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ળીઉડ ડૃ ઉ� ભ્ર�સફ ઑગડ ૪૨૨૭ ઼અનય� દધી નભદળૂ ઽૃગર ઇઅગઆ૩૨૱૱/૪૨૨૭-૨૮ ઼અનય� 

ગવર ૬-૩(ઘ) ઇ� ષલૉ ઘીદીફૂ રીઽૂદૂ મીમદ. 
 

૩) ઼અ� ધીફૂ ગીરઙૂળૂ ઇફૉ ભળ�ફૂ ુષઙદ્ : 

• ઘીદ:ૃ  

ઞફ઼અબગ.  ુષયીઙ,  

ઘઅણૉ ળીષ રીગ�ડ ુમ2ણ3ઙ, ળીઞરઽૉવ ળ્ણ,  

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, 

ષણ્નળી. 

• ગીરઙૂળૂ/ભળ�: 

ષણ્નળી રઽીફઙબીુવગીફી ઞફ઼અબગ.  ુષયીઙરીઅ 5લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ6ૂ ઇફૉ 

ણૉ .5લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ6ૂ(બૂ.ઈળ.ક.) ફી રીઙ.નસ.ફ ઇફૉ ઼ૄજફી ઽૉઢશ ગીરઙૂળૂ 

ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.ઞ ૉરીઅ ુષુષપ ગીલ.?ર્ફૃઅ ઈલ્ઞફ, @ૉ઼ બુAવ઼ૂડૂ, જૃઅડીલૉવૂ બીઅઘ ઇફૉ 

ષઽૂષડૂ બીઅઘ ષBજૉફૂ ઼અગવફફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ  
 

૪) બ્દીફી ઇુપગીળૂ ઇફૉ ગર�જીળૂકફૂ ઼દી ઇફૉ ભળ� : 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ઞફ઼અબગ.  ુષયીઙફી ઇુપગીળૂ/ગર.જીળૂકફી ફીર ઽ્Cી બઙીળ દધી 

ગીરઙૂળૂફૂ ુષઙદ. 
 

ઇફ.ૃફઅ ગર�જીળૂફૃઅ ફીર દધી 

ળૉ ભ. ફઅ. 

ઽ્"્/મૉટૂગ બઙીળ ગીરઙૂળૂફૂ ુષઙદ 

(૩) (૪) (૫) (૬) 

૩. (ૂ ઇુયહૉગ બઅજીવ 

ળૉ ભ.ફઅ.૫૮૫૭૬૭ 

 

ઞફ઼અબગ.  ઇુપગીળૂ 

મૉટૂગ: ૭૫૩૨૨ 
� ઞફ઼અબગ.  ઇુપગીળૂ દળૂગૉફૂ ઼અબૄથ. ભળH મIષષીફૂ ળઽૉસૉ. 

દૉક6ૂઑ દૉકફી દીમી ઽૉઢશફી દરીર ઇુપગીળૂ/ગર.જીળૂ 

બળ ર્ફૂડળ3ઙ/઼ૃબળષૂટફ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. દનૃબળીઅદ ઋબળૂ 

ઇુપગીળૂ ઼ૃજષૉ દૉ દરીર ગીરઙૂળૂ બૄથ. ગળષીફૂ ળઽૉસૉ.  

� રઽીફઙળબીુવગીફૂ ષીુહ.ગ ણીલળૂ દોલીળ ગળષૂ. 

� RTI 

� @ૉ઼ બAવૂ઼ૂડૂ 

� ગીલ.?ર્રીઅ Mધશ ઋબળ ઋબુMધદ ળઽૂ ગીલ.?ર્ફૉ વઙદ 

ઞફ઼અબગ.  ુષયીઙફૂ ગીરઙૂળૂ ઋબળીઅદ રઽીફઙળબીુવગીફી 

ઇફૉ ઼ળગીળફી ુષુષપ ુષયીઙ્ ઼ીધૉ ઼અગવફ ઋબળીઅદ રઅNૂ6ૂ 

ઇફૉ દૉકફી ઼રગO રઽીફૃયીષ્ફૂ ઋબુMધદૂફી ગીલ.?ર્રીઅ 

ુફરઅNથ, ઽ્PણQ R઼, Iઽૉળીદ્ ષઙૉળૉ  દોલીળ ગળીષષી. 

રઽીફઙળબીુવગી દૉરઞ ઼ળગીળૂ ગીલ.?ર્ રીડૉ  ભળી઼ઘીફીફૂ 

ઑઞ�઼ૂ ઇફૉ ઞ ૉ દૉ ુષયીઙ ઼ીધૉ ઼અગવફ ગળૂ દરીર ગીલ.ષીઽૂ 

ગળષીફૂ ળઽૉસૉ ઇફૉ દૉરફી ગીર્ફી મૂ2઼ફી જૃગષથીફૂ 

ગીલ.ષીઽૂ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

� @ૉ઼-ુરPણલીફી દઅNૂ6ૂક/રઽીફૃયીષ્ફૉ ણીલળૂ ુષદળથફૂ 

ગીરઙૂળૂ દૉરફી દીમી ઽૉઢશફૂ ગીરઙૂળૂફી ુમવ @રીુથદ 

ગળૂ ઋબળૂ ઇુપગીળૂ6ૂ ઼રO ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉસૉ. 
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૪. (ૂ નસ�ફ રી0 

રનનફૂસ ઞફ઼અબગ�  

ઇુપગીળૂ 

ળૉ ભ.ફઅ. ૫૮૪૮૩૩ 

રનનફૂસ  

ઞફ઼અબગ.  ઇુપગીળૂ 

મૉટૂગ: ઋBજગ 

૫૩૫૬૨ 

� RTI/LAQ 

� @ૉ઼ બAવૂ઼ૂડૂ 

� ગીલ.?ર્ વઙદ દરીર ગીરઙૂળૂ 

� રૂડ3ઙ્/બNગીળ બPળહનફૉ વઙદ ગીરઙૂળૂ 

� દરીર @ગીળફી મૂવ્ફી જૃગષથીઅફૃઅ ઼ૃબળષૂટફ 

� ફૂુદ ુષહલગ મીમદ્ફૉ વઙદ ભીઉવ્ફૂ ગીરઙૂળૂ ષઙૉળૉ  

� ઋSદ ગીરઙૂળૂફૉ વઙદૂ મપૂ ઞ ભીઉવ્ TલષુMધદ ઙ્ઢષથૂ 

ઇફૉ ઼ીજષથૂફૂ ગીરઙૂળૂ. 

૫. (ૂ ઽુ઼દ ુ2ષૉનૂ 

ળૉ ભ.ફઅ. ૫૩૩૱૭૭ 

ઽ. ઼ૂ. Sવીગ.  

મૉટૂગ: ૫૨૪૨૨ 
� ઞફ઼અબગ.  ુષયીઙફૂ ગીરઙૂળૂ વઙદ રઽીફઙળબીુવગીફી 

ઇુપગીળૂ6ૂક, જૃઅડીલૉવૂ બીઅઘ ષઙૉળૉ  ઼ીધૉ ગીલ.?ર્ ઼Pઽદફૃઅ 
ગીલરૂ ઼અગવફ. 

� બૃUબીઅઞુવ ગીલ.?ર. 

� ઼ળગીળફી ઘી઼ ગીલ.?ર્. 

� ઈગુMરગ ગીલ.?ર્. 

� ઇ�લ Mડૉઞ ગીલ.?ર્. 

� ઼ળગીળૂ ગજૉળૂકરીઅ ઼અગવફ. 

� ગજૉળૂફૂ રૃવીગીદૉ ઈષદી @ૉ઼-ુરPણલીફી 

@ુદુફુપક,રઽીફૃયીષ્ ષઙૉળૉફૉ Pળ@ૉટૉ�ડ ગળષી. 

� રૂડ3ઙ્,@ૉ઼-ગ્�ભળ�઼, ઼ૉુરફીળ, ષઙૉળૉરીઅ ઼ળયળીફૉ વઙદૂ 
ગીરઙૂળૂ. 

� દરીર ગીલ.SVર્રીઅ ઽીઞળ ળઽૂ ગીલ.?ર્ વઙદ રઽીફૃયીષ્ફી 

Mષીઙદ રીડૉ  ર્રૉ�ડ્ ઼Pઽદફૂ દરીર જૂઞ-ષMદૃક Mધશ 

ઋબળ ઋબવAપ ગળીષષીફૂ ઞષીમનીળૂ. 
� 5લૃુફ.ગુરસફળ6ૂ ઼Pઽદફી ઋBજ ઇુપગીળૂ6ૂકફી 

ગીલી.વલ ઼ીધૉ ગીલ.?ર્ વઙદફૃઅ વીલટફ ષઙૉળૉ  ઼Pઽદફૂ 

કભૂ઼ ુ઼ષીલફૂ મઽીળફૂ દરીર ગીરઙૂળૂ.  
� ઞફ઼અબગ.  ુષયીઙફી ઉIળીફી દૉરઞ ઉIળી મઽીળફી દરીર 

મૂવ્ દધી દૉકફી દીમી ઽૉઢશફૂ ગીરઙૂળૂફી ઞ ૉ દૉ 

ઑઞ�઼ૂફી મૂવ્ બથ ઼Pડ.ભીલ ગળૂ ઞફ઼અબગ.  ઇુપગીળૂફૉ ળઞૃ 

ગળષીફી ળઽૉસૉ. ળઞૃ ધલૉવ દરીર મૂવ્ બૉ�ણ3ઙ ફી ળઽૉ  દૉરઞ 

઼રલરલી.નીરીઅ જૃગષWઅ ધીલ દૉ Hષીફૂ ગીરઙૂળૂ. 
�  દૉકફી દીમી ઽૉઢશફૂ દરીર ગીરઙૂળૂફી ુમવ @રીુથદ 

ગળૂ ઼ૂપી ઞફ઼અબગ.  ઇુપગીળૂ ઼રO ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉસૉ. 
� ુષુષપ ગીલ.?રફૂ ભીઉવ્ફૂ દધી ઇ�લ ઇઙXલફૂ ભીઉવ્ફૂ 

TલષુMધદ ઙ્ઢષથૂ ઇફૉ ઼ીજષથૂફૂ ગીરઙૂળૂ. 

૬. (ૂ ળીઞૉ45 �હૂ 

ળૉ ભ.ફઅ. ૪૫૯૪૭૮ 

ઞૃ.Sવીગ.  

મૉટૂગ: ૮૬૩૨૨ 
� Iઽૉળીદ્ વૉષૂ ઇફૉ દોલીળ ગળષૂ. 
� ગીલ.?ર્ફી ુફરઅNથ. 
� ગીરઙૂળૂફૂ ષઽYજથૂ. 
� Zબળૉઘી 
� દગદૂફૂ રૉડળ 
� મૉફ઼.ફૂ રૉડળ 
� ગીલ.?ર્ વઙદ બN Tલષઽીળ. 
� નળઘીMદ્ દોલીળ ગળષૂ. 
� ફૂુદ-ુષહલગ મીમદ્ફૂ ભીઉવ્ દોલીળ ગળષૂ. 
� ણીલળૂફૉ વઙદ ગીરઙૂળૂ. 
� ડVMડ ઇફૉ પીુર.ગ ઼અMધીકફૉ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ ઈુધ.ગ 

઼ઽીલ દધી દ઼વરીદફૂ ગીરઙૂળૂ ષઙૉળૉ . 
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૭. (ૂ ુફ7ગદી ષ઼ીષી 

ળૉ ભ.ફઅ. ૫૭૮૫૭૪ 

ઞૃ.Sવીગ.   

મૉટૂગ: ૪૨૭૨૨ 
� Iઽૉળીદફી મૂવ્. 
� ઽ્ડવફી મૂવ્. 
� રઽૉગર ઋબળીઅદ ગીલ.?ર્ફૂ ગીરઙૂળૂરીઅ ઇફૉ @ૉ઼ફ્ડફૂ 

ગીરઙૂળૂ 6ૂ ળીઞૉ�[ Hહૂ ઼ીધૉ ળઽૂ ઼અગવફરીઅ ગીરઙૂળૂ 

ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 
� ઽીવ ણૉ ડી ઑ�ડV ૂ કબળૉડળફૂ ુફરWઅગ ધલૉવ ફી ઽ્લ ણૉ ડી 

ઑ�ડV ૂફૂ ઞZળૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 
� ઋSદ મૂવ્ ઇઅઙૉફૂ ભીઉવ્ દધી ઇ�લ ઇઙXલફૂ ભીઉવ્ફૂ 

TલષુMધદ ઙ્ઢષથૂ ઇફૉ ઼ીજષથૂફૂ ગીરઙૂળૂ 
� દૉરફી દીમી ઽૉઢશફી મૂવફૉ @રીુથદ ગળૂ ુ઼ફૂલળ 

Sવીગ./ઋબળૂ ઇુપગીળૂ6ૂફૉ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉસૉ. 

૮. (ૂ 89ૉસ ડૂવષી 

ળૉ ભ.ફઅ. ૫૭૱૬૪૱  

ઞૃ.Sવીગ.   

મૉટૂગ: ૩૯૯૨૨ 
 

� Zડૂફરીઅ ઈષદી દરીર ષીુહ.ગ ગીલ.?રફૃ ડીઉર ડૉમવ 

મફીષષૃઅ. 
� મઞૉડ ઘદષથૂ ઇફૉ ઑગીઋ�ડફી ુફલરફફૂ ગીરઙૂળૂ રીડૉ  

઼ૂપી ઞફ઼અબગ.  ઇુપગીળૂફી દીમી ઽૉઢશ ગીર ગળષીફૃ ળઽૉસૉ. 
� નળૉગ ગીલ.?રફૉ વઙદી ુફલરફ ઇફૉ જૉગ ુવMડ દોલીળ ગળષૃઅ 

દનઋબળીઅદ ઋબળૂ ઇુપગીળૂ ઼ૃજષૉ દૉ દરીર ગીરઙૂળૂ ગળષીફૂ 

ળઽૉસૉ. 
� ુ઼Sલૃળૂડૂ બી઼ રૉશષષીફૃઅ ઼અગવફ ઇુપગીળૂ/રઽીફૃયીષ્ 

ગીલ.?રફી ઈરઅNથ રીડૉ  ગ્5]લૃડળીઉટ રૉ઼ૉઞ મફીષષી ઇફૉ 

દૉ ઼Oર રઅઞૃળૂ રૉશષૂ Pળવૂટ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 
� @ૉ઼ ફ્ડ મફીષષૂ 
� ડVMડ ઇફૉ પીુર.ગ ઼અMધીકફૉ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ ઈુધ.ગ 

઼ઽીલફૂ ગીરઙૂળૂ. 
� ઇઙXલફી ગીલ.?ર, @ૉ઼ ગ્�ભળ�઼ દધી ઇ�લ ગીલ.?રફી 

વઙદી SMS ગળષી   
૯. (ૂ નૉષ ફીલગ 

ળૉ ભ. ફઅ. ૫૮૨૪૯૭ 

ઞૃ.Sવીગ.   

ઋBજગ : ૩૯૯૭૨ 
� ભળી઼ઘીફી,ભ્ડ્^ીભૂ, મૉફ઼., ઽ્PણQ R઼, ઽ્ડવ, બૂષીફી 

બીથૂ,ભૃણ બૉગૉડ, ર્રૉ�ડ્ ,બળજૃળથ ઘજી. ઼Pઽદફી દરીર 
@ગીળફી મૂવ્ફી જૃગષથીફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

� ગીલ.?ર્ફૂ ગીરઙૂળૂરીઅ ઇફૉ @ૉ઼ફ્ડ ષઙૉળૉફૂ ગીરઙૂળૂ 

ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 
� ગીલ.?ર્ ઇઅઙૉફી ર્મીઉવ રૉ઼ૉઞ દોલીળ ગળૂ @ૉ઼-ુરPણલી, 

ઇુપગીળૂ6ૂક દરીરફૉ રૉ઼ૉઞ બઽ_જીણષી. 

� ઽીવ ણૉ ડી ઑ�ડV ૂ કબળૉડળફૂ ુફરWઅગ ધલૉવ ફી ઽ્લ ઞZળ બણૉ  

ણૉ ડી ઑ�ડV ૂફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ.  

૱. (ૂ 7ગસ્ળ રીશૂ 

ળૉ ભ. ફઅ. ૪૯૮૯૯૩ 

઼ૃબળષીઉટળ 

મૉટૂગ: ૫૬૫૨૨ 
� કભૂ઼ફૂ ળ્ઞમળ્ઞફૂ ગીરઙૂળૂ. 
� કભૂ઼ફી ગીઙશ્/ભીઉવ્ફૂ ઈષગ/Iષગ. 
� ઇઢષીણૂગ ડૉ�ણળ Iઽૉળીદ્ દોલીળ ગળષૂ. 
� ણીલળૂ ુષદળથફૂ ગીરઙૂળૂ 
� ફષળીNૂ, રડગૂ ભ્ણ રઽ્X઼ષ ઞૉષી ગીલ.?ર્રીઅ ુષુસ` 

ગીરઙૂળૂ 
� @ૉ઼ ગડ3ઙફૉ વઙદૂ રીPઽદૂ દોલીળ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 
� નોુફગ પ્ળથૉ 5લૃુફ. ગુરસફળ6ૂફૂ કPભ઼ ઼ીધૉ ઼અગવફ 

ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 
� ણૉ . 5લૃુફ. ગુરસફળ6ૂ(બૂ.ઈળ.ક)ફૂ મીળફૂસૂ 

ઉફષણ./ઈઋડષણ.  ફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષૂ. 
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૯ (ૂ ળથુઞદુ઼અઽ 

બળરીળ  

ળૉ ભ.ફઅ. ૫૭૨૮૪૩ 

ણૉ .ઑ.કબળૉડળ  

મૉટૂગ: ૪૯૩૨૨ 
� ણૉડી ઑ�ડV ૂ કબળૉડળફૉ વઙદ દરીર ગીરઙૂળૂ  

૩૨ (ૂ યૂરળીષ બૂ. 

બીડૂવ  

બડીષીશી 

મૉટૂગ:  

 

� બડીષીશીફૉ વઙદ દરીર ગીરઙૂળૂ(ષઙ.-૬ફી ગર.જીળૂ)   

૩૩

  
(ૂ પર@સયીઉ 

ઑર.ળીઞબૃદ  

ળૉ ભ.ફઅ. ૫૨૪૯૯૭ 

વૉમળ  

મૉટૂગ: ૫૩૩૨૨ 
� વૉમળફૉ વઙદ દરીર ગીરઙૂળૂ(ષઙ.-૬ફી ગર.જીળૂ)    

૩૪

  
(ૂ ગરશીમૉફ 

઼ૂ.઼્વઅગૂ 

ળૉ ભ.ફઅ.૪૯૨૮૬૬     

ઽૉ2બળ  

મૉટૂગ:૫૬૨૨૨  
� ઽૉ2બળફૉ વઙદ દરીર ગીરઙૂળૂ (ષઙ.-૬ફી ગર.જીળૂ)   

૩૫
  

(ૂ ઑર.ઑર.ઇળમ 

ળૉ ભ.ફઅ.૱૭૬૯૩૫     

ઑ@ૉ�ડૂ઼  

Mડીઉબૉ�ણ : ૯૯૨૨ 
� દીવૂરીધb(૩ ષહ. રીડૉ)   

૩૬

  
(ૂ ચફDલીર ઈળ 

ષીચૉવી  

ળૉ ભ.ફઅ. ૱૭૭૯૨૩ 

ઑ@ૉ�ડૂ઼  

Mડીઉબૉ�ણ : ૯૯૨૨ 
� દીવૂરીધb (૩ ષહ. રીડૉ)   

 

૫) ુફળૂFથ  ઇફૉ ુફથ�લ વૉષીફૂ ગીલ�ષીઽૂ: 

઼Oર રઅઞૃળૂ રૉશષદૂ ષઘદૉ ફૂજૉ રૃઞમ ફૂ ગીલ.ષીઽૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.઼મઅપૂદ નભદળફી 

ગર.જીળૂ cીળી ગજૉળૂફી ષણી ઞફ઼અબગ.  ઇુપગીળૂફૉ ફ_પ ઼ઽ ભીઉવ ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઞ ૉ દૉ 

ુષઙદફૂ ફ્પ ઼Oર રઅઞૃળૂ ઇધ� ઘીદી ઇુપગીળૂ 6ૂ ણૉ .5 લૃુ ફુ઼બવ ગુરd ફળ6ૂ(બૂ.ઈળ.ક.) 

઼રO રઅઞૃળૂ ઇધ� ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દધી ઇઅુદર ુફથ.લ ઇધ� ઼દીુપગીળૂ 5 લૃુ ફુ઼બવ 

ગુરસફળ6ૂ ઼રO ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.દૉરઞ ષપૃ રઅઞૃળૂ ઇધ� રી. M ધીલૂ ઼રૂુદ દૉરઞ ઼ર^ 

઼યી ઼રO ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
 

૬) બ્દીફી Gીળી ઇધષી દૉફી ઇઅગૃસ ઽૉઢશ ળઘીલૉવ ુષુષપ ગૉ ડૉઙળૂફી ન�દીષૉ�ફૃઅ ુફષૉનફ: 

કભૂ઼ફૂ ગીલ.બe પુદરીઅ ઞZળૂ ઑષી ળfM ડળ્ફૂ ુફયીષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.ઞ ૉર ગૉ  ણૉ ણ M ડ્ગ 

ળfM ડળ ફૂયીષથૂ ળfM ડળ, રૉશષથૂ ળfM ડળ, દ઼વરીદ ળfM ડળ, ઉફષણ.  ળfM ડળ, ઈઋડ ષણ.  

ળfM ડળ, ઢળીષ ળfM ડળફૂ ુફયીષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

૭)   બ્દીફી ગીલI મJષષી રીડૉ  ફગગૂ ગળૉ વ પ્ળથ્: 

ઈ ુષયીઙ cીળી f.બૂ. ઑર.઼ૂ.ઑગડફૂ Hઙષીઉક/ુફલર્ દધી ઼ીરી� લ ષઽૂષડ ુષયીઙ 

રીઅધૂ Iળૂ ગળષીરીઅ ઈષદી બળૂબN્ ઇફૃ઼ીળ ગીલg ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈ ઋબળીઅદ 

રઽીફઙળબીુવગીફી ુષુષપ ગીલ.?ર્ફૃઅ ઈલ્ઞફ, ઇઘમીળ્રીઅ ડૉ �ણળફૂ Iઽૉળીદ્ ુષુષપ 

ઇઘમીળ્ફૉ @ુ઼eપ ધલૉવ Iઽૉળીદ્ફી ુમવ્ફૂ જૃગષથૂ, ઼અMધીકફૉ ઈુધ.ગ ઼ઽીલ ષઙૉળૉ  ઞ ૉષૂ 

ુષુષપ ગીરઙૂળૂ દધી ઼ળગીળ6ૂ cીળી ઞ ૉ દૉ ઼રલૉ મઽીળ બીણષીરીઅ ઈષદી 

ઈનૉસ્/બળૂબN્/વૉઘૂદ ઼ૃજફ્ રૃઞમ  ળ્f� નૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

૮) ઇુપગીળૂ ઇફૉ ગર�જીળૂકફૂ લીનૂ: 

રhૃની ફઅમળ - ૪ રીઅ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ. 

૯) દૉફી ુફલરરીઅ બૃળૂ બણીલૉવ બણદળફૂ બL પુદ ઼ઽૂદ દૉફી નળૉ ગ ઇુપગીળૂક ઇફૉ ગર�જીળૂક 

Gીળી MીN દ ગળીલૉવ રી઼ૂગ બઙીળ: 

રી઼ૂગ બઙીળ ઇઅઙૉફૂ ુષઙદ રૃhની ફઅમળ - ૪ ફી ગ્વર ફઅ ૫રીઅ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
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૱) દરીર લ્ઞફીકફૂ ુષઙદ્ ઼ૄુજદ ઘજી�ક ઇફૉ ગળીલૉવ જૄગષથૂફી ઇઽૉષીવ્ નસી�ષદી દૉફૂ 

દરીર ઑઞ4 ઼ ૂફૉ ભીશષૉવ મઞૉડ: 

ઞૉ દૉ ફીથીઅગૂલ ષહ. રીડૉફી મઞૉડરીઅ રઅઞૃળ ધલૉવ ળગર રૃઞમ 

૯)   ફીઙળૂગ્ફૉ ઋબવA પ ઼ૃુષપીકફૂ ુષઙદ્ ષઘદ્ષઘદ ઇઘમીળ્ફી રીeલર cીળી @ુ઼eપ   

       ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

૩૨) Jઽૉળ રીઽૂદૂ ઇુપગીળૂ/ઇબૂવ ઇુપગીળૂ(ૂકફી ફીર ઇફૉ ઽ્"ી ફૂ ુષઙદ્: 
 

Jઽૉળ રીઽૂદૂ ઇુપગીળૂ :   ઇબૂવ ઇુપગીળૂ : 

6ૂ ઇુયહૉગ બઅજીવ               6ૂ ઇ2બૉસ  રઞરૃનીળ  

ઞફ઼અબગ.  ઇુપગીળૂ,    ણૉ .5 લૃુ ફુ઼બવ ગુરસફળ6ૂ(બૂ.ઈળ.ક.) 

ઞફ઼અબગ.  ુષયીઙ,    ઞફ઼અબગ.  ુષયીઙ, 

ઘઅણૉ ળીષ રીગ�ડ ુમ2 ણ3ઙ,   ઘઅણૉ ળીષ રીગ�ડ ુમ2 ણ3ઙ, 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી.   ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી. 


