
  

 

બ�ળુસ� 

 

�ર. 

ફઅ. 
ઞ�લીક સો�ુથગ વીલગીદ/(ઇફૃયષ દી.૪૱/૨૩/૪૨૪૨ ઼પૃૂ)   

દી.૪૱/૨૩/૪૨૪૨ફી 

ળ્ઞ 'રળ(ષહ)) 

ઑગુ+દ રીુ઼ગ 

રઽૉફદી.અ(/.) 

૩. 

ઑ�ણસફવ ઈ઼ૂડ�ડ રૉફૉઞળ (�્ઞૉ��઼) –  ૮ ઞ�લી  

0ધશ: (૩) બૂ.ઈઉ.લૃ., ળીઞગ્ડ:- ૪ ઞ�લી  

          (૪) બૂ.ઈઉ.લૃ., ષણ્નળી:- ૪ ઞ�લી 

          (૫) બૂ.ઈઉ.લૃ., ષીબૂ:- ૪ ઞ�લી 

• મૂઉ (઼ૂષૂવ) દધી ઼નળ ણૂ-ૂ રૉશ/લી મીનફ્ ૪ ષહ1ફ્ ઇફૃયષ.  

• ણૂ4વ્રી (઼ૂષૂવ) દધી ઼નળ ણૂ-ૂ રૉશ/લી મીનફ્ ૭ ષહ1ફ્ ઇફૃયષ. 
૫૭ ધૂ ષપૃ ફઽ8   ૪૨,૨૨૨/- 

 

઼ૄજફીક/ સળદ્: 

૩ 

નળૉગ ઋરૉનષીળૉ  ઇ઼વ �રીથબ=્ફૂ જગી઼થૂ ગળીષષી ઼ી?, દી.૪૱/૨૩/૪૨૪૨ફી ળ્ઞ ઼ષીળૉ  : ૯.૨૨ ધૂ ૩૪.૫૨ ગવીગ ઼ૃપૂરીઅ Aલૃણૂ઼ૂફૂ ળAડણ1  (ષણૂ) ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ષ-ઘજD 

ઋબુધદ ધઉ, ળAડળરીઅ ઋરૉનષીળૂ ફFપીષષીફૂ ળઽૉસૉ. ઋરૉનષીળફૂ ઉ�ડળ/લૃફી ધશૉ ઈષષી-દધી બળદ ઞષી ઇઅઙૉફૂ ઼ચશૂ ઞષીમનીળૂ ઋરૉનષીળફી સૂળૉ  ળઽૉસૉ. ુફલદ ગળીલૉવ ઼રલ મીન ઑડવૉ 

ગૉ , ૩૪.૫૨ ગવીગ બઝૂ ઋબુ0ધદ ધલૉવ ઋરૉનષીળફૂ ઋરૉનષીળૂ ફ;પષીરી ઈષસૉ ફઽ=.   

૪ ઋરૉનષીળફૉ ઙૃઞળીદૂ, ઇઅ-ૉA ઇફૉ �ઽ�નૂ યીહીફૃઅ બલી1H Iીફ ઞ?ળૂ ઝૉ. દૉક =થૉલ યીહી લ્�લ ળૂદૉ મ્વૂ, ષીઅજૂ ઇફૉ વઘૂ સગૉ  દૉ ઞ?ળૂ ઝૉ. 

૫ 
ઋરૉનષીળૉ  ઉ�ડળ/લૃ નળુરલીફ ગ્ઉબથ ુષઙદ ઘ્ડૂ મદીષૉવ ઽસૉ દ્ દૉફૂ ઋરૉનષીળૂ ગ્ઉબથ દમLૉ  ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ દૉફૉ વીલગીદફી પ્ળથૉ બ઼અનઙૂ બી= ઽસૉ દ્ બથ દૉફૂ ઋરૉનષીળૂ ળન 

ગળષીરીઅ ઈષસૉ.  

૬ ગઅબફૂ Nીળી લ્ઞૉવ ઈ ુફરથૄઅગ ��Pલીરીઅ ઈઘળૂ બ઼અનઙૂ બીરૉવ ઋરૉનષીળફૂ ુફરથૄઅગ ઼Qીુપગીળૂ ઢળીષૉ દૉ સળદ્ફૉ ઈુપફ ળઽૉસૉ, ઞ ૉ દૉફૉ મઅપફ ગળદી ળઽૉસૉ.  

૭ 
ઋ�દ બ�ળુસSરીઅ નસી1ષૉવ સોUુથગ વીલગીદ/ઇફૃયષ/Vરળ ઇઅઙૉફી ઇ઼વ �રીથબ=્ ઉ�ડળ/લૃ ઼રલૉ મદીષષીફી ળઽૉસૉ ઇફૉ ઼નળઽૃ �રીથબ=્ફ્ ષ-�રીુથદ ઑગ ઼ૉડ ઉ�ડળ/લૃ ઼રલૉ ળઞૄ 

ગળષીફ્ ળઽૉસૉ.     

૮ ઇળઞનીળ ગ્W4લૃડળ ઇઅઙૉ મૉટૂગ ફ્વૉઞ પળીષદી ઽ્ષીફી બૃળીષી દળૂગૉ  ગ્ઉબથ રી�લ ઼અધીફૃઅ �રીથબ=/રીગ1સૂડ ઇ઼વરીઅ દધી ષ-�રીુથદ ગળૉવ ઑગ ઼ૉડ ઉ�ડળ/લૃ ઼રલૉ ળઞૄ ગળષીફ્ ળઽૉસૉ.   

૯ ઈ Zઽૉળીદ ગ્ઉબથ ગીળથ઼્ળ ળન ગળષીફૂ ગૉ  દૉરીઅ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ઼અબૄથ1 ઼Qીક ગઅબફૂફૉ ળઽૉસૉ ઇફૉ ગઅબફૂ ઈ રીડૉ  ગીળથ ઈબષી ગૉ  ઇળAકફી ઞષીમ ઈબષી મઅપીલૉવ ફધૂ.   

૱ 
ળી]લ ઼ળગીળ^ૂરીઅ ગૉ  મ્ણ1/ગ્બ_ળૉસફ/ગઅબફૂફી ઇફૃયષૂ ઋરૉનષીળફૉ દધી (૩) ળીઞગ્ડ, (૪) ષણ્નળી ઇફૉ (૫) ષીબૂફી ધીુફગ ઋરૉનષીળ્ફૉ દૉકફૂ લ્�લદીફી ઈપીળૉ  �ીપી�લ 

ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.  

૯ ગઅબફૂફૂ ઞ?�ળલીદ રૃઞમ Zઽૉળ�ઽદ ઇફૉ ષઽૂષડૂ ઇફૃગૄશદી રૃઞમ ુફરથૄઅગ ઼રલીઅદળૉ  ધશ ભૉળમનવૂ/ઇ�લ ગજૉળૂ દમનૂવૂફૉ બી= ઝૉ, ઞૉ ઼ષD ઼અમઅુપદ્ફૉ મઅપફગદી1 ળઽૉસૉ.  

૩૨ ગઅબફૂ Nીળી વૉષીલૉવ ુફરથૄઅગ મીમદ ઇઅઙૉફ્ ુફથ1લ ઈઘળૂ ળઽૉસૉ.  

૩૩ ુફરથૄઅગ ��Pલી નળુરલીફ ગ્ઉબથ વીઙષગ ગૉ  ળીઞગૂલ યવીરથ ુફરથૄઅગ રીડૉ  ઙૉળવીલગ ઙથીસૉ.  

 

 

 

ષીઉ઼ ?ૉ઼ૂણૉAડ (઼ૂઑ) 

Aલૃણૂ઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 


