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ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.12-09-2017 Ìë Ñï½ÛÕâÓÌâ ÓíÁ ÖâïÁÌâ                 

16.00 »Ôâ»ë ÑÛëÔ 233 Ñä ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚä ÌíïË. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÏëÄ»Ñâï Ìä¿ëÌâ ÖBÒÙäáí ÚâÁÓ ÓÚëÔ ÚÈâ. 

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

ð  áDÒxâÙä 
 

2 áDÒxâÙä,  
sÉâÒä ÖãÑãÈ 
ÕÅíÊÓâ ÑÚâÌ½Ó ÖëÕâÖÊÌ 
ÕÅíÊÓâ 

ð ÖBÒÙä  

3 ÍýÑç¼Ùä  
ÕÅíÊÓâ ÁälÔâ Íï¿âÒÈ 
ÕÅíÊÓâ 

ð ÖBÒÙä 

4 ÑçKÒ Ì½Ó ãÌÒíÁ»Ùä, 
½çÁÓâÈ  ÓâÁÒ 
½âïËäÌ½Ó 

ð ÖBÒÙä  

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

ð ÖBÒ-Öã¿ÕÙä 
 

   

    áâÁÌä ÏëÄ»Ñâï »íÓÑ ÉÕâÉä Ìä¿ë ÍýÑâÇëÌä »âÒôÕâÚä ÚâÉ ËÓÕâÑâï áâÕä.  

 

ÑçDÊâ ÌïÏÓ (1) ð  Ö^ââÑïÅÛÌä  Èâ.10/05/2017 Ìä 232 Ñä  ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚäÌë ÏÚâÔä áâÍÕâ    
                         ÏâÏÈ. 
 

Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ10/05/2017 Ìä 232 Ñä ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚä ÌâëïË áÝëÌâ ÍÝ 

Ìï.ÒçÅäáë/ãÑãÃï½/1004/2017 Èâ.20/05/2017 Éä Ö^ââÑïÅÛÌâ ÈÑâÑ ÖBÒÙäáíÌë ÍâÄÕÕâÑâï áâÕëÔ 

Àë, Áë Ö^ââÑïÅÛÌä ÏÚâÔä ÑâÃë ÓÁç »ÓâÈâ ¿¿âô ãvâ¿âÓÇâ Ìâ áÈë Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâ áâvÒç.   

 
ÄÓâÕ »ýÑâï» (2429) ð  Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ10/05/2017 Ìä 232Ñä ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚäÌë ÖÕâôÌçÑÈë ÏÚâÔä 

áâÍÕâÑâï áâÕä. 
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ÑçÊÊâ ÌïÏÓ (2)  ð  ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ Ìä  Èâ.30/03/2017 Ìä 231 Ñä ÏëÄ»Ñâï  ÔëÕâÒëÔ 

ãÌÇôÒíÌâ áÑÔä»ÓÇ ÏâÏÈ. 
 

ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.30/03/2017 Ìä 231 Ñä ÏíÅô ÏëÄ»Ñâï ÔëÕâÒëÔâ ãÌÇôÒíÌâ 

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

 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2430) ð  Ö^ââÑïÅÛÌä  Èâ.30/03/2017 Ìä 231 Ñä ÏëÄ»Ñâï ÉÒëÔ ÄÓâÕíÌä ãÕ½Èí ÍÓ 

ÉÒëÔ áÑÔä»ÓÇÌä »âÒôÕâÚäÌë ÖÕâôÌçÑÈë ÏÚâÔä áâÍÕâÑâï áâÕä.  
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ÑçÊÊâ ÌïÏÓ (3)  ð  ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓäÙä Åí.áëÌ.»ë.ÑäÌâ (áâæáëáëÖ) Ìë ¿âÁô áëÔâénÖ áâÍÕâ ÏâÏÈ.  
 

ÖÓ»âÓÙäÌâ ÖâÑânÒ ÕÚäÕÃ ãÕÐâ½Ìâ ÁâÚëÓÌâÑâ »ýÑâ» áë.áâæ.áëÖ./35/2015/14/‘, 

Èâ.12/06/2015 Éä ÕÅíÊÓâ ÑÚâÌ½Ó ÍâãÔ»âÌâ ÌâÒÏ mÒçãÌãÖÍÔ »ãÑSÌÓÙä, Åí. áëÌ.»ë.ÑäÌâ 

(áâæ.áë.áëÖ)Ìë ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑÅÛÌä »¿ëÓäÌâ ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓä ÈÓä»ëÌí ÚÕâÔí 

Èâ.18/06/2015 Éä ÖïÐâÛëÔ Àë.  

ÕÅíÊÓâ ÑÚâÌ½Ó ÍâãÔ»âÌâ ÕÚäÕÃä áãË»âÓäÙäÌâ Èâ.23-05-2017 Ìâ ÍÝ 

Ì.Öâ.Õ.ãÕ.Áâ.Ì.756/2017-18 Éä Åí.áëÌ.»ë.ÑäÌâÌë ¿âÁô áëÔâénÖ ÑÛÕâ áï½ëÌä ãÕ½Èí ÍçÓä ÍâÅÕÑâï 

áâÕëÔ Àë. Ùä Åí.áëÌ.»ë.ÑäÌâÌë ¿âÁô áëÔâénÖ ÑÛÕâ ÏâÏÈë ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ sÕâÒÈ ÖïsÉâ 

ÚíÒ, áâ½âÑä ÕçÅâ ÏíÅô ÏëÄ»Ìä ÑïÁçÓäÌä áÍëxââáë Èâ.18/06/2015 Éä 12 ÑâÖ ÑâÃë ¿âÁô áëÔâénÖ 

ÑïÁçÓä »Óä ÈëÌç ¿ç»ÕÇç »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë. Áë áï½ë ¿¿âô ãÕ¿âÓÇâ »Óä Ìä¿ë  ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâ áâvÒçï. 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2431) ð  Åâô.áëÌ.»ë.ÑäÌâ(áâæ.áë.áëÖ)Ìë ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑÅÛÌä »¿ëÓäÌâ 

ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓä ÈÓä»ëÌí ÚÕâÔí ÖïÐâLÒâ ÏÊÔ Èâ.18-06-2015 Éä 12-ÑâÖ ÑâÃë ¿è»ÕëÔ ¿âÁô 

áëÔâénÖÌë ÖÕâôÌçÑÈë ÏÚâÔä áâÍÕâÑâï áâÕä. 
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ÑçDÊâ ÌïÏÓ (4) ð Ö^ââÑïÅÛÌâ ÑâÚë  áëÍýäÔ-2017 Éä ÁçÌ-2017 ÖçËäÌâ ÑâãÖ» ãÚÖâÏíÌë ÏÚâÔä 
                        áâÍÕâ ÏâÏÈ. 
 
 

 Ö^ââÑïÅÛÌâ ÑâÚë áëÍýäÔ-2017 Éä ÁçÌ-2017 ÖçËäÌâ áâÕ» ÈÉâ ÁâÕ»Ìâ ÑâãÖ» ãÚÖâÏí 

Ö^ââÑïÅÛÌä  ÏÚâÔä  ÑâÃë ÓÁç »ÓâÕÈâ Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç.ï 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2432) ð Ö^ââÑïÅÛÌâ ÑâÚë áëÍýäÔ-2017 Éä ÁçÌ-2017 ÖçËäÌâ áâÕ» ÈÉâ ÁâÕ»Ìâ ÑâãÖ» 

ãÚÖâÏíÌë ÖÕâôÌç ÑÈë ÏÚâÔäáâÍÕâÑâï áâÕä. 
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ÑçÊÊâ ÌïÏÓ (5)  Ö^ââÑïÅÛÌâ ÖÌë 2016-2017 Ìâ ÕØôÌâ Õâãwâô» ÕÚäÕÃä áÚëÕâÔ ÈÉâ Õâãwâô» ãÚÖâÏíÌë 
ÏÚâÔä áâÍÕâ ÏâÏÈ 

 

 
Ö^ââÑïÅÛÌí ÖÌë 2016-2017 Ìâ ÕØôÌí Õâãwâô» ÕÚäÕÃä áÚëÕâÔ ÈÉâ Õâãwâô» ãÚÖâÏíë ÈìÒâÓ »Óä 

Ö^ââÑïÅÛÌä  ÏÚâÔä ÑâÃë ÓÁç »ÓâÈâ Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒçï.  

 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2433) ð Ö^ââÑïÅÛÌâ ÖÌëë  2016-2017 Ìâ ÕØôÌâ Õâãwâô» ÕÚäÕÃä áÚëÕâÔ ÈÉâ Õâãwâô» 

ãÚÖâÏíÌë  ÖÕâôÌçÑÈë ÏÚâÔäáâÍÕâÑâï áâÕä. 
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ÑçDÊâ ÌïÏÓ (6 ) ð ÑâëÁë Ìâ½ÓÕâÅâÌâ Óë.Ö.Ìï. 109 ÕâÛä ÁÑäÌÑâï ÕçÅâÌä ãÕ»âÖ ÒâëÁÌâÑâï Ê×âôÕëÔ 

ÓäÂÕëô×Ì ÓÊ »Óä ÂâëÌ Ì»»ä »ÓÕâ ÏâÏÈ. 
 
 

ÑâëÁë Ìâ½ÓÕâÅâÌâ Óë.Ö.Ìï.109 ÕâÛä ÁÑäÌ ÕçÅâÌä ÑïÁçÓ ÍýÉÑ ãÕ»âÖ ÒâëÁÌâ (1984) Ñâï 

áëÑ.áÖ.ÒçÌäÕÖäôÃä ÑâÃë ÏâëÃÌä»Ô ½âÅôÌÌâ ÓäÂÕëô×Ì ÈÓä»ë Ê×âôÕëÔ ÚÈä.Áë ÓäÂÕëô×Ì ÕçÅâÌä ÑïÁçÓ ÍýÉÑ 

ÍçÌÓâÕÈäôÈ ãÕ»âÖÒâëÁÌâ (1996) Ñâï ÍÇ ¿âÔç Óâ¼ëÔ ÚÈç.tÒâÓÏâÊ ÕçÅâÌä ÑïÁçÓ áÌë ÚâÔ áÑÔä ãDÕÈäÒ 

ÍçÌÓâÕÈäôÈ ãÕ»âÖ ÒâëÁÌâÑâï ÍbÔä» ænÅsÃäÃÒç×ÌÔ ÒçÂ ÎâëÓ áëÑ.áëÖ.Òç. ÈÓä»ë Ê×âôÕëÔ Àë.áâÑ ÀëlÔâ 

30 Õwâô »ÓÈâ ÕËç ÖÑÒÉä ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌ ÓäÂÕëô×Ì ÈÓä»ë Ê×âôÕëÔ Àë. ÁëÑâï ÖïÍâÊ» ÖïsÉâ 

áëÑ.áëÖ.ÒçãÌÕÖäôÃä DÕâÓâ ÖïÍâÊÌÌä »âÒôÕâÚä ÉÒëÔ ÌÉä. áâ ÁÑäÌÑâï ÓäÂÕëô×Ì ÏâÏÈë ÌâÑÊâÓ ½çÁÓâÈ 

Úâæ»âëÃôÑâï ÉÒëÔ sÍë.Öä.áë.Ìï.2827/1998 Ñâï Èâ.21/12/2015 Ìâ ÓâëÁ áâÕëÔ ¿ç»âÊâ ÑçÁÏ ÖïÍâÊ» 

ÖïsÉâ áëÑ.áëÖ.ÒçÌäÕÖäôÃäÌë 12 ÑãÚÌâÑâï ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌ ÖïÍâÊÌ »ÓÕâÌä ÉÈä ÚÈä. ÍÓïÈç 

Èâ.20/12/2016 Ìâ 12 ÑãÚÌâÌâë ÖÑÒ ÍçÇô ÉÈâ ÖçËäÑâï ÁÑäÌ ÖïÍâÊÌ ÉÒëÔ Ì Úâëæ ÁÑäÌ ÑâÔä»Ùä 

DÕâÓâ ÑäÖëÔäÌäÒÖ ÖäÕäÔ áëpÔä»ë×Ì(ÎâëÓ »nÃëmpÃ) Ìï.545 áëÎ.2017 æÌ sÍë.Öä.áë.Ìï. 

2827/1998 Êâ¼Ô »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë. ÁëÌä ãÕ½Èë ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌÑâï 12 ÑâÖÑâï ÖïÍâÊÌÌä Íýã»ýÒâ 

ÉÒëÔ Ì Úâëæ ãÕ»âÖ ÒâëÁÌâÑâï Óâ¼ëÔ ÓäÂÕëô×Ì ÓÊ ÉÒëÔ ½ÇâÒ, áâ ÖïÁâë½âëÑâï ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌÑâï 

»âÒÊâÌä »ÔÑ 19 ÚëÄÛ »âÒôÕâÚä »ÓÕâÌä ÉÈä ÚâëÕâÉä Úâæ»âëÃôÌâ ¿ç»âÊâÌä ãÕ½Èë ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌÑâï 

ÕçÅâÌä áâ¼Óä ãÕ»âÖ ÒâëÁÌâÑâï Ê×âôÕëÔ ÍbÔä» ænsÃäÃÒç×ÌÔ ÒçÂ ÎâëÓ áëÑ.áëÖ.Òç. Ìë ÓÊ »Óä Ôâ½ç 

ÂâëÌÑâï ÂâëÌÎëÓ »ÓÕâÌä ÏâÏÈ Èâ.30/03/2017 Ìâ ÓâëÁ ÉÒëÔ ÕçÅâ ÏâëÅô ÏëÄ» Ìï.231 Ñâï ÄÓâÕ 

Ìï.2404Éä Úâæ»âëÃôÌâ ¿ç»âÊâÌä ãÕ½Èë ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌÑâï ÓäÂÕëô×Ì ÓÊ ÉÒëÔ ½ÇâÒ, ÍÓïÈç áâ ÁÑäÌÑâï 

ÌÕäÌ ÂâëÌ Ì»»ä »ÓÕâ ÏâÏÈë ÍýÕÈôÑâÌ ãÕ»âÖ ÒâëÁÌâ ÍçÌÓâÕÈäôÈ »ÓÕâÌâ Áë Èë ÈÏ»»ë ãÕ½ÈÕâÓ áBÒâÖ 

»Óä ãÌÇôÒ ÔëÕâ ÖÕâôÌçÑÈë ÄÓâÕÕâÑâï áâÕëÔ ÚÈç.Áë ÄÓâÕÌä ãÕ½Èë Úâæ»âëÃôÌâ »nÃëmpÃ »ë× ÍÓtÕë áëÎäÅëÕäÃ 

»ÓÕâÑâï áâÕëÔ ÚÈç. ÍÓïÈïç ÌâÑÊâÓ Úâæ»âëÃô DÕâÓâ Èë ÑânÒ Ì Óâ¼ä ¿ç»âÊâÌä ÈâÓä¼Éä Ïë ÑâÖÑâï ÂâëÌ Ì»»ä 

kÓäÖÓ»âÓÙäÑâï »ÔÑ-19 Ìä ÂëâÌÎëÓÌä ÊÓ¼âsÈ ÍâÄÕä áâÍÕâ áâÊë× »Óä Èâ.13/7/2017 Ìâ ÓâëÁ 

¿ç»âÊâë áâÍëÔ Àë. Áë ÑçÁÏ Èâ.12/09/2017 ÖçËäÑâï ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌÑâï ÌÕäÌ ÂâëÌ Ì»»ä »Óä »âÒÊâÌä 

»ÔÑ-19 ÚëÄÛ ÖÓ»âÓÙäÑâï ÊÓ¼âsÈ ÍâÄÕÕâÌä ÉâÒ Àë.ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌÌä áâÁç ÏâÁçÌâë ÔënÅ ÒçÂ ÖÕëô 

»ÓâÕÈâ ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌÌä ÍãWÕÑë áë» ÖÕëô Ìï.110/3 Ìä ÍÅÈÓ ÁÑäÌ ÏâÊ ãÕWÕâÑäÝä ÌÊä 

Àë.éÈÓë110/2 Ñâï »â¿â-Íâ»â ÂçÍÅâ ÈÉâ Óë.Ö.Ìï. 110, 111 Ñâï ¼çlÔä ÍÅÈÓ ÁÑäÌâë ÈÉâ Èë ÏâÊ ÑâëÁë 

ÚÓÇäÌä ÍýãÈÏïËäÈ ÂâëÌ-1 Ìä ¼çlÔä ÍÅÈÓ ÁÑäÌâë áâÕëÔ Àë.ÁÒâÓë ÍçÕôÑâï 12 Ñä.Ìâ ÓsÈâ ÏâÊÌä 

ÁÑäÌâëÑâï ÓÚëÇâï» / ÕâÇäÁÒ ãÕ»âÖ ÉÒëÔ Àë.áÌëÊãxâÇë áëÑ.áëÖ. ÒçÌä.Ìâ ÓäÂÕëô×Ì ÕâÛä Óë.Ö.Ìï.100 

Éä 103 ÈÉâ 106 ÕâÛä ¼çlÔä ÍÅÈÓ ÁÑäÌâë Àë áÌë Óë.Ö.Ìï.107, 108 Ñâï ÍâÃäô pÔâëÃ ÈÓä»ë éÍÒâë½ 

ÉâÒ Àë ÈÉâ Óë.Ö.Ìï.95,96,97 ÕâÛä ÓÚëÇâï» ÂâëÌ-1 Ìä ÁÑäÌâëÑâï ÕâÇäÁÒ ãÕ»âÖ ÉÒëÔ Àë. ÖÕâÔ 

ÕâÛä ÁÑäÌ ÕÅâëÊÓâ ÑÚâÌ½Ó ÍâÔä»â ãÕsÈâÓÑâï Úâëæ áâ ÁÑäÌÑâï ÂâëÌ Ì»»ä »ÓÕâ ÏâÏÈë ÕÅâëÊÓâ 

ÑÚâÌ½Ó ÖëÕâÖÊÌÌâë ÍÇ áãÐÍýâÒ Ñâï½ëÔ Àë.ÍÓïÈç áãÐÍýâÒ ÑÛëÔ ÌÉä Áë ãÕ½Èë ÖÕâÔÕâÛä 

Óë.Ö.Ìï.109 Ìä ÕçÅâÌä ÍýÕÈôÑâÌ ãÕ»âÖ ÒâëÁÌâÑâï Ê×âôÕëÔ ÍÏÔä» ænsÃäÃÒçÃ ÒçÂ ÎâëÓ áëÑ.áëÖ.Òç. ÕâÛä 

ÁÑäÌÑâï ÌÕäÌ ÂâëÌ Ì»»ä »Óä »âÒÊâÌä »ÔÑ 19 ÚëÄÛ ÖÓ»âÓÙäÑâï ÊÓ¼âsÈ ÍâÄÕä áâÍÕâ áï½ëÌâë ÑçDÊëâ 

ÕçÅâ ÏâëÅôÌâ ÖÕô ÖBÒÙäáâë ÖÑxâ ÓÁç ÉÈâ Ìä¿ë ÑçÁÏ ãÕ½ÈÕâÓ ¿¿âô »ÓÕâÑâï áâÕä. ÁëÑâï ÖÕâÔ ÕâÛä 

ÁÑäÌÑâï Ö#áâÈÉäÁ ÍýÉÑ ãÕ»âÖ ÒâëÁÌâ áÌë ÍýÉÑ ÍçÌÓâÕÈäôÈ ãÕ»âÖ ÒâëÁÌâÑâï ÏâëÃÌä»Ô ½âÅôÌ ÁëÕâë 

¼çlÔâë éÍÒâë½ Ê×âôÕëÔ ÚÈâë.Áë ÕçÅâÌä DÕâäÈäÒ ÍçÌÓâÕÈäôÈ ãÕ»âÖ ÒâëÁÌâÑâï ÍbÔä» ænsÃäÃÒç×ÌÔ ÒçÂ ÎâëÓ 
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áëÑ.áëÖ.Òç.Ê×âôÕëÔ Àë.Áë ÁâëÈâ ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌÑâï ÌâëÌ ÚëÏäÃëÏÔ áëÓäÒâ ÈÓä»ëÌâë éÍÒâë½ ãÕ»âÖ 

ÒâëÁÌâáâëÑâï Ê×âôÕëÔ Àë.ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌ ãÕWÕâÑäÝä ã»ÌâÓâÉä áë» ÖÕëô ÌïÏÓ ÀâëÅä áâÕë Àë. ÍýÕÈôÑâÌ 

ãÕ»âÖ ÒâëÁÌâÑâï ãÕWÕâÑäÝä ã»ÌâÓâÌä ÏnÌë ÏâÁçÌä ÑâëÃâ Ðâ½Ìä ÁÑäÌâëÑâï ÍâëlÒç×Ì »nÃ÷âëÔ áÌë ÎÔÅÍýâëÌ 

ãÕsÈâÓ ½Çä »âÒÊâÌä »ÔÑ 12(2) (Áë) áïÈ½ôÈ ÍýãÈÏïËäÈ ÂâëÌ-1 Ê×âôÕëÔ Àë. áâÉä ÚâÔÌâ ÈÏ»»ë 

Úâæ»âëÃôÌâ áâÊë× ÖïÊÐëô Èât»âÔä» ÂâëÌ Ì»»ä »ÓÕâÌâë áâÊë× ÉÒëÔ ÚâëÒ, ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌÑâï ÍÇ 

»âÒÊâÌä »ÔÑ 12(2) (Áë) ÚëÄÛ ÍýãÈÏïËäÈ ÂâëÌ-1 Ñâï Ñç»ÓÓ »ÓÕâë é¿äÈ ½ÇâÒ. áâ áï½ë ÖÕô 

ÖBÒÙäáâëÌä ÖïÑÈä ÚÈä. áâÉä ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌ ÍýãÈÏïËäÈ ÂâëÌ – 1 Ñâï ÂâëÌ ÎëÓ »ÓÕâ »âÒÊâÌä »ÔÑ 

19 ÚëÄÛ ÖÓ»âÓÙäÑâï ÊÓ¼âsÈ ÍâÄÕä áâÍÕâ ÖÕô ÖïÑÈäÉä Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâv¥ç. 
 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2434 ) ð ÑâëÁë Ìâ½ÓÕâÅâÌâ Óë.Ö.Ìï. 109 ÕâÛä ÁÑäÌ »ë Áë ÕçÅâÌë ÍýÕÈôÑâÌ ãÕ»âÖ 

ÒâëÁÌâÑâï ÍbÔä» ænsÃäÃÒçÃ ÎâëÓ ÒçÂ Ê×âôÕëÔ Àë. ÁëÑâï ÌâÑÊâÓ Úâæ»âëÃô DÕâÓâ ÂâëÌ Ì»»ä »ÓÕâ áâÊë× ÉÒëÔ 

ÚâëÒ ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌÌä sÉÛ sÉäÈä DÒâÌë ÔëÈâ, ÚâÔ ÍýãÈÏïËäÈ ÂâëÌ-1 Ñâï ÂâëÌ ÎëÓ »ÓÕâ, »âÒÊâÌä »ÔÑ 

(19) ÚëÄÛ ãÕ»âÖ ÒâëÁÌâÑâï ÖçËâÓâë »ÓÕâÌä ÊÓ¼âsÈ ÖÓ»âÓÙäÑâï ÍâÄÕä áâÍÕâ ÖÕâôÌçÑÈë ÄÓâÕÕâÑâï 

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

ÖçÍýÈ »ÓÕâÑâï áâÕä. 
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ÑçDÊâ ÌïÏÓ ( 7 ) ð ÕÅâëÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ ãÕsÈâÓÑâï ÑâëÁë ÕëÑâÔä ¼âÈë ÖÓ»âÓÙä DÕâÓâ ÑïÁçÓ Ì½Ó 

Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ Ìï.1 (ÕëÑâÔä) Ñâï ÕçÅâÌë ÖïÍýâpÈ ÉÒëÔ ÓÚëÇâï» ÚëÈç Õë¿âÇÍâÝ ÎâæÌÔ 
pÔâëÃ Ìï.32 Ñâï ãÕ»âÖ ÍÓÕâÌ½ä áï½ë ãÕ×ëwâ ÀçÃÀâÃ áâÍÕâ ÏâÏÈ. 

 
ÕÅâëÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ ãÕsÈâÓÑâï ÑâëÁë ÕëÑâÔä ¼âÈë ÖÓ»âÓÙä DÕâÓâ ÑïÁçÓ Ì½Ó Ó¿Ìâ 

ÒâëÁÌâ Ìï.1 (ÕëÑâÔä) Ñâï ÕçÅâÌâ ÓÚëÇâï» ÚëÈç Õë¿âÇÍâÝ ÑâÃë ÎâæÌÔ pÔâëÃ Ìï.32 ÖïÍýâpÈ ÉÒëÔ Àë.ÕçÅâ 

DÕâÓâ áâ Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒëâÁÌâÑâï ÕçÅâÌë ÖïÍýâpÈ ÉÒëÔ Õë¿âÇÍâÝ ÊÓë» pÔâëÃâëÌä áÍÖëÃ i»ÑÈ Ì»»ä »Óä ÈëÌë 

Õë¿âÇ ÑâÃë Ñç»ÕâÑâï áâÕëÔ ÚÈâ. ÁâÚëÓ ÚÓâ‘Ñâï Ñç»ÕâÑâï áâÕëÔ pÔâëÃâë Íì»ä ÑâëÁë ÕëÑâÔä ¼âÈë ÓÚëÇâï» 

Õë¿âÇÍâÝ ÎâæÌÔ pÔâëÃ Ìï.32 Ñâï áÓÁÊâÓÙä ×Ñâô ÌÓëÌ ÓËçÌïÊ DÕâÓâ ÁâÚëÓ ÚÓâ‘Ìç  ÃënÅÓ ÎâëÑô áÝëÌä 

»¿ëÓäÑâï ÐÓëÔ ÚÈç. ÁëÌç ÃënÅÓ ÕçÅâ DÕâÓâ ÑïÁçÓ Óâ¼ÕâÑâï áâÕëÔ ÚÈç.ÁëÑâï ÎâæÌÔ pÔâëÃÌâ xâëÝÎÛ 159 

¿âë.Ñä ÑâÃë ÕçÅâ DÕâÓâ Ì»»ä »ÓëÔ ÈãÛÒâÌä i»ÑÈ ÍýãÈ ¿âë.Ñä.Ìâ #â.39461/- Ìä ÖâÑë ÍýãÈ 

¿âë.Ñä.#â.39465/- ÐÓëÔ ÚÈâ. Áë ÍýÑâÇë áâ pÔâëÃÌä »çÔ i»ÑÈ #â.62,74,935/- ÉâÒ Àë. Áë ÍÓtÕë 

ÃënÅÓÌâ ãÕÌÒÑâë ÑçÁÏ áÓÁâÊÓÙä DÕâÓâ áâëÎÓ Ó»ÑÌâ 1% Ôë¼ë ÅäÍâëÂäÃÌä Ó»Ñ #â.62,749/- ÈÉâ 

ãÊÌ-10 Ñâï ÐÓÕâÌä ÉÈä 10% Ó»Ñ #â.6,27,500/- ÑÛä »çÔ #â.6,90,248/- ÕçÅâÑâï ÁÑâ »ÓâÕëÔ 

Àë. ÁÒâÓë Ïâ»äÌä Ó»Ñ ÍÇ Èëáâë ÐÓÕâ ÈìÒâÓ Àë. ÍÓïÈç Öçã¿È ÎâæÌÔ pÔâëÃÌâë áâ»âÓ ãÝ»âëÇ ÚâëÕâÌâ »âÓÇë 

ÈÉâ ÍýÑâÇÑâï ÌâÌâë ÚâëÕâÌâ »âÓÇë ÍýÕÈôÑâÌ ‘.Åä.Öä.áâÓ. ÑçÁÏ ÏâïË»âÑ ¼çÏÁ Ì‘Õç ÑÛë Àë. ÈëÌâ 

»âÓÇë áë» ÓÚëÇâï» Ñ»âÌ ÏÌâÕä ×»âÒ ÈëÑ ÌÉä.Öçã¿È pÔâëÃÌë 18.0 Ñä.ÓsÈâÌä áÖÓ ÉâÒ 

Àë.áâÉä‘.Åä.Öä.áâÓ.Ìä ÍýÕÈôÑâÌ Áâë½Õâæáâë ÁâëÕâÑâï áâÕë Èâë ÖÏ pÔâëÃëÅ ÁÑäÌâëÌä »ëÃë½ÓäÑâï 100 

¿âë.Ñä. Éä 250 ¿âë.Ñä.ÖçËäÌâ pÔâëÃâëÑâï Ôâ½ç ÓâëÅÌç Ñâ‘ôÌ 4.5 Ñä.ÈÉâ Ïë» ÖâæÅÑâï 2.50 Ñä.ÈÉâ 

»âëæÍÇ ánÒ áë» ÖâæÅÑâï 1.5 Ñä. ÀâëÅÕâÌç ÓÚë Àë. ÍÓïÈç ÎâæÌÔ pÔâëÃÌä ÏâénÅ÷äÉä ½ÇÕâÑâï áâÕë Èâë 

ÓâëÅ ãÖÕâÒÌä ánÒ ÖâæÅÉä 3.0 Ñä Ìç Ñâ‘ôÌ Óâ¼Õç ÍÅë. áâ ÏâÏÈÌë DÒâÌë ÔëÕâÑâï áâÕë Èâë ÓÚëÇâï» Ñ»âÌ 

ÏÌâÕÕâ áï½ë ãÕ»âÖ ÍÓÕâÌ½ä ÑÛä ×»ë ÈëÑ ÌÉä. áâ ÖïÁâë½âëÑâï ÓâëÅ ÖâæÅ Ñâ‘ôÌÑâï ÀçÃÀâÃ ÈÉâ Ïâ»ä Ïë 

ÎâæÌÔ pÔâëÃÌä ÏâénÅ÷ä ÍÓ ‘Óâë Ñâ‘ôÌÉä ÏâïË»âÑ »ÓÕâ ÀçÃÀâÃ áâÍÕâÑâï áâÕë Èâë Á áâ pÔâëÃÌä i»ÑÈ 

ÑÛë ÈëÑ Àë. ánÒÉâ áâ pÔâëÃ ÕçÅâ DÕâÓâ Õë¿ä ×»â×ë ÌÚä áÌë ¼çlÔâë ÍÅÈÓ ÍÅä ÓÚë ÈëÑ Àë. áâÉä ÕçÅâÌë 

ÖïÍýâpÈ ÉÒëÔ ÓÚëÇâï» Õë¿âÇÍâÝ pÔâëÃÑâï ¼âÖ ã»sÖâÑâï ‘.Åä.Öä.áâÓÌä kÔÑ 12.4.1 (áë) (i) áÌë (ii) 

Ìä Áâë½Õâæ ÑçÁÏÌâ Ñâ‘ôÌÑâï ÀçÃÀâÃ áâÍä ãÕ»âÖ ÍÓÕâÌ½ä áâÍÕâ áï½ëÌâë ÑçDÊëâ ÕçÅâ ÏâëÅôÌâ ÖÕô 

ÖBÒÙäáâë ÖÑxâ ÓÁç ÉÈâ ¿¿âô ÊÓmÒâÌ ÑçKÒ Ì½Ó ãÌÒâëÁ»Ùä DÕâÓâ Öç¿Ì ÚÈç »ë áâ Íý»âÓÌâ ÎâæÌÔ 

pÔâëÃâÑâï ÕçÅâ ÏâëÅô DÕâÓâ Ñâ‘ôÌÑâï ÀçÃÀâÃ áâÍÕâÑâï áâÕë Èë ÒâëgÒ ÁÇâÈç ÌÉä ÍÓïÈç ½çÁÓâÈ Ì½Ó Ó¿Ìâ 

áÌë ×ÚëÓä ãÕ»âÖ áãËãÌÒÑÌä »ÔÑ 29(1)(2) ÚëÄÛ áâ Íý»âÓÌä ¼âÖ »äsÖâÌä ÀçÃÀâÃ áâÍÕâ 

ÖÓ»âÓÙäÌë Ö^ââ ÚâëÕâÉä áâÕâ Íý»ÓÇâë ÖÓ»âÓÙäÑâï ÍâÄÕÕâÑâï áâÕë Èë ÒâëgÒ ÓÚë, áâÉä ÚâÔ áâ ÑçDÊâë 

ÍÅÈâë Ñç»ÕâÖÕô ÖBÒÙäáâëÌä ÖÕô ÖïÑÈäÉä Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç. 

 
ÄÓâÕ »ýÑâï» (2435) ð  ÕÅâëÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ ãÕsÈâÓÑâï ÑâëÁë ÕëÑâÔä ¼âÈë ÖÓ»âÓÙä DÕâÓâ ÑïÁçÓ 

Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ Ìï.1 (ÕëÑâÔä) Ñâï ÕçÅâÌâ ÓÚëÇâï» ÚëÈç Õë¿âÇÍâÝ ÑâÃë ÎâæÌÔ pÔâëÃ Ìï.32 ÖïÍýâpÈ ÉÒëÔ 

pÔâëÃÑâï ÓâëÅ ÖâæÅ Ñâ‘ôÌÑâï ÀçÃÀâÃ ÈÉâ Ïâ»ä Ïë ÏâénÅ÷ä ÍÓ ‘Óâë Ñâ‘ôÌÉä ÏâïË»âÑ »ÓÕâ ÀçÃÀâÃ áâÍÕâ 

ÑâÃëÌâëÑçDÊâë ÍÅÈâë Ñç»Õâ ÈÉâ áâ Íý»âÓÌâ »äsÖâáâëÑâï ½çÁÓâÈ Ì½Ó Ó¿Ìâ áÌë ×ÚëÓä ãÕ»âÖ áãËãÌÒÑ 

1976 áÌë ãÌÒÑëâ-1979 ÚëÄÛÌä Áâë½Õâæ áÌçÖâÓ ÓâÁÒ ÖÓ»âÓÙäÌä ¼âÖ ã»sÖâ ÈÓä»ë ÍÓÕâÌ½ä 

ÑëÛÕäÔëÕâÌä »âÒôÕâÚä »ÓÕâ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç. 
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ÑçDÊâ ÌïÏÓ (   8   ) ð ÑâëÁë ÖÑäÒâÔâ-ÏäÔ ¼âÈë Öçã¿È Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ Ìï.21 (ÖÑäÒâÔâ-ÏäÔ) 

áãËãÌÒÑÌä »ÔÑ-42 ánÕÒë ÍýãÖDË »ÓÈïâ ÑÛëÔ ÕâïËâ Öç¿ÌâëÍÓ »ÔÑ-47 
ánÕÒë ãÌÇôÒ Ôæ ÖÓ»âÓÙäÑâï ÑïÁçÓä áÉëô ÍâÄÕÕâ ÏâÏÈ. 

 

 ÕÅâëÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ (ÕçÅâ) ãÕsÈâÓÑâï ÖÑâãÕwÃ ÑâëÁë ÖÑäÒâÔâ ÈÉâ ÏäÔ ½âÑÌâë ÓëÕnÒç 
ãÕsÈâÓÑâï ÔâÔ-ÈçÃ» ÔäÃä Éä Ê×âôvÒâ ÑçÁÏÌä ÚÊ áï½ëÌâë ÍÓâÑ×ôÌä ÊÓ¼âsÈ Èâ.10/8/2016 Ìâ ÓâëÁ 
ÑçKÒ Ì½Ó ãÌÒâëÁ»Ùä, ½çÁÓâÈ ÓâÁÒ, ½âïËäÌ½ÓÌä »¿ëÓäÌë ÍâÄÕÈâ ÈëáâëÙäÌä »¿ëÓä DÕâÓâ Èâ.26/9/16 
Ìâ ÍÝÉä áãËãÌÒÑÌä »ÔÑ-41 Ìä ÍëÃâ »ÔÑ-1 ÚëÄÛ ÚÊ ÍÓâÑ×ô áâÍÕâÑâï áâÕëÔ ÚÈâë. ÑçÖDÊâ#Í 
Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ Ìï.21 (ÖÑäÒâÔâ-ÏäÔ) ÈìÒâÓ »ÓÕâÌâ »âÑë ÕçÅâÌä Èâ.20/10/2016 Ìä ÏâëÅô ÏëÄ» 
Ìï.229 Ñâï ÑçDÊâë Ôæ Èë ÍÓtÕëÌâ ÄÓâÕ »ýÑâï» 2375 Éä æÓâÊâë ÁâÚëÓ »ÓÕâ áï½ë ÄÓâÕ ÉÒëÔ Àë. ÈÊzÌçÖâÓ 
½çÁÓâÈ Ì½Ó Ó¿Ìâ áÌë ×ÚëÓä ãÕ»âÖ áãËãÌÒÑ - 1976 Ìä »ÔÑ 41 (1) ÚëÄÛ ÒâëÁÌâÌâë æÓâÊâë 
Èâ.20/10/2016 Ìâ ÓâëÁ ÁâÚëÓ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ. ÁëÌä ÍýãÖãDË Èâ.28/10/2016 Ìâ ÓâëÁ ÖÓ»âÓä ÓâÁÒ 
ÍÝÌâ ÍâÌâ Ìï.168-169 éÍÓ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ ÈÉâ sÉâÌä» ÊìãÌ» ÕÈôÑâÌ ÍÝâë ÖïÊë× ÈÉâ ½çÁÓâÈ 
ÖÑâ¿âÓ ÍÝÑâï ÈÉâ ÁâÚëÓ sÉÛâëáë ÍÇ ÍýãÖDË »ÓÕâÑâï áâÕëÔ. ÖÊÓ æÓâÊâÌä ÁâÇ ÖÓ»âÓÙäÑâï 
Èâ.29/10/2016 Ìâ ÍÝÉä áãË» ÑçKÒ Öã¿ÕÙä ×ÚëÓä ãÕ»âÖ áÌë ×ÚëÓä ½öÚ ãÌÑâôÇ ãÕÐâ½Ìë ÍÇ 
»ÓâÒëÔ. áâÑ æÓâÊâë ÁâÚëÓ »ÓÕâÌä ÈÑâÑ »âÒôÕâÚä ÍçÇô »ÓëÔ Àë.tÒâÓÏâÊ é»È áãËãÌÒÑ ÈÉâ Èë ÈÛë Ìâ 
ãÌÒÑâë 1979 Ìâ ãÌÒÑ Ìï. 17 ÍýÑâÇë ÒâëÁÌâÌâë ÑçÖDÊâë ÈìÒâÓ »Óä ÈëÌä ÖÑÁçÈä ÑëÛÕÕâ áï½ë áë» ÁâÚëÓ 
ÖÐâ Èâ.4/7/2017 Ìâ ÓâëÁ áÝëÌä »¿ëÓäÑâï Óâ¼ÕâÑâï áâÕëÔ.Áë áï½ë ÒâëÁÌâ ãÕsÈâÓÌâ Ôâë»âëÌë vÒã»È½È 
ÌâëÃäÖ áâÍÕâÑâï áâÕëÔ.áÌë ÖÊÓ ÑäÃI½Ìä ÏÚâëÛä ÍýãÖDËäÌâ »âÑë sÉâÌä» ÕÈôÑâÌÍÝâëÑâï “ÁâÚëÓ 
ÌâëÃäÖ” ÍÇ ÍýãÖDË »ÓÕâÑâï áâÕëÔ.tÒâÓÏâÊ  áãËãÌÒÑÌä »ÔÑ  - 42 ÈÉâ ãÌÒÑ-18 ÚëÄÛ ÍýãÖDË 
»ÓëÔ ÑçÖDÊâ ÍÓtÕë ÕâïËâ Öç¿Ìâë ÑëÛÕÕâ áï½ë áãËÖç¿ÌÖÓ»âÓä ÓâÁÒ ÍÝÑâï, sÉâÌä» ÊìãÌ» ÕÈôÑâÌ ÍÝâëÑâï 
ÈÉâ ÁâÚëÓ sÉâÛâëáë, ÖïÏïãËÈ »¿ëÓäáâëÑâï ÍÇ ÍýãÖDË »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë. áãËãÌÒÑ-1976 ÈÉâ Èë ÈÛë Ìâ 
ãÌÒÑâë - 1979 Ìâ ãÌÒÑ 18 ÑçÁÏ áãËÖç¿Ì Èâ.5/7/2017 Ìâ ÓâëÁ ½ëÂëÃÑâï ÍýãÖDË ÉÒëÔ Àë. ÁëÉä 
tÒâÓÉä áë» ÑâÖÌä ÑçÊÈÑâï áâÕëÔ ÕâïËâ Öç¿Ìâë DÒâÌë ÔëÕâÌâ ÉâÒ.áë» ÑâÖÌâ ÖÑÒ ½âÛâÑâï »çÔ 144 
ÕâïËâ ÓÁç ÉÒëÔ Àë. áÌë ÖÑÒ ÑÒôâÊâ ÏÚâÓÌâ »çÔ. 9  (ÌÕ) ÕâïËâ áâÁãÊÌ ÖçËäÑâï ÓÁç ÉÒëÔ Àë. Áë Íì»ä 4 
(¿âÓ) ÕâïËâ á½âéÌä ÓÁçáâÈ ÖïÊÐëô ÍçÓ» ÑâÚäÈä #Íë ÍâÄÕëÔ Àë.ÁëÉä áë» ÑâÖÌä ÖÑÒ ÑÒâôÊâÌâ »çÔ. 
144 + 4  = 148 ÕâïËâ DÒâÌë ÔäËëÔ Àë. áÌë 5(Íâï¿) ÕâïËâ ÖÑÒÑÒâôÊâ ÏÚâÓÌâ ½Çä ÑânÒ ½ÇëÔ ÌÉä. 
ÖÑÒ ÑÒâôÊâÑâï ÈÉâ ÖÑÒ ÑÒâôÊâ ÏÚâÓ áâÕëÔ »çÔ 153 ÕâïËâáâëÌä ¿»âÖÇä »Óä ÈâÓäÁ ÈìÒâÓ »ÓâÒëÔ 
Àë.Áë áâ ÖâÉë ÍãÓã×wÃÑâï Ê×âôÕÕâÑâï áâÕëÔ Àë. ÖÊÓ ÕâïËâ Öç¿Ìâë ÍÓtÕë »âÒÊâÌä »ÔÑ -47 ánÕÒë ãÌÇôÒ 
ÔëÕâ ÈÉâ Èë ãÌÇôÒâëÌâë ÖÑâÕë× »Óä ÖÊÓ ÑçÖDÊâ#Í Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ, ½çÁÓâÈ Ì½Ó Ó¿Ìâ áÌë ×ÚëÓä 
ãÕ»âÖ áãËãÌÒÑ -1976 Ìä »ÔÑ 48(1) ánÕÒë ÖÓ»âÓÙäÑâï ÑïÁçÓä áÉëô ÖâÊÓ »ÓÕâ ¿¿âô ãÕ¿âÓÇâ 
ÈÉâ ãÌÇôÒ áÉëôÌâë ÑçDÊâë ÕçÅâ ÏâëÅôÌâ ÖÕô ÖBÒÙäáâë ÖÑxâ ÓÁç kÓÕâÑâï áâÕëÔ Áë ÍÓtÕë ÕçÅâ ÏâëÅô DÕâÓâ ¿¿âô 
ãÕ¿âÓÇâ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ áÌë »çÔ-153 ÕâïËâáâë Íì»ä 144 + 4 (ÍçÓ» ÕâïËâáâë) ÑÛä »çÔ 148 ÕâïËâáâë 
ÈÉâ Íâï¿ ÖÑÒ ÑÒâôÊâ ÏÚâÓÌä ÕâïËâÌä ãÕ½Èâë ÈÉâ áâ ÕâïËâáâë ÖâÑë ×»ÒÈð ÖçËâÓâÌä ãÕ½Èâë ÏâëÅô ÖÑxâ 
ÓÁç »ÓÕâÑâï áâÕä. ÁëÑâï »çÔ-93 áÓ‘áâëÌä ÓÁçáâÈ ÍÓtÕë ÖçËâÓâ »ÓÕâ ÈÉâ Ïâ»äÌä áÓ‘áâëÌä 
ÓÁçáâÈâë ÁâÚëÓ ãÚÈÑâï ½ýâÚÒ Óâ¼ä ×»âÒ ÈëÑ Ì ÚâëÒ, Èë ÏâÏÈ ÏâëÅô ÖÑxâ ¿¿âô ãÕ¿âÓÇâ »ÓÈâ ×»ÒÈð 
ÑâëÃâÐâ½Ìâ ã»sÖâáâëÑâï ãÌÒÑâëÌçÖâÓ áÌë Ú»âÓâtÑ» áãÐ½Ñ áÍÌâÕä ãÌÇôÒ ÉÒëÔ Àë. ÖÓ»âÓ DÕâÓâ 
Ñç»Êzâ#Í Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ ÈìÒâÓ »ÓÕâÌä ½âæÅ ÔâæÌÌâ ÑçDÊâáâë DÒâÌë Ôæ ÖÕô ÖïÑÈäÉä Èë ÑçÁÏÌâ 
ÖçËâÓâ ÒâëÁÌâÌâ ÑçÖDÊâÑâï áâÑëÁ »Óä ÖÓ»âÓÙäÑâï »âÒÊâÌä »ÔÑ 48 (1) ÚëÄÛ ÑïÁçÓä áÉëô ÖâÊÓ »ÓÕâ 
Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç. 
 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2436) ð ÑçÖDÊâ#Í Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ Ìï.21 (ÖÑäÒâÔâ-ÏäÔ) Ìâë ÑçÖDÊâë ÍýãÖDË »Òâô 
Èâ.5/07/2017 Éä áë» ÑâÖÌä ÖÑÒ ÑÒâôÊâÑâï ÈÉâ ÖÑÒ ÑÒâôÊâ ÏâÊ ÑÛëÔ ÈÑâÑ áÓ‘áëâÌä ÓÁçáâÈâë 
Íì»ä »çÔ-93 áÓ‘áâëÌä ÓÁçáâÈ ÍÓtÕë ÖçËâÓâ »ÓÕâ ÈÉâ Ïâ»äÌä áÓ‘áâëÌä ÓÁçáâÈâë ÁâÚëÓ ãÚÈÑâï 
½ýâÚÒ Ì Óâ¼Õâ Ì»»ä »ÓÕâÑâï áâÕëÔ áâ ÒâëÁÌâÌâ ÑçÖÊzâÑâï é»È ãÌÇôÒâë áï½ëÌâ ÎëÓÎâÓâë áâÑëÁ »Óä 
½çÁÓâÈ Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ áÌë ×ÚëÓä ãÕ»âÖ áãËãÌÒÑÌä »ÔÑ-1976 Ìä »ÔÑ 48(1) ánÕÒë 
ÖÓ»âÓÙäÑâï ÑïÁçÓä áÉëô ÖâÊÓ »ÓÕâÌç ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç ÈÉâ áâ áï½ë áâ½Û »ÓÕâÌä ÉÈä ÖËÛä »âÒôÕâÚä 
áï½ëÌä Ö^ââ ÑçKÒ »âÓâëÏâÓä áãË»âÓäÙä, ÕçÅâÌë ÖçÍýÈ »ÓÕâÑâï áâÕä. 
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મઘુ્ દા નબંર (૯)  ð વડુા હદના ટી.પી. તથા નોન ટી.પી. માનંા િવકસીત િવ તાર ખાતેની ગટરો ઉભરાવવાના 

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

 

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ વારા ટી.પી. િવ તાર અને નોન- ટી.પી. િવ તારમા ંઆપવામા ંઆવેલ 
િવકાસ પરવાનગી અ વયે રહણેાકં-વાણી ય યોજનાઓના ંબાધંકામ થયેલ છે, આ યોજનામા ં ડેવલોપસર્-િબ ડસર્ 
વારા વપરાશકારોને નાખી આપેલ ડે્રનેજ લાઈનો ઉભરાવવા બાબતે જુદા-જુદા િવ તારની રજુઆત           
મળેલ/મળે છે.  
(૧) માન. કલેક્ટર ી વડોદરા વારા ગોરવા-ઉંડેરા મખુ્ય માગર્ની અને તેની આજુ-બાજુની સોસાયટીમા ંઉભરાતી 

ગટરોના કારણ ેરોગચાળો ફેલાવાની દહશેતના િનરાકરણ કરવાના સચુના અ વયે ગોરવા-ઉંડેરા મખુ્ય માગર્મા ં
વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં૨૨૩ તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૪ ના ઠરાવ ક્રમાકં ૨૨૨૫ થી મજુંરી મેળવી, નવી ડે્રનેજ લાઈન 
નાખી આપવામા ંઆવેલ. ગોરવા-ઉંડેરા મખુ્ય માગર્ની અને તેની આજુ-બાજુની સોસાયટીમા ંઉભરાતા ગટરના ં
ગદંા પાણીના ં િનરાકરણ માટે વડોદરા મહાનગર પાલીકા પાસેથી ટીંગ –સપુર સક્કર-ડીસી ટીંગ મશીનો 
મેળવી જ રી કામગીરી કરાવેલ અને તે કામગીરી અંગેનુ ંવડોદરા યિુન. કોપ રેશન આપેલ બીલનુ ંચકુવણુ ં
કરેલ અને આ બાબતે વડુાના હદના ગોરવા-ઉંડેરા, બીલ, વેમાલી, ભાયલી, િવગેરે ગામના ંટી.પી. અને નોન 
ટી.પી. િવ તારના ં રહીશોની ને લેખીત રજુઆત મ યે, ડે્રનેજ સફાઈ માટે સપુર સક્કર મશીન, ટીંગ-
ડીસી ટીંગ મશીનો મહીનામા ંબે-ચાર શી ટ ફાળવવા અને તે અંગેનુ ંચકુવણુ ંવડુા માથંી કરવામા ંઆવશે તેમ 
પત્રો વડોદરા મહાનગર પાિલકાને પાઠવીને જણાવેલ છે. વતર્માન સમયમા ંવડોદરા મહાનગર પાિલકા વારા 
પ્રિત શી ટ . ૧૬,૫૦૦/- નો ચા  વડુાને કરવામા ંઆવે છે.  

ઉપરોક્ત બાબતે અ યાર સધુીમા ં વડોદરા મહાનગર પાિલકાને ચકુવેલ રકમને બહાલી આપવા થા 
ભિવ યમા ં વડોદરા મહાનગર પાિલકાને ચકુવવાની થનાર રકમને મજુંરી આપવા તથા મુ ા(૧)મા ં
દશાર્ યાનસુારની યવ થા ચાલ ુરાખવી કે વડુાએ નવો ડે્રનેજ સફાઈ યિુનટની આશરે એક કરોડની રકમથી ખરીદી 
કરવી તે બાબતનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠકના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ રજુ થતા, ચચાર્ િવચારણા ના અંતે નીચે મજુબ 
ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ   

 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2437) ð   
(૧) વડુા વારા ગોરવા-ઉંડેરા, બીલ, વેમાલી, ભાયલી િવગેરે ગામોના ં ટી.પી. અને નોન ટી.પી. િવ તારના 

રહીશોની રજુઆત અ વયે ડે્રનેજ સફાઈ માટે વડોદરા મહાનગર પાિલકા પાસેથી સપુર સક્કર મશીન, ટીંગ-
ડીસી ટીંગ મશીનો મેળવી, આજદીન સધુી કરવામા ંઆવેલ કામગીરી અને તે અંગે ચકુવેલ અને ચકુવવાના 
થતા ખચર્ને બહાલી આપવામા ંઆવી તથા ભિવ યમા ંઆ યવ થા ચાલ ુરાખવી નહી તથા હાલમા ંવડુાએ 
નવીન ડે્રનેજ સફાઈ યિુનટ ન ખરીદવાનુ ંસવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ   

(૨) વડુા હદના નોન ટી.પી. ના િવકસીત િવ તારોના ડે્રનેજ, ર તાઓ, ટ્રીટ લાઈટ િવગેરે પ્ર ોના િનરાકરણ 
બાબત. માન.કલેક્ટર ી, વડોદરાના અ યક્ષ થાનો તા. ૨૨/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ કલેક્ટર કચેરી ખાતે (અ) 
જી લા િવકાસ અિધકારી ી, વડોદરા, (બ) નાયબ કલેક્ટર ી, વડોદરા ગ્રા ય, (ક) ચેરમેન ી, વડુા (ડ) મખુ્ય 
કારોબારી અિધકારી ી, વડુા તથા અ ય અિધકારી ીઓ સાથે યોજાયેલ મીટીંગના પીકીંગ િનણર્ય મજુબ 
વડુાના ટી.પી. િવ તાર િસવાયના તમામ િવ તારના સઘળા પ્ર ોનુ ં િનરાકરણની કામગીરી જી લા પચંાયત, 
વડોદરાએ કરવાની રહશેે.  સદર બાબતે વડુા બોડર્ બેઠકના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચેરમેન ી, વડુાએ 
જણાવતા, વડુા બોડર્ બેઠકના સવર્ સ ય ીઓએ નોન ટી.પી. િવ તારની સઘળી કામગીરી જી લા પચંાયત, 
વડોદરાએ કરવી તેમ સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ       

(૩) વડુાની િવકસીત ટી.પી. કીમમા,ં વડુા વારા કેપીટલ કો ટ તરીકે ડે્રનેજને લગતી કામગીરી કરવી. પરંત ુ
વડુાની હદમા ંઆવતા નોન ટી.પી. માનંા િવ તારો વડોદરા મહાનગરપાિલકાની હદમા ંસમાવેશ થાય તે 
સમય ગાળા દર યાન નોન ટી.પી. માનંા િવ તારો ખાતેની ગટરો ઉભરાવવાના પ્ર ના ં િનરાકરણ બાબતે 
સરકાર ીમા ંઆ કામગીરી લોકલ સે ફ ગવમેર્ ટ (LSG) તેમજ યા ંસધુી વડુાનો િવકસીત િવ તાર નજીકની 
LSG ને સોપાય યા ંસધુીના ંસમયગાળાને Incubation period ગણી, શહરેી િવકાસ િવભાગે િનણર્ય કરી LSG 
ને O.& M. ની કામગીરી કરવા િવશેષ ફંડ ફાળવવા સિહતની યવ થા કરવા અંગેની દરખા ત વડુાએ લગત 
િવભાગમા ંકરવી તેમ સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  

ઉપરોક્ત (૧) થી (૩) અંગે આગળ કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહી કરવાની સ ા મખુ્ય કારોબારી 
અિધકારી ીને સવાર્નમુતે સપુ્રત કરવામા ંઆવી.  
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મઘુ્ દા નબંર (૧૦)  ð મો  ખટંબાના લોક ન.ં ૨૪૬ કુલ જમીન ૧૯૦૨૦ ચો.મી. પૈકીની ૧૭૦૬૧ 

ચો.મી. જમીનનો મલીનપાણીના ં શુ ધીકરણ લા ટ(STP)બનાવવા માટે કબજો 
મેળવવા બાબત.  

 

વડુા હદના ંપવુર્ િવ તારના િવકસીત ગામો િસકંદરપરુા, સયાજીપરુા, હનમુાનપરુા, અણખોલ અને 
ખટંબા ની હદમા ં વડોદરા ઈ ટનર્ ડેવલોપસર્ એસોિશએશનની માગંણી અ વયે ડે્રનેજ લાઈનમાનંા ં
મલીનપાણીના ંશુ ધીકરણ માટે STP બાધંકામ કરાવવાનુ ંથાય છે. મો  ખટંબાના લોક ન.ં ૨૪૬ ની 
કુલ જમીન ૧૯૦૨૦ ચો.મી. પૈકી મશાન બી ડીંગ, મશાને જવાના ર તાની જમીન અને ખાચંાની 
જમીન મળી કુલ ૧૯૫૦.૦૦ ચો.મી. િસવાયની ૧૭૦૬૧ ચો.મી.જમીન STP બાધંકામ માટે કલેક્ટર ી, 
વડોદરા વારા તેમના પત્રાકં ન.ંજમીન/બ/વશી/૨૬૦/ ૨૦૧૭ તા.૧૨/૦૬/૨૦૧૭ થી ફાળવણી અંગે 
જ રી કાયર્વાહી કરવા મામલતદાર ી વડોદરા(ગ્રા ય)ને જણાવેલ છે.  
(૧) ગજુરાત સરકાર મહસેલુ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં જમન-૩૯૦૦૯-૬૧૨-અ તા. ૨૩/૦૨/૨૦૧૫ 

ના મુ ા ન.ં-૩ મજુબ “પાણી પરુવઠા અને ગટર યવ થાના કામો માટે” સરકારી જમીનનો આગોતરો 
કબજો જતં્રી આધારીત િકંમત ના ૧૦% રકમ ભરીને મેળવવાની જોગવાઈ છે. કલેક્ટર ી, વડોદરા 
ના પત્રાકં ન.ં જમીન/બ/વશી/૩૯૭/૨૦૧૭ તા. ૨૬/૦૭/૨૦૧૭ મજુબ જતં્રી આધારીત (કુલ 
રકમ . ૩,૨૪,૧૫,૯૦૦/-) ના ૧૦% રકમ . ૩૨,૪૧,૫૯૦/- િદવસ ૩૦ મા ંભરી કબજો વડુાને 
મળે તેમ છે. તો . ૩૨,૪૧,૫૯૦/- ભરી આગોતરો કબજો મેળવવા તથા   

(૨) કલેક્ટર ી, વડોદરાના મામલતદાર ી, વડોદરા(ગ્રા ય)ને સબંોધીને લખાયેલ પત્રાકં ન.ં 
જમીન/૯૦/વશી/ ૨૬૦/૨૦૧૭ તા. ૧૨/૦૬/૨૦૧૭ ના મુ ા ન.ં૫ મજુબ સવાલવાળી જમીનની 
નગર િનયોજક ી, વડોદરા વારા હાલનો બજાર ભાવ નક્કી કરે તે મજુબની રકમ આખરી રકમ ( 
તફાવતની રકમ વડુાએ) ભરવાની થશે,  રકમ નક્કી થયેથી, તે રકમ ભરવાના િનણર્ય બાબતનો 
મુ ો વડુા બોડર્ બેઠકના સવર્ સ યો ીઓ સમક્ષ રજુ થતા, ચચાર્ િવચારણા ના અંતે નીચે મજુબ 
ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 

 
ÄÓâÕ »ýÑâï» (2438) ð મો  ખટંબાના લોક ન.ં૨૪૬ કુલ જમીન ૧૯૦૨૦ ચો.મી. પૈકીની ૧૭૦૬૧ 
ચો.મી. જમીનનો મલીનપાણીના ંશુ ધીકરણ લા ટ (STP) બનાવવા માટે જતં્રી આધારીત િકંમતના 
૧૦% ( . ૩૨,૪૧,૫૯૦) રકમ ભરી હાલ તરુત કબજો મેળવવો. તથા નગર િનયોજક ી, વડોદરા વારા 
હાલનો બજાર ભાવ નક્કી કરી તે મજુબની આખરી રકમ (તફાવતની રકમ) વડુાએ ભરવાની થાય તે 
ભરપાઈ કરી, સવાલવાળી જમીનનો સપંણુર્ કબજો મેળવવો તથા તે અંગે થનાર ખચર્ને મજુંર રાખવાનુ ં
સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ આ અંગે આગળ કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહી કરવાની સ ા મખુ્ય 
કારોબારી અિધકારી ીને સવાર્નમુતે સપુ્રત કરવામા ંઆવી. 
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ુ  દા નબંર (૧૧)  ð ુ યમં ી હુ યોજના હઠળ વેમાલી ટ .પી. ન.ં ૧ ના એફ.પી. ન.ં ૧૦૯,૧૧૪ અને ૧૧૯ 

ખાતે થા સેવાસી ટ .પી.ન.ં ૧ ના એફ.પી. ન.ં ૧૧૯ અને ૧૩૩ ખાતે બાધેંલ આવાસોની 
યોજનામા ં રુતા પાણીની િુવધા આપવા માટ કરાવેલ ુલ પાચં બોર થા 
યોજનાવાઈઝ ોવાઈડ કરલ/કરવાના સી રુ ટ  ટાફ થા કોમન વપરાશ અને સ પણી 
ન થયેલ આવાસોના ભરલ/ભરવાના લાઈટ બીલ બાબત.  

 

સરકાર ીની ુ યમં ી હુ યોજના હઠળ ડુા વારા ુલ ૮૩૨ આવાસો થા ૩૯ ુ કાનો ુ ંબાધંકામ 
કરવામા ંઆવેલ આ આવાસોની લોકાપણ િવિધ તા. ૧૬/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ જુરાત સરકાર ીના માન. નાયબ 
ુ યમં ી ી િનતીનભાઈ પટલના હ તે કયા બાદ તા. ૦૮/૦૮/૨૦૧૭ ધુીમા ં૮૩૨ માથંી ૫૨૦ આવાસોને  તે 

લાભાથ ઓએ સં ણુ રકમ ભરતા તે આવાસોની સ પણી કરવામા ંઆવેલ છે. અને મ- મ લાભાથ  સં ણુ રકમ 
ભર તેમ-તેમ આવાસોના દ તાવેજ થયેથી સ પણીની કામગીર  ચા  ુ છે. આ ૮૩૨ આવાસો અને ૩૯ ુ કાનોના 
બાધંકામ પેટ . ૬૨,૫૪,૧૮,૦૦૦/- ની રકમ ડુાની બોડ બેઠક ન.ં ૨૩૧ તા. ૩૦/૦૩/૨૦૧૭ ના ઠરાવ માકં 
૨૩૯૯ થી મં ુર કરવામા ંઆવેલ છે.  
(૧) વેમાલી ટ .પી. ક મ ન.ં ૧ ના એફ.પી. ન.ં ૧૦૯,૧૧૪ અને ૧૧૯ થા સેવાસી ટ .પી. ક મ ન.ં ૧ એફ.પી. ન.ં 

૧૧૯ અને ૧૩૩ મળ  ુલ પાચં આવાસ યોજના ખાતે પાણીની રુતી િુવધા આપવા માટ બાધંકામની 
એજ સી વારા કરવામા ંઆવેલ બોર માથંી અ રુતતો જ થો મળવાની લાભાથ  ઓની ર ુઆત અ વયે 
પાચેંય યોજના પર એક-એક નવો બોર ુંક  દુતના વોટશન મગંાવી . ૮,૦૮,૪૦૦/- ની રકમની કામગીર  
ક મત સે સ એ ડ સિવસ ને બોડની મં ુર ની અપે ાએ સ પવામા ંઆવેલ છે, બોર બનાવવાની કામગીર  
ગતીમા ંછે. આ ગે થનાર ખચ ને બહાલી આપવા ડુા બોડ બેઠકના સવ સ ય ીઓ ચચા િવચારણા અથ 

સાદર ર ુ .  
(૨)  ુ યમં ી હુ યોજના હઠળ બાધંવામા ંઆવેલ ુલ પાચં યોજના હઠળના ૮૩૨ ની જુરાત સરકાર ીના 

માન. નાયબ ુ યમં ી ી િનતીનભાઈ પટલ ના હ તે થયા બાદ પાચેંય તા. ૧૬/૦૨/૨૦૧૭ ના લોકાપણ 
િવધી યોજનાઓની રુ ા - સાચવણી અથ તા. ૧૦/૦૩/૨૦૧૭ થી િત યોજના, િત િશ ટ (આઠ કલાક) 
િસ રુ ટ  ટાફ રાખવામા ંઆવેલ છે. ના વતમાન દર િત માસ આશર ુલ . ૧,૪૦,૦૦૦/- કુવવામા ં
આવે છે. મહ મ આવાસોની સ પણી અને એસોિશએશન રચના થાય તે સમયગાળા ધુી રાખેલ/રાખવામા ં
આવનાર િસ રુ ટ  રાખવાના િનણય ને બહાલી થા મં ુર  અથ થા તે ગે થયેલ ખચને બહાલી આપવા 
થા થનાર ખચને મં ુર  અથ ડુા બોડના સ ય ીઓ સમ  ચચા-િવચારણા અથ સાદર ર ુ .  

(૩) ુ યમં ી હુ યોજનાના ૮૩૨ આવાસો અને ૩૯ ુ કાનો અને ટાવર વાઈઝ મીટર થા કોમન મીટર મળ  ુલ 
૮૯૬ મીટરો મ ય જુરાત વીજ કંપની વારા લગાવવામા ં આવેલ છે. સ પણી થયેલ ન હોય તે 
સમયગાળાના -તે આવાસો, ુ કાનો થા ટાવર વાઈઝ કોમન મીટર અને યોજનાવાઈઝ કોમન મીટરના 
લાઈટ બીલ ના નાણા હાલમા ં ડુા વારા ભરવામા ંઆવે છે. સ પણી બાક  છે તે આવાસો, ુ કાનો થા 
સ પણી કરલ આવાસોના લાભાથ ઓ વારા ટાવર વાઈઝ કોમન અને યોજનાવાઈઝ કોમન વપરાશના 
ઈલે કલ બીલના ભરલ નાણાને બહાલી આપવા થા યા ં ધુી એસોિશએશનની રચના થઈ ચા  ન 
સભંાળે યા ં ધુી તે તમામ બીલોની રકમ ભરવાની મં ુર  અથ ડુા બોડ બેઠકના સવ સ ય ીઓ સમ  ર ુ 
થતા ચચા િવચારણા ના તે તેને ા  રાખી નીચે જુબ ઠરાવવામા ંઆ .ુ   

 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2439) ð    
(૧) વેમાલી ટ .પી. ક મ ન.ં ૧ ના એફ.પી. ન.ં ૧૦૯,૧૧૪ અને ૧૧૯ થા સેવાસી ટ .પી. ક મ ન.ં ૧ એફ.પી. ન.ં 

૧૧૯ અને ૧૩૩ મળ  ુલ પાચં આવાસ યોજના ખાતે પાણીની રુતી િુવધા આપવા માટ પાચેંય યોજના 
ખાતે એક-એક નવો બોર બનાવવા કરલ કાયવાહ  અને તે ગે થનાર ખચ . ૮,૦૮,૪૦૦/- ને સવા મુતે 
બહાલી આપવામા ંઆવી.  

(૨) ુ યમં ી હુ યોજના હઠળ બાધંવામા ં આવેલ ુલ પાચં યોજનાઓની રુ ા - સાચવણી અથ કરલ 
કાયવાહ ને બહાલી આપવામા ંઆવી. તથા એસોિશએશનની રચના થાય તે સમયગાળા ધુી રાખેલ/રાખવામા ં
આવનાર િસ રુ ટ  ટાફ તથા તે ગે થયેલ/થનાર ખચને સવા મુતે મં ુર કરવા ુ ંસવા મુતે ઠરાવવામા ં
આ .ુ  

(૩) ુ યમં ી હુ યોજનાના ૮૩૨ આવાસો અને ૩૯ ુ કાનો અને ટાવર વાઈઝ મીટર થા કોમન મીટર મળ  ુલ 
૮૯૬ મીટરો મ ય જુરાત વીજ કંપની વારા લગાવવામા ંઆવેલ છે. સ પણી થયેલ ન હોય તે તથા 
એસોિશએશનની રચના થાય તે સમયગાળા ધુીના -તે આવાસો, ુ કાનો થા ટાવર વાઈઝ કોમન મીટર 
અને યોજનાવાઈઝ કોમન મીટરના લાઈટ બીલ ના નાણા હાલમા ં ડુા વારા ભરવામા ંઆવે છે તે માટ કરલ 
કાયવાહ  અને થયેલ/થનાર ખચને મં ુર રાખવા ુ ંસવા મુતે ઠરાવવામા ંઆ .ુ 

ઉપરો ત (૧) થી (3) તથા ડુાએ પાચેંય આવાસ યોજનાના સચંાલન અને ળવણી (લાભાથ ઓને 
સ પેલ મકાનો િસવાય) ગે આગળ કરવાની થતી સઘળ  કાયવાહ  કરવાની સ ા ુ ય કારોબાર  અિધકાર ીને 
સવા મુતે ુ ત કરવામા ંઆવી.   
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મઘુ્ દા નબંર (૧૨)  ð વડુા હદના પવુર્ િવ તારના મો  અણખોલ ગ્રામ પચંાયત હ તકના તળાવમાથંી 

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

 

માન. ુ યમં ી ી વારા તા. ૧૨/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ વડોદરાની લુાકાત દર યાન 
આયો ત બેઠકમાનંી ચુના ન.ં-૯ જુબ ડુા િવ તારમા ંપીવા ુ ંપાણી ુ  પાડવા બાબતે નમદા 
િવભાગ માથંી 40 MLD પાણી મળ  રહ તે ગે ડુા વારા નમદા િવભાગને જ ર  દરખા ત કરવા 
ુ યમં ી ીના કાયાલયના ુ કુ/વીઆઈપી/૩૩૨૫૬ તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૭ ના પ થી ડુાને જણાવેલ. 

તે અ વયે ડુા વારા 40 MLD પાણી ફાળવવાની દરખા ત લગતને કરવામા ંઆવતા 
સરદાર સરોવર નમદા િનગમ લી. વારાના પ ાકં ન.ં SSNNL/WS/1306/33/VUDA/WMC of 
2015 તા. ૨૦/૦૬/૨૦૧૫ થી 10 MLD પાણી ડુાને  ફાળવેલ છે. આ પાણી વડોદરાથી ૨૪ ક .મી. 
ુ રથી રામેશરા ગામ પાસેની નમદા િવભાગની કનાલ માથંી મળવા પા  છે. ઉપરો ત મં ુર થયેલ 10 

MLD પાણી પૈક  5 MLD પાણી ડુા હદના ંપિ મના ં િવકસીત િવ તાર માટ તથા 5 MLD વુ હદના ં
િવકસીત િવ તારને આપવા ુ ંઆયોજન કરલ પરં  ુલાબંા તરથી પાણી લાવવાના કારણે પીવા ુ ં
પાણી તા કાલીક ુ  પાડવા ુ ંશ  બને તેમ નથી. ડુા હદના વુ િવ તારના ગામોની જમીનમા ં
પાણીના ંતળ ડા છે. અને ખારાશ વા  પાણી નીકળે છે. તેવી ર ુઆત વડોદરા ઈ ટન એસોિશએશન 
વારા ડુાને મળેલ છે.  

તે બાબતોને યાને લઈ “અણખોલ ડવલોપસ એસોિશએશન” વારા અણખોલ ામ 
પચંાયતની જમીનમા ં િવકસેલ રહણાકં િવ તાર માટ અણખોલ ામ પચંાયતના તળાવમાથંી પાણી 
મેળવવાની જ ર  મં ુર -સહમતી- ામ પચંાયતનો ઠરાવ િવગેર મેળવી . ૪,૫૦,૮૨,૩૧૩/- ો ટ 
ર પોટ ડુામા ંર ુ કર  નાણાક ય મદદ માટ તેમના તા. ૦૩/૦૫/૨૦૧૭ ના પ  થી માગંણી કરલ છે.  
“અણખોલ ડવલોપસ એસોિશએશન” વારા જ ર  યા કર  એજ સી મારફતે કામગીર  શ  કરાવેલ 
છે, તે બાબત યાને લઈ “અણખોલ ડવલોપસ એસોિશએશન” ના સદર પાણીના ં ો ટ માટ નાણાક ય 
મદદ આપવાના િનણય અથ થા નાણાક ય મદદ આપવાનો િનણય થયે, ો ટ કો ટના ંકટલા ટકા 
રકમ કયા-કયા તબ ે ફાળવવી તે ગે ડુા બોડ બેઠકના સવ સ ય ીઓ સમ  ર ુ થતા ચચા 
િવચારણા ના તે તેને ા  રાખી નીચે જુબ ઠરાવવામા ંઆ .ુ   
ÄÓâÕ »ýÑâï» (2440) ð “અણખોલ ડવલોપસ એસોિશએશન” વારા અણખોલ ામ પચંાયતની જમીનમા ં
િવકસેલ રહણાકં િવ તાર માટ, અણખોલ ામ પચંાયતના તળાવમાથંી પાણી મેળવવાની જ ર  
મં ુર /સહમતી બાબત ામ પચંાયતનો ઠરાવ, ઓ. એ ડ એમ. એ ીમે ટ િવગેર મેળવવો અને આ 
ગે અણખોલ ડવલોપસ એસોિશએશન વારા ડુામા ંર ુ કરલ . ૪,૫૦,૮૨,૩૧૩/- ના ો ટ ર પોટ 

ને સૈ ાતંીક મં ુર  આપવામા ંઆવી તથા માગંવામા ંઆવેલ નાણાક ય સહાય માટ ો ટ કો ટ અથવા 
ખરખર થનાર ખચની ૧/૩ (  ઓછ  હોય તે) રકમ તબ ા વાઈઝ આપવા ુ ંન  કરવામા ંઆ .ુ 
અણખોલ ડવલોપસ એસોિશએશન પાસેથી તેની કાયદાક ય મા યતાની અને આ ો ટમા ંતેના ંરોલ 
બાબતની જ ર  પ ટતા મેળવવાની રહશે. તથા અણખોલ ડવલોપસ એસોિશએશને ો ટ ણુ કર , 
સચંાલન અને િનભાવણી અથ અણખોલ ામ પચંાયતને સ પી આપવાનો રહશે. અણખોલ ામ 
પચંાયત પાસેથી આ ો ટ “હ ડ ઓવર લેવાની, તેના સચંાલન અને િનભાવણીની તથા તે ગે ડુા 
સાથે જ ર  કરારના ુ ં કરવાની” બાહધર  મ યા બાદ નાણા કુવવામા ં આવશે. તદઉપરાતં આ 
ો ટમા ં ડુાના કાયપાલક ઈજનેર ીને કો-ઓડ નેટર તર ક નીમવાના રહશે. ભિવ યમા ંઆ ો ટ 
ગે કોઈ  ઉદભવેતો તે તમામના િનરાકરણ ગે તા કુા િવકાસ અિધકાર ી, વડોદરા ( ા ય) નો 

િનણય સચંાલક સં થાએ આખર  ગણી મા ય રાખવાનો રહશે. તેમ સવા મુતે ઠરાવવામા ંઆ .ુ તથા 
આ ગે આગળની સઘળ  કાયવાહ  કરવાની સ ા ુ ય કારોબાર  અિધકાર ીને સવા મુતે ુ ત 
કરવામા ંઆવી. 
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મઘુ્ દા નબંર (૧૩)  ð વડુા િવ તારમા ંઆવેલ કાયમી રહણેાકં િવ તારોમા ંમેલેરીયા-ડે ગ્ય ુરોગ અટકાયતી 

પગલા લેવા મેલેરીયા શાખા, જી લા પચંાયત, વડોદરાને ફાળવેલ ફડં બાબત.  
 

લા િવકાસ અિધકાર ી, વડોદરા વારા તેમની કચેર ના મેલેર યા શાખાના ં પ ાકં ન.ં 
ડ પી/મેલે/લેબ/૧૨૦/૧૭ તા. ૦૪/૦૫/૨૦૧૭ થી ડુા હદના સમીયાલા, બીલ, ભાયલી, સેવાસી, ખાન રુ, 
કોડ યા, ડરા, કરોડ યા, બાજવા, ુ માડ, દણા, હરણી, સયા રુા, વેમાલી અને કલન રુ ખાતે મેલેર યા – 

ડ  ુ વા રોગ સાથે અટકાયતી પગલા લેવા માટ ફ લુ, વાહનો ભાડ રાખવા, ફોગ ગ મશીન ખર દવા થા લે  
બેનર-ચોપાનીયા થી હરાત કરવા માટ ુલ . ૨૪,૦૭,૦૦૦/- ના ફંડની જ ર યાત હોવા ુ ં જણાવેલ,  
જ ર યાત પૈક  . ૧૨,૭૭,૦૦૦/- ુ ં ફંડ ચા  ુવષ ૨૦૧૭-૧૮ મા ં મેલેર યા-ડ  ુ વા રોગો સામે અટકાયતી 
પગલા લેવા ડુા બોડ બેઠકની મં ુર ની અપે ાએ કુવેલ છે.  

આજ માણે અગાઉ વષ ૨૦૧૬-૧૭ દર યાન પણ . ૬,૪૮,૪૦૦/- ુ ં ફંડ મેલેર યા-ડ  ુ વા રોગો 
સામે અટકાયતી પગલા લેવા કુવવામા ંઆવેલ છે.  પૈક  . ૪,૮૭,૬૧૭/- નો ખચ કરાયેલ અને વણવપરાયેલ 
બચત રહલ રકમ . ૧,૬૦,૭૮૩/- ડુાને તેઓએ પરત કરલ છે.  

આમ જ લા પચંાયત વડોદરાને રોગો અટકાવવા માટ કુવેલ રકમ . ૧૨,૭૭,૦૦૦ +૪,૮૭,૬૧૭=           
.૧૭,૬૪,૬૧૭/- ને બહાલી આપવા તથા માન. કલે ટર ી, વડોદરાની કચેર મા ં કલે ટર ીના અ ય  થાને 
વડોદરા તા કુા પચંાયત, લા પચંાયત અને લાના અિધકાર ીઓ સાથે સં ુ ત મીટ ગ થયેલ, તેમા ંથયેલ 
ચચા સુાર વડોદરા તા કુા િવકાસ અિધકાર  અને લા િવકાસ અિધકાર ીને ચુના આ યા જુબ, આ 
કારના કામો તેઓ ીની કચેર એથી કરાવવાના થાય છે. થી ભિવ યમા ંઆ કાર રોગ અટકાયતી પગલા લેવા 
લા પચંાયત, વડોદરાને ફંડ આપ  ુક કમ? તે બાબતનો ુ ો ડુા બોડ બેઠકના સવ સ યો ીઓ સમ  ર ુ 

થતા ચચા િવચારણા ના તે નીચે જુબ ઠરાવવામા ંઆ .ુ 
ÄÓâÕ »ýÑâï» (2441) ð  જ લા પચંાયત વડોદરાને રોગો અટકાવવા માટ વષ૨૦૧૭-૧૮ દર યાન કુવેલ રકમ  
.૧૨,૭૭,૦૦૦ તથા વષ ૨૦૧૬-૧૭ દર યાન કુવેલ રકમ . ૪,૮૭,૬૧૭/- મળ  ુલ રકમ . ૧૭,૬૪,૬૧૭/- ને 
બહાલી આપવામા ં આવી તથા ભિવ યમા ં આ કાર રોગચાળાના અટકાયતી પગલા લેવા લા પચંાયત, 
વડોદરાને ફંડ ન આપવા ુ ંસવા મુતે ઠરાવવામા ંઆ  ુ(એટલેક ભિવ યમા ંઆ કાર ફંડ ફાળવી શકાશે નહ .). 
આ ગે આગળ કરવાની થતી સઘળ  કાયવાહ  કરવાની સ ા ુ ય કારોબાર  અિધકાર ીને સવા મુતે ુ ત 
કરવામા ંઆવી. 
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મઘુ્ દા નબંર(૧૪) ð ગોરવા-ઉંડેરા રોડની આજુ-બાજુની સોસાયટીઓમા ં જવાના ર તા પરની ડે્રનેજ 

લાઈન ઉભરાવવાના ંપ્ર ોના ંિનરાકરણ બાબત. 
ડુા બોડ બેઠક ન.ં ૨૨૩ તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૪ના ઠરાવ માકં ન.ં ૨૨૨૫ થી ડુા િવ તારના ંમો  

ગોરવા- ડરા રોડ પર પે ો ફ સ બસ ટ ડથી જલારામ મદં ર તથા સરોજ પાકથી મેરજ હોલ (સાઈં મદં ર) 
અને આસ-પાસની સોસાયટ ઓની ગટર ઉભરાવવાના ના ં િનરાકરણ માટ . ૩૭.૫૦ લાખના ખચ 
ગોરવા- ડરા ુ ય માગ પર નવી નેજ લાઈનની કામગીર  અગાઉ કર  આપવામા ંઆવે છે. તેમજ આ 
નવી નેજ લાઈન નાખવાના ંકારણે રોડ મરામતની કામગીર  ડુા બોડ બેઠક ન.ં ૨૩૦ તા. ૦૯/૧૨/૨૦૧૬ 
નાઠરાવ માકં ન.ં ૨૩૭૩ ના ુ ા ન.ં ૨ મા ંઠરા યા સુાર . ૧.૪૩ કરોડ ના ખચ ડુા વારા કરવામા ં
આવેલ છે.  

હાલમા ં ગોરવા- ડરા રોડની આ ુ -બા ુની રાજદ પ સોસાયટ , ખોડ યાળ નગર, બીકા નગર 
િવગેર પે ો ફ સ બસ ટ ડની આસ-પાસની આશર દસેક સોસાયટ ઓમા ંજવાના ર તાઓ પર ફર થી ગટર 
ઉભરાતી હોય મોટા ડાયામીટરની નવી પાઈપલાઈન નાખવાની યાનંા ંરહ શોની માગંણી ગેની  ર ુઆત 
માન. ધારાસ ય ી (વાઘોડ યા) વારા મળેલ છે. સદર સોસાયટ ઓ ુ ં ગટર ુ ં પાણી ગોરવામા ં આવેલ 
પીરની દરગાહ પાસેના ં ઓ ઝીલર  પ પ ગ ટશનમા ં જમા થાય છે. આ ઓ ઝીલર  પ પ ગ ટશન ુ ં
સચંાલન વડોદરા મહાનગર પા લકા વારા કરવામા ં આવે છે. તે  ઓ ઝીલર  પ પ ગ ટશન માથંી 
િનયમીત જ ર  પપં ગ થાય તો ગટર લાઈન ઉભરાય નહ  તે  ુ યાનંા ંરહ શો ુ ંમાન  ુછે. િનયમીત જ ર  
પં પ ગ ન થતા લાઈનો ચોક-અપ થતી હોય, રહ શોની ર ુઆત જુબની સોસાયટ ઓમા ં જવાના ં
ર તાઓમા ંનવી ગટર લાઈન નાખવાની કામગીર  કરવાની થાય છે, નો વતમાન થતીએ દા  . 
૧.૧૦ કરોડના ંખચ થવા સભંવ છે. તેમજ નવી ગટર લાઈન નાખવાના ંકારણે આશર ૨.૫૦ ક .મી. ની 
લબંાઈના ંરોડને પણ નવો બનાવવાના ંથાય નો ખચ દા  . ૨.૫૦ કરોડ થાય તેમ છે.  

આમ િવષય દિશત મો  ડરા-ગોરવા િવ તારમાનંી સોસાયટ ઓમા ંનવી ગટર લાઈન નાખવાની 
કામગીર  અને ગટર લાઈન ના યા બાદ, નવો રોડ બનાવવાની કામગીર  ગે યાનંા રહ શોની ર ુઆતો 
તથા આ તથા અ ય કામો માટ ધારાસ ય ીઓની ર ુઆતો આવેલ છે. તો તે કામો કરાવવા અને તે ગે 
થનાર ખચ બાબતનો ુ ો ડુા બોડ બેઠકના સવ સ યો ીઓ સમ  ર ુ થતા ચચા િવચારણા ના તે નીચે 
જુબ ઠરાવવામા ંઆ .ુ 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2442) ð   
(૧) ડુા વારા ગોરવા- ડરા ગામોના ંઆઉટ કટ િવ તારના રહ શોની ર ુઆત અ વયે નેજ સફાઈ માટ 

વડોદરા મહાનગર પા લકા પાસેથી પુર સ ર મશીન, ટ ગ-ડ સી ટ ગ મશીનો મેળવી કરાવેલ છે 
અને તે ગે આજદ ન ધુી કરવામા ંઆવેલ કામગીર  અને તે ગે કુવેલ અને કુવવાના થતા 
ખચને બહાલી આપવામા ં આવી. ગોરવા- ડરા રોડની આ ુ -બા ુની સોસાયટ ઓ ુ ં ગટર ુ ં પાણી 
ગોરવામા ંઆવેલ પીરની દરગાહ પાસેના ંઓ ઝીલર  પ પ ગ ટશનમા ંજમા થાય છે, તે ઓ ઝીલર  
પ પ ગ ટશનમાથંી િનયમીત જ ર  પપં ગ વડોદરા મહાનગર પા લકા વારા કરવામા ંઆવે તેમજ 
ચોક-અપ થઈ ગયેલી ગટર લાઈનોને વડોદરા મહાનગરપા લકાએ સ ર મશીન, ટ ગ-ડ સી ટ ગ 
મશીન ફાળવી, જ ર  સફાઈની કામગીર  કરાવવા ુ ંસવા મુતે ઠરાવવામા ંઆ .ુ  

(૨) ડુા હદના નોન ટ .પી. ના િવકસીત િવ તારોના નેજ, ર તાઓ, ટ લાઈટ િવગેર ોના િનરાકરણ 
બાબત. માન. કલે ટર ી, વડોદરાના અ ય  થાનો તા. ૨૨/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ કલે ટર કચેર  ખાતે 
(અ) લા િવકાસ અિધકાર ી, વડોદરા, (બ) નાયબ કલે ટર ી, વડોદરા ા ય, (ક) ચેરમેન ી, ડુા 
(ડ) ુ ય કારોબાર  અિધકાર ી, ડુા તથા અ ય અિધકાર ીઓ સાથે યો યેલ મીટ ગના પીક ગ 
િનણય જુબ ડુાના  ટ .પી. િવ તાર િસવાયના તમામ િવ તારના સઘળા ો ુ ંિનરાકરણની કામગીર  

લા પચંાયત, વડોદરાએ કરવાની રહશે.  સદર બાબતે ડુા બોડ બેઠકના સવ સ ય ીઓ સમ  
ચેરમેન ી, ડુાએ જણાવતા, ડુા બોડ બેઠકના સવ સ ય ીઓએ નોન ટ .પી. િવ તારની સઘળ  
કામગીર  લા પચંાયત, વડોદરાએ કરવી તેમ સવા મુતે ઠરાવવામા ંઆ .ુ  
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(૩) ગોરવા- ડરાના ં િવકસીત િવ તારો, વડોદરા મહાનગર પા લકાની હદમા ંસમાવેશ થાય તે સમય 

ગાળા દર યાન ગોરવા- ડરાના ં િવકસીત િવ તારો ખાતેની ગટરો ઉભરાવવાના ના ં િનરાકરણ 
બાબતે સરકાર ીમા ંઆ કામગીર  લોકલ સે ફ ગવમ ટ (LSG) તેમજ યા ં ધુી ડુાનો િવકસીત 
િવ તાર ન કની LSG ને સોપાય યા ં ધુીના ંસમયગાળાને Incubation period ગણી, શહર  િવકાસ 
િવભાગે િનણય કર  LSG ને O.& M. ની કામગીર  કરવા િવશેષ ફંડ ફાળવવા સ હતની યવ થા 
કરવા ગેની દરખા ત ડુાએ લગત િવભાગમા ંકરવી તેમ સવા મુતે ઠરાવવામા ંઆ .ુ  

(૪) માન. ધારાસ ય ી (૧૩૬ વાધોડ યા) વારા અ ય માગંણી કરલ મો . ગામ વેમાલી ુ ંકામ, 
મો . ગામ ગોરવાનો ઔ  િવ તારના કામો,  મો . ગામ કોયલીના કામો, મો . ગામ આમોદરના 
કામો, તથા મો  ગામ આસોજના કામો ડુા વારા ન કરાવવા તેમ સવા મુતે ઠરાવવામા ંઆ .ુ 

 

ઉપરો ત (૧) થી (૪) ગે આગળ કરવાની થતી સઘળ  કાયવાહ  કરવાની સ ા ુ ય 
કારોબાર  અિધકાર ીને સવા મુતે ુ ત કરવામા ંઆવી. 
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મઘુ્ દા નબંર (૧૫) ð  વડુા હદના બીલ-અટલાદરા રોડની આજુ-બાજુની સોસાયટીઓની ઉભરાતી ગટરના 

પ્ર ના િનરાકરણ બાબત.  
 

વડુા હદના ંમો  બીલ ગ્રામ પચંાયતના ંસરપચં ીની રજુઆત મજુબ બીલ ગામની હદના ં
નોન ટી.પી. િવ તારમાનંી ૧૨ થી ૧૫ સોસાયટીઓમા ંઉભરાતી ગટરોના પ્ર નુ ં િનરાકરણ લાવવાની 
માગંણી છે. આ માગંણી અ વયે માનનીય કલેક્ટર ી, વડોદરા વારા લગત િબ ડસર્/ડેવલોપસર્ સાથે 
મીટીંગ આયોજીત કરી ઉભરાતી ગટરોના પ્ર નો કાયમી િનરાકરણ લાવવા વડુાને જણાવેલ છે. સદર 
બાબતે િબ ડસર્/ડેવલોપસર્ સાથે વડુા ખાતે મીટીંગ યોજવામા ંઆવેલ, મા ં િબ ડસર્/ડેવલોપસર્ વારા 
આશરે ૧ િક.મી. લબંાઈની ૬૦૦મીમી. ડાયામીટરની આર.સી.સી. પાઈપ વડુા વારા સ લાય કરવામા ં
આવે તો મેનહોલ, પાઈપ લેયીંગ, ખોદાણ િવગેરેની કામગીરીનો ખચર્ લોક ભાગીદારી ધોરણે ભોગવવા 
તથા સઘળી કામગીરી તેમના મારફત કરી આપવા લેખીત માગંણી કરેલ છે.  

િવષય દિશર્ત કામગીરીની પ્રવતર્માન દરે આશરે અંદાજીત રકમ . ૮૦.૫૨ લાખ થશે. થી 
સદર કામગીરી લોક ભાગીદારી ધોરણે િબ ડસર્/ડેવલોપસર્ ને સ પવા થા કુલ આશરે અંદાજીત રકમ . 
૮૦.૫૨ લાખ પૈકીની કેટલી રકમ િબ ડસર્/ડેવલોપસર્ ને ફાળવવી અને તે રકમ કામના કયા કયા તબકે્ક 
વડુાએ િબ ડસર્/ડેવલોપસર્ ને ચકુવવી તે િનણર્ય થઈ આવવા અંગે વડુા બોડર્ બેઠકના સવર્ સ યો ી 
સમક્ષ રજુ થતા ચચાર્ િવચારણા ના અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  
ÄÓâÕ »ýÑâï» (2443) ð 
(૧) વડુા હદના નોન ટી.પી. ના િવકસીત િવ તારોના ડે્રનેજ, ર તાઓ, ટ્રીટ લાઈટ િવગેરે પ્ર ોના 

િનરાકરણ બાબત. માન. કલેક્ટર ી, વડોદરાના અ યક્ષ થાનો તા. ૨૨/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ 
કલેક્ટર કચેરી ખાતે (અ) જી લા િવકાસ અિધકારી ી, વડોદરા, (બ) નાયબ કલેક્ટર ી, વડોદરા 
ગ્રા ય, (ક) ચેરમેન ી, વડુા (ડ) મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ી, વડુા તથા અ ય અિધકારી ીઓ 
સાથે યોજાયેલ મીટીંગના પીકીંગ િનણર્ય મજુબ વડુાના  ટી.પી. િવ તાર િસવાયના તમામ 
િવ તારના સઘળા પ્ર ોનુ ં િનરાકરણની કામગીરી જી લા પચંાયત, વડોદરાએ કરવાની રહશેે.  
સદર બાબતે વડુા બોડર્ બેઠકના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચેરમેન ી, વડુાએ જણાવતા, વડુા બોડર્ 
બેઠકના સવર્ સ ય ીઓએ નોન ટી.પી. િવ તારની સઘળી કામગીરી જી લા પચંાયત, વડોદરાએ 
કરવી તેમ સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ   

(૨) વડુાની િવકસીત ટી.પી. કીમમા,ં વડુા વારા કેપીટલ કો ટ તરીકે ડે્રનેજને લગતી કામગીરી કરવી. 
પરંત ુ વડુાની હદમા ંઆવતા નોન ટી.પી. માનંા િવ તારો વડોદરા મહાનગર પાિલકાની હદમા ં
સમાવેશ થાય તે સમય ગાળા દર યાન નોન ટી.પી. માનંા િવ તારો ખાતેની ગટરો ઉભરાવવાના 
પ્ર ના ંિનરાકરણ બાબતે સરકાર ીમા ંઆ કામગીરી લોકલ સે ફ ગવમેર્ ટ (LSG) તેમજ યા ંસધુી 
વડુાનો િવકસીત િવ તાર નજીકની LSG ને સોપાય યા ંસધુીના ંસમયગાળાને Incubation period 
ગણી, શહરેી િવકાસ િવભાગે િનણર્ય કરી LSG ને O.& M. ની કામગીરી કરવા િવશેષ ફડં ફાળવવા 
સિહતની યવ થા કરવા અંગેની દરખા ત વડુાએ લગત િવભાગમા ં કરવી તેમ સવાર્નમુતે 
ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  

(૩) વડુા હદના બીલ-અટલાદરા રોડની આજુ-બાજુની સોસાયટીઓની ઉભરાતી ગટરના પ્ર ના કામ 
ચલાઉ િનરાકરણ બાબતે બીલ ગ્રામ પચંાયતે ક સ ટ ટ િનયકુ્ત કરી સદર પ્ર નો ટેકિનકલી 
િફઝીબીલીટી રીપોટર્ મેળવવો તથા ટેકિનકલી િફઝીબલ રીપોટર્ મા ય રાખવાપાત્ર મ યેથી, તેનો 
અંદાજપત્ર તૈયાર કરાવવો અને બીલ ગ્રામ પચંાયતે તે અંદાજપત્ર વડુામા ંરજુ કરવાનુ ંસવાર્નમુતે 
ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ સદર હુ ંતમામ િવગતો મ યા બાદ તે બાબતેનો મુ ો આગામી બોડર્ બેઠક 
સમક્ષ રજુ કરવાનુ ંસવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  
ઉપરોક્ત (૧) થી (૩) અંગે આગળ કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહી કરવાની સ ા મખુ્ય 

કારોબારી અિધકારી ીને સવાર્નમુતે સપુ્રત કરવામા ંઆવી. 
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મઘુ્ દા નબંર (૧૬) ð ÕçÅâ ãÕsÈâÓÑâï ÑâëÁë ÐâÒÔä ¼âÈë áâÕëÔ Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâáâëÑâï áëÔ.æ.Åä.sÃ÷äÃ 

ÔâæÃÌä ÖçãÕËâ áâÍÕâ ÏâÏÈ.   
 

ÕÅâëÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ DÕâÓâ ÑâëÁë ÐâÒÔä ãÕsÈâÓÑâï ÈÏ»»âÕâÓ »çÔ Íâï¿ Ì½Ó Ó¿Ìâ 

ÒâëÁÌâáâë ÏÌâÕÕâÑâï áâÕëÔ Àë.ÁÒâÓë ánÒ áë» Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ áâÒâëÁÌ ÚëÄÛ Àë.ÕçÅâ DÕâÓâ ÏÌâÕëÔ Íâï¿ 

Ì½Ó Ó¿Ìâáâë Íì»ä ¿âÓ Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâáâë ÐâÒÔä Ãä.Íä.s»äÑ Ìï. 1, 2, 3, 4 ÖÓ»âÓÙä DÕâÓâ ÍýâÓïÐä» / 

áâ¼Óä ÑïÁçÓ »ÓëÔ Àë.ÁëÑâï ÕçÅâ DÕâÓâ áÑÔä»ÓÇÌâ Ðâ½#Íë áÓÁÊâÓâëÌâ ÎâæÌÔ pÔâëÃâëÌâ ÔëÕÅ ÊëÕÅÌä »âÑ½äÓä 

ÍçÇô »ÓëÔ Àë, Ãä.Íä. s»äÑÌâ ÓâëÅÌâ ÍÂë×Ìâë ÑëÛÕä »âÍëôÃ ÓâëÅÌä »âÑ½äÓä ÍçÇô »ÓëÔ Àë ÈÉâ ÚâÔÑâï ÈëÑâï Å÷ëÌëÁ 

ÔâæÌÌä »âÑ½äÓä ÍÇ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë. ÁÒâÓë ÖÓ»âÓÙä DÕâÓâ Å÷âÎÃ sÃëÁë ÑïÁçÓ »ÓëÔ Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ Ìï.5 Ñâï 

ÍÇ Ãä.Íä.s»äÑÌâ ÓâëÅÌâ ÍÂë×Ìâë ÑëÛÕä ÈëÑâï Å÷ëÌëÁ ÔâæÌ ÈÉâ »âÍëôÃ ÓâëÅÌä »âÑ½äÓä Íý½ÈäÑâï Àë. áâÑ ÐâÒÔä 

ãÕsÈâÓÑâï ÈÏ»»âÕâÓ Íâï¿ Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ ÏÌÕâÌâ »âÓÇë ÈÉâ ÈëÌâ áÑÔä»ÓÇÌä »âÑ½äÓä ÉÕâÌâ »âÓÇë áâ 

ãÕsÈâÓÌâë ¼çÏÁ ÖçïÊÓ áÌë ÂÅÍä ãÕ»âÖ ÉÒëÔ Àë. ÁëÑâï ÃëÌâÑënÃ ÃâæÍ, Ôëâ-ÓâæÂ, Úâæ-ÓâæÂ, ÈëÑÁ sÍë×äÒÔ 

sÃ÷»¿Ó ÃâæÍÌâ ãÏlÅI½Ìâë ¼çÏÁ ÑâëÃâ ÍýÑâÇÑâï ÏÌëÔ Àë.áâ éÍÓâïÈ áâ ãÕsÈâÓÑâï ÌâÑïâ»äÈ s»çÔâë, »âëÔëÁëâ ÈÉâ 

ÚâësÍäÃÔâë ÍÇ ÅëÕÔâëÍ ÉÒëÔ Àë. ÑlÃäpÔëxâ ÑâëÔ ÍÇ áâ ãÕsÈâÓÑâï ËÇâ áâ»âÓ Ôæ ÓÚëÔ Àë.áâÑ ÂÅÍä áÌë ÖçïÊÓ 

ãÕ»âÖÌâ »âÓÇë ËäÑë ËäÑë ¼çÏÁ ÕsÈä ÕËä ÓÚëÔ Àë. ÕçÅâ DÕâÓâ áâ ãÕsÈâÓÑâï ÓâëÅ Ö»ôÔ ÈÉâ ½âÅôÌÌâ ÅëÕÔâëÍÑënÃÌä 

»âÑ½äÓä ÍÇ ÚâÉ ËÓëÔ Àë. ÍÓïÈç sÃ÷äÃ ÔâæÃÌâ áÐâÕë áâ ãÕsÈâÓÑâï ÓâÝë ¼çÏÁ ÑçS»ëÔäáâë ÍÅë Àë, ÓâëÅ ÍÓ 

áë»ÖäÅnÃ ÍÇ ËÇâ ÉâÒ Àë ÈÉâ ÓâÝë ¿âëÓä ÉÕâÌâë ÍÇ ÐÒ ÕËç ÓÚë Àë. áâ ÖïÁâë½âëÑâï áâ ãÕsÈâÓÑâï sÃ÷äÃ ÔâæÃâëÌä 

¼çÏÁ ÈâÈä Á#ÓäÒâÈ Àë. ÕçÅâ DÕâÓâ áâ áï½ë á½âé ãÕãÕË áâÒâëÁÌâë ãÕ¿âÓëÔ ÚÈâ.ÍÓïÈç áâ ÖçãÕËâáâë éÐä »Òâô 

ÏâÊ ÈëÑâï ÑënÃëÌnÖÌä »âÑ½äÓä ÈÉâ ÈëÌâ ÊÓ ÑâÖë áâÕÈâ ÔâæÃ ÏäÔâë ÐÓÕâÌä »âÑ½äÓä ÕçÅâ »Óä ×»ë ÈëÑ Ì ÚâëÕâÉä 

ÈëÌâë áÑÔ »ÓëÔ Àë. ÚâÔÑâï ÖÓÍï¿Ùä, ÐâÒÔä ½ýâÑÍï¿âÒÈ ÈÉâ ÈëÌâ ÖBÒâë DÕâÓâ áâ ÖçãÕËâáâë áâÍÕâ ÑâÃë 

ÓÁçáâÈ »ÓëÔ ÈëÑâï ÕçÅâ Áâë áâ ÖçãÕËâáâë éÍÔbË »Óä áâÍë Èâë ÈëÌä tÒâÓÏâÊ ÈëÌä ãÌÐâÕÇä ÈÉâ ÔâæÃ ÏäÔ 

ÐÓÕâÌä ÈÑâÑ ÁÕâÏÊâÓä Èëáâë ÔëÕâ ÈìÒâÓ Àë Èë ÑçÁÏÌä ÓÁçáâÈ »ÓëÔ Àë ÈÉâ Èë áï½ë áÝëÌä »¿ëÓäÑâï #Ï# ÉÒëÔ 

ÑäÃI½Ñâï ÍÇ ÖïÑÈä áâÍëÔ Àë. áâ ÖïÁâë½âëÑâï ÐâÒÔäÌâ áâ ãÕsÈâÓâëÑâï áëÔ.æ.Åä. ÃâæÍÌä sÃ÷äÃ ÔâæÃ Ìâ¼ÕâÌä 

»âÑ½äÓä ÑâÃë ÈÉâ ÈëÌâë ÍýâëÁë»Ã ÈìÒâÓ »ÓÕâ ÑâÃë ÕçÅâÌä ÚâÔÌä ÍëÌÔÌâ »nÖÔÃnÃ Ñë.ÁÒë× áë.ÊÔâÔ Ìë ÖâëïÍÕâ 

áï½ëÌâë ÑçDÊâë  ÕçÅâ ÏâëÅô ÏëÄ» Ìï. 232 Èâ. 10/05/2017 Ìâ ÄÓâÕ »ýÑâï» Ìï. 2420 Ñâï ÄÓâvÒâ áÌçÖâÓ sÃ÷äÃ ÔâæÃ 

Ìâ¼ÕâÌä »âÑ½äÓäÌíë ÍýâëÁë»Ã ÈìÒâÓ »ÓÕâ ÑâÃë ÕçÅâÌä ÚâÔÌä ÍëÌÔÌâ »nÖÔÃnÃ Ñë.ÁÒë× áë.ÊÔâÔ Ìë »âÑ½äÓä 

ÖâëïÍÕâÑâï áâÕëÔ Àë. ÐâÒÔä Ãä.Íä Ìï 1 Éä 5 ÈÉâ ÕâÖÇâ – ÐâÒÔä 24 ÑäÃÓ ÓíÅ Ñâï sÃ÷äÃ ÔâæÃÌä ÖçÕäËâ áâÍÕâ 

»nÖlÃïÃ Ìâ ÍýâÉÑä» ÍýâëÁë»Ã ÓäÍíÃô ÑçÁÏ  #â.  á½äÒâÓ »ÓíÅ ÕäÖ Ôâ¼ Ìí ¼¿ô ÉâÒ ÈëÑ Àë. áâ éÍÓâïÈ ÐâÒÔä 

Ãä.Íä Ìï 1 áÌë 2 Ñâï ãÏlÅÓ áëÖíã×áë×Ì DÕâÓâ Ìâ¼ëÔ sÃ÷äÃ ÔâæÃÑâï áëÔ.æ.Åä ÏlÏ Ìâ¼ÕâÌâ ÉâÒ Àë. 

ÁëÉä ÐâÒÔä Ãä.Íä Ìï 1 Éä 5 ÈÉâ ÕâÖÇâ – ÐâÒÔä 24 ÑäÃÓ ÓíÅ Ñâï ÌÕäÌ sÃ÷äÃ ÔâæÃ Ìä 

»âÑ½äÓä éÍÓâïÈ ÐâÒÔä Ãä.Íä Ìï 1 áÌë 2Ñâï áëÔ.æ.Åä ÏlÏ Ìâ¼ÕâÌä  »âÑ½äÓä »ÓâÕÕâ ÈÉâ Èë áï½ë  ÉÌâÓ 

¼¿ô ÑïÁçÓ »ÓÕâ áï½ëÌí ÑçÊöí  ÕçÅâ ÏíÅô ÏëÄ»Ìâ ÖÕô ÖBÒÙäáâë ÖÑxâ ÓÁç ÉÈâ ¿¿âô ãÕ¿âÓÇâ Ìâ áïÈë 

ÖÕâôÌçÑÈë Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç.   
 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2444) ð ÐâÒÔä Ãä.Íä Ìï 1 Éä 5 ÈÉâ ÕâÖÇâ – ÐâÒÔä 24 ÑäÃÓ ÓíÅ Ñâï ÌÕäÌ sÃ÷äÃ ÔâæÃ 

Ìâ¼ÕâÌä »âÑ½äÓä éÍÓâïÈ ÐâÒÔä Ãä.Íä Ìï 1 áÌë 2 Ñâ ÚÒâÈ ÉâïÐÔâáíÌë áëÔ.æ.Åä sÃ ÷äÃ ÔâæÃ Ñâï »nÕÃô 

»ÓÕâÌä  »âÑ½äÓäÌâ »âÑíÌë áÌë Èë áï½ë ÉÌâÓ ¼¿ôÌë Ö ìDËâïÈä» ÑïÁçÓä áâÍÕâÌçï ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç. Energy 

Efficent Service Limited (Under Taking Co. of Center Government) ÖÊÓ Íì»äÌä Áë »âÑ½äÓä »ÓÈä 

ÚíÒ, Èë »âÑ½äÓä Energy Efficent Service Limited ÑâÓÎÈë »ÓâÕÕä áÌë Áë »âÑ½äÓä Energy Efficent 

Service Limited  Ì »ÓÈä ÚíÒ Èë ÈÑâÑ »âÑ½äÓä ÕçÅâáë »ÓâÕÕä ÈëÑ ÖÕâôÌçÑÈë ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç.   

áâ áï½ë áâ½Û »ÓÕâÌä ÉÈä ÖËÛä »âÒôÕâÚä »ÓÕâÌä ÖtÈâ ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓä—äÌë ÖÕâôÌçÑÈë 

ÖçÍýÈ »ÓÕâÑâ áâÕä. 
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મઘુ્ દા નબંર (૧૭) ð ÕçÅâ ãÕsÈâÓÑâï ÑâëÁë ÐâÒÔä ¼âÈë áâÕëÔ ÈÛâÕÌâ bÒçÃäÎä»ë×ÌÌâ ÍýâëÁë»Ã áïÈ½ôÈ 

ÅëÕÔÍ »ÓÕâ ÏâÏÈ.  
 

ÕÅâëÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ DÕâÓâ ÑâëÁë ÐâÒÔä ãÕsÈâÓÑâï ÈÏ»»âÕâÓ »çÔ Íâï¿ Ì½Ó Ó¿Ìâ 
ÒâëÁÌâáâë ÏÌâÕÕâÑâï áâÕëÔ Àë.  ÁÒâÓë ánÒ áë» Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ áâÒâëÁÌ ÚëÄÛ Àë.ÕçÅâ DÕâÓâ ÏÌâÕëÔ 
Íâï¿ Ì½Ó Ó¿Ìâáâë Íì»ä ¿âÓ Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâáâë ÐâÒÔä Ãä.Íä.s»äÑ Ìï.1, 2, 3, 4 ÖÓ»âÓÙä DÕâÓâ 
ÍýâÓïÐä» / áâ¼Óä ÑïÁçÓ »ÓëÔ Àë.ÁëÑâï ÕçÅâ DÕâÓâ áÑÔä»ÓÇÌâ Ðâ½#Íë áÓÁÊâÓâëÌâ ÎâæÌÔ pÔâëÃâëÌâ ÔëÕÅ 
ÊëÕÅÌä »âÑ½äÓä ÍçÇô »ÓëÔ Àë, Ãä.Íä. s»äÑÌâ ÓâëÅÌâ ÍÂë×Ìâë ÑëÛÕä »âÍëôÃ ÓâëÅÌä »âÑ½äÓä ÍçÇô »ÓëÔ Àë ÈÉâ 
ÚâÔÑâï ÈëÑâï Å÷ëÌëÁ ÔâæÌÌä »âÑ½äÓä ÍÇ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë. ÁÒâÓë ÖÓ»âÓÙä DÕâÓâ Å÷âÎÃ sÃëÁë ÑïÁçÓ »ÓëÔ Ì½Ó 
Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ Ìï.5 Ñâï ÍÇ Ãä.Íä.s»äÑÌâ ÓâëÅÌâ ÍÂë×Ìâë ÑëÛÕä ÈëÑâï Å÷ëÌëÁ ÔâæÌ ÈÉâ »âÍëôÃ ÓâëÅÌä »âÑ½äÓä 
Íý½ÈäÑâï Àë. áâÑ ÐâÒÔä ãÕsÈâÓÑâï ÈÏ»»âÕâÓ Íâï¿ Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâ ÏÌÕâÌâ »âÓÇë ÈÉâ ÈëÌâ 
áÑÔä»ÓÇÌä »âÑ½äÓä ÉÕâÌâ »âÓÇë áâ ãÕsÈâÓÌâë ¼çÏÁ ÖçïÊÓ áÌë ÂÅÍä ãÕ»âÖ ÉÒëÔ Àë. ÁëÑâï ÃëÌâÑënÃ 
ÃâæÍ, Ôëâ-ÓâæÂ, Úâæ-ÓâæÂ, ÈëÑÁ sÍë×äÒÔ sÃ÷»¿Ó ÃâæÍÌâ ãÏlÅI½âë ¼çÏÁ ÑâëÃâ ÍýÑâÇÑâï ÏÌëÔ Àë.áâ 
éÍÓâïÈ áâ ãÕsÈâÓÑâï ÌâÑïâ»äÈ s»çÔâë, »âëÔëÁëâ ÈÉâ ÚâësÍäÃÔâë ÍÇ ÅëÕÔâëÍ ÉÒëÔ Àë. ËÇâ ÑlÃäpÔëxâ ÑâëÔ ÍÇ 
áâ ãÕsÈâÓÑâï ËÇâ áâ»âÓ Ôæ ÓÚëÔ Àë.áâÑ ÂÅÍä áÌë ÖçïÊÓ ãÕ»âÖÌâ »âÓÇë ËäÑë ËäÑë ¼çÏÁ ÕsÈä ÕËä 
ÓÚëÔ Àë.áâ ãÕsÈâÓÑâï ÐâÒÔä ½âÑÌç áïÊâÁë 6.85  Úë»ÃÓÌç ÑâëÃç ÈÛâÕ áâÕëÔ Àë. Áë ÐâÒÔäÌä ¿âÓ 
Ãä.Íä.s»äÑâë Õc¿ë ÈÉâ ÐâÒÔä ½âÑÌë áÅäÌë áâÕëÔ Àë. Áâë áâ ÈÛâÕÌë ÅëÕÔÍ »ÓÕâÑâï áâÕë Èâë áâ ãÕsÈâÓÑâï 
Íä»Ìä» sÍâëÃ ÅëÕÔÍ ÉâÒ ÈëÑ Àë. ÖÓÍï¿Ùä, ÐâÒÔä ½ýâÑÍï¿âÒÈ ÈÉâ ÈëáâëÌâ ÖBÒâëÌä ÓÁçáâÈëâ ÑçÁÏ ÕçÅâ 
DÕâÓâ Áâë áâ ÈÛâÕ ÅëÕÔÍ »ÓÕâÑâï áâÕë Èâë tÒâÓÏâÊ ÈëÌâ ÑënÃëÌnÖ ÈÉâ ÈëÌä ánÒ ÁÕâÏÊâÓä Èëáâë 
sÕä»âÓÕâ ÈìÒâÓ Àë. áâ ÖïÁâë½âëÑâï ÐâÒÔä ½âÑÌâ ÈÛâÕÌë ÅëÕÔÍ »ÓÕâÌä »âÑ½äÓä ÈÉâ Èë áï½ëÌâë ÍýâëÁë»Ã 
ÓäÍâëÃô ÈìÒâÓ »ÓÕâ ÑâÃë ÕçÅâÌä ÚâÔÌä ÍëÌÔÌâ »nÖÔÃnÃ Ñë.ÁÒë× áë.ÊÔâÔ Ìë Ìë ÖâëïÍÕâ áï½ëÌâë ÑçDÊâë  ÕçÅâ 
ÏâëÅô ÏëÄ» Ìï. 232 Èâ. 10/05/2017 Ìâ ÄÓâÕ »ýÑâï» Ìï. 2421 Ñâï ÄÓâvÒâ áÌçÖâÓ ÑâëÁë ÐâÒÔä ¼âÈë áâÕëÔ 
ÈÛâÕÌâ bÒçÃäÎä»ë×ÌÌâ ÍýâëÁë»Ã  ÈìÒâÓ »ÓÕâ ÑâÃë ÕçÅâÌä ÚâÔÌä ÍëÌÔÌâ »nÖÔÃnÃ Ñë.ÁÒë× áë.ÊÔâÔ Ìë 
»âÑ½äÓä ÖâëïÍÕâÑâï áâÕëÔ Àë. ÑâëÁë ÐâÒÔä ¼âÈë áâÕëÔ ÈÛâÕÌâ bÒçÃäÎä»ë×ÌÌä »âÑ½äÓä ÑâÃë »nÖlÃïÃ Ìâ 
ÍýâÉÑä» ÍýâëÁë»Ã ÓäÍíÃô ÑçÁÏ  R. ÊÖ »ÓíÅÌí ¼¿ô É×ë. Èë »âÑ½äÓä »ÓâÕÕâÌä ÑïÁçÓä áÉëô ÈÉâ ÉÌâÓ ¼¿ô 

ÑïÁçÓ »ÓÕâ áï½ëÌí ÑçÊöí ÕçÅâ ÏíÅô ÏëÄ»Ìâ ÖÕô ÖBÒÙäáâë ÖÑxâ ÓÁç ÉÈâ ¿¿âô ãÕ¿âÓÇâ Ìâ áïÈë ÖÕâôÌçÑÈë 
Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç.   

 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2445) ð ÑâëÁë ÐâÒÔä ¼âÈë áâÕëÔ ÈÛâÕÌâ bÒçÃäÎä»ë×ÌÌâ ÍýâëÁë»Ã ÈìÒâÓ »ÓÕâ ÑâÃë ÕçÅâÌä 
ÚâÔÌä ÍëÌÔÌâ »nÖÔÃnÃ Ñë.ÁÒë× áë.ÊÔâÔÌë ÖíïÍäÌë, »ÓâÕëÔ »âÑ½äÓäÌë ÏÚâÔä áâÍÕâÑâï áâÕä. ÈÉâ ÑâëÁë 
ÐâÒÔä ¼âÈë áâÕëÔ ÈÛâÕÌâ bÒçÃäÎä»ë×ÌÌä »âÑ½äÓä ÑâÃë »nÖlÃïÃ Ìâ ÍýâÉÑä» ÍýâëÁë»Ã ÓäÍíÃô ÑçÁÏ  R. ÊÖ 

»ÓíÅÌâ »âÑÌë áÌë Èë áï½ë ÉÌâÓ ¼¿ôÌë Ö ìDËâïÈä» ÑïÁçÓä áâÍÕâÌçï ÖÕâôÌçÑÈë ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç.   

ÑíÁë ÐâÒÔä ½âÑÌâ ÈÛâÕÌä ÍâÖëÌâ »â¿â-Íâ»â Ñ»âÌí Íä.Íä.Íä ËíÓÇë ÍçÌ: sÉâãÍÈ »ÓÕâ ÑâÃë Á#Ó 
ÁÇâÒ Èí ½çÁÓâÈ ½âým¥ ½çýÚ ãÌÑâôÇ ÏíÅô, ½âïËäÌ½Ó Ìë ÖâÉë Óâ¼ä áÉÕâ ÈëÑÌâ ÑâÓÎÈë Á#Óä ÖËÛä 

»âÒôÕâÚä »ÓÕâÌçï ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç. Íä.Íä.Íä ËíÓÇë ÍçÌ: sÉâãÍÈ »ÓÕâ ÑâÃë Á#Ó ÁÇâÒ Èí ÕçÅâáë áâãÉô» 
áÌë ÖâÑâ‘» ÓäÈë ÍÀâÈ Õ½ôÌâ ÕÖÕâÈ ÑâÃë Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒíÁÌâÑâï áÌâÑÈ Óâ¼ëÔ ÎâæÌÔ pÔíÃí ÍÇ 
ÎâÛÕÕâ ÈëÑ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç.        

áâ áï½ë áâ½Û »ÓÕâÌä ÉÈä ÖËÛä »âÒôÕâÚä »ÓÕâÌä ÖtÈâ ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓä—äÌë ÖÕâôÌçÑÈë 
ÖçÍýÈ »ÓÕâÑâ áâÕä. 
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áDÒxâ sÉâÌëÉä   

 
ÑçÊâ Ìï.( 1)  ÕçÅâ »¿ëÓäÑâï  »íÃô  »¿ëÓäÌë  Ô½Èâ »âÑí ÑâÃë  Ôäï½Ô  áëÅÕâæÂÓÌä  ãÌÑÇçï»  »ÓÕâ   

        ÏâÏÈ. 
 

ÕçÅâÌä ãÕ»âÖ ÒíÁÌâÑâï áâÕëÔ ÕÅíÊÓâ ÑÚâÌ½Ó ÖëÕâÖÊÌ ÖãÚÈÌâ ãÕsÈâÓÑâï ÂíÌ áï½ë   

‘.Åä.Öä.áâÓÌâ  ãÌÒÑí áï½ë, ÏäÌ áãË»öÈ ÏâïË»âÑí ÍÓtÕë, Ìâ½ãÓ» ÖçãÕËâÌâ »âÑí ÍÓtÕë ÈÉâ ÕçÅâÌä  

ÑâÔä»äÌä  ÁÑäÌí  áï½ë  ÖçãÍýÑ»íÃô, Úâæ»íÃô ÈÉâ ÅäsÃ÷ä»Ã »íÃôÑâï ÉÒëÔ »íÃô »ëÖí ÑâÃë ÕçÅâ ÕÈä ÚâÁÓ ÓÚä 

ÓÁçáâÈ »ÓÕâ áÝëÉä  áëÅÕí»ëÃÙäáíÌä  ÍëÌÔ Ì»»ä »ÓëÔ Àë. ÍÓïÈç áÝë áâÕÈâ »ëÖí ÍÓtÕë ÕçÅâ ÍëÌÔÌâ 

ÖÏïãËÈ áëÅÕí»ëÃ ÖâÉë Öï»ÔÌ »Óä »ÓÕâÌä ÉÈä, »ëÖÌä ÖÑÓä, ÍëÓâÕâæÂ ÍèÈôÈâ ÈÉâ áëÎäÅëÕäÃ Õ½ëÓëÌä 

»âÑ½äÓäÑâï ÑÊÊ#Í ÉâÒ Èë ÑâÃë áÝëÌä »¿ëÓäÑâï Ôä½Ô ÏâÏÈíÌâ »íæ  ÁâÇ»âÓ  Ì ÚíÕâÌë »âÓÇë áâÕä  

»âÑ½äÓäÑâï »Ñô¿âÓäáíÌâ  ÖÑÒÌí vÒÒ ÉâÒ Àë. áâÉä »íÃô  »ëÖíÌë Ô½Èâ  »ë×íÌâ  »âÑ  ÑâÃë  »âÒÊâÌâ  

ÁâÇ»âÓ »Ñô¿âÓäÌä »¿ëÓäÑâï ãÌÑÇè» »ÓÕâÑâï áâÕë Èí Èëáí DÕâÓâ  áëÅÕí»ëÃÙä ÖâÉë  ÈÉâ Áë Èë ÖïÔgÌ  

ãÕÐâ½ ÖâÉë Öï»ÔÌÑâï ÓÚä »âÑ½äÓä ÖÓÛÈâÉä Éæ ×»ë ÈëÑ Àë. ÖÓ»âÓÙäÌ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ áÌë ×ÚëÓä 

½öÚãÌÑâôÇ ãÕÐâ½,½âïËäÌ½ÓÌâ ÄÓâÕ »ýÑâ»ð ÒçÅäáë-102013-2929-Õä, Èâ.04/03/2014 Éä áÝëÌâ 

Ö^ââÑïÅÛ ÑâÃë Ôä½Ô áëÅÕâæÂÓÌä 1 ÁgÒâ ÖäËä ÐÓÈä / áâéÃÖíÖôÉä ÐÓÕâ ÑïÁçÓä áâÍëÔ Àë. Áë DÒâÌë 

Ôæ Ö^ââÑïÅÛÌä »¿ëÓäÑâï Ôä½Ô áëÅÕâæÂÓÌä ãÌÑÇçï» »ÓÕâ ÑâÃë »ÓÕâÌä ÉÈä »âÒôÕâÚäÌä ÑïÁçÓä  áâÍÕâ 

ÈÉâ áâ ÁgÒâÌä ÐÓÈäÌä Íýã»ýÒâ Ì»»ä »ÓÕâ ÑâÃë ¿¿âôãÕ¿âÓÇâ»Óä Ìä¿ë  ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï  áâvÒçï. 

 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2446) ð  Ö^ââÑïÅÛ  ÑâÃë Ôä½Ô áëÅÕâæÂÓÌä  ãÌÑÇçï» ÑâÃë ánÒ Ö^ââÑïÅÛí Ñâï ×ç  

»âÒôÕâÚä »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë. ÈëÌä  ãÕ½Èí ÑëÛÕä Ôä½Ô áëÅÕâæÂÓÌä ãÌÑÇç» áâéÃÖíÖôÉä »ÓÕâ ÑâÃë 

ÖÕâôÌçÑÈë  ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒçï  ÈÉâ áâ áï½ë áâ½ÛÌä »âÒôÕâÚä »ÓÕâÌä Ö^ââ  ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓäÙä Ìë 

ÖçÍýÈ  »ÓÕâÑâï áâÕä. 
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áDÒxâ sÉâÌëÉä 

 

ÑçÊâ ÌïÏÓ (2) ð áDÒxâÙä ÕçÅâÌë ÑâÌÊ ÕëÈÌ áâÍÕâ ÏâÏÈ. 
 
 

áDÒxâÙä ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÌä »¿ëÓäÑâï ×ÚëÓä ãÕ»âÖ áÌë ×ÚëÓä ½öÚ ãÌÑâôÇ 

ãÕÐâ½Ìâ ÁâÚëÓÌâÑâ »ýÑâï» ð Áäáë¿áëÌ/14-2010/102005-ÖäáëÑ-30-Õä Èâ.20-01-2010 Éä 

ãÌÑÇçï» ÉÈâ ÈëáíÙä  Èâ.21-01-2010 Ìâ ÓíÁ Éä áDÒxâÙäÌí ÚÕâÔí ÖïÐâÛëÔ Àë. tÒâÓÏâÊ  ÈëáíÌä 

ãÌÑÇçï»Ìë 3-Õwâô  éÍÓÌí ÖÑÒ ÉÈâ Èâ.09-12-2014 Ìâ ÓíÁ Óâ‘ÌâÑçï áâÍëÔ  tÒâÓÏâÊ ÖÓ»âÓÙäÌâ 

×ÚëÓä ãÕ»âÖ áÌë ×ÚëÓä ½öÚ ãÌÑâôÇ ãÕÐâ½Ìâ ÁâÚëÓÌâÑâ »ýÑâï» ð ‘áë¿/Õä/100 áíÎ 2015/ 

ÒçÅäáë/102005-ÖäáëÑ-30-Õä Èâ.19-02-2015  Éä ÈëáíÌä áDÒxâÙä ÕçÅâ ÈÓä»ë 3-Õwâô  ÑâÃë  

ãÌÑÇèï» ÉÈâ Èâ.20-02-2015 Ìâ ÓíÁ áDÒxâÙä ÕçÅâÌí ÚÕâÔí ÖïÐâÛëÔ Àë. áDÒxâÙä ÕçÅâáë á½âé 

ÑâÌÊ ÕëÈÌ sÕä»âÓëÔ Ì ÚíÒ ÈëáíÌë ÑÛÕâÍâÝ ÉÈâ ÑâÌÊ ÕëÈÌÌä Ó»Ñ ÑëÛÕÕâ ÑâÃë  ÕçÅâÑâï ÚâÁÓ ÉÒâ 

ÈâÓä¼Éä  ÑÛÕâ ÑâÃë Ñâï½Çä »ÓëÔ Àë.  

×ÚëÓä ãÕ»âÖ áÌë ×ÚëÓä ½öÚ ãÌÑâôÇ ãÕÐâ½Ìâ ÄÓâÕ »ýÑâï» ð ÒçÅäáë-1290-2303-»,            

Èâ.16-4-1991 Éä  ×ÚëÓä / ãÕsÈâÓ  ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÌâ áDÒxâÙäáí ÑâÃë  #â.2500/- Éä ÕËç  ÌÚä  

ÈëÃÔçï ÑâÌÊ  ÕëÈÌ ÈÉâ  ÄÓâÕ »ýÑâï» ð áâÍÕâ ð ÒçÅäáë-1290-2303-», Èâ.17-1-1992 Éä áâìÅâ áÌë 

ÕçÅâÌâ áËÒxâÙäáíÌë ÑâãÖ» ¾ÓÐâÅâ ÐTÉâ ÈÓä»ë #â.725/- ¿è»ÕÕâÌâ ÄÓâÕÕâÑâï áâÕëÔ Àë. ÈëÑÁ  ÌâÇâï 

ãÕÐâ½Ìâ Èâ.16-09-2014 Ìâ ÄÓâÕ »ýÑâï» ð ÁÌÕ/10-2014/473902(1)/á  Éä Èâ.01-09-

2014 Éä ÑâÌÊ ÕëÈÌÌâ ÊÓÑâï ÖçËâÓí »Óä áDÒxâÙäáíÌë #â.15000/- ÑâãÖ»  ÑâÌÊ ÕëÈÌ ¿è»ÕÕâÌçï 

ÄÓâÕÕâÑâï áâÕëÔ Àë. ÈëÑÁ ÌâÇâï ãÕÐâ½Ìâ ÄÓâÕ »ýÑâï» ð ÁÌÕ/10-2014/473902(2)/á                 

Èâ.16-09-2014 Éä áDÒxâÙäáíÌë ÌâÒÏ Öã¿ÕÙä »xââÌâ áãË»âÓäÌâ Í½âÓ ËâëÓÇÌâ  ÑÚ^âÑ  ÊÓë 

ÑÛÕâÍâÝ ¾ÓÐâÅâ ÐTÉç  Èâ. 01-09-2014 Éä áÑÔÑâï áâÕë Èë ÓäÈë áâÍÕâÌçï ÄÓâÕÕâÑâï áâÕëÔ Àë.  

ÖÏÏ éÍÓí»È ãÕ½Èë áDÒxâÙäáë ÈëáíÌë ÑÛÕâÍâÝ  ÑâÌÊ ÕëÈÌÌä Ó»Ñ á½âé sÕä»âÓëÔ Ì Úíæ 

Èâ.21-01-2010 Éä 09-12-2014 ÈÉâ Èâ.20-02-2015 Éä ÊÓ ÑâÖë ÑâÌÊ ÕëÈÌ + ÑâãÖ» 

¾ÓÐâÅâÌä  Ó»Ñ ¿è»ÕÕâÌä ÉâÒ Àë. Áë áï½ë ¿¿âô ãÕ¿âÓÇâ »Óä Ìä¿ë ÑçÁÏ ÅÓâÕÕâÑâï áâvÒçï. 

 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2447)ð áDÒxâÙä ÕçÅâáë ÑâÌÊ ÕëÈÌ Ìä Ó»Ñ á½âé sÕä»âÓëÔ Ì Úíæ                  

Èâ.21-01-2010 Éä 09-12-2014 ÈÉâ Èâ.20-02-2015 Éä ÊÓ ÑâÖë ÖÓ»âÓÙä DÕâÓâ  Ì»»ä »ÓëÔâ 

ÊÓë ÑâÌÊ ÕëÈÌ + ÑâãÖ» ¾ÓÐâÅâÌä  Ó»Ñ ¿è»ÕÕâ ÖÕâôÌçïÑÈë ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒçï. áâ áï½ë áâ½ÛÌä»âÒôÕâÚä 

»ÓÕâÌä Ö^ââ ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓäÙä ÕçÅâÌë  ÖçÍýÈ  »ÓÕâÑâï áâÕä. 
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અ  ય   થાનેથી 

ુ  દા નબંર (૩) વડોદરા શહર  િવકાસ સ ામડંળને િવિવઘ નગર રચના યોજના હઠળ સં ા  ત થયેલ 
 લોટોના િનકાલ બાબત.   

 
વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળન ે નગર રચના યોજના હઠેળ સપં્રા  ત થયેલ મો  ભાયલી, 

સવેાસી, વેમાલી તથા પાદરાના  લોટોના ટે  ડર કમ હરાજીથી િનકાલ કરવા બાબત ે  થાિનક વતર્માનપત્રમા ં
જાહરેાત આપવામા ંઆવલે મા ંઓફર િ  વકારવાની છે  લી તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૭ સઘુીમા ં કુલ-૨૪ ટે  ડર 
અત્રનેી કચરેીમા ંમળેલ હતા. આવલે ટે  ડરો તા.૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ બપોરના ૧૫ : ૦૦ કલાકે વડુા 
કચરેીના અિઘકારીઓ તથા હાજર રહલે ટે  ડરરોની હાજરીમા ં ટે  ડરો ખોલવામા ંઆવલે, ની િવગત નીચે 
મજુબ છે.  

અ .ુ 
નબં
ર 

ટ ડોર  ુનામ / સરના ુ ં 
અને કો ટáક નબંર 

ટ .પી. 
ક કમ ુ ં
નામ 

ફાયનલ લોટ 
નબંર એર યા  

હ  ુ

તળ યાની 
રકમ 

િત ચો.મી. 

ટ  ડરર ઓફર કરલ રકમ  

િત ચો.મી.  
હરા મા ં ાહય 
રાખેલ ભાવ  

 લોટની ુલ રકમ  

૧ એમ. ક. સી. ઇ  ા  કચર લી. ના 
વ.કતા બાભનીયા પારસ ુમાર 
રમેશભાઇ  

વેમાલી-૧ ૧૭ 

૩૬૧ ચો.મી.  
રહણાકં  40,618.00  40,626.00  40,626.00  1,46,65,986.00 

૨ ી રિવ અશોકભાઇ આહ ર  વેમાલી-૧ ૧૭ 

૩૬૧ ચો.મી.  
રહણાકં 40,618.00   40,620.00   ---  1,46,63,820.00 

૩ કશવ કોપ રશનના વ.કતા  
ી મિનષ રા શ પં ડત 

વેમાલી-૧ ૧૨૧ 

૧૩૨૮ ચો.મી.  
વા ણજય  38,255.00   38,300.00   ---  5,08,62,400.00 

૪ ી કત િપ ષુ પટલ વેમાલી-૧ ૧૨૧ 

૧૩૨૮ ચો.મી.  
વા ણજય  38,255.00   38,270.00   ---  5,08,22,560.00 

૫ ી મહ  ુ  સમીર રમેશચં  તથા 
અ  ય  

વેમાલી-૧ ૧૨૧ 

૧૩૨૮ ચો.મી.  
વા ણજય  38,255.00   38,355.00   39,000.00  5,17,92,000.00 

૬ ી અસરાની રા શ ઘા મુલ તથા 
અ  ય  

ભાયલી-૪  ૧૨૬ 

૯૫૦ ચો.મી.  
વા ણજય  36,845.00   36,850.00   36,850.00  3,50,07,500.00 

૭ મલેક આ  મીનાબા  ુમોઇ દુ ન 
િવગેર  

પાદરા-૨ ૬૯ 

૧૩૫૪ચો.મી.  
 થા. 
વા ણજય  

29,736.00   29,737.00   ---  4,02,63,898.00 

૮ મા િત એ  ટર ાઇઝના  
વ.ક. પટલ ઠાકોરભાઇ છગનભાઇ 
િવગેર  

પાદરા-૨ ૬૯ 

૧૩૫૪ચો.મી.  
 થા. 
વા ણજય  

 29,736.00  29,740.00  29,740.00 4,02,67,960.00 

૯ ી  ઇ  ા  કચર ( ચુીત 
ભગીદાર પેઢ )ના ભાગીદાર ી  

 પેસલ કસ ા.લી.ના ડ રકટર ી 
પારલીયા ઘવલ ુમાર 
હષકા  તભાઇ  

ભાયલી-૧ ૧૦૭ 

૧૮૫૭ચો.મી.  
રહણાકં 35,442.00   35,444.00  35,444.00 6,58,19,508.00 

૧૦ ી દપ ુમાર તારાચદં િમ  તલ ભાયલી-૧ ૧૧૫ 

૩૪૯૯ ચો.મી.  
રહણાકં 40,203.00   40,218.00  40,218.00 14,07,22,782.00 

૧૧ ી મનોજભાઇ જશભાઇ પટલ  ભાયલી-૧ ૧૧૫ 

૩૪૯૯ ચો.મી.  
રહણાકં 40,203.00   40,205.00    14,06,77,295.00 

૧૨ િવ કમા એ નીયસ  

 ોપરાઇટર ી વ ણ વી. પચંાલ 

૩,૪,૫, િતલક પાક સોસાયટ ,  

સગંમ સોસાયટ  સામે, હરણી,  
વડોદરા 

ભાયલી-૧ ૧૧૮ 

૫૬૦૧ ચો.મી.  
વા ણજય  38,404.00   38,500.00    21,56,38,500.00 

૧૩ કાબીલ બ ડડકોન 
સો શુન ા.લી.  
વ.ક. ી િવ મ ક. રાવલ 

 ૧, િશવાં  ુબગંલોક, અ ુન 
હાઇટસ, વાસના રોડ, વડોદરા  

ભાયલી-૧ ૧૧૮ 

૫૬૦૧ ચો.મી.  
વા ણજય  38,404.00   38,850.00    21,75,98,850.00 
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૧૪ ફો  નુ કોપ રશન ના 
વ.ક. ી ઇ રભાઇ ગાડાલાલ થુાર  

એ-૧/૧, િવ લેશ બગંલો, નમદા 
નગર  રોડ, ગોરવા, વડોદરા 

ભાયલી-૧ ૧૧૮ 

૫૬૦૧ ચો.મી.  
વા ણજય  38,404.00   38,410.00  38,950.00 21,81,58,950.00

૧૫ િવ કમા એ નીયસ  

 ોપરાઇટર ી વ ણ વી. પચંાલ 

૩,૪,૫, િતલક પાક સોસાયટ ,  

સગંમ સોસાયટ  સામે, હરણી, 
વડોદરા  

ભાયલી-૧ ૧૨૪ 

૪૯૭૭ ચો.મી.  
રહણાકં 39,185.00   39,285.00    19,55,21,445.00 

૧૬ કાબીલ બ ડડકોન 
સો શુન ા.લી.  
વ.ક. ી િવ મ ક. રાવલ 

 ૧, િશવાં  ુબગંલોક, અ ુન 
હાઇટસ, વાસના રોડ, વડોદરા  

ભાયલી-૧ ૧૨૪ 

૪૯૭૭ ચો.મી. 
રહણાકં 39,185.00   39,485.00  39,485.00 19,65,16,845.00 

૧૭ ી  ઇ  ા  કચર ( ચુીત 
ભગીદાર પેઢ )ના ભાગીદાર ી  

 પેસલ કસ ા.લી.ના ડ રકટર ી 
પારલીયા ઘવલ ુમાર 
હષકા  તભાઇ  

ભાયલી-૨ ૧૧૭ 

૧૫૨૧ ચો.મી  
વા ણજય  40,541.00   40,550.00    6,16,76,550.00 

૧૮ વીઝન ર યાલીટ ના ભાગીદાર ી   
વ.ક.પટલ રમણભાઇ રુ ભાઇ 

એ-૧/૧, િવ લેશ બગંલો, નમદા 
નગર  રોડ, ગોરવા, વડોદરા  

ભાયલી-૨ ૧૧૭ 

૧૫૨૧ ચો.મી  
વા ણજય  40,541.00   40,575.00    6,17,14,575.00 

૧૯ વીઝન ઇ  ા 
વ.ક. ી પટલ િવજયભાઇ 
બા ભુાઇ 

એ-૧/૧, િવ લેશ બગંલો, નમદા 
નગર  રોડ, ગોરવા, વડોદરા    

ભાયલી-૨ ૧૧૭ 

૧૫૨૧ ચો.મી  
વા ણજય  40,541.00   40,600.00    6,17,52,600.00 

૨૦ ી મી ુત એન. પટલ  

૧૧૦, ૧૧૧, સતંોષનગર, 

િનઝામ રુા, વડોદાર  

ભાયલી-૨ ૧૧૭ 

૧૫૨૧ ચો.મી  
વા ણજય  40,541.00   41,157.13  50351.00 7,65,83,871.00

૨૧ વીઝન ઇ  ા ના ભાગીદાર  
ી પટલ િવજયભાઇ બા ભુાઇ 

એ-૧/૧, િવ લેશ બગંલો, નમદા 
નગર  રોડ, ગોરવા, વડોદરા 

ભાયલી-૨ ૧૦૭ 

૧૫૯૬ ચો.મી  
વા ણજય  40,768.00   40,780.00  40,805.00 6,51,24,780.00 

૨૨ વીઝન ર યાલીટ ના ભાગીદાર  
ી રમણભાઇ રુ ભાઇ પટલ  

એ-૧/૧, િવ લેશ બગંલો,  
નમદા નગર  રોડ, ગોરવા, વડોદરા  

ભાયલી-૨ ૧૦૭ 

૧૫૯૬ ચો.મી  
વા ણજય  40,768.00   40,800.00        

6,51,16,800.00  

૨૩ ી રા લુ ુમાર બી. માલાની  
ડ -૯૦૨,  િસ  વર મેટસ અપાટમે  ટ, 

ભાયલી, વડોદરા  

ભાયલી-૨ ૧૦૭ 

૧૫૯૬ ચો.મી  
વા ણજય  40,768.00   40,770.00    6,50,68,920.00 

૨૪ ી ક  યપ ભાગવરાય પડંયા   ભાયલી-૪ ૮૩ 

૪૫૪ ચો.મી  
રહણાક  34,807.00   35,022.02  35,022.02 1,58,99,997.08 

 

પત્રકના અન ુન.ં૧ અને ૨ ના ટે  ડરરોએ વમેાલી ટી.પી.  કીમ ન.ં૧ ના ફાયનલ  લોટ ન.ં૧૭ ની 
૩૬૧ ચો.મી. માટે બે ટે  ડર મળેલ છે મા ંઅન ુ ન.ં૧ ના ટે  ડરરે પ્રિત ચો.મી.ના ા.૪૦૬૨૬/- તથા 
અન.ુન.ં૨ ના પ્રિત ચો.મી.ના ા.૪૦,૬૨૦/- ની ઓફર કરેલ છે.  બાબતે બનં ે ટે  ડરરોન ેહરાજીમા ંબોલી 
બોલવા જણાવતા અન ુન.ં૨ ના ટે  ડરર હરાજીમા ંબોલી બોલવા અંગે સમંતી દશાર્વલે નથી. થી અન.ુન.ં૧ 
ના ટે  ડરરનો ભાવ ા.૪૦,૬૨૬/-લખે ે ા.૧,૪૬,૬૫,૯૮૬/-ની ઓફર ગ્રાહય રાખવામા ંઆવલે છે. 

અન ુન.ં૩ થી ૫ ના ટે  ડરરોના ંવમેાલી ટી.પી.  કીમ ન.ં૧ ના ફાયનલ  લોટ ન.ં૧૨૧ ની ૧૩૨૮ 
ચો.મી. માટે ત્રણ ટે  ડર મળેલ છે મા ંઅન ુન.ં૩ ના ટે  ડરરે પ્રિત ચો.મી.ના ા.૩૮૩૦૦/-, અન ુન.ં૪ ના 
ટે  ડરરે પ્રિત ચો.મી.ના ા.૩૮૨૭૦/- તથા અન ુન.ં૫ ના ટે  ડરરે પ્રિત ચો.મી.ના ા.૩૮૩૫૫/-ની ઓફર 
કરેલ છે.  બાબત ેત્રણેય ટે  ડરરોએ સદરહુ ં  લોટ માટે હરાજીમા ંબોલી બોલવા સમંતી આપતા હરાજીની 
પ્રિક્રયા શ  કરવામા ંઆવી. અન ુન.ં૪ ના ટે  ડરરે હરાજીમા ંબોલી બોલવા અંગે સમંતી દશાર્વેલ નથી. થી 



ÏíÅô ÏëÄ» Ìï.233 ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ                              ÍâÌ Ìï. 24 
Èâ.12-09-2017 
 
અન.ુન.ં૩ તથા ૫ ના ટે  ડરરો વ  ચ ે હરાજી થઇ મા ં પ્રથમ અન ુ ન.ં૩ ના ટે  ડરરે પ્રિત ચો.મી.ના 
ા.૩૮૫૦૦/- તથા અન ુન.ં૫ ના ટે  ડરરે પ્રિત ચો.મી.ના ા.૩૮૬૦૦/- ના ભાવની બોલી બોલલે,  યાર બાદ 
બીજી વખત અન ુન.ં૩ ના ટે  ડરરે પ્રિત ચો.મી.ના ા.૩૮૯૦૦/- ની બોલી બોલલે  યારબાદ અનુ ંન.ં૫ ના 
ટે  ડરરે ા.૩૯,૦૦૦/-ની બોલી બોલેલ જયારે ત્રીજી વખત અન ુન.ં૩ ના ટે  ડરરન ે ા.૩૯૦૦૦/- ની ઉપર 
બોલી બોલવા જણાવતા તેઓએ ા.૩૯૦૦૦/- ની ઉપર બોલી બોલવાન ુના પાડતા અન ુન.ં૫ ના ટે  ડરરનો 
ભાવ પ્રિત ચો.મી.ના  ા.૩૯૦૦૦/- લખેે  લોટની કુલ ઓફર રકમ ા.૫,૧૭,૯૨,૦૦૦/-ની ઓફર ગ્રાહય 
રાખવામા ંઆવલે છે.  

અન ુન.ં૭ અન ે ૮ ના ટે  ડરરોના ંપાદરા ટી.પી.  કીમ ન.ં૨ ના ફાયનલ  લોટ ન.ં૬૯ ની ૧૩૫૪ 
ચો.મી. માટે બ ેટે  ડર મળેલ છે મા ંઅન ુન.ં૭ ના ટે  ડરરે પ્રિત ચો.મી.ના ા.૨૯૭૩૭/-તથા અન.ુન.ં૮ ના 
પ્રિત ચો.મી.ના ા.૨૯૭૪૦/- ની ઓફર કરેલ છે.  બાબત ેબનં ેટે  ડરરોન ેહરાજીમા ંબોલી બોલવા જણાવતા 
અન ુન.ં૭ ના ટે  ડરર હરાજીમા ંબોલી બોલવા અંગે સમંતી દશાર્વલે નથી. થી અન.ુન.ં૮ ના ટે  ડરરનો ભાવ 
ા.૨૯,૭૪૦/-લખે ે  લોટની કુલ ઓફર ા.૪,૦૨,૬૭,૯૬૦/-ની ઓફર ગ્રાહય રાખવામા ંઆવલે છે. 

અન ુન.ં૧૦ અન ે૧૧ ના ટે  ડરરોના ંભાયલી ટી.પી.  કીમ ન.ં૧ ના ફાયનલ  લોટ ન.ં૧૧૫ ની ૩૪૯૯ 
ચો.મી. માટે બ ેટે  ડર મળેલ છે મા ંઅન ુન.ં૧૦ ના ટે  ડરરે પ્રિત ચો.મી.ના ા.૪૦૨૧૮/-તથા અન.ુન.ં૧૧ 
ના પ્રિત ચો.મી.ના ા.૪૦૨૦૫/- ની ઓફર કરેલ છે.  બાબતે બનં ે ટે  ડરરોન ે હરાજીમા ંબોલી બોલવા 
જણાવતા અન ુન.ં૧૧ ના ટે  ડરર હરાજીમા ંબોલી બોલવા અંગે સમંતી દશાર્વલે નથી. થી અન.ુન.ં૧૦ ના 
ટે  ડરરનો ભાવ ા.૪૦,૨૧૮/-લખે ે  લોટની કુલ ઓફર ા.૧૪,૦૭,૨૨,૭૮૨/-ની ઓફર ગ્રાહય રાખવામા ં
આવલે છે. 

અન ુન.ં૨૧ થી ૨૩ ના ટે  ડરરોના ંભાયલી ટી.પી.  કીમ ન.ં૨ ના ફાયનલ  લોટ ન.ં૧૦૭ ની ૧૫૯૬ 
ચો.મી. માટે ત્રણ ટે  ડર મળેલ છે મા ંઅન ુન.ં૨૧ ના ટે  ડરરે પ્રિત ચો.મી.ના ા.૪૦૭૮૦/-, અન ુન.ં૨૨ ના 
ટે  ડરરે પ્રિત ચો.મી.ના ા.૪૦૮૦૦/- તથા અન ુન.ં૨૩ ના ટે  ડરરે પ્રિત ચો.મી.ના ા.૪૦૭૭૦/-ની ઓફર 
કરેલ છે.  બાબતે ત્રણયે ટે  ડરરોએ હરાજીમા ંબોલી બોલવા સમંતી આપતા સદરહુ ં  લોટની હરાજીની 
પ્રિક્રયા શ  કરી પ્રથમ બોલી અન ુન.ં૨૧ ના ટે  ડરરે હરાજીમા ંભાગ લેતા પ્રિત ચો.મી. ના ા.૪૦,૮૦૫/- ની 
બોલી બોલેલ  યારબાદ અનુ ંન.ં૨૨ અન ે૨૩ ના ટે  ડરો ા.૪૦,૮૦૫/- ના ભાવ કરતા વઘ ુબોલી બોલવાન ુ
ના પાડતા અન ુ ન.ં૨૧ ના ટે  ડરરનો ભાવ પ્રિત ચો.મી.ના ા.૪૦૮૦૫/- લેખ ે  લોટની કુલ ઓફર  
ા.૬,૫૧,૨૪,૭૮૦/- ગ્રાહય રાખવામા ંઆવલે છે. 

અન ુન.ં૬ ના ટે  ડરરે ભાયલી ટી.પી.  કીમ ન.ં૪ ના ફાયનલ  લોટ ન.ં૧૨૬ ની ૯૫૦ ચો.મી. માટે 
પ્રિત ચો.મી.ના ા.૩૬,૮૪૫/- ની તિળયાની િકંમત સામ ે ા.૩૬૮૫૦/- ની ઓફર કરેલ છે.  

અન ુન.ં૯ ના ટે  ડરરે ભાયલી ટી.પી.  કીમ ન.ં૧ ના ફાયનલ  લોટ ન.ં૧૦૭ ની ૧૮૫૭ ચો.મી. માટે 
પ્રિત ચો.મી.ના ા.૩૫૪૪૨/- ની તિળયાની િકંમત સામ ે ા.૩૫૪૪૪/- ની ઓફર કરેલ છે. 

અન ુન.ં૨૪ ના ટે  ડરરે ભાયલી ટી.પી.  કીમ ન.ં૪ ના ફાયનલ  લોટ ન.ં૮૩ ની ૪૫૪ ચો.મી. માટે 
પ્રિત ચો.મી.ના ા.૩૪૮૦૭/- ની તિળયાની િકંમત સામ ે ા.૩૫૦૨૨.૦૨/- ની ઓફર કરેલ છે. 

આમ અન ુન.ં૬, ૯ અને ૨૪ ના ટે  ડરરો ઘ્ વારા  ત ે  લોટ માટે સીંગલ ટે  ડર મળેલ છે. વડુા ઘ્ વારા 
 લોટોના ટે  ડર કમ હરાજીથી િનકાલ કરવા અંગે અગાઉ પ્રથમ વખત તા.૧૨/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ તથા 
બીજી વખત તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ ટે  ડરીંગ પ્રિક્રયા કરેલ છે. બનં ેવખતની ટે  ડરીંગ પ્રિક્રયામા ંસદરહુ ં
 લોટોનો િનકાલ માટે ટે  ડર કોપીમા ંસમાવશે કરવામા ંઆવલે છે. આમ, આ  લોટોના િનકાલ માટે આ ત્રીજો 
પ્રય  ન છે.   બાબત ેતા.૧૦/૦૫/૨૦૧૭ ની  વડુા બોડર્ બઠેક ન.ં૨૩૨ મા ંઅઘ્ યક્ષ  થાનના મઘુ્ દા ન.ં૨ ના 
ઠરાવ ક્રમાક : (૨૪૨૭) મા ંઠરા  યા મજુબ ત્રીજા તથા  યારબાદના પ્રય  નમા ં૫ણ જો સીંગલ ટે  ડર મળે તો 
તનેી ઓફર ગ્રાહય રાખવા ઠરાવવામા ંઆવલે છે. 

ઉકત ઠરાવની જોગવાઇન ેઘ્ યાન ેલઇ અન ુન.ં૬ ના ટે  ડરની ભાયલી ટી.પી.સ ્ કીમ ન.ં૪ ના ફાયનલ 
 લોટ ન.ં૧૨૬ ની ૯૫૦ ચો.મી.ના પ્રિત ચો.મી.ના ા.૩૬૮૫૦/- લખે ે  લોટની કુલ ા.૩,૫૦,૦૭,૫૦૦/- ની 
ઓફર ગ્રાહય રાખવામા ંઆવલે છે. 

અન ુન.ં૯ ના ટે  ડરરે ભાયલી ટી.પી.  કીમ ન.ં૧ ના ફાયનલ  લોટ ન.ં૧૦૭ ની ૧૮૫૭ ચો.મી. ના 
પ્રિત ચો.મી.ના ા.૩૫,૪૪૪/- લખે ે  લોટની કુલ ા.૬,૫૮,૧૯,૫૦૮/- ની ઓફર ગ્રાહય રાખવામા ંઆવલે છે. 



ÏíÅô ÏëÄ» Ìï.233 ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ                              ÍâÌ Ìï. 25 
Èâ.12-09-2017 
 

અન ુન.ં૨૪ ના ટે  ડરરે ભાયલી ટી.પી.  કીમ ન.ં૪ ના ફાયનલ  લોટ ન.ં૮૩ ની ૪૫૪ ચો.મી. ના  
પ્રિત ચો.મી.ના ા.૩૫૦૨૨.૦૨ લખે ે  લોટની કુલ ા.૧,૫૮,૯૯,૯૯૭.૦૮ i.e. ા.૧,૫૯,૦૦,૦૦૦/- ની ઓફર 
ગ્રાહય રાખવામા ંઆવલે છે.  

પત્રકના અન ુન.ં૧૨ થી ૧૪ ટે  ડરરોની ભાયલી ટી.પી.  કીમ ન.ં૧ ના ફાયનલ  લોટ ન.ં૧૧૮ ની 
૫૬૦૧ ચો.મી. તથા અન ુન.ં૧૭ થી ૨૦ ના ટે  ડરરોના ંભાયલી ટી.પી.  કીમ ન.ં૨ ના ફાયનલ  લોટ ન.ં૧૧૭ 
ની  ૧૫૨૧ ચો.મી. જમીન માટેના ટે  ડરરોએ સદરહુ ં  લોટોની હરાજી તા.૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ કરવા માટે 
અસમંતી દશાર્વતા સદરહુ ં  લોટોની તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ ૧૬ : ૩૦ કલાકે હરાજી રાખવામા ંઆવલે. 
મા ં ભાયલી ટી.પી.  કીમના ફા.  લોટ ન.ં૧૧૮ ની ૫૬૦૧ ચો.મી. માટે અનકુ્રમ ન.ં૧૪ ના ફો  યુર્ન 

કોપ રેશનના વ.ક. ી ઇ રભાઇ ગાડાલાલ સથુારએ રુા.૩૮૯૫૦/-ની મહ  તમ બોલી બોલતા ૫૬૦૧ 
ચો.મી.ના રુા. ૩૮૯૫૦/- લખ ે  રુા.૨૧,૮૧,૫૮,૯૫૦/- ની ઓફર ગ્રાહય રાખવામા ં આવેલ છે. તમેજ  
ભાયલી ટી.પી ન.ં૨ ના એફ.પી.ન.ં ૧૧૭ ની ૧૫૨૧ ચો.મી. માટે મહ  તમ બોલી બોલનાર અનકુ્રમ ન.ં૨૦ ના 
ી મીરુત.એન.પટેલ ની મહ  તમ ઓફર રુા.૫૦૩૫૧/- મજુંર કરી  લોટની કુલ ઓફર રુા.૭,૬૫,૮૩,૮૭૧/- 

ગ્રાહય રાખવામા ંઆવલે.  
ઉપરોકત િવગત ે િવિવઘ નગર રચના યોજના હઠેળ સપં્રા  ત થયલે  લોટોના ટે  ડર કમ હરાજીથી 

િનકાલ કરવા માટે કરેલ કાયર્વાહી અંગે ચચાર્ િવચારણા કરી નીચ ેમજુબ ઠરાવવામા ંઆ  યુ.ં  
ÄÓâÕ »ýÑâï» (2448)ð સ  તામડંળન ેિવિવઘ નગર રચના યોજના હઠેળ સપં્રા  ત થયેલ મો  ભાયલી, સવેાસી 
તથા પાદરાના  લોટોનો ટે  ડર કમ હરાજી ઘ્ વારા િનકાલ કરવા અંગે થયેલ કાયર્વાહીન ેસવાર્નમુત ેબહાલી 
આ૫વામા ંઆપી નીચ ેદશાર્વલે ઓફર આ૫નાર ટે  ડરરોન ે  લોટફાળવણી કરવા સવાર્નમુત ેઠરાવવામા ંઆ  ય ુ
તમેજ આ અંગેની આગની કાયર્વાહી કરવાની સ  તા મખુ્ યકારોબારી અિઘકારી ી, વડુાન ે સપુ્રત કરવામા ં
આવી.  
 

અ .ુ 
નબંર 

ટ ડોર  ુનામ / સરના ુ ં 
અને કો ટáક નબંર 

ટ .પી. 
ક મ ુ ં
નામ 

ફાયનલ લોટ 
નબંર એર યા  

હ  ુ

તળ યાની 
રકમ 

િત ચો.મી. 

હરા મા ંટ  ડરર ઓફર કરલ રકમ  

િત 
ચો.મી.  

ાહય રાખેલ 
ભાવ  

 લોટની ુલ 

 રકમ  

૧ એમ. ક. સી. ઇ  ા  કચર લી.ના વ.કતા 
બાભનીયા પારસ ુમાર રમેશભાઇ  

વેમાલી-૧ ૧૭ 

૩૬૧ ચો.મી.  
રહણાકં 40,618.00 40,626.00  40,626.00 1,46,65,986.00 

૨ ી મહ  ્ ુ  સમીર રમેશચં  તથા અ  ય  વેમાલી-૧ ૧૨૧ 

૧૩૨૮ ચો.મી.  
વા ણજય  38,255.00 38,355.00   39,000.00 5,17,92,000.00 

૩ ી અસરાની રા શ ઘા મુલ તથા અ  ય  ભાયલી-૪  ૧૨૬ 

૯૫૦ ચો.મી.  
વા ણજય  36,845.00 36,850.00   36,850.00 3,50,07,500.00 

૪ મા િત એ  ટર ાઇઝના  
વ.ક.પટલ ઠાકોરભાઇ છગનભાઇ િવ.  

પાદરા-૨ ૬૯ 

૧૩૫૪ચો.મી.  
 થા. 
વા ણજય  

29,736.00 29,740.00  29,740.00 4,02,67,960.00 

૫ ી  ઇ  ા  કચર ( ચુીત ભગીદાર 
પેઢ ) ના ભાગીદાર ી   પેસલ કસ 
ા.લી.ના ડ રકટર ી પારલીયા 

ઘવલ ુમાર હષકા  તભાઇ  

ભાયલી-૧ ૧૦૭ 

૧૮૫૭ચો.મી.  
રહણાકં 35,442.00 35,444.00  35,444.00 6,58,19,508.00 

૬ ી દપ ુમાર તારાચદં િમ  તલ ભાયલી-૧ ૧૧૫ 

૩૪૯૯ ચો.મી.  
રહણાકં 40,203.00 40,218.00  40,218.00 14,07,22,782.00 

૭ ફો  નુ કોપ રશન ના 
વ.ક. ી ઇ રભાઇ ગાડાલાલ થુાર  

એ-૧/૧, િવ લેશ બગંલો, નમદા નગર  
રોડ, ગોરવા, વડોદરા 

ભાયલી-૧ ૧૧૮ 

૫૬૦૧ ચો.મી.  
વા ણજય  38,404.00 38,410.00  38,950.00 21,81,58,950.00

૮ કાબીલ બ ડડકોન સો શુન ા.લી.  
વ.ક. ી િવ મ ક. રાવલ 

 ૧, િશવાં  ુબગંલોક, અ ુન હાઇટસ, 

વાસના રોડ, વડોદરા  

ભાયલી-૧ ૧૨૪ 

૪૯૭૭ ચો.મી. 
રહણાકં 39,185.00 39,485.00  39,485.00 19,65,16,845.00 

૯ ી મી ુત એન. પટલ  

૧૧૦, ૧૧૧, સતંોષીનગર, િનઝામ રુા, 
વડોદારા. 

ભાયલી-૨ ૧૧૭ 

૧૫૨૧ ચો.મી  
વા ણજય  40,541.00 41,157.13  50351.00 7,65,83,871.00

૧૦ વીઝન ઇ  ા ના ભાગીદાર  
ી પટલ િવજયભાઇ બા ભુાઇ 

એ-૧/૧, િવ લેશ બગંલો, નમદા નગર  
રોડ, ગોરવા, વડોદરા 

ભાયલી-૨ ૧૦૭ 

૧૫૯૬ ચો.મી  
વા ણજય  40,768.00 40,780.00  40,805.00 6,51,24,780.00 
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૧૧ ી ક  યપ ભાગવરાય પડંયા   ભાયલી-૪ ૮૩ 

૪૫૪ ચો.મી  
રહણાક  34,807.00 35,022.02  35,022.02 ૧,૫૯,૦૦,૦૦૦.૦૦  
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અ  ય   થાનેથી 

મઘુ્ દા નબંર (૪) : કારેલીબાગ ખાતે આવેલ વડુા ભવન િબ ડીંગમાનંા વડુા હ તકના ંખાલી પડેલ ચોથો, 
પાચંમો અને છ ો માળ વેચાણ/ભાડેથી આપવા બાબત.    

કારેલીબાગ ખાતે નાગરવાડા ટી.પી. ન.ં ૯ ના એફ.પી. ન.ં ૧ પૈકીની ૨૬૫૩ ચો.મી. જમીનમા ં

વડુા વારા “વડુા ભવન” િબ ડીંગનુ ં િનમાર્ણ કરવામા ંઆવેલ. મા ંબેઝમે ટ તથા ગ્રાઉ ડ લોર પર 

ફક્ત પાિકર્ંગની સિુવધા રાખવામા ંઆવેલ છે. યારે પ્રથમ થી નવમા ંમાળ ઉપર ઓિફસો બનાવેલ છે. 

તે પૈકી પ્રથમ તથા બીજા માળ ઉપર વડુાની કચેરી કાયર્રત છે. સદર િબ ડીંગનો ત્રીજો માળ 

આિકર્ઓલોજીકલ સવેર્ ઓફ ઈ ડીયાને, સાતમો માળ મે. અમસા હો ડીંગ પ્રા. લી. ને, આઠમો માળ મે. 

સયાજી ગ્રીન માબર્લ પ્રા. લી. ને તથા નવમો માળ મે. સમુન માબર્લ પ્રા. લી. ને વેચાણ થી વષર્ ૨૦૦૭ 

દર યાન આપવામા ંઆવેલ છે. યારે ચોથો-પાચંમો અને છ ો માળ ભારત સરકાર હ તકની અધર્ 

સરકારી સં થા    “પાવરગ્રીડ કોપ રેશન ઓફ ઈ ડીયા” ને ભાડેથી આપવામા ંઆવેલ.  વેમાલી ખાતે 

તેઓની ઓિફસો માટે નવા મકાનનુ ંબાધંકામ કરવામા ંઆવતા ઉપરોક્ત ત્રણે માળો ઓક્ટોબર/નવે બર 

૨૦૧૫ મા ંખાલી કરવામા ંઆવેલ છે.  

ઉપરોક્ત ત્રણે માળો વેચાણથી/ભાડેથી આપવા બાબતનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૨૬ તા. 

૧૦/૦૩/૨૦૧૬ મા ંરજુ કરવામા ંઆવતા, તેમા ંથયેલ ઠરાવ ન.ં ૨૨૯૭ થી ઠરા યા અનસુાર ખાલી 

પડેલ ત્રણે માળો . ૧,૬૩,૮૨૦/- ( . ૨૬૧.૨૮ પ્રિત ચો. મી.) થી ભાડે આપવાનો સવાર્નમુતે િનણર્ય 

થયેલ. વડુા વારા અવાર-નવાર વતર્માન પત્રમા ંતથા એફ.એમ રેડીઓ પર જાહરેાત કરવા છતા, 

ઉપરોક્ત એક પણ માળ ભાડે મેળવવા માટે માગંણી વડુાને મળેલ ન હતી.  

તેથી ઉપરોક્ત ત્રણે માળો પૈકી એક માળ સભુાનપરુા ખાતે વડુાની માલીકીના ં “વડુા એવ ય”ુ મા ં

નગર રચના અિધકારી ીઓની બેસતી બે ઓિફસો તથા સરકાર ી વારા િનયિુક્ત પામેલ ફાયર 

ઓિફસર ી અને તેના ટાફ માટે જગ્યા ફાળવવા બાબતનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૩૨ તા. 

૧૦/૦૫/૨૦૧૭ મા ંરજુ કરવામા ંઆવતા, તેમા ંથયેલ ઠરાવ ન.ં ૨૪૨૨ થી ઠરા યા અનસુાર ખાલી 

પડેલ ત્રણે માળો પૈકી એક માળ નગર રચના અિધકારી ીની બે કચેરી તથા ફાયર ઓિફસરને એક માળ 

ફાળવવાનો તેમજ વડુા એવ ય ુ િબ ડીંગના ંપ્રથમ માળ પર આવેલ બ ે નગર રચના અિધકારી ીની 

કચેરી વાળી ઓિફસોનુ ં વેચાણ કરવાનુ ં સવાર્નમુતે િનણર્ય થયેલ છે. થી બે નગર રચના 

અિધકારી ીઓને તથા ફાયર ઓિફસરને એક માળ ફાળવવાની કાયર્વાહી હઠેળ છે.  

આ ઉપરાતં બાકી રહતેા બે માળ માટે નીચે મજુબની િવગતો/ માગંણી આવેલ છે.   

(૧) વડુાની કામગીરીના ં પ્રમાણમા ં ટાફ ઘણોજ ઓછો હોય, સરકાર ીમા ં જ રીયાત મજુબના ટાફની 

ફાળવણી કરવા માટે અતે્રથી િવનતંી કરવામા ંઆવેલ છે. ભિવ યમા ંઆ ટાફ ફાળવવામા ંઆવેથી, વડુા 

ભવન િબ ડીંગમાનંા ંપ્રથમ અને બીજા માળ પરની જગ્યા ઘણી જ ઓછી પડે તેમ છે. થી વડુાની 

વહીવટી કામગીરી માટે એક માળ વડુા માટે ઉપલ ધ રાખવો જ જ રી છે.  

(૨) વેચાણથી ખરીદીને ત્રીજા માળે બેસતા “આિકર્ઓલોજીકલ સવેર્ ઓફ ઈ ડીયા” વારા તેમના પત્રાકં ન.ં 

૨૯/૩/૨૦૧૪-૧૫- એડમીન- ટોર/ ૪૭૨ તા. ૨૪-૦૮-૨૦૧૭ થી ચોથો માળ ખરીદવા પનુ: માગંણી 

કરેલ છે. તો વડુા વારા સરકાર મા ય વે યઅુર પાસે કરાવેલ અપસેટ િકંમત . ૨,૩૫,૦૦,૦૦૦/- થી 

“આિકર્ઓલોજીકલ સવેર્ ઓફ ઈ ડીયા” ને વેચાણથી આપવો કે કેમ?  

(૩)  સરદાર પટેલ લોક પ્રસાશન સં થા ( પીપા) વારા તેમની સં થાનુ ંવડોદરા ખાતેનુ ં જુન ુ િબ ડીંગ 

ડીમોલીશ કરી દીધેલ છે. અને તેઓના બોડર્ વારા લેવાયેલ િનણર્ય મજુબ નવા િબ ડીંગનુ ંબાધંકામ 
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હાલ કરવાનુ ંરહતે ુન હોય તેના બાધંકામની કામગીરી બધં કરેલ છે. થી સદર કચેરી છે લા બે વષર્થી 

જી લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવન કે પસ, વડોદરા ના હો ટેલ િબ ડીંગમા ં કાયર્રત છે અને માચર્-

૨૦૧૭મા ંસમય મયાર્દા પણુર્ થયેલ હોય તે થળ ખાલી કરવાનુ ંરહતે ુહોય, વડુા ભવન િબ ડીંગનો 

ચોથો,પાચંમો અને છ ા માળ પૈકી બે માળ પ્રાદેિશક તાલીમ કે દ્ર, વડોદરાને ઉપલ ધ કરાવવા માટેની 

તેઓની તા. ૧૫/૦૭/૨૦૧૭ ની માગંણી, શહરેી િવકાસ અને શહરેી હુ િનમાર્ણ િવભાગને કરવામા ં

આવતા, શહરેી િવકાસ અને શહરેી હુ િનમાર્ણ િવભાગ વારા તેમના તા. ૧૯/૦૮/૨૦૧૭ ના પત્ર 

વારા અતે્ર િનયમોનુસંારની કાયર્વાહી કરવા અતે્ર જણાવેલ છે.  

આમ ઉપર જણા યા મજુબ ત્રણ માળ પૈકી એક માળ સભુાનપરુા ખાતેના નગર રચના 

અિધકારી ીઓ તથા ફાયર ઓિફસર માટે ફાળવેલ હોય, બાકી બે માળ માટે ઉપરોક્ત મુ ા (૧) થી (૩) 

વ ચે ફાળવણી બાબતનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠકના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ રજુ થતા ચચાર્ િવચારણા ના 

અંતે તેને ગ્રા  રાખી, સવાર્નમુતે નીચ ેમજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ   

 
ÄÓâÕ »ýÑâï» (2449)ð   

(૧) ત્રણ માળ પૈકી (ચોથા માળ િસવાયનો) એક માળ સભુાનપરુા ખાતે વડુાની માલીકીના ં “વડુા 

એવ ય”ુ મા ંનગર રચના અિધકારી ીઓની બેસતી બે ઓિફસો તથા સરકાર ી વારા િનયિુક્ત 

પામેલ ફાયર ઓિફસર ી અને તેના ટાફ માટે જગ્યા ફાળવવાના અગાઉની વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં 

૨૩૨ તા. ૧૦/૦૫/૨૦૧૭ મા ંઠરાવ ન.ં ૨૪૨૨ ને સવાર્નમુતે બહાલી આપવામા ંઆવી. 

(૨) ભિવ યમા ંસરકાર ીમાથંી વડુાને માગંણી કયાર્ અનુસંાર ટાફ ફાળ યેથી, બીજા માળ પરની જગ્યા 

ઘણીજ ઓછી પડે તેમ હોય, ત્રણ માળ પૈકીના (ચોથા માળ િસવાયનો) એક માળ વડુાના ટાફ માટે 

ફાળવવાનુ ંસવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  

(૩)  બાકી રહતેા બે માળ પૈકીનો એક માળ “આિકર્ઓલોજીકલ સવેર્ ઓફ ઈ ડીયા”ને, તેમના પત્રાકં ન.ં 

૨૯/૩/૨૦૧૪-૧૫- એડમીન- ટોર/ ૪૭૨ તા. ૨૪-૦૮-૨૦૧૭ ની માગંણી અનસુાર વડુા ભવનમા ં

ચોથો માળ, સરકાર મા ય વે યઅુરે નક્કી કરી આપેલ અપસેટ િકંમત . ૨,૩૫,૦૦,૦૦૦/- થી 

વેચાણ આપવાનુ ંસવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  

ઉપરોક્ત (૧) થી (૩) અંગે આગળ કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહી કરવાની સ ા મખુ્ય 

કારોબારી અિધકારી ીને સવાર્નમુતે સપુ્રત કરવામા ંઆવી. 
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અ  ય   થાનેથી 

મઘુ્ દા નબંર (૫) : ÕÅâëÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ ãÕsÈâÓÑâï áâÕëÔ  Ì½Ó Ó¿Ìâ  ÒâëÁÌâáâëÌâ  ÈÉâ  ánÒ 
ÓsÈâáâëÌâ  ÑënÃëÌnÖ Ìä  »âÑ½äÓä  áï½ë ÕëÑâÔä, ÐâÒÔä, ÖëÕâÖä  ÈÉâ éïÅëÓâ ¼âÈë 
»âÍëôÃ ÓíÅÌâ ÑënÃÌnÖ éÍÓâïÈ ánÒ ÑënÃëÌnÖÌâ ÑïÁçÓ ÉÒëÔ »âÑ½äÓä  ÈÉâ Èë áï½ë 
ÉÒëÔ ¼¿ôÌä ÏÚâÔä áâÍÕâ ÏâÏÈ.  

 
ÕÅâëÊÓâ  ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ DÕâÓâ ÅëÕÔâëÍÑënÃÌâ  »âÑâë áïÈ½ôÈ ÖÓ»âÓÙä DÕâÓâ Áë Ì½Ó Ó¿Ìâ  

ÒâëÁÌâáâë  ÑïÁçÓ  »ÓëÔ / ÍýâÓïÐä» ÑïÁçÓ ÉÒëÔ áÉÕâ Èâë Å÷âÎÃ sÃëÁë ÑïÁçÓ ÉÒëÔ Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâáâëÌâ  
áÑÔä»ÓÇÌä  »âÑ½äÓä  »ÓÕâÑâï áâÕä ÓÚëÔ  Àë. ÁëÑâï ÑâëÃâÐâ½Ìä Ì½ÓÓ¿Ìâ ÒâëÁÌâáâëÑâï  Ãä.Íä.Ìâ  ÓsÈâÌë  
»âÍëôÃÌâ  ÓsÈâ »ÓÕâÌä  »âÑ½äÓä  ÍçÇô  ÉÒëÔ áÉÕâ ÍçÇô ÉÕâ áâÕä  ÓÚëÔ  Àë. ÕçÅâ DÕâÓâ  Ì½Ó Ó¿Ìâ  
ÒâëÁÌâáâëÑâï  áÑÔä»ÓÇÌä »âÑ½äÓä Õwâô 2008 Éä ×# »ÓÕâÑâï  áâÕëÔ ÚÈä. ÁëÑâï ×#áâÈÌâ ÈÏ»»âÑâï 
ÕëÑâÔä Ãä.Íä.-1,  ÏäÔ Ãä.Íä.-1, ÐâÒÔä Ãä.Íä.-1 Ñâï ÓâëÅÌâ ÍÂë×Ìâë ÑëÛÕä  »âÑ½äÓä  ×#  »ÓëÔ  
ÚÈä.tÒâÓÏâÊ ÈÏ»»âÕâÓ ÑïÁçÓ ÉÒëÔ ÊÓë» Ì½Ó Ó¿Ìâ ÒâëÁÌâáâë ÁëÕä »ë ÖëÕâÖä Ãä.Íä.-1, ÐâÒÔä Ãä.Íä.-2, 
ÐâÒÔä Ãä.Íä.-3, ÐâÒÔä Ãä.Íä.-4, ÖëÕâÖä-¼âÌÍçÓ Ãä.Íä.-1, ¼âÌÍçÓ-áï»âëÅäÒâ Ãä.Íä.-2 Ìä »âÑ½äÓä 
»ÓÕâÑâï áâÕëÔ. ÁÒâÓë ÚâÔÑâï Å÷âÎÃ sÃëÁë ÑïÁçÓ ÉÒëÔ Ì½Ó Ó¿Ìâ  ÒâëÁÌâ ÖëÕâÖä Ãä.Íä.-2 áÌë ÖëÕâÖä Ãä.Íä.-
3 Ìâ ÓâëÅÌä »âÑ½äÓä  Íý½Èä/ÍçÇô ÉÒëÔ Àë. ÕçÅâ DÕâÓâ áÑÔä»ÓÇÌâ Ðâ½#Íë ÕëÑâÔä ¼âÈë ÈÉâ ÖëÕâÖä-ÐâÒÔä 
¼âÈë Å÷ëÌëÁÌä »âÑ½äÓä ÍÇ ¿âÔç Àë. ÁëÑâï ×#áâÈÌâ ÈÏ»»âÑâï Áë Ãä.Íä. s»äÑâëÑâï ÓâëÅÌä »âÑ½äÓä ÍçÇô »ÓëÔ ÈëÑâï 
ÓâëÅÌä ÖâæÅÑâï Å÷ëÌëÁÌä »âÑ½äÓä ×# »ÓëÔ Àë. ÁëÌâ »âÓÇë ÓâëÅÌä ÖÍâÃäÌë Ìç»×âÌ ÉÒëÔ, áâ éÍÓâïÈ éïÅëÓâ ¼âÈë 
ÕçÅâ DÕâÓâ Å÷ëÌëÁÌä »âÑ½äÓä »ÓÕâÑâï áâÕëÔ ÈëÑâï ÍÇ ÑçKÒ ÓâëÅÌä ÖÍâÃä ÅëÑëÁ ÉÒëÔ áÌë ¿âëÑâÖâ ÊÓmÒâÌ 
ÕÓÖâÊÑâï áâ ÓâëÅ ÕËç ÅëÑëÁ ÉâÒ ÈëÑ ÚÈí. Èë ÖïÁâë½âëÑâï  áâÕâ  ÓâëÅâëÌâ  ÑënÃëÌnÖÌä  »âÑ½äÓä  »ÓâÕÕâ  áï½ëÌâë 
ÑçDÊâë ÕçÅâ ÏâëÅôÏëÄ» Ìï.227 ÑçDÊâÌï. 25 ÑçÁÏ ÓÁç »ÓâÈâ (Èâ.28/06/2016) ÈëÌâ ÄÓâÕ »ýÑâï» 2330 Ñâï 
ÑÛëÔ ÑïÁçÓä ÑçÁÏ áâëÌÔâæÌ ÃënÅÓ áâëÎÓâë Ñï½âÕä æÁâÓÊâÓ Ì»»ä »ÓÕâÑâï áâÕëÔ. ÁëÑâï ÐâÒÔä ¼âÈë 24 Ñä. 
ÑçKÒÓâëÅ ÍÓ Ìâ¼ÕâÑâï áâÕëÔ Å÷ëÌëÁ ÔâæÌÌâ »âÓÇë, ÐâÒÔä Ãä.Íä.3 Ñâï »ëÌâÔ ÍÚëÔâÌâ ÓíÅÑâï  Å÷ëÌëÁÔâæÌ 
Ìâ¼ÕâÌâ »âÓÇë ÓíÅ ÅëÑëÁ ÉÒëÔ, ÈÉâ éïÅëÓâ, ½íÓÕâ ÑçKÒ Ñâ½ô áÌë ÕëÑâÔä ¼âÈë ÁçÌä Ãä.Íä.1 Ñâï Å÷ëÌëÁ ÔâæÌ 
Ìâ¼ÕâÌâ »âÓÇë ÓâëÅ ÅëÑëÁ ÉÒëÔ, ÁëÑâï á½âé ÏÌâÕëÔ ÖâìÍýÉÑ Ãä.Íä.s»äÑÑâï ÓâëÅÌä ÍÚâëÛâæ ÌâÌä ÚâëÕâÉä 
ÚâÔÑâï Ãä.Íä. s»äÑÑâï Óâ¼ÕâÑâï áâÕÈä ÍÚâëÛâæ ÑçÁÏ ÓâëÅ ÍÚëâÛâ »Óä ÈëÑâï Óä»âÍëôÃI½ / ÑënÃëÌnÖÌä »âÑ½äÓä 
Ìä¿ë ÁÇâvÒâ ÑçÁÏ »ÓâÕëÔ Àë.  

Sr 
No. Name of Work 

Sanction Amt 
in Borad 

Meeting (Rs. 
In Lakhs) 

Board Reso. No. 
Meeting No. 

Tender 
Cost 

(Rs. In 
Lakhs) 

Payment 
Done 

(Rs. In 
Lakhs) 

Saving/ 
Excess 
(-)(Rs. 

In 
Lakhs) 

Remaining 
Tentive 

Payment (Rs. 
In Lakhs) 

1 

Construction of remaining carpet 
roads from nilamber bellismo of 
bhayli TP scheme No 1 to akshar 
pavillion to priya talkies at vadodara 
(D.W.O. No 1) 

235.00 
2373  

 229(5) 
Dtd.20-10-16  

218.27 211.47 6.79 -  

2 

Repairing of Damaged carpet road 
due to laying of drainage line from 
reliance petrol pump near petrofills to 
gorva canal station (D.W.O. No 2) 

155.00 
 2373  
229(5) 

Dtd.20-10-16  
143.08 141.01 2.07  - 

3 
Providing & Laying vitrified tiles 
flooring of VUDA office at 
Karelibaug vadodara (D.W.O. No 3) 

19.92 

2303/ 2403  
226(20)/231(12) 
Dtd.10-03-16/ 

30-03-17 

16.34 18.99 -2.65 

(Excess  
Approved vide 
Resolution No. 
2403) 

4 
Widening,Strengthening and repairing 
carpet road for vemali TP Scheme No 
1 at Vemali (D.W.O. No 4) 

684.00 
2373  

 229(5) 
Dtd.20-10-16  

634.24 484.23 80.01 To Pay 
70 

5 

Repairing of Damaged carpet road 
due to laying of drainage line from 
VMSS limit near Vasna Bhayali 
village gate(D.W.O. No 5) 

292.00 
 2373  
229(5) 

Dtd.20-10-16  
270.72 265.92 4.8  - 

6 

Repairing of Damaged Carpet road 
due to laying of drainge line of 
Bhayali T.P Scheme No. 3(Bhayali) 
(D.W.O. No 6) 

103.00 

2373/ 2403  
229(5)/231(12) 
Dtd.20-10-16/ 

30-03-17 

92.85 93.45 -0.60 

(Excess  
Approved vide 
Resolution No. 
2403) 

7 
Carpet road from Bhayali TP scheme 
No 3 to Towards non TP side of RRZ 
at Bhayali(D.W.O. No 7) 

20.00 
2373  

229(5) 
Dtd.20-10-16 

17.66 17.57 0.09  - 
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8 
Repairing of Existing carpet road due 
to laying of drainage line in Bhayali 
TP 1 (D.W.O No.09) 

516.00 

2389/ 2403  
230(05)/231(12) 
Dtd.09-12-16/ 

30-03-17 

478.82 426.46 - 

To Pay 60 
(7.18 Lakh 
Excess  
Approved vide 
Resolution No. 
2403) 

9 
Repairing of Existing carpet road due 
to laying of drinage line in bhayali TP 
no 2( D.W.O. No 10) 

491.00 

2389/ 2403  
230(05)/231(12) 
Dtd.09-12-16/ 

30-03-17 

455.99 446.63 - 

To Pay 50 
(39.01 Lakh 
Excess  
Approved vide 
Resolution No. 
2403) 

10 
Repairing of Existing carpet road due 
to laying of drainage line in Bhyali 
TP scheme no  4 (D.W.O No 11) 

726.00 
2389 

 230(5) 
Dtd.09-12-16  

674.35 547.39 36.96 To Pay  
90 

11 
Repairing of existing carpet road due 
to laying of drainange line in Bhayali 
TP scheme No 03 (D.W. No 12) 

622.00 
2389 

 230(5) 
Dtd.09-12-16  

577.27 436.11 31.16 To Pay  
110 

12 
Maintance Work various road of 
Sevasi T.P. Scheme No. 1 and No.2 at 
Vadodara( D.W.O No.13) 

113.04 
 2403 

231(12) 
Dtd.30-03-17  

106.18 105.97 0.21 -  

13 
Cleaning grabbing,levelling and earth 
filling work TP Scheme 3 Bhyali 
(D.W.O.No 14) 

3.43 
 2403 

231(12) 
Dtd.30-03-17  

3.34 3.27 0.07 - 

14 Construction of Cartpet Road at 
Sevasi TP Scheme No 2 (Original) 755.91 

2247/ 2402  
224(15)/231(11) 
Dtd.03-06-15/ 

30-03-17 

755.91 732.55 23.36 - 

15 Providing & Laying paver block at 
vuda office at karelibaug vadodara. 4.99 

2303 
226(20) 

Dtd.10-03-16 
4.95 4.88 0.07 - 

 

éÍÓâë»È ãÕ½Èâë ÁâëÈâ Å÷ëÌëÁ ÔâæÌÌâ »âÓÇë ÓsÈâáí ÅëÑëÁ ÉÕâÌä vÒâÍ» ÍýÑâÇÑâï 
ÎÓäÒâÊâë áâÕëÔ ÚÈä, Èë ÈëÑÁ ánÒ éÍÓ ÃëÏÔÑâï ÁÇâÕëÔ ÑÓâÑÈÌâ/Ãä.Íä. s»äÑÌâ ÌÕâ »âÑíÌë ÕçÅâ ÏíÅô 
ÏëÄ»Ñâï ÁÇâÕëÔ »âÓÇíÖÓ, ÑïÁçÓ »ÓëÔ »âÑí, éÍÓâë»È Ê×âôÕëÔ ãÕ½Èíáë »ÓâÕÕä ÍÅë ÈëÑ ÚâëÕâÌâ »âÓÇë, 
»âÑ½äÓä æÁâÓÊâÓ ÍâÖë ×# »ÓâÕëÔ áÌë ÍèÇô ÉÒëÔ Àë. ÁëÉä »ýÑ Ìï. 1 Éä 15 ÑçÁÏ »ÓâÕëÔ »âÑ½äÓäÌë 
ÏÚâÔä áâÍÕâ ÈÉâ Èë áï½ë ÉÒëÔ/ÉÌâÓ ¼¿ôÌä ÑïÁçÓä áï½ëÌâë ÑçDÊâë ÕçÅâ ÏâëÅôÌâ ÖÑxâ ÓÁç ÉÈâ ¿¿âô 
ãÕ¿âÓÇâ Ìâ áïÈë ÖÕâôÌçÑÈë Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç.   

 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2450)ð  éÍÓâë»È ÃëÏÔÑâï Ê×âôÕëÔ ãÕ½Èí áÌçÖâÓÌâ »ýÑ Ìï. 1 Éä 15 ÑçÁÏ »ÓâÕëÔ »âÑíÌä 
»âÑ½äÓäÌë ÏÚâÔä áâÍÕâÑâï áâÕä ÈÉâ Èë áï½ë ÉÒëÔ/ÉÌâÓ ¼¿ôÌë ÖÕâôÌçÑÈë ÑïÁçÓä áâÍÕâÌçï ÖÕâôÌçÑÈë 
ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç.   

áâ áï½ë áâ½Û »ÓÕâÌä ÉÈä ÖËÛä »âÒôÕâÚä »ÓÕâÌä ÖtÈâ ÑçKÒ »âÓíÏâÓä áãË»âÓä—äÌë 
ÖÕâôÌçÑÈë ÖçÍýÈ »ÓÕâÑâï áâÕä. 
 

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

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

 


