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ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.13-10-2017 Ìë ×ç»ýÕâÓÌâ ÓíÁ ÏÍíÓÌâ                 

14.30 »Ôâ»ë ÑÛëÔ 234 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 ÍýÑç¼Ùä  
ÕÅíÊÓâ ÁälÔâ Íï¿âÒÈ 
ÕÅíÊÓâ 

ð ÖBÒÙä 

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

ð ÖBÒÙä  

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

ð áâÑïÝäÈ ÖBÒÙä  

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

ð ÖBÒ-Öã¿ÕÙä 
 

   

    áâÁÌä ÏëÄ»Ñâï »íÓÑ ÉÕâÉä »âÒôÖçã¿ ÖâÉëÌâ ãÌÒãÑÈ ÑçDÊâ Ìï.1 Éä 7 ÈÉâ áDÒxâ sÉâÌëÉä ÓÁç 

ÉÒëÔ ÑçDÊâ Ìï.1 Éä 10 Ìä  Ìä¿ë ÍýÑâÇëÌä »âÒôÕâÚä ÚâÉ ËÓÕâÑâï áâÕä.  

 

ÑçDÊâ ÌïÏÓ (1) ð  Ö^ââÑïÅÛÌä  Èâ.12/09/2017 Ìä 233 Ñä  ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚäÌë ÏÚâÔä áâÍÕâ    
                         ÏâÏÈ. 
 

Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ12/09/2017 Ìä 233 Ñä ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚä ÌâëïË áÝëÌâ ÍÝ 

Ìï.ÒçÅäáë/ãÑãÃï½/1634/2017 Èâ.25/09/2017 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» (2451) ð  Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ12/09/2017 Ìä 233 Ñä ÏëÄ»Ìä »âÒôÕâÚäÌë ÖÕâôÌçÑÈë ÏÚâÔä 

áâÍÕâÑâï áâÕä. 
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ÑçÊÊâ ÌïÏÓ (2)  ð  ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛ Ìä  Èâ.10/05/2017 Ìä 232 Ñä ÏëÄ»Ñâï  ÔëÕâÒëÔ 

ãÌÇôÒíÌâ áÑÔä»ÓÇ ÏâÏÈ. 
 

ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÌä Èâ.10/05/2017 Ìä 232 Ñä ÏíÅô ÏëÄ»Ñâï ÔëÕâÒëÔâ ãÌÇôÒíÌâ 

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

 

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2452) ð  Ö^ââÑïÅÛÌä  Èâ.10/05/2017 Ìä 232 Ñä ÏëÄ»Ñâï ÉÒëÔ ÄÓâÕíÌä ãÕ½Èí ÍÓ 

ÉÒëÔ áÑÔä»ÓÇÌä »âÒôÕâÚäÌë ÖÕâôÌçÑÈë ÏÚâÔä áâÍÕâÑâï áâÕä.  
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ÑçÊÊâ ÌïÏÓ (3) : મો  બીલ-ચાપડ ખાતે સિુચત નગર રચના યોજના ન.ં૨૭ (બીલ-ચાપડ) 

માટે અિધિનયમની કલમ-૪૧ (૧) હઠેળ પરામશર્ મેળવવા બાબત. 
 
વડોદરા શહરેની િ તીય પનુરાવિતર્ત િવકાસયોજના સરકાર ી ારા જા યઆુરી -૨૦૧૨ 

મા ંમજુંર કરવામા ંઆવેલ  હાલ અમલી છે. સિુચત િવકાસ યોજનામા ં‘વડુા’ના પિ મ ભાગમા ં
સમીયાલા- બીલ ગામન ે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 બનાવવાનુ ં આયોજન હાથ ધરવામા ં આવેલ છે. આ 
િવ તારમાથંી ૪૦.૦ મી. નો રોડ, ૩૦.૦મી. ના બે રોડ તથા ડી.એફ.સી.સી. ની લાઇન પસાર 
થાય છે. આમ આ તમામ ર તાઓની અગ યતાને યાને લેતા નગર રચના યોજના બનાવવી 
ખાસ જ રીયાત છે. વધમુા ંઆ જમીનોની આસપાસમા ંનગર રચના યોજના ન.ં૧ (બીલ) તથા 
નગર રચના યોજના ન.ં૨૧ (સમીયાલા-બીલ) તથા વડોદરા જબંસુર હાઇવે મકુીને નગર રચના 
યોજના ન.ં૫ (સમીયાલા-બીલ-ભાયલી) ની નગર રચના યોજનામા ંઔધોિગક વાિણજય તથા 
રહણેાકં પ્રકારનો િવકાસ થયેલ છે. તથા મખુ્ય વે રહણેાકં વાિણજય પ્રકારનો િવકાસ ઝડપથી 
થઇ રહલે છે. સદર યોજના િવ તારમાથંી મખુ્ય બે રીંગરોડ પસાર થાય છે. ના 
અમલીકરણની જ રીયાતને યાને લઇ નગર રચના યોજના બનાવવી જ રી છે.  

સદર િવ તારમા ં અતે્રથી સવેર્ માપણી કરાવી ન ુ ડી.આઇ.એલ.આર ી વારા 
સટ ફીકેશન કરી રેકડર્ અતે્ર તા.૧૦/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ સપુ્રત કરાયેલ છે. નો કુલ િવ તાર 
અંદા  ૧૧૦૦ હકેટર ટલો થાય છે. ની િવગત નીચે મજુબ છે.  

અ
ન ં

જમીન
ની 

િવગત 

રહણેાકં 
ઝોન 

આર-૧ નો 
કુલ 

િવ તાર 
હકેટરમા ં

રહણેાકં 
ઝોન 

આર-૨ નો 
કુલ 

િવ તાર 
હકેટરમા ં

રહણેાકં 
ઝોન 
આર-૩ 
નો કુલ 
િવ તાર 
હકેટરમા ં

થાિનક 
વાિણજય 
ઝોન 

હકેટરમા ં

નોન 
ઓ નો
ક્ષીયસ 
ઔધોિગ
ક ઝોન 

કેનાલ 
હકેટર
મા ં

નાળીયા/
માગર્ 

હકેટરમા ં

કુલ 
િવ તાર 
ગામતળ 
હકેટરમા ં

પ્રિતબિંધત 
િવ તાર-
૧ 

હકેટરમા ં

ટી.પી. કીમ
નો કુલ 
િવ તાર 
હકેટરમા ં

૧ બીલ ૨૬૫.૮૦ ૨૫૧.૯૫ ૧૨.૬૯ ૭.૫૧ ૪.૫૦ ૨૧.૨૨ ૩૮.૭૩ ૬.૮૩ -- ૬૦૯.૨૩ 

૨ ચાપડ - ૪૨૫.૨૦ -- - - ૮.૭૦ ૧૭.૧૩ ૩.૯૭ ૨૯.૩૭ ૪૮૪.૩૭ 

કુલ િવ તાર ૨૬૫.૮૦ ૬૭૭.૧૫ ૧૨.૬૯ ૭.૫૧ ૪.૫૦ ૨૯.૯૨ ૫૫.૮૬ ૧૦.૮૦ ૨૯.૩૭ ૧૦૯૩.૬૦
 

ઉપરોકત િવગતે સિુચત નગર રચના યોજના ન.ં૨૭ (બીલ-ચાપડ) નો હદ િવ તાર 
નક્કી કરવા ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ-૪૧(૧) 
હઠેળ મખુ્ય નગર િનયોજક ીનો પરામશર્ મેળવવાની દરખા ત કરવા તથા સદર યોજનામા ં
સમાિવ ટ થતી પ્રિતબિંધત િવ તાર-૧ ની જમીનમા ંથયેલ કંટુર સવેર્ના આધારે ડુબાણમા ંન 
જતી હોઈ તેવી જમીનોને રહણેાકં ઝોન આર-૩ મા ંકાયદાની કલમ-૧૯ હઠેળ ફેરફાર કરવા 
સરકાર ીમા ં દરખા ત કરવાઅંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ રજુ કરતા ં
િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી મા ંમો  બીલ તથા ચાપડના િવ તારમા ંમસુ ા પ નગર 
રચના યોજના ન.ં-૨૭ બનાવવી મા ંયોજનાની ઉ રે લાગ ુજમીનમા ંઆવતી મસુ ા પ નગર 
રચના યોજના ન.ં-૨૧ (સમીયાલા-બીલ) તથા મજુંર અંતીમ નગર રચના યોજના ન.ં-૧ 
(બીલ) મા ંસિુચત મજુંર કરાયેલ ર તાની કનેક્ટીવીટી જાળવવા તથા બ ે યોજનાઓની હદને 
સસુગંત  થાય તે મજુબ હદ નક્કી કરવાની થાય અને તે મજુબ ગજુરાત નગર રચના અને 
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શહરેી િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ-૪૧(૧) હઠેળના ંહદ પરામશર્ મેળવવા અંગે મખુ્ય 
નગર િનયોજક ી ગજુરાત રા ય ગાધંીનગરને દરખા ત પાઠવવા અંગે સવાર્નમુ ે નીચે 
મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
ઠરાવ માકં (૨૪૫૩) : મો  બીલ તથા ચાપડની જમીનોમા ં કાયદાની કલમ ૪૧(૧) હઠેળ 
મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રાજય ગાધંીનગરને નગર રચના યોજનાની સિુચત હદ 
અંગેનો પરામશર્ મેળવવા દરખા ત પાઠવી આપવા તથા આ અંગે આગળ કરવાની થતી 
સધળી કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ી ‘વડુા’ ને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
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ÑçÊÊâ ÌïÏÓ(4): મજુંર નગર રચના યોજનાન.ં૧(સેવાસી)મા ંફાયનલ લોટન.ં૮૮ ની ફાળવણી 

અંગે અિધિનયમની કલમ-૭૧ હઠેળ ફેરફાર કરવાના કામે વેરીડ કીમ તૈયાર 
કરવા અિધિનયમનીકલમ -૪૧(૧) હઠેળ ઇરાદો જાહરે કરવા બાબત. 

 
 વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારમા ં  સમાિવ ટ મો  સેવાસીની નગર રચના 
યોજના ન.ં૧ (સેવાસી) ની આખરી યોજના સરકાર ીની તા.૭/૫/૨૦૧૩ ના જાહરેનામાથંી 
મજુંર કરવામા ં આવેલ છે અને હાલ અમલમા ં છે. આ યોજનામા ં અંિતમખડંન.ં૮૮ મા ં
અિધિનયમની કલમ-૭૧ હઠેળ ફેરફાર કરવા અંગે અિધિનયમની કલમ-૪૧ (૧) અ વયે હદ 
અંગેનો પરામશર્ મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રા ય ગાધંીનગર ારા તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૭ 
ના પત્રન.ં / ન.ર.યો.ન.ં-૧/(સેવાસી)૪૧(૧) પરામશર્/વડોદરા/દ.ગ.ુ/૫૦૫૮,થી આપવામા ં
આવેલ છે. યોજના વેરીડ કરવાના કામે કાયદાકીય પ્રિક્રયાના ભાગ પે યોજનાનો ઇરાદો જાહરે 
કરવાનો થાય છે. આથી ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની 
કલમ-૪૧(૧) હઠેળ ઇરાદો જાહરે કરવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્ 
િવચારણાના અથેર્ રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવે મા ંઅિધિનયમની કલમ-૭૧ 
હઠેળ ફેરફાર કરવાના કામે વેરીડ કીમ તૈયાર કરવા અિધિનયમ ની કલમ-૪૧(૧) હઠેળ મખુ્ય 
નગર િનયોજક ી ગજુરાત રા ય, ગાધંીનગર વારા હદ પરામશર્ અપાયેલ હોવાથી આ હદ 
પરામશર્ મજુબ સિુચત મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં-૧ (સેવાસી) પ્રથમ ફેરફાર 
બનાવવાનો ઈરાદો જાહરે કરવા સવાર્નમુતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ યુ.ં  
 
ઠરાવ માકં ( ૨૪૫૪ ) : મજુંર નગર રચના યોજના ન.ં ૧ (સેવાસી) મા ંફાયનલ લોટ ન.ં 
૮૮ ની ફાળવણી અંગે અિધિનયમની કલમ-૭૧ હે ળ ફેરફાર કરવાના કામે વેરીડ કીમ તૈયાર 
કરવા અિધિનયમની કલમ -૪૧(૧) હઠેળ ઈરાદો જાહરે કરવા તથા આ અંગે આગળની 
કરવાની થતી સઘળી કામગીરી અંગેની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ી ‘વડુા’ ને સપુ્રત 
કરવામા આવી. 
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ÑçÊÊâ ÌïÏÓ (5) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારમા ં સમાિવ ટ નોલેજ ટાઉનશીપ 

નોડની નગર રચના યોજના ન.ં૨૫(નોલેજ ટાઉનશીપ નોડ)ની હદમા ં
સધુારો કરવા બાબત. 

 
 વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળના િવ તારની નોલેજ ટાઉનશીપ નોડની નગર 

રચના યોજના ન.ં૨૫ (નોલેજ ટાઉનશીપ નોડ) ના કામે અિધિનયમની કલમ-૪૧(૧) અ વયે 

પરામશર્ના કામે ‘વડુા’ બોડર્ બેઠકન.ં૨૨૭ તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્ર્માકં ૨૩૧૬ થી 

ઠરાવવામા ંઆવેલ ુહત ુઅને અતે્રથી કચેરીના તા. ૧૦/૮/૨૦૧૬ ના પત્ર ન/ંયડુીએ/ લાન-

૩/૩૬૮/૨૦૧૬ થી હદ પરામશર્ અંગેની દરખા ત મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રાજય 

ગાધંીનગરને પાઠવતા મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રાજય ગાધંીનગર ારા 

તા.૨૬/૯/૨૦૧૬ ના પત્રન.ં/વડોદરા/નરયોન.ં૨૨ (નોલેજ ટાઉનશીપ નોડ) પરામશર્/દ.ગ.ુ/ 

૬૧૨૫ થી શરતી પરામશર્ આપવામા ં આવેલ છે. મા ં મુ ા ન.ં૮ મજુબ વડુાની 

તા.૨૮/૬/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્ર્માકં ૨૩૧૬ મજુબ યોજનામા ં સમાિવ ટ ‘ખેતીવાડી’ ઝોનની 

જમીન રહણેાકં ઝોનમા ં ફેરફાર તથા ૯૦.૦મી ના રોડની પથરેખામા ં સધુારો થયા બાદ 

યોજનાનો ઇરાદો જાહરે કરવાનો રહશેે, તેવી શરતે પરામશર્ અપાયેલ છે. આ બાબતે કલમ-૧૯ 

હઠેળના ફેરફારની દરખા ત સરકાર ીમા ંતા.૦૬/૧૦/૧૬ ના પત્રથી કરવામા ંઆવેલ છે. તથા 

સાથોસાથ તા.૧૭/૧૦/૧૬ ના પત્રથી આ અગાઉ તા.૨૬/૯/૨૦૧૬ ના રોજ અપાયેલ શરતી 

અનમુોદન પર વે યોજનામા ંઝોનફેર કરવાનો િવ તાર યોજનાના કુલ િવ તાર ના ૩.૧૦% 

ટલો જ છે. ના કારણે યોજના ૧૬૬૩ હકેટર િવ તાર િવકાસથી વિંચત રહ ેતેમ હોઈ. મખુ્ય 

નગર િનયોજક ીને ફેર િવચારણા માટે દરખા ત કરેલ છે. પરંત ુઆ પત્ર પર વે કોઇ પ્ર યુ ર 

મળેલ ન હોવાથી, આ યોજના િવ તારમાથંી “ખેતીવાડી િવ તાર” ની જમીન બાકાત રાખી તથા 

૯૦.૦ મી ના રીંગરોડના આયોજનમા ંસધુારો કરી યોજનાની નવેસરથી હદ નક્કી કરવામા ં

આવેલ છે. આમ નગર રચના યોજના ન.ં૨૨ (નોલેજટાઉનશીપ નોડ) ની હદ સધુારવા તથા 

૯૦.૦ મી ના રોડ ની પથરેખા સધુારવા તથા નોલેજ ટાઉનશીપ નોડના કુલ િવ તારનુ ં કેટલા 

ટકા રીઝવેર્શન નોલેજ ટાઉનશીપ નોડના રીઝવેર્શન ના કામે રાખવ ુતથા આ નોડમા ંઆવત ુ

સિુચત ટ્રા સપોટર્ નગરનુ ંરીઝવેર્શન ફાળવવા તથા આ બનેં રીઝવેર્શનની જમીનોમા ંઆવતા 

લોક નબંર ના જમીન માિલકોને અંિતમ ખડંબહાર ફાળવવાના થાય, આ તમામ મુ ાઓની 

ચચાર્ વડુા બોડર્ના સવર્ સ ય ીઓસમક્ષ રજુ કરતા ંિવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી મા ંમો  

વરણામા,ં આલમગીર, સુદંરપરુા, મજુરગામડી, ફતેપરુા, વડસાલા ખાતેમસુદા પ નગર રચના 

યોજના ન.ં૨૨ (નોલેજ ટાઉનશીપ નોડ) માટે મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રા ય 

ગાધંીનગર ારા ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ -૧૯૭૬ની કલમ-૪૧(૧) 

હઠેળ અપાયેલ હદ પરામશર્ તથા આમખુના પત્રમા ંદશાર્વેલ શરતોને આિધન  મસુદા પ નગર 

રચના યોજના બનાવવાનો ઇરાદો જાહરે કરવાનો થાય તથા આ યોજના િવ તારમાથંી 

વડસાલા ગામની ઉ ર હદે થી પસાર થતો ૯૦.૦મી ની પથ રેખાની પહોળાઇમા ઘટાડો કરી 
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૩૦.૦મી પહોળાઇની પથરેખા કરવા તથા સદર ૯૦.૦મી પથ રેખા, યોજનાની મ યમા આવેલા 

મો  વરણામા ગામના સિુચત ટ્રા સપોટર્ નગરને અડીને જાય તે મજુબ રે વે લાઈન સધુી 

આયોજન કરવાન ુથાય અને આં અંગે મજુંર િવકાસ યોજના મા ંઅિધિનયમની કલમ-૧૯ હઠેળ 

ફેરફાર કરવા અંગે ની અલાયદી દરખા ત સરકાર ીમા ંકરવા નીચે મજુબ ઠરાવવામ ંઆ ય.ુ   

ઠરાવ માકં (૨૪૫૫) :  મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૨૨ (નોલેજ ટાઉનશીપ નોડ) હદ 

િવ તારમા ંનગર રચના યોજના બનાવવા કાયદાની ક મ ૪૧ (૧) હઠેળ ઈરાદો જાહરે કરવા 

તથા હદમા ંઆવતી ૯૦.૦ મી. મજુંર િવકાસ યોજનાની ર તારેષાને ૩૦.૦ મી નો કરી રે વે 

લાઈનથી ટ્રા સપોટર્ નગરને અડીને જાય તે મજુબ ૯૦.૦ મી. ર તા રેષાન ુઆયોજન કરી તે 

મજુબ િવકાસયોજનામા ંફેરફાર કરવા કાયદાની કલમ-૧૯ હઠેળ સરકાર ીમા ંદરખા ત પાઠવી 

આપવા તથા આ અંગે આગળની કરવાની થતી સઘળી કામગીરી અંગેની સ ા મખુ્ય કારોબારી 

અિધકારી ી ‘વડુા’ ને સપુ્રત કરવામા આવી. 
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ÑçÊÊâ ÌïÏÓ (6) : નગર રચના યોજના ન.ં ૨૪ (ભાયલી-ખાનપરુ-સેવાસી-અંકોડીયા) (ક વેનશન 

સે ટર)અિધિનયમની કલમ–૪૧(૧) હઠેળ પરામશર્ના કામેકરેલ ઠરાવમા ં

સધુારો કરવા બાબત. 

 
 વડોદરા શહરેી િવકાસ સતામડંળ િવ તારની મો  ભાયલી-ખાનપરુ-સેવાસી-અંકોડીયાના 

નોન ટી.પી. િવ તાર પૈકી મો  ભાયલી – ખાનપરુ–સેવાસીના ૧૦૭૦.૪૪ હકેટર જમીનમા ં

“ક વેનશન સે ટર” ના રીઝવેર્શન ને આવરી લેતી નગર રચના યોજના ન.ં૨૪ માટે 

અિધિનયમની કલમ-૪૧(૧) નો હદ પરામશર્ અંગેનો મુ ો અ યક્ષ થાને થી લઈ ઠરાવ ન.ં 

૨૩૮૩ થી ઠરાવ કરવામા ંઆવેલ અને ત નસુાર દરખા ત તા.૧૯/૧/૨૦૧૭ ના પત્ર ન.ં 

યડુીએ/ લાન-૩/૩૧/૨૦૧૭ થી હદ પરામશર્ના કામે મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રા ય 

ગાધંીનગરને પાઠવવામા ં આવેલ નો પરામશર્ મળવાનો બાકીમા ં છે.ઉક્ત યોજનાના હદ 

પરામશર્ના કામે કરેલ ઠરાવમા ંહદ પરામશર્ િસવાય કપાતન ુધોરણ નક્કી કરવાની બાબત અંગે 

પણ ઠરાવાયેલ છે. પરંત ુઆ ઉક્ત યોજના  ઉ ેશથી બનાવવાની થાય છે. તે “ક વેનશન 

સે ટર”  ના રીઝવેર્શનની ફાળવણી તથા આ “ક વેનશન સે ટર” મા ંઆવતી જમીનોના જમીન 

માલીકો ને ફાળવવાના થતા અંિતમ ખડં બાબતે કોઈ સિુનિ ત પોલીસી નક્કી કરવામા ંઆવેલ 

નથી થી “ક વેનશન સે ટર” ન ુ હાદર્  જાળવવાના મહ વના ફેકટરને યાને લેતા િવકાસ 

યોજનામા ંરાખેલ રીઝવેર્શન સિુચત નગર રચના યોજનાની દરખા તોમા ંયથાવત જાળવી રાખી 

આ રીઝવેર્શનમા ં આવતી જમીનના જમીન માલીકોને િનયમોનસુાર કપાત કરી યોજના 

િવ તારમા ંઆ રીઝવેર્શન બહાર આખરી ખડંો ફાળવવાના થાય.  અંગે િનણર્યલેવાનો  થાય 

તથા આ અગાઉના ઠરાવમા ંઅંકોડીયા ગામનો િવ તાર અંદા  ૧૫.૦૦ હકેટર મજુબનો િવ તાર 

પણ આમેજ કરવામાઆંવેલ છે.  અંગેનો પણ ઉ લેખ કરી રીવાઈ ડ ઠરાવ કરવા અંગેનો 

મુ ો વડુા બોડર્ના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્  િવચારણા અથેર્ રજુ થતા 

ભાયલી,સેવાસી,ખાનપરુ,અંકોડીયાખાતે નોન ટી.પી. િવ તાર મા ંનગર રચના યોજના ન.ં-૨૪ 

(ભાયલી-સેવાસી-ખાનપરુ-અંકોડીયા) (ક વે શન સે ટર)માટે મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત 

રા ય ગાધંીનગર વારા ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની 

કલમ-૪૧(૧) હઠેળઅપાયેલ હદ પરમશર્ મજુબ તથા આમખુના પત્રમા ં જણાવેલ શરતોને 

આિધન સિુચત મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન-ં૨૪ બનાવવાનો અિધિનયમ ની કલમ 

૪૧(૧) હઠેળ ઈરાદો જાહરે કરવાના કામે િવ તતૃ ચચાર્ કરતા યોજના  ઉ ેશથી તૈયાર 

કરવામા ંઆવનાર છે તેની િવગતો યાને લેતા સદર યોજના મા ંઆવેલ ‘વડુા’ નુ ંક વે વેશન 

સે ટર નુ ંઅંદાજીત ૫૦ હકેટર નુ ંરીઝવેર્શન તથા સિુચત ૪૦.૦૦ મી. પહોળાઈનો ર તો પહોળો 

કરી ૭૫.૦૦ મી. કરતા અંદાજીત ૪૯ હકેટર મળી કુલ અંદાજીત ૯૯ હકેટર જમીન (૧૩.૪૫%) 
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ટલી જમીન યોજનામા ં સિુચત ડી.પી રોડ તથા રીઝવેર્શન મા ંજાય છે તથા આ યોજના 

િવ તારમા ં મજુંર િવકાસ યોજના મજુબના અ ય િવકાસ યોજનાના ં ર તાઓ પણ આમેજ 

કરવાના થાય. તથા સિુચત નગર રચના યોજનામા ં તમામ મળુખડંોને પણ પ્રવેશ/ર તો 

આપવાના કામે નવા ટી.પી રોડ સિુચત કરવાના થાય. આમ યોજનામા ંઉપલ ધ કરવાના થતા 

ઉક્ત તમામ ઈ ફ્રા ટ્રકચર ના ખચર્ને પહોચી વળવા માટે વેચાણપાત્ર લોટો ૫ણ રાખવા પડ ે

તથા સદર યોજનામા ંઆનદં પ્રમોદના કામે તથા સામાજીક માળખાગત સિુવધાઓના પણ 

રીઝવેર્શન રાખવા પડ ે  અંગેની કપાત હાલની સિુચત કરાયેલ યોજનાના કે્ષત્રફળ માથંી 

ઉપલ ધ થઈ શકે નહી. થી યોજનાનુ ંકુલ કે્ષત્રફળ મા ંવધારો કરવાનો થાય. થી યોજનાની 

પિ મ હદે એક્સપે્રસ-વે સધુીની જમીનોને આવરીલઈ યોજનાની નવેસરથી હદ નક્કી કરવાની 

થાય. આમ, સિુચત એક્ષપે્રસ-વે તથા હાલની સિુચત નગર રચના યોજનાની હદ વ ચે આવતા ં

ડેડીકેટેડ ફે્રઈટ કોરીડોરની વા  તિવક રીતે સપંાદન થયેલ જમીનો તથા એક્સપે્રસ-વેની 

વા  તિવક રીતે સપંાદન થયેલ જમીનો િસવાયની જમીનોને સિુવધાઓ પણ આપવાની થાય આ 

તમામ િવગતોની જ રી ચકાસણી કરી યોજનાની નવેસર થી હદ નક્કી કરવા નવેસરથી હદ 

પરામશર્ના કામે મખુ્ય નગર િનયોજક ીને દરખા ત પાઠવી આપવા સવાર્નમુતે નીચે મજુબ 

ઠરાવવામા ંઆ ય ુ  

 

ઠરાવ માકં (૨૪૫૬) : ક વે શન સે ટર િવ તારની નગર રચના યોજના ન.ં ૨૪ (ભાયલી-

સેવાસી-ખાનપરુ-અંકોડીયા) ની જમીનોમા ંએકસપે્રસા હાઈવે માટે સપંાદન થયેલ પવુર્ તર ની 

હદ સધુીની જમીનોનો સમાવેશ કરી યોજનાની હદ નક્કી કરવા તથા તે મજુબ અિધિનયમ-

૧૯૭૬ની કલમ-૪૧ (૧) હઠેળ નવેસરથી હદ પરામશર્ માટે મખુ્ય નગર િનયોજક્ ીને દરખા ત 

પાઠવી આપવા તથા આ અંગે આગળની કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહી અંગેની સ ા મખુ્ય 

કારોબારી અિધકારી ી, વડુાને સપુ્રત કરવામા ંઆવી. 
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ÑçÊÊâ ÌïÏÓ (7) : નગર રચના યોજના ન.ં ૨૫(બાપોદ-અણખોલ) તથા નગર રચના યોજના 

ન.ં૨૬(ખટંબા) ની નગર રચના યોજનાઓ તૈયાર કરવાના કામે હદ 
પરામશર્ના અંગે કરેલ ઠરાવમા ંસધુારો કરવા બાબત. 

 
 

 વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારના પવુર્ િવ તારની નગર રચના યોજના ન.ં૨૫ 

(બાપોદ-અણખોલ) તથા નગર રચના યોજના ન.ં ૨૬ (ખટંબા) અંગે અિધિનયમની કલમ ૪૧ 

હઠેળના હદ પરામશર્ના કામ અંગે વડુાની તા.૧૦/૦૫/૨૦૧૭ની બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૩૨ મા ં

અનકુ્રમે મુ ા ન.ં૧૧ તથા ૧૨ લઈ ઠરાવ ન.ં ૨૪૨૪ તથા ૨૪૨૫ થી ઠરાવ કરવામા ંઆવેલ 

અને તદનસુારની દરખા ત અિધિનયમની કલમ ૪૧(૧)હઠેળની હદ પરામશર્નાકામે મખુ્ય નગર 

િનયોજક ી ગજુરાત રા ય ગાધંીનગરને પાઠવવામા ં આવેલ નો પરામશર્ મળવાનો          
બાકીમા ંછે.  
 વધમુા ંજણાવવાન ુ કે આ બ ે નગર રચના યોજનામા ં ટેકનોલોજી પાકર્ નો નોડ નો 

િવ તાર તથા રહણેાકં ઝોન આર-૧ તથા આર-૩ નો ઝોન આવે છે. પરંત ુમો  અણખોલ 

બાપોદ ગામની નગર રચના યોજના ન.ં ૨૫ (બાપોદ-અણખોલ) ના ટેકનોલોજી પાકર્ નો પૈકી 

િવ તાની જમીનો તથા બાપોદની આર-૧ િવ તારની જમીનો એલ-એ ડ ટી ારા સપંાદન 

કરવામા ંઆવેલ છે.  હાલ મખુ્ય નગર િનયોજક્ ી ગજુરાત રા ય ગાધંીનગરને પાઠવેલ 

દરખા તમાથંી કાઢી નાખવાની થાય, સાથોસાથ નગર રચના યોજના ન.ં ૨૬ (ખટંબા) મા ં

સમાિવ ટ કરાયેલ ટેકનોલોજી પાકર્ નોડનો િવ તાર પણ હાલના તબકે્ક પડતો મકુી ફક્ત 

અણખોલ-ખટંબાના રહણેાકં ઝોન આર-૧ િવ તારની જ નગર રચના યોજના બનાવવી ઉિચત 

જણાય છે. આ કામે નગર રચના યોજના ન.ં ૨૫ (બાપોદ-અણખોલ) તથા નગર રચના યોજના 

ન.ં ૨૬ (ખટંબા) ની યોજનાઓ એકત્ર કરી એક યોજના નગર રચના યોજના ન.ં ૨૫ (અણખોલ 

– ખટંબા) ના ઉક્ત િવ તાર મજુબની હદ નક્કી કરવી ઉિચત જણાય છે.  અંગે નગર રચના 

યોજના ન.ં ૨૫ (અણખોલ – ખટંબા) ની ફેરફાર મજુબની હદ નક્કી કરવા અંગેનો મુ ો વડુા 

બોડર્ના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ રજુ કરતા ંચચાર્ િવચારણા કરવામા ંઆવી મા ંવડોદરા શહરેી 

િવકાસ સ ામડંળ િવ તારની મજુંર િ તીય પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજના મા ંપવુર્ િવ તારની 

મસુ ા પ નગર રચના યોજનાઓ નગર રચના યોજના ન.ં-૨૫ (બાપોદ-અણખોલ) તથા નગર 

રચના યોજના ન.ં-૨૬ (ખટંબા) ની હદ પરામશર્ કામે આ અગાઉ કરાયેલ ઠરાવો પર વે િવ તતૃ 

ચચાર્ િવચારણા કરવામા ં આવી મા ં મખુ્ય નગર િનયોજક્ ી સચુન હત ુ કે મજુંર િ તીય 

પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજના માપંવુર્ િવ તારમા ંહયાત નેશનલ હાઈવે ન.ં-૮ થી સિુચત ૧૮.૦૦ 

મી. ના રોડની વ ચે વડુા િવ તાર ની હદમા ંસમાિવ ટ થતો રહણેાકં િવ તાર તથા ઉ ર હદે 

નગર રચના યોજના ન.ં-૩(આઈ.ટી નોડ) ની પવુર્ હદ સધુી નો િવ તાર તથા દિક્ષણે વરણામા 

(નોલેજ ટાઉનશીપ નોડ) સધુીનો પિ મ હદ સિુધનો િવ તાર, આ તમામ િવ તારમા ંરહણેાકં 

િવ તાર આવરી લઈ અંદા  ૪૫૦૦ હકેટર િવ તારમા ં જ રી ચકાસણી કરી આ િવ તારમા ં

મખુ્ય વે સિુચત ૭૫.૦૦ મી. ના રોડ ના અમલીકરણ ની િવગતો તથા આ પવુર્ િવ તારમા ં
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ઔધોિગક તથા યાપારીક બાબતો ને ઉ ેજન આપવાના હતેસુર ઉભા કરવાના થતા બે સે ટરો 

માટેની જમીનો મેળવવા અંગેના ઉ ેશને યાને લઈ અંદાજીત ૧૫૦૦ હકેટરની ત્રણ નગર 

રચના યોજનાઓની હદ નક્કી કરી આયોજન કરવા તથા તે મજુબ અિધિનયમની કલમ-૪૧(૧) 

હઠેળ મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રા ય, ગાધંીનગર નો હદ પરામશર્ મેળવવા નીચે 

મજુબઠરાવવામા ંઅ ય.ુ    

ઠરાવ માકં (૨૪૫૭) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારની પવુર્ િવ તારમા ંઆવેલ 

નેશનલ હાઈવેથી પવુર્ તરફ આવેલ ૧૮.૦ મી. ની ર તારેષામા ં આવતી રહણેાકં ઝોનની 

જમીનોનો સમાવેશ કરી અલગઅલગત્રણ નગર રચના યોજનાઓન ુઆયોજન કરી હદ િવ તાર 

નક્કી કરી કાયદાની કલમ ૪૧(૧) હઠેળ મખુ્ય નગર િનયોજક્ ી, ગજુરાત રા યને હદ 

પરામશર્ની દરખા ત પાઠવી આપવા તથા આ અંગે આગળની કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહી 

અંગેની સ ા  મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ી, વડુાને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
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અ ય  થાનેથી :  

ુ  દા નબંર (૧) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સતામડંળ િવ તારમા ંસમાિવ ટ નોલેજ ટાઉનશીપ 
નોડની નગર રચના યોજના ન.ં૨૨ (નોલેજ ટાઉનશીપ નોડ) નો ઈરાદો 
જાહરે કરવા બાબત. 

 
 વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળના િવ તારની નોલેજ ટાઉનશીપ નોડની નગર રચના 
યોજના ન.ં૨૨ (નોલેજ ટાઉનશીપ નોડ) ના કામે અતે્રથી તમામ કાયદાકીય પ્રિક્રયા અનસુરી 
હદપરામશર્ના કામે દરખા ત મખુ્યનગર િનયોજક ી ગજુરાત રા ય, ગાધંીનગરને પાઠવતા ંતેઓ ી 
ારા તા.૨૬/૯/૨૦૧૬ થી શરતી પરામશર્ અપાયેલ હતો. મા ંયોજનામા ંસમાિવ ટ કરેલ “ખેતી 
િવષયક” ઝોનની જમીનનો ઝોન ફેર થયા બાદ ઇરાદો જાહરે કરવાનો રહશેે તેમ જણાવેલ  કામે 
સરકાર ીમા ંઝોન ફેર અંગેની અલાયદી દરખા ત પણ કરાયેલ.  મજુંર થવાની બાકીમાછેં. પરંત ુ
યોજનામા ં“ખેતી િવષયક” ઝોનની જમીન કે  યોજના િવ તારની કુલ જમીનના ં૩.૧૦% ટલી જ 
જમીનના કારણ ે યોજનાના ઈરાદાની કામગીરી આગળ વધારી શકાયેલ નથી. થી યોજનાની 
આગળની કામગીરી િવલબંમા ં પડેલ છે. આ અંગે અતે્ર િવ તતૃ િવચાર િવમશર્ અંતે યોજનાની 
હદમાથંી ખેતીવાડી ઝોનનો િવ તાર દુર કરી તથા ૯૦.૦ મી. ના રોડની પથરેખામા ંતથા યોજનાની 
હદમા ંસધુારો કરી નવેસરથી નકશા મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રા ય, ગાધંીનગરની કચેરીને 
પાઠવવામા ં આવેલ.  ને મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રા ય, ગાધંીનગર ારા 
તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૭ ના પત્ર ન.ંનરયો/ન.ં-૨૨(નોલેજ નોડ) પરામશર્/વડોદરા/દ.ગ.ુ/૫૩૭૧ થી 
હદપરામશર્ અપાયેલ છે. થી હવે સધુારેલ હદ મજુબની યોજના િવ તારનો ઈરાદો જાહરે કરવા 
સબધંી કાયર્વાહી કરવાની થાય છે. યોજનાનો ઈરાદો જાહરે કરવા અંગે ચચાર્ િવચારણાના કામે 
બોડ્ર્ના સ ય ીઓ સમક્ષ રજુ કરતા ં િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ં આવી મા ં મો  
વરણામા,ંઆલમગીર, સુદંરપરુા,મજુરગામડી,ફતેપરુા,વડસાલા ખાતે મસુદા પ નગર રચના યોજના 
ન.ં૨૨ (નોલેજ ટાઉનશીપ નોડ) માટે મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રા ય ગાધંીનગર ારા 
ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ -૧૯૭૬ની કલમ-૪૧(૧) હઠેળ અપાયેલ હદ 
પરામશર્ તથા આમખુના પત્રમા ં દશાર્વેલ શરતોને આિધન  મસુદા પ નગર રચના યોજના 
બનાવવાનો ઇરાદો જાહરે કરવાનો થાય તથા આ યોજના િવ તારમાથંી વડસાલા ગામની ઉ ર હદે 
થી પસાર થતો ૯૦.૦મી ની પથ રેખાની પહોળાઇમા ઘટાડો કરી ૩૦.૦મી પહોળાઇની પથરેખા 
કરવા તથા સદર ૯૦.૦મી પથરેખા, યોજનાની મ યમા આવેલા મો  વરણામા ગામના સિુચત 
ટ્રા સપોટર્ નગરને અડીને જાય તે મજુબ રે વે લાઈન સધુી આયોજન કરવાન ુથાય અને આં અંગે 
મજુંર િવકાસ યોજના મા ંઅિધિનયમની કલમ-૧૯ હઠેળ ફેરફાર કરવા અંગે ની અલાયદી દરખા ત 
સરકાર ીમા ંકરવા નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ   
 
ઠરાવ માકં (૨૪૫૮) : મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં૨૨(નોલેજ ટાઉનશીપ નોડ) હદ 
િવ તારમા ંનગર રચના યોજના બનાવવા કાયદાની ક મ ૪૧ (૧) હઠેળ ઈરાદો જાહરે કરવા તથા 
હદમા ંઆવતી ૯૦.૦ મી. મજુંર િવકાસ યોજનાની ર તારેષાને ૩૦.૦ મી નો કરી રે વે લાઈનથી 
ટ્રા સપોટર્ નગરને અડીને જાય તે મજુબ ૯૦.૦ મી. ર તા રેષાન ુ આયોજન કરી તે મજુબ 
િવકાસયોજનામા ં ફેરફાર કરવા કાયદાની કલમ-૧૯ હઠેળ સરકાર ીમા ંદરખા ત પાઠવી આપવા 
તથા આ અંગે આગળની કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ી 
‘વડુા’ ને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆવી. 
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અ ય  થાનેથી :  

ુ  દા નબંર (૨) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારમા ંસમાિવ ટ ક વે શન  સે ટર 
િવ તારની નગર રચના યોજના ન.ં૨૪(ભાયલી-સેવાસી-ખાનપરુ-અંકોડીયા) 
નો ઈરાદો જાહરે કરવા બાબત. 

 
 વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારની મો  ભાયલી-સેવાસી-ખાનપરુ-અંકોડીયા, 
ના નોન ટી.પી. િવ તાર પૈકી ૧૦૭૦.૪૪ હકે્ટર જમીનમા ં ક વે શન સે ટરના રીઝવેર્શનને 
આવરી લેતી નગર રચના યોજના ન.ં ૨૪ અં વયે અતે્રથી કાયદાકીય પ્રિક્રયા પણુર્ કરી 
અિધિનયમની કલમ-૪૧ હઠેળ હદ પરામશર્ અંગેની દરખા ત મખુ્યનગર િનયોજક ી ગજુરાત 
રાજય,ગાધંીનગરને પાઠવવામા ંઆવેલ અને અંકોડીયા ગામનો કેનાલ સધુીનો ૧૫.૦૦ હકે્ટર 
ટલો િવ તાર રહી ગયેલ થીઆ િવ તારને આવરી લઈહદ પરામશર્ના કામે રીવાઈઝડ નકશા 

પણ પાઠવવામા ં આવેલ પરંત ુ સદર યોજનાના હદ પરામશર્મા ં  પિ મ હદે પસાર થતી  
ડેડીકેટેડ ફે્રઈટ કોરી ડોર (ડીએ સીસી) તથા વડોદરા મુબંઈ એક્ષપે્રસ વે ની સિુચત પથરેખા 
તથા વા તિવક પથરેખા ના કારણે પિ મ હદે યોજનાની ચોક્કસ હદ નક્કી કરવામા ંમુ કેલી 
ઉભી થતાઅંતે્રિવચાર િવમશર્ કરાયેલ અને યોજનાની પિ મ બાજુની હદમા ંસધુારો કરવો જ રી 
જણાતા ંસધુારો કરેલ છે. અને સધુારેલ હદ મજુબના નકશા મખુ્ય નગર િનયોજક ી, ગજુરાત 
રા ય, ગાધંીનગરને પાઠવી આપવામા ંઆવેલ તથા સધુારેલ નવી હદ મજુબનો પરામશર્ 
આપવા માટે િવનતંી કરાયેલ, સદર સધુારેલ હદ પરામશર્ના નકશાને મખુ્ય નગર િનયોજક ી 
ગજુરાત રા ય ગાધંીનગર ારા તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૭ ના પત્ર ન ં નરયો/ન.ં૨૪ (ભાયલી-
સેવાસી-ખાનપરુા-અંકોડીયા)/પરામશર્/વડોદરા/દ.ગ.ુ/૫૩૭૨ થી પરામશર્ અપાયેલ છે. નવી 
સધુારેલ હદ મજુબહવે યોજનાનો ઈરાદો જાહરે કરવાનો થાય છે. આમ અિધિનયમની કલમ-
૪૧(૧) હઠેળ યોજનાનો ઈરાદો જાહરે કરવા અંગેનો મુ ો વડુા બોડર્ના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ 
ચચાર્  િવચારણાઅથેર્ રજુ થતા ભાયલી,સેવાસી,ખાનપરુ,અંકોડીયાખાતે નોન ટી.પી. િવ તાર મા ં
નગર રચના યોજના ન.ં-૨૪ (ભાયલી-સેવાસી-ખાનપરુ-અંકોડીયા) (ક વે શન સે ટર)માટે 
મખુ્ય નગર િનયોજક ી ગજુરાત રા ય ગાધંીનગર વારા ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી 
િવકાસ અિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ-૪૧(૧) હઠેળઅપાયેલ હદ પરમશર્ મજુબ તથા આમખુના 
પત્રમા ંજણાવેલ શરતોને આિધન સિુચત મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન-ં૨૪ બનાવવાનો 
અિધિનયમ ની કલમ ૪૧(૧) હઠેળ ઈરાદો જાહરે કરવાના કામે િવ તતૃ ચચાર્ કરતા યોજના  
ઉ ેશથી તૈયાર કરવામા ંઆવનાર છે તેની િવગતો યાને લેતા સદર યોજના મા ંઆવેલ ‘વડુા’ 
નુ ં ક વે વેશન સે ટર નુ ં અંદાજીત ૫૦ હકેટર નુ ં રીઝવેર્શન તથા સિુચત ૪૦.૦૦ મી. 
પહોળાઈનો ર તો પહોળો કરી ૭૫.૦૦ મી. કરતા અંદાજીત ૪૯ હકેટર મળી કુલ અંદાજીત ૯૯ 
હકેટર જમીન (૧૩.૪૫%) ટલી જમીન યોજનામા ંસિુચત ડી.પી રોડ તથા રીઝવેર્શન મા ંજાય 
છે તથા આ યોજના િવ તારમા ંમજુંર િવકાસ યોજના મજુબના અ ય િવકાસ યોજનાના ંર તાઓ 
પણ આમેજ કરવાના થાય. તથા સિુચત નગર રચના યોજનામા ં તમામ મળુખડંોને પણ 
પ્રવેશ/ર તો આપવાના કામે નવા ટી.પી રોડ સિુચત કરવાના થાય. આમ યોજનામા ંઉપલ ધ 
કરવાના થતા ઉક્ત તમામ ઈ ફ્રા ટ્રકચર ના ખચર્ને પહોચીવળવા માટે વેચાણપાત્ર લોટો ૫ણ 
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રાખવા પડે તથા સદર યોજનામા ં આનદં પ્રમોદના કામે તથા સામાજીક માળખાગત 
સિુવધાઓના પણ રીઝવેર્શન રાખવા પડે  અંગેની કપાત હાલની સિુચત કરાયેલ યોજનાના 
કે્ષત્રફળ માથંી ઉપલ ધ થઈ શકે નહી. થી યોજનાનુ ંકુલ કે્ષત્રફળ મા ંવધારો કરવાનો થાય. 
થી યોજનાની પિ મ હદે એક્સપે્રસ-વે સધુીની જમીનોને આવરીલઈ યોજનાની નવેસરથી હદ 

નક્કી કરવાની થાય. આમ, સિુચત એક્ષપે્રસ-વે તથા હાલની સિુચત નગર રચના યોજનાની હદ 
વ ચે આવતા ં ડેડીકેટેડ ફે્રઈટ કોરીડોરની વા  તિવક રીતે સપંાદન થયેલ જમીનો તથા 
એક્સપે્રસ-વેની વા  તિવક રીતે સપંાદન થયેલ જમીનો િસવાયની જમીનોને સિુવધાઓ પણ 
આપવાની થાય આ તમામ િવગતોની જ રી ચકાસણી કરી યોજનાની નવેસર થી હદ નક્કી 
કરવા નવેસરથી હદ પરામશર્ના કામે મખુ્ય નગર િનયોજક ીને દરખા ત પાઠવી આપવા 
સવાર્નમુતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  
 
ઠરાવ માકં (૨૪૫૯) : ક વે શન સે ટર િવ તારની નગર રચના યોજના ન.ં ૨૪ (ભાયલી-
સેવાસી-ખાનપરુ-અંકોડીયા) ની જમીનોમા ંએકસપે્રસ હાઈવે માટે સપંાદન થયેલ પવુર્ તર ની 
હદ સધુીની જમીનોનો સમાવેશ કરી યોજનાની હદ નક્કી કરવા તથા તે મજુબ અિધિનયમ-
૧૯૭૬ની કલમ-૪૧ (૧) હઠેળ નવેસરથી હદ પરામશર્ માટે મખુ્ય નગર િનયોજક્ ીને દરખા ત 
પાઠવી આપવા તથા આ અંગેની આગળની કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહી અંગેની સ ા મખુ્ય 
કારોબારી અિધકારી ી, વડુાને સપુ્રત કરવા ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ   
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અ ય  થાનેથી :  

ુ  દા નબંર (૩) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની પિ મ હદમાથંી પસાર થતા ૪૦.૦ મી. 
નો. રોડ પહોળો કરી ૭૫.૦૦ મી કરવા બાબત. 

 
 વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની મજુંર િ તીય પનુરાવતીર્ત િવકાસ યોજના મજુબ 
પિ મ હદે ૪૦.૦ મી ના પહોળાઈની પથરેખા  વરણામા ંથી લઈ ધનોરા ગામ સધુી સિુચત 
કરાયેલ છે. મજુંર િવકાસ યોજનાના પવુર્ િવ તારમા ંઆ ર તાને જોડતો ર તો ૭૫.૦ મી. નો 
સિુચત કરાયેલ છે. આમ મજુંર િવકાસ યોજનામા ં એકબીજાને જોડતા બ  ે ર તાઓની 
પથરેખાની પહોળાઈમા ંઅસમાનતા છે. વડોદરા શહરેની વધતી જતી વ તી તથા ભિવ યમા ં
થનાર િવકાસને યાને લેતા મજુંર  િવકાસ યોજનામા ંપિ મ હદમા ંઆવેલ ૪૦.૦ મી. ના 
રોડને ૭૫.૦ મી. નો. કરવો અ યતં જ રી છે. થી એક ૭૫.૦ મી. પહોળાઈના રીંગ રોડની 
પથરેખાન ુ િનમાર્ણ થઈ શકે. આ કામે મજુંર િવકાસ યોજના મા ં હાલમા ં સિુચત કરાયેલ 
મસુ ા પ નગર રચના ન.ં૨૧ (સમીયાલા-બીલ) મા ં પણ સદર ૪૦.૦ મી. ની પથરેખાની 
પહોળાઈવધારી ૭૫.૦ મી. ની સચુવવાની થાય અને આ અગાઉ અતે્રથી તૈયાર કરાયેલ 
મસુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૫ (સમીયાલા-બીલ-ભાયલી) કે ને સરકાર ી ારા મજુંર 
કરાયેલ છે. અને સદર યોજનાને આખરી કરવાના કામે નગર રચના અિધકારી ીની િનમણકુ 
કરાયેલ છે અને તેઓ ી ારા યોજના અંિતમ કરવાની કાયર્વાહી પ્રાથિમક તબક્કામા ંછે. થી 
આ યોજનામા ં પણ સદર ૪૦.૦ મી. પહોળાઈની પથરેખા સધુારી ૭૫.૦મી. પહોળાઈની 
સચુવવા અંગે સબંિંધત કચેરીને પણ કરવાની થાય આ િસવાય આ પથરેખા ને સમાતંર બ ે 
બાજુ આવેલ જમીનોમા ં અતે્રથી અપાયેલ િવકાસ પરવાનગી તથા હયાત 
બાધંકામોનીઅિધકૃતતા અંગે ચકાસણી કરવામા ંઆવેલ છે. મા ં કેટલાક િક સામા ંભાયલી-
બીલ-ચાપડ, ગામના અિધકૃત બાધંકામો આવેલ છે. આ બાધંકામો ને અસર ન થાય તે રીતે 
સિુચત ૪૦.૦ મી. ની પથરેખાની પહોળાઈ ૭૫.૦ મી. ની કરી પથ રેખાના  આયોજનમા ં
મહદઅંશે ફેરફાર કરવામા ંઆવે તો સિુચત ૭૫.૦ મી. પથરેખાનો અમલ થઈ શકે તેમ છે. આમ 
પવુર્ િવ તારમા ંસિુચત કરાયેલ ૭૫.૦ મી. ની પથરેખાને પિ મ િવ તારની ૪૦.૦ મી. ની 
પથરેખાની પહોળાઈમા ંવધારો કરી ૭૫.૦ મી. ની પથરેખા સિુચત કરી એક ૭૫.૦ મી. ની 
પથરેખાના, રીંગરોડન ુઆદશર્ આયોજન થઈ શકે તેમ છે. થી પિ મ િવ તારની પથરેખામા ં
વધારો કરી ૭૫.૦ મી. કરવા અિધિનયમ-૧૯ હઠેળ મજુંર િવકાસ યોજનાની દરખા તમા ંફેરફાર 
કરવો જ રી છે. અને સિુચત ફેરફારની દરખા ત સરકાર ીમા ંમજુંરી અથેર્ પાઠવવાની થાય. આ 
કામે ચચાર્ િવચારણા કરવી જ રી છે. આમ સિુચત ૪૦.૦ મી. ની પથરેખામા ંપહોળાઈનો વધારો 
કરી ૭૫.૦ મી કરવા અંગેની ચચાર્ િવચારણા કરવા સા  વડુા બોડર્ના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ 
ચચાર્ િવચારણા અથેર્  રજુ થતા િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી મા ંવડોદરા શહરેી િવકાસ 
સ ામંડળ િવ તારની હદમા ંપિ મ હદે વરણામા,ં ખલીપરુ, ચાપડ, બીલ, સમીયાલા, ભાયલી, 
સેવાસી, ખાનપરુ, અંકોડીયા, કોયલી, ધનોરા સધુીનો રીંગ રોડ ૪૦.૦મીટર પહોળાઇનો મજુંર 
િવકાસ યોજનામા ંસિુચત કરાયેલ છે. યારે ઉ રે ધનોરાથી દિક્ષણે–વરણામા ગામ સધુી મજુંર 
િવકાસ યોજનામા ં પવુર્ િવ તારમા ં ૭૫.૦મીટરની પથરેખા સિુચત કરાયેલ છે.આમ આ બ ે 
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રોડની પહોળાઇમા ંઅસમાનતા દૂર કરી પિ મ હદે આવેલા ઉક્ત ગામને જોડતો ૪૦.૦મીટરના 
રોડની પહોળાઇમા ંવધારો કરી ૭૫.૦મીટરનો કરવા ઉક્ત ૪૦.૦ મીટરના રોડની પહોળાઇમા ં
વઘારો કરવાનો થાય. થી િવકાસ યોજનામા ંએક ૭૫.૦મીટરના રીંગરોડનુ ંઆદશર્ આયોજન 
થઇ શકે. થી પિ મ હદે આવેલ ૪૦.૦મીટરના રોડની પહોળાઇમા ંવધારો કરી ૭૫.૦મીટર 
પહોળાઇ કરવા મજુંર િવકાસ યોજનામા ંઅિધિનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ-૧૯ હઠેળ ફેરફાર કરવા 
અંગે સરકાર ીમા ં દરખા ત કરવાની થાય તથા તે મજુબ મસુઘ્ દા પ નગર રચના યોજના 
ન.ં૨૧ (સમીયાલા-બીલ) મા ંતદનસુાર સઘુારો કરવાનો થાય તથા મજુંર મસુઘ્ દા પ નગર 
રચના યોજના ન.ં૫(સમીયાલા-બીલ-ભાયલી) કે  સરકાર ી ઘ્ વારા િનમણુકં પામેલ નગર 
રચના અિઘકારી ી પાસે અંિતમ કરવાના કામે કરવાની કાયર્વાહીમા ંપ્રાથિમક તબકકામા ંછે. આ 
અંગે તેઓને જાણ કરવાની થાય તથા ૪૦.૦ મી. ર તારેષાને  ૭૫.૦ મી. કરવા અંગે અતે્રથી 
મજુંર િવકાસ યોજનામા ં ઠરાવવામા ં અિઘિનયમની કલમ-૧૯ હઠેળ સરકાર ીમાદંરખા ત 
પાઠવવા અંગે સવર્ સમંતીથી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ 
 
ઠરાવ માકં (૨૪૬૦) : વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળની પિ મ હદ પસાર થતા ૪૦.૦ મી. 
ર તાને દિક્ષણે નેશનલ હાઈવેન.ં ૮ થી શ  થઈ પિ મ તરફ વરણામા,ં ખલીપરુ, ચાપડ, બીલ, 
સમીયાલા, ભાયલી, સેવાસી, ખાનપરુ, અંકોડીયા, કોયલી, ધનોરાની જમીનોમા.ં૯૦.૦ મી. 
ર તાના જકંશનસિુધ  ૭૫.૦ મી. મા ં ફેરફાર કરવા, કાયદાની કલમ-૧૯ હઠેળ સરકાર ીમા ં
દરખા ત પાઠવી આપવા તથા આ અંગે કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહીની સ ા મખુ્ય 
કારોબારી અિધકારી ી ‘વડુા’ ને સપુ્રત કરવામા ંઆવી. 
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áDÒxâ sÉâÌëÉä  ð 
 

ÑçDÊâ ÌïÏÓ (4)  ð  ÑíÁë ÓâÒ»âÌâ Óë.Ö.Ìï.462,463,471/5ì»ä,472 ÕâÛä ÁÑäÌí ÍýãÈÏïãËÈ ÂíÌ-2  
   ÑâïÉä Óäã»ýáë×Ì ÂâëÌÑâï ÎëÓÕÕâ  ÏâÏÈ. 

 
ÑíÁë ÓâÒ»âÌâ Óë.Ö.Ìï.Óë.Ö.Ìï. 462,463,471/5ì»ä,472  ÕâÛä ÁÑäÌí ÕçÅâÌä ÑïÁçÓ/áÑÔä 

ÉÒëÔ ã}ãÈÒ ÍçÌÓâÕãÈôÈ ãÕ»âÖ ÒíÁÌâÑâï ÍýãÈÏïãËÈ ÂíÌ-2 Ñâï Ê×âôÕëÔ Àë ÈÉâ Ôâ½ç ãÕsÈâÓÌä ÁÑäÌí 

ÍÇ ÍýãÈÏïãËÈ ÂíÌ-2 Ñâï ÖÑâãÕwÃ ÉÒëÔ Àë.  ÖÊÓ ÁÑäÌíÌë ÍýãÈÏïãËÈ ÂíÌ-2 ÑâïÉä Óäã»ýáë×Ì ÂâëÌÑâï 

Ñç»Õâ ÑâÃë Ùä áÓãÕÊÐâæ ãÕQÔÐâæ ÍÃëÔ ãÕ½ëÓë DÕâÓâ áÓÁä »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë. Èëáëâ DÕâÓâ ÈëáâëÌä 

ÁÑäÌ Íì»ä ÑÚä ÌÊäÌä áÖÓ ÍÓtÕë ãÖ¿âæ ãÕÐâ½Ìâ ãÌÒÑâëÌç ÍâÔÌ »Óä áÌë ÍÒâôÕÓÇÌë áâËäÌ ÚâëÒ 

ÈëÕç Óäã»ýáë×Ì ÂëâÌÑâï ÑÛÕâÍâÝ éÍÒâë½âëÌç áâÒëâÁÌ »Óä ãÕ»âÖ »ÓÕâ Óäã»ýáë×Ì ÂâëÌÑâï ÂâëÌ ÎëÓ ÑâÃë 

ÓÁçáâÈ »ÓëÔ Àë.  

 é»È ÁÑäÌí ÓâÒ»âÌâ ÓëÕnÒç ãÕsÈâÓÑâï áÌë ÓâwÃ÷äÒ ¾íÓä Ñâ½ô Ìï.8 Éä áâ×Óë áÆäÉä ÝÇ »ä.Ñä. 

áïÊÓÌâ ãÕsÈâÓÑâï ãsÉÈ ÉÒëÔä Àë áÌë ÑãÚÖâ½Ó ÌÊäÌä ÌÁä»Ñâï ãsÉÈ Àë.  áâ ÁÑäÌíÌä ÈÉâ áâÖÍâÖÌä 

Ðâì½íãÔ» ÍãÓãsÉãÈ ánÕÒë áâÖÍâÖÑâï ãsÉÈ/áâÕëÔâ »íÈÓíÌë ÔäËë ÕÓÖâÊä ÍâÇä ÈÉâ ÌÊäÑâï áâÕÈâ 

ÍçÓÌâ ÍýÕâÚÌä áÖÓÉä ÁÑäÌíÑâï ËíÕâÇÌä ÖâÑânÒ áÖÓ ÉâÒ Àë. ÖÊÓ ÁÑäÌí ¼çlÔä ÈÉâ ¼âÅâ-

Ãë»ÓâÕâÛä áÌë ÖâËâÓÇ ÔëÕÔÌä sÉÛ ÍÓÌä ÍãÓãsÉãÈáë ÁÇâÒ Àë. ÖÕâïÔÕâÛä ÁÑäÌÑâï »âÒôÍâÔ» 

æÁÌëÓÙä, ãÖï¿âæ ãÕÐâ½ DÕâÓâ Èâ.11/10/2017 Ìâ ÍÝ Éä ÑÚäÖâ½Ó ÌÊäÌâ ÑÚtâÑ ÍçÓÌä áÖÓ áï½ë 

áãÐÍýâÒ áâÍëÔ Àë. ÁëÑâï ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌâëÌä nÒçÌÈÑ ÈÛ ÖÍâÃä 11.19 Ñä. ÈÉâ ÑÚ^âÑ ÈÛ ÖÍâÃä 

41.018 Ñä. Àë. ÈÉâ ÑÚä ÌÊäÌä ÑÚ^âÑ ÍçÓ ÖÍâÃä Õwâô - 2006 Ñâï 19.85 Ñä. ÌâëïËâÒëÔ ÚâëÕâÉä, 

ÖÊÓ ÁÑäÌâë ÑÚä ÌÊäÌâ áï×Èð ÍçÓ áÖÓ½ýsÈ ãÕsÈâÓÑâï áâÕëÔ ÚâëÕâÌâë áãÐÍýâÒ ÉÒëÔ Àë. Áë ãÕ½Èë 

ÖÕâÔÕâÛä ÍýãÈÏïËäÈ ÂâëÌ-2 Ìä ÁÑäÌâë Óäã»ýáë×Ì ÂâëÌÑâï ÂâëÌ ÎëÓ ÏâÏÈÌä ÓÁçáâÈ ÕçÅâ ÏâëÅô ÖÑxâ ¿¿âô 

ãÕ¿âÓÇâ ÈÉâ ãÌÇôÒ áÉëô ÖâÊÓ ¿¿âô »ÓÕâÑâï áâÕä »ë ÖÓ»âÓÙä ©âÓâ Èâ.12/10/2017 Ìâ ÓâëÁ »âëÑÌ 

‘ÅäÖäáâÓ ÍýãÖDË »ÓëÔ Àë. ÁëÑâï ÑçKÒ Ì½Ó ãÌÒâëÁ»Ùä DÕâÓâ ¼âÖ ÎÓÁÍÓÌâ áãË»âÓäÙä ÖâÉë ÉÒëÔ 

¿¿âô ÑçÁÏ ÍýãÈÏïãËÈ ÂâëÌ-2 Ñâï Óäã»ýáë×Ì áë»ÃäÕäÃäÌí éÍÒí½ ÑÛÕâÍâÝ É×ë. áâÉä ÚÕë áâ ÁÑäÌÑâï 

ÂâëÌ ÎëÓÌâë ÍýSÌ ÓÚëÈâë ÌÉä. áâÉä »âëÑÌ ‘.Åä.Öä.áâÓ ÑçÁÏ ÍýãÈÏïËäÈ ÂâëÌ -2 Ñâï ÁëÑâï ÑÚ^âÑ ÎÔÅ 

ÔëÕÔ DÒâÌë Ôæ ÖâëæÔ æÓâëÂÌ ÈÉâ ÎÔÅ ÑäÃä½ë×Ì ÍÓtÕë Á#Óä ÅäÂâæÌ »Óä ÏâïË»âÑ »ÓÕâÌä ×ÓÈë 

ÏâïË»âÑÌä ãÕ»âÖ ÍÓÕâÌ½ä áâÍä ×»âÒ ÈëÑ Àë. áâÉä ÖÕô ÖBÒÙäÌä ÖÕô ÖïÑÈäÉä Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï 

áâvÒç.  

ÄÓâÕ »ýÑâï» (2461) ð ÑíÁë ÓâÒ»âÌâ Ö.Ìï.462,463,471 Íì»ä 472 ÕâÛä ÁÑäÌÑâï Ê×ôâÕëÔ ÍýãÈÏïËäÈ 

ÂíÌ-2 Ñâï Èâ.12/10/2017 Ìâ ÓâëÁ ÖÓ»âÓÙä DÕâÓâ ÑïÁçÓ »ÓëÔ »âëÑÌ ‘.Åä.Öä.áâÓ. ÑçÁÏ Óäã»ýáë×Ì 

ÚëÈç ÑÛÕâÍâÝ ÉÈâë ÚâëÕâÉä Óäã»ýáë×Ì ÂíÌÑâï ÂíÌ ÎëÓÌä áÓÁÊâÓÙäÌä Ñâï½Çä ÍÓtÕë ÂíÌÎëÓ »ÓÕâÌâë 

ÍýSÌ ÓÚëÈâë ÌÉä. áâÉä ÖÕâÔÕâÛä ÁÑäÌÑâï »íÑÌ ‘ÅäÖäáâÓÌâ éÍÒí½í DÒâÌë Ôå »nÃçÓ ÖÕëô áâËâÓë 

ÑÚ^âÑ ÍçÓÌä áÖÓ Ì ÉâÒ Èë ÑçÁÏ ÖâëæÔ æÓâëÂÌ ÈÉâ ÎÔÅ ÑäÃä½ë×Ì ÍÓtÕë Á#Óä sÃ÷»¿ÓÔ ÅäÂâæÌ 

»Óä, ÏâïË»âÑ »ÓÕâÌä ×ÓÈë ÏâïË»âÑÌä ãÕ»âÖ ÍÓÕâÌ½ä áâÍä ×»âÒ ÈëÑ ÚâëÕâÉä ÂâëÌÎëÓÌä ÊÓ¼âsÈ 

ÍÅÈä Ñç»Õâ ÄÓâÕÕâÑâï áâv¥ç.  
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મઘુ્ દા નબંર ( ૫ ) : કારેલીબાગ ખાતે આવેલ વડુા ભવન િબ ડીંગ ના  વડુા હ તક નો એક માળ 

(૬ઠો માળ)  વડુા એવ ય ુ િબ ડીંગમા ંહાલ બેસતા ૨-નગર રચના અિધકારી 
અને ફાયર ઓિફસર ી  ઉપરાતં સભુાનપરુા વોડર્ ૧૦ ( ), સભુાનપરુા ખાતે 
બેસતા નગર રચના અિધકારી ની કચેરી ને ફાળવવા બાબત.  

  
કારેલીબાગ ખાતે નાગરવાડા ટી.પી. ન ં૯ ના એફ પી ન ં૧ પૈિક ૨૬૫૩ ચો.મી. જમીન 

ઉપર વડુા ારા ૯ માળ ના વડુા ભવન િબ ડીંગ ન ુબાધંકામ કરવામા ંઆવેલ છે.  પૈકી એક માળ 
(૬ઠો માળ), સભુાનપરુા ખાતે વડુા ની માિલકી ના વડુા એવ યમુા ં બેસતી નગર રચના 
અિધકારી ીઓની બે ઓિફસો તથા સરકાર ી ારા વડોદરા ખાતે િનયકુ્ત પામેલ ફાયર ઓફીસર ી 
અને તેના ટાફ માટે જગ્યા ફાળવવાનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં૨૩૨ તા.૧૦/૦૫/૨૦૧૭ મુ ા ન.ં 
૯ થી રજુ થતા, ઠરાવ ક્રમાકં ન ં૨૪૨૨ મજુબ તેઓના ટાફ માટે જગ્યા ફાળવવાન ુઠરાવવા મા ં
આવેલ, ને વડુા બોડર્ બેઠક ન ં૨૩૩ તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ના ઠરાવ ક્રમાકં ન ં૨૪૪૯ થી બહાલી 
આપવામા ંઆવેલ છે. 

નગર રચના અિધકારી ી ની કચેરી,એકમ-૧ ની કચેરી   અગાઉ બેલ બાગ ખાતે બેસતી 
હતી, પરંત ુ બેલ બાગ વા ં મકાન તોડી પડાતા, તેઓની કચેરી વડોદરા મહાનગરપાિલકા  ની 
સભુાનપરુા વોડર્ ૧૦ ( ), સભુાનપરુા ખાતે હાલ મા ંકાયર્રત છે. સદર ફાળવેલ જગ્યા ન ુકે્ષત્રફળ 
ઓ  હોય, તેમજ શૈ।ચાલય,પીવાનુ ં પાણી વી પાયા ની જ રી સિુવધા નો અભાવ હોવાનુ ં 
જણાવી, નગર રચના અિધકારી ી,એકમ-૧ ના પત્રાકં ન ંનરયો/જનરલ/૫૪૪ તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૭ 
થી વડુા ભવન મા ંજગ્યા ફાળવવા માગંણી કરેલ છે. 

વડોદરા મહાનગરપાિલકા  તથા વડુા િવ તારની ટી.પી. કીમો ફાઈનલ કરવા માટે 
સરકાર ી  ારા કુલ ૪-નગર રચના અિધકારી ીઓ ની કચેરી ન ુમહકે્મ મજુંર કરેલ છે.  પૈકી ૨-
નગર રચના અિધકારી ીઓ ની કચેરી ના મહકે્મનો તથા અ ય ખચર્ વડોદરા મહાનગરપાિલકા 
ારા તથા બાકી સભુાનપરુા ખાતેની ૨-નગર રચના યોજના અિધકારી ીઓ ની કચેરી ના મહકે્મનો 
તથા અ ય ખચર્ વડુા ારા કરવામા ંઆવે છે.  થી વડુા ભવન િબ ડીંગનો ૬ઠો માળ , વડુા બોડર્ 
બેઠક ન ં૨૩૩ તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ના ઠરાવ ક્રમાકં ન ં૨૪૪૯ મા ંઠરા યા અનસુાર ૨-નગર રચના 
અિધકારી ીઓ અને ૧-ફાયર ઓિફસર માટે ફાળવેલ છે તેજ માળ પર નગર રચના અિધકારી ી ની 
કચેરી, એકમ-૧ માટે ફાળવવા તથા   નગર રચના યોજના અિધકારી ી, એકમ-૧ ની કચેરી માટે 
ફાળવેલ જગ્યાનુ ં ભાડુ,ં ઓ.એ ડ એમ. ચાજીર્સ તથા લાઈટબીલ, વેરા તેમજ અ ય પ્રવતર્માન  
તે સં થાને   તે સમયે પરભારે ચકુવવા બાબતનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠક ના સવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ 
ચચાર્ િવચારણા અથેર્ રજુ કરાતા, ચચાર્ િવચારણાના ંઅંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ   

 

ઠરાવ માકં ( ૨૪૬૨ ) : કારેલીબાગ ખાતે આવેલ વડુા ભવન િબ ડીંગના વડુા હ તક નો એક માળ 
(૬ઠો માળ)  વડુા એવ ય ુિબ ડીંગમા ંહાલ બેસતા ૨-નગર રચના અિધકારી અને સરકાર ી વારા 
વડોદરા ખાતે િનયિુક્ત પામેલ ફાયર ઓિફસર ીને જગ્યા ફાળવેલ છે. સભુાનપરુા વોડર્ ૧૦ ( ), 
સભુાનપરુા ખાતે બેસતા નગર રચના અિધકારી ની કચેરી માટે જ રી કે્ષત્રફળ ધરાવતી જગ્યા 
ફાળવવાની જવાબદારી વડોદરા મહાનગર પાિલકાની થાય છે. તેથી હાલમા ંવડુા ભવન ખાતે જગ્યા 
ફાળવવી નહી તેમ વડુા બોડર્બેઠકમા ંહાજર સવર્ સ ય ીઓ વારા ચચાર્-િવચારણાના ંઅંતે િનણર્ય 
લેવામા ં આ યો તથા આ અંગે આગળ કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહી કરવાની સ ા મખુ્ય 
કારોબારી અિધકારી ી વડુાને સપુ્રત કરવામા ંઆવી. 
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ુ  દા નબંર (૬) : રીયલ એ ટેટ(રેગ્યલેુશન એ ડ ડેવલોપમે ટ) એક્ટ (RERA), ૨૦૧૬ હઠેળ 

એફોડબલ આવાસોના ંપ્રો ક્ટોની ન ધણી બાબત.  

રીયલ એ ટેટ (રેગ્યલેુશન એ ડ ડેવલોપમે ટ) એક્ટ (RERA),૨૦૧૬ અંતગર્ત રા ય 
સરકાર ીએ રીયલ એ ટેટ રેગ્યલેુટરી ઓથોરીટી ની રચના કરેલ છે. રેરાની કલમ ૩(૧) હઠેળ 
એ ટેટ પ્રો ક્ટોએ રજી ટે્રશન મેળવવાનુ ંરહ ેછે. તા. ૦૧/૦૫/૨૦૧૭ સધુીમા ંવપરાશ પરવાનગી 
મળેલ ન હોય તેવા હાથ ધરવામા ંઆવેલ પ્રો ક્ટોનુ ંRERA ની વેબસાઈટ gugrera @gujarat.gov.in 
પર તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ સધુીમા ંરજી ટે્રશન કરાવવા માટે શહરેી િવકાસ અને શહરેી હુ િનમાર્ણ 
િવભાગ, ગાધંીનગરના ંપત્રાકં ન.ં અર-૧૦૨૦૧૭-૪૮૯૩-લ તા. ૨૧/૦૭/૨૦૧૭ તરફથી સચુના 
થયેલ છે. વડોદરા િવ તારના ંપ્રો ક્ટો રેરા હઠેળ રજી ટે્રશન કરાવવા સીનીયર ટાઉન લાનર ી, 
નગર આયોજન મુ યાકંન િવભાગ, વડોદરા ની કચેરી હઠેળ કરાવવા સચુના છે. વડુા બોડર્ બેઠક ન.ં 
૨૩૧ તા. ૩૦/૦૩/૨૦૧૭ ના ઠરાવ ક્રમાકં ન.ં ૨૩૯૯ મા ંઠરા યાનસુાર મખુ્યમતં્રી હુ યોજના 
હઠેળના પ્રો ક્ટોમા ંફાયર સે ટીની કામગીરી પણુર્ થયેલ નથી. થી તે પ્રો ક્ટો અને પ્રધાનમતં્રી 
આવાસ યોજના હઠેળના આવાસોનુ ં બાધંકામ ચાલ ુ હોય, આ પ્રો ક્ટોનુ ં નીચેની િવગતે રેરા 
રજી ટે્રશન કરવાનુ ંથાય છે.  

 

ક્રમ ન.ં યોજના પ્રો ક્ટનુ ંનામ આવાસો/દુકાનોની સખં્યા 
૧ મખુ્યમતં્રી હુ યોજના વેમાલી ટી.પી. ૧ એફ.પી. ૧૦૯ ઈ.ડબ ય.ુએસ-૧૨૦ 

૨ મખુ્યમતં્રી હુ યોજના વેમાલી ટી.પી. ૧ એફ.પી. ૧૧૯ ઈ.ડબ ય.ુએસ-૮૦ 

૩ મખુ્યમતં્રી હુ યોજના વેમાલી ટી.પી. ૧ એફ.પી. ૧૧૪ એલ.આઈ.જી ૧-૮૦, 
એલ.આઈ.જી ૨ -૧૧૨ 

૪ મખુ્યમતં્રી હુ યોજના સેવાસી ટી.પી. ૧ એફ.પી. ૧૧૯ ઈ.ડબ ય.ુએસ-૩૨૦ 

૫ મખુ્યમતં્રી હુ યોજના સેવાસી ટી.પી. ૧ એફ.પી. ૧૩૩ એલ.આઈ.જી ૧-૬૦, 
એલ.આઈ.જી ૨ -૬૦ 

૬ પ્રધાનમતં્રી હુ યોજના સેવાસી ટી.પી. ૧ એફ.પી. ૧૧૯ ઈ.ડબ ય.ુએસ-૧ -૨૯૪ 

૭ પ્રધાનમતં્રી હુ યોજના સેવાસી ટી.પી. ૧ એફ.પી. ૭૫ ઈ.ડબ ય.ુએસ-૨ -૪૪૮ 

૮ પ્રધાનમતં્રી હુ યોજના ખટંબા લોક ન.ં ૭૨ અ પૈકી તથા 
૭૭ પૈકી 

ઈ.ડબ ય.ુએસ-૨ -૧૨૮૬ 

  અતે્રના ં પત્રાકં ન.ં યડુીએ/િસિવલ/૪૨૬/૨૦૧૭ તા. ૨૯/૦૭/૨૦૧૭ થી સીનીયર 
ટાઉન લાનર નગર આયોજન અને મુ યાકંન િવભાગ, વડોદરા પાસેથી રેરા રજી ટે્રશન બાબતે 
રજી ટે્રશન પ્રિક્રયા અને જ રી દ તાવજેોની િવગતવાર માિહતી માગેંલ. આ બાબતે અવાર-નવાર 
બ  પણ લગત કચેરીનુ ંમાગર્દશર્ન મેળવવા પ્રય ન કરેલ. પરંત ુકોઈ માિહતી મળેલ ન હતી. 
તદઉપરાતં રેરાની વેબસાઈટ પર ટેકિનકલ ખામી ને કારણે તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૭ સધુી કોઈ 
પ્રો ક્ટનુ ંરજી ટે્રશન થઈ શકેલ ન હત.ુ થી રેરાના ંઈ-મેલ આઈ.ડી. inforera@gujrat.gov.in પર 
તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ ઇમેલ કરી વડુાના ંપ્રો ક્ટોને રજી ટડર્ ગણવા િવનતંી કરેલ,  મા ય 
રાખેલ નહી. તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ દશેરાની જાહરે રજાના ંકારણે રેરાની વેબસાઈટ પર 
ભારણ ઓ  હોવાના ંકારણે ખટંબા ખાતેના ંએક પ્રો ક્ટનુ ંરજી ટે્રશન સભંિવત થયેલ છે.  

ઉપરોક્ત MMGY  ના ૫ તથા PMAY  ના ૩ મળી કુલ ૮ પ્રો ક્ટના ં રજી ટે્રશન પૈકી 
ખટંબા ખાતેના ં એક પ્રો ક્ટનુ ં રજી ટે્રશન માટે ઓનલાઇન ્ ભરેલ રકમ . ૪,૭૩,૪૭૫.૫૦ 
(પ્રવતર્માન બેંક ચાજીર્સ સહીત) વડુા બોડર્ બેઠકની મજુંરીની અપેક્ષાએ ભરણુ ંકરેલ તેને બહાલી 
આપવા તથા તા.૧.૧૦.૨૦૧૭ પછી બાકીના ૭  પ્રો ક્ટના ં રેરાના ં રજી ટે્રશન માટે . 
૧૦,૯૩,૪૭૦/- + પ્રવતર્માન બેંક ચાજીર્સના ભરણાને વડુા બોડર્ બેઠકની મજુંરી માટે, તથા રેરા 
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હઠેળ  કુલ ૮ પ્રો ક્ટના ંરજી ટે્રશન માટેની કુલ રકમ . ૧૫,૬૬,૯૪૫+ પ્રવતર્માન બેંક ચાજીર્સના 
ખચર્ને મજુંર કરવા  બાબતનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠકના ંસવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ ચચાર્-િવચારણા તથા 
બહાલી અથેર્ રજુ કરાતા, ચચાર્-િવચારણાના અંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ                                
ઠરાવ માકં ( ૨૪૬૩ ) : સરકાર ીની ગાઈડ-લાઈન અને આપેલ ટાગેર્ટ મજુબ વડુા વારા 
એફોડબલ હાઉસીંગની કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. તે અંતગર્ત રીયલ એ ટેટ (રેગ્યલેુશન એ ડ 
ડેવલોપમે ટ) એક્ટ (RERA), ૨૦૧૬ હઠેળ એફોડબલ આવાસોના ં પ્રો ક્ટોની ન ધણી માટે વડુા 
બોડર્બેઠકની મજુંરીની અપેક્ષાએ બેંકમા ં  ભરણુ ંભરવામા ંઆવેલ, તેને બહાલી આપવામા ંઆવી. 
તથા આવાસોના ંચાલ ુઅને ભિવ યમા ંથનાર પ્રો ક્ટો માટે રેરા રજી ટે્રશનમા ં  કાઈં રકમનુ ંભરણ ુ
ભરવાનુ ં થાય તે અને તે અંગે થનાર ખચર્ને વડુા બોડર્બેઠકમા ં હાજર સવર્ સ ય ીઓ વારા 
સવાર્નમુતે મજુંરી આપવામા ં આવેલ તથા આ અંગે આગળ કરવાની થતી સઘળી કાયર્વાહી 
કરવાની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ી વડુાને સપુ્રત કરવામા ંઆવી.     
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અઘ્ યક્ષ  થાનેથી  
મુ ા નબંર ( ૭ ) : મો  ભાયલી ટી.પી.  કીમ ન.ં૧ અંતગર્ત વડુાન ેસપં્રા  ત થયેલ ફાયનલ  લોટ ન.ં૧૦૯ 

ની ૯૪૨૦ ચો.મી. વાળી જમીનનો ટે  ડર કમ હરાજીથી િનકાલ કરવાના કામ ેભરાયેલ 
ટે  ડરમા ંઅઘરુા કબજા હકકની રકમ ઉપર વચેાણ દ  તાવેજ કરવા તથા ટે  ડરરના 
નામમા ંફેરફાર કરવા બાબતે  

 

 મો  ભાયલી ટી.પી.  કીમ ન.ં૧ અંતગર્ત વડુાન ેસપં્રા  ત થયલે ફાયનલ  લોટ ન.ં૧૦૯ ની ૯૪૨૦ 
ચો.મી. વાળી વાિણજય હતે ુમાટેની જમીનમા ંતા.૦૯/૦૫/૨૦૧૭ ની ટે  ડર કમ હરાજીની પ્રિક્રયામા ંમહ  તમ 
બીડ પ્રિત ચો.મી.ના ા.૪૪૦૬૫.૮૨ લખે ે કરનાર "િનલા એસોસીયેટસના ભાગીદાર ી ભરતભાઇ 
નવનીતલાલ પર ખ"નુ ંટે  ડર ગ્રાહય રાખલે છે અન ેવડુા બોડર્ની તા.૧૦/૦૫/૨૦૧૭ બોડર્ બઠેક ન.ં૨૩૨ ના 
ઠરાવ ક્રમાક : ૨૪૨૭ થી અનમુોદન આપવામા ંઆવેલ છે.તઓેએ સદર  લોટ માટે કુલ કબજા હકકની થતી 
રકમ ા.૪૧,૫૧,૦૦,૦૨૪/-ભરવાની થાય છે. સદરહુ ં ટે  ડરીંગ પ્રિક્રયા ગજુરાત સરકારના શહરેી/િવકાસ 
સ ામડંળોના(ંડી  પોઝલ ઓફ લે  ડ એ  ડ અઘર પ્રોપટ સ) રેગ્ યલુશેન-૨૦૦૨ ની જોગવાઇ અ  વય ેકરવામા ં
આવલેી છે.  
 કુલ કબજા હકકની ૧૦ % રકમ ટે  ડરર ઘ્ વારા અત્ર ે જમા કરાવતા અત્રથેી તઓેને 
તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૭ થી  લોટ ફાળવણી પત્ર આપેલ છે.  યારબાદ ટે  ડરરે તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૭ થી અત્ર ે
આપલે રજુઆતો પકૈી, સદરહુ ં  લોટની કબજા હકકની સપંણૂર્ રકમ ભરપાઇ કરવા માટે બેંકમાથંી ફંડ 
મળેવવાનુ ં હોવાથી કબજા હકકની સપંણૂર્ રકમ જમા કરાવતા અગાઉ વેચાણ દ  તાવજે કરવા / કબજા 
વગરનો વેચાણ દ  તાવજે કરી આપવા માગંણી કરેલ છે. પરં  ુઅ ેથી બહાર પાડલા ટે  ડર ફોમર્ની િવગત 
ન.ં૮ તથા ટે  ડરની શરત ન.ં૧૦ ની જોગવાઇઓ મજુબ કબજાહકકની તમામ રકમ ભરપાઇ થયથેી, દ  તાવેજ 
કરી કબજો સોપવાનો થાય છે. આમ, દ  તાવજે કરવા સપંણૂર્ રકમ ભરેલી હોવી જ રી છે.  

 યારબાદ ટે  ડરરે તા.૧૬/૦૯/૨૦૧૭, તા.૦૩/૧૦/૨૦૧૭ તથા તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૭ થી અત્રે 
રજુઆત આપીન ેજણાવેલ છે કે ટે  ડરર "નીલા એસોસીયટેસ"  તથા "ઓકટેન ઇ  ફ્રા  પસે" નામની બનંે 
પઢેીમા ંપાટર્નસર્/પ્રોમોટસર્ છે. ટે  ડરર નીલા એસોસીયેટસના ભાગીદાર તરીકે ભરેલ ુછે, પરંત ુહાલમા ંતઓેને 
"ઓકટેન ઇ  ફ્રા  પશે" માથંી  લોટ માટે બાકી રહતેી રકમ ભરવા માટે ભડંોળ મળેવવાનુ ંહોવાથી સદરહુ ં
જમીનની ફાળવણી "ઓકટેન ઇ  ફ્રા  પેશ"ના ભાગીદાર તરીકે કરી આપવા માગંણી કરેલ છે.  

ઉપરોકત િવગતે સદર ું ટ  ડર "નીલા એસોસીયેટસ" ના ભાગીદાર ી ભરતભાઇ નવનીતલાલ 
પરીખ તરીકે મજુંર થયલે છે તમેજ તેમના ઘ્ વારા ૧૦ % રકમ ભરપાઇ થયલે છે. થી  લોટ ફાળવણી હુકમ 
"નીલા એસોસીયટેસ" ના ભાગીદાર ી ભરતભાઇ નવનીતલાલ પરીખના નામ ેકરવામા ંઆવેલ છે અને 
હાલમા ં ટે  ડરર "ઓકટેન ઇ  ફ્રા  પસે" ના ભાગીદાર/વહીવટ કરતા ી ક  યપ ભરતભાઇ પરીખના નામ ે
નામફેર કરી આપવા માટે માગંણી થયલે છે.  

"નીલા એસોસીયટેસ"ના પઢેીમા ંબ ેભાગીદાર (૧) ી ભરતભાઇ નવનીતલાલ પરીખ તથા (૨) 
નીલાબેન ઇ  દ્રકાતં શાહ છે.  જયારે "ઓકટેન ઇ  ફ્રા  પેસ" મા ં(૧) ી ક  યપ ભરતભાઇ પરીખ (૨) મુીલ 
વી. પટેલ (૩) મનીષભાઇ . ચોકસી (૪) ભરતભાઇ એન. પરીખ (૫) રુષીત બી. પરીખ અન ે (૬) 
સમીરકુમાર જી. શાહ કુલ-૬ ભાગીદાર છે. બનં ેપઢેીના નોટોરાઇઝ પાટર્નરશીપ ડીડ રજુ થયેલા છે.  

આમ, ઉપરોકત િવગત ેઅરજદારની બનં ેમાગંણીઓ માટે અત્રનેા વડુા પનેલના એડવોકેટ ી િદલીપ 
ટી. નાણાવટીનો લીંગલ અિભપ્રાય મેળવવામા ંઆવેલ છે. તઓેએ તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૭ થી લીંગલ અિભપ્રાય 
આપલે છે. તેમા ંજણાવલે છે કે, વડુા ઘ્ વારા બહાર પાડેલા ટે  ડરની શરત ન.ં૧૭ મજુબ વડોદરા શહરેી 
િવકાસ સ  તામડંળન ેકોઇ કારણસર  લોટ તબદીલ કરી આપવાની સ  તા નથી અન ેસદર  લોટ તબદીલ 
કરવાથી ભિવ  યમા ંકાયદાકીય પ્ર  ન ઉભા થાય તેમ છે, માટે ટે  ડરમા ંનામ ફેરફાર કરવાની માગંણી કરવામા ં
આવલે છે  ટે  ડરની શરતો િવ ઘ્ ઘ હોઇ, કાયદાની જોગવાઇ મજુબ થઇ શકે નહી  
 આમ, ઉપરોકત િવગત ે ટે  ડરર ી િનલા એસોસીયટેસના ભાગીદાર ી ભરતભાઇ નવનીતલાલ 
પરીખની (૧) અઘરુા કબજા હકકની રકમ પર વેચાણ દ  તાવજે કરી આપવાની માગંણી અંગે તેમજ (૨) 
સદરહુ ં જમીનની ફાળવણી "ઓકટેન ઇ  ફ્રા  પસે"ના ભાગીદાર / વહીવટ કતાર્ ી ક  યપ ભરતભાઇ 
પરીખના નામે નામફેર કરી આપવા બાબત ે િનણર્ય લવેા માટે બોડર્ સમક્ષ મસુઘ્ દો રજુ થતા કબજા હકકની 
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અઘરુી રકમ પર વચેાણ દ  તાવેજ કે કબજો સપુ્રત ન કરી શકાય તમેજ  કબજા વગરનો દ  તાવજે ન થઇ 
શકે તવે ુસવાર્નમુત ેનકકી કરવામા ંઆ  ય ુતથા ચચાર્ િવચારણા દર  યાન અઘ્ યક્ષ ી તરફથી જણાવવામા ં
આ  યુ ં કે  લોટોના વચેાણથી સ ામડંળમા ંઆવક થાય છે. થી આવી આવક ગમુાવવી ન પડે ત ેમાટે 
સ ામડંળના િહતમા ં ફરીથી લીગલ અિભપ્રાય મળેવવામા ં માટે સવર્ સ  યો ીઓ ઘ્ વારા સચુન કરવામા ં
આવતા અન ેતમેા ંએવ ુસચુવવામા ંઆ  ય ુકે ટે  ડરર બનં ેપઢેીના ભાગીદાર છે. પઢેીના નામમા ંફેરફાર કરી 
આપવા રજુઆત છે. થી આવો નામફેર કરવાથી સ ામડંળન ેકાયદાકીય રીત ેશ ુનકુશાન થાય તમે છે ? 
તથા વઘારાના દ  તાવેજી પરુાવા તથા જ રી શરતો રાખીન ેઆવો નામફેર કરી શકાય કે કેમ ? ત ેઅંગે 
ફરીથી લીગલ અિભપ્રાય મેળવવાનુ ંનકકી કરી નીચ ેમજુબ ઠરાવવામા ંઆ  યુ.ં  
 
ઠરાવ માક :(૨૪૬૪) : મો  ભાયલી ટી.પી.  કીમ ન.ં૧ અંતગર્ત વડુાન ે સપં્રા  ત થયલે ફાયનલ  લોટ 
ન.ં૧૦૯ ની ૯૪૨૦ ચો.મી. વાળી વાિણજય હતે ુમાટેના  લોટમા ં ટે  ડરરની કબજા હકકની અઘરુી રકમ પર 
વચેાણ દ  તાવજે કરી આપવાની માગંણી તથા કબજા વગરના દ  તાવેજની માગંણી ના-મજુંર કરવા તથા 
સદરહુ ં  લોટ "િનલા એસોસીયટેસના ભાગીદાર ી ભરતભાઇ નવનીતલાલ પરીખ" ના બદલ ે"ઓકટેન ઇ  ફ્રા 
 પસે" ના ભાગીદાર/વહીવટ કરતા ી ક  યપ ભરતભાઇ પરીખના નામ ે નામફેર કરવામા ં આવ ે તો 
સ ામડંળને કાયદાકીય શુ ંનકુશાન થઇ શકે તમે છે ? તમેજ સ ામડંળના િહતમા ંઆ નામફેર કરી આ૫વા 
માટે કઇ શરતો રાખવી જ રી છે તમેજ વઘારાના કયા દ  તાવજેી પરુાવા મળેવવા જ રી છે ત ેબાબતનો 
વડુાના પનેલ૫રના એડવોકેટ ી િદલીપ નાણાવટીનો ફરીથી કાયદાકીય અિભપ્રાય મળેવવા સવાર્નમુતે 
ઠરાવવામા ંઆ  ય ુતથા આ અંગેની આગળની સઘળી કાયર્વાહી કરવાની સ ા મખુ્ ય કારોબારી અિઘકારી ીન ે
સપુ્રત કરવામા ંઆવી.  
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અઘ્ યક્ષ  થાનેથી  
મઘુ્ દા ન.ં(૮)  :-  મો  ભાયલી ટી.પી.  કીમ ન.ં૨ અંતગર્ત વડુાને સપં્રા  ત થયેલ ફાયનલ  લોટ ન.ં૧૧૭ ની 

૧૫૨૧ ચો.મી. વાળી જમીનનો ટે  ડર કમ હરાજીથી િનકાલ કરવાના કામે ભરાયેલ  ટે  ડરરના 
નામમા ંફેરફાર કરવા બાબત. 

મો  ભાયલી ટી.પી.  કીમ ન.ં૨ અંતગર્ત વડુાને સપં્રા  ત થયેલ ફાયનલ  લોટ ન.ં૧૧૭ ની ૧૫૨૧ ચો.મી. 
વાળી વાિણજય હતે ુમાટેની જમીનમા ંતા.૧૧/૦૯/૨૦૧૭ ની ટે  ડર કમ હરાજીની પ્રિક્રયામા ંમહ  તમ બીડ પ્રિત 
ચો.મી.ના ા.૫૦૩૫૧/- લેખે કરનાર " ી મી ત નગીનભાઇ પટલ" નુ ં ટે  ડર ગ્રાહય રાખેલ છે અને વડુા બોડર્ની 
તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૭ બોડર્ બેઠક ન.ં૨૩૩ ના ઠરાવ ક્રમાક : ૨૪૪૮ થી અનમુોદન આપવામા ંઆવેલ છે. તેઓએ 
સદર  લોટ માટે કુલ કબજા હકકની ા.૭,૬૫,૮૩,૮૭૧/-ભરવાની થાય છે. તેઓ ઘ્ વારા બાનાની રકમ િસવાય 
બીજી કોઇ રકમ હજી સઘુી જમા થયેલ નથી. સદરહુ ં ટે  ડરીંગ પ્રિક્રયા ગજુરાત સરકારના શહરેી/િવકાસ 
સ ામડંળોના(ંડી  પોઝલ ઓફ લે  ડ એ  ડ અઘર પ્રોપટ સ) રેગ્ યલેુશન-૨૦૦૨ ની જોગવાઇ અ  વયે કરવામા ં
આવેલી છે.  

ટે  ડરર ઘ્ વારા તા.૦૪/૧૦/૨૦૧૭ થી અતે્ર રજુઆત આપી જણાવેલ છે કે, સદરહુ ં ટે  ડર તેમના 
 યિકતગત નામ " ી મી ત નગીનભાઇ પટલ"ના નામથી ભર  ુછે પરંત ુતેઓ "િશવમ ડવલોપસ" ના ભાગીદાર 
છે. િશવમ ડેવલોપસર્ ક   ટ્રકશન પેઢી છે. કાયદાની અજ્ઞાનતાના કારણે  તે વખતે તેઓએ િશવમ ડવલોપસના 
ભાગીદાર " ી મી ત એન. પટલ" તર ક ટ  ્ ડર ન ભરતા ફકત િમ ુત એન. પટલથી ટ  ડર ભરલ છે. હાલમા ંતેઓ 
તેમની પેઢીના નામ સાથે "િશવમ ડવલોપસના ભાગીદાર ી િમ ત નગીનભાઇ પટલ"ન ુનામ ફેરફાર કરી આપવા 
માગંણી કરેલ છે.  

"િશવમ ડેવલોપસર્" ના ભાગીદારમા ં " ી મી ત નગીનભાઇ પટેલ" સહીત કુલ-૨૬ ભાગીદારો છે.  
તેઓએ નોટરાઇઝ પાટર્નરશીપ ડીડ રજુ કરેલ છે. 

ટે  ડરરની ટે  ડરમા ંનામફેર કરવા અંગેની માગંણી માટે અતે્રના વડુા પેનલના એડવોકટ ી દલીપ ટ . 
નાણાવટ નો લીગલ અભ ાય મેળવવામા ંઆવેલ છે. તેઓએ તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૭ થી લીગલ અિભપ્રાય આપેલ 
છે. તેમા ં જણાવેલ છે કે, “વડુા ઘ્ વારા બહાર પાડેલા ટે  ડરની શરત ન.ં૧૭ મજુબ વડોદરા શહરેી િવકાસ 
સ  તામડંળને કોઇ કારણસર  લોટ તબદીલ કરી આપવાની સ  તા નથી અને સદર  લોટ તબદીલ કરવાથી 
ભિવ  યમા ંકાયદાકીય પ્ર  ન ઉભા થાય તેમ છે, માટે ટે  ડરમા ંનામ ફેરફાર કરવાની માગંણી કરવામા ંઆવેલ છે  
ટે  ડરની શરતો િવ ઘ્ ઘ હોઇ, કાયદાની જોગવાઇ મજુબ થઇ શકે નહી”  
 આમ, ઉપરોકત િવગતે ટે  ડરરની સદરહુ ં ટે  ડર " ી મી ત નગીનભાઇ પટલ" ના બદલે "િશવમ 
ડેવલોપસર્ના ભાગીદાર ી િમ ત નગીનભાઇ પટેલ" ના નામે નામફેર કરી આપવા માગંણી બાબતે િનણર્ય લેવા 
માટે મઘુ્ દો રજુ કરાતા ચચાર્-િવચારણા દર  યાન અઘ્ યક્ષ ી તરફથી જણાવવામા ંઆ  યુ ં કે  લોટોના વેચાણથી 
સ ામડંળમા ંઆવક થાય છે. થી આવી આવક ગમુાવવી ન પડે તે માટે સ ામડંળના િહતમા ંફરીથી લીગલ 
અિભપ્રાય મેળવવા માટે સવર્ સ  યો ીઓ ઘ્ વારા સચુન કરવામા ંઆવતા અને તેમા ંએવ ુસચુવવામા ંઆ  ય ુ કે 
ટે  ડરર પેઢીના ભાગીદાર છે.  યિકતગત નામના બદલે પેઢીના ભાગીદાર તરીકે નામમા ં ફેરફાર કરી આપવા 
રજુઆત છે. થી આવો નામફેર કરવાથી સ ામડંળને કાયદાકીય રીતે શ ુનકુશાન થાય તેમ છે ? તથા વઘારાના 
દ  તાવેજી પરુાવા તથા જ રી શરતો રાખીને આવો નામફેર કરી શકાય કે કેમ ? તે અંગે ફરીથી લીગલ અિભપ્રાય 
મેળવવાનુ ંનકકી કરી નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ  યુ.ં  
ઠરાવ માક :(૨૪૬૫) : મો  ભાયલી ટી.પી.  કીમ ન.ં૨ અંતગર્ત વડુાને સપં્રા  ત થયેલ ફાયનલ  લોટ ન.ં૧૧૭ ની 
૧૫૨૧ ચો.મી. વાળી વાિણજય હતે ુમાટેના  લોટમા ં" ી મી ત નગીનભાઇ પટેલ" ના બદલે "િશવમ ડેવલોપસર્ના 
ભાગીદાર ી િમ ત નગીનભાઇ પટેલ" ના નામે નામફેર કરવામા ંઆવે તો સ ામડંળને કાયદાકીય શુ ંનકુશાન થઇ 
શકે તેમ છે ? તેમજ સ ામડંળના િહતમા ંઆ નામફેર કરી આ૫વા માટે કઇ શરતો રાખવી જ રી છે તેમજ 
વઘારાના કયા દ  તાવેજી પરુાવા મેળવવા જ રી છે તે બાબતનો વડુાના પેનલ૫રના એડવોકેટ ી િદલીપ 
નાણાવટીનો ફરીથી કાયદાકીય અિભપ્રાય મેળવવા સવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ  ય ુ તથા આ અંગેની આગળની 
સઘળી કાયર્વાહી કરવાની સ ા મખુ્ ય કારોબારી અિઘકારી ીને સપુ્રત કરવામા ંઆવી.  
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અ યક્ષ થાનેથી : 
ુ  દા ન.ં(૯)  :-  પ્રી-ઓડીટરની કરેલ િનમણુકં બાબત.  

  

 

વડુા વારા ડેવલોપમે ટના કામો કરવામા ંઆવે છે. ના બીલોનુ ંપ્રી-ઓડીટ કરવા માટે 
અતે્રની કચેરીના ંપત્ર ન.ં યડુીએ/એ.કા./પ્રી-ઓડીટ/૨૦૧૭-૧૮/૧૩૯/૨૦૧૭ તા. ૧૪/૦૯/૨૦૧૭  
થી DRKK & Associates ફમર્ ને અતે્રની કચેરી ખાતે રાજકોટ ઓથોરીટીના ભાવો . ૪૮,૫૦૦/- 
પ્રિત વષર્ મજુબથી િનયકુ્ત કરવામા ં આવેલ છે. વડુા ખાતે DRKK & Associates વતી ી 
ચીમનભાઈ કટારા વારા પ્રી-ઓડીટની કામગીરી કરવામા ંઆવી રહલે છે, તેઓ વારા રાજકોટ 
િવકાસ સ ામડંળની કામગીરીના ભારણને કારણે તેઓની વડુા ખાતે જ રીયાતનસુાર ઉપલ ધતા 
બાબતે પ્રિતકુળતા રહ ેતેમ છે. તેથી પ્રી-ઓડીટની કામગીરીમા ંિવલબં થવાના કારણે ઈજારદારોના 
કામોના ંબીલોનુ ંચકુવણુ ંસમયસર થઈ શકત ુનથી. ઈજારદારો વારા પેમેંટ સમયસર ચકુવવા 
લેખીત રજુઆત મળેલ છે.  થી આ બાબતે તા કાલીક થાનીક ધોરણે યવ થા ઉભી કરવાની 
માન. ચેરમેન ીની સાથે તા. ૧૧/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ થયેલ ચચાર્ દર યાન મળેલ સચુના મજુબ 
સરકાર ીમાથંી ઈ ટરનલ ઓડીટર મેળવવાની કાયર્વાહી અંગે Followup વધારી અને હાલમા ં
િનયકુ્ત કરેલ પ્રી-ઓડીટરને સેવામકુ્ત કરવા માટેનો મુ ો વડુા બોડર્ બેઠકના ંસવર્ સ ય ીઓ સમક્ષ 
ચચાર્ િવચારણા અથેર્ રજુ કરાતા, ચચાર્ િવચારણાના ંઅંતે નીચે મજુબ ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ   

 

ઠરાવ માકં ( ૨૪૬૬ ) : વડુા વારા  ડેવલોપમે ટના ં કામો કરવામા ંઆવે છે તેના બીલોનુ ં        
પ્રી-ઓડીટ કરવા માટે િનયકુ્ત કરવામા ંઆવેલ DRKK & Associates ને તા કાલીક અસરથી સેવા 
મકુ્ત કરવાનો સવાર્નમુતે િનણર્ય લેવામા ં આ યો તથા સરકાર ી માથંી ઈ ટરનલ ઓડીટર 
મેળવવાની કાયર્વાહી અંગે Followup વધારવા તથા િનયમોનુસંારની કાયર્વાહી કરી થાનીક          
પ્રી-ઓડીટરની િનમણુકં કરવાનો સવાર્નમુતે િનણર્ય લેવામા ંઆવેલ તથા આ અંગે આગળ કરવાની 
થતી સઘળી કાયર્વાહી કરવાની સ ા મખુ્ય કારોબારી અિધકારી ી વડુાને સપુ્રત કરવામા ંઆવી. 
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¿¿âô sÉâÌëÉä  
 
ÑçÊÊâ ÌïÏÓ (10) ð-Ùä »ë.Öä.pâÃëÔ,pÔâÌäï½ áâÖä.Ìë ãÌÕöãÈÏâÊ »ÓâÓ áâËâãÓÈ ãÌÑÇèï» áâÍÕâ 
           ÏâÏÈ.  
 

ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓä ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÑâï ÌÑôÊâ ÁÛÖïÍãÈ, ÍâÇä ÍçÓÕÄâ áÌë »lÍÖÓ ãÕÐâ½ÑâïÉä Ùä 

»ë.Öä.ÍÃëÔ, ÑÊÊÌä× æÁÌëÓ ÚâÔ ÍýãÈãÌÒç»ãÈÉä pÔâÌäï½ áâÖä. ÈÓä»ë Èâ.05-11-2003 Éä ÕÅíÊÓâ 

×ÚëÓä  ãÕ»âÖ Ö^ââÑïÅÛÑâï ÎÓÁ ÏÁâÕë Àë. ÈëáíÙä ÕÒãÌÕöãÈÌâ »âÓÇë Èâ.30-11-2017 Ìâ ÓíÁ ãÌÕöÈ 

ÉÌâÓ Àë. 

ÕçÅâÑâï ÚâÔÌâ ÑïÁçÓ ÉÒëÔ ÑÚë»ÑÌä ÖâÑë 10 % »ÓÈâ ÍÇ áíÀí sÃâÎ Àë áÌë ÈëáíÙä Ö^ââÑïÛÑâï 

ÀëlÔâ 14 Õwâô épâÓâïÈ ÎÓÁ ÏÁâÕë Àë áâÑ Èëáí Ö^ââÑïÅÛÌä »âÑ½äÓäÌí ÏÚíÛí áÌçÐÕ ËÓâÕë Àë áÌë  

áënÁäÌäÒÓäï½ ×â¼âÌë Ô½È ÓíÅ, ÓsÈâ, Å÷ëÌëÁ, áëÎíôÅëÏÔ ÚâéÖäï½Ìâ Ñ»âÌíÌâ áÑÔä»ÓÇÌä ÑÚtÕÌä 

»âÑ½äÓä ÖÐâÛë Àë. ÁëÉä ÈëáíÌä ãÌÕöãÈ ÏâÊ ÈëÑÌä ÖëÕâáí ¿âÔç Óâ¼ÕâÌä áãÈáâÕSÒ» ÁÇâÒ Àë, ÈëÕç 

áDÒÜÙä DÕâÓâ Öç¿Ì »ÓÕâÑâ áâÕÈâ áâ áï½ë ÏíÅôÑâï ¿¿âô-ãÕ¿âÓÇâ ÉÈâ Èëáí ãÌÕöÈ ÉÒâ ÏâÊ ÈëÑÌä 

Ñâï½Çä ÓÁç ÉÒëÉä ÖÓ»âÓÙäÌä ÑïÁçÓä ÑëÛÕä  ¿âÔç Óâ¼Õâ Ì»»ä »Óä Ìä¿ë ÑçÁÏ ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç.  
 

ÄÓâÕ »ýÑâ» (2467 ) ð Ùä »ë.Öä.ÍÃëÔ pÔâÌäï½ áâÖä. DÕâÓâ ÕÒãÌÕöãÈÏâÊ »ÓâÓ áâËâãÓÈ ãÌÑÇèï» 

áâpâÕâÌä ÈëáíÌä Ñâï½Çä ÉÒëÉä ÖÓ»âÓÙäÌä  ÑïÁçÓä ÑëÛÕä ¿âÔç   Óâ¼Õâ  ÖÕâôÌçÑÈë ÄÓâÕÕâÑâï áâvÒç ÈÉâ 

áâ áï½ëÌä áâ½ÛÌä »âÒôÕâÚä »ÓÕâÌä Ö^ââ áDÒxâÙä, ÕçÅâÌë 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 
 


