
ÏíÅô ÏëÄ» Ìï.240 ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ                              ÍâÌ Ìï. 1 
Èâ.20/07/2019 
વડોદરા શહર  િવકાસ સ  તામડંળની તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ને શિનવારના રોજ 
સવારના ૧૨ : ૦૦ કલાક મળેલ ૨૪૦ 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)  ખુ ી  

 લા પચંાયત, વડોદરા  
: સ  ય ી  

(૩)  ુ  ય નગર િનયોજક ી  

જુરાત રાજય, ગાઘંીનગર  

Behalf of CTP Shri D.S.  Pathak T.P. HO 

 સ  ય ી 

(૪)  સીટ  એ  નીયર ી  

વડોદરા  િુનિસપલ કોપ રશન, વડોદરા  
: સ  ય ી  

(૫)  ુ  ય કારોબાર  અિઘકાર ી  

શહર  િવકાસ સ  તામડંળ, વડોદરા  

વ 

ાદિશક કિમ  નર ી 
નગર પા લકાઓની કચેર , વડોદરા  

: સ  ય-સચવ ી  

 
    બેઠકમા ં કોરમ થવાથી કાયર્સિુચ સાથેના િનયિમત મઘુ્ દા ન.ં૧ થી ૨૮ અને અઘ્ યક્ષ 

 થાનેથી મઘુ્ દા ન.ં૧ થી ૩ ની નીચે પ્રમાણેની કાયર્વાહી હાથ ઘરવામા ંઆવી.   
 
ÑçDÊâ ÌïÏÓ (1) ð  Ö^ââÑïÅÛÌä  Èâ.21/02/2019 Ìä 239  Ñä  ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚäÌë ÏÚâÔä áâÍÕâ    
                         ÏâÏÈ. 
  

Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.21/02/2019 Ìä 239 Ñä ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚä ÌâëïË áÝëÌâ ÍÝ Ìï.ÒçÅäáë/ãÑãÃï½/  

352/2019 Èâ.10/07/2019 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» ( 2594 ) ð Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.21/02/2019 Ìä 239 Ñä ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚäÌë ÖÕâôÌçÑÈë ÏÚâÔä 
áâÍÕâÑâï áâÕä. 
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ÑçÊÊâ ÌïÏÓ (2)  ð  ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ Ìä  Èâ.14/12/2018 Ìä 238 Ñä ÏëÄ»Ñâï  ÔëÕâÒëÔ 

ãÌÇôÒíÌâ áÑÔä»ÓÇ ÏâÏÈ. 
 

ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.14/12/2018 Ìä 238 Ñä ÏíÅô ÏëÄ»Ñâï ÔëÕâÒëÔâ ãÌÇôÒíÌâ 

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

 
ÄÓâÕ »ýÑâï» ( 2595 ) ð  Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.14/12/2018 Ìä 238 Ñä ÏëÄ»Ñâï ÉÒëÔ ÄÓâÕíÌä ãÕ½Èí ÍÓ 

ÉÒëÔ áÑÔä»ÓÇÌä »âÒôÕâÚäÌë ÖÕâôÌçÑÈë ÏÚâÔä áâÍÕâÑâï áâÕä.  
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ુ  દા નબંર (૩) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ (સ ાસોપણી) િવિનયમો બાબત.  

                                         
ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖÖ^ââÑïÅÛÌä Èâ.03-06-2015 224 Ñä  ÏëÄ»Ìâ ÄÓâÕ »ýÑâï» ð 2240 

Éä ÄÓâvÒâ ÑçÁÏ ÖÓ»âÓÙäÑâï ÑïÁçÓä ÑâÃë Ñí»ÔëÔ Ö^ââÖíïÍÇäÌâ ãÕãÌÒÑíÌë ÑïÁçÓä Ì ÑÛë tÒâï 

ÖçËä ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓäÙäÌë  ÍýâpÈ #â.5,00,000/- Ìä ÌâïÇâï»äÒ Ö^ââ ÖíïÍÇäÌä Áí½Õâæ 

éÍÓâïÈ ÍýtÒë» »ëÖ ÊäÄ #â.25,000/- Ìä ÌâïÇâï»äÒ Ö^ââáí ÖçÍýÝ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë. ÈÉâ ÁâÚëÓ 

ÏâïË»âÑÌâ ã»sÖâáíÑâï áësÃäÑëÃ »ÓÈâ ÕËâÓâÌâ ¼¿ôÌä ÒígÒ ¿»âÖÇä »Òâô ÏâÊ 5% Ìä 

ÑÒâôÊâÑâï  ÑïÁçÓ »ÓÕâÌä Ö^ââ Ñç..++KÒ»âÓíÏâÓä áãË»âÓäÙäÌë  ÖçÍýÝ »ÓÕâÑâï  áâÕëÔ Àë. 

éÍÓí»È ãÕ½Èë ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖÖ^ââÑïÅÛÌä »¿ëÓäÑâï ÉÈâ ¼¿ô ÁëÕâ »ë sÃë×ÌÓä¼¿ô, 

ÃëãÔÎíÌ ÏäÔ ¼¿ô, ÔâæÃÏäÔ ¼¿ô, ½âÅäÌâ ÏÛÈÇ¼¿ô, ÈÉâ »¿ëÓäÌë Ô½Èä  ÍÓ¿èÓÇ »âÑ½äÓä 

ÑâÃë ÕÚäÕÃä ÖÓÛÈâ ¼âÈÓ ÈëÑÁ ÓíÁÏÓíÁÌä »âÑ½äÓä ÖÓÛÈâÉä ¿âÔë  Èë ÑâÃë áÝëÌä »¿ëÓäÌâ 

Úç»Ñ »ýÑâï»ðÒçÅäáë/áëÅäáëÑ/441/2018 Èâ.02-07-2018 Éä ÑçKÒ»âÓíÏâÓä áãË»âÓäÙäÌë 

ÖçýÍÈ ÌâÇâï»äÒ Ö^ââáí Íì»ä #â.5000/- ÖçËäÌä ÌâÇâï»äÒ Ö^ââáí ÌâÒÏ »Ôë»ÃÓÙäÌë ÖçÍýÈ 

»ÓÕâ Úç»Ñ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ ÚÈí. ÍÓïÈç é»È ¼¿ô  #â.5000/- »ÓÈâï ÕËç ÉÈí Úíæ  ÈÑâÑ  ÎâæÔí 

ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓä ÖçËä Ñí»ÔÕâÌä ÉâÒ Àë. ÁëÉä, ÕÚäÕÃä »âÑ½äÓäÑâï á½ÕÅí éÐä Ì ÉâÒ 

Èë DÒâÌë Ôæ ÕÚäÕÃä ÖÓÛÈâ ¼âÈÓ »¿ëÓäÌâ ÓíÁÏÓíÁÌâ ¼¿ôÌë DÒâÌë Ôæ #â.1,00,000/- 

ÖçËäÌâ ¼¿ôÌâ ÏäÔí ÑïÁçÓ »ÓÕâ áï½ë ÌâÒÏ »Ôë»ÃÓÙäÌë Ö^ââ áâÍÕâ áï½ë ÏíÅô ÖÑxâ ÑçÊí રજુ 
કર  ¿¿âô-ãÕ¿âÓÇâના તે નીચે જુબ ઠરાવવામા ંઆ  .ુ  

ઠરાવ માક : (૨૫૯૬) :- વડોદરા શહરેી િવકાસ સ  તામડંળની કચેરીમા ંથતા ખચર્ વા કે  ટેશનરી ખચર્, 
ટેિલફોન બીલ ખચર્, લાઇટબીલ ખચર્, ગાડીના બળતણ ખચર્ તથા કચેરીને લગતી પરચરુણ કામગીરી માટે 
વહીવટી સરળતા ખાતર તેમજ રોજબરોજની કામગીરી સરળતાથી ચાલે તે માટે અતે્રની કચેરીના ખચર્ની 
ફાઇલો મખુ્ ય કારોબારી અિઘકારી ી સઘુી મોકલવાની થાય છે થી વહીવટી કામગીરીમા ંઅગવડો ઉભી 
ન થાય તે ઘ્ યાને લઇ વહીવટી સરળતા ખાતે કચેરીના રોજબરોજના ખચર્ને ઘ્ યાને લઇ ા.૧,૦૦,૦૦૦/- 
(અંકે િપયા એક લાખ પરુા) સઘુીના ખચર્ના બીલો મજુંર કરવા અંગે નાયબ કલેકટર ીને સ  તા આપવા 
સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ  ય.ુ  
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મુ ા નબંર (૪) : વડુા િવ તારમા ંમો  સેવાસી ગ્રામ પચંાયત અને અણખોલ ગ્રામ પચંાયત 

ને ઘન કચરા ના િનકાલ માટે ઈ-રીક્ષા આપવા બાબત. 
 
 વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તાર મો  સેવાસી ગામ અને અણખોલ ગામની 
આજુબાજુમા ં ટી.પી. તથા નોન ટી.પી િવ તારમા ં રહણેાકં િવકાસ થયેલ છે. મો  સેવાસી 
િવ તારમા ંબનેલ નગર રચના યોજનાઓ સેવાસી ટી.પી. ૧, સેવાસી ટી.પી. ૨ અને સેવાસી 
ટી.પી. ૩ મા ં વડુા વારા અમલીકરણ ભાગ પે ટી.પી. કીમના રોડના પઝેશનો મેળવી કાપેર્ટ 
રોડની અમલીકરણથી કામગીરી પણુર્ કરેલ છે. આથી મો  સેવાસી ગામ અને અણખોલ ગામની 
જમીનોમા ંપણ િબ ડરો ારા જાતે ર તા ખોલી આવતા ખબુ જ ઝડપી અને સુદંર િવકાસ થઈ 
રહલે છે. અને આ ગામોની આજુબાજુ થયેલ િવકાસને કારણે વસવાટ વધતા ઘન-કચરાના 
િનકાલની સમ યા ઉપિ થત થયેલ છે. આ ઘન-કચરાના િનકાલ માટે ગ્રામ પચંાયતો પાસે પરુતા 
સાધનો ન હોવાને કારણે ઘન-કચરાના િનકાલ માટે સેવાસી ગ્રામ પચંાયત વારા ૫ ઈ-રીક્ષા 
અને અણખોલ ગ્રામ પચંાયત વારા ૩ 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 વારા ભાયલી ગ્રામ પચંાયતને ૧૦ ઈ-
રીક્ષા, બીલ ગ્રામ પચંાયતને ૪ અને તલસટ ગ્રામ પચંાયતને ૧ ઈ-રીક્ષા મળી કુલ ૧૫ 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 સેવાસી ગ્રામ પચંાયત માટે ૫ ઈ-રીક્ષા 
માટે લગભગ . ૭,૯૦,૦૦૦/- (અંકે િપયા સાત લાખ નેવુ ંહજાર પરુા) અને અણખોલ ગ્રામ 
પચંાયત માટે ૩ ઈ-રીક્ષા માટે લગભગ . ૪,૭૪,૦૦૦/- (અંકે િપયા ચાર લાખ ચમુોતેર હજાર 
પરુા) ખચર્ થાય તેમ છે. આથી મો  સેવાસી અને અણખોલ ગ્રામ પચંાયત માટે ૮ ઈ-રીક્ષા માટે 
કુલ . ૧૨,૬૪,૦૦૦/- (અંકે િપયા બાર લાખ ચોસઠ હજાર પરુા) ટલો ખચર્ વડુા વારા 
કરવાનો થાય આ ઈ-રીક્ષા ઓની મરામત અને િનભાવણી ની કામગીરી સેવાસી ગ્રામ પચંાયત 
અને અણખોલ ગ્રામ પચંાયત વારા કરવા માટે ખાતરી આપવામા ં આવેલ છે. આથી . 
૧૨,૬૪,૦૦૦/- (અંકે િપયા બાર લાખ ચોસઠ હજાર પરુા) ના ખચેર્ સેવાસી તથા અણખોલ 
ગામની આજુબાજુ વસતા રહીશો માટે ઘન કચરાના િનકાલની સિુવધા માટે ૦૮ ઈ-રીક્ષા ખરીદી 
કરી સ પવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર 
ચચાર્ કરવામા ંઆવી તથા ગ્રામપચંાયતો ારા ઈ-રીક્ષાથી કચરો એકઠો કરી િનકાલ કરવાની 
તથા ઓપરેશન અને મેઈ ટેન સની જવાબદારી વીકારેલ હોઈ તથા વેમાલી ગ્રામપચંાયત ારા 
૩ (ત્રણ) ઈ-રીક્ષાની માગંણી અ વયે ઓપરેશન અને મેઈ ટેન સની જવાબદારી િ વકારેલ 
હોવાથી તેઓ સિહત કુલ ૧૧ ઈ-રીક્ષાઓ માટે થનાર ખચર્ની . ૧૭,૩૮,૦૦૦/- ની મજુંરી 
આપવા સવર્ સ ય ીઓની સવર્ સમંતી હતી. આથી તે પર વે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  
 

ઠરાવ માકં (૨૫૯૭) : વડુા િવ તારમા ં મો  સેવાસી, વેમાલી તથા અણખોલમા ં આવેલ 
ટીપી/નોનટીપી િવ તારના રોજબરોજના ઘનકચરાના િનકાલ માટે ૧૧ ઈ-રીક્ષા ખરીદી ૫ ઈ-
રીક્ષા સેવાસી ગ્રામપચંાયતને તથા ૩ ઈ-રીક્ષા અણખોલ ગ્રામપચંાયતને તથા ૩ ઈ-રીક્ષા વેમાલી 
ગ્રામ પચંાયતને ફાળવવા તથા ઈ-રીક્ષાની મરામત અને જાળવણી ગ્રામપચંાયતો ારા કરવામા ં
આવે તે અંગે જ રી કરાર કરી સ પણી કરવાની કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને 
સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
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મુ ા નબંર. (૫ ) : વડુા િવ તારમા ં મો  બીલ ખાતે આવેલ નગર રચના યોજનામા ં

એલ.ઈ.ડી. ટ્રીટ લાઈટની સિુવધા આપવા બાબત.  
  
  વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા મો  બીલ િવ તારમા ં એક નગર રચના 
યોજના બનાવવામા ંઆવેલ છે. મા ંનગર રચના યોજના સિમયાલા-બીલ ૨૧ સરકાર ીમા ંડ્રાફટ 
મજુંરી હઠેળ છે તથા સિમયાલા-બીલ-ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૫ ડ્રાફટ મજુંર છે અને બીલ ટી.પી. 
૧ મા ંનગર રચના યોજના સરકાર ી વારા પ્રારંભીક/આખરી મજુંર કરેલ છે. બીલ ટી.પી. ૧ મા ં
વડુા વારા અમલીકરણના ભાગ પે અરજદારોના ફાઈનલ લોટના લેવડ દેવડની કામગીરી પણુર્ 
કરેલ છે, ટી.પી. કીમના રોડના પઝેશનો મેળવી કાપેર્ટ રોડની કામગીરી પણુર્ કરેલ છે. આમ બીલ 
િવ તારમા ંએક નગર રચના યોજનાના અમલીકરણની કામગીરી થવાના કારણે આ િવ તારનો 
ખબુજ સુદંર અને ઝડપી િવકાસ થયેલ છે. મા ટેનામે ટ ટાઈપ, લો-રાઈઝ, હાઈ-રાઈઝ તેમજ 
પેશીયલ ટ્રકચર ટાઈપના રહણેાકં/વાિણજય/શૈક્ષિણક િબ ડીંગો ખબુજ મોટા પ્રમાણમા ંબનેલ 
છે. પરંત ુ ટ્રીટ લાઈટના અભાવે આ િવ તારમા ં થાિનક રહીશોને ખબુ મુ કેલીઓ પડે છે. રોડ પર 
એકસીડ ટ પણ ઘણા થાય છે તથા રાતે્ર ચોરી થવાનો ભય વધ ુ રહ ે છે. આ સજંોગોમા ંઆ 
િવ તારમા ં ટ્રીટ લાઈટોની સિુવધા માટેની માગં છે. વડુા વારા આ અંગે અગાઉ િવિવધ 
આયોજનો િવચારેલ હતા. પરંત ુઆ સિુવધાઓ ઉભી કયાર્ બાદ તેમા ંમે ટેન સની કામગીરી તથા 
તેના દર માસે આવતા લાઈટ બીલો ભરવાની કામગીરી વડુા કરી શકે તેમ ન હોવાથી બીલ ગ્રામ 
પચંાયત વારા આ સિુવધાઓ આપવા માટે રજુઆત કરેલ તેમા ંવડુા આ સિુવધાઓ ઉપલ ધ 
કરી આપે તો તેની યારબાદ તેની િનભાવણી તથા લાઈટ બીલ ભરવાની તમામ જવાબદારી તેઓ 
લેવા તૈયાર છે તે મજુબ ઠરાવ રજુ કરેલ છે. વડુા ારા મો  ભાયલીની ટી.પી. ના િવકસીત 
િવ તાર માટે એલ.ઈ.ડી. ટ્રીટ લાઈટની કામગીરી વડોદરા મહાનગરપાિલકાને િડપોઝીટ વકર્ 
તરીકે સ પેલ છે અને કામગીરી ચાલ ુ છે. તે મજુબ જ બીલ ટી.પી. કીમમા ંવડુા ારા વડોદરા 
મહાનગરપાિલકાને કામગીરી કરવા માટે સમંતી માગંવા પત્ર પાઠવેલ. આથી ભાયલી ટી.પી. 
િવ તારમા ં ટ્રીટ લાઈટની કામગીરી વડોદરા મહાનગરપાિલકા ારા કામગીરી વડુા િવ તારમા ંકરે 
છે તે મજુબ બીલ ટી.પી. કીમમા ંપણ ટ્રીટ લાઈટની કામગીરી વડોદરા મહાનગરપાિલકા મારફત 
ડીપોઝીટ વકર્ તરીકે કરાવવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ 
થતા િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી તેમજ સેવાસી ગ્રામપચંાયત તથા વેમાલી ગ્રામપચંાયત 
ારા પણ ટ્રીટ લાઈટ નાખવાની કામગીરી અ વયે યારબાદની ઓપરેશન અને મેઈ ટેન સની 
જવાબદારી િ વકારેલ હોવાથી બીલ, સેવાસી તથા વેમાલી ટી.પી. કીમોમા ં વડોદરા 
મહાનગરપાિલકા મારફત ટ્રીટ લાઈટ નાખવાની મજુંરી આપવા સ ય ીઓની સવર્ સમંતી હતી. 
આથી તે પર વે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  

 
 ઠરાવ માકં (૨૫૯૮) : વડુા િવ તારમા ં મો  બીલ, સેવાસી તથા વેમાલીની નગર રચના 
યોજનાઓ સિહતના મખુ્ય ર તાઓ પર એલ.ઈ.ડી. ટ્રીટ લાઈટની સિુવધાની કામગીરી વડોદરા 
મહાનગરપાિલકા મારફત કરાવવા અંગે વી.એમ.સી. ને દરખા ત કરવા સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ં
આ ય.ુ    
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મુ ા નબંર.(૬) : વડોદરા મહાનગરપાિલકા ારા ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૫ ખાતે બનાવવામા ંઆવી રહલે 
નવીન ૪૫ MLD ક્ષમતાના STP મા ંવડુા િવ તારના મલીનજળ જ થાના શિુ ધકરણ 
માટે વડુા ારા વરાડે પડતા ખચર્ની ભરપાઈ કરવા બાબત.  

 

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા નગર યોજનામા ંડ્રેનજે તથા એસ.ટી.પી. બનાવવાનુ ંકાયર્ પ્રગિત હઠેળ 
છે. વડુા વારા પવુર્ િવ તારમા ં અંડરગ્રાઉ ડ ડ્રેનેજ ની કામગીરી, સમા-દુમાડ-વમેાલી ટી.પી. કીમ. ૧ મા ં
અંડરગ્રાઉ ડ ડ્રેનજે ની કામગીરી તથા વમેાલી ટી.પી. કીમ. ૧ મા ં 2 MLD એસ.ટી.પી ની કામગીરી હાલ પણુર્ 
થવામા ંતથા ભાયલી ટી.પી. કીમ ૧ થી ૫ મા ંઅંડરગ્રાઉ ડ ડ્રેનજે ની કામગીરી અન ેત ેમાટે નુ ં5 MLD એસ.ટી.પી 
બનાવવા ની કામગીરી હાલ પ્રગિત હઠેળ છે. અન ેસવેાસી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧, ૨ અન ે૩ મા ંઅંડર ગ્રાઉ ડ ડ્રેનજે 
પ્રો કટની કામગીરી હાલ પ્રગિત હઠેળ છે.   
વડુા િવ તારમા ંવષર્ ૨૦૦૩ બાદ િવકસીત િવ તાર પૈકી કોઈ િવ તાર વડોદરા મહાનગર પાિલકા મા ંભળેલ 

નથી. આથી છે લા ૧૫ વષર્મા ંવડુા િવ તારમા ંવડોદરા મહાનગર પાિલકા ન ેહદન ેઅડીન ેખબુ િવકાસ થયલે છે. 
 તે ડેવલોપસર્ વારા રહણેાકં કીમો મા ંપાણી માટે બોર તથા ડ્રેનજે માટે ખાળકુવા બનાવેલ છે. પરંત ુઆ 
યવ થા કામચલાઉ અન ેટકૂા ગાળાની હોઈ થાિનક રિહશો વારા પાણી તથા ડ્રેનેજ ની કાયમી સિુવધા માટે વડુા 
કચરેી ઉપરાતં કલકેટર કચરેી, શહરેી િવકાસ િવભાગ, મખુ્યમતં્રી ી કાયાર્લય તથા પી.એમ.પોટર્લ પર વારંવાર 
રજુઆત થતી હોઈ મહ મ િવકસીત રહણેાકં િવ તાર ન ેઆવરી લઈ વોટર સ લાય તથા અ ડર ગ્રાઉ ડ ડ્રેનજે 
સી ટમ અન ેજ રી સવુજે ટ્રીટમે ટ લા ટ આયોજીત કરવા ત ેિવ તારનો સવેર્ કરી એસ.ટી.પી માટે નક્કી થયલે 
જમીન યાન ેરાખી કરવાની થતી કામગીરીના ડી.પી.આર બનાવી ત ેપર વ ે િનયત પ્રિક્રયાથી કો ટ્રાકટસર્ નક્કી 
કરી કામગીરી કરાવવાની થાય આ પ્રકારની કામગીરી માટે વડુામા ંકોઈ અલગ િવભાગ કે મને પાવર ન હોવાથી 
દરેક કામો પી.એમ.સી તથા ટી.પી.આઈ વારા કરાવવાની થાય છે. વડોદરા મહાનગર પાિલકા િવ તારમા ંઆવી 
કામગીરી માટે અલગ િવભાગ તથા મને પાવર અને મશીનરી પણ છે. ભિવ યમા ંઆ િવ તારો વડોદરા મહાનગર 
પાિલકામા ંભળવાની શકયતાઓન ે યાને લઈ વડુા અન ેવી.એમ.સી વારા એક જ ક સ ટીંગ એજ સી પાસ ેસવેર્ 
અન ેઆયોજન કરાવી આવી કામગીરી કરાવવામા ંઆવ ેતો વડુામા ંતયૈાર થનાર નટેવકર્ ભિવ યમા ંવડોદરા 
મહાનગર પાિલકાના પણ ઉપયોગમા ંઆવી શકે તમે છે. આ માટે વડુા અન ેવી.એમ.સી ના સલંગ્ન અિધકારી ીઓ 
સાથ ેસયંકુત બઠેકનુ ંઆયોજન કરી િવચારણા કરવામા ંઆવલે છે. મા ંપરેેફરીમા ંઆવલે િવ તારમા ંભાયલીમા ં
વડુા વારા પ્રગિત હઠેળ એસ.ટી.પી પ્રો કટની સાઈટમા ંવી.એમ.સી વારા વધ ુકેપસેીટીની એસ.ટી.પી બનાવવા 
વડુાના િવિવધ િવ તારમા ંવડોદરા મહાનગરપાિલકા સાથ ેરહીન ેસયંકુત પ્રો કટ કરી ડ્રેનજે નટેવકર્ તથા STP ના 
કામો કરવા વડુા બોડર્ની ૨૩૭ મી બોડર્ બેઠકમા ંઠરાવ ક્રમાકં ૨૫૨૧ થી ઠરાવતા મહાનગરપાિલકાન ેભોગવવા 
પડતા ખચર્ની રકમના ૫૦% રકમ વડુા વારા ભોગવવાની રહ ે ત ે મજુબ વડોદરા મહાનગરપાિલકા વારા 
સામા ય સભામા ંઠરાવ થયેલ છે.  આધારે વડુા િવ તારના પિ મ િવ તારના ભાયલી ખાત ેવડુાના જાહરે હતેનુા 
ટી.પી. કીમ ન.ં ૫ એફ.પી. ૨૮૬ વાળી જમીનમા ંવી.એમ.સી ારા આયોજીત ૪૫ MLD STP માટે મિલનજળ 
શિુ ધકરણ માટે થનાર ખચર્ પકૈી પ્રથમ તબકે્ક કેપીટલ ખચર્ પટેે ફી ની રકમ પર ૫૦% મજુબ થતી રકમની 
ગણતરી મજુબની રકમ . ૩૫,૩૨,૯૨,૭૨૪/- તથા યારબાદ ટે ડરની પ્રિક્રયા ફાઈનલ થયાબાદ ખરેખર નક્કી 
થનાર ભાવપત્રકની રકમ પ્રમાણ ેરકમમા ંફેરફાર થાય ત ેમજુબ નક્કી થયલે રકમ પ્રમાણ ે૧૦ વષર્ના O & M ના 
ખચર્ના રકમની પણ વહચણી કરવા અન ે રકમ . ૩૫,૩૨,૯૨,૭૨૪/- વી.એમ.સી ારા ભરવા તા. 
૨૫/૦૪/૨૦૧૯ ના પત્રથી જણાવેલ છે. તથેી વડુા ારા રકમ . ૩૫,૩૨,૯૨,૭૨૪/- વડોદરા મહાનગરપાિલકામા ં
૪૫ MLD STP લખે ેજમા કરાવવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા 
િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી અન ેત ેપર વ ેનીચ ેમજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 

 
ઠરાવ માકં (૨૫૯૯) : વડોદરા મહાનગરપાિલકા ારા વડુા સાથનેી ભાગીદારીમા ંભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૫ ખાત ે
બનાવવામા ંઆવી રહલે નવીન ૪૫ MLD ક્ષમતાના STP મા ંવડુા િવ તારના મલીનજળ જ થાના શિુ ધકરણ માટે 
ભાગીદારી પટેે ૫૦% મજુબ આપવાની થતી રકમ . ૩૫,૩૨,૯૨,૭૨૪/- મજુંર કરવા તથા કામગીરી થાય તે 
મજુબ તબક્કાવાર ચકુવણુ ંકરવા  આગળની કાયર્વાહી કરવાની સઘળી સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીન ેસપુ્રત 
કરવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ   
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મુ ા નબંર .(૭) : મો  વેમાલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ મા ં૨ MLD STP ના લોટ પર અવર-

જવર કરવા માટે પાઈપ કલવટર્ બનાવી 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 ડ્રેનેજ લાઈનની કામગીરી પણ કરવામા ંઆવેલ છે.  
 વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા વેમાલી ટી.પી. કીમ ન.ં૧ ના એફ.પી. ન.ં૧૧૧ 
ખાતે ડ્રેનેજના મિલન જળના શિુ ધકરણ માટે ૨ MLD STP તથા MPS  નુ ં બાધંકામ કરવામા ં
આવેલ છે. 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 તથા STP ના ટ્રકચરને કોઈ પણ પ્રકારનુ ં
નકુશાન ન થાય તે હતેથુી ટ્રોન પીચીંગ અને ચોમાસાના સમય ગાળા દર યાન કોતર માથંી 
વહતેા વરસાદી પાણીના િનકાલમા ંઅવરોધ ન આવે તે હતેથુી પાઈપ કલવટર્ બનાવી MPS 
અને 2 MLD STP ના લોટ સધુી જવા માટે અપ્રોચ રોડ  ટી.પી. ના નકશા પ્રમાણે બનાવવા 
માટે માટી પરુાણ પણ કરવુ ં પડે તેમ છે તથા લોટમા ંઅવર-જવર કરવા આંતિરક રોડ 
બનાવવા માટે માટી પરુાણ કરવુ ંજ રી છે. આથી આ ત્રણે કામોની કામગીરી થપતી ડીઝાઈન 
એ ડ ક સલટ ટસ પ્રા.લી. ને સ પેલ છે. તેઓ ારા સવેર્ કરી ડી.પી.આર અને એસટીમેટ તૈયાર 
કરેલ છે. નો અંદાજીત ખચર્ . ૭૭,૦૦,૬૨૯/- થાય તેમ છે. ના ખચર્ની મજુંરી અંગેનો મુ ો 
વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી 
અને તે પર વે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
 
ઠરાવ માકં (૨૬૦૦) : મો  વેમાલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ મા ં૨ MLD STP ના લોટ પર અવર-
જવર કરવા માટે પાઈપ કલવટર્ બનાવી રોડ બનાવવા તથા માટી પરુાણ અને ટોન પીચીંગ 
કરવા માટે થનાર અંદાજીત ખચર્ . ૭૭,૦૦,૬૨૯/- મજુંર કરવા તથા તે અંગે કરવાની થતી 
આગળની કાયર્વાહીની સઘળી સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ં
આ ય.ુ  
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મુ ા નબંર.(૮) : 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 લી થ ચેક, 
પાણીના કનેકશન તથા ડ્રેનેજ કનેકશન 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 હુકમથી િવકાસ 
પરવાનગી મેળવેલ હતી યારબાદ તા. ૧૮/૦૫/૨૦૧૭ ના પત્રથી રીવાઈઝડ િવકાસ 
પરવાનગી મેળવેલ છે.  પર વે હાલ કામગીરી પ્રગિત હઠેળ છે તથા પણુર્તાના આરે છે. મા ં
લી થ ચેક, પાણી કનેકશન તથા ડે્રનેજ કનેકશન માટે અરજી કરતા વડોદરા મહાનગરપાિલકા 
ારા લી થ ચેક પેટે . ૧,૨૮,૦૦૦/- ડ્રેનેજ કનેકશન પેટે . ૩,૧૧,૧૫૦/- પાણીના 
કનેકશનના . ૧૮,૪૯,૬૩૫/- ભરપાઈ કરવા જણાવતા કુલ . ૨૨,૮૮,૭૮૫/- નુ ંચકુવણુ ં
કરવામા ંઆવેલ છે.  ભરેલ લગતોના ખચર્ને બહાલી આપવા તથા પાણી કનેકશન મેળવવા 
માટે મો  ખટંબા ખાતે પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત બાધંવામા ં આવેલ આવાસ 
યોજનાની નજીકમા ંઆવેલ વડોદરા મહાનગરપાિલકાની પાણીની ટાકંી સધુી લગભગ ૭૫૦ મી. 
લાબંી પાણીની લાઈન નાખવાની થાય છે.  કામગીરી વડોદરા મહાનગરપાિલકા મારફત 
ડીપોઝીટ વકર્ તરીકે કરાવવા મજુંરી અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય 
અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી અને તે પર વે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
 
ઠરાવ માકં (૨૬૦૧) :  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 લી થ ચેક, પાણીના કનેકશન તથા ડ્રેનેજ કનેકશન અ વયે 
વી.એમ.સી મા ં ભરેલ લગતોને સવાર્નમુતે બહાલી આપવામા ં આવી તથા આવાસ યોજના 
અંતગર્ત બાધંવામા ંઆવેલ આવાસ યોજનાની નજીકમા ંઆવેલ વડોદરા મહાનગરપાિલકાની 
પાણીની ટાકંી સધુી લગભગ ૭૫૦ મી. લાબંી પાણીની લાઈન નાખવા માટે ડીપોઝીટ વકર્ તરીકે 
વડોદરા મહાનગરપાિલકાને સ પવા દરખા ત પાઠવવા ઠરાવવામા ંઆ ય ુઅને તે અંગે કરવાની 
થતી આગળની કાયર્વાહીની  સઘળી સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા 
ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ   
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મુ ા નબંર .(૯) : મો  અટલાદરા ખાતે MKRS આવાસ યોજનાના કોટર્ કેસના 

એડવોકેટ ીની ફી ની મજુંરી બાબત.  
 

સિવનય ઉપરોકત િવષય સદંભેર્ સાદર જણાવવાનુ ંકે, અટલાદરા ખાતેના MKRS આવાસ 
યોજનાના પવુર્ ઈજારદાર ી એન.એ.ક ટ્રકશન ને અતે્રથી ટે ડરથી સપુ્રત કરાયેલ નેગેટીવ 
પ્રીમીયમની ઓફરવાળા કામની િ વકૃતી કરી ઈજારદાર ી એન.એ.ક ટ્રકશન કંપનીને કામગીરી 
સ પેલ હતી પરંત ુ તેઓ વારા િવકાસ કામ શ  કયાર્બાદ પણુર્ કરાયેલ નથી થી ટે ડરની 
શરતોને આિધન તેઓના ખચર્ અને જોખમે નવેસરથી ટે ડર પ્રિક્રયા કરી નવા ઈજારદાર ી 
મેસસર્ માનવ ઈ ફ્રા ટ્રકચર પ્રા. લી ને પ્રોઝેટીવ િપ્ર યમથી કામગીરી સ પી અસરગ્ર તોના 
ઝડપથી પનુ:વસર્ન માટે આ યોજનાની બાકીની કામગીરી કરવાની વડોદરા શહરેી િવકાસ 
સ ામડંળ ને ફરજ પડેલ છે. હવે આ કામગીરી પણુર્ થયેલ હોઈ તથા તમામ લાભાથીર્ઓને 
આવાસોની ફાળવણી કરવામા ંઆવેલ હોઈ વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ને સદર કામ હઠેળ 
થયેલ તમામ આિથર્ક નકુશાનની રકમ ઈજારદાર ી એન.એ.ક ટ્રકશન કંપની પાસેથી વસલુ 
કરવા સા  ટે ડરના શરત ક્રમાકં ન.ં ૧૫૩-૧૫૪, પાન ન.ં ૧૨ અનસુાર લોકલ કોમશીર્યલ કોટર્ 
વડોદરા ખાતે દાવો દાખલ કરવામા ંઆવેલ છે. તે અ વયે અતે્રના એ પેન ડ વકીલ ી િદલીપ 
નાણાવટી ારા . ૧,૫૫,૦૦૦/- ફી પેટે લેવા જણાવેલ છે.  

વધમુા ંઅગાઉના ઈજારદાર ી મે. એન.એ.ક ટ્રકશનના . વી. પાટર્નર ઈશાવા યમ ારા 
એન.એ.ક ટ્રકશન િવગેરે સિહત વડુા સામે . ૧,૧૧,૫૩,૦૦,૦૦૦/- નો કોમિશર્યલ કેસ નબંર : 
૮/૨૦૧૯ થી દાવો કરેલ છે. સદર કેસ માટે એડવોકેટ ી િદલીપ નાણાવટીએ . ૧,૫૬,૦૦૦/- 
ફી પેટે લેવા જણાવેલ છે.  

આથી ઉપરોકત બ ે કેસમા ં ી િદલીપ નાણાવટીને કામગીરી સ પવામા ંઆવેલ હોઈ બ  ે
કેસની કુલ . ૩,૧૧,૦૦૦/- ફી પેટે ચકુવવાની મજુંરી આપવાનો મુ ો રજુ થતા િવગતવાર 
ચચાર્ કરવામા ંઆવી તથા તે પર વે સવર્ સ ય ીઓની સવર્ સમંતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ં
આ ય.ુ  
 
ઠરાવ માકં (૨૬૦૨) :મો  અટલાદરા ખાતે MKRS આવાસ યોજનામા ંવડુા સામેના કેસ ન.ં 
૮/૨૦૧૯ માટે એડવોકેટ ીની ફી . ૧,૫૬,૦૦૦/- અને ઈજારદાર એન.એ.ક ટ્રકશન િવ ધના 
દાવા માટે એડવોકેટ ીની ફી . ૧,૫૫,૦૦૦/- ચકુવવા અંગેની મજુંરી આપવા તથા તે અંગે 
કરવાની થતી આગળની કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા 
ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
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મુ ા નબંર.(૧૦) : મો  ગોરવા તથા ઉંડેરાની સોસાયટીઓમા ંડે્રનેજ ઉભરાવવાની સમ યાના ઉકેલ 

બાબત.  
 

વડોદરા મહાનગરપાિલકા વારા અગાઉ પેટ્રોિફ સ સધુી કરેલ ડે્રનેજ લાઈનમા ં વડુા િવ તારના 
O.G. િવ તાર પૈકી મો  ગોરવાની તથા ઉંડેરાની લગભગ ૩૦ થી ૪૦ સોસાયટીઓના ડેવલોપસર્ 
વારા પોતાના ખચેર્ ડે્રનેજ 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 mm 
ડાયાની પાઈપલાઈન સાથે જોડાય છે. તે ૬૦૦ મી. લબંાઈની ૧૫૦ MM ડાયાની પાઈપલાઈન 
હોવાથી પે્રસરથી મિલન પાણી પસાર થતુ ં ન હોવાને કારણે ડે્રનેજ લાઈન ઉભરાવવાની વારંવાર 
સમ યા ઉપિ થત થાય છે. મા ંવી.એમ.સી ના સપુર શક્કર મશીન વારા સાફ-સફાઈ કરાવી તેનો 
ખચર્ સમયાતંરે વડુા વારા ભોગવવામા ં આવતો હતો. આ િવ તારના લોકોની રજુઆત મજુબ 
ઉપરોકત ૧૫૦ MM ડાયાની લગભગ ૬૦૦ મી. લાઈનને ૩૦૦ MM ડાયાની કરી કોપ રેશનની 
લાઈનમા ંજોડવામા ંઆવે તો ડે્રનેજ ઉભરાવવાની સમ યાનુ ં િનરાકરણ થઈ શકે તેમ હોવાથી આ 
િવ તાર પૈકી ગોરવાનો િવ તાર વડોદરા મહાનગરપાિલકામા ં સમાિવ ટ થયેલ હોય આ ડે્રનેજ 
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 કરાવી વી.એમ.સી 
મારફત કામગીરી કરાવવા વડુા બોડર્ બેઠક ૨૩૯ ના ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં ૨૫૮૧ ઠરાવેલ છે.  પર વે 
વી.એમ.સી ના આયોજન મજુબ વડોદરા શહરેેના પિ મ ઝોનમા ં સમાિવ ટ ગોરવા આઉટગ્રોથ 
િવ તારમા ંસહજ એવ યથુી ગોરવા-ઉંડેરા મેઈન રોડ પર નિવન ડે્રનેજ ગે્રવીટી લાઈન નાખંી હયાત 
ડે્રનેજ લાઈન સાથે જોડાણ કરવાની કામગીરી કરાવવા . ૪,૫૫,૫૯,૬૦૦/- અંદાજીત ખચર્ થવાની 
શકયતા છે. આ કામગીરીને વડોદરા મહાનગરપાિલકા તરફથી તાિંત્રક વહીવટી અને નાણાકીય મજુંરી 
મળેલ હોવાથી સદર કામગીરી પેટે . ૪,૫૫,૫૯,૬૦૦/- વડોદરા મહાનગરપાિલકામા ંભરપાઈ કરવા 
તા. ૨૯/૦૫/૨૦૧૯ ના પત્રથી જણાવેલ છે. અગાઉ વડુા બોડર્ ારા ફકત ૬૦૦ મીટર લબંાઈ મા ં
૧૫૦ mm ની પાઈપને ૩૦૦ mm ની પાઈપ કનવટર્ કરવા માટે વડુા બોડર્ ારા મજુંરી આપેલ છે. હવે 
વી.એમ.સી ારા ૭૦૦ મીટર લબંાઈમા ં૫૦૦ mm ડાયાની તથા ૭૮૦ મીટર લબંાઈમા ં૭૦૦ mm 
ડાયાની RCC NP4 ડે્રનેજ ગે્રવીટી લાઈન નાખવાનુ ં આયોજન છે. ને કારણે લગભગ . 
૪,૫૫,૫૯,૬૦૦/- ટલો ખચર્ થવાની સભંાવના છે. આથી વી.એમ.સી ના અંદાજ મજુબની રકમ . 
૪,૫૫,૫૯,૬૦૦/- િડપોઝીટ વકર્ પેટે ચકુવવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા 
િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી અને તે પર વ ેનીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
 
ઠરાવ માકં (૨૬૦૩) :વડોદરા મહાનગરપાિલકા ારા ગોરવા તથા ઉંડેરાની સોસાયટીઓમા ં૭૦૦ 
મીટર લબંાઈમા ં ૫૦૦ mm ડાયાની તથા ૭૮૦ મીટર લબંાઈમા ં ૭૦૦ mm ડાયાની RCC NP4 
પ્રકારની અંડર ગ્રાઉ ડ ડે્રનેજ લાઈન નાખવાનો ખચર્ . ૪,૫૫,૫૯,૬૦૦/- મજુંર કરવા તથા કામગીરી 
થાય તે મજુબ તબક્કાવાર ચકુવણુ ંકરવા આગળની કાયર્વાહી કરવાની સઘળી સ ા મખુ્ય કારોબારી 
અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  
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મુ ા નબંર.( ૧૧ ) : વડુાની ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૪ તથા VMSS ની (તાદંલજા) ટી.પી. કીમ 

ન.ં ૨૭ ના િસમાડા પર આવેલ ૧૮.૦૦ મીટરનો રોડ બનાવવા બાબત.  
 

મો  વડુાની ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૪ તથા VMSS ની (તાદંલજા) ટી.પી. કીમ ન.ં ૨૭ ના 
િસમાડા પર આવેલ ૧૮.૦૦ મીટરનો રોડ અડધો એટલે કે ૦૯.૦૦ મીટરનો રોડ વડુા િવ તારમા ંતથા 
બાકીના ૦૯.૦૦ મીટરનો રોડ વડોદરા મહાનગરપાિલકામા ંસમાિવ ટ છે. ના કારણે રોડ બનાવેલ 
નથી. ૧૮.૦૦ મીટર ર તાની પોહળાઈ પૈકી જ િરયાત મજુબ  તે ડેવલોપસર્ વારા અવરજવર થઈ 
શકે તે મજુબનો રોડ બનાવેલ હતો પરંત ુઆ ર તો ચોમાસાને કારણે તથા વાહનોની અવરજવરને 
કારણે બગડી જતા મરામત થતી ન હોવાથી થાિનક વપરાશ કતાર્ વારા વડુામા,ં વી.એમ.સીમા,ં 
સરકાર ીમા,ં પી.એમ. પોટર્લ પર તથા િજ લા વાગતમા ંવારંવાર રજુઆત કરવામા ંઆવેલ હતી 
ર તો કાચો હોવાના કારણે ચોમાસાના સમયગાળા દર યાન સોસાયટીઓમા ંઅવર-જવર કરવામા ં
મુ કેલી પડતી હોવાથી કાપેર્ટ રોડ બનાવવાની માગંણી કરવામા ંઆવેલ છે.  

 
વડોદરા મહાનગરપાિલકાના પિ મ ઝોનની કચેરી ારા ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૪ તથા 

VMSS ની (તાદંલજા) ટી.પી. કીમ ન.ં ૨૭ ના સયંકુત િસમાડા પર આવેલ ૧૮.૦૦ મીટરના રોડ પૈકી 
હાલ ૯.૦૦ મીટરનો એપ્રોચ રોડ બનાવવા માટે કુલ . ૪૩,૭૮,૦૦૦/- નો અંદાજ તૈયાર કરેલ છે. 
આ ર તાથી વડુાની ટી.પી. કીમ તથા વી.એમ.સી ની ટી.પી. કીમને એપ્રોચ મળનાર હોઈ 
ભાગીદારીથી ર તો બનાવવા વડુા ારા ૫૦% રકમ . ૨૧,૮૯,૦૦૦/- (અંકે િપયા એકવીસ લાખ 
ને યાસી હજાર પરુા) વી.એમ.સી ને જમા કરવા જણાવેલ છે. આથી વડુાની ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૪ 
તથા VMSS ની (તાદંલજા) ટી.પી. કીમ ન.ં ૨૭ ના સયંકુત િસમાડા પર આવેલ ૧૮.૦૦ મીટરનો રોડ 
બનાવવા માટે થનાર ખચર્ પૈકી . ૨૧,૮૯,૦૦૦/- (અંકે િપયા એકવીસ લાખ ને યાસી હજાર પરુા) 
વડોદરા મહાનગરપાિલકાને જમા કરાવવા માટે મજુંરી અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ના સવર્ સ ય ીઓ 
સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ં આવી આ ર તો વડુા તથા 
વી.એમ.સી ની બાઉ ડ્રી પર હોઈ ર તો બનાવાથી બ ે િવ તારના રિહશોને ઉપયોગી થનાર હોઈ 
૫૦% ભાગીદારીથી ર તો કરવા હરકત સરખ ુનથી આથી ૫૦% રકમ જમા કરાવવા સવર્ સમંતીથી 
નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ    
 
ઠરાવ માકં (૨૬૦૪) : વડુાની ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૪ તથા VMSS ની (તાદંલજા) ટી.પી. કીમ 
ન.ં ૨૭ ના િસમાડા પરના ૧૮.૦૦ મીટરનો ર તો વડુા તથા વી.એમ.સી બ નેા રહીશો માટે ઉપયોગી 
હોઈ ૫૦% ભાગીદારીથી ર તો કરવા તથા તે અંગે થનાર ખચર્ના ૫૦% મજુબ . ૨૧,૮૯,૦૦૦/- 
વી.એમ.સી મા ંજમા કરાવવા મજુંરી આપવા સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
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મુ ા નબંર.(૧૨) : પિ મ ઝોનમા ંઆવેલ ટી.પી. ૨૬ ના એફ.પી. ૯૯ મા ંવાસણા-ભાયલી 

ખાતે ફાયર ટેશન બનાવવા અંતગર્ત વડુા ારા ભાગીદારીથી ચકુવણુ ં
કરવા બાબત.   

 
ઉપરોકત િવષય અ વયે જણાવવાનુ ંકે, વડુા ારા પિ મ િવ તારમા ંભાયલી ટી.પી. કીમ 

ન.ં ૧ થી ૫ અને સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧, ૨ અને ૩ મા ંઘણો િવકાસ થયેલ છે. ઉકત ટી.પી. 
મા ંમોલ, મ ટી લેક્ષ, કુલ, ગાડર્ન, એપાટર્મે ટ, રહણાક મકાનો વગેરેનો િવકાસ થઈ રહલે છે.  
વધતી જતી રહણેાકં/વાિણજય િવકાસ માટે હાલ નજીકમા ં ફાયર ટેશનની સિુવધા ઉપલ ધ 
નથી. ના કારણે વડોદરા મહાનગરપાિલકાના િબ ડીંગ પ્રો કટ શાખાની તા. ૩૦/૦૫/૨૦૧૯ 
ના પત્રમા ંજણા યા મજુબ વડોદરા મહાનગરપાિલકાની ટી.પી. ની હદમા ંપિ મ ઝોનમા ંઆવેલ 
ટી.પી. કીમ ન.ં ૨૬ ના એફ.પી. ૯૯ મા ંવાસણા ભાયલી રોડ પર ફાયર ટેશન બનાવવા માટે 
વષર્-૨૦૧૯-૨૦ મા ંઆયોજન હાથ ધરેલ છે. આ ફાયર ટેશન બનાવવાથી વડુાના ભાયલીની 
ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ થી ૫ અને સેવાસીની ટી.પી. કીમ ન.ં ૧, ૨ અને ૩ ના આઉટગ્રોથ િવ તારને 
પણ લાભ થનાર હોઈ  વડોદરા મહાનગરપાિલકા ારા ફાયર ટેશનના બાધંકામ વડુાના 
સહયોગથી થાય તે માટે અંદાજીત રકમ ના ૫૦% રકમ સહયોગથી ફાળવવા પ્રાથિમક સહમિત 
થવા જણાવેલ છે. તથા વડોદરા મહાનગરપાિલકા ારા ક સલટ ટ ી ારા અંદાજપત્ર તૈયાર 
થયા બાદ અંદાજની રકમ જણાવનાર છે. આથી વડોદરા મહાનગરપાિલકા ારા પિ મ ઝોનમા ં
આયોજીત ફાયર ટેશન વડુાના ૫૦% સહયોગથી બનાવવા પ્રાથિમક સહમતી આપવા અંગેનો 
મુ ો વડુા બોડર્ના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા અથેર્ મુ ો રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ 
કરવામા ંઆવી તથા વી.એમ.સી ારા ફાયર ટેશન વાળી માટે સિુચત કરેલ ફાઈનલ લોટ 
મસુ ા પ મજુંર નગર રચનાનો હોઈ, જમીનનો કબજો મ યાની ખાતરી બાદ કામગીરી કરવા 
સવર્ સ યોનુ ંમતં ય હત ુતથા ફાયર ટેશન વડુાને હદ નજીક બનાવવાનુ ંહોઈ, વડુાના ગામોને 
મહ મ ફાયદો મળી શકે તેમ હોઈ ૫૦% સહયોગ આપવા સવર્ સમંતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ં
આ ય.ુ  

 
ઠરાવ માકં ( ૨૬૦૫ ) : વી.એમ.સી િવ તારમા ંપિ મ ઝોનમા ંઆવેલ ટી.પી. કીમ ન.ં ૨૬ ના 
એફ.પી. ન.ં ૯૯ મા ંવાસણા-ભાયલી રોડ પર વી.એમ.સી ારા બનનાર ફાયર ટેશન માટે વડુા 
ારા ૫૦% સહયોગ આપવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ તથા આ અંગેની સઘળી સ ા મખુ્ય કારોબારી 
અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÏíÅô ÏëÄ» Ìï.240 ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ                              ÍâÌ Ìï. 13 
Èâ.20/07/2019 
મુ ા નબંર. (૧૩) : સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન મજુબ પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ આિથર્ક 

રીતે નબળા વગર્ના લોકો માટે EWS-II ના આવાસો માટે જમીન નક્કી કરવા 
તથા AHM/અતે્રની કચેરીમા ંએ પેન ડ એજ સીઓ પૈકી આક ટેક, પી.એમ.સી 
તથા ટી.પી.આઈ ની એજ સીઓ નક્કી કરી કામગીરીની સ પણી કરવા બાબત.         

  સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન મજુબ પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ આિથર્ક રીતે નબળા વગર્ના લોકો 
માટે EWS તથા ઓછી આવક ધરાવતા લોકો માટે LIG ના આવાસો બનાવવાનુ ં ગજુરાત હાઉસીંગ બોડર્, 
મહાનગરપાિલકાઓ, નગરપાિલકાઓ તથા સ ામડંળો ારા અમલીકરણ કરવામા ંઆવી રહલે છે. તે પર વે 
વડુાને પણ આ યોજનાનુ ંઅમલીકરણ કરવા જણાવવામા ંઆવેલ.  પર વે વડુા ારા કુલ ૮૩૨ આવાસના 
પઝેશન સ પી દીધેલ છે. ૨૦૨૮ આવાસોની લોકાપર્ણ કરેલ છે તથા વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ ના ટાગેર્ટ અંગે ૨૧૮૨ 
EWS-II પ્રકારના આવાસોના બાધંકામની કામગીરી પ્રગિત હઠેળ છે. તદઉપરાતં ૮૨૬ EWS-II પ્રકારના આવાસો 
માટે ટે ડર પ્રિક્રયા હાથ ધરેલ છે.   

તા.૧૬/૦૫/૨૦૧૯ ના માન. સિચવ ી, હાઉસીંગ અને િનમર્ળ ગજુરાત, ગાધંીનગરન પત્ર અ વયે 
વડુાની અંિતમ મજુંર થયેલ ટીપી. કીમોમા ંઆિથર્ક રીતે નબળા વગર્ના લોકો માટે અનામત રાખેલ ફાઈનલ 
લોટોમા ંવષર્ : ૨૦૧૯-૨૦ મા ંસરકાર ીના લ યાકં હઠેળ ૧૫,૦૦૦ EWS-II (ટાઈપ) તથા BLC હઠેળ ૭૦૦૦ 
આવાસો બનાવવાની સચુના સરકારના પત્ર ારા  પાઠવવામા ંઆવેલ છે.  પર વે અતે્રની કચેરી ારા વડુા 
િવ તારની ટી.પી. કીમોના EWS ના લોટો પૈકી મો  ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ મા ંએફ.પી. ન.ં ૧૦૮ અને 
૧૨૨, ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૨ મા ંએફ.પી. ન.ં ૧૧૬, સેવાસી ટી.પી. કીમ ન.ં ૨ મા ંફાઈનલ લોટ ન.ં ૧૪૪, 
૧૪૬, ૧૪૭, ૧૫૯, ૧૬૦ અને ૧૬૧ ખાતેની જમીનોની પસદંગી કરી બોડર્ બેઠકની મજુંરીની અપેક્ષાએ 
એ.એચ.એમ ની કચેરીમા ં એ પેન ડ આક ટેક એજ સીઓ પૈકી ીમતી મમતા શાહ એ ડ એસોિસયેટસ, 
વડોદરાને તથા પી.એમ.સી એજ સીઓ પૈકી જયેશ એ. દલાલ, સરુતને તથા ધવલ એ જીનીયસર્, ગાધંીનગરને 
પી.એમ.સી તરીકે િનમણુકં આપી આયોજન કરાવી કુલ ૧૭૯૨ આવાસો માટે . ૧૬૧.૬૧ કરોડના ડી.પી.આર 
તૈયાર કરી રાજય સરકાર ીમા ંમજુંરી અથેર્ પાઠવતા રાજય સરકાર ીની એસ.એલ.એમ.સી કિમટી ારા મજુંર 
કરી કે દ્ર સરકાર ીમા ંપાઠવતા કે દ્ર સરકાર ીની સી.એસ.એમ.સી કમીટી માથંી પણ મજુંરી મળેલ છે. આયોજન 
કરેલ કુલ ૧૭૯૨ આવાસોની િવગત નીચે મજુબ છે.     

અન.ુ
ન ં

િવગત થળ ટી.પી. 
એફ.પી 
નબંર

સખં્યા 
અંદાજીત ખચર્ 

(કરોડમા)ં
આક ટેક પી.એમ.સી  

૧ EWS-II ભાયલી ૧ ૧૦૮ ૧૬૮ .  ૧૫.૧૫ 
મમતા શાહ એ ડ 
એસોિસયેટસ 

જયેશ એ. દલાલ 

૨ EWS-II ભાયલી ૧ ૧૨૨ ૪૪૮ .  ૪૦.૨૦ 
મમતા શાહ એ ડ 
એસોિસયેટસ 

જયેશ એ. દલાલ 

૩ EWS-II ભાયલી ૨ ૧૧૬ ૩૩૬ .  ૨૯.૩૪ 
મમતા શાહ એ ડ 
એસોિસયેટસ 

ધવલ એ જીનીયસર્ 

૪ EWS-II સેવાસી ૨ ૧૪૪ ૧૧૨ .   ૯.૮૭ 
મમતા શાહ એ ડ 
એસોિસયેટસ 

ધવલ એ જીનીયસર્ 

૫ EWS-II સેવાસી ૨ ૧૪૬ ૧૧૨ .   ૯.૮૯ 
મમતા શાહ એ ડ 
એસોિસયેટસ 

ધવલ એ જીનીયસર્ 

૬ EWS-II સેવાસી ૨ ૧૪૭ ૧૯૬ .  ૧૭.૧૧ 
મમતા શાહ એ ડ 
એસોિસયેટસ 

ધવલ એ જીનીયસર્ 

૭ EWS-II સેવાસી ૨ ૧૫૯ ૨૨૪ .  ૨૦.૭૮ 
મમતા શાહ એ ડ 
એસોિસયેટસ 

જયેશ એ. દલાલ 

૮ EWS-II સેવાસી ૨ ૧૬૦ ૮૪ .    ૮.૩૬ 
મમતા શાહ એ ડ 
એસોિસયેટસ 

જયેશ એ. દલાલ 

૯ EWS-II સેવાસી ૨ ૧૬૧ ૧૧૨ .  ૧૦.૯૦ 
મમતા શાહ એ ડ 
એસોિસયેટસ 

જયેશ એ. દલાલ 

કુલ આવાસોની સખં્યા ૧૭૯૨ . ૧૬૧.૬૧   
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 ઉપરોકત કામગીરી માટે આક ટેક ી તરીકે િનમણુકં કરેલ ીમતી મમતા શાહ એ ડ 

એસોિસયેટસ તથા પી.એમ.સી તરીકે િનમણુકં કરેલ જયેશ એ. દલાલ અને ધવલ એ જીનીયસર્ની 
િનમણુકંને બહાલી આપવા તથા એ.એચ.એમ/વડુા મા ંએ પેન ડ એજ સી પૈકી ટી.પી.આઈ ની 
પસદં કરી કામગીરી સ પવા તથા ઉપરોકત િવગતે . ૧૬૧.૬૧ કરોડની કામગીરીને મજુંરી 
આપવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ 
કરવામા ંઆવી અને તે પર વે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 

 

ઠરાવ માકં (૨૬૦૬) : સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન મજુબ પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના હઠેળ 
આિથર્ક રીતે નબળા વગર્ના લોકો માટે EWS-II ના આવાસો બનાવવા માટે નક્કી કરેલ મો  
ભાયલી તથા સેવાસીની જમીનોમા ં AHM એ પેન ડ એજ સીઓ પૈકી આક ટેક ીની ીમતી 
મમતા શાહ એ ડ એસોિસયેટસ તથા પી.એમ.સી તરીકે િનમણુકં કરેલ જયેશ એ. દલાલ અને 
ધવલ એ જીનીયસર્ની િનમણુકંને બહાલી આપવા તથા એ.એચ.એમ/વડુા મા ંએ પેન ડ એજ સી 
પૈકી ટી.પી.આઈ ની પસદં કરી કામગીરી સ પવા તથા આવાસ યોજના બનાવવા માટે થનાર 
અંદાજીત ખચર્ . ૧૬૧.૬૧ કરોડની કામગીરીને મજુંરી આપવા અને તે અંગે કરવાની થતી 
આગળની કાયર્વાહીની સઘળી સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ં
આ ય.ુ    
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મુ ા નબંર. (૧૪) : વડુા િવ તારમા ંભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ ના ફાઈનલ લોટ ન.ં૧૦૬ મા ં

ગાડર્ન ડેવલપ કરવા બાબત.      
 

      વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારમા ંમો  ભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ મા ંફાઈનલ 
લોટ ન.ં ૧૦૬ બાગબગીચા માટે દશાર્વેલ છે. આ ફાઈનલ લોટની આજુબાજુ ખબુ રહણેાકં િવકાસ 
થયેલ છે. વદુા બોડર્ની ૨૩૭મી બોડર્ બેઠકમા ં ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં ૨૫૧૦ થી આ ફાઈનલ લોટ 
બાગબગીચા માટે િવકાસ કરી મરામત અને જાળવણી કરવા ભાયલી ગ્રામ પચંાયતની સ પણી 
કરાવેલ છે.  મજુબ ભાયલી ગ્રામ પચંાયતને કબજો સપુ્રત કરેલ છે. આ િવ તારના રહીશોની 
બગીચો બનાવી આપવાની રજુઆતો પર વે ભાયલી ગ્રામ પચંાયત ારા પચંાયતના લોકફાળાથી 
માટી પરુાણ, પેવર લોક તથા પાણીનો બોરવેલ કરવાની બાહંધેરી આપેલ હોઈ બાકીની સીવીલ 
વકર્સ તથા ઈલેકટ્રીકલ વકર્સની કામગીરી િવગેરેની કામગીરી વડુા ારા કરવાની થાય છે આથી 
કામગીરી માટે વડોદરા મહાનગરપાિલકા ખાતે પાકર્સ એ ડ ગાડર્ન શાખા હોઈ આ કામગીરી કરી 
આપવા વડોદરા મહાનગરપાિલકાને જણાવતા તેઓ ારા ગાડર્નનુ ંઆયોજન કરી સીવીલ વકર્સ 
માટે ટે ડર મગંાવી કામગીરી શ  કરાવેલ છે તથા તે અંગે થનાર . ૩૧,૦૦,૧૫૦/- ના ખચર્ 
વડુાને જમા કરાવવા જણાવતા બોડર્ની મજુંરીની અપેક્ષાએ વી.એમ.સી ને ડીપોઝીટ વકર્ તરીકે જમા 
કરાવેલ છે. આ ઉપરાતં વી.એમ.સી ારા ઈલેકટ્રીકલ વકર્સ માટે . ૮,૪૭,૧૩૪/- જમા કરાવવા 
જણાવેલ છે.  આથી આ બગીચાને ડેવલપ કરવા માટે ડીપોઝીટ વકર્ તરીકે વી.એમ.સી ને સ પેલ 
કામગીરીને બહાલી આપવા તથા તેઓ મારફત થનાર ખચર્ની મજુંરી આપવા અંગેનો મુ ો વડુા 
બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી અને તે 
પર વે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
 
ઠરાવ માકં ( ૨૬૦૭ ) : વડુા િવ તારમા ંભાયલી ટી.પી. કીમ ન.ં ૧ ના ફાઈનલ લોટ ન.ં ૧૦૬ 
મા ં ડીપોઝીટ વકર્ તરીકે ગાડર્ન ડવેલપ કરવા વડોદરા મહાનગરપાિલકાને સ પેલ કામગીરીને 
બહાલી આપવા તથા આ કામગીરીના િસિવલ વકર્ પેટે ચકુવેલ . ૩૧,૦૦,૧૫૦/- ના ખચર્ને 
બહાલી આપવા તથા ઈલેકટ્રીકલ વકર્સ માટે . ૮,૪૭,૧૩૪/- જમા કરાવવા અને ભિવ યમા ં
સદર ગાડર્ન ડેવલપ કરવા થનાર તમામ ખચર્ને મજુંરી આપવા તથા તે અંગે કરવાની થતી 
આગળની કાયર્વાહીની સઘળી સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ં
આ ય.ુ  
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ુ ા નબંર.( ૧૫) : વડુા ારા બાધંવામા ંઆવેલ વરસાદી કાસંની બાજુમા ંવી.એમ.સી ારા રોડ 
ક્રોસ કરી પશુીંગ કરી નાખવામા ંઆવેલ ૯૦૦ મીમી ડાયાની બે પાઈપને 
વરસાદી કાસંમા ંજોડવા બાબત. 

 
ઉપરોકત િવષય અ વયે જણાવવાનુ ં કે, વડુા ારા બાકંો કંપનીની બાજુ માથંી બીલ ગામ 

સધુી નવીન આર.સી.સી ઓપન વરસાદી કાસં બનાવેલ છે. સદર કાસં વડોદરા મહાનગરપાિલકાના 
પિ મ િવ તારના ઝોનમાથંી વરસાદી પાણીના િનકાલ માટેનો શહરેનો મખુ્ય કાસં છે. આ વરસાદી 
કાસંમા ં વડોદરા મહાનગરપાિલકાનુ ં વરસાદી પાણી અપ ટ્રીમ માથંી થઈ વડુાની ડાઉન ટ્રીમમા ં
આવે છે. હયાત પાદરા રોડ કલવટર્ના અપ ટ્રીમ જોડાણ વાળા ભાગના ઈ વટર્ લેવલની 
સરખામણીમા ં રોડ કલવટર્નુ ં બેડ લેવલ ૧.૦૦ મીટર ઉપરાતં ઉચુ ં હોવાથી વડોદરા 
મહાનગરપાિલકા ારા પાકા કાસંને ઈ વટર્ લેવલને સમાતંર બે રો ૯૦૦ મીમી ડાયાની આર.સી.સી 
પાઈપ પશુીંગ પ ધિતથી  તે વખતે નાખવામા ંઆવેલ છે તેમ પી.એમ.સી ના પત્રથી જણાવેલ 
છે. પરંત ુઆ બે ૯૦૦ મીમી ડાયાની પાઈપ કાસંની એલાઈમે ટથી દુર નાખવામા ંઆવેલ હોઈ, વડુા 
ારા યારે કાસં બનાવવામા ંઆ યો યારે આ પાઈપો દેખાતી ન હતી તથા તેનુ ંપાણી કાસંમા ં
આવી શકતુ ંન હત ુ.ં  તા. ૨૮/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે વડોદરા મહાનગરપાિલકા 
ારા પિ મ િવ તારના ડે.કિમ ર ી, વડુા ટાફ, અકોટાના ધારાસ ય ી અને પવુર્ મેયર સહ સદર 
આ જગ્યાએ મલુાકાત કરેલ હતી અને વરસાદી કાસંનો ઝડપી િનકાલ થવાની રજુઆત કરેલ હતી. 
આથી વડોદરા મહાનગરપાિલકા ારા નાખેલ ૯૦૦ મીમી ડાયાના બે રોના મોઢા ખુ લા કરી આપી 
વરસાદી કાસંમા ંવડુા ારા જોડાણ કરવામા ંઆવે તો પિ મ ઝોનના વરસાદી પાણીનો સરળ ઝડપી 
તેમજ સરળતાથી િનકાલ થઈ શકે તેમ વી.એમ.સી. ના પત્ર ારા જણાવેલ છે. તે માટે અતે્રથી 
૯૦૦ મીમી ડાયાની બે પાઈપનુ ંવડુા ારા ખોદાણ કરી ચકાસણી કરતા કુલ એક જ પાઈપ સાઈટ 
પર મળી આવેલ છે. વડુા ારા આ પાઈપને વડુાના વરસાદી કાસંમા ંજોડાણ કરીએતો વડોદરા 
મહાનગરપાિલકાનુ ંપશુીંગ કરેલ પાઈપ માથંી પાણીનો ઝડપી િનકાલ થઈ શકે તેમ છે. આથી આ 
કામગીરી માટે કરવાના થનાર . ૨,૨૭,૧૦૮/- (અંકે િપયા બે લાખ સ યાવીસ હજાર એકસો આઠ 
પરુા) અંદાજીત ખચર્ને મજુંરી આપવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય 
અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી અને તે પર વે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
 

ઠરાવ માકં ( ૨૬૦૮ ) : વડુા ારા બાધંવામા ંઆવેલ વરસાદી કાસંની બાજુમા ંવી.એમ.સી ારા 
રોડ ક્રોસ કરી પશુીંગ કરી નાખવામા ંઆવેલ ૯૦૦ મીમી ડાયાની બે પાઈપને વરસાદી કાસંમા ં
જોડાણ કરવા માટેની કામગીરી માટેના અંદાજીત ખચર્ . ૨,૨૭,૧૦૮/- ને મજુંરી આપવા તથા 
તે અંગે આગળની કાયર્વાહીની સઘળી સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવા 
ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  
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ુ  દા નબંર (૧૬) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળમા ં સમાિવ ટ મો  કોયલી એ ટે શન 

િવ તારમા ં આવતી જમીનોમા ં સિૂચત નગર રચના યોજના ન.ં૪૨ 
(કોયલી) નો ફરીથી ઇરાદો જાહરે કરવા બાબત. 

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

૨૦૧૧ મજુબ વ તી ૧૦૬૯૧ 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 બનાવવાનુ ંઠરાવવામા ંઆવેલ સિૂચત નગર રચના 
યોજના તૈયાર કરવા અતે્રની કચેરીના પત્ર ન.ંયડુીએ/ લાન-૪/૧૮૫/૨૦૧૯, 
તા.૧૩/૦૨/૨૦૧૮ થી અિધિનયમની કલમ-૪૧(૧) હઠેળ હદ પરામશર્ મેળવવા 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 થી નગર રચના યોજના તૈયાર કરવાના કામે હદ 
પરામશર્ને અનમુોદન આપવામા ં આવેલ, સદરહુ ં યોજનાનો ઇરાદો વડુા બોડર્ બેઠકન.ં૨૩૯, 
તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૯, ઠરાવ ન.ં૧૫૯૦ થી જાહરે કરવામા ંઆવેલ પરંત ુ સિૂચત નગર રચના 
યોજનાન.ં૪૨ (કોયલી)ની જમીનોની મળૂખડંની માપણી કરાવી રેકડર્ની સટ ફીકેશન 
ડી.આઇ.એલ.આર ી વડોદરાની કચેરીમા ંકરાવતા ગામતળની હદમા ંઆંિશક ફેરફાર થયા હોવાનુ ં
યાને આવતા અતે્રની કચેરીના પત્ર ન.ંયડુીએ/ લાન-૪/૩૧૦/૨૦૧૯, તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૯ થી 
અિધિનયમની કલમ – ૪૧(૧) હઠેળ મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રા ય, ગાધંીનગરનો ફેર 
પરામશર્ માગંવામા ંઆવેલ, મખુ્ય નગર િનયોજક ી, ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગરની કચેરીના 
પત્ર ન.ંવડોદરા/નરયો/ન.ં૪૨ (કોયલી)/પરામશર્/દ.ગ.ુ/૧૭૪૭, તા.૦૩/૦૪/૨૦૧૯ થી ફેર 
પરામશર્ આપવામા ંઆવેલ છે. ની શરત ન.ં ૧૦ મા ંતમામ પ્રિક્રયા રદ ગણવાની રહશેે. તેમજ 
નવેસરથી ઇરાદો જાહરે કરવાનો રહશેે. તેમ જણાવેલ હોય સદરહુ ંયોજનાનો ઇરાદો ફરીથી જાહરે 
કરવાનો થતો હોય યોજનાનો ઇરાદો ફેર જાહરે કરવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ના સવર્ સ ય ીઓ 
સમક્ષ થયેલ ની ચચાર્ િવચારણા અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  

 
ઠરાવ માકં ( ૨૬૦૯ ) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળમા ંસમાિવ ટ મો  કોયલી એ ટે શન 
િવ તારમા ંઆવતી જમીનોમા ંસિૂચત નગર રચના યોજના ન.ં૪૨ (કોયલી) નો વડુાની ૨૩૯મી 
બોડર્, બેઠકના ઠરાવ ક્રમાકં૧૫૯૦, તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૯ થી જાહરે કરવામા ંઆવેલ ઇરાદો તથા તે 
પર વે થયેલ પ્રિક્રયા રદ ગણી, મખુ્ય નગર િનયોજક ી, ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગરની કચેરીના 
પત્ર ન.ંવડોદરા/નરયો/ન.ં૪૨ (કોયલી)/પરામશર્/દ.ગ.ુ/૧૭૪૭, તા.૦૩/૦૪/૨૦૧૯ થી અતે્રને 
મળેલ ફેર પરામશર્મા ંદશાર્વેલ હદો તથા તેમા ંદશાર્વેલ શરતોને આિધન સિૂચત મસુ ા પ નગર 
રચના યોજના   ન.ં૪૨ (કોયલી) 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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મઘુ્ દા નબંર (૧૭) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળમા ંસમાિવ ટ મો  કોયલી એ ટે શન 

િવ તારમા ંઆવતી જમીનોમા ંસિૂચત નગર રચના યોજના ન.ં૪૩(ઉંડેરા-
અંકોડીયા) નો ફરીથી ઇરાદો જાહરે કરવા બાબત. 

 

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારમા ંસમાિવ ટ મો  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.ં૪૩ (ઉંડેરા-અંકોડીયા) કે્ષત્રફળ:૧૬૦ હકેટર 
બનાવવાનુ ંઠરાવવામા ંઆવેલ સિૂચત નગર રચના યોજના તૈયાર કરવાના કામે અતે્રની કચેરીના 
પત્ર ન.ંયડુીએ/ લાન-૪/૧૮૪/૨૦૧૯,તા.૧૩/૦૨/ ૨૦૧૮ થી અિધિનયમની કલમ-૪૧(૧) હઠેળ 
હદ પરામશર્ મેળવવા 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.ં૪૩(ઉંડેરા-અંકોડીયા) પરામશર્/દ.ગ.ુ/૧૦૦૫, તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૯ થી નગર રચના 
યોજના તૈયાર કરવાના કામે હદ પરામશર્ને અનમુોદન આપવામા ંઆવેલ, સદરહુ ંયોજનાનો ઇરાદો 
વડુા બોડર્ બેઠકન.ં૨૩૯, તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૯, ઠરાવ ન.ં૧૫૯૦ થી જાહરે કરવામા ંઆવેલ પરંત ુસિૂચત 
નગર રચના યોજના ન.ં૪૩ (ઉંડેરા-અંકોડીયા) ની જમીનોની મળૂખડંની માપણી કરાવી રેકડર્ની 
સટ ફીકેશન ડી.આઇ.એલ.આર ી વડોદરાની કચેરીમા ં કરાવતા ગામતળની હદમા ંઆંિશક ફેરફાર 
થયા હોવાનુ ં યાને આવતા અતે્રની કચેરીના પત્ર ન.ંયડુીએ/ લાન-૪/૩૧૧/૨૦૧૯, 
તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૯ થી અિધિનયમની કલમ – ૪૧(૧) હઠેળ મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રા ય, 
ગાધંીનગરનો ફેર પરામશર્ માગંવામા ંઆવેલ, મખુ્ય નગર િનયોજક ી, ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગરની 
કચેરીના પત્ર ન.ંવડોદરા/નરયો/ ન.ં૪૩(ઉંડેરા-અંકોડીયા)/પરામશર્/દ.ગ.ુ/૧૭૪૮, 
તા.૦૩/૦૪/૨૦૧૯ થી ફેર પરામશર્ આપવામા ંઆવેલ છે, ની શરત ન.ં ૧૦ મા ંતમામ પ્રિક્રયા રદ 
ગણવાની રહશેે. તેમજ નવેસરથી ઇરાદો જાહરે કરવાનો રહશેે. તેમ જણાવેલ હોય સદરહુ ંયોજનાનો 
ઇરાદો ફરીથી જાહરે કરવાનો થતો હોય યોજનાનો ઇરાદો ફેર જાહરે કરવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ના 
સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ થયેલ િવ તતૃ ચચાર્ િવચારણા અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  

 
ઠરાવ માકં (૨૬૧૦) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળમા ં સમાિવ ટ મો  ઉંડેરા-અંકોડીયા 
એ ટે શન િવ તારમા ંઆવતી જમીનોમા ંસિૂચત નગર રચના યોજના ન.ં ૪૩(ઉંડેરા-અંકોડીયા) નો 
વડુાની ૨૩૯મી બોડર્, બેઠકના ઠરાવ ક્રમાકં ૧૫૯૦, તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૯ થી જાહરે કરવામા ંઆવેલ 
ઇરાદો તથા તે પર વ ે થયેલ પ્રિક્રયા રદ ગણી, મખુ્ય નગર િનયોજક ી, ગજુરાત રાજય, 
ગાધંીનગરની કચેરીના પત્ર ન.ંવડોદરા/નરયો/ન.ં૪૨ (કોયલી)/પરામશર્/દ.ગ.ુ/૧૭૪૮, 
તા.૦૩/૦૪/૨૦૧૯ થી અતે્રને મળેલ ફેર પરામશર્મા ં દશાર્વેલ હદો તથા તેમા ં દશાર્વેલ શરતોને 
આિધન સિૂચત મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૩ (ઉંડેરા-અંકોડીયા) 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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ુ  દા નબંર (૧૮) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારમા ંસમાિવ ટ સિૂચત નગર 

રચના યોજના ન.ં૨૭/એ (બીલ) નો ઇરાદો જાહરે કરવા 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 અતે્રના તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૭ ના પત્રથી દરખા ત 
પાઠવવામા ંઆવેલ સદર દરખા તને મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રાજય ગાધંીનગરે તેઓ ીની 
કચેરીના પત્ર ન.ંનરયો/ન.ં૨૭ (બીલ-ચાપડ) ૪૧(૧)/પરામર્શ/વડોદરા/દ.ગ.ુ/૪૩૧, તા.૨૪-૧-૧૮ 
થી શરતી હદ પરામશર્ આપવામા ંઆવેલ, આવેલ હદ પરામશર્ મજુબ યોજના િવ તારમા ંપ્રિતબિંધત 
િવ તારની જમીનો સમાવેશ થતો હોઇ તથા યોજનાનુ ંકે્ષત્રફળ વધ ુહોઇ તેમજ મળૂખડંોની સખં્યા ખબૂ 
જ વધ ુહોઇ વધ ુગામોના સીમાડા ભેગા થતા હોય અંિતમખડંોની ફાળવણી એક બીજા ગામમા ંથવાની 
શકયતાના કારણ ેતથા રેકડર્ દુર તીના પ્ર ો ઉપિ થત થાય તેમ જણાતા ંવડુા બોડર્ બેઠકન.ં૨૩૯ 
તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૯ ઠરાવ ન.ં(૨૫૮૫) થી મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨૭ (બીલ-ચાપડ) ને 
૨૭/એ, ૨૭/બી, ૨૭/સી અને ૨૭/ડી એમ ૪ ભાગમા ં િવભાજન કરી હાલ મસુ ા પ નગર રચના 
યોજના ન.ં૨૭/એ, ૨૭/બી અને ૨૭/સી ને અિધિનયમની કલમ-૪૧ (૧) હઠેળ ફેરહદ પરામશર્ 
મેળવવા ઠરાવતા ંઅતે્રની કચેરીના પત્ર ન.ંયડુીએ/ લાન-૪/૩૦૮/૨૦૧૯, તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૯ થી 
સિૂચત નગર રચના યોજના ન.ં૨૭/એ (બીલ) તૈયાર કરવાના કામે અિધિનયમની કલમ-૪૧ (૧) 
હઠેળ પરામશર્ મેળવવા મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રાજય ગાધંીનગરને દરખા ત પાઠવવામા ં
આવેલ, મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રાજય ગાધંીનગર ારા તેઓ ીની કચેરીના પત્ર ન.ં૨૭/એ 
(બીલ)/૪૧(૧)/પરામશર્/વડોદરા/દ.ગ.ુ/૧૮૫૫, તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૯ થી યોજના તૈયાર કરવાના 
કામે અિધિનયમની કલમ-૪૧(૧) હઠેળ હદ પરામશર્ને અનમુોદન આપવામા ં આવેલ છે. ની 
યોજનાનો ઇરાદો જાહરે કરવા સબંિંધ કાયર્વાહી કરવાની થાય છે. થી યોજનાનો ઇરાદો જાહરે કરવા 
અંગે િવ તતૃ ચચાર્ િવચારણાને અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 

 
ઠરાવ માકં (૨૬૧૧): વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળના િવ તારમા ંમસુ ા પ નગર રચના યોજના  
ન.ં૨૭/એ (બીલ) 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 ંઅને આ અંગેની આગળની કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહી અંગેની સ ા મખુ્ય 
કારોબારી અિધકારી ી, વડુાને સપુ્રત કરવામા ંઆવી. 
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ુ  દા નબંર (૧૯) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારમા ં સમાિવ ટ સિૂચત નગર 

રચના યોજના  ન.ં૨૭/બી (બીલ) નો ઇરાદો જાહરે કરવા 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 અતે્રના તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૭ ના પત્રથી દરખા ત 
પાઠવવામા ંઆવેલ સદર દરખા તને મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રાજય ગાધંીનગરે તેઓ ીની 
કચેરીના પત્ર ન.ંનરયો/ન.ં૨૭ (બીલ-ચાપડ) ૪૧(૧)/પરામર્શ/વડોદરા/દ.ગ.ુ/૪૩૧, તા.૨૪-૧-૧૮ 
થી શરતી હદ પરામશર્ આપવામા ંઆવેલ, આવેલ હદ પરામશર્ મજુબ યોજના િવ તારમા ંપ્રિતબિંધત 
િવ તારની જમીનો સમાવેશ થતો હોઇ તથા યોજનાનુ ંકે્ષત્રફળ વધ ુહોઇ તેમજ મળૂખડંોની સખં્યા ખબૂ 
જ વધ ુહોઇ વધ ુગામોના સીમાડા ભેગા થતા હોય અંિતમખડંોની ફાળવણી એક બીજા ગામમા ંથવાની 
શકયતાના કારણ ેતથા રેકડર્ દુર તીના પ્ર ો ઉપિ થત થાય તેમ જણાતા ંવડુા બોડર્ બેઠકન.ં૨૩૯ 
તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૯ ઠરાવ ન.ં(૨૫૮૫) થી મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨૭ (બીલ-ચાપડ) ને 
૨૭/એ, ૨૭/બી, ૨૭/સી અને ૨૭/ડી એમ ૪ ભાગમા ં િવભાજન કરી હાલ મસુ ા પ નગર રચના 
યોજના ન.ં૨૭/એ, ૨૭/બી અને ૨૭/સી ને અિધિનયમની કલમ-૪૧ (૧) હઠેળ ફેરહદ પરામશર્ 
મેળવવા ઠરાવતા ંઅતે્રની કચેરીના પત્ર ન.ંયડુીએ/ લાન-૪/૩૦૭/૨૦૧૯, તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૯ થી 
સિૂચત નગર રચના યોજના ન.ં૨૭/બી (બીલ) તૈયાર કરવાના કામે અિધિનયમની કલમ-૪૧ (૧) 
હઠેળ પરામશર્ મેળવવા મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રાજય ગાધંીનગરને દરખા ત પાઠવવામા ં
આવેલ, મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રાજય ગાધંીનગર ારા તેઓ ીની કચેરીના પત્ર ન.ં૨૭/બી 
(બીલ)/૪૧(૧)/પરામશર્/વડોદરા/દ.ગ.ુ/૧૮૫૪, તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૯ થી યોજના તૈયાર કરવાના 
કામે અિધિનયમની કલમ-૪૧(૧) હઠેળ હદ પરામશર્ને અનમુોદન આપવામા ંઆવેલ છે. યોજનાનો 
ઇરાદો જાહરે કરવા સબંિંધ કાયર્વાહી કરવાની થાય છે. થી યોજનાનો ઇરાદો જાહરે કરવા અંગે 
િવ તતૃ ચચાર્ િવચારણાને અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 

 
ઠરાવ માકં (૨૬૧૨) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળના િવ તારમા ં મસુ ા પ નગર રચના 
યોજના  ન.ં૨૭/બી (બીલ) 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 ંઅને આ અંગેની આગળની કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહી અંગેની સ ા મખુ્ય 
કારોબારી અિધકારી ી વડુાને સપુ્રત કરવામા ંઆવી.  
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મઘુ્ દા નબંર (૨૦) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારમા ંસમાિવ ટ સિૂચત નગર 
રચના યોજના  ન.ં૨૭/સી (ચાપડ) નો ઇરાદો જાહરે કરવા 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 અતે્રના 
તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૭ ના પત્રથી દરખા ત પાઠવવામા ં આવેલ સદર દરખા તને મખુ્ય નગર 
િનયોજક ી ગજુરાત રાજય ગાધંીનગરે તેઓ ીની કચેરીના પત્ર ન.ંનરયો/ન.ં૨૭ (બીલ-ચાપડ) 
૪૧(૧)/પરામર્શ/વડોદરા/દ.ગ.ુ/૪૩૧, તા.૨૪-૧-૧૮ થી શરતી હદ પરામશર્ આપવામા ંઆવેલ, 
આવેલ હદ પરામશર્ મજુબ યોજના િવ તારમા ંપ્રિતબિંધત િવ તારની જમીનો સમાવેશ થતો હોઇ 
તથા યોજનાનુ ંકે્ષત્રફળ વધ ુહોઇ તેમજ મળૂખડંોની સખં્યા ખબૂ જ વધ ુહોઇ વધ ુગામોના સીમાડા 
ભેગા થતા હોય અંિતમખડંોની ફાળવણી એક બીજા ગામમા ંથવાની શકયતાના કારણે તથા રેકડર્ 
દુર તીના પ્ર ો ઉપિ થત થાય તેમ જણાતા ંવડુા બોડર્ બેઠકન.ં૨૩૯ તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૯ ઠરાવ 
ન.ં(૨૫૮૫) થી મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨૭ (બીલ-ચાપડ) ને ૨૭/એ, ૨૭/બી, 
૨૭/સી અને ૨૭/ડી એમ ૪ ભાગમા ં િવભાજન કરી હાલ મસુ ા પ નગર રચના યોજના 
ન.ં૨૭/એ, ૨૭/બી અને ૨૭/સી ને અિધિનયમની કલમ-૪૧ (૧) હઠેળ ફેરહદ પરામશર્ મેળવવા 
ઠરાવતા ંઅતે્રની કચેરીના પત્ર ન.ંયડુીએ/ લાન-૪/૩૦૯/૨૦૧૯, તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૯ થી સિૂચત 
નગર રચના યોજના ન.ં૨૭/બી (બીલ) તૈયાર કરવાના કામે અિધિનયમની કલમ-૪૧ (૧) હઠેળ 
પરામશર્ મેળવવા મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રાજય ગાધંીનગરને દરખા ત પાઠવવામા ં
આવેલ, મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રાજય ગાધંીનગર ારા તેઓ ીની કચેરીના પત્ર 
ન.ં૨૭/સી (ચાપડ)/૪૧(૧)/પરામશર્/વડોદરા/દ.ગ.ુ/૧૮૫૬,તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૯થી યોજના 
તૈયાર કરવાના કામે અિધિનયમની કલમ-૪૧(૧) હઠેળ હદ પરામશર્ને અનમુોદન આપવામા ં
આવેલ છે. થી યોજનાનો ઇરાદો જાહરે કરવા સબંિંધ કાયર્વાહી કરવાની થાય છે. યોજનાનો ઇરાદો 
જાહરે કરવા અંગે િવ તતૃ ચચાર્ િવચારણાને અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 

 
ઠરાવ માકં (૨૬૧૩) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળના િવ તારમા ંમસુ ા પ નગર રચના 
યોજના  ન.ં૨૭/સી (ચાપડ) 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 ંઅને આ અંગેની આગળની કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહી અંગેની સ ા મખુ્ય 
કારોબારી અિધકારી ી વડુાને સપુ્રત કરવામા ંઆવી. 
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મઘુ્ દા નબંર (૨૧) : સરકાર ી ારા મજુંર કરાયેલી મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨ 
(સમા-દુમાડ-વેમાલી) માનંા મો -વેમાલી, તા.જી.વડોદરાના 
રે.સ.ન.ં૮૬/પૈકી, ૭૯, લોકન.ં૬૭/બ/પૈકી ૩, મળૂખડં ન.ં૧૮૨, 
અંિતમખડં ન.ં૧૮૨ ની જમીનમા ંવડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળે 
આપેલ િવકાસ પરવાનગીને બહાલી આપવા બાબત. 

 

સરકાર ી ારા મજુંર કરાયેલ અને હાલમા ંનગર રચના અિધકારી ી – વડોદરા હ તક 
કાયર્વાહી હઠેળની મસુ ા પ નગર રચના યોજનાન.ં૨ (સમા-દુમાડ-વેમાલી) મા ંસમાિવ ટ થયેલ 
મો - વેમાલીના લોકન.ં૬૭/બ/પૈકી ૩, મળૂખડં ન.ં૧૮૨, કે્ષત્રફળ-૯૫૮૪ ચો.મી. ના બદલામા ં
આંિશક રીતે થાનાતંિરત કરીને ફાળવેલ અંિતમખડં ન.ં૧૮૨, કે્ષત્રફળ-૫૭૫૦ ચો.મી. જમીનમા ં
રહણેાકં હતેનુા એક વતતં્ર મકાનની િવકાસ પરવાનગી મેળવવા સા  અરજદાર ી – અને જમીન 
માિલક ી – પરાક્રમિસંહ અજીતિસંહ જાડેજા ારા તા.૨૬/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ . ૨૪૦૪૦/- ની 
રકમનો િવકાસ ચા  તેમજ તા.૦૫/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજના ચલણથી . ૧૦૦૦/- ની લઘુ મ 
ચકાસણી ફી વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળના બે ક ખાતામા ંજમા કરાવીને િવકાસ પરવાનગી 
મેળવવા સા  પ્રકરણ રજુ કરાયેલ હત ુ.ં  પર વે સ ામડંળના તા.૨૬/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજના 
પત્રાકં:યડુીએ/ લાન-૬/૩૫૩/૨૦૧૯ થી નગર રચના અિધકારી ી વડોદરા પાસેથી ગજુરાત 
નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ-૪૯ (૧)(૫) ની જોગવાઇ અનસુાર 
ઉકત જમીન પર વે અિભપ્રાય મોકલી આપવા નગર રચના અિધકારી ી-વડોદરાને જણાવેલ હત ુ.ં 
 પર વે તેઓના તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજના પત્રાકં: નરયો/વડોદરા/ન.ં૨ (સમા-દુમાડ-

વેમાલી)/મળુખડં ન.ં૧૮૨/૩૧૨૬ થી સરકાર ી ારા મજુંર કરાયેલ મસુ ા પ નગર રચના 
યોજના ન.ં૨(સમા-દુમાડ-વેમાલી) ની કામચલાઉ પનુ:રચનાની દરખા ત તૈયાર કરાયેલ નથી 
અને મસુ ા પ નગર રચના યોજનાની દરખા ત હાલમા ંયથાવત છે. તેમ અિભપ્રાય આપેલ 
હોવાથી સ ામડંળના તા.૨૦/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજના િવકાસ પરવાનગી હકુમ ક્રમાકં:-
યડુીએ/ લાન-૪/પરવાનગી/૭૧/૨૦૧૯ થી સદરહુ ંઅંિતમખડં નબંર-૧૮૨ ની ૫૭૫૦ ચો.મી 
જમીનમા ંએક રહણેાકં એકમની િવકાસ પરવાનગી અંિતમખડંમા ંભળતી જમીનના ક જા કરાર 
મેળવવાની શરતે તથા સવાલવાળી અંિતમખડં નબંર-૧૮૨ ની જમીન આંિશક પણે મો -સમા 
અને મો -વેમાલીની ગ્રા ય હદમા ં િ થત થતી હોવાથી તેમજ સરકાર ીના શહરેી િવકાસ અને 
શહરેી ગહૃ િનમાર્ણ િવભાગના તા.૦૫/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજના જાહરેનામા ક્રમાકં: 
KV/26/2019/VMN/902016/2275/P  થી મો  સમાનો સમાવેશ વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના 
હદ િવ તારમા ં થઇ ગયેલ હોવાથી જયારે અરજદાર ીની મળૂખડંની જમીન મો -વેમાલીની 
હદમા ં િ થત થયેલ હોવાથી ઉકત બાબતે સ ામડંળની બોડર્ બેઠકમા ં ચચાર્ િવચારણા કરીને 
વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ારા આપવામા ંઆવેલ તા.૨૦/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજની િવકાસ 
પરવાનગીને બહાલી આપવા અંગે િવ તતૃ ચચાર્ િવચારણાને અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
ઠરાવ માકં (૨૬૧૪): સરકાર ી ારા મજુંર કરાયેલી અને હાલમા ંનગર રચના અિધકારી ી 
હ તકની મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૦૨ (સમા-દુમાડ-વેમાલી) મા ં ના મો  વેમાલી, 
તા.જી.વડોદરાના રે.સ.ન.ં૮૫/પૈ, ૭૯, લોકન.ં૬૭/બ પૈકી ૩, મળુખડં ન.ં૧૮૨, અંિતમખડં 
ન.ં૧૮૨ ની જમીનમા ંિવકાસ પરવાનગી મેળવવા સા  રજુ કરેલ પ્રકરણે અંિતમખડં ન.ં૧૮૨ ની 
જમીન આંિશક રીતે મો  વેમાલીમા ંઅને આંિશક રીતે મો  સમામા ં િ થત થતી હોવાથી તેમજ 
મો  સમાનો િવ તાર સરકાર ી ના જાહરેનામા ક્રમાકં:-KV/26/2019/VMN/902016/2275/P, 
તા.૦૫/૦૨/૨૦૧૯ થી તા તરમા ં વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના હદ-િવ તારમા ં ભળેલ 
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હોવાથી અતે્રથી સ ામડંળના બોડર્ની મજુંરીની બહાલી મેળવવાની શરતે િવકાસ પરવાનગી 
અરજદાર ીને આપવામા ંઆવેલ હતી.  પર વે મખુ્ય નગર િનયોજક ીના પ્રિતિનિધ ારા 
અિભપ્રાય યકત કરવામા ં આવેલ છે કે, વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળમા ં િ થત થતી 
જમીનોમા ં િવકાસ પરવાનગી આપવાની સ ા ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ 
અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની જોગવાઇઓ અનસુાર વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની છે. આમ ઉકત 
બાબતે વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ારા આપવામા ંઆવેલ શરતી િવકાસ પરવાનગીને 
બોડર્ના તમામ સ યો ારા સવાર્નમુતેં બહાલી આપવામા ંઆવેલ છે. 
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ુ  દા નબંર (૨૨) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળના હદ િવ તારમા ં સમાિવ ટ થયેલ 

આખરી મજુંર + અમલી  નગર રચના યોજનાન.ં૧ (વેમાલી) ના 
અંિતમખડં નબંર ૫૫ ની ઉ ર િદશાએ િ થત થયેલ મજુંર મસુ ા પ નગર 
રચના યોજના ન.ં૨ (સમા-દુમાડ-વેમાલી) મજુબના દરખા ત પ્રમાણેના 
અંિતમખડં નબંર ૨૪૩ (વાિણજય હતે ુ માટે વેચાણ) કે્ષત્રફળ-૨૧૫૯ 
ચો.મી. જમીનમાથંી ૧૦૮ ચો.મી. જમીન ભારત સરકારના ઉપક્રમ એવા 
પાવરગ્રીડ કોપ રેશનને બજારભાવથી વેચાણથી આપવા બાબત. 

 
વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળના હદ િવ તારમા ંસમાિવ ટ થયેલ આખરી મજુંર + અમલી  

નગર રચના યોજનાન.ં૧ (વેમાલી) અનસુારના ફોમર્ એફ પ્રમાણે અંિતમખડં નબંર-૫૫, કે્ષત્રફળ-
૫૩૬૦ ચો.મી. જમીન ભારત સરકારના ઉપક્રમ એવા પાવરગ્રીડ કોપ રેશન ઓફ ઇિ ડયા િલમીટેડ, 
વડોદરાને સ ામડંળની તા. ૯/૭/૨૦૧૦ ના રોજની મળેલ ૨૦૮ મી બોડર્ બેઠકના ઠરાવ ક્રમાકં: 
૨૦૨૬ થી બજાર િકંમતથી વેચાણ કરવામા ંઆવેલ હતી.  પર વે પાવરગ્રીડ કોપ રેશન ઓફ 
ઇિ ડયા િલમીટેડ ારા અતે્રની કચેરી પાસેથી તા. ૧૮/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજના પત્રાકં : યડુીએ/ લાન-
૨/પરવાનગી/૩૯૦/૨૦૧૩ થી ગ્રાઉ ડ લોર + આઠ માળના વાિણજયક હતે ુ માટેના તેઓની 
ઓિફસના તેમજ રહણેાકં હતેનુા ફલેટસ િવગેરેના િવકાસ કામની પરવાનગી  તે સમયના 
જી.ડી.સી.આર. મજુબ આપવામા ંઆવેલ હતી.  નકશાની િવગતો જોતા ંઅંિતમખડં નબંર-૫૫ ની 
ઉ ર િદશા તરફની હદથી ૬૦૦ મીટર માજીર્નલ અંતર છોડીને િવકાસ કામ કરવા પરવાનગી 
આપવામા ંઆવેલ હતી. પરંત ુસદરહુ ંઅંિતમખડં આખરી નગર રચના યોજના ન.ં૧ (વેમાલી) નો 
છે લો અંિતમખડં હોવાથી તથા તે પછીની જમીનો સરકાર ી ારા મજુંર કરાયેલી મસુ ા પ નગર 
રચના યોજના ન.ં૨ (સમા-દુમાડ-વેમાલી) ની હદમા ંઆવતી હોવાથી થળ માપણીમા ંક્ષિત હોવાના 
કારણોસર તેમજ પાવરગ્રીડ કોપ રેશન ારા  તે સમયની ઉકત અંિતમખડં નબંર-૫૫ ની ઉ ર 
િદશા તરફે હયાત વાયર ફે સીંગને જ અંિતમખડંની હદ ગણી લઇને તે જમીનની હદથી માજીર્નલ 
અંતર છોડીને ૨૭.૭૫ મીટરની ઉંચાઇના િવકાસ પરવાનગી આપવામા ંઆવેલ િવકાસ કામ તેઓના 
ક સલટ ટ ારા થળે કરવામા ંઆવેલ છે. યારબાદ અરજદાર ી પાવરગ્રીડ કોપ રેશન ારા તેઓના 
પત્રાકં:- WRTS-II/ENGG/VUDA તા. ૨૧/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ લી થચેક પ્રમાણપત્ર મેળવવા સા  
અરજી પત્રકમા ં ફોટોગ્રાફસની િવગતો સહ રજુઆત કરતા ં અતે્રના તા.૧૪/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ 
કરાયેલ થળ તપાસ અહવેાલ અનસુાર અંિતમખડંની હદમા ં વાયર ફે સીંગ તથા ખરેખર 
અંિતમખડંની માપણીશીટ મજુબની હદમા ં ફેરફાર હોવાનુ ં જણાતા ંઅતે્રના તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૮ ના 
રોજના પત્રાકં: યડુીએ/ લાન-૨/૧૨/૨૦૧૮ થી હયાત થળ િ થિત મજુબના નકશા રજુ કરવા 
તેમજ અંિતમખડંની હદ િનયમાનસુાર જાળવેલ નથી તે અંગેની જાણ કરેલ છે. ના અનસુધંાને 
અરજદાર ી - પાવરગ્રીડ કોપ રેશન ારા તા.૦૯/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજના પત્રાકં: WRTS-
II/ENGG/CIVIL/02/1104 થી તેમજ તા.૦૮/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજના સરખા ક્રમાકંના પત્રાકં: WRTS-
II/ENGG/CIVIL/VUDA/03 થી થળ પરના અંિતમખડંના કે્ષત્રફળમા ંક્ષિત હોવાથી વડોદરા શહરેી 
િવકાસ સ ામડંળના ારા વેચાણ દ તાવેજથી ફાળવવામા ંઆવેલ જમીનનુ ં કે્ષત્રફળ-૫૨૫૨ ચો.મી. 
ના બદલે થળે ઉકત જમીનનુ ંકે્ષત્રફળ ઘરછોડના કારણોસર તેમજ અંિતમખડંનો છે લો નબંર હોઇ 
લાગ ુજમીન િવ તારની મજુંર મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર-૨ (સમા-દુમાડ-વેમાલી) ની 
સયંકુત હદના કારણોસર ૫૩૬૦ ચો.મી. થતુ ં હોવાથી અતે્રથી લી થચેક પ્રમાણપત્ર આપવા સા  
રજૂઆત કરેલ છે. પરંત ુઉકત બાબતે અતે્રથી તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજના પત્રાકં:યડુીએ/ લાન-
૬/૮૦/૨૦૧૮ થી ફાળવેલા અંિતમખડંના હદ, માપ અને કે્ષત્રફળમા ં િવસગંતતા હોવાથી નકશા 
મજુબના િબ ડીંગના માજીર્નલ અંતર સસુગંત થતા ન હોવાથી અરજદાર ી- પાવરગ્રીડ કોપ રેશન 
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ારા રજુ કરાયેલ લી થચેક પ્રમાણપત્ર મેળવવા અંગેનુ ંપ્રકરણ દફતરે કરાયેલ છે તેમ જાણ તેઓને 
કરાયેલ છે. થી અરજદાર ી અને અંિતમખડં નબંર-૫૫, વેમાલી ટી.પી.૧ ના ફાળવણીદાર 
પાવરગ્રીડ કોપ રેશન ારા તેઓના તા.૨૦/૦૫/૨૦૧૯ ના રોજના પત્રાકં: WRTS-
II/ENGG/CIVIL/VUDA/04 થી ૧૦૮ ચો.મી. (૫૩૬૦ થળ માપણી મજુબ-૫૨૫૨ ચો.મી. વેચાણ 
દ તાવેજ પ્રમાણે ગણતા)ં જમીનની વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ પાસેથી હાલના બજારભાવ / 
વડુાના  કોઇ દર પ્રમાણે ખરીદવા સમંિત આપતો પત્ર પાઠવેલ છે. થી આખરી મજુંર+ અમલી 
વેમાલી ટી.પી.ન.ં૧ અંિતમખડં ન.ં૫૫ ના બાબતે લાગ ુથતી સરકાર ી ારા મજુંર કરાયેલી મસુ ા પ 
નગર રચના યોજના ન.ં૨ (સમા-દુમાડ-વેમાલી) કે  હાલમા ં નગર રચના અિધકારી ી હઠેળ 
કાયર્વાહી) હઠેળ હોવાથી ઉકત લાગ ુમસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨ (સમા-દુમાડ-વેમાલી) ની 
દરખા ત પ્રમાણેના અંિતમખડં નબંર-૨૪૩, કે્ષત્રફળ-૨૧૫૯ ચો.મી.ની વાિણજય હતે ુમાટે વેચાણપાત્ર 
જમીનમાથંી આંિશક રીતે મો  – સમા અને આંિશક રીતે મો  – વેમાલીમા ંિ થત થતી ૧૦૮ ચો.મી. 
જમીન ભારત સરકાર ીના ઉપક્રમે એવા પાવરગ્રીડ કોપ રેશનને બજારભાવથી ફાળવી આપવા સા  
ચચાર્ િવચારણા અંગે િવ તતૃ ચચાર્ િવચારણાને અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 

 
ઠરાવ માકં (૨૬૧૫) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળના હદ િવ તારમા ંસમાિવ ટ થયેલ આખરી 
મજુંર + અમલી  નગર રચના યોજનાન.ં૧ (વેમાલી) ના અંિતમખડં નબંર ૫૫ ની ઉ ર િદશાએ 
િ થત થયેલ મજુંર મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨ (સમા-દુમાડ-વેમાલી) મજુબના દરખા ત 
પ્રમાણેના અંિતમખડં નબંર ૨૪૩ (વાિણજય હતે ુમાટે વેચાણ) કે્ષત્રફળ-૨૧૫૯ ચો.મી. જમીનમાથંી 
૧૦૮ ચો.મી. જમીન ભારત સરકારના ઉપક્રમ એવા પાવરગ્રીડ કોપ રેશનને બજારભાવથી વેચાણથી 
ચચાર્ િવચારણા કરવામા ંઆવી  અ વયે મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨ (સમા-દુમાડ-વેમાલી) 
ને પ્રારંિભક નગર રચના યોજનાના િનણર્યો હાલમા ંનગર રચના અિધકારી ી ારા જાહરે કરવાના 
બાકી હોવાથી તેમજ જયા ંસધુી પ્રારંિભક નગર રચના યોજના સરકાર ી ારા મજુંર થયે અમલમા ંન 
આવે યા ં સધુી અંિતમખડં ન.ં૨૪૩ (વાણીજય હતે ુ માટે વેચાણ પાત્ર) કે્ષ. ૨૧૫૯.૦ ચો.મી. 
જમીનમાથંી ૧૦૮ ચો.મી. જમીન ભારત સરકારના ઉપક્રમ એવા પાવરગ્રીડ કોપ રેશનને વડોદરા 
શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ારા બજાર િકંમતે ફાળવી શકાય તેમ નથી. વધમુા,ં પ્રારંિભક નગર રચના 
યોજના (વેમાલી-૧) ના અંિતમખડં ન.ં૫૫ (વાણીજય હતે ુમાટે વેચાણ પાત્ર)નો મહ મ ભાગ મો  
સમામા ંિ થત થતો હોવાથી તેમજ મો  સમાનો િવ તાર તા તરમા ંવડોદરા મહાનગર સેવા સદનમા ં
સમાવેશ થયેલ હોવાથી તેમજ ઉકત જમીનમા ંઅતે્રથી આપવામા ંઆવેલ તા.૧૮/૦૭/૨૦૧૪ ના 
પત્રાકં ન.ંયડુીએ/ લાન-૨/પરવાનગી/૩૯૦/૨૦૧૩ થી રહણેાકં તથા વાણીજય હતે ુમાટે પાવરગ્રીડ 
કોપ રેશનને આપવામા ં આવેલ મજુંરી પર વ ે લી થચેક પ્રમાણપત્ર કે ઓ પુ સી પ્રમાણપત્ર 
વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ારા આપવામા ંઆવેલ ન હોવાથી, પ્ર તતુ બાબતે પાવરગ્રીડ 
કોપ રેશનની રજુઆત અરજી પર વે વડુા ારા આપવામા ંઆવેલ િવકાસ પરવાનગીની મળુ ફાઇલ 
આગળની કાયર્વાહી સા  વડોદરા મહાનગર સેવા સદનને પાઠવી આપવા સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ં
આવેલ છે.
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ુ  દા નબંર (૨૩) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારમા ંસમાિવ ટ િવ તારો પૈકી છ ગામ 

સરકાર ીના જાહરેનામાથી વડોદરા યિુનિસપલ કોપ રેશનમા ંસમાવેશ થતા 
અતે્રની બોડર્ બેઠક ન.ં૨૩૯ સદર ગામોની ફાઈલો વડોદરા યિુનિસપલ 
કોપ રેશનમા ંપાઠવેલ પરંત ુહાલ યિુનિસપલ કોપ રેશન ારા મોકલેલ ફાઈલો 
પરત કરવા બાબત. 

 
વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળના હદમા ં સમાિવ ટ થતા ગામો પૈકી, ગોરવા, હરણી, સમા, 
તરાસાલી, બાપોદ, કલાલીને શહરેી િવકાસ અને શહરેી ગહૃ િનમાર્ણ સિચવાલય, ગાધંીનગનાર્ 
તા.૫/૦૨/૨૦૧૯ ના જાહરેનામા ન.ં KV/26/2019/VMN/902016/2275/P થી વડોદરા યિુનિસપલ 
કોપ રેશન હ તક સ પવામા ં આવેલ છે. યારબાદ વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની 
તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૯ ની બોડર્ બેઠક ન.ં૨૩૯ ના ઠરાવ ન.ં ૨૫૮૭ થી સદર ગામોની ફાઈલો  તે 
તબકે્ક થિગત કરી, અરજદાર ીઓને િવકાસ પરવાનગીઓના પ્રકરણોએ મુ કેલી કે િબન જ રી 
હાલાકી ન પડે તે માટે વડુા કચેરી ારા અગ્રતાના ધોરણે િવિવધ િવકાસ પરવાનગીની ચાલ ુફાઈલો 
અતે્રની કચેરીના પત્ર ન.ં યડુીએ/ લાન-૬/૩૧૭/૨૦૧૯ તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૯ તથા ન.ંયડુીએ/ લાન-
૪/૨૯૫/૨૦૧૯ તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૯ તથા અ ય પત્રથી વડોદરા યિુનિસપલ કોપ રેશનને પાઠવી 
આપવા આવેલ હતી. પરંત ુ ડે. યિુનિસપલ કિમ ર ી, વડોદરા મહાનગર પાલીકાના 
તા.૨૬/૪/૨૦૧૯ ના બા.ંપ. જા.ન.ં ૧૪૧/૨૦૧૮-૧૯ નો પત્ર અતે્ર મ યા તા.૨૯/૦૪/૨૦૧૯ ારા 
નીચે મજુબ પત્ર સહ તે પૈકીની ફાઈલો પરત પાઠવેલ છે. 

અ.ન.ં અરજદારન ુનામ હતે ુ ગામ, રે.સ. ન.ં / લોક ન.ં 

૧ ી પ્રવીણભાઈ રામદાસભાઈ 
પટેલ તથા અ ય 

ઓ પુ શી પ્રમાણપત્ર 
મેળવવા 

કલાલી, રે.સ.ન.ં ૩૩૩/૨, લો. 
ન.ં૨૮૫ 

૨ ી પટેલ ઈ દ્રવદન એ. તથા 
અ ય 

રીવાઈ ડ / રી યઅુલ િવકાસ 
પરવાનગી તેમજ ઓ પુ શી 

પ્રમાણપત્ર મેળવવા   

ગોરવા-અંકોડીયા, રે.સ.ન.ં૪૯૦, 
એફ.પી. ન.ં૫૦, ટી.પી. ન.ં ૧ 

  ઉપરોકત િવગતો યાને લેતા ંજાહરે જનતાને હાલાકંી ન પડે તે માટે જાહરે િહત યાને 
લઈને  ફાઇલોમા ંિવકાસ પરવાનગી વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ારા આપવામા ંઆવેલ હોય 
અને  

(અ) લી થચેક પ્રમાણપત્ર આંિશક િવકાસકામનુ ંકે સપંણૂર્ િવકાસકામનુ ંવડોદરા શહરેી િવકાસ  
સ ામડંળ ારા આપવામા ંઆવેલ હોય તેવા િક સાઓમા ંઅથવા  

(બ) ઓ પુ સી પ્રમાણપત્ર આંિશક/પણૂર્ કરેલા િવકાસકામનુ ંવડોદરા શહરેી િવકાસ  સ ામડંળ ારા 
તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૯ ના અગાઉ આપવામા ંઆવેલ હોય તેવા િક સાઓમા ં લી થચેક પ્રમાણપત્ર 
તેમજ ઓ પુ સી પ્રમાણપત્ર આપવા સબંધેંની આગળની કાયર્વાહી વડોદરા શહરેી િવકાસ 
સ ામડંળની કચેરી ારા કચેરી પ્રથાનસુાર કામગીરી કરવાની રહશેે અને ત નસુાર લી થચેક 
પ્રમાણપત્ર અને ઓ પુ સી પ્રમાણપત્ર  આપવાનુ ંરહશેે અને તેની એક નકલ જાણ તથા  જ રી 
કાયર્વાહી સા  વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની કચેરી ારા ડે યટુી કમી ર ી (L & E), 
વડોદરા મહાનગર સેવાસદન, વડોદરાને પાઠવી આપવાની રહશેે. 

યારે  િક સાઓમા ં િવકાસ પરવાનગી વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ારા આપવામા ં
આવેલ હોય અને લી થચેક પ્રમાણપત્ર વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ારા આજિદન સધુી 
આપવામા ં આવેલ ન હોય તો તેવા િક સામા ં લી થચેક પ્રમાણપત્ર/ઓ પુ સી પ્રમાણપત્ર  
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આપવાની તેમજ િરવાઇઝડ અને િર યઅુલ પરવાનગી સિહતની તમામ કાયર્વાહી વડોદરા મહાનગર 
સેવાસદનની કચેરી ારા કરવાની રહશેે અને આ છ ગામોની રેકડર્ ઉપર ઉપલ ધની તમામ ફાઇલો 
ક્રમશ: વડોદરા મહાનગર સેવાસદનને પાઠવી આપવા વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ારા કરાયેલ 
તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજના કાયાર્લય આદેશ ક્રમાકં યડુીએ/ લાન-૪/૮૩૩/૨૦૧૯ થી કરાયેલ 
આદેશને બહાલી આપવા તથા તે અંગે વડુા બોડર્ના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા અંગે 
િવ તતૃ ચચાર્ િવચારણાને અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
 
ઠરાવ માકં (૨૬૧૬): વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળના હદમા ં સમાિવ ટ થતા ગામો પૈકી, 
ગોરવા, હરણી, સમા, તરાસાલી, બાપોદ, કલાલીનો  સમાવેશ સરકાર ીના તા.૫/૦૨/૨૦૧૯ ના 
જાહરેનામા ન.ંKV/26/2019/VMN/902016/ 2275/P થી વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના હદ 
િવ તારમા ં સમાિવ ટ કરવામા ં આવેલ છે. થી વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળના 
તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૯ ના કાયાર્લય આદેશ ક્રમાકં: યડુીએ/ લાન-૪/૮૩૩/૨૦૧૯ ના આદેશ અનસુાર 
 િક સામા ં લી થચેક પ્રમાણપત્ર આંિશક પણે/સપંણુર્પણે વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ારા 

આપવામા ં આવેલ હોય તો તેવા િક સાઓમા ં ઓ.સી. પ્રમાણપત્ર તેમજ બાકી રહલેા એકમોના 
લી થચેક પ્રમાણપત્ર વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ારા આપવાના રહશેે. અને તેની નકલ 
ડે યટુી યિુનિસપલ કોપ રેશન (એલ.એ ડ.ટી.) ને મોકલી આપવાની રહશેે.  

જયારે  િક સાઓમા ં િવકાસ પરવાનગી વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ારા આપવામા ં
આવેલ હોય અને લી થચેક/ઓ પુ સી પ્રમાણપત્ર વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ારા 
આપવામા ંઆવેલ ના હોય તેવા િક સામા ં લી થચેક/ઓ પુ સી પ્રમાણપત્ર, રીવાઇઝડ િવકાસ 
પરવાનગી તેમજ રી યઅુલ િવકાસ પરવાનગી આપવાની તમામ કાયર્વાહી વડોદરા મહાનગર 
સેવાસદન ારા કરવાની રહશેે. અને આ છ ગામોની તમામ રેકડર્ ઉપરની ફાઇલો પાઠવી આપવાની 
રહશેે. તેમ સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆવે છે.   
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મઘુ્ દા નબંર (૨૪) : બેટરમે ટ ચાજીર્સ તથા પ્રીમીયમ એફ.એસ.આઇ ચાિ સમા ંવગર 

યાજના હ તા આપવા બાબત. 
 

તા.૨૬/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ કે્રડાઇ વડોદરા તથા વડોદરા યિુનિસપલ કોપ રેશન અને 
VUDAના બાધંકામ પરમીશન તથા ટી.પી.ને લગતા મુ ા બાબતે યિુનિસપલ કિમ ર ી વડોદરા 
યિુનિસપલ કોપ રેશન અને હો ાની એ વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળના અ યક્ષની 
ઉપિ થિતમા ં Co-Ordination meeting નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ હત ુ.ં  પર વે કે્રડાઇ-
વડોદરા ારા અતે્રની કચેરી ખાતે તા.૦૩/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજના ઇ વડર્ પત્ર ક્રમાકં:-૯૪૭૫ થી 
બેટરમે ટ ચાજીર્સ/એમીનીટીઝ ફી તથા પ્રીમીયમ એફ.એસ.આઇ. ના ચકુવણામા ંવગર યાજના 
હ તા કરી આપવા બાબતેની રજૂઆત કરેલ છે અને પ્રીમીયમ એફ.એસ.આઇ. અને/અથવા 
બેટરમે ટ ચાજીર્સની ચકુવણીની રકમ  તે પ્રો કટના કદ મજુબ ઘણી મોટી થતી હોય છે, 
પ્રવતર્માન માકટના સજંોગોને યાને લેતા ઉપરોકત રકમની ચકુવણી માટે ડેવલોપસર્ને ૯-૧૨ 
મિહનાની મદુતમા ં દર ત્રણ મિહનાના સરખા હ તા વગર યા  કરી આપવામા ં આવે તો 
ડેવલપસર્ને આ રકમની ચકુવણી કરવામા ં ઘણી રાહત થાય તેમ રજૂઆત કરેલ છે. હાલમા ં
વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની ૨૩૬ મી બોડર્ બેઠકના ં ઠરાવ ક્રમાકં:૨૪૮૯ થી ઠરા યા 
અનસુાર હાલમા ં . ૨૫ લાખથી મોટી રકમના િક સામા ં બેઝીક પ્રાઇમ લે ડીંગ રેટ + ૨%+ 
સ ામડંળને થતો વહીવટીય ખચર્ને યાને લેતા ં વાિષર્ક ૧૮% ના કપાત યાજના દરે ૧૨ 
માસના મહ મ સમય માટે હ તા આપવાની પ્રથા અમલમા ં છે. થી કે્રડાઇ-વડોદરા ારા 
કરવામા ંઆવેલ યાજ વગરના હ તા આપવા કે કેમ ? તે બાબતે જ રી અંગે િવ તતૃ ચચાર્ 
િવચારણાને અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 

 
ઠરાવ માકં (૨૬૧૭) : બેટરમે ટ ચાજીર્સ તથા પ્રીમીયમ એફ.એસ.આઇ ચાિ સમા ં વગર 
યાજના હ તા આપવા બાબતે સ ામડંળની બોડર્ બેઠકમા ં તેઓ અિભપ્રાય યકત કરવામા ં
આ યો કે, વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ારા ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ 
અિધિનયમ-૧૯૭૬ તેમજ રાજય સરકારના નાણાકીય િનયમો અંતગર્ત કાયર્વાહી કરવાની રહતેી 
હોવાથી, યાજ વગરના હ તા આપવા બાબતે ગજુરાત રાજયમા ં અ ય સ ામડંળો મકે 
અમદાવાદ, સરુત િવગેરે ારા અપનાવામા ં આવતી કાયર્પ ધિતનો અ યાસ સ ામડંળની 
િહસાબીશાખા ારા હાથ ધરીને તે પ્રમાણે આગામી બોડર્ બેઠકમા ંમુ ો કરવો અને તે બાબતે જયા ં
સધુી આખરી િનણર્ય ના લેવાય યા ંસધુી હાલની પ્રથા અનસુાર િપ્રમીયમ એફએસઆઇ/નેટ 
ડીમા ડની રકમ/ એમીનીટી ફીની રકમની વસલુાત યાજ સાથે ચાલ ુરાખવી તેમ સવાર્નમુતે 
ઠરાવવામા ંઆવે છે.  



ÏíÅô ÏëÄ» Ìï.240 ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ                              ÍâÌ Ìï. 29 
Èâ.20/07/2019 
 
મઘુ્ દા નબંર (૨૫) : વડોદરા યિુનિસપલ કોપ રેશન અને વડોદરા શહરેી િવકાસ 

સ ામડંળના હદ િવ તારમાથંી મજુંર+અમલી િવકાસ યોજનામા ં
દશાર્વેલ એરપો યશુન ઝોન દૂર કરવા બાબતે કે્રડાઇ-વડોદરા ારા 
કરવામા ંઆવલે રજૂઆત પર વ ેચચાર્ – િવચારણા કરવા બાબત.

 
તા.૨૬/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ કે્રડાઇ વડોદરા તથા વડોદરા યિુનિસપલ કોપ રેશન અને 

VUDAના બાધંકામ પરમીશન તથા ટી.પી.ને લગતા મુ ા બાબતે યિુનિસપલ કિમ ર ી 
વડોદરા યિુનિસપલ કોપ રેશન અને હો ાની એ વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળના 
અ યક્ષની ઉપિ થિતમા ં Co-Ordination meeting નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવલે હત ુ.ં  
પર વ ેસદરહુ ંમુ ા બાબતે કે્રડાઇ-વડોદરા ારા અતે્રની કચેરી ખાતે તા.૦૩/૦૭/૨૦૧૯ ના 
રોજના ઇ વડર્ પત્ર ક્રમાકં:-૯૪૭૪ થી જણાવલે છે “કે્રડાઇ-વડોદરા ારા અગાઉ 
તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ મખુ્યમતં્રી સાહબે ી સમક્ષ બ  ચચાર્ િવચારણા કરેલી અને 
તેઓ ી ારા એર પો યશુન િવ તાર બાબતે જ રી ફેરિવચારણા કરવાનુ ંઆ ાસન પણ 
આપવામા ંઆવલેુ ં હત ુ,ં પરંત ુસદર એર-પો યશુન િવ તારમા ં હજી સધુી કોઇપણ પ્રકારનો 
સધુારો વધારો થયેલ ન હોઇ, વડોદરા શહરે ઉપર એરપો યશુન િવ તારની યાપક 
આડઅસર થતી હોય, અમો આપને સદરહ ુમુ ા બાબતે ફરીથી રજૂઆત કરીએ છીએ. સને 
૧૯૭૬ મા ંજયારે ડેવલોપમે ટ લાન બનાવવામા ંઆ યો, યારે વડોદરા શહરેની નજીકના 
િવ તારમા ં આવલે કેટલીક પો યટેુડ ઇ ડ ટ્રીઝના કારણે તેની નજીકના િવ તારોને એર-
પો યશુન િવ તાર તરીકે જાહરે કરવામા ંઆવેલ હતો. પરંત ુ યારબાદ પેટ્રોિફ સ વી કેટલીક 
પો યુટેંડ ઇ ડ ટ્રીઝ બધં કરવામા ંઆવલે છે. જયારે બાકીની ઇ ડ ટ્રીઝને પો યશુન કંટ્રોલના 
કડક અમલના કારણે અને િવકસતી ટેકનોલોજીના કારણે પો યશુનનુ ંપ્રમાણ નહીંવત થઇ 
ગયેલ છે.” થી ઉકત કરેલ રજૂઆત પર વે અગાઉ વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ા મડંળની 
તા.૧૧/૦૬/૨૦૧૩ ના રોજની ૨૧૯ મી બોડર્ બેઠકના ઠરાવ ક્રમાકં:-૨૧૫૫ થી કરવામા ં
આવલે ઠરાવ અંતગર્ત સરકાર ીમા ંપાઠવલે જીડીસીઆર-૨૦૦૬ ના કાયદામા ં કલમ-૧૯ 
હઠેળ સધુારો કરવા દરખા ત અતે્રથી તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૩ ના રોજના પત્રાકં: 
ન.ંયડુીએ/ લાન-૨/૧૫૫૬/૨૦૧૩ થી પાઠવવામા ં આવલે હતી. પરંત ુ સરકાર ી ારા 
તા.૧૫/૦૧/૨૦૧૯ના રોજ મજૂંર કરવામા ં આવલે ક પ્રીહે સીવ જીડીસીઆરમા ં પણ 
એરપો યશુ ઝોનવાળા િવ તારમા ંમાત્ર રહણેાકં હતેનુા િવકાસકામ બાબતે ગ્રાઉ ડ કવરેજની 
મહ મ મયાર્દા ૩૦% તેમજ આંતરીક ર તાની પહોળાઇ ૯.૦૦ મીટર રાખવાની જોગવાઇ 
જુના જીડીસીઆર પ્રમાણે ચાલ ુ રાખવામા ં આવલે છે. વધમુા ં પ્ર તતુ બાબતે નામદાર 
હાઇકોટર્મા ંવાદી ઉપે દ્ર ઉફ િવ ણ ુદલસખુ પ્રજાપિત િવરુ ધ ગજુરાત સરકાર, અગ્ર સિચવ ી, 
શહરેી િવકાસ અને શહરેી ગહૃ િવભાગ, ગજુરાત પો યશુન કંટ્રોલ બોડર્, ચીફ ટાઉન લાનર 
અને વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળને પ્રિતવાદી તરીકે દશાર્વીને ઉકત બાબતમા ંનામદાર 
ગજુરાત હાઇકોટર્ ખાતે દાખલ કરવામા ંઆવલે પે યલ સીવીલ એ લીકેશન ન.ં૧૯૨૭૪ ઓફ 
૨૦૧૫  પર વ ેહાલમા ંનામદાર ગજુરાત હાઇકોટર્ ખાતે ઉકત પીટીશનની આખરી સનુાવણી 
કરી હકુમ થવાનો બાકીમા ંહોઇ કે્રડાઇ- વડોદરા ારા કરવામા ંઆવલે ઉકત રજૂઆત અંગે 
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નેશનલ ઇ ટીટ ટુ ઓફ ઓ પેુશનલ હે થ (NIOH) પાસેથી નવેસરથી એરપો યશુન સવેર્ 
કરાવવા બાબતે જ રી ચચાર્ િવચારણાને અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
 

ઠરાવ માકં (૨૬૧૮): વડોદરા યિુનિસપલ કોપ રેશન અને વડોદરા શહરેી િવકાસ 
સ ામડંળના હદ િવ તારમાથંી મજુંર+અમલી િવકાસ યોજનામા ંદશાર્વલે એરપો યશુન ઝોન 
દૂર કરવા બાબતે કે્રડાઇ-વડોદરા ારા કરવામા ંઆવલે રજૂઆત પર વ ેચચાર્ – િવચારણા 
કરવા બાબતે િવ તતૃ ચચાર્ કરવામા ંઆવી વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ારા ઉકત 
બાબતે બાકીની કાયર્વાહી હાથ ધરીને ભારત સરકાર હ તકના આરોગ્ય અને પિરવાર ક યાણ 
મતં્રાલય હઠેળની કાયર્રત સં થા ICMR National Institute of Occupational Health પાસેથી 
Air Pollution નો હદ િવ તાર તેમજ Air Pollution ની િત તાનો આધિુનક વજૈ્ઞાિનક 
પ ધિતથી અ યાસ કરવા સા  તેઓ પાસેથી તા.૧૮/૦૭/૨૦૧૯ ના પત્રાક ક્રમાકં: 
DIR/132/VUDA-Pro/2019/1215 થી મળેલ . ૮૮૯૯૨૦૦/- (અંકે િપયા અઠયાસી લાખ 
ન વાણુ ં હજાર બસો પરુા)ની અંદાજીત ખચર્ની રકમ ગ્રા  રાખીને ઉકત પત્રમા ં દશાર્વેલ 
િવગતો અનસુાર Air Pollution િવ તારમા ંસવર્ક્ષણનો અ યાસ ICMR-NI04 પાસેથી કરાવવા 
સબંધેં આગળની તમામ સ ાઓ મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને સપુ્રત કરવાનુ ંસવાર્નમુતે 
ઠરાવવામા ંઆવ ેછે.  

વધમુા ંNIOH ારા જણા યા અનસુાર ઓછામા ંઓ  ંબે િશયાળાની ઋતનુો સમયગાળો 
આવરી લેવાનો થતો હોવાથી ઉકત અ યાસને પણુર્ કરવા માટે અંદાજીત ૧૮ માસનો સમય 
લાગે તેમ છે. થી ઉકત Air Pollution પર વનેા અહવેાલની િવગતો અતે્રથી તૈયાર કરવામા ં
આવનારા તતૃીય િવકાસ યોજનામા ંતે પ્રમાણેની િવગતો આવરી લઇને, આગળની કાયર્વાહી 
કરવા સા  મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ીને વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળને સપંણુર્ સ ાઓ 
સ પવાનુ ંસવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆવ ેછે. 
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ુ  દા નબંર (૨૬) : ગજુરાત રીયલ એ ટેટ રેગ્યલુેટરી ઓથોરીટી ારા સે ટીક ટક/ સોક પીટ અને 
સોક્વેલ ની યવ થા સબંિંધત ડેવલપર ારા થળે કરીને તેની િવગતો દશાર્વવા 
બાબત તેમજ વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળના હદ િવ તારમા ંએમીનીટીઝ ફી 
વસલુ કરાતી હોવાથી જ રી ગટર યવ થા થળે પરુી પાડવા તેમજ શહરેી િવકાસ 
અને શહરેી ગહૃ િનમાર્ણ િવભાગના તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૯ ના પત્ર અ વયે િવકાસ 
પરવાનગી મેળવતી વખતે નકશામા ં ટેનામે ટ/ફલેટોની એકમોની સખં્યા, પ્રકાર 
અને બાધંકામનુ ંઅંદરનુ ંક્ષેત્રફળ(કાપેર્ટ એરીયા) દશાર્વીને ડેવલપસર્ પાસેથી રજુ 
કરાવવા બાબત. 

 

ગજુરાત રીયલ એ ટેટ રેગ્યલુેટરી ઓથોરીટી ારા અ યક્ષ ી, વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ 
અને હો ાની એ યિુનિસપલ કિમશનર ીને ઉ ેશીને લખાયેલ તા.૧૩/૦૬/૨૦૧૯ ના પત્ર ક્રમાકં:- 
ગજુરેરા/ચ/૦૬/૨૦૧૯ થી વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળને જણાવેલ છે કે િવિવધ ડેવલપસર્/જમીન 
માિલક ારા િવકાસ પરવાનગી મેળવતી વખતે નકશામા ંઆઇએસ કોડ- ૨૪૭૦ તેમજ સીજીડીસીઆરના 
રેગ્યલુેશન ક્રમાકં:૨૩.૧૦.૧ ની જોગવાઇ અનસુાર થળે ગદંાપાણીના િનકાલ માટે સે ટીક ટક/ સોક પીટ 
અને સોક્વેલ ની યવ થા સબંિંધત ડેવલપર ારા થળે કરીને તેની િવગતો નકશામા ંદશાર્વવાની રહ ેછે. 
તે પર વે ગજુરેરા કચેરી ારા પત્રની સાથે સામેલ કરેલ િવકાસ પરવાનગી ક્રમાકં:યડુીએ/ લાન-
૩/પરવાનગી/૩/૨૩/૨૦૧૩, મો . બીલ ના રે.સ.ન.ં૭૭૬+૭૭૭, લોકન.ં ૫૫૮ પૈકી ૧/૧ મા ંકુલ-૧૧ 
લોરાઇઝ ટાવરોમા ં કુલ-૨૭૦ રહણેાકં ફલેટના બાધંકામ માટે આપવામા ં આવેલ રીવાઇઝ િવકાસ 
પરવાનગીમા ંસે ટીક ટક/ સોક પીટ અને સોક્વેલની િવગતો દશાર્વેલ ન હતી. અને થળે ગદંાપાણીના 
િનકાલનો પ્ર  ઉપિ થત થતા તે અંગેની ફિરયાદ ગજુરાત રેરા કચેરી સમક્ષ થાિનક રહીશો ારા કરવામા ં
આવેલ છે તેમજ વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળના હદ િવ તારમા ંએમીનીટીઝ ફી વસલુ કરાતી હોવાથી 
જ રી ગટર યવ થા થળે પરુી પાડવા બાબતે જ રી કાયર્વાહી કરવા વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળને 
જણાવેલ છે. આ બાબતે અતે્ર ઉ લેખનીય છે કે, સદરહુ ંપ્ર  મો . બીલના નોન ટી.પી. િવ તાર હોવાથી 
તેમજ રોડ નેટવકર્ ટી.પી. કીમના અભાવે ઉપિ થત થયેલ છે. તેમજ તા તરમા ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૯ ના 
રોજ કરોિડયા ગ્રામ પચંાયત ારા વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળને પ્રવાહી કચરો/ગટર લાઇનની 
યવ થા પરુી પાડીને જ િવકાસ પરવાનગી આપવા રજૂઆત કરેલ છે. થી હવે પછીથી સબંિંધત 
ડેવલપસર્ ારા જયા ંસધુી સે ટીક ટે ક + સોકવેલ/સોકપીટની યવ થા પરૂી પાડીને તેની જાળવણી સાત 
વષર્ સધુી કરવાનુ ંબાહંધેરીપત્ર આપવામા ંઆવનાર િવકાસ પરવાનગી પ્રકરણે રજૂ કરવાનુ ંરહશેે તે શરતે 
જ સ ામડંળ ારા કચેરી પ્રથાનસુાર િવકાસ પરવાનગી આપવા બાબતે જ રી ચચાર્ િવચારણા કરવા સા   
તેમજ શહરેી િવકાસ અને શહરેી ગહૃ િનમાર્ણ િવભાગના તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૯ ના પત્ર અ વયે િવકાસ 
પરવાનગી મેળવતી વખતે નકશામા ંટેનામે ટ/ફલેટોની એકમોની સખં્યા, પ્રકાર અને બાધંકામનુ ંઅંદરનુ ં
ક્ષેત્રફળ(કાપેર્ટ એરીયા) દશાર્વીને ડેવલપસર્ પાસેથી રજુ કરાવવાની પ ધિત હવે પછીથી અમલમા ંલાવવા 
બાબતે ચચાર્ િવચારણાને અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 

 
ઠરાવ માકં (૨૬૧૯) : ગજુરાત રીયલ એ ટેટ રેગ્યલુેટરી ઓથોરીટી ારા વડોદરા શહરેી િવકાસ 
સ ામડંળને તા.૧૩/૦૬/૨૦૧૯ ના પત્ર ક્રમાકં GUJ/RERA/CH/06/2019 થી પાઠવેલ સચુનો બાબતે 
િવ તતૃ ચચાર્ કરવામા ંઆવી. યા ંસધુી વડુાના કાયર્ક્ષેત્ર હઠેળના િવ તારોમા ંગટર યવ થા પરુી પડાય 
નહીં યા ંસધુી સબંિધત ડેવલોપસર્ ારા વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ પાસેથી િવકાસ પરવાનગી 
મેળવતી વખતે યઝુસર્ આધારીત સે ટીક ટક+સોકપીટ+સોકવેલ નકશામા ં દશાર્વવાના રહશેે અને તે 
પ્રમાણે હવે પછીના િવકાસ પરવાનગીના પ્રકરણોમા ંઅમલ કરવાનો રહ ેછે.  

વધમુા ંઉકત પત્રથી િવકાસ પરવાનગી મેળવતી વખતે નકશામા ંકાપેર્ટ એરીયાનુ ંક્ષેત્રફળ તેમજ 
યિુનટની સખં્યા દશાર્વવાની રહ ે છે.  પર વે વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ારા હવે પછીથી તેનો 
અમલ શ  કરવા આથી સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆવેલ છે. 
 



ÏíÅô ÏëÄ» Ìï.240 ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ                              ÍâÌ Ìï. 32 
Èâ.20/07/2019 
 

મઘુ્ દા નબંર (૨૭) : સૌરા ટ્ર ક છ રાજપતૂ એસોસીએશન ારા તેઓના સમાજના ભવન બનાવવા 
માટે શેરખી સ.ન.ં૩૪૩/૧ અને ૩૪૩/૨ વાળી જમીન એકસપે્રસ હાઇવેના 
૬૦૦ મીટરના રીઝર્વેશનમાથંી ટી કરવા બાબત. 

 

સૌરા ટ્ર ક છ રાજપતૂ એસોસીએશનના પ્રમખુ ારા તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૯ ના પત્રથી અતે્રના 
સ ામડંળને રજૂઆત કરેલ છે કે,  

(૧) સૌરા ટ્ર ક છ રાજપતૂ એસોસીએશનની માિલકીની વડુા ઓથોરીટીની અંદર શેરખી ગામ નો સવેર્ 
ન.ં૩૪૩/૧ અને ૩૪૩/૨ ની જમીન તેઓના સમાજના ભવન બનાવવા માટે અને સામાજીક, 
શૈક્ષિણક અને સમાજના ઉ થાન માટેની પ્રવિૃ ઓ કરવા માટે ખરીદેલી હતી. નુ ંબે વષર્ પહલેા 
માન. મતં્રી ી ભપેુ દ્રિસંહજી ચડુાસમાના હ તે ખાતમહુુર્ત પણ કરેલ છે.  

(૨) છે લા ઘણા વષર્થી આ જમીન ૬૦૦ મીટરના એક્ષપે્રસ હાઇવેના રીઝર્વેશનમા ંહતી પરંત ુએક વષર્ 
પહલેા ંસરકાર ીએ આ રોડ ૧૨૦ મીટર સપંાદન પણૂર્ કરીને એક્ષપે્રસ હાઇવેના રોડ બનાવવાનુ ં
કામપણ ચાલ ુકરેલ છે. થી હવે સરકાર ીને બાકી રહતેી જમીનની કોઇપણ જાતની જ રીયાત 
રહતેી ન હોય સમાજના ઉપયોગ માટે આ કામ આગળ વધારવા માટે સામાજીક, શૈક્ષિણક કાય  
માટે તા કાલીક સમાજ ભવન ઉભ ુકરવુ ંજ રી છે અને આ માટે સમાજથી જ રી ફડં પણ ઉભુ ં
કરેલ છે. થી શેરખી ગામ સ.ન.ં૩૪૩/૧ અને ૩૪૩/૨ ની જમીન તા કાિલક ધોરણે ટી કરી 
આપવા િવનતંી કરેલ છે અને તેઓએ રજૂઆત કરેલ છે કે આ કાયર્ કોઇ યિક્તગત નિહ, પરંત ુ
સમગ્ર સમાજના િહતમા ંહોઇ સામાજીક િહતને યાને રાખી આ અંગેનો ઠરાવ કરી સરકાર ીમા ં
મોકલી આપવા નમ્ર િવનતંી છે.  
સદરહુ ંઉપરોકત મળેલ રજૂઆત પર વે વડોદરાના મજૂંર+અમલી િ તીય પનુરાવિતર્ત િવકાસ 

યોજનામા ંદશાર્વેલ દરખા ત અનસુાર સવાલવાળી જમીનમાથંી ૬૦૦ મીટર પહોળા સિૂચત એક્ષપે્રસ 
હાઇવે પસાર થતો હોવાથી િવકાસ પરવાનગી આપી શકાય તેમ નથી. પરંત ુ સદરહુ ં એક્ષપે્રસ 
હાઇવેની પહોળાઇ ૬૦૦ મીટરથી ઘટાડીને ૧૨૦ મીટર કરવામા ંઆવેલ છે તેમ અરજદાર ીએ 
રજૂઆત કરેલ હોવાથી એક્ષપે્રસ હાઇવેની પથરેખા દશાર્વતી માપણી શીટસ પથરેખા કરાયેલ જમીન 
સપંાદનની િવગતો િવગેરે એક્ષપે્રસ હાઇવે / NHAI પાસેથી મેળવીને ઉકત ૬૦૦ મીટર પહોળાઇની 
ર તારેષાના બદલે કરાયેલ ફેરફારની િવગતો આમેજ કરીને ૧૨૦ મીટર પહોળાઇ િસવાયની બાકી 
રહતેી જમીનોને  તે લાગ ુઝોનમા ં િ થત થાય તે રીતે સકંિલત દરખા ત સરકાર ીમા ંપાઠવી 
આપવા અને આગળની કાયર્વાહી કરીને તતૃીય પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજનાની કાયર્વાહી અ વયે 
અરજદાર ીની ઉકત રજૂઆત પર વેની બાબત આવરી લઇ જ રી બાબતે ચચાર્ િવચારણાને અંતે 
નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં 
 

ઠરાવ માકં (૨૬૨૦) સૌરા ટ્ર ક છ રાજપતૂ એસોસીએશન ારા તેઓના સમાજના ભવન બનાવવા 
માટે શેરખી સ.ન.ં૩૪૩/૧ અને ૩૪૩/૨ વાળી જમીન એકસપ્રેસ હાઇવેના ૬૦૦ મીટરના 
રીઝર્વેશનમાથંી ટી કરવા ચચાર્ કરવામા ંઆવી. સવાલવાળી જમીન સરકાર ીના મજુંર અમલી 
િવકાસ યોજનાની દરખા ત અનસુાર સપંણુર્ પણે ૬૦૦ મીટર પહોળા સિુચત એક્ષપે્રસ-વે મા ં િ થત 
થયેલ છે. થી તેમા ંકોઇ િવકાસ પરવાનગી હાલના તબકે્ક મળવાપાત્ર નથી. પરંત ુઉપરોકત ૬૦૦ 
મી પહોળા એ પે્રસ-વે ની પહોળાઇ ઘટાડીને માત્ર ૧૨૦ મીટરની પહોળાઇ રાખવામા ંઆવેલ હોવાથી 
નેશનલ હાઇવે ઓથોરીટી ઓફ ઇ ડીયાની કચેરી ારા ૧૨૦ મીટર પહોળાઇની જમીન સપંાદન થયેલ 
છે, અને બાકીની જમીન તેઓની કચેરીને હવે પછી એ પે્રસ-વે માટે જ રીયાત નથી તે બાબતની 
પ ટતા મેળવીને હાલમા ંમાત્ર ઉકત જમીનને ૬૦૦ મીટર પહોળા એ પે્રસ-વેના િરઝવેર્શનમાથંી 
મકુત કરીને, લાગ ુ સબંિંધત ઝોનમા ં ઝોન ફેરફાર કરવા અંગેની દરખા ત સરકાર ીમા ં પાઠવી 
આપવા સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆવે છે.  
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ુ  દા નબંર (૨૮) : વડોદરા શહર  િવકાસ સ ામડંળ ખાતે જુરાત નગર રચના અને 

શહર  િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ તથા િનયમો-૧૯૭૯ તગતની 
કાયવાહ ઓ કરવા સબંધેં સ ા સ પણીના િનયમો ન  કરવા 
બાબત. 

 
તા.૨૬/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ કે્રડાઇ વડોદરા તથા વડોદરા યિુનિસપલ કોપ રેશન અને 

VUDAના બાધંકામ પરમીશન તથા ટી.પી.ને લગતા મુ ા બાબતે યિુનિસપલ કિમ ર ી 
વડોદરા સેવા સદન અને હો ાની એ વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળના અ યક્ષની 

ઉપિ થિતમા ંCo-Ordination meeting નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ હત ુ.ં  પર વે થયેલ 
ચચાર્ને અનસુધંાને િવિવધ જમીનમાિલકો/ડેવલપસર્ને િવકાસ પરવાનગી/ઓ પુ સી પ્રમાણપત્ર 
મેળવવામા ં મુ કેલી ના પડે તે હતેથુી સ ાસ પણીની વહચણી કરવા સા  અગાઉ અતે્રના 
સ ામડંળ ારા તા.૨૦/૧૧/૧૯૯૯ ના રોજના પત્રાકં:-યડુીએ/એડીએમ/૮૪૪/૯૯ થી  તે 
સમયે થયેલા ઠરાવ અને તા.૨૬/૦૭/૧૯૯૯ ના રોજ ઉપસિચવ ી- શહરેી િવકાસ અને શહરેી 
ગહૃિનમાર્ણ િવભાગ, સિચવાલય, ગાધંીનગરને સ ામડંળમા ં ફરજો બજાવતા અિધકારી ીઓને 
સપુ્રત કરવાની થતી સ ાસ પણીના િવિનયમો નક્કી કરવા સા  દરખા ત પાઠવવામા ંઆવેલ 
દરખા તની મજુંરી હજી સધુી મળેલ ન હોવાથી, ઉકત દરખા તને મજુંરી મળવાની અપેક્ષાએ 
સદરહુ ં પાઠવેલ દરખા ત અનસુાર સ ામડંળમા ં કાયર્વાહી કરવાની પ્રથા અમલમા ં છે. મા ં
ભિવ યમા ં કોઇ નાણાકંીય કે વહીવટી પ્ર ો/મુ કેલી ન થાય તે હતેથુી સ ામડંળની િવિવધ 
શાખાઓના શાખાિધકારીઓ ીની સ ાસ પણીના િવિનયમોની ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી 
િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ અને િનયમો-૧૯૭૯ ની જોગવાઇઓ અનસુારના સ ામડંળના િવિવધ 
શાખાિધકારીઓના કાય  અને ફરજો અંતગર્ત સ ાસ પણીનો ઠરાવ અગાઉ આ સાથે સામેલ પત્રક 
(પત્રક-અ) મજુબ ઠરાવ ક્રમાકં (૨૫૩૩) થી કરવામા ંઆવેલ હતો. થી વહીવટીય અનકુળૂતા 
સા  વડોદરા મહાનગર સેવા સદન કચેરીની કામગીરીની સ ાસ પણીની િવગતો અને 
કાયર્પ ધિત યાને લેતા ંઆ સાથે સામેલ કરેલ (પત્રક-બ) મજુબની સ ાસ પણી કરવા સા  
જ રી ચચાર્-િવચારણા કરી, િનણર્ય થઇ આવવા બોડર્ના સ ય ીઓ સમક્ષ રજૂઆત છે.  

 
ઠરાવ માકં (૨૬૨૧) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ખાતે ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી 
િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ તથા િનયમો-૧૯૭૯ અંતગર્તની કાયર્વાહીઓ કરવા સબંધેં સ ા 
સ પણીના િનયમો નક્કી કરવા બાબતે િવ તતૃ ચચાર્ કરવામા ં આવી. સામા ય પ્રજાજનોને 
ઝડપથી િવકાસ પરવાનગી, લી થચેક પ્રમાણપત્ર, ઓ પુ સી પ્રમાણપત્ર, િવગેરે સરળતાથી 
મળી રહ ે તે હતેસુર સ ાના િવકે દ્રીકરણના ભાગ પે વહીવટી સરળતા ખાતર હાલની સ ા 
સ પણીની પ્રથામા ં ફેરફાર કરી આ સાથે સામેલ કરેલ પત્રક-બ મજુબની સ ા સ પણી કરવાનુ ં
સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  
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અઘ્ યક્ષ  થાનેથી  
ુ  દા નબંર (૧) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની નગર રચના યોજનાઓની િવિવધ હતેઓુ 

માટે સપં્રા ત થયેલ જમીનોની અપસેટ વે ય ુફાઇનલ કરવા બાબત. 
 
વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ારા વડુાના િવિવધ િવ તારોમા ં ટાઉન લાનીંગ 

એકટની જોગવાઇઓને યાને રાખી અ યારસધુી કુલ ૨૪ નગર રચના યોજનાઓ બનાવવામા ં
આવેલ છે. તે પૈકી સરકાર ી ારા અ યાર સધુીમા ં૧૦ નગર રચના યોજનાઓને અંિતમ મજુંર 
કરેલ છે, જયારે ૩ નગર રચના યોજનાઓને પ્રારંભીક મજુંરી આપવામા ંઆવેલ છે. તે પૈકી ૧૧ 
નગર રચના યોજનાઓને વડુા ારા અમલીકરણ પણુર્ કરેલ છે. મા ંટી.પી.ના રોડના પઝેશનો 
મેળવી કાપેર્ટ રોડની કામગીરી પણુર્ કરેલ છે. જયારે અરજદારોના ફાઇનલ લોટોના લેવડ 
દેવડની કામગીરી પણ પણુર્ કરેલ છે. આ તમામ નગર રચના યોજનાઓમા ં વડુાને સપં્રા ત 
થયેલ તમામ ફાઇનલ લોટોનો કબજો વડુાને મળી ગયેલ છે. આ ફાઇનલ લોટોનો િનકાલ 
કરવાનો થાય છે.  

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારમા ં છે લા વષ મા ં ખબુ જ ઝડપથી િવકાસ 
થયેલ છે. વડુા ારા મજુંર થયેલ મોટા ભાગની નગર રચના યોજનાઓમા ંકાપેર્ટ રોડ બનાવી 
દીધેલ હોય, તેના કારણે પણ આ િવ તારો ખબુ જ ઝડપથી િવકસી રહલે છે. આના કારણે 
થાિનક લોકો ારા ગટર, પીવાનુ ંપાણી, ટ્રોમ, ટ્રીટ લાઇટ િવગેરે વી પ્રાથમીક સિુવધાઓ 
આપવા માટે ખબુ જ રજુઆતો કરેલ છે.  બાબતોને યાને લઇ વડુા ારા હાલમા ંગટર લાઇનો 
નાખવાનુ ંકામ શ  કરેલ છે તથા અ ય સિુવધાઓ માટેના આયોજનો કરેલ છે. પરંત ુઆ સમગ્ર 
સિુવધાઓ આપવા માટે વડુા પાસે આવકનુ ંકોઇ મોટુ તોત્ર નથી. આ સજંોગોમા ંવડુાને સપં્રા ત 
થયેલ લોટોનો િનકાલ કરવામા ંઆવે તો જ મોટુ ભડંોળ ઉભ ુથાય તેમ છે. આ અંગે સરકાર ીના 
ધારા ધોરણ મજુબ સેવાસી ટી.પી.૧ ના કુલ-૫ (ફાયનલ લોટ ન.ં૨૮, ૫૪, ૧૧૩, ૧૪૧, ૧૪૫) 
વાિણજય હતેનુા લોટોની અપસેટ િકંમતો વડુાની લે ડ પ્રાઇઝ કમીટી ારા મજુંર કરવામા ંઆવેલ 
છે. ને બહાલી આપવાનો મુ ો વડુા બોડર્ના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણા તથા િનણર્ય 
અથેર્ સાદર રજુ. આ ઉપરાતં સિુચત લોટોની અપસેટ િકંમતો નક્કી થયા બાદ તેના િનકાલ 
અંગેની નીતી અપનાવવા બાબતે ચચાર્ િવચારણા અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  

 
ઠરાવ માકં: ( ૨૬૨૨ ):  વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની નગર રચના યોજનાઓની િવિવધ 
હતેઓુ માટે સપં્રા ત થયેલ જમીનો સેવાસી ટી.પી.૧ ના કુલ-૫ (ફાયનલ લોટ ન.ં૨૮, ૫૪, 
૧૧૩, ૧૪૧, ૧૪૫) વાિણજય હતેનુા લોટોની સરકાર ીના તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૮ ના પિરપત્ર 
ક્રમાકં: જનમ/૩૯૧૦/૩૫૧૯/અ૧ મા ંદશાર્વેલ ધારા ધોરણ મજુબ અપસેટ િકંમતો વડુાની લે ડ 
પ્રાઇઝ કમીટી ારા આ સાથે સામેલ પત્રક-ખ મજુબ નક્કી કરવામા ંઆવેલ છે. ને વડુા બોડર્ના 
સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ િવચારણાના અંતે બહાલી આપવામા ંઆવી. અને આ અપસેટ 
િકંમતો નક્કી થયા બાદ તેના િનકાલ અંગેની નીતી બાબતે સઘળી કાયર્વાહી કરવા અંગે િનણર્ય 
લેવામા ંઆ યો. 
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પ ક: ખ 
ુ યાકંન પ ક 

અ.ન.ુ
ન ં

ટી.પી.
કીમ 
નામ 
અને 
નબંર 

ફા. લોટનં
. 

કે્ષત્રફળ 
ચો.મી. 

તા.૧૬/૦૯/૨૦
૧૬ ના રોજનુ ં
મ ૂ યાકંન 
સિમતીનુ ં
મ ૂ યાકંન 

( .પ્રિત ચો.મી.) 

મહસેલુ 
િવભાગના 

તા.૧૧/૦૯/૨
૦૧૮ પિરપત્ર 
મજુબનુ ં
મ ૂ યાકંન 

( .પ્રિત ચો.મી.) 

મહસેલુ િવભાગના 
તા.૧૧/૦૯/૨૦૧
૮ પિરપત્ર મજુબ 
બાદ મ ૂ યાકંન 
સિમતી ારા 
સચુવેલ સધુારા 
મજુબનુ ંમ ૂ યાકંન 
( .પ્રિત ચો.મી.) 

વડુા ારા 
તા.૨૭/૦૪/૨૦૧

૮ ના રોજ 
.૪૫૧૭૮/- પ્રિત 
ચો.મી. મા ં

વેચવામા ંઆવેલ 
અંિતમખડં ન.ં૬ની 
િકંમતને ૧૨% 
વધારો આપતા 
આવેલ િકંમત 

( .પ્રિત ચો.મી.) 

તા.૨૦/૦૭/૨૦
૧૯ ના રોજ 

થયેલ મ ૂ યાકંન 
સિમિત ારા 
નક્કી કરાયેલ 

િકંમત 
( .પ્રિત ચો.મી.) 

૧ સેવાસી, 
ટી.પી.૧ 

૨૮ ૩૭૦૮ ૩૭૫૮૪ ૪૬૧૮૫ ૫૬૨૬૮ ૫૦૫૯૯ ૫૦૫૯૯ 
૨ ૫૪ ૭૪૧ ૪૦૩૫૫ ૫૬૬૭૩ ૬૮૫૦૩ ૫૦૫૯૯ ૫૦૫૯૯ 
૩ ૧૧૩ ૨૦૨૭ ૩૭૬૨૮ ૩૯૦૦૩ ૪૮૪૬૫ ૫૦૫૯૯ ૫૦૫૯૯ 
૪ ૧૪૧ ૧૫૪૯ ૩૩૧૪૯ ૪૦૪૯૩ ૪૮૪૬૫ ૫૦૫૯૯ ૪૮૪૬૫ 
૫ ૧૪૫ ૧૯૪૦ ૩૭૬૨૮ ૪૦૩૩૯ ૪૮૪૬૫ ૫૦૫૯૯ ૫૦૫૯૯ 
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અઘ્ યક્ષ  થાનેથી 
મઘુ્ દા નબંર (૨) : ધાનમં ી આવાસ યોજના તગત ો મા ંસફળ થયેલ લાભાથ ઓએ ભરલ 

રકમ પરત કુવવા બાબત. 
 

માન. પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત મો  સેવાસી તથા ખટંબાની EWS-I, EWS-II 
યોજનામા ં મકાનની ફાળવણી કરવામા ં આવેલ છે. તે પૈકી કેટલાક લાભાથીર્ઓ પોતાની આિથર્ક 
પિરિ થતી સારી ન હોવાના કારણોસર તથા બેંકમાથંી લોન મળી ન શકવાના કારણોસર આવાસ પેટે 
બાકી રહતેી રકમ ભરવા સક્ષમ ન હોવાનુ ંકારણ જણાવી પોતાને મળેલ મકાન ફાળવણી રદ કરી ભરેલ 
ડીપોઝીટની રકમ તેમજ જો યારબાદ રકમ જમા કરાવેલ હોય તો તે રકમ પરેુપરુી રીફડં મળવા અતે્ર 
માગંણી કરેલ છે. 

         માન. પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજનાની ગાઈડ લાઈન મજુબના અરજી ફોમર્ની શરત ન.ં ૧૦ મજુબ 
અરજદાર જો અરજી સાથે ભરેલ ડીપોઝીટ રકમ જો યોજનામા ંચાલ ુરહવેા માગંતો ન હોય તો ડ્રો પહલેા ં
પરત મેળવી શકે છે. પરંત ુડ્રો થયા પછી સફળ અરજદાર જો રીફડંની માગંણી કરે તો અરજી સાથે ભરેલ 
રકમ જ ત કરી યારબાદ ભરેલ રકમમાથંી ૫૦% રકમ બાદ કરી બાકીની રકમ પરત ચકુવવાની થાય 
તેવી જોગવાઈ છે. ને કારણે આવા લાભાથીર્ઓને આિથર્ક નકુશાન થાય છે. આવા િક સામા ંવડોદરા 
યિુનિસપલ કોપ રેશન તથા ગજુરાત હાઉસીંગ બોડર્ ારા રીફંડ માટે અપનાવેલ નીતીનો અ યાસ કરતા.  

        વડોદરા યિુનિસપલ કોપ રેશન ારા અરજદાર અરજી સાથે ભરેલ ડીપોઝીટની રકમ જો 
યોજનામા ંચાલ ુરહવેા માગંતો ન હોય તો ડ્રો પહલેા પરત મેળવી શકે છે. અને ડ્રો થયા પછી સફળ 
અરજદાર જો રીફડં માગંણી કરે તો ભરેલ ડીપોઝીટની રકમ માથંી ૫૦% રકમ બાદ કરી બાકીની રકમ 
રીફંડ કરવામા ંઆવે છે. ઉપરાતં ડીપોઝીટ િસવાયની ભરેલ તમામ રકમ પરત કરવામા ંઆવે છે ના 
પર કોઈપણ પ્રકારનુ ં યાજ ચકુવવામા ંઆવત ુનથી.  

          તથા ગજુરાત હાઉસીંગ બોડર્ ારા  લાભાથીર્ને ડ્રો મા ંઆવાસની ફાળવણી થયેલ હોય અને જો 
લાભાથીર્ પોતાની આિથર્ક પિરિ થિત સારી ન હોય તેવા કારણોસર રીફંડની માગંણી કરે તો તેઓને ભરેલ 
૨૦% રકમ તેમજ બાકીની રકમ ભરવા માટે બેંકમાથંી લોન મળવાપાત્ર ન હોય તેવા િક સામા ં
લાભાથીર્ને િનયત બેંકનુ ંસટ ફીકેટ રજુ કયેર્થી પરેુપરુી રકમ ચકુવવામા ંઆવે છે.  

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની તા. ૩૦/૦૩/૨૦૧૭ ની બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૩૧ ના ઠરાવ 
ક્રમાકં ૨૩૯૫ થી માન. મખુ્યમતં્રી ી ગહૃ યોજના અંતગર્ત જો સફળ થયેલ લાભાથીર્ને મકાનની રકમ 
ભરવા માટે બેંક માથંી લોન મળવાપાત્ર ન હોય અને રીફડં મળવા માગંણી કરે તેવા િક સામા ંજો 
લાભાથીર્ િનયત નેંકનુ ંસટ ફીકેટ રજુ કરે તો ડીપોઝીટ સહીતની પરેુપરુી રકમ રીફ ડ આપવા તેમજ 
અ ય િક સામા ંજો લાભાથીર્ પોતાની આિથર્ક પિરિ થિત સારી ન હોવાનુ ંઅથવા અ ય કોઈ અસાધારણ 
કારણસર રીફ ડની માગંણી કરે તો ડીપોઝીટની તમામ રકમ જ ત કરી બાકીની ભરેલ તમામ રકમ 
િવના યા  રીફ ડ આપવા સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆવેલ છે.  

ઉપરોકત િવગત યાને લઈ પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત સેવાસી તથા ખટંબા મળી કુલ 
ત્રણ આવાસ યોજનાના ડ્રો મા ંસફળ થયેલ લાભાથીર્ રીફડંનીમાગંણી કરે તો શ ુનીતી અપનાવવી તે માટે 
િનણર્યાથેર્ બોડર્ સમક્ષ મુ ો રજુ કરતા ચચાર્ િવચારણા કરી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  

 
 

ઠરાવ માકં:(૨૬૨૩) માનનીય પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત જો ડ્રો મા ંસફળ થયેલ લાભાથીર્ને 
મકાનની રકમ ભરવા માટે બેંક માથંી લોન મળવાપાત્ર ન હોય અને ભરેલ રકમની રીફડં માગંણી કરે 
તેવા િક સામા જો લાભાથીર્ િનયત બેંકનુ ંસટ ફીકેટ રજુ કરે અથવા અ ય િક સામા જો લાભાથીર્ પોતાની 
આિથર્ક પિરિ થિત સારી ન હોવાનુ ંઅથવા અ ય કોઈ અસાધારણ કારણસર રીફંડ માગંણી કરે તો 
ડીપોઝીટની તમામ રકમ જ ત કરી બાકીની ભરેલ તમામ રકમ િવના યા  રીફંડ આપવા સવાર્નમુતે 
ઠરાવવામા ંઆ ય ુ તેમજ આ અંગેની આગળની કાયર્વાહી કરવાની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ી, 
વડુાને સપુ્રત કરવામા ંઆવી. 
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અ  ય   થાનેથી 
મઘુ્ દા નબંર (3) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની નગર રચના યોજના ન.ં૧(સવેાસી) (પ્રથમફેરફાર) 

બાબત. 
  

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ, (વડુા) ારા મો  સવેાસી ગામના રેવ ય ુિવ તારમા ંગલુાબી- તટુક 
લીટીથી દશાર્ યા મજુબની હદ અંગેનો પરામશર્ની દરખા ત તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૬ ના રોજ મખુ્ય નગર િનયોજક 
ગજુરાત રા ય, ગાધંીનગરની કચરેીને પાઠવતા તઓે ીની કચેરી ારા તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૭ ના પત્રથી 
અિધિનયમ કલમ-૪૧ ની પટેા કલમ-૧ હઠેળ હદ પરામશર્ આપવામા ંઆવલે હતો. મસુ ા પ નગર રચના 
યોજના ન.ં૦૧ સવેાસી (પ્રથમ ફેરફાર) તૈયાર કરવાના કામ ેવડુાની તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૭ ની બોડર્ બઠેક ન.ં૨૩૪ 
મા ંમુ ો લઇ પર વ ેઠરાવ ક્રમાકં ૨૪૫૪ થી ઇરાદો જાહરે કરવા અંગે ઠરાવ થયલે છે. ત નસુાર ગજુરાત નગર 
રચના અન ેશહરેી િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ ૪૧(૧) હઠેળ યોજનાનો ઇરાદો તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૭ ના 
રોજ જાહરે કરવામા ંઆવલે. ની પ્રિસ ધ તા.૧૮/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ સરકારી રા ય પત્રના પાન ન.ં૪૯૨-
૪૯૩ ઉપર કરવામા ંઆવેલ તથા થાિનક દૈિનક વતર્માન પત્ર સદેંશ સમાચાર પત્રમા ંતથા જાહરે થળોએ 
પણ પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવેલ. સદર ઇરાદાની જાણ સરકાર ીમા ંતા.૨૫/૧૦/૨૦૧૭ ના પત્રથી અિધક મખુ્ય 
સિચવ ી શહરેી િવકાસ અન ેશહરેી ગહૃ િનમાર્ણ િવભાગન ેપણ કરાયલે. આમ ઇરાદો જાહરે કરવાની તમામ 
કાયર્વાહી પણુર્ કરેલ છે. યારબાદ ઉકત અિધિનયમ તથા ત ેતળેના િનયમો ૧૯૭૯ ના િનયમ ન.ં૧૭ પ્રમાણે 
યોજનાનો મસુ ો તયૈાર કરી તનેી સમજુતી મેળવવા અંગે એક જાહરે સભા અત્રનેી કચરેી ખાતે 
તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામા ં આવલે.  અંગે યોજના િવ તારના લોકોન ે યિક્તગત નોટીસ 
આપવામા ંઆવલે. અન ેસદર મીટીંગની બહોળી પ્રિસ ધીના કામ ે થાનીક વતર્માન પત્રોમા ં “જાહરે નોટીસ” 
પણ પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવેલ. યારબાદ અિધિનયમની કલમ-૪૨ તથા િનયમ-૧૮ હઠેળ પ્રિસ ધ કરેલ મસુ ા 
પર વ ેવાધંા સચુનો મળેવવા અંગે અિધસચુન સરકારી રાજય પત્રમા,ં થાિનક દૈિનક વતર્માન પત્રોમા ંતથા 
જાહરે થળોએ, સબંિંધત કચરેીઓમા ંપણ પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવેલ છે. અિધિનયમની-૧૯૭૬ તથા ત ેતળેના 
િનયમો -૧૯૭૯ ના િનયમ ૧૮ મજુબ અિધસચુન તા.૦૪-૦૫-૨૦૧૮ ના રોજ ગેઝટેમા ંપ્રિસ ધ થયલે છે. થી 
યારથી એક માસની મદુતમા ંઆવલે વાધંા સચુનો યાન ેલવેાના થાય. એક માસના સમય ગાળામા ંકુલ ૦૧ 
વાધંા સચુન રજુ થયલે છે. અન ેસમય મયાર્દા બાદ એક પણ વાધંા સચુન મળેલ નથી. થી એક માસની 
સમય મયાર્દામા ં કુલ ૦૧ વાધંા સચુન સદરહુ ં કીમન ેલાગ ુપડતુ ંન હોય થી સદર વાધંા સચુન યાને 
લવેાનુ ંથતુ ંનથી. થી પ્રિસ ધ કરેલ મસુ ા મજુબ મસુ ા પ નગર રચના યોજના, ગજુરાત નગર રચના અને 
શહરેી િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) અ  વય ેસરકાર ીમા ંમજુંરી અથેર્ તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૮ ના 
રોજ સાદર કરાયલે ન ે સરકાર ી ારા તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૯ ના જાહરેનામા ક્રમાકં જીએચવી/૮૭/ઓફ-
૨૦૧૯/ટીપીએસ/૧૨૨૦૧૮-૭૨૪૦-લ થી ગજુરાત નગર આયોજન શહરેી િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ ની 
કલમ ૪૮(૨) હઠેળ Refuse to Sanctioned  કરાયલે,   અ વય ેસદર નગર રચના યોજનાન ેલગતી આગળની 
કાયર્વાહી સા  ચચાર્ િવચારણા અથેર્નો મુ ો વડુા બોડર્ બઠેકના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ રજુ કરાયલે  અથેર્ 
િવ તતૃ ચચાર્ િવચારણાન ેઅંત ેનીચ ેમજુબન ુઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 

 

ઠરાવ માકં (૨૬૨૪): સરકાર ી ારા તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૯ ના જાહરેનામા ક્રમાકં જીએચવી/૮૭/ઓફ-૨૦૧૯/ 
ટીપીએસ/૧૨૨૦૧૮-૭૨૪૦-લ થી ગજુરાત નગર આયોજન શહરેી િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ ની કલમ 
૪૮(૨) હઠેળ Refuse to Sanctioned  કરાયલે મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર - ૧ (સેવાસી પ્રથમ 
ફેરફાર) ન ેગજુરાત નગર આયોજન શહરેી િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ હઠેળ ની તમામ પ્રિક્રયા ફરીથી કરી 
સરકારમા ંસાદર કરવાન ુસવાર્નમુત ેઠરાવવામા ંઆ ય.ુ આ અંગે આગળની કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહી 
અંગેની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ી, વડુાન ેસપુ્રત કરવામા ંઆવી. 
 

áïÈÑâï ÚâÁÓ ÓÚëÔ ÖBÒÙäáíÌí áâÐâÓ ÑâÌä  ÖÐâ ÖÑâpÈ ÉÒëÔ ÁâÚëÓ »ÓÕâÑâï áâÕä. 
 

 
               ÖBÒ-Öã¿Õ               áDÒxâ 
               Õ           ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ   
     ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓä                    ÕÅíÊÓâ. 
      ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ 
                  ÕÅíÊÓâ 


