રીિઽદૂ રીઙષીફી ઇુપગીળફૂ ુષઙદ્
રૉવૉળૂલી સીઘી
ઇફૃગરુથગી

૩. રૉવૉળૂલી સીઘીફૂ રૃખ્લ ગીરઙૂળૂ
૪. સીઘીફી ડીભફૂ ુષઙદ્
૫. ગળથ-૫/ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફૂ ઼ ી ઇફૉ ભળજો
૬. રૉવૉળૂલી ઇુપગીળૂ/ ગરર્જીળૂકફૂ રીિઽદૂ-ણૂળૉ ગડળૂ ગળથ-૩૨
૭. ગળથ-૩૩/રૉવળૉ ૂલી ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફૉ રશદળ-બઙીળ યથ્ધી
૮. ગળથ-૩૭/ગીર્ ગળષી રીડૉ ફગગૂ ગળૉ વી પ્ળથ્.

ગળથઆ- ૩
ુઞ.બઅ.ફીઅ રૉવૉળૂલી ઇુપગીળૂ ૂકફી ગીર્ ઇફૉ ભળજો.
ળી ડર્ૂલ ષીઽગ ઞન્લ ળ્ઙ, રૉવૉળૂલી, ણૉ ન્ગ્લૃ, જૂગફઙૃફૂલી, ઞૉ.ઉ., ગીવીઇટીળ, ભીલવૉળૂલી ષઙૉળૉ ળ્ઙ ુફલઅ થ
લ્ઞફીફૂ ગીરઙૂળૂફૃઅ ઇરવૂગળથ ગળષીફૃઅ દધી ઼ૃબળુષટફ ગળષીફૃઅ ઽ્લ ઝૉ .

ુઞ વી રૉવળૉ ૂલી ઇુપગીળૂ
ુઞ વી બઅજીલદ, ઇરનીષીન.

ફઅ.ણૂબૂ-રવળ-ડૉ ગ-ગીરઙૂળૂ ભીશષથૂ-ષસૂ
રૉવૉળૂલી સીઘી, ુઞ.બઅ ઇરનીષીન
દી. ૨૩/૩૨/૪૨૩૪
ુષહલ :- ષઽૂષડૂ- ડૉ ગફૂગવ ગીરઙૂળૂ ષઽજથૂ મીમદ
ગી લીર્ વ લ ઈ નૉ સ:ષઽૂષડૂ ઼ળશદી ઘીદળ ઇ ફૉ ૂ ગજૉળૂરીઅ ભળઞ મજાષદી ગરર્જીળૂકફૉ ઈ ઼ીધૉફી ઼ીરૉવ બ ગરીઅ
ગરર્જીળૂફી ફીર ઼ીરૉ ઞથીષૉવ ગીરઙૂળૂફી ઞ ળૂ ષઽૂષડૂ- ડૉ ગફૂગવ ળૂબ્ડર્ ફૃઅ ળૂબ્ડીર્ંઙ-ળૂડફીર્ંઙ ુફયીષષીફી
ઈધૂ ઈનૉસ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
ઞ ળૂ ષઽૂષડૂ- ડૉ ગફૂગવ ળૂબ્ડર્ ઼રલ રલીર્નીરીઅ ુઞ વીફ્ ગમ્બીઉવૉસફ દોલીળ ગળૂ જગી઼થૂ ગળૂ
ઇરીળૂ ઼ઽૂરીઅ રૃગષી ફ પ વૉસ્.
઼રલ રલીર્નીરીઅ ળૂબ્ડર્ દોલીળ ગળૂ ષણૂ ગજૉળૂઑ ર્ગવૂ ઈબષીરીઅ ુષવઅમ ધસૉ દ્ દૉ ઇઅઙૉ ઼અયુષદ
ઋબુ ધદ ઞષીમનીળૂ ઼અમઅપૂદ ગરર્જીળૂફૂ ળઽૉ સ.ૉ
ષપૃરીઅ બ ગરીઅ નસીર્ષવૉ ગીરઙૂળૂ ઋબળીઅદ ુઞ વી રૉવૉળૂલી ઇુપગીળૂ ઼ૃજષૉ દૉ રૃઞમ ગીરઙૂળૂ
ગળષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ ઇફૉ ુઞ વી ગક્ષીફૂ વૉમ્ળૉ ડળૂરીઅ ુદુફલૃિગદ બળ ઈષફીળ વૉમ્ળડળૂ ડૉ ગફૂસૂલફ્ઑ વૉમ્ળૉ ડળૂ
ગીરઙૂરીઅ ઼અગવફ જાશષષૃ.અ
ઈ ઈનૉસફ્ ઇરવ દીત્ગીુવગ જૃ દબથૉ ગળષીફ્ ળઽૉ સ.ૉ

ુઞ વી રૉવૉળૂલી ઇુપગીળૂ
ુઞ વી બઅજીલદ ઇરનીષીન
ુદ,
ૂ/ ૂરદૂ
-----------------------------ઽ્ન્ૠ----------------------ફગવ ળષીફી :- ગૉ ળડૉ ગળ/ રનનફૂસ ુઞ વી રૉવૉળૂલી ઇુપગીળૂ દળભ ઞ ળૂ ઇરવ ઼ી અ.

ગળથ :-૪-૫
રૉવૉળૂલી સીઘીરીઅ ગીરઙૂળૂફૃઅ ભીશષથૂ બ ગ
ઇ.ફઅ.
૩.

ગરર્જીળૂફૃઅ ફીર
ૂરદૂ
ઑ઼.઼ૂ.મળીડૉ

૪.

ૂરદૂ
ઞૉ.બૂ.ગ્ઢીષીવી
ૂ
ગૉ .ણૂ.ષથગળ ઼ૂ.ઑ.ગવીગર્
(ઉ.જી.)
ૂરદૂ ગૃઅ ઞફ ઙતષૂ વૉમ.ડૉ ગ.

૫.
૬.

ઽ્ન્ૠ
ભીશષૉવ ગીરઙૂળૂ
ઑ.ણૂ.ઑર.ક. દરીર
ડૉ ગફૂગવ
ગીરઙૂળૂફૃઅ
઼ૃબળષૂટફ,
ઈઉ.ઈળ.ઑ઼.,ઈઉ.ડૂ.મૂ.ઑફ દધી ઙીઅપૂફઙળધૂ
ઈષદી દરીર બિળબ ્ફૃ ઇરવૂગળથ
઼ૂ.ગવીગર્
દરીર ષઽૂષડૂ ગીરઙૂળૂ

૭.

ૂ ઑર.જી.ઽૃ઼ોફૂ

વૉમ.ડૉ ગ.

૮.

ૂ ળીગૉ સયીઉ ઢગગળ

વૉમ.ડૉ ગ.

૯.

ૂ ઈળ.જી.બડૉ વ

ર.બ.ઽૉ .઼ૃ.

૱.

ૂ

ઈળ.ણૂ.ણીર્ળ ર.બ.ઽૉ .ષ.

દરીર ઑગીઋન્ડફૉ વઙદૂ ગીરઙૂળૂ
વૉમ્ળૉ ડળૂફૉ વઙદી દરીર રઅધવૂ ઇફૉ ઑન્લૃઇવ
ળૂબ્ડર્ ઼-ળૂડફર઼્ફૂ ુફયીષથૂ દધી ુઞ વીફ્
ગમ્બીઉવૉસફ ળૂબ્ડર્ દોલીળ ગળૂ ષણૂ ગજૉળૂઑ ર્ગવષી.
વૉમ. ગૉ ળડૉ ગળ દળૂગૉ ફૂગીરઙૂળૂ, દરીર ી.ઈ.ગૉ . ગક્ષીફૂ
/ ુઞ વી ગક્ષીફૂ વૉમ્. રીડૉ ઞ ળૂ ગૉ રૂગવ, ડૉ સફળૂ
દધી ઼ીપફ ઼ીરગર્ૂફૂ લષ ધી ગળષૂ. વૉમ.ડૉ ગ. દૉરઞ
ણૂ.ઑર.ક. રૂડીંઙફૃઅ બીષળ બ્ઉન્ડ ૉટન્ડૉ સફ દોલીળ
ગળષૃ.અ , ઑર.ઈઉ.ઑ઼ ણૉ ડી ઑન્ડર્ૂ
ણૂ.ઑર.ક. ગક્ષીફૂ કર઼્્ જૉગ વીઉણ્ દબી઼ષૂ, દરીર
રઅધવૂ ળૂબ્ડર્ , કર઼્્ જૉગ ળૂબ્ડર્ , દૉરઞ ગૉ ળડૉ ગળ ૂફી
બળીરસર્રીઅ ળઽૂ ગીરઙૂળૂ ગળષૂ.
રૉવૉળૂલી ષૂગવૂ ળૂબ્ડર્ – નળ ઼્રષીળૉ દોલીળ ગળૂ ષણૂ
ગજૉળૂઑ ર્ગવષ્., ણૂ.ઑર.ક. ગક્ષીફૂ કર઼્્ જૉગ વીઉણ્
દબી઼ષૂ, દરીર રઅધવૂ ળૂબ્ડર્ , કર઼્્ જૉગ ળૂબ્ડર્ , દૉરઞ
ગૉ ળડૉ ગળ ૂફી બળીરસર્રીઅ ળઽૂ ગીરઙૂળૂ ગળષૂ.
઼ળનીળ ઼ળ્ષળ ્ઞૉગડ, ફઙળબીુવગી ્ઞૉગડ, ષીઽફ
ડૉ મવ, ૉઇંઙ ગીરઙૂળૂ (ળૉ ગ્લૃવળ- ભ્ગવ ૉ ગીરઙૂળૂ),
કર્ૂરૂલફ ગ ઙ્- જીઅનૂબૃળી ળૂબ્ડર્ , ઈળ.ડૂ.કર઼્્ જૉગીંઙ,
ઑ.ણૂ.ઑર.ક. ગક્ષીઑધૂ ળઞૃ ધીલ દૉ રૃઞમ
ગૅ ુહ ળધ રઽ્ત઼્ષ, ઇંૉ ઙ ગીરઙૂળૂ, રૉવૉળૂલી ુષળ્પૂ

(ઉ.જી.)

૯

ૂ બૂ.ગૉ .યૃઅયીથૂ

ર.બ.ઽૉ .ષ.

૩૨.

ૂ ઈળ.ણૂ.ણીર્ળ

ર.બ.ઽૉ .ષ.

૩૩.

૩૪.

૩૫.

૩૬.

ૂ
ર.બ.ઽૉ .ષ.
ઑ઼.ઑફ.દવ઼ીથૂલી
ૂ ગૉ .ણૂ.ષથગળ

ૂ
બળરીળ

઼ૃ.ભૂ.ષ.

ુઙળૂસયીઉ ભૂ.ષ.

ૂ ઼અઞલયીઉ ર્નૂ

ભૂ.ષ.

રી઼, ઈઉ.ઉ.઼ૂ. ઑગડૂષૂડૂ, ષૐઢી રૉશ્, રચ્ઝળનીફૂ
ળૂબ્ડર્ , ઈળ.ડૂ.કર઼્્ જૉગીંઙ, ઑ.ણૂ.ઑર.ક. ગક્ષીઑધૂ
ળઞૃ ધીલ દૉ રૃઞમ
ઈળ.ડૂ.કર઼્્ જૉગીંઙ, ઑફ.ષૂ.મૂ.ણૂ.઼ૂ.બૂ. ષૂગવૂ
ળૂબ્ડર્ , ુજગફઙૃફૂલી ળૂબ્ડર્ દૉરઞ િભ ણ ગક્ષીફૂ
ગીરઙૂળૂ,મીલ્વ્જીગવ ગઅડર્્વ ળૂબ્ડર્ , પ્શગી
ફઙળબીુવગીફ્ ળૂબ્ડર્ , ભૂ ણ ગીરઙૂળૂ ઑ.ણૂ.ઑર.ક.
ગક્ષીઑધૂ ળઞૃ ધીલ દૉ રૃઞમ
ઈળ.ડૂ.કર઼્્ જૉગીંઙ, ભ્ઙીંઙ ગીરઙૂળૂ, ઙીર ષીઉટ ળજી.
ુફયીષથૂ, ણૉ ન્ગ્લૃ ળૂબ્ડર્ , ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવ- ષૉગડળ
ગઅડર્્વ ડૂર ગીરઙૂળૂ, ઑ.ણૂ.ઑર.ક. ગક્ષીઑધૂ ળઞૃ ધીલ
દૉ રૃઞમ
ઈળ.ડૂ.કર઼્્ જૉગીંઙ, ઑફ.ષૂ.મૂ.ણૂ.઼ૂ.બૂ.ગીરઙૂળૂ,
િભ ણ
ગક્ષીફૂ
ગીરઙૂળૂ,
ણૂ.ઑર.ક. ૂ
ઇફૉઑ.ણૂ.ઑર.ક. ૂ ગક્ષીઑધૂ ળઞૃ ધીલ દૉ રૃઞમ
ડ્ળફૉ વઙદૂ ગીરઙૂળૂ, ઑફ.ષૂ.મૂ.ણૂ.઼ૂ.બૂ. ઼મ
ગરૂડૂ, ગજૉળૂફી દરીર ષઽૂષડૂ-ષઽૂષડૂ- ડૉ ગફૂગવ
ફ્(L.A.Q./R.S.Q/SAMANYA-SABHA)
઼અગવફ ગીરઙૂળૂ,
િભ ણ ગીરઙૂળૂ, ભ્ઙીંઙ ગીરઙૂળૂ, બ્ળીફીસગ ગીરૂઙૂળૂ,
ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવફૂ ગીરઙૂળૂ ઞૉ.ઑ.બડૉ વફી બળીરસર્રીઅ
ળઽૂ ગળષૂ.
વૉમ્ળૉ ડળૂરીઅ ડૉ ઉફ મફીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ દૉરઞ િભ ણ
ગીરઙૂળૂ, ભ્ઙીંઙ ગીરઙૂળૂ, બ્ળીફીસગ ગીરૂઙૂળૂ દધી
ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવફૂ ગીરઙૂળૂ ઞૉ.ઑ.બડૉ વફી બળીરસર્રીઅ
ળઽૂ ગળષૂ.

ુઞ વી રૉવળૉ ૂલી ઇુપગીળૂ
ુઞ વી બઅજીલદ ઇરનીષીન

ગળથ – ૬ (ુફલર ઼અગર્ઽ – ૬)
ફૂુદ ચણદળ ઇધષી ફૂુદફી ઇરવ ઼અમઅપૂ ઞફદીફી ઼ભ્લ્ ઼ીધૉ ઼વીઽ-બળીરસર્ ઇધષી દૉરફી ુદુફુપત્ષ
રીડૉ ફૂ ગ્ઉ લષ ધી ઽ્લ દ્ દૉફૂ ુષઙદ.
ફૂુદ ચણદળ ◌આ
૭.૩ સૃઅ ફૂુદકફી ચણદળ રીડૉ ઞફદીફૂ ઇધષી દૉફી ુદુફુપકફૂ ઼વીઽ-બળીરસર્/ ઼ઽયીુઙદી રૉશષષી
રીડૉ ફૂ ગ્ઉ જોઙષીઉ ઝૉ ? જો ઽી દ્, ફૂજૉફી ફરૄફીરીઅ ઈષૂ ફૂુદફૂ ુષઙદ્ ઈબ્.
ઇ.ફઅ. ુષહલ/રૃન્

૩
૩
૪
૫
૬

સૃઅ ઞફદીફૂ ઼ઽયીઙ ઝદી ઞફદીફૂ ઼ઽયીઙૂદી રૉશષષી
઼ૃુફુચ્જદ ગળષીફૃઅ ઞ ળૂ ઝૉ ? રીડૉ ફૂ લષ ધી
(ઽી/ફી)
૪
૫
૬
મઞૉડ
ફી
ફી
રીુ઼ગ
ફી
ફી
કિણડ
ઇઽૉ ષીવફી
ફી
ફી
ઞષીમ્ રઅઞૃળ ગળીષી
ષીુહર્ગ િઽ઼ીમ
ફી
ફી

ુઞ વી રૉવૉળૂલી ઇુપગીળૂ
ુઞ વી બઅજીલદ, ઇરનીષીન.

ગળથ – ૭
૭ ફૂુદફ્ ઇરવ :સૃઅ ફૂુદકફી ઇરવ રીડૉ ઞફદીફૂ ઇધષી દૉરફી ુદુફુપકફૂ ઼વીઽ – બળીરસર્/઼ઽયીુઙદી રૉશષષી
રીડૉ ફૂ ગ્ઉ જોઙષીઉ ઝૉ ? જો ઽ્લ દ્, ઈષૂ જોઙષીઉકફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉફી ફરૄફીરીઅ ઈબ્.
ઇ.ફઅ. ુષહલ/રૃન્
૩

૪

સૃઅ ઞફદીફૂ ઼ઽયીઙૂદી ઼ૃુફુચ્જદ ઞફદીફૂ ઼ઽયીઙૂદી રૉશષષી
રીડૉ ફૂ લષ ધી
ગળષીફૃઅ ઞ ળૂ ઝૉ ? (ઽી/ફી)
૫
૬

------------------સૄન્લ-------------------

ુઞ વી રૉવળૉ ૂલી ઇુપગીળૂ
ુઞ વી બઅજીલદ, ઇરનીષીન.

ગળથ – ૮
જાઽૉ ળ દઅ ઇધષી દૉફી ુફલઅ થ ઽૉ ઢશફૂ લિગદ બી઼ૉફી ન દીષૉજોફૂ ગક્ષીઑ ઇઅઙૉફૃઅ બ ગ.
૮.૩ ઼ળગીળૂ ન દીષૉજો ુષસૉફૂ રીિઽદૂ ઈબષી ફૂજૉફી ફરૄફીક ઋબલ્ઙ ગળસ્. ઞલીઅ ઈ
ન દીષૉજો ઋબવબ્પ ઝૉ દૉષૂ ઞગ્લીક ઞૉષૂ ગૉ ઼ુજષીવલ ગક્ષી, ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ ગક્ષી,
ઇન્લફ્ બથ ઋ વૉઘ ગળ્. (ઇન્લ્ વઘષીફૂ ઞગ્લીઑ ગક્ષીફ્ ઋ વૉઘ ગળ્.)
ઇ.ફઅ. ન દીષૉઞફૂ
ગક્ષી
૩

૪

ન દીષૉઞફૃઅ ફીર ઇફૉ દૉફૂ ન દીષૉઞ રૉશષષીફૂ ફૂજૉફૂ લિગદ બી઼ૉ
ઑગ વૂડૂરીઅ કશઘીથ
ગીલર્ બધ્પુદ
ઝૉ /દૉફી ુફલઅ થરીઅ
ઝૉ .
૫
૬
૭
--------------સૄન્લ-----------------

ુઞ વી રૉવૉળૂલી ઇુપગીળૂ
ુઞ વી બઅજીલદ, ઇરનીષીન.

ગળથ – ૯ (ુફલર ઼અગર્ઽ – ૯)
દૉફી યીઙ દળૂગૉ ળજીલૉવૂ મ્ણર્ , બળૂહન.
઼ુરુદક ઇફૉ ઇન્લ ઼અ ધીકફૃઅ બ ગ.
૯.૩ જાઽૉ ળ દઅ ફૉ વઙદીઅ મ્ણર્ , બિળહન્, ઼ુરુદક ઇફૉ ઇન્લ રઅણ્શ ઇઅઙૉફૂ ુષઙદ ફૂજૉફી
ફરૄફીરીઅ ઈબ્.
રીન્લદી ીપ્દ ઼અ ધીફૃઅ ફીર ઇફૉ ઼ળફીરૃઅ
રીન્લદી ીપ્દ ઼અ ધીફ્ ગીળ (મ્ણર્ , બિળહન, ઼ુરુદક, ઇન્લ રઅણશ્)
રીન્લદી ીપ્દ ઼અ ધીફ્ ડૄઅ ગ્ બિળજલ (઼અ ધીફી ષહર્, ઋનૉસ/રૃખ્લ ષૅુદક)
રીન્લદી ીપ્દ ઼અ ધીફૂ યૄુરગી (઼વીઽગીર/઼અજીવગ/ગીલગીર્ળૂ/ઇન્લ)
રીશફૃઅ ઇફૉ ઼ભ્લ મઅપીળથ
઼અ ધીફી ષણી
રૃખ્લ ગજૉળૂ ઇફૉ દૉફૂ સીઘીકફી ઼ળફીરીઅ
મૉઢગ્ફૂ ઼અખ્લી
સૃઅ ઞફદી મૉઢગ્રીઅ યીઙ વઉ સગૉ ઝૉ ?
સૃઅ મૉઢગ્ફૂ ગીલર્ફ પ દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ?
મૉઢગ્ફૂ ગીલર્ફ પ ઞફદીફૉ ઋબવભ્લ ઝૉ ? જો દૉર ઽ્લ દ્ દૉ રૉશષષી રીડૉ ફૂ બધ્પુદફૂ રીિઽદૂ ઈબ્.

--------------------સૄન્લ---------------------

ુઞ વી રૉવળૉ ૂલી ઇુપગીળૂ
ુઞ વી બઅજીલદ, ઇરનીષીન.

ગળથ :- ૯
ુફથર્લ વૉષીફૂ િગલીરીઅ ઇફૃ઼ળષીફૂ ગીલર્ બધ્પુદ.
૯.૩ ઞૃ ની ઞૃ ની રૃનીક ઇઅઙૉ ુફથર્લ વૉષી રીડૉ ગઉ ગીલર્ બધ્પુદ ઇફૃ઼ળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ?
(઼ુજષીવલ,ુફલર઼અગર્ઽ ઇફૉ ગીરગીઞફી ુફલર્ફી ુફલર઼અગર્ઽ, ઇન્લ/ુષુફલર્
ષઙૉળૉફ્ ઼અનયર્ ડીઅગૂ સગીલ) ફીથીઅગૂલ ુફલર્, બઅજીલદ પીળ્ ઇફૉ જી઼ૂઑ઼ઈળ.
૯.૪ ઇઙત્લફૂ મીમદ્ રીડૉ ગ્ઉ ઘી઼ ુફથર્લ વૉષી રીડૉ ફૂ ન દીષૉજી ગીલર્ બધ્પુદક/
ઢળીષૉવૂ ગીલર્બધ્પુદ/ુફલદ રીબનઅણ્/ ુફલર્ ગલી ગલી ઝૉ ? ુફથર્લ વૉષી રીડૉ ગલી ગલી
દળૉ ુષજીળ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ? રીબનઅણ ફધૂ.
૯.૫ ુફથર્લફૉ ઞફદી ઼ૃપૂ બઽ જીણષીફૂ ગઉ લષ ધી ઝૉ ?
૯.૬ ુફથર્લ વૉષીફૂ િગલીરીઅ ઞૉફીઅ રઅદ લ્ વૉષીફીળ ઝૉ દૉ ઇુપગીળૂક ગલીઅ ઝૉ ?
૯.૭ ુફથર્લ વૉફીળ ઇઅુદર ઼દીુપગીળૂ ગ્થ ઝૉ ? ુઞ.ુષ.ઇુપ ૂ.
૯.૮ ઞૉ ઇઙત્લફૂ મીમદ્ બળ જાઽૉ ળ ઼દીુપગીળૂ ીળી ુફથર્લ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉફૂ રીિઽદૂ
ઇવઙ ળૂદૉ ફૂજૉફી ફરૄફીરીઅ ઈબ્.
કર્ર ફઅમળ
ઞૉફી બળ ુફથર્લ વૉષીફીળ ઝૉ દૉ ુષહલ
ફીથીઅગૂલ ુફલર્/બઅજીલદપીળ્/જી઼ૂઑ઼ઈળ.
રીઙર્નસર્ગ ઼ૄજફ/િનસીુફનસ જો ગ્ઉ ઽ્લ દ્ રીબનઅણ ફધૂ.
ઇરવફૂ િગલી
ુફથર્લ
વૉષીફૂ
ગીલર્ષીઽૂરીઅ
઼અગશીલૉવ ુઞ વી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ
ઇુપગીળૂકફ્ ઽ્ન્
ઋબળ ઞથીષૉવ ઇુપગીળૂકફી ઼અબગર્ ઇઅઙૉફૂ
રીિઽદૂ
જો ુફથર્લધૂ ઼અદ્હ ફ ઽ્લ દ્ ગલીઅ ઇફૉ ગૉ ષૂ ળૂદૉ
ઇબૂવ ગળષૂ ?

ુઞ વી રૉવૉળૂલી ઇુપગીળૂ
ુઞ વી બઅજીલદ, ઇરનીષીન.

ગળથ :- ૩૪ (ુફલર ઼અગર્ઽ – ૩૩)
ત્લૉગ ઼અ ધીફૉ ભીશષીલૉવ ઇઅનીઞબ
દરીર લ્ઞફીક,઼ૄુજદ ઘજર્ ઇફૉ ગળૉ વ જૃગષથૂ ઇઅઙૉ ઇઽૉ ષીવ્ફૂ ુષઙદ્ ુષગી઼, ુફરીર્થ ઇફૉ દગુફગૂ
ગીલ ઇઅઙૉ ઞષીમનીળ જાઽૉ ળદઅ રીડૉ .
૩૪.૩ ઞૃ નૂ ઞૃ નૂ લ્ઞફીક ઇન્ષલૉ ઞૃ નૂ ઞૃ નૂ ષૅુદક રીડૉ ઇઅનીઞબ ફૂ ુષઙદ્ફૂ રીિઽદૂ
ફૂજૉફી ફરૄફીરીઅ ઈબ્.
૩૪.૪ ષહર્. ૪૨૨૬- ૪૨૨૭
ષૅુદ
ષૅુદ
ઇ. લ્ઞફીફૃઅ
ઝૉ વી
ષૅુદફી ઼ૄુજદ રઅઞૃળ ઝૄડૂ
ગીલર્ફૂ
ફઅ. ફીર
સ
ષહર્ફૃઅ
ઇઅદફૂ ળગર ધલૉવ ગળૉ વ/
ઙૃથષદી
ગલીર્ફૂ ઇઅનીઞૉવ
ઘળૉ ઘળ રીડૉ
ળગર ળગર
દીળૂઘ દીળૂઘ
઼અબૄથર્બથૉ
(ઽપ્દીફૂ ઘજર્
઼અખ્લી)
ગીરઙૂળૂ
રીડૉ
ઞષીમનીળ
ઇુપગીળૂ.
૩

૪

૫

૬

૭

૮

૯

૱

૯

-------------------સૄન્લ--------------------ઇન્લ જાઽૉ ળ દઅ ્ રીડૉ . :઼નળ
઼ૄુજદ
૩

ઇઅનીઞબ
૪

રઅઞૃળ ધલૉવ ઝૄડૂ ગળૉ વ જૃગષૉવ ળગર ગૃ વ ઘજર્
ઇઅનીઞબ
(ઽપ્દીફૂ ઼અખ્લી)
૫
૬
૭

----------------સૄન્લ-------------------

ુઞ વી રૉવૉળૂલી ઇુપગીળૂ
ુઞ વી બઅજીલદ, ઇરનીષીન.

૩૨

ગળથ – ૩૫
઼ઽીલગૂ ગીલર્કર્ર્ફી ઇરવ ઇઅઙૉફૂ બધ્પુદ
ફ પ ગીલર્કર્ર્/ લ્ઞફીકફીઅ ઇરવૂગળથફૂ ગીરઙૂળૂ ઇ ૉફૂ સીઘીરીઅ ગળષીરીઅ ઈષદૂ ફ ઽ્ઉ રીિઽદૂ સૄન્લ
ઝૉ .
૩૫.૩ ફૂજૉફી ફરૄફી રૃઞમ રીિઽદૂ ઈબ્.
• ગીલર્કર્ર/લ્ઞફીફૃઅ ફીર
• ગીલર્કર્ર/લ્ઞફીફ્ ઼રલઙીશ્
• ગીલર્કર્રફ્ ઋનૉસ
• ગીલર્કર્રફી યૐુદગ ઇફૉ ફીઅથીગૂલ વ લીઅગ્ (ઝૉ વી ષહર્ રીડૉ )
• વીયીધીર્ફૂ બી દી
• વીય ઇઅઙૉફૂ બૄષર્ ઞ ળૂલીદ્
• ગીલર્કર્રફ્ વીય વૉષીફૂ બધ્પુદ
• બી દી ફગગૂ ગળષી ઇઅઙફૉ ી રીબનઅણ્
• ગીલર્કર્રરીઅ ઈબૉવ વીયફૂ ુષઙદ્ (઼ઽીલગૂફૂ ળગર ઇધષી ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઇન્લ
રનન બથ નસીર્ષષૂ.)
• ઼ઽીલગૂ ુષદળથફૂ ગીલર્બધ્પુદ
• ઇળજી ગલીઅ ગળષૂ ગૉ ઇળજી ગળષી રીડૉ ગજૉળૂરીઅ ગ્ફ્ ઼અબગર્ ગળષ્.

• ઇળજી ભૂ (વીઙૃ બણદૃઅ ઽ્લ ત્લીઅ )
• ઇન્લ ભૂ (વીઙૃ બણદૃઅ ઽ્લ ત્લીઅ )
• ઇળજીબ ગફ્ ફરૃફ્ (વીઙૃ બણદૃઅ ઽ્લ દ્ જો ઼ીની ગીઙશ બળ ઇળજી ગળૂ ઽ્લ દ્
ઇળઞનીળૉ ઇળજીરીઅ સૃઅ સૃઅ નસીર્ષષૃઅ દૉફ્ ઋ વૉઘ ગળ્.)
• ુમણીથ્ફ્ ફરૃફ્
•

િકર્લીફૉ વઙદૂ ઼ર લીક ઇઅઙૉ ગલીઅ ઼અબગર્ ગળષ્.

• ઋબવબ્પ ુફુપફૂ ુષઙદ્ (ુઞ વી ગક્ષી,ચડગ ગક્ષી ષઙૉળૉ ઞૉષીઅ ુષુષપ દળ્ઑ)
• ફૂજૉફી ફરૃફીરીઅ વીયીધીર્કફૂ લીનૂ.
ઇ.ફઅ. વીયીધીર્ફૃઅ
ફીર
૩

૪

઼ઽીલગૂ
ફૂ ળગર
૫

રીદીુબદી
ષીવૂ
૬

બ઼અનઙૂફ્
રીબનઅણ
૭

઼ળફીરૃઅ
ુઞ વ્ સઽૉ ળ ફઙળ/ઙીર
૮

૯

-----------------સૄન્લ----------------

ુઞ વી રૉવળૉ ૂલી ઇુપગીળૂ
ુઞ વી બઅજીલદ, ઇરનીષીન.

૱

ચળ ફઅ.
૯

ગળથ – ૩૬ (ુફલર઼અગર્ઽ – ૩૫)
દૉથૉ ઈબૉવ ળીઽદ્, બળુરડ ઇુપગૅ ુદ રૉશષફીળફૂ ુષઙદ્.
ફૂજૉફી ફરૄફી રૃઞમ રીિઽદૂ ઈબ્.
• ગીલર્કર્રફૃઅ ફીર
• ગીળ (ળીઽદ/બળુરડ/ઇુપગૅ ુદ)
• ઋનૉસ
• ફગગૂ ગળૉ વ વ લીઅગ (ઝૉ વી ષહર્ રીડૉ )
• બી દી
• બી દી રીડૉ ફી રીબનઅણ્
• બૄષર્ ઞ િળલીદ્
• વીય રૉશષષીફૂ બધ્પુદ
• ળીઽદ/બળુરડ/ઇુપગૅ ુદફૂ ઼રલ-રલીર્ની
• ઇળજી ભૂ (વીઙૃ બણદૃ ઽ્લ ત્લીઅ)
• ઇળજીફ્ ફરૄફ્ (વીઙૃ બણદૃ ઽ્લ ત્લીઅ)
• ુમણીથ્ફૂ લીનૂ ( રીથબ ્/ ન દીષૉજો)
• ુમણીથ્ફ્ ફરૄફ્
---------------સૄન્લ---------------ુઞ વી રૉવૉળૂલી ઇુપગીળૂ
ુઞ વી બઅજીલદ, ઇરનીષીન.
ફૂજૉ ઈબૉવી ફરૄફીરીઅ વીયીધીર્ફૂ ુષઙદ્

ઇ.ફઅ. વીયીધીર્ફૃઅ
ફીર

ગીલનૉ઼ળદીફૂ
રૃનદ

રીદીુબદી/ષીવૂ

ુઞ વ્

઼ળફીરૃઅ
સઽૉ ળ/ઙીર ફઙળ

ચળ ફઅ.

ળીઽદ રીડૉ ફૂજૉફૂ રીિઽદૂ બથ ઈબષૂ.
• ઈબૉવ વીયફૂ ુષઙદ
• વીય્ફૃઅ ુષદળથ

ુઞ વી રૉવૉળૂલી ઇુપગીળૂ
ુઞ વી બઅજીલદ, ઇરનીષીન.

ગળથ – ૩૮ :- (ુફલર઼અગર્ઽ – ૩૭)
ષૂજાણુઅ બૉ ઋબવભ્લ રીિઽદૂ
૩૮.૩ ષૂજાણુ બૉ ઋબવભ્લ ુષુષપ લ્ઞફીકફૂ રીિઽદૂફૂ ુષઙદ્ ઈબ્.
રૉવૉળૂલીફૂ ગીરઙૂળૂરીઅ ગ્મ્પ્લૃડળફ્ લીબગ ઋબલ્ઙ ધીલ ઝૉ .

ુઞ વી રૉવૉળૂલી ઇુપગીળૂ
ુઞ વી બઅજીલદ, ઇરનીષીન.

ગળથ – ૩૯ (ુફલર઼અગર્ઽ – ૩૮) :રીિઽદૂ રૉશષષી રીડૉ ફીઙિળગ્ફૉ ઋબવભ્લ ઼ષવદ્ફૂ ુષઙદ્.
૩૯.૩ વ્ગ્ફૂ રીિઽદૂ રશૉ દૉ રીડૉ ુષયીઙૉ ઇબફીષૉવ ઼ીપફ્, બધ્પુદક ઇધષી ઼ષવદ્
ઞૉષૂ ગૉ ,
• ગજૉળૂ ગર્અધીવલ :-ઝૉ .
• ફીડગ ઇફૉ સ્ :- ડર્ીન઼્ુરસફ ઍદૃ નળમ્લીફ IEC ફી યીઙ બૉ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
• ષદર્રીફબ ્

:- ડર્ીન઼્ુરસફ ઍદૃ નળમ્લીફ IEC ફી યીઙ બૉ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .

•

:- ડર્ીન઼્ુરસફ ઍદૃ નળમ્લીફ IEC ફી યીઙ બૉ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .

નસર્ફ્

• ફ્િડ઼ મ્ણર્

:- -

• ગજૉળૂરીઅ ળૉ ગણર્ ફૃઅ ુફળૂૠક્ષથ :- ળઞૃ ઈદ ધલૉધૂ ઋબવબ્પ ઝૉ .
• ન દીષૉજોફૂ ફગવ્ રૉશષષીફૂ બધ્પુદ :- ુફલર્ ુફિનર્ ડ
• ઋબવભ્લ રૃિ દ ુફલર઼અગર્ઽ :-

- -

• જાઽૉ ળદઅ ફૂ ષૉમ઼ીઉણ

- -

:-

• જાઽૉ ળ ઘમળફીઅ ઇન્લ ઼ીપફ્ :-

- -

ુઞ વી રૉવૉળૂલી ઇુપગીળૂ
ુઞ વી બઅજીલદ, ઇરનીષીન.
ણૂબૂ/રવળ/રીિઽદૂઇુપગીળરીિઽદૂ/

ઉ.ઑ઼.ડૂ./ષ ૪૨૩૯
રૉવૉળૂલી સીઘી, ુઞ વી બઅજીલદ,
ઇરનીષીન. દી. ૪૯/૨૬/૪૨૩૯.
ુદ,
ુ઼ ષળ ડજ ડૉ ગફ્વ્જી વૂ
મૂજો રીશ ઼ૉભળ્ફ બઅજષડૂ ઼ગર્ વ બી઼ૉ
ઈઅમીષીણૂ, ઇરનીષીન – ૫૱૨૨૨૮.
ુષહલઆ- ષૉમ઼ીઉડફૂ રીિઽદૂ ઇપદફ ગળષી મીમદ.
ઞલ યીળદ ઼ીધ ઋબળ્ગદ ુષહલ ઇન્ષલૉ ઞથીષષીફૃઅ ગૉ રૉવળૉ ૂલી સીઘી, ુઞ વી
બઅજીલદ, ઇરનીષીનફૂ રીિઽદૂ ઇુપગીળ ઇઅઙૉફૂ ુષઙદ્ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ળીઘૂ ર્ગવૂ ઈબૉવ ઝૉ .

ુમણીથઆ- રીિઽદૂ બીફી ફઅ. ૩ ધૂ ૩૯.
ુઞ વી બઅજીલદ, ઇરનીષીન.

ુઞ વી રૉવૉળૂલી ઇુપગીળૂ

ફગવ ઼ુષફલ ળષીફીઆ(૩) ુઞ વી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ ુઞ.બઅજીલદ ઇરનીષીન દળભ જાથ ઼ી .અ
ફગવ ળષીફીઆ(૩) ુઞ વી ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ૂ ુઞ.બઅજીલદ ઇરનીષીન દળભ જાથ ઼ી .અ

