
ળીઉડ ડૃ ઉ�ભ્ર�સફ ઑગડ ૪૨૨૭ ઼અનય� દધી ન.ઽૃગર ઇઅગ:૩૨૨૯/૨૯-૩૨/દી.૯-૫-૩૨ ઇ�ષલૉ &વૉફૉડૉ ળૂલર ઘીદીફૂ 

રી*ઽદૂ મીમદ 

૩.઼અ,ધી,ગીરઙૂળૂ ઇફૉ ભળ.ફૂ ુષઙદ્:- 

ઘીદૃ:      ઼ળનીળ ષ0યયીઉ બડૉવ &વૉફૉડૉ ળૂલર,ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 

ગીરઙૂળૂ: 3ઽૉળ ઞફદી રીડૉ  ઈગીસ નસ�ફફી ઼ૐળ 7નસ�ફફી સ્ 7્8ીર જવીષષી  

ભળ:     ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ,ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી દળભધૂ ધલૉવ ઽૃગર ઇ�ષલૉ ઞૉ દૉ  બ્,ડ બળ ગળષી બી:        

ડૉગુફગવ દધી ષઽૂષડૂ ગીરઙૂળૂ. 

૪. બ્દીફી ઇુપગીળૂકફૉ ગર�જીળૂકફૉ ઼=ીક દધી ભળ.:-઼ીરૉવ ુવ,ડ “ગ” રૃઞમ. 

૫.ુફ*ળ>થ ઇફૉ ઞષીમનીળૂફી ઼ીપફ્ ઼*ઽદ ુફથ�લ વૉષીફૂ 7*@લી ઞૉ દૉ ઼્બીલૉવ ગીરઙૂળૂ ઼અમુપદ ગર�જીળૂ દૉકફૉ ઋબળૂ 

ઇુપગીળૂ બી઼ૉ ળઞૃ ગળૂ ઼>ર ઼=ીપૂસBૂ ફૂ રઅઞૃળૂ વૉષીફૂ ળઽૉ ઝૉ . ઈ ઇઅઙૉ ઼ી.ષ.ુષયીઙ રઽૉગર ુષયીઙ દળભધૂ ફીથી*ગઅલ 

ઇફૉ ઇ�લ ષ*ઽષડૂ ઼=ી ઼્બીથૂફી ઼અગુવડ ઢળીષ ૩૯૯૱ફી ઇરવૂગળથ મીમદૉ નભદળૂ ઽૃગર ઇઅગ:૬૩૨/૯૱-૯૯ દી.૨૯-

૨૯-૯૱ધૂ  ઽૃગર્ ધલૉવ ઝૉ .  

૬.બ્દીફી ગીલG મ3ષષી રીડૉ  ફHૂ ગળીલૉવી પ્ળથ્:-ઋબળ્Iદ રૃJી ફઅ.૫ રીઅ નસી�ષૉવ નભદળૂ ઽૃગર ઇ�ષલૉ દધી ઞૉ દૉ ગીર્ફી 

઼અમઅપરીઅ ઼>ર ઼=ુપસBૂ ઼ૃજફીક ઇ�ષલૉ ગીલ�ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . 

૭. બ્દીફી ગીલG મ3ષષી રીડૉ  બ્ડીફૂ બી઼ૉફી ઇધષી બ્દીફી ુફલઅ:થ ઽૉઢશફી ઇધષી બ્દીફી ગર�જીળૂક Lષીળી 

ઋબલ્ઙરીઅ વૉષીદી ુફલર્,ુષુફલર્,઼ૃજફીક,ુફલર,઼અ8ઽ્ ઇફૉ ળૉ ગ્ણ� . 

• મૂબૂઑર઼ૂ ઑગડ ૩૬૬૯ 

• ન.ઽૃગર ઇઅગ:૬૩૨/૯૱-૯૯ દી.૯-૯-૩૯૯૱ 

૮. બ્દીફી Lષીળી ઇધષી દૉફી ઇઅગૃસ ઽૉઢશ ળઘીલૉવી ુષુષપ ગૉ ડૉઙળૂફી ન,દીષૉ.ફૃઅ ુફષૉનફ 

• ઉફષણ�  દધી ઈઋડષણ�  ળN,ડળ્  

• ઈરનીફૂ ળ્ઞરૉશ દધી જવફ્ 

• રીવ઼ીરીફ ઘદષથૂ ળN,ડળ 

• &વૉફૉડૉ ળૂલર સ્ *ડગૂડ ળN,ડળ 

• ઇ:ૉધૂ ઽીધ પળીષીરીઅ ઈષદી ગીર્ફૂ ભીઉવ ળN,ડળ 

૯. દૉફૂ ુફુદ ચણષીફી ઇધષી દૉફી ઇરવૂગળથ ઼અમઅપૂદ 3ઽૉળ ઞફદીફી ઼Qલ્ Rીળી ળઞૃઈદ  ગળીલૉવૂ ઇધષી દૉરફૂ ઼ીધૉ 

જજી� રીડૉ  ળઽૉવૂ ગ્ઉબથ્ STષ,ધીકફૂ ુષઙદ્ વ્ગ્ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવૂ ઼અ,ધી ઽ્ઉ વ્ગ્ફી જૃઅડીલૉવી 7ુદુપકફૂ મફૉવૂ 

,ધીલૂ ઼ુરુદ,઼ર8 ઼યી ઇધષી ઼અમઅપૂદ ુષયીઙફૉ ,બસ�દૂ ઼ુરુદ Rીળી ઇુપગીળ બળUષૉ ુફથૈ�લ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . 



 

૱.બ્દીફી જવથફી ઽૉદૃ રીડૉ  ઇધષી દૉફી યીઙ દળૂગૉ  ળજીલૉવૂમૉ ગૉ  દૉધૂ ષપૃ SલુIદક પળીષદી મ્ણૈ�઼,ગીઋુ�઼વ,ગરૂડૂ ક 

ઇફૉ ઇ�લ રઅણશ્ફૃઅ ુફષૉનફ ઇફૉ ઈ મ્ણ�઼ ગીઋુ�઼વ ગરૂડૂક ઇફૉ ઇ�લ રઅણશ્ફૂ મૉઢગ્ 3ઽૉળ 73 રીડૉ  ઘૃ0ૂ ઝૉ  ગૉ  ગૉર? 

ઇધષી ઈષૂ મૉઢગફૂ ુષઙદ્ 3ઽૉળ 73 રૉશષૂ સગૉ  ગૉ  ગૉર? ઼ર8 ઼યી, ,ધીલૂ ઼રૂુદ Wલૃુ ફુ઼બવ ઼ૉ@ૉ ડળૂ Bૂ ઇધષી 

઼અમઅુપદ ઼ુરુદફી ઇLલ> બી઼ૉધૂ ઈ ઇઅઙૉ ષપૃ ,બXદી  રૉશષૂ સગીલ. 

૯. બ્દીફી ઇુપગીળૂક ઇફૉ ગર�જળૂકફૂ ણૂળૉ ગડળૂ:રૃJી ફઅ-૪રીઅ ઼રીષૉવ ુવ,ડ રૃઞમ. 

૩૨. દૉફી ુફલરરીઅ બૃળૂ બણીલૉવ બણદળફૂ બLપદૂ ઼*ઽદ દૉફી નળૉ ગ ઇુપગીળૂક ઇફૉ ગર�જીળૂક Lષીળી 7ીY ગળલૉવ રીુ઼ગ 

બઙીળ 

• રીુ઼ગ બઙીળ ઇઅઙૉફૂ ુષઙદ રJૃી ફઅ-૪ ુવ,ડરીઅ ઈષળૂ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . 

૩૩.દરીર લ્ઞફીકફૂ ુષઙદ્ ઼ૃુજદ ઘજી�ક ઇફૉ ગળીલૉવ જૃગષથૂફી ઇઽૉષીવ્ નસી�ષદી દૉફૂ દરીર ઑઞ�઼ૂફૉ ભીશષૉવ 

મઞૉડ:- ઞૉ દૉ ષહ�ફી રઅઞૃળ મઞૉડફૂ ુષઙદ દધી ધલૉવ ઘજી�ફૂ ુષઙદ્ ઑગીઋ�ડ સીઘીરીઅધૂ રૉશષૂ સગીલ. 

૩૪.ભીશષીલૉવૂ ળગર ઇફૉ ગીલ�@ર્ધૂ ભીલન્ રૉશષફીળફૂ ુષઙદ્ ઼*ઽદ ઼મ઼ૂણૂ ઼ઽૂદ ગીલ�@ર્ફૉ ઇરવફ્ 7ગીળ:-રૉશષૉવ 

઼મ઼ૂણૂ વ્ફ 8ી�ડ ઇ�ષલૉ ઼ર8઼યી Lષીળી મઞૉડરીઅ રઅઞૃળ ગળીલૉવ ગીર્ ઽીધ પળીષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . 

૩૫.દૉફી Rીળીઇબીલૉવૂ ઝૃડઝીડ્,બળષીફઙૂક ઇફૉ ઼=ી ઼[બથૂ ુષઙદ્:-઼ર8 ઼યી, ,ધીલૂ ઼ુરદૂ દધી Wલૃુફુ઼બવ 

ગુર\ળBૂફૂ ઼=ી ઇ�Sલૉ રશદૂ ઝૃડઝીડ, બળષીફઙૂક, ઼દી ઼[બથૂ ઼અમઅપૉ ગીલ�ષીઽૂ ગળષરીઅ ઈષૉ ઝૉ . 

૩૬.ઉવૉગડ] ્ુફગ ભ્ર�રીઅ ચણીલૉવૂ દૉફી Lષીળી ળઘીલૉવૂ ઇધષી દૉફૉ ઋબવ^પ રીઽૂદૂફી ઼અનય�ફૂ ુષઙદ્ 

• ઉવૉગડ] ્ુફગ ભ્ર� ઋબવ^પ ગ્ઉબથ રી*ઽદૂ ફધૂ. 

૩૭. બૃ,દગીવલ ઇધષી ષીઅજફઘઅણફી ગીરફી ગવીગ્ ઼*ઽદ રીઽૂદૂ રૉશષષી રીડૉ  ફીઙળૂગ્ફૉ ઋબવ^પ ઼ૃુષપીફૂ ુષઙદ . 

3ઽૉળ ઋબલ્ઙ રીડૉ  દૉફૂ 3શષથૂ ગળીઉ ઽ્લદ્:-ઇ:ૉફૂ સીઘીરીઅ બૃ,દગીવલ ગૉ  ષીઅજફઘઅણ ઋબવમપ ફધૂ બળઅદૃ ઑ,ડ] ્ફ્રૂફૉ 

વઙદી ઇઅ8ૉN બૃ,દગ્ ઝૉ  ઇ:ૉ 7્8ીર મફીષષીફી ગીરૉ ઋબલ્ઙરીઅ વૉષીરઅ ઈષૉ ઝૉ . 

3ઽૉળ રીઽૂદૂ ઇુપગીળૂકફી ફીર 

ઇફૃઅ. ફીર ઽ્J્ 

૩ Bૂ પર�સ યીઊ ળીથી  ઇબૂવ ઇુપગીળૂ 

૪ Bૂ ળીઞૉસ ઈળ.ષ઼ીષી                   3ઽૉળ રી*ઽદૂ ઇુપગીળૂ  

 

 

 



� � � �
-“ગ” 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ઼અજીુવદ ઼.ષ.બ.&વૉફૉડૉ ળૂલર સીઘીફી ઇુપગીળૂક દધી ગર�જીળૂકફી ફીર, ઽ્J્ દધી બઙીળ ઇફૉ 

ગીરફૂ ુષઙદ્: 

ઇફૃઅ ફીર ઽ્J્ મૉુટગ 

બઙીળ+8ૉણ બૉ 

ગીરફૂ ુષઙદ્ 

૩     ઘીવૂ ઞbલી-૩ 

 

ણીલળૉ ગડળ 

 (&વૉફૉડૉ ળૂલર)  

- &વૉફૉડૉ ળૂલરફૉ વઙદૂ દરીર ગીરઙૂળૂફૃઅ 

઼અજીવફ,3ઽૉળ ઞફદીફૉ ઑ,ડ] ્ફ્રૂ 

મીમદ્ધૂ ષીગૉ ભ ગળષી, ષઽૂષડૂ ગીરઙૂળૂ, 

ઈગીસ નસ�ફફૃઅ 3ઽૉળ ુફનસ�ફ ફષી 7્8ીર 

મફીષષી ુષ. 

૪ ઘીવૂ ઞbલી-૩ ફીલમ ગી.ઉ - &વૉફૉડૉ ળૂલરફૉ દરીર ડૉગફૂગવૂ મીમદ્ફૃઅ 

ુફ*ળ>થ,ષઽૂષડ દધી ઇપૂગીળૂ ઼ૃજષૉ દૉ 

ગીરઙૂળૂ 

૫  ઘીવૂ ઞbલી-૪ ઈ઼ૂ.ઑ�N. - સ્ 7્8ીર જવીષષ, ઉવૉગડ] ્ુફગ઼ફૉ વઙદૂ 

7્ઞૉગડળફૂ ગીરઙૂળૂ દધી ઋબળૂ ઇુપગીળૂ 

઼ૃજષૉ દૉ ગીરઙૂળૂ 

૬  Bૂ ળીઞૉસ ળુષની઼ ષ઼ીષી ઼ૂફૂ.ગવીગ�  ૭૫૮૨૨/- ષઽૂષડૂ ગીરઙૂળૂ ઞૉષૂ ગૉ  ઘળૂનૂ  રીડૉ  

ભીઉવ્ ઋયૂ ગળીષષૂ,*ડ*ગડ્ફૂ Sલષ,ધી 

ગળષૂ.દધી ઋબળૂ ઇપૂગીળૂ ઼ૃજષૉદૉ ગીરઙૂળૂ 

૭  

 

ઘીવૂ ઞbલી-૩  મૃગeઙ ગવીગ�  - ળN.ુફયીષષી મીળફૂસૂ, ળ્ઞરૉશ વઘષ્ , 

રઽૉગર , ુમવ્ મફીષષીઅ,ળN,ડળ્ 

ુફયીષષી, બ: Sલષઽીળ દધી ઋબળૂ 

ઇપૂગીળૂ ઼ૃજષૉ દૉ ગીરઙૂળૂ 



�
 Bૂ રફ્ઽળુ઼અઽ  

મૂ. ઼્વઅગૂ 

ઑ.઼ૂ.&વી�ડ ૪૪૬૨૨/- ઑ.઼ૂ.&વી�ડ દધી 7્8ીર જવીષષી 

ુફયીષથૂ દધી ઇુપગીળૂ ઼ૃજષૉ દૉ ગીરઙૂળૂ 

૯  ઘીવૂ ઞbલી-૩ *ભgણ ઈ઼ૂ. - &વૉફૉડૉ ળૂલરફૉ વઙદૂ ગીરઙૂળૂ દધી ઼ીઉડફૂ 

દધી ઋબળૂ ઇુપગીળૂ ઼ૃજષૉ દૉ ગીરઙૂળૂ. 

૱  Bૂ ભગૂળરઽઅરન  

ઈળ.સૉઘ 

ુ઼બીઉ ૫૭૨૨૨/- કભૂ઼ફૉ વઙદૂ ગીરઙૂળૂ,ડબીવ મઞષથૂ 

દધી ઋબળૂ ઇુપગીળૂ ઼ૃજષૉ દૉ ગીરઙૂળૂ 

૯  Bૂ ુફસીફ ઑફ.Bીષઙૉ  ુ઼બીઉ ૪૮૬૨૨/- વ્ફ ઼ૉષીધ� hળૃૂ,ડકભૂ઼ 

 (ર.ઙી.ઙૅઽ ) 

૩૨  Bૂ રૃગૉસ ગૉ  યઅઙૂ ઼ભીઉ ઼ૉષગ ૩૯૪૨૨/- &વૉફૉડૉ ળૂલર ઼ભઉફૉ વઙદૂ ગીરઙૂળૂ દધી 

ઋબળૂ ઇુપગીળૂ ઼ૃજષૉ દૉ ગીરઙૂળૂ 

૩૩    Bૂ વવૂદ ઞૉ.઼્વઅગૂ  ઼ભીઉ ઼ૉષગ ૩૭૯૨૨/- વ્ફ ઼ૉષીધ� ષ્ણ�-૯  કભૂ઼ 

૩૪       Bૂ રૉઽૃવ મૂ.ષોપ રઞૃળ ૩૯૪૨૨/- વ્ફ ઼ૉષીધ� ડૃળૂ,ડ કભૂ઼ 

૩૯. ઼ૃજષૂ સગીલ દૉષૂ ઇ�લ ગ્ઉ રી*ઽદૂ ઇફૉ Uલીળમીન નળ ષહ� ઈ 7ગીસફરીઅ ઼પૃીળ્ ગળીસૉ.  

       રઽન ઇઅસૉ ગીર્ ઼અમઅપૂ રી*ઽદૂ રઅઞૃળ મઞૉડ ઇફૃવ>ૂફૉ ઈષૂ 3લ ઝૉ . 
઼ળનીળ ષ!યયીઊ બડૉ વ &વૉફૉડૉ ળૂલર સીઘીફી ુસણલૃવ ફ.૩૫૮  

 

ઇ.ફ  ઽ્/્ રઅઞૃળ  

ઞઙ્ 

યળૉ વૂ ઞઙ્ ઘીવૂ 

ઞઙ્ 

૩. ણીલળૉ 1ડળ ૩  - ૩  

૪. ણૉ .ઑ34ફૂલળ ૩  - ૩  

૫. ઈ઼ૂ.ઑ34ફૂલળ ૪  - ૪  

૬. ઼ૂફૂલળ ગવીગ6   ૩  ૩  - 

૭. મૃગૂઙ ગવીગ6   ૩  - ૩  

૮. ઑ.઼ૂ.&વી3ડ કબળૉ ડળ  ૩  ૩  - 

૯. ભૂ9ણ ઈ઼ૂ:ડ3ડ ૩  - ૩  

૱. ુ઼બીઊ  ૪  ૪  - 

૯. ઼ભીઊ ઼ૉષગ  ૪  ૪  - 

૩૨. રઞૄળ     ૩ ૩  - 

 ગૄવ  ૩૫  ૯  ૮  



                                                                              

                          

 

                                                           

 


