
 

ષીઽફફૂ �ઽૉ ળ ઽળી
 ઇઅઙૉફૂ ફ્ડૂ઼ 

ુફુષની ફઅ. ૨૬/ ષહ� ૪૨૪૩-૪૪ 
(ઉ ષૉમ બુ વગૉસફ) 

 

 ઈધૂ વીઙદીઅ-ષશઙદી દરીરફૉ ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ  ગૉ , ગીલ�બીવગ ઉઞફૉળ�ૂફૂ ગજૉળૂ, ફષ઼ીળૂ ગૅુહ 

લૃુફષુ �઼ડૂ, ફષ઼ીળૂફીઅ ૨૪ ફઅઙ ષીઽફ્ (મ્વૉળ્ 'બ, ર્ડળ઼ીલગવ) ફૂ *ઽૉળ ઽળી' ગીલ�બીવગ ઉઞફૉળફૂ 

ગજૉળૂ,ફ.ગૅ.લૃ., ફષ઼ીળૂ ,ીળી ગળષીફૂ ઝૉ. ઞૉધૂ ળ઼ પળીષદી ઉ઼ર્/બૉતૂકઑ ુષઙદષીળ *ઽૉળીદ ઇફૉ ગ્ળૂ ડૉ 3ણળ ગ્બૂ 

www.nau.in ષૉમ ઼ીઉડરીઅ *ઽૉળીદ ુષયીઙરીઅધૂ ણીઋફવ્ણ ગળૂ,ઈ ડૉ3ણળફૂ મ્વૂક ઇફૉ સળદ્ રૃઞમફૂ રી8ઽદૂ 

યળૂઞૉ ષીઽફ ઘળૂનષી રીઅઙદી ઽ્લ દૉફૂ ડૉ 3ણળ ભૂ, મીફીફૂ ળગરફ્ રીઅઙષીરીઅ ઈષૉવ ઇુપગીળૂફી ફીરફ્ ણૂરીઅણ ણ< ી=ડ 

઼ીધૉ ઼ૂવમઅપ ગષળરીઅ દી.૨૪/૨૱/૪૨૪૩, ૩૱:૩૨ ગવીગ ઼ૃપૂરીઅ ગીલ�બીવગ ઉઞફૉળફૂ ગજૉળૂ, ફ.ગૅ.લૃ., ફષ઼ીળૂ-

૫૯૮૬૭૨ફૉ ગૃ8ળલળ/બ્Fડ/Fબૂણ બ્Fડ/ળ'.બ્Fડ.ઑ.ણૂ.ધૂ યીષ્ ર્ગવૂ ઈબષીફી ળઽૉસૉ. ઝૉGૂ દીળૂઘ બઝૂ ઈષૉવ 

ગ્ઊ બથ ડૉ 3ણળફૉ ઘ્વષીરીઅ ઈષસૉ ફઽI, ડૉ 3ણળ ભૂ ઇફૉ મીફીફૂ ળગર ષઙળફૂ કભળ્ રી3લ ળીઘષીરી ફઽI ઈષૉ ઞૉફૂ ફJપ 

વૉસ્. 

ફJપ:- ઽળી'ફૂ સળદ્ફૂ ુષઙદ NAU.INષૉમ ઼ીઉડ બળ દી. ..................    

 

         ગીલ�બીવગ ઊઞફૉળ, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ગીરફૃઅ ફીર:- ફષ઼ીળૂ ગૅુહ લૃુફષુ �઼ડૂ, ફષ઼ીળૂફીઅ ગીલ�બીવગ ઉઞફૉળફૂ ગજૉળૂફી ૨૪ ફઅઙ ષીઽફ્ફૂ *ઽૉળ ઽળી' 

મીમદ... 

ુફુષની ફઅ. ૨૬/ ષહ� ૪૨૪૩-૪૪ 
(ઉ ષૉમ બુ વગૉસફ) 

 
 ઈધૂ વીઙદીઅ-ષશઙદી દરીરફૉ ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ  ગૉ , ગીલ�બીવગ ઉઞફૉળ�ૂફૂ ગજૉળૂ, ફષ઼ીળૂ ગૅુહ 

લૃુફષુ �઼ડૂ, ફષ઼ીળૂઘીદૉ લૃુફષુ �઼ડૂફી ગીલ�બીવગ ઉઞફૉળફૂ ગજૉળૂફી ૨૪ ફઅઙ ષીઽફ્ફૂ ઽળી'ધૂ ુફગીવ ગળષીફી ઽ્લ, 

ળ઼ પળીષદી બીડKક બી ૉ઼ધૂ ભLદ ષૉમ બુMવગૉસફધૂ ળનમીદવ ષીઽફફૉ ઽળી'ધૂ ુફગીવ ગળષી યીષ્ રઅઙીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

ઞૉધૂળ઼ પળીષદી ઉ઼ર્ઑ ફષ઼ીળૂ ગૅુહ લૃુફષુ �઼ડૂફૂ ઇુપગૅદ ષૉમ ઼ીઉડ www.nau.inઋબળધૂગ્ળૂ ડૉ 3ણળ ગ્બૂ 

ણીઋફવ્ણ ગળૂ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ. ઇ%ૉફૂ ગજૉળૂ / ગ્ઊબથ ગજૉળૂઑધૂ ગ્ળૂ ડૉ +ણળ ગ્બૂ ઉ-લૃ ગળષીરીઅ ફઽ1 ઈષૉ. ઼નળ 

ણીઋફવ્ણ ગળૉવ ડૉ 3ણળ ગ્બૂરીઅ ઈબષીરીઅ ઈષૉવૂ ુષઙદ્ / ઽગૂગદ્ફ્ ઇNલી઼ ગળૂ રીઅઙષીરીઅ ઈષૉવ બૃળીષીઔ / 

ઽગૂગદ્ ઼ીધૉ ડૉ 3ણળ ણૌLલૃરૉ3ડરીઅ ઞQળૂ રી8ઽદૂ યળૂ (ડૉ 3ણળ ગ્બૂરીઅ રી8ઽદૂફ્ ઼રીષૉસ ફ ધીલ દ્ ઇવઙ ગીઙશરીઅ 

રી8ઽદૂ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ.) ઈષી ડૉ 3ણળ્ ઞQળૂ ડૉ 3ણળ ભૂ ઇફૉ મીફીફૂ ળગર ઼8ઽદ ઇRૉફૂ ગજૉળૂફૉ ઼ૂવમઅપ ગષળરીઅ દી. 

૨૪/૨૱/૪૨૪૩ ૩૱:૩૨ ગવીગ ઼ૃપૂરીઅ ઇRૉફૂ ગજૉળૂફૉ ગૃ8ળલળ/બ્Fડ/Fબૂણ બ્Fડ/ ળ'.બ્Fડ.ઑ.ણૂ. ધૂ ુમફજૄગ 

ર્ગવષીફી ળઽૉસૉ. યીષ યળફીળ બીડKઑ ગષળ બળ " ષીઽફ ઽળી
ફૃઅ ડૉ +ણળ ભ્ર� દૉરઞ ષીઽફ ફઅમળ "ફી યીષ ઑષૃઅ FબT 

વઘષીફૃઅ ળઽૉસૉ. (ઋનીઽળથ દળૂગૉ  મ્વૉળ્ ઙીણૂ 'ઞૉ ૪૩ ઑર ૱૭ફી યીષ) ડૉ 3ણળ ભૂ દધી મીફીફૂ ળગર ભLદ 

"DDO,OFFICEOFTHEEXECUTIVEENGINEER,NAU,NAVSARI"ફી ફીરૉ Fષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ. ડૉ 3ણળ 

ગ્બૂરીઅ રીઅઙષીરીઅ ઈષૉવ નFદીષૉU / બૃળીષીક ુમફજૄગ Uણષીફી ળઽૉસૉ. ઑગ ઇધષી દરીર ડૉ 3ણળ્ Fષૂગીળષી ગૉ  ળન 

મીદવ ગળષીફી ઇુપગીળ્ ષીઽફ ઽળી' ગુરડૂફૉ ઇમીુપદ ળઽૉસૉ. ડૉ 3ણળ ભૂ ઇફૉ મીફીફૂ ળગર ળઞૃ ધલી ુષફીફી ડૉ 3ણળ્ળન 

મીદવ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.સLલ ઽસૉ દ્ ુફલદ ઼રલ રલી�નીરીઅ ઈષૉવ ડૉ 3ણળ નFદીષૉU દી.૨૫/૨૱/૪૨૪૩ફી ળ્ઞગ્ુષણ 

૩૯ ષીઉળ઼ફૂ રઽીરીળૂફ્ ભૉવીષ્ ફ ધીલ દૉ રીડૉ  ઼ળગીળ�ૂફી ઈનૉસ્ રૃઞમ ભLદલૃફૂષ઼Kડૂઑ ુફલૃLદ ગળૉવ ઼ુરુદફૂ 

઼રV ઘ્વૂ ડૉ 3ણળફૂ સળદ્ રૃઞમફૂ ગીલ�ષીઽૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 

ફષ઼ીળૂ                                                                                                     ગીલ�બીવગ ઊઞફૉળ  
          ફષ઼ીળૂ ગૅુહ લૃુફષુ �઼ડૂ 
દી. ૩૯/૨૯/૪૨૪૩                   ફષ઼ીળૂ  

 

 

 

 
 
 
 



 

ગીરફૃઅ ફીર:- ફષ઼ીળૂ ગૅુહ લૃુફષુ઼�ડૂ, ફષ઼ીળૂફીઅ ગીલ�બીવગ ઉઞફૉળફૂ ગજૉળૂફી ૨૪ ફઅઙ ષીઽફ્ફૂ �ઽૉ ળ 

ઽળી
 મીમદ... 

 
૩. ઽળી'ધૂ ુફગીવ ગળષીફી ષીઽફ્ફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  

 
 

 

ઇ.ફઅ. ગજૉળૂફૃઅ ફીર ષીઽફફૂ ુષઙદ  ઽીવરીઅ 

 ષીઽફ 9મ9 :ષી રીડૉફૃઅ 

-ધશ  

ડૉ +ણળ ભૂ 

9ુબલીરીઅ 

મીફીફૂ ળગર  

9ુબલીરીઅ  

૩. ગીલ�બીવગ 

ઊઞફૉળ�ૂફૂ 

ગજૉળૂ,ફ.ગૅ.લૃ., 

ફષ઼ીળૂ 
'. ફષ઼ીળૂ 

મ્વૉળ્ 'બ 
'ઞૉ ૪૩ ઑર 
૨૨૱૭ 

ગીલ�બીવગ ઊઞફૉળ�ૂફૂ 

ગજૉળૂ,ફ.ગૅ.લૃ.,ફષ઼ીળૂ

'. ફષ઼ીળૂ 
ર્.ફઅ. ૯૬૪૯૯૨૯૯૩૯ 

૩૨૨૨.૨૨ ૩૨૨૨૨.૨૨ 

ઽૂળ્ ઽ્3ણી ર્ડળ 

઼ીઉગવ઼ૂણૂ 
૩૨૨ ઑ઼ઑ઼ 

'ઞૉ ૩૭ ઑજ 
૫૪૫૭ 

૭૨૨.૨૨ ૪૨૨૨.૨૨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ગીરફૃઅ ફીર:- ફષ઼ીળૂ ગૅુહ લૃુફષુ઼�ડૂ, ફષ઼ીળૂફીઅ ગીલ�બીવગ ઉઞફૉળફૂ ગજૉળૂફી ૨૪ ફઅઙષીઽફ્ફૂ �ઽૉળ 

ઽળી
 મીમદ... 
ષીઽફ ઽળી
ફૂ સળદ્ 

૩. ષીઽફ ઇXલીળૉ  ઞ ૉ ઽીવદરીઅ ઇફૉ ઞ ૉ Fધશૉ ઞ ૉ બ8ળુFધુદરીઅ ઝૉ દૉ ળૂદૉ ડૉV દધી ુષરીફૂ ગ્ઊબથ ઞષીમનીળૂ ુ઼ષીલ ષૉજીથ 
ગળષીફી ઝૉ. 
૪. ષીઽફ ફઅ. (૩) મ્વૉળ્ 'ઞૉ ૪૩ ઑર ૨૨૱૭ (૪) ઽૂળ્ ઽ્3ણી ઼ૂણૂ ૩૨૨ ઑ઼ઑ઼ 'ઞૉ ૩૭ ઑજ ૫૪૫૭ *ઽૉળીદરીઅ 

નસી�ષૉવ Fધશૉ *ઽૉળ ળ*ફી 8નષ઼્ ુ઼ષીલ ઼ષીળૉ  ૩૨.૫૨ ધૂ ૩૮.૨૨ ગવીગ ઼ૃપૂરીઅ Uષી રશસૉ. ઞૉધૂ ઞૉ <લુ=દ / ઉ઼રફૉઈ 

ષીઽફ્ ઘળૂનષીરીઅ ળ઼ ઽ્લ દૉરથૉ યીષ યળદી બઽૉવીઞૉ દૉ -ધશૉ ઈષૉવ ઈ ષીઽફ્ફૃઅ ુફળૂ@થ ઇફૉ ઞૉ દૉ ષીઽફફૂ ઞ9ળૂ 

રી8ઽદૂ રૉશષૂ વૉષી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
૫. ડૉ3ણળ ભ્ર� દધી ડૉ 3ણળફૂ સળદ્ ઇફૉ મ્વૂક લૃુફષુ �઼ડૂફૂ ષૉમ ઼ીઉડ www./nau.inબળધૂ ણીઋફવ્ણ ગળૂ દી. 

૨૪/૨૱/૪૨૪૩, ૩૱:૩૨ ગવીગ઼ૃપૂરીઅ ગીલ�બીવગ ઉઞફૉળફૂ ગજૉળૂફૉ ગૃ8ળલળ/બ્Fડ/Fબૂણ બ્Fડ/ ળ'.બ્Fડ.ઑ.ણૂ. 

ધૂબઽ્જદી ગળષીફી ળઽૉસૉ.ગષળરીઅ ડૉ +ણળ ભ્ર�,સળદ્ ઇફૉ મ્વૂકફૂ ઼ઽૂષીશૂ ગ્બૂ દધી ડૉ +ણળ ભૂ ઇફૉ મીફીફૂ ળગરફ્ 

ણૂરીઅણ ણB ીCડ  ર્ગવષીફ્ ળઽૉસૉ. ડૉ +ણળભૂ દધી મીફીફૂ ળગરફ્ ણૂણૂ "DDO, OFFICE OF THE EXECUTIVE 

ENGINEER, NAU, NAVSARI"ફી ફીરફ્ ગીતષીફ્ ળઽૉસૉ. ડૉ +ણળ ભૂ ઇફૉ મીફીફૂ ળગરફ્ ણૂરીઅણ ણB ીCડ ળીEB ૂલગૅદ 

મFગ/઼ૂGૃવ મૉ+ગફ્ ઽ્ષ્ :ઊઑ.  

૬. ડૉ 3ણળ ભ્ર� ઼ીધૉ ઈષૉવ ડૉ3ણળ ભૂ ફ્ફ 8ળભઅણૉમવ ઝૉ ઞ ૉધૂ દૉ બળદ રશષી બીR ફધૂ, દધી મીફીફૂ ળગરફ્ ણૂ ણૂ 

બીઝશધૂડૉ 3ણળફૂ ગીલ�ષીઽૂ બૄથ� ધલી મીન લૃુફષુ �઼ડૂફી ુફલર્ ઇફૃ઼ીળ બળદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. મીફીફૂ ળગરઇફૉ ડૉ 3ણળ ભૂ 

ષઙળફૂ કભળ YીZ ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફ8ઽ.  
૭.ષીઽફ ઘળૂન ગળષીફી યીષ્ લૃફૂષ઼Kડૂફૂ ષૉમ ઼ીઊડ બળ [ુ઼\પ ધલૉવ *ઽૉળીદ રીળભદ ઞ ડૉ3ણળ ભ્ર�રીઅ ઞ યળષીફી ળઽૉસૉ. 

ઙીણૂફૂ ઘળૂન Hગઅરદરીઅ 1% ડૂ઼ૂઑ઼ ઋરૉળૂ ગૃવ ઘળૂનૂફૂ ળગર યળષૂ. ડૂ઼ૂઑ઼ ષઙળફી યીષ્ રી+લ ળઽૉસૉ ફઽ1. 

૮. સLલ ઽસૉ દ્ ુફલદ ઼રલ રલી�નીરીઅ ઈષૉવ ડૉ 3ણળ નFદીષૉU દી.૨૫/૨૱/૪૨૪૩ફી ળ્ઞ ભLદલૃફૂષ઼Kડૂ ઑ ુફલૃLદ ગળૉવ 

઼ુરુદફૂ ઼રV ઘ્વૂ ડૉ3ણળફૂ સળદ્ રૃઞમફૂ ગીલ�ષીઽૂ ઽીધ પળૂ નળૉગ ષીઽફ્ફૂ ઈષૉવ ઼ૐધૂ ષપીળૉ  ુગઅરદફૉ YીZ ળીઘષી રીડૉ  

ષીઽફ ઽળી' ઼ુરુદફી ઼Nલ્ લ્^લ ુફથ�લ ગળસૉ. Uઞૉ દૉ ષીઽફફૂ ઈષૉવ ઼ૐધૂ ષપીળૉ  ુગઅરદ ષીઽફ ઽળી' ઼ુરુદફૉ લ્^લ ફ 
વીઙૉ દ્ દૉ ષીઽફ ઼ૐધૂ ષપીળૉ  યીષ યળફીળ ઉ*ળનીળફૉ ઼્બષીરીઅ ફ8ઽ ઈષૉ. ઞ ૉરફૃઅ ડૉ 3ણળ રઅઞૄળ ધસૉ દૉરથૉ ઉ*ળફૂ ળગર 

ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ યળષીફૂ ળઽૉસૉ.  
 ડૉ 3ણળ ભ્ર�રીઅ યળૉવ યીષફૂ ગૃવ ળગર ડૉ3ણળ રઅઞૄળ ધલૉધૂ / ઽળી' મીન ઇRૉધૂ *થ ધલૉ ઞ ૉ દૉ બીડKઑ ઈબૉવ ઼રલ 

રલી�નીરીઅ જૉગ/ણૂરીઅણ ણ< ી=ડધૂ "DDO, OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, NAU, NAVSARI"યળબીઊ 

ગળષીફી ળઽૉસૉ. Xલીળ મીન ઈળ.ડૂ.ક. બૉબ �઼ દોલીળ ગળૂફૉ ઞ ૉ દૉ ગજૉળૂઑ ળઞૃ ગળૂ ષીઽફફૉ ઞ ૉ દૉ ગજૉળૂઑધૂ વઉ ઞષીફૃઅ ળઽૉસૉ ઇફૉ 

દૉરીઅ ુફ`ભશ ઞફીળઊ*ળનીળફૉ દૉરફૂ મીફીફૂળગરગ્ઊબથ ગીળથ ઞથીaલી ુ઼ષીલ ઞb ગળષીરીઅ ઈષસૉ. દૉરઞ યુષ`લરીઅ 

દૉરફૉ લૃુફષુ �઼ડૂફૂ ગ્ઊ બથ ઽળી' રીડૉ  Mવૉગ ુવFડ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.  
૯. ઈ ઽળી' રીઅ નળૉગ ષીઽફ રીડૉ  ઈષૉવ યીષ્ બોગૂ ઼ૐધૂ ષપીળૉ  યીષયળફીળ [ધર Rથ ઉ઼ર/બૉતૂકફૂ મીફીફૂ ળગર ઞરી 
ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ, મીગૂફીઉ઼ર/બૉતૂકફૂ મીફીફૂ ળગર ઇ઼વરીઅ ફJપથૂ ગળૂ બળદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.U ઈષૉવ ઼ૐધૂ ઋજી 

યીષ યળફીળ ઉ઼ર/બૉતૂ ઋબળ્Lદ ઼રલ રલી�નીરીઅ ઽળી'ફૂ યળષીફૂ ધદૂ બૄળૉ બૄળૂ ળગર ફ યળૉ  દ્, દૉફૂ મીફીફૂ ળગર ઞb ગળૂ 

Xલીળ મીનફી cરીફૃ઼ીળ મૂ* ઼ૐધૂ ઋજી યીષ યળફીળ ઉ઼ર/બૉતૂફૉ ઋબળ્Lદ ઽળી'ફી ઊ*ળી રીડૉ  ઈષૉવ ઼ૐધૂ ષપ ૃ

કભળઈબષી રીડૉ  ઞથીષષીરીઅ ઈષસૉ. ઈર ઝદીઅ Uમૂ* ઼ૐધૂ ઋજી યીષ યળફીળ ઉ઼ર/બૉતૂફૉ ઼ૐધૂ dજી ઈષૉવ યીષફી 

મનવૉ દૉરફી યળૉવ યીષૉઈષીઽફ્વૉષી/ઘળૂનષી ઼ઽરદૂ ઈબૉ ઇફૉ ઈ ઼ઽરદૂ ગુરડૂ ,ીળી Fષૂગીળષીરીઅ ઈષૉ દ્ ઈ ષીઽફ 
દૉરફી યળૉવ યીષૉ ઈ બીડKફૉ ષૉજીથ ગળૂ નૉષીફૃઅ ળઽૉસૉ. U ઈ બીડK બથ ુફલદ ગળૉવ ઼રલ રલી�નીરીઅ ઽળી'ફૂ યળષીફૂ ધદૂ 

બૄળૉ બૄળૂ ળગર ફ યળૉ  દ્, દૉફૂ મીફીફૂ ળગર ઞb ગળૂ Xલીળ મીનફી cરીફૃ઼ીળRૂ*઼ૐધૂ ઋજી યીષ યળફીળ ઉ઼ર/બૉતૂફૉ 

ઋબળ્Lદ ઽળી'ફી ઊ*ળી રીડૉ  ઈષૉવ ઼ૐધૂ ષપૃ કભળ/મૂ* ઼ૐધૂ dજી યીષ યળફીળફૂ કભળ રૃઞમ ઈ ષીઽફ ષૉજીથ 

ઈબષી રીડૉઞથીષષીરીઅ ઈષસૉ ઈર ઝદીઅ URૂ*઼ૐધૂ ઋજી યીષ યળફીળ ઉ઼ર/બૉતૂફૉ ઼ૐધૂdજી ઈષૉવ યીષફી મનવૉ 

દૉરફી યળૉવ યીષૉ ઈષીઽફ્વૉષી/ઘળૂનષી ઼ઽરદૂ ઈબૉ ઇફૉ ઈ ઼ઽરદૂ ગુરડૂ ,ીળી Fષૂગીળષીરીઅ ઈષૉ દ્ ઈ ષીઽફ દૉરફી 
યળૉવ યીષૉ ઈ બીડKફૉ ષૉજીથ ગળૂ નૉષીફૃઅ ળઽૉસૉ. U ઈ બીડK બથ ુફલદ ગળૉવ ઼રલ રલી�નીરીઅ ઽળી'ફૂ યળષીફૂ ધદૂ બૄળૉ બૄળૂ 

ળગર ફ યળૉ  દ્, દૉફૂ મીફીફૂ ળગર ઞb ગળષીરીઅઈષસૉ. ઇફૉઈષી અ઼Uઙ્રીઅ ઈ ષીઽફફી ુફગીવ/ ષૉજીથમીમદૉષીઽફ ઽળી' 

઼ુરુદફ્ ુફથ�લ ઈઘળૂ ઇફૉ ઼ષ�ફૉમઅપફગદી� ળઽૉસૉ. 



 

૱.ડૉ3ણળફી ગષળ ઋબળ " ષીઽફ ઽળી
ફૃઅ ડૉ +ણળ ભ્ર� દૉરઞ ષીઽફ ફઅમળ "ઇષeલ વઘષીફૃઅ ળઽૉસૉ. બીડKફૃઅ ફીર,઼ળફીરૃઅ ર્ડી ઇVળૉ  

વઘષૃઅ.  
૯. ડૉ3ણળ યળફીળ ઉ઼ર્ફૉ ગ્ઊબથ અ઼Uઙ્રીઅ ડૉ 3ણળ ભૂફૂ ળગર બળદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽI ઞ ૉફૂ ફJપ વૉષૂ.  
૩૨. ઊ*ળ્ રૉશષફીળઉ઼ર/બૉતૂઋબળફૂ રૃfદરીઅ ળગરઞરી ફઽI ગળીષૉદ્ ઉ*ળ્ ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ઇફૉ મીફીફૂ ળગર ઞb 

ગળષીરીઅ ઈષસૉ, ગ્ઊ બથ અ઼Uઙ્રીઅ ઉ*ળીફૂ ળગર યળષીફૂ રૃfદ ષપીળૂ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽI ઞ ૉફૂ ફJપ વૉસ્. 

૩૩. ષીઽફ ષૉજીથ ધલી મીન દૉફી ઈળ.ડૂ.ક. બૉબ �઼ (ષૂર્, ળ'Fડ<ૉસફ, ડૈL઼ ષઙૉળૉ) દૉરઞ ષીઽફ ડ< ી3઼ભળ ગળષીફૂ ઼ચશૂ 

ઞષીમનીળૂ ઞ ૉ દૉ ડૉ 3ણળ યળફીળ/ષીઽફ ઘળૂનફીળફૂ  ળઽૉસૉ. ઞ ૉ દૉ ગજૉળૂઑધૂ ઞQળૂ નFદીષૉઞ બૉબળરીઅ ઼ઽૂ ગળૂ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. 

ઈળ.ડૂ.ક. બૉબ �઼ફૂ ગીલ�ષીઽૂ અ઼બૄથ�બથૉ બૄળૂ ધલી મીન મીફીફૂ ળગરલૃફૂષ઼Kડૂફી ફૂુદ ુફલર્ ઇફૃ઼ીળ બળદ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ. દૉરઞ ષીઽફફ્ ગMU રૉશaલીધૂ દરીર ઞષીમનીળૂ ઘળૂન ગળફીળફૂ ળઽૉસૉ.  
૩૪. ષીઽફ ઞૉ દૉ ઉ*ળનીળૉ  ઞ ઽીઞળ ળઽૂ વઊ ઞષીફૃઅ ળઽૉસૉ. દૉરફૂ ઙૉળઽીઞળૂરીઅ ગ્ઊ બથ ઉ઼રફૉ વઊ ઞષી નૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽI. 

દૉરઞ ઽળી' ઼રલૉ ઞ ૉથૉ ઉ*ળ્ ળીiલ્ ઽસૉ દૉ મૂ* ઉ઼રફૉ ઉ*ળ્ ઈબૂ સગસૉ ફઽI.  

૩૫. ઽળી' મીમદૉ ગ્ઊ બથ *દફૂ દગળીળ રૃeગૉવૂ ગૉ  રૃf્ ઌય્ ધીલ દ્ ષીઽફ ઽળી' ઼ુરુદ, ફષ઼ીળૂ ગૅુહ લૃુફષુ �઼ડૂ, 

ફષ઼ીળૂ ફ્ ુફથ�લ ઈઘળૂ ઙથીસૉ. ઞ ૉ ઘળૂનફીળફૉ મઅપફ ગદી� ળઽૉસૉ ઇફૉ ગીલનીગૂલ kલૃ8ળ8ણગસફ ફષ઼ીળૂ ળઽૉસૉ.  
૩૬. અ઼Uઙ્ષસીદ ઋબળ્Lદ સળદ્રીઅ ગ્ઊ બથ ભૉળભીળ લૃુફષુ �઼ડૂફી ઼lીપૂસ્ દળભધૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ દ્ દૉ રી3લ ળીઘષી બણસૉ 
ઇફૉ દૉ ઇઅઙૉ ગ્ઊ દગળીળ Fષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફ8ઽ. દૉરઞ ષીઽફ ઽળી' ઼ુરુદફ્ુફથ�લ ઈઘળૂ ઙથીસૉ. ઞ ૉ ઘળૂન ગળફીળફૉ 

મઅપફગદી� ળઽૉસૉ.  
૩૭. ગ્ઊબથ ડૉ 3ણળ્ફૉ Fષૂગીળષૃઅ ઇધષી ઈષૉવ દરીર ડૉ 3ણળ્ફૉ ગ્ઊબથ ગીળથ્ નસી�aલી ુ઼ષીલ ળન ગળષીફી દધી ઉ*ળ્ રઅઞૄળ 

ળીઘષ્ ગૉ  ફઽI દૉફૂ ઼lી લૃુફષુ �઼ડૂ ,ીળી ળજૉવ ગુરડૂફૂ ળઽૉસૉ. 
૩૮. ઞૉ દૉ ષીઽફફૃઅ ળ'Fડ<ૉસફ 8ળ3લૃ ગળીષષીફૂ ઞષીમનીળૂ રઅઞૃળ ધલૉવ ઉ*ળનીળ ગૉ  બીડKફૂ ળઽૉસૉ.  

૩૯. ઼નળ ષીઽફફૂ ઈળ.ડૂ.ક ડૉV, ષૂર્, ઼ળગીળૂ ડૉV દધી ઇ3લ દરીર [ગીળફી યળથીફૂ ઞષીમનીળૂ ષીઽફ વૉફીળફૂ ળઽૉસૉ. 

૩૱. યીષ યળફીળ aલુLદ /ઊ઼ર યીળદફ્ ફીઙ8ળગ ઽ્ષ્ Uઊઑ, દૉરઞ દૉ ગ્ઊ ઙૃફી8ઽદ [ષૅુlરીઅ અ઼ણ્ષીલૉવ ફ ઽ્ષ્ Uઊઑ.  

૩૯. યીષ યળફીળ aલુLદ /ઊ઼રૉ ઈપીળ ગીણ�  દધી બીફ ગીણ�  પળીષદ્ ઽ્ષ્ Uઊઑ. (Fષ[રીુથદ ફગવ ુમણષૂ)ઈપીળ ગીણ�  
દધી બીફ ગીણ�  ષઙળફૂ કભળ YીZ ળીઘષીરીઅ ફ8ઽ ઈષૉ. ઞ ૉફૂ ઘી઼ ફJપ વૉષૂ. 
૪૨. ઈ ઽળી'રીઅ ગૃવ ૨૪ ષીઽફ્ફૂ ુષઙદ્ ઇફૉ ભ્ડીકફૂ રી8ઽદૂ ઈબૂ ઝૉ. ઈ ઽળી'રીઅ યીઙ વૉફીળ ગ્ઊ બથ aલુLદ / 

ઉ઼રૉમઅફૉષીઽફ્ફૂ ઽળી'ફી યીષ્ યળષીફી ઽ્લ દૉ મઅફૉષીઽફ્ફી ઇવઙ ઇવઙ ભ્ર� ણીઋફવ્ણ ગળૂ દૉરફૂ ઼ીધૉ દૉરફૂ યળષીફૂ 

ધદૂ ઇવઙ ઇવઙ ડૉ3ણળ ભૂ દધી ઇવઙ ઇવઙ મીફીફૂ ળગર ુમફજૄગયળષીફૂ ળઽૉસૉ. 
૪૩. ઼ળગીળ�ૂ ,ીળી ષઘદ્ ષઘદ [ુ઼\પ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ગ્ુષણ ૩૯ફૂ ઙીઊણ વીઉફફૃઅ જૃFદ બથૉ બીવફ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 
  

 ઋબળફૂ દરીર સળદ્ રફૉ રી+લ, ગમૃવ ઇફૉમઅપફ ગદી� ઝૉ.  
 

દીળૂઘ:                                         ડૉ +ણળ યળફીળફૃઅ ફીર:-  

-ધશ:-                                              ઼ળફીરૃઅ:-   

     

              ડૉ +ણળ યળફીળફૂ ઼ઽૂ : -  

         (઼અબગ�  ફઅમળ:-                                        ) 



 

ફષ઼ીળૂ ગૅુહ લૃુફષુ઼�ડૂ, 
ફષ઼ીળૂ 

-::  ષીઽફ્ ષૉજષી રીડૉફૃઅ યીષબ%ગ  ::- 
    

 

૩. ષીઽફફૂ ુષઙદ  :: રHઽ+Oી ઑ+ણ રHઽ+Oી મ્વૉળ્ 
 
ઞૉ ૪૩ ઑર ૨૨૱૭ 
ર્ણૉવ ષહ� :- ૪૨૨૮-૨૯ 
જીવૉવHગરૂ:-  ૪૩૬૨૪૯ 

ઽીવરીઅ ષીઽફ QમQ Uષી રીડૉફૃઅ Fધશ :: ગીલ�બીવગ ઉઞફૉળફૂ ગજૉળૂ, ઞૄફૂ Fગૄવ ુમુmણઅઙ, 
રઽીનૉષ રઅ8નળફૂ ઼ીરૉ, ફષ઼ીળૂ ગૅુહ લૃુફષુ �઼ડૂ, 
ફષ઼ીળૂ.ર્.ફઅમળ ૯૬૪૯૯૨૯૯૩૯ 

૪. ડૉ 3ણળ ભૂફૂ ુષઙદ  :: ણૂ.ણૂ. ફઅ. ............................... 
મnગફૃઅ ફીર:- ....................................... 
દીળૂઘ :- .................................... 

ઇફીરદ યલી�ફૂ ુષઙદ :: ણૂ.ણૂ. ફઅ. ............................... 
મnગફૃઅ ફીર:- ....................................... 
દીળૂઘ :- .................................... 

૫. ઘળૂનૂ ગળષી રીડૉફૂ ગળૉવૂ કભળ Qુબલી (ઈગણીરીઅ) ::  A 
+ ૩% ડૂ઼ૂઑ઼ફૂ ળગર(ઈગણીરીઅ)(ઘળૂન Hગઅ રદફી ૩%) ::  B 

ઘળૂનૂફૂ ગૃવ કભળ ળગર(ઈગણીરીઅ)(ડૂ઼ૂઑ઼ ઼ીધૉફૂ) ::  C 

ઘળૂનૂ ગળષી રીડૉફૂ ગળૉવૂ કભળ Qુબલી (સMનરીઅ)A ::  
૩% ડૂ઼ૂઑ઼ફૂ ળગર  (સMનરીઅ)                     B ::  
ઘળૂનૂફૂ ગૃવ ળગર (સMનરીઅ) (ડૂ઼ૂઑ઼ ઼ીધૉફૂ)C ::  

૬. વૉફીળ બીડKફૃઅ ફીર દધી બૄળૉ બૃqઅ  ઼ળફીરૃઅ  ::  
 
 
 
 

૭. ઈપીળ ગીણ�  ફઅમળ (Fષ[રીુથદ ફગવ ુમણષૂ)  ::  
૮. બીફ ગીણ�  ફઅમળ (Fષ[રીુથદ ફગવ ુમણષૂ) ::  

 ઈબફૂ *ઽૉળીદફૂ સળદ્ ઇફૉ મ્વૂક ઽૃઅ/ઇર્ઑ ષીઅજૂ ઝૉ/઼ર' ઝૉ  ઇફૉ ઞૉ રૃઞમ ઈ ષીઽફ ઽૃઅ/ઇર્ઑ 

ઋબળ્Lદ Fધશૉ QમQરીઅ Uઊ દબી઼ૂ દૉ રૃઞમ ઽૃઅ/ઇર્ઑ ઈ ષીઽફફૂ Q/. ...........................(ઈગણીરીઅ) ઇઅગૉ  

Qુબલી (સMનરીઅ) ................................................................. 

............................................................. ડૉ3ણળફૂ સળદ્ ઇફૉ મ્વૂક રૃઞમ ઘળૂન ગળષી રીળૂ 

કભળ/મ્વૂ ઈબૃઅ ઝૃઅ . ઈ ઼ીધૉ ઈ ડૉ 3ણળફૂ સળદ્ ઇફૉ મ્વૂક રૃઞમ ઽૃઅ/ઇર્ ઋબળ્Lદ ુષઙદ્ રૃઞમ ડૉ 3ણળ ભૂ ઇફૉ 

મીફીફૂ ળગર ણૂણૂ FષQબરીઅ ઞરી ગરાષૃઅ ઝૃઅ .  

 
દીળૂઘ :- .................................   ષીઽફ ઘળૂન રીડૉ  કભળ ગળફીળફૂ ઼ઽૂ 

Fધશ:- ....................................   દધી બૄળૉ બૃVઅ  ફીર ઇફૉ ઼ળફીરૃઅ   

       
 

 



 

 

 
 
 

    
 
 
 
 



 

   ફષ઼ીળૂ ગૅુહ લૃુફષુ઼�ડૂ, 
ફષ઼ીળૂ 

-::  ષીઽફ્ ષૉજષી રીડૉ ફૃઅ યીષબ%ગ  ::- 
     

૩. ષીઽફફૂ ુષઙદ  :: ઽૂળ્ ઽ્+ણી ઼ૂણૂ ૩૨૨ ઑ઼ઑ઼  

ઞૉ ૩૭ ઑજ ૫૪૫૭ 
ર્ણૉવ ષહ� :- ૩૯૯૬-૯૭ 
જીવૉવ Hગરૂ:-૯૯,૯૯૯ Hળબૂડ ૩૯૩૯૯ 

ઽીવરીઅ ષીઽફ QમQ Uષી રીડૉફૃઅ Fધશ :: ગીલ�બીવગ ઉઞફૉળફૂ ગજૉળૂ, ઞૄફૂ Fગૄવ ુમુmણઅઙ, 
રઽીનૉષ રઅ8નળફૂ ઼ીરૉ, ફષ઼ીળૂ ગૅુહ લૃુફષુ �઼ડૂ, 
ફષ઼ીળૂ.ર્.ફઅમળ ૯૬૪૯૯૨૯૯૩૯ 

૪. ડૉ 3ણળ ભૂફૂ ુષઙદ  :: ણૂ.ણૂ. ફઅ. ............................... 
મnગફૃઅ ફીર:- ....................................... 
દીળૂઘ :- .................................... 

ઇફીરદ યલી�ફૂ ુષઙદ :: ણૂ.ણૂ. ફઅ. ............................... 
મnગફૃઅ ફીર:- 
.......................................દીળૂઘ :- 

.................................... 
૫. ઘળૂનૂ ગળષી રીડૉફૂ ગળૉવૂ કભળ Qુબલી (ઈગણીરીઅ) ::  A 

+ ૩% ડૂ઼ૂઑ઼ફૂ ળગર(ઈગણીરીઅ)(ઘળૂન Hગઅ રદફી ૩%) ::  B 

ઘળૂનૂફૂ ગૃવ કભળ ળગર(ઈગણીરીઅ)(ડૂ઼ૂઑ઼ ઼ીધૉફૂ) ::  C 

ઘળૂનૂ ગળષી રીડૉફૂ ગળૉવૂ કભળ Qુબલી (સMનરીઅ)A ::  
૩% ડૂ઼ૂઑ઼ફૂ ળગર  (સMનરીઅ)                     B ::  
ઘળૂનૂફૂ ગૃવ ળગર (સMનરીઅ)(ડૂ઼ૂઑ઼ ઼ીધૉફૂ)C ::  

૬. 
 
 
 
 

વૉફીળ બીડKફૃઅ ફીર દધી બૄળૉ બૃqઅ  ઼ળફીરૃઅ 
 
 
 
 

:: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ૭. ઈપીળ ગીણ�  ફઅમળ (Fષ[રીુથદ ફગવ ુમણષૂ)  ::  

૮. બીફ ગીણ�  ફઅમળ (Fષ[રીુથદ ફગવ ુમણષૂ) ::  

 ઈબફૂ *ઽૉળીદફૂ સળદ્ ઇફૉ મ્વૂક ઽૃઅ/ઇર્ઑ ષીઅજૂ ઝૉ/઼ર' ઝૉ  ઇફૉ ઞૉ રૃઞમ ઈ ષીઽફ ઽૃઅ/ઇર્ઑ 

ઋબળ્Lદ Fધશૉ QમQરીઅ Uઊ દબી઼ૂ દૉ રૃઞમ ઽૃઅ/ઇર્ઑ ઈ ષીઽફફૂ Q/. ...........................(ઈગણીરીઅ૩% 

ડૂ઼ૂઑ઼ ઼ીધૉફૂ) ઇઅગૉ  Qુબલી 

(સMનરીઅ)............................................................................................... ડૉ 3ણળફૂ સળદ્ ઇફૉ 

મ્વૂક રૃઞમ ઘળૂન ગળષી રીળૂ કભળ/મ્વૂ ઈબૃઅ ઝૃઅ . ઈ ઼ીધૉ ઈ ડૉ 3ણળફૂ સળદ્ ઇફૉ મ્વૂક રૃઞમ ઽૃઅ/ઇર્ 

ઋબળ્Lદ ુષઙદ્ રૃઞમ ડૉ 3ણળ ભૂ ઇફૉ મીફીફૂ ળગર ણૂણૂ FષQબરીઅ ઞરી ગળષૃઅ ઝૃઅ . 

દીળૂઘ :- ................................. 

Fધશ:- ....................................    ષીઽફ ઘળૂન રીડૉ  કભળ ગળફીળફૂ ઼ઽૂ 
         દધી બૄળૉ બૃVઅ  ફીર ઇફૉ ઼ળફીરૃઅ 

 
 
 



 

 


