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યળદૂ ઇઅઙૉફૂ �ઽૉ ળીદ 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીરીઅ ટૃ ુષયીઙ રીડૉ  ફૂજૉ ઞથીષૉવ ઞ�લી ઼ૂપૂ યળદૂધૂ યળદૂ 

ગળષી રીડૉ  વીલગીદ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ બી઼ૉધૂ ઇળ"ક રઅઙીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

ઞ�લીફૃઅ ફીર: બસ ૃબીવગ (ઑફૂરવ ગૂબળ) 

ગૃવ ઞ�લી: ૩૭ (ઇફૃ.)ુદ ૨૩, ઇફૃ.ઞફ)ુદ ૨૪, ઼ી.સો.બ.ષ. ૨૫, 

઼ીરી/લ ૨૯( ૨૪ ર2ઽવી) 

બઙીળ: 4. ૩૮,૪૪૬/- 9ુદ રી઼ ઋ:જગ 

વીલગીદ દધી ઇફૃયષ: (૩) ઼ળગીળ રી/લ ઼અ;ધી / સીશી રીઅધૂ ઑજ.ઑ઼.઼ૂ. બી઼ 

૩૨+૪ (ગ્ઉબથ 9ષીઽ)બૉડફ@રીઅ બી઼ ગળૉવૃ ઽ્ષૃ Aઉઑ. 

(૪) 9ીથૂ –બBૂ ઇઅઙૉફૃ Cીફ 

!રળ: Dરળ :૩૱ ષહ@ધૂ ષપૃ ઇફૉ ૫૭ ષહ@ધૂ કઝૂ. ઼નળ ઞઙ્ફ્ 

ઇફૃયષ પળીષદી ઋરૉનષીળફૉ 9ીપી/લદી ઈબષીરીઅ ઈષસૉ દધી 

ઇફૃયષૂ ઋરૉનષીળફૉ બ ષહ@ ઼ૃપૂફૂ ઝૄડઝીડ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ) 
 

 

ઋબળ્Iદ ઞ�લી રીડૉ  ઼ળગીળJૂફી ફીથીઅ ુષયીઙફી ઢળીષ Lરીઅગઆ ઘળજ/૪૨૨૪/૭૯ટ-૩, 
દી.૩૮-૨૪-૪૨૨૮ ઇ/ષલૉ રીુ઼ગ 2ભગ઼ ષૉદફધૂ બીઅજ ષહ@ ઼ૃપૂ ઇઞરીલસૂ ુફરQઅગફૉ બીR 
ધસૉ. Sલીળમીન ગીરઙૂળૂ ઼અદ્હગીળગ ળૂદૉ બૄથ@ ગલUધૂ ુફલદ બઙીળ પ્ળથધૂ ુફલર્ફૃ઼ીળ ઼ીદરી 
બઙીળબઅજ રૃVમ વૉષવ ઈઉ.ઑ઼.-૪ બૉ રૉડW ૂગ઼ 4. ૩૭,૨૨૨ ધૂ ૬૯,૮૨૨ રીઅ ઼રીષષી ઇઅઙૉ 
ુષજીળથી ગળષીરીઅ ઈષસૉ.  
ઇફીરદ ઞ�લીક ભગદ રૄશ ઙૃઞળીદફી ઞૉ દૉ ઇફીરદ ગૉ ડૉઙળૂફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  ઞ ઇફીરદ ઝૉ. 

ઙૃઞળીદ ઼ળગીળJૂ Xીળી રી/લ ગળૉવ ઽ્લ દૉષી ઇ.)., ઇ.ઞ.)., ઇફૉ ઼ી.સો.બ.ષ.,  ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞ 

ઇફીરદફ્ વીય રશષીબીR ળઽૉસૉ ઈ ઇઅઙૉ ઙૃઞળીદ ળીઞલફી ઼Bર ઇુપગીળૂJૂ Xીળી ઉYલૃ ગળીલૉવ 

)ુદ ઇઅઙૉફૃઅ 9રીથબR ઞ રી/લ ળઽૉસૉ. દધી દૉકફૉ ઋબવૂ ષલરલી@નીરીઅ ુફલર્ફૃ઼ીળ ૨૭ (બીઅજ) 

ષહ@ફૂ ઝૃડઝીડ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.  

ુમફ ઇફીરદ દધી ઇફીરદ ષઙ@ફી ર2ઽવી ઋરૉનષીળફૉ 9ષદ@રીફ ુફલર્ફૃ઼ીળ ઋબવૂ 

ષલરલી@નીરીઅ ઝૃડઝીડ રશષીબીR ળઽૉસૉ. બળઅ દૃ મપૂ ઞ રશષીબીR ઝૃડઝીડ ઙથદળૂરીઅ વૂપી મીન 

ષપૃરીઅ ષપૃ ૬૭ ષહ@ફૂ Dરળ ઼ૃપૂ ઞ ઋબવૂ ષલરલી@નીરીઅ ઝૃડઝીડ રશસૉ. ર2ઽવીક રીડૉ ફૂ 

ઇફીરદ ઞ�લી રીડૉ  ઞૉ દૉ ગૉ ડૉઙળૂરીઅ A ર2ઽવી ઋરૉનષીળ ઋબવZપ ફ2ઽ ધીલ દ્ દૉ ઞ�લી દૉ ગBીફી 

બૃ[હ ઋરૉનષીળધૂ યળષીરીઅ ઈષસૉ.    

઼ીરી"ગ ઇફૉ સોBુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙ@ફી ઋરૉનષીળ્ઑ ઋ\દ ષઙ@રીઅ ઼રીષૉસ ફ ધદ્ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૃઅ 

઼ીરી"ગ /લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી દી.૨૯-૨૪-૩૯૯૮ ફી ઢળીષધૂ ુફલદ ધલૉવ    

બ2ળુસ]-ગ ફી ફરૃફીરીઅ ફીથીઅગૂલ ષહ@-૪૨૩૯-૪૨૩૱ ફૃઅ દી.૨૩-૨૬-૪૨૩૯ બઝૂફૃઅ 

9રીથબR ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

 ઋબળ્ગદ ઞ�લીફૂ )ઽૉળીદ, સળદ્ દૉરઞ ઇળ" ભ્ર@ફ્ ફરૄફ્ ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગીફૂ 

ષૉમ઼ીઉડ www.vmc.gov.in ઋબળ દૉરઞ ઼ી.ષ. ુષયીઙ ઇફૉ ટૃ સીઘીફી ફ્ડૂ઼ મ્ણ@  બળ 

9ુ઼^પ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઋરૉનષીળ્ ઑ ઼નળ )ઽૉળીદફૂ દરીરુષઙદ્ Aલી બઝૂ ઞ ઇળ" 

ળુઞ#ડણ%  બ્#ડ ઇધષી #બૂણ બ્#ડ ધૂ ટૃ સીઘી, ઼લી"મીઙ, ગીવીપ્ણી ઼ગ%વ બી઼ૉ, રઽીફઙળ 

બીુવગી ષણ્નળી ૫૯૨ ૨૩૱ ઑ ઼ળફીરૉ દી. ૨૬-૨૫-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ રશૉ દૉ ળૂદૉ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

ઋરૉનષીળૉ  ઇળ" દધી ગષળ ઋબળ ઞૉ V�લી રીડૉ  ઇળ" ગળૉવ ઽ્લ દૉ ઞ�લીફૃઅ ફીર દધી બૂ.ઈળ.ક ફઅ 

ઇષYલ વઘષ્. ઇળ" ઼ીધૉ Dરળ, સોBુથગ વીલગીદ, ઇફૃયષ દધી )ુદફી 9રીથબR્ફૂ ઘળૂ 

ફગવ્ ઇષYલ ઼ીરૉવ ળીઘષૂ. ઇપૃળૂ ુષઙદ્ષીશૂ દૉરઞ ઞ[ળૂ 9રીથબR્ ળઞૃ ગલી@ ુ઼ષીલફૂ દધી 

રૃનદ મઽીળ ઈષૉવ ઇળ" ગ્ઉબથ ઼અAઙ્રીઅ _ી` ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફઽa, ઞૉફૂ ફbપ વૉષૂ. 

ઇળઞનીળૉ  બ્દીફ્ ભ્ફ ફઅમળ ઇધષી ર્મીઉવ ફઅમળ ઇળ"રીઅ ઇષYલ નસી@ષષીફ્ ળઽૉસૉ. 

ઈ યળદૂ 92Lલી મીમદૉ ઇળ"કફૂ ઼અcલી ^લીફૉ વઉ ઞૉ દૉ ઞ�લી ફૉ ઇફૃ4બ ઑવૂરૂફૉસફ 

ડૉ ;ડ/;બપી@Sરગ બ2ળBી/ઉ/ડળdલૃ ઇઅઙૉ ગુરeળJૂ, ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, ષણ્નળી ઞૉ ુફથ@લ 

ગળૉ  દૉ ઈઘળૂ ઇફૉ મઅપફગદી@ ળઽૉસૉ.  
 

બૂ.ઈળ.ક.ફઅમળ.૯૯૬/૩૱-૩૯                                               ણૉ . 9લૃુફુ઼બવ ગુર:ળ 
 

 



સળદ્ 
 

� ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ફરૄફીફી ઇળ"બRગરીઅ ઞ ઇળ" ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. ઼ીની ગીઙશફૂ ઇળ" ^લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽa. 

� ઋરૉનષીળૉ  ઇળ"ફી ગષળ ઋબળ  ઞ ૉ ઞ�લી રીડૉ  ઇળ" ગળૉવ ઽ્લ દૉ ઞ�લીફૃઅ ફીર દધી બૂ.ઈળ.ક ફઅમળ ઇળ"ફીઅ 

ગષળ ;બ]બથૉ નસી@ષષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

� ઋરૉનષીળૉ  ઇળ" રીR ળ";ડણ@  ઑણૂ/;બૂણ બ્;ડધૂ ર્ગવષીફૂ ળઽૉસૉ. ળ";ડણ@  ઑણૂ/;બૂણ બ્;ડ ુ઼ષીલ 
ર્ગવૉવ/રશૉવ ઇળ" ગ્ઉબથ ઼અAઙ્રીઅ ;ષૂગીળીસૉ ફઽa. 

� ઇળ" ર્ગવષીફૃઅ ઼ળફીરૃ: ટૃ સીઘી, ઼લી"મીઙ, ગીવી પ્ણી ઼ગ%વ બી ૉ઼, ષણ્નળી – ૫૯૨ ૨૩૱. 

� ઇપૄળૂ, 9રીથબR્ ષઙળફૂ ગૉ  ુફલદ રૃનદ મીન રશૉવૂ ઇળ"ક ^લીફૉ વૉષીસૉ ફઽa.  
� ઇફીરદ ઞ�લીક ભગદ રૄશ ઙૃઞળીદફી ઞ ૉ દૉ ઇફીરદ ગૉ ડૉઙળૂફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  ઞ ઇફીરદ ઝૉ . ઙૃઞળીદ ઼ળગીળJૂ Xીળી 

રી/લ ગળૉવ ઽ્લ દૉષી ઇ.)., ઇ.ઞ.)., ઇફૉ ઼ી.સો.બ.ષ.,  ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞ ઇફીરદફ્ વીય રશષીબીR ળઽૉસૉ ઈ ઇઅઙૉ 

ઙૃઞળીદ ળીઞલફી ઼Bર ઇુપગીળૂJૂ Xીળી ઉYલૃ ગળીલૉવ )ુદ ઇઅઙૉફૃઅ 9રીથબR ઞ રી/લ ળઽૉસૉ. દધી દૉકફૉ ઋબવૂ 

ષલરલી@નીરીઅ ુફલર્ફૃ઼ીળ ૨૭ (બીઅજ) ષહ@ફૂ ઝૃડઝીડ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. ષપૃરીઅ ષપૃ ૬૭ ષહ@ફૂ Dરળ ઼ૃપૂ ઞ ઋબવૂ 

ષલરલી@નીરીઅ ઝૃડઝીડ રશસૉ. ઇફીરદ ષઙfફી ઋરૉનષીળ A ુમફ ઇફીરદ ઞ�લી રીડૉ  ઇળ" ગળસૉ દ્ ઈષી 

ઋરૉનષીળ્ફૉ ઋબવૂ ષલ રલી@નીરીઅ ઝૄડઝીડ રશસૉ ફઽa. 

� ઋરૉનષીળૉ  ઇળ"રીઅ નસી@ષૉવ ગૉ ડૉઙળૂરીઅ બીઝશધૂ ગૉ ડૉઙળૂ મનવષીફૂ ળઞૃઈદ _ી` ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. 

� ુમફ ઇફીરદ દધી ઇફીરદ ષઙ@ફી ર2ઽવી ઋરૉનષીળફૉ 9ષદ@રીફ ુફલર્ફૃ઼ીળ ઋબવૂ ષલરલી@નીરીઅ ઝૃડઝીડ રશષીબીR 
ળઽૉસૉ. બળઅ દૃ મપૂ ઞ રશષીબીR ઝૃડઝીડ ઙથદળૂરીઅ વૂપી મીન ષપૃરીઅ ષપૃ ૬૭ ષહ@ફૂ Dરળ ઼ૃપૂ ઞ ઋબવૂ ષલરલી@નીરીઅ 

ઝૃડઝીડ રશસૉ. ર2ઽવીક રીડૉફૂ ઇફીરદ ઞ�લી રીડૉ  ઞૉ દૉ ગૉ ડૉઙળૂરીઅ A ર2ઽવી ઋરૉનષીળ ઋબવZપ ફ2ઽ ધીલ દ્ દૉ 

ઞ�લી દૉ ગBીફી બૃ[હ ઋરૉનષીળધૂ યળષીરીઅ ઈષસૉ.    

� ઼ીરી"ગ ઇફૉ સોBુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙ@ફી ઋરૉનષીળ્ઑ ઋ\દ ષઙ@રીઅ ઼રીષૉસ ફ ધદ્ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૃઅ ઼ીરી"ગ /લીલ ઇફૉ 

ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી દી.૨૯-૨૪-૩૯૯૮ ફી ઢળીષધૂ ુફલદ ધલૉવ    બ2ળુસ]-ગ ફી ફરૃફીરીઅ ફીથીઅગૂલ ષહ@-

૪૨૩૯-૪૨૩૱ ફૃઅ દી.૨૩-૨૬-૪૨૩૯ બઝૂફૃઅ 9રીથબR ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

� ઋબળ નસી@ષૉવ ઇફીરદફૂ ઞ�લીકરીઅ ળ્;ડળ ફૂુદ ઇફૉ ુફલદ ડગીષીળૂ ઇફૃ઼ીળ ભૉળભીળ/઼ૃપીળ્ ગળષીફૂ ઼gી 

રઽીફઙળબીુવગી ઇમીુપદ ળઽૉસૉ. 

� ઋરૉનષીળૉ  ઇળ"બRગરીઅ ગ્ઉબથ ુષઙદ ઘ્ડૂ મદીષૉવ ઽસૉ દ્ દૉફૃઅ ઋરૉનષીળૂ બRગ ગ્ઉબથ દમhૉ  ળન ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ઇફૉ દૉફૂ વીલગૂ પ્ળથ રૉશષૉવ ઽસૉ ગૉ  ઋરૉનષીળ બ઼અનઙૂ બીરૉવ ઽસૉ દ્ બથ દૉફૂ ઋરૉનષીળૂ ઈબ્ઈબ 

ળન ઙથીસૉ. 

� ઇળ" ગળફીળ ઋરૉનષીળ ઼ીરૉ ગ્ઉ બથ ?ગીળફ્ બ્વૂ઼ ગૉ઼ ઇધષી @Aરૂફવ ગૉ઼ ધલૉવ ઽ્ષ્ ફ Bઉઑ. B 
રઽીફઙળબીુવગીફૉ ઈષૃઅ ગીઅઉ બથ ધલૉવ �થરીઅ ઈષસૉ, દ્ દૉ ઼રલૉ દૉ ઋરૉનષીળફૂ ુફરCઅગ ળન ઙથષીરીઅ 

ઈષસૉ. 

� રઽીફઙળબીુવગી Xીળી લ્ઞ ૉવ ઈ યળદૂ 92Lલીરીઅ ઈઘળૂ બ઼અનઙૂ બીરૉવ ઋરૉનષીળ ુફરQઅગ ઼gીુપગીળૂ ઢળીષૉ દૉ 

સળદ્ફૉ ઈુપફ ુફરQઅગ રૉશષષીબીR ધસૉ. 

� ઈબૉવ )ઽૉળઘમળ ગ્ઉબથ ગીળથ઼્ળ ળન ગળષીફૂ ગૉ  દૉરીઅ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ઈષYલગદી ઌયૂ ધસૉ દ્ દૉષી 

઼અAઙ્રીઅ દૉર ગળષીફ્ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફ્ ઼અબૄથ@ ઽh/ઇુપગીળ ળઽૉસૉ ઇફૉ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ઈ 

રીડૉ  ગીળથ્ ઈબષી મઅપીલૉવ ળઽૉસૉ ફઽa. 

� ઋબવૂ ષલ રલી@ની રીડૉ  દી.૨૬-૨૫-૪૨૩૯ ગડ કભ દીળૂઘ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી 

ગીલરૂ ગર@જીળૂફૉ Dરળફ્ મીપ ળઽૉસૉ ફઽa. 

� ઈ યળદૂ 92Lલી મીમદૉ ઇળ"કફૂ ઼અcલી ^લીફૉ વઉ ઞૉ દૉ ઞ�લી ફૉ ઇફૃ4બ ઑવૂરૂફૉસફ ડૉ;ડ/;બપી@Sરગ 

બળૂBી/ઉ/ડળdલૃ ઇઅઙૉ ગુરeળJૂ, ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, ષણ્નળી ઞ ૉ ુફથ@લ ગળૉ  દૉ ઈઘળૂ ઇફૉ મઅપફગદી@ 

ળઽૉસૉ.  

� 9રીથબR્ફૂ 9SલB જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ રીડૉ  મ્વીષષીરીઅ ઈષદી ઋરૉનષીળ્ફૉ ગ્ઉબથ )દફૃઅ રૃ઼ીભળૂ 

યjધૃ રશષીફૉ બીR ધસૉ ફઽa. 

� ઋરૉનષીળૉ  ઇળ" બRગરીઅ યળૉવ ુષઙદ્ ઼ર_ યળદૂ 92Lલી રીડૉ  ઈઘળૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ દૉફી બૃળીષીક 
રીઅઙષીરીઅ ઈષૉ Sલીળૉ  ઇ઼વરીઅ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉસૉ ઇ/લધી ઇળ" બRગ ઞૉ દૉ દમhૉ  ળન ઙથીષીરીઅ ઈષસૉ. 

� ઼ળગીળૂ/ઇપ@઼ળગીળૂ ુષયીઙરીઅ ફ્ગળૂ ગળદી ગર@જીળૂઑ ઇળ" ઼ીધૉ બ્દીફી ઽીવફી ુષયીઙફૃઅ ‘‘ ફી ષીઅપી 

9રીથબR ’’ ઇજૄગબથૉ ઈબષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

� ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી Xીળી ષઘદ્ષઘદ ધફીળ ફૂુદ ુફલર્ દધી મ્વૂક મઅપફગદી@ ળઽૉસૉ.  

� યળદૂ 92Lલી નળkલીફ A ગ્ઉ ઋરૉનષીળ Xીળી ઼ૂપૂ ઇધષી ઈણગદળૂ ળૂદૉ ળીઞગૂલ ગૉ  ઇ/લ ગ્ઉ ળૂદૉ યવીરથફી 

9લી઼ ગળફીળ ઋરૉનષીળ ઙૉળવીલગ ઢળસૉ. 
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(1) ગીલરૂ ઼ળફીરૃઅ:     ______________________________________________ 

_______________________________________________. 
(2) બR dલષઽીળફૃઅ ઼ળફીરૃઅ :_______________________________________________ 

_______________________________________________. 
(6) ર્મીઉવ ફઅમળ: _____________________. વૉ/ણવીઉફ ફઅમળ: _____________________. 
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(8) ઇફયૃષ: (વઘૉવ ુષઙદફી 9રીથબR ઼ીરૉવ ળીઘષી) 
 

ઇ.ફઅ ઼રલ રલી@ની 

દી...ધૂ દી.. 

રૃનદ 
ષહ@/રી઼/2નષ઼ 

ઽ્ન્ ફ્ગળૂ ઇઅઙૉફૂ 

અ઼;ધીફૃઅ 

ફીર/઼ળફીરૃઅ 

ઞૉ ઼અ;ધીરીઅ ઞૉ ઽ્lી 

ઋબળ ભળઞ મ)ષદી 

ઽસૉ, દૉ ઽ્lીફૂ 

ગીરઙૂળૂફૂ ડૃઅ ગૂ ુષઙદ્ 

      

      

      

      
 

(9) ઼્ઙઅપફીરૃ: ઋબળ્ગદ ઞથીષૉવ દરીર ઽગૂગદ્ ઼ીજૂ ઇફૉ ઘળૂ ઝૉ. ઘ્ડૂ ઽગૂગદ ઞથીષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ 

ઇઙળ દ્ )થૂમૃટૂફૉ ઼Sલ ઽગૂગદ ઝૃબીષષીરીઅ ઈષૂ ફધૂ. ઈ ઇઅઙૉ A ુષ[mફૃઅ ઼ીુમદ ધસૉ દ્ દૉ રીડૉ  

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી Xીળી ઞૉ ગીઅઉ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ દૉ રફૉ મઅપફગદી@ ળઽૉસૉ. 
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