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તા.૩૦ /૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ સવારે ૧૧:૩૦ કલાકે મળેલ સામાન્ય સભાની કાયય નોંધ.
સભામાાં હાજર રહેલા સભયશ્રીઓ..........
અ.નં.

સભ્યશ્રીઓના નામ

હોદ્દો

૧.

પંકજ ઠાકોરભાઇ આહહર

પ્રમુખ

૨.

ઉર્મિ આશીષકુ માર દે સાઇ

ઉપપ્રમુખ

૩.

ર્નર્મષાબેન ગીહરશકુ માર ટં ડેલ

સભ્ય

૪.

વષાા બેન અર્મતકુ માર પાનવાલા

સભ્ય

૫.

રાજેશભાઇ દશરથભાઈ રાઠોડ

સભ્ય

૬.

ઉજેશકુ માર ઇશ્વરભાઇ પટે લ

સભ્ય

૭.

છાયાબેન ઉમેશભાઇ પટે લ

સભ્ય

૮.

ઉવાશી રાજેશભાઇ પટે લ

સભ્ય

૯.

ુ ાઈ પટે લ
રાજેશ મંગભ

સભ્ય

૧૦.

હહતેશ સુરેશભાઇ રાણા

સભ્ય

૧૧.

પટે લ હદવ્યા કલ્પેશભાઈ

સભ્ય

૧૨.

વાડીવાલા મહેન્દ્રભાઇ ભગુભાઈ

સભ્ય

૧૩.

ગગરીશભાઇ ભગવાનજીભાઇ દે સાઇ

સભ્ય

૧૪.

ઠાકોર કમળાબેન અવધેશકુ મારર્સિંગ

સભ્ય

૧૫.

ચેતનાબેન રાકેશભાઇ રાજાણે

સભ્ય

૧૬.

ર્વજય સહદે વભાઈ પટે લ

સભ્ય

૧૭.

સંજય દશરથરાવ ચૌહાણ

સભ્ય

૧૮.

પટે લ મર્નષા ર્વજય

સભ્ય

૧૯.

ભંડારી હકરણભાઈ પરભુભાઈ

સભ્ય

૨૦.

પ્રર્વણભાઇ પરસોત્તમભાઈ ભાનુશાલી

સભ્ય

૨૧.

ભારતીબેન મનોજભાઇ પટે લ

સભ્ય

૨૨.

સોનલ તેજસભાઇ સોલંકી

સભ્ય

૨૩.

યશેષ જયસુખભાઈ માળી

સભ્ય

૨૪.

સબીના સાજીદ શેખ

સભ્ય

૨૫.

રમેશભાઇ મંગળદાસ પટે લ

સભ્ય

૨૬.

જેષ્ટટકા દશાન પટે લ

સભ્ય

૨૭.

ધમેશભાઈ અરર્વિંદભાઈ પટે લ

સભ્ય

૨૮.

ઋર્ષકાકુ મારી ર્પ્રયંકકુ માર આહહર

સભ્ય

૨૯.

ડો.પુટપાબેન રામજોર ઓઝા

સભ્ય

૩૦.

ર્નતેશભાઈ મહાદે વભાઈ વશી

સભ્ય

૩૧.

સોનલબેન હકશોરભાઇ પટે લ

સભ્ય

૩૨.

હકન્નરીબેન અમીષભાઇ પટે લ

સભ્ય
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૩3.

ધમેશભાઈ અરૂણભાઇ પટે લ

સભ્ય

૩૪.

પ્રર્વણભાઇ સોમાભાઇ પટે લ

સભ્ય

૩૫.

હેતલકુ મારી જયેશભાઇ પટે લ

સભ્ય

૩૬.

પ્રર્વણાબેન સુર્નલભાઈ પટે લ

સભ્ય

૩૭.

ુ ગુલશેરખાન પઠાણ
મહેબબ

સભ્ય

૩૮.

રર્વન્દ્રભાઈ રામચંરભાઈ મહાકાલ

સભ્ય

સભાની શરૂઆત વંદેમાતરમથી કરવામાં આવી.
ુ શ્રીએ જણાવ્ય ુ કે, આજની આ સભામાં ઉપસ્થથત સૌ મારા સાથી સભ્યશ્રીઓ,તેમજ ચીફ
પ્રમખ
ઓહફસર શ્રી વસાવા સાહેબ, અર્ધકારીશ્રી, કમાચારીશ્રીઓ, પત્રકારો ર્મત્રો, નગરજનોને સૌને આવકારં ુ છં.
વલસાડ નગરપાગલકાના માજી સભ્યશ્રી હહતેશભાઈ પાનવાલા તેમજ નગરપાગલકાના ર્નવ ૃત્ત
ુ વંતભાઈ ભંડારીન ંુ દુ:ખદ અવસાન થયેલ છે .તેમજ નામીઅનામી થવગા થત તમામની આ
કમાચારી ગણ
તબક્કે નોંધ લઈ તેઓશ્રીની આત્માને શાંર્ત મળે તે માટે શ્રદ્ાંજલી આપી. અને સૌએ ૨ મીનીટન ંુ મૌન
પાડય.ુ
ુ શ્રીએ જણાવ્ય ુ કે, સૌને મારા નમથકાર.
પ્રમખ
સૌ સાથી સભ્યો એજન્દ્ડાના કામોમાં સહભાગી થઈ ર્વકાસના કામો હાથ ધરીએ.
ુ ત
સૌ પ્રથમ વલસાડ નગરપાગલકાએ ર્વકાસના ર્વર્વધ કામોના ખાતમહ
ૂ ા કરી કામો કાયારત કરે લ છે .
જેનાથી શહેરીજનોને ર્વર્વધ સર્ુ વધાઓ પ્રાપ્ત થશે. સૌના સાથ અને સહકારથી નવા ર્વકાસના કામો હાથ
પર લઈ નવા આયોજનો સાથે શહેરને ઉત્તમ સેવાઓ પ્રાપ્ત થાય તે હદશામાં આગળ વધીએ.વલસાડ
શહેરને નવા ર્વકાસના પથ ઉપર આગળ વધારીએ.
સભ્યશ્રી ઉર્મિબેન દે સાઇ : સને-૨૦૧૩ થી સને-૨૦૧૮ ના ર્વકાસના કામોની પ્રેઝનટેશન સેર્મનારમાં
કરવામાં આવ્ય.ંુ જેમાં મ્યર્ુ નર્સપલ હૉસ્થપટલ, થપોર્ટા સ કોમ્પલેક્ષ, મોરારજી દે સાઇ મ્યગુ ઝયમ, ઓહડટોહરયમ,
નવા સેવાસદન , કલ્યાણબાગ, ફાયર થટેશન, આવાસ યોજના, મ્યર્ુ નર્સપલ થકુ લ, એલઇડી લાઇટ, ઇ-નગર
ર્વગે રે સર્ુ વધાઓમાં સૌનો સાથ મળી ર્વકાસના કામોની ગાથા રજુ કરી. જેને સાવા પ્રર્તસાદ મળ્યો હતો.
માહહતગાર કયાા .
સભ્યશ્રી ર્નતેશભાઈ વશી : ગોવા સેર્મનારમાં નગરપાગલકાના સભ્યશ્રીઓએ પ્રર્તર્નર્ધત્વ કયું.ુ તેનાથી
માહહતગાર કયાા .
ુ શ્રી : એજન્દ્ડાના કામો ઉપર આવીએ. શાંર્ત જાળવીએ.
પ્રમખ
સભ્યશ્રી ઉર્મિબેન દે સાઇ: કામ નં: ૧ એજન્દ્ડાના કામો ઉપર આવીએ. કામ રજુ કયું.ુ

3
જ.બો.ઠ.નં.-૬૫૪/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
કામ નં:- ૧ : ર્વષય:- તા:- ૨૯/૦૧/૨૦૧૯ તથા તા:- ૦૭/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ મળે લ સમગ્ર સભાની
કાયાનોંધ વંચાયેલી ગણી કન્દ્ફમા કરવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ે
ટે.આ : શ્રી ર્નર્મષાબેન જી.ટં ડલ
સભ્યશ્રી ઉજેશભાઈ પટેલ : GEB ના ટ્રાન્દ્સફોમાર અંગે પ્લાન લે-આઉટમાં ચોક્કસ જગ્યા બતાવવી
ુ ન
જોઈએ. C.C. વેળાએ ધ્યાનમાં લે તો થથાર્નક રહેવાસીને પ્રશ્ન ન રહે. જે માટે કાયાવાહી થાય.એવ ંુ સચ
કયું.ુ
ર્સથટમ દાખલ કરવી જરૂરી છે .
સભ્યશ્રી રમેશભાઇ પટેલ : દરે ક ર્વથતારમાં પાણીની લાઈનો નાંખવા કરતાં ઝોન પાડવા , વાલ્વ
ુ વા , જેથી પ ૂરતા પ્રેસરથી પાણી મળે . એવ ંુ સચ
ુ ન કયું.ુ
મક
ુ (ઝાહકર) ગલ
ુ શેર ખાન પઠાણ, સોનલબેન પટેલ,
સભ્યશ્રી રાજુભાઈ પટેલ (મરચા) , મહેબબ
ઉવાશીબેન પટેલ, વાંધો નોંધાવ્યો.
ઠરાવ:
ગત સામાન્દ્ય સભા તા:- ૨૯/૦૧/૨૦૧૯ તથા તા:- ૦૭/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ મળે લ સમગ્ર સભાની
કાયાનોંધ દરે ક સભ્યશ્રીઓને પાઠવવામાં આવેલ છે . જે વંચાયેલ ગણી સભ્યશ્રીઓના આવેલ વાંધાઓની
નોંધ લઈ બહુમતીએ મંજૂર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
બ.મ.મંજુર...
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૫૫/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
કામ નં:- ૨ : ર્વષય:-

ુ બ, જળસંચય યોજના જાણ જાગૃર્ત
કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ

ુ ના મજ
ુ બ જુદી-જુદી જગ્યાએ બેનરોની કામગીરી હેપ્પી ઝેરોક્ષ, વલસાડ
અગભયાન અંગે સરકારશ્રીના સચ
પાસે કરાવેલ. જેન ંુ આવેલ બીલ રૂ।- ૪૧,૫૨૦।- મંજુર કરવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ટે.આ. : શ્રી સોનલબેન સોલંકી (જૈન)
ઠરાવ:
ુ બ, જળસંચય યોજના જાણ જાગૃર્ત અગભયાન અંગે સરકારશ્રીના
કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
ુ ના મજ
ુ બ જુદી-જુદી જગ્યાએ બેનરોની કામગીરી હેપ્પી ઝેરોક્ષ, વલસાડ પાસે કરાવેલ. જેન ંુ આવેલ
સચ
બીલ રૂ।- ૪૧,૫૨૦।– અંકે રૂર્પયા એકતાલીસ હજાર પાંચસો વીસ પ ૂરા/- મંજુર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૫૬/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
કામ નં:- ૩ : ર્વષય:-

ુ બ, ભાડા વસલ
ુ ાત શાખા તથા
કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ

ુ ર સેટ નંગ-૨ , ખરીદી કરવા અંગે જરૂરી ર્નણાય થવા બાબત..
આર.ટી.આઈ. શાખા માટે કોમ્પ્યટ
દ.મ.ુ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ટે.આ. : શ્રી હકરણભાઈ ભંડારી
ઠરાવ:
ુ બ, ભાડા વસલ
ુ ાત શાખા તથા આર.ટી.આઈ. શાખા માટે
કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
ુ ર સેટ નંગ-૨ , ખરીદી કરવાન ંુ મંજુર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
કોમ્પ્યટ
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૫૭/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
કામ નં:- ૪:

ર્વષય:-

ુ બ, થવચ્છતા સવેક્ષણ-૨૦૧૯, અન્દ્વયે
કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ

ુ ર
CRD WASTE માટે પતરાનો શેડ બનાવવાની જરૂહરયાત જણાતા પાઇપ તથા પતરાંની ખરીદી પોપ્યલ
થટીલ એન્દ્ડ

ુ - છીપવાડ કૈ લાસ રોડ, વલસાડ પાસેથી
ટયબ

ખરીદી કરે લ

છે . જેન ંુ આવેલ બીલ

રૂ।- ૪૩,૩૧૮।- મંજુર કરવા બાબત...
દ.મ.ુ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ે
ટે.આ. : શ્રી ર્નર્મષાબેન જી. ટં ડલ
ઠરાવ:
ુ બ, થવચ્છતા સવેક્ષણ-૨૦૧૯, અન્દ્વયે CRD WASTE માટે
કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
ુ ર થટીલ એન્દ્ડ
પતરાનો શેડ બનાવવાની જરૂહરયાત જણાતા પાઇપ તથા પતરાંની ખરીદી પોપ્યલ
છીપવાડ કૈ લાસ રોડ, વલસાડ પાસેથી

ખરીદી કરે લ

ુ ટયબ

છે . જેન ંુ આવેલ બીલ રૂ।- ૪૩,૩૧૮।– અંકે

રૂર્પયા તેતાલીસ હજાર ત્રણસો અઢાર પ ૂરા/- મંજુર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૫૮/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ બ
કામ નં:- ૫: ર્વષય:- કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ તથા હો.ક.ઠ.નં.-૧૨/તા:- ૧૦/૧૨/૨૦૧૮ ની ભલામણ મજ
હોસ્થપટલમાં નવા બે કોમ્પ્યટુ ર સેટ ખરીદવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ુ ાલી
ટે.આ. : શ્રી પ્રવીણભાઈ પી.ભાનશ
ઠરાવ:
ુ બ હોસ્થપટલમાં નવા બે
કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ તથા હો.ક.ઠ.નં.-૧૨/તા:- ૧૦/૧૨/૨૦૧૮ ની ભલામણ મજ
ુ ર સેટ ખરીદવાન ંુ મંજુર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
કોમ્પ્યટ
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૫૯/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
કામ નં:- ૬: ર્વષય:- કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯

ની

ભલામણ

ુ બ,
મજ

વલસાડ નગરપાગલકા દ્વારા

તા:- ૨૧/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ ર્વશ્વ યોગાહદનની ઉજવણી અંતગા ત જરૂરી આમંત્રણ કાડા , બેનરો ર્વગે રે
કામગીરીન ંુ બીલ રૂ।- ૩૮,૧૦૦।- મંજુર કરવા બાબત..
દ.મુ. : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ

ટે.આ. : શ્રી સોનલબેન સોલંકી (જૈન)
ઠરાવ:
ુ બ, વલસાડ નગરપાગલકા દ્વારા તા:- ૨૧/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ
કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
ર્વશ્વ યોગાહદનની ઉજવણી અંતગા ત જરૂરી આમંત્રણ કાડા , બેનરો ર્વગે રે કામગીરીન ંુ બીલ રૂ/- ૩૮,૧૦૦/અંકે રૂર્પયા આડત્રીસ હજાર સો પ ૂરા/- મંજુર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૬૦/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ બ, ના.સરકારશ્રીની મનોરં જન કર ગ્રાન્દ્ટ
કામ નં:- ૭: ર્વષય:- કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
હેઠળ દ્વારા ગ.ુ મ્ય.ુ ફાઈ.બોડા , ગાંધીનગરના
તા:- ૩૦/૦૩/૨૦૧૯.

(૨)

હુકમ

નં.(૧) મફબ /મનો.કર /ગ્રાન્દ્ટ /૨૦૧૮-૧૯/વશી/૫૧૧૭/

મફબ /મનો.કર / SCSP ગ્રાન્દ્ટ

/ ૨૦૧૮-૧૯

/

વશી / ૫૩૬૧ / તા:-

૩૦/૦૩/૨૦૧૯ થી રૂ/- ૧૭,૨૬,૩૩૦/- ગ્રાન્દ્ટ વ.ન.પા. ને ફાળવવામાં આવેલ છે . સદરહુ ઉપરોક્ત ફાળવેલ
ગ્રાન્દ્ટમાંથી જુદા-જુદા પ્રકારના ર્વકાસલક્ષી કામો કરવા અંગે જરૂરી ર્નણાય થવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ટે.આ. : શ્રી હકરણભાઈ પી.ભંડારી.
ઠરાવ:
ુ બ, ના.સરકારશ્રીની મનોરં જન કર ગ્રાન્દ્ટ હેઠળ દ્વારા
કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
ગ.ુ મ્ય.ુ ફાઈ.બોડા ,

ગાંધીનગરના

તા:- ૩૦/૦૩/૨૦૧૯.

હુકમ

નં.(૧) મફબ /મનો.કર / ગ્રાન્દ્ટ /૨૦૧૮-૧૯/વશી/૫૧૧૭/

(૨) મફબ / મનો.કર / SCSP ગ્રા ન્દ્ટ / ૨૦૧૮-૧૯ / વશી / ૫૩૬૧ /

તા:- ૩૦/૦૩/૨૦૧૯ થી રૂ/- ૧૭,૨૬,૩૩૦/- ગ્રાન્દ્ટ વ.ન.પા. ને ફાળવવામાં આવેલ છે . સદરહુ ઉપરોક્ત
ુ ાર
ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટમાંથી જુદા-જુદા પ્રકારના ર્વકાસલક્ષી કામો કરવા અંગે આયોજન હાથ ધરવા ર્નયમોનસ
આગામી કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજુર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....

10
જ.બો.ઠ.નં.-૬૬૧/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ બ, ના.સરકારશ્રીની વ્યવસાયવેરા ગ્રાન્દ્ટ
કામ નં:- ૮: ર્વષય:- કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
હેઠળ દ્વારા ગ.ુ મ્ય.ુ ફાઈ.બોડા , ગાંધીનગરના હુકમ ક્રમાંક નં.મફબ/વ્ય.વેરા/ (૫૦%) ન.પા./૨૦૧૮-૧૯ /૪૪૩૬
તા:- ૨૮/૦૩/૨૦૧૯ થી રૂ/- ૫૦૦૪૩૮૩/- ગ્રાન્દ્ટ વ.ન.પા.ને ફાળવવામાં આવેલ છે . સદરહુ ઉપરોક્ત
ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ માંથી જુદા-જુદા પ્રકારના ર્વકાસલક્ષી કામો કરવા અંગે જરૂરી ર્નણાય થવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ટે.આ. : શ્રી સોનલબેન સોલંકી (જૈન)
ઠરાવ:
ુ બ, ના.સરકારશ્રીની વ્યવસાયવેરા ગ્રાન્દ્ટ હેઠળ દ્વારા
કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
ગ.ુ મ્ય.ુ ફાઈ.બોડા , ગાંધીનગરના

હુકમ

ક્રમાંક

નં.મફબ /વ્ય.વેરા/ (૫૦%) ન.પા./૨૦૧૮-૧૯ /૪૪૩૬

તા:- ૨૮/૦૩/૨૦૧૯ થી રૂ/- ૫૦૦૪૩૮૩/- ગ્રાન્દ્ટ વ.ન.પા.ને ફાળવવામાં આવેલ છે . સદરહુ ઉપરોક્ત
ુ ાર
ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ માંથી જુદા-જુદા પ્રકારના ર્વકાસલક્ષી કામો કરવા અંગે આયોજન હાથ ધરવા ર્નયમોનસ
આગામી કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજુર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૬૨/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ બ, વલસાડ નગરપાગલકાનો સને ૨૦૧૮કામ નં:- ૯: ર્વષય:- કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
ુ ીનો બાર-માર્સક હહસાબ મંજુર કરવા અંગે જરૂરી
૨૦૧૯ નો તા:- ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા:- ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સધ
ર્નણાય થવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ટે.આ. : શ્રી રાજેશભાઇ રાઠોડ
ઠરાવ:
કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯

ની

ભલામણ

ુ બ,
મજ

વલસાડ નગરપાગલકાનો સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ નો

ુ ીનો બાર-માર્સક હહસાબ મંજુર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે
તા:- ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા:- ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સધ
છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૬૩/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ બ, નગરપાગલકાના ભાડા વસલ
ુ ાત
કામ નં:- ૧૦: ર્વષય:- કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
શાખામાં ફરજ બજાવતાં શ્રી જયેશભાઇ એન.પટેલન ંુ તબીબી સારવારના કુ લ ખચા રૂ/- ૨,૫૪,૬૭૮/- મંજુર
કરવા અંગે જરૂરી ર્નણાય થવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ુ ાલી
ટે.આ. : શ્રી પ્રવીણભાઈ પી.ભાનશ
ઠરાવ:
ુ બ, નગરપાગલકાના ભાડા વસલ
ુ ાત શાખામાં ફરજ બજાવતાં શ્રી
કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
ુ ારની આગામી
જયેશભાઇ એન.પટેલન ંુ તબીબી સારવારના કુ લ ખચા રૂ/- ૨,૫૪,૬૭૮/- અંગે ર્નયમોનસ
કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજુર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૬૪/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ બ, નગરપાગલકાના ડ્રેનેજ શાખામાં ટ્રેસર
કામ નં:- ૧૧: ર્વષય:- કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
તરીકે

ફરજ

બજાવતાં

કમાચારીશ્રી અરૂણભાઇ એમ.ર્મસ્ત્રીન ંુ તબીબી સારવારના કુ લ ખચા

રૂ/- ૪,૯૦,૦૭૪/- મંજુર કરવા અંગે જરૂરી ર્નણાય થવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ટે.આ. : શ્રી ભારતીબેન એમ. પટેલ
ઠરાવ:
ુ બ, નગરપાગલકાના ડ્રેનેજ શાખામાં ટ્રેસર તરીકે ફરજ બજાવતાં
કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
ુ ારની
કમાચારી શ્રી અરૂણભાઇ એમ.ર્મસ્ત્રીન ંુ તબીબી સારવારના કુ લ ખચા રૂ/- ૪,૯૦,૦૭૪/- અંગે ર્નયમોનસ
આગામી કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજુર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૬૫/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ બ, થવચ્છતા સવેક્ષણ – ૨૦૧૯ અન્દ્વયે
કામ નં:- ૧૨: ર્વષય:- કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
ડથટબીન ૬૦ હકલોની કેપેસીટી વાળા નંગ-૨૦૦, વલસાડના થથાર્નક વસંત હાડા વેર એન્દ્ડ જનરલ થટોસા,
આઝાદ ચોક, વલસાડ પાસે ખરીદી કરે લ. જે અંગે ન ંુ આવેલ બીલ રૂ/- ૯૮,૦૦૦/- મંજુર કરવા અંગે જરૂરી
ર્નણાય થવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ટે.આ. : શ્રી છાયાબેન ય.ુ પટેલ
ઠરાવ:
ુ બ, થવચ્છતા સવેક્ષણ – ૨૦૧૯ અન્દ્વયે ડથટબીન ૬૦ હકલોની
કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
કેપેસીટી વાળા નંગ-૨૦૦, વલસાડના થથાર્નક વસંત હાડા વેર એન્દ્ડ જનરલ થટોસા, આઝાદ ચોક, વલસાડ
પાસે ખરીદી કરે લ. જે અંગે ન ંુ આવેલ બીલ રૂ/- ૯૮,૦૦૦/- અંકે રૂર્પયા અઠ્ઠાણ ંુ હજાર પ ૂરા/- મંજુર કરવાન ંુ
ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૬૬/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ બ, નગરપાગલકા સંચાગલત મ્યર્ુ નર્સપલ
કામ નં:- ૧૩: ર્વષય:- કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
હોસ્થપટલના

કમાચારી

શ્રી ભાવેશ એલ.જોષી. ફામાાસીથટન ંુ તબીબી સારવારનો કુ લ ખચા

રૂ/- ૧,૯૪,૯૯૨/- મંજુર કરવા અંગે જરૂરી ર્નણાય થવા બાબત..
દ.મ.ુ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ટે.આ. : શ્રી જેષ્ટટકાબેન ડી.પટેલ.
ઠરાવ:
ુ બ, નગરપાગલકા સંચાગલત મ્યર્ુ નર્સપલ હોસ્થપટલના કમાચારી
કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
ુ ારની
શ્રી ભાવેશ એલ.જોષી. ફામાા સીથટન ંુ તબીબી સારવારનો કુ લ ખચા રૂ/- ૧,૯૪,૯૯૨/- અંગે ર્નયમોનસ
આગામી કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજુર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૬૭/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ બ, નગરપાગલકા સંચાગલત થપોટા સ
કામ નં:- ૧૪: ર્વષય:- કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
કોમ્પલેક્ષમાં ક્લાકા તરીકે ફરજ બજાવતાં કમાચારી શ્રી હહરે નભાઇ બી.દે સાઇન ંુ તબીબી સારવારના કુ લ ખચા
રૂ/- ૫૨,૯૨૪/- મંજુર કરવા અંગે જરૂરી ર્નણાય થવા બાબત...
દ.મ.ુ : શ્રી ઉર્મિબેન એ.દે સાઇ
ટે.આ. : શ્રી વષાા બેન એ. પાનવાલા
ઠરાવ:
ુ બ, નગરપાગલકા સંચાગલત થપોટા સ કોમ્પલેક્ષમાં ક્લાકા તરીકે
કા.સ.તા:- ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
ફરજ બજાવતાં કમાચારી શ્રી હહરે નભાઇ બી.દે સાઇન ંુ તબીબી સારવારના કુ લ ખચા રૂ/- ૫૨,૯૨૪/- અંગે
ુ ારની આગામી કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજુર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
ર્નયમોનસ
સ.મ.મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૬૮/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) મજ
ુ બના કામ માટે
કામ નં:- ૧૫ : ર્વષય:- ગજ
સભ્યશ્રી ઉવાશીબેન રાજેશભાઇ પટેલની આવેલ દરખાથત બાબતે... ( તા:- ૦૮/૦૪/૨૦૧૯ આવાસ)
દ.મ.ુ : શ્રી ઉવાશીબેન આર.પટેલ
ટે.આ. : શ્રી સોનલબેન કે.પટેલ
સભ્યશ્રી ઉવાશીબેન આર.પટેલ : IHSDP યોજના હેઠળ માંગેલ માહહતી રજુ કરવા જણાવ્ય.ુ
ઈજનેરશ્રી હહતેશભાઈ પટેલ : ચાર વાર ટેન્દ્ડરીંગ કય.ું ુ છે લ્લે ર્સિંગલ ટેન્દ્ડર આવ્ય.ંુ એને જ કેમ કામ
ુ આશ્રયથી
આપ્ય.ંુ એક કોંટ્રાક્ટર પાસે કામ કરાવ્ય.ંુ આવાસના કામો સમય મયાા દામાં પ ૂણા થાય. એવા શભ
જેમાં સફળતા મળી. અને રાજ્યને પ્રથમ ઇનામ મળ્ય.ંુ આવાસ માટે જમીન ન હતી પરં ત ુ થથાર્નક લોકોને
સમજાવટ અને મે.કલેક્ટર સાહેબ પાસેથી જમીન મેળવી હયાત મકાનો દુર કરી તેની જગ્યાએ સવે કરે લ,
મંજુર કરે લ સારી ક્વોલીટીના ૭૦ આવાસો બનાવ્યાં. જેના માટે ર્વથતારના થથાર્નક સભ્યશ્રી ગગરીશભાઇ
દે સાઇના સહકારથી થથાર્નક લોકોનો ર્વશ્વાસ સંપાદન કરી કાયાવાહી કરી. જેથી સદર આવાસોન ંુ ચેકીંગ
હદલ્હી ખાતેથી આવતા પ્રથમ પ્રયત્ને સફળતા મળી. જેનાથી નવા આવાસો માટેની મંજુરી મળી.
સભ્યશ્રી ઉવાશીબેન આર.પટેલ : બીપીએલ/એપીએલ ચાર્જિસ જણાવો.
ઈજનેરશ્રી હહતેશભાઈ પટેલ : બીપીએલ માટે ૪૫ હજાર રૂર્પયા અને એપીએલ માટે ૯૫ હજાર અંગે
માહહતગાર કયાા .
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૬૯/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) મજ
ુ બના કામ માટે
કામ નં:- ૧૬ : ર્વષય:- ગજ
સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ આઈ. પટેલની આવેલ દરખાથત બાબતે... ( તા:- ૨૬/૦૪/૨૦૧૯ કલમ-૫૫ બીજી
સર્મર્તઓ )
દ.મ.ુ : શ્રી ઉજેશભાઇ આઈ.પટેલ
ટે.આ. : શ્રી રર્વન્દ્ર આર.મહાકાલ
ચચાા થઈ શકેલ નથી, આગામી સામાન્દ્ય સભામાં રજુ કરીએ.
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૭૦/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) મજ
ુ બના કામ માટે
કામ નં:- ૧૭ : ર્વષય:- ગજ
ુ
સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ આઈ. પટેલની આવેલ દરખાથત બાબતે... ( તા:- ૦૩/૦૭/૨૦૧૯ શૌચાલય પે એન્દ્ડ યઝ
)
દ.મ.ુ : શ્રી ઉજેશભાઇ આઈ.પટેલ
ટે.આ. : શ્રી યશેષભાઈ જે.માલી
ચચાા થઈ શકેલ નથી, આગામી સામાન્દ્ય સભામાં રજુ કરીએ.
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૭૧/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) મજ
ુ બના કામ માટે
કામ નં:- ૧૮ : ર્વષય:- ગજ
ુ (ઝાહકર) ગલ
ુ શેર ખાન પઠાણની આવેલ દરખાથત બાબતે... ( તા:- ૧૫/૦૭/૨૦૧૯ ગજ
ુ રાત
સભ્યશ્રી મહેબબ
ુ બોડા વપરાશ ફી વસલ
ુ ાત )
ર્વદ્યત
ુ (ઝાહકર) ગલ
ુ શેર ખાન પઠાણ
દ.મ.ુ : શ્રી મહેબબ
ટે.આ. : શ્રી ઉજેશભાઇ આઈ. પટેલ ર્વગે રે
ચચાા થઈ શકેલ નથી, આગામી સામાન્દ્ય સભામાં રજુ કરીએ.
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૭૨/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) મજ
ુ બના કામ માટે
કામ નં:- ૧૯ : ર્વષય:- ગજ
સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ આઈ. પટેલની આવેલ દરખાથત બાબતે... ( તા:- ૧૫/૦૭/૨૦૧૯ “ માગા નામકરણ “ )
દ.મ.ુ : શ્રી ઉજેશભાઇ આઈ. પટેલ
ટે.આ. : શ્રી યશેષભાઈ જે.માલી
ચચાા થઈ શકેલ નથી, આગામી સામાન્દ્ય સભામાં રજુ કરીએ.
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૭૩/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) મજ
ુ બના કામ માટે
કામ નં:- ૨૦ : ર્વષય:- ગજ
ુ (ઝાહકર) ગલ
ુ શેર ખાન પઠાણની આવેલ દરખાથત બાબતે... ( તા:- ૧૫/૦૭/૨૦૧૯ ટેક્ષ
સભ્યશ્રી મહેબબ
ુ ાત- ડ્રેનેજ-રે લ્વે)
વસલ
ુ (ઝાહકર) ગલ
ુ શેર ખાન પઠાણ
દ.મ.ુ : શ્રી મહેબબ
ટે.આ. : શ્રી ર્નતેશભાઈ એમ.વશી ર્વગે રે
ુ ગલ
ુ શેરખાન પઠાણ : GEB ના થાભલા, ટ્રાન્દ્સફોમાર તેમજ રે લ્વે પાસેની બાકી
સભ્યશ્રી મહેબબ
ુ ાત અંગે કર્મટી બનાવી. લેણી વસલ
ુ ાત માટે હેડ ઓહફસ મબ
વસલ
ંુ ઈ જઈએ.
ચચાા થઈ શકેલ નથી, આગામી સામાન્દ્ય સભામાં રજુ કરીએ.
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૭૪/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) મજ
ુ બના કામ માટે
કામ નં:- ૨૧ : ર્વષય:- ગજ
સભ્યશ્રી ર્નતેશભાઈ એમ.વશીની આવેલ દરખાથત બાબતે... ( તા:- ૧૬/૦૭/૨૦૧૯ લાઇટ-EESL કં પની )
દ.મ.ુ : શ્રી ર્નતેશભાઈ એમ.વશી
ુ (ઝાહકર) ગલ
ુ શેર ખાન પઠાણ ર્વગે રે
ટે.આ. : શ્રી મહેબબ
ુ ે લ.
સભ્યશ્રી ર્નતેશભાઈ વશી : લાઇટ EESL કં પની ચલાવે છે . સરુ તની એજન્દ્સીએ કમાચારી મક
નગરપાગલકાના વાયરમેનો લાઇટ ચલાવે છે . જે લાઈટો કં પનીના કારણે બંધ છે . સામાન નથી. એમ જણાવે
છે . કં પનીને નોટીશ આપી કાયાવાહી થવી જોઈએ.
ે : ઓનલાઈન ફહરયાદો આવે છે . બધી લાઈટો ચાલ ુ થઈ જાય છે .
સભ્યશ્રી ર્નર્મષાબેન ટં ડલ
ુ શ્રી : એજન્દ્સીને બોલાવી સૌ સાથે મળી સચ
ુ ના આપીએ.
પ્રમખ
ુ બ.
LED લાઇટ સરકારશ્રીની પોલીસી મજ
સભ્યશ્રી ગગરીશભાઇ દે સાઇ : EESL કં પનીએ ૭૨૧૮ લાઈટો લગાવેલ છે . ૩૦૦ નવી લાઇટ માટે
હડમાન્દ્ડ કરે લ છે . કરારની જે પોલીસી છે . તે માટે સાથે બેસી ચચાા થવી જોઈએ. જેમાં આરબીટ્રેટર સાથે
ુ બ ઓછામાં ઓછા ૪ કરોડ રૂર્પયા ભરવા પડે. EESL
બેસી ચચાા કરીએ. જેમાં નગરપાગલકાએ શરત મજ
ુ બ બચત રકમ પેટે ૬૦ થી ૭૦ લાખ ચક
ુ વવાના થાય.
કં પની લીમીટ મજ

અને વાયરમેનની કામગીરી

ુ વાના થાય. કં પની જોડે મીટીંગ કરીએ.
અંગે બીલ મક
ઠરાવ:
ચચાા ર્વચારણા અંતે EESL કં પની કરાર અને કામગીરી સબંધે કં પનીના માણસો જોડે મીટીંગ કરવાન ંુ
ઠરાવવામાં આવ્ય.ંુ
મંજુર....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૭૫/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) મજ
ુ બના કામ માટે
કામ નં:- ૨૨ : ર્વષય:- ગજ
સભ્યશ્રી ર્નતેશભાઈ એમ.વશીની આવેલ દરખાથત બાબતે... ( તા:- ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ વોટર હાવેથટીંગ )
દ.મ.ુ : શ્રી ર્નતેશભાઈ એમ.વશી
ુ (ઝાહકર) ગલ
ુ શેર ખાન પઠાણ
ટે.આ. : શ્રી મહેબબ
સભ્યશ્રી ર્નતેશભાઈ વશી: ૨૧/૦૭/૨૦૧૯ ગ્રાઉન્દ્ડ લેવલ ઓછા થતા ગયા. હાલર ર્વથતારમાં વોટર
હાવેથટીંગ સીથટમ હયાત એપાટા મેન્દ્ટ/સોસાયટીઓમાં હોય તો પીવાના પાણીના પ્રશ્નો ૫૧ (૩) માં લેવાની
જરૂર નથી. ૯ થી ૧૦ હજારનો ખચા થાય. જેમ પેવર બ્લોકના કામ લોકભાગીદારીથી કરીએ છીએ. તે રીતે
આ કામને અમલમાં લઇએ. તો પાણીના લેવલ ઉપર આવે.

પીવાના પાણીનો પ્રશ્ન હલ થાય. પોલીસી

નક્કી કરો જેમાં નગરપાગલકા સહાય કરે . અમલવારી કરવી જોઈએ.
સભ્યશ્રી ઉજેશભાઈ પટેલ : બાંધકામ સર્મર્તમાં ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ માં બહાલી આપેલ છે .
ચીફ ઓહફસરશ્રી : વોટર હાવેથટીંગ સીથટમ અમલ કરીએ. જરૂરી છે . ટાઉન પ્લાર્નિંગ હેઠળ ચચાા
કરીએ.
ઠરાવ:
વોટર હાવેથટીંગ સીથટમ અમલવારી

કરવી. જરૂરી છે . વોટર હાવેથટીંગ સીથટમ હયાત

ુ બ
એપાટા મેન્દ્ટ/સોસાયટીઓને સામેલ કરવા સબંધે નગરપાગલકા અને લોકફાળાથી ૫૦:૫૦ ના રે ર્સયા મજ
ુ ી નક્કી કરવા તથા ટાઉન પ્લાર્નિંગ હેઠળની આવતી ફાઈલોમાં
એક યર્ુ નટના મહત્તમ રૂર્પયા ૧૦ હજાર સધ
ફરર્જજયાત પણે અમલવારી કરવા ટી.પી.કર્મટીમાં રજુ કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
મંજુર....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૭૬/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) મજ
ુ બના કામ માટે
કામ નં:- ૨૩ : ર્વષય:- ગજ
સભ્યશ્રી યશેષભાઈ જે.માલીની આવેલ દરખાથત બાબતે... ( તા:- ૧૮/૦૭/૨૦૧૯ NSDP )
દ.મ.ુ : શ્રી યશેષભાઈ જે.માલી
ટે.આ. : શ્રી ઉજેશભાઇ આઈ. પટેલ ર્વગે રે
ચચાા થઈ શકેલ નથી, આગામી સામાન્દ્ય સભામાં રજુ કરીએ.
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૭૭/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) મજ
ુ બના કામ માટે
કામ નં:- ૨૪ : ર્વષય:- ગજ
સભ્યશ્રી ઉવાશીબેન રાજેશભાઇ પટેલની આવેલ દરખાથત બાબતે... ( તા:- ૧૮/૦૭/૨૦૧૯ કાયાનોંધ-HODઆવાસ )
દ.મ.ુ : શ્રી ઉવાશીબેન રાજેશભાઇ પટેલ
ટે.આ. : શ્રી સોનલબેન કે.પટેલ ર્વગે રે
ુ ાસો રજુ કરવા જણાવેલ.
કામ નં:- ૧ માં સમાવેશ થઈ ગયેલ છે . તેમજ નોટીશ આપી ખલ
ગે રહાજર હદવસોનો પગાર કપાત કરવામાં આવેલ છે . ગત સામાન્દ્ય સભામાં ચચાાયેલ મદ્દુ ા અંગે સબંર્ધત
ુ ના અપાયેલ છે .
શાખાઓને સચ
ઇજનેરશ્રી હહતેશભાઈ પટેલ તથા મ્યર્ુ નર્સપલ ઈજનેરશ્રી નગ્માબેન મોદી દ્વારા બાંધકામ ,આવાસ
ુ ી પાડી.
યોજના , પીવાના પાણી, વોશઆઉટ લાઇન સબંધે માહહતી પર
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૭૮/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) મજ
ુ બના કામ માટે
કામ નં:- ૨૫ : ર્વષય:- ગજ
સભ્યશ્રી યશેષભાઈ જે.માલીની આવેલ દરખાથત બાબતે... ( તા:- ૧૮/૦૭/૨૦૧૯ ટે ક્ષ રીબેટ )
દ.મ.ુ : શ્રી યશેષભાઈ જે.માલી
ટે.આ. : શ્રી ઉજેશભાઇ આઈ. પટેલ ર્વગે રે
ચચાા થઈ શકેલ નથી, આગામી સામાન્દ્ય સભામાં રજુ કરીએ.
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૭૯/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) મજ
ુ બના કામ માટે
કામ નં:- ૨૬ : ર્વષય:- ગજ
સભ્યશ્રી ઉજેશભાઇ આઈ. પટેલની આવેલ દરખાથત બાબતે... ( તા:- ૧૮/૦૭/૨૦૧૯ ઓહડટ રીપોટા )
દ.મ.ુ : શ્રી ઉજેશભાઇ આઈ. પટેલ
ટે.આ. : શ્રી ઉવાશીબેન આર.પટેલ ર્વગે રે
ચચાા થઈ શકેલ નથી, આગામી સામાન્દ્ય સભામાં રજુ કરીએ.
ુ શ્રીની અનમ
ુ ર્તથી રજુ થતા અન્દ્ય વધારાના કામો.
પ્રમખ
ુ શ્રીની અનમ
ુ ર્તથી સભ્યશ્રી ગગરીશભાઇ દે સાઇએ રજૂઆત કરતાં સભ્યશ્રી મહેબબ
ુ ગલ
ુ શેરખાન
પ્રમખ
પઠાણ વધારાના કામો રજુ કયાા .
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૮૦/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
વ.કા.નં: ૧ ર્વષય:- હાલેશ્વર મંહદર પાસે, હાલર ર્વથતારમાં ૮૦ મીટર લંબાઈની ૧૨ " મીટરની નવી ડ્રેનેજ
પાઈપ લાઇન નાંખવાન ંુ એથટીમેઇટ રૂ।- ૧,૭૧,૨૨૦।- પ ૂરા મંજુર કરવા બાબત...
અધ્યક્ષ થથાનેથી રજુ...
ઠરાવ:
હાલેશ્વર મંહદર પાસે, હાલર ર્વથતારમાં ૮૦ મીટર લંબાઈની ૧૨ " મીટરની નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઇન
નાંખવાન ંુ આવેલ એથટીમેઇટ રૂ।- ૧,૭૧,૨૨૦।- અંકે રૂર્પયા એક લાખ એકોતેર હજાર બસો વીસ પ ૂરા/-પ ૂરા
ુ ાર આગામી કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજુર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
અંગે ર્નયમોનસ
મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૮૧/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
વ.કા.નં: ૨ ર્વષય:- શ્રીજી એપાટા મેન્દ્ટ સામે, છીપવાડ ર્વથતારમાં ૩૧ મીટર લંબાઈની ૧૨ " મીટર નવી
ડ્રેનેજ પાઈપ લાઇન નાંખવાન ંુ એથટીમેઇટ રૂ।- ૭૦,૪૦૦।- પ ૂરા મંજુર કરી બહાલી આપવા બાબત...
અધ્યક્ષ થથાનેથી રજુ...
ઠરાવ:
શ્રીજી એપાટા મેન્દ્ટ સામે, છીપવાડ ર્વથતારમાં ૩૧ મીટર લંબાઈની ૧૨ " મીટર નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઇન
નાંખવાન ંુ આવેલ એથટીમેઇટ રૂ।- ૭૦,૪૦૦।– અંકે રૂર્પયા ર્સત્તેર હજાર ચારસો પ ૂરા/- અંગે મંજુરતની
અપેક્ષાએ કરે લ કામને બહાલ રાખવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૮૨/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
વ.કા.નં: ૩ ર્વષય:-

ુ ર સાયકલ થટોર સામે, યડ
ુ ીપી ર્વથતારમાં ૪૪ મીટર લંબાઈની ૧૨ " મીટરની
સપ

નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઇન નાંખવાન ંુ એથટીમેઇટ રૂ।- ૯૦,૮૩૦।- પ ૂરા મંજુર કરી બહાલી આપવા બાબત...
અધ્યક્ષ થથાનેથી રજુ...
ઠરાવ:
ુ ર સાયકલ થટોર સામે, યડ
ુ ીપી ર્વથતારમાં ૪૪ મીટર લંબાઈની ૧૨ " મીટરની નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઇન
સપ
નાંખવાન ંુ આવેલ એથટીમેઇટ રૂ।- ૯૦,૮૩૦।– અંકે રૂર્પયા નેવ ંુ હજાર આઠસો ત્રીસ પ ૂરા/-

પ ૂરા અંગે

મંજુરતની અપેક્ષાએ કરે લ કામને બહાલ રાખવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૮૩/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
વ.કા.નં: ૪ ર્વષય :- સામાન્દ્ય સભા ઠરાવ નં.૪૯૬/તા.:-૨૭/૦૪/૨૦૧૮ થી થયેલ ઠરાવના સવે નંબરમાં
ુ ારા બાબત.
સધ
અધ્યક્ષ થથાનેથી રજુ :
ઠરાવ :વલસાડ શહેર ર્વથતારમાં ત્રણ અબાન પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્ર કાયાન્દ્તીતી કરવામાં આવેલ છે . જે પૈકી
વલસાડ પારડી ઝોન જેમાં મોગરાવાડી ર્વથતાર પણ આવેલ છે . જ્યાં અબાન પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્રના
બાંધકામ માટે મોગરાવાડી “ સવે નં. ૨૪૯ અ ” પૈકી જમીનમાંથી પ્રાથર્મક શાળાને લાગ ુ સરકારી પડતર
૧૨૨૫ ચો.મીટર જેટલી જગ્યા અબાન પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્દ્રના બાંધકામ માટે ફાળવવા માટે સક્ષમ
અર્ધકારીને ભલામણ કરવામાં આવે છે અને સદર જગ્યા સક્ષમ અર્ધકારી ધ્વારા અબાન પ્રાથર્મક આરોગ્ય
કેન્દ્રના બાંધકામ માટે ફાળવવામાં આવે જેમાં નગરપાગલકાને વાંધો નથી.
ુ થી ઉલ્લેખ થયેલ છે . જેમાં
ઉપરોક્ત થયેલ ઠરાવમાં મોગરાવાડી “ સવે નં.૨૪૯ અ ” શરતચક
ુ ારો કરી “ સવે નં.૨૪૯ અ ” ને બદલે, મોગરાવાડી “ સવે નં. ૨૪૮ ” ન ંુ શધ્ુ ધ્ધકરણ કરવાન ંુ ઠરાવવામાં
સધ
આવે છે .
મંજુર.......
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૮૪/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ બ મોજે ભાગડા
વ.કા.નં: ૫ ર્વષય:- ડ્રેનેજ કર્મટી ઠરાવ નંબર: ૨૯ /તા:- ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
વડા તા.જી. વલસાડ ખાતે આવેલ સવે નંબર : ૫૧૭/અ /પૈકી / ૬ વાળી જમીનમાં ૧૫ MLD STP
બનાવવા માટેની જમીન નામ.સરકારશ્રી પાસેથી નગરપાગલકાએ ૧૨૪૮૧ ચો.મીટર જગ્યા મેળવવાની રકમ
રૂ।- ૪૯,૩૧,૫૧૫ અંકે રૂ।- ઓગણ ચાલીસ લાખ એકત્રીસ હજાર પાંચ સો પંદર રૂર્પયા પ ૂરા સરકારશ્રીમાં
જમા કરાવવા બાબત...
અધ્યક્ષ થથાનેથી રજુ...
ઠરાવ:
ુ બ મોજે ભાગડા વડા તા.જી. વલસાડ
ડ્રેનેજ કર્મટી ઠરાવ નંબર: ૨૯ /તા:- ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ ની ભલામણ મજ
ખાતે આવેલ સવે નંબર : ૫૧૭/અ /પૈકી / ૬ વાળી જમીનમાં ૧૫ MLD STP બનાવવા માટેની જમીન
નામ.સરકારશ્રી પાસેથી નગરપાગલકાએ ૧૨૪૮૧ ચો.મીટર જગ્યા મેળવવાની રકમ રૂ।- ૪૯,૩૧,૫૧૫ અંકે
રૂ।- ઓગણ ચાલીસ લાખ એકત્રીસ હજાર પાંચ સો પંદર રૂર્પયા પ ૂરા સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવા અંગે
ુ ાર આગામી કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજુર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
ર્નયમોનસ
મંજુર.....
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૮૫/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ ી વરસાદી પાણીના ર્નકાલ
વ.કા.નં: ૬ ર્વષય:- વોડા નં:- ૩ માં અંબાજી નગરથી રામઆશરે ના ઘર સધ
માટે આરસીસી બોક્ષ ડ્રેઇન બનાવવાના કામે આવેલ એથટીમેઇટ રૂ।-૫,૦૦૦૦૦ અંકે રૂર્પયા પાંચ લાખ પ ૂરા
મંજુર કરવા બાબત..
અધ્યક્ષ થથાનેથી રજુ...
ઠરાવ:
ુ ી વરસાદી પાણીના ર્નકાલ માટે આરસીસી બોક્ષ
વોડા નં:- ૩ માં અંબાજી નગરથી રામઆશરે ના ઘર સધ
ડ્રેઇન બનાવવાના કામે આવેલ એથટીમેઇટ રૂર્પયા ૫,૦૦૦૦૦/-

અંગે સરકારશ્રીની ગ્રાન્દ્ટ હેઠળ આયોજન

ુ ારની આગામી કાયાવાહી કરવાન ંુ મંજુર કરવાન ંુ ઠરાવવામાં આવે છે .
કરવા તથા ર્નયમોનસ
મંજુર.....
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અધ્યક્ષ થથાનેથી રજુ...
જ.બો.ઠ.નં.-૬૮૬/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) મજ
ુ બના કામ માટે સભ્યશ્રી
વ.કા.નં.૭ ગજ
ઉજેશભાઇ આઈ.પટેલની આવેલ દરખાથત બાબતે... (તા:-૨૯/૦૫/૨૦૧૯ ઓહડટપેરા - 4G સેવા)
દ.મ.ુ : શ્રી ઉજેશભાઇ આઈ. પટેલ
ટે.આ. : શ્રી વષાા બેન એ.પાનવાલા
ચચાા થઈ શકેલ નથી, આગામી સામાન્દ્ય સભામાં રજુ કરીએ.
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૮૭/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) મજ
ુ બના કામ માટે સભ્યશ્રી
વ.કા.નં.૮ ગજ
સોનલબેન કે.પટેલની આવેલ દરખાથત બાબતે...(તા:- ૦૧/૦૭/૨૦૧૯ ફાયર એન્દ્ડ લાઇટ)
દ.મ.ુ : શ્રી સોનલબેન કે.પટેલ
ટે.આ. : શ્રી યશેષભાઈ જે.માલી
કામ નં:- ૨૧ માં સમાવેશ થઈ ગયેલ છે .
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જ.બો.ઠ.નં.-૬૮૮/ તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯.
ુ રાત નગરપાગલકા અર્ધર્નયમ – ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ સભ્યશ્રી
વ.કા.નં.૯ ગજ

ુ બના કામ માટે (૩)
મજ

યશેષભાઈ જે.માલીની આવેલ દરખાથત બાબતે... (તા:- ૦૩/૦૭/૨૦૧૯ નાઇટ્રેક્ષ કં પની)
દ.મ.ુ : શ્રી યશેષભાઈ જે.માલી
ટે.આ. : શ્રી ઉજેશભાઇ આઈ. પટેલ
ચચાા થઈ શકેલ નથી, આગામી સામાન્દ્ય સભામાં રજુ કરીએ.
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ુ શ્રીએ સૌનો આભાર વ્યકત કરી જણાવ્ય ુ કે, હવે સભાન ંુ કામકાજ પણ
ુ ા કરીએ. આપણે સૌ " જન
પ્રમખ
ુ ા થઈ....
ગણ મન " રાટટ્રગીતથી સભાન ંુ કામકાજ પ ૂણા કરીએ....." જન ગણ મન " રાટટ્રગીતથી સભા પણ

નગરપાગલકા કચેરી
વલસાડ.
તા:- ૦૮/૦૮/૨૦૧૯

(પંકજ ઠાકોરભાઇ આહીર)
પ્રમુખ
વલસાડ નગરપાગલકા

