
તા.:૧૮-૦૭-૨૦૨૦ ના યોજ ભેર કાયોફાયી કમભટીની કામયનોધ.... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

તા.: ૧૮-૧-૨૦૨૦ ના યોજ ભેર કાયોફાયી કમભટીની કામયનોધ લચંામેરી ગણી કન્પભય કયલાભા ં
અલી. ને  કોયોના લામયવની લેળમિક ભાશાભાયંીના વભમભા ંવયકાયશ્રી દલાયા રોક્ડાઈન 
કયલાભા ંઅલેર જેથી કમભટી ભેર ન શોમ જેથી કાભગીયી ખોયંબે ન ડે તે ભાટે કાયોફાયી 
કમભટીભા ંથમેર વયક્યરુય ઠયાલો લચંાણે રેલાભા ંઅવ્મા. જેને ફશારી  અલાભા ંઅલી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



કા.વ.ઠ.ન.ં -૪૫ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૧. 

મલમ.: 

ના.વયકાયશ્રીના સ્લચ્છ બાયત મભળન ફયન તયપથી પાલલાભા ંઅલેર છોટા શાથી 
ટેમ્ાનુ ંયજી. ન.ંGJ-15-G-345,યીેયીંગ કાભ કયાલલા અંગેનુ ંઅલેર ફીર રૂ.૬૯,૭૪૯ /-ભજુંય 
કયલા ફાફત.. 

ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, ના.વયકાયશ્રીના સ્લચ્છ બાયત મભળન ફયન 
તયપથી  નગયાલરકાને  ટાટા કંનીના  છોટા શાથી ટેમ્ા નગં-૬ ( છ) પાલલાભા ંઅલેર શતા. 
તે ૈકી ટેમ્ો યજીસ્રેળન નફંય : GJ-15-G-345, શારે ફધં શારતભા ંશોઇ તેનુ ંયીેયીંગ કાભ 
કયલાની જરૂયીમાત ઈસ્સ્થત થમેર છે. ટાટા કંની તયપથી  તેના લાશનોનુ ંયીેયીંગ કાભ / 
વમલિવ મલગેયે કયલા ભાટે કંનીના ઓથોયાઇઝડ ડીરયો ાવેજ કયાલલાભા ંઅલે છે તે મજુફ 
લરવાડ કે તેની અજુફાજુના મલસ્તાય ભાટે શ્રી રક્ષ્ભીકૃા ઓટો વમલિવ ( LLP ) ળકંય તાલ, 
ડંુગયી, ને.શા.ન.ં: ૦૮,તા.જી.લરવાડ કે જેઓ ટાટા કંનીના   ઓથોયાઆઝડ ડીરય છે તેભની ાવે 
અ ટેમ્ાનુ ં યીેયીંગ કાભ કયાલલાનુ ંતથા અલેર ફીર રૂ.૬૯,૭૪૯/- યુાનુ ં અલેર ફીર ભજુંય 
કયલા જનયર ફોડયને બરાભણ કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

વ.ભ. ભજુંયPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૪& / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 



કાભ ન.-૨. 

મલમ.:                                                                           

ના.વયકાયશ્રીના સ્લચ્છ બાયત મભળન ફયન તયપથી પાલલાભા ંઅલેર છોટા શાથી 
ટેમ્ાનુ ંયજી. ન.ંGJ-15-G-346,યીેયીંગ કાભ કયાલલા અંગેનુ ંઅલેર ફીર રૂ.૬૯,૨૪૪ /-ભજુંય 
કયલા ફાફત.. 

ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, ના.વયકાયશ્રીના સ્લચ્છ બાયત મભળન ફયન 
તયપથી  નગયાલરકાને  ટાટા કંનીના  છોટા શાથી ટેમ્ા નગં-૬ ( છ) પાલલાભા ંઅલેર શતા. 
તે ૈકી ટેમ્ો યજીસ્રેળન નફંય : GJ-15-G-346, શારે ફધં શારતભા ંશોઇ તેનુ ંયીેયીંગ કાભ 
કયલાની જરૂયીમાત ઈસ્સ્થત થમેર છે. ટાટા કંની તયપથી  તેના લાશનોનુ ંયીેયીંગ કાભ / 
વમલિવ મલગેયે કયલા ભાટે કંનીના ઓથોયાઇઝડ ડીરયો ાવેજ કયાલલાભા ંઅલે છે તે મજુફ 
લરવાડ કે તેની અજુફાજુના મલસ્તાય ભાટે શ્રી રક્ષ્ભીકૃા ઓટો વમલિવ ( LLP ) ળકંય તાલ, 
ડંુગયી, ને.શા.ન.ં: ૦૮,તા.જી.લરવાડ કે જેઓ ટાટા કંનીના   ઓથોયાઆઝડ ડીરય છે તેભની ાવે 
અ ટેમ્ાનુ ં યીેયીંગ કાભ કયાલલાનુ ંતથા અલેર ફીર રૂ.૬૯,૨૪૪/- યુાનુ ંઅલેર ફીર ભજુંય 
કયલા જનયર ફોડયને બરાભણ કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

વ.ભ. ભજુંય. 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૪૭ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૩. 



મલમ.: 

ના.વયકાયશ્રીના સ્લચ્છ બાયત મભળન ફયન તયપથી પાલલાભા ંઅલેર છોટા શાથી 
ટેમ્ાનુ ંયજી. ન.ંGJ-15-G-347,યીેયીંગ કાભ કયાલલા અંગેનુ ંઅલેર ફીર રૂ.૬૮,૮૨૨ /-ભજુંય 
કયલા ફાફત.. 

ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, ના.વયકાયશ્રીના સ્લચ્છ બાયત મભળન ફયન 
તયપથી  નગયાલરકાને  ટાટા કંનીના  છોટા શાથી ટેમ્ા નગં-૬ ( છ) પાલલાભા ંઅલેર શતા. 
તે ૈકી ટેમ્ો યજીસ્રેળન નફંય : GJ-15-G-347, શારે ફધં શારતભા ંશોઇ તેનુ ંયીેયીંગ કાભ 
કયલાની જરૂયીમાત ઈસ્સ્થત થમેર છે. ટાટા કંની તયપથી  તેના લાશનોનુ ંયીેયીંગ કાભ / 
વમલિવ મલગેયે કયલા ભાટે કંનીના ઓથોયાઇઝડ ડીરયો ાવેજ કયાલલાભા ંઅલે છે તે મજુફ 
લરવાડ કે તેની અજુફાજુના મલસ્તાય ભાટે શ્રી રક્ષ્ભીકૃા ઓટો વમલિવ ( LLP ) ળકંય તાલ, 
ડંુગયી, ને.શા.ન.ં: ૦૮,તા.જી.લરવાડ કે જેઓ ટાટા કંનીના   ઓથોયાઆઝડ ડીરય છે તેભની ાવે 
અ ટેમ્ાનુ ં યીેયીંગ કાભ કયાલલાનુ ંતથા અલેર ફીર રૂ.૬૮,૮૨૨/- યુાનુ ંઅલેર ફીર ભજુંય 
કયલા જનયર ફોડયને બરાભણ કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

વ.ભ. ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૪૮/ તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૪. 

મલમ.:  



ના.વયકાયશ્રીના સ્લચ્છ બાયત મભળન ફયન તયપથી પાલલાભા ંઅલેર છોટા શાથી 
ટેમ્ાનુ ંયજી. ન.ંGJ-15-G- 289  યીેયીંગ કાભ કયાલલા અંગેનુ ંઅલેર ફીર રૂ.૧,૧૧,૮૬૩/-ભજુંય 
કયલા ફાફત.. 

ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, ના.વયકાયશ્રીના સ્લચ્છ બાયત મભળન ફયન 
તયપથી  નગયાલરકાને  ટાટા કંનીના  છોટા શાથી ટેમ્ા નગં-૬ ( છ) પાલલાભા ંઅલેર શતા. 
તે ૈકી ટેમ્ો યજીસ્રેળન નફંય : GJ-15-G-289, શારે ફધં શારતભા ંશોઇ તેનુ ંયીેયીંગ કાભ 
કયલાની જરૂયીમાત ઈસ્સ્થત થમેર છે. ટાટા કંની તયપથી  તેના લાશનોનુ ંયીેયીંગ કાભ / 
વમલિવ મલગેયે કયલા ભાટે કંનીના ઓથોયાઇઝડ ડીરયો ાવેજ કયાલલાભા ંઅલે છે તે મજુફ 
લરવાડ કે તેની અજુફાજુના મલસ્તાય ભાટે શ્રી રક્ષ્ભીકૃા ઓટો વમલિવ ( LLP ) ળકંય તાલ, 
ડંુગયી, ને.શા.ન.ં: ૦૮,તા.જી.લરવાડ કે જેઓ ટાટા કંનીના   ઓથોયાઆઝડ ડીરય છે તેભની ાવે 
અ ટેમ્ાનુ ં યીેયીંગ કાભ કયાલલાનુ ંતથા અલેર ફીર રૂ. ૧,૧૧,૮૬૩/- યુાનુ ંઅલેર ફીર 
ભજુંય કયલા જનયર ફોડયને બરાભણ કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

વ.ભ. ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૪૯ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૫. 

મલમ.:  



તા.:૧૬-૧૦-૨૦૧૯ થીતા.:૧૯-૧૦-૨૦૧૯ સધુી ભોઘાબાઇ શોરથી કેયીભાકેટ કલ્માણફાગથી 
ેરોર ં સધુીનો મલસ્તાય મલગેયેભા ંડોય ટુ ડોય કાભગીયી ભાટે વપાઇ કાભદાયો યાખેર. જે અંગેનુ ં
ગોયી કોન્રાક્ટવ,લાીનુ ંરૂ.૩૩,૦૦૦/-યુાનુ ંફીર ભજુંય કયલા ફાફત.. 

ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, નગયાલરકા દ્વાયા તા.:૧૬-૧૦-૨૦૧૯ થીતા.:૧૯-
૧૦-૨૦૧૯ સધુી ભોઘાબાઇ શોરથી કેયીભાકેટ કલ્માણફાગથી ેરોર ં સધુીનો મલસ્તાય  ેરોર 
મ્થી શનભુાન ભદંદય થઆ ધયભયુ યોડ ડીએવી ઓદપવથી તીથર યોડ ચાય યસ્તા થી તીથર 
યોડ જકાતનાકા  સધુીનો મલસ્તાયભા ંડોય ટુ ડોય કાભગીયી, IAS ઓપીવયશ્રી, શવયત જાસ્ભીનશ્રીના, 
ચીપ ઓપીવય તયીકે લરવાડ નગયાલરકાનો ચાર્જ વાબંેર. તે વભમગાા દયમભમાન તેઓ 
દલાયા ળશયેની મલઝીટ કયતા ંતેઓએ કયેર સચૂન મજુફ તાત્કાલરક વયથી વદયહું જણાલેર 
મલસ્તાયભા ંઈયોક્ત કાભગીયી કયાલેર. જે કયાલેર કાભગીયીને ફશાર યાખી,જેનુ ંઅલેર ગોયી 
કોન્રાક્ટવ, લાીનુ ં ફીર રૂ. ૩૩,૦૦૦/- અંકે તેત્રીવ શજાય યુાનુ ંભજુંય કયલા જનયર ફોડયને 
બરાભણ કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

વ.ભ.ભજુંય. 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૫૦/ તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૬ 

મલમ.: અયોગ્મ ળાખાના ભશકેભ ત્રકે ખારી  ડેર  વપાઇ કાભદાયોની જગ્મા ઈય મનભણકુ 
કયલા ભજુંયી ભાગંતી દયખાસ્ત કયલા ફાફત.. 



ઠયાલ.: અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે,  નગયાલરકાના અયોગ્મ ળાખાના ભશકેભ ત્રકે  
વપાઇ કાભદાયો+ મકુાદભોને  રગતુ ં ૧૫૮ જગ્માનુ ંભશકેભ ભજુંય થમેર છે. તે ૈકી શારે ૧૨૮ 
જગ્મા બયામેર છે  ને શારે ૩૦ જગ્મા ખારી છે. જેની મલગત દળાયલત ુ ંત્રક નીચે મજુફ છે. 

 

.ન. ભજુંય થમેર જગ્માની 
મલગત 

વખં્મા શારે બયામેર 
જગ્મા 

શારે ખારી જગ્મા 

૧ મકુાદભ ૦૬ ૦૫ ૦૧ 
૨ ઝાડુલાા વપાઇ કાભદાય ૮૧ ૫૮ ૨૩ 
૩ લાલ્ભીકી વપાઇ કાભદાય 

( રુુ + સ્ત્રી) 
૭૧ ૬૫ ૦૬ 

 કુર.. ૧૫૮ ૧૨૮ ૩૦ 
નગયાલરકા શારે  નાગયીકો  ાવે  વપાઆલેયો, ્ઝુય ચાજીવ  જેલા  લેયા લસરુ કયતી શોઇ તેલા 
વજંોગોભા ંનાગદયકોને વપાઇ, ડોય ટુ ડોય ઘન કચયા મનકાર તેભજ ન્મ વપાઇ વેલા  અલી  
જરૂયી છે. ૩૦ જેટરી ખારી શોઇ વપાઇ વેલાને શોચી લલાભા ં મશુ્કેરી ડે છે. નાગદયકોને 
અલાાત્ર થતી  વપાઇ વેલાને ફશાર યાખલા  અ ખારી ડેર  જગ્માઓ ના.વયકાયશ્રીના 
પ્રલતભાન નીમત મનમભો મજુફ ાચં લયના દપક્વ  ગાયભા ંમનભણુકં કયલા ભાટેની ભજુંયી 
વક્ષભકક્ષાએથી ભેલલા વયકાયશ્રીની પ્રલતયભાન નીમત મનમભો મજુફની કામયલાશી કયલા અંગેની 
જરૂયી ધોયણવયની દયખાસ્ત કયલા વભગ્ર વબાને બરાભણ કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

લધભુા ંઅયોગ્મ ળાખાભા ંફે ડ્રાઆલયની જરૂદયમાત શોમ, અઈટવોવીંગ એજન્વી ાવેથી 
ડ્રાઆલયો ભેલી કાભગીયી કયલી.   

વ.ભ.ભજુંય.. 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૫૧/ તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૭  

.મલમ.: લરવાડ નગયાલરકા  4 લરવાડના જુદા જુદા ળાખાભા ંપયજ ફજાલતા ંકામભી 
કભયચાયીઓની ગે્રજ્્ટુી, ેન્ળન , મલગેયે ચકુલલા અંગેનુ ંઅલેર કાભ ફાફત.. 



ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, લરવાડ નગયાલરકા 4 લરવાડના જુદા જુદા ળાખાભા ંપયજ 
ફજાલતા ંનીચે જણાલેર કામભી કભયચાયીઓ મનવતૃ થતા ંતેભની મનમભોનવુાય નીકતી નીચે 

જણાવ્મા મજુફની  ગે્રજ્્ટુી,  રૂાતંદયત ેન્ળન , મલગેયેની ચકુલણી કયલા અંગેની જરૂયી 
અગની કામયલાશી કયલાનુ ં ભજુંય કયલાનુ ંઠયાલલાભા ં અલે છે.                                                                                                                

.
ન. 

કભયચાયીનુ ંનાભ. ળાખાનુ ંનાભ. મનવમૃિ તાયીખ  ગે્રજ્્ટુી રૂ. રૂાતંદયત 
ેન્ળન રૂ. 

ેન્ળન રૂ. 

૧  શ્રીદીકબાઇ છગનબાઇ કુકણા લાયીગશુ  ૦૪-૦૧-૨૦૨૦ 

( ભયણ)  
૫૮૭૧૮૦/- -- ૫૦૫૦/-+ 

ભતા ન્મ 
બથ્થા  

૨ શ્રી દકળોય કારીદાવ વોરકંી  અયોગ્મ  ૨૬-૦૪-૨૦૨૦ 

(ભયણ)  
૯૦૬૦૬૦/- -- ૫૭૨૦/-+ 

ભતા ન્મ 
બથ્થા 

૩ શ્રી કાન્તીબાઇ ભગંાબાઇ ટેર  અયોગ્મ ૩૧-૦૭-૨૦૨૦ ૫૪૬૨૪૯/- ૨૪૬૬૦૭/- ૬૨૭૦/-/-+ 
ભતા ન્મ 
બથ્થા 

૪ શ્રી નટલય કલ્માણદાવ ટેર  ઓકરોઇ  ૩૧-૦૮ -૨૦૨૦ ૫૨૯૮૦૧/- ૨૭૮૦૫૧/- ૬૯૨૦/-+ 
ભતા ન્મ 
બથ્થા 

 

વ.ભ.ભજુંય..  

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૫૨/ તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૮   

.મલમ.: લરવાડ નગયાલરકા શદ મલસ્તાયભા ં અલેર જર્જયીત  આભાયતોને બમ મકુ્ત કયલા 
તેભજ જર્જયીત   આભાયતોને જભીનદોસ્ત કયલા અંગે દૈમનક ત્રભા ંજાશયેાત અી જર્જયીત 
ભકાનો ઈતાયલાના       



                નબુલી એજન્વીના બાલો ભગંાલલા અંગે જરૂયી મનણયમ  કયલા ફાફત..  

ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે,  લરવાડ નગયાલરકા શદ મલસ્તાયભા ં અલેર 
જર્જયીત  આભાયતો ગજુયાત મ્્મુનમવર એક્ટ – ૧૯૬૩ ની કરભ -૧૮૨ (૧)(૨) ની જોગલાઇઓ 
નવુાય જૂના / લફસ્ભાય/ જર્જદયત થલા ન્મ કોઇ કાયણવય ક્ષમતગ્રસ્ત થમેર મભરકતો ફેવી 
જલા તટૂી ડલાના કસ્ભાતો ન ફને તે ભાટે નગયાલરકા દલાયા તા.૧૫-૦૫-૨૦૨૦ ના યોજ 
દૈમનક ેય “ ગજુયાત  “ ભા ંજાશયે નોટીળ પ્રમવધ્ધ કયલાભા ંઅલેર છે. ને નગયાલરકા શદ 
મલસ્તાયભા ંઅલેર જર્જયીત આભાયતોને  બમ મકુ્ત કયલા 

તેભજ જર્જયીત  આભાયતોને જભીનદોસ્ત કયલા  નગયાલરકા દલાયા  રેલખત જાણ  કયલાભા ં
અલેર છે ને શારે  ચોભાવાની  વીઝન  દયમભમાન  કોઇ મનચ્છનીમ ફનાલ નદશ ફને ને 
કોઇ જાનશાની નદશ થામ એલા શબુ અળમથી જર્જયીત મભરકતો બમ મકુ્ત કયલા / જભીનદોસ્ત  
કયલા ભાટે નામફ ભાદશતી ખાતા ભાયપતે દૈમનક  ેયોભા ંજાશયેાત અી, જર્જયીત આભાયતો તોડી 
ાડલા, ક્લોરીપાઇડ ક્રાઇટ એદયમા નક્કી કયલા, અય.એન્ડ ફી.ના ંદડભોરીળનના એવ.ઓ.અય. 
ના યેઇટ મજુફ મદુ્દાઓ નક્કી કયી એજન્વી ઓથોયાઆઝ શોમ તેલી નબુલી એજન્વીના બાલો 
ભગંાલલાની  જરૂયી અગની કામયલાશી કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૫૩ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૯    

.મલમ.: નાભદાય વયકાયશ્રીની મતૃ મોજના વને:૨૦૧૭-૨૦ ના લય દયમ્માન ફયન 
રાન્વોટેળન વેક્ટય ભા ંભલ્ટીરેલર ાદકિંગ પોય બ્લરક ( ગ્રાઈન્ડ ફ્રોય + એક ભા ) 
ફનાલલાના  કાભ ફાફત..  

ઠયાલ.: 



અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે,  નાભદાય વયકાયશ્રીની મતૃ મોજના વને:૨૦૧૭-
૨૦ ના લય દયમ્માન   બ્રાભા  ઓલયબ્રીજ થી ધયભયુ ચોકડી સધુી ફૂટાથ ને વામકર રેક 
ફનાલલાના કાભે ઠેકેદાયશ્રી કુરદેલી કૃા કન્સ્રકળન, સયુતનુ ંટેન્ડય ભજુંય કયલાભા ંઅલેર.ને 
ઠેકેદાયશ્રી દલાયા ઈયોક્ત ભજુંય થમેર જગ્માએ ફૂટાથનુ ંમવમલર લકયની કાભગીયી ઈરલધ 
જગ્માભા ં ણૂય કયલાભા ંઅલેર છે. ને શારે વદયહું કાભેં  ઈયોક્ત સ્થે જગ્મા જોતા ઈરલધ 
જગ્મા નદશ શોલાથી ફાકી યશરેી ફૂટાથની કાભગીયી કયી ળકામ એભ નથી. જેથી ઈયોક્ત ભજુંય 
કયેર કાભે ફૂટાથ ફનાલલાના કાભની યકભ અંદાજે રૂ.૧,૩૦,૦૦,૦૦૦/- યુા ફચત થમેર છે.  

લધભુા,ં નાભદાય વયકાયશ્રીની મતૃ મોજના વને:૨૦૧૭-૨૦ ના લય દયમ્માન ફયન 
રાન્વોટેળન વેક્ટય ભા ંભલ્ટીરેલર ાદકિંગ પોય બ્લરક ( ગ્રાઈન્ડ ફ્રોય + એક ભા ) 
ફનાલલાના  કાભે ઠેકેદાયશ્રી ભે.એવ.એભ.વેરડીમા,સયુતનુ ંટેન્ડય ભજુંય કયલાભા ંઅલેર છે.ને 
ભજુંય કયેર ટેન્ડય મજુફ ઠેકેદાયશ્રી દલાયા કાભગીયી  ળરૂ કયલાભા ંઅલેર છે. ને શારે વદયહું 
કાભગીયી  ન્લમે ઠેકેદાયશ્રી દલાયા સ્થ ઈય પ્રીન્થ રેલર સધુીની કાભગીયી ણૂય કયલાભા ં
અલેર છે. વદયહું  કાભગીયી ન્લમે જણાલલાનુ ંકે, વદેય સ્થ તાલની જગ્મા શોલાથી 
ઠેકેદાયશ્રી  તયપથી વોઆર ફેયીગ કેેવીટી (SBC) ચેક કયાલતા વોઆર ફેયીંગ  

કેેવીટી (SBC) ઓછી અલેર છે. ( નકર વાભેર છે. ) જેથી વદયહું ફાફતને ધ્માને રેતા ંસ્થ 
ઈય ટેન્ડય  એસ્ટીભેઇટભા ંજણાવ્મા મજુફની સ્રક્ચય ડીઝાઆન, મલગેયે જેલી લધાયાની કાભગીયી 
કયલાભા ંઅલેર છે. જેથી ભલ્ટીરેલર  ાદકિંગ ફનાલલાના કાભે વદયહું પ્રોજેક્ટના મનભણુકં ાભેર 
કન્વલ્ટન્ટ શ્રી ધલર એન્જીનીમય,ગાધંીનગય દલાયા જણાવ્મા મજુફ વદયહુ કાભભા ંથમેર 
લધાયાની કાભગીયીનો  એસ્ટીભેઇટ રૂ.૬૨,૨૮,૯૧૦/-ભા ંલધાયો થલા જામ એભ છે. (એસ્ટીભેઇટ 
વાભેર છે. ) 

જેથી ઈયોક્ત શકીકત ધ્માને રેતા ંનાભદાય વયકાયશ્રીની મતૃ મોજના વને:૨૦૧૬ -૧૭ 
ના લય દયમ્માન   બ્રાભા  ઓલયબ્રીજ થી ધયભયુ ચોકડી સધુી ફૂટાથ ને વામકર રેક 
ફનાલલાના કાભે ફાકી યશરે ફૂટાથ નદશ  ફનાલલાના કાયણે  વદયહું કાભની ફચત થમેર 
ગ્રાન્ટને ભલ્ટીરેલર ાદકિંગ ફનાલલાભા ંકાભભા ંતફદીર કયલાભા ંઅલે તો  ભલ્ટીરેલર ાદકિંગ 
પોય બ્લરક ( ગ્રાઈન્ડ ફ્રોય + એક ભા ) લધાયાની  

કાભગીયી વશીત ણૂય થઇ ળકે એભ છે. જેથી વદયહું કાભગીયીભા ંઈયોક્ત જણાવ્મા મજુફ 
ફૂટાથની ભજુંય થમેર ગ્રાન્ટ અંદાજે રૂ.૧,૩૦,૦૦,૦૦૦/- ૈકી રૂ.૬૨,૨૮,૯૧૦/- યુાની ગ્રાન્ટ 
તફદીર કયલાભા ંઅલે તો વદયહું પ્રોજેક્ટ ણૂય થઆ ળકે તેભ શોમ,તે ભાટે ભલ્ટીરેલર ાદકિંગ 



ફનાલલાના કાભે લધાયાના કાભનો અલેર એસ્ટીભેઇટ ભજુંય કયી, નાભદાય વયકાયશ્રીના GUDM, 
ગાધંીનગય, ખાતેથી જરૂયી ભજુંયી ભેલલા ભાટેની ધોયણવયની દયખાસ્ત કયલા ભાટે  જનયર 
ફોડયને બરાભણ કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૫૪/ તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૧૦    

.મલમ.:  લરવાડ ાયડી ખાતે યેલ્લે અંડયબ્રીજ ાવે ચીખરી  ને કૈરાળ યોડને જોડતો યેલ્લે 
ઓલયલબ્રજ  ફનાલલા વયકાયશ્રીને  જરૂયી  બરાભણ કયલા ફાફત..  

ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, શારે લરવાડ નગયાલરકા  શદ મલસ્તાયભા ંઔયંગા  
નદી ાવે લરવાડ ાયડી  યેલ્લે અંડયબ્રીજ અલેર છે. શારે યેલ્લે ડીાટય ભેન્ટ  તયપથી રેક 



એક્ષટેન્ળનનો પ્રોજેક્ટ ચારી યશરે છે. વદય મલસ્તાય ચોભાવાની ઋત ુદયમભમાન  વદય 
અંડયબ્રીજભા ંાણી બયાતા ઈમોગભા ંરેલાતો નથી જેથી  યેલ્લે રેકના મિભ બાગની લસ્તીને 
લૂયભા ંજલા ભાટે ઘણુ ંરાબં ુઅંતય કાી જલાનુ ંથામ છે. કૈરાળ યોડ વીધો  ગુદંરાલ ચોકડી ાવે  
નેળનર શાઆલે – ૪૮ ને જોડે છે. તેભજ વદય ભાગય ય મસુ્ક્તધાભ ણ અલે છે. વદય ભાગય ભોટી 
જન વખં્મા ભાટે ખફુજ  ઈમોગી છે 

વદય ફાફતે શલે “ યેલ્લે પાટક મકુ્ત ગજુયાત “ લબમાન ન્લમે યેલ્લે  ઓલયબ્રીજ / 
અંડયબ્રીજની કાભગીયી “ ગજુયાત ળશયેી મલકાવ કંની (GUDC) “ દલાયા  શાથ ધયલાભા ંઅલેર 
છે. જેભા ંPMC તયીકે “ DELF Consulting Engineers ( India ) Pvt Ltd,Ahemdabad” ને 
મનભણુકં અલાભા ંઅલે છે. વદય પ્રોજેક્ટ નગયાલરકા,અય એન્ડ ફી, યેલ્લે ડીાટય ભેન્ટ ને 
યાજ્મ વયકાય ભીને કયલાનુ ંથામ છે. જે ફાફતે લરવાડ ખાતે અશ્રીના મધકાયી ,PMC, 
R&B, યેલ્લે, મલગેય જોડે જોઇન્ટ મલઝીટ  કયેર છે. ને જરૂયી અંદાજીત ખચય ને યીોટય  PMC 
તયીકે “ DELF Consulting Engineers ( India ) Pvt Ltd,Ahemdabad” તયપથી યજુ થમેર છે. જે 
અ વાથે વાભેર છે. યેલ્લે ચેનેજ ન.ં-CH-331,Proposed ROB Location at RLW KM : 
199/612.77m, above bridge no : 331 ( RCC BOX ) ાવે નજીકભા ંLC-99 રીરાોય પાટક, 
ATVU 113850.02 છે. જેથી ATVU એક રાખ થી  લધ ુશોલાથી વદય પ્રોજેક્ટ  કોસ્ટ ૫૦% યાજ્મ 
વયકાય ને ૫૦% યેલ્લે ઈઠાલળે. ને PMC તયપથી અંદાજીત ખચય રૂ.૫૭૬૨  રાખ ફતાલલાભા ં
અલેર છે. 

વદય પ્રોજેક્ટ  ફાફતે જરૂયી જોઇન્ટ  વાઇટ મલઝીટ 
નગયાલરકા,GUDC,PMC,R&B,RAILWAY Dept દલાયા કયલાભા ંઅલેર છે. ને વદય 
પ્રોજેક્ટની પીઝીફીરીટી ને ચકાવણી કયેર છે.જેભા ંચીખરી યોડને યેલ્લે બ્રીજ  ન ં – ૩૩૧ થી 
ઓલય બ્રીજ ફનાલી પ્રાથમભક ળાા,કૈરાળ યોડ ય જોડલાભા ંઅલળે. વદય ફાફતે PMC તયપથી 
અંદાજીત ખચય રૂ.૫૭૬૨  રાખ ફતાલલાભા ંઅલેર છે.વદય પ્રોજેક્ટ  નગયાલરકા શદ મલસ્તાયભા ં
શોઇ જેથી Consent ( ભજુંયી ) અલાની થામ છે. વદયહું  ફાફતેની  જરૂયી ચચાય –મલચાયણા કયી 
ઈયોક્ત કાભે  ભજુંયત અલા ભાટે જનયર ફોડયને બરાભણ કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

વ.ભ.ભજુંય. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૫૫ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૧૧     

.મલમ.:  નાભદાય વયકાયશ્રીની મતૃ મોજના લય : ૨૦૧૫-૧૬ ભા ંલાયીગશૃ ખાતે ૧૫ MLD 
ક્ષભતા ધયાલત ુ ંલોટય રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ ફનાલલાના કાભ ફાફત..  

ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, નાભદાય વયકાયશ્રીની મતૃ મોજના લય : ૨૦૧૫-
૧૬ ભા ંલાયીગશૃ  શડે લકયવ ખાતે ૧૫ MLD ની  ક્ષભતા ધયાલત ુ ંલોટય રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ 



ફનાલલાના કાભે દશન્દુસ્તાન પ્રોજેક્્વ,મ.ુ ર, ભાલડી ભેઇન યોડ , યાજકોટનુ ંટેન્ડય ગાધંીનગય 
ખાતે થમેર ભીટીંગના  જેન્ડા ન ં-૬ ભા ંભજુંય કયલાભા ંઅલેર. વદયહું કાભગીયી કયલા ભાટે 
તે્રની કચેયીંથી લશીલટી જાલક ન ં – ૩૧૪ / તા.૦૧-૦૬ –૨૦૧૮ થી લકય ઓડયય  અલાભા ં
અલેર, ને એજન્વી દલાયા કાભગીયી ળરૂ કયલાભા ંઅલેર. વદયહું કાભગીયીના ભજુંય થમેર 
એજન્વીની તા.૦૮-૧૧-૨૦૧૯ ની અલેર યજીભા ંજણાવ્મા મજુફ ભજુંય થમેર સ્થ ય જોતા ં
યોડ રેલર થી  ૫ ભીટય જેટરી જગ્મા નીચાણલાી શોમ ને વદયહું યોડ ઈય બાયે લાશનોની 
લય–જલય લધ ુયશ ેછે. જેથી વદયહું જગ્માને જરૂયીમાત મજુફ ભાટી યુાણ  કયી ડાભય યોડ 
ફનાલલાની જરૂદયમાત શોમ,ને વદયહું કાભગીયી કયલા ભાટે અંદાજે ૩૦ ભીટય જેટરી ાઇ 
રાઇનની લધ ુજરૂદયમાત જણામ અલેર છે.તો ઈયોક્ત ફનેં ફાફતોને ધ્માને રઆ વદયહું 
કાભગીયી કયલા ભાટે વદયહું મોજનાના કન્વલ્ટન્ટને સ્થ તાવ કયી જરૂયી લબપ્રામ ભેલલા 
ભાટે અ કાભે ગ્રાન્ટ ભેલલા GUDM ાવે  જરૂયી ભજુંયી ભાગંતી દયખાસ્ત કયલા ભાટે  જનયર 
ફોડયને બરાભણ કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૫૬/ તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૧૨ .     

.મલમ.:  અયોગ્મળાખાના રેક્ટય ન.ં GJ-૧૫-G-1228ભા ંરેક્ટય રેરયભા ંલામયીંગ કાભ તથા ફેટયી 
ફેવાડલા ભાટેના સ્ટેન્ડ ફનાલલાભા ંઅલેર. જેનુ ંમળલભ ઓટો ઇરેક્રીક લકયવનુ ંઅલેર ફીર 
રૂ.૧૦,૨૪૦/-ભજુંય કયલા ફાફત..  

ઠયાલ.: 



અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, અયોગ્મળાખાના રેક્ટય ન.ં GJ-૧૫-G-1228ભા ં
ડ્રાઇલય તથા મભકેમનકના યીોટયના અધાયે  રેક્ટય રેરયભા ંલામયીંગ કાભ તથા ફેટયી ફેવાડલા 
ભાટેના સ્ટેન્ડ ફનાલલાભા ંઅલેર. જે કાભ વે.ક.ઠ.ન.ં ૧૦૦/તા.: ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ થી ભજુંય થમેર 
બાલે કયાલેર. જેનુ ંમળલભ ઓટો ઇરેક્રીક લકયવનુ ંઅલેર ફીર ન.ં૭૭૬/તા.:૫/૫/૨૦૨૦ થી 
અલેર રૂ.૧૦,૨૪૦/- અંકે રૂ. દળ શજાય , ફવો ચારીવ  યુાનુ ં ચકુલલા અંગેની જરૂયી અગની  
કામયલાશી કયલાનુ ં ભજુંય કયલાનુ ં ઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૫૭/ તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૧૩.     

.મલમ.:   

સ્લચ્છ બાયત મભળન, સ્લચ્છતા વલેક્ષણ-૨૦૧૯ ન્લમે, નગયાલરકા મલસ્તાયભા ંપ્રાસ્સ્ટક 
પ્રમતફધં   અંગેના ( ૧૨ X ૧૮ ) ની વાઇઝભા ંસ્ટીકયો તેભજ શોડીંગ્વ (૨૦ X૧૦) ની વાઇઝભા ં 



વપ્રામ  કયલા અંગેના અલેર  શપે્ી ઝેયોક્ષ, લરવાડના જુદા જુદા ફીરો કુર યકભના 
રૂ.૧,૩૧,૦૦૦/-ભજુંય કયલા ફાફત..  

ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, સ્લચ્છ બાયત મભળન, સ્લચ્છતા વલેક્ષણ-૨૦૧૯ 
ન્લમે, નગયાલરકા મલસ્તાયભા ંપ્રાસ્સ્ટક  ફેગ  ને ઝબરા ંથેરી લાયલા ઈય પ્રમતફધં 
મકૂલા અંગે, પ્રાસ્સ્ટક પ્રમતફધં  અંગેના (૧૨ X ૧૮)ની વાઇઝભા ંસ્ટીકયો તેભજ શોડીંગ્વ (૨૦ 
X૧૦) ની વાઇઝભા ંવપ્રામ  કયલા અંગેના અલેર શપે્ી ઝેયોક્ષ, લરવાડના નીચે જણાલેર જુદા 
જુદા યકભના ફીરો ચકુલલા અંગેની જરૂયી અગની કામયલાશી કયલાનુ ં ભજુંય કયલા જનયર 
ફોડયને બરાભણ કયલાનુ ં ઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

.ન.ં ફીર ન.ં તાયીખ. ફીરની યકભ રૂ. 
1 ૨૮૮ ૧૨-૧૨-૨૦૧૮ ૩૪,૦૦૦/- 
૨ ૨૯૬ ૧૨-૧૨-૨૦૧૮ ૪૬,૦૦૦/- 
૩ ૬૪૦ ૧૯-૦૨-૨૦૨૦ ૩૦,૦૦૦/- 
૪ ૬૪૧ ૧૯-૦૨-૨૦૨૦ ૨૧,૦૦૦/- 
 

વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૫૮ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૧૪ .     

.મલમ.:  લરવાડ નગયાલરકા વચંાલરત ભશાત્ભા ગાધંી વાલયજમનક સુ્તકારમ,લરવાડ ભાટે વને 
:૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના લય ભાટે ભેર રૂ.૪,૩૩,૮૪૫/- ની ભેર ને જભા ગ્રાન્ટભાથંી રૂ.૧ રાખના 
નલા રેટેસ્ટ સુ્તકોની ખયીદી કયલા અંગે મનણયમ થલા ફાફત..  



ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, લરવાડ નગયાલરકા વચંાલરત ભશાત્ભા ગાધંી 
વાલયજમનક સુ્તકારમ,લરવાડ ભાટે વને :૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના લય ભાટે  ગ્રથંારમ  મનમાભકશ્રી, 
ગજુયાત વયકાય, ગાધંીનગય તયપથી  ભેર રૂ.૪,૩૩,૮૪૫/- નદુાનની યકભભાથંી 
રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ના નલા માદી મજુફના રેટેસ્ટ સુ્તકોની ખયીદી કયલા ભાટેની જરૂદયમાત છે. 
ના.વયકાયશ્રીના અગાભી લાચંન મભળન લાચંન -૨૦૨૨ અંતગયત રામબે્રયી ભાટે નલા સુ્તકો 
લવાલલાની ખફુ જરૂયીમાત  છે. ને સુ્તકારમ ભાટે વભ્મદ ધયાલતા  લાચકો  તયપથી નલા 
સુ્તકો ભગંાલલા ભાટે વજેળનો  ણ કયલાભા ંઅલેર છે,જે ભાટે તાજેતયભા ંપ્રકામળત થમેરા  
નલા સુ્તકોની માદીભા ંજણાવ્મા મજુફના સુ્તકો ગજુયાત વયકાય દલાયા “ ટેન્ડય પ્રથા થી મસુ્ક્ત 
ભેલનાયી વસં્થા “ગજુયાત સુ્તકારમ, વશામક વશકાયી વ.ભડં,લડોદયા ાવેથી, જભા 
ગ્રાન્ટભાથંી રૂ.૧  (એક) રાખના સુ્તકો, ગ્રથંારની માદીભા ંજણાવ્મા મજુફના  નલા રેટેસ્ટ 
સુ્તકો, ની ખયીદી “ગજુયાત સુ્તકારમ, વશામક વશકાયી વ. ભડં, લડોદયા ાવેથી કયલાનુ ં
ભજુંય કયલા જનયર ફોડયને બરાભણ કયલાનુ ં ઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

 

વ.ભ.ભજુંય..  

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૫૯ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૧૫  .     

.મલમ.: લરવાડ નગયાલરકાભા ંએડશોક  ભદદનીળ મ્્નુીવીર ઇજનેય લગય-૩ ( ડીપ્રોભા 
મવમલર )ની જગ્મા પક્ત ૧૧ ભાવના કયાય અધાદયત જગ્મા ઈય નુઃ સ્થામત કયલા અંગેની 
ભ્યુ  જી. અવલાનીની અલેર યજી અંગે જરૂયી મનણયમ થલા ફાફત..  



ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, લરવાડ નગયાલરકાભા ંએડશોક ભદદનીળ 
મ્્નુીવીર ઇજનેય લગય-૩ ( ડીપ્રોભા મવમલર )ની જગ્મા પક્ત ૧૧ ભાવના કયાય અધાદયત 
તયીકે પયજ ઈય નુઃ સ્થામત કયલા અંગેની ભ્યુ  જી. અવલાનીની  અલેર યજી લચંાણે 
રેતા,ં વદય કાભે ચચાય થતા,ં નગયાલરકાભા ંશારે લાયીગશૃ ળાખા, ડ્રેનેજળાખા, પામય એન્ડ રાઇટ 
ળાખાની કાભગીયી શારે એકજ ઇજનેય ાવે કયાલલી ડે છે.ત્માયે ઘણીજ વભસ્મા ઈદબલે છે ને 
લાયીગશૃ, ડ્રેનેજળાખાની કાભગીયી અલશ્મક વેલાભા ંઅલતી શોમ છે.શારે મપ્રભોન્સનુ વીઝન 
ચારતી શોમ, ળશયેભા ંાણી રીકેજ,તેભજ ડ્રેનેજની વભસ્મા ણ ઘણી  ઈદબલતી શોમ છે.જે 
શકીકતોને દમાનભા ંરઆ, નગયાલરકાભા,ં એડશોક ભદદનીળ મ્્નુી. ઇજનેય લગય-૩ (ડીપ્રોભા 
મવમલર)ની જગ્મા  બયલી અલશ્મક શોમ,  પક્ત-૧૧ ભાવના કયાય અધાદયત ઇજનેયની મનભણુકં 
કયલા ફાફતે જરૂયી અગની કામયલાશી કયલા, જનયર ફોડયને બરાભણ કયલાનુ ં ઠયાલલાભા ં
અલે છે. 

વ.ભ.ભજુંય..  

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૬૦ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૧૬.     

.મલમ.: મલમલધ એજન્વી / કોન્રકટયોની અલેર યજીઓની ચચાય કયલા ફાફત. 

ઠયાલ.: 



કાયોફાયી વમભમતભા ંઅલેર કાભ ન.ં-૧૬, અંગે ચચાય થતા,ં લરવાડ નગયાલરકાની 
એકાઈન્ટન્ટ, ભનીા ળાહુ  કે જેઓ -૨, લયના ંવભમ ભાટે જભામળી  એકાઈન્ટન્ટ લગય-૨ ભા ં
બયતી થઆ અલેર જેભની નેક પદયમાદો ઈઠલા ાભેર છે. જે તે એજન્વીઓ દલાયા થમેર 
પદયમાદોભા ંમલકાવના ંકાભો કયી યશરે એજન્વીઓને લફનજરૂયી શયેેવભેન્ટ કયલાભા ંઅલે છે. તેભજ 
ોતાના મલબાગભા ંજ  દમાન અલા મવલામની નગયાલરકાના લશીલટભા ંને ફીજી ફધી જ 
ફાફતોભા ં(ન્મ) દખરગીયી  કયી યશરે છે. જેના ંકાયણે સ્થામનક સ્લયાજ્મની વસં્થા એલી 
નગયાલરકાની ળાખ ય વય થલા ાભેર છે. જેની અજની કમભટીભા ંનોંધ રઆ વયકાયશ્રીને 
જાણ કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૬૧ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૧૭ .     

.મલમ.:  ભનોયંજન કય ગ્રાન્ટની પાલેર ગ્રાન્ટભાથંી કાભો નક્કી કયલા ફાફત.. 

ઠયાલ.: 



અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, ના.ગજુયાત વયકાયશ્રીના (૧)  
ગ.ુમ્્.ુપાઇ.ફોડય.,ગાધંીનગયના  દ. હુકભ ક્રભાકં.: ભપફ / ભનો. કય /ગ્રાન્ટ /૨૦૧૯-૨૦ /લળી 
/૩૪૪૧ તા.:૨૦-૨-૨૦૨૦(૨) ભપફ / ભનો. કય /SCSPગ્રાન્ટ/૨૦૧૯-૨૦/લળી /૩૦૨૯ તા.:૧૬-૨-
૨૦૨૦થી લરવાડ નગયાલરકા લરવાડને ભનોયંજન કય ગ્રાન્ટ  શઠે રૂ. ૧૭૭૯૮૦૭/- યુાની 
પાલલાભા ંઅલેર છે.  જે ભનોયંજન કયની ગ્રાન્ટની ળયતો મજુફ  ગ્રતા ક્રભના ધોયણે લરવાડ 
ળશયેના શદ મલસ્તાયભા ંઆજનેયશ્રી, ફાધંકાભ ળાખાના યીોટયભા ંજણાલે તે    મજુફ મલકાવરક્ષી 
કાભોભાથંી ગ્રતા ક્રભના કાભો નક્કી કયી કાભગીયી કયાલલા અંગેની જરૂયી વિા, ચીપ ઓદપવયશ્રી 
,ચેયભેનશ્રી, કાયોફાયી કમભટી, તથા પ્રમખુશ્રી, લરવાડ નગયાલરકાને અલાનુ ંભજુંય કયલા 
જનયર ફોડયને બરાભણ કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

વ.ભ.ભજુંય..                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૬૨ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૧૮ .     

.મલમ.: ના.વયકાયની મતૃ મોજના શઠે તા.:૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ના યોજ બ્રાભા મલસ્તાયભા ં
બલાની ભદંદય ાવે ાઇ રાઇન  ફનાલલાના કાભે ખાતમશુયત કામયકભભા ંખયુળી, ટેફર, વાઈન્ડ 



વીસ્ટભ ,મલગેયે જરૂયી વ્મલસ્થા યાભલગય ડેકોયેટવય,લરવાડ ાવે કયાલેર જેનુ ંઅલેર ફીર 
રૂ.૯૮૩૮/- ભજુંય કયલા ફાફત.  

ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, ના.વયકાયની મતૃ મોજના શઠે તા.:૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ ના યોજ બ્રાભા મલસ્તાયભા ંબલાની ભદંદય ાવે ાઇ રાઇન  ફનાલલાના કાભે 
ખાતમશુયત કામયકભભા ંખયુળી, ટેફર, વાઈન્ડ વીસ્ટભ ,મલગેયે જરૂયી વ્મલસ્થા યાભલગય 
ડેકોયેટવય,લરવાડ ાવે કયાલેર જે કયાલેર કાભગીયીને ફશાર યાખી, જે અંગેનુ ંઅલેર ફીર 
રૂ.૯૮૩૮/- ભજુંય કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે.  

વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૬૩ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૧૯  .     

.મલમ.: લરવાડ નગયાલરકા મલસ્તાયભા ંડોય ટુ ડોય ઘનકચયા મનકારની કાભગીયી ગૌયી 
કોન્રકટય,લાી ાવે કયાલેર જેનુ ંઅલેર ફીર રૂ.૬૬૦૦૦/- ભજુંય કયલા ફાફત. 



ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, લરવાડ નગયાલરકા મલસ્તાયભા ંડોય ટુ ડોય 
ઘનકચયા મનકારની કાભગીયી, IAS ઓપીવયશ્રી,જાસ્ભીન શવયતશ્રીના, ચીપ ઓપીવય તયીકે 
લરવાડ નગયાલરકાનો ચાર્જ વાબંેર. તે વભમગાા દયમભમાન તેઓ દલાયા ળશયેની મલઝીટ 
કયતા ંતેઓએ કયેર સચૂન મજુફ તાત્કાલરક વયથી વદયહું જણાલેર મલસ્તાયભા ંઈયોક્ત 
કાભગીયી કયાલેર. જે કયાલેર કાભગીયીને ફશાર યાખી,જેનુ ંઅલેર ગોયી કોન્રાક્ટવ, લાીનુ ંફીર 
રૂ. ૬૬,૦૦૦/-અંકે છ્ાવંઠ શજાય યુાનુ ંભજુંય કયલા જનયર ફોડયને બરાભણ કયલાનુ ંઠયાલલાભા ં
અલે છે. 

વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૬૪ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૨૦ .     

.મલમ.: લરવાડ નગયાલરકા શદ મલસ્તાયભા ંળાશ લરીવીટી,સયુતની એજન્વીને ૨૦ X ૧૦ નુ ં
જાશયેાતનુ ંફોડય મકુલા ભાટે નલી જગ્મા પાલલા ફાફત. 



ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, લરવાડ નગયાલરકા શદ મલસ્તાયભા ંળાશ 
લરીવીટી,સયુતની એજન્વીને ૨૦ X ૧૦ નુ ંજાશયેાતનુ ંફોડય મકુલા ભાટે નલી જગ્મા પાલલા 
અંગે, અય.એન.ફી.ની એન.ઓ.વી.ની ભજુંયી રઇન, આજનેયશ્રીને ભીને મોગ્મ જગ્મા ફતાલીને, 
જાશયેાતનુ ંફોડય મકુલા, જગ્મા પાલલા અંગેની જરૂયી અગની કામયલાશી આજનેયશ્રી,ભાયપતે 
કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે.  

વ.ભ.ભજુંય..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૬૫ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૨૧ .     

.મલમ.: નાભદાય વયકાયશ્રીની મતૃ મોજના શઠે લોટય વપ્રામ વેક્ટય શઠે લય : ૨૦૧૭-૨૦ 
શઠે ૪૫૦ એભ.એભ.ની યાઇઝીગ ભેઇન બ્રાભા લોટય લકય થી કલ્માણ ફાગ વં સધુી લોટય 



વપ્રામ ાઇ રાઇન નાખલા ને.શા.ઓથોયીટી ઓપ આસ્ન્ડમા ભજુંયી રેલા અંગે ડીભાન્ડડ્રાફ્ટ ને 
પ્રપોભવં ફેંક ગેયેન્ટી ફનાલલા અંગે મનણયમ થલા ફાફત.                                                                                                                       

ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, નાભદાય વયકાયશ્રીની મતૃ મોજના શઠે લોટય 
વપ્રામ વેક્ટય શઠે લય : ૨૦૧૭-૨૦ શઠે ૪૫૦ એભ.એભ.ની યાઇઝીગ ભેઇન બ્રાભા લોટય 
લકય થી કલ્માણ ફાગ વં સધુી લોટય વપ્રામ ાઇ રાઇન નાખલા ને.શા.ઓથોયીટી ઓપ 
આસ્ન્ડમાની ભજુંયી રેલાની થામ છે.જે તગયત  ભજુંયી ભાટે નેળનર  શાઆલે ઓથોયીટી ઓપ 
આન્ડીમાના ત્ર ક્રભાકં: NHAI /PIU- SURAT( EXPRESSWAY) /SDM- 07/RG-130 /2020 ભા ં
જણાવ્મા મજુફ રૂ.૧,૨૦.૨૭૧/-નો બ્લરક ્ટુીરીટી રાઆવન્વ / યેન્ટર ચાર્જ (ાચં લય) ના 
ડીોઝીટ કયલાના થામ છે. તથા રૂ.૨,૮૯,૨૫૦/- ની યપોભન્વ ફેંક    ગેયેન્ટી અલાની થામ છે. 
જે કાભે વદયહું  ભજુંયી ભાટે  ડીભાન્ડડ્રાફ્ટ  ને યપોભન્વ ફેંક  ગેયેન્ટી ફનાલલા અંગેનુ ંકાભ 
ભજુંય કયલા જનયર ફોડયને બરાભણ કયલાનુ ં ઠયાલલાભા ંઅલે છે.  

વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૬૬ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

કાભ ન.-૨૨  .     



.મલમ.: નાભદાય વયકાયશ્રીની ભનોયંજનકય ગ્રાન્ટ લય : ૨૦૧૫-૧૬ યીલાઆઝડ તથા લય : 
૨૦૧૬-૧૭ થી પાલલાભા ંઅલેર યકભ ૈકી ફાકી યશતેી યકભ રૂ.૯૯૪૪૯૦/- ફચત યકભ શઠે 
કાભો નક્કી કયલા ફાફત. 

ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, નાભદાય વયકાયશ્રીની ભનોયંજનકય ગ્રાન્ટ લય : 
૨૦૧૫-૧૬ યીલાઆઝડ તથા લય : ૨૦૧૬-૧૭ થી પાલલાભા ંઅલેર યકભ રૂ. ૨૩,૮૪,૧૧૪/- ૈકી 
ભીની લોટય ટેન્કય ખયીદી કયેર છે. તે ૈકી ફાકી યશતેી યકભ રૂ.૯,૯૪,૪૯૦/- ફચત યકભ શઠે 
અયોગ્મ ળાખા ભાટે ૩૫ એચ.ી. ના વાયી કંનીના રેકટય નગં-૨, ખયીદ કયલા ભાટેની જરૂયી 
અગની કામયલાશી કયલા જનયર ફોડયને બરાભણ કયલાનુ ં ઠયાલલાભા ંઅલે છે.  

 વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ધ્મક્ષ સ્થાનેથી યજુ થતા ફીજા ન્મ લધાયાના કાભો... 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૬૭ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 



લ.કા.ન.-૧ .     

.મલમ.: લરવાડ નગયાલરકાનો વને-૨૦૧૯-૨૦૨૦ નો તા.:૦૧/૦૪/૨૦૧૯  થી તા.:૩૧/૦/૨૦૨૦  
સધુીનો ફાય-ભામવક દશવાફ ભજુંય કયલા ફાફત..  

ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, લરવાડ નગયાલરકાનો વને-૨૦૧૯-૨૦૨૦ નો 
તા.:૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી તા.:૩૧/૦/૨૦૨૦ સધુીનો ફાય-ભામવક દશવાફ, ભજુંય કયલા જનયર ફોડયને 
બરાભણ કયલાનુ ં ઠયાલલાભા ંઅલે છે.  

વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૬૮ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

લ.કા.ન.-૨  .     



.મલમ.: નોલેર કોયોના લામયવ ( કોલીડ -૧૯ ) ને મનમતં્રણભા ંરાલલા ભાટે  ખયીદ કયેર  
વેનેટાઇઝયનુ ંફીર રૂ.૩૫૮૪/- ભજુંય કયલા ફાફત.. 

ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, નોલેર કોયોના લામયવ ( કોલીડ -૧૯ ) ને 
મનમતં્રણભા ંરાલલા ભાટે  યાજ્મના ળશયેી મલસ્તાયભા ંસ્લચ્છતા ને વેનીટેળનની કાભગીયી 
જલામ તે ભાટે સ્લચ્છ બાયત મભળન ગાધંીનગયના ત્ર ક્રભાકં ન.ં-વબભ/શવફ /૪૦૨૦૨૦ 
/કોલીડ -૧૯ /૩૫૨/૨૦૨૦ તા.:૩૧-૦૩-૨૦૨૦ થી યાજ્મની  લગયની નગયાલરકા ભાટે રૂ.૨૫.૦૦ 
રાખની ગ્રાન્ટ પાલણી કયલાભા ંઅલેર શતી.લરવાડ નગયાલરકા દલાયા નગયાલરકા સ્ટાપ 
ભાટે ભાસ્ક ને વેનેટાઇઝય નીચે મજુફ  કયલાભા ંઅલેર શતા. તેનુ ંચકુલણુ ંકયલાનુ ંભજુંય 
કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

.ન.ં ાટીનુ ંનાભ  મલગત  યકભ રૂ. 
૧ દયધ એજન્વી  વેનેટાઇઝય ૧૭૯૨.૦૦  
૨  દયધ એજન્વી વેનેટાઇઝય ૧૭૯૨.૦૦  
                                                             કુર 

યકભ.. 
૩૫૮૪.૦૦  

   
 

વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૬૯ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

લ.કા.ન.-૩.     



.મલમ.: દયરા.જીઓ આન્પોકોભ લરભી.કંની સયુતની કામયયત 4G ભોફાઇર ટાલયના 
એન.ઓ.વી.ભાટે રેડ અકેડ કોભળીમર કો.ઓ.શા.વોવા લરભી.( શ્રી ભીત બારોડીમા ) ને 
વી.વ.ન.ં૧૬૧ ૈકી પ્રોટ ન.ં-૨,બ્રાભા, ધયભયુ યોડ લરવાડને આન્સ્ટોરેળન ભાટે યલાનગી 
(એન.ઓ.વી.) અલા અંગે જરૂયી  મનણયમ થલા ફાફત..  

ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, લરવાડ નગયાલરકા શદ મલસ્તાયભા ંનીચે 
જણાલેર સ્થોએ દયરા.જીઓ આન્પોકોભ લરભી.કંની સયુતની કામયયત 4G ભોફાઇર ટાલયના 
એન.ઓ.વી.ભાટે રેડ અકેડ કોભળીમર કો.ઓ.શા.વોવા લરભી.( શ્રી ભીત બારોડીમા ) ને 
વી.વ.ન.ં૧૬૧ ૈકી પ્રોટ ન.ં-૨,બ્રાભા, ધયભયુ યોડ લરવાડની યજી અલેર છે. વદયહું 
અલેર યજી જોડે દયરા.જીઓ આન્પોકોભ લરભી.કંની દલાયા જરૂયી દસ્તાલેજી યુાલાઓ યજુ કયેર 
છે. ના.વયકાયશ્રી ળશયેી મલકાવ ને ળશયેીગશૃ મનભાયણ મલબાગના ઠયાલ ન.ંન.ા./૪૫૧૨-૩૪૩૮ 
વલચલારમ ,ગાધંીનગય,તા.:૦૩-૧૦-૧૨ થી ઠયાવ્મા મજુફ ઈયોક્ત કંની દલાયા યજુ કયેર 
દસ્તાલેજોભા ંસ્રકચયર યીોટય  વોવામટીનો ઠયાલ,તેભજ વદયહું એાટય ભેન્ટભા ંથમેર દસ્તાલેજની 
નકર, પ્રોટી કાડયની નકર અ વાથે વાભેર યાખેર છે. ઈયોક્ત દસ્તાલેજી યુાલાઓ જોતા ં 
વદયહું જણાલેર સ્થે ના.વયકાયશ્રીના ધાયાધોયણો મજુફ જરૂયી નીય્ભોનુવંયની પી લસરુાત કયી 
4G  ભોફાઇર ટાલયના આન્સ્ટોરેળન ભાટે યલાનગી (એન.ઓ.વી.) અલા અંગેની જરૂયી 
નીમભોનુવંાયની કામયલાશી વયકાયશ્રીના યીત્ર મજુફ કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે.લધભુા,ં વદયહુ 
અલાભા ંઅલતી એન.ઓ.વી. ફાફતે બમલષ્મભા ંજો કોઇ લાદ –મલલાદ ઈસ્સ્થત થળે તો 
નગયાલરકાનો મનણયમ અખયી ગણાળે. 

 

.ન.ં જભીનની મલગત  મલસ્તાય / લફલ્ડીંગનુ ંનાભ  
૧. વી.વ.ન.ં૧૬૧ ૈકી 

પ્રોટ ન.ં-૨, 
રેડ અકેડ કોભળીમર કો.ઓ.શા.વોવા લરભી.( શ્રી ભીત 
બારોડીમા )  બ્રાભા, ધયભયુ યોડ લરવાડ 

વ.ભ.ભજુંય.. 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૭૦ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 

લ.કા.ન.-૪ .     



.મલમ.: તીથર યોડ યના લયવાદી  ાણીના મનકાર ભાટે લયવાદી નાા નાખલા ભાટે જરૂયી 
કાભગીયી ભાટે, મતૃ મોજના (૨૦૧૭-૨૦ )ની ગ્રાન્ટ ૈકી ફચત થમેર યકભભાથંી 
ના.વયકાયશ્રીના GUDM, ગાધંીનગયને ખાતે  અગની કામયલાશી કયલા ભાટે જરૂયી મનણયમ થલા 
ફાફત.. 

ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, તીથર યોડની દલક્ષણ દદળાએ  એટરે કે, ગ.ુશા.ફોડય 
લાી જભીનને ડીને અલેર ભોજે બાગડાલડા ખાતે યે.વ.ન ં-૭૫૮ લાી તથા ભોજે નનકલાડા 
ખાતે યે.વ.ન ં-345 તથા ૩૪૬ લાી ખેતીની જભીન અલેર છે. 

ઈયોક્ત ફાફતે ગજુયાત શાઈવીંગ ફોડય દલાયા  ગાઈ – ખાજંણલાી  જભીનભાથંી 
તીથર યોડ યના લયવાદી ાણીનો મનકાર લાકંી નદીભા ંથતો શતો L & T દલાયા ગજુયાત 
શાઈવીંગ ફોડયના નેક એલા ૧૪ ભાના શાઇયાઇઝ  ટાલય ફનાલેર છે. જેથી વદયહું મલસ્તાયભા ં
ગાઈ સ્પે્રડ થત ુ ંલયવાદી ાણી શારે વદય સ્થે બયાલો થામ છે. જેથી તેના કામભી ઈકેર ભાટે 
1800 એભ.એભ.ડામા ના અય.વી.વી. ાઇરાઇન નાખંલા અંત્મત જરૂયી છે. 

ના.વયકાયશ્રીની મતૃ મોજના (૨૦૧૭-૨૦) (SAAP) ના લય શઠે રૂ.૫.૦૦ કયોડની 
પાલણી કયલાભા ંઅલેર. વદયહું ગ્રાન્ટ ન્લમે લરવાડ નગયાલરકા શદભા ં(૧) ધયભયુ યોડ 
,(અય.વી.વી. ાઇ વીંગર  વાઇડ) (૨) ગીયીયાજ શોટર થી GIDCક્રોવ  યોડ ,( અય.વી.વી. 
ાઇ ફનેં  વાઇડ)તેભજ (૩)ભોગયાલાડી કોટેિય ભદંદય ાછ (,અય.વી.વી. ાઇ વીંગર  
વાઇડ)મલસ્તાયભા ંલયવાદી ગટય ફનાલલાના કાભે નામફ ભાદશતી ખાતા ભાયપતે દૈમનક ેયભા ં
જાશયેાત અી ઓનરાઇન ટેન્ડયો ભગંાલલાભા ંઅલતા ં મદુત દયમભમાન કુર-૧૮ ટેન્ડયો અલેર 
છે. વદયહું અલેર ટેન્ડય ડોક્યભેુન્ટ તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૮ ના યોજ ખલુ્રા કયલાભા ંઅલતા અલેર 
કુર-૧૮ ટેન્ડયો, ૪-ટેન્ડયો ડીસ્કોરીપાઇડ  થમેર છે. ને કુર-૧૪ ઓનરાઇન ટેન્ડય  તા.:૦૧-૧૧-
૨૦૧૮ ના યોજ ખલુ્રા કયલાભા ંઅલેર ટેન્ડયોનુ ંતરુનાત્ભક ત્રક જોતા ંએકંદયે ઠેકેદાયશ્રી યેળ 
એવ.ટેર,ભશવેાણાનુ ંટેન્ડય એસ્ટીભેટેડ  કોસ્ટ રૂ. ૪,૫૭,૦૧,૧૪૪.૧૨/- કયતા ં ૩૨.૩૩% નીચા 
બાલ અલેર છે. જેથી નીચા અલેર બાલ મજુફ રૂ.૩,૦૯,૨૫,૯૬૪.૨૩/- યુાનુ ંટેન્ડય અલેર છે. 
ને વદયહું ભજુંય કયેર બાલોથી એજન્વી દલાયા કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે.                             

લધભુા,ં વદયહું જભીનભા ંતીથર યોડ યના લયવાદી ાણીનો બયાલો લધ ુથલાથી વદયહું 
મલસ્તાયના યશીળોને ખફુજ મશુ્કેરીઓ ડે છે. ને વદયહું ફાફતે સ્થ  તાવ કયતા ં વદયહું 



મલસ્તાયભા ંલયવાદી ાણીના મનકાર ભાટે લયવાદી નાા  નાખલાભા ંઅલે તો  વદયહું મશુ્કેરીનો 
મનકાર થઆ ળકે એભ છે. જેથી વદયહું શકીકતે ધ્માને રેતા ંઈયોક્ત મોજના ન્લમે ભેર કુર 
ગ્રાન્ટ ન્લમે ઈયોક્ત કુર-૦૩ કાભો કયલાભા ંઅલેર છે. જે કયેર કાભોની ગ્રાન્ટ ૈકી યકભ 
ફચત થલા જામ છે. તો વદયહું  થમેર યકભભાથંી વદયહું મલસ્તાયભા ંલયવાદી ાણીના મનકાર 
ભાટે લયવાદી નાા  નાખલા ભાટે જરૂયી કન્વલ્ટન્ટ દલાયા સ્થ તાવ કયી જરૂયી એસ્ટીભેન્ટ 
તૈમાય કયલાભા ંઅલેર છે. તેભજ વદયહું કાભગીયીની ના.વયકાયશ્રીના GUDM, ગાધંીનગય ખાતે 
ભજુંયી ભેલીને, જરૂયી કાભગીયી કયલા ભાટેની નીમભોનુવંાયની અગની કામયલાશી કયલાનુ ંભજુંય 
કયલા જનયર ફોડયને બરાભણ કયલાનુ ં ઠયાલલાભા ંઅલે છે.  

વ.ભ.ભજુંય.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૭૧ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 



લ.કા.ન.-૫ .     

.મલમ.: લરવાડ નગયાલરકાભા ંળોીંગ ભોરના મુ ભાખાભા ંપેયફદરી અંગેના કાભે જરૂયી 
મનણયમ થલા     ફાફત.. 

ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, લરવાડ નગયાલરકા કચેયીના ાછના બાગે 
ગ્રાઈન્ડ ફ્રોય + ત્રણ ભાનુ ંળોીંગ  ભોર ફનાલલાભા ંઅલેર. વદયહું ળોીંગ ભોરભા ંગ્રાઈન્ડ 
ફ્રોય મલિંગ એ-૧ તેભજ પ્રથભ ભા ય મલિંગ ફી -૧ યજદાયશ્રીનુ ંભજુંય કયલાભા ંઅલેર. જે 
ન્લમે યજદાયશ્રીની યજીભા ંજણાવ્મા મજુફ વદયહું ળોીંગ ભોરભા ંગ્રાઈન્ડ ફ્રોય મલિંગ એ-૧ 
તેભજ પ્રથભ ભા ય મલિંગ ફી -૧,યદ કયલા જણાલેર છે. વદયહું યજદાશ્રીની યજી ન્લમે 
જ.ફો.ઠ.ન.ં૭૮૧ /તા.:૨૮-૦૧-૨૦૨૦ થી કાયોફાયી કમભટીભા ંકોઇ મનણયમ કે લબપ્રામ થઆ અલેર 
નથી તે અંગે મોગ્મ મનણયમ થલા જણાલેર. જેથી વદયહું ફાફતે કમભટીભા ંચચાય થતા,ં વદયહું 
ળોીંગ ભોરના નાણા,ં પ્રલીણબાઇ જોઇવયે શયાજીની ળયતો પ્રભાણે નાણા ંબમાય નથી. તેઓને ૩૦ 
દદલવની મદુતભા ંનાણા ંબયી જલા અંગેની નોટીળ અલી. તેભજ બયતબાઇ ઓડેદયાની બયેર 
ડીોઝીટ પોયપીટ કયલી. ને વદયહું ળોીંગ ભોરને નવુ ંસ્રકચય અી, એટરે કે દયેક ફ્રોય ય 
નાના-નાના  ્મુનટો (નાની દુકાનો) ફનાલલા અંગે, ભે.કરેક્ટય વાશફે,/ ભે.એવ.ડી.એભ.શ્રીને 
મલિાવભા ંરઇને જરૂયી નલેવયથી વયકાયી ધાયાધોયણ મજુફ નીમાભોનુવંાયની કામયલાશી કયી, 
ભેન્્ુરી ઓકળન(શયાજી) કયલા અંગેની અગની કામયલાશી કયલાનુ ંભજુંય કયલા જનયર ફોડયને 
બરાભણ કયલાનુ ં ઠયાલલાભા ંઅલે છે.  

વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૭૨ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 



લ.કા.ન.-૬.     

.મલમ.: વ્મલવામ લેયા ગ્રાન્ટની પાલેર ગ્રાન્ટભાથંી કાભો નક્કી કયલા ફાફત.. 

ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, ના.ગજુયાત વયકાયશ્રીના  
ગ.ુમ્્.ુપાઇ.ફોડય.,ગાધંીનગયના  દ. હુકભ ક્રભાકં.: ભપફ / વ્મલવામલેયા ગ્રાન્ટની હુકભ ક્રભાકં.: 
ભપફ / વ્મ.જલેયા (૫૦%) ન.ા./૨૦૧૯-૨૦ /૨૦૨૦/૧૬૩૩ તા.:૨૩-૦૧-૨૦૨૦ થી લરવાડ 
નગયાલરકા –લરવાડને વ્મલવામલેયા ગ્રાન્ટ શઠે રૂ.૧,૪૯,૭૨,૭૨૬/-યુાની પાલલાભા ંઅલેર 
છે. જે  વ્મલવામલેયા ગ્રાન્ટની ળયતો મજુફ ગ્રતા ક્રભના ધોયણે લરવાડ ળશયેના શદ મલસ્તાયભા ં 
નીચે જણાલેર મલકાવરક્ષી કાભો તેભજ આજનેયશ્રી,ફાધંકાભ ળાખાના યીોટયભા ંજણાલે તે મજુફના  
મલકાવરક્ષી કાભોના એસ્ટીભેટ ફનાલી, કાભો નક્કી કયી, કાભગીયી કયાલલા અંગેની જરૂયી વિા, 
ચીપ ઓદપવયશ્રી, ચેયભેનશ્રી-કાયોફાયી કમભટી,  તથા પ્રમખુશ્રી, લરવાડ નગયાલરકાને અલાનુ ં
ભજુંય કયલા જનયર ફોડયને બરાભણ કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

.ન ં લોડય ન ં કાભની મલગત  કાભનો પ્રકાય  એસ્ટી.યકભ. 
૧  ૧૦  બ્રાભા લવતંજી ાકય  મલસ્તાયભા ંફાકી યશરે લયવાદી ગટયનુ ં

કાભ. 
લયવાદી ગટય ૧૯૧૨૨૦૦. 

૨  ૭  શ્રોપ ચાર ગોમલિંદ ફરવાયાની દુકાન નજીકથી જોધયુ સ્લીટ 
સધુી  

લયવાદી ગટય ૭૫૪૭૦૦.૦૦  

૩  ૧૦  બ્રાભા, ભાનવી કંુજ ફીીનબાઇ ને દદનેળબાઇલાી ગરી 
તેભજ ળળીબાઆ થી ભગંર દુકાનલાા સધુીનો મલસ્તાય  

ડાભય યોડ  ૯૨૨૫૦૦.૦૦  

   કુર યકભ રૂ. ૩૫૮૯૪૦૦.૦૦  
વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૭૩ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 



લ.કા.ન.-૭.     

.મલમ.: ના.વયકાયશ્રી તયપથી પાલેર ટીલીન એન્જીન ફોટવયભા ંએન્જીનભા ંજરૂયી વલીવીંગ 
તેભજ યીેયીંગ કાભનુ ંઅલેર ફીર રૂ.૨,૮૯,૪૯૫/-ભજુંય કયલા ફાફત.. 

ઠયાલ.: 

અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, કા.વ.ઠ.ન.ં૨૫ / તા.: ૧૬-૫-૨૦ થી ભજુંય થમા 
મજુફ ના.વયકાયશ્રી તયપથી પાલેર ટીલીન એન્જીન ફોટવયભા ંએન્જીનભા ંજરૂયી વલીવીંગ તેભજ 
યીેયીંગ કાભની  જરૂદયમાત વદંબે, ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ મલબાગની ભેર સચુના નવુાય શારે 
ચોભાવાની વીઝન શોમ,ળશયેના નીચાણલાા મલસ્તાયોભા ંઅલતી યેર યાશતભા ંભદદરૂ થલા 
કાભની ગત્મતાને રઆ, અલશ્મક વેલાને ધ્માનભા ંયાખી, વદયહું કાભગીયી ભે. નયમવશદાવ 
ભોયાયજી લાદડમા – ફીરીભોયા ાવે કયાલેર, જે કયાલેર કાભગીયીને ફશાર યાખી, કયેર 
કાભગીયીનુ ં અલેર ફીર રૂ.૨,૮૯,૪૯૫/-ભજુંય કયલા જનયર ફોડયને બરાભણ કયલાનુ ંઠયાલલાભા ં
અલે છે. 

વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૭૪ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 



લ.કા.ન.-૮.     

.મલમ.: શો.ક.ઠ.ન.ં ૩ /તા.: ૨૮-૫-૨૦૨૦ ની બરાભણ મજુફ,  લ.ન.ા. વચંાલરત મ્્.ુ 
શોસ્સ્ટરને ડેડીકેટેડ કોમલડ -૧૯ શલે્થ વેન્ટય જાશયે કયતા શોસ્ીટરભા,ં ભજુંય થમેર બાલોથી 
ચાદય, ટકીમા , ને ચાયવા ખયીદ  કયલા ફાફત.. 

ઠયાલ.: 

શો.ક.ઠ.ન.ં ૩ /તા.: ૨૮-૫-૨૦૨૦ ની બરાભણ મજુફ, શાર કોમલડ-૧૯ ના કોયોના 
લાઆયવની ભશાભાયીભા ં મ્્.ુ શોસ્સ્ટરને ડેડીકેટેડ કોમલડ -૧૯ શલે્થ વેન્ટય  લરવાડ જીલ્રા ભાટે 
મધકૃત  કયલાભા ંઅલેર છે. જેથી ચાય  જનયર લોડય , વેભી સ્ેળીમર રૂભ તેભજ આભયજન્વી લોડય 
તથા અઇ.વી.વી. ્.ુ લોડય જે ફધ ુભી કુર-૭૫ જેટરા ફેડો થલા જામ છે. જેથી દાખર થતા ં
દદીઓ  ભાટે ચાદય, ટકીમા, કલય,ચાયવા ઓછા ડે છે. જે ઈયોક્ત દળાયલેર લસ્તઓુ ખયીદ 
કયલા સ્થામનક શોરવેર ાવેથી બાલો ભગંાલી તેભા ંઅલેર બાલોભા ંએર-૧ ાવે ચાદય ન.ં૧૫૦,  
ટકીમા ન.ં૧૫૦, કલય ન.ં૧૫૦, ચાયવા નગં -૫૦, કાયોફાયી વમભમતની ભજુંયતની ેક્ષાએ ખયીદ 
કયલાનુ ંને લફરનુ ંચકુલણુ ંકયલાનુ ંઠયાલેર જેને ફશાર યાખલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે.  

 વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૭૫ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 



લ.કા.ન.-૯ .     

.મલમ.: શો.ક.ઠ.ન.ં૧૫ /તા.:૧૫-૦૬-૨૦૨૦ ની બરાભણ મજુફ, લ.ન.ા. વચંાલરત મ્્.ુ 
શોસ્સ્ટરને ડેડીકેટેડ કોમલડ -૧૯ શલે્થ વેન્ટય જાશયે કયતા શોસ્ીટરભા ંઅલતા દદીઓને વેલાઓ 
અલા થે તેઓને વલાયે નાશલા ભાટે ગયભ ાણીની વ્મલસ્થા રૂે ઇરેક્રીક ગીઝય ખયીદ 
કયલા ફાફત.. 

ઠયાલ.: 

શો.ક.ઠ.ન.ં ૧૫ /તા.:૧૫-૦૬-૨૦૨૦ ની બરાભણ મજુફ, ભે.જજલ્રા અયોગ્મ મધકાયીશ્રીની 
વાથેની તા.: ૦૬/ ૦૫/૨૦૨૦ ના યોજ રૂફરૂ મરુાકાત દયમભમાન  મલમલધ મદુ્દાઓની ચચાય કયલાભા ં
અલતા શોસ્સ્ટર ભાટે  શારે કોયેનટીન કયેર  49 જેટરા ેવન્ટો ભાટે જરૂયી વ્મલસ્થા ઈબી કયલા 
વદંબે શોસ્ીટરના ૪ લોડય, ૧-ઓયેળન  રૂભભા ંતથા ૬-સ્ેળીમર રૂભ ભી કુર-૧૧ જેટરા 
ઇરેક્રીક ગીઝય પીટ કયાલલાની જરૂદયમાત ઈસ્સ્થત થમેર છે. અ અંગેની પીટીંગ તથા જરૂયી 
એલા ભાર-વાભાન વદશતની ચીજ-લસ્તઓુ સ્થામનક ફજાયભાથંી સ્ધાત્ભક બાલો ભગંાલતા ત્રણ 
ઠેકેદાયોના બાલો અલેર છે. વદયહું બાલ ૈકી કરાનૂભ એન્ટયપ્રાઇઝના બાલો વૌથી ઓછા 
અલેર છે. વદયહું ઓછા અલેર બાલોથી ભાર-વાભાન કાયોફાયી વમભમતની ભજુંયતની ેક્ષાએ 
ખયીદ કયલાનુ ંને લફરનુ ંચકુલણુ ંકયલાનુ ંઠયાલેર. જેને ફશાર યાખલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે.                             

    વ.ભ.ભજુંય. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૭૬ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 
લ.કા.ન.-૧૦.     



.મલમ.: લરવાડ નગયાલરકાની ડી.એન.ળો.વેન્ટયની દુકાન નફંય.:ફીજો-૪૮,શ્રી મલબા 
એજન્વીઝ્ના નાભેથી કભી કયી,શ્રી મભતરુ તરુબાઇ દેવાઇ, મભન્ટુ મભતરુ દેવાઇના નાભે રાન્વપય 
કયલા ફાફત.. 
ઠયાલ.: 

લરવાડ નગયાલરકાની રામવન્વ પી બાડા લસરુાત ળાખા તથા ચીપ ઓદપવયના 
યીોટયભા ંજણાવ્મા મજુફ ડી.એન.ળો.વેન્ટયની દુકાન નફંય.:ફીજો-૪૮,શ્રી મલબા એજન્વીઝ્ના 
નાભેથી કભી કયી, શ્રી મભતરુ તરુબાઇ દેવાઇ, મભન્ટુ મભતરુ દેવાઇના નાભે  કયલા એદપડેમલટ  
વદશતની યજી અલેર છે. જે નીચે જણાલેર ળયતોને અધીન નાભપેય (રાન્વપય) કયલા અંગેની 
જરૂયી અગની કામયલાશી કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે. 
ળયતો.: 
(૧) વદય દુકાનની  નાભ રાન્વપય પી રૂ.૩૬૦૦૦/- બયલાના યશળેે. 
(૨) વદય દુકાનની છ ભાવની બાડા ડીોઝીટ રૂ.:૫૪૭૨/- ગાઈથી બયલાની યશળેે.જેના ય 
વ્માજ  અલાભા ંઅલળે નદશ. 
(૩) વદય દુકાનનુ ંશારનુ ંભામવક બાડંુ રૂ.:૬૯૫/-છે. તેભા ં૨૫ ટકાનો લધાયો કયતા ં નવુ ંભામવક 
બાડંુ ભાશ ે૨૦૧૯-૨૦થી રૂ.:૯૧૨/- બયલાનુ ંયશળેે. 
(૪) જ.ફો.ઠ.ન.ં૬૧૧ તા.:૩૦/૧૦/૨૦૧૮ ભા ંજણાલેર ળયતોનો ભર કયલાનો યશળેે.  
(૫) યજદાયશ્રીએ જરૂયી યકભના સ્ટેમ્ ેય ઈય નગયાલરકાએ મનમત કયેર ખયડા મજુફનો 
કયાયખત  રખી અલાનો યશળેે.  
(૬) દુકાનનો બોગલટો કયલા અંગે જૂની ળયતોભા ંસધુાયો લધાયો કયલાભા ંઅલળે. તેભજ ગય 
કોઇ નલી ળયત ઈભેયલાભા ંઅલે તો તેનો ભર બોગલટો કયનાયે-કયનાયાઓએ પયજીમાત 
કયલાનો યશળેે. 
(૭) દુકાન /ઓપીવની અગ રાદપકને ડચણકતાય  કોઇણ ભારવાભાન કે લાશનો મકુલા નશી.  

વ.ભ.ભજુંય.. 
 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૭૭ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 



લ.કા.ન.-૧૧.    .મલમ.: લરવાડ નગયાલરકાની ડી.એન.ળો.વેન્ટયની દુકાન નફંય.:ફીજો-૪૮,શ્રી 
મભતરુ તરુબાઇ દેવાઇ મલગેયેના  નાભેથી કભી કયી,શ્રી બાલેળ લફીનચદં્ર દેવાઇ, નેશા બાલેળ 
દેવાઇના નાભે રાન્વપય કયલા ફાફત.. 

ઠયાલ.: 

લરવાડ નગયાલરકાની રામવન્વ પી બાડા લસરુાત ળાખા તથા ચીપ ઓદપવયના 
યીોટયભા ંજણાવ્મા મજુફ ડી.એન.ળો.વેન્ટયની દુકાન નફંય.:ફીજો-૪૮,શ્રી મભતરુ તરુબાઇ દેવાઇ 
મલગેયેના  નાભેથી કભી કયી,શ્રી બાલેળ લફીનચદં્ર દેવાઇ, નેશા બાલેળ દેવાઇના નાભે  કયલા 
એદપડેમલટ  વદશતની યજી અલેર છે. જે નીચે જણાલેર ળયતોને અધીન નાભપેય (રાન્વપય) 
કયલા અંગેની જરૂયી અગની કામયલાશી કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

ળયતો.: 

(૧) વદય દુકાનની  નાભ રાન્વપય પી રૂ.૩૬૦૦૦/- બયલાના યશળેે. 

(૨) વદય દુકાનની છ ભાવની બાડા ડીોઝીટ રૂ.:૬૮૪૦/- ગાઈથી બયલાની યશળેે.જેના ય 
વ્માજ  અલાભા ંઅલળે નદશ. 

(૩) વદય દુકાનનુ ંશારનુ ંભામવક બાડંુ રૂ.:૯૧૨ /-છે. તેભા ં૨૫ ટકાનો લધાયો કયતા ં નવુ ંભામવક 
બાડંુ ભાશ ે૨૦૧૯-૨૦થી રૂ.:૧૧૪૦ /- બયલાનુ ંયશળેે. 

(૪) જ.ફો.ઠ.ન.ં૬૧૧ તા.:૩૦/૧૦/૨૦૧૮ ભા ંજણાલેર ળયતોનો ભર કયલાનો યશળેે.  

(૫) યજદાયશ્રીએ જરૂયી યકભના સ્ટેમ્ ેય ઈય નગયાલરકાએ મનમત કયેર ખયડા મજુફનો 
કયાયખત  રખી અલાનો યશળેે.  

(૬) દુકાનનો બોગલટો કયલા અંગે જૂની ળયતોભા ંસધુાયો લધાયો કયલાભા ંઅલળે. તેભજ ગય 
કોઇ નલી ળયત ઈભેયલાભા ંઅલે તો તેનો ભર બોગલટો કયનાયે-કયનાયાઓએ પયજીમાત 
કયલાનો યશળેે. 

(૭) દુકાન /ઓપીવની અગ રાદપકને ડચણકતાય  કોઇણ ભારવાભાન કે લાશનો મકુલા નશી.  

વ.ભ.ભજુંય.. 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૭૮ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 



લ.કા.ન.-૧૨.     

.મલમ.: લરવાડ નગયાલરકાની ભોયાયજી દેવાઇ (અંદય) અલેર દુકાન નફંય.: ૪૨, શ્રી યાઇન  
વામયા ખાતનુ  લદુર યવીદનુ ંનાભ ચારી અલેર છે. જેઓનુ ંતા.:૧૭-૭-૨૦૧૯ ના યોજ 
લવાન થલાથી, લાયવાઇરુએ  તેભના તુ્રો યાઇન લદુરભોફીન લદુરયવીદ મલગેયેના નાભો 
કફજેદાય તયીકે દાખર કયલા ફાફત... 

ઠયાલ.: 

 રામવન્વ પી બાડા લસરુાત ળાખા તથા ચીપ ઓદપવયના યીોટયભા ંજણાવ્મા મજુફ 
લરવાડ નગયાલરકાની ભોયાયજી દેવાઇ (અંદય) અલેર દુકાન નફંય.: ૪૨, જે કફજેદાય તયીકે  
શ્રી યાઇન  વામયા ખાતનુ લદુર યવીદનુ ંનાભ ચારી અલેર છે. જેઓનુ ંતા.:૧૭-૭-૨૦૧૯ ના 
યોજ લવાન થમેર શોમ રૂ.૧૦૦/-ના નોટયી કયેર સ્ટેમ્ ઈય લાયવાઇ ેઢીનાભાનંી એદપડેમલટ 
યજુ કયેર જેભા ંકુર-૭ (વાત) લાયવદાયો યજુ કયેર છે જે ૈકી કફજેદાયની વાત (૭)લાયવદાયો 
ૈકી ૩ (ત્રણ) તુ્રીઓએ ચાય બાઇઓની તયપેણભા ંકફજેદાય તયીકે ોતાના નાભો  કભી કયલા 
રૂ.૧૦૦/-ના નોટયી કયેર સ્ટેમ્ ઈય વભંતી ત્ર યજુ કયેર છે. જેથી વદય ભોયાયજી દેવાઇ ( 
અંદય) ભાકેટભા ંઅલેર દુકાન ન.ં ૪૨, ભા ંકફજેદાય તયીકે પક્ત (૪) બાઇઓના નાભો (૧) યાઇન 
લદુરભોફીન લદુરયવીદ (૨) યાઇન લદુરભોઇન લદુરયવીદ (૩) યાઇન ભોઇનદુ્દીન 
લદુરયવીદ (૪) યાઇન ભોશંભદઅરભ લદુરયવીદના નાભો લરવાડ નગયાલરકા યેકડય દપતયે   
દાખર કયલા અંગેની જરૂયી અગની કામયલાશી કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે.  

વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૭૯ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 



લ.કા.ન.-૧૩ .     

.મલમ.: લરવાડ નગયાલરકાની  નેતાજી સબુાચન્દ્ર ફોઝ ળો. વેન્ટયની દુકાન નફંય.: ૨૩, શ્રી 
કે.ી.ભો્દુ્દીનનુ ંનાભ ચારી અલેર છે. જેઓનુ ંતા.:૮-૧૨-૨૦૧૪ ના યોજ લવાન થલાથી, 
લાયવાઇરુએ  તેભના તુ્રો લદુર યશભેાન કે. ી. મલગેયેના નાભો કફજેદાય તયીકે દાખર કયલા 
ફાફત... 

 

ઠયાલ.: 

રામવન્વ પી બાડા લસરુાત ળાખા તથા ચીપ ઓદપવયના યીોટયભા ંજણાવ્મા મજુફ 
લરવાડ નગયાલરકાની ભાલરકીની નેતાજી સબુાચન્દ્ર ફોઝ ળો. વેન્ટયની દુકાન નફંય.: ૨૩,ભા ં
કફજેદાય તયીકે  શ્રી કે.ી.ભો્દુ્દીનનુ ંનાભ ચારી અલેર છે. જેઓનુ ંતા.:૮-૧૨-૨૦૧૪ ના યોજ 
લવાન થલાથી, તેભના વીધીરીટી ના  લયસ્દાયોનુ ંરૂ.૧૦૦/-ના નોટયી કયેર સ્ટેમ્ ઈય .ન.ં:-
૦૧ થી ૦૮ લાયવદાયો દળાયલેર છે. જેભા ંફે (૨) ત્ની ઈયાતં ત્રણ (૩) તુ્ર ને ત્રણ (૩) તુ્રી 
ફતાલેર છે. જે ૈકી વદય દુકાનભા ંકફજેદાય તયીકે  (૧)  લદુર યશભેાન કે. ી. (૨) પયાવ 
કે.ી. ને (૩) જવીદ કે.ી.ની તયપેણભા ંરૂ.૬૦૦/- ના નોટયી કયેર  સ્ટેમ્ ઈય વભંતી ત્રના 
અધાયે નેતાજી સબુાચન્દ્ર ફોઝ ળો. વેન્ટયની દુકાન નફંય.: ૨૩,ભા ંકફજેદાય તયીકે પક્ત ત્રણ 
બાઇઓના નાભો (૧) લદુરયશભેાન કે.ી.(૨) પમાવ કે.ી. (૩) જવીદ કે.ી.ના નાભો લરવાડ 
નગયાલરકા યેકડય દપતયે દાખર કયલા અંગેની જરૂયી અગની કામયલાશી કયલાનુ ંઠયાલલાભા ં
અલે છે. .  

વ.ભ.ભજુંય. 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૮૦ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 



લ.કા.ન.-૧૪ .     

.મલમ.: લો.લ.ક.ઠ.ન ં૧૧ /તા.:૧૧/૦૫/૨૦૨૦ ની બરાભણ મજુફ ના.વયકાયશ્રીની ૧૪ ભા ંનાણા ં
ચં મોજના શઠે બ્રાભા શડે લકયવ ખાતે ૧૧ એભ.એર.ડી. પ્રાન્ટ તથા ૧૦ રાખ રીટય અંડય 
ગ્રાઈન્ડ વં તથા ચેમ્ફયો ફનાલલાના  કાભ અંગે ટેન્ડય મવલામ લધાયેની કાભગીયીને ફશારી 
અી લધાયેનો ખચય ભજુંય કયી અલેર લફર રૂ.૧,૬૩,૮૫૭ /-ભજુંય કયલા ફાફત.. 

ઠયાલ.: અ કાભ કમભટીભા ંયજુ થતા ંઠયાવ્્ુ ંકે, ના.વયકાયશ્રીની ૧૪ ભા ંનાણા ંચં મોજના શઠે 
બ્રાભા શડે લકયવ ખાતે ૧૧ એભ.એર.ડી. પ્રાન્ટ તથા ૧૦ રાખ રીટય અંડય ગ્રાઈન્ડ વં તથા 
ચેમ્ફયો ફનાલલાના  કાભ અંગે ટેન્ડય  પ્રદકમા  ણૂય કયી લો.લ. જા. ન.ં ૨૦૨ / તા.: ૦૪/૦૧ 
/૨૦૧૮ થી યાજેશ્રી એન્જીનીમય- ભદાલાદને લકય  ઓડય આસ્્ ુકયલાભા ંઅલેર. વદય કાભગીયી 
દયમભમાન વાઇટ ઈય જરૂયી એલી ટેન્ડયભા ંઈલ્રેખ ન થમેર કાભગીયી કયલાભા ંઅલે તોજ 
વદયહું પ્રોજેક્ટને અખયી ઓ અી ળકામ તેભ શોમ તેભજ વદયહું કાભગીયીની વભમ ભમાયદાને 
ધ્માને રઆ નીચે જણાવ્મા મજુફની કાભગીયી આજનેયશ્રીના નીયીક્ષણ  શઠે કયલાભા ંઅલેર છે. જે 
અંગે ટેન્ડય મવલામની લધાયેની કાભગીયીને ફશારી અી લધાયેનો ખચય  રૂ.૧,૬૩,૮૫૭ /-ભજુંય 
કયી અલેર લફરનુ ંચકુલણુ ંકયલા જનયર ફોડયને બરાભણ કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

 (1)400 mm Dia HDPE pipe Line Shifting Work (GWSSB )-25૦૦૦=૦૦ 

(2)RCC Chambar Repairing( M-200)(Item no  
    05033A1)R & B SOR-2015-16)                           - 38609=31 

(3)Wash out line Chambar upgradation Work             - 3750૦=00 

(4)Earth Filling work with selected soil andmorrum 

brought fromout side( R&B SOR It No. 
 3004008A Pg 49)                                             – 62748=૦૦ 

                                                                       --------------- 
                                                                        163857=31.                

  વ.ભ.ભજુંય. 
 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૮૧ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 



લ.કા.ન.-૧૫  .     

.મલમ.: ના.વયકાયશ્રીની મતૃ મોજના ( ૨૦૧૭-૨૦) શઠે લરવાડ નગયાલરકા શદ મલસ્તાયભા ં
યેલ્લે ઓલયલબ્રજ ઈયથી ીલાના ાણીની રાઇન ળીપટીગની કયલાના કાભનો એસ્ટીભેટ 
રૂ.૧,૨૮,૭૨,૦૦૦/- યુાનો ભજુંય કયલા ફાફત..   

ઠયાલ.: 

ના.વયકાયશ્રીની મતૃ મોજના ( ૨૦૧૭-૨૦) શઠે લરવાડ નગયાલરકા શદ મલસ્તાયભા ં
આજનેયશ્રીના યીોટયભા ંજણાવ્મા મજુફ વદયહું કાભ કયાલલા ભાટે ઠેકેદાયશ્રી દક્રષ્ના કન્સ્રકળન 
કંની એ/૩૭ ને ૨૯ નગયાલરકા ળોમિંગ વેન્ટય ધોફીઘાટ ભશવેાણાનુ ં ટેન્ડય ભજુંય કયલાભા ં
અલેર છે.વદયહું કાભે ભાગય ને ભકાન મલબાગ લરવાડ તેભજ ઇયકોન આન્ટયનેળનર 
લરભી.લરવાડ દલાયા  ધયભયુ યોડ અલેર યેલ્લે ઓલયલબ્રજ તોડી નલો ઓલયલબ્રજ ફનાલલાનુ ં
કાભ શાથ ધયલાનુ ંશોમ જે ન્લમે લરવાડ નગયાલરકા દલાયા નાખલાભા ંઅલેર બ્રાભા લોટય 
લકયવથી કલ્માણ ફાગ સધુી ીલાના ાણીની રાઇન વદયહુ યેલ્લે ઓલયલબ્રજ ઈયથી વાય થામ 
છે. ને જે ીલાના ાણીની રાઇન ળીપટીંગ કયલાની જરૂદયમાત શોમ જેથી વદયહું ફાફતને 
ધ્માનભા ંરેતા ંવદયહું કાભે ઈયોક્ત મોજનાના ભજુંય કયેર  ઠેકેદાયશ્રી ાવેથી ીલાના ાણીની 
રાઇન ળીપટીંગ  કયલાના કાભનો એસ્ટીભેટ રૂ.૧,૨૮,૭૨,૦૦૦/-યુાનો યજુ કયલાભા ંઅલેર 
છે.વદયહું  યેલ્લે ઓલયલબ્રજ ઈયથી ીલાના ાણીની રાઇન ળીપટીગની કયલા ભાટે ઠેકેદાય શ્રી 
દક્રષ્ના કન્સ્રકળન કંની એ/૩૭ ને ૨૯, નગયાલરકા ળોમિંગ વેન્ટય ધોફીઘાટ ભશવેાણા ાવેથી 
વદયહું કાભગીયી કયાલલા અંગેની જરૂયી અગની મનમભોનવુાય કામયલાશી કયલાનુ ંભજુંય કયલા 
જનયર ફોડયને બરાભણ કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૮૨ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 



લ.કા.ન.-૧૬  .     

.મલમ.: લરવાડ નગયાલરકા શસ્તકના ંડીઝર-ડી લોટયીંગ ં વેટ યીેયીંગ ભાટે જરૂયી ભાર 
વાભાન  ખયીદ કયલાના ંકાભ ફાફત..  

ઠયાલ.: 

લરવાડ નગયાલરકા શસ્તકના ંડીઝર-ડીલોટયીંગ ં વેટ દયેય કયી, સ્ટેન્ડ ટુ 
ોઝીળનભા ંયાખલા ભાટે નાભદાય વયકાયશ્રી તયપથી સચુના ભેર છે. શારે ચોભાવાની વીઝન 
શોમ, ળશયેભા ંનીચાણલાા મલસ્તાયોભા ંાણી બયાલાના ફનાલો ફનતા શોમ છે. જેનો વત્લયે 
મનકાર કયલાનો થતો શોમ, કાભની ગત્મતાને રઇને, લરવાડના સ્થામનક, દપલ્ડ ભાળયર 
એજન્વીઝ –સ્ટેડીમભ યોડ લરવાડના બાલત્રક તે્રની કચેયીએ ભેર છે તો તે અંગેનુ ંખચય 
રૂ.૬૩,૯૭૫/- જ.ફોડયની ભજુંયતની ેક્ષાએ ભજુંય કયી, દપલ્ડભાળયર એજન્વી-લરવાડ ાવેથી 
ખયીદ કયલા અંગેની જરૂયી અગની કામયલાશી કયલાનુ ં ઠયાલલાભા ંઅલે છે. 

વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૮૩/ તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 



લ.કા.ન.-૧૭.     

.મલમ.: બ્રાભા ઝોન કચેયી ભાટે કોમ્પ્્ટુય મલથ મપ્રન્ટય સ્કેનય વેટ ખયીદલા ફાફત..  

ઠયાલ.:  

 બ્રાભા ઝોન ,લરવાડ નગય વેલા વદન તથા ચીપ ઓદપવયશ્રીનો યીોટય  લચંાણે રેલાભા ં
અવ્મો. બ્રાભા ઝોન ઓદપવથી કયલા ાત્ર  યીોટય  તથા લશીલટી કાભને રગતા ત્રોના જલાફ 
ટાઆ કયલા ભાટે ઝોન ઓપીવ ખાતે કોમ્પ્્ટુય મલથ મપ્રન્ટય, સ્કેનય વેટની કોઇ સમુલધા ઈરલધ 
નથી. જેથી વદયહું સમુલધા યૂી ાડલા ભાટે, તેભજ બ્રાભા ઝોન ઓદપવભા ંઝડથી ને 
વ્મલસ્સ્થત ત્રોના જલાફો, દયોટો મલગેયેની તભાભ કાભગીયી કોમ્પ્્ટુય ઈય કયલા ભાટે, વત્લયે 
કોમ્પ્્ટુય મલથ મપ્રન્ટય, સ્કેનય વેટ, નગં-૧,ની ખયીદી કયલાની જરૂદયમાત શોઇ, વદયહું ઈયોક્ત 
જણાલેર ખયીદી, ના.વયકાયશ્રીના GEM ોટયર યથી કયલા અંગેની જરૂયી  મનમભોનવુાય 
અગની કામયલાશી કયલાનુ ંઠયાલલાભા ંઅલે છે.  

વ.ભ.ભજુંય.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કા.વ.ઠ.ન.ં -૮૪ / તા.:૧૮-૦૭ -૨૦૨૦. 



લ.કા.ન.-૧૮.     

.મલમ.: ભાન.મખુ્મભતં્રીશ્રી એપે્રસ્ન્ટવ  મોજના ન્લમે બયતી કયલા ફાફતના વયક્યુરંય  
કા.વ.ઠ.ન.ં૪૭૪ / તા.:૨૦/૩/૨૦૨૦ના થમેર ઠયાલ અંગે પેયમલચાયણા કયલા ફાફત..  

ઠયાલ.: 

ભે. કમભશ્નયશ્રી, મ્્ુનંીવીારીટી  એડમભમનસ્રેળનની કચેયી ,ગાધંીનગયના ત્ર ન.ં નાની / 
વકંરન /લળી/ ૨૦૧૯ /૭૯૨૫ / ૭૯૩૦ / તા.: ૧૨-૭-૨૦૧૯ થી “ભાન.મખુ્મભતં્રીશ્રી એપે્રસ્ન્ટવ 
મોજના “ ન્લમે લરવાડ નગયાલરકાને વને લય-૨૦૧૯-૨૦ ના રક્ષ્માકંની વખં્મા ૪૫ 
એપે્રસ્ન્ટળોની બયતી  ભાટેનો પાલલાભા ંઅલેર છે. જે ન્લમે વયકાયશ્રીના “ વેલા વેત ુ“ 
કામયક્રભભા ં“ભાન.મખુ્મભતં્રીશ્રી એપે્રસ્ન્ટવ  મોજના નો વભાલેળ થમેર છે. જે ન્લમે વદય 
એપે્રસ્ન્ટળોની અલેર યજીઓ સ્લીકાયલા જણાલેર. તેભજ  નગયાલરકાના જુદી જુદી  
ળાખાઓભા ંળાખા મધકાયીશ્રી દલાયા  શારની કાભગીયીને  શોંચી લલા નબુલી  એલા 
એપે્રસ્ન્ટવ શોમ તો કાભગીયી ઝડી વ્મલસ્સ્થત યીતે કયી ળકે તેલા શબુ અળમથી એપે્રસ્ન્ટળોને  
નુઃએક (૧)લય ભાટે પાલલા ભાટેની યજૂઅત અલેર છે. 

ધ ગેઝેટ ઓપ આસ્ન્ડમા,નલી દદલ્શી, તા.:૨૫-૦૯-૨૦૧૯ ની ધીસચુના ભીનીસ્રી ઓપ સ્કીર 
ડેલરોભેન્ટ એન્ડ એપે્રસ્ન્ટવળી  નોટીપીકેળનના મનમભો  ને ઈનીમભોથી ભામવક રઘિુભ દય 
નક્કી કયલાભા ંઅલેર છે.જે ળયતોને અધીન સ્ટાઆેંડ  ચકૂલલાનુ ંથામ છે.  નગયાલરકાની 
જરૂદયમાત મજુફના પાલેર રેડભા ંફધં ફેવતી રામકાત ધયાલતા જરૂદયમાત મજુફના 
એપે્રસ્ન્ટળોને  વદય અલેર યજીઓ ધ્માને રઆ અગાભી એક લયના વભમગાા ભાટે 
મનમભોનવુાય  અગાભી કામયલાશી થે ઓધોલગક તારીભ વસં્થા, ાયડી, જી.લરવાડ ખાતે 
ઓનરાઇન યજીસ્રેળન કયલા તેભજ મનમત કયેર તારીભના કયાયભા ંદળાયલેર વભમગાા 
દયમભમાન તારીભ થે મનભણુકં અલાની થામ છે.જેની મલગતો અ વાથે વાભેર છે. વદય રેડના 
એપે્રસ્ન્ટળોના કયાયનો વભમગાો ણૂય થમેથી તેઓની એપે્રસ્ન્ટળ તયીકેની તારીભ અો અ ણૂય 
થમેર ગણાળે.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

     વદય રેડોના એપે્રસ્ન્ટળોની  તારીભ વભમગાા દયમભમાન તેઓને ચકુલલાભા ંઅલતા 
સ્ટાઆેંડ ેટેની વયકાયશ્રીભાથંી  નગયાલરકાને ભલાાત્ર ગ્રાન્ટ ભેલલા અંગેની દય મત્ર-ભામવક 
દયખાસ્તો મનમત ત્રકોભા ંવયકાયશ્રીભા ંયજુ કયલાની થામ છે. જેથી વાભેર માદી મજુફના 
એપે્રસ્ન્ટળોને લશીલટના મલળા દશતભા ંરેડ નવુાય વયકાયશ્રીએ મનમત કયેર લમધના  



વભમગાા ભાટે નુઃ મનભણુકં અંગેની નીમભોનુવંાયની જરૂયી અગની કામયલાશી કા.વ.ઠ.ન.ં૪૭૪/ 
તા.:૨૦-૩-૨૦૨૦ થી ઠયાલેર છે. જેને ફશાર યાખલાનુ ંતથા વદયહું થમેર ઠયાલથી જે 
એપે્રસ્ન્ટળોની નુઃમનભણુકં થમેર છે તે મનભણુકંો યદ કયી તેઓને છુટા કયલાનુ ંઠયાલલાભા ં અલે 
છે.  

વ.ભ.ભજુંય..  

                                                                    વશી/-લાચ્મ     
                                                                       ચેયભેન 

                                                                  કાયોફાયી વમભમત   
                                                                 લરવાડ નગયાલરકા  
 

 

 

 

 

 

 

 


