
 

 

 

 

 

 

 

ÑâãÚÈä áãË»âÓ áãËãÌÒÑ-2005 ÖïÊÐëô ÈÉâ 

Ê.Úç»Ñ-1088/05-06 ánÕÒë »ÔÑð 4-1(¼) ÑçÁÏ ¼âÈâÌä ÑâãÚÈä 

 

ÃçÓäsÃ ×â¼â 

ÕÅíÊÓâ ÑÚâÌ½ÓÍâãÔ»â 

 

1.    ÖïsÉâ, »âÑ½äÓä áÌë ÎÓÁÌä ãÕ½Èí ð 

    ¼âÈç ð  ÃçÓäsÃ ×â¼â, ÕÅíÊÓâ ÑÚâÌ½ÓÍâãÔ»â 

   »âÑ½äÓä / ÎÓÁ ð  ÕÅíÊÓâ ÑÚâÌ½ÓÍâãÔ»âÌâ ÃçÓäsÃ ×â¼â ÚsÈ»Ìâ ÈÑâÑ áãÈãÉ½öÚ, sÕäÑI½ ÍçÔ, á»íÃâ sÃëÅäÒÑ, 

á»íÃâ ÃëÌäÖ »íÃô ÖïsÉâÌâ áÔ½-áÔ½ ¼âÈâáíÌä »âÑ½äÓä Íì»ä Á#ÓäÒâÈ ÑçÁÏÌçï 

»ímpÒçÃÓâåÂë×Ì »ÓäÌë Èë »âÒôÓÈ »ÓÕçï. 

 

2.     áãË»âÓä áÌë »Ñô¿âÓäáíÌä Ö^ââ áÌë ÎÓ’ë ð 

 

 

ÃçÓäsÃ ×â¼âÌâ áãË»âÓä / »Ñô¿âÓäáíÌâ ÌâÑ, Úí§í, Í½âÓ ÈÉâ »âÑ½äÓäÌä ãÕ½È 

 

ÃçÓäsÃ ãÕÐâ½ (007) 
 

á.

Ìï. 
»Ñô¿âÓäÌçï ÌâÑ Úí§í   Í½âÓ »âÑ½äÓäÌä ãÕ½È 

1 શ્રી ધભેળ ફી. લાઘેરા જુ.ક્રાર્ક  ૪૪૯૦૦/- ટુયીસ્ટ ર્ચેયી ખાતે લહીલટી ર્ાભગીયી 

2 શ્રી સુમભરાફેન ફી. સંઘાડા એપે્રન્ટીસ ૭૭૦૦/- ટુયીસ્ટ ર્ચેયી ખાતે પ્રોગ્રાભીંગ અને સીસ્ટભ એડભીન આસી. 

૩ શ્રી રુ્યેળી જાલેદઅખ્તય એભ. એપે્રન્ટીસ ૭૭૦૦/- ભ.ગાંધી નગયગૃહ ખાતે પ્રોગ્રાભીંગ અને સીસ્ટભ એડભીન આસી. 

૪ શ્રી મલળાર એ. યભાય એપે્રન્ટીસ ૭૭૦૦/- અ.ગૃહ ફુર્ીંગ ર્ચેયી ખાતે પ્રોગ્રાભીંગ અને સીસ્ટભ એડભીન આસી.  

 

á»íÃâ sÃëÅäÒÑ (046) 
 

á.

Ìï. 
»Ñô¿âÓäÌçï ÌâÑ Úí§í   Í½âÓ »âÑ½äÓäÌä ãÕ½È 

૧ શ્રી ચેતનરુ્ભાય રે્. ંડમા હ.ટુ.ઓફપસય ૫૩૬૦૦/- ટુયીસ્ટ ર્ચેયી ખાતે હ. ટુયીસ્ટ ઓપીસયની ર્ાભગીયી 

૨ શ્રી પ્રબાત એભ. સોરંર્ી સ.સેલર્ ૩૧૧૦૦/- મનઝાભુયા અ.ગૃહ ખાતે ર્ાભગીયી 



 

ÔâÔÏâ½ sÕäÑI½ÍçÔ (131) 
 

 

á.

Ìï. 
»Ñô¿âÓäÌçï ÌâÑ Úí§í   Í½âÓ »âÑ½äÓäÌä ãÕ½È 

૧ શ્રી નટલય રે્. સોરંર્ી સ.સેલર્ ૩૩૦૦૦/- રારફાગ સ્લી.ુર ખાતે સાપસપાઇની ર્ાભગીયી 

૨ શ્રી પ્રર્ાળ રે્. સોરંર્ી જુ.ક્રાર્ક  ૪૬૨૦૦/- યાજીલગાંધી સ્લી.ુર ખાતે લહીલટી ર્ાભગીયી 

૩ શ્રી છત્રાબાઇ ડી. ફાયીમા જુ.ક્રાર્ક  ૪૩૬૦૦/- ટુયીસ્ટ ર્ચેયી ખાતે તભાભ પ્રર્ાયના ફીરોને રગત ર્ાભગીયી 

૪ શ્રી ભહેન્ર એસ. સોરંર્ી ભજુય ૧૭૭૦૦/- મનઝાભુયા અ.ગૃહ ખાતે ર્ાભગીયી 

૫ શ્રી સુયેળ આય. સોરંર્ી ભજુય ૨૧૫૦૦/- ભાંજરુય અ.ગૃહ ખાતે ર્ાભગીયી 

૬ શ્રી ાથક  જ.ે ચૌહાણ ટર ેનય ૧૯૯૦૦/- ર્ાયેરીફાગ સ્લી.ુર ખાતે ટર ેનયની ર્ાભગીયી 

૭ શ્રી ભેહુર એચ. મભસ્ત્રી ભેનેજય ૨૯૨૦૦/- ર્ાયેરીફાગ સ્લી.ુર ખાતે ભેનેજયની ર્ાભગીયી 

૮ શ્રી મલર્ાસ એ. સોરંર્ી રાઇપ ગાડક  ૧૯૯૦૦/- રારફાગ સ્લી.ુર ખાતે રાઇપ ગાડકની ર્ાભગીયી 

૯ શ્રી લૈબલમસંગ ફોયરીમા ટર ેનય ૧૯૯૦૦/- ર્ાયેરીફાગ સ્લી.ુર ખાતે ટર ેનયની ર્ાભગીયી 

૧૦ શ્રી મલઠ્ઠર એભ. હયીજન સ.સેલર્ ૧૬૭૦૦/- લ.લોડક-૯ (આઇ) ખાતે પયજ ફજાલે છે. 

 

સરદારબાગ સ્વીમીંગુ (132) 

 

á.

Ìï. 
»Ñô¿âÓäÌçï ÌâÑ Úí§í   Í½âÓ »âÑ½äÓäÌä ãÕ½È 

૧ શ્રી ફર્યીટબાઇ જી. બગત ફપલ્ડ આસી. ૪૬૮૦૦/- ર્ાયેરીફાગ સ્લી.ુર ખાતે ર્ાડક  ચેર્યની ર્ાભગીયી 

૨ શ્રી અયમલંદ ડી. ફાયોટ જુ.ક્રાર્ક  ૬૪૧૦૦/- સયદાયફાગ સ્લી.ુર ખાતે હ.ભેનેજયની ર્ાભગીયી 

૩ શ્રી જગદીળબાઇ  જી. ચૌહાણ રાઇપ ગાડક  ૫૬૯૦૦/- રારફાગ સ્લી.ુર ખાતે રાઇપ ગાડકની ર્ાભગીયી 

૪ શ્રી યેળ એ. ભરેટે મસાહી ૨૧૫૦૦/- યાજીલગાંધી સ્લી.ુર ખાતે મસાહીની ર્ાભગીયી 

૫ શ્રી અરુણ આઇ. સોરંર્ી સ.સેલર્ ૨૩૫૦૦/- ર્ાયેરીફાગ સ્લી.ુર ખાતે સાપસપાઇની ર્ાભગીયી 

૬ શ્રી પ્રણારી ડી. ટેરય રાઇપ ગાડક  ૧૯૯૦૦/- ર્ાયેરીફાગ સ્લી.ુર ખાતે રાઇપ ગાડકની ર્ાભગીયી 

૭ શ્રી અમિન એભ.ફાંબમણમા જુ.ક્રાર્ક  ૨૦૫૦૦/- ટુયીસ્ટ ર્ચેયી ખાતે ભહેર્ભની ર્ાભગીયી 

૮ શ્રી બુેન્ર ડી. સોરંર્ી સ.સેલર્ ૧૬૭૦૦/- લ.લોડક-૯ (આઇ) ખાતે પયજ ફજાલે છે. 

 

રાજીવગાાંધી સ્વીમીંગુ (133) 

 

á.

Ìï. 
»Ñô¿âÓäÌçï ÌâÑ Úí§í   Í½âÓ »âÑ½äÓäÌä ãÕ½È 

૧ શ્રી ર્યણ આય. ટેર ટર ેનય ૧૯૯૦૦/- રારફાગ સ્લી.ુર ખાતે ટર ેનયની ર્ાભગીયી 

૨ શ્રી મલજને્રસીંગ રુ્ળલાહા ટર ેનય ૧૯૯૦૦/- ર્ાયેરીફાગ સ્લી.ુર ખાતે ટર ેનયની ર્ાભગીયી 

૩ શ્રી આર્ાળ આય. ભોદી સીની. ર્ોચ ૨૯૨૦૦/- રારફાગ સ્લી.ુર ખાતે હ.ભેનેજય તથા સીનીમય ર્ોચની ર્ાભગીયી 

 

 



áãÈãÉ½öÚí (135) 
  

á.

Ìï. 
»Ñô¿âÓäÌçï ÌâÑ Úí§í   Í½âÓ »âÑ½äÓäÌä ãÕ½È 

૧ શ્રી યેળ આય. ટેર એટેન્ડન્ટ ૩૬૧૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે એટેન્ડન્ટ રગત તભાભ ર્ાભગીયી 

૨ શ્રી નયેન્ર ી. યભાય એટેન્ડન્ટ ૩૫૦૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે એટેન્ડન્ટ રગત તભાભ ર્ાભગીયી 

૩ શ્રી રક્ષ્ભણ એભ. યભાય એટેન્ડન્ટ ૩૫૦૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે એટેન્ડન્ટ રગત તભાભ ર્ાભગીયી 

૪ શ્રી રારજીબાઇ ફી. યફાયી એટેન્ડન્ટ ૩૬૧૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે એટેન્ડન્ટ રગત તભાભ ર્ાભગીયી 

૫ શ્રી અળોર્ એભ. ઢીમાય એટેન્ડન્ટ ૩૫૦૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે એટેન્ડન્ટ રગત તભાભ ર્ાભગીયી 

૬ શ્રી અળોર્ ફી. ટેર એટેન્ડન્ટ ૩૩૦૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે એટેન્ડન્ટ રગત તભાભ ર્ાભગીયી 

૭ શ્રી યેળ એર. ટેર એટેન્ડન્ટ ૩૪૦૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે એટેન્ડન્ટ રગત તભાભ ર્ાભગીયી 

૮ શ્રી ગોલીંદ એભ. યભાય એટેન્ડન્ટ ૩૪૦૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે એટેન્ડન્ટ રગત તભાભ ર્ાભગીયી 

૯ શ્રી પ્રર્ાળ આય. ભાી એટેન્ડન્ટ ૩૩૦૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે એટેન્ડન્ટ રગત તભાભ ર્ાભગીયી 

૧૦ શ્રી ભહેળ એભ. સોરંર્ી સ.સેલર્ ૩૩૦૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે સાપસપાઇની ર્ાભગીયી 

૧૧ શ્રી ફદનેળ એન. ચાલડા સ.સેલર્ ૩૩૧૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે સાપસપાઇની ર્ાભગીયી 

૧૨ શ્રી જનર્યાજ આય. બટ્ટ એટેન્ડન્ટ ૩૨૦૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે એટેન્ડન્ટ રગત તભાભ ર્ાભગીયી 

૧૩ શ્રી ફાફુબાઇ એભ. સોરંર્ી સ.સેલર્ ૩૧૧૦૦/- સ્લીભીંગ ુર ખાતે સાપસપાઇની ર્ાભગીયી 

૧૪ શ્રી હયી નાયામણ ર્ારગુડે એટેન્ડન્ટ ૩૧૧૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે એટેન્ડન્ટ રગત તભાભ ર્ાભગીયી 

૧૫ શ્રી યભીરાફેન જી. ભાછી ભજુય ૩૧૧૦૦/- ફહસાફી ળાખા (ખંડેયાલ ભારે્ટ) ખાતે પયજ ફજાલે છે 

૧૬ શ્રી ડાહ્યાબાઇ એન. ચૌહાણ એટેન્ડન્ટ ૩૧૧૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે એટેન્ડન્ટ રગત તભાભ ર્ાભગીયી 

૧૭ શ્રી યાજળે એચ. યભાય ભજુય ૩૧૧૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે ર્ાભગીયી 

૧૮ શ્રી મલષ્ણુ ડી. મભસ્ત્રી એટેન્ડન્ટ ૩૧૧૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે એટેન્ડન્ટ રગત તભાભ ર્ાભગીયી 

૧૯ શ્રી ભનોજ એન. યાજ એટેન્ડન્ટ ૩૧૧૦૦/- અ.ગૃહ ફુર્ીંગ ર્ચેયી ખાતે ર્ાભગીયી 

૨૦ શ્રી ચંરર્ાન્ત એભ. ભાી એટેન્ડન્ટ ૩૧૧૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે એટેન્ડન્ટ રગત તભાભ ર્ાભગીયી 

૨૧ શ્રી ગીતાફેન ી. તડલી ભજુય ૨૯૩૦૦/- લ.લોડક  નં.૧૨ (એર)ની ર્ચેયી ખાતે પયજ ફજાલે છે  

૨૨ શ્રી અકણ સી. બટ્ટ એટેન્ડન્ટ ૨૯૩૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે એટેન્ડન્ટ રગત તભાભ ર્ાભગીયી 

૨૩ શ્રી અજમ  એ. ટેર એટેન્ડન્ટ ૨૯૩૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે એટેન્ડન્ટ રગત તભાભ ર્ાભગીયી 

૨૪ શ્રી ઠાર્ોય રે્. સોરંર્ી સ.સેલર્ ૧૯૯૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે સાપસપાઇની ર્ાભગીયી 

૨૫ શ્રી ઘનશ્માભ  જ.ે ટેર એટેન્ડન્ટ ૨૬૪૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે એટેન્ડન્ટ રગત તભાભ ર્ાભગીયી 

૨૬ શ્રી અજમ ભગનબાઇ સ.સેલર્ ૧૮૭૦૦/- સ્લીભીંગ ુર ખાતે સાપસપાઇની ર્ાભગીયી 

૨૭ શ્રી ધનજીબાઇ એસ. સોરંર્ી સ.સેલર્ ૧૫૭૦૦/- અ.ગૃહ ખાતે સાપસપાઇની ર્ાભગીયી 

૨૮ શ્રી મનતેળ આઇ. સોરંર્ી સ.સેલર્ ૧૫૨૦૦/- લ.લોડક  નં.૭ (જી)ની ર્ચેયી ખાતે પયજ ફજાલે છે  

૨૯ શ્રી સંજમ રે્. સોરંર્ી સ.સેલર્ ૧૫૨૦૦/- લ.લોડક  નં.૭ (જી)ની ર્ચેયી ખાતે પયજ ફજાલે છે  

૩૦ શ્રી જગફદળ સી. સોરંર્ી સ.સેલર્ ૧૫૨૦૦/- લ.લોડક  નં.૭ (જી)ની ર્ચેયી ખાતે પયજ ફજાલે છે  

૩૧ શ્રી શ્રીર્ાંત આય. સોરંર્ી સ.સેલર્ ૧૫૨૦૦/- લ.લોડક  નં.૭ (જી)ની ર્ચેયી ખાતે પયજ ફજાલે છે  

 



પ્રવાસી ગૃહ (144) 

 

á.

Ìï. 
»Ñô¿âÓäÌçï ÌâÑ Úí§í   Í½âÓ »âÑ½äÓäÌä ãÕ½È 

૧ શ્રી ભમુય ફી. ર્હાય લોચભેન ૩૪૦૦૦/- ટુયીસ્ટ ર્ચેયી ખાતે ર્ાભગીયી 

૨ શ્રી ફંસીબાઇ રે્. ર્હાય જુ.ક્રાર્ક  ૫૩૬૦૦/- ર્ાયેરીફાગ સ્લી.ુર ખાતે લહીલટી ર્ાભગીયી 
૩ શ્રી યભેળ એભ. સોરંર્ી સ્લીય ૩૪૦૦૦/- સમાજીફાગ અ.ગૃહ ખાતે સાપસપાઇની ર્ાભગીયી 

૪ શ્રી ભનોજ ડી. ઉાધ્મામ જુ.ક્રાર્ક  ૪૩૬૦૦/- રારફાગ સ્લી.ુર ખાતે લહીલટી ર્ાભગીયી 

૫ શ્રીભમત બાલના આય. સોરંર્ી મસાહી ૧૮૭૦૦/- આઇ.સી.ડી.એસ. ર્ચેયી (લોડક-૬) ખાતે પયજ ફજાલે છે.  

૬ શ્રી મનરેળ એર. સોરંર્ી સ.સેલર્ ૧૬૨૨૪/- સમાજીફાગ અ.ગૃહ ખાતે સાપસપાઇની ર્ાભગીયી 

 

3.    ãÌÓäÜÇ áÌë ÁÕâÏÊâÓäÌâ ÖâËÌí ÖãÚÈ ãÌÇôÒ ÔëÕâÌä ã®Òâ ð 

 

ÖÜÑ ÑïÁçÓä ÑëÛÕÈä Õ¼Èë ÖïÏïãËÈ ÊÎÈÓÌâ sÃâÎ ]âÓâ ¼âÈâÌâ ÕÅâÙäÌë ÃçÓäsÃ áíÎäÖÓ ]âÓâ ÓÁç »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. 

tÒâÓÏâÊ ÓÁç ÉÒëÔ ÖÜÑ ãÌÇôÒ áÉëôÌä ÎâåÔ Á#Óä Ú»ä»È ÖÚ ÑâÌ.mÒçãÌãÖÍÔ »ãÑSÌÓÙä ÖÑÜ ÓÁç »ÓÕâÑâï áâÕë 

Àë. Áë ã»sÖâáíÑâï áïãÈÑ Ö^ââãË»âÓä ÑâÌ.mÒçãÌãÖÍÔ »ãÑSÌÓÙä ÚíÒ Àë. áÉÕâ sÉâÒä ÖãÑãÈ/ ÖâÑânÒ ÖÐâ ÚíÒ 

Àë. ÈëÕâ ã»sÖâáíÑâï ÖÜÑ áÉëô Ôâ½ç ÍÅë Èë Ö^ââÑïÅÛ ÖÑÜ ÎâåÔ ÓÁç »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. 

4.   ÍíÈâÌâ »âÒíô Ï’ÕÕâ ÑâÃë Ì>ä »ÓâÕëÔâ ËíÓÇí ð 

ÓíÁÏÓíÁÌâ »âÑ ÑâÃë ‘.Íä.áëÑ.Öä. áëkÃÌä ’ë½Õâåáí/ãÌÒÑí ÈÉâ áÝëÉä åsÒç »ÓëÔ ÍÓäÍÝí áÌçÖâÓ »âÒíô 

»ÓÕâÌâ ÓÚë Àë. áâ éÍÓâïÈ ÑâÌ.ÖÓ»âÓÙä ]âÓâ ÖÑÒâïÈÓë ÏÚâÓ ÍâÅÕâÑâï áâÕÈä Ôëã¼È/Ñîã¼» Öç¿Ìâáí/áâÊë×íÌçï 

áÑÔä»ÓÇ Óí‘ïÊä ÎÓ’ë Ï’ÕÕâ áÉëô »ÓÕâÌçï ÓÚë Àë. 

5.    ÍíÈâÌâ »âÒíô Ï’ÕÕâ ÑâÃë ÍíÈâÌä ÍâÖëÌä áÉÕâ ÍíÈâÌâ ãÌÒïÝÇ ÚëÄÛÌâ áÉÕâ ÍíÈâÌâ »Ñô¿âÓäáí ]âÓâ éÍÒí½Ñâï 

ÔëÕâÈâ ãÌÒÑí, ãÕãÌÑÒí, Öç¿Ìâáí, ãÌÒÑ Öï½ýÚí áÌë Óë»íÅô ð 

ÕÅíÊÓâ ÑÚâÌ½ÓÍâãÔ»â ]âÓâ ÃçÓäsÃ ãÕÐâ½Ìâ Öç¿â# Öï¿âÔÌÌä »âÑ½äÓä ÏÓíÏÓ ÉâÒ Èë áï½ëÌä ãÌÈä Ì>ä »ÓÕâÌä 

ÓÚë Àë. áâ ãÌÈä Ì>ä »ÓÕâ ÍýÕÈôÑâÌ áÌë éÍÔbË ÖâËÌí ÈÉâ ÑâãÚÈäÌâ áâËâÓë ÈëÌçï áÑÔä»ÓÇ »ÓÕâÌçï ÓÚë Àë. 

6.   ÍíÈâÌâ ]âÓâ áÉÕâ ÈëÌâ áï»ç× ÚëÄÛ Ó¼âÒëÔ ãÕãÕË »ëÃë½ÓäÌâ ÊsÈâÕë’ëÌçï ãÌÕëÊÌ ð 

»¿ëÓä ]âÓâ »âÒô ÍDËãÈÑâï Á#Óä áëÕâ ÑçÛÐçÈ Ó‘sÃÓíÌä ãÌÐâÕÇä »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÕâ »ë áâÑÊâÌä Ó‘sÃÓ, 

áÌâÑÈ Ó‘sÃÓ, Ïç»I½ Ó‘sÃÓ, áâéÃÕÅô-åÌÕÅô Ó‘sÃÓ ÈÉâ ÑâÔÖâÑâÌ Ó‘sÃÓ Õ½ëÓë. 

7.    ÈëÌä ãÌÈä ¾ÅÕâÌâ áÉÕâ ÈëÌâ áÑÔä»ÓÇ ÖïÏïãËÈ ’ÚëÓ ÁÌÈâÌâ ÖBÒí ]âÓâ ÓÁçáâÈ »ÓâÒëÔä áÉÕâ ÈëÌä ÖâÉë ¿¿âô 

ÑâÃë ÓÚëÔä »íåÍÇ vÒÕsÉâÌä ãÕ½Èí ð 

áâ Íý»âÓÌä ãÌÈä ¾ÅÕâ ÈÉâ ÈëÌâ áÑÔä»ÓÇ ÑâÃë Ôí»íÌä ÍýãÈãÌãËáíÌä ÏÌëÔä sÉâÒä ÖãÑãÈ, ÖÑ½ý ÖÐâ áÉÕâ 

ÖïÏïãËÈ ãÕÐâ½Ìë sÍ×ôÈä ÖãÑãÈ ]âÓâ áãË»âÓ ÍÓtÕë ãÌÇôÒ ÔëÕâÒ Àë. 

8.    ÍíÈâÌâ ¿ÔÇÌâ ÚëÈç ÑâÃë áÉÕâ ÈëÌâ Ðâ½ ÈÓä»ë Ó¿âÒëÔä Ïë »ë ÈëÉä ÕËç vÒãkÈáí ËÓâÕÈâ ÏíÅô, »âénÖäÔ, »ãÑÃäáí 

áÌë ánÒ ÑïÅÛíÌçï ãÌÕëÊÌ áÌë áâ ÏíÅô »âénÖäÔ »ãÑÃäáí áÌë ánÒ ÑïÅÛíÌä ÏëÄ»í ’ÚëÓ Íý’ ÑâÃë ¼çlÔä Àë »ë »ëÑ 

áÉÕâ áâÕä ÏëÄ»íÌä ãÕ½Èí ’ÚëÓ Íý’ ÑëÛÕä ×»ë »ë »ëÑ ¬ 

áÝëÌä »¿ëÓäÌë Ôâ½ç ÍÅÈç ÌÉä. ÍÓïÈç ÏËâ Á ÏíÅôÖ, »âénÖälÖ, »ãÑÃäáí áÌë ánÒ ÑïÅÛíÌä ÏëÄ»í ’ÚëÓ ÁÌÈâ ÑâÃë 

¼çlÔä ÚíÈä ÌÉä, ÍÓïÈç áâÕä ÏëÄ»íÌä ãÕ½Èí ’ÚëÓ Íý’ ÑëÛÕä ×»ë Àë. 

9.   ÍíÈâÌâ áãË»âÓäáí áÌë »Ñô¿âÓäáíÌä ãÅÓëkÃÓä ð 



Ñç§â Ìï.2 Ñâï ÖÑâÒëÔ ÒâÊä ÑçÁÏ. 

10. ÈëÌâ ãÌÒÑÑâï ÍçÓä ÍÅâÒëÔ ÍÅÈÓÌä ÍDËãÈ ÖãÚÈ ÈëÌâ ÊÓë áãË»âÓäáí áÌë »Ñô¿âÓäáí ]âÓâ ÍýâpÈ »ÓâÒëÔ ÑâãÖ» 

Í½âÓ ð 

ãÕ½È Ñç§â Ìï.2 Ñâï ÖÑâãÕwÃ. 

11. ÈÑâÑ ÒíÁÌâáíÌä ãÕ½Èí, Öçã¿È ¼¿âôáí áÌë »ÓâÒëÔ ¿ç»ÕÇäÌâ áÚëÕâÔí Ê×âôÕÈâ ÈëÌä ÈÑâÑ áëÁnÖäÌë  ÎâÛÕëÔ 

ÏÁëÃ ð 

Áë Èë ÌâÇâï»äÒ ÕØô ÑâÃë ÑïÁçÓ ÉÒëÔ ÏÁëÃ ÑçÁÏ. 

12. ÎâÛÕâÒëÔä Ó»Ñ áÌë áâ »âÒô®ÑíÉä ÎâÒÊí ÑëÛÕÌâÓÌä ãÕ½Èí ÖãÚÈ ÖÏÖäÅä ÖãÚÈ »âÒô®ÑíÌâ áÑÔÌí Íý»âÓ ð 

áÝëÌä »¿ëÓäÌë Ôâ½ç ÍÅÈç ÌÉä. 

13. ÈëÌâ ]âÓâ áÍâÒëÔä ÀçÃÀâÃí, ÍÓÕâÌ½äáí áÌë Ö^ââ ÖoÍÇä ÑëÛÕÌâÓÌä ãÕ½Èí ð 

áâÕä »íå ÀçÃÀâÃí, ÍÓÕâÌ½äáí »ë áãË»öÈä»ÓÇ »ÓÕâÑâï áâÕÈç ÌÉä. 

14. åÔë»Ã÷íãÌkÖ ÎímÖôÑâï ¾ÅâÒëÔä ÈëÌâ ]âÓâ Ó¼âÒëÔä áÉÕâ ÈëÌë éÍÔbË ÑâãÚÈäÌâ ÖïÊÐôÌä ãÕ½È ð 

áÝëÌä áíÎäÖÑâï »íåÍÇ »âÑ½äÓä åÔë»Ã÷íãÌkÖ ÎíÑôÑâï Óâ¼ÕâÑâï áâÕÈä ÌÉä. 

15. ÍçsÈ»âÔÒ áÉÕâ Õâï¿Ì¼ïÅÌâ »âÑÌâ Ôí»í ÖãÚÈ ÑâãÚÈä ÑëÛÕÕâ ÑâÃë Ìâ½Óä»íÌë éÍÔbË ÖçãÕËâáíÌä ãÕ½Èí, ’ë 

’ÚëÓ éÍÒí½ ÑâÃë ÈëÌä ’ÛÕÇä »Óâå ÚíÒ Èí ð 

ÃçÓäsÃ ãÕÐâ½ ¼âÈë ÍçsÈ»âÔÒ »ë Õâï¿Ì¼ïÅ éÍÔbË ÌÉä. 

16. ’ÚëÓ ÑâãÚÈä áãË»âÓäÙä ÈëÑÁ áÍäÔ áãË»âÓäÙäÌâ ÌâÑ, Úí§í ð 

 

’ÚëÓ ÑâãÚÈä áãË»âÓäÙä 

ÌâÑ   ð   શ્રી ચેતનકુમાર કે. ાંડયા 

Úí§í   ð   Ú. ÃçÓäsÃ áíÎäÖÓ, ÃçÓäsÃ ×â¼â, ÕÅíÊÓâ ÑÚâÌ½ÓÍâãÔ»â 

 

áÍäÔ áãË»âÓäÙä 

ÌâÑ   ð   શ્રી અલ્ેશ મજમુદાર  

Úí§í   ð   Ú.ડે.મ્મુમન.ર્મભશ્નય (દ.ઝોન) , ÕÅíÊÓâ ÑÚâÌ½ÓÍâãÔ»â 
 

17. Öç¿Õä ×»âÒ ÈëÕä ánÒ »íå ÑâãÚÈä áÌë tÒâÓÏâÊ ÊÓ ÕØëô áâ Íý»â×ÌÑâï ÖçËâÓí »Óâ×ë ð 

ÑÚÊáï×ë »âÑ»âÁ ÖïÏïËä ÑâãÚÈä áâÕÓä ÔëÕâÒ Àë. 


