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રૃ%ીરૃ%ી  ફઅમળ ફઅમળ ::--  11  

:: )ઽૉ ળ ઼*ી રઅણશફૃઅ - લષ/ ધી દઅ1, ગીલ2 ઇફૉ ભળ4ફૂ ુષઙદ :: 
 

(1) �ીઅદ ઇુચગીળૂ�ૂ ગજૉળૂફી ષણી ઝૉ.ગજૉળૂફી ગીલ! રૃ$ લ% ષૉ રઽૉ઼ૄવૂ, રૉ*� ડ,ૉ ળૂલવ, જૄઅડથૂફૉ 

વઙદૂ ગીરઙૂળૂ, દૉરઞ ઼ળગીળ�ૂ 0 ષીળી ઼1બષીરીઅ ઈષૉ દૉષૂ દરીર મીમદ્. 
 

(ળ) ગજૉળૂફૃઅ ઼ળફીરૃ ::- રીરવદનીળ ગજૉળૂ, ઢી઼ળીફી ૭ઽૉવી રીશૉ ,ઢી઼ળી- ણીગ્ળ ળ્ણ , 

ુ઼ષૂવ ગ્ડ<ફૂ મીઞૃરીઅ , ર.ૃબ્.દી.ઢી઼ળી  

 ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ ::- (૨૪૮૯૯) ૪૪૪૪૭૨૬ ભૉગ઼ ફઅમળ- (૨૪૮૯૯) ૪૪૪૭૨૫ 
 

(3) ગજૉળૂ સB ધષીફ્ ઼રલ ::- ૩૨:૫૨ ઼ષીળફી 

ગજૉળૂ મઅપ ધષીફ્ ઼રલ ::- ૨૮:૩૨ ઼ીઅઞફી 

Dઽૉળ ળDક ::-  નળૉગ રી઼ફ્ મૂF ઇફૉ જ્ધ્ સુફષીળ, દરીર ળુષષીળ દધી 

઼ળગીળ�ૂ Gીળી Dઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ દરીર Dઽૉળ ળDક. 
 

રૃ%ીરૃ%ી  ફઅમળ ફઅમળ ::--  ળળ  

:: ઇુપગીળૂક ઇફૉ ગર6જીળૂકફૂ ઼*ી ઇફૉ ભળ4 :: 
 

(૩) ઽ્H્ : �ીઅદ ઇુચગીળૂ 

 ઼Iીક / ભળF :- ઞરૂફ રઽૉ઼ૃવ ગીલની ઽૉઢશ �ીઅદ ઇુચગીળૂફૂ ુફરથૄઅગ ળીઞલ ઼ળગીળ 

0 ષીળી ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દરીર �ગીળફૂ ઞરૂફફ્ ષઽૂષડ ઇફૉ Dશષષીફૂ, ઑગટૂગલૃડૂષ 

રૉુઞ� ડ,ૉ ડ દળૂગૉ , ઼ળગીળૂ K ઽૉથીફૂ ષ઼ૃવીદ, રફ્ળઅઞફ ગળ ઇુપુફલર ઇઅદઙ<દ ગીરઙૂળૂ, 

રદનીળલીનૂ દૉરઞ વ્ગ઼યી/ુષચીફ઼યી/� ધીુફગ � ષળીઞલ જૄઅડથૂ ગીરઙૂળૂ, દૉરઞ 

઼ળગીળ�ૂ 0 ષીળી ષઘદ્ ષઘદ ઼1બષીરીઅ ઈષૉ દૉષૂ દરીર ગીરઙૂળૂ. 
 

(૪) ઽ્H્ :  ુસળ�દૉનીળ 

 ઼Iીક / ભળF :- ગજૉળૂફી ક.ઑ઼.દળૂગૉ  દૉરઞ ગજૉળૂફી ઞફળવ ઼બૃળુષટફ ફૂ 

ગીરઙૂળૂ, દૉરઞ ઼રીઞ ઼ૃળNી ઇફૉ ATVT દૉરઞ ઼1બષીરીઅ ઈષૉવ ઈષૉવ નભદળફી ગીઙશ્ 

/ ઇળ*ક / ગૉ઼્ ૭ળ% ષૉ ઞBળૂ ફ1પ વૉઘફ, રૃ઼ Oી વૉઘફ ગળૂ દૉ ગજૉળૂફી ષણીફૉ ળઞૄ ગળષી 

દૉરઞ ગજૉળૂફી ષણી 0 ષીળી દૉ ફ1પ ઋબળ ઞૉ ઈનૉસ/ુફથ<લ ધઊ ઈષૉ દૉફૉ ઼ૃ઼અઙદ ળઽૂફૉ ઞ ૉ દૉ 

ગીઙશ / ઇળ* / ગૉ઼્ફ્ ુફગીવ ગળષ્. 
 

(૫) ઽ્H્ : ફીલમ રીરવદનીળ (ઞરૂફ) 

 ઼Iીક / ભળF :- ઞરૂફફૉ વઙદી ઼ળગીળ�ૂરીઅધૂ ઈષદી ગીઙશ્ / ઇળ*ક / 

ઇબૂવ ગૉ઼્ ૭ળ% ષૉ ઞBળૂ ફ1પ વૉઘફ, રૃ઼Oી વૉઘફ ગળૂ દૉ ગજૉળૂફી ષણીફૉ ળઞૄ ગળષી દૉરઞ 

ગજૉળૂફી ષણી Gીળી દૉ ફ1પ ઋબળ ઞૉ ઈનૉસ/ુફથ<લ ધઊ ઈષૉ દૉફૉ ઼ૃ઼અઙદ ળઽૂફૉ ઞ ૉ દૉ ગીઙશ 

/ ઇળ* / ગૉ઼્ફ્ ુફગીવ ગળષ્. 
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(૬) ઽ્H્ : ફીલમ રીરવદનીળ (જૄઅડથૂ) 

 ઼Iીક / ભળF :- જૄઅડથૂફૉ વઙદી ઼ળગીળ�ૂરીઅધૂ ઈષદી ગીઙશ્ / ઇળ*ક / 

ગૉ઼્ ૭ળ% ષૉ ઞBળૂ ફ1પ વૉઘફ, રૃ઼Oી વૉઘફ ગળૂ દૉ ગજૉળૂફી ષણી/જૄઅડથૂ ઇુચગીળૂ�ૂફૉ ળઞૄ 

ગળષી દૉરઞ ગજૉળૂફી ષણી/જૄઅડથૂ ઇુચગીળૂ�ૂ Gીળી દૉ ફ1પ ઋબળ ઞ ૉ ઈનૉસ/ુફથ<લ ધઊ 

ઈષૉ દૉફૉ ઼ૃ઼અઙદ ળઽૂફૉ ઞ ૉ દૉ ગીઙશ / ઇળ*ફ્ ુફગીવ ગળષ્. 

(૭) ઽ્H્ : ફીલમ રીરવદનીળ (રદનીળલીનૂ) 

 ઼Iીક / ભળF :- રદનીળલીનૂફૉ વઙદી ઼ળગીળ�ૂરીઅધૂ ઈષદી ગીઙશ્ / ઇળ*ક 

૭ળ% ષૉ ઞBળૂ ફ1પ વૉઘફ, રૃ઼Oી વૉઘફ ગળૂ દૉ ગજૉળૂફી ષણી/રદનીળ ફ1ચથૂ ઇુચગીળૂ�ૂફૉ 

ળઞૄ ગળષી દૉરઞ ગજૉળૂફી ષણી/રદનીળ ફ1ચથૂ ઇુચગીળૂ�ૂ Gીળી દૉ ફ1પ ઋબળ ઞૉ 

ઈનૉસ/ુફથ<લ ધઊ ઈષૉ દૉફૉ ઼ૃ઼અઙદ ળઽૂફૉ ઞ ૉ દૉ ગીઙશ / ઇળ*ફ્ ુફગીવ ગળષ્. 

(૬) ઽ્H્ : ગીળગૄફ 

 ઼Iીક / ભળF :- દૉરફૉ ઼1બષીરીઅ ઈષૉવ ગીરઙૂળૂ દૉરઞ દૉરફી નભદળફૉ વઙદી 

ગીઙશ્ ગીલ<૭Rગરીઅ ફ1પષી દૉરઞ ગજૉળૂફી ષણી દધી ઼મઅપૂદ ફીલમ રીરવદનીળ�ૂ 0 ષીળી 

ગીઙશ્ , ગૉ઼્ , ભીઊવ્ ઋબળ રશૉવ ઼ૄજફી રૃઞમફૂ ગીરઙૂળૂ. 

રૃ%ીરૃ%ી  ફઅમળ ફઅમળ ::--  33  

:: ુફથ6લ વૉષીફૂ �8ૂલીરીઅ ઇફૃ઼ળષીફૂ ગીલ6બ: પુદ :: 
 

∗ (1) ઞૃની ઞૃની રૃHીક ઇઅઙૉ ુફથ<લ વૉષી રીડૉ  ગઊ ગીલ<બ0 પુદ ઇફૃ઼ળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ? 

઼ળગીળફી ગીરગીઞફી ગીલનીક દધી ુફલર્, ગજૉળૂ ગીલ<બ0 પુદ, દધી ષઘદ્ ષઘદ ધદીઅ 

બSળબR્ / ઢળીષ્ફૂ ઼ૄજફીક રૃઞમફૂ ગીલ<બ0 પુદ. 

∗ (ળ) ઇઙ% લફૂ મીમદ્ રીડૉ  ગ્ઊ ઘી઼ ુફથ<લ વૉષી રીડૉફૂ ન� દીષૉ* ગીલ<બ0 પુદક / 

ઢળીષૉવૂ ગીલ<બ0 પુદક / ુફલદ રીબનઅણ્ / ુફલર્ ગલી ગલી ઝૉ ? 

ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવ ગીલન્ 1879 દધી ુફલર્ 197ળ, રૃઅમઊ ઙથ્દ ષઽૂષડ ઇફૉ ઘૉદૂફૂ 

ઞરૂફફ્ ગીલન્-1948 દધી દૉ ઽૉઢશફી ુફલર્, ઘૉદૂ ઞરૂફ ડ્જ રલી<ની ગીલન્-1969 

દધી ઼ૃપીળૉવ ગીલન્-1976, ઞરૂફ ઼અબીનફ ઇુપુફલર-1894, રૃઅમઊ ડૃગણી �ુદમઅપ 

ઇફૉ ઑગRૂ ગળથફ્ ગીલન્-1947, રૉT લઇૃવ કભ ળૉષT લ ૃ ઑગીઋT ડ, રીરવદનીળ ગ્ડ<  

ઑગડ-1906, ઼ૐળીV ડ ષૅN ઝૉનફ પીળ્-19બ1, ભ્ઞનીળૂ ગીલ<ળૂદૂ ઇુપુફલર-1973, 

઼ૂષૂવ �઼્ૂઞળ ગ્ણ-1908, ઈX ઼  ઑગડ ઇફૉ દૉ ઽૉઢશફી ુફલર્, ભ્ઞનીળૂ 

ઇુપુફલર-1960, રૃઅમઊ બ્વૂ઼ ઇુપુફલર-19બ1, વ્ગ �ુદુફુપ% ષ ઇુપુફલર- 

19બ0-19બ1, રદનીળ ફ1પથૂ ુફલર્-1960, જૄઅડથૂ ઼અજીવૂદ ુફલર્-1961 

ુષઙૉળૉફૂ Fઙષીઊક રૃઞમ. 

∗ (3) ુફથ<લફૉ ઞફદી ઼ૃપૂ બઽ1જીણષીફૂ ગઊ Y લષ� ધી ઝૉ ? 

ગજૉળૂ 0 ષીળી ગળષીરીઅ ઈષદી ુફથ<લ્ફૂ Dથ ઼મઅુપદ ળઞનીળ�ૂકફૉ બ્� ડ રીળભદૉ ડબીવ 

0 ષીળી ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
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રૃ%ીરૃ%ી  ફઅમળ ફઅમળ ::--  44  

:: ુફલદ ગીલ2 મ)ષષી ફગગૂ ગળૉ વ પ્ળથ્ :: 
 

઼નળ ગજૉળૂ ુઞK વી ગજૉળૂફી દીમીફૂ ગજૉળૂ ઝૉ. ઞ ૉધૂ ઞૃની-ઞૃની ુષહલ ઼અમઅપૂ ઇળ*ક / દૃરીળ / 

ગૉ઼્ ુષઙૉળૉરીઅ ઼ળગીળ�ૂ 0 ષીળી ઢળીષૉવ પ્ળથ્ ઇફૃ઼ળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

રૃ%ીરૃ%ી  ફઅમળ ફઅમળ ::--  બબ  

ગીલ! ગળષી રીડૉફી ુફલર્,ુષુફલર્,઼ૄજફીક,ુફલર્ ઼અ[ઽ ઇફૉ નભદળ્ ::- 
 

∗ (1) Dઽૉળ દઅR ઇધષી દૉફી ુફલઅRથ ઽૉઢશફી ઇુપગીળૂક ઇફૉ ગર<જીળૂકઑ ઋબલ્ઙ 

ગળષીફી ુફલર્, ુષુફલર્, ઼ૄજફીક, ુફલર ઼અ[ઽ ઇફૉ નભદળ્ફૂ લીનૂ. 

ગજૉળૂ ગીલ<બ0 પુદ, ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવ ગીલન્ 1879 દધી ુફલર્ 197ળ, રૃઅમઊ ઙથ્દ ષઽૂષડ 

ઇફૉ ઘૉદૂફૂ ઞરૂફફ્ ગીલન્-1948 દધી દૉ ઽૉઢશફી ુફલર્, ઘૉદૂ ઞરૂફ ડ્જ રલી<ની 

ગીલન્-1969 દધી ઼ૃપીળૉવ ગીલન્-1976, ઞરૂફ ઼અબીનફ ઇુપુફલર-1894, રૃઅમઊ 

ડૃગણી �ુદમઅપ ઇફૉ ઑગRૂ ગળથફ્ ગીલન્-1947, રૉT લઇૃવ કભ ળૉષT લ ૃ ઑગીઋT ડ, 

રીરવદનીળ ગ્ડ<  ઑગડ-1906, ઼ૐળીV ડ ષૅN ઝૉનફ પીળ્-19બ1, ભ્ઞનીળૂ ગીલ<ળૂદૂ 

ઇુપુફલર-1973, ઼ૂષૂવ �઼્ૂઞળ ગ્ણ-1908, ઈX ઼  ઑગડ ઇફૉ દૉ ઽૉઢશફી ુફલર્, 

ભ્ઞનીળૂ ઇુપુફલર-1960, રૃઅમઊ બ્વૂ઼ ઇુપુફલર-19બ1, વ્ગ �ુદુફુપ% ષ 

ઇુપુફલર- 19બ0-19બ1, રદનીળ ફ1પથૂ ુફલર્-1960, જૄઅડથૂ ઼અજીવૂદ ુફલર્-

1961 ુષઙૉળૉફૂ Fઙષીઊક દધી ઼ળગીળ�ૂ 0 ષીળી બીણષીરીઅ ઈષદી ષઘદ્ ષઘદફી ઢળીષ્ 

ઇફૉ બSળબR્ફૂ ઼ૃજફીક. 

રૃ%ીરૃ%ી  ફઅમળ ફઅમળ ::--  66  
:: )ઽૉ ળ દઅ1 ઇધષી દૉફી ુફલઅ1થ ઽૉ ઢશફૂ - લ�ગદક બી઼ૉફી ન/ દીષૉ4ફૂ ગ<ીક ઇઅઙૉફૃ બ1ગ :: 

ઇ.ફઅ. ન� દીષૉઞફૂ 

ગNી 

ન� દીષૉઞફૃઅ ફીર ઇફૉ દૉફૂ 

ઑગ વૂડૂરીઅ કશઘીથ 

ન� દીષૉઞ રૉશષષીફૂ 

ગીલ<બ0 પુદ 

ફૂજૉફૂ Y લુગદક 

ઝૉ / દૉફી 

ુફલઅRથરીઅ ઝૉ 
1 દીવૃગી 

ગNીફી 

ઇRૉફૂ ગજૉળૂફી ગીલ<NૉRરીઅ ઽ્લ 

દૉષૂ ુફગીવ ગળૉવ 

ઇળ*ક/ગૉ઼્/ભીઊવ્ દૉરઞ 

દીવૃગીફી ઙીર્ફૂ રૉT લૃઈવ 

ઙી.ફ.ફઅ.7/1ળ દધી ફઅ.6 

BમB/ડબીવ 0 ષીળી 

ઇળ* ગળૂ ુફલર્ફૃ઼ીળ 

ભૂ યળૂફૉ 

઼મઅુપદ ફીલમ 

રીરવદનીળ દધી 

ળૉગણ<  ગીળગૃફ 

 

રૃ%ીરૃ%ી  ફઅમળ ફઅમળ ::--  77  

∗ ફૂુદ પણદળ ઇધષી ફૂુદફી ઇરવ ઼અમઅપૂ Dઽૉળ ઞફદીફી ઼\ લ્ ઼ીધૉ ઼વીઽ-બળીરસ< 

ઇધષી દૉરફી �ુદુફપ% ષ રીડૉફૂ ગ્ઊ Y લષ� ધી ઽ્લ દ્ દૉફૂ ુષઙદ્ ::- 

∗  
ઈ ગજૉળૂ ુઞK વી ગજૉળૂફી દીમીફૂ ગજૉળૂ ઝૉ. ઈધૂ ફૂુદ પણદળ ઈ ગજૉળૂફી ગીલ<NૉRરીઅ ફધૂ. 
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રૃ%ીરૃ%ી  ફઅમળ ફઅમળ ::--  88  

∗ દૉફી યીઙ દળૂગૉ  ળજીલૉવૂ મ્ણ< ,બSળહન,઼ુરુદક ઇફૉ ઇT લ ઼અ� ધીકફૃઅ બRગ ::- 

∗  
રૃ%ી ફઅમળ-7 ફૂ ુષઙદ રૃઞમ રી�ઽદૂ સૄ? લ. 

રૃ%ીરૃ%ી  ફઅમળ ફઅમળ ::--  99  

:: ઇુપગીળૂક ઇફૉ ગર<જીળૂકફૂ રીSઽદૂ બૃુ� દગી :: 
 

ઇ.ફઅ. ફીર ઽ્H્ 
ભ્ફ ફઅમળ 

ઊ-રૉઊવ 
ર્મીઊવ ફઅમળ કSભ઼ 

1 
઼.ૃ�ૂ ઇુબ<દ 

઼ીઙળ 
�ીઅદ ઇુચગીળૂ ૯૮૪૬૬૯૯૯૩૯ 

૨૪૮૯૯-

૪૪૪૭૨૬ 
sdm-rev-

thasra@gujarat.gov.in 

ળ 
�ૂ ણૉફૂ઼.ઈળ 

બળરીળ 
સૂળ�દૉનીળ - 

૨૪૮૯૯-

૪૪૪૭૨૬ 
 

3 
�ૂ ચષવ ઈળ. 

૭ડૉવ 

ફીલમ 

રીરવદનીળ 

(ઞરફ) 

- 
૨૪૮૯૯-

૪૪૪૭૨૬ 
 

૬ 
�ૂ ળીગૉસુ઼અઽ 

ઈળ ૭ળરીળ 

ફીલમ 

રીરવદનીળ 

(જૄઅડથૂ) 

(ઽઅઙીરૂ) 

- 
૨૪૮૯૯-

૪૪૪૭૨૬ 
 

૭ 
�ૂ રૃગૉસ બૂ. 

ણીયૂ 

ફીલમ 

રીરવદનીળ 

(રદનીળલીનૂ) 

(ઽઅઙીરૂ) 

- 
૨૪૮૯૯-

૪૪૪૭૨૬ 
 

૮ 
�ૂ ુષરવ 

જૐચળૂ 
^વીગ<  - 

૨૪૮૯૯-

૪૪૪૭૨૬ 
 

૯ �ૂ ઼અનૂ૭ ઙીઅચૂ ^વીગ<  - 
૨૪૮૯૯-

૪૪૪૭૨૬ 
 

૱ 
�ૂ ઋરૉસ ઈળ. 

૭ડૉવ 

ફી.Sઽ઼ીમફૂસ 

(ATVT) 
- 

૨૪૮૯૯-

૪૪૪૭૨૬ 
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રૃ%ીરૃ%ી  ફઅમળ ફઅમળ ::--  1100  
  

:: ુષુફલર્રીઅ 4ઙષીઊ ગલી6 �રીથૉ ષશદળફૂ બ: પુદ ઼�ઽદ દૉફી નળૉ ગ ઇુપગીળૂક ઇફૉ  

ગર6જીળૂકફૉ રશદીઅ રીુ઼ગ રઽૉફદીથી :: 

ઇ.ફઅ. ફીર ઽ્H્ 
રીુ઼ગ રઽૉફદી` 

(મૉટૂગ બૉ- 

Bબૂલીરીઅ) 

ષશદળ/ 

ષશદળ 

યa ધૃ 

ુષુફલરરીઅ 

ઞથીY લી રૃઞમ 

રઽૉફદી` ફગગૂ 

ગળષીફૂ ગીલ<બ0 પુદ 

1 ઼.ૃ�ૂ ઇુબ<દ ઼ીઙળ �ીઅદ ઇુચગીળૂ ૭૯૭૨૨ - ુફલર રૃઞમ 

ળ �ૂ ણૉફૂ઼.ઈળ બળરીળ સૂળ�દૉનીળ ૫૯૯૨૨ - ુફલર રૃઞમ 

3 �ૂ ચષવ ઈળ. ૭ડૉવ 
ફીલમ રીરવદનીળ 

(ઞરફ) 
૫૱૨૯૨ ભૂ^઼ - ુફલર રૃઞમ 

4 
�ૂ ળીગૉસુ઼અઽ ઈળ 

૭ળરીળ 

ફીલમ રીરવદનીળ 

(જૄઅડથૂ) 

૫૯૯૨૨ 

(મૉટૂગ) 
- ુફલર રૃઞમ 

બ �ૂ રૃગૉસ બૂ. ણીયૂ 
ફીલમ રીરવદનીળ 

(રદનીળલીનૂ) 

૫૯૯૨૨ 

(મૉટૂગ) 
- ુફલર રૃઞમ 

6 �ૂ ુષરવ જૐચળૂ ^વીગ<  ૪૨૭૨૨  - ુફલર રૃઞમ 

૯ �ૂ ઼અનૂ૭ ઙીઅચૂ ^વીગ<  ૪૨૭૨૨ - ુફલર રૃઞમ 

૱ �ૂ ઋરૉસ ઈળ. ૭ડૉવ 
ફી.Sઽ઼ીમફૂસ 

(ATVT) 
૩૯૯૭૨ ભૂ^઼ - ુફલર રૃઞમ 

  

રૃ%ીરૃ%ી  ફઅમળ ફઅમળ ::--  1111  

∗ દરીર લ્ઞફીક, ઼ૄુજદ ઘજ< ઇફૉ જૃગષૉવી ફીથીઅ બળફી ઇઽૉષીવ્ફૂ ુષઙદ્ નસી<ષદૂ, દૉફૂ 

નળૉગ ઑઞT ઼ ૂફૉ ભીશષૉવ ઇઅનીઞબR ::- 

ઈ ગજૉળૂ ુઞK વી ગજૉળૂફી દીમીફૂ ગજૉળૂ ઝૉ. દૉરઞ ઈ ગજૉળૂરીઅ ગ્ઊ લ્ઞફીફી ઇરવૂગળથ 

રીડૉ  ઼ૂપૂ [ીT ડ ભીશષષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ. ઞ ૉધૂ રીSઽદૂ સૄT લ ઝૉ. 

રૃ%ીરૃ%ી  ફઅમળ ફઅમળ ::--  11ળળ  

∗ ભીશષૉવ ળગર્ ઼Sઽદ ઼મ઼ૂણૂ ગીલ<bર્ફૂ ઇરવમઞષથૂફૂ ળૂદ ઇફૉ ઑષી ગીલ<bર્ફૂ 
વીયીધcકફૂ ુષઙદ્ ::- 
ઈ ગજૉળૂ ઽ�દગ ગ્ઊ ઼મ઼ૂણૂ ગીલ<bર્ફૃઅ ઇરવૂગળથ ધદૃ ફ ઽ્ઊ, રીSઽદૂ ઈબષીફૂ ધદૂ ફધૂ. 

રૃ%ીરૃ%ી  ફઅમળ ફઅમળ ::--  1133  

∗ દૉથૉ ઈબૉવ ળીઽદ્, બળુરડ ગૉ  ઇુપગૅદ રૉશષફીળ ુષઙદ્ ::- 

ઈ ગજૉળૂ ઽ�દગ ઈષૂ ગ્ઊ ગીરઙૂળૂફૃઅ ઇરવૂગળથ ધદૃ ફ ઽ્ઊ, રીSઽદૂ ઈબષીફૂ ધદૂ ફધૂ. 

રૃ%ીરૃ%ી  ફઅમળ ફઅમળ ::--  1144 

ઊવૉગ્ુફગ � ષBબરીઅ દૉફૉ ઋબવd પ ઇધષી દૉફૂ બી઼ૉફૂ રીSઽદૂફૉ વઙદૂ ુષઙદ્. ઈ ગજૉળૂ 

ઽ�દગ ઈષૂ ગ્ઊ રીSઽદૂ ઋબવd પ ફધૂ. 
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રૃ%ીરૃ%ી  ફઅમળ ફઅમળ ::--  11બબ  

Dઽૉળ ઋબલ્ઙ રીડૉ  ુફયીષષીરીઅ ઈષદી ઽ્લ, દ્ દૉષી [અધીવલ ઇધષી દૉફી ષીજફગNફી ગીરગીઞફી 

ગવીગ્ ઼Sઽદફૂ રીSઽદૂ રૉશષષી રીડૉ  ફીઙળૂગ્ફૉ ઋબવd પ ઼ૃુષપીકફૂ ુષઙદ્ ::- 

∗ (1) વ્ગ્ફૉ રીSઽદૂ રશૉ દૉ રીડૉ  ુષયીઙૉ ઇબફીષૉવ ઼ીપફ્, બ0 પુદક ઇધષી ઼ષવદ્ 

ઞૉષૂ ગૉ , 

∗ ગજૉળૂ [અeીવલ   - ફી 

∗ ફીડગ ઇફૉ સ્   - ફી 

∗ ષદ<રીફ બR્   - ફી 

∗ �નસ<ફ્   - ફી 

∗ ફ્ડૂ઼ મ્ણ<    - ઽી 

∗ ગજૉળૂરીઅ ળૉગણ<ફૃઅ ુફળૂNથ - ઽી 

ન� દીષૉFફૂ ફગવ્ રૉશષષીફૂ બ0 પુદ 

∗ ન� દીષૉFફૂ ફગવ રૉશષષી ઇળઞનીળ�ૂઑ ગજૉળૂરીઅ ઇળ* ગળષૂ ઞBળૂ ઝૉ. ગજૉળૂરીઅ ઇળ* રf લી 

મીન, રીઅઙથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ રીSઽદૂ/ન� દીષૉFફૂ ફગવ દોલીળ ગળૂ, ુફલર્ફૃ઼ીળ ભૂ ષ઼ૃવૂ, 

ુફલદ ઼રલરીઅ રીSઽદૂ બળૃૂ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

∗ ઋબવ\ લ રGૃૂદ ુફલર ઼અ[ઽ - ફી 

∗ Dઽૉળ દઅRફૂ ષૉમ઼ીઊડ - ફી 

Dઽૉળ ઘમળફી ઇT લ ઼ીપફ્ - ફી 
 
 

રૃ%ીરૃ%ી  ફઅમળ ફઅમળ ::--  1166  

:: )ઽૉ ળ રી�ઽદૂ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર , ઽ્%્ ઇફૉ મૂA ુષઙદ્ :: 

઼.ૃ�ૂ ઇુબ<દ ઼ીઙળ, �ીઅદ ઇુચગીળૂ,  ઢી઼ળી 

:: રનનફૂસ )ઽૉળ રી�ઽદૂ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર , ઽ્%્ :: 

�ૂ ણૉફૂ઼.ઈળ.બળરીળ, ુસળ�દૉનીળ, �ીઅદ ગજૉળૂ, ઢી઼ળી 

:: ઑબૉવૉડ કધ્ળૂડૂ :: 

ગવૉDડળEૂ,ઘૉણી-ફ�ણલીન ણયીથ ળ્ણ, ઘૉણી-ફણૂલીન,  

રૃ%ીરૃ%ી  ફઅમળ ફઅમળ ::--  1177  

∗ ઢળીષષીરીઅ ઈષૉ દૉષૂ મૂ* રીSઽદૂ ::- 

રીSઽદૂ સૄT લ ઝૉ. 

 

 

 

 


