
 
 

ઇઘમીળૂ લીનૂ                                          દી.૨૮.૨૫.ળ૨૩૯ 
઼ળગીળૂ ગરર્જીળૂક રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ઽઅરૉસી અ઼ષૉનફસૂવ  

ળીજ્લરીઅ જીવૂ ળઽૉવ ઑ઼.ડૂ. ુફઙર ઇફૉ ુસક્ષગફી  
ઈઅન્વફફૃઅ ઼ૃ:ઘન ઼રીપીફ : ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ ફૂુદફયીઉ બડૉવ    

********** 
 ઑ઼.ડૂ. ુફઙરફી ગરર્જીળૂકફૉ ઼ીદરીઅ બઙીળ પ્ળથફ્ ગૉવ ડૃ ગૉવ દી.૨૩.૨૬.૪૨૩૱ ધૂ 

ઇબીસૉ : ૉ઼ડવરૉન્ડફ્ ઼રલઙીશ્ ઈઢ ષહર્ફ્ ળઽૉસૉ   
 ણર્ ીઉષળ ગક્ષીફ્ ગર્ૉણ-બૉ .૩૮૭૨ ધૂ ષપીળૂ .૩૱૨૨ ગળીલ્ ઇફૉ ગઅણક્ડળ ગક્ષીફ્ ગર્ૉણ-બૉ 

.૩૬૨૨ ધૂ ષપીળૂ .૩૮૭૨ ગળીલ્ : ઑળૂલ ર઼્ફૂ ળગર થ ઽ ીરીઅ જૃગષીસૉ  
 ુસક્ષગ્ફૂ ફ્ગળૂફ્ ઼રલઙીશ્ ઼શઅઙ ઙથષીફ્ ો઼ધ્પીઅુદગ ષૂગીળ : ભૂક઼્ બઙીળફૂ ફ્ગળૂફ્ 

઼રલઙીશ્ મતદૂ, ષળદી, ઋચ્જદળ બઙીળ પ્ળથ ઇફૉ ુફષૅુ ફી વીય્ રીડૉ  ઼શઅઙ ઙથીસૉ  
 ુસક્ષગ્ફૉ ફ્ગળૂ ઼શઅઙ ઙથષીફૉ ગીળથૉ રશદીઅ વીય્ દી.૨૩.૨૬.૪૨૩૯ ધૂ રશસૉ : ગ્ઉબથ 

ગીળફૃઅ ઑળૂલ ર઼્ ળ્ગણરીઅ ગૉ  ઇન્લ ળૂદૉ જૃગષીસૉ ફઽૂ 

 
********** 

 
ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ ફૂુદફયીઉ બડૉવૉ ઞથી લૃ ઝૉ ગૉ, ળીજ્લ ઼ળગીળફી ગરર્જીળૂકફી ્ રીડૉ  

ળીજ્લ ઼ળગીળ ઇત્લઅદ અ઼ષૉનફસૂવ ઝૉ ઇફૉ દૉકફી ્ફૃઅ ુફળીગળથ ઈષૉ દૉ રીડૉ  લ્ગ્લ ઽગીળીત્રગ બઙવી 

વઉ ળઽૂ ઝૉ. ળીજ્લરીઅ જીવૂ ળઽૉવ ઑ઼.ડૂ. ગરર્જીળૂક ઇફૉ ુસક્ષગ ગરર્જીળૂકફી ઈઅન્વફફૃઅ ઈઞૉ ઼ૃ:ઘન 

઼રીપીફ ધલૃઅ ઝૉ. મઅફૉ ુષયીઙફી લૃુફલફ્ ઼ીધૉ ઼ૐઽીનર્બૄથર્ ષીદીષળથરીઅ ધલૉવ ઽગીળીત્રગ જજીર્ફી 

બિળથીરૉ ઈઞૉ ઈ ઼ૃ:ઘન ઼રીપીફ ધલૃઅ ઝૉ.  

 
ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂઑ ઋરૉલૃર્ ગૉ, ળીજ્લફી ૩.૪૭ વીઘધૂ ષપૃ ુસક્ષગ્ ઇફૉ ઑ઼.ડૂ. ુફઙરફી 

૬૭૨૨૨ ધૂ ષપૃ ગરર્જીળૂક ીળી દૉકફી ્ ઇઅઙૉ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ ુષઞલયીઉ બીથૂ ઇફૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ 

ળઞૃઈદ્ ગળીઉ ઽદૂ. દૉ અ઼નય રૃખ્લરઅ ૂ ૂઑ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ યૄબૉન્ ુ઼અઽ જૃણી઼રી, ષીઽફ લષઽીળ 

રઅ ૂ ૂ ઈળ.઼ૂ.ભશનૃ ઇફૉ ફીથી રઅ ૂ દળૂગૉ  રીળી ઇધ્લક્ષ ધીફૉ રઅ ૂરઅણશફૂ ગુરડૂફૂ ળજફી ગળૂ ઈ 

લૃુફલફ્ ઼ીધૉ જજીર્ ુષજીળથી ગળષી ઞથી લૃ ઽદૃ. દૉ અ઼નય ઇરૉ દમક્કીષીળ મૉઢગ્ ગળૂ ઽદૂ. ઈઞૉ 

રઅ ૂરઅણશફૂ મૉઢગ મીન રૃખ્લરઅ ૂ ૂઑ ઑ઼.ડૂ. ઇફૉ ુસક્ષગ્ફી ્ફૃઅ ઼ૃ:ઘન ઼રીપીફ ગળષી ઼ૄજફીક 

ઈબૂ ઽદૂ. ઈઞૉ ઇરૉ દૉરફી લૃુફલફ્ ઼ીધૉ ચુફ  જજીર્ ુષજીળથી ગળૂ ઝૉ. ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  દૉરફી ્ 

ઇઅઙૉ ઞૉ ુફળીગળથ ગલૃર્ ઝૉ. દૉફૃઅ લૃુફલફ્ઑ ઼ઽહર્ ષૂગીળ ગળૂફૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફ્ ઈયીળ રીન્લ્ ઝૉ.  

 
 
 



 
 

 
ફીલમ રઅ ૂ ૂઑ ઋરૉલૃર્ ઽદૃઅ ગૉ, ઙઞૃળીદ ળીજ્લ રીઙર્ ષીઽફ લષઽીળ ુફઙરફી ગરર્જીળૂકફી બઙીળ 

પ્ળથ ઇફૉ ઇન્લ વીય્ રીડૉ  થૉલ રઅણશ્ ીળી ઞૉ ળઞૃઈદ્ ગળીઉ ઽદૂ દૉ મીમદૉ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  રઽત્ષફી 

ુફથર્લ્ ગલીર્ ઝૉ ઞૉફ્ વીય ૬૭૨૨૨ ધૂ ષપૃ ગરર્જીળૂકફૉ ધસૉ. (૩) ઼ીદરીઅ બઙીળ પ્ળથફ્ ગૉવ ડૃ ગૉવ 

ઇરવ દી.૨૩.૨૬.૪૨૩૱ ધૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. (૪) ઈ ૉ઼ડવરૉન્ડફ્ ઼રલઙીશ્ દી.૨૩.૨૬.૪૨૩૱ ધૂ 

ઈઢ ષહર્ ઑડવૉ ગૉ, દી.૫૩.૨૫.૪૨૪૮ ઼ૃપૂફ્ ળઽૉસૉ દધી ત્લીળ બઝૂ નળ ન઼ ષહર્ફ્ ળઽૉસૉ. (૫) ણર્ ીઉષળ 

ગક્ષીફ્ ગર્ૉણ-બૉ ઝ ી બઙીળ પ્ળથ રીથૉ .૩૮૭૨ ધૂ ષપીળૂ .૩૱૨૨ ઇફૉ ગઅણક્ડળ ગક્ષીફ્ ગર્ૉણ-બૉ 

.૩૬૨૨ ધૂ ષપીળૂ .૩૮૭૨ ગળૂ દૉ રૃઞમ ઼ીદરીઅ બઙીળ પ્ળથફ્ ગૉવ ડૃ ગૉવ વીય ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. 

(૬) ભૂક઼્ બઙીળફી ગરર્જીળૂક રીડૉ  ુફઙર ીળી ઽષૉ બઝૂ ફક્કૂ ગલીર્ ઇફૃ઼ીળ ઼ૃપીળી રઞૃમફ્ ભૂક઼્ 

બઙીળ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. (૭) ઈ ઼ીદરીઅ બઙીળ બઅજફૂ ઇરવષીળૂ રીજર્-૪૨૩૯ બૉઉણ ઉફ ઑુ વ-

૪૨૩૯ ફી બઙીળરીઅ ગળષીરીઅ ઈષસૉ દૉરઞ દી.૨૩.૨૬.૪૨૩૱ ધૂ દી.૪૱.૨૪.૪૨૩૯ ઼ૃપૂફૃઅ ઑળૂલ ર઼્ 

ઞૃફ, કઙ ડ ઇફૉ કક્ડ્મળ-૪૨૩૯ ઑર થ ઽ ીરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ. 

 
ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂઑ ગ ૃ ગૉ, ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ીધુરગ ુસક્ષગ અ઼ચફી ઽ્ ૉનીળ્ફૂ બણદળ રીઅઙથૂક 

અ઼નય ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ઞૉ ુફથર્લ વૂપી ઝૉ દૉફ્ વીય ૩.૪૭ વીઘધૂ ષપૃ ુસક્ષગ્ફૉ રશસૉ. ઞૉરીઅ (૩) 

ીધુરગ ુસક્ષગ્ફૂ ભૂક઼્ બઙીળફૂ ફ્ગળૂફ્ ઼રલઙીશ્ ઼શઅઙ ઙથષીફૂ મીમદફ્ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  

ો઼ધ્પીઅુદગ ષૂગીળ ગલ  ઝૉ. (૪) ભૂક઼્ બઙીળફૂ ફ્ગળૂફ્ ઼રલઙીશ્ મતદૂ, ષળદી, ઋચ્જદળ બઙીળ 

પ્ળથ ઇફૉ ુફષૅુ  ુષહલગ વીય્ રીડૉ  બથ ફ્ગળૂ ઼શઅઙ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. (૫) ઞૉ ીધુરગ ુસક્ષગ્ફૉ 

ઽીવફૂ દીળૂઘૉ ઞૃફૂ બૉન્સફ લ્ઞફી વીઙૃ બણૉ  ઝૉ દૉકફૉ ઞૃફૂ બૉન્સફ લ્ઞફી વીઙ ૃબણસૉ ઇફૉ ઞૉ ીધુરગ 

ુસક્ષગ્ ફષૂ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઝૉ દૉકફૉ ફષૂ બૉન્સફ લ્ઞફી વીઙૃ બણસૉ. ઇધીર્દ ફ્ગળૂ ઼શઅઙ 

ઙથષીધૂ દૉકફૉ વીઙૃ બણૉવ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ ગ્ઉ ભૉળભીળ ગળષીફ્ ળઽૉસૉ ફઽૂ. (૬) ફ્ગળૂ ઼શઅઙ 

ઙથષીફૉ ગીળથૉ બઙીળ મીઅપથૂ ધદીઅ ફક્કૂ ધલૉવ બઙીળફ્ ગ્ઉબથ ગીળફ્ દભીષદ ળ્ગણરીઅ ગૉ  ઇન્લ ળૂદૉ 

જૃગષષીબી  ધસૉ ફઽૂ. ઈ ઙથદળૂ ફ્સફવ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. (૭) ઈ દરીર વીય્ ુસક્ષગ્ફૉ 

દી.૨૩.૨૬.૪૨૩૯ ધૂ રશષીબી  ધસૉ.  

 
ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઑ઼.ડૂ. ુફઙરફી ગરર્જીળૂક ઇફૉ ુસક્ષગ્ રીડૉ  વૉષીલૉવ ઈ રઽત્ષફી ુફથર્લફૉ 

મઅફૉ લૃુફલફ્ઑ ઼ઽહર્ ષૂગીળૂફૉ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ ુષઞલયીઉ બીથૂ ઇફૉ રઅ ૂરઅણશફૂ ગુરડૂ ઼િઽદ ળીજ્લ 

઼ળગીળફ્ ઈયીળ રીન્લ્ ઝૉ.   

 
 

************ 


