તા.૦૯/૧૧/૨૦૨૦ ના યજ વલાયે ૧૧:૦૦ કરાકે ભેર વાભાન્મ વબાની કામયનોંધ
વબાભાાં શાજય યશેરા વભ્મશ્રીઓ.
અ.નાં.
વભ્મશ્રીઓના નાભ
શદ્દ
૧

ટેર કકન્નયીફેન અમભબાઈ

પ્રભુખ

૨

બાંડાયી કકયણબાઈ યબૂબાઈ

ઉપ્રભુખ

૩

ટાંડેર મનમભાફેન ગીયીળબાઈ

વભ્મ

૪

ાનલારા લાયફેન અમભતકુભાય

વભ્મ

૫

યાઠડ યાજે ળબાઈ દળયથબાઈ

વભ્મ

૬

ટેર ઉજે ળકુભાય ઈશ્લયબાઈ

વભ્મ

૭

ટેર છામાફેન ઉભેળબાઈ

વભ્મ

૮

ટેર ઉલયળીફેન યાજે ળબાઈ

વભ્મ

૯

ટેર યાજે ળબાઈ ભાંગુબાઈ

વભ્મ

૧૦

યાણા મશતેળબાઈ વુયેળબાઈ

વભ્મ

૧૧

ટેર કદવ્માફેન કલ્ેળબાઈ

વભ્મ

૧૨

યાણા ભશેભુદા ઈસ્ભાઈરબાઈ

વભ્મ

૧૩

લાડીલારા ભશેન્રબાઈ બગુબાઈ

વભ્મ

૧૪

દેવાઇ ગીયીળબાઈ બગલાનજી

વભ્મ

૧૫

ઠાકય કભાફેન અલધેળકુભાયસવગ

વભ્મ

૧૬

યાજાણે ચેતનાફેન યાકેળબાઈ

વભ્મ

૧૭

ટેર મલજમ વશદેલબાઈ

વભ્મ

૧૮

ચોશાણ વાંજમ દળયથયાલ

વભ્મ

૧૯

ટેર ભનીા મલજમ

વભ્મ

૨૦

બાનુળારી કલ્ના યાજે ળબાઈ

વભ્મ

૨૧

બાનુળારી પ્રમલણબાઈ યવત્તભબાઈ

વભ્મ

૨૨

ટેર બાયતીફેન ભનજબાઈ

વભ્મ

૨૩

વરાંકી વનરફેન તેજળબાઈ

વભ્મ

૨૪

ભાી મળે જમવુખબાઈ

વભ્મ

૨૫

ળેખ વફીનાફેન વામજદબાઈ

વભ્મ

૨૬

ટેર યભેળબાઈ ભાંગદાવ

વભ્મ

૨૭

કાઝી ઇમતતમાઝૂદ્દીન ભીમા ભશભદ

વભ્મ

૨૮

દેવાઇ ઉર્મભ આમળકુભાય

વભ્મ

૨૯

ટેર જે સ્ટીકાફેન દળયનબાઈ

વભ્મ

૩૦

ટેર ધભેળબાઈ અયસલદબાઈ

વભ્મ

૩૧

આમશય ાંકજબાઈ ઠાકયબાઈ

વભ્મ

૩૨

આમશય રૂમકાકુભાયી મપ્રમાાંકકુભાય

વભ્મ

૩૩

ઓઝા ડોં.ુષ્ાફેન યાભજય

વભ્મ

૩૪

ટેર બયતબાઈ છટુબાઈ

વભ્મ

૩૫

લળી મનતેળબાઈ ભશાદેલબાઈ

વભ્મ

૩૬

ટેર ધભેળબાઈ અરૂણબાઈ

વભ્મ

૩૭

ટેર પ્રમલણબાઈ વભાબાઇ

વભ્મ

૩૮

ટેર શેતરકુભાયી જમેળબાઈ

વભ્મ

૩૯

ટેર પ્રમલણાફેન વુમનરબાઈ

વભ્મ

૪૦

ઠાણ ભશેફુફ ગુરળેયખાન

વભ્મ

વબાની ળરૂઆત લાંદેભાતયભ થી કયલાભાાં આલી...
પ્રભુખશ્રીએ જણાવ્મુ કે આજની આ વબાભાાં ઉમસ્થત વો ભાયા વાથી વભ્મશ્રીઓ તેભજ
ચીપ ઓકપવયશ્રી લવાલા વાશેફ , અમધકાયીશ્રી, કભયચાયીશ્રીઓ,ત્રકાય મભત્ર, ઈરેક્ટ્રમનક ભીડીમાના
મભત્ર, નગયજનવોને આલકારાં છુ ાં .
લરવાડ નગયામરકાની આજની વાભાન્મ વબાભાાં
(૧) ૂલય યાષ્ટ્રમત શ્રી પ્રણલ ભુખયજી
(૨) ૂલય ભુખ્મભાંત્રી શ્રી કેળલબાઈ ટેર
(૩) ૂલય ભાંત્રી અને ધાયા વભ્મશ્રી દરતબાઈ દેવાઇ
(૪) ભાજી ચીપ ઓકપવયશ્રી ફુધાબાઈ ટેર
(૫) ભાજી વભ્મશ્રી કૈરાળનાથ ાાંડેમ
(૬) ભાજી વભ્મશ્રી યભણબાઈ ટેર
(૭) ભાજી વભ્મશ્રી યાજુ બાઈ કુાંકણા
(૮) ભાજી કભયચાયીશ્રી વુબાબાઈ ભદી
તેભજ કલીડ-૧૯ ભાાં નાભી અનાભી સ્લગેસ્થ તભાભની આ તફક્ટ્કે નોંધ રઈ તેઓશ્રીની
આત્ભાને ળાાંમત ભે તે ભાટે શ્રધધાાંજરી આી અને વોએ ૨ ભીનીટનુાં ભોન ાડમુાં.
પ્રભુખશ્રીએ જણાવ્મુ કે વોને ભાયા નભસ્કાય
પ્રભુખશ્રી ફન્મા ફાદ આજની પ્રથભ વબાભાાં આલકાયતા આનાંદની રાગણી અનુબલુાં છુ ાં .
નગયભાાં ચારી યશેર કાભ ભાટે તભાભ વભ્મશ્રીઓને ળુબેચ્છા વાથે અમબનાંદન ાઠલુાં છુ ાં .
વબાભાાં નગયામરકાના અક્ષ ચુાંટામેરા વભ્મશ્રી મનતેળ લળી

, શ્રી ભશેફુફખાન જી.

ઠાણ(ઝાકીય) ,શ્રી મળે ભારી તથા શ્રી યભેળબાઈ ટેર (ડેની) નુાં બાજભાાં મલમધલત દાખર થતાાં
પ્રભુખશ્રી તથા બાજના ળાવકક્ષના નેતા રાયા સ્લાગત કયલાભાાં આવ્મુાં શતુ,ાં
વભ્મશ્રી મનતેળબાઈ લળી રાયા જણાલલાનુાં કે

, નગયામરકાના શાટયવભા સ્ટેળન યડ

કલ્માણફાગ વાભેના મલસ્તાયભાાં નગયામરકા દ્લાયા પા.પ્રટ નાં-૧૨૭ લાી જભીનભાાં કુર-૫૯
જે ટરી નલયાંગ રસ્વી વમશતની કાચી-ાકી કેફીન આલેર શતી. વદયશુ જગ્મા ાર્કકગ પ્રટ ભાટે
યીઝલય શત. આ પ્રટના આજુ -ફાજુ એવ.ટી.ડે, યેલ્લે સ્ટેળન આલેર શમ, જે થી રાકપકનુાં બાયણ
લધુ યશેતુાં શતુાં. રાકપકની વભસ્માને શર કયલા અને જાશેયમશતભાાં આ ાર્કકગ પ્રટ ખુલ્ર કયલ
ખુફજ જરૂય શત. જે થી લશીલટી તાંત્ર તથા રીવ ખાતાના વશકાય ભેલી ૫૯ દુકાન/કેફીનનુાં
જે ભેગા ડીભરીળન કયેર છે . જે કયેર કાભગીયી ખયેખય પ્રળાંનીમ અને ધન્મલાદને ાત્ર શમ , તેભની
આ કાભગીયી લરવાડ ળશેયની જનતાને ખુફજ રાબદામી છે . અને વદયશુ કયેર કાભગીયી અન્લમે
રાકપકન જે પ્રશ્ન છે તેને શર કયલાથી જનમશતભાાં ફશાદુય બયી પ્રળાંનીમ કયેર કાભગીયીને મફયદાલી
તેભનુાં વન્ભાન કરાં છુ ાં . બમલષ્મભાાં જનમશતભાાં લધુ આલી કાભગીયી કયે એલી ળુબેચ્છા ાઠલી.

પ્રભુખશ્રીઓ વબાનુાં કાભકાજ આગ લધાયલા એજન્ડાના કાભ યજુ કયલા જણાવ્મુાં

,

વભ્મશ્રી યાજે ળબાઈ ટેરે જણાવ્મુાં કે ડૉ.યશનબાઈ ટેર કલીડ-૧૯ ભાાં તમુમનમવર
શમસ્ટરભાાં કયેર કાભગીયી મફયદાલલા રામક છે . કયના લયીમવે વાયી કાભગીયી કયેર છે . તેભજ
કૈરાળનાથ ાાંડેના મતાશ્રીના નાભે બાઈરાર ટેર યડનુાં નાભકયણ કયી તકતી ભુકલા છીલાડ
શનુભાનજી ભાંકદયથી યેલ્લે ગયનાા વુધીના યસ્તા તેભજ આઝાદ ચક થી ભયાયજી દેવાઇ યડનુાં
નાભકયણ કયલા વુચન કમુું.
પ્રભુખશ્રીએ વાંભમત દળાયલી સ્ટેચ્મુાં ભુકલા જણાવ્મુાં.
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૭૯૪/તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કાભ નાં-૧
મલમ : તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૦ ના યજ ભેર વાભાન્મ વબાની કામયનોંધ લાંચામેરી ગણી કન્પભય કયલા
ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. ઉર્મભફેન દેવાઇ
ઠયાલ :- પ્રભુખશ્રી કામયનોંધ દયેક વભ્મશ્રીઓને આલાભાાં આલેર છે . જે ભને લાાંધ શમ તેઓ
લાાંધ નોંધાલે.
વભ્મશ્રી ઉજે ળબાઈ ટેર વાંસ્થા મશતની કાભગીયી યજુ કયીએ છીએ.
ગત વાભાન્મ વબા
તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૦ ના યજ ભર વભગ્ર વબાની કામયનોંધ દયેક વભ્મશ્રીઓને ાઠલલાભાાં આલેર
છે . જે લાંચામેર ગણી ઉયકત યજુ કયેર વભ્મશ્રીઓની આલેર યજુ આતની નોંધ રઈ ભાંજુય કયલાનુાં
ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૭૯૫/તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કાભ નાં. ૨
મલમ : નાભદાય વયકાયશ્રીના સ્લચ્છ બાયત મભળન અફયન તયપથી પાલલાભાાં આલેર છટા શાથી
ટેતાનુાં યજી.નાં. GJ-15-G-345, યીેયીંગ કાભ કયાલલા અાંગેનુાં આલેર ફીર
રૂ।.૬૯,૭૪૯/- ભાંજુય કયલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. પ્રમલણબાઈ એવ.ટેર
ઠયાલ : કા.વ.ઠ.નાં. ૪૬/ તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ ની બરાભણ ભુજફ ના.વયકાયશ્રીના સ્લચ્છ
બાયત મભળન અફયન તયપથી નગયામરકાને ટાટા કાંનીના છટા શાથી ટેતા નાંગ-૬ (છ)
પાલલાભાાં આલેર શતા. તે ૈકી ટેત યજીસ્રેળન નાંફય : GJ-15-G-346, શારે ફાંધ શારતભાાં
શઈ તેનુાં યીેયીંગ કાભ કયલાની જરૂયીમાત ઉમસ્થત થમેર છે . ટાટા કાંની તયપથી તેના લાશનનુાં
યીેયીંગ કાભ / વર્મલવ મલગેયે કયલા ભાટે કાંનીના ઓથયાઈઝડ ડીરય ાવેજ કયાલલાભાાં આલે છે તે
ભુજફ લરવાડ કે તેની આજુ ફાજુ ના મલસ્તાય ભાટે શ્રી રક્ષ્ભીકૃા ઓટ વર્મલવ ( LLP ) ળાંકય
તાલ, ડુાંગયી, ને.શા.નાં.: ૦૮,તા.જી.લરવાડ કે જે ઓ ટાટા કાંનીના ઓથયાઇઝડ ડીરય છે તેભની
ાવે આ ટેતાનુાં યીેયીંગ કાભ કયાલેર તેનુાં આલેર ફીર રૂ.૬૯,૭૪૯/- ુયાનુાં ફીર ભાંજુય કયલાનુાં
ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ. ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૭૯૬/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કાભ.નાં. – ૩
મલમ.: ના.વયકાયશ્રીના સ્લચ્છ બાયત મભળન અફયન તયપથી પાલલાભાાં આલેર છટા શાથી ટેતાનુાં
યજી. નાં.GJ-15-G-346,યીેયીંગ કાભ કયાલલા અાંગેનુાં આલેર ફીર રૂ.૬૯ ,૨૪૪/-ભાંજુય
કયલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. પ્રમલણબાઈ એવ.ટેર
ઠયાલ.: કા.વ.ઠ.નાં. ૪૬/ તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ ના.વયકાયશ્રીના સ્લચ્છ બાયત મભળન અફયન
તયપથી નગયામરકાને ટાટા કાંનીના છટા શાથી ટેતા નાંગ-૬ ( છ) પાલલાભાાં આલેર શતા. તે
ૈકી ટેત યજીસ્રેળન નાંફય : GJ-15-G-346 શારે ફાંધ શારતભાાં શઈ તેનુાં યીેયીંગ કાભ કયલાની
જરૂયીમાત ઉમસ્થત થમેર છે . ટાટા કાંની તયપથી તેના લાશનનુાં યીેયીંગ કાભ / વર્મલવ મલગેયે
કયલા ભાટે કાંનીના ઓથયાઈઝડ ડીરય ાવેજ કયાલલાભાાં આલે છે તે ભુજફ લરવાડ કે તેની
આજુ ફાજુ ના મલસ્તાય ભાટે શ્રી રક્ષ્ભીકૃા ઓટ વર્મલવ ( LLP ) ળાંકય તાલ, ડુાંગયી, ને.શા.નાં.:
૦૮,તા.જી.લરવાડ કે જે ઓ ટાટા કાંનીના ઓથયાઇઝડ ડીરય છે તેભની ાવે આ ટેતાનુાં યીેયીંગ
કાભ કયાલેર તેનુાં આલેર ફીર રૂ.૬૯,૨૪૪/- ુયાનુાં ભાંજુય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ. ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૭૯૭/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૪
મલમ.: ના.વયકાયશ્રીના સ્લચ્છ બાયત મભળન અફયન તયપથી પાલલાભાાં આલેર છટા શાથી ટેતાનુાં
યજી. નાં.GJ-15-G-347,યીેયીંગ કાભ કયાલલા અાંગેનુાં આલેર ફીર રૂ.૬૮,૮૨૨ /-ભાંજુય
કયલા ફાફત..
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. પ્રમલણબાઈ એવ.ટેર
ઠયાલ.: કા.વ.ઠ.નાં. ૪૭/ તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ ના.વયકાયશ્રીના સ્લચ્છ બાયત મભળન અફયન
તયપથી નગયામરકાને ટાટા કાંનીના છટા શાથી ટેતા નાંગ-૬ ( છ) પાલલાભાાં આલેર શતા. તે
ૈકી ટેત યજીસ્રેળન નાંફય : GJ-15-G-347, શારે ફાંધ શારતભાાં શઈ તેનુાં યીેયીંગ કાભ
કયલાની જરૂયીમાત ઉમસ્થત થમેર છે . ટાટા કાંની તયપથી તેના લાશનનુાં યીેયીંગ કાભ / વર્મલવ
મલગેયે કયલા ભાટે કાંનીના ઓથયાઈઝડ ડીરય ાવેજ કયાલલાભાાં આલે છે તે ભુજફ લરવાડ કે
તેની આજુ ફાજુ ના મલસ્તાય ભાટે શ્રી રક્ષ્ભીકૃા ઓટ વર્મલવ ( LLP ) ળાંકય તાલ, ડુાંગયી,
ને.શા.નાં.: ૦૮,તા.જી.લરવાડ કે જે ઓ ટાટા કાંનીના ઓથયાઇઝડ ડીરય છે તેભની ાવે આ
ટેતાનુાં યીેયીંગ કાભ કયાલેર તેનુાં આલેર ફીર રૂ.૬૮,૮૨૨/- ુયાનુાં ભાંજુય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે
છે .
વ.ભ. ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૭૯૮/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૫
મલમ.: ના.વયકાયશ્રીના સ્લચ્છ બાયત મભળન અફયન તયપથી પાલલાભાાં આલેર છટા શાથી ટેતાનુાં
યજી. નાં.GJ-15-G-289 યીેયીંગ કાભ કયાલલા અાંગેનુાં આલેર ફીર રૂ.૧,૧૧,૮૬૩/ભાંજુય કયલા ફાફત..
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.પ્રમલણબાઈ એવ.ટેર
ઠયાલ.: કા.વ.ઠ.નાં. ૪૮/ તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ ના.વયકાયશ્રીના સ્લચ્છ બાયત મભળન અફયન
તયપથી નગયામરકાને ટાટા કાંનીના છટા શાથી ટેતા નાંગ-૬ ( છ) પાલલાભાાં આલેર શતા. તે
ૈકી ટેત યજીસ્રેળન નાંફય : GJ-15-G-289, શારે ફાંધ શારતભાાં શઈ તેનુાં યીેયીંગ કાભ
કયલાની જરૂયીમાત ઉમસ્થત થમેર છે . ટાટા કાંની તયપથી તેના લાશનનુાં યીેયીંગ કાભ / વર્મલવ
મલગેયે કયલા ભાટે કાંનીના ઓથયાઈઝડ ડીરય ાવેજ કયાલલાભાાં આલે છે તે ભુજફ લરવાડ કે
તેની આજુ ફાજુ ના મલસ્તાય ભાટે શ્રી રક્ષ્ભીકૃા ઓટ વર્મલવ ( LLP ) ળાંકય તાલ, ડુાંગયી,
ને.શા.નાં.: ૦૮,તા.જી.લરવાડ કે જે ઓ ટાટા કાંનીના ઓથયાઇઝડ ડીરય છે તેભની ાવે આ
ટેતાનુાં યીેયીંગ કાભ કયાલેર તેનુાં આલેર ફીર રૂ. ૧,૧૧,૮૬૩/- ુયાનુાં ભાંજુય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં
આલે છે .
વ.ભ. ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૭૯૯/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૬
મલમ.: તા.:૧૬-૧૦-૨૦૧૯ થીતા.:૧૯-૧૦-૨૦૧૯ વુધી ભઘાબાઈ શરથી કેયીભાકેટ
કલ્માણફાગથી ેરર ાં વુધીન ,મલગેયે મલસ્તાયભાાં ડય ટુ ડય કાભગીયી ભાટે વપાઈ
કાભદાય યાખેર. જે અાંગેનુાં ગયી કન્રાક્ટ્ટવ,લાીનુાં રૂ.૩૩,૦૦૦/-ુયાનુાં ફીર ભાંજુય
કયલા ફાફત..
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.પ્રમલણબાઈ એવ.ટેર
ઠયાલ.: કા.વ.ઠ.નાં. ૪૯/ તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ નગયામરકા દ્લાયા
તા.:૧૬-૧૦-૨૦૧૯ થીતા.:૧૯-૧૦-૨૦૧૯ વુધી ભઘાબાઈ શરથી કેયીભાકેટ કલ્માણફાગથી
ેરર ાં વુધીન મલસ્તાય ેરર તથી શનુભાન ભાંકદય થઇ ધયભુય યડ ડીએવી ઓકપવથી
તીથર યડ ચાય યસ્તા થી તીથર યડ જકાતનાકા વુધીન મલસ્તાયભાાં ડય ટુ ડય કાભગીયી, IAS
ઓપીવયશ્રી, શવયત જાસ્ભીનશ્રીના, ચીપ ઓપીવય તયીકે લરવાડ નગયામરકાન ચાજય વાાંબેર.
તે વભમગાા દયમભમાન તેઓ દલાયા ળશેયની મલઝીટ કયતાાં તેઓએ કયેર વૂચન ભુજફ તાત્કામરક
અવયથી વદયશુ ાં જણાલેર મલસ્તાયભાાં ઉયક્ટ્ત કાભગીયી કયાલેર. જે કયાલેર કાભગીયીને ફશાર
યાખી,જે નુાં આલેર ગયી કન્રાક્ટ્ટવ, લાીનુાં ફીર રૂ. ૩૩,૦૦૦/- અાંકે તેત્રીવ શજાય ુયાનુાં ભાંજુય
કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૦૦/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૭
મલમ.: આયગ્મ ળાખાના ભશેકભ ત્રકે ખારી ડેર વપાઈ કાભદાયની જગ્મા ઉય મનભણુક કયલા
ભાંજુયી ભાાંગતી દયખાસ્ત કયલા ફાફત..
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.પ્રમલણબાઈ એવ.ટેર
ઠયાલ.: કા.વ.ઠ.નાં. ૫૦/તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ ની બરાભણ ભુજફ
નગયામરકાના આયગ્મ
ળાખાના ભશેકભ ત્રકે વપાઈ કાભદાયની ૧૫૨ જગ્મા તથા ભુકાદભની ૦૬ જગ્મા ભી કુર ૧૫૮
જે ટરી જગ્મા ભાંજૂય થમેર છે . તે ૈકી શારે વપાઈ કાભદાયની ૨૯ જગ્મા તથા ભુકાદભની ૦૧
જગ્મા ભી કુર-૩૦ જગ્મા ખારી છે .
અ.ન. ભાંજુય થમેર જગ્માની મલગત
વાંખ્મા
શારે બયામેર
શારે ખારી
જગ્મા
જગ્મા
૧
ભુકાદભ
૦૬
૦૫
૦૧
૨
ઝાડુલાા વપાઈ કાભદાય
૮૧
૫૮
૨૩
૩
લાલ્ભીકી વપાઈ કાભદાય
૭૧
૬૫
૦૬
( ુર + સ્ત્રી)
કુર..
૧૫૮
૧૨૮
૩૦
વપાઈ કાભદાય

,મલગેયેની કુર-૩૦ જે ટરી જગ્મા ખારી શલાના કાયણે વપાઈની કાભગીયીભાાં

શચી લલાભાાં ભુશ્કેરીઓ ઉબી થામ છે . નગયામરકા શદભાાં યશેતા નાગયીક ાવે વપાઈલેય

,

ઘન-કચયા મનકાર મુઝય ચાર્મજવ જે લા લેયાઓ લવુરાત કયતાાં આલેર છે . એલા વાંજગભાાં
નાગયીકને વાપ-વપાઈ તેભજ ઘન-કચયાન મનકાર કયલ ખુફજ આલશ્મક છે . નાગયીક લેય બયતા
શમ, તેભને વપાઈ વેલા મનમમભત ભે તે ભાટે ખારી ડેર ૩૦ જગ્મા ઉય મનભણૂક થલા ખુફજ
જરૂયી છે . જે થી વદયશુ ફાફતે ચચાય-મલચાયણાને અાંતે આયગ્મ ળાખાના ભશેકભ ત્રકે ખારી ડેર
વપાઈ કાભદાયની કુર-૩૦(ત્રીવ) જગ્મા ઉય બયતી કયલા ભાટેની ભાંજૂયત ભાાંગતી મનમભ ભુજફની
દયખાસ્ત ભે.પ્રાદેમળક કમભશ્નયશ્રી ,વુયતની બરાભણ વશ ભે.કમભશ્નયશ્રી ,ગાાંધીનગયની કચેયીને વાદય
કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૦૧/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૮
મલમ.: નાભદાય વયકાયશ્રીની અભૃત મજના વને:૨૦૧૭-૨૦ ના લય દયતમાન અફયન
રાન્વટેળન વેક્ટ્ટય ભાાં ભલ્ટીરેલર ાર્કકગ પય મલરક ( ગ્રાઉન્ડ ફ્રય + એક ભા )
ફનાલલાના કાભ ફાફત..
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.ઉજે ળબાઈ ટેર
ઠયાલ.: કા.વ.ઠ.નાં. ૫૩/ તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ
નાભદાય વયકાયશ્રીની
અભૃત મજના વને:૨૦૧૭-૨૦ ના લય દયતમાન અફયન રાન્વટેળન વેક્ટ્ટય ભાાં ભલ્ટીરેલર ાર્કકગ
પય મલરક ( ગ્રાઉન્ડ ફ્રય + એક ભા ) ફનાલલાના કાભે ઠેકેદાયશ્રી ભે.એવ.એભ.વેરડીમા,
વુયતનુાં ટેન્ડય ભાંજુય કયલાભાાં આલેર છે .અને ભાંજુય કયેર ટેન્ડય ભુજફ ઠેકેદાયશ્રી દ્લાયા કાભગીયી ળરૂ
કયલાભાાં આલેર છે . અને શારે વદયશુ ાં કાભગીયી અન્લમે ઠેકેદાયશ્રી દલાયા સ્થ ઉય પ્રીન્થ રેલર
વુધીની કાભગીયી ૂણય કયલાભાાં આલેર છે . વદયશુ ાં કાભગીયી અન્લમે જણાલલાનુાં કે, વદયશુ સ્થ
તાલની જગ્મા શલાથી ઠેકેદાયશ્રી તયપથી વઇર ફેયીગ કેેવીટી (SBC) ચેક કયાલતા વઇર
ફેયીંગ કેેવીટી (SBC) ઓછી આલેર છે . જે થી વદયશુ ાં ફાફતને ધમાને રેતાાં સ્થ ઉય ટેન્ડય
એસ્ટીભેઈટભાાં જણાવ્મા ભુજફની સ્રક્ટ્ચય ડીઝાઇન, મલગેયે જે લી લધાયાની કાભગીયી કયલાભાાં આલેર
છે . જે થી ભલ્ટીરેલર ાર્કકગ ફનાલલાના કાભે વદયશુ ાં પ્રજે ક્ટ્ટના મનભણુાંક ાભેર કન્વલ્ટન્ટ શ્રી
ધલર એન્જીનીમય,ગાાંધીનગયની મલગત ભુજફ વદયશુ કાભભાાં થમેર લધાયાની કાભગીયીન
એસ્ટીભેઈટ રૂ.૬૨,૨૮,૯૧૦/-ભાાં લધાય થલા જામ એભ છે . જે થી વદયશુ ફાફતને ધમાને રઈ
વદયશુ થનાય લધાયાન ખચય રૂ।.૬૨ ,૨૮,૯૧૦/- ુયાન ખચયનુાં ચૂકલણૂ નાભદાય વયકાયશ્રી અભૃત
મજના ભાથી કયલા ભાટે આગની કામયલાશી કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૦૨/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૯
મલમ.: લરવાડ ાયડી ખાતે યેલ્લે અાંડયબ્રીજ ાવે ચીખરી અને કૈરાળ યડને જડત યેલ્લે
ઓલયમબ્રજ ફનાલલા વયકાયશ્રીને જરૂયી બરાભણ કયલા ફાફત..
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.ઉજે ળબાઈ ટેર
ઠયાલ.: કા.વ.ઠ.નાં. ૫૪/ તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ
શારે લરવાડ
નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં ઔયાંગા નદી ાવે લરવાડ ાયડી યેલ્લે અાંડયબ્રીજ આલેર છે . શારે
યેલ્લે ડીાટયભેન્ટ તયપથી રેક એક્ષટેન્ળનન પ્રજે ક્ટ્ટ ચારી યશેર છે . વદય મલસ્તાય ચભાવાની ઋતુ
દયમભમાન વદય અાંડયબ્રીજભાાં ાણી બયાતા ઉમગભાાં રેલાત નથી જે થી યેલ્લે રેકના મશ્ચભ
બાગની લસ્તીને ૂલયભાાં જલા ભાટે ઘણુાં રાાંફુ અાંતય કાી જલાનુાં થામ છે . કૈરાળ યડ વીધ ગુાંદરાલ
ચકડી ાવે નેળનર શાઇલે – ૪૮ ને જડે છે . તેભજ વદય ભાગય ય ભુમક્ટ્તધાભ ણ આલે છે . વદય
ભાગય ભટી જન વાંખ્મા ભાટે ખુફજ ઉમગી છે .
વદય ફાફતે શલે “ યેલ્લે પાટક ભુક્ટ્ત ગુજયાત “ અમબમાન અન્લમે યેલ્લે ઓલયબ્રીજ /
અાંડયબ્રીજની કાભગીયી “ ગુજયાત ળશેયી મલકાવ કાંની (GUDC) “ દલાયા શાથ ધયલાભાાં આલેર
છે . જે ભાાં PMC તયીકે “ DELF Consulting Engineers ( India ) Pvt
Ltd,Ahemdabad” ને મનભણુાંક આલાભાાં આલે છે . વદય પ્રજે ક્ટ્ટ નગયામરકા,આય એન્ડ ફી,
યેલ્લે ડીાટયભેન્ટ અને યાજ્મ વયકાય ભીને કયલાનુાં થામ છે . જે ફાફતે લરવાડ ખાતે આશ્રીના
અમધકાયી ,PMC, R&B, યેલ્લે, મલગેય જડે જઈન્ટ મલઝીટ કયેર છે . અને જરૂયી અાંદાજીત ખચય
અને યીટય PMC તયીકે “ DELF Consulting Engineers ( India ) Pvt
Ltd,Ahemdabad” તયપથી યજુ થમેર છે . જે આ વાથે વાભેર છે . યેલ્લે ચેનેજ નાં.-CH331,Proposed ROB Location at RLW KM : 199/612.77m, above bridge
no : 331 ( RCC BOX ) ાવે નજીકભાાં LC-99 રીરાય પાટક, ATVU 113850.02 છે .
જે થી ATVU એક રાખ થી લધુ શલાથી વદય પ્રજે ક્ટ્ટ કસ્ટ ૫૦% યાજ્મ વયકાય અને ૫૦%
યેલ્લે ઉઠાલળે. અને PMC તયપથી અાંદાજીત ખચય રૂ.૫૭૬૨ રાખ ફતાલલાભાાં આલેર છે .
વદય પ્રજે ક્ટ્ટ ફાફતે જરૂયી જઈન્ટ વાઈટ મલઝીટ નગયામરકા,GUDC,
PMC,R&B,RAILWAY Dept દલાયા કયલાભાાં આલેર છે . અને વદય પ્રજે ક્ટ્ટની પીઝીફીરીટી
અને ચકાવણી કયેર છે .જે ભાાં ચીખરી યડને યેલ્લે બ્રીજ નાં

– ૩૩૧ થી ઓલય બ્રીજ ફનાલી

પ્રાથમભક ળાા,કૈરાળ યડ ય જડલાભાાં આલળે. વદય ફાફતે PMC તયપથી અાંદાજીત ખચય
રૂ.૫૭૬૨ રાખ ફતાલલાભાાં આલેર છે .વદય પ્રજે ક્ટ્ટ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં શઈ જે થી
Consent (વાંભમત) આલાની થામ છે . આ કાભે વયકાયશ્રીભાાં બરાભણ કયતી દયખાસ્ત કયલાનુાં
ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૦૩/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૧૦
મલમ.: નાભદાય વયકાયશ્રીની અભૃત મજના લય : ૨૦૧૫-૧૬ ભાાં લાયીગૃશ ખાતે ૧૫ MLD
ક્ષભતા ધયાલતુાં લટય રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ ફનાલલાના કાભ ફાફત..
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.યાઠડ યાજે ળબાઈ દળયથબાઈ
ઠયાલ.: કા.વ.ઠ.નાં. ૫૫/ તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ
નાભદાય વયકાયશ્રીની
અભૃત મજના લય : ૨૦૧૫-૧૬ ભાાં લાયીગૃશ શેડ લકયવ ખાતે ૧૫ MLD ની ક્ષભતા ધયાલતુાં
લટય રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ ફનાલલાના કાભે મશન્દુસ્તાન પ્રજે ક્ટ્્વ,ભુ. ર, ભાલડી ભેઈન યડ ,
યાજકટનુાં ટેન્ડય ગાાંધીનગય ખાતે થમેર ભીટીંગના અજે ન્ડા નાં -૬ ભાાં ભાંજુય કયલાભાાં આલેર. વદયશુ ાં
કાભગીયી કયલા ભાટે અત્રેની કચેયીંથી લશીલટી જાલક નાં

– ૩૧૪ / તા.૦૧-૦૬ –૨૦૧૮ થી લકય

ઓડયય આલાભાાં આલેર, અને એજન્વી દલાયા કાભગીયી ળરૂ કયલાભાાં આલેર. વદયશુ ાં કાભગીયીના
ભાંજુય થમેર એજન્વીની તા.૦૮-૧૧-૨૦૧૯ ની આલેર અયજીભાાં જણાવ્મા ભુજફ ભાંજુય થમેર
સ્થ ય જતાાં યડ રેલર થી ૫ ભીટય જે ટરી જગ્મા નીચાણલાી શમ અને વદયશુ ાં યડ ઉય
બાયે લાશનની અલય–જલય લધુ યશે છે . જે થી વદયશુ ાં જગ્માને જરૂયીમાત ભુજફ ભાટી ુયાણ કયી
ડાભય યડ ફનાલલાની જરૂકયમાત શમ,અને વદયશુ ાં કાભગીયી કયલા ભાટે અાંદાજે ૩૦ ભીટય જે ટરી
ાઈ રાઈનની લધુ જરૂકયમાત જણામ આલેર છે .ત ઉયક્ટ્ત ફાંને ફાફતને ધમાને રઇ વદયશુ ાં
કાભગીયી કયલા ભાટે વદયશુ ાં મજનાના કન્વલ્ટન્ટને સ્થ તાવ કયી જરૂયી અમબપ્રામ ભેલલા ભાટે
આ કાભે ગ્રાન્ટ ભેલલા GUDM ાવે જરૂયી ભાંજુયી ભાાંગતી દયખાસ્ત કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે
છે .
વ.ભ.ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૦૪/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૧૧
મલમ.: સ્લચ્છ બાયત મભળન, સ્લચ્છતા વલેક્ષણ-૨૦૧૯ અન્લમે, નગયામરકા મલસ્તાયભાાં પ્રામસ્ટક
પ્રમતફાંધ અાંગેના ( ૧૨ X ૧૮ ) ની વાઈઝભાાં સ્ટીકય તેભજ શડીંગ્વ (૨૦ X ૧૦) ની
વાઈઝભાાં વપ્રામ કયલા અાંગેના આલેર શેપ્ી ઝેયક્ષ, લરવાડના જુ દા જુ દા ફીર કુર
યકભના રૂ.૧,૩૧,૦૦૦/-ભાંજુય કયલા ફાફત..
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.પ્રમલણબાઈ એવ.ટેર
ઠયાલ.: કા.વ.ઠ.નાં. ૫૭/ તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ
સ્લચ્છ બાયત મભળન,
સ્લચ્છતા વલેક્ષણ-૨૦૧૯ અન્લમે, નગયામરકા મલસ્તાયભાાં પ્રામસ્ટક ફેગ અને ઝબરાાં થેરી
લાયલા ઉય પ્રમતફાંધ ભૂકલા અાંગે, પ્રામસ્ટક પ્રમતફાંધ અાંગેના (૧૨ X ૧૮)ની વાઈઝભાાં સ્ટીકય
તેભજ શડીંગ્વ (૨૦ X૧૦) ની વાઈઝભાાં વપ્રામ કયલા અાંગેના આલેર શેપ્ી ઝેયક્ષ, લરવાડના
નીચે જણાલેર જુ દા જુ દા યકભના ફીર ચુકલલાનુાં ભાંજુય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
અ.નાં.
ફીર નાં.
તાયીખ.
ફીરની યકભ રૂ.
1
૨૮૮
૧૨-૧૨-૨૦૧૮
૩૪,૦૦૦/૨
૨૯૬
૧૨-૧૨-૨૦૧૮
૪૬,૦૦૦/૩
૬૪૦
૧૯-૦૨-૨૦૨૦
૩૦,૦૦૦/૪
૬૪૧
૧૯-૦૨-૨૦૨૦
૨૧,૦૦૦/વ.ભ.ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૦૫/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૧૨
મલમ.: લરવાડ નગયામરકા વાંચામરત ભશાત્ભા ગાાંધી વાલયજમનક ુસ્તકારમ,લરવાડ ભાટે વને
:૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના લય ભાટે ભેર રૂ.૪,૩૩,૮૪૫/- ની ભેર અને જભા ગ્રાન્ટભાાંથી
રૂ.૧ રાખના નલા રેટેસ્ટ ુસ્તકની ખયીદી કયલા અાંગે મનણયમ થલા ફાફત..
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ.: કા.વ.ઠ.નાં. ૫૮/ તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ
લરવાડ
નગયામરકા વાંચામરત ભશાત્ભા ગાાંધી વાલયજમનક ુસ્તકારમ,લરવાડ ભાટે વને :૨૦૧૯-૨૦૨૦
ના લય ભાટે ગ્રાંથારમ મનમાભકશ્રી, ગુજયાત વયકાય, ગાાંધીનગય તયપથી ભેર રૂ.૪,૩૩,૮૪૫/અનુદાનની યકભભાાંથી રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ના નલા માદી ભુજફના રેટેસ્ટ ુસ્તકની ખયીદી કયલા
ભાટેની જરૂકયમાત છે . ના.વયકાયશ્રીના આગાભી લાાંચન મભળન લાાંચન -૨૦૨૨ અાંતગયત રામબ્રેયી
ભાટે નલા ુસ્તક લવાલલાની ખુફ જરૂયીમાત છે . અને ુસ્તકારમ ભાટે વભ્મદ ધયાલતા લાચક
તયપથી નલા ુસ્તક ભાંગાલલા ભાટે વજે ળન ણ કયલાભાાં આલેર છે ,જે ભાટે તાજે તયભાાં પ્રકામળત
થમેરા નલા ુસ્તકની માદીભાાં જણાવ્મા ભુજફના ુસ્તક ગુજયાત વયકાય દલાયા “ ટેન્ડય પ્રથા થી
ભુમક્ટ્ત ભેલનાયી વાંસ્થા “ગુજયાત ુસ્તકારમ, વશામક વશકાયી વ.ભાંડ,લડદયા ાવેથી, જભા
ગ્રાન્ટભાાંથી રૂ.૧ (એક) રાખના ુસ્તક, ગ્રાંથારની માદીભાાં જણાવ્મા ભુજફના નલા રેટેસ્ટ
ુસ્તક, ની ખયીદી “ગુજયાત ુસ્તકારમ, વશામક વશકાયી વ. ભાંડ, લડદયા ાવેથી કયલાનુાં
ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૦૬/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૧૩
મલમ.: લરવાડ નગયામરકા મલસ્તાયભાાં ડય ટુ ડય ઘનકચયા મનકારની કાભગીયી ગોયી
કન્રકટય,લાી ાવે કયાલેર જે નુાં આલેર ફીર રૂ.૬૬૦૦૦/- ભાંજુય કયલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.પ્રમલણબાઈ એવ.ટેર
ઠયાલ.: કા.વ.ઠ.નાં. ૬૩/ તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ
લરવાડ નગયામરકા
મલસ્તાયભાાં ડય ટુ ડય ઘનકચયા મનકારની કાભગીયી, IAS ઓપીવયશ્રી,જાસ્ભીન શવયતશ્રીના, ચીપ
ઓપીવય તયીકે લરવાડ નગયામરકાન ચાજય વાાંબેર. તે વભમગાા દયમભમાન તેઓ દલાયા
ળશેયની મલઝીટ કયતાાં તેઓએ કયેર વૂચન ભુજફ તાત્કામરક અવયથી વદયશુ ાં જણાલેર મલસ્તાયભાાં
ઉયક્ટ્ત કાભગીયી કયાલેર. જે કયાલેર કાભગીયીને ફશાર યાખી,જે નુાં આલેર ગયી કન્રાક્ટ્ટવ,
લાીનુાં ફીર રૂ. ૬૬,૦૦૦/-અાંકે છમાાંવઠ શજાય ુયાનુાં ભાંજુય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૦૭/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૧૪
મલમ.: નાભદાય વયકાયશ્રીની અભૃત મજના શેઠ લટય વપ્રામ વેક્ટ્ટય શેઠ લય : ૨૦૧૭-૨૦
શેઠ ૪૫૦ એભ.એભ.ની યાઈઝીગ ભેઈન અબ્રાભા લટય લકય થી કલ્માણ ફાગ વાં વુધી
લટય વપ્રામ ાઈ રાઈન નાખલા ને.શા.ઓથયીટી ઓપ ઇમન્ડમા ભાંજુયી રેલા અાંગે
ડીભાન્ડડ્રાફ્ટ અને યપભયન્વ ફેંક ગેયેન્ટી ફનાલલા અાંગે મનણયમ થલા ફાફત.
વભ્મશ્રી ુષ્ાફેન ઓઝા ગમા
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ.: કા.વ.ઠ.નાં. ૬૫/ તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ
નાભદાય વયકાયશ્રીની
અભૃત મજના શેઠ લટય વપ્રામ વેક્ટ્ટય શેઠ લય : ૨૦૧૭-૨૦ શેઠ ૪૫૦ એભ.એભ.ની
યાઈઝીગ ભેઈન અબ્રાભા લટય લકય થી કલ્માણ ફાગ વાં વુધી લટય વપ્રામ ાઈ રાઈન નાખલા
ને.શા.ઓથયીટી ઓપ ઇમન્ડમાની ભાંજુયી રેલાની થામ છે .જે અતગયત ભાંજુયી ભાટે નેળનર શાઇલે
ઓથયીટી ઓપ ઇન્ડીમાના ત્ર ક્રભાાંક: NHAI /PIU- SURAT( EXPRESSWAY) /SDM07/RG-130 /2020 ભાાં જણાવ્મા ભુજફ રૂ.૧,૨૦.૨૭૧/-ન મલરક મુટીરીટી રાઇવન્વ /
યેન્ટર ચાજય (ાાંચ લય) ના ડીઝીટ કયલાના થામ છે . તથા રૂ.૨,૮૯,૨૫૦/- ની યપભન્વ ફેંક
ગેયેન્ટી આલાની થામ છે . જે કાભે વદયશુ ાં ભાંજુયી ભાટે ડીભાન્ડડ્રાફ્ટ અને યપભન્વ ફેંક ગેયેન્ટી
ફનાલલા અાંગેનુાં કાભ ભાંજુય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૦૮/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૧૫
મલમ.: લરવાડ નગયામરકાન વને : ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ન તા.:૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી
તા.:૩૧/૦૩/૨૦૨૦ વુધીન ફાય-ભામવક મશવાફ ભાંજુય કયલા ફાફત..
વભ્મશ્રી છામાફેન ટેર ગમા
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ.: કા.વ.ઠ.નાં. ૬૭/ તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ લરવાડ નગયામરકાન
વને-૨૦૧૯-૨૦૨૦ ન તા.:૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી તા.:૩૧/૦/૨૦૨૦ વુધીન ફાય-ભામવક
મશવાફ, ભાંજુય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૦૯/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૧૬
મલમ.: લરવાડ નગયામરકાભાાં ળીંગ ભરના ભુ ભાખાભાાં પેયફદરી અાંગેના કાભે જરૂયી
મનણયમ થલા ફાફત..
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
વભ્મશ્રી મનતેળબાઈ લળીએ જણાવ્મુ કે , વભ્મશ્રી મળે ભારી તથા વભ્મશ્રી ઉજે ળબાઈ ટેર નીચે
આલેર ળીંગ ભર શયાજી વભમે ઓકળન પ્રકક્રમાભાાં બાગ રીધેર ન શમ ૈવા જભા કમાય ન શમ
તેલી ફાફતને પ્રશ્ન ઉમસ્થત કયી ળીંગ ભર વભમ ભમાયદાભાાં જલ્દીથી કામયયત થામ તે ભાટે
નગયામરકાની ેનરના એડલકેટશ્રીન અમબપ્રામ ભેલી યજુ કયલાનુાં જણાવ્મુ
પ્રભુખશ્રીએ જણાવ્મુ કે લકીરશ્રીન અમબપ્રામ ભેલી શાર ભુરતલી યાખીએ.
ઠયાલ.:
આ ભુદ્દા ય ુખ્ત ચચાય કયલાની ફાકી શમ , જે થી આલનાયી ફડયભાાં આ મલમ ય ુખ્ત
ચચાય કયલાની જરૂયી શમ, જે થી શારે આ કાભ ભુરતલી યાખલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૧૦/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૧૭
મલમ.: વ્મલવામ લેયા ગ્રાન્ટની પાલેર ગ્રાન્ટભાાંથી કાભ નક્ટ્કી કયલા ફાફત..
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ.: કા.વ.ઠ.નાં. ૭૨/ તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ ના.ગુજયાત વયકાયશ્રીના
ગુ.તમુ.પાઈ.ફડય.,ગાાંધીનગયના દ. શુ કભ ક્રભાાંક.: ભપફ / વ્મલવામલેયા ગ્રાન્ટની શુ કભ ક્રભાાંક.: ભપફ /
વ્મ.લેયા (૫૦%) ન.ા./૨૦૧૯-૨૦ /૨૦૨૦/૧૬૩૩ તા.:૨૩-૦૧-૨૦૨૦ થી લરવાડ
નગયામરકા –લરવાડને વ્મલવામલેયા ગ્રાન્ટ શેઠ રૂ.૧,૪૯,૭૨,૭૨૬/-ુયાની પાલલાભાાં આલેર
છે . જે વ્મલવામલેયા ગ્રાન્ટની ળયત ભુજફ અગ્રતા ક્રભના ધયણે લરવાડ ળશેયના શદ મલસ્તાયભાાં
નીચે જણાલેર મલકાવરક્ષી કાભ કયલા અાંગેની જરૂયી મનમભનુવાયની આગની કામયલાશી કયાલલાનુાં
તથા પાલેર ગ્રાન્ટ કયતાાં જ ખચયની યકભ લધુ થળે ત તે લધાયાન ખચય નગયામરકા સ્લબાંડ
ભાથી કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
અ.નાં.

લડય
નાં.

૧

૧

યાખડીમા તાલ ાવે ીલાના ાણીની ટાાંકી ફનાલલાનુાં
કાભ.

૨

૧

પાટીલારા ચાર, નાના ાયવીલાડ મલસ્તાયભાાં

૩

૧

૪

૧

૫

૧

૬

૨

૭

૨

૮

૨

૯

૨

૧૦

૨

૧૧

૨

૧૨

૩

૧૩

૩

૧૪

૩

કાભની મલગત

કાભન પ્રકાય

એસ્ટીભેઇટની યકભ

ાણીની ટાાંકી

૫૧૩૯૯૦૦

ેલયલરક

૪૫૮૬૦૦

ેલયલરક

૭૫૦૩૦૦

ેલયલરક

૨૩૮૩૦૦

ડ્રેનેજ રાઇન

૮૬૫૧૦૦

ેલયલરક

૫૫૩૯૦૦

ેલયલરક

૩૬૪૪૦૦

ડોં.દીરી ાયેખના રાઇન

લયવાદી ગટય

૯૧૭૫૦૦

ફેજનફાગ થી લેરકભ એાટયભેન્ટ વુધી
ભશતભદબાઈ ના ઘય થી ભુખ્મ ગટય ળામજદબાઈના ઘય
વુધી (મવાઈલાડ)
વયકાયીવાંઘ થી ભુખ્મગટય વુધી તથા યાજૂ બાઈ વભ્મશ્રીના
ઘય થી ભુખ્મ ગટય વુધી
લડય નાં-૦૩ અાંફાજીનગય થી યાભઆળયેના ઘય વુધી (ફક્ષ
ડ્રેઇન)
કટેશ્લય ભાંકદય નજીક ઠક્ટ્કય મનલાવ તથા નીકીતા ની ફે
ગરીના
રીવ શેડ ક્ટ્લાટયય ભુખ્મ યસ્તાથી વુયેળના ઘય વુધી મળલ

લયવાદી ગટય

૫૩૮૬૦૦

લયવાદી ગટય

૩૦૩૯૦૦

લયવાદી ગટય

૭૧૬૫૦૦

લયવાદી ગટય

૫૨૩૦૦૦

ેલયલરક

૨૪૮૨૦૦

ેલયલરક

૩૯૦૨૦૦

લડય નાં-૧, ઉભાફેન,આાંધીમાલાડ ચતયા તથા વુમનતાફેન
ટાંડેરના ઘયની આજુ -ફાજુ ેલયલરક ફેવાડલાનુાં કાભ.
લડય નાં-૧, મળલભ કતપ્રેક્ષ ,દેવાઇલાડ ાવે તથા જમાંત
આટયના ઘય ાવે ેલયલરક ફેવાડલાનુાં કાભ.
યળનઅરી લાા મલસ્તાય ભાથી ટેકય ઉતયી ઝાશીયબાઈની
દુકાન તથા ઓનેસ્ટ ગેયેજ વાભેની રાઇન
તથા
ફરૂડીમાલાડની રાઇન તેભજ ઉભય પમમા થી કૂલા ાવેની
રાઇન
એર.ી.ચાર મલસ્તાયભાાં
લરવાડ ાયડી કતમુનીટી શર થી ભનવુખબાઈના ઘય
વુધી

ળમક્ટ્તના મલસ્તાયભાાં
૧૫

૩

રટનની ગરીભાાં

ેલયલરક

૨૬૬૩૦૦

૧૬

૩

લયવાદી ગટય

૩૦૩૯૦૦

તયાાંન ળેડ

૨૮૩૮૦૦

૩

રટનની ગરીભાાં
ભગયાલાડી ઝન ઓકપવના આગના બાગભાાં તયાાંન
ળેડ ફનાલલાનુાં કાભ
યેલ્લે ગનાયા ાવે ભટય ેનર ભાટે તયાાંન ળેડ

૧૭

૩

૧૮

તયાાંન ળેડ

૩૨૯૦૦

૧૯

૩

જૂ ના રશ્કયી યડ થી રીવ શેડ ક્ટ્લટયય ળાાની ગરીભાાં

ેલયલરક

૪૫૮૨૦૦

૨૦

૩

ેલયલરક

૬૧૬૩૦૦

૨૧

૩

ેલયલરક

૪૩૬૦૦૦

૨૨

૪

જે .કે.ચીકન થી ભટા તાલ તયપ જત યડ
રીવ શેડક્ટ્લટયય યડ થી યેલ્લે ભેદાન તથા શનુભાન
ભાંકદયની ગરી
વીભા એાટય. થી ભુખ્મ યડ વુધી

ેલયલરક

૩૭૦૬૦૦

૨૩

૪

વાંજમ ચોશાણના ઘય થી વનુ વીયકે (ખ્મામતનગય)

ેલયલરક

૩૪૦૬૦૦

કુર યકભ રૂ।.

૧૫૧૧૭૦૦૦

વ.ભ.ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૧૧/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૧૮
મલમ.: ના.વયકાયશ્રી તયપથી પાલેર ટીલીન એન્જીન ફટવયભાાં એન્જીનભાાં જરૂયી વલીવીંગ તેભજ
યીેયીંગ કાભનુાં આલેર ફીર રૂ.૨,૮૯,૪૯૫/-ભાંજુય કયલા ફાફત..
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ.: કા.વ.ઠ.નાં. ૭૩/ તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ ના.વયકાયશ્રી તયપથી
પાલેર ટીલીન એન્જીન ફટવયભાાં એન્જીનભાાં જરૂયી વલીવીંગ તેભજ યીેયીંગ કાભની જરૂકયમાત
વાંદબે, ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ મલબાગની ભેર વુચના અનુવાય શારે ચભાવાની વીઝન
શમ,ળશેયના નીચાણલાા મલસ્તાયભાાં આલતી યેર યાશતભાાં ભદદરૂ થલા કાભની અગત્મતાને રઇ,
આલશ્મક વેલાને ધમાનભાાં યાખી, વદયશુ ાં કાભગીયી ભે. નયમવશદાવ ભયાયજી લાકડમા

– ફીરીભયા

ાવે કયાલેર, જે કયાલેર કાભગીયીને ફશાર યાખી, કયેર કાભગીયીનુાં આલેર ફીર રૂ.૨,૮૯,૪૯૫/ભાંજુય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૧૨/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૧૯
મલમ.: લ.લ.ક.ઠ.નાં ૧૧ /તા.:૧૧/૦૫/૨૦૨૦ ની બરાભણ ભુજફ ના.વયકાયશ્રીની ૧૪ ભાાં
નાણાાં ાંચ મજના શેઠ અબ્રાભા શેડ લકયવ ખાતે ૧૧ એભ.એર.ડી. પ્રાન્ટ તથા ૧૦ રાખ
રીટય અાંડય ગ્રાઉન્ડ વાં તથા ચેતફય ફનાલલાના કાભ અાંગે ટેન્ડય મવલામ લધાયેની
કાભગીયીને ફશારી આી લધાયેન ખચય ભાંજુય કયી આલેર મફર રૂ.૧,૬૩,૮૫૭ /-ભાંજુય
કયલા ફાફત..
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ.: કા.વ.ઠ.નાં. ૮૦/ તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ ના.વયકાયશ્રીની ૧૪ ભાાં
નાણાાં ાંચ મજના શેઠ અબ્રાભા શેડ લકયવ ખાતે ૧૧ એભ.એર.ડી. પ્રાન્ટ તથા ૧૦ રાખ રીટય
અાંડય ગ્રાઉન્ડ વાં તથા ચેતફય ફનાલલાના કાભ અાંગે ટેન્ડય પ્રકકમા ૂણય કયી લ.લ. જા. નાં. ૨૦૨
/ તા.: ૦૪/૦૧ /૨૦૧૮ થી યાજે શ્રી એન્જીનીમય- અભદાલાદને લકય ઓડય ઇસ્મુ કયલાભાાં આલેર.
વદય કાભગીયી દયમભમાન વાઈટ ઉય જરૂયી એલી ટેન્ડયભાાં ઉલ્રેખ ન થમેર કાભગીયી કયલાભાાં આલે
તજ વદયશુ ાં પ્રજે ક્ટ્ટને આખયી ઓ આી ળકામ તેભ શમ તેભજ વદયશુ ાં કાભગીયીની વભમ
ભમાયદાને ધમાને રઇ નીચે જણાવ્મા ભુજફની કાભગીયી ઇજનેયશ્રીના નીયીક્ષણ શેઠ કયલાભાાં
આલેર છે . જે અાંગે ટેન્ડય મવલામની લધાયેની કાભગીયીને ફશારી આી લધાયેન ખચય
રૂ.૧,૬૩,૮૫૭ /-ભાંજુય કયી આલેર મફરનુાં ચુકલણુાં કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
(1)400 mm Dia HDPE pipe Line Shifting Work (GWSSB )

-25000=00

(2)RCC Chambar Repairing( M-200)(Item no 05033A1)
R & B SOR-2015-16)

- 38609=31

(3)Wash out line Chambar upgradation Work

- 37500=00

(4)Earth Filling work with selected soil andmorrum
brought fromout side( R&B SOR It No. 3004008A Pg 49)

– 62748=00
--------------163857=31.

વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૧૩/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૨૦
મલમ.: ના.વયકાયશ્રીની અભૃત મજના ( ૨૦૧૭-૨૦) શેઠ લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં
યેલ્લે ઓલયમબ્રજ ઉયથી ીલાના ાણીની રાઈન ળીપટીગની કયલાના કાભન એસ્ટીભેટ
રૂ.૧,૨૮,૭૨,૦૦૦/- ુયાન ભાંજુય કયલા ફાફત..
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ.: કા.વ.ઠ.નાં. ૮૧/ તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ ના.વયકાયશ્રીની અભૃત
મજના (૨૦૧૭-૨૦) શેઠ લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં ઇજનેયશ્રીના યીટયભાાં જણાવ્મા
ભુજફ વદયશુ ાં કાભ કયાલલા ભાટે ઠેકેદાયશ્રી કક્રષ્ના કન્સ્રકળન કાંની એ/૩૭ અને ૨૯ નગયામરકા
ળસગ વેન્ટય ધફીઘાટ ભશેવાણાનુાં ટેન્ડય ભાંજુય કયલાભાાં આલેર છે .વદયશુ ાં કાભે ભાગય અને ભકાન
મલબાગ લરવાડ તેભજ ઈયકન ઇન્ટયનેળનર રીભીટેડ દ્લાયા ધયભુય યડ આલેર યેલ્લે ઓલયમબ્રજ
તડી નલ ઓલયમબ્રજ ફનાલલાનુાં કાભ શાથ ધયલાનુાં શમ જે અન્લમે લરવાડ નગયામરકા દલાયા
નાખલાભાાં આલેર અબ્રાભા લટયલકયવથી કલ્માણ ફાગ વુધી ીલાના ાણીની રાઈન વદયશુ યેલ્લે
ઓલયમબ્રજ ઉયથી વાય થામ છે . અને જે ીલાના ાણીની રાઈન ળીપટીંગ કયલાની જરૂકયમાત
શમ, જે થી વદયશુ ાં ફાફતને ધમાનભાાં રેતાાં વદયશુ ાં કાભે ઉયક્ટ્ત મજનાના ભાંજુય કયેર ઠેકેદાયશ્રી
ાવેથી ીલાના ાણીની રાઈન ળીપટીંગ કયલાના કાભન એસ્ટીભેટ રૂ ।.૧,૨૮,૭૨,૦૦૦/-ુયાન
યજુ કયલાભાાં આલેર છે . અને વદયશુ ાણીની રાઇનના ળીફ્ટીંગ અાંગે થનાય ખચય
રૂ।.૧,૨૮,૭૨,૦૦૦/- ુયા બાયત વયકાયશ્રીની પ્રજે કટ એજન્વીશ્રી Dedicated Fright Corridor
Project (DFCC) ના ત્રક્રભાાંક નાં -IRCON/3018/DFCCIL-CTP-1/WATER PIPE LINE
UTILITY SHIFTING/4989/DATE : 03-02-2020 થી એજન્વીશ્રી Dedicated Fright Corridor
Project (DFCC) ચૂકલણુાં કયલા વાંભત થમેર છે . જે થી ઉયક્ટ્ત ાણીની ાઇ રાઇન ળીફ્ટીંગ

કયલાની લધાયાની કાભગીયી એજન્વીશ્રી કક્રષ્ણા કન્સ્રકળન કાંની એ/૩૭ અને ૨૯ નગયામરકા
ળસગ વેન્ટય ધફીઘાટ ભશેવાણા ાવેથી કાભગીયી કયાલલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૧૪/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૨૧
મલમ.: લરવાડ નગયામરકા શસ્તકે ચારતા , ાયડી વાાંઢય ગ્રાભ ાંચામત ખાતે વલે નાં. ૧૭૬ ,
ભાાં STP+MPS+TWW+SBM ભાટે વલે નાંફયભાાં જરૂયી બાગ ાડલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ : કા.વ.ઠ.નાં. ૧૩/ તા.૨૯-૦૪-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ ડ્રેનેજ ઇજનેય અને ચીપ
ઓકપવયશ્રીન કયભાક્ટ્વય લા કયટય લાંચાણે રેતા લરવાડ નગયામરકા તયપથી ળશેયીજનને વરીડ
લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ અને ડ્રેનેજ નેટલકયની વુમલધા આલાભાાં આલે છે . ાયડી વાાંઢય ગ્રાભ ાંચામત
મલસ્તાયભાાં ઔયાંગા નદી કકનાયે લરવાડ નગયામરકા રાયા

SBM વાઇટ આલેર છે . જે ભાાં શારે

નાભદાય વયકાયશ્રીની અભૃત મજના શેઠ ૨૦.૨ એભ.એર.ડી. STP-1 ફનાલલાનુાં કાભ ચારે છે .
તેભજ ભેઇન સતગ સ્ટેળન (MPS) ફનાલલાનુાં કાભ પ્રગમતભાાં છે .
શારે નાભદાય વયકાયશ્રી તયપથી રીટભેન્ટ લેસ્ટ લટય (

TWW) ન પ્રજે કટ ણ પ્રગમતભાાં

છે . જે ભાાં જરૂયી ઇન્રાસ્રકચયની ભદદથી ઇન્ડસ્રીમર મુઝ ભાટે ાણી વપ્રામ કયલાભાાં આલળે.
લધુભાાં ફાકી યશેતી જગ્માભાાં વરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ( SBM) ભાટે ઉમગભાાં રેલાની થામ છે .
ઉયકત શકીકત મલકદત થતાાં ઉય જણાલેર ૪ (ચાય) પ્રજે કટ ભાટે અરગ-અરગ એજન્વીઓ
કાભગીયી કયે છે જે ને ાલય કનેકળન અરગ અરગ આલાના થામ છે અને એક વલે નાં. ભાાં બાગ
ાડલાના થામ છે .
વલે નાં. ૧૭૬ :૧૮ ,૦૦૪ ચ.ભી.(૭/૧૨ ભુજફ)
STP-1

: ૮૨૭૫ ચ.ભી. (અાંદાજે ),MPS-1

: ૧૦૫૦ ચ.ભી. (અાંદાજે )

TWW

: ૩૭૧૧ ચ.ભી. (અાંદાજે ), SBM

: ૪૯૬૮ ચ.ભી. (અાંદાજે )

ઉયકત ફાફતે મવટી વલે જડે ત્ર વ્મલશાય કયલા તેભજ આલનાય જરૂયી ચાર્મજવ બયી
આ કાભ કયાલલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૧૫/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૨૨
મલમ.: ૨૦.૨ MLD STP-1 ાયડી વાાંઢય ખાતે ફામાવ રાઇન ૭૨(ફત્તેય) ભીટય
રાંફાઈની ૧૨” ડામા ડ્રેનેજ રાઇન નાખેર જે ન અાંદાજીત ખચય રૂ।.૨

,૦૪,૮૯૦/- ને

ભાંજૂય કયી જરૂયી ફશાર આલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ : કા.વ.ઠ.નાં. ૧૪/ તા.૨૯-૦૪-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ
ડ્રેનેજ ઇજનેયશ્રી અને
ચીપ ઓપીવયશ્રીન યીભાકયવ લા યીટય લાંચાણે રેતા શારે નાભદાય વયકાયશ્રીને “અભૃત” મજના
અાંતગયત ઔયાંગા નદી કકનાયે ાયડી- વાાંઢય ખાતે 20.2 MLD STP-1 નુાં કાભગીયી ચારે છે .
વદય મપ્રભામવીવની ફાજુ ભાાં ભેઇન ાંીંગ સ્ટેળન ( MPS) ફનાલલાનુાં થામ છે . વદય MPS નુાં
કાભગીયી ચારુ કયતાાં એસ્કેલેળન દયતમાન શમાત ડ્રેનેજ રાઇન લચ્ચે આલેર જે થી ઇભયજન્વીના
બાગ રૂે ફામાવ રાઇન નાખેર અને MPS ની કાભગીયીને જરૂયી લેગ આેર છે . જે થી “20.2
MLD STP-1, ાયડી- વાાંઢય ખાતે ફામાવ રાઇન 72 (ફત્તેય) ભીટય રાંફાઈની 12” ડામા
ડ્રેનેજ રાઇન ના વને ૨૦૧૭-૧૮ ના ભાંજૂય થમેર લાર્મક બાલ ભુજફ અાંદાજીત ખચય
રૂ।.૨,૦૪,૮૯૦/-(ફે રાખ ચાય શજાય આઠવ નેલુાં) થામ છે . વદય ખચય નાભદાય વયકાયશ્રીની
અભૃત મજના અાંતગયત કયી વદય કાભને ફશાર યાખલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજૂય

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૧૬/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૨૩
મલમ.: “biypis lien, mÃT)l[vl pik)<g pis[,” 600 a[m.a[m. Diyin) 71{a[ki[t[r} m)Trn)
lien niKvi a>diJt Kc< $i. 2,00,330/- m>j&r krvi bibt.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

ઠયાલ-

કા.વ.ઠ.નાં. ૧૫/ તા.૨૯-૦૪-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ
ડ્રેનેજ ઇજનેયશ્રી અને ચીપ
ઓપીવયશ્રીન યીભાકયવ લા યીટય લાંચાણે રેતા
hil[ nimdir srkir~)n) g\iºT mi>Y) ngrpi(lki

pik)<g ¼li[Tmi> mÃT)l[vl pik)<g bnivvin&> kim hiY Fr[l C[. sdr kimg)r) krti smy[ a[k
lien sdr p\)miys)s mi> aiv[ C[. sdr lienn[ D)sm[ºTl krvi miT[ aliyd) bhirni Big[
lien niKvin) j$r)yit uB) Yy[l C[. j[Y) sdr p\i[j[kTn[ j$r) v[g mL) rh[. જે થી “biypis
lien, mÃT)l[vl pik)<g pis[, vlsiD>” miT[ k&l 71 {a[ki[t[r} m)Tr l>bien) 24” Diyin) lien
sn[ 2017-18 ni m>j&r Yy[l Biv m&jb adiJt Kc< $i. 2,00,330/- {b[ liK #iNsi[ #i)s} Yiy
C[. sdr Kci[< વયકાયશ્રીની ગ્રાન્ટભાાં કયી વદય કાભ m>j&r કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજૂય

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૧૭/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૨૪
મલમ.: ડ્રેનેજ ળાખાભાાં જે ટીંગ ભળીન ભાટે શવ ાઇ+નઝર મલગેયે ખયીદી કયલા આલેર
અાંદાજીત ખચય રૂ।.૧,૬૮,૭૦૬/- ભાંજૂય કયલા ફાફત...
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. યાજુ બાઇ ડી.યાઠડ
ઠયાલ- કા.વ.ઠ.નાં. ૧૬/ તા.૨૯-૦૪-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ
ડ્રેનેજ ઇજનેયશ્રી અને
ચીપ ઓપીવયશ્રીન યીભાકયવ લા યીટય લાંચાણે રેતા લરવાડ નગયામરકા તયપથી ળશેયીજનને
ડ્રેનેજ વર્મલવ આલાભાાં આલે છે . જે ભાાં જરૂયી વપામ કાભ કયલા ભાટે જે ટીંગ ભળીનન ઉમગ
કયલાભાાં આલે છે . જે થી વુવ્મલમસ્થત ડ્રેનેજ નેટલકય કામયયત યશે. શારે જે ટીંગ ભળીનભાાં શવ ાઇ
ડેભેજ થમેર છે . જે ને રકર ભાકેટભાાં યીેયીંગ કાભ કયાલેર યાંતુ થડા કદલવ થતાાં વદય ડેભેજભાાંથી
ાણી રીકેજ ચારુ થઈ જામ છે . વદય ફાફતે પ્રભુખશ્રી અને ડ્રેનેજ કભીટી ચેયભેનશ્રી જડે ચચાય
કયતાાં તાત્કામરક ધયણે શવ ાઇ + નઝર યીપ્રેવ કયલાની વૂચના ભેર છે .
વદય શવ
ાઇ + નઝરની ખયીદી ભાટે “ભનીમાય કાંની , અભદાલાદ” તયપથી કલટેળન ભાંગાલેર જે અત્રેની
કચેયીએ આલક નાં. ૬૨૯૦ /તા. ૧૭/૦૨/૨૦૨૦ રૂ।. ૧,૬૮,૭૦૬/- નુાં યજૂ થમેર છે . વદય ખચો
ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
-વ.ભ.ભાંજૂય-

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૧૮/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૨૫
મલમ.: “તયીમાલાડ શર + લરવાડ ાયડી જાશેય ળોચારમ” ભાટે 43(તેતારીવ) ભીટય રાંફાઈ 9”
ડામાની ડ્રેનેજ રાઇન નાખેર જે ન અાંદાજીત ખચય રૂ ।. ૧,૦૩,૩૧૦/- ને જરૂયી ફશારી
આલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.યાજુ બાઇ યાઠડ
ઠયાલ - કા.વ.ઠ.નાં. ૧૭/ તા.૨૯-૦૪-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ
ડ્રેનેજ ઇજનેયશ્રી અને
ચીપ ઓપીવયશ્રીન યીભાકયવ લા યીટય લાંચાણે રેતા લરવાડ નગયામરકા શસ્તકે તયીમાલાદ ખાતે
કતમુનીતી શર આલેર છે . જે ભાાં ત્માના યશીળ ભાટે આાંગણલાડી ચારે છે તેભજ નાભદાય
વયકાયશ્રીની મજના ભુજફ યાત્રીના વભમ ગાા દયતમાન ગયીફ યશેલાની વુમલધા આલા ભાટે
ળેરટય શાઉવનુાં આમજન કયેર . વદય ફાફતે ત્માના ળોચારમ ચારુ કયલા ભાટે નલી ડ્રેનેજ રાઇન
નાખલાની જરયીમાત ઉબી થમેર જે ફાફતે સ્થ લીઝીટ કયી નલી રાઇન નાખી વદય ળોચારમ
કામયયત કયેર. તેભજ લરવાડ ાયડી ખાતે જાશેય ળોચારમ આલેર છે . જે ન ઉમગ અલાય-નલાય
ત્માના યશીળ દ્લાયા કયલાભાાં આલે છે . જે ભાાં વભમ જતા આઉટરેટની રાઇન ડ્રેભેજ થમેર જે થી
ત્માાં ગાંદકીનુાં લાતાલયણ ઉબુ થમેર અને વદય ળોચારમ ની ફાજુ ભાાં 2(ફે) આાંગણલાડી ણ ચારે છે .
જે થી નાના ફાકને સ્લાસ્થમને અવય કયે એભ છે .જે થી વદય ાઇ ને યીપ્રેવ કયી નલી ડ્રેનેજ
રાઇન નાખી વપામ કયી ળોચારમ કામયયત કયેર છે . જે થી “તયીમાલાડ શર+ લરવાડ ાયડી જાશેય
ળોચારમ” ભાટે 43(તેતારીવ) ભીટય રાંફાઈ 9” ડામાની ડ્રેનેજ રાઇન નાખેર છે . જે ન વને :
૨૦૧૭-૧૮ ના ભાંજૂય થમેર લાર્મક બાલ ભુજફ અાંદાજીત ખચય રૂ ।.૧,૦૩,૩૧૦/- (એક રાખ ત્રણ
શજાય ત્રણવ દવ) થામ છે . જે કાભને ફશાર યાખલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
-વ.ભ. ભાંજૂય-

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૧૯/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૨૬
મલમ.: “ાણીની ટાાંકી ાવે, શારય” મલસ્તાયભાાં ૧૨“ ડામાની ફામાવ રાઇન ૧૧૦ (એકવ દવ)
ભીટય રાંફાઈની ડ્રેનેજ રાઇન નાખલા અાંદાજીત ખચય રૂ।. ૩,૨૯,૭૮૦ ભાંજૂય કયલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ - કા.વ.ઠ.નાં. ૧૮/ તા.૨૯-૦૪-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ ડ્રેનેજ ઇજનેયશ્રી
અને ચીપ ઓપીવયશ્રીન યીભાકયવ લા યીટય લાંચાણે રેતા લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં
શારય ખાતે તાલ આલેર છે . જે ભાાં ચભાવા દયતમાન ાણીન વાય વાંગ્રશ થામ છે . અને
આવાવના મલસ્તાયના લટય – રેલર ઉચા યશે છે . શારે ઘણા વભમથી વદય તાલભાાં ડ્રેનેજ
રાઇનનુાં ગાંદુ ાણી એક ખૂણા ભાાંથી ડે છે . જે ના રીધે તાલભાાં ગાંદકીનુાં પ્રભાણ લધે છે

, વદય

ફાફતે ત્માના સ્થામનક વભ્મશ્રીઓની વૂચના ભતા સ્થ તાવ કયેર જરૂયી વપામ-કાભગીયી ણ
શાથ ધયેર ાંયતુ વ્માજફી મનલાયણ ભેર નથી . વદય વભસ્માના મનલાયણ ભાટે સ્થામનક વભ્મશ્રી
તેભજ પ્રભુખશ્રીની વુચના ભેર છે કે તાત્કામરક ધયણે જરૂયી રાઇન નાખી તાલભાાં થતી ગાંદકી
યકલી અને વભસ્માનુાં કામભી મનલાયણ રાલલુાં. જે થી “ાણીની ટાાંકી ાવે શારય” ભાાં નલી ફામાવ
રાઇન ૧૧૦ (એકવ દવ) ભીટય રાંફાઇની

12 “ડામાની ડ્રેનેજ ાઇ રાઈન નાખલા વને

૨૦૧૭-૧૮ ના ભાંજૂય થમેર બાલ ભુજફ અાંદાજીત ખચય રૂ।.૩,૨૯,૭૮૦/-(ત્રણ રાખ ઓગણત્રીવ
શજાય વાતવ એવી) ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
-વ.ભ. ભાંજૂય-

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૨૦/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૨૭
મલમ.: “kÃlibipin) viD), GD&c)tLiv pis[” nv) D^[n[j lien 202 m)Tr l>bien) 12” Diyi n)
niKvi miT[ a>diJt Kc< $i. 4,97,020/- m>j&r kr) kimg)r) krvi bibt . . .
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.યાજુ બાઇ યાઠડ

ઠયાલ -

કા.વ.ઠ.નાં. ૧૯/ તા.૨૯-૦૪-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ ડ્રેનેજ ઇજનેયશ્રી અને ચીપ
ઓપીવયશ્રીન યીભાકયવ લા યીટય લાંચાણે રેતા vlsiD ngrpi(lki hd (vAtirmi> aiv[l kÃlibipin)

viD) (vAtirmi> D^[n[j lienn) fr)yid CiSvir[ aiv[ C[. a#i[n) kc[r)a[Y) lien) sfie vir>vir
krvi Cti kiym) (nvirN mL[l nY). sdr (vAtir Alm a[r)yi tr)k[ ai[LKiy C[ j[mi> gr)b
pr)virni Gri[ aiv[l C[. j[mi> avirnvir sdr (vAtirni rh)Si[n) fr)yid rh[ C[ k[ D^[n[j n&> g>d&
piN) b[k mir) Gri[mi> aiv[ C[ an[ airi[³y bgiD[ C[. sdr bibt[ D^[n[j km)T) c[rm[n~) rij&Bie
t[mj s¿y~) (nm)Pib[n ji[D[ AYL (v(zT krti an[ p\m&K~) ji[D[ cci< krti nv) D^[n[j lien
tiRkil)k niK) kiym) n)virN livvi s&cni mL[l C[. upri[kt hk)kt (v(dt Yti “kÃlibipin)
viD), GD&c) tLiv pis[” nv) D^[n[j lien 202 m)Tr l>bien) 12” Diyi n) niKvi miT[ sn[
2017-18 ni m>j&r Yy[l Biv m&jb a>diJt Kc< $i. 4,97,020/- {cir liK s>tiN& hjir v)s}
Yvi je rh[l C[. sdr Kc< mj&r kr) કાભગીયી કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
-વ.ભ. ભાંજૂય-

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૨૧/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૨૮
મલમ.: “biypis lien, j³inniY m>d)r piCL,” 26{Cv)s} m)Trn) 12” Diyin) lien niKvi
a>diJt Kc< $i. ૬૪,૧૮૫/- m>j&r krvi bibt.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.યાજુ બાઇ યાઠડ
ઠયાલ - કા.વ.ઠ.નાં. ૨૦/ તા.૨૯-૦૪-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ ડ્રેનેજ ઇજનેયશ્રી અને ચીપ
ઓપીવયશ્રીન યીભાકયવ લા યીટય લાંચાણે રેતા vlsiD ngrpi(lki hd (vAtirmi> D^n
[ [j lienn) s&(vFi

aipvimi> aiv[ C[. j[mi> GNi smyY) C)pviD Kit[ jgnniY m>d)r ni piCLni Big[ D^[n[j lien
uBrivvin) fr)yid CiSvir[ aiv[ C[ j[ni Big $p[ a#i[n) kc[r) trfY) j$r) sfiykim krvimi>
aiv[ C[ pr>t& Yi[Di (dvsmi> fr)Y) pr)AY)t) a[j Ye jiy C[. sdr jih[r rAti pr D^[n[j n&> g>d&
piN) bhir aiv[ C[ t[mj sdr (vAtir bjir a[r)yi C[. sdr bibt[ Ryini AYin)k s¿y~)
mil)Bie an[ Birt)b[n ji[D[ AYL tpis krti sdr Bigmi nv) piep niKvin) j$r)yit
jNiy[l C[. sdr bibt[ p\m&K~) ji[D[ cci< krti tiRkil)k sdr kimg)r) p&N< kr) smAyin&>
n)virN livvin) s&cni mL[l C[. જે થી “biypis lien, j³inniY m>d)r piCL, vlsiD>”
miT[ k&l 26{Cv)s} m)Tr l>bien) 12” Diyin) lien sn[ 2017-18 ni m>j&r Yy[l Biv m&jb
adiJt Kc< $i. 64,185/- {ci[s[q hjir a[ksi[ p>cyis)} Yiy C[. sdr Kci[< m>j&r કયલાનુાં
ઠયાલલાભાાં આલે છે .

-વ.ભ. ભાંજૂય-

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૨૨/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૨૯
મલમ.: “ વભૃમધધ એાટયભેન્ટ , અભીત શસ્ીટર ાછ” ાવે નલી ડ્રેનેજ રાઇન 65(ાવઠ)
ભીટય રાંફાઈની 12” ડામાની રાઇનન અાંદાજીત ખચય રૂ

।. ૧ ,૫૮,૨૪૦/- ભાંજૂય કયી

જરૂયી ફશારી આલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.યાજુ બાઇ યાઠડ
ઠયાલ - કા.વ.ઠ.નાં. ૨૧/ તા.૨૯-૦૪-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ ડ્રેનેજ ઇજનેયશ્રી અને
ચીપ ઓપીવયશ્રીન યીભાકયવ લા યીટય લાંચાણે રેતા લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાય “ વભૃમધધ
એાટયભેન્ટ, અભીત શસ્ીટર ાછ” છાળલાયે ડ્રેનેજ રાઇન ઉબયાલલાની પયીમાદ યશે છે . જે ના
મનલાયણના બાગ રૂે અત્રેની કચેયીએથી કભયચાયીઓ જઇ વપામ કાભ કયતા મનલાયણ રાલલાભાાં આલે
છે . શારે લરવાડ નગયામરકા તયપથી ડાભય યડનુાં કાભગીયી શાથ ધયલાભાાં આલેર છે . વદય
મલસ્તાયભાાં પ્રભુખશ્રી જડે સ્થ તાવ કયતાાં ઇભયજન્વીભાાં નલી ડ્રેનેજ રાઇન નાખી વભસ્માનુાં
કામભી મનલાયણ રાલલા ભાટે વુચના કાભગીયી ૂણય કયેર છે . અને વભસ્માનુાં કામભી મનલાયણ
રાલલાભાાં આલેર છે . જે થી “વભૃમધધ એાટયભેન્ટ , અભીત શસ્ીટર ાછ” ાવે નલી ડ્રેનેજ
રાઇન 65(ાવેઠ) ભીટય રાંફાઈની 12” ડામાની ડ્રેનેજ ાઇ રાઇન વને ૨૦૧૭-૧૮ ના ભાંજૂય
થમેર લાર્મક બાલ ભુજફ અાંદાજીત ખચય ૧ ,૫૮,૨૪૦/- (એક રાખ અઠાલન શજાય ફવ ચારીવ)
થામ છે . જે ભાંજૂય કયી વદય કાભને ફશાર યાખલા ઠયાલલાભાાં આલે છે .
-વ.ભ. ભાંજૂય-

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૨૩/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૩૦
મલમ.: ડ્રેનેજ ળાખાભાાં રેકટય જે ટીંગભાાં જરૂયી યીેયકાભ ભાટે આલેર અાંદાજીત ખચય રૂ

।.

૩૩,૨૬૩/- ભાંજૂય કયી કાભગીયી કયાલલા ફાફત..
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.યાજૂ યાઠડ
ઠયાલ - કા.વ.ઠ.નાં. ૨૨/ તા.૨૯-૦૪-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ ડ્રેનેજ ઇજનેયશ્રી અને
ચીપ ઓપીવયશ્રીન યીભાકયવ લા યીટય લાંચાણે રેતા લરવાડ નગયામરકા તયપથી ળશેયીજનને
ડ્રેનેજ વર્મલવ આલાભાાં આલે છે . જે ભાાં જરૂયી વપામ કાભ કયલા ભાટે જે ટીંગ ભળીનન ઉમગ
કયલાભાાં આલે છે . જે થી વુવ્મલસ્થીત ડ્રેનેજ નેટલકય કામયયત યશે. શારે રેકટય જે ટીંગ ભળીનભાાં બ્રેક
ડાઉન આલેર છે . જે થી રેકટય ફાંધ શલાને કાયણે જે ટીંગ ભળીન ફાંધ છે . જે થી ડ્રેનેજ ચક-અની
પયીમાદનુાં કામભી મનલાયણ રાલલાભાાં તકરીપ ડે છે . વદય રેકટયને સ્થામનક ફજાયભાાં ગેયેજભાાં
ફતાલતા યીેયીંગ કાભ ભાટે અત્રેની કચેયીએ આલક નાં. ૬૨૮૯ /તા. ૧૭/૦૨/૨૦૨૦ થી અાંદાજીત
ખચય રૂ ।. ૩૩ ,૨૬૩/- (તેત્રીવ શજાય ફવ તેવઠ) નુાં આલેર છે . વદય ખચો ભાંજૂય કયાલલાનુાં
ઠયાલલાભાાં આલે છે .
-વ.ભ. ભાંજૂય-

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૨૪/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૩૧
મલમ.: “ભશારક્ષ્ભી ટાલય , તીથર યડ” ાવે ફામાવ રાઇન ૧૭(વતય) ભીટય રાંફાઈની 12”
ડામાની ડ્રેનેજ રાઇનન અાંદાજીત ખચય રૂ ।.૪૩,૫૮૫ ને ભાંજૂય કયી જરૂયી ફશારી આલા
ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.યાજુ બાઇ યાઠડ
ઠયાલ - કા.વ.ઠ.નાં. ૨૩/ તા.૨૯-૦૪-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ ડ્રેનેજ ઇજનેયશ્રી
અને ચીપ ઓપીવયશ્રીન યીભાકયવ લા યીટય લાંચાણે રેતા શારે આય.એન્ડ.ફી. ળાખા તયપથી
તીથર યડને લામડનીંગનુાં કાભગીયી ચારે છે . જે ભાાં જે .વી.ફી.ની ભદદ થી દફાણ દૂય કયી ખદાણ
કયલાભાાં આલે છે . વદય કાભગીયી કયતાાં વભમે તીથર યડ ખાતે ડ્રેનેજ રાઇન ડેભેજ થમેર જે ફાફતે
પ્રભુખશ્રી જડે સ્થ તાવ કયતાાં ડેભેજ ાઈને તાત્કારીક યીપ્રેવ કયલાની વુચના ભેર. વદય
ફાફતે જરૂયી ાઇ રાઇન નાખી વભસ્માનુાં મનલાયણ રાલલાભાાં આલેર છે . ઉયકત શકીકત
મલકદત થતાાં “ભશારક્ષ્ભી ટાલય , તીથર યડ ” ાવે ફામાવ રાઇન ૧૭ (વતય) ભીટય રાંફાઈની
12” ડામાની ડ્રેનેજ ાઇ વને ૨૦૧૭-૧૮ ના ભાંજૂય થમેર લાર્મક બાલ ભુફજ રૂ

।. ૪૩,૫૮૫

(તેતારીવ શજાય ાનવ ાંચમાવી) થામ છે . વદય કાભને ફશાર યાખલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
-વ.ભ. ભાંજૂય-

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૨૫/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૩૨
મલમ.: લરવાડ નગયામરકા શદભાાં તયીમાલાડ , નલી ચાર મલસ્તાયભાાં લયવાદી ાણીના મનકાર
ભાટે લયવાદી ગટય (ફક્ષ ગટય) ફનાલલાના કાભ ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ - કા.વ.ઠ.નાં. ૩૩૧/ તા.૨૯-૦૪-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ ઇજનેયશ્રી તેભજ ચીપ
ઓકપવયશ્રીની યીભાક્ટ્વય અન્લમેન યીટય લાંચાણે રીધ , લરવાડ નગયામરકા શદભાાં તયીમાલાડ
મલસ્તાયભાાં નલીચારભાાં લયવાદી ાણીન બયાલ યશેત શમ
યશીળને અલય-જલય ભાટે ખુફજ ભુશ્કેરીઓ ડતી શમ

, જે ના કાયણે વદયશુ મલસ્તાયના
, વદયશુ ફાફતને ધમાને રઈ વદયશુ

મલસ્તાયભાાં લયવાદી ાણીના મનકાર ભાટે લયવાદી ગટય (ફક્ષ ગટય) ફનાલલાના કાભન આલેર
એસ્ટીભેન્ટ રૂ।.૩ ,૦૭,૯૩૫/- ુયાન આલેર છે . ત વદયશુ કાભગીયી કયલા ભાટે આલેર
એસ્ટીભેન્ટન ખચય ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
-વ.ભ. ભાંજૂય-

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૨૬/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૩૩
મલમ.: લરવાડ નગયામરકાના શાઉવ ટેક્ષ ડીાટયભેન્ટભાાં ચારતી યીફેટ સ્કીભ ચારુ યાખલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ : કા.વ.ઠ.નાં. ૪૭૮/ તા.૨૭-૦૩-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ ટેક્ષ વુપ્રીન્ટેન્ડન્ટ

,

શાઉવ ટેક્ષ ળાખા તથા ચીપ ઓકપવયશ્રીન યીટય લાંચાણે રીધ, લરવાડ નગયામરકાના શાઉવ ટેક્ષ
ડીાટયભેન્ટભાાં વને : ૨૦૧૨-૧૩ થી ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ-૧૯૬૩ ની કરભ-૨૭૧
શેઠ મભરકત લેયાના યીફેટ અને દાંડના મનમભ-૨૦૧૦ થી ભાંજૂય કયાલેર છે . તે પ્રભાણે દય લે જૂ ન
ભાવભાાં ૧૦% યીફેટ આલાની વયકાયશ્રીની સ્કીભ વને :૨૦૨૦-૨૧ ના લયભાાં ચારુ યાખલાનુાં
ઠયાલલાભાાં આલે છે .
-વ.ભ. ભાંજૂય-

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૨૭/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૩૪
મલમ.: લરવાડ નગયામરકાના શાઉવ ટેક્ષ ડીાટયભેન્ટભાાં ચારતા વેનીટેળન મુઝય ચાજય ફાફતે
જરૂયી મનણયમ થલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ : કા.વ.ઠ.નાં. ૮ / તા.૨૭-૦૩-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ ટેક્ષ વુપ્રીન્ટેન્ડન્ટ શાઉવ
ટેક્ષ ળાખા , ચીપ વેનેટયી ઇન્વેકટય તથા ચીપ ઓકપવયશ્રીન યીટય લાંચાણે રીધ. લરવાડ
નગયામરકાના શાઉવ ટેક્ષ ડીાટયભેન્ટભાાં વને : ૨૦૧૯-૨૦ ના લયભાાં વેનીટેળન મુઝય ચાજય નલ
નાખલાભાાં આલેર છે . જે મુઝય ચાજય કાયેટ એયીમા આધાકયત કયફને આધાયે નાખલાભાાં
આલેર છે . જે વેનીટેળન મુઝય ચાજય નાખલાભાાં આલેર છે તેભાાં

F=4 મફન યશેણાાંક કયફભાાં

ઔધમગક એકભ અને કાયખાનાભાાં લધાયે મુઝય ચાજય શલાથી અભુક અયજદાયએ મુઝયચાજય નથી
બમો ત અભુક અયજદાયએ લાાંધા વાથે મુઝય ચાજય બયેર છે.
કાયખાના તથા ઔધમગક એકભના મુઝયચાજય ની મલગત નીચે પ્રભાણે છે .
લાર્મક વેનીટેળન મુઝયચાજય ન નલ
અ.નાં.
મભરકતન પ્રકાય
મુઝય ચાજય
દય

કુર મભરકત

કાયખાના , પેકટયી, રેળનુાં
૧

કાયખાનુાં ભાફયરની દુકાન,

૧૨,૦૦૦/-

૨૪,૦૦/-

૪૩

ખુલ્રા પ્રટ મલગયે
લધુભાાં પેકટયીઓ તથા ભાફયરની દુકાનભાાંથી નગયામરકા કચય ઉઠાલતી નથી. તેભજ રેથનુાં
કાયખાનુાં નાની દુકાનભાાં શમ કચય ઓછ નીકે છે . જે થી કાયખાના , પેકટયી, રેથનુાં કાયખાનુાં તથા
ભાફયરની દુકાનભાાં અયજદાયની આલેર લાાંધા અયજીઓને ધમાનભાાં રઈ , વને : ૨૦૨૦-૨૧ થી
ઉયકત જણાલેર નલા દય ભુજફ વેનીટેળન મુઝય ચાર્જીવ લવુરાત કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં
ઠયાલલાભાાં આલે છે .
-વ.ભ. ભાંજૂય-

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૨૮/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૩૫
મલમ.: કમલડ-૧૯ ભશાભાયી થી ઉદબલેર પ્રમતકૂ આર્મથક કયમસ્થતીભાાં યાજમના અથયતાંત્રને ુનઃ
લેગલતુાં કયલા ભાટે ગુજયાત આત્ભ મનબયય ેકેજ જાશેય કયલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ : કા.વ.ઠ.નાં. ૩૭ / તા.૨૦-૦૫-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ વુપ્રીન્ટેન્ડન્ટ

, ડામયેકટ

ટેમક્ષવ તેભજ ચીપ ઓકપવયશ્રીન યીટય લાંચાણે રીધ. ગુજયાત વયકાયના નાણાાં મલબાગના ઠયાલ
ક્રભાાંક : અર/૧૦૨૦૨૦/૧૦૮/૧૯૫૨૨૪/ક વમચલારમ તા.૦૫-૦૬-૨૦૨૦ રાયા વાંદબય
શેઠના કયત્રથી કમલડ-૧૯ ભશાભાયી થી ઉદબલેર પ્રમતકૂ આર્મથક કયમસ્થમતભાાં યાજમના
અથયતાંત્રને ુનઃ લેગલતુાં કયલા ભાટે ગુજયાત આત્ભ મનબયય કયલા ભાટે પ્રટી ટેક્ષભાાં લામણજમ
એકભને લય ૨૦૨૦-૨૧ ના લાર્મક પ્રટી ટેક્ષના ચૂકલણાાંની ચારુ લયની ફાકીની યકભ ઉય
૨૦% ભાપી આલાન તથા તભાભ યશેણાાંક મભરકત ઉય લય ૨૦૨૦-૨૧ ના લાર્મક પ્રટી
ટેક્ષના ચૂકલણાાંની ચારુ લયની ફાકીની યકભ જ ૩૧

,જુ રાઇ ૨૦૨૦ વુધી ચૂકલલાભાાં આલે ત

૧૦% ની ભાપી આલા ભાટેનુાં જાશેયનાભુાં પ્રમવધધ કયેર છે . જે અન્લમે વયકાયશ્રીના વાંદબય શેઠના
કયત્ર ભુજફ લરવાડ નગયામરકા મલસ્તાયભાાં નોંધામેર લામણજમ તથા યશેણાાંક મભરકતને
ઉયકત મજનાન રાબ આલાન થામ છે .
લધુભાાં

, લરવાડ નગયામરકા રાયા દય લયની જે ભ આ લે ણ લરવાડ નગયામરકાભાાં

નોંધામેર મભરકત ધાયકને તા.૦૧-૦૬-૨૦૨૦ થી તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ (એક ભાવ) વુધી ચારુ
યકભની ફાકી ઉય ૧૦% રેખે લતય આલાનુાં ચારુ કયેર છે . લરવાડ નગયામરકાએ વ્માજ અને
લતયના ભાંજૂય કયલાભાાં આલેર મનમભ ભુજફ ભાશે જૂ ન-૨૦૨૦ભાાં ૧૦% લતય આલાભાાં આલે
છે . ત્માય છી ભાશે ઓક્ટ્ટફય-૨૦૨૦ થી ભાશે ભાચય-૨૦૨૧ વુધી દય ભાવે ક્રભાનુવાય ૧.૫%
વ્માજની યકભ લધાયી ભાચય-૨૦૨૧ વુધી ૯% વુધી વ્માજ લવુર કયલાભાાં આલે છે . ઉયકત રાબ
આલાથી કભર્મળમર એકભને ૨૦% પ્રટી ટેક્ષભાાં + ૧૦% યીફેટ વાથે કુર ટેક્ષભાાં ૩૦%
આલાની થળે. તેભજ જુ રાઇ ૨૦૨૦ થી ભાચય -૨૦૨૧ વુધી કભર્મળમર મભરકતભાાં ૨૦% પ્રટી
ટેક્ષભાાં યાશત આલાની થળે તથા પકત જુ રાઇ ભાવભાાં યશેણાાંક મભરકતભાાં ૧૦% પ્રટી ટેક્ષભાાં
યાશત આલાની થળે.લામણજમ એકભને પકત જૂ ન ભાવભાાં ૨૦% પ્રટી ટેક્ષભાાં તથા ૧૦% યીફેટ
ભી ૩૦% યાશત આલાભાાં આલળે. ત્માયફાદ જુ રાઇ-૨૦૨૦ થી ભાચય-૨૦૨૧ વુધી પ્રટી
ટેક્ષના ૨૦% પ્રભાણે યાશત આલાની યશેળે. જે રકએ શાઉવ ટેક્ષ ચૂકલી દીધેર છે અને પ્રટી
ટેક્ષના ૨૦% યાશતન રાબ રીધેર નથી. તેઓને વને : ૨૦૨૧-૨૨ ના મફરભાાં પ્રટી ટેક્ષના
૨૦% યકભ ભજયે આલાભાાં આલળે.
યશેણાાંક એકભને પકત જૂ ન ભાવભાાં ૧૦% પ્રટી ટેક્ષના તથા ૧૦% યીફેટ ભી કુર
૨૦% યાશત આલાભાાં આલળે તથા જુ રાઇ ૨૦૨૦ ભાાં પકત ૧૦% પ્રટી ટેક્ષભાાં યાશત
આલાભાાં આલળે. જે રકએ શાઉવ ટેક્ષ ચૂકલી દીધેર છે . અને પ્રટી ટેક્ષભાાં ૨૦% યાશતન
રાબ રીધેર નથી.
તેઓને વને : ૨૦૨૧-૨૨ ના મફરભાાં પ્રટી ટેક્ષના ૧૦% યકભ ભજયે આલાભાાં આલળે.

લધુભાાં વયકાયશ્રીના તા.૦૫-૦૬-૨૦ કયત્રભાાં જણાવ્મા ભુજફ કભર્મળમરભાાં ૨૦% તથા
યશેણાાંકભાાં ૧૦% જે યાશત આલાભાાં આલેર છે . તે યકભની ગ્રાન્ટ વયકાયભાાંથી નગયામરકાને
ચૂકલલાભાાં આલળે તથા જૂ ન ભાવભાાં ૧૦% યીફેટના ફદરાભાાં ઓક્ટ્ટફય ભાવથી દય ભમશને
૧.૫% રેખે વ્માજ લવુર કયલાભાાં આલે છે .
જે ઉયકત શકીકતથી મલકદત થતાાં વદયશુ કાભ ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
-વ.ભ. ભાંજૂય-

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૨૯/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૩૬
મલમ : કેવ નાં. CMA-DC/78-2019 તથા RCA/47/2010 ની પી ચુકલણી કયલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ : ઇજનેયશ્રી .લ.ડી. ના યીટયભાાં જણાવ્મા ભુજફ લરવાડ નગયામરકાના ચારતા
કેવભાાં જરૂયી કામદાકીમ કાભગીયી અાંગેના કેવ નાં. CMA-DC/78-2019 તથા RCA/47/2010
ની લકીરાત પી અાંગે શ્રી ભુકેળ જી. ાાંચારનુાં આલેર કુર મફર રૂ।.૭૩૦૦૦ + ૭૩૦૦૦ =
૧૪૬૦૦૦/- ુયાના મફરનુાં ચુકલણુાં કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
-વ.ભ. ભાંજૂય-

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૩૦/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૩૭
મલમ : ડ્રેનેજ ળાખાભાાં STP પ્રાન્ટના બાંગાય મનકારના કાભે તા.૧૪-૦૭-૨૦૨૦ ની કાયફાયી
વમભમતના વભ્મન આલેર ત્ર અાંગે મનણયમ થલા ફાફત.
વભ્મશ્રી પ્રમલણબાઈ ટેર વભ્મશ્રી ઉજે ળબાઈ ટેર ગમા
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ : વદયશુ કાભ વાભાન્મ વબાભાાં નક્ટ્કી થમા ભુજફ બાંગાય પ્રકયણભાાં નગયામરકાના
ભુખ્મ ઇજનેયશ્રી મશતેબાઈ ી.ટેર દ્લાયા FIR પડાલલા ભાટે મનભણૂક કયલાભાાં આલે છે . તેથી
તેભણે FIR કયલાની યશે છે . અને બાંગાય પ્રકાયભાાં જે તે કવુયલાય વાભે ખાતાકીમ તાવ કયલા
ભાભરતદાય કક્ષાના અથલા વક્ષભ અમધકૃત અમધકાયીની મનભણૂક કયી કામદેવયના ગરાાં બયલા ભાટે
વલાયનુભતે ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ. ભાંજૂય-

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૩૧/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૩૮
મલમ : ભનયાંજનકય ગ્રાાંટની પાલેર ગ્રાાંટભાાંથી કાભ નક્ટ્કી કયલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ: કા.વ.ઠ.નાં. ૬૧ / તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ ના.ગુજયાત
વયકાયશ્રીના (૧) ગુ.તમુ.પાઈ.ફડય.,ગાાંધીનગયના દ. શુ કભ ક્રભાાંક.: ભપફ / ભન. કય /ગ્રાન્ટ
/૨૦૧૯-૨૦ /લળી /૩૪૪૧ તા.:૨૦-૨-૨૦૨૦(૨) ભપફ / ભન. કય /SCSPગ્રાન્ટ/૨૦૧૯૨૦/લળી /૩૦૨૯ તા.:૧૬-૨-૨૦૨૦થી લરવાડ નગયામરકા લરવાડને ભનયાંજન કય ગ્રાન્ટ
શેઠ રૂ. ૧૭૭૯૮૦૭/- ુયાની પાલલાભાાં આલેર છે . જે ભનયાંજન કયની ગ્રાન્ટની ળયત ભુજફ
અગ્રતા ક્રભના ધયણે લરવાડ ળશેયના શદ મલસ્તાયભાાં નીચે જણાલેર મલકાવરક્ષી કાભ કયલા અાંગેની
જરૂયી મનમભનુવાયની આગની કામયલાશી કયાલલાનુાં તથા પાલેર ગ્રાન્ટ કયતાાં જ ખચયની યકભ લધુ
થળે ત તે લધાયાન ખચય નગયામરકા સ્લબાંડ ભાથી કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
લડય
કાભન
એસ્ટીભેઇટની
અ.નાં.
કાભની મલગત
નાં.
પ્રકાય
યકભ
જનયર -૧૬૫૩૬૧૫
૧

૧૦

ળાાંમતનગય વવામટીન ભુખ્મ યડ તેભજ આાંતકયક ગરીભાાં
ડાભય યસ્તાનુાં કાભ

ડાભય યડ

૧૭૫૨૫૦૦

ેલયલરક

૧૮૩૫૦૦

SCSP - ૧૨૬૧૯૨
૨

૧

ઓનેસ્ટ ગેયેજની આવ-ાવન મલસ્તાય

કુર યકભ રૂ।. ૧૯૩૬૦૦૦
વ.ભ.ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૩૨/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૩૯
મલમ.: નાભદાય વયકાયશ્રીની ભનયાંજનકય ગ્રાન્ટ લય : ૨૦૧૫-૧૬ યીલાઇઝડ તથા લય : ૨૦૧૬૧૭ થી પાલલાભાાં આલેર યકભ ૈકી ફાકી યશેતી યકભ રૂ.૯૯૪૪૯૦/- ફચત યકભ શેઠ
કાભ નક્ટ્કી કયલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ.: કા.વ.ઠ.નાં. ૬૬ / તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ નાભદાય વયકાયશ્રીની
ભનયાંજનકય ગ્રાન્ટ લય : ૨૦૧૫-૧૬ યીલાઇઝડ તથા લય : ૨૦૧૬-૧૭ થી પાલલાભાાં આલેર
યકભ રૂ. ૨૩,૮૪,૧૧૪/- ૈકી ભીની લટય ટેન્કય ખયીદી કયેર છે . તે ૈકી ફાકી યશેતી યકભ
રૂ.૯,૯૪,૪૯૦/- ફચત યકભ શેઠ આયગ્મ ળાખા ભાટે ૩૫ એચ.ી. ના વાયી કાંનીના રેકટય
નાંગ-૨, ખયીદ કયલા ભાટેની જરૂયી આગની કામયલાશી કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૩૩/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૪૦
મલમ : સ્લચ્છ વલેક્ષણ -૨૦૧૯ અન્લમે અબ્રાભા

શેડલકયવ ખાતે કતસ્ટીંગ ીટ ફનાલલાનુાં

આમજન કયલાભાાં આલેર અને વદયશુ કાભગીયી કયલા ભાટે ઠેકેદાયશ્રી યન્નાદે કન્સ્રકળન ,
મતથર યડ , લરવાડ ાવે કયાલેર. જે કયેર કાભગીયીનુાં ફીર રૂ।.૨

,૯૮,૫૪૬/- ભાંજૂય

કયલા અાંગે જરૂયી મનણયમ થલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ: કા.વ.ઠ.નાં. ૧૨૨ / તા.૧૯-૧૦-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ સ્લચ્છ વલેક્ષણ ૨૦૧૯ અન્લમે અબ્રાભા શેડલકયવ ખાતે કતસ્ટીંગ ીટ ફનાલલાનુાં આમજન કયલાભાાં આલેર અને
વદયશુ કાભગીયી કયલા ભાટે ઠેકેદાયશ્રી યન્નાદે કન્સ્રકળન , મતથર યડ , લરવાડ ાવે કયાલેરવદયશુ
કાભગીયી અન્લમે કન્વલ્ટન્ટશ્રી રાયા સ્થ તાવ કયી ઠેકેદાયશ્રી રાયા યજુ કયલાભાાં આલેર ફીરનુાં
જરૂયી COP આલાભાાં આલેર છે . જે ને ધમાને રઈ ઠેકેદાયશ્રી કયેર કાભગીયીનુાં આલેર ફીર
રૂ।.૨,૯૮,૫૪૬/- અાંકે રૂ।. ફે રાખ અઠ્ઠાણુાં શજાય ાાંચ વ છે તારીવ ચુકલણુાં કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં
આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૩૪/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૪૧
મલમ : J,;F0 GUZ5Fl,SF CN lJ:TFZDF\ VA|FDF 5M,L; C[0SJF"8Z BFT[ GFP;ZSFZzLGL IMHGF
C[9/ 0FDZ ZM0 AGFJJFGL SFDULZL CF,[ 5|UlTDF\ K[P ;NZC]\ lJ:TFZDF\ Z:TF 5CM/F
SZJFGF SFD[ VFZP;LP;LPO[g;L\U 5M, s C[JL 0I]8L fG\Uv!__ GL BZLNL TFtSFl,S H~ZLIFT
CMI4 ;NZC]\ SFD[ J,;F0GF :YFlGS J[5FZL J;\T CF0"J[Z V[g0 HGZ, :8M;"4 J,;F0 5F;[YL
BZLNL SZL SFDULZL SZFJ[,P H[ SZFJ[, SFDULZLG[ ACF, ZFBL VFJ[, AL, ~FPZ)45__qv
D\H]Z SZJF V\U[ H~ZL lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !Z# q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA J,;F0 GUZ5Fl,SF CN lJ:TFZDF\
VA|FDF 5M,L; C[0SJF"8Z BFT[ GFP;ZSFZzLGL IMHGF C[9/ 0FDZ ZM0 AGFJJFGL SFDULZL CF,[
5|UlTDF\ K[P ;NZC]\ lJ:TFZDF\ Z:TF 5CM/F SZJFGL H~ZLIFT CMI4 ;NZC]\ lJ:TFZDF\ Z:TF 5CM/F
SZJFGF SFD[ VFZP;LP;LPO[g;L\U 5M, s C[JL 0I]8L fGL H~ZLIFT CMI4 T[ DF8[ VFZP;LP;LPO[g;L\U 5M,
s C[JL 0I]8L fG\Uv!__ GL BZLNL TFtSFl,S H~ZLIFT CMI4 ;NZC]\ SFD[ J,;F0GF :YFlGS J[5FZL
J;\T CF0"J[Z V[g0 HGZ, :8M;"4 J,;F0 5F;[YL BZLNL SZL SFDULZL SZFJ[,P H[ SZFJ[, SFDULZLG[
ACF, ZFBL VFJ[, AL, ~FPZ)45__qv V\S[ ~FP VMU6+L; CHFZ4 5F\R;M 5]ZFG]\ R]SJ6]\ SZJFG]\
9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૩૫/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૪૨
મલમ : J,;F0 GUZ5Fl,SF CN lJ:TFZDF\ CF,Z RFZ Z:TF ;lS"8 CFp;GF 5FK/GF EFU[ VFJ[,
;LP;PG\P $$#& q V 5{SL4 8LP5LP:SLD G\Pv_Z4OFP%,M8 G\Pv$Z!q!qZJF/M GP5FP C:TSGF
B]<,F %,M8DF\ O[\;L\U SZJFGF SFD[ DF,v;FDFG BZLNL4 J,;F0GF :YFlGS J[5FZL J;\T CF0"J[Z
V[g0 HGZ, :8M;"4 J,;F0 5F;[YL SZ[,P H[ V\U[G]\ VFJ[, AL, ~FP$)4(&Zqv D\H]Z SZJF
V\U[ H~ZL lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv!Z$ q TFPo !)v!_vZ_!) E,FD6 D]HA J,;F0 GUZ5Fl,SF CNDF\ CF,Z RFZ Z:TF
;lS"8 CFp;GF 5FK/GF EFU[ VFJ[, ;LP;PG\P $$#& q V 5{SL4 8LP5LP:SLD G\Pv_Z4OFP%,M8
G\Pv$Z!q!qZJF/M GUZ5Fl,SF C:TSGF B]<,F %,M8DF\ O[\;L\U SZJFGF SFD[ DF,v;FDFG BZLN
SZJFG]\ D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P ;NZC] D\H]Z YIF D]HA O[\;L\U SZJF DF8[ DF,;FDFG J;\T CF0"J[Z
V[g0 HGZ, :8M;"4 VFhFN RMS4 J,;F0 5F;[ BZLN SZJFDF\ VFJ[,P ;NZC] BZLNL V\UG
[ ]\ VFJ[,
AL, ~FP$)4(&Zqv V\S[ ~FPVMU6 5RF; CHFZ4 VF9;M AF;9 5]ZFG]\ R]SJ6]\ SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[
K[P
;PDPD\H]ZP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૩૬/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૪૩
મલમ : J,;F0 GUZ5Fl,SF CNDF\ lJlJW lJSF;,1FL SFDMGF BFTD]C"T TFPo_)v_ZvZ_!) GF ZMH
VA|FDF BFT[ VFIMHG SZJFDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P;NZC]\ BFTD]C"TGF SFI"S|DDF\ H~ZLIFT
D]HAGF :8[H4B]ZXL4 A[S0=M54 D\054 ;Fpg0 ;L:8D4 lJU[Z[GL SFDULZL D\H]Z YI[, JFlQF"S
EFJMYL ;NZC]\ SFDULZL ZFDULZ 0[SMZ[8;"4J,;F0 5F;[YL SZFJ[,P H[ V\U[G]\ VFJ[, AL,
~FP$_4&(5qv D\H]Z SZJF V\U[ H~ZL lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !Z5 q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA J,;F0 GUZ5Fl,SF CNDF\
lJlJW lJSF;,1FL SFDMGF BFTD]CT" TFPo_)v_ZvZ_!) GF ZMH VA|FDF BFT[ VFIMHG SZJFDF\
SZJFDF\ VFJ[, K[P;NZC]\ BFTD]CT" GF SFI"S|DDF\ H~ZLIFT D]HAGF :8[H4 B]ZXL4 A[S0=M54 D\054
;Fpg0 ;L:8D4 lJU[Z[GL SFDULZL D\H]Z YI[, JFlQF"S EFJMYL ;NZC]\ SFDULZL ZFDULZ
0[SMZ[8;"4J,;F0 5F;[YL SZFJ[,P H[ V\UG
[ ]\ VFJ[, AL, ~FP$_4&(5qv V\S[ ~FP RF,L; CHFZ4 K;M
5\rIF\;L 5]ZFG]\ R]SJ6]\ SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૩૭/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૪૪
મલમ :

GFP;ZSFZzLGL VD'T IMHGF C[9/ H]NF H]NF SFDMDF\ Sg:,8g8 TZLS[ WJ,
V[gHLGLI;"4UF\WLGUZ wJFZF AL,MGL RSF;6L SZL AL,MG]\ R]SJ6]\ SZJF DF8[ H~ZL ;8L"OLS[8
VMO 5[D[g8 (cop) VF5JFDF\ VFJ[ K[PH[YL (cop) VF5JF V\U[G]\ Sg:8,8g8zL
WJ,V[gHLGLI;"4UF\WLGUZG]\ VFJ[, AL, ~FP!4)$4!5&qvD\H]Z SZJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !#_ q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA GFP;ZSFZzLGL VD'T
IMHGF C[9/ s!f ;G[o Z_!&v!* GF JQF" NZdIFG VA|FDF VMJZALH YL WZD5]Z RMS0L ;]WL O]85FY
VG[ ;FIS, 8=[S AGFJJFG]\ SFD sZf ;G[ o Z_!*vZ_ GF JQF" NZdIFG VA"G 8=Fg;5M8["XG ;[S8ZDF\
D<8L,[J, 5FSL"U OMZ 5a,LS s U|Fpg0 O,MZ + V[SDF/ f AGFJJFG]\ SFD T[DH s#f ;G[ o Z_!*vZ_
GF JQF" C[9/ J,;F0 GUZ5Fl,SF CNDF\ JZ;FNL U8Z AGFJJFG]\ SFD D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P ;NZC]\
CF,[ 5|UlT C[9/ K[P VG[ V[Hg;L wJFZF SZ[, SFDULZLG]\ AL, V+[GL SR[ZLV[ ZH] SZJFDF\ VFJ[, K[P
p5ZMST IMHGF C[9/ D\H]Z SZ[, SFDMDF\ Sg:,8g8 TZLS[ WJ, V[gHLGLI;"4 UF\WLGUZGL lGD6]\S
SZJFDF\ VFJ[, K[P p5ZMST IMHGF VgJI[ V+[GL SR[ZLV[ 9[S[NFZzL wJFZF ZH] SZJFDF\ VFJ[,
AL,MGL Sg:,8g8zL WJ, V[gHLGLI;"4 UF\WLGUZ wJFZF :Y/ T5F; SZL AL,MG]\ R]SJ6]\ SZJF DF8[
H~ZL ;8L"OLS[8 VMO 5[D[g8 (cop) VF5JFDF\ VFJ[ K[P p5ZMST IMHGFGF 9[S[NFZzL TZOYL ZH]
SZJFDF\ VFJ[, AL,MG]\ ;8L"OLS[8 VMO 5[D[g8 (cop) Sg:8,8g8zL WJ, V[gHLGLI;"4UF\WLGUZG]\
wJFZF VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[YL p5ZMST IMHGF VgJI[ AL,MG]\ cop VF5JF V\U[G\] Sg:8,8g8zL
WJ, V[gHLGLI;"4UF\WLGUZG]\ AL, ~FP!4)$4!5&qv V\S[ ~FPV[S ,FB4 RMZF6]\ CHFZ4 V[S;M K%5G
5]ZFG]\ R]SJ6]\ SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૩૮/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૪૫
મલમ : J,;F0 GUZ5Fl,SF CNDF\ VA|FDF lJ:TFZDF\ VFJ[, J;GHL5FS" ;M;FI8LDF\ JZ;FNL 5F6L
EZFI UI[, CMI4 H[GF lGSF, DF8[ VFIMHG SZL4)_ DL8Z H[8,L $5_ V[DPV[DP0FIFGL
VFZP;LP;LP 5F.5,F.G GF\BJFG]\ SFD4 D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, JFlQF"S EFJMYL 9[S[NFZzL
XF\lT,F, S[P AFZLIF4 VA|FDF4 J,;F0 5F;[YL SFDULZL SZFJJFG]\ GSSL SZ[,PH[ V\U[G]\
V[:8LD[.8 T[DH AL, D\H]Z SZL SZ[, SFDULZLGM BR" ~FPZ(!*__qv D\H]Z SZJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !#Z q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA J,;F0 GUZ5Fl,SF
CNDF\ VA|FDF lJ:TFZDF\ VFJ[, J;GHL5FS" ;M;FI8LDF\ JZ;FNL 5F6L EZFI UI[, CMI4 H[GF lGSF,
DF8[ VFIMHG SZL4 p5ZMST SFDULZL SZJF DF8[ V\NFH[ )_ DL8Z H[8,L $5_ V[DPV[DP0FIFGL
VFZP;LP;LP 5F.5,F.G zL :JFDL GFZFI6 :S],GF U|Fpg0DF\YL GFBL WFZFGUZGL JZ;FNL U8ZDF\
HM0JFDF\ VFJ[, K[P VG[ :Y/ p5Z JZ;FNL 5F6LGM 5|`GGM lGSF, SZJFDF\ VFJ[, K[P ;NZC]\ SFDULZL
D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, JFlQF"S EFJMYL 9[S[NFZzL XF\lT,F, S[P AFZLIF4 VA|FDF4 J,;F0 5F;[YL SFDULZL
SZFJJFG]\ GSSL SZ[,PH[ V\U[G]\ V[:8LD[.8 T[DH AL, D\H]Z SZL SZ[, SFDULZLGM BR" ~FPZ(!*__qv
V\S[ ~FPA[ ,FB4V[SIF\XL CHFZ4 ;FT;M 5]ZF R]SJ6]\ SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૩૯/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૪૬
મલમ : DFU" VG[ DSFG lJEFU4J,;F0 wJFZF :8[8 CF.J[GM Z:TM 5CM/M SZJFGL SFDULZLDF\ ;NZC]
U8ZYL VF{Z\UF GNL ;]WL VFZP;LP;LP 5|M8[SXG JM, AGFJ[, K[P H[DF\ GLS/[, DF8L ;NZC]\
5;FZ YTL U8Z GHLS GFBJFDF\ VFJ[, K[P H[G[ SFZ6[ ;NZC]\ U8Z 5]ZF. HJFYL JZ;FNGL
;LhGDF\ 5F6LG]\ JC[6 V8SJFGL 5ZL:YLTL ;HF"I V[JL XSITF CMI4 ;NZC]\ U8ZDF\ 50[, DF8L
SF-JL B]AH H~ZL VG[ VFJxIS CMJFYL ;NZC]\ SFDULZL VFnXlST V[gHLGLIZL\U JS";4
:JFwIFI D\0/ZM045FZ0L 5F;[YL SFDULZL SZFJJF DF8[ H~ZL JS"VM0"Z VF5JF V\U[ H~ZL
lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !## q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA GFP;ZSFZzLGL JQF" o
Z_!(v!) GF JQF"GL !$ DF\ GF6F\5\RGL U|Fg8 C[9/ J,;F0 GUZ5Fl,SF CNDF\ KL5JF0 Z[<J[
UZGF/FDF\YL 5;FZ YTL U8Z p5Z AM1F S,J8" T[DH VFZP;LP;LP ZM0 AGFJJFGF SFD[ GFIA DFCLTL
BFTF DFZOT[ N{lGS 5[5ZDF\ ACM/L 5|l;wWL SZFJL VMG,F.G 8[g0ZL\U SZJFDF\ VFJTF D]NT NZdIFG
S],v_Z 8[g0ZM VFJ[, K[P ;NZC] VFJ[, SFDGF 8[g0Z 0MSI]D[g8 TFPo_$v_ZvZ_Z_ GF ZMH B]<,F
SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ ;NZC]\ A\G[ 8[g0ZZM SJM,LOF.0 YTF\ VMG,F.G 8[g0Z TFPo_$v_ZvZ_Z_
GF ZMH B]<,F SZJFDF\ VFJ[, K[P ;NZC]\ B]<,F SZJFDF\ VFJ[, 8[g0ZMG]\ T],GFtDS 5+S HMTF\ V[S\NZ[
8[g0ZZzL VFnXlST V[gHLGLIZL\U JS";4 :JFwIFI D\0/ ZM04 VFNX" ;M;FI8L4 UJ"D[g8 U[:8 CFp;GL
5FK/4 5FZ0LG]\ 8[g0Z V[:8LD[.8GL ZSD ~FP Z_4_!4*__qv YL !_P$$@ GLRF EFJYL VFJ[, ZSD
~FP!*4)Z4*ZZqv GLRF EFJYL 8[g0Z VFJ[, K[P H[ VgJI[ SFP;P9PG\Pv$55 q TFPo _&v_ZvZ_Z_
YL 8[g0ZZzL VFnXlST V[gHLGLIZL\U JS";4 :JFwIFI D\0/ ZM04 VFNX" ;M;FI8L4 UJ"D[g8 U[:8
CFp;GL 5FK/4 5FZ0LG]\ 8[g0ZD\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ VgJI[ TFPo!&v_#vZ_Z_ YL ;NZC]
SFDGM JS"VM0"Z VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[ VgJI[ V[Hg;L wJFZF H~ZL SFDULZL X~ SZJFDF\ VFJ[, K[P
VG[ CF,[ SMJL0v!) GF SFZ6[ ;NZC] V[Hg;L wJFZF SFDULZL A\W SZJFDF\ VFJ[, K[P ;NZC] SFDULZL
SZJL B]AH VFJxIS CMI4 SFZ6 S[ ;NZC] KL5JF0 UZGF/F A\W CMJFG[ SFZ6[ VFH]AFH]GF UFD0FVMG[
B]AH O[ZFVM OZLG[ VJZvHJZ SZJFGL CMI4 HM VF AFSL ZC[, SFDULZL Y. HFI TM ;NZC]\
U/GFZ]\ VJZvHJZ SZJF DF8[ B]<,] SZL XSFI V[D K[P ;NZC]\ V[Hg;L wJFZF GFP;ZSFZzLGL
UF.0,F.G D]HA ;NZC] AFSL ZC[, SFDULZL 5}6" SZJFDF\ VFJ[, K[P ;NZC]\ SFD VgJI[ DFU" VG[
DSFG lJEFU4J,;F0 wJFZF :8[8 CF.J[GM Z:TM 5CM/M SZJFGL SFDULZLDF\ ;NZC] U8ZYL VF{Z\UF GNL
;]WL VFZP;LP;LP 5|M8[SXG JM, AGFJ[, K[P H[DF\ GLS/[, DF8L ;NZC]\ 5;FZ YTL U8Z GHLS GFBJFDF\
VFJ[, K[P H[G[ SFZ6[ ;NZC]\ U8Z 5]ZF. HJFYL JZ;FNGL ;LhGDF\ 5F6LG]\ JC[6 V8SJFGL 5ZL:YLTL
;HF"I V[JL XSITF CMI4 ;NZC]\ U8ZDF\ 50[, DF8L SF-JL B]AH H~ZL VG[ VFJxIS CMJFYL ;NZC]\
SFDULZL VFnXlST V[gHLGLIZL\U JS";4 :JFwIFI D\0/ZM045FZ0L 5F;[YL RMDF;FGL ;LhGG[ wIFG[
,. SZJL B]AH H~ZL H6FI K[P ;NZC]\ V[Hg;L 5F;[ 5MS,[g0 JFCG CMI4 ;NZC] U8ZDF\ 5MS,[g0
H[JF JFCGYLH ;NZC] U8ZGL DF8L SF-L XSFI T[JL CF,TDF\ CMI4 ;NZC]\ V[Hg;L 5F;[YL SFDULZL
SZFJJF DF8[ H~ZL JS"VM0"Z આી કાભગીયી કયાલલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
;PDPD\H]ZP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૪૦/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૪૭
મલમ : JM0" G\Pv!! DF\ H]NF H]NF +6 lJ:TFZMDF\ H[JF\ S[4JFl,IF Ol/IF4 VA|FDF lJU[Z[ lJ:TFZDF\
JZ;FNL U8Z T[DH 0FDZ Z:TF AGFJJF DF8[ H~ZL lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !#5 q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA JM0" G\Pv!! DF\ H]NF H]NF +6
lJ:TFZMDF\ H[JF\ S[4JFl,IF Ol/IF4 VA|FDF lJU[Z[ GLR[ H6FJ[, lJ:TFZMDF\ JZ;FNL U8Z T[DH 0FDZ
Z:TF AGFJJF DF8[GL H~ZLIFT CMI4 VFIMHG D\0/GL U|F\8DF\ ;NZC]\ GLR[ H6FJ[, SFDGM ;DFJ[X
SZL4 ;NZC]\ SFDULZL SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
G\AZP SFDGL lJUTP
!
JFl,IF Ol/IF4 VA|FDF lJ:TFZDF\ E]UE" ,F.GG]\ SFDP
Z
5\RJ8L lJ:TFZDF\ lJGMN lJ9',EF. 58[,GL ;FD[GL U8Z,F.G TYF lJU[Z[
lJ:TFZ
#
TF5FJF0 lJ:TFZDF\ JM8Z JS"; 5F;[GM Z:TM 0FDZGM SZJFG]\ SFDP
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૪૧/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૪૮
મલમ : GFP;ZSFZzLGL JQF" o Z_!(v!) GF JQF"GL !$ DF\ GF6F\5\RGL U|Fg8 C[9/ JPGP5FPCNDF\
KL5JF0 Z[<J[ UZGF/FDF\YL 5;FZ YTL U8Z p5Z AM1F S,J8" T[DH VFZP;LP;LP ZM0
AGFJJFGF SFD[ 8[g0ZZzL VFnXlST V[gHLGLIZL\U JS";4 :JFwIFI D\0/ZM045FZ0LG]\ 8[g0Z
D\H]Z SZJFDF\ VFJ[,P;NZC]\ SFD[ V[:8LD[.8DF\ 55 DLPGM VFZP;LP;LP ZM0 D\H]Z SZJFDF\
VFJ[, 5Z\T] :Y/ p5Z SFDULZL X~ SZTF\ *ZDLPGM Z:TM H6FTF *Z DLPGM
VFZP;LP;LPZM0 AGFJJFDF\ VFJ[, K[P H[YL D\H]Z SZ[, 8[g0Z V[:8LD[.8 ZSDYL JWFZFGM
BR" YI[, K[P H[YL JWFZFGM YI[, BR"G]\ R]SJ6]\ SZJF V\U[ H~ZL lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !#& q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA GFP;ZSFZzLGL JQF" o
Z_!(v!) GF JQF"GL !$ DF\ GF6F\5\RGL U|Fg8 C[9/ JPGP5FPCNDF\ KL5JF0 Z[<J[ UZGF/FDF\YL 5;FZ
YTL U8Z p5Z AM1F S,J8" T[DH VFZP;LP;LP ZM0 AGFJJFGF SFD[ 8[g0ZZzL VFnXlST
V[gHLGLIZL\U JS";4 :JFwIFI D\0/ ZM045FZ0LG]\ 8[g0Z D\H]Z SZJFDF\ VFJ[,P;NZC]\ SFDGF V[Hg;LGL
TFPo !#v_*vZ_Z_ GL VFJ[, VZHLDF\ H6FjIF D]HA ;NZC] SFD[ V[:8LD[.8DF\ 55 DL8ZGM
VFZP;LP;LPZM0 D\H]Z SZJFDF\ VFJ[,P 5Z\T] :Y/ p5Z SFDULZL X~ SZTF\ *Z DL8ZGM Z:TM H6FTF
*Z DL8ZGM VFZP;LP;LPZM0 AGFJJFDF\ VFJ[, K[P H[YL D\H]Z SZ[, 8[g0Z V[:8LD[.8 ZSDYL JWFZFGM
BR" YI[, K[P H[YL JWFZFGM YI[, BR"G]\ R]SJ6]\ કયલાનુાં 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૪૨/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૪૯
મલમ :
JM0" G\Pv!_ VlDT CM:5L8, U,LDF\ GJM 0FDZ ZM0G]\ SFD D\H]Z YI[, CT]P\ H[ VgJI[ 0FDZ Z:TFGF\
5C[,F\ JZ;FNL 5F6LGF\ lGSF, DF8[GL VFZP;LP;LP 5F.5,F.GG]\ SFD SZJ]\ B]AH H~ZL K[P H[ V\U[
#__ V[DPV[DP0FIFGL VFZP;LP;LP5F.5,F.GG]\ SFD V\U[G\] V[:8LD[.8 ~FPZ4_#4$(&qv D\H]Z SZJF
V\U[ H~ZL lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !#* q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA \ XZTR]SYL JM0" G\Pv!_
,BFI[, K[PH[DF\ ;]WFZM SZTF\ JM0" G\v!_ G[ AN,[4 JM0" G\Pv( DF\ VFJ[, VlDT CM:5L8, U,LDF\ GJM
0FDZ ZM0G]\ SFD D\H]Z YI[, CT]P\ H[ VgJI[ 0FDZ Z:TFGF\ 5C[,F\ JZ;FNL 5F6LGF\ lGSF, DF8[GL
VFZP;LP;LP 5F.5,F.GG]\ SFD SZJ]\ B]AH H~ZL K[P H[ V\U[ #__ V[DPV[DP0FIFGL
VFZP;LP;LP5F.5,F.GG]\ SFD V\U[G\] V[:8LD[.8 ~FPZ4_#4$(&qv V\S[ ~FP A[ ,FB4 +6 CHFZ4
RFZ;M KIF\;L 5]ZFG]\ D\H]Z SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૪૩/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૫૦
મલમ :
GFP;ZSFZzLGL SJMMSVY-UDP-88(2018-19)C[9/ J,;F0 GUZ5Fl,SF CNDF\ H]NF H]NF
5|SFZGF VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFGF lJSF;GF SFDM SZJF DF8[ sBFGUL ;M;FI8LGF\ VF\TZLS DFUM"
l;JFIGF\f SFDMGL NZBF:T SZJF V\U[ H~ZL lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !$! q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA GFP;ZSFZzLGL
SJMMSVY-UDP-88(2018-19)C[9/ J,;F0 GUZ5Fl,SF CNDF\ H]NF H]NF 5|SFZGF
VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFGF lJSF;GF SFDM SZJF DF8[ HPAMP9PG\P5#* q Z$v_*vZ_!( YL S],vZZ
H[8,F\ lJSF;,1FL SFDM D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P ;NZC]\ D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, SFDMG]\ D[P5|FN[lXS
SlD`GZzL4 ;]ZTGF VlWSFZLVM wJFZF SFDMG]\ :Y/ T5F; SZTF\ GUZ5Fl,SF wJFZF D\H]Z SZJFDF\
VFJ[, SFDM 5{SL s!f 5|FSG q SJMMSVY-UDP-88(2018-19 q U|Fg8 q J,;F0 GP5FP q
JCLJ8L D\H]ZL q 5|YD C%TM q JXL #&& q Z_!( q TFP!*!& YL !*Z# q TFP_Zv_#vZ_!) YL
S],v!(4 lJSF;,1FL SFDMGL JCLJ8L D\H]ZL VF5JFDF\ VFJ[, K[P T[DH sZf 5|FSG q SJMMSVYUDP-88(2018-19 q U|Fg8 q J,;F0 GP5FP q JCLJ8L D\H]ZL q 5|YD C%TM q JXLP Z($ q Z_!( q
TFPZ_(( YL Z_)5 q TFPZ(v!!vZ_!( YL S],v_! lJSF;,1FL SFDMGL JCLJ8L D\H]ZL VF5JFDF\
VFJ[, K[P V[D S],vZZ SFDM 5{SL !) SFDMGL JCLJ8L D\H]ZL VF5JFDF\ VFJ[, K[P
p5ZMST GFP;ZSFZzLGL IMHGF C[9/ S],vZZ SFDM 5{SL GLR[ H6FjIF D]HAGF NZBF:T
SZJFGF AFSL ZC[TF S],v_# SFDM BFGUL ;M;FI8LDF\ JZ;FNL U8Z T[DH 0FDZ Z:TF AGFJJFGF
SFDM D\H]Z SZ[, CMJFYL H~ZL ;M;FI8LVMGF ZCLXM wJFZF ;M;FI8LGF Z:TF GUZ5Fl,SFG[ ;]5|T SI["YL
H~ZL 5|FN[lXS SlD`GZzL4;]ZTG[ NZBF:T SZJFGL YFI K[P
VPG\P SFDG]\ GFDP
ZSD
!
5|D]B VFlXIFGF ;M;FI8L4 D]bI ZM0 p5ZGL U8Z Z!4&*4___qv
VA|FDF4 WZD5]Z ZM0 lJ:TFZDF\ JZ;FNL U8Z AGFJJFG]\
SFDP
Z
5|D]B lXJF,I D[.G ZM0YL VF\TlZS U,LVMDF\4 VA|FDF Z!4))4#__qv
lJ:TFZDF\ 0FDZ ZM0 AGFJJFG]\ SFDP
#
Z6KM0HL GUZGL VF\TlZS U,LVMDF\ 0FDZZM0 !$4(#4&__qv
AGFJJFG]\ SFDP
S], ZSD ~FP 5(4$)4)__qv
p5ZMST _# SFDM 5{SL VG]S|D G\Pv_! VG[ _Z GF ;M;I8LGF ZCLXM wJFZF JZ;FNL U8Z
T[DH 0FDZ Z:TF AGFJJF DF8[ H~ZL V[OL0[JL8 GM8ZL SZFJL V+[GL SR[ZLV[ ZH] SZ[, K[P H[
V[OL0[JL8G[ wIFG[ ,. GUZ5Fl,SF wJFZF H~ZL SFZMAFZL 9ZFJ SZL _ZsA[f SFDMGL D[P 5|FN[lXS
SlD`GZzL4;]ZTG[ NZBF:T SZJFDF\ VFJ[,P
p5ZMST _ZsA[f SFDM VgJI[ 5|FN[lXS SlD`GZ4 GUZ5Fl,SFVM4 ;]ZTGF 5+ S|DF\S
G\Pv5|FSG q GP5FP q 5+ G\P *!) q Z_!)vZ_ q HFPG\P#!Z* q TFPo#_v_*vZ_Z_ YL H6FjIF
D]HA p5ZMST _ZsA[f SFDMGL SZ[, NZBF:T VgJI[ RCM SR[ZL4 ;]ZTGF SFI"5F,S .HG[ZzL
wJFZF TFPo!$v_*vZ_Z_ GF ZMH SFDMG]\ :Y/ T5F; SZTF\ H6FJ[, K[ S[ cc BFGUL ;M;FI8LGF
VF\TlZS DFUM" H6FI[, K[P BFGUL ;M;FI8LGF DFUM"GM ;DFJ[X :Jl6"D HI\lT D]bID\+L XC[ZL lJSF;
IMHGFGF VF W8S T/[ Y. XS[ GCL\P cc H[YL 5|FN[lXS SlD`GZ4 GUZ5Fl,SFVM4 ;]ZT wJFZF SZ[,
_ZsA[f SFDMGL NZBF:T V+[GL SR[ZLV[ 5ZT SZ[, K[P

H[YL p5ZMST VFJ[, RCM GF 5+G[ wIFG[ ,[TF p5ZMST NZBF:T SZJFGF AFSL ZC[TF
S],v_#s+6f SFDM SJMMSVY-UDP-88(2018-19) GL U|Fg8DF\YL ZN SZJFGF YFI K[P H[YL
p5ZMST _#s+6f SFDM ZN SZL4 ZN SZ[, SFDMGL ZSDDF\YL નીચે જણાવ્મા ભુજફના GJF lJSF;,1FL
SFDM કયલા અાંગેની જરૂયી મનમભનુવાયની આગની કામયલાશી કયાલલાનુાં તથા પાલેર ગ્રાન્ટ કયતાાં જ ખચયની યકભ
લધુ થળે ત તે લધાયાન ખચય નગયામરકા સ્લબાંડ ભાથી કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
અ.નાં.

લડય નાં.

૧

૯

૨

૯

૩

૯

૪

૯

૫

૧૦

કાભની મલગત
શારય, વીગ્નેચય એાટયભેન્ટ થી કેલર એાટયભેન્ટ વુધી
શ્રીનગય વવામટી, ળાંકય બગલાનના ભાંકદય થી
કદનેળબાઈના ઘય વુધી
શ્રીનગય, મળલારી એાટયભેન્ટની ફાજુ ભાાં વવામટી
લાી ગરીભાાં
જરાયાભ ભાંકદયની ફાજુ ની ગરીભાાં તથા કટક ફેન્કની
ગરીભાાં
કેતનાકય વવામટીભાાં ડાભય યસ્તાનુાં કાભ

કાભન પ્રકાય

એસ્ટીભેઇટની યકભ

રીભીક્ષ

૨૩૮૩૨૦૦

ેલયલરક

૧૧૫૭૭૦૦

ેલયલરક

૧૮૭૩૦૦

લયવાદી ગટય

૧૩૭૯૬૦૦

ડાભય યડ

૧૦૦૦૪૦૦

કુર યકભ રૂ।.

૬૧૦૮૨૦૦

;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૪૪/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૫૧
મલમ :
OFPV[g0 ,FPSP9PG\P!qTFPo!!q)qZ_Z_ YL 9ZFjIF D]HA4 :8=L8,F.8 ;]lJWF V\U[ V\NZ U|Fpg0
50MM DIA DWC PIPE GF\BJF V\U[G]\ VFJ[, AL, ~FP#4((4ZZ_qvD\H]Z SZJF V\U[ H~ZL
lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !$Z q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA 4J,;F0 GUZ5Fl,SF CN
lJ:TFZDF\ VFJ[, 0LPV[;P5LP VMOL;YL RFZ Z:TF v lTY,ZM0 ;]WLGF Z:TFGL DwIDF\ R.C.C.
0LJF.0ZM AGFJJFGL SFDULZL SFI"ZT CMI H[ ;\NE[" D[P S,[S8ZzLGL ;]RGF VgJI[ ;NZC] 0LJF.0ZM
AF\WSFDGF RF,] SFD[ :8=L8 ,F.8 ;]lJWF V\U[ H~ZLIFT D]HAGF S[A, q 5F.5M GFBJF ;]RG SZ[, CMI4
H[ wIFG[ ,[TF\ ;NZC] 0LJF.0ZDF\ V\0Z U|Fpg0 50MM DIA DWC PIPE GF\BJFGL H~ZLIFT
;\NE["4 TFSLN[ J,;F0GF :YFlGS S[%8g; .,[S8=LS<; V[g0 S\8=M,; v J,;F0 5F;[ H~ZLIFT D]HAGF
Z___ DL8Z H[8,F\ 5F.5 BZLN SZ[,4 H[ V\U[G]\ VFJ[, AL, ~FP#4((4ZZ_qv V\S[ ~FP +6
,FB4V9IF\XL CHFZ4 A;M JL; 5]ZFG]\ R]SJ6]\ SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૪૫/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૫૨
મલમ :
IMU[XEF. lSXMZEF. ;M,\SL4 ;OF. SFDNFZ :JPlSXMZEF. SF,LNF; ;M,\SLGF JFZ;NFZ 5]+GL
JFZ;NFZ TZLS[ ZC[DZFC[ lGD6]\S VF5JF AFATGL VZHL V\U[ H~ZL lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.પ્રમલણબાઈ એવ.ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !$# q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA J,;F0 GUZ5Fl,SFGF 0=[G[H
XFBFDF\ SFIDL CZLHG ;OF. SFDNFZ lSXMZEF. SF,LNF; ;M,\SLG]\ TFPoZ&q_$qZ_Z_ GF ZMH
N]BN VJ;FG YI[, CT]\P GFDNFZ U]HZFT ;ZSFZzLGF XC[ZL lJSF; VG[ XC[ZL U'ClGDF"6 lJEFU
9ZFJ S|DF\So G5D q !ZZ_!* q ;LPOFPZ( q VFZ ;lRJF,I4UF\WLGUZ TFZLBPo!(q!_qZ_!* GF
ZMH 5ZL5+DF\ H6FjIF D]HA ZFHIGL GUZ5Fl,SFVMDF\ ;OF. SFDNFZ TZLS[ OZH AHFJTF ;OF.
SFDNFZG]\ RF,]\ GMSZL NZdIFG VJ;FG 5FDGFZ ;OF. SFDNFZGF JFZ;NFZG[ JFZ;NFZ TZLS[
ZC[DZFC[ lGD6]\S VF5JFGF ;\HMUMDF\ T[GF V[S JFZ;NFZG[ 5lZlXQ8GL XZTMG[ VFWLG JFZ;NFZ
TZLS[ ZC[DZFC[ lGD6]\S VF5JFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[, K[P DZ6 5FDGFZ CZLHG SFDNFZ lSXMZEF.
SF,LNF; ;M,\SLGL GMSZL 5F\R JQF" SZTF\ JW] YI[, K[
VF IMHGFVM C[T] SM.56 HLJG lGJF"CDF\ ;FWG l;JFI l:YlTDF\ GUZ5Fl,SFVMDF\ RF,] GMSZL
NZdIFG VJ;FG 5FDGFZ ;OF. SFDNFZGF VFlzT S]8]\AGF V[S ;eIG[ ZC[DZFC[ lGD6]\S VF5L
GF6F\SLI EL\;DF\ ZFCT VF5JF VG[ VFJL ZC[, VFSl:DS S8MS8LG[ 5CM\RL J/JFDF\ S]8]\AG[ DNN
SZJFGL VF IMHGFGM C[T] K[
5lZlXQ8 !4Z4AL D]HA VFlzT S]8]\AGF ;eIDF\ JFZ;NFZGF 5]+G[ ,FE D/JF5F+ YFI K[
VZHNFZ zL IMU[XEF. lSXMZEF. ;M,\SL JFZ;NFZGF\ 5]+ K[P T[VM V[ VF IMHGFGM ,FE VF5JFGM
YFI K[P
zL IMU[XEF. lSXMZEF. ;M,\SLV[ T[VMGF l5TFGF\ VJ;FG AFN VF IMHGFGM ,FE D[/JJF
TFZLBPo!5 q_5 q Z_Z_ GF ZMH VZHL SZ[, K[ H[ VZHL JFZ;NFZGM D'tI] 5KL K DF;DF\ SZJFGL
YFI K[P zL[IMU[XEF. lSXMZEF. ;M,\SLV[ K DF;GL D]NTGL V\NZ VZHL SZ[, K[P VZHNFZ[
JFZ;NFZDF\ DZ6GM NFB,M4 :S], l,lJ\U ;8L"OLS[84 HFlTGM NFB,M4 Z[XGSF0"4 VFWFZ SF0" 4 lJU[Z[
5]ZFJF VZHL ;FY[ ZH] SZ[, K[P ;ZSFZzLGL IMHGF D]HA VZHNFZ T[VMGF\ l5TF lSXMZEF.
SF,LNF; ;M,\SLGL BF,L 50[, HuIFV[ JFZ;F. CSSGF WMZ6[ lGD6]\S VF5JF VZHLDF\ H6FJ[, K[P H[
D]HA VZHNFZG[ lGD6]\S VF5JF DF8[ VFU/GL lGID D]HAGL SFI"JFCL YJF V\U[GF VFJ[, SFD[4 RRF"
lJRFZ6F\GF V\T[4VZHNFZzL IMU[XEF. lSXMZEF. ;M,\SLG[ JFZ;F. CSSGF WMZ6[ lGD6]\S આલાન]\
9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૪૬/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૫૩
મલમ :
SMZMGF sCOVID-19f J{l`JS DCFDFZLGF S5ZF ;DIDF\ J,;F0 lJ:TFZDF\ ZC[TF WZlJCM6F ,MSM4
lE1F]SM4ZMHG]\ SDF.G[ ZMH BFJFJF/F ,MSM4 ,MS0FpGG[ SFZ6[ O;FI[,4T[DH ALHF ZFHIDF\YL
ZMHUFZL VY[" VFJ[, VG[ 5FKF OZL G XS[, V[JF ,FEFYL"VMG[ ZFQ8=LI XC[ZL VFHLlJSF lDXG V\TU"T
SUH W8S C[9/ R,FJJFDF\ VFJ[, SFDR,Fp VFzI:YFG S[ H[ lTY,ZM0 5Z VFJ[, S]DFZ KF+F,IDF\
ZFBJFDF\ VFJ[, !#_ H[8,F\ ,FEFYL"VMG[ ZC[JFGL4 HDJFGL VG[ RF GF:TFGL ;]lJWF DF8[ VGFH
SZLIF6FGF ;FDFG T[DH T[DGL 5;"G, CF.hLGG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[DG[ CF.hLG lS8G]\ lJTZ6 SZJFDF\
VFJ[,P H[GL BZLNL AMdA[ U|[.G V[g0 5|MJLhG :8MZ4TLY,ZM04 J,;F0 5F;[ SZ[,P H[G]\ VFJ[, AL,
~FPZ*4&(_qv 5]ZF D\H]Z SZJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !$& q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA SMZMGF sCOVID-19f
J{l`JS DCFDFZLGF S5ZF ;DIDF\ J,;F0 lJ:TFZDF\ ZC[TF WZlJCM6F ,MSM4 lE1F]SM4ZMHG]\ SDF.G[
ZMH BFJFJF/F ,MSM4 ,MS0FpGG[ SFZ6[ O;FI[,4T[DH ALHF ZFHIDF\YL ZMHUFZL VY[" VFJ[, VG[
5FKF OZL G XS[, V[JF ,FEFYL"VMG[ ZFQ8=LI XC[ZL VFHLlJSF lDXG V\TU"T SUH W8S C[9/
R,FJJFDF\ VFJ[, SFDR,Fp VFzI:YFG S[ H[ lTY,ZM0 5Z VFJ[, S]DFZ KF+F,IDF\ ZFBJFDF\ VFJ[,
!#_ H[8,F\ ,FEFYL"VMG[ ZC[JFGL4 ;]JFGL T[DH HLJG H~ZLIFTGL J:T]VM p5ZF\T ;JFZGM GF:TM RF
A5MZG]\ VG[ ZFTG]\ HDJFG]\ ;[JF lD+ D\0/ VG[ H,FZFD VgG1F[+ H[JL ;FDFHLS ;\:YFVM wJFZF
VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\ tIFZAFN J,;F0 GUZ5Fl,SF wJFZF ,FEFYL"VMG[ HDJFGL VG[ RF GF:TFGL
;]lJWF SZJFDF\ VFJ[, K[ H[ DF8[ H~ZL VGFH SZLIF6FGF ;FDFG T[DH T[DGL 5;"G, CF.hLGG[
wIFGDF\ ZFBLG[ T[DG[ CF.hLG lS8G]\ lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[,PH[GL BZLNL AMdA[ U|[.G V[g0 5|MJLhG
:8MZ4TLY,ZM04 J,;F0 5F;[ SZ[,P H[G]\ VFJ[, AL, ~FPZ*4&(_qv 5]ZFG]\ R]SJ6]\ SZJFG]\ 9ZFJJFDF\
VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૪૭/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૫૪
મલમ :
CFp; 8[1F 0L5F8"D[g8DF\ H]GvZ_Z_ DF\ NZ JQF"GL H[D !_@ ZLA[8 :SLD NZdIFG SZNFTFG[ UZDL TYF
JZ;FNYL ARJF TYF SMZMGF DCFDFZLG[ ,LW[ ;MXLI, 0L:8[g;L\U ;FY[ ,F.GDF\ 5{;F EZJFDF\ TS,LO
G 50[ T[ DF8[ ;FUZ D\05 0[SM[Z[XG 5F;[ !vDF; DF8[ D\05 A\WFJ[,P H[ V\U[G\] VFJ[, AL,
~FPZ4$_4___qvD\H]Z SZJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !$( q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA CFp; 8[1F 0L5F8"D[g8DF\
H]GvZ_Z_ DF\ NZ JQF"GL H[D !_@ ZLA[8 VF5JFG]\ YFI K[P ZLA[8 :SLD NZdIFG 8[1F EZGFZFVM
W6L DM8L ;\bIFDF\ 8[1F EZJF VFJ[ K[P T[G[ ,LW[ 0L5F8"D[g8GL ACFZ ;]WL ,F.G ,FU[ K[P H]G DF;DF\
UZDL TYF JZ;FN A\G[ k]T] CMI D\05 A\WFJJFGL H~ZLIFT H6FTF\ TYF SMZMGF DCFDFZLG[ ,LW[
;MXLI, 0L:8[g;L\U ;FY[ ,MSM ,F.GDF\ 5{;F EZJFDF\ TS,LO G 50[ T[ DF8[ ;FUZ D\05 0[SM[Z[XG4
ZFBM0LIF T/FJ4 UFI+L D\lNZ ;FD[4 J,;F0 5F;[ !vDF; DF8[ D\05 A\WFJ[,PH[ V\U[GF VFJ[, AL,
G\P5_*4 5_(q TFPo#_v&vZ_Z_ YL VFJ[, AL, ~FP !4Z_4___qv + ~FP!4Z_4___qv D/L
S], AL,GL ZSD ~FP Z4$_4___qv V\S[ ~FP A[ ,FB4 RF,L; CHFZ 5]ZFG]\ R]SJ6]\ SZJFG]\ 9ZFJJFDF\
VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૪૮/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૫૫
મલમ :
J,;F0 GUZ5Fl,SFGL DF,LSLGL gI] ;]5Z DFS["8DF\ VFJ[, N]SFGMG]\ EF0] J;], SZJF V\U[ H~ZL lG6"I
YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ :

લરવાડ નગયામરકાની ભામરકીની ન્મુ વુય ભાકેટભાાં આલેર દુકાન નાં-૭-૮ ફાફતે નાભદાય

ગુજયાત શાઇકટયના સ્ેળીમર વીલીર એપ્રીકેળન નાં-૩૪૮૨/૨૦૧૨ થી કેવ ચારુ છે . શાઇકટયભાાં કેવ ચારુ શમ,
શાઇકટયના કેવન આખયી મનણયમ આવ્મેથી કામયલાશી કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .

;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૪૯/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૫૬
મલમ :
CM:5L8, SDL8L 9ZFJ G\P$ q TFPoZ(v_5vZ_Z_ YL 9ZFjIF D]HA CM:5L8, DF8[
G\Uv5_s5,\Uf BZLN SZJF AFATPP

A[0

દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !&& q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA CF, SMJL0v!) GF SMZMGF
JF.Z;GL DCFDFZLDF\ CM:5L8,G[ 0[0LS[88 SMJL0 C[<Y ;[g8Z J,;F0 HL<,F DF8[ VlWS'T SZJFDF\
VFJ[, K[P H[YL RFZ HGZ, JM0"4 ;[DL :5[XLI, ~D T[DH .DZHg;L JM0" TYF VF.P;LP;LP I]P JM0" H[
AW] D/L S],v*5 H[8,F A[0M YJF HFI K[P CF,[ CM:5L8, 5F;[ S],v5_ A[0 s5,\Uf p5,aW K[PH[YL
ElJQIG[ wIFG[ ,. TYF C[<Y 0L5F8"D[g8GL ;]RGF VgJI[ !__ A[0GL CM:5L8,G]\ VFIMHG ZFBJF ;]RGF
VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[G[ wIFG[ ,. JW] v5_ A[0 H[8,F s5,\Uf BZLN SZJF DF8[ ;ZSFZzLGF J[A
5M8", H[D p5ZYL V[,v!4 5F;[ SFZMAFZL ;DLTLGL D\H]ZTGL V5[1FFV[ BZLN કયેર, જે ને ACF,
ZFBJFG]\ D\H]Z SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDP D\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૫૦/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૫૭
મલમ :
CM:5L8, SDL8L 9ZFJ G\P& q TFPoZ(v_5vZ_Z_ YL 9ZFjIF D]HA CM:5L8,DF\ 5FJZ ;%,F. GF CMI
T[JF ;\HMUMDF\ .DZHg;L DF8[ HGZ[8Z BZLN SZL .g:8M,[XG VG[ .Z[SXG TYF VM5Z[XG D[.g8[Gg;
SZJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !&( q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA CF, SMJL0v!) GF SMZMGF
JF.Z;GL DCFDFZLDF\ CM:5L8,G[ 0[0LS[88 SMJL0 C[<Y ;[g8Z J,;F0 HL<,F DF8[ VlWS'T SZJFDF\
VFJ[, K[P VG[ D[P HL<,F VFZMuI VlWSFZLzLGL TFPo _&v_5vZ_Z_ GF ZMHGL RLO VMOL;ZzL
;FY[GL ~A~ D],FSFT NZdIFG p5ZMST lJQFI[ SMJL0v!) GF SMZMGF JF.Z;GF NNL"VM DF8[
VMS;LHGGL jIJ:YF SZJFG]\ H6FJ[, K[P CF,[ CM:5L8,DF\ 5FJZ :5,F.GGL ;]lJWF pEL SZJF
&ZP5 S[PJLPV[P0Lh, HGZ[8Z D]SLG[ 5FJZ :5,F.GGL jIJ:YF SZJFGL H6FI K[ ;NZC] HGZ[8Z
;ZSFZzLGF J[A 5M8", H[D p5ZYL BZLN SZL .g:8M,[XG VG[ .Z[SXG TYF VM5Z[XG D[.g8[Gg;
SZJFG]\ SFZMAFZL ;lDlTGL TYF ;DU| ;EFGL D\H]ZTGL V5[1FFV[ SFDULZL ;tJZ[ X~ SZFJL 5]6"
SZJFG]\ VG[ VFJ[, AL,G]\ R]SJ6]\ SZJFG]\ તથા નગયામરકા ઓકપવભાાં ણ આ ભુજફનુાં કાભ કયાલી ચુકલણુાં
કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .

;PDP D\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૫૧/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૫૮
મલમ :
CM:5L8, SDL8L 9ZFJ G\P( q TFPoZ(v_5vZ_Z_ YL 9ZFjIF D]HA CM:5L8,DF\ ;[g8=,F.h VMS;LHG
5F.5 ,F.G4 VMS;LHG HdAM ;L,Lg0ZG[ BZLN SZL .g:8M,[XG VG[ .Z[SXG TYF VM5Z[XG
D[.g8[Gg; SZJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !*_ q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA CF, SMJL0v!) GF SMZMGF
JF.Z;GL DCFDFZLDF\ CM:5L8,G[ 0[0LS[88 SMJL0 C[<Y ;[g8Z J,;F0 HL<,F DF8[ VlWS'T SZJFDF\
VFJ[, K[P VG[ D[P HL<,F VFZMuI VlWSFZLzLGL TFPo _&v_5vZ_Z_ GF ZMHGL RLO VMOL;ZzL
;FY[GL ~A~ D],FSFT NZdIFG p5ZMST lJQFI[ SMJL0v!) GF SMZMGF JF.Z;GF NNL"VM DF8[
VMS;LHGGL jIJ:YF SZJFG]\ H6FJ[, K[P
VF V\U[ HL<,F VFZMuI VlWSFZLzL TZOYL ;LJL, CM:5L8,GF D\H]Z YI[, EFJMYL ;NZC]\
SFDULZL SZFJJF DF8[ RLO VMOL;ZzLG[ ;]RGF VF5JFDF\ VFJTF CF,GL 5lZl:YTLG[ wIFG[ ,.
VlU|DTFGF WMZ6[ VF SFDGF HF6SFZ V[JF HIZFH V[g8Z5|F.h4 CG]DFG EFU0F 5F;[ GUZ5Fl,SF
;\RFl,T CM:5L8,GF TDFD ~DMDF\ VMS;LHG 5F.5 ,F.G4 VMS;LHG HdAM ;L,Lg0ZG[ BZLN SZL
.g:8M,[XG VG[ .Z[SXG TYF VM5Z[XG D[.g8[Gg; SZJFG]\ SFZMAFZL ;lDlTGL TYF ;DU| ;EFGL
D\H]ZTGL V5[1FFV[ SFDULZL ;tJZ[ X~ SZFJL 5]6" SZJFG]\ VG[ VFJ[, AL,G]\ R]SJ6]\ SZJFG]\ 9ZFJ[,P
H[G[ ACF, ZFBJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDP D\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૫૨/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૫૯
મલમ :
CM:5L8, SDL8L 9ZFJ G\PZq TFPo!$ v_&vZ_!) YL 9ZFJYL VFp8;M;L\UYL ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG
,[JF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.પ્રમલણબાઈ બાનુળારી

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !*( q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA J,;F0 GUZ5Fl,SF
;\RFl,T CM:5L8,DF\ ,[AMZ[8ZL V[8,[ S[ NNL"VM DF8[ ,MCLv5[XFAG] 5'yYSZ6 SZJF DF8[ CM:5L8,DF\
VFJ[,L ,[AMZ[8ZL lJEFUDF\ 5'yYSZ6 SZJF DF8[ ;FWGM ;ZSFZzLGL U|Fg8DF\YL BZLN SZJFDF\ VFJ[,
K[P
CF,DF\ ;ZSFZzL 8LPALP V[8,[ S[ VFZPV[GP8LP5LP;LP5LP GF\ 5|MU|FD C[9/ V[S ,[A
8[SGLXLIGGL lGD6]\S SZJFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] T[DGFYL ,[AMZ[8ZLGF ZL5M8" SZJF DF8[ 5CM\RL J/FI
V[D GYLP
T[YL CM:5L8,DF\ CF,DF\ VFp8;M;L\U YL VgI :8FOGL EZTL SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ VF lJ`JF
V[g8Z5|F.h H[ D[G5FJZ ;%,FI SZ[ K[PT[DF\YL ,[AMZ[8ZLDF\ H~ZLIFT D]HAGL ,FISFT WZFJTF\ ,[A
8[SGLXLIGGL lGD6]\S SZJFDF\ VFJ[ TM CM:5L8,DF\ VFJTF NNL"VMG[ ZFCTNZ[ ,MCLv5[XFAGF ZL5M8"
D/L XS[ V[D K[P H[ CSLSTMYL lJNLT YTF\ V[S s!f ,[A 8[SGLXLIGGL ,FISFT D]HAGL lGD6]\S SZJF
V\U[GL H~ZL J{Sl<5S jIJ:YF UM9JJF V\U[ CMPSP9PG\PvZ* q TFPo #_v)vZ_Z_YL 9ZFjIF D]HA
RLO VMOL;ZzLG[ ;ttFF VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[GF VFWFZ[ CM:5L8, HFPG\P (Z) q TFPo
!$v!_vZ_Z_ YL XlST ;LSI]ZL8L4 TF0JF0L ZF\N[Z4 ;]ZT ;L8LG[ CM:5L8, DF8[ VFp8 ;M;LU :8FO
5]ZM 5F0JF AFATGM JS" VM0"Z VF5LG[ S|DF\S G\Pv5 YL ,[A 8[SGLXLIGv!sV[Sf ,[JFDF\ VFJ[, K[P H[G[
D\H]Z SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૫૩/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૬૦
મલમ :
GFP;ZSFZzLGL cc VD'T cc IMHGF V\TU"T 5FZ0L v;F\-5MZ BFT[ Z_PZ MLD STP-1
l5|DF.;L;DF\ “ 174 KW GM વરય 5FJZ 5|MH[S8 “ DPR G[ H~ZL ACF,L VF5JF AFAT[G]\
VFJ[, SFD[ H~ZL lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !*) q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA GFP;ZSFZzLGL cc VD'T cc IMHGF
V\TU"T 5FZ0L v;F\-5MZ BFT[ Z_PZ MLD STP-1
GM 5|MH[S8 RF,[ K[P ;NZ STP GF
p5IMUYL XC[ZLHGMG[ H~ZL 0=[G[H ;]lJWF VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;NZ RF,JF DF8[ C[JL .,[S8=LS
DXLGZLVMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P H[G[ RF,JF DF8[ DGVCL TZOYL H~ZL 5FJZ ,M0 ,[JFDF\
VFJ[, K[P ;NZ %,Fg8 GHLSGF ;DIDF\ RF,] YGFZ CM. VG[ DGVCL G]\ NZ DCLG[ ,F.8 AL,
HGZ[8 YX[ VG[ ,FBM ~l5IFG]\ EFZ6 50X[P ;NZ EZ6G[ W8F0JF DF8[ GFDNFZ ;ZSFZzLGL “
U]HZFT ;M,Z 5FJZ 5M,L;LvZ_!5 cc VD,LSZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[4 ;NZ AFAT[ GUDC TZOYL
V+[GL SR[ZLV[YL H~ZL 5FJZ Sg;d5XGGL DFCLTL DF\UJFDF\ VFJ[, VG[ ;ZSFZzL ,[J,[ H~ZL
D\H]ZL ,LW[,P
p5ZMST CSLSTMYL lJlNT YTF\ GUDC VG[ Sg;<8g8zL cc TUV ,UF\WLGUZ cc TZOYL
STP ;F.8 5Z H~ZL ;F.8 lJlh8 SZ[, VG[ 5|FIDZL ,[vVFp8 VG[ ,M0 XL8 OLlhlAl,8LGF lC;FA[
AGFJJFDF\ VFJ[, H[DF\ ;NZ l5|DF.;L;DF\ 174 KW ;M,Z 5FJZ 5|MH[S8 OLlhA, K[P ;NZ AFAT[
V+[GL SR[ZL TZOYL TFPo 24/7/2020 GF ZMH .vD[, YL 0LP5LPVFZP AGFJJF H6FJJF VFJ[, VG[
TFPo 01/08/2020 GF ZMH .vD[, YL GUDC TZOYL ;NZ 0LP5LPVFZP DMS,JFDF\ VFJ[, K[
H[DF\ 174 KW ;M,Z 5FJZ 5|MH[S8 VG[ 5|MH[S8 SM:8 ~FP93.78 ,FBGM H6FJJFDF\ VFJ[, K[P
;NZ 5|MH[S8 SM:8 ;ZSFZzL TZOYL SZJFDF\ VFJX[P ;NZ 0LP5LPVFZP VG[ 5|MH[S8G[ H~ZL ACF,L
VF5JFG]\ D\H]Z SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૫૪/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૬૧
મલમ :
Z& DL HFgI]VFZLvZ_Z_GL pHJ6LGF EFU~5[ VFhFN RMS BFT[G]\ ;S", ZL5[ZL\U q ZLGMJ[XG V\U[G]\
VFI"G\N V[gJ[lZS 5|FP,LPvVDNJFNG]\ EFJ5+S D\H]Z SZJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !(! q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA Z& DL HFgI]VFZLvZ_Z_GL
pHJ6LGF EFU~5[ VFhFN RMS BFT[ wJHJ\NG DF8[GF\ 5M,G]\ ;S", ZL5[ZL\U q ZLGMJ[XG SZJFGL H~Z
K[ VF V\U[ TFPo Z#v!vZ_G]\ VFI"G\N V[gJ[lZS 5|FP,LPvVDNJFNG]\ EFJ5+S V+[GL SR[ZLV[
D/[, K[P ;NZC]\ SFD TFtSFl,S WMZ6[ SZJFGL H~ZL K[P H[ V\U[G\] VFJ[, EFJ5+S D\H]Z SZJFG]\
9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૫૫/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૬૨
મલમ :
GFP;ZSFZzLGL !$ DF\ GF6F\5\RGL IMHGF C[9/ DMUZFJF0L H]GL hMG VMlO; ,F.A|[ZL T[DH
D[DMZLI, CM, AGFJJFGF JWFZFGL SZ[, SFDULZL VgJI[ ~FP!54Z!4*Z$qv 5]ZFGM BR" D\H]Z SZJF
V\U[ H~ZL lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !(Z q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA GFP;ZSFZzLGL !$ DF\
GF6F\5\RGL IMHGF C[9/ DMUZFJF0L H]GL hMG VMlO; ,F.A|[ZL T[DH D[DMZLI, CM, AGFJJFG] \ SFD
9[S[NFZzL EZTS]DFZ V[P VM0[NZF4 J,;F0G]\ 8[g0Z D\H]Z SZJFDF\ VFJ[,P H[ VgJI[ 9[S[NFZzL wJFZF
:Y/ p5Z SFDULZL SZJFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] V[Hg;LGL V+[GL SR[ZLV[ VFJ[, VZHLDF\ H6FjIF
D]HA :Y/ p5Z JWFZFGL VF.8D T[DH VF.8DMGF HyYFDF\ JWFZM SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ VZHL
VgJI[ Sg:,8g8zL wJFZF :Y/ T5F; SZL JWFZFGF BR" V\U[GM H~ZL VlE5|FI V+[GL SR[ZLV[ ;FNZ
SZ[, K[P ;NZC] VlE5|FIDF\ H6FjIF D]HA 8[g0ZDF\ D\H]Z YI[, VF.8DMGF HyYFDF\ JWFZM YJF 5FD[,
K[ VG[ D\H]Z YI[, VF.8DM H~ZLIFT D]HA J5ZFTF T[ VF.8DGL ZSDDF\ ART 56 YI[, K[P T[DH
Sg:,8g8zLGF 5+DF\ H6FjIF D]HA DMUZFJF0L lJ:TFZGF ;N:IMGL DF\U6LG[ wIFG[ ,. T[DH T[
DF\U6LG[ wIFG[ ,. .HG[ZzL ;FY[ ~A~ RRF" SZL 8[g0ZGF ACFZGL VF.8D H~ZLIFT D]HA GFBJFDF\
VFJ[, K[P H[YL p5ZMST AFATG[ wIFG[ ,[TF\ 9[S[NFZzL EZTS]DFZ V[P VM0[NZF4 J,;F0 wJFZF :Y/
p5Z D\H]Z SZ[, 8[g0Z ZSD SZTF\ JWFZFGL SZ[, SFDULZL VgJI[ ~FP!54Z!4*Z$qv 5]ZFGM BR"
D\H]Z SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૫૬/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૬૩
મલમ :
J,;F0 GUZ5Fl,SFGF SFIDL 58FJF/F zL ;]Z[XR\N= HDGFNF; B\EFTLGL TFPo #_v!!vZ_Z_ GF
ZMHYL :J{rKLS lGJ'TLGL DF\U6L SZTL VFJ[, VZHL V\U[ H~ZL lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.ઉજે ળબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !(# q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA J,;F0 GUZ5Fl,SFGF
SFIDL 58FJF/F zL ;]Z[XR\N= HDGFNF; B\EFTL S[ H[VMGL J,;F0 GUZ5Fl,SFGF VMS8=M. XFBFDF\
TFPo!)v)v!))! YL lGD6]\S YI[, K[P VMS8=M. GFA]N YTF\ JFlZU'C XFBFDF\ lO<8Z V[8[g0g8GL
HuIFV[ D]SJFDF\ VFJ[, K[P CF,[ T[VM JCLJ8L XFBFDF\ 58FJF/F TZLS[ OZH AHFJ[ K[P T[DGL HgD TFPo
!* q !! q!)&! K[P T[VM VFUFDL TFPo #_v!!vZ_Z! GF ZMH lGJ'T Y. ZC[, K[P 5Z\T] CF,[
T[VMGL GFN]Z:T TlAITG[ SFZ6[ TFPo #_v!!vZ_Z_ YL ;NZ VFJ[, ZFHLGFD]\ D\H]Z SZJFG]\
9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૫૭/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૬૪
મલમ :
J,;F0 GUZ5Fl,SFGF SFIDL S,FS"s CF,[ JFZLU'C XFBFfGF zL lN5S ALP S]A[ZGL TFPo
#_v!!vZ_Z_ GF ZMHGL OZH AHFJL :J{rKLS lGJ'TLGL DF\U6L SZTL VFJ[, VZHL V\U[ H~ZL
lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.ઉજે ળબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !($ q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA GUZ5Fl,SFGF VMS8=M.
XFBFGF SFIDL S,FS" s CF,[ JFZLU'C XFBFDF\ SFIDL S,FS" f TZLS[ OZH AHFJTF zL lN5S ALP S]A[ZGL
V\UT SFZ6M;Z T[D6[ TFPo Z5q_(q Z_Z_ GF ZMH GUZ5Fl,SFG[ VZHL VF5L TFPo #_q!!qZ_Z_
GF ZMHGL OZH AHFJL SR[ZL ;DI AFN T[DGL OZHDF\YL :J{rKLS lGJ'TL DF\U[, K[P
HLP;LPV[;PVFZP s 5[gXG fGF lGIDMvZ__Z GF 5|SZ6 s#f slGJ'ltTf 5 s5F\Rf GL
HMUJF.PP
VF lGIDGF 5[8F lGID s!f VG[ sZf DF\ SM.56 DHS]Z CMI T[D KTF\ GLR[GF lS:;F D]HAGF
SM.56 SD"RFZLv_# DF;YL VMKL GCL T[JL ,[BLT GM8LX IMuI VlWSFZLG[ VF5L lGJ'tT Y. XSX[P
s!f 5[8FlGID s$f sSf s!f DF\ NXF"J[, ;ZSFZL SD"RFZLVM4 5RF; JQF"GL pDZ 5]ZL YI[YLP
sZf 5[8FlGID s$f sSf sZfVG[ $sVf DF\ NXF"J[, ;ZSFZL SD"RFZLVM4 5\RFJG JQF"GL pDZ 5]ZL
YI[YLP
p5ZMST NXF"J[, HMUJF.VM 5{SL HMUJF. 5s!f D]HA ;NZ SD"RFZLGL HgD TFZLB PoZ* q _#
q!)&$ CM. T[ HMTF\ T[VM 5_ s 5RF;f JQF" p5ZGL pDZGF CM. VF HMUJF. D]HA T[VM :J{rKLS
lGJ'TL ,. XS[ K[P ALH]\ T[D6[ GUZ5Fl,SFG[ _# s+6f DF; VUFp VF AFAT[ HF6 SZTL V[0JFg;
GM8LX 56 TFPo Z5 q _( q Z_Z_ GF ZMH VF5[, K[ T[ HMTF\ T[DGL :J{rKLS lGJ'TL D\H]Z SZJF 5F+
H6FI K[P
VZHNFZGL TFPo Z5 q _( q Z_Z_ GL VZHLDF\ H6FjIF D]HA T[DGL lGJ'tTL 5KL T[DG[ D/JF5F+
,FEM VF5JF H6FJ[, K[P
p5ZMST CSLSTMYL lJlNT YTF\ VZHNFZGL :J{rKLS lGJ'TL D\H]Z SZJF TYF lGJ'tTL AFNGF
,FEM VF5JFG]\ D\H]Z SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૫૮/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૬૫
મલમ :
J,;F0 GUZ5Fl,SF CN lJ:TFZDF\ H[ T[ :Y/MV[ S|MS|L\8GL A[\R ;%,FI SZJFGF SFD[ EFJM D\UFJJF V\U[
H~ZL lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !(( q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA SFP;P9PG\P&_ q TFPo
Z_v*vZ_!) YL 9ZFjIF D]HA J,;F0 GUZ5Fl,SF CNDF\ JM0" G\Pv! YL !! GF HFC[Z :Y/M4 5a,LS
%,[;L;4 HFC[Z T/FJM T[DH D\lNZGF 58F\U6DF\ H~ZL VFZP;LP;LP J]0G A[gRL; TYF AF/SMGF ZDT
UDTGF ;FWGM T[DH S;ZT SZJFGF ;FWGM D]SJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[,P ;NZC] 9ZFjIF D]HA
VFZP;LP;LP J]0G A[gRL; BZLN SZJF DF8[ :YFlGS AHFZMDF\YL EFJM D[/JJFDF\ VFJ[,4 H[DF\ V[Hg;L
zL ,1DL ;LD[g8 SM5M"Z[XG4 JFW,WZF4 J,;F0GF EFJM VMKF VFJ[, K[P VMKF VFJ[, EFJ
~FP55__qvs 8[1F ;CLTf SFP;P9PG\PZ&& q TFPo!$v!_vZ_!) YL D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P
lJX[QFDF\ TFPo Z*v!ZvZ_!) GF ZMH D/[, AF\WSFD ;lDlTGL DL8L\UDF\ YI[, 9ZFJ VgJI[
GUZ5Fl,SF CN lJ:TFZDF\ VFJ[, JM0"NL9 G\Uv!Z sAFZf A[gRL; OF/J6L SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[,
K[P VG[ ;NZC]\ A[gRL;GM BR" AF\WSFD XFBF wJFZF AF\WSFD lJSF; 5ZJFGUL VgJI[ YTL VFJS H[JL S[
:S|]8LGL OL4 V[DLGL8Lh OL4 lJU[Z[ H[JL VFJSDF\YL SZJFG]\ 9ZFJ[, K[P
p5ZMST CSLSTMG[ wIFG[ ,[TF\ ;NZC]\ AFAT[ lGIDMG];FZGL 8[g0ZL\U 5|lS|IF કયી બાલ ભાંગાલલાનુાં
9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૫૯/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૬૬
મલમ :
HL<,F VFIMHG s;G[oZ_Z_vZ!f U|Fg8 C[9/ GJF lJSF;GF SFDMG]\ VFIMHG SZL NZBF:T SZJF
AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !() q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA HL<,F VFIMHG
s;G[oZ_Z_vZ!f U|Fg8 C[9/ GUZ5Fl,SFGL SFP;P9PG\Pv$!& q TFPo !(v_!vZ_Z_ YL H~ZL SFDM
D\H]Z SZL NZBF:T SZJFDF\ VFJ[,P H[ VgJI[ lH<,F VFIMHG SR[ZL4 J,;F0GF 5+S|DF\S G\PvVHG q
JP D\P q lJJ[SFWLG q #(&v #(( q Z_Z_vZ! q TFPo Z&v_&vZ_Z_ YL s!f J,;F0 UFD[ VA|FDF
T[DH DMUZFJF0L lJ:TFZDF\ 0MZ 8] 0MZ SRZFGF S,[SXG DF8[ VXMS ,[,g0 8[d5M G\Uv_Z VG[ sZf
J,;F0 UFD[ ,1DLDF;LGF WZYL GJHLJG CM:5L8, Y. l;wWvXL,F D[.G U8Z ;]WL VFZP;LP;LP
JZ;FNL U8Z sAM1F 0=[.Gf AGFJJFGF SFD[ H~ZL JCLJ8L D\H]ZL D/[, K[P p5ZMST D/[, JCLJ8L
D\H]ZL VgJI[ ;ZSFZzLGL UF.0,F.G D]HA SFD G\Pv_!4 J,;F0 UFD[ VA|FDF T[DH DMUZFJF0L
lJ:TFZDF\ 0MZ 8] 0MZ SRZFGF S,[SXG DF8[ VXMS ,[,g0 8[d5M G\Uv_Z ZSD ~FP!#4&)4&#_qv
BZLN SZJF V\U[ lH<,F VFIMHG VlWSFZL4 lH<,F VFIMHG SR[ZL4 J,;F0GF 5+ S|DF\S G\PvVHG q
;\PD q COVID-19 q JXLv!5! q Z_Z_ q TFPo Z(v_(vZ_Z_ YL ;NZC] SFD GFvD\H]Z SZ[,
K[PH[YL p5ZMST D/[, JCLJ8L D\H]ZL VgJI[ SFD G\Pv_!4 J,;F0 UFD[ VA|FDF T[DH DMUZFJF0L
lJ:TFZDF\ 0MZ 8] 0MZ SRZFGF S,[SXG DF8[ VXMS ,[,g0 8[d5M G\Uv_Z4 ZSD ~FP!#4&)4&#_qv
SFD4 GFvD\H]Z SZL નીચે જણાવ્મા ભુજફના GJF lJSF;,1FL SFDM કયલા અાંગેની જરૂયી મનમભનુવાયની
આગની કામયલાશી કયાલલાનુાં તથા પાલેર ગ્રાન્ટ કયતાાં જ ખચયની યકભ લધુ થળે ત તે લધાયાન ખચય નગયામરકા
સ્લબાંડ ભાથી કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .

અ.નાં.

લડય
નાં.

૧

૧૧

કાભન પ્રકાય

એસ્ટીભેઇટની
યકભ

લારીમા પમમા મલયાભબાઈના ઘય થી વાભાંતના ઘય વુધી
લયવાદી ગટય
તથા દેલીના ઘયને ગરી

૧૬૯૩૩૦૦

કાભની મલગત

;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૬૦/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૬૭
મલમ :
GFP;ZSFZzLGL SJMMSVY GL U|F\8GL OF/J[, ZSDGL DIF"NFDF\ GJF lJSF;,1FL SFDMG]\ VFIMHG
SZJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !)_ q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA U]HPdI]lGPOF.P AM0"4
UF\WLGUZGF NOTZL C]SD G\Pv DOA q SJMMSVY ( UDP-88)Z_!)vZ_ q GP5FP q VF\PDFP
;]Pq 5_@ q Z_!) q!_(&$ q TFPo!)v_(vZ_!) YL J,;F0 GUZ5Fl,SFG[ HGZ, ;NZ C[9/
~FPZ4(#45)4#!*qv SCSP ;NZ C[9/ ~FP *#4!_4___ T[DH TASP ;NZ
~FP(Z4$54___qv V[D D/L S], ~FP$4#)4!$4#!*qv 5]ZFGL U|Fg8 OF/J6L SZJFDF\ VFJ[, K[P H[
VgJI[ J,;F0 GUZ5Fl,SF wJFZF SFP;P9PG\Pv$!# q TFPo !(v!vZ_Z_ T[DH HPAMP9PG\Pv*** q
TFPo Z(v_!vZ_Z_ YL HGZ, ;NZ C[9/ S],v!*4 SCSP C[9/ S],v!_ T[DH TASP C[9/
S],v_( V[D D/L S],v#5 lJSF;,1FL SFDM D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ S],v#5 SFDM 5{SL GLR[
H6FjIF D]HAGF S],v_# 0FDZ Z:TFGF SFDM D[P5|FN[lXS SlD`GZzL4 ;]ZTGL D/[, ;]RGF VgJI[
HMTF\ BFGUL HuIFV[ H6FI VFJ[, K[P
VPG\P
SFDG]\ GFD
;NZ
ZSD
!
D]bI Z:TF YL V1FZWFD GNL TZOGM HTM HGZ,
!(4Z!4$__qv
Z:TM
Z
D]bI Z:TF YL ,1DLGUZGF GFS[ HTM Z:TM
HGZ,
!!4)Z4$__qv
#
U|LG5FS" YL ,1DLGUZ ;]WL HTM ZM0
HGZ,
!#4&*4*__qv
S], ZSD ~FP $#4(!45__qv
p5ZMST H6FJ[, S],v_# SFDM ZN SZL T[GL HuIFV[ GFP;ZSFZzLGL SJMMSVY GL
U|Fg8GL OF/J[, ZSDGL DIF"NFDF\ નીચે જણાવ્મા ભુજફના GJF lJSF;,1FL SFDM કયલા અાંગેની જરૂયી
મનમભનુવાયની આગની કામયલાશી કયાલલાનુાં તથા પાલેર ગ્રાન્ટ કયતાાં જ ખચયની યકભ લધુ થળે ત તે લધાયાન
ખચય નગયામરકા સ્લબાંડ ભાથી કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
અ.નાં.

લડય નાં.

૧

૫

૨

કાભની મલગત

કાભન પ્રકાય

એસ્ટીભેઇટની યકભ

પ્રબાત ાનના ગલ્રા થી ભૃણાર શમસ્ટર થઈ
ભગયાલાડી ઝન તયપ જત યસ્ત

લયવાદી ગટય

૧૯૫૫૯૦૦

૫

કાડીમા ચાર અને કાડીમા ચારની ાછની
ગટય

લયવાદી ગટય

૫૮૪૦૦૦

૩

૬

લલ્રાની ગરીની મલસ્તાય

લયવાદી ગટય

૧૧૧૮૩૦૦

૪

૬

જદેલી ભાંકદય થી રટવ શમસ્ટર થી રાર
સ્કૂર વુધીન યડ

ડાભય યડ

૮૧૮૮૦૦

કુર યકભ રૂ।.

૪૪૭૭૦૦૦

;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૬૧/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૬૮
મલમ :
J,;F0 GUZ5Fl,SF C:TSGL 5|M58L"VMGF 8[Z[;GM IMuI p5IMU SZL cc ;M,Z ~O 8M5 cc 5|MH[S8GF
p5IMU DF8[ NZBF:T SZJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !)! q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA 4J,;F0 GUZ5Fl,SF TZOYL
J,;F0GL XC[ZLHGMG[ VFJxIS ;[JFVM VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ H~ZL .gO|F:8=SRZM H[JF S[ 8FpGCM,
XM5L\U ;[g8Z4 :5M8"; SMd5,[1F4 VM0L8MZLID CM,4 ,F.A|[ZL lJU[Z[ ;NZ .gO|F:8=SRZM T[DH VMOL;
lA<0L\UM lJU[ZG
[ ]\ ,F.8 AL, NZ DCLG[ B]AH JWFZ[ VFJ[ K[ VG[ GUZ5Fl,SFG[ ,FBM ~l5IFG]\ EFZ6
50[ K[P ;NZ GF6F EZJFDF\ SM.JFZ VlGIDLTTF CM. TM DGVCL TZOYL H~ZL 5U,F\ ,[JFDF\
VFJ[ K[P
;NZ 5ZLl:YTLGF GLJFZ6 DF8[ GUZ5Fl,SFGF 8[Z[; H[ CF,[ p5IMUDF\ ,[JFTF GYL H[GF 5Z cc
;M,Z ~O 8M5 cc GM 5|MHS[8 SZJFDF\ VFJ[ TM GUZ5Fl,SFG[ W6L ZFCT YFI V[D K[ VG[ BF,L 50[,F
8[Z[;MGM ;Np5IMU Y. XS[P ;NZ AFAT[ GUZ5Fl,SFGF DFl,SLGF .gO|F:8=SRZMDF\ V\NFH[ 26.500
Sq.mt HuIF p5,aW K[P ;NZ HuIFGM cc ;M,Z ~O 8M5 cc 5|MH[S8GF p5IMU DF8[ T[DH ;ZSFZzLG[
H~ZL NZBF:T SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૬૨/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૬૯
મલમ :
U]HPdI]lGP OF.PAM0"4UF\WLGUZGF 5+ S|DF\S G\PvDOA q SJMMSVY / ( UDP-88 f+LPTP
qZ_Z_vZ! q GP5FPvVF\P5FPlJP q 5|PCPq Z_Z_ q !ZZZ! TFPo _5v_(vZ_Z_ YL :J6L"D HI\lT
D]bI D\+L XC[ZL lJSF; IMHGF s Z_Z_vZ! f U|F\8DF\YL SFDM GSSL SZJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !)Z q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA U]HPdI]lGP OF.PAM0"4UF\WLGUZGF 5+
S|DF\S G\PvDOA q SJMMSVY / ( UDP-88 f+LPTP qZ_Z_vZ! q GP5FPvVF\P5FPlJP q 5|PCPq
Z_Z_ q !ZZZ! TFPo _5v_(vZ_Z_ YL :J6L"D HI\lT D]bI D\+L XC[ZL lJSF; IMHGF s
Z_Z_vZ! f U|F\8DF\YL ;\NE" C[9/GF 5+DF\ H6FjIF D]HA J,;F0 GUZ5Fl,SFG[ OF/J[, U|F\8GL
ZSD ~FP5P__SZM0DF\YL :J6L"D HI\lT D]bI D\+L XC[ZL lJSF; IMHGF GL DFU"NXL"SF D]HA નીચે
જણાવ્મા ભુજફના GJF lJSF;,1FL SFDM કયલા અાંગેની જરૂયી મનમભનુવાયની આગની કામયલાશી કયાલલાનુાં તથા
પાલેર ગ્રાન્ટ કયતાાં જ ખચયની યકભ લધુ થળે ત તે લધાયાન ખચય નગયામરકા સ્લબાંડ ભાથી કયલાનુાં ભાંજૂય
કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
અ.નાં.

લડય નાં.

કાભની મલગત

કાભન પ્રકાય

એસ્ટીભેઇટની યકભ

રીભીક્ષ યડ

૪૭૫૭૦૦

રીભીક્ષ યડ

૮૯૧૯૦૦

જનયર વદય રૂ।.૩.૪૪૪૫
ઉત્તભ ડેકયેટવય ફાંને વાઈડની ગરી તેભજ ાછની
ગરીભાાં
અાંફાભાતા ભાંકદય થી ફાા વીતાયાભ વુધી તથા
આાંતકયક ગરી

૧

૬

૨

૭

૩

૮

યાજે શ્લયી વવામટી, ભધુલન વવામટી મલસ્તાયભાાં

ેલયલરક

૯૪૩૧૦૦

૪

૮

મતથર યડ ભુખ્મ યસ્તા થી અભયધાભ ગેટ તથા
કયળનજીાકયના ગેટ વુધી

ડાભય યડ

૩૮૩૫૦૦

૫

૮

ભુખ્મ યડ થી યનક ય શાઉવની ગરી મલસ્તાયભાાં
ટીલી યીરે કેન્ર ાવે અાંડયગ્રાઉન્ડ વાં તેભજ ઓલય

ેલયલરક

૪૮૦૮૦૦

૬

૯

શેડ ાણીની ટાાંકી ફનાલલાનુાં કાભ

ાણીની ટાાંકી

૧૮૧૩૩૦૦૦

ેલયલરક

૭૮૫૪૦૦

ડાભય યડ

૧૭૬૦૭૦૦

ડાભય યડ

૧૪૪૪૧૦૦

૭

૯

૮

૧૦

૯

૧૦

(૪.૫૦ રાખ

રીટય)
શારય તાલ થી મતથર યડ ચાય યસ્તા વર્કકટ
શાઉવ વુધી
છટુબાઈ ાકયભાાં - ૧,૨ અને ૩ ભાાં ડાભય યસ્તાનુાં
કાભ
ઠાકયજીાકય વવામટી ડાભય યસ્તાનુાં કાભ
ભમણફાગ-૨ ભાાં નગીનબાઈ પ્રજામતની ગરી

,

૧૦

૧૦

ગણેળકૃા એાટયભેન્ટની ગરી તેભજ પ્રજામત
ભ્રહ્મકુભાયી શર લાી ગરીભાાં ડાભય યસ્તાનુાં કાભ

ડાભય યડ

૫૯૧૬૦૦

૧૧

૧૦

ગકુરધાભ વવામટીની આાંતકયક ગરીભાાં

ડાભય યડ

૩૪૭૨૪૦૦

૧૨

૧૦

ઉાફેનના ઘય ાવેના મલસ્તાયભાાં

ેલયલરક

૩૪૨૦૦૦

૧૩

૧૦

૧૪

૧૧

૧૫

૧૧

૧૬

૧૧

૧૭

-

૧૮

૩

૧૯

૬

ગીતાફેનના ઘય ાવેના મલસ્તાયભાાં
તુરવીલનની ગરીભાાં કભરેળબાઈ આળયેના ઘય થી
નલીનબાઈના ઘય વુધી
ભુખ્મ યસ્તા થી નાંદરારના ઘય વુધી તથા
ઉાદ્યામની ગરી
વુમનરબાઈના ઘય ાવેથી લાડીલાાના ઘય વુધી
ભુખ્મ ગટયને જડતી
કલ્માણફાગની વાભે આલેર ાર્કકગ પ્રટભાાં
કાંતાઉન્ડ લર તેભજ વીકમુયીટી કેફીન ફનાલલાનુાં
કાભ
ભગયાલાડી રામબ્રેયી શરની વાભે રીવ ચકીની
ફાજુ ભાાં વીનીમય વીટીઝન ળેડ (મલશ્રાભ કુટીય)
ગણમત ભાંકદય થી મલઠ્ઠર ભાંકદય વુધી લયવાદી
ફક્ષ ગટય (યવીક આટયની ગરીભાાં)

ેલયલરક

૩૫૧૨૦૦

ેલયલરક

૧૧૮૫૯૦૦

ેલયલરક

૧૧૯૩૪૦૦

લયવાદી ગટય

૧૦૩૦૬૦૦

લર તેભજ
કેફીન

૨૦૫૨૮૫૦

મલશ્રાભ કુટીય

૬૭૧૮૦૦

લયવાદી ગટય

૫૦૭૫૦૦

યકભ રૂ।.

૩૬૬૯૭૪૫૦

SCSP રૂ।.૦.૭૩૧૦
૧

વુઘડ પમમા મલસ્તાયભાાં કતમુમનટી શર ફનાલલાનુાં
કાભ (ગ્રાઉન્ડફ્રય + પ્રથભભા)

૨૧

૧

નલા શયીજનલાવ, ળશીદ ચક મલસ્તાયભાાં

૨૨

૨

ફરડીમાલાડ શ્પ્તળુાંગી ભાંકદય ની ાવે આલેર ગટય

૨૦

૨૩
૨૪

૭
૭

કારીકાભાતાના ભાંકદય થી કદકબાઈ મલઠ્ઠરના ઘય
વુધી, તેભજ ગણેળ ભાંડ વુધી
રૂક્ષાના વરીભના ઘય થી ગણેળ ભશલ્રા વુધી

કતમુનીટી શર

૫૫૦૫૯૦૦

ેલયલરક

૧૧૧૭૭૦૦

લયવાદી ગટય

૨૨૪૯૮૦૦

રીભીક્ષ યડ

૩૧૬૭૦૦

રીભીક્ષ યડ

૨૪૬૪૦૦

યકભ રૂ।.

૯૪૩૬૫૦૦

TASP રૂ।.૦.૮૨૪૫
૨૫

૧૧

૨૬

૧૧

તાયાફેનની ઘય થી યેખાફેનના ઘય વુધી (તાાલાડ
/ નામકીલાડ)
નામકીલાડ થી તાાલાડ થઈ નાઈરેક્ષ ભેઇન યસ્તા
વુધી તથા અમજતબાઈના ઘય થી આાંગણલાડી વુધી

૨૭

૧૧

શયીનગયી મલસ્તાયની ફાંને ગરીભાાં

૨૮

૧૧

૨૯

૭

લાલ પમમા, જમાંમતબાઈના ઘય થી આાંગણલાડી
વુધી
કદકબાઈના ઘય થી ળલફીય દાઉદ યીક્ષા લાાના
ઘય વુધી તથા ભુખ્મ ગટય (ગણેળ ભશલ્ર)

ેલયલરક

૧૧૦૮૭૦૦

ેલયલરક

૨૪૮૭૭૦૦

ેલયલરક

૧૭૩૩૬૦૦

લયવાદી ગટય

૧૬૮૭૧૦૦

લયવાદી ગટય

૧૮૩૨૭૦૦

યકભ રૂ।.
કુર યકભ રૂ।.

૮૮૪૯૮૦૦
૫૪૯૮૩૭૫૦

;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૬૩/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૭૦
મલમ :
J,;F0 GUZ5Fl,SF lJ:TFZDF\ VFJ[, E\UFZGF UM0FpG AFAT[ H~ZL lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv !)# q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA 4 J,;F0 GUZ5Fl,SF
lJ:TFZDF\ VFJ[, E\UFZGF UM0FpG AFAT[ D[P J,;F0 HL<,FGF HL<,F D[HL:8=[8 ;FC[AzL J,;F0GF
5+S|DF\S G\P0LP;LPAL q V[DPV[PHL q ZHLvG\Pv#* q Z_!& HL<,F D[HL:8=[8 SR[ZL J,;F0GF TFPo
_$q_5qZ_!& YL XZT G\Pv!4 D]HA J,;F0 HL<,FGF TDFD E\UFZGF UM0FpG DFl,S U]HZFT
5M<I]XG S\8=M, AM0" 5F;[YL OZHLIFT ZLT[ ZHL:8[=XG SZJF AFAT[ ;8L"OLS[8 D[/JL H[ T[ lJEFUGF
;A0LJLhG, D[HL:8=[8GL SR[ZL BFT[ E\UFZ UM0FpGGF DF,;FDFG ZFBJF TYF T[GL BZLNL SZJF T[G]\
J[RF6 SZJF DF8[ SM.G[ 56 V0R6 T[DH U\NSL YFI GCL VG[ ;ZSFZzLGF JBTM JBTGF GLTL
lGIDMG] 5F,G SZJFG]\ ZC[X[ T[ DF8[ OZHLIFT 56[ ZHL:8=[XG SZJFGL D[P S,[S8ZzLGF p5ZMST
5ZL5+YL ;}RGF VF5JFDF\ VFJ[, CTLP
T[DH ;ZSFZzLGF 5F8"vZ4 ;LPHLP0LP;LPVFZ s CGDCR ) Z_!* GF ZC[6F\S lJ:TFZDF\
E\UFZ V\U[GM J[5FZ SZJF p5Z 5|lTA\W K[ TDM OST VG[ OST .g0:8=LI, V[ZLIFDF\ E\UFZGF
UM0FpG J[5FZ V\U[GL SFDULZL SZJF DF8[ TFSLN SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH TDFDMVMG[ lGIFDS ZFHI
VluGlGJFZ6 ;[JFVM U]HZFT ZFHI4 UF\WLGUZGF 5+ S|DF\S ;O; q ZGv(# q !!! q Z_!!
TFPo_!q_&qZ_!) GF 5+ D]HA OFIZ V\U[G]\ V[GPVMP;LPGUZ5Fl,SF 5F;[YL VMG,F.G D[/JJFG]\
ZC[X[ OFIZ V\U[G]\ ;8L"OLS[8 G CMI TM D[/JL ,[JFG]\ ZC[X[P
વભ્મશ્રી મળેબાઈ ભારી ગમા....
J,;F0 XC[Z ZC[6F\S lJ:TFZGF TDFD E\UFZ J[5FZ ;FY[ ;\S/FI[, K[ VG[ NZ[S E\UFZGF
W\WFGF J[5FZLV[ p5ZMST S,[S8ZzLGF 5+DF\ H6FJ[, XZTMG]\ 5F,G SZJFG]\ CMI K[ VG[ TDFD
J[5FZLVMV[ U]DF:TF WFZF C[9/ GM\W6L SZFJJFGL OZHLIFT CMI K[ VG[ HM GM\W6L G SZFJJL CMI TM
U\ELZ 5|SFZGM U]GM AG[ K[
J,;F0 XC[Z lJ:TFZDF\ VFJ[, E\UFZ UM0FpGDF\ VF NZ[S 5|SFZGM ;FDFG V[8,[ S[ ,MB\0 q
5TZF\ q BZFA %,F:8LS q S[DLS, J[:8 TYF 5:TL 5]\9F lJU[Z[ V[S9M YTM CMJFG[ SFZ6[ ZC[6F\SGF
lJ:TFZDF\ VFH]AFH]JF/F ULR J:TL CMJFG[ SFZ6[ VFU ,FUJFGF AGFJM 56 AG[, K[ VG[ VFJF ULR
J:TLJF/F lJ:TFZDF\ OFIZ H[JF ;FWGM H. XSTF GYL H[GF SFZ6[ VFU A]hFJJF V\U[GM 5|`G p5l:YT
YFI K[ H[GF SFZ6[ ZC[6F\S lJ:TFZGF SM.56 U\ELZ VS:DFT YJFYL jIlSTVMG]\ HLJG]\ HMBD ZC[ K[
TM J,;F0 XC[Z lJ:TFZDF\ ભદનલાડ, બીંડીફજાય મલસ્તાયભાાં VFJ[, E\UFZGF UM0FpG AFAT[ VFJ[,
SFD[4 RRF" lJRFZ6FGF\ V\T[ ZC[6F\S lJ:TFZDF\ E\UFZGF UM0FpG CMI4 T[ A\W SZFJJF V\U[GL H~ZL
SFI"JFCL SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૬૪/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૭૧
મલમ :
lJQFIov કયના COVID-19 લૈમશ્લક ભશાભાયીના કયા વભમભાાં લરવાડ મલસ્તાયભાાં યશેતા ઘયમલશણા રક ,
મબક્ષુક, યજનુાં કભાઈને યજ ખાલાલાા રક , રકડાઉનને કાયણે પવામેર , તેભજ ફીજા યાજમભાથી યજગાયી અથે
આલેર અને ાછા પયી ન ળકેર એલા રાબાથીઓને યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીમલકા મભળન અાંતગયત

SUH ઘટક શેઠ

ચરાલલાભાાં આલેર કાભચરાઉ આશ્રમસ્થાન કે જે મતથર યડ ય આલેર કુભાય છાત્રારમભાાં યાખલાભા આલેર ૧૩૦
જે ટરા રાબથીઓને યશેલાની , જભલાની અને ચા નાસ્તાની તેભજ જીલન જરૂયીમાતની લસ્તુઓ ઉયાાંત વલાયન
નાસ્ત ચા ફયના મલ.વ્મલસ્થા ભાટે યવઈમા તેભજ ભાંજૂય અને યવઈના વાધનની વ્મલસ્થા કદરી ગૃશ લસ્તુ
બાંડાય, નાના ાયવીલાડ, લરવાડ ાવેથી કયેર. જે નુાં આલેર ફીર રૂ।.૪૫,૭૫૦/- ુયાનુ ભાંજૂય કયલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
કા.વ.ઠ.નાં-૧૯૮/તા.૧૯-૧૦-૨૦૨૦ ની બરાભણ ભુજફ કયના
કયા વભમભાાં લરવાડ મલસ્તાયભાાં યશેતા ઘયમલશણા રક

COVID-19 લૈમશ્લક ભશાભાયીના

, મબક્ષુક , યજનુાં કભાઈને યજ ખાલાલાા રક

,

રકડાઉનને કાયણે પવામેર , તેભજ ફીજા યાજમભાથી યજગાયી અથે આલેર અને ાછા પયી ન ળકેર એલા
રાબાથીઓને યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીમલકા મભળન અાંતગયત

SUH ઘટક શેઠ ચરાલલાભાાં આલેર કાભચરાઉ

આશ્રમસ્થાન કે જે મતથર યડ ય આલેર કુભાય છાત્રારમભાાં યાખલાભા આલેર ૧૩૦ જે ટરા રાબથીઓને યશેલાની ,
જભલાની અને ચા નાસ્તાની તેભજ જીલન જરૂયીમાતની લસ્તુઓ ઉયાાંત વલાયન નાસ્ત ચા ફયના મલ.વ્મલસ્થા
ભાટે યવઈમા તેભજ ભાંજૂય અને યવઈના વાધનની વ્મલસ્થા કદરી ગૃશ લસ્તુ બાંડાય , નાના ાયવીલાડ , લરવાડ
ાવેથી કયેર. જે નુાં આલેર ફીર રૂ।.૪૫,૭૫૦/- ુયાનુ ચૂકલણૂ કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .

;PDPD\H]ZP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૬૫/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૭૨
મલમ :
GFP;ZSFZzLGL OF/J[, U|Fg8 5{SL HGZ, ;NZ C[9/ ~FP!4ZZ )$(qv T[DH SCSP ;NZ C[9/
~FPZ4Z*4((Zqv 5]ZFGF GJF lJSF;GF SFDMG]\ VFIMHG SZJF V\U[ H~ZL lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv Z_# q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA4 U]HPdI]lGPOF.P AM0"4 UF\WLGUZGF
5+S|DF\S G\Pv DOA q DGMSZ q U|Fg8 q Z_!(v!) q JXL q 5!!* q TFPo #_v_#vZ_!) HGZ,
;NZ ~FP !$4)(4$$(qv U]HPdI]lGPOF.P AM0"4 UF\WLGUZGF 5+S|DF\S G\Pv DOA q DGMSZ q
SCSP U|Fg8 q Z_!(v!) q JXLq 5#&!q TFPo#_v_#vZ_!) SCSP ;NZ ~FP Z4Z*4((Zqv
V[D D/L S], ~FP!*4Z&4##_qv 5]ZFGL U|Fg8 GUZ5Fl,SFG[ OF/JJFDF\ VFJ[, K[P H[ U|Fg8 VgJI[
SFP;P9PG\Pv$!Z q TFPo !(v_!vZ_Z_ YL T[DH HPAMP9PG\Pv**& q TFPo Z(v_!vZ_Z_ YL GLR[
H6FjIF D]HAGF 5[JZ a,MSGF S],v_# SFDM D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P
VPG\P SFDG]\ GFD
;NZ
ZSD
!
NNLuIF\ Ol/IF lJ:TFZDF\ VF\TlZS U,L
HGZ,
!#*55__P__
Z
ZL,[ S[gN= GZ[gN= ZFH5]TGL U,LDF\
HGZ,
Z!_5__P__
#
ZL,[ S[gN= VG]5EF.GF WZJF/L U,LDF\
Z(*___P__
SCSP
S], ZSD ~FP !(4*#4___P__
p5ZMST IMHGF C[9/GF D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, SFDMGL lJlW;ZGL NZBF:T D[P5|FN[lXS
SlD`GZzL4 ;]ZTG[ TFPo Z$v_&vZ_Z_ YL NZBF:T SZJFDF\ VFJTF\ ;NZC] SR[ZLGF 5+ S|DF\S o
RCMO / SRT / DGMZ\HG SZ q Z_!(v!) q J,;F0 GP5FP q JCLJ8L D\H]ZL qJXLP!&! q Z_ q
TFPo Z*v_*vZ_Z_ YL p5ZMST SMQ8SDF\ H6FjIF D]HA VG]\P G\Pv_! GL JCLJ8L D\H]ZL V+[GL
SR[ZLG[ D/[, K[P
5|FN[lXS SlD`GZzL4 ;]ZTGF 5+ S|DF\S G\Pv5|FSG q DGMZ\HGvZ_!(v!) q J,;F0 GP5FP q JXLP
!&! q Z_ q HFPG\P#_)_ q TFPoZ*v_*vZ_Z_ YL p5ZMST SMQ8SDF\ H6FjIF D]HA VG]\P G\Pv_Z
VG[ _# s HGZ, VG[ SCSP ) D]HAGF SFDM ;NZC] SR[ZLGF GFIA SFI"5F,S .HG[ZzL wJFZF :Y/
T5F; SZTF\ ખાનગી ;M;FI8LGF Z:TFGF SFDM DGMZ\HGSZGL U|Fg8 C[9/ CFY WZL XSFTF G CMI4 D\H]ZL
VF5L XSFI V[D GYLP H[YL p5ZMST SMQ8SGF H6FJ[, VG]PG\Pv_Z G[ _# GF SFDM ZN કયી નીચે
જણાવ્મા ભુજફના GJF lJSF;,1FL SFDM કયલા અાંગેની જરૂયી મનમભનુવાયની આગની કામયલાશી કયાલલાનુાં તથા
પાલેર ગ્રાન્ટ કયતાાં જ ખચયની યકભ લધુ થળે ત તે લધાયાન ખચય નગયામરકા સ્લબાંડ ભાથી કયલાનુાં ભાંજૂય
કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
લડય
અ.નાં.
કાભની મલગત
કાભન પ્રકાય
એસ્ટીભેઇટની યકભ
નાં.
જનયર વદય : રૂ।.૧૨૨૯૪૮
વુકી તરાલડી ભુખ્મ યસ્તા થી માકુરબાઈના ઘય
૧
૪
ેલયલરક
૧૨૪૮૦૦
વુધી
SCSP રૂ।.૨૨૭૮૮૨/૨

૧

શાંવાફેન યભાય ભાજીવભ્મશ્રી ઘય થી ચાય યસ્તા
ઘડૂચી તાલ વુધી

લયવાદી ગટય

૨૫૧૯૦૦

;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૬૬/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૭૩
મલમ :
SFP;P9PG\P #$$ q Z)v_!vZ_!) YL 0FDZ Z:TF AGFJJFG]\ 8[g0Z 9[S[NFZzL EFlJG Sg:8=SXG
S\5GL4 J0MNZFG]\ D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P;NZC]\ D\H]Z YI[,F EFJMYL GUZ5Fl,SF lJ:TFZDF\ SFDULZL
SZFJ[,P H[G[ ACF, ZFBJF V\U[ H~ZL lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv Z_$ q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA4 J,;F0 GUZ5Fl,SF wJFZF
GFP;ZSFZzLGL U]HZFT dI]lGPOF.GFg; AM0"GF\ 5+ S|DF\S o DOA q I]vZ q !$ D]\ GF6F\5\R q ALHM C%TM
q Z_!)vZ_q !($!Z q TFPo Z*v!!vZ_!) YL J,;F0 GUZ5Fl,SF CN lJ:TFZDF\ H]NF H]NF
:Y/MV[ 0FDZ ZM0 AGFJJFGF SFDM SFP;P9PG\P #&$ q !_v_!vZ_Z_ YL D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P
;NZC] D\H]Z SZ[, SFDM 5{SL S],v_& SFDMGL TF\l+S D\H]ZL D[/JL GUZ5Fl,SF wJFZF
TFPo_#v_ZvZ_Z_ YL H~ZL JCLJ8L D\H]ZL VF5JFDF\ VFJ[, K[P lJX[QFDF\ GLR[ H6FjIF D]HAGF
0FDZ Z:TFVM B]AH BZFA CF,TDF\ CMI4 VG[ ;NZC]\ lJ:TFZGF ZCLXMG[ VJZvHJZ SZJFGL B]AH
D]xS[,LVM 50TL CMI4 ;NZC] lJ:TFZGF ZCLXM wJFZF V+[GL SR[ZLV[ ;NZC] Z:TF AFAT[
VJFZvGJFZ DF{BLS OZLIFNM SZTF\ CMJFYL ;NZC] Z:TFVM TFtSFl,S SZJFGL H~ZLIFT p5l:YT YTF\
VG[ ;NZC] lJ:TFZGF ZCLXMG[ ;C[,F.YL VJZ HJZ Y. XS[ T[JF X]E VFXIYL GLR[ H6FjIF D]HAGF
Z:TFVM SFP;P9PG\P #$$ q TFPo Z)v_!vZ_!) YL 0FDZ Z:TF AGFJJFG]\ 8[g0Z )P((@ p\RF EFJG]\
9[S[NFZzL EFlJG Sg:8=SXG S\5GL4 J0MNZFG]\ D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P;NZC]\ D\H]Z YI[,F EFJMYL
SFDULZL SZFJ[, K[P;NZC]\ V[Hg;L 5F;[YL SZFJ[, SFDULZLG[ ACF, ZFBJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
s!f ALGF GUZ D[.G ZM0YL ZFWFS'Q6 ;M;FI8L4 VA|FDF ~FP54Z#4___qv
sZf VFhFN RMS YL H/N[JL D\lNZ VG[ RMS lJ:TFZ ~FPZZ4)(45__qv
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૬૭/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૭૪
મલમ :
લરવાડ નગયામરકાની ભારીકીની ળીંગ વેન્ટય અને ભાકેટ તથા જભીન યકાણ તયીકે દુકાનના બાડાભાાં લધાય
કયલા જરૂયી નીણયમ થલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
9ZFJPov

આ ભુદ્દા ય ુખ્ત ચચાય કયલાની ફાકી શમ , જે થી આલનાયી ફડયભાાં આ મલમ ય ુખ્ત ચચાય કયલાની

જરૂયી શમ, જે થી શારે આ કાભ ભુરતલી યાખલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય....

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૬૮/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૭૫
મલમ :
GFP;ZSFZzLGL IHSDP IMHGF V\TU"T ;MGF ;lZTF vVA|FDF BFT[ V[4AL4;L40L4 VFJF;
lA<0L\UGF DFl,S TZLS[ VFSFZ6LDF\ GUZ5Fl,SFG]\ GFD NFB, SZJF AFATP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
આ ભુદ્દા ય ુખ્ત ચચાય કયલાની ફાકી શમ , જે થી આલનાયી ફડયભાાં આ મલમ ય ુખ્ત ચચાય કયલાની
જરૂયી શમ, જે થી શારે આ કાભ ભુરતલી યાખલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .

;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૬૯/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૭૬
મલમ :
U]HPdI]lGP OF.PAM0"4UF\WLGUZGF NOTZL C]SD G\PvDOA q SJMMSVY (UDP-88) q
Z_!)vZ_ GP5FP q VF\P DFP ;]P q 5_@ q Z_!) q !_(&$ q TFPo!)v_(vZ_!) YL OF/J[,
U|Fg8DF\YL JPGP5FPGF 0FDZGF Z:TFGF SFDM H[JF\ S[4 D]bI Z:TFYL V1FZWFD GNL TZOGM HTM Z:TM
lJU[Z[ VPG\P ! YL # 4 H6FJ[, S],v_# SFDM ZN SZJFDF\ VFJ[, K[PH[ ;NZC]\ SFD V\U[ H~ZL lG6"I
YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv ZZ* q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA4 U]HPdI]lGPOF.P AM0"4
UF\WLGUZGF NOTZL C]SD G\Pv DOA q SJMMSVY ( UDP-88)Z_!)vZ_ q GP5FP q VF\PDFP
;]Pq 5_@ q Z_!) q!_(&$ q TFPo!)v_(vZ_!) YL J,;F0 GUZ5Fl,SFG[ HGZ, ;NZ C[9/
~FPZ4(#45)4#!*qv SCSP ;NZ C[9/ ~FP *#4!_4___ T[DH TASP ;NZ
~FP(Z4$54___qv V[D D/L S], ~FP$4#)4!$4#!*qv 5]ZFGL U|Fg8 OF/J6L SZJFDF\ VFJ[, K[P H[
VgJI[ J,;F0 GUZ5Fl,SF wJFZF SFP;P9PG\Pv$!# q TFPo !(v!vZ_Z_ T[DH HPAMP9PG\Pv*** q
TFPo Z(v_!vZ_Z_ YL GLR[ H6FjIF D]HAGF _# 0FDZ Z:TFGF SFDM D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P H[GL
lJUT GLR[ D]HA K[P
VPG\P SFDG]\ GFD
SFDGM 5|SFZ
;NZ ZSD
!
D]bI Z:TF YL V1FZWFD GNL TZOGM HTM 0FDZ ZM0
HGZ, !(4Z!4$__qv
Z:TM
Z
D]bI Z:TF YL ,1DLGUZGF GFS[ HTM 0FDZ ZM0
HGZ, !!4)Z4$__qv
Z:TM
#
U|LG5FS" YL ,1DLGUZ ;]WL HTM ZM0
0FDZ ZM0
HGZ, !#4&*4*__qv
S], ZSD ~FP
$#4(!45__qv
p5ZMST H6FJ[, S],v_# SFDM ZN SZJFDF\ VFJ[, K[P ;NZC]\ p5ZMST H6FJ[, SFDM V\U[4 RRF"
lJRFZ6F SZTF\ ઉયક્ટ્ત ૦૩ SFDM અન્લમે વવામટી તયપથી વવામટીના ખાનગી યસ્તા નગયામરકા વુચલે તે
ભુજફ નગયામરકાને વુપ્રત કમેથી વયકાયશ્રીની મજનાભાાં વભાલેળ કયી મનમભનુવાયની દયખાસ્ત કયલાની કામયલાશી
શાથ ધયલાભાાં આલળે અને શારે વદયશુ મજના શેઠ ઉયક્ટ્ત ૦૩ કાભ યદ કયી
નીચે જણાવ્મા ભુજફના GJF
lJSF;,1FL SFDM કયલા અાંગેની જરૂયી મનમભનુવાયની આગની કામયલાશી કયાલલાનુાં તથા પાલેર ગ્રાન્ટ કયતાાં જ
ખચયની યકભ લધુ થળે ત તે લધાયાન ખચય નગયામરકા સ્લબાંડ ભાથી કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
અ.નાં.

લડય નાં.

૧

૫

૨

કાભની મલગત

કાભન પ્રકાય

એસ્ટીભેઇટની યકભ

પ્રબાત ાનના ગલ્રા થી ભૃણાર શમસ્ટર થઈ
ભગયાલાડી ઝન તયપ જત યસ્ત

લયવાદી ગટય

૧૯૫૫૯૦૦

૫

કાડીમા ચાર અને કાડીમા ચારની ાછની
ગટય

લયવાદી ગટય

૫૮૪૦૦૦

૩

૬

લલ્રાની ગરીની મલસ્તાય

લયવાદી ગટય

૧૧૧૮૩૦૦

૪

૬

જદેલી ભાંકદય થી રટવ શમસ્ટર થી રાર સ્કૂર
વુધીન યડ

ડાભય યડ

૮૧૮૮૦૦

કુર યકભ રૂ।.

૪૪૭૭૦૦૦

;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૭૦/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૭૭
મલમ :
J,;F0 GUZ5Fl,SFGF HFC[Z AF\WSFD XFBFDF\ DH]Z SFDNFZ zL UMlJ\NEF. ;FHGEF.GL TFPo
#_v)vZ_Z_ GF ZMHYL :J{rKLS lGJ'TLGL DF\U6L SZTL VFJ[, VZHL V\U[ H~ZL lG6"I YJF
AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv ZZ( q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA4 J,;F0 GUZ5Fl,SFGF HFC[Z
AF\WSFD XFBFDF\ zL UMlJ\NEF. ;FHGEF. DH]Z SFDNFZ TZLS[ OZH AHFJTF VFJ[, K[P T[VMGL TFPo
#_v_)vZ_Z_ GF ZMHGL VZHLDF\ H6FjIF D]HA T[VMGF V\UT SFZ6M;Z V[8,[ S[ XZLZ[ ALDFZL
TYF VXST CMJFYL JWFZ[ GMSZL SZ[ XS[ V[D GYLP H[YL T[VM wJFZF TFPo #!v!ZvZ_Z_ YL
:J{lrKS lGJ'lTGL DF\U6L SZ[, CMI4 ;NZC] VZHLG[ wIFG[ ,. DH]Z SFDNFZ zL UMlJ\NEF.
;FHGEF.GL :J{lrKS lGJ'lTGL VZHL D\H]Z SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૭૧/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૭૮
મલમ :
JPGP5FP CNDF\ VFJ[, KL5JF0 U/GFZFDF\ JZ;FNL 5F6LGM EZFJM YJFYL VJZ HJZ A\W YJFYL
TFSLN[ DM8Z 5\5YL JZ;FNL 5F6LGM :Y/ 5ZYL lGSF, YFI V[D CMI4 H[YL ;NZC]\ SFDULZL SZJF DF8[
J,;F0GF :YFlGS lO<0DFX", V[Hg;Lh4 J,;F0 5F;[YL D0 5\5 ;L\U, O[h s 2HP) Zcc 0FIF
0L,[J8LGL BZLNL T[DH T[G[ OL8L\U SZJF DF8[ H~ZLIFT D]HAGM DF,v;FDFG TFtSFl,S BZLNL SZL
U/GFZFDF\YL EZFI[, JZ;FNL 5F6LGM lGSF, SZJFDF\ VFJ[,P H[G]\ VFJ[, AL, ~FP $54&)Zqv D\H]Z
SZJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv ZZ) q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA4 JPGP5FP CNDF\ VFJ[, KL5JF0
U/GFZFDF\ JZ;FNL 5F6LGM EZFJM YJFYL VJZ HJZ A\W YJFYL TFSLN[ DM8Z 5\5YL JZ;FNL 5F6LGM
:Y/ 5ZYL lGSF, YFI V[D CMI4 H[YL ;NZC]\ SFDULZL SZJF DF8[ J,;F0GF :YFlGS lO<0DFX",
V[Hg;Lh4 J,;F0 5F;[YL D0 5\5 ;L\U, O[h s 2HP) Zcc 0FIF 0L,[J8LGL BZLNL T[DH T[G[ OL8L\U
SZJF DF8[ H~ZLIFT D]HAGM GLR[ H6FjIF 5|DF6[GM DF,v;FDFG TFtSFl,S BZLNL SZL U/GFZFDF\YL
EZFI[, JZ;FNL 5F6LGM lGSF, SZJFDF\ VFJ[,P H[G]\ VFJ[, AL, ~FP $54&)ZqvV\S[ ~FP5L:TF/L;
CHFZ4 K;M AF6]\ 5]ZFG]\ D\H]Z SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
s!f AL, G\PvZ( q TFPo !_v_*vZ_Z_ ~FP #!45__qvD0 5\5 ;L\U, O[h s 2HP).
sZf AL, G\PvZ)q TFPo !_v_*vZ_Z_ ~FP !$4!)Zqv
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૭૨/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૭૯
મલમ :
AF\WSFD ;DLTL 9ZFJ G\Pv !( q TFPo!Zv!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA JM0" G\Pv* lJ:TFZDF\ ZMI
CMl:58, YL XCLNRMS lJ:TFZDF\ #_( DL8Z ,\AF.GL !Zcc 0FIFGL GJL 0=[G[H 5F.5,F.G GF\BJFG]\
VFJ[, SFD[ H~ZL lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.યાજે ળબાઈ યાઠડ
9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv Z$* q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA4 AF\WSFD ;DLTL 9ZFJ
G\Pv !( q TFPo!Zv!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA JM0" G\Pv* lJ:TFZDF\ ZMI CMl:58, YL XCLNRMS
lJ:TFZDF\ #_( DL8Z ,\AF.GL !Zcc 0FIFGL GJL 0=[G[H 5F.5,F.G GF\BJFGL H~ZLIFT CMI4 ;NZC]\
SFDGM BR" ~FP &4!_4&!_qv V\S[ ~FP K ,FB4 NX CHFZ4 K;M NX 5]ZF YJF HFI K[P H[YL ;NZC]
SFDG[ !$ DF\ GF6F\5\R IMHGFDF\ ;DFJ[X SZL4 SFDULZL SZFJJF V\U[GL H~ZL SFI"JFCL SZJFG]\
9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૭૩/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૮૦
મલમ :
AF\WSFD ;DLTL 9ZFJ G\Pv !) q TFPo!Zv!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA ;L8L 5[,[; YL lTY, ZM0
:JUF"zD U,L lJ:TFZDF\ Z)Z DL8Z ,\AF.GL !Zcc 0FIFGL GJL 0=[G[H 5F.5,F.G GF\BJFGF VFJ[,
SFD[ H~ZL lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.યાજૂ બાઈ યાઠડ

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv Z$( q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA4 AF\WSFD ;DLTL 9ZFJ G\Pv !) q
TFPo!Zv!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA ;L8L 5[,[; YL lTY, ZM0 :JUF"zD U,L lJ:TFZDF\ Z)Z DL8Z
,\AF.GL !Zcc 0FIFGL GJL 0=[G[H 5F.5,F.G GF\BJFGL H~ZLIFT CMI4 ;NZC]\ SFDGM BR" ~FP54(#
45&5 qv V\S[ ~FP 5F\R ,FB4 tIF\XL CHFZ4 5F\R;M 5F\;9 5]ZF YJF HFI K[P H[YL ;NZC] SFDG[ !$ DF\
GF6F\5\R IMHGFDF\ ;DFJ[X SZL4 SFDULZL SZFJJF V\U[GL H~ZL SFI"JFCL SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૭૪/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૮૧
મલમ :
J,;F0 GUZ5Fl,SF CN lJ:TFZDF\ 8=FOLS ;D:IFG[ lGJFZJF DF8[ XC[ZGF D]bIDFUM" 5FlS"U V\U[
H~ZL 5L/F TYF ;O[N 58'F 5F0JFGL H~Z CMI T[DH D]bI DFUM" p5Z ZL1FF :8[g0 VG[ 8[1FL :8[g0G] \ :Y/
NXF"JJF DF8[ H~ZL ;F.hGF AM0" TYF V[S DFUL"I TZLS[ HFC[Z SZJFDF\ VFJ[, JGvJ[ H~ZL ;F.hGF
AM0" AGFJJFGL SFDULZL EFlJG Sg:8=SXG4J0MNZF 5F;[YL SZFJJFDF\ VFJ[, H[G[ ACF, ZFBJFG]\
D\H]Z SZJF AFATP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv Z5# q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA4 D[P5M,L; VlW1FSzL4
5M,L; VlW1FSGL SR[ZL4 J,;F0GF 5+ S|DF\S G\PvHLP8=FPXFBF q $5_ q Z_Z_ q TFPo_!v_)vZ_Z_
YL H6FjIF D]HA J,;F0 XC[ZDF\ JFCGMGL ;\bIFDF\ YI[, JWFZM TYF XC[ZGF ;F\S0F Z:TF T[DH
DSFGMGL ULRTFG[ SFZ6[ Z:TFVM p5Z VJFZvGJFZ 8=FOLS HFD YJFGF 5|`GM pN|EJ[ K[P V[JL ZH]VFT
V+[GL SR[ZLV[ SZ[, K[P
p5ZMST AFAT[ J,;F0 GUZ5Fl,SF CN lJ:TFZDF\ 8=FOLS ;D:IFG[ lGJFZJF DF8[ XC[ZGF
D]bIDFUM" 5FlS"U V\U[ H~ZL 5L/F TYF ;O[N 58'F 5F0JFGL H~Z CMI T[DH D]bI DFUM" p5Z ZL1FF :8[g0
VG[ 8[1FL :8[g0G]\ :Y/ NXF"JJF DF8[ H~ZL ;F.hGF AM0" TYF V[S DFUL"I TZLS[ HFC[Z SZJFDF\ VFJ[,
JGvJ[ H~ZL ;F.hGF AM0" AGFJJFGL H~ZLIFT CMI4 ;NZC] TDFD SFDULZL SZJF DF8[GM YGFZ
;W/M BR" D\H]Z SZL4 SZJFDF\ VFJ[, SFDULZL EFlJG Sg:8=SXG4J0MNZF 5F;[YL SZFJJFDF\ VFJ[, K[P
;NZC]\ SZFJ[, SFDULZLG[ ACF, ZFBJFG]\ D\H]Z SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૭૫/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૮૨
મલમ :
HL<,F VFIMHG4J,;F0 5+S|DF\SG\PvVHGqJPD\qlJJ[SFlWGq&Z#v&Z5 q Z_!)vZ_ q TFPo
!)v_(vZ_!) YL JPGP5FP CNDF\ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ AMZL\U AGFJJFGF SFD[ ART YI[, U|Fg8DF\YL
GJF lJSF;,1FL SFDM SZJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv Z5$ q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA4 HL<,F VFIMHG4J,;F0
5+S|DF\S G\Pv VFIMHG q ;\PD q lJP VFIMP NZBF:T q Z_!( q (*(v((( q TFPoZ)v!ZvZ_!( YL
VFJ[, 5+DF\ H6FjIF D]HA lJS[gN=LT HL<,F VFIMHG SFI"SD
| JQF" o Z_!)vZ_ GF JQF"DF\ ~FPZ5P__
,FBGF SFDMG]\ VFIMHG SZJFG]\ H6FJ[, K[P ;NZ U|Fg8 VgJI[ lH<,F VFIMHG4 J,;F05+ S|DF\S G\Pv
VHG q JPD\ q lJJ[SFlWG q &Z# v &Z5 q Z_!)vZ_ q TFPo !)v_(vZ_!) J,;F0 GUZ5Fl,SF
CNDF\ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ AMZL\U AGFJJFGF SFDGL H~ZL ;{wWF\lTS D\H]ZL D[/J[, K[P ;NZ SFDULZL
SZJFGF SFD[ VMG,F.G 8[g0Z SZL 8[g0Z s VF.P0LP G\Pv #*)))!f D\UFJJFDF\ VFJTF D]NT NZdIFG
S],v_ZsA[f 8[g0ZM VFJ[,F K[P;NZC]\ VFJ[, 8[g0Z 0MSI]D[g8 TFPo Z!v!ZvZ_!) GF ZMH RLO
VMOL;ZzL4 D[P5|D]BzL4 T[DH R[ZD[GzL4 SFZMAFZL ;lDlT ~A~ B]<,F SZJFDF\ VFJ[,4 VG[
VMG,F.G 8[g0Z TFPoZ#v!ZvZ_!) GF ZMH B]<,F SZJFDF\ VFJ[,4 ;NZC] B]<,F SZJFDF\ VFJ[,
8[g0ZMG]\ T],GFtDS 5+S HMTF\ V[S\NZ[ 9[S[NFZzL EZTS]DFZ V[PVM0[NZF4 J,;F0G]\ 8[g0Z V[:8LD[8[0
SM:8 ~FP!#4_545*$qv SZTF\ ))P__@ p\RF EFJYL VFJ[, K[P H[YL p\RF EFJ D]HA
~FPZ54)(4_)ZPZ&qv 5]ZFG]\ 8[g0Z VFJ[, K[P
;NZC]\ VFJ[, EFJM B]AH p\RF VFJ[, K[PH[YL ;NZC] SFD ZN SZL નીચે જણાવ્મા ભુજફના GJF
lJSF;,1FL SFDM કયલા અાંગેની જરૂયી મનમભનુવાયની આગની કામયલાશી કયાલલાનુાં તથા પાલેર ગ્રાન્ટ કયતાાં જ
ખચયની યકભ લધુ થળે ત તે લધાયાન ખચય નગયામરકા સ્લબાંડ ભાથી કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
અ.નાં.
૧

લડય નાં.

કાભની મલગત

કાભન પ્રકાય

એસ્ટીભેઇટની યકભ

૧૧

લામરમા પમમા પગાબાઈના ઘય થી નગાબાઈના ઘય
વુધી તથા બીખાબાઈના ઘય થી યાભબાઈના ઘય
વુધી

લયવાદી ગટય

૧૫૯૩૪૦૦

કુર યકભ રૂ।.

૧૫૯૩૪૦૦

;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૭૬/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૮૩
મલમ :
J,;F0 GUZ5Fl,SF lJ:TFZDF\ H]NF H]NF lJ:TFZMDF\ 0FDZZM0 D[PEFlJG Sg:8=SXG SF]\ J0MNZFV[
AGFJ[, K[P J,;F0 XC[ZDF\ H]NF H]NF :Y/ p5Z V\NFH[ #_ H[8,F Z:TFGL SFDULZL A\G[ 8[g0ZDF\
H6FjIF D]HA SZFJJFDF\ VFJ[, K[P H[ Z:TFVMG[ ,FU] ZM0 TYF JW] 5CM/F.DF\ TYF ,\AF. Z:TF[
BMNLG[ GJM Z:TFGL SFDULZL 5[8[ V\NFH[ ~FP5(&5(!5qv JWFZFGL SFDULZL EFlJG Sg:8=SXG
SF]\PJ0MNZFV[ SZ[,PH[G]\ R]SJ6]\ SZJFG]\ D\H]Z SZJF V\U[ H~ZL lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv Z5* q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA4 D[P EFlJG Sg:8=SXG S\5GL
J0MNZFGL TFPo _$ q !_ qZ_Z_ GL VZHL GUZ5Fl,SF VFJS G\PZ(_& q TFPo _(v!_vZ_Z_ GL
VZHL V+[GL XFBFG[ D/[, K[P ;NZC]\ 9[S[NFZzLV[ GUZ5Fl,SF CN lJ:TFZDF\ H]NF H]NF :Y/MV[
GFDNFZ ;ZSFZzLGL !$ DF\ GF6F5\R sZ_!(v!) f GL IMHGF C[9/ 0FDZ Z:TF AGFJJFGF SFDM
SZJFDF\ VFJ[, K[P ;NZC]\ SFDMGF 8[g0Z VF.P0LPG\P #$_5$5 TYF 8[g0Z VF.P 0LP G\P #$_55& YL
D\H]Z YI[, 8[g0Z D]HA ;NZC] V[Hg;LV[ 0FDZ ZM0GF SFDM SZJFDF\ VFJ[, K[P
lJX[QFDF\ J,;F0 XC[ZDF\ H]NF H]NF :Y/MV[ V\NFH[ #_ H[8,F\ Z:TFGL SFDULZL A\G[ 8[g0Z
VF.P0LPDF\ H6FjIF D]HA ;NZC] V[Hg;L 5F;[YL 0FDZ Z:TF AGFJJFGL SFDULZL SZFJJFDF\ VFJ[,
K[P H[ T[ :Y/MV[ 0FDZ Z:TF AGFJJFGL SFDULZL NZdIFG ;NZC] lJ:TFZGF ZCLXM T[DH
;eIzLVMGL ZH]VFTMG[ wIFGDF\ ,.D\H]Z Z:TFG[ ,FU] ZM0 T[DH ,\AF. TYF 5CM/F.DF\ T[DH H]GM
Z:TM BMNL GJM Z:TM s JM, 8] JM,f AGFJJFGF SFDULZL 5[8[ V\NFH[ ~FP5(4&54(!5qv GL JWFZFGL
SFDULZL V[Hg;L wJFZF SZJFDF\ VFJ[, K[P ;NZC] V[Hg;L wJFZF GUZ5Fl,SFGF lGIT SZJFDF\ VFJ[,
8[g0Z :5[XLOLS[XG D]HA H[ T[ :Y/ p5Z SFDULZL 5}6" SZJFDF\ VFJ[, K[P;NZC] V[Hg;L wJFZF :Y/
p5Z SZ[, SFDULZL ~FP !4((4!Z4___qv H[8,L ZSDGL SFDULZL 5}6" SZ[, K[P H[ VgJI[
GUZ5Fl,SF wJFZF D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, ZSD ~FP!4Z)4$&4!(5qv5]ZFG]\ R]SJ6]\ V[Hg;LG[ SZJFDF\
VFJ[, K[P H[ VgJI[ :Y/ p5Z H[ T[ 5|SFZGL JWFZFGL SFDULZL :Y/ l:YTLG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\
VFJ[, K[P TM SZ[, JWFZFGL SFDULZLG[ ACF, ZFBL ;NZC] JWFZFGL SFDULZLGM BR"
~FP5(4&54(!5qv5]ZFGM D\H]Z SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[K[P
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૭૭/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૮૪
મલમ :
SMZMGF sCOVID-19f J{l`JS DCFDFZLGF S5ZF ;DIDF\ J,;F0 TYF T[GL VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\
ZC[TF ZMHUFZL VY[" VFJ[, VG[ 5FKF OZL G XS[, CMI V[JF ,FEFYL"VMG[ ,MS0FpGGF SFZ6[ DH]ZL G
D/TF 5MTFGF JTG HJF DF8[GL jIJ:YF T[DH H[DGF HDJF DF8[ CM8, ;F\. lSZ6DF\YL O]0 5[S[8GL
jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[,P H[ V\U[GF VFJ[, H]NF H]NF AL,MG]\ R]SJ6]\ SZJF V\U[ H~ZL lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv Z5( q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA4 CF, SMZMGF sCOVID-19f J{l`JS
DCFDFZLGF S5ZF ;DIDF\ J,;F0 TYF T[GL VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\ ZC[TF ZMHUFZL VY[" VFJ[, VG[
5FKF OZL G XS[, CMI V[JF ,FEFYL"VMG[ ,MS0FpGGF SFZ6[ DH]ZL G D/TF 5MTFGF JTG HJF DF8[GL
jIJ:YF V+[GL SR[ZL wJFZF SZJFDF\ VFJL CTL H[DGF HDJF DF8[ CM8, ;F. lSZ6DF\YL O]0 5[S[8GL
jIJ:YF SZJFDF\ VFJL CTL H[ V\U[GF GLR[ H6FjIF 5|DF6[GF VFJ[, CM8, ;F\. lSZ64:8[XGZM04
J,;F0GF H]NF H]NF AL,MG]\ R]SJ6]\ SZJF V\U[GL H~ZL VFU/GL SFI"JFCL SZJFG]\ D\H]Z SZJFG]\
9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
VPG\P VFJS G\AZ q TFZLBP
AL,GL ZSD
!
$Z! q Zv&vZ___
!*45__v
Z
$!( q Zv&vZ___
*___v
#
$ZZq Zv&vZ___
Z$45__v
$
$Z_ q Zv&vZ___
!*45__v
5
$!& q Zv&vZ___
Z$45__v
&
$!) q Zv&vZ___
!Z4&__v
*
$!* q Zv&vZ___
*4___v
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૭૮/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૮૫
મલમ :
મલમ : લરવાડ નગયામરકા શદભાાં લરવાડ ળશેય, અબ્રાભા ઝન અને ભગયાલાડી ઝન મલસ્તાયભાાં
નલા સ્રીટ રાઇટ ર, ઓપલામય તેભજ નલા ભીટય ભુકલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

ઠયાલ :

પામય એન્ડ રાઇટ કભીટી ઠયાલ નાં

– ૦૬ તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૮ ની બરાભણ

ભુજફ, લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયના ળશેયીજન તથા વભ્મશ્રીઓની સ્રીટ રાઇટ અાંગેની
પયીમાદના મનકાર વાંદબેની યજૂ આત અાંગે નલા ર , ઓપ લામય તથા નલા ભીટય ભુકલા ફાફતે
વદય કાભગીયી કયલા અાંગે ઇંચા.રાઇટ ઇન્સ્ેકટય તથા અબ્રાભા/ભગયાલાડીના આલેર યીટય ભુજફ
આગની કામયલાશી અથે વયકાયશ્રીની ગ્રાાંટ શેઠ આલયી રઈ મનમભનુવાયની જરૂયી મગ્મ કામયલાશી
કયલાનુાં નક્ટ્કી કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
સ્રીટ રાઇટ ર
અ.નાં. લડય મલસ્તાય
રની
નાંફય
વાંખ્મા
૧
૦૧ કાાંમતની ચાર લાા મલસ્તાયભાાં
૦૧
૨
૦૧ નલી ચાર, ઢીતભય ળેયી મલસ્તાયભાાં
૦૧
૩

૦૧

યાખડીમા તાલ, આાંગણલાડીની વાભે, જરેફીકૂલા મલસ્તાયભાાં

૦૧

૪

૦૧

ભશાદેલ ભાંકદય, દેયાપમમા મલસ્તાયભાાં

૦૧

૫
૬

૦૧
૦૧

દુલ્રબ બગતના ભાંકદય ાવેના મલસ્તાયભાાં
ખડકી બાગડા, જાશેય જાાંજયા વાભેના મલસ્તાયભાાં

૦૧
૦૧

૭

૦૧

ખડકી બાગડા, દાજીબાઈ પ્રજામતના ઘય ાવેના મલસ્તાયભાાં

૦૧

૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩

૦૧
૦૬
૦૬
૦૬
૦૬
૧૦

નાના ાયવીલાડ ગેયેજ વાભેના મલસ્તાયભાાં
નાના તાઈલાડ નવયયી ાવેના મલસ્તાયભાાં
નાના તાઈલાડ રામબ્રેયી મલસ્તાયભાાં
નયેળ બાંગાય ગડાઉન ાવેના મલસ્તાયભાાં
ભટી ભશેતલાડ મનયાંજન બ્ટના ઘય ાવેના મલસ્તાયભાાં
બયતબાઈ આશીય લા મલસ્તાય, તાાલાડ મલસ્તાયભાાં

૦૧
૦૧
૦૨
૦૧
૦૧
૧૦

૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮

૧૦
૧૦
૧૦
૧૦
૧૦

દેયા પમમા મલસ્તાયભાાં
વુધાનગય કાદયબાઈના ઘય ાવેન મલસ્તાય
લામરમા પમમા મલસ્તાયભાાં
નલી નગયી મલસ્તાયભાાં
ફીરીમા પમમા મલસ્તાયભાાં

૦૮
૦૩
૦૮
૦૫
૦૬

૧૯

૧૦

લાલ પમમા જાલેદબાઈના ઘય ાવે તથા યાભદેલીય
ટેકયાલાા મલસ્તાયભાાં
તુરવીલન યાભરારાના ઘય ાવેના મલસ્તાયભાાં
યાજન નગય મલસ્તાયભાાં
રક ળેડની વાભે ઝયણાાકયની ફાજુ ના મલસ્તાયભાાં
યાધાકૃષ્ણ વવામટી મલસ્તાયભાાં

૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪

૧૦
૧૦
૧૦
૧૦
૧૦

૨૫
૨૬

૧૦
૧૦

ગકુરધાભ મલસ્તાયભાાં

૨૭
૨૮

૧૦
૧૦

ઠાકયબાઈ ાકય મલસ્તાયભાાં

૨૯
૩૦
૩૧
૩૨
૩૩
૩૪
૩૫

૧૦
૧૦
૧૦
૧૦
૧૦
૧૦
૦૯

છે લ્રીલાડી મલસ્તાયભાાં
તડકેશ્લય મલસ્તાયભાાં
ફીરીમા મલસ્તાયભાાં
ફીના નગય મલસ્તાયભાાં
ુમનત પ્રટ મલસ્તાયભાાં
તડકેશ્લય વવામટીભાાં

ભમણફાગ, ૧-૨-૩ મલસ્તાયભાાં
કરવી પમમા, ફીનાનગય મલસ્તાયભાાં
વના પ્રટ, વનાનગય મલસ્તાયભાાં

દડીંગ્મા, આભરી ાવેના મલસ્તાયભાાં

૩૬
૦૯ આય.ી.એપ. કૂલા ાવેના મલસ્તાયભાાં
૩૭
૦૯ મભળન કરની વુથાયચાર મલસ્તાયભાાં
ઓપલામય
અ.નાં. મલસ્તાય

૧
૨

લામરમા રૂ ની રેકટયી થી કાકયાળેયી નેળનર શાઇલે વુધી
લાલ પમમા, નલીનગયી, તાાલાડ, નામકીલાડ મલસ્તાયભાાં

૩
લારીમા પમમા મલસ્તાયભાાં
સ્રીટ રાઇટ ભીટય
અ.નાં. મલસ્તાય
૧
૨
૩

ફીરીમા પમમા મલસ્તાયભાાં
લાલ પમમા મલસ્તાયભાાં
ધયભુય યડ, ભેરડીભાતાના ભાંકદય મલસ્તાયભાાં

, તેભજ

૧૧
૦૧
૦૬
૦૫
૦૬
૦૮
૦૫
૧૦
૦૪
૦૫
૦૫
૦૩
૦૮
૦૧
૦૨
૦૧
૦૧
૦૧
૦૧
ઓપ
લામય
(ભીટયભાાં)
૬૮૦
૭૦૦
૧૮૦

સ્રીટ રાઇટ
ભીટય
૦૧
૦૧
૦૧
વ.ભ.ભાંજૂય....

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૭૯/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૮૬
મલમ :
J,;F0 GUZ5Fl,SFGM ;G[PZ_Z_vZ_Z!GM TFPo_! q _$ qZ_Z_ YL TFPo #_q_&qZ_Z_ ;]WLGM
+LvDFl;S lC;FA TYF ;G[PZ_Z_vZ_Z!GM TFPo_! q _$ qZ_Z_ YL TFPo #_q_)qZ_Z_ ;]WLGM
KvDFl;S lC;FA D\H]Z SZJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv Z5) q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA4 J,;F0 GUZ5Fl,SFGM
;G[PZ_Z_vZ_Z!GM TFPo_!q _$ qZ_Z_ YL TFPo#_q_&qZ_Z_ ;]WLGM +LvDFl;S lC;FA TYF
;G[PZ_Z_vZ_Z!GM TFPo_! q _$ qZ_Z_ YL TFPo #_q_)qZ_Z_ ;]WLGM KvDFl;S lC;FA વુધાયા
લધાયા વમશત D\H]Z SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૮૦/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૮૭
મલમ :
JFlZU'C XFBFDF\ JF<JD[G TZLS[ ZMHDNFZ 5UFZNFZ TZLS[ OZH AHFJTF\ SD"RFZL DUGEF.
BF,5EF. 58[,G[ VF{WMULS V[S8 D]HA U|[HI].8L R]SJJF AFATG]\ VFJ[, SFD D\H]Z SZJF V\U[ H~ZL
lG6"I YJF AFATPP
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર

9ZFJPov
SFP;P9PG\Pv Z&_ q TFPo!)v!_vZ_Z_ GL E,FD6 D]HA4 J,;F0 GUZ5Fl,SFv J,;F0GF
JFlZU'C XFBFDF\ JF<JD[G TZLS[ ZMHDNFZ 5UFZNFZ TZLS[ OZH AHFJTF\ SD"RFZL DUGEF.
BF,5EF. 58[,4 TFPo #!v_(vZ_Z_ GF ZMH lGJ'tT YI[, CTF4 T[VMGL C\UFDL SD"RFZL TZLS[GL
GMSZLGM S], ;DIUF/M #* JQF" s DCtTD ## JQF" f YFI K[P H[ CSLST wIFG[ ,. T[VMG[ ;NZC] V[S8
D]HA GLR[ H6FjIF 5|DF6[GL U|[HI].8L R]SJJF V\U[GL H~ZL મનમભનુવાયની SFI"JFCL SZJFG]\ D\H]Z
SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
v N{lGS J[TG ~FP ##ZP5_
v U|[HI].8LGL ZSD ~FP ##ZP5_ 2!52## = ~FP!4&$45((qv
;PDPD\H]ZPP

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૮૧/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૮૮
મલમ :
ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ-૧૯૬૩ની કરભ ૫૧(૩) ભુજફના કાભ ભાટે વભ્મશ્રી
મનતેળબાઈ ભશાદેલબાઈ લળી અને વભ્મશ્રી ભશેફૂફ(ઝાકીય) ગુરળેયખાન ઠાણની ૫૧(૩)
શેઠની દયખાસ્ત ફાફત.(તા.૦૨-૦૫-૨૦૨૦ ની અયજીભાાં જણાવ્મા ભુજફ મભરકત લેયાભાાં
યાશત ફાફત)
દ.ભુ. મનતેળબાઈ ભશાદેલબાઈ લળી
ટે.આ.ગુરળેયખાન ઠાણ

ઠયાલ : લરવાડ નગયામરકા દય લેજૂનભાવભાાં કુર લેયાભાાં ૧૦% યાશત આેર છે .
કમલડ-૧૯ની લૈમશ્લક ભશાભાયીભાાં વભ્મશ્રી મનતેળબાઈ ભશાદેલબાઈ લળી તથા વભ્મશ્રી
ગુરળેયખાન ઠાણની ૫૧(૩)ની યજુ આત ફાફતે ચચાયભાાં કયલાભાાં આલેર કે આ ફાફતે
વયકાયશ્રીન આદેળ નુાં ારન કયલાભાાં આલેર છે . જે થી વદય ફાફત નીમતમલમક શમ

,

વયકાયશ્રીની વૂચનાન અભર થમેર છે .
કમલડ-૧૯ ના કાયણે ઉમસ્થત થમેર કયમસ્થમતને ધમાનભાાં રઈ વયકાયશ્રી રાયા લામણજમ
એકભને ટેક્ષભાાં યાશત આલાન કયત્ર જાશેય કયલાભાાં આલેર છે . તેન રાબ વદય મભરકત
ધાયકએ રીધેર છે . વયકાયશ્રીના આદેળનુાં ારન કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૮૨/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૮૯
મલમ :
ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ-૧૯૬૩ની કરભ ૫૧(૩) ભુજફના કાભ ભાટે વભ્મશ્રી
ગીયીળબાઈ દેવાઇની ૫૧(૩) શેઠની દયખાસ્ત ફાફત. (તા.૦૯-૦૫-૨૦૨૦ ની અયજીભાાં
જણાવ્મા ભુજફ મભરકત લેયાભાાં યાશત ફાફત)
દ.ભુ. ગીયીળ દેવાઇ
ટે.આ.ભશેફુફ ગુરળેયખાન ઠાણ
ઠયાલ : વદયશુ કાભ વાભાન્મ વબાભાાં નક્ટ્કી થમા ભુજફ બાંગાય પ્રકયણભાાં નગયામરકાના
ભુખ્મ ઇજનેયશ્રી મશતેબાઈ ી.ટેર દ્લાયા FIR પડાલલા ભાટે મનભણૂક કયલાભાાં આલે છે . તેથી
તેભણે FIR કયલાની યશે છે . અને બાંગાય પ્રકાયભાાં જે તે કવુયલાય વાભે ખાતાકીમ તાવ કયલા
ભાભરતદાય કક્ષાના અથલા વક્ષભ અમધકૃત અમધકાયીની મનભણૂક કયી કામદેવયના ગરાાં બયલા ભાટે
વલાયનુભતે ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય...

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૮૩/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૯૦
મલમ :
ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ-૧૯૬૩ની કરભ ૫૧(૩) ભુજફના કાભ ભાટે વભ્મશ્રી
ઉજે ળકુભાય આઈ. ટેરની ૫૧(૩) શેઠની દયખાસ્ત ફાફત.(તા.૨૦-૦૭-૨૦૨૦ ની અયજીભાાં
જણાવ્મા ભુજફ નલા ળીંગ વેન્ટય સ્રભ લટય ડ્રેનેજ, પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજના ફાફત)
દ.ભુ. ઉજે ળકુભાય ઈશ્લયરાર ટેર
ટે.આ.મળે ભારી
ઠયાલ : લરવાડ નગયામરકાના મશવાફી ળાખાભાાં ફજે ટ લય ૨૦૧૮-૧૯

, ૨૦૧૯-૨૦

અને ૨૦૨૦-૨૧ ભાાં સ્રભલટય ડ્રેનેજ ભાશે ભાાં નલા ળીંગ વેન્ટયન ખચય કયેર એલુાં દળાયલલાભાાં
આલેર શતુ.ાં આ ફાફતે ચચાય કયતાાં એકાઉન્ટ ઓકપવય દ્લાયા જલાફ આપ્મ , વદયશુ ખચય કેીટર
ખચયના શેડભાાં નલા ળીંગ વેન્ટયન ખચય દળાયલલાભાાં આલેર શત. અને કેીટર ખચય ડ્રેનેજ
ાઇરાઇનની જગ્માએ ાંીંગ સ્ટેળન ભળીનયીભાાં ળયતચુક થી દળાયલલાભાાં આલેર શત. આ
ફાફતે એકાઉન્ટ ઓકપવયને બમલમભાાં આ અાંગે ચકવાઇથી કાભગીયી કયલા ધમાન દયલાભાાં આવ્મુાં.
પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજના ફાફતે આલાવ ભાટે અયજદાયે અયજી કયેર અને જે અયજદાય
શક્ટ્કદાય છે તેભણે જ આલાવ આલા જ કઈ ગેયયીમત થમેર શમ ત તાવ કયી આ ફાફતે
ઇજનેયશ્રી ને કયટય તૈમાય કયી આગાભી જનયર ફડયભાાં યજુ કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આવ્મુાં.
વ.ભ.ભાંજુય...

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૮૪/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૯૧
મલમ :
ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ-૧૯૬૩ની કરભ ૫૧(૩) ભુજફના કાભ ભાટે વભ્મશ્રી મળેબાઈ
જે . ભારીની ૫૧(૩) શેઠની દયખાસ્ત ફાફત.(તા.૨૦-૦૭-૨૦૨૦ ની અયજીભાાં જણાવ્મા
ભુજફ ધફીતાલ, નાની ભશેતલાડ મલસ્તાયભાાં ાણી ભાટે ફુસ્ટય વ્મલસ્થા ફાફત)
દ.ભુ. મળે જે .ભારી
ટે.આ.ઉજે ળબાઈ ટેર
ઠયાલ : લરવાડ નગયામરકા મલસ્તાયભાાં ીલાના ાણી ભાટે ૂયતુાં પ્રેળય ભી યશે તે ભાટે
ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ ૧૯૬૩ની કરભ ૫૧(૩) ભુજફ વભ્મશ્રી મળેબાઈ જે . ભારીએ
અયજીની યજૂ આત કયેર જે ફાફતે ચચાયભાાં આ કાભે ઇજનેયશ્રી લટયલકયવ રાયા શકીકતરક્ષી
મલગતલાય અશેલાર તૈમાય કયી આગાભી જનયર ફડયભાાં યજુ કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આવ્મુાં.
વ.ભ.ભાંજુય...

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૮૫/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૯૨
મલમ :
ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ-૧૯૬૩ની કરભ ૫૧(૩) ભુજફના કાભ ભાટે વભ્મશ્રી
યાજે ળબાઈ ભાંગુબાઈ ટેરની ૫૧(૩) શેઠની દયખાસ્ત ફાફત.
(તા.૨૦-૦૭-૨૦૨૦ ની અયજીભાાં જણાવ્મા ભુજફ ીલાના ાણીની રાઇન ફાફત.)
દ.ભુ. યાજે ળબાઈ ભાંગુબાઈ ટેર
ટે.આ.ઉલયળીફેન ટેર
ઠયાલ : લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ-૧૯૬૩ની
કરભ ૫૧(૩) ભુજફના કાભ ભાટે વભ્મશ્રી યાજે ળબાઈ ભાંગુબાઈ ટેરની અયજી ફાફતે ઇજનેયશ્રી
લટય લકયવ ળાખા રાયા શકીકતરક્ષી મલગતલાય અશેલાર તૈમાય કયી આગાભી જનયર ફડયભાાં યજુ
કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આવ્મુાં.
વ.ભ.ભાંજુય...

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૮૬/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૯૩
મલમ :
ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ-૧૯૬૩ની કરભ ૫૧(૩) ભુજફના કાભ ભાટે વભ્મશ્રી
યાજે ળબાઈ ભાંગુબાઈ ટેરની ૫૧(૩) શેઠની દયખાસ્ત ફાફત.
(તા.૨૦-૦૭-૨૦૨૦ ની અયજીભાાં જણાવ્મા ભુજફ ધયભુયયડ ઉય ફૂટાથ અને વાઇકર રેક
ફાફત)
દ.ભુ. યાજે ળબાઈ ભાંગુબાઈ ટેર
ટે.આ.ઉલયળીફેન ટેર
ઠયાલ : લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ-૧૯૬૩ની
કરભ ૫૧(૩) ભુજફના કાભ ભાટે વભ્મશ્રી યાજે ળબાઈ ભાંગુબાઈ ટેરની અયજી ફાફતે ઇજનેયશ્રી
.લ.ડી. ળાખા, ઇજનેયશ્રી અભૃત મજના અને એકાઉન્ટવ ઓકપવય ને યજુ કયેર દયખાસ્ત અન્લમે
શકીકતરક્ષી મલગતલાય અશેલાર તૈમાય કયી આગાભી જનયર ફડયભાાં યજુ કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે
છે .
વ.ભ.ભાંજુય...

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૮૭/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૯૪
મલમ :
ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ-૧૯૬૩ની કરભ ૫૧(૩) ભુજફના કાભ ભાટે વભ્મશ્રી ઉલયળી
આય. ટેરની ૫૧(૩) શેઠની દયખાસ્ત ફાફત.
(તા.૨૦-૦૭-૨૦૨૦ ની અયજીભાાં જણાવ્મા ભુજફ આલાવ મજનાના કાભ ફાફત.)
દ.ભુ. યાજે ળબાઈ ભાંગુબાઈ ટેર
ટે.આ.ઉલયળીફેન ટેર
ઠયાલ : લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ-૧૯૬૩ની
કરભ ૫૧(૩) શેઠની દયખાસ્ત તા.૨૦-૦૭-૨૦૨૦ ના યજ આલેર છે . જે ફાફતે વાભાન્મ
વબાભાાં ચચાયભાાં નક્ટ્કી કયલાભાાં આવ્મુાં કે ઇજનેયશ્રી આલાવ મજનાને આ ફાફતે યજુ કયેર
દયખાસ્ત અન્લમે શકીકતરક્ષી મલગતલાય અશેલાર તૈમાય કયી આગાભી જનયર ફડયભાાં યજુ કયલાનુાં
ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય...

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૮૮/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૯૫
મલમ :
ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ-૧૯૬૩ની કરભ ૫૧(૩) ભુજફના કાભ ભાટે વભ્મશ્રી વનરફેન
કે. ટેરની ૫૧(૩) શેઠની દયખાસ્ત ફાફત.
તા.૨૦-૦૭-૨૦૨૦ ની અયજીભાાં જણાવ્મા ભુજફ EESL કાંની રાઇટ ફાફત.
દ.ભુ. વનરફેન કે.ટેર
ટે.આ.ઉલયળીફેન ટેર
ઠયાલ : લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ-૧૯૬૩ની
કરભ ૫૧(૩) શેઠની દયખાસ્તની યજૂ આત ફાફતે (૧) ઇજનેયશ્રી .લ.ડી. (રાઇટ ળાખા) (૨)
એકાઉન્ટવ ઓકપવય (મશવાફી ળાખા) ને યજુ કયેર દયખાસ્ત અન્લમે શકીકતરક્ષી મલગતલાય
અશેલાર તૈમાય કયી આગાભી જનયર ફડયભાાં યજુ કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય...

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૮૯/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
કા.નાં. – ૯૬
મલમ : ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ-૧૯૬૩ની કરભ ૫૧(૩) શેઠની દયખાસ્ત ફાફત.
દયખાસ્ત ભૂકનાય : ભશેફુફ (ઝાકકય) ગુરળેયખાન ઠાણ
ટેક આનાય : મનતેળબાઈ એભ.લળી
ઠયાલ :
તા.૦૮-૦૯-૨૦૨૦ ની અયજી ફાફત, લરવાડ નગયામરકા ચાય વભ્મશ્રીઓ
(૧) યાજે ળ ભાંગુબાઈ ટેર,
(૨) ઉજે ળ આઈ. ટેર,
(૩) મળે જે . ભારી,
(૪) પ્રમલણ ી. બાનુળારી
વદય જણાલેર વભ્મ વાભે કરભ-૩૭ શેઠની કામયલાશી ચારી યશેર છે . આ ફાફતે
વભ્મશ્રી ભશેફુફ (ઝાકકય) ગુરળેયખાન ઠાણની ધી ગુજયાત તમુમનમવરીટી એક્ટ્ટની કરભ૫૧(૩) શેઠની દયખાસ્ત કયતી અયજી તા.૦૮-૦૯-૨૦૨૦ ના યજ આલેર શતી. જે દયખાસ્તને
ટેક વભ્મશ્રી મનતેળબાઈ એભ.લળી એ આેર છે . કરભ-૩૭ શેઠની કામયલાશી અટકાલલા ફાફતે
તા.૨૯-૦૧-૨૦૧૯ ની વાભાન્મ વબાના કદલવે ઇરેકરીવીટી/ાલય વપ્રામ ફાંધ થલાથી વબાભાાં
ાછ ફેઠેરા વભ્મની યજૂ આત ડામસ્થ વુધી શચી ળમક્ટ્ત ન શતી. જે થી વભ્મશ્રીઓએ તેઓની
યજૂ આત કયલાની શલાથી ડામસ્થ વુધી જલાની જરૂયીમાત જણાતા ડામસ્થ વુધી વભ્મશ્રીઓ
તેઓની યજૂ આત કયલા ભાટે ગમેર શતા. વભ્મશ્રીઓ ણ પ્રજાના ચૂાંટામેરા પ્રમતમનમધઓ શમ

,

પ્રજાના પ્રશ્નની યજૂ આત કયલાની શમ છે . તે ભુજફ વદય ચાય વભ્મશ્રીઓએ તેઓની યજૂ આત
કયેર છે . તેઓન એલ કઈ ખયાફ ફદ ઇયાદ વબાભાાં ખરેર શચાડલાન ન શત. વોન વાથ
વોન મલકાવ વોએ વાથે ભીને કયલાન શમ છે . એલુાં ભાંતવ્મ તેઓ ધયાલતા આલેર છે .
તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦ ના યજની વભગ્રવબાભાાં વભ્મશ્રીઓએ ણ આ ફાફતની નોંધ રઈ
કરભ-૩૭ શેઠ ચારતી કામયલાશી ડતી ભુકલા વદય વબા વલાયનુભતે મલનમ્રબાલે ભાનનીમ કમભશ્નય
વાશેફશ્રી, નગયામરકાઓને યજૂ આત કયલાનુાં ઠયાલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય...

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૯૦/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
લ.કા.નાં. – ૦૧
મલમ :
લરવાડ નગયામરકા શસ્તકના ડીઝર-ડી લટયીંગ ાં વેટ યીેયીંગ ભાટે જરૂયી ભાર-વભાન ખયીદ
કયલાભાાં કાભ ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ : કા.વ

.ઠ.નાં.૮૨ તા.૧૮-૦૭-૨૦૨૦ની બરાભણ ભુજફ લરવાડ નગયામરકા -ડી

લટયીંગ ાં વેટ યીેય કયી સ્ટે ટુ ઝીળનભાાં યાખલા ભાટે નાભદાય વયકાયશ્રી તયપથી વુચના ભેર
છે . શારે ચભાવાની વીઝનભાાં યજ ળશેયભાાં નીચાણલાા મલસ્તાયભાાં ાણી બયાલલાના ફનાલ
ફનતા શમ છે . જે ન વત્લયે મનકાર કયલાન થત શમ , કાભની અગત્મતાને રઈને લરવાડ સ્થામનક
કપલ્ડ ભાળયર એજન્વી, સ્ટેકડમભ યડ, લરવાડના બાલત્રક અત્રેની કચેયીએ ભેર છે . ત તે અાંગેનુાં
ખચય રૂ।.૬૩,૯૭૫/- જનયર ફડયની ભાંજુયતની અેક્ષાએ ભાંજૂય કયી કપલ્ડભાળયર એજન્વી, લરવાડ
ાવેથી ખયીદ કયલાભાાં આલેર, જે ના આલેર મફર ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય...

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૯૧/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
લ.કા.નાં. – ૦૨
મલમ :
લરવાડ મલસ્તાય મલકાવ વત્તાભાંડની ભુવદ્દારૂ તૃમતમ ુનયાલર્મતત મલકાવ મજનાને વયકાયશ્રીની
ભાંજૂયી અથે ગુજયાત નગય યચના અને ળશેયી મલકાવ અમધમનમભ-૧૯૭૬ ની કરભ-૧૬(૧) શેઠ
વયકાયશ્રીભાાં વાદય કયલા અાંગેના ટાઉન પ્રાનીંગ અને વીટી ઇતપ્રુલભેન્ટ કભીટી તા.૨૪-૦૯૨૦૨૦ ભીટીંગના ઠયાલ નાં-૧ ને ફશારી આલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. વનરફેન ટી.વરાંકી

ઠયાલ : ગુજયાત નગય યચના અને ળશેયી મલકાવ અમધમનમભ-૧૯૭૬ ની કરભ-૯ શેઠ
લરવાડ મલસ્તાય મલકાવ વત્તાભાંડની ભુવદ્દારૂ તૃમતમ ુનયાલર્મતત મલકાવ મજનાની દયખાસ્ત
નાભદાય વયકાયશ્રીભાાં તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ ના યજ અમધક ભુખ્મ વમચલશ્રી

, ળશેયી મલકાવ અને

ળશેયી ગૃશ મનભાયણ મલબાગ , ગાાંધીનગયને વાદય કયલાભાાં આલેર છે . તથા દયખાસ્તની જાશેય
પ્રમવધધ થતાાં સ્થામનક લતયભાન ત્ર વાંદેળ

, કદવ્મબાસ્કય તથા અાંગ્રેજી દૈમનક લેસ્ટનય ટાઈતવભાાં

તા.૨૭-૧૨-૨૦૧૯ ના યજ પ્રમવધધ કયલાભાાં આલેર. અમધમનમભની જગલાઈ ભુજફ ફે ભાવભાાં
ભેર લાાંધા અયજી નાં-૧ થી ૧૪૪ અાંગે તા.૨૪-૦૯-૨૦૨૦ ના યજ ભેર ટાઉન પ્રાનીંગ અને
વીટી ઇતપ્રુલભેન્ટ કભીટીભાાં ઠયાલેર ત્રક (એનેક્ષય-એ) ભુજફ મનણયમ કયલાભાાં આલેર છે . તથા
અમધમનમભની કરભ - ૧૬(૧) શેઠ લરવાડની ભુવદ્દારૂ તૃતીમ ુનયાલર્મતત મલકાવ મજના
વયકાયશ્રીની ભાંજુયી અથે વાદય કયલા ઠયાલ નાં-૧ થી ઠયાલલાભાાં આલેર છે . જે મગ્મ જણાતુાં
શલાથી જરૂયી ચચાય-મલચાયણા ભુજફ ટાઉન પ્રાનીંગ અને વીટી ઇતપ્રુલભેન્ટ કભીટી ના ઠયાલ નાં-૧
ને આથી વલાયનુભતે ફશારી આલાભાાં આલે છે .
મલકાવ મજનાની દયખાસ્તને અમધમનમભની કરભ ૧૭(૧) શેઠ નાભદાય વયકાયશ્રીની
ભાંજુયી ભેલલા અમધમનમભની કરભ-૧૬(૧) શેઠ નાભદાય વયકાયશ્રીને તા.૨૪-૦૯-૨૦૨૦ ના
યજ અત્રેથી વાદય કયેર છે તે મગ્મ શમ તેને ફશારી આલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય...

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૯૨/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
લ.કા.નાં. – ૦૩
મલમ : યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીમલકા મભળન અાંતગયત ળશેયી પેયીમાઓને વશામ ઘટક શેઠ વીટી સ્રીટ
લેન્ડીંગ પ્રાનને વાભાન્મ વબાભાાં ભાંજૂય કયલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ : યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીમલકા મભળન અાંતગયત ળશેયી પેયીમાઓને વશામ ઘટક શેઠ “ ધી
સ્રીટ લેન્ડવય (પ્રટેકળન ઓપ રાઈલરીશુ ડ એન્ડ યેગ્મુરેળન ઓપ સ્રીટ લેન્ડીંગ) એક્ટ્ટ
કરભ-૨૧ લાંચાણે રેલાભાાં આલી.”ધી સ્રીટ લેન્ડવય એક્ટ્ટ

,૨૦૧૪ ”

,૨૦૧૪” ની કરભ (૧) અન્લમે

જી.મુ.એર.એભ. રાયા નક્ટ્કી કયામેર એજન્વી રાયા તૈમાય કયામેર વીટી સ્રીટ લેન્ડીંગ પ્રાન જે
ટાઉન લેન્ડીંગ કમભટીની બરાભણ વાથે યજુ કયામેર છે . તેને આજની વાભાન્મ વબાભાાં ુખ્ત ચચાય
મલચાયણાને અાંતે વલાયનુભતે/ફશુ ભતીથી ગ્રાશમ યાખલા આથી ઠયાલલાભાાં આલેર છે . તથા ધી સ્રીટ
લેન્ડવય (પ્રટેકળન ઓપ રાઈલરીશુ ડ એન્ડ યેગ્મુરેળન ઓપ સ્રીટ લેન્ડીંગ) એક્ટ્ટ ,૨૦૧૪ ”ની કરભ
૨૧(૨) અન્લમે યાજમ વયકાયશ્રીને આગની કામયલાશી ભાટે ભકરી આલા ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય...

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૯૩/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
લ.કા.નાં. – ૦૪
મલમ : કા.વ.ઠ.નાં-૫૯/૧૮-૦૭-૨૦૨૦ થી ઠયાવ્મા ભુજફ લરવાડ નગયામરકાભાાં એડશક
ભદદનીળ ઇજનેય લગય-૩ (ડીપ્રભા મવમલર) ની જગ્મા પક્ટ્ત ૧૧ ભાવના કયાય આધાયીત જગ્મા
ઉય ુન: સ્થામત કયલા અાંગેની શ્રી ભમુય જી.આસ્લાનીની આલેર અયજી અાંગે જરૂયી મનણયમ થલા
ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ : કા.વ.ઠ. નાં. ૫૯ / ૧૮-૦૭-૨૦૨૦ થી ઠયાવ્મા ભુજફ લરવાડ નગયામરકાભાાં
શારે લટયલકયવ ળાખાભાાં ભદદનીળ ઇજનેયની જગ્મા ખારી છે . આ જગ્માભાાં એડશક ભદદનીળ
ઇજનેય લગય-૩ (ડીપ્રભા મવમલર) ની જગ્મા પક્ટ્ત ૧૧ ભાવભાાં કયાય આધાયીત તયીકે પયજ ય ુન:
સ્થામત કયલા અાંગેની શ્રી ભમુય જી.આસ્લાની ની આલેર અયજી લાંચાણે રેતા વદય કાભે ચચાય કયતાાં
નગયામરકાભાાં શારે લાકયગૃશ ળાખા , ડ્રેનેજ ળાખા , પામય એન્ડ રાઇટ ળાખાની કાભગીયી શારે
એકજ ઇજનેય કયતાાં આલેર છે . જે થી જે ના કાયણે તભાભ કાભભાાં શચી લામ એભ નથી. અને
કાભગીયીભાાં મલરાંફ થામ છે . અને વદયશુ કાભગીયી આલશ્મક વેલાભાાં આલતી શમ

, જે શકીકતને

ધમાને રઈ નગયામરકાભાાં એડશક ભદદનીળ તમુમનમવર ઇજનેય લગય-૩ (ડીપ્રભા મવમલર) ની
જગ્મા બયલી આલશ્મક શમ , પક્ટ્ત ૧૧ ભાવના કયાય આધાયીત ઇજનેયની મનભણૂક કયલા ફાફતે
વયકાયશ્રીની આલાવ મજનાભાાં ઇજનેય રેલા ભાટે વયકાયશ્રીભાાં મનમભનુવાયની દયખાસ્ત કયલાનુાં
ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય...

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૯૪/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
લ.કા.નાં. – ૦૫
મલમ : શમસ્ટર કમભટી ઠયાલ નાં. -૨૭/ તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૦ થી બરાભણ ભુજફ તમુમનમવર
શમસ્ટર ભાટે જરૂયી એલ નર્સવગ /ેયા ભેડીકર/સ્લીય મલગેયે સ્ટાપને ુય ાડનાય મલશ્લ
એન્ટયપ્રાઇઝ ભશેવાણાન તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૦ થી કયાય ુણય થત શમ જે લધુ એક લય ભાટે કયન્મુ
કયલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ : કા.વ.ઠ. નાં. ૨૬૧ / ૧૯-૧૦-૨૦૨૦ ની બરાભણ ભુજફ તમુમનમવર શમસ્ટર
ભાટે જરૂયી એલ નર્સવગ /ેયા ભેડીકર/સ્લીય તથા અન્મ સ્ટાપ ભાટે વયકાયશ્રીની વુચના અન્લમે
આઉટ વવીંગથી બયતી કયલાન થામ છે . વદયશુ સ્ટાપ શારે મલશ્લ એન્ટયપ્રાઇઝ-ભશેવાણાન
કન્રાકટ તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૦ વુધીન કયાય કયલાભાાં આલેર છે . અને શારની શમસ્ટર કમભટીભાાં
વદયશુ કન્રાક્ટ્ટ યીન્મુ કયલા અાંગેના યીટય ઉય ણ ચીપ ઓકપવયશ્રીની વશીઓ કયલાભાાં આલેર
છે . યાંતુ વદયશુ કન્રાક્ટ્ટય રાયા શારે ટેરીપનીક જાણ કયી કન્રાક્ટ્ટ ન યીન્મુ કયલા ભાટે આજ
કયલાભાાં આલેર છે . જે ને ધમાને રઈ વદયશુ કન્રાક્ટ્ટયની જગ્માના ફદરાભાાં અન્મ કઈ એજન્વીની
મનભણુાંક કયલા અાંગે આગની કામયલાશી શાથ ધયી લૈકમલ્ક વ્મલસ્થા ગઠલલા અાંગે ચીપ
ઓકપવયશ્રીને વતા આલાનુાં ઠયાલેર છે . તે ભુજફ તા.૧૨-૧૦-૨૦૨૦ થી ળમક્ટ્ત
મવક્ટ્મુકયટી,તાડલાડ,યાાંદેય,વુયત વાથે શમસ્ટર ભાટે આઉટ વવીંગ સ્ટાપ ુય ાડલા ફાફતે કયાય
થમેર શમ , શ.જા.નાં.- ૮૨૯/તા.૧૪-૧૦-૨૦૨૦ થી લકયઓડયય આી નીચે જણાવ્મા ભુજફન
સ્ટાપ જરૂયી રામકાત ધયાલત પાલલા અાંગેની કામયલાશી કયેર

, જે ને ફશાર યખલાનુાં ઠયાલલાભાાં

આલે છે
અ.નાં. જગ્માનુાં નાભ
૧
સ્ટાપ નવય
૨
લડય આમા
૩
લડય ફમ
૪
ડ્રાઈલય

વાંખ્મા
૦૪
૦૨
૦૨
૦૧

ભેર/કપભેર
કપભેર
કપભેર
ભેર
ભેર

૫

૦૧

ભેર / કપભેર

રેફટેકનીમળમર

ળૈક્ષણીક રામકાત
જી.એન.એભ.
એવ.એવ.વી. ાવ
એવ.એવ.વી. ાવ
શેલી રામવન્વ ધયાલતા
શમ
ડી.એભ.એર.ટી.
વ.ભ.ભાંજુય...

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૯૫/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
લ.કા.નાં. – ૦૬
મલમ :
લરવાડ નગયામરકાના જુ દા-જુ દા લડય મલસ્તાયભાાં તથા ભગયાલાડી
આલેર જુ દા-જુ દા લડયભાાં વલે કયતાાં ઘણી ફધી

, અબ્રાભા ઝન મલસ્તાયભાાં

LED સ્રીટરાઇટ લરાસ્ટ થઈ ગમેર છે . LED

સ્રીટ રાઇટ ખયીદ કયલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ : કા.વ.ઠ.નાં.-૨૬૨/તા.૧૯-૧૦-૨૦૨૦ ની બરાભણ ભુજફ લરવાડ
નગયામરકાના જુ દા-જુ દા લડય મલસ્તાયભાાં તથા ભગયાલાડી-અબ્રાભા ઝન મલસ્તાયભાાં આલેર જુ દાજુ દા લડયભાાં વલે કયતાાં ઘણી ફધી

LED સ્રીટ રાઇટ લરાસ્ટ ાલય ઓલય લૉલ્ટેજ રડ લધી

જલાના કાયણે LED સ્રીટ રાઇટ લરાસ્ટ થઈ ગમેર છે . જે યીેય કયી ળકે એભ ન શમ

, જે થી

વભ્મશ્રીઓ તેભજ અયજદાય/નાગયીકની સ્રીટ રાઇટ અાંગેની લાયાંલાયની પકયમાદન મનકાર થઈ
ળકત ન શલાના કાયણે LED તતકામરક ફદરલાની જરૂકયમાત શમ જે અાંગે એનર્જી ઇકપળીમનન્વી
વર્મલવ રીભેટેડના કન્રાકટયને જાણ કયતાાં તેઓ તયપથી લરાસ્ટ
નથી. એલુાં જણાલેર છે . જે ઉયકત શકીકતને ધમાને રઈ

LED રાઇટ ફદરી ળકામ એભ
LED સ્રીટ રાઇટ ખયીદ કયલાનુાં

ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય...

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૯૬/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
લ.કા.નાં. – ૦૭
મલમ :
નાભદાય વયકાયશ્રીની ૧૪ભુ નાણાાંાંચની મજના શેઠ લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં જુ દાજુ દા સ્થએ ડાભય યસ્તા ફનાલલાના કાભના આલેર ટેન્ડયના બાલ ભાંજુય કયલા અાંગે જરૂયી
મનણયમ થલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. બયતબાઈ વી.ટેર
ઠયાલ : કા.વ.ઠ.નાં-૧૩૯/તા.૧૯-૧૦-૨૦૨૦ થી ઠયાવ્મા ભુજફ

, નાભદાય વયકાયશ્રીની

૧૪ ભાાં નાણાાંચ મજના (૨૦૧૯-૨૦) શેઠ લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં જુ દા-જુ દા
સ્થએ ડાભય યસ્તા ફનાલલાના કાભ અન્લમે ઓનરાઈન ટેન્ડય કયતાાં ટેન્ડયયશ્રી
ભે.જે .એભ.ળાશ,ભયરી L1 (૬.૩૦ % ઉચા બાલ) અને ટેન્ડયયશ્રી બામલન કન્સ્રકળન
કાંની,લડદયા L2 (૯.૮૫ % ઉચા બાલ) તયીકે ઓનરાઈન ટેન્ડયભાાં ભાંજૂય થમેર શતા. યાંતુ
વદયશુ કાભ અન્લમે ટેન્ડયયશ્રી ભે.જે .એભ.ળાશ

,ભયરી અને ટેન્ડયયશ્રી બામલન કન્સ્રકળન

કાંની,નલવાયીને જરૂયી ટેન્ડયભાાં બયલાભાાં આલેર બાલ અન્લમે જરૂયી નેગળીએળન કયલા ભાટે
ટેન્ડયયશ્રીઓને અત્રેની કચેયીએ રૂફરૂ ભીટીંગ કયલા ભાટે જરૂયી તા. ૧૬/૦૩/૨૦૨૦ થી ત્રવ્મલશાય
કયી ૧૯/૦૩/૨૦૨૦ ના યજ નગયામરકા કચેયી એ શાજય યશેલાની જાણ કયલાભાાં આલેર. જે ભાાં
ટેન્ડયયશ્રી ભે. જે . એભ. ળાશ, ભયરી તયપ થી કઈ શાજય યશેર નથી કે તેઓ તયપ થી વદય કાભે કઈ
પ્રમતઉત્તય ાઠલેર નથી. અને વદયશુ કાભે ભીટીંગભાાં

L2 એજન્વી ટેન્ડયયશ્રી બામલન કન્સ્રકળન

કાંની,લડદયા શાજય યશેતા તેભની જડે વદયશુ કાભે નેગળીએળન કયલાભાાં આલતા L2 એજન્વી
દ્લાયા તા.૧૯-૦૩-૨૦૨૦ ના ત્રભાાં જણાવ્મા ભુજફ ટેન્ડયયશ્રી બામલન કન્સ્રકળન કાંની
લડદયા દ્લાયા ઓનરાઇન ટેન્ડયભાાં દળાયલેર

,

L1 બાલ કયતાાં ૨.૫૦ % ઓછા કયી (એટરેકે

૩.૮૦% ઉચા બાલ) ઉયક્ટ્ત કાભગીયી કયલા ભાટે રેમખત વભાંમત આી કાભગીયી કયલા વભાંત
થમેર છે . જે થી ઉયક્ટ્ત ટેન્ડયયશ્રી બામલન કન્સ્રકળન કાંની ,લડદયા દ્લાયા ઉયક્ટ્ત કાભે કયલાભાાં
આલેર નેગળીએળન ફાદ વદયશુ કાભનુાં ટેન્ડયની યકભ રૂ. ૩૬ ,૨૩,૪૫૦.૪૦ /- ૂયાની યકભથી
વદયશુ એજન્વી કાભ કયલાની વભાંમત આલાભાાં આલેર છે . જે વાંભમત ભુજફ એજન્વીશ્રી બામલન
કન્સ્રકળન કાંની,લડદયા ાવેથી ઉયક્ટ્ત કાભગીયી કયાલલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય...

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૯૭/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
લ.કા.નાં. – ૦૮
મલમ :
નાભદાય વયકાયશ્રીની ૧૪ભુ નાણાાંાંચની મજના શેઠ લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં જુ દાજુ દા સ્થએ ડાભય યસ્તા ફનાલલાના કાભના આલેર ટેન્ડયના બાલ ભાંજુય કયલા અાંગે જરૂયી
મનણયમ થલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. બયતબાઈ વી.ટેર
ઠયાલ : કા.વ.ઠ.નાં-૨૦૨/તા.૧૯-૧૦-૨૦૨૦ થી ઠયાવ્મા ભુજફ

, નાભદાય વયકાયશ્રીની લય

: ૨૦૧૯-૨૦ ના લયની ૧૪ભાાં નાણાાંાંચની મજના શેઠ લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં
જુ દા-જુ દા સ્થએ ડાભય યસ્તા ફનાલલાના કાભે નામફ ભામશતી ખાતા ભાયપતે દૈમનક ેયભાાં
ફશી પ્રમવધધી કયાલી ઓનરાઈન ટેન્ડયીંગ કયલાભાાં આલતા ભુદ્દત દયમભમાન કુર-૩ ટેન્ડય આલેર
છે . વદયશુ આલેર કાભના ટેન્ડય ડકમુભેન્ટવ અને ઓનરાઈન ટેન્ડય તા.૦૫-૦૩-૨૦૨૦ ના યજ
ખુલ્રા કયલાભાાં આલેર છે . વદયશુ ખુલ્રા કયલાભાાં આલેર ટેન્ડય નુાં તુરનાત્ભક ત્રક જતાાં એકાંદયે
ટેન્ડયયશ્રી યાજ એન્ડ કાંની

, મતથર યડ

, લરવાડનુાં ટેન્ડય એસ્ટીભેઈટ ની યકભ

રૂ।.૧,૨૭,૦૧,૫૦૦/- થી ૪.૦૩% (L1) નીચા બાલથી આલેર યકભ રૂ ।.૧,૨૧,૮૯,૬૨૯/નીચા બાલથી ટેન્ડય આલેર છે .
મલળેભાાં અગાઉ નાભદાય વયકાયશ્રીની વ્મલવામલેયા (૫૦%) (૨૦૧૫-૧૬) મજના શેઠ
લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં જુ દા-જુ દા સ્થએ ડાભય યસ્તા ફનાલલાના કાભે એજન્વીશ્રી
યાજ એન્ડ કાંની ,મતથર યડ ,લરવાડનુાં કા.વ.ઠ.નાં-૪૬/તા.૧૯-૦૫-૨૦૧૭ થી ટેન્ડય ભાંજૂય
કયલાભાાં આલેર શતુાં. યાંતુ જ.ફ.ઠ.નાં-૩૪૧/તા.૨૭-૦૭-૨૦૧૭ થી ઠયાવ્મા ભુજફ યાજ એન્ડ
કાંની,લરવાડ દ્લાયા જે કાભ કયેર તે મગ્મ ગુણલત્તા મુક્ટ્ત ન શમ જે થી તેઓને આલાભાાં આલેર
લકયઓડયય ૈકીના ફાકી કાભ યદ કયલાભાાં આલેર છે . અને વદયશુ કાભ અન્મ એજન્વી યથી
કયલાભાાં આલેર છે .
જે થી ફાફતને ધમાને રેતા લય : ૨૦૧૯-૨૦ ના લયની ૧૪ભાાં નાણાાંાંચની મજના શેઠ
લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં જુ દા-જુ દા સ્થએ ડાભય યસ્તા ફનાલલાના કાભે એજન્વીશ્રી
ભે.બામલન કન્સ્રકળન કાંની , લડદયા દ્લાયા ટેન્ડય એસ્ટીભેઈટ ની યકભ રૂ ।.૧,૨૭,૦૧,૫૦૦/- થી
૩.૯૮% (L2) ઉચા બાલથી આલેર યકભ રૂ ।.૧,૩૨,૦૭,૦૧૯.૭૦/- ઉચા બાલથી ટેન્ડય આલેર
છે . જે થી વદયશુ ઉચા આલેર બાલ અન્લમે એજન્વીશ્રી ભે.બામલન કન્સ્રકળન કાંની

, લડદયાને

ટેન્ડયભાાં આલેર બાલનુાં જરૂયી નેગળીએળન કયલા ત્રવ્મલશાય કયલાભાાં આલેર. અને એજન્વીશ્રી
ભે.બામલન કન્સ્રકળન કાંની, લડદયાના તા.૧૯-૦૩-૨૦૨૦ ના ત્રભાાં જણાવ્મા ભુજફ એજન્વી
દ્લાયા નગયામરકા દ્લાયા મનમત કયલાભાાં આલેર ટેન્ડય એસ્ટીભેટેડ કસ્ટ કયતાાં ૨.૦૦ % ઓછા
બાલથી એટરેકે રૂ।.૧,૨૪,૪૭,૪૭૦/- ુયાથી કાભગીયી કયલાની રેમખત વાંભમત આલાભાાં આલેર
છે .
જે થી ઉયક્ટ્ત ફાફતને ધમાને રેતા નાભદાય વયકાયશ્રીની લય : ૨૦૧૯-૨૦ ના લયની
૧૪ભાાં નાણાાંાંચની મજના શેઠ લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં જુ દા-જુ દા સ્થએ ડાભય

યસ્તા ફનાલલાના કાભે L1 તયીકે ટેન્ડયયશ્રી યાજ એન્ડ કાંની , મતથર યડ , લરવાડ દ્લાયા ટેન્ડય
એસ્ટીભેઈટ યકભથી ૪.૦૩% નીચા બાલથી આલેર છે . વદયશુ એજન્વીની કાભગીયી બુતકાભાાં
મગ્મ ગુણલત્તા મુક્ટ્ત ન શલાથી વદયશુ એજન્વી ાવેથી ફાકી યશેર કાભ કયાલલાભાાં આલેર નથી.
જે ને ધમાને રેતા વદયશુ મજનાના ડાભય યસ્તા ફનાલલાની કાભગીયી L2 તયીકે ટેન્ડયયશ્રી ભે.બામલન
કન્સ્રકળન કાંની , લડદયા ાવેથી વદયશુ કાભનુાં (ટેન્ડય આઈ.ડી.નાં-૩૯૯૯૭૭) આલેર ટેન્ડય
અન્લમે વોથી ઓછા આલેર એટરે કે રૂ।.૧,૨૧,૮૯,૬૨૯/- ુયાથી કાભગીયી કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં
ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજૂય..

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૯૮/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
લ.કા.નાં. – ૦૯
મલમ :
લરવાડ નગયામરકાના ને.શા.નાં.૪૮ અબ્રાભા ખાતે આલેર ભરામણમુાં તાલ

PPP ના ધયણે

ડેલર કયલાના કાભ ફાફતે જરૂયી મનણયમ થલા ફાફત.
(વભ્મશ્રી મનતેળબાઈ લળીની યજૂ આત અને ચેયભેનશ્રી, કાયફાયી વમભમતની વુચના અનુવાય)

દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ : લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં ને.શા.નાં.-૪૮ અબ્રાભા ખાતે આલેર ભરામણમુાં
તાલ PPP ના ધયણે ડેલર કયલાના કાભ ફાફતે ચચાય કયતાાં આ કાભે ડીીઆય તૈમાય કયી
આગાભી ભનાય જનયર ફડયભાાં યજૂ કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજૂય...

જ.ફ.ઠ.નાં.૮૯૯/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
લ.કા.નાં. – ૧૦
મલમ : વબાખાંડ તથા કન્પન્વય રૂભભાાં આલેર એય કન્ડીળનય યીેયીંગ કયલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ : કા.વ.ઠ.નાં. ૪૩ તા.૦૯-૦૭-૨૦૨૦ ની બરાભણ ભુજફ શ્રી ભયાયજી દેવાઇ
ઓડીટયીમભ તેભજ “3 D” તમુઝીમભભાાં એળી વર્મલસવગ કયલા અાંગે કા.વ.ઠ.નાં. - ૨૨૭/ તા.૨૬૦૯-૨૦૧૬ થી વાગય ડી. થયાત , ખેયગાભના બાલ ભાંજુય કયલાભાાં આલેર વદયશુ એજન્વીએ
ઉયકત લયના ભાંજુય થમેર બાલે કાભગીયી કયલા અાંગેની તેભની તા.૧૭-૦૨-૨૦૨૦ના યજની
આલેર અયજી ભુજફ રેમખત વાંભમત આેર છે . લરવાડ નગયામરકાભાાં વબાખાંડ તથા કન્પયન્વ
રૂભભાાં આલેર એય કન્ડીળનય યીેયીંગ કયાલેર , જે નુાં આલેર ફીર નાં-૧૪૯/તા.૧૩-૧૦-૨૦૨૦ થી
રૂ।.૪૮૦૦૦/- ૂયા અને ફીર નાં-૧૫૦/તા.૧૩-૧૦-૨૦૨૦ થી રૂ।.૧૯ ,૨૫૦/- ૂયા એભ ભી
કુર રૂ।.૬૭,૨૫૦/- ુયાનુાં ફીરનુ ચૂકલણૂ કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજૂય...

જ.ફ.ઠ.નાં.૯૦૦/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
લ.કા.નાં. – ૧૧
મલમ : શમસ્ટર ળાખાના કરાકયશ્રી અભયીળબાઈ દેવાઇનુાં લાશનબથથુાં(ેરર એરાઉન્વ) ભાંજુય
કયલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ : તમુમનમવર શમસ્ટર ઠયાલ નાં.- ૨૨/તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૦ ની બરાભણ ભુજફ
અને ચીપ ઓકપવયશ્રીના યીટયભાાં જણાવ્મા ભુજફ અને ચીપ ઓકપવયશ્રીના યીભાકય અન્લમે લરવાડ
નગયામરકા કચેયીના ઓકરઇ ળાખાભાાં કામભી પયજના રીમન ઉય ચારી યશેર છે . શારે લૈમશ્લક
ભશાભાયી કલીડ-૧૯ના કાયણે તેભજ લશીલટી વયતા ખાતય તેઓની રીમન શુાં યાખી લરવાડ
નગયામરકા વાંચામરત તમુમનમવર શમસ્ટર ખાતે ફદરી કયલાભાાં આલેર છે . વદયશુ જગ્માએથી
લરવાડ નગયામરકા ભુખ્મ કચેયીએ ફીર , યીટય મલગેયેની કાભગીયી ઝડી ફને તેલા આળમથી
તેઓ તાનુાં લાશનન ઉમગ શમસ્ટર થી નગયામરકા કચેયી તેભજ જરૂકયમાતના વભમે જે -તે
જગ્માએ શમસ્ટરના કાભે ભુવાપયી કયતાાં આલેર છે . જે ને ધમાને રઈ લરવાડ નગયામરકાના અન્મ
કભયચાયીઓને જે પ્રભાણે લાશન બથથુાં (ેરર એરાઉન્વ) આલાભાાં આલે છે . તે ભુજફ તેઓને ણ
વદય એરાઉન્વ આલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજૂય...

જ.ફ.ઠ.નાં.૯૦૧/ તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦
લ.કા.નાં. – ૧૨
મલમ : લરવાડ નગય વેલા વદનભાાં ઓકપવ મફલ્ડીંગભાાં લમુટીકપકેળન એન્ડ ગાડયનીંગ કુાંડી મલથ
પ્રાન્ટેળનયીનલેળન પ્રાન્ટેળન , આઉટ દય પ્રાન્ટ , લટીકર ગાડયન વાથે ૧૦ પીટ પ્રતફીંગ લકય
૪૮૫ સ્કે. પીટ વાથે કાભગીયી કયાલેર જે નુાં રૂ।.૬ ,૭૪,૫૫૭/- ુયાની યકભનુાં મફર ભાંજુય કયલા
ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ.બયતબાઈ ટેર
ઠયાલ : કા.વ.ઠ.નાં.

– ૩૫૬/ તા.૨૭-૧૨-૨૦૧૯ ની બરાભણ ભુજફ નાભદાય વયકાયશ્રી

સ્લચ્છ બાયત મભળન અાંતગયત વીટી લમુટીપીકેળન કયલા ભાટે નલીન નગય વેલા વદન કતાઉન્ડભાાં
લટીકર ગાડયન ફનાલલાની તાત્કામરક જરૂકયમાતને ધમાને રઈ વદયશુ ફાફતે આમયનાંદ પ્રા.રી.
અભદાલાદનુાં કલટેળન અત્રેની કચેયીએ ભેર છે . જે અાંગે પ્રાન્ટેળન

, કુાંડા , ઇયીગેળન મવસ્ટભ

વાથેનુાં લટીકર ગાડયન ફનાલલા અાંગે લશીલટી જા. નાં. – ૧૯૯૪ / તા.૦૭-૧૦-૨૦૧૯ થી આમયનાંદ
પ્રા.રી. અભદાલાદને લકય ઓડયય આલાભાાં આલેર શારે. વદયશુ લકય ઓડયયને આધાયે ઠેકેદાયશ્રી રાયા
તાત્કામરક કાભગીયી ળરૂ કયી ૂણય કયલાભાાં આલેર શતી. આ અાંગે કા.વ.ઠ.નાં. ૩૫૬ તા૨૭-૧૨૨૦૧૯ થી તેઓ રાયા યજુ કયલાભાાં આલેર ફીર રૂ।.૬

,૭૪,૫૫૭/- ુયાની યકભના ફીરનુાં

ચુકલણુાં કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજૂય...

વબાનુાં કાભકાજ ુણય થતાાં પ્રભુખશ્રીએ વોન આબાય વ્મક્ટ્ત કયી જણાવ્મુ કે , શલે વબાનુાં કાભકાજ
ુણય થામ છે . આણે વો "જન ગણ ભન" યાષ્ટ્રગીત થી વબાનુાં કાભકાજ ુણય કયીએ....... "જન ગણ
ભન" યાષ્ટ્રગીત થી વબા ુણય થઈ.......
નગયામરકા કચેયી
લરવાડ.
તા. /
/૨૦૨૦.

(કકન્નયીફેન અમભબાઈ ટેર )
પ્રભુખ
લરવાડ નગયામરકા

