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યાજકોટ ભિાનગયાલરકા  

પ્રાણીસગં્રિારમ ળાખા  
ટેન્ ડય ન.ંયા.ભ.ન.ા./ઝૂ/૨૦૨૦-૨૧/૦૧ 

 

 

 

 

યાજકોટ ઝૂરોજીકર ાકક  ખાતે અનાજ-કઠો સપ્ રામ કયલાં ક ંકાભ  

 
 
 

ઝૂ સક  પ્રપ્રન્ ટેન્ ડને્ ટશ્રીી   
યાજકોટ ઝૂરોજીકર ાકક    

યાજકોટ ભિાનગયાલરકા   

યાજકોટ. 
 

૧ ટેન્ ડય પ  પયત ભલાા્ નથી) રા.૭૫૦/- 

૨ અનેસ્ ટભની ડ ઝઝીટ  રા.૭૮૦૦/- 

૩ ટેન્ ડય ડાઉનરઝડ/લેંચાણની છેલ્ રી તાય   તા. _!/_&/Z_Z_ ૧૬:૦૦ કરાક સઘુી  
૪ ટેન્ ડય ભઝકરલાની છેલ્ રી તાય   તા._)/_&/ Z_Z_  ૧૮:૦૦ કરાક સઘુી  
૫ ટેન્ ડય પ    અનેસ્ ટભની  તથા અન્ મ કાળઝ 

ભઝકરલાની વલળત  
વીરફઘં કલયભા ંફ્ક્ત ઝસ્ ટ/ યજી. એડ   ભાયપત                
ઝૂ સ ુ વિન્ ટેન્ ડને્ ટશ્રીી  યાજકઝટ ઝૂરઝજીકર ાકક   જુના 
ભાકેટીંળ માડકની ાછ  યાજકઝટ-૩૬૦૦૦૩  ાતે 
ભઝકરાલલાનુ ંયશળેે. 

૬ ટેકનીકર ફીડ  ઝરલાની તાય   તા. !_/_&/Z_Z_    ૧૧:૦૦ કરાકે  
૭ લેય પ કેળન ઓપ  ટેકનીકર ફીડ તા. !_/_&/Z_Z_    ૧૦:૩૦ કરાક સઘુી  
૮ િાઈઝફીડ  ઝરલાની વબંવલત તાય    તા. !!/_&/Z_Z_    ૧૧:૦૦ કરાકે  
 લઘ ુજાણકાય  ભાટે અભાયઝ વ૫ંકક કયઝ.  

ડો.આય.કે.હિયયા ઝૂ સકપ્રપ્રન્ ટેન્ ડને્ ટ ભો.૯૯૭૮૯ ૧૧૨૪૫ 
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અં કક્રભલણકા 
 

ક્રભ વલળત  ેઈઝ ન.ં  

૧ ટેન્ ડયની ળયતઝ  ૦૩-૦૫ 
૨ ફીડયની વલળત  ૦૬ 
૩ અનબુલની વલળત ૦૭ 
૪ િાઈઝફીડ ૦૮ 
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યાજકોટ ઝૂરોજીકર ાકક  ખાતે અનાજ-કઠો સપ્ રામ કયલા ગેગેની ળયતો” 
 

સાભાન્ મ ળયતો  
1) ફીડયે ટેન્ ડય પ  ેટે રા.૭૫૦/-(ગેકે રપ્રમા સાતસો ચાસ)નો નેળનરાઇઝડ/ળેડયકલ્ડ ફેંકનો ડ ભાન્ ડ 

ડ્રાપટ તથા ડ ોઝીટ ેટે રા.૭૮૪૦૦/-(ગેકે રપ્રમા સાત િજાય આઠસો)નો નેળનરાઇઝડ/ળેડયકલ્ડ ફેંકનો 
ડ ભાન્ ડ ડ્રાપટ “યાજકોટ ભિાનગયાલરકા” (Rajkot Municipal Corporation) Payable at Rajkotના 
નાભનો ટેન્ ડય સાથે સાભેર યાખલાનો યિળેે.   

2) ટેન્ ડય પ  તથા અનેસ્ ટભની ડ ઝઝીટ બમાક લળયના ટેન્ ડય ્ માન ય રેલાભા ંશલળે નશ  તથા ટેન્ ડય 
યદ ળણલાભા ંશલળે. 

3) જે ફીડયનુ ંટેન્ ડય ભજુંય થળે  તેભના અનેસ્ ટભની ડ ઝઝીટના નાણા અનાભત ેટે યા ી ફાક  ફીડયના 
ટેન્ ડય વાથે બયેર અનેસ્ ટભની ડ ઝઝીટની યકભ અનેસ   ટભની ડ ઝઝીટની ભાળંણી કમાક ફાદ યત 
કયલા કામકલાશ  કયલાભા ંશલળે. 

4) બાલ ભજુંય કયલા મ્યવુનવવર કવભળનયશ્રીી અથલા સ્ ટેન્ ડીંળ કવભટ   યાજકઝટ ભશાનળયાારકાન ે
ભઝકરલાભા ંશલળે. તેભનઝ વનણકમ શ ય  અને ફઘંનકતાક યશળેે. 

5) બાળીદાય ભા ં ટેન્ ડય બયનાયે બાળીદાય નુ ંવટ પફીકકેટ યજુ ંકયલાનુ ંયશળેે. જઝ તેઓનુ ં ટેન્ ડય ભજુંય થામ 
તઝ બાળીદાયઝ અથલા કઝઇ ણ એક બાળીદાયને કવભશ્ નયશ્રીી જલાફદાય ળણી ળકળે. તેભજ ટેન્ ડયની 
ળયતઝનઝ બળં થમે તેની વાભે કામદેવયની કામકલાશ  કય  ળકાળે. 

6) વળીયલમની વ્ મકિકતનુ ં ટેન્ ડય સ્ લીકાયલાભા ં શલળ ે નકિશિં. ળકંાસ્ દ કિકસ્ વાભા ં વ્ મકિકતનુ ં ંમભયનુ ં
િભાણ્ ભાળંલાભા ંશલળે. જે યજુ કયલાનુ ંયશળેે.  

7) બાલ ભજુંય થમે ફીડયે કાભળીય ની કુર કીંભતના ૦૫% પાચં ટકા) મજુફ વવકમઝય ટ  ડ ઝઝીટ 
બયલાની યશળેે. વવકમઝય ટ  ડ ઝઝીટની યકભ યઝકડથેી કે ચેક કે ડ .ડ .થી બમેના કિકસ્ વાભા ં યાજકઝટ 
ભશાનળયાારકાની કિશવાફી ળા ાભા ંયકભ બમાક ફદરની અવર ૫શોંચ યજુ કય  રા.૧૦૦/-ના સ્ ટેમ્  
ે૫ય ય કયાયનામુ ંકય  શલાનુ ંયશળેે.   

8) ાફડય દ્વાયા એપ..ડ .શય.ના કિકસ્ વાભા ં યાજકઝટ  ાતેની નેળનરાઇઝડ/ળેડયલુ્ડ ફેંકની યાજકઝટ 
ભશાનળયાારકા તથા ફીડયના વયંકુત નાભની એપ..ડ .શય. કઢાલી ાછ યેલન્ ય ુ સ્ ટેમ્  રળાડ  
તેના ય કઝન્રાકટયશ્રીીએ વશ  કય  યાજકઝટ ઝુરઝજીકર ાકકભા ં વનમત વભમભા ંયજુ કયલાની યશળેે. 
કિપકવ ડ ઝઝીટ ય વીપ્ ટના ભા્ મભથી બયલાના કિકસ્ વાભા ં વવકમઝય ટ  ડ ઝઝીટના ૪.૯૦% િભાણેના 
સ્ ટેમ   ે૫ય ય કયાયનામુ ંકયલાનુ ંયશળેે. સ્ ટેમ્  અને નોંધણી વલબાળ દ્વાયા સ્ ટેમ્  ડયટુ ભા ં પેયપાય 
થળે તઝ તે શઝ શ ાફડયને રાગ ુ૫ડળે.     

9) ાફડયે યાજકઝટ ભશાનળયાારકાની પેલયભા ંવવકમઝય ટ  ડ ઝઝીટની યકભ બય  કયાયનામુ ં કિદન-૦૭ભા ં
કય  શ૫લાનુ ંયશળેે. કયાયનાભાનઝ મવુદઝ યાજકઝટ ઝુરઝજીકર ાકકભાથંી ભેલી રલેાનઝ યશળેે.   

10) ાફડય વનમત વભમભા ં કયાયનામુ ં કયલાભા ં વનષ્ પ જળે તઝ ાફડયની અનેસ્ ટભનીની યકભ જપ્ ત 
કયલાભા ંશલળે. તેભજ યાજકઝટ ભશાનળયાારકા શ કઝન્રાકટ કઝઇ ણ અન્ મ કઝન્રાકટયને શી 
ળકળે.  

11) વયકાયશ્રીી તયપથી વનમત કયલાભા ંશલેર ઇન્ કભટે્ ા તભેજ અન્ મ ટે્ષનની યકભ વનમભાનવુાય ફીડયના ં
ફીરભાથંી કાી રલેાભા ંશલળે.  

12) ાફડયે ટેન્ ડયની વલળત બય  ટેન્ ડય વાથે વાભેર યા લાની યશળેે.  
13) મ્યવુનવવર કવભશ્ નયશ્રીી કઝઇ ણ જાતનુ ંકાયણ દળાકવ્ મા વીલામ ટેન્ ડય યદ કય  ળકળે. 
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14) શ કયાય અંળે કઝઇ લાદવલલાદ ઉ૫સ્ થીત થળે તઝ  તે પકત યાજકઝટ જયયુ ળડ કળનભા ંચારી ળકળે. 
15) િાઇઝફીડ  ઝલ્ મા ફાદ ટેન્ ડય ૧૨૦ કિદલવ સઘુી ભાન્ મ યશળેે. 
16) દય ભાવના અંતે ફીર યજુ કમાક ફાદ ચકુલણુ ંકયલા ભાટેની કામકલાશ  કયલાભા ંશલળે. ફીરની યકભ 

વીઘી કઝન્ રાકટયશ્રીીના  ાતાભા ં ECSથી જ જભા કયલાભા ં શલળે. ફીડયે ફેંક એકાઉન્ ટની વલળત  
ાનકાડકની વલળત તથા જીએવટ  યજીસ્ રેળનની વલળત પજઝ રાગ ુ ૫ડત ુ શઝમ તઝ) યજુ કય  લેન્ ડય 
યજીસ્ રેળન કયાલલાનુ ંયશળેે.   

17) ઇજાયાની કઝઇ ણ એક ળયતના બળં ફદર રા.૫૦૦/-પઅંકે રવમા ાવંવઝથી લધાયે નશ  તેટરઝ) દંડ 
જલાફદાય અવધકાય  પનામફ કવભશ્ નયશ્રીી) કય  ળકળે. તે િભાણેની યકભ ાફડયે યાજકઝટ 
ભશાનળયાારકાભા ંબયાઇ કયલાની યશળેે.  

18) ટેન્ ડય વફંઘંી કઝઇ લાઘંઝ શઝમ તઝ  ફીડયે મ્યવુનવવર કવભશ્ નયશ્રીી  યાજકઝટ ભશાનળયાારકાને 
રેા તભા ંઅયજી કયલાની યશળેે. શ ફાફતે કવભશ્ નયશ્રીીનઝ વનણકમ શ ય  અને ફીડયને ફઘંનકતાક 
યશળેે.  

19) ાફડયનુ ંકાભ કઝન્ રાકટના વભમળાા દયવભમાન વતંઝકાયક જણાળે તઝ કઝન્ રાકટની મદુત  યુ  થમે 
ાફડય દ્વાયા વીકમઝય ટ  ડ ઝઝીટ યત કયલા ભાટેની ભાળંણી યજુ કમાક ફાદ વીકમઝય ટ  ડ ઝઝીટ 
યત શલાની કામકલાશ  કયલાભા ંશલળે.  

20) શ કાભ વફંઘં ેકઝઇ ળયતઝભા ંવભાલેળ થતઝ ન શઝમ અથલા વભમાનવુાય કે ચાલ ુકાભે કઝઇ શલી 
ળયતઝ ફાફત ે િશ્ ન ઉ૫સ્ થીત થામ તઝ કવભશ્ નયશ્રીી  યા.ભ.ન.ા.નઝ વનણકમ અંવતભ યશળેે. તે 
કઝન્ રાકટયશ્રીીને ફઘંનકતાક યશળેે. વજંઝળઝલળાત જરકિયમાત ઉ૫સ્ થીત થામ તઝ કવભશ્ નયશ્રીી  યા.ભ.ન.ા. 
શ કઝન્ રાકટ યદ કય  ળકળે.    

21) ટેકનીકર ફીડભા ંજરય  દસ્ તાલેજી  યુાલાઓ  ટેન્ ડય પ  અને અનેસ્ટભની ડ ઝઝીટની પ  યજુ કયેર શળે 
એ જ ાટફીકઓની િાઇઝ ફીડ  ઝરલાભા ંશલળે. 

22) ટેન્ ડય “ટેકનીકર ફીડ” અને “પ્રાઈઝ ફીડ” એભ અરગ અરગ કલયભા ં લફડાણ કય   મકખ્ મ કલયભા ં
સીરફઘં કય  પક્ત ોસ્ ટ/યજી. એડ .થી ઝૂ સક  પ્રપ્રન્ ટેન્ ડને્ ટશ્રીી  યાજકોટ ઝૂરોજીકર ાકક   ભાકકેટટંગ માડકની 
ાછ  યાજકોટ-૩૬૦૦૦૩ને િોંચતક કયલાં ક ંયિળેે. કલય ઉય “અનાજ-કઠો સપ્ રામના બાલ” એ 
પ્રભાણે સ્ ષ્ ટ રખલાં ક ંયિળેે.  

23) ફીડયે ફીડયની વલળત દળાકલતા ્કભા ંતભાભ વલળત દળાકલલાની યશળેે.  

24) ટેન્ ડય બયનાયે ટેકનીકર ફીડભા ંયજુ કયેર તભાભ દસ્ તાલેજઝ પયજીમાત૫ણ ે ય  નકરભા ંઅથલા વલે્ પ 
એટેસ્ ટેડ કય  ભઝકરલાની યશળેે.  

25) ફીડયે ટેન્ ડય વાથ ે યજુ કયેર વફંધંીત તભાભ દસ્ તાલજેઝની મૂ નકરની  યાઇ કમાક ફાદ જ તઓેના 
ટેન્ ડયની િાઇઝફીડ  ઝરલાભા ંશલળે. ફીડયે યજુ કયેર કઝઇ ૫ણ દસ્ તાલેજઝ ફ્રઝડ યજુ કય  કાભ ભેલલા 
ભાટે િમાવ કમાકન ુવાાફત થળે, તેલા કિકસ્વાભા ંએજન્વીને બ્ રેકરીસ્ ટ કય , ફીડય વાભ ેપઝજદાય  કામકલાશ  
કયલાના ૫ળરા રેલાભા ંશલળ.ે 

 

ખાસ ળયતો  
1) અનાજ-કઠઝનઝ શારનઝ અંદાજીત લાવ કક  ય દ  જથ્ થઝ ચણા-૧૦૦૦ કિકગ્રા.  જુલાય-૧૫૦૦ કિકગ્રા.  

ફાજય -૧૫૦૦ કિકગ્રા.  ચઝ ા-૮૦૦ કિકગ્રા.  ઘંમ-૧૦૦૦ કિકગ્રા.  કાળં-૧૧૦૦ કિકગ્રા.  ભકાઇ-૪૦૦ કિકગ્રા. 
ભળપ -૧૦૦ કિકગ્રા. તથા સમુકમ ુીના ફીજ-૧૦૦ કિકગ્રા. છે. ઉકત તભાભ અનાજ-કઠઝનઝ જથ્ થઝ ફીડયે 
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એક વાથે વપ્રામ કયલાનઝ નથી ૫યંત ુફીડયને દય ભાવે ઝૂ દ્વાયા વપ્રામ ઓડકય શલાભા ંશલળ ેત ે
અનવુાય અનાજ-કઠઝનઝ જથ્ થઝ વપ્રામ કયલાનઝ યશળેે.  

2) ઉકત દળાકલેર અનાજ-કઠઝનઝ જથ્ થઝ લક દયવભમાનનઝ અંદાજીત  ય દ નઝ છે. લન્ મિાણી-૫્ષનીઓની 
વખં્ માભા ંલધાયઝ કે ઘટાડઝ થામ ત્ માયે તેને  ઝયાકને વરં ન અનાજ-કઠઝની  ય દ ભા ં૫ણ લધાયઝ કે 
ઘટાડઝ થઇ ળકળે. જે ફીડયે ભાન્મ યા લાનઝ યશળેે.  

3) ફીડય દ્વાયા બયેર અનાજ-કઠઝ વપ્રામના બાલઝ લકક ઓડકય શપ્મા તાય  થી એક લક સધુી ભાન્ મ 
યશળેે. ફીડયને લક દયવભમાન જમાયે ૫ણ લકક ઓડકય શલાભા ંશલે ત્ માયે ભજુંય થમેર બાલે અનાજ-
કઠઝ વપ્રામ કયલાના યશળેે.  

4) િાણીવગં્રશારમ  ાતે જલાફદાય વ્ મકિકતની શાજય ભા ંવપ્ રામ કયલાભા શલેર અનાજ-કઠઝનઝ લજન 
કયલાભા ંશલળે. જે કઝન્ રાકટયે અથલા તેના ભાણવે ભાર વાથે શલેર શળે  તેન ેભાન્ મ યા લઝ ૫ડળે.  

5) યાજકઝટ ઝૂરઝજીકર ાકક  ાતે વપ્ રામ ઓડકય મજુફ અનાજ-કઠઝનઝ જથ્ થઝ શોંચતઝ કયલાનઝ યશળેે. તે 
ભાટે અરળથી રાન્ વઝટક ચા્જ,  ચડાઇ-ઉતયાઇ કે અન્ મ ભજુય  શ૫લાભા ંશલળે નશીં. 

6) ફીડયે વાય  ગણુલત્તાલાા અનાજ-કઠઝ વપ્ રામ કયલાના યશળેે. શરક  ગણુલત્તાલાા  વડરેા  
જીલજતંયુકુત  અન્ મ કઝઇ લસ્ તથુી વભવશ્રીત કે ફુળ રાળરે અનાજ-કઠઝ સ્ લીકાયલાભા ંશલળ ેનશીં. 

7) િાણીવગં્રશારમ  ાત ેકઝઇ ણ જલાફદાય અવઘકાય  અનાજ-કઠઝની તાવ કયળે. વપ્ રામ કયલાભા ં
શલેર અનાજ-કઠઝભા ંકઝઇ ણ િકાયની  યાફી અથલા  યાફ જણાળે તઝ સ્ લીકયલાભા ંશલળે નશીં. 

8) ફીડયે અનાજ-કઠઝ વપ્ રામની ળયતઝનુ ં ચસુ્ તણે ારન કયલાનુ ં યશળેે. કઝઇ ણ કાયણઝવય ફીડય 
અનાજ-કઠઝ વપ્ રામ કયળે નશ  તઝ ફીડયે બયેર વીક્યઝય ટ  ડ ઝઝીટની યકભ જપ્ ત કય  કઝન્ રાકટ યદ 
કયલાભા ંશલળે અને કઝન્ રાકટયને યાજકઝટ ભશાનળયાારકાના કાભ ભાટે બ્ રેક રીસ્ ટ કયલાભા ંશલળે. 

9) ફીડયના િાઇઝફીડભા ં દળાકલેર અનાજ-કઠઝ વપ્રામ ભાટે વૌથી ઓછા બાલ બયનાય કઝઇ એક જ 

એજન્વીન ેકઝન્રા્ટ શલાભા ંશલળે. જરયે જણામે વૌથી ઓછા બાલની ળણતય  લાીક  ય દ   ચકના ં
શધાયે નક્ક  કયલાભા ંશલળ ેઅન ેતે જ બાલ ભાન્મ યા લાભા ંશલળે. 

10) રીરાળાકબાજી તથા પ વ    રામ કઝન   રાકટનઝ વભમળાઝ એક લકનઝ યશળેે. એક લક  રુ થમા ફાદ નલઝ 
કઝન્રા્ટ શ૫લાભા ંકઝઇ ણ કાયણવય ભઝડુ થળે તઝ કઝન્રા્ટ ્ણ ભાવ સઘુી રફંાલી ળકાળે. રફંાલરે મદુત 

ભાટે કઝઇ બાલ લધાયઝ શલાભા ંશલળે નકિશિં. 
રામકાતની પ્રલગત  
1) ટેન્ ડય પ  ેટે રા.૭૫૦/- તથા અનેસ્ ટભની ડ ઝઝીટ ેટે રા.૭૮૦૦/-નઝ નેળનરાઇઝડ/ળેડયલુ્ડ ફેંકનઝ 

ડ ભાન્ ડ ્ાપટ “યાજકઝટ ભશાનળયાારકા” (Rajkot Municipal Corporation) Payable at Rajkotના 
નાભનઝ ટેન્ ડય વાથે વાભેર યા લાનઝ યશળેે.  

2) ટેન્ ડય બયનાયે શ િકાયની કાભળીય  એટરે કે અનાજ-કઠઝ વપ્ રામ કયલા અંળનેઝ કઝઇ ણ વયકાય   
કે અઘકવયકાય  વસં્ થાભા ંછેલ્ રા વાત નાણાક મ લકભા ંઓછાભા ંઓછુ એક લ ત અનાજ-કઠઝ વપ્ રામ 
કયેર શઝલાનુ ંઅનબુલનુ ંિભાણ૫્ ટેન્ ડય વાથ ેવાભેર યા લાનુ ંયશળેે. 

 
 

 

નામફ કપ્રભળનય (પકલકઝોન) 

યાજકોટ ભિાનગયાલરકા 
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ફીડયની પ્રલગત 

૧ ૧  ફીડયં ક ંનાભ   
 

 ૨  સયનામક ં  
 
 

 
 
 
 
 

 ૩  ટેરીપોન નફંય તથા ભોફાઇર ન.ં  
 

 

૨ 
યા.ભ.ન.ા.એ કોન્ રાકટ ભાટે  સની સાથે 
સ૫ંકક  કયલાનો થામ તેની ભાહિતી  

 

 ૧  નાભ   
 

 ૨  સયનામક ં  
 

 
 

 ૩  ટેરીપોન નફંય  

 
 

 ૪ ભોફાઇર ન.ં  

 ૫ પેકસ નફંય   

 

૩ કોન્ રાકટભા ંસિ  કયનાયની પ્રલગત   

 ૧  નાભ   

 

 ૨  સયનામક ં  
 

 
 

 

 ૩  ટેરીપોન નફંય  
 

 ૪ ભોફાઇર ન.ં  

 

 ૫ પેકસ નફંય   
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યાજકોટ ભિાનગયાલરકા 
પ્રાણીસગં્રિારમ ળાખા   

 

-   ફીડયના અં કબલની પ્રલગત   -  
 

અભો ફીડયશ્રીી ...........................................................................................................................  

યિલેાસી ................................... નીચે મકજફ અનાજ-કઠો સપ્ રામ કાભનો અં કબલ ઘયાલીએ છ એ.  સની 

પ્રલગત નીચે ભજકફ છે. 

ક્રભ 
અનાજ-કઠો સપ્ રામ કયેર સ્ થ તથા 

સયનામક 
સભમ નોંઘ 

૧  

 

  

૨  

 

  

૩  

 

  

૪  

 

  

૫  

 

  

ઉ૫યઝકત અનબુલના શધાય તય કે ટેન્ ડય વાથે અળાઉની કાભળીય ના અનબુલના િભાણ૫્ની 

િભાણીત નકર શ વાથે વાભેર છે. 
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યાજકોટ ભિાનગયાલરકા 
પ્રાણીસગં્રિારમ ળાખા   

 

-   પ્રાઇઝ ફીડ   -  
(પ્રાઈઝ ફીડ અરગ સીરફધં કલયભા ંફધં કય   મકખ્મ કલયભા ંસાભેર યાખવક)ં  

 

ક્રભ 
અનાજ-કઠો 

સપ્ રામની પ્રલગત  
અનાજ-કઠો સપ્ રામના પ્રપ્રત હકગ્રા.ના બાલ રા. 

૧  યાજકોટ ઝુરોજીર ાકક 
ખાતે અનાજ-કઠો 
સપ્ રામ કયલા ફાફત  

ચણા રા.............. ગેકે રપ્રમા......................................... 

જકલાય રા.............. ગેકે રપ્રમા......................................... 

ફાજય  રા.............. ગેકે રપ્રમા......................................... 

ચોખા  રા.............. ગેકે રપ્રમા......................................... 

કાગં  રા.............. ગેકે રપ્રમા......................................... 

ઘઉં રા.............. ગેકે રપ્રમા......................................... 

ભકાઇ રા.............. ગેકે રપ્રમા......................................... 

ભગપ  (સકક ) રા.............. ગેકે રપ્રમા......................................... 

સકમકમકખીના ફીજ રા.............. ગેકે રપ્રમા......................................... 

 
 
 

નામફ કપ્રભળનય(પકલકઝોન) 

                 યાજકોટ ભિાનગયાલરકા 


