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સ્લેચ્છિક ગૌવેલકો ભાટે જાશેયાત
આથી વંઘ પ્રદેળ દાદયા અને નગય શલેરી, દભણ તથા દીલભાં લવતા ળુ પ્રેભીઓ ને જણાલલાભાં આલે િે કે પ્રદેળના
ત્રણેમ જીલ્રાઓ દાદયા અને નગય શલેરી, દભણ તેભજ દીલભાં કામયયત નીચે દળાયલેર ગૌળાાઓ(ળુ આશ્રમ સ્થાનો) ભાં
યાખલાભાં આલેર ળુઓની ભાલજત, વાયવંબા અને દેખયેખ શેતુ ગૌ વેલકો ાવે આલેદન ભંગાલલાભાં આલે િે ,
ક્રભ
૧

જીલ્રાનું નાભ
દા.ન.શ.

૨

દભણ

૩

દીલ

ગૌળાાનું નાભ
SPCA વંચાચ્રત ગૌળાા (ળુ આશ્રમ સ્થાન), આશીય પચ્મા, ડોક્ભયડી, વેરલાવ.
DMC વંચાચ્રત ગૌળાા (ળુ આશ્રમ સ્થાન),કચીગાભ, દભણ.
ંચામત વંચાચ્રત જરાયાભ ગૌળાા,દરલાડા, દભણ
DMC વંચાચ્રત ગૌળાા (ળુ આશ્રમ સ્થાન),નઈડા ચ્લસ્તાય, દીલ .
વભસ્ત હશદુ વભાજ વંચાચ્રત ગૌયક્ષા વચ્ભચ્ત,દીલ ઝાા, દીલ.
ફુદભ પ્રાચીન વભયણ વચ્ભચ્ત, ફુદભ, દીલ.

આથી ઉયોક્ત ગૌળાાઓ(ળુ આશ્રમ સ્થાનો) ભાં સ્લેચ્છિક યીતે વેલા આલા ભાંગતા ગૌવેલકો(ળુ વેલકો)
ાવે વંરગ્ન અયજી ત્રકભાં તા. ૨૫/૦૪/૨૦૨૨ વુધી આલેદન ભંગાલલાભાં આલે િે . આ વેલા સ્લેચ્છિક શોમ કોઈ લેતન
કે બથ્થા આલાભાં આલળે નશી. બયેરા આલેદન ત્રો દાદયા અને નગય શલેરીના યશેલાવીઓએ ઉચ્નદેળક ળુારન ની
કચેયી, ળુારન ચ્લબાગ, PWD ઓફપવ ચ્ફહલ્ડગ ન. 4, વેરલાવ, દભણના યશેલાવીઓએ વયકાયી ળુચ્ચફકત્વારમ,
ભળાર ચોક, દભણ તેભજ દીલના યશેલાવીઓએ વયકાયી ળુચ્ચફકત્વારમ દીલ ખાતે ચ્નમત વભાંત ભમાયદાભાં જભા
કયાલલાના યશળે.
વયાશનીમ કામય કયનાય વેલકને લશીલટીતંત્ર દ્લાયા દય લે ુયસ્કૃત કયલાભાં આલળે.
સહી/-

વંમક્ુ ત વચ્ચલ અને ચ્નમાભક (ળુારન)
નકર:-

૧. ભુખ્મ પ્રચાય અચ્ધકાયી, દભણ તયપ પ્રદેળના ભુખ્મ વભાચાય ત્રોભાં જાશેયાત વારં.
૨. દા.ન.શ. તથા દભણ, દીલ જીલ્રાના તભાભ કામાયરામાધક્ષો તયપ ફશોી પ્રચ્વચ્દ્ધ વારં.
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સ્લેચ્છિક ગૌવેલકો ભાટે આલેદન ત્રક
૧
૧

નાભ
વયનાભું

:
:

૨

નાગફયકતા

:

૩
૪
૫

ભોફાઈર નંફય
આધાય કાડય નંફય
ગૌવેલા(ળુ વેલા) ની
રગતી કોઈ વંસ્થા વાથે
વંકામેરા શોમ તો તે
વંસ્થાભાં શોદ્દો અને તેની
ચ્લગત

:
:
:

ફાશેધયી
આથી શુ ં નીચે વશી કયનાય ફાશેધયી આું િુ કે શુ ં ગૌળાાઓ(ળુ આશ્રમ સ્થાન) દા.ન.શ./દભણ/દીલ ભાં સ્લેચ્છિક યીતે
ચ્લના લેતન કામય કયલા વંભતી આું િુ અને વંસ્થાના ચ્શત ભાં કામય કયીળ.

અયજદાયનું નાભ અને વશી

