ભૂરૉવ ઽૉ ધ ષગળ
દીઆ ૨૪-૨૱-૪૨૪૩, ઼્રષીળ ધશઆ ઼ળનીળ ષયયીઉ બડૉ વ વૉફૉડૉળૂલર, ઼લીમીઙ, ગીવીચ્ણી
઼ગ વ બી઼ૉ, ષણ્નળી ઘીદૉ ઼ીરૉવ લીનૂ રૃઞમફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ણ્ગલૃર%ૉ ડ ષૉળૂભૂગૉ સફ રીડૉ ઽીઞળ ળઽૉ ષી
ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .

઼ૄજફીક
(૩)

(૪)
(૫)

ઋરૉનષીળ્ઑ વૉુઘદ બળૂ1ીરીઅ રૉશષૉવ ઙૃથફી રૉળૂડ઼ ઈપીળૉ ગૉ ડૉઙળૂ ષીઉટ યળષીફૂ ધદૂ ઞ6લીક
ઇફૉ 9ુદ1ી લીનૂફૂ ુષઙદ્ :લીફૉ વઉ બ઼અનઙૂ/9ુદ1ી લીનૂરીઅ ઼રીષષીબી< ઼અયુષદ ઋરૉનષીળ્
ગૉ ઞૉકફૉ ઇ઼વ 9રીથબ<્ફૂ જગી઼થૂ ઼ી> મ્વીષષીફી ધીલ ઝૉ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફ્ ઼રીષૉસ
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .
ઋરૉનષીળ, ઋબળ નસીષૉવ લીનૂરીઅ બ્દીફી ફીરફી ઼રીષૉસ રી<ધૂ દૉકફ્ બ઼અનઙૂ/ 9ુદ1ી લીનૂરીઅ
઼રીષૉસ રીડૉ ફ્ ગ્ઉ ઽ? નીષ્ ગળૂ સગસૉ ફઽ@.
ઋરૉનષીળ્ Cીળી ળઞૄ ગળષીફી 9રીથબ<ફૂ લીનૂ
o બી઼બ્ડ ઼ીઉટફ્ ભ્ડ્, ઈઉ.ણૂ. 9ૃભ
o ઞ%ર દીળૂઘફી બૃળીષી રીડૉ આ- સીશી ઝ્ણલીફ્ નીઘવ્ ઇધષી ઞ%ર ફ્ નીઘવ્
o પ્ળથ - ૩૨ ઇફૉ ૩૪ ફૂ રીગ સૂડ, મ્ણ ફૃઅ 9રીથબ< ઞૉરીઅ ઞ%ર દીળૂઘ નસીષૉવ ઽ્લ.
o સો1ુથગ વીલગીદરીઅ Gઽૉ ળીદરીઅ નસીષૉવ સો1ુથગ વીલગીદ બોગૂ ઈબૉ પીળથ ગળૉ વ સો1ુથગ
વીલગીદ ફી ઝૉ ી ષહ/ ઼ૉરIૉ ડળફૂ રીગ સૂડ ઇફૉ મ્ણ / લૃુફ. ફૃઅ 9રીથબ<
o ઇફીરદ ષઙફી ઋરૉનષીળ્ઑ Gુદ ઇઅઙૉફ્ નીઘવ્.
o S.E.B.C. ઋરૉનષીળ્ઑ Gુદ ઇઅઙૉફૃઅ 9રીથબ< દૉરઞ ફ્ફ- િKુરવૉલળ 9રીથબ< ફીથીઅગૂલ
ષહ ૪૨૩૱-૩૯/૪૨૩૯-૪૨/૪૨૪૨-૪૩ ફૂ ઈષગફી ઇપીળૉ ળીMલ ઼ળગીળફૂ ફ્ગળૂ રીડૉ
(બિળુસN-૨૬ રૃઞમ ઙૃઞળીદૂ ફરૃફીરીઅ) ગતીષૉવ ઼ડQિભગૉ ડ દી.૨૩-૨૬-૪૨૩૯ ધૂ
દી.૨૱-૨૱-૪૨૪૨ નળRલીફ રૉશષૉવ ઽ્લ દૉષૃઅ ફ્ફ- િKુરવૉલળ 9રીથબ<.
o EWS ઋરૉનષીળ્ઑ ઼1ર ઼Sીુપગીળૂ Cીળી ઉIલૃ ધલૉવ દી.૩૬-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ દી.૨૱-૨૱૪૨૪૨ ઼ૃપૂરીઅ રૉશષૉવ 9રીથબ< ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સ.ૉ
o PH ઋરૉનષીળ્ રીડૉ PH દળૂગૉ ફૃઅ ઼ી.ષ.ુષ. ફી દી.૨૩-૩૪-૪૨૨૱ ફી બળૂબ< TUરીઅગ :
૩૨૪૨૨૱-૬૮૯૭૬૨-ઙ-૪ ધૂ ુફલદ ધલૉવ ફરૄફીરીઅ ઼ળગીળૂ ુ઼ુષવ ઽ્ુIબડવફી ુ઼ુષવ
઼ઞફફૃઅ 9રીથબ<.
o ઋરૉનષીળ્ઑ ઋબળ્ગદ ઼ૃજફીક ઋબળીઅદ ગ્ષૂણ-૩૯ ઇ%ષલૉફૂ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ઼ૄજફીક બથ
:લીફૉ વૉષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ
(૩) નળૉ ગ ઋરૉનષીળ્ઑ રY બળ રીIગ ભળલીદ બઽૉ ળષીફૃઅ ળઽૉ સ.ૉ દૉરઞ ઼્સૂલવ
ણૂIડ%઼@ઙ Gશષષીફૃઅ ળઽૉ સ.ૉ
(૪) 9રીથબ<્ જગી઼થૂફી Iધશ દૉરઞ ગૉ Rબ઼રીઅ બળૂ1ીધQ/ઋરૉનષીળ ુ઼ષીલ દૉકફી
઼ઙી/઼અમઅપૂકફૉ 9ષૉસષી નૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ@.
(૫) ગ્ષૂણ-૩૯ ઇઅદઙદ ગૉ %Z / ળીઞલ ઼ળગીળ[ૂ Cીળી ષઘદ્ષઘદ મઽીળ બીણષીરીઅ
ઈષૉવ ઼ૄજફીકફૃઅ જૃIદબથૉ બીવફ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સ.ૉ
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