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ળીઉડ ડ ઉ  ભ્ૃ રસફ ઑગડ ૪૨૨૭ અ઼નય દધી નભદળૂ ઽૃગર ઇઅગઆ૩૨૱૱/૪૨૨૭-૨૮ 
અ઼નય ગવર ૬-૩ (ઘ) ઇ  ષલૉ ઘીદીફૂ રીઽૂદૂ મીમદ. 

 
૩) ઼અ ધીફૂ ગીરઙૂળૂ ઇફૉ ભળ ફૂ ુષઙદ્ : 

 ઘીદૃ :  
જૄઅડથૂ સીઘી,  
ઘઅણૉ ળીષ રીગડ ુમ ણ ઙ, 
ળીઞ રઽૉવ ળ્ણ,  
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, 
ષણ્નળી. 

 ગીરઙૂળૂ/ભળ  : 
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ જૄઅડથૂ સીઘીરીઅ પૂ .બૂ.ઑર.઼ૂ. ઑ ડફૂ ઼ીરી લ 
જૄઅડથૂક વઙદ ઙષીઉક દૉરઞ ળીઞલ જૄઅડથૂ ઈલ્ઙફી ઈનૉસ ઇફૉ બિળબ ્ રૃઞમ 
લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ ૂ ઇફૉ ણૉ .  લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ ૂ (ઽૉ ધ) ફી રીઙનસફ ઇફૉ 
઼ૄજફી ઽૉઢશ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઞરીઅ ુષયીૉ ફ઼યી ુષયીઙફૂ રદનીળ લીનૂ 
ઋબળધૂ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ રૃશ રદનીળલીનૂ દૉરઞ બૃળષથૂ રદનીળલીનૂ દોલીળ 
ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ દધી ળીઞલ જૄઅડથૂ ઈલ્ઙફી દધી ગવૉગડળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ષણ્નળીફી 
ઈનૉસ્ દધી બ ્ રૃઞમ જૄઅડથૂ વઙદ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . 
 

૪) બ્દીફી ઇુપગીળૂ ઇફૉ ગરજીળૂક ફૂ ઼  દી ઇફૉ ભળ  : 
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી જૄઅડથૂ સીઘીફી ઇુપગીળૂ/ગરજીળૂકફી ફીર ઽ્ ી બઙીળ દધી 
ગીરઙૂળૂફૂ ુષઙદ. 

 

ઇફૃ. 
ફઅ. 

ફીર  ઽ્ ્/મૉટૂગ બઙીળ  ગીરઙૂળૂ ફૂ ુષઙદ 

૩. ૂ સરૂગ ઑ઼. હૂ  ઉવૉગસફ કભૂ઼ળ 
મૉટૂગ બઙીળ 
૭૱,૨૨૨/-  
ઘજ ઈઉ.ડૂ. 
ણૂબીડરૉ ડ 

• જૄઅડથૂ સીઘીરીઅ ષઽૂષડૂ ગીરઙૂળૂ 
લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ ૂ ઇફૉ 
ણૉ . લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ ૂ (ઽૉ ધ) ફી 
રીઙનસફ ઇફૉ ઼ૄજફી ઽૉઢશ ળીઞલ જૄઅડથૂ 
ઈલ્ઙફી દધી ગવૉગડળ ૂફૂ ગજૉળૂફી ઽગર ૃ
દધી ઈનૉસ રૃઞમ ઉવૉગસફ ફૉ વઙદૂ 
ષઽૂષડૂ ગીરઙૂળૂફૃઅ ઼અજીવફ ગળષીરીઅ ઈષૉ 
ઝૉ. 

૪.  ૂ ગજફયીઉ અ ઑર. 
બળરીળ 

ળષ લૃ કભૂ઼ળ ૉ  
મૉટૂગ બઙીળ 
૱૨,૪૨૨/-  
ઘજ ઼ૉ ડવ ડ્ળ 
સીઘી 

• જૄઅડથૂ સીઘીરીઅ ષઽૂષડૂ ગીરઙૂળૂ ઉવૉગસફ 
કભૂ઼ળ ફી રીઙનસફ ઇફૉ ઼ૄજફી ઽૉઢશ 
ળીઞલ જૄઅડથૂ ઈલ્ઙફી દધી ગવૉગડળ ૂફૂ 
ગજૉળૂફી ઽગર દધી ઈનૉસ રૃઞમ ૃ
ઉવૉગસફફૉ વઙદૂ ષઽૂષડૂ ગીરઙૂળૂફૃઅ 
઼અજીવફ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  
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ઇફૃ. 
ફઅ. 

ફીર  ઽ્ ્/મૉટૂગ બઙીળ  ગીરઙૂળૂ ફૂ ુષઙદ 

• ઋબળૂ ઇુપગીળૂ ૂફૂ ઼ૃજફ રૃઞમફૂ દરીર 
ગીરઙૂળૂ. 

૫. ૂ રઽૉસયીઉ ઼ૂ. 
ષ઼ીષી 

ઞૃ. ગવીગ  
મૉટૂગ બઙીળ 
૭૪,૨૨૨/- 

• ળીઞલ જૄઅડથૂ ઈલ્ઙફી ઽગરૃ /ઈનૉસ 
ઇ  ષલૉ ભીઉવ્ દોલીળ ગળૂ ગવૉગડળ ૂફૂ 
ગજૉળૂ દધી ળીઞલ જૄઅડથૂ ઈલ્ઙફૂ ગજૉળૂ 
દધી ઇ  લ ુષયીઙ્ ઼ીધૉ બ   લષઽીળફૂ 
઼ર  ગીરઙૂળૂ. 

• ઼ીરી  લ જૄઅડથૂ/બૉડી જૄઅડથૂ લ્ઞષીફી 
઼અઙૉ જૄઅડથૂ ઘજ રીડ દ઼વરીદ વઉ ળગર ૉ

ઇની ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ  દધી ઞરી-ઘજ 
ગળષી દધી મૂવ્ફૃઅ જૃગષ અ ગળષીફૂ 
ગીરઙૂળૂ.  

• ુષપીફ઼યી ુષયીઙફૂ રદનીળલીનૂ ઋબળધૂ 
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ રૃશ દૉરઞ 
બૃળષથૂ રદનીળ લીનૂ દોલીળ ગળષીફૂ 
ગીરઙૂળૂ. 

     ળીઞલ જૄઅડથૂ ઈલ્ઙફી ઈનૉસ રૃઞમ 
     ઉવૉગસફ ષ્ણફૂ બૃફઆ ળજફીફૂ ગીરઙૂળૂ.  
• ઋબળૂ ઇુપગીળૂ ૂ ફૂ ઼ૃજફ રૃઞમફૂ 

દરીર ગીરઙૂળૂ. 
૬. ૂ યળદગરીળ ઑૃ . 

ષ઼ીષી 
ઞૃ. ગવીગ  
મૉટૂગ બઙીળ 
૭૨,૭૨૨/-  
ઘજ ઈગીળથૂ 
સીઘી 

• ુષપીફ઼યી ુષયીઙફૂ રદનીળલીનૂ ઋબળ 
ધૂ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ  રૃશ  દૉરઞ 
બૃળષથૂ રદનીળ લીનૂ દોલીળ ગળષીફૂ 
ગીરઙૂળૂ. 

• રદનીળ લીનૂ ષૉજીથ/રદનીળ લીનૂફૂ 
ફગવ/ગ્   લૃડળ બીષદૂ મફીષષૂ/વૂપૉવ 
ળગર મૉ  ગરીઅ ઞરી ગળીષૂ ગ્   લૃડળ ળ્ઞરૉશ 
દોલીળ ગળૂ ઽૂ઼ીમૂ સીઘીરીઅ ઞરી ધલૉવ 
ળગર ફૂ રૉશષથૂ ગળીષષૂ દૉરઞ બળજૃથ 
ગીરઙૂળૂ/ ૉ઼ સીઘીરીઅધૂ ઞ ળૂ ડસફળૂ ૉ
વીષષૂ/ડવૂભ્ફ મૂવૉ /મૂવ્ મફીષષી 
ઇફૉ જૃગષ  ગળષૃ. 

• ળીઞલ જૄઅડથૂ ઈલ્ઙફી ઈનૉસ રૃઞમ 
ઉવૉગસફ ષ્ણફૂ બૃફઆ ળજફીફૂ ગીરઙૂળૂ.  

• જૄઅડથૂ ણૂબ્ટૂડફૂ ળગરફૂ ગ્   લૃડળરીઅ 
ઑ  ડૂ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ. જૄઅડથૂરીઅ 
ઋરૉનષીળૂ ફ પીષૉવ ઋરૉનષીળફૉ યળવ ૉ
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ઇફૃ. 
ફઅ. 

ફીર  ઽ્ ્/મૉટૂગ બઙીળ  ગીરઙૂળૂ ફૂ ુષઙદ 

ણૂબ્ટૂડ બળદ ઈબષી દધી ઞ  દ ધલૉવ 
ણૂબ્ટૂડ ઞરી/ઑ ડૂ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ.  

     જૄઅડથૂ સીઘીફૉ વઙદીઅ બ ્ ઉફષણ/ 
     ઈઋડષણ ગળષી ઇફૉ બ્  ડ ળ્ઞરૉશફૂ 
     ફૂયીષથૂ ગળષૂ.   
• ઈળ.ડૂ.ઈઉ ફૉ વઙદ ગીરઙૂળૂ. 

૭. ૂ ઇઅમીવીવ ગૉ . 
ષ઼ીષી 

ુ઼બીઉ  
મૉટૂગ-
૫૨,૪૨૨/- 
  

• ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ઇ  લ ઘીદીકફી 
દૉરઞ મઽીળફૂ ઼અ  ધીકફૂ ડબીવફૂ 
મઞષથૂ ગળષૂ.  

• કભૂ઼ ઼ીભ ઼ભીઉફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષૂ. 
• ઋબળૂ ઇુપગીળૂ ૂફૂ ઼ૃજફી રૃઞમ કભૂ઼ 

ફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષૂ. 
 
૫) ુફળૂગ થ  ઇફૉ ુફથલ વૉષીફૂ ગીલષીઽૂ : 

઼ ર રઅઞળૂ રૉશષદૂ ષઘદૉૃ  ફૂજૉ રૃઞમ ફૂ ગીલષીઽૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઼મઅપૂદ નભદળફી 
ગરજીળૂ ીળી ગજૉળૂફી ષણી ઉવૉગસફ કભૂ઼ળફૉ ફ પ ઼ઽ ભીઉવ ળઞ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૃ ૉ . ઞૉ દૉ 
ુષઙદફૂ ફ્પ ઼ ર રઅઞળૂ ઇધ ઘીદી ઇુપગીળૂ ૂૃ  ણૉ .   લૃુફુ઼બવ ગુર  ફળ ૂ (ઽૉ ધ) ઼ર  
રઅઞળૂ ઇધ ળઞ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૃ ૃ ૉ. દધી ઇઅુદર ુફથલ ઇધ ઼ ીુપગીળૂ  લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ ૂ 
઼ર  ળઞ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૃ ૉ  દૉરઞ ષપૃ રઅઞળૂ ઇધ રીૃ .  ધીલૂ ઼ુરુદ દૉરઞ ઼ર  ઼યી ઼ર  
નળઘી દ ષ બૉ  ળઞ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૃ ૉ. 

 
૬) બ્દીફી ીળી ઇધષી દૉફી ઇઅગસ ઽૉઢશ ળઘીલૉવ ુષુષપ ગડઙળૂફી નૃ ૉ ૉ દીષૉ ફૃ ુફષૉનફ : 

કભૂ઼ફૂ ગીલબ  પુદરીઅ ઞ ળૂ ઑષી ળ  ડળ્ફૂ ુફયીષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ણૉણ  ડ્ગ 
ુફયીષથૂ ળ  ડળ, રૉશષથૂ ળ  ડળ, દ઼વરીદ ળ  ડળ, ઉફષણ ળ  ડળ, ઈઋડ ષણ 
ળ  ડળ, ઢળીષ ળ  ડળ, દધી ળીઞલ જૄઅડથૂ ઈલ્ઙફી ઈનૉસ ઇ  ષલૉ રદનીળ લીનૂફૂ ીધરૂગ 
ઇફૉ ઈઘળૂ ુ઼ુ પ ઼ઽૂદફૂ ગીરઙૂળૂ. 

 
૭)   બ્દીફી ગીલ  મ ષષી રીડ ફગગૂ ગળવ પ્ળથ્ૉ ૉ  : 

ઈ ુષયીઙ .બૂ. ઑર.઼ૂ. ઑગડફૂ ઙષીઉક/ુફલર્ દધી ઼ીરી  લ ષઽૂષડ ુષયીઙ રીઅધૂ 
ળૂ ગળષીરીઅ ઈષદી બળૂબ ્ ઇફૃ઼ીળ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈ ઋબળીઅદ જૄઅડથૂ ષ્ણફૃઅ 

઼ૂરીઅગફ, રદનીળલીનૂ મફીષષી દૉરઞ જૄઅડથૂ વઙદ ળીઞલ જૄઅડથૂ ઈલ્ઙફી દધી ઼ળગીળ ૂ  
ીળી ઞ દૉ ઼રલૉ મઽીળ બીણષીરીઅ ઈષદીૉ  ઈનૉસ્/બળૂબ ્/વૉઘૂદ ઼ૃજફ્ રૃઞમ ગીરઙૂળૂ 

ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
 
૮) ઇુપગીળૂ ઇફૉ ગરજીળૂકફૂ લીનૂ : 

રૃ ની ફઅમળ - ૪ રીઅ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ. 
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૯) બઙીળ ફૂ ુષઙદ : 
રી઼ૂગ બઙીળ ઇઅઙૉફૂ ુષઙદ રૃ ની ફઅમળ - ૪ ફી ગ્વર ફઅ ૫ રીઅ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 
૱) દરીર લ્ઞફીકફૂ ુષઙદ્ ઼ૄુજદ ઘજીક ઇફૉ ગળીલૉવ જૄગષથૂફી ઇઽૉષીવ્ નસીષદી દૉફૂ 

દરીર ઑઞ  ઼ ૂફૉ ભીશષૉવ મઞડ ૉ : 
       ઞ દૉ ફીથીઅગૂલ ષહ રીડફીૉ ૉ  ઼ર  ઼યી ીળી જૄઅડથૂ ુષયીઙ ફી  મઞડૉ  રીઅ રઅઞળ ધલૉૃ વ ળગર રૃઞમ 
 
૯)   ફીઙળૂગ્ફૉ ઋબવ  પ ઼ૃુષપીકફૂ ુષઙદ્  ઽૉળ ઋબલ્ઙ રીડ દૉફૂ ૉ શષથૂ ગળીઉ ઽ્લ દ્ : 

ળીઞલ જૄઅડથૂ ઈલ્ઙફી ઈનૉસ રૃઞમ ષણ્નળી રઽીફઙળબીવૂગી ઽન ુષ  દીળરીઅ ઈષદી ઉવૉગસફ 
ષ્ણ રૃઞમફૂ રદનીળલીનૂક ીધુરગ ઇફૉ ઈઘળૂ લીનૂક ુ઼  પ ગળૂ ઽૉળ ઞફદીફૉ ષી 
રીડ રૃગષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ૉ. 

 
૩૨) ઽૉળ રીઽૂદૂ ઇુપગીળૂ/ઇબૂવ ઇુપગીળૂ ૂકફી ફીર ઇફૉ ઽ્નની ફૂ ુષઙદ્ : 

 
ઽળ રીઽૂદૂ ઇુપગીળૂૉ  :      ઇબૂવ ઇુપગીળૂ   
ૂ ગજફયીઉ ઑરઅ . બળરીળ                 ૂ સરૂગ ઑ઼. હૂ  

ઈ઼ૂ. ઉવૉગસફ કભૂ઼ળ,      ઉવૉગસફ કભૂ઼ળ, 
ઉવૉગસફ સીઘી,                  ઉવૉગસફ સીઘી, 
ઘઅણૉ ળીષ રીગડ ુમ  ણ ઙ,                ઘઅણૉ ળીષ રીગડ ુમ  ણ ઙ, 
ષણ્નળી  રઽીફઙળબીુવગી.                ષણ્નળી  રઽીફઙળબીુવગી. 


