કામયારક ઈજનેય
નોથયઝોન (કતાયગાભ)

એન.ઝેડ/આઉટ/નાં.૬૧૪૬
તા. ૦૫ / ૦૧ /૨૦૨૧

પ્રતત શ્રી,
૦૧.

૦૪.

૦૭.

નોથયઝોન (કતાયગાભ) ઓફપવ
ગજેયા સ્કુ ર ની ાછ,
યાભજીકૃા યો-શાઉવની ફાજુભાાં,
સયુ ત ભશાનગયાલરકા,સયુ ત.
ટે રીપોન નાં.૨૪૮૦૫૧૮

ુ ાર એચ. વોરાંકી
ફાબર
૭૬,મક્ુ તાનાંદ વોવામટી,
શનીાકય યોડ નજીક,
વયસ્લતી તલદ્યારમની વાભે.
સયુ ત
આય. એચ. ળીંગાા
ગ્રાઉન્દ્ડ ફ્રોય, ળાનેશ્વય
એાટય ભેન્દ્ટ,ભશાદે લ પલય,ાંુ
રેક ગાડય ન વાભે.
કતાયગાભ. સયુ ત.
ફયભર કે. રાડ
એ-૪૪, ાયવ નગય વોવામટી,
વાંસ્કાય બાયતી સ્કુ રની વાભે,
યાાંદેય યોડ, સયુ ત.

તલમ

૦૨.

યભણીકબાઈ આય. ફશિંગયાજીમા
૫૪, ભણીનગય વોવામટી,
એ.કે. યોડ. સયુ ત

૦૩.

૦૫.

દે લરબાઈ આય. ફશિંગયાજીમા
૫૪, ભણીનગય વોવામટી,
એ.કે. યોડ. સયુ ત

૦૬.

૦૮.

મસ્ુ તપુ ા એચ. ટેર,
વામા શાઉવ,
ુ ા.
લોશયાલાડ, ગોીપય
સયુ ત.

૦૯.

તલયે ન્દ્ર એભ. ળાશ
ફી-૧/જી-૩,
ળાાંતતબલન એાટય ભેન્દ્ટ,
ુ કોરેજ ાછ,
નલયગ
યાાંદેય યોડ. સયુ ત-૦૯.
પ ૂલી કન્દ્સ્રકળન
ુ ી એાટય ભેન્દ્ટ,
ફી-૫૦૩,ભાંગરપય
ભશારક્ષ્ભી ભાંફદયની ાવે,
આનાંદભશર યોડ,
સયુ ત - ૩૯૫૦૦૭.
મળ ી. ટેર
ુ ય પ્રાઝા,
ફી-૩૦૫, સમ
ઉધના-ભગદલ્રા યોડ,
સયુ ત-૩૯૫૦૦૭.

:- નોથયઝોન (કતાયગાભ) નલા તલસ્તાયભાાં વભાતલષ્ટ નલા ગાભોભાાં આલેર જુદા જુદા
યસ્તા ય વાય થતી શમાત ગ્રાભ ાંચામતની ડ્રેનેજ રાઈન તેભજ ભેનશોરને યીેય
કયલાની તેભજ લયવાદી ાણીનાાં તનકાર ભાટે જરૂયી ાઈો નાાંખલાની તેભજ નલા
ભેનશોર ફનાલલાન ાંુ કાભ.

ભશાળમ,
ુ ફ
ઉયોક્ત તલમભાાં જણાવ્મા મજ
નોથયઝોન (કતાયગાભ) નલા તલસ્તાયભાાં વભાતલષ્ટ નલા ગાભોભાાં
ુ
ુ
આલેર જદા જદા યસ્તા ય વાય થતી શમાત ગ્રાભ ાંચામતની ડ્રેનેજ રાઈન તેભજ ભેનશોરને યીેય કયલાની
તેભજ લયવાદી ાણીનાાં તનકાર ભાટે જરૂયી ાઈો નાાંખલાની તેભજ નલા ભેનશોર ફનાલલાનાાં કાભે ઈસ્ટઝોન-એ
(લયાછા) તલસ્તાયભાાં સ્થામી વતભતત ઠયાલ નાં.૩૪૦/૨૦૨૦, તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૦થી ભજુય થમેર બાલે અને ળયતો
ુ ફ અંદાજીત યકભ રૂI.૧૯,૫૩,૨૪૪-૬૦ૈવાથી ૨૩.૪૬% નીચ ાંુ એટરે કે ટે ન્દ્ડય યકભ રૂI.૧૪,૯૫,૦૧૩-૪૨ૈવાન ાંુ
મજ
કયલાન ાંુ યશેળે.
ઉયોક્ત કાભગીયી કયી આલા આ વાંભત શોમ
તો આ ત્ર ભળ્મેથી જરૂયી ય જીસ્રે ળન વટીપીકેટની
ુ ફન ાંુ જી.એવ.ટી.
પ્રભાલણત નકર, વોરલન્દ્વી વટીપીકેટની પ્રભાલણત નકર ,વયકાયશ્રીનાાં નલા તનમભ મજ
યજીસ્રેળન વટીપીકેટની પ્રભાલણત નકર તેભજ ઈ.એભ.ડી. ની યકભ રૂI. ૧૫,૦૦૦-૦૦ૈવા ભા. કતભળનયશ્રી સયુ ત
ભશાનગયાલરકાના નાભના ડીભાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ તેભજ તેની પ્રભાલણત નકર વફશત રેખીત વાંભતત તા.૧૮ / ૦૧ /૨૦૨૧
ુ ીભાાં નીચે વશી કયનાયની કચેયીએ શોંચતી કયલા આથી તભોને જણાલલાભાાં આલે છે .
સધ
ઉય જણાલેર તાયીખ ફાદ અને ઈ.એભ.ડી. તલના તેભજ ભાાંગલાભાાં આલેર ડોક્યુભેન્દ્ટ તવલામનાાં
વાંભતતત્રકો ભાન્દ્મ યાખલાભાાં આલળે નફશ તેભજ કોઈ ણ ઈજાયદાયન ાંુ વાંભતત ત્રક ભાંજુય કયલાનો તથા ફધા જ
વાંભતતત્ર યદ કયલાનો અતધકાય સયુ ત ભશાનગયાલરકાને અફાતધત યશેળે જેની નોંધ રેળો.
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સયુ ત ભશાનગયાલરકા

