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વલમ :- નોથથઝોન (કતાયગાભ) વલસ્તાયભા ંઆલેર નીચે જણાલેર વોવામટીઓના ંઆંતરયક  યસ્તા ય  
૨૫૦ભીભી વ્માવની NP ૩ લગથની R.C.C. ડ્રનેેજ ાઈરાઈન નાખી જે તે યવુનટ ધાયકના ઘય 
નજીક વીમ્ર ચેમ્ફય ફનાલી વીમ્ર ચેમ્ફયથી ૧૫૦ભીભી વ્માવની NP૨ લગથની ડ્રનેેજ રાઈન 
દ્વાયા ભેનશોર સધુીની કનેક્ળન રાઈન નાખંલાના ંકાભે વભંવતત્ર આલા ફાફત. 

 ભશાળમ, 
  ઉયોકત વલમ અન્લમે સયુત ળશયે વલસ્તાયની વોવામટીભા ં૨૫૦ભીભી વ્માવની NP૩ લગથની R.C.C. 
               ડ્રનેેજ ાઈરાઈન નાખી જે તે યવુનટ ધાયકના ઘય નજીક વીમ્ર ચેમ્ફય ફનાલી વીમ્ર ચેમ્ફયથી  
              ૧૫૦ભીભી વ્માવની NP૨ લગથની ડ્રનેેજ રાઈન દ્વાયા ભેનશોર સધુીની કનેક્ળન રાઈન નાખંલાની  

               કાભગીયી ફાફતે સ્થામી  વવભવત ઠયાલ ન.ં ૦૨/૨૦૧૬, તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬થી  ગ.ુા.પ.ુ અને ગ.ુગ.વ્મ. 
             ફોડથના વને ૨૦૧૩-૧૪ ના એવ.ઓ.આય. મજુફની અંદાજીત યકભથી ૨૭% નીચા બાલે યવુનટ યેઈટ  
              ભજુંય કયલાભા ંઆલેર છે. 

અ.
ન.ં કાભના સ્થનુ ંનાભ 

અંદાજીત યકભ ટેન્ડય યકભ 
ઈજાયદાય
નો લગથ 

ઈ.એભ.ડી.ની 
વલગત 

રૂI. ૈવા રૂI. ૈ
વા રૂI. ૈ

વા 
૦૧ 

 
નોથથઝોન (કતાયગાભ) નલા વભાવલષ્ટ 
વલસ્તાયભા ંટી.ી. સ્કીભ ન.ં૨૩ 
(કોવાડ), પા.પ્રોટ.ન.ં૩૮, બ્રોક ન.ં૯૦ 
ભા ંઆલેર સમુથનગય વોવામટી વલબાગ 
- ૨ એ 

૫,૫૨,૩૧૩-૦૫ ૪,૦૩,૧૮૮-
૫૩ 

ઈ-૨ અને 
ઉય 

૪,૧૦૦-૦૦ 

         ઉયોક્ત કાભગીયી ભજુંય યવુનટ યેઈટના ંબાલો, ળયતો અને સ્ેવીપીકેળન મજુફ કયી આલા આ વભંત 
 શોમ તો આ ત્ર ભળ્મેથી ટેન્ડય યકભ મજુફ ઉયોક્ત દળાથલેર વલગત પ્રભાણેનુ ંયજીસ્રેળન વટીપીકેટની પ્રભાણણત  
નકર, વોરલન્વી વટીપીકેટની પ્રભાણણત નકર ,વયકાયશ્રીના ંનલા વનમભ મજુફનુ ંજી.એવ.ટી. યજીસ્રેળન 

 વટીપીકેટની પ્રભાણણત નકર તેભજ ઈ.એભ.ડી. ની યકભની ભા. કવભળનયશ્રી સયુત ભશાનગયાણરકાના નાભના 
 ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ તેભજ તેની પ્રભાણણત નકર વરશત રેખીત વભંવત તા.  25  /  11 /૨૦૨૦ સધુીભા ંનીચે  
  વશી કયનાયની કચેયીએ શોંચતી કયલા આથી તભોને જણાલલાભા ંઆલે છે. 

        ઉય જણાલેર તાયીખ ફાદ અને ઈ.એભ.ડી. વલના તેભજ ભાગંલાભા ંઆલેર ડોક્યભેુન્ટ વવલામના ં 
 વભંવતત્રકો ભાન્મ યાખલાભા ંઆલળે નરશ તેભજ કોઈ ણ ઈજાયદાયનુ ંવભંવત ત્રક ભજુંય કયલાનો  
તથા ફધા જ વભંવતત્ર યદ કયલાનો અવધકાય સયુત ભશાનગયાણરકાને અફાવધત યશળેે જેની નોંધ રેળો. 

 

 

 

કામથારક ઈજનેય 

નોથથઝોન (કતાયગાભ) 
સયુત ભશાનગયાણરકા 

 
 

 


