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ળીઊડ ડૃ ઊ�ભ્ર�સફ ઑ�ડ-૪૨૨૭ ઼અનય� દધી ન.ઽૃગર ઇઅગ : ૩૨૱૱/૨૭-૨૮ ઼અનય�  

ગવર ૬-૩(ઘ) ઇ�(લૉ ઘીદીફૂ (,ષદ.રીફ બિળુ2ધદૂ ઇફૃ઼ીળ) રીિઽદૂ મીમદ. 

઼્વૂણ ષૉ2ડ રૉફૉઞરૉ�ડ ુષયીઙ  

૩.  ઼અ�ધી, ગીરઙૂળૂ ઇફૉ ભળ�ફૂ ુષઙદ્ :-  

ઘીદ ૃ : ઼્વૂણ ષૉ�ડ રૉફૉઞરૉ�ડ ુષયીઙ, ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી. 

ગીરઙૂળૂ : સઽૉળરીઅધૂ ઋ&બ' ધદી પફ ગજળીફૉ ઑગ+ ગળષી રીડૉ , દૉફી ઼અ,ઽ રીડૉ , ઝૃડી બીણષી રીડૉ , દૉફી 

બળૂષઽફ રીડૉ , દૉ બળફૂ .િ0લી ગળષી ઼ી2અ  ઇફૉ દૉફી ુફગીવ રીડૉફૂ ઈઅદળ-રીશઘીગૂલ 

઼ષવદ્ ઋયૂ ગળષૂ. ઼્વૂણ ષૉ�ડ (રૉફૉઞરૉ�ડ ઑ�ણ ઽૉ�ણુવઅઙ) 78઼-૪૨૩૮રીઅ ઢળીષષીરીઅ 

ઈષૉવૂ �ઙષીઊકફૃઅ ઇરવૂગળથ ગળષૃઅ ઇફૉ દૉ ઇ�ષલૉ ડૃઅ ગી ઇફૉ વીઅમી ઙીશીફી ઈલ્ઞફ દોલીળ 

ગળષી. 

ભળ� : ઼ીરી�લ ુષયીઙ દળભધૂ ધલૉવ ઽૃગર ઇ�Bલૉ ઞ ૉ દૉ બ્�ડ બળ ગળષીબી+ ડૉ Cફૂગવ દધી ષઽૂષડૂ 

ગીરઙૂળૂક. 

૪.  બ્દીફી ઇુપગીળૂકફૉ ગરDજીળૂકફૂ ઼Eીક દધી ભળ�:  

• ઼ીરૉવ ુવ�ડ A રૃઞમ. 

૫.  ુફળૂGથ ઇફૉ ઞષીમનીળૂફી ઼ીપફ્ ઼ઽૂદ ુફથDલ વૉષીફૂ .િ0લી:  

ઞૉ દૉ ઼્બીલૉવ ગીરઙૂળૂ ઼અમુપદ ગરDજીળૂઑ દૉકફી ઋબળૂ ઇુપગીળૂHૂ બી઼ૉ ળઞૃ ગળૂ ઼Gર ઼EીુપસHૂફૂ રઅઞૄળૂ 

વૉષીફૂ ળઽૉ  ઝૉ. ઈ ઇઅઙૉ રૃJલ સીઘી રઽૉCર ુષયીઙ ધૂ ફીથીુગલ ઇફૉ ઇ�લ ષઽૂષડૂ ઼Eી ઼Kબથૂફી ઽૃગર્ ધલૉવ 

ઝૉ. 

૬. બ્દીફી ગીલM મNષષી રીડૉ  ફOૂ ગળીલૉવી પ્ળથ્ : 

ઋબળ્Cદ રPૃી ફઅ. 3 રીઅ નસીDBલી રૃઞમ ઽૃગર ઇ�Bલૉ દધી ઞૉ દૉ ગીર્ફી ઼અમપરીઅ ઼Gર ઼EીુપસHૂફૂ ઼જૃફીક 

ઇ�Bલૉ ગીલDષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

૭. બ્દીફી ગીલM મNષષી રીડૉ  બ્દીફૂ બી઼ૉફી ઇધષી બ્દીફી ુફલઅ+થ ઽૉઢશફી ઇધષી બ્દીફી ગરDજીળૂક Sીળી 

ઋબલ્ઙરીઅ વૉષીદી ુફલર્, ુષુફરલ્ ઼ૃજફીક ુફલર ઼અ,ઽ્ ઇફૉ ળૉગ્ણD .  

• પૂ મૂ.બૂ.ઑર.઼ૂ. ઑCડ. 

• ન.ઽૃCર ઇઅ : ૬૩૨/૯૱-૯૯ દી.૯-૯-૯૯. 

૮.  બ્દીફી Xષીળી ઇધષી દૉફી ઇઅગૃસ ઽૉઢશ ળઘીલૉવ ુષુષપ ગૉ ડૉઙળૂફી ન�દીષૉ�ફૃઅ ુફષૉનફ.  

• ઘીદી દળભધૂ ર્ગવષીરીઅ દધી ઈષદી બ+્ ફી ઊફષણD  દધી ઈઋડષણD  ળY�ડળ્.  

• ઇ+ૉ ધૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષદી ગીર્ફૂ ભીઊવ્.  

૯.  દૉફૂ ુફદૂ પણષીફી ઇધષી દૉફી ઇરવૂગળથ ઼અમપૂદ Nઽૉળ ઞફદીફી ઼Zલ્ Sીળી ળઞૃઈદ ગળીલૉવૂ ઇધષી 

દૉરફૂ ઼ીધૉ જજીD રીડૉ  ળઽૉવૂ ગ્ઊબથ Bલષ�ધીફૂ ુષઙદ્ વ્ગ્ ઼ીધૉ ઼અCશીલૉવૂ ઼અ�ધી ઽ્ઊ વ્ગ્ફી જૃઅડીલૉવી 

.ુદુફુપકફૂ મફૉવૂ �ધીલૂ ઼ુરુદ, ઼ર, ઼યી ઇધષી ઼અમુપદ ુષયીઙફૉ �બસDદૂ ઼ુરુદ Sીળી ઇુપગીળ 

બળ&ષૉ ુફથDલ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

૱.  બ્દીફી જવથફી ઽૉદૃ રીડૉ  ઇધષી દૉફી યીઙ દળૂગૉ  ળજીલૉવૂ મૉ ગૉ  દૉધૂ ષપ ૃBલુCદક પળીષદીઅ મ્ણD઼, ગીઋ�઼ૂવ, 

ગુરિડક ઇફૉ ઇ�લ રઅણશૂફૃઅ ુફષૉનફ ઇફૉ ઈ મ્ણD઼, ગીઋ�઼ૂવ, ગુરિડક ઇફૉ ઇ�લ રઅણશ્ફૂ મૉઢગ્ 

Nઽૉળ.N રીડૉ  ઘૃ[ૂ ઝૉ  ગૉ  ગૉર? ઇધષી ઈષૂ મૉઢગ ફૂ ુષઙદ્ Nઽૉળ .N રૉશષૂ સગૉ  ગૉ  ગૉર ? 

• ઼ર, ઼યી, �ધીલૂ ઼ુરુદ ઝૉ. \લૃુફુ઼બવ ઼ૉ0ૉડળૂHૂ ઇધષી ઼અમુપદ ઼ુરદૂફી ઇXલG બી઼ૉધૂ ઈ ઇઅઙૉ 

ષપૃ �બ]દી રૉશષૂ સગીલ. 
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૯.  બ્દીફી ઇુપગીળૂકફૉ ગરDજીળૂકફૂ િણળૉCડળૂ :   

• રૃPી ફઅ. ૪ રીઅ ઼રીષૉવ ુવ�ડ રૃઞમ. 

૩૨.  દૉફી ુફલરરીઅ બૃળૂ બણીષૉવ બણદળ ફૂ બXપુદ ઼િઽદ દૉફી નળૉગ ઇુપગીળૂક ઇફૉ ગરDજીળૂક Sીળી .ી^ ગળીલૉવ 

રીુ઼ગ બઙીળ. 

• રીુ઼ગ બઙીળ ઇઅઙૉફૂ ુષઙદ રPૃી ફઅ. ૪ રીઅ ઈષળૂ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

૩૩.  દરીર લ્ઞફીકફૂ ુષઙદ્, ઼ૃુજદ ઘજીDક ઇફૉ ગળીલૉવ જૃગષથૂફી ઇઽૉષીવ્ નસીDષદી દૉફૂ દરીર ઑઞ�઼ૂફૉ 

ભીશષૉવ મઞૉડ . 

• ઞૉ દૉ ષહDફી રઅઞૃળ મઞૉડફૂ ુષઙદ દધી ધલૉવ ઘજીDફૂ ુષઙદ્ ઑગીઋ�ડ સીઘીરીઅધૂ રૉશષૂ સગીલ.  

૩૪.  ભીશષૉવૂ ળગર ઇફૉ ઈ ગીલD0ર્ધૂ ભીલન્ રૉશષફીળફૂ ુષઙદ્ ઼િઽદ ઼મ઼ૂણૂ ઼િઽદ ગીલD0ર્ફ્ ઇરવફ્ .ગીળ. 

• રૉશષૉવ ઼મ઼ૂણૂ/વ્ફ/,ી�ડ ઇફBલૉ ઼ર, ઼યી Sીળી મઞૉડરીઅ રઅઞૃળ ગળીલૉવ ુફલર્ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉ 

ઝૉ.  

૩૫.  દૉફી Sીળી ઇબીલૉવૂ ઝૃડઝીડ્, બળષીફઙૂક ઇફૉ ઼Eી ઼્બથૂ રૉશષફીળફૂ ુષઙદ્: 

• ઼ર, ઼યી, �ધીલૂ ઼ુરુદ, \લૃુફુ઼બવ ગુરસફળHૂફૂ ઼Eી ઇ�Bલૉ રશદૂ ઝૃડઝીડ્, બળષીફઙૂક ઇફૉ 

઼Eી ઼્બથૂ ઼અમપૉ ગીલDષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

૩૬. ઊવૉCડ્̀ફૂગ ભ્રDરીઅ પણીલૉવૂ દૉફી Sીળી ળઘીલૉવૂ ઇધષી દૉફૉ ઋબવaપ રીિઽદૂફી ઼અનયDફૂ ુષઙદ્: 

• ુષયીઙફી ગ્\bલૃડળરીઅ �ડ્ળ ગળૉવ ણૉ ડી. 

૩૭.   બૃ�&ગીવલ ઇધષી ષીઅજફઘઅણફી ગીરફી વ્ગ્ ઼િઽદ રીિઽદૂ રૉશષષી રીડૉ  ફીઙિળગ્ફૉ ઋબવaપ ઼ૃુ ષપીકફૂ 

ુષઙદ્, ઞૉ Nઽૉળ ઋબલ્ઙ રીડૉ  દૉફૂ Nશષથૂ ગળીઊ ઽ્લ દ્ :-  

• ઇ+ૉફૂ સીઘીરીઅ બૃ�દગીવલ ઇધષી ષીઅજફઘઅણ ઋબવaપ ફધૂ. 

૩૮. Nઽૉળ રીિઽદૂ ઇુપગીળૂ/ઇબૂવ ઇુપગીળૂકફી ફીર, ઽ્Pીક ઇફૉ ઇ�લ ુષઙદ્ : 

ઇ.ફઅ. ઽ્P્ ફીર RTI ઼અનયc ઽ્P્ મૉટૂગ બઙીળ 

૩. ઇબૂવ ઇુપગીળૂ Hૂ સોવૉહ ગૉ . ફીલગ ઑણૂ ઼ૂડૂ ઑ�Yફૂલળ (ઙૉ઼) 7. ૩,૫4,8૨૨/- 

૪. Nઽૉળ રીિઽદૂ ઇુપગીળૂ Hૂ ઽીિનDગ ઙરતી ઑ�ષીલળરૉ�ડવ ઑ�Yફૂલળ 7. ૭૫,૩૨૨/- 

૩૯. ઼ૃજષૂ સગીલ દૉષૂ ઇ�લ ગ્ઊ રીિઽદૂ ઇફૉ &લીળમીન નળષહc ઈ .ગીસફરીઅ ઼ૃપીળી ગળીસૉ. 

• રઽન ઇઅસૉ ગીર્ ઼અમપૂ રીિઽદૂ રઅઞૃળ મઞૉડ ઇફવૃGૂફૉ ઈષૂ Nલ ઝૉ.  

 

Nઽૉળ રીિઽદૂ ઇુપગીળૂ ઇફૉ 

ઑ�ષીલળરૉ�ડવ ઑ�Yફૂલળ 

઼્ુવણ ષૉ�ડ રૉફૉઞરૉ�ડ સીઘી 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી. 
E-Mail: solidwaste@vmc.gov.in. 
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વૂ2ડ –A 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ઼્વૂણ ષૉ2ડ રૉફૉઞરૉ�ડ ુષયીઙફી ઇુપગીળૂક દૉરઞ ગર.જીળૂકફી ફીર, ઽ્;્, મૉટૂગ બઙીળ દધી ગીરઙૂળૂફૂ ુષઙદ 
ઇ.ફઅ. ઇુપગીળૂ દૉરઞ ગર.જીળૂફી ફીર ઽ્;્ મૉટૂગ ગીરઙૂળૂફૂ ુષઙદ 

૩. Hૂ સોવૉહ ફીલગ ઑણૂ. ઼ૂડૂ ઑ�Yફૂલળ (ઙૉ઼ ) 

7.૩૫4800 

બઙીળ ઘજD- ઑણૂ. ઼ૂડૂ 

ઑ�Yફૂલળફૂ ગજૉળૂ 

઼્વૂણ ષૉ�ડ રૉફૉઞરૉ�ડ ુષયીઙફૉ વઙદૂ ડૉ ગફૂગવ ઇફૉ ષઽૂષડૂ ગીરઙૂળૂ.  

2. Hૂ ળીઞૉસ ઈળ. જૐઽીથ  ઼્વૂણ ષૉ�ડ રૉફૉઞળ 7.૩૨૭૮૨૨ 
ગીલDબીવગ ઉઞફૉળ (hલજૃળૂ�ડૂગ bવીફiઙ ઼ૉવ) દળૂગૉ  ગીરઙૂળૂ ઼Kબષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ. 

3. Hૂ ગjલબ ઈળ. સીઽ ઑ�ષીલળરૉ�ડવ ઑ�Yફૂલળ 7. ૱૨૪૨૨ 

ઽ. ઼્ુવણ ષૉ�ડ રૉફૉઞળ દળૂગૉ  ષપીળીફૂ ગીરઙૂળૂ દધી ઼્વૂણ ષૉ�ડ 

રૉફૉઞરૉ�ડ ુષયીઙફૉ વઙદૂ ડૉ ગફૂગવ ઇફૉ ઋબળૂ ઇુપગીળૂHૂ ઼જૃષૉ દૉ 

ગીરઙૂળૂ. 

૬. Hૂ ઽીિનDગ ઙરતી  ઑ�ષીલળરૉ�ડવ ઑ�Yફૂલળ 7. ૭૫૩૨૨ 
઼્વૂણ ષૉ�ડ રૉફૉઞરૉ�ડ ુષયીઙફૉ વઙદૂ ડૉ ગફૂગવ ઇફૉ ઋબળૂ ઇુપગીળૂHૂ 

઼ૃજષૉ દૉ ગીરઙૂળૂ. 

૭. Hૂ બઅગઞ ળ્લ ઑણૂ. ઈ઼ૂ. ઑ�Yફૂલળ 
7. ૯૭૮૨૨ 

બઙીળઘજD- ષ્ણD  ૩૪ (ઑ�Y) 

઼્વૂણ ષૉ�ડ રૉફૉઞરૉ�ડ ુષયીઙફૉ વઙદૂ ડૉગફૂગવ ઇફૉ ઋબળૂ ઇુપગીળૂHૂ 

઼ૃજષૉ દૉ ગીરઙૂળૂ. 

૮. Hૂ યૃરૂવ યીડૂલી ઑણૂ. ઈ઼ૂ. ઑ�Yફૂલળ 
7. ૬૪૫૨૨ 

બઙીળઘજD-ષ્ણD  ફઅ 8 (ઑ�Y) 

઼્વૂણ ષૉ�ડ રૉફૉઞરૉ�ડ ુષયીઙફૉ વઙદૂ ડૉ ગફૂગવ ઇફૉ ઋબળૂ ઇુપગીળૂHૂ 

઼ૃજષૉ દૉ ગીરઙૂળૂ. 

૯. Hૂ ઼અઞલ સીઽ ઑણૂ. ઈ઼ૂ. ઑ�Yફૂલળ 
7. ૪૨૨૨૨ (ઋkજગ) 

ફૃરD લ્ઞફી ઽૉઢશ 

઼્વૂણ ષૉ�ડ રૉફૉઞરૉ�ડ ુષયીઙફૉ વઙદૂ ડૉ ગફૂગવ ઇફૉ ઋબળૂ ઇુપગીળૂHૂ 

઼ૃજષૉ દૉ ગીરઙૂળૂ. 

૱. Hૂ યૃુરગી ગીબણૂલી ઑણૂ. ઈ઼ૂ. ઑ�Yફૂલળ 
7. ૪૨૨૨૨ (ઋkજગ) ફૃરD 

લ્ઞફી ઽૉઢશ 

઼્વૂણ ષૉ�ડ રૉફૉઞરૉ�ડ ુષયીઙફૉ વઙદૂ ડૉ ગફૂગવ ઇફૉ ઋબળૂ ઇુપગીળૂHૂ 

઼ૃજષૉ દૉ ગીરઙૂળૂ. 

૯. Hૂ ર્ફીગD  �હૂ ણૉ ડી ઑ�ડ̀ૂ કબળૉડળ 7.૫૭૬૨૨ ઼્વૂણ ષૉ�ડ રૉફૉઞરૉ�ડ ણૂબીડDરૉ�ડ ઘીદૉ ગ્\bલૃડળ વઙદ ગીરઙૂળૂ. 

૩૨. Hૂ રૃગૃઅ ન ઙ્ણૂલી ઞૃ. ગવીગD  7. ૬૮૪૨૨ ઼્વૂણ ષૉ�ડ રૉફૉઞરૉ�ડ ણૂબીડDરૉ�ડ ઘીદૉ CવીગDફૂ ગીરઙૂળૂ. 

૩૩. Hૂરદૂ ષોસીવૂમૉફ જૐઽીથ ર8ડૂ બબDટ ષગD ળ 7.૪૩૩૨૨ 
ષૃણી ડ̀ીઅ�઼ભળ �ડૉસફ ઇફૉ ઙપૉણી રીગcડ ઘીદૉ ણ્ળ ડૃ ણ્ળફી ઼બૃળુષટફફૂ 

ગીરઙૂળૂ. 

૩૪. Hૂ ુષઞલ ુમવષીવ ભૂ8ણ ઈ઼ૂ�ડ�ડ 7. ૱૨૨૨ (ઋkજગ) ઇડવીનળી ડ̀ી�઼ભળ �ડૉસફ દધી N\મૃષી વૉ�ણભૂવ ઼ીઉડ ઘીદૉ ગીરઙૂળૂ. 

૩૫. Hૂ ુષગી઼ ઇ,ષીવ ળીઢ્ણ ર8ડૂ બબDટ ષગD ળ 
7.૪૨૭૨૨ 

બઙીળ ઘજD-ષ્ણD  ફઅ ૫ ઼ૉફૉડળૂ 
N\મૃષી વૉ�ણભૂવ ઼ીઉડ ઘીદૉ ગીરઙૂળૂ. 
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૩૬. Hૂ રૉઽૃવયીઉ ળીઢ્ણ ર8ડૂ બબDટ ષગD ળ 
7.૩૯૯૨૨ 

બઙીળ ઘજD-ષ્ણD  ફઅ ૫ ઼ૉફૉડળૂ 
N\મૃષી વૉ�ણભૂવ ઼ીઉડ ઘીદૉ ગીરઙૂળૂ. 

૩૭. Hૂ સસૂગીઅદ ગૉ  ઼્વઅગૂ ઼ભીઉ ઼ૉષગ 
7. ૫૬૨૨૨ 

બઙીળ ઘજD-ષ્ણD  ફઅ ૫ ઼ૉફૉડળૂ 
ગીરઙૂળૂ-઼્વૂણ ષૉ�ડ ણૂબીડDરૉ�ડ. 

૩૮. Hૂ ગરવ ઞૉ ષથટીળી ુ઼બીઉ 
7.૪૱૬૨૨ 

બઙીળ ઘજD-઼ૂCલ્ળૂડૂ 
ગીરઙૂળૂ-઼્વૂણ ષૉ�ડ ણૂબીડDરૉ�ડ. 

૩૯. Hૂ ળરૉસયીઉ ઼્વઅગૂ રઞૃળ 
7.૫૱૮૨૨ 

બઙીળ ઘજD – �ડ̀ૂડવીઉડ 
ગીરઙૂળૂ-઼્વૂણ ષૉ�ડ ણૂબીડDરૉ�ડ. 

૩૱. Hૂ ળીરીયીઉ વીવીયીઉ દણષૂ ગીરનીળ 7. ૫૬૨૨૨ ગીરઙૂળૂ-઼્વૂણ ષૉ�ડ ણૂબીડDરૉ�ડ. 

૩૯. Hૂ ુષળુ઼અઙ ઼ૃળદફ ણીર્ળ ગીરનીળ 7. ૫૬૨૨૨ ઇડવીનળી bવી�ડ ઘીદૉ ગીરઙૂળૂ. 

૪૨. Hૂ ફગૃર લી઼ૂફઽૃ઼ૉફ ટીગૂળઽૃ઼ૉફ ઑ.ૉ�ડૂ઼ 7. ૯૯૨૨ (ઋkજગ) N\મૃષી વૉ�ણભૂવ ઼ીઉડ ઘીદૉ ગ્\bલૃડળ વઙદ ગીરઙૂળૂ. 

૪૩. Hૂ ઙ્બીવયીઉ રઙફયીઉ ળીષવ ણ̀ીઉષળ 7.૫૭૫૨૨ N\મૃષી વૉ�ણભૂવ ઼ીઉડ ઘીદૉ ગીરઙૂળૂ. 

૪૪. Hૂ ઼ૃળૉસયીઉ સફીયીઉ દણષૂ ણ̀ીઉષળ 7.૫૮૭૨૨ N\મૃષી વૉ�ણભૂવ ઼ીઉડ ઘીદૉ ગીરઙૂળૂ. 

૪૫. Hૂ ઽળૉસયીઉ ઢીગ્ળયીઉ ડૉવળ ણ̀ીઉષળ (ગ્�ડ̀ીCડ) 
7.૫૮૭ .ુદ િનષ઼ 

બઙીળ ઘજD – ુBઽગવબૃવ 
N\મૃષી વૉ�ણભૂવ ઼ીઉડ ઘીદૉ ગીરઙૂળૂ. 

૪૬. Hૂ દ7થયીઉ mલઅુ દયીઉ બડૉવ ણ̀ીઉષળ (ગ્�ડ̀ીCડ) 
7.૫૮૭ .ુદ િનષ઼ 

બઙીળ ઘજD – ુBઽગવબૃવ 
N\મૃષી વૉ�ણભૂવ ઼ીઉડ ઘીદૉ ગીરઙૂળૂ. 

 


