ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી
઼ૂપૂ યળદૂ રીડૉ ફૂ ઽૉ ળીદ
(ઽૉ ળીદ રીઅગઆ૬૬૩/૪૨૩૯-૪૨)
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1. સો+ુથગ વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષ
1. ગ્ઉબથ ુષી સીઘીફી ફીદગ ૭૨% ગૉ દૉધૂ ષપૃ. ઞફીવૂટર ઑ$ણ ગ્&લૃુફગૉ સફ ફીદગફૉ
(ીપી$લદી રશસૉ.
2. બ*વૂગૉ સફ/બ*વૂગ ળૂવૉસફ /(ૂ$ડ-ઙ ઑ$ણ બ*વૂ઼ૂડૂફ્ ૨૭ ષહફ્ ઇફૃયષ
2.

બઙીળ પ્ળથઆ
઼ીદરીઅ બઙીળબઅજ રૃઞમ વૉષવ-૯ (બૉ રૉડ6ૂગ઼ ૭૫૩૨૨ ધૂ ૩,૮૯,૱૨૨)

3.

.રળઆ
ઋરૉનષીળફૂ >રળ ૫૭ ષહધૂ ષપૃ ફ ઽ્ષૂ @ઉઑ.

ઽૉ ળીદફૂ ઼ીરી/લ 0ઙષીઉકઆ
1.

ઋબળ ઞથીષૉવ ઞAલી રીડૉ ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉ વીઅ ઋરૉનષીળૉ બ્દૉ ઞBળૂ બીCદી પળીષૉ ઝૉ ગૉ ફઽ- દૉફૂ
ઘીCૂ ગળષૂ.

2.

ળ઼ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ દી. ૨૭-૩૨-૪૨૩૯ (૩૩-૨૨ ગવીગ) ધૂ દી. ૪૨-૩૨-૪૨૩૯ (૪૫૭૯ ગવીગ) નળ&લીફ www.vmc.gov.in ષૉમ઼ીઉડ બળ કફવીઉફ ઇળG ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
કફવીઉફ ઇળG ગળદીઅ બઽૉ વી યળદૂફૉ વઙદૂ રીHઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક www.vmc.gov.in
ઋબળધૂ ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉ સૉ.

3.

.રળ, વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષ કફવીઉફ ઇળ3 4ષૂગીળષીફૂ ઝૉ 6ૂ દીળૂઘફી ળ્ઞફૂ ઙથષીરીઅ
ઈષસૉ.

4.

રીગસૂડ, ણૂIૂ ઼ડJભૂગૉ ડ રીઅ Iૉણ નસીષૉવ ઽ્લ દ્ દૉફૃઅ ઼રગL ડગીરીઅ રી$લ લૃુફષ઼Jડૂફૃઅ M$ષટફ
ગ્Nગ ણ્Mલૃરૉ$ડ ષૉળૂભૂગૉ સફ ષઘદૉ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.

5.

Oઽૉ ળીદરીઅ રીઅAલી રૃઞમફ્ ઇફૃયષ ઋરૉનષીળૉ સોLુથગ વીલગીદ/HણIૂ રૉશQલી મીનફ્ ઞ રી$લ
ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. દૉ બઽૉ વીઅફ્ ઇફૃયષ ગ્ઉ બથ ઼અ@ઙ્રીઅ રી$લ ઙથીસૉ ફHઽ. ઇફૃયષફી બૃળીષી
દળૂગૉ રીC કભળ વૉડળ / ઇબ્ઉ$ડરૉ$ડ વૉડળ ઇરી$લ ઙથીસૉ. બળઅદૃ @ દૉફૂ ઼ીધૉ ષઘદ્ષઘદ ઼અધી
Sીળી ઇબીલૉવ ઉOભી ગૉ (ર્સફફી ઽૃગર બઙીળ ઼અમઅુપદ બૃળીષી ગૉ ઇ$લ ઈપીળયૄદ ઙથૂ સગીલ દૉષી
બૃળીષી ળઞૄ ગલUધૂ દૉફૂ બૄળદૂ જગી઼થૂ ગલીમીન લ્Aલ ઞથીલૉધૂ ઈષ્ ઇફૃયષ રી$લ ઙથષી ઇઅઙૉ
઼Lર ઇુપગીળૂVૂ ફ્ ુફથલ ઈઘળૂ ળઽૉ સૉ.

6.

ઋરૉનષીળૉ કફવીઉફ ઇળG ભ્રરીઅ લ્Aલ ધીફૉ બ્દીફ્ ર્મીઉવ ફઅમળ વઘષ્ ઇુફષીલ ઝૉ . ઞૉ ઋબળ
યુષWલરીઅ યળદૂ ઇઅઙૉ ઼અનસ
ૉ ઈબૂ સગીલ. લ્Aલ ર્મીઉવ ફઅમળ વઘૉવ ફ ઽ્લ / મઅપ ઽ્લ ગૉ ઇ$લ
ગીળથ઼્ળ ઋરૉનષીળફૉ ઼અનૉસ ફ બઽXજૉ દૉ ઇઅઙૉ ષણ્નળી &લૃુફ. ગ્બYળૉ સફફૂ ગ્ઉ ઞષીમનીળૂ ળઽૉ સૉ ફHઽ.

7.

ષલરલી:નીરીઅ ઝૃ ડઝીડઆ
ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી ફી ગરજીળૂફૉ ઋબવૂ ષલ રલીનીરીઅ >રળફ્ મીપ ળઽૉ સૉ ફઽૂ. દૉકઑ બથ
કફવીઉફ ઇળG ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.

8.

રHઽવી ઋરૉનષીળફૉ (ષદરીફ ુફલર્ફૃ઼ીળ ષલરલીનીરીઅ ઝૃ ડઝીડ રશષીબીC ળઽૉ સૉ.

9.

ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફી ઼ળગીળૂ/ઇપ-઼ળગીળૂ/઼ળગીળ ઽદગફી ગ્બYળૉ સફ/ગઅબફૂકરીઅ ઼ૉષી મOષદીઅ
ઇુપગીળૂ/ગરજીળૂકઑ બથ કફવીઉફ ઇળG ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. દૉરઞ (રીથબC્ફૂ (ZલL
જગી઼થૂ ષઘદૉ ઋરૉનષીળૉ ઼Lર ઇુપગીળૂફૃઅ ફી-ષીઅપી (રીથબC ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.

10.

ઋરૉનષીળૉ ુફલદ ઇળG બCગરીઅ યળૉ વ ુષઙદ્ ઼રI યળદૂ (H[લી રીડૉ ઈઘળૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ
દૉફી બૃળીષીક ગજૉળૂ Sીળી રીઅઙષીરીઅ ઈષૉ Zલીળૉ ઇ઼વરીઅ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉ સૉ ઇ$લધી ઇળGબCગ ઞૉ
દૉ દમગગૉ ળન ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.

11.

ઋરૉનષીળૉ ઼ળગીળ રી$લ ઼અધીરીઅધૂ ઞAલીફૉ ઇફૃBબ CCC+ વૉષવફ્ ગ્&\લૃડળ ગ્હ ઇષ]લ બી઼ ગળૉ વ
ઽ્ષ્ @ઉઑ ઇધષી ુફર^અગ ધલી દીળૂઘધૂ ૨૮ રી઼ ઼ૃપૂરીઅ ઼નળ ગ્હ બી઼ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ.

12.

ઇળ3 ભૂ 4ષૂગીળષી/ઞરી ગળીષષી ઇઅઙૉઆ
ઑ.

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

મૂ. ઋરૉનષીળ ઞલીળૉ VMC ષૉમ઼ીઉડ બળ બ્દીફૂ ઇળG ઼મરૂડ ગલી મીન, દૉકફૉ ઇળG ભૂ
કફવીઉફ યળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ભૂ ફૂ ળગર ભગદ કફવીઉફ ઞ [ૉ ણૂડ/ણૉ ુમડ/ફૉડ મ_ુગઙ Sીળી
યળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ભૂ યલી ઇઅઙૉફી જવથફૂ ફગવ રૉશષૂ ઋરૉનષીળૉ ઼ીજષૂ ળીઘષીફૂ ળઽૉ સ,ૉ ઇફૉ
(રીથબC્ફૂ (ZલL જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ ઼રલૉ ગ્વવૉડળ ઼ીધૉ ઇજૄગ વીષષીફૂ
ળઽૉ સૉ.
઼ૂ. @ ઋરૉનષીળ ભૂ યલીફૂ ફગવ દધી ઑ\વૂગૉ સફ ભ્ર ઼ીધૉ ફઽૂ વીષૉ દ્ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૉ
(રીથબC્ફૂ (ZલL જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ રીઅ (ષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ.
ણૂ.

ઇ$લ ગ્ઉ ળૂદૉ ભૂ ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ.

ઉ.

કફવીઉફ ભૂ યળષીફૂ ઝૉ 6ૂ દીળૂઘ ૪૨-૩૨-૪૨૩૯ ળઽૉ સૉ.

ઑભ. દરૉ વીલગીદ પળીષ્ ઝ્ ગૉ ગૉ ર ? દૉફૂ ઘીદળૂ ગલી મીન ઞ ઇળG ભ્ર દધી ભૂ યળષૂ. વીલગીદ
ફ પળીષદી ઽ્ષી ઝદીઅ ભૂ યળૉ વ ઽ્ઉ દૉષૂ ઇળG ળન ઙથીસૉ. ઇળG ભૂ યલી મીન ગ્ઉ બથ
઼અ@ઙ્રીઅ બળદ રશષીબીC ફધૂ.
13.

યળદૂ (H[લી નળ&લીફ @ ગ્ઉ ઋરૉનષીળ Sીળી ઼ૂપૂ ઇધષી ઈણગદળૂ ળૂદૉ ળીઞગૂલ ગૉ ઇ$લ ગ્ઉ ળૂદૉ
યવીરથફી (લી઼ ગળફીળ ઋરૉનષીળ ઙૉળવીલગ ઢળસૉ.

14.

ઋરૉનષીળૉ ઇળG બCગરીઅ ગ્ઉ બથ ુષઙદ ઘ્ડૂ મદીષૉવ ઽસૉ ઇફૉ દૉ aલીફરીઅ ઈષસૉ દ્ દૉફૃઅ
ઇળGબCગ/ુફર^અગ ગ્ઉ બથ દમગગૉ ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

15.

ઈ Oઽૉ ળીદ ઇ$ષલૉ ઈષૉવ ઇળGકફૂ ઼અbલીફૉ aલીફૉ વઉ ઈઙશફૉ યળદૂ (H[લી રીડૉ ઋરૉનષીળ્ફૉ
રી$લ ઙથષી ઇઅઙૉ ફૂુદ ફcૂ ગળષી દૉરઞ યળદૂ ઇઅઙૉ વૉુઘદ બHળLી/રૐુઘગ ઉ$ડળQલૃ મીમદૉ
ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી ફી ઼Lર ઇુપગીળૂVૂ ફ્ ુફથલ ઈઘળૂ ઙથીસૉ.

16.

(રીથબC્ફૂ (ZલL જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ રીડૉ મ્વીષષીરીઅ ઈષદી ઋરૉનષીળ્ફૉ
ગ્ઉબથ Oદફૃઅ રૃ઼ીભળૂ યeધૃ રશષીફૉ બીC ધસૉ ફઽ-.

17.

ઈ Oઽૉ ળીદ ગ્ઉ બથ ગીળથ઼ળ ળન ગળષીફૂ ગૉ દૉરીઅ ભૉ ળભીળ ગળષીફૂ ઈષ]લગદી ઋયૂ ધસૉ દ્ દૉર
ગળષીફ્ ઼અબૄથ ઽગ/ઇુપગીળ &લૃુફુ઼બવ ગુરfળVૂ, ષણ્નળી ફૉ ળઽૉ સૉ.

18.

ઋરૉનષીળફૉ કફવીઉફ ઇળG ગલી મીન Oઽૉ ળીદ ઼અમઅપૂ ઇ$લ ગ્ઉ ઼ૃજફી રીડૉ www.vmc.gov.in
ષૉમ઼ીઉડ ઼દદ @દી ળઽૉ ષી ઇફૃળ્પ ઝૉ .

દી.૨૬-૩૨-૪૨૩૯.

<લૃુફ.ગુર=ળ
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી.

