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ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીરીઅ ઑ ૉ ડૂ઼ ઑગડ-૩૯૮૩ ઇફૉ રૃ લરઅ ૂ ઑ ૉ ડૂસ
લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ફૂજૉ ઞથીષૉવ ડૉ ણરીઅ ૪૨૪૩ ફી ઼ રીઅ ઑ ૉ ડૂ઼ફૂ ઘીવૂ ઞ લીક
યળષી વીલગીદ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ બી઼ૉધૂ ુફલદ ગળૉ વ ઇળ ભ્રરીઅ ઇળ ક
રઅઙીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
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ઈઉ.ડૂ.ઈઉ.ફ્
ઽૉ ધ ઼ૉફૉડળૂ ઊ બૉગડળ ડૉ ણ બી઼

રીુ઼ગ ડીઉબૉ ણઆ- ઼ળગીળ ૂ ફી ુફલર્ફૃ઼ીળ ડીઉબૉ ણ જૃગષીરીઅ ઈષસૉ.
ધીફૂગ ઋરૉનષીળફૉ ીપી લ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. ઑ ૉ ડૂ઼સૂબ બૃળૂ ધલૉધૂ ઝૃ ડી
ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ઇઙીઋ ઞૉ દૉ ડૉ ણરીઅ ઑ ૉ ડૂ઼સૂબ ગળૉ વ ઋરૉનષીળ્ઑ ઇળ ગળષૂ
ફઽ . ઋરૉનષીળ ઑ ૉ ડૂ઼સૂબ રીડૉ ઇ લ ગ્ઉ ઑગર/઼અ ધી ઼ીધૉ ગળીળ ફીરીધૂ
ણીલૉવ ઽસૉ દ્ દૉ ઋરૉનષીળફૂ ઋરૉનષીળૂ ળન ધષીબી ધસૉ. ઇળ ર્ગવષીફૃઅ
ધશઆ- ઼ીરી લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, ઑ ૉ ડૂ઼ સીઘી, ર ફઅ.૩૪૯/૩, ઘઅણૉળીષ રીગડ
ુમ ણ ઙ, ષણ્નળી-૫૯૨૪૨૯ ફી ઼ળફીરૉ ઞ ળૂ રીથબ ્ફૂ ઘળૂ ફગવ્ ઼ઽ
દી.૨૩-૨૪-૪૨૪૩ ઼ૃપૂરીઅ ર્ગવષીફૂ ળઽૉ સૉ. ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ
ષૉમ઼ીઉડ www.vmc.gov.in બળ ઽૉ ળીદ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઇળ બ ગરીઅ ઞ ઇળ
ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઇળ ફી ગષળ બળ ર્મીઉવ ફઅમળ ઇફૉ ડૉ ણફૃઅ ફીર ભળ લીદ વઘષૃઅ.
ઇળ
બૂણ બ્ ડધૂ ઇધષી ળ ડળ બ્ ડ ઑ.ણૂ.ધૂ ઞ ર્ગવષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઇળ
મ ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. ઇપૃળૂ ુષઙદષીશૂ, ઞ ળૂ રીથબ ્ ુ઼ષીલફૂ દધી
રૃનદ મઽીળફૂ ઇળ ગ્ઉબથ ઼અ ઙ્રીઅ ીઽલ ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ .
બૂ.ઈળ.ક.ફઅ. ૱૯૩/૪૨-૪૩
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ણૉ . લૃુફુ઼બવ ગુર ફળ

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી
ઑ ૉ ડૂ઼ફૂ યળદૂ ઇઅઙૉફૃઅ ઇળ ભ્ર
(1) ડૉ ણફૃઅ ફીર :-..................................................................
(2) ઇળઞનીળફૃઅ ફીર: ....................................................................................
(ઇડગí)
(ફીર)
(ુબદી/બુદફૃઅ ફીર)
(3)
ર દીળૂઘ: ............................
(4) ુદ: ............................ (ઇફૃ. ુદ/ઇફૃ.ઞફ ુદ/઼ી.સો.બ.ષ/઼ીરી લ)

ભ્ડ્ ીભ

(઼ીરી લ ુદ ુ઼ષીલફી ઋરૉનષીળ્ઑ ુદ ઇઅઙૉફી ઼ ર ઇુપગીળૂફી રીથબ ળઞૃ ગળષી)
લષઽીળફૃઅ ઼ળફીરૃઅ (ુબફગ્ણ ઼ઽ)
(1) ગીલરૂ ઼ળફીરૃઅ: …………………………………………………………….
………………………………………………...…………...
(2) ઽીવફૃઅ ઼ળફીરૃઅ : …………………………………………………………
…………………………………………………………….
(6) ર્મીઉવ ફઅમળ:.............................. ઉ-રૉવ : ......................................................
(7) સો ુથગ વીલગીદ: ( ઽૉ ળીદરીઅ નસીષૉવ રૃઞમફૂ વીલગીદ ઞથીષષૂ)
(5) બ

ઇ.ફઅ

બળૂ ીફૃઅ ફીર

મ્ણ/઼અ ધી/
ઉ ડૂડલૃડફૃઅ ફીર

બી઼ ગલીફૃઅ ષહ

રૉશષૉવ ૉણ/ડગી

(8) ઼્ઙઅપફીરૃ: ઋબળ્ગદ ઞથીષૉવ દરીર ઽગૂગદ્ ઼ીજૂ ઇફૉ ઘળૂ ઝૉ . ઘ્ડૂ ઽગૂગદ ઞથીષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ ઇઙળ દ્
થૂમૃટૂફૉ ઼ લ ઽગૂગદ ઝૃબીષષીરીઅ ઈષૂ ફધૂ. ઈ ઇઅઙૉ ુષ ફૃઅ ઼ીુમદ ધસૉ દ્ દૉ રીડૉ રઽીફઙળબીુવગી
ીળી ઞૉ ગીઅઉ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ દૉ રફૉ મઅપફગદી ળઽૉ સૉ.
ધશ:......................
દીળૂઘ: ...................

ઋરૉનષીળફૂ ઼ઽૂ...................

ફ પ : (ઇળ બ ગ ઼ીધૉ ફૂજૉ ઞથીષૉવ ન દીષૉઞફૂ ષ રીુથદ (Self Attested) રીફૃ઼ીળ ફગવ
૩) વૂષ ઙ ઼ડ ભૂગૉ ડ
૪) ઑ઼.ઑ઼.઼ૂ રીગસૂડ
૫) ઑજ.ઑ઼.઼ૂ. રીગસૂડ, ફીદગફૂ વીલગીદ ઇઅઙૉફૂ રીગસૂડ ઇફૉ રીથબ
૬) ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. ડૉ ણ બી઼ ગલી ઇઅઙૉફૂ રીગસૂડ ઇફૉ રીથબ
૭) ઈપીળ ગીણ
૮) ુદ ઇઅઙૉફૃઅ રીથબ
૯) બળથૂદ ૂ ઋરૉનષીળૉ વ ફ ફ પથૂફૃઅ ઼ડ . ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ
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ણષૂ )

