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ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.20-09-2018 Ìë ½ç#ÕâÓÌâ ÓíÁ ÖÕâÓÌâ 11.00 »Ôâ»ë 

ÑÛëÔ 237 Ñä ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚä ÌíïË. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ÏëÄ»Ñâï Ìä¿ëÌâ ÖBÒÙäáí ÚâÁÓ ÓÚëÔ ÚÈâ. 
 
1 áDÒxâÙä 

×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ, ÕÅíÊÓâ. 
Õ 
mÒçãÌãÖÍÔ »ãÑSÌÓ 
ÕÅíÊÓâ ÑÚâÌ½Ó ÍâãÔ»â 
ÕÅíÊÓâ 

ð  áDÒxâÙä 
 

2 áDÒxâÙä   
sÉâÒä ÖãÑãÈ,  
ÕÅíÊÓâ ÑÚâÌ½Ó ÍâãÔ»â , 
ÕÅíÊÓâ 

ð ÖBÒÙä 
 

3 ÍýÑç¼Ùä  
ÕÅíÊÓâ ÁälÔâ Íï¿âÒÈ 
ÕÅíÊÓâ 

ð ÖBÒÙä 

4 ÍâÊëã×» »ãÑSÌÓÙä 
Ì½Ó ÍâãÔ»âáí, ÕÅíÊÓâ  

 ÖBÒÙä 

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

ð áâÑïÝäÈ 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 37 ÈÉâ áDÒxâ sÉâÌëÉä ÓÁç 

ÉÒëÔ ÑçDÊâ Ìï.1 Éä 3 Ìä  Ìä¿ë ÍýÑâÇëÌä »âÒôÕâÚä ÚâÉ ËÓÕâÑâï áâÕä.  
 
ÑçDÊâ ÌïÏÓ (1) ð  Ö^ââÑïÅÛÌä  Èâ.01/05/2018 Ìä 236  Ñä  ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚäÌë ÏÚâÔä áâÍÕâ    
                         ÏâÏÈ. 
  

Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ01/05/2018 Ìä 236 Ñä ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚä ÌâëïË áÝëÌâ ÍÝ Ìï.ÒçÅäáë/ãÑãÃï½/  

316/2018 Èâ.09/05/2018 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» (2496) ð Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.01/05/2018 Ìä 236 Ñä ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚäÌë ÖÕâôÌçÑÈë ÏÚâÔä 
áâÍÕâÑâï áâÕä. 
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ÑçÊÊâ ÌïÏÓ (2)  ð  ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ Ìä  Èâ.01/02/2018 Ìä 235 Ñä ÏëÄ»Ñâï  ÔëÕâÒëÔ 

ãÌÇôÒíÌâ áÑÔä»ÓÇ ÏâÏÈ. 
 

ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.01/02/2018 Ìä 235 Ñä ÏíÅô ÏëÄ»Ñâï ÔëÕâÒëÔâ ãÌÇôÒíÌâ 

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

 
ÄÓâÕ »ýÑâï» (2497) ð  Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.01/02/2018 Ìä 235 Ñä ÏëÄ»Ñâï ÉÒëÔ ÄÓâÕíÌä ãÕ½Èí ÍÓ ÉÒëÔ 

áÑÔä»ÓÇÌä »âÒôÕâÚäÌë ÖÕâôÌçÑÈë ÏÚâÔä áâÍÕâÑâï áâÕä.  
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ÑçÊÊâ ÌïÏÓ (3)  Ö^ââÑïÅÛÌâ ÖÌë 2017-2018 Ìâ ÕØôÌâ Õâãwâô» ÕÚäÕÃä áÚëÕâÔÌë ÏÚâÔä áâÍÕâ 

ÏâÏÈ 
 

 
Ö^ââÑïÅÛÌí ÖÌë 2017-2018 Ìâ ÕØôÌí Õâãwâô» ÕÚäÕÃä áÚëÕâÔ Ö^ââÑïÅÛÌä ÏÚâÔä ÑâÃë ÓÁç 

»ÓâÈâ ¿¿âô ãÕ¿âÓÇâÌë áïÈë Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç.  

 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2498) ð  Ö^ââÑïÅÛÌâ ÖÌë 2017-2018 Ìâ ÕØôÌí Õâãwâô» ÕÚäÕÃä áÚëÕâÔÌë ÖÕâôÌçÑÈë 

ÏÚâÔä áâÍÕâÑâï áâÕä.   
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ÑçÊÊâ ÌïÏÓ (4)  વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ા મડંળના સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વાિષર્ક  િહસાબોને બહાલી  

 આપવા બાબત. 
 

 વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળનો સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વાિષર્ક િહસાબો તૈયાર કરી સ ામડંળની 

બહાલી માટે રજૂ કરાતા ચચાર્-િવચારણાના અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ  ય.ુ  

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2499) ð સ ામડંળનો સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વાિષર્ક િહસાબોને સવાર્નમુતે બહાલી આપવામા ં
આવી.  
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ÑçÊÊâ ÌïÏÓ (5) મો  ભાયલી ટ .પી.ન ં૪ ના ફા. લોટ ન ં૧૨૫ની ૩૨૧ ચો.મી. જમીનના બાક  પડતા 

નાણા ંભરવા બાબત. 
 

 વડોદરા શહરેી  િવકાસ સ ામડંળને નગર રચના યોજના હઠેળ સપં્રા ત થયેલ મો  ભાયલી 
ટી.પી.ન ં ૪ ના ફા. લોટ ન ં ૧૨૫ની ૩૨૧ ચો.મી. કે્ષત્રફળ ધરાવતી જમીન ટે ડર કમ હરાજીથી 
િનકાલ કરવાના કામે ી િપયષુભાઈ પટેલનુ ં  પ્રિત  ચો.મી. ના . ૩૯૯૭૦/-  લેખે કુલ . 
૧,૨૮,૩૦,૩૭૦/-ન ુ ટે ડર ગ્રા  રાખવામા આવતા તા.૧૧/૦૫/૨૦૧૮ ના પત્રથી  ટે ડરની શરત 
ન.ં૮ મજુબ કુલ કબજા હકકની રકમ .૧,૨૮,૩૦,૩૭૦/-ની રકમના ૧૦% રકમ ૧૨,૮૩,૦૩૭/-થી 
જમા કરવા જણાવતા તેઓ ારા .૧૩,૦૦,૦૦૦ તા.૧૬/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ જમા કરાવવામા ં
આવેલ છે  � વયે તેઓને � તે્રના હુકમ ન ંયડુીએ/એડીએમ/૧૦૨૫/૨૦૧૭ તા.૩૦/૫/૨૦૧૭ થી 
મો  ભાયલી ટી.પી.ન ં ૪ ના ફા. લોટ ન ં ૧૨૫ની ૩૨૧  ચો.મી.  જમીનની  ફાળવણી કરવામા ં
આવેલ છે .  

ટે ડરર ી િપયષુભાઈ પટેલે ટે ડરની શરત ન.ં૮ મજુબ ફાળવણી પત્ર મ યા તારીખ એટલે 
કે તા.૧૬/૦૫/૨૦૧૭ િદન -૧૮૦ મા ંએટલે કે, તા ૧૧/૧૧/૨૦૧૭ સધુીમા ંબાકી પડતી રકમ જમા 
કરાવવાની થતી હતી તેના બદલે તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૮ જમા કરાવેલ છે. ની િવગત નીચે મજુબ છે.  

અ ુ ં
નબંર 

તાર ખ 
ચલણ  
નબંર 

ભરલ  
રકમ 

દુત બાદ ભરાયેલ રકમ પર  યાજની ગણતર   

બાક  રહતી 
રકમ 

તાર ખની િવગત  
િવલંબત સમય 
મ હનો - દવસ  

 યાજ 

૧ ૧૭/૦૫/૨૦૧૭ ૧૪૧૭ ૧૨૮,૩૦૪         
૨ ૧૬/૦૫/૨૦૧૭ ૧૩૮૧ ૧,૩૦૦,૦૦૦         
૩ ૩૦/૦૮/૨૦૧૭ ૪૦૭૬ ૪,૪૦૦,૦૦૦         
૪ ૧૫/૦૯/૨૦૧૭ ૪૫૭૫ ૧,૬૦૦,૦૦૦ ૫,૪૦૨,૦૬૬ તા.૧૨/૧૧/૧૭ થી 

તા.૦૫/૦૨/૧૮ 
ઘુી  ુ  યાજ 

11 - 19  
12 - 31  
01 - 31  
02 - 05  
દવસ- 86 

૧૯૦,૯૨૨ 

૫ ૦૬/૦૨/૨૦૧૮ ૮૦૫૦ ૨,૫૦૦,૦૦૦ ૨,૯૦૨,૦૬૬ તા.૦૭/૦૨/૧૮ થી 
તા.૨૦/૦૩/૧૮ 
ઘુી  ુ  યાજ 

02 - 22  
03 - 20  
દવસ- 42 

૫૦,૦૯૦ 

૬ ૨૧/૦૩/૨૦૧૮   ૧,૫૦૦,૦૦૦ ૧,૪૦૨,૦૬૬ તા.૨૧/૦૩/૧૮ થી 
તા.૨૨/૦૩/૧૮ 
ઘુી  ુ  યાજ  

દવસ- 01 

૫૭૬ 

૭ ૨૨/૦૩/૨૦૧૮   ૧,૨૭૩,૭૬૨         
    TDS ૧૨૮,૩૦૪         

      ૧૨,૮૩૦,૩૭૦       ૨૪૧,૫૮૮ 

 ટે ડરની શરત ન ં(૮) મજુબ કુલ કબજા હક્કની રકમ ફાળવણી પત્ર મ યા તારીખથી ૧૮૦ 
વસમા ં િવના યા  જમા કરાવવાની થાય છે. યાર બાદ કોઈ ખાસ  કારણોસર  આ રકમ જમા 
કરાવવાની રકમ મદુત લબંાવવામા ંઆવે તો બાકી રહતેી રકમ ઉપર ૧૫% યાજ સહ મહ મ ૨૭૦ 
િદવસની મયાર્દમા ંમદુત વધારી શકાય. સદર િક સામા ં૨૭૦ િદવસની મદુત તા. ૯/૨/૨૦૧૮ ના 
રોજ પરુી થાય છે, યારે ટે  ડરરે તમામ રકમ તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ જમા કરાવેલ છે. 
 કબજા હક્કની બાકી રકમ ભરવામા ં િવલબં થતા ં તેઓએ તા.૦૨/૦૪/૨૦૧૮ ની � રજીથી  
તેઓના નાના ભાઇની તબીયત બગડતાને  યાર બાદ તેઓન ુ� વસાન થતા નાણાિકય મુ  કેલી ઉભી 
થવાથી બાકી પડતી રકમ ભરવામા ંિવલબં થયેલ છે. થી સદર રકમ પર   યાજ ભરવાન ુથાય 
તે ભરવા સમંત છે તેમ જણાવેલ છે.  
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 ઉપરોક્ત િવગતો જોતા તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૭ થી તા.૦૯/૦૨/૨૦૧૮ સઘુીમા ં ૯૦ િદવસની 
મદુત બાકી રહતેી રકમ ઉપર ૧૫%  યાજ સાથે ભરવા માટે.. ખાસ િક  સામા ં મદુત વઘારી 
શકાય. યારે તા.૧૦/૦૨/૨૦૧૮ થી  ૨૧/૦૩/૨૦૧૮ સધુીના વધારાના ૪૦ િદવસની મદુત માટે 
િનણર્ય લેવા બોડર્ સમક્ષ મદુો રજુ કરાતા ચચાર્-િવચારણાના અંતે નીચ મજુબ ઠરાવવામા ંઆ  ય.ુ  
 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2500) ð  વડોદરા શહરેી  િવકાસ સ ામડંળને નગર રચના યોજના હઠેળ સપં્રા ત થયેલ 
મો  ભાયલી ટી.પી.ન ં૪ ના ફા. લોટ ન ં૧૨૫ની ૩૨૧ ચો.મી. કે્ષત્રફળ ધરાવતી જમીન ટે  ડરર ી 
િપયષુભાઇ પટેલની કોટુબીક તથા આિથર્ક મુ  કેલીઓના કારણે કબજા હકકની રકમ ભરવામા ંથયેલ 
િવલબં માટે તેઓએ તા.૨૯/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજ આપેલ સમંતી મજુબ તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૭ થી 
તા.૦૯/૦૨/૨૦૧૮ સઘુીમા ં ૯૦ િદવસની મદુતમા ંબાકી રહતેી રકમ ઉપર ૧૫ %   યાજ સાથે 
ભરવા માટે તથા મદુત બાદ એટલે કે તા.૧૦/૦૨/૨૦૧૮ થી તા.૨૧/૦૩/૨૦૧૮ સઘુીના વઘારાના 
૪૦ િદવસની મદુત ઉપરોકત દશાર્વેલ િવગતે ા.૨,૪૧,૫૮૮/-  યાજ વસલુ લઇ વઘારી આ૫વા 
સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ  ય ુતથા આ અંગેની આગળની કાયર્વાહી કરવાની સ  તા મખુ્ ય કારોબારી 
� િઘકારી ીને સપુ્રત કરવામા ંઆવી.    
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ÑçÊÊâ ÌïÏÓ( 6) ð  ÑâÌ.ÑçKÒÑïÝäÙä ½öÚ ÒíÁÌâ áïÈ½ôÈ ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ DÕâÓâ ÑíÁë 
ÕëÑâÔä ÈÉâ ÖëÕâÖä ¼âÈÌä áâÕâÖ ÒíÁÌâÑâï ÚpÈâ ÐÓÕâÌä ÑçÊÈ ÕËâÓÕâÏâÏÈ. 

 
ÑâÌ.ÑçKÒÑïÝäÙä ½öÚ ÒíÁÌâ áïÈ½ôÈ ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ DÕâÓâ ïÑíÁë ÕëÑâÔä ÈÉâ 

ÖëÕâÖä ¼âÈëÌä  EWS,LIG-1 & LIG-2 Ìä ÒíÁÌâ ÑâÃë Èâ.31-12-2015  Ìâ ÓíÁ ÉÒëÔ Å÷í Ñâï  Áë 

ÔâÐâÉäôáíÌâ Ñ»âÌÌâ ÚpÈâ ÐÓÕâÌä ÑçÊÈ Èâ.31/01/2018 Ìâ  ÓíÁ ÍçÓä ÉÈâ ÈëáíÌä ãÌÒÈ 

ÖÑÒÑÒâôÊâ ÏâÊ ÚpÈâÌä Ó»Ñ ÁÑâ »ÓâÕÕâÑâï áâÕë Èí ÈëáíÌä ÖâÑë ×çï »âÒôÕâÚä »ÓÕä ¬  ÈëÑÁ  áâÕâ 

ÔâÐâÉäáí Ñ»âÌÌä  Ïâ»ä ÍÅÈä Ó»Ñ vÒâÁ/ÊïÅ ÖâÉë ÕÖçÔ »ÓÕä »ë »ëÑ ¬ Èë ÏâÏÈëë Ñâ.ÑçKÒÑïÝä ½öÚ 

ÒíÁÌâÌä Ñâ½ôÊ×Iô»âÑâï »íå Áí½Õâå ÌÉä. ÁëÉä áâ ÏâÏÈë áëÎíôÅëÏÔ ÚâéÖäï½ ãÑ×Ì,½âïËäÌ½ÓÌâ 

sÍëSÒâÔäsÃ ÖâÉë ÉÒëÔ ÃëÔäÎíÌä» ¿¿âô áÌçÖâÓ Ñâ.ÑçKÒÑïÝä ½öÚ ÒíÁÌâÌä Ñâ½ôÊ×Iô»âÑâï áâ ÏâÏÈÌä 

»íå Áí½Õâå Ì ÚíÕâÉä Ïâ»ä ÍÅÈä Ó»Ñ  éÍÓ  »íåÍÇ Íý»âÓÌçï vÒâÁ/ÊïÅ ÖâÉë ÕÖçÔ  Ì »Óä ×»âÒ 

.ÍÓïÈç Áí ÕËâÓë ÍÅÈí  ãÕÔïÏ ÉâÒ Èí áÑÔä»ÓÇ áëÁnÖä DÕâÓâ ÍíÈâÌä »ãÑãÃ »ë ÏíÅô ÍâÖëÉä ÑïÁçÓä 

ÑëÛÕä áâ½ÛÌä »âÒôÕâÚä »Óä ×»âÒ ÈëÑ ÁÇâÕÈâ Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.01-05-2018 Ìä 236 Ñä 

ÏëÄ»Ìâ ÄÓâÕ »ýÑâï» (2484) Éä ÑâÌ.ÑçKÒÑïÝäÙä ½öÚ ÒíÁÌâ áïÈ½ôÈ ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ 

DÕâÓâ ÑíÁë ÕëÑâÔä ÈÉâ ÖëÕâÖä ¼âÈëÌä áâÕâÖ ÒíÁÌâÑâï  ÚpÈâ ÐÓÕâÌä ÑçÊÈ Èâ.30/06/2018 

ÖçËä ÕËâÓä áâÍÕâ ÈëÑÁ éÍÓí»È Ê×âôÕëÔ ãÕ½Èë ÏíÅôÌä ÑïÁçÓäÌä áÍëxââáë  ÉÒëÔ »âÑ½äÓäÌë ÏÚâÔä 

áâÍÕâ ÖÕâôÌçÑÈë ÄÓâÕÕâÑâï áâÕëÔ. Èë ánÕÒë Èâ.30-06-2018 ÖçËäÑâ Ïâ»ä ÍÅÈä Ó»Ñ ÐÓÕâ 

ÔâÐâÉäôÌë ÁÇâÕÕâÑâ áâÕëÔ Àë. Èâ.30-06-2018 Ìâ ÓíÁ ÕëÑâÔä ¼âÈë áëÔáâå‘-1,2 ÈÉâ 

åÅÏlÒçáëÖÑâï »çÔ-27 ÔâÐâÉäôáíÌçï ¿ç»ÕÇç Ïâ»äÑâ ÚÈç. Èâ.30-06-2018 Ìâ ÓíÁ ÖëÕâÖä ¼âÈë 

áëÔáâå‘-1,2 ÈÉâ åÅÏlÒçáëÖÑâï »çÔ-13 ÔâÐâÉäôáíÌçï ¿ç»ÕÇç Ïâ»äÑâ ÚÈç Èâ.30-06-2018  

áïãÈÈ áâÕâÖ ÍëÃë ÌâÇâ ÐÓÕâÑâ Ïâ»ä Àë. ÈëÕâ 40 ÔâÐâÉäô áí Íì»ä »ëÃÔâ» ÔâÐâÉäôáíáë Ïâ»ä 

ÍÅÈä Ó»Ñ ÐÓÍâæ »ÓÕâ ÑçÊÈ ÑÛÕâ Ñâ½Çä »ÓëÔ Àë. Áë  DÒâÌë Ôæ Áë ÔâÐâÉäôáíÌâ Î»È 

ÑënÃëÌnÖÌä Ó»Ñ Ïâ»ä Àë ÈëáíÌë ÏíÅô ÏëÄ»Ñâ  áÌçÑíÊÌ ÑëÛÕä ÔëÕâÌä ×ÓÈë  ÖÊÓ Ó»Ñ  ãÊÌ-7 Ñâ 

ÁÑâ »ÓâÕÕâ ÈÉâ Ïâ»äÌâ ÔâÐâÉäôáíÌë ÓçÏÓç ÖçÌâÕÇä »Óä Èâ.15-08-2018 ÖçËäÑâ Ïâ»ä ÍÅÈä 

Ó»Ñ ÐÓÍâæ »ÓÕâ  ÁÇâÕÈâ  ÏÌë ÒíÁÌâÑâ »çÔ – 27 ÔâÐâÉäôáíáë  Ïâ»ä ÍÅÈä Ó»Ñ ÁÑâ »ÓâÕëÔ 

Àë. ÈëÑÁ  Áëáí ãÌÒÈ ÖÑÒÑÒâôÊâÑâ ÌâÇâ ÁÑâ »ÓâÕä ×»ëÔ ÌÉä. Èëáíáë ÑçÊÈ ÑÛÕâ Ñâ½Çä »ÓëÔ 

Àë. 

éÍÓí»È ãÕ½Èë ÏíÅôÌä ÑÁçÓäÌä  áÍëxââáë Èâ.15-08-2018 ÖçËäÑâ Ïâ»ä ÍÅÈä Ó»Ñ ÁÑâ 

»ÓâÕÕâ »ÓëÔ »âÒôÕâÚäÌë ÏÚâÔä áâÍÕâ ÈëÑÁ Èâ.15-08-2018 ÍÀä Ó»Ñ ÁÑâ »ÓâÕÕâ á½ë ÑçÊÈ 

ÕËâÓÕä  »ë »ëÑ Èë  á½ë ãÌÇôÒ ÔëÕâ ÏíÅô ÖÑxâ ÑçÊí ÓÁç »ÓâÈâ ¿¿âô-ãÕ¿âÓÇâÌâ áÈë Ìä¿ë ÑçÁÏ 

ÄÓâÕÕâÑâ áâvÒç.  

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2501) ð   ÑâÌ.ÑçKÒÑïÝäÙä ½öÚ ÒíÁÌâ áïÈ½ôÈ ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ DÕâÓâ 

ÑíÁë ÕëÑâÔä ÈÉâ ÖëÕâÖä ¼âÈÌä áâÕâÖ ÒíÁÌâÑâï  ÖÈâÑïÅÛÌä Èâ.01/05/2018 Ìä  236 Ñä 

ÏëÄ»Ìâ ÄÓâÕ »Ñâ» ð 2484 Éä ÏÌë ÒíÁÌâÌâ ÔâÐâÉäôáíÌë Ïâ»ä ÍÅÈä Ó»ÑÌä ÑçÊÈ 

Èâ.30/06/2018 ÖçËäÑâ ÕËâÓä áâÍÕâÑâ áâÕëÔ tÒâÓÏâÊ Áë ÔâÐâÉäôáí ãÌÒÈ ÖÑÒÑÒâôÊâÑâ Ó»Ñ 

ÁÑâ »ÓâÕëÔ ÌÉä Èëáíáë ÑçÊÈ ÕËâÓä áâÍÕâ Ñâ½Çä »ÓÈâ ÏíÅôÌä ÑÁçÓäÌä áÍëxââáë 

Èâ.15/08/2018 ÖçËä Ïâ»ä ÍÅÈä Ó»Ñ ÁÑâ »ÓâÕÕâ áÝëÉä »ÓëÔ »âÒôÕâÚäÌë ÖÕâôÌçÑÈë ÏÚâÔä 

áâÍÕâÑâ áâÕä ÈëÑÁ ÚÕë Áë ÔâÐâÉäôáíÌä Ó»Ñ Ïâ»ä ÍÅë Àë. Èë ÔâÐâÉäôáíÌë Èâ.30/11/2018 ÖçËä 

Ïâ»ä Ó»Ñ ÐÓÕâÌä ÑçÊÈÑâ ÕËâÓä áâÍÕâ ÖÕâôÌçÑÈë ÄÓâÕÕâÑâ áâvÒç ÈÉâ áâ á½ëÌä áâ½ÛÌä ÖËÛä 

»âÒôÕâÚä »ÓÕâÌä Ö^ââ ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓäÙäÌë ÖçÍýÈ »ÓÕâÑâ áâÕä.  
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ુ  દા નબંર (૭) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ  તામડંળમા ંવકીલોની પેનલ નકકી કરવા બાબત.  

 સ  તામડંળની તારીખ ૦૨/૦૭/૨૦૦૪ ની ૧૮૪ ના ઠરાવ ક્રમાક : ૧૭૨૦ થી 
એડવોકેટ ીની પેનલ બનાવી � લગ-� લગ કેસ માટે ફીન ુઘોરણ નકકી કરવા કાયવાર્હી હાથ ઘરવા 
ઠરાવવામા ંઆવેલ તે �  વયે તા. ૩/૦૧/૨૦૦૫ની ૧૮૬મી બોડર્ બેઠકના ઠરાવ ક્ર્માકં (૧૭૪૮)થી 
સ ામડંળના િસવીલ કોટર્ના પેનલ પરના એડવોકેટ ીિદલીપ એડવોકેટ ીિદલીપ નાણાવંટીની સેવાઓ 
તથા ના. હાઈકોટર્ના કેસો માટે ી મયરુભાઈ પડંયાની સેવાઓ ચાલ ુ રાખવા ઉપરાતં � ય બે 
વકીલોનીપેનલમા ંસમાવેશ કરવા ઠરાવવામા ંઆવતા નીચે દશાર્વેલ િવગતે વડુાની પેનલ પર નીચેના 
વકીલોના એડવોકેટની િનમણ ૂકં કરવામા ંઆવેલ છે.  
૧.  હાઇકોટર્  ૧. ી મયરુભાઇ પડંયા 

૨. ી આર.સી. જાની એ  ડ એસોસીએટસ  
૩. ી પે્રમલભાઇ આર. નાણાવંટી  
૪. ી હમેતંભાઇ મુ  શો.  

૨. સીવીલ કોટર્ , ડી  ટ્રીક કોટર્ , લેબરકોટર્  ૧. ી િદલીપભાઇ ટી. નાણાવંટી  
 તા.૧૨/૦૬/૨૦૦૭ ની બોડર્ બેઠક ન.ં૧૯૭ ના ઠરાવ ક્રમાક : ૧૮૫૯ થી મયરુ પડંયાને કેસ 
દીઠ ા.૧૦,૦૦૦/- મજુબ તથા નવા િનમાયેલ જુનીયર એડવોકેટ ીને ા.૫૦૦૦/- ફી ચકુવવા તથા 
�  ય બાબતો ઔડા ઘારાઘોરણ મજુબ રાખવા ઠરાવવામા ંઆવેલ છે.  ઘ્ યાને લઇ ી હમેતંભાઇ મુ  શોને 
ા.૫૦૦૦/- પ્રમાણે ફીન ુ ચકુવણ ુ કરવા નકકી કરવામા ં આવેલ પરંત ુ વડુાની પેનલ૫રના સીનીયર 
એડવોકેટ ી મયરુભાઇ પડંયાની નાદુર  ત તબીયતના કારણે ઘણા કેસો સીનીયર એડવોકેટ તરીકે ી 
હમેતં મુ  શોને સપુ્રત કરવામા ંઆવે છે. ી હમેતં મુ  શોને ચકુવવામા ંઆવતી ફીને ૭ વષર્ ટલો સમય 
થયેલ હોય, તેઓને ચકુવવામા ં આવતી ફીમા ં વઘારો કરવા માટે માગંણી કરવામા ં આવતા 
તા.૨૭/૦૬/૨૦૧૪ ની ૨૨૨ મી બેઠકના ઠરાવ ક્રમાક : ૨૨૧૪ થી ી હમેતં મુ  શોને ચકુવવામા ંઆવતી 
ફી ા.૫,૦૦૦/- મા ંવઘારો કરી ા.૧૦,૦૦૦/- મજુબ ફી ચકુવવા ઠરાવવામા ંઆવેલ છે.  

 ઉ૫રોકત િવગતે િનમાયેલ એડવોકેટ ીની િનમણ ૂકંને ૧૧ વષર્ ટલો સમય થયેલ છે. 
વઘમુા ં િવકાસ યોજનાને સલંગ્ ન તેમજ િબન� િઘકૃતના કેસો તથા સીવીલ કામને લગતા કેસો તથા 
વહીવટી શાખામા ંલેબર કોટર્ તેમજ જમીન સપંાદનને લગતા તથા �  ય વહીવટી કામગીરીને લગતા કેસો 
ઉભા થાય છે. થી હાઇકોટર્ /સીવીલ કોટર્ના વકીલોની પેનલ નવેસરથી બનાવવાની થાય છે. આ સાથે 
� મદાવાદ શહરેી િવકાસ સ  તામડંળના પેનલના વકીલ તથા વડોદરા મહાનગર પાિલકાના સીવીલ 
કોટર્ના પેનલના એડવોકેટની યાદી સામેલ છે.  જોતા સદરહુ યાદી માથંી હાઇકોટર્/સીવીલ કોટર્ની 
એડવોકેટ પેનલ બનાવવી �  યથા નવેસરથી ભાવ મગંાવી એડવોકેટની િનમણ ૂકં કરવી કે કેમ તે અંગે 
િનણર્ય લેવા માટે બોડર્ સમક્ષ મસુઘ્ દો રજુ કરાતા ચચાર્-િવચારણા કરી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ  ય.ુ  

 

ઠરાવ માક  (૨૫૦૨) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ  તામડંળની િદન પ્રિતિદનમા ંવઘતી જતી કામગીરીને 
ઘ્ યાને લેતા હાઇકોટર્/સીવીલ કોટર્ના વકીલોની પેનલો નવી બનાવવાની થતી હોઇ, � મદાવાદ શહરેી 
િવકાસ સ  તામડંળના પેનલના વકીલો તથા વડોદરા � ને સરુત મહાનગર પાલીકાના હાઇકોટર્ / 
સીવીલના વકીલ ીઓની યાદીમા ં દશાર્વેલ વકીલો પાસેથી � તે્રની કચેરીની હાઇકોટર્/સીવીલ કોટર્ના 
કેસોની કામગીરી કરવા સમંતી મેળવવાન ુ સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ં આ  ય ુ તથા આ અંગેની સઘળી 
કાયર્વાહી કરવાની સ  તા મખુ્ ય કારોબારી � િઘકારી ીને સપુ્રત કરવામા ંઆવી.  
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Èâ.20/09/2018 
ુ  દા નબંર (૮) : પ્રવર નગર િનયોજક ી, વડોદરા નગર રચના યોજનાની કચેરીને  ટાફ, 

વાહન,  ટેશનરી,કો   યટુર-િપ્ર  ટર તથા ફિનર્ચરની ફાળવણી કરવા બાબત.    
 
 શહરેી િવકાસ � ને શહરેી ગહૃિનમાર્ણ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાક : ટીપીવી-૧૦૨૦૧૮ એસએફ-૧૦૦-
વ, તા.૨૫/૦૫/૨૦૧૮ થી નગર આયોજન � ને મુ  યાકંન ખાતાની વડોદરા ખાતે નગર રચના યોજનાની 
કચેરીના માળખાન ુપનુ:ગઠન કરી વડોદરા નગર રચના યોજના વડોદરા ખાતે નવીન કચેરી શ  કરવામા ં
આવેલ છે. મા ં વડુાની ૧૦-નગર રચના યોજનાઓ છે. સદરહુ ં કચેરી ઘ્ વારા નીચે દશાર્વેલ િવગતે 
માગંણી કરવામા ંઆવેલ છે.  

અ ુ ંનબર માગંણીની િવગત સં  યા િનમ ૂકં / ખર દ  કરવા ગેની િવગત 
૧ ૨ ૩ ૪ 

૧.  ટાફ  ઓટોકેડ ઓપરેટર  ૩ વડોદરા મહાનગર સેવાસદન ઘ્ વારા  
ભાવ  નકકી કરેલ છે. તે મજુબ પરુા 
પાડીએ 

કો   યટુર ઓપરેટર  ૩ ઓમ સાઇં એજ  સી, વડોદરા ઘ્ વારા આઉટ 
સોસીર્ંગથી પરુા પાડીએ  પટાવાળા ૪ 

૨. વાહનો  ઝાયલો  ૧ કાયર્પાલક ઇજનેર ી, નમદાર્ યોજના 
પનુ:વસવાટ એજ  સી, િવભાગ-૩, 
વડોદરાના હુકમ તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૭ ના 
મજુંર કરેલ ભાવ પત્રક મજુબ સબંિંઘત 
એજ  સી પાસેથી વાહનો પરુા પાડીએ.  

બોલેરો ગાડી ૧ 

૩. કો   યટુર/િપ્ર  ટર  કો   યટુર  ૧૦ વડોદરા મહાનગર સેવાસદન ઘ્ વારા મજુંર 
થયેલ ભાવ પ્રમાણે ખરીદી કરવી કે 
માસીક ઘોરણે ભાડેથી રાખી પરુા પાડવા.  

એ૩ સાઇઝ તથા  
એ૪ સાઇઝ િપ્ર  ટર 

૫ 

કો   યટુર ટેબલ ૧૦ 
ખરુશી   ૧૦ 

૪.  ટેશનરી  રજી  ટર  ૪૦ વડોદરા મહાનગર સેવાસદન ઘ્ વારા મજુંર 
થયેલ ભાવ પ્રમાણ ે સબંિંઘત એજ  સી 
પાસેથી ખરીદી કરીએ.  

 ઉપરોકત િવગતે � ન ુન.ં૧ થી ૪ મા ંદશાર્વેલ િવગતે  ટાફ, વાહન,  ટેશનરી પરુી પાડવા અંગે 
પત્રકના કોલમ ન.ં૪ મા ં જણાવેલ િવગતે િનણર્ય લેવા માટે બોડર્ સમક્ષ મઘુ્ દો રજુ કરાતા ચચાર્-
િવચારણાને અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ  ય.ુ  
 
ઠરાવ માક (૨૫૦૩) : શહરેી િવકાસ � ને શહરેી ગહૃિનમાર્ણ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાક : ટીપીવી-૧૦૨૦૧૮ 
એસએફ-૧૦૦-વ, તા.૨૫/૦૫/૨૦૧૮ થી નગર આયોજન � ને મુ  યાકંન ખાતાની વડોદરા ખાતે નગર 
રચના યોજનાની કચેરીના માળખાન ુપનુ: ગઠન કરી વડોદરા નગર રચના યોજના વડોદરા ખાતે નવીન 
કચેરી શ  કરવામા ંઆવેલ છે. મા ં વડુાની ૧૦ નગર રચના યોજનાઓ છે. સદરહુ ં કચેરી ઘ્ વારા 
ઉપરોકત િવગતે માગંણી કરેલ  ટાફ, વાહન,  ટેશનરી, કો   યટુર-િપ્ર  ટર તથા ફિનર્ચર િવગેરે ફાળવણી 
કરવા સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ  ય ુ તથા ઉપરોકત માગંણી પૈકીની  ટાફ વાહન તથા  ટેશનરી કોલમ 
ન.ં૪ મા ંદશાર્વેલ િવગતે ફાળવણી કરવા તથા � ન ુન.ં૩ મા ંદશાર્વેલ કો   યટુર-િપ  ટર િવગેરેની ફાળવણી 
કરવા માટેની કાયર્પઘ્ ઘતી નકકી કરવા માટેની સ  તા મખુ્ ય કારોબારી � િઘકારી ીને સપુ્રત કરવામા ં
આવી. 
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મઘુ્ દા નબંર (૯) િપ્ર-ઓિડટરની િનમણ ૂકં કરવા બાબત. 

 

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની કામગીરીનુ ંએકાઉ ટ ટ જનરલ ારા થયેલ પફ મ સ 

ઓિડટ બાબતે ડે. એકા. જનરલ ી રાજકોટ સાથે નાયબ સિચવ ી, શહરેી િવકાસ � ને ગહૃ 

િનમાર્ણ િવભાગના � યક્ષપણા હઠેળ તા. ૨૯/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ મળેલ બેઠકમા ંવડુા કચેરીમા ં

તેની જુદી જુદી શાખામા ં તેની િવિવધ કામગીરી માટે િપ્ર ઓિડટરની િનમણ ૂકં કરવા સચુવેલ. 

સચુના � વયે DRKK & ASSOCIATES ની િનમણ ૂકં કરવામા ંઆવેલ. આ િપ્ર ઓિડટરને ઠરાવ 

ક્રમાકં : ૨૪૬૬ થી સેવામકુ્ત કરવામા ંઆવેલ છે. હાલમા ંવડુા ખાતે કોઇ િપ્ર ઓિડટર ન હોઇ િપ્ર 

ઓિડટરની િનમણ ૂકં કરવા ટે ડરીંગ પ્રિક્રયા કરવાની થતી હોઇ િનણર્ય લેવા બોડર્ સમક્ષ મુ ો રજૂ 

કરેલ છે. 
        

ઠરાવ માકં (૨૫૦૪) : સ ામડંળના કામગીરીનુ ંએકાઉ ટ ટ જનરલ ારા થયેલ પફ મ સ 

ઓિડટ બાબતે હાલમા ંવડુા ખાતે કોઇ િપ્ર ઓિડટર ન હોઇ િપ્ર ઓિડટરની િનમણંકૂ કરવા ટે ડરીંગ 

પ્રિક્રયા કરવા સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં આ અંગેની આગળની કાયર્વાહી કરવાની સ ા મખુ્ય 

કારોબારી � િધકારી વડુાને સપુ્રત કરવામા ંઆવી.  
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ુ  દા નબંર (૧૦) ચાટર્ડ એકાઉ ટ ટની િનમણ ૂકંની કરવા બાબત.  
 

સ ામડંળની તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૬ ની ૨૨૭મી બેઠકના ઠરાવ ક્રમાકં (૨૩૧૨) થી 
સ ામડંળની ઇ ટરનલ ઓિડટ � ને એકાઉ ટની કામગીરી માટે માટે હાલના ચાટર્ડ એકાઉ ટ ટ 
ી કે.કે.પરીખ એ ડ કંપનીની સેવાઓ ચાલ ુરાખવા � ને એ.જી.રાજકોટની સચુના � નસુાર સને 

૨૦૧૬-૧૭ ના વષર્ બાદ ટે ડર મગંાવી ચાટર્ડ એકાઉ ટ ટની િનમણ ૂકં કરવા સવાર્નમુતે 
ઠરાવવામા ંઆવેલ છે. � ને આ અંગેની આગળની કાયર્વાહી કરવાની સ ા મખુ્ય કારોબારી 
� િધકારી વડુાને સપુ્રત કરવામા ં આવેલ છે. યારબાદ ૨૦૧૭-૧૮ ના વષર્ માટે િનમણ ૂકં 
લબંાવવામા ંઆવેલ પરંત ુ ૨૦૧૮-૧૯ માટે કાયર્વાહી થયેલ ન હતી. હાલ િનમણ ૂકંમા ંસમય 
યિતત થાય તેમ હોઇ યા ંસધુી નવા ચાટર્ડ એકાઉ ટ ટની િનમણ ૂકં ન થાય યા ંસધુી હાલના 
ચાટ્ર્ડ એકાઉ ટ ટ ી કે.કે.પરીખ એ ડ કંપનીની સેવાઓ ચાલ ુ રાખવા તેમજ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 
નાણંાકીય વષર્ માટે ટે ડર પ્રિક્રયા કરવા િનણર્ય લેવા બોડર્ સમક્ષ મુ ો રજૂ કરેલ છે.     

 

ઠરાવ માકં: (૨૫૦૫) સ ામડંળની ઇ ટરનલ ઓિડટ � ને એકાઉ ટ ટની કામગીરી માટે હાલના ં
ચાટર્ડ એકાઉ ટ ટ ી કે કે પરીખ એ ડ કંુ. ની સેવાઓ સને ૨૦૧૮-૧૯ સધુી ચાલ ુરાખવા � ને 
એ.જી.રાજકોટની સને ૨૦૧૬-૧૭ ના સચુના � નસુાર સને ૨૦૧૯-૨૦ માટે ટે ડર મગંાવી ચાટર્ડ 
એકાઉ ટ ટની િનમણ ૂકં કરવા સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં � ને આ અંગેની આગળની કાયર્વાહી 
કરવાની સ ા મખુ્ય કારોબારી � િધકારી વડુાને સપુ્રત કરવામા ંઆવી. 
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ુ  દા નબંર (૧૧) સીઆઇટી ઇ કમટેક્ષ એપલેટ ટ્રી યનુલમા ં� પીલ માટે વકીલની િનમણકૂ 
કરવા બાબત.  

 

વડોદરા શહરેીિવકાસ સ ામડંળ સને ૨૦૦૯-૧૦ થી ૨૦૧૪-૧૫ ના વષ ના િહસાબોને 
ડે યટુી કમી ર ઇ કમટેક્ષ, � મદાવાદ ારા સેકસન ૧૪૨(૧) ઓફ આઇ ટી એક્ટ ૧૯૬૧ 
નોટીસ આપવામા ંઆવલે હતી.  માટે સ ામડંળ ારા K K PARIKH & CO. ને Letter of 

Authority  આપવામા ંઆવલે હતી. 

સદર નોટીસ બાબતે કે કે પરીખ & કૂ ારા � મદાવાદખાતે  તે તારીખે હાજર રહલે 
તથા એસેસમેંટ િવગેરીની કાયર્વાહી કરેલ હતી. નો ચકુાદો વડુાની તરફેણમા ંઆવલે. 

સદર ચકુાદા બાબતે સીઆઇટી  ઇનકટેક્ષ એપલેટ ટ્રી યનુલ મા ગયેલ છે ના માટે 
� તે્રના સીએ K K PARIKH & CO ને નીમણકુ આપવાન ુજણાવતા તેઓએ � ય ત્રણ 
વકીલ ીઓ (૧) ી કે.સી. મહતેા, (૨) ી સૌરભ સોપારકર તથા (૩) ીરમણલાલ જી શાહ 
એંડ કૂ.ના નામની ભલામણ કરેલ છે.  મના ભાવપત્રક મેળવવાની પ્રિક્રયા ચાલમુા ંછે.  
અંગે િનણર્ય લેવા બોડર્ સમક્ષ મુ ો રજૂ કરેલ છે.        

ઠરાવ માકં (૨૫૦૬) સ ામડંળની સને ૨૦૦૯-૧૦ થી ૨૦૧૪-૧૫ ના વાિષર્ક િહસાબોને 
ડે યટુી કમી ર ઇ કમ ટેક્ષ, � મદાવાદ ારા સેકસન ૧૪૨ (૧) ઓફ આઇ ટી એક્ટ ૧૯૬૧ 
નોટીસ આપવામા ંઆવલે હતી. � મદાવાદ શહરેી િવકાસ સતામડંળમા ંઆજ પ્રકારના કેસો 
માટે વિકલ ી સૌરભ સોપારકરની િનમણંકૂ કરવામા ંઆવલે હતી � ને તેનો ચકુાદો ઔડાની 
તરફેણમા ંઆવલે હતો. થી વડુાના કેસો માટે પ્રથમ ી સૌરભ સોપારકરની કેસ લડવાની 
સમંિત મેળવવા તથા ફી િવગેરે નાણંાકીય વાટાઘાટ કરવાની કાયર્વાહી હાથ ધરવા 
સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં � ને આ અંગેની આગળની કાયર્વાહી કરવાની સ ા મખુ્ય 
કારોબારી � િધકારી વડુાને સપુ્રત કરવામા ંઆવી.  
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ુ  દા નબંર (૧૨) ÖÓ»âÓÙäÌä ½âæÅ ÔâæÌ ÑçÁÏ ÍýËâÌ ÑïÝä áâÕâÖ ÒíÁÌâ  ÚëÄÛ áâÉäô» ÓäÈë 

ÌÏÛâ Õ½ôÌâ Ôí»í ÑâÃë æ.ÅÏlÒç. áëÖ.-1 ÈÉâ æ.ÅÏlÒç. áëÖ.–Ó Ìâ áâÕâÖí 

ÑâÃë ÁÑäÌ Ì»»ä »ÓÕâ ÈÉâ  AHM  Ñâï áëmÍëÌlÅ áëÁnÖäïáí Íì»ä áëÁnÖä Ì»»ä 

»Óä »âÑ½äÓäÌä ÖíïÍÇä ÏâÏÈ. 

 

ÖÓ»âÓÙäÌä ½âæÅ ÔâæÌ ÑçÁÏ ÍýËâÌ ÑïÝä áâÕâÖ ÒíÁÌâ  ÚëÄÛ áâÉäô» ÓäÈë ÌÏÛâ Õ½ôÌâ Ôí»í 

ÑâÃë æ.ÅÏlÒç. áëÖ. ÈÉâ áíÀä áâÕ» ËÓâÕÈâ Ôí»í ÑâÃë áëÔ. áâæ. ‘.Ìâ áâÕâÖí ÏÌâÕÕâÌçï  ½çÁÓâÈ 

ÚâéÖäï½ ÏíÅô, ÑÚâÌ½Ó ÍâÔä»âáí, Ì½Ó ÍâÔä»âáí ÈÉâ Ö^ââ ÑïÅÛí DÕâÓâ áÑÔä»ÓÇ »ÓÕâÑâï áâÕä ÓÚëÔ 

Àë, Èë ÍÓtÕë ÕçÅâÌë ÍÇ áâ ÒíÁÌâÌçï áÑÔä»ÓÇ »ÓÕâ ÁÇâÕÕâÑâï áâÕëÔ. é»È ÒíÁÌâáí áïÈ½Èô ÊÓ Õwâëô 

3000  áâÕâÖí ÑçÁÏ áâÕÈâ Íâï¿ Õwâô ÑâÃë áïÊâÁë 15000 áâÕâÖí ÏÌâÕÕâÌçï ÔxÒâï» áâÍëÔ Àë. ÖÊÓ 

»âÑ½äÓä PMC, áâ»äôÃë»Ã ãÕ½ëÓëÌä ãÌÑÇçï» »Óä »ÓâÕÕâÌçï ÕçÅâÌä ÏíÅô ÏëÄ» Ìï.220 Ìâ ÄÓâÕ »ýÑâï» 2174 

Èâ. 03.10.2013 Éä ÄÓâÕÕâÑâï áâÕëÔ Àë. Èë áï½ë ÍýÉÑ ÈÏ»»âÑâï Õwâô 2013-14 ÈÉâ 2014-15 ÑâÃë 

»çÔ 520 æ.ÅÏlÒç.áëÖ. áâÕâÖí ÍýËâÌ ÑïÝä áâÕâÖ ÒíÁÌâ áïÈ½Èô ÖëÕâÖä Ãä.Íä.s»äÑ Ìï.1 áÌë ÕëÑâÔä 

Ãä.Íä.s»äÑ Ìï.1 ¼âÈë ÏâïË»âÑ ÍèÇô »ÓëÔ Àë ÈÉâ 312 áëÔ.áâæ.‘.-1 áÌë 2 áâÕâÖí ÑçKÒ ÑïÝä ½öÚ 

ÒíÁÌâ áïÈ½Èô ÖëÕâÖä Ãä.Íä.s»äÑ Ìï.1 áÌë ÕëÑâÔä Ãä.Íä.s»äÑ Ìï.1 ¼âÈë ÏâïË»âÑ ÍèÇô »Óä »çÔ 832 

(520+312) áâÕâÖíÌâ ÍÂë×Ì ÖíïÍÕâÌä ÍèÇô ÉÕâÑâï Àë. ÁÒâÓë ÏäÁâ ÈÏ»»âÑâï ÍýËâÌÑïÝä áâÕâÖ 

ÒíÁÌâ áïÈ½Èô Õwâô 2016-17 Ñâï »çÔ 2028 æ.ÅÏlÒç. áëÖ.-1 áÌë 2 Ìâ áâÕâÖíÌçï ÖëÕâÖä Ãä.Íä.s»äÑ 

Ìï.1 Ìâ áëÎ.Íä. Ìï 75 áÌë 119 (ÎëÂ-Ó) áÌë ¼ÃïÏâÌâ bÔí» Ìï.72/á/Íì»ä áÌë bÔí» Ìï.77/Íì»ä ¼âÈë 

ÏâïË»âÑ ÚâÔ Íý½ãÈÑâï Àë.    
 

Èâ.27/04/2018 Ìâ ÑâÌ.á½ýÖã¿ÕÙä, ×.ãÕ.áÌë ×.½öÚ.ãÌ.ãÕÐâ½, ½âïËäÌ½ÓÌâ ÍÝ ánÕÒë 

ÕçÅâÌä áïãÈÑ ÑïÁçÓ ÉÒëÔ Ãä.Íä.s»äÑíÑâï áâãÉô» ÓäÈë ÌÏÛâ Õ½ôÌâ Ôí»í ÑâÃë áÌâÑÈ Óâ¼ëÔ ÓÚëÇâï» 

ÎâæÌÔ pÔíÃíÑâï Õwâô ð 2018-19 Ñâï  ÖÓ»âÓÙäÌâ ÔxÒâï» ÚëÄÛ 2500 æ.ÅÏlÒç.áëÖ.-1(ÃâæÍ), 

æ.ÅÏlÒç.áëÖ.-2(ÃâæÍ) ÈÉâ BLC ÚëÄÛ 1000 áâÕâÖí ÏÌâÕÕâ ÈÉâ CLSS ÚëÄÛ 5000 áâÕâÖí ÑâÃë 

ÖÏÖäÅä áâÍÕâ Öç¿Ìâ ÖÓ»âÓÌâ ÍÝ DÕâÓâ ÍâÄÕÕâÑâï áâÕëÔ Àë.á½âé é^âÓÑâï ÕëÑâÔä Ãä.Íä.s»äÑ Ìï.1 Ñâï 

ÈÉâ ÍãœÑÑâï ÖëÕâÖä Ãä.Íä.s»äÑ Ìï.1 Ñâï áÌë ÍèÕôÑâï ¼ÃïÏâÑâï ÓÚëÇâï» s»äÑíÌçï áâÒíÁÌ ÉÒëÔ Úíæ ÚÕë 

ÍãœÑ – ÊãxâÇÑâï ÐâÒÔä ÈÉâ ÏäÔÌä Ãä.Íä.s»äÑíÌâ æ.ÅÏlÒç.áëÖ.Ìâ pÔíÃíÑâï áâÒíÁÌ »ÓÕâÌçï ÉÈçï Úíæ 

ÑíÁë ÐâÒÔäÌä Ãä.Íä.s»äÑ Ìï.1 Éä 4 Ñâï »çÔ -21 æ.ÅÏlÒç.áëÖ. pÔíÃí Íì»ä ÐâÒÔä Ãä.Íä.s»äÑ Ìï.2 Ñâï 

ÎâæÌÔ pÔíÃ Ìï.100, 101, ÐâÒÔä Ãä.Íä.s»äÑ Ìï.3 Ñâï ÎâæÌÔ pÔíÃ Ìï.111, 114, ÐâÒÔä 

Ãä.Íä.s»äÑ Ìï.4 Ñâï ÎâæÌÔ pÔíÃ Ìï.180 Ñâï áÌë ÏäÔ Ãä.Íä.s»äÑ Ìï.1 Ñâï ÎâæÌÔ pÔíÃ Ìï.38 Ñâï 

æ.ÅÏlÒç.áëÖ.-1 áÌë æ.ÅÏlÒç.áëÖ.-2 Ìâ áâÕâÖí ÏÌâÕÕâÌçï áâÒíÁÌ Àë. ÁëÌä ãÕ½È Ìä¿ë ÑçÁÏ Àë. 
 

á.Ìï. áâÒíÁÌ ÚëÄÛ »âÑÌä ÒâÊä sÉÛ Ãä.Íä. áëÎ.Íä.Ìï. ãÕsÈâÓ ¿í.Ñä. ÖïKÒâ

1 æ.ÅÏlÒç.áëÖ.-1 Ìâ áâÕâÖí ÐâÒÔä 2 100 8480 360

101 6683 306

2 æ.ÅÏlÒç.áëÖ.-2 Ìâ áâÕâÖí ÏäÔ 1 38 12431 532

3 æ.ÅÏlÒç.áëÖ.-2 Ìâ áâÕâÖí ÐâÒÔä 3 112 7671 304

114 13052 560

4 180 6420 274

Öçã¿È áâÕâÖíÌä »çÔ ÖïKÒâ 2336
 



ÏíÅô ÏëÄ» Ìï.237 ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ                              ÍâÌ Ìï. 14 
Èâ.20/09/2018 
 éÍÓí»È »âÑ½äÓä ÑâÃë ÍýÉÑ áâ»äôÃë»Ã, PMC, DPR »nÖÔÃnÃ ÈÉâ TPI Ìä ãÌÑÇçï» »ÓÕâÌä ÉâÒ 

Àë. ÁëáíÌë Ì»»ä »ÓÕâÑâï ÃënÅÓÌí ÖÑÒ vÒãÈÈ Ì ÉâÒ Èë ÑâÃë áëÎíÅëôÏÔ ÚâéÖäï½ Ñäï×Ì DÕâÓâ áëmÍëÌlÅ 

ÉÒëÔ áëÁnÖäáí Íì»äÌä áëÁnÖäÌä »âÑ½äÓä ÖíïÍÕä Á#Óä Àë. áâÉä Öçã¿È áëÎíÅëôÏÔ ÚâéÖäï½ s»äÑí 

ÏÌâÕÕâ ÑâÃë éÍÓí»È ÑíÁë ÐâÒÔäÌâ 5-ÎâæÌÔ pÔíÃí ÈÉâ ÏäÔÌâ 1-ÎâæÌÔ pÔíÃÌä ÁÑäÌ Ì»»ä »ÓÕâÌä 

»âÒôÕâÚä ÈÉâ AHM Ñâï áëmÍëÌÔ áëÁnÖä Íì»ä áâ»äôÃë»Ã, PMC, DPR »nÖÔÃnÃ ÈÉâ TPI Ìä ÍïÖÊ »Óä 

»âÑ½äÓä ÖíïÍÕâÌä »âÒôÕâÚä ÑâÃë ¿¿âô ãÕ¿âÓÇâ ÈÉâ ãÌÇôÒ áï½ë ÕçÅâ ÏíÅô ÖÑxâ ÓÁç ÉÈâ ãÕ½ÈÕâÓ 

¿¿âôãÕ¿âÓÇâ »ÓÕâÑâï áâÕä ÈÉâ ¿âÔç ÕwâôÑïâ áâÕâÖí ÏÌâÕÕâÌâ ÃâÓ½ëÃÌë ÍçÓí »ÓÕâ ÁÑäÌí Ì»»ä »Óä 

áâ»äôÃë»Ã ÍâÖëÉä áâÒíÁÌ »ÓâÕä, Íä.áëÑ.Öä.Ìä áëÁnÖä ÍâÖë Åä.Íä.áâÓ. ÈìÒâÓ »ÓâÕä. ÃënÅÓÌä »âÒôÕâÚä 

»Óä æÁâÓÊâÓ Ì»»ä »ÓÕâÌä Íýã»ýÒâÑâï ÔâïÏâë ÖÑÒ ÍÖâÓ ÉâÒ ÈëÑ Úíæ ÈâÁëÈÓÑâï áëÎíÅôëÏÔ ÚâéÖäï½ Ñä×Ì, 

½âïËäÌ½Ó DÕâÓâ áëmÍëÌlÅ »ÓëÔ áëÁnÖäáí Íì»ä áâ»äôÃë»Ã,Íä.áëÑ.Öä., Ãä.Íä.áâæ., áëÁnÖä Ì»»ä »Óä 

»âÒôÕâÚä ÚâÉ ËÓÕâ ÖÕôÖBÒÙíáíÌçï ÑïÈvÒ ÚÈç, áâÉä Èë ÍÓtÕë Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç. 
 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2507) ð ÍýËâÌÑïÝä áâÕâÖ ÒíÁÌâ áïÈ½ôÈ áâãÉô» ÓäÈë ÌÏÛâ Õ½ôÌâ Ôí»í ÑâÃë 

æ.ÅÏlÒç.áëÖ.-1 ÈÉâ æ.ÅÏlÒç.áëÖ.- 2 Ìâ áâÕâÖí ÏÌâÕÕâ ÑâÃë ÑíÁë ÐâÒÔäÌä Ãä.Íä.s»äÑÌâ 5(Íâï¿) 

pÔíÃ ÈÉâ ÑíÁë ÏäÔÌä Ãä.Íä.s»äÑÌâ 1(áë») pÔíÃ Ìä »ÓëÔ ÍÖïÊ½äÌë ÏÚâÔä áâÍÕâ ÈÉâ áâ½ÛÌä 

»âÒôÕâÚä ÑâÃë áëÎíÅôëÏÔ ÚâéÖäï½ Ñä×Ì, ½âïËäÌ½Ó DÕâÓâ áëmÍëÌlÅ »ÓëÔ áëÁnÖäáí Íì»ä 

áâ»äôÃë»Ã,Íä.áëÑ.Öä., Ãä.Íä.áâæ., áëÁnÖä Ì»»ä »Óä Åä.Íä.áâÓ. ÈìÒâÓ »ÓâÕä ÃënÅÓ Íýã»ýÒâ »ÓÕâ ÖçËä 

áâ½ÛÌä ÈÑâÑ »âÒôÕâÚä »ÓÕâÌä Ö^ââ ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓäÙäÌë ÖçÍýÈ »ÓÕâ ÄâÓâÕÕâÑâï áâvÒç. 
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ુ  દા નબંર (૧૩) ÑçKÒ ÑïÝä ½öÚ ÒíÁÌâ áÌë  ÍýËâÌ ÑïÝä áâÕâÖ ÒíÁÌâ  ÚëÄÛ ÖëÕâÖä áÌë ÕëÑâÔä 

¼âÈë ÍèÇô ÉÒëÔ áëÎíôÅëÏÔ áâÕâÖ ÒíÁÌâáíÑâï ÓÑÈ-½ÑÈÌâ ÖâËÌí áÌë ÖíÔâÓ 

ÔâæÃÌä ÖçãÕËâ ÏâÏÈ  

 

ÕçÅâ DÕâÓâ ÍýËâÌ ÑïÝä áâÕâÖ ÒíÁÌâ ÚëÄÛ ÖëÕâÖä Ãä.Íä.s»äÑ Ìï.-1 Ìâ áëÎ.Íä.Ìï.119 ¼âÈë 

ÏâïËÕâÑâï áâÕëÔ 320 æ.ÅÏlÒç.áëÖ. áâÕâÖí ÈÉâ ÕëÑâÔä Ãä.Íä. s»äÑ Ìï.-1 Ìâ áëÎ.Íä.Ìï.109 ¼âÈë 

ÏâïËÕâÑâï áâÕëÔ 120 æ.ÅÏlÒç.áëÖ. áâÕâÖí áÌë ÑçKÒ ÑïÝä ½öÚ ÒíÁÌâ ÚëÄÛ ÖëÕâÖä Ãä.Íä. s»äÑ             

Ìï.-1 Ìâ áëÎ.Íä.Ìï. 133 ¼âÈë ÏâïËÕâÑâï áâÕëÔ 60 áëÔ.áâæ.‘.-1 áÌë 60 áëÔ.áâæ. ‘.-2 ÈÉâ áÌë 

ÕëÑâÔä Ãä.Íä. s»äÑ Ìï.-1 Ìâ áëÎ.Íä.Ìï.114 ¼âÈë ÏâïËÕâÑâï áâÕëÔ 80 áëÔ.áâæ.‘.-1 áÌë 112 

áëÔ.áâæ.‘.-2 Ìâ áâÕâÖíÌçï ÏâïË»âÑ ÍèÇô »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë. áâ ÈÑâÑ áâÕâÖíÌçï ÑâÌ. ÌâÒÏ 

ÑçKÒÑïÝäÙä ãÌãÈÌÐâæ ÍÃëÔÌâ ÚsÈë Èâ.16.02.2017 Ìâ ÓíÁ Ôí»âÍÇô »ÓÕâÑâï áâÕëÔ. Èë 832 

áâÕâÖí Íì»ä 734 áâÕâÖíÌâ ÍÂë×Ì Ô½È ÔâÐâÉäôáíÌë ÍÂë×Ì ÖíïÍä áâÍëÔ Àë.  

é»È áâÕâÖ ÒíÁÌâáíÑâï Áë Èë Õ¼Èë ÎíÑô ÖâÉëÌä ÁâÚëÓâÈÑâï ÓÑÈ ½ÑÈÌâ ÖâËÌí ÈÉâ ÖíÔÓ sÃ÷äÃ 

ÔâæÃ áâÍÕâÌçï ÁÇâÕëÔ ÚÈçï. áâÉä ÔâÐâÉäôáí ÖâÉë áë×íÖäÒë×Ìä Ó¿Ìâ »ÓÕâ áï½ë áÝëÌä »¿ëÓäáë ÑÛëÔ 

ÑäÃäï½ ÊÓmÒâÌ Áë Èë ÒíÁÌâáíÑâï ÏÌâÕÕâÑâï áâÕëÔ ½âÅôÌÑâï ÓÑÈ ½ÑÈÌâ ÖâËÌí áÌë ÖíÔâÓ ÔâæÃÌä 

ÖçãÕËâ ÑâÃë Èëáí DÕâÓâ Ñâì¼ä» ÈÉâ áâÕëÊÌ ÍÝÉä ÓÁçáâÈ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë ÈÉâ áâ áï½ë ÕâÓïÕâÓ ÓÁçáâÈ 

»ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë. 

é»È ÒíÁÌâáíÌâ áâÕâÖ ÎâÛÕÇä ÑâÃëÌâ ÎíÑôÑâï ÓÑÈ ½ÑÈÌâ ÖâËÌí áÌë ÖíÔâÓ ÔâæÃÌä 

ÖçãÕËâáí áâÍÕâÌí élÔë¼ ÚÈí. ÍÓïÈç ÃënÅÓ Áí½Õâæ ÑçÁÏ ÖíÔâÓ ÔâæÃÌä ÖçãÕËâ Ìë ÏÊÔë åÔë»Ã÷ä»Ô 

ÔâæÃÌä ÖçãÕËâ áâÍÕâÑâï áâÕëÔ Àë. ÓÑÈ ½ÑÈÌâ ÖâËÌí ÍçÓâ ÍâÅÕâÌä Áí½Õâæ ÃënÅÓÑâï Ì ÚíÕâÌâ »âÓÇë 

Èë ÖçãÕËâ áâÍÕâÑâï áâÕëÔ ÌÉä.  

éÍÓí»È ãÕ½Èí DÒâÌë Ôæ ÑçKÒ ÑïÝä ½öÚ ÒíÁÌâ áÌë ÍýËâÌ ÑïÝä áâÕâÖ ÒíÁÌâÑâï æÔë»Ã÷ä» 

ÔâæÃÌä ÖçãÕËâÌë ÖíÔâÓ ÔâæÃÌä ÖçãÕËâÑâï ÈÏÊäÔ »ÓÕâ ÈÉâ ÓÑÈ ½ÑÈÌâ ÖâËÌí ÍçÓâ ÍâÅÕâ  »ë »ëÑ Èë 

ÏâÏÈÌí ÑçDÊí ÕçÅâ ÏâëÅôÌâ ÖÕô ÖBÒÙäáâë ÖÑxâ ¿¿âô ãÕ¿âÓÇâ ÈÉâ ãÌÇôÒ áÉëô ÓÁç ÉÈâ ãÕ½ÈÕâÓ ¿¿âô 

ãÕ¿âÓÇâ »ÓÕâÑâï áâÕä ÁëÑâï áÓÁÊâÓÙíáí ÍâÖë ÐÓâÒëÔ ÎíÑôÑâï  á½âé ÓÑÈ-½ÑÈ ÖâËÌí ÑâÃë élÔë¼ 

ÉÒëÔ Úíæ áâ ÖçãÕËâ áâÍÕâÑâï ÚÓ»È ÖÓ¼çï ÌÉä ÈÉâ ÖíÔÓ ÔâæÃÌë ÏÊÔë æÔë»Ã÷ä» ÔâæÃÌä ÖçãÕËâ ÍçÓä 

ÍâÅëÔ Úíæ, ÚâÔ ÓÑÈ-½ÑÈ ÖâËÌí  ÍçÓâ ÍâÅÕâ ÑâÃë ÖÕôÖBÒÙíáíÌçï ÑïÈvÒ ÚÈç, áâÉä Èë ÍÓtÕë 

ÖÕôÖïÑÈäÉä Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç. 
 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2508) ð  ÑçKÒ ÑïÝä ½öÚ ÒíÁÌâ áÌë  ÍýËâÌ ÑïÝä áâÕâÖ ÒíÁÌâ áïÈ½ôÈ ÑíÁë ÖëÕâÖä  Ãä.Íä. 

s»äÑ Ìï.-1 Ìâ áëÎ.Íä.Ìï.119,133  ÈÉâ ÑíÁë ÕëÑâÔä  Ãä.Íä. s»äÑ Ìï.-1 Ìâ áëÎ.Íä.Ìï. 109,119,133  

Ñâï ÏÌëÔ »çÔ Íâï¿ áâÕâÖ ÒíÁÌâáíÑâï »íÑÌ pÔíÃÑâï Ñç»ä ×»âÒ ÈëÕâ ÓÑÈ-½ÑÈÌâ ÖâËÌíÌâë ÖëÃ ÍçÓí 

ÍâÅÕâ ÈÉâ Èë áï½ë »ÓÕâÌä ÉÈä ÈÑâÑ »âÒôÕâÚä »ÓÕâÌä Ö^ââ ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓäÙäÌë ÖçÍýÈ »ÓÕâ 

ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç. 
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ુ  દા નબંર (૧૪) વડુાની નગર રચના યોજનાઓમાનંા ર તાઓને કાપેર્ટ રોડ કરવાના કામો, ડે્રનેજ 

નેટવકર્ , વોટર સ લાઈ, એસ.ટી.પી. ના નવા કામો માટે પી.એમ.સી., ટી.પી.આઈ. 
� ને આક ટેક ની િનમણુકં કરવા બાબત. 

  
વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા નગર યોજનામા ંડે્રનેજ તથા એસ.ટી.પી. બનાવવાનુ ંકાયર્ 

પ્રગિત હઠેળ છે. વડુા વારા પવુર્ િવ તારમા ં અંડરગ્રાઉ ડ ડે્રનેજ ની કામગીરી, સમા-દુમાડ-વેમાલી 
ટી.પી. કીમ. ૧ મા ંઅંડરગ્રાઉ ડ ડે્રનેજ ની કામગીરી તથા વેમાલી ટી.પી. કીમ. ૧ મા ં2 MLD એસ.ટી.પી 
ની કામગીરી હાલ પણુર્ થવા હઠેળ છે તથા ભાયલી ટી.પી. કીમ ૧ થી ૫ મા ંઅંડરગ્રાઉ ડ ડે્રનેજ ની 
કામગીરી � ને તે માટે નુ ં 5 MLD એસ.ટી.પી બનાવવા ની કામગીરી ભાયલી ટી.પી. કીમ. ૫ મા ંહાલ 
પ્રગિત હઠેળ છે. 

વડુા િવ તારમા ંવષર્ ૨૦૦૩ બાદ િવકસીત િવ તાર પૈકી કોઈ િવ તાર વડોદરા મહાનગર પાિલકા 
મા ંમળેલ નથી. આથી છે લા ૧૫ વષર્મા ંવડુા િવ તારમા ંવડોદરા મહાનગર પાિલકા ને હદને � ડીને ખબુ 
િવકાસ થયેલ છે.  તે ડેવલોપસર્ વારા રહણેાકં કીમો મા ંપાણી માટે બોર તથા ડે્રનેજ માટે ખાળકુવા 
બનાવેલ છે. પરંત ુઆ યવ થા કામચલાઉ � ને ટકૂા ગાળાની હોઈ થાિનક રિહશો વારા પાણી તથા 
ડે્રનેજ ની કાયમી સિુવધા માટે વડુા કચેરી ઉપરાતં કલેકટર કચેરી, શહરેી િવકાસ િવભાગ, મખુ્યમતં્રી ી 
કાયાર્લય તથા પી.એમ.પોટર્લ પર વારંવાર રજુઆત થતી હોઈ મહ મ િવકસીત રહણેાકં િવ તાર ને 
આવરી લઈ વોટર સ લાય તથા � ડર ગ્રાઉ ડ ડે્રનેજ સી ટમ � ને જ રી સવેુજ ટ્રીટમે ટ લા ટ 
આયોજીત કરવા તે િવ તારનો સવેર્ કરી ડી.પી.આર બનાવવા તથા આ કામગીરીની દેખરેખ માટે 
પ્રો કટ મેનેજમે ટ કનસ ટ ટ તથા થડર્ પાટ  ઈ સપેકશન એજ સીઓ નક્કી કરવાની થાય છે. આ 
એજ સીઓ નક્કી કરવા ટે ડર થી ભાવો મગંાવવા � થવા VMC, GUDM તથા GWSSB મા ંઆવી 
કામગીરી માટે એ પેનલ થયેલ એજ સીઓ પૈકી એજ સી નક્કી કરવાની બાબતનો મુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ 
ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય � થેર્ મુ ો રજુ થાય િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી મા ંહાઉસીંગ માટે 
એફ ડેબલ હાઉસીંગ મીશન વારા એ પે લડ એજ સીઓને ઉપયોગ કરી શકાય તેમ છે. પરંત ુરોડ, ડે્રનેજ, 
વોટર સ લાય િવગેરે કામો માટે ડી.પી.આર, પી.એમ.સી, ટી.પી.આઈ માટે એજ સીઓ એ પે લડ કરવામા ં
આવે તો કામગીરી કરાવવામા ં સરળતા રહ ે આથી ડે્રનેજ/એસ.ટી.પી/વોટર સ લાય ના કામો માટે 
વી.એમ.સી તથા જી.ય.ુડી.એમ ની એ પે લડ એજ સીઓ પૈકી તથા રોડ, નાળા, કાસં િવગેરે કામો માટે 
વડુા, વી.એમ.સી � થવા ઓડાર્ની એ પે લડ એજ સીઓ પૈકી એજ સી નક્કી કરી ડી.પી.આર, પી.એમ.સી, 
ટી.પી.આઈ એજ સીઓ નક્કી કરવા સવેર્ બોડર્ સ ય ીઓની સવર્ સમંતી હતી.  પર વે નીચે મજુબ 
ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  
 
ÄÓâÕ »ýÑâï» (2509) ð વડુા િવ તારમા ં ડે્રનેજ/એસ.ટી.પી/વોટર સ લાયને લગતા સિુચત કામો માટે 
વી.એમ.સી તથા જી.ય.ુડી.એમ ની એ પે લડ પી.એમ.સી � ને ટી.પી.આઈ એજ સીઓ પૈકી એજ સી નક્કી 
કરવા તથા રોડ, નાળા, કાસં િવગેરેને લગતા સિુચત કામો માટે વડુા, વી.એમ.સી તથા ઔડા ની 
એ પે લડ પી.એમ.સી � ને ટી.પી.આઈ એજ સીઓ પૈકી એજ સી નક્કી કરી ડી.પી.આર, પી.એમ.સી, 
ટી.પી.આઈ ની કામગીરી સ પવા તથા તે અંગે આગળની કરવાની થતી કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી 
� િધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
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ુ  દા નબંર (૧૫): વડુા િવ તારમા ં આવેલા ગાડર્ન/બગીચા તથા પોલીસ ટેશન ના લોટ મો  

ભાયલી ગ્રામ પચંાયત ને આયોજન કરવા આપવા બાબત. 
 
 વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા મો  ભાયલી િવ તારમા ંતબક્કાવાર કુલ પાચં નગર રચના 
યોજના બનાવવામા ંઆવેલ છે. જયારે � ય એક નગર રચના યોજના આયોજન હઠેળ છે. વડુા વારા 
બનાવેલ પાચં નગર રચનાઓ પૈકી ચાર નગર રચના યોજનાઓ ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧, ૨, ૩, � ને ૪ 
સરકાર ી વારા પ્રારંભીક/આખરી મજુંર કરેલ છે. મા ંવડુા વારા � મલીકરણના ભાગ પે � રજદારોના 
ફાઈનલ લોટોના લેવડ દેવડની કામગીરી પણુર્ કરેલ છે. ટી.પી. કીમના રોડના પઝેશનો મેળવી કાપેર્ટ રોડની 
કામગીરી પણુર્ કરેલ છે તથા હાલમા ં ડે્રનેજ લાઈનની કામગીરી પણ કરવામા ંઆવેલ છે. જયારે સરકાર ી 
વારા ડ્રાફટ ટે  મજુંર કરેલ નગર રચના યોજના ન.ં૫ મા ંપણ ટી.પી. કીમના રોડના પઝેશનો મેળવી તેમા ં
ડે્રનેજ લાઈન તથા કાપેર્ટ રોડની કામગીરી પ્રગતીમા ં છે. આમ ભાયલી િવ તારમા ંતબક્કાવાર પાચં નગર 
રચના યોજના બનાવવા કારણે તથા તેના � મલીકરણની કામગીરી થવાના કારણે આ િવ તારનો ખબુજ સુદંર 
� ને ઝડપી િવકાસ થયેલ છે. મા ટેનામે ટ ટાઈપ, લો-રાઈઝ, હાઈ-રાઈઝ તેમજ પેશીયલ ટ્રકચર ટાઈપના 
િબ ડીંગો ખબુજ મોટા પ્રમાણમા ંબનેલ છે. આ ઉપરાતં આ િવ તારમા ંનામાકંીત કુલો, કોલેજો તથા હો પીટલો 
પણ ડેવલોપ થયેલ છે. ઘણા મ ટી લેક્ષ મોલ પણ આ િવ તારમા ંઘણા આકાર લઈ રહલે છે. � ને � ગાઉ 
આપેલ રજાિચ ી પ્રમાણે ઘણા બધા રહવેાસીઓ યા વસે છે. તથા આ િવ તારમા ંભાયલી ગામના લોકો પણ 
રહવેાસી છે. તેઓની બાગબગીચાની જ રીયાત પર વે વડુાની ટી.પી. કીમ ૧ � ને ૪ મા ં દશાર્વેલ  
ગાડર્ન/બગીચા માટે ના ૪ (ચાર) લોટ � ને પોલીસ ટેશનના ઉપયોગ માટે સરકાર ી વારા ડ્રાફટ ટે  
મજુંર કરેલ નગર રચના યોજના ન.ં૫ મા ંદશાર્વેલ જાહરે હતે ુ૨ (બે) લોટોની માગંણી ભાયલી ગ્રામ પચંાયત 
વારા તા. ૧૬/૦૮/૨૦૧૮ ના ંપત્રથી ગ્રામ પચંાયતના ઠરાવ સહ કરેલ છે મા ંભાયલી ગ્રામ પચંાયત 
વારા ગાડર્ન/બગીચા તથા પોલીસ ટેશન નુ ંઆયોજન કરવા માટે ભાયલી ગ્રામ પચંાયત ને માપણી કરી, 
હદ બતાવી, ગ્રામ પચંાયતને આ િવ તારનો કોપ રેશનમા ંસમાવેશ ન થાય યા ંસધુી ફાળવવા વડુાને િવનતંી 
કરતો ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં૧૧/૪ તા. ૧૩/૦૮/૨૦૧૮ થી ભાયલી ગ્રામ પચંાયત વારા કરેલ હોવાની જાણ કરેલ 
છે. ટી.પી. કીમ ન.ં૫ હાલ મસુ ા પ મજુંર હોઈ જાહરે હતેનુા લોટોના કબજા મળી શકે તેમ નથી તથા 
બાગબગીચા માટે સચૂવેલ ચાર લોટો હાલ વડુા ના કબજામા ંછે.  હાલ પડતર છે. મા ંદબાણ થવા સભંવ 
હોઈ. ગ્રામ પચંાયત બાગબગીચા બનાવી તેની જાળવણી કરવા માટે તૈયાર હોઈ આ િવ તાર કોપ રેશનમા ં
ભળે યા ંસધુી ગ્રામ પચંાયત ને ફાળવી આપવાથી વડુાને આ લોટોને સાચવવાનો પ્ર  હલ થાય તેમ છે. 
તથા લોકોને પણ સવલત મળે તેમ છે.   

આથી, ભાયલી ગ્રામ પચંાયત ને વડુા િવ તારના ટી.પી. કીમ ૧ � ને ૪ ના ગાડર્ન/બગીચા માટે  
મકુરર થયેલ ૪ (ચાર) લોટ ગાડર્ન/બાગબગીચાના જ ઉપયોગ કરવા જ રી શરતો સહ ગ્રામ પચંાયત ને 
ફાળવવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠક સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય � થેર્ રજુ થતા 
િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી મા ંનગર રચના યોજનાના સપં્રા ત થયેલ ગાડર્ન ના લોટને  તે ગ્રામ 
પચંાયત િવકાસ કરવા માટે લેવા તૈયાર હોય તો વડોદરા મહાનગર સેવાસદનમા ંઆ િવ તાર ભળે યા ંસધુી 
� થવા પાચં વષર્  પહલેા હોય તેટલા સમય માટે  તે ગ્રામ પચંાયતને ફાળવવા હરકત સરખ ુનથી તેમ 
સવેર્ બોડર્ સ ય ીઓનુ ંમતં ય હત ુઆથી તે પર વે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
 
ÄÓâÕ »ýÑâï» (2510) ð વડુા િવ તારમા ંમો  ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ ના ફાઈનલ લોટ ન.ં ૧૦૬ તથા 
ટી.પી. કીમ ન.ં ૪ ના ફાઈનલ લટ ન.ં ૨૧, ૧૯, ૨૪ વાળી ગાડર્ન/બગીચા તરીકે વડુાને સપં્રા ત થયેલ 
જમીનો વડુાના માિલકી હકો તથા વાિણજય હક્કો � બાિધત રાખી આ િવ તાર વડોદરા મહાનગર પાિલકા ની 
હદમા ંભળે યા ંસધુી � થવા પાચં વષર્ સધુી  પહલેા હોય યા ંસધુી ભાયલી ગ્રામ પચંાયતને બગીચા તરીકે 
િવકાસ કરી જાળવણી કરવા સ પવા તથા તે અંગે કરવાની થતી આગળની કાયર્વાહીની સમક્ષ મખુ્ય કારોબારી 
� િધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ   
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ુ  દા નબંર (૧૬) વડુા િવ તારમા ંમો  ભાયલી ગ્રામ પચંાયત ને ઘન કચરા ના િનકાલ માટે 

ઈ-રીક્ષા આપવા બાબત. 
 

 વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા મો  ભાયલી િવ તારમા ંતબક્કાવાર કુલ પાચં 
નગર રચના યોજના બનાવવામા ંઆવેલ છે. જયારે � ય એક નગર રચના યોજના આયોજન 
હઠેળ છે. વડુા વારા બનાવેલ પાચં નગર રચનાઓ પૈકી ચાર નગર રચના યોજનાઓ ભાયલી 
ટી.પી. કીમ ન.ં ૧,૨,૩ � ને ૪ સરકાર ી વારા પ્રારંભીક/આખરી મજુંર કરેલ છે. મા ંવડુા 
વારા � મલીકરણના ભાગ પે � રજદારોના ફાઈનલ લોટોના લેવડ દેવડની કામગીરી પણુર્ 
કરેલ છે. ટી.પી. કીમના રોડના પઝેશનો મેળવી કાપેર્ટ રોડની કામગીરી પણુર્ કરેલ છે તથા 
હાલમા ંડ્રેનેજ લાઈનની કામગીરી પણ કરવામા ંઆવેલ છે. જયારે સરકાર ી વારા ડ્રાફટ ટે  
મજુંર કરેલ નગર રચના યોજના ન.ં૫ મા ંપણ ટી.પી. કીમના રોડના પઝેશનો મેળવી તેમા ંડ્રેનેજ 
લાઈન તથા કાપેર્ટ રોડની કામગીરી પ્રગતીમા ં છે. આમ ભાયલી િવ તારમા ંતબક્કાવાર પાચં 
નગર રચના યોજના બનાવવા કારણે તથા તેના � મલીકરણની કામગીરી થવાના કારણે આ 
િવ તારનો ખબુજ સુદંર � ને ઝડપી િવકાસ થયેલ છે. મા ટેનામે ટ ટાઈપ, લો-રાઈઝ, હાઈ-
રાઈઝ તેમજ પેશીયલ ટ્રકચર ટાઈપના િબ ડીંગો ખબુજ મોટા પ્રમાણમા ંબનેલ છે. આ ઉપરાતં 
આ િવ તારમા ંનામાકંીત કુલો, કોલેજો તથા હો પીટલો પણ ડેવલોપ થયેલ છે. ઘણા મ ટી લેક્ષ 
મોલ પણ આ િવ તારમા ંઘણા આકાર લઈ રહલે છે. � ને � ગાઉ આપેલ રજાિચ ી પ્રમાણે ઘણા 
બધા રહવેાસીઓ યા વસે છે. તથા આ િવ તારમા ંભાયલી ગામના લોકો પણ રહવેાસી છે. સદર 
ભાયલી ગ્રામ પચંાયત િવ તાર � ને વડુાની ટી.પી. કીમ ૧ થી ૫ ના િવ તારમા ંઘણો બધો ઘન 
કચરો એકત્રીત થતો હોવાથી તેના િનકાલ માટે ભાયલી ગ્રામ પચંાયત વારા ૧૦ ઈ-રીક્ષા 
ફાળવી આપવાની રજુઆત વડુાને મળેલ છે. ઘન કચરાના િનકાલ માટે તે રહવેાસીઓ વારા 
પણ વારંવાર રજુઆત કરવામા ંઆવે છે. આથી તેઓની માગંણી પર વે � તે્રથી ઘન કચરાના 
િનકાલ માટે ઈ-રીક્ષા ની જોગવાઈ કરવાની બાબતે � તે્રથી વી.એમ.સી મા ં તપાસ કરતા 
વી.એમ.સી મા ંઈ-રીક્ષા નો ઉપયોગ થઈ રહલે હોઈ તે મજુબની ૧ (એક) ઈ-રીક્ષા માટે . 
૧,૬૯,૨૦૦/- (અંકે િપયા એક લાખ � ગણોિસ ેર હજાર બસો પરુા) ખચર્ થાય તેમ છે. આથી 
૧૦ ઈ-રીક્ષા માટે . ૧૬,૯૨,૦૦૦/- (અંકે િપયા સોળ લાખ બાણુ ંહજાર પરુા) ટલો ખચર્ વડુા 
વારા કરવાનો થાય. આ ઈ-રીક્ષા ઓની મરામત � ને િનભાવણી ની કામગીરી ભાયલી ગ્રામ 
પચંાયત વારા કરવા તેઓ ના ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં૧૧/૫ મા ંતા.૧૩/૦૮/૨૦૧૮ થી નક્કી કરેલ 
હોવાની જાણ કરેલ છે. આથી . ૧૬,૯૨,૦૦૦/- (અંકે િપયા સોળ લાખ બાણુ ંહજાર પરુા) ના 
ખચેર્ ભાયલી ગામ તથા વડુાની ટી.પી. કીમ ૧ થી ૫ નગર રચના યોજનાઓમા ંવસતા રિહશો 
માટે ઘન કચરાના િનકાલની સિુવધા માટે ૧૦ ઈ-રીક્ષા આપવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠક સવર્ 
સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા � થેર્ તથા િનણર્ય અંગે વડુા બોડર્ સમક્ષ રજુ થતા િવગતવાર 
ચચાર્ કરવામા ંઆવી તથા વ છતા � િભયાન અંતગર્ત વડુા િવ તારમા ંઘન કચરાના િનકાલની 
યવ થા હોવી જોઈએ તેમ તથા ગ્રામ પચંાયત ઈ-રીક્ષા થી કચરો એકઠો કરી િનકાલ કરવાની 
જવાબદારી સભંાળવા તૈયાર હોયતો આવી ઈ-રીક્ષા આપવા હરકત સરખ ુ નથી તેમ સવર્ 
સ ય ીઓનુ ંમતં ય હત ુઆથી તે પર વે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2511) ð વડુા િવ તારમા ંમો  ભાયલીમા ંઆવેલ રહણેાકં ટી.પી./નોન ટી.પી િવ તારોના 
રોજ બરોજના ઘન કચરાના િનકાલ માટે ભાયલી ગ્રામ પચંાયત વારા મરામત � ને જાળવણી 
શરતે ૧૦ ઈ-રીક્ષા ખરીદીને ફાળવણી કરવા તથા તે અંગે આગળની કરવાની થતી સમગ્ર 
કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી � િધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  
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મઘુ્ દા નબંર (૧૭) વડુા િવ તારમા ં મો  ભાયલી ખાતે આવેલ નગર રચના યોજનામા ં
એલ.ઈ.ડી. ટ્રીટ લાઈટની સિુવધા આપવા બાબત.  

  
વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા મો  ભાયલી િવ તારમા ં તબક્કાવાર કુલ પાચં 

નગર રચના યોજનાઓ બનાવવામા ંઆવેલ છે. જયારે � ય એક નગર રચના યોજના આયોજન 
હઠેળ છે. વડુા વારા બનાવેલ પાચં નગર રચનાઓ પૈકી ચાર નગર રચના યોજનાઓ ભાયલી 
ટી.પી. કીમ ન.ં ૧, ૨, ૩ � ને ૪ સરકાર ી વારા પ્રારંભીક/આખરી મજુંર કરેલ છે. મા ંવડુા 
વારા � મલીકરણના ભાગ પે � રજદારોના ફાઈનલ લોટના લેવડ દેવડની કામગીરી પણુર્ કરેલ 
છે, ટી.પી. કીમના રોડના પઝેશનો મેળવી કાપેર્ટ રોડની કામગીરી પણુર્ કરેલ છે તથા હાલમા ંતેમા ં
ડ્રેનેજ લાઈનની કામગીરી પણ કરવામા ંઆવેલ છે. જયારે સરકાર ી વારા ડ્રાફટ ટે  મજુંર કરેલ 
નગર રચના યોજના ન.ં૫ મા ં ટી.પી. કીમના રોડના પઝેશનો મેળવી તેમા ં ડ્રેનેજ લાઈન તથા 
કાપેર્ટ રોડની કામગીરી પ્રગતીમા ં છે. આમ ભાયલી િવ તારમા ં તબક્કાવાર પાચં નગર રચના 
યોજના બનવાના કારણે તથા તેના � મલીકરણની કામગીરી થવાના કારણે આ િવ તારનો ખબુજ 
સુદંર � ને ઝડપી િવકાસ થયેલ છે. મા ટેનામે ટ ટાઈપ, લો-રાઈઝ, હાઈ-રાઈઝ તેમજ પેશીયલ 
ટ્રકચર ટાઈપના િબ ડીંગો ખબુજ મોટા પ્રમાણમા ંબનેલ છે. આ ઉપરાતં આ િવ તારમા ંનામાકંીત 
કુલો, કોલેજો તથા હો પીટલો પણ ડેવલોપ થયેલ છે. મ ટી લેક્ષ મોલ પણ આ િવ તારમા ંઘણા 
આકાર લઈ રહલે છે. આમ ઝડપી � ને સુદંર િવકાસના કારણે ધીમે ધીમે ખબુજ વ તી વધી રહલે 
છે. વડુા વારા આ િવ તારમા ંરોડ સકર્લ તથા ગાડર્નના ડેવલોપમે ટની કામગીરી પણ હાથ ધરેલ 
છે. પરંત ુ ટ્રીટ લાઈટના � ભાવે આ િવ તારમા ંખબુજ મુ કેલીઓ પડે છે. રોડ પર એકસીડ ટ પણ 
ઘણા થાય છે તથા રાતે્ર ચોરી થવાનો ભય વધ ુ રહ ે છે. આ સજંોગોમા ંઆ િવ તારમા ં ટ્રીટ 
લાઈટોની ખબુજ તાતી જ રીયાત છે. વડુા વારા આ અંગે � ગાઉ િવિવધ આયોજનો િવચારેલ 
હતા. પરંત ુઆ સિુવધાઓ ઉભી કયાર્ બાદ તેમા ંમે ટેન સની કામગીરી તથા તેના દર માસે આવતા 
લાઈટ બીલો ભરવાની કામગીરી વડુા કરી શકે તેમ ન હોવાથી તેનો � મલ કરેલ છે. હાલમા ં
સરપચં ી, ભાયલી ગ્રામ પચંાયત તથા તેના સ યો વારા આ સિુવધાઓ આપવા માટે રજુઆત 
કરેલ તેમા ંવડુા આ સિુવધાઓ ઉપલ ધ કરી આપે તો તેની યારબાદ તેની િનભાવણી તથા લાઈટ 
બીલ ભરવાની તમામ જવાબદારી તેઓ લેવા તૈયાર છે તે મજુબની રજુઆત કરેલ છે તથા તે અંગે 
� તે્રની કચેરીમા ં બ  થયેલ મીટીંગમા ં પણ સમંતી આપેલ છે. આ સજંોગોમા ંભાયલીના આ 
િવ તારોમા ંએલ.ઈ.ડી. ટાઈપની ટ્રીટ લાઈટ નાખવાની કામગીરી માટે તથા તેનો પ્રો કટ તૈયાર 
કરવા માટે વડુાની હાલની પેનલના ક સલટ ટ મે.જયેશ.એ.દલાલને સ પવા અંગેનો મો ો વડુા 
બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૩૨ તા. ૧૦/૦૫/૨૦૧૭ ના ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં૨૪૨૦ મા ંઠરા યા � નસુાર ટ્રીટ 
લાઈટ નાખવાની કામગીરીનો પ્રો કટ તૈયાર કરવા માટે વડુાની હાલની પેનલના ક સલટ ટ મે. 
જયેશ એ. દલાલ ને કામગીરી સ પવામા ંઆવેલ છે. ભાયલી ટી.પી.ન ં૧ થી ૫ તથા વાસણા-
ભાયલી ૨૪ મીટર રોડ મા ં ટ્રીટ લાઈટની સવુીધા આપવા ક સલટ ટના પ્રો કટ રીપોટર્ મજુબ 
.૧૧,૨૦,૦૦,૦૦૦/- (અંકે િપયા � ગીયાર કરોડ વીસ લાખ પરુા) ના ખચર્નો ડી.પી.આર રજુ 
કરી વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં૨૩૩ તા. ૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ના ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં૨૪૪૪ થી થનાર ખચર્ને 
સૈ ધાિંતક મજુંરી આપેલ હતી. પરંત ુઆ કામગીરી (EESL) એનજીર્ એફીસીય ટ સવીર્સ લી. પાસે 
કરાવવા તથા તેઓ ન કરે તો વડુા વારા કરાવવા ઠરાવ થયેલ હતો. આ અંગે EESL નો સપંકર્ 
કરતા તેઓ વારા શહરેી િવ તારમા ંઆવી કામગીરી કરતા ન હોવાનુ ંજણાવેલ હત ુ યારબાદ આ 
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િવ તારમા ંપરેુપરુો િવકાસ થયેલ ન હોઈ જ ર જણાય યા ંજ કામગીરી કરાવી ખચર્ ઓછો કરવા 
ક સલટ ટ પાસે ફકત િવકસીત િવ તાર પરુતો સવેર્ કરાવી હાલના સમયમા ંજ રીયાત હોય તેવા 
ર તાઓ પર જ ટ્રીટ લાઈટનુ ંઆયોજન કરવા નવેસરથી ડી.પી.આર તૈયાર કરાવેલ છે. નો 
લગભગ .૪,૦૧,૯૮,૮૯૫/- (અંકે િપયા ચાર કરોડ એક લાખ � ાણુ ંહજાર આઠસો પચંાણુ ંપરુા) 
ખચર્ થવા સભંવ છે. ટ્રીટ લાઈટ અંગેની કામગીરી ઈલેકટ્રીકલ એ જીનીયરીંગને લગત હોઈ વડુા 
કચેરીમા ંઆ પ્રકારનો કોઈ એકસપટર્ ટાફ ન હોઈ આવી કામગીરી સરકાર ી ના માગર્ � ને મકાન 
િવભાગના થાિનક ઈલેક્ટ્રીકલ સબડીવીઝન પાસે કરાવવી વધ ુયોગ્ય રહ ેઆથી આ કામગીરી ની 
મજુંરી અંગે તથા સરકાર ીના માગર્ � ને મકાન િવભાગના થાિનક ઈલેકટ્રીક સબડીવીઝન મારફત 
કરાવવાનો મુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય � થેર્ વડુા બોડર્ સમક્ષ રજુ થતા 
ભાયલી િવ તારની ટી.પી. કીમોમા ંખબૂ ઝડપથી િવકાસ થયેલ છે. આથી મખુ્ય ર તાઓ પર ટ્રીટ 
લાઈટની સિુવધા � યતં જ રી છે. ભાયલી ગ્રામ પચંાયત વારા મરામત � ને જાળવણી માટે 
ઠરાવ રજુ કરેલ છે. તથા સરકાર ીના માગર્ � ને મકાન િવભાગ વારા ટ્રીટ લાઈટ સિુવધાની 
કામગીરી કરી આપવા તૈયારી દશાર્વેલ હોઈ તેઓ મારફત ટ્રીટ લાઈટની સિુવધાની કામગીરી 
કરાવવા હરકત સરખ ુનથી આથી થાભંલા પર જાહરેાતના હક્કો � બાિધત રાખી કાયર્વાહી કરવાની 
રહ.ે તેમ સવર્ સ ય ીઓની સવર્ સમંતી હતી આથી તે પર વે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
 
ÄÓâÕ »ýÑâï» (2512)  : વડુા િવ તારમા ંમો  ભાયલીની નગર રચના યોજના ન.ં ૧ થી ૪ ના મખુ્ય 
ર તાઓ પર એલ.ઈ.ડી. ટ્રીટ લાઈટની સિુવધા માટે થનાર ખચર્ને સૈ ધાિતંક મજુંરી આપવા તથા 
આ કામગીરી સરકાર ી માગર્ � ને મકાન િવભાગના ઈલેક્ટ્રીક િવભાગ મારફત કરાવવા � ને 
લાઈટના થાભંલા પર જાહરેાતના હક્કો વડુા પાસે � િવિધત રાખી ભાયલી ગ્રામ પચંાયતને મરામત 
� ને જાળવણી માટે સ પવા � ને તે અંગે કરવાની થતી સમગ્ર કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી 
� િધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ   
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મઘુ્ દા નબંર (૧૮) ભાયલી ટી.પી. કીમ.ન.ં૫ થી સિમયાલા તળાવ સધુી જતી કાસંને પાકી 
કાસં બનાવવા બાબત. 

 
 વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ થી ૫ મા ંડ્રેનેજ તથા 
ર તા બનાવવાની કામગીરી મ મ જમીનના પઝેશન મળે તેમ તેમ પણુર્ કરવામા ંઆવેલ છે, 
� ને  જમીન ના પઝેશન મળયા નથી તેની કામગીરી બાકી છે. તદઉપરાતં ભાયલી 
ટી.પી. કીમ ન.ં૫ મા ંભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ થી ૫ ના ડ્રેનેજ નેટવકર્ના મલીનજળ ને શુ ધ 
કરવા માટે એસ.ટી.પી બનાવવાની કામગીરી પ્રગિત હઠેળ છે.  

ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૫ મા ંબની રહલે એસ.ટી.પી મા ંમલીન જળના શુ ધીકરણ બાદ 
શુ ધ કરેલ પાણીનો િનકાલ હાલની હયાત ભાયલી થી સિમયાલા તરફ જતી કાચી કાસંમા ં
કરવાનો થતો હોવાથી ભિવ યમા ંમલીનજળના િનકાલમા ં� વરોધ ન આવે તે માટે હયાત કાસંને 
રીસેકસનીંગ કરી કાસંની બ ે સાઈડની િદવાલો પાક્કી કરવા િહતાવહ છે. હાલની િ થતીએ આ 
કાસંમા ંઉપરવાસના કુલ-૨૨ ગામોનુ ંવરસાદી પાણી પસાર થાય છે. કાચા કાસંને કારણે વરસાદી 
સીઝન દર યાન કાસંનુ ંપાણી બહાર ઉભરાય છે. તે યાને લેતાજો આ કાસંને પાક્કી બનાવવામા ં
આવે વરસાદની સીઝનમા ંપાણી સરળતાથી વહી જાય � ને પાણી ઉભરાય નહી. આથી ભાયલી 
ટી.પી. કીમ ન.ં ૫ થી સિમયાલા તળાવ સધુી ના કાસં ને પાકો કાસં બનાવવો જ રી હોઈ, 
ડી.પી.આર બનાવવા માટેની કામગીરી કરવા � ગાઉ ટે ડર થી નક્કી થયેલ વડુા ના એ પેનલ 
ક સલટ ટ ી જયેશ એ. દલાલ સરુત, વારા બીલ કાસંની કામગીરી કરેલ હોઈ આ કામગીરી 
સ પવા તથા આ કામગીરી અંગે થનાર ખચર્ને સૈ ધાિંતક મજુંરી આપવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ 
બેઠક સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય � થેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ 
િવચારણા કરવામા ંઆવી તથા આ કાસં માથંી ઉપરવાસનુ ંવરસાદી પાણી પસાર થાય છે. તથા 
આ કાસં મારફત ભાયલી એસ.ટી.પી નુ ંસિુ ધકરણ કરેલ પાણી પસાર કરવાનુ ંપણ આયોજન 
હોઈ સિમયાલા તળાવ સધુી કાસંને ઉંડો � ને પહોળો કરવા તથા બ ે બાજુની િદવાલો પાકી 
કરવા સિહતની કામગીરી કરવા હરકત સરખ ુનથી તેમ તથા આ કામગીરી વડુાની એ પેન ડ 
એજ સી જયેશ એ. દલાલ ને સ પવા સવર્ સ ય ીઓનુ ંમતં ય હત.ુ વધમુા ં � ગાઉ વડુા બોડર્ 
બેઠક ન.ં૨૩૬ મા ંઠરાવ ન.ં૨૪૯૫ થી બીલ કાસંને સાફ-સફાઈ કરાવવા ઠરાવ થયેલ છે. પરંત ુ
આ કાસંનો લગભગ ૨૧૦ મીટરનો ભાગ પણ રીસેકસનીંગ કરી પાકો કરવાની જ રીયાત હોઈ તે 
કામગીરી પણ કરવા સવર્ સમંિત હતી. આથી તે પર વે સવર્નુમંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  
 
ÄÓâÕ »ýÑâï» (2513)  : ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૫ થી સિમયાલા તળાવ સધુી કાસંને તથા બીલ 
ગામ ખાતેના ૨૧૦ મીટરના કાચા કાસંને રીસેકસનીંગ કરી કાસંને પાકો કરવાની કામગીરીને 
સૈ ધાિંતક મજુંરી આપવા તથા પી.એમ.સી તરીકે વડુાના એ પેન ડ એજ સી પૈકી ી જયેશ એ. 
દલાલ ને નક્કી કરી ડી.પી.આર બનાવવાની કામગીરી સ પવા તથા તે અંગે આગળની કરવાની 
થતી સમગ્ર કાયર્વાહીની સમક્ષ મખુ્ય કારોબારી � િધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ         
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ુ  દા નબંર (૧૯) : વડુા િવ તારમા ંપાણી તથા સએુઝ સી ટમની કામગીરી માટે િનયકુ્ત કરેલ ક સલટ ટ 
Sai Consulting Engineers Pvt.Ltd. ના rate revision તથા સએુજના ંકામોની સમય 
મયાર્દા બાદના વધારાના સમયગાળા માટે માિસક ધોરણે વધારાનુ ંચકુવણુ ંઆપવા 
બાબત. 

 
ઉપરોક્ત િવષયે દિશર્ત કામોના કાયર્ આદેશ વડુા િવ તારમા ંપાણી તથા સએુઝ સી ટમની કામગીરી ફેઝ 

વાઈસ કરવા ક સલટ ટ (Sai Consulting Engineers Pvt.Ltd.) ને સ પવામા ંઆવેલ છે. યારબાદ ક સલટ ટ 
વારા rate revision તથા સએુજના ં કામોની સમય મયાર્દા ઉપરાતંના ંવધારાના ંસમયગાળા માટે માિસક 
ધોરણે વધારાનુ ંચકુવણુ ંમગંાવવામા ંઆવતા, તે અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૩૨ મા ંરજુ કરાવવામા ં
આવેલ, મા ંસવાર્નમુતે ઠરાવ ન.ં ૨૪૧૯ મા ંવડુા બોડર્ના સવર્ સ ય ીઓએ ચચાર્-િવચારણા કરી પાણી-
ડે્રનેજની કામગીરી માટેના ંક સલટ ટ Sai Consulting Engineers Pvt.Ltd. (Systa Group) ની (૧) rate 
revision ની માગંણી મા ય રાખવી નહી � ને ડે્રનેજની ચાલ ુકામગીરી િસવાયની નવી કામગીરી કરાવવા માટે 
નવેસરથી ટે ડર આમતં્રીત કરી, ક સલટ ટ નક્કી કરવા તથા (૨)  કામમા ંતેઓને કાયર્આદેશ આપેલ હોય 
તેવા કામો માટે  તે કામનો Execution Services નો ૧૫ માસનો સમયગાળો પણુર્ થયેલ હોય/થાય યારથી 
સપુરિવઝન ચા  પેટે . ૩,૮૭,૦૦૦/- (ત્રણ લાખ સી યાસંી હજાર પરુા) પ્રિત માસ, માિસક ધોરણે વધારાના ં
માગંણી પર વે મખુ્ય કારોબારી � િધકારી ીને ક સલટ ટ સાથે પરામશર્ કરી સપુરિવઝન ચા ની રકમ નીયત 
કરવાની સઘળી સ ા આપવામા ંઆવી, � ને પરામશર્ બાદ  રકમ િનયત કરવામા ંઆવે તે � ને તે અંગેના 
થનાર ખચર્ � ને ચકુવણાની સઘળી સ ા મખુ્ય કારોબારી � િધકારી ી, વડુાને સવાર્નમુતે સ પવામા ંઆવેલ છે.  

“  કામનો Execution Services નો ૧૫ માસનો સમયગાળો પણુર્ થયેલ હોય/થશે, યાર બાદના ં
વધારાના ંસમયગાળાના સપુરિવઝન પેટે .૩,૮૭,૦૦૦/- (ત્રણ લાખ સી યાસંી હજાર પરુા) પ્રિતમાસ/પ્રિત 
પ્રો ક્ટ ની માગંણી” બાબતે તા.૨૩/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ પરામશર્ કરતા કામનો Execution Servicesનો ૧૫ 
માસનો સમયગાળો પરુો થાય તે બાદના ંવધારાના ંસમયગાળાના સપુરિવઝન પેટે .૨,૫૨,૦૦૦/- (બે લાખ 
બાવન હજાર પરુા) પ્રિત માસ/પ્રિત પ્રો ક્ટ + પ્રવતર્માન ટેક્સીસ � ને તેની � મલવારી/� સર 
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી, કરવાનુ ં ક સલટ ટ ી સાથે િનયત કરવામા ંઆવેલ છે. સદર બાબતની સહમતી 
ક સલટ ટ વારા આપેલ છે. સદર બાબતના � મલીકરણ � થેર્ વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં૨૩૪ તા. ૧૩/૧૦/૨૦૧૭ 
ની બેઠકમા ં રજુ કરવામા ંઆવતા ઠરાવ ન.ં ૨૪૫૨ થી વડુા બોડર્ બેઠકના ંસવર્સ યો ી વારા સવાર્નમુતે 
બહાલી આપવામા ંઆવેલ છે.  પર વે Sai Consulting Engineers Pvt.Ltd. વારા બીલો રજુ થતા એ 
બાબત યાને આવેલ હતી કે આ પ્રકારની યવ થા લાબંા સમય સધુી ચાલ ુરાખવાથી ઓથોરીટીને નકુશાન 
થાય તેમ છે.  

તે સમયે આવી યવ થા કેટલા સમય માટે ચાલ ુરાખવી તે નક્કી થયેલ ન હોઈ ક સલટ ટ ી ને 
� ગાઉની દરખા તમા ંફેરફાર કરવા માટે જાણ કરતા તેઓ સાથે તા.૦૯/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ બેઠક કરી જ રી 
ચચાર્ િવચારણા કરી યાજબી દરખા ત રજુ કરવા જણાવેલ હત.ુ  પર વે તેઓ વારા આપેલ દરખા તની 
િવગતો નીચે મજુબ છે. 
(૧) સમા-દુમાડ-વેમાલી ખાતે નાખવા મા ંઆવેલ UGD નેટવકર્ના સપુરિવઝનની કામગીરી પેટે   

ા.૨,૫૨,૦૦૦/- (અંકે િપયા બે લાખ બાવન હજાર પરુા) ને બદલે ા.૧,૫૦,૦૦૦/- (એક 
લાખ પચાસ હજાર પરુા) પ્રિતમાસ ચકુવવા  યવ થા તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ સધુી જ ચાલ ુ
રાખવી. 

(૨) ભાયલી ટી.પી.૫ ખાતે બનાવવામા ં આવી રહલે ૫ એમ.એલ.ડી એસ.ટી.પી ના કામના 
સપુરિવઝન માટે � ફ ડેબલ હાઉસીંગ મીશન વારા PMC માટે નક્કી કરેલ ટોટલ પ્રો કટ  
કો ટના ૧.૪૯%+પ્રવર્તમાન ટેક્ષ સાથેની સપુરિવઝન ફી આપવી તથા આ દરો 
તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૯ સધુી રાખવી � ને કામગીરી પણુર્ ન થાય તો યાર બાદ રેટ રીવીઝન 
કરવાન ુરહ.ે 
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(૩) ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૦૧ થી ૦૫  ખાતે નાખવામા ંઆવેલ UGD તથા વડુાના પવુર્ િવ તાર 
(ઈ ટનર્ ડે્રનેજ પ્રો કટ)મા ં નાખવામા ંઆવેલ UGD ની કામગીરી તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ બાદ 
સપુરિવઝનની કામગીરી પણુર્ ગણી યા ંસધુી .૨,૫૨,૦૦૦/-(અંકે િપયા બે લાખ બાવન હજાર 
પરુા) પ્રિતમાસને બદલે .૧,૫૦,૦૦૦/- (અંકે િપયા એક લાખ પચાસ હજાર પરુા) 
પ્રિતમાસ/પ્રિત પ્રો ક્ટ મજુબ ચકુવણુ ંકરવ.ુ 

(૪) � ગાઉ મજુંર કરેલ . ૨,૫૨,૦૦૦/- (અંકે િપયા બે લાખ બાવન હજાર પરુા) મજુબ એજ સી 
વારા િબલો રજુ થતા તે મજુબ  GST  ભરપાઈ કરેલ હોઈ GST  તફાવતની રકમન ુચકુવણુ ં
કરવુ.ં 
આમ, Sai Consulting Engineers Pvt.Ltd. ક સલટ ટની મુ ા ન.ં (૧) થી (૪) મા ંરજુ થયેલ 

દરખા તની તમામ િવગતો જોતા દરખા ત યાજબી જણાતી હોવાથી, વડુા બોડર્ની મજુંરી ની � પેક્ષાએ 
ગ્રાહય રાખવામા ંઆવેલ છે. આથી PMC ના દરો નક્કી કરવા માટે થયેલ ઉકત કાયર્વાહી ને બહાલી 
આપવા અંગે જ રી ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અંગેનો મુ ો. વડુા બોડર્ સમક્ષ રજુ થતા સમગ્ર િવગતો 
બોડર્ સ ય ીઓ સમક્ષ રજુ કરવામા ંઆવી તથા આ કામગીરીને ઘણો લાબંો સમય થયેલ છે તથા 
પી.એમ.સી એજ સી સાથે જ રી � ને પરૂતી વાટાઘાટોથી યાજબી ભાવ નક્કી કરવામા ંઆવેલ હોઈ, થયેલ 
કાયર્વાહીને બાહાલી આપવા હરકત સરખ ુનથી તેમ સવર્ સ ય ીઓનુ ંમતં ય હત ુઆથી તે અંગે નીચે 
મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  
 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2514) : વડુા િવ તારમા ં ડે્રનેજ સી ટમ તથા એસ.ટી.પી બનાવવા માટે િનયકુત કરેલ 
ક સલટ ટ સાઈં ક સલટ ટ એ જીનીયસર્ પ્રા.લી. ને િનયત સમય મયાર્દા બાદના વધારાના સમય ગાળા 
માટે ક સલટ ટની ફી પેટે ચકુવવા માટે મખુ્ય કારોબારી � િધકારી ી વારા િનયત કરેલ નીચેના દરોને 
વડુા બોડર્ વારા બહાલી આપવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ    
(૧)  સમા-દુમાડ-વેમાલી ખાતે નાખવા મા ંઆવેલ UGD નેટવકર્ ના સપુરિવઝનની કામગીરી પેટે 

.૨,૫૨,૦૦૦/- (અંકે િપયા બે લાખ બાવન હજાર પરુા) ને બદલે .૧,૫૦,૦૦૦/-(એક લાખ 
પચાસ હજાર પરુા)પ્રિતમાસ ચકુવવા તથા આ યવ થા તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ સધુી જ ચાલ ુ
રાખવી. 

(૨) ભાયલી ટી.પી.૫ ખાતે બનાવવામા ં આવી રહલે ૫ એમ.એલ.ડી એસ.ટી.પી ના કામના 
સપુરિવઝન માટે � ફ ડેબલ હાઉસીંગ મીશન વારા PMC માટે નક્કી કરેલ ટોટલ પ્રો કટ  
કો ટના ૧.૪૯% + પ્રવર્તમાન ટેક્ષ સાથે ની સપુરિવઝન ફી આપવી તથા આ દરો 
તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૯ સધુી મા ય રાખવા � ને કામગીરી પણુર્ ન થાય તો યાર બાદ રેટ રીવીઝન 
કરવાન ુરહ.ે 

(૩) ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૦૧ થી ૦૫  ખાતે નાખવામા ંઆવેલ UGD તથા વડુા ના પવુર્ િવ તાર 
(ઈ ટનર્ ડે્રનેજ પ્રો કટ) મા ં નાખવામા ંઆવેલ UGD ની કામગીરી તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ બાદ 
સપુરિવઝન ની કામગીરી પણુર્ ગણી યા ંસધુી .૨,૫૨,૦૦૦/- (અંકે િપયા બે લાખ બાવન 
હજાર પરુા) પ્રિતમાસ ને બદલે .૧,૫૦,૦૦૦/- (અંકે િપયા એક લાખ પચાસ હજાર પરુા) 
પ્રિતમાસ/પ્રિત પ્રો ક્ટ મજુબ ચકુવણુ ંકરવ.ુ  

(૪) � ગાઉ મજુંર કરેલ .૨,૫૨,૦૦૦/- (અંકે િપયા બે લાખ બાવન હજાર પરુા) મજુબ એજ સી 
િબલો રજુ થતા તે મજુબ  .૪.૫૯ લાખ GST ભરપાઈ કરેલ હોઈ GST તફાવતની રકમન ુ
ચકુવણુ ંકરવુ.ં 
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ુ  દા નબંર (૨૦) : ÑâëÁë áÃÔâÊÓâ Ö. Ìï. 48 ¼âÈëÌä ÑâËÕÌ½Ó ÈÉâ Ö.Ìï. 11, 14 Íì»ä »ë×ÕÌ½Ó 
ÕÖâÚÈÌâ ÍçÌð ÕÖÌ ÏâÏÈ. 
 

 

ÕçÅâ DÕâÓâ Ñâ.ÑçKÒÑïÝäÙäÌâ 15 ÑçDÊâÌâ »âÒô»ýÑ ÚëÄÛ áÃÔâÊÓâ ¼âÈë ÖÕëô Ìï.48 Ñâï 

æ.ÅÏlÒç.áëÖ. 458 (ÑâËÕÌ½Ó) áÌë ÖÕëô Ìï.11, 14 Íì»ä Ñâï æ.ÅÏlÒç.áëÖ.266(»ë×ÕÌ½Ó) 

áâÕâÖâëÌç áâÒâëÁÌ »Óä Õwâô 1999 Éä 2001 ÊÓmÒâÌ ÏâïË»âÑ »ÓëÔ ÚÈç. Èâ.28/08/2013 Ìâ ÓâëÁ 

ÑâËÕÌ½Ó ¼âÈë bÔâë» Ìï.10 áÌë 11 ËÓâ×Òä ÉÒëÔ. tÒâÓÏâÊ ÏnÌë ÒâëÁÌâÌâ bÔâë»ÖÌä ÅäÂâæÌ ÈÉâ 

sÃ÷»¿Ó ÅäÂâæÌ áë» ÖÓ¼ä ÚâëÒ áÌë ¿»âÖÇäÌâ áïÈë Ñ»âÌâëÑâï ÓäÃ÷âëÎäÃI½ ×»Ò Ì ÚâëÕâÌâ ÈâÓÇ 

áÌçÖïËâÌë ÈÑâÑ bÔí» Ìë ÈíÅä Ìâ¼ÕâÑâï áâÕëÔ ÚÈâ. ÁëÑâï ÑçÛ ÔâÐâÉäôáâëÌâ ÍçÌðÕÖÌÌâë ÍýSÌ 

éÍãsÉÈ ÉÈâ ÓâÁÒ ÖÓ»âÓÙäÌä Íä.Íä.Íä. ÑíÅëÔÌä ½âæÅ ÔâæÌ ÑçÁÏ áâÕâÖíÌçï ÏâïË»âÑ »ÓÕâ ÕçÅâ 

ÏíÅô ÏëÄ» Ìï. 228 Ñâï ÉÒëÔ ÄÓâÕ »ýÑâï» 2367 ÑçÁÏ ÖìâÉä áíÀä áíÎÓ Ó»Ñ Ìë½ëÃäÕ ÍýäÑäÒÑ 

#â.27,30,00,000/- áâÍÌâÓ(áëÔ-1) ÑâÌÕ ånÎýâsÃ÷»¿Ó Íýâ.Ôä., áÑÊâÕâÊÌë ÖíïÍÕâÌçï ÄÓâÕÕâÑâï 

áâÕëÔ ÚÈç. Áë ÍÓtÕë Èâ.17-12-2016 Ìâ ÓíÁ Èëáí ÖâÉë áë½ýäÑënÃ »Óä Õ»ô áíÅôÓ áâÍÕâÑâï áâÕëÔ 

ÚÈí. ÖÊÓ »âÑÌä ÖÑÒÑÒâôÊâ Èâ.16-10-2018 ÖçËä ÕçÅâ DÕâÓâ ÕËâÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë.ÖÊÓ ÍíÁë»Ã ÍèÇô 

ÉÕâÌâ áâÓë Àë. 

    ÖÊÓ ÑâËÕÌ½Ó ÍýíÁë»ÃÑâï Úâæ»íÃôÑâï Íä.áâæ.áëÔ.Êâ¼Ô ÉÒëÔ ÚÈä. ÁëÌâ 

Èâ.31/7/Ó014Ìâ ¿ç»âÊâ ánÕÒë Áë ÔâÐâÉäôáí ÚpÈâ ãÌÒãÑÈ ¿è»ÕÈâ Ì ÚíÒ ÈëÑÌë 3-ÑâÖÌä ÑçÊÈ 

áâÍä áÌë Ïâ»ä ÓÚëÔâ Ö¾Ûâ ÚpÈâ ÕÖçÔÕâ áÌë ÈëÑ »ÓÕâÑâï ãÌwÎÛ ÁâÒ ÈëÕâ ÔâÐâÉäôáíÌâ Ñ»âÌíÌä 

ÑâÔä»ä ÓÊ »Óä, ÈëÌë áâÁ Íý»âÓÌâ æÅÏlÒçáëÖ ÔâÐâÉäôáíÌë ÕÈôÑâÌ ÍÝíÑâï ÁâÚëÓâÈ áâÍä ÎâÛÕÇä 

»ÓÕä ÈëÑ ¿è»âÊí áâÍÔ ÚÈí. ÈëÌâ áÌçÖïËâÌë ÕçÅâ DÕâÓâ ÑâËÕÌ½Ó ÈÉâ »ë×ÕÌ½ÓÌâ ÑçÛ Ñ»âÌ ÑâÔä»í 

»ë ÁëáíÌâ áí½wÃ-Ó014 ÖçËäÌâ ¿ç»ÕÕâÍâÝ ÚpÈâ Ïâ»ä ÓÚëÔ  ÚíÒ Èë ÈÑâÑÌë ÑâÖä» ÚpÈâÌä ÖïÍçÇô 

Ó»Ñ, ÁâÚëÓâÈ ÍýãÖDË ÉÒâÌä ÈâÓä¼Éä ÝÇ ÑâÖÑâï ÕçÅâÑâï ÁÑâ »ÓâÕÕâ Èâ. 11/08/Ó014 Ìâ ÓíÁ 

ÕÅíÊÓâÌâ sÉâÌä» ÊìãÌ» á¼ÏâÓíÑâï ÍýãÖDË »ÓâÒëÔ ÚÈä. ÁëÑâï ÑçÊÈÌä áïÊÓ 76 ÅäÎílÃÓíáë ÍâÀÔä 

Ïâ»ä Ö¾Ûä Ó»ÑÌâ ÚpÈâÌä Ó»Ñ ÐÓÍâæ »ÓëÔ ÚÈä. ÁÒâÓë »ë 89 vÒã»Èáíáë ÚpÈâÌä Ó»Ñ Ì ÐÓÈâ 

ÈëÑÌë ÅäÎílÃÓ ÈÓä»ë ÁâÚëÓ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ ÚÈâ. áâ éÍÓâïÈ ÖÊÓ ÓäÃ ÍäÃä×Ì (Íä.áâæ.áëÔ.) Ìâ 

Èâ.31/7/Ó014 Ìâ ¿ç»âÊâÑâï ÌâÑÊâÓ ½çÁÓâÈ Úâæ»íÃô DÕâÓâ ÕçÅâáë ¿ç»âÊâÌä ÈâÓä¼ ÍÚëÔâ Áë »íæ 

Ñ»âÌíÌâ ÌâÑ Ã÷ânÖÎÓ »ÓëÔâ ÚíÒ ÈëÌë ÑânÒ Óâ¼ä ¿ç»âÊâÌä ÈâÓä¼Éä ÕçÅâáë ÚÕë ÍÀä áâ Íý»âÓÌä 

»íæÍÇ Ã÷ânÖÎÓ áÓ‘ ÑânÒ Óâ¼Õä ÌÚä áÌë »íæÍÇ ÔâÐâÉäôÌë áâ Íý»âÓë Õë¿âÇ ÉÒëÉä ÌâÑÎëÓ »Óä 

áâÍÕçï ÌÚä áÌë Î»È ÑçÛ Ñ»âÌ ÑâÔä»Ìâ »âÒÊëÖÓÌâ ÕâÓÖíÌë Á áâ Íý»âÓÌâ ÌâÑÎëÓ »Óä áâÍÕâ 

ÄÓâÕÕâÑâï áâÕëÔ ÚÈçï. áâÑ, ÚÕë ÑâËÕÌ½Ó/ »ë×ÕÌ½ÓÌâ áÌç»ýÑë 4Í8 ÈÉâ Ó66 Éæ »çÔ-7Ó4 

ÔâÐâÉäôáí Íì»ä 246 ÔâÐâÉäôáí ÅäÎílÃÓ ÉÈâï »çÔ-477 ÑçÛ ÔâÐâÉäôáí Ïâ»ä ÓÚë Àë. ÁëáíÌë ÌÕäÌ 

áâÕâÖÌä ÎâÛÕÇä »ÓÕâÌä ÉâÒ Àë. ÕËçÑâï á½âé ÁçÌâ ãÏlÅäï½Ñâï Õë¿âÇÉä ÔäËëÔ »çÔ 15 Êç»âÌí 

Íì»äÌä 10 Êç»âÌ ÑâÔä»íÌë ÍÇ Êç»âÌíÌä ÎâÛÕÇä »ÓÕâÌä ÉâÒ Àë. áâÉä »çÔ æ.ÅÏlÒç.áëÖ. ÔâÐâÉäôáí 

ÑâÃë ÏâïËÕâÑâï áâÕëÔ 724 áâÕâÖí Íì»ä 477 ÔâÐâÉäôáí ÑâÃë ÈÉâ »çÔ 15 Êç»âÌí Íì»äÌä 10 

Êç»âÌÊâÓí ÑâÃë ÎâÛÕÇäÌí Å÷í »ëÕä ÓäÈë »ÓÕí ÈÉâ ÈëáíÌë ÎâÛÕÇä ÑâÃë ÍíÔäÖä Ì»»ä »ÓÕâ, ÈÊéÍÓâïÈ 

Ïâ»ä ÓÚëÈâ 247 áâÕâÖ ÈÉâ »çÔ 15 Êç»âÌí Íì»äÌä 5 Êç»âÌíÌâ ãÌ»âÔÌä  ÍíÔäÖä Ì»»ä »ÓÕâ ÈÉâ 

ÕçÅâÌä »çÔ 15 ÕâãÇÁÒ Êç»âÌí  Íì»ä 5 Êç»âÌíÌí  Å÷í »ÓÕâÌä »âÒôÕâÚä ÑâÃë ¿¿âô ãÕ¿âÓÇâ ÈÉâ ãÌÇôÒ 

áï½ë ÕçÅâ ÏíÅô ÖÑxâ ÓÁç ÉÈâ ÉÒëÔ »âÑ½äÓäÌä ãÕ½ÈÕâÓ ¿¿âô »ÓÕâÑâï áâÕä »âÑ½äÓä ÍèÇôÈâÌâ áâÓë 
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Úíæ ÈìÒâÓ ÉÒëÔ »çÔ-724 áâÕâÖí Íì»ä á½âéÌâ ãÌÒÈ 477 ÔâÐâÉäôáíÌë ×#áâÈ ÑâÛÑâï Á ÎâÛÕä 

×»âÒ Èë ÑçÁÏ Å÷í Ìä »âÑ½äÓä ÚâÉ ËÓÕä ÈÉâ 15 Êçç»âÌí Íì»ä ÍýÉÑ á½âéÌâ ãÌÒÈ 10-Êç»âÌÊâÓíÌë 

ÎâÛÕÇä ÑâÃë Å÷í Ìä »âÑ½äÓä ÚâÉ ËÓä Ïâ»äÌâ Ñ»âÌí ãÌ»âÔ ÑâÃë ÖÓ»âÓÙä DÕâÓâ ãÌÒÈ »ÓëÔ 

æ.ÅÏlÒç.áëÖ.-1 Ìä »çÔ ã»ïÑÈ ÑçÁÏ ÖÓ»âÓÙäÌâ áëÎíôÅëÏÔ ÚâéÖäï½Ìä ½âæÅ ÔâæÌ ÑçÁÏ ãnâÒÈ 

ÁâÚëÓâÈ »Óä, áÓ‘áí ÑëÛÕä Å÷í »Óä áâãÉ» ÓäÈë ÌÏÛâ Õ½ôÌâ Ôí»íÌë ÎâÛÕÇä »ÓÕâÌä »âÒôÕâÚä 

ãÚÈâÕÚ ÚíÒ ÈÉâ 5 Êç»âÌíÌä áÍÖëÃ ÕëlÒç Ì»»ä »Óä ÚÓâ‘Éä Õë¿âÇ »ÓÕâ ÖÕôÖBÒÙíáíÌçï ÑïÈvÒ ÚÈç, 

áâÉä Èë ÍÓtÕë Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç. 

 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2515) ð ÑâëÁë áÃÔâÊÓâ Ö.Ìï.48 ¼âÈëÌä ÑâËÕÌ½Ó ÈÉâ Ö.Ìï.11,14 Íì»ä »ë×ÕÌ½ÓÌâ 

ÔâÐâÉäôáí ÑâÃë ÑíÁë áÃÔâÊÓâÌâ Óë.Ö.Ìï.48 Ñâï ÈìÒâÓ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ áâÕâÖí ÑâÃë ÍýÉÑ ÈÏ»»âÑâï 

á½âéÌâ ãÌÒÈ 477 ÔâÐâÉäôáí ÑâÃë ×#áâÈÌâ ÑâÛ ÍÓ ÎâÛÕÇä ÉâÒ Èë ÑçÁÏ ÈÉâ 10 Êç»âÌÊâÓ – 

ÔâÐâÉäôáí ÑâÃë »çÔ 15-Êç»âÌíÑâïÉä ÎâÛÕÇä ÉâÒ Èë ÑçÁÏ Å÷í »Óä ÎâÛÕÇä »ÓÕâ ÈÉâ Ïâ»ä ÓÚëÔ 247-

áâÕâÖ ÑâÃë ÖÓ»âÓÙä DÕâÓâ áëÎíôÅëÏÔ ÚâéÖäï½Ìä ãÑ×Ì áïÈ½ôÈ æ.ÅÏlÒç.áëÖ.-1 ÑâÃë ãÌÒÈ ÉÒëÔ 

»çÔ ã»ïÑÈ ÑçÁÏ ÎâÛÕÇä »ÓÕâ ãÌÒÈ ÁâÚëÓâÈ »Óä, áÓ‘áí ÑëÛÕä, Å÷í »Óä áâãÉ» ÓäÈë ÌÏÛâ Õ½ôÌâ 

Ôí»íÌë ÎâÛÕÇä »ÓÕâÌä »âÒôÕâÚä »ÓÕâ ÈÉâ Ïâ»ä ÓÚëÔ 5 Êç»âÌíÌä áÍÖëÃ ÕëlÒç Ì»»ä »ÓâÕä ÁâÚëÓ 

ÚÓâ‘Éä Õë¿âÇÌä »âÒôÕâÚä »ÓÕâ  ÈÉâ áâ áï½ë »ÓÕâÌä ÉÈä áâ½ÛÌä »âÒôÕâÚä »ÓÕâÌä Ö^ââ ÑçKÒ 

»âÓíÏâÓä áãË»âÓäÙäÌë ÖçÍýÈ »ÓÕâ ÄâÓâÕÕâÑâï áâvÒç. 

 

 



ÏíÅô ÏëÄ» Ìï.237 ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ                              ÍâÌ Ìï. 26 
Èâ.20/09/2018 
 

ુ ા નબંર (૨૧) : સમીયાલા-ભાયલી ટી.પી. કીમ ન-ં૫ � ને ખાનપરુ-અંકોડીયા ટી.પી. કીમ 
ન-ં૨ માથંી પસાર થતી નમર્દા કેનાલ પરથી ૩૦ મી. નો ટી.પી. કીમ નો 
ર તો ક્રોસ કરવા માટે ગૌખાણા િવશાખાની પર બે વધારાના 
નાળાનુ/ંબ્રીજનુ ંબાધંકામ કરવા બાબત.   

  

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા સમીયાલા-ભાયલી ટી.પી. કીમ ન-ં૫ તથા 
ખાનપરુ-અંકોડીયા ટી.પી. કીમ ન-ં૨ મા ંર તા બનાવવાની કામગીરી હાલ કરવામા ંઆવેલ છે. 
આ બ ે ટી.પી. કીમોમાથંી પસાર થતી નમર્દા કેનાલ ને કારણે ટી.પી. કીમ. ના બે ભાગ થાય 
છે. તથા બીજા ભાગમા ંફરીને જવુ ંપડે છે આથી આ કેનાલ પરથી ૩૦ મી. નો ટી.પી. રોડ ક્રોસ 
કરવા માટે ગૌખાણા િવશાખા પર વધારાના બે નાળા/બ્રીજ બનાવવા જ રી હોઈ તથા � તે્ર 
ફાઈનલ લોટ ધારકો તથા ગ્રામ પચંાયતની રજુઆત પણ મળેલ હોઈ � તે્રથી સરદાર સરોવર 
નમર્દા િનગમમા ં કેનાલ ક્રોસ કરવાની જ રી પરવાનગી માગંતા તેઓ વારા કેનાલ ક્રોસ કરવા 
નાળા/બ્રીજ બનાવવાની પરવાનગી આપેલ છે. પરંત ુઆ નાળા/બ્રીજ ની જ રી ડીઝાઈન તથા 
અંદાજો તૈયાર કરી તેઓની મજુંરી મેળવી કામગીરી કરાવવાની થતી હોઈ � તે્રથી પી.એમ.સી ની 
િનમણુકં કયાર્ બાદ તેઓ પાસે ડીઝાઈન તથા ડી.પી.આર તૈયાર કરાવી આગળની કાયર્વાહી 
કરવાની રહ ેછે. આથી બ ે નાળા/બ્રીજ બનાવવા અંગે સૈ ધાિંતક મજુંરી માટે તથા હાલ વડુામા ં
ર તાની કામગીરી મા ંપી.એમ.સી તરીકે કામ કરતી પી.એમ.સી ની એજ સીઓ પૈકી કામગીરી 
સોપવી કે ટે ડર થી પી.એમ.સી ની એજ સી નક્કી કરી ડી.પી.આર બનાવવાની કામગીરી સ પવી 
તે અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સવેર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા � થેર્ તથા િનણર્ય � થેર્ રજુ થતા 
િવગતોની ચચાર્ કરતા કેનાલ ઓળંગવા માટે સિુચત નાળાની કામગીરી કરવી ખબૂ જ રી હોવાનુ ં
સવર્ સ ય ીઓનુ ંમતં ય હત ુતથા પી.એમ.સી એજ સી નક્કી કરવાની કાયર્વાહીમા ંવધ ુસમય 
યતીત થાય તેમ હોઈ વડુા વારા ર તાની કામગીરી માટે એ પેન ડ કરેલ એજ સીઓ પૈકીની 
એજ સી નક્કી કરી જ રી સવેર્ તથા ડીઝાઈન કરી નાળાનુ ંઆયોજન કરી ડી.પી.આરની કામગીરી 
કરાવવા તથા સ.સ.ન.િન.લી. ની મજુંરી લઈ ટે ડર પ્રિક્રયા સધુીની કામગીરી કરવા સવાર્નુમંતે 
નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
 
ઠરાવ માકં (૨૫૧૬) : સિમયાલા-બીલ-ભાયલી ટી.પી. ન.ં ૫ � ને ખાનપરુ-અંકોડીયા ટી.પી. 
ન.ં૨ મા ંનમર્દા કેનાલ પરથી ૩૦ મીટરનો ટી.પી ર તો ક્રોસ કરવા માટે બે નાળાની ડીઝાઈનની 
નમર્દા કેનાલ િવભાગ પાસે મજુંરી મેળવી કામગીરી કરાવવા જ રી સવેર્ તથા ડીઝાઈન કરી 
ડી.પી.આર તૈયાર કરવાની કામગીરી માટે વડુામા ં ર તાની કામગીરી માટે એ પેન ડ કરેલ 
એજ સીઓ પૈકીની એજ સીને કામગીરી સ પવા તથા તે અંગે કરવાની થતી આગળની 
કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી � િધકાિર ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
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ુ  દા નબંર (૨૨) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ની હદના મો  ગામની ીપોરટીંબી 
(તા.વાઘોિડયા) ખાતે આવેલ તળાવના પવુર્ િવ તારના સીકંદરપરુા, 
સયાજીપરુા, હનમુાનપરુા, બાકરોલ, સીંગપરુા, પવેલપરુ, � મોદરા, 
� ણખોલ, ખટંબા, શકંરપરુા, માધવનગર, ીપોરટીંબી, બાપોદ (રેવ યનુો) 
ના ગામોને પીવાના પાણીની સિુવધા પરુી પાડવા બાબત.   

 
વડુા બોડર્ ની બેઠક ન.ં૨૨૪ તા. ૦૩/૦૬/૨૦૧૫ ના ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં ૨૨૬૫ મા ંઠરા યાનસુાર 

નેશનલ હાઈવેની પવુર્ તરફના વડુા િવ તારના (૧) સીકંદરપરુા, (૨) સયાજીપરુા, (૩) હનમુાનપરુા, 
(૪) બાકરોલ, (૫) સીંગપરુા, (૬) પવેલપરુ, (૭)  � મોદરા (૮) � ણખોલ, (૯) ખટંબા, (૧૦) 
શકંરપરુા, (૧૧) માધવનગર, (૧૨) ીપોરટીંબી, (૧૩) બાપોદ(રેવ ય)ુ િવગેરે ગામો માટે ીપોરટીંબી 
તળાવ આધારીત ડી.પી.આર. વડુાએ બનાવવો � ને તળાવને ઉંડુ ઉતારવાનુ ંતથા સરદાર સરોવર 
નમર્દા િનગમ લી. ની શાખા નહરે માથંી પાણી લઈ તળાવમા ંપાણી નાખવા માટે જ રી િસિવલ વકર્નો 
સમાવેશ કરવાનુ ંસવાર્નમુતે ઠરાવેલ હત,ુ તદનસુાર વડુા વારા સદર કામગીરી માટે . ૧૦૦ કરોડનો 
ડ્રાફટ પ્રો કટ રીપોટર્ (ડી.પી.આર) તૈયાર કરી જી લા પચંાયત, વડોદરાને જાણ કરી તળાવનુ ંપાણી 
� નામત રાખવાની મજુંરી માટે િવનતંી કરવામા ંઆવેલ. 

આ તળાવ હઠેળનો િપયત િવ તાર પૈકીનો મહ મ િવ તાર બીન-ખેતી થયેલ/થવામા ંછે � ને 
આ િવ તારની જમીનના તળ માથંી મળત ુપાણી પીવાને લાયક નથી. તદઉપરાતં આ િવ તારોમા ં
રહણેાકં બાધંકામો ઝડપી િવકસી રહલે છે. થી પવુર્ િવ તારના ગામોને પીવાનુ ંપાણી પુ  પાડવા માટે 
ઉપરોકત તમામ બાબતો યાને લઈ જી લા િવકાસ � િધકારી ી ને દરખા ત કરેલ હતી તથા વડુા 
વારા SSNL ને નમર્દા કેનાલ માથંી 40 MLD પીવાનુ ંપાણી પુ  પાડવા દરખા ત કરેલ હતી.  

� વયે સરદાર સરોવર નમર્દા િનગમ લી. વારા વડુાને 10 MLD પાણી રામશેરા હડેવકર્ વી.બી.સી 
(વડોદરા બ્રા ચ કેનાલ) માથંી લેવાની મજુંરી આપી હતી.   

મા.ધારાસ ય ી મધભુાઈ ીવા તવની તા. ૨૩/૦૫/૨૦૧૮ તથા ઈ ટનર્ વડોદરા ડેવલોપસર્ની 
તા. ૦૩/૦૪/૨૦૧૮ ની મા.મખુ્યમતં્રી ી ને ઉ ેશીને પવુર્ િવ તારમા ંપીવાના પાણીની રજુઆત કરેલ 
હતી.  � વયે તા. ૨૫/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ મા.કલેકટર ી વડોદરા � ને ચેરમેન ી વડુાના � યક્ષ 
થાને મળેલ બેઠક પ્રમાણે સરદાર સરોવર નમર્દા િનગમ લી. ને રામશેરા હડેવકર્ VBC કેનાલ પરથી 

10 MLD પાણી લેવાની જગ્યા ને બદલે ટીંબી તળાવની નજીકની હયાત કેનાલ વી કે હનમુાનપરુા 
માઈનોર, શકંરપરુા માઈનોર � ને આમોદર ડી ટ્રી યટુરી પૈકી ટેકનીકલી શકય હોય તેવી કેનાલથી 
ટીંબી તળાવમા ં10 MLD પાણી લઈ તેનો ીપોરટીંબી તળાવમા ંસગં્રહ કરી જ રીયાત � નસુાર પાણી 
વપરાશ કરવાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે તો ૫ કી.મી ની લાબંી પાઈપ લાઈનનો વહન ખચર્ બચાવી 
શકાય તેમ હોઈ. ટીંબી તળાવની નજીક ત્રણ હયાત કેનાલ હનમુાનપરુા માઈનોર, શકંરપરુા માઈનોર 
� ને આમોદર ડી ટ્રી યટુરી માથંી 10 MLD પાણી લાવવા SSNL માથંી મજુંરી માટે મખુ્ય ઈજનેર ી, 
નમર્દા નહરે ભવન, છાણી ને � તે્ર થી દરખા ત કરેલ છે � ને ટીંબી તળાવ મા ંહયાત કેનાલ માથંી 
મળતા 10 MLD પાણી નો ટીંબી તળાવને ટોરેજ ટે ક તરીકે ઉપયોગ કરવા દેવા તથા ટોરેજ થયેલ 
પાણી નો વોટર પલાય કીમમા ં લેવા માટે મજુંરી આપવા માટે જી લા િવકાસ � િધકારી ી, જી લા 
પચંાયત વડોદરાને દરખા ત પાઠવેલ છે. ઉપરાતં વડુા વારા � ગાઉ ૧૦૦ કરોડ ખચેર્ રામશેરા હડેવકર્ 
ની પાણી લાવવા સાથેનો  ડી.પી.આર બનાવેલ હતો નુ ંનાણાકીય કદ ઘટાડી વડુા વારા પનુ: 
લગભગ ૩૧ કરોડનો ડી.પી.આર તૈયાર કરેલ છે. આથી ઉપરોકત િવગતે વોટર પલાય કીમ તૈયાર 
કરવા માટે થયેલ છે લી કાયર્વાહીની જાણ તથા વોટર પલાય કીમ માટે નવીન ૩૧ કરોડના 
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ડી.પી.આર મજુબની કામગીરી માટે સૈ ધાિંતક મજુંરી અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠક સવર્ સ ય ીઓ 
સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય � થેર્ રજુ થતા � યાર સધુી થયેલ કાયર્વાહી િવગતો રજુ કરવામા ં
આવી. વડોદરા િજ લા પચંાયત વારા ટીંબી તળાવ સ પવા માટે ઠરાવ કરેલ હોવાની બાબત પણ 
બોડર્ સમક્ષ રજુ કરવામા ંઆવી તથા સ.સ.ન.િન.લી વારા જીરો પલુને બદલે કેનાલ મારફત ૧૦ 
એમ.એલ.ડી પાણી પુ  પાડવાની યોજનાને મજુંરી આપવામા ંઆવે તો પવુર્ િવ તારના લગભગ ૧૩ 
ગામોના રહવેાસીઓને પીવાનુ ંપાણી પુ  પાડી શકાય તેમ હોવાની બાબત બોડર્ સમક્ષ રજુ કરવામા ં
આવી આથી તૈયાર થયેલ નવીન ડી.પી.આર ને સૈ ધાિંતક મજુંરી આપવા સવર્ સમંિતથી નીચે મજુબ 
ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  
 
ઠરાવ ક્રમાકં (૨૫૧૭): વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ હદમા ંઆવેલ ીપોરટીંબી તળાવ આધાિરત 
સિૂચત પાની પરુવઠા યોજનામા ં સરદાર સરોવર નમર્દા િનગમની હયાત કેનાલો મારફત ૧૦ 
એમ.એલ.ડી પાણી ીપોરટીંબી તળાવમા ં ઠાલવી ટોરેજ કરવા તથા આ ટોરેજ પાણીનો જ થો 
ીપોરટીંબી તળાવ માથંી ઉપાડી વોટર ટ્રીટમે ટ લા ટ મારફત શિુ ધકરણ કરી કુલ-૧૩ ગામોમા ં

પાણી પુ  પાડવાના નેટવકર્ની કામગીરી માટે તૈયાર કરેલ ડી.પી.આર પર વે સરદાર સરોવર નમર્દા 
િનગમની મજુંરી મળે યારબાદ આગળની કાયર્વાહી હાથ ધરવા તથા તે અંગે કરવાની થતી આગળની 
કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી � િધકાિર ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ    
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ુ  દા નબંર (૨૩) :  મખુ્યમતં્રી હુ યોજના/પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ વેમાલી ટી.પી. કીમ 
ન.ં૧ ના એફ.પી. ૧૦૯, ૧૧૯ � ને ૧૧૪ ખાતે તથા સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં૧ 
ના એફ.પી. ૧૧૯ � ને ૧૩૩ ખાતે બાધેંલ આવાસોની યોજના દીઠ 
ફાળવવામા ં આવેલ સીકયોરીટી ટાફનો ખચર્ તથા કોમન વપરાશ � ને 
સ પણી ન થયેલ આવાસોના ભરેલ/ભરવાના લાઈટ બીલ બાબત. 

 

વડુા વારા મખુ્યમતં્રી હુ યોજના/પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ પણુર્ થયેલ કુલ-૮૩૨ 
આવાસો તથા ૩૯-દુકાનોનુ ં બાધંકામ કરવામા ં આવેલ, આ તમામ આવાસોનુ ં માન.નાયબ 
મખુ્યમતં્રી ી િનિતનભાઈ પટેલના હ તે તા. ૧૬/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ લોકાપણર્ કરવામા ંઆવેલ. 
તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૮ સધુીમા ંસદર ૮૩૨ પૈકી ૭૩૫ આવાસોને   લાભાથીર્ઓએ સપંણુર્ રકમ 
ભરપાઈ કરી તેમને આવાસોની સ પણી કરવામા ંઆવેલ છે. � ને મ મ લાભાથીર્ સપંણુર્ � વેજ 
ભરે તેમ તેમ આવાસોના દ તાવેજ થયેથી, આવાસો સ પવાની કામગીરી ચાલ ુછે.  

ઉકત આવાસ યોજનાઓમા ંપીવાના પાણીની સિુવધા આપવા માટે કરાવેલ કુલ પાચં બોર 
તથા યોજના દીઠ ફાળવેલ સીકયરુીટી ટાફ તથા કોમન વપરાશના લાઈટ બીલની ચકુવણી વડુા 
બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૩૩ ના ઠરાવ ક્રમાકં ૨૪૩૯ મજુબ વડુા વારા કરવામા ંઆવી રહલે છે. હાલમા ં
ખાળકુવા ઉભરાવવાના કારણે સકર ટે કર વારા મલીન પાણીનો િનકાલ કરવાનુ ંચાલ ુ છે તથા 
ભિવષયમા ંપણ મલીન પાણીના િનકાલના પ્ર નુ ંજયા ંસધુી કાયમી િનરાકરણ થાય નહી યા ંસધુી 
સમયગાળા માટે સકર ટે કરથી મલીન પાણીનો િનકાલ કરી આપવુ ંપડે તે િ થિત છે. તદઉપરાતં 
લીફટ બગડવાના સમયે રીપેરીંગ કરાવવાની કાયર્વાહી પણ કરવામા ંઆવે છે.  

આવાસ યોજનાઓમા ં૮૩૨ પૈકી ૭૩૫ લાભાથીર્ઓને આવાસોની સ પણી કરવામા ંઆવેલ 
છે. મખુ્યમતં્રી હુ યોજના/પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ વેમાલી � ને સેવાસી ખાતેની આવાસ 
યોજનાઓમા ંવડુા વારા ચકુવવામા ંઆવી રહલે લાઈટબીલનુ ંચકુવણી, સીકયોરીટી સિવર્સ ચા  
તથા મલીન પાણીના િનકાલન ેલગત ખચર્નુ ંચકુવણુ ંબોડર્ બેઠક ન.ં ૨૩૩ ના ઠરાવ ક્રમાકં ૨૪૩૯ 
મા ંઠરાવવામા ંઆવેલ હત ુ � ને તે મજુબ ચકુવણુ ંતા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ સધુી ચાલ ુરાખવાનુ ં � ને 
થનાર ખચર્ને ચકુવવા મજુંરી આપવા તથા યાર બાદ ફરીથી બોડર્ બેઠકમા ંરજુ કરવાનુ ંવડુા બોડર્ 
બેઠક ન.ં ૨૩૬ ના ઠરાવ ક્રમાકં ૨૪૮૭ મા ંઠરાવવામા ંઆવેલ છે. તદઉપરાતં આવસ યોજનાઓમા ં
નાખંવામા ંઆવેલ લીફટનો એ ય�ુ લ મે ટેન સ કો ટ્રાકટ (AMC) પણુર્ થઈ ગયેલ હોય હવે વડુા 
વારા એ ય�ુ લ મે ટેન સ કો ટ્રાકટ (AMC) ફરીથી કરવા તથા તે અંગે થનાર ખચર્ને સૈ ધાિંતક 
મજુંરી આપવાનુ ંસવાર્નમુતે વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૩૬ ના ઠરાવ ક્રમાકં ૨૪૮૭ મા ંઠરાવવામા ંઆવેલ 
છે. આથી AMC કરવાની ટે ડરથી કાયર્વાહી પણ શ  કરેલ છે.  

લાભાથીર્ઓને સોસાયટી ના કોમન ખચર્ કરવા નાણાકંીય � ડચણ ન પડે તથા વહીવટી 
પ્રિક્રયા સરળ રહ ે તે ઉ ેશથી તેઓને સોસાયટીના એસોિસયેશન રચના કરવા માટે � તે્રની કચેરી 
વારા વારંવાર લેખીત તથા મૌિખક જાણ કરવામા ંઆવેલ છે. વેમાલી ખાતે ટી.પી. કીમ ન.ં૧ ના 
એફ.પી.૧૦૯{ યામાપ્રસાદનગર-૧ (િવભાગ-૧) કો.ઓ.હાઉ.સ.સો.લી.} � ને એફ.પી.૧૦૯ { યામા 
પ્રસાદનગર-૧ (િવભાગ-૨) કો.ઓ.હા ઉ.સ.સો.લી.} તથા એફ.પી. ૧૧૪ { યામાપ્રસાદનગર-૨ 
કો.ઓ.હાઉ.સ.સો.લી.} ના એસોિસયેશનની રચના કરવામા ંઆવેલ છે. જયારે સેવાસી ટી.પી. કીમ 
ન.ં૧ ના એફ.પી.૧૧૯ (બાજપાઈનગર-૧) � ને ૧૩૩(બાજપાઈનગર-૨) ખાતે બાધંવામા ંઆવેલ 
આવાસોના લાભાથીર્ઓ વારા એસોિસયેશન રચના કરવામા ં આવતી નથી. થી યોજનાવાર 
એસોિસયેશન રજી ટે્રશનની પ્રિક્રયા પણુર્ થતી નથી. 

(પાછળ) 
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ઉપરોકત િવગત યાને લઈ મખુ્યમતં્રી ગહૃ યોજના/પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ 
વેમાલી � ને સેવાસી ખાતે આવાસ યોજનામા ંનીચે મજુબની બાબતે િનણર્ય લેવાનો થાય. 
(૧) વડુા વારા ચકુવવામા ંઆવી રહલે લાઈટબીલની ચકુવણુ,ં સીકયોરીટી સિવર્સ ચા , � ય 

િનભાવણી ખચર્ તથા મલીન પાણીના િનકાલને લગત ખચર્નુ ંચકુવણુ ંતા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ કરવા 
વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૩૬ ના ઠરાવ ક્રમાકં ૨૪૮૭ મા ંઠરાવવામા ંઆવેલ છે. તે ઉપરાતં આજિદન 
સધુી ચકુવણુ ં કરવાનુ ં ચાલ ુ છે. તે થયેલ ચકુવણાને બહાલી આપવા તથા  કીમોમા ં
એસોિસયેશનની રચના કરવાની કામગીરી બાકી છે તે કીમોમા ં કયા ંસધુી ચકુવણુ ં કરવુ ં તે 
િનણર્ય કરવાનો રહ.ે  

(૨) લાભાથીર્ઓ વારા � તે્રની કચેરીમા ં મે ટેન સ પેટે જમા કરાવેલ રકમ માથંી સેવાસી તથા 
વેમાલી ખાતે આજિદન સધુી લાઈટ બીલ, સીકયોરીટી સિવર્સ ચા , � ય િનભાવણી ખચર્ તથા 
મલીન પાણીના િનકાલન ેલગત ખચર્નુ ંચકુવણુ ંઆજિદન સધુી � તે્રની કચેરી વારા કરવામા ં
આવેલ છે. તો એસોિસયેશનની રચના થયા બાદ આ ખચર્ની રકમ બાદ કરી હવાલો સોપવો કે 
પછી મે ટેન સ ની રકમ પરેુપરુી પરત કરવી તે અંગે િનણર્ય કરવાનો રહ.ે 
ઉપરોકત િવગતો યાને લઈ મદુા ન.ં (૧) � ને (૨) ની બાબત વડુા બોડર્ના સવર્ 

સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય � થેર્ રજુ થતા હયાત આવાસ યોજનામા ં
એસોિસયેશન સ પણી થયેલ ન હોવાથી કરવા પડતા િવિવધ ખચર્ની િવગતો બોડર્ સમક્ષ રજુ કરવામા ં
આવી મા ં હાલ સધુી ઉકત પાચં કીમોમા ં લાઈટબીલના કોમન ખચર્ પેટે લગભગ . 
૧૯,૦૮,૮૧૮/- તથા � ય િનભાવણી ખચર્ પેટે લગભગ . ૫૭,૭૧,૩૮૭/- નો ખચર્ થયેલ હોવાની 
બાબત રજુ કરી તથા કુલ ત્રણ એસોિસયેશનના સટ િફકેટ આવી ગયેલ હોવાનુ ં તથા એક 
એસોિસયેશનના રજી ટે્રશનની કાયર્વાહી ચાલ ુહોવાની બાબત બોડર્ સમક્ષ રજુ કરવામા ંઆવી આથી 
એસોિસયેશન રજી ટે્રશન થઈ લાભાથીર્ ફંડનો હવાલો સ પવામા ંઆવે યા ંસધુી વડુા વારા જ ખચર્ 
કરવો જ રી હોવાનુ ં સવર્ સ ય ીઓનુ ં મતં ય હત ુ તથા હવાલો સ પતી વખતે ફકત કોમન 
લાઈટબીલનો ખચર્ બાદ કરી બાકીની રકમનો હવાલો સ પવા સવર્ સ ય ીઓનુ ંમતં ય આથી તે 
પર વે ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  
 
ઠરાવ માકં (૨૫૧૮) : મખુ્યમતં્રી/પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત વેમાલી તથા સેવાસીમા ં
બનેલ કુલ ૫ કીમોમા ંકરવામા ંઆવતા િનભાવણી ખચર્ માટે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
(1) વડુા વારા આ કીમો પર વે ચકુવવામા ંઆવી રહલે લાઈટબીલ, સીકયોરીટી સિવર્સ, � ય 

િનભાવણી ખચર્ તથા મલીન પાણીના િનકાલને લગત ખચર્ના તા. ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ સધુીના 
ખચર્ને બહાલી આપવામા ંઆવી. 

(2) વડુા બોડર્ની ૨૩૬ મી બોડર્ બેઠકના ઠરાવ ક્રમાકં ૨૪૮૭ ના પેરા ૧ મજુબ થયેલ ઠરાવ મજુબ 
વડુા ડે્રનેજ સી ટમની કાયમી સિુવધા પરુી ન પાડે યા ંસધુી મલીન પાણીના િનકાલને લગત 
ખચર્નુ ંચકુવણુ ંવડુા વારા કરવ.ુ નો ખચર્ વડુાને થતી યાજની આવક ના સદર માથંી કરવો.  

(3) રજી ટડર્ થયેલ એસોિસયેશન ને લાભાથીર્ ફંડ માથંી કોમન લાઈટબીલની રકમ બાદ કરી 
બાકીનુ ંફડં જમા આપવા નક્કી કરવામા ંઆ ય.ુ 

(4) વડુા બોડર્ની ૨૩૬ મી બોડર્ બેઠકના ઠરાવ ક્રમાકં ૨૪૮૭ ના પેરા ૧ � વયે દરેક હયાત કીમ 
મા ંવષર્ ૨૦૧૮-૧૯ ના સમયગાળા પરૂતી દરેક લીફટોની AMC કરી આપવા નક્કી કરવામા ં
આ ય.ુ  
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ુ  દા નબંર (૨૪) : આવાસ યોજના માટે સરકાર ી વારા યનુીસીપલ કોપ રેશન 

િવ તારમા ંવડુાને ફાળવેલ મો  માજંલપરુની જમીનો આવાસ યોજના 
માટે વડોદરા યનુીસીપલ કોપ રેશન ને ફાળવવા બાબત. 

 
ગજુરાત સરકાર ી, મહસેલુ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાકં જમન-૧૪૯૮/૨૫૬૯-� .૧ 

તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૦ થી શહરેી ગરીબો માટે આવાસો બનાવવા માટે મો  માજંલપરુ ના (૧) સ.ન.ં 
૩૮૭, ફાઈનલ લોટ ન.ં ૩૪૨ (૨) સ.ન.ં ૫૬૫, ફાઈનલ લોટ ન.ં ૮૦ તથા (૩) સ.ન.ં ૫૯૧, 
ફાઈનલ લોટ ન.ં ૨૦૬ ની સરકારી પડતર કુલ ૯૦૩૧ ચોરસ મીટર જમીન ઠરાવમા ંજણાવેલ 
શરતો ને આધીન ફાળવેલ છે. આ જમીનો હાલ વડુાના કબજામા ંછે. વડોદરા મહાનગર પાિલકા, 
વડોદરા વારા તા. ૦૧/૦૯/૨૦૧૮ ના પત્ર ન.ં ૧૯૧૨ થી વડોદરા શહરેની હદ િવ તારમા ંની 
વડુાની માિલકીની જમીનો પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત એફ ડેબલ હાઉસીંગ કીમ 
બનાવવા ફાળવી આપવા દરખા ત પાઠવેલ છે. પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત સરકાર ી 
ના ટારગેટ મજુબ બનાવવાના થતા આવાસો બનાવવા માટે વડુા િવ તારની ટી.પી. કીમો મા ં
સપં્રા ત થયેલ આિથર્ક રીતે નબળા વગર્ના લોકો માટેના � નામત લોટો પરુતા પ્રમાણમા ં
ઉપલ ધ છે. આથી સરકાર ી વારા � િથર્ક રીતે નબળા વગર્ના લોકો માટે આવાસો માટે ૨૫ 
ચોરસ મીટરના લોટો માટે ફાળવેલ ઉકત મો  માજંલપરુની જમીનો ફાળવવી કે કેમ તે અંગેનો 
મુ ો વડુા બોડર્ બેઠકમા ંસવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય � થેર્ રજુ થતા વડુા 
પાસે હયાત ઈ.ડ ય.ુએસ આવાસો માટે ના યિુનિસપલ હદમા ંતથા વડુા િવ તારમા ંઉપલ ધ 
જમીનોની િવગતો રજુ કરવામા ંઆવી. વડુા પાસે વડુા િવ તારમા ં� ય નગર રચના યોજનામા ં
આિથર્ક રીતે નબળા વગર્ના લોકો માટે સપં્રા ત થયેલ ફાઈનલ લોટો છે. આથી તેઓને સરકાર ી 
વારા પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત મળેલ ટારગેટ પરુો કરી શકાય તેમ હોઈ વડોદરા 
મહાનગર પાિલકા િવ તારની આવી જમીનો વડોદરા મહાનગર પાિલકાને તબદીલ કરવામા ંઆવે 
તો શહરેમા ંપણ આવાસ યોજનાઓનો લાભ મળી શકે તેમ હોવાનુ ંસવર્ સ ય ીઓનુ ંમતં ય હત.ુ 
આથી વડોદરા મહાનગર પાિલકા વારા જનાવેલ માજંલપરુ ટી.પી ૧૯ ના ફાઈનલ લોટ ન.ં 
૨૦૬, ૮૦, ૩૪૨ ની ૯૦૩૧ ચોમી જમીન વી.એમ.સી ફાળવી આપવા સવર્ સમંતી હતી. આથી તે 
પર વે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  

 
ઠરાવ માકં(૨૫૧૯) : મો  માજંલપરુ ટી.પી. કીમ ન ં૧૯ ના ફાઈનલ લોટને ૨૦૬, ૩૪૨ તથા 
૮૦ ની કુલ ૯૦૩૧ ચોમી જમીનો કે  ગજુરાત સરકાર ીના મહસેલુ િવભાગ વારા શહરેી 
ગરીબો માટે આવાસ યોજના બનાવવા માટે ફાળવેલ છે. આ જમીનો પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના 
અંતગર્ત હાઉસીંગ કીમ બનાવવા વી.એમ.સી ને ફાળવી આપવા તથા આ અંગે સરકાર ી 
મહસેલુ િવભાગની િનયમોનુસંાર મજુંરી મેળવી લેવા વી.એમ.સી ને જાણ કરવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ   

 
      

 



ÏíÅô ÏëÄ» Ìï.237 ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ                              ÍâÌ Ìï. 32 
Èâ.20/09/2018 
 

ુ  દા નબંર(૨૫) : વડુાના પવુર્ િવ તારમા ંખટંબા ગામ થી વડોદરા મહાનગર પાિલકા ના કપરુાઈ 
ખાતે િ થત ૪૩ MLD STP સધુી નવી � ડર ગ્રાઉ ડ ડ્રેનેજ લાઈન નાખવા 
બાબત. 

 
  વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા વડુાના પવુર્ િવ તારમા ં � ડર ગ્રાઉ ડ ડ્રનેેજ 
લાઈન નાખવાની કામગીરી હાલ પ્રગિત હઠેળ છે.  પણુર્તાના આરે છે. સદર ડ્રેનેજ લાઈનના 
મલીન જળને શુ ધ કરવા માટે ખટંબા ખાતે ૩ MLD STP બનાવવાનુ ંઆયોજન હત.ુ પરંત ુ
વડોદરા મહાનગર સેવા સદન વારા વડુા હદની નજીક યનુીસીપલ હદ િવ તારના કપરૂાઈ ખાતે 
નવીન 60 MLD STP બનાવવાની કામગીરી ચાલ ુ છે. મા ંવડોદરા યનુીસીપલ કોપ રેશન 
વારા વડુા માટે 9.05 MLD મલીન જળ શિુ ધકરણ કરવા માટેની જોગવાઈ રાખેલ છે.  બાબત 
યાને લઈ, વડુા હદના પવુર્ િવ તારમા ંનાખેલ ડ્રેનેજનુ ં નેટવકર્ પર વેનુ ંઆશરે 3 MLD મલીન 
પાણી નવા કપરુાઈ ખાતેના 60 MLD STP લા ટમા ંછોડવા માટે કપરૂાઈ STP સધુી જોડાણ 
કરવા સધુીની ડ્રેનેજ લાઈન વડુા વારા નાખવાની થતી હોઈ, � ડર ગ્રાઉ ડ  ડ્રેનેજ લાઈન તથા 
તેને લગત ટ્રકચરનો ડી.પી.આર બનાવવા માટેની કામગીરી કરવા વડોસરા મહાનગર પાિલકાના 
એ પેનલ ક સલટ ટ ને કામગીરી સ પવા તથા આ કામગીરી અંગે થનાર ખચર્ને સૈ ધાિંતક મજુંરી 
આપવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠક સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય � થેર્ રજુ 
થતા પવુર્ િવ તારમા ંવડુા વારા � ડર ગ્રાઉ ડ ડ્રેનેજ સી ટમ લગભગ ૯૦% કામગીરી પણુર્ કરેલ 
હોવાનુ ંતથા વી.એમ.સી વારા કપરુાઈ ખાતે તૈયાર થઈ એસ.ટી.પી મા6 મલીન પાણી લઈ 
જવાનુ ંહોવાની બાબત બોડર્ સમક્ષ રજુ કરવામા ંઆવી. મા ં૯ MLD માટે વી.એમ.સી વારા 
વડુાને ભરવાની રકમ જાણ કરે તથા જોડાણની મજુંરી આવે યારબાદ વડુાની UGD સી ટમથી 
એસ.ટી.પી સધુીનુ ં જોડાણ કરવાનુ ં થશે. આ કામગીરીની સૈ ધાિંતક મજુંરી આપવા તથા 
કામગીરીનો ડી.પી.આર નક્કી કરવા વી.એમ.સી એ પેન ડ ક સ ટ ટને કામગીરી સ પવા સવર્ 
સ ય ીઓની સમંતી હતી. નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ   
      
ઠરાવ માકં (૨૫૨૦) : વડુાના પવુર્ િવ તારમા ંખટંબાથી વી.એમ.સીના કપરુાઈ ખાતે તૈયાર થઈ 
રહલે નવીન ૪૩ MLD STP સધુી જોડાણ માટે વડોદરા મહાનગર પાિલકાની મજુંરી મ યા બાદ 
નવીન � ડર ગ્રાઉ ડ ડ્રેનેજ લાઈન નાખવાની કામગીરીને સૈ ધાિંતક મજુંરી આપવા તથા આ 
કામગીરીના ડી.પી.આર તૈયાર કરવા PMC તરીકે વી.એમ.સી ની એ પેન ડ એજ સીઓ પૈકી 
એજ સી પસદં કરી કામગીરી સ પવા તથા તે અંગે કરવાની થતી આગળની કાયર્વાહીની સ ા 
મખુ્ય કારોબારી � િધકાિર ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ   
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ુ  દા નબંર (૨૬) : વડુા િવ તારના � લગ-� લગ િવ તારમા ં વડોદરા મહાનગર પાિલકા 
સાથે રહીને સયંકુત પ્રો કટની નવીન ડ્રેનેજ નેટવકર્ , વોટર સ લાઈ 
તથા એસ.ટી.પી. ના કામો કરવા બાબત. 

  
વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા નગર યોજનામા ં ડ્રેનેજ તથા એસ.ટી.પી. 

બનાવવાનુ ંકાયર્ પ્રગિત હઠેળ છે. વડુા વારા પવુર્ િવ તારમા ંઅંડરગ્રાઉ ડ ડ્રેનેજ ની કામગીરી, 
સમા-દુમાડ-વેમાલી ટી.પી. કીમ.૧ મા ંઅંડરગ્રાઉ ડ ડ્રેનેજ ની કામગીરી તથા વેમાલી ટી.પી. કીમ. 
૧ મા ં2 MLD એસ.ટી.પી ની કામગીરી હાલ પણુર્ થવા હઠેળ છે તથા ભાયલી ટી.પી. કીમ ૧ થી 
૫ મા ંઅંડરગ્રાઉ ડ ડ્રેનેજ ની કામગીરી � ને તે માટે નુ ં 5 MLD એસ.ટી.પી બનાવવા ની 
કામગીરી ભાયલી ટી.પી. કીમ. ૫ મા ંહાલ પ્રગિત હઠેળ છે. 

વડુા િવ તારમા ંવષર્ ૨૦૦૩ બાદ િવકસીત િવ તાર પૈકી કોઈ િવ તાર વડોદરા મહાનગર 
પાિલકા મા ંભળેલ નથી. આથી છે લા ૧૫ વષર્મા ંવડુા િવ તારમા ંવડોદરા મહાનગર પાિલકા ને 
હદને � ડીને ખબુ િવકાસ થયેલ છે.  તે ડેવલોપસર્ વારા રહણેાકં કીમો મા ંપાણી માટે બોર 
તથા ડ્રેનેજ માટે ખાળકુવા બનાવેલ છે. પરંત ુઆ યવ થા કામચલાઉ � ને ટકૂા ગાળાની હોઈ 
થાિનક રિહશો વારા પાણી તથા ડ્રેનેજ ની કાયમી સિુવધા માટે વડુા કચેરી ઉપરાતં કલેકટર 
કચેરી, શહરેી િવકાસ િવભાગ, મખુ્યમતં્રી ી કાયાર્લય તથા પી.એમ.પોટર્લ પર વારંવાર રજુઆત 
થતી હોઈ મહ મ િવકસીત રહણેાકં િવ તાર ને આવરી લઈ વોટર સ લાય તથા � ડર ગ્રાઉ ડ 
ડ્રેનેજ સી ટમ � ને જ રી સવેુજ ટ્રીટમે ટ લા ટ આયોજીત કરવા તે િવ તારનો સવેર્ કરી 
એસ.ટી.પી માટે નક્કી થયેલ જમીન યાને રાખી કરવાની થતી કામગીરીના ડી.પી.આર બનાવી 
તે પર વે િનયત પ્રિક્રયાથી કો ટ્રાકટસર્ નક્કી કરી કામગીરી કરાવવાની થાય આ પ્રકારની 
કામગીરી માટે વડુામા ંકોઈ � લગ િવભાગ કે મેન પાવર ન હોવાથી દરેક કામો પી.એમ.સી તથા 
ટી.પી.આઈ વારા કરાવવાની થાય છે. વડોદરા મહાનગર પાિલકા િવ તારમા ંઆવી કામગીરી 
માટે � લગ િવભાગ તથા મેન પાવર � ને મશીનરી પણ છે. ભિવ યમા ંઆ િવ તારો વડોદરા 
મહાનગર પાિલકામા ંભળવાની શકયતાઓને યાને લઈ વડુા � ને વી.એમ.સી વારા એક જ 
ક સ ટીંગ એજ સી પાસે સવેર્ � ને આયોજન કરાવી આવી કામગીરી કરાવવામા ંઆવે તો વડુામા ં
તૈયાર થનાર નેટવકર્ ભિવ યમા ંવડોદરા મહાનગર પાિલકાના પણ ઉપયોગમા ંઆવી શકે તેમ 
છે. આ માટે વડુા � ને વી.એમ.સી ના સલંગ્ન � િધકારી ીઓ સાથે સયંકુત બેઠકનુ ંઆયોજન કરી 
િવચારણા કરવામા ંઆવેલ છે. મા ંપેરેફરીમા ંઆવેલ િવ તારો પૈકી (૧) ભાયલીમા ંવડુા વારા 
પ્રગિત હઠેળ એસ.ટી.પી પ્રો કટની સાઈટમા ં વી.એમ.સી વારા વધ ુ કેપેસીટીની એસ.ટી.પી 
બનાવવામા ંઆવે (૨) કલાલી, તલસટ, બીલ ચાપડ િવ તાર માટે વડુા વારા જમીન આપવામા ં
આવે તો વી.એમ.સી � ને વડુાનો સયંકુત પ્રો કટ થઈ શકે (૩) દિક્ષણ પવુર્ િવ તારમા ંવડુાના 
તરસાલી, િચખોદરા, � લહાદપરુા િવગેરે ગામો માટે વડુા વારા મો  તરસાલી/િચખોદરા મા ં
જમીન આપવામા ંઆવે તો સયંકુત પ્રો કટ કરી શકાય � ને ઉ રમા ંહરણી િવ તારમા ંવડુાની 
ટી.પી.-૨ મા ંઆવેલ જાહરે હતેનુા લોટને એસ.ટી.પી માટે જમીન આપવામા ંઆવે તો સયંકુત 
પ્રો કટ કરી શકાય તેમ હોવાની શકયતાઓ િવચારેલ છે. આવા સયંકુત પ્રો કટ માટે દરેક 
િવ તાર માટે એક જ ક સલટ ટ રાખી સવેર્ કરાવી પ્રો કટ તૈયાર કરાવી આ પ્રકારના સયંકુત 
પ્રો કટ માટે સયંકુત રીતે હાથ ધરવા માટેની નીતીની ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય � થેર્ નો મુ ો 
વડુા બોડર્ બેઠક સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ રજુ થતા હાલ વડુા િવ તારમા ંથઈ રહલે ડ્રેનેજ પ્રો કટની 
કામગીરી તથા હવે કરવાની થતી સિુચત કામગીરી િવગતો વડુા બોડર્ સમક્ષ રજુ કરવામા ંઆવી. 
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વી.એમ.સી ની પેરીફરીમા ં ખબુજ િવકાસ થયેલ હોઈ તથા આ િવ તાર વડોદરા મહાનગર 
પાિલકામા ંભિવ યમા ંભળવાનો હોઈ વી.એમ.સી તથા વડુા વારા સયંકુત આયોજન િવચારીને 
કામગીરી કરવામા ં આવે તો વડુા વારા હાલ કરવામા ં આવી રહલે કામગીરીનુ ં તમામ 
ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર વી.એમ.સી ને પણ કામમા ંઆવી શકે આથી સયંકુત આયોજનના ભાગ પે વડુા 
િવ તારમા ં STP માટેની જમીનો નક્કી કરી વડુા જમીનો મેળવી આપે તથા આ જમીનોમા ં
વી.એમ.સી � ને વડુાની જ રીયાત મજુબ ભાગીદારીમા ંSTP ની કામગીરી કરાવવામા ંઆવે તો 
વી.એમ.સી તથા વડુા િવ તારના તમામ લોકોની ડ્રેનેજની કાયમી સમ યાનુ ંિનરાકરણ આવી શકે 
તેમ સવર્ સ ય ીઓનુ ંમતં ય હત ુઆથી તે પર વે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  

 
ઠરાવ માકં(૨૫૨૧): વડુા િવ તારમા ંહાલ ચાલી રહલે ડ્રેનેજ પ્રો કટ ઉપરાતં િવકિસત તમામ 
િવ તારને આવરી લઈ વડોદરા મહાનગર પાિલકા સાથે સયંકુત આયોજન કરી એસ.ટી.પી 
બનાવવા સિહતના ડ્રેનેજ પ્રો કટ તૈયાર કરવા ના ભાગ પે વડુા વારા એસ.ટી.પી બનાવવા 
માટે તલસટ, તરસાલી, હરણી, વેમાલી, શેરખી/કોયલી તથા ભાયલીમા ં જમીન ઉપલ ધ 
કરાવવા તથા વી.એમ.સી એ પેન ડ ક સ ટ ટ મારફત ડ્રેનેજ પ્રો કટનુ ંસયંકુત આયોજન કરાવી 
વી.એમ.સી � ને વડુાની ભાગીદારીથી એસ.ટી.પી બનાવવાની કામગીરી વી.એમ.સી મારફત હાથ 
ધરવા તથા તે અંગે વી.એમ.સી સાથે સકંલન કરી આગળની કરવાની થતી સમગ્ર કાયર્વાહીની 
સ ા મખુ્ય કારોબારી � િધકાિર ી વડુાને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
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 ુ  દા નબંર (૨૭) : મસુ ા પ મજુંર નગર રચના યોજના ન.ં૨ હરણીમા ં સમાિવ ય 
કેનાલની ઉપર ૩૦.૦૦ મીટરનો રોડ બનાવવા બાબત. 

       
મો  હરણીમા ં મસુ ા પ મજુંર નગર રચના યોજના હરણી-૨ ની જમીનો સરકાર ી 

વારા ટી.પી. કીમને મસુ ા પ મજુંર કરી યારે વડુા હદમા ંહતી. આ જમીનો પૈકી કેનાલની દિક્ષણ 
તરફની જમીનો વડોદરા મહાનગર સેવાસદનની હદમા ંજતા નગર રચના યોજનાના પણ બે ભાગ 
થયેલ છે. મા ં િવકાસ યોજના મા ંદશાર્વેલ વડોદરા મહાનગર પાિલકાની હદ મજુબ કેનાલની 
ઉતરે આવેલ ર તો વડુાની હદમા ંઆવે છે. યારે ટી.પી. કીમમા ંથયેલ ભાગલા મજુબ ૩૦.૦૦ 
મીટરનો ર તો વડોદરા મહાનગર પાિલકાની ટી.પી. કીમના ભાગમા ં દશાર્વી સરકાર ીમા ં
િપ્રિલમનરી મજુંરી � થેર્ પાઠવેલ છે. આ ર તાને એપ્રોચ ગણી વડુા વારા િવકાસ પરવાનગીઓ 
આપેલ છે. આથી ર તાની ઉતર તરફ બે શાળાઓ, રહણેાકં મકાનો તથા વાિણજય હતેનુા બાધંકામ 
થયેલ છે. ૩૦.૦૦ મીટર ર તાની પોહળાઈ પૈકી જ િરયાત મજુબ  તે ડેવલોપસર્ વારા 
� વરજવર થઈ શકે તે મજુબનો રોડ બનાવેલ હતો પરંત ુઆ ર તો ચોમાસાને કારણે તથા 
વાહનોની � વરજવરને કારણે બગડી જતા મરામત થતી ન હોવાથી થાિનક વપરાશ કતાર્ વારા 
વડુામા,ં વી.એમ.સીમા,ં સરકાર ીમા,ં પી.એમ. પોટર્લ પર તથા િજ લા વાગતમા ં વારંવાર 
રજુઆત કરવામા ંઆવે છે. ટી.પી. કીમ મજુબ આ ર તો વી.એમ.સી મા ંહોવાથી વડુા વારા ખચર્ 
થઈ શકતો નથી તથા વી.એમ.સી ની કોઈપણ જમીનને સદર ર તાથી એપ્રોચ મળતો ન હોવાથી 
તેઓ વારા પણ ખચર્ કરવામા ંપ્ર ો ઉપિ થત થઈ રહલે છે. આ સજંોગોમા ં થાિનક વપરાશ 
કતાર્ઓની ર તાની હાલાકીને યાને લઈ તથા વડુાની જમીનોને જ આ ર તાથી એપ્રોચ મળતો 
હોવાની બાબત પર વે હરણી-દેણા રોડથી પિ મ તરફનો લગભગ ૮૦૦ મીટર લબંાઈનો આ 
ર તો વડુા વારા બનાવવો કે કેમ, તે બાબત અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠક સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ 
ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય � થેર્ રજુ થતા િવગતો સાથે ચચાર્ કરવામા ંઆવી તથા ર તામા ં
આવતી જમીનનો િવ તાર વડુા હદમા ંછે. તથા આ ર તાથી ફકત વડુા િવ તારમા ંથયેલ િવકાસને 
જ એપ્રોચ મળે છે. આથી વી.એમ.સી ની ટી.પી. કીમમા ંસમાિવ ટ ર તો હોવા છતા ંવડુા વારા 
આ ર તો કરવો જોઈએ તેમ સવર્ સ ય ીઓનુ ંમતં ય હત.ુ આથી પી.એમ.સી ની િનમણુકં કરી 
ર તાના ડી.પી.આર બનાવી ટે ડર પ્રિક્રયા કરી કામગીરી કરાવવા સવર્ સ ય ીઓનુ ંમતં ય હત ુ
આથી તે પર વે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
  
ઠરાવ માકં (૨૫૨૨) : મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૨ હરણીમા ંકેનાલની ઉતરે વડુા તરફ 
આવેલ હરણી દેણા રોડથી પિ મ તરફનો ૩૦ મીટરનો ર તો વડુા વારા બનાવવા તથા આ 
ર તો બનાવવા માટે ડી.પી.આર તૈયાર કરવા વડુાની ર તા માટેની એ પેન ડ એજ સી પૈકી 
એજ સી નક્કી કરી ડી.પી.આર તૈયાર કરાવી ટે ડર પ્રિક્રયા કરવા સધુીની તમામ કાયર્વાહીની સ ા 
મખુ્ય કારોબારી � િધકારી ી વડુાને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ      
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ુ  દા નબંર (૨૮) : નગર રચના યોજના ન.ં૦૨ (સેવાસી) આખરી યોજનાના કામચલાઉ 

મુ યાકં્નની દરખા તો પર વે સ ામડંળને ફાળવેલ અંિતમખડંોની 
લાભાલાભની ટકાવારીને � નમુોદન આપવા બાબત. 

 
વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારમા ંસમાિવ ટ થતા િવ તાર પૈકી સેવાસી 

િવ તારની નગર રચના યોજના ન.ં૦૨ (સેવાસી)ની આખરી યોજના તૈયાર કરી િનણર્યો જાહરે 
કરવાની કામગીરી નગર રચના � િધકારી ી, નગર રચના, વડોદરા ારા કરવામા ંઆવી રહલે 
છે. ના ભાગ પે સદર ઉકત યોજનાની કામચલાઉ મુ યાકંનની દરખા તો પર વે યોજનામા ં
સ ામડંળને ફાળવેલ અંિતમ ખડંોની લાભા લાભની ટકાવારીની િવગતોને � નમુોદન આપવાના 
કામે નગર રચના � િધકારી ી વડોદરા ારા દરખા ત � તે્ર પાઠવેલ છે. નગર રચના 
� િધકારી ી ારા રજુ કરાયેલ દરખા તો સહ સામેલ થઇ આવેલ સાધનીક બીડાણો વાકે 
સ ામડંળને ફાળવેલ લોટોના લાભાલાભની ટકાવારી દશાર્વત ુ પત્રક તથા મસુ ા પ નગર 
રચના યોજના � ને કામચલાઉ મુ યાકંનની દરખા ત � વયે નાણાિકય યવ થા અંગે “જી” 
ફોમર્ની સરખામણી અંગેનુ ંપત્રક, પનુ: વહચણી પત્રક (ફોમર્-એફ) રજુ કરાયેલ છે. ની જ રી 
ચકાસણી કરતા ં સ ામડંળને ભોગવવાના થતા ખચર્મા ં મસુ ા પ નગર રચના યોજનાની 
દરખા તમા ં સચુવાયેલ ખચર્મા ં િપયા ૨,૧૦,૭૪૯/- નો વધારો સચુવાયેલ છે.  વધારો 
મસુ ા પ નગર રચના યોજનામા ંસચુવાયેલ રોડની લબંાઇ કરતા ં૬૪૦.૦ મી લબંાઇમા ંવધારો 
થવાના કારણે છે. આમ સ ામડંળને ભોગવવાના થતા ખચર્મા ંઆંિશક  વધારો થયેલ છે. 
હાલમા ંસરકાર ીની બાકી રહલે યોજનાઓની કામગીરી સ વરે પણૂર્ કરવાની બેંશના ભાગ પે 
સદરહુ ં યોજના સ વરે પણૂર્ થાય તે હતેથુી નગર રચના � િધકારી ી ારા � તે્ર પાઠવેલ 
દરખા તને બોડર્ બેઠકમા ંબહાલી મેળવવાની શરતે આપેલ � નમુોદન બાબતે ચચાર્ િવચારણા 
અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  

 
ઠરાવ માકં (૨૫૨૩) નગર રચના યોજના ન.ં૦૨ (સેવાસી) ની આખરી યોજનાની કામચલાઉ 
મુ યાકંનની દરખા તો પર વે સ ામડંળને ફાળવેલ અંિતમખડંોની લાભાલાભની ટકાવારીને 
� નમુોદન આપવા બાબતે નગર રચના � િધકારી ી વડોદરા ારા પાઠવાયેલ દરખા તોમા ં
સ ામડંળને ભોગવવાના થતા ખચર્મા ં . ૨,૧૦,૭૪૯/- નો આંિશક વધારો સચુવાયેલ છે.  
યાજબી હોઇ મજુંર કરવામા ંઆવે છે � ને ઉક્ત દરખા તને � નમુોદન / પરામશર્ આપવાની 
સ ા મખુ્ય કારોબારી � િધકારી ી, વડુાને સપુ્રત કરવામા ંઆવી તે મજુબન ુઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  
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મઘુ્ દા નબંર (૨૯) : વડુા િવ તારની નગર રચના યોજનાઓની ડીમાકશનની કામગીરી 

ખાનગી એજ સી મારફતે કરવા બાબત.
 

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારની સરકાર ી ારા મજુંર કરેલ મસુ ા પ નગર 
રચના યોજનાઓ (૧) સમા-દુમાડ-વેમાલી ન.ં૨, (૨) સમીયાલા-બીલ-ભાયલી ન.ં૫, (૩) 
અંકોડીયા ન.ં૧, (૪) ગોરવા-અંકોડીયા ન.ં૧, (૫) પાદરાન.ં૨ (પ્રથમ ફેરફાર), (૬) સેવાસી ન.ં૩ 
આમ કુલ-૬ (છ) નગર રચના � િધકારી ી પાસે અંિતમ કરવાની કાયર્વાહી હઠેળ છે. તથા 
� તે્રથી સરકાર ીની મજુંરી � થેર્ સાદર કરેલ મસુ ા પ યોજનાઓ સાદર કરવાની થતી મસુ ા પ 
નગર રચનાઓ સરકાર ી ારા મજુંર કયેર્થી સદર યોજનાઓની અંિતમ કરવાની કામગીરી નગર 
રચના � િધકારી ી ારા કરવાની થનાર છે. નગર રચના � િધકારી ીને સદર નગર રચના 
યોજનાઓના રોડ/ર તા તથા અંિતમખડંોના ડીમાકશનની કામગીરી તેને સલંગ્ન જ રી સાિહ ય 
તૈયાર કરવા માટે તથા તે બાબતે િનમતાણુ ંમેળવવાની કાયર્વાહી ખાનગી સવેર્ એજ સી મારફતે 
કરાવવા ખાનગી એજ સીઓની િનમણુકં કરવા ટે ડરથી ભાવો મગંાવવા બાબતેનો મુ ો ચચાર્ 
િવચારણા અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  

 
ઠરાવ માકં (૨૫૨૪) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારની નગર રચના � િધકારી ી 
વડોદરા ારા યોજનાઓ અંિતમ કરવાની કામગીરીના ભાગ પે નગર રચના યોજનાઓના રોડ/ 
ર તા તથા  અંિતમખડંોના ડીમાકશનની કામગીરી તથા તેને સલગં્ન જ રી સાિહ ય તૈયાર કરવા 
માટે તથા તે બાબતે િનમતાણુ ં મેળવવાની કાયર્વાહી ખાનગી સવેર્ એજ સી મારફતે કરાવવા 
ખાનગી એજ સીની િનમણુકં કરવા ટે ડરથી ભાવો મગંાવવાની સ ા મખુ્ય કારોબારી � િધકારી ી 
વડુાને સપુ્રત કરવામા ંઆવી તે મજુબન ુઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  
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મઘુ્ દા નબંર (૩૦) : પ્રારંિભક/અંિતમ નગર રચના યોજનાઓના પરામશર્ની સ ા મખુ્ય 

કારોબારી � િધકારી ીને આપવા બાબત. 
 

સરકાર ીના શહરેી િવકાસ � ને શહરેી ગહૃ િનમાર્ણ િવભાગની નગર રચના યોજનાઓ 
ઝડપી બનાવવાની બેંશને યાને લઇ નગર રચના � િધકારી ી ારા અંિતમ કરવાની બાકી 
રહલે નગર રચના યોજનાઓ ઝડપી બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરેલ છે, નગર રચના 
યોજનાઓ અંિતમ કરવાના ભાગ પે પ્રારંિભક નગર રચના યોજનાઓમા ંસ ામડંળને ફાળવેલ 
અંિતમખડંો તથા સિુચત ર તાઓનો તથા અંિતમ નગર રચના યોજનાઓમા ં કામચલાઉ 
મુ યાકંનનોની દરખા તો અંગે વડુાનો પરામશર્ મેળવવાનો થાય છે. બોડર્ બેઠક મળવામા ંિવલબં 
થાય તે સજંોગોમા ંપ્રારંિભક / અંિતમ નગર રચના યોજનાઓની દરખા તોને પરામશર્ આપવામા ં
િવલબં થાય છે. તે િવલબં ન થાય � ને સમય મયાર્દામા ંસ ા મડંળ ારા પરામશર્ આપી શકાય 
તે માટે પ્રારંિભક / અંિતમ નગર રચના યોજનાઓની દરખા તોને પરામશર્ આપવાની સ ા મખુ્ય 
કારોબારી � િધકારી ીને આપવાનો મુ ો ચચાર્ િવચારણા અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  

ઠરાવ માકં (૨૫૨૫) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારની પ્રારંિભક નગર રચના 
યોજનાઓમા ંસ ામડંળને ફાળવેલ અંિતમખડંો તથા સિૂચત ર તાઓનો તથા અંિતમ નગર રચના 
યોજનાઓમા ં કામચલાઉ મુ યાકંનની દરખા તોનો પરામશર્ આપવાની સતા મખુ્ય કારોબારી 
� િધકારી ી વડુાને આગામી બોડર્ બેઠકમા ં � નમુોદન મેળવવાની શરતે આપવાનુ ંસવાર્નમુતે 
ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  
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મઘુ્ દા નબંર (૩૧) : મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨(સમા, દુમાડ, વેમાલી)મા ં િવકાસ 

યોજનામા ંસચૂ યા   મજુબના ર તા યથાવત રાખવા બાબત. 
 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨ (સમા,દુમાડ,વેમાલી) � તે્રની કચેરીના પત્ર ન.ંયડુીએ 
/ લાન-૨/૧૪૦૩/૨૦૧૩,તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૩ થી સરકાર ીની મજુંરી � થેર્ સાદર કરવામા ં
આવેલ  સરકાર ીના જાહરેનામા ન.ંજીએચ/વી/૧૩ ઓફ ૨૦૧૪/ટીપીએસ-૧૨૨૦૧૩-૩૭૫૯-
લ,તા.૧૬/૦૫/૨૦૧૪ થી મજુંર થયેલ છે � ને હાલે નગર રચના � િધકારી ી ારા યોજનાને 
અંિતમ કરવાની કાયર્વાિહ હાથ ધરેલ છે. મસુ ા પ નગર રચના યોજનામા ં યોજનાની ઉ રે 
નેશનલ હાઇવે ન.ં૮ ને સમાતંર હાઇવેની દિક્ષણ તરફે ૧૮.૦ મીનો ર તો સચુવવામા ંઆવેલ છે. 
સદર ર તો સરકાર ીના જાહરેનામા ંન.ંજીએચ/વી/૧૧ ઓફ૨૦૧૨/ડીવીપી-૧૨૧૧-એમ-૪૫૨-
એલ,તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૨ થી મજુંર કરેલ � ને હાલે � મલી િ િતય પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજનામા ં
૧૨.૦ સચુવવામા ંઆવેલ છે,  િવકાસ યોજનાની દરખા તો સહ સસુગંત નથી તે સજંોગોમા ં
સદર ર તો મજુંર � મલી પનુરાવિતર્ત િવકાસની દરખા તો મજુબ ૧૨.૦ મી યથાવત રાખવા 
તેમજ િવકાસ યોજનાના � ય સિૂચત ર તાઓ નગર રચના યોજનામા ં િવકાસ યોજનાની 
દરખા ત મજુબ યથાવત રાખવા બાબતેના મુ ાની ચચાર્ િવચારણા અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ં
આ યુ.ં 

 
ઠરાવ માકં (૨૫૨૬) મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨ (સમા દુમાડ વેમાલી) મા ંયોજનાની 
ઉ રે નેશનલ હાઇવે ન.ં૮ ને સમાતંર હાઇવેની દિક્ષણ તરફે ૧૮.૦ મી નો ર તો સચુવવામા ં
આવેલ છે. સદર ર તો મજુંર � મલી િ તીય પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજનામા ં ૧૨.૦ મી 
સચુવવાયેલ છે.  િવકાસ યોજનાની દરખા તો સહ સસુગંત નથી તે સજંોગોમા ંસદર ર તો 
મજુંર � મલી પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજનાની દરખા તો મજુબ ૧૨.૦ મી યથાવત રાખવા તેમજ 
પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજનાના � ય સિૂચત ર તાઓ નગર રચના યોજનામા ં પનુરાવિતર્ત 
િવકાસ યોજનાની દરખા ત મજુબ યથાવત રાખવાનુ ં  સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  
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મઘુ્ દા નબંર (૩૨) : મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨૨(નોલેજ નોડ) તથા મસુ ા પ 

નગર રચના યોજના ન.ં૨૫ (ટેકનોલોજી પાકર્) તથા � ય બનાવવાની 
થતી મસુ ા પ નગર રચના યોજનાઓમા ંકપાતનુ ંધોરણ નક્કી કરવા 
બાબત. 

 

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ારા બનાવવામા ં આવતી મસુ ા પ નગર રચના 
યોજના મા ંપ્રવતર્માન મજુંર � મલી જી.ડી.સી.આરની જોગવાઇઓ � નસુાર સામા ય કપાતનુ ં
ધોરણ ૪૦% � પનાવેલ છે. હાલે વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારની મસુ ા પ નગર 
રચના યોજના ન.ં૨૨ (નોલેજ નોડ) તથા મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨૫ (ટેકનોલોજી 
પાકર્) બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરેલ છે.  પૈકી મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨૨ 
(નોલેજ નોડ) ની દરખા તો તૈયાર કરી તૈયાર કરેલ દરખા તોની સમજુતી આપવા તથા તે 
� વયે વાધંા સચુનો રજુ કરવા માટે તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ ઓનસર્ મીટીંગનુ ંઆયોજન 
કરેલ, રજુ થયેલ વાધંાઓમા ંમખુ્ય વે બીનખેતી થયેલ જમીનોમા ંકપાત ઓછી કરવા અંગેની 
રજુઆતો થયેલ છે, બીનખેતી થયેલ જમીનો / બીનખેતી થયેલ � ને િવકાસ પરવાનગી મેળવેલ 
જમીનો અંગે કોઇ ધારાધોરણ નક્કી થયેલ ન હોઇ સદર જમીનોમા ં કપાત અંગેનુ ંધારાધોરણ 
નક્કી થવુ ંજ રી છે તથા મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨૫ (ટેકનોલોજી પાકર્)ની ઓનસર્ 
મીટીંગનુ ંઆયોજન ટંુક સમયમા ંકરવામા ંઆવનાર છે, સદર યોજનામા ંપણ બીનખેતી થયેલ 
જમીનોનો સમાવેશ થતો હોઇ. બીનખેતી થયેલ જમીનોમા ંકપાત અંગેની રજુઆતો આવવાની 
સભંાવના રહલે છે. ઉક્ત સજંોગોમા ંઉપરોકત બનેં નગર રચના યોજનાઓમા ંબીનખેતી થયેલ 
જમીનોનુ ંકપાતનુ ંધારાધોરણ નક્કી કરવુ ંિહતાવહ છે.  જમીનો નગર રચના યોજનાનો ઇરાદો 
જાહરે થયા તારીખે બીનખેતી થયેલ હોય તેવા િક સામા ં કપાતનુ ંધોરણ શુ ં � પનાવવુ ંતથા 
િબનખેતી કરાવી િનયમાનસુાર િવકાસ પરવાનગી મેળવેલ હોઇ પણ થળે કોઇપણ પ્રકારનુ ં
બાધંકામ કરેલ ન હોય � ને િવકાસ પરવાનગીની મદુત પણૂર્ થયેલ હોય તેવા િક સામા ંકપાતનુ ં
ધોરણ શુ ં � પનાવવુ ં તથા બીનખેતી કરાવી િનયમાનસુાર િવકાસ પરવાનગી મેળવેલ હોય 
િવકાસ પરવાનગીની સમય મયાર્દા ચાલ ુહોય. થળે િવકાસ પરવાનગી મજુબનુ ંબાધંકામ ચાલ ુ
હોય તથા  િક સામા ંબીનખેતી કરાવી િનયમાનસુાર િવકાસપરવાનગી મેળવી પરવાનગી મજુબ 
બાધંકામ કરી લી થચેક સટ  તથા ઓ પેુશન સટ  મેળવેલ હોય િવગેરે િક સામા ંપ્રવતર્માન 
મજુંર � મલી જીડીસીઆરની જોગવાઇ મજુબ કે � તે્રની તા.૦૧/૦૮/૨૦૦૯ ની બોડર્ 
બેઠકન.ં૨૦૪ના ઠરાવ ક્રમાકં ૧૯૮૦ મજુબ કપાતનુ ંધોરણ નક્કી થવા ચચાર્- િવચારણા અંતે 
નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 

 
ઠરાવ ક્રમાકં (૨૫૨૭) મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨૨ (નોલેજનોડ), મસુ ા પ નગર 
રચના યોજનાન.ં૨૫ (ટેકનોલોજી પાકર્) તથા � ય સિુચત મસુ ા પ નગર રચના યોજનાઓમા ં
કપાતનુ ંધોરણ નક્કી કરવા બાબતે પ ટ કરવામા ંઆ યુ ંકે યોજનાની ઇરાદાની તારીખ પહલેા 
બીનખેતી થયેલ હોય તથા િવકાસ પરવાનગી મેળવેલ હોય � ને કાયદાની જોગવાઇ મજુબ 
િવકાસ પરવાનગી સમય મયાર્દામા ંચાલ ુહોય � ને થળે બાધંકામ પ્રગિતમા ંહોય તેવા દરેક 
િક સામા ં થળ િ થિત મજુબ િનણર્ય લઇ કપાત કરવી � ને બાકીના તમામ િક સાઓમા ં૪૦% 
કપાતનુ ંધોરણ જાળવવા નક્કી કરવામા ંઆ યુ.ં તથા તે અંગેની આગળની કાયર્વાિહ કરવાની 
સ ા મખુ્ય કારોબારી � િધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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મઘુ્ દા નબંર (૩૩) : મો  વરણામા, વડસાલા, સુદંરપરુા, ફતેપરુ, મજુારગામડી, આલમગીર 
ખાતે સિુચત નગર રચના યોજના ન.ં૨૨(નોલેજ નોડ) � િધિનયમની 
કલમ-૪૨ � વયે પ્રિસ ધ કરતા ં મળેલ વાધંા સચુનો પર કલમ-૪૭ 
� વયે િનણર્ય લઇ સરકાર ીમા ંમજુંરી � થેર્ પાઠવવા બાબત. 

 
વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ (વડુા) ારા મો  વરણામા, વડસાલા, સુદંરપરુા, 

ફતેપરુ, મજુારગામડી, આલમગીર ગામોના રેવ ય ુ િવ તારમા ંગલુાબી- તટુક લીટીથી દશાર્ યા 
મજુબની હદ અંગેના પરામશર્ની દરખા ત તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ મખુ્ય નગર િનયોજક 
ગજુરાત રા ય, ગાધંીનગરની કચેરીને પાઠવતા તેઓ ીની કચેરી ારા તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૭ ના 
પત્રથી � િધિનયમની કલમ-૪૧ ની પેટા કલમ-૧ હઠેળ હદ પરામશર્ આપવામા ંઆવેલ હતો. 
મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨૨ (નોલેજ નોડ) તૈયાર કરવાના કામે વડુાની 
તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૭ ની બોડર્ બેઠક ન.ં૨૩૪ મા ંમુ ો લઇ પર વે ઠરાવ ક્રમાકં ૨૪૫૮ થી ઇરાદો 
જાહરે કરવા અંગે ઠરાવ થયેલ છે. ત નસુાર ગજુરાત નગર રચના � ને શહરેી િવકાસ 
� િધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ ૪૧(૧) હઠેળ યોજનાનો ઇરાદો તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ જાહરે 
કરવામા ં આવેલ. ની પ્રિસ ધ તા.૧૮/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ સરકારી રા ય પત્રના પાન 
ન.ં૪૯૩-૪૯૪ ઉપર કરવામા ંઆવેલ તથા થાિનક દૈિનક વતર્માન પત્રો સદેંશ તથા જાહરે 
થળોએ પણ પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવેલ. સદર ઇરાદાની જાણ સરકાર ીમા ંતા.૨૫/૧૦/૨૦૧૭ 
ના પત્રથી � િધક મખુ્ય સિચવ ી શહરેી િવકાસ � ને શહરેી ગહૃ િનમાર્ણ િવભાગને પણ કરાયેલ. 
આમ ઇરાદો જાહરે કરવાની તમામ કાયર્વાહી પણુર્ કરેલ છે. યારબાદ ઉકત � િધિનયમ તથા તે 
તળેના િનયમો ૧૯૭૯ ના િનયમ ન.ં૧૭ પ્રમાણે યોજનાનો મસુ ો તૈયાર કરી તેની સમજુતી 
મેળવવા અંગે એક જાહરે સભા સર સયાજીરાવ નગરગહૃ � કોટા ખાતે તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૮ ના 
રોજ રાખવામા ંઆવેલ.  અંગે યોજના િવ તારના લોકોને યિક્તગત નોટીસ આપવામા ંઆવેલ. 
� ને સદર મીટીંગની બહોળી પ્રિસ ધીના કામે થાનીક વતર્માન પત્રોમા ં “જાહરે નોટીસ” પણ 
પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવેલ. યારબાદ � િધિનયમની કલમ-૪૨ તથા િનયમ-૧૮ હઠેળ પ્રિસ ધ 
કરેલ મસુ ા પર વે વાધંા સચુનો મેળવવા અંગે � િધસચુન સરકારી રાજય પત્રમા,ં થાિનક દૈિનક 
વતર્માન પત્રોમા ંતથા જાહરે થળોએ, સબંિંધત કચેરીઓમા ંપણ પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવેલ છે. 
� િધિનયમની-૧૯૭૬ તથા તે તળેના િનયમો -૧૯૭૯ ના િનયમ ૧૮ મજુબ � િધસચુન તા.૧૮-
૦૭-૨૦૧૮ ના રોજ ગેઝેટમા ંપ્રિસ ધ થયેલ છે. થી યારથી એક માસની મદુતમા ંઆવેલ વાધંા 
સચુનો યાને લેવાના થાય. એક માસના સમય ગાળામા ં કુલ ૬૧૩ વાધંા રજુ થયેલ છે. � ને 
સમય મયાર્દા બહારના કુલ  ૧૫ વાધંા આજિદન સધુીમા ંરજુ થયેલ છે. સમય મયાર્દામા ંતથા 
સમય મયાર્દા બહાર આવેલ કુલ ૬૨૮ વાધંાઓની ચકાસણી કરી તારીજ તૈયાર કરાયેલ છે.  
આ સાથે પિરિશ ટમા ં દશાર્વવામા ંઆવેલ છે. સદર વાધંા સચુનો પર વે કાયદાની કલમ-૪૭ 
� વયે િનણર્ય લેવા તથા તે િનણર્યોનો સમાવેશ કરી સદર મસુ ા પ નગર રચના યોજના, 
ગજુરાત નગર રચના � ને શહરેી િવકાસ � િધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) � વયે 
સરકાર ીમા ંમજુંરી � થેર્ સાદર કરવા ચચાર્ િવચારણા અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 

 
ઠરાવ માકં (૨૫૨૮) : મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨૨ (નોલેજનોડ) નો મસુ ો પ્રિસ ધ 
કયાર્ તા.૧૮/૦૭/૨૦૧૮ થી એક માસની સમય મયાર્દામા ં૬૧૩ � રજી તથા સમય મયાર્દા બાદ 
૧૫ � રજી મળી કુલ ૬૨૮ વાધંા � રજી સ ામડંળને મળેલ મા ંજનરલ રજુઆત ૨૨૫ છે મા,ં 
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નગર રચના યોજનાનો િવરોધ, ૪૦% કપાતનો િવરોધ, ફળાઉ ઝાડના વળતર અંગેની રજુઆત 
હોઇ યાને લેવાપાત્ર બનતા ંનથી, યોજનાના આયોજન સદંભેર્ ૪૦૩ રજુઆત થયેલ છે.  પૈકી 
૨૪૫ રજુઆતો પર વે સધુારા કરવા તથા બાકીની ૧૫૮ રજુઆતો જાહરે િહતમા ંગ્રા  ન રાખવા 
નક્કી કરવામા ં આવેલ, આ યોજનાના મસુ ામા ં ઉકત િનણર્યો અંગેના ફેરફારો આમેજ કરી 
ગજુરાત નગર રચના � ને શહરેી િવકાસ � િધિનયમની કલમ-૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮ (૧) � વયે 
સરકાર ીમા ંમજુંરી � થેર્ સાદર કરવાનુ ંતથા નગર રચના યોજનાની હદમા ંઆવતા ૯૦.૦૦ મી 
ના િવકાસ યોજનાના ર તારેષાને ૩૦.૦ મી નો કરી રે વેલાઇનથી ટ્રા સપોટર્ નગરને � ડીને જાય 
તે મજુબ ૯૦.૦૦ મી ર તારેષાનુ ંઆયોજન કરવા તથા હયાત બાધંકામના કારણે � ય િવકાસ 
યોજનાના ર તાની પથરેખામા ં ફેરફાર થાય છે, તે મજુબ / િવકાસ યોજનામા ં ફેરફાર કરવા 
કાયદાની કલમ-૧૯ હઠેળ સરકાર ીમા ં દરખા ત પાઠવી આપવા તથા તે અંગેની આગળની 
સઘળી કાયર્વાહીની કરવાની સ ા મખુ્ય કારોબારી � િધકારી ી વડુાને સપુ્રત કરવાનુ ંઠરાવવામા ં
આ યુ.ં  
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ુ  દા નબંર (૩૪) : મો  સેવાસી ખાતે સિુચત નગર રચના યોજના ન.ં૦૧ સેવાસી (પ્રથમ ફેરફાર) 
� િધિનયમની કલમ-૪૨ � વયે પ્રિસ ધ કરતા ં મળેલ વાધંા સચુનો પર 
કલમ-૪૭ � વયે િનણર્ય લઇ સરકાર ીમા ંમજુંરી � થેર્ પાઠવવા બાબત. 

 

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ,(વડુા) ારા મો  સેવાસી ગામના રેવ ય ુ િવ તારમા ં
ગલુાબી-તટુક લીટીથી દશાર્ યા મજુબની હદ અંગેનો પરામશર્ની દરખા ત તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૬ ના 
રોજ મખુ્ય નગર િનયોજક ગજુરાત રા ય, ગાધંીનગરની કચેરીને પાઠવતા તેઓ ીની કચેરી ારા 
તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૭ ના પત્રથી � િધિનયમ કલમ-૪૧ ની પેટા કલમ-૧ હઠેળ હદ પરામશર્ આપવામા ં
આવેલ હતો. મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૦૧ સેવાસી (પ્રથમ ફેરફાર) તૈયાર કરવાના કામે 
વડુાની તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૭ ની બોડર્ બેઠક ન.ં૨૩૪ મા ંમુ ો લઇ પર વે ઠરાવ ક્રમાકં ૨૪૫૪ થી ઇરાદો 
જાહરે કરવા અંગે ઠરાવ થયેલ છે. ત નસુાર ગજુરાત નગર રચના � ને શહરેી િવકાસ � િધિનયમ-
૧૯૭૬ ની કલમ ૪૧(૧) હઠેળ યોજનાનો ઇરાદો તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ જાહરે કરવામા ંઆવેલ. 
ની પ્રિસ ધ તા.૧૮/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ સરકારી રા ય પત્રના પાન ન.ં૪૯૨-૪૯૩ ઉપર કરવામા ં

આવેલ તથા થાિનક દૈિનક વતર્માન પત્ર સદેંશમા ં તથા જાહરે થળોએ પણ પ્રિસ ધ કરવામા ં
આવેલ. સદર ઇરાદાની જાણ સરકાર ીમા ંતા.૨૫/૧૦/૨૦૧૭ ના પત્રથી � િધક મખુ્ય સિચવ ી 
શહરેી િવકાસ � ને શહરેી ગહૃ િનમાર્ણ િવભાગને પણ કરાયેલ. આમ ઇરાદો જાહરે કરવાની તમામ 
કાયર્વાહી પણુર્ કરેલ છે. યારબાદ ઉકત � િધિનયમ તથા તે તળેના િનયમો ૧૯૭૯ ના િનયમ ન.ં૧૭ 
પ્રમાણે યોજનાનો મસુ ો તૈયાર કરી તેની સમજુતી મેળવવા અંગે એક જાહરે સભા � તે્રની કચેરી 
ખાતે તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ.  અંગે યોજના િવ તારના લોકોને યિક્તગત 
નોટીસ આપવામા ંઆવેલ. � ને સદર મીટીંગની બહોળી પ્રિસ ધીના કામે થાનીક વતર્માન પત્રોમા ં
“જાહરે નોટીસ” પણ પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવેલ. યારબાદ � િધિનયમની કલમ-૪૨ તથા િનયમ-૧૮ 
હઠેળ પ્રિસ ધ કરેલ મસુ ા પર વે વાધંા સચુનો મેળવવા અંગે � િધસચુન સરકારી રાજય પત્રમા,ં 
થાિનક દૈિનક વતર્માન પત્રોમા ંતથા જાહરે થળોએ, સબંિંધત કચેરીઓમા ંપણ પ્રિસ ધ કરવામા ં
આવેલ છે. � િધિનયમની-૧૯૭૬ તથા તે તળેના િનયમો -૧૯૭૯ ના િનયમ ૧૮ મજુબ � િધસચુન 
તા.૦૪-૦૫-૨૦૧૮ ના રોજ ગેઝેટમા ંપ્રિસ ધ થયેલ છે. થી યારથી એક માસની મદુતમા ંઆવેલ 
વાધંા સચુનો યાને લેવાના થાય. એક માસના સમય ગાળામા ંકુલ ૦૧ વાધંા સચુન રજુ થયેલ છે. 
� ને સમય મયાર્દા બાદ એક પણ વાધંા સચુન મળેલ નથી. થી એક માસની સમય મયાર્દામા ંકુલ 
૦૧ વાધંા સચુન સદરહુ ં કીમન ેલાગ ુપડત ુ ંન હોય થી સદર વાધંા સચુન યાને લેવાનુ ંથતુ ંનથી. 
થી પ્રિસ ધ કરેલ મસુ ા મજુબ મસુ ા પ નગર રચના યોજના, ગજુરાત નગર રચના � ને શહરેી 

િવકાસ � િધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) � વયે સરકાર ીમા ંમજુંરી � થેર્ સાદર કરવા ચચાર્ 
િવચારણા અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
 

ઠરાવ માકં (૨૫૨૯) :  મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૦૧(સેવાસી) (પ્રથમ ફેરફાર) નો મસુ ો 
પ્રિસ ધ કયાર્ તા.૦૪/૦૫/૨૦૧૮ થી એક માસની સમયમયાર્દામા ંકુલ ૦૧ વાધંા સચુન રજુ થયેલ છે 
 સદરહુ ંનગર રચના યોજનાને લાગ ુપડત ુન હોય યાને લેવાનુ ંથતુ ંનથી, પરંત ુયોજનામા ં

ફાળવેલ અંિતમખડંની ફાળવણી અંગે િવ  તતૃ ચચાર્ કરવામા ંઆવી. � રજદાર ીના મળૂખડંની જમીન 
સિુચત ૧૨.૦ મી. ર  તાથી પ્રવેશ ઘરાવતી હોઇ � રજદાર ીને ફાળવવાનો થતો અંિતમખડં કે્ષત્રફળ 
યથાવત રાખી નગર રચના યોજનાના ૧૨.૦ મી. ના સિુચત ર  તા ઉપર ફાળવવો તથા સ ામડંળને 
ફાળવવાનો થતો અંિતમખડં નગર રચના યોજનાના સિુચત ૩૦.૦ મી.ના ર  તા ઉપર ફાળવી યોજના 
ગજુરાત નગર રચના યોજના � ને શહરેી િવકાસ � િઘિનયમની કલમ-૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮ (૧) 
�  વયે સરકાર ીમા ંમજુંરી � થેર્ સાદર કરવાનુ ંઠરાવવામા ંઆ  યુ ંતથા તે અંગે આગળ કરવાની 
થતી સઘળી કાયર્વાહી અંગેની સ ા મખુ્ય કારોબારી � િધકારી ી, વડુાને સપુ્રત કરવામા ંઆવી.   
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મઘુ્ દા નબંર (૩૫) : મજુંર � મલી િ તીય પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજનામા ંમો  ભાયલીના 
સીમાડે આવેલ સિુચત ૩૦.૦ મી ર તાની પથરેખામા ં ફેરફાર કરવા 
બાબત. 

 
 વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની િ તીય પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજના સરકાર ીના 

જાહરેનામા ંન.ં GH/V/11 of 2012/DVP-1211-M 452-L- Dated 18-01-2012 થી મજુંર થઇ � મલમા ં

આવેલ છે. મા ંવડોદરા મહાનગર પાિલકા િવ તારની નગર રચના યોજના ન.ં૨૭ (તાદંલજા) 

તથા વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૫ (સમીયાલા-બીલ-

ભાયલી) સચૂવવામા ંઆવેલ છે. સદર મસુ ા પ નગર રચના યોજનાઓ સરકાર ી ારા મજુંર 

કરી અંિતમ કરવા માટે નગર રચના � િધકારી ી, વડોદરા િનમણુકં થયેલ છે. મજુંર � મલી 

િવકાસ યોજનામા ંમો  ભાયલી તથા મો  તાદંલજાના સીમાડા ઉપર સચુવવામા ંઆવેલ સિૂચત 

૩૦.૦ મી રોડનો સમાવેશ બે � લગ � લગ ગામોની ટીકાશીટમા ં થાય છે, સદર ટીકાશીટન ે

મેળવતા સિૂચત ૩૦.૦ મી રોડ પથરેખામા ં િવસગંતતા થાય છે. હાલે િવ.એમ.સી. િવ તારની 

નગર રચના યોજના ન.ં૨૭ (તાદંલજા) મા ં  સિૂચત ૩૦.૦ મી ડી.પી. / ટી.પી. ર તો 

સચુવવામા ંઆવેલ છે.  થળ ઉપર (સનફામાર્) ર તો બની ગયેલ છે, જયારે વડુા િવ તારની 

નગર રચના યોજના ન.ં ૫ (સમીયાલા-બીલ-ભાયલી) મા ંહાલ થળે લોકન.ં૩૬૩/� , કેનાલ 

સધુી બનેલ છે. કેનાલથી ભાયલીના સીમાડા સધુી ર તો થળે બનેલ નથી. � ને તે ભાગમા ં

સિૂચત ૩૦.૦ મી ના ડી.પી. ર તાની પથરેખામા ંસધૂારો સચૂવવા તથા � િધિનયમની કલમ-૧૯ 

હઠેળ સરકાર ીમા ંદરખા ત કરવાની થાય છે.  ચચાર્ િવચારણા અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ં

આ યુ.ં 
 
ઠરાવ માકં (૨૫૩૦) વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની મજુંર � મલી પનુરાવિતર્ત િવકાસ 

યોજનામા ંમો  ભાયલી તથા મો  તાદંલજાના સીમાડા ઉપર સચુવવામા ંઆવેલ સિૂચત ૩૦.૦ 

મી ર તાનો સમાવેશ બે � લગ � લગ ગામોની ટીકાશીટમા ંથાય છે, સદર ટીકાશીટોને મેળવતા 

સિૂચત ૩૦.૦ મી રોડની પથરેખામા ંિવસગંતતા થાય છે.  સસુગંત કરવા સિૂચત ૩૦.૦ મી ના 

િવકાસ યોજનાના ર તાની પથરેખામા ંસધુારો કરવા � િધિનયમની કલમ-૧૯૭૬ ની કલમ-૧૯ 

� વયે દરખા ત કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ ંતથા આ અંગેની આગળની કરવાની થતી સઘળી 

કાયર્વાિહ અંગેની સ ા મખુ્ય કારોબારી � િધકારી ી વડુાને સપુ્રત કરવામા ંઆવી.  
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મઘુ્ દા નબંર (૩૬) 
: 

મો  હતેમપરુા, તા.જી.વડોદરાના રે.સ.ન.ં૭૪/૧,૭૪/૨, લોકન.ં૬૩ 
� ને ૬૪ વાળી જમીનમા ં િવકાસ પરવાનગી આપવા � થેર્ ચચાર્ 
િવચારણા કરવા અંગે. 

 

મો  હતેમપરુાના સ.ન.ં૭૪/૧, ૭૪/૨, લોકન.ં૬૩,૬૪ વાળી જમીનમા ં� તે્રની કચેરી 
ારા તા.૦૩/૦૯/૧૯૮૫ના ંપત્ર ક્રમાકં ન.ંયડુીએ/ લાન /પરવાનગી /૧૨૦/૮૫ થી શરતી 
િવકાસ પરવાનગી આપવામા ંઆવલે છે. મા ંનીચે મજુબની બે ખાસ શરતો દશાર્વેલ છે.  

૧. જમીન એન.એ. થયા બાદ જમીનના ંહાલના માિલક ારા જમીન બોડર્ને સ પાશ ે તેવી 
શરતે ગજુરાત ગ્રામ ગહૃ િનમાર્ણ બોડર્ના ઉપયોગ પરુતી જ આ પરવાનગી � મલી 
બનશ.ે 

૨. સવાલવાળી જમીનના ંપ્રાથિમક િવકાસ માટેની તમામ સવલતો વી કે લાઇટ, પાણી, 
ગટર વગેરેની યવ થા બોડ કરવાની રહશે ેતથા તે અંગે સ ામડંળ પાસે કોઇ માગંણી 
થઇ શકશ ેનિહ.  

 
હાલના તબકે્ક સરકાર ીના ઓનલાઇન ડેવલપમે ટ પરમીશન િસ ટમના પોટર્લ પર 

મો  હતેમપરુાના સ.ન.ં૭૪/૧, ૭૪/૨, લોકન.ં૬૩,૬૪ વાળી જમીનમા ં ટેનામે ટન.ં ૬૪, 
૧૮૧, ૧૭૨, ૧૭૦, ૧૬૬, ૧૬૭  એમ કુલ ચાર િવકાસ પરવાનગીની � રજીઓ વડુા ખાતે 
આવલે છે. મા ંજોડેલ � રજીના પરુાવા મજુબ હાલમા ંસવાલવાળી જમીન ગજુરાત ગ્રામ 
ગહૃ િનમાર્ણ બોડર્ને હ તક નથી. થી � તે્રની કચેરી ારા સદંભર્ (૧) ારા � પાયેલ શરતી 
મજુંરી � નસુાર હાલના ંતબકે્ક િવકાસ પરવાનગી પાત્ર બનતી નથી. તેમ લખી ODPS પોટર્લ 
પર કુલ ચાર � રજીઓને નામજુંર કરેલ છે.  

વધમુા ંન ધવાનુ ં કે, � તે્રની કચેરી ારા સવાલવાળી જમીનમા ંતા.૦૩/૦૯/૧૯૮૫ ના 
રોજ � પાયેલ શરતી િવકાસ પરવાનગી ન.ં યડુીએ/ લાન/પરવાનગી/૧૨૦/૮૫ મજુબના 
લગભગ ૫૦ થી ૫૫ ટેનામે ટમા ંકોમન જીડીસીઆરના િનયમ ૨.૮.૦૧ હઠેળ ૧૨૫ ચો.મી. 
અંતગર્ત � રજીઓની નકશા સિહત વીકૃિત કરેલ છે. મા ં કોમન જીડીસીઆરના િનયમો 
મજુબ આિકર્ટેકટ ી તેમજ � રજદાર ી ારા બાહંધેરીપત્ર ફોમર્ ન.ં૧૭ મજુબ રજુ કરવામા ં
આવલે છે. ફોમર્ ન.ં૧૭ મજુબ આિકર્ટેકટ ી તમામ ડો મેુ ટ ઓથે ટીક હોવાની બાહંધેરી 
આપે છે. તેમજ જણાવ ે છે કે િનયમોનો ભગં થવાના િક સામા ં � તે્રની કચેરી િનયત 
વીકૃિતપત્રક રદ કરી શકે છે તથા આિકર્ટેકટ/એ જીનીયરનુ ંલાયસસં રદ કરવા સધુીની 
કાયદાકીય કાયર્વાહી કરી શકે છે.  

આ � વયે � તે્રની કચેરીથી ગજુરાત ગ્રામ ગહૃ િનમાર્ણ બોડર્ને તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૮ના 
રોજ પત્ર લખાયેલ છે. મા ંસવાલવાળી જમીન ગજુરાત ગ્રામ ગહૃ િનમાર્ણ બોડર્ ારા ખરીદ 
કરાયેલ છે કે કેમ, ઉકત જમીનમા ંગજુરાત ગ્રામ ગહૃ િનમાર્ણ બોડર્નુ ંકોઇ િહત છે કે કેમ, 
ઉકત જમીન સપંાદન કરવામા ંઆવલે છે કે કેમ, કોઇ સપંાદન વળતર બોડર્ ારા ચકુવવામા ં
આવલે છે કે કેમ, થળે થયેલ િબન-� િધકૃત બાધંકામો અંગે આપ ીની કચેરી ારા કોઇ 
કાયદાકીય પગલા ંલેવાયા છે કે કેમ,� ય કોઇપણ પ્રકારના કાયદાકીય પગલા ંલેવાયેલ છે 
કે કેમ િવગેરે � વયે પ ટતા કરવા જણાવેલ છે.  
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ઉપરોકત મુ ા યાને લઇ સવાલવાળી જમીનમા ં તા.૦૩/૦૯/૧૯૮૫ ના રોજ 
� પાયેલ શરતી િવકાસ પરવાનગી ન.ં યડુીએ/ લાન/પરવાનગી/૧૨૦/૮૫ ને મા ય રાખી 
તેની અંદરના ંકોઇપણ પ્રકારના બાધંકામની પરવાનગી આપવી કે કેમ તે અંગે વડુાની બોડર્ 
બેઠકના સવર્ સ ય ી સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 

 
ઠરાવ માકં (૨૫૩૧)  સવાલવાળી મો  હતેમપરુાની જમીનોમા ંનીચે મજુબની શરતો સાથે 
ગ્રામ ગહૃ િનમાર્ણ બોડર્ને િવકાસ પરવાનગી આપેલ હતી. 
૧. જમીન એન.એ. થયા બાદ જમીનના ંહાલના માિલક ારા જમીન બોડર્ને સ પાશ ે તેવી 
શરતે ગજુરાત ગ્રામ ગહૃ િનમાર્ણ બોડર્ના ઉપયોગ પરુતી જ આ પરવાનગી � મલી 
બનશ.ે 

૨. સવાલવાળી જમીનના ંપ્રાથિમક િવકાસ માટેની તમામ સવલતો વી કે લાઇટ, પાણી, 
ગટર વગેરેની યવ થા બોડ કરવાની રહશે ેતથા તે અંગે સ ામડંળ પાસે કોઇ માગંણી 
થઇ શકશ ેનિહ. પરંત ુઆ જમીનો સપંાદન કરવામા ંઆવેલ છે કે કેમ? તે અંગે ગજુરાત 
ગ્રામ ગહૃ િનમાર્ણ બોડર્ના માિલકીહક્કો છે કે કેમ તે ચકાસી, જો તેઓના માિલકી હક્કો ન 
હોય તો હાલના જમીન માિલક ી ારા નવસેરથી લેઆઉટ મજુંર કરાવીને િવકાસ 
પરવાનગીનો ઉપયોગ કરવા જણાવવા ઠરાવવામા ં આ યુ ં તથા તે અંગે આગળની 
કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહી અંગેની સ ા મખુ્ય કારોબારી � િધકારી ી વડુાને સપુ્રત 
કરવામા ંઆવી.  
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મઘુ્ દા નબંર (૩૭) : વડુા  િવ તાર મા ંવડોદરા એક્ષપે્રસ હાઈવે માટે રીઝવર્ રાખેલ જમીનની 

એલાઈમે ટ નક્કી થયેલ હોઈ બાકીની જમીન  તે સલંગ્ન ઝોનમા ં
ફેરફાર કરવા બાબત. 

 

વડુા િવ તારમા ં વડુાની પિ મ િદશામાથંી એક્ષપે્રસ હાઈવેની જ રીયાત માટે રા ટ્રીય 
ધોરી માગર્, વતુર્ળ, વડોદરા ારા તા.૩૧/૦૭/૧૯૯૩  ના પત્રથી એક્ષપે્રસ વેની મ ય રેખાની 
બ ે બાજુ ૩૦૦ મી ની પહોળાઈમા ંજમીન રીઝવર્ રાખવા જણાવેલ હત ુ  પર વે વડુાની પ્રથમ 
પનુરાવતીર્ત િવકાસ યોજનામા ંમો  સમીયાલા, રાયપરુા, મહાપરુા, અંપાડ, કોયલી, નદેંશરી, 
રાયકા, ગોકળપરુા, ભાયલી, સેવાસી, શેરખી, � નગઢ, ફાજલપરુ, દોડકા, પાટોદ, દરાપરુા, 
સોખડાખદુર્ ,િવગેરે ગામોમા ં કુલ-૬૦૦ મી પહોળાઈમા ં એક્ષપે્રસ હાઈવે માટે જમીનો િવકાસ 
યોજનામા ંર તા માટે રીઝવર્ કરેલ હતી.  રીઝવેર્શન વડુાની ીતીય મજુંર � ને � મલી ીતીય 
પનુરાવતીર્ત િવકાસ યોજનમા ંપણ ચાલ ુ રાખેલ છે. યારબાદનેશનલ હાઈવે ઓથોરીટી ારા 
સદરહુ ંજમીનો પૈકી કુલ ૧૨૦ મી. પહોળાઈન ુસપંાદન થયેલ જમીનોની ર તા રેસાની િવગતો 
� તે્ર પાઠવેલ છે. આ ર તામા ં  જમીનો સપંાદન થનાર નથી તેવા જમીન માિલકો ારા તેઓની 
જમીનમા ંદશાર્વેલ ર તા માટે રાખેલ દરખા ત રદ કરવા � ને આવી જમીનોને લાગ ુઝોનમા ં
તબદીલ કરી આપવા � તે્ર વારંવાર રજુઆત કરવામા ંઆવે છે. આથી િવકાસ યોજનામા ંદશાર્વેલ 
૬૦૦ મી. મા ંસપંાદન થનાર ન હોઈ તેવી જમીનો તે સલંગ્ન લાગ ુઝોનમા ંકાયદાની કલમ 
(૧૯) હઠેળ ઝોન ફેરકરવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ના સવર્ સ યો ી સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા અંતે 
નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 

 
ઠરાવ માકં (૨૫૩૨) સિુચત મુબંઇ વડોદરા એક્ષપે્રસ હાઇવે માટે � ગાઉ હાઇવે ઓથોરીટી 
તા.૩૧/૦૭/૧૯૯૩ ના પત્ર � વયે ૬૦૦ મીટર પહોળાઇમા ંર તા માટે જમીનો મકુરર થયેલ 
હતી. હવે હાઇવે ઓથોરીટી ારા ફકત ૧૨૦ મીટરનુ ંજ સપંાદન થયેલ હોઇ બાકીની જમીન 
તેઓને જ િરયાત નથી તે મજુબની પ ટતા મેળવી તે જમીનોમા ં સલંગ્ન ઝોનમા ં તબદીલ 
કરવાની કાયર્વાહી માટે આગામી બોડર્મા ંપ્રકરણ ફરીથી રજુ કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  
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અ ય  થાનેથી 
મઘુ્ દા નબંર (૧) : સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં૧, ૨ � ને ૩ મા ંડે્રનેજની સિુવધા પરુી પાડવા બાબત.  
 વડુા વારા ટી.પી. કીમ સેવાસી ન.ં ૦૧ ના એફ.પી.ન.ં૧૧૯ ખાતે ૩૨૦ ઈ.ડબ ય.ુએસ આવાસો 
તથા એફ.પી.ન.ં૧૩૩ ખાતે ૧૨૦ એલ.આઈ.જી આવાસો મળી કુલ ૪૪૦ આવાસોના બાધંકામની કામગીરી 
તા. ૧૫/૦૯/૨૦૧૬ ના રોજ પણુર્ કરવામા ંઆવેલ છે � ને મ મ આવાસોના દ તાવેજ ની કામગીરી 
પણુર્ થાય તેમતેમ પઝેશન સ પવાની કામગીરી પણ પણુર્ થવામા ંછે.  
 � ગાઉ ડે્રનેઝ માટે બનાવેલ મા ટર લાન મજુબ ઝોન-૨ મા ં ખાનપરુ-અંકોડીયા ટી.પી.-૨, 
ખાનપરુ- સેવાસી ટી.પી.-૧, સેવાસી ટી.પી.-૧ તથા ખાનપરુ, અંકોડીયા, સેવાસી ના ગામોને ડે્રનેઝ ની 
સિુવધા પરુી પાડવા . ૩૦.૧૧ કરોડના ડી.પી.આર. ને વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૨૨, તા. ૨૭/૦૬/૨૦૧૪ ના 
ઠરાવ ક્રમાકંથી સવાર્નમુતે મજુંરી આપવામા ંઆવેલ છે, મા ંસેવાસી ટી.પી-૧ નો પણ સમાવેશ કરવામા ં
આવેલ છે.  
 સેવાસી ટી.પી-૧ માનંા ઉપરોકત ૪૪૦ એફ ડેબલ આવાસોના બાધંકામની કામગીરી પણુર્ થઈ 
ગયેલ છે. હાલ ખાડ કુવામા ંમલીન જળ નાખવામા ંઆવે છે. પરંત ુ યાની જમીન મા ંપાણી સોસતુ ંન 
હોવાથી ખાડ કુવા પણ ઉભરાય છે આથી ડે્રનેઝ ની સિુવધા આપવી � યતં જ રી છે તદુપરાતં હાલ 
પ્રધાન મતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ બની રહલે બે કીમોના આશરે ૭૪૨ આવાસોને પણ ડે્રનેઝ ની સિુવધા 
આપવાની થશે. ડે્રનેજ માટે ઝોન-૨ મા ંખાનપરુ-અંકોડીયા ટી.પી.-૨, ખાનપરુ- સેવાસી ટી.પી.-૧, સેવાસી 
ટી.પી.-૧ તથા ખાનપરુ, અંકોડીયા, સેવાસી ના ગામોને સિુવધા પરુી પાડવાની સપંણુર્ કામગીરી ટે ડરીંગ 
થકી શ  કરતા વાર લાગે તેમ હોય, સદર આવાસ યોજનાની ૨૫૦૦ મીટરના અંતરેથી પસાર થતી ઝોન-
૩ ભાયલી ટી.પી-૧ થી ટી.પી-૫ મા ં ડે્રનેજ લાઈન નાખવાની કામગીરી કરતા મે.સોરઠીયા વેલજી ર ના 
એ ડ કંુ. વડોદરા પાસે કરાવવા વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં૨૨૬ મા ંમજુંરી માગંતા ઠરાવ ન.ં૨૨૯૫ થી આ 
દરખા તને મજુંર કરવામા ંઆવેલ હતી પરંત ુહયાત ભાયલી પાઈપલાઈન ૨૦૦ ડાયામીટરની હોવાથી 
કામગીરી શ  કરાવેલ ન હતી પરંત ુઆ કામગીરીની જ િરયાત જોતા કામચલાઉ વયેવ થા ના ભાગ પે 
સેવાસી ના મલીન જળ માટે ભાયલી ની શ આત સધુી ડે્રનેઝ લાઈન નાખી મલીન જળ લઈ જવાન ુથાય 
યારબાદ ભાયલી થી ૪૦.૦૦ મી. ડી.પી. રોડ પર જયારે નવીન ટં્રક લાઈન નાખી જોડવાનુ ંથાય,  
બાબત વડુા બોડર્ સમક્ષ યાને લેવા તથા � ગાઉની મજુંરીને બે વષર્ ટલો સમય થયેલ હોઈ ચાલ ુ
ઈજારદાર ી વારા ફરીથી સમંતી લેવાની થતી હોઈ, ભાયલી ટી.પી-૧ થી ટી.પી-૫ ના ઈજારદારે ભરેલ 
ભાવ � નસુાર ડે્રનેજ બાધંકામની કામગીરી કરી રહલે ઈજારદાર ટે ડર ભાવથી કામગીરી કરવા તેયાર 
હોય તો તેઓની � ગાઉના ૧૮% ઓછા ભાવથી મજુંર ટે ડર મજુબ કામગીરી કરવા વધારાનો કાયર્ આદેશ 
આપવા � થવા ફરીથી નવેસર થી ટે ડર પ્રિક્રયા કરી કામગીરી સોપવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ 
િવચારણા તથા િનણર્ય � થેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી તથા મો  સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં 
૧ થી ૩ મા ંખબૂ િવકાસ થયેલ છે. તથા વડુાની હયાત બે આવાસ યોજના તથા પ્રગિત હઠેળની બે 
આવાસ યોજનાના રહવેાસીઓની સિુવધા માટે મલીન જળ લઈ જવા માટે ડે્રનેજ પાઈપ લાઈન નેટવકર્ 
બનાવી હાલ પરુત ુહયાત ભાયલીની અંડર ગ્રાઉ ડ ડે્રનેજ સી ટમ સાથે જોડી સિુવધા આપવા તથા બીજા 
તબક્કામા ં૪૦ મીટર ડી.પી.રોડ પરથી પસાર થનાર ટ્ર ક લાઈન સાથે જોડાણ કરવાની યોજના વડુા બોડર્ 
સમક્ષ યાને મકુવામા ંઆવી તથા � ગાઉ વડુા બોડર્ વારા આ કામગીરી માટે સૈ ધાિંતક મજુંરી આપેલ 
હોઈ ટે ડર પ્રિક્રયા કરી ઈજારદાર ી નક્કી કરવાની કાયર્વાહી કરવા સવર્ સ ય ીઓનુ ંમતં ય હત ુઆથી 
તે પર વે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
  
ઠરાવ ક્રમાકં (૨૫૩૩) : સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ થી ૩ મા ં ડે્રનેજ સિુવધા પરૂી પાડવા માટે � ડર 
ગ્રાઉ ડ ડે્રનેજ નેટવકર્ તૈયાર કરવાની કામગીરી માટે ઈજારદાર નક્કી કરવા ટે ડર પ્રિક્રયા કરી કામગીરી 
સ પવા માટે કરવાની થતી તમામ કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી � િધકાિર ી વડુાને સપુ્રત કરવામા ં
આવી.   
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અ ય  થાનેથી 
મઘુ્ દા નબંર (૨) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ખાતે ગજુરાત નગર રચના � ને શહરેી 

િવકાસ � િધિનયમ-૧૯૭૬ તથા િનયમો-૧૯૭૯ અંતગર્તની કાયર્વાહીઓ 
કરવા સબંધેં સ ા સ પણીના િનયમો નક્કી કરવા બાબત. 

� તે્રના સ ામડંળ ારા તા.૨૦/૧૧/૧૯૯૯ ના રોજના પત્રાકં:-યડુીએ/એડીએમ/૮૪૪/ 
૯૯ થી  તે સમયે તા.૨૬/૦૭/૧૯૯૯ ના રોજ ઉપસિચવ ી- શહરેી િવકાસ � ને શહરેી 
ગહૃિનમાર્ણ િવભાગ, સિચવાલય, ગાધંીનગરને સ ામડંળમા ં ફરજો બજાવતા � િધકારી ીઓને 
સપુ્રત કરવાની થતી સ ાસ પણીના િવિનયમો નક્કી કરવા સા  દરખા ત પાઠવવામા ંઆવેલ 
હતી. પરંત ુ ઉકત દરખા તની મજુંરી હજી સધુી મળેલ ન હોવાથી, ઉકત દરખા તને મજુંરી 
મળવાની � પેક્ષાએ સદરહુ ંપાઠવેલ દરખા ત � નસુાર સ ામડંળમા ં કાયર્વાહી કરવાની પ્રથા 
� મલમા ં છે. મા ંભિવ યમા ં કોઇ નાણાકંીય કે વહીવટી પ્ર ો / મુ કેલી ન થાય તે હતેથુી 
સ ામડંળની િવિવધ શાખાઓના શાખાિધકારીઓ ીની સ ાસ પણીના િવિનયમોની ગજુરાત નગર 
રચના � ને શહરેી િવકાસ � િધિનયમ-૧૯૭૬ � ને િનયમો-૧૯૭૯ ની જોગવાઇઓ � નસુારની 
સ ામડંળના િવિવધ શાખાિધકારીઓના કાય  � ને ફરજો અંતગર્ત સ ાસ પણી આ સાથે સામેલ 
પત્રક (પત્રક-� ) મજુબ ચચાર્ િવચારણા અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 

 
ઠરાવ ક્રમાકં(૨૫૩૩) વડુા કચેરીમા ં પ્રવતર્માન સ ા સ પણી માટે � ગાઉ સરકાર ીમા ં
તા.૨૦/૧૧/૧૯૯૯ ના પત્રાકં પત્રાકં:-યડુીએ/એડીએમ/૮૪૪/૯૯ થી કરેલ સ ા સ પણીના 
િવિનયમોની દરખા તનો � મલ કરવા તથા સામેલ પત્રક મજુબના મુ ા સહ � મલ કરવા 
ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં   
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અ ય  થાનેથી 
મઘુ્ દા નબંર (૩) : Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒíÁÌâ Ìï.2 (ÍâÊÓâ) (ÍýÉÑ ÎëÓÎâÓ) Ìä ÎëÓ »âÑ¿Ôâé ÍçÌðÓ¿ÌâÌä 

ÊÓ¼âsÈíÑâï   Öç¿ÕëÔ ÓsÈâ ÈÉâ ÓäÂÕëô×ÌÌä ÊÓ¼âsÈíÌë áÌçÑíÊÌ áâÍÕâ ÏâÏÈ. 

 
ÑâëÁë ÍâÊÓâ ¼âÈë ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ DÕâÓâ ÑçÖDÊâ#Í Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ Ìï.-2(ÍâÊÓâ) 

ÏÌâÕÕâÑâï áâÕëÔ ÚÈä.ÁëÌë ÖÓ»âÓÙä DÕâÓâ áïãÈÑ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë.ÁëÑâï áÓÁÊâÓÙä éÑë×Ðâæ 

ÅâÚÒâÐâæ ÍÃëÔ DÕâÓâ ÈëáâëÌë ÎâÛÕÕâÑâï áâÕëÔ ÎâæÌÔ pÔâëÃ áï½ë ÌâÑÊâÓ ½ç.Úâæ»âëÃôÑâï ÍäÃä×Ì Êâ¼Ô 

»ÓÕâÑâï áâÕëÔ ÚÈä.ÁëÑâï Ìâ.½ç.Úâæ»âëÃôÌâ áâÕëÔ ¿ç»âÊâ ÍÓtÕë ÈëáâëÌâ ãÕÓâëËÌë DÒâÌë Ôæ Öçã¿È Ì½Ó 

Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâÑâï ÍýÉÑ ÎëÓÎâÓ »ÓÕâÌç Ì»»ä ÉÒëÔ ÚÈç.áâ áï½ë áÝëÌä »¿ëÓä DÕâÓâ ãÌÒÑâëáÌçÖâÓÌä »âÒôÕâÚä 

»Óä ÈÉâ ÑçKÒ Ì½Ó ãÌÒâëÁ»Ùä, ½âïËäÌ½Ó ÍâÖëÉä áãËãÌÒÑÌä »ÔÑ 41(1) ÚëÄÛ Á#Óä ÍÓâÑ×ô ÑëÛÕä 

ÈëÌâë ÑçÖDÊâë ÖÓ»âÓÙäÑâï ÑïÁçÓä áÉëô ÖâÊÓ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ ÚÈâë.ÖÓ»âÓÙä DÕâÓâ Èë ÑçÖDÊâÌë ÑïÁçÓ Óâ¼ä ÈëÌë 

ÎâæÌÔ »ÓÕâ ÑâÃë Ì½Ó Ó¿Ìâ áãË»âÓäÙäÌä ãÌÑÇçï» »ÓÕâÑâï áâÕëÔ ÚÈä.áâ áï½ë Ì½Ó Ó¿Ìâ áãË»âÓäÙä 

áë»Ñ-1, ÕÅâëÊÓâÌë Èâ.30/03/2016 Ìâ ÍÝâï» ánÕÒë Öçã¿È ÎëÓÎâÓÌë »âÓÇë ÖÑçã¿È Ö^ââÑïÛÌë ÎÛÕâÒëÔ 

áïãÈÑ ¼ïÅâë áÌë Ãä.Íä.s»äÑÌä ÊÓ¼âsÈâë áï½ë ÍÓâÑ×ô Ñâï½ÕâÑâï áâÕëÔ, ÖÊÓ ÏâÏÈë Ùä éÑëÊÐâæ 

ÅâÚÒâÐâæ ÍÃëÔÌë Öçã¿È ÎëÓÎâÓ ánÕÒë ÎâæÌÔ pÔâëÃ Ìï. 9/3 ÎâÛÕëÔ Àë. Áë ÚâÔÑâï Ùä ÊÓ‘ DÕâÓ»âËä× 

ÖëâÖÒâÃäÌâë »âëÑÌ pÔâëÃ Àë. áâ áï½ë áÓÁÊâÓÙä éÑëÊÐâæ ÅâÚÒâÐâæ ÍÃëÔ DÕâÓâ ãÕÓâëË ÌâëïËâÕëÔ, ÁëÑâï 

DÕâÓ»âËä× ÖâëÖâÒÃäÌâë »âëÑÌ pÔâëÃ ÓëgÒçÔÓ ÖëÍÑâï ÌÉä ÈÉâ ÖâëÖâÒÃäÌä ÑïÁçÓäÉä ÍâÊÓâ Ì½Ó ÍâÔä»â DÕâÓâ 

Áë Èë ÖÑÒë ÑâëÃâë ÏâëÓÕëÔ ÈÉâ ÖmÍ ÏÌâÕëÔ Àë.Áë É»ä Èë ÖÑ½ý ãÕsÈâÓÑâï ÍäÕâÌç ÍâÇä ÚâÔÌä ÈâÓä¼Ñâï ÍÇ 

ÖpÔâÒ »Óä ÓÚëÔ Àë. áâ ÖïÁâë½âëÑâï Öçã¿È ÎëÓÎâÓ áï½ëÌä ÊÓ¼âsÈÑâï Ùä éÑëÊÐâæ ÅâÚÒâÐâæ ÍÃëÔÌë 

ÎâÛÕëÔ ÎâæÌÔ pÔâëÃ Ìï.9/3 Ìç ÍÂë×Ì ÑÛä ×»ë ÈëÑ ÌÉä ÈÉâ áâ ÎâæÌÔ pÔâëÃÌâë áâ»âÓ ÁâëÈâ áâÑâï 

ÏâïË»âÑ ÑÛÕç ÑçS»ëÔ ÚâëÒ, áâ ÖïÁâë½âëÑâï Öçã¿È ÎëÓÎâÓ áï½ëÌä ÊÓ¼âsÈ áï½ë Öç¿ÕëÔ ÎâæÌÔ pÔâëÃ Ìï. 9/3 

Ñâï ÍbÔä» ÍÍôÂ ÑâÃë ÎâÛÕÕâë ÍÅë ÈÉâ ÓÑÈ ½ÑÈÌâ ÑëÊâÌ Íì»äÑâï áÓÁÊâÓÙäÌë ¼çÃÈâë ÎâæÌÔ pÔâëÃ 

ÎâÛÕÕâ áï½ëÌâë ÑçDÊâë ÕçÅâÏâëÅô Ìï.228 Èâ.16/09/2016 Ñâï ÑçDÊâ Ìï. 8 ÑçÁÏ ÓÁç »ÓâÈâ ÈëÌâ ÄÓâÕ »ýÑâï» 

2350 Ñâï ÔëÕâÒëÔ ÌäÇôÒ ÑçÁÏ ÍÓâÑ×ô áï½ë Öçã¿È ÎâæÌÔ pÔâëÃ Ìï.9/3 Ñâï ÍâÊÓâ Ì½Ó ÍâãÔ»â DÕâÓâ 

ÑâëÃëâ ÖïmÍ ÏÌâÕä ÖÊÓ ãÕsÈâÓÑâï ÍâÇäÌâë ÖpÔâÒ »ÓÈâ ÚâëÒ áâ áï½ë ÍâÊÓâ Ì½Ó ÍâãÔ»âÌâë áãÐÍýâÒ ÑëÛÕä 

ÌÕëÖÓÉä ÏâëÅôÑâï Ñç»ÕâÌç Ì»»ä ÉÒëÔ ÚÈç.  

áâ áï½ë ÍâÊÓâ Ì½Ó ÍâãÔ»âÌâë áãÐÍýâÒ ÑëÛÕëÔ ÈÉâ sÉÛ ¿»âÖÇä ÍÇ »ÓëÔ ÚÈä,ÁëÑâï ÍâÊÓâ 

ãÕsÈâÓÑâï ÍâÇäÌä áÀÈ éÐä ÉÈâ Ê×Ñâï ÌâÇâÍï¿Ìä ½ýânÃÑâïÉä Ïë ÃÒçÏÕëÔâë ÏÌâÕÕâÌç Ì»»ä »ÓëÔ ÚÈç. 

ÁëÑâï Èëáâë DÕâÓâ ‘áâëÔâë‘sÃ ÑâÓÎÈ ÓäÍâëÃô »ÓâÕÈâ ÊÓ‘ DÕâÓ»âËä× ÖëâÖÒâÃä ÈÉâ ÍâÊÓâ ¼âÈë áâÕëÔ 

»nÒâ×âÛâÌä ÁÑäÌ ÃÒçÏÕëÔ ÏÌâÕÕâ ÑâÃë ¼çÏÁ ÒâëgÒ ÚÈä.áâ ÖïÁâë½âëÑâï DÕâÓ»âËäÖ »âë.Úâ.Öëâ. DÕâÓâ 

ÍâÇäÌä Èï½äÌâ »âÓÇë ÁâÚëëÓ ÚëÈç ÑâÃë sÕëcÀâáë »âëÑÌ pÔâëÃÑâï ÃÒçÏÕëÔ ÏÌâÕÕâ ÑâÃë ÍâÊÓâ Ì½Ó ÍâÔä»âÌë 

ÖïÑÈä áâÍëÔ ÚÈä.tÒâÓÏâÊ ÍâÊÓâ Ì½Ó ÍâãÔ»â DÕâÓâ tÒâï ÑâëÃâë ÃÒçÏÕëÔ ÏÌâÕëÔ Àë. Áë É»ä ÊÓ‘ 

»â.áâë.Úâ. Öâë., áïãÏ»â ÖâëÖâÒÃä, Ùä ÚÓä Ê×ôÌ ÖâëÖâÒÃä, áïÏâÔâÔ Íâ»ô, Ùä ÓâÑ ÖâëÖâÒÃä ÈÉâ ÖÊÓ 

ãÕsÈâÓÌä ánÒ ÖâëÖâÒÃäáâëÌë ÍâÇä áâÍÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÖïÁâë½âëÑâï Öçã¿È ÎâæÌÔ pÔâëÃ 9/3 Ìâë éÍÒâë½ 

ÁâÚëÓ ÁÌÈâ ÑâÃë ÉâÒ Àë. ÁëÉä Öçã¿È ÎâæÌÔ pÔâëÃ áÓÁÊâÓÌë ÎâÛÕÕâÑâï áâÕë Èâë ÈëÌç ÍÂë×Ì áâÍä ×»âÒ 

ÈëÑ ÌÉä. áâ ÖïÁâë½âëÑâï áÓÁÊâÓÌë áâÍÕâÌâ ÉÈâ ÎâæÌÔ pÔâëÃ Ìï.9/3 Ìë ÕçÅâÌâ ÓÑÈ ½ÑÈ áï½ë ÎâÛÕëÔ 

pÔâëÃÑâï áâÍä Ïâ»äÌâë ÎâæÌÔ pÔâëÃ ÁâÚëÓ ÚëÈç ÑâÃë Óâ¼ä ×»âÒ ÈëÑ Àë. ÈâëÁ áâ ÍýSÌÌç ãÌÓâ»ÓÇ áâÕä ×»ë 

ÈëÑ Àë. áâ ÖïÁâë½âëÑâï Öçã¿È ÎëÓÎâÓ áï½ëÌâë ÑçDÊâë ÕçÅâ ÏâëÅôÌâ ÖÕô ÖBÒÙäáâë ÖÑxâ ÓÁç »ÓâÈâ ÈëÑâï ÉÒëÔ ¿¿âô 
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ÑçÁÏ ÍâÊÓâ Ì½Ó ÍâãÔ»â DÕâÓâ Öçã¿È ÎâæÌÔ pÔâëÃ Ìï.9/3 ÕâÛä ÁgÒâÑâï ÖÓ»âÓä ½ýânÃÑâïÉä ÃÒçÏÕëÔ 

ÏÌâÕä áâÁçÏâÁçÌä ÖâëÖâÒÃäáëâÑâï ÍâÇäÌç ãÕÈÓÇ »ÓÈâ ÚâëÒ, Áâë Èë sÉÛë Öç¿vÒâ ÑçÁÏ ÎâæÌÔ  pÔâëÃ Ìï 

9/3 Áâë áÓÁÊâÓÌë ÎâÛÕÕâÑâï áâÕë ÈëÌâ ÍÂë×Ì ÑëÛÕÕâ ¼çÏÁ ÑçS»ëÔä ÍÅë ÈëÑ ÚíÒ Èë ÏâÏÈëÌí ÑçDÊâë ÕçÅâ 

ÏíÅô ÏëÄ» Ìï.229 Èâ.20-10-16 Ñâï ¿¿ôâ áÉëô ÓÁç »ÓÈâï ÕçÅâ ÏíÅô áë ÄÓâÕ Ìï (2376) Éä ÄÓâÕëÔ »ë Ì½Ó 

Ó¿Ìâ áãË»âÓäÙä ©âÓâ Öç¿ÕëÔ ÎâåÌÔ pÔíÃ Ìï. 9/3 Ìë »ë Áë ÊÓ‘ DÕâÓ»âËä× ÖëâÖÒâÃäÌâ »íÑÌ pÔíÃÑâï 

áâÍëÔ Àë.ÈëÌä ÁgÒâáë ÈëÌë ÕçÅâ ÑâÃë áÌâÑÈ Óâ¼ëÔ ÓÑÈ ½ÑÈÌâ ÑëÊâÌ ÕâÛâ ÎâåÌÔ pÔíÃÑâï ÈëáíÌë 

áâÍÕâÍâÝ áëÓäÒâ ÑçÁÏ ÎâÛÕÕí ÈÉâ ÚâÔÑâï Ê×âôÕëÔ ÎâåÌÔ pÔíÃ ÕçÅâÌë ÁâÚëÓ ÚëÈç ÑâÃë ÎâÛÕÕâ ÄÓâÕä 

áÝëÌä »¿ëÓäÌâ ÍÝ Ìï.ÒçÅäáë/pÔâÌ-3/2/2017, Èâ.4/1/17Éä ÄÓâvÒâ áÌçÖâÓ ÎëÓÎâÓ »ÓÕâ ÐÔâÑÇ »ÓëÔ 

ÁëÌâ ÖïÊÐëô Ì½Ó Ó¿Ìâ áãË»âÓäÙä ÕÅíÊÓâáë »âÑ¿Ôâé ÍçÌðÓ¿ÌâÌä ÊÓ¼âsÈí ÈìÒâÓ »Óä ÓÁç »ÓëÔ Àë.ÁëÑâï 

Öç¿ÕëÔ ÓsÈâ ÈÉâ ÓäÂÕëô×ÌÌä ÊÓ¼âsÈíÌë áÌçÑíÊÌ áâÍÕâ ÕçÅâ ÏíÅô ÏëÄ»Ñâï ¿¿âô ãÕ¿âÓÇâÌë áïÈë ÖÕô 

ÖïÑÈäÉä Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâv¥ç. 

 

ÄÓâÕ »ýÑâï» ð (2534) Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ Ìï. 2 ÍâÊÓâ (ÍýÉÑ ÎëÓÎâÓ) Ìä »âÑ¿Ôâé ÍçÌð Ó¿ÌâÌä ÊÓ¼âsÈâë 

ÑçÁÏ ÕÅâëÊÓâ Ö^ââÑïÅÛÌë ÎâÛÕëÔ áïãÈÑ ¼ïÅ ÈÉâ Öç¿ÕëÔ ÓsÈâÌä ÊÓ¼âsÈÌë áÌçÑâëÊÌ áâÍÕâ áï½ëÌä 

ÊÓ¼âsÈ áï½ë ÕçÅâ ÏâëÅô ÏëÄ»Ñâï ¿¿âô ãÕ¿ââÇâ »ÓÕâÑâï áâÕä.Öçã¿È ÊÓKââsÈâëÌë áÌçÑâëÊÌ áâÍÕâÌç ÖÕâôÌçÑÈë 

ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç ÈÉâ áâ áï½ë áâ½Û »ÓÕâÌä ÉÈä ÖËÛä »âÒôÕâÚä áï½ëÌä Ö^ââ ÑçKÒ »âÓâëÏâÓä áãË»âÓäÙä, 

ÕçÅâÌë ÖçÍýÈ »ÓÕâÑâï áâÕä. 

 

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


