ક પાઉ ડ વોલ – ગેઈટ  અને લોટમા ંવડુાની માલીકીનુ ંબોડર્ લગાવવાની કામગીરીને તથા અગાઉ  
લોટોમા ંવાયર ફે સીંગ કરાવેલ છે તેવા લોટોની વાયર ફે સીંગની મરામત કરવાની કામગીરી માટે 
વડુામા ંએ પેનલ થયેલ ક સલટ ટ ી થપિત ડીઝાઈનસર્ એ ડ ક સલટ ટ પ્રા.લી.ને પી.એમ.સી તરીકે 
િનમણુકં કરવાની સવાર્નમુતે મજુંરી આપવાનુ ંઠરાવવામા ંઆ ય.ુ તેમજ વડુાને સપં્રા ત થયેલ લોટોમા ં
દબાણ ન થાય તે માટે તથા વાયર ફે સીંગ - ક પાઉ ડ વોલ – ગેઈટ - વડુાની માલીકીનુ ંબોડર્ 
િવગેરેની સાચવણી-જાળવણી કરવા ખાનગી િસ રુીટી એજ સી મારફતે (મોબાઈલ/ થાયી) 
સી રુીટીની યવ થા પ્રોવાઈડ કરાવવાની સવાર્નમુતે મજુંરી આપવાનુ ં ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ અને તે 
તમામ અંગે થનાર સઘળા ખચર્ને સવાર્નમુતે મજુંરી આપવાનુ ંઠરાવવામા ંઆ ય.ુ આ અંગે આગળની 
સઘળી કાયર્વાહી કરવાની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવામા ંઆવી. 
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ÑçDÊâ ÌïÏÓ (12) ð- Ùä ÓÑë×Ðâæ »ÌçÐâæ ÍÃëÔ,ãÌÕöÈ ÌâÒÏ »âÒôÍâÔ» æÁÌëÓÌë »ÓâÓ áâËâãÓÈ  

   ãÌÑÇèï» áâÍÕâ ÏâÏÈ.  
 
ÖÓ»âÓÙäÌâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ áÌë ×ÚëÓä ½öÚãÌÑâôÇ ãÕÐâ½Ìâ ÄÓâÕ »ýÑâ» ð ÒçÅäáë/102013/2929/ 

Õä/2014, Èâ.04-03-2014 Éä ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÌä áën‘ÌäÒÓäï½ ×â¼âÑâï áë»ÂÒç»ÒçÃäÕ 

áën‘ÌäÒÓÌä 1 ÁgÒâ, ÅëpÒçÃä áë»ÂÒç»ÒçÃäÕ áën‘ÌäÒÓÌä 5 ÁgÒâ,  áâÖä. áën‘ÌäÒÓÌä 5 ÁgÒâ ÈÉâ 

áëÅä. áâÖä. áën‘ÌäÒÓÌä 8 ÁgÒâÌí ÑÚ^âÑ ÑÚë»Ñ Ì»»ä ÉÒëÔ Àë. ÖÊÓ ÑÚë»Ñ ÓíÅ áënÅ ãÏlÅäï½ 

ÅäpââÃôÑënÃ DÕâÓâ pâýãÈãÌÒçã»ÈÉä ÍçÓç ÍâÅÕâÌç Àë. ÚâÔÑâï ÕçÅâ »¿ëÓäÑâï áâ ÈÑâÑ ÁgÒâáí ¼âÔä Àë. ×ÚëÓä 

ãÕ»âÖ áÌë ×ÚëÓä ½öÚãÌÑâôÇ ãÕÐâ½ ÑâÓÎÈë   ÖïÏïãËÈ ãÕÐâ½Ñâï áâ ÁgÒâáí ÐÓÕâ ÑâÃë ÕâÓïÕâÓ Ñâï½Çä 

»ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë. ÈëÑ ÀÈâï ÖÊÓÚçï ÁgÒâ ÍÓ »íæ ãÌÒçã»È ÉÒëÔ ÌÉä.  

ÚâÔÑâï áënÁäÌäÒÓäï½ ×â¼âÌë Ô½È ÓíÅ, ÓsÈâ, Å÷ëÌëÁ, áëÎíôÅëÏÔ ÚâéÖäï½Ìâ Ñ»âÌíÌâ 

áÑÔä»ÓÇÌä ÑÚtÕÌä »âÑ½äÓäáí »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÉä áâ ÁgÒâáí ÐÓÕä átÒïÈ áâÕSÒ» ÁÇâÒ Àë. 

ÚâÔÑâï Ùä ÓÑë×Ðâæ »ÌçÐâæ ÍÃëÔ, ãÌÕöÈ ÌâÒÏ »âÒôÍâÔ» æÁÌëÓÙäáë ãÌÕöãÈ ÏâÊÌä »ÓâÓ áâËâãÓÈ 

ãÌÑÇèï» ÑâÃë Èâ.18-01-2018 Éä áÓÁä »ÓëÔ Àë. Èëáí ÖÓ»âÓÙäÌâ Ñâ½ô áÌë Ñ»âÌ ãÕÐâ½ÑâïÉä 

Èâ.31-03-2016 Éä ÕÒãÌÕöÈ ÉÒëÔ Àë. ÈëÑÁ Èëáí ÌâÒÏ »âÒôÍâÔ» æÁÌëÓ ÈÓä»ëÌí 4 ÕwâôÌí áÌçÐÕ 

ËÓâÕë Àë ÈëáíÙäáë  ÕÒãÌÕöãÈ ÏâÊ ÖçÅâÑâï À ÑâÖ ÑâÃë áâéÃ ÖíÖäô½Éä áÌë 1 Õwâô ÑâÃë »ÓâÓ áâËâãÓÈ 

ãÌÑÇèï»Éä ÎÓÁ ÏÁâÕëÔ Àë. áâÑ, Èëáí ÌâÒÏ »âÒôpââÔ» æÁÌëÓ ÈÓä»ëÌí ÏÚíÛí áÌçÐÕ ËÓâÕë Àë. 

ÚâÔÑâï ÕçÅâÑâï áën‘ÌäÒÓäï½ ×â¼âÑâï »íæ ÍÇ »Ñô¿âÓä áãË»âÓä épâÔbË ÌÉä ÁëÉä »¿ëÓäÌâ ÕÚäÕÃÑâï 

ÍâÓâÕâÓ ÑçS»ëÔäáí áÌçÐÕâÒ Àë Èë DÒâÌë Ôæ Ùä ÓÑë×Ðâæ »ÌçÐâæ ÍÃëÔ,ãÌÕöÈ ÌâÒÏ »âÒôÍâÔ» 

æÁÌëÓÌä áâÕëÔ Ñâï½ÇäÌë ÖÓ»âÓÙäÑâï ÑïÁçÓä ÑâÃë ÊÓ¼âsÈ »ÓÕâ áÌë ÖÓ»âÓÙäÌä ÑïÁçÓä ÑÛë tÒâï ÖçËä 

ÈëáíÌä ÖïÑãÈ Ú×ë Èí áâéÃ ÖíÖäô½Éä ÔëÏÓ áëÁnÖä DÕâÓâ ÌâÒÏ »âÒôÍâÔ» æÁÌëÓÌä ÁgÒâáë ÈëáíÌë 

ÖÑâÕÕâ áï½ë ¿¿âô-ãÕ¿âÓÇâ áïÈë Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç.  

 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2479) ð  Ùä ÓÑë×Ðâæ »ÌçÐâæ ÍÃëÔ ãÌÕöÈ ÌâÒÏ »âÒôÍâÔ» æÁÌëÓÌä ÕçÅâÑâ ãÌÕöÈ ÌâÒÏ 

»âÒôÍâÔ» æÁÌëÓÙäÌä ÁgÒâ éÍÓ ãÌÕöãÈÏâÊ »ÓâÓ áâËâãÓÈ ãÌÑÇèï» áâÍÕâ ÑâÃëÌä Ñâï½ÇäÌë ÖÓ»âÓÙäÑâï 

ÑïÁçÓä  ÑâÃë Ñí»ÔÕâ ÈëÑÁ ÖÓ»âÓÙäÑâÉä ÑÁçÓä ÑÛë tÒâ ÖçËä áâéÃ ÖíÖäô½Éä ÔëÏÓ áëÁnÖä DÕâÓâ ÌâÒÏ 

»âÒôÍâÔ» æÁÌëÓÌä ÁgÒâ ÍÓ ãÌÑÇè» áâÍÕâ áï½ë ÖÕâôÌçÑÈë ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç ÈÉâ áâ áï½ëÌä áâ½ÛÌä 

ÖËÛä »âÒôÕâÚä »ÓÕâÌä Ö^ââ ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓäÙäÌë ÖçÍýÈ »ÓÕâÑâï áâÕä. 
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áDÒxâ sÉâÌëÉä 
 

ÑçDÊâ ÌïÏÓ (1)  ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÌâ ÑÚë»ÑÑâï ¼âÔä ÓÚëÔä ÁgÒâáí ÏâÏÈ.   
 
 ×ÚëÓä ãÕ»âÖ áÌë ×ÚëÓä ½öÚãÌÑâôÇ ãÕÐâ½Ìâ ÄÓâÕ »ýÑâ» ð ÒçÅäáë/102013/2929/Õä/2014  

Èâ.04-03-2014 Éä ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÌë ÑÛÕâpââÝ ÑÚÈÑ ÑÚë»Ñ ÑïÁçÓ ÉÒëÔ Àë, ÚâÔÑâï  

ÑÛÕâÍâÝ ÑÚë»Ñ ÖâÑë ÐÓâÒëÔä áÌë ¼âÔä ÁgÒâÌä ãÕ½È Ìä¿ë ÑçÁÏ Àë.  

»ýÑ ÖïÕ½ôÌç ÌâÑ Õ½ô ÑÛÕâÍâÝ 
ÑÚ^âÑ ÑÚë»Ñ  

ÐÓëÔä 
ÁgÒâ  

¼âÔä ÁgÒâÌä 
ÖïKÒâ 

áë ÕÚäÕÃä ×â¼â   
1 ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓä  1 1 --- 1
1 áëÅä×ÌÔ »Ôë»ÃÓ (áëÅÑäÌ)  1 1 --- 1
2 ÅëpÒçÃä »Ôë»ÃÓ (áëÅÑäÌ áënÅ sÃëÃ) 1 1 --- 1
3 ÑâÑÔÈÊâÓ (ÁÌÖïpâ»ô áësÃëÃ ánÒ (»nÃ÷íÔ áíÎ 

áë»ýí¿ÑënÃ/ æÌÔäï½Ô »nsÃ÷»×Ì 
2 2 --- 2

4 Ö»ôÔ ænsÍë»ÃÓ/ ÅëpÒç. ÑâÑÔÈÊâÓ 3 4 1 3
5 áíÎäÖ ÖçãpâýÃënÅnÃ  3 1 --- 1
6 ÚëÅ »Ôâ»ô  3 4 --- 4
7 ÖäÌäÒÓ »Ôâ»ô  3 4 --- 4
8 ÁçÌäÒÓ »Ôâ»ô / ÃâæpâäsÃ/»Ôâ»ô »Ñ ÃâæpâäsÃ/ ÅëÃâ áënÃ÷ä 

áíÍÓëÃÓ  
3 8 --- 8

9 sÃëÌí½ýâÎÓ                 (½çÁÓâÈä-ægÔäïÖä)½ýëÅ-1 2 1 --- 1
10 sÃëÌí½ýâÎÓ                 (½çÁÓâÈä-ægÔäïÖä)½ýëÅ-2 3 1 1 0
Ïä  Ãë»ãÌ»Ô ×â¼â   
1 ÍýÕÓ Ì½Ó ãÌÒíÁ»  1 1 --- 1
2 Ì½Ó ãÌÒíÁ»  1 1 1 0
3 ÁçÌäÒÓ Ì½Ó ãÌÒíÁ»  2 6 2 4
4 pÔâÌäï½ áâÖäsÃnÃ  3 16 5 11
6 ÖÕëôÒÓ(áâÖä.Ãç pÔâÌäï½ áâÖä) 3 12 --- 12
Öä Å÷íæ½ ×â¼â   
1 »ëÅ ÑëÌëÁÓ  3 12 --- 12
2 ÅëpÒç. »ëÅ ÑëÌëÁÓ  3 16 --- 16
3 áâÖä. »ëÅ ÑëÌëÁÓ  3 14 --- 14
4 »ëÅ áíÍÓëÃÓ (Ã÷ëÖÓ)  3 18 1 17
Åä áënÁäÌäÒÓäï½ ×â¼â   
1 áë»Âä»ÒçÃäÕ áënÁäÌäÒÓ  1 1 --- 1
2 ÅëpÒç. áë»Âä»ÒçÃäÕ áënÁäÌäÒÓ 2 5 --- 5
3 áâÖä. áënÁäÌäÒÓ  3 5 --- 5
4 áëÅä×ÌÔ áëáâÖä. áënÁäÌäÒÓ 3 8 --- 8
æ ÖÕëôÒÓ ×â¼â   
1 Åä.áâæ.áëÔ.áâÓ  3 1 --- 1
2 ÚëÅ ÖÕëôÒÓ  3 2 --- 2
3 ÖÕëôÒÓ  3 6 --- 6
áëÎ áë»âénÃ ×â¼â  
1 áë»âénÃ áíÎäÖÓ  1 1 --- 1
2 áë»âénÃ áíÎäÖÓ  2 1 --- 1
3 ÅëpÒçÃä áë»âénÃ áíÎäÖÓ  3 2 1 1
4 áë»âénÃ »Ôâ»ô  3 2 --- 2
5 ænÃÓÌÔ áíÅäÃÓ  3 1 --- 1
Åä Ôäï½Ô ×â¼â   
1 Ôä½Ô áëÅÕâæÂÓ  1 1 --- 1

 »çÔ 160 12 148
 

épâÓí»È  ¼âÔä ÁgÒâáí  Íì»ä  ÍýãÈãÌÒçã»ÈÉä ÐÓÕâÍâÝ ÉÈä Á½â ÐÓÕâ  ÑâÃë ÖÓ»âÓÙäÌâ ×ÚëÓä 

ãÕ»âÖ áÌë ×ÚëÓä ½öÚãÌÑâôÇ ãÕÐâ½ ÑâÓÎÈë ÖÏïË»Èâô ãÕÐâ½Ñâï ÍÇ ÊÓ¼âsÈ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë, ÈëÑÁ 

áÕâÓÌÕâÓ sÑöãÈÍÝ ÍÇ ÍâÄÕÕâÑâï áâÕëÔ Àë. ÍÓïÈç ¼âÔä ÁgÒâáí  éÍÓ »íå ãÌÑÇçï» Éå áâÕëÔ ÌÉä. áâÑ 

ÑÒâôãÊÈ sÃâÎÌë »âÓÇë »¿ëÓäÌä  á½tÒÌä áÌë ÖÑÒ ÑÒâôÊâÌä kâÑ½äÓä éÍÓ ½ïÐäÓ áÖÓí ÉâÒ Àë Áë DÒâÌë Ôå 

ÑÚtÕÌä  ¼âÔä Á½âáí ÍÓ ãÌÒãÑÈ ãÌÑÇèï» ÑÛë tÒâ ÖçËä ánÒ Õì»lÍä» vÒÕsÉâ »ÓÕâ ¿¿âôãÕ¿âÓÇâ ÉÈâ  
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Õ½ô-1 ÈÉâ Õ½ô-2 Ìâ áãË»âÓäÙäáíÌä ¼âÔä ÁgÒâ épâÓ ãÌÕöÈ áãË»âÓäáíÌä ÖëÕâáí ÔëÕâÌç Ì»»ä »ÓÕâÑâï 

áâvÒç. Èë ÑâÃë ÖÓ»âÓÙäáë ÄÓâÕëÔ ËíÓÇí ÑçÁÏ ÍâÝÈâ ËÓâÕÈâ áãË»âÓäÙäáíÌä Ñâï½Çä ÑëÛÕÕâ sÉâÌä» 

á¼ÏâÓÑâï ÁâÚëÓâÈ áâÍÕâÌç Ì»»ä »Óä ãÌÕöãÈÏâÊÌä »ÓâÓ áâËâÓäÈ ãÌÑÇèï» ÑâÃë ÖÓ»âÓÙäÌä ÑïÁçÓä ÑâÃë 

Ñí»ÔÕâ ÈÉâ Õ½ô-3 Ìâ »Ñô¿âÓäáíÌë áâéÃÖíÖäô½Éä ÑëÛÕÕâÌçï Ì»»ä »Óä Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒçï.  

 
 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2480) ð  ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÌâ ÑÚë»ÑÑâï ÚâÔÑâï ¼âÔä ÓÚëÔä ÁgÒâáí éÍÓ  

ãÌÒãÑÈ ãÌÑÇè»Ìâ Úç»Ñí ÑÛëÔ ÌÉä tÒâ ÖçËä Õì»lÍä» vÒÕsÉâ ÑâÃë ¼âÔä ÓÚëÔä ÁgÒâáí Íì»ä  Á#ÓäÒâÈ 

ÑçÁÏÌä Õ½ô-1 ÈÉâ Õ½ô-2 Ìä ÁgÒâáí éÍÓ ãÌÕöãÈ ÏâÊÌä »ÓâÓ áâËâãÓÈ ãÌÑÇèï» ÑâÃë sÉâãÌ» 

á¼ÏâÓÑâï ÁâÚëÓ ¼ÏÓ áâÍä áÓÁäáí Ñï½âÕä ÖÓ»âÓÙäáë ãÌÒÈ »ÓëÔ ÍâÝÈâ ËÓâÕÈâ áãË»âÓäÙäáíÌä 

Ñâï½ÇäÌë ÖÓ»âÓÙäÌä ÑïÁçÓä ÑâÃë Ñí»ÔÕâ ÈÉâ Á#ÓäÒâÈ ÑçÁÏÌâ Õ½ô-3 Ìâ »Ñô¿âÓäáíÌë áâéÃ ÖíÖäô½Éä 

ÑëÛÕÕâ ÑâÃë Á#Óä »âÒôÕâÚä »ÓÕâ ÖÕâôÌçÑÈë ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç ÈÉâ áâ áï½ë áâ½ÛÌä »ÓÕâÌä »âÒôÕâÚäÌä 

Ö^ââ ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓäÙä,ÕçÅâÌë ÖçÍýÈ »ÓÕâÑâï áâÕä.  

 
       áïÈÑâï ÚâÁÓ ÓÚëÔ ÖBÒÙäáíÌí áâÐâÓ ÑâÌä  ÖÐâ ÖÑâpÈ ÉÒëÔ ÁâÚëÓ »ÓÕâÑâï áâÕä. 
 
 
               ÖBÒ-Öã¿Õ               áDÒxâ 
               Õ           ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ   
     ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓä                    ÕÅíÊÓâ. 
      ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ 
                  ÕÅíÊÓâ 
 


