઼અલૃ દ બ઼અનઙૂ ઼ુરુદ ફીથી ુષયીઙફૂ ષઙ-૫ ફૂ ુષુષપ ઼અષઙફૂ બૉડી
&ઽ઼ીમફૂસ ઇફૉ ઼ૂફૂલળ ગીળગૃ ફફૂ ઞ*લી રીડૉ રીથબ્ફૂ જગી઼થૂફ્ ગીલર,
઼ીધૉ વીષષીફી રીથબ્ દૉરઞ ળઞૄ ગળષીફૂ ુષઙદ્ફૂ લીનૂ
઼અલૃદ બ઼અનઙૂ ઼ુરુદ ફીથી ુષયીઙફૂ ષઙ-૫ ફૂ ુષુષપ ઼અષઙફૂ બૉડી ઽ઼ીમફૂસ, ઼ૂફૂલળ
ગીળગૃ ફફૂ ઞ!લી રીડૉ દી.૩૮રૂ ઼%ડૉ &મળ, ૪૨૩૪ ફી ળ્ઞ ક.ઑર.ઈળ બ-ુદ .ીળી બળૂ/ી વૉષીરીઅ
ઈષૉવ ઽદૂ. ઈ બળૂ/ી ઇ2ષલૉ 3રીથબ4્ફૂ જગી઼થૂ રીડૉ ઇફીરદ દૉરઞ મૂફ ઇફીરદ ષઙ6ફી
ઋરૉનષીળ્ફી ફીર્ફૂ 3ધર લીનૂ ઈ ઼ીધૉ રૄગષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . દૉ લીનૂ બળફી દરીર ઋરૉનષીળ્ફૉ
દી.૪૭-૨૯-૪૨૩૪ ફી ળ્ઞ ૩૩.૨૨ ગવીગધૂ ઼ીઅઞફી ૩૯.૨૨ ગવીગ નળ&લીફ ઼ળગીળૂ ષીુથ=લ
ગ્વૉઞ, ઼ૉડળ-૩૭, ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ફૂજૉ રૃઞમફી 3રીથબ4્ બોગૂ વીઙૃ બણદી ઞAળૂ
3રીથબ4્ફી ષૉળૂભૂગૉ સફ રીડૉ ફૂજૉ રૃઞમફી ગીલCર રૃઞમ ઇજૄગ ઽીઞળ ળઽૉ ષી ઈધૂ ઞથીષષીરીઅ
ઈષૉ ઝૉ .
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ઋરૉનષીળૉ વીષષીફી રીથબ્ દૉરઞ ળઞૄ ગળષીફૂ ુષઙદ્ફૂ લીનૂ
૩) કઞ઼ રીળભદૉ કફવીઊફ ઇળF ગલી ઇઅઙૉફૃઅ ુ32ડ ઈઋડ
૪) ઞ2ર દીળૂઘફ્ બૃળીષ્ (સીશી ઝ્Iીફૃઅ 3રીથબ4 ઇધષી ઞ2ર ફJપથૂ 3રીથબ4)
૫) ઞૉ દૉ ઼અષઙરીઅ ુફલદ ગળૉ વ સો/ુથગ વીલગીદફી 3રીથબ4્
૬) Lુદ ઇઅઙૉફૃઅ 3રીથબ4
૭) ઼ીરીFગ સો/ુથગ બઝીદ ષઙફી ઋરૉનષીળ્ઑ ઋMદ ષઙરીઅ ઼રીષૉસ ફ ધદ્ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૃઅ
઼ીરીFગ 2લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી દી.૮-૪-૩૯૯૮ ફી ઢળીષધૂ ુફલદ ધલૉવ
બળુસO (ગ) દી.૫૩-૫-૪૨૩૩ ફી ળ્ઞ બૃળી ધલૉવ ઼ફૉ ૪૨૩૨-૩૩ ફી ફીથીગૂલ ષહફૂ
ઈષગફૉ Qલીફૉ વઊફૉ દી.૨૩-૨૬-૪૨૩૩ ધૂ દી.૨૭-૩૪-૪૨૩૩ ઼ૃપૂ લ્!લ ઼Rીુપગીળૂઑ
ઈબૉવ 3રીથબ4.
૮) ુષગવીઅઙ ઋરૉનષીળ્ઑ ઼ીરી2લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દી.૩-૩૪-૪૨૨૱ફી બળબ4 Cરીઅગઆબળજ૩૨૪૨૨૱-૬૮૯૭૬૨-ઙ.ળ ધૂ ુફલદ ધલૉવ ઼ૃુ32ડૉ 2ણૉ 2ડ /઼ૂષૂવ ઼ઞફફૃઅ દમૂમૂ
3રીથબ4.
૯) રીF ઼ોુફગ્ દધી ઊ.઼ૂ.ક / ઑ઼.ઑ઼.઼ૂ.ક. ઼ઽદ ઞૉરથૉ વVગળૂ ઼ૉષીક કઝીરીઅ કઝૂ
બીઅજ ષહફૂ ભળW મLષૉવ ઽ્લ ઇફૉ વVગળૂ ઼ૉષી રીડૉ સીળળૂગ ઇસદદીફી ગીળથૉ મળદળભ ગૉ
ઝૄડી ગળષીફી ગીળથ઼્ળ રૃનદ બૃળૂ ધલૉધૂ (ઞૉરફૂ રૃનદ ઝ રી઼રીઅ બૄથ ધફીળ ઽ્લ દૉક ઼ઽદ)
ઝૄડી ધલૉવ ઽ્લ દ્ દૉ ઇઅઙૉફૃઅ 3રીથબ4.
૱) ુષપષી ઋરૉનષીળૉ બુદફી ઇષ઼ીફ ઇઅઙૉફૃઅ 3રીથબ4, ુષપષી ઽ્ષી મીમદફૃઅ દૉરઞ બૃફઆવX ફઽY
ગલી ઇઅઙૉફૃઅ 3ુદZૂદ [લુદફૃઅ 3રીથબ4 દધી A.૪૨ ફી \ડૉ &બ બળ ગળૉ વ ઼્ઙઅનફીરીફૂ
ઇ઼વ ફગવ. (઼ીરૉવ ફરૄફી રૃઞમ)

૯) ગ્&%લૃડળ ગૐસ^લ ઇઅઙફ
ૉ ૂ ઼ૂ.઼ૂ.઼ૂ. બળૂ/ી ઇધષી ઇ2લ બળૂ/ી બી઼ ગલીફૃઅ 3રીથબ4.
૩૨) ળરદઙરદ \બપીરીઅ યીઙ વૂપૉવ ઽ્લ દ્ દૉ ઇઅઙૉફૃઅ ઼ળગીળ_ૂ .ીળી ુફલદ ગળૉ વ 3રીથબ4.
૩૩) કશઘ, ઼ીળૂ જીવજવઙદ ઇઅઙૉફૃઅ ભ્ડીષીશી મૉ 3ુદZૂદ [લુદકફી 3રીથબ4.
૩૪) W ઈ ઇળF ગલી ઼રલૉ ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફી ગરજીળૂ ઽ્લ ઇફૉ ઈ Lઽૉ ળીદ ઼અનયરીઅ મીળ્મીળ
ઇળF ગળૉ વ ઽ્લ દ્ દૉફૂ Lથ ઋરૉનષીળૉ બ્દીફી ુષયીઙ /ઘીદી /ગજૉળૂફૉ નૂફ – ૯રીઅ Lથ
ગલીફૂ ફગવ દધી ુષયીઙ /ઘીદી /ગજૉળૂ દળભધૂ ફી ષીઅપી 3રીથબ4 ઈબૉવ ઽ્લ દ્ દૉફૂ
ફગવ.
ઋરૉનષીળ્ઑ ઋબળ્દ નસીષૉવ બોગૂ દૉકફૉ વીઙૃ બણદી ઇ઼વ 3રીથબ4્ દૉરઞ નળૉ ગ
3રીથબ4ફૂ \ષ-3રીુથદ ગળૉ વ મૉ ફગવ, દીઞૉદળરીઅ બણીષૉવ મૉ બી઼બ્ડ ઼ીઊટફી ભ્ડ્aીભ દધી
ઋરૉનષીળફૃઅ ભ્ડ્ ઼ીધૉફૃઅ ઈઊણૉ 2ડૂડૂ ગીણ (ઞૉષી ગૉ ઈપીળ ગીણ , જૄઅડથૂ ગીણ , બી઼બ્ડ , ણb ીઊષYઙ
વીઊ઼2઼) દધી દૉફૂ ફગવ ઼ીધૉ ઋબળ ઞથી[લી રૃઞમફૂ દીળૂઘ, \ધશ દધી ઼રલૉ ઇજૄગ ઽીઞળ
ળઽૉ ષી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઞૉ ગ્ઊ ઋરૉનષીળ ઋબળ્દ ઞથી[લી ઼રલૉ 3રીથબ4્ફૂ જગી઼થૂ રીડૉ
ઋબુ\ધદ ળઽૉ સૉ ફઽૂ દ્ દૉક ઈ ઞ!લી બળ ુફરથૄઅગ રૉશષષી ઊcઝદી ફધૂ દૉર રીફૂ ઈઙશફી
Cરીઅગફી ઋરૉનષીળ્ફૉ દગ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ dલીળમીન દૉકફ્ ઈ ઞ!લી રીડૉ ગ્ઊ ઽeનીષ્
ળઽૉ સૉ ફઽY.
ઘી઼ ફ-પઆરીથબ્ જગી઼થૂફી ઈ ગીલરફ્ ઽૉ દૃ ઋરૉનષીળ્ 0ીળી કફવીઊફ ઇળ3 ગળદૂ ષઘદૉ
ઞૉ રી&ઽદૂ નસીષૉવ ઝૉ દૉ દધી ઞ5ળૂ રીથબ્ફૂ જગી઼થૂ / ઘળીઊ ગળષીફ્ ઽ્ષીધૂ ઈ
ગીલરરીઅ ઽીઞળ ળઽૉ ષીધૂ ઈબ ુફરથૄઅગફૉ ઽ6નીળ મફદી ફધૂ ઞફ
ૉ ૂ ઘી઼ ફ-પ વૉષૂ.

઼અલૃ દ બ઼અનઙૂ ઼ુરુદ, ફીથી ુષયીઙ, ઙીઅપૂફઙળફૂ 8ઽૉ ળીદ રીઅગઆ ......../૪૨૩૩૩૪ ઇ=ષલૉ
............................ફી ઼અષઙ રીડૉ ુષપષી ઋરૉનષીળૉ ગળષીફૃઅ ઼્ઙઅનફીરૃઅ
( 5. ૪૨/- ગૉ દૉધૂ ષપૃ ળગરફી ?ડૉ @બ બૉબળ ઋબળ ઇધષી દ્ ઇપૉ઼ૂષ ?ડૉ @બ વઙીણૂફૉ )

- ઼્ ઙઅ ન ફી રૃઅ ઈધૂ ઇર્ .........................................................................દૉ
_ૂ........................................................................................ફી બૃ4ૂ
ળઽૉ ષી઼ૂ..........................................................઼્ઙઅનબૄષગ Lઽૉ ળ ગળૂઑ ઝૂઑ
ગૉ ,
ઇરીળી
વ!ફ
દી............................................ફી
ળ્ઞ......................................઼ીધૉ
ધલી
ઽદી.
ઇરીળી
બુદફૃઅ
દી...................ફી ળ્ઞ ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઝૉ . ( રળથફ્ નીઘવ્ ઼ીરૉવ ઝૉ . )
઼અલૃદ બ઼અનઙૂ ઼ુરુદ, ફીથી ુષયીઙ, ઙીઅપૂફઙળફૂ ઋગદ Lઽૉ ળીદ ઇ2ષલૉ
ઇર્ઑ.............................................ફૂ ઞ!લી રીડૉ ઇળF ગળૉ વ ઝૉ . ઞૉ ઇ2ષલૉ
ઇર્ ઇળFફૂ દીળૂઘૉ દૉરઞ ઈઞફૂ દીળૂઘૉ ુષપષી ઝૂઑ ઇફૉ ઇર્ઑ બૃફઆવ!ફ ગળૉ વ ફધૂ.
ઘ્ડૃઅ ઼્ઙઅનફીરૃઅ ગળષૃઅ ઑ ઙૃફ્ મફૉ ઝૉ દૉ મીમદફૂ ઇર્ફૉ Lથ ઝૉ . ઇફૉ W ઈ
઼્ઙઅનફીરૃઅ ગ્ઉબથ દમગગૉ ઘ્ડૃઅ ઼ીુમદ ધસૉ દ્ ઇરીળ્ ુફરથૄઅગ રીડૉ ગ્ઉ ઽગગ ળઽૉ દ્ ફધૂ.
ઇરીળૂ ુષAQપ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલષીઽૂ ધઉ સગસૉ.

઼ઽૂ...................................
઼ી/ૂ.................................

(AમA ફ્ડળૂ/ ઑગટૂગલૃડૂષ રૉF\ડbૉ ડ)

