
 1

 
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી   

 
 
 
 
 

 
  

 
 

઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙફૂ રી�ઽદૂ  

ઇુપગીળ ૪૨૨૭ ઇ�ષલૉ ગવર-૬(મ) ઽૉ ઢશફૂ  

રૃ&ી ફઅ. ૩ ધૂ ૩૯ ફૂ રી�ઽદૂ. 
 

ઘઅણૉળીષ રીગ- ડ ુમ.ણ/ઙ, 

 ળીઞરઽૉવ ળ્ણ,  

ષણ્નળી. 
 



 2

 

઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ  
૩. ઘીદીફૂ ુષઙદ્ ગીલ2 ઇફૉ ભળ4 
 
૪. ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીરીઅ ઘઅણૉ ળીષ રીગ�ડ ુ�ધદ ુમ ણ!ઙરીઅ ગીલ"ળદ ઝૉ. 

૪.૩ ઽૉદૃકઆ ઼ ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙફ્ રૃ(લ ઋ*ૉસ ઼ર, ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીરીઅ ષઽૂષડ ઼ૃજી..બૉ 

જીવૉ દૉ ઇઅઙૉ ષઽૂષડૂલ રીશઘૃઅ ઙ્ઢષષીફ્ ઝૉ. 

  ઈ ુષયીઙ રૃ(લ3ષૉ ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગીફી દરીર ગર"જીળૂકફૂ રઽૉગરવ4ૂ દૉરઞ ઼ૉષી 

ુષહલગ મીમદ્ફૂ ગીરઙૂળૂ ઼અયીશૉ ઝૉ. 

૪.૪ ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙફૃઅ ુષટફ/રૂસફઆ- 

 ઼અ�ધીફી ગર"જીળૂકફૂ સુ:દકફ્ લ્;લ ઋબલ્ઙ ગળષ્ ઇફૉ દૉફૉ વીઅમી ઇફૉ ડૃઅ ગી ઙીશીફી ઼અ�ધીફી 

વ4ીઅગ્ ુ઼<પ ગળષી ઇધ� સુ:દકફૉ ષીશષૂ. 

૪.૫ ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ ુષુષપ સીઘીક ઇફૉ ગીલ?ફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ ઞથીAલી રૃઞમફૂ 

ઝૉ. 

૩. ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙઆ- 

  ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ રીળભદૉ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ગર"જીળૂઙથ ઇઅઙૉફૂ રઽૉગરવ4ૂ 

મીમદ્ ઞૉષૂગૉ  ગર"જીળૂકફૂ ુફરCઅગ, ઼ૂફૂલ્ળૂડૂ, ઼ૂવૉગસફ, મનવૂ, મતદૂ, ુસ�દ ુષહલગ 

ગીલ"ષીઽૂ, ષીળ઼ીઉ ઽગગૉ  ફ્ગળૂ દૉરઞ રૉણૂગવ ,ીઋ�ણ ઈપીળૉ  ઈુGદફૉ ફ્ગળૂ દધી નળૉગ ગર"જીળૂકફૂ 

઼ૉષી ુષહલગ મીમદ્ફૂ ળૉગ્ણ"ફૂ ુફયીષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. લૃુફલફ દળભધૂ ઈષદૂ રીઅઙથૂક 

ઇઅઙૉફી બH Aલષઽીળ, ગ�઼ૂવૉસફ ઇઅઙૉફૂ ગીલ"ષીઽૂ ઈ ઘીદી રીળભદૉ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉરઞ ષઽૂષડૂ 

ઽૃગર્ નભદળૂ ઽૃગર્ દધી બIળબH્ ઈ ુષયીઙ Jીળી Kળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઼ી.ષ.ુષ.ફૂ બૉડી સીઘીકરીઅ 

ઑMૉ�ડૂ઼ સીઘી, ડૉવૂભ્ફ સીઘી, ઘીદીગૂલ દબી઼ ઑગરફ્ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ. ઞ ૉ દૉ સીઘીફૂ ગીરઙૂળૂ 

ફૂજૉ Mરીથૉ ઝૉ. 

૪. ઑ7ૉ�ડૂ઼ સીઘીઆ- 

ગ્બ?ળૉસફરીઅ ઑMૉ�ડૂ઼ લ્ઞફી ઽૉઢશ ઞૃની ઞૃની ઼અષઙ"રીઅ ઼ળગીળGૂફી પીળી પ્ળથ રૃઞમ 

ઇMૉ�ડૂ઼રીઅ યળદૂ ગળૂ ઼અનય� ુષયીઙ્ ઘીદૉ દૉરફૉ ગીરઙૂળૂ ઼Nબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઇવઙ ઇવઙ ગૃવ ગૃવ-

૩૮ ડPૉણ્રીઅ ૩૭૨ ઞ;લીક રઅઞૃળ ધલૉવ ઝૉ. ઑMૉ�ડૂ઼્ફૂ યળદૂ ષહ"રીઅ મૉ ઼H નળSલીફ (ભૉUૃઈળૂ ધૂ 

ઑMૂવ દધી કઙV ધૂ કગડ્મળ રી઼રી) ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઼ળગીળGૂફી પીળીપ્ળથ રૃઞમ ળ્ઞઙીળ 

ગજૉળૂ દળભધૂ ઽૉણષીઉટ લીનૂ રઅઙીષૂ દૉરઞ  ઋરૉનષીળ્ બી઼ૉધૂ ઼ૂપૂ ઇળXક Jીળી યળદૂ ગળષીરીઅ 

ઈષૉ ઝૉ. ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. બી઼ દૉરઞ મૂફ ઈઉ.ડૂ.ઈઉ ઋરૉનષીળ્ફૉ ડPૉ ણફૉ ઇફૃ.બ યળદૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ 

ઝૉ.  યળદૂ ગલી"મીન ઞૉ દૉ ઼અવY સીઘીકરીઅ દૉકફૂ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
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ઇMૉ�ડૂ઼્ફૉ ઼ળગીળGૂફી પીળીપ્ળથ રૃઞમ રીુ઼ગ �ડીઉબ�ણ જૃગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઞ ૉ 

..૮૬૨૩/- ધૂ ..૱૪૫૨/- ઝૉ. રૃનદ બૃળૂ ધલૉ ઞ ૉ દૉ સીઘીક Jીળી ઑMૉ�ડૂ઼સૂબ બૃળૂ ગલી"ફૃઅ 

MરીથબH ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

૫. ડૉ ુવભ્ફ ુષયીઙઆ-     

  મઽીળફી દધી ઇઅનળફી ડૉ ુવભ્ફ ઼અનૉસીAલષઽીળફૂ ગીરઙૂળૂ દધી ઑ4જૉ�ઞફૂ ુફયીષથૂ ઈ 

સીઘી Jીળી ધીલ ઝૉ. ઼અ�ધીફી ુષુષપ બનીુપગીળૂકફૉ ગજૉળૂફી ગીરૉ ઈબષીરીઅ ઈષદી 

ડૉવૂભ્ફ/ર્મીઉવ ઇફૉ દૉફી મૂવફી જૃગષથી ઼અવY ગીરઙૂળૂ ઈ સીઘી Jીળી ધીલ ઝૉ. 

૬. ઘીદીગૂલ દબી઼ ઑગરઆ- 

  ઈ ઑગર Jીળી ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ઇુપગીળૂ/ગર"જીળૂક ઼ીરૉફૂ ુસ�દુષહલગ 

ગીલ"ષીઽૂ ઞૉષૂ ગૉ , ભળઞ ર્ગૃભૂ, ફ્ગળૂરીઅ બૃફઆ�ધીુબદફૂ મીમદ્, ઈ4ૉબબH્ દૉરઞ ગર"જીળૂક ઼ીરૉ  

ઘીદીગૂલ દબી઼ ગળષીફી ઽૃગર્ દધી ઘીદીગૂલ દબી઼ ઇઽૉષીવ ળઞૃ ધલી મીન ઝૉષડફૂ ુસ4ી ગળષી ઇઅઙૉ 

઼4ર ુફથ"લ વૉષીફૂ ગીરઙૂળૂ દૉરઞ ુફષૅ] ધદીઅ ગર"જીળૂકફૉ “ ફ્ ઉષૉ�ડ ઼ડ^Iભગૉડ ” ઈબષીફૂ ઇફૉ 

ગર"જીળૂક ઼ીરૉફૂ ઘીદીગૂલ દબી઼ વઙદ “ ફ્ ઉ�ગષીલળૂ ઼ડ^Iભગૉડ ” ઈબષી ઇઅઙૉફૂ ગીરઙૂળૂ 

ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

૪.૬ ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, ઘઅણૉ ળીષ રીગ�ડ ુ�ધદ ુમ ણ!ઙરીઅ Mધર રીશ ઋબળ ગીલ"ળદ ઝૉ. 

 ગજૉળૂફૃઅ ઼ળફીરૃઅ     ગજૉળૂફ્ ઼રલ 

 ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ    ઼ષીળૉ  ૩૨-૫૨ ધૂ ઼ીઅઞ ૉ ૮-૩૨ ઼ૃપૂ 

ઘઅણૉ ળીષ રીગ�ડ ુમ ણ!ઙ     (Iળસૉહ મબ્ળૉ  ૪-૨૨ ધૂ ૪-૫૨ ઼ૃપૂ) 

 ળીઞરઽૉવ ળ્ણ, ષણ્નળી. 
 

૪. ઇુપગીળૂક/ગર=જીળૂકફૂ ઼>ી ઇફૉ ભળ4 

 ઇુપગીળૂક દૉરફૂ ઼]ી ઼Nબથૂફી ઽૃગરઆ૬૩૨/૯૱-૯૯ દી.૯-૯-૯૱ ઇ�ષલૉ ફગગૂ ધલૉવ ઝૉ. 

(ઽૃગર ઇઅગઆ૬૩૨/૯૱-૯૯, દી.૯-૯-૯૱ બIળુસV- ધૂ ઼ીરૉવ ઝૉ.) ઞ ૉફૂ ડૃઅ ગૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ 

ઝૉ. 

 ષઽૂષડૂ ઼>ીઆ-  ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ(ષ) ગર"જીળૂક ઼ીરૉ ુસ4ી3રગ બઙવીઅ યળષી ઼]ી પળીષૉ ઝૉ. 

ઞૉરી દૉકGૂ ..૮૭૨૨ ધૂ ૩૨૭૨૨ ઇફૉ ..૱૨૨૨ ધૂ ૩૫૭૨૨ ફૂ બઙીળ બીલળૂ પળીષદીઅ ગર"જીળૂકફૉ 

પૂ.X.બૂ.ઑર.઼ૂ.ઑગડફૂ ૭૮(૪) ઽૉઢશ ુસ4ી3રગ ગીલ"ષીઽૂ ઽીધ પળૂફૉ ુસ4ી ગળૂ સગૉ  ઝૉ. 

 ળ? રઅઞૃળ ગૉ  ઘીદી ઼>ીઆ-  ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળધૂ ફૂજૉફૂ બઙીળ બીલળૂ પળીષદી ષઙ"-૩ ફી 

ઇુપગીળૂકફૂ ઽગગ ળK, ઼ૂગ ળK ુફથ^દ ગળફીળ ઇુપગીળૂ ઝૉ . ળKક રઅઞૃળ ગળષી ઇઅઙૉ દૉરઞ 

ુસ4ી3રગ ગીલ"ષીઽૂ ઽીધ પળષી ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળGૂ ઼ૉષી ષદ"Cઅગ ુફલર્ ઇફૉ bઙષીઉકફૉ 

<લીફૉ ળીઘૂફૉ ઼4ર ુફથ"લ વૉષીફ્ ળઽૉ ઝૉ. 
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  ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ, દીવૂર ઇુપગીળૂ ઇફૉ બ઼?ફવ કભૂ઼ળ દૉક 

ગજૉળૂફી ષણી દળૂગૉ  ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ(ષ)ફી ઼ૂપી ુફલઅHથ ઽૉઢશ ગીરઙૂળૂ ગળૉ  ઝૉ. ગજૉળૂફી ષણી 

દળૂગૉ  દૉક ષઙ"-૫, ૬ ફી ગર"જીળૂકફૂ ઼ૂ.ઑવ. ળK દૉરઞ ઞૉ ુગ�઼ીરીઅ બૄષ" રઅઞૃળૂ ઼4ર ઇુપગીળૂઑ 

ઈબૂ નૂપૂ ઽ્લ દૉ ઼અનય� દૉરફૂ ગજૉળૂફી નૉથલીનૂ, બઙીળ મૂવ, ઉ�ણૉ �ડ ભ્ર", રીવ઼ીરીફ ઞરી 

ગળષીફૃઅ ભ્ર" ઋબળ ઼ઽૂ ગળષીફૂ ઼]ી દૉરફૉ ળઽૉસૉ. 

  સીઘીફી ગર"જીળૂકફૂ ળK રઅઞૃળ ગળષી ઇઅઙૉ ળK રઅઞૃળ ગળફીળ ઼]ીુપગીળૂ �ષુષષૉગીફૃ઼ીળ 

ુફથ"લ વૉસૉ. ળK ઑગ ઽગગ દળૂગૉ  ,ીd ળીઘષીબીH ધસૉ ફઽ!. ળK ,ીd ળીઘષી/ફ ળીઘષી ઇઅઙૉ ઞ ૉ દૉ 

઼4ર ઇુપગીળૂફ્ ુફથ"લ ઈઘળૂ ઙથીસૉ. ઈ ઋબળીઅદ X.઼ૂ.ઑ઼.ઈળ ફી ુફલર દૉરઞ Sલૃુફુ઼બવ 

ગુરa ફળGૂ Jીળી ઼અનુય"દ ઈનૉસ્ફૉ <લીફૉ વૉષીફી ળઽૉસૉ. 

 ભળ4આ-  ઈ ઘીદીફી ષણી દળૂગૉ  ણૉ .Sલૃુફ.ગુરa ફળ(ષ) ગીલ"ળદ ઝૉ. દૉકGૂ બી઼ૉ ુષુષપ ઘીદીકફ્ 

ગીલ"યીળ ળઽૉ ઝૉ. દૉકGૂ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી �ધીલૂ ઽૃગર્ ુફલર્ ુષુફલર્ ઇફૉ ગુરa ફળGૂ 

Jીળી ઼]ી ઼Nબથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ ઝૉ. દૉષી ગીલ?-ભળb મKષૉ ઝૉ. 

  ઼ી.ષ.ુષયીઙફી રઽૉગર ુસણલૃવરીઅ ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ ઋબળીઅદ બ઼?ફવ કભૂ઼ળ, દીવૂર 

ઇુપગીળૂફી ઽ્*ીક ઇુ�દ3ષરીઅ ઝૉ. ઼નળ ઇુપગીળૂક ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ(ષ) ફી દીમી ઽૉઢશ 

ભળb મKષૉ ઝૉ. ઇફૉ ગજૉળૂ ષણી દળૂગૉ  ઇHૉફી ઼]ી ઼Nબથૂફી ઽૃગર ઇઅગઆ૬૩૨/૯૱-૯૯/             

દી.૯-૯-૯૱ ઇ�ષલૉ ષઽૂષડૂ ઇફૉ ફીથીઅગૂલ ઼]ીક ઇ�ષલૉ ગીરઙૂળૂ ગળૉ  ઝૉ. દૉરફૂ ભળbરીઅ રૃ(લ3ષૉ 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ગર"જીળૂકફૂ ઼ૉષી ુષહલગ મીમદ્ફૂ, વ્ગીુયરૃઘૂ ષઽૂષડરીઅ ષઽૂષડફૂ 

ઇ઼ળગીળદી ુફયીષથૂ ઼અનય� ઈનૉસ્ફૂ મઞષથૂ, રઽીફઙળબીુવગીફી ઇુપગીળૂક/ગર"જીળૂકફૂ 

યળદૂ MIeલી, મતદૂ MIeલી દૉરઞ દૉકફી ુસ�દ ઼અમઅપૂ ુફલરફફૂ ગીલ"ષીઽૂ ઇફૉ ઼ર, �ડીભફૂ ઼ૉષી 

ુષહલગ મીમદ્ફી ફૂલરફ દૉરઞ ગર"જીળૂકરીઅ ઙથૃી3રગ ઇફૉ Ieલી3રગ ગીલ"4રદી ુષગ઼ૉ, દથીષ 

રૃગદ ગીલ"બ<પદૂફી ઇરવ Jીળી ગીલ"ગૃસશદી ુષગ઼ૉ ઑ ઽૉદૃધૂ ુષુષપ દીવૂર સૂમૂળ્ફી ઈલ્ઞફફૂ 

ગીરઙૂળૂ ગળષીફૂ ળઽૉ ઝૉ. ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી �ડીભફૂ રનન Jીળી સીઘીફૂ ષઽૂષડૂ ગીરઙૂળૂ બીળ 

બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઼નળ ઽૃગર ઇઅગ-૬૩૨/ ૯૱-૯૯/દી.૯-૯-૯૱ બIળુસV-ઇ ધૂ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

૫. ુફથ=લ વૉષીફૂ 7�Aલીરીઅ ઇફૃ઼ળષીફૂ ગીલ=બBપુદ 

  ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ ુષુષપ ષઽૂષડૂ ભળb ઇફૉ ગીલ? ઽીધ પળૉ  ઝૉ. ઞ ૉરી રૃ(લ3ષૉ 

઼ૉષીુષહલગ ુફલર્ફ્ ઈપીળ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઞ ૉરી રૃ(લ3ષૉ ઙૃઞળીદ ઼ૂષૂવ ઼ુષ"઼ . ઼, ળK 

બઙીળફૂ bઙષીઉક, પૂ.X.બૂ.ઑર.઼ૂ.ઑગડ દૉરઞ ઙઞૃળીદ ળીઞલ ઼ૉષી (ષદ"Cઅગ) ુફલર્-૩૯૯૩ 

ુષઙૉળૉ  ગીલનીકફ્ ઈપીળ ુફથ"લ વૉષીફૂ MIeલીરીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇફૉ 3લીળમીન ઼4ર ુફથ"લ 

વૉષીરીઅ ઈષદ્ ઽ્લ ઝૉ. ઞ ૉ દૉ ુફથ"લ રૃ(લ ુષજીળથીફી ઇઅદૉ ઼અનુય"દ ગીલની ઇફૉ �ધીલૂ ઈનૉસ્ રૃઞમ 

વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈ ગીલ"બ<પુદ દરીર ભળb ગૉ  ઞ ૉ ઼ૉષી ુષહલગ મીમદ્ ગૉ  ઇ�લ ષઽૂષડૂ મીમદ્ ઽ્લ 

ઝૉ  દૉ મKષદૂ ષઘદૉ ઇઘ3લીળ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
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  ઼4ર રઅઞૃળૂ રૉશષદૂ ષઘદૉ રૃ(લ3ષૉ ફૂજૉ Mરીથૉ ગીલ"બ<પુદ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

૩. ઼અમઅપૂદ નભદળફી �ડીભ Jીળી ગજૉળૂફી ષણી ઑડવૉગૉ  ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ દીવૂર ઇુપગીળૂ ગૉ  

બ઼?ફવ કIભ઼ળફૉ  ફNપ ઼ઽફૂ ભીઉવ ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ  3લીળમીન, 

૪. ળઞૃ ધલૉવ ઼4ર ુફથ"લ ઇધ�ફૂ ભીઉવ ઞ.ળૂ ઽગૂગદ઼ઽ ઘીદીુપગીળૂ ઑડવૉ ગૉ  

ણૉ .Sલૃુફ.ગુરa ફળ(ષ) ઼ર4 ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ઞૉ ુગ�઼ીરીઅ ઇઅુદર ઼]ીુપગીળૂ Sલૃુફ.ગુરa ફળGૂ ઽ્લ ઝૉ  દૉ ુગ�઼ીરીઅ ઼4ર ુફથ"લ ઇધ� 

દૉકGૂ ઼ર4 ભીઉવ ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

૬. ગીલ2 ગળષી રીડૉ  ફગગૂ ગળૉ વી પ્ળથ્ 

  ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙરીઅ ળ્ઞમળ્ઞફી ગીલ? બીળ બીણષી ગળષી રીડૉ  પૂ.X.બૂ.ઑર.઼ૂ. 

ઑગડફૂ bઙષીઉક, X.઼ૂ.ઑ઼.ઈળ ફી ુફલર્ દધી ઇHૉધૂ Kળૂ ગળૉવ ઼રલૉ ઼રલૉ બળૂબH્ ઇફૃ઼ીળ 

ગીલ? ગળષીફી ળઽૉ ઝૉ. ઈ ઋબળીઅદ, ઼ળગીળGૂફૂ ઼રલૉ ઼રલૉ મઽીળ બીણષીરીઅ ઈષદૂ 

઼ૄજફીક/ઈનૉસ્ફૃઅ ઇરવૂગળથ ળ્ઞ!નૂ ભળb મKષષી ઇધ� ગળષીફૃઅ ળઽૉ  ઝૉ . 

૭. ગીલ2 ગળષી રીડૉફી ુફલર્, ુષુફલર્, ુફલર ઼અCઽ ઇફૉ નભદળ્ 

 ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ રૃ(લ3ષૉ ઼ૉષી ુષહલગ મીમદ્ફૂ ગીરઙૂળૂ ઼અયીશૉ ઝૉ. ઈ ગીરઙૂળૂફૉ બીળ 

બીણષી રીડૉ  ગીલનીક ઞૉષી ગૉ  X.બૂ.ઑર.઼ૂ.ઑગડ ૩૯૬૯, ઙૃઞળીદ ઼ૉષી ષદ"Cઅગ ુફલર્ ઇફૉ ઇ�લ 

઼અવY ગીલનીક, ઞૉ દૉ ઼રલૉ ઼4ર ઇુપગીળૂ Jીળી ષઽૂષડૂ ુફથ"લ ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉફૉ વઙદી ઼4ર 

ઈનૉસ્ ગૉ  ઞ ૉ બIળબH ઇફૉ નભદળૂ ઽૃગરફી �ષ.બૉ ઽ્લ ઝૉ  દૉફૃઅ બીવફ ગળષીફૃઅ ઽ્લ ઝૉ. ઼ીરી�લ ષઽૂષડ 

ુષયીઙફી ઼અનુય"દ નભદળ ઼અયીશદી ગર"જીળૂ બી઼ૉ, ઞ ૉ ગીરઙૂળૂ દૉક ઼અયીશૉ ઝૉ  ઇફૉ દૉ ગીરઙૂળૂ ફૉ 

ઋબલ્ઙૂ ધીલ દૉ ઼અનય"ફી બળૂબH્, ઈનૉસ્ ઇફૉ ગીલનીફ્ ઈપીળ ઽ્લ ઝૉ. ઞ ૉર ગૉ , ડૉગફૂગવ/ફ્ફ 

ડૉગફૂગવ ગર"જીળૂકફૂ લીનૂ, ઼અ(લી, ઼અનુય"દ ગર"જીળૂફ્ બ઼"ફવ ળૉગ્ણ"  ઇફૉ ઼ૉષી ુષહલગ મીમદફૂ 

ઞ.ળૂ ળૉગ્ણ"ફૂ ગીરઙૂળૂ. 

૮. બ્દીફી Eીળી ઇધષી દૉફી ઇઅગૃસ ઽૉઢશ ળઘીલૉવી ુષુષપ ગૉ ડૉઙૂળૂફી નFદીષૉ4ફૃઅ ુફષૉનફ. 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ઞૉ દૉ ગર"જીળૂક ઼અમઅુપદ ઼ૉષી ુષહલગ મીમદ્ નૂઢ નભદળ ષઙ^ગૅદ ગળષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ. 

૯. ફૂુદ ચણદળ/ફૂુદફી ઇરવ ઼અમઅપૂ ઞફદીફી ઼Hલ્ ઼ીધૉ ઼વીઽ/બળીરસ= ઇધષી દૉફી 7ુદુફુપIષ 

રીડૉફૂ JલષFધી ઇઅઙૉફૂ ુષઙદ 

 ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ રૃ(લ3ષૉ ગર"જીળૂકફૂ રઽૉગરવ4ૂ ફૂુદ ફગગૂ ગળૉ  ઝૉ. ઈ ફૂુદ ફગગૂ ગળષ 

ઇઅઙૉ ઼રલૉ ઼રલૉ ુષુષપ ઘીદીકફી ઇુપગીળૂક ઼ીધૉ બળીરસ" ગળષરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઋબળીઅદ ઼અ�ધીફી રી�લ રઅણશ્ 

઼ીધૉ બથ ુષજીળ ુષરસ" ગળૂફૉ રઽૉગરફૂ મીમદ્ ઇઅઙૉ દૉરફ્ ઇુયMીલ Kથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ષશૂ, ઇHૉફૂ 

઼અ�ધીફી ઞફદીફી Mુદુફુપક જૃઅડીદી ઽ્ઉ, ઞફદીફૂ ઼ઽયીઙૂદી બળ્4 ળૂદૉ રૉશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દધી              

ષઙ"-૩ ફી ઇુપગીળૂકફૂ ઼ૉષી ુષહલગ મીમદ્ફૂ ઞ.ળૂ રઅઞૃળૂ બથ રૉશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
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૱. ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી યીઙ દળૂગૉ  ળજીલૉવૂ ઼ુરુદફૂ ુષઙદ્આ 

૩. ઘીદીગૂલ દબી઼ ઼રૂLી ઼ુરુદ 

ગીલ=આ- ઼નળ ઼ુરુદરીઅ ઘીદીગૂલ દબી઼રીઅ જીવદી ગૉ઼્ફૂ ઼રૂ4ી ગળૂ, લ્;લ ુગ�઼ીકરીઅ ઙૃથન્હફી 

ઈપીળૉ  ભળઞ ર્ગૃભ ગર"જીળૂફૉ સળદૂ બૃફઆુફલૃુગદ ગળષીફૂ દધી વીઅમી ઼રલધૂ જીવદી દબી઼ ગૉ઼્ફૂ 

઼રૂ4ી ગળૂ લ્;લ ુફગીવ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગળૉ  ઝૉ. 

 

રીશઘૃઅ :-  ઼નળ ઼ુરુદફી ઇ<લ4  ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળGૂ(ષ) 

૩.  ઼fલ   ઼ૂડૂ ઑ�XફૂલળGૂ 

 ૪.  ઼fલ   જૂભ કણૂડળGૂ 

  ૫.  ઼fલ   ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂGૂ 

૬.  ઼fલ   વૂઙવ ઑણષીઉટળGૂ 

 ૭.  ઼fલ   બ઼?ફવ કભૂ઼ળGૂ 

૮.  ઼fલ   ઼ૂફૂલળ ગવીગ"  (ઘીદીગૂલ દબી઼ ઑગર)

 ૯.  ઼fલ   ઞૃફૂલળ ગવીગ"  (ઘીદીગૂલ દબી઼ ઑગર) 

 

૯. ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી ઇુપગીળૂ/ગર=જીળૂકફૂ રી�ઽદૂ-ણૂળૉ ગડળૂ 

 ઇુપગીળૂ ઇફૉ ગર"જીળૂકફૂ લીનૂ ઈ ઼ીધૉ બIળુસV-મ ધૂ ઼ીરૉવ ઝૉ .  

૩૨. રઽૉફદીથીફૂ બBપુદ ઼�ઽદ ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી ઇુપગીળૂ/ગર=જીળૂફૉ રશદૃઅ રીુ઼ગ 

રઽૉફીદીNઅ. 

 ઈ રીIઽદૂ Iઽ઼ીમૂ સીઘીફી બઙીળબH રૃઞમફૂ ઝૉ. લીનૂ ઈ ઼ીધૉ બIળુસV-ગ ધૂ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

૩૩. ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી ઇઅનીઞબOગફૂ ુષઙદ 

૪૨૩૮-૪૨૩૯ રીડૉ  રઅઞૃળ ધલૉવ ળગર 
 

ઇ.ફઅ. ુસણલૃવ ફઅમળ  ઘીદીફૃઅ ફીર  રઅઞૃળ ધલૉવ ળગર 

૩ ૨૨૫ Sલૃુફ.ગુરa ફળGૂફૃઅ બ઼"ફવ ૩૮,૬૭,૨૨૨/- 

૪ ૨૨૬ ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ ૪,૨૬,૬૭,૨૨૨/- 

૫ ૨૨૭ ઈ઼ૂ.Sલૃુફ.ગુરa ફળ(ળૉ) ૯૭,૩૨,૨૨૨/- 

૬ ૨૩૩ ઑMૉ�ડૂસ ુષયીઙ ૪૭,૫૭,૨૨૨/- 

૭ ૨૩૮ ડૉવૂભ્ફ ુષયીઙ ૩૯,૯૭,૨૨૨/- 

૩૪. ઼ઽીલગૂ ગીલ=Aર્ફી ઇરવ ઇઅઙૉફૂ બBપુદ. 

 ઼નળ Mગળથફૂ રીઽૂદૂ ઇHૉફી ુષયીઙફૉ વીઙૃ બણદૂ ફધૂ. 

૩૫. દૉફી Eીળી ઇબીલૉવૂ ઝૃડઝીડ્, બળષીફઙૂક ઇફૉ ઼>ી ઼Qબથૂ રૉશષફીળ ફૂ ુષઙદ્. 

 વીઙૃ બણદૂ ફધૂ. 
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૩૬. ુષ?N Rબૉ ઋબવTપ રી�ઽદૂ 

 ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ Jીળી ઞ ૉ દૉ ઼રલૉ ુષુષપ ઞ;લીકફૂ યળદૂ ઇઅઙૉફૂ Kઽૉળીદ મઽીળ બીણષીરીઅ 

ઈષૉ ઝૉ. ઈ Kઽૉળીદ ઝીદી ઋબળીઅદ ઉ�ડળફૉડ/ષૉમ઼ીઉડ Jીળી ઼અમઅુપદ ઋરૉનષીળ વ્ઙ!ઙ ગળૂફૉ bઉ સગૉ  ઝૉ. 

ષપૃરીઅ ઼નળ ૩૯ Mગળથ્ ગ્Sબૉગડ ણૂ�ગ (CD) �ષ.બૉ ઋબવgપ ઝૉ. દધી ષૉમ઼ીઉડ ઋબળ બથ ઋબવgપ ઝૉ. 

ષૉમ઼ીઉડફૃઅ ઑણPૉ઼આ www.vmcegov.com 

૩૭. રી�ઽદૂ રૉશષષી રીડૉ  ફીઙળૂગ્ફૉ ઋબવTપ ઼ષવદ્ફૂ ુષઙદ્ 

 ઼ી.ષ.ુષયીઙ Jીળી Mુ઼<પ ધદી બIળબH્, ઢળીષ્, ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ ુષુષપ ગજૉળૂકરીઅ 

ર્ગવષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉરઞ ગજૉળૂફી ફ્ડૂ઼ મ્ણ"  ઋબળ ષીઅજૂ સગીલ ઑષૂ ળૂદૉ Mનસ^દ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ઈ ઋબળીઅદ ઽ્*ીકફૂ યળદૂ ઼અમઅપૉફૂ Kઽૉળીદ્ ઼ૄજફીકફ્ ષદ"રીફ બH્ દૉરઞ ષૉમ઼ીઉડ બળ Mનસ^દ 

ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી Jીળી ષીુહ"ગ ણીલળૂ મઽીળ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ  ઞ ૉરીઅ Kઽૉળ ઞફદીફૉ 

રઽીફઙળબીુવગી ઼અનય�ફૂ ળ્ઞમળ્ઞફૂ ઋબલ્ઙૂ ફૂષણૉ  દૉષૂ રીIઽદૂ Mઙડ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈ ણીલળૂરીઅ 

઼અમઅુપદ ુષયીઙ્ફી ઇુપગીળૂકફી ફીર્, ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ ઼Iઽદ ઋબવgપ ઽ્લ ઝૉ. 

૩૮. ?ઽૉ ળ રી�ઽદૂ ઇુપગીળૂકફી ફીર, ઽ્&્ ઇફૉ રી�લ ુષઙદ્ 

 ઽૃગર ઇઅગઆ૯૫૯/દી.૪૪-૩૩-૪૨૨૮ ુષઙદ્ રૃઞમ ઝૉ. 

૩૯. ઼ૄજષૂ સગીલ દૉષૂ ઇ�લ ગ્ઉ રી�ઽદૂ ઇફૉ Iલીળમીન નળ ષહ- ઈ 7ગીસફરીઅ ઼ૃપીળ્ ગળીસૉ. 

 ઽીવરીઅ ગ્ઉ રીIઽદૂ ફધૂ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

બ�ળુસY-ઇ 

ફીઅથીગૂલ ઇફૉ ઇ�લ ષઽૂષડૂ ઼>ી ઼Qબથૂ અ઼ગવૂદ ઢળીષ-૬૩૨/૩૯૯૱-૯૯ 

 

ઇ.ફઅ. 7ગળથ ફઅ.
  

ુષહલ 

૩. ૩ ઼ીરી�લ  

૪. ૪ ઇુપગીળૂકફૂ લીનૂ 

૫. ૫ મૂ.બૂ.ઑર.઼ૂ.ઑગડ ૩૯૬૯ ઽૉઢશફી ઇુપગીળ્. 

૬. ૬ ઇ�લ ષઽૂષડૂ મીમદ્ 

૭. ૭ ઘજ"ફી ઇુપગીળ મીમદ 

૮. ૮ રૄશગીર, ઉKળી ષઙૉળૉ  મીમદ 
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ફીથીઅગૂલ ઇફૉ ઇ�લ ષઽૂષડૂ ઼>ી ઼Qબથૂ ઼અગુવદ ઢળીષ-૩૯૯૱ 7ગળથ-૩ 

઼ીરી�લ 
૩. રધીશૃઅ ઇફૉ સRઈદ 

 (ઇ) ઈ ઼અગુવદ ઢળીષ “ ફીથીઅગૂલ ઇફૉ ષઽૂષડૂ ઼]ી ઼Nબથૂ ઢળીષ-૩૯૯૱ ” ફીરધૂ કશઘીસૉ. 

 (મ) ઼નળઽૃઅ  નભદળૂ ઽૃગર ઇઅગ-૬૩૨/૯૱-૯૯ રીઅ ઞથીષૉવ દીળૂઘ ઇરવરીઅ ઈષસૉ. 

૪. ઇધ=ચડફ ગળષીફી ઇુપગીળ 

ઈ ઇધ"ચડફ ઢળીષરીઅ ઙરૉ દૉ ઋ  વૉઘ ઽ્લ, ગુરa ફળGૂ, રઽીફઙળબીુવગી ષણ્નળીફ્ ઇધ"ચડફફૉ વઙદ્ 

ુફથ"લ ઈઘળૂ ઙથીસૉ. 

૫. JલીZલીકઆ- 

૩. ઈ ુફલર્ ઼અનય"રીઅ ગ્ઉ ઇ�લધી નસી"ષૉવ ઽ્લ દૉ ુ઼ષીલ 

(ઇ)  “ ષઽૂષડૂ ઘીદૃ ” ઑડવૉ ષઽૂષડૂ ુષયીઙ ગૉ  ઞ ૉ Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળGૂફૂ ગજૉળૂરીઅ 

ષઽૂષડૂ ગીરઙૂળૂ રૃ(લસીઘી મKષૉ ઝૉ  દૉ. 

(મ) “ ઼ીરી�લ ઘજ" ” ઑડવૉ દરીર Mી઼અુઙગ ઇફૉ ઇ�લ ઘજ" ઞ ૉરીઅ �ડ્ળફ્ ઘજ", કભૂ઼ 

Aલષ�ધી રીડૉ  ગળૉવ ઘજ" ઇધષી દ્ ડૉગફૂગવ ઑ�ડીgવૂસરૉ�ડ રીડૉ  ગળૉવ ઘજ", ઞૉષી ગૉ  

વૉમ્ળૉડળૂ, ષગ"સ્બ, �ડ્ળ ણૉબ્ બળઅ દૃ ઇ�લ ઽૉઢશ ઈષળૂ વૉષીદી ઞૉષી ગૉ  ષગ"઼, ડૃ ઼ 

ઇફૉ iવી�ડફી ઘજ"ફ્ ઼રીષૉસ ધસૉ ફઽૂ. 

(ગ) “ ઘીદીફી ષણી ” ઑડવૉ ગૉ  ઼]ીુપગીળૂ ગૉ  ઞ ૉફૉ ષઽૂષડૂ ઘીદઑ દૉ Mરીથૉ Kઽૉળ ગલી" ઽ્લ. 

(ણ) “ ુષયીઙૂલ ષણી ” ઑડવૉ ગૉ  ઼]ીુપગીળૂ ઞૉફૉ ષઽૂષડૂ ઘીદીઑ દૉ Mરીથૉ Kઽૉળ ગલી" ઽ્લ. 

 

(ઇ-૩) “ ગજૉળૂ ષણી ” ઑડવૉ  ઑ ઼]ીુપગીળૂ ઞૉફૉ ષઽૂષડૂ ઘીદીઑ દૉ Mરીથૉ Kઽૉળ ગલી" ઽ્લ. 

(મ-૩) “ બળજૃળથ ઘજ" ” ઑડવૉ ઑ દરીર ઘજ" ઞૉફ્ ઼રીષૉસ બઙીળ ઇફૉ યjધીફૂ 

Sલૃુફ.ગર"જીળૂકફૉ ગળીદૂ જૃગષથૂ, ળK બઙીળ, બૉ�સફ, ઼ીરી�લ ઘજ", ,ી�ડ ઑઉણ, 

ભીશી, ષગ"઼, �ડ્ગ ડૃ ઼ ઇફૉ iવી�ડ દધી દૉફી ઼અવY ઘજ"રીઅ ઼રીષૉસ ધદીઅ ફ ઽ્લ. 

(ગ-૩) “ ઇફીષદ"ગ ઘજ" ” ઑડવૉ ઑ ઘજ" ઞૉફ્ ઈષદ"ગ ઘજ"રીઅ ઼રીષૉસ ધદ્ ફ ઽ્લ. 

(ણ-૩) “ ઈષદ"ગ ઘજ" ” ઑડવૉ ઑ ઘજ" ગૉ  ઼રલીઅદળૉ  ગળષ્ બણદ્ ઽ્લ. 

 

૪. ઈ ઢળીષરીઅ વૉષીલૉવ ઋુગદક ઇફૉ ઋ  વૉઘ ગૉ  ઞ ૉફૂ Aલી(લી ઋબળ્ગદ બૉળી(૩) રીઅ ઈબષીરીઅ 

ઈષૉવૂ ફધૂ. બળઅ દૃ ઇ�લ ુફલર્ ઞૉષીઅ ગૉ  મ્Sમૉ M્ષૂ�સૂલવ Sલૃુફુ઼બવ ગ્બ?ળૉસફ ઑગડ 

૩૯૬૯ ઇફૉ દૉ Jીળી ઇરવૂગૅદ ગળૉવી ઇ�લ ઇુપુફરલ્ ઇફૉ મૂ.઼ૂ.ઑ઼.ઈળ રીઅ Aલી(લી 

ઈબૉવૂ ઽ્લ ઇધષી ઇ�લ �ધીલૂ ઽૃગર્ફૉ વીઙૃ બણસૉ. 

૬. ઘજ=ફૉ રઅઞૃળૂ ઈબષીફૂ ઼>ી બળફી ઼ીરી�લ ુફલઅOથ 

૩. ઘીદીફી ષણી રીH ઑ ઘજ"ફૉ ઞ રઅઞૃળૂ ઈબૂ સગસૉ ઞ ૉફી રીડૉ  દૉ રઅઞૃળૂ ઈબષી ફૂજૉફૂ bઙષીઉકધૂ 

ઇુપગૅદ ઽ્લ. 

(ઇ) ઈ ઢળીષ ઽૉઢશ ઇુપગીળ Mીk ધલૉવ ઽ્લ ઇધષી 

(મ) ઼ર, ઼યી, �ધીલૂ ઼ુરુદ ગૉ  Sલૃુફ.ગુરa ફળGૂફૂ રઅઞૃળૂધૂ ઇુપગૅદ ધલૉવ ઽ્લ ઇધષી 

(ગ) ગ્બ?ળૉસફ ગૉ  ઇ�લ ઼4ર ઼]ી ઇુપગીળૂઑ ઼ીરી�લ ગૉ  ુષસૉહ ઽૃગરધૂ ઇુપગૅદ ધલૉવ ઽ્લ. 
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૪. ઋબળ્ગદ ઢળીષફી બૉળી-૩ રીઅ ઙરૉ દૉ ઋ  વૉઘ ઽ્લ, બળઅ દૃ Iઽ઼ીમૂ સીઘીફૂ બૄષ" રઅઞૃળૂ ુ઼ષીલ ઘીદીફી 

ષણી મઞૉડ bઙષીઉ ુ઼ષીલફ્ ગ્ઉબથ ઘજ" ગૉ  ઞ ૉ ફષૂ ફૂુદ ગૉ  ફીથીઅગૂલ ઞષીમનીળૂ ઋયૂ ગળદૂ 

ઽ્લ ઇફૉ યુષlલરીઅ ઘજ"રીઅ ષપીળ્ ગળૉ  દૉર ઽ્લ દૉષી ઘજ" રઅઞૃળ ગળૂ સગસૉ ફઽૂ. 

૫. ઘીદીફી ષણી ઘજ"ફૉ રઅઞૃળૂ ઈબષીફૂ ઼]ી 

૬. ઼]ી ઼Nબથૂ ગૉ  બૃફઆ ઼Nબથૂ ગળફીળ ઼]ીુપગીળૂફી ષઘદ્ષઘદફી ઼ીરી�લ ઇધષી ુષસૉહ ઽૃગર્ 

ુફન�હ ઇફૉ ુફલઅHથફૉ ઈુપફ ળઽૂ ષીબળૂ સગીસૉ. 

૭. ષઽૂષડૂ ઇફૉ ફીથીઅગૂલ ઼>ી ઼Qબૉવ ફ ઽ્લ દૉષૂ મીમદ્. 

ઈ ઢળીષરીઅ �બV ળૂદૉ ઞ ુષહલ્ ઇઅઙૉ ફીથીઅગૂલ ઇફૉ ષઽૂષડૂ ઼]ી ગ્ઉબથ ઼]ીુપગીળૂફૉ ભીશષૉવ ફ 

ઽ્લ દૉ ઼]ી ષઽૂષડૂ ઘીદી બી઼ૉ ળઽૉસૉ. 

૮. રઅઞૃળૂફૂ ઇ઼ળગીળગદી 

(૩) મઞૉડ bઙષીઉ ુ઼ષીલફ્ ગ્ઉબથ ઘજ" રઅઞૃળૂ ઼ીરૉ ગળષ્ ફIઽ ુ઼ષીલ ગૉ  ઈષી ઘજ"ફૉ બઅઽ્જૂ 

ષશષી રી�લ મઞૉડ ભીશષથૂ ગૉ  (બૃફઆ ુષુફલ્ઙ ગૉ  દમIનવ) બૃફઆભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ. 

(૪) ઈષદ"ગ ઘજ"ફૂ ઈબૉવૂ રઅઞૃળૂ Mધર ષહ" રીડૉ  લ્;લ મઞૉડ ભીશષથૂ ગૉ  બફૃઆ ભીશષથૂ ગૉ  ઼ીરી�લ 

ગ�ડૂઞ�઼ૂ ભઅણરીઅધૂ દ઼વરીદ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ.( ઞૉ Mરીથૉ ુગ�઼્ ઽ્લ દૉ Mરીથૉ) 3લીળૉ  

ઞ ગીલ"ળદ ધસૉ ઇફૉ દૉ બઝૂફી ષહ?રીઅ બથ દૉ મઞૉડ ભીશષથૂફૉ ઇફૉ રઅઞૃળૂફૂ સળદ્ફૉ ઈુપફ ળઽૂ 

ઇરવરીઅ ળઽૉસૉ. 

૯. ઘીદીફી ષણીફૂ ઼>ીક. 

(૩) ઘીદીફી ષણી ઈ ુફલર્ ઽૉઢશ ઈબૉવૂ ઼]ીક પૂ મ્Sમૉ M્.Sલૃુફ.ગ્બ?ળૉસફ ઑગડ-૩૯૬૯ 

ઇફૉ દૉ ઽૉઢશ ઇરવૂગૅદ ગળૉવી ઇ�લ ઇુપુફલર્ ઇફૉ મૂ.઼ૂ.ઑ઼.ઈળ.ફૂ bઙષીઉફૉ ઈુપફ 

ળઽૂફૉ ષીબળસૉ. 

(૪) ઈ ઢળીષ ઽૉઢશ ફીથીઅગૂલ ઇ�લ ષઽૂષડૂ ઼]ીકફૂ ઼Nબથૂ ઞ ૉફૉ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ  દૉ ઈ 

઼]ીકફ્ ઋબય્ઙ દૉક ઞૉરફી ષઽૂષડૂ ુફલઅHથ ઽૉઢશ ઽ્લ દૉ ગળૂ સગસૉ. 

(૫) ઈ ઢળીષ ઽૉઢશ ઞૉ ઼]ીુપગીળૂફૉ ઼]ી ઼Nબથૂ ધઉ ઽ્લ દૉ ઼]ીુપગીળૂ ઼]ી બીઝવી ઇુફથ^દ 

ુગ�઼ીરીઅ ષીબળૂ સગસૉ. બળઅ દૃ ુફથ^દ ધઉ ઙલૉવ ુગ�઼ીક બૃફઆ ઋબુ�ધદ ગળષીફી ળઽૉસૉ. 

(૬) ઈ ઢળીષ ઽૉઢશ ધલૉવૂ ઼]ી ઼Nબથૂ નળ Hથ ષહ� ઑગષીળ બૃફઆ ઼રૂ4ી ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. ઇધષી 

ગુરa ફળGૂ દૉધૂ કઝી ઼રલરીઅ ઘી઼ ઼અbઙ્રીઅ ગળૂ સગસૉ. 

(૭) ઈ ઢળીષ ઽૉઢશ ફીથીઅગૂલ ઇફૉ ઇ�લ ષઽૂષડૂ ઼]ીકફૂ ઼Nબથૂ ઞૉ ઇુપગીળૂફૉ ધઉ ઽ્લ દૉ 

ઇુપગીળૂઑ ઼]ીકફૂ ઼Nબથૂ ઈઅુસગ ગૉ  બૃથ"ળૂદૉ ઇ�લ ગ્ઉબથ ઇુપગીળૂ ગૉ  ગર"જીળૂફૉ ગળૂ 

સગસૉ ફઽૂ. 

૱. ઘીદીફી ષણી (ઽૉ ણ કભ પૂ ણૂબીડ=રૉ�ડ) 

 (ઇ)  “ ઇુપગીળૂ ” કશઘીઉ સગૉ  દૉષી ુષયીઙ્ફી ષણી ઽ્ષી bઉઑ. 

 (મ) ઇુપગીળૂ ઞ ૉરફૂ બઙીળ બીલળૂ ..૩૨,૨૨૨ ધૂ ..૩૭,૪૨૨ ધૂ કઝૂ ફ ઽ્ષૂ bઉઑ. 

 (ગ) ઈ ઇુપગીળ રીH Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળGૂ ઞ ષીબળૂ સગસૉ. 

૯. ુષયીઙૂલ ષણી (ણૂષૂટફ ઽૉ ણ) 

ષઽૂષડૂ ઘીદીફૉ ..૱,૨૨૨ ધૂ ૩૫,૭૨૨ ઋબળફૂ બઙીળ બીલળૂ પળીષદી ગ્ઉબથ ઇુપગીળૂફૉ              

“ ુષયીઙૂલ ષણી ” દળૂગૉ  Kઽૉળ  ગળષીફૂ ઼]ી ળઽૉસૉ. 
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૩૨. ગજૉળૂફી ષણી (ઽૉ ણ કભ પૂ ક�ભ઼) 

૩. .. ૮૭૨૨ ધૂ ..૩૨,૨૨૨ ફૂ દધી દૉ ઋબળફૂ બઙીળ બીલળૂ પળીષદી ગ્ઉબથ ઇુપગીળૂફૉ 

ષઽૂષડૂ ઘીદૃ ગજૉળૂફી ષણી દળૂગૉ  Kઽૉળ ગળૂ સગસૉ. 

૪. ઑગ ઞ ગજૉળૂ રીડૉ  ઑગ ધૂ ષપૃ ઇુપગીળૂફૉ ગજૉળૂફી ષણી દળૂગૉ  Kઽૉળ ગળૂ સગસૉ ફઽૂ. 

૩૩. Jલીબી�ળગ ગીલ= ઼અજીવફ 

ઈ ઢળીષરીઅ દધી ષઽૂષડૂ ઘીદી દળભધૂ Kળૂ ગળૉવી ઼ીરી�લ ઇફૉ ુષસૉહ ઽૃગર્ફૉ ઈુપફ ગ્ઉબથ 

bઙષીઉ ઽ્લ ઝદીઅ દરીર નળઘી�દ ઞૉરીઅ ફૂજૉફૂ ુષઙદ ઼રીુષV ધદૂ ઽ્લ દૉ બળ3ષૉફૂ બૄષ" રઅઞૃળૂ 

રૉશષદી ઇઙીઋ રૉશષષૂ. 

(ઇ) ગ્બ?ળૉસફફી ઋબલ્ઙ રીડૉ  ફઽ! બળઅ દૃ Kઽૉળ ઞફદી, ગૉ�m ગૉ  ળીઞલ ઼ળગીળફી ગૉ  ઇ�લ ઼અ�ધીફી 

(ષીુથઞલ ઇફૉ /મૂફ ષીુથઞલગ) ઋબલ્ઙ રીડૉ  ષૉજીથ ગળષી જૂઞ ષ�દૃ ઘળૂન ગળષીફૂ 

નળઘી�દ. 

(મ) ગ્બ?ળૉસફફી AલીબીIળગ ગીલ" ઼અજીવફ ઼અનય"ફી યીષ ફગગૂ ગળષી રીડૉફૂ નળઘી�દ. 

(ગ) પૂ. મૂ.બૂ.ઑર.઼ૂ.ઑગડ-૩૯૬૯ ઇ�ષલૉ દધી દૉ ઼અનય� ઇરવૂગૅદ ગળૉવી ઇ�લ ઇુપુફલર્ 

ઈપીળૉ  વીઙૃ બીણષીફી ગળ નળ ઼ૉ઼રીઅ ઼ૃપીળી ષપીળી ગળષી નળઘી�દ. 

(ણ) પૂ. મૂ.બૂ.ઑર.઼ૂ.ઑગડ-૩૯૬૯ ઇ�ષલૉ દધી દૉ ઼અનય� ઇરવૂગૅદ ગળૉવી ઇ�લ ઇુપુફલર્ 

ઈપીળૉ  વીઙૃ બીણષીફી ગળ નળ ઼ૉ઼રીઅ ઼ૃપીળી ષપીળી ગળષી નળઘી�દ. Iઽ઼ીમૂ ુષયીઙફૂ બૄષ" 

રઅઞૃળૂ રૉશષષીફૂ ળઽૉસૉ. 

 

 

઼ઽૂ. X.ઈળ.ઇવ્Iળલી 

Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ, 

રઽીફઙળબીુવગી, 

ષણ્નળી. 
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7ગળથ-૪ 

ઘીદીફી ષણી, ુષયીઙૂલ ષણી ઇફૉ ગજૉળૂફી ષણીફૂ લીનૂ. 
(૩) “ઘીદીફી ષણી” ફૂજૉ નસી"ષૉવી ઇુપગીળૂક ઘીદીફી ષણી દળૂગૉ  ઈ ઢળીષ ઽૉઢશ ઼]ી ય્ઙષસૉ. 
 ૩. દરીર ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ દૉરઞ ટ્ફવ ણૉ .ગુરa ફળ 

 ૪. M્ઞૉગડ ઑ�Xફૂલળ (ઙૉ઼) 

 ૫. ઼ૂડૂ ઑ�Xફૂલળ 

 ૬. ઑણૂસફવ ઼ૂડૂ ઑ�Xફૂલળ 
 ૭. ઈગ^ડૉગડ ડીઋફ iવીફળ 

 ૮. ણીલળૉગડળ કભ �ડ઼્" બળજૉટ/ણૂ�બ્ટવ 

 ૯. રૉણૂગવ કIભ઼ળ કભ ઽૉ ધ 

 ૱. ણીલળૉગડળ (ઈઉ.ડૂ) 
(૪) જૂભ કણૂડળ ઇફૉ Sલૃુફુ઼બવ ઼ૉeૉડળૂ ઇફૃeરૉ �ધીલૂ ઼ુરુદ ઇફૉ ઼ર, ઼યીફી ુફલઅHથ ઽૉઢશ ગીલ" 

ગળદી ઽ્ઉ દૉક પૂ. મૂ.બૂ.ઑર.઼ૂ. ઑગડ-૩૯૬૯ ઽૉઢશ ઘીદીફી ષણી દળૂગૉ  નળઞb ય્ઙષસૉ. 

(૫) “ ુષયીઙૂલ ષણી ” ફૂજૉ નસી"ષૉવી ઇુપગીળૂક ઈ ઢળીષ ઽૉઢશ દૉરફી ુષયીઙ રીડૉ  “ ુષયીઙૂલ ષણી ” 

Kઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(1) દરીર ઈ઼ૂ.Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ 

(2) ણીલળૉગડળ (બીગ"઼ ઑ�ણ ઙીણ"ફ) 

(3) દરીર ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળ 

(4) ઼અગવફ ઇુપગીળૂ (ડૉગફૂગવ) 
(5) ઼અગવફ ઇુપગીળૂ (ષઽૂષડ) 

(6) ણીલળૉગડળ (iવૉફૉડૉ ળૂલર) 

(7) જૂભ કભૂ઼ળ (ભીલળ) 

(8) ટૃ ગલૃળૉડળ 
(9) જૂભ ઑગીઋ�ડ�ડ (઼ૉ�ડPવ) 

(10) ણૂ�ડP ૂgલૃસફ ઑ�Xફલળ (ઙૉ઼) 

(11) ડીઋફ ણૉષવબરૉ�ડ કIભ઼ળ (ુમ ણ!ઙ બળરૂસફ) 

(12) ડીઋફ ણૉષવબરૉ�ડ કIભ઼ળ (ડૂ.બૂ.) 
(13) M્ઞૉગડ ણીલળૉગડળ (લૃ.઼ૂ.ણૂ) 

(14) ભૉરૂવૂ ષૉ ભૉળ રૉણૂગવ કIભ઼ળ 

(15) ઼્વૂણ ષૉ�ડ રૉફૉઞળ 

(16) ઈ઼ૂ.ઽીઉણP ્ુવગ ઑ�Xફલળ (ષ્ડળ ષગ"઼) 
(17) ઈ઼ૂ. ઽીઉણP ્ુવગ ઑ�Xફૂલળ (ણPૉ ફૉઞ) 

(18) ઑણરૂફૂ�ડPૉ ડૂષ રૉણૂગવ કIભ઼ળ 

(19) ુષXવ�઼ કIભ઼ળ 

(20) ઼ૂ.ણૉ .ણૂ�ડP ૂગડ ઑ�Xફૂલળ (ઙૉ઼) 
(21) રૉઉ�ડૉફ�઼ ઑ�Xફૂલળ (ઙૉ઼) 

 
(૬) “ ગજૉળૂફી ષણી ” ફૂજૉ નસી"ષૉવી ઇુપગીળૂક ઈ ઢળીષ ઽૉઢશ દૉરફૂ ગજૉળૂ રીડૉ  “ ગજૉળૂફી ષણી ” દળૂગૉ  

Kઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
  

1. જૂભ ઑગીઋ�ડ�ડ (ઙૉ઼) 

2. દરીર ષ્ણ"  કભૂ઼ળ 
3. દરીર ઞરૂફ ુર ગદ ઇરવનીળ 

4. દરીર ફીલમ ગીલ"બીવ ઉઞફૉળ (ઙૉ઼ ઼Iઽદ) 

5. ણૉ .ઽૉ ધ કભૂ઼ળ 

6. બુgવગ ઑફીવૂ�ડ 
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7. જૄઅડથૂ ઇુપગીળૂ 

8. કIભ઼ ઼ૃુMડૉ�ણ�ડ (઼ૉ�ડPવ)ø 

9. ઼ૂ.ણૂ.બૂ.ક. (ઈઉ.઼ૂ.ણૂ.ઑ઼) 
10. બgવૂગ ળૂવૉસફ કIભ઼ળ 

11. વૂઙવ ઑણષીઉટળ 

12. ઼ૂગલૃળૂડૂ કIભ઼ળ 

13. ઑણરૂફૂ�ડPૉ ડૂષ કIભ઼ળ (ઙૉ઼) 
14. ઑણરૂફૂ�ડPૉ ડૂષ કIભ઼ળ (વૂઙવ) 

15. Mૉ઼ રૉફૉઞળ  
16. Aઽૂગવબૃવ રૉફૉઞળ 
17. õકગડP ્લ ઼ૃુM�ડૉ�ણૉ �ડ 
18. ડૃળૂ�ડ કIભ઼ળ 

19. ણૉ .ઑ઼ૉ઼ળ ઑ�ણ ડૉ4 ગવૉગડળ 

20. �ડ્ળ ઼ૃુMડૉ�ણ�ડ (઼ૉ�ડPવ �ડ્ળ) 

21. �ડ્ળ ઼ૃુMડૉ�ણ�ડ (ઙૉ઼ �ડ્ળ) 
22. M્ઞૉગડ કIભ઼ળ (લૃ.મૂ.ઑ઼) 

23. ડPૉફ!ઙ કIભ઼ળ 

24. બ઼?ફવ કIભ઼ળ 

25. રડૂળૂલવ બળજૉટ કIભ઼ળ 
26. M્ઞૉગડ કIભ઼ળ (લૃ.઼ૂ.ણૂ) 

27. M્ઞૉગડ કIભ઼ળ (બૂ.ઈઉ.ઉ.ણૂ) 

28. ડૉગફૂસૂલફ iવૉફૉડૉ ળૂલર 

29. ણૉ .જૂભ ઑગીઋ�ડ�ડ 
30. ળૉnૂઞળૉસફ ઑ�Xફૂલળ 

31. ઑણરૂફૂ. કIભ઼ળ ગર વૉમળ ષૉ ભૉળ કIભ઼ળ 

32. મીલ્વ્X�ડ 

33. ણૉ .જૂભ કIભ઼ળ (ભીલળ) 
34. ળૉ Iણલ્વ્X�ડ 

35. બૉધ્વ્X�ડ 

36. ઈ઼ૂ. ણીલળૉગડળ (બીગ"઼ ઑ�ણ ઙીણ"ફ) 

37. રીગ�ડ ઉ��બૉગડળ 
 
ગુરa ફળGૂફૉ લ્;લ વીઙૉ દૉ ઋગદ બઙીળ પ્ળથફી ઇુપગીળૂફૉ ગજૉળૂફી ષણી દળૂગૉ  Kઽૉળ ગળૂ સગીસૉ.õ 

 
 

઼ઽૂ. X.ઈળ. ઇવ્ળૂલી 

Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ, 

રઽીફઙળ બીુવગી, 

ષણ્નળી. 
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7ગળથ-૫ 

પૂ મૂ.બૂ.ઑર.઼ૂ. ઑગડ ઇ�ષલૉફૂ ઼>ીક ષઽૂષડૂ મીમદ્. 
 

૩. ળ?ક રઅઞૃળ ગળષી મીમદ. 

 (ઞૃક ઼ૉગસફ-૭૯ મૂ.બૂ.ઑર.઼ૂ ઑગડ-૩૯૬૯ ઇફૉ મૂ.઼ૂ.ઑ઼.ઈળ. વૂષ . ઼) 

 (૩)  ઘીદીફી ષણીફૉ ળK રઅઞૃળ ગળષી ઇઅઙૉ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ઼]ી ઼Nબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(ઇ) ષઙ"-૫ ઇફૃ ૬ ફી ગર"જીળૂકફૉ દરીર Mગીળફૂ ળK ૪ (મૉ) રી઼ફૂ રલી"ની ઼પૃૂફૂ ળK 

ઇફૉ મૂફ ઞરી ળK દધી ષઙળ બઙીળફૂ ળK ુ઼ષીલફૂ ઇ�લ દરીર Mગીળફૂ ળK ૬ 

રી઼ફૂ રલી"ની ઼ૃપૂફૂ ળK રઅઞૃળ ગળૂ સગસૉ. 

(મ) ઘીદીફી ષણી ુ઼ષીલફૂ ષઙ"-૩ ફી ઇુપગીળૂફૂ મૂફ ઞરી ળK ુ઼ષીલફૂ દરીર 

Mગીળફૂ ળK ૩ રી઼ફૂ રલી"ની ઼ૃપૂફૂ ળK રઅઞૃળ ગળૂ સગસૉ. 
(ગ) ષઙ"-૪ ફી ઇુપગીળૂફૂ મૂઞ ઞરી ળK ુ઼ષીલફૂ દરીર Mગીળફૂ ળK ૪ (મૉ) રી઼ફૂ 

રલી"ની ઼ૃપૂફૂ ળK રઅઞૃળ ગળૂ સગસૉ. 

(ણ) ઘી઼ Mગીળફૂ ળK ષઙ"-૫, ૬ ફી ગર"જીળૂ રીડૉ  ૮ રી઼ફૂ રલી"ની ઼ૃપૂફૂ ફૉ ષઙ"-૪ ફી 

ઇુપગીળૂ રીડૉ  ૫ રી઼ફૂ રલી"ની ઼ૃપૂફૂ રઅઞૃળ ગળૂ સગસૉ. 
(ઉ) દરીર ઇુપગીળૂ ઇફૉ ગર"જીળૂફૂ ઼ૂ.ઑવ. ઼અમઅુપદ ઘીદીફી ષણી રઅઞૃળ ગળૂ સગસૉ. 

 
(૪) ુષયીઙૂલ ષણીફૉ ળK રઅઞૃળ ગળષી ઇઅઙૉ ફૂજૉ રૃઞમ ઼]ી ઼Nબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(ઇ) ષઙ"-૫ ઇફૉ ૬ ગર"જીળૂફૂ ૫ રી઼ફૂ રલી"ની ઼ૃપૂફૂ મૂફ ઞરી ળK દધી ષઙળ બઙીળફૂ 

ળK ુ઼ષીલફૂ દરીર Mગીળફૂ ળK રઅઞૃળ ગળૂ સગસૉ. 

(મ) ષઙ"-૪ ફી ઇુપગીળૂફૂ મૂફ ઞરી ળK ુ઼ષીલફૂ દરીર Mગીળફૂ ળK ૩૭ Iનષ઼ફૂ 

રલી"ની ઼ૃપૂફૂ રઅઞૃળ ગળૂ સગસૉ. 

(ગ) ષઙ"-૫, ૬ ફી ગર"જીળૂક રીડૉફૂ ઘી઼ Mગીળફૂ ળK ૪ રી઼ફૂ રલી"ની ઼ૃપૂફૂ રઅઞૃળ ગળૂ 

સગસૉ. 

(ણ) ઼અમઅુપદ ુષયીઙૂલ ષણી ુષયીઙફી ગર"જીળૂ, ઇુપગીળૂફૂ ુફલરીફૃ઼ીળ ઈબષીબીH 

઼ૂ.ઑવ. રઅઞૃળ ગળૂ સગસૉ. 

(૫) ગજૉળૂ ષણીફૉ ળK રઅઞૃળ ગળષી ઇઅઙૉ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ઼]ી ઼Nબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(ઇ) ગજૉળૂ ષણી દૉરફી ુફલઅHથ ઽૉઢશફી ષઙ"-૫ ઇફૉ ૬ ફી ગર"જીળૂફૂ મૂફ ઞરી ળK 

ુ઼ષીલફૂ દરીર Mગીળફૂ ળK ૩ રી઼ફૂ રલી"ની ઼ૃપૂફૂ રઅઞૃળ ગળૂ સગસૉ. 
(મ) ઼અમઅુપદ ગજૉળૂ ષણી દૉરફી ુફલઅHથ ઽૉઢશફી ષઙ"-૫ ઇફૉ ૬ ફી ગર"જીળૂફૂ ઼ૂ.ઑવ. 

રઅઞૃળ ગળૂ સગસૉ. 

(૬) ઘી઼ Mગીળફૂ ળKફૂ લીનૂ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. ઈ ળKક રઅઞૃળ ગળફીળ ઇુપગીળૂકઑ, ઞલીળૉ  

઼રલઙીશી ઇફૃ.બ ઼ીરી�લ ઼યીફૂ રઅઞૃળૂ રૉશષષીફૂ ઞ.ળૂ ઽ્લ 3લીઅ દૉ મૂફજૄગ રૉશષૂ 

વૉષીફૂ ઝૉ. 

(ઇ) ડૂ.મૂ., ળગદબૂ] ઇફૉ ગૉ�઼ળફૂ ળKક ઑષી ગર"જીળૂફૉ ઈબૂ સગસૉ ઞ ૉફૉ ફ્ગળૂ            

૩ ષહ" બૃ. ગળૉવ ઽ્લ દૉફૉ રશષીબીH ધસૉ. ઈષૂ ળKક ષપૃરીઅ ૫ ષહ" ઼ૃપૂફૂ રઅઞૃળ ગળૂ 

સગસૉ. 
(મ) M઼ૃુદફૂ ળK ઑગ ષહ"ફૂ ફ્ગળૂ બૄથ" ગળૉવ oૂ ગર"જીળૂફૉ ૩૫૭ Iનષ઼ફૂ રલી"ની ઼ૃપૂ 

રઅઞૃળ ગળૂ સગસૉ b ગૉ  દૉષૂ oૂ ષપૃરીઅ ષપૃ મૉ Xષૂદ મીશગ્ પળીષદૂ ઽસૉ.   

(ગ) ઘી઼ ઇસગદદી ળK (�બૉaલવ ણૂ઼ઑમૉવૂડૂ વૂષ) ષોચગૂલ MરીથબH ઈપીળૉ  

રીઅઙષીરીઅ ઈષૉ રઅઞૃળ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ.  
(ણ) ઘી઼ ગૉઞલૃઇવ ળK ગૃડૃઅમ ુફલ્ઞફફી કબળૉસફ રીડૉ  ફૂજૉફી પ્ળથૉ Xષઅદ મીશગ્ફૂ 

઼અ(લી મૉ ધૂ ષપૃ ફ ઽ્ષીફૂ સળદૉ રઅઞૃળ ગળૂ સગસૉ. બૃqહ ગર"જીળૂ રીડૉ  ૯ Iનષ઼ oૂ 

ગર"જીળૂ રીડૉ  ૩૬ Iનષ઼.  
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(ઇ-૩) ઼ીઅ�ગૅુદગ, ળરદઙરદ ઇફૉ બષ"દીળ્ઽથ Mષૅુ] રીડૉફૂ ળKક b ઈષૂ Mષૅુ]ફૃઅ 

ઈલ્ઞફ ળીઞલ ગ4ી, ળીVP ૂલ ગ4ી ગૉ  ઈઅદળળીVP ૂલ ગ4ીઑ રી�લ ઼અ�ધી Jીળી ગળષીરીઅ 

ઈAલૃઅ ઽ્લ.  
(૭) Mગળથ-૫ બૉળી- ૪ ઼મ બૉળી-૬ ફી ઇ,મ,ગ,ણ, ઇ-૩ રીઅ નસી"ષૉવૂ ળK ળીઞલ ઼ળગીળGૂ Jીળી 

ષઘદ્ ષઘદ Kળૂ ગળષીરીઅ ઈષદી ઼ૃપીળી ષપીળીફૉ ઈુપફ ળઽૂ રઅઞૃળ ગળષી ઞૉ દૉ ઘીદીફી ષણી, 

ુષયીઙૂલ ષણી ઇફૉ ગજૉળૂફી ષણીઑ ગીશX ળીઘષીફૂ ઝૉ.  

(૮) ળKક રઅઞૃળ ગળફીળ ઼]ીુપગીળૂઑ મૂ.઼ૂ.ઑ઼.ઈળ. ુફલર્ દૉરઞ Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળGૂ 

Jીળી Kળૂ ગળીદી બIળબH/ ુફન�હ/ ઼ૃજફ્ ઇફૉ ઽૃગર્ફૉ <લીફૉ વૉષીફી ળઽૉસૉ.  
 
૪. ુરવગદ ઼અનય=ફૂ ુફગીવ JલષFધી મીમદૉ.  

 (ઞૃક મૂ.બૂ.ઑર.઼ૂ. ઑગડ ૩૯૬૯ ફૂ ગવર ૯૯ (ઑ)   
(૩) ઘીદીફી ષણી M3લૉગ ુગ�઼ી/ ઈઉડર રીડૉ  ..૩૨૨/- ઇફૉ દૉફૂ ઇઅનળફૂ ુગઅરદ પળીષદૂ 

ગ્ઉબથ ઞઅઙર ુરવગદ ષૉજીથ ગળૂ, યીણીધૂ ઈબૂ ગૉ  ઇ�લ ળૂદૉ,  ુફગીવ ગળૂ સગસૉ. ઈરીઅ 

ણૉ ણ�ડ્ગ બળધૂ ઘીદીફૂ જૂઞષ�દૃ ગરૂ ગળષીફ્ બથ ઼રીષૉસ M3લૉગ ુગ�઼ી રીડૉ  ધસૉ. ઈરી 

�ધીષળ ુરવગદફ્ ઼રીષૉસ ધદ્ ફધૂ.  
(૪) ુષયીઙૂલ ષણી ઋબળ્ગદ ુષઙદૉ M3લૉગ ુગ�઼ીરીઅ M3લૉગ ઈઉડર રીડૉ  ..૩૨૨૨/- ઇફૉ દૉફૂ 

ઇઅનળફૂ ુગઅરદ પળીષદૂ ગ્ઉબથ ઞઅઙર ુર ગદ ુફગીવ ગળૂ સગસૉ.  

(૫) ગજૉળૂ ષણી ઋબળ્ગદ ુષઙદૉ Mદલૉગ ુગ�઼ીરીઅ M3લૉગ ઈઉડર રીડૉ  ..૭૨૨/- ઇફૉ દૉફૂ ઇઅનળફૂ 

ુગઅરદ પળીષદૂ ગ્ઉબથ ઞઅઙર ુરવગદફ્ ુફગીવ ગળૂ સગસૉ.  
 

 
઼ઽૂ. X.ઈળ. ઇવ્Iળલી. 

Sલૃુફુ઼બવ  ગુરa ફળ, 
રઽીફઙળબીુવગી, 

ષણ્નળી 
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7ગળથ - ૬  

ઇ�લ ષઽૂષડૂ મીમદ્.  
 

(૩) eુરગ બૃળ�ગીળ  ઇફૉ વીલગ ઈણ નૄળ ગળષી મીમદફી ઇુપગીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઼ૃMદ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.   
• ઘીદીફી ષણી ઇફૉ ુષયીઙૂલ ષણીફૉ દૉરફી દીમીશ ઽૉઢશફી ષઙ"-૩ ઇફૉ  ૪ ફી ઇુપગીળૂકફી 

વીલગૂ ઈણ નૄળ ગળષીફી ઇફૉ / ઇધષી ુફલરૂદ eરૂગ બૃળ�ગીળ ઝ્ણષીફૂ ઼]ી ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

b ગૉ  ઈ ઇઅઙૉ ઞ ૉ ુગ�઼ીરીઅ પૂ મૂ.બૂ.ઑર.઼ૂ. ઑગડ -૩૯૬૯ ઇ�ષલૉ ઼4ર રઅઞૃળૂ વૉષીફૂ ઽસૉ દૉ 

વૉષીફૂ ળઽૉસૉ.  
• ગજૉળૂફી ષણી ગૉ  ઘીદીફી ષણી ગૉ  ુષયીઙૂલ ષણીફૂ ઼અરદૂ રૉશષૂ દૉફી દીમી ઽૉઢશફી ષઙ"-૫ ફી 

ગર"જીળૂફી ઼ીરી�લ ઼ૉષીગીશ નળSલીફ ઈષદી eુરગ બૃળ�ગીળ ઇફૉ/ ઇધષી વીલગૂ ઈણ નૄળ 

ગળષીફૂ ઼]ી પળીષસૉ.  
• ગજૉળૂફી ષણી ષઙ"-૬ ફી ગર"જીળૂફી ઼ીરી�લ ઼ૉષીગીશ નળSલીફ eુરગ બૃળ�ગીળ ઇફૉ/ઇધષી વીલગૂ 

ઈણ નૄળ ગળષીફૂ ઼]ી પળીષસૉ.  
• eુરગ બૃળ�ગીળ/વીલગૂ ઈણ નૄળ ગળફી દરીર ઼]ીુપગીળૂકઑ eુરગ બૃળ�ગીળ/વીલગૂ ઈણ નૄળ 

ગળષીફી દરીર ઽૃગર્ફૂ ફગવ જૂભ કણૂડળ, જૂભ ઑગીઋ�ડ�ડ ઇફૉ ષઽૂષડૂ ઘીદીફૉ મૂફજૄગ 

ર્ગવષીફૂ ળઽૉસૉ.  
(૪) ફી ષીઅપી MરીથબH ઈબષી મીમદફી ઇુપગીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઼ૃMદ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(ઇ) ઘીદીફી ષણી ઇફૉ ુષયીઙૂલ ષણીફૉ દૉરફી દીમી ઽૉઢશફી ષઙ"-૩ ઼ૃપૂફી ગર"જીળૂક ગૉ  ઞ ૉરીઅ 

ઘીદીફી ષણી ઇફૉ ુષયીઙૂલ ષણીફ્ ઼રીષૉસ ધદ્ ફ ઽ્લ દૉરફૉ ફૂજૉ નસી"ષૉવૂ ઼ૄજફીફૉ ઈપૂફ 

ળઽૂ ફી ષીઅપી MરીથબH ઈબૂ સગસૉ. 
૩. ફી ષીઅપી MરીથબH ફૂજૉ નસી"ષૉવી ઽૉદૃક રીડૉ  ઈબૂ સગસૉ. 
 (ગ) બળનૉસ ઞષી રીડૉ  ફી ષીઅપી MરીથબH રૃ(લ સીઘીરીઅધૂ વૉષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

(ઘ)  ગર"જીળૂફૂ ઇ�લH ફ્ગળૂ રૉશષષી રીડૉફૂ ઇળX ળષીફી ગળષી રીડૉ  (રૃ(લ સીઘીફૉ 

બળષીફઙૂફૂ Kથ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ.) 
 (ઙ) સઽૉળફૂ ઽનરીઅ ઇfલી઼ ગળષી રીડૉ . 
  ઋબળ્ગદ ફી ષીઅપી MરીથબH ઽલીદ ુફલર્ સળદ્ દધી ષઘદ્ષઘદ ષઽૂષડૂ ઘીદી Jીળી 

બળૂબHૂદ ગળષીરીઅ ઈષદી ુફલર્, સળદ્, ઼ૃપીળી ષપીળીફૉ <લીફૉ વઉ ઈબષીફી ઝૉ. 
૪. ઋબળ ઞથીAલી ુ઼ષીલફી ઽૉદૃ રીડૉફૂ ફી ષીઅપી MરીથબHફૂ રીઅઙથૂક ઇફૉ ઞ ૉ ુગ�઼ીરીઅ ફૂદૂ 

ુષહલગ ુફથ"લ વૉષીફ્ ઽ્લ દૉષી ુગ�઼ીક ષઽૂષડૂ ઘીદીરીઅ ર્ગવષીફી ળઽૉસૉ. 
 
(૫) ુફલદ ભ્S઼"-઼ડ^ભૂગૉડ ુષઙૉળૉ  ઼ઽૂ ગળષી ઼અનય"ફી ઇુપગીળ્ ઈબષી મીમદૉ ફૂજૉ રૃઞમ ઼]ી ઼Nબથૂ 

ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
(ઇ) ઘીદીફી ષણી મપૂ બૄષ" રઅઞૃળૂ ઼4ર ઇુપગીળૂઑ ઈબૂ નૂપૂ ઽ્લ દૉ ઼અનય� ઞ ૉ દૉ ઘીદીફી ષણી 

ગજૉળૂફૉ વઙદી ફૂજૉ નસી"ષૉવી ભ્S઼" ઼ડ^ભૂગૉડ ઼ઽૂ ગળષીફૂ ઼]ી ળઽૉસૉ. 

1. Kઽૉળફીરૃઅ (ફ્ડૂભૂગૉસફ) 

2. દૉકફૂ ઼]ી ઽૉઢશ ઈષદૂ ગજૉળૂફી બઙીળમૂવ ઇફૉ નૉથૉલીનૂ. 
3. રીવ઼ીરીફ રઅઙીષષીફૃઅ ભ્ર" (ઉ�ણૉ �ડ ભ્ર") 

4. ષપીળીફ્ ુફ.બલ્ઙૂ ઼ીરીફ ઞરી ગળષીફૃઅ ભ્ર" 

5. ગ્બ?ળૉસફ ષદૂ Kળૂ ધદી MરીથબH. 

6. ફી ષીઅપી MરીથબH Kળૂ ગળષી મીમદ. 
(ઇ-૩) ુષયીઙૂલ ષણી મપૂ બૄષ" રઅઞૃળૂક ઼4ર ઇુપગીળૂઑ ઈબૂ નૂપૂ ઽ્લ દૉ ઼અનય� દૉરફૂ ગજૉળૂફૉ 

વઙદી ફૂજૉ નસી"ષૉવી ભ્ર" ઼ઽૂ ગળષીફૂ ઼]ી ળઽૉસૉ. 

 ૩. દૉકફૂ ઼]ી ઽૉઢશ ઈષદૂ ગજૉળૂફી બઙીળ મૂવ ઇફૉ નૉથૉલીનૂ. 

૪. રીવ ઼ીરીફ રઅઙીષષીફૃઅ ભ્ર" (ઉ�ણૉ �ડ ભ્ર") 
 ૫. ષપીળીફ્/ુફ.બલ્ઙૂ ઼ીરીફ ઞરી ગળષીફૃઅ ભ્ર". 
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(ઇ-૪) ગજૉળૂફી ષણીફૉ મપૂ બૄષ" રઅઞૃળૂ ઼4ર ઇુપગીળૂઑ ઈબૂ નૂચૂ ઽ્લ દૉ ઼અનય� દૉરફૂ ગજૉળૂફૉ 

વઙદી ફૂજૉ નસી"ષૉવી ભ્ર" ઼ઽૂ ગળષીફૂ ઼]ી ળઽૉસૉ. 
 ૩. નૉથૉલીનૂ 

૪. બઙીળમૂવ 

૫. ઉ�ણૉ �ડ ભ્ર" 

૬. રીવ઼ીરીફ ઞરી ગળષીફૃઅ ભ્ર" 
 
(મ) MરીથબHફી ષીઅપી MરીથબH ગૉ  ઞ ૉફૂ ઼ીધૉ ફીથીઅગૂલ મીમદ્ ઼અગશીલૉવૂ ઽસૉ દૉષી MરીથબH 

, ફી ષીઅપી MરીથબH ઼4ર ઇુપગીળૂફૂ બૄષ" રઅઞૃળૂ રૉશષૂ Kળૂ ગળષીફી ળઽૉસૉ. 
 
(ગ) ઘીદીફી ષણી, ુષયીઙૂલ ષણી ગૉ  ઞ ૉક Sલૃુફ.ગુરa ફળGૂફૉ ળૂબ્ડrઙ ગળદી ઽ્લ દૉક મઞૉડ 

bઙષીઉ ઽ્લ દ્ દ઼વરીદધૂ જૄગષCઅ ગળષી રઅઞૃળૂ ઈબૂ સગસૉ. b ગૉ  ઈષૂ દ઼વરીદ્ફ્ 

Iઽ઼ીમફૉ ઞરી ઘજ" Hથ રી઼રીઅ ઞ ૉ દૉ મઞૉડ ષહ"રીઅ ઞ ગળષીફ્ ળઽૉસૉ. 
 

૬. વીઉડ મૂવ, ડૉવૂભ્ફ મૂવ, ઞૉષી મૂવફી જૄગષથીઅરીઅ ધદી ુષવઅમફૉ ગીળથૉ જૄગષષી બણદી ુષવઅમૂદ 

જૄગષથૂ વીઙદફૂ રઅઞૃળ ગળષીફી ઇુપગીળ ઼અમઅુપદ ઘીદીફી ષણીફૉ ળઽૉસૉ. 
 
 
 

઼ઽૂ/- X.ઈળ.ઇવ્Iળલી 

Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ, 

રઽીફઙળબીુવગી 

ષણ્નળી. 
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7ગળથ-૭ 

ઘજ=ફી ઇુપગીળ મીમદ. 
 

(૩) બૉડૂ ઇફૉ ગ�ડૂઞ�ડ ઘજ" ગૉ  ઞ ૉરીઅ ગજૉળૂ વઙદી ઼ીપફ્ ઞૉષી ગૉ  ડીઉબળીઉડળ, ટૉળ્4 રસૂફ દધી ઇ�લ 

કભૂ઼ કડ્રૉસફ ઉગષૂબરૉ�ડફૂ નૃળ�દૂ �બૉ઼" ઼ઽ દૉરઞ ષીઽફ્ફી ળૂબૉળ!ઙ ઇફૉ �બૉળ બીડ"઼ ઘળૂનૂ, 

Mૉ઼ ુષયીઙફૉ વઙદૂ રસૂફળૂ દધી �બૉળબીડ"઼ ઇફૉ નૃળ�દૂ ઇઅઙૉ ઘજ" ગળષી ફૂજૉ ઞથીAલી રૃઞમફી 

ઇુપગીળ્ ઼ૃMદ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(ઇ) ઘીદીફી ષણી ઞૉ દૉ ષહ"ફી મઞૉડરીઅ રઅઞૃળ ધલૉવૂ ળગરફૂ રલી"નીરીઅ ઑગૂ ઼રલૉ ..૭૨૨૨/- ધૂ 

ષપૃ ફIઽ દૉડવૂ ળગરફ્ બૉડૂ દધી ગ�ડૂઞ�ડ ઘજ" ગળષીફૂ ઼]ી પળીષસૉ. 

(મ) ુષયીઙૂલ ષણી ઞૉ દૉ ષહ"ફી મઞૉડરીઅ રઅઞૃળ ધલૉવૂ ળગરફૂ રલી"નીરીઅ ઑગૂ ઼રલૉ ..૫૨૨૨/- ધૂ 

ષપૃ ફઽૂ દૉડવૂ ળગરફ્ બૉડૂ દધી ગ�ડૂઞ�ડ ઘજ" ગળષીફૂ ઼]ી પળીષસૉ. 

(ગ) ગજૉળૂ ષણી ઞૉ દૉ ષહ"ફી મઞૉડરીઅ રઅઞૃળ ધલૉવૂ ળગરફૂ રલી"નરીઅ ઑગૂ ઼રલૉ ..૪૨૨૨/- ધૂ ષપૃ 

ફઽૂ દૉડવૂ ળગરફ્ બૉડૂ દધી ગ�ડૂઞ�ડ ઘજ" ગળષીફૂ ઼]ી પળીષસૉ. 

(૪) ઘીદીફી ષણી, ુષયીઙૂલ ષણીફૉ રૂડ!ઙ દૉરઞ ઇુદjલ ઼3ગીળ રીડૉફી ઘજ" ગળષી ફૂજૉ ઞથીષૉવૂ 

રલી"નીરીઅ ઇુપગીળ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (ઇ) ઘીદીફી ષણીફૉ રીુ઼ગ ..૭૨૨/- ફૂ રલી"નીરીઅ ળઽૂ ઘજ" ગળષીફી ઇુપગીળ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (મ) ુષયીઙૂલ ષણીફૉ રીુ઼ગ ..૪૭૨/- ફૂ રલી"નીરીઅ ળઽૂ ઘજ" ગળષીફી ઇુપગીળ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (ગ) ગજૉળૂ ષણીફૉ રીુ઼ગ ..૩૨૨/- ફૂ રલી"નીરીઅ ળઽૂ ઘજ" ગળષીફી ઇુપગીળ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 
     
 

઼ઽૂ/- X.ઈળ.ઇવ્Iળલી 

Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ, 

રઽીફઙળબીુવગી 

ષણ્નળી. 
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7ગળથ-૮ 

રૄશ ગીર, જીવૃ/઼ીરી�લ નૃળ�દૂ દધી ઘી઼ નૃળ�દૂ �બૉળ (ઇફીરદ) ઼ઽ ગળષી રીડૉફી ઇુપગીળ ફૂજૉ 

નસી"ષૉવ બHગ ઼ષ.બૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
 

ઇ.ફઅ. ુષઙદ ગ્ફૉ ઼>ી ઼7ૃદ 

ગળૂ ઝૉ, દૉ 

ગૉ ડવૂ રલી=ની ઼ૃપૂ સૉળ્ 

૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

ઇ.
  

ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ  ઘીદીફી ષણી 

ુષયીઙૂલ ષણી 

ગજૉળૂ ષણી  

..૩,૨૨,૨૨૨/- ઼ૃપૂ 

.. ૱૨,૨૨૨/- ઼ૃપૂ 

.. ૭૨,૨૨૨/- ઼ૃપૂ  

 

મ.
  

ડૉગફૂગવ રઅઞૃળૂ ઇફૉ 

બૃથ"દીફૃઅ MરીથબH  

(ગઅબવૂસફ 

઼ડ^ભૂગૉડ)  

ઘીદીફી ષણી 

ુષયીઙૂલ ષણી 

ગજૉળૂ ષણી 

..૭,૨૨,૨૨૨/- ઇફૉ 

દૉધૂ ઋબળ 
..૭,૨૨,૨૨૨/- ઼ૃપૂ 
..૪,૭૨,૨૨૨/- ઼ૃપૂ 

ડૉગફૂગવ (દીઅHૂગ) રઅઞૃળૂ 

ડૉગફૂગવ ઼4ર ઇુપગીળૂ ઑ 

ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ.  
 

ગ.
  

ડૉ�ણળ રઅઞૃળૂ  ઘીદીફી ષણી 

ુષયીઙૂલ ષણી 

ગજૉળૂ ષણી  

..૩,૨૨,૨૨૨/- ઼ૃપૂ 

.. ૱૨,૨૨૨/- ઼ૃપૂ 

.. ૭૨,૨૨૨/- ઼ૃપૂ 

઼નળ ડૉ �ણળ ઑ સળદૉ રઅઞૃળ 

ગળષીફી ળઽૉસૉ ગૉ  દૉરીઅ કઝી યીષ 

ઈબફીળફૃઅ 

યીષબH/ડૉફણળ/કભળ ,ીd 

ળીઘષીફૂ ઽ્લ 

ણ.
  

ગ્�ડP ીગડ ઑ�ડૂરૉડ 

ગળદીઅ ષપીળીફૂ 

ઈઉડર ષપીળીફ્ 

ઘજ" રઅઞૃળ ગળષી 

મીમદ. 
 

ઘીદીફી ષણી 
 
ુષયીઙૂલ ષણી  

ગ્�ડP ીગડ ષૉ લૃફી ૭% ષપૃ 

બથ ૩૨% ધૂ ષપૃ ફઽ!. 

ગ્�ડP ીગડ ષૉ લૃફી ૭% બળઅ દૃ 

ગૃવ ુગઅરદ ગ્�ડP ીગડ ુગઅરદધૂ 

ષપૃ ફઽ! દૉ ળૂદૉ. 

ગ્�ડP ીગડ ુગઅરદ ઑડવૉ ગૉ  ઑ 

ુગરઅદ ઞૉ ગ્ઉબથ ઼4ર 

઼]ીપૂસૉ રઅઞૃળ ગળૉવૂ ઽ્લ ઞૉર 

ગૉ , ઼ર, ઼યીઑ, ઼ુરુદઑ 

Sલૃુફ.ગુરa ફળGૂઑ. 

ઇ-૩ ળ્ગીથફૉ રઅઞૃળૂ 

ઈબષી મીમદ.  
ઘીદીફી ષણી 

ુષયીઙૂલ ષણી 

ગજૉળૂ ષણી 

દરીર ઼]ી ગ્�ડP ીગડફૂ રશૃ 

઼રલ રલી"નીફ્ ૭૨% 

-ઋબળ રઞૃમ- 
 

ળ્ગીથફૉ રઅઞૃળૂ ઈબદી ઼રલૉ 

રઅઞૃળૂ ઈબદી ઇુપગીળૂઑ દૉ 

રીડૉફી ગીળથ્ફૃઅ AલીઞમૂબCઅ 

જગી઼ષૃઅ ઇફૉ લ્;લ 

Aલીઞમૂબથી ુ઼ષીલ નઅણફૂ 

સળદફૉ ફઞળ ઇઅનીઞ ધદૂ ફધૂ ફૉ 

દૉ ઘી઼ bષૃઅ. 

મ-૩
  

iવી�ડ ઇફૉ ડૃવ રીડૉ  

રીવ઼ીરીફ ઘળૂનૂ 

ઇધષી ળૂબૉળ!ઙ રીડૉ  

ઘળૂનૂ ઞૉષી રીડૉ  

જીવૃ ષહ"રીઅ મઞૉડ 

ભીશષથૂ ઽ્લ. 
 

ઘીદીફી ષણી 

ુષયીઙૂલ ષણી 

ગજૉળૂ ષણી 

..૭૨,૨૨૨/- 

..૫૭,૨૨૨/- 

..૩૨,૨૨૨/- 
 

઼ીરી�લ ળૂદૉ ઘળૂનૂફૂ ગીલ"ષીઽૂ 

�ડ્ળ/Mૉ઼ Jીળી ઞ ગળષૂ. 

�ડ્ળ/Mૉ઼ફી બળૂબH મઽીળ 

ઘળૂનૂ ગળષીફૂ ઽસૉ દ્ દૉ રીડૉ  ઞ ૉ 

જીવૃ ષહ"રીઅ મઞૉડ દૉ ઇુપગીળૂઑ 

દૉરફીધૂ ભીશષથૂ ઽ્લ. ઋબવી 

ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂફૂ રઅઞૃળૂ 

રૉશષષૂ ઞ.ળૂ ળઽૉસૉ. 

ગ-૩
  

Mીધુરગ ુષુપ ગલી" 

ુ઼ષીલ દી3ગીવૂગ 

Mગીળફૂ 

નૃળ�દૂ/ઘળૂનૂ 

ગ્ઉબથ ઼અbઙ્ફૉ 

બઽNજૂ ષશષી ઘજ" 

ગળષી મીમદ. 

ઘીદીફી ષણી 

ુષયીઙૂલ ષણી 

ગજૉળૂ ષણી 

.. ૭૨૨૨/- ઇફૉ દૉફૂ 

ફૂજૉફૂ ળગર 
- 
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ણ-૩

  

ગ્�ડP ીગડરીઅ નસી"ષૉવૂ 

઼રલ ઇષુપરીઅ 

ષપીળ્ ગળષીફૂ ઼]ી

  

ઘીદીફી ષણી 

ુષયીઙૂલ ષણી 

ગજૉળૂ ષણી 

..૫૭,૨૨૨/- ઋબળફી 

ડૉ �ડળરીઅ ઢળીષૂ રૃનદ              

૩ ૩/૪ ઙથૂ 

રૃનદ. ..૫૭,૨૨૨/- ધૂ 

ફૂજૉફી ડૉ �ડળરીઅ ઢળીષૂ રૃનદ 

૩ ૩/૪ ઙથૂ રૃનદ.  

..૪૨,૨૨૨/- ધૂ ફૂજૉફી 

ડૉ �ડળરીઅ ઢળીષૂ રૃનદ ૩ 

૩/૪ ઙથૂ રૃનદ.  

 

ઇ-

૪ 
ગ્બ?ળૉસફફી ષદૂ 

ગ્�ડP ીગડ ગળષીફૂ 

઼]ી 

ઘીદીફી ષણી  
ુષયીઙૂલ 

ષણી  ગજૉળૂ 

ષણી  

મઞૉડ bઙષીઉ ઽ્લ દૉષી 

દૉરફી દીમી ઽૉઢશફૂ 

ગજૉળૂફૉ વઙદી ગ્�ડP ીગડ 

ગળષીફૂ ઼]ી. 

ઈરીઅ દરીર ગીલ"ળૂદ સ.ઈદધૂ 

ગ્�ડP ીગડફી ઇઅદ ઼પૃૂફૂ 

઼રીુષV ધસૉ ઇફૉ ઋબળ  ઇ 

ઇફૉ મ રીઅ ઞથીAલી રૃઞમફૂ 

઼4ર ષઽૂષડૂ ઇફૉ ડૉગફૂગવ 

રઅઞૃળૂ રશૉવૂ ઽ્ષૂ bઉઑ. 

મ-૪
  

ડૉ�ણળ્ બૃફઆ 

રઅઙીષષીફૂ ઼]ી  
ઘીદીફી ષણી  
ુષયીઙૂલ 

ષણી  ગજૉળૂ 

ષણી 

..૩,૨૨,૨૨૨/- 

..૱૨,૨૨૨/- 

..૭૨,૨૨૨/- 
 

ઞલીળૉ  ડૉ �ણળ રઅઙીAલી ઽ્લ ઇફૉ 

ડૉ �ણળ મૉ Mલ3ફ્ ઝદીઅ ડૉ �ણળ ફ 

ઽીષૉ દ્ ઘીદીફી ષણીફૉ કભળ 

રઅઙીષષીફૂ ઼]ી ળઽૉસૉ. 
 
 
 

઼ઽૂ/- X.ઈળ.ઇવ્Iળલી 

Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ, 

રઽીફઙળબીુવગી 

ષણ્નળી. 
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નભદળૂ ઽૃગર ઇઅગઆ૬૩૨/૯૱-૯૯/         

દી.૯-૯-૯૱ ઼અનય�ફૂ ગૉડવૂગ �બVદી, 

઼ૃપીળી ષપીળી મીમદૉ. 
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, 

Sલૃુફ.ગુરa ફળGૂફૂ ગજૉળૂ, 

રૃ(લ સીઘી, રઽૉગર ુષયીઙ, 
નભદળૂ ઽૃગર ઇઅગ.૬૩૨/૯૱-૯૯/દી.૯-૯-૩૯૯૱ 

વઙદ બૃળષથૂ દી.૩૮-૯-૩૯૯૱. 
 

 રઽીફઙળબીુવગીફી ુષુષપ ગ4ીફી ઇુપગીળૂકફૉ ફીથીઅગૂલ ઇફૉ ઇ�લ ષઽૂષડૂ ઼]ી ઼Nબથૂફી ઼અગુવદ 

ઢળીષ-૩૯૯૱ ફી ઇરવૂગળથ મીમદૉ નભદળૂ ઽૃગર ઇઅગ-૬૩૨/૯૱-૯૯/દી.૯-૯-૯૱ ફ્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ્ ઝૉ. ઞ ૉફી 

઼અનય� ગૉડવીઅગ ઼ૃપીળી ષપીળી/�બVદી ગળષીફૂ ઞ.ળ ઽ્ઉ દૉ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ Kળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

૩. નભદળૂ ઽૃગર ઇઅગ-૬૩૨/૯૱-૯૯/દી.૯-૯-૯૱ ફી Mગળથ-૮ ફી (ગ) રીઅ ગજૉળૂફી ષણીફૉ ડૉ �ણળ રઅઞૃળૂફી 

..૭૨,૨૨૨/- ઼ૃપૂફી ઇુપગીળ ઈબષીરીઅ ઈષૉવી ઝૉ, દધી (ઇ) રીઅ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ રીડૉ  ..૭૨,૨૨૨/- 

઼ૃપૂફી ઇુપગીળ ઈબષીરીઅ ઈષૉવી ઝૉ. 

 ગજૉળૂફી ષણી દળૂગૉ  ફીલમ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળ ઑરથૉ ઈ ઇુપગીળ બળ3ષૉ ુષયીઙૂલ ષણી દળૂગૉ  ઼અમઅુપદ 

ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળફૂ દધી ઇ�લ ગજૉળૂફી ષણીઑ ઼અમઅુપદ ુષયીઙૂલ ષણીફૂ ઇુપગીળ બળ3ષૉ બૄષ" રઅઞૃળૂ 

રૉશષષીફૂ ળઽૉસૉ દૉરઞ ષઽૂષડૂ ઇફૉ ડૉગફૂગવ રઅઞૃળૂ બથ ુષયીઙૂલ ષણી દળૂગૉ  ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળફૂ રૉશષષીફૂ 

ળઽૉસૉ. 

 ગજૉળૂફી ષણી દળૂગૉ  ઼અમઅુપદ ફીલમ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળ દધી ુષયીઙૂલ ષણી દળૂગૉ  ઼અમઅુપદ ગીલ"બીવ ઉઞફૉળ 

ઑરથૉ ઑગઞ ગીરફી મૉ યીઙવી ગીરફૉ બ્દીફૂ ઼]ી રલી"નીરીઅ વીષષી ઇધ� ગળૂ ઼ૃMદ ગળષીરીઅ ઈષૉવી 

ફીથીઅગૂલ ઇુપગીળ્ ય્ઙષષીફી ળઽૉસૉ ફઽ!. 

૪. Mગળથ-૮ ફી ગ્વર(ણ) રીઅ ઘીદીફી ષણી રીડૉ  બથ ૭%ધૂ ષપૃ બળઅ દૃ ૩૨% ધૂ ષપૃ ફઽ!. (ગૃવ ગ્�ડP ીગડ 

ુગઅરદધૂ ષપૉ ફઽ! દૉ ળૂદૉ) 

૫. નભદળૂ ઽૃગર-૬૩૨/૯૱-૯૯/દી.૯-૯-૯૱ ઇ�ષલૉ ઘીદીફી ષણી, ુષયીઙૂલ ષણી દધી ગજૉળૂફી ષણીફૉ 

ફીથીઅગૂલ ઼]ીક ઼Nબષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. ફીથીઅગૂલ ખુજ3લફી ુ઼<પીઅદ્ફ્ યઅઙ ફ ધીલ દૉ <લીફૉ ળીઘૂ 

ફીથીઅગૂલ ઼]ીકફ્ ઋબલ્ઙ ગળષીફ્ ઝૉ. 

૬. નભદળૂ ઽૃગર-૬૩૨/૯૱-૯૯/દી.૯-૯-૯૱ફી Mગળથ-૪ ઘીદીફી ષણી, ુષયીઙૂલ ષણી દધી ગજૉળૂ ષણીફૂ 

લીનૂરીઅ “ઉ�ગષીલળૂ કભૂ઼ળ” ઇફૉ “ ગૉરૂ�ડ ” ઇફૉ “ iવી�ડ કભૂ઼ળ (ઽ્ડરૂ4 iવી�ડ) ” ફ્ ગજૉળૂ ષણી 

દળૂગૉ  ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

૭. ણીલળૉગડળ (ઈઉ.ડૂ) દૉરઞ ણીલળૉગડળ કભ �ડ઼્", બળજૉટ/ણૂ�બ્ટવફૉ ઘીદીફી ષણી દળૂગૉ  Kઽૉળ ગળૉવ ઝૉ. 

બળઅ દૃ ઽીવ ઈ ુષયીઙરીઅ ઽીવ ભળઞ મKષદીઅ ઉ.ણૂ.બૂ.કભૂ઼ળ દૉરઞ �ડ઼્"ફી ઽષીવીફી ઇુપગીળૂક ઇ�લ 

ઽૃગર ફ ધીલ 3લીઅ ઼ૃપૂ લધીષદ ળૂદૉ ગીરઙૂળૂ ગળસૉ. 

૮. ઉઞફૉળૂ સીઘીફી ગીર્રીઅ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂકઑ ગીર્ફૂ ઙૃથષ]ી દૉરઞ �બૉસૂભૂગૉસફ રૃઞમ ઞ ગીર ધીલ ઝૉ 

ગૉ  ગૉર દૉ રીડૉ  ૭% ફી પ્ળથૉ ઘીHૂ ગળષીફૂ ળઽૉ ઇફૉ ઼ૂડૂ ઉઞફૉળ ઇફૉ ઑણૂ.઼ૂડૂ.ઉઞફૉળ બથ ઞૉ ગીર્ ઽીધ બળ 

પળીલ દૉ ુફલદ પ્ળથૉ દબી઼ષીફી ળઽૉસૉ. 

 

઼ઽૂ/- X.ઈળ.ઇવ્Iળલી 

Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ, 

રઽીફઙળબીુવગી,  

ષણ્નળી. 
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નભદળૂ ઽૃગર ઇઅગઆ૬૩૯/૯૱-૯૯           

દી.૯-૯-૯૱ ફી Mગળથ-૭ દધી              

Mગળથ-૮ વઙદ �બVદી. 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, 

Sલૃુફ.ગુરa ફળGૂફૂ ગજૉળૂ, 

રૃ(લ સીઘી, રઽૉગર ુષયીઙ, 
નભદળૂ ઽૃગર ઇઅગ.૬૯૯/૯૱-૯૯, 

દી.૪૨-૯-૩૯૯૱. 
 

 ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ુષુષપ ઇુપગીળૂકફૉ ષઙ^ગૅદ ગળૂ ફીથીઅગૂલ ઇફૉ ઇ�લ ષઽૂષડૂ ઼]ી ઼Nબથૂ 

નભળદળૂ ઽૃગર ઇઅગઆ૬૩૨/૯૱-૯૯/દી.૯-૯-૯૱ ધૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. દૉ બોગૂ Mગળથ-૪, Mગળથ-૭ ઇફૉ       

Mગળથ-૮ ઼અનય� ફૂજૉ રૃઞમફૂ �બVદી ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 Mગળથ-૪ રીઅ ગજૉળૂ ષણીફૂ લીનૂરીઅ ઉ��બૉગડળફ્ ઼રીષૉસ ગજૉળૂ ષણી દળૂગૉ  ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૩) Mગળથ-૭ રીઅ ઇફૃ.ફઅ.૩ ઇ�ષલૉ બૉડૂ ઇફૉ ગ�ડૂઞ�ડ ઘજ"રીઅ ષીઽફ્ફી ળૂબૉળ!ઙ ઇફૉ �બૉળબીડ"઼ફૂ 

ઘળૂનૂફ્ ઞૉ ઋtૉઘ ગળષીરીઅ ઈAલ્ ઝૉ દૉ ઈધૂ ળન ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૪) Mગળથ-૮ રીઅ ગ-૩ રીઅ ગ્વર ફઅ.૬ રીઅ ઘીદીફી ષણી રીડૉ  ..૭,૨૨૨/-, ુષયીઙૂલ ષણી રીડૉ  

..૫,૨૨૨/- ઇફૉ ગજૉળૂ ષણી રીડૉ  ..૪,૨૨૨/- ફૂ ઼]ી ળીઘષીફૂ ઝૉ, ઼ળન bઙષીઉ ષીઽફ્ફૂ �બૉ઼" 

઼ઽફૂ નૉળ�દૂ રીડૉ  બથ વીઙૃ બણસૉ. 

 
઼ઽૂ/- X.ઈળ.ઇવ્Iળલી 

Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ, 

રઽીફઙળબીુવગી,  

ષણ્નળી. 
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બળજૃળથ મૂવ્ફૉ ,ીd ળીઘષીફૂ ઼]ી 

઼Nબથૂ મીમદ. 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, 

S લૃુફ.ગુરa ફળGૂફૂ ગજૉળૂ, 
઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, 

બIળબH ઇઅગ-૪૬/૨૪-૨૫, 

દી.૪૱-૱-૨૪. 
 
 ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ુષુષપ ઇુપગીળૂકફૉ ફીથીઅગૂલ ઇ�લ ષઽૂષડૂ ઼]ી ઼Nબથૂ રીડૉ  ઼અગુવદ ઢળીષ-

૩૯૱૱ ઇ�ષલૉ નભદળૂ ઽૃગર ઇઅગ-૬૩૨/૯૱-૯૯/દી.૯-૯-૯૱ ધૂ Kળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ઼નળ ઼અગુવદ ઢળીષફી Mગળથ-૪ ઇ�ષલૉ Kળૂ ઇ�લ નભદળૂ ઽૃગર્ધૂ દૉરીઅ ઼પૃીળ્ ષપીળ્ બથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 

ઝૉ. 

 Mગળથ-૫ ઇ�ષલૉ ગજૉળૂફી ષણી, ુષયીઙલ ષણી ઇફૉ ઘીદીફી ષણી ગલી Mગીળફૂ ળK ગૉડવૂ રલી"નીરીઅ રઅઞૃળ ગળૂ 

સગસૉ દૉફ્ ઋtૉઘ બથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, બળઅ દૃ દૉ ઼]ીફ્ ઋબલ્ઙ ઞૉ દૉ ઇુપગીળૂGૂ ગળદી ફ ઽ્ષીફૃઅ ઇફૉ ઼ીરી�લ 

ભીઉવ્ ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળGૂ (ષ) ઼ર4 ુફથ"લ રીડૉ  ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ  ઞ ૉ લ્;લ ફધૂ. ઈલઅનૉધૂ ઞ ૉ દૉ 

ઇુપગીળૂઑ દૉરફૉ ઼Nબૉવૂ ઼]ીકફ્ બૃળૉ બૃળ્ ઋબલ્ઙ ગળષીફ્ ઝૉ. 

 Mગળથ-૬ રીઅ ઉKભી ઝ્ણષી, વીલગૂ ઈણ નૃળ ગળષી, ફી ષીઅપી MરીથબH્ ઈબષી દૉરઞ ઇ�લ ષઽૂષડૂ 

મીમદ્ફૂ ઼]ી ઼Nબથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. દૉફ્ બથ ઞૉ દૉ ઼]ીુપગીળૂક ષીબળ ઋબલ્ઙ ગળદી ફધૂ ઇફૉ મૂફઞ.ળૂ 

ળૂદૉ ભીઉવ્ ણૉ .Sલૃુફ.ગુરa ફળGૂ(ષ) ઼ર4 ળઞૃ ગળૉ  ઝૉ, ઞૉ જવીષૂ વૉષીલ ફઽૂ, ઋબળફી બૉળૉ,ીભરીઅ ઞથીAલી રૃઞમ ઈ 

ુગ�઼ીકરીઅ ઞ.ળૂ ઼]ીફ્ ઋબય્ઙ ઞૉ દૉ ઇુપગીળૂઑ ગળષીફ્ ઝૉ દૉફૂ દરીરૉ ફNપ વૉષૂ. 

 

઼ઽૂ/- ઑર.ઞૉ.ઢગગળ 

ણૉ .Sલૃુફ.ગુરa ફળ(ષ), 

રઽીફઙળબીુવગી, 

ષણ્નળી. 
ફગવ ળષીફીઆ Gૂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . દળભ 

  Kથ દધી ઇરવ ધષી ઼ી.. 

઼ઽૂ/- ઇષીuલ 
ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ, 
રઽીફઙળબીુવગી, 

ષણ્નળી. 
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          ષઽૂષડૂ ઇફૉ ફીથીઅગૂલ ઼]ી ઼Nબથૂ નભદળૂ  

  ઽૃગર ઇઅગ-૬૩૨/૯૱-૯૯ દીળૂઘ ૯-૯-૯૱ 

                                                                                           વઙદ. 
 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 

ગુરa ફળGૂફૂ ગજૉળૂ,  

઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ,  

ઽૃગર ઇઅગ-૯૨૱/૨૪-૨૫  

દી.૩-૩૨-૨૪ 
 

 ફીથીઅગૂલ ઇફૉ ઇ�લ ષઽૂષડૂ ઼]ી ઼Nબથૂ ઼અગુવદ ઢળીષ-૩૯૯૱, ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી નભદળૂ ઽૃગર 

ઇઅગ-૬૩૨/૯૱-૯૯ દીળૂઘ ૯-૯-૯૱ ઇ�ષલૉ Mુ઼<પ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 M�દૃદ ઢળીષ ઇ�ષલૉ Mગળથ-૬ ઽૉઢશ 

 

(૩) દમૂમૂ ઼ીળષીળ ઇધ� ધલૉવૂ ઘજ"ફૂ ળગર બળદ યળબીઉ રૉશષષીફી નીષી બHગ્, નૉથૉલીનૂ, બHગ્, ઢળીષ્ ુષઙૉળૉ  

બળ ઼ઽૂ ગળષીફૂ ઼]ી. 

(૪) ળૉગણ"  ઈપીIળદ ગર"જીળૂકફી ઼ૉષી ુષહલગ MરીથબH્. 

(૫) ગર"જીળૂકફી ઙૉટૉડ ઈપીળૉ  ફીર ઼ૃપીળીફૂ ફNપ ઼ૉષી ળૉગણ"રીઅ ળીઘષી. 

(૬) જીવૃ ઼ૉષી નળSલીફફી ષીઅપી MરીથબH રૉશષૂ રૉશષૉવ સો4ુથગ વીલગીદફૂ ફNપ ઼ૉષી ળૉગણ"રીઅ ળીઘષી ઇઅઙૉફી 

ઢળીષ્. 

(૭) ગ�ડૂઞ�઼ૂ ઘજ" મૂવ્ફૂ બળદ યળબીઉફી બHગ્, નૉથૉલીનૂ ઢળીષ્ ુષઙૉળૉ  બળ ઼ઽૂ ગળષીફૂ ઼]ી.  ઼ૉષીરીઅધૂ 

�ષોુuઝગ ુફષૅ]/ષલુફષૅ]/ઇ�લ ળૂદૉ ઼ૉષી રૃગદ ધદી ષઙ"-૩ ધૂ ૬ ફી ગર"જીળૂકફૉ ઇબીદી "ફ્ ઉષૉ�ડ 

MરીથબH", "ફ્ ઉ�ગષીલળૂ ઼ડ^ભૂગૉડ" ુષઙૉળૉફી ઇુપગીળ ઘીદીુપગીળૂ દળૂગૉ  ષઙ^ગૅદ ધલૉવી ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ 

ગુરa ફળGૂ(ષ) ઽ�દગ ઝૉ.    

 

ઈધૂ ઋગદ ઇફeૃરીઅગ મીમદ્રીઅ ઞ ૉ દૉ સીઘીુપગીળૂGૂ ઇફૉ ઇફૃeરીઅગ-૮ ઋબળ ુફIન"V મીમદરીઅ ષઙ"-૬ ફી 

ગર"જીળૂકફી "ફ્ ઉષૉ�ડ MરીથબH", "ફ્ ઉ�ગષીલળૂ ઼ડ^ભૂગૉડ" બળ દીવૂર ઇુપગીળૂGૂફૉ ઼ઽૂ ગળષીફૂ ઼]ી 

ઈબષીફૃઅ ઢળીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

઼ઽૂ. ઇળુષઅન ઇ,ષીવ 

Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ 
રઽીફઙળબીુવગી, 

ષણ્નળી. 
 

 

ફગવ ળષીફીઆ- Gૂ..............................................દળભ 

    Kથ દૉરઞ ઇરવ ધષી ઼ી.અ. 
 

઼ઽૂ/-ઇષીuલ 

ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ 

રઽીફઙળબીુવગી, 
ષણ્નળી. 
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઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ નભદળૂ ઽૃગર ઇઅગ-

૬૩૨/૯૱-૯૯ દીળૂઘ ૯-૯-૯૱ ઈપીળૉ  ઼]ી 

઼Nબથૂ વઙદ ઼રૂ4ી મીમદ. 
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 

S લૃુફ.ગુરa ફળGૂફૂ ગજૉળૂ,  

઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ,  

ઽૃગર ઇઅગ-૬૩૨/૯૱-૯૯ 

વઙદ બૃળષથૂ દી.૨૯-૨૮-૪૨૨૫ 
 

 ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી નભદળૂ ઽૃગર ઇઅગ-૬૩૨/૯૱-૯૯ દી.૯-૯-૯૱ ધૂ ઼અગુવદ ઢળીષ ૩૯૯૱ Kળૂ 

ગળષીરીઅ ઈAલ્ ઽદ્.  દૉ ઢળીષફી Mગળથ-૫ રીઅ ઞથીષૉવ  ઇફeૃર ફઅમળ-૪ ળKક રઅઞૃળ ગળષી મીમદૉ ઞ ૉ bઙષીઉ ઝૉ 

દૉરીઅ ફૂજૉ રૃઞમફ્ ઼ૃપીળ્ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 
 ષઙ"-૩ ફી ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ ષઽૂષડ ુ઼ષીલફી દરીર ઇુપગીળૂકફી ળK ળૂબ્ડ"  દૉરીઅ ળKફી Iઽ઼ીમફૂ 

ુષઙદ ળK નળSલીફ ગલી ઇુપગીળૂ ઽષીવ્ ઼અયીશફીળ ઝૉ દૉફૂ ુષઙદ દધી ળK ઈબષી ફ ઈબષી મીમદૉ 

ઘીદીુપગીળૂફૂ યવીરથ ઼ઽ ળK સ. ધષીફી ૩૭ Iનષ઼ ઇઙીઋ ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙરીઅ ળઞૃ ગળષીફ્ ળઽૉસૉ. ષઙ"-૩ 

ફી ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ(ષઽૂષડ) દધી ઇ�લ ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ, ગુરa ફળGૂફૂ રઅઞૃળૂ રૉશષૂ ળK ય્ઙષૂ 

સગસૉ.  ઞલીળૉ  ઇ�લ ઇુપગીળૂકફૂ ળK ઞૉ દૉ ઘીદીુપગીળૂકઑ રઅઞૃળ ગળષીફૂ ઝૉ , બળઅ દૃ ળK નળુરલીફ ગીરઙૂળૂ 

઼અયીશષી રીડૉ  ગળૉવૂ Aલષ�ધીફૂ Kથ ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙફૉ ુમફજૃગ ગળષીફૂ ઝૉ. 

 ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ ઇફૉ દૉફૂ ઼રગ4 બઙીળ બીલળૂ પળીષફીળ ઇુપગીળૂફી ળK ળૂબ્ડ"  ુફથ^દ ગળષીફી 

ઇુપગીળ ગુરa ફળGૂફી ળઽૉસૉ.  ઞલીળૉ  દૉફૂ ફૂજૉફૂ બઙીળ બીલળૂ પળીષફીળ ષઙ"-૩ ઇુપગીળૂકફૂ ઽગગ ળK,  ઼ૂગ ળK 

ુફથ^દ ગળષીફી ઇુપગીળ ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ(ષઽૂષડ) ઽ�દગ ળઽૉસૉ.  ળK રઅઞૃળૂ રીડૉફૂ ઇળXરીઅ ળKફૂ ુષઙદ્, 

ુ઼વગ ળKફૂ ુષઙદ્ ઼ઽ ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙરીઅ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ ઇફૉ ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ દૉ ઇળXક જગી઼ૂફૉ 

ઞ ૉ દૉ ઼4ર ઇુપગીળૂફૂ રઅઞૃળૂ રીડૉ  ળઞૃ ગળસૉ.  ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ ઇફૉ દૉફૂ ઼રગ4 બઙીળ બીલળૂ પળીષદી 

ઇુપગીળૂક ુ઼ષીલફી ષઙ"-૩ ફી ઇ�લ ઇુપગીળૂકફૂ ગૂળગ્શ ળK (Casual Leave) ઞૉ દૉ ઘીદીુપગીળૂઑ 

ુફથ^દ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. દૉ ુ઼ષીલ ઇ�લ દરીર મીમદ્ રૄશ ઢળીષ રૃઞમ લધીષદ ળઽૉસૉ. 

  
઼ઽૂ/- X.બૂ.bહૂ 
Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ 
રઽીફઙળબીુવગી  

ષણ્નળી. 

ફગવ ળષીફીઆ- Gૂ..............................................દળભ 

    Kથ દૉરઞ ઇરવ ધષી ઼ી.અ. 
઼ઽૂ/-ઇષીuલ 

ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ 
રઽીફઙળબીુવગી, 

ષણ્નળી. 
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બ�ળુસY-મ 
 

઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙરીઅ ગીરઙૂળૂ ગળદી ઇુપગીળૂ/ગર=જીળૂફૂ લીનૂ 
 

ઇ.ફઅ. ઽ્&્ ઇુપગીળૂ/ગર=જીળૂફૃઅ ફીર  સીઘી 

1.  ણૉ .Sલૃુફ.ગુરa ફળ(ષ) Gૂ ણૌ.ઑફ.ગૉ .રૂથી ઼ી.ષ.ુષ. 

2.  ણૉ .Sલૃુફ.ગુરa ફળ(ઞ ) Gૂ ઈળ. ઑર. બડૉવ  

3.  ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ દૉરઞ        

દીવૂર ઇુપગીળૂ 

Gૂ નૉષીઅઙ ઼ૂ. યw  ઼ી.ષ.ુષ. 

4.  બ઼?ફવ કભૂ઼ળ   Gૂ રઽૂબીવ X. ટીવી   ઼ી.ષ.ુષ. 

5.  રનનફૂસ ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ Gૂ રફ્ઞગૃરીળ ઈઉ. Ieુxલફ ઼ી.ષ.ુષ. 

6.  ળૉષ� લ ૃકભૂ઼ળ  Gૂ ઇુરદ ઑ. ધ્ળીદ  ઼ી.ષ.ુષ. 

7.  �ડૉડૂ.ઈ઼ૂ.  Gૂ ગ બૉસગૃરીળ ર્દૂયીઉ મીળૂલી  ઼ી.ષ.ુષ. 

8.  ઽૉણ ગવીગ" Gૂ લ્ઙૉસયીઉ ણૂ. ગૃવગથ^ ઼ી.ષ.ુષ. 

9.  ઼ૂફૂ. ગવીગ"  Gૂ લ્ઙૉસ ણૂ. બઅણલી ઼ી.ષ.ુષ. 

10.  ઼ૂફૂ. ગવીગ"  Gૂ ુગુદ"ગૃરીળ ગૉ . ઙીઅપૂ ઼ી.ષ.ુષ. 

11.  ઼ૂફૂ. ગવીગ"  Gૂ ઼ૃળૉસયીઉ ઇઅમીવીવ ફીઉ ઼ી.ષ.ુષ. 

12.  ઼ૂફૂ.ગવીગ"   Gૂ રઽૉસયીઉ ગૉ . ળીથી  ઼ી.ષ.ુષ. 

13.  ઼ૂફૂ. ગવીગ"  Gૂ Iનવૂબ ગૉ . સીઽ ઼ી.ષ.ુષ. 

14.  ઞૃફૂ. ગવીગ"  Gૂ ળરૉસયીઉ ણૂ. દણષૂ ઼ી.ષ.ુષ. 

15.  ઞૃફૂ. ગવીગ"  Gૂ ઞૉS઼ગૃરીળ ઞઽ્ફયીઉ રૉગષીફ ઼ી.ષ.ુષ. 

16.  ઞૃફૂ. ગવીગ"  Gૂ ગૉષવયીઉ મૂ. ળીઢષી ઼ી.ષ.ુષ. 

17.  ઞૃફૂ. ગવીગ"  Gૂ ઼મળૃયીઉ ષૉવXયીઉ ણીર્ળ ઼ી.ષ.ુષ. 

18.  ઞૃફૂ. ગવીગ"  Gૂ ળીઞૉસ બૂ. બડૉવ ઼ી.ષ.ુષ. 

19.  ઞૃફૂ. ગવીગ"  Gૂ ઇ4લ ગૉ . સીoૂ ઼ી.ષ.ુષ. 

20.  ઞૃફૂ. ગવીગ"  Gૂ જઅmગીઅદ બ઼ીયીઉ જૐઽીથ ઼ી.ષ.ુષ. 

21.  ઞૃફૂ. ગવીગ"  Gૂ ઇ બૉસ ઑ઼. જૐપળૂ ઼ી.ષ.ુષ. 

22.  ઞૃફૂ. ગવીગ"  Gૂ ઽૉદૃવગૃરીળ રફઽળયીઉ બડૉવ ઼ી.ષ.ુષ. 

23.  ઞૃફૂ. ગવીગ"  Gૂ રુફહયીઉ X. ુરoૂ ઼ી.ષ.ુષ. 

24.  ઞૃફૂ. ગવીગ"  Gૂ Xષથયીઉ ઈળ. યીવૂલી ઼ી.ષ.ુષ. 

25.  ઞૃફૂ. ગવીગ"  Gૂ વૃઉ઼ નીનૃયીઉ ણીયૂ ઼ી.ષ.ુષ. 

26.  ઞૃફૂ. ગવીગ"  Gૂ ગરવગીઅદ મૂ. યw ઼ી.ષ.ુષ. 

27.  ઞૃફૂ. ગવીગ"  Gૂ ઼અIનબ ફીળીલથ નઽૂષૉવગળ ઼ી.ષ.ુષ. 

28.  ઞૃફૂ. ગવીગ"  Gૂ યળદગૃરીળ ઑ઼. ઼ૄષ� ઼ી.ષ.ુષ. 

29.  ઞૃફૂ. ગવીગ"  Gૂ Gૂપળ ઞલષઅદળીષ વ્ધૉ ઼ી.ષ.ુષ. 

30.  ઞૃફૂ. ગવીગ"  Gૂ દૃહીળ ઙથબદળીષ ઙીલગષીણ ઼ી.ષ.ુષ. 

31.  ઞૃફૂ. ગવીગ"  Gૂ ઽૉરવ ઑજ. સીઽ ઼ી.ષ.ુષ. 

32.  ઞૃફૂ. ગવીગ"    Gૂ બૄષ^ ુષગી઼ગૃરીળ સીઽ ઼ી.ષ.ુષ. 

33.  ઞૃફૂ.ગવીગ"   Gૂ ઙૂળૂસયીઉ ઑ. જૐપળૂ  ઼ી.ષ.ુષ. 

34.  ઞૃફૂ.ગવીગ"  Gૂ ગ  બૉસ ગૉ . ળીઢષી  ઼ી.ષ.ુષ. 

35.  ઞૃફૂ. ડીઉબૂ�ડ Gૂ ઇદૃવ ઑફ. બીળૉઘ ઼ી.ષ.ુષ. 

36.  �ડૉફ્,ીભળ   Gૂ રઽૉ�mગૃરીળ ઑ઼. ઢીગળ  ઼ી.ષ.ુષ. 

37.  ઼ૃબળષીઉટળ Gૂ રૃગૃઅ નયીઉ ઑર. બડૉવ  ઼ી.ષ.ુષ. 

38.  ડૉવૂભ્ફ કબળૉડળ Gૂ ઽૉદવ મૂ. Uzયw ઼ી.ષ.ુષ. 

39.  ડૉવૂભ્ફ કબળૉડળ Gૂ ઞલનૉષ ઑફ. નળX ઼ી.ષ.ુષ. 
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ઇ.ફઅ. ઽ્&્ ઇુપગીળૂ/ગર=જીળૂફૃઅ ફીર  સીઘી 

40.  ડૉવૂભ્ફ કબળૉડળ Gૂ ુફવૉ{ળૂ ઑર. રઝીળ ઼ી.ષ.ુષ. 

41.  ણૉ ડી ઑ�ડP ૂ કબળૉડળ Gૂ ઢીગ્ળ MIનબગૃરીળ બઅગઞગૃરીળ ઼ી.ષ.ુષ. 

42.  ણૉ ડી ઑ�ડP ૂ કબળૉડળ Gૂ ુષઞલ ળરથયીઉ ઼્વઅગૂ ઼ી.ષ.ુષ. 

43.  ણૉ ડી ઑ�ડP ૂ કબળૉડળ Gૂ ળીઢષી ઙીલHૂનૉષૂ ઽળ઼ફયીઉ ઼ી.ષ.ુષ. 

44.  ુ઼બીઉ Gૂ ઇરૂફયીઉ ઑ઼. ઼્વઅગૂ ઼ી.ષ.ુષ. 

45.  ુ઼બીઉ Gૂ Mગીસયીઉ ઈળ. ઋ�ષીણગળ ઼ી.ષ.ુષ. 

46.  ુ઼બીઉ Gૂ પર�સ સીઅદૂવીવ ળીથી ઼ી.ષ.ુષ. 

47.  ુ઼બીઉ Gૂ ઞસૃયીઉ વ  વૃયીઉ બળરીળ ઼ી.ષ.ુષ. 

48.  ુ઼બીઉ Gૂ Iનફૉસ ગ્લીયીઉ ઼્વઅગૂ ઼ી.ષ.ુષ. 

49.  ુ઼બીઉ Gૂ X; ફૉસ ઞૉ઼ !ઙયીઉ બીડથષીણૂલી ઼ી.ષ.ુષ. 

50.  ુ઼બીઉ Gૂ Xદૉ�m રીથૉગળીષ ળીષવ ઼ી.ષ.ુષ. 

51.  ુ઼બીઉ Gૂ રફ્ઞગૃરીળ યીઉવીવયીઉ ઼્વઅગૂ ઼ી.ષ.ુષ. 

52.  ુ઼બીઉ Gૂ ુબલૃહ ઇફૂવયીઉ સીઽ ઼ી.ષ.ુષ. 

53.  ુ઼બીઉ Gૂ બૃઅKયીઉ ઇઅમીવીવ બળરીળ ઼ી.ષ.ુષ. 

54.  ુ઼બીઉ Gૂ ળરૉસ ફીળીલથ યીવૂલી ઼ી.ષ.ુષ. 

55.  ુ઼બીઉ Gૂ સોવૉહ ુગસફળીષ ફષપથૉ ઼ી.ષ.ુષ. 

56.  ુ઼બીઉ Gૂ ન4ૉસ ઑફ. ઢીગળ ઼ી.ષ.ુષ. 

57.  ુ઼બીઉ Gૂ ુબલૃહ ઞૉ. બડૉવ  ઼ી.ષ.ુષ. 

58.  ુ઼બીઉ Gૂ ઼ૃળૉસ ઑર. Kપષ ઼ી.ષ.ુષ. 

59.  ુ઼બીઉ Gૂ ઇરૅદ ઑર. ઼્વઅગૂ ઼ી.ષ.ુષ. 

60.  ુ઼બીઉ Gૂ ઞઙનૂસ બૂ. મીળૂલી ઼ી.ષ.ુષ. 

61.  ુ઼બીઉ Gૂ ુષઞલ ઈળ. બળરીળ ઼ી.ષ.ુષ. 

62.  ુ઼બીઉ Gૂ રફૂહ ઈળ. બડૉવ ઼ી.ષ.ુષ. 

63.  ુ઼બીઉ Gૂ ળીઞૉ�m ણૂ. બળરીળ ઼ી.ષ.ુષ. 

64.  ુ઼બીઉ Gૂ વ| રથુ઼અઽ ગૉ .઼્વઅગૂ  ઼ી.ષ.ુષ. 

65.  ુ઼બીઉ Gૂ વ| રથ ઑ. બળરીળ  ઼ી.ષ.ુષ. 

66.  ુ઼બીઉ Gૂ ફલફીમૉફ ઑ. જૐઽીથ  ઼ી.ષ.ુષ. 

67.  ુ઼બીઉ Gૂ રફ્ઞ ઈળ. જૐપળૂ  ઼ી.ષ.ુષ. 

68.  ઼ભીઉ ઼ૉષગ Gૂ ઋબૉ�m સીઅદૂવીવ ઼્વઅગૂ ઼ી.ષ.ુષ. 

69.  રઞૃળ Gૂ મૂઞૃમૉફ મૂ. મૂવષીવ ઼ી.ષ.ુષ. 

70.  રઞૃળõ Gૂ પર��m ગૉ . બળરીળ ઼ી.ષ.ુષ. 

71.  ઽૉ  બળ  Gૂ ળીઞૃ ગૉ . બળરીળ  ઼ી.ષ.ુષ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 28

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 
ગુરa ફળGૂફૂ ગજૉળૂ, 

઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, 
ઽૃગર ઇઅગ-૯૫૯/૨૮-૨૯. 

 રીIઽદૂ (રૉશષષીફ્ ઇુપગીળ ઇુપુફલર-૪૨૨૭ ઽૉઢશ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી દરીર ુષયીઙ્ રીડૉ  

રનનફૂસ રીIઽદૂ ઇુપગીળૂGૂ, રીIઽદૂ ઇુપગીળૂGૂફૂ ુફરCઅગ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. રીIઽદૂ (રૉશષષીફ્) ઇુપગીળ 

ઇુપુફલર-૪૨૨૭ ઇ�ષલૉ રીઅઙષીરીઅ ઈષદૂ રીIઽદૂ ટણબધૂ ઈબૂ સગીલ ઇફૉ ઈ મીમદરીઅ ગ્ઉ ઇબૂવ ગળષીફૂ 

ઞ.ળ બણૉ  દ્ ઇબૂવફ્ બથ ટણબધૂ ુફગીવ ગળૂ સગીલ દૉ ઽૉદૃધૂ ઈ ઇુપુફલર ઽૉઢશફૂ ઼]ીક ઞષીમનીળૂક ષ્ણ"  

ગ4ી ઼ૃપૂ ઈબષીફૃ ફગગૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. દૉ રૃઞમ ઽષૉધૂ ફૂજૉ ઞથીAલી રઞૃમ ઇુપગીળૂGૂકઑ દૉકફી ુષયીઙ 

રીડૉ  રીIઽદૂ ઇુપગીળૂ દૉરઞ ઇબૂવ ઇુપગીળૂ દળૂગૉફૂ ભળb મKષષીફૂ ળઽૉસૉ. 
 

ઇફૃઅ.ફઅ. ઘીદીફૃઅ ફીર રી�ઽદૂ ઇુપગીળૂ  ઇબૂવ ઇુપગીળૂ 

1.  ઼ૉeૉડળૂ કભૂ઼ ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ઼ૉeૉડળૂGૂ  Sલૃુફુ઼બવ ઼ૉeૉડળૂGૂ  

2.  કIણડ ુષયીઙ  ઼ૂફૂ.કણૂડળGૂ, (રૃ(લ સીઘી) જૂભ કણડળGૂ 

3.  ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂGૂ/દીવૂર 

ઇુપગીળૂGૂ/બ઼?ફવ કIભ઼ળGૂ 
ઈ઼ૂ.Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળGૂ(ળૉ) 

4.  ઘીદીગૂલ દબી઼ 

ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂ 

ઘીદીગૂલ દબી઼ ઇુપગીળૂGૂ  ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળGૂ(ષ) 

5.  વૉમળ ષૉ ભૉળ ુષયીઙ વૉમળ કIભ઼ળ ગર ઑ.ક.Gૂ ઑર.ક.ઑજ.Gૂ 

6.  વૂઙવ સીઘી  ઑ.ક.Gૂ,  
(વૂઙવ/વૂઙવ ઑણષીઉટળGૂ) 

ઈ઼ૂ.Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળGૂ(ળૉ) 

7.  ઉ.ણૂ.બૂ. ુષયીઙ ઉ.ણૂ.બૂ. ઼ૃુMડૉ �ણ�ડGૂ  ણીલળૉગડળGૂ, (ઈઉ.ડૂ) 
8.  ુષXવ�઼ ુષયીઙ ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂGૂ  ઼અગવફ ઇુપગીળૂGૂ 

9.  બૂ.ઈળ.ક. ુષયીઙ ઞફ઼અબગ"  ઇુપગીળૂGૂ ઼અગવફ ઇુપગીળૂGૂ 
10.  બીગ"઼ ઑ�ણ ઙીણ"ફ ઈ઼ૂ.ણીલળૉગડળGૂ  

(બીગ"઼ ઑ�ણ ઙીણ"ફ) 

ણીલળૉગડળGૂ (બીગ"઼ ઑ�ણ ઙીણ"ફ) 

11.  બૉધ્વ્X વૉમ્ળૉ ડળૂ મીલ્ ગૉરૂ�ડGૂ ઑર.ક.ઑજ.Gૂ 

12.  ઞ�ર-રળથ ુષયીઙ ળX�ડP ીળGૂ, (ઞ�ર-રળથ) ઑર.ક.ઑજ.Gૂ 

13.  મૂ.઼ૂ.X.ષૉગ઼ૂફૉસફ 

ુષયીઙ 

ઉSલૃફીઉટૉસફ રૉણૂગવ કભૂ઼ળGૂ ઑર.ક.ઑજ.Gૂ 

14.  ઼અ.ઈ.ગૉ�m,  

મીષજીષીણ  

�ડ઼્" ઼ૃુM.Gૂ, (રૉણૂગવ) ઑણૂ.ઑર.ક.ઑજ.Gૂ  

15.  �વ્ડળ ઽીઋ઼ ુષયીઙ રીગ�ડ ઉ��બૉગળડGૂ ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળGૂ 

16.  બુgવગ ઽૉ ધ વૉમ્ળૉ ડળૂ બુgવગ ઑફીુવ�ડ  
 

ઑણૂ.ઑર.ક.ઑજ.Gૂ  

17.  ઈઉ.઼ૂ.ણૂ.ઑ઼. મીશ ુષગી઼ લ્ઞફી ઇુપગીળૂGૂ  
(ચ-૩), (ચ-૪) 

ઑણૂ.ઑર.ક.ઑજ.Gૂ  

18.  ગૃડૃઅમ ગ લીથ ુષયીઙ ગૃડૃઅમ ગ લીથ રૉણૂગવ ઇુપગીળૂGૂ, ઑણૂ.ઑર.ક.ઑજ.Gૂ  

19.  �ષૂર!ઙ બૃવ  રૉફૉઞળGૂ, (�ષૂર!ઙ બૃવ) ડૃળૂ�ડ કભૂ઼ળGૂ 

20.  ભીલવૉળૂલી  દરીર મીલ્વ્X�ડGૂ  ઑણૂ.ઑર.ક.ઑજ.Gૂ 

21.  ઈળ.ઑફ.ડૂ.઼ૂ. ઼ૂ.ડૂ.ડૂ.મૂ.કભૂ઼ળGૂ, ણૌ.ઇ઼ીળૂ ઑર.ક.ઑજ.Gૂ 

22.  Sલૃુફ.નષીઘીફી  ઼અમઅુપદ રૉણૂગવ કભૂ઼ળGૂ, ઑણૂ.ઑર.ક.ઑજ.Gૂ 

23.  ર<લીઽફ ય્ઞફ લ્ઞફી રીરવદનીળGૂ, (ર.ય્.લ્ઞફી) ણૉ .ગવૉગડળGૂ, (ર.ય્.લ્) 

24.  લૃ.઼ૂ.ણૂ. M્ઞૉગડ ગ્Sલૃફૂડૂ કઙ�ફીઉટળGૂ ઈ઼ૂ.Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળGૂ(ળૉ) 

25.  ત્ળ ણgમી ુષયીઙ વૉમળ ષૉ ભૉળ કભૂ઼ળGૂ ઑર.ક.ઑજ.Gૂ 

26.  ઼્વૂણ ષૉ�ડ રૉફૉઞરૉ�ડ ઑ�ષીલળરૉ�ડવ ઑ�XફૂલળGૂ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ, (દીઅHૂગ) 

27.  ઼ૉ�ડPવ ષગ"સ્બ ણૉ .ઑ�XફૂલળGૂ, ઑ.ક.Gૂ (ઙૉ઼) ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ, (દીઅHૂગ) 
28.  ઘ્ળીગ સીઘી  ઼ૂફૂ.ભૃણ ઉ��બૉગડળGૂ ઑણૂ. ઑર.ક.ઑજ.Gૂ 
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29.  ઼ૂગલૃળૂડૂ દધી નમીથ ઈ઼ૂ.઼ૂગલૃળૂડૂ કભૂ઼ળGૂ, 
઼ૂફૂ.ઑ�e્જરૉ�ડ ળૂરષૃવ ઉ��બૉગડળGૂ,  

ઑ�e્જરૉ�ડ ઉ��બૉગડળGૂ, 

ણીલળૉગડળ, ઑ�e્જરૉ�ડ ળૂરૃષવ 

કભૂ઼ળGૂ 
 

30.  ઙૉ઼ ુષયીઙ  ણૉ .ઑ�X.Gૂ (઼અમઅપૂદ),  

ઑ.ક.Gૂ (ઙૉ઼) 

M્ઞૉગડ ઑ�XફલળGૂ, (ઙૉ઼ ) 

31.  કગડP ્લ ુષયીઙ  ણૉ .કગડP ્લ ઼ૃુM�ડૉ�ણ�ડGૂ 
 

કગડP ્લ ઼ૃુM�ડૉ�ણ�ડGૂ (ષ), 
દધી કગડP ્લ ઼ૃુM�ડૉ �ણ�ડGૂ 

(જૉગ!ઙ) 

32.  Iઽ઼ીમૂ સીઘી  ણૉ .જૂભ ઑગીઋ�ડ�ડGૂ જૂભ ઑગીઋ�ડ�ડGૂ  

33.  Mૉ઼ ુષયીઙ  ઈ઼ૂ.રૉફૉઞળGૂ  Mૉ઼ રૉફૉઞળGૂ 

34.  ઈુગ"ડૉગડ ઼ૉવ (ઉઞફૉળ) ઞૃ.ઈુગ"ડૉગડGૂ 
 

ડૂ.ણૂ.ક.Gૂ(ુમ ણ!ઙ બળરૂસફ) 
 

35.  ડૃળૂ�ડ સીઘી  ડૃળૂ�ડ કભૂ઼ળGૂ  M્ઞૉગડ ઑ�XફૂલળGૂ, (ઙૉ઼ ) 

36.  ઉવૉગસફ સીઘી ઉવૉગસફ કભૂ઼ળGૂ ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુર}ળ (Gૂ) 
 

37.  ળૉગણ"  ુષયીઙ  રનનફૂસ ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂGૂ ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂGૂ 
 

38.  ફઙળ Mીધુરગ ુસ4થ 

઼ુરુદ  

રનનફૂસ સી઼ફીુપગીળૂGૂ 
 

સી઼ફીુપગીળૂGૂ 
 

39.  ઽૉ ધ Sલૃટૂલર ુષયીઙ રીફન ગલૃળૉ ડળGૂ,  ઑર.ક.ઑજ.Gૂ 

40.  ભીલળ ુUઙૉણ સીઘી ણૉ .જૂભ કભૂ઼ળGૂ, (ભીલળ) જૂભ કભૂ઼ળGૂ, (ભીલળ) 
41.  ઼ૉ�ડPવ �ડ઼્" ુષયીઙ �ડ્ળ ઼ૃુMડૉ �ણ�ડGૂ  ઑણૂ.઼ૂડૂ.ઑ�XફૂલળGૂ 

42.  ઙૃરી�દીપીળી સીઘી ઼ૂફૂ.સ્બ ઉ��બૉગળડGૂ, વૉમળ ષૉ ભૉળ કભૂ઼ળGૂ 
43.  ટૃ સીઘી  ઈ઼ૂ. ટૃ ગલૃળૉ ડળGૂ ટૃ ગલૃળૉ ડળGૂ 

44.  ઼ૂડૂ ઑ�X.Gૂફૂ ગજૉળૂ ણૉ .ઑ�Xફૂલળõ 
(઼ૂડૂ.ઑ�X.Gૂફૂ ગજૉળૂ) 

઼ૂડૂ ઑ�XફૂલળGૂ 

45.  ષળ઼ીનૂ ઙડળ ણPૉ ફૉઞ 

સીઘી 
ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ 
 

઼ૂડૂ ઑ�XફૂલળGૂ 

46.  બીથૂ બૃળષઢી સીઘી ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ ઼ૂડૂ ઑ�XફૂલળGૂ 
47.  ષળ઼ીનૂ ઙડળ M્ઞૉગડ 

સીઘી  

ફીલમ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ 
 

ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ 

48.  બીથૂ બૃળષઢી દધી 

દશીષ M્ઞૉગડ સીઘી 
ફીલમ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ 
 

ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ 

49.  �વર M્ઞૉગડ સીઘી ઼અમઅુપદ ફીલમ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ 

50.  ણPૉફૉઞ M્ઞૉગડ સીઘી ઼અમઅુપદ ફીલમ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ 

51.  ફૃર" M્ઞૉગડ સીઘી ઼અમઅુપદ ફીલમ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ 

52.  ળ્ણ M્ઞૉગડ સીઘી ઼અમઅુપદ ફીલમ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ 

53.  ઽીઋ઼!ઙ ુમ ણ!ઙ સીઘી ઼અમઅુપદ ફીલમ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ 

54.  ઼ૃઑટ ડP ૂડરૉ�ડ iવી�ડ 

સીઘી 
઼અમઅુપદ ફીલમ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ 

55.  �ડP ૂડ વીઉડ ુષયીઙ ઼અમઅુપદ ફીલમ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ 

56.  ઉઞફૉળ ઼અમઅપૂદ ષ્ણ"  

ટ્ફવફૂ રીIઽદૂ રીડૉ 
ફીલમ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ 

57.  ળૉષ�લૃ/઼ૉફૉડળૂ-

ષઽૂષડૂ ઼અમઅુપદ ષ્ણ"/ 

ટ્ફવફૂ રીIઽદૂ 

ષ્ણ"  કભૂ઼ળGૂ 
 

…ÛÍÛà.¾¿ÛäÜ¶ÛÜÍÛ¸ÛÅÛ  õÜ¾ÛÉ¶ÛÁõËÛà,  
(¡öÛé¶ÛÅÛ), ÍÛ×¼Û×µÛà©Û. 
ઈ઼ૂ.Sલૃુફ.ગુરa ફળGૂ, (ટ્ફવ 

઼અમઅુપદ) 

58.  ઽૉ ધ (઼ર, સઽૉળફૂ વૉમળ ષૉ ભૉળ ગર ઑ.ક. ઽૉ ધ  
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઼અગુવદ રીIઽદૂ રીડૉ)  

59.  ઽૉ ધ (઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ 

઼અગુવદ રીIઽદૂ રીડૉ) 

ણૉ .ઽૉ ધ કભૂ઼ળGૂ ઽૉ ધ કભૂ઼ળGૂ 

60.  ડીઋફ iવીફ!ઙ,  

મૂ.બૂ./ડૂ.બૂ. 
 

઼અમઅુપદ ગીલ"4ૉHફી ફીલમ ડૂ.ણૂ.ક.Gૂ ડૂ.ણૂ.ક.Gૂ, મૂ.બૂ./ડૂ.બૂ. 

61.  ઞરૂફ ુર ગદ સીઘી 

(દરીર ુષયીઙ),  

ડૂ.બૂ. ઇરવૂગળથ 

ઈ઼ૂ. ઞરૂફ ુરવગદ ઇરવનીળGૂ/ 

ળૉષ�લૃ કભૂ઼ળGૂ 
ઞરૂફ ુર ગદ ઇરવનીળGૂ 

62.  ઈગીળથૂ સીઘી  ણૉ .ઑ઼ૉ઼ળ ઑ�ણ ડૉ4 ગવૉગડળGૂ ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળGૂ 

63.  ડૉ4 (઼અમઅુપદ ષ્ણ"ફૂ 

રીIઽદૂ રીડૉ) 
ષ્ણ"  કભૂ઼ળGૂ ઈ઼ૂ.Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળGૂ(ળૉ) 

 

64.  ઙીઅપૂફઙળ ઙઽૅ (Iનબગ 

કબફ ઑળ ધૂઑડળ) 
રૉફૉઞળGૂ  
 

M્ઞૉગડ ઑ�XફૂલળGૂ (ઙૉ઼) 

65.  બૂ.ઈઉ.ઉ.ણૂ. M્ઞૉગડ કભૂ઼ળGૂ ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળGૂ  
66.  રૂગૉફૂગવ સીઘી ફીલમ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ,  

(રૂગૉફૂગવ) 

ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ,(¿ÛÛ×ªÛà ) 
 

67.  Aઽૂગવબૃવ સીઘી Aઽૂગવબૃવ રૉફૉઞળGૂ ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ,(¿ÛÛ×ªÛà ) 

68.  બgવૂગ ઽૉ ધ ઑ�X. ગૉરૂ�ડGૂ  ગીલ"બીવગ ઉઞફૉળGૂ, (¦Öéø¶Ûé›÷) 
69.  iવૉફૉડ્ળૂલર  ઈ઼ૂ.ઑ�XફૂલળGૂ ણીલળૉગડળGૂ 

 
 રીIઽદૂ (રૉશષષીફી) ઇુપગીળ ઇુપુફલર-૪૨૨૭ ઇ�ષલૉ ઇHૉધૂ બIળબH ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઼ૃજફીક લધીષદ 

ળઽૉસૉ. 
 ઇHૉફી ષઽૂષડ નળSલીફ ષઘદ્ષઘદ ઘીદી ભીશષથૂ ઼અમઅપૉ ભૉળભીળ ગળૂ ઞૉ દૉ ઘીદીક ઞૉ દૉ  ઇુપગીળૂફી દીમી 

ઽૉઢશ રૃગષીરીઅ ઈષૉ દ્ દૉ ઇફૃ઼ીળ ઼અમઅપૂદ ઇુપગીળૂ રીIઽદૂ ઇુપગીળૂ- ઇબૂવ ઇુપગીળૂ ઙથીસૉ. ઞ ૉ સીઘીરીઅ 

રીIઽદૂ ઇુપગીળૂ ફઽ! ઽસૉ દૉ સીઘીફી રીIઽદૂ ઇુપગીળૂ ઼અગવફ ઇુપગીળૂ ળઽૉસૉ. 

 ઼નળફૂ ફગવ્ ઼અમઅપગદી"ક દળભ ર્ગવૂ ઈબષૂ. 
 

઼ઽૂ/- ઑર.ગૉ .ની઼ 

Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ 

રઽીફઙળબીુવગી, 

ષણ્નળી. 
ફગવ ળષીફીઆ- Gૂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . દળભ, 

  Kથ દધી ઇરવ ઼ી.. 
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ષણ્નળી રઽીફઙળ ઼ૉષી ઼નફ 
ગુરa ફળGૂફૂ ગજૉળૂ, 

઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, 
ઽૃગર ઇઅગ-૩૮૯/૪૨૨૯-૨૱, 

દી.૯-૮-૪૨૨૯. 

 

ષઅજીથૉ વૂપીઆ ૩.  ઼ી.ષ.ુષ. ઽૃગર ઇઅગ-૯૫૯/૨૮-૨૯/દી.૪૪-૩૩-૨૮. 

 રીIઽદૂ (રૉશષષીફ્) ઇુપગીળ ઇુપુફલર-૪૨૨૭ ઽૉઢશ ઞૉ દૉ ુષયીઙ્ફી રીIઽદૂ ઇુપગીળૂ દધી ઇબૂવ 

ઇુપગીળૂ મીમદૉ ઼ી.ષ.ુષ.ઽૃગર ઇઅગ-૯૫૯/૨૮-૨૯/દી.૪૪-૩૩-૨૮ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઼નળ ઼અનય� ઈળ્;લ 

ુષયીઙફૂ ુષષૂપ સીઘી ઇઅદઙદ" ઋગદ ઽૃગર ઇ�ષલૉ Kઽૉળ ગળૉવ રીIઽદૂ ઇુપગીળૂ ઇફૉ ઇબૂવ ઇુપગીળૂરીઅ ફૂજૉ ભૉળભીળ 

ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
 
ઇ.ફઅ ુષયીઙ/સીઘી  રી�ઽદૂ ઇુપગીળૂ  ઇબૂવ ઇુપગીળૂ 

1.  મૂ.઼ૂ.X. ષૉગ઼ૂફૉસફ ુષયીઙ ઉSલૃફીઉટૉસફ રૉણૂગવ કભૂ઼ળõ ઑર.ક.ઑજ. 
2.  બgવૂગ ઽૉ ધ વૉમ્ળૉ ડળૂ બgવૂગ ઑફીવૂ�ડ ઑણૂ.ઑર.ક.ઑજ. 
3.  ત્ળ ણgમી ુષયીઙ વૉમળ ષૉ ભૉળ કભૂ઼ળõ ઑર.ક.ઑજ. 
4.  ઽૉ ધ (઼ર, સઽૉળફૂ ઼અગુવદ 

રીIઽદૂ રીડૉ) 
વૉમળ ષૉ ભૉળ ગર ઑ.ક. ઽૉ ધ 

 
ઑર.ક.ઑજ. 

  

 ઽૃગર ઇઅગઆ૯૫૯/૨૮-૨૯ દી.૪૪-૩૩-૨૮ ફૂ ઇ�લ ુષઙદ્ લધીષદ ળઽૉસૉ. 

 ઼નળફૂ ફગવ્ ઼અમઅપગદી"ક દળભ ર્ગવૂ ઈબષૂ.   

઼ઽૂ/- ઑર.ગૉ .ની઼ 

Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ 

રઽીફઙળ ઼ૉષી ઼નફ 

ષણ્નળી. 

ફગવ ઼ુષફલ ળષીફીઆ- 

1. Gૂ ણૉ .ગુરa ફળ(ષ) 
2. Gૂ ણૉ .ગુરa ફળ 
3. Gૂ જૂભ કણૂડળ 

4. Gૂ જૂભ ઑગીઋ�ડ�ડ 

5. Gૂ ઈળ્;લ ઇરવનીળ 

6. Gૂ ઇુપગી ઈળ્;લ ઇરવનીળ 

7. Gૂ બgવૂગ ઑફીવૂ�ડ 

8. Gૂ વૉમળ ષૉ ભૉળ ગર ઑ.ક.ઽૉ ધ 

9. Gૂ ઉSલૃફીઉટૉસફ રૉણૂગવ કભૂ઼ળ 

10. Gૂ �ડૉડૂ.ઈ઼ૂ.,        ઼ી.ષ.ુષ. 

11. Gૂ eરલીનૂ નભદળૉ ,        “ 

12. Gૂ બ઼"ફવ ભીઉવૉ,      “ 

13. Gૂ રૉર્ ભીઉવૉ,         “ 
 

઼ઽૂ/- ઈષuલ 

ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ, 

રઽીફઙળ ઼ૉષી ઼નફ, 

ષણ્નળી. 
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બી઼બ્ડ"  રીડૉ  ઑફ.ક.઼ૂ દૉરઞ ુષનૉસઙરફ 

રીડૉ  ળK રીઅઙથૂ ઇઅઙૉફૂ નળઘી�દ મીમદફૂ 

઼ીરી�લ ઼ૃજફીક. 
ષણ્નળી રઽીફઙળ ઼ૉષી ઼નફ, 

ગુરa ફળGૂફૂ ગજૉળૂ, 

઼ીરી�લ ષઽૂષડૂ ુષયીઙ, 

બIળબH ઇઅગ-૬૩/૨૮-૨૯, દી.૯-૪-૪૨૨૯. 
઼અનય"આ- બIળબH ઇઅગ-૫૩/દી.૪૨-૩૪-૨૬. 
 બી઼બ્ડ"  રીડૉ  ઑફ.ક.઼ૂ રૉશષષી ગૉ  ુષનૉસઙરફ રીડૉ  ળK રીઅઙથૂફી ુગ�઼ીરીઅ ઼ીરીફલ ષઽૂષડ ુષયીઙફૉ 

ળઞૃઈદ ધીલ દલીળૉ  ઈષૂ ળઞૃઈદ ગર"જીળૂ ઼ૂપૉ઼ૂપૂ ઇHૉફૂ ગજૉળૂફૉ ગળદીઅ ઽ્લ ઝૉ ઇધષી ઼અમઅુપદ ગજૉળૂ Jીળી ઇપૃળૂ 

ુષઙદ્ ઼ીધૉ નળઘી�દ ગળષીરીઅ ઈષદૂ ઽ્ષીફૃઅ ઇHૉફી <લીફૉ ઈષૉવ ઝૉ. બી઼બ્ડ"  રીડૉ  ઑફ.ક.઼ૂ. ઈબષી ુષઙદૉ 

નળઘી�દ ળઞૃ ગળષી દી.૪૨-૩૪-૨૬ ફૂ ઼ૃજફી બIળબુHદ ગળૉવ ઝૉ. ઑરીઅ ષપૃ ઼ળશૂગળથ ગળષી દૉરઞ ુષનૉસઙરફ રીડૉ  

ળK રીઅઙથૂ ઇઅઙૉફૂ નળઘી�દ્રીઅ ફૂજૉ રૃઞમફી રૃ*ીકફૂ બૃદ"દી ગળષી ઼ૃુજદ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
બી઼બ્ડ=  રીડૉ  N.O.C. રૉશષષીફી �ગF઼ીરીઅ 

૩. ઼અમઅુપદ ઇુપગીળૂ/ગર"જીળૂફૂ બી઼બ્ડ"  રીડૉ  ઑફ.ક.઼ૂ રીડૉફૂ ઇળX. 

૪. ુષનૉસ Mષી઼ૉ ઞષીફી M઼અઙૉ ળK રઅઞૃળૂ રૉશષૂફૉ ઞષી દૉરઞ ળKફૂ રૃનદ બૃળૂ ધલૉ ભળઞ બળ bણીષી ઇઅઙૉફૃઅ  

઼અમઅુપદ ગર"જીળૂફૃઅ મીઅઽૉપળૂ બH.(બIળબH ઇઅગ-૪૭/૩૭-૯-૨૫ ઇ�ષલૉફૃઅ) 

૫. ઼ી.ષ.ુષ.બIળબH ઇઅગ-૩૨/૩૫-૭-૯૯ ઇ�ષલૉફી ુષયીઙ-ઇ રૃઞમફી રૃ*ીકફૂ બૃદ"દી. 

૬. ઇળઞનીળફી બૃળી ફીરફૂ Mરીુથદ ગળૉવ ઇઅ,ૉX bણથૂ 

૭. ઘીદીફ્ ઇુયMીલ. 
 

ુષનૉસઙરફ રીડૉ  ળ? રીઅઙથૂફી �ગF઼ીરીઅ 
૩. ઼અમઅુપદ ઇુપગીળૂ/ગર"જીળૂફૂ ુષનૉસઙરફ ઇઅઙૉ ળK રીઅઙથૂ ઇળX. 
૪. ુષનૉસ Mષી઼ૉ ઞષીફી M઼અઙૉ ળKફૂ રૃનદ બૃળૂ ધલૉ ભળઞ બળ bણીષી ઇઅઙૉફૃઅ ઼અમઅુપદ ગર"જીળૂફૃઅ મીઅઽૉપળૂ બH. 

(બIળબH ઇઅગ-૪૭/૩૭-૯-૨૫ ઇ�ષલૉફૃઅ) 
૫.  ઽૉCઅ મીગૂ ફ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૃઅ ( ઽૉCઅ મીગૂ ઽ્લ દ્ દૉફૂ ુષઙદ્ નસી"ષષૂ.) MરીથબH. (બIળબH ઇઅગ-૩૨/  

૩૫-૭-૯૯ ઇ�ષલૉફૃઅ) 
૬. ઼ળગીળૂ ળૉગણ"ફૂ ઼વીરદૂ ઇઅઙૉફૃઅ ઘીફઙૂ ષણીફૂ ઼ઽૂષીશૃઅ MરીથબH (઼ીરૉવ ફરૃફી રૃઞમફૃઅ) 
૭. b ઼અમઅુપદ ગર"જીળૂ બી઼ૉ ગ્બ?ળૉસફફૃઅ  ઽૉCઅ મીગૂ ઽ્લ દ્ દૉ ઇઅઙૉ Kરૂફ વૉષીલૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર? દૉરઞ ઈષી 

 ઽૉથીઅધૂ ગર"જીળૂઑ ષ઼ીષૉવ ુર ગદરીઅ ષણ્નળી રઽીફઙળ ઼ૉષી ઼નફફૃઅ Iઽદ ઝૉ  દૉ ઇઅઙૉફૃઅ ઙૂળ્ઘદ દૉરઞ ઈષૂ 

ુર ગદફૂ ઼અબૄથ" ઼ૃળ4ી રીડૉફ્ ષૂર્ વૉષીલૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર? દૉફૂ ઘીHૂ ગળૂ ઘીદીફી ષણીઑ ઞથીષષૃઅ. 
૮. ષણ્નળી રઽીફઙળ ઼ૉષી ઼નફફી  ઽૉથીઅફૂ મીગૂ ળગર ુષનૉસ Mષી઼ધૂ બળદ ઈષૂફૉ યળબીઉ ગળષી ઇઅઙૉફૃઅ 

઼અમઅુપદ ગર"જીળૂફૃઅ મીઅઽૉપળૂ બH. 
૯. ઘીદીગૂલ દબી઼ બણદળ ફ ઽ્ષી મીમદૉ ઘીદીગૂલ દબી઼ ઑગરફૃઅ MરીથબH. 
૱. ુષXવ�઼ ઉ�ગષીલળૂ બણદળ ફધૂ ઑ મીમદૉ ુષXવ�઼ ુષયીઙફૃઅ MરીથબH. 
૯. ઇુયMીલ/ળૂરીગ"઼/ઇ�લ. 
 ઋબળફૂ દરીર ુષઙદ્ બૉળીષીઉટ eરરીઅ ઞથીષષૂ ઇફૉ eરીફૃ઼ીળ ુમણીથ ઼ીરૉવ ગળષી. 

 
઼ઽૂ/- ઼ૂ.ઈળ.ઘળ઼ીથ 
ણૉ .Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ(ષ) 

રઽીફઙળ ઼ૉષી ઼નફ, 

ષણ્નળી. 
ફગવ ળષીફીઆ- Gૂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .દળભ,  

Kથ દધી ઇરવ ધષી ઼ી.. 
 

઼ઽૂ/- ઇષીuલ 

ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ 

ષણ્નળી રઽીફઙળ ઼ૉષી ઼નફ. 
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ષણ્નળી રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફ, 

ગુરa ફળGૂફૂ ગજૉળૂ, 

઼રી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, 

 બIળબH ઇઅગ-૩૭/૪૨૩૭-૪૨૩૮ 

દી.૩૨-૮-૪૨૩૭. 

઼ી.ષ.ુષ.K.ફઅ.૩૮૬/દી.૩૨-૨૮-૪૨૩૭. 
ઈરૃઘઆ  

ષઅજીથૉ વૂપી: રૃ( લ સીઘી રઽૉગર ુષયીઙ બIળબH ઇઅગ-૮૯/૯૩-૯૪ દીઆ૩૯-૩-૩૯૯૪  
  

 ષણ્નળી રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફરીઅ ઇફઇુપગૅદ ળૂદૉ ઙૉળઽીઞળ ળઽૉફીળ ગર"જીળૂ ઼ીરૉ ુફલર 

રૃઞમ  ઞૉ દૉ ગીલ"ષીઽૂ ગળષી મીમદૉ  ઇHૉધૂ ઈરૃઘરીઅ ુફIન"l ડ બIળબH ઇઅગ:૮૯/૯૩-૯૪ 

દીઆ૩૯-૩-૯૪  ગળષીરીઅ ઈષૉવ, ઼નળ મીમદૉ ઑગઅનળ ઽગૂગદફ્ ુષજીળ ગળદી ઋગદ બIળબHફી 

ઇફૃeર ફઅ -૩ ફૂ ુષઙદ્ફ્ ઇરવ લધીષદ ળીઘૂ બIળબHફી રૃ*ી ફઅ:૪ ધૂ ૮ રીઅ ુફIન"l ડ ુષઙદ્ફ્ 

ઇરવ દી3 ગીુવગ ઇ઼ળધૂ ળન ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  ઇધી"દ ઼નળ રૃ*ીક ઇઅઙૉ ગ્ઉબથ Mગીળફૂ 

ગીલ"ષીઽૂ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ ફઽ! ઇફૉ ઽષૉ બઝૂ દરીર ગર"જીળૂક ઼ીરૉ ુફલર્ફૃ઼ીળ ગીલ"ષીઽૂ ઽીધ 

પળષૂ. 

 ઼નળફૂ ફગવ અ઼મઅપગદી" દળભ ર્ગવૂ ઈબષૂ.  

 

઼ઽૂ/- ઑજ.ઑ઼.બડૉવ 

S લૃુ ફ.ગુરa ફળ 

રઽીફઙળ ૉ઼ષી  ઼નફ 

ષણ્નળી 

ફગવ ળષીફીઆ  Gૂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . દળભ 

   Kથ દધી ઇરવ ધષી ઼ી.. 
 

ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ 

રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફ 

ષણ્નળી. 
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ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ 

રઽીફઙળબીુવગી  
ષણ્નળી. 
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ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, 

ગુરa ફળGૂફૂ ગજૉળૂ, 

઼ીરી� લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, 

ઑMૉ. સીઘી, .ર ફઅ.૩૪૯/૩, 

ઘઅણૉ ળીષ રીગ�ડ ુમ ણ!ઙ, ષણ્નળી. 
઼ી.ષ.ુષ./ઽૃગર ઇઅગઆ ૭૬૬/૩૭-૩૮, દી.૩૮-૩-૪૨૩૮ 

 
઼ી.ષ.ુષ.K.ફઅ.૭૮૮/દી.૩૮-૩-૩૮ 
 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીરીઅ ઽીવ ઑMૉ. ઑગડ-૩૯૮૩ રૃઞમ ઑMૉ� ડૂ઼ Mધીફ્ ઇરવ જીવૃ ઝૉ, ઞૉ રૃઞમ 

ુષુષપ ૩૮ ડPૉણરીઅ ૩૭૨ ઞ; લીક ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ, Ex officio, Assistant Apprentice Adviser & 

Principal I.T.I. Gorwa-Vadodara ફી બH ઈપીળૉ  ળૂ-઼ષ� ગળૂ ઞૃફૂ ભીશષથૂ ળન ગળૂ ફુષફ 

ભીશષથૂરીઅ ૩૮ ડPૉણરીઅ ૩૯૭ ઞ; લીક ભીશષૂ ઈબૉવ ઝૉ.  

ભૉUૃ ધૂ ઑુMવ-૪૨૩૮ ફી યળદૂ ઼Hરીઅ ઞૃફૂ ભીશષથૂ ળન ગળૂ ળૂ-઼ષ� રૃઞમ ફષૂફ ઞઙ્ફૂ ુષુષપ 

ઘીદીકરીઅ ભીશષથૂ ગળષૂ ઞ.ળૂ ઽ્ઉ, ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ બHગ રૃઞમ ઞૉ દૉ ઘીદીરીઅ ઞ ૉ દૉ ડPૉ ણફૂ ઞ; લીક 

ભીશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

ઋબળ્ગદ ફષૂફ ભીશષથૂ રૃઞમ � ડીઉબૉ� ણ (ષૅુદગી) ઇઅઙૉ ઞ ૉ ઘજ" ધસૉ દૉ ઞ ૉ દૉ ઘીદીફી ૪૨૩૭-૩૮ ફી 

ુસણલૃવ બૉડૉ  બીણૂ જૃગષCઅ ગળષીફૃઅ લ્; લ ઽ્ઉ, દૉ Mરીથૉ ઞ ૉ દૉ ઼ીવફી ુસણલૃવરીઅ ઘજ" બીણષ્ ઇફૉ દૉ ગીળથૉ 

મઞૉડરીઅ ળગર ઘૃડૉ  દૉષી M઼અઙૉ ષઙ" ભૉળ ગળૂ � ડીઉબૉ� ણફૃઅ જૃગષCઅ ગળષૃઅ ઇફૉ ઼ફૉ ૪૨૩૮-૩૯ ધૂ મઞૉડ ુસણલૃવરીઅ 

ગીલરૂ ઽૉણ ઋબળ ઞૉ દૉ સૂણલૃવરીઅ ળૂ-઼ષ� રૃઞમફૂ ઑMૉ� ડૂ઼્ફૂ ઞ; લીક નસી"ષૂ ુસણલૃવ બૉડૉ  ઘજ" બીણષીફ્ 

ળઽૉસૉ. દૉ રૃઞમફૂ A લષ� ધી ગળષી ઘીદીુપગીળૂઑ ન4દી ળીઘષૂ.  

 

઼ઽૂ. ઈળ.ઑર.બડૉવ 

ઽ.ણૉ .S લૃુ ફ.ગુરa ફળ(ષ) 

રઽીફઙળબીુવગી  

ષણ્નળી. 

ફગવ ળષીફીઆ- 

Gૂ . . . . . ................................... દળભ 

Kથ દધી ઇરવ ધષી ઼ી.અ. 
 

ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ 

રઽીફઙળબીુવગી  

ષણ્નળી. 
\\Gad-1\d\User-2015\Admin. Dept\Apprentice\Hukam Sep-2015.doc/૩૩ 
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 ભીશષથૂફૃઅ બOગ 
ઇ.ફઅ. ડ]ૉ ણ ઽીવફૂ 

ભીશષથૂફૂ 

ઞઙ્ 

ળૂ઼ષ- રૃઞમ ફષૉ઼ળધૂ 

ભીશષૉવ ઞઙ્ફૂ અ઼Z લી 

ળૂ઼ષ- રૃઞમ ભીશષૉવ સીઘીફૃઅ ફીર 

૩ ૪ ૫ 4 ૭ 

1.  ભૂડળ ૨૭ ૩૨ બીથૂ બૃળષઢી  

2.  વીઉફરૉફ  ૩૩ ૩૯ �ડP ૂડવીઉડ 

3.  ષીલળરૉફ  ૪૨ ૫૨ �ડP ૂડવીઉડ-૪૭ 
ુમ ણ!ઙ સીઘી-૭ 

4.  રૂગૉફૂગ ર્ડળ A ઽૂગવ  ૨૭ ૨૭ ષગ"સ્બ 

5.  ળૉnૂઞળૉસફ ઑ� ણ ઑળગ� ણૂસફ 

રૂગૉ .  

૩૨ ૨૯ ર.ઙીઅપૂ ફઙળઙૅઽ-૬ 
઼લીXળીષ ફીડલઙૅઽ-૫ 

6.  રૂગૉફૂગ ણૂટવ  ૨૭ ૨૭ Aઽૂગવબૃવ-૫ 
ષગ"સ્બ-૪ 

7.  M્,ીર!ઙ &  ઼ૂ� ડર ઑણરૂફૂ. 

ઈ઼ૂ. 

૪૭ ૭૨ ષ્ણ"  ફઅ.૩ ધૂ ૩૪ નળૉગરીઅ-૪ 
ઞ�ર રળથ સીઘી-૮ 

઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ-૫ 
઼્વૂણ ષૉ�ડ-૪ 
Iઽ઼ીમૂ-૪ 
Mૉ઼-૩ 

ડૂ.ણૂ.ક.-૩ 
ઞરૂફ ુરવગદ-૩ 

ઈઉ.઼ૂ.ણૂ.ઑ઼.-૩ 
લૃ.઼ૂ.ણૂ.-૩ 

ઙૃરી�દીપીળી-૩ 
ઇુ; ફસરફ ઇફૉ દી3 ગી.઼ૉષી-૩ 

વૂઙવ-૩ 
બીથૂ બૃળષઢી-૩ 

ડૃળૂ� ડ-૩ 
ઘ્ળીગ સીઘી-૩ 
ુમ  ણ!ઙ સીઘી-૩ 
બૂ.ઈળ. ક.-૩  

8.  ણP ીભડ઼રૉફ(ુ઼ુષવ)  ૨૮ ૨૱ ઞરૂફ ુર ગદ સીઘી-૪ 
ુમ ણ!ઙ સીઘી-૪ 

ળ્ણ સીઘી-૪ 
ડીઋફ iવીફ!ઙ-૪ 

9.  ઼ષ�લળ ૨૩ ૨૪ ઞરૂફ ુરવગદ સીઘી 

10.  i વS મળ  ૪૨ ૪૬ ષ્ણ"  ફઅ.૩ ધૂ ૩૪ નળૉગરીઅ-૪ 

11.  મૃગમીઉ� ણળ ૨૩ ૨૪ Mૉ઼ સીઘી 

12.  ઽ્ડ^ગ  જળવ ઈ઼ૂ. ૩૨ ૨૭ બીગ"઼ ઑ�ણ ઙીણ"ફ-૫ 
ટૃ-૪ 

13.  બઅબ રૂગૉફૂગ  ૨૪ ૨૪ બીથૂ બૃળષઢી 

14.  રૂગૉફૂગ ઇધ" રૃષ!ઙ રસૂફળૂ  ૩૭ ૩૫ Aઽૂગવબૃવ સીઘી 

15.  બીઉબ ભૂડળ ૩૨ ૩૨ બીથૂ બૃળષઢી 

16.  ઉવૉગડP ૂaલફ  - ૨૭ �ડP ૂડવીઉડ  

17.  રૉસફ(ુમ ણ!ઙ ગ��ડPગસફ)  ૨૬ - - 

             ગૃવ  ૩૭૨ ૩૯૭  
 

 

ણૉ .S લૃુફ.ગુરa ફળ(ષ) 

રઽીફઙળબીુવગી  

ષણ્નળી. 
\\Gad-1\d\User-2015\Admin. Dept\Apprentice\Gen Letter April-2015.doc/P-12
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ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 
ઑMૉ�ડૂ઼સૂબ ુષયીઙફૂ ગજૉળૂ, 

.ર ફઅ.૩૪૯/૩ ઘઅણૉ ળીષ રીગ�ડ ુમ ણ!ઙ, ષણ્નળી  
રૃગ/ગરગ/ઽૃગર ઇઅગ /૬૯૩ /૩૮-૩૯ 

દી.૫-૩૪-૪૨૩૮. 

઼ી.ષ.ુષ.K.ફઅ-૬૱૭/દીઆ૫-૩૪-૪૨૩૮  
 

ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ Jીળી વપૃદર ષૉદફ ઇુપુફલર ૩૯૬૱ ઽૉઢશ દી.૩-૩૨-૩૮ ધૂદી: ૫૩-૨૫-૩૯ ઼ૃપૂ 

વપૃદર ષૉદફરીઅ ષપીળ્ ગળષી ઢળીષૉવ ઝૉ.  

  ઼ળગીળGૂફૂ ઑMૉ�ડૂ઼સૂબફૂ લ્ઞફી ઽૉઢશ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીરીઅ ઞૃની ઞૃની ડPૉ ણરીઅ દીવૂર વઉ ળઽૉવી 

ઑMૉ�ડૂ઼્ફૉ ઼ળગીળGૂફી ઢળીષૉવ પીળૉથૉ યળદૂ દૉરઞ �ડીઉબૉ�ણરીઅ ષપીળ્ – પડીણ્ ગળષી ઇઅઙૉ ઼ર, ઼યી ઢળીષ ઇઅગ – 

૮૩૩/દી. ૩૨-૩-૱૫ ધૂ રઅઞૃળૂ રશૉવ ઝૉ.દ*ઇફૃ઼ ીળ ઇHૉ ઞ ૉ દૉ ડPૉ ણરીઅ ઑMૉ�ડૂ઼ દળૂગૉ  ુફલૃગદફૉ ફૂજૉ ઞથીAલી 

રૃઞમ દી. ૩-૩૨-૪૨૩૮  ધૂ �ડીઉબૉ�ણ જૄગષષીફૃઅ  ળઽૉસૉ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ઽીવરીઅ ભળઞ બળ જીવૃ ઽ્લ દૉષી ઑMૉ�ડૂ઼ દીવૂરીધ^કફૉ ઼નળ ઽૃઅ  �ડીઉબૉ�ણફ્ ષપીળ્ ઋબળ ઼ૃજષૉવ નળૉ              

દી. ૨૩/૩૨/૪૨૩૮ ધૂ ઈબષીફ્ ઝૉ. ઞ ૉ ઇઅઙૉ ઈઙશફૂ ગીલ"ષીઽૂ ઞ ૉ દૉ ઘીદીઑ ગળષી ઈધૂ ઽૃગર ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

 ઼નળ ઽૃઅ  ફગવ્ ઼અમઅપગદી"ક દળભ ર્ગવૂ ઈબષૂ. 

 ફNપ ઋબળ Sલૃુફ. ગુર}ળGૂફી ઈનૉસ્ રૃઞમ, 

઼ઽૂ/- ણૌ. ઑફ. ગૉ . રૂથી, ઈઉ.ઑ.ઑ઼.  

ણૉ .Sલૃુફ. ગુર}ળ(ષ) 

રઽીફઙળબીુવગી 

ષણ્નળી 

ફગવ ળષીફી- Gૂ.............................................................. દળભ  

  Kથ દધી ઇરવ ધષી ઼ી.અ.  
 

ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ 

રઽીફઙળબીુવગી 

ષણ્નળી 
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ઇ.ફઅ. ઑ7ૉ�ડૂ઼ફૃઅ દીવૂર ષહ= Fડીઉબૉ�ણફ્ ઽીવફ્ નળ 

7ુદરી઼ 

Fડીઉબૉ�ણફ્ ઇરવરીઅ 

ઈષદ્ ફષ્ નળ 7ુદરી઼ 

1.  2 3 4 

૩ Mધર ષહ"  ૬૮૩૱/- ૮૬૨૩/- 

૪ મૂઞૃ ષહ" ૭૪૯૱/- ૯૫૩૭/- 

૫ Hૂઞૃ ષહ" ૭૯૫૯/- ૱૪૫૨/- 

૬ જ્ધૃ ષહ" ૭૯૫૯/- ૱૪૫૨/- 



 39



 40



 41

 
ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી 
ગુરa ફળGૂફૂ ગજૉળૂ, 

઼ીરી� લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, 
?ઽૉળ ળ?ક - ૪૨૩૯. 

(઼ળગીળGૂફૂ રી�લદી રૃઞમ) 
ઇ.ફઅ. દઽૉષીળફૃઅ ફીર દીળૂઘ ષીળ 

1.  રગળ઼અeીઅુદ  ૩૬ K�લૃઈળૂ-૪૨૩૯ સુફષીળ  
2.  MK઼]ીગ Iનફ  ૪૮ K�લૃઈળૂ-૪૨૩૯ ઙૃ.ષીળ  
3.  રઽીુસષળીHૂ (રઽી ષન-૩૫-૩૬) 

(રઽી ષન  દૉળ઼ બળર જૐન઼)  

૪૬ ભૉUૃઈળૂ-૪૨૩૯ સૃeષીળ  

4.  ઽ્શૂ મૂb Iનષ઼ (પૃશૉડૂ)  ૩૫ રીજ" -૪૨૩૯ ઼્રષીળ  
5.  જૉડૂજીઅન  ૪૱ રીજ" -૪૨૩૯ રઅઙશષીળ  
6.  Gૂ ળીરફષરૂ (જોH ઼ૃન-૯)  ૨૬ ઑુMવ -૪૨૩૯ રઅઙશષીળ 
7.  ૩) ણૌ.મીમી઼ીઽૉમ ઈઅમૉણગળફ્ ઞ�રIનફ  

૪) ઙણૃnીઉણૉ   

૩૬ ઑુMવ -૪૨૩૯ 
૩૬ ઑુMવ -૪૨૩૯ 

સૃeષીળ  
સૃeષીળ 

8.  યઙષીફ Gૂ બળસૃળીર ઞલઅદૂ (ષોસીઘ ઼ૃન-૪)  ૪૱ ઑુMવ -૪૨૩૯ સૃeષીળ 
9.  ળરટીફ ઉન (ઉન ઋવ IભH) (સAષીવ-૩ વ્)  

(રૃ�વૂર ુસલી ઇફૉ ઼ૃ�ૂ) 

૪૮ ઞૄફ -૪૨૩૯ ઼્રષીળ  

10.  ળ4ીમઅપફ (Gીષથ ઼ૃન-૩૭)  ૨૯ કઙV -૪૨૩૯ ઼્રષીળ 

11.  ૩) �ષીદઅ�લ Iનફ   

૪) ઞ�રીVરૂ (Gીષથ ષન-૱)  

૩૭ કઙV -૪૨૩૯ 
૩૭ કઙV -૪૨૩૯ 

રઅઙશષીળ 
રઅઙશષીળ  

12.  બીળ઼ૂ ફૄદફષહ" Iનફ (બદૉદૂ) (બીળ઼ૂ સઽૉફસીઽૂ) ૩૯ કઙV -૪૨૩૯ ઙૃ.ષીળ  
13.  ઼અષ3઼ળૂ (યીmબન ઼ૃન-૬)  (જદૃધ^ બ4)  ૪૭ કઙV -૪૨૩૯ સૃeષીળ  
14.  મગળૂ ઉન (ઉન-ઋવ-ઇનઽી) ૨૪ ઼iડૉ Sમળ-૪૨૩૯ સુફષીળ  
15.  નસૉળી (ુષઞલી નસરૂ) ૫૨ ઼iડૉ Sમળ-૪૨૩૯ સુફષીળ 
16.  રઽી3રી ઙીઅપૂફ્ ઞ�ર Iનફ  ૨૪ કગડ્મળ-૪૨૩૯ ઼્રષીળ  
17.  નૂષીશૂ(નૂબીષવૂ) (ઈ઼્ ષન-૫૨)  ૩૯ કગડ્મળ-૪૨૩૯ ઙૃ.ષીળ  
18.  ફૄદફ ષહ" Iનફ/ુષeર ઼અષદ-૪૨૯4/મૉ઼દૃઅ ષહ"  

(ગીળદગ ઼ૃન-૩)  

૪૨ કગડ્મળ-૪૨૩૯ સૃeષીળ  

19.  યીઉમૂઞ (ગીળદગ ઼ૃન-૪)  ૪૩ કગડ્મળ-૪૨૩૯ સુફષીળ  
20.  ઼ળનીળ ષtયયીઉ બડૉવફ્ ઞ�રIનફ ૫૩ કગડ્મળ-૪૨૩૯ રઅઙશષીળ  
21.  ઙૃ. ફીફગ ઞલઅુદ (ગીળદગ ઼ૃન-૩૭ ) ૨૬ ફષૉSમળ-૪૨૩૯ સુફષીળ  
22.  ઉન-ઑ-ુરવીન-ઋ�મૂ  

(રઽઅરન બલઙઅમળ ઼ીઽૉમફ્ ઞ�રIનફ) 

૨૪ ણૂ઼ૉSમળ-૪૨૩૯ સુફષીળ  

23.  ફીદીવ  ૪૭ ણૂ઼ૉSમળ-૪૨૩૯ ઼્રષીળ  
 

ફQપઆ-૩. ફૂજૉફૂ ળ?ક ળુષષીળૉ  ઈષદૂ ઽ્ષીધૂ ?ઽૉ ળ ળ?ફી �નષ઼ દળૂગૉ  ?ઽૉ ળ ગળૉ વ ફધૂ. 

ઇ.ફઅ. દઽૉષીળફૃઅ ફીર દીળૂઘ ષીળ 

1.  રઽીષૂળ ઞલઅદૂ (ઞ�ર ગ લીથગ)  ૨૯ ઑુMવ -૪૨૩૯  ળુષષીળ  
2.  રઽ્ળર (ઈ઼ૃળી)  ૨૩ કગડ્મળ-૪૨૩૯  ળુષષીળ 

ફQપઆ-૪.  ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીરીઅ Mુદ ષહ" Kઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષદૂ ૩૩ રીજ"ફૂ ઼ળ ઼લીXળીષ ઙીલગષીણફૂ 

ઞ� ર ઞલઅુ દફૂ ળK મૂK સુફષીળફી ળ્ઞ ઈષદૂ ઽ્ષીધૂ Kઽૉળ ળK દળૂગૉ  Kઽૉળ ગળૉવ ફધૂ. 

ફQપઆ-૫. ઋબળ Kઽૉળ ગળૉવ રૃ�વૂર્ફૂ ગ્ઉ બથ ળK Kઽૉળ ગળૉવ Iનષ઼ૉ ઈષદૂ ફ ઽ્લ દ્ દૉ દઽૉષીળ ઞ ૉ Iનષ઼ૉ 

ઘળૉઘળ ઋઞષીલ દૉ Iનષ઼ૉ રૃ�વૂર ગર"જીળૂકફૉ રળXલીદ ળK ઈબૂ સગીસૉ. 
 

 ઼ઽૂ/-  ણૌ. ુષફ્ન ળીષ, ઈઉ.ઑ.ઑ઼.  

Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ  
રઽીફઙળબીુવગી  

ષણ્નળી. 
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ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 

રળ^લીદ ળ?ક - ૪૨૩૯. 
 

ઇ.ફઅ. દઽૉષીળફૃઅ ફીર દીળૂઘ ષીળ 
1.  ઙૃ. ઙ્ુષઅનુ઼અઽફ્ ઞ�રIનફ  ૨૭ K�લૃઈળૂ-૪૨૩૯  ઙૃ.ષીળ 
2.  ુષ{ગરી" ઞલઅુદ (રઽી ઼ૃન-૩૫) ૨૯ ભૉUઈૃળૂ-૪૨૩૯ ઙૃ.ષીળ 
3.  ઞરસૉનૂ ફષળ્ટ (બીળ઼ૂ સઽૉફસીઽૂ ઇફૉ બીળ઼ૂ ગનરૂ) ૪૩ રીજ" -૪૨૩૯ રઅઙશષીળ  
4.  ઙૃણૂ બણષ્ (જોH ઼ૃન-૩)  ૪૱ રીજ" -૪૨૩૯ રઅઙશષીળ 
5.  ઽીડગૉ{ળ ઞલઅુદ  ૩૨ ઑુMવ-૪૨૩૯ ઼્રષીળ  
6.  ઽફૃરીફ ઞલઅુ દ (જોH ઼ૃન-૩૭)  ૩૩ ઑુMવ-૪૨૩૯ રઅઙશષીળ 
7.  બી઼્ષળ (Mધર Iનષ઼) (લઽૃનૂ)  ૩૩ ઑુMવ-૪૨૩૯ રઅઙશષીળ 
8.  રઽીMયૃXફ્ Mીગડલ્3઼ષ (ષtયીજીલ" ઞલઅુદ)  ૪૪ ઑુMવ-૪૨૩૯ સુફષીળ  
9.  ઞળધ્�દફ્ Iનસ્ (બીળ઼ૂ ગનરૂ)  ૪૬ ઑુMવ-૪૨૩૯ ઼્રષીળ  
10.  મૃ<પ બૄુથ"રી (ષોસીઘ ઼ૃન-૩૭) ૩૨ રૉ-૪૨૩૯ મૃપષીળ  
11.  સમ-ઑ-મીળીદ (રૃુ�વર ુસલી/઼ૃ�ૂ)  ૩૪ રૉ-૪૨૩૯ સૃeષીળ  
12.  ઞળધ્�દફ્  Iનસ્ (બીળ઼ૂ  સઽૉફસીઽૂ)  ૪૬ રૉ-૪૨૩૯ મૃપષીળ  
13.  સીષૃકધ (લઽૃનૂ)  ૨૩ ઞૄફ -૪૨૩૯ ઙૃ.ષીળ  
14.  ઙૃ. ઇઞૃ "ફનૉષફ્ સઽૂન Iનફ  ૨૱ ઞૄફ -૪૨૩૯ ઙૃ.ષીળ 
15.  સઽીનદ-ઑ-ઽટળદ ઇવૂ (રૃ�વૂર ુસલી) ૩૯ ઞૄફ -૪૨૩૯ સુફષીળ  
16.  ળરટીફ ઉન(ઉન-ઋવ-IભH) (મૂb સAષીવ)  

(રૃુ�વર ુસલી/઼ૃ�ૂ) 

૪૯ ઞૄફ -૪૨૩૯ રઅઙશષીળ  

17.  ઙીધી ઙઽSમળ (HૂX ઙીધી) (બીળ઼ૂ ગનરૂ) ૩૭ ઞૃવીઉ-૪૨૩૯ સુફષીળ  
18.  બીળ઼ૂ ફૄદફ ષહ"ફી ઈળઅય બૄષ"ફ્ Iનષ઼ (બીઅજરૂ ઙીધી)  

(બીળ઼ૂ ગનરૂ) 

૩૯ ઞૃવીઉ-૪૨૩૯ ઼્રષીળ  

19.  બીળ઼ૂ ફૄદફ ષહ" Iનફ (બીળ઼ૂ ગનરૂ)  ૩૱ ઞૃવીઉ-૪૨૩૯ રઅઙશષીળ  
20.  ુદસી-મ-ઇષ(લઽૃનૂ)  ૨૪ કઙV-૪૨૩૯ મૃપષીળ  
21.  ઙીધી ઙઽSમળ (HૂX ઙીધી)  (બીળ઼ૂ સઽૉફસીઽૂ)  ૩૬ કઙV-૪૨૩૯ ઼્રષીળ  
22.  બીળ઼ૂ ફૄદફ ષહ"ફી ઈળઅય બૄષ"ફ્ Iનષ઼ (બીઅજરૂ ઙીધી)  

(બીળ઼ૂ સઽૉફસીઽૂ ) 

૩૮ કઙV-૪૨૩૯ મૃપષીળ  

23.  ફઅન ઋ3઼ષ (ઞ�રીVરૂ બઝૂફ્ Iનષ઼) Gીષથ ષન-૯ ૩૮ કઙV-૪૨૩૯ મૃપષીળ 
24.  Gીષથ ષન-૩૪ (બલૃ"હથ રઽી બષ"ફ્ Mીળઅય નૂફ)       

(જદૃધ^ બ4) 

૩૱ કઙV-૪૨૩૯ સૃeષીળ  

25.  Gીષથ ષન-૩૫ (બલૃ"હથ રઽી બષ"ફ્ Mીળઅય નૂફ)      

(બઅજરૂ બ4) 

૩૯ કઙV-૪૨૩૯ સુફષીળ  

26.  રઽીષૂળ �ષીરૂ ઞ�ર ષીઅજફ (જદૃધ^ બ4)  ૪૪ કઙV-૪૨૩૯ રઅઙશષીળ  
27.  ઘ્ળનીન ઼ીવ (બીળ઼ૂ સઽૉફસીઽૂ) ૪૪ કઙV-૪૨૩૯ રઅઙશષીળ 
28.  ઙથૉસ જદૃધ^ (યીનળષી ઼ૃન-૬) ૪૭ કઙV-૪૨૩૯ સૃeષીળ  
29.  ઼અષ3઼ળૂ (બઅજરૂ બ4)  ૪૮ કઙV-૪૨૩૯ સુફષીળ  
30.  કથર  ૨૬ ઼iડૉSમળ-૪૨૩૯ ઼્રષીળ  
31.  ળ્સ ઽી઼ીફી (Mધર Iનષ઼) (ફૄદફ ષહ") (લઽૃનૂ) ૪૩ ઼iડૉ Sમળ-૪૨૩૯ ઙૃ.ષીળ  
32.  ુગiબૃળફી ઈળઅય બૄષ"ફ્ Iનષ઼ (લઽૃનૂ) ૪૯ ઼iડૉ Sમળ-૪૨૩૯ સૃeષીળ  
33.  ફષર્ રઽ્ળર (રૃ�વૂર ુસલી/઼ૃ�ૂ) ૫૨ ઼iડૉ Sમળ-૪૨૩૯ સુફષીળ 
34.  લ્ર ુગiબૃળ (લઽૃનૂ)  ૫૨ ઼iડૉ Sમળ-૪૨૩૯ સુફષીળ 
35.  ઼ૃગગ્ધ (લઽૃનૂ)  ૨૭ કગડ્મળ-૪૨૩૯ ઙૃ.ષીળ  
36.  પફ દૉળ઼ (ઈ઼્ ષન-૩૫) ૩૯ કગડ્મળ-૪૨૩૯ રઅઙશષીળ  
37.  ગીશૂ જૐનસ (ઈ઼્ ષન-૩૬) ૩૱ કગડ્મળ-૪૨૩૯ મૃપષીળ  
38.  નૉષ Iનષીશૂ (ગીળદગ ઼ૃન-૩૭) ૨૬ ફષૉSમળ-૪૨૩૯ સુફષીળ  
39.  સઽીનદ-ઑ-ઉરીર ઽ઼ફ (રૃ�વૂર ુસલી) ૩૱ ફષૉSમળ-૪૨૩૯ સુફષીળ  



 43

40.  ઙૂદી ઞલઅુદ (રીઙસળ ઼ૃન-૩૩)  ૫૨ ફષૉSમળ-૪૨૩૯ ઙૃ.ષીળ  
41.  ઉન-ઑ- રૐવૃન (રૃુ�વર ુસલી)  ૨૯ ણૂ઼ૉSમળ-૪૨૩૯ ઙૃ.ષીળ 
42.  મ્ુગ઼અઙ ણૉ  (ફીદીવ બઝૂફ્ Iનષ઼)  ૪૮ ણૂ઼ૉSમળ-૪૨૩૯ રઅઙશષીળ  

 
ફQપઆ-૩. ફૂજૉફૂ રળ^લીદ ળ?ક ળુષષીળૉ  ઈષદૂ ઽ્ષીધૂ રળ^લીદ ળ?ફી �નષ઼ દળૂગૉ  ?ઽૉ ળ ગળૉ વ ફધૂ. 
 
ઇ.ફઅ. દઽૉષીળફૃઅ ફીર દીળૂઘ ષીળ 

1.  ુ��દૂ ફૄદફ ષહ" ૨૩ K�લૃઈળૂ -૪૨૩૯  ળુષષીળ  
2.  ષી઼ૂ ઋ]ળીલથ (રગળ઼અeીઅુદ બઝૂફ્ Iનષ઼) ૩૭ K�લૃઈળૂ -૪૨૩૯ ળુષષીળ 
3.  ઽ્શૂ  ૩૪ રીજ" -૪૨૩૯ ળુષષીળ 
4.  Gૂ ઈ� ઞઙનઙૃ. સઅગળીજીલ" ઞલઅુદ (ષોસીઘ ઼ૃન-૭) ૫૨ ઑુMવ -૪૨૩૯ ળુષષીળ 
5.  ળધલીHી (ઇહીતૂ મૂઞ)(ઇહીત ઼ૃન-૪)  ૪૭ ઞૄફ-૪૨૩૯ ળુષષીળ 
6.  ઘ્ળનીન ઼ીવ (બીળ઼ૂ ગનરૂ)  ૪૫ ઞૃવીઉ-૪૨૩૯ ળુષષીળ 
 

ફQપઆ-૪. ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ગર"જીળૂક બ્દીફૂ બ઼અનઙૂ Mરીથૉ પીુર"ગ મીપ ુષફી ઋબળ ઞથીષૉવ 

દઽૉષીળફી M઼અઙ્ઑ ષપૃરીઅ ષપૃ મૉ રળXલીદ ળKક ય્ઙષૂ સગસૉ ઈષૂ રળXલીદ ળK ય્ઙષષી 

ઇઅઙૉફૂ બળષીફઙૂ રીડૉ  ઇઙીઋધૂ વૉુઘદ ઇળX ગળષૂ bઉસૉ ઇફૉ ઼ીરી�લ ળૂદૉ બળજૃળથ ળK રઅઞૃળ 

ગળફીળ લ્;લ ઇુપગીળૂ ઼ળગીળૂ ગીરગીઞફૂ ઇઙ3લદી bઉફૉ બળષીફઙૂ ઈબસૉ. ષણ્નળી રઽીફઙળ 

બીવૂગીફી ગર"જીળૂકઑ દૉરફૂ બ઼અનઙૂ Mરીથૉફી ઈ મૉ દઽૉષીળ્ફૂ વૂપૉવૂ ળK દૉરફી બળજૃળથ 

ળKકફી Iઽ�઼ીરીઅ ઋપીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ!. 

ફQપઆ-૫. ઋબળ Kઽૉળ ગળૉવૂ રૃ� વૂર્ફૂ ગ્ઉબથ રળXલીદ ળKક Kઽૉળ ગળૉવી Iનષ઼ૉ ઈષદૂ ફ ઽ્લ દ્ દૉ 

દઽૉષીળ ઞૉ Iનષ઼ૉ ઘળૉઘળ ઋઞષીલ દૉ Iનષ઼ૉ ઇHૉફી રૃ� વૂર ગર"જીળૂકફૉ રળXલીદ ળK દળૂગૉ  ઈબૂ 

સગીસૉ.  

 
 
 

  

઼ઽૂ/-  ણૌ. ુષફ્ન ળીષ, ઈઉ.ઑ.ઑ઼.  

Sલૃુફુ઼બવ ગુરa ફળ  
રઽીફઙળબીુવગી  

ષણ્નળી. 
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