
 

રાઈટ �ુ �ફોમ�શન એ�ટ – ૨૦૦૫ સદંભ� તથા દ.�.ુ મ. � : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંભ� કલમ 

– ૪ – ૧(ખ) અ+વયે ખાતાની મા0હતી બાબત. 
પાણી 5રુવઠા ઇલે.મીક8/િવતરણ શાખાø 

 સામા+ય મા0હતી: 

•••• શહ�રનો િવ
તાર   : ૧૫૯ SQ KM 

•••• શહ�રની વ�
ત    : �દા� ૨૨ લાખ 

•••• દરરોજનો પાણીનો સ�લાય  : ૪૯૮ MLD એવર�જ 

•••• "ુલ ઇ%ટ�કવેલ     : ૦૨ (શેરખી તથા દોડકા) 

•••• "ુલ WTP (Water Treatment Plant) :  ૦૫ (૦૩- િનમેટા, ૦૧-ખાન1રુ તથા  

                                                                  ૦૧-દોડકા) 

•••• "ુલ 2ચી ટાકં5ઓની સ7ંયા   : ૨૯  

•••• "ુલ સ8પ    : ૫૫ 

•••• "ુલ 9�%ચવેલ    : ૦૪ 

•••• "ુલ :
ુટ;ગ 
ટ�શન   : ૦૭ 

•••• "ુલ ઓનલાઇન :
ુટ;ગ 
ટ�શન  : ૧૨ 

•••• "ુલ ડ5લીવર5 :
ુટ;ગ 
ટ�શન    : ૦૩ 

•••• "ુલ ટ>બુવેલ    : ૭૪ 

•••• "ુલ હ�%ડપ8પ    : ૧૨૩૪ 

 સામા%ય ર5તે પાણીના એક િવતરણ 
ટ�શન/ક�%A પર નીચે દશાBવેલ વ
Cઓુનો સમાવેશ થાય છે. 

(A) એક 2ચી ટાકં5   :  Fમતા – ૧૮ લાખ લીટર તથા 2ચાઇ – ૩૦ મીટર 

(B) બે અ%ડર Iાઉ%ડ સ8પ  :  Fમતા - ૩૬ લાખ લીટર Lિત સ8પ  

"ુલ Fમતા - ૭૨ લાખ લીટર  

(C) એક પ8પ હાઉસ   :  "ુલ પ8પો - ૦૬  

           Fમતા - ૧૫૦ HP 

           Lકાર - HSCF (Horizontal Split Centrifugal Pump) 

ગીરઙૂળૂક:  

• બીથૂ બૃળષઢી ુષદળથ/ ુફયીષથૂ સીઘી �ીળી ષણ્નળી સઽૉળફી ુષુષપ ુષ�દીળ્રીઅ 

બૂષીફી બીથૂફૂ ઼ૃુષપી ઈબષીફૃઅ દધી દૉફૂ /દૉફૉ ુફયીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગળૉ  ઝૉ. 

• ષણ્નળી સઽૉળરીઅ ળીલગી, ન્ણગી, ષી઼ન દધી બ્ઉજી ઘીદૉ %ૉ&જષૉવરીઅધૂ ર(ઽ઼ીઙળ ફનૂફૃઅ 

બીથૂ સૉળઘૂ ઙીર બી઼ૉફૂ ફર)ની ગૉફીવરીઅધૂ  બીથૂ રૉશષૂ ઘીફબૃળ WTP રીળભદૉ 

(ભ,ડળ ગળૉવ બીથૂ દધી ઈઞષી ઼ળ્ષળરીઅધૂ બીથૂ રૉશષૂ ુફરૉડી WTP રીળભદૉ 

(ભ,ડળ ગળૉવ બીથૂ સઽૉળફૂ /જૂ ડીઅગૂક, (ભણળ ફુશગી બળ ઈષૉવી મૃ�ડળ �ડૉસફ્ 

�ીળી ષણ્નળી સઽૉળફી ઞૃની ઞૃની ુષ�દીળ્રીઅ ઼ળૉળીસ - ૨૩ (ઑગ) ગવીગ બીથૂ બૄ9 

બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

• બીથૂ બૃળષઢી (ઉવૉ.રૂગૉ ./ુષદળથ) ુષયીઙ �ીળી ષી,ષ ળૂબૉળ, ર્ડળ બ:બ઼ૉડફૂ 

નૃળ�દૂ, ુષદળથફૂ ફુશગીકફી વૂગૉઞ નૃળ�દૂ, સઽૉળરીઅ ઈષૉવી ગ્બ;ળૉસફ ઽ�દગફી 

ઽૉ&ણબ:બફૂ નૃળ�દૂ ુષઙૉળૉ  ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

• ઈ ઋબળીઅદ =ૉસળ ઼ૃપીળથી દધી રવૂફ ઞશ ુર>ૂદ બીથૂ ર?ીફૂ ભ(ળલીન્ફ્ ુફગીવ 

ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

• ષપૃરીઅ યુષ@લફૉ Aલીફૉ ળીઘૂફૉ બીથૂફૂ ઼ૃુષપી ઈપૃુફગ ગળષીફી ઈઙ્દળ ઈલ્ઞફ 

રીડૉ  ઞ9ળૂ ઇુય=ીલ ઇધC રનન9બ ધષી રીડૉફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 



 

ભળ� દધી ઞષીમનીળૂક:  

•••• બીફ. ફઅ. ૩ બળ નસી)ષૉવ ગીરઙૂળૂક ડૉDફૂગવ, �બૉસૂભૂગૉસફ ુફલદ પીળીપ્ળથ રૃઞમ 

ગળીષષીફૂ ભળE . 

 

1. ુફ(ળFથ ઇફૉ ઞષીમનીળૂકફી ઼ીપફ્ ઼ઽૂદ ુફથ)લ વૉષીફૂ =(Gલી : 

•••• ઞ ૉ દૉ ઼Iબીલૉવ ગીરઙૂળૂ ઼અમઅપૂદ ગર)જીળૂઑ દૉકફી ઋબળૂ ઇુપગીળૂ>ૂ બી઼ૉ ળઞૃ ગળૂ 

઼Fર ઼Jીુપસ>ૂફૂ રઅઞૄળૂ વૉષીફૂ ળઽૉ  ઝૉ. ઈ ઇઅઙૉ રૃKલ સીઘી રઽૉગર ુષયીઙધૂ 

ફીથીઅગૂલ ઇફૉ ઇ&લ ષઽૂષડૂ ઼Jી ઼Iબથૂફી ઽૃગર્ ધલૉવ ઝૉ. 
 

2. બ્દીફી ગીલ; મLષષી રીડૉ   ફMૂ ગળીલૉવ પ્ળથ્:  

•••• ઋબળ્Dદ રૃNી ફઅ. ૫ રીઅ નસી)Pલી રૃઞમ ઽૃગર ઇ&ષલૉ દધી ઞ ૉ દૉ ગીર્ફી ઼અમઅપરીઅ ઼Fર 

઼Jીુપસ >ૂફૂ ઼ૄજફીક ઇ&ષલૉ ગીલ)ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
 

3. બ્દીફી ગીલ; મLષષી રીડૉ  બ્દીફૂ બી઼ૉફી ઇધષી બ્દીફી ુફલઅQથ ઽૉઢશફી ઇધષી બ્દીફી 

ગર)જીળૂક �ીળી ઋબલ્ઙરીઅ વૉષીદી ુફલર્ ુષુફરલ્ ઼ૄજફીક  ુફલર ઼અRઽ્ ઇફૉ ળૉગ્ણ) . 

•••• પૂ મૂ.બૂ.ઑર.઼ૂ. ઑDડ ૩૯૬૯. 
 

4. બ્દીફી �ીળી ઇધષી દૉફી ઇઅગૃસ ઽૉઢશ ળઘીલૉવ ુષુષપ ગૉડૉઙળૂફી ન�દીષૉE ફૃ ુફષૉનફ - 

•••• ઘીદી દળભધૂ ર્ગવષીરીઅ ઈષદી બQ્ફી ઉફષણ)  દધી ઈઋડષણ)  ળU�ડળ્   
 

5. દૉફૂ ફૂુદ ચણષીફી ઇધષી દૉફી ઇરવૂગળથ ઼અમઅપૂદ ગીઋ&઼ૂવળ �ીળી ળઞૃઈદ ગળીલૉવૂ 

ઇધષી દૉરફૂ ઼ીધૉ જજી) રીડૉ  ળઽૉવૂ ગ્ઉબથ Pલષ�ધીફૂ ુષઙદ્. 

•••• વ્ગ્ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવૂ ઼અ�ધી ઽ્ઉ વ્ગ્ફી જૄઅડીલૉવી =ુદુફપૂકધૂ મફૉવૂ બીથૂ 

બૃળષઢી ઼ુરદૂ �ધીુલ ઼ુરદૂ, ઼રR ઼યી ઇધષી ઼અમઅુપદ ુષયીઙફૉ �બસ)દૂ 

઼ુરદૂ �ીળી ઇુપગીળ બળWષૉ ુફથ)લ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.   
 

6. બ્દીફી જવફફી ઽૉ દૃ રીડૉ  ઇધષી દૉફી યીઙ દળૂગૉ  ળજીલૉવૂ મૉ ગૉ  દૉધૂ ષપૃ PલુDદક 

પળીષદી મ્X઼), ગીઋ&઼ૂવ, ગુરડૂક ઇફૉ ઇ&લ રઅણશ્ફૃઅ ુફષૉનફ ઇફૉ ઈ મ્ણ)઼ 

ગીઋ&઼ૂવ, ગુરડૂક ઇફૉ ઇ&લ રઅણશ્ફૂ મૉઢગ્ Lઽૉળ =L રીડૉ  ઘૃYૂ ઝૉ ગૉ  ગૉર? ઇધષી 

ઈષૂ મૉઢગફૂ ુષઙદ્ Lઽૉળ =L રૉશષૂ સગૉ  ગૉર? 

•••• ઼રR ઼યી, �ધીુલ ઼ુરદૂ, બીથૂ બૃળષઢી ઼ુરદૂ, બZવૂગ ષગ)ળ ઼ુરદૂ, 

:લૃુફુ઼બવ ઼ૉGૉડળૂ>ૂ ઇધષી ઼અમઅુપદ ઼ુરદૂફી ઇAલF બી઼ૉધૂ ઈ ઇઅઙૉ ષપૃ 

�બ[દી રૉશષૂ સગીલ.  
 

7. દૉફી ુફલરરી બૄળૂ બણીલૉવ  બણદળફૂ બAપુદ ઼(ઽદ દૉફી નળૉગ ઇુપગીળૂક ઇફૉ ગર)જીળૂક 

�ીળી =ી\ ગળીલૉવ રીુ઼ગ બઙીળ.  

• રીુ઼ગ બઙીળ ઇઅઙૉફૂ ુષઙદ રૃNી ફઅ. ૪ ફી વૂ�ડરીઅ ઈષળૂ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
 

8. દરીર લ્ઞફીકફૂ ુષઙદ્, ઼ૃુજદ ઘજ; ઇફૉ ગળીલૉવ જૄગષથૂફી ઇઽૉષીવ્ નસી)ષદી દૉફૂ 

દરીર ઑઞ&઼ૂફૉ ભીશષૉવ મઞ ૉડ.  

• ઞ ૉ દૉ ષહ)ફી રઅઞૄળ મઞ ૉડફૂ ુષઙદ દધી ધલૉવ ઘજી)ફૂ ુષઙદ્ ઑગીઋ&ડ સીઘી રીઅધૂ 

રૉશષૂ સગીલ. (રઅઞૄળ મઞ ૉડ દધી ગીર્ફૂ લીનૂ, ઘજ) ુષઙૉળૉફૂ ફગવ્ ઇQૉફૂ સીઘીરીઅ 

Eઉ સગીસૉ.) 
 
 
 



 

9. ભીશષીલૉવૂ ળગર ઇફૉ ઈ ગીલ)Gર્ધૂ ભીલન્ રૉશષફીળફૂ ુષઙદ્ ઼(ઽદ ઼મ઼ૂણૂ ઼(ઽદ 

ગીલ)Gર્ફ્ ઇરવ ફ્ =ગીળ : 

•••• ઼રR ઼યી �ીળી મઞ ૉડરીઅ રઅઞૄળ ગળીલૉવ ગીર્ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

10. દૉફી �ીળી ઇબીલૉવૂ ઝૄડઝીડ્, બળષીફઙૂક ઇફૉ ઼Jી ઼Iબથૂ રૉશષફીળફૂ ુષઙદ્ : 

•••• ઼રR ઼યી, �ધીુલ ઼ુરદૂ દધી :લૃુફુ઼બવ ગુર_ળ>ૂફૂ ઼Jી ઇ&ષલૉ રશદૂ 

ઝૄડઝીડ, બળષીફઙૂક, ઼Jી ઼Iબથૂ ઼અમઅુપદ ગીલ)ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

 
11. ઉવૉDડ્̀ફૂગ  ભ્ર)રી ચણીલૉવૂ દૉફી �ીળી ળઘીલૉવૂ ઇધષી દૉફૉ ઋબવZપ રી(ઽદૂફી 

઼અનય)ફૂ ુષઙદ્:  

•••• ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગીફૂ ષૉમ઼ીઉડ ø https://vmc.gov.in/ ઇQૉફૂ 

ગજૉળૂફી/સીઘીફી ગ્:aલૃડળ રીઅ �ડ્ળ ગળૉવ ણૉડી. 
 

12. બૃ�દગીવલ ઇધષી ષીજફ ઘઅણફી ગીરફી ગવીગ્ ઼(ઽદ રી(ઽદૂ રૉશષષી રીડૉ  

ફીઙ(ળગ્ફૉ ઋબવZપ ઼ૃુષપીફૂ ુષઙદ્, E Lઽૉળ ઋબલ્ઙ રીડૉ  દૉફૂ Lશષથૂ ગળીઉ ઽ્લ દ્ :  

•••• ઇQૉફૂ સીઘીરીઅ બૃ�દગીવલ ગૉ  ષીઅજફ ઘઅણ ઋબવZપ ફધૂ. 

•••• ઇQૉફૂ સીઘીફૉ ઼અવઅb ુષઙદ્ ગજૉળૂ ઼રલ નળ:લીફ Eષી રશૂ સગસૉ. 
 

13. Lઽૉળ રી(ઽદૂ ઇુપગીળૂકફી ફીર, ઽ્Nીક ઇફૉ ઇ&લ ુષઙદ્ : 

• ઼ૃજષૂ સગીલ દૉષૂ ઇ&લ ગ્ઉ રી(ઽદૂ ઇફૉ Wલીળ મીન નળ ષહC ઈ =ગીસફરીઅ ઼ૃપીળી 

ગળીસૉ.  
 
ઇફ.ૃફઅ ગર)જીળૂફૃઅ ફીર ઽ્N્  મૉટૂગ બઙીળ  

૩ >ૂ (નવૂબ ઙ઼્ીઉ ફીલમ ગીલ)બીવગ ઉઞફૉળ ૯૭૮૨૨/- 

૪ >ૂ ઽૉરવુ઼અઽ ળીઢ્ણ ફીલમ ગીલ)બીવગ ઉઞફૉળ ૭૯૯૨૨/- 

૫ >ૂ ુર(ઽળ ઋબીAલીલ ફીલમ ગીલ)બીવગ ઉઞફૉળ ૭૫૩૨૨/- 

૬ >ૂ ુજઅદફ જૐપળૂ ફીલમ ગીલ)બીવગ ઉઞફૉળ ૭૫૩૨૨/- 

૭ >ૂ  =સીઅદ ફીઙળ ઽ.ફીલમ ગીલ)બીવગ ઉઞફૉળ ૯૯૯૨૨/- 

૮ >ૂ =સીઅદ બળરીળ ઽ.ફીલમ ગીલ)બીવગ ઉઞફૉળ ૯૯૯૨૨/- 
 

• રઽન ઇઅસૉ ગીર્ દધી ઼અમઅુપદ રી(ઽદૂ રઅઞૄળ મઞ ૉડ ઇફૃવFૂફૉ ઼રીુષ[ ધઊ Lલ ઝૉ.  

• બીથૂ બૃળષઢી ુષદળથ (ઊવૉડ̀ૂગવ – ુરગૉ ુફગવ) ઽ�દગફીઅ ઇુપગીળૂક દૉરઞ ગર)જીળૂકફૂ 

ુષઙદ્ ઈ ઼ીધૉ Annexure - A રૃઞમફૂ ઼ીરૉવ ગળૉવ ઝૉ.  
                                                                                              



 

�ઽૉળ રી�ઽદૂ ઇુપગીળૂ ઇફૉ  

ફીલમ ગીલ�બીવગ ઉઞફૉળ 

બીથૂ બૃળષઢી  (ુષદળથ/ઉવૉ.રૂગૉ )   

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી. 

Annexure - A 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી બીથૂ બૃળષઢી  ુષદળથ-ુફયીષથૂø/ઉવૉ.રૂગૉ . સીઘીફી =ષદ)રીફ 

ઇુપગીળૂક દૉરઞ ગર)જીળૂકફી ફીર, ઽ્N્ દધી મૉટૂગ બઙીળ દધી ગીરફૂ ુષઙદ્. 

  

ઇ.ફઅ. ફીર ઽ્&્ 

ઽીવફ્ 

મૉટૂગ 

બઙીળ (. 

ગીરફૂ ુષઙદ 

૩ >ૂ ઞદફ મપૉગી 

ઇબૂવ ઇુપગીળૂ>ૂ 

(બી.બૃ. ુષદળથ/ઉવૉ.-

રૂગૉ .) 

ઽ. ગીલ)બીવગ ઉઞફૉળ 

દધી ઇબૂવ 

ઇુપગીળૂ>ૂ 

૭૯૯૨૨/- બી.બૃ. ુષદળથø 

/ઉવૉ.-રૂગૉ  સીઘી 

઼અમઅુપદ ગીરઙૂળૂ 

૪ ËÛà (નવૂબ ઙ઼્ીઉ ફીલમ ગીલ)બીવગ ઉઞફૉળ ૯૭૮૨૨/- બી.બૃ. બુjર ટ્ફ 

દધી ઉવૉ.રૂગૉ  દધી 

%ૉ&જષૉવ બઙીળ ઘજ) 

઼ૃષૉટ સીઘી 

૫ >ૂ ઽૉરવુ઼અઽ ળીઢ્ણ ફીલમ ગીલ)બીવગ ઉઞફૉળ ૭૯૯૨૨/- બી. બૃ. ન. ટ્ફ 

/ઉવૉ.રૂગૉ 

૬ >ૂ ુર(ઽળ ઋબીAલીલ ફીલમ ગીલ)બીવગ ઉઞફૉળ ૭૫૩૨૨/- બી.બૃ. ઋJળ ટ્ફ ષ્ણ)  

ફઅ ૯ 

૭ >ૂ ુજઅદફ જૐપળૂ ફીલમ ગીલ)બીવગ ઉઞફૉળ ૭૫૩૨૨/- બૄષ) ટ્ફ ષ્ણ)  ૩-૪, 

ઑળબ્ડ)  મૃ�ડળ, 

ન્ણગી WTP 

ષીળુસલી મૃ�ડળ, 

ઞૄફૂઙતૂ,   

૮ >ૂ  =સીઅદ ફીઙળ ઽ. ફીલમ ગીલ)બીવગ 

ઉઞફૉળ 

૯૯૯૨૨/- બૄષ) ટ્ફ ષ્ણ)  ફઅ ૯ 

૯ >ૂ =સીઅદ બળરીળ ઽ. ફીલમ ગીલ)બીવગ 

ઉઞફૉળ 

૯૯૯૨૨/- બી.બૃ. ઋ. ટ્ફ/ 

ઉવૉ.રૂગૉ , બૄષ)ફૂ 

ઉવૉ.રૂગૉ  ગીરઙૂળૂ 

૱ >ૂ બષ)દુ઼અઽ યીય્ળ રૉ&ડૉફ&઼ ઼ૃબળષીઉટળ ૮૬૩૨૨/- બી.બૃ. ુષદળથ બૄષ) 

ટ્ફ  

૯ >ૂ મૂબૂફ ળીથી ઈ઼ૂ. ઉઞફૉળ ૯૭૮૨૨/- બી.બૃ. ુફયીષથૂ ષ્ 

ફઅ. ૭ 

૩૨ >ૂ ઼ળલૃમૉફ દણષૂ ઑણૂ.ઈ઼ૂ. 

ઑ&Uફૂલળ 

૯૩૫૨૨/- ઑળબ્ડ)  મૃ�ડળ ઇફૉ 

ષીળુસલી મૃ�ડmઙ 

�ડૉસફ 

૩૩ >ૂ નૉષીઅઙ બઅજીવ બજC઼ રડૂળૂલવ 

ક(ભ઼ળ 

૮૯૪૨૨/- ઉવૉ./રૂગૉ  =્ઞ ૉDડ 

�ગીણી  

બઙીળ ઘજ) ઼ૃષૉટ 

સીઘી 

૩૪ >ૂ ઼Wલૉ&n ગીડૉ ઑણૂ.ઈ઼ૂ. ૬૯૨૨૨/- ભીઞવબૃળ ઇફૉ બ્ઉજી 



 

ઑ&Uફૂલળ %ૉ&જષૉવફૂ ગીરઙૂળૂ 

બઙીળ ઘજ) �ડ̀ૂડ 

વીઉડ 

૩૫ >ૂ ઼અઞલ ળીથી ઑણૂ.ઈ઼ૂ. 

ઑ&Uફૂલળ 

૯૩૫૨૨/- ઙીઞળીષીણૂ ડીઅગૂ, 

ફીવઅની ડીઅગૂ મીબ્ન 

ડીઅગૂ, ગબૃળીઉ ડીઅગૂ 

દધી ઈઞષી 

મૉવૉ&઼mઙ મૃ�ડળ્ 

૩૬ >ૂ રૃગૉસ બળરીળ ઑણૂ.ઈ઼ૂ. 

ઑ&Uફૂલળ 

૬૯૨૨૨/- ષણૂષીણૂ ડીઅગૂ, બી.બૃ. 

ુફયીષથૂ ઽ(ળફઙળ 

ડીઅગૂ ષ. ષ્ણ)  ૮ ઇફૉ 

૩૩ 

૩૭ >ૂ ઇરૅદ મૂ બષીળ ઑણૂ.ઈ઼ૂ. 

ઑ&Uફૂલળ 

૯૯૯૨૨/- દળ઼ીવૂ/L:મૃષી 

ડીઅગૂ U.ઈઉ.ણૂ.઼ૂ 

મૃ�ડળ, pૃમષૉવ 

૩૮ >ૂ ળદફુ઼અઽ ળીઢષી ઑણૂ.ઈ઼ૂ. 

ઑ&Uફૂલળ 

૬૯૨૨૨/- ળીલગી ન્ણગી %ૉ&જષૉવ 

઼લીUબૃળી/ફ્ધ) 

ઽળથૂ ડીઅગૂ 

૩૯ >ૂ ળુષ વૃઽીળ ઑણૂ.ઈ઼ૂ. 

ઑ&Uફૂલળ 

૫૯૯૨૨/- ષ્ણ)  ફઅ. ૭ બી.બૃ. 

ુફયીષથૂ વીવમીઙ 

ડીઅગૂ રીઅઞવબૃળ ડીઅગૂ 

ઞ ૉવ ડીઅગૂ 

૩૱ >ૂ (ગદqગૃરીળ જીળબ્ડ ઑણૂ.ઈ઼ૂ. 

ઑ&Uફૂલળ 

૬૯૨૨૨/- ઝીથૂ ઙીર, બીથૂ 

બૃળષઢી ુફયીષથૂ 

ઝીથૂ ઙીર, ઝીથૂ 

ડીઅગૂ ઼રી ડીઅગૂ 

બઙીળ ઘજ) ષ્ણ)  ૬, 

ઘીફબૃળ WTP 

૩૯ >ૂ (ગસ્ળ ઘોળૉ  ઑણૂ.ઈ઼ૂ. 

ઑ&Uફૂલળ 

૯૯૯૨૨/- દીઅનવL , ઇગ્ડી, 

ગવીવૂ , ઙીલQૂ ફઙળ 

ડીઅગૂ, બળસૃળીર 

મૃ�ડળ, pૃમષૉવ 

૪૨ >ૂ લ્ઙૉસ ષ઼ીષી ઈ઼ૂ. ઑ&Uફૂલળ ૬૮૪૨૨/- ઼લીUમીઙ ડીઅગૂ 

મૃ�ડળ 

૪૩ >ૂ ુ�રદૉસ બડૉવ ઈ઼ૂ. ઑ&Uફૂલળ ૬૮૪૨૨/- ષ્ણ)  ફઅ. ૫ ન. ટ્ફ 

ઇફૉ ઽૉ&ણ બઅબફૂ 

ુફયીષથૂ 

૪૪ >ૂ ુરવફ બડૉવ ઑણૂ.ઈ઼ૂ. 

ઑ&Uફૂલળ 

૫૯૯૨૨/- ઼ૃયીફબૃળી ઙ્ળષી 

ડીઅગૂ ઇફૉ ષ્ણ)  ફઅ ૩૨ 

ુફયીષથૂ, સૉળઘૂ 

ઉ&ડૉગ 

બઙીળ ઘજ) ષ્ણ)  ૩૨ 

૪૫ >ૂ રઽૉસયીઉ રઽૂણી ઑણૂ.ઈ઼ૂ. 

ઑ&Uફૂલળ 

૬૯૨૨૨/- બીથૂઙૉડ ડીઅગૂ, 

ઈઞષી ડીઅગૂ 

બઙીળ ઘજ) ષ્ણ)  ૭ 



 

૪૬ >ૂ (ઽદૉસ જૐપળૂ ઑણૂ.ઈ઼ૂ. 

ઑ&Uફૂલળ 

૫૯૯૨૨/- ષ્ણ)  ફઅ. ૩ & ૪ બી.બૃ. 

ુફયીષથૂ 

બઙીળ ઘજ) ઼ૃષૉટ 

સીઘી 

૪૭ >ૂ પરCસ ષથટીળી ઑણૂ.ઈ઼ૂ. 

ઑ&Uફૂલળ 

૫૯૯૨૨/- ડૂ.બૂ. ૩૫ ડીઅગૂ ઇફૉ 

ષ્ણ)  ૯ ુફયીષથૂ 

૪૮ >ૂ (ઽદૉ&n નૉ઼ીઉ ઑણૂ.ઈ઼ૂ. 

ઑ&Uફૂલળ 

૬૯૨૨૨/- ષ્ણ)  ૬ ઇફૉ ૩૪ 

ુફયીષથૂ 

૪૯ >ૂ ણૂ. ગૉ , સીઽ ઑણૂ.ઈ઼ૂ. 

ઑ&Uફૂલળ 

 નઅદૉsળ, રગળબૃળી 

મૃ�ડmઙ �ડૉસફ 

૪૱ >ૂ ઽ઼રૃઘ ઞલ�ષીવ ુ઼ુફલળ ગવીગ)  ૮૬૩૨૨/- રઽૉગર નભદળ 

૪૯ >ૂ ઇળુષઅન ળીથી ુ઼ુફલળ ગવીગ)  ૮૬૩૨૨/- રઽૉગર નભદળ 

૫૨ >ૂ ઞલઅદૂયીઉ ઑ. 

઼્વઅગૂ 

ઞૃ.Dવીગ)  ૭૫૮૨૨/- રઽૉગર નભદળ 

૫૩ >ૂ ળરૉસયીઉ 

ગૉ .રગષીથી 

ઞૃ.Dવીગ)  ૭૪૨૨૨/- રઽૉગર નભદળ 

૫૪ >ૂ ઽૉરઅદયીઉ ઼ૂ.બડૉવ ઞૃ.Dવીગ)  ૭૨૭૨૨/- ડૉ&ણળ મૂવ નભદળ 

૫૫ >ૂ ુજદળઅઞફ 

ષૂ.રઽ�ગળ 

ઞૃ.Dવીગ)  ૬૮૪૨૨/- �ડૉસફળૂ,Ltધૃ,દ઼

વરીદ દૉરઞ 

ડૉવૂભ્ફ/ ર્મીઉવ 

મૂવ નભદળ   

૫૬ >ૂ બૃફર =Lબુદ ઞૃ.Dવીગ)  ૪૯૮૨૨/- ગૉસ દૉરઞ ઇફીરદ 

નભદળ, R.T.I. 

૫૭ ઞલીમૉફ ઈળ. બળરીળ ણૉડી ઑ&ડ̀ૂ કબળૉડળ ૪૭૭૨૨/- ડીઉબmઙ 

૫૮ >ૂ સીરU ણીર્ળ ઞૃ.ગવીગ)  ૩૯૯૭૨/- રઽૉગર નભદળ 

 


