
 

 
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 

 

઼ૂપૂ યળદૂ રીડૉફૂ �ઽૉ ળીદ 

(�ઽૉળીદ �રીઅગઆ ૯૬૭/૪૨૩૱-૩૯) 
 

�ર ઞ'લીફૃઅ ફીર ઞ'લીફૂ ઼અ*લી 

૩ ણૉ .જૂભ કભૂ઼ળ (ભીલળ)  ૨૩ 

 
1. સો-ુથગ વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષઆ 

1. મૂ.ઑ઼.઼ૂ. (ભીલળ ઇધષી ગૉરૉ�ડ� ૂ ઇધષી ભૂટૂગ઼)  

ઇધષી 

મૂ.ડૉગ (ભીલળ ઑ�ણ ઼ૉભડૂ ઑ��ફૂલળ�ઙ) બી઼  

ઇધષી 

ઉ��ડૂડલૃડ કભ ભીલળ ઑ��ફૂલ $઼ યીળદ/ ()વૉ�ણફી �ફીદગ ઇફૉ ફૉસફવ ભીલળ ઼ુષ$઼ ગ્વૉઞ, 

ફીઙબૃળ /ીળી જીવદ્ 0ણષૂટફવ કભૂ઼઼$ ગ્હ$ બી઼. ઙઞૃળીદૂ યીહીફૃઅ ઼ીરી�લ 3ીફ ઽ્ષૃઅ 5ઉઑ 

ઇ�લધી ુફર6અગ ર7ૉધૂ દૉ યીહીફૃઅ 3ીફ રૉશષૂ વૉષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

2. ભીલળ ઼ૉષીફૉ વઙદૂ ગૉણળરીઅ ગીરઙૂળૂફ્ કઝીરીઅ કઝ્ ૨૯ (઼ીદ)ષહ$ફ્ ઇફયૃષ ઽ્ષ્ 5ઉઑ, 

ઞૉ બોગૂ ણૂષૂટફવ કભૂ઼ળ ગ્હ$ બી઼ ગલી$ મીન કઝીરીઅ કઝ્ ૨૫ ષહ$ફ્ ઇફયૃષ. 

3. ઽૉષૂ ર્ડળ >ઽૂગવ જવીષષીફૃઅ ષૉવૂણ ણ� ીઉષ�ઙ વીલ઼�઼ પળીષદી ઽ્ષી 5ઉઑ. 

2. સી1ળળૂગ વીલગીદઆ 

2જીઉ – કઝીરીઅ કઝૂ ૩૮૭ ઼ૉ.રૂ.  

ષઞફ – કઝીરીઅ કઝૃઅ  ૭૨ ુગ.Bી. 

ઝીદૂ – કઝીરીઅ કઝૂ ઼ીરી�લ- ૱૩ ઼ૉ.રૂ. (ભૃવીષૂફૉ કઝીરીઅ કઝૂ ૭ ૉ઼.રૂ. ષપષૂ 5ઉઑ) 

7ુ8 –  ઼ીળૂ, 5 ઋરૉનષીળફૉ જFરી ઽ્લ દ્, ઋરૉનષીળ જFરી ષઙળ નળૉગ Gગીળફૂ Gીલ્ુઙગ ભીલળ ણ� ૂવ 

ગળૂ સગષ્ 5ઉઑ.  

3.    બઙીળ પ્ળથઆ ઼ીદરી બઙીળ બઅજ રઞૃમ વૉષવ-૯  બૉ રૉડ� ૂI઼  (૭૫૩૨૨ – ૩૮૯૱૨૨)  
 

4. 2રળઆ ૬૨ ષહ$ધૂ ષપ ૃફઽ�. 

 

 



�ઽૉ ળીદફૂ ઼ીરી9લ :ઙષીઉકઆ 

 

1. ઋબળ ઞથીષૉવ ઞ)લી રીડૉ  ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉવીઅ ઋરૉનષીળૉ  બ્દૉ ઞMળૂ બીNદી પળીષૉ ઝૉ  ગૉ  ફઽ� દૉફૂ 

ઘીNૂ ગળષૂ. 

2. ળ઼ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ દી.૩૭-૨૪-૪૨૩૯ (૩૩-૨૨ ગવીગ) ધૂ દી.૪૭-૨૪-૪૨૩૯             

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

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

ઋબળધૂ ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ. 

3. ષલરલી<નીઆ ઇળ� �ષૂગીળષીફૂ ઝૉRૂ દીળૂઘફૉ Sલીફૉ વઉફૉ Tરળ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 

4. ષલરલી<નીરીઅ ઝૃડઝીડઆ  

ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી ફી ગર$જીળૂફૉ ઋબવૂ ષલ રલી$નીરીઅ Tરળફ્ મીપ ળઽૉસૉ ફઽૂ. દૉકઑ બથ 

કફવીઉફ ઇળ� ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

5. ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફી ઼ળગીળૂ/ઇપ$-઼ળગીળૂ/઼ળગીળ ઽ�દગફી ગ્બVળૉસફ/ગઅબફૂકરીઅ ઼ૉષી મWષદીઅ 

ઇુપગીળૂ/ગર$જીળૂકઑ બથ કફવીઉફ ઇળ� ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. દૉરઞ GરીથબN્ફૂ GXલY 

જગી઼થૂ ષઘદૉ ઋરૉનષીળૉ  ઼Yર ઇુપગીળૂફૃઅ ફી-ષીઅપી GરીથબN ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

6. ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ઇળ� બNગરીઅ યળૉવ ુષઙદ્ ઼રB યળદૂ G0Zલી રીડૉ  ઈઘળૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ 

દૉફી બૃળીષીક ગજૉળૂ /ીળી  રીઅઙષીરીઅ ઈષૉ Xલીળૉ  ઇ઼વરીઅ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉસૉ ઇ�લધી ઇળ�બNગ ઞૉ 

દૉ દમગગૉ  ળન ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 

7. ઋરૉનષીળૉ  ઼ળગીળ રી�લ ઼અ�ધીરીઅધૂ ઞ)લીફૉ ઇફMૃબ CCC+ વૉષવફ્ ગ્Q[લૃડળ ગ્હ$ ઇષFલ બી઼ ગળૉવ 

ઽ્ષ્ 5ઉઑ ઇધષી ુફર6અગ ધલી દીળૂઘધૂ ૨૮ રી઼ ઼ૃપૂરીઅ ઼નળ ગ્હ$ બી઼ ગળષીફ્ ળઽૉસૉ. 

8.  ઇળ= ભૂ ?ષૂગીળષી/ઞરી ગળીષષી ઇઅઙૉઆ 

ઑ. ઋરૉનષીળ્ઑ ઇળ� ભૂ બૉડૉ  M.૪૨૨/- કફવીઉફ ઞ યળષીફી ળઽૉસૉ. 

મૂ. ઋરૉનષીળ ઞલીળૉ  VMC ષૉમ઼ીઉડ બળ બ્દીફૂ ઇળ� ઼મરૂડ ગલી$ મીન, દૉકફૉ ઇળ� ભૂ 

કફવીઉફ યળષીફૂ ળઽૉસૉ.  ભૂ ફૂ ળગર ભગદ કફવીઉફ ઞ  Zૉણૂડ/ણૉ ુમડ/ફૉડ મ\ુગઙ /ીળી 

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

GરીથબN્ફૂ GXલY જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રૐુઘગ ગ઼્ડૂ ઼રલૉ ગ્વવૉડળ ઼ીધૉ ઇજૄગ વીષષીફૂ 

ળઽૉસૉ. ભૂ યળૉવ ઇળ� ઞ ળુઞ�ડણ$  ધસૉ. ભૂ  યલી$ ષઙળફૂ ઇળ� ઼ૂ�ડર રીઅ  ળુઞ�ડણ$  ધસૉ ફ0ઽ. 



઼ૂ. 5 ઋરૉનષીળ ભૂ યલી$ફૂ ફગવ દધી ઑ[વૂગૉસફ ભ્ર$ ઼ીધૉ ફઽૂ વીષૉ દ્ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૉ 

GરીથબN્ફૂ GXલY જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુ ઘગ ગ઼્ડૂ રીઅ Gષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. 

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

ઉ. કફવીઉફ ભૂ યળષીફૂ ઝૉ@ૂ દી. ૪૭-૨૪-૪૨૩૯ ળઽૉસૉ.  

ઑભ. દરૉ વીલગીદ પળીષ્ ઝ્ ગૉ  ગૉર ?  દૉફૂ ઘીદળૂ ગલી$ મીન ઞ ઇળ� ભ્ર$ દધી ભૂ યળષૂ. વીલગીદ 

ફ પળીષદી ઽ્ષી  ઝદીઅ ભૂ યળૉવ ઽ્ઉ દૉષૂ ઇળ� ળન ઙથીસૉ. ઇળ� ભૂ યલી$ મીન ગ્ઉ બથ 

અ઼5ઙ્રીઅ બળદ રશષીબીN ફધૂ. 

9. યળદૂ G0Zલી નળQલીફ 5 ગ્ઉ ઋરૉનષીળ /ીળી ઼ૂપૂ ઇધષી ઈણગદળૂ ળૂદૉ ળીઞગૂલ ગૉ  ઇ�લ ગ્ઉ ળૂદૉ 

યવીરથફી Gલી઼ ગળફીળ ઋરૉનષીળ ઙૉળવીલગ ઢળસૉ. 

10. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ� બNગરીઅ ગ્ઉ બથ ુષઙદ ઘ્ડૂ મદીષૉવ ઽસૉ ઇફૉ દૉ Sલીફરીઅ ઈષસૉ દ્ દૉફૃઅ 

ઇળ�બNગ/ુફર6અગ ગ્ઉ બથ દમગગૉ  ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

11. ઈ Wઽૉળીદ ઇ�ષલૉફૂ યળદૂ ઇઅઙૉ વૉુ ઘદ બ0ળYી/રૐુઘગ ઉ�ડળ>લ ૃમીમદૉ ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી 

ફી ઼Yર ઇુપગીળૂ`ૂ /ીળી ુફથ$લ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

12. GરીથબN્ફૂ GXલY જગી઼થૂ/વૉુ ઘદ/રોુ ઘગ ગ઼્ડૂ રીડૉ  મ્વીષષીરીઅ ઈષદી ઋરૉનષીળ્ફૉ 

ગ્ઉબથ Wદફૃઅ રૃ઼ ીભળૂ યaધૃ રશષીફૉ બીN ધસૉ ફઽ�. 

13. ઈ Wઽૉળીદ ગ્ઉ બથ ગીળથ઼ળ ળન ગળષીફૂ ગૉ  દૉરીઅ ભૉ ળભીળ ગળષીફૂ ઈષFલગદી ઋયૂ ધસૉ દ્ દૉર 

ગળષીફ્ ઼અબૄથ$ ઽગ/ઇુપગીળ Qલૃુફુ઼બવ ગુરbળ`ૂ, ષણ્નળી ફૉ ળઽૉસૉ. 

14. ઋરૉનષીળફૉ કફવીઉફ ઇળ� ગલી$ મીન Wઽૉળીદ અ઼મઅપૂ ઇ�લ ગ્ઉ ઼ૃજફી રીડૉ  www.vmc.gov.in 

ષૉમ઼ીઉડ ઼દદ 5દી ળઽૉષી ઇફૃળ્પ ઝૉ. 

 

 

 

ણૉ .Bલૃુફ.ગુરCળ 

દી.૩૬-૨૪-૪૨૩૯.       ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી. 
 

 


