
 
 
 
 
 

  ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી
ઈળ્ લ ુષયીઙ 

www.vmc.gov.in   
“ઈલૃ લરીફ ગીણ રૉશષષી રીડૉ  ગૉ બફૃઅ ઈલ્ઞફ”       પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ લ લ્ઞફી (PMJAY) ઇઅદઙદ દરીર ઙઅઙી ષ બ વીયીધ કફૉ 

઼ળશદીધૂ “ઈલૃ લરીફ ગીણ” રશૂ ળઽૉ  દૉ રીડૉ  ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ીળી ફૂજૉ ઞથીષૉવ  
ગૃવ-૫૬ ઇમફ ીલરળૂ ઽૉ ધ ઼ૉ ડ઼ [U-PHC] ઋબળધૂ ઼ષીળૉ  ૨૯=૨૨ ધૂ ઼ીઅઞૉ ૨૭=૨૨ ષી લી 
઼ૃપૂ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.   
ઇ.ફઅ. U-PHC ફૃઅ ફીર. ઼ળફીરૃઅ. 

બૄષ ટ્ફ 

૩ મીબ્ન 
ટીવીયીઉ યળષીણફી રગીફરીઅ, યળષીણષી઼, મીબ્ન બઅજીલદ 
કિભ઼ બી઼ૉ, ષીચ્િણલી ળ્ણ.

૪ બીથૂઙૉડ 
બીથૂઙૉડ સીગરીગડફૂ ઼ીરૉ, ઞૃફૂ VMC કિભ઼, મીષજીષીણ, 
બીથૂઙૉડ.

૫ િગસફષીણૂ િગસફષીણૂ બ્વૂ઼જ્ગૂફૂ બી઼ૉ, ુષ ગરી રઅનૂળફૂ મીઞૃરીઅ. 
૬ ળીરનૉષફઙળ મૂ/ ૩૪, બઅજીવફઙળ, ઈઞષી ળ્ણ, ષણ્નળી. 
૭ ઼ષીન પષવ ઽ્ુ બડવ જીળ ળ દી બી઼ૉ, ઽળથૂ-ષીળસૂલી ળ ઙ ળ્ણ. 

૮ ઼ૃનીરીબૃળૂ 
ઇરફ ઼઼્ીલડૂ, ષહી ઼઼્ીલડૂફૂ ઼ીરૉ, મૂ ગ્ વૉ ફૂ ઼ીરૉ, 
ઈઞષી ળ્ણ, ષણ્નળી.  

૯ ષીળસૂલી બીળ઼ ઼઼્ીલડૂ ઼ીરૉ, ઞૃફી RTO ળ્ણ, ષીળસૂલી. 
૱ લરૃફીરૂવ ઙીઞળીષીણૂ બીથૂફૂ ડીઅગૂ ઼ીરૉ, ઙીઞળીષીણૂ ભીલળ ુ ઙૉણ બી઼ૉ. 

૯ ઙીઞળીષીણૂ ગૅુદ ડૉફીરૉ ડફૂ ઼ીરૉ, ગીલરીગફૂ ઼ીરૉ, ળીરષીડૂગીફૂ બીઝશ. 
બુ ર ટ્ફ

૩૨ િનષીશૂબૃળી 
ષ્ણ ફઅ.૩૩ ફૂ કભૂ઼ફૂ ઼ીરૉ, રગળઅ ન નૉ઼ીઉ ળ્ણ ષીરૂફીળીલથ 
રઅનૂળ, ષણ્નળી

૩૩  ઇડવીનળી ષ઼ીષી રઽ્ ્, ષીરૂફીળીલથ રઅિનળફૂ બીઝશ, ઇડવીનળી. 

૩૪ દીઅનવ  ઞૉ.બૂ. બ્વૂ઼ જ્ગૂફૂ ફ ગ, બીથૂફૂ ડીઅગૂફૂ બીઝશ, દીઅનવ . 

૩૫ ઞૉદવબૃળ સૂષી બૃળૂ, ઼મ ળ ડીળ ગજૉળૂફૂ ઼ીરૉફૂ ઙવૂ, ઇગ્ડી.  

૩૬ ઇગ્ડી સૂષી બૃળૂ, ઼મ ળ ડીળ ગજૉળૂફૂ ઼ીરૉફૂ ઙવૂ, ઇગ્ડી. 

૩૭ ઼ૃયીફબૃળી 
ષ્ણ ફઅ.૩૨ ફૂ કિભ઼ફૂ ઼ીરૉ ઼ૃયીફબૃળી ઙીણફફૂ ઼ીરૉ, ઽળૂકર 
ફઙળ, ઼ૃયીફબૃળી.

૩૮ ઙ્ળષી બડૉવ ષીણૂ ફૂ ઼ીરૉ ઙ્ળષી ઙીર. 

૩૯ ઙ્ ૂ ઙ્ ૂ ઙીર દશીષ બી઼ૉ. 

૩૱ ઙ્ગૃવફઙળ ઞૄફૂ ગ્બ ળૉ સફ ગૄવ, ઙીલ ૂફઙળ, ઙ્ ૂ, ષણ્નળી. 
ઋ ળ ટ્ફ

૩૯ ઑ દીફઙળ ડૂબૂ ૩૫, બીથૂફૂ ડીગૂફૂ મીઞૃરી,  ઝીથૂ ઞગીદફીગી, ષણ્નળી. 
૪૨ ફષીલીણ ઙળૂમફષીટ બીગ, ળૉ ફ મ઼ૉળી નૂબ ર ડૂ વૉ ફૂ બીઝશ, ઝીથૂ ફ ગ.

૪૩ ફષૂપળદૂ ઞૃફૂ ષ્ણ ફઅ. ૱ ફૂ કભૂ઼, વ્ગ઼ ી ૉ઼ બી઼ૉ ફષૂ પળદૂ. 

૪૪ ઝીથૂ મ઼ ડૉ ણ ઼ીરૉ, િન લ યી ગળ ૉ઼ બી઼ૉ, ડ્વ ડૉ  ફ ગ, ઝીથૂ. 

૪૫ ુસલીમીઙ ષ્ણ ફઅ. ૭, ુસલીમીઙ જીળ ળ દી, ફષીબૃળી, ષણ્નળી. 
૪૬ ફષીબૃળી નૂબગ કબફ ઑળ ુધલૉડળફૂ બી઼ૉ, બ ધળ ઙૉડ બ્વૂ઼ જ્ગૂફૂ બી઼ૉ. 

૪૭ ઼રી ઇલ બી રઅનૂળ ી ણ ફ ગ, ઼રી. 

૪૮ ભદૉબૃળી રઽીગીશૂ રઅિનળ બી઼ૉ, રઅ વૉ ળ ટીઅબી ભદૉબૃળી. 
૪૯ ઽળથૂ ઙની ઼ગવ ફ ગ,  ઼ષુ દગ ઑબીડરડ ફૂ બીઝશ, ઽળથૂ. 

નુ થ ટ્ફ

૪૱ ગબૃળીઉ 
ઞૃફી ઞગીદફીગી, ણય્ઉ ળ્ણ ,઼્રી દશીષ જીળ ળ દીધૂ ઈઙશ, 
ણય્ઉ મીલબી઼ ફ ગ.

૪૯ નઅદૉ ળ નઅદૉ ળ રસીફફૂ ઼ીરૉ, દીબફઙળ. 

૫૨ દળ઼ીવૂ સળનફઙળ સ્બ ઙ ઼ૉ ડળ, બ્ ડ કભૂ઼ બીઝશ, દળ઼ીવૂ. 
૫૩ રીથૉ  ઼ૂરૉ ઼ ગઅબફૂ ઼ીરૉ, રીથૉ  રૉઉફ ળ્ણ, રીથૉ . 

૫૪ રગળબૃળી રગળબૃળી મીઙફૂ ઼ીરૉ, રગળબૃળી ઙીર, ષણ્નળી. 
૫૫ રીઅઞવબૃળ રીઅઞવબૃળ ફીગી ફ ગ, ઙ ફઅન ઼઼્ીલડૂ, સીઅગૃઅ દવ વૉડ ફ ગ. 

૫૬ ષણ઼ળ 
રીઅઞવબૃળ બ્વૂ઼ ડૉસફફૂ ફ ગ, લૃઙપર ડૉસફળૂફૂ ઼ીરૉ, 
ષણ઼ળ ુ ઞ બી઼ૉ, GIDC ળ્ણ. 

      ઋબળ્ દ ગૉ બફી ધશૉધૂ ઙઅઙી ષ બ વીયીધ કફૉ “ઈલૃ લરીફ ગીણ” રૉશષૂ વૉષી ઇફૃળ્પ 
ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
                                                                   લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ   
 બૂ.ઈળ.ક. ફઅ.૪૩૯/૪૨૪૪-૪૫                ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


