ગળીળ ઈપીળૂદ ૩૩ રી઼ રીડૉ ફૂ ઞગ્લીફૂ જાઽૉ ળીદ

ુફલીરગ, ઼ળગીળૂ રૃ થ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ ગજૉળૂફૂ ડૉ ગફૂગવ ઼અષઙર્ફૂ ષઙર્-૫ફૂ ફૂજૉ નસીર્ષૉવ ઞગ્લીક ગળીળ ઈપીિળદ પ્ળથૉ ૩૩ રી઼
રીડૉ ઇધષી ઼ૂપૂયળદૂફી ુફલુરદ ઋરૉનષીળ્ ઋબવબ્પ ધીલ દૉ બોગૂ ઞૉ ષઽૉ વૃ ઽ્લ દૉડવી ઼રલ રીડૉ ગળીળ ઈપીિળદ પ્ળથૉ ઞગ્લી યળષી રીડૉ
વીલગ ઋરૉનષીળ્ બી઼ૉધૂ ુફલદ ફરૃફી રૃઞમફૂ ઇળજી ઞ ળૂ રીથબ ્ ઞૉષી ગૉ સોક્ષુથગ વીલગીદ, ઋરઅળ, જાુદ ઇઅઙફૉ ી ઞ ળૂ રીથબ ્ફૂ
ઇ઼વ દધી રીુથદ ફગવ દધી મીઽપળૂ ઼ીધૉ ભગળી-૪ રીઅ નસીર્ લી રૃઞમફૂ ઞગ્લીક રીડૉ ુફલદ ઼રલ ઇફૉ ધશૉ ઋબુ ધદ ળઽૉ ષીફૃ ળઽૉ સૉ.

૩. ઞગ્લીફૂ ુષઙદ:ઞગ્લીફૃઅ
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ગૃ વ

*

૩૩ રી઼ફી ગળીળફીઅ પ્ળથૉ યળષીબી ૉ઼ષીળ ગૉ ડૉ ઙળૂષીળ ઞગ્લીફૂ ુષઙદ્ બ ગ-૩ રીઅ જોષી રશસૉ.
૪. સોક્ષુથગ વીલગીદ, ષલ રલીર્ની ઇફૉ રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળ :૩. ણૂ.ડૂ.બૂ. કબળૉ ડળ, ષઙર્-૫ :
િણપ્વ્રી ઊફ ગ્મ્પ્લૃડળ ઑપ્વૂગૉ સફ ઇધષી િણપ્વ્રી ઊફ ુ ન્ડૂઙ ડૉ ગફ્વ્જી ઇધષી મૉજળવ કભ ગ્મ્પ્લૃડળ ઑપ્વૂગૉ સફ
ઇધષી રી ડળ ઉફ ગ્મ્પ્લૃડળ ઑપ્વૂગૉ સફ ઇધષી મૂ.ઑ઼.઼ૂ/ઑર.ઑ઼.઼ૂ. ઉફ ઉન્ભ્ળરસફ ડૉ ગફ્વ્જી ઇધષી બ્ ડ
ગર્ૉજ્લૃઑસફ િણપ્વ્રીઅ ઉફ ગ્મ્પ્લૃડળ ઑપ્વૂગૉ સફ ઇધષી DOEACC ઼અ ધીફ્ A વૉષવફ્ મૉ ષહર્ફ્ ઑણષીન઼્ ગ઼્ર્ બી઼
઼ડીર્ પળીષદીઅ ઽ્ષ્ જોઉસૉ.
ષલ રલીર્ની : ઇળજી ગળષીફૂ ઝૉ ૂ દીળૂઘફૂ ુ ધુદઑ ૫૫ ષહર્ધૂ ષપૃ ફઽૂ.
રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળ : ુબલી ૩૮,૨૨૨/રીથબ ્ફૂ જગી઼થૂ ઇધ મ ઋબુ ધદ ળઽૉ ષીફ્ દી. ૩૩-૪-૪૨૩૯
઼ષીળૉ ૩૩:૨૨ ગવીગૉ
઼રલ ઇફૉ દીળૂઘ

૪. ઼્ૉ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ, ષઙર્-૫ :
પ્ળથ ૩૨ બી઼ ઼ીધૉ પ્વૉડરૉગળ ડર્ ૉ ણરીઅ ITI બી઼ ધલી ઇઅઙૉફૃઅ રીથબ કભ઼ૉડ ુ ન્ડીંઙ રસૂફ્ પળીષદીઅ ુ ન્ડીંઙ
ૉ઼્ફીઅ ઼્ૉ઼ ુષયીઙફ્ કઝીરીઅ કઝી ૪ (મૉ) ષહર્ફ્ ત્લક્ષ ઇફૃયષફૃઅ રીથબ ઇધષી િણપ્વ્રી ઊફ ુ ન્ડૂઙ
ડૉ ગફ્વ્જી ઇધષી ણૂગર્ૂ ઉફ ુ ન્ડૂઙ ડૉ ગફ્વ્જી બી઼ ઼ડીર્ પળીષદીઅ ઽ્ષ્ જોઉસૉ.

ષલ રલીર્ની : ઇળજી ગળષીફૂ ઝૉ ૂ દીળૂઘફૂ ુ ધુદઑ ૫૮ ષહર્ધૂ ષપૃ ફઽૂ.
રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળ : ુબલી ૩૮,૨૨૨/રીથબ ્ફૂ જગી઼થૂ ઇધ મ ઋબુ ધદ ળઽૉ ષીફ્ દી. ૩૩-૪-૪૨૩૯
મબ્ળૉ ૩૪:૨૨ ગવીગૉ
઼રલ ઇફૉ દીળૂઘ

૫. ઞૃ ફૂલળ ઈ઼ૂ ડન્ડ, ષઙર્-૫ :
ષીુથજ્લ ુષહલરીઅ ફીદગફૂ બનષૂ (મૉજળવ કભ ગ્ર઼ર્) ઇધષી ઼રક્ષ વીલગીદ પળીષદીઅ ઽ્ષ્ જોઉસૉ.
ષલ રલીર્ની : ઇળજી ગળષીફૂ ઝૉ ૂ દીળૂઘફૂ ુ ધુદઑ ૫૭ ષહર્ધૂ ષપૃ ફઽૂ.
રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળ : ુબલી ૩૮,૨૨૨/રીથબ ્ફૂ જગી઼થૂ ઇધ મ ઋબુ ધદ ળઽૉ ષીફ્ દી. ૩૩-૪-૪૨૩૯
મબ્ળૉ ૩૫:૨૨ ગવીગૉ
઼રલ ઇફૉ દીળૂઘ

૬. ઈ઼ૂ ડન્ડ મીઉન્ણળ, ષઙર્-૫ :
પ્ળથ ૩૨ બી઼ ઼ીધૉ મૃગમીઊન્ણળ ડર્ ૉ ણરીઅ ITI બી઼ ધલી ઇઅઙૉફૃઅ રીથબ ઇધષી િણપ્વ્રી ઊફ ુ ન્ડૂઙ ડૉ ગફ્વ્જી
ઇધષી ણૂગર્ૂ ઉફ ુ ન્ડૂઙ ડૉ ગફ્વ્જી બી઼ ઼ડીર્ પળીષદી ઽ્ષી જોઉસૉ.
ષલ રલીર્ની : ઇળજી ગળષીફૂ ઝૉ ૂ દીળૂઘફૂ ુ ધુદઑ ૫૫ ષહર્ધૂ ષપૃ ફઽૂ.
રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળ : ુબલી ૩૪,૭૨૨/રીથબ ્ફૂ જગી઼થૂ ઇધ મ ઋબુ ધદ ળઽૉ ષીફ્ દી. ૩૪-૪-૪૨૩૯
઼ષીળૉ ૩૩:૨૨ ગવીગૉ
઼રલ ઇફૉ દીળૂઘ

૭. ઈ઼ૂ ડન્ડ રસૂફરૉફ, ષઙર્-૫ :

(૩) પ્ળથ ૩૨ બી઼ ઼ીધૉ કભ઼ૉડ રસૂફ રીઊન્ણળ/કભ઼ૉડ ુ ન્ડળ ડર્ૉ ણરીઅ ITI બી઼ ઼ડીર્ ઇધષી િણપ્વ્રી ઊફ
ુ ન્ડીંઙ ડૉ ગફ્વ્જી ઇધષી ણૂગર્ૂ ઉફ ુ ન્ડૂઙ ડૉ ગફ્વ્જી બી઼ ઼ડીર્ પળીષદી ઽ્ષ્ જોઉસૉ.
(૪) ુ ન્ડીંઙ ૉ઼રીઅ ઞૃ ની ઞૃ ની ગીળફી કડ્રૉિડગ કભ઼ૉડ ુ ન્ડીંઙ રસૂફ્ જવીષષીફ્ રસૂફ્ફી કઉવીંઙ ઇફૉ દૉફૂ
઼ભીઉ ગળષીફ્ કઝીરીઅ કઝ્ મૉ ષહર્ફ્ ત્લક્ષ ઇફૃયષફૃઅ રીથબ પળીષદીઅ ઽ્ષ્ જોઉસૉ
ષલ રલીર્ની : ઇળજી ગળષીફૂ ઝૉ ૂ દીળૂઘફૂ ુ ધુદઑ ૫૱ ષહર્ધૂ ષપૃ ફઽૂ.
રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળ : ુબલી ૩૪,૭૨૨/રીથબ ્ફૂ જગી઼થૂ ઇધ મ ઋબુ ધદ ળઽૉ ષીફ્ દી. ૩૫-૪-૪૨૩૯
઼ષીળૉ ૩૩:૨૨ ગવીગૉ
઼રલ ઇફૉ દીળૂઘ

૮. ગ્બૂ ઽ્ ણળ, ષઙર્-૫ :
(૩) પ્ળથ - ૩૪ બી઼ (ઇઅગર્ૉજી ુષહલ ઼ીધૉ) ઼ડીર્ પળીષદી ઽ્ષ્ જોઉસૉ (િણપ્વ્રી ઊફ ુ ન્ડૂઙ ડૉ ગફ્વ્જી/ણૂગર્ૂ ઉફ
ુ ન્ડૂઙ ડૉ ગફ્વ્જીફૃઅ ઼ડીર્ ઋચ્જ સોક્ષુથગ વીલગીદ ઙથીસૉ.)
(૪) ુ ન્ડીંઙ ૉ઼રીઅ ઇઅગર્ૉજી, ઙૃઞળીદૂ ઇફૉ િઽન્નૂરીઅ દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ ઽ દ દ્ ષીઅજષીફ્, ુષળીર ુજ ્ ઇફૉ
ૄભળૂણીંઙફ્ ઑગ ષહર્ફ્ ઇફૃયષફૃઅ રીથ બ
ષલ રલીર્ની : ઇળજી ગળષીફૂ ઝૉ ૂ દીળૂઘફૂ ુ ધુદઑ ૫૬ ષહર્ધૂ ષપૃ ફઽૂ.
રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળ : ુબલી ૩૪,૭૨૨/રીથબ ્ફૂ જગી઼થૂ ઇધ મ ઋબુ ધદ ળઽૉ ષીફ્ દી. ૩૩-૪-૪૨૩૯
મબ્ળૉ ૩૭:૨૨ ગવીગૉ
઼રલ ઇફૉ દીળૂઘ

૯. ઞૃ ફૂલળ ઼્ૉ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ, ષઙર્-૫ :
(૩) પ્ળથ - ૩૪ બી઼ (ુષ ીફ ષીઽ ઼ીધૉ) ઼ડીર્ પળીષદી ઽ્ષી જોઉઑ ઇફૉ પ્વૉડરૉગીંઙ ડર્ ૉ ણરીઅ ITI બી઼ ઼ડીર્ ઇધષી
િણપ્વ્રી ઊફ ુ ન્ડૂઙ ડૉ ગફ્વ્જી ઇધષી ણૂગર્ૂ ઉફ ુ ન્ડૂઙ ડૉ ગફ્વ્જી બી઼ ઼ડીર્ પળીષદી ઽ્ષ્ જોઉસૉ.
(૪) ુ ન્ડીંઙ ૉ઼રીઅ ઇ દફ ભ્ડ્ગર્ીભૂ ઼્ૉ઼ૂ઼ કભ઼ૉડ પ્વૉડરૉગીંઙ ઇફૉ ગર્ૉઉફૂઙ ષઙૉળૉફ્ ઑગ ષહર્ફી ઇફૃયષફૃઅ
રીથબ .
ષલ રલીર્ની : ઇળજી ગળષીફૂ ઝૉ ૂ દીળૂઘફૂ ુ ધુદઑ ૫૬ ષહર્ધૂ ષપૃ ફઽૂ.
રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળ : ુબલી ૩૪,૭૨૨/રીથબ ્ફૂ જગી઼થૂ ઇધ મ ઋબુ ધદ ળઽૉ ષીફ્ દી. ૩૩-૪-૪૨૩૯
મબ્ળૉ ળૉ ૩૪:૫૨ ગવીગૉ
઼રલ ઇફૉ દીળૂઘ

૫. ગ્મ્પ્લૃડળ ગૐસ લફૂ વીલગીદ ઇઅઙૉ ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દી.૩૫-૱-૪૨૨૱ ફી ઢળીષ કર્રીઅગ: ઼ૂઈળઈળ-૩૨-૪૨૨૯૩૪૨૫૪૨-ઙ.૭ ધૂ ુફલદ ધલૉવ વીલગીદ ઇધષી ઼ળગીળ ીળી ષઘદ્ષઘદ ફગગૂ ગળૉ વી દળફૂ ગ્મ્પ્લૃડળફી ઋબલ્ઙફૂ બીલીફૂ
જાથગીળૂ પળીષદ્ ઽ્ષ્ જોઉસૉ.
૬. ઙૃઞળીદૂ ઇધષી િઽન્નૂ ઇધષી મઅફૉફૃઅ બૃળદૃ ીફ પળીષદ્ ઽ્ષ્ જોઉસૉ.
૭. ઙૃઞળીદ રૃ ગૂ ઼ૉષીક ષઙીર્ગળથ ઇફૉ યળદૂ (઼ીરીન્લ) ુફલર્, ૩૯૮૯ ફૂ જોઙષીઉક ઇફૃ઼ીળ ઋબવૂ ષલ રલીર્નીરીઅ ઝૃડઝીડ
ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.

૮. સળદ્:૩.

૪.
૫.

ઋરૉનષીળ્ઑ (૩) ણૂડૂબૂ કબળૉ ડળ ષઙર્-૫, (૪) ઼્ૉ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ ષઙર્-૫, (૫) ઞૃ ફૂલળ ઈ઼ૂ ડન્ડ ષઙર્-૫, (૬)
ઈ઼ૂ.મીઉન્ણળ ષઙર્-૫, (૭) ઈ઼ૂ.રસૂફરૉફ ષઙર્-૫, (૮) ગ્બૂ ઽ્ ણળ ષઙર્-૫, (૯) ઞૃ ફૂલળ ઼્ૉ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ
ષઙર્-૫ ફૂ ઞગ્લીક રીડૉ ઇળજી ગળષી ઇઅઙૉ ુફલદ ફરૃફીફૃઅ ઇળજી ભ્રર્ રૉશષષી ઼ળગીળૂ રૃ થ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ
ુફલીરગફૂ ગજૉળૂફૂ ષૉમ઼ીઉડ https://dgps. gujarat.gov.in જોષીફૂ ળઽૉ સૉ. દધી દૉ રૃઞમફી ુફલદ
ગળૉ વ ફરૃફી રીથૉ ઞ ઇળજી ઞ ળૂ રીથબ ્ ઼િઽદ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ઋરૉનષીળ ગ્ઉબથ ઑગ ઞ ઞગ્લી રીડૉ ઇળજી ગળૉ દૉ ઉુચ્ઝુફલ ઝૉ .
઼ીરીુઞગ ઇફૉ સોક્ષુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙર્ફી ઋરૉનષીળ્ઑ ઋ દ ષઙર્રીઅ ઼રીષૉસ ફ ધદ્ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૃઅ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ
ઇફૉ ઇુપગીિળદી ુષયીઙફી દી.૮-૪-૩૯૯૮ ફી ઢળીષધૂ ુફલદ ધલૉવ બિળુસ -ગ/ બિળુસ -૬ (ઙૃઞળીદૂરીઅ) ફી
ફરૃફીરીઅ રીથબ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. ઈ રીથબ થ ફીઅથીગૂલ ષહર્ નળમ્લીફ રૉશષૉવ ઽ્ષૃ જોઉઑ, ઞૉરી
જાઽૉ ળીદ ુ઼ધ્પ ધલૉવ ઽ્લ દૉ ફીથીઅગૂલ ષહર્ફ્ બથ ઼રીષૉસ ધલૉવ ઽ્ષ્ જોઉઑ. ઋ દ ષઙર્રીઅ ઼રીષૉસ ફ ધદ્
ઽ્ષી ઇઅઙૉફૃઅ રીથબ રીદી-ુબદીફૂ ઈષગફી ઼અનયર્રીઅ ઈબષીરીઅ ઈષદૃ ઽ્ષીધૂ ઈ રીથબ ઇળજી ઼ીધૉ ળઞૃ
ગળદૂ ષઘદૉ ઋરૉનષીળફૂ રીદી-ુબદીફૂ ઈષગરીઅ ભૉ ળભીળ ધદ્ ઽ્લ દ્ ઋરૉનષીળૉ /ઇળઞનીળૉ ષલઅ ઈષી ષપીળીચડીણીફૂ રીુથદ જાઽૉ ળીદ રીથબ ઈબફીળ ઼ક્ષર ઇુપગીળૂ ઼રક્ષ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઈ ળૂદૉ ઼ક્ષર ઇુપગીળૂફૉ
જાથ ગલીર્ મીન, ઼ક્ષર ઇુપગીળૂઑ ઞૉ ુફથર્લ વૂપૉવ ઽ્લ દૉફૂ જાથ ઇ ૉફૂ ગજૉળૂફૉ બથ ગળષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ ઞૉ
ઋરૉનષીળૉ /ઇળઞનીળૉ ઈષૂ ષોુચ્ઝગ જાઽૉ ળીદ ફ ગળૂફૉ ઈષગરીઅ ષપીળ્ ઝૃબીષસૉ દ્ દૉફૉ રશૉવ્ વીય ળન ગળષીબી
ઢળસૉ ઇફૉ બિળથૂદ રિઽવી ઋરૉનષીળ્ઑ ઈષૃ રીથબ દૉરફી રીદી-ુબદીફૂ ઈષગફી ઼અનયર્રીઅ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સ,ૉ
જો ઈષી ઋરૉનષીળ્ઑ દૉરફી બુદફૂ ઈષગફી ઼અનયર્રીઅ ઈષૃ રીથબ ળઞૃ ગળૉ વ ઽસૉ દ્ દૉરફૂ ઇળજી ળન ગળષીરીઅ
ઈષસૉ. ઇળજી ઼ીધૉ બિળુસ -ગ ફી મનવૉ Annexure‐A (ઇઅગર્ૉજીરીઅ) ળઞૃ ગળૉ વ ઽસૉ દ્ બથ ઇળજી ળન ગળષીરીઅ
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૮.
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૱.
૯.
૩૨.

૩૩.
૩૪.
૩૫.

૩૬.
૩૭.

૩૮.
૩૯.
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ઈષસૉ. ગૉ રગૉ Annexure‐A યીળદ ઼ળગીળ ઽૉ ઢશફૂ ફ્ગળૂ રીડૉ ફૃઅ ઝૉ . જો ઋરૉનષીળૉ ઈ રીથબ (બિળુસ -૬)
ઇળજી ઼ીધૉ ળઞૃ ગળૉ વ ફઽૂ ઽ્લ દ્ દૉકફૂ ઇળજી ઇરીન્લ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ુમફ ઇફીરદ ઞગ્લી રીડૉ બથ
ુષજીળથીરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ.
ઇફીરદ ગક્ષીફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ ષદર્રીફ ુફલર્ફૃ઼ીળ ઝૃડઝીડ રશષીબી ધસૉ.
રિઽવીક રીડૉ ફૂ ઇફીરદ ઞગ્લીક રીડૉ જો રિઽવી ઋરૉનષીળ ઋબવબ્પ ફઽીં ધીલ દ્ દૉષૂ ઞગ્લી દૉ ઞ ગક્ષીફી
બૃ હ ઋરૉનષીળ રીડૉ ભીશષૂ સગીસૉ.
ઋરૉનષીળ્ઑ સોક્ષુથગ વીલગીદ દૉરઞ ડૉ ગફૂગવ વીલગીદફીઅ રીથબ ફૂ ફગવ મૂણષીફૂ ળઽૉ સૉ. રીથબ ્ફૂ ફગવ
ુમણીથ ગળૉ વ ફ ઽ્લ દૉષૂ ઇળજી ઇરીન્લ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.
ઈ જાઽૉ ળીદ ઇન્ષલૉ ગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્લીફ કર્રીઅગ: ફઅમળ ૩ ધૂ ૫ ફી ઋરૉનષીળ્ફૉ . ૩૮૨૨૨/- રૃઞમ ઇફૉ
કર્રીઅગ ૬ ધૂ ૯ ફી ઋરૉનષીળ્ફૉ . ૩૪૭૨૨/- રૃઞમ રીુ઼ગ ઋચ્જગ ળગર રશસૉ. દૉકફૂ ગળીળફૂ રૃ દ ૩૩ રી઼ફૂ
ળઽૉ સૉ.
ઋયલબક્ષૉ ઑગ રી઼ફૂ ફ્િડ઼ ઇધષી ઑગ રી઼ફી િભક઼્ ઋચ્જગ ળગર ઼ીધૉફ્ ફ્િડ઼ બઙીળ ઈબૂફૉ ગળીળફ્ ઇઅદ
વીષૂ સગીસૉ.
ુફલદ ઋચ્જગ ળગર બળ ગ્ઉબથ જાદફી યથ્ધીઅ રશષીબી ધસૉ ફઽૂ.
ગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્લીફ ઈ જાઽૉ ળીદ ઇન્ષલૉ ઋચ્જગ ળગરરીઅ ગ્ઉબથ ગીળફ્ ષપીળ્ ગૉ ઉજાભ્ રશષીબી ધસૉ
ફઽૂ. ર ચષીળૂ યથ્ધૃઅ, ષજઙીશીફૂ ળીઽદ ઇધષી બઙીળ બઅજફી મૂજા વીય્ ગૉ ઼ૉષી ુષહલગ ઇન્લ ગ્ઉ વીય્
રશષીબી ધસૉ ફઽૂ.
ગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્લીફ રૉણૂગવ ળૂઑમ્મ઼ર્રૉન્ડ રશષીબી ધસૉ ફઽૂ.
ગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્લીફ મજાષૉવ ઼ૉષી/ફ્ગળૂ બૉન્સફ, મ્ફ઼, ઑવ.ડૂ.઼ૂ. ઑન્ગૉ સરૉન્ડ કભ વૂષ, બૉસઙૂ ગૉ
દૉષી ગ્ઉ ઇન્લ ગ્ઉ ફીથીગૂલ વીય્ ઼ળગીળ ૂ બી઼ૉ રૉશષષીફૉ બી ઙથીસૉ ફઽૂ.
ગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્લીફ ૩૩ રી઼ફી ગળીળ ઽૉ ઢશફી લુક્દફૃઅ ઇષ઼ીફ ધીલ દ્ દૉરથૉ મજાષૉવૂ ભળઞફી
઼રલઙીશીફૂ ઋચ્જગ ળગરફૂ વૉથૂ ળગર ગરર્જીળૂફી ગૃ ડૃઅ મૂઞફ્ફૉ રશષીબી ધસૉ. બળઅદૃ મૂજા વીય ઑગ઼ગર્ૉ઼ૂલી
વીય ગૉ ળઽૉ રળીઽૉ ફ્ગળૂ ગૉ ઋચ્જગ ફીથીગૂલ ઼ઽીલ ઞૉષી ઈફૃહીઅુઙગ વીય રશષીબી ધસૉ ફઽૂ.
ભળઞ નળમ્લીફ ધલૉવ ઉજા/ઇગ રીદ/સીળૂિળગ ફૃગસીફ રીડૉ ગ્ઉબથ ગીળફૂ ઼ઽીલ ગૉ ષશદળ રશષીબી ધસૉ ફિઽ.
ઈ જાઽૉ ળીદ ઇન્ષલૉ ૩૩ રી઼ફી ગળીળ ઽૉ ઢશફી લુક્દફૉ ઼ળગીળૂ ગરર્જીળૂઑ ઞૉ ભળજો મજાષષીફૂ ધદૂ ઽ્લ દૉષૂ ભળજો
મજાષષીફૂ ળઽૉ સૉ દૉ રીડૉ ગજૉળૂરીઅ ભળઞ બીવફફ્ ઞૉ ઼રલ ુફલદ ગળૉ વ ઽ્લ દૉ ઼રલ રીથૉ ગજૉળૂરીઅ ઽીઞળૂ
ઈબષીફૂ ળઽૉ સૉ દૉરઞ ીઉષૉડ ૉગડૂ઼ ગૉ ઇન્લ બીડર્ ડીઉર ફ્ગળૂ ગળૂ સગીસૉ ફઽૂ. જાઽૉ ળ ળજાફી િનષ઼્ઑ બથ
઼ળગીળૂ ગીરઙૂળૂફૂ ઞ િળલીદફૉ ઇફૃવક્ષૂફૉ ભળઞ મજાષષી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ દ્ દૉ રૃઞમ ભળઞ મજાષષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ળીઞગૂલ ષૅુદરીઅ યીઙ વઊ સગીસૉ ફઽૂ.
ુફલદ ગળૉ વ ભળઞફીઅ ઼રલ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલ ભળઞ મજાષષી મનવ ગ્ઉ કષળડીઉર યથ્ધૃ ગૉ ઇન્લ ગ્ઉ ફીથીગૂલ
યથ્ધૃ રશષીબી ધસૉ ફિઽ.
ગીળઘીફી ઇુપુફલર-૩૯૬૱ ઽૉ ઢશ ગ્ઉ વીય રશષીબી ધસૉ ફિઽ.
ઈ જાઽૉ ળીદ ઇન્ષલૉ ૩૩ રી઼ફી ગળીળ ઽૉ ઢશફી લગુદફૉ ગળીળફી ઼રલ નળમ્લીફ ુદ રી઼ ઑગ બળજૄળથ ળજા રશષી
બી ધસૉ. ઇન્લ ગ્ઉ ળજા રશષીબી ધસૉ ફઽૂ. દૉ ુ઼ષીલફૂ ળજા ય્ઙષસૉ દ્ દૉ ળજાફી િનષ઼ફી બઙીળફૂ ગબીદ
ગળૂ વૉષીરીઅ ઈષસૉ.
ઈ જાઽૉ ળીદ ઇન્ષલૉ ૩૩ રી઼ફી ગળીળ ઽૉ ઢશફી લુક્દઑ દૉકફીઅ ગીલર્રધગ બળ ળઽૉ ઢીથૉ ળઽૉ ષીફૃઅ ભળજીલીદ ળઽૉ સૉ ઇફૉ
ઇુપગૅ દ ઇુપગીળૂફૂ બળષીફઙૂ ષઙળ રૃખ્લ રધગ ઝ્ણૂ સગસૉ ફઽૂ.
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ભળઞફી યીઙ બૉ રૃખ્લ રધગધૂ ૱ િગ.રૂ. મઽીળ ઞષીફૃઅ ધીલ દ્ ૮ ગવીગધૂ ષપૃ ઇફૉ ૩૪ ગવીગ ઼ૃપૂફી ળ્ગીથ રીડૉ
.૩૭/- ઇફૉ ૩૪ ગવીગધૂ ષપૃ ઼રલફી ળ્ગીથ રીડૉ .૫૨/- નોુફગ યથ્ધૃઅ રશષીબી ધસૉ દૉરઞ રૃ઼ીભળૂ યીણી બૉડૉ
ઑ઼.ડૂ. મ઼/ળૉ ષૉફૃઅ મૂજા ષઙર્ફૃઅ યીણૃ અ રશષીબી ધસૉ.
ગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્લીફફૂ ઇ઼અદ્હગીળગ ગીરઙૂળૂ ગૉ ઇુસ દ મનવ ગ્ઉબથ જાદફૂ ફ્િડ઼ ઈપ્લી ુ઼ષીલ
દીત્ગીુવગ ઇ઼ળધૂ ગ્ઉબથ ઼રલૉ ગળીળ ઼રી ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ઞૉ મીમદૉ ગ્ઉ ષશદળ જૄગષષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ.
઼ળગીળ ૂ દળભધૂ ષઽૂષડૂ િઽદરીઅ મૂજી ગ્ઉ ઞ ળૂ સળદ્ ફક્કૂ ધીલ દ્ દૉ બથ મઅપફગદીર્ ળઽૉ સૉ.
લષ઼ીલ ષૉળીફૂ ગબીદ ુફલર્ફૃ઼ીળ ઋચ્જગ ળગર રીઅધૂ ગળૂ વૉષીરીઅ ઈષસૉ.
૩૩ રી઼ફીઅ ગળીળફીઅ ઼રલ નળમ્લીફ દૉરઞ મજાષૉવ ઼ળગીળૂ ઼ૉષીફૂ મીમદ ઇઅઙૉ ગ્ઉબથ ગીળફૂ ભ્ઞનીળૂ ગૉ િનષીફૂ
ગીલર્ષીઽૂ ઼મમ ળીઞલ ઼ળગીળફૂ ગ્ઉબથ ઞષીમનીળૂ ળઽૉ સૉ ફઽૂ.
૩૩ રી઼ફી ગળીળ ઈપીિળદ ઋચ્જગ ળગરધૂ ગીર ગળફીળ લુક્દફૉ ઼ળગીળૂ રઽૉ ગર ઋબળ ઼રીુષ ધષી રીડૉ ફ્ ગ્ઉ
ઽગગ ી ધસૉ ફઽૂ.
ઋબળ્ગદ સળદ્ ૩૩ રી઼ફી ગળીળ ઽૉ ઢશફૂ લુક્દફૉ ષૂગીલર્ ઝૉ દૉ ઇઅઙૉફૃઅ ઼અરુદબ ઈબષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
૩૩ રી઼ફીઅ ગળીળધૂ ઞગ્લી યળષી ઇઅઙૉ ઞૉ–દૉ ઼અષઙર્ફી યળદૂ ુફલર્ફૃ઼ીળ લ્ગ્લ વીલગીદ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ફૂ
બ઼અનઙૂ ુફલદ ગળીલૉવૂ િકર્લીફૉ ઇફૃ઼ીળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
ઈ ગળીળ ઈપીિળદ ભળઞ ઋબળ જોણીલી મીન ુફલદ ઼રલ રલીર્નીરી સીળૂિળગ લ્ગ્લદી ઇઅઙૉફૃઅ રીથબ ળઞૃ ગળષીફૃઅ
ળઽૉ સ.ૉ
૩૩ રી઼ફીઅ ગળીળફૂ રૃનદ બૄથર્ ધલૉધૂ ગળીળ ઽૉ ઢશફૂ લુક્દફ્ ૩૩ રી઼ફ્ ગળીળફ્ ઈબ્ઈબ ઇઅદ ઈષૉવ્ ઙથીસૉ.
૩૩ રી઼ફી ગળીળફી પ્ળથૉ યળષીબી ઞગ્લી રીડૉ રૉળૂડફીઅ પ્ળથૉ બ઼અનઙૂલીનૂ દોલીળ ગળૂ રૉળૂડફીઅ પ્ળથૉ ૩૩ રી઼ફ્
ગળીળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
૩૩ રી઼ફી ગળીળ નળમ્લીફ ગળીળ ઽૉ ઢશફી ઼ળગીળૂ ૉ઼રીઅધૂ ઇન્લ ૉ઼રીઅ ષ. ુષફઅદૂધૂ મનવૂ ઇઅઙૉફૂ ઇળજી ગર્ી
ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ.
ઋબળ્ક્દ ઞગ્લીક રીડૉ ઇળઞનીળૉ ઇળજી ઼ીધૉ વીઙૃ બણદી દરીર ઇ઼વ રીથબ ્/઼ડીર્ દૉરઞ દૉફૂ ષ રીુથદ
ગળૉ વ રીથબ ફી મૉ ઼ૉડ દૉરઞ દીઞૉદળફી મૉ ભ્ડી ઼ીધૉ ુફલદ ગળૉ વ દીળૂઘ ઇફૉ ઼રલૉ ફૂજૉ નસીર્ષૉવ ઼ળફીરી ફી
ધશૉ ષઘજ ઋબુ ધદ ધષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.

ુફલીરગ, ઼ળગીળૂ રૃ થ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂફૂ ગજૉળૂ,
઼ૉગડળ-૩૩,બ્વ્ગ:૱,જ્ધ્ રીશ,ઋ ્ઙયષફ,
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