તા.૨૯/૦૬/૨૦૨૧ ના યોજ વલાયે ૧૧:૩૦ કરાકે ભેર વાભાન્મ વબાની કામયનોંધ વબાભાાં શાજય યશેરા
વભ્મશ્રીઓ
અ.નાં.
વભ્મશ્રીઓના નાભ
શોદ્દો
૧
ટેર કકન્નયીફેન અમભબાઈ
પ્રભુખ
૨
બાંડાયી કકયણબાઈ યબુબાઈ
ઉપ્રભુખ
૩
ટેર છામાફેન ઉભેળબાઈ
કાયોફાયી ચેયભેન
ટાંડેર મનમભાફેન ગીયીળબાઈ
૪
વભ્મ
૫
ાનલારા લાયફેન અમભતકુભાય
વભ્મ
૬
ટેર ઉલયળીફેન યાજે ળબાઈ
વભ્મ
૭
યાણા મશતેળબાઈ વુયેળબાઈ
વભ્મ
૮
લાડીલારા ભશેન્રબાઈ બગુબાઈ
વભ્મ
૯
દેવાઇ ગીયીળબાઈ બગલાનજીબાઈ
વભ્મ
૧૦
ઠાકોય કભાફેન અલધેળકુભાય
વભ્મ
૧૧
ચૌશાણ વાંજમ દળયથયાલ
વભ્મ
૧૨
ટેર ભનીાફેન મલજમ
વભ્મ
૧૩
બાનુળારી કલ્ના યાજે ળબાઈ
વભ્મ
૧૪
ટેર બાયતીફેન ભનોજબાઈ
વભ્મ
૧૫
વોરાંકી વોનર તેજળબાઈ
વભ્મ
૧૬
ળેખ નઝભા અભીય
વભ્મ
૧૭
ટેર યભેળબાઈ ભાંગદાવ
વભ્મ
૧૮
કાઝી ઇભત્માઝુદીન ભીમાાંભોશમ્ભદ
વભ્મ
૧૯
દેવાઇ ઉર્મભ આમળકુભાય
વભ્મ
૨૦
ટેર જે સ્ટીકાફેન દળયનબાઈ
વભ્મ
૨૧
ટેર ધભેળબાઈ અયવલદબાઈ
વભ્મ
૨૨
આમશય ાંકજબાઈ ઠાકોયબાઈ
વભ્મ
૨૩
આશીય રૂમકાકુભાયી મપ્રમાંકકુભાય
વભ્મ
૨૪
ઓઝા ડોં.ુષ્ાફેન યાભજોય
વભ્મ
૨૫
ટેર બયતબાઈ છોટુબાઈ
વભ્મ
૨૬
લળી મનતેળબાઈ ભશાદેલબાઈ
વભ્મ
૨૭
ટેર વોનરફેન કકળોયબાઈ
વભ્મ
૨૮
ટેર ધભેળબાઈ અરૂણબાઈ
વભ્મ
૨૯
ટેર પ્રમલણબાઈ વોભાબાઇ (પ્ુ )
વભ્મ
૩૦
ટેર શેતરકુભાયી જમેળબાઈ
વભ્મ
૩૧
ટેર પ્રમલણાફેન વુમનરબાઈ
વભ્મ
૩૨
ઠાણ ભશેફુફ ગુરળેયખાન
વભ્મ
૩૩
ભશાકાર યમલન્રબાઈ યાભચાંરબાઈ
વભ્મ
વબાની ળરૂઆત લાંદેભાતયભ થી કયલાભાાં આલી...
પ્રભુખશ્રીએ જણાવમુાં કે આજની આ વબાભાાં ઉમસ્થત વૌ ભાયા વાથી વભ્મશ્રીઓ તેભજ ચીપ ઓકપવયશ્રી
લવાલા વાશેફ , અમધકાયીશ્રી , કભયચાયીશ્રીઓ. , ત્રકાય મભત્રો , ઈરેક્ટ્રોમનક ભીડીમાના મભત્રો , નગયજનોને વૌને
આલકારાં છુ ાં .
શારભાાં કોયોનાની લૈમવલક ભાશાભાયીભાાં કોયોનાના લયીમવ તયીકે તભાભે વાયી કાભગીયી કયી છે જે ભાાં ખાવ
કયીને ડોક્ટ્ટય,નર્સવગ સ્ટાપ તેભજ તભાભ અમધકાયી, કભયચાયીઓ, વપાઈકાભદાયો વૌએ મલમળષ્ટ કાભગીયી કયી છે તે વૌ
પ્રત્મે આબાયની રાગણી વમક્ટ્ત કર છુ ાં . વાથોવાથ આ કાભગીયી વાથે ઘણાએ ોતાના જીલ તેભજ વગા-વશારાઓ
ગુભાવમા છે . તેલા વાંજોગોભાાં આજની વાભાન્મ વબાભાાં સ્લગયસ્થશ્રીઓ....
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લરવાડ નગયામરકાના વભ્મશ્રી

યાજે ળબાઈ દળયથબાઈ યાઠોડ તેભજ નગયામરકાના

કભયચાયીશ્રીઓ આમળપ આઈ. ળેખ – લામયભેન રાઇટ ળાખા , ભુકેળબાઈ એભ. યાણા – ક્ટ્રાકય-બાડા લવુરાત ળાખા ,
જમાંમતબાઈ એભ. લાય

–ટાલાા- રાઈબ્રેયી , પ્રકાળબાઈ ઇવલયબાઇ યાઠોડ

– ભજુ ય – લાકયગૃશ ળાખા ,

પ્રલીણબાઈ છનીમાબાઈ – ઝાડુલાા (કાભદાય) –આયોગ્મ ળાખા, ધનવુખબાઈ શયીબાઈ - ઝાડુલાા (કાભદાય) –
આયોગ્મ ળાખા, ગુયીમાબાઇ ફી. યાઠોડ - ઝાડુલાા (કાભદાય) –આયોગ્મ ળાખા તેભજ નાભી-અનાભી વૌ સ્લગયસ્થ
તભાભની આ તફક્ટ્કે નોંધ રઈ તેઓશ્રીની આત્ભાને ળાાંમત ભે તે ભાટે શ્રાંધ્ધાજરી આી અને વૌએ ૨(ફે) મભમનટનુાં
ભૌન ાડમુાં,
શારભાાં કોયોનાની લૈમવલક ભાશાભાયીભાાં કોયોનાના લયીમવ તયીકે ડોક્ટ્ટય

, નર્સવગ સ્ટાપ તેભજ તભાભ

અમધકાયી, કભયચાયીઓ , વપાઈકાભદાયો વૌએ મલમળષ્ટ કાભગીયી કયી છે . વૌની વેલા ફદર વાથી વભ્મશ્રીઓ લતી
આબાય ભાનુાં છુ ાં . તેભજ વભ્મશ્રી યાજુ બાઇ યાઠોડની તફીફી વાયલાયભાાં દયેકે જે વશામ કયી છે . તેભાાં ળાવકક્ષ

,

મલક્ષ અને વભ્મશ્રીઓએ વેલા ૂયી ાડી છે એ વૌનો આબાય ભાનુાં છુ ાં . વાથોવાથ મ્મુમનમવર શોસ્ીટરભાાં
યીરામન્વ પાઉન્ડેળન રાયા ભાતફય યકભ પાલી વોનરફેન વોરાંકીના પ્રમત્નોથી ઓમક્ટ્વજન પ્રાન્ટ ભળ્મો તે ભાટે
વોનરફેન વોરાંકીનો આબાય ભાનીએ છીએ , તેભજ ૫૧(૩) શેઠ શારભાાં ભેર અયજીઓ આગાભી વાભાન્મ
વબાભાાં રેલાભાાં આલળે. તેભજ અગાઉના ભુરતલી યાખેર કાભોની ભામશતી વફાંમધત ળાખા દ્લાયા યજૂ કયી.
વભ્મશ્રી ભશેફૂફ ગુરળેયખાન ઠાણે અબ્રાભા- ભોગયાલાદી મલસ્તાયભાાં જી.મુ.ડી.વી. ધ્લાયા થતાાં કાભોથી
યસ્તાઓને નુકળાન થમેર છે , અને જે તે લખતે યસ્તા ઉય મોગ્મ ભેટવરગ અને લોટરયગ કાભ ન થલાથી ખાડાઓ ડી
ગમેર છે . વદય નુકળાની અાંગેનો ખચય એજન્વી ાવેથી લવૂર કયલા ત્ર રખલા જણાવમુ.
વબાભાાં વભ્મશ્રી મનતેળબાઇ લળી

, ભશેફૂફ ગુરળેયખાન ઠાણ , ઉલયળીફેન ટેર , વોનરફેન

ટેર, ગીયીળબાઈ દેવાઇ તભાભ દ્લાયા લશીલટી તથા ોતાના લોડય મલસ્તાયના ળશેયના મશતના પ્રવનોની મલગેયે
ફાફતોની યજૂ આત કયી જે ની નોંધ રેલાભાાં આલી.
પ્રભુખશ્રી : એજન્ડાના કાભો ળરૂ કયલા જણાવમુ.
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જનયર ફોડય ઠયાલ નાં.૦૧ / તા.૨૯ -૦૬ -૨૦૨૧
કાભ નાં. – ૦૧
મલમ : તા.:૧૫/૦૩/૨૦૨૧ ના યોજ ભેર વભગ્ર વબાની કામયનોંધ લાંચામેરી ગણી ભાંજૂય કયલા ફાફત..
દ.ભુ. છામાફેન ઉભેળબાઈ ટેર
ટે. આ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
વબાભાાં વભ્મશ્રી મનતેળબાઇ લળી

, ભશેફૂફ ગુરળેયખાન ઠાણ , ઉલયળીફેન ટેર , વોનરફેન ટેર ,

ગીયીળબાઈ દેવાઇ તભાભ દ્લાયા લશીલટી તથા ોતાના લોડય મલસ્તાયના ળશેયના મશતના પ્રવનોની મલગેયે ફાફતોની
યજૂ આત કયી જે ની નોંધ રેલાભાાં આલી.
પ્રભુખશ્રીએ જણાવમુાં કે
તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧ ના યોજ ભેર વભગ્ર વબાની કામયનોંધ દયેક વભ્મશ્રીઓએ
લાંચાણે રેલાાં આલાભાાં આલેર છે .
વભ્મશ્રી વોનરફેન ટેર અને ઉલયળીફેન ટેરએ વદય કાભભાાં ોતાનો લાાંધો નોંધાવમો.
વભ્મશ્રી કાઝી ઇભત્માઝુદીન ભીમાાંભોશમ્ભદ ગમા.
ઠયાલ :તા. ૧૫/૦૩/૨૦૨૧ ના યોજ ભેર વભગ્ર વબાની કામયનોંધ દયેક વભ્મશ્રીઓને આલાભાાં આલેર છે . જે
લાંચામેર ગણી ઉયોક્ટ્ત યજૂ કયેર વભ્મશ્રીઓની આલેર યજુ આતોની નોંધ રઈ ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
ફ.ભ.ભાંજુય.
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જનયર ફોડય ઠયાલ નાં. ૦૨ / તા. ૨૯ -૦૬ -૨૦૨૧
કાભ નાં. – ૦૨
મલમ : તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ ની કાયોફાયી વમભમતની બરાભણ ભુજફ આયોગ્મ ળાખા ધ્લાયા સ્લચ્છ બાયત મભળન
અાંતગતય નગયામરકાના શદ મલસ્તાયભાાં આલેર નગયામરકાના ભામરકીના કુર – ૧૧ ે એન્ડ મુઝ ળૌચારમ ભાટેના
સ્રક્ટ્ચયર ઓકડટ કયોટય ODF++ ભાાં જોડલાના શોલાથી આ સ્રક્ટ્ચયર ઓકડટ કયોટય ઠકકય અાંકકત સ્રક્ટ્ચયર
કન્વલ્ટન્ટ એન્ડ ચાટયડ એન્જીનીમય,લરવાડનુાં આલેર ફીર રૂ|. ૨૪૭૫૦/- નુાં ચુકલણાં કયલા અાંગે જરૂયી મનણયમ થલા
ફાફત.
દ.ભુ. છામાફેન ઉભેળબાઈ ટેર
ટે. આ. ઉર્મભફેન આમળકુભાય દેવાઇ
ઠયાલ :કા.વ. ઠ.નાં.- ૦૪/તા-૧૯-૦૪-૨૦૨૧ની બરાભણ ભુજફ

, આયોગ્મ ળાખા ધ્લાયા સ્લચ્છ બાયત મભળન

અાંતગયત નગયામરકાના શદ મલસ્તાયભાાં આલેર નગયામરકાના ભામરકીના કુર - ૧૧ ે એન્ડ મુઝ ળૌચારમ
ભાટેના સ્રકચર ઓડીટ કયોટય

ODF++ ભાાં જોડલાના શોલાથી આ સ્રકચર ઓડીટ યીોટય

, ઠક્ટ્કય અાંકકત

સ્રકચર કન્સ્રટન્ટ એન્ડ ચાટયડ એન્જીનીમય ાવે કયાલડાલેર. જે નુાં કયાલેર કાભગીયીનુાં આલેર ફીર
NO.NDTC C-54/2020/ તા.:૧૨/૧૨/૨૦૨૦ રૂ|. ૨૪૭૫૦/- અાંકે રૂ|. ચોલીવ શજાય, વાતવો ચાવ ુયાનુાં
ચુકલણાં કયલા અાંગેની જરૂયી આગની કામયલાશી કયલાનુાં ભાંજુય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય.

4|Page

જનયર ફોડય ઠયાલ નાં.૦૩ / તા. ૨૯ -૦૬ -૨૦૨૧
કાભ નાં. – ૦૩
મલમ : તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ ની કાયોફાયી વમભમતની બરાભણ ભુજફ લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં આખયી નગય
યચના મોજના નાં.- ૧ (ભરાલ ટેન્ક મલસ્તાય) ભાાં આલેર દળેયા ટેકયી, ે એન્ડ મુઝ ટોમરેટથી ભોંઘાબાઈ શોર વુધીના યસ્તાની
ફાંને તયપ આલેર રાગુ તભાભ અાંમતભ ખાંડો તેભજ યોડનુાં ડીભાકેળન , શદ મનળાન કયલાની કાભગીયી શાથ ધયલાની શોમ , વદયશુ
કાભગીયી કયલા ભાટે એજન્વી શ્રી એક્ટ્મુ –ટે એજન્વીમવય, ફાઈ આલાાંફાઈ કોમ્પ્રેક્ષ , લરવાડ ાવેથી બાલત્રકભાાં જણાવમા
ભુજફ વદયશુ કાભગીયીનો અાંદામજત ખચય રૂ|. ૨૫,૦૦૦/- (ટેક્ષ અરગથી)થલા જામ છે . જે ભાંજૂય કયલા ફાફત.

દ.ભુ. છામાફેન ઉભેળબાઈ ટેર
ટે. આ. વોનરફેન વોરાંકી
ઠયાલ :કા.વ. ઠ.નાં.- ૦૪/તા-૧૯-૦૪-૨૦૨૧ની બરાભણ ભુજફ , લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં આખયી
નાગય યચના મોજના નાં. -૧ ( ભરાલ ટેન્ક મલસ્તાય ) ભાાં આલેર દળેયા ટેકયી મલસ્તાયના આલેર ે એન્ડ મુઝ ટોમરેટ
થી ભોંઘાબાઈ શોર વુધીના યસ્તાની ફાંને તયપ આલેર આલેર રાગુ તભાભ અાંમતભ ખાંડો તેભજ યોડનુાં કડભાકેળન , શદ
મનળાન કયલાની શાથ ધયાલતી શોમ , વદયશુ કાભગીયી કયલા ભાટે એજન્વી શ્રી એક્ટ્મુ-ટે એન્જીમનમવય , ઓકપવ નાં.૦૫, શેરાભાે , ફાઈ આલાાંફાઈ કોમ્પ્રેક્ષ , લરવાડ ાવેથી તા. :૧૧-૧૨-૨૦૨૦ થી બાલત્રક અત્રેની કચેયીએ
આલેર છે . વદયશુ બાલત્રકભાાં જણાવમા ભુજફ વદયશુ કાભગીયીનો અાંદામજત ખચય રૂ|. ૨૫,૦૦૦/- (ટેક્ષ અરગથી)
થલા જામ છે . જે ઉયોક્ટ્ત જણાલેર કાભગીયી કયલા ભાટે વદયશુ ખચય ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય.
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જનયર ફોડય ઠયાલ નાં. ૦૪/ તા. ૨૯ -૦૬ -૨૦૨૧
કાભ નાં. – ૦૪
મલમ : તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ ની કાયોફાયી વમભમત તથા લો.લ.ક.ઠ.નાં. ૦૩/ ૦૬/૦૪/૨૦૨૧ની બરાભણ ભુજફ ,
૧૪ ભાાં નાણાાં ાંચ શેઠ કોન્રાકટય, શ્રી જમ મફરનાથ કન્સ્રક્ટ્ળન કુ. જુ નાગઢ, ધ્લાયા જુ દા જુ દા મલસ્તાયભાાં ીલાના
ાણીની ાઇ રાઇન નાખલાના કાભ દયમ્માન થમેર કાભગીયીનુાં આલેર મફર રૂ

|. ૨,૪૩,૦૪૮-૪૯નુાં ચુકલણાં

કયલા મનણયમ થલા ફાફત.
દ.ભુ. છામાફેન ઉભેળબાઈ ટેર
ટે. આ.ઉર્મભફેન આમળકુભાય દેવાઇ
ઠયાલ :કા.વ. ઠ.નાં.- ૨૧ /તા-૧૯-૦૪-૨૦૨૧ ની તથા લો.લ.ક.ઠ.નાં. ૦૩ /તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧ ની બરાભણ
ભુજફ, ના વયકાયશ્રીની ૧૪ભાાં નાણાાં ાાંચ શેઠ લરવાડ નગયામરકા ધ્લાયા યાજનનગય મલગેયે જુ દા જુ દા
મલસ્તાયોભાાં ીલાના ાણીની ાઇ નાાંખલા અાંગેનુાં કાભ (ભાર-વાભાન વમશત ) કયલાનુાં નક્ટ્કી કયલાભાાં આલેર છે .
વદયશુ કાભગીયી ટેન્ડય પ્રકિમા ૂણય કયી ઉયોક્ટ્ત ટેન્ડય જમ મફરનાથ કન્સ્રક્ટ્ળન કુ. જુ નાગઢનુાં ટેન્ડય ભાંજૂય કયતાાં
લ.જા. નાં. ૨૦૧/તા. :૦૪/૦૧/૨૦૧૮ થી લકય ઓડયય ઇસ્મુ કયલાભાાં આલે છે . વદયશુ કાભગીયી દયમ્માન વાઇટ ઉય
જરૂયી એલી ટેન્ડયભાાં ઉલ્રેખ ન થમેર શોમ કાભગીયી કયલાની આલશ્મકતા જણાતા ઉયોકત કાભગીયી ૂણય કયલા
વફાંધે વદય જણાલેર કાભગીયી કયલાભાાં આલે તો જ વદયશુ પ્રોજે ક્ટ્ટને આખયી ઓ આી ળકામ તેભ શોમ તેભજ
વદયશુ કાભગીયીની વભમ ભમાયદાને ધ્માને રઈ વદય કાભગીયી ઈજનેયશ્રીના મનકયક્ષણ શેઠ કયલાભાાં આલેર જે થી
વદય લધાયાની એક્ટ્સ્રા કાભગીયીને ફશારી યાખી ન. ા. આ.નાં. ૫૬૭૧/તા. :૦૯/૦૧/૨૦૨૦ થી આલેર યનીગ
ફીર નાં. ૨ અને પાઇનર રૂ |. ૩૫,૨૬,૬૦૨ /- ૈકી ફાકી યશેર એક્ટ્સ્રા કાભગીયી અાંગેના ફીરની યકભ રૂ

|.

૨,૪૩,૦૪૮-૪૯નુાં ચુક્ટ્લણાં કયલા અાંગેના આલેર કાભે એક્ટ્સ્રા આઇટભો અાંગે કન્સ્રટન્ટનો અમબપ્રામ ભેલી કઈ
કઈ જગ્માએ રાઇન નાાંખેર છે

. તેનો મલગતલાય કયોટય ભેલી , આલેર ફીર ચૂકલલા અાંગે જરૂયી આગની

મનમભોનુવાય કામયલાશી કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
Extraa item No. 1
Excavation for pipe line tranches incl. all safety provisions using site rails
Item

and stacking excavated stufr u [ to a lead of 90mts. Cleaning the site ect.

No.

Complete for lifts andstrata as specifield A upto 1.5 mt depth

1

In Hard Muttum (Rate-151.80)

151.80 Cumt

5121.84

51218.84

2

In Soft Rock ( Rate: 184.00 )

171.03 Cumt

72410.68

72410.68

3

In Hard Rock (Rate : 419.75 )

419.75 Cumt

119418.88 119418.88

Total amount Rs.

243048.39

વ.ભ.ભાંજુય….
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જનયર ફોડય ઠયાલ નાં. ૦૫/ તા. ૨૯ -૦૬ -૨૦૨૧
કાભ નાં. – ૦૫
મલમ : તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ની કાયોફાયી વમભમત તથા તા.:૦૭/૦૪/૨૦૨૧ની ભેર જાશેય ફાાંધકાભ કભીટીભાાં
ઠયાવમા ભુજફ, લરવાડ નગયામરકા શદભાાં સ્ટેળન યોડ જતાાં યસ્તાને શોો કયલા ભાટે જરૂયી મનણયમ થલા ફાફત..
દ.ભુ. છામાફેન ઉભેળબાઈ ટેર
ટે. આ. ઉર્મભફેન આમળકુભાય દેવાઇ
ઠયાલ :કા.વ.ઠ.નાં. ૨૭ / તા.૧૯ -૦૪-૨૦૨૧ તથા ફાાંધકાભ વભીતી ઠયાલ નાં. -૦૯/તા.:૦૭-૦૪-૨૦૨૧ ની
બરાભણ ભુજફ, ઈજનેયશ્રી, .લ.ડી. ળાખાનો કયોટય લાંચાણે રેલાભાાં આવમો. તા.: ૩-૧૦-૨૦૨૦ ના યોજ T.P.
સ્િીભના FP NO 125 તથા 127 નાંફયનાાં ાર્કકગ પ્રોટ દફાણ શટાલી ખુલ્રો કયલાભાાં આલેર છે . વદયશુ ાર્કકગ
પ્રોટ ખુલ્રો થલાથી ળશેયીજનોને ાર્કકગની વુમલધા ભેર છે . વદયશુ પ્રોટભાાંથી ૨૦ ’– ૦” શોાઈનો યસ્તો ભાટે
અનાભત કયલાથી તથા ૨૦ ’– ૦” શોાઈનો ળુ દલાખાનાભાથી કાત કયલાભાાં આલે તો મવલભ યેલ્લે ાવેથી
અાંદાજે ૪૦’- ૦ “ યસ્તાની ભાાંગણી કયલાથી IN તથા OUT યેલ્લે સ્ટેળનથી ળશેયભાાં પ્રલેળ ભાટેની વગલડ થઈ ળકે
એભ છે . અગાઉ વને ૨૦૦૪ નાાં લયભાાં યેલ્લે આ ભાટે વાંભત થમેર શતી. જે શકીકતોને ધમાને રેતા

, લરવાડ

નગયામરકા શદભાાં સ્ટેળન યોડ જતાાં યસ્તાને શોો કયલાભાાં આલે તો રાકપકની વભસ્મા દૂય થામ એભ છે . જે થી
વદયશુ યોડને શોો કયલા ભાટેની, જરૂયી મનમભોનુવાયની દયખાસ્ત કયલા અાંગેની જરૂયી આગની કામયલાશી કયલાનુાં
ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય..
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જનયર ફોડય ઠયાલ નાં. ૦૬/ તા. ૨૯ -૦૬ -૨૦૨૧
કાભ નાં. – ૦૬
મલમ : તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ ની કાયોફાયી વમભમત તથા તા.: ૦૭/૦૪/૨૦૨૧ની ભેર જાશેય ફાાંધકાભ કભીટીભાાં
ઠયાવમા ભુજફ, કલ્માણફાગની વાભે આલેર વદયશુ ાં ાર્કકગ પ્રોટને ાર્કકગ ભાટે લયાળ કયેર , જે ભાાં યામત્ર દયમ્માન ,
LED રાઇટો એજન્વી શ્રી જમઅાંફે રાઇરટગ ડેકોયેળન , લરવાડ ાવેથી બાડેથી રાલેર , જે નુાં આલેર ફીર રૂ |.
૭૫,૬૦૦/- ુયાનુાં ભાંજુય કયલા ફાફત..
દ.ભુ. છામાફેન ઉભેળબાઈ ટેર
ટે. આ. ધભેળબાઈ અયવલદબાઇ ટેર
ઠયાલ :ફાાંધકાભ વભીતી ઠયાલ નાં. ૧૪/ તા.: ૦૭-૦૪-૨૦૨૧ ની બરાભણ ભુજફ

, કલ્માણફાગની વાભે આલેર

કાચી કેફીનોને તોડી પ્રોટ ખુલ્રો કયલાભાાં આલેર , અને વદયશુ ાકીંગ પ્રોટને ાકીંગ ભાટે લયાળ કયેર , જે ભાાં
વદયશુ પ્રોટભાાં યામત્ર દયમ્માન જરૂકયમાત ભુજફ એજન્વીશ્રી જમ અાંફે રાઇરટગ ડેકોયેળન

, લરવાડ ધ્લાયા LED

રાઇટો ભુકલાભાાં આલેર , વદયશુ ભુકલાભાાં આલેર LED રાઈટોના બાડા અાંગેનુાં આલેર મફર રૂ |. ૭૫,૬૦૦/- અાંકે
રૂ|. ાંચોતેય શજાય, છવો ુયાનુાં અત્રેની કચેયીએ આલેર છે . જે આલેર મફરનુાં ચુક્ટ્લણાં કયલા ભાટે જરૂયી આગની
કામયલાશી કયલાનુાં ભાંજુય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય.
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જનયર ફોડય ઠયાલ નાં.૦૭ / તા. ૨૯ -૦૬ -૨૦૨૧
કાભ નાં. – ૦૭
મલમ : તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ની કાયોફાયી વમભમત તથા તા.:૦૭/૦૪/૨૦૨૧ની ભેર જાશેય ફાાંધકાભ કભીટીભાાં
ઠયાવમા ભુજફ, વયકાયશ્રીના પ્રામસ્ટક ભુક્ટ્ત અમબમાન શેઠ ળશેયીજનોભાાં જાગૃમત રાલલા ભાટે જરૂયી કાડની ફેગ
( ઇકો ફ્રેન્ડરી ) ફનાલલાની કાભગીયી મોગેવલય ોરી ઇન્ક , અતુર ાવે કયાલેર , જે નુાં આલેર ફીર રૂ |.૩૪,૪૫૪/ુયાનુાં ભાંજૂય કયલા ફાફત..
દ.ભુ. છામાફેન ઉભેળબાઈ ટેર
ટે. આ. બયતબાઈ છોટુબાઈ ટેર
ઠયાલ :કા.વ.ઠ.નાં

.:-૩૨/તા. ૧૯-૦૪-૨૦૨૧ તથા

ફાાંધકાભ વભીતી ઠયાલ નાં.- ૧૬/તા.:૦૭-૦૪-૨૦૨૧ ની

બરાભણ ભુજફ કાણી ફેગ ( ઇકો ફ્રેન્ડરી ) ફનાલલાભાાં આલેર

, વદયશુ કાડની ફેગ ફનાલલાની કાભગીયી

મોગેવલય ોરી ઇન્ક , અતુરને વોલાભાાં આલેર , એજન્વી ધ્લાયા કયેર કાભગીયીનુાં આલેર ફીર રૂ |. ૩૪,૪૫૪/અાંકે રૂ|. ચોત્રીવ શજાય , ચાયવો ચોપ્ન ુયાનુાં અત્રેની કચેયીએ આલેર છે . જે આલેર ફીરનુાં ચુક્ટ્લણાં કયલા ભાટે
જરૂયી આગની કામયલાશી કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય.
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જનયર ફોડય ઠયાલ નાં.૦૮ / તા. ૨૯ -૦૬ -૨૦૨૧
કાભ નાં. – ૦૮
મલમ : તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ની કાયોફાયી વમભમત તથા તા.:૦૭/૦૪/૨૦૨૧ની ભેર જાશેય ફાાંધકાભ કભીટીભાાં
ઠયાવમા ભુજફ, લોડય નાં.-૦૧ ભાાં ઉભય પમમા કાફાના ઘયથી મનભીાફેનના ઘય વુધીના મલસ્તાયભાાં યોડ કયવફ્રેવીગ
કયલાના કાભનો એવટીભેઈટ રૂ|.૧,૬૮,૮૦૦/- ુયાનો ભાંજૂય કયલા ફાફત..
દ.ભુ. છામાફેન ઉભેળબાઈ ટેર
ટે. આ.બયતબાઈ છોટુબાઈ ટેર

ઠયાલ :કા.વ.ઠ.નાં

.:-૩૨/તા. ૧૯-૦૪-૨૦૨૧ તથા ફાાંધકાભ વભીતી ઠયાલ નાં. -૧૯/તા.:૦૭-૦૪-૨૦૨૧ ની

બરાભણ ભુજફ, લરવાડ નગયામરકાના લોડય નાં.-૦૧ ભાાં ઉભય પમમા કાફાના ઘયથી નીભીળાફેનના ઘય વુધીના
મલસ્તાયભાાં યોડ યીવફ્રેવીંગ કયલાના કાભનો એસ્ટીભેઈટ રૂ

|. ૧,૬૮,૮૦૦/- અાંકે રૂ |. એક રાખ , અડવઠ શજાય ,

આઠવો ુયાનો આલેર છે . જે થી વદયશુ કાભગીયી કયાલલા ભાટે નાભદાય વયકાયશ્રીની આલનાયી મોજનાભાાં ગ્રાન્ટ
શેઠ વભાલેળ કયી કાભગીયી કયાલલા અાંગેની જરૂયી મનમભોનુવાય આગની કામયલાશી કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં
ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય.
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જનયર ફોડય ઠયાલ નાં.૦૯ / તા. ૨૯ -૦૬ -૨૦૨૧
કાભ નાં. – ૦૯
મલમ : તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ની કાયોફાયી વમભમત તથા તા.:૦૭/૦૪/૨૦૨૧ની ભેર જાશેય ફાાંધકાભ કભીટીભાાં
ઠયાવમા ભુજફ , લોડય નાં. –૦૧ભાાં મલજમબાઈની રાયીથી ાંીંગ સ્ટેળન થી આાંધીમાલાડ જકાતનાકા વુધી ડાભય યોડ
ફનાલલાના કાભનો એસ્ટીભેઇટ રૂ|.૧૨,૭૪,૪૦૦/- ુયાનો ભાંજુય કયલા ફાફત.
દ.ભુ. છામાફેન ઉભેળબાઈ ટેર
ટે. આ.બયતબાઈ છોટુબાઈ ટેર
ઠયાલ :કા.વ.ઠ.નાં.:-૩૨/તા. ૧૯-૦૪-૨૦૨૧ તથા ફાાંધકાભ વભીતી ઠયાલ નાં.-૨૦ /તા

.:૦૭-૦૪-૨૦૨૧ ની

બરાભણ ભુજફ લોડય નાં -૦૧ ભાાં મલજમબાઇના ઘયથી ાંીંગ સ્ટેળન થી આાંધીમાલાડ જકાતનાકા વુધી ડાભય યોડ
ફનાલલાના કાભનો એસ્ટીભેઈટ રૂ |. ૧૨,૭૪,૪૦૦/- અાંકે રૂ |. ફાય રાખ, ચુમ્ભોતેય શજાય , ચાયવો ુયાણો આલેર
છે . જે થી વદયશુ કાભગીયી કયાલલા ભાટે નાભદાય વયકાયશ્રીની આલનાયી મોજનાભાાં ગ્રાન્ટ શેઠ વભાલેળ કયી
કાભગીયી કયાલલા અાંગેની જરૂયી મનમભોનુવાય આગની કામયલાશી કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય.
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જનયર ફોડય ઠયાલ નાં. ૧૦/ તા. ૨૯ -૦૬ -૨૦૨૧
કાભ નાં. – ૧૦
મલમ : તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ની કાયોફાયી વમભમત તથા તા.:૦૭/૦૪/૨૦૨૧ની ભેર જાશેય ફાાંધકાભ કભીટીભાાં
ઠયાવમા ભુજફ ,લરવાડ નગયામરકા શદભાાં ખયાફ થમેર યસ્તાઓને ચોભાવાની મવઝન દયમ્માન જરૂકયમાત ભુજફ
GSB, મલગેયે ભટીયીમલ્વ વપ્રામ કયલાના કાભે વને

:૨૦૧૯-૨૦ ના લાર્મક ભાંજૂય થમેર બાલોથી ઠેકેદાયશ્રી

બયતકુભાય એ. ઓડેદયા, લરવાડ ાવેથી કાભગીયી કયાલેર. જે નુાં આલેર ફીર રૂ |.૧,૨૯,૪૯,૯૮૬/- ુયાનુાં ભાંજુય
કયલા ફાફત..
દ.ભુ. છામાફેન ઉભેળબાઈ ટેર
ટે. આ. બયતબાઈ છોટુબાઈ ટેર
ઠયાલ :કા.વ.ઠ.નાં

.:-૩૭ /તા. ૧૯-૦૪-૨૦૨૧ તથા ફાાંધકાભ વભીતી ઠયાલ નાં.-૨૨/તા.: ૦૭-૦૪-૨૦૨૧ ની

બરાભણ ભુજફ GSB મલગેયે ભટીકયમલ્વ વપ્રામ કયલાના કાભે વને :૨૦૧૯-૨૦ ના લાર્મક ભાંજૂય થમેર બાલોથી
ઠેકેદાયશ્રી બયતકુભાય એ. ઓડેદયા ,લરવાડ ાવેથી કાભગીયી કયાલેર. જે નુાં આલેર ફીર રૂ

|. ૧,૨૯,૪૯,૯૮૬/-

ુયાણાં અત્રેની કચેયીએ આલેર છે .
વને : ૨૦૨૦ ના લે ના.વયકાયશ્રીની જુ દી જુ દી મોજના શેઠ લરવાડ નગયામરકા ધ્લાયા અમ્રુત
મોજના શેઠ ઝયણાાકય થી છે લ્રી લાડી થઈ બાંડાયલાડ , અબ્રાભા વુધી લયવાદી ગટય ફનાલલાભાાં આલેર છે . જે ના
કાયણે વદયશુ યસ્તો ખયાફ શારતભાાં શતો, તેભજ લરવાડ ળશેયભાાં અભૃટ મોજના શેઠ પ્રાગજી ટાલય મલસ્તાય તેભજ
જટેવલય ભાંકદય મલસ્તાયભાાં ીલાના ાણીની ભેઇન યાઇઝીંગ રાઇન નાખલાભાાં આલેર શતી જે ના કાયણે વદયશુ
મલસ્તાયના યસ્તાને યીસ્ટોયેળન કયલાની જરૂયીમાત શતી. વદયશુ કાભગીયી અથે ખયાફ થમેર યસ્તાઓને યોડ
યીસ્ટોયેળન કયલાના કાભે નામફ ભામશતી ખાતા ભાયપતે દૈમનક ેયભાાં જાશેયાત આી ઓનરાઈન ટેન્ડય ભાંગાલલાની
છે લ્રી તા.:૨૮-૦૩-૨૦૨૦ શતી યાંતુ જે તે વભમે વદયશુ કાભે કોઈ ટેન્ડય આલેર ન શોમ. અને વને :૨૦૨૦ ભાાં
નોલેર કોયોના લામયવ ( COVID- 19 ) કે જે ને મલવલ આયોગ્મ વાંગઠન ( WHO) ધ્લાયા લૈમવલક ભશાભાયી જાશેય
કયલાભાાં આલતા ના.વયકાયશ્રી ધ્લાયા તા.:૨૫-૦૩-૨૦૨૦ થી રોકડાઉન જાશેય કયલાભાાં આલતા ટેન્ડયો
વભમભમાયદાભાાં આલી ળકેર નથી. તેભજ જે તે વભમભાાં ચોભાવાની ઋતુ ળરૂ થનાય શોમ

, અને વાઉથ ગુજયાતભાાં

અાંદાજે ૧૦૦ ઇંચ જે ટરો લયવાદ થતો શોમ છે . અને જે તે વભમે ચોભાવાની વીઝન ણ ખુફજ નજીક શોમ , જે થી
ઉયોક્ટ્ત જણાલેર યસ્તાઓ તેભજ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં જુ દા -જુ દા સ્થોએ ખયાફ થમેર યસ્તાઓને
યીેયીંગ કયલાની ખુફજ અાંત્માંત અને આલશ્મક જરૂયીમાત શોમ , અને લરવાડના ળશેયીજનોએ ચોભાવાની વીઝન
દયમ્માન વદયશુ યસ્તા ઉયથી વયતાથી અલય - જલય કયી ળકે તેલા ળુબ આળમથી વદયશુ યસ્તાઓ ભયાભત
કયલાની અાંત્માંત અને અમત આલશ્મક જરૂયીમાત ઉમસ્થત થમેર.
ઉયોક્ટ્ત લૈમવલક ભશાભાયી

COVID- 19 તેભજ ચોભાવુ વત્રને ધ્માને રઈ તેભજ જે તે મલસ્તાયના

સ્થામનક યશીળો તેભજ નગયામરકાના વભ્મશ્રીઓની યજૂ આતને ધ્માને રઈ લરવાડ નગયામરકાના વને :
૨૦૧૯-૨૦ના લાર્મક ઓપ રાઇન ભાંગાલલાભાાં આલેર, વદયશુ ભાંજુય થમેર જી.એવ.ફી. ભટીયીમલ્વ તેભજ ભેટર
થી યસ્તાઓના ખાડા ુયાલા ભાટેના બાલો વપ્રામવયશ્રી બયતકુભાય એ. ઓડેદયા

, લરવાડના કા.વ.ઠ.નાં .:-

૨૩૧/તા.:૧૪-૧૦-૨૦૧૯ થી ભાંજુય થમેર શતા. વદયશુ ભાંજુય થમેર બાલોથી વપ્રામવયશ્રી બયતકુભાય એ.
ઓડેદયા, લરવાડને જરૂયી લકયઓડયય આી કાભગીયી ૂણય કયલાભાાં આલેર છે .
ઉયોક્ટ્ત વપ્રામવયશ્રી બયતકુભાય એ. ઓડેદયા

, લરવાડને આલાભાાં આલેર લકયઓડયય ભુજફ કાભગીયી ૂણય

કયેર છે અને કયેર કાભગીયીના ફીરો અત્રેની કચેયીએ યજુ કયેર છે . જે આલેર ફીરોની મલગત નીચે ભુજફ છે .
અાં.નાં.

નગયામરકા
ફીર નાં./તાયીખ

લકયઓડયય નાં./તાયીખ

મફરની યકભ

વપ્રામ કયેર ભટીયીમરના મલસ્તાયો

૧

૪૦
૦૩-૦૭ -૨૦૨૦
૪૫
૧૪-૦૭-૨૦૨૦

૩૧૦
૦૧-૦૬-૨૦૨૦
૩૧૧
૦૧-૦૬-૨૦૨૦

૨૮,૮૭,૪૦૨-

ાયડી વાાંઢોય ખાતે કરય પેકટયી થી
ડમ્ીંગ વાઇટ વુધી
ઝયણા ાકય થી બાંડાયલાવ

૨

૨૬,૬૨,૪૯૮-
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૩

૫૩
૧૫-૦૩-૨૦૨૦

૬૨૦
૦૫-૦૬-૨૦૨૦

૪૬,૧૨,૭૭૦-

શયીનગય, વાાંઇયીલય,લાલ પમમા,
વુધાનગય, ગયીફનલાઝ, દમાજીની
લાડી, નામકીલાડ, ધાયાનગય,લવનજીાકય,
ગોકુરધાભ, ળાાંમતનગય,ઠાકોયબાઈ ાકય,
પ્રભુખ મળલારમ, વોના નગય પ્રોટ, ુમનત
પ્રોટ, યાજનગય

૪
૫
૬
૭

૮

૧૬૩
૦૮-૧૦-૨૦૨૦
૧૬૪
૦૮-૧૦-૨૦૨૦
૧૬૫
૦૮-૧૦-૨૦૨૦
૫૨૪
૨૨-૦૩-૨૦૨૧

૬૪૨
૧૧-૦૬-૨૦૨૦
૬૪૩
૧૧-૦૬-૨૦૨૦
૯૪૦
૨૩-૦૭-૨૦૨૦
૯૩૯
૨૩-૦૭-૨૦૨૦

૫૨૩
૨૨-૦૩-૨૦૨૧

૨૮૯૪
૦૩-૦૨-૨૦૨૦

૫,૦૬,૩૯૬

જૂ નુાં લરવાડ ળશેય મલસ્તાય

૧૧,૩૧,૬૯૦-

ભોગયલાડી મલસ્તાય

૩,૪૬,૭૭૪-

અબ્રાભા મલસ્તાય

૮,૦૨,૪૫૬-

ાયડી વાાંઢોય કરય પેક્ટ્ટયી થી એન્કય
ગરી થઈ કૈરાળ યોડ વુધી ( ડમ્ીંગ વાઇટ
જતો યોડ )
યાગજી ટાલય થી મતથર યોડ વુધી

૧,૬૩,૭૨૮-

ઉયોક્ટ્ત કયેર કાભગીયી અન્લમે વને : ૨૦૨૦ ની લૈમવલક ભશાભાયી

COVID- 19 તેભજ ચોભાવુ વત્રને

ધ્માને રઈ ચોભાવાની વીઝનભાાં ળશેયીજનોને અલય-જલય કયલાભાાં શારાકી ન ઉમસ્થત ન થામ તેભજ ખયાફ થમેર
યસ્તાઓને કાયણે લયવાદી વીઝનભાાં કોઈ અકસ્ભાત ન ફને તેભજ વદયશુ ખયાફ થમેર યસ્તાઓ ભયાભત કયલા ભાટે
લરવાડ નગયામરકાના વભ્મશ્રીઓની અલાય-નલાય યજૂ આતો તેભજ લરવાડ ળશેયની નાગકયકોની યજૂ આતને ધ્માને
રઈ ઉયોક્ટ્ત કાભગીયી તાકીદે કયાલી લરવાડ નગયામરકા શદના ખયાફ થમેર તભાભ યસ્તાઓ ભયાભત કયાલેર છે .
અને વદયશુ કયેર કાભગીયી ફાફતે ચોભાવુવુત્ર-૨૦૨૦ ભાાં ખયાફ યસ્તા અન્લમે કોઈ ળશેયીજનોને કે કોઈ અકસ્ભાત
થલાની પકયમાદો ઉમસ્થત થમેર ન શોમ , અને વદયશુ કાભગીયી ળશેયીજનોને ભુશ્કેરીઓ ઉમસ્થત ન થામ એલા ળુબ
આળમથી કયલાભાાં આલેર છે . જે થી વદયશુ કયાલેર કાભગીયીના આલેર ફીરોનુાં ચુકલણાં કેલા અાંગેની જરૂયી
મનમભોનુવાય આગની કામયલાશી કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય..
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જનયર ફોડય ઠયાલ નાં. ૧૧ / તા. ૨૯ -૦૬ -૨૦૨૧.
કાભ નાં. – ૧૧
મલમ : તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ની કાયોફાયી વમભમત તથા તા.:૦૭/૦૪/૨૦૨૧ની ભેર જાશેય ફાાંધકાભ કભીટીભાાં
ઠયાવમા ભુજફ , લરવાડ નગયામરકા શદભાાં ફેચયયોડ તેભજ ફાંદયયોડ ઉય કડભોરેળનની કાભગીયીભાાં જરૂકયમાત
ભુજફ સ્થ ઉય ફ્રેવીગ કયલાભાાં આલેર , જે ફ્રેવીગના ભાર-વાભાનનુાં આલેર ફીર રૂ |.૧,૧૫,૫૦૦/-ભાંજૂય કયલા
ફાફત..
દ.ભુ. છામાફેન ઉભેળબાઈ ટેર
ટે. આ. બયતબાઈ છોટુબાઈ ટેર
ઠયાલ :કા.વ.ઠ.નાં

.:-૩૭ /તા. ૧૯-૦૪-૨૦૨૧ તથા ફાાંધકાભ વભીતી ઠયાલ નાં.- ૩૬/તા.:૦૭-૦૪-૨૦૨૧ ની

બરાભણ ભુજફ, લરવાડ નગયામરકા શદભાાં ફેચયયોડ તેભજ ફાંદય યોડ ઉય ડીભોરેળનની કાભગીયી શાથ ધયલાભાાં
આલેર, અને વદયશુ કાભગીયીભાાં ડીભોરેળન કમાય ફાદ પયીથી દફાણ થામ તે ભાટે વદયશુ સ્થ ઉય ફ્રેવીંગ કયલાની
જરૂકયમાત શોમ , જે થી વદયશુ ફ્રેવીંગ કયલાના કાભે જરૂકયમાત ભુજફ ફ્રેવીંગ કયલાના ભાર-વાભાનની ખયીદી
લરવાડના સ્થામનક લવાંત શાડયલેય એન્ડ જનયર સ્ટોવય , આઝાદ ચોક , લરવાડ ાવેથી કયેર , વદયશુ ખયીદી અાંગેનુાં
આલેર ફીર રૂ |. ૧,૫૫,૫૦૦/- અાંકે રૂ |. એક રાખ , ાંચાલન શજાય , ાાંચવો ુયાનુાં અત્રેની કચેયીએ આલેર છે .
વદયશુ આલેર ફીરનુાં ચુકલણાં કયલા અાંગેની જરૂયી મનમભોનુવાય આગની કામયલાશી કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં
ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય.
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જનયર ફોડય ઠયાલ નાં. ૧૨/ તા. ૨૯ -૦૬ -૨૦૨૧.
કાભ નાં. – ૧૨
મલમ : તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ની કાયોફાયી વમભમત તથા શો.ક.ઠ.નાં.-૩૨/તા .:૩૧/૦૩/૨૦૨૧ની બરાભણ ભુજફ ,
મ્મુમન.શોમસ્ટરભાાં સ્ટાપ નવય તયીકે વેલા આતા વુશાવીની જે . લવાલાનો ૧૧ ભાવનો કયાય ુણય થતો શોમ કયન્મુ
કયલા ફાફત..
દ.ભુ. છામાફેન ઉભેળબાઈ ટેર
ટે. આ. પ્રમલણબાઈ ટેર
ઠયાલ :કા.વ.ઠ.નાં

.:-૪૨ /તા. ૧૯-૦૪-૨૦૨૧ તથા શો.ક.ઠ.નાં.-૩૨/તા.૩૧ /૦૩/૨૦૨૧ની બરાભણ ભુજફ ,

મ્મુમન. શોમસ્ટરભાાં ૧૧-ભાવના કયાય ઉય સ્ટાપ નવય તયીકે વેલા આતા વુશાવીની જે . લવાલા

, જે ભની ભુદત

તા.: ૧૦/૦૪/૨૦૨૧ ના યોજ ૂણય થતાાં શોમ તેભની આલેર તા. : ૩૦/૦૩/૨૦૨૧ ની અયજીભાાં યીન્મુ કયી આલા
મલનાંતી કયેર છે . વદયશુ કભયચાયીની છે લ્રા-૮ લયથી મનમભીત પયજ ફજાલતાઆલેર છે તેભજ વભગ્ર કોલીડ-૧૯
દયમ્માન ણ ખાંત અને વાંતોકાયક યીતે કાભગીયી કયતાાં આલેર છે . જે ઓને પયીથી વદયશુ ૧૧-ભાવનો કયાય યીન્મુ
કયી આલા અાંગેની જરૂયી આગની કામયલાશી કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય.
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જનયર ફોડય ઠયાલ નાં. ૧૩/ તા. ૨૯ -૦૬ -૨૦૨૧
કાભ નાં. – ૧૩
મલમ : તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ની કાયોફાયી વમભમત તથા શો.ક.ઠ.નાં.-૩૨/તા .:૩૧/૦૩/૨૦૨૧ની બરાભણ ભુજફ ,
મ્મુમન.શોમસ્ટરભાાં ખારી ડેર સ્ટાપની બયતી કયલા ફાફત..
દ.ભુ. છામાફેન ઉભેળબાઈ ટેર
ટે. આ. પ્રલીણબાઈ ટેર
ઠયાલ :કા.વ.ઠ.નાં.:-૪૩ /તા. ૧૯-૦૪-૨૦૨૧ તથા શો.ક.ઠ.નાં.-૩૩/તા.૩૧ /૦૩/૨૦૨૧ની બરાભણ ભુજફ , લરવાડ
નગયામરકા વાંચામરત શોસ્ીટરભાાં સ્ટાપની ખારી ડેર જગ્માઓ બયતી કયલા ભાટે શારભાાં પયજ ફજાલતો સ્ટાપ તેભજ
ખારી ડેર જગ્માઓ નીચે ભુજફ જણાલેર છે .
જગ્માનુાં નાભ
કુર ભશેકભ
બયેર જગ્મા
ખારી ડેર જગ્મા
ભેકડકર ઓકપવય
સ્ટાપ નવય

૪
૬

૨
૧ કામભી

૨

૧ કયાય આધાકયત
૪ આ.વો.એજન્વી
પાભાયવીસ્ટ
સ્લીય
લોડયફોમ

૪
૪

૨
૧ કામભી

૨
૨

૪

૧ કપક્ટ્વ ગાય
૧ કામભી

૩

લોડય આમા

૪

૨ આ.વો.એજન્વી
૨ યોજીંદા
૨ આ.વો.એજન્વી

રેફ ટેકનીળીમન

૧

૧ આય.એન.ટી.વી.ી.

૪
૧

(૨૦%કાભાાં જગ્મા યદ
કયેર છે .)
શારભાાં ઉય ફાતાવમા ભુજફનો સ્ટાપ પયજ ફજાલે છે . અને શોસ્ીટરભાાં સ્ટાપની ઘટ જણાતા શારભાાં આઉટ વોવીંગ
એજન્વીભાાંથી કયાય ભુજફ સ્ટાપની બયતી કયી શાંગાભી ધોયણે કાભ ચારાઉ શોસ્ીટર ચરાલલાભાાં આલે છે . યાંતુ વયકાયશ્રીના
શ્રભ અને યોજગાય અને તારીભ ગાાંધીનગયના યીત્ર િભાાંક ભકભ /લ.આઉટ વોવય/ ૨૦૨૧ નાં. ૧૦ તા. :૦૬/૦૧/૨૦૨૧ ના
આલેર ત્રભાાં જણાવમા ભુજફ આઉટ વોવીંગ એજન્વીની ટેન્ડરયગની કાભગીયી સ્થમગત કયલાભાાં આલે છે એલુાં જણાલે છે .તેથી
શોસ્ીટરભાાં ચારતી એજન્વીનો કયાય ટુક વભમભાાં ુયો થળે તેથી લશીલટી તકરીપો ઉબી થળે તો નીચે ભુજફના સ્ટાપની
બયતી કયલી જરૂયી છે.
(૧)

વી.એભ.ઓ.

૧ એભ.એવ. વજય ન

(૨)

એર.એભ.ઓ.

૧ ગામનેક (ડી.જી.ઓ.)

(૩)

એભ.ઓ.

૨ એભ.ફી.ફી.એવ.

(૪)

પાભાયરીસ્ટ

૧ યજીસ્ટય પાભાય

(૫)

સ્ટાપય નવય

૫ જી.એન.એભ.

(૬)

રેફ ટેક.

૧ ફી.એવ.વી. ભાઇિો (ડી.એભ. એર. ટી.)

(૭)

લોડય ફોમ

૪

(૮)

લોડય ફોમ

૪

(૯)

સ્લીય

૪

(૧૦)

ડ્રાઈલય

૧

(૧૧)

લોચભેન

૨ (કદલવ અને યાત )

(૧૨)

ક્ટ્રાકય

૨ કોમ્પ્મુટયના જાણકાય
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ઉયોક્ટ્ત ભુજફના સ્ટાપની શારભાાં જરૂકયમાત છે અને આાં સ્ટાપની બયતી કયલાભાાં આલે તો શોસ્ીટરભાાં
લશીલટી ળીફ્ટ ભુજફ વમલસ્થા કયલાનુાં અનુકુતા યશે છે .
ઉયોક્ટ્ત શકીકતો ધ્માને યાખી

, વયકાયશ્રીની ભાંજૂયી ભેલલા જરૂયી મનમભોનુવાય આગની કામયલાશી

કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય.
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જનયર ફોડય ઠયાલ નાં. ૧૪ / તા. ૨૯ -૦૬ -૨૦૨૧.
કાભ નાં. – ૧૪
મલમ : તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ની કાયોફાયી વમભમત બરાભણ ભુજફ , ગુ.મ્મુ.પાઈ. ફોડયના ત્ર િભાક: ભપફ/મુ.
૨/૧૫ભુ નાણાાંાંચ/૨૦૨૧/૩૫૨૦ તા.:૧૬/૦૨/૨૦૨૧ ભાાં જણાવમા ભુજફ , કેન્ર ુયસ્કૃત ૧૫ભાાં નાણાાંચની
મોજના શેઠ લય ૨૦૨૨-૨૩ ની ફીજા શપ્તાની ગ્રાન્ટ ભેલલા ન.ા ધ્લાયા લય ૨૦૧૯-૨૦ની વાભે ૨૦૨૦૨૧ ના લય પ્રોટી ટેક્ષની આલક યાજ્મ વયકાયશ્રીનો જીએવડીીભાાં થમેર લધાયો/ઇન્િીભેન્ટની ટકાલાયી ભુજફ
પ્રોટી ટેક્ષ લધાયલા ફાફત..
દ.ભુ. છામાફેન ઉભેળબાઈ ટેર
ટે. આ. ઉર્મભફેન આમળકુભાય દેવાઇ
વભ્મશ્રી વોનરફેન ટેર અને ઉલયળીફેન ટેરએ વદય કાભભાાં ોતાનો લાાંધો નોંધાવમો.
ઠયાલ :કા.વ.ઠ.નાં

.:-૫૦ /તા. ૧૯-૦૪-૨૦૨૧ તથા ગુજયાત મ્મુમન. પાઇનાન્વ ફોડયના ત્ર િભાાંક : ભપફ/મુ.૨

/૧૫ભુ નાણાાંચ /૨૦૨૧ /૩૫૨૦ તા.: ૧૬/૦૨/૨૦૨૧ભાાં જણાવમા ભુજફ કેન્ર ુયસ્કૃત ૧૫ ભાાં નાણાાંચની
મોજના શેઠ લય ૨૦૨૨-૨૩ ની ફીજા શપ્તાની ગ્રાન્ટ ભેલલા નગયામરકા ધ્લાયા લય ૨૦૧૯-૨૦ ની વાભે
૨૦૨૦-૨૧ ના લય પ્રોટી ટેક્ષની આલક યાજ્મ વયકાયશ્રીનો જીએવડીીભાાં થમેર લધાયો/ ઇન્િીભેન્ટની ટકાલાયી
ભુજફ પ્રોટી ટેક્ષની આલકભાાં લધાયો કયલાનો થામ છે . ટે ભુજફ એકજ ભામરકીની ( એાટયભેન્ટ મવલામ ) નલી
આકાયણી, યશેણાાંક તયીકે ચારતી મભરકતનો ઉમોગ કોભયળીમર તયીકે થતો શોઇ , ખુલ્રા પ્રોટની આકાયણી અરગ
ગાા કયલા , પ્રથભ ભાના યશેણાાંક કે મફન યશેણાાંક ભકાનની ફાકી યશી ગમેર આકાયણી કયલાથી પ્રોટી ટેક્ષની
આલકભાાં લધાયો થઈ ળકળે. જે થી ઉય જણાલેર વૂચનોને ધ્માનભાાં રઈ નગયામરકાની પ્રોટી ટેક્ષ લધાયલા અાંગેની
જરૂયી આગની કામયલાશી કયલાનુાં ભાંજુય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
ફ.ભ.ભાંજુય.
વભ્મશ્રી મગયીળબાઇ દેવાઇએ જણાવમુ કે વાભાન્મ યીતે ફોડયભાાં એજન્ડાના કાભોની ભુખ્મ ચચાય થતી નથી
અને મફનજરૂયી પ્રવનો ઉબા થામ છે . ભાટે નગયામરકાના મશતભાાં આલક લધાયલા તેભજ કોઈણ જાતના અન્મ
લેયાઓ ન લધે અને નગયામરકાની મભરકતોભાથી આલક ઊબી થામ તે ભાટે જરૂયી યેકોડય જોલા ભાટે ગઈ કારે
વાંકરનભાાં યશી કાભગીયી કયલાનો પ્રમત્ન કમો. યાંતુ ખોટી ગેયવભજ થઈ છે . રૂફરૂ ચચાય કયી ભશત્લના કાભો અાંગે
પ્રજાના મશતભાાં કાભો કયલા મભરકત લેયો લધાયલાભાાં વખ્ત મલયોધ કમો. વયકાયશ્રી ધ્લાયા ાંદયભાાં નાણાાંાંચની ગ્રાન્ટ
પાલણીભાાં ૧૦ % આલક લધાયલા વૂચન કયેર છે . યાંતુ લેયાભાાં ઉભેયો કયી ળકામ નમશ

, આલકભાાં લધાયો કયલા

પોકવ યાખલુાં જરૂયી છે . જે ભાાં નગયામરકાની ભામરકીના દુકાનો ,સ્ટોરો ફાંધ શારતભાાં છે તેને ભામરકી ધોયણે પાલી
આલક ઊબી કયલી તેભજ જૂ ની મભરકતો આફેંડકય ળોવગ વેન્ટય જે

FSI વફાંમધત લેાયીઓ ધ્લાયા ભાાંગણી

કયલાભાાં આલે છે તે ભાટે ભામરકી ધોયણે મનમભોનુવાય ૬૫ (૨) ભુજફ ભાંજૂયી ભેલી કામયલાશી કયલી તો મલકાવના
કાભો થામ અને દેલા બયાઈ થામ, આલક લધે તેભજ જૂ ના દેલા ભાટે વયકાયશ્રીભાાં જરૂયી યજૂ આત ભાટે
નગયામરકાનુાં એક પ્રમતમનમધ ભાંડ જઈએ અને મોગ્મ યજૂ આત કયીએ.
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જ.ફો.ઠ.નાં. – ૧૫ /તા.૨૯-૦૬-૨૦૨૧.
કાભ નાં-૧૫
મલમ : નાભદાય વયકાયશ્રીની SJMMSVY ઘટક-૫ શેઠ આગલી ઓખના કલ્માણફાગ યીડેલરભેન્ટનુાં કાભની
કાભગીયી પીરીંગ , સ્ટે ગાડયન , લોક-લે કાંમ્ાઉન્ડ , ાંરૂભ , લોચભેન કેફીનનુાં બ્રીક લકય ,મલગેયેનુાં આલેર
એસ્ટીભેઈટની યકભ રૂ।.૬૪,૫૫,૯૫૪/- ુયા અાંગે જરૂયી મનણયમ થલા ફાફત.
દ.ભુ. છામાફેન ટેર
ટે.આ. કકયણબાઈ બાંડાયી
વભ્મશ્રી વોનરફેન ટેર અને ઉલયળીફેન ટેરએ વદય કાભભાાં ોતાનો લાાંધો નોંધાવમો.
ઠયાલ :કા.વ.ઠ.નાં-૧૪૦/તા.૦૬-૦૭-૨૦૧૮ ની બરાભણ ભુજફ

, લરવાડ નગયામરકા દ્લાયા કલ્માણફાગ

ડેલરભેન્ટના કાભ ભાટે યીલાઇઝડ દયખાસ્તની ભાંજુયી ગુજયાત મ્મુમનમવર પાઇનાન્વ ફોડયના શુ કભ િભાાંક :
શુ .િ.ભપફ/SJMMSVY-(UDP-78)/

લરવાડ/આ.ઓ./યીલાઇઝડ દયખાસ્ત/૨૦૧૪-૧૫/૨૦૧૬/૮૪૩૫/

તા.૨૫-૧૦-૨૦૧૬ થી તયપથી વૈધ્ધાાંમતક ભાંજૂયી ભેર, અને લરવાડ નગયામરકાને પ્રથભ શપ્તા ેટે આ કાભ અાંગે
રૂ।.૨.૫ કયોડ ડુડાને શલારે ભુકલાભાાં આલેર શતુાં.
આ કાભ ભાટે તાાંમત્રક ભાંજૂયી લરવાડ નગયામરકા આલક નાં-૪૮૦૬/તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ થી ભાગય અને
ભકાન મલબાગ દ્લાયા આલાભાાં આલેર તાાંમત્રક ભાંજૂયીની યકભ રૂ।.૪,૨૬,૩૯,૯૯૬/- ની ભાંજૂયત ભેર શતી.
લરવાડ નગયામરકા દ્લાયા આ કાભની એસ્ટીભેઈટ કોસ્ટ રૂ।.૩

,૯૯,૭૭,૭૦૦/- થી ઓનરાઈન ટેન્ડય

ફશાય ાડલાભાાં આલેર શતુાં. કાયોફાયી વમભમત ઠયાલ નાં-૨૭૪/તા.૨૬-૧૦-૨૦૧૬ થી

SJMMSVY આગલી

ઓખ અાંતગયત કલ્માણફાગ યીડેલરભેન્ટનુાં કાભ ટેન્ડય એસ્ટીભેઇટ કોસ્ટની યકભ રૂ।.૩

,૯૯,૭૭ભ૭૦૦/- થી

૨૪.૫૦% નીચા બાલે રોએસ્ટ ફીડય એજન્વીશ્રી વી.આય.ી.ઇન્ફ્રાસ્રકચય પ્રા.રી.નુાં નીચા બાલે એટરે કે યકભ
રૂ।.૩,૦૧,૮૩,૧૬૩.૫૦/- થી કાયોફાયી વમભમત દ્લાયા ભાંજુય કયલાભાાં આલેર શતુાં. આ કાભ અાંગે .લ.ડી. જાલક
નાં-૧૨૧૫/૨૦૧૬-૧૭, તા.૨૬-૧૦-૨૦૧૬ થી લકયઓડયય આલાભાાં આલેર છે . વદયશુ એજન્વીની ભાંજુય થમેર
ટેન્ડય ભુજફ સ્થ સ્ેળીપીકેળન ભુજફ સ્થ મસ્થમતને ધ્માને રેતા ચીપ ઓકપવયશ્રી તેભજ મનભણૂક ાભેર
કન્સ્રટન્ટ તેભજ થડયાટી એજન્વી જોડે મલસ્તૃત ચચાય કયતાાં ભાંજુય થમેર ટેન્ડય કયતાાં સ્થ ઉય કાભભાાં જથ્થાનો
લધાયો થલા જામ એભ છે . થમેર ચચાયભાાં મલગતલાય જે લા કે પીરીંગ , સ્ટે ગાડયન , લોક-લે કાંમ્ાઉન્ડ, ાંરૂભ, લોચભેન
કેફીનનુાં બ્રીક લકય , ાઇરીંગ , આય.વી.વી. ફીભ , પ્રાન્ટ , રોન , ેલયબ્રોક ,મલગેયે કાભગીયી અાંગેની એસ્ટીભેઈટની
યકભ રૂ।.૬૪,૫૫,૯૫૬/- ુયાનો આલેર છે . વદયશુ આલેર એસ્ટીભેઇટભાાં મનભણૂક ાભેર કન્સ્રટન્ટ અને થડયાટી
ઇન્સ્ેકળનના જથ્થા લધાયાની બરાભણ આલેર છે . વદયશુ કાભની નગયામરકા દ્લાયા ભેર તાાંમત્રક ભાંજુયીની
યકભની ભમાયદાભાાં વદયશુ કાભગીયી થઈ ળકે એભ છે . તે અાંગે ચચાય મલચાયણા અાંતે વદયશુ કાભે આલેર લધાયાનો ખચય
ભાંજુય કયી ચૂકલણૂ કયલાનુાં ભાંજુય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
ફ.ભ.ભાંજુય.
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જ.ફો.ઠ.નાં. – ૧૬ /તા.૨૯-૦૬-૨૦૨૧..
કાભ નાં-૧૬
મલમ : તા.૧૯-૦૪-૨૦૨૧ ની કાયોફાયી વમભમત તથા લો.લ.ક.ઠ.નાં.૦૭/તા.૦૬-૦૪-૨૦૨૧ ની બરાભણ ભુજફ
નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં વુકી તરાલડી ખાતે અાંદય ગ્રાઉન્ડ વાં

, ઓલયશેડ ટાાંકી , ાં શાઉવ ,મલગેયે

ફનાલલાના કાભ અાંગે જરૂયી મનણયમ થલા ફાફત.
દ.ભુ. છામાફેન ટેર
ટે.આ. ઉર્મભફેન આમળકુભાય દેવાઇ
ઠયાલ :કા.વ.ઠ.નાં-૫૫/તા.૧૯-૦૪-૨૦૨૧ તથા લો.લ.ક.ઠ.નાં-૦૭/તા.૦૬-૦૪-૨૦૨૧ ની બરાભણ ભુજફ

,

લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં ભોગયાલાડી ઝોન મલસ્તાયભાાં આલેર મલસ્તાયોભાાં ીલાનુાં ાણી ઓછા પ્રેળયે
ભે છે . જે અાંગેની યજૂ આતો વદય લોડયના વભ્મશ્રીઓ તયપથી કયેર છે . વદય મલસ્તાય શારે ઝડી ડેલર થઈ યશેર
છે . વદય મલસ્તાયોભાાં ઘણા એાટયભેન્ટો આલેર છે અને નલા એાટયભેન્ટો ફનતા જામ છે . જે થી બમલષ્મનુાં ણ
આમોજન કયલાની જરૂય જણામ છે . જે થી નીચે જણાવમા ભુજફ ભોગયાલાડી વુકી તરાલડી ખાતે નલો અાંદય ગ્રાઉન્ડ
વાં, ઓલય શેડ ટાાંકી, ાં શાઉવ તેભજ તે ભાટેની ભળીનયી અને યાઈઝીંગ ભેઇન ાણીની ાઇ રાઇન નાખલાની
જરૂયીમાત જણાતા વદય કાભ ભાટે કિષ્ના કન્સ્રટન્ટશ્રી

, આણાંદ તયપથી વલે કયી વદય કાભ અાંગે

AS PER

BOARD SOR 2019-20, AS PER GWSSB SOR 2019-20, AS PER R&B SOR 2015-16 ભુજફ,

નીચે જણાવમા ભુજફના કાભોનો એસ્ટીભેઈટ રૂ।.૨ ,૩૪,૦૦,૭૦૦/- નો યજુ કયેર છે . વદય કાભગીયી નાભદાય
વયકાયશ્રીની મોજનાભાાં ગ્રાન્ટ શેઠ વભાલેળ કયી , જરૂયી દયખાસ્ત તૈમાય કયી , નાભદાય વયકાયશ્રીભાાં વાદય કયલાનુાં
ઠયાલલાભાાં આલે છે .
AUGMENTATION OF WATER SUPPLY SCHEME FOR SUKI TALAVDI AT VALSAD
GENERAL SUMMARY
SR.

DESCRIPTION

TOTAL

NO.

AMOUNT RS

1

9.0 Lac litter proposed UG sump at suki talavdi

Rs.

3071000.00

2

4.5 Lac litter proposed RCC esr 18.00 Mt. Height at suki talavdi

Rs.

5522200.00

3

Proposed Rising main from valia UGS to proposed UGS at suki

Rs.

9414200.00

Rs.

520400.00

talavdi, 300 MM Dia DIK-20-9 pipe 00.00 Rmt.
4

Proposed rising main from proposed UGS to proposed ESR at suki
talavdi, 350 MM Dia DIK-9 pipe 100.00 Rmt.

5

Proposed pump house 7.50 × 4.50 at suki talavdi

Rs.

782600.00

6

Proposed submerged centrifugal pumping machinery at valia UGS

Rs.

1346700.00

Rs.

2062000.00

to suki talavdi UGs.6300 LPM, 20 mt. Head 40.00 HP (2 set)
7

Proposed submerged Centrifugal pumping machinery at suki talavdi
UGS to ESR at suki talavdi, 5400 LPM, 40 mt. Head 70.00 HP (2
set)
TOTAL RS.

22719100.00

Add 3% Contengencies Charges

681573.00

TOTAL RS.

23400673.00

SAY RS.

23400700.00

વ.ભ.ભાંજુય.
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જ.ફો.ઠ.નાં. – ૧૭ /તા. ૨૯-૦૬-૨૦૨૧.
કાભ નાં-૧૭
મલમ : તા.૧૯-૦૪-૨૦૨૧ ની કાયોફાયી વમભમત તથા લો.લ.ક.ઠ.નાં.૦૮/તા.૦૬-૦૪-૨૦૨૧ ની બરાભણ ભુજફ
મજલ્રા ાંચામત, મતથર યોડ ખાતે ફનાલલાભાાં આલેર નલી ઓલય શેડ ીલાના ાણીની ટાાંકી ભાથી ગામત્રી
નગય, યીનાાકય , આમશયલાડ તેભજ ળાાંમતનગય ,મલગેયે મલસ્તાય ભાટે ીલાના ાણીની ડીસ્રીબ્મુળન રાઇનનો
ડી.ી.આય.ભાાં વભાલેળ કયી ભાંજૂય કયલા ફાફત.
દ.ભુ. છામાફેન ટેર
ટે.આ. ાંકજબાઈ આમશય
ઠયાલ :કા.વ.ઠ.નાં-૫૬/તા.૧૯-૦૪-૨૦૨૧ તથા લો.લ.ક.ઠ.નાં-૦૮/તા.૦૬-૦૪-૨૦૨૧ ની બરાભણ ભુજફ

,

લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાય મતથર યોડ ઉય આલેર મલસ્તાયોભાાં ીલાના ાણી ુયતા પ્રભાણભાાં અને ુયતા
પ્રેવયે ભતુાં ન શોલાથી વદય મલસ્તાયોભાાં ુયતા પ્રભાણભાાં ાણી શોચાડલા ભાટે નાભદાય વયકાયશ્રીની અભૃત
મોજના શેઠ મતથર યોડ ઉય ઓલયશેડ ટાાંકીનુાં આમોજન કયેર છે . વદય ટાાંકીનુાં ફાાંધકાભ ુણય થલાને આયે છે . વદય
ટાાંકીને કામયયત કયલા નીચે જણાવમા ભુજફ વદય ટાાંકીના ફાજુ ભાાં અાંદય ગ્રાઉન્ડ વાં

, ાં શાઉવ , વાંથી ટાાંકીની

યાઈઝીંગ ભેઇન ાઇ રાઇન , ાંીંગ ભળીનયી કાંમ્ાઉન્ડ લોર તેભજ વદય મલસ્તાયભાાં ગામત્રી વોવામટી , રોશાણા
વભાજથી વયદાય નગય , ફાુનગય વોવામટી , કુવુભ મલદ્યારમના નાકા વુધી , યીના ાકય , આમશયલાડ , આમશયલાડ
ભાંકદય ાવે લાલ્લથી નગયામરકા શદ વુધી ીલાના ાણીની ડીસ્રીબ્મુળન ાઇ રાઇન

,મલગેયેના કાભો કયલાની

જરૂયીમાત શોમ, વદય કાભ નાભદાય વયકાયશ્રીની "નર વે જર" મોજના શેઠ કયલા ભાટે કિષ્ના કન્સ્રટન્ટ

,આણાંદ

તયપથી વલે કયી લસ્તીના ડેટા ભેલી વદય કાભનો ડી.ી.આય. ફનાલી તે અાંગેનો એસ્ટીભેઈટ રૂ।.૧,૫૨,૧૦,૬૦૦/યજૂ કયેર છે . વદય એસ્ટીભેઇટ ભાંજૂય કયી જે ની ભાંજૂયી વયકાયશ્રી ભાથી ભેલલા અાંગેની દયખાસ્ત કયલાનુાં ભાંજૂય
કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
AUGMENTATION OF WATER SCHEME OF TITHAL ROAD WATER SUPPLY
GENERAL SUMMARY
SR.

DESCRIPTION

TOTAL

NO.
1

AMOUNT RS
Proposed RCC UG sump 10.00 Lac litter capacity at esisting water

Rs.

3046000.00

Rs.

1642400.00

Rs.

181900.00

works near tithal road
2

Proposed pumping machinery at UG sump at tithal road WW to
Proposed ESR at tithal road WW Discharging 2300 LPM against
30.00 m duty head 25 HP 2 sets (1 working - 1 standby)

3

Proposed 250 mm Dia DIK-7 Rising main from proposed UG sump
to proposed ESR at tithal road water works 50, Mtr.Length

4

Distribution system tithal road water works

Rs.

7722000.00

5

Pump room at tithal road 7.50 × 4.60 Mt.

Rs.

766300.00

6

Compound wall - 150.00 Rmt.

Rs.

1408900.00

TOTAL RS.

14767500.00

Add 3% Contengencies Charges

443025.00

TOTAL RS.

15210525.00

SAY RS.

15210600.00

વ.ભ.ભાંજુય..
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જ.ફો.ઠ.નાં. – ૧૮ /તા. ૨૯-૦૬-૨૦૨૧.
કાભ નાં-૧૮
મલમ : તા.૧૯-૦૪-૨૦૨૧ ની કાયોફાયી વમભમતની બરાભણ ભુજફ નર વે જર મોજના શેઠ જુ દા-જુ દા દૈમનક
ેયભાાં આેર જાશેયાતના આલેર ફીરનુાં ચૂકલણાં કયલા જરૂયી મનણયમ થલા ફાફત.
દ.ભુ. છામાફેન ટેર
ટે.આ. કકયણબાઈ બાંડાયી
ઠયાલ :કા.વ.ઠ.નાં-૫૮/તા.૧૯-૦૪-૨૦૨૧ ની બરાભણ ભુજફ

, નાભદાય વયકાયશ્રીની "નર વે જર" અાંગે દૈમનક

ેયોભાાં જાશેયાત પ્રમવધ્ધ કયી , ળશેયીજનોને વદય મોજના ાણીની વુમલધા/વેલા ભે એલા ઉભદા શેતુથી
ળશેયીજનોને વાંદેળો ાઠલલા વફાંધે દૈમનક ેયોભાાં ફશોી પ્રમવધ્ધ કયલા સ્થામનક ભુખ્મ દૈમનક ેયો, સ્થામનક ભુખ્મ
વાપ્તામશક ેયો તથા અન્મ સ્થામનક ચેનરો/પ્રામક્ષકો/વાપ્તામશકો ેયોભાાં જાશેયાત પ્રમવધ્ધ કયલાભાાં આલેર શતી.
વદય દૈમનક ેયોભાાં પ્રમવધ્ધ થમેર "નર વે જર" મોજના અાંગેની જાશેયાતના જુ દી-જુ દી એજન્વીઓના આલેર
ફીરો અાંગે જરૂયી ચચાય કયતાાં ભુખ્મ દૈમનક ેયભાાં જે લા કે

, ગુજયાત વભાચાય , ગુજયાતમભત્ર , વાંદેળ , કદવમ

બાસ્કય,મલગેયેને રૂ।.૧૦,૦૦૦/- સ્થામનક વાપ્તામશક-પ્રામક્ષક,મલ.ને રૂ।.૫૦૦૦/- તેભજ અન્મ દૈમનક ેય-વાભામમકચેનર મલ.ને રૂ।.૩૦૦૦/- ની ભમાયદાભાાં ચુકલલા અાંગેની જરૂયી આગની કામયલાશી કયલાનુાં ભાંજૂય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં
આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય.
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જ.ફો.ઠ.નાં. – ૧૯ /તા.૨૯-૦૬-૨૦૨૧.
કાભ નાં-૧૯
મલમ : લશીલટી ળાખાભાાં યેકોડય ભુકલા ભાટે કફાટ/પર્મનચય ફનાલલાની જરૂય શોમ , નગયામરકાના ફાાંધકાભ ળાખાના
ભાંજુય થમેર બાલોથી કાભગીયી કયાલલા ફાફત.
દ.ભુ. છામાફેન ટેર
ટે.આ. કકયણબાઈ બાંડાયી
ઠયાલ :લરવાડ નગયામરકાના લશીલટી ળાખાભાાં યેકડય ભુકલા ભાટે કફાટ/પર્મનચય ફનાલલાની જરૂય છે . જે ભ કે
શારે કામયયત એલા વાભાન્મ વબા , કાયોફાયી વમભમત , અગત્મના દસ્તાલેજી યેકોડય , ઓકપવ પાઈરો ,મલગેયે અત્રેની
ળાખાભાાં ભુકલા ભાટે કોઈ જ વમલસ્થા નથી. જે થી વદય યેકડયને જાલણી કયલી અમત અગત્મની છે . જે થી શારે
નગયામરકાના ફાાંધકાભ ળાખાભાાં કાભગીયી કયાલલાભાાં આલેર છે . વદયશુ એજન્વી ાવે કયાલેર કાભો ભુજફ
લશીલટી ળાખાભાાં ણ ઉમોગભાાં રેલામ તે યીતે પાઈરો ભુકલા ભાટે કફાટના યેક ભાર-વાભાન

, ભજૂ યી વમશતની

કાભગીયી કયાલલાની થામ છે . ઉયોક્ટ્ત ફાાંધકાભ ળાખાભાાં કયાલેર કાભગીયી ભુજફ લશીલટી ળાખાભાાં યેકડય ભુકલા ભાટે
કફાટ/પર્મનચય ફનાલલા અાંગે જરૂયી આગની કામયલાશી કયલાનુાં ભાંજુય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
લધુભાાં નગયામરકાના દયેક ળાખાઓભાાં અગત્મના એલા યેકડયને કામભી ધોયણે જાલણી/મનબાલલાના થામ
છે . તે ભાટે યેકડય ળાખા ણ અધ્મતન અને વમલમસ્થત યીતે યેકડય વચલામ તે ભાટે યેકડય ળાખાભાાં જરૂયી પર્મનચય તથા
ચીજ-લસ્તુઓ ખયીદલા અાંગેની કાભગીયી ફાાંધકાભ ળાખા ભાયપત ટેન્ડયીંગ કયી આગાભી કામયલાશી કયલાનુાં ભાંજુય
કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .

વ.ભ.ભાંજુય..
સભ્મશ્રી,

નનતેળબાઈ લળી જણાવ્યુ કે લરસાડ નગયાલરકા નલસ્તાયભાાં આલેર યાભલાડીથી

રોટસ હોસ્સ્ટર તયપ જતો યસ્તો T.P સ્કીભભાાં ૪૦ ફૂટ નો યસ્તો ભાંજૂય કયલાભાાં આલેર હતો. જે ૈકી
૪૫૦ ચોયસ ભીટય જભીનના મ ૂ ભાલરક યભેળચાંદ્ર દે સાઈ ાસે જે તે સભમે નગયાલરકાભાાં સાભાન્મ
સબાભાાં ઠયાલ કયી ૧૫૦ રૂનમા પ્રનત ચોયસ ભીટય રેખે ૪૧૫ ચોયસ ભીટયના રૂનમા ૬૨

,૨૫૦/-

લતય ચુકલલાભાાં આલેર છે જે જભીન મુ ભાલરક દ્વ્રાયા શ્રી પ્રલીણબાઈ ચયરા યહેલાસી યાભલાડી ને
શ્રી યભેળચાંદ્ર દ્રાયા નગયાલરકાની જાણ ફહાય લેચાણ દસ્તાલેજ દ્રાયા લેચી દે લાભાાં આલેર છે . હારભાાં
સયકાયી યે કોડે ણ નગયાલરકાની જગ્માએ શ્રી પ્રલીણબાઈ ચયરાનુ ાં નાભ ચારી આલે છે

. જે તે

જભીન નગયાલરકાને લેચાણ કયી તેભજ લતય ભેલેર હોમ , તેભ છતાાં ણ શ્રી પ્રલીણબાઈ ચયરા
ત્રાહહત વ્મહકતને ગેયકામદે સય યીતે લેચાણ કયે ર હોમ શ્રી પ્રલીણબાઈ ચયરા અને શ્રી યભેળચાંદ્રના લારી
લાયસોને ગેયકામદે સય લેચાણ અંગે નોટીળ આલી અને ઉયોક્ત જભીનનો નગયાલરકા દ્રાયા કફજો
ભેલી રેન્ડ યે કોડડ ઓહપસ/

D.L.R ઓહપસભાાં નગયાલરકાના નાભે કયલાની કામડલાહી કયલાનુ ાં

ઠયાલલાભાાં આલે અને આગાભી સાભાન્મ સબાભાાં ઉયોક્ત કયે ર કામડલાહી ફાફતનો યીોટ યજુ
કયલાનુ ાં જણાવ્યુ.ાં
સભ્મશ્રી સોનરફેન સોરાંકી એ જણાવ્યુ ાં કે ઉયોક્ત યસ્તા ફાફતે જરૂયી કામડલાહી હાથ ધયલાભાાં
આલે અને યાભલાડી નલસ્તાયનો સદય યસ્તો ખુલ્રો કયલાભાાં આલે તો જાહેય જનતાને ફહુ ભોટો રાબ
થઈ ળકે.
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જ.ફો.ઠ.નાં. – ૨૦ /તા.૨૯-૦૬-૨૦૨૧..
કાભ નાં-૨૦
મલમ : જ.ફો.તા.૦૯/૧૧/૨૦૨૦ ના યોજ નગયામરકાના ળોવગ ભોરના ભુરતલી યાખેર કાભ અાંગે જરૂયી
મનણયમ થલા ફાફત
.
દ.ભુ. છામાફેન ટેર
ટે.આ. કકયણબાઈ બાંડાયી
વભ્મશ્રી વોનરફેન ટેર અને ઉલયળીફેન ટેરએ વદય કાભભાાં ોતાનો લાાંધો નોંધાવમો.
ઠયાલ :લરવાડ નગયામરકા કચેયીના ાછના બાગે આલેર ટી.ી.સ્કીભ નાં-૧

,આખયીખાંડ નાં-૧૧૮/૨ લાી

જગ્માભાાં રીંક યોડ ઉય ળોીંગ ભોર (ગ્રાઉન્ડ ફ્રોય + ત્રણભા) ફનાલલાભાાં આલેર છે . વદયશુ ળોીંગ ભોરની
શયાજી કયલા ભાટે નાભદાય વયકાયશ્રીના ળશેયી મલકાવ અને ળશેયી ગૃશ મનભાયણ મલબાગ ઠયાલ િભાાંક :
નર/૪૫૧૬/૫૨૭૯/ભ વમચલારમ ,ગાાંધીનગયના તા.૦૫-૦૬-૨૦૧૭ થી ઇ-ઓક્ટ્ળન અાંગે ભેર ભાંજૂયી ભેર
છે . જે અન્લમે ભે.કરેકટયશ્રી ,લરવાડના ત્રિભાાંક નાં-એવીફી/એભમુએન/લળી/૧૫૧૭/તા.૨૯-૦૭-૨૦૧૭ થી
જાશેય શયાજીની (ઇ-ઓક્ટ્ળન) બાડા ટ્ટા આલા ફાફતે ઇ-ઓક્ટ્ળન કયલા ફાફતે વક્ષભ અમધકાયી તયીકે ભે.પ્રાાંત
અમધકાયીશ્રી,લરવાડને મનભણૂક આલાભાાં આલેર છે .
વદયશુ ળોીંગ ભોરના પ્રથભ પ્રમત્ને ઇ-ઓક્ટ્ળન ભાટે નામફ ભામશતી ખાતા ભાયપતે ફશોી પ્રમવમધ્ધ
ધયાલતા દૈમનક ેયોભાાં જાશેયાત આી તા.૧૮/૦૯/૨૦૧૭ના યોજ ઇ -ઓક્ટ્ળનની કામયલાશી શાથ ધયેર જે ભાાં
ગ્રાઉન્ડ ફ્રોય ાટય-એ ની નક્ટ્કી થમેર અવેટ રકભત રૂ.૩ ,૪૬,૧૪,૦૦૦/- યકભ આલેર જે ભાાં ક્ટ્લોમરપાઇડ થમેર ફે
મફડવય ૈકી શ્રી પ્રમલણબાઈ યાભજીબાઈ જોઇવય , લરવાડે મનમત કયેર અવેટ રકભતથી રૂ ।.૩,૫૧,૧૪,૦૦૦/ુયાથી ફીડ કયેર છે .
ફ્રોયની
મલગત

ઇ-ઓક્ટ્ળનની
તાયીખ

ઇ-ઓક્ટ્ળનનો વભમ

ગ્રાઉન્ડફ્રોય
વલગ એ-૧

૧૮-૦૯-૨૦૧૭

૧૨:૦૦ થી ૧:૦૦

ફ્રોયનુાં
ક્ષેત્રપ
(ચો.ભી.)
૩૪૬.૧૪

નક્ટ્કી કયેર
અવેટની રકભત
૩૪૬૧૪૦૦૦/-

શાઇમફડવય દ્લાયા
બયેર બાલની
યકભ
૩૫૧૧૪૦૦૦/-

જે પાઇનર ફીડ જ.ફો.ઠ.નાં-૪૮૪/તા.૨૭-૦૪-૨૦૧૮ થી ભાંજૂય કયલાભાાં આલેર છે . જે અન્લમે વદયશુ
મફડવય શ્રી પ્રમલણબાઈ યાભજીબાઇ જોઇવય દ્લાયા નગયામરકાભાાં વદયશુ ભાંજૂય થમેર ફીડ ભુજફ નીચે જણાવમા
ભુજફ તફક્ટ્કાલાય નગયામરકાભાાં નાણાાં જભા કયાલેર છે .
અ.નાં.
૧

તાયીખ

યકભ રૂમમા

૧૮-૧૦-૨૦૧૭

૨૦,૦૦,૦૦૦/-

૨

૩૧-૦૧-૨૦૧૮

૧૦,૦૦,૦૦૦/-

૩

૨૭-૦૭-૨૦૧૮

૨૦,૦૦,૦૦૦/-

૪

૨૭-૦૭-૨૦૧૮

૧૫,૦૦,૦૦૦/-

૫

૨૭-૦૭-૨૦૧૮

૧૫,૦૦,૦૦૦/-

૬

૦૩-૦૮-૨૦૧૮

૧૫,૦૦,૦૦૦/-

૭

૦૩-૦૮-૨૦૧૮

૨૦,૦૦,૦૦૦/-

૮

૧૦-૦૮-૨૦૧૮

૧૫,૦૦,૦૦૦/-

૯

૨૪-૦૮-૨૦૧૮

૨૫,૦૦,૦૦૦/-

૧૦

૦૩-૧૧-૨૦૧૮

૨૫,૦૦,૦૦૦/-

૧૧

૧૧-૧૨-૨૦૧૮
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ઉયોક્ટ્ત વદયશુ મફડવય દ્લાયા નગયામરકાભાાં તફક્ટ્કલાય નાણાાં જભા

કયાલી એભ ભી કુર

રૂ।.૨,૦૫,૦૦,૦૦૦/- જભા કયાલેર છે .
વદયશુ ળોીંગ ભોરના ચોથા પ્રમત્ને ઇ-ઓક્ટ્ળન ભાટે નામફ ભામશતી ખાતા ભાયપતે ફશોી પ્રમવમધ્ધ
ધયાલતા દૈમનક ેયોભાાં જાશેયાત આી તા.૦૩-૦૫-૨૦૧૮ તેભજ તા.૦૪-૦૫-૨૦૧૮ એભ ફે કદલવે મનમત
વભમે ઇ-ઓક્ટ્ળન યાખલાભા આલેર, જે ભાાં મફડવયશ્રી બયતકુભાય એ.ઓડેદયા,લરવાડ દ્લાયા પામનર ફીડ કયતાાં તે
અાંગેને યીમસ્થમત નીચે ભુજફ છે
ફ્રોયની
મલગત
ગ્રાઉન્ડફ્રોય
વલગ ફી-૧
પ્રથભભાે
વલગ એ-૧
ત્રીજાભાે
વલગ એ-૧

ઇ-ઓક્ટ્ળનની
તાયીખ

ઇ-ઓક્ટ્ળનનો
વભમ

૦૩-૦૫-૨૦૧૮

ફ્રોયનુાં
ક્ષેત્રપ
(ચો.ભી.)
૧૨:૦૦ થી ૨:૦૦ ૩૪૬.૧૪

૩૪૬૧૪૦૦૦/-

શાઇમફડવય દ્લાયા
બયેર બાલની
યકભ
૩૬૬૧૪૦૦૦/-

૦૩-૦૫-૨૦૧૮

૨:૦૦ થી ૪:૦૦

૩૧૫.૨૬

૧૮૯૧૫૬૦૦/-

૧૯૯૧૫૬૦૦/-

૦૪-૦૫-૨૦૧૮

૨:૦૦ થી ૪:૦૦

૩૧૫.૨૬

૧૧૦૩૪૧૦૦/-

૧૨૦૩૪૧૦૦/-

ઉયોકત મફડવયશ્રી બયતબાઈ એ. ઓડેદયા

નક્ટ્કી કયેર
અવેટની રકભત

ભાંજુય કયેર
કાયોફાયી ઠયાલ
નાં/તાયીખ
૧૧૦
૦૬-૦૭-૨૦૧૮
૧૦૨
૦૬-૦૭-૨૦૧૮
૧૦૧
૦૬-૦૭-૨૦૧૮

,લરવાડને ગ્રાઉન્ડ પરોય લીંગ-ફી-૧ , પ્રથભ ભા લીંગ -એ-૧

તેભજ ત્રીજા ભાે લીંગ -એ-૧ પાઇનર ફીડ ઉય ભુજફ ભાંજુય કયલાભાાં આલેર છે . જે અન્લમે વદયશુ મફડવય રાયા
ત્રીજા ભાે લીંગ-એ-૧ ના ભાંજૂય થમેર પામનર ફીડ ભુજફ પ્રથભ તફક્ટ્કાના રૂ।.૪૮

,૧૩,૬૪૦/- (૪૦%) ૈકી

રૂ।.૭,૫૦,૦૦૦/- ુયા તા.૦૩-૦૭-૨૦૧૮ ના યોજ નગયામરકાભાાં જભા કયાલલાભાાં આલેર છે .
વદયશુ ફાફતે ુખ્ત ચચાય કયલાભાાં આલતા લરવાડ નગયામરકાના ળોીંગ ભોર કે જે લરવાડ ળશેયની
ભધ્મભાાં ફનાલલાભાાં આલેર છે . અને વદયશુ ભોર આજકદન વુધી કામયયત થઈ ળકેર નથી. અને શારની કયમસ્થતીને
ધ્માને રેતા વદયશુ ભોરભાાં વલગ-એ અને વલગ-ફી ભી જગ્મા ભોટી શોમ , જે ના કાયણે કોઈ મફડવય ઓક્ટ્ળનભાાં બાગ
રઈ ળકતા નથી. અને લરવાડ નગયામરકા કચેયીએ અલાય-નલાય લરવાડ ળશેયના તેભજ અન્મ ળશેયના લેાયીઓ /
ઇવભો વદયશુ ભોરભાાં જે તે વલગભાાં નાના-નાના મુમનટો ફનાલલાનુાં આમોજન કયલા અાંગેની યજૂ આતો આલેર છે .
જે ફાફતે નગયામરકા દ્લાયા વદયશુ ભોરના ભુ ભાખાભાાં પેયફદરી અાંગે જરૂયી ચચાય મલચાયણા કયતાાં
વભગ્રવબા ઠયાલ નાં-૮૦૯/તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦ થી વદયશુ ભોર જલ્દીથી કામયયત થામ તે ભાટે નગયામરકાના
ેનરના એડલોકેટ ાવેથી વદયશુ ભોરભાાં નાના-નાના મુમનટો તેભજ અગાઉના વભમભાાં ભાંજુય થમેર મફડવો અાંગે
જરૂયી અમબપ્રામ ભાંગાલલાભાાં આલતા એડલોકેટશ્રી ભુકેળ જે .ાાંચાર

,લરવાડના તા.૧૫-૦૪-૨૦૨૧ ના યોજનો

અમબપ્રામ તેભજ એડલોકેટશ્રી મલુર એવ.કાડીમા ,લરવાડના તા.૦૭-૦૪-૨૦૨૧ ના યોજનો આલેર અમબપ્રામ
આજયોજની વભગ્રવબાભાાં લાંચાણે રેલાભાાં આવમો.
ઉયોક્ટ્ત શકીકત અન્લમે આજયોજની વબાભાાં ચચાય-મલચાયણા અાંતે ઠયાલલાભાાં આવમુાં કે
એ-૧ ના મફડવયશ્રી શ્રી પ્રમલણબાઈ યાભજીબાઈ જોઇવય

, ગ્રાઉન્ડફ્રોય

, લરવાડને તેભની ફાકી યશેતી યકભ કદન-૪૫ ભાાં

નગયામરકા કચેયીએ જભા કયાલલા અાંગેની રેમખત જાણ કયતો ત્રવમલશાય કયલા તેભજ ગ્રાઉન્ડફ્રોય વલગ ફી-૧ ,
પ્રથભભાે વલગ એ-૧ અને ત્રીજાભાે વલગ એ-૧ ના મફડવયશ્રી બયતકુભાય એ.ઓડેદયા ,લરવાડ દ્લાયા વદયશુ ભાંજુય
થમેર ફીડ અન્લમે રૂ।.૭ ,૫૦,૦૦૦/- જભા કયાલેર છે . વદયશુ યકભ ખુફજ નમશલત શોમ

, જે થી મફડવયશ્રી

બયતબાઈ એ. ઓડેદયા,લરવાડના ભાંજુય કયલાભાાં આલેર ત્રણેમ લીંગોની ઓક્ટ્ળન વાથે જભા થમેર ડીોઝીટ જપ્ત
કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે . તેભજ આજની વબાભાાં યજૂ થમેર નકળાભાાં જણાવમા ભુજફ ળોીંગ ભોરના ઓક્ટ્ળન
થમેર તેભજ ઓક્ટ્ળન કયલાભાાં આલનાય લીંગોના ભુ ભાખાભાાં આાંતકયક પેયપાય (નાના મુમનટો) ફનાલીને ઓક્ટ્ળન
કયલા અાંગે નાભદાય વયકાયશ્રીભાાં નલેવયથી ફાકી યશેતી લીંગોના ઓક્ટ્ળન ભાટે જરૂયી આગાભી કામયલાશી શાથ ધયલાનુાં
ભાંજુય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
ફ.ભ.ભાંજુય.
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જ.ફો.ઠ.નાં. – ૨૧/તા. ૨૯-૦૬-૨૦૨૧.
કાભ નાં-૨૧
મલમ : તા.૧૯-૦૪-૨૦૨૧ ની કાયોફાયી વમભમતની બરાભણ ભુજફ, ભોયાયજી દેવાઇ ળાકબાજી ભાકેટના નાભે
ઓખાતી ઇભાયત (૧૨૦ આલાવ) જજય કયત શોમ

, જે ફાફતે જરૂયી મનણયમ થલા ફાફત.

દ.ભુ. છામાફેન ટેર
ટે.આ. કકયણબાઈ બાંડાયી
ઠયાલ :કા.વ.ઠ.નાં-૦૮/તા.૧૯-૦૪-૨૦૨૧ ની બરાભણ ભુજફ

, લરવાડ નગયામરકા શદ મલસ્તાયભાાં આલેર

જજય કયત ઇભાયતો ગુજયાત મ્મુમનમવર એક્ટ્ટ-૧૯૬૩ ની કરભ-૧૮૨ (૧)(૨) ની જોગલાઈઓ અનુવાય
જુ ના/મફસ્ભાય/જજય કયત અથલા અન્મ કોઈ કાયણવય ક્ષમતગ્રસ્ત થમેર મભરકતો ફેવી જલા તુટી ડલાના અકસ્ભાતો
ન ફને તે ભાટે નગયામરકા દ્લાયા તા.૧૫-૦૫-૨૦૨૦ ના યોજ દૈમનક ેય

'ગુજયાત વભાચાય" ભાાં જરૂયી જાશેય

નોટીવ આીને વદયશુ મભરકતોના ભામરકો , કફજે દાયો, બોગલટો ધયાલતા વમમક્ટ્તઓને વદયશુ નોટીવ પ્રમવધ્ધ કયેર
છે .
ઉયોક્ટ્ત ફાફતે લરવાડ નગયામરકા શદભાાં ભોયાયજી દેવાઇના ળાકબાજી ભાકેટના નાભે ઓખાતી
ઇભાયત (૧૨૦ આલાવ) આલેર છે . વદયશુ ઇભાયત ગ્રાઉન્ડફ્રોય + ફેભાની આલેરી છે . વદયશુ ઇભાયતભાાં
ગ્રાઉન્ડફ્રોય ઉય આલેર ળોીંગ વેન્ટયભાાં (ફશાયના બાગે) ૬૦ જે ટરી દુકાનો તેભજ અાંદયના બાગે ળાકબાજી
ભાકેટભાાં ય (ફાલન) જે ટરી દુકાનો આલેર છે અને પ્રથભભાે કુર-૬૦ જે ટરા યશેઠાણો અને દાદયના વાભેના બાગે
૦૪ જે ટરા ખૂણા આલેરા છે અને તેભજ ફીજાભાે કુર-૬૦ જે ટરા યશેઠાણો અને દાદયના વાભેના બાગે ૦૪
જે ટરા ખૂણા આલેરા છે .
વદયશુ ઇભાયત જૂ ની/મફસ્ભાય/જજય કયત શોમ

, વદયશુ આલાવના યશીળો / ભામરકો / કફજે દાયશ્રીઓને

નગયામરકા દ્લાયા અલાય-નલાય જજય કયત મભરકતનો બાગ ઉતાયી દેલા/યીેયીંગ કયલા/ઇભાયતને બમભુક્ટ્ત કયલા અાંગે
નોટીવો આલાભાાં આલેર છે . નગયામરકા દ્લાયા વદયશુ ઇભાયતની સ્રકચય સ્ટેફીરીટીની ચકાવણી કયલા ભાટે
લરવાડના સ્થામનક યજીસ્ટડય સ્રકચય કન્સ્રટન્ટશ્રી અાંકકત ઠક્ટ્કય ાવેથી તા.૧૬-૦૬-૨૦૨૦ ના યીોટય ભેલેર છે .
વદયશુ યીોટયભાાં જણાવમા અનુવાય

"From the results of the non-destructive test (rebound

hammer and ultrasonic concrete test) if would strictly advisable that the existng
above said building is to be demolished and to do the new construction with new
foundation, columns, and other RCC elements pertaining to present is codes
method. at any time during monsoon there may be fall of parts of RCC elements" ઉક્ટ્ત
યીોટય ભુજફ વદયશુ ઇભાયત યશેલા મોગ્મ જણાતી નથી અને વદયશુ ઇભાયત જાશેયમશતભાાં જભીનદોસ્ત કયલાની
જરૂયી જણામ છે . તેભ સ્ષ્ટ જણાલેર છે .
મલળેભાાં તા.૧૧-૧૨-૨૦૨૦ ના યોજ વાાંજના વભમે કભોવભી લયવાદ ડલાથી વદયશુ ઇભાયતની
લખાયીમા શોરની વાભેના બાગે આલેર પ્રથભભાની ેયાેટ લોર આકમસ્ભક યીતે તુટી ડેર શતી. જે ને લરવાડ
નગયામરકા દ્લાયા તા.૧૨-૧૨-૨૦૨૦ ના યોજ વદયશુ ેયાેટ લોર તોડી તેની જગ્માએ એલ્મુભીનીમભ વેક્ટ્ળનની
ચેનર પીટીંગ કયલાભાાં આલેર છે .
મલળેભાાં નગયામરકાની ટીભ દ્લાયા તા.૧૨-૧૨-૨૦૨૦ ના યોજ વલે કયતાાં વદયશુ ઇભાયતના યશીળોની
મલગત નીચે ભુજફ છે . તેભજ વદયશુ ઇભાયતના પ્રથભ અને ફીજાભાે ૧૯ જે ટરા યશેણાાંક શેતુવયના ભકાનોભાાં
ગોડાઉન, વીલણકાભ,મલગેયે લામણજમ શેતુવય લયાળ કયતાાં જણામ આલેર છે .
ગ્રાઉન્ડફ્રોય
દુકાનો (ફશાયના બાગે)
દુકાનો (અાંદયના બાગે)
ફાંધ ઘયની વાંખ્મા
બાડુઆતના ઘયની વાંખ્મા
લેચાણથી આેર ઘય
ભુ ભામરકના ઘય

૬૦
૫૨
-

પ્રથભભા

ફીજાભા
૨૬
૧૧
૧૫
૦૮

૨૫
૧૦
૨૨
૦૩
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કુર...
લધુભાાં

૬૦

૬૦

, નીચે જણાલેર ભુદ્દાઓને ધ્માનભાાં યાખી જરૂયી આગની કામયલાશી કયલી.

(૧) વદયશુ મફલ્ડીંગભાાં નગયામરકા દ્લાયા પાલણી કયલાભાાં આલેર આલાવો અને દુકાનોભાાં બાડુઆતોને નલા
મફલ્ડીંગભાાં તેટરીજ જગ્મા પાલલા ફાફતે બાડાલવુરાત ળાખાના અમધકાયી તેભજ તેભની ટીભ દ્લાયા સ્થ
ય વલે કયી જે તે વભમે પાલલાભાાં આલેર આલાવો

, દુકાનોની ળયતો/કયાય તેભજ શાર સ્થ યના

કફજે દાયો/ ભુ ભામરકો વાથે ચચાય મલચાયણા કયી મલગતો ભેલી કફજાની કામદેવયતા

, મલગેયે ફાફતોની

ડીભોરેળન શેરા વધન ચકાવણી કયી રેલાની યશેળે. અને નલા મફલ્ડીંગભાાં પાલણી કયલા ફાફતે મલગતલાય
યીોટય કાયોફાયી વમભમતભાાં મનણયમ અથે યજુ કયલાનો યશેળે.
(૨) નલુાં મફલ્ડીંગ ફનાલલા ભાટે કન્સ્રટન્ટશ્રીની મનભણૂાંક કયલી.
(૩) સ્રકચયર ઇજનેયશ્રીના યીોટય જોતાાં વદયશુ મફલ્ડીંગ જજય કયત અને જોખભી શોમ અને યીેયીંગ
કયલા ાત્ર
અને યશેણાાંક/વમલવામ ધોયણે ઉમોગભાાં રેલામ તેભ નથી જે થી વદય ઇભાયતને જભીન દોસ્ત કયલાની થામ છે . જે થી
વદય જજય કયત મફલ્ડીંગ કફજે દાયોએ ખારી કયલાની યશેળે અન્મથા જો તેભ કયલાભાાં ન આલે તો અને કોઈ દુઘયટના
ફને જાનભાર ને નુકળાન થામ તો તેની જલાફદાયી કફજે દાયની યશેળે
(૪) વદયશુ મફલ્ડીંગભાાં શારના કામદેવયના કફજે દાયો , બાડુઆતો ાવે ફાાંધકાભ એયીમાની , ફાાંધકાભની રકભત
લવુર કયીને તેટરાજ એયીમાનુાં આલાવ / દુકાન પાલલાભાાં આલળે.
ઉયોક્ટ્ત મલગતે વદયશુ કાભે આગાભી કામયલાશી શાથ ધયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય..

27 | P a g e

જ.ફો.ઠ.નાં. – ૨૨/તા. ૨૯-૦૬-૨૦૨૧.
કાભ નાં-૨૨
વિષય : અધ્યક્ષ સ્થાનેથી રજૂ થતાાં બીજા અન્ય િધારાના કામો.
ઠરાિ :– અધ્યક્ષ સ્થાનેથી કોઈ કામ રજૂ થયે નથી.

વબાનુાં કાભકાજ ુણય થતાાં પ્રભુખશ્રીએ વૌનો આબાય વમક્ટ્ત કયી જણાવમુ કે

, શલે વબાનુાં કાભકાજ ુણય

થામ છે , આણે વૌ "જન ગણ ભન" યાષ્ટ્રગીત થી વબાનુાં કાભકાજ ુણય કયીએ.....
"જન ગણ ભન" યાષ્ટ્રગીત થી વબા ુણય થઈ...

નગયામરકા કચેયી
લરવાડ.
તા. ૧૫-૦૭-૨૦૨૧.

(કકન્નયીફેન અમભબાઈ ટેર)
પ્રભુખ
લરવાડ નગયામરકા
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