
 
 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી  
ઈળ્�લ ુષયીઙ 

 

દ�ફ ઽઅઙીરૂ પ્ળથૉ ૩૩ રી઼ ગળીળ ઈપી�ળદ ઉ઼ર્ વૉષી ઇઅઙૉફૂ  ઽૉ ળીદ 

 (બૂ.ઈળ.ક.  ઽૉ ળીદ $રીઅગઆ ૪૮૨/૪૨૩૱-૩૯) 

 

$ર ઞ�લીફૃઅ ફીર ઞ�લીફૂ ઼અ0લી 
ગૉ ડૉઙળૂ 

 

ઘીવૂ ઞ�લી બોગૂ સીળૂળૂગ 

ઘ્ણઘીઅબથષીશી ઋરૉનષીળ્ 

રીડૉ  

૩ બુ�વગ ઽૉ
ધ ષગળ 

 

૩૯૩ ઇ.�. – ૩૫ 

ઇ.ઞ.�. –  ૪૱ 

઼ી.સો.બ.ષ.- ૭૩ 

ુમફ ઇફીરદ – ૯૯ 

૨૭ 

 

 (૩) સો7ુથગ વીલગીદ દધી ઇફૃયષઆ 

(૩)  પ્ળથઆ૩૪ બી઼ દધી ઼ળગીળ રી)લ ઼ૉફૉડળૂ ઉ)઼બૉ.ડળફ્ ગ઼્ બી઼   

            ઇધષી  

     ઼ળગીળ રી)લ ર
ડૂ બબટ ઽૉ
ધ ષગળફ્ ગ઼્ બી઼  

(૪) ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ઈળ્4લ ુષયીઙરીઅ ઇઙીઋ 8ૉુ9લ ભળઞ મ�ષૉવ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  

પ્ળથ-૩૨ બી઼ દધી ઼ળગીળ રી)લ ઼ૉફૉડળૂ ઉ)઼બૉ.ડળફ્ ગ઼્ બી઼  ઇધષી ઼ળગીળ રી)લ ર
ડૂ 

બબટ ઽૉ
ધ ષગ ળફ્ ગ઼્ બી઼.  

(૫) ઼ળગીળ રી)લ ગ્;<લૃડળ મૉટૂગ ગ઼્ બી઼. 

(૬) ઈળ્4લવ8ૂ ગીરઙૂળૂફી ઇફૃયષ પળીષદીઅ ઋરૉનષીળફૉ ?ીપી)લ 

(૭) ષણ્નળી સઽૉળફી ઋરૉનષીળફૉ ?ીપી)લ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. 

 

(૪) રીુ઼ગ રઽૉફદી9આ  રીુ઼ગ @ઁ.૩૨,૨૨૨/- (ઋCજગ) 

  

(૫) ;રળઆ �ઽૉળીદફૂ દીળૂઘૉ ૫૨ ષહધૂ ષપૃ ફઽૂ.  

 ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ઇળ્4લ ુષયીઙરીઅ ઇઙીઋ 8ૉુ 9લ ભળઞ મ�ષૉવ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  �ઽૉળીદફૂ 

દીળૂઘૉ ૭૯ ષહધૂ ષપ ૃફઽG.  

  

(૬) ુફઅર9અગફૂ રૃ�દઆ દHફ ઽઅઙીરૂ પ્ળથૉ ૩૩ રી઼ફી ગળીળ ઈપીળૂદ.  

 



ઈળ્�લ ુષયીઙફી ષીઽગઞ=લ દધી બીથૂઞ=લ ળ્ઙ ુફલઅ>થવ7ૂ 7ૉ>ૂલ ગીરઙૂળૂ રીડૉ  દ�ફ ઽઅઙીરૂ 

પ્ળથૉ ૩૩ રી઼ ગળીળ ઈપી�ળદ ઉ઼ર્ વૉષી ઇઅઙૉફૂ  ઽૉ ળીદ 
 

 ઽૉળીદફૂ ઼ીરી=લ સળદ્ 
 

1. ઋબળ ઞથીષૉવ ઞ4લી રીડૉ  ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉવીઅ ઋરૉનષીળૉ  બ્દૉ ઞ@ળૂ બી9દી પળીષૉ ઝૉ  ગૉ  ફઽG દૉફૂ 

ઘી9ૂ ગળષૂ. 

2. ળ઼ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ દી.૫૨/૨૮/૪૨૩૱ (૩૩-૨૨ ગવીગ) ધૂ દી.૨૮/૨૯/૪૨૩૱(૪૫-૭૯ 

ગવીગ) નળ;લીફ www.vmc.gov.in ષૉમ઼ીઉડ બળ કફવીઉફ ઇળL ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. કફવીઉફ 

ઇળL ગળદીઅ બઽૉવી ઞ@ળૂ રીMઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક www.vmc.gov.in ઋબળધૂ ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ. 

3. સો7ુથગ રીઽૂદૂ: નળૉ ગ બ્Nડ રીડૉફૂ સો8ુથગ રીઽૂદૂ O ઼ીરૉવ education qualification 

details રીઅ ફી ઽ્લ દ્ OTHER1 ઇફૉ ગ્;બૃડળ ગ્હ ફૂ રીઽૂદૂ OTHER2 રીઅ યળષૂ. 

4. ઇફીરદઆ ઙૃઞળીદ ઼ળગીળPૂ Qીળી રી)લ ગળૉવ ઽ્લ દૉષી ઇફૃ.�ુદ, ઇફૃ.ઞફ�ુદ, ઼ીરીLગ ઇફૉ 

સો8ુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞ ઇફીરદફ્ વીય રશષીબી9 ળઽૉસૉ ઈ ઇઅઙૉ ઙૃઞળીદ 

ળીઞલફી ઼8ર ઇુપગીળૂPૂ Qીળી ઉSલૃ ગળીલૉવ �ુદ ઇઅઙૉફૃઅ ?રીથબ9 ઞ રી)લ ળઽૉસૉ. 

5. ષલરલીBનીઆ �ઽૉળીદફૂ દીળૂઘૉ ૫૨ ષહધૂ ષપૃ ફઽૂ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ઇળ્4લ ુષયીઙરીઅ 

ઇઙીઋ 8ૉુ9લ ભળઞ મ�ષૉવ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  �ઽૉળીદફૂ દીળૂઘૉ ૭૯ ષહધૂ ષપ ૃફઽG.     

6. ઼ીરીુઞગ ઇફૉ સો8ુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙફી ઋરૉનષીળ્ઑ ઋTદ ષઙરીઅ ઼રીષૉસ ફ ધદ્ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૃઅ 

઼ીરીુઞગ )લીલ ઇફૉ ઇુપગીMળદી ુષયીઙફી દી.૨૯-૨૪-૩૯૯૮ ફી ઢળીષ ધૂ ુફલદ ધલૉવ 

બMળુસW-ગ ફી ફરફૃીરીઅ ફીથીગૂલ ષહ-૪૨૩૮-૩૯ ફૃઅ દી.૩/૬/૪૨૩૮ બઝૂફૃઅ ?રીથબ9 ળઞૃ 

ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

7. ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ઇળL બ9ગરીઅ યળૉવ ુષઙદ્ ઼રY ?MZલી રીડૉ  ઈઘળૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ દૉફી 

બૃળીષીક ગજૉળૂ Qીળી રીઅઙષીરીઅ ઈષૉ [લીળૉ  ઇ઼વરીઅ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉસૉ ઇ)લધી ઇળLબ9ગ ઞૉ દૉ 

દમગગૉ  ળન ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 

8. ઋરૉનષીળૉ  ઇળLરીઅ નસીષૉવ ગૉ ડૉઙળૂરીઅ બીઝશધૂ ગૉ ડૉઙળૂ મનવષીફૂ ળઞૃઈદ Yી\ ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ 

ફઽૂ. 

9. ઋરૉનષીળૉ  ઼ળગીળ રી)લ ઼અNધીરીઅધૂ ઞ4લીફૉ ઇફૃ@બ C C C વૉષવફ્ ગ્;<લૃડળ ગ્હ ઇષSલ બી઼ ગળૉવ 

ઽ્ષ્ Oઉઑ.  



10. ?MZલી નળ;લીફ O ગ્ઉ ઋરૉનષીળ Qીળી ઼ૂપૂ ઇધષી ઈણગદળૂ ળૂદૉ ળીઞગૂલ ગૉ  ઇ)લ ગ્ઉ ળૂદૉ 

યવીરથફી ?લી઼ ગળફીળ ઋરૉનષીળ ઙૉળવીલગ ઢળસૉ. 

11. ઋરૉનષીળૉ  ઇળL બ9ગરીઅ ગ્ઉ બથ ુષઙદ ઘ્ડૂ મદીષૉવ ઽસૉ ઇફૉ દૉ ]લીફરીઅ ઈષસૉ દ્ દૉફૃઅ 

ઇળLબ9ગ/ુફર^અગ ગ્ઉ બથ દમગગૉ  ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

12. ઈ �ઽૉળીદ ઇ)ષલૉફૂ ઈઙશફૂ ?MZલી ઇઅઙૉ વૉુ ઘદ બMળ8ી/રૐુઘગ ઉ)ડળ`લ ૃ મીમદૉ ષણ્નળી 

રઽીફઙળબીુવગી ફી ઼8ર ઇુપગીળૂPૂ Qીળી ુફથલ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

13. ?રીથબ9્ફૂ ?[લ8 જગી઼થૂ/વૉુ ઘદ/રોુ ઘગ ગ઼્ડૂ રીડૉ  મ્વીષષીરીઅ ઈષદી ઋરૉનષીળ્ફૉ 

ગ્ઉબથ �દફૃઅ રૃ઼ ીભળૂ યaધૃ રશષી બી9 ધસૉ ફઽG. 

14. ઈ �ઽૉળીદ ગ્ઉ બથ ગીળથ઼ળ ળન ગળષીફૂ ગૉ  દૉરીઅ ભૉ ળભીળ ગળષીફૂ ઈષSલગદી ઋયૂ ધસૉ દ્ દૉર 

ગળષીફ્ ઼અબૄથ ઽc/ઇુપગીળ ;લૃુ ફુ઼બવ ગુરdળPૂ,ષણ્નળી ફૉ ળઽૉસૉ. 

15. ઋરૉનષીળફૉ કફવીઉફ ઇળL ગલી મીન �ઽૉળીદ અ઼મઅપૂ ઇ)લ ગ્ઉ ઼જૃફી રીડૉ  www.vmc.gov.in 

ષૉમ઼ીઉડ ઼દદ Oદી ળઽૉષી ઇફૃળ્પ ઝૉ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
દી. ૪૱-૨૮-૪૨૩૱.        ણૉ .Cલૃુફ.ગુરDળ 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 
  


