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વડોદરા શહર  િવકાસ સ  તામડંળની તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૮ ને ુ વારના રોજ સવારના 

૧૧ : ૩૦ કલાક મળેલ ૨૩૮ મી બેઠકની કાયવાહ  ન ઘ. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓäÙä, 
×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ, 
ÕÅíÊÓâ 

ð ÖBÒ-Öã¿ÕÙä 
 

   
    આજની બેઠકમા ંમખુ્ ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રાજય વતી ી ડી.એસ.પાઠક, નગર 
િનયોજક ી, નગર આયોજન અને મુ  યાકંન િવભાગ, ગજુરાત રાજય હાજર રહલે હતા.  

બેઠકમા ંકરોમ થવાથી કાયર્સિુચ સાથેના િનયિમત મઘુ્ દા ન.ં૧ થી ૨૨ની નીચે પ્રમાણેની 
કાયર્વાહી હાથ ઘરવામા ંઆવી.   
 
ÑçDÊâ ÌïÏÓ (1) ð  Ö^ââÑïÅÛÌä  Èâ.20/09/2018 Ìä 237  Ñä  ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚäÌë ÏÚâÔä áâÍÕâ    
                         ÏâÏÈ. 
  

Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.20/09/2018 Ìä 237 Ñä ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚä ÌâëïË áÝëÌâ ÍÝ Ìï.ÒçÅäáë/ãÑãÃï½/  

732/2018 Èâ.04/10/2018 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» ( 2536 ) ð Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.20/09/2018 Ìä 237 Ñä ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚäÌë ÖÕâôÌçÑÈë ÏÚâÔä 
áâÍÕâÑâï áâÕä. 
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ÑçÊÊâ ÌïÏÓ (2)  ð  ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ Ìä  Èâ.01/05/2018 Ìä 236 Ñä ÏëÄ»Ñâï  ÔëÕâÒëÔ 

ãÌÇôÒíÌâ áÑÔä»ÓÇ ÏâÏÈ. 
 

ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.01/05/2018 Ìä 236 Ñä ÏíÅô ÏëÄ»Ñâï ÔëÕâÒëÔâ ãÌÇôÒíÌâ 

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

 
ÄÓâÕ »ýÑâï» ( 2537 ) ð  Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.01/05/2018 Ìä 236 Ñä ÏëÄ»Ñâï ÉÒëÔ ÄÓâÕíÌä ãÕ½Èí ÍÓ 

ÉÒëÔ áÑÔä»ÓÇÌä »âÒôÕâÚäÌë ÖÕâôÌçÑÈë ÏÚâÔä áâÍÕâÑâï áâÕä.  
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 મુ ા નબંર (  ૩  ) : વડુા િવ તારમા ંમો  બીલ ગ્રામ પચંાયત અને તલસટ ગ્રામ પચંાયત ને 
ઘન કચરા ના િનકાલ માટે ઈ-રીક્ષા આપવા બાબત. 

 
 વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તાર મો  બીલ ગામ અને તલસટ ગામની આજુબાજુમા ં
ટી.પી. તથા નોન ટી.પી િવ તારમા ંરહણેાકં િવકાસ થયેલ છે. મો  બીલ િવ તારમા ંબનેલ નગર 
રચના યોજનાઓ પૈકી બીલ ટી.પી. ૧ તથા સમીયાલા-બીલા-ભાયલી ન.ં ૫ મા ં વડુા વારા 
અમલીકરણ ભાગ પે ટી.પી. કીમના રોડના પઝેશનો મેળવી કાપેર્ટ રોડની અમલીકરણથી કામગીરી 
પણુર્ કરેલ છે. આથી મો  બીલ ગામ અને તલસટ ગામ ખબુ જ ઝડપી અને સુદંર િવકાસ થઈ રહલે 
છે. અને આ ગામોની આજુબાજુ થયેલ િવકાસને કારણે ઘન-કચરાના િનકાલની સમ યા ઉપિ થત 
થયેલ છે. આ ઘન-કચરાના િનકાલ માટે ગ્રામ પચંાયતો પાસે પરુતા સાધનો ન હોવાને કારણે      
ઘન-કચરાના િનકાલ માટે બીલ ગ્રામ પચંાયત વારા ૪ ઈ-રીક્ષા અને તલસટ ગ્રામ પચંાયત વારા 
૧ ઈ-રીક્ષા ફાળવી આપવાની રજુઆત ગ્રામ પચંાયત ઠરાવ સાથે વડુાને મળેલ છે. ઘન-કચરા 
િનકાલ માટે તે રહવેાસીઓ વારા પણ વારંવાર રજુઆત કરવામા ંઆવે છે. ઘન-કચરાના િનકાલ 
માટે અગાઉ વડુા બોડર્ બેઠક ૨૩૭ ના ઠરાવ ક્રમાકં ૨૫૧૧ ના ઠરાવ થી વડુા વારા ભાયલી ગ્રામ 
પચંાયતને ૧૦ ઈ-રીક્ષા ફાળવી આપવા િનણર્ય કરેલ છે.  મજુબ ૧ (એક) ઈ-રીક્ષા માટે . 
૧,૫૮,૦૦૦/- (અંકે િપયા એક લાખ અ ાવન હજાર પરુા) ખચર્ થાય તેમ છે. આથી બીલ ગ્રામ 
પચંાયત માટે ૪ ઈ-રીક્ષા માટે લગભગ . ૬,૩૨,૦૦૦/- (અંકે િપયા છ લાખ બત્રીસ હજાર પરુા) 
અને તલસટ ગ્રામ પચંાયત માટે ૧ ઈ-રીક્ષા માટે લગભગ . ૧,૫૮,૦૦૦/- (અંકે િપયા એક લાખ 
અ ાવન હજાર પરુા) ખચર્ થાય તેમ છે. આથી મો  બીલ અને તલસટ ગ્રામ પચંાયત માટે ૫ ઈ-
રીક્ષા માટે કુલ . ૭,૯૦,૦૦૦/- (અંકે િપયા સાત લાખ નેવુ ંહજાર પરુા) ટલો ખચર્ વડુા વારા 
કરવાનો થાય આ ઈ-રીક્ષા ઓની મરામત અને િનભાવણી ની કામગીરી બીલ ગ્રામ પચંાયત અને 
તલસટ ગ્રામ પચંાયત વારા કરવા માટે ખાતરી આપવામા ંઆવેલ છે. આથી . ૭,૯૦,૦૦૦/- (અંકે 
િપયા સાત લાખ નેવુ ંહજાર પરુા) ના ખચેર્ બીલ તથા તલસટ ગામની આજુબાજુ વસતા રહીશો માટે 
ઘન કચરાના િનકાલની સિુવધા માટે ૦૫ ઈ-રીક્ષા ખરીદી કરી સ પવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ 
ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી તથા ગ્રામપચંાયતો ારા 
ઈ-રીક્ષાથી કચરો એકઠો કરી િનકાલ કરવાની તથા ઓપરેશન અને મેઈ ટેન સની જવાબદારી 
વીકારેલ હોઈ ઈ-રીક્ષા ખરીદી કરી આપવા થનાર ખચર્ની મજુંરી આપવા સવર્ સ ય ીઓની સવર્ 
સમંતી હતી. આથી તે પર વે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  
 

ઠરાવ ક્રમાકં (૨૫૩૮) : વડુા િવ તારમા ં મો  બીલ તથા તલસટમા ં આવેલ ટીપી/નોનટીપી 
િવ તારના રોજબરોજના ઘનકચરાના િનકાલ માટે ૫ ઈ-રીક્ષા ખરીદી ૪ ઈ-રીક્ષા િબલ ગ્રામપચંાયતને 
તથા ૧ ઈ-રીક્ષા તલસટ ગ્રામપચંાયતને ફાળવવા તથા ઈ-રીક્ષાની મરામત અને જાળવણી 
ગ્રામપચંાયતો ારા કરવામા ંઆવે તે અંગે જ રી કરાર કરી સ પણી કરવાની કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય 
કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
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મુ ા નબંર ( ૪ )  : મો  ઉંડેરા ગામની ડ પીંગ સાઈટ ઉપરથી ઉંડેરા ગ્રામ પચંાયત વારા કચરો 
ઉઠાવી વડુા વારા થનાર/થયેલ ખચર્ની મજુંરી આપવા બાબત. 

 

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારમા ં મો  ઉંડેરા ગામ તથા આજુબાજુ થયેલ 
સોસાયટીઓના રહીશો વારા ઉ પ  થતો ઘન-કચરો ઉંડેરા ગ્રામ પચંાયત વારા રે.સ.ન.ં ૫૯૪ 
વાળી જમીનમા ં એકત્રીત કરવામા ં આવે છે. આ ઘન-કચરાનો ઢગલો ઉંડેરા-કોયલી રાજય 
ધોરીમાગર્ બાજુમા ંખબુ મોટો થયેલ હોઈ તથા રહણેાકં િવ તારની નજીક હોઈ થાિનક લોકોના 
આરોગ્યને નકુશાન કતાર્ હોવાથી ગ્રામ પચંાયત તથા થાિનક લોકોની રજુઆત પર વે આ કચરો 
ગ્રામ પચંાયત વારા વડોદરા મહાનગરપાિલકાની અટલાદરા ડ પીંગ સાઈટ પર વહન કરી 
ઠાલવવામા ંઆવે તથા તે સાઈટ પર કાયર્રત બાયો રેમીડીયેશન લા ટ પર સદર વે ટની 
ટ્રીટમે ટ કરી તે માટે થતો ખચર્ વડુા પાસેથી વસલુ કરવા યિુનિસપલ કિમ ર ી અને ચેરમેન ી 
વડુા વારા િનણર્ય કરી અતે્ર જણાવવામા ંઆવેલ હત.ુ  પર વે ઉંડેરા ગ્રામ પચંાયત વાર 
કચરો વહન કરી અટલાદરા ડ પીંગ ટેશન ખાતે ઠાલવેલ છે તથા સાઈટ પર કચરાનુ ંબાયો 
રેમીડીએશન કરવામા ં આવેલ છે. અટલાદરા સાઈટ ઝીગ્મા ગ્લોબલ લીમીટેડ વારા બાયો 
રેમીડીયેશન વડોદરા મહાનગરપાિલકાની થાયી સિમતીના ઠરાવ અંક ૨૧૦/૧૮-૦૮-૧૭ થી 
મજુંર થયેલ ભાવ . ૮૮૭/-MT થી કરવામા ંઆવે છે. ઉંડેરા ગ્રામ પચંાયત વારા કચરો 
ટ્રા સપોટર્ કરી ઘન-કચરાનો િનકાલ અટલાદરા ટેશન ખાતે કરેલ છે. ની રીસી ટ વી.એમ.સી 
વારા વડુાને ઈ-મેલ વારા મોકલવામા ંઆવેલ છે. અ યાર સધુી ઉંડેરા ગ્રામ પચંાયત વારા 
ઠાલવેલ ૧૩૦૦ મેટ્રીક ટન ઘન-કચરાની અટલાદરા િ થત રીમીડીએશન લા ટ પર વે ટ 
ટ્રીટમે ટ થયેલ છે. આથી કુલ ૧૩૦૦ મેટ્રીક ટન ઘન-કચરાના ૮૮૭/MT મજુબ કુલ . 
૧૧,૫૩,૧૦૦ વે ટ ટ્રીટમે ટ કરવાનો થયેલ ખચર્ વી.એમ.સી ને ચકુવવાનો થશે આથી ઘન-
કચરાના િનકાલ માટે થયેલ કાયર્વાહીને બહાલી આપવા તથા થનાર ખચર્ની મજુંરી અંગેનો મુ ો 
વડુા બોડર્ સમક્ષ િવચારણા અથેર્ તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા ઉંડેરા ગ્રામ પચંાયત તથા 
આજુબાજુના રહણેાકં િવ તારનો ઉંડરેા રા ય ધોરીમાગર્ પર આવેલ સ.ન.ં ૫૯૪ મા ંએકઠો થયેલ 
હોવાના કારણે આજુબાજુના રહીશોની જાહરે સખુાકારીના પ્ર ોને યાને લઈ એકઠો થયેલ કચરો 
અટલાદરા ડ પીંગ સાઈટ પર પચંાયત ારા વાહન કરવામા ંઆવેલ હતો. ને વે ટ ટ્રીટમે ટ 
માટે થનાર ખચર્ વડુા ારા કરવા અંગે સવર્સમંતી હતી. પરંત ુઆ ખચર્ ફક્ત એકવાર જ કરવાની 
શરતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
 
ઠરાવ ક્રમાક ( ૨૫૩૯ ) : મો  ઉંડેરા ગામના ંસ.ન.ં ૫૯૪ મા ંએકઠો થયેલ ઘનકચરો કે  
પચંાયત ારા વહન કરી વી.એમ.સી.ની અટલાદરા ડ પીંગ સાઈટ પર ઠાલવેલ હતો. તે ૧૩૦૦ 
મેિટ્રકટન ઘનકચરાના વે ટ ટ્રીટમે ટ માટે વી.એમ.સી.ને . ૧૧,૫૩,૧૦૦/- નો ખચર્ની ચકુવણી 
કરવા તથા  આવો ખચર્ ફક્ત એકવાર જ કરવા સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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મુ ા ન.ં ( ૫ ): સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન મજુબ પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ આથીર્ક 
રીતે નબળા વગર્ના લોકો માટે EWS-I તથા EWS-II ના આવાસો માટે ટે ડર 
પ્રિક્રયા બાબત.  

 

સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન મજુબ પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ આથીર્ક રીતે નબળા 
વગર્ના લોકો માટે ઈ.ડબ ય.ુએસ તથા ઓછી આવક ધરાવતા લોકો માટે એલ.આઈ.જી ના આવાસો 
બનાવવાનુ ંગજુરાત હાઉસીંગ બોડર્, મહાનગર પાલીકાઓ, નગર પાલીકાઓ તથા સ ા મડંળો વારા 
અમલીકરણ કરવામા ં આવી રહલે છે, તે પર વે વડુાને પણ આ યોજનાનુ ં અમલીકરણ કરવા 
જણાવવામા ંઆવેલ. ઉકત યોજનાઓ અંતગર્ત દર વષેર્ ૩૦૦૦ આવાસો મજુબ આવતા પાચં વષર્ 
માટે અંદા  ૧૫૦૦૦ આવાસો બનાવવાનુ ં લ યાકં આપેલ છે. સદર કામગીરી PMC, આક ટેકટ 
િવગેરેની િનમણુકં કરી કરાવવાનુ ં વડુાની બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૨૦ ના ઠરાવ ક્રમાકં ૨૧૭૪ તા. 
૩/૧૦/૨૦૧૩ થી ઠરાવવામા ંઆવેલ છે. તે અંગે પ્રથમ તબક્કામા ંવષર્ ૨૦૧૩-૧૪ તથા ૨૦૧૪-૧૫ 
માટે કુલ ૫૨૦ ઈ.ડબ ય.ુએસ. આવાસો પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં 
૧ અને વેમાલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ ખાતે બાધંકામ પણુર્ કરેલ છે તથા ૩૧૨ એલ.આઈ.જી-૧ અને ૨ 
આવાસો મખુ્યમતં્રી હુ યોજના અંતગર્ત સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ અને વેમાલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ 
ખાતે બાધંકામ પણુર્ કરી કુલ ૮૩૨ (૫૨૦+૩૧૨) આવાસોના પઝેશન સ પવાની કામગીરી પણુર્ થયેલ 
છે. જયારે બીજા તબક્કામા ંપ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત વષર્ ૨૦૧૬-૧૭ મા ં કુલ ૨૦૨૮ 
ઈ.ડબ ય.ુએસ-૧ અને ૨ આવાસોનુ ંસેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ ના એફ.પી.ન.ં ૭૫ અને ૧૧૯ (ફેઝ-૨) 
અને ખટંબા લોક ન.ં ૭૨/અ/પૈકી અને લોક ન.ં ૭૭/પૈકી ખાતે બાધંકામ હાલ પ્રગિતમા ંછે.    

તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૮ ના માન.અગ્રસિચવ ી, શ.િવ. અને શ. હુ.િન.િવભાગ, ગાધંીનગરના 
પત્ર અ વયે વડુાની અંિતમ મજુંર થયેલ ટી.પી. કીમોમા ંઆિથર્ક રીતે નબળા વગર્ના લોકો માટે 
અનામત રાખેલ રહણેાકં ફાઈનલ લોટોમા ંવષર્ : ૨૦૧૮-૧૯ મા ંસરકાર ીના લ યાકં હઠેળ ૨૫૦૦ 
ઈ.ડબ ય.ુએસ- ૧ (ટાઈપ), ઈ.ડબ ય.ુએસ (ટાઈપ) આવાસો બનાવવા માટે મળેલ સચુના પર વે 
ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૨ મા ંફાઈનલ લોટ ન.ં ૧૦૦, ૧૦૧ ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૩ મા ંફાઈનલ 
લોટ ન.ં ૧૧૧, ૧૧૪ ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૪ મા ં ફાઈનલ લોટ ન.ં ૧૮૦ મા ં અને બીલ 
ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ મા ંફાઈનલ લોટ ન.ં ૩૮ મા ંઈ.ડબ ય.ુએસ-૧ અને ઈ.ડબ ય.ુએસ-૨ ના આવાસો 
બનાવવાનુ ંઆયોજન કરેલ છે. મા ં લોટોની પસદંગીને વડુા બોડર્ બેઠક ૨૩૭ ના ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં 
૨૫૦૭ ઠરાવ થી મજુંરી મળેલ છે. તથા થયેલ ઠરાવ મજુબ એ.એચ.એમ એ પેન ડ PMC 
એજ સીઓ પૈકી બે એજ સી ધવલ એ જી યસર્ અને જયેશ એ. દલાલ ને ડી.પી.આર બનાવવાની 
કામગીરી સ પી ડી.પી.આર તૈયાર કરાવેલ છે. મા ં કુલ ૬ લોટોમા ં એ.એચ.એમ એ પેન ડ 
આક ટેકટ ીમતી મમતા શાહ પાસે કરાવેલ લાનીંગ પ્રમાણે કુલ ૨૧૮૨ આવાસોનુ ં લાનીંગ પર વે 
કુલ ૨૧૮૨ આવાસો બનાવવા માટે લગભગ . ૧૭૩,૨૫,૭૩,૦૧૨/- ખચર્ થાય તેમ છે. તૈયાર 
થયેલ . ૧૭૩,૨૫,૭૩,૦૧૨/- ના અંદાજોને તા. ૩૦/૧૧/૨૦૧૨ ના રોજ વડુાની ટી.એસ. કમીટી 
વારા તાિંત્રક મજુંરી પણ આપેલ છે. તથા તે પર વે ડ્રાફટ ટે ડર પેપસર્ બનાવવાની કામગીરી હાથ 
ધરેલ છે. આથી પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના બનાવવા માટે રોકવામા ંઆવેલ એ પેન ડ આક ટેકટ 
તથા PMC ની િનમણુકંને બહાલી આપવા તથા થનાર અંદાજીત . ૧૭૩,૨૫,૭૩,૦૧૨/- ના ખચર્ને 
મજુંરી આપવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા કુલ ૬ 
પ્રો ક્ટમા ં એ.એચ.એમ. એ પેન ડ ક સ ટ ટ મારફત ૧૭૩.૨૬ કરોડના ડી.પી.આર તૈયાર કરી 
સરકારને મજુંરી અથેર્ પાઠવેલ હતા. તે ટેટ લેવલ કિમટીએ મજુંર પણ કરેલ હોવાની બાબત વડુા 
બોડર્ના ં યાન ેમકુવામા ંઆવી તથા તે પર વ ેથનાર ખચર્ને મજુંરી આપવા તથા ટે ડર પ્રિક્રયા હાથ 
ધરવા અંગે સવર્ સમંતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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ઠરાવ ક્રમાક(૨૫૪૦): પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત આથીર્ક રીતે નબળા વગર્ના લોકો માટે 
આવાસો બનાવવા માટે ડી.પી.આર તૈયાર કરાવી, ટે ડર પ્રિક્રયા કરી કામગીરીની દેખરેખ રાખવા 
સધુીની કામગીરી માટે એ.એચ.એમ. એ પેન ડ  એજ સીઓ પૈકી બે એજ સીને સોપેલ કામગીરીને 
બહાલી આપવા તથા ક સ ટ ટ ારા તૈયાર કરેલ ડી.પી.આર. મજુબ ભાયલીની ૫ તથા બીલની ૧ 
મળી કુલ ૬ આવાસ યોજના માટે થનાર . ૧૭૩.૨૬ કરોડના ંખચર્ને મજુંરી આપવા તથા આગળની 
ટે ડર પ્રિક્રયા કરી ઈજારદાર નક્કી કરવા સધુીની તમામ કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી 
અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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ુ ા નબંર (૬) : મસુ ા પ મજુંર નગર રચના યોજના ન.ં૨ હરણી મા ંસમાિવ ય કેનાલની ઉપર 

૩૦.૦૦ મીટરનો રોડ બનાવવા બાબત. 
 

મો  હરણી મા ં સુ ા પ મં ુર નગર રચના યોજના હરણી-૨ ની જમીનો સરકાર ી વારા 
ટ .પી. ક મને સુ ા પ મં ુર કર  યાર ડુા હદમા ંહતી. આ જમીનો પૈક  કનાલની દ ણ તરફની 
જમીનો વડોદરા મહાનગર સેવાસદનની હદમા ંજતા નગર રચના યોજનાના પણ બે ભાગ થયેલ છે. 
મા ં િવકાસ યોજના મા ંદશાવેલ વડોદરા મહાનગર પા લકાની હદ જુબ કનાલની ઉતર આવેલ 

ર તો ડુાની હદમા ં આવે છે. યાર ટ .પી. ક મમા ં થયેલ ભાગલા જુબ ૩૦.૦૦ મીટરનો ર તો 
વડોદરા મહાનગર પા લકાની ટ .પી. ક મના ભાગમા ં દશાવી સરકાર ીમા ં િ લમનર  મં ુર  અથ 
પાઠવેલ છે. આ ર તાને એ ોચ ગણી ડુા વારા િવકાસ પરવાનગીઓ આપેલ છે. આથી ર તાની 
ઉતર તરફ બે શાળાઓ, રહણાકં મકાનો તથા વા ણજય હ નુા બાધંકામ થયેલ છે. ૩૦.૦૦ મીટર 
ર તાની પોહળાઈ પૈક  જ રયાત જુબ  તે ડવલોપસ વારા અવરજવર થઈ શક તે જુબનો રોડ 
બનાવેલ હતો પરં  ુઆ ર તો ચોમાસાને કારણે તથા વાહનોની અવરજવરને કારણે બગડ  જતા 
મરામત થતી ન હોવાથી થાિનક વપરાશ કતા વારા ડુામા,ં વી.એમ.સીમા,ં સરકાર ીમા,ં પી.એમ. 
પોટલ પર તથા જ લા વાગતમા ંવારંવાર ર ુઆત કરવામા ંઆવેલ હતી. ટ .પી. ક મ જુબ આ 
ર તો વી.એમ.સી મા ંહોવાથી ડુા વારા ર તો કરવામા ંઆવતો ન હોતો તથા વી.એમ.સી ની કોઈપણ 
જમીનને સદર ર તાથી એ ોચ મળતો ન હોવાથી તેઓ વારા પણ ખચ કરવામા ં ો ઉપ થત થઈ 
રહલ હતા. આ સજંોગોમા ં થાિનક વપરાશ કતાઓની ર તાની હાલાક ને યાને લઈ તથા ડુાની 
જમીનોને જ આ ર તાથી એ ોચ મળતો હોવાની બાબત પર વે હરણી-દણા રોડથી પિ મ તરફનો 
લગભગ ૭૨૦ મીટર લબંાઈનો આ ર તો ડુા વારા બનાવવા બાબત ગેનો ુ ો ડુા બોડ બેઠક 
ન.ં ૨૩૬ મા ંર ુ થતા ઠરાવ માકં ન.ં ૨૫૨૨ થી ર તો ડુા વારા બનાવવા ડ .પી.આર તૈયાર કરવા 
ડુાની ર તાની એ પેન ડ થયેલ એજ સીને સ પી ડ .પી.આર અને ટ ડર યા તૈયાર કરવા ધુીની 

કાયવાહ  કરવા ઠરાવેલ છે.  પર વે ડુાની એ પેન ડ એજ સી જયેશ એ. દલાલ ને કામગીર  
સ પતા તેઓ વારા સદર કામનો .૧,૦૧,૨૪,૨૭૩.૭૪/- નો ડ .પી.આર તૈયાર કરલ છે. દાજોને 
ડુાની ટ .એસ કમીટ  વારા તા. ૨૯/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ તાિં ક મં ુર  પણ આપવામા ંઆવેલ છે. 

અને તે જુબ ટ ડર યા હાથ ધરલ છે. આથી સુ ા પ મં ુર નગર રચના યોજના ન.ં ૨ હરણી 
મા ં કનાલને સમાતંર ૩૦ મી. નો રોડ બનાવવા થનાર . ૧,૦૧,૨૪,૨૭૩.૭૪/- ના ખચની મં ુર  
ગેનો ુ ો ડુા બોડ બેઠક સમ  ચચા િવચારણા તથા િનણય અથ ર ુ થતા ૭૨૦ મીટર લબંાઈનો 

ર તો બનાવવા માટ તૈયાર કરવામા ંઆવેલ ડ .પી.આર. ની િવગતો બોડ બેઠક સમ  ર ુ કરવામા ં
આવી તથા તે ગે થનાર .૧.૦૧ કરોડના ખચને મં ુર કર  ટ ડર યા હાથ ધરવા સવ સમંતીથી 
નીચે જુબ ઠરાવવામા ંઆ .ુ  
 
ઠરાવ માક(૨૫૪૧) : સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં-૨મા ંકનાલને સમાતંર ૩૦ મીટરના ૭૨૦ 
મીટર લબંાઈના ર તાની કામગીર  માટ  ડુા  એ પે લડ ક સલટ ટ મારફત ડ .પી.આર. તૈયાર 
કરવાની કાયવાહ ને બહાલી આપવા તથા ર તાની કામગીર મા ંથનાર . ૧.૦૧ કરોડ ખચને મં ુર  
આપવા તથા આગળની ટ ડર યાની કામગીર  હાથ ધર  ઈ રદાર ન  કરવાની કાયવાહ ની 
સ ા ુ ય કારોબાર  અિધકાર ીને ુ ત કરવા ઠરાવવામા ંઆ .ુ 
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મુ ા ન.ં (૭): વડુા હદના ટી.પી. તથા નોન ટી.પી. માનંા િવકસીત િવ તાર ખાતેની ગટરો 

ઉભરાવવાના પ્ર ના ં િનરાકરણ  બાબતે વડોદરા યિુન. કોપ રેશનના સપુર સકર 
મશીન, ટીંગ-ડીસી ટીંગ મશીનથી કરાવેલ/કરાવવામા ંઆવનાર કામગીરી બાબત.  

 

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા ટી.પી. િવ તાર અને નોન- ટી.પી. િવ તારમા ં
આપવામા ંઆવેલ િવકાસ પરવાનગી અ વયે રહણેાકં-વાણી ય યોજનાઓના ંબાધંકામ થયેલ છે, આ 
યોજનામા ં ડેવલોપસર્-િબ ડસર્ વારા વપરાશકારોને નાખી આપેલ ડે્રનેજ લાઈનો ઉભરાવવા બાબતે 
જુદા-જુદા િવ તારની વારંવાર રજુઆત મળે છે. તથા સરકાર ીમા ંસીએમડેશબોડર્, પી.એમ.પોટર્લ, 
શહરેી િવકાસ િવભાગ િવગેરેમા ંપણ રજુઆતો કરવામા ંઆવે છે.  

 અગાઉ આ પ્રકારની રજુઆતો પર વે વડોદરા મહાનગરપાિલકા મારફત સપુર સક્કર મશીન, 
ટીંગ–ડીસી ટીંગ મશીનથી સાફ-સફાઈ કરાવી તે અંગેનુ ં ચકુવણુ ં વડોદરા મહાનગરપાિલકાને 

કરવામા ંઆવત ુહત.ુ પરંત ુવડુા બોડર્ બેઠક ૨૩૩ તા. ૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ના ઠરાવ ક્રમાકં ૨૪૩૭ થી 
ભિવ યમા ં વડુાના અલગ-અલગ િવ તારોમા ં સપુર સક્કર મશીન, ટીંગ–ડીસી ટીંગ મશીનથી 
ડે્રનેજની સાફ-સફાઈની સિુવધા ચાલ ુન રાખવા ઠરાવવામા ંઆવેલ હત ુ.ં પરંત ુઅમકુ િવ તારોમા ં
ગટર ઉભરાવવાના કારણે થતી રજુઆતો તથા રોગચાળો ફેલાવાની ભીતીને લઈ માનવતાના ધોરણે 
સાફ-સફાઈ કરવી જ રી હોવાનુ ંજણાતા  કામની અગ યતા યાને રાખી ડે્રનેજ સફાઈ માટે સપુર 
સક્કર મશીન, ટીંગ-ડીસી ટીંગ ફાળવવા માટે વડોદરા મહાનગર પાિલકાને જણાવવામા ંઆવે છે.  
પર વે અતે્રથી વડોદરા મહાનગરપાિલકા તરફથી ઓકટો બર ૨૦૧૮ સધુીમા ં કરાવેલ કામગીરી 
પર વે મળેલ . ૩,૫૭,૦૦૦/- ના બીલનુ ંવડુા બોડર્ની મજુંરીની અપેક્ષાએ ચકુવણુ ંકરવામા ંઆવેલ 
છે. વડોદરા મહાનગર પાિલકામા ંપણ આવી ખબૂ ફરીયાદો રહતેી હોય સમયસર સપુર સકર મશીન 
ફાળવવામા ંઆવત ુનથી. વડુા વારા આવા મશીન ખરીદી કરી સપુર સક્કર મશીન તથા ટીંગ-
ડીસી ટીંગ મશીનની વડુા વતી વડોદરા મહાનગર પાિલકા વારા ખરીદી તેને રાખવા માટેની જગ્યા 
તથા મરામત અને િનભાવની પ્ર ો હોવાથી તેઓના હવાલે રાખી વડુા તથા વી.એમ.સી િવ તારમા ં
ઉપયોગ લેવામા ંઆવે અને સપુર સક્કર મશીન, ટીંગ-ડીસી ટીં મશીનની ખરીદીનુ ંચકુવણુ ંવડુા 
વારા કરવામા ંઆવે અને વડુાને જયારે જ િરયાત હોય યારે પ્રાયોરીટીમા ં િવનામ ૂ યે ફાળવણી 
કરવામા ંઆવે તથા મશીનની મરામત અને જાળવણી વડોદરા મહાનગર પાિલકા વારા કરવામા ં
આવે તેવ ુઆયોજન િવચારી વડુા બોડર્ની મજુંરીની અપેક્ષાએ વડોદરા મહાનગર પાિલકાને ખરીદી 
કરવા જણાવવામા ંઆવેલ છે.  

ઉપરોકત િવગતે ડે્રનેજની સાફ-સફાઈ અંગે વડોદરા મહાનગર પાિલકાને ચકુવેલ . 
૩,૫૭,૦૦૦/- રકમ ને કાયર્વાહીને બહાલી આપવા તથા વડુા વતી વડોદરા મહાનગરપાિલકા વારા 
નવીન સપુર સક્કર મશીન, ટીંગ-ડીસી ટીં મશીનની ખરીદી કરવા થનાર ખચર્ને મજુંરી આપવા 
તથા યાસંધુી વડુા િવ તારોમા ં ડે્રનેજની સાફ-સફાઈ માટે વડોદરા મહાનગરપાિલકા પાસે ભાડેથી 
સપુર સકર મશીન, ટીંગ-ડીસી ટીં મશીન ભાડે લેવા અંગેના મુ ાનો મસુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ 
િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ થતા વડુાની આવાસ યોજનાઓમા ંતથા ગોરવા ઊંડેરા રોડ પર પેટ્રોિફ સ 
ડે્રનેજ લાઈન અથેર્ જોડાયેલ સોસાયટીઓમા ંગટર/ખાળકુવા ઉભરાવવાની સમ યાને કારણે વારંવાર 
સાફ-સફાઈની જ િરયાત પડે છે. આથી વી.એમ.સી. મારફત થયેલ ખચર્ને બહાલી આપવા તથા આ 
સમ યાના િનરાકરણ માટે એક સપુર સકર મશીન વી.એમ.સી. મારફત ખરીદી કરાવી તે અંગે થનાર 
ખચર્ને મજુંર કરાવવા સવર્ સમંતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
 

ઠરાવ માક (૨૫૪૨) : વડુા િવ તારમા ં ડે્રનેજની સાફ-સફાઈ માટે વી.એમ.સી.ને ચકૂવેલ           
.૩,૫૭,૦૦૦/- ના ંખચર્ને બહાલી આપવા તથા વડુા વતી વડોદરા મહાનગર પાિલકા ારા એક 
સપુર સક્કર મશીન, ટીંગ ડીસીિ ટંગ મશીનની ખરીદી કરવા તથા ખરીદી થાય યા ં સધુી 
વી.એમ.સી. મારફત સાફ-સફાઈ કરાવવાના થતા ખચર્ને મજુંરી આપવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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મુ ા નબંર ( ૮ ) : વડુા િવ તારના અલગ-અલગ િવ તારમા ં વડોદરા મહાનગર પાિલકા સાથે 

રહીને સયંકુત પ્રો કટની નવીન ડે્રનેજ નેટવકર્ , વોટર સ લાઈ તથા 
એસ.ટી.પી. ના કામો કરવા બાબત. 

   

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 અડીને ખબુ િવકાસ થયેલ છે.  તે ડેવલોપસર્ વારા રહણેાકં કીમો મા ંપાણી માટે બોર તથા 
ડે્રનેજ માટે ખાળકુવા બનાવેલ છે. પરંત ુઆ યવ થા કામચલાઉ અને 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 અ ડર ગ્રાઉ ડ ડે્રનેજ સી ટમ અને 
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 અલગ 
િવભાગ કે મેન પાવર ન હોવાથી દરેક કામો પી.એમ.સી તથા ટી.પી.આઈ વારા કરાવવાની થાય છે. 
તેમ વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૩૭ મા ંરજુ કરવામા ંઆવેલ હત.ુ ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં ૨૫૨૧ મજુબ વડુા 
િવ તારમા ંહાલ ચાલી રહલે ડે્રનેજ પ્રો કટ ઉપરાતં િવકિસત તમામ િવ તારને આવરી લઈ વડોદરા 
મહાનગર પાિલકા સાથે સયંકુત આયોજન કરી એસ.ટી.પી બનાવવા સિહતના ડે્રનેજ 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 ડે્રનેજ પ્રો કટનુ ંસયંકુત આયોજન કરાવી વી.એમ.સી અને વડુાની ભાગીદારીથી એસ.ટી.પી 
બનાવવાની કામગીરી વી.એમ.સી મારફત હાથ ધરવા તથા તે અંગે વી.એમ.સી સાથે સકંલન કરી 
આગળની કામગીરી કરવાનુ ં ઠરાવવામા ંઆવેલ હત.ુ  પર વે અતે્રથી તા. ૨૭/૦૯/૨૦૧૮ ના 
પત્રથી આ પ્રકારની કામગીરીન ેઅનમુોદન આપવા વડોદરા  મહાનગરપાિલકા ને જણાવેલ.  

વડોદરા મહાનગરપાિલકા તથા વડુા િવ તાર માટે ભિવ યમા ંજ ર જણાય તે મજુબ સયંકુત 
પણે નિવન એસ.ટી.પી., એમ.પી.એસ. બનાવવા તથા સવુરેજ નેટવકર્ નાખંવા અથેર્ તા. 
૦૪/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ મા. મેયર ીના અ યક્ષ થાને વડોદરા મહાનગરપાિલકા અને વડુાના 
અિધકારીઓ સાથે યોજવામા ંઆવેલ સયંકુત મીટીંગ મા ંનીચે મજુબ િનતીિવષયક થયેલ છે.  
૧)  જમીનનો ખચર્ :-  

વડોદરા મહાનગરપાિલકા વારા વડોદરા મહાનગરપાિલકા િવ તારમા ંજમીન ફાળવવામા ં
આવે તો વડોદરા મહાનગરપાિલકાએ જમીનની િકંમતનો ખચર્ ભોગવવાનો રહશેે અને જો 
વડુા વારા વડુા િવ તારમા ંજમીન ફાળવવામા ંઆવે તો વડુાએ જમીનની િકંમતનો ખચર્ 
ભોગવવાનો રહશેે. 

૨)  એસ.ટી.પી. બનાવવાનો, કોમન લાઈનનો તથા સં થાના પોતાના નેટવકર્નો ખચર્ :- 
 એસ.ટી.પી બનાવવાનો ખચર્ તથા નેટ ક માટે કોમન લાઈન કે  લાઈનના નેટવકર્મા ં

VMC તથા VUDA બ નેુ ંસવેુજ વહતે ુ ંહશે તે લાઈન નાખંવાની થશે તેના ખચર્ સિહત 
તમામ ખચર્ બ ે સં થા વારા ૫૦-૫૦% શેરીંગ બેઝીસ મજુબ કરવાનો/વહચવાનો રહશેે.  

 સરકારી ગ્રા ટ પેટે કોઈ કામ કરવાનુ ં હોય યારે વડોદરા મહાનગરપાિલકાને  ફાળો 
ભોગવવાનો થશે તેના ૫૦-૫૦% શેરીંગ બેઝીસ રકમ બ  ેસં થાઓએ ભોગવવાની રહશેે.  

 મહાનગરપાિલકા અને વદુા વારા પોતાના નેટવકર્ની જ િરયાત મજુબની કામગીરી તથા 
તેના મે ટેન સની કામગીરે પોતાના ખચેર્ કરવાની રહશેે.  

(પાછળ) 
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૩)  ઓ.એ ડ.એમ :-    

૫૦-૫૦% શેરીંગ બેઝીસ મજુબ શેરીંગ બેઝીસથી મહાનગરપાિલકા તથા વડુા વ ચે 
એસ.ટી.પી., એમ.પી.એસ., એ.પી.એસ. તથા કોમન લાઈનના ઓ.એ ડ એમ. ખચર્ની વહચણી 
કરવાની રહશેે.   
 

તદઉપરાતં કપરુાઈ ખાતે બની રહલે ૬૦ એમ.એલ.ડી, એસ.ટી.પી. મા ં વડુા િવ તારના 
સવેુજને લેવા માટેના આયોજનને પણ ઉપરોકત બાબત લાગ ુપાડવાની રહશેે. તેમ નક્કી કરવામા ં
આવેલ હત.ુ  પર વેની દરખા ત વડોદરા મહાનગર પાિલકા વારા થાયી સિમિતમા ંરજુ કરતા 
થાયી સિમિત વારા થાયી સિમિતના ઠરાવ અંક : ૨૩૩/તા. ૧૧/૧૦/૨૦૧૮ સામા ય સભાને 
ભલામણ કરવામા ંઆવેલ છે. તથા ઉકત બાબત વડોદરા મહાનગરપાિલકાની સામા ય સભામા ંરજુ 
થતા ઠરાવ અંક ૧૩૪ તા. ૨૬/૧૦/૨૦૧૮ થી મજુંરી પણ આપવામા ંઆવેલ છે. આમ વડુા તથા 
વડોદરા મહાનગરપાિલકાની ડે્રનેજ નેટવકર્ તથા એસ.ટી.પી ના કામો કરવા સયંકુત કામગીરી માટે 
નક્કી થયેલ ઉકત િનતીિવષયક િનણર્ય ને બહાલી આપવા અંગેનો મુ ો વડુા સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ 
ચચાર્ િવચારણા અથેર્ રજુ થતા નક્કી થયેલ નીિત મજુબની િવગતો વડુા બોડર્ના ંસ ય ીઓ ારા 
યાને લઈ િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી તથા તે અંગે થયેલ નીિત િવષયક િનણર્યને બહાલી 
આપવા સવાર્નમુતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  

 

ઠરાવ માક ( ૨૫૪૩ ): વડુા તથા વડોદરા મહાનગર પાિલકા સાથે રહીને સયંકુ્ત પ્રો ક્ટ કરી 
નવીન ડે્રનેજ નેટવકર્ , એસ.ટી.પીના ંકામો કરવા નક્કી કરવામા ંઆવેલ નીિતને વી.એમ.સી.ની થાયી 
સિમિત તથા સમગ્ર સભા ારા મજુંરી આપેલ છે.  નીિત મજુબ કરાવવાની થતી કાયર્વાહી માટે 
થયેલ િનણર્યને બહાલી આપવા તથા આ અંગે આગળની થતી કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી 
અિધકારી ીને સોપવા સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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મુ ા નબંર ( ૯ ) : ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૫ થી સિમયાલા તળાવ સધુી જતી કાસં ને પાકી 

કાસં અને બીલ ગામથી અધરુી મકેુલ પાકી કાસંને ૨૧૦ મી. સધુી બનાવવા 
બાબત. 

 
વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ થી ૫ મા ં ડે્રનેજ તથા 

ર તા બનાવવાની કામગીરી મ મ જમીનના પઝેશન મળે તેમ તેમ પણુર્ કરવામા ંઆવેલ છે, અને 
 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 ડે્રનેજ 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 ં
મલીનજળના શુ ધીકરણ બાદ શુ ધ કરેલ પાણીનો િનકાલ હાલની હયાત ભાયલી થી સિમયાલા તરફ 
જતી કાચી કાસંમા ંકરવાનો થતો હોવાથી ભિવ યમા ંમલીનજળના િનકાલમા ંઅવરોધ ન આવે તે માટે 
હયાત કાસંને રીસેકસનીંગ કરી કાસંની બ ે સાઈડની િદવાલો પાક્કી કરવી જ રી હોવાથી તથા 
ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૫ થી સિમયાલા તળાવ સધુી ના કાસં ને પાકો કાસં બનાવવો અને બીલ ગામ 
ખાતેનો અધરુો રહલે ૨૧૦ મીટરના કાચા કાસંને રીએકશનીંગ કરી પાકો કાસં કરવાની વડુા બોડર્ બેઠક 
૨૩૭ ના ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં ૨૫૧૩ ના ઠરાવથી સૈ ધાિંતક મજુંરી મળેલ છે. તથા થયેલ ઠરાવ પર વે 
વડુાના એ પેન ડ એજ સી જયેશ એ. દલાલ ને ડી.પી.આર બનાવવાની કામગીરી સ પી ડી.પી.આર 
તૈયાર કરાવેલ છે.  પર વે ક સલટ ટ વારા ભાયલી કાસં ને સિમયાલા સધુી પાકી કરવા માટે 
અંદાજીત . ૨૨.૫ કરોડ અને બીલ ગામ ખાતે ૨૧૦ મીટર કાચા કાસંને પાકો કરવા અંદાજીત , 
૧.૯૩ કરોડ ના અંદાજીત ખચર્ના ડી.પી.આર રજુ થયેલ છે. આથી બ  ેકામગીરી માટે થનાર અંદાજીત 
. ૨૪.૪૩ કરોડ ના ખચર્ની મજુંરી આપવા અંગે તથા યારબાદ તાતં્રીક મજુંરી મેળવી ટે ડર પ્રિક્રયા 
હાથ ધરવાની મજુંરી માટેનો મુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ થતા ભાયલી 
ગામથી સમીયાલા સધુીના ં કાસંને તથા બીલ ગામ સધુીના અધરૂા કાસંને તિળયા સિહતની પાકી 
િદવાલો કરી પાકો કાસં કરવા માટે તૈયાર કરેલ અનકુ્રમે . ૨૨.૫ કરોડ તથા ૧.૯૩ કરોડના 
ડી.પી.આરની િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી તથા બ ે કાસં માટે થનાર કુલ ૨૪.૪૩ કરોડના કામન ે
મજુંરી આપવા તથા આગળની કાયર્વાહી કરવાની થતી તાિંત્રક મજુંરીની તથા ટે ડર પ્રિક્રયાની 
કામગીરી હાથ ધરવા સવાર્નમુતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 

 
ઠરાવ માક( ૨૫૪૪ ): ભાયલી ગામથી સમીયાલા તળાવ સધુીના કાસંને પાકો કરવા માટે થનાર . 
૨૨.૫ કરોડનો ખચર્ તથા બીલ ગામ સધુીના અધરૂા કાસંને પાકો કરવા માટે થનાર . ૧.૯૩ કરોડના 
ખચર્ને મજુંરી આપવા તથા અંદાજપત્રકની તાિંત્રક મજુંરી મેળવી ટે ડર પ્રિક્રયા હાથ ધરવાની 
કાયર્વાહી કરવાની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સ પવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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mâçDÊâ ÌïÏÓ ð (10)   ÊäÌÊÒâÛÌ½Ó (ãÕÐâ½-3) ½íÝä , ÕÅíÊÓâÑâï ÕçÅâ DÕâÓâ ãÌÑâôÇ ÉÒëÔ ÍýâÉãÑ» ×âÛâÑâï Ñ»âÌ 

ÑâËÕ ã×xâÇ ÖëÕâ Ã÷sÃ, ÍâÊÓâÌë “ãÕËâÐâÓÈä ½çÁÓâÈ ÍýÊë× ÖïÔgÌ” Ìë áâÍÕâ ÏâÏÈ. 
 
 ÑâÌÌäÒ ÑçKÒÑïÝäÙäÌâ 15 mâçDÊâÌä »âÒô»ýÑ áïÈ½ôÈ ÑíÁë ½íÝä ¼âÈë ÕçÅâÌä ÑâãÔ»äÌä ÁÑäÌÑâï ÝÇ 

æ.ÅÏlÒç.áëÖ. áâÕâÖ ÒíÁÌâÑâï »çÔ 1522 áâÕâÖí ÏÌâÕÕâÑâï áâÕëÔ Àë. ÖÊÓ áâÕâÖíÌâ ÔâÐâÉäôáíÌâ ÏâÛ»íÌë 

Ì‘»Ñâï ÍýâÉãÑ» ã×xâÇ ÑÛä ÓÚë Èë ÚëÇçÉä 806 æ.ÅÏlÒç.áëÖ. áâÕâÖ ÒíÁÌâ ÖâÉë s»çÔ ãÏlÅäï½Ìçï ãÌÑâôÇ »ÓÕâÑâï 

áâÕëÔ Àë. 

 ÖÊÓ s»çÔ ãÏlÅäï½Ìâ ãÌ»âÔ ÑâÃë Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.16-05-2008 Ìä 200 Ñä ÏíÅô ÏëÄ»Ìâ ÄÓâÕ »ýÑâï»-

1909 Éä ÄÓâvÒâ áÌçÖâÓ ÖÊÓ s»çÔ ãÏlÅäï½ ×ÚëÓä ½ÓäÏ áâÕâÖ ÒíÁÌâ ÖâÉë ÏÌâÕëÔ ÚíÕâÉä áÌë áâÕâÖíÑâï 

ÓÚëÈâ »çÃçïÏíÌä áâãÉô» ÍãÓãsÉãÈ ÖâÓä Ì ÚíÕâÉä, ÈëáíâÌ ÏâÛ»íÌë ÓâÚÈ ÊÓë ã×xâÇ ÑÛë Èë Á#Óä ÚíÕâÉä ÖÊÓ s»çÔ 

ãÏlÅäï½Ìä ÑâÔä»ä ÕçÅâÌä Á ÓÚë áÌë ÍbÔä»/ÍýæÕëÃ ÍâÃôÌÓ×äÍ ËíÓÇë Î»È ã×xâÇÌä »âÑ½äÓä ÑâÃë ÑâËÕ ã×xâÇ ÖëÕâ 

Ã÷sÃ, ÍâÊÓâÌë áâÍÕä »ë ÃënÅÓ áíÎÓ DÕâÓâ ×âïãÈãÌ»ëÈÌ ÃsÃ DÕâÓâ áâÕëÔ #â.34/- Ôâ¼Ìä áíÎÓ ÐâÕë Õë¿âÇÉä 

áâÍÕä Èë áï½ë Á#Óä áãÐÍýâÒ/áâÊë× Éæ áâÕÕâ áÝëÌâ Èâ.27-06-2008 Ìâ ÍÝÉä ÊÓ¼âsÈ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë. 

 ÑâÌ. ÑïÝäÙä., ÍâÇä ÍçÓÕÄâ, ÁÛÖïÍãÈ(»lÍÖÓ ÍýÐâ½ ãÖÕâÒ)×ÚëÓä ãÕ»âÖ áÌë ×ÚëÓä ½öÚ ãÌÑâôÇ 

ãÕÐâ½Ìâ Èâ.24-12-2008 Ìâ ÍÝÉä ÑïÝäÙä., ãÕËâÐâÓÈä , ÕÅíÊÓâ ãÕÐâ½Ìä Èâ.18-12-2008 Ìä áÓ‘ 

Ì»Ô áÝë Ñí»Ôä ÑâÌ. ÑïÝäÙä. ÖÑxâ ÉÒëÔ ÓÁçáâÈ ÖïÊÐëô  ÑâÌ. ÑïÝäÙä.áë áâÍëÔ áâÊë× áÌçÖâÓ Á#Óä »âÒôÕâÚä  

»ÓÕâ ÁÇâÕëÔ Àë. Áë ánÕÒë ãÕËâÐâÓÈä ½çÁÓâÈ ÍýÊë×, ÕÅíÊÓâ ãÕÐâ½Ìâ ÑïÝäÙä áÝë ÖïÍ»ô »ÓÈâï ÈëáíÌâ              

Èâ.12-01-2009 Ìâ ÖïÑãÈÍÝÑâï Ê×âôÕëÔ ×ÓÈí áÌçÖâÓ ×âÛâÌçï ãÏlÅäï½ ÎâÛÕä áâÍÕâ Ñâï½Çä »ÓëÔ Àë. 

 éÍÓí»È Ú»»äÈ DÒâÌë Ôæ ÑâËÕ ã×xâÇ ÖëÕâ Ã÷sÃ, ÍâÊÓâÌë “ãÕËâÐâÓÈä ½çÁÓâÈ ÍýÊë× ÖïÔgÌ” ÖâÉë 

Á#Óä »ÓâÓ »Óä ×âÛâ ¿ÔâÕÕâ ÑâÃë ×âÛâ ãÏlÅäï½ áâÍÕâ áï½ë ÑïÁçÓä áâÍÕâ áï½ëÌâ ÖÓ»âÓÙäÑïâ áÝëÌâ Èâ.17-

01-2009 Ìâ ÍÝÉä ÊÓ¼âsÈ »ÓÈâï ÖÓ»âÙäÌä Èâ.02-03-2009 Ìâ ÍÝ Ìï.ÒçÅäáë-11-2007-1324-(ÍâÃô 

ÎâæÔ)-Õ Éä æ.ÅÏlÒç.áëÖ.Ìâ áâÕâÖí ÖâÉëÌçï s»çÔ ãÏlÅäï½ áâÕâÖíÑâï ÓÚëÈâ »çÃçïÏíÌâ ÏâÛ»íÌë ÓâÚÈ ÊÓë ã×xâÇ 

ÑÛä ÓÚë, ÈëÉä ÑâËÕ ã×xâÇ ÖëÕâ Ã÷sÃ, ÍâÊÓâ ÖâÉë Èëáí DÕâÓâ  áâÍëÔ ÖïÑãÈÍÝ» éÍÓâïÈ ãÌÒÑâÌçÖâÓ Á#Óä áëÕâ 

ÈÑâÑ »ÓâÓ »Óä ×âÛâ ¿ÔâÕÕâ ÑâÃë ãÏlÅäï½ áâÍÕâÌä ÊÓ¼âsÈ ½ýâÚÒ Óâ¼ÕâÑâï áâÕëÔ ÚÈä. 

 ÖÓ»âÓÙäÑïâÉä ÑÛëÔ  é»ïÈ ÑïÁçÓä ánÕÒë ÑâËÕ ã×xâÇ ÖëÕâ Ã÷sÃ, ÍâÊÓâ ÖâÉë Èâ.18-05-2009 Ìâ 

ÓíÁ ×âÛâ-Ñ»âÌ ÕÍÓâ×ä Ú»» áï½ëÌçï  »ÓâÓ ÌâÑçï »Óä ×âÛâÌí »ÏÁí ÖçÍýÈ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ ÚÈí ÈÉâ Èë »âÒôÕâÚäÌë 

ÕçÅâ ÏíÅôÌä 203 Ñä ÏëÄ»Ñâï ÄâÓâÕ Ìï.1963 Éä ÏÚâÔä ÑÛëÔ ÚÈä. ÍÓïÈç ÈâÁëÈÓÑâï sÉÛë ×âÛâ»äÒ ÍýÕöãÈ ÉÈä Ì 

ÚíÕâÌçï ÈÉâ Ñ»âÌ ÏïË ÓÚëÈçï ÚíÕâÌä ÏâÏÈ DÒâÌ ÍÓ áâÕÈâ áÝëÉä Èâ.26-09-2018 Ìâ ÍÝÉä »ÓâÓÐï½ ÏÊÔ 

ãÏlÅäï½ ÕâÍÓÕâ áâÍëÔ Úç»Ñ ÓÊ »Óä ãÏlÅäï½Ìí »ÏÁí ÖçÍýÈ »ÓÕâ Èâ»äÊ »ÓëÔ ÚÈä. Áë ÍÓtÕë “ãÕËâÐâÓÈä ½çÁÓâÈ 

ÍýÊë× ÖïÔgÌ” DÕâÓâ Èâ.16-10-2018 Ìâ ÍÝÉä áâ ÐÕÌÑâï ×ìãxâãÇ» ÑãÚÔâ étÉâÌ, s»äÔ ÅëÕÔÍÑënÃ ÈÉâ 

áâÓígÒ ãÕwâÒ» ÍýÕöãÈáí »ÓÕâÑâï áâÕÈä Úíæ s»çÔ ãÏlÅäï½Ìí ÕÍÓâ× ¿âÔç Óâ¼Õâ ãÕÌïÈä »ÓëÔ Àë. áâÉä ÖÓ»âÓÙä 

DÕâÓâ Èâ.02-03-2009 Ìâ ÍÝÉä æ.ÅÏlÒç.áëÖ. áâÕâÖíÌâ ÖBÒíÌçï s»çÔ ãÏlÅäï½ áâÕâÖíÑâï ÓÚëÈâ »çÃçïÏíÌâ 

ÏâÛ»íÌë ÓâÚÈÊÓë ã×xâÇ ÑÛä ÓÚë Èë ÚëÈçÉä ×âÛâ ¿ÔâÕÕâ ÑâÃë s»çÔ ãÏlÅäï½ áâÍÕâÌä ÊÓ¼âsÈ ½ýâÚÒ Óâ¼ÕâÑâï 

áâÕëÔ Úíæ ×âÛâ ãÖÕâÒÌä ×ìxâãÇ» ÈÉâ æÈÓ ÍýÕöãÈáí ÑâÃë s»çÔ ãÏlÅäï½Ìí ÕÍÓâ× »ÓÕâÌí  »ÏÁí ¿âÔç Óâ¼Õí »ë 

»ëÑ Èë áï½ë ¿¿âô ãÕ¿âÓÇâ ÈÉâ ãÌÇôÒ áï½ëÌí ÑçDÊí ÕçÅâ ÏíÅô  ÖÑxâ ÓÁç ÉÈâ ãÕ½ÈÕâÓ ¿¿âô »ÓÕâÑâï áâÕä ÁëÑâï 

á½âé ÖÓ»âÓÙäÌä ×âÛâ ¿ÔâÕÕâÌä ÑïÁçÓä ÍÓtÕë Ã÷sÃÌë ÖíïÍÇä ÉÒëÔ Àë. áâÉä ÚÕë ×âÛâ ãÖÕâÒÌâ ÖïÔgÌ  ÚëÈç ÑâÃë 

éÍÒí½ »ÓÕâ ÍÓÕâÌ½ä Ñâï½ëÔ Úíæ ÖÓ»âÓÙäÌçï Ñâ½ôÊ×ôÌ ÑëÛÕä Èë ÍÓtÕë áâ½âÑä ÏíÅôÑâï ÎÓäÉä ÓÁç »ÓÕâ ÖÕâôÌçïÑÈë  

ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒçï. 
 

ÄÓâÕ »ýÑâï» ð ( 2545 ) ÊäÌÊÒâÛÌ½Ó (ãÕÐâ½-3) ½íÝä Ìä áâÕâÖ ÒíÁÌâ ÖâÉëÌçï s»çÔ ãÏlÅäï½ ×âÛâ ¿ÔâÕÕâ 

ãsâÕâÒÌâ ÖïÔgÌ ÚëÈç ÑâÃë “ãÕËâÐâÓÈä ½çÁÓâÈ ÍýÊë× ÖïÔgÌ” DÕâÓâ »ÓëÔ Ñâï½Çä ÍÓtÕë ÖÓ»âÓÙäÌâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ 

×ÚëÓä ½öÚ ãÌÑâôÇ ãÕÐâ½, ½âïËäÌ½ÓÌçï Ñâ½ôÊ×ôÌ ÑëÛÕä Èë ÍÓÈÕë áâ½âÑä ÏíÅôÏëÄ»Ñâï ÎÓäÉä ÓÁç »ÓÕâ ÄÓâÕÕâÑâï 

áâvÒçï. 
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મુ ા નબંર (૧૧) : મો  સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં ૩ મા ંબાકી રહલે ર તા બનાવવા બાબત. 

   

મો  સેવાસીના ટી.પી. ૩ િવ તાર મા ંઅગાઉ સરકા ીર્મા ંમજુંરી અથેર્ પાઠવેલ મસુ ા પ 
નગર રચના યોજના સેવાસી ૩ મા ંદશાર્વેલ ર તાઓ બનાવવા ટે ડર પ્રિક્રયા કરી કામગીરી હાથ 
ધરેલ હતી. મા ંલગભગ ૧૨૦૦ મીટર ટલા ર તા કબજા ન મળવાને કારણે કરી શકાય તેમ ન 
હોવાથી તથા સરકાર ીમાથંી મસુ ા પ નગર રચના યોજના મજુંર થયેલ ન હોવાથી કાયદાકીય 
રીતે ર તા ની જમીનના કબજા મેળવી શકાય તેમ ન હોવાથી ૧૨૦૦ મીટર ર તાની કામગીરી 
બાકી રાખી  તે ટે  કામગીરી ફાઈનલ કરી ટે ડર કલોઝ કરવામા ંઆવેલ હત.ુ 

યારબાદ મસુ ા પ નગર રચના યોજના સેવાસી-૩ સરકાર ી વારા મજુંર કરવામા ં
આવેલ છે. આથી હવે કાયદાકીય પ્રિક્રયાથી ર તાના કબજા મળી શકે તેમ હોવાથી તથા આ ર તા 
બનાવવા મા.ધારાસ ય ી, વડોદરા શહરે વારા તથા થાિનક રહીશો વારા વારંવાર રજુઆત 
કરવામા ંઆવતા આ ર તાને પ્રાથિમકતા આપી ઝડપથી કામગીરી કરાવવા માટે PMC મારફત 
અંદાજપત્રક તૈયાર કરાવતા ટી.પી. કીમમા ંબાકી રહલે ૧૨૦૦ મીટર ટલો ર તો કરવા લગભગ 
. ૧૧૪ લાખ ટલો અંદાજીત ખચર્ થાય તેમ છે.  

અગાઉ નગર રચના યોજના સેવાસી ન.ં ૩ મા ંસમાિવ ટ ર તાઓ બનાવવા કુલ ૮.૭૫ 
કરોડની મજુંરી મળેલ હતી.  પર વે ટે ડર મજુબ કામગીરી કરાવતા સિુચત ૧૨૦૦ મીટરના ર તા 
િસવાયના ર તાઓમા ં . ૩.૪૫ કરોડ ખચર્ થયેલ છે.  મજુબ લગભગ . ૫.૩ કરોડ ટલી બચત 
છે. આ ૧૨૦૦ મીટર ર તાની કામગીરી માટે ટે ડર પ્રિક્રયામા ંસમય યિતત થાય તેમ હોવાથી 
હાલ વડુામા ંવડુા િવ તારની રોડની કામગીરી માટે ૭.૫% નીચા દરના ચાલ ુ ટે ડર મજુબ ૧૨૦૦ 
મીટરની લબંાઈમા ં ર તાની કામગીરી કરવા બોડર્ની મજુંરીની અપેક્ષાએ કામગીરીના વકર્ ઓડર્ર 
આપેલ છે. તથા તે મજુબ હાલ થળે કામગીરી ચાલ ુછે. આમ આ કામગીરી માટે ટે ડર રેટ મજુબ 
. ૮૮,૩૬,૦૫૬/- ખચર્ થાય તેમ હોઈ આ સોપેલ કામગીરીને બહાલી આપવા અંગેનો મુ ો વડુા 
બોડર્ બેઠક સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી તથા 
. ૮૮,૩૬,૦૫૬/- ના ં ખચેર્ વડુા િવ તારમા ં મરામત અને િનભાવણીના ૭.૫% નીચા ભાવના 
ટે ડરના ંભાવો મજુબ ઈજારદાર ીન ેઆપેલ કામગીરીને સવાર્નમુતે બહાલી આપવા નીચે મજુબ 
ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
ઠરાવ ક્રમાકં ( ૨૫૪૬) : મો  સેવાસી મુ સદારુપ ટી.પી. કીમ ન-૩ ના બાકી રહલે ૧૨૦૦ મીટર 
લબંાઈના ર તાઓ માટે વડુાના મરામત અને િનભાવણીના ૭.૫% નીચા ભાવના ટે ડર મજુબ             
. ૮૮,૩૬,૦૫૬/- ની ટે ડર િકંમતથી સ પેલ કામગીરીને બહાલી આપવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
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મુ ા નબંર (૧૨) : વડુા િવ તારના પિ મ િવ તારના ગામોના રહીશો માટે પીવાના પાણીની 
યવ થા માટે મહીસાગર નદી આધારીત સિુચત અમતૃમ યોજના માથંી પાણી 
પુ  પાડવા બાબત.   

   

 ઉપરોકત િવષય અ વય ેજણાવવાનુ ં કે વડુાના પિ મ િવ તારના ગામો માટે ફેઝ-૧ તથા 
ફેઝ-૨ મા ંપીવાના પાણી માટે મા ટર લાન બનાવેલ છે. મા ંઆગામી વષ મા ંવડુા િવ તારના 
ફેઝ-૧ અને ફેઝ-૨ મા ંઆવતા કુલ ૧૧ ગામ ગોરવા, ઉંડેરા, કોયલી, અંકોિડયા, ખાનપરુ, શેરખી, 
સેવાસી, મહાપરુા, ગોકળપરુા, ભાયલી, બીલ ખબુ જ ઝડપી રહણેાકં િવકાસ થઈ રહલે છે.  પર વે 
આ કુલ ૧૧ ગામોમા ંપીવાના પાણીની જ િરયાત લગભગ ૩૩ MLD ટલી રહવેા સભંાવના છે. 
આથી અતે્રથી અિધક્ષક ઈજનેર ી, વડોદરા િસંચાઈ વતુર્ળ ને ૩૩ MLD પાણી રીઝવર્ કરવા પત્ર 
પાઠવેલ છે તથા વડોદરા મહાનગરપાિલકા વારા મહીસાગર નદી આધાિરત બની રહલે અમતૃમ 
યોજનાની પાણી પરુવઠા યોજના માથંી વડુા ને પાણી પુ  પાડવા અને આ અંગે થનાર ખચર્નો િહ સો 
વડુા વારા વડોદરા મહાનગરપાિલકા મા ં જમા કરાવવા આવશે તેવો પત્ર વડુા વારા વડોદરા 
મહાનગરપાિલકાન ેપણ પાઠવેલ છે. 
 વડુા િવ તારના પિ મ િવ તારના ૧૧ ગામોની આસપાસના િવકસીત િવ તારમા ંઅમતૃમ 
યોજનાની પાઈપલાઈન માથંી  ૩૩ MLD પાણી આપવા અતે્રથી કરેલ દરખા ત પર વે વડોદરા 
મહાનગરપાિલકા વારા તા. ૦૫/૧૨/૨૦૧૮ ના પત્રથી ૨૦ MLD પીવાનુ ંપાણી વડુાને આપવાનુ ં
િવચારણામા ંહોવાનો પત્ર પાઠવેલ છે. આ કામગીરીના પ્રો કટનો કુલ ખચર્ . ૧૬૫.૭૬ કરોડ છે.  
પૈકી ૧૦૦ કરોડ અમતૃ ગ્રા ટ પેટે, અને મા ં૩૦% નો ખચર્ ૩૦ કરોડ તથા કુલ રકમ પૈકીની બાકી 
રહતેી રકમ . ૬૫.૭૬ કરોડની જોગવાઈ એમ કુલ . ૯૫.૩૬ કરોડની જોગવાઈ વડોદરા 
મહાનગરપાિલકાએ કરવાની થાય છે. આથી વડુા ને ૨૦ MLD પીવાનુ ં પાણી વડોદરા 
મહાનગરપાિલકા વારા ભિવ યમા ંઆપવાનુ ંથાય તો ૨૦ MLD પાણી પેટે ખચર્ . ૯૫.૩૬ કરોડના 
૨૦% ના પ્રમાણમા ંઆવતી રકમ વડુા વારા વડોદરા મહાનગરપાિલકામા ંજમા કરાવવાની રહશેે 
તથા સદર યોજનાના ઓપરેશન અને મે ટેન સ માટેનો ખચર્ની ભાગે પડતી રકમ વખતો વખત 
સમગ્ર સભા વારા નક્કી થાય તે મજુબ આપવાની થશે તેમ જણાવેલ છે.  

આથી વડુા િવ તારના પિ મ િવ તારના કુલ ૧૧ ગામોના િવકસીત િવ તારમા ંપીવાના 
પાણી માટે વડુા વારા ૨૦ MLD પાણી વડોદરા મહાનગર પાિલકા મારફત લેવા માટેની કાયર્વાહી 
તથા તે અંગે થનાર ખચર્ની મજુંરી અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ 
થતા િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી તથા વડોદરા મહાનગર પાિલકા ારા તૈયાર કરવામા ંઆવી 
રહલે યોજનામાથંી ૨૦ MLD પાણી આપવામા ંઆવે તો પિ મ િવ તારના પીવાના ચોખ્ખા પાણીની 
સમ યાનો િનકાલ થાય તેમ છે. આથી વી.એમ.સી.ની સમગ્ર સભામા ંદરખા ત ગ્રા  ર ેથી ૨૦ 
MLD પાણી પર ૨૦% ના ંપ્રમાણમા ંઆવતી રકમ વડોદરા મહાનગર પાિલકાને જમા કરાવવા તથા 
ઓપરેશન મે ટેન સ માટેના ખચર્ને ભાગે પડતી રકમ સમગ્ર સભા નક્કી કરે તે મજુબ ચકુવવા 
સવાર્સ ય ીઓની સવર્ સમંિતથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  
 
ઠરાવ માક (૨૫૪૭) :  વડુા િવ તારના પિ મ િવ તારના ૧૧ ગામોના િવકિસત િવ તારમા ં
પીવાના પાણી માટે વડોદરા મહાનગર પાિલકા ારા તૈયાર કરવામા ંઆવી રહલે અમતૃ પાણી 
પરુવઠા યોજના માથંી ૨૦ MLD પાણી મેળવવા ૨૦% ના ંપ્રમાણમા ંઆવતી રકમ તથા ઓપરેશન 
મે ટેન સ માટેની ખચર્ની ભાગે પડતી રકમ વડોદરા મહાનગર પાિલકાને ચકુવવાની તૈયારી 
દશાર્વી વડોદરા મહાનગર પાિલકાને પાણી મેળવવા દરખા ત કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં     
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મુ ા નબંર (૧૩ ) : વડોદરા મહાનગરપાિલકા વરા કપરુાઈ ખાતે બનાવવામા ંઆવી રહલે 
નવીન ૬૦ MLD STP મા ં વડુા િવ તારના મિલન જળના જ થાના 
શિુ ધકરણ માટે વડુા વારા વરાડે પડતો ખચર્ની ભરપાઈ કરવા બાબત.   

  

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ હ તકના પવુર્ િવ તારમા ંઆજવા રોડ તથા વાઘોિડયા 
રોડની આજુબાજુ આવેલા ગામોની જમીનોમા ંથયેલ રહણેાકં િવકાસ સદંભેર્ અંડરગ્રાઉ ડ ડે્રનેજ લાઈન 
નાખી ખટંબામા ંએસ.ટી.પી બનાવી મિલન જળનુ ંશિુ ધકરણ કરવાનો ડે્રનેજપ્રો કટ તૈયાર કરેલ હતો. 
 પૈકી અંડરગ્રાઉ ડ ડે્રનેજની કામગીરી પણુર્ થવામા ં છે. પરંત ુ યિુનસીપલ કોપ રેશનની હદ 

િવ તારના કપરુાઈ ખાતે વડોદરા મહાનગરપાિલકા વારા બનાવવામા ંઆવી રહલે ૬૦ MLD STP 
મા ંવડુા માટે ૯.૦૫ MLD મિલન જળના શિુ ધકરણ કરવા માટેની જોગવાઈ હોવાની બાબત યાને 
આવતા ખટંબાની જમીનમા ં કરવાના થતા STP ની કામગીરી શ  કરવામા ંઆવેલ નથી. પરંત ુ
કપરુાઈ ખાતે બની રહલે STP મા ંવડુાની જોગવાઈ પર વે મિલન જળને શિુ ધકરણ માટે વડુા વારા 
ભરવાની થતી વરાડે પડતી રકમ જણાવવા વડોદરા મહાનગરપાિલકાને વડુા વારા જણાવેલ હત.ુ 
યારબાદ વડુાના િવિવધ િવ તારમા ંવડોદરા મહાનગરપાિલકા સાથે રહીને સયંકુત પ્રો કટ કરી ડે્રનેજ 
નેટવકર્ તથા STP ના કામો કરવા વડુા બોડર્ની ૨૩૭ મી બોડર્ બેઠકમા ં ઠરાવ ક્રમાકં ૨૫૨૧ થી 
ઠરાવતા મહાનગરપાિલકાને ભોગવવા પડતા ખચર્ની રકમના ૫૦% રકમ વડુા વારા ભોગવવાની 
રહ ે તે મજુબ વડોદરા મહાનગરપાિલકા વારા સામા ય સભામા ંઠરાવ થયેલ છે.  આધારે વડુા 
િવ તારના પવુર્ િવ તાર માથંી કપરુાઈ ખાતેના ૬૦ MLD STP મા ં આવનાર મિલન જળના 
શિુ ધકરણ માટે થનાર ખચર્ પૈકી પ્રથમ ત બકે કેપીટલ ખચર્ પેટે . ૧૦,૩૬,૪૩,૯૭૧/- તથા 
યારબાદ O & M શ  થયેથી પ્રિત વષર્ . ૪૯,૩૫,૦૦૦/- તેમજ લાઈટ બીલ વગેરેની રકમ 
ભરપાઈ કરવાની થશે તથા આ કામગીરી પેટે પ્રથમ તબબકામા ં કેપીટલ કો ટ તરીકે . 
૧૦,૩૬,૪૩,૯૭૧/- વી.એમ.સી મા ંભરવા તા. ૦૩/૧૧/૨૦૧૮ ના પત્રથી જણાવેલ છે,  બાબત 
વડુા બોડર્ સમક્ષ જ રી ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી 
તથા વડુા અને વી.એમ.સી. વ ચે ડે્રનેજ પ્રો ક્ટ તથા એસ.ટી.પી. બનાવવા માટે થયેલ સયંકુ્ત 
િનતીિવષયક િનણર્ય પર વે કપરુાઈ STP મા ંભાગીદારીથી કામગીરી પેટે પ્રથમ તબકે્ક કેપીટલ ખચર્  
પેટે .૧૦,૩૬,૪૩,૯૭૧/- વી.એમ.સી. ને ચકુવવા તથા O&M શ  થયેથી આ િવ તારમા ંવી.એમ.સી. 
મા ંભળે યા ંસધુી પ્રિતવષર્ . ૪૯,૩૫,૦૦૦/- તેમજ લાઈટ િબલ િવગેરે રકમ વી.એમ.સી.ને ચકુવવા 
સવર્ સમંતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  
ઠરાવ માકં ( ૨૫૪૮ ) : વડોદરા મહાનગર પાિલકા ારા કપરુાઈ ખાતે બનાવવામા ંઆવી રહલે 
૬૦MLD STP મા ં ભાગીદારી પેટે પ્રથમ તબકે્ક કેપીટલ ખચર્ પેટે . ૧૦,૩૬,૪૩,૯૭૧/- 
વી.એમ.સી.ને ચકુવવા તથા O&M શ  થયેથી આ િવ તાર વી.એમ.સી. મા ંભળે યા ંસધુી પ્રિતવષર્ 
. ૪૯૩૫૦૦૦/- તેમજ લાઈટ િબલ િવગેરેની રકમ વી.એમ.સી. ને ચકુવવાનુ ંઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  
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મુ ા નબંર (૧૪ ) : મો  અટલાદરા સવેર્ ન.ં ૪૮ તથા સવેર્ ન.ં ૧૧ અને ૧૪ પૈકીમા ંમાધવનગર-
કેશવનગર આવાસ યોજનાના પનુ:વસન બાબત-પૈકી માધવનગરમા ં
બાધંવામા ંઆવી રહલે આવાસોની કામગીરીનો સમય વધારવા બાબત.    

   

વડુા વારા સરકાર ીની પી.પી.પી + ટનર્-કી ધોરણે આવાસોના બાધંકામની ગાઈડલાઈન 
મજુબ માધવનગર-કેશવનગર રીહબેીલીટેશન કીમ (MKRS) હઠેળ EWS આવાસો બાધંકામ માટે 
માનવ ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર પ્રા.લી.ને કાયર્ આદેશ આપવામા ં આવેલ, ની સમય મયાર્દા           
તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૬ થી તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૭ સધુી ૧૨ માસ આપવામા ંઆવેલ હતી. પરંત ુ િવષય 
દિશર્ત કામ માનવ ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર પ્રા. લી. વારા આપેલ સમય મયાર્દામા ંપણુર્ થયેલ ન  હોવાના 
કારણો જણાવેલ વા કે મટીરીયલ ઉતારવા માટે પરુતી જગ્યા ન હોવાથી બધા ટાવરોના 
બાધંકામની કામગીરી એક સાથે કરેલ ન હતી, મસુળધાર વરસાદના કારણે, Demonetization ના 
કારણે પરુતી કેશ ન હોવાથી તથા GST નો સમાવેશ થયેલ હોવાના કારણો જણાવેલ ને પી.એમ.સી 
(જીઓ ટે ટ હાઉસ) વારા યાજબી ગણી તા. ૧૭/૧૨/૨૦૧૭ થી તા. ૧૬/૦૬/૨૦૧૮ સધુી ૬ માસ 
સદર કામની સમય મયાર્દા વધારી આપવામા ંઆવેલ હતી. સદર ૬ માસની પહલેી વખતની સમય 
મયાર્દા વધાયાર્ બાદ પણ કામ પણુર્ થયેલ ન હોવાથી માનવ ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર પ્રા. લી. વારા કારણો રજુ 
કરેલ વા કે સદર આવાસોના જુના રહીશો વારા ખોટી રજુઆતો કરી વારંવાર કામ બધં 
કરાવવાથી, ટાવર-આઈ તથા ટાવર-  મા ંપાણીનુ ં  લેવલ ખબુજ ઉંચ ુહોવાથી બેઝમે ટમા ંપાણી 
ભરાઈ જવાથી, પી. એફ. રજી ટે્રશનની ઈ કવાયરી તથા લેબર કોલોનીની જગ્યા ન હોવાના કારણે 
લેબર બહારથી લાવવા પડે છે વા કારણો રજુ કરેલ ને PMC (જીઓ ટે ટ હાઉસ, વડોદરા) વારા 
યાજબી ઠેરાવી સમય મયાર્દા વધારવા માટે ભલામણ કરેલ હતી,  યાને લઈ આ કામની બીજી 
વખતની સમય મયાર્દા તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૮ થી તા. ૧૬/૧૦/૨૦૧૮ સધુી ૪-માસ સધુી વધારી 
આપવામા ંઆવેલ હતી.  
 અતે્રની કચેરી વારા સાઈટ િવઝીટ કયાર્બાદ માનવ ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર પ્રા. લી. વારા સદર 
કામગીરી માટેના લીફટ, પાણી, ડે્રનેજના જોડાણ તથા યારબાદ પ્રો કટના ક પલીશન સટ ફીકેટ 
મેળવવા માટે પણ વડોદરા યિુનિસપલ કોપ રેશનમા ંકોઈ કાયર્વાહી કરેલ નથી. તદઉપરાતં તેઓ 
વારા ૪ માસની બીજી વખત માગંવામા ંઆવેલ સમય મયાર્દામા ંકામગીરી પણુર્ કરવા અંગેનો બાર 
ચાટર્ રજુ કરવા જણાવેલ. તેમ છ ા માનવ ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર પ્રા. લી. તરફથી અતે્રની કચેરીમા ંકામગીરી 
ક્યારે પણુર્ થશે તે જાણ કરવામા ંઆવેલ ન હતી. અને પી.એમ.સી વારા આપેલ કામના પ્રોગે્રસ 
રીપોટર્થી તથા થળ િ થિત જોતા લગભગ ૭૩.૯૫% ટલી જ કામગીરી પણુર્ થયેલ છે તેમ 
જણાવતા અતે્રની કચેરી વારા માનવ ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર પ્રા. લી. સાથે થયેલ એગ્રીમે ટ મજુબ આ યોજના 
અંતગર્ત પાયાની તમામ સિુવધાઓ વી કે પીવાના પાણીનુ ં જોડાણ, ગટરનુ ં જોડાણ, જી.ઈ.બી. 
તરફથી વીજ જોડાણના મીટર મેળવી આપવા તથા લાભાથીર્ઓની ઉપિ થતીમા ંકો યટુર ડ્રો કરવો, 
આ યોજનાના લાભાથીર્ઓનુ ં યોજનાની જાળવણી માટે એસોિસયેશન બનાવી તેમા યોજનાની 
જાળવણી માટે બાધંકામના પ્રિત ચો.મીટર . ૨૫૦/- નુ ંભડંોળ ઉભ ુ કરી સદર  એસોિસયેશનને 
તબિદલ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.  પૈકી પણ કોઈ કામગીરી થયેલ નથી ઉપરોકત જણાવેલ 
તમામ કામગીરી કેટલા સમયમા ંપણુર્ થશે તે અંગે અતે્રની કચેરી વારંવાર જણાવવા છતા ં તેઓ 
વારા જાણ કરવામા ંઆવેલ નથી તે પ્રકારની ૩ નોટીસો પાઠવવામા ંઆવેલ હતી.  

ઉકત િવગત અ વયે માનવ ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર પ્રા. લી. વારા તા. ૧૨/૧૧/૨૦૧૮ ના પત્ર વારા 
સદર કામની સમય મયાર્દા અંદાજીત ૯૫% ટલી થયેલ કામગીરી યાને લઈ બાકી રહતેી ૫% 
ટલી કામગીરી પણુર્ કરવા હજુ બીજા ૬૦ િદવસ વધારી આપવા માગંણી કરેલ છે. માનવ 

ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર પ્રા. લી. ના પત્ર અ વય ેઅતે્રની કચેરી વારા વીજ મીટર કનેકશન મેળવવા માટે પત્ર 
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વારા એમ.જી.વી.સી.એલ વડોદરાને જાણ કરેલ છે. આ કામની પી.એમ.સી (જીઓ ટે ટ હાઉસ, 
વડોદરા) વારા સાઈટ પર ૯૨% ટલી કામગીરી થયેલ છે તેમ જણાવી સદર કામ સમય મયાર્દામા ં
પણુર્ ન થવાના કારણે તા. ૧૭/૧૦/૨૦૧૮ થી તા. ૧૫/૧૨/૨૦૧૮ સધુીની એટલે કે ૬૦ િદવસની 
સમય મયાર્દા વધારી આપવા ભલામણ કરેલ છે. તથા િવષય દિશર્ત કામગીરી વધારેલ સમય 
મયાર્દામા ંપણુર્ ન થાય તો ટે ડરના કલોઝ ન.ં ૨ પાન ન.ં ૧૬૦ મજુબની પેન ટી આપવાન ુપણ 
જણાવેલ છે.  યાને લેતા આ કામની કામગીરી તા. ૧૫/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ પણ પણુર્ થઈ શકે 
તેમ જણાત ુનથી પરંત ુજા યઆુરી-૨૦૧૯ ના અંત સધુી થઈ શકે તેમ જણાય છે. આથી તે અ વયે 
સદર કામની સમય મયાર્દા વધારવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠક સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય 
અથેર્ રજુ  થતા હાલ થળે થયેલ કામગીરીની િવગતો રજુ કરવામા ંઆવી.  િવગતો અંગે ચચાર્ 
િવચારણા કરતા હજી ફિનર્િશંગ , લાઈટ, પાણી, ગટર જોડાણની તથા વી.એમ.સી. માથંી ઓ પુસંી 
મેળવી ડ્રો કરવા સધુીની કામગીરીમા ંદોઢ માસ વો સમય યતીત થવાની શક્યતા જણાતી હોવાથી 
સદરહુ ંકામગીરીની સમય મયાર્દા ૩૧ જા યઆુરી ૨૦૧૯ સધુી વધારવા તથા િવલબં પર વે ટે ડર 
મજુબ પેન ટી સિહતની કાયર્વાહી હાથ ધરવા સવાર્નમુતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ      
 
ઠરાવ માકં ( ૨૫૪૯ ): મો  અટલાદરાના સ.ન.ં ૪૮ મા ંથઈ રહલે માધવનગર, કેશવનગર પનુ: 
વસન યોજનાની બાધંકામની કામગીરીની સમય મયાર્દા તા. ૩૧/૦૧/૨૦૧૯ સધુી વધારવા તથા 
િવલબં પર વે ટે ડરની જોગવાઈ મજુબ પેન ટી સિહત કાયર્વાહી હાથ ધરવા સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ં
આ ય.ુ 
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મુ ા નબંર (૧૫) : વડુા વારા કરવામા ંઆવતા ડેવલોપમે ટના કામો તથા અ ય સીવીલ 

કામો કરવા માટેના અંદાજોને તાતં્રીક મજુંરી આપવા બાબત.   
  

વડુા બોડર્ની ૨૧૩ મી બોડર્ બેઠકમા ંથયેલ ઠરાવ ક્રમાકં ૨૦૬૮ થી વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ 
વારા કરવામા ંઆવતા િવકાસના કામો વા કે હાઉસીંગ, રોડ તથા અ ય નાગિરક સિુવધાના કામો 
માટે આપવામા ં આવતી તાિંત્રક મજુંરી અંગેની સ ા, માગર્ અને મકાન િવભાગના પરીપત્ર 
ક્રમાકં:પી.ડીડબ ય/ુ૧૦૨૦૦૭/૧(ભાગ-૧)સ, તા.૧૨/૪/૨૦૧૧ મજુબ રીવાઈઝડ કરી નાયબ 
કાયર્પાલક ઈજનેર ી (સીવીલ) ને . ૬/- લાખ તથા કાયર્પાલક ઈજનેર ી (સીવીલ) ને . ૫૦/- 
લાખ સધુીના કામોને તાિંત્રક મજુંરી આપવા માટેની સ ા સ પવામા ંઆવેલ છે તથા વડુા કચેરીમા ં
કાયર્પાલક ઈજનેર ી સધુીની જ પો ટ હોવાથી . ૫૦/- લાખથી વધ ુરકમના કામોને તાિંત્રક મજુંરી 
આપવા માટે નીચે મજુબ કિમટીની રચના કરવામા ંઆવેલ છે.  
(૧)  મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ી     : અ યક્ષ  

 શહરેી િવકાસ સા મડંળ, વડોદરા.   
(૨) સીટી ઈજનેર ી/એડીશનલ સીટી ઈજનેર ી  

અથવા તેમના પ્રિતિનધી (પ્રો ક સ ને સલંગ્ન   : સ ય ી 
કામોનો હવાલો સભંાળતા ંસબંિંધત અિધકારી  
વડોદરા મહાનગર સેવાસદન)     

(૩) સીનીયર ટાઉન લાનર ી/તેમના પ્રિતિનધી 
 (  નગર િનયોજક ીની કક્ષા નીચેના ન હોય તેવા)  : સ ય ી 

નગર આયોજન અને મુ યાકંન િવભાગ/શાખા, વડોદરા  
(૪) ટાઉન લાનર ી 
 શહરેી િવકાસ સ ામડંળ, વડોદરા    : સ ય ી 
(૫) કાયર્પાલક ઈજનેર ી, 
 શહરેી િવકાસ સ ામડંળ, વડોદરા.    :    સ ય સિચવ ી 
 
 ઉપરોકત િવગતે રચાયેલ કમીટી વારા વડુાના ૫૦ લાખથી વધ ુરકમના કામોને તાિંત્રક 
મજુંરી આપવાની પ્રથા અમલમા ંછે. પરંત ુએક સ ય તરીકે રાખેલ નગર આયોજન અને મુ યાકંન 
િવભાગના િસનીયર ટાઉન લાનર ી, વડોદરા ની જગ્યા સરકાર ી વારા બધં કરવામા ંઆવેલ 
હોવાથી કમીટીની રચનામા ંએક સ યના હો ામા ંફેરફાર કરવાનો થાય છે. આથી સરકાર ી વારા 
સીનીયર ટાઉન લાનર ી કક્ષાના નગર રચના અિધકારી ી વડોદરાની નવીન જગ્યા ઉભી 
કરવામા ંઆવેલ હોઈ ઉકત કમીટીમા ંત્રીજા સ ય તરીકે નગર રચના અિધકારી ી વડોદરા/તેમના 
પ્રિતિનધી (  નગર િનયોજક ી ની કક્ષા નીચેના ન હોય તેવા) નો સમાવેશ કરી કમીટીની 
રચનામા ં ફેરફાર કરવાની બાબત અંગે વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ થતા 
તાિંત્રક મજુંરી કમીટી સ ય ીના ં હો ામા ં ફેરફાર કરવા સવર્ સમંિતથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ં
આ યુ.ં 
ઠરાવ માકં (૨૫૫૦): વડુા િવ તારમા ં૫૦ લાખથી વધ ુરકમના કામોને તાિંત્રક મજુંરી આપવા 
રચાયેલ કિમટીમા ં િસિનયર ટાઉન લાનાર ી/તેમના પ્રિતિનિધના ં થાને નગર રચના અિધકારી, 
નગર રચના યોજનાઓ વડોદરા/તેમના પ્રિતિનિધ (નગર નીયોજક ી કક્ષા નીચે ન હોય તેવા) 
મજુબ સધુારો કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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મુ ા ન.ં(૧૬): સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન મજુબ પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ આથીર્ક રીતે 
નબળા વગર્ના લોકો માટે EWS-I તથા EWS-II ના આવાસો માટે જમીન નક્કી 
કરવા તથા AHM મા ંએ પેન ડ એજ સીઓ પૈકી એજ સી નક્કી કરી કામગીરી 
સ પણી બાબત.   

 

સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન મજુબ પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ આથીર્ક રીતે નબળા 
વગર્ના લોકો માટે ઈ.ડબ ય.ુએસ તથા ઓછી આવક ધરાવતા લોકો માટે એલ.આઈ.જી ના આવાસો 
બનાવવાનુ ંગજુરાત હાઉસીંગ બોડર્, મહાનગર પાલીકાઓ, નગર પાલીકાઓ તથા સ ા મડંળો વારા 
અમલીકરણ કરવામા ં આવી રહલે છે, તે પર વે વડુાને પણ આ યોજનાનુ ં અમલીકરણ કરવા 
જણાવવામા ંઆવેલ. ઉકત યોજનાઓ અંતગર્ત દર વષેર્ ૩૦૦૦ આવાસો મજુબ આવતા પાચં વષર્ 
માટે અંદા  ૧૫૦૦૦ આવાસો બનાવવાનુ ંલ યાકં આપેલ છે. સદર કામગીરી PMC, આક ટેકટ 
િવગેરેની િનમણુકં કરી કરાવવાનુ ં વડુાની બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૨૦ ના ઠરાવ ક્રમાકં ૨૧૭૪ તા. 
૩/૧૦/૨૦૧૩ થી ઠરાવવામા ંઆવેલ છે. તે અંગે પ્રથમ તબક્કામા ંવષર્ ૨૦૧૩-૧૪ તથા ૨૦૧૪-૧૫ 
માટે કુલ ૫૨૦ ઈ.ડબ ય.ુએસ. આવાસો પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં 
૧ અને વેમાલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ ખાતે બાધંકામ પણુર્ કરેલ છે તથા ૩૧૨ એલ.આઈ.જી-૧ અને ૨ 
આવાસો મખુ્યમતં્રી હુ યોજના અંતગર્ત સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ અને વેમાલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ 
ખાતે બાધંકામ પણુર્ કરી કુલ ૮૩૨ (૫૨૦+૩૧૨) આવાસોના પઝેશન સ પવાની કામગીરી પણુર્ થયેલ 
છે. જયારે બીજા તબક્કામા ંપ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત વષર્ ૨૦૧૬-૧૭ મા ં કુલ ૨૦૨૮ 
ઈ.ડબ ય.ુએસ-૧ અને ૨ આવાસોનુ ંસેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ ના એફ.પી.ન.ં ૭૫ અને ૧૧૯ (ફેઝ-૨) 
અને ખટંબા લોક ન.ં ૭૨/અ/પૈકી અને લોક ન.ં ૭૭/પૈકી ખાતે બાધંકામ હાલ પ્રગિતમા ંછે.    

તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૮ ના માન.અગ્રસિચવ ી, શ.િવ. અને શ.ગહૃ.િન.િવભાગ, ગાધંીનગરના 
પત્ર અ વય ેવડુાની અંિતમ મજુંર થયેલ ટી.પી. કીમોમા ંઆિથર્ક રીતે નબળા વગર્ના લોકો માટે 
અનામત રાખેલ રહણેાકં ફાઈનલ લોટોમા ંવષર્ : ૨૦૧૮-૧૯ મા ંસરકાર ીના લ યાકં હઠેળ ૨૫૦૦ 
ઈ.ડબ ય.ુએસ- ૧ (ટાઈપ), ઈ.ડબ ય.ુએસ (ટાઈપ) તથા BLC  હઠેળ ૧૦૦૦ આવાસો બનાવવા 
તથા CLSS  હઠેળ ૫૦૦૦ આવાસો માટે સબસીડી આપવા સચુના સરકારના પત્ર વારા 
પાઠવવામા ંઆવેલ છે.  અંતગર્ત હાલમા ંત્રીજા તબક્કામા ંEWS-I તથા EWS-II પ્રકારના ૨૧૮૨ 
આવાસોનુ ંઆયોજન કરી ટે ડર પ્રિક્રયા હાથ ધરેલ છે. વધમુા ં માન.અગ્રસિચવ ી, શ.િવ. અને 
શ.ગહૃ.િન.િવભાગ વારા તા. ૧૫/૧૧/૨૦૧૮ ના પત્રથી મા.કિમ ર ી વી.એમ.સી ને વધ ુ
આવાસોનુ ંઆયોજન કરવા જણાવેલ છે. થી મા.અ યક્ષ ી વારા વડુા િવ તારમા ંનવા ૧૦૦૦ 
આવાસોનુ ંઆયોજન કરવા માટે જણાવતા નવા ૧૦૦૦ આવાસો બનાવવા માટે વડુાની મજુંર 
ટી.પી. કીમો ના ઈ.ડબ ય.ુએસ આવાસના લોટો પૈકી જમીનો નક્કી કરી, આક ટેકટ મારફત 
લાનીંગ કરી, ક સલટ ટ મારફત ડી.પી.આર તૈયાર કરાવી સરકાર ી ની મજુંરી અથેર્ પાઠવવા 
અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ં
આવી. તથા  િવ તારમા ંજ રીયાત હોય તે િવ તારમા ંઆવાસો બનાવવા EWS લોટ નક્કી 
કરવા તથા આ લોટ પર AHM એ પેનલ ક સલટ ટ ી/ આિકર્ટેકટ ની િનમણુકં કરી નકશા તથા 
ડી.પી.આર. તૈયાર કરાવી સરકારમા ં સદર કરવાની કાયર્વાહી કરવા સવાર્નમુતે નીચે મજુબ 
ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  
ઠરાવ માકં ( ૨૫૫૧ ) : પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ મા ંવધ ુ૧૦૦૦ 
આવાસો બનાવવા આવાસોની માગંવાળા િવ તારમાથંી જમીનો નક્કી કરી AHM એ પેનલ 
ક સલટ ટ ી/ આિકર્ટેકટની િનમણુકં કરી નકશા તથા ડી.પી. આર તૈયાર કરી સરકાર ીમા ંસાદર 
કરવાની આગળની કાયર્વાહી કરવાની તમામ સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવામા ં
આવી. 
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મુ ા 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 અ 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 અને ૪ સરકાર ી વારા પ્રારંભીક/આખરી મજુંર કરેલ છે. મા ંવડુા વારા અમલીકરણના 
ભાગ પે અરજદારોના ફાઈનલ લોટના લેવડ દેવડની કામગીરી પણુર્ કરેલ છે, ટી.પી. કીમના રોડના 
પઝેશનો મેળવી કાપેર્ટ રોડની કામગીરી પણુર્ કરેલ છે તથા હાલમા ંતેમા ંડે્રનેજ 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 ં ડે્રનેજ લાઈન તથા કાપેર્ટ રોડની કામગીરી પ્રગતીમા ં છે. 
ઝડપી ડેવલોપમે ટના કારણે પરંત ુ ટ્રીટ લાઈટના અભાવે આ િવ તારમા ંખબુજ મુ કેલીઓ પડે છે.  
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 હોય તથા અતે્રની કચેરીમા ં બ  થયેલ મીટીંગમા ંપણ 
સમંતી આપેલ છે. ભાયલીમા ં ટ્રીટ લાઈટ પ્રો કટ તૈયાર કરવા માટે વડુાની હાલની પેનલના ક સલટ ટ 
મે. જયેશ એ. દલાલ ને કામગીરી સ પવામા ંવડુા બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૩૨ તા. ૧૦/૦૫/૨૦૧૭ ના ઠરાવ 
ક્રમાકં ન.ં૨૪૨૦ મા ં ઠરાવવામા ં આવેલ. તે મજુબ જયેશ એ. દલાલ વારા રજુ કરેલ . 
૧૧,૨૦,૦૦,૦૦૦/- (અંકે િપયા અગીયાર કરોડ વીસ લાખ પરુા) ના ખચર્ નો 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 િ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 અ ાણુ ંહજાર આઠસો પચંાણુ ંપરુા) ખચર્ થવા સભંવ છે. વડુા બોડર્ બેઠક ૨૩૭ ના ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં 
૨૫૧૨ મા ં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 ખચર્ . ૪,૦૧,૯૮,૮૯૫/- સૈ ધાિતંક મજુંરી આપવા તથા 
આ કામગીરી સરકાર ી માગર્ અને મકાન િવભાગના ઈલેક્ટ્રીક િવભાગ મારફત કરાવવા અને લાઈટના 
થાભંલા પર જાહરેાતના હક્કો વડુા પાસે અિવિદત રાખી ભાયલી ગ્રામ પચંાયતને મરામત અને જાળવણી 
માટે સ પવાનુ ંઠરાવવામા ંઆવેલ હત ુ.ં  

 પર વે અતે્રથી નાયબ કાયર્પાલક ઈજનેર ી, વડોદરા િવ તુ માXમ પેટા િવભાગ, ને સદર 
કમગીરી કરવા અંગે ડી.પી.આર મોકલી દરખા ત કરેલ હતી. પરંત ુનાયબ કાયર્પાલક ઈજનેર ી, વડોદરા 
િવ તુ માXમ િવભાગ, વારા તા. ૨૬/૧૧/૨૦૧૮ ના પત્રથી િવષય દિશર્ત કામગીરી ખબુજ બહોળા 
પ્રમાણમા ંહોય તથા તેઓની કચેરી અંતગર્ત કામોનુ ંભારણ ખબુ વધારે હોવાથી િવષય દિશર્ત કામગીરી તેઓ 
વારા કરી શકાય તેમ નથી એમ જણાવેલ છે. આથી આવી કામગીરી કરવા માટે વડોદરા મહાનગરપાિલકા 
ના ટ્રીટ લાઈટ િવભાગ મારફત કરાવવા અથવા અ ય રીતે કરાવવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ 
િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ  થતા વડોદરા મહાનગર પાિલકામા ંઅલગથી ટ્રીટ લાઈટ િવભાગ હોઈ વડુા 
વારા કામગીરીના ખચર્ની ડીપોઝીટ જમા કરાવી વી.એમ.સી. ારા કામગીરી કરાવવાથી વધ ુસારી રીતે કામ 
થઈ શકે તેમ સવર્સ ય ીઓનુ ંમતં ય હત ુઆથી તે પર વે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  
ઠરાવ માકં ( ૨૫૫૨ ) : વડુા િવ તારમા ંમો  ભાયલી નગર રચના યોજના ન.ં ૧ થી ૪ ના મખુ્ય ર તાઓ 
પર . ૪.૦૧ કરોડના અંદાજીત ખચર્ની એલ.ઈ.ડી. ટ્રીટ લાઈટની સિુવધાની કામગીરી વડોદરા મહાનગર 
પાિલકા મારફત કરાવવા અંગે વી.એમ.સી. ને દરખા ત કરવા સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
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મુ ા નબંર (૧૮) : મો  કોયલી તથા ડરા િવલેજ એ ટ શન િવ તારમા ંઆવતી જમીનોમા ં

ુ ચત નગર રચના યોજનાઓ માટ અિધિનયમની કલમ -૪૧(૧) હ ળ 

પરામશ મેળવવા બાબત. 
   

વડોદરા શહર  િવકાસ સ ામડંળ િવ તારમા ંસમાિવ ટ મો  કોયલી (ઓ. .) ની સે સસ – ૨૦૦૧ 

જુબ પો લેુશન (વ તી) ૧૩૨૪૯ તથા ડરા ગામની સે સસ – ૨૦૦૧ જુબ (વ તી) ૧૬૦૬૧ છે. તથા 
મો  કોયલી ગામ ની સે સસ – ૨૦૧૧ જુબ પો લેુશન (વ તી) ૧૦૬૯૧ તથા ડરા ગામની સે સસ – 

૨૦૧૧ જુબ (વ તી) ૧૬૯૦૨ છે.  ડુાના મં ુર અમલી જનરલ ડવલોપમે ટ ક ોલ ર લેુશન જુબ 

ગામની વ તી ૫૦૦૦ થી વ  ુહોયતો ગામતળ થી ૬૦૦ મીટર િવ તારમા ં ખેતીવાડ  ઝોન મા ંરહણાકં 

ઝોન-આર-૧ જુબ એફ.એસ.આઈ. ૧.૮ ની મયાદામા ંરહણાકંના હ  ુમાટ િવકાસ પરવાનગી આપવાની 
જોગવાઈ છે. સદર િવ તારોમા ંિવકાસની યા ઝડપથી થાય તેમ છે. આથી આ િવ તારોમા ં આુયો ત 

િવકાસથાય તે માટ ુ ચત નગર રચના યોજનાઓ બનાવવા  ુ િવચારલ છે. મા ં ુ ચત નગર રચના 
યોજના કોયલીનો િવ તાર લગભગ ૨૦૯.૦૦ હકટર, તથા ુ ચત નગર રચના યોજના ડરાનો લગભગ 

૧૪૩.૦૦ હ ટર, ટલો થાય છે. આ િવ તારની જમીનોની માપણી ખાનગી એજ સી મારફતે કરાવી 
ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા માણીત કરાવવાની કામગીર  હાથ ધરલ છે. આથી ુ ચત સુ ા પ નગર 

રચના યોજનાઓની હદ િવ તાર ન  કરવા જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ 

ની કલમ -૪૧(૧) હ ળ ુ ય નગર િનયોજ ી જુરાત રા યનો પારામશ મેળવી આ નગર રચના 
યોજનાઓનો ઈરાદો હર કરવાનો થાય, દર યાનમાઆં િવ તારમા ંનવીન િવકાસ પરવાનગીઓ પણ 

થગીત કરવે ચીત રહ આથી ુ ચત નગર રચના યોજનાઓનો હદ િવ તાર ન  કરવા અિધિનયમની 
કલમ-૪૧(૧) હઠળ ુ યનગર િનયોજક ી જુરાત રા યનો પરામશ મેળવવા તથા હાલ આ િવ તારોમા ં
િવકાસ પરવાનગીઓ થગત કરવા ગે િવ તૃ ચચા િવચારણા તે નીચે જુબ ઠરાવવામા ંઆ ુ.ં  
 
ઠરાવ માકં ( ૨૫૫૩  ) મો  કોયલી તથા ડરા ગામની િવલેજ એ ટ શન િવ તાર (ગામતળની હદથી 
૬૦૦ મી) મા ં આવતી ખેતીવાડ  ઝોનમા ં આવતી તથા ખેતીવાડ  ઝોનને સલં ન રહણાકં ઝોનની 
જમીનોમા ં ૂચત નગર રચના યોજના ન.ં૪૨ (કોયલી) તથા ૂચત નગર રચના યોજના ન.ં૪૩ ( ડરા) 
બનાવવા માટ ર ુ  કરલ હદ િવ તારને સવા મુતે ન  કર  જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ 

અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ – ૪૧(૧) હઠળ ુ ય નગર િનયોજક ી જુરાત રા ય ગાધંીનગરનો 
પરામશ મેળવવા ગેની દરખા ત પાઠવવા ુ ંસવા મુતે ઠરાવવામા ંઆ ુ,ં આ ગે આગળ કરવાની 
થતી સઘળ  કાયવાહ  ગેની સ ા ુ ય કારોબાર ી, ડુાને ુ ત કરવામા ંઆવી. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÏíÅô ÏëÄ» Ìï.238 ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ                              ÍâÌ Ìï. 22 
Èâ.14/12/2018 
મુ ા નબંર (૧૯) : મો  બાપોદ, અણખોલ, ખટંબા, હ મુતં રુા, ખાતે ુ ચત નગર રચના યોજના 

ન.ં૨૫ ( પેશીયલ નોડ-૨ ટકનોલો  પાક) અિધિનયમની કલમ-૪૨ અ વયે િસ ધ 
કરતા ંમળેલ વાધંા ચુનો પર કલમ-૪૭ અ વયે િનણય લઇ સરકાર ીમા ંમં ુર  
અથ પાઠવવા બાબત.

 

વડોદરા શહર  િવકાસ સ ામડંળ ( ડુા) ારા મો  બાપોદ, અણખોલ, ખટંબા, હ મુતં રુા ગામોના 
રવ  ુિવ તારમા ં લુાબી- ટુક લીટ થી દશા યા જુબની હદ ગેના પરામશની દરખા ત તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૭ 
ના રોજ ુ ય નગર િનયોજક ી જુરાત રા ય, ગાધંીનગરની કચેર ને પાઠવતા તેઓ ીની કચેર  ારા 
તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૭ ના પ થી અિધિનયમની કલમ-૪૧ ની પેટા કલમ-૧ હઠળ હદ પરામશ આપવામા ંઆવેલ 
હતો. સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨૫ (ટકનોલો  પાક) તૈયાર કરવાના કામે ડુાની તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૮ 
ની બોડ બેઠક ન.ં૨૩૫ મા ં ુ ો લઇ પર વે ઠરાવ માકં ૨૪૭૩ થી ઇરાદો હર કરવા ગે ઠરાવ થયેલ છે. 
ત સુાર જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ ૪૧(૧) હઠળ યોજનાનો ઇરાદો 
તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૮ ના રોજ હર કરવામા ંઆવેલ. ની િસ ધ તા.૦૬/૦૨/૨૦૧૮ ના રોજ સરકાર  રા ય 
પ ના પાન ન.ં૧૪-૧૫ ઉપર કરવામા ં આવેલ તથા થાિનક દિનક વતમાન પ ો દ ય ભા કરમા ં
તા.૦૭/૦૨/૨૦૧૮ના પાન ન.ં૧૭ ઉપર તથા સદંશમા ંતા.૦૭/૦૨/૨૦૧૮ ના પાનાન.ં૧૩ ઉપર તથા હર 
થળોએ પણ િસ ધ કરવામા ં આવેલ. સદર ઇરાદાની ણ સરકાર ીમા ં તા.૦૯/૦૨/૨૦૧૮, પ  
ન.ં ડુ એ/ લાન-૦૪/૪૧/૨૦૧૮ થી અિધક ુ ય સચવ ી શહર  િવકાસ અને શહર  હૃ િનમાણ િવભાગને પણ 
કરાયેલ. આમ ઇરાદો હર કરવાની તમામ કાયવાહ  ણુ કરલ છે. યારબાદ ઉકત અિધિનયમ તથા તે 
તળેના િનયમો ૧૯૭૯ ના િનયમ ન.ં૧૭ માણે યોજનાનો સુ ો તૈયાર કર  તેની સમ ુતી મેળવવા ગે એક 
હર સભા ડુા ભવન ( ડુા) ખાતે તા.૧૮/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ.  ગે યોજના િવ તારના 

લોકોને ય તગત નોટ સ આપવામા ંઆવેલ. અને સદર મીટ ગની બહોળ  િસ ધીના કામે થાનીક વતમાન 
પ ોમા ં “ હર નોટ સ” પણ િસ ધ કરવામા ંઆવેલ. યારબાદ અિધિનયમની કલમ-૪૨ તથા િનયમ-૧૮ 
હઠળ િસ ધ કરલ સુ ા પર વે વાધંા ચુનો મેળવવા ગે અિધ ચુન સરકાર  રાજય પ મા,ં થાિનક 
દિનક વતમાન પ ોમા ં તથા હર થળોએ, સબંિંધત કચેર ઓમા ં પણ િસ ધ કરવામા ં આવેલ છે. 
અિધિનયમ-૧૯૭૬ તથા તે તળેના િનયમો -૧૯૭૯ ના િનયમ ૧૮ જુબ અિધ ચુન તા.૧૯-૦૯-૨૦૧૮ ના 
રોજ ગેઝેટમા ં િસ ધ થયેલ છે. િસ ધ થયાના એક માસની દુતમા ંઆવેલ વાધંા ચુનો યાને લેવાના 
થાય. એક માસના સમય ગાળામા ં૭૪ વાધંા ર ુ થયેલ છે. અને સમય મયાદા બહારના ૦૮ વાધંા આજદન 
ધુીમા ંર ુ થયેલ છે. સમય મયાદામા ંતથા સમય મયાદા બહાર આવેલ ુલ ૮૨ વાધંાઓની ચકાસણી કર  

તાર જ તૈયાર કરાયેલ છે.  આ સાથે પ રિશ ટમા ંદશાવવામા ંઆવેલ છે. સદર વાધંા ચુનો પર વે કાયદાની 
કલમ-૪૭ અ વયે િનણય લેવા તથા તે િનણયોનો સમાવેશ કર  સદર સુ ા પ નગર રચના યોજના, જુરાત 
નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) અ વયે સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર 
કરવા ગે િવ તૃ ચચા િવચારણા તે નીચે જુબ ઠરાવવામા ંઆ ુ.ં  
 

ઠરાવ ક્રમાકં ( ૨૫૫૪ ) સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨૫ ( પેશીયલ નોડ-૨ ટકનોલો  પાક) સુ ો ગેઝેટમા ં
િસ ધ કયા તા.૧૯-૦૯-૨૦૧૮ થી એક માસની સમય મયાદામા ં– ૭૪ અર  તથા સમય મયાદા બાદ ૦૮ અર  

મળ  ુલ ૮૨ વાધંા અર  સ ામડંળને મળેલ, તમામ અર ઓની ર ુઆતો પૈક  ુલ-૪૪ અર ઓની ર ુઆતો 
પર વે હકારા મક અભગમ અપનાવી ધુારા કરવા તથા બાક ની ૩૮ અર ઓની ર ુઆતો હર હતમા ં ા  ન 

રાખવા ન  કરવામા ંઆવેલ, યોજનાના સુ ામા ંઉકત િનણયો ગેના ફરફારો આમેજ કર  જુરાત નગર રચના 
અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠળ યોજના સરકાર ીમા ં મં ુર  અથ સાદર કરવા 
ઠરાવવામા ંઆ ુ,ં તથા આ ગે આગળ કરવાની થતી સઘળ  કાયવાહ  ગેની સ ા ુ ય કારોબાર ી, ડુાને 

ુ ત કરવામા ંઆવી. 
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મુ ા નબંર (૨૦) : મો  વડસરના રે.સ.ન.ં૭૫૮ પૈ ૭૨૨૮ ચો.મી. વાળી જમીન પ્રિતબિંધત િવ તાર-
૧ માથંી રહણેાકં ઝોન(આર-૧)મા ં ઝોનફેર કરવા બાબતે અરજદાર ી પટેલ 
નેહાબેન િકરીટભાઈની રજુઆત અરજી ના અનસુધંાને મજુંર+અમલી િવકાસ 
યોજનામા ંગજુરાત નગર રચના યોજના અને શહરેી િવકાસ અિધનીયમ ૧૯૭૬ 
ની કલમ-૧૯ હઠેળ ફેરફાર કરવા સા  સરકાર ીમા ંદરખા ત કરવા બાબત.   

 

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળના િવકાસ યોજના પૈકીના વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના 
હદ િવ તારમા ં િ થત થતી મો -વડસર તા.જી.વડોદરાના રે.સ. ન.ં-૭૫૮/પૈકીની િવ ાિમત્રી નદીને 
લાગ ુ િ થત થતી ૭૨૨૮ ચો.મી. જમીનને પ્રિતબિંધત િવ તાર-૧ માથંી મકુ્ત કરીને લાગ ુરહણેાકં 
ઝોન-૧ મા ંઝોનફેર કરવા સા  અતે્રની કચેરીને તા. ૦૪/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ િબડાણો સાથે રજુઆત 
અરજી પાઠવેલ છે. ની નકલ આ સાથે પિરિશ ટ-૧ તરીકે સામેલ રાખેલ છે.  

નગર આયોજન અને મુ યાકંન ખાતાના તા.૨૨/૦૫/૨૦૧૭ ના પત્રથી તેમની કચેરીમા ંમો  
વડસર, રે.સ.ન.ં૭૫૮ પૈકી ગ્રીનબે ટમા ંઆવતા જમીનને આર-૧ ઝોનમા ંસમાિવ ટ કરવા આવેલ 
અરજી પર વે અતે્રની કચેરીનો અિભપ્રાય પાઠવી આપવા જણાવેલ. સદર જમીન લોક ન.ં ૭૫૯ 
વાળી જમીન કે  અંગે ઝોન ફેરફાર માટે ગજુરાત નગર રચના યોજના અને શહરેી િવકાસ 
અિધનીયમ ૧૯૭૬ ની કલમ -૧૯ હઠેળ દરખા ત પાઠવવામા ંઆવેલ, ને અડીને હોઈ અતે્રની 
કચેરીએથી તા.૦૫/૦૬/૨૦૧૭ ના પત્રથી મો  વડસર રે.સ.ન.ં૭૫૮ વાળી જમીનને પ્રિતબિંધત 
ઝોન-૧ માથંી રહણેાકં ઝોન-૧ મા ં સમાિવ ટ કરવા દરખા ત કરેલ.  પર વે સરકાર ી ારા 
તા.૦૩/૦૮/૨૦૧૭ ના પત્રથી ૭૫૮/પૈકી ની જમીન માટે ઝોનફેર કરવા વડુા બોડર્ બેઠકમા ંઠરાવ 
થયેલ નથી તે કારણસર પરત કરેલ છે.  

વધમુા ંસદર જમીન વડોદરા મહાનગર સેવા સદન િવ તારમા ંઆવતી હોઈ, ઉક્ત અરજી 
પર વે કરવાના થતા ઝોનફેર બાબતે અિભપ્રાય આપવા અતે્રની કચેરીના ંતા.૨૨/૧૦/૨૦૧૮ અને 
તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૮ ના પત્રથી જણાવેલ હત.ુ  અંગે અતે્રની કચેરીને આજિદન સધુી અિભપ્રાય 
મળેલ નથી. આ િક સામા ંમો  વડસર તા.જી. વડોદરાના રે.સ.ન.ં ૭૫૮/પૈ ની ૭૨૨૮.૦૦ ચો.મી. 
જમીન પ્રિતબિંધત ઝોન-૧ માથંી રહણેાકં ઝોન (આર-૧) મા ંઝોનફેર કરવા બાબત નો મુ ો વડુાની 
બોડર્ બેઠકમા ંસવર્ સ ય ીઓ ારા ચચાર્ િવચારણાના અંતે નીચે મજુબનુ ંઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
 

ઠરાવ માકં( ૨૫૫૫ ):મો  વડસરનારે.સ. ન.ં ૭૫૮ પૈ, ૭૨૨૮ ચો.મી. વાળી જમીન વડોદરા 
મહાનગર સેવા સદન િવ તારમા ં આવતી હોઈ, ઝોનફેરની દરખા ત સદંભેર્ વડોદરા મહાનગર 
સેવાસદનનો અિભપ્રાય મેળવવો જ રી હોઈ, ઝોનફેરની દરખા ત સદંભેર્ અતે્રની કચેરીએથી વડોદરા 
મહાનગર સેવા સદનને તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૮ અને તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૮ ના પત્રથી ઝોનફેર અંગે 
અિભપ્રાય પાઠવી આપવા જણાવેલ,  પર વે વડોદરા મહાનગર સેવા સદન ારા 
તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૮ ના પત્રથી “ મો  વડસરના સ.ન.ં ૭૫૮/પૈકી, નો સમાવેશ “ડ્રા ટ ટાઉન 
લાનીંગ કીમ િવ ાિમત્રી નદી ફેઝ-૩” મા ં થાય છે અને તે અંગે “મખુ્ય નગર િનયોજક ી, 
ગાધંીનગર ગજુરાત રા ય” નો અિધિનયમની કલમ ૪૧(૧)  હઠેળ હદ પરામશર્ મેળવવા જાણ કરેલ 
છે. ય િપ પરામશર્ આવેલ નથી ”  મજુબ જાણ કરાયેલ હોઈ, હાલમા ંસદર જમીનની ઝોનફેરની 
દરખા ત મલુ વી રાખવાન ુઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
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મુ ા નબંર (૨૧) : ગજુરાત નગર રચના યોજના અને શહરેી િવકાસ અિધનીયમ ૧૯૭૬ ની 
કલમ-૨૧ ની જોગવાઈ અનસુાર વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની 
પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજના તૈયાર કરવા બાબત. 

વડોદરા શહર  િવકાસ સ ામડંળની રચના થયા બાદ ડુાની અ યાર ધુીની િવકાસ યોજનાની 
િવગતો નીચે જુબ છે.  

અનુ ં
ન.ં 

િવકાસ યોજનાની િવગત 

સરકાર ીમા ં             
અિધિનયમ-૧૯૭૬ની         

કલમ-૧૬ હઠેળ સાદર કયાર્ તારીખ 

સરકાર ીમા ંઅિધિનયમ-
૧૯૭૬ની કલમ-૧૭ હઠેળ મજુંર 

કરાયા તારીખ 

૧ િવકાસ યોજના  ૦૪/૦૭/૧૯૮૦ ૨૫/૦૧/૧૯૮૪ 

૨ પ્રથમ પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજના  ૧૧/૧૧/૧૯૯૩ ૨૫/૧૦/૧૯૯૬ 

૩ િ તીય પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજના ૨૩/૧૧/૨૦૦૬ ૧૮/૦૧/૨૦૧૨ 

જુરાત નગર રચના યોજના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ (હવે પછ  અિધિનયમ-
૧૯૭૬ તર ક વાચં ુ)ં  ની કલમ-૧૭ હઠળ મં ુર કરાયેલ અને અ યાર હાલમા ં અમલી તીય 
નુરાવિતત િવકાસ યોજના વષ-૨૦૦૦ ના વ તી ગણતર ની િવગતો તથા ડુા િવ તારમા ં આવતી 

સલં ન સં થાઓ/કચેર ઓ પાસેથી મેળવેલ િવગતોના આધાર તૈયાર કર  તા.૨૩/૧૧/૨૦૦૬ ના રોજ 
સરકાર ીમા ંસાદર કરલ હતી. આમ વતમાન િવકાસ યોજના તૈયાર કરતા સમયે ઉપયોગમા ંલેવામા ં
આવેલ િવગતોને હાલના સમયે ૧૦ વષ કરતા પણ વધાર સમય થયેલ હોઇ તથા ડુાની િવકાસ યોજના 
તૈયાર થયા બાદ ઔડા, ડુા, ડા, અવ ુડા, બ�ડા િવગેર ઓથોર ટ ઓ ારા િવકાસ યોજનાઓ તૈયાર 
થયેલ હોવાથી, તેઓ ારા અ તન કાયદાઓ તથા િવિનયમોના ઉપયોગોની સરખામણીમા ં ડુાની ઝોન ગ 
પેટન તેમજ ઇઝ ઓફ ુ ગ બઝનેસ ( EODB) તગત તથા સરકાર ી ારા અમલી નવા સવ ાહ  સામા ય 
િવકાસ િનયં ણ િનયમો (Comprehensive General Development Control Regulation) પર વેની 
જોગવાઇઓના કારણોસર તથા જમીનની કમતો વધતી હોવાથી પણ ઝોન ફરફાર માટ અવારનવાર 
િવિવધ જમીનમા લકો/ક દારો/ ડવલોપસ ારા ર ુઆતો થતી રહ છે. આ સજંોગોમા ં ડુા ારા તૈયાર 
કરાયેલ િતય નુરાવિતત િવકાસ યોજના તૈયાર કયાને દશ વષ ઉપરાતંનો સમય થયેલ હોવાથી તથા 
અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ-૨૧ જુબ િવકાસ યોજના મં ુર થયા તાર ખથી દશ વષમા ં નુરાવિતત 
કરવાની બાબતે ડુાની ૨૩૦મી બોડ બેઠકમા ં તૃીય નુરાવિતત િવકાસ યોજના તૈયાર કરવાની 
કાયદાક ય કાયવાહ ની શ આત કરતા અગાઉ સવ થમ ડુા િવ તારનો હયાત લે ડ ઝુ સવ કરાવવા 
તથા િવિવધ સરકાર , અધ સરકાર  સં થાઓ પાસેથી અ યતન િવગતો મેળવવાની કામગીર  કરવા તથા 
આ કામગીર  માટ એજ સી ન  કર  કામગીર  સ પવા ુ ંસવા મુતે ઠરાવ માકં ૨૩૯૦ થી ઠરાવવામા ં
આવેલ હ .ુ થી હાલના તબ ે ડુા િવ તારની હયાત લે ડ ઝુ સવની કામગીર  ણૂ થવામા ંહોવાથી 
અને અ ય આ સુાં ગક જ ર  અ તન િવગતો મેળવવાની કાયવાહ  આખર  તબ ામા ંછે.  

ઉકત િવગતો યાને લઇ ડુાની વતમાન િવકાસ યોજના અિધિનયમ-૧૯૭૬ની કલમ-૨૧ જુબ 
તૃીયવાર નુરાવિતત કરવાની બાબત ડુા બોડના સવ સ ય ીઓ સમ  ચચા િવચારણાના તે નીચે 
જુબ ુ ંઠરાવવામા ંઆ ુ.ં 

 

ઠરાવ માકં (૨૫૫૬): જુરાત નગર રચના યોજના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ-૨૧ ની 
જોગવાઇ અ સુાર ડુાની મં ુર અમલી નુરાવિતત િવકાસ યોજના તૃીય નુરાવિતત કરવા અ વયે 
૨૩૦ મી બોડ બેઠકના ઠરાવ માકં ૨૩૯૦ થી ઠરા યા જુબ ડુાના લે ડ ઝુ સવની કામગીર  ણૂ થવામા ં
હોવાથી તથા અ ય આ સુાં ગક જ ર  અ તન િવગતો મેળવવાની કાયવાહ  આખર  તબ ામા ંહોઇ ડુાની 
વતમાન િવકાસ યોજના અિધિનયમની કલમ-૨૧ હઠળ તૃીય નુરાવિતત કરવા  ુ ઠરાવવામા ંઆ   ુ

તેમજ સદર કામગીર ની સમયાતંર સમી ા કરવા માટ કિમટ  રચવા ુ ંઠરાવવામા ંઆ ુ.ં કિમટ ના સ  યોની 
વરણી કરવાની સ  તા માનનીય અ ય ી, ડુાને સ પવા  ુસવા મુતે ઠરાવવામા ંઆ ુ.ં 
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મુ ા નબંર (૨૨) : ડુાની તીય નુરાવિતત િવકાસ યોજનામા ં દશાવેલ ડડ કટ ઈટ 
કોર ડોર તગત લો ટ ક પાક તથા ર વે કોલોનીનો ઝોન રદ કર  
તીય લા ઝુોનમા ંફરફાર કરવા બાબત. 

  
 ડુાની મં ુર અને અમલી તીય નુરાવિતત િવકાસ યોજના જુબ મો  વુા અને 
મારઠામા ં ડડ ટડ ઈટ કોર ડોર ો કટ તગત લો ટ ક પાક માટ તથા મો  સેવાસી અને 
મહા રુામા ં ર વે કોલોની તર ક ર વેના ઝોનમા ં જમીનો દશાવેલ છે. આ જમીનો ર વે વારા 
સપંાદન થનાર ન હોઈ અસર ત ખે ુતોની ર ુઆત પર વે ડુાની ૨૨૦મી બોડ બેઠકમા ં ઠરાવ 
માકં :૨૧૭૨ થી લા  ુઝોનમા ંઝોનફર કરવા ઠરાવ થયેલ હતો તથા કાયદાની કલમ -૧૯ હઠળ 

િવકાસ યોજનામા ં ધુારો કરવા તા.૦૩/૧૨/૨૦૧૩ ના પ થી સરકાર ીમા ંદરખા ત કરલ હતી.  
અ વયે સરકાર ી વારા લો ટ ક પાકની તેમજ આ ુ-બા ુની િતબધંિત ઝોનની જમીનોનો કં ુર 
સવ કરાવી ુબમા ંજતી જમીન અલગ કર  તે િસવાયની જમીનનો ટ .પી. ક મમા ંસમાવેશ કર  
સકંલીત નગર રચના યોજના બનાવી લો ટ ક પાક  દશાવેલ કટલી જમીન રહણાકં ઝોનમા ં કુવી 
તથા કટલી િતબધંીત ઝોનમા ં કુવી તે ન  કર , પ ટ દરખા ત તૈયાર કરવા તથા ર વે 
કોલોનીના ક સામા ંડ .એફ.સી. સાથે ફર થી પરામશ કયા બાદ પ ટ અભ ાય સહ દરખા ત કરવા 
જણાવેલ હ .ુ  

 સદર બાબતે મો  વુાની લો ટ ક પાકમા ં દશાવેલ જમીનો વડોદરા મહાનગર 
િવ તારમા ંઆવેલ છે તથા મહાનગર સેવાસદન વારા આ ભાગને નગર રચના યોજનામા ંસમાવી 
અલગથી ફાઈનલ લોટ ફાળવવામા ંઆવેલ છે. મો  મારઠામા ંલો ટ ક પાક દશાવેલ જમીનો ડુા 
િવ તારની છે. આથી ડુા વારા મારઠાની જમીનોમા ંનગર રચના યોજના બનાવવામા ંઆવશે યાર 
િતબિંધત ઝોનની જમીનોને ર વર ટ ડવલપમે ટ ક મ ઓપન પેશ માટ અનામત દશાવી  તે 

જમીન ધારકોને અ ય  ફાઈનલ લોટ ફાળવવામા ંઆવે તે ર તે આયોજન કરવામા ંઆવશે તેમ 
િવચાર  અ ેથી કાયદાની કલમ-૧૯ હઠળ િવકાસ યોજનામા ંઝોનફર કર  ધુારો કરવા સરકાર ીમા ં
અગાઉ કરલ દરખા તે મં ુર  આપવા નુ: ર ુઆત કરવાની બાબતે ડુાની ૨૨૪મી બોડ બેઠક ના 
ઠરાવ માકં ૨૨૫૫ મા ં  ડડ કટડ ડ કોર ડોર તગત લો ટ ક પાકમા ંદશાવેલ મો  ં વુા તથા 
મારઠાની જમીનો પૈક  રહણાકં ઝોન (આર-૧) મા ં ુ ચત કરલ જમીનોમા ંઝોન ફર કરવામા ંવાધંા જનક ન 

હોઈ સરકાર ીમા ં નુ: ર ુઆત કર એ તથા તે િસવાયની બાક ની િતબિંધત ઝોન ુ ચત કરલ જમીન 

નદ  ક નારાની હોઈ. આ જમીનો તથા તેની આ ુ  બા ુની જમીનોનો કં ુર સવ કરાવી િસચાઈ િવભાગનો 
અભ ાય મેળવી ચોમાસા દર યાન ુબમા ંજતો િવ તાર ન  કર  તે આધાર ઝોન ફરની દરખા ત 

આગામી બોડમા ંર ુ  કરવા ઠરાવવામા ંઆ  ુહ .ુ       

ડુાની ૨૨૪ની બોડ બેઠકના ઠરાવ માકં: ૨૨૫૫ ને યાને લઈ અ ેની કચેર ના 
તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૫ ના પ થી સરકાર ીમા ં મો  મારઠા તથા વુામા ં લો ટ ક પાકમા ં દશાવેલ 

જમીનો પૈક  રહણાકં ઝોન-૧ મા ંઝોનફર માટ ુ ચત કરલ જમીનોને કાયદાની કલમ -૧૯ હઠળ ફરફાર 

કરવા નુ: દરખા ત કરવામા ંઆવેલ અને તે િસવાયની િતબધંીત ઝોન-૨ મા ંદશાવેલ જમીનોનો કં ુર 

સવ કરાવી િસચાઈ િવભાગમા ંઅભ ાય મેળવી ુબમા ંજતી જમીન ન  કર  ડુા બોડના ઠરાવ સહ 

અલગથી ઝોન ફરની દરખા ત પાઠવવામા ંઆવશે તેમ જણાવેલ હ .ુ  પર વે નગર આયોજન અને 

ુ યાકંન ખાતા વારા તા.૦૪/૧૨/૨૦૧૫ ના પ થી બોડ બેઠક ન.ં૨૨૪ ના ઠરાવ ન.ં ૨૨૫૫ પર વે 

કલમ-૧૯ની હઠળની દરખા તને િવભા ત ન કરતા સકંલીત દરખા ત બોડ બેઠક સમ  ર ુ  કર  

તદ સુારની દરખા ત સરકાર ીને પાઠવી આપવા જણાવેલ હ .ુ  
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હાલમા ં વતમાન િવકાસ યોજનાને નુરાવિતત કરવાની કામગીર  ચા  ુહોઈ મો  મારઠા અને 

વુામા ંમા  લો ટ ક પાકમા ંદશાવેલ જમીનો પૈક  રહણાકં ઝોન -૧ મા ંઝોનફર માટ ુ ચત 
કરલ જમીનોને કાયદાની કલમ -૧૯ હઠળ ફરફાર કરવા નુ: દરખા ત કરવા તથા તે િસવાયની 
િતબિંધત ઝોન-૨મા ંદશાવેલ જમીનોના ઝોનફર બાબત િવકાસ યોજના નુરાવિતત કરતા સમયે 

િવગતવાર અ યાસ કર  યાને લેવામા ંઆવે તે બાબત ડુા બોડના સવ સ ય ીઓ ારા ચચા 
િવચારણાના તે નીચે જુબ ુ ંઠરાવવામા ંઆ ુ.ં  

 

ઠરાવ ક્રમાકં (૨૫૫૭): ડુાની મં ુર અને અમલી તીય નુરાવિતત િવકાસ યોજનામા ંસમાિવ ટ 
મો  મારઠા અને વુાની લો ટ ક પાકમા ંદશાવેલ જમીનો પૈક  રહણાકં ઝોન -૧ મા ંઝોનફર 
માટ તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૫ ના રોજ ડુા ારા કરાયેલ દરખા ત પર વે ુ ય નગર િનયોજક ીની કચેર  
ારા સકં લત દરખા ત કરવા સા  જણાવેલ છે. પરં  ુ સકં લત દરખા ત તૈયાર કરવામા ં સમય 
યિતત થાય તેમ હોવાથી અને સલં ન જમીન મા લકો ારા વારંવાર ર ુઆત સદંભ હર હતમા ં
અગાઉ પાઠવેલ દરખા ત પર વે ફરિવચારણા કરવા માટ ુ ય નગર િનયોજક ીને જણાવવા તથા 
તૃીય નુરાવિતત િવકાસ યોજના બનાવવા ઠરાવેલ છે. તેની પણ ણ કરવા ડુા બોડના સવ 

સ ય ીઓ ારા ઠરાવવામા ંઆ ુ.ં 
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અ યક્ષ થાનેથી 
મુ ા નબંર ( ૦૧ ) : ડુા િવ તારની નગર રચના યોજનાઓની ડ માકશનની કામગીર  

ખાનગી એજ સી મારફતે કરવા બાબત. 
 

વડોદરા શહર  િવકાસ સ ામડંળ િવ તારની સરકાર ી ારા મં ુર કરલ સુ ા પ નગર 
રચના યોજનાઓ (૧) સમા- ુ માડ-વેમાલી ન.ં૨, (૨) સમીયાલા-બીલ-ભાયલી ન.ં૫, (૩) કોડ યા 
ન.ં૧, (૪) ગોરવા- કોડ યા ન.ં૧, (૫) પાદરાન.ં૨ ( થમ ફરફાર), (૬) સેવાસી ન.ં૩ આમ ુલ-૬ (છ) 
યોજનાઓ નગર રચના અિધકાર ી પાસે િતમ કરવાની કાયવાહ  હઠળ છે. તથા અ ેથી 
સરકાર ીની મં ુર  અથ સાદર કરલ સુ ા પ યોજનાઓ, સાદર કરવાની થતી સુ ા પ નગર 
રચનાઓ સરકાર ી ારા મં ુર કયથી સદર યોજનાઓની િતમ કરવાની કામગીર  નગર રચના 
અિધકાર ી ારા કરવાની થનાર છે. સદર નગર રચના યોજનાઓના રોડ/ર તા તથા િતમખડંોના 
ડ માકશનની કામગીર  તેને સલં ન જ મર  સા હ ય તૈયાર કરવા માટ તથા તે બાબતે િનમતા ુ ં
મેળવવાની કાયવાહ  કરાવવા ખાનગી એજ સીઓની િનમ ુકં કરવા ટ ડરથી ભાવો મગંાવવા બાબતે 
ડુા બોડ બેઠક ન.ં૨૩૭ ઠરાવ ન.ં(૨૫૨૪) થી ઠરાવવામા ંઆવેલ છે. પરં  ુટ ડરોથી ભાવો મગંાવી 

ખાનગી સવ એજ સીને ડમાકશનની કામગીર  સ પવાની યામા ં બુજ સમય યિથત થાય તેમ 
હોઇ વડોદરા મહાનગર સેવા સદન ારા  ભાવે એજ સીઓ પાસેથી ડમાકશનની કામગીર  
કરાવવામા ંઆવે છે તે ભાવે િનમ ુકં પામેલ એજ સીઓ પૈક ની એજ સી પાસે ડુા િવ તારની નગર 
રચના યોજનાની ડમાકશનની કામગીર  સ પવા ગે િવ તૃ ચચા િવચારણા તે નીચે જુબ 
ઠરાવવામા ંઆ ુ.ં  
 
ઠરાવ ક્રમાકં ( ૨૫૫૮) : વડોદરા શહર  િવકાસ સ ામડંળ િવ તારની નગર રચના યોજનાઓને 
િતમ કરવાની કામગીર ના ભાગ પે નગર રચના અિધકાર ીને નગર રચના યોજનાઓના રોડ/ 

ર તા તથા  િતમખડંોના ડ માકશનની કામગીર  તથા તેને સલં ન જ ર  સા હ ય તૈયાર કરવા માટ 
તથા િનમતા ુ ંમેળવવાની કાયવાહ  માટ એજ સીની જ રયાત હોય વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
ારા  ભાવો અને શરતોએ ખાનગી સવ એજ સી મારફતે કરાવવામા ંઆવે છે. તે ભાવો અને તે 

શરતોએ કરાવવા િવગતો મગંાવી અને આગળની તમામ કાયવાહ  કરવાની સ ા ુ ય કારોબાર ી, 
ડુાને ુ ત કરવામા ંઆવી.   
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અ યક્ષ થાનેથી 
મુ ા ન.ં (૦૨ ): મો  સમાની નગર રચના યોજના સમા-દુમાડ-વેમાલી ન-ં૨ મા ં વડોદરા 

મહાનગર પાિલકાની હદ પર ૧૮ મીટરનો ર તો બનાવવા બાબત.  

 

મસુ ા પ મજુંર નગરરચના યોજના સમા-દુમાડ-વેમાલી ન-ં૨ મા ંઅગાઉ ર તા બનાવવા 
માટે ટે ડર પ્રિક્રયાથી ઈજારદાર ીન ેવકર્ ઓડર્ર આપેલ હતો. મા ંઅમકુ ર તાઓ ટી.પી. કીમમા ં
ફેરફાર થવાની શક્યતા હોવાથી તથા અમકુ ર તા વડુા અને વી.એમ.સી.ની બાઉ ડ્રી પર હદમાપણી 
તથા દબાણોને કારણે બનાવવાના બાકી રાખી કામગીરી પણુર્ કરેલ છે. તા તરમા ંવડોદરા મહાનગર 
પાિલકા તથા વડુાના અિધકારી ીઓ ારા વડોદરા બ્રાચં કેનાલથી ખોિડયાર નગર સોસાયટી વાળા 
ર તાની સયંકુ્ત મલુાકાત લઈ ર તાના ંવી.એમ.સી. તરફના ંદબાણો તથા વડુા તરફના ંદબાણોને 
સયંકુ્ત રીતે દૂર કરી ર તાની કામગીરી કરવામા ંઆવે તો સરળતા રહ ેતેમ હોવાનુ ંનક્કી થયેલ હત ુ.ં 
આથી વી.એમ.સી. તરફના ંદબાણો માટે વી.એમ.સી. ારા માપણી કરી નોિટસો આપેલ છે. તથા વડુા 
તરફના દબાણો માટે વડુા ારા માપણી કરી નોિટસો આપેલ છે. આથી દબાણો હટાવવાની કામગીરી 
બાદ લગભગ ૭૫૦ મીટર લબંાઈના ં ર તાની કામગીરી સયંકુ્ત રીતે કરવાની થાય છે આથી આ 
ર તાની કામગીરી કરવા  િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી. મા ંઆ ર તો વડુા અને વી.એમ. સી. 
ારા ભાગીદારીથી બનાવવા તથા આ કામગીરી વી.એમ.સી. ારા કરી થનાર ખચર્ પેટે ૫૦% ખચર્ 
વડુા ારા ભોગવવામા ંઆવે તેમ સવર્ સમંિતથી નક્કી થયેલ હત ુ.ં આથી આ ર તો બનાવવા માટે 
નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  
ઠરાવ ક્રમાકં ( ૨૫૫૯ ): મો  સમાની છાણીની જમીનોને લાગ ુમસુ ા પ મજુંર નગર રચના યોજના 
ન-ં૨ મા ંહદ પર દશાર્વેલ ૧૮ મીટર ના ંર તાના દબાણો વડુા તથા વી.એમ.સી. ારા સયંકુ્ત રીતે 
દુર કરી લગભગ ૭૫૦ મીટર નો આ ર તો ભાગીદારીથી વી.એમ.સી. મારફત બનાવવા તથા 
વી.એમ.સી. ારા થનાર ખચર્ની ૫૦% રકમ વડુા ારા વી.એમ.સી.મા ં જમા કરાવવા સવાર્નમુતે 
ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
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