બળુસ
ર.
ફઅ.
૩.

ઞલીક
• ઑણસફવ ઈ઼ૂ ડડ રૉફૉઞળ – ૩૨
(ઽૉ ળીદરીઅ નસીલી ઇફૃ઼ીળફૂ "્ઞૉ$ડ ઇરવૂગળથ ઼અમઅુપદ
ગીરઙૂળૂ ુષઙૉળૉ)

• ઑણસફવ ઈ઼ૂ ડડ રૉફૉઞળ – ૨૩
૪.

(ઽૉ ળીદરીઅ નસીલી ઇફૃ઼ીળફૂ ષીઉ9ડ ઙૃઞળીદ ઇઅદઙદ દધી
઼અગવફફૂ ગીરઙૂળૂ ુષઙૉળૉ)

• ઑણસફવ ઈ઼ૂ ડડ રૉફૉઞળ –૨૩
(ગજૉળૂ ષઽૂષડફૉ વઙદૂ ગીરઙૂળૂ ુષઙૉળૉ)

સોુથગ વીલગીદ/ઇફૃયષ

દી.૫૨/૨૮/૪૨૩૱ફી
ળ્ઞ $રળ

ઑગુ&દ રીુ઼ગ
રઽૉ ફદી*અ

• મૂઉ (઼ૂષૂવ) દધી ૪ ષહફ્ ઇફૃયષ.
• ણૂ2વ્રી (઼ૂષૂવ) દધી ૭ ષહફ્ ઇફૃયષ.

૪૭ ષહ ઇફૉ ૫૭ ધૂ
ષપૃ ફઽ5

૪૨,૨૨૨/-

• રીલ લૃુફષુ઼ડૂફૂ ગ્ઉબથ સીઘીફી ફીદગફૂ બનષૂ
ઇધષી દૉફૂ ઼રગ= ઇધષી દૉફીધૂ ઋ?જ બનષૂ.
• કઝીરીઅ કઝ્ ષઽૂષડૂ ઇફૉ ઑુ$ટ$લૃડષફ્ ૫ ષહફ્
ઇફૃયષ.

૪૭ ષહ ઇફૉ ૫૭ ધૂ
ષપૃ ફઽ5

૪૨,૨૨૨/-

઼ૄજફીક/ સળદ્:
નળૉ ગ ઋરૉનષીળૉ ઇ઼વ "રીથબC્ફૂ જગી઼થૂ ગળીષષી ઼ીD, દી. ૩૫/૨૯/૪૨૩૱ફી ળ્ઞ ઼ષીળૉ : ૯.૨૨ ગવીગૉ Iલૃણૂ઼ૂફૂ ષણૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ષ-ઘજJ ઋબુ ધદ
૩
ળઽૉ ષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
૪ ઋરૉનષીળફૉ ઙૃઞળીદૂ, ઇઅKૉI ઇફૉ ઽનૂ યીહીફૃઅ બલીL Mીફ ઞDળૂ ઝૉ . દૉક Cથૉલ યીહી લ્Nલ ળૂદૉ મ્વૂ, ષીઅજૂ ઇફૉ વઘૂ સગૉ દૉ ઞDળૂ ઝૉ .
ઋરૉનષીળૉ ઉડળલૃ નળુરલીફ ગ્ઉબથ ુષઙદ ઘ્ડૂ મદીષૉવ ઽસૉ દ્ દૉફૂ ઋરૉનષીળૂ ગ્ઉબથ દમOૉ ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ દૉફૉ વીલગીદફી પ્ળથૉ બ઼અનઙૂ બીC ઽસૉ દ્ બથ દૉફૂ
૫
ઋરૉનષીળૂ ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
૬ ગઅબફૂ Qીળી લ્ઞૉવ ઈ ુફરથૄગ "Sલીરીઅ ઈઘળૂ બ઼અનઙૂ બીરૉવ ઋરૉનષીળફૂ ુફરથૄગ ઼Tીુપગીળૂ ઢળીષૉ દૉ સળદ્ફૉ ઈુપફ ળઽૉ સૉ, ઞૉ દૉફૉ મઅપફ ગળદી ળઽૉ સૉ.
ઋ$દ બળુસVરીઅ નસીષૉવ સો=ુથગ વીલગીદ/ઇફૃયષ/Xરળ ઇઅઙૉફી ઇ઼વ "રીથબC્ ઉડળલૃ ઼રલૉ મદીષષીફી ળઽૉ સૉ ઇફૉ ઼નળઽૃ "રીથબC્ફ્ ષ-"રીુથદ ઑગ ઼ૉડ
૭
ઉડળલૃ ઼રલૉ ળઞૄ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ.
ઇળઞનીળ ગ્Z2લૃડળ ઇઅઙૉ મૉટૂગ ફ્વૉટ પળીષદી ઽ્ષીફી બૃળીષી દળૂગૉ ગ્ઉબથ રીલ ઼અ ધીફૃઅ "રીથબC/રીગ સૂડ ઇ઼વરીઅ દધી ષ-"રીુથદ ગળૉ વ ઑગ ઼ૉડ ઉડળલૃ ઼રલૉ ળઞૄ
૮
ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ.
૯ ઈ ઽૉ ળીદ ગ્ઉબથ ગીળથ઼્ળ ળન ગળષીફૂ ગૉ દૉરીઅ ભૉ ળભીળ ગળષીફૂ ઼અબૄથ ઼Tીક ગઅબફૂફૉ ળઽૉ સૉ ઇફૉ ગઅબફૂ ઈ રીડૉ ગીળથ ઈબષી ગૉ ઇળIકફી ઞષીમ ઈબષી મઅપીલૉવ ફધૂ.
૱ ળી\લ ઼ળગીળ]ૂરીઅ ગૉ મ્ણ /ગ્બ^ળૉ સફ/ગઅબફૂફી ઇફૃયષૂ ઋરૉનષીળફૉ "ીપીલ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.
૯ ગઅબફૂફૂ ઞDળલીદ રૃઞમ ઽૉ ળઽદ ઇફૉ ષઽૂષડૂ ઇફૃગૄશદી રૃઞમ ુફરથૄઅગ ઼રલીઅદળૉ ધશ ભૉ ળમનવૂ/ઇલ ગજૉળૂ દમનૂવૂફૉ બીC ઝૉ , ઞૉ ઼ષJ ઼અમઅુપદ્ફૉ મઅપફગદી ળઽૉ સૉ.
૩૨ ગઅબફૂ Qીળી વૉષીલૉવ ુફરથૄગ મીમદ ઇઅઙૉફ્ ુફથલ ઈઘળૂ ળઽૉ સૉ.
૩૩ ુફરથૄગ "Sલી નળુરલીફ ગ્ઉબથ વીઙષગ ગૉ ળીઞગૂલ યવીરથ ુફરથૄઅગ રીડૉ ઙૉળવીલગ ઙથીસૉ.
ષીઉ઼ /ૉ઼ૂણૉ 2ડ (઼ૂઑ)
Iલૃણૂ઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

