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ઉવૉગડર્ ૂગવ  રૉઉન્ડૉફન઼્ રીડૉ   ગીજીરીવ ફૂ ઘળૂનૂ ઇઅઙૉફૂ સળદ્  ઇફૉ મ્વૂકઆ  

 
s!f યીષ ુદ લૃફૂડ રીથૉ દરીર ગીળફી ડૉક્ષ ઼ીધૉફી ઈબષીફી ળઽૉસૉ દધી ડૉક્ષ ફઅમળફૂ ઝીબૉવૂ ુષઙદ 

઼ીધૉફૃઅ  વૉડળ ઽૉણ ઼ીધૉ  ર્ગવૂ ઈબષીફી  ળઽૉસૉ.   

sZf રીવ ઼ીરીફફૂ ણૂવૂષળૂફૃઅ ધશ નસીર્ષષીફૃઅ ળઽૉસૉ ઇફૉ ઘળૂન કણર્ળ રશલી મીન ગૉડવી િનષ઼રીઅ 
િણવૂષળૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ દૉ બ  નસીર્ષષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

s#f   ઞૉ ીન્ણ ઽ્લદ્ દૉફૂ ીન્ણ ઇફૉ દૉફૂ ુષઙદ નસીર્ષષૂ ઞૉરીઅ ુષુષપ બગૂઙરીઅ રીવ  ઋબવબ્પ ઽ્લ દ્ 
દૉ રૃઞમ ુગઅરદ બથ નસીર્ષષૂ. 

(૬)  યીષબ ગફી મઅપ ગષળ ઋબળ ઉવૉગડર્ ૂગવ  રૉઉન્ડૉફન઼્  રીડૉ  ગીજીરીવફૃઅ યીષ બ ગ  ઑર નસીર્ષષીફૃઅ 
ળઽૉસૉ.  

(૭)  રીવ઼ીરીફફી ઞથ્ધી ઇફૉ ઙૃથષ ીફૃઅ અ઼ ધીફી ુદફૂપૂ નષીળી અ઼દ્હગીળગ ઉન્ બૉગસફ ગળીષષીફૃઅ 
ળઽૉસૉ.  

 (૮)  અ઼ ધી નષીળી ઘળૂનૂ રીડૉ  ળ્ગણરીઅ બૉરૉન્ડ ગળષીરીઅ ઈષદૃઅ ફધૂ બળદૃઅ ઘળૂનૂ કણર્ળ રૃઞમફ્ રીવ  

        ઼ીરીફ રશલી મીન ઼ીરીન્લ ળૂદૉ ઑગ રિઽફીરીઅ  જૉગધૂ બૉરૉન્ડ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૯)  અ઼ ધી નષીળી – ઼ૂ –ભ્રર્ ઈબષી રીઅ ઈષદૃઅ ફધૂ ઞૉ ધ્લીફૉ વઉ યીષ ઈબષીફી ળઽૉસૉ. 

(૱)  ઼અ ધીરીઅ ઝૉ ૂ દી.૪૬/૨૯/૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ મઅપગષળરીઅ યીષબ ગ રશૉ દૉ ળૂદૉ ઇજૃઅગ બથૉ ર્ગવૂ 
ઈબષીફીળઽૉસૉ. ુફલદ ઼રલ મીન રશૉવ યીષ બ ગ ધ્લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ. 

(૯)  ગીજીરીવ ઼ીરીફફી ઼પ્વીલ ગળષી ળ઼ પળીષદૂ બીડીર્ઑ અ઼ ધીફૂ ષૉમ ઼ીઉડ ઋબળધૂ ગીજી 
રીવ઼ીરીફફૃઅ ુફલદ બ ગ ુ ન્ડ વઉ દૉરીઅ ઼પ્વીઉ રીડૉફૂ ષ દૃઅફી યીષ્ યળષીફી ળઽૉસૉ. 

 (૩૨f   યીષબ ગ્ રઅઞૃળ ગળષી, ળન ગળષી ગૉ  ઘળૂનૂ મીમદફ્ ઈઘળૂ ુફથર્લફ્ ઇમીુપદ ઇુપગીળ  અ઼ ધીફી 
ુફલીરગ ૂફ્ ળઽૉસૉ. ઞૉ બીડીર્કફૉ મઅપફ ગદીર્ ળઽૉસૉ. 

(૩૩)  ઘળૂનૂ રીડૉફ્ ઞથ્ધ્ ઇઅનીજીદ નસીર્ષૉવઝૉ.દૉરીઅ ઞ ળ રૃઞમ ષપીળ્ -ચડીણ્ ધઉ સગૉ  દૉર ઝૉ. 

 

 

બીડીર્/બૉતૂફૃઅ  ફીર ઇફૉ ઼ળફીરૃઆ  

દીળૂઘ.......................       બીડીર્ફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ ઼ૂગગી 

ફ પઆ  યીષ બ ગ બૉતૂઑ દૉરફી  વૉડળ ઽૉણ  ીળી  ળષીફી  ગળષીફી ળઽૉસૉ.  


