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�નલફૂ ળજફી ઇફૉ ઼ીરી�લ ગીરગીઞફૂ �બળૉઘી 

                                        ઝીદૂરીઅ ષ	જ્ષજ ઞળીગ ણીમૂ મીઞૃઑ ઈષૉવૃઅ �નલ રૃ�ૂ ઞ ૉષણૃઅ  ઽ્લ ઝૉ. 
�નલફૃઅ ષઞફ રી� ૪૭૨ ધૂ ૫૨૨ #ીર ઞ ૉડવૃઅ ઽ્લ ઝૉ ઞ ૉ ઑગ દઅનૃળ%દ બૃ'દ રીથ઼રીઅ નળ ુરુફડૉ  બીઅજ ધૂ 

ઝ વૂડળ ઞ ૉડવૃઅ વ્ઽૂ ળગદષીઽૂફૂકરીઅ પગૉવૉ ઝૉ. 

�નલફૂ ળજફી મઽૃ ઇડબડૂ ઇફૉ ઞ.ડવ ઽ્લ ઝૉ. ડૄઅ ગરીઅ ઼રઞષી રીડૉ  �નલફી મૉ 

રૃ'લ ગીરજવીઋ યીઙ બીણૂ સગીલ : ણીમૃઅ �નલ ઇફૉ ઞર5અ �નલ. ઈ ણીમી ઇફૉ 

ઞરથી યીઙરીઅ મૂ6અ મૉ-મૉ ઘીફીઅ ઽ્લ ઝૉ ઞ ૉ ગથ9ગ ઇફૉ :ૉબગ દળૂગૉ  કશઘીલ ઝૉ. 

ગથ9ગરીઅ વ્ઽૂ <ષૉસૉ ઝૉ ઇફૉ :ૉબગરીઅધૂ મઽીળ ભ>ગીલ ઝૉ. ણીમી �નલફી :ૉબગરીઅધૂ 
ક.ગ઼ઞફલૃગદ વ્ઽૂ ઈઘી સળૂળરીઅ ળગદષી.ઽફૂક ?ીળી બઽ@જૉ ઝૉ. સળૂળરીઅ 

નળૉગ ઞAલીઑ વ્ઽૂરીઅફ્ ક.ગ઼ઞફ ગ્હ્ ષીબળૉ  ઝૉ ઇફૉ ુમફઞCળૂ ગીમ9ફ ણીલ્ગ઼ીઉણ વ્ઽૂફૉ બીઝ્ 
ઈબૉ ઝૉ. ગીમ9ફ ણીલ્ગ઼ીઉણ પળીષદૃઅ વ્ઽૂ ઈઘી સળૂળરીઅધૂ યૉઙૃઅ ધઉફૉ રૃ'લ ુસળી ષીડૉ  ઞરથી 

�નલફી ગથ9ગ ઼ૃપૂ બઽ@જૉ ઝૉ. Eલીઅધૂ ઈ વ્ઽૂ ઞરથી :ૉબગરીઅ 6લ ઝૉ ઞ ૉ ઈ ઇસૃF વ્ઽૂફૉ ભૉભ઼ીઅરીઅ 

પગૉવૉ ઝૉ. ભૉભ઼ીઅરીઅ, વ્ઽૂરીઅધૂ ગીમ9ફ ણીલ્ગ઼ીઉણ મઽીળ ફૂગશૉ ઝૉ ઇફૉ ક.ગ઼ઞફ ઇઅનળ <ષૉસૉ ઝૉ. 

ઇઅદૉ, ક.ગ઼ઞફલૃગદ વ્ઽૂ ણીમી ગથ9ગરીઅ <ષૉસૉ ઝૉ ઇફૉ Eલીઅધૂ ણીમી :ૉબગરીઅ. ઈર, �નલફી ઞરથી 
યીઙરીઅ ઇસૃF વ્ઽૂ ઇફૉ ણીમી યીઙરીઅ સૃF વ્ઽૂ ષઽૉ  ઝૉ. �નલફી ગથ9ગ્ફૃ ગીર વ્ઽૂફૉ યૉઙૃઅ ગળષીફ ૃઝૉ 
ઇફૉ :ૉબગ્ફૃ ગીર વ્ઽૂફૉ મઽીળ પગૉવષીફૃ ઝૉ. 

                                   મૂ6 સGન્રીઅ, ઞ ૉ ળૂદૉ ર્ડી રગીફરીઅ નળૉગૉ  નળૉગ રીશ ઼ૃપૂ બીથૂ 
બઽ@જીણષી રીડૉ  બઅબ રૄગષ્ બણૉ  ઝૉ, ઑઞ ળૂદૉ ઈઘી સળૂળફી નળૉગૉ  નળૉગ ગ્હફૉ વ્ઽૂ (ઇફૉ વ્ઽૂ ષીડૉ  

ક.ગ઼ઞફ, Aવૃગ્ટ ષઙૉળૉ  બ્હગ દદEષ્) બઽ@જીણષી રીડૉ  ગૃનળદૉ ઞ �નલCબૂ બઅબ ઈKલ્ ઝૉ. ભળગ 
ઑડવ્ ઞ ઝૉ ગૉ  રગીફરીઅ રૄગૉવ્ બઅબ જીઅબ નમીષષીધૂ જીવૃ ધીલ ઇફૉ જીઅબ નમીષષીધૂ મઅપ ધીલ, ઞલીળૉ  
સળૂળરીઅ ઈ બઅબ (�નલ) જ્ષૂ઼ૉ ગવીગ ઇફૉ �થ઼્ફૉ બીઅ઼ઢૉ  .નષ઼ ઼દદ જીMલી ઞ ગળૉ  ઝૉ. ઞ ૉ .નષ઼ૉ 

ઑ મઅપ બણૉ  ઑ .નષ઼ૉ સળૂળ બથ ગીર ગળદૃઅ મઅપ ધઉ 6લ ઝૉ. રગીફરીઅ રૄગૉવ બઅબ ઇફૉ સળૂળફી બઅબફ્ 

રૃ'લ દભીષદ ઽષૉ બણૉ  ઝૉ. રગીફરીઅ ળીઘૉવ બઅબ દ્ મપી રીશ ઼ૃપૂ બીથૂ બઽ@જીણૂ નૉ ઑડવૉ ઑફૃઅ ગીર 
બૄNઅ  ધઉ 6લ ઝૉ. ઞલીળૉ  �નલફી બઅબફૃઅ ગીર દ્ સળૂળફી ગ્હ્ફૉ વ્ઽૂ બઽ@જીણલી બઝૂ, બીઝી ભળદીઅ 
ઇસૃF વ્ઽૂફૉ ભૉભ઼ીરીઅ સૃF ગળષી ર્ગવૂ ઇફૉ ઈ સૃF વ્ઽૂ ભળૂધૂ ળગદષી.ઽફૂકરીઅ ષઽૉષણીષષી 

઼ૃપૂફૃઅ ઽ્લ ઝૉ. 

                                 ઈર, �નલ મૉ બઅબફૃઅ મફૉવૃઅ ઽ્લ ઝૉ. ણીમ્ બઅબ સૃF (ક.ગ઼ઞફલૃગદ) 

વ્ઽૂફૉ સળૂળફી ગ્હ્ ઼ૃપૂ પગૉવૉ ઝૉ ઇફૉ ઞરથ્ બઅબ ઇસૃF (ગીમ9ફ ણીલ્ગ઼ીઉણલૃગદ) વ્ઽૂફૉ સૃF 
ગળષી રીડૉ  ભૉભ઼ીઅરીઅ પગૉવૉ ઝૉ. 


