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જાહેરનામ ું

આથી હ ું અજય ભાદ (I .A.S.), મ્યનનનિપલ કનિશનર,
વડોદરા. ધી જી.પી.એિ.િી. એક્ટની જોગવાઇ અનિુંધાને િળે લ
િત્તા મજબ, જાહેર હહતને ધ્યાને લઇ વડોદરા િહાનગરપાલલકા
નવસ્તારિાું ઇિારત તોડવા, િિારકાિ અથવા નવા બાુંધકાિ
દરમ્યાન ઉપસ્સ્થત થતા બાુંધકાિને લગત કચરો (Construction
and Demolition Waste) નો વડોદરા િહાનગરપાલલકા દ્વારા નનયત
કરાયેલ જગ્યા નિવાય નનકાલ કરવા પર પ્રનતબુંધ ફરિાવ ું છું.
એવ ું ધ્યાનિાું આવેલ છે કે વડોદરા િહાનગરપાલલકા
નવસ્તારિાું ઇિારત/ઇિારતોના બાુંધકાિ દરમ્યાન નળીયા, પથરા,
ઇંટો, ઇિારત બાુંધવાનાું િાલિાિાન અને એવા િાલિાિાનનો
કાટિાળ ગિે તે જગ્યાએ નનકાલ/એકઠો કરવાિાું આવે છે , જેનાથી
એવી જગ્યા એ ઉંદરો અથવા અન્ય જીવ જતું ઓન ું આશ્રય સ્થાન
અથવા ઉત્પનત્ત સ્થાન બને છે . િદરહ ું જગ્યાનો ભોગવટો
કરનારાઓને અથવા પડોશિાું રહેતી વ્યસ્ક્તઓને ભય અને
ઉપદ્રવન ું કારણ બને છે . જેના કારણે રોગચાળો ફેલાવાનો ભય અને
લોકોના આરોગ્યના અને જાનિાલને નકિાન થાય તેવી સ્સ્થનત
ઉત્પન્ન થાય છે , તેિજ તે કચરો (Construction and Demolition
Waste) દૂ ર કરવા વડોદરા િહાનગરપાલલકા ને ખબજ િોટો ખચચ
થાય છે , ઉપરાુંત િાનવ િિયનો બગાડ થાય છે . આિ લોકોના
જાનિાલ અને આરોગ્ય ના નકશાનના ભોગે આવી ગેરકાયદે િર
પ્રવ ૃનત ચાલી રહેલ છે , આવી કોઇપણ પ્રવ ૃનત્ત જન આરોગ્ય િાટે
બીન િલાિત-જોખિ કારક હોય, આથી ધી જી.પી.એિ.િી.
એક્ટની અનુસ ૂલિ – ક ના પ્રકરણ – ૧૪ ની જોગવાઇઓ
અનિુંધાને આવી તિાિ પ્રવ ૃનત કરવાનો આ જાહેરનાિાિાુંથી
જાહેર હીતિાું પ્રનતષેધ ફરિાવ ું છું. આવા કચરાના (Construction
and Demolition Waste) નનકાલ િાટે વડોદરા િહાનગરપાલલકાએ
ે સ્થળો નનયત કરે લ છે .
નીચે દશાચવલ
(૧)િકરપરા રે .િ.૩૪૬, નેશનલ હાઈવે નું-૮ ની બાજિાું, વડોદરા.
(૨) અટલાદરા, રે .િ.નું.૫૮૫, ૫૮૬.
ઉપરોક્ત નનયત કરે લ સ્થળો નિવાય અન્ય કોઇ પણ
જગ્યાએ આવો કચરો (Construction and Demolition Waste) નો
નનકાલ કરતા જો કોઇપણ ઇિિ/ઇિિો િાલિ પડશે તો આવી
પ્રવ ૃનત ને ડાિવા િખ્ત પગલાું લેવા કાયદે િરની કાયચવાહી
કરવાિાું આવશે તેિજ તેવો કચરો (Construction and Demolition
Waste)દૂ ર કરવા/ખિેડવા જે કાુંઇ પણ ખચચ/વહીવટી ખચચ થશે તે
તિાિ ખચચ જે તે ઇિિ પાિેથી વસ ૂલ લેવાિાું આવશે જેની
તિાિ નગરજનો એ નોંધ લેવી..
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વડોદરા મહાનગર પાલિકા
જાહેરનામુું
ે િેન્ટ રૂલ્િ-૨૦૧૬
ભારત િરકાર દ્વારા િોલીડ વેસ્ટ િેનજ
પ્રનિધ્ધ કરવાિાું આવેલ છે . આ રૂલ્િની કલિ ૪(૮) મજબ તિાિ
હોટે લ, રે સ્ટોરે ન્ટ દ્વારા સકો કચરો તથા ભીના કચરાન ું વગીકરણ
કરવાન ું તથા ભીના કચરાને તેિની જગ્યાિાું કમ્પોસ્ટીંગ અથવા
ે ન પદ્ધનતથી નનકાલ કરવા તથા સકા કચરાને અબચન
બાયોનિથેનશ
લોકલ બોડી સચવે તે એજન્િીને આપવાન ું જણાવવાિાું આવેલ છે .
આથી હું અજય ભાદ(I AS), મ્યનનનિપલ કનિશનર,
ે િેન્ટ
વડોદરા િહાનગરપાલલકા જણાવ ું છું કે , િોલીડ વેસ્ટ િેનજ
રૂલ્િ-૨૦૧૬ અંતગચત વડોદરા શહેરિાું આવેલ અને દૈ નીક ૧૦૦
કી.ગ્રા. થી વધ ઉત્પન્ન કરતી હોટલો, રે સ્ટોરે ન્ટો, હોસ્સ્પટલો, પાટી
પ્લોટો, યનનવિીટી, સ્કલો, કોલેજોએ તેિની જગ્યાિાું ભીનો કચરો
અને સકા કચરાને અલગ-અલગ વગીકૃત કરવા તથા ભીના
ે ન પદ્ધનત દ્વારા હદવિ-૩૦
કચરાને કમ્પોસ્ટીંગ અથવા બાયોનિથેનશ
િાું નનકાલ કરવાન ું તથા વડોદરા િહાનગરપાલલકાિાું રજીસ્રે શન
ું ીતો િાિે િોલીડ
કરાવવા જણાવવાિાું આવે છે . અન્યથા િુંબધ
ે િેન્ટ રૂલ્િ-૨૦૧૬ તથા ધી જી.પી.એિ.િી. એક્ટ મજબ
વેસ્ટ િેનજ
કાયદે િરની કાયચવાહી કરવાિાું આવશે.
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