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તા. ૭ માચ ૨૦૧૮ િવમ સંવત્ ૨૦૭૪ ફાગણ વદ - ૬ બુધવાર

રાજકોટ
News of Wednesday, 7th March 2018

રવસ ઇ ઓકશન પધિત ફઃ નાગરક પુરવઠા િનગમને .ર૮.૭૧ કરોડની બચત
ચીજ વતુઓના પરવહન, ડોરટેપ ડલીવર અને લેબર કોાકટમાં નવો યોગઃ જયેશ રાદડયા, સંગીતાિસંઘ, રાજેષ
પાઠકનું માગદશનઃ મનીષ ભારાજને સફળતા

રાજકોટ, તા. ૭ :

ગુજરાતના અ, નાગરક પુરવઠા અને ાહકોની બાબતોના િવભાગ હેઠળના નાગરક પુરવઠા િનગમ

ારા હેર િવતરણ યવથા અંતગત અનાજ અને અય આવયક ચીજ વતુઓના ાસપટ કોાકટ, ડોર ટેપ
ડલીવર અને લેબર કોાકટમાં થમ વખત એન. કોડ સોયુશસ લેટફમથી રવસ ઇ ઓકશનનોયોગ કરાતા
િનગમને ૧ વષમાં . ર૮.૭૧ કરોડ િપયાની બચત થઇ છે.
િવભાગના મંી ી જયેશ રાદડયા, િવભાગના અિધક મુય સિચવ ીમતી સંગીતાિસંઘ (આઇ.એ.એસ) અને િનગમના
ચેરમેની રાજેષ પાઠકના માગદશન હેઠળ એમ.ડ.ી મનીષ ભારાજે (આઇ.એ.એસ) કોાકટરોમાં પધાનું તવ ઉમેરતા
સરકાર િનગમને નધપા બચત થઇ છે.
ી મનીષ ભારાજના જણાયા મુજબ નાણાંકય વષ ર૦૧૮-૧૯ના વષ દયાન જલાવાર ાસપટ કોાકટસ તાલુકાના
ડએસડ કોાકટસ અને લેબર કોાકટસ એનાયત કરવા e-Tendering ને થાને reverse-Auction પધિતની
અમલવાર થમવાર જ શ કરવામાં આવી.

નીગમારા (n) Code Solutions સાથે reverse-Auction

પધિત હેઠળ

જલાવાર પરવાહન ઇરા, તાલુકા/ ઝોનવાર ડોર ટેપ ડલીવર તેમજ ગોડાઉનવાર મજુર કામના ઇરા માટે
SERVICE PROVIDE કરવા MoUકરવામાં આવેલ છે.
ગુજરાત હાઇકટ ારા રાજકોટ લાના કસામાં જલા કલેકટરી,રાજકોટના અયથાને િનયત થયેલી સિમિત ારા
ડોર ટેપ ડલીવરના કોાકટ માટેની કટ મેટરમાં જણાવેલ અવલોકનોને યાને લઇ નાણાંકય વષ ર૦૧૮-૧૯ દરયાન
તાલુકાવાર ડોર ટેપ ડલીવરના કોાકટ પણ રાજય સરકારના તા. ર૭-૦ર-ર૦૧રના ઠરાવને યાને લઇ િનગમ ારા
કેય ધોરણે reverse e-Auction પધિતથી
હેર ટેડર યા (e-tendering) થી

એનાયત કરવાની કાયવાહ હાથ ધરેલ છે તે જ ધોરણે જલા કાએ

તાલુકાવાર મજુર કામના ઇરા સુત કરવાની પધિતમાં ફેરફાર કરને કેય
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ધોરણે િનગમની વડ કચેર ખાતેથી (e-Tendeing) પધિત અમલમાં મુકને મજુર કામના ઇરા સુત કરવાની
કાયવાહ હાથ ધરેલ છે.
ી મનીષ ભારાજે જણાવેલ કે જલાવાર પરવહન ખચ ર૦૧૭-૧૮ માં અંદાત . ૮૭.૭૦ કરોડ છે. તે ર૦૧૮-૧૯ માં
સંભિવત પરવહન ખચ ૭૮.૦૮ ટકા છે. િવતેલા વષની સરખામણીએ ૧૧ ટકા ઘટાડો સંભવે છે. ડોર ટેપ ડલીવર
કોાકટમાં ર૦૧૭-૧૮ માં ૬૧.૮ર કરોડ પરવહન ખચ થયેલ. તે ર૦૧૮-૧૯ માં ૪૬.પ૭ ટકા થવા પા છે.
અે ઉલેખનીય છે કે જુન-ર૦૧૭ માં ડઝલનો ભાવ . પ૯.ર૮/લીટરની તુલનામાં ફેુઆર '૧૮ માસ દરયાન .
૬૭.૩૧/લીટર થયેલ છે, જે મુજબ ૧૩.પપ% વધારો થયેલ છે. મઘવાર સૂચક આંકમાં આ સમયગાળા દરયાન પ.૮
પોઇટ એટલે કે ર.૦૧% નો વધારો થયેલ છે.
તાલુકાના ગોડાઉન કે ખાતે અનાજ અને આવયક ચીજવતુઓ

(NFSA--ર૦૧૩માં PDS, MDM, ICDS...)ના મજુર

કામ (ચઢાઇ, ઉતરાઇ, સમભરતી...) ની ઓપરેશનલ કામગીર માટે લેબર કોાકટ પણ શઆતથી

અને Manual

System ર૦૦૩-૦૪ થી e-Tendering System થી એનાયત કરવામાં આવતાં હતા પરંતુ નાણાંકય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટે
ર૦૭ તાલુકા ગોડાઉન કેો ખાતે થમ વખત reverse e-Auction થી લેબર કોાકટ એનાયત કરવાની કામગીર પણ
હાલ ચાલુમાં છે (૦પ માચ ર૦૧૮ના ૧પ.૦૦ કલાકની િથિતએ ર૦૭ તાલુકા ગોડાઉન કે પૈક ૧૩૬ તાલુકા ગોડાઉન
કેોના થયેલ reverse e-Auctionમાં કુલ . ૩૮૪.ર૭ લાખનો ઘટાડો/બચત થયેલ છે. બાકના તાલુકા ગોડાઉનો માટે
Reverse e.Auction ની કામગીર ચાલુમાં છે જે ૮ માચ '૧૮ સુધી ચાલશે. એકંદરે રવસ ઇ ઓકશનના યોગ ારા અ
યાર સુધી . ર૮.૭૧ કરોડની બચત થવા પામેલ છે.
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