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-: અખફાયી માદી:- 
 

ગરુુકુ મ્ીંગ સ્ટેળન ખાતે ક્લોરીટી કંટ્રોર વેર ભાટે નલી ફની યશરે અદ્યતન 
રેફોયેટયી અને જયફેુરી ખાતેના લો જુના ESRનુ ંસ્ટે્રન્ધનીંગ (ભજબતુીકયણ)ની 
ચાલ ુકાભગીયીની વભીક્ષા મરુાકાત કયતા મ્યનુન. કનભળનયશ્રી અનભત અયોયા  

 

ક્લોરીટી કંટ્રોર વેર ભાટેની અદ્યતન રેફોયેટયી ભાટે જરૂયી તાનંિક ભળીનયી, 
ઇન્સ્ુભેન્ટ તાત્કાલરક ખયીદ કયલા ભાટે વફંનધત અનધકાયીને સચુના 

 

આ અદ્યતન રેફોયેટયી કામયયત થમે નવનલર કાભોભા ંલયાતા ભટીયીમલ્વનુ ંટેસ્ટીંગ 
જેભકે, નવભેન્ટ, કોન્રીટ, યેતી, કચી, ડાભય નલગેયેનુ ંટેસ્ટીંગની સનુલધા ઉરબ્ધ થળે 

 

તાયીખ: ૧૦-૦૫-૨૦૨૨ 

 યાજકોટ ળશયેભા ંચારતા નવનલર કાભોના વેમ્રીંગ રઇ તેનુ ંરેફોયેટયી ટેસ્ટીંગ કયી લધ ુ
વાયી સનુલધા ઉરબ્ધ કયી ળકામ તેલા આળમથી યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ગરુુકુ મ્ીંગ 
સ્ટેળન ખાતે ક્લોરીટી કંટ્રોર વેર ભાટે નલી અદ્યતન રેફોયેટયી ફનાલલાભા ંઆલી યશી છે તેભજ 
જયફેુરી ખાતેના લો જુના ESRનુ ંસ્ટે્રન્ધનીંગ (ભજબતુીકયણ) કયલાની કાભગીયી ણ શાર ચાલ ુ
છે. ફનેં પ્રોજેક્ટની કાભગીયી ણૂયતાના આયે છે. મ્યનુન. કનભળનયશ્રી અનભત અયોયાએ તા. ૦૯-૦૫-
૨૦૨૨ના યોજ ફનેં ચાલ ુકાભગીયીની વભીક્ષા કયી શતી.  
 લધભુા ંમ્યનુન. કનભળનયશ્રીએ ગરુુકુ મ્ીંગ સ્ટેળન ખાતે ક્લોરીટી કંટ્રોર વેર ભાટે નલી 
ફનાલલાભા ંઆલી યશરેી  અદ્યતન રેફોયેટયી  ભાટે જરૂયી તાનંિક ભળીનયી, ઇન્સ્ુભેન્ટ તાત્કાલરક 
ખયીદ કયલા ભાટે વફંનધત અનધકાયીને સચુના આી શતી. ક્લોરીટી કંટ્રોર વેર ભાટે ની આ નલી 
અદ્યતન રેફોયેટયી અંદાજજત રૂ. ૭૫ રાખના ખચે ફનાલાભા ંઆલી યશી છે જેભા ંઅંદાજજત ૪૦૦ 
ચો.ભી. ફાધંકાભ કયલાભા ંઆવયુ ંછે. યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ગરુુકુ મ્ીંગ સ્ટેળન ખાતે 
નલજીરન્વ નલબાગની કાભગીયી ભાટે રેફોયેટયી ફનાલાભા ંઆલી યશી છે. જેભા ંયાજકોટ 
ભશાનગયાલરકા શસ્તકના ચાલ ુતભાભ નવનલર કાભોભા ંલયાતા ભટીયીમલ્વનુ ંટેસ્ટીંગ જેભકે, 



નવભેન્ટ, કોન્રીટ, યેતી, કચી, ડાભય નલગેયેનુ ંટેસ્ટીંગની સનુલધા ઉરબ્ધ થળે. બનલષ્મભા ં NABL 
વર્ટિર્પકેટ ભેલી યાજકોટ ળશયેના અન્મ પ્રાઇલેટ નવનલર પ્રોજેક્ટના ભટીયીમલ્વ ટેસ્ટીંગ કયલાની 
સનુલધા ણ ળરૂ કયલાભા ંઆલળે. 
 જયફેુરી મ્ીંગ સ્ટેળન ખાતે આલેરા ESR કે જે આળયે ૩૨ લય શરેાનુ ંફાધંકાભ છે. 
આ ESR કન્ટેઇનયનુ ંલોટય પ્રપુીંગ કાભ શાર ચાલ ુછે અને ણૂયતાના આયે છે જેનુ ંઅંદાજજત ખચય રૂ. 
૬૪ રાખ છે. ફનેં ESRની ૫.૪ MLની કેેવીટી ધયાલે છે. જેભા ંએોક્ષી ગ્રાઉન્ટીંગ, ભાઈરો રોંકીટ, 
ભોડીપાઈડ ભોટયથી જરૂયી ેચલકય , તલમાનુ ં IPS તેભજ વભગ્ર વાટી ઉય ક્રુડ ગે્રડ પ્રકાયનુ ં
લોટય પ્રપુીંગ રેલર કયલાભા ંઆલેર છે. આ કાભગીયી કયલાથી ESRની ભજબતુીભા ંલધાયો થમેર 
છે. 
 આજની મરુાકાત દયમ્માન મ્યનુન. કનભળનયશ્રી અનભત અયોયા વાથે નામફ મ્યનુન. 
કનભળનયશ્રી ચેતન નદંાણી, નવટી એન્જી. શ્રી કે. ી. દેથયીમા, શ્રી એચ. એભ. કોટક, ી.એ.(ટેક.)ટુ 
કનભળનયશ્રી યનવક યૈમાણી, ડી.ઈ.ઈ. શ્રી ગોાર સથુયીમા નલગેયે અનધકાયીશ્રીઓ ઉસ્સ્થત યહ્યા 
શતા. 
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