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                                                                                      ન.ંએન./ઝેડ/આઉટ/ન.ં૧૨૯૩૬ 

         તા.    ૩૧/૦૧/૨૦૨૩  

સંમતિ ત્ર 

પ્રતત, 

એુલડ લેન્ડય રીસ્ટ 

કુર :- ૧૩ અને ૭૬ ઇજાયદાયો અને  

અનુબલી ઇજાયદાય 

  

  તલમ :- (૧)  નોથથઝોન (કતાયગાભ) જુના તલસ્તાયભાં જુદી-જુદી જગ્માએ ાણી ુયલઠા ની ૧/૨"  

                (અડધા) થી ૨" (ફે) નાં વ્માવનાં નીકાના રીકેજ દુયસ્ત કયલાનું ભંજુયી કાભ.   

                

    (૨) નોથથઝોન (કતાયગાભ) જુના તલસ્તાયભાં જુદી-જુદી જગ્માએ લાલ્લ ચેમ્ફયો , ભેનશોરના  

               કલયો યીેયીંગ અને નલા ફનાલલાનંુ કાભ.  

 

ભશાળમ, 
 

  નોથથઝોન (કતાયગાભ) ભાં વભાતલષ્ટ નોથથઝોન (કતાયગાભ) તલસ્તાયભાં આલેર જુદી - જુદી વોવામટીઓભાં 

ાણીના નીકાઓની ભયાભત કયલાના કાભે અનુક્રભ નં. (૧) ૧/૨" (અડધા) થી ૨" (ફે) ઇંચનાં વ્માવનાં નીકાના રીકેજ 

દુયસ્ત કયલાના સ્થા.વ.ઠ.ન.ં ૬૬૧/૨૦૧૮ તા.૧૭/૦૫/૨૦૧૮ અને સ્થા.વ.ઠ.ન.ં ૯૨૦/૨૦૨૧, તા.૧૬/૦૯/૨૧ થી 

ભંજુય થમેર મુતનટ યેઈટના (૨) જુના તલસ્તાયભાં જુદી-જુદી જગ્માએ લાલ્લ ચેમ્ફયો , ભેનશોરના કલયો યીેયીંગ અને નલા 

ફનાલલાનું કાભે. ાણી વતભતત ઠયાલ નં.૧૩૨/૨૦૨૨ , તા.૧૬/૦૯/૨૨ થી ભંજુય બાલો અને ળયતો અને સ્ેળીપીકેળન્વને 

આતધન કાભગીયી કયલા વંભત શોમ તો આની રેતિત વંભતત દદન - ૭(વાત) દદલવ ભાં એટરે કે િા.૦૭/૦૨/૨૦૨૩ 

વુધીભાં નીચે વશી કયનાયને ભોકરી આળો. લધુભાં આ કાભ / કાભોની ભાતશતી તથા સ્થામી વતભતતના ઠયાલ અને મુતનટ 

યેઈટને રગતી લધુ ભાતશતી ભાટે અત્રેની કચેયીના ટેન્ડય ક્રાકથ અથલા ાણી તલબાગના ડેપ્મુટી ઇજનેયશ્રીનો વંકથ કયલો.  

-: રિતિષ્ટ :-  

 

અનુ

. નં. 

કામનું નામ અંદાજીિ િકમ 

SOR ૨૦૧૫-

૨૦૧૬ 

ટેન્ડિ િકમ  ઈ.એમ.ડી. 

ની િકમ  

રિમાર્કસસ 

૧. નોથથઝોન (કતાયગાભ) જુના તલસ્તાયભાં 

જુદી જુદી જગ્માએ ૧/૨" થી ૨" 

વુધીના શમાત ાણીની રાઈન તરકેજો 

ફંધ કયલાનું કાભ.  (સ્થા.વ.ઠ.નં. 

૬૬૧/૨૦૧૮ તા.૧૭/૦૫/૧૮ અને 

સ્થા.વ.ઠ.નં. ૯૨૦/૨૦૨૧,         

તા.૧૬/૦૯/૨૧ બાલો  ળયતો અને 

સ્ેળીપીકેળન્વને આધીન) 

- 

 

૨,૦૦,૦૦૦/- ૨,૦૦૦/- પ્રથભ 

પ્રમાવ  
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૨. નોથથઝોન (કતાયગાભ) જુના તલસ્તાયભાં 

જુદી-જુદી જગ્માએ લાલ્લ ચેમ્ફયો , 

ભેનશોરના કલયો યીેયીંગ અને નલા 

ફનાલલાનું કાભ. (ાણી વતભતત ઠયાલ 

ન.ં૧૩૨/૨૦૨૨ તા.૧૬/૦૯/૨૨ 

બાલો ળયતો અને સ્ેળીપીકેળન્વને 

આધીન) 
 

- 

 

૨,૦૦,૦૦૦/- ૨,૦૦૦/- પ્રથભ 

પ્રમાવ  

 
  

  કોઈણ  ઇજાિદાિનું સંમતિ ત્ર મંજુિ કિવાનો અને સદિ કામોએ કોઈણ ઇજાિદાિોનું સંમતિ ત્ર 

મંજુિ કિવા અને / અથવા િદ કિવાનો /અથવા િમામ સંમતિત્રો િદ કિવાનો અતધકાિ સુિિ મહાનગિાતિકાને 

સંબતધિ િહેિે.  

 

 

                         --S.D-- 

કાર્સાિક ઈજનેિ 

નોથસઝોન (કિાિગામ)  

સુિિ મહાનગિાતિકા  
 

 

 


