
 

 
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, ષણ્નળી. 

 

઼ૂપૂ યળદૂ રીડૉફૂ �ઽૉ ળીદ 

(�ઽૉળીદ �રીઅગઆ ૱૯૱/૪૨૩૯-૩૱) 
 

�ર ઞ'લીફૃઅ ફીર ઞ'લીફૂ ઼અ*લી ગૉ ડૉઙળૂ 

૩ ઼મ કભૂ઼ળ (ભીલળ) ૨૯ 

ઇ.ઞ.�-૨૩  

઼ી.સો.બ.ષ.-૨૪  

઼ીરી�લ - ૨૮    
 

1. સો-ુથગ વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષઆ 

ઙષર��ડ રી�લ ઼અ ધીરીઅધૂ ઼મ કભૂ઼ળ ગ્હ% ઇધષી દૉફૂ ઼રગ) ગ્હ% બી઼.  

2. બઙીળ પ્ળથઆ 

1. બીઅજ ષહ% રીડૉ  +.૫૩,૫૬૨/- રીુ઼ગ 0ભગ઼ ષૉદફ. 

2. ઼ળગીળ1ૂફી ફીથીઅ ુષયીઙફી ઢળીષ 5રીઅગઆઘળજ/૪૨૨૪/૭૯ ટ-૩, દી.૩૮-૨૪-૨૮ ઇ�ષલૉ 

રીુ઼ગ 0ભગ઼ ષૉદફધૂ બીઅજ ષહ% ઼ૃપૂ ઇઞરીલસૂ ુફર=અગફૉ બી> ધસૉ. ?લીળમીન ગીરઙૂળૂ 

઼અદ્હગીળગ ળૂદૉ બૄથ% ગલ�ધૂ ુફલદ બઙીળ પ્ળથ +.૯૫૨૨/- ધૂ +.૫૬૱૨૨/-                 

(Cૉણ બૉ-૬૪૨૨) ઼ીદરીઅ બઙીળબઅજ રૃઞમ બૉ રૉડE ૂગ઼ +.૫૭૬૨૨ ધૂ +.૩૩૪૬૨૨/- )   ધૂ 

ુફલરીફૃ઼ીળ ઼રીષષી ઇઅઙૉ ુષજીળથી ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

3. 0રળઆ  

ઋરૉનષીળફૂ Hરળ ૫૨ ષહ%ધૂ ષપ ૃફ ઽ્ષૂ Jઉઑ. 

 



�ઽૉ ળીદફૂ ઼ીરી1લ 2ઙષીઉકઆ 

 

1. ઋબળ ઞથીષૉવ ઞNલી રીડૉ  ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉવીઅ ઋરૉનષીળૉ  બ્દૉ ઞ+ળૂ બી>દી પળીષૉ ઝૉ  ગૉ  ફઽP દૉફૂ 

ઘી>ૂ ગળષૂ. 

2. ળ઼ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ દી.૩૪-૨૪-૪૨૩૱ (૩૩-૨૨ ગવીગ) ધૂ દી. ૪૩-૨૪-૪૨૩૱          

(૪૫-૭૯ ગવીગ) નળQલીફ www.vmc.gov.in ષૉમ઼ીઉડ બળ કફવીઉફ ઇળR ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

કફવીઉફ ઇળR ગળદીઅ બઽૉવી યળદૂફૉ વઙદૂ રી0ઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક www.vmc.gov.in 

ઋબળધૂ ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ. 

3. બઙીળ પ્ળથઆ ઼ળગીળ1ૂફી ફીથીઅ ુષયીઙફી ઢળીષ 5રીઅગઆઘળજ/૪૨૨૪/૭૯ટ-૩,              

દી.૩૮-૨૪-૨૮ ઇ�ષલૉ રીુ઼ગ 0ભગ઼ ષૉદફધૂ બીઅજ ષહ% ઼ૃપૂ ઇઞરીલસૂ ુફર=અગફૉ બી> ધસૉ. 

?લીળમીન ગીરઙૂળૂ ઼અદ્હગીળગ ળૂદૉ બૄથ% ગલ�ધૂ ુફલદ બઙીળ પ્ળથધૂ ુફલર્ફૃ઼ ીળ ઼રીષષી ઇઅઙૉ 

ુષજીળથી ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

4. ઇફીરદઆ ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ1ૂ Sીળી રી�લ ગળૉવ ઽ્લ દૉષી ઇફૃ.ઞફ�ુદ, ઼ીરીRગ ઇફૉ સો)ુથગ ળૂદૉ 

બઝીદ ષઙ%ફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞ ઇફીરદફ્ વીય રશષીબી> ળઽૉસૉ ઈ ઇઅઙૉ ઙૃઞળીદ ળીઞલફી ઼)ર 

ઇુપગીળૂ1ૂ Sીળી ઉUલૃ ગળીલૉવ �ુદ ઇઅઙૉફૃઅ Vરીથબ> ઞ રી�લ ળઽૉસૉ. 

5. ષલરલી5નીઆ ઇળR  ષૂગીળષીફૂ ઝૉWૂ દીળૂઘફૉ Xલીફૉ વઉફૉ Hરળ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 

6. ષલરલી5નીરીઅ ઝૃડઝીડઆ  

ઑ. ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ1ૂ Sીળી રી�લ ગળૉવ ઽ્લ દૉષી ઇફૃ.ઞફ�ુદ, ઼ીરીRગ ઇફૉ સો)ુથગ ળૂદૉ 

બઝીદ ઋરૉનષીળ્ફી ુગ ઼ીરીઅ ઋબવૂ ષલરલી%નીરીઅ ુફલર્ફૃ઼ીળ ૨૭ (બીઅજ) ષહ%ફૂ ઝૃડઝીડ 

ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. ઇફીરદ ષઙYફી ઋરૉનષીળ્ J મૂફ ઇફીરદ ઞNલી રીડૉ  ઇળR ગળસૉ દ્ 

ઈષી ઋરૉનષીળ્ફૉ ષલરલી%નીરીઅ ઝૃડઝીડ રશષીબી> ળઽૉસૉ ફઽૂ. 

મૂ. ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ગર%જીળૂફૉ ઋબવૂ ષલ રલી%નીરીઅ Hરળફ્ મીપ ળઽૉસૉ ફઽૂ. દૉકઑ 

બથ કફવીઉફ ઇળR ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

7. ઼ીરીRગ ઇફૉ સો)ુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙ%ફી ઋરૉનષીળ્ઑ ઋZદ ષઙ%રીઅ ઼રીષૉસ ફ ધદ્ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૃઅ 

઼ીરીRગ �લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી દી.૨૯-૨૪-૩૯૯૮ ફી ઢળીષધૂ ુફલદ ધલૉવ    

બ0ળુસ[-ગ ફી ફરૃફીરીઅ ફીથીઅગૂલ ષહ%-૪૨૩૮-૪૨૩૯ ફૃઅ દી.૨૩-૨૬-૪૨૩૯ બઝૂફૃઅ Vરીથબ> 

ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 



8. ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફી ઼ળગીળૂ/ઇપ%-઼ળગીળૂ/઼ળગીળ ઽ દગફી ગ્બYળૉસફ/ગઅબફૂકરીઅ ઼ૉષી મ�ષદીઅ 

ઇુપગીળૂ/ગર%જીળૂકઑ બથ કફવીઉફ ઇળR ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. દૉરઞ Vરીથબ>્ફૂ V?લ) 

જગી઼થૂ ષઘદૉ ઋરૉનષીળૉ  ઼)ર ઇુપગીળૂફૃઅ ફી-ષીઅપી Vરીથબ> ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

9. ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ઇળR બ>ગરીઅ યળૉવ ુષઙદ્ ઼રC યળદૂ V05લી રીડૉ  ઈઘળૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ 

દૉફી બૃળીષીક ગજૉળૂ Sીળી  રીઅઙષીરીઅ ઈષૉ ?લીળૉ  ઇ઼વરીઅ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉસૉ ઇ�લધી ઇળRબ>ગ ઞૉ 

દૉ દમગગૉ  ળન ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 

10. ઋરૉનષીળૉ  ઇળRરીઅ નસી%ષૉવ ગૉ ડૉઙળૂરીઅ બીઝશધૂ ગૉ ડૉઙળૂ મનવષીફૂ ળઞૃઈદ Cી\ ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ 

ફઽૂ. 

11. ઋરૉનષીળૉ  ઼ળગીળ રી�લ ઼અ ધીરીઅધૂ ઞNલીફૉ ઇફૃ+બ CCC વૉષવફ્ ગ્Q]લૃડળ ગ્હ% ઇષUલ બી઼ ગળૉવ 

ઽ્ષ્ Jઉઑ ઇધષી ુફર=અગ ધલી દીળૂઘધૂ ૨૮ રી઼ ઼ૃપૂરીઅ ઼નળ ગ્હ% બી઼ ગળષીફ્ ળઽૉસૉ. 

12.  ઇળ7 ભૂ 9ષૂગીળષી/ઞરી ગળીષષી ઇઅઙૉઆ 

ઑ. ઞફળવ ગૉડૉઙળૂફી ઋરૉનષીળૉ  ફRગફૂ ગ્ઉબથ મ^ગ કભ મળ્ણીફૂ સીઘીરીઅ ઇળR ભૂ બૉડૉ  

+.૪૨૨/- + મૉ�ગ જીઞ_઼ યળષીફી ળઽૉસૉ. 

મૂ. ઇ.ઞ.�. ઇફૉ ઼ી.સો.બ.ષ. ગ)ીફી ઋરૉનષીળ્ઑ ફRગફૂ ગ્ઉબથ મ̂ગ કભ મળ્ણીફૂ સીઘીરીઅ 

ઇળR ભૂ બૉડૉ  +.૩૨૨/- + મૉ�ગ જીઞ_઼ યળષીફી ળઽૉસૉ. 

઼ૂ. ઋરૉનષીળ ઞલીળૉ  VMC ષૉમ઼ીઉડ બળ બ્દીફૂ ઇળR ઼મરૂડ ગળૉ  ?લીળૉ  દૉકફૉ ઇળR ભૂ યળષી 

રીડૉ  કફવીઉફ ઋબવ`પ જવથફૂ ૫ ફગવ્ફૂ ઑગ બીફી ઋબળ ુV�ડ ઼જૃફી રશસૉ. 

ઋરૉનષીળ્ઑ ઈ બીફીફૂ ુV�ડ રૉશષૂ વઉ જવથ ઼ીધૉ ગ્ઉ બથ મ̂ગ કભ મળ્ણી ફૂ સીઘીરીઅ 

ભૂફૂ ળગર ળ્ગણૉધૂ યળષીફૂ ળઽૉસૉ. જવથફૂ ઑગ ફગવ મ^ગ ળીઘૂ વૉસૉ ઇફૉ મૉ ફગવ ઋરૉનષીળફૉ 

બળદ ઈબસૉ. ઈ ફગવ ઋરૉનષીળૉ  ઼ીજષૂ ળીઘષીફૂ ળઽૉસૉ ઇફૉ Vરીથબ>્ફૂ V?લ) 

જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ ઼રલૉ ગ્વવૉડળ ઼ીધૉ ઇજૄગ વીષષીફૂ ળઽૉસૉ. 

ણૂ. J ઋરૉનષીળ ભૂ યલી%ફૂ ફગવ ઼ીધૉ ફઽૂ વીષૉ દ્ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૉ Vરીથબ>્ફૂ V?લ) 

જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ રીઅ Vષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. 

ઉ. ઇ�લ ગ્ઉ ળૂદૉ ભૂ  ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. 

ઑભ. મ;ગ કભ મળ્ણી ફૂ સીઘી રીઅ ઇળ7  ભૂ યળષીફૂ ઝૉ=ૂ દીળૂઘ.૪૫-૨૪-૪૨૩૱ ળઽૉસૉ. 

(ફીથીઅગૂલ  ગીરગીઞ ફી ઼રલ નળ?લીફ ) 

R. ઇળR ભૂ યલી% મીન ગ્ઉ બથ ઼અJઙ્રીઅ બળદ રશષીબી> ફધૂ. 



13. યળદૂ V05લી નળQલીફ J ગ્ઉ ઋરૉનષીળ Sીળી ઼ૂપૂ ઇધષી ઈણગદળૂ ળૂદૉ ળીઞગૂલ ગૉ  ઇ�લ ગ્ઉ ળૂદૉ 

યવીરથફી Vલી઼ ગળફીળ ઋરૉનષીળ ઙૉળવીલગ ઢળસૉ. 

14. ઋરૉનષીળૉ  ઇળR બ>ગરીઅ ગ્ઉ બથ ુષઙદ ઘ્ડૂ મદીષૉવ ઽસૉ ઇફૉ દૉ Xલીફરીઅ ઈષસૉ દ્ દૉફૃઅ 

ઇળRબ>ગ/ુફર=અગ ગ્ઉ બથ દમગગૉ  ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

15. ઈ �ઽૉળીદ ઇ�ષલૉફૂ યળદૂ ઇઅઙૉ વૉુઘદ બ0ળ)ી/રૐુઘગ ઉ�ડળbલ ૃ મીમદૉ ષણ્નળી 

રઽીફઙળબીુવગીફી ઼)ર ઇુપગીળૂ1ૂ Sીળી ુફથ%લ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

16. Vરીથબ>્ફૂ V?લ) જગી઼થૂ/વૉુ ઘદ/રોુ ઘગ ગ઼્ડૂ રીડૉ  મ્વીષષીરીઅ ઈષદી ઋરૉનષીળ્ફૉ 

ગ્ઉબથ �દફૃઅ રૃ઼ ીભળૂ યcધૃ રશષીફૉ બી> ધસૉ ફઽP. 

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

ગળષીફ્ ઼અબૄથ% ઽગ/ઇુપગીળ Qલૃુફુ઼બવ ગુરdળ1ૂ, ષણ્નળી ફૉ ળઽૉસૉ. 

18. ઋરૉનષીળફૉ કફવીઉફ ઇળR ગલી% મીન �ઽૉળીદ ઼અમઅપૂ ઇ�લ ગ્ઉ ઼ૃજફી રીડૉ  www.vmc.gov.in 

ષૉમ઼ીઉડ ઼દદ Jદી ળઽૉષી ઇફૃળ્પ ઝૉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

દી.  ૨૱- ૨૪ -૪૨૩૱.       ?લૃુફ.ગુર@ળ 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 
  

 

 


