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           સભાની શરૂઆત વિેંમાતરમથી કરવામા ંઆવી.  
             પ્રમખુશ્રીએ જણાવ્ય ુકે, આજની આ સભામા ંઉપસ્થીત સૌ મારા સાથી સભ્યશ્રીઓ,તેમજ ચીફ ઓદફસર શ્રી 
વસાવા સાહબે, અધિકારીશ્રી, કમમચારીશ્રીઓ, પત્રકારો ધમત્રો, નગરજનોને સૌને આવકારંુ છં. 
            પ્રમખુશ્રીએ જણાવ્ય ુકે, સૌને મારા નમસ્કાર. 
           પવૂમ માી  પ્રમખુ સ્વ.ઇફ્તેખાર આઈ.મધનયાર, સરુત તક્ષધશલા બીલ્ડીંગમા ં ૨૩ બાળકો,પલુવામા ં
આંતકવાિીઓના હુમલાથી આપણા ં િેશના જવાનો શહીિ થયેલ છે. તેમજ નગરપાલલકાના ધનવતૃ્ત પટાવાળા 
રામી ભાઇ પટેલ, આરોગ્ય ખાતાના લાલી ભાઇ વાલોિરા ધવગેરે નુ ં દુ:ખિ અવસાન થયેલ છે. આ પ્રસગંની નોંિ 
લઈ તેઓશ્રીની આત્માને શાધંત મળે તે માટે શ્રદ્ાજંલી આપી. અને સૌએ ૨ મીનીટનુ ંમૌન પાડય.ુ  
 
           સૌ પ્રથમ વલસાડ નગરપાલલકાએ ધવકાસના ધવધવિ કામોના ખાતમહુતૂમ કરી કામો કાયમરત કરેલ છે. જેનાથી 
શહરેીજનોને ધવધવિ સધુવિાઓ પ્રાપ્ત થશે. સૌના સાથ અને સહકારથી નવા ધવકાસના કામો હાથ પર લઈ નવા 
આયોજનો સાથે શહરેને ઉત્તમ સેવાઓ પ્રાપ્ત થાય તે દિશામા ંઆગળ વિીએ. ધપ્રમોંસનૂની કામગીરી શહરેના ધવધવિ 
ધવસ્તારોમાં કાયમરત છે. જેથી આગામી ચોમાસા િરમ્યાન કોઈ સમસ્યા ન આવે એ માટે અગમચેતીના પગલા ં રૂપે 
કાયમવાહી હાથ િરેલ છે. હાલે “ ૫ જૂનથી ૧૧ જૂન  ધવશ્વ પયામવરણ સપ્તાહ “  ઉજવણીમા ં નગરજનો ઠેર ઠેર 
વકૃ્ષારોપણ કરીએ. અને જન જાગધૃત લાવવાના પ્રયાસો હાથ િરીએ. પયામવરણને જાળવીએ.વલસાડ શહરેને નવા 
ધવકાસના પથ ઉપર આગળ વિારીએ.  
     સભ્યશ્રી ધનતેશભાઈ વશીએ જણાવ્ય ુ કે, વરસાિી પાણીની ગટર તેમજ હાલર ધવસ્તારના તળાવ, ગાડમન જેવા 
ઘણા ખરા ધવસ્તારોમાં સફાઈની કામગીરી થઈ નથી. રખડતાં ઢોર અંગે પરૂતા પગલા ંલેવામા ંઆવ્યા નથી. અકસ્માતો 
વિતા ંજાય છે.  
    પ્રમખુશ્રીએ જણાવ્ય ુકે, અગાઉ ૨૬૬ જેટલા રખડતા ંઢોરોને પાંજરાપોળમા ંમોકલ્યા છે. પાજંરાપોળ વાળા હવે વધ ુ
ઢોરોને સ્વીકારતા નથી. સરુત, વાપી,નવસારી પાંજરાપોળ માલલકોને સચુના આપીએ. ચોક્કસ કાયમવાહી કરવામાં 
આવશે.  
સભ્યશ્રી ધનતેશભાઈ વશીએ કાવ્ય પકં્તતના સ્વરૂપમા ંપોતાની લાક્ષલણક શૈલીમા ંરજુ કરી........ 
ત્યારબાિ ત્રણ માસ હડતાલ ચાલી. પાણીના પ્રશ્નો અંગે લોકોની રજુઆતો કરવા જતા ંજેલમા ંમોકલવામા ંઆવે છે. 
પ્રજા દહતના કોઈ કામ કરીએ તો આવા પ્રશ્નો ઉપક્સ્થત થાય છે. તીથલ રોડ, ભારત ડેરી તેમજ એમ.ી .રોડ પર 
નવયગુ પાસે દડમોલેશન તેમજ ધતથલ રોડ ધવસ્તારના રસ્તાઓ પહોળા કરવાની કામગીરી ચાલે છે. પરંત ુ રેલ્વે 
આર.પી.એફ. મેિાન પાસે રસ્તા પહોળા કરવા અંગે કામ થયુ ંનથી. સિર રસ્તો પહોળો થવાથી ધસધવલ તરફ જતા ં
મોટો એપ્રોચ રોડ મળે એમ છે. જે રસ્તાઓ ક્યારે પહોળા થશે.  
     પ્રમખુશ્રીએ જણાવ્ય ુકે, સવે કરી ધનયમોનસુારની કાયમવાહી કરીએ. 
   સભ્યશ્રી પ્રધવણભાઇ ભાનસુાલીએ જણાવ્ય ુકે, ગાયો માટે યોગ્ય કાયમવાહી થવી જોઈએ. આ અંગે પોલીસ તતં્રને પણ 
જાણ કરીએ. તેમજ ભગંારવાળાઓ ધનયમ ધવરુદ્ કલેતટરશ્રીના હકુમનુ ં પાલન કયામ વગર િિંો કરે છે. જેની સામે 
કાયમવાહી થવી જોઈએ.  

સભ્યશ્રી સોનલબેન પટેલ ગયા. 
      સભ્યશ્રી રાજેશભાઇ પટેલ (મરચા)ં એ જણાવ્ય ુકે, હાલે સરુતની જે દુ:ખ ઘટના બની તેવી ન બને અને ખાતાના 
વડા અધિકારીઓ, સીટી  ઇજનેર બોડમમા ંઉપક્સ્થત રહતેા નથી. રજુઆત કોને કરવી ? લખેલા પત્રોના જવાબ મળતા 
નથી. વોડમમા ંમલુાકાત લેવી જોઈએ. કામો થતા ંનથી.  
     પ્રમખુશ્રીએ જણાવ્ય ુકે, રજા નથી મકુી.  
     સભ્યશ્રી રમેશભાઈ પટેલે જણાવ્ય ુકે, તેઓશ્રી જમમન ગયા છે. કોટમ  મેટર ચાલ ુછે. પ્રજાના કામ કરવા પડે. અને 
તેઓ સામે કાયિેસરની કાયમવાહી કરવી પડે.  



   ચીફ ઓદફસરશ્રીએ જણાવ્ય ુકે, સીટી ઇજનેર રજાના રીપોટમ  સબમીટ કરેલ નથી. પાછા આવે ત્યારે નોટીશ ઇસ્ય ુકરી 
કાયમવાહી કરીશુ.ં  વોડમ મલુાકાત કરીએ છીએ. વખતો વખત તમોને રૂબરૂ મીટીંગો કરેલ છે. તમારા પ્રશ્નો ઓદફસમા ંરજુ 
કરી શકો છો. સામાન્દ્ય નાગદરકો પણ રજુઆતો કરી શકે છે. કામો થાય છે. અન્દ્ય કોઈ બાબત હોય, તો ધ્યાને મકુો.  
     સભ્યશ્રી રાજેશભાઇ પટેલ (મરચા)ં એ જણાવ્ય ુકે, ગેરકાયિેસર બાિંકામો અંગે રજુઆતો થઈ છે.તેમજ ઔરંગા 
નિી ગણેશ ધવસર્જન વેળાએ ઘણી તકલીફો પડે છે. કામો થતા ંનથી. અન્દ્ય જગ્યાએ બે-ત્રણ વાર કામ થાય છે.  
 ચીફ ઓદફસરશ્રીએ જણાવ્ય ુ કે, વખતો વખત મલુાકાત કરી છે. ઘણી રજુઆતો આવતી હોય છે. જાહરે દહતની 
રજુઆતો અને તેને તબક્કાવાર રીતે કામો કરીએ છીએ. અને સ્થળ ધવલિટ પણ કરીએ છીએ. હાલે કરોડો રૂધપયાના 
કામો કાયમરત છે.  
  સભ્યશ્રી ધનતેશભાઇ વશીએ જણાવ્ય ુકે, નવા કામો ચાલે છે. જેના ટેન્દ્ડરો ક્યારે આપ્યા. વકમઓડમર તેમજ કામો ક્યારે 
શરૂ થશે. 
     સભ્યશ્રી રાજેશભાઇ પટેલ (મરચા)ં એ જણાવ્ય ુકે, વોડમ ન:ં- ૧ અને ૨ ના કામો થતા ંનથી. પીવાનુ ંપાણી પરૂતા 
પે્રસરથી મળતુ ંનથી. બોર કયામ પછી ત્રણ માસ થયા. જેના હને્દ્ડપપં ચાલ ુકરેલ નથી.  
    ચીફ ઓદફસરશ્રીએ જણાવ્ય ુ કે, શાકભાી  માકેટ, વલસાડ પારડી રસ્તાના કામો થઈ જશે. તમામ પેચવકમ 
અઠવાદડયામા ંપણૂમ થાય. તેવી વ્યવસ્થા કરીશુ.ં ૯૫ % કામો થઇ ગયેલ છે. પેમેન્દ્ટ કયામ છે. બાકી પ્રશ્નો હોય તો ધ્યાને 
મકૂવા.   
સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલે લેલખતમા ંજણાવ્ય ુકે, ચીફ ઓદફસર સાહબે કહ ેતો હું બોલુ.ં  
  ચીફ ઓદફસરશ્રીએ જણાવ્ય ુ કે, માનવતંા સભ્યશ્રી જેઓ સારૂ નોલેજ િરાવે છે. એજન્દ્ડાના કામની મયામિામાં 
રહીને રજુઆત કરો.  
    સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલે જણાવ્ય ુકે, શોકોિ નોટીશ તો નહી આપશો ને? ૫૧ (૩) ની િરખાસ્ત ૧૦ દિવસ પહલેા 
કરેલ હતી. જેનો ઉલ્લેખ થયેલ નથી. 
      ચીફ ઓદફસરશ્રીએ જણાવ્ય ુકે, આગામી બજેટ બોડમ બોલાવેલ.આચાર સદંહતા અમલમા ંઆવતા મલુત્વી રાખેલ. 
જે બોડમ  બોલાવવામા ંઆવેલ છે. જેથી હવે પછીની બોડમમાં તમારા કામનો સમાવેશ કરવામા ંઆવશે.  
     સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલે જણાવ્ય ુ કે, ૫૧ (૬) કોઈ યધુ્િના િોરણે કે કોઈ આવશ્યક કામ હોય. આવશ્યકયતા 
મજુબ કાયિાની જોગવાઈ તેમજ કલમ-૫૫ બીી  સધમતીઓના કામો અંગેની જે બાબતો છે. જે અંગે માગમિશમન 
આપશો. તા:- ૨૬/૦૪/૨૦૧૯ની અરી  અંગે કાયમવાહી થયેલ નથી.  
    ચીફ ઓદફસરશ્રીએ જણાવ્ય ુકે, આગામી રેગ્યલુર બોડમ આવશે. જેમા ંચચામ કરીશુ.ં હાલ ચચામ કરવી અસ્થાને છે.  
     સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલે જણાવ્ય ુકે, શહરેમાં 4G સેવા તેમજ ઓદડટોદરયમ ધવશે ઓદડટ પેરાની આજદિન સિુી 
તલીયરીગ કેમ થયેલ નથી.  
     ચીફ ઓદફસરશ્રીએ જણાવ્ય ુ કે, ગેસ એજન્દ્સીને નોટીશ પાઠવેલ છે. કેટલીક કંપનીને સરકારશ્રીની નીધતધનયમ 
મજુબની વસલૂાત કરવાની હોય છે. જે કાયમવાહી ચાલ ુ છે. નગરપાલલકાના જે પેરાઓ બાકી છે. તે અંગે જરૂરી  
કાયમવાહી કરીશુ.ં  
     સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલે જણાવ્ય ુ કે,ઈજનેરશ્રી દહતેશભાઈ કામ કરવા કરતા ંખોટા આયોજનો કરી ૨૦૦૩ મા ં
NSDP યોજના હઠેળ કલેતટરશ્રીના ઇન્દ્વેસ્ટીગેશન મજુબ તેઓની સામે કાયમવાહી થવી જોઈએ. રજા વગર ગયેલ છે. 
બજેટ જેવી મહત્વની બોડમમા ંપણ હાજર રહતેા નથી.  
      ચીફ ઓદફસરશ્રીએ જણાવ્ય ુ કે, કોઈ ઇસ્ય ુનથી. નગરપાલલકા HOD હાજર છે. જ્યારે દહતેશભાઈ ક્યાં છે? રજા 
અંગેનો રીપોટમ  નથી. રીપોટમ  આવ્યેથી આગળની કાયમવાહી કરીશુ.ં  
સભ્યશ્રી યશેષભાઈ માલીએ જણાવ્ય ુકે, ખાતાકીય કાયમવાહી ચાલે છે? 
    પ્રમખુશ્રીએ જણાવ્ય ુકે, એજન્દ્ડાના કામો ઉપર આવીએ.  
    સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલે જણાવ્ય ુકે, બજેટ મજુંર કરીએ છીએ. બીી  સધમતીઓ જરૂરી છે.એટલે િરખાસ્ત આપેલ 
છે.  



       ચીફ ઓદફસરશ્રીએ જણાવ્ય ુકે, ગજુરાત  મ્યધુનધસપલ એતટ કલમ-૫૫ હઠેળ બીી  સધમતી તથા પેટા સધમધતઓ 
નગરપાલલકા જે તે સત્તાઓ માટે પદરપત્ર થયેલ છે. કારોબારી કમીટી મોખરાની સધમતી છે. જેની સચુના પ્રમાણે 
અમલવારી કરવાની થાય છે. કારોબારી સધમતીની ભલામણ અને જોગવાઈ મજુબનુ ં પાલન કરવાનુ ં રહશેે. જેમા ં
સિુારા -વિારા , સચુનો બાબતે નગરપાલલકા બોડમ રજુ કરી શકે. પખુ્ત ચચામ કરી સિુારો કરી શકાય છે. બોડમ નક્કી 
કરે અને જેના માટે સચુનો ગ્રાહ્ય રાખવા અંગે બોડે ધનણમય લેવાનો રહશેે.  
    સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલે જણાવ્ય ુકે, રીવાઇિ કામો , વિારાના કામો લઈ જે કામો થયા છે, પ્રજા લક્ષી કામોમાં 
કોઈ ધવરોિ નથી. પરંત ુજે કામો કરો તેના પ્લાન, એસ્ટીમેઈટ, ડી.પી.આર.તૈયાર થવા જોઈએ.  
    પ્રમખુશ્રીએ જણાવ્ય ુકે, સ્વલણિમ જયધંત યોજના હઠેળના કામો આયોજન સાથે કરેલ છે.  
    ઈજનેરશ્રી કેયરૂભાઈ રાઠોડે જણાવ્ય ુકે, પ્લાન મજુંર થયેલ છે. અને મહત્વનો પ્રોજેકટ છે.  
       ચીફ ઓદફસરશ્રીએ જણાવ્ય ુ કે, અબ્રામા-મોગરાવાડી ડે્રનેજના મોટા ભાગના કામો કાયમરત થાય છે. એસ.ટી.પી 
માટે જમીન મળી છે. ટૂંક સમયમા ંકામ થશે. જે કામો તાત્કાલલક પણૂમ થાય. તેવા પ્રયાસો ચાલ ુછે.  
  સભ્યશ્રી રમેશભાઈ પટેલે જણાવ્ય ુ કે, કામની વેિના કેવી છે. સરુતની ઘટના માટે શ્રદ્ાંજલી આપી આત્માને શાધંત 
માટે પ્રાથમના કરી છે. પરંત ુી ધવત વ્યક્તતઓને સગવડ મળે તેવા નાના- મોટા કામો બાકી છે. તે થાય તે જરૂરી છે. 
છેલ્લા ૭ વષમથી નાના તાઈવાડ મક્સ્જિ પાસેનુ ં ચેમ્બર વારંવાર તટેૂ છે. ઘણા લોકો હરેાન થાય છે. વારંવાર ખચમ 
કરવો પડે છે. કાયમી ઉકેલ આવે એવા પ્રયાસો થવા જોઈએ. પાણી પરૂતા પે્રસરથી મળે તે માટે બોરની વ્યવસ્થા 
કરીએ. સ્થાધનક સભ્યોને મળી જરૂદરયાતના સ્થળે બોરની વ્યવસ્થા કરીએ. ડે્રનેજના પ્રશ્નો શાલીમાર એપાટમ મેન્દ્ટ પાસે 
છે. િોપડા ટ્રાન્દ્સફર, અમલા ટ્રાન્દ્સફર થાય. જે પેન્દ્ડીંગ અરી નો ધનકાલ થાય.  
 
       પ્રમખુશ્રીએ જણાવ્ય ુકે, સવે કરી આગામી કાયમવાહી કરીએ.  
       ચીફ ઓદફસરશ્રીએ જણાવ્ય ુ કે, વેચાણથી લીિેલ ધમલકત અંગે સરકારી જમીનમા ં િબાણ હોય, જે નામો 
ટ્રાન્દ્સફર ન કરી શકાય અને થડમ પાટીને વેચી ન શકે.  
       સભ્યશ્રી રમેશભાઈ પટેલે જણાવ્ય ુકે, શાપરુ નગરમાં નાની – મોટી ગટરોની  સફાઈ માટે વિારે માણસો મકૂવા 
જોઈએ. લાઇટનો પણ પ્રશ્ન છે.  
        પ્રમખુશ્રીએ જણાવ્ય ુકે, રીપોટમ  કરી યોગ્ય કામગીરી કરીએ.  
      સભ્યશ્રી મહબેબુ ગલુશેર ખાન પઠાણે જણાવ્ય ુકે, લાઇટ અંગે ઘણા પ્રશ્નો છે. કંપની જોડે કરાર થયેલ છે. તેમ 
છતા ંસાિનો નથી. વાયરમેનોના  પગાર નગરપાલલકા ચકૂવે છે.  
         ચીફ ઓદફસરશ્રીએ જણાવ્ય ુકે, વાયરમેનોને છટા કરવા પડે. EESL કંપની જોડે કરાર સેન્દ્ટ્રલ ગવમમેન્દ્ટ કરેલ 
છે. જેનુ ં મોનીટરીંગ સ્ટેટ ગવમમેન્દ્ટ  ગાિંીનગર  કરે છે. સ્ટ્રીટ લાઇટનો પ્રશ્નો અંગે અઠવાદડયામા ં બે થી ત્રણ વાર 
જોવામાં આવે છે. મટીરીયલ કે નાના-મોટા પ્રશ્નો માટે અપગે્રટ થાય છે. ૨ % થી વિારે લાઇટ બિં હોય તો પેનલ્ટી 
થાય છે. જો કોઈ પ્રશ્નો હોય તો ધ્યાને મકૂો.  
     સભ્યશ્રી મહબેબુ ગલુશેર ખાન પઠાણે પોઈન્દ્ટ ઓફ ઓડમર ઉઠાવી જણાવ્ય ુકે, ગજુરાત નગરપાલલકા અધિધનયમ-
૧૯૬૩ ની કલમ-૭૬  મજુબ બજેટ મજુંર કરવા માટે કાયિાકીય જોગવાઈ શુ ંછે? અને મજુંર કરી શકાય? 
    પ્રમખુશ્રીએ જણાવ્ય ુકે, નગરપાલલકાએ બજેટ બોડમ બોલાવવા માટે એજન્દ્ડા બહાર પાડેલા હતા. બોડમ મળે તે પહલેા 
આિશમ આચાર સદંહતા અમલમા ંઆવતા અને તે અંગે જરૂરી માગમિશમન કલેતટરશ્રી પાસેથી મેળવવા જાણ કરી હતી. 
અને આચાર સદંહતાને કારણે બોડમ ન મળી અને કારોબારી સધમતીમા ંબજેટ મજુંર થયેલ છે. આચાર સદંહતા અને 
હડતાલ ચાલતી હતી. જેથી મજુંરતની અપેક્ષાએ કામગીરી ચાલ ુ રાખેલ છે. અને જેની આજે આપણે બહાલી 
મેળવવાની થાય છે.  
      સભ્યશ્રી યશેષભાઇ માલીએ જણાવ્ય ુ કે, મ્યધુનધસપલ હોક્સ્પટલ બીલ્ડીંગ પાસે આવેલ ધમલકતો જર્જદરત થયેલ 
છે. કોઈ પ્રશ્નો ઉપક્સ્થત થાય તો જવાબિારી કોની?  



       ચીફ ઓદફસરશ્રીએ જણાવ્ય ુ કે, મ્યધુનધસપલ હોક્સ્પટલ બીલ્ડીંગ પાસે આવેલ જર્જદરત ધમલકતો, સ્ટોલ , 
દુકાનોની રજુઆત હતી. જર્જદરત, જોખમી ધમલકત ભય મતુત કરવા તથા નવો પ્રોજેકટ બનાવી કામગીરી હાથ િરેલ 
છે. 
   સભ્યશ્રી સોનલબેન સોલકંીએ જણાવ્ય ુ કે, જર્જદરત, જોખમી ધમલકત ભય મતુત કરવા , નવો પ્રોજેકટ બનાવવા 
કામગીરી હાથ િરેલ હતી. પરંત ુહડતાલ અને કોટમ  મેટરના કારણે કામગીરી લબંાયેલ છે. દુકાન િારકોને સાથે રાખી 
યોગ્ય કાયમવાહી કરીએ.  
   ચીફ ઓદફસરશ્રીએ જણાવ્ય ુ કે, નગરપાલલકાનો પ્રોજેકટ છે. લેલખતમાં મીટીંગ બોલાવી ધવશાળ દહતમાં કોઈને 
નકુસાન ન થાય. તે માટે ચકાસણી કરી યોગ્ય ધનણમય પેપર ઉપર લેવાનો છે.  
  
      સભ્યશ્રી યશેષભાઇ માલીએ જણાવ્ય ુકે, જે કમમચારીઓની રજા મજુંર થયેલ ન હોય. જે માટે અમારી રજુઆતો 
ચાલ ુરાખીએ. અને ધનયમોનસુાર પગલા ંલેવાના થાય છે. તેમજ મારી ઉપર હુમલો થયો છે. FRI નોંિાવવામા ંઆવે 
છે.  
     સભ્યશ્રી રાજેશભાઇ પટેલ (મરચા)ં એ જણાવ્ય ુકે, કમમચારીઓના રજાના પ્રશ્ન બાબતે કાયમવાહી થવી જોઈએ. 
    ચીફ ઓદફસરશ્રીએ જણાવ્ય ુકે, અગાઉ વાત થઈ ગઈ છે. યોગ્ય કાયમવાહી થશે.  
    પ્રમખુશ્રીએ જણાવ્ય ુકે, િરેક ધવસ્તારના કામો થાય છે. કોઈ ભેિભાવ રાખવામા આવતો નથી.  
    ચીફ ઓદફસરશ્રીએ જણાવ્ય ુકે, જાહરે દહતના કામો હોય તો રજુઆત કરી શકો છો.. અને કરો જ છો.  
     સભ્યશ્રી રાજેશભાઇ પટેલ (મરચા)ં એ જણાવ્ય ુકે, દડમોલેશન ચાલ ુછે કે બિં છે?  

સભ્યશ્રી રધવન્દ્રભાઈ મહાકાલ ગયા. 
      ચીફ ઓદફસરશ્રી :- ફાયર સેફ્ટી, ગેરકાયિેસર બાિંકામ જેવા પ્રશ્નો બાબતે કોઈ અઇચ્છનીય ઘટના ન બને તેવા 
સજંોગો પ્રસગંો ઉપક્સ્થત ન થાય. તે બાબતે સરકારશ્રી /કલેતટરશ્રી દ્વારા સચૂના વતી જરૂરી પગલા ંલેવા પડે. તેમજ 
હાલે ચોમાસાની સીિન આવતી હોય. ભારે વરસાિ, પાણી ન ભરાય , જાન- માનને નકુશાન ન થાય. તે ધ્યાને લઈ 
કલેતટર સાહબેના માગમિશમન હઠેળ કામગીરી કરવામા ંઆવેલ છે. જે કામો પેન્દ્ડીંગ છે. તે જાહરે દહતમા ંસૌના સાથ- 
સહકારથી ભધવષ્યમા ંકોઈ નકુસાન ન થાય એવા જાહરે દહતના કામો કરવામા ંઆવશે.  
     સભ્યશ્રી રાજેશભાઇ પટેલ (મરચા)ં :- મોલની બાજુમા ંમોટી કેલબન બની ગઈ છે. તે પાદકિંગ પ્લોટના નકશામા ંછે 
કે કેમ?  
     ચીફ ઓદફસરશ્રી :- િબાણ હોય, પગલાં લેવામાં આવે જ  છે. મારા ધ્યાને મકૂવામા ંઆવશે તે બાબતે ધનયમ 
ધવરુધ્િ હશે. કોણ માલલક છે. તેની તપાસ કરી તેની સામે પગલા ંલેવામા ંઆવશે. દૂર કરવામા ંઆવશે.  
  
    સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલ :- િરેક કામના પ્લાન/ નકશા તૈયાર રાખો. જેથી જવાબિાર સામે પગલા ંલેવાય.      
   ચીફ ઓદફસરશ્રી :- નગરપાલલકા ધપ્રમાઈસીસમા ંગેરકાયિેસર કામ હશે. જે ટૂંક સમયમા ંદૂર કરવામા ંઆવશે.  
     સભ્યશ્રી યશેષભાઇ માલી :- મોલ પેટે પ્રધવણભાઇ રામી ભાઇ જોઇસરએ જે પાટમ  લીિો છે. જેનુ ંપાટમ  પેમેન્દ્ટ થયુ ં
છે. બાકીની રકમ બાબતે સ્પષ્ટતા કરવી..   
     સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલ :- નગરપાલલકા સબિેં દિવ્ય ભાસ્કરની આવધૃત્તમા ંસેવા સિન સામેના મોલની આવક 
રૂ/- ૧૫ કરોડ બતાવી છે. તેમજ પ્રધવણભાઇ રામી ભાઇ જોઇસરની જમા થયેલ રકમ બાબતે સ્પષ્ટતા માંગી.  
      ચીફ ઓદફસરશ્રી :- ઇ -ઓપ્સનથી ફાળવણી કરેલ. જે નીધતધનયમોનસુાર ધનયત કરેલ શરતો અનસુાર તેમજ 
નગરપાલલકા કક્ષાએ લેવાની થતી બાકી વસલુાત કરવામાં આવશે.  
      સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલ :- નગરપાલલકાએ પોતે દુકાન બનાવી હરાી  કરી હોત. તો વિારે આવક મળી હોત.  
     સભ્યશ્રી સોનલબેન સોલકંી (જૈન) :- નગરપાલલકાએ જે કામો કયામ છે. તેમા ંહારાત્મકતા રાખો.  
     સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલ :- પોલીસ સ્ટેશનમા ંએફવીડેટ રજુ કરેલ છે.   
       સભ્યશ્રી સોનલબેન સોલકંી (જૈન ) :- સને-૨૦૧૮ થી જે માદહતી માગંી છે. તે આપી છે. તમામ લાભો 
શહરેીજાણો લઈ રહ્યા છે. જે કામો કયામ તેને ખોટા પરુવાર  કરવા માટે પ્રયોજન થઈ રહલે છે. જે કોઈ ચચામઓ કરી 
હકારાત્મકતા અને યોગ્ય મદુ્દાઓના કામો માટે લક્ષ રાખો. રચતનાત્મક અલભગમ િાખવો. ખોટા આકે્ષપો કરી રહ્યા છો. 



કામ થતા ંનથી. તમામ સભ્યો સાથે રહીને ટીમ વકમથી કામો કયામ છે. નગરજનોના દહતમા ંજાહરે હતેનુા કામો પરૂી 
ધનષ્ઠાથી કયામ છે. અને જો કોઈ ખોટી રીતે ફરજમા ંધનષ્કાળી  હોય , તો કેસ કરો અને સાલબત કરો.  

સભ્યશ્રી કલ્પનાબેન ભાનશુાલી ગયા. 
     સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલ :- આકે્ષપ કેમ થાય છે? ધવકાસના કામમા ંસૌ સાથે છે. આકે્ષપ પ્રધત આકે્ષપનો કોઈ પ્રશ્ન 
નથી. જાહરે દહતના પ્રજા લક્ષી કામો કરવાના જ હોય. અને સૌ તૈયાર છે. ભણેલા ગણેલા લોકો આવશે. તો શહરેની 
કાયા પલટ થશે. જે કામો થયા છે. મ્યધુનધસપલ સ્કુલ, હોક્સ્પટલ જેમા ંખચમ અને આવકનો કઈ મેળ પડતો નથી. 
સ્કુલમા ંધવધ્યાથી નથી. અને હોસ્પીટલમા ંપેશન્દ્ટો આવતા નથી.    
 
     ચીફ ઓદફસરશ્રી :- નગરપાલલકાઓમા ંસરકારશ્રી દ્વારા પ્રોજેકટો શહરેીજનોના ઉપયોગમા ંઆવે અને મીનીમમ 
ચાર્જથી શહરેની પ્રજાને લાભ મળે તે રીતે મકૂવામા ંઆવે છે. રાજ્ય સરકાર તે માટે સ્પેશીયલ ગ્રાન્દ્ટ ફાળવે છે.  
      સભ્યશ્રી ધનતેશભાઈ વશી:- સરકારશ્રી ઓનલાઈન બાંિકામ પરવાનગી ધસસ્ટમ િાખલ કરી છે. જેની ધવના 
ધવલબેં પરવાનગી મળે, ભ્રષ્ટાચાર નાબિુ થાય. પારિધશિતા માટે શરૂ કરેલ છે. જે માટે સરકારશ્રી દ્વારા સત્તા મડંળો/ 
આસીસ્ટન્દ્ટ ટાઉન પ્લાનર, જરૂરી કમમચારીઓની ભરતી કરવામા ંઆવેલ છે. હાલે નગરપાલલકામા ંધપનાંક પટેલ, અને 
આસીસ્ટન્દ્ટ તષુારભાઈની સીિી ભરતી કરવામાં આવેલ છે. ઓનલાઈન પરવાનગી તો મળી જાય છે. પરંત ુપરવાનગી 
મળ્યા બાિ આદકિટેતટ લબલ્ડર દ્વારા સ્કુટીની ફી, ધશક્ષણ ઉપકર, વકૃ્ષા રોપણ ફી, વગેરે સરકારી ચલણ દ્વારા ભરવાની 
હોય, ત્યારે ઉપરોતત ટાઉન પ્લાનર અને આસીસટન્દ્ટ દ્વારા સ્થળ ચકાસણી કરાવવી પડશે. પ્લાનની મજુંરી અને 
ફાઇલની એક કોપી નગરપાલલકામા ંજમા કરાવવી પડશે. એવા કારણો આપી ડરાવી િમકાવી ધવલબં કરવામા ંઆવે 
છે. સરકારશ્રીની ગાઈડ લાઇન મજુબ આસીસટન્દ્ટ ટાઉન પ્લાનરે ફતત જમીનની માલલકી પણાની ખરાઈ કરવા ટાઇટલ 
ચકાસણી કરવાની હોય છે. તેની જગ્યાએ પૈસાની માંગણી કરી અને ના પાડવામા ંઆવે તો િાક- િમકી આપવામાં 
આવે છે.  
       ચીફ ઓદફસરશ્રી :- ખોટી રીતે પરવાનગી મેળવી લઈ બાિંકામ કરેલ હશે. તે માટે નગરપાલલકાએ વેરીદફકેશન 
કરવાનુ ંથાય છે. અબ્રામા-મોગરાવાડીના ડેવલોપમેન્દ્ટ પ્લાન આવી ગયેલ છે. જેના િોન વાઇિ કામગીરી કરવામા ં
આવશે.  
    પ્રમખુશ્રી :- યોગ્ય કાયમવાહી કરીશુ.ં  
     સભ્યશ્રી ધનતેશભાઈ વશી:- ટેક્ષ વિારા માટે, સેનેટરી યિુસમ ચાર્જર્જસ વસલુવા યોગ્ય પ્રદિયા કરેલ નથી.  
    ચીફ ઓદફસરશ્રી :- મ્યધુનધસપલ સોલીડ વેસ્ટ યિુસમ ચાર્જર્જસ અંગેની યોગ્ય પ્રદિયા થયેલ છે. સિર ચાર્જ એ ટેક્ષ 
નથી. યિુર ચાર્જર્જસ, સધવિસ, પરૂક સેવાઓના સરકારશ્રી દ્વારા યોગ્ય પ્રોધવિન કરેલ છે. અને નગરપાલલકાની આધથિક 
પદરક્સ્થતી સારી ન હોય તો તેને સમેુળ સાિવા માટે કામગીરી કરવી પડે. તેવી સેવાઓના યિુર ચાર્જર્જસ છે.  
     સભ્યશ્રી મહબેબૂ ગલુશેર ખાન પઠાણ :- યિુર ચાર્જર્જસ એ ટેક્ષ જ છે. સફાઈ વ્યવક્સ્થત થતી નથી. માણસો ઓછા 
છે. િરેક વોડમમા ંએક સરખા માણસો ફાળવો. અબ્રામા ભડંારી વાસનુ ં૬૦ ફૂટ રસ્તાનુ ંકામ સારંુ થયુ ંછે. જે માટે 
સરકારશ્રીની યોજનામા ંસારો લાભ મળેલ છે. ચાર્જર્જસ માટે વાિંા સચૂનોની પ્રદિયા કાયિાકીય રીતે થવી જોઈએ.  
     ચીફ ઓદફસરશ્રી :- મ્યધુનધસપલ સોલીડ વેસ્ટ યિુસમ ચાર્જર્જસ પોલીસી મજુબ કાયમવાહી કરવી પડે.  
   સભ્યશ્રી લગરીશભાઇ િેસાઇ:- િરેક શહરેમા ંલેવામા ંઆવે છે. જે ૧ એધપ્રલથી શરૂ કરવામા ંઆવેલ છે. જેમા ં
ધમલકતના ટકાવારી મજુબ હોય, અને કાયિા અનસુાર સિુારો બોડમમા ંકરવો જરૂરી છે. દુકાન, ઓદફસ, હોક્સ્પટલ 
ધવગેરે.....  

ચીફ ઓદફસરશ્રી :- સામાન્દ્ય સભા ઠરાવો કરી મળૂ પાયાની સેવાઓ બાબતે સરકારશ્રીના માગમિશમન મેળવી 
જે કોઈ ફેતટરમા ંધવસગંતતા હોય, તે દૂર કરીએ.  

સભ્યશ્રી ઉવમશીબેન પટેલ :- માચમ-૨૦૧૮ ની આવાસ અંગેની અરી  છે. જે માટે પૈસા ભરવા છતા ંમળેલ 
નથી. અને ફાળવેલ આવાસોમા ંબે મકાન તોડી એક મોટંુ કરવા તેમજ રૂ/- ૩ લાખમા ંઘર વેચાય છે.  

ચીફ ઓદફસરશ્રી :- ગેરકાયિેસર કબજા અંગે તપાસ કરી તબક્કાવાર કાયમવાહી થશે. હડતાલ અને  ચ ૂટંણીના 
કારણે ધવલબં થયેલ છે.  



     સભ્યશ્રી રાજેશભાઇ પટેલ (મરચા)ં :- રસ્તા પરના િબાણો દૂર કરવાની તેમજ ગેરકાયિેસર બાંિકામો 
નોટીશ આપી દૂર કરેલ નથી. રસ્તાઓ પહોળા થવા જોઈએ.  

ચીફ ઓદફસરશ્રી :- નવયગુનો શેડ , ગેરકાયિેસર બાંિકામ જાહરે દહતમાં કરવા પડે. બીજા ગેરકાયિેસર 
બાિંકામો તબક્કાવાર થઈ શકે. વષો જૂના બાિંકામ અંગે કાયિેસરની કાયમવાહી ચાલ ુછે.  

   સભ્યશ્રી લગરીશભાઇ િેસાઇ:- બોડમને સત્તા છે. સધમતી બનાવી આવાસ અંગે યોગ્ય તાત્કાલલક પગલા ં
લઈએ. જેમા ંસધમતીની રચનાની િરખાસ્ત મકુી. જેમા ં(૧) પ્રમખુશ્રી વલસાડ નગરપાલલકા – અધ્યક્ષ  

(૨) ચેરમેનશ્રી જાહરે બાિંકામ સધમતી – સભ્ય  
(૩) મ્યધુનધસપલ ઈજનેરશ્રી – નગ્મા મોિી 
 ઉપરની કધમટી રીપોટમ  રજુ કરે. જેનો અમલ કરવો.  
ચીફ ઓદફસરશ્રી :- લગરીશભાઇ િેસાઇએ રજુ કરેલ િરખાસ્ત જોતા ંફાળવેલ આવાસોમા ંજે કોઈ શરત ભગં કે 

ગેરકાયિેસર આવાસ વેચાણ થયેલ હોય. તેવા આવાસોના કબજો લઈ નોટીશો ઇસ્ય ુકરી અતે્ર િરખાસ્ત કરેલ. પેટા 
કધમટીના રીપોટમ  આવ્યા બાિ પખુ્ત ચકાસણી કરી આવેલ રીપોટમ  અંગેનો ધનણમય આવ્યેથી અધિકારી/પિાધિકારી સાથે 
મળી યોગ્ય કાયમવાહી કરવાની થાય છે.  

પ્રમખુશ્રી :- આવેલ પેટા કધમટીની િરખાસ્ત અને ચીફ ઓદફસરશ્રીએ રજુ કરેલ અલભપ્રાય મજુબ કાયમવાહી 
કરીએ.  

સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલ :- રામવાડી ધવસ્તારની સરગમ, વૈકંુઠ, કમમભધૂમ ધવગેરેની ફાઈલોમા ંગેર વતમણકૂ 
થયેલ છે. સ્કુટીની ફી નગરપાલલકામા ં લેવા બાબતે ધવસગંતતા છે. જે માટે યોગ્ય ધવલિટ કરી િારા – િોરણો મજુબ 
ફી વસલૂવામા ંઆવે તો આવકમા ંવિારો થાય એમ છે. જે માટેનુ ંવેલ્યએુશન મળતુ ંનથી. યોગ્ય વ્યક્તતને સ્થળ 
તપાસ કરાવીએ.  

ચીફ ઓદફસરશ્રી:- નગરપાલલકામા ંરજુ કરેલ પ્લાન મજુબ બાંિકામ છે કે કેમ? તેના આિારે સી.સી. તેમજ 
આકારણી બાબતે ચકાસણી કરવી. ગેરકાયિેસર બાંિકામ જણાય તો રૂટીન પ્રદિયા પ્રમાણે નોટીશ ઇસ્ય ુકરવી.  

સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલ :- ફાયર સેફ્ટી અને જર્જદરત મકાનો , વરસાિી પાણીની ગટરો અંગે જરૂરી 
ધનયમોનસુારની કાયમવાહી થવી જોઈએ. આકક્સ્મક કોઈ ઘટના ન બને તે માટે જરૂરી સવે કરી નોટીશો પાઠવી િંડ 
વસલૂવો જોઈએ.  

ચીફ ઓદફસરશ્રી:- ફાયર દડપાટમ મેન્દ્ટ દ્વારા ફાયર સેફટી અને જર્જદરત મકાન બાબતે પગલા ંલેવામા ંઆવે છે. 
નોટીશો આપવામાં આવેલ છે.  

સભ્યશ્રી સબીના સાી િ શેખ :- િોબી તળાવ શાપરુ નગર ધવસ્તારમા ંકે.કે. બેકરી દડમોલેશન કરી જગ્યા 
ખાલી કરેલ છે. તે જગ્યાએ સિર ધવસ્તારના રહવેાસીઓને સહાય રૂપ થાય.તે માટે કોમ્યનુીટી હૉલ બનાવવો જરૂરી છે. 
જેનુ ંઆયોજન થકી સ્થાધનક લોકોને સધુવિા મળે. નાના-મોટા પ્રસગંો કરી શકે. નગરપાલલકાને આવક થાય.  

પ્રમખુશ્રી :- આ કામ બાબતે જરૂરી ધનયમોનસુારની આગામી કાયમવાહી કરવા ઇજનેરશ્રી જાહરે બાિંકામ 
શાખાને સચુના આપવામા ંઆવી.  

સભ્યશ્રી યશેષભાઈ માલી :- સી.સી વગર આકારણી થાય છે.  
ચીફ ઓદફસરશ્રી :- ધવગત આપો. કાયમવાહી કરીએ.  
સભ્યશ્રી લગરીશભાઇ િેસાઇ :- મળૂ એજન્દ્ડાના કામ ઉપર આવીએ.  

 
 
 
 
 
 



જ.બો.ઠ.ન.ં- ૬૫૧/તા:-૦૭/૦૬/૨૦૧૯  
કામ ન:ં- ૧ :- વલસાડ નગરપાલલકા વલસાડનુ ંસને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ના વષમનુ ં રીવાઇિડ બજેટ મહસેલૂી આવક / 

ડીપોિીટ અને એડવાન્દ્સીસનુ ં  રૂ|-૫૭,૪૮,૧૬,૭૯૦/- તથા મહસેલૂી  ખચમ / ડીપોિીટ અને એડવાન્દ્સીસ રૂ|- 

૬૧,૫૯,૫૯,૯૩૨/- રીવાઇિડ બજેટ મજુંર કરવા અંગે જરૂરી ધનણમય થવા બાબત...  
િરખાસ્ત મકુનાર :- શ્રી ભરતભાઇ સી.પટેલ 

ટેકો આપનાર :- શ્રી ઉધમિબેન એ.િેસાઇ 
 

        સભ્યશ્રી લગરીશભાઇ િેસાઇ :- તા:- ૧૧/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજની મલુતવી રહલે બજેટ અંગેની સામાન્દ્ય સભામા ં
અંિાી ત બજેટ અંગે નીચે મજુબના મદુ્દા રજુ કરંુ છં.  
   અંિાી ત બજેટ : બજેટ એટલે વાધષિક આવક-જાવકનો અંિાજ.   
૧) આ અંિાજમા ંિસથી પિંર ટકાનો ફરક હોય શકે જ્યારે આજે રજુ કરેલ બજેટમા ંઅંિાજ કરતા ંિર        
    વખતે પચાસ ટકાથી વિારામા ંફરક આવે છે. છેલ્લા ૬ બજેટમા ં૫૦ કરોડની આસપાસ જ આવક-  
    જાવક રહ ેછે. તો ફતત મોટા આંકડા બતાવી અબજ રૂધપયાની ઉપર બજેટ બનાવવાનો અથમ શુ ં?....   
    પાનુ ં(૧) 
૨) કેપીટલ આવક : ૧૮/૧૯ ના અંિાજના ૨૪ કરોડ ની સામે ૩.૬૫ કરોડ સિુારેલા બજેટમા ંબતાવેલ છે.   
    મતલબ ૨૪ કરોડ આવવા જોઈએ તો ૨૧.૩૫ કરોડ બાકી આવવા જોઈએ તેની સામે ૧૯/૨૦ મા ં૧૫   
    કરોડ પકડવામા ંઆવે છે. ..... પાનુ ં(૧)  
૩) ગ્રાન્દ્ટ:  િર વષે ગ્રાન્દ્ટની આવકમાં મોટો ઘટાડો થાય છે. અથવા જે નથી આવવાની તે ગ્રાન્દ્ટ પણ   
   અંિાજપત્રમા ંબતાવવામા ંઆવે છે. િા.ત.૧૭/૧૮ મા ંફતત ૩૧.૪૫ કરોડ ગ્રાન્દ્ટ આવેલ છે. ૧૮/૧૯ મા ં  
   ૫૮.૮૭ ની સામે ફતત ૨૧.૨૨ કરોડ આવેલ છે. અને ૧૯/૨૦ મા ં૬૨.૫૯ કરોડ અંિાજેલ છે. પરંત ુ૬૦   
   થી ૭૦ ટકા ગ્રાન્દ્ટ િર વષે ઓછી આવે છે ને િરખાસ્ત યોગ્ય રીતે કરવામા ંઆવતી નથી. .... પાનુ ં(૧)  
૪) કેપીટલ ખચમ : ૫.૪૨ કરોડ સામે ૮૦ લાખ ખચમ કરવામા ંઆવેલ છે. અને ૧૯/૨૦ મા ં૬.૬૯ કરોડ ખચમ    
    કરવાનો અંિાજેલ છે. આ ખચમ  સ્વભડંોળ માથંી થનાર છે. કારણ કે ગ્રાન્દ્ટમાંથી ગ્રાન્દ્ટ ખચમનો હડે અલગ   
    હોય છે. ... પાનુ ં(૧) 
૫) ગ્રાન્દ્ટ ખચમ: ૧૮/૧૯મા ં૨૧.૨૨ કરોડની ગ્રાન્દ્ટ આવેલ અને ૨૨.૪૪ કરોડનો ખચો બતાવવામા ંઆવે છે.   
   તો ૧.૨૩ કરોડ વિારાનો ખચમ કેવી રીતે? જો આગળની ગ્રાન્દ્ટની રકમની બચત હોય તો તેનુ ંવ્યાજ  
   જમા બતાવવાનુ ંરહ ેછે. .... પાનુ ં(૧) 
૬) ઓકટ્રોય વળતર: ૧૦.૪૨ કરોડ ૧૮/૧૯ મા ંઆવક બતાવેલ છે. જેમા ં૧૦ ટકા વિારો થવો જોઈએ. જે   
   ૧૭/૧૮ અને ૧૮/૧૯ મા ંછે. પરંત ુ૧૯/૨૦ મા ંબતાવેલ નથી. આ ઓકટ્રોય આવક નગરપાલલકાના   
   જુના ધવસ્તાર પ્રમાણે બતાવેલ છે. પરંત ુ૨૦૦૬ થી નવા જોડાયેલા ધવસ્તારને ધ્યાનમા ંલઈ િરખાસ્ત   
   કરવામા ંઆવે તો નગરપાલલકાને અંિાજે ૪ થી ૫ કરોડની આવક વિી શકે એમ છે... પાનુ ં(૩) 
૭) ધમલકત વેરો : નગરપાલલકા ધવસ્તારમા ંિર વષે રહણેાંક તથા કોમધશિયલ મકાનો બને છે. છતાં ટેક્ષની   
  આવક ૮ થી ૧૦  લાખની  વિારે  વિતી  નથી. િા.ત.  ધમલકત  વેરો ૧૭/૧૮ મા ં૩.૧૬ કરોડ હતો તે    
  ૧૮/૧૯   મા ં૩.૨૨  કરોડ  એટલે  ફતત ૬ લાખનો વિારો થયો છે. સ્કુટી ની ફી ૭૫ લાખ થતી હોય તો    
  કંપલીશન ફી ૩૦ લાખ જ કેમ ?..... પાનુ ં(૫)  
        સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલ :- HOD ગેરહાજર છે. રહઠેાણની ધમલકતો  ૨૯૫૦૦,  કોમધસિયલ ધમલકતો  ૮૫૮૩ 
છે. ડે્રનેજ શાખાના કનેકશનો ૧૮૯૫૨, વાદરગહૃના કનેતશન ૨૬૦૦૦. આ જોતા ંનગરપાલલકાના વાધષિક બીલો ડે્રનેજ 
વેરો, પાણી વેરોમા ંઘણા તફાવત આવે છે. આવા કનેકશનો શોિી કાઢવાથી ચાર થી સાડાચાર કરોડ  નગરપાલલકાની 
વધ ુઆવક મળે એમ છે. તેમજ હાઉસ ટેક્ષના પાછલા વષમનુ ંમાંગણુ,ં દડમાન્દ્ડ રી સ્ટર મેળવી યોગ્ય કાયમવાહી કરવી 
જોઈએ. સને- ૨૦૦૬ જુિી-જુિી ચાર કંપનીઓ પાસેથી યોગ્ય વસલુાત િર વષે થવી જોઈએ. તે થતી નથી. અગાઉના 
ત્રણ કરોડ લેવાના થાય છે. અને િર વષમના ૬.૨૫ કરોડ ગમુાવીએ છીએ.   



ચીફ ઓદફસરશ્રી :- HOD ગેરહાજર બાબતે ખલુાસો મેળવીએ.  
      સભ્યશ્રી મહબેબૂ ગલુશેર ખાન પઠાણ :- રેલ્વે પાસેથી ટેક્ષ વસલુવા અંગે સધુપ્રમ કોટમ  મજુબ વસલુ કરવો.  
    સભ્યશ્રી ઉવમશીબેન પટેલ :- મારી ૫૧ (૩) ની અગાઉની બોડમમા ંિરખાસ્ત બાબતે કમમચારી બિલી કરવા જણાવેલ 
હત ુ.ં  
     પ્રમખુશ્રી :- યોગ્ય ધનણમય કરવામા ંઆવશે.  
      સભ્યશ્રી લગરીશભાઇ િેસાઇ :-   
 ગેસ લાઇન/ટેલલફોન ખોિાણ : ગેસ  લાઇન  ખોિાણની  આવક બજેટમાં ૪૫  લાખ  બતાવેલ છે. જેમા ં  

    અંિાી ત ૧૮/૧૯ મા ં૧ કરોડ બતાવેલ  છે. જે  આવક  ઓછી કેમ આવે છે. ધવજ કંપની દ્વારા જે રસ્તા   
    ખોિાણ થાય છે. તેની સામે ખોિાણની ફી વસલુ કરવા કાયમવાહી કરવી. ... પાનુ ં(૯) 
 
 પે એન્દ્ડ યિુ ટોયલેટ ભાડુ : ૧૮/૧૯ મા ંઅંિાજેલ છે ૪.૮૦ લાખ સામે ૦.૦ બતાવે છે. જેની સામે ૧૯   

    લાખનો ખચો બતાવેલ છે. પાના નબંર(૯/૧૯) 
 ચ ૂટંણી ખચમ : ૨ લાખ સામે ૨.૬૦ લાખ થયેલ છે. જે અંગે ચ ૂટંણી પચં સમક્ષ માગંણી અંગે કાયમવાહી   

      થયેલ છે. .... પાનુ ં(૩૯) 
 સ્મશાન ભમુી/ કબ્રસ્તાન માટે : ૧૯/૨૦  મા ં ફાળો  ફાળવેલ નથી. જે ફાળવવામા ંઆવે. (પાનુ-ં૨૧)   

     ગ્રાન્દ્ટ  ખચમમા ં ૧૯/૨૦  મા ં IHSDP  આવાસ  ગ્રાન્દ્ટના ૩૫ લાખ િશામવેલ છે.  (પાના ન-ં૪૭) પરંત ુ  
     સરકારશ્રીના ૧૪/૧૨/૨૦૧૬  ના  પદરપત્ર  મજુબ  આ  તમામ  નગરપાલલકા  પાસેથી લઈ ગજુરાત   
     હાઉસીંગ બોડમને સોપવામા ંઆવેલ છે.  
         નગરપાલલકા દ્વારા પ્રજા ઉપર વિારે બોજો ના પડે તેવી રીતે આવક વિારવાના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. 
િા.ત. ઓકટ્રોય ગ્રાન્દ્ટની આવકમા ંવિારો કરવો જોઈએ. અને નવા જોડાયેલા ધવસ્તાર ધ્યાનમા ંલઈ ગ્રાન્દ્ટમા ંવિારો 
કરાવી શકાય. તથા મહકેમ પણ વિારી શકાય અને મહકેમ ખચમની ટકાવારી નીચે લાવી શકાય. ઓડીટ રીપોટમ  મજુબ 
ધવજ કંપની પાસે નગરપાલલકાએ ધવદ્યતુ શતુલ ખોટી રીતે વસલુવા બિલ કરોડો રૂધપયા વસલુવાના થાય છે. તથા 
પાલલકાના શોપીંગ સેન્દ્ટરો ટ્રાન્દ્સફર કરવાની કાયમવાહી િડપથી કરી કરોડો રૂધપયાની આવક તથા ભાડાની િીફરન્દ્ટ 
વસલુી શકાય. પાલલકા ધવસ્તારના કેટલાક પાણી અને ગટરના ભધુતયા કનેકશનો કાયિેસર કરી વેરો વસલુ કરી આવક 
વિારી શકાય તથા નગરપાલલકા હસ્તકના શોપીંગ સેન્દ્ટરો માલીકી િોરણે આપી આવક વિારી શકાય છે. તથા 
આંબેડકર શોપીંગ સેન્દ્ટરનો ઉપરનો ભાગ FSI આપી કરોડો રૂધપયાની આવક ઉભી કરી શકાય એમ છે.    
 
 

સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલ : -કાયમી કમમચારીઓને વેતન રૂપે છઠ્ઠા પગાર પચં ક્યાં સિુી ચકુવવામા ંઆવશે? 
છઠ્ઠા પગાર પચંની શરત ન-ં૪ મહકેમ ખચમની ટકાવારી વિતા ંઆપોઆપ હુકમ રિ થાય છે. પ્રાિેધશક કધમશ્નરશ્રી, 
સરુતના તા:- ૨૦/૦૪/૨૦૧૯ ના પત્રમા ંમહકેમ ટકાવારી ૫૭% થયેલ છે. તો સેલેરી કેવી રીતે કરી. પદરપત્રને ધ્યાને 
લીિો ખરો?  

ચીફ ઓદફસરશ્રી :- છઠ્ઠા પગાર પચં મજુંર કયામને લગતા મહકેમ ટકાવારી વિતા ંછઠ્ઠા પગાર પચં રિ કરવા 
તેમજ સિર બાબતે ઉચ્ચ કક્ષાએ ધનણમય કરવાનો થાય છે. ધનણમય અને ગાઈડ લાઇન મજુબ કાયમવાહી કરવી પડે.  

સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલ :- સીકયરુીટીના માણસો નગરપાલલકા વસાહતો માટે રોકવામાં આવે છે. 
નગરપાલલકાને ભારણ પડે છે. નગરપાલલકાના શોપીંગ સેન્દ્ટર માકેટો જે ખાલી છે. જેની ધવગતો તેમજ બીજાને ભાડે 
આપે છે. અને ૪૦ થી ૫૦ હજાર ભાડંુ ઉઘરાવે છે.  

સભ્યશ્રી મહબેબૂ ગલુશેર ખાન પઠાણ :- િરમપરુ ચોકડીથી આર.ટી.ઑ સિુી દડવાઇડરની વ્યવસ્થા તેમજ 
સ્ટ્રીટ લાઇટની સધુવિા અંગે જણાવ્ય,ુ વધમુા ંસરકારશ્રીની સોલર ઈકયપૂમેન્દ્ટ ફ્રીમા ંમકુવાની યોજના તેમજ ધવરોિ 
પક્ષને કેલબન ફાળવવા જણાવ્ય.ુ  

પ્રમખુશ્રી :- ચચામ ધવચારણા કરી આયોજન કરીએ.  



ઠરાવ:-  ચચામ ધવચારણા અંતે િશામવેલ સિુારા વિારા સાથેનુ ંવલસાડ નગરપાલલકા વલસાડનુ ંસને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ 

ના વષમનુ ં રીવાઇિડ બજેટ મહસેલૂી આવક / ડીપોિીટ અને એડવાન્દ્સીસનુ ં  રૂ|-૫૭,૪૮,૧૬,૭૯૦/- તથા મહસેલૂી  

ખચમ / ડીપોિીટ અને એડવાન્દ્સીસ રૂ|- ૬૧,૫૯,૫૯,૯૩૨/- રીવાઇિડ બજેટ મજુંર કરવાનુ ંઠરાવવામા ંઆવે છે.   
          સ.મ. મજુંર.....  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
જ.બો.ઠ.ન.ં- ૬૫૨/તા:-૦૭/૦૬/૨૦૧૯  
કામ ન ં:- ૨ - વલસાડ નગરપાલલકા વલસાડનુ ંસને ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના વષમનુ ંબજેટ મહસેલૂી આવક / ડીપોિીટ 

અને એડવાન્દ્સીસનુ ં રૂ|- ૧,૧૬,૨૦,૩૯,૦૦૦/- તથા મહસેલૂી  ખચમ / ડીપોિીટ અને એડવાન્દ્સીસ  
રૂ|- ૧,૧૬,૭૦,૦૨,૦૦૦/-  બજેટ મજુંર કરવા અંગે જરૂરી ધનણમય થવા બાબત...  

          િરખાસ્ત મકુનાર :- શ્રી ભરતભાઇ સી.પટેલ  
ટેકો આપનાર :- શ્રી ઉધમિબેન એ.િેસાઇ  

સભ્યશ્રી રાજેશભાઇ પટેલ (મરચા)ં :-  રેલ રાહત માટે બજેટમા ંજોગવાઈ કરવી.  
ઠરાવ :-  ચચામ ધવચારણા અંતે િશામવેલ સિુારા વિારા તેમજ બોડમની મજુંરતની અપેક્ષાએ કરેલ કામો અને થયેલ 

ખચામઓ સાથેનુ ંવલસાડ નગરપાલલકા વલસાડનુ ંસને ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના વષમનુ ંબજેટ મહસેલૂી આવક / ડીપોિીટ 

અને એડવાન્દ્સીસનુ ં રૂ|- ૧,૧૬,૨૦,૩૯,૦૦૦/- તથા મહસેલૂી  ખચમ / ડીપોિીટ અને એડવાન્દ્સીસ  
રૂ|- ૧,૧૬,૭૦,૦૨,૦૦૦/-  બજેટ મજુંર કરવાનુ ંઠરાવવામા ંઆવે છે.   
 

         સ.મ. મજુંર.....  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
જ.બો.ઠ.ન.ં- ૬૫૩/તા:-૦૭/૦૬/૨૦૧૯  
કામ ન:ં- ૩  વલસાડ નગરપાલલકા અધિધનયમની કલમ ૫૧ (૩) હઠેળ સભ્યશ્રી રાજેશભાઇ મગંભુાઈ પટેલની આવેલ 
રજુઆત બાબત.. 
 
           િરખાસ્ત મકુનાર :- શ્રી રાજેશભાઇ મગંભુાઈ પટેલ (મરચા)ં 

ટેકો આપનાર :- શ્રી મહબેબૂ ગલુશેર ખાન પઠાણ , શ્રી રમેશ એમ.પટેલ, શ્રી ઉવમશી આર.પટેલ. 
સભ્યશ્રી રાજેશભાઇ મગંભુાઈ પટેલ (મરચાં):- નાઇટે્રતસ કંપની પાણી ચોરી કરે છે. વોસ આઉટ લાઇન નાખી ઉપયોગ 
પણ કરે છે.  
   ચીફ ઓદફસરશ્રી:- સ્થળ તપાસ કરાવીએ. વોસ આઉટ લાઇન ઘણા વષો થયેલ છે. ચોરી અંગે કે બારોબાર પાણીની 
વ્યવસ્થા સબિેં બીન જરૂરી શકંા કરવી નહી. નગરપાલલકાના માણસો ત્યા ંહાજર હોય છે.   
    
   સભ્યશ્રી રાજેશભાઇ મગંભુાઈ પટેલ (મરચા)ં:- શહરેીજનો પાણીની સમસ્યા ભોગવે છે. અને કંપની વોસ આઉટ 
પાણી લઈ જાય છે. વોસ આઉટ લાઇન નગરપાલલકા ધપ્રમાઈસીસમા નખંાવીએ.  
 
સભ્યશ્રી રાજેશભાઇ મગંભુાઈ પટેલ (મરચા)ંએ પોતાનો પત્ર રજુ કયો.  
 
૧) વલસાડ નગરપાલલકાનો અબ્રામા ખાતે આવેલ હયાત ડેમ-બિં પવૂમ મુબંઈ રાજ્ય લોકલ સેલ્ફ ગવ નમમેન્દ્ટ એન્દ્ડ 
પબ્લીક હલે્થ ડીપાટમ મેન્દ્ટ G.R.NO. 6040139 તા.: ૦૪-૦૬-૧૯૫૩ થી અને ટેકનીકલ મજુંરી ચીફ ઇજનેરશ્રી, પ.વ.ડી. 
ન.ં-W.S.T.-7458-J તા.:૧૮-૬-૧૯૫૩ ના ંરોજ  તે સમયની ૩૫૦૦૦ (પાતં્રીસ હજાર)ની વસ્તી અને છેવટની વધમુા ં
વધ ુ૧૯૮૩-૮૪ ની સાલની ૫૦૦૦૦ (પચાસ હજાર)ની વસ્તીની મયામિા માટે રીિર વોયર બનાવવામા ંઆવેલ. 
 
૨) શહરેની ી વાિોરી સમાન આ પાણી પરુવઠા યોજનાની લોકાપમણ ધવિી નગરપાલલકાની સમગ્ર સભાના ં ઠરાવ 
નબંર-૨૧૪/તા.:૨૦-૨-૧૯૬૩ થી ઠરાવ્યા અનસુાર તે સ્મયના કેન્દ્ર સરકારના ંનાણા ંપ્રિાન અને વલસાડના સપતૂ 
માનનીયશ્રી મોરારી ભાઈ િેસાઇના ંવરિ હસ્તે કરવામા ંઆવી હતી. 
 
૩)  આમ વલસાડ નગરપાલલકાનો અબ્રામા ખાતેનો હાલનો હયાત ડેમ-બિં સને ૧૯૬૩ની સાલમા ંકાયામન્દ્વીત થયેલ 
હોવાનુ ંરેકડમ જોતા ં ફલીત થાય છે. 
 
૪) વલસાડ એ તાલકુા અને ર્જજલ્લાનુ ંમખુ્ય મથક હોવાના કારણે રાજયની તમામ સરકારી અને અિમસરકારી વડી 
કચેરીઓ તેમજ ર્જજલ્લા ન્દ્યાય તતં્રના ંસકુંલો, કેન્દ્ર સરકારની અગત્યની એવી ધવધવિ કચેરીઓ આવેલ છે. વલસાડ 
ખાતે અધ્યતન સીવીલ હોસ્પીટલ અને મેડીકલ કોલેજ, રાજય સરકાર સચંાલીત પોલીટેકનીક કોલેજ તથા નતૂન 
કેળવણી મડંળ સચંાલીત ધવધવિ કોલેજો આવેલ હોવાના કારણે તેમજ ગજુરાત રાજય માગમ વ્યવહાર ની ધવભાગીય 
કચેરી તેમજ (અ) વગમનો એસ.ટી. ડેપો વલસાડ ખાતે આવેલ છે. વલસાડ એ પધિમ રેલ્વેનુ ંમુબંઈ સેન્દ્ટે્રલ ડીવીિનનુ ં
સબ-ડીવીિન છે તથા રેલ્વે પ્રોટેકશન ફોસમન ુ ંતાલીમ કેન્દ્ર પણ વલસાડ ખાતે જ આવેલ છે. એથી ધવશેષ વલસાડ 
ખાતે ી લ્લાના ંઅંતરીયાળ ગામો, આસપાસના ંતાલકુાઓ તેમજ લાગ ુઆવેલ અન્દ્ય ી લ્લા તથા મહારાષ્ટ રાજયના ં
થાણે તેમજ નાશીક ી લ્લાને લાગ ુઆવેલ કેન્દ્ર શાસીત પ્રિેશોના ંનાગરીકો વલસાડ ખાતે ધવધિ કામો અથે અવર-જવર 
કરતા ંરહ ેછે. 
 તીથલ અને ઐતીહાસીક પારનેરા જેવા પયમટન સ્થળો પણ વલસાડ ખાતે હોવાથી તથા એશીયાની સૌથી 
મોટી ઔધ્યોગીક એકમ વાપી ખાતે અને તેની સાથોસાથ ી લ્લામા ં ગુિંલાવ, પારડી, સરીગામ, ઉમરગામ, તથા 



અતલુ રંગ રસાયણ યનુીટ પણ આવેલ હોવાથી િિંા રોજગાર ધવ. બાબતે લોકોની વ્યાપક પ્રમાણમા ંઅવર જવર 
રહવેાના કારણે શહરે અને તેની આસપાસના િડપી ધવકાસ થઈ રહ્યો હોવા સાથે વસ્તી વિારો પણ વિી રહ્યો હોવાથી 
તેમજ ઉનાળાની ૠતમુા ંખાસ કરીને જાન્દ્યઆુરી માસથી જુન માસ િરમ્યાન ઉિભવતી પાણીની અછતને દૂર કરવા 
વલસાડ નગરપાલલકાએ આગામી ૩૦ વષમની યોજના અંગે જાણીતી વેપારી પેઢી મે.સી.સી.પટેલ એન્દ્ડ એસોસીએટસ 
પ્રા.લી. ના ં આંતર રાષ્ટ્રીય ધનષ્ણાતંને તા.:૨૭-૧૧-૨૦૦૩ નાં રોજ પત્ર લખી સલાહ સચુન અલભપ્રાય માગંવામા ં
આવેલ. 
 સિર પેઢીના ંબિં બાિંાવાના ંઆંતર રાષ્ટ્રીય ધનષ્ણાંતના ંઅલભપ્રાય મજુબ આગામી ૩૦ વષમ એટલે કે સને 
૨૦૩૫ ની વસ્તી ધવ. ને ધ્યાને લઈ હાલની પાણી પરુવઠા યોજના બનાવવામા ંઆવેલ. જેમા ંજૂના વલસાડ શહરેની 
બે લાખની વસ્તી, અબ્રામાની ૫૨૦૦૦ની વસ્તી, મોગરાવાડીની ૫૪૦૦૦ની વસ્તી, સહીતના ં પારડી સાઢંપોરની 
૧૫૧૧૦ ની વસ્તી, નનકવાડાની ૧૩૨૬૦ની વસ્તી, કોસબંા ૧૯૫૭૯ ની વસ્તી, ભાગડાવડા ૭૬૪૦ ની વસ્તી, 
વેજલપોર ૩૯૭૪ની વસ્તી, ભાગડા ખિુમ  (હનમુાન ભાગડા) ૫૦૨૨ની વસ્તી િરાવતા ગામોને વલસાડ નગરપાલલકાના 
અબ્રામા ખાતે આવેલ હયાત ડેમ-બિંની ૩ મીટર જેટલી ઉચાઈ વિારી પાણી પરુવઠાની ધવતરણની યોજના અમલી 
બનાવવાનો ધનણમય કરવામા ંઆવેલો. 
 સને ૨૦૦૪ ની વલસાડની આસપાસના ં ગામો ની વસ્તી અને વધમુા ં વધ ુ છેવટની ૧૭૦૫૪૪ જેટલી 
અંિાી ત વસ્તી માટેની યોજના બનાવવામા ંઆવેલ અને તેની નાણાકંીય જોગવાઈ પણ કરવામા ંઆવેલ. ત્યારે જૂના 
વલસાડ શહરેની પ્રધતદિનની જરૂરીયાત ૧૦.૨ એમ.એલ.ડી. એટલે કે, મીલીયન લીટર પર ડે ( એક મીલીયન લીટર 
એટલે િશ લાખ લીટર ) જ્યારે પેરીફેરીયલ ધવલેી સ-આસપાસના ંગામો માટે ૫.૬૬ એમ.એલ.ડી. તથા વધમુાં વધ ુ
વલસાડ શહરે તથા તેની આસપાસ આવેલા ગામો માટે પ્રધતદિન ૨૧ એમ.એલ.ડી. એટલે કે બે કરોડ િશ લાખ લીટર 
પાણીનો ધવતરણનો અંિાજ મકુવામા ંઆવેલા. 
 અતે્ર એ ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે કે સરકારશ્રીએ નક્કી કરેલ િારા િોરણ મજુબ જે શહરેમા ં ભગૂભમ ગટર 
યોજના અમલી છે ત્યાં વ્યકતી િીઠ ૧૪૦ લીટર અને ગ્રામ્ય ધવસ્તારમા ંવ્યક્તત િીઠ, ગજુરાત પાણી પરૂવઠા અને ગટર 
વ્યવસ્થા બોડમ ગાિંીનગરની બોડમ  બેઠક ૨૪૮ તા.: ૨૯-૭-૨૦૧૩ની કાયમવાહી નોંિ-મીનીટસ vbm/248/8/ પીવાના 
પાણીના ં િોરણો સિુારવા બાબતની િરખાસ્તમા ં આધનુીક ટેકનોલોી ને લીિે ગ્રામ્ય ધવસ્તારમા ં પશપુાલન-ડેરીની 
પ્રવતૃી વિવાથી તથા પશઓુના ંઆરોગ્ય અને પશપુાલનના ં ધવકાસ માટે પશઓુને પીવાના પાણીની જરૂરીયાતમાં 
પણ વિારો થયેલ છે. 
 તા.: ૨૪-૭૨૦૧૩ના ંરોજ માન.મતં્રીશ્રી ( પાણી પરુવઠા ) અને માન. રાજ્ય કક્ષાના મતં્રીશ્રી પાણી પરુવઠા 
સમક્ષ બલ્ક પાઇપ લાઈનના ંપે્રિન્દ્ટેશન િરમ્યાન ચચામ ધવચારણા કરી પાણી પરૂવઠા આપવાના િોરણો સચૂન કરેલ. 
 સિરહું િરખાસ્તની ધવસ્તતૃ ચચામ ધવચારણાના ંઅંતે ગ્રામ્ય ધવસ્તારમા ં હાલ પ્રધતવ્યક્તત આપવામા ંઆવતો 
જથ્થો ૭૦ લીટરથી વિારીને ૧૦૦ લીટર પ્રધતદિન અને રૂબબમન અને શહરેી ધવસ્તારમા ંપાણીનો જથ્થો પ્રધતવ્યક્તત 
૧૪૦ લીટર પ્રધતદિન મજુબ રાખી તે મજુબ યોજના બનાવવા અંગેની પીવાના પાણીના િોરણો સિુારવા અંગેની રજુ 
થયેલ િરખાસ્ત મજુંર કરવાનુ ંઠરાવવામા ંઆવેલ. 
          સભ્યશ્રી મહબેબૂ ગલુશેર ખાન પઠાણે, સભ્યશ્રી રાજેશભાઇ પટેલે રજુ કરેલ પત્રની બાકીની રજુઆતો 
વાચંનમાં લીિી.    
 
 ગજુરાત સરકારના નમમિા જળ સપંતી, પાણી પરૂવઠા અને કલ્પસર ધવભાગ નાં ઠરાવ િમાકં-
VWS/૧૫૨૦૦૨/૨૨૮૨/ખ-૩ તા.:૫-૯-૨૦૦૨ મજુબ સોસમથી સપં સિુીના કામોની મરામત અને ધનભાવણી ગજુરાત 
પાણી પરુવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોડે કરવાની થાય છે. 
 નગરપાલલકા ધનયામકશ્રીની કચેરી, ગાિંીનગરના ં તા.: ૭-૧-૨૦૦૩ ના ં સ્થાયી હકુમ મજુબ ગજુરાત 
નગરપાલલકા અધિધનયમની કલમ-૮૭(ગ) મજુબ આરોગ્ય પ્રિ અને પરુતો પાણી પરુવઠો પરુો પાડવાની 
નગરપાલલકાની ફરજ છે. સિર સ્થાયી હુકમના ંમદુ્દા ન.ં-૧ મજુબ શધુ્િ જતં ુરહીત પાણી પરંુૂ પાડવાની નગરપાલલકાની 
ફરજ છે. સિર સ્થાયી હકુમના ંમદુ્દા ન.ં-૧ મજુબ શધુ્િ જતં ુરહીત પાણી પરંુૂ પાડવાની નગરપાલલકાની પ્રાથધમક ફરજ 



છે. જે સાથે જ સિર સ્થાની હકુમના મદુ્દા ન.ં-૨,૩ ધવ. ધ્યાને લેવાની જવાબિારી નગરપાલલકાની બને છે. તેમજ 
નગરપાલલકા ધનયામકશ્રી, ગાંિીનગરના ંતા.:૨-૪-૨૦૦૪ના ંઆ બાબતને લગતા આનસુાંગીક પરીપત્રને પણ ધ્યાને 
લેવામા ંઆવેલ નથી. 
 ભારતના બિંારણનાં ૭૪ મા ંસિુારાની જોગવાઈમા ં૧૨માં પદરધશષ્ટના ંઆટીકલ-૨૪૩િ ના ંમદુ્દા ન.ં-૫ ની 
જોગવાઈ મજુબ નગરપાલલકાએ પાણીની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવાની થાય છે. 
 મ્યધુનધસપાલીટી બિંારણનાં આટીકલ-૧૨ મજુબ મ્યધુનધસપાલીટી એ રાજા છે.મ્યધુનધસપાલીટીએ લોકોને જવાબ 
આપવાનો હોય છે. 
 ગજુરાત નગરપાલલકા અધિધનયમ ૧૯૬૩ ની કલમ-૮૭(ગ) નો કાયિેસર અમલ કરવા નગરપાલલકાની 
પ્રાથમીક ફરજ બને છે. 
 મ્યધુનધસપલ કાયિા અનસુાર વહીવટ કરવાની પણ નગરપાલલકાની ફરજ બને છે. નગરપાલલકાનુ ંરાજ તતં્ર 
એ લોકાની ઇચ્છાને આિીન છે. લોકશાહીમા ંસ્થાનીક સ્વરાજયની સસં્થાનો વહીવટ સરળ,કુશળ અને એકિારો ચાલે તે 
જોવાની ચુટંાયેલા પ્રધતધનિીની પણ એટલી જ ફરજ બને છે. 
 વલસાડ નગર સામેની મખુ્ય સમસ્યા અપરૂતો પાણી પરુવઠો તેમા ંઉમેરાય છે િટતી ગણુવત્તા અને અપરૂતા 
િબાણની બાબત. શહરેીકરણની તેજ ગતી પ્રવતમમાન પ્રવતમતી પદરક્સ્થતીને વધ ુજટીલ બનાવે છે. 
 ધવશ્વ બેંકનો પાયલોટ પ્રોજેકેટ કણામટકનાં ત્રણ શહરેો બેલગામ, હબુલી-િારવાર અને ગલુબગમ શહરેને ૨૪ 
કલાક પાણી પરૂવઠા ની સેવા પરુી પાડવામાં આવે છે. જે અધ્યતન ટેકનોલોી ની સાથે માનવ િટ તેમજ જાળવણી 
ખચમમા ંબચત થઈ શકે છે. આમ ઈન્દ્ફમેશન સીસ્ટમ તેમજ ઈમ્રવુમેન્દ્ટ પ્લાન અજમાવીને પાણી પરૂવઠો પ્રણાલીની 
કામગીરી તથા ટેકનીકલ સચંાલનના પાસાઓનો ધનિાનત્મક ધનિાન અભ્યાસ કરી પરૂતા િબાણથી અને પરૂતા 
જથ્થામાં પાણી પરૂવઠો પરૂો પાડવા નગરપાલલકાએ આગળ વિવુ ંજોઈએ. 
 જમીન મહસેલૂ રદહષ્ણતુાની જોગવાઇઓ મજુબ સરકાર હસ્તકનુ ંપાણી (૧) તળાવ (૨) કુવો (૩) નાળુ (૪) 
નિીના સોસમમાથંી ગણાય છે. જે જમીન નિીના કે કુિરતી કે કુત્રીમ વહણેના કાઠેં હોય તે જમીન રાઈપેરીયન જમીન 
કહવેાય. આ જમીનનો માલલક રાઈપેરીયન માલીક કહવેાય, અને તે આ જમીન િારણ કરતો હોવાના કારણે 
રાઈપેરીયન રાઇટ હક્કો િરાવે છે, રાઈપેરીયન પ્રોપરાઈટરના કુિરતી હક્કો મજુબ જમીન િરાવનારાઓ જેમ પોતાના 
જમીન પાસેથી પાણીનો સમાન િોરણે પ્રાપ્ત કરવાનો સમાન હક્ક િરાવે છે. 
 જમીન મહસેલુ સહીતાના ધનયમ-૭૦ની જોગવાઈ મજુબ જ્યા ં પાણી નગરપાલલકા કે સ્થાનીક સ્વરાજયની 
સસં્થાઓ માટેની જરૂરીયાત માટેનુ ં હોય તેમજ તે પાણી પીવાના કે ઘર વપરાશ માટે સરકારના માલલકીના ં કોઈ 
કુિરતી સાિન કે જેના માટે સરકારે કશુ ંખચમ કયુું ન હોય તો તેમાંથી પાણી લેવાય તો તે પાણી લેવા માટે કશો િર 
વસલુ કરી શકે નહીં. તે હકીકતને પણ નગરપાલલકા દ્વારા નજર અંિાજ કરવામા ંઆવેલ છે. તિઉપરાતં નગરપાલલકા 
લો ઓફ ઈિમેન્દ્ટ રાઇટ-પડોશ હક્ક પણ િરાવે છે તે હકીકતને પણ ધ્યાને લેવાવી જોઈએ. 
 નગરપાલલકામાં હાલે ધવધવિ પ્રકારની ૪૫૮૮૨ જેટલી ધમલકતો નગરપાલલકાના વેરા વસલુાત િફતરે િરાવે 
છે. તે સાથે જ નગરપાલલકા દ્વારા ૨૬૦૨૬ જેટલા રહણેાકંના નળ જોડાણો, બીનરહણેાકંના ૧૭૪૩ નળ જોડાણો તથા 
નગરપાલલકાની હિ બહાર રહણેાકંના ૮૭૩ નળ જોડાણો અને બીનરહણેાંકના-૧૫ જોડાણો મળી કુલ ૨૮૬૫૭ જેટલા 
જોડાણો આપેલા છે. 
 વલસાડ નગરપાલલકાની જનરલ બોડમના ઠરાવ ન.ં-(૧) ૨૬૮/તા.: ૦૧-૩-૧૯૮૫ (૨) ૨૩/તા.: ૩૦-૪-૧૯૮૮, 
(૩) ૩૫/તા.: ૩૦-૪-૨૦૦૭ જોતા ંપાણી પરુવઠો પરૂો પાડવામા ંભારે ધવસગંતતાઓ માલમ પડી રહી છે. વાસ્તવમાં 
ખરેખર નગરપાલલકા દ્વારા અન.ુન.ં-(૧)(૨) અને (૩) ના ંઠરાવો એકી સાથે અમલમા ંહોય ખરેખર નગરપાલલકા દ્વારા 
ઉપરોતત ઉલ્લેખ કરેલા ત્રણ ઠરાવો પૈકી કયા ઠરાવનો અમલ થવો જોઈએ તે બાબત ખબૂ જ અસ્પષ્ટ છે. જેને કારણે 
પણ ધમલકત િારકોને પાણી પરૂવઠો પરૂો પાડી શકાતો નથી. જેથી નગરજનોને પાણી પરૂવઠો મેળવવામા ં ભારે 
હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. અને તેના રોષના ંભોગ ચુટંાયેલા પ્રધતધનિીઓ બની રહ્યા છે. 



 ગજુરાત સરકારના ંનમમિા જળ સપંતી પાણી પરૂવઠા અને કલ્પસર ધવભાગના ંસ્થાયી હકુમ તા.:૨૦-૨-૨૦૦૯ 
ના ંઠરાવ મજુબ સરકારશ્રી દ્વારા કરારનામાનો મસુદ્દો ઠરાવવામાં આવેલ છે. તે મજુબનો કરાર અંબીકા ધસિંચાઇ ધવભાગ 
નવસારી અને સિરહુ નાઇટે્રક્ષ કુ. વચ્ચે થયેલો છે. 
 નાઇટે્રક્ષ કુ. અને ગજુરાત સરકારનાં નમમિા જળ સપંતી પાણી પરૂવઠા અને કલ્પસર ધવભાગના નવસારી 
ખાતેના અંબીકા ડીવીિનના ંકાયમપાલક ઈજનેરશ્રી સાથે જે તે સમયે કરેલા કરાર ની શરત ન.ં-૨ મજુબ નહરેની હિથી 
સિર કુ. પોતાના ખચે જે સ્થળે કુ. એ જાતે કરી પાણી પરુવઠાનો સગં્રહ કરવાની જવાબિારી કુ. એ એટલે કે નાઇટે્રક્ષ 
કુ. એ જ કરવાની થાય છે. 
 તા.: ૧૭-૫-૨૦૧૦ ના ંરોજ કલેતટરશ્રી, વલસાડના અધ્યક્ષ પણામા ંઉનાળાની પદરક્સ્થતીને ધ્યાનમા ંલઈ જે 
ધનણમય કરવામા ં આવેલો તે મજુબ સિરહ ુ નાઇટે્રક્ષ કુ. એ પોતાના વપરાશ માટે પાણી સગં્રહ કરવાની અલાયિી 
વ્યવસ્થા કરવાની પણ સચુના આપવામા ંઆવેલ. જેના આિારે ચીફ ઓદફસરશ્રી, વલસાડ નગરપાલલકાએ જા.ન.ં-
૨૮૮૧-૨૦૧૦-૧૧/તા.: ૦૪-૧૦-૨૦૧૦ ના ં રોજ સિરહ ુ નાઇટે્રક્ષ કુ. ને પત્ર પાઠવીને પોતાના પાણીનાં વપરાશના 
જથ્થા માટે અલાયિી સગં્રહ વ્યવસ્થા કરવા જણાવેલ. 
     સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલ :- પાણી પરુવઠા બોડમ દ્વારા સાત થી આઠ ગામોને ધસિંચાઇ ધવભાગ દ્વારા પાણી ઉઠાવે છે. 
જે અંગે ત્રણ ભાગમા ંધવભાજન થવુ ંજોઈએ. અને જે કરાર બોડમમા ંકરવામા ંઆવ્યો હતો. તે ત્રણ વષે અપગે્રડ કરે છે. 
તે શરતોને આિીન િસ વષમનો કરેલ. જે રિ થવો જોઈએ. સરકારશ્રીમાં પાણી પરુવઠા બોડમ/ નગરપાલલકા/ નવા 
ડેમની વ્યવસ્થા કરે તો જે ચાર માસ િરમ્યાન તકલીફ પડે છે. તે દૂર થાય.  
    સભ્યશ્રી યશેષભાઈ માલી :- કંપની પોતાના ખચે પાણી ડેમમા ંલાવે છે. તે શુ ંછે ?  
ચીફ ઓદફસરશ્રી :- નામિાર ગજુરાત હાઇકોટમના ધનિેશો અનસુાર કાયમવાહી થયેલ છે.  
પ્રમખુશ્રી :- કાયિાકીય મેટર છે. િર િસ વષે કરાર રીન્દ્ય ુથયેલ છે. જે મદુ્દતના કરાર નામિાર ગજુરાત હાઇકોટમના 
ડાયરેકશન આપેલ છે. ત્યાર બાિ સામાન્દ્ય સભાએ ઠરાવ પસાર કરેલ છે. 
સભ્યશ્રી લગરીશભાઇ િેસાઇ :- સને- ૧૯૬૩મા ંઆ ડેમનુ ંલોકાપમણકરવામાં આવેલ છે. અને  ત્યાર બાિ પાણી પરુવઠા 
બોડમ હસ્તક સચંાલન થતુ ંહત ુ.ં અને નગરપાલલકાને સપુ્રત કયામ બાિ નગરપાલલકા હસ્તક વહીવટ કરવામા ંઆવતો 
હતો. જે સને-૨૦૦૧મા ંજુના કરારના મિુત પણૂમ થતા ંવહીવટિારશ્રી દ્વારા કરાર રીન્દ્ય ુકરવામાં આવેલ . ત્યાર બાિ 
આગામી િસ વષમ માટેનો કરાર થયેલ હતો. અને સિર ડેમમા ંપાણી સગં્રહ થયેલ. જેમાથી પાણી ઊંચકવાના ભાડા 
પેટેની રકમ કંપની પાસેથી વસલુવામાં આવે. આ કામે નામિાર ગજુરાત હાઇકોટમ  દ્વારા એક ધનષ્ણાતોની ટીમ બનાવી 
એના ધનિેશો અનસુાર આગામી આયોજન કરવાનુ ંઠરાવેલ. જેમા ં કંપનીને અલાયિી વ્યવસ્થા કરવાના તેમજ જ્યારે 
પાણીનુ ંલેવલ ઓછં થાય ત્યારે કંપનીની મોટર બિં કરવા જેવી શરતો રજુ કરેલ હતી 
. 
 સભ્યશ્રી મહબેબૂ ગલુશેર ખાન પઠાણે, સભ્યશ્રી રાજેશભાઇ પટેલે રજુ કરેલ પત્રની બાકીની રજુઆતો વાચંનમા ંલીિી.  
  
 
    સિરહુ નાઇટે્રક્ષ કુ.દ્વારા તા.: ૨૮-૫-૨૦૧૩ ના ંરોજ ગજુરાત સરકારના ંધસચાઈ ધવભાગ સાથે થયેલ કરારની શરત 
ન.ં-(૧) મજુબ પ્રધતદિન ૬૩૬૪.૪૦ ક્યસેુક એટલે કે તે્રસઠ લાખ ચોસઠ હજાર ચારસો લીટર પાણીનો રોજ ઉપાડ કરે 
છે, અને વષમમા ંબે કરોડ બત્રીસ લાખ ત્રણ હજાર છ ક્યસેુક એટલે કે વાધષિક બે અબજ બત્રીસ કરોડ છ હજાર લીટર 
પાણીનો વપરાશનો અંિાજ કરવામા ંઆવેલ છે. 
 ગજુરાત સરકારના નમમિા જળ સપંતી પાણી પરુવઠા અને કલ્પસર ધવભાગના પરીપત્ર િમાકં 
WTR/2005/41/P તારીખ : ૯-૯-૨૦૦૮ ના ં ઠરાવને ધ્યાને લેતા ખેતી ધવષયક તથા લબનખેતી ધવષયક હતે ુ માટે 
અપાતા ંપાણીના િરો જોતા ંપીવાના પાણી માટે રૂ|. ૧-૦૦ પ્રધત હજાર લીટર તથા ઔિોગીક હતેસુર અપાતા ંપાણીના ં
િરે સને ૨૦૦૮-૦૯ મા ંપ્રધત એક હજાર લીટરે રૂ|.૧૦-૦૦ વસલૂવાના ંથાય છે. તેમજ સરકારશ્રી વખતો વખત જે િર 
ઠરાવે તે મજુબ પાણીના િર કુ. પાસે વસલુવાના થાય છે. તેમ છતા ંસિરહુ નાઇટે્રક્ષ કુ. નગરપાલલકાના ડેમનો પાણી 
સગં્રહ ઉપયોગ કરી પીવાના પાણીના િરો અને ઔિોગીક િરોના ંતફાવટનો ગેરલાભ ઉઠાવવાની શકયતા પ્રબળ બને 



છે. તે જોતા ંપ્રથમ િશમનીય એવી િહશેત ઉભી થાય છે કે સિરહુ નાઇટે્રક્ષ કુ. જાણે અજાણે સરકારને ભારે આથીક 
નકુશાન પહોચાડતી હોવાનુ ંજણાય આવે છે. 
 ગજુરાત સરકારના નમમિા જળ સપંતી પાણી પરુવઠા અને કલ્પસર ધવભાગ દ્વારા ફેબ્રઆુરી-૨૦૧૫મા ંગજુરાત 
રાજ્ય જળ ધનતી-૨૦૧૫ ના ંપાના ંન.ં-૩-૪-૫(VI) પાના ંન.ં-૬ મદુ્દા ન.ં-૩.૨.૨, ૩.૩ અને પાના ંન.ં-૮ ના ંમદુ્દા ન.ં-૩.૫૧ 
તથા પાનાં ન.ં-૯ મદુ્દા ન.ં-૩.૬.૧, પાના ંન.ં-૧૧ મદુ્દા ન.ં૩.૭.૪ તથા પેરેગ્રાફ ન.ં-૧ અને ૩ ધવ. ને ધ્યાને લેતા પણ 
પીવાના પાણીને ટોચની અગ્રતા આપવાની થાય છે. 
 વધમુા ંસરકારશ્રીએ ઔિોગીક એકમો માટે રીટે્રટેડ વોટર યિુ પોલીસી અમલી બનાવેલ છે તે પોલીસીનો 
સિર નાઇટે્રક્ષ કુ. અમલ ન કરતી હોવાનુ ંજણાય આવે છે. 
 ઉપરોતત તમામ હકીકતો જોતા ંઆ ઠરાવમા ંઉલ્લેખ કરેલ, કાયિાકીય જોગવાઇઓ, ગજુરાત રાજયની જળ 
ધનતી-૨૦૧૫ અને વખતો વખતના સરકારશ્રીનાં સ્થાયી હકુમો મજુબ સિરહુ નાઇટે્રક્ષ કુ. જોડે કરવામાં આવેલ કરાર 
તથા નગરપાલલકા દ્વારા સમગ્ર સભામા ંનાઇટે્રક્ષ કુ. સાથે જે તે સમયે કરવામા ંઆવેલ તમામ ઠરાવો રિ કરવાનુ ં
આજની આ સભા ઠરાવે છે. એવી રજુઆતો કરી.  
  પ્રમખુશ્રી:- કંપનીને પોતાના પાણીના જરૂદરયાત માટે અલાયિી વ્યવસ્થા માટે હકુમ કયે. હાલે કંપનીએ પાણી લેવાનુ ં
બિં કરેલ છે. પરંત ુ ટેકનીકલ કાયિાકીય બિંારણની જોગવાઇઓ, નગરપાલલકા દહત અને પ્રાથધમક રષ્ષ્ટએ જોતાં 
નામિાર ગજુરાત હાઇકોટમના ધનિેશો અનસુાર કંપની જોડે િસ વષમ સિુીના થયેલ ઠરાવની મદુ્દતો સિુી કરાર રિ ન 
કરી શકીએ. તમોએ વાચંનમા ંલીિેલ પત્ર બાબતે કરાર પણૂમ થયા બાિ ધવચારણા કરવાની રહ ેછે.  
      સભ્યશ્રી સોનલબેન સોલકંી (જૈન) :- કરાર પણૂમ થયા બાિ આગામી કાયમવાહી અંગે ધવચારણા કરવાની રહશેે. 
વષોથી ચાલતો આવેલ આ ઠરાવ તેની મદુ્દત પહલેા હાલ રિ ન કરી શકાય. અને કંપનીને પોતાની અલાયિી 
વ્યવસ્થા ઊભી કરવા અંગેનુ ંજણાવીએ.  
     પ્રમખુશ્રી:- ચચામ ધવચારણાના અંતે કરાર પણૂમ થયા બાિ આગામી કાયમવાહી અંગે ધવચારણા કરવાની રહશેે. અને 
કંપનીને પોતાની અલાયિી વ્યવસ્થા ઊભી કરવા અંગેનુ ંજણાવીએ.  
 
ઉપરોતત થયેલ ચચામ ધવચારણામંા ંનીચે જણાવેલ સભ્યશ્રીઓએ પોતાની અસમંતી િશામવેલ. અને ઠરાવ રિ કરવાનુ ં
જણાવેલ.  
૧) સભ્યશ્રી લગરીશભાઇ િેસાઇ 
૨) સભ્યશ્રી મહબેબૂ ગલુશેર ખાન પઠાણ 
૩) સભ્યશ્રી રમેશભાઈ એમ.પટેલ  
૪) સભ્યશ્રી રાજેશભાઇ એમ. પટેલ (મરચા)ં  
૫) સભ્યશ્રી ઉવમશી આર.પટેલ  
૬) સભ્યશ્રી સબીના એસ.શેખ  
૭) સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલ.  
૮) સભ્યશ્રી યશેષભાઈ માલી     
 
ઠરાવ:- નામિાર ગજુરાત હાઇકોટમના ધનિેશો અનસુાર કંપની જોડે િસ વષમ સિુીના થયેલ ઠરાવની મદુ્દતો સિુી કરાર 
રિ ન કરી શકીએ. કરાર પણૂમ થયા બાિ આગામી કાયમવાહી અંગે ધવચારણા કરવાની રહશેે. વષોથી ચાલતો આવેલ 
આ ઠરાવ તેની મદુ્દત પહલેા હાલ રિ ન કરી શકાય. અને કંપનીને પોતાની અલાયિી વ્યવસ્થા ઊભી કરવા અંગે જાણ 
કરવાનુ ંઠરાવવામા ંઆવે છે.   
 
            બ.મ.મજુંર.......  
 
 



       સભાનુ ંકામકાજ પણુમ થતાં પ્રમખુશ્રીએ સૌનો અભાર વ્યકત કરી જણાવ્ય ુ કે, હવે સભાનુ ંકામકાજ પણુમ થાય છે. 
આપણે સૌ " જન ગણ મન " રાષ્ટ્રગીતથી સભાનુ ંકામકાજ પણૂમ કરીએ....." જન ગણ મન " રાષ્ટ્રગીતથી સભા પણુમ 
થઈ.... 
 
 
નગરપાલલકા કચેરી                                             (પકંજ ઠાકોરભાઇ આહીર) 
વલસાડ.                                                      પ્રમખુ 
તા:- ૧૪/૦૬/૨૦૧૯                                               વલસાડ નગરપાલલકા 

 

 

 

 

   

 
  


