ઇલઅદ ઞળૂ/ ઼રલ રલીની
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી
ગુરળૂફૂ ગજૉળૂ
઼ીરીલ ષઽૂષડ ુષયીઙ
બળૂબ ઇઅગ:૩૬/૩૯-૪૨
દી.૨૬-૨૮-૪૨૩૯
઼ી.ષ.ુષ.(.ફઅ.૯૮/દી.૨૬-૨૮-૪૨૩૯.
ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફી સઽૉ ળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉ ળૂ ઙૅઽ ુફરીથ/ ુષયીઙફી બ0ળબ 1રીઅગ:-઼યર૩૫૪૨૩૯-લૃકઈળ-૯-ધ-૩ દી. ૫૨-૨૭-૪૨૩૯ રૃઞમ 8ષ9ઝ યીળદ ુરસફ ઇઅદઙ/દ ુષ; બલી/ષળથ
0નષ઼ ુફુરદૉ “મૂડ ઑળ બ્>લૃસફ” ુષહલ બળ દી. ૨૭-૨૮-૪૨૩૯ ધૂ ૩૩-૨૮-૪૨૩૯ નળAલીફ 8ષ9ઝદી
઼Bીઽફૂ ઋઞષથૂફી યીઙDબૉ દધી “8ષ9ઝદી Eલીઅ Fયૃદી” ળીGH ુબદી રઽીEરી ઙીઅપૂફી Jષફફ્ રઅ જ0ળદીધ/
ગળષી રીડૉ ળીKલફી દરીર સઽૉ ળ્ ઇફૉ ફઙળ્ 8ષ9ઝ મફૉ દૉરીઅ ૩૨૨% ઼ભીઉ ધીલ ઑ Fગીળફ્ ઈ ઼ભીઉ ટૃઅમૉસફ્
રૃPલ ઋનૉસ ઝૉ . દી. ૨૭-૨૮-૪૨૩૯ ધૂ ૩૩-૨૮-૪૨૩૯ નળAલીફ “બલી/ષળથ ઇફૉ 8ષ9ઝદી ઇુયલીફ”
ુષહલ ઇઅદઙ/દ 8ષ9ઝદી ટૃઅમૉસ ઽીધ પળષી રીડૉ ઼ભીઉ ટૃઅમૉસરીઅ દરીર ઇુપગીળૂક, ગર/જીળૂક દધી ફીઙ0ળગ્
઼ઽયીઙૂ ધીલ, વ્ગ્રીઅ 8ષ9ઝદી ઇઅઙૉફૂ (ઙૅુદ ઈષૉ ઇફૉ 8ષ9ઝદીફૂ ડૉ ષ્ ગૉ શષીલ દૉ રીડૉ (ઽૉ ળ 8ધશ્ફૂ
઼પફ ઼ભીઉ રીડૉ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીરીઅ ઞૃ નૂ-ઞૃ નૂ ગીરઙૂળૂ ગળષી રીડૉ ઼અમુપદ ઇુપગીળૂૂક રીડૉ
ફૂજૉ રૃઞમ ઽૃગર ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
દીળૂઘ
૨૭-૨૮-૪૨૩૯

ષૅુફૂ ુષઙદ
઼ભીઉ ષૅુ
ુષ; બલી/ષળથ 0નષ઼ફૂ ઋઞષથૂ ઇઅદઙદ/ “મૂડ • સઽૉ ળફી દરીર ઑડH ૂ બ્ઉડફૂ ઼ભીઉ
ઑળ બ્>લૃસફ ” ઼Bીઽફ્ સૃયીળઅય
• ઼ભીઉફી ઼ીપફ્ ઞૉષી ગૉ ઞૉ઼ૂમૂ, વ્ણળ,
ગીરઙૂળૂ -ઞફ઼અબગ ુષયીઙ
ડHૉ ગડળ-ડHૉ વળ,ડH ૂુબઅઙ ષીફ, ઼ભીઉ ગીરનીળ્,
઼નળ ગીલ/1રરીઅ Aલૃુફુ઼બવ ગ્બRળૉ સફફી દરીર
ષઙ/ -૩,૪ દધી ૫ફી દરીર ઇુપગીળૂ/ગર/જીળૂઑ
NSS, NCC ુષપીધ[, NGO,
ગીલ/1રફી 8ધશૉ ઽીઞળ ળઽૉ ષીફૃઅ ળઽૉ સ.ૉ
ષ્વડૂલળ ઙૅબ, પીુર/ગ ઼અ8ધીફ્ \ીળી
ઽૉ ળ "ધશૉ ુદ%ી- ઞફ઼અબગ ુષયીઙ
ણીલળૉ Sડળ,

ષૉ8ડ ]વીુ8ડગ મ્ડવ, બ્ુવધૂફ મૉઙ,

રઽીફૃયષ્, 8ષ9ઝદીTીઽૂ ઇTઙUલ ફીઙ0ળગ્,

બીઋજ, ]વીુ8ડગ ળૉ બ઼/ ષઙૉળૉફૂ ઼ીરૃ0ઽગ

NGO રઅણશ્, ઼ઽગીળૂ ગજૉળૂક, ષીઽફVલષઽીળ,

઼ભીઉ
ગીરઙૂળૂ –ઈુ઼..લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ
(ટ્ફ) દધી દરીર ષ્ણ ક6ભ઼઼
• 8ષ9ઝ ઽષી 8ષી8^લ રીડૉ ગૉ ડવૂ ઞDળૂ ઝૉ દૉ
મીમદૉ રી0ઽદઙીળ ગળષી ઇફૉ ઽષી Fનૄુહદ
ફ ધીલ દૉ રીડૉ ફૂ રી0ઽદૂ ઈબષૂ
ગીરઙૂળૂ – ઈળ્:લ ઇરવનીળ;ૂ
• ઽષીફૃઅ Fનૃહથ ગળષી ચડીણષી ઇફૉ દૉફૉ
઼અબૄથ/બથૉ ફીમૄન ગળષી ષૅaીળ્બથફ્
ગીલ/1ર ઑગ ટૃઅમૉસ 8ષDબૉ ઽીધ પળષૂ
ગીરઙૂળૂ – ણીલળૉ ગડળ;ૂ (બીગ ઼ ઑ+ણ
ઙીણ ફ)

રૉળૉધ્ફ

ઙૅબ,BRG

ઙૅબ,બ્વૂ઼

બ્વૂ઼ ુષયીઙ, ઉણ8ડH ૂ ુષયીઙ, ઋ(/ મ્ણ/ રીઅ,
ષ્ણ/ રીઅ FુદWી
ગીરઙૂળૂ – ઼્ુવણ ષૉ"ડ રૉફૉઞરૉ+ડ
ઞફ(ઙૅુદ ળૉ વૂ દધી (ઽૉ ળ ઼યીળઅય ગળષ્
ળૉ વૂ "ધીફ – ગીવીપ્ણી ઼ગ/ વધૂ ધઉ ઼લીJમીઙ
઼YડH વ ઙૉડધૂ ઽૉ >ધ Aલૃુટલર, ઼લીJમીઙ ઘીદૉ
ઞસૉ.
ગીરઙૂળૂ –ઈુ઼..લૃ.ગુરસફળ(ઋળ ટ્ફ) ઇફૉ
બ્ુવ઼ બળષીફઙૂ (ણીલળૉ ગડળ,ુ઼5લૃ6ળડૂ ઇફૉ
નમીથસીઘી)

દીળૂઘ
૨૮-૨૮-૪૨૩૯

ષૅુફૂ ુષઙદ
઼ભીઉ ષૅુ
બીઅનણી મીશષી બળ ઼ઘદ ગીલ/ષીઽૂ ગળૂ ઇરવરીઅ • ઼ૃગી બીઅનણી મીશષીરીઅ ફ ઈષૉ દૉ રીડૉ
રૃગષૂ દધી ઼્ુવણ ષૉ8ડ રૉફૉઞરૉડ ુફલર ટૃઅમસ
ૉ ઽીધ પળષૂ. ફીઙ0ળગ્ફૉ ઼રઞથ
૪૨૩૮ રૃઞમ ઇબળીપૂકફૉ નઅણફૂ bઙષીઉ ગળૂ
રીડૉ મઙૂજીફ ગૉ ઇલ ઞcલીઑ ગીલ/ળદ
બઙવી વૉષી.
ગAબ્8ડdઙ
]વીડફૂ
રૃવીગીદ
ગીરઙૂળૂ – ણીલળૉ ગડળ;ૂ (બીગ ઼ ઑ+ણ ઙીણ ફ),
઼્ુવણ ષૉ"ડ રૉફૉઞરૉ+ડ
વૉષણીષષૂ.
ગીરઙૂળૂ –ઈુ઼..લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ (ટ્ફ)
ગીરઙૂળૂ – ણીલળૉ ગડળ;ૂ (બીગ ઼ ઑ+ણ
દધી દરીર ષ્ણ ક6ભ઼઼
ઙીણ ફ), ઼્ુવણ ષૉ"ડ રૉફૉઞરૉ+ડ
• RWA, 8ગૃ વ દૉરઞ મઙૂજ્ પળીષદૂ
઼અ8ધીક

બીઅનણી

મીશષીફી

મનવૉ

ફઙળબીુવગીફૉ ગAબ્8ડdઙ રીડૉ ઈબૉ દૉ
રીડૉ F્E઼ી0ઽદ ગળષી.
ગીરઙૂળૂ –ઈુ઼..લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ
(ટ્ફ) દધી દરીર ષ્ણ ક6ભ઼઼
• રઽીફઙળબીુવગીફી ુષ8દીળરીઅ ગજળ્
મીશદી વ્ગ્ ુષefપ ભ0ળલીન ગળફીળી
ઇફૉ રી0ઽુદ ઈબફીળફૉ F્E઼ીઽગ ઉફીર
ઈબષૃ.અ
ગીરઙૂળૂ –ઈુ઼..લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ
(ટ્ફ) દધી દરીર ષ્ણ ક6ભ઼઼
૨૯-૨૮-૪૨૩૯

રઽીફઙળબીુવગીરીઅ ઋ(/ ગીલ/aર મ>મ દધી ઇલ • સઽૉ ળૂઞફ્ \ીળી ર્ડી ષીઽફ્/ઇઅઙદ
ઉવૉSડH ૂગવ ઋબગળથ્ફૉ ઋબલ્ઙરીઅ વૉષી દધી
ષીઽફ્ફ મનવૉ ઉગ્ iૉણવૂ ષીઽફ્
રઽીફઙળબીુવગી ઽન ુષ8દીળરીઅ ઈષદી ગ્રુસ/લવ
Vલષઽીળ ગીળ બૃવdઙ ઼ૉષી (ઇઅઙદ ગીળ ગૉ
ષીઽફફૉ મનવૉ યીણીફૂ ગીળરીઅ મૉ ધૂ
ુમ>ણdઙ, રગીફ્, 8ગૄ વ્રીઅ બથ ઈ Fગીળફી
ઋબગળથ્ફ્ ઋબલ્ઙ ગળષી ફીઙ0ળગ્ફૉ F્E઼ી0ઽદ
ગળષી.(ઋ(/ ુષયીઙ ઼ીધૉ)
ગીરઙૂળૂ – ગીલબીવગ ઉઞફૉળ(ુ"ડ= ડ વીઉડ)
ગીરઙૂળૂ– દશીષફૂ ઇઅનળફૂ ઼ભીઉ (ષ્ણ ઑ+>.

થ), ઼ીઉગવ, બુjવગ ડH ી઼બ્ડ/ ફ્
ઋબલ્ઙ ગળષી F્E઼ીઽફ ઈબષૃઅ, ઋ(/ફી

બળઅબળીઙદ
k્દ્ફૂ
ફીઙ0ળગ્ફૉ
રી0ઽદઙીળ ગળષી.
સીઘી, ષીઽગઞ+લ ળ્ઙ ુફલઅ?થ સીઘી), દશીષફી ગીરઙૂળૂ – ગીલબીવગ ઉઞફૉળ("ડ= ૂડવીઉડ)
ગીઅઢી ુષ"દીળફૂ ઼ભીઉ (ઈુ઼..લૃુફુ઼બવ • દશીષ, ષીઅગશી, ફનૂ-ફીશી, ઇલ
ગુરસફળ (ટ્ફ) દધી દરીર ષ્ણ ક6ભ઼઼)
ષ્ડળ મ્ણૂફૂ ઼ભીઉ
ગીરઙૂળૂ–દશીષફૂ ઇઅનળફૂ ઼ભીઉ (ષ્ણ
ઑ+>ફૂલળAઙ સીઘી, ષીઽગઞ+લ ળ્ઙ
ુફલઅ?થ સીઘી), દશીષફી ગીઅઢી ુષ"દીળફૂ
઼ભીઉ (ઈુ઼..લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ
(ટ્ફ) દધી દરીર ષ્ણ ક6ભ઼઼)
• ૭૨ રીઉ1્ફધૂ કઝૂ (ણીઉષીશી
]વી8ડૂગ ઞBૂફૂ ગીરઙૂળૂ
ગીરઙૂળૂ –ઈુ઼..લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ
(ટ્ફ) દધી દરીર ષ્ણ ક6ભ઼઼

દીળૂઘ
૨૱-૨૮-૪૨૩૯

ષૅુફૂ ુષઙદ

઼ભીઉ ષૅુ

• ષીઽફ Vલષઽીળ ુષયીઙ/ડH ી0ભગ ુષયીઙફૉ ઼ીધૉ • Fનૄહથ ગળદી ષીઽફ્ફૂ દબી઼ –PUC
ણH ીઉષ
bણૂ સઽૉ ળરીઅ Fનૄહથ ગળદી ષીઽફ્ફૂ દબી઼
ગીરઙૂળૂ -ગીલબીવગ ઉઞફૉળ (ડ= ી6ભગ), ગીરઙૂળૂ -ગીલબીવગ ઉઞફૉળ (ડ= ી6ભગ),
ઑણૂ.઼ૂડૂ

ઑ+>+લળ(ઙૉ઼),

ACP

( ઑણૂ.઼ૂડૂ ઑ+>+લળ(ઙૉ઼), ACP (

Traffic)ફી ઼અગવફરીઅ

૨૯-૨૮-૪૨૩૯

૩૨-૨૮-૪૨૩૯

Traffic)ફી ઼અગવફરીઅ

ઈુ઼..લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ (ટ્ફ) દધી • ફીઙ0ળગ્ફૉ bણૂ ઈ઼બી઼ફી ુષ8દીળરીઅ
દરીર ષ્ણ ક6ભ઼઼, ણીલળૉ ગડળ;ૂ (બીગ ઼
]વ્ઙdઙ ળફ (bઙdઙ ગળદી ગળદી ગજળ્
ઑ+ણ ઙીણ ફ)
ુષથષ્)ફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષૃઅ
ગીરઙૂળૂ - ઈુ઼..લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ
(ટ્ફ) દધી દરીર ષ્ણ ક6ભ઼઼,
ણીલળૉ ગડળ;ૂ (બીગ ઼ ઑ+ણ ઙીણ ફ)
• ઈઋડT્ધ ુષ8દીળફૂ ઼ભીઉ
ગીરઙૂળૂ - ઈુ઼..લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ
(ટ્ફ) દધી દરીર ષ્ણ ક6ભ઼઼
8ષ9ઝદીફી દરીર રીબનઅણફીઅ ઈપીળૉ “8ષ9ઝ • પીુર/ગ 8ધશ્, ઽૉ ળૂડૉ ઞ 8ધશ્, Fષી઼ફ
ષ્ણ/ ” 8બપી/ફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષૃઅ
8ધશ્, સ્ુબઅઙ ર્વ ઇફૉ દૉફી
ગજળીફી ુફગીવ રીડૉ સઽૉ ળધૂ નૃળ દોલીળ ગળષીરીઅ
ઈ઼બી઼ફીઅ ુષ8દીળફૂ ઼ભીઉ
ઈષૉવ ઼ૉડH વીઉટ રીશઘીફૉ સઽૉ ળરીઅ ઞૃ નૂ ઞૃ નૂ
ઞcલીઑ ડગીઋ રીશઘીરીઅ બ0ળષુદ/દ ગળષી ગીરઙૂળૂ - ઈુ઼..લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ
(ટ્ફ) દધી દરીર ષ્ણ ક6ભ઼઼
ગીરઙૂળૂ ઽીધ પળષૂ.
RWA ઇફૉ પળ્રીઅ ગજળીફીઅ મૉ યીઙરીઅ • ુષપીધ[, NGO, ષ્વૉડૂલળ Tૃબ, પીુર/ગ
ષઙ[ગળથફૉ ભળુઞલીદ મફીષષૃઅ
઼અ8ધીક\ીળી ષૉ8ડ ]વી8ડૂગ મ્ડવ,
ગીરઙૂળૂ–ઈુ઼..લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ (ટ્ફ)
બ્વૂધૂફ મૉઙ, બીઋજ, ]વી8ડૂગ ળૉ બ઼/
દધી દરીર ષ્ણ ક6ભ઼઼
ષૉઙૉળૉફૂ ઼ીરૃ0ઽગ ઼ભીઉ
ગીરઙૂળૂ - ઈુ઼..લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ
(ટ્ફ) દધી દરીર ષ્ણ ક6ભ઼઼
રઽીફઙળબીુવગીફીઅ 8ડીભફૉ ગજળીફી ુફગીવ રીડૉ • પફ ગજળી, ]વી8ડૂગ ગજળીરીઅધૂ કઉવ
ઇEલીપૃુફગ ડૉ ગફ્વ્J ુષહૉ રી0ઽદઙીળ ગળષી મફીષદૂ ડૉ ગફ્વ્Jફૉ F્E઼ીઽફ બૃD બીણષૃઅ
દધી ઇલ ડHૉ ુફઅઙ ઈબષૂ દધી ગજળીફી • મ઼ 8ડY ણ ળૉ >ષૉ 8ડૉ ણ, ળૂaી 8ડૉ ણફૂ
ુફષીળથ, 0ળ઼ીલગવ, ગAબ્8ડdઙ, ઋ(/ફી બૃફ:

઼ભીઉ રઽીફઙળબીુવગીઑ ઉણ8ડH ૂ ુષયીઙ,

FીુBફૂ Vલષ8ધી ઋયૂ ગળષૂ
ગજળીફી પડીણી રીડૉ ફૂ લ્ઞફીક બ્>લૃડળ બૉ,
ગAબ્8ડdઙ, મીલ્રૂધૉફૉસફ ]વીડ, RDF

GPCB ઼ીધૉ ઼અગવફરીઅ ળઽૂ ુષ8દીળરીઅ
ઈષૉવ Fનૄહથ ગળદૂ ભૉ ગડળૂ, ગઅબફૂફૂ

દબી઼ ઽીધ પળૂ ગીલ/ષીઽૂ ગળષૂ
ગીરઙૂળૂ –GPCB , રગળબૃળી ઉ+ણ"ડ= ૂલવ
સઽૉ ળરીઅ ુષગY nૂદ ગAબ્8ડdઙ, મીલ્રૂધૉફૉસફ ઑ઼઼્ૂલૉસફ, ઼્ુવણ ષૉ"ડ રૉફૉઞરૉ+ડ ]વીડ, C & D ]વીડ સe ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ GPCB ઼ીધૉ ઼અગવફરીઅ ળઽૂફૉ
]વીડફૉ F્E઼ીઽફ ઈબષૃઅ

ગળષૃઅ

GPCB , રગળબૃળી ઉ+ણ"ડ= ૂલવ ઑ઼઼્ૂલૉસફ,
઼્ુવણ ષૉ"ડ રૉફૉઞરૉ+ડ - GPCB ઼ીધૉ
઼અગવફરીઅ ળઽૂફૉ

દીળૂઘ
૩૩-૨૮-૪૨૩૯

ષૅુફૂ ુષઙદ
઼ભીઉ ષૅુ
ઽલીદ ગજળીફી ુફગીવ રીડૉ પફ ગજળી, ]વીુ8ડગ • ઘૃpી ]વ્ડ, સીશી – ગ્વૉb, ઈળ્cલ
ગજળી, C & D ગજળીફી Vલષ8ધીબફ ુફલર્ફૃઅ
ગૉ n્, રૉણૂગવ ગ્વૉb ઇફૉ ઼ળગીળૂ
ગણગ ઇરવૂગળથ ગળષૃઅ દધી યીળદ ઼ળગીળફી
ગજૉળૂકફૂ ઼ભીઉ
ણ8ડ રૂડૂઙૉસફ ફ્ડૂ0ભગૉ સફ – ૪૨૩૱ફૃઅ
• ૭૨ રીઉ1્ફફૂ કઝૂ (ણીઉષીશી
ઇરવૂગળથ ગળષૃઅ
]વીુ8ડગ ઞBૂફૂ ગીરઙૂળૂ
સઽૉ ળફી ઼અયુષદ ઼ષo \ીળી સઽૉ ળફી ગજળફૂ ઼ભીઉ
ગીરઙૂળૂ - ઈુ઼..લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ
રીડૉ રસૂફફૂ Vલષ8ધી ગળષૂ
(ટ્ફ) દધી દરીર ષ્ણ ક6ભ઼઼, ઼્ુવણ
ઈુ઼..લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ (ટ્ફ) દધી
ષૉ"ડ રૉફૉઞરૉ+ડ
દરીર ષ્ણ ક6ભ઼઼, ઼્ુવણ ષૉ"ડ રૉફૉઞરૉ+ડ, • ષૅaીળ્બથ
ષૅaીળ્બથ
ણીલળૉ ગડળ;ૂ (બીગ ઼ ઑ+ણ ઙીણ ફ)

ણીલળૉ ગડળ;ૂ (બીગ ઼ ઑ+ણ ઙીણ ફ)

ુFડ, ઼્ુસલવ ુરણૂલી, 01ઑડૂષફીઅ રીfલરધૂ Fજીળ F઼ીળ


“મૂડ ઑળ બ્>લૃસફ” ધૂર બળ ર0ઽફી નળAલીફ રૂણૂલી \ીળી Fજીળ F઼ીળ – ઼્ુસલવ ુરણૂલી ડૂર



8ષ9ઝ રઅજ ઋબળ દરીર Fષૅુદકફૂ ુષઙદ્ ભ્ડ્Tીq઼ ઼ીધૉ ઇબવ્ણ ગળષૂ - ઼્ુસલવ ુરણૂલી ડૂર,
દરીર ભ્ડ્BીC઼ ઼્ુવણ ષૉ"ડ ુષયીઙરીઅ ર્ગવષી



વ્ગવ લૃટ જૉફવ, ુFડ ુરણૂલી ઼ીધૉ નૃળનસ/ફ ઇફૉ કવ rણૂલી ળૉ ણૂલ્ફી રીfલરધૂ Fજીળ F઼ીળ
– ઞફ઼અબગ ુષયીઙ



઼્ુસલવ ુરણૂલી ઞૉષી ગૉ ભૉ ઼મૃગ, ડષૂડળ, ષ્ડ઼ઑબ Tૃબફી રીfલરધૂ ભ્ડ્Tીq઼ ઇબવ્ણ ગળષી
– IT ુષયીઙ



યીળદ ઼ળગીળ ઇફૉ રઽીફઙળબીુવગી \ીળી “મૂડ ઑળ બ્>લૃસફ” ડૉ ઙ વીઉફ \ીળી દોલીળ ગળૉ વ બ્8ડળ
ઽ્ણ[c઼, ુષણૂલ્, કણૂલ્ \ીળી Fજીળ F઼ીળ – ઞફ઼અબગ ુષયીઙ, IT ુષયીઙ



ભૉ ઼મૃગ, ડષૂડળ બળ ઇબણૉ ડ ગળદૂ ષઘદૉ @swachhbharatgov, #mycleanindia,
#swachhbharat, #worldenvironmentsday, #beatairpollution, #sayyestoless
઼ીધૉ ભ્ડ્ ઇબવ્ણ ગળષી - ઞફ઼અબગ ુષયીઙ, IT ુષયીઙ



બ0ળબ રૃઞમફ્ F્Tીર મફીષૂ બૂ.ઈળ.ક ઇફૉ ઼્ુવણ ષૉ8ડ રૉફૉઞરૉડરીઅ રૉવ/ઽીણ/ ગ્બૂ ઼ીઅઞફી
૭:૨૨ ષીcલી ઼ૃપૂ રશૉ દૉર ગીલ/ષીઽૂ ગળષૂ - ઈુ઼..લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ (ટ્ફ), દરીર ષ્ણ
ક6ભ઼઼ દધી઼મઅુપદ દરીર ુષયીઙ



ઈ

઼Bીઽફૂ

નોુફગ

રી0ઽદૂ

ભ્ડ્Tીq઼

઼ીધૉ

ુફલદ

બગરીઅ

ઉરૉવ

\ીળી

sbmu.gujarat@gmail.com બળ ર્ગવષીફૂ ળઽૉ સૉ –઼્ુવણ ષૉ"ડ રૉફૉઞરૉ+ડ ુષયીઙરીઅ ઼ીઅઞફી
૬:૨૨ ગવીગ ઼ૃપૂરી ુફલદ ભ્રHડરીઅ ઼ઽૂ ઼ીધૉ ઼્ુવણ ષૉ"ડ રૉફૉઞરૉ+ડફી ઼.મુપદ ઇુપગીળૂફૉ દરીર
઼અમઅપગદીઑ ર્ગવષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.


ુષ; બલી/ષળથ 0નષ઼ફી ઋબ1રૉ લ્(લૉવ ગીલ/1રરીઅ/ષગ/ સ્બરીઅ ઼Bીઽ નળુરલીફ ઙઅનગૂ ફ ભૉ વીલ દૉફૂ
ઘી઼ ગીશJ વૉષૂ. ણૂ8બ્ઞવ ગડવળૂફ્ ગીલ/1રરીઅ ઋબલ્ઙ ગળષ્ ફઽૂ.- ઈુ઼..લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ
(ટ્ફ), દરીર ષ્ણ ક6ભ઼઼ દધી ઞફ઼અબગ ુષયીઙ

ઋબળ્Sદ ઞથીષૉવ ગીરઙૂળૂ રીડૉ ફૂ ઼ચફ Vલષ8ધી ઋયૂ ગળૂફૉ દૉ રીડૉ ફૂ ઈફૃહીઅુઙગ ગીરઙૂળૂ ઽીધ
પળષીફૂ ળઽૉ સૉ દૉરઞ દી ૨૭-૨૮-૪૨૩૯ધૂ ૩૩-૨૮-૪૨૩૯ નળુરલીફ રઽીફઙળીબીુવગીઑ બ્દીફી
ુષ8દીળરીઅ ઈષૉવ ઑ઼.ડૂ. ુફઙરફી મ઼ 8ડૉ ણ,ણૉ બ્, ઼ળગીળૂ ઽ્ુ8બડવ્, રૉણૂગવ ગ્વૉb, બૃળષઢી ુફઙરફી
ઙ્ણીઋફ, દરીર સોaુથગ ઼અગૃવ્ ષઙૉળૉફૂ ઼ભીઉ ઞૉ-દૉ ગજૉળૂફી ઇુપગીળૂ/ગર/જીળૂ દધી દૉરફૂ ઈઋડ઼઼્/
ઑઞ઼ૂકફ્ ઼ઽગીળ વઉ ગળષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ ઈ ઼Bીઽ નળુરલીફ દધી ઽષૉ બઝૂ ગ્ઉબથ ગીલ/ુસુમળ, ળૉ વૂક ઇફૉ
(ઽૉ ળ ગીલ/1ર્રીઅ ]વીુ8ડગફ્ ઋબલ્ઙ ફ ગળષી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
ુષ; બલી/ષળથ 0નફફૂ ઋઞષથૂ ઇફૉ દૉફૉ વઙદૂ ઞૃ નૂ ઞૃ નૂ ગીરઙૂળૂ ઇઅઙૉ ગ્ઉબથ ઼ૄજફ ગૉ રૃtગૉ વૂ ઽ્લ
દ્ ણૉ .Aલૃુફુ઼બવ ગુરસફળ (ઽૉ >ધ) દધી ણૉ .Aલૃુફુ઼બવ ગુરસફળ (ષ)ફ્ DમD ઇધષી ડૉ વૂભ્ુફગ ઼અબગ/ ગળૂ
રીઙ/નસ/ફ રૉશષૂ વૉષીફૃઅ ળઽૉ સ.ૉ
ઋબળ્Sદ દરીર ગીરઙૂળૂ રીડૉ રૉ.Aલૃુફુ઼બવ ગુરસફળૂફી બ0ળબ ઇઅગ:૬૱/૯૱-૯૯
દી.૪૬-૨૱-૯૱ રૃઞમ ઼અમઅપગદી/ દરીરૉ ુમફજૄગ ગીલ/ષીઽૂ ગળષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ

઼ઽૂ/- ઇઞલ યીનૄ, ઈઉ.ઑ.ઑ઼.
Aલૃુફુ઼બવ ગુરસફળ
રઽીફઙળબીુવગી
ષણ્નળી

ફગવ ળષીફીઆ ૂ ............................................................... દળભ,
(થ દધ ઇરવ ધષી ઼ીD.

ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ
રઽીફઙળબીુવગી
ષણ્નળી
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