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યળદૂ ઇઅઙૉફૂ ઼ૃપીળી �ઽૉ ળીદ 
ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ� રીડૉ  ઼ૉષી/ઞ�લીક બળ ુફરથૄઅગ્રીઅ ૩૨% ઞ�લીક ઇફીરદફૂ "ઙષીઉ ઇ$ષલૉ 

ઙૃઞળીદ ઼ળગીળૉ  દી: ૩૬-૨૩-૪૨૩૯ ફી ળ્ઞ ઞૉ યળદૂ , અ઼ઙ્રીઅ યળદૂ ,-.લીફી ગ્ઉબથ દમ/ીફૂ ગીલ�ષીઽૂ 

સ2 ફી ધઉ ઽ્લ દૉષૂ દરીર 3ઽૉળીદ્રીઅ ૩૨% ઈુધ�ગ ઇફીરદ વીઙૃ ગળષીફ્ ુફથ�લ ગલ� ઝૉ ઞ ૉધૂ ષણ્નળી 

રઽીફઙળબીુવગી 8ીળી ,ુ઼9પ ગળૉવ બસ ૃબીવગ (ઑફૂરવ ગૂબળ) ફૂ 3.. બૂ.ઈળ.ક.ફઅ. ૯૯૬/૪૨૩૱-૩૯ 
રીડૉ  ઼ૃપીળૉવ 3ઽૉળીદ ઈબૂ રી< ફૉ રી< ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ� (EWS) ગૉડૉઙળૂ રીડૉ  ઇળ=ક Reopen 

ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઝૉ. 3ઽૉળીદફૂ ઼અબૄથ�  ુષઙદ્ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ ષૉમ઼ીઊડ બળ "લી મીન ઞ 

ઋરૉનષીળૉ ળ=@ડણ�  ઑણૂ/@બૂણ બ્@ડધૂ ફૂજૉ ઞથીષૉવ ઼ળફીરૉ ઇળ= ર્ગવષીફૂ ળઽૉસૉ. 

ઞ+લીફૃઅ ફીર: બસૃ બીવગ (ઑફૂરવ ગૂબળ) 

ગૃવ ઞ+લી: ૩૭ (ઇફ.ૃ3ુદ ૨૩, ઇફ.ૃઞફ3ુદ ૨૪, ઼ી.સો.બ.ષ. ૨૫, ઈુધ/ગ ળૂદૉ 

ફમશી ષઙ2 (EWS) ૨૩, ઼ીરી$લ ૨૱(૨૪ ર-ઽવી) 

બઙીળ: 2. ૩૮,૪૪૬/- ,ુદ રી઼ ઋJજગ 

વીલગીદ દધી ઇફયૃષ     (૩) ઼ળગીળ રી$લ ઼અ@ધી / સીશી રીઅધૂ ઑજ.ઑ઼.઼ૂ. બી઼ ૩૨+૪ 

(ગ્ઉબથ ,ષીઽ)બૉડફ�રીઅ બી઼ ગળૉવૃ ઽ્ષૃ "ઉઑ. 

(૪) ,ીથૂ –બLૂ ઇઅઙૉફૃ Mીફ 

3રળ: Nરળ :૩૱ ષહ�ધૂ ષપૃ ઇફૉ ૫૭ ષહ�ધૂ કઝૂ. ઼નળ ઞઙ્ફ્ ઇફૃયષ 

પળીષદી ઋરૉનષીળફૉ ,ીપી$લદી ઈબષીરીઅ ઈષસૉ દધી ઇફયૃષૂ ઋરૉનષીળફૉ 

બ ષહ� ઼ૃપૂફૂ ઝૄડઝીડ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ) 
 

(૩) ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ� (EWS) ઋરૉનષીળૉ  ઇળ= રી< ળ=@ડણ�  ઑણૂ/@બૂણ બ્@ડધૂ ર્ગવષીફૂ ળઽૉસૉ. ળ=@ડણ�  

ઑણૂ/@બૂણ બ્@ડ ુ઼ષીલ ર્ગવૉવ/રશૉવ ઇળ= ગ્ઉબથ ઼અ"ઙ્રીઅ @ષૂગીળીસૉ ફઽP. 

(૪) ઇઙીઋ 5ુ઼6પ ગળૉ વ રૄશ �ઽૉળીદરીઅ ઇળ8 ગળૉ વ ઇફીરદ (SC, ST, OBC) ગૉ ડૉઙળૂ ફી દૉરઞ ુમફ-ઇફીરદ (GEN) 

ઋરૉનષીળ્ઑ ઇળ8 ગળષીફૂ ળઽૉસૉ ફ:ઽ. 

(૫) ઼નળ ઼પૃીળી �ઽૉ ળીદ ઇ<ષલૉ ઼ીરી8ગ <લીલ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી દી.૪૫/૨૩/૪૨૩૯ ફી ઢળીષ >રીઅગ :ઉણમ@લૃઑ઼ 

/૩૪૪૨૩૯/૬૭૯૨૫/ઇ, ઽૉઢશ ુફલદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ Bઙષીઉ ઼અદ્હદી ઽ્લ દૉષી, ઈુધ/ગ ળૂદૉ ફમીશી ષઙ2 

(EWS)રીઅ ઼રીષૉસ ધલૉવ ફીઙ:ળગ્ /Dલ:ગદક ઞ ઇળ8 ગળૂ સગસૉ. 

 (૬) ઇઙીઋ ,ુ઼9પ ગળૉવ રૄશ 3ઽૉળીદરીઅ ઇળ= ગળૉવ ઼ીરી$લ ગૉડૉઙળૂ ફી ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફૉ ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ� (EWS) રીડૉ 

ઇફીરદફ્ વીય રશષીબી< ઽ્લ દૉરથૉ ઞૉ દૉ 3ઽૉળીદ ઇ$ષલૉ બૃફ : ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ� (EWS) ગૉડૉઙળૂ ઽૉઢશ 

ગળષીફૂ ળઽૉસૉ.  

(૭) ઋબવૂ ષલરલીની� રીડૉ  ઇઙીઋ ,ુ઼9પ ગળૉવ રૄશ 3ઽૉળીદરીઅ ઇળ= @ષૂગીળષીફૂ ઝૉRૂ દીળૂઘ 9લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ. Tલીળૉ 

સોુLથગ વીલગીદ ઇફૉ ઇફયૃષ રીડૉ ઼ૃપીળૉવ 3ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ ઇળ= @ષૂગીળષીફૂ ઝૉRૂ દીળૂઘ 9લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ.  

(૮) ઋબળ્ગદ ઞ�લીફૂ 3ઽૉળીદ, સળદ્ દૉરઞ ઇળ= ભ્ર�ફ્ ફરૄફ્ ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગીફૂ ષૉમ઼ીઉડ www.vmc.gov.in 

ઋબળ દૉરઞ ટૃ સીઘીફી ફ્ડૂ઼ મ્ણ�  બળ ,ુ઼9પ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઋરૉનષીળ્ ઑ ઼નળ 3ઽૉળીદફૂ દરીર ુષઙદ્ "લી બઝૂ ઞ 

ઇળ= ળુઞ@ડણ�  બ્@ડ ઇધષી @બૂણ બ્@ડ ધૂ ટ ૃસીઘી, ઼લી8મીઙ, ગીવીપ્ણી ઼ગ/વ બી઼ૉ, રઽીફઙળ બીુવગી ષણ્નળી ૫૯૨ 

૨૩૱ ઑ ઼ળફીરૉ  દી. ૪૬-૨૮-૩૯ ઼ૃપૂરીઅ રશૉ દૉ ળૂદૉ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

(૯) ઋરૉનષીળૉ  ઇળ= દધી ગષળ ઋબળ ઞ�લીફૃઅ ફીર દધી બૂ.ઈળ.ક ફઅ ૯૯૬/૪૨૩૱-૩૯ ઇષXલ વઘષ્. ઇળ= ઼ીધૉ Nરળ, 

સોLુથગ વીલગીદ, ઇફૃયષ દધી 3ુદ ઇઅઙૉ ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ�ફી ઋરૉનષીળ્ઑ ળીTલ ઼ળગીળફી ઼ીરીુઞગ $લીલ ઇફૉ 

ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી દી. ૪૭/૨૩/૪૨૩૯ ફી ઢળીષ .:ઊણમYલૃઑ઼/૩૪૪૨૩૯/૬૭૯૨૫/ઇ ધૂ ુફલદ ધલૉવ ફરૄફી 

(ઇઅZૉ=રીઅ Annexure KH ઇધષી ઙૃઞળીદૂરીઅ ુબ-ળુસ[-ઙ) રૃઞમફી ,રીથબ<્ફૂ ઘળૂ ફગવ્ ઇષXલ ઼ીરૉવ ળીઘષૂ. 

ઇપળૃૂ ુષઙદ્ષીશૂ દૉરઞ ઞ\ળૂ ,રીથબ<્ ળઞૃ ગલી� ુ઼ષીલફૂ દધી રૃનદ મઽીળ ઈષૉવ ઇળ= ગ્ઉબથ ઼અ"ઙ્રીઅ Zી] 

ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફઽP, ઞ ૉફૂ ફ^પ વૉષૂ. ઇળઞનીળૉ  બ્દીફ્ ભ્ફ ફઅમળ ઇધષી ર્મીઉવ ફઅમળ ઇળ=રીઅ ઇષXલ નસી�ષષીફ્ 

ળઽૉસૉ. 

(૱) ઈ યળદૂ ,-.લી મીમદૉ ઇળ=કફૂ ઼અ_લી 9લીફૉ વઉ ઞૉ દૉ ઞ�લી ફૉ ઇફ2ૃબ ઑવૂરૂફૉસફ ડૉ@ડ/@બપી�`રગ 

બ-ળLી/ઉ$ડળaલૃ ઇઅઙૉ ગુરbળcૂ, ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, ષણ્નળી ઞૉ ુફથ�લ ગળૉ  દૉ ઈઘળૂ ઇફૉ મઅપફગદી� ળઽૉસૉ.  

ફHપ:- ઈ ઼ૃપીળી 3ઽૉળીદરીઅ ઞથીaલી ુ઼ષીલફૂ મપૂ ઞ "ઙષીઉક ,ુ઼9પ ધલૉવ 3ઽૉળીદ .રીઅગ : ૯૯૬/૪૨૩૱-૩૯ રૃઞમ 

લધીષદ ળઽૉસૉ. ષપ ૃુષઙદ્ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ ષૉમ઼ીઊડ www.vmc.gov.in ઋબળ "ષી ુષફઅદૂ ઝૉ. 

 
બૂ.ઈળ.ક.ફઅમળ.૩૮૬/૩૯-૪૨                                              ણૉ . Iલૃુફુ઼બવ ગુરJળ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

સળદ્ 
 

� ઋરૉનષીળૉ  ઇળ= રી< ળ=@ડણ�  ઑણૂ/@બૂણ બ્@ડધૂ ર્ગવષીફૂ ળઽૉસૉ. ળ=@ડણ�  ઑણૂ/@બૂણ બ્@ડ ુ઼ષીલ 
ર્ગવૉવ/રશૉવ ઇળ= ગ્ઉબથ ઼અ"ઙ્રીઅ @ષૂગીળીસૉ ફઽP. 

� ઇઙીઋ ,ુ઼9પ ગળૉવ રૄશ 3ઽૉળીદરીઅ ઇળ= ગળૉવ ઼ીરી$લ ગૉડૉઙળૂફી ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફૉ ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ� રીડૉ  

ઇફીરદફ્ વીય રશષીબી< ઽ્લ દૉરથૉ ઞૉ દૉ 3ઽૉળીદ ઇ$ષલૉ બૃફ: ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ� (EWS) ઇફીરદ 

ગૉડૉઙળૂ ઽૉઢશ ઇળ= ગળૂ સગસૉ. 

� ઇઙીઋ 5ુ઼6પ ગળૉ વ રૄશ �ઽૉ ળીદરીઅ ઇળ8 ગળૉ વ ઇફીરદ (SC, ST, OBC) ગૉ ડૉઙળૂ ફી દૉરઞ ુમફ-ઇફીરદ 

(GEN) ઋરૉનષીળ્ઑ ઇળ8 ગળષીફૂ ળઽૉસૉ ફ:ઽ. 

� ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ફરૄફીફી ઇળ=બ<ગરીઅ ઞ ઇળ= ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. ઼ીની ગીઙશફૂ ઇળ= 9લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽP. 

� ઋરૉનષીળૉ  ઇળ=ફી ગષળ ઋબળ ઞ�લીફૃઅ ફીર દધી બૂ.ઈળ.ક ફઅમળ ઇળ=ફીઅ ગષળ ઋબળ @બ[બથૉ નસી�ષષીફૃઅ 

ળઽૉસૉ. 

� ઋરૉનષીળૉ  ઇળ= રી< ળ=@ડણ�  ઑણૂ/@બૂણ બ્@ડધૂ ર્ગવષીફૂ ળઽૉસૉ. ળ=@ડણ�  ઑણૂ/@બૂણ બ્@ડ ુ઼ષીલ 
ર્ગવૉવ/રશૉવ ઇળ= ગ્ઉબથ ઼અ"ઙ્રીઅ @ષૂગીળીસૉ ફઽP. 

� ઇળ8 ર્ગવષીફૃઅ ઼ળફીરૃ: ટૃ સીઘી, ઼લી8મીઙ, ગીવી પ્ણી ઼ગ/વ બી ૉ઼, ષણ્નળી – ૫૯૨ ૨૩૱. 

� ઇપૄળૂ, ,રીથબ<્ ષઙળફૂ ગૉ  ુફલદ રૃનદ મીન રશૉવૂ ઇળ=ક 9લીફૉ વૉષીસૉ ફઽP.  

� ઼નળ ઼ૃપીળી 3ઽૉળીદ ઇ$ષલૉ ઼ીરી=ગ $લીલ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી દી.૪૫/૨૩/૪૨૩૯ ફી ઢળીષ .રીઅગ 

:ઉણમYલૃઑ઼ /૩૪૪૨૩૯/૬૭૯૨૫/ઇ, ઽૉઢશ ુફલદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ "ઙષીઉ ઼અદ્હદી ઽ્લ દૉષી ભગદ રૄશ 

ઙૃઞળીદફી ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ�(EWS)રીઅ ઼રીષૉસ ધલૉવ ફીઙ-ળગ્/aલુગદક રીડૉ  ઞ Re-Open ગળષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ. ઙઞૃળીદ ઼ળગીળcૂ 8ીળી રી$લ ગળૉવ ઽ્લ દૉષી ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ�(EWS) ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞ 

ઇફીરદફ્ વીય રશષીબી< ળઽૉસૉ ઈ ઇઅઙૉ ઙૃઞળીદ ળીઞલફી ઼Lર ઇુપગીળૂcૂ 8ીળી ઉXલૃ ગળીલૉવ 3ુદ ઇઅઙૉફૃઅ 

,રીથબ< ઞ રી$લ ળઽૉસૉ. દધી દૉકફૉ ઋબવૂ ષલરલી�નીરીઅ ુફલર્ફૃ઼ીળ ઝૃડઝીડ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. ષપૃરીઅ ષપૃ 

૬૭ ષહ�ફૂ Nરળ ઼ૃપૂ ઞ ઋબવૂ ષલરલી�નીરીઅ ઝૃડઝીડ રશસૉ.  

� ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ�(EWS)ફી  ઋરૉનષીળ્ઑ ળીTલ ઼ળગીળફી ઼ીરીુઞગ $લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી દી. 

૪૭/૨૩/૪૨૩૯ ફી ઢળીષ .:ઊણમYલૃઑ઼/૩૪૪૨૩૯/૬૭૯૨૫/ઇ ધૂ ુફલદ ધલૉવ ફરૄફી (ઇઅZૉ=રીઅ 

Annexure KH ઇધષી ઙૃઞળીદૂરીઅ ુબ-ળુસ[-ઙ) રૃઞમફૃઅ ,રીથબ< ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ.  

� ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ�(EWS) ઇફીરદ ષઙ�ફી ર-ઽવી ઋરૉનષીળફૉ ,ષદ�રીફ ુફલર્ફૃ઼ીળ ઋબવૂ ષલરલી�નીરીઅ 

ઝૃડઝીડ રશષીબી< ળઽૉસૉ. બળઅદ ૃમપૂ ઞ રશષીબી< ઝૃડઝીડ ઙથદળૂરીઅ વૂપી મીન ષપૃરીઅ ષપૃ ૬૭ ષહ�ફૂ Nરળ 

઼ૃપૂ ઞ ઋબવૂ ષલરલી�નીરીઅ ઝૃડઝીડ રશસૉ. ર-ઽવીક રીડૉફૂ ઇફીરદ ઞ�લી રીડૉ  ઞ ૉ દૉ ગૉડૉઙળૂરીઅ " ર-ઽવી 

ઋરૉનષીળ ઋબવdપ ફ-ઽ ધીલ દ્ દૉ ઞ�લી દૉ ગLીફી બૃ\હ ઋરૉનષીળધૂ યળષીરીઅ ઈષસૉ.  

� ઋબવૂ ષલરલીની� રીડૉ  ઇઙીઋ ,ુ઼9પ ગળૉવ રૄશ 3ઽૉળીદરીઅ ઇળ= @ષૂગીળષીફૂ ઝૉRૂ દીળૂઘ 9લીફૉ વૉષીરીઅ 

ઈષસૉ. Tલીળૉ  સોુLથગ વીલગીદ ઇફૉ ઇફયૃષ રીડૉ  ઼ૃપીળૉવ 3ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ ઇળ= @ષૂગીળષીફૂ ઝૉRૂ દીળૂઘ 

9લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ.    

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

રઽીફઙળબીુવગી ઇમીુપદ ળઽૉસૉ. 

� ઋરૉનષીળૉ  ઇળ=બ<ગરીઅ ગ્ઉબથ ુષઙદ ઘ્ડૂ મદીષૉવ ઽસૉ દ્ દૉફૃઅ ઋરૉનષીળૂ બ<ગ ગ્ઉબથ દમ/ૉ  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 -.રૂફવ ગૉ઼ ધલૉવ ઽ્ષ્ ફ "ઉઑ. " 

રઽીફઙળબીુવગીફૉ ઈષૃઅ ગીઅઉ બથ ધલૉવ 3થરીઅ ઈષસૉ, દ્ દૉ ઼રલૉ દૉ ઋરૉનષીળફૂ ુફરfઅગ ળન ઙથષીરીઅ 

ઈષસૉ. 

� રઽીફઙળબીુવગી 8ીળી લ્ઞ ૉવ ઈ યળદૂ ,-.લીરીઅ ઈઘળૂ બ઼અનઙૂ બીરૉવ ઋરૉનષીળ ુફરfઅગ ઼eીુપગીળૂ ઢળીષૉ દૉ 

સળદ્ફૉ ઈુપફ ુફરfઅગ રૉશષષીબી< ધસૉ. 

� ઈબૉવ 3ઽૉળઘમળ ગ્ઉબથ ગીળથ઼્ળ ળન ગળષીફૂ ગૉ  દૉરીઅ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ઈષXલગદી ઌયૂ ધસૉ દ્ દૉષી 

઼અ"ઙ્રીઅ દૉર ગળષીફ્ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફ્ ઼અબૄથ� ઽ//ઇુપગીળ ળઽૉસૉ ઇફૉ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ઈ 

રીડૉ  ગીળથ્ ઈબષી મઅપીલૉવ ળઽૉસૉ ફઽP. 

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

ગીલરૂ ગર�જીળૂફૉ Nરળફ્ મીપ ળઽૉસૉ ફઽP. 



� ઈ યળદૂ ,-.લી મીમદૉ ઇળ=કફૂ ઼અ_લી 9લીફૉ વઉ ઞૉ દૉ ઞ�લી ફૉ ઇફૃ2બ ઑવૂરૂફૉસફ ડૉ@ડ/@બપી�`રગ 

બળૂLી/ઉ$ડળaલૃ ઇઅઙૉ ગુરbળcૂ, ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, ષણ્નળી ઞ ૉ ુફથ�લ ગળૉ  દૉ ઈઘળૂ ઇફૉ મઅપફગદી� 

ળઽૉસૉ.  

� ,રીથબ<્ફૂ ,`લL જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ રીડૉ  મ્વીષષીરીઅ ઈષદી ઋરૉનષીળ્ફૉ ગ્ઉબથ 3દફૃઅ 

રૃ઼ીભળૂ યhધૃ રશષીફૉ બી< ધસૉ ફઽP. 

� ઋરૉનષીળૉ  ઇળ= બ<ગરીઅ યળૉવ ુષઙદ્ ઼રZ યળદૂ ,-.લી રીડૉ  ઈઘળૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ દૉફી બૃળીષીક 

રીઅઙષીરીઅ ઈષૉ `લીળૉ  ઇ઼વરીઅ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉસૉ ઇ$લધી ઇળ= બ<ગ ઞૉ દૉ દમ/ૉ  ળન ઙથીષીરીઅ ઈષસૉ. 

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

,રીથબ< ’’ ઇજૄગબથૉ ઈબષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

� ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 8ીળી ષઘદ્ષઘદ ધફીળ ફૂુદ ુફલર્ દધી મ્વૂક મઅપફગદી� ળઽૉસૉ.  

� યળદૂ ,-.લી નળiલીફ " ગ્ઉ ઋરૉનષીળ 8ીળી ઼ૂપૂ ઇધષી ઈણગદળૂ ળૂદૉ ળીઞગૂલ ગૉ  ઇ$લ ગ્ઉ ળૂદૉ યવીરથફી 

,લી઼ ગળફીળ ઋરૉનષીળ ઙૉળવીલગ ઢળસૉ. 
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ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 
ઇળ8ફ્ ફરૃફ્ 

 
(1) ઞ�લીફૃઅ ફીર:- બસૃ બીવગ (ઑફૂરવ ગૂબળ)   બૂ.ઈળ.ક.ફઅ. :-  ૩૮૬/૩૯-૪૨ 

(2) ઇળઞનીળફૃઅ ફીર:_______________________________________________. 

(ઇડગí)       (ફીર)    (ુબદીફૃઅ ફીર) 

(3) (ઇ) T$ર દીળૂઘ:______________. 

(¥É)  દીળૂઘ:૨૬/૨૫/૪૨૩૯ ફી ળ્ઞ Nરળ: ષહ�:____ રી઼:____ -નષ઼:____. 

(4) 3ુદ:EWS Category 

(ઈુધ/ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ/(EWS) ઋરૉનષીળ્ઑ �ુદ ઇઅઙૉફી ઼Lર ઇુપગીળૂફી 5રીથબN ળઞૃ ગળષી) 

(5) બ< aલષઽીળફૃઅ ઼ળફીરૃઅ (ુબફગ્ણ ઼ઽ) 
(1) ગીલરૂ ઼ળફીરૃઅ:     ______________________________________________ 

_______________________________________________. 
(2) બ< aલષઽીળફૃઅ ઼ળફીરૃઅ :_______________________________________________ 

_______________________________________________. 
(6) ર્મીઉવ ફઅમળ: _____________________. વૉ$ણવીઉફ ફઅમળ: _____________________. 

(7) સોLુથગ વીલગીદ: ( 3ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ રઞૃમફૂ વીલગીદ ઞથીષષૂ) 
 

ઇ.ફઅ બળૂLીફૃઅ ફીર મ્ણ�/઼અ@ધી/ઉ$@ડૂડલૃડફૃઅ ફીર બી઼ ગલી�ફૃઅ ષહ� રૉશષૉવ Zૉણ/ષઙ�/ડગી 

     

     

     

     
 

(8) ઇફયૃષ: (વઘૉવ ુષઙદફી ,રીથબ< ઼ીરૉવ ળીઘષી) 
 

ઇ.ફઅ ઼રલ રલી�ની 

દી...ધૂ દી.. 

રૃનદ 
ષહ�/રી઼/-નષ઼ 

ઽ્ન્ ફ્ગળૂ ઇઅઙૉફૂ 

અ઼@ધીફૃઅ 

ફીર/઼ળફીરૃઅ 

ઞૉ ઼અ@ધીરીઅ ઞૉ ઽ્jી 

ઋબળ ભળઞ મ3ષદી 

ઽસૉ, દૉ ઽ્jીફૂ 

ગીરઙૂળૂફૂ ડૃઅ ગૂ ુષઙદ્ 

      

      

      

      
 

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

ઇઙળ દ્ 3થૂમૃટૂફૉ ઼`લ ઽગૂગદ ઝૃબીષષીરીઅ ઈષૂ ફધૂ. ઈ ઇઅઙૉ " ુષ\kફૃઅ ઼ીુમદ ધસૉ દ્ દૉ રીડૉ  

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 8ીળી ઞૉ ગીઅઉ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ દૉ રફૉ મઅપફગદી� ળઽૉસૉ. 
   

 

 

@ધશ:______________. દીળૂઘ:______________.  ઋરૉનષીળફૂ ઼ઽૂ_________________. 
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 ૧૬૪/૧૯-૨૦  
� 

શાખા 

અગાઉ પી.આર.ઓ. ન ં

૯૭૪/૧૮-૧૯ અ�વય ેમા! 

EWS ના ઉમદેવારો માટ% 

પ& ુપાલક (એિનમલ 

ક-પર)  ની જ0યા ભરવા 

અર2 મગંાવવા 3ગેની 

4ધુારા 6હ%રાત 

૧૫/૦૬/૧૯ ૨૪/૦૬/૧૯ ૨૪/૦૬/૧૯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


