
 

ગજુયાત ભકાન અન ેઅન્મ ફાાંધકાભ શ્રભમોગી કલ્માણ ફોર્ડ  

ઈ - નનભાડણ કાર્ડ  (નલના ભુલ્મે) 

ાત્રતા: 
 ૧૮ થી ૬૦ લડની ઉભય. 
 ફાાંધકાભ ક્ષેત્રભાાં છેલ્લા ૧૨ ભાવભાાં ૯૦ દદલવથી લધુ વભમ ભાટે કાભગીયી. 

 

પયનજમાત દસ્તાલેજો: 
૧. આધાયકાર્ડ .    ૨. ઉંભયનો ુયાલો. 
૩. ફાાંધકાભ ક્ષેત્રભાાં ૯૦ દદલવથી લધુ વભમ કાભગીયી અાંગેનુાં પ્રભાણત્ર. 
૪. ફેંક ખાતાની નલગત અને યેળન કાર્ડ  મોજનાકીમ રાબ વયતાથી ભેલલા ભાટે જરૂયી છે. 
૫. નનમત નભુનાભાાં આલક તેભજ વ્મલવામનુાં સ્લમાં પ્રભાનણત પ્રભાણત્ર. 
 
ઈ-ગ્રાભ ય V.C.E. ભાયપત નોંધણી ભાટેની પ્રદિમા 

 https://egram.gujarat.gov.in/ ોટડર ય રોગીન કયલુાં. 

 યાજ્મ વયકાયની વેલાઓનો નલકલ્ વાંદ કયલો અન ેતે અાંતગડત ફોર્ડના રોગો ય જલુાં. 
 ઉક્ત પ્રદિમા ફાદ આ https://enirmanbocw.gujarat.gov.in/ ય યી-ર્ીયેક્ટ થળો. 

 તેભાાં વૌ પ્રથભ ફાાંધકાભ શ્રનભકનુાં રોગીન આઈ.ર્ી. અન ેાવલર્ડ  ફનાલલા ભાટે શ્રનભકનુાં 

યજીસ્ટરેળન કયલુાં. 
 ત્માય ફાદ શ્રનભકનુાં રોગીન કયી શ્રભીકની વ્મનક્તગત નલગતો, અયજીની નલગતો, છેલ્લા ૧૨ 

ભાવભાાં ૯૦ દદલવથી ઓછા ન શોઈ તેલા ફાાંધકાભ ક્ષેત્રે કામડની નલગતો, દસ્તાલેજો 

અરોર્, નોંધણી ભાટેના નનમભો અને ળયતોના ેજભાાં નલગત દાખર કયલી. 
 ઉક્ત અયજી વભાપ્ત થમેથી શ્રનભકના આઈ.ર્ી. ભાાંથી રોગ-આઉટ થલુાં. 

 V.C.E. ના ઈ-નનભાડણના રોગીનભાાં ઈ-ગ્રાભના ટેફ ય નક્રક કયલુાં. 

 ત્માાં V.C.E. દ્વાયા કયલાભાાં આલેર તભાભ નોંધણીની એન્ટર ીઓ દળાડલેર છે. 
 તે અાંતગડત ફાાંધકાભ શ્રનભકનુાં ઈ-નનભાડણ કાર્ડ  જનયેટ કયલા ભાટે શ્રનભકના નાભ છીના 

જનયેટ આઈ.ર્ી. કોરભ ય નક્રક કયલુાં. વીસ્ટભ ૩ લડનો વભમ ગાો દળાડલળે, જભેાાં 

ઓકે આલુાં અન ેત્માયફાદ શ્રનભકના નાભ છીના નપ્રન્ટ આઈ કાર્ડ  કોરભભાાંથી આઈ-
કાર્ડની નપ્રન્ટ કાઢી અને રેભીનેટ કયી ફાાંધકાભ શ્રનભકને વોલાનુાં યશેળે.   

મોજનાકીમ ભાદશતી અનુબલ અને વ્મલવામ ભાટેનો નભુનો લી.વી.ઈ. ભાયપત નોંધણીની 
નલગતલાય પ્રદિમા 

https://egram.gujarat.gov.in/
https://enirmanbocw.gujarat.gov.in/


 

ઈ-નનભાડણ ોટડર ય નોંધણી ભાટે ફાાંધકાભ શ્રનભકોના પ્રકાય 

િભ ફાાંધકાભ શ્રનભકોના પ્રકાય 
૧ ચણતયકાભ 

૨ કદર્મા 

૩ વથુાય 

૪ રુશાય 

૫ લેલ્ર્ય 

૬ લામયભેન 

૭ ઇરેનક્ટર નળમન 

૮ પ્રમ્ફય 

૯ ચણતયના ામા ખોદ કાભ 

૧૦ ચણતય કાભભાાં ઈંટ, ભાટી કે વાભાન ઉાર્ કાભ 

૧૧ ધાફા બયલાનુાં કાભ  

૧૨ નવભેન્ટ, યેતી, કોન્િીટ  નભક્ષય કયલા વાઈટ ઉયનુાં  ભજૂય કાભ   

૧૩ ટાઈલ્વ ઘવાઈ કાભ 

૧૪ ભાફડલ્વ ટાઈલ્વ દપટીંગ્વ કાભ 

૧૫ ચૂનો રગાલલાનુાં કાભ 

૧૬ ફાાંધકાભ વાઈટ ઉયના પક્ત ળાયીદયક શ્રભથી થતા તભાભ ભજૂય  કાભ 

૧૭ સ્ટોન, િનવાંગ એન્ર્ કટીંગ 

૧૮ ટાઈલ્વ / સ્રેબ્વના કટીંગ એન્ર્ ોનરળીંગ 

૧૯ લુર્ લકડ  જભેાાં કરય કાભ અને લાયનીનળાંગ કાભ  

૨૦ ગટય એન્ર્ પ્રમ્ફીંગ કાભ 

૨૧ ઇરેનક્ટર નળમનનુાં કાભ 

૨૨ પામય ફ્રાઈટીંગ નવસ્ટભ 

૨૩ દશટીંગ અને કુનરાંગ નવસ્ટભનુાં અન ેઈન્સ્ટોરેળન ને દયેદયાંગ ઈન્સ્ટોરેળન અન ેયીેયીંગ 

૨૪ રીફ્ટ અન ેએસ્કેરેટવડ ઈન્સ્ટોરેળન 

૨૫ નવક્મુયીટી નવસ્ટભ અન ેદયલાજા નુાં ઈન્સ્ટોરેળન 

૨૬ ગ્રીર, ફાયી, દયલાજાનુાં પેનિકેળન અન ે ઈન્સ્ટોરેળન 

૨૭ ઈન્ટીયીમય લકડ  જલેા કે વથુાયી કાભ, પોલ્વ વીરીંગ, રાઈટીંગ,પ્રાસ્ટય ઓપ યીવ 

૨૮ લોટય શાલેસ્ટીંગનુાં ફાાંધકાભ 

૨૯ ગ્રાવ ેનરનુાં ઈન્સ્ટોરેળન જલેુાં કે કાચ કાલા, ગ્રજેીંગ 

૩૦ ઇંટો ફનાલલી, નનમા ફનાલલા કે જ ેકાયખાના ધાયા ૧૯૪૮ભાાં વાભેર ન થતા શોમ 

૩૧ ઈન્સ્ટોરેળન ઓપ એનજી નવસ્ટભ જલેા કે વોરય ેનલ્વ, વોરય ગીઝય 

૩૨ યવોર્ાભાાં ભોડ્યુરય કીચન ફેવાર્લા/ફનાલલા 

૩૩ સ્લીભીંગ ુર, ગોલ્પ કોવડ જલેી દયિીએળન વગલર્તાઓ ફનાલલી 

૩૪ નપ્રપેિીકેળન કોન્િીર્ ભોડ્યુલ્વ ફનાલલા તથા ફવેાર્લા  

૩૫ કન્સ્ટરકળન અન ેઈયેકળન જલેા કે વાઈનેજ ફોર્ડ , પનીચય, ફવ રે્ો, નવગ્નનરાંગ નવસ્ટભ 

૩૬ યોટયીનુાં કન્સ્ટરકળન અને પાઉન્ટેનનુાં ઈન્સ્ટોરેળન 

૩૭ જાશેય ફગીચાઓ અન ેજોગીંગ ટરે ક ફનલલા 

૩૮ ભ.ન.યે.ગા. 

૩૯ અન્મ 

 


