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ઇદફ ટૉળ્ રસૂફ યીણૉ ધૂ દૉરઞ ડૉ ગુફસૂલફ ગર ટૉળ્ કબળૉ ડળફૂ ઼ૉષીક રૃગષી
રીડૉ ફૃઅ યીષ બ&ગ
ઑઞ઼ૂફૃઅ ફીર :
ઑઞ઼ૂફી ઇુપગૅ દ લુદફૃઅ ફીર:
઼ળફીરૃઅ :

ભ્ફ/ર્મીઉવ ફઅ:
૩. ઞૉ ટૉળ્! રસૂફ રૃગષીફી ઽ્લ દૉફૂ ુષઙદ (ગઅબફૂ
/ ર્ણવ ફઅ )
૪. રસૂફ ઘળૂનૂફૂ દીળૂઘ
(ુમવફૂ ફગવ ઼ીધૉ) (.લૃઈળૂ-૪૨ ગૉ
દૉફીધૂ ઋ3જ ર્ણવ ઽ્ષૃઅ ભળ5લીદ)
૫. ફગવ ગીતષીફૂ !રદી 8ુદ ુરુફડ
૬. ટૉળ્! ગીરઙૂળૂફ્ ઇફૃયષ (઼અ<ધીફૂ ફ=પથૂફ્
8રીુથદ બૃળીષ્ ઇધષી ઝૉ @ી મૉ ષહBફી ઉગરડૉ !
ળૂડફBફૂ ફગવ)
૭. ગીરઙૂળૂફી નળ 8ુદ ફગવ

:
:
: ........... ગ્બૂ ટણબ
:
: ટૉળ્!/ુ8ડDઙ................ (Eી./બો઼ી)
(ઋદ યીષ્ દરીર ગળષૉળી/જીુઞB઼ ઼ઽૂદફી ળઽૉ સૉ.)
(ઑ-૬, વૂઙવ દધી ઑ-૫ ઼ીઉટફૂ ઋદ મHૉ ગીરઙૂળૂ
(ટૉળ્! ઇફૉ ુ8ડDઙ) રીડૉ રસૂફરીઅ ઼ઙષણ ઋબવIપ
ઽ્ષૂ ભળ5લીદ ઝૉ .)
(ઑઞ઼ૂ (ીળી )ર ફઅ. ૭-ટૉળ્/ુ-ડ.ઙફી યળૉ વ
યીષ્ દધી )ર ફઅ. ૮ રીડૉ યળૉ વ યીષ્ રીડૉ ફૃઅ ઼અલૃદ
દૃવફી2રગ બ&ગ મફીષદૂ ષઘદૉ ઑઞ઼ૂ (ીળી )ર ફઅ.૭
ટૉળ્/ુ-ડ.ઙફી યળૉ વ યીષ્ફૉ ઇઅની6દ ૯૨૨૨
રીુ઼ગ ગ્બૂ ઼ીધૉ ઙૃથીઅગ ગળૂ, ઞ ૉ ળગર ઈષસૉ દૉ ળગર
ઇફૉ )ર ફઅ. ૮ રીડૉ યળૉ વ યીષ્ફ્ ઼ળષીશ્ ગળૂ, ઞ ૉ
રીુ઼ગ ળગર (યીષ)ફૃઅ ડ્ડવ ઈષસૉ દૉ ડ્ડવ ળગરફૉ ઞ
દૃવફી2રગ બ&ગ મફીષદૂ ષઘદૉ >લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ.)

૮. ઑગ ડૉ ગુફસૂલફ ગર ટૉળ્! કબળૉ ડળફૂ બૄથB
઼રલ રીડૉ ફૂ ઼ૉષીક બૃળૂ બીણષી રીડૉ .
: રીુ઼ગ રઽૉ ફદીNઅ/ષૉદફ Eી. ................... (દરીર
ગળષૉળી દધી જીુઞB઼ ઼ઽૂદ)

(૩૱ (ઇતીળ) ષહB ઇફૉ દૉધૂ ઋબળફૂ ષલરલીBની
પળીષદૂ લુદ ઽ્ષૂ ભળ5લીદ ઝૉ .)
ફ?પ : (૩)
યીષ્ ટૉળ્! બૉબળ ુ઼ષીલફી યળષીફી ળઽૉ સૉ.
(૪)
ઋબળ્દ યળૉ વ ટૉળ્! દધી ુ8ડDઙફી યીષ્ દરીર ગળષૉળી દધી જીુઞB઼ ઼ઽૂદફી ળઽૉ સૉ.
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ગષળ ઋબળ “ઇPદફ ટૉળ્! રસૂફ યીણૉ ધૂ દૉરઞ ડૉ ગુફસૂલફ ગર ટૉળ્! કબળૉ ડળફૂ ઼ૉષીક રૃગષી
રીડૉ ફૃઅ યીષ બQગ “ દૉષૃઅ નસીBષૂ, ઋબળ્દ યીષ્ 5લૃણૂ઼ૂ ગજૉળૂફૉ ઼ૂવ મઅપ ગળષીરીઅ
દી.૩૱/૨૭/૪૨૪૩ ફી ળ્ઞ ગજૉળૂ ઼રલરીઅ રશૂ ળઽૉ , દૉ ળૂદૉ બ્<ડવ ળ5. ઑ.ણૂ./<બૂણબ્<ડ
રીળભદૉ ઞ ર્ગવૂ ઈબષીફી ળઽૉ સૉ. Sલીળમીન, રશૉવ યીષબQગ Tલીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽD. ઇલ
રીTલરધૂ ર્ગવૉવ યીષબQગ બથ Tલીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽD.
ઈ યીષબQગ ઼ીધૉ Eી.૭૨૨/-ફૂ ળગરફ્ મUગ઼B જૉગ/ણૂરીણ ણV ીWડ ઙૃઞળીદૂરીઅ ‘‘ઙૃઞળીદ સઽૉ ળૂ
ુષગી઼ ગઅબફૂ ુવુરડૉ ણ’’ ઇધષી ઇઅXૉ5રીઅ ‘‘Gujarat Urban Development Company Ltd.’’ફી
ફીરૉ ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ જૄગષષીબીQ ઈ બQગ ઼ીધૉ ુમણીથ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ ઇફૉ ઞૉ ળગર ફ્ફળૂભણૉ મવ ળઽૉ સૉ. ઼નળ ળગરફી મUગ઼B જૉગ/ણૂરીણ ણV ીWડ ષઙળફૃઅ યીષબQગ Tલીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ
ફઽD.
યીષ યળફીળ ઑઞ઼ૂઑ યીષબQગ ઼ીધૉ Eી.૪૨,૨૨૨/- ફૂ ઊ.ઑર.ણૂ. (મીફીફૂ ળગર) ફૂ ળગરફ્
ગ્ઊબથ ળીZV ૂલગૅ દ મUગફ્ ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ જૄગષષીબીQ મUગ઼B જૉગ/ણૂરીણ ણV ીWડ “ઙૃઞળીદ સઽૉ ળૂ
ુષગી઼ ગઅબફૂ ુવ.” ફી ફીરફ્ ુમણીથ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ. ઊ.ઑર.ણૂ. (મીફીફૂ ળગર) ષઙળફી યીષબQગ
Tલીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. 5લૃણૂ઼ૂફી ઼!ર ઇુપગીળૂ\ૂ ]ીળી યીષબQગફી ઼ૐધૂ કઝી યીષૉ
રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈલી મીન, ઞૉ ઑઞ઼ૂફી યીષ્ ઼ૐધૂ ફૂજી ઽસૉ, દૉ ુ઼ષીલફૂ ઇલ ઑઞ઼ૂકફૉ
દૉકઑ યળૉ વ ઊ.ઑર.ણૂ (મીફીફૂ ળગર) ઑગ રી઼ફૂ ઇઅનળ બળદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
ુ઼લ્ળૂડૂ ણૂબ્ટૂડફૂ ળગર બૉડૉ Eી. ૪૨,૨૨૨/- ળઽૉ સૉ. ઞૉ ઑઞ઼ૂફી યીષ્ રઅઞૄળ ધલી ઽસૉ
દૉકઑ યળૉ વ ઊ.ઑર.ણૂ. (મીફીફૂ ળગર) ફૂ ળગર ુ઼લ્ળૂડૂ _ણબ્ટૂડરીઅ ભૉ ળમનવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
઼નળ ળગર ગળીળફૂ રૃનદ બૄથB ધલીફી ઑગ ર_ઽફી મીન, ગીરઙૂળૂ ઼અદ્હગીળગ ઞથીલૉ ઇફૉ મૂવ
઼ળયળ ધલૉધૂ, ઑઞ઼ૂફૉ બળદ જૄગષષીરીઅ ઈષસૉ. ુ઼લ્ળૂડૂ _ણબ્ટૂડફૂ ળગર ઋબળ ગ્ઊબથ
8ગીળફૃઅ લીઞ રશષીબીQ ધસૉ ફઽD.
ઇQૉધૂ ઼અમઅુપદ ઑઞ઼ૂફૉ યીષ રઅઞૄળ ધલી ઇઅઙૉફૂ વૉુઘદ .થ ગલીB દીળૂઘધૂ _નફ-૩૨ (નસ)રીઅ
ગ્ઉબથ 8ગીળફૂ દગુફગૂ !દૂળ_ઽદ ટૉળ્! રસૂફ રૃગષીફૂ ઼ીધ઼્ીધ Eી.૫૨૨/-ફૃઅ ઞૉદૉ ઑઞ઼ૂઑ
દૉરફૂ ઼અ<ધીફી ફીરફ્ <ષ-ઘજ` ફ્ફ aલૃણૂસૂલવ <ડૉ bબ ઘળૂનૂ ઇધષી cૉગDઙ ગળીષૂ, ઞEળૂ
ગળીળઘદ ગળીષૂ, ઇQૉધૂ ષગB કણB ળ રૉશષૂ વૉષીફ્ ળઽૉ સૉ. ઈર, ગળષીરીઅ ુષવઅમ ધસૉ દ્ ગ્ઉબથ
.દફૂ ળઞૄ ઈદ્ફૉ Tલીફૉ વૂપી ુષફી, રઅઞૄળ ધલૉવ યીષ્ ઑગ દળભધૂ ળન ગળૂ, ઉ.ઑર.ણૂ. દળૂગૉ ઞરી
ગળીષૉવ ળગર Eી.૪૨,૨૨૨/- ઞd ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
e ઑઞ઼ૂ ઈ ઼ૉષી ઼અદૃf ળૂદૉ બૄળૂ બીણષીરીઅ ુફgભશ ફૂષણૉ ઇફૉ 5લૃણૂ઼ૂ ગજૉળૂફૉ દૉફૂ ઼ૉષીકધૂ
઼અદ્હ ફઽD ઞથીલ દ્ દૉફી ઼અનયBરીઅ મૉ ષઘદ ગીળથનસBગ ફ્ડૂ઼ બીઢષૂ, ઼નળ ઼ૉષીક ગઅબફૂફૂ
ઞE_ળલીદ ઇફૃ઼ીળ ઼ૃપીળષી ઞથીષષીરીઅ ઈષસૉ, Sલીળમીન બથ e ઑઞ઼ૂફૂ ઼ૉષીક ગઅબફૂફૂ
ઞE_ળલીદ ઇફૃ઼ીળ ઼અદ્હગીળથ ફઽD ઞથીલ દ્ ઑઞ઼ૂફૂ ઼ૂલ્_ળડૂ _ણબ્ટૂડ ઞd ગળષીરીઅ ઈષસૉ
઼નળ ઼ૉષીક ઼રીd ગળીસૉ. ઈ ગીળથૉ ધલૉવ ઘજB, ફૃગ઼ીફફૂ યળબીઉ ગૉ ઇલ ગ્ઊબથ રૃiગૉ વૂ રીડૉ
5લૃણૂ઼ૂ ગજૉળૂફૂ ગ્ઉબથ 8ગીળફૂ ઞષીમનીળ ળઽૉ સૉ ફઽD. ષપૃરીઅ, ઼નળ ગીરઙૂળૂફૉ ઼અવj ઇલ
ઑઞ઼ૂફૂ ુફરથૄઅગ, રઅઞૄળ ધલૉવ યીષ્ધૂ ગળષીફ્ ઇમીુપદ ઇુપગીળૂ 5લૃણૂ઼ૂ ગજૉળૂફૉ ળઽૉ સૉ.
ટૉળ્! રસૂફ ુ8ડDઙફૂ ગીરઙૂળૂ રીડૉ LAN-Connectivity ધઉ સગૉ દૉષૂ ઼ઙષણ પળીષદૃઅ ઽ્ષૃઅ
ભળ5લીદ ઝૉ . દૉરઞ ગજૉળૂફૂ નળૉ ગ ગ્bkલૃડળ ુ઼<ડર ઼ીધૉ ગજૉળૂ ઘીદૉ ટૉળ્! રસૂફ રૃલી દીળૂઘધૂ
_નફ-૪રીઅ Connect ગળષીફૂ ઞષીમનીળૂ ઑઞ઼ૂફૂ ળઽૉ સૉ.
ટૉળ્! રસૂફરીઅ ઘળીમૂ ધદીઅ ગ્વ રlૉધૂ ૪ ગવીગરીઅ રસૂફફૉ ગીલBળદ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ / ષોગુmબગ
લષ<ધી ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઇલધી ુષવઅમ રીડૉ 8ુદ ગવીગૉ Eી.૩૨૨ ( Eુબલી ઑગ઼્ બૃળી ) ફ્ નઅણ
ષ઼ૃવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
ઑઞ઼ૂફી ફીરફી બીફ ગીણB ફૂ ટૉળ્! ફગવ ુમણષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ટૉળ્! રસૂફરીઅ દરીર <બૉળબીડB ઼ ઇફૉ ગટલૃરૉમm઼ ઞૉષીઅ ગૉ , ણV ર, ડ્ફળ ષઙૉળૉ બથ ઑઞ઼ૂઑ બૃળી
બીણષીફી ળઽૉ સૉ. ઞૉફૃ ગઅબફૂ દળભધૂ ગ્ઉ જૄગષNઅ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽD.
઼રલ઼ળ .થ ગળષી ઝદીઅ e રસૂફ નૃળ<દૂરીઅ ગ્ઉબથ .દફ્ ુષવઅમ ધસૉ ઇફૉ ગ્બૂ મઽીળ
ગળીષષીફૂ ભળઞ બણસૉ દ્ દૉફૃઅ જૃગષNઅ ઑઞ઼ૂ બી઼ૉધૂ ષ઼ૃવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
ઇQૉફૂ ગજૉળૂ ઘીદૉ રૃગૉવ રસૂફફૂ ર_ઽફીરીઅ Qથષીળ EમE ઈષૂફૉ જગી઼થૂ ગળૂ ઞષીફૂ ળઽૉ સૉ.
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(૩૯)
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ઇQૉફૂ ગજૉળૂઑ રૄગષીફૃઅ ધદૃઅ ટૉળ્! રસૂફ ઑઞ઼ફૂ રીુવગૂફૃઅ ઽ્ઉ, દૉફૂ .શષથૂ/રળીરદ
ષઙૉળૉફૂ દરીર ઞષીમનીળૂ ઑઞ઼ફૂ ળઽૉ સૉ. ઈ રસૂફ ઼ીળૂ ળૂદૉ જીવૃ ળઽૉ દૉ રીડૉ નળ રી઼ૉ દૉફૂ
઼ુષB઼ ઑઞ઼ૂઑ ુફલુરદ <ષEબૉ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
઼નળ ગીરઙૂળૂફી મીમદૉ e ગ્ઉ ષીન ુષષીન ઋબુ<ધદ ધીલ દ્ દૉષી ઼અeઙ્રીઅ ષઽૂષડૂ ઼અજીવગ\ૂ,
5લૃણૂ઼ૂફ્ ુફથBલ ઈઘળૂ ળઽૉ સૉ ઇફૉ ઞૉ મઅફૉ બ!ગીળ્ફૉ રીલ ળઽૉ સૉ.
ઑઞ઼ૂઑ યીષ બQગરીઅ ધલૉવ ઼ૃપીળી-ષપીળીફૂ મીઞૃ રીઅ દૉરઞ યીષબQગફી નળૉ ગ બૉઞ ઋબળ ઇુપગૅ દ
લુદફી ઼ઽૂ/ુ઼pી ઇષiલ ગળષીફી ળઽૉ સૉ.
e ઑઞ઼ૂ ]ીળી યીષબQગરીઅ યળષીફી ધદી યીષ્ ઇઅઙૉ ઇપૄળૂ રી_ઽદૂ યળૉ વ ઽસૉ દ્ ઼નળઽૃ
યીષબQગ ઇબૄળદૃઅ ઙથૂ ળનમીદવ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.
ઑઞ઼ૂઑ યળૉ વ યીષ્, યીષબQગ ઘ્mલી મીન ૮૨ _નષ઼ ઼ૃપૂ રીલ ળઽૉ સૉ, ઈ ઼રલ નળુરલીફ
ઑઞ઼ૂ દૉફૂ કભળ બળદ ઘUજૂ સગસૉ ફઽD ઇધષી દ્ દૉરીઅ ગ્ઊ ઼ૃપીળ્ ગળૂ સગસૉ ફઽD. e ઑઞ઼ૂ
]ીળી ઈર ગળષીરીઅ ઈષસૉ દ્ દૉરફૂ ઊ.ઑર.ણૂ. (મીફીફૂ ળગર) ઞd ગળષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ઼નળ
ઑઞ઼ૂ ઋબલૃBદ ગીરઙૂળૂ ગળષી ઼!ર ફધૂ દૉ રૃઞમ યુષgલરીઅ Tલીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ.
ઑઞ઼ૂ ]ીળી રૃગષીરીઅ ઈષૉવ ડૉ ગુફસૂલફ ગર ટૉળ્! કબળૉ ડળ રસૂફરીઅ ઋqયષદૂ !ુદલ્
/ઘીરૂલ્ રઽrઇઅસૉ (ર્ડી 8રીથરીઅ) નૄળ ગળૂ સગૉ , દૉ રૃઞમફૂ .થગીળૂ/ઇફૃયષ પળીષદ્ ઽ્ષ્
eઉઑ.
ઑગ ડૉ ગુફસૂલફ ગર ટૉળ્! કબળૉ ડળ બૃળી બીણષીફૂ મીમદ ઇઅઙૉફી દરીર ગીલનીકફી બીવફફૂ
ઞષીમનીળૂ ઑઞ઼ૂફૂ ળઽૉ સૉ ઇફૉ દૉ રીડૉ ઼!ર ઼sી/5લૃણૂ઼ૂફૂ ગ્ઊબથ ઼અeઙ્રીઅ ઞષીમનીળ
ળઽૉ સૉ ફઽૂ. ગળીળ ઇષલૉ ડૉ ગુફસૂલફ ગર ટૉળ્! કબળૉ ડળફૂ ષૉદફ જૄગષષીફૂ ઞષીમનીળૂ
઼અબૄથBબથૉ ઑઞ઼ૂફૂ ળઽૉ સૉ.
ગજૉળૂ ઇફૉ ડૉ ગુફસૂલફ ગર ટૉળ્! કબળૉ ડળફૂ ષ3જૉ ફ્ગળૂ ઇફૉ દૉફૂ ઈફૃ઼ીઅુઙગ ગ્ઊબથ મીમદ
ઞૉષૂ ગૉ રીવૂગ ઇફૉ ફ્ગળફી ઼અમઅપ ઇધષી દ્ ઇલ ગ્ઊ ગીલનીગૂલ ઞષીમનીળૂ ળઽૉ સૉ ફઽૂ.
ડૉ ગુફસૂલફ ગર ટૉળ્! કબળૉ ડળ ]ીળી દૉકફૂ ઼ૉષી મીમદૉ ગ્ઊબથ 8t્ ઋબુ<ધદ ધીલ દૉરીઅ
5લૃણૂ઼ૂ ગજૉળૂફૉ ગ્ઊબથ <ષEબરીઅ વૉષી નૉષી ળઽૉ સૉ ફઽૂ.
ઑઞ઼ૂફી ડૉ ગુફસૂલફ ગર ટૉળ્! કબળૉ ડળ ]ીળી દૉરફૂ ઇથઈષણદ, મૉનળગીળૂ ગૉ ઽૉ દૃબૄષBગ દધી
ઇલ ગ્ઊબથ ગીળથ઼ળ 8Sલ! ગૉ બળ્! ળૂદૉ 5લૃણૂ઼ૂ ગજૉળૂફૂ ુરmગદ ગૉ ગ્ઊ બથ ઼ીપફ
઼ીરXૂફૉ ગૉ ઼ૉષીફૉ ઼ળગીળૂ ગૉ ઘીફઙૂ ળૉ ગણB ગૉ ઇુપગીળૂ/ગરBજીળૂકફૂ ષ<દૃફૉ 8Sલ! ગૉ બળ્! ળૂદૉ
ધલૉવ દરીર ફૃગસીફ ઑઞ઼ૂઑ યળબીઊ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
ગજૉળૂફી ઞષીમનીળ ઇુપગીળૂફૉ e ડૉ ગુફસૂલફ ગર ટૉળ્! કબળૉ ડળફૂ ઼ૉષી ુફુuદ પ્ળથ
ઇફૃ઼ીળફૂ 8ીd ધદૂ ફ વીઙૉ દ્ ઞૉ દૉ _નષ઼ફૂ ઼8રીથ જૄગષથૂફૂ ળગર ઞૉ દૉ રી઼ફી ુમવરીઅધૂ
ગબીદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
યીષબQગ ઇફૃ઼અપીફૉ યીષ્ રઅઞૃળ ગલીB મીન, ગ્ઊબથ 8ગીળફ્ યીષ ષપીળ્ ગળીળફી ઼રલઙીશી
નળુરલીફ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽD.
ઑઞ઼ૂઑ બૃળી બીણૉ વ ડૉ ગુફસૂલફ ગર ટૉળ્! કબળૉ ડળફૂ ઼ૉષીક ઼મમ જૄગષષીફી ધદી
ષૉદફ/રઽૉ ફદીથી દૉરઞ ઇલ ઼નળ ઼ૉષીગૂલ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલનીગૂલ વીય્ રીડૉ ઼અ<ધીફી
ગરBજીળૂક ઙથીસૉ.
5લૃણૂ઼ૂ ગજૉળૂફૉ ભીશષૉવ ડૉ ગુફસૂલફ ગર ટૉળ્! કબળૉ ડળઑ ઼ીરીલ ઼અeઙ્રીઅ ગજૉળૂફૉ
ઇફૃ઼ળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. ગજૉળૂ ગીરઙૂળૂફૂ ઇઙSલદીફૉ Tલીફૉ વઉ, ટૉળ્! કબળૉ ડળફૉ ઼=બીલૉવ ગજૉળૂ
઼ૄજફી ઇફૃ઼ીળફૂ ટૉળ્!ફૂ ગીરઙૂળૂ, દૉઞ _નષ઼ૉ, ગજૉળૂ ઼રલમીન ળ્ગીઉફૉ ઇધષી ળ.ફી બથ
_નષ઼ૉ ઈષૂફૉ બૄથB ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઈ ઇઅઙૉ ઇવઙધૂ ગ્ઉબથ 8ગીળફ્ કષળડીઉર/જીુઞB઼
જૄગષષીરીઅ ઈષસૉ ફઽD. ગ્ઉ ગીળથ઼્ળ ઼નળ કબળૉ ડળફૂ ઇફૃબવુIપરીઅ ઇલ ડૉ ગુફસૂલફ ગર
ટૉળ્! કબળૉ ડળફૂ દીSગીુવગ દૉ ઞ _નષ઼ૉ ઇફૉ ગજૉળૂ ઼રલૉ ષોગુmબગ લષ<ધી ઙ્ઢષષી ઑઞ઼ૂ
મઅપીલૉવ ળઽૉ સૉ. ઈર ઝદીઅ, e ઑઞ઼ૂ ડૉ ગુફસૂલફ ગર ટૉળ્! કબળૉ ડળ બૃળ્ બીણષીરીઅ ુફgભશ
.લ દ્ દૉફૉ ઼=બીલૉવૃ ગીર ઇલ ઑઞ઼ૂ બી઼ૉધૂ ગળીષૂ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ દૉફ્ ઘજB રૄશ
ઑઞ઼ૂ બી઼ૉધૂ ષ઼ૃવ વૉષીરીઅ ઈષસૉ. ઈષૂ ષોગુmબગ લષ<ધી ઙ્ઢષષીફૂ 8ીધુરગ ભળઞ
ઑઞ઼ૂફૂ મફૉ ઝૉ . દૉરીઅ ુફgભશ ઞષીધૂ ષોગુmબગ લષ<ધી ગજૉળૂઑ ગળષીફૂ ભળઞ બણૉ વ ઽ્ષીધૂ દૉ
ઇઅઙૉફૂ .થ/રઅઞૄળૂ રૉશષષીફૂ ઞષીમનીળૂ ગજૉળૂફૂ મફદૂ ફધૂ.

ઑઞ઼ૂફી ઇુપગૅ દ લુદફૂ ઼ઽૂ/ુ઼્

(૪૬)

(૪૭)

(૪૮)
(૪૯)

(૪૱)

(૪૯)

(૫૨)

(૫૩)

(૫૪)

ગળીળઘદ નળુરલીફ ઑઞ઼ૂ ]ીળી ુફરૉવ ડૉ ગુફસૂલફ ગર ટૉળ્! કબળૉ ડળફૃઅ ગ્ઉબથ 8ગીળફી
ઇગ<રીદધૂ ઉ./રૅSલૃ ધીલ દ્ દૉ ઇઅઙૉ દરીર 8ગીળફૂ ગીલનીગૂલ ઇફૉ ફીથીગૂલ ઞષીમનીળૂ
ગ્ડV ીડળફૂ ળઽૉ સૉ. 5લૃણૂ઼ૂ ુવ.ફૂ ગ્ઉબથ 8ગીળફૂ ઞષીમનીળૂ ળઽૉ સૉ ફઽD.
ઑઞ઼ૂઑ 8Sલૉગ રી઼ફી 8ધર ૩૨ _નષ઼રીઅ ગજૉળૂરીઅ ટૉળ્!/ુ8ડDઙફૂ ગીરઙૂળૂફૂ ઼ીધૉ બૃળૂ
બીણૉ વ ડૉ ગુફસૂલફ ગર ટૉળ્! કબળૉ ડળફૂ ઼ૉષીક ઼મમ રીુ઼ગ રઽૉ ફદીથીફી ુમવ્ જૃગષથી
ઇધ` ળઞૄ ગળષીફી ળઽૉ સૉ. ઈ ઇઅઙૉફી મૂવ્ફૂ ઼ીધૉ ટૉળ્! રસૂફરીઅધૂ ુફગશૉવ ટૉળ્!/ુ8ડDઙફૂ
ફગવ્ફૂ જગી઼થૂ (રૂડળ ળૂણDઙ) દૉરઞ ડૉ ગુફસૂલફ ગર ટૉળ્! કબળૉ ડળફૂ ઽીઞળૂ રીડૉ ુફયીષૉવ
ળ5<ડળ્રીઅ ષઽૂષડૂ સીઘીફી ઇુપગીળૂ/ગરBજીળૂફૂ ઼ઽૂ ગળીષૂફૉ ુમવ્ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉ સૉ.
5લૃણૂ઼ૂ ગજૉળૂઑ જૃગષથી ઇધ` ળઞૄ ગળૉ વ ુમવ્રીઅધૂ ગીલનીગૂલ ઞEળૂ ગબીદ ગળૂ જૃગષNઅ ગળષીરીઅ
ઈષસૉ.
.ઽૉ ળ ુફુષની ઇફૃ઼ીળ ષીુહBગ ગળીળ રૃઞમ યીણૉ ધૂ ટૉળ્! રસૂફ દધી ડૉ ગુફસૂલફ ગર ટૉળ્!
કબળૉ ડળફૂ ઼ૉષીક ઈબષી ઇઅઙૉફી ઑગ ઇધષી મપીઞ યીષ્ (઼ૐધૂ ફૂજી યીષ ઼_ઽદ) ગ્ઊ બથ
.દફૃઅ ગીળથ ઈkલી ુ઼ષીલ રઅઞૃળ ગૉ ફી રઅઞૃળ ગળષીફૂ ઇમીુપદ ઼sી “ઙૃઞળીદ સઽૉ ળૂ ુષગી઼
ગઅબફૂ ુવુરડૉ ણ” ફૂ ળઽૉ સૉ.
ઈ ગળીળફીરૃ ગળીળ ધલીફૂ દીળૂઘધૂ ઑગ ષહB રીડૉ ઇરવરીઅ ળઽૉ સૉ ઇફૉ Sલીળમીન બળ<બળ
઼ઽરુદધૂ ષપૃ ઑગ ષહB રીડૉ ગળીળ વઅમીષૂ સગીસૉ. ઞEળ ઞથીલ દ્ દૉ ષઘદૉ ઙૃઞળીદ સઽૉ ળૂ ુષગી઼
ગઅબફૂ ઈ ઼રલઙીશીરીઅ યીષ્રીઅ ઇફૉ સળદ્રીઅ ભૉ ળભીળ ગળૂ સગસૉ.
ઈ ઋબળીઅદ ઈ ગળીળરીઅ ગ્ઊબથ eઙષીઊ ઽ્લ દૉર ઝદીઅ ગ્ઊબથ ગીળથ નસીBલી ુ઼ષીલ ઼!ર
઼sી/ગજૉળૂ ઑઞ઼ૂફૉ ૩૭ (બઅનળ) _નષ઼ફૂ ફ્ડૂ઼ ઈબૂફૉ ગળીળફ્ ઇઅદ વીષૂ સગસૉ. ઈ ળૂદૉ ળન
ધલૉવ ગળીળફી મીગૂફી ઼રલઙીશી રીડૉ ઑઞ઼ૂ બૉડી ઑઞ઼ૂ ળ્ગૂ સગસૉ ફઽD દૉરઞ દૉ ઇઅઙૉ
ઑઞ઼ૂફૉ ગ્ઊ ષશદળ/ફૃગસીફફૂ યળબીઉ ગળૂ, ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽD.
મHૉ બ!ગીળ્ફૂ ઇળ઼-બળ઼ ઼ઽરુદધૂ ષપૃ ઑગ ષહB રીડૉ ગળીળ વઅમીષૂ સગીસૉ. ફષી યીષબQગ
રઅઙીષષીફી ધીલ દૉષી ઼અeઙ્રીઅ ગળીળફ્ ઼રલઙીશ્ બૄથB ધલી મીન, 5લૃણૂ઼ૂ દૉફૂ ઞE_ળલીદફૉ
Tલીફૉ ળીઘૂ, ધલૉવ ગળીળઘદફૂ ઇષપૂ ગળીળરીઅ ઞથીષૉવ સળદ્ફૉ ઈપૂફ ષપૃ ૫ (Qથ) રી઼ફૂ
રલીBનીરીઅ વઅમીષૂ સગસૉ.
e ઑઞ઼ૂ ગળીળ જીવૃ ળીઘષી ઊ3ઝદૂ ફ ઽ્લ દ્ ઑઞ઼ૂઑ ૫ રી઼ફૂ વૉુઘદ ફ્_ડ઼ ઈબષૂ
બણસૉ, દૉ બ_ળુ<ધુદરીઅ દૉફૂ ુ઼લ્ળૂડૂ _ણબ્ટૂડ ઞd ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ઈ ઼અeઙ્રીઅ 5લૃણૂ઼ૂફૉ
ઇલ ઑઞ઼ૂફૉ રઅઞૄળ ધલૉવ યીષ્, સળદ્ ઇફૉ મ્વૂકઑ ુફલૃદ ગળષીફ્ ઇમીુપદ ઇુપગીળ
ળઽૉ સૉ.
ઑઞ઼ૂફી રીુવગફી રૅSલૃફી ુગ<઼ીરીઅ ગળીળ ઼રીd ધલૉવ્ ઙથીસૉ ઇફૉ દૉફી ગીલનૉ઼ળફી
ષીળ઼નીળ્ફૉ ગ્ઊ ઽp/ નીષ્ ળઽૉ સૉ ફઽૂ.
ઈર ઝદીઅ, ઑઞ઼ૂફી રીુવગફી ગીલનૉ઼ળફી ષીળ઼નીળ્ ગળીળફૂ મ્વૂક ઇફૉ સળદ્ રૃઞમ ુફલદ
યીષ્ફી પ્ળથૉ ઞ ઈ ગીરઙૂળૂ જીવૃ ળીઘષી રીઅઙદી ઽ્લ દ્ ગળીળફી ઼રલઙીશી ઼ૃપૂ ઇધષી
ગઅબફૂફૂ ઞE_ળલીદ ઞૉ મૉ રીઅધૂ ષઽૉ વૂ ઽસૉ દૉ રૃઞમ 5લૃણૂ઼ૂફૉ વૉુઘદરીઅ ઞથીષૂ ઼નળ ગીરઙૂળૂ જીવૃ
ળીઘૂ સગીસૉ.

(૫૫)

ુફલદ ઼રલરલીBનીરીઅ ળ5.બ્.ઑ.ણૂ./<બૂણ બ્<ડ ધૂ રશૉવી યીષબQગ્
દી.૪૨/૨૭/૪૨૪૩ફી ઙૃDષીળફી ળ્ઞ ઼ીઅઞફી ૬:૨૨ ગવીગૉ ગઅબફૂ ઘીદૉ ઘ્વષીરીઅ ઈષસૉ,
ઞૉરીઅ ડૉ ણળ યળફીળ ઽીઞળ ળઽૂ સગસૉ.

(૫૫)
(૫૬)
(૫૭)

ઑઞ઼ૂફૉ ગજૉળૂફી ષઘદ્ ષઘદફી ઽૃ ગર્ મઅપફગદીB ળઽૉ સૉ.
સળદૂ યીષબQગ રીલ ઙથીસૉ ફઽD.
ગ્ઊબથ 8ગીળફી ુષષીન રીડૉ લીલફૃઅ !ૉQ ઙીઅપૂફઙળ (ઙૃઞળીદ) ળઽૉ સૉ.

ઋબળ્દ દરીર મ્વૂક ઇફૉ ગીરઙૂળૂફૂ સળદ્ રU / ઇરૉ ષીઅજૂ ઝૉ ઇફૉ ઽૃઅ / ઇરૉ મળીમળ ઼રaલી ઝૂઑ.
ઋબળ્દ યીષબQગરીઅ ુફ_નBZ ગીરફ્ 8ગીળ ઇફૉ બvુદ બથ ષીઅજૂ ઼ર5ફૉ <ષૂગીળૂઑ ઝૂઑ. ઈ ઼ષ` મ્વૂક, સળદ્
ઇફૉ ગીરઙૂળૂફૂ ુષઙદ્ ઇફૉ બvુદફ્ ગ્ઊબથ ષીઅપ્, ુષળ્પ ગૉ દગળીળ ુ઼ષીલ ઼અબૄથBબથૉ <ષૂગીળ ગE ઝૃઅ / ગળૂઑ ઝૂઑ
ઇફૉ ઈ યીષબQગ યલૃB ઝૉ .
Fધશ :
દીળૂઘ :
4

ઑઞ઼ૂફી ઇુપગૅ દ લુદફૂ ઼ઽૂ/ુ઼્

