ુષફી રૃ લૉ

ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ
ગુર ળ ગૃ િડળ ઇફૉ ગર્ીર્ ્ઙ

કર્ીભડ ુમટફૉસ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઼ૉન્ડળ (઼ૂ.મૂ. ણૂ. ઼ૂ.) રીડૉ ફૃઅ નળઘી દ ભ્રર્
૩. ઼અ ધીફૂ ુષઙદ :
઼અ ધીફૃઅ ફીર
઼અ ધીફ્ ગીળ

□ મ્ણર્ /ુફઙર □ ડર્ ડ □ ઼઼્ીલડૂ /રઅણશૂ □ ગઅબફૂ □ ઇન્લ

઼અ ધીફૂ ફ ચથૂફૂ ુષઙદ
બ

લષઽીળફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ફ ચથૂ ફઅમળઆ
દીળૂઘઆ
ઢૉ .
જી.

ઙીરઆ
બૂફઆ

દી.

઼અબગર્ લુક્દફૃઅ ફીર
ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ (ગ્ણ ફઅમળ ઼ીધૉ) ર્મીઉવ ફઅમળ
ઉ-રૉઉવ
ભૉ ગ઼ ફઅમળ (ગ્ણ ફઅમળ ઼ીધૉ)
઼અ ધીફૂ ષૅુદફૂ ડૃઅ ગૂ
ુષઙદ

ળ. દીુષદ કર્ીભડ ુમટફૉસ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઼ૉન્ડળ ઽૉ ઢશ ઈષળૂ વૉષીરીઅ ઈષફીળ ઽીધસીશ ઇફૉ ઽ દગવી દધી
ગૃ િડળ ઋ ્ઙ ઼મઅુપદ ઋત્બીિનદ ષૅુદફૂ ુષઙદઆ

૫

દીુષદ કર્ીભડ ુમટફૉસ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઼ૉન્ડળ ઽૉ ઢશ ઈષળૂ વૉષીરીઅ ઈષફીળ ુષ દીળ :

ઙીરફૃઅ ફીર

દીવૃગ્

ુઞ ્
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ઈષળૂ વૉષીરીઅ ઈષફીળ
ગીળૂઙળ્ફૂ ઼અખ્લી

૬. ઼અ ધી ીળી ઋત્બીનૂદ રૃખ્લ ઋત્બીનફ્ :
કર્ર

દોલીળ ષ દૃફૃઅ ફીર

૪૨૩૬-૩બ
ઞથ્ધ્
રૃ લ

૪૨૩બ-૩૮
ઞથ્ધ્
રૃ લ

(ળગર .વીઘરીઅ)
૪૨૩૮-૩૯
ઞથ્ધ્
રૃ લ

૪૨૩બ-૩૮
ઞથ્ધ્
રૃ લ

(ળગર .વીઘરીઅ)
૪૨૩૮-૩૯
ઞથ્ધ્
રૃ લ

૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
ગૃ વ
૭. ઼અ ધી ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ગૃ વ ષૉજીથફૂ ુષઙદ્ :
કર્ર

દોલીળ ષ દૃફૃઅ ફીર

૪૨૩૬-૩બ
ઞથ્ધ્
રૃ લ

૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
ગૃ વ
૮. ષૉજીથ બળ ઼ળગીળૂ ળૂમૉડ /઼ઽીલ રૉશષષીરીઅ ઈષદૂ ઽ્લ દ્ દૉફૂ ુષઙદ્ :
કર્ર
૩
૪
૫

ુષઙદ

૪૨૩૬-૩બ
ઞથ્ધ્
રૃ લ

૪૨૩બ-૩૮
ઞથ્ધ્
રૃ લ

ળૂમૉડ
઼ઽીલ
ઇન્લ
ગૃ વ
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૪૨૩૮-૩૯
ઞથ્ધ્
રૃ લ

૯. ઝૉ ી થ ષહર્ફ્ ઑગઅ નળૉ ગૃ વ ફભ્/ફૃગસીફ :
કર્ર
૩
૪
૫

ષહર્
૪૨૩૬-૩બ
૪૨૩બ-૩૮
૪૨૩૮-૩૯
ગૃ વ

ધલૉવ ફૃગસીફ . વીઘરીઅ

ધલૉવ ફભ્ . વીઘરીઅ

૱. ઼અ ધી બી઼ૉ ઋબવબ્પ બ્દીફૂ રીવૂગૂફૂ ધીષળ ુરવગદ ુષઙદ :
કર્ર
ધીષળ ુરવગદ ુષઙદ
૩
ઞરૂફ (ક્ષૉ ભશ)
૪
રગીફ (મીઅપગીરફૃઅ ક્ષૉ ભશ)
૫
સૉણ (મીઅપગીરફૃઅ ક્ષૉ ભશ)
૬
ઘૃ ્ પ્વ્ડ (ક્ષૉ ભશ)
૭
કભૂ઼ ભફીર્જળ
૮
ગમીડ
૯
ઘૃળસૂ
૱
ડૉ મવ
૯
ગ્મ્પ્લૃડળ ઇફૉ ઼મઅુપદ
ઽીણર્ ષૉળ
૯. ઼અ ધી બી઼ૉ ઋબવબ્પ ઼ીપફ/કજાળ/ રસૂફળૂ ુષઙદ :
કર્ર
૩
૪
૫
૬
૭
૮

઼ીપફ/કજાળ/ રસૂફળૂ ફૃઅ ફીર

઼અખ્લી

બળઅબળીઙદ ઝૉ ?

૩૨. મગ ઑગીઋન્ડફૂ ુષઙદઆ
કર્ર
૩
ળ
૫

મૉગફૃઅ ફીર

઼ળફીરૃઆ
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ઘીદી ફઅમળ

ઈપૃુફગ ઝૉ ?

૩૩. ઝૉ ી થ ષહર્ નળમ્લીફ ગ્ઉ ઼ળગીળૂ ગર્ીન્ડ રૉશષૉવ ઽ્લ દ્ દૉફૂ ુષઙદ
કર્ર
્ઞૉગડફૃઅ ફીર
ષહર્
બ્ન઼્ળ ગજૉળૂફૂ
ગર્ીન્ડફૂ ળગર
ુષઙદ
. વીઘરીઅ

૩ળ.

ઈષળૂ વૂપૉવ
વીયીધીર્

દીુષદ કર્ીભડ ુમટફૉસ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઼ૉન્ડળ રીડૉ ઋબવબ્પ રીફષ સુક્દફૂ ુષઙદ :

ગૃ સશ
ગીળૂઙળ

૩૫.
કર્ર
૩
૪
૫
૬
૭
૮

મૂફ ગૃ સશ

ગીર ગળષી ઉચ્ઝૃગ
ઇફૉ દીવૂરફૂ
ઞ ળૂલીુદ ઽ્લ
દૉષી

ઘળૂન-ષૉજીથ
ગૐસ લ
પળીષદી
ગીળૂઙળ્

કર્ીભડ
મૂટફૉસ
઼ૉન્ડળ
઼અજીવફ ગળૂ
સગૉ દૉષી
઼ભ્લ

ઇન્લ

ગૃ વ

દીુષદ કર્ીભડ ુમટફૉસ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઼ૉન્ડળ રીડૉ ગીજીરીવફૂ ઼ૉષી બૃળૂ બીણફીળીક :
રૃખ્લ ગીજીરીવફૃઅ ફીર

રીવ બૃળ્ બણફીળફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

૩૬. ઇન્લ ઼ૉષીક ગૉ ઼્ૉ઼ીંઙ ઼ઙષણ બૃળૂ બીણફીળીક :
કર્ર

઼ૉષીફૃઅ ફીર / ગીળ

઼ૉષી બૃળૂ બીણફીળ
લુક્દ / ઼અ ધીફૃઅ ફીર

૩
૪
૫
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દીુષદ કર્ીભડ
ુમટફૉસ ઼ૉન્ડળ
ફી ુષ દીળરીઅ
ઋબવબ્પ ઝૉ ?

દીુષદ કર્ીભડ
ુમટફૉસ ઼ૉન્ડળ ફી
ુષ દીળ મઽીળધૂ ઼ૉષી
રૉશષષૂ બણૉ ઝૉ ?

૩બ. ઽીવફૂ મજાળ લષ ધી :
કર્ર

ુષઙદ

ઝૉ ી બૃળી ધલૉવ ફીથીઅુગલ ષહર્ફૃઅ
ષૉજીથ રૃ લ ( .વીઘરીઅ)

૩
૪
૫
૬
બ
૮

બ્દીફી ષૉજીથ ગૉ ન્ ્/ યઅણીળ ીળી ષૉજીથ
ર્ડી ષૉબીળૂકફૉ ઽ્વ઼ૉવ ષૉજીથ
નસર્ફ ીળી ષૉજીથ
ુફગી઼
કફ વીઉફ ઉ-રીગડીંઙ
ઇન્લ
ગૃ વ ષૉજીથ

૩૮. દીઞદ
ૉ ળરીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દૉષી રઽત્ષફી બઙવીફૂ ુષઙદ્ :
કર્ર

ુષઙદ

૩

ફષૂ િણટીઉફ્ ઇફૉ ઋત્બીનફ્રીઅ ષોુષધ્લ
વીષષી રીડૉ ગ્ઉ બઙવી વૂપૉવ ઝૉ ?
રીવફી ષૉજીથ રીડૉ ફષૂ ષૉજીથ લષ ધી
ફૂ સ્પ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ?
ઋત્બીનફ્રીઅ ગૉ ગીજીરીવરીઅ ગ્ઉ સ્પ
/઼ૃપીળ્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ?
ઝૉ ી મૉ ષહર્ નળમ્લીફ ગીળૂઙળ્રીઅ
ગૃ સશદીરીઅ ષપીળ્ ગળષી દીવૂર ઈબષીરીઅ
ઈષૉવ ઝૉ ?

૪
૫
૬

ઽી ફી

જો ઽી દ્ વૂપૉવ બઙવીફૂ ડૃઅ ગૂ ુષઙદ

૩૯. દીુષદ કર્ીભડ ુમટફૉસ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઼ૉન્ડળફી ુષગી઼ધૂ ઈષદી બીઅજ ષહર્ નળમ્લીફ ળ્ઞઙીળૂ ષપષીફૂ
સગલદી, ઘી઼ ગળૂફૉ ઑ઼.ડૂ/ ઑ઼.઼ૂ. ૂક ઇફૉ બઝીદ ષઙર્ફી ઼ભ્લ્રીઅ.
કર્ર ષહર્
૩
૪
૫
૬
૭

ગૃ વ ળ્ઞઙીળૂ ઼ઞર્ફફૂ સગલદી
ઇન્લ
ઑ઼.઼ૂ. ઑ઼.ડૂ.
ક.મૂ.઼ૂ.

૪૨૩૯-૩૱
૪૨૩૱-૩૯
૪૨૩૯-૪૨
૪૨૪૨-૪૩
૪૨૪૩-૪ળ
ગૃ વ
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ગૃ વ

ગૃ વ બોગૂ
રિઽવી

૩૱. કર્ીભડ ુમટફૉસ ઼ૉન્ડળ ઽૉ ઢશ ઽીવફૂ ષૅુ ફી ુષગી઼ફૂ સગલદીક :

૩૮. કર્ીભડ ુમટફૉસ ઼ૉન્ડળ ઽૉ ઢશ

દીુષદ ષૅુ ઋબળીઅદ ઇન્લ ગૃ ડિળ ઋપ્ઙ ફી ુષગી઼ફૂ સક્લદીક :

૩૯. કર્ીભડ ુમટફૉસ ઼ૉન્ડળ ળૂમૉડ ગૉ ઼મ઼ૂણૂ ઞષૉ ૂ ઼ઽીલ ુ઼ષીલ બથ ષૅુ જીવૃ ળીઘૂ સગસૉ?

૩૱. ઼ીરીન્લ દગ્ ઇફૉ બણગીળ્ફૂ ુષઙદ ઈબ્.
રૃખ્લ દગ્ :

રૃખ્લ બણગીળ્ :

૩૯. કર્ીભડ ુમટફૉસ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઼ૉન્ડળફૂ બ઼અનઙૂ દધી યવીરથ રીડૉ ફી રૃખ્લ બિળમશ્ :

઼િઽઆ
ફીરઆ

ગજૉળૂફ્ ુ઼ક્ક્

ઽ્ ્આ
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૪૨. ઇળજી ઼ીધૉ જોણષીફી ન દીષૉજોફૂ ુષઙદઆ
૩. ઼અ ધીફી ફ ચથૂફી રીથબ ફૂ ુષઙદ
ળ. ઼અ ધીફી મઅપીળથફૂ ુષઙદ
૫. ઝૉ વી ષહર્ફી ષીુહર્ગ ઇઽૉ ષીવ
૬. ઝૉ વી ષહર્ફી કણૂડ ઇઽૉ ષીવ
બ. રીવૂગૂ ઞરૂફ દધી રગીફફી ઈપીળ બૃળીષી ( ૯-૩ળ ઇફૉ ૱ઈ ઋદીળી ફગસી ુષઙૉળ)
૮. ઼અ ધી બી઼ૉ ઋબવબ્પ રૉફ બીષળફૂ ુષઙદ
૯. ીધુરગ ્ઞૉગડ ઑઽૉ ષીવ
( ીધુરગ ્ઞૉગડ ઑઽષીવરીઅ કર્ીભડ ુમટફૉસ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઼ૉન્ડળ ઽૉ ઢશ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષફીળ ષૅુદકફૂ ઽીવફૂ ુ ધુદ
ઇફૉ રૃખ્લ ઼ર લી દધી દૉફી ુષગી઼ફૂ સક્લદીક ુષઙૉળ મીમદ્ ઈષળૂ વઉફૉ દોલીળ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ.)
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ગુર ળ ગૃ િડળ ઇફૉ ગર્ીર્ ્ઙ
કર્ીભડ ુમટફૉસ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઼ૉન્ડળ (઼ૂ.મૂ. ણૂ. ઼ૂ.) રીડૉ ફૃઅ નળઘી દ જગી઼થૂફૃઅ

ગર્ૉણીંઙ ્ભ્રીર્
઼અ ધીફૃઅ ફીરઆ
઼ળફીરૃઆ
૩

ળ

૫

૬

઼અ ધી ગૉ ડવી ષહર્ ઞૃ ફૂ ઝૉ ?

ઇ. ૫ ધૂ બ ષહર્ - ળ
મ. બ ધૂ ૯ ષહર્ - ૫
ગ. ૯ ષહર્ધૂ ષપૃ - ૬
઼અ ધી ીળી ISO 9000 ઼ડીર્ભૂગૉ ડ રૉશષૉવ ઽ્લ દ્ -ળ
FCRA ળજી ડર્ૉ સફ રૉશષૉવ ઝૉ – ૩
ુષનૉસૂ ભઅણ રૉશષૉવ ઽ્લ દ્ - ૩
ઝૉ ી થ ષહર્ નળમ્લીફ ગૉ ન્ ગૉ ળીઞલ ઼ળગીળફૂ ગર્ીન્ડરીઅધૂ ગ્ઉ ્ઞૉગડ ફૃઅ
ઇરવૂગળથ ગળૉ વ ઽ્લ દ્ -ળ
ઝૉ ી થ ષહર્ફૃઅ ઈઉડૂ ળૂડફ ભીઉવ ગળવ ઽ્લ દ્ - ળ
઼અ ધીફૃઅ ળજી ડર્ૉ સફ ઉન્ગરડૉ ક્ષ ઑગડ—ળ ફી ઼ૉગસફ 12A ઇફૉ 80G ફ પથૂ
ધલૉવ ઽ્લ દ્
઼અ ધીફૂ ઑગટૂગૃ લડૂષ મ્ણૂફૂ ુષઙદ
ઇ. ગુરડૂફી ગ્ઉ રૉમ્મળફૉ ઽીધસીશી ગૉ ઽ દગવીફ્ ગ્ઉ ળી ર્ ૂલ ઑષ્ણર્ રૉશષૉવ
ઽ્લ દ્
મ. ગુરડૂરીઅ ૫૨ ડગીધૂ ષપીળૉ રિઽવી ઼ભ્લ્ ઽ્લ દ્
ગ. ગુરડૂરીઅ ૫૨ ડગીધૂ ષપીળૉ ઑ઼.઼ૂ. / ઑ઼.ડૂ.ફી ઼ભ્લ્ ઽ્લ દ્
ણ. ગુરડૂરીઅ કઝીરીઅ કઝી ળ ગીળૂઙળ ઼ભ્લ્ ઽ્લ દ્
઼અ ધીફૂ રીશઘીગૂલ ુષઙદ
ઇ. ઼અ ધી બી઼ૉ ઋબવબ્પ ળૉ ગ્લૃવળ ડીભ ૫ ધૂ બ -૩, બ-૩૨ –ળ, ૩૨ ધૂ ષપૃ
–૫
મ. ઼અ ધી બી઼ૉ ઋત્બીનફ્ ષૉજીથ રીડૉ સ્ ર ઽ્લ દ્ – ૬
ગ. ઼અ ધીફૂ ુરવગદ
- ઼અ ધીફૂ રીવૂગૂફૃઅ રગીફ
-ળ
- ઼અ ધીફૂ રીુવગફ્ સૉણ
-૬
- ઼અ ધીફૂ રીુવગૂફ્ ઘૃ ્ પ્વ્ડ - ળ
- ઼અ ધી બી઼ૉ ગ્મ્પ્લૃડળ ઽીણર્ ષૉળ ઋબવબ્પ ઽ્લ દ્ – ળ
છ. ઼અ ધી બી઼ૉ ષૅુદફૉ ઇફૃ બ ઈપૃુફગ ઼ીપફ-કજાળ ઽ્લ દ્ – ળ

ષપૃરીઅ ષપૃ
ગ્ળ
બ્ઉન્ડ
૬

રૉશષૉવ
ગ્ળ

ળ
૩
૩
ળ
ળ
૪

૩
૩
૩
૩
૫
૬
૪૨

૪
Page 1 of 3

બ

દીુષદ કર્ીભડ ુમટફૉસ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઼ૉન્ડળ રીડૉ ઋબવબ્પ રીફષ સુક્દ
ઇ. ગૃ સશ ગીળૂઙળ
- ૩૨૨ ઼ૃપૂ
-ળ
- ૩૨૩ ધૂ ૪૨૨ - ૫
- ૪૨૩ ધૂ ૫૨૨ - ૬
- ૫૨૩ ધૂ ૭૨૨ - બ
- ૭૨૩ ધૂ ષપીળૉ - ૮
મ. મૂફ ગૃ સશ ગીળૂઙળ
- ૩૨૨ ઼ૃપૂ
-૩
- ૩૨૩ ધૂ ૪૨૨ - ળ
- ૪૨૩ ધૂ ૫૨૨ - ૫
- ૫૨૩ ધૂ ૭૨૨ - ૬
- ૭૨૩ ધૂ ષપીળૉ - બ
ગ. ઘળૂન ષૉજીથફી ગો ીસ લ પળીષદી ગીળૂઙળ્ ઽ્લ દ્ – ળ
છ. ઼ૉન્ડળ ઼ોજીવફ ગળૂ સગૉ દૉષી ઼ભ્લ ઽ્લ દ્ – ળ
દીુષદ કર્ીભડ ુમટફૉસ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઼ૉન્ડળ રીડૉ ષૅુદફૉ ઇફૃ બ ઇન્લ
઼્ૉ઼ીંઙ ઼ૉષી બૃળૂ બીણષીફીળ્ક ઼ૉન્ડળફી ુષ દીળરીઅ ઽ્લ દ્ – ૫
ઽીવ ઋત્બીનફ જીવૃ ઝૉ . ઽી – ૩ ફી – ૨
ઝૉ ી થ ષહર્ફૃઅ ઼ળૉ ળીસ ઋત્બીનફ
. ૩૨ વીઘધૂ કઝૃ – ૩
. ૩૨ વીઘધૂ ૪૭ વીઘ – ૫
. ૪૭ વીઘધૂ ષપૃ - બ
ઝૉ ી થ ષહર્ફૃઅ ઼ળૉ ળીસ ષૉજીથ
. ૩૨ વીઘધૂ કઝૃ – ૩
. ૩૨ વીઘધૂ ૪૭ વીઘ – ૫
. ૪૭ વીઘધૂ ષપૃ - બ
ઉ –રીગડીંઙ રીડૉ ષૉમ ઼ીઉડ ઽ્લ દ્ - ળ
ુફગી઼ ગળષીરીઅ ઈષદૂ ઽ્લ દ્ – ળ
ઝૉ ી થ ષહર્ફ્ ઼ળૉ ળીસ ફભ્
. ૩ વીઘધૂ કઝૃ – ૩
. ૩ વીઘધૂ ૭ વીઘ – ૫
. ૭ વીઘધૂ ષપૃ - બ

૩બ

૩૩

ફષૂ િણટીઉફ્ ઇફૉ ઋત્બીનફ્રીઅ ષોુષધ્લ વીષષી રીડૉ ગ્ઉ બઙવી વૂપૉવ ઽ્લ દ્ – ૩

૬

૩ળ

રીવફી ષૉજીથ રીડૉ ફષૂ ષૉજીથ લષ ધી ફૂ સ્પ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દ્ – ૩
ઋત્બીનફ્રીઅ ગૉ ગીજીરીવરીઅ ગ્ઉ સ્પ /઼ૃપીળ્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દ્ –૩
ઝૉ ી મૉ ષહર્ નળમ્લીફ ગીળૂઙળ્રીઅ ગૃ સશદીરીઅ ષપીળ્ ગળષી દીવૂર ઈબષીરીઅ
ઈષૉવ ઽ્લ દ્ –૩
ઝૉ ી થ ષહર્ નળમ્લીફ રૉશષૉવ ઼ળગીળૂ ગર્ીન્ડફૂ ુષઙદ

૭

૮
૯

૱

૯
૩૨

૫
૮

૭

૬
૭
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૩૫

૩૬
૩૭

. ૩ વીઘધૂ કઝૃ – ૩
. ૩ વીઘધૂ ૭ વીઘ – ૫
. ૭ વીઘધૂ ષપૃ - બ
દીુષદ કર્ીભડ ુમટફૉસ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઼ૉન્ડળફી ુષગી઼ધૂ ઈષદી બીઅજ ષહર્
નળમ્લીફ ળ્ઞઙીળૂ ષપષીફૂ સગલદી
૭૨૨ ધૂ ૩૨૨૨ ળ્ઞઙીળૂફ્ દગ્ -ળ
૩૨૨૩ ધૂ ષપૃ ળ્ઞઙીળૂફ્ દગ્ – ૫
વયીધીર્કરીઅ ઑ઼.઼ૂ.ઑ઼. ડૂ ૬૨ડગી ધૂ ષપૃ ઽ્લ દ્ – ળ
઼અ ધી ીળી બૃળીદી ન દીષૉજો જોણષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? ઽી ગૉ ફી
ીધુરગ ્ઞૉગડ ઑઽૉ ષીવ ળઞૃ ગળૉ વ ઽ્લ દ્ – ૫
ઇન્લ ગ્ઉ મીમદ ઽ્લ દ્

બ

૫

િળરીગર્ ઼આ

઼િઽઆ
ફીરઆ

ુ઼ક્ક્

ઽ્ ્આ
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ભગદ ુઞ ી ઋ ્ઙ ગૉ ન્ ફી ઋબલ્ઙ રીડૉ
ગુર ળ ગૃ િડળ ઇફૉ ગર્ીર્ ્ઙ
કર્ીભડ ુમટફૉસ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઼ૉન્ડળ (઼ૂ.મૂ. ણૂ. ઼ૂ.) રીડૉ ફૂ નળઘી દ
જગી઼થૂ રીડૉ ફૃઅ જૉગવૂ ડ
૩. ઼અ ધીફૂ ુષઙદ :
઼અ ધીફૃઅ ફીર
઼ળફીરૃઅ
઼અબગર્ લુક્દફૃઅ ફીર
ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ (ગ્ણ ફઅમળ
઼ીધૉ) / Email

ઢૉ .
જી.

ઙીરઆ
બૂફઆ

દી.

ર્મીઉવ ફઅમળ

૪. કર્ીભડ ુમટફૉસ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઼ૉન્ડળ રીડૉ ઼ૃજષૉવ ષૅુદ ઽીવ જીવૃ ઝૉ ઇફૉ ઋત્બીનફ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ? ઇફૉ ઼નળ
ષૅુદફી ુષગી઼ફૂ સગલદી ઝૉ ગૉ ગૉ ર?

:

૫. દીુષદ કર્ીભડ ુમટફૉસ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઼ૉન્ડળ રીઅ ઈષળૂ વૉફીળ ુષ દીળ ઇફૉ દૉ ુષ દીળરીઅ ઈ ષૅુદફી
ુષગી઼ફૂ સગલદીકઆ

જગી઼થૂ ુષઙદ
૩

઼અ ધીફૂ રીશઘીગૂલ ુષઙદ

i

઼અ ધીફૂ ુરવગદ (રીવૂગૂ ઞરૂફ દધી રગીફફી ઈપીળ
બૃળીષી ( ૯-૩ળ ઇફૉ ૱ઈ ઋદીળી ફગસી ુષઙૉળ)
઼અ ધીફૂ રીવૂગૂફૃઅ રગીફ
઼અ ધીફૂ રીુવગફ્ સૉણ
઼નળ ્ઞગૉ ડ રીડૉ ઼અ ધીફૂ રીુવગૂફ્ ઘૃ ્ પ્વ્ડ ઇધષી
૭૨૨૨ જ્ળ઼ ભૃડ મીઅપગીર ઋબલ્ઙૂ મૂફ ઘૉદૂફૂ ઞરૂફ
( ૯-૩ળ ઇફૉ ૱ઈ ઋદીળી ફગસી ુષઙૉળ દધી ઑભૂણૉ ષૂડ ઇફૉ
઼રઅુદ ુષઙળૉ )

ii
iii
iv

જગી઼થૂ ઼રલ
જોષી રશૉવ
ઽી / ફી

િળરીગ઼ર્ (ફ પ)

ઽી / ફી
ઽી / ફી
ઽી / ફી
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vi
vii
૪
i
ii
iii
iv

઼અ ધી બી઼ૉ ષૅુદફૉ ઇફૃ બ ઈપૃુફગ ઼ીપફ-કજાળ ઝૉ ગૉ
ગૉ ર દૉ િળબ્ડર્ રીઅ નસીર્ લી રૃઞમ ઝૉ ગૉ ગૉ ર
઼અ ધી બી઼ૉ ઋત્બીનફ્ ષૉજીથ રીડૉ સ્ ર ફૂ ુષઙદ
ફીથીગૂલ ઼ધ્પળદીફૂ ુષઙદ (ઝૉ ી ૫ ષહ ફૃ ડફર્કષળ )
કિણડ િળબ્ડર્ રૃઞમ ( મૉવૉન્સૂડફૂ જગી઼થૂ)
ષહર્ ૪૨૩૬-૩બ
ષહર્ ૪૨૩બ-૩૮
ષહર્ ૪૨૩૮-૩૯
કર્ીભડ ઼ૉન્ડળ લ્ઞફીફી ઢળીષ રૃઞમ ઼અ ધીફી ષ-ભીશીફૂ

ઽી / ફી
ઽી / ફી
ઽી / ફી
ળગર

ળગર ઼અ ધી ગીતૂ સગૉ દૉર ઝૉ ? ઼નળ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ ષ૫
i
૬
i
ii
iii
iv
v

vi
vii
viii
૭
i
ii
iii
iv
૮
i
ii

ભીશીફૂ ળગરફૃઅ ઼અ ધીઑ ઈલ્ઞફ ગળષીફૃઅ ધીલ ઝૉ .
઼અ ધી બી઼ૉ ઋબવબ્પ રૉફ બીષળફૂ ુષઙદ
઼અ ધી બી઼ૉ ઋબવબ્પ ળૉ ગ્લૃવળ ડીભ ફૂ ુષઙદ ઇળજીરીઅ
નસીર્ષૉવ કિણડ િળબ્ડર્ રીઅ ઘજીર્ક નસીર્ષૉવ ઝૉ ગૉ ગૉ ર
઼અ ધી ફૂ ુષઙદ
઼અ ધી ગૉ ડવી ષહર્ ઞૃ ફૂ ઝૉ ?
૫ ષહર્ ધૂ ૯ ષહર્ ધૂ ષપૃ
઼અ ધી ીળી ISO 9000 ઼ડીર્ભૂગૉ ડ રૉશષૉવ ઽ્લ દ્ FCRA ળજી ડર્ૉ સફ રૉશષૉવ ઝૉ
ુષનૉસૂ ભઅણ રૉશષૉવ ઽ્લ દ્
ઝૉ ી થ ષહર્ નળમ્લીફ ગૉ ન્ ગૉ ળીઞલ ઼ળગીળફૂ ગર્ીન્ડરીઅધૂ
ગ્ઉ ્ઞૉગડ ફૃઅ ઇરવૂગળથ ગળૉ વ ઽ્લ દૉફી કણર્ ળ દધી
ઇરવૂગળથફૂુષઙદ
ઝૉ ી થ ષહર્ફૃઅ ઈઉડૂ ળૂડફ ભીઉવ ગળવ ઽ્લ દ્ - ળ
઼અ ધીફૃઅ ળજી ડર્ૉ સફ ઉન્ગરડૉ ક્ષ ઑગડ—ળ ફી ઼ૉગસફ 12A
ઇફૉ 80G ફ પથૂ ધલૉવ ઽ્લ દ્
઼અ ધી ફી મઅપીળથરીઅ ઼ૃજષૉવ ષૅુદ ગળષીફૂ ગળષીફૃ નસીર્ષૉવ
ઝૉ ગૉ ગૉ ર
઼અ ધીફૂ ઑગટૂગલૃડૂષ મ્ણૂફૂ ુષઙદ
ગુરડૂફી ગ્ઉ રૉમ્મળફૉ ઽીધસીશી ગૉ ઽ દગવીફ્ ગ્ઉ ળી ર્ ૂલ
ઑષ્ણર્ રૉશષૉવ ઽ્લ દ્
ગુરડૂરીઅ ૫૨ ડગીધૂ ષપીળૉ રિઽવી ઼ભ્લ્ ઽ્લ દ્
ગુરડૂરીઅ ૫૨ ડગીધૂ ષપીળૉ ઑ઼.઼ૂ. / ઑ઼.ડૂ.ફી ઼ભ્લ્
ઽ્લ દ્
ણ. ગુરડૂરીઅ કઝીરીઅ કઝી ળ ગીળૂઙળ ઼ભ્લ્ ઽ્લ દ્
઼અ ધી ઼ીધૉ ઽીવ ઘળૉ ઘળ ગૉ ડવી ગીળૂઙળ્ ઋત્બીનફરીઅ
઼અગશીલૉવી ઝૉ .
ઇ. ગૃ સશ ગીળૂઙળ ફૂ ઼અખ્લી (૩૨૨ ધૂ ૫૨૨)
ઇ. ુમફ ગૃ સશ ગીળૂઙળ ફૂ ઼અખ્લી (૩૨૨ ધૂ ૫૨૨)

ઽી / ફી

ષહર્આ
ઽી / ફી
ઽી / ફી
ઽી / ફી
ઽી / ફી

ઽી / ફી
ઽી / ફી
ઽી / ફી

ઽી / ફી
ઽી / ફી
ઽી / ફી
ઽી / ફી
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ઇન્લગીળૂઙળ્ફૂ઼અખ્લી
દીુષદ કર્ીભડ ુમટફૉસ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઼ૉન્ડળ રીડૉ ષૅુદફૉ
ઇફૃ બ ઇન્લ ઼્ૉ઼ીંઙ ઼ૉષી બૃળૂ બીણષીફીળ્ક ઼ૉન્ડળફી
ુષ દીળરીઅ ઽ્લ
૱
ઽીવ ઋત્બીનફ જીવૃ ઝૉ . ઽી / ફી
૯
ઝૉ ી થ ષહર્ફૃઅ ઼ળૉ ળીસ ઋત્બીનફ ઇફૉ ષૉજીથ
(િળબ્ડર્ રીઅ નસીર્ લી રૃઞમ ઝૉ ગૉ ગૉ ર દધી ઼અમુપદ ન દીષૉજો
જગી઼ષી)
. ૩૨ વીઘધૂ કઝૃ
. ૩૨ વીઘધૂ ૪૭ વીઘ
. ૪૭ વીઘધૂ ષપૃ
૯ઇ ઋબળ્ગદ ઋત્બીનફફી ઈગણીઅ િઽ઼ીમૂ બ ગ્ફી ફભી ફૃગસીફ
iii
૯

ઽી / ફી
ઽી / ફી

ઽી / ફી

ઘીદીરીઅ નસર્ષૉવ ઝૉ ?
૩૨
૩૩
૩ળ

૩૫

ઉ –રીગડીંઙ રીડૉ ષૉમ ઼ીઉડ ઽ્લ િળબ્ડર્ રીઅ નસીર્ લી રૃઞમઝૉ ગૉ
ગૉ ર દધી ુફગી઼ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ ર
ઝૉ ી થ ષહર્ફ્ ઼ળૉ ળીસ ફભી ફૂ ુષઙદ
. ૩ વીઘધૂ કઝૃ – દધી ષપૃ
ઝૉ ી થ ષહર્ નળમ્લીફ રૉશષૉવ ઼ળગીળૂ ગર્ીન્ડફૂ ુષઙદ
(િળબ્ડર્ રીઅ નસીર્ લી રૃઞમ ઝૉ ગૉ ગૉ ર દધી ઼અમુપદ ન દીષૉજો
જગી઼ષી)
. ૩ વીઘધૂ કઝૃ
. ૩ વીઘધૂ ૭ વીઘ
. ૭ વીઘધૂ ષપૃ
઼અ ધી ીળી બૃળીદી ન દીષૉજો જોણષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ?
દૉફૂજગી઼થૂ
૩ ઼અ ધી ીળી ળઞૃ ગળૉ વ િળબ્ડર્ ુફલદ ફરૃફીરીઅ
ળઞૃ ગળૉ વઝૉ ગૉ ગૉ ર
૪. ઼અ ધીફી ફ ચથૂફી રીથબ ફૂ ુષઙદ
૫. ઼અ ધીફી મઅપીળથફૂ ુષઙદ
૬. ઝૉ ી ષહર્ફી ષીુહર્ગ ઇઽૉ ષીવ
૭. ઝૉ ી ષહર્ફી કણૂડ ઇઽૉ ષીવ
૮. રીવૂગૂ ઞરૂફ દધી રગીફફી ઈપીળ બૃળીષી ( ૯-૩ળ ઇફૉ
૱ઈ ઋદીળી ફગસી ુષઙૉળ)
૯. ઼અ ધી બી઼ૉ ઋબવબ્પ રૉફ બીષળફૂ ુષઙદ
૱. ીધુરગ ્ઞૉગડ ઑઽૉ ષીવ

ઽી / ફી

ઽી / ફી
ઽી / ફી
ઽી / ફી
ઽી / ફી
ઽી / ફી
ઽી / ફી
ઽી / ફી
ઽી / ફી

( ીધુરગ ્ઞૉગડ ઑઽષીવરીઅ કર્ીભડ ુમટફૉસ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઼ૉન્ડળ ઽૉ ઢશ ઽીધ
પળષીરીઅ ઈષફીળ ષૅુદકફૂ ઽીવફૂ ુ ધુદ ઇફૉ રૃખ્લ ઼ર લી દધી દૉફી
ુષગી઼ફૂ સક્લદીક ુષઙૉળ મીમદ્ ઈષળૂ વઉફૉ દોલીળ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ.)

૩૬

ઇન્લ ગ્ઉ મીમદ ઽ્લ દ્
િળરીગર્ ઼આ
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રૃવીગીદ ઇુપગીળૂ ફ્ સૉળ્
઼નળ ઼અ ધીફૂ નળઘી દ યવીરથ ગળષીબી ઞથીલ ઝૉ /ઞથીદૂ ફધૂ.
જો યવીરથ ગળષીબી
઼ીધૉ.

ગળષી ઞથીદૂ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ ઇફૉ ઞથીદૂ ફ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ ઞ ળૂ િળરીગર્ ઼

રૃવીગીદ વૉફીળ ફૃ ફીરઆ
ઽ્ ્આ
઼ઽૂ
રૃવીગીદ દીળૂઘ
ગજૉળૂફ્ ુ઼ગગ્
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