
ળીઞગ્ડ રઽીફઙળબીુવગી 
ણૌ. ઈઅમૉણગળ યષફ, તૉમળયીઊ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ-૫૮૨ ૨૨૩ 

-: ઇઘમીળૂ લીનૂ :- 
 

 
 

 

ળી ર્ ૂલ ષીઽગઞન્લ ળ્ઙ ુફલઅ થ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ષીઽગઞન્લ ળ્ઙ ુફલઅ થ 
ગીરઙૂળૂ રીડૉ  ઼ૉષી ઈ૭ષી ઉચ્ઝી પળીષફીળ  ષલઅ઼ૉષગ્ જોઙ ઇઘમીળૂ લીનૂ 

 
દીળૂઘ: ૨૯-૨૮-૪૨૪૨ 

ળીઞગ્ડ રઽીફઙળબીુવગી ઽ દગ ળી ર્ ૂલ ષીઽગઞન્લ ળ્ઙ ુફલઅ થ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ષીઽગઞન્લ ળ્ઙ ુફલઅ થ રીડૉ  
ઞૃની ઞૃની ગીળફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીફૂ ળઽૉ ઝૉ. ઼ળગીળ ૂ ીળી ઈ ગીરઙૂળૂ રીડૉ  ષલઅ઼ૉષગ્ ળીઘૂ ગીરઙૂળૂ ગળીષષી ુફદૂ 
ુફલદ ધલૉવ ઝૉ ઞૉ ઇફૃ઼ીળ જ્રી઼ીફૂ ળ્ઙજીશીફૂ ુ઼ટફ નળમ્લીફ રૉવૉિળલી દધી ણૉ ન્ગ્લૃ, ુજગૃફઙૃફૂલી ઞૉષી ષીઽગઞન્લ 
ળ્ઙ્ રીડૉ  ગીરજવીઋ પ્ળથૉ ઼ળગીળ ૂ ીળી ુફલદ ધલૉવ ઊન્ ૉ઼ન્ડૂષફી (રીફનષૉદફ) પ્ળથ ઇફૃ઼ીળ ષલઅ઼ૉષગ્ફૉ ળીઘૂ 
ળી ર્ ૂલ ષીઽગઞન્ લ ળ્ઙ ુફલઅ થફૂ ગીરઙૂળૂ ગળીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

ઽીવરીઅ જ્રી઼ીફૂ ઍદૃ નળમ્લીફ ળી ર્ ૂલ ષીઽગઞન્ લ ળ્ઙ ુફલઅ થફૂ ગીરઙૂળૂ રીડૉ  ષલઅ઼ૉષગ્ફૂ ઞ િળલીદફૂ 
ચડફૂ બૃદર્દી ગળષી રીડૉ  ઈષૂ ગીરઙૂળૂ ગળષી રીડૉ  ઊચ્ઝી પળીષફીળ બૃ હ ષલઅ઼ૉષગ્ફૂ ઇળજીક રઅઙીષષીફૂ ઞ િળલીદ 
ઋબુ ધદ ધલૉવ ઝૉ. 

ઽીવ ષળ઼ીનૂ ઍદૃરીઅ ષીઽગઞફલ (રચ્ઝળ ઞન્લ) ળ્ઙજીશ્ ષપષીફૂ ઼અયીષફી ઽ્લ, ષીઽગઞન્લ ળ્ઙ ુફલઅ થ 
ઽૉઢશ ઞૃનૂ-ઞૃનૂ ગીરઙૂળૂ ગળષી ષલઅ઼ૉષગ દળૂગૉ  ળી ર્ ૂલ ષીઽગઞન્ લ ળ્ઙ ુફલઅ થફૂ િભ ણફૂ ગીરઙૂળૂ રીડૉ  ઊચ્ઝી 
પળીષફીળ  બૃ હ ઋરૉનષીળ્ બી઼ૉધૂ ઼ળગીળ ૂ ીળી ુફલદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઊન્ ૉ઼ન્ડૂષ (રીફનષૉદફ) ુદ ચળ ી.ળ/- વૉઘૉ 

ઇઅનીજીદ ળ૨૨ ધૂ ૫૨૨ ુબલી રીફનષૉદફધૂ ગીરઙૂળૂ ગળષી રીડૉ  ઇળજીક રઅઙીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. રઽીફઙળબીુવગી ીળી 
ઽીવફી દમક્કૉ  ષલઅ઼ૉષગ્ફૂ ચડફૂ બૃદર્દી ગળષી દધી ઇઙીરૂ ઼રલરીઅ ગીરઙૂળૂફૂ ઞ િળલીદફૉ ધ્લીફૉ વઊફૉ ઋરૉનષીળ્ફૉ 
યુષ લફી ઼રલરીઅ ગીરઙૂળૂ રીડૉ  ળીઘષી રીડૉફૂ લીનૂ દોલીળ ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ રીડૉ  ષ્ગ – ઉફધૂ ( મ ) ઇળજીક 
રઅઙીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈ ઇળજીક ઋરૉનષીળ્ફૉ ષઽૉવી દૉ બઽૉવી ફી પ્ળથૉ ષ્ગ – ઉફધૂ ( મ ) રીઅ ઈ૭ષીફૂ ળઽૉસૉ. ઈ 
ગીરઙૂળૂ રીડૉ  ઋરૉનષીળૂ ફ પીષદી ઇળઞનીળ્ઑ ફૂજૉ નસીર્ષૉવ ુષઙદ્ફૂ સળદ્ફૉ ધ્લીફૉ વઊફૉ ઇળજી ઈ૭ષીફૂ ળઽૉસૉ.  
 

(૩)  ષઽ દીક્ષળૉ  ઇળજી મ  (ષ્ગ – ઉફ) રીઅ દીળૂઘ : ૩૩/૨૮/૪૨૪૨ ફીઅ ઼ષીળ ૩૩:૨૨ ધૂ ૨૭:૨૨ નળમ્ લીફ 
રૉવૉિળલી યષફ, ઇુઘવ િઽન્ન રિઽવી બિળહન ઈળ્ગ્ લ ગૉન્ ફી ગમ્બીઋન્ણરીઅ, વ  રૂષીણૂ રૉઉફ ળ્ણફી ઝૉણૉ , 
ળીઞગ્ડ ઘીદૉ ષઽૉવી દૉ ૭ઽૉવીફી ચ્ળથૉ  ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ.  

(ળ)  ઈ ગીરઙૂળૂ રીડૉ  ઼ળગીળ ૂ ીળી ુફલદ ધલૉવ નળ રૃઞમફૃઅ ઊન્ ૉ઼ન્ડૂષ (રીફનષૉદફ) ગળૉવ ગીરઙૂળૂફૉ ઇફૃ ૭ 
જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ. ગળૉવ ગીરઙૂળૂફૉ ઇફૃ઼ ીળ નોુ ફગ ળ૨૨ ધૂ ૫૨૨ ફૃઅ રીફનષૉદફ રશષીબી  ઝૉ.  

(૫)  ઇળઞનીળ ળીઞગ્ડ સઽૉળફી ધીુફગ ળઽૉષી઼ૂ ઽ્ષી જોઉઑ.  
(૬)  ઇળઞનીળફૂ ઋરળ ૩૱ ધૂ ૬૭ ષહર્ફૂ ઽ્ષૂ જોઉઑ.  
(૭)  ઇળઞનીળ િભ  ણષગર્ફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષી રીડૉ  સીળૂળૂગ ળૂદૉ ઼ક્ષર ઽ્ષી જોઊઑ. 
(૮)  વઘૂ - ષીઅજૂ સગદી ઽ્ષી જોઊઑ. 
(૯)  ઈ ગીરઙૂળૂ ળ્ઙજીશીફૂ ુ઼ટફ બૃળદૂ ઞ ળ્ઙજીશીફૂ બિળ  ધદૂફૉ ધ્લીફૉ વઉ ુફલદ ઼રલ ઼પૃૂ ઞ રલીર્િનદ 

ળઽૉસૉ. 
(૱)  ઈ ગ્ઉ ૭થ ગીળફૂ ળ્ઞઙીળૂ ગૉ  યળદૂ રીડૉફૂ જાઽૉળીદ ફધૂ. 
(૯)  ઇળજીફૂ ઼ીધૉ ઈચીળ ગીણર્ફૂ  ષ રીથૂદ ફગવ ઼ીરૉવ ળીઘષીફૂ ળઽૉસૉ.  
(૩૨)  ઋરૉનષીળૉ  ષૉવૂણ ભ્ડ્ ઈઉ.ણૂ. ભૃ દધી બી઼બ્ડર્  ઼ીઉટફી ળ ભ્ડ્ગર્ીભ ઼ીધૉ ઇળજી ઈ૭ષીફૂ ળઽૉસૉ. 

 
ઇળજી ફૂજૉ નસીર્ષૉવ ુષઙદૉફી ફરૃફી રૃઞમ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ.  :- 

(૩) ફીર :-  
(ળ) ઞન્રદીળૂઘ :-  
(૫) બૃ  ઼ળફીરૃઅ :-  
(૬) ગ્ન્ડૉગડ ફઅમળ :-  
(બ) સોક્ષુથગ વીલગીદ :-  
(૮) ઈચીળ ગીણર્  ફઅમળ :-  

 
ઋ૭ળફૂ વીલગીદ ચળીષદી ઋરૉનષીળ્ બોગૂ ષઽૉવી દૉ બઽૉવીફી ચ્ળથૉ ષલઅ઼ૉષગ્ વૉષીફી ળઽૉસૉ.  
 

ઈળ્ગ્ લ ઇુચગીળૂ 
ળીઞગ્ડ રઽીફઙળબીુવગી 


