઼અલૃક્દ બ઼અનઙૂ ઼ુરુદ ફીથી ુષયીઙફૂ ષઙર્-૫ ફૂ ુષુષપ ઼અષઙર્ફૂ િઽ઼ીમફૂસ,
ફીલમ િઽ઼ીમફૂસ, ઼ૂફૂલળ ડૉ ગફૂગવ ઈ઼ૂ ડન્ડ, ઞૃ ફૂલળ ડૉ ગફૂગવ
ઈ઼ૂ ડન્ડફૂ ઞગ્લી રીડૉ રીથબ ્ફૂ જગી઼થૂફ્ ગીલર્કર્ર, ઼ીધૉ વીષષીફી
રીથબ ્ દૉરઞ ળઞૄ ગળષીફૂ ુષઙદ્ફૂ લીનૂ
઼અલૃક્દ બ઼અનઙૂ ઼ુરુદ ફીથી ુષયીઙફૂ ષઙર્-૫ ફૂ ુષુષપ ઼અષઙર્ફૂ િઽ઼ીમફૂસ, બૉડી
િઽ઼ીમફૂસ, ઼ૂફૂલળ ડૉ ગફૂગવ ઈ઼ૂ ડન્ડ, ઞૃ ફૂલળ ડૉ ગફૂગવ ઈ઼ૂ ડન્ડફૂ ઞગ્લી દી.૱રૂ ઇફૉ
૯રૂ ઼પ્ડૉ મ્મળ, ૪૨૩૪ ફી ળ્ઞ ક.ઑર.ઈળ બ ુદ ીળી બળૂક્ષી વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૂ. ઈ બળૂક્ષીફી
ઈપીળૉ રીથબ ્ જગી઼થૂ રીડૉ વીલગ ઢળૉ વ મૂફ ઇફીરદ દૉરઞ ઇફીરદ ષઙ ફૂ દોલીળ ગળષીરીઅ
ઈષૉવ ઋરૉનષીળ્ફૂ ધર લીનૂ ઈ ઼ીધૉ રૄગષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ લીનૂ બળફી દરીર ઋરૉનષીળ્ફૉ
દી.૪૩-૨૯-૪૨૩૪ ફી ળ્ઞ ૩૩.૨૨ ગવીગધૂ ઼ીઅઞફી ૩૯.૨૨ ગવીગ નળમ્લીફ ઼ળગીળૂ ષીુથજ્લ
ગ્વૉઞ, ઼ૉક્ડળ-૩૭, ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ફૂજૉ રૃઞમફી રીથબ ્ બોગૂ વીઙૃ બણદી ઞ ળૂ
રીથબ ્ફી ષૉળૂભૂગૉ સફ રીડૉ ફૂજૉ રૃઞમફી ગીલર્કર્ર રૃઞમ ઇજૄગ ઽીઞળ ળઽૉ ષી ઈધૂ ઞથીષષીરીઅ
ઈષૉ ઝૉ .

રીથબ ્ જગી઼થૂ ગીલર્કર્ર
કર્ર
૩
૪
૫
૬

઼અષઙર્
િઽ઼ીમફૂસ
઼ૂફૂલળ ડૉ ગફૂગવ ઈ઼ૂ ડન્ડ
ફીલમ િઽ઼ીમફૂસ
ઞૃ ફૂલળ ડૉ ગફૂગવ ઈ઼ૂ ડન્ડ

દીળૂઘ
઼રલ
૪૩-૨૯-૪૨૩૪
૩૩.૨૨ ધૂ ૩૪.૫૨ ગવીગ
૪૩-૨૯-૪૨૩૪
૩૬.૨૨ ધૂ ૩૮.૨૨ ગવીગ

ઋરૉનષીળૉ વીષષીફી રીથબ ્ દૉરઞ ળઞૄ ગળષીફૂ ુષઙદ્ફૂ લીનૂ
૩) કઞ઼ રીળભદૉ કફવીઊફ ઇળજી ગલીર્ ઇઅઙૉફૃઅ ુ ન્ડ ઈઋડ
૪) ઞન્ર દીળૂઘફ્ બૃળીષ્ (સીશી ઝ્ ીફૃઅ રીથબ ઇધષી ઞન્ર ફ પથૂ રીથબ )
૫) ઞૉ દૉ ઼અષઙર્રીઅ ુફલદ ગળૉ વ સોક્ષુથગ વીલગીદફી રીથબ ્
૬) જાુદ ઇઅઙૉફૃઅ રીથબ
૭) ઼ીરીજીગ સોક્ષુથગ બઝીદ ષઙર્ફી ઋરૉનષીળ્ઑ ઋ દ ષઙર્રીઅ ઼રીષૉસ ફ ધદ્ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૃઅ
઼ીરીજીગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી દી.૮-૪-૩૯૯૮ ફી ઢળીષધૂ ુફલદ ધલૉવ
બિળુસ (ગ) દી.૫૩-૫-૪૨૩૩ ફી ળ્ઞ બૃળી ધલૉવ ઼ફૉ ૪૨૩૨-૩૩ ફી ફીથીગૂલ ષહર્ફૂ
ઈષગફૉ ધ્લીફૉ વઊફૉ દી.૨૩-૨૬-૪૨૩૩ ધૂ દી.૨૭-૩૪-૪૨૩૩ ઼ૃપૂ લ્ગ્લ
઼ ીુપગીળૂઑ ઈબૉવ રીથબ .
૮) ુષગવીઅઙ ઋરૉનષીળ્ઑ ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દી.૩-૩૪-૪૨૨૱ફી બિળબ કર્રીઅગઆબળજ૩૨૪૨૨૱-૬૮૯૭૬૨-ઙ.ળ ધૂ ુફલદ ધલૉવ ઼ૃુ ન્ડૉ ન્ણૉ ન્ડ /઼ૂષૂવ ઼ઞર્ફફૃઅ દમૂમૂ
રીથબ .
૯) રીજી ઼ોુફગ્ દધી ઊ.઼ૂ.ક / ઑ઼.ઑ઼.઼ૂ.ક. ઼િઽદ ઞૉરથૉ વ ગળૂ ઼ૉષીક કઝીરીઅ કઝૂ
બીઅજ ષહર્ફૂ ભળજો મજાષૉવ ઽ્લ ઇફૉ વ ગળૂ ઼ૉષી રીડૉ સીિળળૂગ ઇસક્દદીફી ગીળથૉ મળદળભ
ગૉ ઝૄડી ગળષીફી ગીળથ઼્ળ રૃનદ બૃળૂ ધલૉધૂ (ઞૉરફૂ રૃનદ ઝ રી઼રીઅ બૄથર્ ધફીળ ઽ્લ દૉક
઼િઽદ) ઝૄડી ધલૉવ ઽ્લ દ્ દૉ ઇઅઙૉફૃઅ રીથબ .

૱) ુષપષી ઋરૉનષીળૉ બુદફી ઇષ઼ીફ ઇઅઙૉફૃઅ રીથબ , ુષપષી ઽ્ષી મીમદફૃઅ દૉરઞ બૃફઆવ ફઽીં
ગલીર્ ઇઅઙૉફૃઅ ુદ ૂદ લુક્દફૃઅ રીથબ દધી .૪૨ ફી ડૉ મ્બ બળ ગળૉ વ ઼્ઙઅનફીરીફૂ
ઇ઼વ ફગવ. (઼ીરૉવ ફરૄફી રૃઞમ)
૯) ગ્મ્પ્લૃડળ ગૐસ લ ઇઅઙૉફૂ ઼ૂ.઼ૂ.઼ૂ. બળૂક્ષી ઇધષી ઇન્લ બળૂક્ષી બી઼ ગલીર્ફૃઅ રીથબ .
૩૨) ળરદઙરદ બપીર્રીઅ યીઙ વૂપૉવ ઽ્લ દ્ દૉ ઇઅઙૉફૃઅ ઼ળગીળ ૂ ીળી ુફલદ ગળૉ વ રીથબ .
૩૩) ઼ૂફૂલળ ડૉ ગફૂગવ ઈ઼ૂ ડન્ડ, ઞૃ ફૂલળ ડૉ ગફૂગવ ઈ઼ૂ ડન્ડફૂ ઞગ્લી રીડૉ ઋરૉનષીળ્ઑ
ઇફૃયષફૃઅ રીથબ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
૩૪) કશઘ, ઼ીળૂ જીવજવઙદ ઇઅઙૉફૃઅ ભ્ડીષીશૃઅ મૉ ુદ ૂદ લુક્દકફી રીથબ .
૩૫) જો ઈ ઇળજી ગલીર્ ઼રલૉ ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફી ગરર્જીળૂ ઽ્ષ ઇફૉ ઈ જાઽૉ ળીદ ઼અનયર્રીઅ મીળ્મીળ
ઇળજી ગળૉ વ ઽ્લ દ્ દૉફૂ જાથ ઋરૉનષીળૉ બ્દીફી ુષયીઙ /ઘીદી /ગજૉળૂફૉ નૂફ – ૯રીઅ જાથ
ગલીર્ફૂ ફગવ દધી ુષયીઙ /ઘીદી /ગજૉળૂ દળભધૂ ફી ષીઅપી રીથબ ઈબૉવ ઽ્લ દ્ દૉફૂ
ફગવ.
ઋરૉનષીળ્ઑ ઋબળ્ક્દ નસીર્ષૉવ બોગૂ દૉકફૉ વીઙૃ બણદી ઇ઼વ રીથબ ્ દૉરઞ નળૉ ગ
રીથબ ફૂ ષ- રીુથદ ગળૉ વ મૉ ફગવ, દીઞૉદળરીઅ બણીષૉવ મૉ બી઼બ્ડર્ ઼ીઊટફી ભ્ડ્ગર્ીભ દધી
ઋરૉનષીળફૃઅ ભ્ડ્ ઼ીધૉફઅૃ ઈઊણૉ ન્ડૂડૂ ગીણર્ (ઞૉષી ગૉ ઈપીળ ગીણર્ , જૄઅડથૂ ગીણર્ , બી઼બ્ડર્ , ણર્ ીઊષીંઙ
વીઊ઼ન઼્) દધી દૉફૂ ફગવ઼ીધૉ ઋબળ ઞથી લી રૃઞમફૂ દીળૂઘ, ધશ દધી ઼રલૉ ઇજૄગ ઽીઞળ
ળઽૉ ષી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઞૉ ગ્ઊ ઋરૉનષીળ ઋબળ્ક્દ ઞથી લી ઼રલૉ રીથબ ્ફૂ જગી઼થૂ રીડૉ
ઋબુ ધદ ળઽૉ સૉ ફઽૂ દ્ દૉક ઈ ઞગ્લી બળ ુફરથૄઅગ રૉશષષી ઊચ્ઝદી ફધૂ દૉર રીફૂ ઈઙશફી
કર્રીઅગફી ઋરૉનષીળ્ફૉ દગ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ત્લીળમીન દૉકફ્ ઈ ઞગ્લી રીડૉ ગ્ઊ ઽક્કનીષ્
ળઽૉ સૉ ફઽીં.
ઘી઼ ફ પઆરીથબ ્ જગી઼થૂફી ઈ ગીલર્કર્રફ્ ઽૉ દૃ ઋરૉનષીળ્ ીળી કફવીઊફ ઇળજી ગળદૂ ષઘદૉ
ઞ ૉ રીિઽદૂ નસીર્ષૉવ ઝૉ દૉ દધી ઞ ળૂ રીથબ ્ફૂ જગી઼થૂ / ઘળીઊ ગળષીફ્ ઽ્ષીધૂ ઈ
ગીલર્કર્રરીઅ ઽીઞળ ળઽૉ ષીધૂ ઈબ ુફરથૄઅગફૉ ઽક્કનીળ મફદી ફધૂ ઞફ
ૉ ૂ ઘી઼ ફ પ વૉષૂ.

઼અલૃક્દ બ઼અનઙૂ ઼ુરુદ, ફીથી ુષયીઙ, ઙીઅપૂફઙળફૂ જાઽૉ ળીદ કર્રીઅગઆ ......../૪૨૩૩૩૪ ઇન્ષલૉ
............................ફી ઼અષઙર્ રીડૉ ુષપષી ઋરૉનષીળૉ ગળષીફૃઅ ઼્ઙઅનફીરૃઅ
( . ૪૨/- ગૉ દૉધૂ ષપૃ ળગરફી ડૉ મ્બ બૉબળ ઋબળ ઇધષી દ્ ઇપૉ઼ૂષ ડૉ મ્બ વઙીણૂફૉ )

- ઼્ ઙઅ ન ફી રૃઅ ઈધૂ ઇર્ .........................................................................દૉ
ૂ........................................................................................ફી બૃ ૂ
ળઽૉ ષી઼ૂ..........................................................઼્ઙઅનબૄષર્ગ જાઽૉ ળ ગળૂઑ ઝૂઑ
ગૉ ,
ઇરીળી
વગ્ફ
દી............................................ફી
ળ્ઞ......................................઼ીધૉ
ધલી
ઽદી.
ઇરીળી
બુદફૃઅ
દી...................ફી ળ્ઞ ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઝૉ . ( રળથફ્ નીઘવ્ ઼ીરૉવ ઝૉ . )
઼અલૃક્દ બ઼અનઙૂ ઼ુરુદ, ફીથી ુષયીઙ, ઙીઅપૂફઙળફૂ ઋગદ જાઽૉ ળીદ ઇન્ષલૉ
ઇર્ઑ.............................................ફૂ ઞગ્લી રીડૉ ઇળજી ગળૉ વ ઝૉ . ઞૉ ઇન્ષલૉ
ઇર્ ઇળજીફૂ દીળૂઘૉ દૉરઞ ઈઞફૂ દીળૂઘૉ ુષપષી ઝૂઑ ઇફૉ ઇર્ઑ બૃફઆવગ્ફ ગળૉ વ ફધૂ.
ઘ્ડૃઅ ઼્ઙઅનફીરૃઅ ગળષૃઅ ઑ ઙૃફ્ મફૉ ઝૉ દૉ મીમદફૂ ઇર્ફૉ જાથ ઝૉ . ઇફૉ જો ઈ
઼્ઙઅનફીરૃઅ ગ્ઉબથ દમગગૉ ઘ્ડૃઅ ઼ીુમદ ધસૉ દ્ ઇરીળ્ ુફરથૄઅગ રીડૉ ગ્ઉ ઽગગ ળઽૉ દ્ ફધૂ.
ઇરીળૂ ુષ ધ્પ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઉ સગસૉ.

઼ઽૂ...................................
઼ીક્ષૂ.................................
( મ ફ્ડળૂ/ ઑગટૂગલૃડૂષ રૉજી ડર્ૉ ડ)

