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તા.૨૮ /૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૧૧:૩૦ કલાકે મળેલ સામાન્ય સભાની કાયય નોંધ.
સભામાાં હાજર રહેલા સભયશ્રીઓ..........
અ.નં.

સભ્યશ્રીઓના નામ

હોદ્દો

૧.

આહહર પંકજ ઠાકોરભાઇ

પ્રમુખ

૨.

દે સાઇ ઉર્મિ આશીષકુ માર

ઉપપ્રમુખ

૩.

ટં ડેલ ર્નર્મષાબેન ગીહરશકુ માર

સભ્ય

૪.

પાનવાલા વષાા બેન અર્મતકુ માર

સભ્ય

૫.

રાઠોડ રાજેશભાઇ દશરથભાઈ

સભ્ય

૬.

પટે લ ઉજેશકુ માર ઇશ્વરભાઇ

સભ્ય

૭.

પટે લ છાયાબેન ઉમેશભાઇ

સભ્ય

૮.

પટે લ ઉવાશી રાજેશભાઇ

સભ્ય

૯.

ુ ાઈ
પટે લ રાજેશ મંગભ

સભ્ય

૧૦.

રાણા હહતેશ સુરેશભાઇ

સભ્ય

૧૧.

પટે લ હદવ્યા કલ્પેશભાઈ

સભ્ય

૧૨.

ુ ા ઈસ્માઈલ
રાણા મહેમદ

સભ્ય

૧૩.

દે સાઇ ગગરીશભાઇ ભગવાનજીભાઇ

સભ્ય

૧૪.

ઠાકોર કમળાબેન અવધેશકુ મારર્સિંગ

સભ્ય

૧૫.

રાજાણે ચેતનાબેન રાકે શભાઇ

સભ્ય

૧૬.

પટે લ ર્વજય સહદે વભાઈ

સભ્ય

૧૭.

ચૌહાણ સંજય દશરથરાવ

સભ્ય

૧૮.

પટે લ મર્નષા ર્વજય

સભ્ય

૧૯.

ભાનુશાલી કલ્પના રાજેશભાઇ

સભ્ય

૨૦.

ભંડારી હકરણભાઈ પરભુભાઈ

સભ્ય

૨૧.

ભાનુશાલી પ્રર્વણભાઇ પરસોત્તમભાઈ

સભ્ય

૨૨.

પટે લ ભારતીબેન મનોજભાઇ

સભ્ય

૨૩.

સોલંકી સોનલ તેજસભાઇ

સભ્ય

૨૪.

માળી યશેષ જયસુખભાઈ

સભ્ય

૨૫.

પટે લ બાલકૃષ્ણ જીવરાજભાઈ

સભ્ય

૨૬.

શેખ સબીના સાજીદ

સભ્ય

૨૭.

શેખ નઝમા અમીર

સભ્ય

૨૮.

પટે લ રમેશભાઇ મંગળદાસ

સભ્ય

૨૯.

કાઝી ઇમ્તતયાઝૂદ્દીન મીયાંમોહમદ

સભ્ય

૩૦.

પટે લ જેષ્ષ્ટકા દશાન

સભ્ય

૩૧.

પટે લ ધમેશભાઈ અરર્વિંદભાઈ

સભ્ય

૩૨.

આહહર ઋર્ષકાકુ મારી ર્પ્રયંકકુ માર

સભ્ય

૩3.

ઓઝા ડો.પુષ્પાબેન રામજોર

સભ્ય

૩૪.

પટે લ ભરતભાઇ છોટુભાઇ

સભ્ય

૩૫.

વશી ર્નતેશભાઈ મહાદે વભાઈ

સભ્ય
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૩૬.

પટે લ સોનલબેન હકશોરભાઇ

સભ્ય

૩૭.

પટે લ હકન્નરીબેન અમીષભાઇ

સભ્ય

૩૮.

પટે લ ધમેશભાઈ અરૂણભાઇ

સભ્ય

૩૯.

પટે લ પ્રર્વણભાઇ સોમાભાઇ

સભ્ય

૪૦.

પટે લ હેતલકુ મારી જયેશભાઇ

સભ્ય

૪૧.

ુ ગુલશેરખાન
પઠાણ મહેબબ

સભ્ય

૪૨.

મહાકાલ રર્વન્દ્રભાઈ રામચંરભાઈ

સભ્ય

સભાની શરૂઆત વંદેમાતરમથી કરવામાં આવી.
ુ શ્રીએ જણાવ્ય ુ કે, આજની આ સભામાં ઉપમ્સ્થત સૌ મારા સાથી સભ્યશ્રીઓ,તેમજ ચીફ
પ્રમખ
ઓહફસરશ્રી વસાવા સાહેબ, અર્ધકારીશ્રી, કમાચારીશ્રીઓ, પત્રકારો ર્મત્રો, ઈલેક્ટ્રોર્નક મીહડયાના ર્મત્રો,
નગરજનોને સૌને આવકારં ુ છં.
ુ ર્તબેન
વલસાડ નગરપાગલકાના માજી સભ્યશ્રી મધમ

ચંદુભાઈ પટેલ

તેમજ

નામીઅનામી સ્વગા સ્ત તમામની આ તબક્કે નોંધ લઈ તેઓશ્રીની આત્માને શાંર્ત મળે તે માટે શ્રદ્ાંજલી
આપી. અને સૌએ ૨ મીનીટન ંુ મૌન પાડય.ુ
ુ શ્રીએ જણાવ્ય ુ કે, સૌને મારા નમસ્કાર.
પ્રમખ
ુ વ ંુ છં. નગરમાં ર્વકાસના કામો
નવા વષાની પ્રથમ સભામાં આવકારતા આનંદની લાગણી અનભ
ુ ેચ્છા
ચાલી રહેલ છે . જે કામો માટે તમામ સભ્યશ્રીઓને શભ

સાથે અગભનંદન પાઠવ ંુ છં. અમ ૃત યોજના

હેઠળના કામો STP , રાઈઝીંગ મેઇન, ડ્રેનેજ, સ્રોમ વોટર જેવા કામોથી નગરજનોને સારી સર્ુ વધા આપવા
જઇ રહેલ છે . સરકારશ્રીની ગ્રાન્દ્ટ હેઠળ ૧૩ કરોડ રૂર્પયાના કામો પ ૂણાતાના આરે છે . જ્યારે ૧૪ કરોડ
ઉપરના કામો મંજૂર કરવા જઈ રહેલ છે . જેમાં આપ સૌનો સાથ અને સહકારથી બોડા ના એજન્દ્ડામાં જાહેર
હહતના ર્વકાસના કામોની ચચાા કરીએ. અને આગવ ંુ આયોજન કરીએ.
વલસાડ નગરપાગલકાના વહીવટી શાખામાં ફરજ બજાવતા પટાવાળાશ્રી મહેશભાઇ મગનભાઇ
ુ વ
પટેલ વય મયાા દાથી તા:- ૩૧/૦૧/૨૦૨૦ના રોજ ર્નવ ૃત્ત થાય છે . તેઓ સરળ સ્વભાવના બહોળા અનભ
ુ બ વય મયાા દા ધ્યાને લેતા
ધરાવતા માગા દશાક કહી શકાય એવા હતા. સરકારશ્રીના ર્નતીર્નયમ મજ
આજની સામાન્દ્ય સભામાં તેઓશ્રીએ બજાવેલ સેવાઓને યાદ કરી વય ર્નવ ૃર્ત્ત ર્વદાયન ંુ આયોજન કરીએ.
સૌ સભ્યશ્રીઓ, પત્રકાર ર્મત્રો, નગરજનોએ ર્નવ ૃત્ત થતાં મહેશભાઇની કાયાશૈલી અને સરળ સ્વભાવના
વ્યમ્ક્ટ્તત્વ ધરાવતા કમાર્નષ્ઠ સેવકની સરાહનીય કામગીરી યાદ કરી. વય ર્નવ ૃર્ત્ત ર્વદાય પ્રસંગે તેઓના
ુ શ્રીએ શાલ ઓઢાડી ફૂલોથી સ્વાગત કરી સૌએ શભ
ુ ેચ્છા પાઠવી.
તંદુરસ્ત અને દીર્ાઆય ુ માટે પ્રમખ
સભ્યશ્રી ઇમ્તતયાઝુદ્દીન કાઝી ગયા.
સભ્યશ્રી હકરણભાઈ ભંડારી ગયા.
સભ્યશ્રી રાજેશભાઈ એમ.પટેલ :- શ્રી ગણેશજીની આજે જન્દ્મજયંર્ત હોય. કં પાઉન્દ્ડમાં સ્થાપન કરે લ
શ્રી ગણેશજીની મર્ુ તિ કલરકામ તેમજ તેની જાળવણી થવી જોઈએ.
ુ શ્રી :પ્રમખ

ુ ેચ્છા પાઠવી. મર્ુ તિના કલરકામ તેમજ
શ્રી ગણેશજીની જન્દ્મજયંર્ત ર્નર્મત્તે સૌને શભ

ુ ાલીએ થનાર ખચા અંગે પોતાની જવાબદારી ઉપાડેલ છે .
જાળવણી અંગે માજી સભ્યશ્રી રાજેશભાઇ ભાનશ
એજન્દ્ડાના કામો શરૂ કરવા ચેરમેનશ્રી કારોબારી સર્મતી ભરતભાઇ પટેલને જણાવ્ય.ુ
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ુ શેર
સભ્યશ્રી યશેષભાઈ માલી, ર્નતેશભાઈ વશી, ગગરીશભાઈ દે સાઇ, પષ્ુ પાબેન ઓઝા, મહેબ ૂબ ગલ
ખાન પઠાણ, ઉજેશભાઈ પટેલ. ર્વગે રેએ ડી.એમ.ડી.જી.સ્કુ લમાં અંગે જી માધ્યમ શરૂ કરવા તેમજ ગબલ્ડીંગ
અને અન્દ્ય કામ માટે ચચાા માં ભાગ લીધો.
ુ શ્રી :- ર્નયમોનસ
ુ ારની કામગીરી કરવા તથા યોગ્ય અમલીકરણ થાય. તેવી સચ
ુ ના ઇજનેરશ્રી
પ્રમખ
બાંધકામ શાખાને આપી.
સભ્યશ્રી ર્નતેશભાઈ વશી:- હાલર તળાવની સફાઈ તેમજ જળકું ભી અંગે સત્વરે કાયાવાહી કરવા
રજુઆત કરી.
ુ શ્રી :- સ્વચ્છતા સબંર્ધત કામગીરી સત્વરે કરવા ઇજનેરશ્રી બાંધકામ શાખાને સચ
ુ ના આપી.
પ્રમખ
ુ ાલી ગયા.
સભ્યશ્રી કલ્પનાબેન ભાનશ
સભ્યશ્રી નીતેશભાઈ વશી:- કલ્યાણ બાગ ફરતે તેમજ શહેરમાં ર્ણી જગ્યાએ દબાણ કરી ખાણીપીણીની લારીઓ ગોઠવાય છે .
ુ શ્રી/ચીફ ઓહફસરશ્રી:- શહેરમાં રાહફક સમસ્યાન ંુ ર્નવારણ થાય તે માટે નગરપાગલકા રે ગ્યલ
ુ ર
પ્રમખ
સ્કોડા બનાવી કામગીરી કાયારત છે .
સભ્યશ્રી ડો.પષ્ુ પાબેન ઓઝા અને કમળાબેન ઠાકોર ગયા..
સભ્યશ્રી રમેશભાઈ પટેલ:- વય ર્નવ ૃત્ત રોજજિંદા વાયરમેન શ્રી હષાદભાઈની લાઇટ શાખાને રજાના
પગાર અંગે રજુઆત કરીએ.
ુ શ્રી :- લાઇટ શાખા તેમજ એકાઉન્દ્ટન્દ્ટશ્રીને
પ્રમખ
ુ ારની જરૂરી કાયાવાહી કરવાન ંુ જણાવ્ય.ુ
ર્નયમોનસ

શ્રી હષાદભાઈનારજાના પગાર અંગે
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૪૪/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
કામ નં.૧ : તા:- ૨૨/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ મળે લ સમગ્ર સભાની કાયાનોંધ વંચાયેલી ગણી કન્દ્ફમ કરવા
બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ુ શ્રી :- કાયાનોંધ દરે ક સભ્યશ્રીઓને આપવામાં આવેલ છે . જેમને વાંધો હોય તે નોંધાવે.
પ્રમખ
સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ પટેલ, સંસ્થા હહતની કામગીરી રજૂ કરીએ છીએ.
ુ શેરખાન પઠાણ:- રે લ્વે બાકી વસ ૂલાત અંગે નોટીશ આપી જરૂરી સર્ન કાયાવાહી
સભ્યશ્રી મહેબ ૂબ ગલ
થવી જોઈએ.
ઠરાવ:
ગત સામાન્દ્ય સભા તા:- ૨૨/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ મળે લ સમગ્ર સભાની કાયાનોંધ દરે ક સભ્યશ્રીઓને
પાઠવવામાં આવેલ છે . જે વંચાયેલ ગણી ઉપરોક્ટ્ત રજૂ કરે લ સભ્યશ્રીઓની આવેલ રજુઆતોની નોંધ લઈ
મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૪૫/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, વલસાડ નગરપાગલકા, વલસાડન ંુ સને
કામ નં:- ૩૩ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના વષાન ંુ રીવાઇઝ્ડ બજેટ મહેસ ૂલી આવક/ડીપોઝીટ અને એડવાન્દ્સીસન ંુ રૂ।.૬૮૦૮૪૨૭૨૦/તથા મહેસ ૂલી ખચા/ ડીપોઝીટ અને એડવાન્દ્સીસ રૂ।.૬૬૪૩૫૧૧૭૮/- રીવાઇઝ્ડ બજેટ મંજૂર કરવા અંગે
જરૂરી ર્નણાય થવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ુ શેરખાન પઠાણ ર્વગે રે
સભ્યશ્રી ગગરીશભાઇ દે સાઇ, ઉજેશભાઇ પટેલ, યશેષભાઈ માલી, મહેબ ૂબ ગલ
સભ્યશ્રીઓ બજેટ અંગે ની ચચાા માં ભાગ લીધો.
ઠરાવ:ુ બ, વલસાડ નગરપાગલકા, વલસાડન ંુ સને ૨૦૧૯કા.સ.ઠ.નં.૪૧૪/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
૨૦૨૦ ના વષાન ંુ રીવાઇઝ્ડ બજેટ મહેસ ૂલી આવક/ડીપોઝીટ અને એડવાન્દ્સીસન ંુ રૂ।.૬૮૦૮૪૨૭૨૦/- તથા
ુ ારા વધારા સહહત મંજૂર
મહેસ ૂલી ખચા/ ડીપોઝીટ અને એડવાન્દ્સીસ રૂ।.૬૬૪૩૫૧૧૭૮/- રીવાઇઝ્ડ બજેટ સધ
કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૪૬/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, વલસાડ નગરપાગલકા વલસાડન ંુ સને કામ નં:- ૩૪ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
૨૦૨૦-૨૦૨૧ ના વષાન ંુ બજેટ મહેસ ૂલી આવક/ડીપોઝીટ અને એડવાન્દ્સીસન ંુ રૂ।.૮૭૭૮૪૪૦૦૦/- તથા
મહેસ ૂલી ખચા/ ડીપોઝીટ અને એડવાન્દ્સીસ રૂ।.૯૧૫૧૭૨૦૦૦/- બજેટ મંજૂર કરવા અંગે જરૂરી ર્નણાય થવા
બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ુ શેરખાન પઠાણ ર્વગે રે
સભ્યશ્રી ગગરીશભાઇ દે સાઇ, ઉજેશભાઇ પટેલ, યશેષભાઈ માલી, મહેબ ૂબ ગલ
સભ્યશ્રીઓ બજેટ અંગે ની ચચાા માં ભાગ લીધો.
ઠરાવ:ુ બ, વલસાડ નગરપાગલકા વલસાડન ંુ સને -૨૦૨૦કા.સ.ઠ.નં.૪૧૫/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
૨૦૨૧ ના વષાન ંુ બજેટ મહેસ ૂલી આવક/ડીપોઝીટ અને એડવાન્દ્સીસન ંુ રૂ।.૮૭૭૮૪૪૦૦૦/- તથા મહેસ ૂલી
ુ ારા વધારા સહહત મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં
ખચા/ ડીપોઝીટ અને એડવાન્દ્સીસ રૂ।.૯૧૫૧૭૨૦૦૦/- બજેટ સધ
આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૪૭/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ ગટર સફાઈ અંગે ના આવેલ બીલ
કામ નં:- ૨ : કા.સ.ઠ.નં.૩૫૫/તા:- ૨૭/૧૨/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી પ્રવીણભાઈ એસ.પટેલ
ઠરાવ:ુ બ, નગરપાગલકા દ્વારા તા:- ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી તા:કા.સ.ઠ.નં.૩૫૫/તા:- ૨૭/૧૨/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
ુ ી રૂરાક્ષ એપાટા મેન્દ્ટ ડોક્ટ્ટર હાઉસ
૧૨/૦૪/૨૦૧૯ તથા તા:- ૧૬/૦૪/૨૦૧૯ થી તા:- ૨૩/૦૪/૨૦૧૯ સધ
વાસંતી એપાટા મેન્દ્ટ પાછળ – ન ૂતન જજનાલય – હદવ્યેશ એપાટા મેન્દ્ટ ગપ્ુ તા
ર્વગે રે

ર્વસ્તારમાં

ગટર

સફાઈ

કામગીરી

આર્શષ

ધરા

નગર

કરવામાં આવેલ છે . તથા તા:- ૧૪/૦૬/૨૦૧૯ થી

ુ ી ડી.એસ.પી. સકા લથી જલારામ મંદીર- ર્શવમ સોસાયટી-કલ્પવ ૃક્ષ-છીપવાડ ર્વગે રે
તા:- ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ સધ
ર્વસ્તારમાં ગટર સફાઈ અંગે ગૌરી કોન્દ્રાક્ટ્ટસા, વાપી પાસે કામગીરી કરાવેલ છે . જે અંગે ન ંુ એજન્દ્સીન ંુ રૂ।–
ુ ાન ંુ બીલ અંગે જરૂરી ચકાસણી કરી ર્નયમોનસ
ુ ાર આગામી
૧,૭૪,૩૪૦ + ૧,૨૦,૫૪૦= ૨,૯૪,૮૮૦/- પર
કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૪૮/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ જે.સી.બી. અંગે ના આવેલ બીલ
કામ નં:- ૩ : કા.સ.ઠ.નં.૩૬૦/તા:- ૦૪/૦૧/૨૦૨૦ની ભલામણ મજ
બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી પ્રવીણભાઈ એસ.પટેલ
ઠરાવ:ુ બ, સ.ક.ઠ.કે... નગરપાગલકા દ્વારા શહેરમાં કરે લ ર્પ્રકા.સ.ઠ.નં.૩૬૦/તા:- ૦૪/૦૧/૨૦૨૦ની ભલામણ મજ
ુ કામગીરીને પ ૂણા કરવા માટે આરોગ્ય શાખા મારફત જે.સી.બી. મશીન ભાડેથી કલાક-૧ (એક) ના
મોન્દ્સન
રૂ।-૭૦૦/-

લેખે કા.સ.ઠ.નં. :૩૯/ તા:- ૧૮/૦૫/૨૦૧૭ થી મંજૂર થયેલ ભાવે સે.જા.નં.૧૫૫ /

તા:- ૨૦/૦૬/૨૦૧૯ થી અંકીત એ.બાજવા, ગદ
ંુ લાવ ચોકડીને કામગીરી સોપવામાં આવેલ હતી. જે અંગે
ુ બના બીલો અંગે જરૂરી ચકાસણી કરી ર્નયમોનસ
ુ ાર આગામી કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજૂર
એજન્દ્સીના નીચે મજ
કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
અ.નં

બીલ નંબર

એજન્દ્સીન ંુ નામ, સરનામ ંુ

રકમ રૂ।-

૧

૭૭

અંકીત એ.બાજવા, ગદ
ંુ લાવ,વલસાડ

૧૨,૬૦૦/-

૨

૭૮

“

૧૨,૬૦૦/

૩

૭૯

“

૧૨,૬૦૦/

૪

૮૫

“

૧૨,૬૦૦/

૫

૧૫

“

૧૨,૬૦૦/

૬

૩૭

“

૧૨,૬૦૦/
કુ લ

૭૫,૬૦૦/સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૪૯/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, વલસાડ નગરપાગલકાનો સને ૨૦૧૯-૨૦૨૦
કામ નં:- ૪ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
ુ ીનો ત્રી-માસીક હહસાબ તથા સને ૨૦૧૯-૨૦૨૦ નો
નો તા:- ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી તા:- ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ સધ
તા:- ૦૧/૦૪/૨૦૧૯

થી

ુ ીનો
સધ

તા:- ૩૦/૦૯/૨૦૧૯

છ- માસીક

હહસાબ

તથા

ુ ીનો નવ માસીક હહસાબ મંજૂર કરવા અંગે જરૂરી ર્નણાય
તા:- ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી તા:- ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ સધ
થવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ઠરાવ:કા.સ.ઠ.નં.૩૬૬/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦

ની

ભલામણ

ુ બ,
મજ

વલસાડ

નગરપાગલકાનો સને ૨૦૧૯-

ુ ીનો ત્રી-માસીક હહસાબ તથા સને ૨૦૧૯-૨૦૨૦
૨૦૨૦ નો તા:- ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી તા:- ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ સધ
નો તા:- ૦૧/૦૪/૨૦૧૯

થી

તા:- ૩૦/૦૯/૨૦૧૯

ુ ીનો
સધ

છ- માસીક

હહસાબ

તથા

ુ ીનો નવ માસીક હહસાબ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
તા:- ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી તા:- ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ સધ
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૫૦/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, નગરપાગલકાના વગા -૪ના કમાચારીઓને સને:
કામ નં:- ૫ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
૨૦૧૮-૧૯ ના વષા માટે એડહોક બોનસ ચ ૂકવવા અંગે જરૂરી ર્નણાય થવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ઠરાવ:કા.સ.ઠ.નં.૩૬૮/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦

ની

ભલામણ

ુ બ, નગરપાગલકાના વગા -૪ના કાયમી
મજ

ુ ી ઓછામાં ઓછો
કમાચારીઓ તથા રોજમદાર કમાચારીઓ કે જેના છે લ્લા ત્રણ વષા કે તેથી વધ ુ વષા સધ
ુ રાત સરકારશ્રીના નાણાં ર્વભાગના પત્ર
૨૪૦ હદવસ કામ કરે લ હોઈ તેવા છૂટક મજૂરોને નામદાર ગજ
ુ બ સને : ૨૦૧૮-૧૯ ના
ક્રમાંક નં.બનસ/૧૦ ૨૦૧૬ /જીઓઓઇ /૧૦/ચ તા:- ૨૧/૧૦/૨૦૧૯ થી ઠરાવ્યા મજ
વષા માટેન ંુ બોનસ ચ ૂકવવાપાત્ર થાય છે . તેવા સંજોગોમાં ઉપરોક્ટ્ત બોનસ ચ ૂકવવા અંગે જરૂરી
ુ ારન ંુ દરખાસ્ત મે.રીજજયોનલ કર્મશ્નરશ્રી , સરુ તને સાદર રજૂ કરી મંજૂરત મેળવવા અંગે ની જરૂરી
ર્નયમોનસ
આગળની કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૫૧/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, ના.સરકારશ્રીની IHSDP યોજના અંતગા ત
કામ નં:- ૬ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
આવાસ ર્વહોણા APL/BPL લાભાથીઓને આવાસ ફાળવેલ છે . જે તે લાભાથીઓ દ્વારા આવાસ
ભાડે/વેચાણથી આપેલ. જે અંગે નોટીશ બાબતે કાયદે સર કાયાવાહી હાથ ધરવાની થાય છે . જે અંગે જરૂરી
ર્નતીર્વષયક ર્નણાય લેવા અંગે જરૂરી ર્નણાય થવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ે
ટે.આ : શ્રી ર્નર્મષાબેન જી.ટં ડલ
ઠરાવ:ુ બ, ના.સરકારશ્રીની IHSDP યોજના અંતગા ત આવાસ
કા.સ.ઠ.નં.૩૬૯/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
ર્વહોણા APL/BPL લાભાથીઓને ના.સરકારશ્રીના ર્નતી ર્નયમોને આધીન સોના-સરીતા-અબ્રામા ખાતે
ુ ાં આવાસ
A.B.C.D. આવાસ ગબલ્ડીંગ બનાવી લાભાથીઓને આવાસ ફાળવણી કરવામાં આવેલ. વધમ
ફાળવણી અંગે થયેલ ગે રરીતી અન્દ્વયેની સભ્યશ્રીઓની રજૂઆત અંગે સદરહુ આવાસોન ંુ રૂબરૂ સ્થળ તપાસ
કરી જે તે લાભાથીઓ દ્વારા આવાસ ભાડે/વેચાણથી આપેલ. બંધ આવાસ તથા આવાસ, પેટે લાભાથી દ્વારા
ુ ાસા રજૂ કરવા
હડપોઝીટ અંગે ન.પા. દ્વારા જે તે લાભાથીઓને ઉપરોક્ટ્ત બાબતે તાકીદ કરી જરૂરી લલ
ુ ાસા અંગે
અંગે ની મદ્દુ તની નોટીશ/છે વટની નોટીશ પાઠવવામાં આવેલ. જેમાં સદરહુ નોટીશ બાબતના લલ
ુ ી લલ
ુ ાસો રજૂ કરવામાં આવેલ નથી. ફક્ટ્ત ચારથી પાંચ લાભાથી દ્વારા નોટીશ
લાભાથી દ્વારા આજહદન સધ
ુ ાસા રજૂ થયેલ છે . આમ નગરપાગલકા દ્વારા આપવામાં આવેલ નોટીશ અવગણના તથા જે તે
અંગે ના લલ
ુ ાસો વ્યાજબી જણાયેલ નથી. જેથી સદરહુ બાબત ર્વહદત થતાં આવાસ
લાભાથી દ્વારા રજૂ થયેલ લલ
લાભાથીને ફાળવેલ નોટીશ બાબતે કાયદે સર કાયાવાહી હાથ ધરવાની થાય છે . જે અંગે જરૂરી ર્નતી ર્વષયક
ર્નણાય કરવાનો થાય છે . જે લાભાથીઓને આકારણીમાં માગલક તરીકે ઉલ્લેખ થયેલ છે . જેમાં ભોગવટેદાર કે
કબજેદાર તરીકે જ હોવા જોઈએ. અને જે બાબત ધ્યાન પર આવેલ છે . તે માટે ટેક્ષ શાખા દ્વારા જરૂરી
કાયાવાહી કરી આવા આવાસ ધારકોની યોજનાની મ ૂળ શરતોને આર્ધન દશાા વેલ સમયમયાા દા દસ વષા
ધ્યાને લઈ આકારણી અંગે જરૂરી કાયાવાહી કરવી.
ુ ાર કારોબારી કમીટીમાં યોગ્ય ર્નણાય માટે રજૂ કરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે
સદર મ ૂળ તમ
છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૫૨/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, અંબાજી નગર-૧, પોલીસ હેડક્ટ્વોટસા રોડ સામે,
કામ નં:- ૭ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
અબ્રામા, ર્વસ્તારમાં ૨૫૨(બસો બાવન) મીટર લંબાઇની ૧૨ “ ડાયાની લાઇન નાખવા સને ૨૦૧૭-૧૮
ુ બ અંદાજજત ખચા રૂ।.૩,૨૭,૦૬૦/- મંજૂર કરવા બાબત..
વષાના મંજૂર થયેલ ભાવ મજ
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી રાજેશભાઈ ડી.રાઠોડ
ઠરાવ:ુ બ, હાલે ના.સરકારશ્રી તરફથી “ અમ ૃત ” યોજના
કા.સ.ઠ.નં.૩૭૪/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
અંતગા ત વરસાદી પાણીના ર્નકાલ માટે અબ્રામા ખાતે દપાણ સોસાયટી સામેના ભાગે

૧૨૦૦

એમ.એમ.ડાયાની આર.સી.સી. મેઇન પાઇપ લાઇન નાંખવામાં આવેલ છે . સદર લાઇનના રૂટમાં આવતા
ર્વસ્તારમાં ગલીઓમાં બ્રાન્દ્ચ લાઇન નાંખવાની જરૂહરયાત છે . સદર કામમાં જરૂરી પાઇપ ત્યાંના રહીશો
પોતાના ખચે લાવવાની તૈયારી બતાવેલ છે . અને નગરપાગલકાએ ફક્ટ્ત લેબર કામ કરી આપવાન ંુ થાય છે .
ક્રમ

ર્વગત

લંબાઈ (મીટર)

ચેતબર (નંગ)

૧

નવીનભાઈ ગલી, અંબાજીનગર – ૧

૧૫૨

૦૫

૨

ગીરીશભાઈ ગલી, અંબાજીનગર-૧

૧૦૦

૦૫

૨૫૨

૧૦

કુ લ

ઉપરોક્ટ્ત હકીકત ર્વહદત થતાં “ અંબાજી નગર -૧, પોલીસ હેડ ક્ટ્વાટર રોડ સામે, અબ્રામા “ કુ લ-૨૫૨
(બસો બાવન) મીટર લંબાઇની લાઇન નાંખવાનો લેબર કામ માટે સને ૨૦૧૭-૧૮ ના મંજૂર થયેલ ભાવ
ુ બ અંદાજજત ખચા રૂ।.૩,૨૭,૦૬૦/- ( ત્રણ લાખ સત્તાવીસ હજાર સાંઠ રૂર્પયા ) પ ૂરાનું મંજૂર કરવાન ંુ
મજ
ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૫૩/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, અંબાજી નગર-૨, પોલીસ હેડક્ટ્વોટસા રોડ સામે,
કામ નં:- ૮ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
અબ્રામા, ર્વસ્તારમાં ૩૩૪(ત્રણસો ચોત્રીસ) મીટર લંબાઇની ૧૨ “ ડાયાની લાઇન નાખવા સને ૨૦૧૭-૧૮
ુ બ અંદાજજત ખચા રૂ।.૩,૯૯,૨૦૦/- મંજૂર કરવા બાબત..
વષાના મંજૂર થયેલ ભાવ મજ
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી રાજેશભાઈ ડી.રાઠોડ
ઠરાવ:ુ બ, હાલે ના.સરકારશ્રી તરફથી “ અમ ૃત “ યોજના
કા.સ.ઠ.નં.૩૭૫/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
અંતગા ત વરસાદી પાણીના ર્નકાલ માટે અબ્રામા ખાતે દપાણ સોસાયટી સામેના ભાગે ૧૨૦૦ એમ.એમ.
ડાયાની આર.સી.સી. મેઇન પાઇપ લાઇન નાંખવામાં આવેલ છે . સદર લાઇનના રૂટમાં આવતા ર્વસ્તારમાં
ગલીઓમાં બ્રાન્દ્ચ લાઇન નાંખવાની થાય છે . જેથી સદર ર્વસ્તારન ંુ વરસાદી પાણીનો ર્નકાલ થઈ રહે. તે
ુ બની લાઇન નાંખવાની જરૂહરયાત છે . સદર કામમાં જરૂરી પાઇપ ત્યાંના રહીશો
માટે નીચે જણાવ્યા મજ
પોતાના ખચે લાવવાની તૈયારી બતાવેલ છે . અને નગરપાગલકાએ ફક્ટ્ત લેબર કામ કરી આપવાન ંુ થાય છે .
ક્રમ

ર્વગત

લંબાઈ (મીટર)

ચેતબર (નંગ)

૧

શંકરભાઈ ગલી, અંબાજીનગર – ૧

૧૧૨

૦૪

૨

બાલુભાઈ ગલી, અંબાજીનગર-૧

૧૧૨

૦૩

૩

સર્વતાબેન ગલી, અંબાજીનગર-૧

૧૧૦

૦૩

૩૩૪

૧૦

કુ લ

ઉપરોક્ટ્ત હકીકત ર્વહદત થતાં “ અંબાજીનગર-૨ , પોલીસ હેડ ક્ટ્વાટર રોડ સામે, અબ્રામા “ કુ લ-૩૩૪
(ત્રણસો ચોત્રીસ) મીટર લંબાઇની લાઇન નાંખવાનો લેબરકામ માટે સને ૨૦૧૭-૧૮ ના મંજૂર થયેલ ભાવ
ુ બ અંદાજીત ખચા રૂ।– ૩,૯૯,૨૦૦/- (ત્રણ લાખ નવ્વાણ ંુ હજાર બસો) પર
ુ ાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં
મજ
આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૫૪/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, રામનગર (વાલીયા ફગળયા) અબ્રામા
કામ નં:- ૯ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
ર્વસ્તારમાં ૨૦૫ (બસો પાંચ) મી.લંબાઇની ૧૨ “ ડાયાની નવી લાઇન નાખવા સને ૨૦૧૭-૧૮ વષાના
ુ બ અંદાજીત ખચા રૂ।. ૩,૮૬,૯૩૫/- મંજૂર કરવા બાબત..
મંજૂર થયેલ ભાવ મજ
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી રાજેશભાઈ ડી.રાઠોડ
ઠરાવ:ુ બ, અબ્રામા-મોગરાવાડી ર્વસ્તારમાં ડ્રેનેજ લાઇનની
કા.સ.ઠ.નં.૩૭૬/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
સર્ુ વધા આપવા માટે ના.સરકારશ્રી તરફથી અંડર ડ્રેનેજ લાઇનનો પ્રોજેકટ ચલાવવામાં આવે છે . સદર
લોવરીંગ અને લેવીગની કામગીરી મહદ અંશે પ ૂણા થયેલ છે . જેમાં જે તે સમયે નાની ગલીઓમાં ડ્રેનેજ
લાઇન નાંખવાની બાકી રહી ગયેલ છે . હાલે બાકી કોતપોનેન્દ્ટ જેવા કે હાઉસ ચેતબર,

પંપીંગ સ્ટેશન,

રાઈઝીંગ લાઇન ર્વગે રેન ંુ કામગીરી પ્રગર્તમાં છે . સદર બાકી રહી જતી ગલીઓને મેઇનલાઇન સાથે કનેક્ટ્ટ
કરવા જરૂરી લાઇન નાંખી મેઇન લાઇન સાથે જોડાણ કરી શકાય એમ છે .
ઉપરોક્ટ્ત હકીકતથી ર્વડીટ થતાં “ રામનગર (વાલીયા ફગળયા), અબ્રામા “ કુ લ-૨૦૫ (બસો
ુ બ અંદાજીત ખચા
પાંચ) મીટર લંબાઇની ૧૨” ડાયાની લાઇન સને ૨૦૧૭-૧૮ ના મંજૂર થયેલા ભાવ મજ
રૂ।. ૩,૮૬,૯૩૫/- અંકે રૂર્પયા ત્રણ લાખ છ્ાંસી હજાર નવ સો પાંત્રીસ પ ૂરા મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે
છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૫૫/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, આંગણવાડી રોડ, હનમ
ુ ાન ફગળયા,
કામ નં:- ૧૦ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
મોગરાવાડી ર્વસ્તારમાં ૧૬૨ (એકસો બાસઠ) મીટર લંબાઇની ૧૨ “ ડાયાની લાઇન નાખવા સને ૨૦૧૭-૧૮
ુ બ અંદાજીત ખચા રૂ।.૩,૭૬,૩૧૦/- મંજૂર કરવા બાબત..
વષાના મંજૂર થયેલ ભાવ મજ
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી રાજેશભાઈ ડી.રાઠોડ
ઠરાવ:ુ બ, વલસાડ નગરપાગલકા હદ ર્વસ્તારમાં
કા.સ.ઠ.નં.૩૭૭/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
શહેરીજનોને ડ્રેનેજ લાઇનની સર્ુ વધા આપવામાં આવે છે . જેના ભાગરૂપે અબ્રામા-મોગરાવાડી ર્વસ્તારમાં
ુ ાન ફગળયા ર્વસ્તાર ર્વગે રેમાં અવારનવાર ગંદા પાણી
હાલે ડ્રેનેજ નેટવકા પ્રોજેકટ પ્રગર્તમાં છે . હાલે હનમ
રસ્તા પર લલ્ુ લા નીકળવાની ફહરયાદ રહે છે . સદર સમસ્યાના ભાગરૂપે ઓવરફ્લો લાઇન નાંખવામાં આવે
તો સદર ર્વસ્તારને રાહત મળે એમ છે .
ુ ાન ફગળયા, મોગરાવાડી , કુ લ-૧૬૨
ઉપરોક્ટ્ત હકીકતોથી ર્વહદત થતાં “ આંગણવાડી રોડ, હનમ
ુ બ
(એકસો બાસઠ ) મીટર લંબાઇની ૧૨ “ ડાયાની લાઇન સને ૨૦૧૭-૧૮ ના મંજૂર થયેલ ભાવ મજ
ુ ાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે
અંદાજીત ખચા રૂ।.૩,૭૬,૩૧૦/- (ત્રણ લાખ છોતેર હજાર ત્રણસો દશ) પર
છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૫૬/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, બાયપાસ ગીતા સદન પાસે + ભગત
કામ નં:- ૧૧ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
મહોલ્લો (જાહેર શૌચાલય) ર્વસ્તારમાં ૧૩૦ (એકસો ત્રીસ) મીટર લંબાઈની ૧૨ “ ડાયાની લાઇન નાખવા
ુ બ અંદાજીત ખચા રૂ।.૨,૭૦,૧૪૦/- મંજૂર કરવા બાબત..
સને ૨૦૧૭-૧૮ વષાના મંજૂર થયેલ ભાવ મજ
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી સોનલબેન ટી.સોલંકી (જૈન)
ઠરાવ:ુ બ, વલસાડ નગરપાગલકા હદ ર્વસ્તારમાં
કા.સ.ઠ.નં.૩૭૮/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
શહેરીજનોને ડ્રેનેજ લાઇનની સર્ુ વધા આપવામાં આવે છે . જેના ભાગરૂપે જરૂરી સફાઈની કામગીરી કરવામાં
ુ સમયે લાઇન ડેમેજ હોઇ તો અમકુ પોરશન પ ૂરતું ઓવર ફ્લો લાઇન નાખી સમસ્યાન ંુ
આવે છે . જેમાં અમક
નીવારણ લાવવા સ ૂચના આપવામાં આવેલ છે .
ક્રમ

ર્વગત

લંબાઈ (મીટર)

ચેતબર (નંગ)

૧

ગીતાસદન ર્વસ્તાર, લોટસ હોસ્પીટલ સામે..

૭૦

૦૪

૨

ભગત મહોલ્લો, જાહેર શૌચાલય પાસે..

૬૦

૦૩

૧૩૦

૦૭

કુ લ

ઉપરોક્ટ્ત હકીકતોથી ર્વહદત થતાં “ બાયપાસ ગીતા સદન પાસે + ભગત મહોલ્લો (જાહેર
શૌચાલય ), વલસાડ “ કુ લ-૧૩૦ (એકસો ત્રીસ) મીટર લંબાઇની ૧૨ “ ડાયાની લાઇન સને ૨૦૧૭-૧૮ ના
ુ બ અંદાજીત ખચા રૂ।– ૨,૭૦,૧૪૦/- (બે લાખ સીતેર હજાર એકસો ચાલીસ) પર
ુ ાન ંુ
મંજૂર થયેલ ભાવ મજ
મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૫૭/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, ઓવર ફ્લો લાઇન, ર્વર્વધ ર્વસ્તારમાં ૧૧૦(
કામ નં:- ૧૨ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
ુ બ
એકસો દશ) મીટર લંબાઇની ૧૨ “ ડાયાની લાઇન નાખવા સને ૨૦૧૭-૧૮ વષાના મંજૂર થયેલ ભાવ મજ
અંદાજીત ખચા રૂ।.૨,૧૯,૫૧૫/- મંજૂર કરવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ઠરાવ:ુ બ, વલસાડ નગરપાગલકા હદ ડ્રેનેજ લાઇનની
કા.સ.ઠ.નં.૩૭૯/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
સર્ુ વધા આપવામાં આવે છે . જેમાં અવારનવાર મેન્દ્ટેનન્દ્સના ભાગરૂપે જરૂરી સફાઈની કામગીરી કરવામાં
ુ સમયે લાઇન ડેમેજ હોઈ તો અમકુ પોરશન પ ૂરતું ઓવર ફલો લાઇન નાખી સમસ્યાન ંુ
આવે છે . જેમાં અમક
નીવારણ લાવવામાં આવે છે . નીચે જણાવેલ ર્વસ્તારમાં ઈમરજન્દ્સીના ભાગરૂપે લાઇન નાખી સમસ્યાન ંુ
નીવારણ લાવવા સ ૂચના આપવામાં આવેલ છે .
અ॰નં

ર્વગત

લંબાઈ (મીટર)

ચેતબર (નંગ)

૧

તહરયાવાડ ગેરેજ પાસે

૧૭

૦

૨

ધોબીવાડ, વી.પી.રોડ

૩૮

૧

૩

હદવ્યેશ એપાટા મેન્દ્ટ, તીથલ રોડ

૧૪

૨

૪

સીધ્ધ્શીલા સામે, સાઇબર કેફે

૧૨

૦

૫

અલકા ફરસાણ ગે રેજ પાસે

૬

૦

૬

વલસાડ પારડી, વશી ફગળયું

૧૨

૦

૭

વલસાડ પારડી, રામલાલા મંહદર વાડી.

૧૧

૧

૧૧૦

૦૪

કુ લ

ઉપરોક્ટ્ત હકીકતોથી ર્વદીત થતાં “ ઓવર ફ્લો લાઇન, ર્વર્વધ ર્વસ્તારમાં “વલસાડ “ કુ લ-૧૧૦
ુ બ અંદાજીત
(એકસો દસ) મીટર લંબાઇની ૧૨ “ ડાયાની લાઇન સને ૨૦૧૭-૧૮ ના મંજૂર થયેલ ભાવ મજ
ખચા રૂ।– ૨,૧૯,૫૧૫/- (બે લાખ, ઓગણીસ હજાર પાંચસો પંદર ) પ ૂરા મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૫૮/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, મોનીકા આઇસ્ક્રીમના સામે તીથલ રોડ
કામ નં:- ૧૩ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
ર્વસ્તારમાં ૮૦( એસી) મીટર લંબાઇની ૧૨ “ ડાયાની લાઇન નાખવા સને ૨૦૧૭-૧૮ વષાના મંજૂર થયેલ
ુ બ અંદાજીત ખચા રૂ।.૧,૬૨,૨૨૦/- મંજૂર કરવા બાબત..
ભાવ મજ
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી જેષ્ષ્ટકાબેન ડી.પટેલ.
ઠરાવ:ુ બ,હાલે માગા મકાન ર્વભાગ તરફથી તીથલ રોડને
કા.સ.ઠ.નં.૩૮૦/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
વાયડનીંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે . જેમાં મોનીકા આઈસ્ક્રીમના સામેના ભાગે બોક્ષ ડ્રેનની
કામગીરી કરવાની થાય છે . જેમાં નગરપાગલકાની ડ્રેનેજ લાઇન પસાર થાય છે જેને શીફ્ટ કરવાની થાય છે .

જેથી રોડ વાયડનીંગની કામગીરી કરી શકાય.
ઉપરોક્ટ્ત હકીકતોથી ર્વહદત થતાં “ મોનીકા આઈસક્રીમના સામે. તીથલ રોડ, વલસાડ “ માટે કુ લ –
ુ બ અંદાજીત
૮૦ (એંસી) મીટર લંબાઇની ૧૨ “ ડાયાની લાઇન સને ૨૦૧૭-૧૮ ના મંજૂર થયેલ ભાવ મજ
ુ ાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
ખચા રૂ।.૧,૬૨,૨૨૦/- (એક લાખ, બાસેઠ હજાર બસો વીસ) પર
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૫૯/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, પારડી સાંઢપોર ગ્રામ પંચાયત હસ્તકના, રં ગ
કામ નં:- ૧૪ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
ુ રાતી શાળા- મોગરાવાડી સધ
ુ ી અંદાજે ૧૩૫૦ (એક હજાર
ફેકટરી, જયના શાળા-કૈ લાસ રોડ-એંકર ગલી- ગજ
ત્રણસો પચાસ) રનીંગ મીટર નગરપાગલકા હસ્તકે લેવા જરૂરી દરખાસ્ત કરવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી સંજય ડી.ચૌહાણ.
ઠરાવ:ુ બ, વલસાડ નગરપાગલકાને લાગ ુ પારડી સાંઢપોર
કા.સ.ઠ.નં.૩૮૧/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
ગ્રામ પંચાયત ખાતે ઓરં ગા નદીના હકનારે નગરપાગલકાન ંુ ડતપીંગ સાઇટ તથા ડોમેસ્ટીક વોટરના
શધ્ુ ધ્ધકરણ માટે STP નો પ્રોજેકટ ચાલે છે . સદર STP પર શહેરન ંુ સીવરે જ વોટર પાઇપ લાઇન દ્વારા
પંપીંગ કરી લાવવામાં આવશે. તેમજ સદર સીવરે જ વોટરને રીટ કરી પાઇપ લાઇન દ્વારા પંપીંગ કરી
ઇન્દ્ડસ્રીયલ ઉપયોગ માટે સપ્લાય કરવામાં આવશે. સદર પાઇપ લાઇન રં ગ ફેક્ટ્ટરી, જયના શાળા, કૈ લાશ
ુ રાતી પ્રા.શાળા, મોગરવાડી રૂટ પરથી આવનાર છે . તેમજ રે લ્વેના પર્િમથી પ ૂવાના
રોડ, એન્દ્કર ગલી, ગજ
ઓવર બ્રીજન ંુ આયોજન હાથ ધરવામાં આવેલ છે . સદર રસ્તા પરથી GUDC ની લાઈનો આવેલ છે .
ઉપરાંત સેનેટરી

હડપાટા મેન્દ્ટના

વાહનો

કચરો

ઠાલવવા

સતત

ઉપયોગ

કરતાં આવેલ છે .

ુ શ્રી, ચેરમેનશ્રી કારોબારી, ચેરમેનશ્રી બાંધકામ શાખા, ચીફ
જે અંગે તા:- ૧૨/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ પ્રમખ
ુ બ તા:- ૧૯/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ જાવક
ઓહફસરશ્રી, ઇજનેરશ્રી દ્વારા સદર રીપોટા રજૂ થયેલ છે . અને જે મજ
નંબર-૧૩૬-૧૪૧/૨૦૧૯-૨૦ ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા સરપંચશ્રી પારડી સાંઢપોર ગ્રામપંચાયતને

સદર રસ્તો

ુ ા ર્વકાસ અર્ધકારી,
નગરપાગલકા હસ્તકે આપવા દરખાસ્ત કરતો પત્ર રજૂ કરે લ છે . તથા સદર પત્ર તાલક
ુ ધ
વલસાડ , જજલ્લા ર્વકાસ અર્ધકારી, વલસાડ ર્વગે રેને મોકલેલ છે . જેના અનસ
ં ાને જજલ્લા પંચાયત,
વલસાડની તા:- ૩૦/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ મળે લ સામાન્દ્ય સભાના કામ
થી

સદર

રસ્તો

વલસાડ

નંબર-૭ અને ઠરાવ નંબર-૧૦૯

નગરપાગલકાને સોંપવા સવાા ન ંુ મતે ઠરાવ થયેલ છે . તથા

તા:- ૨૫/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ સરપંચશ્રી પારડી સાંઢપોરે નગરપાગલકાને રં ગ ફેક્ટ્ટરીથી, કૈ લાશ રોડથી,
ુ ી તથા માણેક ટેકરીથી ધ ૂહડયું તળાવ થઈ રઘવ
ુ શ
એન્દ્કર ફેકટરી થી મોગરાવાડી શાળા સધ
ં ી તથા પંચવટી
ુ ય રસ્તાને જોડતો આંતહરક બંને રસ્તાઓ નગરપાગલકા દ્વારા STP પ્લાન તથા
સોસાયટી, મોગરાવાડી મખ્
GUDCની લાઇન તથા નગરપાગલકાના સેનેટરીના વાહનોના ઉપયોગોને ધ્યાનમાં લઈ નગરપાગલકા હસ્તક
લેવા ઠરાવ કરે લ છે . અને સદર રસ્તાઓ નગરપાગલકા હસ્તક લઈ તેને મરામત અને નવીકરણ કરવાન ંુ
ુ ત કરે લ છે . આથી આજની સભા ઉપરોક્ટ્ત બંને આંતહરક રસ્તાઓ
તમામ જવાબદારી નગરપાગલકાને સપ્ર
નગરપાગલકા હસ્તક લેવાન ંુ તથા સમય-સમયે મરામત તથા નવીકરણ કરવાન ંુ તથા રસ્તામાં નડતરરૂપ
દબાણ દૂ ર કરવાન ંુ અને રસ્તાઓ નગરપાગલકા હસ્તક લેવાન ંુ સવાા ન ંુ મતે ઠરાવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૬૦/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, દૈ ર્નક પેપરોમાં નગરપાગલકાની સ્વચ્છતા
કામ નં:- ૧૫ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
સવેક્ષણ તથા ઓનલાઈન ફહરયાદ તેમજ પ્લાસ્ટીક મક્ટ્ુ ત વલસાડ અંગે જનજાગૃર્ત અગભયાનના આવેલ
બીલો બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી પ્રવીણભાઈ એસ.પટેલ.
ઠરાવ:ુ બ, હાલે સરકારશ્રીની સ્વચ્છતા સવેક્ષણ તથા
કા.સ.ઠ.નં.૩૮૨/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
નગરપાગલકાની ઓનલાઈન ફહરયાદ અંગે ની સેવાઓ આપતા મોબાઈલ નંબર તેમજ ઇ-નગર રજીસ્રેશન
ુ ાં વધ ુ લોકો
અંગે ની પ્રહક્રયાઓ ર્વગે રેની માહહતીઓ શહેરી જનોને પાઠવવા. તથા સદર બાબતોનો વધમ
નગરપાગલકાની સેવાઓનો લાભ લઈ શકે એવા ઉદ્દે શથી

જનજાગૃર્ત ફેલાવવાના અગભયાન સાથેનો સંદેશ

શહેરી જનોને આપવાન ંુ નક્કી કય.ું ુ સ્વચ્છતા અને નગરપાગલકાની સેવાઓ સાથે સાંકડી લઈ એવો ઉમદા
હેત ુ દાખવી જાહેર જનતાને મદદ રૂપ થવાની અપીલના ભાગ રૂપે સંદેશો પાઠવવા સબંધે દૈ ર્નક પેપરોમાં
ુ ય પેપરમાં રૂ/-.૧૦,૦૦૦/-, સાપ્તાહહક પેપરોમાં રૂર્પયા ૫,૦૦૦/- તથા
બહોળી પ્રર્સધ્ધ કરવા સ્થાર્નક મખ્
ુ ારની આગામી કાયાવાહી કરવાન ંુ
અન્દ્ય પેપરોમાં રૂ/-. ૩,૦૦૦/- ની મયાા દામાં ચ ૂકવણું કરવા અંગે ર્નયમોનસ
ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૬૧/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, અબાન પ્રાયમરી હેલ્થ સેન્દ્ટર, અબ્રામા માટે
કામ નં:- ૧૬: કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
જગ્યા ફાળવવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ુ ાલી.
ટે.આ : શ્રી પ્રવીણભાઈ પી.ભાનશ
ઠરાવ:ુ બ, મખ્
ુ ય જીલ્લા આરોગ્ય અર્ધકારી, જીલ્લા પંચાયત,
કા.સ.ઠ.નં.૩૯૩/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
વલસાડનો

આવેલ પત્ર નં.જી.પં. અહેય/ુ જમીન હડમાન્દ્ડ / વશી/૪૯૮૦-૮૪ /૨૦૧૯-૨૦

ુ બ વલસાડ શહેરી ર્વસ્તારમાં અબાન પ્રાયમરી હેલ્થ સેન્દ્ટર (૧)
તા:- ૩૦/૧૧/૨૦૧૯ થી જણાવ્યા મજ
અબ્રામા (૨) શહીદ ચોક અને (૩) વલસાડ પારડી એમ ત્રણ પ્રાયમરી અબાન હેલ્થ સેન્દ્ટરો કાયારત કરે લ છે .
જેના માટે વોડા નંબર-૪ ના મોગરાવાડી સ ૂકી તલાવડી પ્રાથર્મક શાળાના પ ૂવા ભાગે સવે નંબર-૧૩૫૯ ની
જમીન પૈકીની ૫૦૦ ચો.મી. જગ્યા અબાન હેલ્થ સેન્દ્ટરના બાંધકામ માટે ફાળવવા સબંધે માંગણી કરતો પત્ર
આવેલ છે . સદર જગ્યા ઉપલબ્ધ થયેથી બાંધકામ સબંધેની કામગીરી પી.આઈ.ય.ુ મારફત કરી શકાય એમ
જણાવેલ છે . જે હકીકતોથી ર્વહદત થતાં અબાન પ્રાયમરી હેલ્થ સેન્દ્ટર, અબ્રામા માટે જગ્યા ફાળવવા સબંધે
ુ ારની જરૂરી કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
ર્નયમોનસ
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૬૨/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
કામ નં:- ૧૭: કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦

ની

ભલામણ

ુ બ,
મજ

વલસાડ

નગરપાગલકા

હદ

ર્વસ્તારમાં તા:- ૦૯/૦૮/૨૦૧૯ અને તા:- ૧૦/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ રાત્રી દરતયાન શ્રી દશામાંની પ્રર્તમાન ંુ
ર્વસર્જન માટે ઔરં ગા નદી અને વાંકી નદીના તટ પર લાઈટીંગની વ્યવસ્થા જય અંબે લાઈટીંગ ડેકોરે શન
ુ ાર ટેકરા, વલસાડ પાસે કામગીરી કરાવેલ. જેના આવેલ જુદા-જુદા (૧) ૧૨,૧૦૦/- (૨) ૨૪,૩૦૦/, લહ
(૩)૨૪,૩૦૦/- (૪) ૧૨,૧૦૦/- બીલોન ંુ ચ ૂકવણું કરવા અંગે જરૂરી ર્નણાય થવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ે
ટે.આ : શ્રી ર્નર્મષાબેન જી.ટં ડલ
ઠરાવ:કા.સ.ઠ.નં.૩૯૫/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦

ની

ભલામણ

ુ બ,
મજ

વલસાડ

નગરપાગલકા

હદ

ર્વસ્તારમાં તા:- ૦૯/૦૮/૨૦૧૯ અને તા:- ૧૦/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ રાત્રી દરતયાન શ્રી દશામાંની પ્રર્તમાન ંુ
ર્વસર્જન ઔરં ગા નદી અને વાંકી નદીમાં કરવામાં આવેલ. સદરહુ ર્વસર્જનના કાયાક્રમમાં બંને નદીના
તટ

પર

લાઈટીંગની

વ્યવસ્થા

કરવા માટે

ફા.એન્દ્ડ

લાઇટ કમીટી ઠરાવ નં-૪૩/

ુ બ, જયઅંબે લાઈટીંગ ડેકોરે શન, લહ
ુ ાર ટેકરા, વલસાડ પાસે
તા:- ૨૬/૦૮/૨૦૧૬ થી મંજૂર થયા મજ
કામગીરી કરાવેલ. જેના આવેલ જુદા – જુદા (૧) ૧૨,૧૦૦/- (૨) ૨૪,૩૦૦/- (૩)૨૪,૩૦૦/- (૪) ૧૨,૧૦૦/ુ ારની જરૂરી કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
બીલોન ંુ ચ ૂકવણું કરવા ર્નયમોનસ
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૬૩/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
કામ નં:- ૧૮: કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦

ની

ભલામણ

ુ બ,
મજ

વલસાડ

નગરપાગલકા હદ

ર્વસ્તારમાં તા:- ૧૦/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ તાજજયા (મહોરમ) ર્વસર્જન માટે ઔરં ગા નદીના તટ પર જરૂહરયાત
ુ બ લાઈટીંગની વ્યવસ્થા જય અંબે લાઈટીંગ ડેકોરે શન , લહ
ુ ાર ટેકરા, વલસાડ પાસે કામગીરી કરાવેલ.
મજ
જેના આવેલ જુદા-જુદા (૧) ૩૭,૨૫૦/- (૨) ૧,૬૦૦/- (૩)૫૫૦/- બીલોન ંુ ચ ૂકવણું કરવા અંગે જરૂરી ર્નણાય
થવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ે
ટે.આ : શ્રી ર્નર્મષાબેન જી.ટં ડલ
ઠરાવ:કા.સ.ઠ.નં.૩૯૬/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦

ની

ભલામણ

ુ બ,
મજ

વલસાડ

નગરપાગલકા હદ

ર્વસ્તારમાં તા:- ૧૦/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ તાજજયા (મહોરમ) ર્વસર્જન ઔરં ગા નદીમાં કરવામાં આવે છે .
ુ બ લાઈટીંગની વ્યવસ્થા માટે ફા.એન્દ્ડ લાઇટ કમીટી ઠરાવ નંસદરહુ નદીના તટ પર જરૂહરયાત મજ
ુ બ, જય અંબે લાઈટીંગ ડેકોરે શન, લહ
ુ ાર ટેકરા,વલસાડ પાસે
૪૩/તા:- ૨૬/૦૮/૨૦૧૬ થી મંજૂરથયા મજ
કામગીરી કરાવેલ. જેના આવેલ જુદા-જુદા બીલો (૧) ૩૭,૨૫૦/- (૨) ૧,૬૦૦/- (૩)૫૫૦/- બીલોન ંુ ચ ૂકવણું
ુ ારની જરૂરી કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
કરવા ર્નયમોનસ
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૬૪/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
કામ નં:- ૧૯: કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની

ુ બ, વલસાડ
મજ

ભલામણ

નગરપાગલકા

હદ

ર્વસ્તારમાં તા:- ૦૨/૦૯/૨૦૧૯ અને તા:- ૧૩/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ શ્રી ગણેશજીની પ્રર્તમાન ંુ ર્વસર્જન માટે
ઔરં ગા નદી અને વાંકી નદીના તટ પર લાઈટીંગની સર્ુ વધા આપવા માટે તેમજ વલસાડ શહેરના જુદા
જુદા

ુ યમાગો
મખ્

ઉપર

લાઈટીંગની

સર્ુ વધા આપવા ફા.એન્દ્ડ લાઇટ ક.ઠ.નં.૪૩/

ુ બ લાઈટીંગની વ્યવસ્થા જય અંબે લાઈટીંગ ડેકોરે શન , લહ
ુ ાર
તા:- ૨૬/૦૮/૨૦૧૬ ના મંજૂર થયા મજ
ટેકરા,

વલસાડ

પાસે

કામગીરી

કરાવેલ.

જેના

આવેલ

જુદા - જુદા

(૧) ૩,૪૪,૧૫૦/-

(૨) ૧,૦૦,૦૦૦/- (૩)૪૪,૦૦૦/- બીલોન ંુ ચ ૂકવણું કરવા અંગે જરૂરી ર્નણાય થવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ે
ટે.આ : શ્રી ર્નર્મષાબેન જી.ટં ડલ
ઠરાવ:કા.સ.ઠ.નં.૩૯૬/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦

ની

ભલામણ

ુ બ, વલસાડ
મજ

ર્વસ્તારમાં તા:- ૦૨/૦૯/૨૦૧૯ અને તા:- ૧૩/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ શ્રી ગણેશજીની

નગરપાગલકા

હદ

પ્રર્તમાન ંુ ર્વસર્જન

કરવામાં આવેલ. સદરહુ ર્વસર્જન ઔરં ગા નદી તેમજ વાંકી નદીમાં કરવામાં આવેલ. સદરહુ બાબતે બંને
ુ બ લાઈટીંગની સર્ુ વધા આપવા માટે તેમજ વલસાડ શહેરના જુદા-જુદા
નદીના તટ પર જરૂહરયાત મજ
ુ યમાગો ઉપર લાઈટીંગની સર્ુ વધા આપવા ફા.એન્દ્ડ લાઇટ
મખ્

ક.ઠ.નં.૪૩/તા:- ૨૬/૦૮/૨૦૧૬ ના મંજૂર

ુ બ લાઈટીંગની વ્યવસ્થા જય અંબે લાઈટીંગ ડેકોરે શન , લહ
ુ ાર ટેકરા,
થયા મજ
કામગીરી

વલસાડ

પાસે

કરાવેલ. જેના આવેલ જુદા-જુદા (૧) ૩,૪૪,૧૫૦/- (૨) ૧,૦૦,૦૦૦/- (૩)૪૪,૦૦૦/- બીલોન ંુ

ુ ારની જરૂરી કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
ચ ૂકવણું કરવા ર્નયમોનસ
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૬૫/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) મજ
ુ બના કામ માટે સભ્યશ્રી
કામ નં:- ૨૦ : ગજ
ુ શેર ખાન પઠાણની આવેલ દરખાસ્ત બાબતે...(તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ડ્રેનેજ પમ્તપિંગ સ્ટેશન)
મહેબ ૂબ ગલ
ુ શેર ખાન પઠાણ
દ.મ.ુ : શ્રી મહેબ ૂબ ગલ
ટે.આ : શ્રી ઉજેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ
ઠરાવ:વોડા નંબર-૧૧માં આવેલ અબ્રામા ઝોન કચેરીની બાજુમાં બ્રહ્મ દે વ મંહદર આવેલ છે . એની બાજુમાં
નગરપાગલકા દ્વારા ડ્રેનેજ પંપીંગ સ્ટેશન બનાવવાન ંુ આયોજન અંગે ફેરર્વચારણા કરી પંપીંગ સ્ટેશનન ંુ સ્થળ
બદલવાની આવેલ રજુઆત અન્દ્વયે યોગ્ય જગ્યાએ રાન્દ્સફર કરવાન ંુ આયોજન હાથ ધરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ
ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૬૬/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) મજ
ુ બના કામ માટે સભ્યશ્રી
કામ નં:- ૨૧ : ગજ
ઉજેશ આઈ.પટેલની

આવેલ

દરખાસ્ત

બાબતે...(તા:-

૧૮/૦૧/૨૦૨૦

સામાન્દ્ય

સભામાં ગે રહાજર

સભ્યશ્રીઓની ર્વગત)
દ.મ.ુ : શ્રી ઉજેશ ઈશ્વરભાઈ પટેલ
ુ શેર ખાન પઠાણ
ટે.આ : શ્રી મહેબ ૂબ ગલ
નગરપાગલકાની સામાન્દ્ય સભામાં ઉપમ્સ્થત રહેતા સભ્યશ્રીઓની હાજરી અંગે ની ર્વગતો દશાા વત ંુ
હાજરી પત્રકની નકલો સભ્યશ્રી ઉજેશભાઈ પટેલને રજુ કરવામાં આવી.
ઠરાવ:ુ ારની મળતી સામાન્દ્ય સભાઓમાં હાજર રહેતા
વલસાડ નગરપાગલકાની વખતો-વખતની ર્નયમોનસ
સભ્યશ્રીઓની હાજરી અંગે ની ર્વગતો દશાા વત ંુ હાજરી પત્રક જોતાં સામાન્દ્ય સભાઓમાં સતત ચાર જેટલી
બેઠકોમાં કોઈપણ સભ્ય ગે રહાજર હોય એવી બાબત જણાય આવેલ નથી. જેથી સદર બાબતે હાલે કોઈ
ર્નણાય લેવાનો રહેતો નથી. એવ ંુ ઠરાવવામાં આવ્ય.ંુ
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૬૭/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) મજ
ુ બના કામ માટે સભ્યશ્રી
કામ નં:- ૨૨ : ગજ
ુ બ આવક
ઉજેશ આઈ.પટેલની આવેલ દરખાસ્ત બાબતે...(તા:- ૨૦/૦૧/૨૦૨૦ ની અરજીમાં જણાવ્યા મજ
નંબર-૫૫૬૩ DGVCL બીલ બાબત. અને ૫૫૬૪ ગે સ કં પની, મોબાઈલ કં પની, આવાસ , અમ્ગ્નકાંડ ર્વગે રે
તા:- ૦૩/૦૧/૨૦૨૦ ના પત્રો )
દ.મ.ુ : શ્રી ઉજેશ ઈશ્વરભાઈ પટેલ
ુ શેર ખાન પઠાણ
ટે.આ : શ્રી મહેબ ૂબ ગલ
ુ શેર ખાન પઠાણ, ર્વગે રેએ GEB ,પાણી પર
ુ વઠા, ગે સ
સભ્યશ્રી ઉજેશ ઈશ્વરભાઈ પટેલ, મહેબ ૂબ ગલ
ુ યમંત્રી આવાસ યોજના, ફાયર સેફ્ટી, પે & યઝ
ુ , ઓહડટ રીપોટા , શોપીંગ
કં પની તેમજ મોબાઈલ કં પની, મખ્
મોલ, અબ્રામા-મોગરાવાડી T.P -D.P ર્વગે રે બાબતોએ ર્વસ્ત ૃત ચચાા માં ભાગ લીધો.
ઠરાવ:ુ રાત વીજ કં પનીના બીલોની કેર્પટલ રકમ ભરવા સબંધે તેમજ પાણી પર
ુ વઠાના બીલ બાબતે
દગક્ષણ ગજ
ુ ાત અંગે નોટીશ પાઠવતાં
સરકારશ્રીમાં દરખાસ્ત સાદર રજુ કરે લ છે . ગે સ કં પનીની બાકી લેણાંની વસલ
ુ ાત આવેલ છે .ઓહડટ રીપોટા અંગે સ્થાર્નક ભંડોળ હહસાબ અર્ધકારીશ્રી જોડે પરામસા કરી
હાલે વસલ
ુ ટોયલેટ
આગામી તાં:- ૨૮ અને ૨૯/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ કેતપન ંુ આયોજન કરવામાં આવેલ છે . પે & યઝ
ુ બ કાયાવાહી કરે લ છે . જેથી નાસા એજન્દ્સી હેઠળના શૌચાલયો બંધ થયેલ
સરકારશ્રીની ગાઈડ લાઇન મજ
હોવાથી આવક બંધ થયેલ છે . શોપીંગ મોલના નાના યર્ુ નટો બનાવી જાહેર હરાજી થાય. તેવા પ્રયાસો હાથ
ધરે લ છે .ફાયર સેફ્ટી માટે શહેરમાં કોઈ અગતય ર્ટના ન બને તે માટે નગરપાગલકા તરફથી ફાયર સેફ્ટી
ુ ાર સર્ુ વધાઓ છે કે કેમ? જે સવે કરી ક્ષર્તયક્ટ્ુ ત
અન્દ્વયે સરકારશ્રીના ર્નયત કરે લ ધારા-ધોરણો અનસ
મીલકત ધારકોને નોટીશો પાઠવેલ છે . જેની કાયાવાહી માટે નગરપાગલકા બાંધકામ, ફાયર, શોપ્સ શાખાઓ
દ્વારા સંયક્ટ્ુ ત રીતે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે . જરૂહરયાતના પ્રસંગે ખામીયક્ટ્ુ ત ર્મલકતોને સાવચેતીના
ુ ીની કાયાવાહી હાથ ધરવા સ ૂચન કય.ું ુ અબ્રામા-મોગરાવાડી T.P -D.P
પગલાં રૂપે સીલ કરવા સધ

અંગે

સરકારશ્રીમાં રીપોટા થયેલ છે . સક્ષમ કક્ષાએથી હુકમ બાદ કાયાવાહી કરવાની થાય છે . આવાસ અંગે
ુ બ ફરીથી સવે કરી કારોબારી કર્મટીમાં જરૂરી ર્નણાય અથે
ઉપમ્સ્થત થયેલ પ્રશ્ને આગાઉ થયેલ ચચાા મજ
રજુ કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૬૮/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, નગર સેવા સદનના પાછળના ભાગે શોપીંગ
કામ નં:- ૨૩ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
મોલની બાજુમાં , ન.પા.ના જે તે શાખાના વાહનો લલ્ુ લી જગ્યામાં આવે છે . સદરહુ વાહનોને નકુ શાન થત ંુ
અટકે તેમજ સાવચેતીના પગલાંરૂપે લોખંડના એમ.એસ.ગે ટ બનાવવા અંગે ની કામગીરી ઠેકેદારશ્રી
મે.રાજપરા બ્રધસા, જી.આઈ.ડી.સી., વાપી પાસેથી કરાવેલ. સદરહુ કરાવેલ કામગીરી અંગે ન ંુ આવેલ બીલ
રૂ।.૯૩,૫૫૧/- મંજૂર કરવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી સોનલબેન ટી.સોલંકી (જૈન)
ઠરાવ:ુ બ, નગર સેવા સદનના પાછળના ભાગે શોપીંગ
કા.સ.ઠ.નં:- ૩૯૯/તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
મોલની બાજુમાં , લીંક રોડ પાસે હાલે લલ્ુ લી જગ્યા હોય, અને નગરપાગલકાના જે તે શાખાના વાહનો
નવીન નગર સેવા સદનની બાજુમાં લલ્ુ લી જગ્યામાં મ ૂકવામાં આવે છે . અને નગરપાગલકા કચેરીની
આગળથી પાછળના ભાગે કોઈ ગે ટ ન હોય, જેથી કોઈ સાવચેતી રહેતી નથી. અને વાહનોમાં જ્યારે ત્યારે જે
તે પ્રકારન ંુ નકુ શાન થત ંુ આવેલ છે . નગરપાગલકાના પાછળના ભાગે જો ગે ટ બનાવવામાં આવે તો વાહનોને
નકુ શાન થત ંુ અટકે તેમજ સાવચેતીના પગલારૂપે એક લોખંડનો એમ.એસ.ગે ટ બનાવવાના કામનો
ુ ાનો આવેલ છે . અને હદવાળીનો તહેવાર નજીક હોય, સદરહુ કામગીરી
એસટીમેઈટ રૂ।-૧,૦૩,૩૭૧/- પર
કરાવવી લ ૂબ જ અત્યંત અને જરૂરી હોય, સદરહુ કામગીરી ઠેકેદારશ્રી મે.રાજપરા બ્રધસા, જી.આઈ.ડી.સી.
ુ ાન ંુ બીલ આવેલ છે .
,વાપી પાસેથી કરાવેલ. સદરહુ કરાવેલ કામગીરીન ંુ આવેલ બીલ રૂ।-૯૩,૫૫૧/- પર
સદરહુ કામગીરીને બહાલ રાખી આવેલ બીલન ંુ ચ ૂકવણું કરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૬૯/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, ના.સરકારશ્રીની ગ.ુ તય.ુ ફાઈ.બોડા ,
કામ નં:- ૨૪ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
ુ અગભષેક એપાટા મેન્દ્ટ,
ગાંધીનગરની ફાળવેલ વ્યવસાયવેરાની ગ્રાન્દ્ટમાંથી પાઇપલાઇન નાંખવાન ંુ કામ, પજા
તેમજ આહહરવાડ, ર્તથલરોડ પર સદરહુ કામગીરી એજન્દ્સી દ્વારા કરવામાં આવેલ છે . જેને બહાલ રાખવા
બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી ધમેશભાઈ એ.પટેલ
ઠરાવ:કા.સ.ઠ.નં:ગાંધીનગરનો

૪૦૦/કા.સ.તા:પત્ર

ક્રમાંક

૧૮/૦૧/૨૦૨૦

ની

નં:- મફબ/ વ્ય.વેરા

ભલામણ

ુ બ,
મજ

ના.સરકારશ્રીની

ગ.ુ તય.ુ ફાઈ.બોડા ,

(૫૦%) ગ્રાન્દ્ટ/ ન.પા./૨૦૧૨-૧૩/R.E./ ૫૭૩૦/

તા:- ૩૦/૦૩/૨૦૧૩ થી સને: ૨૦૧૨-૧૩ ના વષા માટે વ્યવસાયવેરા ગ્રાન્દ્ટની ફાળવણી કરવામાં આવેલ,
સદરહુ ગ્રાન્દ્ટ અન્દ્વયે જુદા-જુદા કામો કરવા માટે દૈ ર્નક પેપરમાં જાહેરાત આપી ઇ-ટેન્દ્ડર કરી મદ્દુ ત
દરતયાન ફક્ટ્ત એક જ ટેન્દ્ડર આવેલ હોય, અને ટેન્દ્ડરર દ્વારા એસ્ટીમેઈટ રકમના ૫.૩૭% નીચા ભાવો
આવતા સદરહુ એક જ આવેલ ટેન્દ્ડર કા.સ.ઠ.નં.-૪૧૪/તા:- ૧૧/૧૨/૨૦૧૩ થી મંજૂર કરી સદરહુ એજન્દ્સી
ખોહડયાર કન્દ્સ્રક્ટ્શન, ભાવનગરને તા:- ૨૭/૧૨/૨૦૧૩ થી કામગીરી સોંપવામાં આવેલ. સદરહુ એજન્દ્સી
દ્વારા નગરપાગલકા દ્વારા સોંપવામાં આવેલ કામો પૈકી અંહકતા એપાટા મેન્દ્ટથી જૂની સવોદય હોમ્સ્પટલ તરફ
ુ ી, ર્વગે રે જુદા-જુદા ર્વસ્તારોમાં પાઇપલાઇન નાંખવાન ંુ કામ મંજૂર થયેલ, પરં ત ુ સ્થળ ઉપર કામગીરી
સધ
કરવા જતાં ભાગડાવડા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચશ્રી તેમજ ઉપસરપંચશ્રી દ્વારા સદરહુ ગટર લાઇન
નાંખવાની કામગીરી કરવા માટે ઉગ્રર્વરોધ નોંધાવતાં સદરહુ મંજૂર થયેલ કામ સ્થળ ઉપર થઈ શકેલ
ુ
નથી. જેથી સદરહુ સ્થળ ઉપર કામગીરી નહી કરતાં તેના બદલે પજા
અગભષેક એપાટા મેન્દ્ટ, તેમજ
આહીરવાડ, ર્તથલ રોડ પર સદરહુ કામગીરી એજન્દ્સી દ્વારા કરવામાં આવેલ છે . જે હકીકત છે . સદરહુ મંજૂર
થયેલ સ્થળની બદલી કરીને જે કામગીરી કરે લ છે . જે કરાયેલ કામગીરીને બહાલ રાખી આગળની જરૂરી
કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૭૦/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ,ના.સરકારશ્રીની SJMMSVY-UDP-78,2014કામ નં:- ૨૫ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
15 ના વષાની ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ પૈકી બચત રકમ જનરલ સદર રૂ।.૧૯,૦૦,૦૦૦/- ના કામો નક્કી કરવા
બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ુ ાલી
ટે.આ : શ્રી પ્રવીણભાઈ પી.ભાનસ
ઠરાવ:ુ બ,ના.સરકારશ્રીની SJMMSVY-UDP-78,2014કા.સ.ઠ.નં:- ૪૦૬/કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
15 ના વષાની ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ પૈકી બચત રકમ જનરલ સદર રૂ।.૧૯,૦૦,૦૦૦/- અંકે રૂર્પયા ઓગણીસ લાખ
પ ૂરા માંથી વલસાડ શહેરના હદ ર્વસ્તારમાં નીચે જણાવેલ ર્વકાસ લક્ષી કામો કરવા અંગે ની જરૂરી
ુ ારની આગળની કાયાવાહી કરાવવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
ર્નયમોનસ
અ.નં.

વોડા

કામની ર્વગત

કામનો પ્રકાર

એસ્ટીમેઈટની રકમ

ગૌરવ એપાટા મેન્દ્ટ, મેહરુ ટીચરના ર્ર થઈ પ્રાંગન

વરસાદી ગટર

૧૨૨૩૮૦૦.૦૦

વરસાદી ગટર

૭૮૩૨૦૦.૦૦

નંબર
૧

૨

એપાટા મેન્દ્ટ સુધી.
૨

૫

વનરાજ ડેરીની સામેથી મદનવાડ ટાંકીની બાજુમાં
મુખ્ય ગટર સુધી (બોક્ષ ડ્રેઇન)

કુ લ

૨૦,૦૭,૦૦૦.૦૦

ુ ાં ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ કરતાં જો ખચાની રકમ વધ ુ થશે તો તે વધારાનો ખચા નગરપાગલકા
વધમ
સ્વભંડોળમાંથી કરવાનો રહેશે.
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૭૧/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, ના.સરકારશ્રીની SJMMSVY-UDP- 88,
કામ નં:- ૨૬ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
2015-16 ના વષાની ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ પૈકી બચત રકમ જનરલ સદર રૂ।.૪૨,૦૦,૦૦૦/- ના કામો નક્કી કરવા
બાબત...
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી વષાા બેન એ.પાનવાલા
ઠરાવ:ુ બ, ના.સરકારશ્રીની SJMMSVY-UDP- 88,
કા.સ.ઠ.નં:- ૪૦૭/કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
2015-16 ના વષાની ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ પૈકી બચત રકમ જનરલ સદર રૂ।.૪૨,૦૦,૦૦૦/- અંકે રૂર્પયા
બેતાળીસ લાખ પ ૂરામાંથી વલસાડ શહેરના હદ ર્વસ્તારમાં નીચે જણાવેલ ર્વકાસ લક્ષી કામો કરવા અંગે ની
ુ ારની આગળની કાયાવાહી કરાવવાન ંુ તથા ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ કરતાં જો ખચાની રકમ વધ ુ થશે
જરૂરી ર્નયમોનસ
તો તે વધારાનો ખચા નગરપાગલકા સ્વભંડોળમાંથી કરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
અ.નં.

વોડા

કામની ર્વગત

કામનો પ્રકાર

એસ્ટીમેઈટની રકમ

જલારામ મંહદરથી ઝહીરભાઈની દુકાન સુધી (બોક્ષ

વરસાદી ગટર

૬૮૪૧૦૦.૦૦

વરસાદી ગટર

૩૫૯૪૨૦૦.૦૦

કુ લ

૪૨,૭૮,૩૦૦.૦૦

નંબર
૧

૧

ડ્રેઇન) બનાવવાનું કામ.
૨

૨

જોગીયાની નાળ, મેઇન ગટરની પર્િમ સાઈડની
આર.સી.સી. વોલ ગટર..

સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૭૨/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, ના.સરકારશ્રીની SJMMSVY-UDP- 88
કામ નં:- ૨૭ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
ુ યમંત્રી શહેરી સડક યોજના) ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ પૈકી જનરલ સદર રૂ।.૪૦,૦૦,૦૦૦/- ના કામો નક્કી કરવા
(મખ્
બાબત...
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ુ ાલી.
ટે.આ : શ્રી પ્રવીણભાઈ પી.ભાનશ
ઠરાવ:ુ બ, ના.સરકારશ્રીની SJMMSVY-UDP- 88
કા.સ.ઠ.નં:- ૪૦૮/કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
ુ યમંત્રી શહેરી સડક યોજના) GUDM હુકમ નં- GUDM / SJMMSVY-UDP- 88/ન.પા. /સડક/૩૪૨/તા:(મખ્
૨૫/૦૩/૨૦૧૭ થી ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ પૈકી જનરલ સદર રૂર્પયા ૪૦,૦૦,૦૦૦/- અંકે રૂર્પયા ચાલીસ લાખ
ુ ામાંથી વલસાડ શહેરના હદ ર્વસ્તારમાં નીચે જણાવેલ ર્વકાસલક્ષી કામો કરવા અંગે ની જરૂરી
પર
ુ ારની આગળની કાયાવાહી કરાવવાન ંુ તથા ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ કરતાં જો ખચાની રકમ વધ ુ થશે તો તે
ર્નયમોનસ
વધારાનો ખચા નગરપાગલકા સ્વભંડોળમાંથી કરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
અ.નં.

વોડા

કામની ર્વગત

કામનો પ્રકાર

એસ્ટીમેઈટની રકમ

નંબર
૧

-

આઝાદ ચોકથી શાંર્ત ભુવન સુધી (એમ.જી.રોડ.)

ડામર રોડ

૧૨૬૮૫૦૦.૦૦

૨

-

નાના તાઈવાડ મસ્જીદથી કોસંબા રોડ ગેટ સુધી.

ડામર રોડ

૧૪૮૩૩૦૦.૦૦

૩

-

રામરોટી ચોકથી મોંર્ાભાઈ હૉલ સકા લ સુધી

ડામર રોડ

૧૫૦૦૦૦૦.૦૦

કુ લ

૪૨,૫૧,૮૦૦.૦૦

(સ્ટે હડયમ રોડ)

સ.મ.મંજુર.....

33

જ.બો.ઠ.નં.- ૭૭૩/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, ના.સરકારશ્રીની SJMMSVY-UDP- 88,2017કામ નં:- ૨૮ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
18 ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ પૈકી બચત રકમ જનરલ સદર રૂ।.૪૯,૧૬,૦૦૦/- અને SCSP સદર રૂ।.૧૪,૨૪,૭૦૦/મળી કુ લ રૂ।.૬૩,૪૦,૭૦૦/- ના કામો નક્કી કરવા બાબત...
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી ઉજેશભાઇ આઈ.પટેલ.
ઠરાવ:ુ બ, ના.સરકારશ્રીની SJMMSVY-UDPકા.સ.ઠ.નં:- ૪૦૯/કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
88,2017-18, હુકમ નં- ડુડા, વલસાડ હુકમ નં. UDP- 88 /વલસાડ/વહીવટી મંજૂરી/પ્રથમ હપ્તો /વશી –
૧૧૫૨૨-૧૧૫૨૫/૨૦૧૭/તા:- ૧૪/૦૯/૨૦૧૭ થી ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ પૈકી બચત રકમ જનરલ સદર રૂર્પયા
૪૯,૧૬,૦૦૦/- અને SCSP સદર રૂર્પયા ૧૪,૨૪,૭૦૦/- મળી કુ લ રૂર્પયા ૬૩,૪૦,૭૦૦/- અંકે રૂર્પયા ત્રેસઠ
લાખ, ચાલીસ હજાર સાતસો પ ૂરામાંથી વલસાડ શહેરના હદ ર્વસ્તારમાં નીચે જણાવેલ ર્વકાસલક્ષી કામો
ુ ારની આગળની કાયાવાહી કરાવવાન ંુ તથા ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ કરતાં જો ખચાની
કરવા અંગે ની જરૂરી ર્નયમોનસ
રકમ વધ ુ થશે તો તે વધારાનો ખચા નગરપાગલકા સ્વભંડોળમાંથી કરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે
છે .
અ.નં.

વોડા નંબર

૧

૧

કામની ર્વગત
ુ ડ ફગળયા રતભ
ુ ાઈ ગોપાળભાઈ
સર્

કામનો પ્રકાર

એસ્ટીમેઈટની રકમ

રીમીક્ષ રસ્તા

૧૭૦૧૫૦૦.૦૦

ડામર રસ્તા

૩૩૧૩૯૦૦.૦૦

વરસાદી ગટર

૧૦૪૮૪૦૦.૦૦

વરસાદી ગટર

૮૫૬૯૦૦.૦૦

પટેલના ર્ર પાસેથી કુ માર છાત્રાલયના
આજુબાજુના ર્વસ્તારમાં રીમીક્ષ રોડ
બનાવવાન ંુ કામ.
૨

૨

ુ ાનજી મંહદર માસ્તર રોડ થઈ
હનમ
ુ ી.
સતીમાતા મંહદર સધ

૩

૫

જયઅંબે ર્પ્રન્દ્ટીંગ પ્રેસથી જગન્નાથ મંહદર
ુ ી (બોક્ષ ડ્રેઇન)
રોડ તથા ક્રોસીંગ સધ

૪

૫

ુ ય ગંગલી ખાડી સધ
ુ ી
અમ ૃત શેરીથી મખ્
(બોક્ષ ડ્રેઇન)
કુ લ

૬૯,૨૦,૭૦૦.૦૦
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૭૪/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, ના.સરકારશ્રીની ૧૪મ ુ નાણાંપચ
કામ નં:- ૨૯ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
ં ની સને
૨૦૧૮-૧૯ ના વષાની બેઝીક ગ્રાન્દ્ટના બે હપ્તા પૈકી રૂ।.૫,૦૩,૯૫,૧૪૪/- ના કામો નક્કી કરવા બાબત...
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ઠરાવ:ુ બ, ના.સરકારશ્રીની ૧૪મ ુ નાણાંપચ
કા.સ.ઠ.નં:- ૪૧૦/કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
ં , ૨૦૧૮૧૯, (૧) GMFB

હુકમ

નં-મફબ/ ય-ુ ૨/ ૧૪મ ંુ નાણાંપચ
ં / પ્રથમ હપ્તો/૨૦૧૮-૧૯/૧૮૩૭૩/

તા:- ૧૦/૧૦/૨૦૧૮. (૨) GMFB હુકમ નં-મફબ/ય-ુ ૨/૧૪મ ંુ નાણાંપચ
ં /બીજો હપ્તો/૨૦૧૮-૧૯/૧૪૧૧/તા:૦૨/૦૨/૨૦૧૯ ના વષાની ફાળવેલ બેગઝક ગ્રાન્દ્ટ જનરલ/SCSP સદર હેઠળ કુ લ રકમ રૂ।-૫,૦૩,૯૫,૧૪૪/અંકે રૂર્પયા પાંચ કરોડ ત્રણ લાખ પંચાણ ુ હજાર એકસો ચ ૂતમાલીસ પ ૂરા માંથી વલસાડ શહેરના હદ
ુ ારની આગળની કાયાવાહી
ર્વસ્તારમાં નીચે જણાવેલ ર્વકાસલક્ષી કામો કરવા અંગે ની જરૂરી ર્નયમોનસ
કરાવવાન ંુ તથા ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ કરતાં જો ખચાની રકમ વધ ુ થશે તો તે વધારાનો ખચા નગરપાગલકા
સ્વભંડોળમાંથી કરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
(૧) જનરલ સદર.
અ.નં.

વોડા

કામની ર્વગત

કામનો પ્રકાર

એસ્ટીમેઈટની રકમ.

સુપર કોતપલેક્ષ પાણીની ટાંકી થઈ ઔરં ગા નદી જેટીના

પેવર બ્લોક

૩૩૮૪૦૦૦.૦૦

પેવર બ્લોક

૨૪૬૬૧૦૦.૦૦

નંબર
૧

૨

ગે ટ સુધી રોડની બંને સાઈડે.
સતીમાતા મંહદર થઈ માસ્તર રોડ પંપીંગ સ્ટે શન સુધી

૨

૨

બંને સાઈડે.

૩

૩

સાંઇપાકા સોસાયટીમાં મુખ્યરોડ આંતહરક ગલીમાં

ડામર રોડ

૧૩૦૪૨૦૦.૦૦

૪

૪

મોગરાવાડી દીપ્તી ગ્લાસની બે ગલી ર્વસ્તારમાં

પેવર બ્લોક

૧૧૦૩૭૦૦.૦૦

સહયોગનગર સુભાષ પેન્દ્ટરના ર્રથી ર્વજય વકીલ તથા

પેવર બ્લોક

૧૫૩૭૭૦૦.૦૦

પેવર બ્લોક

૬૮૭૮૦૦.૦૦

૫

૪

સર્તષભાઇ કે બલની ગલીમાં.
ખ્યાર્તનગરની બે ગલીમાં તથા ર્વનોદમામાની ગલીમાં

૬

૪

ર્શવપાકા સહીત ર્વસ્તારમાં

૭

૪

ભાવેશભાઈ કોતપ્યુટરવાલાની ગલી મોગરાવાડી

પેવર બ્લોક

૩૨૪૫૦૦.૦૦

મોટા તળાવવાળો રસ્તો મુકેશ બેકરીના ર્ર નજીકનો ર્વસ્તાર

પેવર બ્લોક

૫૦૮૧૦૦.૦૦

૮

૪

૯

૪

દયારામ ર્રથી સ ૂકી તલાવડી આંતહરક ગલીમાં.

પેવર બ્લોક

૭૫૫૦૦૦.૦૦

૧૦

૬

ચંપાની ગલીના ર્વસ્તારમાં

પેવર બ્લોક

૨૪૪૮૦૦.૦૦

૧૧

૬

રામવાડી ૧ થી ૩ ની વચ્ચેની ગલીમાં

પેવર બ્લોક

૧૭૨૧૦૦.૦૦

૧૨

૬

રામવાડીનો મુખ્ય રોડ.

ડામર રોડ

૧૧૫૫૦૦૦.૦૦

ડી.એસ.પી. ઓહફસ ચાર રસ્તાની તીથલ રોડ જકાત નાકા સુધી

સ્રીટ લાઇટ

૩૩૯૦૬૦૦.૦૦

૧૩

૮

રસ્તાની મધ્યમાં સ્રીટલાઇટના પોલ નાંખવાનું કામ

૧૪

૮

ડ્રીમલેન્દ્ડ ટોકીઝના પાછળ પાવાતીમાતા મંહદર ર્વસ્તારમાં

પેવર બ્લોક

૬૨૯૭૦૦.૦૦

સીટી પેલેસ મય ૂરી ફરસાણની સામેની ગલી જવાહર સોસાયટી

પેવર બ્લોક

૬૧૯૬૦૦.૦૦

પેવર બ્લોક

૮૨૬૭૦૦.૦૦

વરસાદી ગટર

૧૭૯૨૦૦.૦૦

વરસાદી ગટર

૧૫૯૮૮૦૦.૦૦

૧૫

૮

(બાબુલાલની ગલી)

૧૬

૮

ગોયાતલાવ મુખ્ય રસ્તાથી પ્રજ્ઞા સોસાયટી ર્વસ્તારમાં.

૧૭

૮

ડ્રીમલેન્દ્ડ ટોકીઝના પાછળ પાવાતીમાતા મંહદર પાસે

૧૮

૮

ભાર્વનભાઈ કાપહડયાના ર્રથી ગળતેશ્વર મંહદર થઈ
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મુખ્ય ગટર સુધી. (બોક્ષ ડ્રેઇન)
તીથલ રોડની આંતરીક ગલીઓ,

પીવાના પાણીની લાઇન

૩૭૯૯૦૦૦.૦૦

ડામર રોડ

૨૧૧૧૩૦૦.૦૦

પેવર બ્લોક

૩૭૫૬૦૦.૦૦

ડામર રોડ

૧૨૧૬૫૦૦.૦૦

પેવર બ્લોક

૧૨૦૦૮૦૦.૦૦

પેવર બ્લોક

૮૧૨૬૦૦.૦૦

તથા

પેવર બ્લોક

૪૩૪૦૦૦.૦૦

સ ૂયાકાંતભાઈની ર્ર પાસેથી હકશોરભાઇ ટપાલીના ર્ર

પેવર બ્લોક

૫૭૯૫૦૦.૦૦

ડામર રોડ

૫૪૫૮૦૦.૦૦

ડામર રોડ

૪૩૪૪૦૦૦.૦૦

ડામર રોડ

૨૪૯૭૯૦૦.૦૦

રીમીક્ષ રસ્તા

૨૪૨૪૩૦૦.૦૦

તળાવ ડેવલપમેન્દ્ટ

૫૯૪૦૮૦૦.૦૦

તયુર્ન.સ્કુ લનું કામ

૨૪૯૦૦૦૦.૦૦

પેવર બ્લોક

૬૯૦૭૦૦.૦૦

વરસાદી ગટર

૧૩૦૩૬૦૦.૦૦

કસનજી પાકા

(ગક્ષર્તજ એપાટા મેન્દ્ટની ગલી

સુધી,) ર્તથલ રોડ હેપ્પીનેશથી

તારાબાગ

સોસાયટીની ગલી, અવધુત, શ્રધ્ધા –શ્રુર્તની ગલી. તેમજ ર્તથલ
૮

રોડ ગોયા તળાવ મુખ્ય રોડ ર્ત્રપદા, પ્રજ્ઞા, સુરેશ ચણાવાલાની
ગલી. થઈ મનીષ ભારતી સોસાયટીના આગળ સુધી. તેમજ

૧૯

ર્તથલ રોડ આહહરવાડ ધીરૂભાઈ પટાવાળાની ગલી. (DIK-7)

તીથલ રોડ મેઇન રોડથી તારાબાગ સોસાયટી થઈ
૨૦

૮

દે વાંગભાઈના ર્ર સુધી.
હાલર

૨૧

૯

મીશન

કોલોની

રીટાબેનના

ર્રથી

નરે શ

બલસારીના ર્ર (સુથાર ચાલ) સુધી.
મણીબાગ સોસાયટી-૧, નો મેઇન રોડ અને મણીબાગ

૨૨
૨૩

૧૦

સોસાયટી-૧ ની આંતરીક ગલીઓ.

૧૦

પંચવટી સોસાયટીમાં
વાવ

૨૪

૧૧

ફગળયા

૨૬

૧૧
૧૧

સ્કુ લ

પાસેની

આંતહરક

ગલીઓમાં.
ગણેશભાઈના

૨૫

ર્વસ્તરામાં
ર્રથી

રાકે શભાઇના

ર્ર

સુધી

ુ ાઈ વાળી ગલી.
મંગભ
સુધી.
સાંઇબાબા મંદીરની સામે રાજુભાઇ આર.પટે લના ર્રથી

૨૭

૧૧
-

૨૮

સંદેશ ઇન્દ્દુલકરની ગલી.
કાશ્મીરનગર નાળાથી કલર ફેકટરી થઈ એસ.ટી.પી.ના
ગે ટ સુધી.

૨૯

-

શહીદચોકથી રમેશ બેકરી થઈ, સરકારી હોસ્પીટલ સુધી.

૩૦

-

અબ્રામા હેડવોટર વકા સ ખાતે આંતહરક રોડ.

-

મોગરાવાડી જયરામ તળાવ (મોટા તળાવ) ડેવલોપમેન્દ્ટ

૩૧

કરવાનું કામ
-

૩૨

નગરપાગલકા

સંચાગલત

ડી.એમ.ડી.જી.

તયુર્ન.હાઇસ્કુ લ

કં તપાઉન્દ્ડ વોલ, ગે ટ તેમજ પેવર બ્લોકનું કામ.
-

૩૩

મહાત્મા ગાંધી માકે ટ (ચોરગલી) પેરોલ પંપથી સ્ટે હડયમ
રોડ સુધી.

૩૪

મહાત્મા ગાંધી માકે ટ (ચોરગલી) પેરોલ પંપથી સ્ટે હડયમ
રોડ સુધી.

કુ લ..

૫૦૩૫૦૪૦૦.૦૦

(૨) SCSP સદર.
અ.નં.

વોડા

કામની ર્વગત

કામનો પ્રકાર

એસ્ટીમેઈટની રકમ..

કાંર્તભાઈ રામુભાઈ ભંડારીના ર્રથી ભંડારી ફગળયાથી

ડામર રસ્તા

૪૭૩૪૫૦૦.૦૦

નંબર
૧

૧૧

કાંકરાશેરી હોટલ ખોહડયાર રોડને જોડતો રસ્તો.
કુ લ..

૪૭૩૪૫૦૦.૦૦

સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૭૫/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, ના.સરકારશ્રીની વ્યવસાય વેરા (૨૦૧૮-૧૯)
કામ નં:- ૩૦ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
ના વષાની જનરલ કુ લ રકમ રૂ।.૫૦,૦૪,૩૮૩/- ના કામો નક્કી કરવા બાબત...
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી ધમેશભાઈ એ.પટેલ.
ઠરાવ:ુ બ, ના.સરકારશ્રીની વ્યવસાય વેરા (૨૦૧૮કા.સ.ઠ.નં:- ૪૧૧/કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
૧૯) GMFB

હુકમ

નં-મફબ/ વ્ય.વેરા. (૫૦%)

/ન.પા./ ૨૦૧૮-૧૯/ ૨૦૧૯/ ૪૪૩૬/

તા:- ૨૫/૦૩/૨૦૧૯ ના વષાની ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ જનરલ સદર હેઠળ કુ લ રકમ રૂર્પયા-૫૦,૦૪,૩૮૩/- અંકે
રૂર્પયા પચાસ લાખ ચાર હજાર ત્રણસી ત્યાંસી પ ૂરા માંથી વલસાડ શહેરના હદ ર્વસ્તારમાં નીચે જણાવ્યા
ુ ારની આગળની કાયાવાહી કરાવવાન ંુ તથા
પ્રમાણેના ર્વકાસલક્ષી કામો કરવા અંગે ની જરૂરી ર્નયમોનસ
ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ કરતાં જો ખચાની રકમ વધ ુ થશે તો તે વધારાનો ખચા નગરપાગલકા સ્વભંડોળમાંથી કરવાન ંુ
મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
અ.નં.

વોડા નંબર

૧

૧૦

કામની ર્વગત
ધરાનગરની

સોસાયટીની

તમામ

કામનો પ્રકાર
આંતહરક

એસ્ટીમેઈટની રકમ..

ડામર રસ્તા

૧૯૪૨૮૦૦.૦૦

ગલીઓમાં.
૨

૧૦

તડકેશ્વર સોસાયટી તથા તડકે શ્વર પ્લોટ

ડામર રસ્તા

૨૧૭૯૯૦૦.૦૦

૩

૧૦

અબ્રામા સોના પ્લોટ સોસાયટી નયનાબેન

ડામર રસ્તા

૧૧૬૩૬૦૦.૦૦

ડામર રસ્તા

૭૦૭૭૦૦.૦૦

પરમારની ગલીથી કોમન પ્લોટ સુધીનો રોડ
તેમજ સોનાનગર સોસાયટીની ૦૪ (ચાર)
આંતહરક બાકી રહેલ ગલી.
૪

૧૦

પુર્નત પ્લોટ સોસાયટીનો રોડ

કુ લ..

૫૯,૯૪,૦૦૦.૦૦

સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૭૬/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, મનોરં જન કર (૨૦૧૮-૧૯) જનરલ સદર
કામ નં:- ૩૧ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
રૂ।.૧૪,૯૮,૪૪૮/- અને SCSP સદર રૂ।.૨,૨૭,૮૮૨/- મળી કુ લ રૂ।.૧૭,૨૬,૩૩૦/- ના કામો નક્કી કરવા
બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ :શ્રી ઋર્ષકાકુ મારી પી.આહહર
ઠરાવ:કા.સ.ઠ.નં.૪૧૨ / તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦

ની

ભલામણ

ુ બ, નામદાર સરકારશ્રીની મનોરં જન કર
મજ

(૨૦૧૮-૧૯) GMFB હુકમ નં-મફબ/મનો.કર/ગ્રાન્દ્ટ/૨૦૧૮-૧૯/વશી/૫૧૧૭/તા:- ૩૦/૦૩/૨૦૧૯ના વષાની
ફાળવેલ

ગ્રાન્દ્ટ જનરલ સદર રૂ।-૧૪,૯૮,૪૪૮/- અને SCSP સદર રૂ।-૨,૨૭,૮૮૨/- મળી કુ લ

રૂ।– ૧૭,૨૬,૩૩૦/- અંકે રૂર્પયા સત્તર લાખ, છવ્વીસ હજાર, ત્રણસો ત્રીસ પ ૂરામાંથી વલસાડ શહેરના હદ
ુ ારની આગળની
ર્વસ્તારમાં નીચે જણાવ્યા પ્રમાણેના ર્વકાસલક્ષી કામો કરવા અંગે ની જરૂરી ર્નયમોનસ
કાયાવાહી કરાવવાન ંુ તથા ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ કરતાં જો ખચાની રકમ વધ ુ થશે તો તે વધારાનો ખચા
નગરપાગલકા સ્વભંડોળમાંથી કરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
અ.નં.

વોડા નંબર

૧

૯

૨
૩

કામની ર્વગત

કામનો પ્રકાર

એસ્ટીમેઈટની રકમ..

દડીંગ્યા ફગળયા ર્વસ્તારમાં આંતહરક ગલી

પેવર બ્લોક

૧૩૭૫૫૦૦.૦૦

૯

ુ ની ગલીમાં
રીલે કેન્દ્ર, નરે ન્દ્ર રાજપત

પેવર બ્લોક

૨૧૦૫૦૦.૦૦

૯

ુ ભાઈના ર્રવાળી ગલીમાં
રીલે કેન્દ્ર, અનપ

પેવર બ્લોક

૨૮૭૦૦૦.૦૦

કુ લ..

૧૮,૭૩,૦૦૦.૦૦
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૭૭/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, SJMMSVY-UDP-88, 2019-20 ના વષાની
કામ નં:- ૩૨ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ પૈકી જનરલ સદર રૂ।.૨,૮૩,૫૯,૩૧૭/- અને SCSP સદર રૂ।.૭૩,૧૦,૦૦૦/- TASP સદર
રૂ।.૮૨,૪૫,૦૦૦/- મળી કુ લ રૂ।.૪,૩૯,૧૪,૩૧૭/- ના કામો નક્કી કરવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી સોનલબેન ટી.સોલંકી (જૈન)
ઠરાવ:કા.સ.ઠ.નં.૪૧૩/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦
88,

2019-20

GMFB હુકમ

ની

નં-મફબ/

ભલામણ

ુ બ, નામદાર સરકારશ્રીની SJMMSVY-UDPમજ

SJMMSVY-UDP-88,

2019

20/ન.પા./આ.માં.સ.ુ /

૫૦%/

૨૦૧૯/૧૦૮૬૪/તા:- ૧૯/૦૮/૨૦૧૯ના વષાની ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ જનરલ સદર રૂ।-૨,૮૩,૫૯,૩૧૭/- અને
SCSP સદર રૂ।-૭૩,૧૦,૦૦/- TASP સદર રૂ।-૮૨,૪૫,૦૦૦/- મળી કુ લ રૂ।-૪,૩૯,૧૪,૩૧૭/- અંકે રૂર્પયા
ુ ામાંથી વલસાડ શહેરના હદ ર્વસ્તારમાં નીચે
ચાર કરોડ, ઓગણચાલીસ લાખ, ચૌદ હજાર, ત્રણસો સત્તર પર
ુ ારની આગળની કાયાવાહી કરાવવાન ંુ
જણાવ્યા પ્રમાણેના ર્વકાસલક્ષી કામો કરવા અંગે ની જરૂરી ર્નયમોનસ
તથા ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ કરતાં જો ખચાની રકમ વધ ુ થશે તો તે વધારાનો ખચા નગરપાગલકા સ્વભંડોળમાંથી
કરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
(૧)
જનરલ સદર.
અ.નં.

વોડા

કામની ર્વગત

કામનો પ્રકાર

એસ્ટીમેઈટની રકમ..

વલસાડ પારડી ટે કરા ફગળયાથી ચીમનકાકાના

વરસાદી ગટર

૧૫૬૬૭૦૦.૦૦

નંબર
૧

૨

ર્ર સુધી બોક્ષ ડ્રેઇન તેમજ રોડ ક્રોસીંગ

૨

૩

મુખ્ય રસ્તાથી અક્ષરધામ નદી તરફ જતો રસ્તો

ડામર રોડ

૧૮૨૧૪૦૦.૦૦

૩

૩

મુખ્ય રસ્તાથી લક્ષ્મીનગરના નાકે જતો રસ્તો.

ડામર રોડ

૧૧૯૨૪૦૦.૦૦

મોગરાવાડીથી અબ્રામા રાજનનગર થી સાંઇ

ડામર રોડ

૧૦૪૬૨૦૦.૦૦

ડામર રોડ

૧૩૬૭૭૦૦.૦૦

ફાયર સ્ટે શન શેડ

૨૮૩૧૧૦૦.૦૦

વરસાદી ગટર

૯૬૭૮૦૦.૦૦

વરસાદી ગટર

૪૯૬૭૧૦૦.૦૦

વરસાદી ગટર

૩૯૬૨૦૦.૦૦

૪

૩

પાકા સુધી મુખ્ય રોડનું બાકી રહેલ કામ.

૫

૩

ગ્રીનપાકા થી લક્ષમીનગર સુધી જતો રોડ.
મોગરાવાડી ટાંકી નજીક ફાયર સ્ટે શન શેડનું

૬

૩

કામ.
અશોક ફરસાણથી જય અંબે જ્વેલસા થઈ મુખ્ય

૭

૫

નાળા સુધી (બોક્ષ ડ્રેઇન)
નરોત્તમ હરજીના પાછળના ભાગથી વાવડી થઈ
હકરણભાઇના ર્ર સુધી તથા આયાસમાજ સ્કુ લ

૮
૯

૫

સુધી (ગંગલી ખાડી)
જયઅંબે

હાઉસીંગ

સોસાયટી,

હષાદભાઈ
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૫

ભંડારીની ગલી (બોક્ષ ડ્રેઇન)
રામવાડી રામ એપાટા મેન્દ્ટ-૧ થી ૩ થઈ મુખ્ય

૧૦

૬

વરસાદી ગટર

૩૪૭૧૦૦.૦૦

વરસાદી ગટર

૧૧૫૨૭૦૦.૦૦

વરસાદી ગટર

૫૯૬૮૦૦.૦૦

વરસાદી ગટર

૧૯૩૯૦૦.૦૦

વરસાદી ગટર

૨૮૮૩૪૦૦.૦૦

ધરમપુર મુખ્ય રોડથી આર.પી.એફ. ગ્રાઉન્દ્ડની

વરસાદી ગટર તેમજ

૨૯૨૬૩૦૦.૦૦

બાજુમાં, નવો પહોળો રોડ (ડી.પી.રોડ) થઈ

ફૂટપાથ અને

ગટર સુધી (બોક્ષ ડ્રેઇન).
રામવાડી ભુનેશ્વરથી રામચોક તથા શ્વેતાંબરથી

૧૧

૬

મુખ્ય ગટર સુધી. (બોક્ષ ડ્રેઇન).
ર્વજય છત્રીવાળાના ર્રથી ભીંડી થઈ પુરબ

૧૨

૬

પર્િમ મુખ્ય ગટર સુધી (બોક્ષ ડ્રેઇન).
કનુ ટોપીવાળાના સામે માલવીયા રોડ સુધી

૧૩

૬

(બોક્ષ ડ્રેઇન).
કસ્તુરબા

હોમ્સ્પટલના

ગેટથી

સરકારી

હોમ્સ્પટલના ગેટ સુધી તથા આંતહરક રોડ ઉપર
૧૪

૧૫

૬

૯

બોક્ષ ડ્રેઇન

નનકવાડા ગ્રામ પંચાયત હદ સુધી.

હડવાઇડર

ધરમપુર મુખ્ય રોડથી આર.પી.એફ. ગ્રાઉન્દ્ડની

ડામર રોડ

૩૯૩૪૭૦૦.૦૦

ડામર રોડ

૨૮૩૮૦૦૦.૦૦

બાજુમાં, નવો પહોળો રોડ (ડી.પી.રોડ) થઈ
૧૬

૯

નનકવાડા ગ્રામ પંચાયત હદ સુધી.

૧૭

-

કૈ લાસ રોડથી કાશ્મીર નગરના નાળા સુધી.

કુ લ..

૩,૧૦,૨૯,૫૦૦.૦૦

(૨)
SCSP સદર.
અ.નં.

વોડા

કામની ર્વગત

કામનો પ્રકાર

નંબર

રકમ..
નાના તાઈવાડ મમ્સ્જદની પાછળ (વકીલશ્રી

૧

૪૪૬૯૦૦.૦૦

રીમીક્ષ રોડ

૬૬૭૨૦૦.૦૦

રીમીક્ષ રોડ

૮૮૪૪૦૦.૦૦

રીમીક્ષ રોડ

૧૬૪૯૨૦૦.૦૦

તથા

રીમીક્ષ રોડ

૮૩૯૪૦૦.૦૦

કુ માર

રીમીક્ષ રોડ

૮૮૪૭૦૦.૦૦

મલેકનો રસ્તો)

૭

ગાયત્રી મંહદર સામે કું કણાંવાડની ગલી
ર્વસ્તાર.

૭

આંગણવાડી (જ ંગલ ખાતાની ઓહફસ)પાન
મહોલ્લો,

૩

કેરોસીન

મહોલ્લો,

અંબાજી

મંહદરની ગળી ર્વસ્તારમાં
૭

મમ્સ્જદ મહોલ્લો, ર્વક્રમ ઝાડુવાલાના ર્રથી
ુ ી, તથા ખાનદે શી મહોલ્લો.
કે.કે.બેકરી સધ

૪
૭

ભગત

મહોલ્લા

થી

બરૂહડયાવાડ

મન્દ્સરુ ી મહોલ્લા ર્વસ્તાર (પ્રર્િમ પાળ)

૫
૭
૬

રીમીક્ષ રોડ

૭

૨

એસ્ટીમેઈટની

શ્રી

રામ

મહોલ્લો

કે.કે.

રોડથી

ભંગારવાળા, ધોબીર્ાટ ર્વસ્તાર.
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૭
૭

રીમીક્ષ રોડ

૩૩૫૧૦૦.૦૦

વરસાદી ગટર

૭૧૫૮૦૦.૦૦

વરસાદી ગટર

૬૨૯૯૦૦.૦૦

વરસાદી ગટર

૬૮૮૦૦૦.૦૦

ર્વર્વધ ગલીઓમાં
૭

૮

જોગણીમાતા મંહદરની સાઈડની વરસાદી
ગટર (બોક્ષ ડ્રેઇન).

૭
૯
૧૦

ધોબી તળાવ મેઇનરોડની પ ૂવા સાઈડની

ુ વાર્રીના ર્રથી નગીન અને આદમ
મયર
બાદશાહના ર્રની પાછળ. (બોક્ષ ડ્રેઇન).

૭

શ્રી રામ મહોલ્લાની આંતહરક ગલીમાં.

કુ લ..

૭૭,૪૦,૬૦૦,૦૦

(૩) TASP સદર.
અ.નં.

વોડા

કામની ર્વગત

કામનો પ્રકાર

નંબર

એસ્ટીમેઈટની
રકમ..

ખડકીભાગડા, ઝહીરભાઈની દુકાનથી બાબ ુ

વરસાદી ગટર

૨૪૮૬૭૦૦.૦૦

વરસાદી ગટર

૭૦૫૯૦૦.૦૦

વરસાદી ગટર

૨૧૭૦૦૦૦.૦૦

ુ ી તથા રામજી મંહદરના
કેળાંવાળાના ર્ર સધ
૧

૧

સામેની ગટર (બોક્ષ ડ્રેઇન).બનાવવાન ંુ કામ.
રાખોહડયા

૧

તળાવની

પાળ

સરગવાના

ઝાડથી રાજુભાઇ કાંટોળથી રોડ ક્રોસ કરી
ુ ય ગટર સધ
ુ ી
ઢેબરીમાતાના મંહદર થઈ મખ્

૨

(બોક્ષ ડ્રેઇન).
રાઈસ મીલ કોસંબા રોડથી ખરાસ હોમ્સ્પટલ
થઈ

ર્સધ્ધશીલા

ુ ી
સધ

(બોક્ષ

૩

૧

ડ્રેઇન).બનાવવાન ંુ કામ.

૪

૧

બહાદુરભાઈ ર્રની આસપાસના ર્વસ્તારમાં

વરસાદી ગટર

૬૦૪૯૦૦.૦૦

જ્યોર્તષભાઇના ર્રની બાજુવાળી ગલીથી

રીમીક્ષ રોડ

૮૦૪૪૦૦.૦૦

રીમીક્ષ રોડ

૭૦૩૯૦૦.૦૦

તથા

રીમીક્ષ રોડ

૩૭૦૯૦૦.૦૦

નવી

વરસાદી ગટર

૯૪૧૯૦૦.૦૦

૫

૧

ુ ી.
જળદે વી માતાના મંહદર સધ
ઉર્મિબેનનાં ર્રથી મેઇન રસ્તા યાદવ નગર

૬

૨

ુ ી
ક્રોસીંગ સધ
યાદવનગર

૭

૨

હરીશભાઈની

ગળી

ુ ાકરની ગલીમાં
સધ
અબ્રામા

વાવ

ફગળયા

ર્વસ્તારમાં

ુ રાતી સ્કલ
નગરી ગજ
ૂ થી પંકજભાઈના ર્ર
૮

૧૧

ુ ી (બોક્ષ ડ્રેઇન).બનાવવાન ંુ કામ.
સધ
કુ લ..

૮૭,૮૮,૬૦૦.૦૦
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૭૮/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, ના.સરકારશ્રીની અમ ૃત યોજના અંતગા ત
કામ નં:- ૩૫ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
૨૦૧૬-૧૭ ના વષા દરતયાન સોના સરીતા આવાસના ગાડા નની જગાને બદલે ધારાનગરનો બીનખેતીનો
બ્લોક/સવે નં.૧૫૩/એ વાળી ર્મલકતમાં કોમન પ્લોટમાં ગાડા ન બનાવવા અંગે જરૂરી ર્નણાય થવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી પ્રવીણભાઈ એસ.પટેલ.
ઠરાવ:ુ બ, ના.સરકારશ્રીની અમ ૃત યોજના અંતગા ત ૨૦૧૭કા.સ.ઠ.નં.૪૧૮/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
૨૦. SAAPYEAR સેક્ટ્ટર ગ્રીન સ્પેસ એન્દ્ડ પાકા માં સોના-સરીતા આવાસ પાસે ગાડા ન બનાવવાન ંુ કામ
કા.સ.ઠ.નં.- ૨૦૧/તા:- ૦૬/૧૦/૨૦૧૮ના મંજૂર કરવામાં આવેલ હતા. પરં ત ુ તે જગા પર પંપીંગ સ્ટેશન
બનવાના કારણે સોના-સહરતા આવાસની જગાને બદલે અબ્રામા ખાતે આવેલ ધારા નગરનો બીનખેતીનો
બ્લોક સવે નંબર ૧૫૩/એ, વાળી ર્મલકતમાં કોમન પ્લોટમાં ગાડા ન બનાવવા અંગે ની જરૂરી
ુ ારની આગળની કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
ર્નયમોનસ
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૭૯/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, વલસાડ નગરપાગલકા હદ ર્વસ્તારમાં આવેલ
કામ નં:- ૩૬ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
અબ્રામા ખાતે અંબાજી નગર રામઆશરે ના ધર પાસેથી મેઇન ગટર (બોક્ષ ડ્રેઇન) બનાવવાના કામનો
ુ ાનો મંજૂર કરવા બાબત..
એસ્ટીમેઈટ રૂ।. ૫,૦૦,૦૦૦/- પર
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી ધમેશભાઈ પટેલ.
ઠરાવ:ુ બ, વલસાડ નગરપાગલકા હદ ર્વસ્તારમાં આવેલ
કા.સ.ઠ.નં.૪૧૯/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
અબ્રામા ખાતે અંબાજી નગર રામઆશરે ના ધાર પાસેથી મેઇન ગટર (બોક્ષ ડ્રેઇન) બનાવવાના કામનો
એસ્ટીમેઈટ રૂ।. ૫,૦૦,૦૦૦/- અંકે રૂર્પયા પાંચ લાખ પ ૂરા આવેલ છે . સદરહુ કામગીરી લ ૂબ જ જરૂરી હોય,
ુ રાત તયર્ુ ન.ફાઈ.બોડા , ગાંધીનગરના પત્ર ક્રમાંક
સદરહુ કામગીરી કરવા માટે નામદાર સરકારશ્રીની ગજ
નંબર મફબ/ય-ુ ૨/૧૪મ ંુ નાણાપાંચ /બીજો હપ્તો/૨૦૧૯-૨૦/૧૮૪૧૨/તા:- ૨૭/૧૧/૨૦૧૯ થી આવેલ ગ્રાન્દ્ટમાં
ુ ારની આગળની કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજૂર
સમાવેશ કરી સદરહુ કામગીરી કરવા માટે જરૂરી ર્નયમોનસ
કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૮૦/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, તીથલ રોડ ઉપર આવેલ રર્વન્દ્રનગર તથા
કામ નં:- ૩૭ : કા.સ.તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
ગીતાંજલી પાસેથી પસાર થતાં રસ્તાન ંુ નામકરણ “સ્વ.જગદીશભાઇ ડી.દે સાઇ “ માગા આપવા અંગે ની
આવેલ અરજી અંગે જરૂરી ર્નણાય થવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ.
ઠરાવ:કા.સ.ઠ.નં.૪૨૦/

તા:-

૧૮/૦૧/૨૦૨૦

ની

ભલામણ

ુ બ,
મજ

અરજદારશ્રી

ભાગા વ

જે.દે સાઇ,

રહે:

ુ બ, એમનાં
રર્વન્દ્રનગરસોસાયટી, ર્તથલ રોડ,વલસાડની તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ની અરજીમાં જણાવ્યા મજ
ર્પતાશ્રી વલસાડ નગરપાગલકાના આહકિટેક્ટ્ટ/એન્દ્જીનીયર હતા અને નગરપાગલકાના જુદા-જુદા શોપીંગ
સેન્દ્ટરની ડીઝાઇન/ડ્રોઈંગ તૈયાર કરી બાંધકામ કરાવેલ હતા. તેઓશ્રી જુદી જુદી સંસ્થાઓમાં માનપ ૂવાકના
હોદ્દા ધરાવતા હતા. સ્વ.જગદીશભાઇ પોતે વલસાડના સૌપ્રથમ સ્થર્પત હતા. વલસાડન ંુ મોટેભાગન ંુ
સ્થાપત્ય એમને આભારી છે . અનેક સંસ્થાઓ, સામાજીક ભવનો અને ધાર્મિક સ્થળોમાં તેઓ માનદ સેવા
આપી ચ ૂક્યા છે . જેવા કે, જલારામ બાપા મંહદર, ગાયત્રી મંહદર, સાંઇ બાબા મંહદર નાના તાઈવાડ મસ્જીદ,
ુ રોડ ચચા તેમજ શૈક્ષગણક સંસ્થા જેવી, બાઈ આવા બાઈ હાઇસ્કુ લ, આર.એમ.વી.એમ.હાઈસ્કુ લ,
ધરમપર
ુ ર્વદ્યાલયમાં સ્થાપક રસ્ટી રહી ચ ૂક્યા છે . એમનાં
વલસાડ કોલેજ,ડી.એમ.ડી.જી. હાઇસ્કુ લ ર્વગે રે તથા કુ સમ
ુ ની રજુઆત ધ્યાને લઈ રર્વન્દ્રનગર તથા ગીતાંજલી
આ વલસાડના ર્વકાસના કામોને લઈ, એમનાં પત્ર
પાસેથી પસાર થતાં રસ્તાન ંુ નામકરણ “સ્વ.જગદીશભાઇ ડી.દે સાઇ “ માગા આપવા અંગે ની જરૂરી
ુ ારની આગળની કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
ર્નયમોનસ
સ.મ.મંજુર.....

44

જ.બો.ઠ.નં.- ૭૮૧/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, શોપીંગ મોલમાં ગ્રાઉન્દ્ડ ફ્લોર વીંગ એ-૧
કામ નં:- ૩૮ : કા.સ.તા:- ૧૪/૧૦/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
તેમજ ફસ્ટા ફ્લોર વીગ બી-૧ કેન્દ્સલ કરી (રદ) કરી છૂટા કરવાની અરજદારશ્રી ભરતકુ માર એ.ઓડેદરા,
ુ રોડ, વલસાડની આવેલ અરજી અંગે જરૂરી ર્નણાય થવા બાબત...
સાઈ લીલા મોલ , ધરમપર
દ.મ.ુ : શ્રી ભરતભાઈ સી.પટેલ.
ટે.આ : શ્રી સોનલબેન ટી.સોલંકી (જૈન)
ઠરાવ:ુ બ, વલસાડ નગરપાગલકા કચેરીના પાછળના ભાગે
કા.સ.ઠ.નં.૨૩૯/ તા:- ૧૪/૧૦/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
આવેલ ટીપી સ્કીમ નં.-૧, આખરીખંડ નં-૧૧૮/૨ વાળી જગ્યામાં લીંક રોડ ઉપર શોપીંગ બનાવવામાં
આવેલ છે . સદરહુ શોપીંગ મોલની હરાજી કરવા માટે નામદાર સરકારશ્રીના શહેરી ર્વકાસ અને શહેરી ગૃહ
ર્નમાા ણ ર્વભાગ ઠરાવ ક્રમાંક : નપલ/૪૫૧૬/૫૨૭૯/મ સગચવાલય, ગાંધીનગરના તા:- ૦૫/૦૬/૨૦૧૭ થી
ઇ ઓકશન અંગે મંજૂરી મળે લ છે . જે અન્દ્વયે કાયાવાહી હાથ ધરે લ. જેમાં ઇ-ઓક્ટ્શનને અંતે થયેલ કામગીરી
બાબતે અરજદારશ્રી ભરતકુ માર

ુ રોડ,
એ.ઓડેદરા, સાઈ લીલા મોલ , ધરમપર

વલસાડની તા:-

૦૧/૧૦/૨૦૧૯ ની આવેલ અરજી અંગે કારોબારી કર્મટીમાં કોઈ ર્નણાય કે અગભપ્રાય થઈ આવેલ નથી તે
અંગે યોગ્ય ર્નણાય થવા તેમજ વલસાડ નગરપાગલકાએ શોપીંગ મોલના મ ૂળ માળખામાં ફેરબદલી અંગે ના
ુ ારની આગળની કાયાવાહી કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે
કામે કારોબારી કમીટી દ્વારા ર્નણાય થયેથી ર્નયમોનસ
છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૮૨/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) મજ
ુ બના કામ માટે સભ્યશ્રી
કામ નં:- ૩૯ : ગજ
ગગરીશભાઇ બી.દે સાઇની આવેલ દરખાસ્ત બાબતે...(તા:-૦૫/૧૨/૨૦૧૯ અમ ૃત યોજના હેઠળ પાઇપ લાઇન
)
દ.મ.ુ : શ્રી ગગરીશભાઇ બી.દે સાઇ
ટે.આ : શ્રી મહેન્દ્રભાઈ બી.વાડીવાલા.
ઠરાવ:વલસાડ નગરપાગલકાના વોડા નંબર ૩ ફૂટપાથ રોડ, અંબાજી નગર ર્વસ્તારમાં પોલીસ હેડ ક્ટ્વાટસા
ુ ય રોડથી પર્િમ થી પ ૂવા તરફ જૂનો સવે નંબર ૪૪૭/અ/૧/૨/૧/૨/૨ જેનો નવો નંબર ૧૭૭૯ થી સવે
મખ્
નંબર જૂનો ૪૦૯ તથા ૪૧૪ નવો નંબર બ્લોક નંબર-૭૬ થઈ સદર બંને નંબર વચ્ચે આવતા જમીન
માગલકોની જમીન માંથી વરસાદી પાણીનો ર્નકાલ ઉપરોક્ટ્ત દશાા વેલ ખાનગી માલીકીની જમીનમાંથી
વષોથી થતો આવેલ છે . સદર પાણીનો ર્નકાલ અંદાજે ૧૦૦૦૦ જેટલી વસ્તી અને ૩૦૦૦ જેટલા ર્રોના
ર્વસ્તારન ંુ પાણીનો ર્નકાલ, સદર ખાનગી માલીકીના કાસ માંથી થાય છે . સદર થતાં પાણીના ર્નકાલના
કસમાં વખતો વખત ઝાડી ઝાખરા ઊગી નીકળે છે . કચરાનો ભરાવો થાય છે . તથા પાણીના વહેણને લઈ
ખાનગી માગલકીની જમીનન ંુ ધોવાણ થતો આવેલ છે . વખતો વખત ઉપરોક્ટ્ત દશાા વેલ વસ્તી અને ર્રોમાં
પાણી ભરાય જત ંુ હોય. પંચાયત સમયથી તથા નગરપાગલકા અમ્સ્તત્વમાં આવ્યા પછી ઝાડી ઝાખરા તથા
કચરો સાફ કરવા જતાં કામદારો અને માગલકો વચ્ચે ઝગડાઓ તથા તકરાર થતી આવેલ છે . અને પોલીસ
કેસ તથા કોટા કેસો પણ થયેલ છે . ઉપરાંત સદર ખાનગી જમીનનાં કાસ માંથી કેટલાક ર્વસ્તારનો વપરાશી
પાણી પસાર થઈ ગંદકી, રોગચાળો અને દુગું ધ આ ર્વસ્તારમાં કેટલાક માંદગીના કેસો પણ નોંધાયેલ છે .
ુ
ઉપરોક્ટ્ત હકીકત ધ્યાને લઈ કાયમી ઉકેલના હેતથી
આ ર્વસ્તારના નગરપાગલકાના સભ્યો, સામાજજક
આગે વાનો અને રહેવાસીઓની વારં વારની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈ જે તે સમયના નગરપાગલકાના
હોદ્દે દારો, સભ્યો તથા અર્ધકારીઓ અમ ૃત યોજના હેઠળ ૧૨૦૦ એમ.એમ. ની આર.સી.સી. ની પાઇપ લાઇન
પર્િમ તરફ સવે નંબર ૪૪૭/અ/૧/૨/૧/૨/૨ જેનો નવો નંબર ૧૭૭૯ થી સવે નંબર જૂનો ૪૦૯ તથા નવો
ુ ીની લાઇન નાંખવાન ંુ આયોજન કરે લ છે . તથા જે તે જમીન માગલકોન ંુ પાણી મખ્
ુ ય લાઇન સાથે
નંબર સધ
જોડી ર્નકાલ કરવાન ંુ આયોજન કરવામાં આવેલ છે . સદર અમ ૃત યોજના હેઠળ કરવામાં આવતી પાઇપ
લાઇન તથા ઇન્દ્ટરનલ લાઈનો જે તે જમીન માગલકોની જગ્યા માંથી પસાર થતી હોય, જમીન અંગે ની
માગલક હક જમીન માગલકો તથા તેના વંશ વારસાનો રહેશે. તથા જમીન માગલકો પાણીનો ર્નકાલ થાય તે
ધ્યાનમાં લઈ તેની જમીન અંગે ની જરૂહરયાતને ધ્યાનમાં લઈ પાઇપ લાઇનમાં ફેરફાર કરવાનો હક રહેશે.
ુ ાં અમ ૃત યોજના અને GUDC ની યોજનાના કામો સબંધેની સમીક્ષા કરવામાં આવી.
વધમ
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૮૩/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) મજ
ુ બના કામ માટે સભ્યશ્રી
કામ નં:- ૪૦ : ગજ
યશેષ જે.માલીની આવેલ દરખાસ્ત બાબતે...(તા:- ૧૭/૦૧/૨૦૨૦ ટાઉન હૉલ રીનોવેશન)
દ.મ.ુ : શ્રી યશેષભાઈ જે.માલી
ટે.આ : શ્રી ઉજેશભાઇ આઈ. પટેલ.
ઠરાવ:વલસાડ નગરપાગલકા દ્વારા સંચાગલત ટાઉન હૉલ વષો જૂનો હોય. જેની જાળવણી કરી સ્થાર્નક લોકોને સારી
ુ આશ્રયથી રીનોવેશન કરી અધ્યતન બનાવવાન ંુ આયોજન હાથ ધરવાન ંુ
સર્ુ વધાઓ પ્રાપ્ત થાય તેવા શભ
મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર....
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અધ્યક્ષ સ્થાનેથી રજુ થતાં અન્દ્ય બીજા વધારાના કામો...
જ.બો.ઠ.નં.- ૭૮૪/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, “ પ્રમખ
ુ શ્રીના ર્ર પાસે “, શીવમ
વ.કા.નં.:-૧ : કા.સ.ઠ.નં.૩૧૬/તા:- ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
પ્રીંટસા પાસે, ખોહડયાર મંદીર પાસે “ ર્વસ્તારમાં ૩૮ (આડત્રીસ) મીટર લંબાઈથી ૧૨ “ ડાયાની લાઇન
નાખવા રૂ।.૧,૩૯,૪૦૦/- (એક લાખ ઓગણચાલીસ હજાર ચારસો પ ૂરા) મંજૂર કરવા બાબત..
અધ્યક્ષ સ્થાનેથી રજુ
ઠરાવ:ુ બ, વલસાડ નગરપાગલકા હદ ર્વસ્તારમાં શહેરીજનોને
કા.સ.ઠ.નં.૩૧૬/તા:- ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
ડ્રેનેજ લાઇનની સર્ુ વધા આપવામાં આવે છે . જેમાં અવાર નવાર ફહરયાદના ર્નવારણ માટે નાના પોરશન
માટે નવી બાયપાસ ડ્રેનેજ લાઇન નાંખવાની જરૂહરયાત પડે છે . જે સંદભે ર્તથલ રોડ પાસે
ુ શ્રીના ર્ર પાસે આવેલ આહહરવાડ “, તેમજ શીવમ પ્રીંટસા અને ખોહડયાર મંદીર પાસે ડ્રેનેજ
“ પ્રમખ
લાઇનની તકલીફો હોવાને કારણે સદર ફહરયાદ સબંધે સ્થળ વીઝીટ કરતાં નવી બાયપાસ લાઇન નાંખી
સમસ્યાન ંુ ર્નવારણ લાવી શકાય એવા આશ્રયથી ઉપરોક્ટ્ત હકીકતથી ર્વહદત થતાં સદર ર્વસ્તારોમાં “ ૩૮
ુ બ અંદાજજત
(આડત્રીસ) મીટર લંબાઈથી ૧૨ “ ડાયાની લાઇન સને ૨૦૧૭-૧૮ ના મંજૂર થયેલ ભાવ મજ
ખચા રૂ।.૧,૩૯,૪૦૦/- (એક લાખ ઓગણચાલીસ હજાર ચારસો પ ૂરા) થાય છે . સદર થયેલ કામને બહાલ
રાખવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૮૫/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, જાવેદ મીકેનીક થી પઠાણ સાયકલ
વ.કા.નં.:-૨ : કા.સ.ઠ.નં.૩૧૭/તા:- ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
ુ ી, ગરીબનવાઝ સોસાયટી, અબ્રામા “ ર્વસ્તારમાં ૯૧ (એકાણ)ંુ મીટર લંબાઇની ૧૨” ડાયાની લાઇન
ર્ર સધ
નાખવા રૂ।. ૧,૯૮,૮૨૦/- (એક લાખ અઠ્ઠાણ ંુ હજાર આઠસો વીસ પ ૂરા ) મંજૂર કરવા બાબત..
અધ્યક્ષ સ્થાનેથી રજુ
ઠરાવ:ુ બ, વલસાડ નગરપાગલકા હદ ર્વસ્તારમાં શહેરીજનોને
કા.સ.ઠ.નં.૩૧૭/તા:- ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
ડ્રેનેજ લાઇનની સર્ુ વધા આપવામાં આવે છે . જેના ભાગરૂપે અબ્રામા-મોગરાવાડી ર્વસ્તારમાં હાલે ડ્રેનેજ
નેટવકા પ્રોજેકટ પ્રગર્તમાં છે . હાલે ગરીબ નવાઝ સોસાયટી ર્વગે રેમાં અવાર-નવાર ગંદા પાણી રસ્તા પર
ુ શેરખાન પઠાણ
લલ્ુ લા નીકળવાની ફહરયાદ રહે છે . સદર સમસ્યાના ભાગ રૂપે સ્થાર્નક સભ્યશ્રી મહેબ ૂબ ગલ
જોડે સ્થળ તપાસ કરતાં ઓવર ફ્લો લાઇન નાખવામાં આવે તો સદર ર્વસ્તારની સમસ્યાનો ઉકેલ આવે
ુ ી, ગરીબનવાઝ
એમ છે . ઉપરોક્ટ્ત હકીકત ર્વહદત થતાં જાવેદ ર્મકેર્નકથી પઠાણ સાયકલ ર્ર સધ
સોસાયટી, અબ્રામા “ ર્વસ્તારમાં ૯૧ (એકાણ)ંુ મીટર લંબાઇની ૧૨” ડાયાની લાઇન સને ૨૦૧૭-૧૮ ના
ુ બ અંદાજજત ખચા રૂ।. ૧,૯૮,૮૨૦/- (એક લાખ અઠ્ઠાણ ંુ હજાર આઠસો વીસ પ ૂરા )
મંજૂર થયેલ ભાવ મજ
થાય છે . સદર થયેલ કામને બહાલ રાખવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૮૬/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, “સ્લમ ર્વસ્તાર, રામવાડી” માં ૧૯૩
વ.કા.નં.:-૩ : કા.સ.ઠ.નં.૩૧૮/તા:- ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
મીટર લંબાઈ ૧૨ “ ડાયાની ડ્રેનેજ લાઇન નાખવાનો અંદાજજત ખચા રૂ।. ૪,૫૮,૨૭૦/- મંજૂર કરી કામગીરી
કરવા બાબત...
અધ્યક્ષ સ્થાનેથી રજુ
ઠરાવ:ુ બ, વલસાડ નગરપાગલકા હદ ર્વસ્તારમાં આવેલ
કા.સ.ઠ.નં.૩૧૮/તા:- ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
રામવાડીના સ્લમ ર્વસ્તાર આવેલ છે . જેમાં ડ્રેનેજ લાઇનની સર્ુ વધા નથી જેથી સદર ર્વસ્તારના રહીશો
શૌચાલયની સર્ુ વધાથી પણ વંચીત છે . જેથી સ્થળ તપાસ કરતાં રામવાડીમાં મેઇનરોડ સાઈડ લાઇન
નાંખવામાં આવે તો ડ્રેનેજ લાઇનની સર્ુ વધા આપી શકાય એમ છે . સદર નવી લાઇન નાખી સમસ્યાન ંુ
ર્નવારણ લાવવાન ંુ સ ૂચન મળે લ છે . ઉપરોક્ટ્ત હકીકતોથી ર્વદીત થતાં ૧૯૩ મીટર લાઇનની ૧૨” ડાયાની
ુ બ અંદાજીત ખચા રૂ/-. ૪,૫૮,૨૭૦/- (ચાર લાખ
નાખવા માટે સને ૨૦૧૭-૧૮ ના મંજુર થયેલ ભાવ મજ
ુ બ સરકારશ્રીની ગ્રાન્દ્ટમાંથી સદર કામ માટે
અઠ્ઠાવન હજાર બસો સીત્તેર) થાય છે . નવા SOR મજ
ુ ારની આગળની કાયાવાહી જ.બો.ઠ.નં.૬૩૭/તા:- ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ થી ઠરાવવામાં આવેલ છે .
ર્નયમોનસ
સ્થાર્નક પહરમ્સ્થતીની ગંભીરતા જોઈ સદર કરાવેલ કામગીરીને બહાલ રાખી સ્વભંડોળમાથી ખચા મંજૂર
કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૮૭/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
વ.કા.નં.:-૪ : કા.સ.ઠ.નં.૩૪૫/તા:- ૨૬/૧૨/૨૦૧૯ થી વલસાડ નગરપાગલકાની જૂની ગબલ્ડીંગમાં જરૂહરયાત
ુ બ વોટરપ્રફ
ુ ીંગ તેમજ રીપેરીંગ કરવાના કામ ૧૪માં નાણાંપચ
મજ
ં હેઠળ લેવા બાબત..
અધ્યક્ષ સ્થાનેથી રજુ
ઠરાવ:ુ બ, વલસાડ નગરપાગલકા દ્વારા ઉત્તર તરફથી પ્રથમ
કા.સ.ઠ.નં.૩૪૫/તા:- ૨૬/૧૨/૨૦૧૯ની ભલામણ મજ
માળની ઓહફસ ગબલ્ડીંગન ંુ બાંધકામ સને : ૧૯૯૭-૯૮ ના વષામાં બનાવવામાં આવેલ છે . ના.સરકારશ્રીની
યોજના હેઠળ નવીન નગર સદન સદરહુ જૂન ંુ ગબલ્ડીંગની સામેના ભાગે બનાવવામાં આવેલ છે . અને નવીન
ુ શ્રી, ચીફ ઓહફસરશ્રી, ચેરમેનશ્રી, કારોબારી સર્મર્ત, ઉપપ્રમખ
ુ શ્રીની ચેતબર
નગર સેવા સદનમાં મે.પ્રમખ
તેમજ હહસાબી શાખા, વહીવટી શાખા, જાહેર બાંધકામ શાખા તેમજ ટાઉન પ્લાનીંગ શાખા સદરહુ
ગબલ્ડીંગમાં કાયારત છે . જ્યારે બાકીની શાખાઓ જેવી કે, ગ્રાઉન્દ્ડ ફ્લોર પર સેનેટરી શાખા, ભાડા વસ ૂલાત
શાખા, હાઉસ ટેક્ષ શાખા, એન.ય.ુ એલ.એમ. શાખા કાયારત છે . પ્રથમ માળ પર જૂનો બોડા રૂમ, સવારરૂમ,
વાહરગૃહ શાખા, ડ્રેનેજ શાખા, ઓહડટ શાખાઓ કાયારત છે .
ુ ાં ભારે થી અર્તભારે વરસાદ થવાથી સદરહુ જૂના ગબલ્ડીંગના
ઉપરોક્ટ્ત શાખાઓમાં ચોમાસાની ઋતમ
પ્રથમમાળ ઉપર આવેલ તમામ શાખાઓમાં પાણી લ ૂબ જ પ્રમાણમાં ગળે લ છે . જેના કારણે રે કડા તેમજ
ફર્નિચર, ર્વગે રેને લ ૂબ જ નકુ શાન થયેલ છે . અને ભર્વષ્યમાં સદરહુ નકુ શાન નહી થાય તે માટે સદરહુ
ુ ીંગ તેમજ મરામત કરવાની અત્યંત અને આવશ્યક હોય,
જૂના ગબલ્ડીંગના પ્રથમમાળ ટેરેસ ઉપર વોટરપ્રફ
ુ બ છે .
સદરહુ કામગીરી કરવા માટેના આવેલ એસ્ટીમેઈટ નીચે મજ
ુ ીંગના કામનો એસ્ટીમેઈટની રકમ રૂ।-૭,૫૨,૦૦૦/(૧) ટેરેસ વોટરપ્રફ
(૨) જુના ગબલ્ડીંગના બોડા રૂમની ઉપર રૂફ વકા તેમજ સ્ટોર બનાવવાના કામનો એસ્ટીમેઈટની રકમ
રૂ।-૧૮,૮૬,૮૦૦/ઉપરોક્ટ્ત બંને કામોનો અંદાજ રૂ।-૨૬,૩૮,૮૦૦/- થવા જાય એમ છે . સદરહુ કામગીરી કરવી
ુ ારની જરૂરી આગામી કાયાવાહી કરી
અત્યંત અને આવશ્યક હોય, સદરહુ આવેલ એસ્ટીમેઈટ અંગે ર્નયમોનસ
મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૮૮/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
ુ બ, ઇ-નગર યોજના હેઠળ આવક-જાવક
વ.કા.નં.:-૫ : કા.સ.ઠ.નં.૪૩૭/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
રજીસ્ટર આવરી લેવા બાબતે સ્કેનર તેમજ ર્પ્રન્દ્ટરની ખરીદી કરવા બાબત..
અધ્યક્ષ સ્થાનેથી રજુ
ઠરાવ:ુ બ, સરકારશ્રીની ઇ-નગર યોજના હેઠળ તમામ
કા.સ.ઠ.નં.૪૩૭/ તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
શાખાઓને આવરી લેવાની થાય છે . જે અંતગા ત વલસાડ નગરપાગલકાના વહીવટી શાખામાં આવક-જાવક
ુ રમાં સૉફ્ટવેર ઇન્દ્સટોલ કરવામાં આવેલ છે . સદર ટપાલો સ્કેન કરવા
રજીસ્રેશન કામગીરી માટે કોતપ્યટ
માટે JPG સ્કેનરની જરૂહરયાત હોય, તેમજ વહીવટી શાખામાંથી થતાં પત્ર વ્યવહારમાં ઉપયોગમાં લેવાતા
લેટરોની કલર ર્પ્રન્દ્ટ કાઢવા માટે કલર ર્પ્રન્દ્ટરની જરૂહરયાત ઊભી થયેલ છે . જે હકીકતોથી ર્વહદત થતાં
સદરહુ JPG સ્કેનર તેમજ EPSON કલર ર્પ્રન્દ્ટરની ખરીદી સરકાર માન્દ્ય GEM PORTAL પરથી કરવા
અંગે ની જરૂરી આગળની કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
મંજુર.....
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ુ બ, વાહરગૃહ ઇજનેરશ્રી સગચન્દ્ર કાપહડયા,
વ.કા.નં.:-૬ : કા.સ.ઠ.નં.૪૨૫/તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
ુ ીના ભરે લા
દ્વારા ટેગલફોન નં.૦૨૬૩૨-૨૨૨૦૧૧ ના તા:- ૧૬/૦૬/૨૦૧૧ થી તા:- ૩૧/૧૨/૨૦૧૬ સધ
ટેગલફોન બીલના ખચાની રકમ રૂ।-૪૮,૮૦૧/- પરત આપવા અંગે જરૂરી ર્નણાય થવા બાબત...
અધ્યક્ષ સ્થાનેથી રજુ
ઠરાવ:ુ બ, વલસાડ નગરપાગલકા આવક નંબર:૬૮૬૧/ તા:કા.સ.ઠ.નં.૪૨૫/તા:- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ની ભલામણ મજ
૨૫/૦૧/૨૦૧૭ થી વાહરગૃહ ઈજનેરશ્રી સગચન્દ્ર કાપહડયા, તેઓ દ્વારા ભરે લા ટેગલફોન ગબલનાં નાણાં પરત
ુ બ વલસાડ નગરપાગલકાના મંજૂર
આપવા અંગે અરજી કરવામાં આવેલ હતી. તેઓશ્રીની રજુઆત મજ
થયેલા

આદશા

જોગવાઈ

ુ બ
મજ

વોટર

વકા સ

ઇજનેરને

ર્રે

ટેલીફોન ગબલ મળવાપાત્ર છે .

ુ ીના ટેગલફોન નં.૦૨૬૩૨-૨૨૨૦૧૧ ના ભરે લા ટેગલફોન
તા:- ૧૬/૦૬/૨૦૧૧ થી તા:- ૩૧/૧૨/૨૦૧૬ સધ
ુ ારની આગળની કાયાવાહી કરવાન ંુ
બીલના ખચાની રકમ રૂ।-૪૮,૮૦૧/- પરત આપવા અંગે જરૂરી ર્નયમોનસ
મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
મંજુર.....
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વ.કા.નં.:-૭

:

વલસાડ

નગરપાગલકાની

માગલકીના

શોપીંગ

સેન્દ્ટરોના

કબજા

હક

ધરાવતા

ભાડુઆતો/કબજેદારો નામફેર કરવા અંગે જરૂરી ર્નણાય થવા બાબત..
અધ્યક્ષ સ્થાનેથી રજુ
ઠરાવ:મોગરાવાડી ઝોનમાં સ્વ.ઇશ્વરભાઇ દે સાઇ શોપીંગ સેન્દ્ટર જે સને ૧૯૯૮ની સાલમાં બાંધકામ થયેલ છે .
શોપીંગ સેન્દ્ટર ૦૧ માં ગ્રાઉન્દ્ડ ફ્લોર ઉપર ૧૬ દુકાનો અને પ્રથમ માળ ઉપર ૦૭ દુકાનો ચાલી આવેલ છે .
તેમજ શોપીંગ સેન્દ્ટર નંબર-૦૨ માં ગ્રાઉન્દ્ડ ફ્લોર ઉપર ૧૫ દુકાનો ચાલી આવેલ છે . આમ મોગરાવાડી
ઝોન ર્વસ્તારમાં રજીસ્ટરે કુ લ્લે ૩૭ દુકાનો ચાલી આવેલ છે .
ુ ાં વલસાડ નગરપાગલકા શોપીંગ સેન્દ્ટર/માકે ટોના કબજા હક્ક ધરાવતા ભાડુઆતો/ કબજેદારો
વધમ
નામફેર કરવા અંગે જનરલ બોડા ઠરાવ નંબર-૬૧૧/તા:- ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ થી રાન્દ્સફર ફી ની રકમો મંજૂર
કરવામાં આવેલ છે . પરં ત ુ શરતચ ૂકથી મોગરાવાડી ઝોન ર્વસ્તારની રાન્દ્સફર ફી મંજુર થયેલ ન હોય, હાલે
મોગરાવાડી ઝોન ર્વસ્તારની કબજેદાર તરીકે નામ રાન્દ્સફર કરવાની અરજી-૦૨ પેન્દ્ડીંગ હોય. તે માટે નામ
રાન્દ્સફર ફી દુકાન દીઠ રૂર્પયા ૨૦૦૦૦/- અંકે રૂર્પયા વીસ હજાર પ ૂરા તેમજ જનરલ બોડા ઠરાવ નંબર૬૧૧/તા:- ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ થી રાન્દ્સફર ફી ની રકમો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે . જેની શરતો પણ સદર
ુ ારની આગામી કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજુર કરવાન ંુ
માકે ટના દુકાનદારોને લાગ ુ પડશે. જે અંગે જરૂરી ર્નયમોનસ
ઠરાવવામાં આવે છે .
મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.- ૭૯૧/તા:-૨૮/૦૧/૨૦૨૦
વ.કા.નં.:-૮ : વલસાડ નગરપાગલકા ર્વસ્તારમાં નગરપાગલકા બરો અબ્રામા અને મોગરાવાડીનો સમાવેશ
ુ ાન નગરપાગલકાને મળવા બાબત...
થતાં સદર નગરપાગલકાને મળવાપાત્ર ઓકરોઇન ંુ અનદ
અધ્યક્ષ સ્થાનેથી રજુ
ઠરાવ:વલસાડ નગરપાગલકા ર્વસ્તારમાં નગરપાગલકા બરો અબ્રામા અને મોગરાવાડીનો સમાવેશ નામદાર
ુ રાત સરકારશ્રીના શહેરી ર્વકાસ અને શહેરી ગૃહ ર્નમાા ણ ર્વભાગ, ગાંધીનગરના નોટીફીકેશન નંબરગજ
ુ બ વલસાડ નગરપાગલકામાં
કે.પી.-૪૪ ઓફ ૨૦૦૬ એન.પી.એલ. ૧૦૦૬-૬૬૬ તા:- ૧૪/૦૬/૨૦૦૬ મજ
સમાવેશ કરવામાં આવેલ હતો. સદર નગરપાગલકા બરો હોય. જે નગરપાગલકાઓ જકાત વસ ૂલ લેતી ન
ુ બ માથાદીઠ માસીક રૂ।– ૧૦ /- લેખે જકાત
હોય તેવી નગરપાગલકાઓને સને :૨૦૦૧ ની વસ્તી મજ
ચ ૂકવવામાં આવે છે . ત્યાર બાદ સને: ૨૦૧૧ ની વસ્તીના ધોરણે માથાદીઠ માર્સક રૂર્પયા રૂ।– ૧૦/ુ બ સહાયક ર્નરીક્ષકશ્રી સ્થાર્નક ભંડોળ હહસાબ.વલસાડ દ્વારા સને વષા :
ચ ૂકવવા પાત્ર બને છે . આ મજ
ુ ાન મેળવવા અંગે
૨૦૧૭-૧૮ ના અન્દ્વેષણ દરતયાન ઓહડટ ફકરા નંબર-૩૫ થી સદરહુ ઓકરોઇન ંુ અનદ
ુ બ
કાયાવાહી કરવા જણાવેલ હત.ંુ તે મજ

અબ્રામા અને મોગરાવાડી ર્વસ્તારની વસ્તીના ધોરણે સને:

ુ ારની દરખાસ્ત
૨૦૦૬-૦૭ ના તા:- ૧૪/૦૬/૨૦૦૬ થી સદરહુ ગ્રાન્દ્ટ મેળવવા અંગે ની જરૂરી ર્નયમોનસ
કરવાન ંુ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
મંજુર.....
ુ ા થતાં પ્રમખ
ુ શ્રીએ સૌનો આભાર વ્યકત કરી જણાવ્ય ુ કે, હવે સભાન ંુ કામકાજ પણ
ુ ા
સભાન ંુ કામકાજ પણ
થાય છે . આપણે સૌ " જન ગણ મન " રાષ્રગીતથી સભાન ંુ કામકાજ પ ૂણા કરીએ....." જન ગણ મન "
ુ ા થઈ.....
રાષ્રગીતથી સભા પણ

નગરપાગલકા કચેરી
વલસાડ.
તા:- ૧૦/૦૨/૨૦૨૦

(પંકજ ઠાકોરભાઇ આહીર)
ુ
પ્રમખ
વલસાડ નગરપાગલકા

