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વડોદરા શહર  િવકાસ સ  તામડંળની તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૯ ને ુ ુવારના રોજ સવારના 
૧૧ : ૦૦ કલાક મળેલ ૨૩૯ મી બેઠકની કાયવાહ  ન ઘ. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ÏëÄ»Ñâï Ìä¿ëÌâ ÖBÒÙäáí ÚâÁÓ ÓÚëÔ ÚÈâ. 
(૧)  અ  ય ી 

વડોદરા શહર  િવકાસ સ ામડંળ,  

            વ 

 િુનિસપલ કિમ  નર ી,  

વડોદરા  િુનિસપલ કોપ રશન, વડોદરા  

: અ  ય ી   

(૨)  અ  ય ી  

 થાયી સિમિત,  િુનિસપલ કોપ રશન, વડોદરા  
: સ  ય ી  

(૩)  ખુ ી  

 લા પચંાયત, વડોદરા  
: સ  ય ી  

(૪)  કલેકટર ી 
વડોદરા  

: સ  ય ી  

(૫)   િુનિસપલ કિમ  નર ી  

વડોદરા  િુનિસપલ કોપ રશન, વડોદરા  
: સ  ય ી  

(૬)  ાદિશક કિમ  નર ી,  

નગર પાલીકાઓની કચેર , ડુા સકલ,વડોદરા 
: સ  ય ી  

(૭)  ુ  ય નગર િનયોજક ી  

જુરાત રાજય, ગાઘંીનગર  
: સ  ય ી  

(૮)  સીટ  એ  નીયર ી  

વડોદરા  િુનિસપલ કોપ રશન, વડોદરા  
: સ  ય ી  

(૯)   લા િવકાસ અિઘકાર ી  

વડોદરા  લા પચંાયત, વડોદરા  
: આમં ીત સ  ય ી  

(૧૦)  ુ  ય કારોબાર  અિઘકાર ી  

શહર  િવકાસ સ  તામડંળ, વડોદરા  
: સ  ય-સચવ ી  

 
    બેઠકમા ં કોરમ થવાથી કાયર્સિુચ સાથેના િનયિમત મઘુ્ દા ન.ં૧ થી ૩૦ અને અઘ્ યક્ષ 

 થાનેથી મઘુ્ દા ન.ં૧ થી ૪  ની નીચે પ્રમાણેની કાયર્વાહી હાથ ઘરવામા ંઆવી.   
 
ÑçDÊâ ÌïÏÓ (1) ð  Ö^ââÑïÅÛÌä  Èâ.14/12/2018 Ìä 238  Ñä  ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚäÌë ÏÚâÔä áâÍÕâ    
                         ÏâÏÈ. 
  

Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.14/12/2018 Ìä 238 Ñä ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚä ÌâëïË áÝëÌâ ÍÝ Ìï.ÒçÅäáë/ãÑãÃï½/  

966/2018 Èâ.28/28/2018 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» ( 2560 ) ð Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.14/12/2018 Ìä 238 Ñä ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚäÌë ÖÕâôÌçÑÈë ÏÚâÔä 
áâÍÕâÑâï áâÕä. 
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ÑçÊÊâ ÌïÏÓ (2)  ð  ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ Ìä  Èâ.20/09/2018 Ìä 237 Ñä ÏëÄ»Ñâï  ÔëÕâÒëÔ 

ãÌÇôÒíÌâ áÑÔä»ÓÇ ÏâÏÈ. 
 

ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.20/09/2018 Ìä 237 Ñä ÏíÅô ÏëÄ»Ñâï ÔëÕâÒëÔâ ãÌÇôÒíÌâ 

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

 
ÄÓâÕ »ýÑâï» ( 2561 ) ð  Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.20/09/2018 Ìä 237 Ñä ÏëÄ»Ñâï ÉÒëÔ ÄÓâÕíÌä ãÕ½Èí ÍÓ 

ÉÒëÔ áÑÔä»ÓÇÌä »âÒôÕâÚäÌë ÖÕâôÌçÑÈë ÏÚâÔä áâÍÕâÑâï áâÕä.  
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ુ  દા નબંર ( 3 ) : સ ામડંળ ુ ંસને ૨૦૧૮-૧૯ ના નાણંાક ય વષ ુ ં ધુારલ દાજપ  તથા 

સને ૨૦૧૯-૨૦ ુ ં દાજપ ને બહાલી આપવા બાબત. 

  

 વડોદરા શહર  િવકાસ સ ામડંળ ુ ંસને ૨૦૧૮-૧૯ ના નાણંાક ય વષ  ુ ધુારલ દાજપ  

તથા સને ૨૦૧૯-૨૦ ુ ં દાજપ ને બહાલી માટ ર ુ કરલ છે.  

 

ÄÓâÕ »ýÑâï» ( 2562 ) ð  સ ામડંળ ુ ંસને ૨૦૧૮-૧૯ ના નાણંાક ય વષ  ુ ધુારલ દાજપ  તથા 
સને ૨૦૧૯-૨૦ ુ ં દાજપ ને સવા મુતે બહાલી આપવામા ંઆવી.  
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ુ  દા નબંર ( ૪ ) : વકીલોની પેનલ બનાવવા બાબત 
 

  વડોદરા શહર  િવકાસ સ ામડંળમા ંકાયદાક ય સલાહ માટ ડુા તરફ િસવીલ/નીચલીમા ંકોટમા ં

કસ ર ુ કરવા માટ વક લોની પેનલ નવેસરથી બનાવવાની થતી હોવાથી સ ામડંળની તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૮ 

ની ૨૩૬ મી બેઠકના ઠરાવ માક : ૨૫૦૨ થી ઠરા  યા અ સુાર અમદાવાદ/ રુત શહર  િવકાસ 

સ  તામડંળના હાઇકોટના પેનલના વક લો તથા વડોદરા મહાનગર પા લકાના સીવીલ કોટના પેનલપરના 

એડવોકટ ીઓને ડુા કચેર મા ંહાઈકોટ / સીવલ કોટના કસોની કામગીર  કરવા માટ સમંતી મગંાવતા 

સીવીલ કોટ/હાઈકોટના આ સાથે સામેલ યાદ માદશાવેલ એડવોકટ ીઓએ તેઓની સમંિત આપેલ છે.  

સ  તામડંળની તા.૧૨/૦૬/૨૦૦૭ ની ૧૯૭ ની બોડ બેઠકના ઠરાવ માક : ૧૮૫૯ થી ડુાની પેનલ 
પરના એડવોકટ ી મ રુ પડંયાને કસ દઠ ા.૧૦,૦૦૦/- તથા નવા િનમાયેલ ુ .એડવોકટ ી ને 
ા.૫૦૦૦/- માણે ફ  કુવવા તથા અ  ય બાબતો ઓૈડાના ઘોરણ જુબ રાખવા ઠરાવવામા ંઆવેલ છે.  

1સ  તામડંળની તા.૨૭/૦૬/૨૦૧૪ ની ૨૨૨ ની બોડ બેઠકના ઠરાવ માક : ૨૨૧૪ થી ડુાની પેનલ 
પરના એડવોકટ ી હમતં ુ  શોને કસ દઠ કુવવામા ંઆવતી ા.૫૦૦૦/- ફ મા ંવઘારો કર  ા.૧૦૦૦૦/- 
જુબ કુવવા ઠરાવવામા ંઆવેલ છે.  
ઔડા  વારા નીચે દશાવેલ િવગતે િસવીલ/ ડ ક કોટના એડવોકટ ીને કટગર  વાઇઝ ફ  ુ કુવ  ુ

કરવામા ંઆવે છે. તે જુબ હાલના ડુાના એડવોકટ ી દલીપ નાણાવટ ને ા.૩૫૦૦/- માણે ફ  ુ
કુવ  ુકરવામા ંઆવે છે. 

A કેટેગરી B કેટેગરી C કેટેગરી 
ો.ફ  4500.00 

ખચ પેટ 500.00 
ુલ . 500૦.00 

ો.ફ  3000.00  
ખચ પેટ 500.00  
ુલ . 350૦.00 

ો.ફ  1000.00  
ખચ પેટ 500.00  
ુલ . 150૦.00 

 

સીટ  સીવીલ/ડ  ક કોટમા ંકવીએટ દાખલ કરવાની ફ  ુ ા.૧૫૦૦/- પો  ટજનો ખચ થયેલ છે. 
ખરખર  ખચ +  .૩૦૦/-  અ  ય  ખચ પેટ  

A કેટેગરી B કેટેગરી 
ુલ . 500૦.00 ુલ . 300૦.00 

વડોદરા  િુનિસપલ કોપ રશન  વારા િસવીલ કોટ તથા અ  ય તમામ કોટ માટ દાવા અર  
તથા તકરાર  િવવાદો સા  નીચે દશાવેલ િવગતે ફ  કુવવામા ંઆવે છે.  

અ.ન.ં  કેસનો પ્રકાર  વડોદરા  યિુનિસપલ કોપ રેશનન ુઅત્રેનુ ંહાલનુ ંઘોરણ 
૧ કોપ રશન સામે /  વારા થતા દાવામા ં (અ) િન..-૫ િનકાલ થયે  

ા.૧૦૦૦/-+ ફ ના (૪૦ %) ની મયાદામા ંખચ 
(બ) દાવાનો આખર  િનકાલ થશે  

ા.૨૫૦૦/- + ફ ના (૪૦%)ની મયાદામા ંખચ  
૧(અ) કોપ રશન સામે થતા દાવા તથા ટ  અપીલ  િવ ો થાય તો  

(૧) ાથિમક તબકક જવાબ દાખલ 
થાય તે પહલા િવ ો થાય 

ા.૪૦૦/-  

(૨) ડ સમીસ ફોર ડ ફો  ટ થાય તો  ા.૪૦૦/-  
(૩) જવાબ દાખલ કય  હોય તો  ા.૮૦૦/-  
(૪) ુ  દા કાઢવાના  ટજ  ા.૧૦૦૦/-  
(૫) ુકમ તબકક  ા.૨૦૦૦/-  
ઉપરોકત માટ ફ ના (૪૦%) ની મયાદામા ંખચ  

૨  મોલકોઝ કોટના દાવા / એસ.ડ .એમ.સામેની / 
 વારા ફર યાદો િવગેર  

િનકાલ થયે               ા.૨૫૦૦/- + ફ ના  
                          (૪૦ %) ની મયાદામા ંખચ 
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૩ કોપ રશન સામે થતી એકઝીક શુન દરખા  ત  િનકાલ થતા ઘુીના      ા.૩૦૦૦/- + ફ ના  

                          (૪૦ %) ની મયાદામા ંખચ 
 

૪ ાહક રુ ા ઘારા હઠળની તથા મે  ટ સામેની 
પી.એફ.એકટ િસવાયની ફર યાદો તથા પી.પી. 
એકટ હઠળના કસો  

િનકાલ થતા ઘુીના     ા.૨૦૦૦/- + ફ ના  
                          (૪૦ %) ની મયાદામા ંખચ 

૫ પી.એફ.એ એકટ હઠળની ફર યાદો  િનકાલ થતા ઘુીના     ા.૩૦૦૦/- + ફ ના  
                          (૪૦ %) ની મયાદામા ંખચ 

૬ ડ  કટ કોટમા ંથતી અપીલ ( ક-૫) ઉપરની 
અપીલ સ હત  

િનકાલ થતા ઘુીના     ા.૩૦૦૦/- + ફ ના  
                          (૪૦ %) ની મયાદામા ંખચ 

૬(અ)  કોપ રશન સામે થતી અપીલો  િવ ો થાય તો તેમજ DD  
(૧) ાથિમક તબકક જવાબ દાખલ 

થાય તે પહલા િવ ો થાય 
ા.૪૦૦/-  

(૨) ડ સમીસ ફોર ડ ફો  ટ થાય તો  ા.૪૦૦/-  
(૩) જવાબ દાખલ કય  હોય તો  ા.૮૦૦/-  
(૪) ુકમ તબકક  ા.૨૦૦૦/-  
(૫) ુ  દા કાઢવાના  ટજ  ા.૧૦૦૦/-  
ઉપરોકત માટ ફ ના (૪૦%) ની મયાદામા ંખચ  

૭ પૃ મેટર તમામ ક  સાઓમા ંincluding Tax 
Appeals by same appellants for same 
property in succeeding years  

પૃ મેટરમા ં થમ મેટરમા ંઉપર જુબ િન ચત 
થયેલ ફ  અને  યારબાદની સલં  ન મેટરમા ંઉપર 
જુબ નકક  થયેલી ફ  ના ૩૦ % રકમ  

૮ પોલીસ  ટશનમા ંઆપવાની ફર યાદનો સુઘદો 
તૈયાર કરવાના  

ા.૧૦૦૦/-  

૯ નોટ સ તૈયાર કરવાના  ા.૫૦૦/-  
૧૦ નોટ સનો જવાબ તૈયાર કરવાના  ા.૬૦૦/-  
૧૨ વડોદરા બહારની જુરાત રાજયની અ  ય 

અદાલતોમા ંએડવોકટરને લઇ જવાના હોય  યાર  
વક લ ીની ફ ની માગંણી અ  વયે  િુનિસપલ 
કિમ  નર ીની સ મ મં ુર  આઘાર  

૧૩ લેબર કોટ, ઇ  ડ  યલ  નુલના કસ  ા.૨૦૦૦/- + ફ ના (૪૦ %) ની મયાદામા ંખચ  
૧૪ ેજ ઇુટ ના કસો  ા.૨૦૦૦/- + ફ ના (૪૦ %) ની મયાદામા ંખચ 
૧૫ િુ મ કોટ, એન. .ટ .,  

એન.સી.એલ.ટ . તથા જુરાત રાજય બહાર  
વક લ ીની ફ ની માગંણી અ  વયે  િુનિસપલ 
કિમ  નર ીની સ મ મં ુર  આઘાર  

અમદાવાદ શહર  િવકાસ સ  તામડંળમા ંનામદાર  હાઇકોટના પેનલ એડવોકટની કટગર  વાઇઝ નીચે 
જુબની ફ  કુવવામા ંઆવે છે.  

હાઇકોટમા ંઔડા િતવાદ  હોઇ  યાર િન કુત કરલ વક લ ીને કુવવાની ફ ુ ંઘોરણ નીચે જુબ છે.  
A કેટેગરી B કેટેગરી C કેટેગરી કવીએટ દાખલ કરવાની ફ  

ા.૧૧,૦૦૦/-  ા.૭૫૦૦/-  ા.૪૦૦૦/-  ા.૨૦૦૦/- ફ   
(ખચ સહ ત ણૂ ફ )  (ખચ સહ ત ણૂ ફ ) (ખચ સહ ત ણૂ ફ ) ા.૫૦૦/-  ટશનર  િવગેર ખચ 

ા.૨૫૦૦/-  
હાઇકોટમા ંદાવો દાખલ કરવામા ંઆવે  યાર  

A કેટેગરી B કેટેગરી 
ા.૧૧૦૦૦/-  ા.૭૫૦૦/-  

(ખચર્ સહીત પણૂર્ ફી)  (ખચર્ સહીત પણૂર્ ફી)  
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તમામ કોટ ના દાવાઓમા ંજયાર એક જ સરખી દાદ માગંવામા ંઆવે એટલે ક પૃ મેટર હોય  યાર 
નીચે જુબની ફ  કુવવામા ંઆવે છે.   

થમ એક દાવા માટ િનયત કરલ રુ  ફ  કુવવાની રહશે. તે પછ ના વઘારાના િત ૧૦ દાવા માટ 
૧ દાવો ગણીને તે જુબની ફ ની કુવણી કરવામા ંઆવે છે.   

નામદાર જુરાત હાઇકોટમા ંઅમદાવાદ શહર  િવકાસ સ  તામડંળના ઘોરણો અ સુાર નીચે જણાવેલ 
િવગતે કસોની કટગર  નકક  કરવાપા  થાય છે.  

A કેટેગરી B કેટેગરી C કેટેગરી 
૧.િનિતિવષયક િનણય  
૨.સૈઘાિતક િનણય  
૩.સમયમયાદાના ક  સા  
૪.તાક દના મનાઇ ુકમ મેળવવાના 
ક  સા  
૫. ક  ટ  પટ ઓફ ઘ કોટ  
૬. નાણાક ય બોઝો   
૭. પૃ મેટરના ક  સામા ં      

A કેટેગરી િસવાયના 
તમામ કેસો  

૧.  હાઇ કોટના કસોમા ંM.C.A. , C.A., 
L.P.A., A.F.O.  િવગેર માટ િનયત 
થયેલ ફ ના ૫૦%  

૨.  લા/તા કુા ક ાની કોટ માટ ઉકત 
A, B કેટેગરી માટે ઔડાના ઘોરણે 

૩. ગપૃ મટેર, અગ  યના કરાર બાબત / 
કાયદાકીય મઘુ્ દા બાબત ેઅિભપ્રાય 
દીઠ   

         ઉપરો ત હક કત જોતા ના. જુરાત હાઈકોટના કસો માટ ઔડાના પેનલના એડવોકટ પૈક   
એડવોકટ ીઓએ ઔડાના ધારાધોરણ જુબ કામ કરવા માટ સમંિત આપેલ છે તેઓનો તથા સીટ  
સીવીલ/ડ  ક કોટમા ંવડોદરા .ુ કોપ રશનના પેનલના એડવોકટ પૈક   એડવોકટ ીઓએ વીએમસીના 
ધારાધોરણ જુબ કામ કરવા માટ સમંિત આપેલ છે તેઓને ડુાના ના. જુરાત હાઈકોટના/ સીટ  
સીવીલ/ડ  ક કોટની પેનલના વક લ તર ક સમાવેશ કરવા તથા તેઓને કુવવાની થતી ફ  ુધોરણ ન  
કરવા િનણય લેવા બોડ સમ  ુ  દો ર ુ કરાતા ચચા-િવચારણાના તે નીચે જુબ સવા મુતે ઠરાવવામા ં
આ  .ુ  
 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2563) ð  વડોદરા શહરેી િવકાસ સ  તામડંળની કચેરીના નામદાર િસવીલ કોટર્ તથા 
નામદાર ગજુરાત હાઇકોટર્મા ંચાલતા કેસોની કામગીરી કરવા માટે વડોદરા મહાનગર પાિલકા તથા 
અમદાવાદ શહરેી િવકાસ સ  તામડંળની કચેરીના ઘારા ઘોરણ મજુબ કામગીરી કરવા તથા તે મજુબ 
તેઓને ચકુવવાપાત્ર થતી ફી ચકુવવા સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ  ય ુતથા રજુ થયેલ સમંતી મજુબના 
એડવોકેટ પૈકી વડુાના પેનલના એડવોકેટ તરીકે િનમણ ૂકં કરવા તથા તેઓની ફી નકકી કરવાની સ ા  
મખુ્ ય કારોબારી અિઘકારી ી, વડોદરા શહરેી િવકાસ સ  તામડંળને સપુ્રત કરવામા ંઆવી તદઉપરાતં 
ખાસ િક  સામા ં િસનીયર કાઉ  સીલરની િનમણ ૂકં કરવા તથા તેઓને ચકુવવાપાત્ર થતી ફીન ુઘોરણ 
નકકી કરવા માટે અઘ્ યક્ષ ી, વડોદરા શહરેી િવકાસ સ  તામડંળને તમામ સ ા સપુ્રત કરવા 
સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ  ય.ુ  
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ુ  દા નબંર (૫) : ÑâÌ. ÑçKÒ ÑïÝäÙä ½öÚ ÒíÁÌâ áïÈ½ôÈ ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ DÕâÓâ ÑíÁë 
ÖëÕâÖä ÈÉâ ÕëÑâÔä ¼âÈëÌä áâÕâÖ ÒíÁÌâÑâï ÚpÈâ ÐÓÕâÌä ÑçÊÈÑâï ÕËâÓí »ÓÕâ 
ÏâÏÈ. 

 

ÑâÌ.ÑçKÒ ÑïÝäÙä ½öÚ ÒíÁÌâ áïÈ½ôÈ ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ DÕâÓâ ÑíÁë ÖëÕâÖä ÈÉâ 

ÕëÑâÔä ¼âÈëÌä áâÕâÖ ÒíÁÌâÑâï Áë ÔâÐâÉäôáí DÕâÓâ Ñ»âÌÌä »ÏÁâÚ»»Ìä Ó»Ñ ãÌÒÈ ÖÑÒ ÑÒâôÑâï ÁÑâ 

»ÓâÕëÔ ÌÉä ÈëáíÌë Ö^ââÑïÅÛÌä  Èâ.20-09-2018 Ìä 237  Ñä ÏíÅô  ÏëÄ»Ìâ ÄÓâÕ »ýÑâï» (2501) Éä 

»çÔ-13 ÔâÐâÉäôáíÌë Ïâ»ä ÍÅÈä »ÏÁâ Ú»»Ìä Ó»Ñ Èâ.30-11-2018 ÖçËäÑââ ÁÑâ »ÓâÕÕâ ÑâÃë ÑçÊÈ 

ÕËâÓä áâÍÕâ ÄÓâÕÕâÑâï áâÕëÔ Èë ánÕÒë »çÔ-3 ÔâÐâÉäôáíáë »ÏÁâ Ú»»ÌäÏâ»ä ÍÅÈä Ó»Ñ ãÌÒÈ ÖÑÒ 

ÑÒâôÊâÑâï ÁÑâ »ÓâÕä ÊäËëÔ Àë. ÁÒâÓë »çÔ-10 ÔâÐâÉäôáí ãÌÒÈ ÖÑÒ ÑÒâôÊâÑâï  »ÏÁâ Ú»»Ìä Ó»Ñ ÁÑâ 

»ÓâÕä ×»ëÔ ÌÉä. 

éÍÓí»È ÔâÐâÉäôáí Íì»ä »çÔ-3 ÔâÐâÉäôáíáë »ÏÁâ Ú»»Ìä Ïâ»ä ÍÅÈä Ó»Ñ ÁÑâ »ÓâÕÕâ ÑçÊÈÌä 

Ñâï½Çä »ÓëÔ Àë. ÁëÌä ãÕ½Èë Ìä¿ë ÑçÁÏ  Àë. 

Ìï. ÔâÐâÉôÌçï ÌâÑ ÎâÛÕëÔ 
Ñ»âÌÌä ãÕ½È Ïâ»ä ÍÅÈä Ó»Ñ ÓäÑâ»ôÖ 

1 »çïÑâÕÈ ÖïÈâwâ»çÑâÓ ÑÌÚÓÔâÔ Vemali  
LIG-2, B-507 

»ÏÁâÚ»»ÌäÓ»Ñ#â.8,50,000/- 
ÑënÃëÌnÖ            #â.    50,000/- 

»çÔ  #â.9,00,000/- 

áëxâäÖ Ïë» DÕâÓâ 
ÑÁçÓ ÉÒëÔ ÔíÌÌä  
Ó»Ñ 
Óçâ.815000/-Ìâ 
¿ë»Ìä ÂëÓíxâ ÓÁç 
»ÓëÔ Àë.  

2 ÊëÕäÍèÁ»  ÓâÁçÐâæ ËäÓçÐâæ Vemali  
LIG-2, A-706 

»ÏÁâÚ»»ÌäÓ»Ñ #â.7,65,000/- 
ÑënÃëÌnÖ            #â.    50,000/- 

»çÔ  #â.8,15,000/- 

Ïâ»ä ÍÅÈä ÈÑâÑ 
Ó»Ñ ÐÓÕâ ÑâÃë 
ÖÑÈä áâÍëÔ Àë. 

3 Ñ»ÕâÇâ ÖÁÒ Á½Êä×Ðâæ Sevasi 
 LIG-1, A-203 

»ÏÁâÚ»»ÌäÓ»Ñ #â.1,25,000/- 
ÑënÃëÌnÖ            #â.    50,000/- 

»çÔ  #â.1,75,0000/- 

Ïâ»ä ÍÅÈä ÈÑâÑ 
Ó»Ñ ÐÓÕâ ÑâÃë 
ÖÑÈä áâÍëÔ Àë. 

 

áâ éÍÓâÈ Ïâ»äÌâ ÔÐâÉäôáíáë ÍÇ »ÏÁâÚ»»Ìä  Ïâ»ä ÍÅÈä Ó»Ñ ÁÑâ »ÓâÕÕâ ÑâÃë Áí ÑçÊÈ 

ÕËâÓä áâÍÕâÑâ áâÕë Èí Èëáí ÍÇ Èë  Ó»Ñ ÐÓÕâ ÖÑÈ Àë ÈëÑ  Ñâìã¼» ÓäÈë áÝëÌä »¿ëÓäÌë ÁâÇ »ÓëÔ Àë.   

 ÖÏÏ, éÍÓí»È ãÕ½Èí ÁíÈâ ÑíÁë ÖëÕâÖä ÈÉâ ÕëÑâÔä ¼âÈëÌä áâÕâÖ ÒíÁÌâÑâï Áë ÔâÐâÉäôáí 
DÕâÓâ Ñ»âÌÌä »ÏÁâÚ»»Ìä Ó»Ñ ãÌÒÈ ÖÑÒ ÑÒâôÑâï ÁÑâ »ÓâÕä ×»ëÔ ÌÉä ÈëáíÌë  Ïâ»ä  ÍÅÈä Ó»Ñ ÁÑâ 
»ÓâÕä áâÍÕâÌä  ÑçÊÈ ÕËâÓÕâ ÑâÃë ãÌÇôÒ ÔëÕâ માટે  ચચાર્ િવચારણા થતા ૧૦ લાભાથીર્ઓ પૈકી ઉપર જણાવેલ  
કુલ-૩ લાભાથીર્ઓએ બાકી પડતી કબજા હકકની રકમ જમા કરાવવા માટે મદુતની માગંણી કરેલ છે તેઓને 
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સઘુીમા ંબાકી પડતી કબજા હકકની રકમ જમા કરાવવા માટે મદુત વઘારી આપવા નીચે મજુબ 
ઠરાવવામા ંઆ  ય.ુ    
 

ÄÓâÕ »ýÑâï» ( 2564 ) ð  ÑâÌ. ÑçKÒ ÑïÝäÙä ½öÚ ÒíÁÌâ áïÈ½ôÈ ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ DÕâÓâ ÑíÁë 
ÖëÕâÖä ÈÉâ ÕëÑâÔä ¼âÈëÌä áâÕâÖ ÒíÁÌâÑâï કુલ-૧૦ લાભાથીર્ઓની કબજા હકકની રકમ જમા કરાવવાની 
બાકી પડે છે તે પૈકી ઉપરોકત કુલ-૩ લાભાથીર્ઓએ કબજા હકકની રકમ જમા કરાવવા માટે મદુત મળવા 
માગંણી કરેલ છે તેઓને તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સઘુીમા ંબાકી પડતી કબજાહકકની રકમ જમા કરાવવા મદુત 
વઘારી આપવા તથા બાકીના ૭ (સાત) લાભાથીર્ઓની ફાળવણી રદ કરવા સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ  ય ુ
તથા આ અંગેની આગળની કાયર્વાહી કરવાની તમામ સ  તા મખુ્ ય કારોબારી અિઘકારી ીને સપુ્રત 
કરવામા ંઆવી.   
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ુ  દા નબંર (૬) : મો  વરણામા ં તા.વડોદરાની ટ્રા  સપોટર્ નગર માટે સપંાદન કરેલ 
જમીનન ુ વઘ ુ વળતર ચકુવવાના કામે નામદાર ગજુરાત હાઇકોટર્મા ં
અપીલ દાખલ કરવા બાબત.  

 

મો  વરણામા ંતા.વડોદરાની ટ્રા  સપોટર્ નગર માટે અનામત રાખેલ ૧૧૬૯૭૨ ચો.મી. 
વાળી જમીન વળતર કેસ ન.ં૧૧૨/૯૬, તા.૩૧/૦૧/૨૦૦૧ ના એવોડર્થી સપંાદન કરવામા ં
આવેલ છે. સવાલવાળી જમીનનો કબજો તા.૧૪/૦૩/૨૦૦૧ ના રોજ જમીન માલીકો ઘ્ વારા 
વાઘંા સાથે સપુ્રત કરવામા ંઆવેલ છે.  

સવાલવાળી જમીનન ુએવોડર્ મજુબ પ્રિત હકેટરના ા.૩૪,૫૦૦/-(પ્રિત ચો.મી. ા.૩.૪૫) 
પ્રમાણે ૧૧૬૯૭૨ ચો.મી. જમીનન ુવળતર તેના ઉપર ૩૦ % સોલે  યમ, ૧૨ % વઘ ુવળતરની 
રકમ, તેમજ સદર જમીનમા ં આવેલ ઝાડ, બાઘંકામ િવગેરેન ુ મળી કુલ વળતરની રકમ 
ા.૬,૯૨,૪૦૯/- સબંિંઘત જમીન માિલકોને ચકુવવામા ંઆવેલ છે. નાથી નારાજ થઇ મળૂ 
જમીન માલીકોએ વઘ ુવળતર મેળવવા માટે નામદાર વડોદરાના સી.જજ(સીડી.સાહબે)ની કોટર્મા ં
લે  ડ રેફર  સ ન.ં૮૦/૨૦૦૨ થી ૧૦૦/૨૦૦૨ થી દાવો દાખલ કરેલ છે.  અ  વયે નામદાર કોટ 
પ્રિત ચો.મી.ના ા.૧૯૮/- લેખે વળતર ચકુવવા અંગેનો તા.૨૯/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ ચકુાદો 
જાહરે કરેલ છે. તે અ  વયે એવોડર્ મજુબ ચકુવેલ રકમ ા.૩.૪૫ બાદ કરી ા.૧૯૪.૫૫ વઘ ુ
વળતરની રકમ ચકુાદાની તારીખ સઘુી  યાજ સિહત ચકુવવાની થાય છે.  

ઉપરોકત બાબતે વડુાની પેનલના એડવોકેટ ી િદલીપ નાણાવંટી તેમના 
તા.૨૧/૦૧/૨૦૧૮ના પત્રથી સદર લે  ડ રેફર  સ ન.ં૮૦/૨૦૦૨ થી ૧૦૦/૨૦૦૨ ના 
તા.૨૯/૧૧/૨૦૧૮ ના ચકુાદાથી વાદીની િવવાદ અરજી અંશત: ગ્રાહય રાખવામા ંઆવેલ હોઇ, 
નામદાર ગજુરાત હાઇકોટર્મા ંઅપીલ દાખલ કરવાપાત્ર થાય છે તેવો અિભપ્રાય આપેલ છે.  

અતે્રથી સદર બાબતે ખાસ જમીન સપંાદન અિઘકારી ીનો અિભપ્રાય મગંાવતા તેઓએ 
તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૯ ના પત્રથી સરકારી વકીલ ીનો અિભપ્રાય મજુબ તેમજ ખાસ જમીન સપંાદન 
અિઘકારી ીના મતં  ય મજુબ નામદાર વડોદરાની સીવીલ કોટર્ના ચકુાદા સામે અપીલ ન કરવા 
તથા નામદાર કોટર્નો ચકુાદો  વીકારપાત્ર જણાય છે તેવો અિભપ્રાય આપેલ છે.  

સબબ, ઉપરોકત િવગતે મો  વરણામા, તા.જી.વડોદરાની ટ્રા  સપોટર્ નગર માટે સપંાદન 
કરેલ જમીન સામે થયેલ લે  ડ રેફર  સ ન.ં૮૦/૨૦૦૨ થી ૧૦૦/૨૦૦૨ ના તા.૨૯/૧૧/૨૦૧૮ 
ના ચકુાદા સામે નામદાર ગજુરાત હાઇકોટર્મા ંઅપીલ દાખલ કરવી કે કેમ ? તે અંગે ચચાર્ 
િવચારણા કરી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ  ય.ુ  

 
ÄÓâÕ »ýÑâï» (2565)ð મો  વરણામા ંતા.વડોદરાની ટ્રા  સપોટર્ નગર માટે સપંાદન કરેલ જમીનન ુ
વઘ ુ વળતર ચકુવવાના કામે નામદાર સીવીલ કોટર્ના લે  ડ રેફર  સ ન.ં૮૦/૨૦૦૨ થી 
૧૦૦/૨૦૦૨ ના તા.૨૯/૧૧/૨૦૧૮ ના ચકુાદા સાથે નામદાર ગજુરાત હાઇકોટર્મા ં અપીલ 
દાખલ કરવા તેમજ આ બાબતે નામદાર હાઇકોટર્ તરફથી  કોઇ ચકુાદો આવે તે મા  ય રાખવા 
સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ  ય ુતથા આ અંગેની આગળની કાયર્વાહી કરવાની તમામ સ  તા મખુ્ ય 
કારોબારી અિઘકારી ીને સપુ્રત કરવામા ંઆવી.   
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ુ  દા નબંર (૭) : ÑíÁë ½íÝä  Èâ.Áä.ÕÅíÊÓâÌä Óë.Ö.Ìï.528,536, 542, 537,538/1,553 ÕâÛä ÁÑäÌ 

Ìâ ÕËç ÕÛÈÓ ÑëÛÕÕâÌâ »âÑë  Ìâ.½çÁÓâÈ Úâæ»íÃôÑâï Êâ¼Ô »ÓëÔ ÎsÃô áÍäÔ 

Ìï.3834/2018 Ìâ Ï¿âÕ áï½ë áëÅä×ÌÔ áëÅÕí»ëÃ ÁÌÓÔÌä ãÌÑÇè» ÏâÏÈ. 
 

             ÑíÁë ½íÝäÌâ Óë.Ö.Ìï.528,536, 537, 538/1, 542, 553 Íì»äÌä  »çÔ-21559  ¿í.Ñä. ÁÑäÌ 

ÖïÍâÊÌ »ÓÕâÑâ áâÕëÔ. ÁëÌâ ÑèÛ ÑâÔä» ÙäÑÈä ÅâÚäÏëÌ ÍçÓÖí^âÑÐâæ ÍÃëÔ áÌë ánÕÒë ÕËç ÕÛÈÓ 

ÔëÕâÌâ »âÑë ÌâÑÊâÓ ÕÅíÊÓâÌâ ãÍýãnÖÍÔ ãÖÌäÒÓ  ãÖãÕÔ ÁÁÌä »íÃômâïâ ÔënÅ ÓëÎÓnÖ Ìï.1324/1995 

Éä ÊâÕí Êâ¼Ô »ÓëÔ ÁëÌí ¿ç»âÊí Èâ.11-05-2018 Éä  ÕâÊäÌä ÈÓÎëÇÑâï áâÕëÔ ÚíÒ, Áë ÍÓtÕë ÕËç 

ÕÛÈÓÌä Ó»Ñ áïÊâÁë #â.20.56/- »ÓíÅ ÑçÛ ÁÑäÌ ÑâÔä»Ìë ¿è»ÕÕâÌâ ÉâÒ Àë. ÁëÉä Ö^ââÑïÅÛÌä 

»¿ëÓäÌë, ÖÓ»âÓÙäÌë ÈÉâ Õä.áëÑ.Öä.Ìë ÐãÕwÒÑâï áâãÉô» Ìç»×âÌ Ì ÉâÒ Èë ánÕÒë ÖÊÓ »ëÖ Ìâ.½çÁÓâÈ 

Úâæ»íÃôÑâï sÍë.Öä.áë.Ìï.(FA25058/2018) Ìä ÎsÃô áÍäÔð3834/2018 Èâ.26-09-2018 Éä ÕÅíÊÓâÌâ 

ÖäÕäÔ ÁÁÙäÌâ Èâ.11-05-2018 Ìâ ¿ç»âÊâ ÖâÑë Ìâ.½çÁÓâÈ  Úâæ»íÃôÑâï  áÍäÔ Êâ¼Ô »ÓÕâÑâï  áâÕëÔ 

Àë.   

             ÖÊÓÚçï  »ëÖíÑâï ÕçÅâ ÈÎëô ÌâÑÊâÓ Úâæ»íÃôÑâï áÖÓ»âÓ» ÓÁçáâÈ »ÓÕâ ÑâÃë ÕçÅâÌä ÍëÌÔÌâ 

áëÅÕí»ëÃÙä  Ìâ Èâ.23-01-2019 Ìâ ÍÝÉä ÖÊÓ »ëÖÑâï ÕçÅâ ÈÎëô  ÑÊÊ#Í ÉÕâ áï½ë áëÅä×ÌÔ áëÅÕí»ëÃ 

ÁÌÓÔÙä Íý»â×.»ë.ÁâÌä ÖÔâÚ ÔëÕâ ãÌÑÇèï» »ÓÕâ áãÐÍýâÒ áâÍëÔ Àë. Èí ÖÊÓ »ëÖ ÏâÏÈë ÕçÅâÌä 

ÍëÌÔÌâ áëÅÕí»ëÃÙä  ÚëÑïÈ Ñçn×í ÖâÉë ÍÓâÑ×ô »Óä, áâ½âÑä ÖçÌâÕÇäÌä ÑçÊÈÑâï ÕçÅâ ÈÎëô ÚâÁÓ ÓÚä 

Ï¿âÕ »ÓÕâ  áï½ë áëÅÕí»ëÃ ÁÌÓÔÙä Íý»â×. »ë.ÁâÌä Ìä  ãÌÑÇè»  »ÓÕâ ÈÉâ Èë  áï½ë ÈëáíÌä Õ»äÔâÈ 

ÎäÌä  Ó»ÑÌçï ¿ç»ÕÇç »ÓÕâ áï½ë ચચા િવચારણાના તે નીચે જુબની કાયવાહ  કરવા સવા મુતે  

ઠરાવવામા ંઆ  .ુ  

 

ÄÓâÕ »ýÑâï» ( 2566 ) ð મો  ગોત્રી તા.જી.વડોદરાની રે.સ.ન.ં૫૨૮, ૫૩૬, ૫૪૨, ૫૩૭, ૫૩૮/૧, ૫૫૩ 
વાળી જમીનના વઘ ુવળતર મેળવવાના કામે નામદાર સીવીલ કોટર્ના લે  ડ રેફર  સ ન.ં૧૩૨૪/૯૫ ના 
તા.૧૧/૦૫/૨૦૧૮ ના હુકમ સામે નામદાર ગજુરાત હાઇકોટર્મા ં ફ  ટર્ અપીલ ન.ં૩૮૩૪/૨૦૧૮ દાખલ 
કરવામા ંઆવેલ તે કામે અતે્રની કચેરીના પેનલ એડવોકેટ ી હમેતં મુ  શોના અિભપ્રાય મજુબ સદરહ ુ
કેસમા ં વડુા તરફે હાજર રહી બચાવ કરવા અંગે નામદાર ગજુરાત હાઇકોટર્ના એડીશનલ એડવોકેટ 
જનરલ ીની િનમણ ૂકં કરવા જણાવેલ તે અ  વયે સદરહુ ં કેસમા ં નામદાર ગજુરાત હાઇકોટર્મા ં કેસની 
ગભંીરતા ઘ્ યાને લઇ એડીશનલ એડવોકેટ જનરલ ી પ્રકાશ કે. જાનીની િનમણ ૂકં કરવા તથા આ અંગે  
કોઇ એડવોકેટ ફી ચકુવવાની થાય તેની ચકુવણી કરવા માટે સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ  ય ુતથા અંગેની 
આગળની કાયર્વાહી કરવાની તમામ સ  તા મખુ્ ય કારોબારી અિઘકારી ીને સપુ્રત કરવામા ંઆવી.   
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ુ  દા નબંર (૮) : ÑíÁë áÃÔâÊÓâ Èâ.‘.ÕÅíÊÓâ Ö.Ìï.12/1 ÕâÛä ÁÑäÌí ÖïÍâÊÌÑâïÉä Ñç»È »ÓÕâ 
ÏâÏÈ.

 
ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ ÖttâÑïÅÛÌä Èâ.25/01/84 Éä 25/11/96 ÖçËäÌä áÑÔä ãÕ»âÖ ÒíÁÌâÑâï 

ÑíïÁë áÃÔâÊÓâ ÖÌ.12+13/1,43,44,45,46 Íì.49,50 ÕâÛä ÁÑäÌí ÖïÍâÊÌ »ÓÕâ áï½ëÌí ÕÛÈÓ »ëÖ 

ÌïÏÓ 10/91 Ìí áïÕíÅô Èâ.28/12/94 Ìâ ÓíÁ ÁâÚëÓ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ ÚÈí áÌë áëÕíÅô Ìä Ó»Ñ 

#.43,45,842/- Ìç ¿ç»ÕÇç »ÓÕâÑâ áâÕëÔ ÚÈç.ÖÊÓ ÖÌï Íì»ä ÖÌï 12/1, 44, 45 Ìâ ¼ëÅçÈ ¼âÈëÊâÓíáë 

»íæ ÍÇ ÁâÈÌâ ÕâËâï ãÖÕâÒ ÕÛÈÓ Ìä Ó»Ñ sÕä»âÓä  Èâ.16/01/95 Ìâ ÓíÁ ÕçÅâÌë ÁÑäÌí Ìí »ÏÁí ÖçÍýÈ 

»ÓëÔ ÚÈí áÌë tÒâÓ Éä áâ ÁÑíÌí Ìí »ÏÁí ÕçÅâ ÍâÖë Á Àë.½âÑ ÊÎÈÓë 7/12 Ñâï Èâ.12/10/99 Éä ÕçÅâ Ìç 

ÌâÑ Êâ¼Ô ÉÒëÔ Àë. 

tÒâÓ ÏâÊ ÁÑäÌ ËâÓ»Ùä ½íÓËÌ Áë ÍÃëÔ áÌë ÏäÁâáíáë áëÕíÅôÉä ÌâÓâÁ Éæ  Ìâ.Úâæ»íÃôÑâï Êâ¼Ô 

»ÓëÔ áÌë Ìâï Úâæ»íÃëô sÍë.Öäïáë.Ìï 814/95 Ìâ Úç»ÑÉä ÕÛÈÓ »ëÖ.Ìï.10/91 Èâ.28/12/94 Ìí áëÕíÅô 

ÖÑÒ ÑÒâôÊâÑâï ÉÒëÔ Ì ÚíÕâÌâ ÑçDÊâ ÍÓ Ãë»Ìä»Ô »âÓÇíÖÓ ÓÊ ÉÒëÔ ÚÈí.  

ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌíÌä ÕçÅâÌë Á#ÓäÒâÈ Úíæ áXâëÌâ Èâ.04/10/95 Ìâ ÍXâÉä ÖÊÓ ÁÑäÌí ÖïÍâÊÌ 

»ÓÕâ ÍçÌð ÊÓ¼âsÈ »ÓÕâÑâ áâÕëëÔ ÚÈä. 

ÑÚëÖçÔ ãÕÐâ½Ìâ Èâ.05/02/96 Ìâ ÍXâ Éä ÕçÅâÌë Á#ÓäÒâÈ ÚíÒ Èí ÖÊÓ »ëÖÑâ ÖÊÓ »ëÖ Ñâ 

»ÔÑ(4)Ìç ÁâÚëÓÌâÑç ÏÚâÓ ÍâÅÕâ ÚÓ»È ÖÓ¼ç ÌÉä ÈëÑ ÁÇâÕÈâ ÖÊÓ »ëÖÑâï »ÔÑ (4)ÈÉâ »ÔÑ (6) Ìâ 

ÁâÚëÓÌâÑâ ÍãÖDË ÉÒëÔ ÚÈâ ÈëÑÁ éÍÓí»È Ê×âôÕëÔ ÁÑäÌí Íì»ä ÖÕëô.Ìï.12/1,44, ÈÉâ 45 Ìâ »ÏÁâ ÕçÅâ 

ÍâÖë ÚíÕâÉä ÈëÃÔâ Á ÖÕëô ÌïÏÓí ÍçÓÈí ÌÕí »ëÖ ÁÑäÌ ÖïÍâÊÌ »âÒÊâ Ìä¿ë »ÓÕâ ÑÚëÖçÔ ãÕÐâ½Ìâ 

Èâ.17/12/99 Ìâ ÍÝ »ýÑâï» ÁÖï-ÕÅíÊÓâ-2099-73-áëÕíÅô Éä ÑïÁçÓä áâÍëÔ Àë ÈëÕä ÁâÇ ¼âÖ ÁÑäÌ 

ÖïÍâÊÌ áãË»âÓä Ìë »ÓÈâ ÖÕâÔ ÕâÛä  ÁÑäÌí Ìí áëÕíÅô ÕÛÈÓ »ëÖ Ìï 46/96 ÈâÓä¼ 24/09/99 Ìâ ÓíÁ 

ÁâÚëÓ »ÓÕâÑâ áâÕëÔ ÚÈí.ÈëÑÁ ÕÛÈÓÌä »çÔ Ó»Ñ #â.17,83,187 ÑâïÉä á½âéÌâ 10/91 Ìâï áëÕíÅô 

ÖÑÒë ¿ç»ÕëÔ ÕÛÈÓ Ìä Ó»Ñ #â.13,88,671 ÏâÊ »Óä Ïâ»ä Ìä Ó»Ñ #â.3,94,516 Ìç ¿ç»ÕÇçï 

Èâ.24/09/99 Ìâ ÓíÁ ¼âÖ ÁÑäÌ ÖïÍâÊÌ áãË»âÓäÙäÌë »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë. 

éÍÓí»È áëÕíÅô ÖâÑë ÖÕëô Ìï.12/1 Ìâ ÁÑäÌ ËâÓ»ë ÌâÑÊâÓ Úâæ»íÃôÑâï sÍë.ÖäÕäÔ áëpÔä»ë×Ì 

Ìï.9448/99 Êâ¼Ô »ÓëÔ. Áë ÍäÃä×Ì áëÕíÅô ÖÑÒ ÑÒâôÊâÑâï ÉÕâÌâ »âÓÇë ÌâÑÊâÓ Úâæ»íÃô Ìâ 

Èâ.10/04/2000 Ìâ Úç»Ñ Éä »âÆä Ìâ¼ÕâÑâ áâÕëÔ áÌë ÕçÅâÌä ÈÓÎëÇÑâï ¿ç»âÊí áâÕëÔ Àë. 

ÊÓmÒâÌÑâï ÌâÒÏ Öã¿ÕÙä ÑÚëÖçÔ ãÕÐâ½Ìâ 16/8/2002 Ìâ ÍXâÉä »Ôë»ÃÓÙä Ìë ÁÇâÕëÔ Àë »ë 

ÁÑäÌ ÖïÍâÊÌ »âÒÊâÌä »ÔÑ-48 Ìä Áí½Õâæáí ÑçÁÏ »ÔÑ-16 áÌë 17 ÚëÄÛ ÁÑäÌÌí »ÏÁí »âÒÊâ 

áÌçÖâÓ ÔëÕâ Ñâï áâÕëÔ Ì ÚíÒ Èí ÁÑäÌí Ñç»È »Óä ×»âÒ Àë ÈëÑ ÁÇâÕä áâ »ëÖÑâ ÕÛÈÓ »ëÖ Ìï.46/96 Ñâï 

Èâ.24/09/99 Ìâ áëÕíÅô Ìâï ÖïÊÐô Ñâï »íæ »âÒÊëÖÓ Ìí »ÏÁí ÔëÕâÒëÔ Ì ÚíÒ ÁÑäÌ Ñç»È »ÓÕâ ÖìËâïÈä» 

ãÌÇôÒ ÔäËëÔ Àë.Èë ánÕÒë ¼âÖ ÁÑäÌ ÖïÍâÊÌ áãË»âÓä áë Èâ.16/08/2000 Ìâ ÍXâÉä Ö.Ìï.12/1 Ìâ 

áÓÁÊâÓë ÔäËëÔ ÕÛÈÓ Ìä vÒâÁ ÖãÚÈ Ìä Ó»Ñ #â.19,12,499 ÖÓ»âÓÙä Ñâï ÍÓÈ ÁÑâ »ÓâÕëÔ Úíæ ÕçÅâ 

Ìë ÖÊÓ Ó»Ñ ÍÓÈ ÑëÛÕä ÔëÕâ ÁÇâÕëÔ Àë. Áë Ó»Ñ ÕçÅâáë sÕä»âÓëÔ ÌÉä. 

  Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.21/02/2003 Ìä 179 Ñä ÏëÄ» Ìâ ÄÓâÕ »ýÑâï» (1646) Éä ÑíÁë áÃÔâÊÓâ 

Ö.Ìï.12/1 ÕâÛä ÁÑäÌ ÖïÍâÊÌÑâïÉä Ñç»È ÌÚä »ÓÕâ áï½ë áXâëÌâ ÍXâÌï. ÒçÅäá/áëÅäáëÑ / Õ×ä/28/03 

Èâ.06/01/2003 Éä ÖÓ»âÓÙäÑâï ÓÁçáâÈ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë. áâ áï½ë ÖÓ»âÓÙäÑâïÉä ãÌÇôÒ Éæ áâÕë 

Èë ÑçÁÏ »âÒôÕâÚä »ÓÕâ ÄÓâÕÕâÑâï áâÕëÔ.  
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 éÍÓí»È ÄÓâÕ ánÕÒë áXâë Ìâ ÍÝ Ìï.ÒçÅäáë/áëÅäáëÑ/1817/ 2003 Èâ.20/05/2003 Éä ÖÕâÔ 

ÕâÛä ÁÑäÌ ÏâÏÈë ÖÓ»âÓÙä ÑâïÉä ãÌÇôÒ Éæ áâÕë Èë ÑçÁÏ »âÒôÕâÚä »ÓÕâÑâï áâÕ×ë ÈëÑ »Ôë»ÃÓÙä, 

ÕÅíÊÓâ Ìë ÁÇâÕëÔ.  

 ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌí ÖïÍâÊÌÑâÉä Ñç»È ÌÚä »ÓÕâ ÑÚëÖçÔ ãÕÐâ½Ñâï Èâ.04/04/2003 ÈÉâ 

20/01/2005 Ìâ ÍÝÉä ÁÇâÕÕâÑâï áâÕëÔ Àë. ÈëÑÁ ÖÊÓ ÁÑäÌ ÖïÍâÊÌ ÑâïÉä Ñç»È »ÓÕâ ÍâÝ  ÌÉä 

ÈëÑ áÝëÌâ ÍÝ Ìï.ÒçÅäáë /ÁÑäÌ/10/2006 Èâ.05/01/2006 Éä ÌâÒÏ Öã¿ÕÙä Ìä #Ï# ÑçÔâ»âÈ 

Ôæ Ôë¼äÈ Ñâï ÁâÇ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ.  

 ÑÚëÖçÔ ãÕÐâ½Ìâ ÍÝ »ýÑâï» ÁÕÅ/2001/áëÑ áâÓ/18/Ë Èâ.19/01/2006 Éä Ö.Ìï.12/1 ÖäÕâÒ Ìâ 

Ö.Ìï.44,45 Ìä ÁÑäÌí Ìä ÕçÅâ Ìë Á#Ó Àë »ë »ëÑ Èë ãÊÌ Ïë Ñâï ÁâÇ »ÓÕâ ÍÝ ÑÛÈâ áâ áï½ë éÍÓí»È 

ãÕ½Èí DÒâÌë Ôæ áÝëÌâ ÍÝ ÌïÏÓ ÒçÅäáë/áëÅäáëÑ/30/06, Èâ.23/01/2006 Éä ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌí 

ÔënÅ ÅëÕÔÍÑënÃ s»äÑÌâ »âÑë Á#ÓäÒâÈ Úíæ ÖïÍâÊÌ ÑâïÉä Ñç»È ÌÚä »ÓÕâ áï½ë ÑÚëÖçÔ ãÕÐâ½ Ìë ÁâÇ 

»ÓÕâÑâï áâÕëÔ. 

 Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.31/01/06 Ìä 191 Ìä ÏëÄ»Ìâ ÄÓâÕ »ýÑâï» (1810)Éä ÕçÅâÌä ÔënÅ ÅëÕÔíÍÑënÃ s»äÑ 

ÑâÃë ÖïÍâÊÌ »ÓëÔ ÖïÕëô Ìï.12/1, 44 ÈÉâ 45 ÕâÛä ÁÑäÌí éÍÓí»È Ú»ä»È DÒâÌë Ôæ ÖïÍâÊÌ ÑâïÉä 

Ñç»È ÌÚä »ÓÕâ ÑâÃë ÖÓ»âÓÙä Ñâï ÓÁçáâÈ »ÓÕâ ÖÕâôÌçÑÈë ÄÓâÕÕâÑâï áâÕëÔ.  

 áÝëÌâ ÍÝ Ìï.ÒçÅäáë/áëÅäáëÑ/42/2006 Èâ.03/02/06Éä ÖÓ»âÓÙä Ìâ ÑÚëÖçÔ ãÕÐâ½Ñâ  

ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌí ÖïÍâÊÌÑâïÉä Ñç»È »ÓÕâ ÍâÝ ÉÈä ÌÉä Èë ÁÇâÕëÔ.  

 ¼âÖ ÁÑäÌ ÖïÍâÊÌ áãË»âÓäÙäÌâ Èâ.26/07/2006 Ìâ ÍÝ Ìï. áëÔ. áë. »Òç/ Õï×ä/ 227/ 2006 Éä 

ÑíÁë áÃÔâÊÓâ Ö.Ìï.12/1,44,45 ÕâÛä ÁÑäÌí ÖïÍâÊÌÑâïÉä Ñç»È »ÓÕâ ÑâÃë ÖÓ»âÓÙä áë 

Èâ.07/05/2006 Ìâ Úç»Ñ Ìï.ÁÕÅ/2001/áëÑ.áâÓ-18-Ë Éä ÖìËâãÈ» ãÌÇôÒ ÔäËëÔ Úíæ ÖÓ»âÓÙä 

Ìâ ÖÊÓ ÍÝÑâï ÁÇâvÒâ áÌçÖâÓ áÓÁÊâÓë Èâ.16/01/95 Ìâ ÓíÁ ÔäËëÔ ÕÛÈÓÌä Ó»Ñ 

#â.4,02,857 ÈÉâ Èâ.16/06/2006 ÖçËäÌâ 12% Ôë¼ë vÒâÁÌä Ó»Ñ #â.5,51,900/- ÑÛä »çÔ 

Ó»Ñ #â.9,54,447/- ÈäÁíÓäÑâï ÁÑâï »ÓâÕëÔ Úíæ ÖÊÓ Ó»Ñ ÑëÛÕä ÔëÕâ ÁÇâÕëÔ. 

 ¼âÖ ÁÑäÌ ÖïÍâÊÌ áãË»âÓäÙäÌâ Èâ.8/8/2006 Éä ÑâÑÔÈÊâÓÙä Ìë éÊzë×äÌë Ô¼ëÔ ÍÝ ÁëÌä Ì»Ô 

áÝë Ñâë»ÔâÕä ÖÊÓ ÁÑäÌÌâë »ÏÁâë Èât»âÔä» ÑèÛ ÁÑäÌ ÑâÔä»Ìë ÖçÍýÈ »ÓÕâ ÁÇâÕëÔ ÖÊÓ ÏâÏÈ ãÌãÈ 

ãÕwâÒ» ÚâëÒ ÏâëÅôÌâë ãÌÇôÒ ÉÈâ ÖçËä ¼âÖ ÁÑäÌ ÖïÍâÊÌ áãË»âÓäÙäÌë ÖÊÓ »âÒôÕâÚä sÉã½È »ÓÕâ 

áÝëÌâ ÍÝ Ìï. ÒçÅäáë/áëÅäáëÑ/964/06 Èâ.17/8/06 Éä ÁÇâÕëÔ.  

 áÝëÌâ Èâ. 13/10/2006 Ìâ á.Ö. ÍÝÉä ÖÊÓ ÏâÏÈë ÍçÌðãÕ¿âÓÇâ ÑâÃë á½ý Öã¿ÕÙä, ÑÚëÖçÔ 

ãÕÐâ½ ÈÉâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ ãÕÐâ½ Ìë ÈÉâ »Ôë»ÃÓÙä, ÕÅíÊÓâ Ìë ÊÓ¼âsÈ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ. 

 áÝëÌâ Èâ. 13/10/2006 Ìâ á.Ö.ÍÝ ánÕÒë ÖÓ»âÓÙäÌâ ÑÚëÖçÔ ãÕÐâ½Ìâ Èâ. 02/01/2007 Ìâ  

áDÒÜÙä ÕçÅâÌë éÊë×äÌë Ô¼ëÔ ÍÝÉä  Èâ. 17/7/2006 Ìâ ÓíÁ ÖÊÓ ÁÑäÌí ÖïÍâÊÌÑâïÉä Ñç»È »ÓÕâ 

áï½ëÌç ÁâÚëÓÌâÑç »âÒÊâÌä Áí½Õâå Ìë áÌç#Í Úíå  áÝëÌä ÓÁçáâÈ ÍÓtÕë ãÕ¿âÓÇâ »ÓÕâÌä ÓÚëÈä ÌÉä 

ÈëÑ ÁÇâÕëÔ. 

 áÝëÌâ ÍÝ Ìï.ÒçÅäáë/áëÅäáëÑ/1259/2006 Èâ.27/09/2006Éä ÈÔâÃäÙä áÃÔâÊÓâÌë ½âÑÊÎÈÓë 

Èâ.07/09/2006 Ìâ ÓíÁ ÌíïË Ìï.2976 Éä ÍâÅÕâÑâï áâÕëÔ ÎëÓÎâÓ ÌíïË ÖâÑë ÕâïËí ÓÁç »Óä 

ÖÓ»âÓÙäÑâïÉä »íæ ãÌÇôÒ Ì ÉâÒ tÒâ ÖçËä ÌíïË  ÍâÅÕä »ë ÑïÁçÓ »ÓÕä ÌÚä ÈëÑ ÁÇâÕëÔ Àë. 
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 éÍÓí»È ãÕ½Èë ½âÑÊÎÈÓë ÍÅëÔ ÎëÓÎâÓ ÌïíË Ìï. 2976 Èâð 7/9/06,  ÑâÑÔÈÊâÓÙä ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓÌä 

»íÃôÑâï  áâÓÃäáëÖ »ëÖ Ìï. 40/2006 Èâð 17/02/2007 Ìâ ÓíÁ ÄÓâÕ »Óä áÝëÌä »¿ëÓä ÈÓÎÉä 

ÔëÕâÑâï áâÕëëÔ ÕâïËâ áÓÁ ½ýâÚÒ Óâ¼ëÔ ÌÉä. ÌíïË ÑïÁçÓ »ÓëÔ Àë. 

 ÕçÅâÌë ÑâÑÔÈÊâÓÙä ×ÚëÓ ÕÅíÊÓâáë Èâð 17 /02 /2007  Ìâ ÓíÁ »ÓëÔ  ÄÓâÕ ÑânÒ Ì Úíæ ÌâÒÏ 

»Ôë»ÃÓ áÌë ÍýâïÈ ÕÅíÊÓâÌä »¿ëÓäÑâï     Èâð21 / 03/ 2007 Ìâ ÓíÁ  áÍäÔ  Êâ¼Ô »ÓÕâÑâï áâÕëÔ. 

 ÈëÑÁ áÝëÌâ ÍÝ Ìï.ÒçÅäáë/áëÅäáëÑ/72/07  Èâð 23/03/07 Éä ×ÚëÓä ãÕ»âÖ ãÕÐâ½Ñâï ÍÇ Á#Óä 

Úç»Ñí ÑëÛÕä áâÍÕâ ÑâÃë ÊÓ¼âsÈ »ÓëÔ Àë.  

 ÌâÒÏ »Ôë»ÃÓÙäÌâ Èâ. 23/10/2008 Ìâ Úç»Ñ Éä ÕçÅâ Ìä áÓÁ ÌâÑïÁçÓ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë áÌë áâ 

»âÑë  ÑâÑÔÈÊâÓÙä ÕÅíÊÓâ áë áâÓÃäáëÖ»ë/40/46 Ìâ »âÑë Èâ. 17/02/2007 Ìâ ÓíÁ ÌíïË ÌïÏÓ 

2976 ÑïÁçÓ »ÓÕâ »ÓëÔ Úç»Ñ »âÒÑ Óâ¼Õâ ÄÓâÕëÔ. 

 ÕçÅâ Ìë ÌâÒÏ »Ôë»ÃÓÙä Ìí  é»È ÄÓâÕ ÑânÒ Ì Úíå ÕçÅâ DÕâÓâ »Ôë»ÃÓÙä Ìä »íÃôÑâï Èâ. 2/1/2009 Ìâ 

ÓíÁ áÍäÔ Êâ¼Ô »ÓÕâÑâï áâÕëÔ. 

 »Ôë»ÃÓÙä Ìâ Èâ.9/9/2010 Ìâ Úç»ÑÉä áÝëÌä áÍäÔ ÌâÑïÁçÓ »Óä ÌâÒÏ »Ôë»ÃÓÙä ÕÅíÊÓâ Ìâ Úç»Ñ 

Ìï áâÓÃäáëÖ/áÍäÔ/21/2007 Èâ.23/10/2008 »âÒÑ Óâ¼Õâ Úç»Ñ »ÓëÔ Àë. 

 ÕçÅâ ÏíÅô Ìä Èâ.19/11/2010 ÏëÄ»Ñâï ÓÁç ÉÈâï  ÄÓâÕ ®Ñâï» (2033) Éä áâ ÏâÏÈë ÖÓ»âÓÙä Ñâï 

áÍäÔ »ÓÕâ ÈëÑÁ ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌí ÕçÅâ ÍâÖë ÓÚë Èë ÑâÃë »ÓëÔ ÊÓ¼âsÈ ánÕÒë ÎÓäÉä ÊÓ¼âsÈ »ÓÕâ 

ÄÓâÕÕâÑâï áâÕëÔ Àë.  

 áÝëÌâ ÍÝ Ìï. ÒçÅäáë/ÁÑäÌ/1940/2010, Èâ.20-11-2010 Éä  ÕçÅâÌä ÍëÌÔ ÍÓÌâ áëÅÕí»ëÃÙä 

ÚëÑïÈÐâæ  Ñçï×í ÑâÓÎÈë á½ýÖã¿Õ,ÑÚëÖçÔ ãÕÐâ½(ãÕÕâÊ), áÑÊâÕâÊ ¼âÈë Èâ. 01-12-2010 Éä 

áÍäÔ Êâ¼Ô »ÓëÔ Àë. 

 Èâ.25-11-2010 Ìâ ÍÝ Ìï.ÒçÅäáë/ÁÑäÌ/2167/2010,Èâ.25-11-2010 Éä ÖÕâÔÕâÛä 

ÁÑäÌÌí ÕçÅâ ÍâÖë ÓÚë Èë ÑâÃë ÕçÅâ ÏíÅôÌä Èâ.19-11-2010 Ìâ ÄÓâÕ »ýÑâï»(2033) ánÕÒë 

ÖÓ»âÓÙäÌâ Úç»Ñí ÑëÛÕä áâÍÕâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ ãÕÐâ½Ñâï ÊÓ¼âsÈ »ÓëÔ Àë. 

 ×ÚëÓä ãvâ»âÖ ãÕÐâ½Ìâ Èâ.18-11-2011 Ìâ ÍÝÉä »Ôë»ÃÓÙäÌâ Èâ.09-09-2010 Ìâ Úç»Ñ  ÖâÑë 

ÕçÅâ DÕâÓâ Öã¿ÕÙä (ãÕÕâÊ) ÑÚëÖçÔ ãÕÐâ½Ìä »íÃôÑâï áÍäÔ/ÓäÕäÂÌ áÓÁ »ÓëÔ Àë »ëÑ áÌë Áí ÈëÑ Ì 

ÉÒëÔ ÚíÒ Èí Èât»âãÔ» »âÒôÕâÚä »Óä  ãÕÐâ½Ìë Ñí»Ôä áâÍÕâ ÁÇâÕÈâ áÝëÌâ Èâ.19-12-2011 Ìâ 

ÍÝÉä áâ ÏâÏÈë Öã¿ÕÙä (ãÕÕâÊ) ÑÚëÖçÔ ãÕÐâ½Ìä »íÃôÑâ Èâ. 01-12-2010  Éä  Êâ¼Ô »ÓëÔ 

áÍäÔÌä Ì»Ô Ñí»Ôä áâÍëÔ Àë. 

 »Ôë»ÃÓÙä ÕÅíÊÓâÌâ Èâ.23-05-2012 Ìâ ÍÝ Éä ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌÌë  áÑÔä ÒíÁÌâ ÑçÁÏ 

ÓÚëÇâï»Ìâ ÚëÈç ÑâÃë ãÏÌ¼ëÈäÌä ÍÓÕâÌ½ä áâÍä ×»âÒ »ë »ëÑ Èë áï½ëÌí áãÐÍýâÒ Ñâ½ëÔ. 

 Ìï.ÒçÅäáë/pÔâÌ-3/305/2012,Èâ.04-06-2012 Éä ÖÊÓ ÁÑäÌ ÏâÏÈë ÕçÅâ DÕâÓâ Öã¿ÕÙä 

(ãÕÕâÊ)ÑÚëÖçÔ ãÕÐâ½Ìä »íÃôÑâï áÍäÔ Êâ¼Ô »ÓÕâÑâï áâÕëÔ ÚíÒ Èë áï½ëÌí ãÌÇôÒ áâvÒëÉä áãÐÍýâÒ 

áâÍÕâÑâï áâÕ×ë ÈëÑ »Ôë»ÃÓÙä ÕÅíÊÓâÌë ÁÇâÕëÔ Àë. 

 »Ôë»ÃÓÙä,ÕÅíÊÓâÌâ  Úç»Ñ Ìï ÁÑäÌ/Åä/»ÔÑ-65/Õ×ä/5109/2012 Èâ. 08/08/2012 Éä Ö.Ìï 44 

ÈÉâ 45 Ìä ÁÑäÌÌë ÏäÌ¼ëÈäÌâ ÓÚëÇâï»Ìâ ÚëÈç ÑâÃë ÍÓÕâÌ½ä áâÍÕâÑâï áâÕëÔ Àë. 
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é»È ÁÑäÌí áï½ë Öã¿ÕÙä (ãÕÕâÊ) ÑÚëÖçÔ ãÕÐâ½Ìä »âÃôÑâï Èâ.01/12/2010 Éä áÍäÔ 

Êâ¼Ô »ÓëÔ ÁëÌí ãÌ»âÔ Èâ.20/07/2013 Éä ÎëÓÎâÓ ÌíïË Ìï.1976 ÓÊ »ÓÕâ ÑâÃëÌä áÓÁÊâÓ ÕçÅâÌä 

ÓÁçáâÈ ½ýâÚÒ Óâ¼ä ×»âÒ ÈëÑ ÌÉä. ÁëÉä ÕçÅâÌä ÎëÓ ÈÍâÖÌä áÓÁä ½ýâÚÒ Óâ¼ÕâÑâï áâÕëÔ ÌÉä.  

ÖÏÏ, ãÕ½Èë  

1. Öã¿ÕÙä (ãÕÕâÊ) ÑÚëÖçÔ ãÕÐâ½Ìä »íÃôÑâï Èâ.01/12/2010 Éä áÍäÔ Êâ¼Ô »ÓëÔ ÁëÌí ãÌ»âÔ 

Èâ.20/07/2013 Éä ÎëÓÎâÓ ÌíïË Ìï.1976 ÓÊ »ÓÕâ ÑâÃëÌä áÓÁÊâÓ ÕçÅâÌä ÓÁçáâÈ ½ýâÚÒ Óâ¼ä 

×»âÒ ÈëÑ ÌÉä. ÁëÉä ÕçÅâÌä ÎëÓ ÈÍâÖÌä áÓÁä ½ýâÚÒ Óâ¼ÕâÑâï áâÕëÔ ÌÉä. ÁëÌä ÖâÑë áÝëÉä »íæ 

»âÒôÕâÚä ÉÒëÔ ÁÇâÈä ÌÉä  Èí ÈëÌä ÖâÑë áÍäÔ Êâ¼Ô »ÓÕä »ë »Ñ ¬  

2. ÑíÁë áÃÔâÊÓâÌâ Óë.Ö.Ìï.12/1  Ìä 11736 ¿í.Ñä. ÕâÛä ÁÑäÌÌâ ÑèÛ ÑâÔä» ÖÕâÔÕâÛä 

ÁÑäÌÑâï ÕâãÇÁÒ ÚëÈç ÑâÃë »Ôë»ÃÓÙä,ÕÅíÊÓâÌâ Èâ.20/11/2018Ìâ ÍÝ Ìï.áëÌáë/».65/Õ×ä/ 

3297/ 2018 Éä ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌÌä ãÕ»âÖ pâÓÕâÌ½ä áâÍÕâÌâ »âÑë ÚÓ»È ÖÓ¼ç Àë »ë »ëÑ ¬ Èë 

áï½ë ãÏÌ¼ëÈäÌí áãÐÍýâÒ Ñâï½ëÔ ÚíÒ Èí áâÍÕâ »ë »ëÑ ¬  

3. ÑíÁë áÃÔâÊÓâÌâ Óë.Ö.Ìï.12/1  Ìä 11736 ¿í.Ñä. ÕâÛä ÁÑäÌ ÕçÅâÌë Á#ÓäÒâÈ Àë »ë »ëÑ ¬  

ઉપરોકત િવગતે મઘુ્ દા ન.ં૧ થી ૩ અંગે ચચાર્ િવચારણા કરી નીચે મજુબની કાયર્વાહી કરવાન ુ
ઠરાવવામા ંઆ  ય.ુ  

  

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2567) ð મો  અટલાદરા તા.જી.વડોદરાના રે.સ.ન.ં૧૨/૧ વાળી જમીનો સપંાદનમાથંી મકુત 
કરવાના કામે ઉપરોકત મઘુ્ દા ન.ં૧ થી ૩ અંગે નીચે મજુબની કાયર્વાહી  કરવા સવાર્નમુતેં ઠરાવવામા ં
આ  ય.ુ  

(૧) સિચવ ી (િવવાદ) મહસેલુ િવભાગની કોટર્મા ં તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૦ થી અપીલ દાખલ કરેલ નો 
િનકાલ તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૩ થી ફેરફાર ન ઘ ન.ં૧૯૭૬ રદ કરવા માટેની અરજદાર વડુાની રજુઆત 
ગ્રાહય રાખી શકાય તેમ નથી. થી વડુાની ફેર તપાસની અરજી ગ્રાહય રાખવામા ંઆવેલ નથી. 
સદરહ ુ હકુમમા ં  અતે્રથી અગ્રસિચવ ી, શહરેી િવકાસ અને શહરેી ગહૃિનમાર્ણ િવભાગ, મહસેલુ 
િવભાગ ગાઘંીનગરની કચેરીને અતે્રની કચેરીના પત્ર ન.ંયડુીએ/એડીએમ/૨૧૬૭/૨૦૧૦ 
તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૦ થી જ રી માગર્દશર્ન માગંવામા ં આવેલ તે અ  વયે સરકાર ી તરફથી શ ુ
કાયર્વાહી કરવામા ંઆવેલ છે ? તે અંગે આજ િદન સઘુી કાઇ પ્ર  યતુર મળેલ ન હોય પનુ: આ અંગે 
અગ્રસિચવ ી, શહરેી િવકાસ અને શહરેી ગહૃિનમાર્ણ િવભાગ, સિચવાલય, ગાઘંીનગરને સવાલવાળી 
જમીન વડુા હ  તક રહ ે તે માટે મહસેલુ િવભાગમાથંી જ રી હકુમો મેળવી આપવા માટે દરખા  ત 
કરવા સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ  ય.ુ   

(૨)  મો  અટલાદરા તા.જી.વડોદરાના રે.સ.ન.ં૧૨/૧ વાળી જમીન અંગે મહસેલુ િવભાગમાથંી િનણર્ય થઇ 
આ  યેથી િબનખેતીનો અિભપ્રાય આપવા અંગે સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ  ય.ુ      

(૩) મો  અટલાદરા તા.જી.વડોદરાના રે.સ.ન.ં૧૨/૧ ની ૧૧૭૩૬ ચો.મી. વાળી જમીન વડોદરા મહાનગર 
પાિલકાને જાહરે હતે ુમાટે જ રીયાત હોવાન ુતા.૨૦/૦૨/૨૦૧૯ ના પત્રથી જણાવેલ છે. આ અંગે 
સરકાર ીમાથંી િનણર્ય થઇ આ  યેથી આગળની કાયર્વાહી કરવાન ુસવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ  ય.ુ  

          ઉપરોકત મઘુ્ દા ન.ં૧ થી ૩ મા ંથયેલ િનણર્ય અ  વયેની જ રી કાયર્વાહી કરવાની તમામ 
સ  તા મખુ્ ય કારોબારી અિઘકારી ીને સપુ્રત કરવામા ંઆવી.   
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મુ ા ન.ં (૯): 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 ના આવાસો બનાવવા 
આપેલ લ યાકં 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 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 આવાસો બનાવવા માટે લગભગ . ૧૭૩,૨૫,૭૩,૦૧૨/- ખચર્ ના ડી.પી.આર ને 
સરકાર ી મા ંરજુ કરતા રાજય સરકાર તથા કે દ્ર સરકાર ીની કમીટી વારા મજુંર કરેલ છે. 
તથા . ૧૭૩,૨૫,૭૩,૦૧૨/- ના અંદાજોને તા. ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ વડુાની ટી.એસ. કમીટી 
વારા તાિંત્રક મજુંરી મેળવી કામગીરી ઈજારદારો નક્કી કરવા ઓનલાઈન ટે ડરીંગ થી ભાવો 
મગંાવેલ હતા.  પર વે નીચે મજુબ ટે ડર મળેલ હતા.  

અ .ુન ં ગામ ટ .પી. ક મ 
નબંર 

એફ.પી. નબંર મળેલ ટ ડર ઓફરની 
સં યા 

૧ બીલ ૧ ૩૮ ૩ 
૨ ભાયલી ૨ ૧૦૦ ૨ 
૩ ભાયલી ૨ ૧૦૧ ૩ 
૪ ભાયલી ૩ ૧૧૨ ૪ 
૫ ભાયલી ૩ ૧૧૪ ૩ 
૬ ભાયલી ૪ ૧૮૦ ૩ 

સદર ટે ડરોની ટેકનીકલ બીડ તા. ૨૩/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ ખોલવામા ંઆવેલ. મા ં
પી.એમ.સી મારફત ચકાસણી કરી ઉકત તમામ એજ સીને ક્વોલીફાઈ કરવામા ં આવેલ હોઈ 
પ્રાઈઝબીડ તા.૨૮/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ ખોલવામા ં આવેલ. તે પર વે નીચે મજુબ ની 
એજ સીઓને સ�થી ઓછા ભાવ ભરેલ હતા.  

અન.ુ
ન ં

 
ગામ 

ટી.પી. કીમ 
નબંર 

એફ.પી. 
નબંર 

 
Name of Agency 

અંદાજ થી 
% Above 
/Below 

 
રીમાકર્
સ  

૧ બીલ ૧ ૩૮ D. H. Patel, Surat 3.60% Below L1  
૨ ભાયલી ૨ ૧૦૦ Bhumi Procon Pvt. Ltd. 11.47% Below L1 
૩ ભાયલી ૨ ૧૦૧ M/s. S.m. Sheladiya 12.85% Below L1 
૪ ભાયલી ૩ ૧૧૨ Bhumi Procon Pvt. Ltd. 6.35% Below L1 
૫ ભાયલી ૩ ૧૧૪ Bhumi Procon Pvt. Ltd. 14.31% Below L1 
૬ ભાયલી ૪ ૧૮૦ Bhumi Procon Pvt. Ltd. 15.69% Below L1 
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L1 એજ સીઓ પાસેથી ભરેલ ભાવે સદર કામગીરી કરી શકવાની બાહંધેરી પત્ર માગેંલ, તે 
મજુબ ઉકત L1 એજ સી વારા અતે્રની કચેરીએ સદર કામગીરી કઈ રીતે કરી શકાશે તે અંગે વધ ુ
િવગતો મેળવી તા. ૦૫/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ  ટે ડર કિમટી સમક્ષ રજુ કરતા ટે ડર કમીટી વારા 
L1 વારા ભરેલ ઓફરો મજુબ કામગીરી સ પવા િનણર્ય કરેલ છે તથા તે મજુબ L1 ને જાણ કરી 
EMD ભરપાઈ કરી એગ્રીમે ટ કરવા જણાવેલ છે.  મજુબ થયેલ કામગીરીને બહાલી આપવા 
અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સવર્ સભ ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ 
િવચારણા કરવામા ંઆવી તથા તે પર વે સવર્ સમંાતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ     
 
ઠરાવ માકં (૨૫૬૮): સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન મજુબ પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ 
આથીર્ક રીતે નબળા વગર્ના લોકો માટે આવાસો બનાવવા માટે ટે ડર પ્રિક્રયા થી નક્કી થયેલ ૬ 
(છ) કીમોના ઈજારદારો (L1) માટે થયેલ કાયર્વાહીને બહાલી આપવામા ંઆવી તથા આગળની 
કરવાની થતી તમામ કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ં
આ યુ.ં 
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ુ ા ન.ં(૧૦) : 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 વયે 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 મહાનગરપાિલકાને પણ પાઠવેલ હતો આથી 
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 હત.ુ  

આથી અતે્રથી વડુા બોડર્ બેઠક ૨૩૮ ના ઠરાવ ક્રમાકં ૨૫૪૭ ના ઠરાવ પ્રમાણે ઓપરેશન 
મે ટેન સ માટે ખચર્ની ભાગે પડતી રકમ અને ૨૦ MLD પાણી મેળવવા ૨૦% ના પ્રમાણમા ંઆવતી 
રકમ વડોદરા મહાનગરપાિલકાને ચકુવવાની તૈયારી દશાર્વી પાણી મેળવવા ઠરાવવામા ંઆ ય ુહત ુતે 
પર વે વડોદરા મહાનગરપાિલકા વારા તા. ૦૩/૦૧/૨૦૧૯ ના પત્રથી આયોજન માટે થનાર કુલ ખચર્ 
૧૬૫.૭૬ કરોડના ૨૦% રકમ ૩૩.૧૫ કરોડ વડુાએ ખચર્ પેટે જમા ંકરાવવાના થતા હોઈ . ૩૩.૧૫ 
કરોડ ખચર્ પેટે જમા કરાવવા વડુાની સહમતી માગંતા વડુા વારા તા. ૦૨/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ ૩૩.૧૫ 
કરોડ જમા કરાવવામા ંઆવશે તેવી સમંિત આપતો પત્ર વડોદરા મહાનગરપાિલકાને પાઠવેલ છે.    

આથી વડુા િવ તારના કુલ ૧૧ ગામોના િવકિસત િવ તારમા ંપીવાના પાણી માટે વડુા વારા ૨૦ 
MLD પાણી માટે વડોદરા મહાનગરપાિલકામા ં . ૩૩.૧૫ કરોડ ચકુવવાના થતા ખચર્ની રકમની મજુંરી 
અંગે તથા વડોદરા મહાનગરપાિલકાના તા. ૧૧/૦૨/૨૦૧૯ ના પત્રથી આ કામગીરી પેટે પ્રથમ 
તબક્કામા ં૫૦% રકમ જમા કરાવવા જણાવેલ હોઈ . ૧૬.૫૭૫ કરોડ વી.એમ.સી ની સામા ય સભામા ં
અનમુોદન બાદ વી.એમ.સી મા ંજમા કરાવવાની મજુંરી  
અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સવર્ સભ ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ િવચારણા 
કરવામા ંઆવી તથા તે પર વે સવર્ સમંાતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ     
 
ઠરાવ માકં (૨૫૬૯):  વડુા િવ તારના પિ મ િવ તારમા ંકુલ ૧૧ ગામોના િવકિસત િવ તારમા ંપીવાના 
પાણી માટે વડુા વારા ૨૦ MLD પાણી માટે વડોદરા મહાનગરપાિલકા મા ં . ૩૩.૧૫ કરોડ ચકુવવા 
માટેના ખચર્ની રકમને મજુંરી આપવામા ંઆવી તથા વી.એમ.સી ની થાયી સિમિતમા ંઆ અંગે અનમુોદન 
થયેલ હોઈ પ્રથમ તબક્કા મા ં૫૦% રકમ . ૧૬.૫૭૫ કરોડ વી.એમ.સી મા ંજમા કરાવવા તથા તે અંગે 
કરવાની થતી તમામ કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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મુ ા ન.ં (૧૧): વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારમા ંવાઘોિડયા રોડ તથા આજવા રોડ આજુ 
બાજુના િવ તારની સોસાયટીમા ંGWSSB આધાિરત પીવાનુ ંપાણી આપવા બાબત.   

 
વડુા િવ તારના પવુર્ તરફના ગામોને પીવાનુ ંપાણી પુ  પાડવા માટે અગાઉ સરદાર સરોવર 

નમર્દા િનગમ વારા ૧૦ MLD પાણી પુ  પાડવા મજુંરી આપેલ છે.  મજુબ રામેશરા હડેવકર્ VBC કેનાલ 
પરથી પાણી ઉપાડવાનુ ંથાય છે. મા ંડી.પી.આર તૈયાર કરાવતા .૧૦૦ કરોડ ખચર્નો અંદાજ થતા ૬૦ 
થી ૬૫ % ખચર્ ૫ કીમી લાબંી પાઈપલાઈનનો થનાર હોઈ અતે્રથી ખચર્ ઘટાડવા માટે ટીંબી તળાવ 
આધાિરત યોજના બનાવવા તથા કેનાલ મારફત પાણી મેળવવાની મજુંરી મેળવી કાયર્વાહી કરવા 
દરખા ત તૈયાર કરેલ હતી.  પર વે િજ લા પચંાયત વારા ટીંબી તળાવનો ઉપયોગ કરવા મજુંરી 
આપેલ છે. પરંત ુસ.સ.ન.િન.લી. વારા કેનાલ મારફત પાણી પુ  પાડવા માટે નકારા મક અિભપ્રાય આપેલ 
હોઈ ફેર િવચારણા માટે દરખા ત કરેલ છે. દર યાનમા ં મા.ધારાસ ય ી, વાઘોિડયા વારા 
મા.મખુ્યમતં્રી ીને આ િવ તારના લોકોની પાણીની સમ યા અંગે રજુઆત કરેલ હતી તથા આ િવ તારની 
ગામતળ માટેની કાયર્રત GWSSB ની પાણી પરુવઠા યોજનામાથંી પાણી પુ  પાડવા ભલામણ કરતા 
GWSSB વારા ૩ MLD પાણી િનમેટા હડેવકર્સ થી . ૪/KL મજુબ પાણી ચા  લઈ આપવા મજુંરી 
આપેલ છે. મા ંપાઈપલાઈનનો ખચર્ વડુા વારા કરવાનો થાય છે. તથા પાણીનો ચા  ભરવા માટે વડુા 
વારા બાહંધેરી આપવાની થતી હતી. આથી અિધક્ષક ઈજનેરે ી, GWSSB, વડોદરા વારા તા. 
૧૮/૦૧/૨૦૧૯ ના પત્રથી મળેલ મજુંરીની જાણ કરેલ હતી. આથી આ િવ તારમા ં િનમેટા હડેવકર્સ થી 
પાની મેળવવા પાઈપલાઈન નાખી દરેક સોસાયટીને મખુ્ય દરવાજા સધુી પહોચાડવા માટે નેટવકર્ તૈયાર 
કરવાની કાયર્વાહી કરવાની થતી હોવાથી તથા મખુ્ય ઈજનેર ી, GWSSB ના તા. ૧૮/૦૧/૨૦૧૯ ના 
પત્રમા ંજણા યા મજુબ તેઓ વારા તૈયાર કરેલ અંદાજ મજુબ પાઈપલાઈન નાખવાનો અંદાજીત ખચર્ . 
૩.૧૭ કરોડ ટલો થવાની સભંાવના દશાર્વેલ હતી. મા ં સરકાર ી માથંી થયેલ ભલામણ આધારે 
તા કાિલક કામગીરી કરવાની થતી હોઈ તથા અતે્ર આવી કામગીરી માટે એક્ષપટર્ તાતં્રીક ટાફ પણ ન હોઈ 
આ કામગીરી GWSSB મારફત ડી.પી.આર તૈયાર કરાવી તે મજુબની અંદાજીત રકમ અતે્રથી GWSSBમા ં
ડીપોઝીટ કરાવી કામગીરી કરાવવા અતે્રથી GWSSB ને દરખા ત કરેલ હતી. તથા મળેલ મજુંરી મજુબ 
પાણીના ચા  પેટે . ૪/KL મજુબ વાિષર્ક . ૪૧.૬૩ લાખનો ખચર્  તે રહીશો પાસેથી વસલુ લેવાનો 
થાય છે. મા ંઅતે્ર ઈ ટનર્ િબ ડસર્ એસોિસયેશન વારા આ ચા  વસલુ લઈ અતે્ર જમા કરાવવા અંગે 
બાહંધેરી આપેલ હોઈ  પર વે GWSSB ને અતે્રથી પાણીના ચા  પેટે જમા કરાવવા બાહંધેરી આપવામા ં
આવેલ હતી. યારબાદ તે પર વે GWSSB વારા પાઈપલાઈન નેટવકર્ નાખવાના િવગતવાર અંદાજો 
તૈયાર કરી તાિંત્રક મજુંરી સાથે . ૩.૧૭ કરોડ ડીપોઝીટ કરવા વડુાને દરખા ત પાઠવતા અતે્રથી તા. 
૨૯/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ વડુાના પવુર્ િવ તારના િવકિસત ગામોમા ં૩ MLD પીવાના પાણી માટે કરવાની 
થતી કામગીરી માટે બોડર્ની મજુંરીની અપેક્ષાએ . ૩,૧૭,૧૨,૫૦૦/- ડીપોઝીટ પેટે જમા કરાવવામા ં
આવેલ છે.  ખચર્ની મજુંરી તથા થયેલ કાયર્વાહીને બહાલી આપવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સવર્ સભ ીઓ 
સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ િવચારણા કરવામા ંઆવી તથા તે પર વે સવર્ 
સમંાતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ     

 

ઠરાવ માકં (૨૫૭૦):  વડુા િવ તારના વાઘોિડયા રોડ તથા આજવા રોડની આજુ બાજુના િવ તારની 
સોસાયટીઓમા ં GWSSB આધાિરત પીવાના પાણી માટે પવુર્ િવ તારના િવકિસત ગામોમા ં ૩ MLD 
પીવાના પાણી માટે GWSSB મા ં િડપોઝીટ કરેલ . ૩,૧૭,૧૨,૫૦૦/- ના ખચર્ને મજુંર કરી બહાલી 
આપવામા ંઆવી તથા GWSSB મા ં . ૪/KL મજુબ ચકુવવાના થતા ચા ની વસલુાત માટે ઈ ટનર્ 
ડેવલપસર્ એસોિસયેશન સાથે કરાર કરી વષર્ને અંતે વસલુાત કરવાની થતી કાયર્વાહી અંગે આગળની 
કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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ુ ા ન.ં(૧૨) : વડુાના અલગ-અલગ િવ તારોમા ં કાસંને આર.સી.સી ની પાકી કાસં કરવા માટે 

ક સલટ ટની િનમણુકં કરવા બાબત.   
 
વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા અલગ-અલગ િવ તારોમા ં પસાર થતી કાસંને 

રીસેકસનીંગ કરી પાકી કાસં કરવાની કામગીરી કરવાની થાય છે.  અ વયે નીચે મજુબના ત્રણ 
અલગ-અલગ િવ તારો માથંી પસાર થઈ રહલે કાસંને આર.સી.સી ની પાકી કાસં બનાવવા માટે સવેર્ 
કરી ડી.પી.આર તૈયાર કરાવવા ક સલટ ટની િનમણુકં કરવાની થાય છે.  
(૧) ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૫ થી સિમયાલા તળાવ સધુી જતી કાસંને આર.સી.સી ની પાકી કાસં 

બનાવવા માટે ટે ડર પ્રિક્રયા હાલ પ્રગિતમા ં છે. પરંત ુ ભાયલી ગામના તળાવથી લઈ 
ટી.પી. કીમ ન.ં ૫ સધુી લગભગ ૧.૦૦ કી.મી થી લઈ ૧.૨૦ કી.મી ટલી હયાત કાસં છે. 
ચોમાસાના સમયગાળા દર યાન વરસાદી પાણીના િનકાલમા ંઅવરોધ ન આવે તે માટે હયાત 
કાસંને રીસેકસનીંગ કરી કાસંની બ  ેસાઈડની િદવાલો પાક્કી કરવી જ રી હોવાથી ભાયલી 
ગામના તળાવથી લઈ ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૫ ના બળીયાદેવના મિંદર સધુી ના કાસં ને 
પાકો કાસં બનાવવો. 

(૨) ઉંડેરા થી ગોત્રી સધુી પસાર થતી કાસંમા ંલગભગ ૨.૫૦ કી.મી ના કાચા કાસંને ચોમાસાના 
સમયગાળા દર યાન વરસાદી પાણીના િનકાલમા ંઅવરોધ ન આવે તે માટે હયાત કાસંને 
રીસેકસનીંગ કરી કાસંની બ ે સાઈડની િદવાલો પાક્કી કરવી જ રી હોવાથી રીસેકશનીંગ કરી 
પાકો કાસં બનાવવો.  

(૩) ભાયલી િવ તારના રહવેાસીઓની રજુઆત મજુબ ભાયલી િવ તારની િપ્રયા િસનેમાથી ભાયલી 
ગામ સધુી પસાર થતી લગભગ ૯૦૦ મીટર લબંાઈની પાકી કાસં બનાવેલ છે. પરંત ુખુ લા 
હોવાને કારણે ગદંકી થતી હોઈ કાસંને બધં કરવાની રજુઆતો પર વે કાસં પર આર.સી.સી 
લેબ નાખી તેના પર સાઈકલ ટે્રક બનાવી ઉપયોગ કરવા અથવા માટી નાખી નાના વકૃ્ષો 
વાવવાનુ ંઆયોજન કરવા બાબત.   
     
ઉપરોકત િવગતો ના ત્રણ કામોનો સવેર્ કરી ડી.પી.આર તૈયાર કરાવવા વડુા એ પેન ડ 

પ્રો કટ મેનેજમે ટ ક સલટ ટને કામગીરી સ પવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સવર્ સભ ીઓ સમક્ષ ચચાર્ 
િવચારણા અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ િવચારણા કરવામા ંઆવી તથા તે પર વ ેસવર્ સમંાતીથી 
નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ     
 
ઠરાવ ક્રમાકં (૨૫૭૧):  વડુા િવ તારમા ંભાયલી ગામ પાસેથી ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૫ સધુી પસાર 
થતી લગભગ ૧.૨૦ કી.મી લાબંી વરસાદી કાસં અને ઉંડેરા ગામથી ગોત્રી તરફ પસાર થતી લગભગ 
૨.૫૦ કી.મી લાબંી વરસાદી કાસંને રીસેકશનીંગ કરી પાકી કરવા તથા ભાયલી િવ તારના િપ્રયા 
િસનેમાથી ભાયલી ગામ સધુી પસાર થતી પાકી કાસં પર આર.સી.સી લેબ નાખી સાયકલ ટે્રક 
બનાવવાની કામગીરી માટે વડુાની એ પેન ડ પ્રો કટ મેનેજમે ટ ક સલટ ટ પૈકી ક સલટ ટ નક્કી 
કરી થળ િ થિતનો સવેર્ કરી ડી.પી.આર બનાવવા તથા ત્રણે કામ માટે થનાર ખચર્ને સૈ ધાિંતક 
મજુંરી આપવા તથા તે અંગે આગળની કરવાની થતી તમામ કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી 
અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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ુ ા ન.ં(૧૩) : વડુા િવ તારમા ંમો  ભાયલી ખાતે આવેલ નગર રચના યોજનામા ંએલ.ઈ.ડી. ટ્રીટ 
લાઈટની સિુવધા આપવા બાબત.  

  
  વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા 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 િ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 હોવાથી 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 આપવામા ં
આવેલ હતી તથા આ કામગીરી સરકાર ી માગર્ અને મકાન િવભાગના ઈલેક્ટ્રીક િવભાગ મારફત 
કરાવવાનુ ંનક્કી થયેલ હત ુ થી અતે્રની કચેરી વારા વડોદરા િવ તુ માXમ પેટા િવભાગ, ને સદર 
કામગીરી કરવા અંગે ડી.પી.આર મોકલી દરખા ત કરેલ હતી. પરંત ુતેઓ 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 ન હોવાનુ ંજણાવતા 
વડોદરા મહાનગરપાિલકા ના ટ્રીટ લાઈટ િવભાગ મારફત કામગીરી કરાવવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ 
સમક્ષ રજુ થતા વડોદરા મહાનગરપાિલકામા ંઅલગથી ટ્રીટ લાઈટ િવભાગ હોવાથી સદર કામગીરી 
વડોદરા મહાનગર પાિલકા મારફત કરાવવા અંગે વી.એમ.સી. ને દરખા ત કરવા વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં 
૨૩૮ ના ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં ૨૫૫૨ થી ઠરાવવામા ંઆવેલ હત.ુ  પર વ ેઅતે્રથી વડોદરા મહાનગર 
પાિલકા ના ટ્રીટ લાઈટ િવભાગને જ રી અનમુોદન થઈ આવવા પત્ર પાઠવેલ હતો. તથા સદર 
પ્રો કટ અંગે વડોદરા મહાનગર પાિલકાની ટ્રીટ લાઈટ શાખા ત્રણ વષર્ના ઓપરેશન અને મેઈ ટેન સ 
સિહત . ૪.૨૮ કરોડનો ડી.પી.આર તૈયાર કરી અતે્ર રજુ કરેલ છે. ટ્રીટ લાઈટ િવભાગ વારા રજુ 
કરેલ . ૪,૨૮,૫૧,૩૨૩/- ના ખચર્ને મજુંર કરવા તથા વડોદરા મહાનગરપાિલકા ને ડીપોઝીટ વકર્ પેટે 
ચકુવવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સવર્ સભ ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ 
િવચારણા કરવામા ંઆવી તથા તે પર વે સવર્ સમંાતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ     

 
ઠરાવ ક્રમાકં (૨૫૭૨):  વડોદરા મહાનગરપાિલકા વારા વડુા િવ તારમા ંભાયલીની નગર રચના 
યોજના િવ તારમા ં એલ.ઈ.ડી ટ્રીટ લાઈટની સિુવધા માટે રજુ કરેલ . ૪,૨૮,૫૧,૩૨૫/- ના 
અંદાજીત ખચર્ના ત્રણ વષર્ના ઓપરેશન અને મેઈ ટેન સ સિહતના ડી.પી.આર ને સૈ ધાિંતક મજુંરી 
આપવામા ંઆવી તથા આ કામગીરી વડોદરા મહાનગરપાિલકાને િડપોઝીટ વકર્ તરીકે સ પેલ હોઈ 
થનાર ખચર્ . ૪,૨૮,૫૧,૩૨૫/- ની રકમ વડોદરા મહાનગરપાિલકા મા ં જમા કરાવવા મજુંરી 
આપવામા ં આવી તથા તે અંગે કરવાની થતી આગળની કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી 
અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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ુ ા ન.ં(૧૪) : મો  વેમાલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ મા ં૨ MLD STP ની બાજુમા ંઆવેલ વરસાદી કાસં, રોડ 

બનાવવા તથા માટી પરુાણ કરવા માટેની બાબત.   
  
 વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા મો  વેમાલી િવ તારમા ંતબક્કાવાર કુલ ૨ (બે) નગર 
રચના યોજનાઓ બનાવવામા ંઆવેલ છે. વડુા વારા બનાવેલ કુલ ૨ (બે) નગર રચના યોજના પૈકી 
વેમાલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ સરકાર ી વારા પ્રારંિભક/આખરી મજુંર કરેલ છે. મા વડુા વારા 
અમલીકરણના ભાગ પે અરજદારોના ફાઈનલ લોટના લેવડ-દેવડની કામગીરી પણુર્ કરેલ છે. તથા 
ડે્રનેજ લાઈનની કામગીરી પણ કરવામા ંઆવેલ છે.  

  વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા વેમાલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ ના એફ.પી. ન.ં ૧૧૧ 
ખાતે નાખવામા ંઆવેલ ડે્રનેજના મિલન જળના શિુ ધકરણ માટે ૨ MLD STP તથા MPS  નુ ં 
બાધંકામ કરવામા ંઆવેલ છે.  પૈકી ૨ MLD STP ના ટે ડરમા ંમાટી પરુાણ કરવાની કામગીરી 
સમાિવ ટ છે. જયારે MPS  બનાવવાની કામગીરીના ટે ડરમા ંમાટી પરુાણની કામગીરી સમાિવ ટ નથી. 
તદઉપરાતં સદર િવ તારની બાજુ માથંી હયાત કોતર મારફત નદીમા ંવરસાદી પાણી જાય છે.  માથંી 
STP નુ ંશિુ ધકરણ કરેલ પાણી પણ નાખવાનુ ંઆયોજન કરેલ છે. ચોમાસાના સમયગાળા દર યાન 
બાધંવામા ંઆવેલ MPS  ના ટ્રકચરને કોઈ પણ પ્રકારનુ ંનકુશાન ન થાય અને ચોમાસાના સમય 
ગાળા દર યાન વરસાદી પાણીના િનકાલમા ંઅવરોધ ન આવે તથા STP નુ ંશિુ ધકરણ કરેલ પાણીનો 
પણ િનકાલ થઈ શકે તે માટે હયાત કોતરને રીસેકશનીંગ કરી બ  ેસાઈટની િદવાલો પાકી કરવાની 
થાય અથવા એસ.ટી.પી. થી અ ડર ગ્રાઉ ડ આર.સી.સી. પાઈપલાઈન નાખવાની થાય છે. મા ંવડુાના 
ટી.પી. કીમના લોટ બાદની જમીન વેમાલી ગ્રામ પચંાયતની હોઈ તેઓ પાસે જ રી ઠરાવ કરાવી આ 
કોતરની કાસં પરુતી જમીન વડુાને કામગીરી માટે સ પવા જણાવવાનુ ંથાય તથા MPS અને 2 MLD 
ના લોટ સધુી જવા માટે અપ્રોચ રોડ બનાવવા માટે માટી પરુાણ પણ કરવુ ંપડે તેમ છે. આથી આ 
ત્રણે કામો માટે સવેર્ કરી ડી.પી.આર તૈયાર કરાવવા વડુા એ પેન ડ પ્રો કટ મેનેજમે ટ ક સલટ ટ ને 
કામગીરી સ પવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સવર્ સભ ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા અથેર્ રજુ થતા 
િવગતવાર ચચાર્ િવચારણા કરવામા ંઆવી તથા તે પર વે સવર્ સમંાતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ં
આ ય.ુ     
 
ઠરાવ ક્રમાકં (૨૫૭૩):  મો  વેમાલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ ના 2 MLD STP પાસે થી પસાર થતા કોતર 
ને રીસેકશનીંગ કરી પાકી કાસં/પાઈપ લાઈન કરી જ ર મજુબનો રોડ બનાવવા તથા વેમાલી 
ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ ના એફ.પી. ન.ં ૧૧૧ ખાતે બનાવેલ MPS માટેના લોટમા ંમાટી પરુાણ કરવાની 
કામગીરીને સૈ ધાિંતક મજુંરી આપવા તથા ઉકત કામગીરીનો થળ િ થિતનો સવેર્ કરી ડી.પી.આર, 
ટે ડર પ્રોસેસ તથા સપુરિવઝન કરવા માટે વડુાની એ પેન ડ પ્રો કટ મેનેજમે ટ ક સલટ ટ પૈકી 
ક સલટ ટ નક્કી કરી કામગીરી કરવાની મજુંરી આપવા તથા આગળની કરવાની થતી તમામ 
કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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મુ ા ન.ં(૧૫) : મો  ખટંબા ના સવેર્ ન ં ૭૬ પૈકી ની ખાનગી માિલકીની  જમીન PMAY ના 
પ્રો કટને અવરોધતી હોઈ વડુાના ની જમીનની બાજુના સવેર્ ન.ં૭૮ મા ંવડુાની 
માિલકીની જમીન ફેર બદલ કરવા બાબત. 

 
ઉપરોકત િવષય અ વયે જણાવવાનુ ંકે, વડુા વારા પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ મો  

ખટંબા ના સવેર્ ન.ં૭૨/અ/પૈ. તથા ન.ં૭૭/પૈ. ખાતે પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત EWS-II 
ના ૧૨૮૬ આવાસો, ૫૦ દુકાનો તથા ૫૦ ઓફીસોનુ ંકામ પ્રગિત હઠેળ છે. આ પ્રો કટના લોટ ની 
બાજુમા ંઅ ય માિલકીના સવેર્ ન.ં૭૮ તથા સવેર્ ન.ં૭૬ પૈકી ની જમીનો આવેલ છે.  પૈકી પવુર્ 
િદશામા ંઆવેલ સવેર્ ન.ં૭૬ ની ૭/૧૨ મજુબ ૮૦૯.૦૦ ચો.મી જમીન માથંી નેશનલ હાઈવે ન.ં૮ 
નો સિુચત ૭૫.૦ મી. ડી.પી. રોડ તથા ૧૨.૦ મીટરના સવીર્સ રોડમા ંજતી જમીન બાદ કરતા બાકી 
રહલે સવેર્/ લોક ન.ં૭૬ મા ંલગભગ ૬૦.૬૩ ચો.મી જમીન વડુા વારા આયોજીત પ્રો કટના ટાવર 
A3 ના ફ ટેજને અવરોધે છે. ને કારણે ટાવર A3 મા ંઆવેલ દુકાનો ને સીધા રોડ મળતો નથી. 
વધમુા ંમળુ જમીન માિલક ી ને આ જમીન કોઈ ઉપયોગમા ંઆવે તેમ ન હોઈ તેઓ વારા આ 
લોટની બદલે બાજુમા ંઆવેલ સવેર્ ન.ં૭૮ પાસે વડુાના લેઆઉટમા ંદશાર્વેલ કોમન લોટ માથંી 
જમીન ફાળવી જમીનની અદલાબદલી કરવા માગંણી કરેલ છે. લોટ ન.ં૭૮ અરજદાર જમીન 
માિલક ી ની છે. આથી તે જમીન સાથે કોમન લોટ પૈકીની જમીન એક સાથે થઈ જાય તેમ છે. આ 
જમીન ફાળવવાથી વડુાને મળનાર જમીન કોમન લોટ તરીકે ઉપયોગમા ં લઈ િનયમોનસુાર 
કોમન લોટનો એરીયા જાળવી શકાય તેમ છે તો આ જમીન ના બદલામા ંજમીનની અદલા બદલી 
કરવા ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠક સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ 
િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ િવચારણા કરવામા ંઆવી મા ંજમીનની 
અદલા બદલી માટે વડુા બોડર્ વારા સૈ ધાિંતક મજુંરી આપવામા ંઆવી પરંત ુ તે અંગે કાયર્વાહી 
કરતા અગાઉ લે ડ િડ પોઝલ કમીટીનો અિભપ્રાય મેળવી કાયર્વાહી કરવા સવર્ સ ય ીઓની સવર્ 
સમંતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ     
 
ઠરાવ ક્રમાકં (૨૫૭૪):  મો  ખટંબા ખાતેની સવેર્ ન.ં ૭૬ પૈકીની ૬૦.૬૩ ચો.મી જમીન વડુાની 
જમીનમા ંભળે તથા વડુાની રે.સવેર્ ન.ં ૭૭/પૈકી ની તેટલી જમીન સ. ન.ં ૭૮ મા ંભળે તે મજુબ 
જમીન અદલા બદલી કરવા સૈ ધાિંતક મજુંરી આપવા તથા અદલા બદલી કરતા અગાઉ લે ડ 
િડ પોઝલ કમીટીનો અિભપ્રાય મેળવી આગળ કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહી અંગેની સ ા 
અ યક્ષ ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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ુ ા ન.ં (૧૬): સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન જુબ ધાનમં ી આવાસ યોજના હઠળ આથ ક 
ર તે નબળા વગના લોકો માટ નવા ૮૨૬ EWS-II ના આવાસોની બાબત.    

 
સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન મજુબ પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ આથીર્ક રીતે નબળા 

વગર્ના લોકો માટે વડુાની બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૩૮ ના ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં ૨૫૫૧ અ વયે 
માન.અગ્રસિચવ ી, શ.િવ. અને શ. હુ.િન.િવભાગ, ગાધંીનગર વારા તા. ૧૫/૧૧/૨૦૧૮ ના 
પત્રથી મા.કિમ ર ી વી.એમ.સી ને વધ ુઆવાસોનુ ંઆયોજન કરવા જણાવેલ થી મા.અ યક્ષ ી 
વારા વડુા િવ તારમા ં નવા ૧૦૦૦ આવાસોનુ ં આયોજન કરવા જણાવતા વડુાની મજુંર 
ટી.પી. કીમો ના ખાનપરુ-અંકોિડયા ટી.પી. કીમ ન.ં ૨ મા ંએફ.પી. ૧૩, એફ.પી. ૨૩ અને એફ.પી. 
૪૯ તથા વેમાલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ એફ.પી. ૧૭૯ લોટો નક્કી કરી AHM ના એ પેન ડ તથા 
વડુામા ંહાલ કામગીરી કરતા આક ટેકટ ીમિત મમતા શાહને સદર આવાસોની કામગીરી સ પતા 
તેઓ વારા આક ટેકટ લાનીંગ કરેલ  મજુબ ૮૨૬ EWS-II ના આવાસોનુ ંઆયોજન થયેલ છે. 
સદર કામગીરી માટે AHM ના એ પેન ડ તથા વડુામા ંહાલ કામગીરી કરતા ક સલટ ટ જીઓ 
ટે ટ હાઉસ, વડોદરાને ખાનપરુ-અંકોિડયા ટી.પી. કીમ ન.ં ૨ મા ંએફ.પી. ૧૩, એફ.પી. ૨૩ અને 
એફ.પી. ૪૯ તથા જયેશ એ. દલાલ, સરુતને વેમાલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ એફ.પી. ૧૭૯ મા ં
પી.એમ.સી ની કામગીરી સ પેલ છે. તે પર વે તેઓ વારા સદર ૮૨૬ આવાસોનો ડી.પી.આર 
તૈયાર કરીને અતે્રની કચેરીએ સાદર કરેલ છે. નો અંદાજીત ખચર્ લગભગ . ૭૩.૫૯ કરોડ 
થાય તેમ છે. આથી વડુા વારા પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત ઈ.ડબ ય.ુએસ-૨ આવાસો 
બનાવવા અંગે નક્કી કરેલ ૪ ફાઈનલ લોટની જમીનોને બહાલી આપવા તથા આવાસ યોજના 
બનાવવા માટે થનાર અંદાજીત . ૭૩.૫૯ કરોડ ખચર્ની મજુંરી આપવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ 
સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ િવચારણા કરવામા ંઆવી 
તથા તે પર વે સવર્ સમંાતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય ુ   . 

 
ઠરાવ માકં : (૨૫૭૫) પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત આથીર્ક રીતે નબળા વગર્ના લોકો 
માટે આવાસો બનાવવા માટે એ.એચ.એમ એ પેન ડ આક ટેકટ, PMC ની િનમણુકં કરી તૈયાર 
કરેલ આયોજન તથા તે પર વે તૈયાર થયેલ ડી.પી.આર મજુબ ખાનપરુ-સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં 
૨ ની જમીનોમા ં૩ તથા વેમાલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ ની જમીનોમા ં૧ મળી કુલ ૪ આવાસ યોજના 
માટે થનાર . ૭૩.૫૯ કરોડના ખચર્ને મજુંરી આપવા તથા આગળની ટે ડર પ્રિક્રયા કરી 
ઈજારદાર નક્કી કરવા સધુીની તમામ કાયર્વાહી કરવાની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને 
સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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મુ ા ન.ં(૧૭) : વડુા િવ તારના ડી.પી. રોડ અને ટી.પી. રોડ બનાવવાની કામગીરી.   

 

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા ડેવલોપમે ટના કામો અંતગર્ત સરકાર ી વારા  નગર 
રચના યોજનાઓ આખરી મજુંર કરેલ/પારંભીક મજુંર થયેલ અથવા તો ડ્રાફટ ટે  મજુંર થયેલ નગર રચના 
યોજનાઓના અમલીકરણની કામગીરી કરવામા ંઆવી રહલે છે. મા ંમોટા ભાગની નગર રચના યોજનાઓમા ં
ટી.પી. ના ર તાને કાપેર્ટના ર તા કરવાની કામગીરી પણુર્ થયેલ છે. અથવા તો પણુર્ થવામા ંછે. વડુા વારા 
નગર રચના યોજનાઓમા ં અમલીકરણની કામગીરી વષર્ ૨૦૦૮ થી શ  કરવામા ં આવેલ હતી. મા ં
શ આતના તબક્કામા ં વેમાલી ટી.પી. ૧, બીલ ટી.પી. ૧, ભાયલી ટી.પી. ૧ મા ં રોડના પઝેશનો મેળવી 
કામગીરી શ  કરી પણુર્ કરેલ હતી. યારબાદ તબક્કાવાર નગર રચના યોજનાઓ વી કે સેવાસી ટી.પી. ૧ 
અને ૨, ભાયલી ટી.પી. ૨, ૩ અને ૪, સેવાસી-ખાનપરુ ટી.પી. ૧, ખાનપરુ-અંકોિડયા ટી.પી. ૨ ની કામગીરી 
પણુર્ કરવામા ંઆવેલ છે. જયારે હાલમા ં ડ્રાફટ મજુંર નગર રચના યોજનાઓ ગોરવા-અંકોિડયા ટી.પી. ૧, 
અંકોિડયા ટી.પી. ૧ અને અંિતમ મજુંર િનમેઠા ટી.પી. ૧ ના રોડની કામગીરી પ્રગિતમા ંછે. હવે સરકાર ીમા ં
મજુંરી અથેર્ પાઠવેલ મસુ ા પ મજુંર થઈને આવે યારે નગર રચના યોજના સિમયાલા-બીલ ટી.પી. કીમ ન.ં 
૨૧ તથા ટેકનોલોજી પાકર્ ટી.પી. ૨૪ ના રોડ બનાવવાના થાય છે. અગાઉ કરેલ ર તાઓની કામગીરી પૈકી 
મસુ ા પ મજુંર સિમયાલા-બીલ-ભાયલી ન.ં ૫, સમા-દુમાડ-વેમાલી ટી.પી. ૨ તથા િપ્રિલમનરી મજુંર 
ખાનપરુ-સેવાસી ન.ં ૧ મા ં  તે સમયે કબજા મેળવવામા ંખબુ સમય યિતત થાય તેમ હોઈ અમકુ ર તાઓ 
બાકી રાખી  તે ટે  કામગીરી ફાઈનલ કરવામા ંઆવેલ હતી. હવે આ કીમોમા ંર તાના કબજા મળેલ હોઈ 
બાકી રહલે કામગીરી કરાવવાની થાય છે. તથા બીલ થી કલાલીને જોડતા નાળીયા ર તા/ડી.પી. ર તામા ંપણ 
કબજા મળી શકે તેમ હોઈ તથા આ ર તા પર ઘણી સોસાયટીઓમા ંિવકાસ થયેલ હોઈ ર તા માટે બીલ ગ્રામ 
પચંાયત વારા પણ વારંવાર રજુઆત કરવામા ંઆવતી હોઈ, આ ર તાની કામગીરી કરાવવી જ રી છે. 
તદઉપરાતં પવુર્ િવ તારમા ં ડેવલપસર્ વારા ડી.પી. ર તાઓ જાતે ખોલેલ છે. તથા તેમા ંહાલ ટી.પી. કીમ 
સરકાર ીની મજુંરી અંગે પાઠવેલ હોઈ ના ર તાના કબજા પણ મળી શકે તેમ હોઈ, ઝડપી િવકાસને જોતા 
આ િવ તારમા ંપણ રોડ બનાવવા જ રી હોઈ હાલ નીચે મજુબના રોડની કામગીરી કરવા જ રી પ્રિક્રયા હાથ 
ધરવાની થાય છે.  
અન.ુ 
ન ં

િવગત અંદાજીત રકમ . 
કરોડ મા ં

૧. સિમયાલા-બીલ-ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૫ ની રોડ બનાવવાની કામગીરી. ૨૨.૦૬ 
૨. ખાનપરુ-સેવાસી ટી.પી. ૧ ની રોડ બનાવવાની કામગીરી. ૦૧.૯૩ 
૩. સમા-દુમાડ-વેમાલી ટી.પી. ૨ ની રોડ બનાવવાની કામગીરી. ૦૨.૧૦ 
૪. સિમયાલા-બીલ ટી.પી. કીમ ન.ં ૨૧ ની રોડ બનાવવાની કામગીરી. ૫૫.૦૦ 
૫. પવુર્ િવ તારમા ંટેકનોલોજી પાકર્ નોડ ટી.પી. કીમના ર તા તથા આ ર તાઓને 

મખુ્ય માગ  સાથે જોડતા ડી.પી. રોડ બનાવવાની કામગીરી.   
૮૪.૩૬ 

૬. બીલ-કલાલી ડી.પી. રોડ બનાવવાની કામગીરી. ૦૨.૭૮ 
કુલ રકમ  ૧૬૮.૨૩ 

ઉપરોકત દશાર્વેલ કામો કરાવવા પ્રથમ વડુા એ પેન ડ PMC મારફત સવેર્ કરાવી ડી.પી.આર 
તૈયાર કરાવી તાિંત્રક મજુંરી મેળવી ટે ડર પ્રિક્રયા હાથ ધરવાની થાય છે. આથી ઉપરોકત કામો કરવા અંગેની 
પ્રિક્રયા હાથ ધરવા તથા થનાર અંદાજીત ખચર્ને સૈ ધાિંતક મજુંરી આપવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ના સવર્ 
સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ િવચારણા કરવામા ંઆવી તથા 
તે પર વે સવર્ સમંાતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય ુ   . 
ઠરાવ માકં : (૨૫૭૬) વડુા િવ તારમા ં કુલ ૬ ટી.પી./નોન ટી.પી. િવ તારમા ંઅંદાજીત ૧૬૮.૨૩ કરોડના 
ખચેર્ કાપેર્ટ ર તાઓ બનાવવા માટે સૈ ધાિંતક મજુંરી આપવામા ંઆવી તથા આ કામગીરી માટે થળ િ થિતનો 
સવેર્ કરી ડી.પી.આર તૈયાર કરવા વડુા એ પેન ડ ક સલટ ટ પૈકી ક સલટ ટની િનમણુકં કરી તાિંત્રક મજુંરી 
મેળવી ટે ડર પ્રિક્રયા કરવા સધુીની કામગીરી માટે કરવાની થતી આગળની સઘળી કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય 
કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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મુ ા ન.ં(૧૮) : વડુાના પવુર્ િવ તારમા ંખટંબા ગામ થી વડોદરા મહાનગર પાિલકા ના કપરુાઈ 
ખાતે િ થત ૬૦.૦૦ MLD STP સધુી નવી અ ડર ગ્રાઉ ડ ડ્રેનેજ લાઈન નાખવાના 
ડી.પી.આર ને મજુંર કરવા બાબત. 

 
વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા વડુાના પવુર્ િવ તારમા ંઅ ડર ગ્રાઉ ડ ડ્રેનેજ લાઈન 

નાખવાની કામગીરી હાલ પ્રગિત હઠેળ છે.  પણુર્તાના આરે છે. સદર ડ્રનેેજ 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 ૬૦.૦૦ MLD STP 
બનાવવાની કામગીરી ચાલ ુછે. મા ંવડોદરા યનુીસીપલ કોપ રેશન સાથે ભાગીદારીમા ંમલીન જળ 
શિુ ધકરણ કરવા માટેની જોગવાઈ થયેલ છે.  બાબત યાને લઈ, વડુા હદના પવુર્ િવ તારમા ંનાખેલ 
ડ્રેનેજનુ ંનેટવકર્ પર વેનુ ંમલીન પાણી નવા કપરુાઈ ખાતેના ૬૦.૦૦ MLD STP લા ટમા ંછોડવા માટે 
કપરૂાઈ STP સધુી જોડાણ કરવા સધુીની ડ્રેનેજ લાઈન વડુા વારા નાખવાની થતી હોઈ, અ ડર 
ગ્રાઉ ડ ડ્રેનેજ લાઈન તથા તેને લગત ટ્રકચરનો ડી.પી.આર બનાવવા માટેની કામગીરી વડોદરા 
મહાનગરપાિલકાના એ પેન ડ ક સલટ ટ વારા કરાવવા તથા આ કામગીરી માટે થનાર ખચર્ને 
સૈ ધાિંતક મજુંરી આપવા માટે વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૩૭ ના ઠરાવ ક્રમાકં ૨૫૨૦ થી ઠરાવવામા ંઆવેલ 
હત,ુ થી વડુાના પવુર્ િવ તારમા ંખટંબા ગામ પાસે એમ.પી.એસ બનાવી વડોદરા મહાનગરપાિલકાના 
કપરુાઈ ખાતે ૬૦ MLD STP સધુી ડ્રેનેજ લાઈન નાખવાનુ ંવડોદરા મહાનગરપાિલકાના પી.એમ.સી 
તરીકે એ પેન ડ થયેલ ક સલટ ટ ી SAPIENT TECHNO CONSULTANTS, SURAT પાસે 
એમ.પી.એસ તથા ડ્રેનેજ લાઈન નાખવા માટે વડોદરા મહાનગરપાિલકામા ંનક્કી થયેલ ભાવ (૨.૨%) 
થી કામગીરી કરવા સમંિત મેળવી ડી.પી.આર, એ ટીમેશન, કો ટીંગ, ટે ડર બનાવવાથી માડંીને 
કો ટ્રાકટરને કામની સ પણી કરવા સધુી અને કામગીરી દર યાન સાઈટ સપુરવીઝન માટે કામગીરી 
સ પવામા ંઆવેલ હતી. તે પર વે તેઓ વારા અંદાજીત . ૮,૬૬,૪૩,૬૦૦/- (અંકે િપયા આઠ કરોડ 
છાસઠ લાખ તે્રતાલીસ હજાર છસો પરુા) નો ડી.પી.આર તૈયાર કરી અતે્રની કચેરીમા ંરજુ કરેલ છે. 
મળેલ અંદાજોને તાિંત્રક મજુંરી કમીટી વારા િવગતવાર ચકાસણી કરી તાિંત્રક મજુંરી આપેલ છે. આથી 
સદર ડી.પી.આર ના ખચર્ને મજુંર કરવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠક સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા 
િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ િવચારણા કરવામા ંઆવી તથા તે પર વે સવર્ સમંાતીથી નીચે 
મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય ુ
 
ઠરાવ માકં (૨૫૭૭) : વડુાના પવુર્ િવ તારમા ં ખટંબા ગામ પાસે MPS બનાવી વડોદરા 
મહાનગરપાિલકાના કપરુાઈ ખાતેના 60 MLD  STP સધુી અ ડર ગ્રાઉ ડ ડ્રેનેજ લાઈન નાખવા માટે 
ડી.પી.આર તૈયાર કરાવી ટે ડર પ્રિક્રયા કરી કામગીરીની દેખરેખ રાખવા સધુીની કામગીરી માટે 
વડોદરા મહાનગરપાિલકાના એ પેન ડ એજ સી પૈકીની એક એજ સી SAPIENT TECHNO 
CONSULTANTS, SURAT ને સ પેલ કામગીરી ને બહાલી આપવામા ંઆવી તથા ક સલટ ટ વારા 
તૈયાર કરેલ ડી.પી.આર મજુબ થનાર ખચર્ . ૮,૬૬,૪૩,૬૦૦/- ના ખચર્ને મજુંરી આપવામા ંઆવી 
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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મુ ા ન.ં(૧૯) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ની હદના મો  ગામની ીપોરટીંબી (તા.વાઘોિડયા) 
ખાતે આવેલ તળાવના પવુર્ િવ તારના સીકંદરપરુા, સયાજીપરુા, હનમુાનપરુા, બાકરોલ, 
સીંગપરુા, પવેલપરુ, અમોદરા, અણખોલ, ખટંબા, શકંરપરુા, માધવનગર, ીપોરટીંબી, 

બાપોદ(રેવ યનુો)ના ગામોને પીવાના પાણીની સિુવધા પરુી પાડવા બાબત.   
  

ઉપરોકત િવષય અ વયે જણાવવાનુ ં કે, 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.  અ વયે તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ 
મા.કલેકટર ી વડોદરા અને ચેરમેન ી વડુાના અ યક્ષ થાને મળેલ બેઠકમા ંસરદાર સરોવર નમર્દા 
િનગમ લી. ની રામશેરા હડેવકર્ VBC કેનાલ પરથી 10 MLD પાણી લેવાને બદલે ટીંબી તળાવની 
નજીકની હયાત કેનાલ વી કે હનમુાનપરુા માઈનોર, શકંરપરુા માઈનોર અને આમોદર ડી ટ્રી યટુરી 
પૈકીની કેનાલથી ટીંબી તળાવમા ં 10 MLD પાણી લઈ તેનો ીપોરટીંબી તળાવમા ં સગં્રહ કરી 
જ રીયાત અનસુાર પાણી વપરાશ કરવાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે તો પાઈપ લાઈનનો વહન ખચર્ 
બચાવી શકાય તેમ હોઈ. તે મજુબ દરખા ત કરવા નક્કી થયેલ હત.ુ  અ વયે ટીંબી તળાવની નજીક 
ત્રણ હયાત કેનાલ હનમુાનપરુા માઈનોર, શકંરપરુા માઈનોર અને આમોદર ડી ટ્રી યટુરી માથંી 10 
MLD પાણી લાવવા SSNNL માથંી મજુંરી માટે મખુ્ય ઈજનેર ી, નમર્દા નહરે ભવન, છાણી ને અતે્ર થી 
દરખા ત કરેલ હતી અને 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 અિધકારી ી, જી લા પચંાયત વડોદરાને દરખા ત 
પાઠવેલ હતી.  પર વે િજ લા પચંાયત વડોદરા વારા ટીં.બી. તળાવનો ઉપયોગ કરવા માટે ઠરાવ 
તા ૩૧/૦૮/૨૦૧૮ ના ઠરાવ ન.ં ૧૭૨ (૨) થી કરેલ છે. પરંત ુ સરદાર સરોવર નમર્દા િનગમ 
લીમીટેડ વારા તા. ૨૧/૧૨/૨૦૧૮ ના પત્ર ન.ં સ.સ.ન.િન.લી./વોટર સ લાય/૧૩૦૬/૩૩/વડુા/ 
વોમેસેલ ૧૦ MLD પાણી હનમુાનપરુા માઈનોર, શકંરપરુા માઈનોર અને આમોદર િડ ટ્રી યટુરી 
ખાતેથી આપવાની દરખા ત ના મજુંર કરેલ છે. આ િવ તારમા ંહાલ ત્રણ વષર્ માટે GWSSB વારા ૩ 
MLD પાણી આપવા માટે સમંતી તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના હકુુમ ન.ં પીબી/ઝોન.૧/વડોદરા/વડુા 
િવ તાર/સ.તા.મ/ંડીપોઝીટ વકર્/૪૦૧ થી આપેલ છે. પરંત ુ પીવાના પાણીના કાયમી ઉકેલ માટે 
SSNNL માથંી ૧૦ MLD પાણી મેળવીને યોજના બનાવવી જ રી છે. મા.ધારાસ ય ી મધભુાઈ 
ીવા તવ વારા તા. ૦૯/૦૨/૨૦૧૯ ના પત્રની રજુઆત મજુબ સ.સ.ન.િન.લી. વારા િનમેટા થી 

બ્રાચં કેનાલ માથંી ૧૦ MLD પાણી ઓકટોબર થી માચર્ દર યાન આપવામા ંઆવે તો ટી.બી તળાવમા ં
ટોરેજ કરી ઉકત ગામોને પીવાના પાણીની સિુવધા મળી શકે તેમ હોઈ તે મજુબ સ.સ.ન.િન.લી. ને 
ફરીથી દરખા ત કરવા જણાવેલ છે. આથી તે મજુબ વડોદરા બ્રા ચ કેનાલ માથંી િનમેટા હડેવકર્સ 
માથંી કોઈપણ પ્રકારનુ ંઓફટેક ટ્રકચર બના યા વગર સબ મશીર્બલ પપં મકુી પાઈપલાઈન મારફત 
પાણી લેવા સ.સ.ન.િન.લી. ને દરખા ત કરવાનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠક સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા 
િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ િવચારણા કરવામા ંઆવી તથા તે પર વે સવર્ સમંાતીથી નીચે 
મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 

 

ઠરાવ માકં (૨૫૭૮) : વડુાના પવુર્ િવ તારમા ંપીવાના પાણીની કાયમી સિુવધા માટે SSNL માથંી 
મળનાર ૧૦ MLD પાણી વડોદરા બ્રા ચ કેનાલના િનમેટા હડેવકર્સ માથંી સબમશીર્બલ પપં મકુી 
પાઈપ લાઈન મારફત પાણી લેવા સ.સ.ન.િન.લી. ને દરખા ત કરવા તથા તે અંગે કરવાની થતી 
આગળની કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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ુ ા ન.ં(૨૦) : વડુા િવ તારમા ં મો  સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં ૩ ખાતે આવેલ તળાવના 

યટુીફીકેશનના પ્રો કટ અંતગર્ત ડેવલપ કરવા બાબત.  
 

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા મો  સેવાસી િવ તારમા ંમસુ ા પ મજુંર નગર 
રચના યોજના ન.ં ૩ મા ંટી.પી. કીમના રોડના પઝેશનો મેળવી કાપેર્ટ રોડની કામગીરી પણુર્ કરેલ 
છે. તથા ડ્રેનેજ નેટ ક માટે ટે ડર પ્રિક્રયા હાથ ધરેલ છે. મા ંઅમલીકરણની કામગીરી થવાના 
કારણે આ િવ તારનો ખબુજ સુદંર અને ઝડપી િવકાસ થયેલ છે. મા ટેનામે ટ ટાઈપ,        
લો-રાઈઝ, હાઈ-રાઈઝ ટાઈપના િબ ડીંગો મોટા પ્રમાણમા ંબનાવવાની કામગીરી પ્રગિત હઠેળ છે. 
સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં ૩ મા ંએફ.પી. ન.ં ૦૨ મા ંઅંદા   ૫,૨૮૯.૦૦ ચો.મી નુ ંતળાવ આવેલ 
છે. મા ંઆ િવ તારમા ંરહતેા મા.ધારાસ ય ી મિનષાબેન વિકલ વારા સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં 
૩ ના એફ.પી. ન.ં ૦૨ ના તળાવને યટુીિફકેશન કરી બાળકો માટે રમત-ગમત ના સાધનો તથા 
નાગરીકો અને િસિનયર સીટેઝન માટે જ રી સિુવધાઓ પરુી પાડી ડેવલપ કરવા માટે રજુઆત 
કરેલ હતી. મા.ધારાસ ય ી ની રજુઆત પર વે થળ િ થતી મજુબ તળાવની કુલ જમીન પૈકી 
ફકત ૨૫% ટલા ભાગમા ંતળાવ છે બાકીના ભાગમા ંપરુાણ થયેલ છે. થી અતે્રથી સેવાસી 
ગ્રામ પચંાયતને પત્ર લખી તેઓની માિલકીના તળાવ અતે્રને ફાળવવા માટે િવનતંી કરવામા ં
આવેલ થી કરીને તળાવ ડેવલપ કરવાની આગળની કાયર્વાહી હાથ ધરી શકાય તે પર વે 
સેવાસી ગ્રામ પચંાયતની સામા ય સભામા ંવડુાને સદર લોટ (એફ.પી.ન.ં ૦૨/ લોક ન.ં ૮૮) 
ફાળવવાનો િનણર્ય થયેલ છે. આથી સેવાસી ગ્રામ પચંાયત વારા આપેલ સહમિત તથા 
મા.ધારાસ ય ીની રજુઆત યાને લઈ સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં ૩ ના એફ.પી.ન.ં ૦૨ ના 
તળાવને ડેવલપ કરવા માટે વડુાને એ પેન ડ પ્રો કટ મેનેજમે ટ ક સલટ ટની િનમણુકં કરી 
થળ િ થતીનો સવેર્ કરી તળાવના યટુીિફકેશન માટે ડી.પી.આર તૈયાર કરાવવા અંગેનો મુ ો 
વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ િવચારણા કરવામા ં
આવી તથા તે પર વે સવર્ સમંાતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
 
ઠરાવ માકં (૨૫૭૯): મો  સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં ૩ ખાતે આવેલ એફ.પી. ન.ં ૦૨, લોક 
ન.ં૮૮ વાળા તળાવનુ ં યટુીફીકેશન માટે જ રી સિુવધાઓ પરુી પાડી ડેવલોપ કરવા સૈ ધાિંતક 
મજુંરી આપવામા ંઆવી તથા થળ િ થિતનો સવેર્ કરી વડુાના એ પેન ડ પ્રો કટ મેનેજમે ટ 
ક સલટ ટ પાસે ડી.પી.આર તૈયાર કરાવવા અંગે કરવાની થતી તમામ કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય 
કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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મુ ા ન.ં(૨૧) : વડુાની માલીકીના મો  ખટંબા ના લોક ન.ં ૭૨/એ/પૈકી તથા લોક ન.ં 

૭૭/પૈકી ખાતે પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ EWS-II ના ૧૨૮૬ આવાસો, 
૫૦ દુકાનો તથા ૫૦ ઓફીસોના બાધંકામ માટે િવકાસ પરવાનગી અ વયે 
લગત ભરવા બાબત.  

 
વડુાની માલીકીના મો  ખટંબા ના લોક ન.ં ૭૨/એ/પૈકી તથા લોક ન.ં ૭૭/પૈકી ખાતે 

પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ EWS-II ના ૧૨૮૬ આવાસો, ૫૦ દુકાનો તથા ૫૦ ઓફીસોના 
બાધંકામ માટે વડોદરા મહાનગરપાિલકા પાસેથી તા. ૧૮/૦૫/૨૦૧૭ ના હકુમથી િવકાસ 
પરવાનગી મેળવેલ હતી. પરંત ુતેમા ં૧૬ ટાવરને બદલે ૫ ટાવર લખાયેલ હોય, િવકાસ પરવાનગી 
હકુમમા ંસધુારો કરવા માટે વડોદરા મહાનગરપાિલકાની િબ ડીંગ પરિમશન શાખામા ંઅરજી કરતા 
તેઓ વારા . ૩૬,૩૩,૨૨૭.૭૫ (અંકે િપયા છત્રીસ લાખ તેત્રીસ હજાર બસો સ યાિવસ ને 
પચંોતેર પૈસા પરુા) ની લગતો ભરવા માટે જણાવેલ છે. અગાઉ મળુ િવકાસ પરવાનગી મેળવેલ 
સમયે એફોડબલ હાઉસીંગ કીમમા ંચકાસણી ફી, એિમિનટીઝ ફી સિહતની અ ય લગતો લેવામા ં
આવેલ હતી હોય પરંત ુ યારબાદ વડોદરા મહાનગરપાિલકાની િબ ડીંગ પરવાનગી શાખા વારા 
સદર આવાસ યોજનામા ંદુકાનો તથા ઓફીસોનુ ંપણ બાધંકામ હોય તે પર વે લગતો નક્કી કરી . 
૩૬,૩૩,૨૨૭.૭૫ (અંકે િપયા છત્રીસ લાખ તેત્રીસ હજાર બસો સ યાિવસ ને પચંોતેર પૈસા પરુા) 
ભરવા માટે જણાવેલ છે.  લગતો ભરવાની મજુંરી અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ 
ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ િવચારણા કરવામા ંઆવી તથા તે 
પર વે સવર્ સમંાતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
 
ઠરાવ માકં (૨૫૮૦) : પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ મો  ખટંબાના લોક ન.ં ૭૨/એ/પૈકી 
તથા લોક ન.ં ૭૭/પૈકી બાં વામા ંઆવી રહલે ૧૨૮૬ આવાસો, ૫૦ દુકાનો તથા ૫૦ ઓફીસોના 
બાધંકામ માટે વડોદરા મહાનગરપાિલકા વારા આપવામા ંઆવેલ િરવાઈઝડ િવકાસ પરવાનગી 
પેટેની લગતોના . ૩૬,૩૩,૨૨૭.૭૫ (અંકે િપયા છત્રીસ લાખ તેત્રીસ હજાર બસો સ યાવીસ ને 
પચંોતેર પૈસા પરુા) વડોદરા મહાનગરપાિલકાની બાધંકામ પરવાનગી શાખામા ંજમા કરવાનુ ંસવાર્નુ ં
મતે ઠરાવવામા ં આ ય ુ તથા તે અંગે આગળ કરવાની થતી તમામ કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય 
કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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ુ ા ન.ં(૨૨) : મો  ગોરવા તથા ઉંડેરાની સોસાયટીઓમા ં ડ્રેનેજ ઉભરાવવાની સમ યાના ઉકેલ 
બાબત.  

 
વડોદરા મહાનગરપાિલકા વારા અગાઉ પેટ્રોિફ સ સધુી કરેલ ડ્રેનેજ લાઈનમા ંવડુા િવ તારના 

O.G. િવ તાર પૈકી મો  ગોરવાની તથા ઉંડેરાની લગભગ ૩૦ થી ૪૦ સોસાયટીઓના ડેવલોપસર્ 
વારા પોતાના ખચેર્ ડ્રનેેજ લાઈનો નાખંી કોપ રેશનની લાઈનમા ંજોડાણ કરવામા ંઆવેલ છે. આ 
યવ થા છે લા પાચં થી સાત વષર્થી કાયર્રત છે. મા ંમખુ્ય નળીકા કે  કોપ રેશનની ૪૫૦ મીટર 
ડાયાની પાઈપલાઈન સાથે જોડાય છે. તે ૬૦૦ મી. લબંાઈની ૧૫૦ MM ડાયાની પાઈપલાઈન હોવાથી 
પે્રસરથી મિલન પાણી પસાર થતુ ં ન હોવાને કારણે ડ્રેનેજ લાઈન ઉભરાવવાની વારંવાર સમ યા 
ઉપિ થત થાય છે. મા ંઅંગે વી.એમ.સી ના સપુર શક્કર મશીન વારા સાફ-સફાઈ કરાવી તેનો ખચર્ 
સમયાતંરે વડુા વારા ભોગવવામા ંઆવે છે. આ િવ તારના લોકોની રજુઆત મજુબ ઉપરોકત ૧૫૦ 
MM ડાયાની લગભગ ૬૦૦ મી. લાઈનને ૩૦૦ MM ડાયાની કરી કોપ રેશનની લાઈનમા ંજોડવામા ં
આવે તો ડ્રેનેજ ઉભરાવવાની સમ યાનુ ં િનરાકરણ થઈ શકે તેમ છે. તા તરમા ંઆ િવ તાર પૈકી 
ગોરવાનો િવ તાર વડોદરા મહાનગરપાિલકામા ંસમાિવ ટ થયેલ હોય આ ડ્રેનેજ લાઈનની કામગીરી 
વડોદરા મહાનગરપાિલકાને િડપોઝીટ વકર્ પેટે સ પી કામગીરી કરાવવા તથા તેઓ વારા જ રી સવેર્ 
કરી અંદાજીત ખચર્ જણા યેથી વી.એમ.સી મા ંતે ખચર્ જમા કરાવવાની મજુંરી અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ના 
સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ િવચારણા કરવામા ં
આવી તથા તે પર વે સવર્ સમંાતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
 
ઠરાવ ક્રમાકં (૨૫૮૧) : મો  ગોરવા તથા ઉંડેરા ની સોસાયટીઓમા ંડ્રેનેજ ઉભરાવવાની સમ યાના 
ઉકેલ માટે ૧૫૦ MM ડાયાની લગભગ ૬૦૦ મીટર ડ્રેનેજ લાઈન ૩૦૦ MM ડાયાની બદલવાની 
કામગીરી વડોદરા મહાનગરપાિલકા વારા કરાવી થનાર ખચર્ વડોદરા મહાનગરપાિલકામા ં જમા 
કરાવવા ઠરાવવામા ં આ ય ુ તથા તે અંગે આગળ કરવાની થતી તમામ કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય 
કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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મુ ા ન.ં (૨૩) :  વડુા િવ તારમા ં નગર રચના યોજના માથંી પસાર થતી કેનાલને ક્રોસ 

કરવા માટે કરવાના થતા બ્રીજ/સાયફન/કલવટર્ની કામગીરી બાબત. 
 

ઉપરોકત િવષય અ વયે વડુા િવ તારમા ં નગર રચના યોજનાઓના અમલીકરણના 
ભાગ પે ર તાઓની કામગીરી કરવામા ંઆવેલ છે. પરંત ુ િનમેટા ટી.પી. કીમ ન.ં ૧, ખાનપરુ-
અંકોિડયા ટી.પી. ૨, ખાનપરુ-સેવાસી ટી.પી. ૧, ભાયલી ટી.પી. ૫, બીલ ટી.પી. ૧ માથંી નમર્દાની 
િડ ટ્રી યટુરી કેનાલો પસાર થાય છે. મા ં િનયમોનસુાર  તે સમયે કેનાલ ક્રોસીંગ માટે હયાત 
ર તાઓ પર સાયફન બનેલ છે. પરંત ુ ટી.પી. કીમના ર તાઓનુ ં નેટવકર્ પાછળથી આવવાના 
કારણે ઘણી જગ્યાએ કેનાલ ક્રોસ કરવાની થાય છે. મા ંઆ કેનાલ ક્રોસ કરવા માટે સવર્ પ્રથમ 
સ.સ.ન.િન.લી. ની મજુંરી મેળવવાની થાય છે. તથા તેઓ વારા સચુ યા મજુબ 
નાળા/કલવટર્/બ્રીજ/સાયફન માટે સવેર્ કરાવી િડઝાઈન કરી ડી.પી.આર તૈયાર કરાવી 
સ.સ.ન.િન.લી. ને મજુંરી માટે મોકલી મજુંરી બાદ કામગીરી કરાવવાની થાય છે. આથી આગામી 
નાણાકીય વષર્મા ંઆ પ્રકારની કામગીરી કરાવવા માટે જ રી આગળની કાયર્વાહી કરવા અંગેનો 
મુ ો વડુા બોડર્ના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા 
િવગતવાર ચચાર્ િવચારણા કરવામા ંઆવી તથા તે પર વે સવર્ સમંાતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ં
આ ય.ુ 
 
ઠરાવ માકં (૨૫૮૨) : વડુા િવ તારમા ંનગર રચના યોજનાઓ માથંી પસાર થતી કેનાલને ક્રોસ 
કરવા જ િરયાત હોય યા,ં શક્ય હોય યા ંસાયફન બનાવવા અને સાયફન બનાવવા શક્ય ન હોય 
યા ંબ્રીજ/કલવટર્ બનાવવા S.S.N.L મા ંદરખા ત કરવી તથા તે મજુબ મજુંરી મેળવી ડી.પી.આર 
બનાવવા માટે વડુાના એ પેન ડ પ્રો કટ મેનેજમે ટ ક સલટ ટ પાસે કામગીરી કરાવવા સવાર્નુ ં
મતે ઠરાવવામા ંઆ ય ુ તથા તે અંગે આગળ કરવાની થતી તમામ કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય 
કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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મુ ા ન.ં (૨૪) :  મો  અટલાદરા ખાતે  EWS ૪૫૮ માધવનગર તથા ૨૬૬ કેશવનગર ના 

આવાસોના પનુ: વસન બાબત. 
 

માન. મખુ્યમતં્રી ી ના ૧૫ મુ ાના કાયર્ક્રમ અંતગર્ત વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ને 
આિથર્ક રીતે નબળા વગર્ના લોકો માટે આવાસો બનાવવા માટે લ યાકં આપવામા ંઆવેલ તે 
અ વયે મો  અટલાદરા સ. ન.ં ૪૮ ની જમીન મા ં૩૩ લોકમા ં૪૫૮ આવાસો તથા ૧૦ દુકાનો 
તથા મો  અટલાદરા સ. ન.ં ૧૧ અને ૧૪ ની જમીનમા ં ૧૯ લોકમા ં ૨૬૬ આવાસો તથા ૫ 
દુકાનોનુ ં આયોજન કરવામા ં આવેલ હત.ુ તા. ૨૮/૦૮/૨૦૧૩ ના રોજ સવારના પ્રથમ 
માધવનગરનો લોક ન.ં ૧૧ એકાએક તટુી પડેલ યારબાદ થોડીવાર મા ં લોક ન.ં ૧૦ પણ તટુી 
પડેલ મા ં કુલ ૧૧ યિક્તઓનુ ંઅવસાન થયેલ તે અ યવે પી.આઈ.એલ ૨૩૮/૨૦૧૩ વારા 
ગજુરાત હાઈકોટર્ મા ંકેસ દાખલ થયેલ નો ચકુાદો તા. ૩૦/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ આવેલ.  પર વે 
કુલ ૭૨૪ (૪૫૮ + ૨૬૬) આવાસો માથંી ૪૭૭ િનયિમત લાભાથીર્ઓ તથા ૨૪૬ િડફો ડર જાહરે 
કરવામા ંઆવેલ છે. સદર ૨૪૬ િડફો ડર માથંી આવાસ ન.ં ૧૧/૧૫૩ ના જય બહાદુર નેપાલી ના 
િપતા (કરણ બહાદુર), માતા (લ મીબેન બહાદુર), ભાભી (કોમલબેન બહાદુર) તથા તેમનો ભિત્રજો 
(હિરશ બહાદુર) નુ ં અવસાન થયેલ છે. તેઓ વારા માધવનગર આવાસ યોજનામા ં આવાસ 
વેચાણથી લીધેલ છે. તથા આવાસ ન.ં ૧૧/૧૪૭ િક્ર ણા પિઢયાર ના િપતા (નરેશભાઈ પિઢયાર) 
તથા માતા (સીતાબેન પિઢયાર) નુ ંપણ અવસાન થયેલ છે તેઓ વારા હ તા ભરવાના બાકી હોય 
િડફો ડર જાહરે કરેલ છે. તે પર વે તેઓ વારા િવનતંી કરેલ છે કે તેઓને સદર આવાસ યોજના મા ં
આવાસ આપવામા ંઆવે. તો તેઓને આવાસ આપવ ુ કે કેમ તે અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ના સવર્ 
સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ િવચારણા 
કરવામા ંઆવી તથા તે પર વે સવર્ સમંતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 

 
ઠરાવ ક્રમાકં (૨૫૮૩) : મો  અટલાદરા ખાતે EWS ૪૫૮ માધવનગર તથા ૨૬૬ કેશવનગર ના 
લાભાથીર્ઓ મળી કુલ ૭૨૪ લાભાથીર્ઓ પૈકી તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૪ (PIL 238/2013)  ના રોજ 
ગજુરાત હાઈ કોટર્ના ચકુાદા મજુબ િડફો ટર જાહરે થયેલ લાભાથીર્ઓને આવાસો ફાળવવાના થતા 
નથી. આથી માધવનગર હોનારતમા ંઅવસાન પામેલ પરંત ુડીફો ટર જાહરે થયેલ બે પિરવારના 
વારસદારો જય બહાદુર નેપાલી તથા િક્ર ણા પિઢયારની અરજી ગ્રાહય રાખી શકાય તેમ નથી તેમ 
સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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મુ ા ન.ં (૨૫): મો  હરણી ટી.પી. કીમ ન.ં ૨ મા ંસમાિવ ટ કેનાલની ઉપર ૩૦ મીટર રોડ 

બનાવવા માટે ટે ડર પ્રિક્રયા બાબત.   
 

વડુા વારા કરવામા ંઆવતા િવકાસના કામો અંતગર્ત હરણી ટી.પી. કીમ ન.ં ૨ મા ં
સમાિવ ટ કેનાલની ઉપર ૩૦ મીટર રોડ બનાવવા વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૩૬ મા ંરજુ થતા ઠરાવ 
ક્રમાકં ન.ં ૨૫૨૨ થી ર તો વડુા વારા બનાવવા ડી.પી.આર તૈયાર કરવા વડુાની ર તાની 
એ પેન ડ થયેલ એજ સીને સ પી ડી.પી.આર અને ટે ડર પ્રિક્રયા તૈયાર કરવા સધુીની કાયર્વાહી 
કરવા ઠરાવેલ છે.  પર વે વડુાની એ પેન ડ એજ સી જયેશ એ. દલાલ ને કામગીરી સ પતા 
તેઓ વારા સદર કામનો .૧,૦૧,૨૪,૨૭૩.૭૪/- નો ડી.પી.આર તૈયાર કરેલ તેના અંદાજને 
વડુાની ટી.એસ કમીટી વારા તા. ૨૯/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ તાિંત્રક મજુંરી પણ આપવામા ંઆવેલ 
છે. અને તે મજુબ ટે ડર પ્રિક્રયા હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. સદર બાબતે વડુા બોડર્ બેઠક ૨૩૮ ના 
ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં ૨૫૪૧ થી મજુંરી આપવામા ંઆવેલ છે.  

આ કામગીરીના ઈજારદાર નક્કી કરવા ઓનલાઈન ટે ડરીંગ થી ભાવો મગંાવેલ હતા. 
મા ંઆવેલ બે ટે ડરોની ટેકનીકલ બીડ તા. ૨૩/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ ખોલવામા ંઆવેલ. મા ં

કુલ ૨ (બે) એજ સીઓની બીડ પી.એમ.સી મારફત ચકાસણી કરી બ ે એજ સીને ક્વોલીફાઈ 
કરવામા ંઆવેલ હોઈ પ્રાઈઝબીડ તા. ૨૮/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ ખોલવામા ંઆવેલ મા ંMs. D. 
B. Patel. ની ઓફર ઓછી આવેલ છે. સદર L1 નો ભાવ 7.16% Above  હોવાથી પ્રથમ મખુ્ય 
કારોબારી અિધકારી ી કક્ષાએ તથા યારબાદ ચેરમેન ી કક્ષાએ ભાવ બાબતે વાટાઘાટો કરતા 
તેઓ વારા એસ.ટી.મેટ ભાવ થી કામગીરી કરવા માટેની સમંિત દાખવેલ હતી. તે મજુબ તા. 
૧૧/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ ટે ડર કિમટી સમક્ષ રજુ કરતા ટે ડર કમીટી વારા L1 વારા સમંિત 
આપેલ ઓફર મજુબ અંદાજીત ભાવથી કામગીરી સ પવા િનણર્ય કરેલ છે આ િવ તાર તા. 
૦૫/૦૨/૨૦૧૯ ના જાહરેનામાથી વડોદરા મહાનગરપાિલકામા ંભળેલ છે. પરંત ુઆ અગાઉનો 
જાહરેિહતનો પ્ર  હોય તથા ટે ડર પ્રિક્રયાની કામગીરી પણુર્ થયેલ હોઈ L1 ને કામગીરી સ પવા 
જાણ કરી EMD ભરપાઈ કરી એગ્રીમે ટ કરવા જણાવેલ છે.  મજુબ થયેલ કામગીરીને બહાલી 
આપવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર 
ચચાર્ િવચારણા કરવામા ંઆવી તથા તે પર વે સવર્ સમંાતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
 
ઠરાવ માકં: (૨૫૮૪) હરણી ટી.પી. કીમ ન.ં ૨ મા ંસમાિવ ટ કેનાલની ઉપર ૩૦ મીટર રોડ 
બનાવવા માટે ટે ડર પ્રિક્રયાથી નક્કી થયેલ ઈજારદાર ી (L1) માટે કરવામા ંઆવેલ તમામ 
કાયર્વાહીને સવાર્નમુતે બહાલી આપવામા ં આવી તથા આ કામગીરી સ પવા કરવાની થતી 
આગળની કાયર્વાહીની તમામ સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ં
આ યુ.ં 
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મુ ા ન.ં (૨૬): મો  બીલ – ચાપડ ખાતે સિૂચત નગર રચના યોજના ન.ં-૨૭ એ (બીલ), 

૨૭/બી(બીલ) ૨૭/સી (ચાપડ), ૨૭/ડી (ચાપડ) તેમજ મસુ ા પ નગર 
રચના યોજનાન.ં ૨૪/એ, નગર રચના યોજનાન.ં૨૪/બી (ક વે શન સે ટર) 
ને અિધિનયમની કલમ-૪૧(૧) હઠેળ પરામશર્ મેળવવા બાબત. 

 

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળના પિ મ ભાગમા ં સમીયાલા-બીલ ગામને અડીને 
આવેલ નગર રચના યોજના ન.ં૧ (બીલ) તથા નગર રચના યોજના ન.ં૨૧ (સમીયાલા-બીલ) 
િસવાયનો બીલનો િવ તાર તથા ચાપડ આખા ગામના િવ તારમા ંનગર રચના યોજના બનાવવા 
વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં૨૩૪, તા.૧૩-૧૦-૨૦૧૭ ના ઠરાવ નબંર (૨૪૫૩) થી ઠરાવવામા ંઆવેલ, 
સિૂચત નગર રચના યોજના ન.ં૨૭ (બીલ-ચાપડ)ની અિધિનયમની કલમ-૪૧(૧) હઠેળ મખુ્ય 
નગર િનયોજક ી, ગજુરાત રાજય ગાધંીનગરનો હદ પરામર્શ મેળવવા અતે્રની કચેરીના પત્ર 
ન.ંયડુીએ/ લાન-૪/૨૦૨/૨૦૧૭, તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૭ થી દરખા ત પાઠવવામા ંઆવેલ સદર 
દરખા તને મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત ગાધંીનગરે તેઓ ીની કચેરીના પત્ર 
ન.ંનરયો/ન.ં૨૭ (બીલ-ચાપડ) ૪૧(૧)/પરામર્શ/ વડોદરા/દ.ગ.ુ/૪૩૧, તા.૨૪-૧-૧૮ થી 
સિૂચત નગર રચના યોજના ન.ં૨૭ (બીલ-ચાપડ) ની દિક્ષણે સમાિવ ટ થતી પ્રિતબિંધત 
િવ તાર-૧ ની જમીનમા ંથયેલ ક ટુર સવેર્ના આધારે ડુબાણમા ંન જતી હોય તેવી જમીનોને 
રહણેાકં ઝોન આર-૩ મા ંઅિધિનયમની કલમ-૧૯ હઠેળ ફેરફાર કરાવી, ડુબમા ંજતી જમીનો અંગે 
િસંચાઇ િવભાગ માથંી માિહતી મેળ યા બાદ ઝોનફેર કરીને આ જમીન પરુતી વેરીડ યોજના 
બનાવવાની થાય, હાલમા ંબનાવવામા ંઆવનારી યોજનામા ંઆ જમીન માટે યથાવત િ થતી 
જાળવવાની શરતે હદ પરામર્શ આપવામા ંઆવેલ, ડુબમા ં જતી જમીનોની હદ નક્કી કરવા 
બાબતે અતે્રથી કાયર્પાલક ઇજનેર ી, વડોદરા િસંચાઇ િવભાગનો અિભપ્રાય મેળવવા 
તા.૩૦/૧/૨૦૧૮ થી િવભાગીય નકશા તથા ક ટુરમેપ સિહત દરખા ત પાઠવવામા ંઆવેલ તથા 
બ  પણ સપંકર્ કરવામા ંઆવતા ંકાયર્પાલક ઇજનેર ી વડોદરા િસંચાઇ િવભાગ ારા તેઓ ીની 
કચેરીના પત્ર ન.ં વિસંિવ/પીબી-૨/વડુા/નરયો-૨૭/બીલ-ચાપડ/૧૬૦૦/અને ૨૦૧૮, 
તા.૧૫/૦૫/૨૦૧૮ થી નગર રચના યોજના ન.ં૨૭ (બીલ-ચાપડ) ની દિક્ષણે સમાિવ ટ થતી 
પ્રિતબિંધત િવ તાર-૧ ની જમીનો પૈિકનો સભંિવત ડુબમા ંજતો િવ તાર તેની હદ નક્કી કરી 
અહવેાલ / અિભપ્રાય આપી શકાય તેમ નથી તેમ જણાવવામા ંઆવેલ. થી ડુબમા ં જતી 
જમીનની હદ નક્કી કરવામા ંસમય યિતત થાય તેમ હોય તેમજ હાલમા ંથઇ રહલે ઝડપી 
િવકાસને યાને લઇ, મખુ્ય નગર િનયોજક ીએ આપેલ પરામર્શ મજુબ યોજનાનુ ં કુલ કે્ષત્રફળ 
અંદા  ૧૧૦૦ હકેટરને ચાર સિૂચત નગર રચના યોજના – ૨૭/એ (બીલ) કે્ષ-૩૨૪.૦ હકેટર 
૨૭/બી કે્ષ.૨૭૮.૦ હકેટર, ૨૭/સી (ચાપડ) કે્ષ.૨૩૬.૦ હકેટર ૨૭/ડી કે્ષ.૧૯૬.૦ હકેટર એમ કુલ 
ચાર સિૂચત નગર રચના યોજનાઓમા ં િવભાજીત કરી મખુ્ય નગર િનયોજક ીને દરખા ત 
પાઠવવામા ંઆવતા ં મખુ્ય નગર િનયોજક ીએ તેઓ ીની કચેરીના તા.૧૮-૧-૧૯ ના પત્રથી 
અગાઉ તેઓ ીની કચેરીના તા.૨૪/૦૧/૧૮ ના પત્રથી આપેલ હદ પરામર્શ મજુબ કાયર્વાહી 
હાથ ધરવા જણાવેલ છે, અગાઉ આપેલ હદ પરામર્શ મજુબ યોજના બનાવવામા ંખબુ સમય 
યિથત થાય તેમ છે તેમજ જમીન માિલકો અને મળુખડંની સખં્યા ખબુ જ વધ ુહોઇ કાયદાિક 
પ્ર ો ઉપિ થત થાય તેમ હોય પ્રિતબધંીત િવ તાર ૧ ની જમીનોને બાદ કરી બાકી રહતેી 
નકશામા ંદશાર્વેલ જમીનોમા ંસિૂચત નગર રચના યોજના ન.ં૨૭ (બીલ-ચાપડ)ને સિૂચત નગર 
રચના યોજના, ૨૭/એ, ૨૭/બી, ૨૭/સી, ૨૭/ડી એમ ચાર ભાગમા ંવહચેવા તેમજ સિૂચત 
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નગર રચના યોજના ન.ં૨૪ (ક વે શન સે ટર) ને મખુ્ય નગર િનયોજક ીએ તેઓ ીની કચેરીના 
પત્ર ન.ંનરયો/ન.ં૨૪ ક વે શન સે ટર (ગોકળપરુા-રાયપરુા-ભાયલી-મહાપરુા-સેવાસી-ખાનપરુ-
અંકોડીયા)/પરામશર્/વડોદરા /દ.ગ.ુ/ ૪૪૪, તા.૨૪/૧/૧૮ થી શરતી પરામશર્ આપેલ છે, નુ ં
અંદા  કે્ષત્રફળ ૧૨૨૦.૦૦ હકેટર છે. મળૂખડંોની સખં્યા ખબૂ જ વધુ ંહોય, વધ ુગામોના સીમાડા 
ભેગા થતા હોય અંિતમખડંોની ફાળવણી એક બીજા ગામમા ંથવાની શકયતાના કારણે તથા રેકડર્ 
િનભાવણી દુર તીના પ્ર ો ઉપિ થત થાય તેમ હોય તે સજંોગોમા ંમસુ ા પ નગર રચના યોજના 
ન.ં૨૪ (ક વે શન સે ટર) સિૂચત નગર રચના યોજના ન.ં૨૪/એ (અંકોડીયા-ખાનપરુ-મહાપરુા-
સેવાસી) કે્ષ.૬૦૧.૦૦ હકેટર તેમજ સિૂચત નગર રચના યોજના ન.ં૨૪/બી 
(ભાયલી,રાયપરુા,ગોકળપરુા) કે્ષ.૬૨૪.૦ હકેટર એ બે ભાગમા ંવહચેી. અિધિનયમની કલમ-૪૧ 
(૧) હઠેળ મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગરનો પરામર્શ મેળવવા ચચાર્ 
િવચારણા તથા િનણર્ય કરવા અંગે િવ તતૃ ચચાર્ િવચારણા અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  
 
ઠરાવ માકં (૨૫૮૫): મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨૭ (બીલ-ચાપડ) ને િવભાજન કરી 
મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨૭/એ (બીલ), ૨૭/બી (બીલ), ૨૭/સી (ચાપડ), ૨૭/ડી 
(ચાપડ) કરવા બાબતે િવ તતૃ ચચાર્ કરવામા ં આવી ચચાર્ના અંતે ઠરાવવામા ં આ યુ ં કે 
પ્રિતબિંધત િવ તાર-૧ ની સમાતંર ૬૦.૦ મી. િવકાસ યોજનાના ર તાથી આશરે ૫૦૦.૦૦ મી 
જમીનો સિૂચત નગર રચના યોજના ન.ં ૨૭/ડી માટે હાલ પરુતી બાકાત રાખી બાિકની રહણેાકં 
ઝોન વાળી જમીનોમા ંસિૂચત નગર રચના યોજના ન.ં ૨૭/એ, ૨૭/બી, ૨૭/સી,  અિધિનયમની 
કલમ-૪૧ (૧) હઠેળ હદ પરામશર્ મેળવવા દરખા ત પાઠવવી, મખુ્ય નગર િનયોજક ી ારા હદ 
પરામશર્ આ યેથી યોજનાઓનો ઇરાદો જાહરે કરવાની સ ા અ યક્ષ ી વડુાને સપુ્રત કરવા 
સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨૪/એ (ક વે શન સે ટર) (અંકોડીયા-ખાનપરુ-
મહાપરુા-સેવાસી) તથા મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨૪/બી (ક વે શન સે ટર) (ભાયલી-
ગોકળપરુા-રાયપરુા) બનાવવા અંગે મખુ્ય નગર િનયોજક ી, ગજુરાત રાજય ગાધંીનગર ારા 
અિધિનયમની કલમ-૪૧(૧) હઠેળ તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૯ થી પરામશર્ આપેલ હોય ફેર પરામશર્ 
અથેર્ ન પાઠવતા મખુ્ય નગર િનયોજક ી, ગજુરાત રાજય ગાધંીનગર ારા અિધિનયમની કલમ-
૪૧(૧) હઠેળ આપેલ પરામશર્મા ં દશાર્વેલ હદો તથા તેમા ં દશાર્વેલ શરતોને આિધન સિૂચત 
મસુ ા પ નગર રચના યોજના   બનાવવાનો ઇરાદો જાહરે કરવાનુ ંસવાર્નમુતે નક્કી કરવામા ં
આ યુ ં તથા આ અંગે આગળ કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહી અંગેની સ ા મખુ્ય કારોબારી 
અિધકારી ી વડુાને સપુ્રત કરવામા ંઆવી. 
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મુ ા ન.ં (૨૭): િવષય: સરકાર ીના શહરેી િવકાસ અને શહરેી ગહૃ િનમાર્ણ િવભાગના 

તા.૧૫-૦૧-૨૦૧૯ ના જાહરેનામા ક્રમાકં જીએચ/વી/૫ ઓફ 
૨૦૧૯/ઇડીબી-૧૦૨૦૧૬-૩૬૨૯-લ તથા તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૯ રોજના હકુમ 
ક્રમાકં ઇડીબી-૧૦૨૦૧૬-૩૬૨૯-લ ને અમલ કરવા બાબત. 

 

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારમા ંિવકાસ પરવાનગી અથેર્ રજુ થતા પ્રકરણોમા ં
સરકાર ીના શહરેી િવકાસ અને શહરેી ગહૃ િનમાર્ણ િવભાગ સિચવાલય ગાધંીનગરના 
તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૭ ના જાહરેનામા ક્રમાકં જીએચ/વી/૨૬૯/ઓફ-૨૦૧૭/ઇડીબી-૧૦૨૦૧૬-
૩૬૨૯-લ થી કો પ્રીહે સીવ જનરલ ડેવલપમે ટ કંટ્રોલ રેગ્યલેુશન (સી.જી.ડી.સી.આર.) અમલમા ં
આવેલ મા ં સમયાતંરે સધુારાઓ થઇ હાલમા ં સરકાર ીના શહરેી િવકાસ અને શહરેી ગહૃ 
િનમાર્ણ િવભાગના તા.૧૫-૦૧-૨૦૧૯ ના જાહરેનામા ક્રમાકં જીએચ/વી/૫ ઓફ ૨૦૧૯/ઇડીબી-
૧૦૨૦૧૬-૩૬૨૯-લ તથા તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૯ રોજના હકુમ ક્રમાકં ઇડીબી-૧૦૨૦૧૬-૩૬૨૯-લ 
થી સદર (સી.જી.ડી.સી.આર.) ને અમલ કરવા હકુમ કરેલ છે.  અ વયે સી.જી.ડી.સી.આર.નો 
અમલ ચાલ ુકરેલ છે,  વડુા બોડર્ના સ ય સમક્ષ જાણ કરવા અંગે િવ તતૃ ચચાર્ િવચારણા અંતે 
નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  

 
ઠરાવ માકં ( ૨૫૮૬ ) વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારમા ંિવકાસ પરવાનગી અથેર્ રજુ 
થતા પ્રકરણોમા ં સરકાર ીના ારા જાહરેનામા ક્રમાકં જીએચ/વી/૫ ઓફ-૨૦૧૯/ઇડીબી-
૧૦૨૦૧૬-૩૬૨૯-લ તથા તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૯ રોજના હકુમ ક્રમાકં ઇડીબી-૧૦૨૦૧૬-૩૬૨૯-લ 
થી સદર (સી.જી.ડી.સી.આર.) ને અમલ કરવા વડુા બોડર્ના સવર્ સ યો સમક્ષ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  
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મુ ા ન.ં (૨૮): િવષય: શહરેી િવકાસ અને શહરેી ગહૃિનમાર્ણ િવભાગના તા.૦૫/૦૨/૨૦૧૯ 

ના રોજના જાહરેનામા ક્રમાકં KV/26/2019/VMN/902016/2275/P થી 
(પિરિશ ટ-૪) વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની હદમા ં પરંત ુ વડોદરા 
મહાનગર સેવા સદનના હદ િવ તારની બહારના “Outgrowth Area” ને 
વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના હદ િવ તારમા ંસમાવેશ થવાથી વડોદરા 
મહાનગર સેવા સદનને સ ાસ પણી કરવા બાબત. 

  

    સરકાર ીના શહરેી િવકાસ અને શહરેી ગહૃિનમાર્ણ િવભાગના તા.૦૫/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજના 
જાહરેનામા ક્રમાકં KV/26/2019/VMN/902016/2275/P થી (પિરિશ ટ-૪) વડોદરા શહરેી 
િવકાસ સ ામડંળની હદમા ં પરંત ુ વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના હદ િવ તારની બહારના 
“Outgrowth Area” તરીકે ઓળખાતા નીચે જણાવેલ છ ગામોના બાકી રહી ગયેલા તમામ રેવ ય ુ
િવ તારોને વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના હદ િવ તારમા ં ભેળવવા સા  વડોદરા મહાનગર 
સેવાસદનની હદ વધારવામા ંઆવેલ છે. ના નકશાની નકલ આ સાથે સામેલ રાખેલ છે.  
અન ુ
ન.ં 

ગામનુ ંનામ વડુા હ તક કાયર્વાહી હઠેળના દફતરે કરેલ પ્રકરણો િસવાયના 
પ્રકરણોની સખં્યા 

િવકાસ 
પરવાનગી 

લી થ ચેક 
પ્રમાણપત્ર 

ઓ પુ સી પ્રમાણપત્ર 

(૧)  ગોરવા  ૧ ૧ ૧ 
(૨) હરણી અને દરજીપરુા ૧   
(૩) સમા ૧   
(૪) તરસાલી ૨   
(૫) બાપોદ -   
(૬) કલાલી ૧૦ ૨ ૧ 
 કુલ ૧૫ ૩ ૨ 

થી ઉકત ગામોની િ થત થતી જમીનો હાલમા ં કેટલીક જમીનોમા ંનગર રચના યોજના 
િવ તારમા ં િ થત થયેલ છે અને કેટલીક જમીનો નોન ટી.પી. િવ તારમા ં િ થત થાય છે.તેમજ 
કેટલીક નગર રચના યોજનાઓ નગર રચના અિધકારી ી હ તક આખરી થવાની કાયર્વાહી  
હઠેળ છે.  

તદઉપરાતં ઉકત ગામની જમીનોમા ંઉપર દશાર્ યાનસુારના િવિવધ િવકાસ પરવાનગી 
લી થ ચેક પ્રમાણપત્ર અને ઓ પુ સી પ્રમાણપત્ર મેળવવા સા  વડોદરા શહરેી િવકાસ 
સ ામડંળની કચેરી ખાતે મજૂંરી આપવા અંગેની કાયર્વાહી હઠેળ / પ્રગિત હઠેળ છે. થી િવિવધ 
અરજદાર ીઓ / િમલકતધારકો / ડેવલોપસર્ને ઉક્ત િવકાસ પરવાનગીના પ્રકરણોમા ંમુ કેલી ન 
પડે તે હતેથુી બોડર્ સમક્ષ ઓનલાઇન ડેવલપમે ટ પરમીશન અને ઓફલાઇન ડેવલપમે ટ 
પરમીશનની કામગીરી સરળતાથી ચાલી શકે તે માટે હાલના િવકાસ પરવાનગીના ચાલ ુ
પ્રકરણોએ જ રી કાયર્રીિતને અનસુરવા અને ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ 
અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ-૧૮ (૧) થી પછીની તમામ જોગવાઇઓની અને િનયમો-૧૯૭૯ ની 
જોગવાઇઓ અનસુારની િવકાસ પરવાનગી આપવાની, તથા િબન-અિધકૃત િવકાસ કામો / 
દબાણો દૂર કરવા, િવકાસ કામો કરવા, નગર રચના યોજના અને િવકાસ યોજનાના અમલીકરણ 
કરવા સિહતની તમામ સ ાઓ યિુનિસપલ કિમ ર ી, વડોદરા મહાનગર સેવાસદનને સપુ્રત 
કરવા બાબતે જ રી અંગે િવ તતૃ ચચાર્ િવચારણા અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  
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ઠરાવ માકં (૨૫૮૭): શહરેી િવકાસ અને શહરેી ગહૃ િનમાર્ણ િવભાગના તા. ૦૫/૦૨/૧૯ ના 
રોજના જાહરેનામા ક્રમાકં KV/26/2019/VMN/902016/2275/P થી વડોદરા શહરેી િવકાસ 
સ ામડંળની હદમા ંપરંત ુવી.એમ.સી.ના હદ િવ તારની બહારના “Out growth area” ને વડોદરા 
મહાનગર સેવાસદનના હદ િવ તારમા ંસમાવેશ થવાથી વી.એમ.સી ને સ ાસ પણી કરવા બાબતે 
વડુા બોડર્ના સવર્ સ યો સમક્ષ િવ તતૃ ચચાર્ કરવામા ંઆવી, તેમા ંહાલમા ંવડુા ખાતે આપેલ 
િવકાસ પરવાનગીના તમામ પ્રકરણો  તે િ થિતએ વી.એમ.સી ને સપુ્રત કરવાનુ ંઠરાવવામા ં
આ યુ.ં   
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મુ ા ન.ં (૨૯): વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની પ્રવતર્માન િવકાસ યોજના ગજુરાત નગર 
આયોજન અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ-૨૧ હઠેળ પનુરાવિતર્ત 
કરવા તથા નગર રચના યોજનાઓનુ ંઆયોજન કરવાના ંકામે સેવાઓ લેવા બાબત. 

ગજુરાત નગર આયોજન અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ-૧૭ હઠેળ મજુંર કરાયેલ 
અને અ યારે હાલમા ંઅમલી ીિતય પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજના સરકાર ી ારા તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૨ થી 
મજુંર કરવામા ંઆવેલ. ને તતૃીય પનુરાવિતર્ત કરવાનુ ંવડુાની તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૮ ની બોડર્ બેઠક ૨૩૮ 
ઠરાવ ક્રમાકંન.ં૨૨૫૬ થી ઠરાવવામા ંઆવેલ છે. તેમજ વડુા ારા લગભગ ૮૦૦૦ હકેટર િવ તારમા ંનગર 
રચના યોજનાઓનુ ંઆયોજન કરવાની કામગીરી ચાલમુા ંછે.  

વડુાની તતૃીય પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજના તેમજ સિૂચત નગર રચના યોજનાઓ બનાવવાની 
કામગીરી સમયમયાર્દામા ંઝડપથી અને સારી રીતે પણૂર્ કરવાની રહ ે છે. આ િવકાસ યોજનામા ં િવિવધ 
પ્રકારના બધા જ સેકટર વા કે ફે્રઇટ કોરીડોર, બલુેટ ટે્રન, આઇ.ટી.હબ, રીંગરોડસ, િવગેરેના કો પેટને 
આવરી લેવાના થાય છે. તેમજ પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજના તૈયાર કરવાની સમગ્ર કામગીરી 
જી.આઇ.એસ. સોફટવેરમા ં કરવાની થાય છે.  માટે હાલમા ંવડુામા ંજી.આઇ.એસ. જાણકાર યિક્તઓ 
ઉપલ ધ નથી. હાલમા ંવડુાની મજૂંર જગ્યાઓની િવગતો નીચે મજુબ છે.  
ક્રમ હો ો વડુાની કુલ મજુંર જગ્યાઓ હાલમા ંભરાયેલ જગ્યાઓ 
(૧)  જુિનયર નગર િનયોજક ૬ ૪ 
(૨)  લાનીંગ આસી ટ ટ ૧૬ ૨ 
(૩) ઓટોકેડ ઓપરેટર - - 
(૪) કો યટુર ઓપરેટર ૮ ૦ 

  વડુાની તતૃીય પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજના તેમજ સિૂચત નગર રચના યોજનાઓ 
બનાવવાની કામગીરી માટે વડુામા ંજી.આઇ.એસ. જાણકાર યિક્તઓ તેમજ અ ય ઉ ચ/ખાસ 
ક�શ ય ધરાવતી યિક્તઓની તાકીદી જ રીયાત હોઇ નીચે દશાર્વેલ િવગતેનુ ં ડી.પી./ટી.પી. 
યિુનટ બનાવી સેવા લેવાનુ ંઅિનવાયર્ જણાય છે: 

ક્રમ હો ો સખં્યા શૈક્ષિણક લાયકાત 

વડુામા ંસિૂચત 
પગાર 

(હગંામી)  
( િપયામા)ં 

પગાર (ઔડા/સડુા) 
( િપયામા)ં 

િનમણ ૂં
ક્ની 
સિૂચત 
પ િત 

૧ 
અબર્ન 
લાનર 

૫  

B.Arch or BE Civil with post 
graduation in urban & Regional 

Planning. 
Preference shall be given to 

candidate having knowledge GIS. 

૩૫૦૦૦ 

૩૯૧૩૧ 
(૧/૧૦/૨૦૧૮ ની 
િ થિતએ) 

૧૧ 
મિહનાના 
કરાર 

આધાિરત 

૩૦૦૦૦  
(૨૦૧૪ ની 
િ થિતએ) 

૨ 
જી.આઇ.એસ 
એનાલી ટ 

૨ 

Masters in Geomatics or 
Geography or 

PG Diploma in remote sensing and 
GIS. 

Preference shall be given to 
candidate having knowledge of 

Autocad. 

૩૦૭૫૦ 

૩૦૭૪૬(૧/૧૦/૨
૦૧૮ ની િ થિતએ) 

૨૦૦૦૦ 
(૨૦૧૪ ની 
િ થિતએ) 

૩ 
જી.આઇ.એસ
ઓપરેટર 

૨ 

Certificate course in GIS. 
Preference shall be given to 

candidate having knowledge of 
Autocad. 

૨૦૦૦૦ 

- 
૧૫૦૦૦  
(૨૦૧૪ ની 
િ થિતએ) 
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૪ 
લાનીંગ 
આસી ટ ટ 

૧૦ 

B.Arch or BE Civil 
Preference shall be given to 

candidate having knowledge of 
Autocad and Gujarati-English 

Typing. 

૧૮૪૮૦ 

૧૮૪૮૦(૧/૧૦/૨
૦૧૮ ની િ થિતએ) 

હાલમા ં
વડુાની 
આઉટ 
સોિસર્ંગ 
એજ સી 
મારફત 

- 

૫ 
ઓટોકેડ 
ઓપરેટર 

૫ 
Diploma in Architecture or       

Diploma in Civil 
૧૬૦૦૦ 

૧૬૦૭૨(૧/૧૦/૨
૦૧૮ ની િ થિતએ) 
- 

૬ 
કો યટુર 
ઓપરેટર 

૫ હાલમા ંવડુાની અમલી પ િત મજુબ 

સરુત શહરેી િવકાસ સ ામડંળની પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજના-૨૦૧૪ તૈયાર કરવાના કામે 
સેવાઓ લેવા બાબતે સરુત શહરેી િવકાસ સ ામડંળમા ંપણ યિુનટની રચના કરવામા ંઆવેલ 
ના ઠરાવની નકલ આ સાથે સામેલ છે.  

 ઉપરોક્ત િવગતો યાને લઇ વડુાની તતૃીય પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજના તેમજ નગર 
રચના યોજના બનાવવાની કામગીરી માટે ઉપર મજુબનુ ં યિુનટ બનાવવા અને તે અંગે 
કમર્ચારીઓની સેવા લેવા અંગે વડુાના બોડર્ બેઠકના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા અથેર્ 
સાદર રજુ.   

ઠરાવ માકં (૨૫૮૮): વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની સરકાર ી ારા ગજુરાત નગર 
આયોજન અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ-૧૭ હઠેળ તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૨ થી 
મજુંર કરવામા ંઆવેલ હાલમા ંઅમલી િ તીય પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજનાને તતૃીય પનુરાવિતર્ત 
કરવાની કામગીરી તેમજ ૮૦૦૦ હકેટર િવ તારમા ં નગર રચના યોજનાઓનુ ંઆયોજન કરી 
તૈયાર કરવાની કામગીરી સમયમયાર્દામા ંઝડપથી અને સારી રીતે જી.આઇ.એસ. સોફટવેરમા ં
પણૂર્ કરવાની રહતેી હોઇ તેમજ આ િવકાસ યોજનામા ં િવિવધ પ્રકારના બધા જ સેકટર વા કે 
ફે્રઇટ કોરીડોર, બલેુટ ટે્રન, આઇ.ટી.હબ, રીંગરોડસ, િવગેરેના કો પેટને આવરી લેવાની બાબત 
અને જી.આઇ.એસ. જાણકાર યિક્તઓ તેમજ અ ય ખાસ ક�શ ય ધરાવતી યિક્તઓની તાકીદી 
જ રીયાતને યાને લઇ વડુાના બોડર્ બેઠકના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણાના અંતે 
મુ ામા ં દશાર્વેલ િવગતેનુ ં ડી.પી./ટી.પી. યિુનટ બનાવવાન ુઅને તે પૈકી ક્રમાકં (૧) થી (૪) 
જગ્યાઓને ત ન હગંામી ધોરણે એટલે કે ૧૧ મિહનાના કરાર આધાિરત તથા ક્રમાકં (૫) અને 
(૬) ને હાલમા ંવડુાની અમલી પ િત મજુબ એટલે કે આઉટ સોિસર્ંગ એજ સી મારફત ભરવાનુ ં
ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ તેમજ  તેઓની સેવા લેવા માટે પસદંગી કિમટી બનાવવાનુ ંઅને આ અંગેની 
સઘળી કાયર્વાહી કરવા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સ પવાનુ ંઠરાવવામા ંઆ ય.ુ     
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મુ ા ન.ં (૩૦): વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની મજુંર + અમલી િવકાસ યોજના મજુબના 
૪૦.૦૦ મી. પહોળા સિુચત ડી.પી. ર તાની પહોળાઈ ૭૫.૦૦ મીટર કરવાથી 
મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૧ (અંકોડીયા) ની નગર રચના 
અિધકારી ીએ અતે્ર પાઠવેલ કામ ચલાઉ પનુ: રચના યોજનાની દરખા તો 
પર વે ઉક્ત ર તા રેષાની અસર થવાથી પનુ: કામચલાઉ દરખા ત તૈયાર 
કરીને પરામશર્ મેળવવા બાબત.

 

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની મજૂંર અમલી િવકાસ યોજના મજુબના ૪૦.૦ મીટર 
પહોળા સિૂચત વરણામા થી ધનોરા ગામ સધુીના ર તારેષાની પહોળાઇ વધારીને ૭૫.૦ મીટરની 
કરવા સા  વડુાની અગાઉ તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ મળેલ ૨૩૪ મી બોડર્ બેઠકના ઠરાવ ક્રમાકં 
૨૪૬૦ થી ઠરાવવામા ંઆવેલ હત ુ.ં સદરહુ ં૭૫.૦ મીટર પહોળાઇની સિૂચત ર તારેષાની અસર આ 
સાથે સામેલ રાખેલ િવકાસ યોજનાના પાટર્- લાન તેમજ સરકાર ી ારા મજુંર કરાયેલી અને હાલમા ં
નગર રચના અિધકારી હ તક કામચલાઉ પનુ:રચનાની કામગીરી સા  કાયર્વાહી હઠેળની નગર રચના 
યોજના નબંર-૧ (અંકોડીયા) મા ં તથા તેને લાગ ુ સમાિવ ટ થતા મો  – અંકોડીયાના લોક/ 
રે.સ.ન.ં૭૧,૭૩, ૭૫, ૭૮, ૭૬, ૩૫, ૩૪, ૮૪, ૮૩, ૮૮, ૮૯, ૯૦, ૯૨, ૮૫, ૯૭, ૯૮, ૯૭, ૯૬ િવગેરે 
તેમજ મો  ખાનપરુ ગામની નોન ટી.પી. િવ તારની જમીનોને સદરહુ ં૭૫.૦૦ મીટર પહોળો સિુચત 
ર તાની અસર થતી હોવાથી સ ામડંળ ારા મો  ખાનપરુના લોક ન.ં ૧૦૮ ની જમીનમા ં
આપવામા ં આવેલ રહણેાકં હતેનુા ટેનામે ટસ પૈકી અસર પામતા લી થ સધુી થયેલ િવકાસ 
કામોવાળા મકાનો પરુતી િવકાસ પરવાનગી ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ-
૧૯૭૬ તથા િનયમો ૧૯૭૯ ની જોગવાઈઓ પર વે કલમ ૩૩(૧) ની જોગવાઈ હઠેળ શ  કરેલ 
િવકાસ કામ અતે્રના તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજના હુકમ ક્રમાકં યડુીએ/ લાન-૬/૯૧/૨૦૧૯ થી 
થિગત કરવામા ંઆવેલ છે. ની નકલ આ સાથે (પિરિશ ટ-૫) તરીકે સામેલ કરેલ છે. 

 વધમુા ં નગર રચના અિધકારી ી, નગર રચના યોજના ન.ં ૧ (અંકોડીયા) ારા તૈયાર 
કરવામા ંઅવેલ કામચલાઉ પનુ: રચના યોજનાની દરખા તો ઉપર વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ 
પાસેથી ર તા + રીઝવેર્શન સા  તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજના તેઓના પત્ર ક્રમાકં નરયો/વડોદરા 
ન.ં ૧/અંકોડીયા/કા.પ.ુ/૫૯૯૦ થી પરામશર્ માગેંલ છે. પરંત ુસદરહુ ંનગર રચના યોજના ન.ં ૧ 
(અંકોડીયા) માથંી પસાર થતા સિુચત ૪૫.૦૦ મી.ના ર તારેખાને બદલે ૭૫.૦ મી. પહોળાઈની ર તા 
રેષા થવાના કારણોસર સદરહુ ં નગર રચના યોજનામાનંી જમીનોને અસર થતી હોઈ, ઉક્ત 
કામચલાઉ પનુ: રચના યોજનાની દરખા ત પર વે આયોજનની દૃ ટીએ અને કાયદાકીય જોગવાઈઓ 
અનસુાર ફેરફાર કરવા પડે તેમ હોવાથી સમગ્ર કામચલાઉ પનુ: રચના યોજનાની સિુચત દરખા તો 
પર વે અતે્રથી અિભપ્રાય હાલમા ંઆપી શકાય તેમ ન હોવાથી તદઅનસુાર અિભપ્રાય નગર રચના 
અિધકારી ીને પાઠવી આપવા અંગેની સ ા માનનીય મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા 
સા . જ રી અંગે િવ તતૃ ચચાર્ િવચારણા અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  

 

ઠરાવ માકં (૨૫૮૯): વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની મજુંર અમલી િ તીય પનુરાવિતર્ત િવકાસ 
યોજનામા ંસચૂવેલ ૪૦.૦૦ મી પહોળાઇના ર તાને ૭૫.૦૦ મી પહોળાઇનો સચુવવાથી મસુ ા પ 
નગર રચના યોજના ન.ં૧ (અંકોડીયા) માટે નગર રચના અિધકારી ીએ સ ામડંળના અંિતમખડંો 
તથા સિૂચત ર તાઓના પરામશર્ અથેર્ અતે્ર પાઠવેલ કામચલાઉ પનુ:રચનાની દરખા તોમા ં ફેરફાર 
કરવાનો થતો હોઇ સિૂચત ૭૫.૦૦ મી ના ર તારેષાની દરખા તો મજુબ દરખા તો તૈયાર કરવા નગર 
રચના અિધકારી ીને જણાવવા ઠરાવવામા ંઆ યુ ંતથા સિૂચત ૭૫.૦૦ મી ના ર તાની અસર દશાર્વી 
કામ ચલાઉ પનુ: રચનાની દરખા તને અનમુોદન આપવાની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને 
વડુાને સપુ્રત કરવામા ંઆવી. 
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અ યક્ષ થાનેથી 
મુ ા ન.ં (૧): વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળમા ંસમાિવ ટ મો  કોયલી તથા ઉંડેરા િવલેજ 

એ ટે શન િવ તારમા ંઆવતી જમીનોમા ંસિૂચત નગર રચના યોજના ન.ં૪૨ 
(કોયલી) તથા સિૂચત નગર રચના યોજના ન.ં૪૩ (ઉંડેરા-અંકોડીયા) નો ઇરાદો 
જાહરે કરવા બાબત.

 
વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારમા ંસમાિવ ટ મો  કોયલી ગામની સે સસ-૨૦૧૧ 

મજુબ વ તી ૧૦૬૯૧ તથા ઉંડેરા ગામની વ તી ૧૬૯૦૨ છે, વડુાના મજુંર અમલી સી.જી.ડી.સી.આર 
મજુબ ગામની વ તી ૫૦૦૦ થી વધ ુહોય તો ગામતળથી ૬૦૦ મીટર િવ તારમા ંખેતીવાડી ઝોનમા ં
એફ.એસ.આઇ ૧.૬ ની મયાર્દામા ં રહણેાકંના હતે ુમાટે િવકાસ પરવાનગી આપવાની જોગવાઇ છે, 
સદર િવ તારોમા ંઝડપી િવકાસની િવગતો યાને લઇ આ િવ તારોમા ંસઆુયોજીત િવકાસ થાય તે 
માટે વડુાની બોડર્ બેઠક ન.ં૨૩૮, તા.૧૪/૧૨/૧૮ ઠરાવ નબંર (૨૫૫૩) થી સિૂચત નગર રચના 
યોજના ન.ં૪૨ (કોયલી) કે્ષત્રફળ:૧૯૦ હકેટર તથા સિૂચત નગર રચના યોજના ન.ં૪૩ (ઉંડેરા-
અંકોડીયા) કે્ષત્રફળ:૧૬૦ હકેટર બનાવવાનુ ંઠરાવવામા ંઆવેલ સિૂચત નગર રચના યોજના તૈયાર 
કરવાના કામે અનકુ્રમે અતે્રની કચેરીના પત્ર ન.ંયડુીએ/ લાન-૪/૧૮૫/૨૦૧૯, તા.૧૩/૦૨/૨૦૧૮ 
તથા પત્ર ન.ંયડુીએ/ લાન-૪/૧૮૪/૨૦૧૯, તા.૧૩/૦૨/૨૦૧૮ થી અિધિનયમની કલમ-૪૧(૧) 
હઠેળ હદ પરામશર્ના કામે મખુ્ય નગર િનયોજક ી, ગજુરાત રાજય ગાધંીનગરને દરખા ત 
પાઠવવામા ંઆવેલ, મખુ્ય નગર િનયોજક ી, ગજુરાત રા ય ગાધંીનગર ારા તેઓ ીની કચેરીના 
પત્ર ન.ંવડોદરા/નરયોન.ં૪૨(કોયલી) પરામશર્/દ.ગ.ુ/૧૦૦૬,તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૯ તથા પત્ર ન.ં 
વડોદરા/નરયોન.ં૪૩(ઉંડેરા-અંકોડીયા) પરામશર્/દ.ગ.ુ/૧૦૦૫,તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૯ થી નગર રચના 
યોજના તૈયાર કરવાના કામે હદ પરામશર્ને અનમુોદન અપાયેલ છે, થી યોજનાઓનો ઇરાદો જાહરે 
કરવા સબંધંી કાયર્વાિહ કરવાની થાય છે, યોજનાનો ઇરાદો જાહરે કરવા અંગે િવ તતૃ ચચાર્ િવચારણા 
અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  

 
ઠરાવ માકં (૨૫૯૦): મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૪૨ (કોયલી) તથા મસુ ા પ નગર રચના 
યોજના ન.ં૪૩ (ઉંડેરા-અંકોડીયા) બનાવવા અંગે મખુ્ય નગર િનયોજક ી, ગજુરાત રાજય ગાધંીનગર 
ારા અિધિનયમની કલમ-૪૧(૧) હઠેળ આપેલ પરામશર્મા ંદશાર્વેલ હદો મજુબ તથા તેમા ંદશાર્વેલ 
શરતોને આિધન સિૂચત મસુ ા પ નગર રચના યોજના બનાવવાનો ઇરાદો જાહરે કરવાનુ ંસવાર્નમુતે 
નક્કી કરવામા ંઆ યુ ંતથા મો  ઉંડેરાના િવલેજ એ ટે શન િવ તારને લાગમુા ંઆવતી મો  ઉંડેરા 
તથા અંકોડીયાની રહણેાકં ઝોનમા ંઆવતી જમીનોનો સમાવેશ મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૪૩ 
(ઉંડેરા-અંકોડીયા) મા ંસમાવવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં આ અંગે આગળ કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહી 
અંગેની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ી વડુાને સપુ્રત કરવામા ંઆવી. 
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અ યક્ષ થાને 
મુ ા  ( ૨ ) :  વડુા િવ તારમા ંમો  ભાયલી તથા સેવાસીની જમીનોમા ંરીઝવર્ રાખેલ જમીનોમા ં

ક વેશન સે ટર બનાવવા આયોજન હાથ ધરવા બાબત.  
   

વડુા િવ તારમા ં િવિવધ મનોરંજન કાયર્ક્રમો, િવિવધ યવસાિયક કાયર્કમો/પ્રદશર્નો વગેરે 
માટે વડુાની િ િતય પનુરાવતીર્ત િવકાસ યોજનામા ંલગભગ ૪૮.૦૦ હકેટર ટલી જમીનો ક ચરલ 
સે ટર અને ક વેશન હોલ તથા ગાડર્ન અને ઓડીટોરીયમ માટે અનામત રાખવામા ંઆવેલ છે. 
વડોદરા શહરેમા ંતથા પેરીફેરીમા ંખબુ ઝડપી િવકાસ થયેલ હોઈ, હવે િવિવધ મનોરંજન કાયર્ક્રમો, 
તથા યવસાિયક કાયર્કમો/પ્રદશર્નો વગેરે માટે હવે જમીનો ઉપલ ધ નથી આથી વડોદરા શહરેની 
નજીકમા ંક વેશન સે ટર બને તે અ યતં જ રી હોઈ, વડુાની િવકાસ યોજનામા અનામત રાખેલ 
જમીનોમા ંબે ટી.પી. કીમ ન.ં ૨૪ એ તથા ૨૪ બી બનાવી જમીનો પ્રા ત કરી પ્રથમા તબક્કામા ં
ક વેશન સે ટર બનાવવાનુ ંભિવ યના પ્રો ક્ટ તરીકે િવચારણામા ં છે.  પર વે પ્રાથિમક ત બકે 
આ જમીનોમા ં ક વેશન સે ટરન ુઆયોજન કરવા માટે ડીઝાઈન કરાવી, ડી. પી. આર. તૈયાર 
કરાવવા આિકર્ટેક તથા પી.એમ.સી. ની િનમણકુ કરવાની જ િરયાત છે. તે અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ના 
સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ િવચારણા 
કરવામા ંઆવી તથા તે પર વે સવર્ સમંાતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
 
ઠરાવ માકં (૨૫૯૧):  વડુા િવ તારમા ંમો  ભાયલી તથા સેવાસીની જમીનોમા ં િવકાસયોજનામા ં
રીઝવેર્શનમા ંરાખેલ જમીનોમા ંક વેશન સે ટર બનાવવા માટે વડુામા ંએ પેન ડ આક ટેકટ પાસે 
િડઝાઈન તૈયાર કરાવી તે મજુબ કામગીરી કરાવવા માટે થળ િ થિતનો અ યાસ કરી ક સલટ ટ 
મારફત ડી.પી.આર તૈયાર કરાવવા અંગે થનાર ખચર્ની સૈ ધાિંતક મજુંરી આપવા ઠરાવવામા ંઆ ય ુ
તથા તે અંગે આગળ કરવાની થતી તમામ કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત 
કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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અ ય  થાનેથી 
ુ ા ન.ં ( ૩ ): વડુા વારા કરવામા ંઆવતા ડેવલોપમે ટના કામો હઠેળ બીલ ગામ સધુીની વરસાદી 

કાસં ભાયલી ટી.પી. ૫ થી સિમયાલા તળાવ સધુીની વરસાદી કાસં અને સેવાસી 
ટી.પી. કીમ ન.ં ૧, ૨ અને ૩ UGD ના નેટવકર્ના કામો માટે બાબત. 

 
 ઉપરોકત િવષય અ વયે જણાવવાનુ ંકે, વડુા વારા કરવામા ંડેવલોપમે ટના કામો અંતગર્ત બીલ 
ગામ સધુીની વરસાદી કાસં ભાયલી ટી.પી. ૫ થી સિમયાલા તળાવ સધુીની વરસાદી કાસં અને સેવાસી 
ટી.પી. કીમ ન.ં ૧, ૨ અને ૩ ય.ુજી.ડી ના નેટવકર્ની કામગીરી કરવા માટે આયોજન કરેલ છે. મા ંસદર 
ઉકત ડેવલોપમે ટની કામગીરી કરવા માટે બોડર્ બેઠક ૨૩૮ ના ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં ૨૫૪૪ થી ઠરાવવા 
મજુંરી મળેલ છે. અને સેવાસી UGD નેટવકર્ની કામગીરી કરવા માટે બોડર્ બેઠક ૨૩૮ ના ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં 
૨૫૩૩ થી ઠરાવવા મજુંરી મળેલ છે. આ સદર બીલ કાસં અને ભાયલી કાસંના કામોના ડી.પી.આર 
બનાવવાની કામગીરી વડુાની એ પેન ડ એજ સી જયેશ એ. દલાલ વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. 
અને સેવાસી UGD નેટવકર્ની કામગીરીનો ડી.પી.આર બનાવવાની કામગીરી વડુાની એ પેન ડ એજ સી 
થપતી ડીઝાઈન એ ડ ક સલટ ટસ પ્રા.લી. વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. મા ં ઉકત કામોના 
ડી.પી.આર  માટે લગભગ .૩૩.૭૩ કરોડના અંદાજો તા. ૧૦/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ ટી.એસ.કમીટી વારા 
તાિંત્રક મજુંરી મેળવી કામગીરી કરવા ઈજારદારો નક્કી કરવા ઓન લાઈન ટે ડર થી ભાવો મગંાવેલ હતા. 
તે પર વે નીચે મજુબ ટે ડર મળેલ હતા.      
અ .ુન ં     ગામ મળેલ 

ટ ડર 
ઓફરની 
સં યા 

ટકનીકલી 
કવોલીફાઈડ 
ઓફરની 
સં યા 

૧ બીલ ગામ સધુીની વરસાદી કાસં ૧૦ ૬ 
૨ ભાયલી ટી.પી. ૫ થી સિમયાલા તળાવ સધુીની વરસાદી કાસં ૫ ૩ 
૩ સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧, ૨ અને ૩ UGD ના નેટવકર્ના કામગીરી. ૪ ૪ 

સદર ટે ડરોની ટેકનીકલ બીડ તા. ૧૪/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ ખોલવામા ંઆવેલ. મા ંપી.એમ.સી 
મારફત ચકાસણી કરી સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧, ૨ અને ૩ UGD ના નેટવકર્ના કામગીરી માટે ૪ (ચાર) 
માથંી ૪ (ચાર) બીડરોના  તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ ખોલવામા ંઆવેલ તથા બીલ ગામ સધુી 
વરસાદી કાસં માટે માટે ૧૦ (દશ) બીડરો માથંી ૬ (છ) બીડરો અને ભાયલી ટી.પી. ૫ થી સિમયાલા 
તળાવ સધુીની વરસાદી કાસં માટે ૫ (પાચં) બીડરો માથંી ૩ (ત્રણ) બીડરો ના પ્રાઈઝબીડ તા. 
૨૦/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ ખોલવામા ંઆવેલ. તે પર વે નીચે મજુબની એજ સીઓએ સ�થી ઓછા ભાવ 
ભરેલ હતા.  
અન.ુન ં  

ગામ 
 

Name of Agency 
અંદાજ થી 
% Above 
/Below 

રીમાકર્
સ  

૧ બીલ ગામ સધુીની વરસાદી કાસં SHIVAM CONSTRUCTION CO. 27.29% 
Below 

L1  

૨ ભાયલી ટી.પી. ૫ થી સિમયાલા 
તળાવ સધુીની વરસાદી કાસં 

SHIVAM CONSTRUCTION CO. 30.24% 
Below 

 
L1 

૩ સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧, ૨ અને 
૩ UGD ના નેટવકર્ના કામગીરી. 

KRISHNA CONSTRUCTION CO. 35.10% 
Below 

 
L1 

ઉકત L1 એજ સીઓ પાસેથી ભરેલ ભાવે સદર કામગીરી કરી શકવાની બાહંધેરી પત્ર માગેંલ, 
તે મજુબ ઉકત L1 એજ સી વારા અતે્રની કચેરીએ સદર કામગીરી કઈ રીતે કરી શકાશે તે અંગે વધ ુ
િવગતો મેળવી તા. ૨૧/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ ટે ડર કિમટી સમક્ષ રજુ કરતા ટે ડર કમીટી વારા 
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િવગતવાર ચચાર્ િવચારણા કરી L1 વારા ભરેલ ઓફરો મજુબ કામગીરી સ પવા િનણર્ય કરેલ છે તથા 
તે મજુબ L1 ને જાણ કરી EMD ભરપાઈ કરી એગ્રીમે ટ કરવા જણાવેલ છે.  મજુબ થયેલ 
કામગીરીને બહાલી આપવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા 
િવગતવાર ચચાર્ િવચારણા કરવામા ંઆવી તથા તે પર વે સવર્ સમંાતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ં
આ ય.ુ 

 
ઠરાવ માકં (૨૫૯૨) : વડુા િવ તારમા ંભાયલી-સિમયાલા કાસં, બીલ કાસં તથા સેવાસીમા ંઅ ડર 
ગ્રાઉ ડ ડ્રેનેજ નેટવકર્ની કામગીરી કરાવવા ટે ડર પ્રિક્રયાથી નક્કી કરેલ ઈજારદાર ીઓ (L1) માટે 
થયેલ કાયર્વાહીને બહાલી આપવામા ંઆવી તથા કામગીરી સ પવા માટે આગળની કરવાની થતી 
સઘળી કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
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અ યક્ષ થાનેથી 
મુ ા ન.ં ( ૪ ): વડુા િવ તારમા ંમો  ખાનપરુ અને અંકોિડયા ગ્રામ પચંાયત ને ઘન કચરા 

ના િનકાલ માટે ઈ-રીક્ષા આપવા બાબત. 
 

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તાર મો  ખાનપરુ ગામ અને અંકોિડયા ગામની 
આજુબાજુમા ંટી.પી. તથા નોન ટી.પી િવ તારમા ંરહણેાકં િવકાસ થયેલ છે. મો  ખાનપરુ અને 
અંકોિડયા િવ તારમા ંબનેલ નગર રચના યોજનાઓ પૈકી ખાનપરુ-અંકોિડયા ટી.પી. ૨, ખાનપરુ-
સેવાસી ટી.પી. ૧ તથા અંકોિડયા ટી.પી. ૧ મા ંવડુા વારા અમલીકરણ ભાગ પે ટી.પી. કીમના 
રોડના પઝેશનો મેળવી કાપેર્ટ રોડની અમલીકરણથી કામગીરી પ્રગિતમા ંછે. આથી મો  ખાનપરુ 
ગામ અને અંકોિડયા 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 ઘન-કચરાના િનકાલ માટે પરુતા સાધનો ન હોવાને 
કારણે ખાનપરુ ગ્રામ પચંાયત વારા ૫ ઈ-રીક્ષા અને અંકોિડયા ગ્રામ પચંાયત વારા ૫ 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 તથા વડુા બોડર્ બેઠક ૨૩૮ ના ઠરાવ ક્રમાકં ૨૫૩૮ ના ઠરાવ થી વડુા 
વારા બીલને ૧ ઈ-રીક્ષા અને તલસટ ૪ 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 ખાનપરુ ગ્રામ પચંાયત માટે ૫ ઈ-રીક્ષા માટે લગભગ . ૭,૯૦,૦૦૦/- (અંકે 
િપયા સાત લાખ નેવુ ંહજાર પરુા) અને અંકોિડયા ગ્રામ પચંાયત માટે ૫ ઈ-રીક્ષા માટે લગભગ 
૭,૯૦,૦૦૦/- (અંકે િપયા સાત લાખ નેવુ ંહજાર પરુા) ખચર્ થાય તેમ છે. આથી મો  ખાનપરુ 
અને અંકોિડયા ગ્રામ પચંાયત માટે ૧૦ ઈ-રીક્ષા માટે કુલ . ૧૫,૮૦,૦૦૦/- (અંકે િપયા પદંર 
લાખ એસીં હજાર પરુા) ટલો ખચર્ વડુા વારા કરવાનો થાય આ ઈ-રીક્ષા ઓની મરામત અને 
િનભાવણી ની કામગીરી ખાનપરુ ગ્રામ પચંાયત અને અંકોિડયા ગ્રામ પચંાયત વારા કરવા માટે 
ખાતરી આપવામા ંઆવેલ છે. આથી . ૧૫,૮૦,૦૦૦/- (અંકે િપયા પદંર લાખ એસીં હજાર 
પરુા) ના ખચેર્ ખાનપરુ તથા અંકોિડયા ગામની આજુબાજુ વસતા રહીશો માટે ઘન કચરાના 
િનકાલની સિુવધા માટે ૧૦ ઈ-રીક્ષા ખરીદી કરી સ પવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ 
િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ િવચારણા કરવામા ંઆવી તથા તે પર વે 
સવર્ સમંાતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
 

ઠરાવ માકં (૨૫૯૩) : વડુા િવ તારમા ંમો  ખાનપરુ તથા અંકોિડયા મા ંઆવેલ ટી.પી. તથા 
નોન ટી.પી િવ તારના રોજબરોજના ઘન-કચરાના િનકાલ માટે ૧૦ ઈ-રીક્ષા ખરીદી ૫ ઈ-રીક્ષા 
ખાનપરુ ગ્રામ પચંાયતને તથા ૫ ઈ-રીક્ષા અંકોિડયા ગ્રામ પચંાયતને ફાળવવા તથા ઈ-રીક્ષાની 
મરામત અને જાળવણી ગ્રામ પચંાયત વારા કરાવવામા ંઆવે તે અંગે જ રી કરાર કરી સ પણી 
કરવાની કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
      áïÈÑâï ÚâÁÓ ÓÚëÔ ÖBÒÙäáíÌí áâÐâÓ ÑâÌä  ÖÐâ ÖÑâpÈ ÉÒëÔ ÁâÚëÓ »ÓÕâÑâï áâÕä. 
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