ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી
઼ૂપૂ યળદૂ રીડૉ ફૂ ઽૉ ળીદ
(ઽૉ ળીદ રીઅગઆ ૯૨૫/૪૨૩૱-૩૯)
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સો.ુથગ વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષઆ
1. રી લ લૃુફષુ઼ડૂફી ફીદગ, ૩૨ ષહફ્ કણૂડ ફ્ ઇફૃયષ, ઋબળીઅદ ગ્લૃડળરીઅ ડૉ વૂ
઼્ભડષૉળફ્ ગ઼્ ગળૉ વ્ ઽ્ષ્ $ઉઑ. ઉ ડળ ઼ૂ.ઑ. ધલૉવીફૉ બ઼અનઙૂરીઅ ઇ+દી ઈબષીરીઅ
ઈષસૉ.

2.

બઙીળ પ્ળથઆ
1. બીઅજ ષહ રીડૉ /.૫૱,૨૯૨/- રીુ઼ગ 4ભગ઼ ષૉદફ
(ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, ઼ી.ષ.ુષ.ઢળીષ ઇઅગઆ૬૬/૩૮-૩૯/દી.૨૩/૨૪/૪૨૩૯. રૃઞમ
રશષીબી> ળઽૉ સૉ.)
2. ઼ળગીળ?ૂફી ફીથીઅ ુષયીઙફી ઢળીષ Aરીઅગઆઘળજ/૪૨૨૪/૭૯ટ-૩, દી.૩૮-૨૪-૨૮ ઇ ષલૉ
રીુ઼ગ 4ભગ઼ ષૉદફધૂ બીઅજ ષહ ઼ૃપૂ ઇઞરીલસૂ ુફરFઅગફૉ બી> ધસૉ. Gલીળમીન ગીરઙૂળૂ
઼અદ્હગીળગ ળૂદૉ બૄથ ગલIધૂ ુફલદ બઙીળ પ્ળથ ઼ીદરી બઙીળબઅજ રૃઞમ વૉષવ-૱ ( બૉ રૉડKૂગ઼
/.૬૬,૯૨૨-/.૩,૬૪,૬૨૨) ુફલર્ફૃ઼ીળ ઼રીષષી ઇઅઙૉ ુષજીળથી ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

3.

1રળઆ
ઋરૉનષીળફૂ Mરળ ૬૨ ષહધૂ ષપૃ ફ ઽ્ષૂ $ઉઑ.

ફ2પઆ ઋબળ્ગદ ઞ'લી રીડૉ ઇઙીઋ ઈબૉવ ઽૉ ળીદ બૂ.ઈળ.ક. ફઅ.૩૫૮/૩૮-૩૯ ઈધૂ ળન ગળષીરીઅ
ઈષૉ ઝૉ .

ઽૉ ળીદફૂ ઼ીરી:લ ;ઙષીઉકઆ
1.

ઋબળ ઞથીષૉવ ઞNલી રીડૉ ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉ વીઅ ઋરૉનષીળૉ બ્દૉ ઞ/ળૂ બી>દી પળીષૉ ઝૉ ગૉ ફઽP દૉફૂ
ઘી>ૂ ગળષૂ.

2.

ળ઼ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ દી.૩૩-૩૪-૪૨૩૱ (૩૩-૨૨ ગવીગ) ધૂ દી.૪૨-૩૪-૪૨૩૱
(૪૫-૭૯ ગવીગ) નળલીફ www.vmc.gov.in ષૉમ઼ીઉડ બળ કફવીઉફ ઇળQ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
કફવીઉફ ઇળQ ગળદીઅ બઽૉ વી યળદૂફૉ વઙદૂ રી4ઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક www.vmc.gov.in
ઋબળધૂ ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉ સૉ.

3.

ષલરલી=નીઆ ઇળQ ષૂગીળષીફૂ ઝૉ Rૂ દીળૂઘફૉ Sલીફૉ વઉફૉ Mરળ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.

4.

ષલરલી=નીરીઅ ઝૃ ડઝીડઆ
ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી ફી ગરજીળૂફૉ ઋબવૂ ષલ રલીનીરીઅ Mરળફ્ મીપ ળઽૉ સૉ ફઽૂ. દૉકઑ બથ
કફવીઉફ ઇળQ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.

5.

ર4ઽવી ઋરૉનષીળફૉ Tષદરીફ ુફલર્ફૃ઼ીળ ષલરલીનીરીઅ ઝૃ ડઝીડ રશષીબી> ળઽૉ સૉ.

6.

ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફી ઼ળગીળૂ/ઇપ-઼ળગીળૂ/઼ળગીળ ઽદગફી ગ્બUળૉ સફ/ગઅબફૂકરીઅ ઼ૉષી મVષદીઅ
ઇુપગીળૂ/ગરજીળૂકઑ બથ કફવીઉફ ઇળQ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. દૉરઞ Tરીથબ>્ફૂ TGલW
જગી઼થૂ ષઘદૉ ઋરૉનષીળૉ ઼Wર ઇુપગીળૂફૃઅ ફી-ષીઅપી Tરીથબ> ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.

7.

ઋરૉનષીળૉ ુફલદ ઇળQ બ>ગરીઅ યળૉ વ ુષઙદ્ ઼ર+ યળદૂ T4Aલી રીડૉ ઈઘળૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ
દૉફી બૃળીષીક ગજૉળૂ Xીળી રીઅઙષીરીઅ ઈષૉ Gલીળૉ ઇ઼વરીઅ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉ સૉ ઇ લધી ઇળQબ>ગ ઞૉ
દૉ દમગગૉ ળન ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.

8.

ઋરૉનષીળૉ ઇળQરીઅ નસીષૉવ ગૉ ડૉઙળૂરીઅ બીઝશધૂ ગૉ ડૉઙળૂ મનવષીફૂ ળઞૃ ઈદ +ીY ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ
ફઽૂ.

9.

ઋરૉનષીળૉ ઼ળગીળ રી લ ઼અધીરીઅધૂ ઞNલીફૉ ઇફૃ/બ CCC+/CCC વૉષવફ્ ગ્લૃડળ ગ્હ ઇષZલ બી઼
ગળૉ વ ઽ્ષ્ $ઉઑ ઇધષી ુફરFઅગ ધલી દીળૂઘધૂ ૨૮ રી઼ ઼ૃપૂરીઅ ઼નળ ગ્હ બી઼ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ.

10.

ઇળ> ભૂ @ષૂગીળષી/ઞરી ગળીષષી ઇઅઙૉઆ
ઑ.

ઋરૉનષીળ્ઑ ઇળQ ભૂ બૉડૉ /.૪૨૨/- કફવીઉફ ઞ યળષીફી ળઽૉ સૉ.

મૂ. ઋરૉનષીળ ઞલીળૉ VMC ષૉમ઼ીઉડ બળ બ્દીફૂ ઇળQ ઼મરૂડ ગલી મીન, દૉકફૉ ઇળQ ભૂ
કફવીઉફ યળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ભૂ ફૂ ળગર ભગદ કફવીઉફ ઞ Aૉ ણૂડ/ણૉ ુમડ/ફૉડ મ[ુગઙ Xીળી
યળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ભૂ યલી ઇઅઙૉફી જવથફૂ ફગવ રૉશષૂ ઋરૉનષીળૉ ઼ીજષૂ ળીઘષીફૂ ળઽૉ સ,ૉ ઇફૉ

Tરીથબ>્ફૂ TGલW જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ ઼રલૉ ગ્વવૉડળ ઼ીધૉ ઇજૄગ વીષષીફૂ
ળઽૉ સૉ.
઼ૂ. $ ઋરૉનષીળ ભૂ યલીફૂ ફગવ દધી ઑવૂગૉ સફ ભ્ર ઼ીધૉ ફઽૂ વીષૉ દ્ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૉ
Tરીથબ>્ફૂ TGલW જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ રીઅ Tષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ.
ણૂ.

ઇ લ ગ્ઉ ળૂદૉ ભૂ ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ.

ઉ.

કફવીઉફ ભૂ યળષીફૂ ઝૉ Aૂ દીળૂઘ ૪૨-૩૪-૪૨૩૱ ળઽૉ સૉ.

ઑભ. દરૉ વીલગીદ પળીષ્ ઝ્ ગૉ ગૉ ર ? દૉફૂ ઘીદળૂ ગલી મીન ઞ ઇળQ ભ્ર દધી ભૂ યળષૂ. વીલગીદ
ફ પળીષદી ઽ્ષી ઝદીઅ ભૂ યળૉ વ ઽ્ઉ દૉષૂ ઇળQ ળન ઙથીસૉ. ઇળQ ભૂ યલી મીન ગ્ઉ બથ
઼અ$ઙ્રીઅ બળદ રશષીબી> ફધૂ.
11. યળદૂ T4Aલી નળલીફ $ ગ્ઉ ઋરૉનષીળ Xીળી ઼ૂપૂ ઇધષી ઈણગદળૂ ળૂદૉ ળીઞગૂલ ગૉ ઇ લ ગ્ઉ ળૂદૉ
યવીરથફી Tલી઼ ગળફીળ ઋરૉનષીળ ઙૉળવીલગ ઢળસૉ.
12. ઋરૉનષીળૉ ઇળQ બ>ગરીઅ ગ્ઉ બથ ુષઙદ ઘ્ડૂ મદીષૉવ ઽસૉ ઇફૉ દૉ Sલીફરીઅ ઈષસૉ દ્ દૉફૃઅ
ઇળQબ>ગ/ુફરFઅગ ગ્ઉ બથ દમગગૉ ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
13. ઈ Vઽૉ ળીદ ઇ ષલૉફૂ યળદૂ ઇઅઙૉ વૉુઘદ બ4ળWી/રૐુઘગ ઉ ડળ^લૃ મીમદૉ ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી
ફી ઼Wર ઇુપગીળૂ?ૂ Xીળી ુફથલ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
14. Tરીથબ>્ફૂ TGલW જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ રીડૉ મ્વીષષીરીઅ ઈષદી ઋરૉનષીળ્ફૉ
ગ્ઉબથ Vદફૃઅ રૃ઼ીભળૂ ય_ધૃ રશષીફૉ બી> ધસૉ ફઽP.
15. ઈ Vઽૉ ળીદ ગ્ઉ બથ ગીળથ઼ળ ળન ગળષીફૂ ગૉ દૉરીઅ ભૉ ળભીળ ગળષીફૂ ઈષZલગદી ઋયૂ ધસૉ દ્ દૉર
ગળષીફ્ ઼અબૄથ ઽગ/ઇુપગીળ લૃુફુ઼બવ ગુર`ળ?ૂ, ષણ્નળી ફૉ ળઽૉ સૉ.
16. ઋરૉનષીળફૉ કફવીઉફ ઇળQ ગલી મીન Vઽૉ ળીદ ઼અમઅપૂ ઇ લ ગ્ઉ ઼ૃજફી રીડૉ www.vmc.gov.in
ષૉમ઼ીઉડ ઼દદ $દી ળઽૉ ષી ઇફૃળ્પ ઝૉ .

દી.૨૯-૩૪-૪૨૩૱.

ણૉ .Cલૃુફ.ગુરDળ
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી.

