
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 
ઘીદૃ : બી.બૃ (ઉવૉ/ુરગૉ) સીઘી 

 

ૂ  ષ્વૂભૂગૉસફ મૂણ  
 
 
 
 
ગીરફૃઅ ફીર ::   :: 
 
  
 

 
ૂ  ષ્વૂભૂગૉસફ ન  દીષૉઞ્ ા - બ ્ 

 
યીષ૭  ઈ૭ષીફૂ દીળૂઘ  ::      

 
યીષ૭  ઞરી ગળષીફૂ દીળૂઘ  ::      
 
યીષ૭  રૉશષફીળ     :: 
 

  

ઘીફબૃળ ષ્ડળ ડૂડરૉ ડ વી ડ (WTP) ઘીદૉ UG Sump Pump house રીઅ 
ઑવ.ડૂ બૉફવ રીડ ફુષફ ૉ ઑર. ઑ઼ વૉડભ્ર ભુ ગસફ ગળષીફૃઅ ૉ ૉ ગીર. 



ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 
સીઘી  ::  બી.બૃ (ઉવૉ/ુરગૉ)સીઘી  

ઈઉડર ળડફૃઅ ૉ યીષ૭ ગ 
 

કઝી/ષપૃ ડ  ણૉ ળ ભૂ . ૱૨૨/- 
 ડૉ  બ ણલૃડૂ ુફલર રૃઞમ  

૪ ડગી ઇફીરદ . ૫૭૫૨/- 
ડ  ણૉ ળ રીઅગ  :  

઼ીરી  લ ઼ૄજફીક 
યીષ૭   દધી દૉફૂ સળદ 

ઉ ળનીળફૂ થ રીડ ઼ીરી  લૉ  ુફલર્ દધી ઼ૄજફી 
 
૩.  લીળ ગ્ઉબથૉ  રઅણશ દળભધૂ યીષબ  (ડ ણળૉ ) યળષીરીઅ ઈષૉ લીળ દૉ રઅણશફી નળગ યીઙૂનીળ દૉફી ઋબળ ઼ઽૂ ૉ ૉ ૉ

ગળષૂ ઉઑ ફૉ ઈષૂ ળૂદૉ ગ્ઉ યીઙૂનીળ ઙૉળઽીઞળ ઽ્લ દ્ દૉફી ષદૂ દૉફી ગીલનૉ઼ળ રૃઘ લીળ ઼ઽૂ ગળષૂ ૉ

ઉઑ. 
૪. (ગબફૂઅ ) રઅણશૂ દળભધૂ ધફીળ ગીર્ફી ફીથીઅ વૂપીફૂ બીષદૂ ઋબળ બથ રઅણશફી નળગ યીૉ ઙૂનીળફૂ ઼ઽૂ ધષૂ 

ઉઑ. રી  લીળ ગ્ઉ ગીરફી યીષબ ગરીઅ ૉ (રઅણશૂ) ગબફૂફી ગીરધૂ ઞ ગીર ળીઘૉવૃઅ ઽ્લ દૉષી ઼અઙૉ રઅણશૂ અ

ષદૂ ગ્ઉગ ઑગીન યીઙૂનીળ ઇઙળ દ્ ગીલનૉ઼ળ ળૂદૉ બીષદૂ ઈબષી ઞફૉ ઇુપગીળ ઽ્લ ઑષ્ રૃઘ લીળ ઼ઽૂ ૉ

ગળૂ સગસૉ. 
૫. યીષબ ગ યળદૂ ષઘદૉ રીઅઙથૂ ગળફીળ ઉ ળનીળ ૉ ઈબૉવી ફરૃફીરીઅ બ્દૉ ગડવી ડગી ષપીળ ઇઙળ કઝી ૉ ૉ

( રીથયૄદ યીષબ ગ  ઇઙળ ઇઅનીઞબ ગફી યીષ્ ઋબળ) યીષધૂ ગીર ળીઘષી ઘૃસૂ ઝૉ. દૉ નસીષષૃઅ ઉઑ ઇફૉ 

દૉ કઝી ઇઙળ ષપૃ ડગીષીળૂ નસીષૉવ્ યીષ ઇઅનીઞબ ગફૂ દરીર ળગર રીડ ઞ ઽ્ષ્ ઉઑૉ . 
૬. ઽળફીરીરીઅ ઞથીષૉવૂ ગીરફૂ ુષઙદ્રીઅ ઇૉ ઙળ ગીર બૄ  ગળષીફૂ રૃનદરીઅ ઇઙળ મૂ  ગ્ઉબથ ુષઙદ્ફી 

ભળભીળ નસીષફી  યીષબ ગ ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૉ . 
૭. ઇબૄથ ઇઙળ ઝગઝીગષીશૃ યીષબ ગ ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૉ . 
૮. ઑગધૂ ઇપૂગ ગીર્ ઑગર ગળૂ દૉફૂ ઋબળ યીષબ ગ રીઅઙષીરીઅ ઈ લી ફ ઽ્લ દૉ ુ઼ષીલ ઇ લ ઼અઙૉ ગ્ઉબથ 

યીષબ ગરીઅ ઑગધૂ ષપીળ ગીર્ફ્ ઼રીષૉસ ધઉ સગસૉ ફઽૉ . 
૯. રીઅઙથૂ ગળફીળ ઞ ગીરફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ ઽ્લ દૉ ગીરફૃઅ ફીર દધી બ્દીફૃઅ ઇઙળ રઅણશૂફૃઅ ફીર દૉરઞ મીફીફૂ ળગર ૉ ૉ

યલી મનવફ્ સૉળ્ યીષબ ગષીશી બીગૂડફૂ મઽીળફૂ મીઞઑ ગળષ્ ઉઑૃ . 
૱. યીષબ ્ વૉષી રીડ રૃગળળ ગળવ ષઘદ બઝૂ ળઞ ધૉ ૉ ૃ લૉવી યીષબ ્ ુષવઅમ ઞઞ ગ્ઉ ુષવઅમફી ગીળથ્ ૃ

઼અદ્હગીળગ ઽ્ષી ુ઼ષીલ ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ  બથ ઈષૂ ળૂદૉ ળઞ ધલૉવ યીષબ ્ ગ્ઉબથ ઘ્વદી ૃ

ઇઙીઋ ઈષૉવી ઽ્ષી ઉઑ. 
૯. ઼રૂુદ ઇઙળ ઼યીફી ઇુપગીળૂફી યીષબ ્ ૪૨૨ િનષ઼ફૂ ઇઅનળ ઇફૉ મીગૂફી ષપીળરીઅ ષપીળ ૉ ૉ ૩૨૨ િનષ઼ફૂ 

ઇઅનળ યીષબ ્ રઅઞળ ઇધષી ફીરઅઞળ ગળષીરીઅ ઈષસૉૃ ૃ . ઼નળઽ રૃનદ ુષ લી મીન ઉ ળનીળફૉ બ્દીફૃઅ યીષબ ગ ૃ

બળદ વૉષી ઇફૉ મીફીફૂ ળગર બીઝૂ રીઅઙષીફૂ ઝડ ઝૄ ૉ. 



૩૨. ગીર્ફી ગળીળ્ ળૂદ઼ળ ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફી ઢળવી પ્ળથ ઇફૃ઼ીળ લ્ લ ળગરફૂ ડ બ ડૂગૂડ્ષીશી ગીઙશ ૉ ૉ

ઋબળ ધષી ઉઑ ઇફૉ દૉફી ઘજ  ઉ ળનીળ ૉ ઼ ઼ષ્ ઉઑ. 
૩૩. ષપૃ રૃનદ રઅઞળ ધષી મીમદફૂ રીઅઙથૂક ગીર બૃ  ધષીફૂ દીળૂઘધૂ ઑગ રી઼ફૂ ઇઅનળ ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ૄ

ઇફૉ ઑગ રી઼ બઝૂ ઇફૉ થ રી઼ફૂ ઇઅનળ ઼મશ ગીળથ્ ઽસૉ દૉ ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ, થ રી઼ બઝૂ 

રીઅઙથૂક ઼ર  ઼યીફૂ રઅઞળૂ ુ઼ષીલ ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૃ . 
૩૪. ઉ ળનીળ્ ઞરફી ઼ઙી રઽીફઙળ બીુવગીફી મીઅપગીર ઇઙળ ળ દી સીઘીરીઅ ફ્ગળૂરીઅ ઽ્લ દૉક દૉરફૂ ૉ

ફ્ગળૂફૂ યૐઙ્વૂગ ધશ ઼ૂરીફૂ ઇઅનળ ગીર્ ળીઘૂ સગસૉ ફઽ , ગીળથ ઼ઙબથફૉ વૂપૉ ઼અઙૂફ નૉઘળઘ ળીઘૂ ૉ

સગસૉ ફઽ . 
૩૫. યીષબ ગ રઅઞળ ગળષૃઅ ઇઙળ ફીરઅઞળ ગળષૃઅ ઑ ઞ દૉ ઇરવનીળફૂ રૃફ઼ૄભૂ ઋબળ ળીઘષીૃ ૃ ૉ રીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇફૉ 

ગ્ઉબથ યીષબ ગ યળફીળ ફીરઅઞળફી ગીળથ્ રીઅઙૂ સગસૉ ફઽૃ . 
૩૬. રીઅઙથૂ ગળફીળ ગીરફૂ ુષઙદ્ ઞષૂ ગ રઽીફઙળ બીુવગીરીઅધૂ રીવ઼ીરીફ ઈબષીરીઅ ઈષષીફ્ ઽ્લ દ્ દૉ ૉ ૉ ૉ

ફગસી, ગીર ગળષીફૂ ુષઙદ્ ( બૉસૂભૂગસફૉ ) ુષઙૉળફૂ રીિઽદૂ ઼ીળૂ ળૂદૉ વૂપૉવૂ ઝ ઑર રીફષીરીઅ ઈષૂ દૉ ૉ ૉ

દૉફૉ મઅપફગીળગ ઙથીસૉ. 
૩૭. ઢળીષૉવ ષઘદૉ ઇફૉ ધશૉ ઈષૉવી યીષબ ્ ઞ ઉ ળનીળ્ ઇઙળ દૉરફી ુદુફુપ ુષઙૉળ ઼રલૉ ઽીઞળ દૉરફૂ ૉ ૉ

઼ર  ઘ્વષીરીઅ ઈષસૉ. 
૩૮. રીઅઙથૂનીળ્ઑ ઘીદીફી ફૂુદ ુફલર્ ષઘદ ષઘદફૂ નૃળ દૂક દધી ગીરફૂ બ પુદ ઼અમઅપૂ વીઙદૂ દરીર 

મીમદ્ધૂ ષીગભઙીળ ળઽષૃઅ ઉઑ ઇફૉૉ ૉ  ઼નળઽ ુફલર્ દૉરફૉ રી લદી ષઙળ ઈબષ્ મઅપફગીળગ ઙથીસૉૃઅ .   

 
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 
બી.બૃ (ઉવૉ/ુરગૉ) સીઘી  
ઈઉડર ળડૉ ફૃઅ યીષ૭ ગ 

યીષ૭ ગ યળફીળફૃઅ ફીર : 
ઽૃઅ/ઇરૉ વઘૉવૃઅ ગીર ઈઅ  ણીરીઅ.........................ડગી સ  ન્રીઅ.....................................................ઇઅનીઞ 

૭  રીઅ નીઘવ  ળૉવી યીષ  ળદીઅ કઝી/ષપૃ યીષૉ  ળષી ઘૃસૂ ઝ ૃ અ / ઝૂઑ. 
ગીરફૃઅ ષથફ  

 

 

ગીરફ્ 
ઇફૃ ર 
ફઅમળ 

ગીરફૃઅ ફીર 

ઇઅનીઞ૭  ફૂ 
ળ  ર નૉઘળઘ ૉ
ઈગળ દધી 
ઇથપીલી 
ઘજફૂ ળ  ર 
ુ઼ષીલ 

ગીર બૃ  
 ળષીફૂ 
રૃનદ 

ફ્ડ્, ળ્  ણ ઉ  લીનૂ ળ  ર 

મીફીફૂ યળૉવૂ ઇફીરદ 
દળૂગૉ  દૉફૂ દ૭઼ૂવ 

૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૩ 
ઘીફબૃળ ષ્ડળ ડૂડરૉ ડ વી ડ (WTP) 
ઘીદૉ UG  Sump  Pump  house રીઅ 
ઑવ.ડૂ બૉફવ રીડ ફુષફ ઑરૉ . ઑ઼ 
વૉડભ્ર ભુ ગસફ ગળષીફૃઅ ૉ ૉ ગીર. 

૩,૯૮,૬૪૱/- ૩૭-નૂષ઼ 

ળ % ઇફીરદફૂ ળ  ર . 
૫૭૫૨/- ફ્ ફૉસફવીઉટણ 
મૉ   ફ્ ણૂરી  ણ ણીભડ 
઼ીરૉવ ળીઘષ્. 



 ઼નળઽ યીષબ ગ ષૂગીળૃઅ ષીરીઅ ઈષૉ દ્ ઽૃઅ/ઇર્ ઋબળ્ દ દધી ઼ીરૉવ ળીઘૉવૂ ગળીળફૂ દરીર સળદ્ 

રીથૉ ષદષી મઅપી  ઝૃઅ/ઝૂઑ ઇફૉ દૉ રીથૉ ષદષીરીઅ જૃગૂઑ દ્  ુસ ી દળૂગ ગળીળરીઅ ઞથીષૉવૂ ળગર ઇઙળ નઅણ ૉ

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીરીઅ યળૂસૃઅ ઈ ઼ીધૉ ઇફીરદ . ........................ળગર ર્ગવૂ ઝૉ, દૉ ળગર ઽૃઅ/ઇર્ 

ઇઅનીઞફૂ ળગર ઋબળ ૭% ઇફીરદ ફ યળૂઑ ઇઙળ મૂવરીઅધૂ ૩૨% ગબીદ ગળષી ફ નઉઑ દ્ રીળૂ રીઅઙથૂ રઅઞળ ધલૉ ૃ

઼્મદફી ગળીળફૂ ગવર ૩ રીથૉ રઽીફઙળબીુવગી ઞ  ગળૂ બીગ ઘીદૉ ઞરી ગળ દૉ રફૉૉ ૉ /ઇર્ફૉ ગમૃવ રઅઞળ ઝૃ ૉ. 

 
દી.    -૨૩-૪૨૪૨        યીષ૭ ગ યળફીળફૂ ઼ઽૂ........................................................ 
 

઼ળફીરૃ ........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

 
઼નળઽ યીષૃઅ ૭   ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ષદૂ રઅઞળૃ ા  
 
દી.    -૨૩- ૪૨૪૨         રઅઞૃળ  ળફીળ ઇુપગળૂફૂ ઼ઽૂ 

 

 ળીળફૂ સળદ્ 
  

૩. ઞ ઉ ળનીળફૃઅ યીષબ  રઅઞળ ગળષીરીઅ ઈ લૃ ઽ્લ દૉથૉ યીષબ  રઅઞળ ગલીફૂ ઘમળ ઈ લીફૂ દીળૂઘધૂ ઑગ ૉ ૄ ૄ

ઇઢષીિણલીફૂ રૃનદરીઅ  ગ્બ ળૉસફફૉ ઞ ળ વીઙૉ દ્ ઈ સળદ્ બળ લ્ લ ડ બ વઙીણૂ ઼ઽૂ ગળૂ ઈબષૂ ૉ

ઉઑ ઇફૉ દૉ ગળીળ દળૂગ ઙથીસૉ દૉરઞ દૉફૂ ગળીળફૂ સળદ્ બૄળબૄળૂ બીશષીફૂ રૂફઙૂળૂ દળૂગ ળ્ગણ ળગર ૉ ૉૉ

ગીરફૂ ઇઅની દ િગરદફી બીઅજ ડગી ઼ૃપૂફૂ અ (મીફી દળૂગ ઈષૉવી મૉ ડગી ઼ીધૉૉ ) ઇફીરદ યળૂ નૉષૂ ઉઑ 

ઇઙળ ગીરફી જીવૃ નૉષીલીનૂક (મૂવ્) રીઅધૂ નસ ડગી ળગર ગીબૂ ઇફીરદ ઈબષૂ બણસૉ. ઋબળ નસીષૉવૂ 

રૃનદરીઅ ઈ રીથૉ ગળષીરીઅ ફઽૂ ઈષૉ દ્ યીષબ  ઼ીધૉ ળઞ ગળવૂ મૉ ડગીફૂ ઇફીરદ ઞ  ધષીફૉ બી  ધસૉ ૄ ૉ

દૉરઞ ઉ ળનીળ્ફી ફીર્ફૂ લીનૂરીઅધૂ ઼નળઽ ઉ ળનીળફૃઅ ફીર ગરૂ ધષીફૉ બી  ધસૉૃઅ . 
૪. યીષબ રીઅ ગીર બૄ  ગળષીફૂ નસીષૉવૂ રૃનદરીઅ ઉ ળનીળ જ્ ઼બથૉ ગીર બૄ  ગળષૃઅ ઉઑ ઇફૉ ઢળવૂ અ અૉ ૉ

રૃનદરીઅ ગીર બૃ  ગળષીફૂ ઢળવૂ દીળૂઘ બઝૂ ઞડવી ષપૃ િનષ઼્ ધીલ દૉ નળગ ષપૃ િનષ઼ િનઢ નઅણ ુફલર રૃઞમ ૉ ૉૉ

ઉ ળનીળ ઈબષી મઅપીલૉવી ઝૉ. રૃનદ ઙથષીફૂ દૉ ગીરફૂ ઼ીઉણ ગ ડી ડળફૉ ઈ લી દીળૂઘધૂ ઙથષીરીઅ 

ઈષસૉ. 
૫. (ઇ) યીષબ રીઅ ઞથીષૉવૃઅ ગીર સ  ગલીફૃઅ ઞ દૉ દીળૂઘધૂ ઉ ળનીળ િનફૉ ૉ -૬ રીઅ વૉઘૂ ઽળ ગળષૃઅ બણસૉૉ . દૉ 

રીથૉ ફઽૂ ધલૉવીફૃઅ ઞથીલૉ ધૂ ફૂજૉ રૃઞમ નઅણ વૉષીરીઅ ઈષસૉ. 
૩ ધૂ ૯ િનષ઼ – . ૩૨૨૨/- 
૱ ધૂ ૩૭ િનષ઼ – . ૩૭૨૨/- 
૩૮ ધૂ ૫૨ િનષ઼ – . ૪૨૨૨/- 
૫૨ િનષ઼ધૂ ષપૃ રીડ ૉ . ૭૨૨૨/- 



૬. જીવૃ ગીરરીઅ  ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ફી મીઅપગીર ઇુપગીળૂફૉ ઑર વીઙૉ ગ ઉ ળનીળ ુફળધગ ગીર વઅમી લી ૉ

ગળ ઝ ઇઙળ દૉ ઢળવૂ રૃનદરીઅ ઇધષી ઞ રીથૉ ગીર ધષૃઅ ઉઑ દૉ રીથૉ ગીર ફઽૂ ગળૂ સગ ઑષ્ ઼અયષ ઝૉ ૉૉ ૉૉ ૉ , 

દ્ ઘીદીફ્ ગળીળ ળન ગળષીફ્ ઇઙળ ગળીળનીળફૉ ઼ૄજફી ઈ લી ુ઼ષીલ ગળીળનીળફૉ ઘજ ઇફૉ ઘરૉ રઽીફઙળ 

બીુવગી િઽદ ઇફૉ ઼ઙષણફૂ ુ ઑ ગીર બૄ  ગળીષૂ વૉષીફ્ ઇુપગીળ ળઽસૉૉ . ઇફૉ ગળીળનીળફૉ ઼નળઽ ગીર ઇઅઙૉ ૃ

ધશ બળ રીવ઼ીરીફ ઑગ  ગલ  ઽ્લ ઇઙળ મૂ  ગ્ઉ દફૂ ઞષીમનીળૂ રીધૉ વૂપૂ ઽ્લ દૉરીઅધૂ ઋ બ  ધદૂ 

ઘ્ડ રીડ ફૃગસીફૂ રીઅઙષીફ્ ઽ  ળઽસૉ ફઽૂ ઇફૉ ઈષી ઼અઙૉ ઑડવૉ ગીર મૂ  ળૂદૉ બૃ  ગળષીફૃઅ ઽ્લ લીળ ૉ ૉ ૉ

રઽીફઙળ ઼ૉષી ઼નફૉ ગીર બૃ  ગળદી ઞ ુષસૉહ ઘજ ધીલ દૉરીઅધૂ ગીબૂ વૉષીફૂ રઽીફઙળ બીુવગીફી મીઅપગીરફૉ ૉ

઼ ી ળઽસૉ ઇફૉ નસી લી રીથૉ ગળીળ ળન ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉ ઼અૉ ઙૉ ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી ફી મીઅપગીર 

ઇુપગીળૂધૂ ગડવૃ ઇફૉ ગડવૂ િગરદફૃઅ ગીર ધલૃઅ ઝ દૉ ઼અમઅપૂ રીથબ  ફ ઈબૉ લીઅ ઼ૃપૂ ગળીળનીળફૉ ગ્ઉ ૉ ૉ અ ૉ

ળગર ષ઼ૃવ ગળષીફ્ ઽ  ળઽસૉ ફઽૂૉ . ઇઙળ દૉ ઼અમઅપૂ ફીથી ઇની ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ ઇફૉ લીળ ગળવી ૉ ૉ

ગીરફૂ િગરદ ઈબષીરીઅ ઈષૉ લીળ રઽીઅ ૉ ફઙળ બીુવગીફી મીઅપગીર ઇુપગીળૂઑ ઈબૉવી રીથબ રીઅ 

નસીષૉવૂ ળગર ફ ઇની ધષીફૉ બી  ધસૉ. 
૭. ઋબળ ગ્વરરીઅ નસીષૉવ્ ઇુપગીળ ઈબષીફી ઼અઙૉ ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી ફી મીઅપગીર ઇુપગીળૂફૉ ઞ ળ 

વીઙૉ દ્ ગીર ગળષીફી ધશૉ ઇઙળ દૉફૂ ઈઞમીઞફૂ ઞરૂફ બળ બણવ્ રીવ઼ીરીફ ઽુધલીળ ૃ ૃ ૉ ુષઙૉળ બૄળ્બૄળ્ ૉ

ઇઙળ ઇઅસદઆ બ્દીફૉ ગમઞ વઉ ગળીળરીઅ નસીષૉવ યીષ રૃઞમ ઇઙળ દૉફી ઇયીષૉ જીવૃ મ ળયીષ રીથૉ દૉફી ૉ

ફીથી ઇની ગળૂ સગસૉ ઇઙળ િઽ઼ીમરીઅ રઞળ ઈબૂ સગસૉૉ . દૉ રીથૉ ઞ ળ ફ વીઙૉ દ્ ઉ ળનીળ ઈષ્ ૉ

રીવ઼ીરીફ ઽુધલીળ ુષઙૉળ ધશ બળધૂ ઘ઼ૉણષી ઉઑ ઇફૉ દૉ રીથૉ ઘ઼ૉૉ ણષીરીઅ ફ ઈષૉ દ્ મીઅપગીર 

ઇુપગીળૂ ઉ ળનીળફી ઘજ ઘ઼ૉણૂ સગીસૉ ઇઙળ ઽળી ધૂ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળૂ દૉફૃઅ ઋ બ  ઉ ળનીળફૉ રઞળ ૉ

ઈબસૉ ઇધષી મીઅપગીર ઇુપગીળૂ ઈષ્ રીવ઼ીરીફફ્ દૉફ્ ગઉગ યીઙફ્ ઇઙળ રૂફઙૂળૂફ્ ઇઙળ અ

ઇફીરદ ળીઘૉવી બો઼ીફ્ ઇઙળ ઉ ળનીળફૉ ઇની બી  ધલૉવૂ ઇઙળ ધફીળૂ ગ્ઉ ળગરફ્ બૄળબૄળ્ ઇઙળ ઞ ળ ૉ

વીઙૉ દૉડવ્ ઋબલ્ઙ ઉ ળનીળફૉ ગળવી ઘળીમ ઇધષી રફ ષૂ ળૂદૉ ગળવી ગીરફૉ ઼ૃપીળષી બ્દીફૉ લ્ લ વીઙૉ ૉ ૉ

ઑષૂ ળૂદૉ ગળૂ સગસૉ. 
૮. ઉ ળનીળફૉ જીવૃ ગીરરીઅ ઑષૂ ઽળગદ ફણ ગ ગીર બૄ  ગળષીરીઅ ુષસૉહ ઼રલફૂ ઇબૉ ી ળઽ દ્ ઽળગદફૂ ૉ ૉ ૉ

દીળૂઘધૂ ઑગ રી઼ફૂ રૃનદરીઅ દૉથૉ મીઅપગીર ઇુપગીળૂ દળભ ઇળ  ગળષૂ ઉઑ ઇફૉ  દૉરથૉ ઼મમ ગીળથ્ 

વીઙૉ દ્ લ્ લ ષપૃ રૃનદ ઈબૂ સગસૉ બળદૃ ઈ રીથૉફૂ મીઅપગીર ઇુપગીળૂ દળભધૂ રશૉવૂ વૉઘૂ ઽગર અ ૃ

ુ઼ષીલ ઉ ળનીળ ગળીળફૂ સળદ્ફૂ ગવર ૪ રૃઞમ  ઢળવૂ રૃનદરીઅ બૃ  ફ ધીલ દ્ ષપૃ રૃનદ રીડ નઅણફૉ બી  ૉ ૉ

ધદૂ ળગર યળષીફી ઞષીમનીળૂરીઅધૂ રૃ દ ધઉ સગસૉ ફઽૂ. 
૯. લીઅ ઉ ળનીળ બીવઘૉ , ષપીળીફ્ ગજળ્ દૉરઞ ઝી  ુષઙૉળ નૄળ ગલી ફ ઽ્લ દૉરઞ રગીફફૉ નૃળ દૂ ગળષીફૃઅ ગીર ૉ

ઇઙળ ઑષૃઅ ઞ મૂઞ ગીર ઼ૃ દ ગલૃ ઽ્લ દૉરીઅ વીગણી ગીર મીળથીકૃ , મીળૂક, િનષીવ, રીવફી ફુશલીઅફૂ 

ભળ઼મઅપફી ઇઙળ રગીફફી ગ્ઉબથ યીઙ બળ ણીચણૃચ ઼ીભ ગળ ફિઽ લીઅ ઼ૃપૂ ગ્ઉબથ ગીર બૃ  ધલૃ ઝૉ ૉ. ઑષ ૃ

રીફૂ સગસૉ ફઽૂ  ઉ ળનીળફૉ ઘજ રીથૉ  ગીર બૃ  ગળૂ ઼ૃ દ ગળદી બૄષ જ્ ઘૃ ગળષીરીઅ ગ઼ૃળ ગળસૉ દ્ 

મીઅપગીર ઇુપગીળૂ ઉ ળનીળફૉ ઘજ ઈ રીથૉ ગળીષૂ સગસૉ. 
૱. ગ્ઉબથ ગીરફી ફીથી દૉ ગીર ઼અબૄથ ળૂદૉ ઼ી  ઇફૉ ષથફ રીથૉ ઽ્લી ષઙળ ઇની ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. ઑ 

ગનીજ સળદજૄગધૂ ઘળીમ ગીર બ઼અન ગળષીરીઅ ઈષૂ ફીથી ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દ્ દૉફૉ યુષ લરીઅ ગ્ઉબથ 



િઽ઼ીમરીઅધૂ મીદવ ગળૂ દૉફી ઇની ધલૉવી ફીથી ઝષડફ્ નીઘવ્ ઈબદૂ ષઘદૉ ઇઙળ દૉ બઽવી ગ્ઉબથ ષઘદૉ ૉ ૉ

ષ઼ૄવ ગળષી ઽગર ગળષી મીઅપૃ ગીર ઇુપગીળૂફૉ ઼અબૄથ ઇુપગીળ ઝૉ. 
૯. લીળ ગ્ઉબથ ઇઅનીઞબ રીઅ ઇઙળ સળદ બ ગરીઅ ૉ ( બૉસૂિભગસફરીઅૉ ) રઽીફઙળ બીુવગી ફૂ ષઘીળરીઅધૂ ઇરૃગ 

દફ્ રીવ઼ીરીફ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. ઇઙળ ઉ ળનીળ ઼ૃપળીઉ દળભધૂ ઈબષીરીઅ ઈષફીળ રીવ઼ીરીફ ૉ

ષીબળષ્ ઉઑ ઑષૃઅ ઢળવૃઅ ઽ્લ લીળ દૉ ઇઅનીઞબ ગ ૉ ૉ ઼ીધૉ ઈબષીરીઅ ઈષફીળ રીવ઼ીરીફફી દબ઼ૂવફ્ 

યીષ દધી ઈબષીફૂ ઞઙ્ ુષઙૉળફૂ ુષઙદ઼ઽફૃઅ બ ગ ઼ીરૉવ ળીઘષૃઅ ઉઑ ઇફૉ ઉ ળનીળફૉ ષઘદ્ષઘદ ઞ ળ ૉ

રીથૉ રીવ ઈબષ્ ઉઑ ઇફૉ ઑગનળ ઈબૉવી રીવફૂ િગરદફી ફીથીઅ ઉ ળનીળફૉ ઇની ધષીફી ફીથીફૂ અ અૉ

નૉષીનૂરીઅધૂ ઇઙળ વઽથીરીઅધૂ ઇઅનીઞબ રીઅધૂ નૉ સીષૉવી નળ રીથૉ ઇઙળ ઇઅનીઞબ ગફી ઇયીષૉ ઉ ળનીળ ૉ

઼ઽૂ ગળવી બ ગરીઅફી નળફૉ પ્ળથૉ ષ઼ૃવ વૉષીરીઅ ઈષસૉૉ . ઉ ળનીળફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉવી દરીર રીવ઼ીરીફ 

રઽીફઙળ બીુવગી ફૂ ુરવગદ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ દૉ ગ્ઉબથ ગીળથૉ ગીર ઋબળધૂ વઉ ઞઉ સગસૉ ફઽૂ. દૉરઞ 

રઽીફઙળ બીુવગીફી મીઅપગીર ઇુપગીળૂ ઙરૉ દૉ ષઘદૉ દબી઼ૂ સગસૉ. ઈષૂ ળૂદૉ ઈબૉવી રીવ઼ીરીફ બોગૂ 

ગીર બૃ  ધલૉ ઇઙળ ઉ ળ્ ળન ગળષીફી ઼અઙૉ ઞ ગઉ રીવ઼ીરીફ ષપૉ દૉ મીઅપગીર ઇુપગીળૂ ઞ ળ ઞથીલ ૉ અ

ષઘીળરીઅ બીઝ્ વૉષીરીઅ ઉદળ ઼અઙૉ ષપૉવ્ ઼ીરીફ ઉ ળનીળ બળદ ગળૂ સગસૉ ફઽૂ. ઇઙળ દૉફી ઇઅઙૉ ગ્ઉબથ 

દફૂ ફૃગસીફૂ રીઅઙૂ સગસૉ ફઽૂ. 
૩૨/૩. રઽીફઙળ બીુવગી દળભધૂ ઉ ળીધૂ ઈબષીરીઅ ઈષદી ગીર્ ગળષી  ગ્ઉબથ ગીળફ્ રીવ઼ીરીફ 

ગ્ ડી ડળફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ દૉ દરીર રીવ઼ીરીફ મનવૂફૂ ઼ઽૂ દૉક ઇઙળ દૉક ફૂરૉ દૉ ુદુફુપઑ 

ળ ડળરીઅ ગળૂ ઈબષીફૂ ળઽસૉૉ . ( ડૉ . ગ.ઢ. ફઅ. ૱૨૯ દી. ૪૯.૩૩.૩૯૯૫ ધૂ રઅઞળૄ ) 
૩૨/૪. ઼નળઽ રીવ઼ીરીફ ઼ીજષષીફૂ દૉરઞ ઙૉળઋબલ્ઙ ફ ધીલ દૉ મીમદફૂ દરીર ગીળફૂ ઞષીમનીળૂ ૃઅ

ગ્ ડી ડળફૉ સૂળ ળઽસૉૉ ૉ . રીવરીઅ ગ્ઉબથ ગીળફૂ જ્ળૂ ઇઙળ ુફ ગીશ  ફી બિળથીરૉ ચડ ઈષસૉ ઇધષી 

રીવફૃઅ ફૃ સીફ ધસૉ દૉફૂ ઞષીમનીળૂ ગ્ ડી ડળફૂ ઝૉ. ઇફૉ ળગર ગ્ ડી ડળ બ્દીફી ૉ બઅનળફૂ ઈબષીફૂ ળઽસૉ ૉ

દૉરઞ મૂવરીઅધૂ દૉ ગબીદ ગળૂ વૉષીરીઅ ઈષસૉ. ( ડૉ . ગ.ઢ. ફઅ. ૱૨૯ દી. ૪૯.૩૩.૩૯૯૫ ધૂ રઅઞળૄ ) 
 લીળ સળદ ફઅૉ . ૩૨ બૃળૂ ધીલ ઝૉ. દૉફૂ ઈઙશ ફૂજૉ રૃઞમફ્ ઋરૉળ્ ગળષ્. 

લીળ ફ સીૉ , ઇઅનીઞ ઇફૉ બૉસૂિભગસફ રીઅ રીબ્ ઞ ધીફૂ ુષ઼અઙુદ ઽ્લ લીળ ફ સી ઇઅનીઞ ઇૉ ૉ ફૉ 

બૉસૂિભગસફ ફી ઇફૃ ર રીથૉ ગીર ગળષીફૃઅ ઝૉ ૉ. બળદૃ રીબ્ ઇફૉ ઞ ધીરીઅ યૄવ ધલૉવૂ ફી ઽ્લ ઇફૉ ષથફફૂ અ

ુષ઼અઙુદ ઽ્લ દ્ ઇઅનીઞ, ફ સી ઇફૉ બૉસૂિભગસફ ફી ઇફૃ ર રીથૉ ગીર ગળષીફૃઅ ઝૉ ૉ. ષથફ ઘીરૂષીશ ૃ

ઇધષી ઇ બ  ઽ્લ લીળ મીઅપગીર ઇુપગીળૂઑ ગષૂ ળૂદૉ ગીર ગળૉ ૉ ષૃઅ દૉ મીમદફૂ ઼ૐધૂ ઋ ર ધી લીફરીઅ 

ળીઘૂફૉ ઼ૄજફી ઈબૂ ઇફૉ ઉ ળનીળ દૉ રીથૉ ગીર ગળષૃઅ ઉઑૉ . ફ સ્ ઇફૉ બૉસૂિભગસફરીઅ નૉઘીદૂ યૄવ્ ૉ

ુદક ઽ્લ દ્ ગળીળ લૉલફૉ વ રીઅ ળીઘૂ મીઅપગીર ઇુપગીળૂ ઈ યૄવ્ ઇફૉ ુદક ઼ૃપીળૂ સગસૉ. ફગસી 

ઇઅનીઞ ઇફૉ બૉસૂિભગસફરીઅ રીબ્ૉ  ઞ ધ્ ઇફૉ ષથફફૂ ુષ઼અઙદૂ ુ઼ષીલફૂ ઘીરૂષીશૃઅ ષથફ ઇફૉ 

બ દીક રીડ ઼ૂડૂ ઑુ ઞફૂલળફ્ ુફથલ ઝષડફ્ ઙથીસૉ ઇફૉ ઉ ળનીળફૉ દૉષી રીથૉ ગળષૃઅ બણસૉૉ ૉ . 
૩૩. ઉ ળનીળ દરીર ગીર ઼અઙૂફ ઼ીળૂ ગીરઙૂળૂ ધૂ ગળષૃઅ ઉઑ ઇફૉ સળદબ રીઅ ઞથીષૉવ ષથફ રીથૉ ૉ

રીવ઼ીરીફ ષીબળષ્ ઉઑ દૉરઞ ઉ ળનીળફૉ થષી રીડ ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી મીઅપગીર ઇુપગીળૂફી ૉ

઼ઽૂધૂ ળીઘૉવી ગીરફૉ વઙદી ફગસીક, ઼ૄજફીકફ્ જૃ દ ળૂદૉ ઇરવ ગળષ્ ઉઑ. 
૩૪. ઇઅનીઞબ રીઅ મદીષૉવી રીબ્ ભ દ ઇઅનીઞ ઽ્લ દૉરીઅ ગીરફૂ ઞ ળૂલીદ રીથૉ ષપચડ ધષીફૉ બી  ઝૉ. 



૩૫. લ્ લ ઇુપગીળૂફી ઽગરધૂ ૃ ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી મીઅપગીર ઇુપગીળૂફૉ ગીરફી ફ સી રૄશ ઘદબ  

બૉસૂભૂગસફ ુષઙૉળરીઅ ઞ ળૂ દૉ ભળભીળ દૉરઞ ઼ૃપીળ્ ષપીળ્ ગળષીફ્ જીવૃ ગીરરીઅ ઇુપગીળ ઝૉ ૉ ૉ ૉ. દૉરઞ ગીરફૂ 

ુ ધુદફૉ ઇફૃ઼ળૂફૉ ઼ૃજફી ુષઙૉળ ઈબૂ સગસૉૉ . ઇફૉ ઈષૂ ળૂદૉ વૉુઘદ ઈબૉવૂ ઼જૄફી રીથૉ ગીર ગળષી 

ઉ ળનીળ મઅપીલૉવી ઝૉ. ઈષી ભળભીળધૂ રૄશ ગળીળ ળન ધલૉવ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂૉ . ઈષૂ ળૂદૉ યીષબ ગરીઅ 

નસીષૉવી રીબફી ગળદીઅ ષપૃ ગીરઙૂળૂ ઇઙળ ફઽૂ નીઘવ ગળવ ળગરફૃઅ ગ્ઉ બથ ગીર ૉ (Extra Item) ગીરફી 
યીઙ દળૂગ ઉ ળનીળફૉ ઼ૃ દ ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉ ગીર દૉરથૉ રૄશ ગીર રીડ રૃગળળ ધલૉવૂ દરીર સળૉ ૉ દ્ફૉ 

ઇફૃ઼ળૂફૉ દધી યીષબ રીઅ ફરૃન ગળવી યીષધૂ ગળષી બણસૉ ઇફૉ ગીર બૃ  ગળષીફૂ રૃનદ ષપૃ ઈબૉવી ગીરફી ૉ

રૄશ ગીર ઼ીધૉફી રીથ્ફૃ઼ીળ ષપીળષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ઈ રીથૉ રીડ મીઅપગીર ઇુપગીળૂ ઞ નીઘવ્ ઈબૉ દૉ ૉ ૉ

મઅપફગદી ઙથીસૉ. ગળીળફી મઽીળફૂ ળગરફૃઅ ષપીળીફૃઅ ગીર રીથયૄદ યીષબ ગ (Schedule Rates) રીઅ 

નીઘવ ગળવી યીષ્ રીથૉ ગળષૃઅ બણસૉ ઇફૉ દૉરીઅધૂ ગળીળ રીથૉ રૄશ ગીરફી યીષ રીડ ઞ ડગી મીન ગળષીફી ૉ ૉ ૉ

ઢળવી ઽ્લ દૉડવી ડગી મીન ગળષીરીઅ ઈષસૉૉ . ઇફૉ ઈષી રીથયૄદ યીષબ ગરીઅ ઞ ડગી ળગર ૉ (Item) નીઘવ 

ફ ધલૉવૂ ઽ્લ દૉફી યીષ લ્ લ ઇુપગીળૂ દળભધૂ રઅઞળ ધીલ દૉ  ઉ ળનીળ ઈધૂ ષપીળીફૂ ળગરફૃઅ ગીર ૄ

ગળષી ગમૄવ ઽ્લ દૉ ઉ ળનીળ ષૂગીળષૃઅ ઉઑૉ . ઈષી યીષ ડગીફૂ ગબીદ્બી  ફઽૂ ઑષૂ ળૂદૉ ુફષશ રઅઞળ ૄ

ગળષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ  ઉ ળનીળ રીથયૄદ યીષબ ્રીઅ ઞફ્ ઼રીષૉસ ગળવ્ ફ ઽ્લ દૉફૃઅ ષપીળીફૃઅ ગીર ગળષી ૉ ૉ

ઘૃસૂ ફ ઽ્લ દ્ રઽીફઙળ બીુવગી મીઅપગીર ઇુપગીળૂ ઈષી મીઅપગીર રીડ ુફલર રીથૉ લ્ લ દઞષૂઞ ગળૂ ૉ

સગસૉ. 
૩૬. સળદબ  રીથૉ ઢળવી ગીર્ બોગૂ ગ્ઉફી રીબ ઇઙળ ધશફૂ ુ ધુદરીઅ ભળભીળ ગળષીફ્ દૉ બોગૂ ગ્ઉફી ગીર ૉ ૉ

ઇઙળ દૉફ્ યીઙ ગરૂ ગળષીફ્ ઇઙળ ગળીળનીળ બી઼ૉધૂ મનવીરીઅ મૂઞ ઈબૂફૉ ઈ લી ષઙળ ગીતૂફૉ વૉૃ અ ષીફ્ 

ઇધષી ગ્ઉ બૃ  ઇઙળ ઇઅસદઅ : ગળવૃ ગીર ગીતૂ ફીઅઘષીફ્ ઇઙળ દૉરીઅ ભળભીળ ગળષી રઽીફઙળ બીુવગી ફી ૉ ૉ

મીઅપગીર ઇુપગીળૂફૉ ઇુપગીળ ઝૉ. ગીરફ્ ગ્ઉ યીઙ ગળીળનીળ બી઼ૉધૂ ગીતૂ વૉષીરીઅ ઈષૉ દૉ ઼અઙૉ દૉડવૃઅ ગીર 

ફ ગળષીફી ઇઙળ ગીતૂ વૉષીફી ઼મગધૂ ગ્ઉબથ દફૂ ફૃગસીફૂ રીઅઙૂ સગસૉ ફઽૂ. 
૩૭.  રઽીફઙળબીુવગી મીઅપગીર ઇુપગીળૂ ઼ીઽમ ઇઙળ દ્ ઑરફી ફીલમફૉ ગીર મનવ ઇપૃ  ઇઙળ ૉ અ

મૂફ઼ભીઉષીશૂ ગીળૂઙૂળૂધૂ ગળવીફૃઅ ઞથીલ ઇઙળ ઽવગૂ દફ્ રીવ઼ીરીફ ષીબળષીફૃઅ ષીરીઅ ઇઙળ દ્ ૉ

દરીર ગીર ઇઙળ દૉફ્ યીઙ ઉ ળનીળફૉ ગીરફૂ ઞ ળૂલીદ રીથૉ નળૃ દ ગળષી, ગીતૂ ફીઘષી ઇઙળ ભળૂધૂ 

ગળષી વૉઘૂ ઼ૄજફી ઈબૂ દૉ ઋબળધૂ ઉ ળનીળ દૉ રીથૉ બ્દીફી ઘજ ગળષૃઅ  ઉઑ ઇફૉ ઈષૂ ળૂદૉ મીઅપગીર ૉ

ઇુપગીળૂ ઇઙળ દૉરફી ફીલમૉ ઈબૉવૂ રૃનદ ઇઅનળ  ઉ ળનીળ ઘજ ગળષી ઉ ગીળ ગળ ઇઙળ ગીરફૂ ધશ ૉ

઼ૂરી ઋબળધૂ ગ્ઉબથ દફ્ રીવ઼ીરીફ દધી ઞથ઼્ ઞ ઽવગૂ ઘળીમ ૉ (મૂફ રઞમૃદ દધી ઉ ળનીળફૂ 

સળદ્ ુષ પ) ઽ્લ ઑષૂ ઈબૉવૂ રૃનદ ઇઅનળ નૄળ ગળષી મીઅપગીર ઇુપગીળૂ બૄદદી ગળૂ વઉ દૉફી ઘજફૂ 

ળગર ઉ ળનીળફૂ ગ્ઉબથ ગીળફૂ ઽથૂ ળગર્ ષ઼ૃવ ગળૂ સગસૉૉ . 
૩૮.  રઽીફઙળ બીુવગી મીઅપગીર ઇુપગીળૂફૉ ધલૉવૃઅ ગીર ઑગનર સળદબ  (Specification) રીથૉ ધલૉવૃઅ 

ફધૂ. બળદૃ દૉ ગીર જવીષી નૉષૃઅ ઑષૃઅઅ  વીઙૉ દૉ રીડ દૉરફૉ લ્ લ વીઙૉ દૉ યીષ ગીબૂ ફીથી ઇની ગળષી દૉરફૉ ૉ

ઇુપગીળ ઝૉ. બથ ઈષૂ ળૂદૉ ગળષૃઅ ગ ફ ગળષૃઅ દૉરફૂ રળ  ઋબળ ઝૉ ૉ. 
૩૯. ઉ ળનીળધૂ ઈબૉવી દરીર જીવદી ગીર્ રઽીફઙળ બીુવગી મીઅપગીર ઇુપગીળૂ દધી દૉરફી ફીલમ્ નૉઘળઘ ૉ

ળીઘૂ દબી઼ૂ સગસૉ. ઉ ળનીળ ઽરૉસી લીળ ગીર ૉ ૉઅ બળ બ્દૉ ઽીઞળ ળઽૂ સગ દૉર ફ ઽ્લ લીળ બ્દીફી ઞષીમનીળ ૉ ૉ

ુદફૂુપફૉ ગીરફૂ ઽરૉસફૂ ષઘદૉ ઇફૉ લીળ મીઅપગીર ઇુપગીળૂ દળભધૂ ઇઙળ દૉરફી ફીલમ ઇુપગીળૂ અ ૉ



દળભધૂ ઼ૄજફી રશૉ દૉરફૂ ઼ૄજફીક દધી ઽગર વૉષી નળગ ષઘદૉ ઽીઞળ ળીઘષી ઉઑ ઇફૉ ઈષૂ ળૂદૉ ૃ ૉ

ળઘીલૉવી ુદુફુપફૉ ઞ ગીઅઉ ઽગર્ ૉ ૃ ઈબષીરીઅ ઈષૉ દૉ ઘૃન રૄશ ગ્ ડી ડળફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉવી ઽગર્ રીથૉ ઞ ૃ

મઅપફગીળગ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 
૩૱. રઽીફઙળબીુવગી મીઅપગીર ઇુપગીળૂ દળભધૂ ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ દૉ ષઘદૉ ગીરફૂ દબી઼થૂ ઇઅઙૉ ઉદી 

ઽુધલીળ્ રઞળ્ ુષઙૉળ દરીર ઉ ળનીળ દળભધૂ બ્દીફી ઘજ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ  ઈષૂ ળૂદૉૄ ૉ  ઉ ળનીળ 

ઈબષીરીઅ જૄગ દ્ ઉ ળનીળફી ઘજ ગળૂ વૉષી ઇફૉ ધલૉવ્ ઘજ દૉફી ઇની ધષીફૂ ફીથીઅફૂ નૉષીલીનૂરીઅધૂ ષ઼ૄવ ૉ

ધઉ સગસૉ. 
૩૯. લીળ ગીરફ્ ગ્ઉબથ યીઙ તગીઉ ઞષીફ્ ઽ્લ ઇફૉ  દૉફી રીબ વઉ સગીલ ઑષૂ ુ ધદૂ મઽીળ ઞદી ઽ્લ ૉ અ

લીળ ગીર તગીઉ ઞદીઅ બઽવી દૉફી ઘળી રીબ્ વઉ સગીૉ ૉઅ લ દૉ ઇધ ઈષી ગીર્ તગીદી બઽવી ઉ ળનીળ રઽીફઙળ અ ૉ ૉ

બીુવગી મીઅપગીર ઇુપગીળૂ ઇઙળ દૉરફી ફીલમફૉ ુફનીફ ઼ીદ િનષ઼ફૂ વૉુઘદ ઼ૃજફી ઈબષૂ ઉઑ ઇફૉ 

ધલૉવૃઅ ગીર તીઅગૂ દૉરફૂ વૉુઘદ બળષીફઙૂ રૉશષષૂ ઉઑ.  ઋબળ રીથૉ ષદફ ગળષીરીઅ જૄગ દ્ મીઅપગીર ૉ

ઇુપગીળૂફૉ લ્ લ વીઙૉ દ્ તીઅગૉવી યીઙ ઉ ળનીળ ઘજ ઋચણીષૂ સગસૉ ઇઙળ દૉફી ઘજ ઑષી ગીર દધી 

રીવ઼ીરીફ મનવ ફીથીઅ ઇની ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. 
૪૨.  ગ્ઉ ઉ ળનીળ ઇઙળ દૉફી ગીર ઋબળફી રીથ઼્ ઞ ગીર ઋબળ દૉ ગીર ગળદી ઽ્લ દૉ રગીફફી ગ્ઉ યીઙફૉ ૉ

ઇધષી રગીફફૉ, ળ દીફૉ મઅપફ ઇઙળ ચી઼ ઙૉવૂ ઞરૂફફૂ ઇઙળ ષીષૉદળ ગળવૂૉ  ઞરૂફફૉ દ્ણૉ, મઙીણ ઇઙળ ૉ

ફૃગસીફ બઽ જીણ ઇઙળ ગીર જીવૃ ઽ્લ દૉ ષઘદૉ ગ્ઉબથ ગીળથધૂ દૉ ગીરફૉ ગઉ ફૃગસીફ બઽ જૉ ઇઙળ દૉરી ગીર ૉ અ

બૃ અ ધષીફૂ દીળૂઘધૂ ઑગ ષહફૂ ઇઅનળ ઘીરૂ ઞથીઉ ઈષૉ દ્ દૉથૉ બ્દીફી ઘજ નૃળ દ ગળૂ ઈબષૂ બણસૉ. 

ફઽૂ દ્ રઽીફઙળ બીુવગી ફી મીઅપગીર ઇુપગીળૂ મૂ  ગીળૂઙળ્ બી઼ૉધૂ નૃળ દ ગળીષૂ વૉસૉ ઇફૉ ધલૉવ્ ઘજ 

ઉ ળનીળફૂ વઽથૂ ફૂગશદૂ ઽ્લ ઇઙળ રઽીફઙળ બીુવગી લીળ બઝૂધૂ ધીલ દૉ ળગરરીઅધૂ ષ઼ૄવ ગળૂ સગસૉૉ . 
૪૩. ઉ ળનીળ બ્દીફી ઘજ ળીઘૉવૃઅ ગીર બૃ  ગળષી રીડ ઉદી ઼ષ ઽુધલીળ્ૉ ૉ , ઼ીપફ્, ુફસીફૂક, ન્ળણૂક, 

બીવઘ ુષઙૉળ બૃળી બીણષી ઇૉ ફૉ વીષષી વઉ ઞષી રીડફ્ ઘજ બથ બ્દૉ ષૉઢષ્ ઉઑૉ , દૉરઞ દૉથૉ ગીરફૃઅ રીબ 

ઇઙળ રીવ઼ીરીફફૃઅ રીબ વૉષી ષઞફ ગળષી ઇઙળ ગીરફી ઈવૉઘફૉ (Line cut) ગળષીરીઅ ઞ ઼ીપફફૂ ઞ ળ ૉ

બણ દૉ ગઉ બથ ઘજ વૂપી ષઙળ ઈબષૂ ઉઑૉ અ . ગ્ઉફી ફરીવફૉ ફૃગસીફ ફ બઽ જૉ દૉ ઼ી  ઉદૂ ષીણ ઇફૉ 

મ ૂકફૂ ઙ્ઢષથ ગળષૂ બણસૉ.“઼ઙષણ્ ફઽૂ ળીઘષી મનવ નળગ ઘીરૂ નૂઢ ળ્ઞફીૉ  . ૪ ધૂ ૭ ઼ૃપૂફ્ નઅણ 

ગળષીરીઅ ઈષસૉ, ઘીરૂ મનવફૂ ઼ૄજફી ઈ લી ુ઼ષીલ બથ રઽીફઙળ બીુવગી  દળભધૂ દૉ મનવફૂ લષ ધી 

ગળૂ દૉફ્ ઘજ ગ્ ડી ડળફી મૂવરીઅધૂ ષ઼ૄવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ( ડૉ .ગ.ઢળીષ ફઅ. દી. ૪૯-૩૩૮૫ ધૂ રઅઞૄળ) 

દૉરઞ ગીર ઋબળ નૉઘળઘ ળીઘફીળ રઽીફઙળ બીુવગી રઽગર ઇઙળ ગીર ગળફીળ રઞળ્ બોગૂ ગ્ઉફૉ બથ રસૂફધૂ ૉ ૉ ૄ

ઇઙળ ઉદળ ગ્ઉબથ ગીળ ઇગ રીદ ધઉ ફૃગસીફ ધસૉ દ્ દૉફૂ દરીર ઞષીમનીળૂ ઉ ળનીળફૉ સૂળ ળઽસૉૉ ૉ ૉ . 

ઈષી ઼અઙૉ નીષ્ ઇઙળ ભિળલીન ધસૉ દ્ દૉફ્ મજીષ ગળષીરીઅ ઇઙળ લીલફૂ ઇનીવદરીઅ વણષી રીડ ઘજ દૉ ૉ

દૉથૉ ઼ ઼ષ્ બણસૉ ઇફૉ દૉ રીડ ફૃગસીફૂ ઇઙળ ઘજ ઈબષી ઽગર ધીલ દૉ ઈબષ્ બણસૉૉ ૃ . 
૪૪. રઽીફઙળ બીુવગી મીઅપગીર ઇુપગીળૂફૂ વૉુઘદ ઼અરદૂ ષઙળ મૂ  ફીર્રીઅ મનવ્ ગળૂ સગીલ ફઽ  ઇઙળ મૂ  

ઉ ળનીફૉ બૉડી ઉ ળ્ ઈબૂ સગીલ ફઽૂ. ઈ રીથૉ ઼અરદૂ ગળૂ વૂપી ષઙળ ઉ ળનીળ ર  મનવૂ ગળ ઇઙળ બૉડી ૉ

ઉ ળ્ ઈબૉ દ્ દૉથૉ ઉ ળનીળફૂ સળદફ્ યઅઙ ગળવ્ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ રઽીફઙળ બીુવગી મીઅપગીર ૉ

ઇુપગીળૂ દૉ ઋબળધૂ ઉ ળ્ ળન ગળૂ સગસૉ ઇફૉ ઉ ળનીળ યળવૂ દીળથ બૉડ ળઞ ગળવી ઇફીરદ ષણ્નળી ૉ ૉ ૉ ૉૃ

રઽીફઙળ બીુવગી ઞરૉ ધષી બી  ધસૉ ઇફૉ દૉ રઽીફઙળ બીુવગી ફૉ ષીપૂફ ળઽૉસૉ ઇફૉ ઉ ળનીળ ઑગઢી ગળવ ૉ ૉ



રીવ઼ીરીફધૂ ઇઙળ દૉ રીડ રીધૉ વૂપૉવૂ ઞષીમનીળૂ ઉ ળનીળફૉ ફૃગસીફ ધીલ દૉ રીડ ષશદળ રીઅઙષીફ્ ઽ  ૉ ૉ

દૉફૉ ળઽસૉ ફઽૂૉ . 
૪૫. યીષબ ્ ઋબળ ઞ ઉ઼ર્ ઼ઽૂ ગળ દૉરફૂ ઞષીમનીળૂધૂ રઅણશફી યીઙૂનીળ્રીઅ ભળભીળ ધષીધૂ ફ  ધદૂ ફધૂ ૉ ૉ ૉ

ઈષી ભળભીળ મીમદ ઉ ળનીળ મીઅૉ ૉ પગીર ઇુપગીળૂફૉ વૉઘૂદ ઘમળ ઈબષૂ ઉઑ. 
૪૬.  ગીર બૄ  ગળષી રીડ દીળથ ગળષી રૃગવૂ ઇફીરદફૂ ળગર બૄ  ધલી બઝૂ ઝષડફ્ િઽ઼ીમ ધઉ ગીર બૃ  અ અૉ ૉ ૉ

ધષીફ્ નીઘવ્ ર ી બઝૂ બળદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ફષૂફ ગીર્ રીડ ગીર બૄ  ધલી બઝૂ ઑગષહ ઼ૃપૂ ગીરફૂ ૉ અ

મૉ ડગીફૂ ઇફીરદ રઽીફઙળ બીુવગી દળભ ળીઘૂ રૄગષીરીઅ ઈષસૉ. ઈ સળદ્ ઘી઼ ઼અબૄથ નૃળ દૂફી ગીર્ફૉ 

વીઙૃ ગળષૂ ફઽ . દૉ મનવ રઽીફઙળ બીુવગી મીઅપગીર ઇુપગીળૂ રૃઘ લીળ ઝૉ. 
૪૭.  ગીર બૄ  ધલીફૂ દીળૂઘધૂ ઑગ ષહફૂ રૃનદ નળ લીફ ધલૉવ ગીરરીઅ ઉ ળનીળ ઼ ી મઽીળફી ગીળથ્ફૉ વઉફૉ અ

ફઽ  બળદૃ ગષશ દૉફૂ ગ઼ૄળ ઘળીમ ગીરઙૂઅ ૉ ળૂ ઇધષી ઘળીમ રીવ઼ીરીફફ્ ઋબલ્ઙ ગલીફ્ ઼મમધૂ ગઉ ઘીરૂ અ

ઞથીઉ ઈષૉ દ્ ઉ ળનીળફૉ ઘજ ઇફૉ ઘરૉ નૃળ દ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ધલૉવ્ ઘજ ઉ ળનીળફૉ ઞ ળગર ઇની ૉ

ધષીફૉ બી  ધઉ ઽ્લ દૉરીઅધૂ ષ઼ૃવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 
૪૮. ઉ ળીધૂ ધદી ગીર્ફૉ દૉ રૃનદ નળ લીફ રઽીફઙળ બીુવગી ફી મીઅપગીર ઇુપગીળૂફૂ ઽગૃરદ ફૂજૉ ઙથીસૉ ઇફૉ 

ફૃગસીફૂ સળદ્ ઇફૉ ગીરઙૂળૂ ઇફૉ રીવ઼ીરીફફી ઙૃથન્હફૂ મીમદરીઅ દૉરફ્ ુફથલ ઝષડફ્ ઇફૉ ૉ

મઅપફગીળગ ઙથીસૉ. 
૪૯. ઞ ગીરફૂ મીમદરીઅ સળદ્ રૃગળળ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ ફ ઽ્લ દૉ ગીર્ ઼અબૄથ ળૂદૉ રઽીફઙળ બીુવગી ફી મીઅપગીર ૉ

ઇુપગીળૂફી ઞ િળલીદ ઇફૉ ઼ૄજફી રીથૉ ગળષૃઅ બણસૉ. 
૪૱. ઘીથ્ફૂ ઼ષ વીઙદ, ળ્લ ડૂ ઞગીદ ઇફૉ ઑષ્ મૂ  ઘજ દૉ મીમદ ઘી઼ ઋ ૉઘ ગળવ્ ફ ઽ્લ દ્ દૉ ઉ ળનીળ ૉ ૉ

ષૉઢષ્ બણસૉ. 
૪૯. ઈ ગીરઙૂળૂ ઼અમઅપૂ ગ્ઉબથ ગીળફૂ રીઅઙથૂ દગળીળ ઽસૉ દ્ ભીલફવ મૂવ ર ી દીળૂઘધૂ ૫ રિઽફી ઇઅનળ 

ઇરૉ લ્ લ ઉવીઞ વઉસૃઅ. ઈ રૃનદ ુષ લી મીન ઈ ઼અમઅપૂ ગ્ઉબથ ગીળફ્ નીષ્ જીવસૉ ફઽૂ. 
૫૨. ઉ ળનીળ ગળીળ ગલીફૂ દીળૂઘધૂ ૮ રી઼ફૂ ઇઅનળ ગીર ગળષીફૂ ઼ીઉડ ઈબષીરીઅ ફ ઈષૉ દ્ ઉ ળનીળ 

ગળીળરીઅધૂ રૃ દ ધષી રીઅઙથૂ ગળૂ ઇફૉ દૉ રીથૉ ઉ ળનીળ રીઅઙથૂ ગલધૂ દૉફૉ યળવ ઇફીરદ ળગર બળદ ૉ ૉ

ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 
૫૩. ઊ ળનીળ ૉ ષબળીસરીઅ વૉષીરીઅ ઈષદી દરીર રડૂળૂલવફૂ યીષબ  રૃઞમ ડ ડ ઙ ગળીષૂ વૉષીફૂ ઞષીમનીળૂ ૉ

દૉકફૂ ળઽસૉ  ડ ડ ઙ ગળીષષીરીઅ ફ ઈ લૃઅ ઽ્લ દ્ ઼ ર ઇુપગીળૂ ફ ૂ ગળ દૉ રૃઞમ ગીરઙૂળૂ ધલી ૉ ૉ ૉ

બઝૂફી ડ ડ ઙ ઇફૉ ઑષૂ ગીરઙૂળૂફૉ લધીષદ ુ ધુદરીઅ વીષષીફૂ ઞષીમનીળૂ ઊ ળનીળફૂ ળઽસૉૉ ૉ  ઇફૉ દૉફ્ 

ઘજ બથ દૉકઑ ય્ઙષષીફ્ ળઽસૉ ઇધષી ઼ ર ઇુપગીળૂ ડ ડ ઙ ષઙળ ગળવ ગીરઙૂળૂફૃઅ ગ્ઊબથ જૃગષ અ ફ ૉ ૉ ૉ

ગળષી ુફથલ ગળૂ સગસૉ. 
૫૪. ઊ ળનીળ ગ્ ડીગડ કવ ળૂ ગ બ્વૂ઼ૂ ૉ (CAR  Policy) ઋદીળષીફૂ ળઽસૉૉ . ઞરીઅૉ  ફૂજૉફી રૃ ીફ્ ઼રીષૉસ 

ગળષીફ્ ળઽસૉૉ . 
- ગીરફૃઅ ફીર. ( ઽળીદૉ રીઅ ુ઼ પ ધલી રૃઞમફૃઅ) 
- ઊ ળનીળફૃઅ ફીર (  ઼અ ધી ઽ્લ દ્ દૉફી ્બળીઊડળ ગ બીડફળ્ફી ફીર્ૉ ) ઇફૉ રઽીફઙળ બીુવગીફી 

લૃુફુ઼બવ ગુર ળફ્ ઋ ૉઘ ઽ્ષ્ ઊઑ. 
- ુષરીફૂ ળગર કઝીરીઅ કઝૂ યીષબ ગફૂ ળગર ઞડવૂ ઽ્ષૂ ઊઑૉ . 



૫૫. ગળવ ગીરઙૂળૂફૃઅ જૃગષ અ ગળષી રીડ ઼ીરૉવ બૉ ૉ ગ/ મૂવ રૃઞમ ઊ ળનીળફૂ મૂવફૃઅ જૃગષ અ ગળષીફૂ રીઅઙથૂ 

ઈ લી મીન ઞ મૂવફૂ જૃગષથૂફૂ ગીલષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 
૫૬. ઈ ઋબળીઅદ ઊ ળનીળ ઼ીરૉવ ફરૃફ્ રૃઞમફ્ ગળીળ ગળષીફ્ ળઽસૉૉ ૉ . 
૫૭. ઊ ળનીળ ગીરઙૂળૂફૂ ઞડવૂ ઼ીઊણ ઘૃ ૂ ઽ્લ ઑડવૉ ગ નમીથૉ ૉ ૉ / ઼અબીનફ ગ ઇ લ ગ્ઊ ઼ુષ઼ વીઊફફૂ ૉ

ફણદળ બ ગીરઙૂળૂ ુ઼ષીલ ગ્ઊ ઇણજથ ફ ઽ્લ દૉષૃઅ દરીર ગીર ુફુ દ ઼રલ રલીનીરીઅ ઞ બૃથ ગળષીફૃઅ 

ળઽસૉૉ . 
૫૮. ઘ્નીથ ગીરફૃઅ રીબ ુફલર રૃઞમ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. ઑરી ગ્ઊબથ ગીળફ્ મ ગઞ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂૉ .  
૫૯. ઊ ળનીળ ષીળી ગીરઙૂળૂફ્ ષગ કણળ ઈ લી મીન ગ ગળીળ ગલી મીન ગૉ ૉ  ધશૉ ગીરઙૂળૂ સ  ગલી મીન (ઈ 

થૉ બોગૂ ઞ ધર ધીલૉ ) યળવ યીષબ  ફૂ સળદ્ ગ ગળીળફૂ સળદ્ ગ બ ્ ષીળી ઈબૉવ ઼અરુદક ફ્ યઅઙ ૉ ૉ ૉ

ધીલ દ્ ઼ ર ઇુપગીળૂ ગ દૉફી ુદફૂપૂ ીળી ીધુરગ ઑગ ઇફૉ ષપીળરી ષપીળ થ ઼ૃજફી ઈબલી ૉ ૉ ૉ

મીન, ઼ૃજફી ફ્ ઇરવ ફ ધીલ દૉ ઼અ ઙ્રીઅ ઊ ળનીળફૉ ગળવી ગીરફૃઅ લ્ લ ઞથીલ દૉડવૃ કઝ જૃગષ  ગ ૉ ૃ ૉ

ગ્ઊબથ જૃગષ  ફ ગળષીફૃ ગ ઊ ળનીળ યળવ દરીર ઇફીરદ્ ઞ  ગળષીફૃ ગ રઽીફઙળ બીુવગીફી ગ્ઊબથ ૉ ૉૉ ૉ

ગીર્રીઅધૂ ઈષૂ ષ઼ૃવીદ ઊ ળનીળ બી઼ૉધૂ ગળૂ સગસૉ ઇફૉ ઈ ઋબળીઅદ ઊ ળનીળફૉ ગીશૂ લીનૂ રીઅ રૃગૂ 

સગસૉ. ગીશૂ લીનૂરીઅ રૃગૂફૉ ઼ળગીળ ૂ, ઇપ ઼ળગીળૂ ઼અ ધીરીઅ દૉરઞ ગ  ઼ળગીળફૂ ગજૉળૂરીઅ થ ૉ

ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ગીલનીગૂલ બઙવીકરીઅ ભ્ઞનીળૂ ગીલષીઽૂફ્ બથ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ.   
૫૱. ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગીરીઅ ળ ડસફ ફ પળીષદી ઊ ળનીળ ષગ કણળ ર ૉ િનફ ૉ ૉ – ૫૨ રીઅ ષણ્નળી 

રઽીફઙળ બીુવગીફૃઅ ળ ડૉસફ રૉશષૂ વૉષીફૃઅ/ ળૂ લૃ ગળીષૂ વૉષીફૃઅ ળઽસૉૉ . 
૫૯. ઊ ળનીળ ઼નળ ગીરૉ મીઅપગીરફૂ ુષઙદ્ દધી બૉસૂભૂગસફ નસીષદી મ્ણ ગીરફી ધશૉ ષઘજ રૃગષીફી ૉ ૉ

ળઽસૉૉ . 
 

યીષ૭ ગ  ળફીળ ઉ ળનીળ ઇઙળ યીઙૂનીળ્ફૂ ઼ઽૂ 
 

રદૃ  ળફીળ ઉ ળનીળ યીઙૂનીળ્ફી ઼ીધૂનીળ્ફૂ ઼ઽૂ 
 

મ  
 

 લૃુફુ઼૭વ ુ  ર  ફળ 
 
 
 
 

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

 



ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 
સીઘી : બી.બૃ (ઉવૉ/રૂગૉ) સીઘી  

 

ૂ-  ષ્વૂભૂગસફ મૂણ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ન  દીૉ ષૉઞ - ૭ ્ 
દરીર યીષ૭ ્ ઝ ીરીઅ ઝૉ ૉ ી રી  લ ન  દીષૉઞ ૭ ્ ઼ીધૉ ર્  વષી. 
(૩)  ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગીરીઅ લ્ લ ૉથૂ ઇફૉ ષઙરીઅ ળ ડસફ પળીષદીૉ  ઉ ળનીળ્ રીડૉ . 

(ઇ)   ગીર રીડ ઞ ળૂ ળગરફૂ ઉૉ .ઑર.ણૂ.ફ્ ણૂરી ણ ણી ડ ીળી ર્ગવષીફૂ ઝૉ. 
(મ) ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગીરીઅ લ્ લ ૂથૂ ઇફૉ ષઙરીઅ ળ ડસફ ફી ઼ડ ભૂગડફૂ રીુથૉ ૉ દ ફગવ. 

ઇધષી 
(૪)  ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગીરીઅ રી લ ઉ ળનીળ દળૂગ ળ ડસફ દળૂગ ળ ડસફ ફઽ  પળીષદી ઉ ળનીળ્ ૉ ૉૉ ૉ

દળભધૂ ફૂજૉફી બ ્ફૂ રીુથદ ફગવ્ ળઞ ગળષીફૂ ળઽસૉૃ ૉ . 

(ઇ) ઼ળગીળૂ/ઇપ઼ળગીળૂ ઼અ ધીફૃઅ રી લ ઉ ળનીળ દળૂગ ળ ડસફ ઼ડ ભૂગડફૂ રીુથદ ફગવૉ ૉૉ  
 (મ) ગીર રીડ ઞ ળૂ ળગરફૂ ઉૉ .ઑર.ણૂ. ફ્ ણૂરી ણ ણી ડ ળઞ ગળષ્ૃ . 

(ગ) ઝ ીરીઅ ઝ ૃ ઉ ગરડ  ઼ડ ભૂગડફૂ રીુથદ ફગવૉ ૉ ૉ ૉ . 

(ણ) વૉમળ ઑ ડ ઽઢશ રૉશષૉવ ઼ડ ભૂગડફૂ રીુથદ ફગવૉ ૉ . 
 (ઉ) ઝ ી થ ષહરીઅ ઉ ળનીળ ગળવી ગીર્ફી ગબવૂસફ ઼ડ ભૂગડફૂ રીુથદ ફગવ્ૉ ૉ ૉ અ ૉ  ઇફૉ ઽીધ ઋબળફી 

ગીર્ફૂ ુષઙદ્ફી ઞ ળૂ બ ્. 
 (ઑભ) ઞ ળૂ ળગરફૂ મગ ઼્વષ ઼ૂ ઼ડ ભૂગડફૂ રીુથદ ફગવૉ . 
 

ઋબળ્ દ દરીર ન દીષૉ -બ ્- ૂ ષ્વૂભૂગસફ મૂણ ઼ીધૉ ઇજૃગ ઼ીરૉવ ળીઘષીૉ . 
ઉ ળનીળ યીષબ ્ ૂૉ - ષ્વૂભૂગસફ મૂણ ઇફૉ ીઉટ મૂણ રૄશ યીષબ  ઼ીધૉ ઇવઙ ઼ૂવૉ  ગષળરીઅ ગષળ 

ઋબળ “ ૂ- ષ્વૂભૂગસફ મૂણૉ ”  ઇફૉ “ ીઉટમૂણ”  વઘૂ ઞની ળીઘૂ લીળમીન ઑગ ઼ ઙવ ગષળરીઅ ઼ૂવ ગળૂ ૃ

ર્ગવષીફી ળઽસૉૉ . 
ૂ- ષ્વૂભૂગસફ મૂણ યીષબ  ઘ્વષીફૂ દીળૂઘૉ /઼રલૉ ઘ્વષીફી ઝૉ, ઞ ૂૉ - ષ્વૂભૂગસફ મૂણફૂ ૉ

જગી઼થૂ ગળૂ, રી લ ૂ- ષ્વૂભૂગસફ મૂણષીશી ઉ ળનીૉ ળફી ઞ ીઉટમૂણ ઼ ર ઇુપગીળૂફૂ બૄષ રઅઞળૂ રૉશષૂ ૄ

ઘ્વષીફી ઝૉ. 
ફ પ : (૩) ઇરી લ ૂ- ષ્વૂભૂગસફ મૂણફી ઉ ળનીળ્ફી ીઉટમૂણ ઘ્વષીફી ફધૂૉ . 
         (૪) ઉ ળનીળફૉ ગ્ઉબથ ઼ળગીળૂ/ઇપ઼ળગીળૂ ઼અ ધી ીળી ગીશૂલીનૂરી રૃગષીરી ઈષૉવ ફધૂ. દૉ ઇઅઙૉફ ૃ

મીઅઽપળૂ બ  ૂૉ - ષ્વૂભૂગસફ મૂણ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ળીઘષીફ્ ળઽસૉૉ ૉ .               
ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી ફૉ દરીર યીષબ ્ ઇરી લ ગળષીફી ઇમીુપદ ઇુપગીળ ળઽસૉ દૉફી રીડ ગ્ઉ ૉ ૉ

ગીળથ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ . 
 

ગીલબીવગ ઉઞફૉળ 
બી.બૃ.(ઉવૉ/રૂગૉ) સીઘી  
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 

ઉ ળનીળફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ ુ઼  ગ્  :  



ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 
સીઘી : બી.બૃ (ઉવૉ/રૂગૉ) સીઘી 

: સળદ્:  
૩. ઉ ળનીળ ૉ   ૂ- ષ્વૂભૂગસફ ન દીષૉઞ ઽીૉ ણગ્બૂરીઅ ળઞ ગળષીફી ળઽસૉૃ ૉ . 
૪. ઉ ળનીળ યળવી ડ  ણૉ ૉ ૉ ળફૂ નળગ ઈઉડરફ્ ઞૉ ૃ ન્ ઼ળષીશ્ દૉરઞ મપૂ ઞ ઈઉડર્ફ્ ઼ળષીશ્ ઈઅ  ણી ઇફૉ 

સ  ન્રીઅ ઇજૄગ ઞથીષષી. 
૫. ડ  ણૉ ળ ( ૂ- ષ્વૂભૂગસફૉ )ફૂ ઽીણગ્બૂ ર્ગવદૂ ષઘદૉ ઼ૂવમઅપ  ષળ ઋબળ બૂ.ઈળ.ક. ફઅમળ, ગીરફૃઅ ફીર 

બૃળબૃ  ઞથીષષૃઅૉ અ . 
૬. ડ  ણૉ ળ ( ૂ- ષ્વૂભૂગસફૉ )ફૂ ઽીણગ્બૂ ઼ીધૉ ડ ણળ ભૂ દધી ઉૉ .ઑર.ણૂ. ણૂરી  ણ ણીભડ ઼ીરૉવ ઝૉ, દૉર  
       નસીષૂ ણૂરી  ણ ણીભડફૂ ુષઙદ ઈબષૂ. 
બ. ળ  ડળ બ્ ધૂ/ બૂણ બ્ ડધૂ ળઞ  ળૃ ા ૉવ ડ  ણૉ ળ ( ૂ- ષ્વૂભૂગસફૉ )ફૂ ઽીણગ્બૂ  ષૂગળષીફ્ નસીષૉવ 

દીળૂઘ ઇફૉ ઼રલ ૩૮.૨૨  વી  ફ્ ઝ દૉ બઽવી ડ  ણૉ ૉ ૉ ળ( ૂ- ષ્વૂભૂગસફૉ )ફૂ ઽીણગ્બૂ રશૂ સ  સૉ દ્ ઞ 

ડ  ણૉ ળ  ષૂગળષીરીઅ ઈષસૉ બ્ ધૂ ુફલદ ઼રલ બઝૂ ડ  ણૉ ળફૂ ઽીણગ્બૂ  ષૂગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ  ઇફૉ 

દૉફૂ     ઞષીમનીળૂ ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગીફૂ ળઽદૂ ફધૂૉ . 
૮. મીફીફૂ ળ  ર (ઉ.ઑર.ણૂ.) દધી ડ ણળ ભૂ ફ્ ણૂરી  ણૉ  ણી ડ  લૃુફ. ગુર  ફળ, ષણ્નળી રઽીફઙળ બીવૂગી ફી 

ફીરફી  ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ. ળ્  ણી, ભૂ  ઼  ણૂબ્ટૂડ ગ મૂ   ષૉ બરીઅ  ષૂગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ . 
૯. ળ ા  ડળ બ્ ડધૂ/ બૂણ બ્ ડધૂ ડ  ણૉ ળ ફૂજૉફી ઼ળફીરૉ ર્  વષૃઅ. 

ગીલબીવગ ઉઞફૉળ ૂ, ( ર ફઅમળ : ૪૩૨) 
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, 
ઘઅણળીષ રીગડ ુમ  ણૉ ઙ,  
ળીઞરઽવ ળ્ણૉ , ષણ્નળી – ૫૯૨૪૨૯. 

 
 
 

ગીલબીવગ ઉઞફૉળ 
બી.બૃ (ઉવૉ/ુરગૉ) સીઘી  
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી. 

ઉ ળનીળફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ ુ઼  ગ્  :  



 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 
સીઘી  :: બી. બૃ (ઉવૉ/રૂગૉ) સીઘી 

“ડર઼ ઑ ણ ગણૂસફઅ ” 
 

ગીરફૃઅ ફીર :  ઘીફબૃળ ષ્ડળ ડૂડરૉ ડ વી ડ (WTP) ઘીદૉ UG Sump Pump house રીઅ ઑવ.ડૂ બૉફવ રીડ ફુષફ ૉ
ઑર. ઑ઼ વૉડભ્ર ભુ ગસફ ગળષીફૃઅ ૉ ૉ ગીર. 

૩.  ઉ ળનીળ ૉ ઼ીઉડ ષૂટૂડ ગળૂ યીષ યળષીફી ળઽસૉૉ .   

૪.  ઘીદીફૂ ઼ૃજફી રૃઞમ વૉડભ્ર ફૉ ગવળ ગળૂ ઈબષીફ્ ળઽસૉૉ .  
૫. ઼નળ ગીરૉ ઽલીદ ળવ ઙ દધી ઼ૂષૂવ ડગજળરીઅ ભળભીળ ઉ ળનીળ ગળષીફ્ ળઽસૉૉ ૉ ૉ ૉ .  ઼નળ ભળભીળ ગલી મીન ૉ

ડ જળ ડમૂવૂડૂ ફૂ ઼અબથૄ ઞષીમનીળૂ ઉ ળનીળફૂ ળઽસૉૉ ૉ . 
૬. દરીર ઞ ળૂ ડી ઼બ્ડસફ ઉ ળનીળૉ  ષઘજ ગળષીફૃઅ ળઽસૉૉ . 
૭. ગીરઙૂળૂ નળ લીફ ગ્ઉબથ ઇગ રીદ ધસૉ દૉફૂ ઼અબૃથ ઞમીમનીળૂ ઉ ળનીળફૂ ળઽસૉૉ .  
૮.  ઞફ્ ૃ બ બળદ ગળષીફ્ ૉ ળઽસૉૉ  ફઽૂ.  

૯.  ુફલર રૃઞમ ડ ણૉ ળ ભૂ દધી ૪% ઇફરદ ફૂ ળગર લૃુફુ઼બવ ગુર ળ ૂ, ષણ્નળી. ફી ફીરૉ ણૂ.ણૂ. ીળી 

યળબીઉ ગળષીફી ળઽસૉૉ . 
૱.  ઼નળ ગીરઙૂળૂ ઽગર ર ૉધૂ નૂફૃ -૩૭ રીઅ ગળષીફૂ ળઽસૉૉ . લીળમીન ુફલર રૃ મ બૉફ ડૂ ગબીદ ગળષીરીઅ 

ઈષસૉ. 
૯.  કણળ ર ૉધૂ ુફલર રૃઞમ ૫% ઼ૂ લૃળૂડૂ ણૂબ્ટૂડ બૉડ યળબીઉ ગળષીફીૉ  ળઽસૉૉ . 
૩૨. ુફલર રૃઞમ ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફી ડ બ બૉબળ બળ ૉ નૂફ-૯ રીઅ ગળીળ ગળષીફ્ ળઽસૉૉ . 
૩૩. ઼નળ ગીરૉ ગ્ઉબથ ગીળ ફ્ દગળીળૂ રૃ ્ ઋબ ધૂદ ધીલ દ્ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ફી ઼ ર ઇપૂગીળૂ ૂ 

ફ્ ુફથલ ઉ ળનીળફૉ  મઅપફગદી ળઽસૉૉ . 
૩૪. ઉ ળનીળ ૉ ૂ-મૂણ દધી ીઉ઼-મૂણ ઇવઙ ઇવઙ ગષળ રીઅ રૃગૂ મઅ ૉ ગષળ્ ઑગ ગ્રફ ગષળ રીઅ રૃગૂ, 

ગીલબીવગ ઉઞફૉળ ૂ, ( ર ફઅમળ : ૪૩૨), ઘઅણળીષ રીગડૉ   મૂ ણ ઙ, ળીઞ રઽવ ળ્ણૉ , ષણ્નળી – ૫૯૨૪૨૯ ઘીદૉ 

ળ ડણ બ્ ડ ઇધષી બૂણ બ્ ડધૂ ર્ગવષીફી ળઽસૉૉ . 
૩૫.  ઉ ળનીળ યીષ દરીર ડ  ઼ઽફી યળષીફી ળઽસૉૉ ૉ ૉ .   
૩૬.  યીષબ ગ ફૂ ષૉવૂણૂડૂ ૩૪૨ નૂફ ફૂ ળઽસૉૉ . 
૩૭. ઼નળ વૉડભ્રફૂ જળ ડમૂવૂડૂ દબી઼ૂ દૉ ઇધફૃઅ ઼ડ ભૂગડ ઼વઅ  ડ જળ ઑ ફૂલળ રીળભદ ૉ ૉ

ઉ ળનીળફી ષઘજ રૉશષૂ ઇ ૉફી ગીલબીવગ ઉઞફૉળ ૂફી ફીરૉ ઼ૃ દ ગળષીફૃઅ ળઽસૉૉ . 
 

 
ગીલબીવગ ઉઞફૉળ 

બી.બૃ.(ઉવૉ/રૂગૉ) સીઘી  
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 

ઉ ળનીળફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ ુ઼  ગ્  :  



 

યીષબ ગ 
 

Name of Work: Fabricating MS Plateform for LT Panel at UG Sump Pumphouse at Khanpur WTP 
 
Dimension 
of Quantity 

Item  Rate  Per  Amount 

595.2 

GIRDER ISMB 250 :  
Supply,  Installation  &  Fabricating  of  Girder 
ISMB 250 (16 Mtr. X 37.2 Kg/Mtr. = 595.2 Kg. 
Total Wt.) 

  Kg   

110.4 

CHANNEL ISMC 100 :   
Supply,  Installation  &  Fabricating  of  Channel 
ISMC  100  (12 Mtr.  X  9.2  Kg/Mtr.  =  110.4  Kg. 
Total Wt.) 

  Kg   

244.8 

CHANNEL ISMC 75 :   
Supply,  Installation  &  Fabricating  of  Channel 
ISMC  75  (36  Mtr.  X  6.8  Kg/Mtr.  =  244.8  Kg. 
Total Wt.) 

  Kg   

270 

ANGLE ISA 50 X 50 X 6 :   
Supply,  Installation & Fabricating of Angle  ISA 
50  x  50  x  6  (60 Mtr.  X  4.5  Kg/Mtr.  =  270 Kg. 
Total Wt.) 

  Kg   

665 

CHEQUERD PLATE 6 MM THICK :   
Supply,  Installation & Fabricating of Chequred 
Plate 6 mm Thick (125 Sq. Mtr. X 53.20 Kg/Sq. 
Mtr. = 665 Kg. Total Wt.) 

  Kg   

150 

INSERT PLATE 10 MM THICK :   
Supply,  Installation  &  Fabricating  of  Insert 
Plate  10  mm  Thick  (125  Sq.  Mtr.  X  53.20 
Kg/Sq. Mtr. = 665 Kg. Total Wt.) 

  Kg   

Total Rs.    
 

 
 

 
ગીલબીવગ ઉઞફૉળ 

બી.બૃ.(ઉવૉ/રૂગૉ) સીઘી  
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 

 
ઉ ળનીળફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ ુ઼  ગ્  :  


