ઈઽૂળ ષી઼થયીઉ ઙ્બીવયીઉ

મીલ્ણૉ ડી
બૃ ફીર
ઽ્ન્
ક ભ઼ ઼ળફીરૃ
ગીલરૂ ઼ળફીરૃ
ઽીવફૃઅ ઼ળફીરૃ
ઞ ર દીળૂઘ
ઇ લી઼
લષ઼ીલ

: ઈઽૂળ ષી઼થયીઉ ઙ્બીવયીઉ.
: ઼અ઼નૂલ ઼ુજષ ૂ, બીથૂ બૃળષઢી, ગૃ ડળ ઋપ્ઙ, રૂઢી ઋપ્ઙ.
: વ્ગફઅ-૪/૬ ધ્ રીશ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.
: રૃ. ળદફીવ, દી. ઇઅ ળ, ુઞ.ગ ઝ.
: મઅઙવીફઅ-૫૮, રઅ ૂ ૂકફી ુફષી઼ ધીફ, ઼ૉગડળ-૪૨, ઙીઅપૂફઙળ
: ૫૨/૨૯/૩૯૭૱.
: પ્ળથ-૯.
: ઘૉદૂ ઇફૉ ડી ઼બ્ડ.

સ્ઘ
ુષુષપ યીહીકફૃઅ ીફ.
ચ્ણૉ ઼ષીળૂ.
ુષુષપ દળૉ વ્ગ્ ઼ીધૉ જજી ગળષૂ.
઼ીરી લ રીથ઼ફૂ ઼ર લી ઽવ ગળષૂ.
઼અઙૂદ, પીુરગ, ઞૃ ફી ઙૂદ્.
ગૅ ુદ ૉરીશ.
ગૐડૃઅ ુમગ ુષઙદ
બુ ફઆ ગગૃ મૉફ
બૃ આ ુ ગરયીઉ (બળુથદ )
ળથઝ્ણયીઉ ( ” )
ફષચથયીઉ ( ” )
બૃ ૂઆ જઅ ગીમૉફ
(”)
઼ીરીુઞગ, સો ુથગ ઇફૉ ળીઞગૂલ ગીળ ગન
(૩) ષહ -૩૯૯૭ ધૂ ૩૯૱૨ ઼ૃપૂ ળદફીવ ફષલૃષગ ઙૅુદ રઅણશફી રૃઘ દળૂગૉ ગીળુગન ફૂ સ ઈદ ગળૉ વ.
(૪) ષહ-૩૯૱૨ ધૂ ૩૯૯૯ ઼ૃપૂ ળદફીવ ીર બઅજીલદફી ઼ળબઅજ બનૉ મૂફઽળૂભ જૃઅડીલૉવ.
(૫) ષહ -૩૯૱૫ ધૂ ૩૯૯૭ ઼ૃપૂ ગ ઝ
ી ઈ ઽળ રઅણશફી રૃઘ દળૂગૉ ઼ૉષીક ઈબૉવ.
(૬) ષહ -૩૯૯૫ ધૂ ૩૯૯૭ ઼ૃપૂ યીળદૂલ ઞફદી બીડ ફી ઇઅ ળ દીવૃગી રૃઘ દળૂગૉ ઼ૉષીક ઈબૉવ.
(૭) ષહ -૩૯૯૨ ધૂ ૩૯૯૫ ઼ૃપૂ ગ ઝ
ી ડગ કફ઼ ઑ઼઼્ૂલૉસફફી ઋબ રૃઘ દળૂગૉ ઼ૉષીક ઈબૉવ.
ી ઋબ રૃઘ દળૂગૉ ઼ૉષીક ઈબૉવ.
(૮) ષહ -૩૯૯૫ ધૂ ૩૯૯૭ ઼ૃપૂ યીળદૂલ ઞફદી બીડ ફી
(૯) ષહ -૩૯૯૨ ધૂ ૩૯૯૭ ઼ૃપૂ ગ ઝ
ી ડગ ડી સબ્ડ ઑ઼્સૂઑસફફી રૃઘ દળૂગૉ ઼ૉષીક ઈબૉવ.
(૱) ષહ -૩૯૯૭ ધૂ ૪૨૨૨ ઼ૃપૂ ઇઘૂવ ઙૃઞળીદ ડગ ડી સબ્ડ ઑ઼઼્ૂઑસફફી ઋબ રૃઘ દળૂગૉ ઼ૉષીક ઈબૉવ.
(૯) ષહ-૪૨૨૫ ધૂ ઇઘૂવ ઙૃઞળીદ ુષપૃદ ગીરનીળ ઼અચ, ઙૃઞળીદફી ગીલગીળૂ રૃઘ દળૂગૉ ઼ૉષીક ઈબૂ ળ ્ ઝૃઅ.
(૩૨) ષહ-૪૨૨૬ ધૂ ૪૨૨૯ ઼ૃપૂ ષૉ ડફ ળૉ ષૉ ઇરનીષીન ણૂષૂટફફૂ ણૂ.ઈળ.લૃ.઼ૂ.઼ૂ.ફી ઼ લ દળૂગૉ ઼ૉષીક ઈબૉવ ઝૉ .
(૩૩) ષહ-૪૨૨૮ ધૂ ઇઘૂવ ઙૃઞળીદ ડગ ડી ઼બ્ડ ઑ઼઼્ૂઑસફફી રૃઘ દળૂગૉ ઼ૉષી ઈબૂ ળ ્ ઝૃઅ.
(૩૪) ષહ-૪૨૨૮ ધૂ ઇઘૂવ યીળદ લીનષ રઽી઼યીફી ઋબ રૃઘ દળૂગૉ ઼ૉષીક ઈબૂ ળ ્ ઝૃઅ.
(૩૫) ષહ-૪૨૨૬ ધૂ ૪૨૨૱ ઼ૃપૂ ઑ.બૂ.ઑર.઼ૂ.ઇઅ ળફી ણળૉ ગડળ દળૂગૉ ઼ૉષીક ઈબૉવ.
(૩૬) કવ ઉ ણૂલી ર્ડ઼ ડી ઼બ્ડફી ગીળ્મીળૂ ઼ લ દળૂગૉ ઼ૉષીક ઈબૂ ળ ્ ઝૃઅ.

..ળ..

ુષપીફ઼યીફી પીળી઼ લ દળૂગૉ ફૂ ગીળગૂન
ઇઅ ળ ુષપીફ઼યી ુષ દીળરીઅ ઇઅ ળ દીવૃગ્ ઈઘ્ ઇફૉ યૃઞ દીવૃગીફી બજી઼ ઙીરણીકફ્ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ .
(૩) ષહ-૩૯૯૭ રીઅ ુષપીફ઼યીફૂ ઇઅ ળફૂ મૉઢગ બળધૂ ગ ૉ઼ફી ઋરૉનષીળ ઇફૉ ળી લફી ગીલની રઅ ૂ ૂ ફુષફયીઉ સી ૂફૉ ૫૯,૨૨૨ રદ્ધૂ ઽળીષૂફૉ
ઇઅ ળફી પીળી઼ લ દળૂગૉ જૃઅડીલૉવ.
(૪) ષહ-૩૯૯૱ રીઅ ુષપીફ઼યીફૂ ઇઅ ળફૂ મૉઢગ બળધૂ ગ ૉ઼ફી ઋરૉનષીળ ૂરદૂ ફૂરીમૉફ ઈજીલફૉ ૯,૨૨૨ રદ્ધૂ ઽળીષૂફૉ ઇઅ ળફી પીળી઼ લ દળૂગૉ
જૃઅડીલૉવ.
(૫) ષહ-૪૨૨૯ રીઅ ુષપીફ઼યીફૂ યૃઞ મૉઢગ બળધૂ ગ્ ૉ઼ફી ઼ૂડ ઙ ઑર.ઑવ.ઑ. ૂ સૂષ યીઉ ઈઽૂળફૉ ૪૪,૨૨૨ રદ્ધૂ ઽળીષૂ યૃઞફી પીળી઼ લ
દળૂગૉ જૃઅડીલૉવ.
(૬) ષહ-૪૨૩૪ રીઅ ુષપીફ઼યીફૂ ઇઅ ળ મૉઢગ બળધૂ ગ ઝ ુઞ ી ગ્ ૉ઼ રૃઘ ૂ ષવર યીઉ ઽૃઅ મવફૉ ૭૱૨૨ રદ્ધૂ ઽળીષૂફૉ ઇઅ ળફી પીળી઼ લ
દળૂગૉ જૃઅડીલૉવ.
ળીઞલ ઼ળગીળરીઅ ગીલયીળ
(૩) ષહ-૪૨૨૱ ધૂ ૪૨૩૪ ઼ૃપૂ ઙૃઞળીદ ઼ળગીળરીઅ ઼ીરીુઞગ ઇફૉ સો ુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙ ફૃઅ ગ લીથ ળીઞલ રઅ ૂ દળૂગૉ ઼ૉષીક ઈબૉવ.
(૪) ષહ-૪૨૩૫ ઙૃઞળીદ ઼ળગીળરીઅ ગૃ ડૂળ ઋપ્ઙ, રૂઢી ઋપ્ઙ ળીઞલ રઅ ૂ દળૂગૉ ઼ૉષીક ઈબૉવ.
(૫) ષહ-૪૨૩૬ ધૂ કઙ -૪૨૩૮ ઼ૃપૂ ઙૃઞળીદ ઼ળગીળરીઅ ઼ીરીુઞગ ઇફૉ સો ુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙ ફૃઅ ગ લીથ ઼અ઼ નલ ઼ુજષ દળૂગૉ ઼ૉષીક ઈબૃઅ ઝૃઅ.
(૬) ષહ઼ ડૉ મળ-૪૨૩૮ ધૂ ઙૃઞળીદ ઼ળગીળરીઅ બીથૂ બૃળષઢી, ગૃ ડળ ઋપ્ઙ, રૂઢી ઋપ્ઙ ઼અ઼ નલ ઼ુજષ દળૂગૉ ઼ૉષીક ઈબૃઅ ઝૃઅ.
ઋ
઼ૉષી મનવ રશૉવ ઑષ્ણ઼
(૩) ષહ-૩૯૱૫ ઇફૉ ૩૯૱૬ રીઅ ‘‘મૉ ડ ીર બઅજીલદ’’ ઑષ્ણ રશૉવ.
(૪) ઉ ડળફૉસવ બ વૂસ ઙ ઽીઋ઼, ફુષ ન ઽૂ દળભધૂ ષહ-૪૨૨૪ રીઅ ‘‘BEST CITIZEN OF INDIA” ઑષૌણ રશૉવ.
(૫) ળીઞગૂલ ૉ ૉરીઅ ઋબવ પૂક ઇફૉ લ્ઙનીફ રીડૉ ષહ-૪૨૨૪ રીઅ ‘‘M.L.A OF THE MILLENIUM” ઑષૌણ રશૉવ.
(૬) ળીઞગૂલ દૉરઞ ઼ીરી ગ ૉ રીઅ ૉ
(૭) બ઼અનઙૂ લૃગદ ૉ રીઅ ૉ

઼ૉષી, ઋબવ પૂ ઇફૉ લ્ઙનીફ રીડૉ ષહ- ૪૨૨૫ રીઅ ‘‘VIKAS RATNA” ઑષૌણ રશૉવ.

ગીલ મનવ ષહ-૪૨૨૭ રીઅ ‘‘VIKAS RATNA” ઑષૌણ રશૉવ.

(૮) સીલફ ઙ ઉ ણૂલી - ન ઽૂ ીળી ષહ -૪૨૩૪ રીઅ ‘‘BEST M.L.A” ઑષૌણ રશૉવ.
ુષનૉસ ષી઼
(૩) ષહ-૪૨૨૯ રીઅ ર ગદ-નૃમઉ ષી઼ ગળૉ વ.

