
 

 
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 

 

઼ૂપૂ યળદૂ રીડૉફૂ �ઽૉ ળીદ 

(�ઽૉળીદ �રીઅગઆ૭૯૬/૪૨૩૯-૪૨) 
 

�ર ઞ&લીફૃઅ ફીર ઞ&લીફૂ ઼અ)લી ગૉ ડૉઙળૂ 

૩ ત્ળ બીડ	 ઉ�઼બૉ�ડળ ૨૩ ઼ીરી�લ 
 

1. સો,ુથગ વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષઆ 

1. ઋરૉનષીળ યીળદફ્ ફીઙ�ળગ ઽ્ષ્ �ઉઑ. ઑજ.ઑ઼.઼ૂ. (પ્ળથ-૩૪) બી઼ ઽ્ષ્ �ઉઑ. 

઼ૂગલૃળૂડૂફૂ ભળ�ફૃઅ *ીફ ઽ્ષૃઅ ઞ,ળૂ ઝૉ. ઙૃઞળીદૂ યીહીફૃઅ *ીફ ઽ્ષૃઅ �ઉઑ. 

2. /જીઉ  - ૭’- ૯” (૩૯૨ ઼ૉ.રૂ.)  

ઝીદૂ - ૫૫’’ ધૂ ૫૭’’ (૱૬ ધૂ ૱૯ ઼ૉ.રૂ.) 

ષઞફ - ઈસળૉ  ૭૭ ુગવ્ ગૉ  દૉધૂ ષપ ૃ

2. ઇફૃયષઆ   

બ્વૂ઼ ુષયીઙફૂ ;ૉ<ૂલ ગીરઙૂળૂફ્ ૨૭ ષહ=ફ્ ઇફયૃષ ઇધષી વ?ગળૂ નશ્ફી રીA ઼ોુફગ, ઞૉક 

રૉણૂગવ  ગૉડૉઙળૂ-ભૂડ પળીષદી ઽ્ષી ઞ,ળૂ ઝૉ . 

3. સીળૂ/ળગ દઅનળૃ0દૂઆ 

ઋરૉનષીળફૂ સીળૂ�ળગ દઅનૃળEદૂ ગ્ઉબથ Fદફૂ ઘ્ણઘીઅબથ ષઙળફૂ ઽ્ષૂ ઞ,ળૂ ઝૉ . રઽૉફદ ધૂ ગીર ગળૂ 

સગૉ  દૉષી મૃુIસીશૂ ઇફૉ ઼ીરી�લ *ીફ ઼ી,અ પળીષદીઅ ઽ્ષી �ઉઑ. 

4. બઙીળ પ્ળથઆ 

1. બીઅજ ષહ= રીડૉ  ,.૩૯,૯૭૨/- રીુ઼ગ �ભગ઼ ષૉદફ 

(ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, ઼ી.ષ.ુષ.ઢળીષ ઇઅગઆ૭૯૯/૩૭-૩૮/દી.૨૪/૨૫/૪૨૩૮. રૃઞમ 

રશષીબી< ળઽૉસૉ.)  

2. ઼ળગીળNૂફી ફીથીઅ ુષયીઙફી ઢળીષ Oરીઅગઆઘળજ/૪૨૨૪/૭૯ ટ-૩, દી.૩૮-૨૪-૨૮ ઇ�ષલૉ 

રીુ઼ગ �ભગ઼ ષૉદફધૂ બીઅજ ષહ= ઼ૃપૂ ઇઞરીલસૂ ુફરQઅગફૉ બી< ધસૉ. Rલીળમીન ગીરઙૂળૂ 

઼અદ્હગીળગ ળૂદૉ બૄથ= ગલTધૂ ુફલદ બઙીળ પ્ળથ ઼ીદરી બઙીળબઅજ રૃઞમ વૉષવ-૬ (બૉ રૉડU ૂગ઼ 

,.૪૭,૭૨૨-,.૱૩,૩૨૨) ધૂ ુફલરીફૃ઼ીળ ઼રીષષી ઇઅઙૉ ુષજીળથી ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

5. 1રળઆ 

ઋરૉનષીળફૂ /રળ ૬૭ ષહ=ધૂ ષપ ૃફ ઽ્ષૂ �ઉઑ. 

 

ફ2પઆ ઋગદ ઞ&લી રીડૉ  ઇઙીઋ �ઽૉ ળીદધૂ રઅઙીષૉવ ઇળ5બ6ગ્ દધી યળદૂ 7/�લી ળન ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 



 

�ઽૉ ળીદફૂ ઼ીરી;લ <ઙષીઉકઆ 

 

1. ઋબળ ઞથીષૉવ ઞVલી રીડૉ  ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉવીઅ ઋરૉનષીળૉ  બ્દૉ ઞ,ળૂ બી<દી પળીષૉ ઝૉ  ગૉ  ફઽW દૉફૂ 

ઘી<ૂ ગળષૂ. 

2. ળ઼ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ (૩૩-૨૨ ગવીગ) ધૂ દી.૩૨-૩૪-૪૨૩૯             

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

કફવીઉફ ઇળA ગળદીઅ બઽૉવી યળદૂફૉ વઙદૂ રી�ઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક www.vmc.gov.in 

ઋબળધૂ ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ. 

3. 1રળ, વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષ કફવીઉફ ઇળ5 0ષૂગીળષીફૂ ઝૉ?ૂ દીળૂઘફી ળ્ઞફૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 

4. રીગ=સૂડ, ણૂYૂ ઼ડ	ભૂગૉ ડરીઅ Yૉણ નસી=ષૉવ ઽ્લ દ્ દૉફૃઅ ઼રગ; ડગીરીઅ રી�લ લૃુફષ઼	ડૂફૃઅ ��ષટ=ફ ગ્Zગ 

ણ્�લરૃૉ�ડ ષૉળૂભૂગૉસફ ષઘદૉ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

5. Fઽૉળીદરીઅ રીઅVલી રૃઞમફ્ ઇફયૃષ ઋરૉનષીળૉ  સો;ુથગ વીલગીદ/�ણYૂ રૉશ[લી મીનફ્ ઞ રી�લ 

ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. દૉ બઽૉવીઅફ્ ઇફયૃષ ગ્ઉ બથ ઼અ�ઙ્રીઅ રી�લ ઙથીસૉ ફ�ઽ. ઇફૃયષફી બૃળીષી દળૂગૉ  

રી< કભળ વૉડળ / ઇબ્ઉ�ડરૉ�ડ વૉડળ ઇરી�લ ઙથીસૉ. બળઅ દૃ � દૉફૂ ઼ીધૉ ષઘદ્ષઘદ અ઼Eધી \ીળી 

ઇબીલૉવ ઉFભી ગૉ  ]ર્સફફી ઽૃગર બઙીળ અ઼મઅુ પદ બૃળીષી ગૉ  ઇ�લ ઈપીળયદૄ ઙથૂ સગીલ દૉષી બૃળીષી 

ળઞૄ ગલTધૂ દૉફૂ બૄળદૂ જગી઼થૂ ગલી=મીન લ્Vલ ઞથીલૉધૂ ઈષ્ ઇફયૃષ રી�લ ઙથષી ઇઅઙૉ ઼;ર 

ઇુપગીળૂNૂ ફ્ ુફથ=લ ઈઘળૂ ળઽૉસૉ. 

6. ઋરૉનષીળૉ  કફવીઉફ ઇળA ભ્ર=રીઅ લ્Vલ Eધીફૉ બ્દીફ્ ર્મીઉવ ફઅમળ વઘષ્ ઇુફષીલ= ઝૉ. ઞ ૉ ઋબળ 

યુષ^લરીઅ યળદૂ ઇઅઙૉ ઼અનૉસ ઈબૂ સગીલ. લ્Vલ ર્મીઉવ ફઅમળ વઘૉવ ફ ઽ્લ/મઅપ ઽ્લ ગૉ  ઇ�લ 

ગીળથ઼્ળ ઋરૉનષીળફૉ અ઼નૉસ ફ બઽ_જૉ દૉ ઇઅઙૉ ષણ્નળી Xલૃુ ફ. ગ્બ`ળૉસફફૂ ગ્ઉ ઞષીમનીળૂ ળઽૉસૉ ફ�ઽ. 

7. ષલરલીAનીરીઅ ઝૃડઝીડઆ 

(ઇ) દરીર ગૉડૉઙળૂફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ઋબવૂ ષલરલી=નીરીઅ ુફલર્ફૃ઼ીળ રશષીબી< ઝૃડઝીડ ઼ીધૉફૂ 

/રળ ગ્ઉબથ અ઼�ઙ્રીઅ ુફલદ દીળૂઘૉ ૬૭ ષહ=ધૂ ષપષૂ �ઉઑ ફઽૂ. 

(મ) ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ગર=જીળૂફૉ ઋબવૂ ષલ રલી=નીરીઅ /રળફ્ મીપ ળઽૉસૉ ફઽૂ.  

દૉકઑ બથ કફવીઉફ ઇળA ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

 



8. ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફી ઼ળગીળૂ/ઇપ=-઼ળગીળૂ/઼ળગીળ ઽEદગફી ગ્બ`ળૉસફ/ગઅબફૂકરીઅ ઼ૉષી મFષદીઅ 

ઇુપગીળૂ/ગર=જીળૂકઑ બથ કફવીઉફ ઇળA ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. દૉરઞ ]રીથબ<્ફૂ ]Rલ; 

જગી઼થૂ ષઘદૉ ઋરૉનષીળૉ  ઼;ર ઇુપગીળૂફૃઅ ફી-ષીઅપી ]રીથબ< ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

9. ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ઇળA બ<ગરીઅ યળૉવ ુષઙદ્ ઼રY યળદૂ ]�Oલી રીડૉ  ઈઘળૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ 

દૉફી બૃળીષીક ગજૉળૂ \ીળી  રીઅઙષીરીઅ ઈષૉ Rલીળૉ  ઇ઼વરીઅ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉસૉ ઇ�લધી ઇળAબ<ગ ઞૉ 

દૉ દમગગૉ  ળન ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 

10. ઋરૉનષીળૉ  ઼ળગીળ રી�લ ઼અEધીરીઅધૂ ઞVલીફૉ ઇફૃ,બ CCC વૉષવફ્ ગ્Xaલૃડળ ગ્હ= ઇષ?લ બી઼ ગળૉવ 

ઽ્ષ્ �ઉઑ ઇધષી ુફરQઅગ ધલી દીળૂઘધૂ ૨૮ રી઼ ઼ૃપૂરીઅ ઼નળ ગ્હ= બી઼ ગળષીફ્ ળઽૉસૉ. 

11.  ઇળ5 ભૂ 0ષૂગીળષી/ઞરી ગળીષષી ઇઅઙૉઆ 

ઑ. ઋરૉનષીળ્ઑ ઇળA ભૂ બૉડૉ  ,.૪૨૨/- કફવીઉફ ઞ યળષીફી ળઽૉસૉ. 

મૂ.  ઋરૉનષીળ ઞલીળૉ  VMC ષૉમ઼ીઉડ બળ બ્દીફૂ ઇળA ઼મરૂડ ગલી= મીન, દૉકફૉ ઇળA ભૂ 

કફવીઉફ યળષીફૂ ળઽૉસૉ.  ભૂ ફૂ ળગર ભગદ કફવીઉફ ઞ  Oૉણૂડ/ણૉ ુમડ/ફૉડ મbુગઙ \ીળી 

યળષીફૂ ળઽૉસૉ.  ભૂ યલી= ઇઅઙૉફી જવથફૂ ફગવ રૉશષૂ ઋરૉનષીળૉ  ઼ીજષૂ ળીઘષીફૂ ળઽૉસૉ, ઇફૉ 

]રીથબ<્ફૂ ]Rલ; જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ ઼રલૉ ગ્વવૉડળ ઼ીધૉ ઇજગૄ વીષષીફૂ 

ળઽૉસૉ. ભૂ યળૉવ ઇળA ઞ ળુઞEડણ=  ધસૉ. ભૂ  યલી= ષઙળફૂ ઇળA ઼ૂEડર રીઅ  ળુઞEડણ=  ધસૉ ફ�ઽ. 

઼ૂ. � ઋરૉનષીળ ભૂ યલી=ફૂ ફગવ દધી ઑaવૂગૉસફ ભ્ર= ઼ીધૉ ફઽૂ વીષૉ દ્ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૉ 

]રીથબ<્ફૂ ]Rલ; જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુ ઘગ ગ઼્ડૂ રીઅ ]ષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. 

ણૂ.     ઇ�લ ગ્ઉ ળૂદૉ ભૂ Eષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. 

ઉ. કફવીઉફ ભૂ યળષીફૂ ઝૉ?ૂ દી.૩૨-૩૪-૪૨૩૯ ળઽૉસૉ.  

ઑભ. દરૉ વીલગીદ પળીષ્ ઝ્ ગૉ  ગૉર ?  દૉફૂ ઘીદળૂ ગલી= મીન ઞ ઇળA ભ્ર= દધી ભૂ યળષૂ. વીલગીદ 

ફ પળીષદી ઽ્ષી  ઝદીઅ ભૂ યળૉવ ઽ્ઉ દૉષૂ ઇળA ળન ઙથીસૉ. ઇળA ભૂ યલી= મીન ગ્ઉ બથ 

અ઼�ઙ્રીઅ બળદ રશષીબી< ફધૂ. 

12. યળદૂ ]�Oલી નળXલીફ � ગ્ઉ ઋરૉનષીળ \ીળી ઼ૂપૂ ઇધષી ઈણગદળૂ ળૂદૉ ળીઞગૂલ ગૉ  ઇ�લ ગ્ઉ ળૂદૉ 

યવીરથફી ]લી઼ ગળફીળ ઋરૉનષીળ ઙૉળવીલગ ઢળસૉ. 

13. ઋરૉનષીળૉ  ઇળA બ<ગરીઅ ગ્ઉ બથ ુષઙદ ઘ્ડૂ મદીષૉવ ઽસૉ ઇફૉ દૉ cલીફરીઅ ઈષસૉ દ્ દૉફૃઅ 

ઇળAબ<ગ/ુફરQઅગ ગ્ઉ બથ દમગગૉ  ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 



14. ઈ Fઽૉળીદ ઇ�ષલૉફૂ યળદૂ ઇઅઙૉ વૉુ ઘદ બ�ળ;ી/રૐુઘગ ઉ�ડળ[લ ૃમીમદૉ ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી 

ફી ઼;ર ઇુપગીળૂNૂ \ીળી ુફથ=લ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

15. ]રીથબ<્ફૂ ]Rલ; જગી઼થૂ/વૉુ ઘદ/રોુ ઘગ ગ઼્ડૂ રીડૉ  મ્વીષષીરીઅ ઈષદી ઋરૉનષીળ્ફૉ 

ગ્ઉબથ Fદફૃઅ રૃ઼ ીભળૂ યeધૃ રશષીફૉ બી< ધસૉ ફઽW. 

16. ઈ Fઽૉળીદ ગ્ઉ બથ ગીળથ઼ળ ળન ગળષીફૂ ગૉ  દૉરીઅ ભૉ ળભીળ ગળષીફૂ ઈષ?લગદી ઋયૂ ધસૉ દ્ દૉર 

ગળષીફ્ ઼અબૄથ= ઽગ/ઇુપગીળ Xલૃુફુ઼બવ ગુરfળNૂ, ષણ્નળી ફૉ ળઽૉસૉ. 

17. ઋરૉનષીળફૉ કફવીઉફ ઇળA ગલી= મીન Fઽૉળીદ અ઼મઅપૂ ઇ�લ ગ્ઉ ઼જૃફી રીડૉ  www.vmc.gov.in 

ષૉમ઼ીઉડ ઼દદ �દી ળઽૉષી ઇફૃળ્પ ઝૉ. 

 

 

 

 

  

 

દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯.                 ણૉ . Dલૃુફ.ગુરEળ 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 

 

 

 


