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તા.૨૯ /૦૧/૨૦૧૯ના રોજ સળારે ૧૧:૩૦ કાકે મલે સામાન્ય સભાની કાયય નોંધ.
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વબાની ળરૂઆત લંદેભાતયભથી કયલાભાં આલી.
પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે , આજની આ વબાભાં ઉસ્થીત વો ભાયા વાથી વભ્મશ્રીઓ ,તેભજ ચીપ ઓફપવય શ્રી
લવાલા વાશેફ , અધધકાયીશ્રી, કભમચાયીશ્રીઓ, ત્રકાય ધભત્ર, નગયજનને વોને આલકારું છં.
પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે , વોને ભાયા નભસ્કાય.
 ૂલમ ભાજી પ્રમુખ સ્લ.સુધાફેન દે વાઇ નુ ં દુ :ખદ અલવાન થમેર છે . આ પ્રવંગની નોંધ રઈ તેઓશ્રીએ
લરવાડ નગયાલરકાભાં વને:૧૯૭૫ થી ૨૦૦૩ સુધીના રાંફા વભમગાા દયમ્માન નગયાલરકાના વભ્મ તયીકે
ચટાતા
ંૂ
આલેર શતા. અને તા:- ૨૩/૦૧/૨૦૦૦ થી ૨૨/૦૧/૨૦૦૧ સુધીના કામમકા દયમ્માન નગયાલરકાના
પ્રમુખ તયીકે ણ અમુલ્મ વેલાઓ આી શતી. તેભજ નગયાલરકાના ધલધલધ વધભતીઓભાં ણ વેલાઓ આેર શતી.
તેઓશ્રીની આત્ભાને ળાંધત ભે તે ભાટે શ્રદ્ાંજરી આી. અને વોએ ૨ ભીનીટનુ ં ભોન ાડયુ.
વો પ્રથભ લરવાડ નગયાલરકા શારે જે વભમ ભાંથી વાય થઈ યશી છે . તે ભાટે વો વભ્મશ્રીઓન જે
વશકાય ભી યશેર છે . તેભજ શારભાં ચારતા વપાઈ અલબમાનભાં નગયાલરકા ટીભ જડે એન.જી.ઑ વંસ્થા તેભજ
ત્રકાય ધભત્રશ્રીએ જે વશમગ આેર છે . આેર વેલા મજ્ઞ ભાટે જે ફકભતી વભમ પાલી પ્રત્વાશન  ૂરું ડેર છે .
એ વોન આબાયી અને ઋણી છં.
પ્રમુખશ્રીએ વબાના કાભકાજની ળરૂઆત કયલા જણાવ્યુ.
વભ્મશ્રી પ્રલીણબાઈ બાનુળારીએ જણાવ્યુ કે , સ્લ.સુધાફેન દે વાઇને અભાયા લડમ ભાંથી જે વેલાઓ આેર છે .
એને વો રક માદ કયે છે .
વભ્મશ્રી ઉજેળબાઈ ટે રે ળામયીથી ળરૂઆત કયી “ જજિંદગી કે શય ર........ “ ગત ફડમ છી ફીજા ફદલવે
લતમભાન ત્રભાં આલેર ભાફશતી ભાટે હુ ં ભાપી ભાંગ ુ છં. તેભજ આણે વો રકતંત્રની અંદય જીલનાયા વ્મક્તતઓ છે .
જે વફંધે લાત કયી. લફયષ્ઠ આદયણીમ વભ્મશ્રીએ કહ્ું કે

, લરવાડ નગયાલરકા ફાંધકાભ વધભતીના ચેયભેનશ્રીએ

ફડમ ન વભમ વ્મમ કયલા અંગે ચીપ ઓફપવયશ્રીને જાણ કયી શતી. ભે કઈ અન્મ ભાફશતી ભાંગી નથી. યં ત ુ ભાયી
યજુ આત જે તે ધલબાગ ાવેથી ભાફશતી ભેલલા તથા તેઓ વાભે શુ ં ગરાં રીધા ? તે અંગે યજુ આત કયી શતી.
ચીપ ઓફપવયશ્રીએ જણાવ્યુ કે , તભને જે ભાફશતીઓ ભી છે , તેભજ ફાકી ભાફશતી ઈજનેયશ્રી ાવેથી ભી
યશેળે. તેભજ વૉફ્ટલેય કંની ધલળે અગાઉ ણ તભને લખત લખત ચચામ કયલાભાં આલેર છે . યાજ્મ વયકાય દ્વાયા આ
કાભ તાવ શેઠ પ્રગધતભાં છે . અત્માયે કઈ પ્રશ્ન યશેત નથી. એજન્ડાના કાભ ઉય ચચામ કયીએ..
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વભ્મશ્રી ઉજેળબાઇ જણાવ્યુ કે , જે ભાફશતી  ૂયી ાડલાની થામ છે .તે  ૂયી ાડ.
વભ્મશ્રી યાજેળબાઇ ટે રે (યાજુ ભયચાં) જણાવ્યુ કે , કઈ જલાફ ભત નથી. અને વાંબતા નથી. ડ્રેનેજ
ઉબયાઇ છે . ગેયકામદે વય ફાંધકાભ ચારી યશેર છે . ઈજનેયશ્રી ફશતેળબાઈ જલાફ આતા નથી. ટ્રાફપકની વભસ્માઓ
તેભજ ળાકબાજી ભાકે ટના કાભ થતાં નથી. ઉશ્કેયાઈ જઈ ભટા અલાજે કહ્ુ:ં પ્રજાના કાભ કય.
ચીપ ઓફપવયશ્રીએ જણાવ્યુ કે , ળાંધત જાલ. કાભ કયાલીએ જ છીએ.
પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે , ળાંધત જાલ. કાભ કયાલીએ જ છીએ. એલી અીર કયી.
વભ્મશ્રી ધનતેળબાઈ લળીએ જણાવ્યુ કે , ીલાના ાણી ભાટે આલેદન ત્ર તેભજ સ ૂચન યજુ કયે ર છે . તેભજ
નાઇટ્રે ક્ષ કંનીને વદં તય ાણી ફંધ કયલાભાં આલે. અને ળશેયીજનને  ૂયતા પ્રેવયથી ાણી શોંચાડલા જઈએ. આ
ભાટે ટે કનીકર વલેની જરૂફયમાત જણામ ત તે કયી ઝડી કામમલાશી કયીએ.
ચીપ ઓફપવયશ્રીએ જણાવ્યુ કે , ીલાના ાણીન પ્રશ્ન નશેય ખાતાના યટે ળન તા:- ૨૨/૦૨/૨૦૧૯ થી ળરૂ
થામ. એટરે શર થામ એભ છે . અને અન્મ ધલકલ્ તયીકે ફયીંગ

, શેન્ડ ં વ્મલસ્થા કયીએ. અને નશેયભાં યીેયીંગ

કાભ ચારે છે . એ  ૂણમ થતાં ાણી ુયલઠ વ્મલક્સ્થત થઈ જળે.
વભ્મશ્રી ધનતેળબાઇ લળીએ જણાવ્યુ કે , દભણ ગંગા ડેભ ભાંથી ાણી રાલલા ભાટે ની પાઇર કમા સ્ટે જે છે . અને
કરલાડા નશેયથી નગયાલરકાના ડેભ સુધી ાઇ રાઇન નાખલા કયે ર સ ૂચન ધ્માનભાં રેલા ધલનંતી.
ચીપ ઓફપવયશ્રીએ જણાવ્યુ કે , ધાયાવભ્મશ્રી જડે ચચામ મુજફ વયકાયશ્રી દ્વાયા અભરલાયી વફંધેની કામમલાશી
પ્રગધતભાં છે .
વભ્મશ્રી ભશેબ ૂફ ગુરળેય ખાન ઠાણે જણાવ્યુ કે , અબ્રાભા ધલસ્તાયભાં લડમ નં:૯ અને ૧૧ ભાં વયસ્લતી સ્કૂર
ાવે તેભજ દે યા પલમા ધલસ્તાયભાં ફીલ્ડય દ્વાયા કુ દયતી કાવની જગ્મા ઉય ડેલરભેન્ટ પ્રાન્ટ કયલાથી સ્થાધનક
રકને મુશ્કેરી થામ એભ છે . અને કુ દયતી લશેણભાં અલયધ ઊબ થામ એભ છે .
વભ્મશ્રી યભેળબાઈ ટે રે જણાવ્યુ કે , ાણીની વભસ્મા ધનયાકયણ ભાટે એક ફદલવભાં એક લાય ાણી  ૂયતા
પ્રેવયથી ભે , તે ભાટે ઝન લાય ધલબાજન કયી આાલા સ ૂચન છે .
વભ્મશ્રી યાજેળબાઇ ટે રે (યાજુ ભયચાં) જણાવ્યુ કે

, વભગ્ર ફડમ ન ુ ં હુ ં ધ્માન દરું છં કે

, ધાયાવભ્મશ્રી

બયતબાઇને યજુ આત કયલી જઈએ. કે તેઓ ાંચ ગાભને ાણી આજ ડેભ ભાંથી આે છે . અને લરવાડ ળશેયને કેભ
નશી?
વભ્મશ્રી ઉજેળબાઈ ટે રે જણાવ્યુ કે , નગયજનને ાણી ઓછં ભે અને કંનીને ાણી આ છ
બાલે આ છ. ાણી દયયજ ભવુ ં જઈએ. ઉગ્ર ફની કહ્ું કે

, એ કમા

: જુ દા જુ દા ધલસ્તાયભાં ફયીંગ કયલા ભાટે શભને

ધલશ્વાવભાં રીધા ખયા ? ઠયાલ કમો કે કેભ ? ફય કેટરા કમામ ? કમા વભ્મને ધલશ્વાવભાં રીધા ? તાની ફેઠક છડી
વભ્મશ્રી મળેબાઈ ભારી વાથે પ્રમુખશ્રીના ટે ફર ાવે આલી યજુ આત કયી. અભાયા વલારના જલાફ આ ?
વભ્મશ્રી બાયતીફેન ટે ર ગમા.
ચીપ ઓફપવયશ્રીએ જણાવ્યુ કે , ાણી ુયલઠ  ૂય ાડલા , અવાધાયણ ફયક્સ્થધતને શોંચી લલા ઇભયજન્વીભાં
ધનતી ધનમભની ભમામ દાભાં યશી, કાભ કયાલેર છે .
પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે , આશ્રીની યજુ આત ળાંધતથી કય. કાભગીયી ચાુ છે . વોને યજુ આત કયલાની તક ભળે.
એક વાથે વો ઉગ્ર યજુ આત ન કય. ળાંધત જાલલા લાયં લાય અીર કયી.
વભ્મશ્રી યભેળબાઈ ટે રે જણાવ્યુ કે , લડમ લાય ફયની વ્મલસ્થા કયલાની કાભગીયી અંગે સ ૂચન કયુ.ું
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પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે , સ્થાધનક બોગલરક ફયક્સ્થતી જણાલી રીસ્ટ આ જેથી મગ્મ કામમલાશી કયલાભાં આલળે.
વભ્મશ્રી યાજેળબાઇ ટે રે (યાજુ ભયચાં) જણાવ્યુ કે , ફય અંગે વભ્મને ધલશ્વાવભાં રઈ વાથે ભી યજુ આત કયીએ.
વભ્મશ્રી ફકયણબાઈ બંડાયી ગમા.
વભ્મશ્રી મળેબાઈ ભારીએ જણાવ્યુ કે , ઉલચત જલાફ આ , ળાાભાં ફાકની વંખ્મા ઓછી છે . ળશેયના ફશતભાં
ધનણમમ રેલામેર નથી. ઉયલટ જઈ કાભ કયે ર છે . યજુ આત ચાુ યાખી.
પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે , ળાા ળરૂ થઈ તેભાં ફાક અભ્માવ કયે . એલ શુબ આશ્રમથી ફનાલલાભાં આલેર છે .
ફાક ળાાભાં દાખર થામ. એલા વો પ્રમત્ન કયીએ. આ અંગે અગાઉ ણ ચચામ થઈ ગમેર છે . મગ્મ યીતે યજુ આત
કય. અને ળાંધત જાલ.
વભ્મશ્રી ઉજેળબાઈ ટે રે જણાવ્યુ કે , ફાકની વંખ્મા કેટરી? એલી ઉગ્ર યજુ આત ચાુ યાખી
ચીપ ઓફપવયશ્રીએ જણાવ્યુ કે , સ્કુ ર લફલ્ડીંગ ફનાલેર છે . નગયાલરકા જે તે વભમે વારું કાભ કયે ર છે . શારે
કાભ ુતમતાને આયે છે . ગયીફ ફાક વારું ધળક્ષણ ભેલે. અને કેલી યીતે આગ આલે. તે જે તે વભમે ધલગતલાય
ચચામ ઓ કયી ધનણમમ રેલામેર છે . ઇન્રાસ્ટ્રતચય તૈમાય શળે. સુધલધાઓ શમ ત

, ફાકની વંખ્માભાં લધાય થામ.

અને આ ભાટે ૧ કયડ જેટરી યકભનુ ં ભાતફય દાન ભે ર છે . મગ્મ યીતે યજુ આત કય. અને ળાંધત જાલ.
વભ્મશ્રી ધનતેળબાઈ લળીએ જણાવ્યુ કે , વાયી યીતે ઇંગરીળ ભીફડમભ સ્કુ ર કેલી યીતે ચાુ કયી ળકીએ ? તે
કામમલાશી ળરૂ થલી જઈએ.
પ્રમુખશ્રીએ એજન્ડાના કાભ ળરૂ કયલા જણાવ્યુ.
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૪૫/ તા.૨૯-૦૧-૨૦૧૯.
કાભ નં.૧ :ધલમ :- તા.:૩૦-૧૦-૨૦૧૮ ના યજ ભે ર વબાની કામમનોંધ લંચામેરી ગણી કન્પભ કયલા ફાફત.
દ.મુ. :- શ્રી બયતબાઇ ટે ર
ટે .આ. :- શ્રી ઉધભિફેન દે વાઇ
વભ્મશ્રી મળેબાઈ ભારીએ તાન ધલયધ નોંધવ્મ. અને કાયફાયી ચેયભેનશ્રી ાવેથી ભાઇક ઝંટલી બાયે ળય
ભચાવ્મ.
વભ્મશ્રી કલ્નાફેન બાનુળારી ગમા.
પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે , મળેબાઈ ળાંધત જાલ. ળાા વોના વાથ વશકાયથી વાયી ચારે તેલા વો વાથે ભી
કાભગીયી કયીએ.
વભ્મશ્રી મળેબાઈ ભારીએ જણાવ્યુ કે , એ લાત વાથે વંભત છં. યં ત ુ ભને ઉચ્ચચત જલાફ ભળ્મ નથી. એભ કશી
પયી લાય તાની યજુ આત ચાુ યાખી.
વભ્મશ્રી ઉજેળબાઇ ટે ર , યાજેળબાઈ ટે ર , મળેબાઈ ભારી. પ્રધલણબાઇ બાનુળારી ફેઠક છડી પ્રમુખશ્રી/ચીપ
ઓફપવયશ્રીના ટે ફર ાવે આવ્મા.
વભ્મશ્રી ધનધભાફેન ટંડેર : ટી.ી.કધભટી એજન્ડાભાં કેટરા કાભ રીધા.
વભ્મશ્રી શેતરફેન ટે ર ટી.ી.ચેયભેનશ્રીને વભ્મશ્રી યાજેળબાઇ ટે ર (યાજુ ભયચાં)અને ઉજેળબાઈ ટે ર

,

મળેળબાઇ ભારીએ ટી.ી.ના એજન્ડા ધલે ળય ફકય ભચાલી જલાફ આલા ભાટે લાયં લાય યજુ આત કયી.
વભ્મશ્રી યાજેળબાઇ ટે ર (યાજુ ભયચાં): એજન્ડા ધનમભ મુજફ આી ળક કે કેભ

? આક્રભક લરણથી યજુ આત

કયી. સુત્રચચાય કમામ . ચય છે . કભમચાયીઓ ક્ાં ગમા છે . કઈના ય અંકુ ળ નથી. લફલ્ડયને છાલય છ. ચય
છે .ભ્રસ્ટાચાયનુ ં કેન્ર ફનાવ્યુ.ં નગયાલરકા ચય છે . લાયં લાય ઉચચાય કમામ . પ્રજાનુ ં શુ ં થળે. ચય ફેઠેરા ખીવા બય છ.
યાજીનામુ ં આ.
પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે : ટી.ી ના કાભ ટી.ી કધભટી નક્કી કયે છે . વયકાયના પ્રધતધનધધ ણ કધભટીભાં શમ છે .
પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે : ળાંધત જાલલા જણાવ્યુ.
વભ્મશ્રી ઉજેળબાઈ ટે ર : જે તે વભમના ળશેયના ફશતના કાભની ચચામ કયીએ. કાયણ કે
લડાપ્રધાનશ્રી ભયાયજીબાઇ દે વાઇનુ ં ગાભ છે . આ કાભ ાછ કેટર ખચમ થમેર

, લરવાડ એ ભાજી

? લરવાડ નગયાલરકાના ફશતભાં

કાભ કમામ શમ, ત ળ ભાટે નુકળાન બગલલા ડે. અને લરવાડ ળશેયના ફશતભાં સ્કુ ર જરૂયી શતી કે કેભ ?
પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે : સ્કુ ર ફાફતે સ્કુ ર ળાખાના કભમચાયી ભેઘનાથબાઈ ડાંગને ધલગત આલા જણાવ્યુ.
વભ્મશ્રી મેળબાઈ ભારી , અને ઉજેળબાઇ ટે રે : ભેઘનાથબાઈ ડાંગ ધલગત આલા ઊબા થમા. તેઓને ફેવાડી
દીધા.
ચીપ ઓફપવયશ્રીએ જણાવ્યુ કે , તભાયી અગાઉ ભ ૂતકાભાં ળાા , ળધિંગ ભર , કલ્માણ ફાગ , ળફ્્લેય ખયીદી ,
શક્સ્ટર જેલા યાજ્મ વયકાય અને કેન્ર વયકાયની જે તે લખતે ભંજુયી ભેલી . કાભ  ૂણમતાને આયે છે .
પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે , મગ્મ યીતે યજુ આત કય.અને ળાંધત જાલ.
વભ્મશ્રી ઉજેળબાઈ ટે ર : ૧૪ ભાં નાણાંચની ફડટે ર લાંચ. ભાઇક આ
પ્રધાન ભંત્રી આલાવ મજના ની ભાફશતી આ.

? ભાઇક આ ? ઉચચાય કમામ .
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ચીપ ઓફપવયશ્રીએ જણાવ્યુ કે ,વયકાયશ્રી દ્વાયા તાવ ચાુ છે . શસ્ીટરભાં ગયીફ ફાક પામદ રઈ યશેર છે .
નકાયાત્ભક લરણ ન દાખલીએ. છે લ્રી ફડમ ભાં ચચામ થઈ ગમેર છે . ખટી એકની એક લાતભાં વભમ ફગાડ છ.
એજન્ડા ફશાયની ચચામ કયલાન શુ ં ભતરફ. અને જે કાભ થમા છે . એ શસ્ીટર યાશત દયે વેલા ભાટે સ્ટમ વ
કમ્રેક્ષ તેભજ ઓફડટફયમભભા ભટી વંખ્માભાં ળશેયીજન રાબ રઈ યહ્યા છે . આજ યજુ આત અગાઉ આલી ગમેર છે .
આન આ ફાફતે મગ્મ યીતે યજુ આત શમ ત રખાલી દે લી. એજન્ડાના કાભ ળરૂ કય.
વભ્મશ્રી ઉજેળબાઈ ટે ર : કેભ ? કેભ ? કેભ ? જલાફ આ , કાભ છી કશી , ઉગ્ર સ્લરૂ ધાયણ કયી જયળયથી
બ ૂભ ાડલા રાગ્મા.
પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે , એજન્ડાના કાભ ય આલ. ળાંધત જાલ ઉજેળબાઇ , ભારીબાઈ.
વભ્મશ્રી ઉલમળીફેન ટે ર : ભાયી ૫૧ (૩) ની અયજી કભમચાયી ફદરી શુ ં ફયક્સ્થતી છે ?
પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે , શારે ફયક્સ્થતી જતાં વોન  ૂયે  ૂય વશમગ જઈએ છે . જેથી ામાની જરૂફયમાત  ૂયી
ાડલા પ્રમાવ કયીએ. જે વ્મક્તતનુ ં કાભ જે તે ફડાટમ ભેન્ટભાં શમ અને કાભભાં ધલક્ષે ન ડે અને તેઓના અનુબલને
ણ ધ્માને રેલાનુ ં શમ છે . અને મગ્મ ધનણમમ રેલાભાં આલળે.
વભ્મશ્રી ડ.ુષ્ાફેન ઓઝા ગમા.
વભ્મશ્રી મળેબાઈ ભારી: ળશેયી ધલકાવ મજના શેઠની ગ્રાન્ટ ભે છે

? યાભલાડી ધલસ્તયના ળોચારમ વાયી

ફયક્સ્થધતભાં નથી.
વભ્મશ્રી યાજેળબાઇ ટે ર (યાજુ ભયચાં): ળશેયભાં ળોચારમની વાયી વ્મલસ્થા છે ? જાશેયભાં જવુ ં ડે છે .
વભ્મશ્રી ઉજેળબાઈ ટે ર : ળોચારમ વલે કયી , ળોચારમ વાયી વ્મલસ્થા  ૂયી ાડી ળકીએ. અને આલાવ ,ભાટે શુ ં
થઈ ળકે ?
ચીપ ઓફપવયશ્રી જણાવ્યુ કે , શારે વલે ચારી યશેર છે . અને જૂના જર્જફયત ળોચારમ દૂ ય કયી , નલા ફનાલલાના છે .
તેભજ વયકાયશ્રી દ્વાયા ૨૦૨૨ સુધીભાં પ્રધાન ભંત્રી આલાવ મજના શેઠ આલાવ  ૂયા ાડલા. મજના અભરભાં છે .
નગયાલરકા આલાવના કાભ તે કયતી નથી. કન્વરટન્ટ યકેર છે . અને રાબાથીએ તેજ તાના કાભની
દે ખયે ખ યાખલાની થામ. કાભના રેલર મુજફ રાબાથીઓના ખાતાભાં ગ્રાન્ટ જભા થામ છે . નગયાલરકા ાવે ેનન્ડિંગ
નથી.
વભ્મશ્રી કભાફેન ઠાકય ગમા.
વભ્મશ્રી ધનતેળબાઈ લળીએ જણાવ્યુ કે , ગત ફડમ ના કાભ નં:૪ ભાં ટે ન્કય ગાડી ભાયપત અાતા ાણી ભાટે
એાટમ ભેન્ટના અંદય ગ્રાઉન્ડ વં ભાટે ઘય લયાળના ચાજર્જવભાં

,શુબ અથલા અશુબ પ્રવંગે ઘય લયાળભાં આતા

ાણીના ચાજર્જવ મુજફ લસ ૂર થલા જઈએ.
પ્રમુખશ્રીએ ધનતેળબાઈની યજુ આત વફંધે ચચામ -ધલચાયણા કયી , વલમ વંભધતથી નીચે મુજફ સુધાય કમો. “ શુબઅશુબ પ્રવંગના શદ ધલસ્તાયના ઘય લયાળના દય મુજફ એટરે કે રૂધમા ૪૦૦/- મુજફ “ લસ ૂર રેલાનુ ં
ઠયાલલાભાં આવ્યુ.ં ત્માં ટે ન્કયન બાલ વ્મક્તતગત અને એાટમ ભેન્ટના બાલ એકવયખા યાખલા.
વભ્મશ્રી ધનતેળબાઈ લળીએ જણાવ્યુ કે

, ડી.એવ.ી.ઓફપવ , નલયં ગ રસ્વી જેલા ટ્રાફપક વકમ ર ાવે પરામ

ઓલય તથા કઝલે ફાફતની ચચામ વફંધે આય. એન્ડ ફી ધલબાગભાં ાવે વલે કયી રકને વાયી સુધલધા ભાટે ની
યજુ આત કયી.
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પ્રમુખશ્રીએ ધનતેળબાઈની યજુ આત વફંધે ચચામ -ધલચાયણા કયી , વલમ વંભધતથી આય. એન્ડ ફી ધલબાગને જરૂયી
ત્ર ાઠલી દયખાસ્ત કયલાનુ ં ઈજનેયશ્રીને સ ૂચન કયુ.ું
વભ્મશ્રી યાજેળબાઇ ટે ર , છામાફેન ટે રે જણાવ્યુ કે , ઘડચી તાલ ીચીંગ ાવે યે ર ગ્રસ્ત ધલસ્તાય ાવે
ગણેળ ધલવર્જન, તાજજમા, દળાભાનુ ં ધલવર્જન થતુ ં શમ છે . જ્માં ફયક્સ્થતી ખયાફ છે . ત્માં બ્રક ફેવાડલા જઈએ.
પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે , અમ ૃત મજના શેઠ આલયી રેલાભાં આલેર છે .
વભ્મશ્રી વનરફેન ટે ર : અબ્રાભા દલક્ષણ ધલસ્તાયભાં ાણી આલતુ ં નથી. તેભજ કચય રેલા કઈ આલતુ ં નથી.
કાભ નં:- ૧ ભાં વભ્મશ્રી ઉજેળબાઈ ટે ર

, વફીના ળેખ ,વનરફેન ટે ર , મળેબાઈ ભારીએ તાન લાંધ

નોંધાવ્મ.
વભ્મશ્રી જેનષ્ટકાફેન ટે ર ગમા.
વભ્મશ્રી ઉજેળબાઈ ટે ર: લ.કા.નં.: ૧૪ ,૧૫,૧૬ ભફાઈર ટાલય અંગે જુ દી જુ દી એજન્વીઓ એન.ઓ.વી ફાફતે
યજુ આત કયી. યસ્તા ભયાભત અંગે કેટરી પી રઈએ છીએ ?
ચીપ ઓફપવયશ્રીએ જણાવ્યુ કે , ભફાઈર ટાલય અંગે એજન્વીઓ સુધલધાઓ ભાટે કાભગીયી કયે છે . અને તે ભાટે
વયકાયશ્રીએ ધનમત કયે ર પી લસ ૂર કયલાભાં આલે છે . કટમ ભાં જામ. ખટી યીતે આલાના કાયણે પ્રાઈલેટ ભાલરક
શમ.જે નગયાલરકા અટકાલે છે .
વભ્મશ્રી યાજેળબાઇ ટે ર (યાજુ ભયચાં) : ભફાઈર ટાલય ઊબા કયે ર છે . યં ત ુ રાઇટ ચારતી નથી.
પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે , વયકાયશ્રીના ફયત્ર મુજફ કાભગીયી કયલા તથા રાઇટ ચાુ કયલા તથા ત્માયફાદ
ભંજૂયી આલા ઇજનેયશ્રીને સ ૂચના આીએ.
ુ તે યદ કયી ભેન્ટે નન્વ
વભ્મશ્રી ગીયીળબાઈ દે વાઇ : શાઇભસ્ટ રાઇટના ઠયાલભાં ભ ૂર થમેર છે . વલામ નભ
કયલાની જલાફદાયી એજન્વીને વલા ઠયાલલાભાં આવ્યુ ં અને રેલખતભાં જાણ કયીએ.
વભ્મશ્રી વનરફેન ટે ર

, ધનતેળબાઈ લળી : યસ્તાઓને નુકળાન થમેર છે . નુકવાન અંગે ખદકાભના

યીેયીંગ ફાંધકાભ ળાખા દ્વાયા ેચ લકમ કયાલીએ. અને એજન્વી ાવેથી તેની યકભ લસ ૂર કયલી. શ્રી લગયીળબાઇ
દે વાઇએ ળીંગ વેન્ટયભાં તા:- ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ ની ભીનીટવના કાભ નં:- ૨૬ ભાં ળયત નં-૧ ભાં કાયફાયી
વધભતીની વંભધતથી ફીજા ક્ષને લેચાણ કે ટ્રાન્વપય કે ેટાબાડુ ત અંગે ધનણમમ રેલાન યશેળે.
પ્રમુખશ્રીએ વદય યજૂઆતને વશભતી દળામ લી.
વભ્મશ્રી ભશેબ ૂફ ગુરળેય ખાન ઠાણ અને લગયીળબાઇ દે વાઇ : વાભાન્મ વબા તા:- 30/૧૦/૨૦૧૮ ના કાભ
નં:- ૨૬ ભાં નગયાલરકા ભાલરકીના ળીંગ વેન્ટય / ભાકે ટ દુ કાન

, સ્ટર , ધપ્રભાઈવીવના કફજા શક ધયાલતા

બાડૂઆત/ કફજેદાય નાભપેયની ળયતભાં પ્રથભ ક્ષકાયની રેલખત યલાનગી ધલના ફીજા ક્ષકાને લેચાણ કે
ટ્રાન્વપય બાડાેટે આી ળકળે નશી. રેલખત વંભધત પ્રથભ ક્ષકાયની (નગયાલરકાની) ભેલલાની યશેળે.
પ્રમુખશ્રીએ વદય યજૂઆતને વશભતી દળામ લી.
ઠયાલ:તા.૩૦-૧૦-૨૦૧૮ ના યજ ભે ર જેની કામમનોંધ દયે ક વભ્મશ્રીઓને ાઠલલાભા કામમનોંધ આલાભાં આલેર
છે . જે લંચામેર ગણી વભ્મશ્રીઓના આલેર લાંધાઓની નોંધ રઈ ફહભ
ુ તીએ ભંજૂય કયલાનુ ં ઠયાલલાભાં આલે છે .

ફ.ભ.ભંજુય....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૪૬/ તા.૨૯-૦૧-૨૦૧૯.
કાભ નં.૨ :ધલમ :- લરવાડ નગયાલરકાના તા.:૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ સુધીના વભમન છ ભાધવક ફશવાફ
તથા તા.:૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.:૩૧/૧૨/૨૦૧૮ સુધીના વભમન નલ ભાધવક ફશવાફ ભંજુય થલા ફાફત..
દ. મુ. :-ભરતભાઇ સી.પટે 
ટે .આ. :- ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ.
સભ્યશ્રી ગીરીશભાઈ દે સાઇ: છ ભાધવક ફશવાફ તથા નલ ભાધવક ફશવા ફ નટીળ ફડમ ઉય મ ૂકલા.
વભ્મશ્રી મળેબાઈ ભારી: સ્ટક યજીસ્ટય લટય લકમ વ તેભજ અન્મ ળાખાઓભાં યાખે છે કે કેભ ?
પ્રમુખશ્રીએ: સ ૂચના આી દયે ક ળાખાઓ મગ્મ કાજી યાખી ધ્માન યાખીએ.
ઠયાલ :લરવાડ નગયાલરકાના તા.:૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ સુધીના વભમન છ ભાધવક ફશવાફ
તથા તા.:૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા .:૩૧/૧૨/૨૦૧૮ સુધીના વભમન નલ ભાધવક ફશવાફ ભંજુય કયલાનુ ં ઠયાલલાભાં
આલે છે .
વ.ભ.ભંજુય.....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૪૭/ તા.૨૯-૦૧-૨૦૧૯.
કાભ નં.૩ :ધલમ.:- નગયાલરકા અધધધનમભની કરભ ૫૧/૩ શેઠ ભગયાલાડી ાદય દે લી ભંફદય નજીક આલેર ચકનુ ં નાભ

“

સ્લ. અયધલિંદબાઈ લળી “ ચક તયીકે નાભકયણ કયલા ફાફત.
દ.મુ.:- સંજય ડી.ચૌહાણ
ટે .આ.:- ગીરીશભાઈ દે સાઇ, મહેબ ૂબ ગુશેર ખાન પઠાણ, મહેન્દ્રભાઇ વાડીવાા, ર્વજયભાઇ પટે 

ઠયાલ. :નગયાલરકા અધધધનમભની કરભ ૫૧/૩ શેઠ

યજુ કયે ર દયખાસ્ત યત્લે ચચામ

ભગયાલાડી ધલસ્તાયના “સ્લ અયલીંદબાઈ લળી ” વધનસ્ઠ વેલક તયીકે વેલા ફજાલેર છે .
ધલસ્તાયના ાદયદે લી ભંફદય નજીક આલેર ચકનુ ં નાભ”

– ધલચાયણા કયી ,

જે ધ્માને રઈ ભગયાલાડી

“ સ્લ અયલીંદબાઈ લળી ચક ’’ તયીકે નાભ કયણ કયલા નુ ં

ભંજુય કયલાનુ ં ઠયાલલાભાં આલે છે .
વ.ભ.ભંજુય.....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૪૮/ તા.૨૯-૦૧-૨૦૧૯.
કાભ નં.૪ :ધલમ.:- નગયાલરકા અધધધનમભની કરભ ૫૧/૩ શેઠ ળશેયના યસ્તા અને ાફકિંગ પ્રટ યના ગેયકામદે વયના
દફાણ દૂ ય કયલા ફાફત.
દ. મુ.:- ધનતેળબાઈ લળી.
ટે . આ.:-મળેબાઈ ભારી, યભેળબાઈ ટે ર
વભ્મશ્રી ધનતેળબાઈ લળીએ દયખાસ્ત યજુ કયી , જેભાં લરવાડ નગયાલરકા ધલસ્તાયભાં ફદનપ્રધતફદન ટ્રાફપકની
વભસ્મા ગંબીય ફનતી જામ છે .

જેને કાયણે ળશેયના ઘણા ધલસ્તાયભાં ળશેયીજનને શાડભાયી લેઠલી ડે છે . જેભાં

ભગયાલાડી ધલસ્તાયના યે લ્લે RPF ભેદાન ાવેના ૨૪ ભીટયના યસ્તા ૪ ભીટયના થમેર છે . જે સ્થ ઉય છે . જે
શ કયલાથી ધવધલર શક્સ્ટર તયપ જતાં યાશત ભે ર છે . તેભજ અન્મ ટ્રાફપક વકમ ર ાવેના દફાણ લધી ગમેર
છે . ટી.ી. ડી.ી.ના યસ્તાઓ ય દફાણ થતાં , ટ્રાફપક વભસ્મા લધેર છે . તેભજ નલયં ગ રસ્વી લા ાફકિંગ પ્રટ
શાઇકટમ ન સ્ટે ભે ર છે . જે અંગે ણ આગાભી કામમલાશી કયલા અંગે ધલસ્ત ૃત ચચામ કયલાભાં આલી.
વભ્મશ્રી ગીયીળબાઈ દે વાઇએ આ વફંધે જણાવ્યુ કે , RPF ાવે ૨૪ ભીટયન યસ્ત આલેર છે . અને ત્માં યસ્તાઓ
ઉય ાકુ કમ્ાઉન્ડ થમેર છે . ભાટે યે રલેને નટીળ આી કામભી ઉકેર રાલલ. વભ્મશ્રી ઉજેળબાઇ ટે રએ
ભગયાલાડી શરના ેય ચકાવી કાભગીયી કયલા સુચન કયુ.ું જે અંગે વભ્મશ્રી લગયીળબાઈ દે વાઇએ અને
ભગયાલાડીને ૨૦૦૬ ભાં લરવાડ નગયાલરકાભાં બેલલાભાં આલેર અને ગ્રાભ ંચામતનુ ં ભકાન ંચામત પંડ
રકપાા તથા વયકાયી વશામથી ફનાલેર છે . અને ધનબાલણી ગ્રાભ ંચામત કયતી આલેર છે . વયકાયી યે કડમ ઉય
૧૯૫૬ થી ચારી આલેર છે . જે ભાટે ખટી ગેય વભજ ઊબી ન થામ. તે ભાટે યે કડમ લેયીપામ કયી કાભગીયી કયલાભાં
આલેર છે .
વભ્મશ્રી ભશેબ ૂફ ગુરળેય ખાન ઠાણ

, પ્રલીણબાઈ બાનુળારી , યભેળબાઈ ટે રએ જણાવ્યુ કે

, સ્લ.અભયનાથ

ાંડેની તકતી અનાલયણ ભાટે ઠયાલ થમેર છે . યં ત ુ કાભ ફાકી છે . ટી.ી. ડી.ી. ન અભર થામ ત ઘણા પ્રશ્ન શર
થામ એભ છે . અને અબ્રાભા- ભગયાલાડીના ટી.ી.ડી.ી ભાટે ૧૭.૫૦ રાખ ચ ૂકલણુ ં થમેર છે . જેભાં જાશેય ફશતભાં
લસ ૂરાત થલી જઈએ.
પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે , જેભ ફને તેભ જરદીથી તકતી મ ૂકી અનાલયણ કયીશુ.ં તેભજ ટી.ી ડી.ી. ભાટે
અધધકાયી/દાધધકાયીઓ વાભે કામમલાશી થઈ યશેર છે .
ચીપ ઓફપવયશ્રીએ જણાવ્યુ કે , જે તે એજન્વીને નટીળ આેર છે . અને વયકાયશ્રી દ્વાયા જે તે વભમના ચીપ
ઓફપવયશ્રી વાભે કામમલાશી શાથ ધયામેર છે . અધધકાયી/દાધધકાયીઓ વાભે FRI કયલાની ઠયાલ કયીએ છીએ.

.

ઠયાલ :
લરવાડ નગયાલરકા ધલસ્તાયભાં ફદનપ્રધતફદન ટ્રાફપકની વભસ્મા ગંબીય ફનતી જામ છે . નગયાલરકા લશીલટી
તંત્ર દ્વાયા લાયં લાય યસ્તાઓ યની રાયીઓ ઉઠાલલાની કાભગીયી કયલાભાં

આલે છે . યં ત ુ એક-ફે ફદલવભાં વાભાન્મ

દં ડ રઈ રાયીઓ ાછી આી દે લાભાં આલે છે . જેને કાયણે ળશેયભાં યસ્તાઓ ય દફાણ લધે છે . અને લાશન ાફકિંગને
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કાયણે ટ્રાફપક વભસ્મા લધે છે . ટ્રાફપક વકમ રની આજુ -ફાજુ લાશન ાકમ કયી ટ્રાફપકને અડચણરૂ થામ છે . જેને રઈ
જીલરેણ અકસ્ભાત થતાં શઈ છે .
નગયાલરકા ધલસ્તાયભાં આલેર નગયાલરકા શસ્તકના ાકીંગ પ્રટ ય રાયી અને કેફીન ધાયક દ્વાયા
દફાણ કયલાભાં આલેર છે . ળશેયભાં આલેર ધલધલધ યસ્તાઓની આજુ -ફાજુ દુ કાનદાય અને ધભરકત ધાયક દ્વાયા ાકુ ં
ફાંધકાભ કયી દફાણ કયલાભાં આલે છે . જેને રઈ ળશેયના જાશેય યસ્તાઓ ના મ ૂ નતળા મુજફના ભા કયતાં અડધા
જેટરા થઈ ગમા છે .
જે ભાટે આલેર યજુ આત ધ્માને રઈ અડચણ રૂ થતાં યસ્તાઓના દફાણ દૂ ય કયલા વફંધધત કચેયીને
નટીળ ાઠલલી તેભજ ટી.ી.ડી.ી અંગે આગાભી કામમલાશી કયલાનુ ં ત્માં ટી.ી.ડી.ી. અંગે રૂ/- ૧૭.૫૦ રાખનુ ં
ચુકલણુ ં થમેર તે અંગે એપ. આય.આઈ. કયલાનુ ં ઠયાલલાભાં આલે છે .
વ.ભ.ભંજુય....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૪૯/ તા.૨૯-૦૧-૨૦૧૯.
કાભ નં.:૫ :ધલમ.:- તા.:-૧૫/૦૧/૨૦૧૯ થી નગયાલરકાના કામભી/શંગાભી કભમચાયીઓ શડતાર ય ગમેર તે વફંધે
ળશેયીજનને આલાની થતી પ્રાથધભક અને આલશ્મક વેલાઓ  ૂયી ાડલા ભાટે લૈકલ્લ્ક વ્મલસ્થાના બાગ રૂે
કયલાની થતી આનુવાંલગક કાભગીયી થલા વફંધે જરૂયી ધનણમમ થલા ફાફત..
દ.મુ. :- બયતબાઇ વી. ટે ર
ટે .આ. :- ઉભીફેન એ. દે વાઇ
ચીપ ઓફપવયશ્રીએ જણાવ્યુ કે , તા.:-૧૫/૦૧/૨૦૧૯ થી નગયાલરકાના કામભી/શંગાભી કભમચાયીઓ શડતાર
ય ગમેર તે વફંધે ળશેયીજનને આલાની થતી પ્રાથધભક અને આલશ્મક વેલાઓ  ૂયી ાડલા ભાટે લૈકલ્લ્ક
વ્મલસ્થાના બાગ રૂે કાભગીયી કયાલલાની થામ છે . વદય કાભગીયીને અનુરૂ જે વ્મલસ્થા ઊબી કયલાભાં આલેર છે .
વદય કાભગીયી

કયલા તથા તે વફંધે એજન્વીઓ , વંસ્થાઓ , શંગાભી કભમચાયીઓ ધલગેયેને કયલાના થતાં ચ ૂકલણા

તેભજ તે વફંધેની આનુવાંલગક કાભગીયીઓના થનાય ખચમ અંગે જરૂયી ધનણમમ કયલ જરૂયી છે .
પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે , શારની તત્કાલરન ફયક્સ્થધતને અનુરૂ જે તે એજન્વીઓ ાવેથી તેભજ ફશાયથી ભાણવ
ફરાલી જે કાભગીયી કયલાભાં આલે છે . તે વફંધેના જરૂયી ચ ૂકલણાઓ વફંધે કયલાની થતી કાભગીયી ભાટે મગ્મ
ધનણમમ કયલ ફશતાલશ છે .
ચચામ ધલચાયણા કયી પ્રાથધભક વેલાઓના કાભ આઉટવધવિંગ એજન્વી ાવે ટે ન્ડય પ્રફક્રમા કયી કયાલીએ , તેભજ જ
શડતાર રાંફા વભમ ચારે ત ઓનરાઈન ટેં ડયીગ પ્રફક્રમા કયલાભાં આલળે. અને શારની ફયક્સ્થધતને ધ્માનભાં રઈ
યાફેતા મુજફની કાભગીયી ળરૂ કયીએ.
વભ્મશ્રી ઉજેળબાઇ ટે રે જણાવ્યુ કે , આલક લધાયલા ભાટે યીકલયી કયલાથી વલા કયડ રૂધમાની ભાતફય યકભ
ભી ળકે એભ છે .
ચીપ ઓફપવયશ્રીએ જણાવ્યુ કે , નગયાલરકાની આધથિક ફયક્સ્થધતભાં સુધાય રાલલા ભાટે

, અગાઉના જૂના

ેન્ડીંગ પ્રશ્ન તેભજ લસુરાત વફંધે મગ્મ નટીળ ઇસ્યુ કયી કડકાઈથી ગરાં રેલાભાં આલળે. ળીંગ ભર તેભજ
લેયા આલકભાં વ્માજફી લધાય કયી , આલકભાં લધાય થળે. જુ ના વભમના ેન્ડીંગ પ્રશ્ન શમ

, વભમ રાગળે , યં ત ુ

મગ્મ ફયણાભ ભળે.
ઠયાલ :ચચામ

ધલચાયણાના

અંતે

શાજય

વો

વભ્મશ્રીઓની વંભધતથી શારની તત્કાલરન ફયક્સ્થધત જતાં

તા.:-૧૫/૦૧/૨૦૧૯ થી નગયાલરકાના કામભી/શંગાભી કભમચાયીઓ શડતાર ય ગમેર

છે . ગુજયાત નગયાલરકા

અધધધનમભ- કરભ- ૪૫ (ઘ) શેઠ નગયાલરકાના પ્રમુખ તાકીદના પ્રવંગએ જે કઈ કાભ કયલા અથલા કામમ કયલા
ભાટે રકના ઉમગ અથલા તેભની વરાભતી ભાટે તાત્કાલરક જરૂય શમ. તેલા કાભ કયલાન આદે ળ કયી ળકે છે .
અને તે અંગેન ખચમ નગયાલરકા પંડ ભાથી કયલાની જગલાઈ ધ્માને રઈ

તે વફંધે ળશેયીજનને આલાની થતી

પ્રાથધભક અને આલશ્મક વેલાઓ  ૂયી ાડલા ભાટે લૈકલ્લ્ક વ્મલસ્થાના બાગ રૂે

કાભગીયી કયાલલાની થામ છે . જે

ભાટે ની જરૂફયમાત મુજફની વેલાઓ જેલી કે , ાણી ુયલઠ , ડ્રેનેજ વ્મલસ્થા , સ્ટ્રીટ રાઇટ , આયગ્મ ધલમક વેલાઓ ,
ઘન કચયાન ધનકાર , ભયે ર જાનલય ધનકાર , ધલગેયે  ૂયી ાડલા ભાટે જુ દી-જુ દી એજન્વીઓ
કભમચાયીઓ ધલગેયે ાવેથી

લૈકલ્લ્ક વ્મલસ્થાના બાગ રૂે

, વંસ્થાઓ , શંગાભી

કયલાની થતી કાભગીયી વને ૨૦૧૪-૧૫ ના લમભાં
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વેનેટયી કધભટી ઠયાલ નં.૮૭/૨૪-૧૨-૨૦૧૪ થી ભંજુય થમેર બાલથી તથા ટ્રે કટય લાી નગયાલરકાભાં ભંજુય
થમેર બાડાના બાલથી લાીની ખાનગી એજન્વીઓ (૧) શ્રી અનંત ળેા કન્સ્ટ્રળન (૨ ) શ્રી ગુરુજી ઇન્રાસ્ટ્રકચય તથા
(૩) શ્રી ગોયી કન્ટ્રાતટવમ ાવેથી અનુક્રભે (૧) વેનેટયી જાલક નં:- ૮૦૩/તા:- ૧૯/૦૧/૨૦૧૯

(૨) વેનેટયી જાલક

નં:- ૮૦૫/ તા:- ૨૧/૦૧/૨૦૧૯ (૩) વેનેટયી જાલક નં:- ૮૦૮/ તા:- ૨૧/૦૧/૨૦૧૯ થી લકમ ઓડમ ય આેર છે .
તેભજ લટય લકમ વ ળાખાના જાલક નં:- ૨૦૩/તા:- ૨૩/૦૧/૨૦૧૯ થી શ્રી એવ.એભ.લાય. સુયતની એજન્વી થી
ભેઇન ાલય વપ્રામ કયલા ભાટે આેર લકમ ઓડમ ય , બૈયલ બજનરામ , યાભલાડી, લરવાડ દ્વાયા ઇભયજન્વીભાં યાખેર
ભાણવને બજન વ્મલસ્થા , ડ્રેનેજ ળાખા જાલક નં:- ૨૦૨/તા:- ૨૩/૦૧/૨૦૧૯ થી દયફાય લેસ્ટ વધલિવ
ડ્રેનેજ કાભ વફંધે આેર લકમ ઓડમ ય , તેભજ ખાનગી એજન્વીઓ ાવેથી અન્મ છટક કાભદાય

, સુયતને

, અને લાશન રાલી

કયાલેર કાભગીયીને ફશાર યાખી ફીર ફનાલલા અને તેન ુ ં ચ ૂકલણુ ં કયલાનુ ં ભંજુય કયલાનુ ં . તથા જ શડતાર રાંફા
વભમ સુધી ચારે અને યાફેતા મુજફની વાનુકુ ફયક્સ્થતી પ્રસ્થાધત ન થામ , તેલા વંજગભાં ળશેયીજનને પ્રાથધભક
વેલાઓ  ૂયી ાડલા ભાટે ઓનરાઈન ટેં ડયીગ પ્રફક્રમા કયી કાભગીયી કયલાનુ ં ભંજુય કયલાનુ ં ઠયાલલાભાં આલે છે .
લધુભાં વભ્મશ્રી ગીયીળબાઇ દે વાઇની દયખાસ્તને વભ્મશ્રી ભશેબ ૂફ ગુરળેય ખાન ઠાણ

, યભેળબાઈ ટે ર ,

ધનતેળબાઈ લળીએ ટે ક આી યજુ આત કયી કે ,.....
૧) નગયાલરકાના ાંચ લમથી લધુ તાના શદ્દા

ઉય કાભ કયે ર

યજભદાય/ શંગાભી

કભમચાયીઓને નાભદાય શાઇકટમ ના સુચન હક
ુ ભ મુજફ તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તેભના બથ્થા
નક્કી કયી, વભકક્ષ રધુત્તભ લેતન આલાનુ ં સ્લીકાયીએ છીએ.
૨) નગયાલરકાની ભંજુય ભશેકભ ૈકી ખારી યશેર ૧૫૪ જેટરી જ્ગગ્મા તથા શારના વભમભાં
ધનવત
મ ૃ થતાં ખારી ડેર ભશેકભ તથા નલા જડામેર ધલસ્તાયને ભલા ાત્ર ૯૭ જેટરી
જ્ગગ્માનુ ં ભશેકભ નાભદાય શાઇકટમ ના તા. ૦૨/૧૧/૨૦૧૮ ના હક
ુ ભને ધ્માને રઈ નલી
દયખાસ્ત જૂના ધનમભ મુજફ ફદન-૩૦ ભાં કયી ધનમાભકશ્રી ધ્લાયા ભંજુય કયલાનુ ં સુચન
કયીએ છીએ.
૩) કામભી કભમચાયીઓના વાતભા ગાય ધયણ અને ફનવ અંગે વયકાયીશ્રીભાં દયખાસ્ત
કયલાનુ ં સુચન કયીએ છીએ.
૪) આ વાથે શડતાર ઉય ઉતયે રા કભમચાયીઓને શડતાર વભેટી ધનમધભત વેલા ફજાલલા આજની
વબા અીર કયે છે . અને નાભદાય શાઇકટમ ભાં ઉયતત ત્રણ મુદ્દાઓ ભાટે આલશ્મકતા મુજફ
દયખાસ્ત અને ટે ક આનાય વગંદનામુ ં યજુ કયલા વશભતી દળામ લે છે .
ઉયતત આલેર સ ૂચન યત્લે ચચામ ધલચાયણાના અંતે ઉયતત કાભની દયખાસ્ત નાભદાય વયકાયશ્રી વભક્ષ
યજૂ કયી. એભના આદે ળ મુજફ કામમલાશી કયલી અને શડતાર ઉય ગમેર કભમચાયીઓને શડતાર વભેટી રઈ
નગયજન તથા નગયાલરકાના જાશેય ધલળા ફશતભાં આયગ્મ ધલમક વેલાઓ ફજાલલા પયજ ઉય શાજય થલા
અીર કયત ત્ર ાઠલલાનુ ં ઠયાલલાભાં આવ્યુ.
ઉયતત આલેર દયખાસ્ત વફંધે ચીપ ઓફપવયશ્રીએ વયકાયશ્રીના તેભજ ભે.કધભશ્નયશ્રી ,મ્યુધન. એડ. ગાંધીનગયના
ધલધલધ ફયત્ર , આદે ળ તેભજ ખાવ કયીને તા:- ૦૫/૦૫/૨૦૧૮ ના ભે.કધભશ્નયશ્રી

,મ્યુધન. એડ. ગાંધીનગયના

ફયત્ર વફંધે ધ્માન દયુ.ું પ્રલતમભાન સુચનાઓની ભાફશતી આી.
ુખ્ત ચચામ ધલચાયણાના અંતે વયકાયશ્રીના તેભજ ભે.કધભશ્નયશ્રીના પ્રલતમભાન આદે ળ/સુચન/ફયત્ર ની
અભરલાયી કયલાની થામ છે . તેભજ વદય ફયત્રભાં જણાલેર ફાફતને ધ્માનભાં રેતા કટમ ના ચુકાદાના અભર ભાટે
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ણ યલાનગી તેભજ જરૂયી ભંજુયી વયકાયશ્રી/ભે.કધભશ્નયશ્રીની જરૂયી શમ. વદય આલેર દયખાસ્ત નાભદાય શાઇકટમ ના
આદે ળના ારન વફંધેની શમ

, વીધી યીતે નગયાલરકાથી ભંજુય કયી સ્લીકાયી ળકામ તેભ ન શમ

, તેભજ

નગયાલરકા તયપથી શાઇકટમ ભાં અીર દાખર કયલાભાં આલેર શમ. વદય દયખાસ્ત વફંધે નગયાલરકા
ભે.કધભશ્નયશ્રી,મ્યુધનધવારીટી. એડભીનીસ્ટ્રે ળનની કચેયી , ગાંધીનગય અને વયકાયશ્રી ાવેથી જરૂયી ભાગમદળમન ભેલલા
ભાટે વં ૂણમ દયખાસ્ત ભકરલાનુ ં વલામ ન ુ ભતે ઠયાલલાભાં આલે છે .
વ.ભ.ભંજુય ......
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VwI1F :YFG[YL ZH] YTF\ VgI ALHF JWFZFGF\ SFDMP
જ.બો.ઠ.નં.-૬૫૦/ તા.૨૯-૦૧-૨૦૧૯.
લકા નં:- ૧
ધલમ:- લરવાડ નગયાલરકાના લગમ -૪ ના કભમચાયીઓને લમ ૨૦૧૭-૧૮ ભાટે ફનવ ચ ૂકલલા ફાફત...

VwI1F :YFG[YL ZH]

ઠયાલ:કાયફાયી કધભટી વધભતી ઠયાલ નં:- ૩૨૫ તા:- ૦૬/૧૨/૨૦૧૮ થી ઠયાવ્મા મુજફ , લરવાડ નગયાલરકાના લગમ -૪
ના કભમચાયીઓને લમ ૨૦૧૭-૧૮ ભાટે ફનવ ચ ૂકલલા વફંધે એકાઉન્ટન્ટશ્રી તેભજ ચીપ ઓફપવયશ્રીની યીટમ ભાં
જણાવ્મા મુજફ, નાભદાય ગુજયાત વયકાયશ્રીના ઠયાલ ક્રભાંક નં:- ફનળ-૧૦૨૦૧૩/જીઓ આઈ/૧૦/ચ , વલચલારમ,
ગાંધીનગય તા:- ૦૩/૧૧/૨૦૧૮ થી થમેર હક
ુ ભ મુજફ લગમ-૪ ના ધનમધભત પયજ ફજાલતા કભમચાયીઓને ૨૦૧૭૧૮ ના ફશવાફી લમ ભાટે ૩૦ ફદલવના લેતન જેટુ.ં ફનવ ચુકાલલાનુ ં ઠયાલલાભાં આલેર છે . આ ફનવ લરવાડ
નગયાલરકાના કામભી કભમચાયીઓને છઠ્ઠા ગાય ાંચ મુજફ જ્માં રૂ/- ૩૫૦૦/- થી લધુ ગાય શમ ત્માં ભશત્તભ
ભમામ દા રૂ/- ૩૫૦૦/- ધ્માને રેતા (૩૫૦૦ x ૩૦ / ૩૦.૦૪= ૩૪૫૪.૦૦ ) તથા ૩ લમ કે તેથી લધુ લમ સુધી દયે ક
લમ ભાટે ઓછાભાં ઓછા ૨૪૦ ફદલવ કાભ કયે ર શમ

, તેલા યજભદાય કભમચાયીઓને કાલ્ધનક લેતન ધ્માને રીધા

ધવલામ રૂ/- ૧૨૦૦/- કાલ્ધનક લેતનના આધાયે (૧૨૦૦ x ૩૦ / ૩૦.૪૦ = ૧૧૮૪.૦૦ )  ૂયા ફનવ ચ ૂકલલા અંગે
ધનમભનુવાયની કામમલાશી અથે ભે.પ્રાદે ધળક કધભશ્નયશ્રી , સુયતને બરાભણ કયલાનુ ં ઠયાલલાભાં આલે છે .
ભંજુય....
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સભાનુાં કામકાજ ુર્ય થતાાં પ્રમુખશ્રીએ સૌનો અભાર વ્યકત કરી જર્ાવ્યુ કે

, હળે સભાનુાં કામકાજ ુર્ય થાય છે .

આર્ે સૌ " જન ગર્ મન " રાષ્ટ્રગીતથી સભાનુાં કામકાજ ૂર્ય કરીએ....." જન ગર્ મન " રાષ્ટ્રગીતથી સભા ુર્ય
થઈ....

નગરાલકા કચેરી
ળસાડ.
તા:- ૧૩/૦૨/૨૦૧૯

(ાંકજ ઠાકોરભાઇ આહીર )
પ્રમુખ
ળસાડ નગરાલકા

