
સાફ  યગાથા  
 

સૌરા ટર્ની સૌથી મોટી નદી (શે ુજંી ના ંસામસામા કાઠેં આવેલ બે તાલકુા(પાલીતાણા અને 
ગારીયાધાર) ને જોડતા ટંુકા ર તા અને પલુની સાફ  યગાથા  

 

 
 

ભાવનગર િજ  લાના ંગારીયાધાર તનલકુામા ંભડંારીયા ગજુરડા રાણીગામ મખુ્ ય િજ  લા માગર્ 

કક્ષાનો ૪.૩૦૫ િક.મી. લબંાઇનો ર  તો આવલેો છે. આ ર  તો શે ુજંી નદીને કર્ોસ કરેછે. આ 

ર  તાની હયાત સપાટી કાચી છે. આ ર  તાનો એક છેડો દેપલા રાણીગામ રોડ નોનપ્ લાન 

ગર્ામ્ય માગર્હયાત સપાટી ડામર તથા બીજો છેડો નવાગામ ભડંારીયા સમઢીયાળા રોડ મખુ્ ય 

િજ  લા માગર્ હયાત સપાટી ડામર ન ેમળેછે. આ ર  તાની હઠેવાસમા ંશે ુજંી નદી ઉપર ડેમ 

બાધંવામા ંઆવેલછે. ડેમમા ંપાણી ભરાવાન ેકારણ ેઆ ર  તાનો ઉપયોગ વષર્ના ં૬ માસ સધુી 

બધં થઇ જતો હોવાથી આ જગ્ યાએ પલુ બાધંવાની જ રીયાત ઉિપ્ થત થયેલ. આ જગ્ યાએ 

પલુ બનાવવા માટે તે િવ  તારના  ્ લોકોની વષ ની માગંણી હતી. આ ર  તા તથા પલુ નો 

પર્થમ વાર વષર્ ૨૦૧૦-૧૧ ના ંબ ટમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવેલ. 

 



 
 

મજુંર થયેલ કામની ટંુકી િવગત નીચ ેમજુબ છે. 
 

ર  તાનુ ંનામ ov કન્ ટર્ક્શન  ઓફ ભડંારીયા ગજુરડા રાણીગામ 
રોડ (ગજુરડા રાણીગામ રોડ વીથ શે ુજંી બર્ીજ 
એપર્ોચ) િક.મી. 0/0-4/305  
તાલકુો :- ગારીયાધાર  

ર તામા ંકરવાની થતી લબંાઇ ov િક.મી. 0/0 - 4/305 તથા શે ુજંી નદી ઉપર 
96 મીટર લબંાઇનો પલુ  
 

બ ટ સદર ov બ ટ ઉચ્ચકજોગવાઇ સદરે સને 2010-11 

જોબ નબંર મજુંરીની તારીખ 
/રકમ  

ov વષર્ 2010-11 ના ંબ ટ બકુ પાના ન.ં 475, 
નવી આઇટમ . 240.0 લાખ 

તાતંર્ીક મજુંરીની તારીખ/રકમ ov તા. 18/05/2011, . 753.00 લાખ. 

એજન્સીનુ ંનામ  ov નાલ ટર્ક્ચર ઇન્ડીયા પર્ા. લી. રાજકોટ.  
ટેન્ડર મજુંરીની તારીખ / 
રકમ  

ov તા. 19/11/2011, 17.88% ઉંચા.  
રકમ . 843.88 લાખ 

 

કામ શ  કયાર્ તારીખ  ov 29/01/2012, સમય મયાર્દા 18 માસ  
કામ પણુર્ થયા તારીખ  ov 25/07/2013 

પણુર્ થયેલ કામ ની િકંમત ov . 846.91 લાખ 

 

આ ર તામા ં શે ુજંી નદી ઉપર 16.0 મી. લબંાઇના ં એક એવા 6 ગાળા નો 
ઓપનવેલ ફાઉન્ડેશન વાળો મેજર બર્ીજ,  ખારી નદી ઉપર માઇગર બર્ીજ, નાળા, 
પર્ોટેક્ટીવ વોલ, બોક્ષશેલ તમેજ જમીન સપંાદન, માટીકામ, 17.50 સે.મી. મેટલીંગ, 
10.0 સ.ેમી. જીએસબી, 37.50 મીમી બીયએુસજી, 25.0મીમી એસડીબીસી તથા 
જ રી રોડ ફનીર્શીંગ લેવામા ંઆવલેછે. 



આ ર તો થવાથી પાલીતાણા તાલકુાના ં 20 ગામો કે ની આશરે વ તી 27879 
અને ગારીયાધાર તાલકુાના ં30 ગામો કે ની આશરે વ તી 81360 ને આડકતરો 
લાભ થશે. આ ર તો ગારીયાધાર થી મહુવા તાલકુાને જોડતો ટંુકો ર તો છે. સચુીત 
પલુ થવાથી આ બ ે તાલકુા વચ્ચેનુ ંઅંતર આશરે 7.20 િક.મી. ટલ ુઘટશ.ે  થી 
ગારીયાધાર થી સોમનાથ અન ેમહુવા, રાજુલા તરફ જતા વાહનોનો સમય તથા 
ઇંધણમા ંબચત થતા ંઆથીર્ક લાભ થશ.ે ગારીયાધાર અને મહુવા તાલકુાના ંશે ુજંી 
કાઠંાના ંગામડાઓ સામાજીક રીતે એક બીજા સાથે સકંળાયલેા હોવાથી આ પલુ થતા 
સામાજીક પર્સગંોએ સરળતાથી એક બીજા ગામોએ જઇ શકશ.ે  

 

શે ુજંી નદી પર સિુચત પલુના ં થળની િ થિત દશાર્વતો ફોટોગર્ાફ-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



શે ુજંી નદી પર સિુચત પલુના ં થળની િ થિત દશાર્વતો ફોટોગર્ાફ-2  

 
 

પલુ તયૈાર થયા પછી ની િ થિત દશાર્વતો ફોટોગર્ાફ-1 

 
  

 
 
 
 



પલુ તૈયાર થયા પછી ની િ થિત દશાર્વતો ફોટોગર્ાફ-2 

 

 
 

પલુ તયૈાર થયા પછી ની િ થિત દશાર્વતો ફોટોગર્ાફ-3 

 
  


