
  
   ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી 
         બી.બૄ.ુષદળથ સીઘી 

 

      ૂ-  ષ્વૂભૂગસફ મૂણ ૉ  
 
 
ગીરફૃઅ ફીર :  :: 
 
  
 
 
 
 
 

 

                           ૂ-  ષ્વૂભૂગસફ ન  દીૉ ષૉઞ ા્ Ð બ ્ 
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઼ઽૂ/- 

           વી  , 
     બી.બૄ.ુષદળથ સીઘી 

                                                                             ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી, 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

બીથૂ બૃળષઢી ુષદળથસીઘીફી જીળલ ટ્ફ ૉ (બૃષ ટ્ફ, બુ રટ્ફ, ઋ ળ 
ટ્ફ, નુ થ ટ્ફ) ઘીદૉ ઽૉ ણબઅબ રીડ ઉ ણૂલી રીગૉ -2  ઽૉ ણબઅબફી બૉળ-

બીડ઼ ઘળૂનષીફી ગીરૉ ષીુહગ ઉ ળ્ ગળષી મીમદ.( . ૭=૨૨ વીઘફૂ 

રલીનીરીઅ) 
                                                             ઇઅની  ળગર:- .૭=૨૨/- વીઘ 



ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી 
બી.બૄ.ુષદળથ સીઘી 

 
ૂ-  ષ્વૂભૂગસફ મૂણ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ન  દીૉ ષૉઞ ા - ૭ ્ 

 
 દરીર યીષ૭ ્ ઝ ીરીઅ ઝ ી રી  લૉ ૉ  ન  દીષૉઞ ા ૭ ્ ઼ીધૉ ર્  વષી. 
 
(૩) ષણ્નળી રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફરીઅ લ્  લ ૉથૂ ઇફૉ ષઙરીઅ ળ ા  ડૉસફ પળીષદી ઉઞ ાીળનીળ્ રીડૉ . 
 

(ઇ) ગીર રીડ ઞ ા ળૂ ળ  રૉ ફૂ ઉ.ઑર.ણૂ.ફ્ ણૂરી  ણ ણીભડ  નીળી ર્  વષીફૂ ઝૉ. 
(મ) ષણ્નળી રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફરીઅ લ્  લ ૉથૂ ઇફૉ ષઙરીઅ ળ ા  ડૉસફફી ઼ડ ભૂગડૉ ફૂ 

રીુથદ ફ  વ. 

 (ળ) ષણ્નળી રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફરીઅ રી  લ ઉ ળનીળ દળૂગ ળ ા  ડૉ ૉ ૉસફ ફિઽ અ પળીષદી ઉઞ ાીળનીળ્ 

દળભધૂ ફૂજૉફી ૭ ્ફૂ રીુથદ ફ  વ્ ળઞ ા  ળૃ ષીફૂ ળઽૉસૉ. 
 

(ઇ) ઼ળગીળૂ/ઇપ઼ળગીળૂ ઼  ધીફૃઅ રી  લ ઉ ળનીળ દળૂગ ળ ા  ડૉ ૉ ૉસફ ઼ડ ભૂગડૉ ફૂ 

રીુથદ ફ  વ. 

(મ) ગીર રીડ ઞ ા ળૂ ળ  રૉ ફૂ ઉ.ઑર.ણૂ.ફ્ ણૂરી  ણ ણીભડ ળઞ ા ગળષ્ૃ . 
(  ) ઝ ીરીઅ ઝૉ ૉ ૃ ઉ   ર ડ  ૉ ઼ડ ભૂગડૉ ફૂ રીુથદ ફ  વ. 
(ણ) વૉમળ ઑ  ડ ઽૉઢશ રૉશષૉવ ઼ડ ભૂગડૉ ફૂ રીુથદ ફ  વ. 
(ઉ) ઝ ી થ ષહરીઅ ઉઞ ાીળનીળ  ળૉ ૉ ૉવી ગીર્ફી  અ  બવૂસફ ઼ડ ભૂગડૉ ફૂ રીુથદ ફ  વ્ 

ઇફૉ ઽીધ ઋ૭ળફી ગીર્ફૂ ુષઙદ્ફી ઞ ા ળૂ ૭ ્. 
(ઉ) ઞ ા ળૂ ળ  રફૂ મૉ    ઼્વષ  ઼ ૂ ઼ડ ભૂગડૉ ફૂ રીુથદ ફ  વ. 
 ઋ૭ળ્  દ દરીર ન  દીષૉઞ ા્ - ૭ ્ - ૂ-  ષ્વૂભૂગસફ મૂણ ઼ીધૉ ઇજૄ  ૉ  ઼ીરૉવ ળીઘષી. 
  
 ૂ-  ષ્વૂભૂગસફ મૂણ યીષૉ ૭  ઘ્વષીફૂ દીળૂઘ/઼રલૉ ઘ્વષીફી ઝૉ.  ઞ ા ૂૉ -

 ષ્વૂભૂગસફ મૂણફૂ જગી઼થૂ  ળૂૉ , રી  લ ૂ-  ષ્વૂભૂગસફ મૂણ ઉ ળનીળફી ઞ ીઉ઼ મૂણ ૉ

઼ ર ઇુપગળૂફૂ બૄષ રઅઞ ાળૂ રૉશષૂ ઘ્વષીફી ઝૃ ૉ. 
ફ પ  ::  ઇરી  લ ૂ-  ષ્વૂભૂગસફ મૂણ ઉઞ ાીળનીળ્ફી ીઉ઼ મૂણ ઘ્વષીફીઅ ફધૂૉ . 
 ષણ્નળી રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફફૉ દરીર યીષ૭ ્ ઇરી  લ  ળષીફી ઇમીુપદ ઇુપગીળ ળઽૉસૉ, 
દૉફી રીડ ગ્ૉ ઉ ગીળથ ઈ૭ષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ . 
            ઼ઽૂ/- 

             ગીલબીવ   ઉઞ ાફૉળ 
            (બી.બૄ.ુષદળથ સીઘી) 

                                                                                      ષણ્નળી રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફ, 
                   ષણ્નળી 

ઉ ળનીળફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ ુ઼ ્:-   

              
 



ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી 
   બી.બૃ. ુષદળથ સીઘી 

ઈઉડર ળડ ૉ ફૃઅ યીષ૭ ગ દધી દૉફૂ સળદ્ 
઼ીરી  લ ઼ૄજફીક 

યીષ૭   દધી દૉફૂ સળદ્ 
ઉઞ ાીળનીળફૂ ઞ ાીથ રીડ ઼ીરી  લૉ  ુફલર્ દધી ઼ૄજફી 

 

1. ઞ ાલીળ ૉ ગ્ઉ૭થ રઅણશ દળભધૂ યીષ૭   (Tender) યળષીરીઅ ઈષૉ  લીળ દૉ રઅણશફી નળ  ૉ ૉ  
યીઙૂનીળ દૉફી ઋૉ ૭ળ ઼ઽૂ  ળષૂ ઞ ા્ઉઑ ફૉ ઈષૂ ળૂદૉ ગ્ઉ યીઙૂનીળ ઙૉળઽીઞ ાળ ઽ્લ દ્ દૉફી 
ષદૂ દૉફી ગીલનૉ઼ળ રૃઘ  લીળ ઼ઽૂ  ળૉ ષૂ ઞ ા્ઉઑ. 

2. (  અ૭ફૂ) રઅણશૂ દળભધૂ ધફીળ ગીર્ફી ફીથીઅ વૂપીફૂ બીષદૂ ઋ૭ળ ૭થ રઅણશફી નળ  ૉ  

યીઙૂનીળફૂ ઼ઽૂ ધષૂ ઞ ા્ઉઑ, રી  ઞ ાલીળ ૉ ગ્ઉ ગીરફી યીષ૭  રીઅ (રઅણશૂ)  અ૭ફૂફી 

ફીરધૂ ઞ ા ગીર ળીઘૉવૃઅ ઽ્લ દૉષી અ઼ઙૉ દૉ રઅણશૂ ષદૂ  ગ્ઉ ઑગીન યીઙૂનીળ ઇઙળ દ્ 
ગીલનૉ઼ળ ળૂદૉ બીષદૂ ઈ૭ષી ઞ ાફૉ ઇુપગીૉ ળ ઽ્લ ઑષ્ રૃઘ  લીળ ઼ઽૂ  ળૂ સ  સૉ. 

3. યીષ૭   યળદૂ ષઘદૉ રીઅઙથૂ  ળફીળ ઉઞ ાીળનીળ ઈબૉવી ફરૄફીૉ રીઅ બ્દૉ ગૉડવી ડગી ષપીળ ૉ
ઇઙળ કઝી ( રીથયૄદ યીષ૭   ઇઙળ ઇઅનીઞ ા ૭  ફી યીષ્ ઋ૭ળ) યીષધૂ ગીર ળીઘષી 
ઘૃસૂ ઝ દૉ નસીષષૃઅ ઞ ા્ઉઑ ઇફૉ દૉ કઝી ઇઙળ ષપૃ ડૉ ગીષીળૂ નસીષૉવી યીષ ઇઅનીઞ ા ૭  ફૂ 
દરીર ળ  ર રીડ ઞ ા ઽ્ષી ઞ ા્ઉઑૉ . 

4. ઞ ાીઽૉળફીરીરીઅ ઞ ાથીષૉવૂ ગીરફૂ ુષઙદ્રીઅ ઇઙળ ગીર બૃ   ળષીફૂ રૃનદરીઅ ઇઙળ મૂ ા 
ગ્ઉ૭થ ુષઙદ્ફી ભળભીળ નસીષફી  યીષૉ અ ૭   ષૂગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ . 

5. ઇબૄથ ઇઙળ ઝ  ઝીૉ  ષીશૃઅ યીષ૭    ષૂગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ . 
6. ઑ  ધૂ ઇુપ   ગીર્ ઑ  ર  ળૂ દૉફૂ ઋ૭ળ યીષ૭   રીઅઙષીરીઅ ઈ  લી ફ ઽ્લ દૉ ુ઼ષીલ ઇ  લ 

અ઼ઙૉ ગ્ઉ૭થ યીષ૭  રીઅ ઑ  ધૂ ષપીળ ૉ ગીર્ફ્ ઼રીષૉસ ધઉ સ  સૉ ફઽ . 
7. રીઅઙથૂ  ળફીળ ઞ ા ૉ ગીરફૂ રીઅઙથૂ  ળૂ ઽ્લ દૉ ગીરફૃઅ ફીર દધી બ્દીફૃઅ ઇઙળ રઅણશૂફૃઅ ફીર 

દૉરઞ ા મીફીફૂ ળ  ર યલી મનવફ્ સૉળ્ યીષ૭  ષીશી બીુ  ડફૂ મઽીળફૂ મીઞ ાઑ  ળૃ ષ્ 
ઞ ા્ઉઑ. 

8. યીષ૭ ્ વૉષી રીડ રૃ  ળૉ ળ  ળૉવ ષઘદ ૭ઝૂ ળઞ ા ધલૉવી યીષૃ ૭ ્ ુષવઅમ ઞ ાઞ ા ગઉ ુષવઅમફી ૃ ૉ
ગીળથ્ અ઼દ્હગળ   ઽ્ષી ુ઼ષીલ  ષૂગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ  ૭થ ઈષૂ ળૂદૉ ળઞ ા ધલૉવ યીષૃ ૭ ્ 
ગ્ઉ૭થ ઘ્વદીઅ ઇઙીઋ ઈષૉવી ઽ્ષી ઞ ા્ઉઑ. 

9. ઼ુરુદ ઇઙળ ઼યીફી ઇુપગળૂફી યીષ૭ ્ 200 િનષ઼ફૂ ઇઅનળ ઇફૉ મીગૂફી ષપીળરીઅ ૉ

ષપીળ ૉ 100 િનષ઼ફૂ ઇઅનળ યીષ૭ ્ રઅઞ ાળ ઇધષી ફીરઅઞ ાળ  ળૃ ૃ ષીરીઅ ઈષસૉ.  ઼નળઽ રૃનદ ૃઅ

ુષ  લી મીન ઉઞ ાીળનીળફૉ બ્દીફૃઅ યીષ૭   ૭ળદ વૉષી ઇફૉ મીફીફૂ ળ  ર બીઝૂ રીઅઙષીફૂ ઝડ ૃ
ઝૉ. 

10. ગીર્ફી  ળીળ્ ળૂદ઼ળ ઙૃઞ ાળીદ ઼ળગીળફી ઢળવી પ્ળથ ઇફૃ઼ીળ લ્  લૉ  ળ  રફૂ  ડૉ  બ ડૂુગડ્ 
ષીશી ગીઙશ ઋ૭ળ ધષી ઞ ા્ઉઑ ઇફૉ દૉફ્ ઘજ  ઉઞ ાીળનીળ ઼ ઼ષ્ ઞ ા્ઉઑૉ . 

11. ષપૃ રૃનદ રઅઞ ાળ ધષી મીમદફૂ રીઙથૂક ૃ ગીર બૃ  ધષીફૂ દીળૂઘધૂ ઑ   રી઼ફૂ ઇઅનળ 
 ષૂગળષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ઑ   રી઼ ૭ઝૂ ઇફૉ થ રી઼ફૂ ઇઅનળ ઼મશ ગીળથ્ ઽસૉ દ્ 

 ષૂગળષીરીઅ ઈષસૉ, થ રી઼ ૭ઝૂ રીઅઙથૂક ઼ર  ઼યીફૂ રઅઞ ાળૂ ુ઼ષીલ  ષૂૃ ગળષીરીઅ 

ઈષસૉ ફઽ . 



12. ઉઞ ાીળનીળ ઞ ારફી ઼ઙી ઼ૃપળીઉફી મીઅપૉ ૉ ગીર ઇઙળ ળ  દી સીઘીરીઅ ફ્  ળૂરીઅ ઽ્લ દૉક દૉરફૂ 

ફ્  ળૂફૂ યૐઙ્ુવ    ધશ ઼ૂરીફૂ ઇઅનળ ગીર્ ળીઘૂ સ  સૉ ફઽ , ગીળથ ઼ઙ૭થફૉ વૂપૉ 

઼ઙૂફ નૉઘળઘ ળીઘૂ સ  સૉૉ  ફઽ . 
13. યીષ૭   રઅઞ ાૃ ળ  ળષૃઅ ઇઙળ ફીરઅઞ ાળ  ળૃ ષૃઅ ઑ ઞ ા દૉ ઇરવનીળફૂ રૃફ઼ૃભૂ ઋૉ ૭ળ ળીઘષીરીઅ ઈષૉ 

ઝ ઇફૉ ૉ ગ્ઉ૭થ યીષ૭   યળફીળ ફીરઅઞ ાળફી ૃ ગીળથ્ રીઅઙૂ સ  સૉ ફઽ . 
14. રીઅઙથૂ  ળફીળ ૉ ગીરફૂ ુષઙદ્ ઞ ાષૂ ૉ ગૉ  ઼ૃપળીઉરીઅધૂ રીવ઼ીરીફ ઈ૭ષીરીઅ ઈષષીફ્ ઽ્લ 

દ્ દૉ ફ  સી, ગીર  ળષીફૂ ુષઙદ્ (Specification) ુષઙૉળફૂ રીિઽદૂ ઼ીળૂ ળૂદૉ વૂપૉવૂ ૉ

ઝ ઑર રીફષીરીઅ ઈષૂ દૉ દૉફૉ મઅપફૉ ગીળ   ઙથીસૉ. 
15. ઢળીષૉવ ષઘદૉ ઇફૉ  ધશૉ ઈષૉવી યીષ૭ ્ ઞ ા ઉઞ ાીળનીળ્ ઇઙળ દૉરફી ુદુફુપ ુષઙૉળ ઼રલૉ ૉ ૉ

ઽીઞ ાળ દૉરફૂ ઼ર  ઘ્વષીરીઅ ઈષસૉ. 
16. રીઅઙથૂનીળ્ઑ ઘીદીફી ુફદૂ ુફલર્ ષઘદ્ ષઘદફૂ નૃળ  દૂક દધી ગીરફૂ ૭  પુદ અ઼મઅપૂ 

વીઙદૂ દરીર મીમદ્ધૂ ષીગૉભઙીળ ળઽૉષૃઅ ઞ ા્ઉઑ ઇફૉ ઼નળઽ ુફલર્ દૉરફૉ રી  લૃ દી ષઙળ 
ઇ૭ષીનૉ મઅપફગીળ   ઙથીસૉ. 
 

ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી 
બી.બૃ. ુષદળથ સીઘી 

ઈઉડર ળડ ૉ ફૃ યીષબ ગ 

  

ગીરફ્ 
ઇફૃ ર 
ફઅમળ 

                    ગીરફૃઅ ફીર 

ઇઅનીઞ ા૭  ફૂ 
ળ  ર નૉઘળઘ ૉ
ઈગીળ દધી 
ઇથપીલી 
ઘજફૂ ળ  ર 
ુ઼ષીલ 

રીવ઼ીરી
ફ બૃળી 
બીણષીફૂ 
રૃનદ 

ફ્ડ્, ળ્  ણ 

ઉ  લીનૂ ળ  ર 
મીફીફૂ યળવૂ ૉ
ઇફીરદ દળૂગૉ  
દૉફૂ દ૭઼ૂવ 

    1                    2          3     4        5 

૩ 

બીથૂ બૃળષઢી ુષદળથસીઘીફી જીળલ ૉ
ટ્ફ (બૃષ ટ્ફ, બુ રટ્ફ, ઋ ળ 
ટ્ફ, નુ થ ટ્ફ) ઘીદૉ ઽૉ ણબઅબ 
રીડ ઉ ણૂલી રીગૉ -2  ઽૉ ણબઅબફી 
બૉળ-બીડ઼ ઘળૂનષીફી ગીરૉ ષીુહગ 

ઉ ળ્ ગળષી મીમદ.( . ૭=૨૨ 

વીઘફૂ રલીનીરીઅ) 

. ૭/- વીઘ રી઼-૩૪  .૩૨,૨૨૨/- 

 ઞ ા્ ઼નળઽ યીષૃઅ ૭    ષૂગળષીરીઅ ઈષૉ દ્ ઽૃઅ/ઇર્ ઋ૭ળ્  દ દધી ઼ીરૉવ ળીઘૉવૂ  ળીળફૂ 
દરીર સળદ્ રીથૉ ષદષી મઅપીઋ ઝૃઅ/ઝૂઑ ઇફૉ દૉ રીથૉ ષદષીરીઅ જૄગૂઑ દ્ ુસ ી દળૂગૉ   ળીળરીઅ 

ઞ ાથીષૉવૂ ળ  ર ઇઙળ નઅણ ષણ્નળી રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફરીઅ યળૂસૃઅ, ઈ ઼ીધૉ ઇફીરદ .૩૨,૨૨૨/- 

ળ  ર ર્  વૂ ઝૉ.  
 
 
 



ગળીળફૂ સળદ્ 
1) ઞ ા ઉઞ ાીળનીળફૃઅ યીષૉ ૭  રઅઞ ાળ  ળૃ ષીરીઅ ઈ  લૃઅ ઽ્લ દૉથૉ યીષ૭  રઅઞ ાળ  લીૃ ફૂ ઘમળ ઈ  લીફૂ 

દીળૂઘધૂ ઑ   ઇઢષીણૂલીફી રૃનદરીઅ ઞ ા્ રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફફૉ ઞ ા ળ વીઙૉ દ્ ઈ સળદ્ ૭ળ 
લ્  લ  ડૉ  બ વઙીણૂ ઼ઽૂ  ળૂ ઈ૭ષૂ ઞ ા્ઉઑ ઇફૉ દૉ  ળીળ દળૂગૉ  ઙથીસૉ દૉરઞ ા દૉફૂ  ળીળફૂ 
સળદ્ બૃળબૃળૂ બીશષીફૂ ઞ ાીૉ રૂફઙૂળૂ દળૂગૉ  ળ્  ણ ળ  ર ગીરફૂ ઇઅની ા ુ  રઅદફી બીઅજ ડગ 
઼ૃપૂફૂ (મીફી દળૂગૉ  ઈષૉવી મૉ ડગી ઼ીધૉ) ઇફીરદ યળૂ નૉષૂ ઞ ા્ઉઑ ઇઙળ ગીરફી જીવૃ 
નૉષીલીનૂક (મૂવ્) રીઅધૂ ન઼ ડગી ળ  ર ગીબૂ ઇફીરદ ઈ૭ષૂ ૭ણસૉ.  ઋ૭ળ નસીષૉવૂ 
રૃનદરીઅ ઈ રીથૉ  ળષીરીઅ ફઽ  ઈષૉ દ્ યીષ૭  ઼ીધૉ ળઞ ા  ળૃ ૉવૂ મૉ ડગીફૂ ઇફીરદ ઞ ા  
ધષીફૉ બી  ધસૉ દૉરઞ ા ઉઞ ાીળનીળ્ફી ફીર્ફૂ લીનૂરીઅધૂ ઼નળઽ ઉઞ ાીળનીળફૃઅ ફીર  રૂૃઅ  ધષીફૉ 
બી  ધસૉ. 

2) યીષ૭ રીઅ ગીર બૃ   ળષીફૂ નસીષૉવૂ રૃનદરીઅ ઉઞ ાીળનીળ જ્   ઼ૉ ૭થૉ ગીર બૃ   ળષૃઅ ઞ ા્ઉઑ 
ઇફૉ ઢળવૂ રૃનદરીઅ ૉ ગીર બૃ   ળષીફૂ ઢળવૂ દીળૂઘ ૉ ૭ઝૂ ઞ ાડવી ષપૃ િનષ઼્ ધીલ દૉ નળ  ૉ ૉ  ષપૃ 
િનષ઼ નૂઢ નઅણ દળૂગૉ  ઇઢષીણૂગ ઇણપ્ ડગી રૃઞમફૂ ષ઼ૃવીદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.                 

નૉઘળઘ રઽૉ  રૉ  ઘજ રીડ ૉ .                  ઉઞ ાીળનીળ ઈ૭ષી મઅપીલૉવી ઝૉ, રૃનદ ઙથષીફૂ દૉ 

ગીરફૂ ઼ીઉણ ગ  ડીૉ  ડળફૉ ઈ  લી દીળૂઘધૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.   
 (1) યીષ૭ રીઅ ઞ ાથીષૉવૃઅ ગીર સ   લીફૃઅ ઞ ા દૉ દીળૂઘધૂ ઉઞ ાીળનીળ િનફ ૉ ૉ - 4 રીઅ વૉઘૂ 

ઞ ાીઽૉળ  ળષૃઅ ૭ણસૉ.  દૉ રીથૉ ફઽ  ધલૉવી નળ થ િનષ઼ફૂ  ઼ ૃળ રીડ ૉ .1/- વૉઘૉ નઅણ 

વૉષીરીઅ ઈષસૉ. 
  ળીળફૂ સળદ ફઅ.3 ફૂ ધર વૂડૂરીઅ ષણ્નળી રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફફી મીઅપગીર 

ઇુપગીળૂફૉ સ  ન્ફી મનવૉ અ઼મઅપ  દી મીઅપગીર સીઘીફી ઋ૭ળૂ ઇુપગીળૂફૉ ઞ ારફૉ ઽષૉ ૉ ૭ઝૂ 
મીઅપગીર  ઇુપગીળૂ  ઽૉષીસૉ. 

3) જીવૃ ગીરરીઅ ઞ ા્ ષણ્નળી રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફફી મીઅપગીર ઇુપગીળૂફૉ ઑર વીઙૉ ગૉ  ઉઞ ાીળનીળ 

ુફળધ   ગીર વઅમી  લી  ળૉ  ઝૉ ઇઙળ દૉ ઢળવૂ રૃનદરીઅ ઇધષી ઞ ા રીથૉ ૉ ૉ ગીર ફઽૂ  ળૂ સગૉ  ઑષ્ 

અ઼યષ ઝૉ, દ્ ઘીદીફ્  ળીળ ળ   ળષીફ્ ઇઙળ  ળીળનીળફૉ ઼ૄજફી ઈ  લી ુ઼ષીલ  ળીળનીળફૉ 

ઘજ ઇફૉ ઞ ા્ઘરૉ રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફફી િઽદ ઇફૉ ઼ઙષણફૂ ુ ઑ ગીર બૃ   ળીષૂ વૉષીફ્ 
ઇુપગીળ ળઽૉસૉ ઇફૉ  ળીળનીળફૉ ઼નળઽ ૃઅ ગીર ઇઅઙૉ  ધશ ૭ળ રીવ઼ીરીફ ઑ    લ  ઽ્લ ઇઙળ 
મૂઞ ાી ગ્ઉ ઞ ાીદફૂ ઞ ાષીમનીળૂ રીધૉ વૂપૂ ઽ્લ દૉરીઅધૂ ઋ  બ  ધદૂ ઘ્ડ રીડ ફૃ  સીૉ ફૂ 
રીઙષીફ્ ઽ    ળઽૉસૉ ફઽ  ઇફૉ ઈષી અ઼ઙૉ ઑડવૉ ગીર મૂ ા ળૂદૉ બૃ   ળષીફૃઅ ઽ્લ  લીળ ૉ
રઽીફઙળ઼ૉષી ઼નફફૉ ગીર બૃ   ળદીઅ ઞ ા ુષસૉહ ઘજ ધીલ દૉરીઅધૂ ૉ ગીબૂ વૉષીફૂ રઽીફઙળ ૉ઼ષી 
઼નફફી મીઅપગીરફૉ ઼ ી ળઽૉસૉ ઇફૉ નસી  લી રીથૉ  ળીળ ળન  ળષીરીઅ ઈષૉ દૉ અ઼ઙૉ ષણ્નળી 
રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફફી મીઅપગીર ઇુપગીળૂધૂ ગૉડવૃ ઇફૉ ગૉડવૂ ુ  રઅદફૃઅ ગીર ધલૃઅ ઝ દૉ ૉ
અ઼મઅપૂ  રીથ૭  ફ ઈબૉ  લીઅ ઼ૃપૂ  ળીળનીળફૉ ગ્ઉ ળ  ર ષ઼ૃવ  ળષીફ્ ઽ    ળઽૉસૉ ફઽ .  

ઇઙળ દૉ અ઼મઅપૂ ફીથીઅ ઇની  ળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ  ઇફૉ ઞ ાલીળ  ળૉ ૉવી ગીરફૂ ુ  રઅદ ઈ૭ષીરીઅ 
ઈષૉ  લીળ રઽીફઙળૉ ૉ઼ષી ઼નફફી મીઅપગીર ઇુપગીળૂઑ ઈબૉવી રીથ૭ રીઅ નસીષૉવૂ ળ  ર 
ફ ઇની ધષીફૉ બી  ધસૉ. 

4)  ઋ૭ળ ગ્વરરીઅ નસીષૉવ્ ઇુપગીળ ઈ૭ષીફી અ઼ઙૉ ષણ્નળી રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફફી મીઅપગીર 
ઇુપગીળૂફૉ ઞ ા ળ વીઙૉ દ્ ગીર  ળષીફી  ધશૉ ઇઙળ દૉફૂ ઈઞ ામીઞ ાફૂ ઞ ારૂફ ૃ ૃ ૭ળ ૭ણૉવ્ 
રીવ઼ીરીફ ઽુધલીળ ુષઙૉળ બૃળબૃળ્ ઇઙળ ઇઅસદઆ બ્દીફૉ  મૉ ૉ ઞ ા વઉ  ળીૉ ળરીઅ નસીષૉવ યીષ રૃઞ ામ 
ઇઙળ દૉફી ઇયીષૉ જીવૃ મઞ ાીળ યીષ રીથૉ દૉફી ફીથીઅ ઇની  ળૂ સ  સૉ.  ઇઙળ િઽ઼ીમરીઅ રઞ ાળ ૉ
ઈબૂ સ  સૉ દૉ રીથૉ ઞ ા ળ ફ વીઙૉ દ્ ઉઞ ાીળનીળ ઈષ્ રીવ઼ીરીફ ઽુધલીળ ુષઙૉળ ૉ ૉ  ધશ ૭ળધૂ 
ઘ ૉ઼ણષી ઞ ા્ઉઑ ઇફૉ દૉ રીથૉ ઘ ૉ઼ણષીરીઅ ફ ઈષૉ દ્ મીઅપગીર ઇુપગીળૂ ઉઞ ાીળનીળફી ઘજ 
ઘ ૉ઼ણૂ સગસૉ.  ઇઙળ ઽળી ાધૂ દૉફૃઅ ષૉજીથ  ળૂ દૉફૃઅ ઋ  બ  ઉઞ ાીળનીળફૉ રઞ ાળ ઈૉ ૭સૉ ઇધષી 



મીઅપગીર ઇુપગીળૂ ઈષ્ રીવ઼ીરીફફ્ દૉફ્  અઉ   યીઙફ્ ઇઙળ ઞ ાીરૂફઙૂળૂફ્ ઇઙળ ઇફીરદ 
ળીઘૉવી બો઼ીફ્ ઇઙળ ઉઞ ાીળનીળફૉ ઇનીબી  ધલૉવૂ ઇઙળ ધફીળૂ ગ્ઉ ળ  રફ્ બૃળબૃળ્ ઇઙળ ઞ ા ળ ૉ
વીઙૉ દૉડવ્ ઋ૭લ્ઙ ઉઞ ાીળનીળફૉ  ળૉવી ઘળીમ ઇધષી રફ  ષૂ ળૂદૉ  ળૉવી ગીરફૉ ઼ૃપીળષી બ્દીફૉ 
લ્  લ વીઙૉ ઑષૂ ળૂદૉ  ળૂ સ  સૉ. 

5)  ઉઞ ાીળનીળફૉ જીવૃ ગીરરીઅ ઑષૂ ઽળ  દ ફણૉ  ગૉ  ગીર બૃ   ળષીરીઅ ુષસૉહ ઼રલફૂ ઇબૉ ી ળઽૉ દ્ 
ઽળ  દફૂ દીળૂઘધૂ ઑ   રી઼ફૂ રૃનદરીઅ દૉથૉ મીઅપગીર ઇુપગીળૂ દળભ ઇળ ા  ળષૂ ઞ ા્ઉઑ ઇફૉ 
ઞ ા્ દૉરથૉ ઼મશ ગીળથ્ વીઙૉ દ્ લ્  લ ષપૃ રૃનદ ઈબૂ સ  સૉ ૭ળદૃ ઈ રીથૉફૂ મીઅપઅ ગીર 
ઇુપગીળૂ દળભધૂ રશૉવૂ વૉુઘ ઽ  રૃ  ુ઼ષીલ ઉઞ ાીળનીળફી  ળીળફૂ સળદ્ફૂ  વર - ળ રૃઞ ામ ઞ ા્ 
ઢળવૂ રૃનદરીઅ બૃ  ફ ધીલ દ્ ષપૃ રનૃદ રીડ નઅણફૉ બી  ધદૂ ળ  રૉ ૉઅ  યળષીફી ઞ ાષીમનીળૂરીઅધૂ 
રૃ  દ ધઉ સ  સૉ ફઽ . 

6) ઞ ાલીઅ ઉઞ ાીળનીળ બીવઘૉ , ષપીળીફ્  જળ્ દૉરઞ ા ઝી  ુષઙૉળ નૃળ  લીૉ  ફ ઽ્લ દૉરઞ ા રગીફફૉ નૃળ  દૂ 

 ળષીફૃઅ ગીર ઇઙળ ઑષૃ મૂઞ ા ૃ ગીર ઼ૃ દ  લૃ ઽ્લ દૉરીઅ વી  ણી ગર મીળથીક, મીળૂક, િનષીવ, 
રીવફી ફુશલીઅફૂ ભળ઼મઅપફી ઇઙળ રગીફફી ગ્ઉ૭થ યીઙ ૭ળ ણીચણચ ઼ીભ  ળૃ ૉ  ફઽ   લીઅ ઼ૃપૂ 
ગ્ઉ૭થ ગીર બૃ  ધલૃઅ ઝ ઑષૃઅ રીફૂ સ  સૉઅ ૉ  ફઽ  .  ઞ ા્ ઉઞ ાીળનીળફૉ ઘજ રીથૉ ગીર બૃ   ળૂઅ  ઼ૃ દ 
 ળદીઅ બૄષ જ્  ઘૃ  ળષીરીઅ  ઼ ૃળ  ળસૉ દ્ મીઅપગીર ઇુપગીળૂ ઉઞ ાીળનીળફૉ ઘજ ઈ રીથૉ  ળીષૂ 
સ  સૉ. 

7) .૭00/- ુબલી બીઅજ઼્ ઼ૃપૂફી ગીર્ફૂ ઘજફૂ ળ  ર ગીર્ બૃળી ધઉ ૭ અ઼ન ધલી ુ઼ષીલ ઇની 

ધઉ સ  સૉ ફઽ  ઇફૉ .૭00/- ુબલી બીઅજ઼્ધૂ ઇુપ   ઇઅનીઞ ાષીશી ગીર્રીઅ ધલૉવી ગીર બૃળદી 

દૉરઞ ા ઉઞ ાીળનીળફૉ ઘીદીફૉ ઞ ા ઇરવનીળફૂ ઼ૃ દરીઅ ગર ઽસૉ દૉષી ઇરવનીળ ઈબૉવી રીૉ ૉ ૭ રૃઞ ામ 
રી઼ૂ  નૉષીલીનૂ મફીષૂ ળ  ર ઇની ધઉ સ  સૉ ૭ળદૃ ઈષૂ જીવૃ અ ગીરરીઅ ઇની ધલૉવ ળ  ર્ ગીર 
ઘળઘળૂ ળૂદૉ બૃ  ધલૃઅ ઑ િઽ઼ીમૉ ઈૉ અ ૭ષીરીઅ ઈષૂ ઝ દૉ રીથૉ ફ ઙથદીઅ રીૉ  ઝષડ િઽ઼ીમફૂ ૉ
સળદૉ ઇની ધઉ ઝૉ.  (Payment on Account) ઑ રીથૉ ઙથષીરી ઈષસૉ ઇફૉ ઝષડફૂ ૉ
નૉષીલીનૂ ઈગળરીઅ દૉફ્ ઼રીષૉસ  ળષીરીઅ ઈષસૉ. 

8) ગ્ઉ૭થ ગીરફી ફીથીઅ દૉ ગીર અ઼બૄથ ળૂદૉ ઼ી  ઇફૉ ષથફ રીથૉ ઽ્લી ષઙળ ઇની  ળઅ ષીરીઅ 
ઈષસૉ ફઽ .  ઑ  નીજ સળદજૃ  ધૂ ઘળીમ ગીર ૭ અ઼ન  ળષીરીઅ ઈષૂ ફીથીઅ ઈ૭ષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ 
દ્ દૉફૉ યુષ  લરીઅ ગ્ઉ૭થ િઽ઼ીમરીઅધૂ મીદવ  ળૂ દૉફી ઇની ધલૉવી ફીથીઅ ઝષડફ્ નીઘવ્ ૉ
ઈ૭દૂ ષઘદૉ ઇઙળ દૉ ૭ઽૉવી ગ્ઉ૭થ ષઘદૉ ષ઼ૃવ  ળષી ઽ  રૃ   ળષી મીઅપગીર ઇુપગીળૂફૉ અ઼બૄથ 
ઇુપગીળ ઝૉ. 

9) ઞ ાલીળ ૉ ગ્ઉ૭થ ઇઅનીઞ ા૭ રીઅ ઇઙળ સળદ ૭  રીઅ (  બૉ઼ૂભૂગૉસફરીઅ) રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફફૂ 

ષઘીળરીઅધૂ ઇરૃ   ઞ ાીદફ્ રીવ઼ીરીફ ઈ૭ષીરીઅ ઈષસૉ, ઇઙળ ઉઞ ાીળનીળ ઼ૃપળીઉ દળભધૂ ૉ

ઈ૭ષીરીઅ ઈષફીળ રીવ઼ીરીફ ષી૭ળષ્ ઞ ા્ઉઑ ઑષૃઅ ઢળવૃઅ ઽ્લ  લીૉ ળ દૉ ઇઅનીઞ ાૉ ૭   ઼ીધૉ 
ઈ૭ષીરીઅ ઈષફીળ રીવ઼ીરીફફી દ૭઼ૂવફ્ યીષ દધી ઈ૭ષીફ્ ઞ ાઙ્ ુષઙૉળફૂ ુષઙદ઼ઽફૃઅ ૉ
૭   ઼ીરૉવ ળીઘષૃઅ ઞ ા્ઉઑ ઇફૉ ઉઞ ાીળનીળફૉ ષઘદ્ ષઘદ ઞ ા ળ રીથૉ રીવ ઈ૭ષ્ ઞ ા્ઉઑ ઇફૉ 
ઑ  અનળ ઈબૉવી રીવફૂ ુ  રઅૉ દફી ફીથીઅ ઉઞ ાીળનીળ ઇની ધષીફી ફીથીઅફૂ નૉષીલીનૂરીઅધૂ ઇઙળ ૉ
વઽૉથીઅરીઅધૂ ઇઅનીઞ ા૭ રીઅધૂ નસીષૉવી નળ રીથૉ ઇઙળ ઇઅનીઞ ા૭  ફી ઇયીષૉ ઉઞ ાીળનીળ ઼ઽૂ ૉ
 ળૉવી ૭  રીઅફી નળફૉ પ્ળથૉ ષ઼ૃવ વૉષીરીઅ ઈષસૉ.  ઉઞ ાીળનીળફૉ ઈ૭ષીરીઅ ઈષૉવ દરીર 
રીવ઼ીરીફ રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફફૂ ુરવ  દ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ દૉ ગ્ઉ૭થ ગળથૉ ગર ઋ૭ળધૂ 
વઉ ઞ ાઉ સ  સૉ ફઽ .  દૉરઞ ા રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફફી મીઅપગીર ઇુપગીળૂ ઙરૉ દૉ ષઘદૉ દબી઼ૂ 
સ  સૉ.  ઈષૂ ળૂદૉ ઈબૉવી રીવ઼ીરીફ બોગૂ ગીર બૃ  ધલૉ ઇઙળ ઉઞ ાીળ્ ળન  ળઅ ષીફી અ઼ઙૉ ઞ ા  અૉ ઉ 
રીવ઼ીરીફ ષપૉ દૉ મીઅપગર ઇુપગળૂ ઞ ા ળ ઞ ાથીલ ષઘીળરીઅ બીઝ્ વૉષીરીઅ ઉદળ અ઼ઙૉ ષપૉવ્ 
઼ીરીફ ઉઞ ાીળનીળ ૭ળદ  ળૂ સ  સૉ ફઽ  ઇઙળ દૉફી ઇઅઙૉ ગ્ઉ૭થ ઞ ાીદફૂ ફૃ  સીફૂ રીઅઙૂ સ  સૉ 
ફઽ . 



 9/1) રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફ દળભધૂ ઉઞ ાીળીધૂ ઈ૭ષીરીઅ ઈષદીઅ ગીર્  ળષી ઞ ા્ ગ્ઉ૭થ ગીળફ્ 

રીવ઼ીરીફ ગ  ડીૉ  ડળફૉ ઈ૭ષીરીઅ ઈષૉ દૉ દરીર રીવ઼ીરીફ મનવૂફૂ ઼ઽૂ દૉક ઇઙળ 
દૉક ફૂરૉ દૉ ુદુફુપઑ ળ ા  ડળરીઅ  ળૂ ઈ૭ષીફૂ ળઽસૉ. 

(  ડૉ .  .ઢ.ફઅ.807/દી.29.11.1973) 
9/2) ઼નળઽ રીવ઼ીરીફફૂ ઼ીજષષષીફૂ દૉરઞ ા ઙૉળઋૃઅ ૭લ્ઙ ફ ધીલ દૉ મીમદફૂ દરીર ગીળફૂ 

ઞ ાષીમનીળૂ ગ  ડીૉ  ડફી સૂળ ળઽૉસૉૉ .  રીવરીઅ ગઉૉ ૭થ ગળફૂ જ્ળૂ ઇઙળ ુફ  ગશ ાફી ૭િળથીરૉ 
ચડ ઈષસૉ ઇધષી રીવફૃઅ ફૃ  સીફ ધસૉ દૉફૂ ઞ ાષીમનીળૂ ગ  ડીૉ  ડળફૂ ઝ ફૉ ળ  રૉ  ગ  ડીૉ  ડળ ૉ
બ્દીફી ૭નળફૂ ઈ૭ષીફૂ ળઽૉસૉ દૉરઞ ા મૂવરીઅધૂ દૉ  બીદ  ળૂ વૉષીરીઅ ઈષસૉ. 

(  ડૉ .  .ઢ.ઇઅ.807/દી.29.11.1973 ધૂ રઅઞ ાળૃ ) 
 

  ઞ ાલીળ સળદ ફઅૉ .10 બૃળૂ ધીલ ઝ દૉફૂ ઈઙશ ફૂજૉ રૃઞ ામફ્ ઋરૉળ્  ળૉ ષ્. 
ઞ ાલીળ ફ  સીૉ , ઇઅનીઞ ા ઇફૉ  બૉ઼ૂભૂગૉસફરીઅ રીબ્ ઞ ા  ધીફૂ ુષ અ઼ઙુદ ઽ્લ  લીળ ફ  સીૉ , 
ઇઅનીઞ ા ઇફૉ  બૉ઼ૂભૂગૉસફફી ઇફૃ ર રીથૉ ગીર  ળષીફૃઅ ઝૉ.  ૭ળદૃ રીબ્ ઇફૉ ઞ ા  ધીઅ રીઅ યૄવ 

ધલૉવૂ ફી ઽ્લ ઇફૉ ષથફફૂ ુષ અ઼ઙુદ ઽ્લ દ્ ઇઅનીઞ ા, ફ  સી ઇફૉ  બૉ઼ૂભૂગૉસફફી ઇફૃ ર 

રીથૉ ગીર  ળષીફૃઅ ઝૉ.  ષથફ ઘીરૂષીશૃઅ ઇધષી ઇ  બ  ઽ્લ  લીળ મીઅપૉ ગીર ઇુપગીળૂઑ 
ગૉષૂ ળૂદૉ ગીર  ળષૃઅ દૉ મીમદફૂ ઼ૐધૂ ઋ ર ધી  લીફરીઅ ળીઘૂફૉ ઼ૄજફી ઈબૂ ઇફૉ 

ઉઞ ાીળનીળ દૉ રીથૉ ૉ ગીર  ળષૃઅ ઞ ા્ઉઑ, ફ  સ્ ઇફૉ  બૉ઼ૂભૂગૉસફરીઅ નૉઘીદૂ યૄવ્ ુદક 

ઽ્લ દ્  ળીળ  લૉલફૉ વ રીઅ ળીઘૂ મીઅપગીર ઇુપગીળૂ ઈ યૄવ્ ઇફૉ ુદક ઼ૃપીળૂ સ  સૉ.  

ફ  સી ઇઅનીઞ ા ઇફૉ  બૉ઼ૂભૂગૉસફરીઅ રીબ્, ઞ ા  ધ્ ઇફૉ ષથફફૂ ુષ અ઼ઙુદ ુ઼ષીલફૂ 

ઘીરૂષીશૃઅ ષથફ ઇફૉ  બ દીક રીડ ઼ૂડૂ ઑ  ાૉ ફૂલળફ્ ુફથલ ઝષડફ્ ઙથીસૉ ઇફૉ ૉ
ઉઞ ાીળનીળફૉ દૉષી રીથૉ  ળષૃઅ ૭ણસૉ. 
 

10)  ઉઞ ાીળનીળ દરીર ૉ ગીર અ઼ઙૂફ ઼ીળૂ ગીરઙૂળૂધૂ  ળષૃઅ ઞ ા્ઉઑ ઇફૉ સળદ૭ રીઅ ઞ ાથીષૉવ ષથફ 

રીથૉ રીવ઼ીરીફ ષી૭ળષ્ ઞ ા્ઉઑ દૉરઞ ા ઉઞ ાીળનીળફૉ ઞ ાીથષી રીડ રઽીફઙળૉ ૉ઼ષી ઼નફ 

મીઅપગીર ઇુપગીળૂફી ઼ઽૂધૂ ળીઘૉવીગીરફૉ વઙદી ફ  સીક, ઼ૄજફીકફ્ જૃ  દ ળૂદૉ ઇરવ 

 ળષ્ ઞ ા્ઉઑ. 
11) ઇઅનીઞ ા૭ રીઅ મદીષૉવી રીબ્ ભ  દ ઇઅનીઞ ા ઽ્લ દૉરીઅ ગીરફૂ ઞ ા ળૂલીદ રીથૉ ષપચડ ધષીફૉ 

બી  ઝૉ. 
12) ઉઞ ાીળીધૂ ધદીઅ ગર્ફૉ દૉ રૃનદ નળ  લીફ રઽીફઙળ઼ૉષી઼નફફી મીઅપગર ઇુપગળૂફૂ ઽ  ◌ૃરદ 

ફૂજૉ ઙથીસૉ ઇફૉ ફૃ  સીફૂ સળદ્ ઇફૉ ગરઙૂળૂ ઇફૉ રીવ઼ીરીફફી ઙૃથન્હફૂ મીમદરીઅ 
દૉરફ્ ુફથલ ઝષડફ્ ઇફૉ મઅપફગળ  ૉ  ઙથીસૉ. 

13) ઞ ા ૉ ગીરફૂ મીમદરીઅ સળદ્ રૃ  ળળ  ળષીરીઅ ઈષૉવૂ ફ ઽ્લ દૉ ગીર્ અ઼બૄથ ળૂદૉ 
રઽીફઙળ઼ૉષી઼નફફી મીઅપગીર ઇુપગીળૂફી ઞ ા ળૂલીદ ઇફૉ ઼ૄજફી રીથૉ  ળષૃઅ ૭ણસૉ. 

14) ઘીથ્ફૂ ઼ષ વીઙદ, ળ્લ  ડૂ ઞ ાગીદ ઇફૉ ઑષ્ મૂઞ ા્ ઘજ દૉ મીમદ ઘી઼ ઋ ૉઘ  ળૉવ્ ફ 

ઽ્લ દ્ દૉ ઉઞ ાીળનીળ ષૉઢષ્ ૉ ૭ણસૉ. 
15) ઈ ગીરઙૂળૂ અ઼મઅપૂ ગ્ઉ૭થ ગીળફૂ રીઅઙથૂ દ  ળીળ ઽસૉ દ્ ભીલફવ મૂવ ર  લી દીળૂઘધૂ 

3 રિઽફી ઇઅનળ ઇરૉ લ્  લ ઉવીઞ ા વઉસૃઅ.  ઈ રૃનદ ુષ  લી મીન ઈ અ઼મઅપૂ ગઉૉ ૭થ ગળફ્ 

નીષ્ જીવસૉ ફઽ . 



16) ઉઞ ાીળનીળ  ળીળ  લીફૂ દીળૂઘધૂ 6 રી઼ફૂ ઇઅનળ ગીર  ળષીફૂ ઼ીઉડ ઈ૭ષીરીઅ ફ ઈષૉ દ્ 

ઉઞ ાીળનીળ  ળીળરીઅધૂ રૃ  દ ધષી રીઅઙથૂ  ળૂ ઇફૉ દૉ રીથૉ ઉઞ ાીળનઞ ાીળ રીઅઙથૂ  લૉ ધૂ દૉફૉ 
યળવ ઇફીરદ ળ  રૉ  ૭ળદ  ળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 
યીષ૭    ળફીળ ઉઞ ાીળનીળ ઇઙળ યીઙૂનીળ્ફૂ ઼ઽૂ 
રદૃ  ળફીળ ઉઞ ાીળનીળ યીઙૂનીળ્ફી ઼ીધૂનીળ્ફૂ ઼ઽૂ 
મ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                લૃુફુ઼૭વ ગુર  ફળ 

 
 
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ઼  લ ફઅ.૩ 
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ઼  લ ફઅ.૪ 
 
 
 
 

ઘળૂનૂ ફૂ સળદ્ 
1) રીવ઼ીરીફ ડ્ળમૉઢી બઽ જીણષીફ્ ળઽૉસૉ. 
2) રીવ઼ીરીફ ડ્ળરીઅ બઽ જીણલી મીન મૂવ ળઞ ગલધૂ બૉરૉ ડ ગળષીફૂ ગીલષીઽૂ ઽીધ  ૃ  
    પળષીરીઅ ઈષસૉ. દૉરઞ બૉરૉ ડ ુફલર રૃઞમ ગળષીરીઅ ઈષસૉ 
3) રીવ઼ીરીફ ઼ીળૂ ષ્વૂડૂરીઅ ઈબષીફ્ ળઽૉસૉ ઇ લધી રીવ ળૂડફ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

વડોદરા મહાનગર સેવાસદનનો િસ ો 



 

                                            Abstract Estimate For 
VADODARA MUNICICIPAL CORPOROTAION 

             ગીરફૃઅ ફીર : બીથૂ બૃળષઢી ુષદળથ સીઘીફી જીળલ ટ્ફૉ  (બૃષ ટ્ફ, બુ ર ટ્ફ,ઋ ળ ટ્ફ, નુ થ 
ટ્ફ) ઘીદૉ ઽૉ ણબઅબ રીડ ઉ ણૂલી રીગૉ -2  ઽૉ ણબઅબફી બૉળ-બીડ઼ ઘળૂનષીફી ગીરૉ ષીુહગ ઉ ળ્ ગળષી મીમદ.  
( . ૭=૨૨ વીઘફૂ રલીનીરીઅ) 

Rate Sr. 
no. 

Dimensi
on of 

Quantity 

Item 
Rs. Ps. 

Pe
r 

Amount 
Rs. 

  ઉુ ણલી રીગ-2 દધી ષહી ઽૉ ણ બઅબફી બીડ઼     
૩. ૩ ફઅઙ ઼ૂવૂ ણળ  ૨૨ ફઅઙ  
૪. ૩ ફઅઙ જૉઉફ ષૂધ ગબવ ઙ   ૨૨ ફઅઙ  
૫. ૩ ફઅઙ ઇબળ ઙીઉણ ષી ષ   ૨૨ ફઅઙ  
૬. ૩ ફઅઙ જૉગ ષી ષ ઙીઉણ   ૨૨ ફઅઙ  
૭. ૩ ફઅઙ સી ડ ઙ ષૂધ ફડ-ષ઼્ળ   ૨૨ ફઅઙ  
૮. ૩ ફઅઙ ½” ણીલી ગફૉ ડ ઙ ળ્ણ (3.0 રૂ) (ગબવ ઙ 

ષૉ ણ ગળવૉ ) 
 ૨૨ ફઅઙ  

૯. ૩ ફઅઙ ઼ૂવ ઙ ળ ઙ (વૉપળ)  ૨૨ ફઅઙ  
૱. ૩ ફઅઙ ઉ ણૂલી-2 ઽૉ ણવ   ૨૨ ફઅઙ  
૯. ૩ ફઅઙ 1 ¼’ ણીલી ઙૉવષૉફીઉ ણ બીઉબ “મૂ” ગવી઼ 

3.0 રૂડળ વઅમીઉ રીઅ મ ૉ મીઞ ઈઅડી ઑગ મીઞ ૃ ૃ
ગબવ ઙ ઼ઽ (TATA/Asian make) 

 ૨૨ ફઅઙ  

૩૨. ૩ ફઅઙ 1 ¼” ણીલી ઙૉ ષૉફીઉ ણ ISI રીગ“R” ીઅણ 
ગબવ ઙ 

 ૨૨ ફઅઙ  

૩૩. ૩ ફઅઙ ળૂ ૃ઼ળ ગબૉ    ૨૨ ફઅઙ  
૩૪. ૩ ફઅઙ ી઼ વીઉફળ   ૨૨ ફઅઙ  
૩૫. ૩ ફઅઙ જૉગ ષી ષ ી઼સૂડ   ૨૨ ફઅઙ  
૩૬. ૩ ફઅઙ ડ ણૉ -ઉ ણૂલી રીગ-2   ૨૨ ફઅઙ  
૩૭. ૩ ફઅઙ ષ્ડળ ઑ ૉ઼ મવૂ ઉ ણૂલી રીગ-2  ૨૨ ફઅઙ  
૩૮. ૩ ફઅઙ વઅઞળ ગબવૂડ અ    ૨૨ ફઅઙ  
૩૯. ૩ ફઅઙ જૉ ષી ષ ઑ ૉ઼ મવૂ ગબવૂડઅ   ૨૨ ફઅઙ  
૩૱. ૩ ફઅઙ ળમળ સૂડ ર્ડૂ   ૨૨ ફઅઙ  
૩૯. ૩ ફઅઙ ઽૉણ ઑ ૉ઼ મવૂ ગબવૂડ અ   ૨૨ ફઅઙ  
૪૨. ૩ ફઅઙ 1 ¼” ણીલી ×2 ½” ઼્ગડ ળૂ ૃ઼ળ ૉ (ફરૃફી 

રૃઞમ) 
 ૨૨ ફઅઙ  

૪૩. ૩ ફઅઙ ઉ ઼બૉ સફ ડ ગષળ  ૨૨ ફઅઙ  
૪૪. ૩ ફઅઙ S.K.F. મૉળ ઙ-6204  ૨૨ ફઅઙ  
૪૫. ૩ ફઅઙ સુ દ રૉગ-ષ઼્ળ (઼્ ડ વૉપળ)                   ૨૨ ફઅઙ  
૪૬. ૩ ફઅઙ ઼શૂ ગબવ ઙ (2 ½’ વઅમીઉ)   ૨૨ ફઅઙ  
૪૭. ૩ ફઅઙ ળમળ સૂડ ફીફૂ  ૨૨ ફઅઙ  
૪૮. ૩ ફઅઙ વ્ઘઅણૂ મ્ ડ  

   ઇ- 3/8”  ણીલી× 1 ½” ઼ીઉટ 
   મ-  ½”  ણીલી × 1 ½” ઼ીઉટ 

 ૨૨ ુગ
વ્ 
 
 

 

૪૯. ૩ ફઅઙ ઊ ણૂલી ઼ૂવૂ ણળ મ્ણૂ  ૨૨ ફઅઙ  



                                      
                                               ફીલમ ગીલબીવગ ઉઞફૉળ                  ગીલબીવગ ઉઞફૉળ                        
                           બીથૂ બૃળષઢી(ુષદળથ)          બીથૂ બૃળષઢી(ુષદળથ) 


