જાઽૉ ળીદ
ઇધર્સી ઇફૉ ઈઅગણીસી ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ ઼અષઙર્ફૂ ફૂજૉ નસીર્ષૉવ ઞગ્લીક
લીક ગળીળ ઈપીિળદ પ્ળથૉ ૩૩ રી઼ રીડૉ
ઇધષી ઼ળગીળ ીળી રીન્લ યળદૂ બધ્પુદધૂ
પુદધૂ ુફલુરદ ઋરૉનષીળ્ ઙૃઞળીદ જાઽૉ ળ ઼ૉષી ઈલ્ઙ/
ઈલ્ઙ/ ઙૃઞળીદ ઙૐથ ઼ૉષી બ઼અનઙૂ રઅણશ
ીળી ઋબવબ્પ ધીલ દૉ બોગૂ ઞ
ષઽૉ
વૃ
અ
ઽ્લ
દૉ
ડ
વી
઼રલ
રીડ
ગળીળ
ઈપીિળદ
પ્ળથૉ
યળષી
રીડૉ વીલગ ઋરૉનષીળ્ બી઼ૉધૂ ુફલદ ફરૃફી
ઞૉૉ
ૉ
રૃઞમફૂ ઇળજી ઞ ળૂ રીથબ ્ ઞ
ઞૉષૉ ી ગગૉૉ સોક્ષુથગ વીલગીદ, ઉંરળ, જાુદ ઇઅઙફૉ ી ઞ ળૂ રીથબ ્ફૂ રીુથદ ફગવ ઼ીધૉ
ઇ ૉફૂ ગજૉળૂફૉ દી.
.
૪૮૨
૪
૪૨૩૮
૮
઼ૃ
દી ૪૮
૪૨૩ પૂરીઅ
ૂરીઅ રશૂ જાલ દૉ ળૂદૉ ળજી.
ળજી.ઑ.ણૂ.
ણૂ./ બૂણ બ્ ડ ધૂ ર્ગવૂ ઈબષી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.

૩.
ઞગ્લીફૂ ુષઙદ :ઞગ્લીફૃઅ ગૃ વ
ગક્ષીષીળ ઞગ્લીક
ફીર ઞગ્લી

઼અસ્પફ
૩૮૪
ઇુપગીળૂ
઼અસ્પફ
૩૯૮
રનનફૂસ
ઈઅગણી
૩૨૩
રનનફૂસ
૪.

ગક્ષીષીળ ઞગ્લીક બોગૂ રિઽવી
ઋરૉનષીળ રીડૉ ઇફીરદ ળીઘષીરીઅ
ઈષૉવ ઞગ્લીક.

ુમફ ઇફીરદ ઼ી.સો. ઇફૃ. ઇફૃ. ુમફ ઇફીરદ ઼ી.સો. ઇફૃ. ઇફૃ.
(઼ીરીન્લ)
઼ીરીન્લ) બ.ષઙર્ જાુદ ઞફજાુદ (઼ીરીન્લ)
઼ીરીન્લ) બ.ષઙર્ જાુદ ઞફજાુદ

ગૃ વ ઞગ્લીક
લીક બોગૂ
P.H. ઇફૉ રીજી
઼ોુફગ રીડૉ ઇફીરદ
P.H. રીજી ઼ોુફગ

૱૫

૬૬

૩૨

૪૭

૪૯

૩૭

૨૫

૨૱

૨૬

૨૩

૩૨૩

૭૩

૩૫

૫૩

૫૫

૩૯

૨૬

૩૨

૨૮

૪૯

૭૩

૪૮

૨૯

૩૯

૩૯

૨૱

૨૪

૨૮

૨૬

૪૩

સોક્ષુથગ વીલગીદ :- ઼અસ્પફ ઇુપગીળૂ , ઼અસ્પફ રનનફૂસ દધી ઈઅગણી રનનફૂસફૂ થૉલ ઞગ્લીક રીડૉફૂ
ફૂ
સોક્ષુથગ વીલગીદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.
૩. ઼અસ્પફ ઇુપગીળૂ રીડૉ
ઇધષી ઇધર્સી
“ઈઅગણીસી ઇધષી ઑપ્વીઉણ ઈઅગણીસી ઇધષી ઙીુથદૂગ ઈઅગણીસી
ઇધષી ઑપ્વીઉણ ઇધર્સી ઇધષી ષીુથઞલ ઇધર્સી ઇધષી ઉગ્ફ્રૉડર્ૂગ઼ ઇધષી ઙુથદસી
રૃખ્લ ુષહલ ઼ીધૉફૂ ઇફૃ ફીદગફૂ મૂજા ષઙર્ફૂ બનષૂ ઇધષી ઈઞ રૃખ્લ ુષહલ ઼ીધૉફૂ ફીદગફૂ
કઝીરીઅ કઝી ૭૭% રીગર્ ઼ ઼ીધૉફૂ બનષૂ”.
૪. ઼અસ્પફ રનનફૂસ રીડૉ
“ઈઅગણીસી ઇધષી ઑપ્વીઉણ ઈઅગણીસી ઇધષી ઙીુથદૂગ ઈઅગણીસી
ઇધષી ઇધર્સી
ઇધષી ઑપ્વીઉણ ઇધર્સી ઇધષી ષીુથઞલ ઇધર્સી ઇધષી ઉગ્ફ્રૉડર્ૂગ઼ ઇધષી ઙુથદસી
રૃખ્લ ુષહલ ઼ીધૉફૂ ઇફૃ ફીદગફૂ મૂજા ષઙર્ફૂ બનષૂ ઇધષી ઈઞ રૃખ્લ ુષહલ ઼ીધૉફૂ ફીદગફૂ
કઝીરીઅ કઝી ૭૭% રીગર્ ઼ ઼ીધૉફૂ બનષૂ”.
૫. ઈઅગણી રનનફૂસ રીડૉ
ઇધષી ઇધર્સી
“ઈઅગણીસી ઇધષી ઑપ્વીઉણ ઈઅગણીસી ઇધષી ઙીુથદૂગ ઈઅગણીસી
ઇધષી ઑપ્વીઉણ ઇધર્સી ઇધષી ષીુથઞલ ઇધર્સી ઇધષી ઉગ્ફ્રૉડર્ૂગ઼ ઇધષી ઙુથદસી
રૃખ્લ ુષહલ ઼ીધૉફૂ ઇફૃ ફીદગફૂ બનષૂ ઇધષી ઈઞ રૃખ્લ ુષહલ ઼ીધૉફૂ ફીદગફૂ મૂજા ષઙર્ફૂ
૬.

૭.
૮.

બનષૂ”
ગ્મ્પ્લૃડળ
ડળ ગૐસ લફૂ વીલગીદ ઇઅઙૉ ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દી.૩૫-૱-૪૨૨૱ફી ઢળીષ કર્રીઅગ:
઼ૂઈળઈળ-૩૨-૪૨૨૯-૩૪૨૫૪૨-ઙ.૭ ધૂ ુફલદ ધલૉવ વીલગીદ ઇધષી ઼ળગીળ ીળી ષઘદ્ષઘદ
ફગગૂ ગળૉ વી દળફૂ ગ્મ્પ્લૃડળફી
ડળફી ઋબલ્ઙફૂ બીલીફૂ જાથગીળૂ પળીષદ્ ઽ્ષ્ જોઉઑ.
ઙૃઞળીદૂ ઇધષી િઽન્નૂ ઇધષી મઅફૉફૃઅ બૃળદૃ ીફ પળીષદ્ ઽ્ષ્ જોઉઑ.
ઙૃઞળીદ રૃ ગૂ ઼ૉષીક ષઙીર્ગળથ ઇફૉ યળદૂ (઼ીરીન્લ) ુફલર્, ૩૯૮૯ફૂ જોઙષીઉક ઇફૃ઼ીળ
ઋબવૂ ષલ રલીર્નીરીઅ ઝઝૃૃ ડઝીડ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.
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૫.

૬.
૭.

િભગ઼ બઙીળ :- ૩. ઼અસ્પફ ઇુપગીળૂ રીુ઼ગ ી. ૩૫,૯૨૨/૪. ઼અસ્પફ રનનફૂસ રીુ઼ગ ી.૩૫,૯૨૨/૫. ઈઅગણી રનનફૂસ રીુ઼ગ ી.૩૫,૭૨૨/ષલ રલીર્ની : ઇળજી ગળષીફૂ ઝૉ વૂ દીળૂઘફૂ ુ ધુદઑ ૫૯ ષહર્ધૂ ષપૃ ફઽીં.
સળદ્ :૩.
ઋરૉનષીળ્ઑ ઼અસ્પફ ઇુપગીળૂ દધી ઼અસ્પફ રનનફૂસ ઇફૉ ઈઅગણી રનનફૂસફૂ ઞગ્લીક રીડૉ ઇળજી
ગળષી ઇઅઙૉ ુફલદ ફરૃફીફૃઅ ઇળજી ભ્રર્ રૉશષષી ઇધર્સી ઇફૉ ઈઅગણીસી ુફલીરગફૂ ગજૉળૂફૂ
ષૉમ઼ીઉડ www.gujecostat.gujarat.gov.inજોષીફૂ ળઽૉ સૉ દધી દૉ રૃઞમફી ુફલદ ગળૉ વ ફરૃફી
રીથૉ ઞ ઇળજી ઞ ળૂ રીથબ ્ ઼િઽદ ગળષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ
૪.
ઇફીરદ ઞગ્લીક : ભગદ રૄશ ઙૃઞળીદફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ ઇફીરદ ઝૉ. ઼ીરીુઞગ ઇફૉ સોક્ષુથગ બઝીદ
ષઙર્ફી ઋરૉનીષીળ્ ઋન્ફદ ષઙર્રીઅ ઼રીષૉસ ફ ધદ્ ઽ્ષી ઇઅઙૉફ્ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી
ુષયીઙફી દી.૮-૪-૩૯૯૮ફી ઢળીષધૂ ુફલદ ધલૉવ બિળુસ ડ-(ગ)દી.૫૩-૫-૪૨૩૭ફી ળ્ઞ બૃળી
ધલૉવ ષહર્ ૪૨૩૬-૩૭ફી ફીથીગૂલ ષહર્ફૂ
ફૂ ઈષગફૉ ધ્લીફૉ વઉફૉ, દી.૩-૬-૪૨૩૭ફી ળ્ઞધૂ જાઽૉ ળીદફૂ
ઝૉ વૂ દીળૂઘ ઼ૃપૂફી ઼રલઙીશી નળમ્લીફ લ્ગ્લ ઼ ુપગીળૂઑ ઈબૉવ ઽ્ષૃઅ જોઉઑ. બિળુસ ડ-ગ
ુફલદ ફરૄફી રૃઞમફૃઅ ઽ્ષૃઅ જોઉઑ ઇફૉ બિળુસ ડ-ગ ફી ધીફૉ Annexure-Aફૃઅ રીથબ રીન્લ
ઙથીસૉ ફઽીં.
૫.
ઇફીરદ ગક્ષીફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ ષદર્રીફ ુફલર્ફૃ઼ીળ ઝૄ ડઝીડ રશષીબી ધસૉ.
રિઽવીક રીડૉફૂ ઇફીરદ ઞગ્લીક રીડૉ જો રિઽવી ઋરૉનષીળ ઋબવબ્પ ફઽીં ધીલ દ્ દૉષૂ ઞગ્લી દૉ ઞ
૬.
ગક્ષીફી બૃ હ ઋરૉનષીળ રીડૉ ભીશષૂ સગીસૉ.
૭.
ઋરૉનષીળ્ઑ ફીદગ દધી ઇફૃ ફીદગફૂ રીગર્ ઼ૂડ દૉરઞ ણૂગર્ૂ ઼ડીર્ફૂ ફગવ મૂણષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ ષપૃરીઅ,
ણૂગર્ૂ ઼ડીર્િભગૉ ડરીઅ રૃખ્લ ુષહલ બ ડ ળૂદૉ નસીર્ષષીફ્ ઽ્ષ્ જોઉઑ. જો ણૂગર્ૂ ઼ડીર્િભગૉ ડડરીઅ
રીઅ રૃખ્લ ુષહલ
બ ડ નસીર્ષૉવ ફ ઽ્લ દ્ ગ્વૉઞ ઇધષી લૃુફષ઼ીર્ડૂફી રૃખ્લ ુષહલ દળૂગૉ
દળૂગૉફ્ વૉુઘદ ઈપીળ ળઞૄ ગળષીફ્
ળઽૉ સ.ૉ રૃખ્લ ુષહલ બ ડ ધદ્ ફ ઽ્લ દૉષૂ ઇળજી ઇરીન્લ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.
૮.
ઞૉ
ઞ ૉ લૃુફષુ઼ર્ડૂ ીળી ડગીષીળૂ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ દૉષી ઋરૉનષીળ્ઑ ડગીષીળૂ ઙથષી રીડૉફૂ
ભ્મ્લૃર્વી/ઈપીળ ઇળજી ઼ીધૉ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉ સ.ૉ
૯.
ઈ જાઽૉ ળીદ ઇન્ષલૉ ુફરથૄઅગ રૉશષફીળફૉ ગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્લીફ ઇફૃકર્ર ફઅ.૫રીઅ નસીર્ લી રૃઞમ
રીુ઼ગ િભગ઼ બઙીળ/રીફદ્ ષૉદફ રશસૉ. દૉકફૂ ુફરથૄઅગ ગળીળફી પ્ળથૉ ગળષીરીઅ ઈષસૉ દધી
ગળીળફૂ રૃદ્દ ૩૩ રી઼ફૂ ળઽૉ સૉ.
૱.
ઋયલબક્ષૉ ઑગ રી઼ફૂ ફ્િડ઼ ઇધષી ઑગ રી઼ફી િભગ઼ બઙીળફૂ ળગર/રીફદ્ ષૉદફ ઼ીધૉફ્ ફ્િડ઼
બઙીળ ઈબૂફૉ ગળીળફ્ ઇઅદ વીષૂ સગીસૉ.
૯.
ુફલદ િભગ઼ બઙીળ/રીફદ્ ષૉદફ બળ ગ્ઉબથ જાદફી યથ્ધીઅ રશષીબી ધસૉ ફઽૂ.
૩૨. ગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્લીફ ઈ જાઽૉ ળીદ ઇન્ષલૉ ુફરથૄઅગ રૉશષફીળફૉ િભગ઼ બઙીળ/રીફદ્ ષૉદફીરીઅ
ગ્ઉબથ ગીળફ્ ષપીળ્ ગૉગૉ ઉજાભ્ રશષીબી ધસૉ ફઽૂ. ર ચષીળૂ યથ્ધૃઅ, ષજઙીશીફૂ ળીઽદ ઇધષી
બઙીળ બઅજફી મૂજા વીય્ ગૉગૉ ઼ૉષી ુષહલગ ઇન્લ ગ્ઉ વીય્ રશષીબી ધસૉ ફઽૂ.
૩૩. ગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્લીફ રૉણૂગવ ળૂઑમ્મ઼ર્રૉન્ડ રશષીબી ધસૉ ફઽૂ.
૩૪. ગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્લીફ મજાષૉવ ઼ૉષી/ફ્ગળૂ બૉન્સફ, મ્ફ઼, ઑવ.ડૂ.઼ૂ., ઑન્ગગૉૉ સરૉન્ડ કભ
વૂષ, બૉસઙૂ ગગૉૉ દૉષી ગ્ઉ ઇન્લ ગ્ઉ ફીથીગૂલ વીય્ ઼ળગીળ ૂ બી઼ૉધૂ રૉશષષીફૉ બી ઙથીસૉ ફઽૂ.
૩૫. ગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્લીફ ગરર્જીળૂફૃઅ ઇષ઼ીફ ધીલ દ્ દૉરથૉ મજાષૉવૂ ભળઞફી ઼રલઙીશીફૂ િભભ઼
બઙીળ/રીફદ્ ષૉદફફૂ વૉથૂ ળગર ગરર્જીળૂફી ગૃ ડૃ અમૂઞફ્ફૉ રશષીબી ધસૉ. બળઅદૃ મૂજા વીય
ઑગ઼ગર્ૉ઼ૂલી વીય ગૉગૉ ળઽૉ રળીઽૉ ફ્ગળૂ ઞૉ
ઞષૉ ી ઈફૃહીઅુઙગ વીય રશષીબી ધસૉ ફઽૂ.
૩૬. ઈ જાઽૉ ળીદ ઇન્ષલૉ ુફરથૄઅગ રૉશષફીળફૉ ઼અષઙર્ફી ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂઑ ઞૉ
ઞ ૉ ભળજો મજાષષીફૂ ધદૂ ઽ્લ
દૉષૂ ભળજો મજાષષીફૂ ળઽૉ સૉ દૉ રીડૉ ગજૉળૂરીઅ ભળઞ બીવફફ્ ઞૉ
઼રલ
ુફલદ
ગળૉ વ ઽ્લ દૉ ઼રલ રીથૉ
ઞૉ
ગજૉળૂરીઅ ઽીઞળૂ ઈબષીફૂ ળઽૉ સૉ દૉરઞ ીઉષૉડ ૉગડૂ઼ ગૉગૉ ઇન્લ બીડર્ડીઉર ફ્ગળૂ ગળૂ સગીસૉ ફઽૂ.
જાઽૉ ળ ળજાફી િનષ઼ૉકૉ બથ ઼ળગીળૂ ગીરઙૂળૂફૂ ઞ િળલીદફૉ ઇફૃવક્ષૂફૉ ભળઞ મજાષષી ઞથીષષીરીઅ
ઈષૉ દ્ દૉ રૃઞમ ભળઞ મજાષષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ ળીઞગૂલ ષૅુ રીઅ યીઙ વઉ સગીસૉ ફઽૂ.
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૩૭.

૩૮.
૩૯.

૩૱.
૩૯.
૪૨.
૪૩.
૪૪.
૪૫.
૪૬.

૪૭.
૪૮.

૪૯.
૪૱.
૪૯.
૫૨.

ઈ જાઽૉ ળીદ ઇન્ષલૉ ુફરથૄઅગ રૉશષફીળફૉ ગળીળફી ઼રલ નળમ્લીફ ષીુહર્ગ પ્ળથૉ ૩૩ બળજૄળથ ળજા
રશષીબી ધસૉ. ઇન્લ ગ્ઉ ળજા રશષીબી ધસૉ ફઽૂ. દૉ ુ઼ષીલફૂ ળજા ય્ઙષસૉ દ્ દૉ ળજાફી િનષ઼ફી
બઙીળફૂ ગબીદ ગળૂ વૉષીરીઅ ઈષસૉ.
ઈ જાઽૉ ળીદ ઇન્ષલૉ ુફરથૄઅગ રૉશષફીળફૉ દૉકઑ ગીલર્રધગ બળ ળઽૉ ઢીથૉ ળઽૉ ષીફૃઅ ભળજીલીદ ળઽૉ સૉ ઇફૉ
ઇુપગૅ દ ઇુપગીળૂફૂ બળષીફઙૂ ષઙળ રૃખ્લ રધગ ઝ્ણૂ સગસૉ ફઽૂ.
ભળઞફી યીઙ બૉ રૃખ્લ રધગધૂ ૱ િગ.રૂ. મઽીળ ઞષીફૃઅ ધીલ દ્ ૮ ગવીગધૂ ષપૃ ઇફૉ ૩૪ ગવીગ ઼ૃપૂફી
ળ્ગીથ રીડૉ ી.૭૨/- ઇફૉ ૩૪ ગવીગધૂ ષપૃ ઼રલફી ળ્ગીથ રીડૉ ી.૩૨૨/- નોુફગ યથ્ધૃઅ રશષીબી
ધસૉ દૉરઞ રૃ઼ીભળૂ યીણી બૉડૉ ઑ઼.ડૂ.મ઼/ળૉ ષૉફૃફઅ ૃ મૂજા ષઙર્ફૃઅ યીણૃ અ રશષીબી ધસૉ.
ગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્લીફફૂ ઇ઼અદ્હગીળગ ગીરઙૂળૂ ગૉ ઇુસ દ મનવ ગ્ઉબથ જાદફૂ ફ્િડ઼
ઈપ્લી ુ઼ષીલ ગ્ઉબથ ઼રલૉ ફ્ગળૂ ઼રીપ્દ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
઼ળગીળ ૂ દળભધૂ ષઽૂષડૂ િઽદરીઅ મૂજી ગ્ઉ ઞ ળૂ સળદ્ ફક્કૂ ધીલ દ્ દૉ બથ મઅપફગદીર્ ળઽૉ સ.ૉ
લષ઼ીલ ષૉળીફૂ ગબીદ ુફલરીફૃ઼ીળ િભગ઼ બઙીળ/રીફદ્ ષૉદફરીઅધૂ ગળૂ વૉષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ
ુફરથૄઅગફી ઼રલ નળમ્લીફ દૉરઞ મજાષૉવ ઼ળગીળૂ ઼ૉષીફૂ મીમદ ઇઅઙૉ ગ્ઉબથ ગીળફૂ ભ્ઞનીળૂ ગગૉૉ
િનષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઼મમ ળીઞલ ઼ળગીળફૂ ગ્ઉબથ ઞષીમનીળૂ ળઽૉ સૉ ફઽૂ.
ગળીળ ઈપીિળદ ઋચ્જગ ષૉદફધૂ/રીફદ્ ષૉદફધૂ ુફરથૄઅગ બીરૉવ લુક્દફૉ ઼ળગીળૂ રઽૉ ગર ઋબળ
઼રીુષ ડ ધષી રીડૉફ્ ગ્ઉ ઽક્ક ીપ્દ ધસૉ ફઽૂ.
ઋબળ્ગદ સળદ્ ુફરથૄઅગબીરફીળ લુક્દફૉ ષૂગીલર્ ઝૉ દૉ ઇઅઙૉફૃઅ ઼અરુદબ ઈબષીફૃઅ ળઽૉ સ.ૉ
ઈ યળદૂ ઞૉ
ઞ-ૉ દૉ ઼અષઙર્ફી યળદૂ ુફલર્ફૃ઼ીળ લ્ગ્લ વીલગીદ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ધૂ યળદૂફૂ ુફલદ
ગળીલૉવ િકર્લીફૉ ઇફૃ઼ળૂફૉ ઞ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ ઇફૉ ુફલદ ઇળજીબ ગરીઅ ઈ સળદ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીફ્
ળઽૉ સ.ૉ
ઈ ગળીળ ઈપીિળદ ભળઞ ઋબળ જોણીદી બઽૉ વીઅ સીળૂિળગ લ્ગ્લદી ઇઅઙૉફૃફઅ ૃ રીથબ ળઞૄ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સ.ૉ
ઈ જાઽૉ ળીદ ઇન્ષલૉ ગળીળ ઈપીિળદ ુફરથૄઅગ રૉશષફીળ લુક્દઑ ગળીળ ગળષીફૃઅ ષૂગીળદી બઽૉ વીઅ દૉરફૂ
઼ૉષી વૉફીળ ઼ ીુપગીળૂફૉ લ્ગ્લ વીઙૉ દ્ બ઼ર્ફવ ઑુક઼્ણન્ડ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ુષર્ રૉશષૂ વૉષીફ્,
ઇ દફ ગળીષષીફ્ દધી દૉફ્ ઈપીળ ગજૉળૂરીઅ ળઞૄ ગળષીફ્ ળઽૉ સ.ૉ ઈ ઇઅઙૉ ુષરીફી ૂુરલરફ્ ઘજર્
ગજૉળૂ ીળી ય્ઙષષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ.
ગળીળફૂ રૃનદ બૄથર્ ધલૉધૂ ઇબીલૉવ ુફરથૄઅગફ્ ઈબ્ઈબ ઇઅદ ઈષૉવ્ ઙથીસૉ.
઼અસ્પફ ઇુપગીળૂ દધી ઼અસ્પફ રનનફૂસ ઇફૉ ઈઅગણી રનનફૂસફૂ થૉલ ઞગ્લીક રીડૉ ઑગ ઞ
ઇળજી ગળષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ ઑગધૂ ષપૃ ગળૉ વ ઇળજીક ઇરીન્લ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.
ઇળજી ળજી.ઑ.ણૂ/ બૂણ બ્ ડ ીળી ગળષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ ગ્ઉ બથ ઼અજોઙ્રીઅ ડબીવ મ ષૂગીળષીરીઅ
ઈષસૉ ફિઽ.
ઋબળ્ગદ ઞગ્લીક રીડૉ ુફલીરગ ૂ, ઇધર્સી ઇફૉ ઈઅગણીસી ુફલીગફૂ ગજૉળૂ, ઙૃઞળીદ ળીઞલ,
઼ૉગડળ-૩૱, ઙીઅપૂફઙળફૉ દી.૪૮-૨૪-૪૨૩૮ ઼ૃપૂરીઅ રશૂ જાલ દૉ ળૂદૉ ઇળજી ળજી.ઑ.ણૂ./ બૂણ
બ્ ડ ધૂ ર્ગવષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ ુફલદ ઼રલરલીર્ની મીન રશૉવ ઇળજી ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. દૉરઞ
ઇપૃળૂ ુષઙદષીશૂ ઇળજી ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં. ઇળઞનીળૉ ઇળજી ફૂજૉફી ઼ળફીરૉ ર્ગવષીફૂ
ળઽૉ સ.ૉ ઈ જાઽૉ ળીદ ઇઅઙૉ ષપૃ રીિઽદૂ રીડૉ ઈ ગજૉળૂફી ભ્ફ ફઅ. (૨૯૯) ૪૫૪- ૭૪૮૫૯ દધી (૨૯૯)
૪૫૪-૭૪૱૮૫ દધી (૨૯૯) ૪૫૪-૭૪૭૭૬ ઋબળ ઼અબગર્ ગળષી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.
ઇધર્સી ઇફૉ ઈઅગણીસી ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ
઼ૉગડળ-૩૱, બ્વૂ઼ યષફફૂ મીઞૃ રીઅ, ફષૃઅ ુમ ણીંઙ
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૨૯

ધશ : ઙીઅપૂફઙળ

઼ઽૂ/(ઑ઼.ગગૉૉ .ઽૃ ી)
ુફલીરગ
ઇધર્સી ઇફૉ ઈઅગણીસી
ઙીઅપૂફઙળ.
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