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અભબગભ અને ભાગગદળગક સવધધાાંતોઅભબગભ અને ભાગગદળગક સવધધાાંતો  ::  
  

  જજલ્રાજજલ્રા  આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન ((DDDDMMPP) ) આત્તિ વ્મલસ્થાન ધાયો ગજુયાત આત્તિ વ્મલસ્થાન ધાયો ગજુયાત 2003, 2003, 

યાષ્ટ્રીમ આત્તિ વ્મલસ્થાન ધાયો યાષ્ટ્રીમ આત્તિ વ્મલસ્થાન ધાયો 2005 2005 અને હ્યોગો નીત્તતના ભાગગદળગક ત્તવધધાાંતોના વાંદબે અને હ્યોગો નીત્તતના ભાગગદળગક ત્તવધધાાંતોના વાંદબે 

તૈમાય કયલોતૈમાય કયલો. .   

  જજલ્રાજજલ્રા  આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન ((DDDDMMPP) ) તૈમાય કયલાભાાં  રોકોની વશબાગગતાતૈમાય કયલાભાાં  રોકોની વશબાગગતા, , 

ત્તલકેન્દ્રિત સ્લળાવનત્તલકેન્દ્રિત સ્લળાવન, , સ્ત્રીસ્ત્રી--રુૂ વભાનતારુૂ વભાનતા, , વાભાજજક રમામવાભાજજક રમામ, , ભાનલ અત્તધકાય અને વાભાજજક ભાનલ અત્તધકાય અને વાભાજજક 

વભાલેળીના ભાનલીમ ત્તવધધાાંતોને ધમાને રેવુવભાલેળીના ભાનલીમ ત્તવધધાાંતોને ધમાને રેવ .ુ   .     

  જજલ્રાજજલ્રા  આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન ((DDDDMMPP)  )  તાલકુા આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન તાલકુા આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન 

((((TTDDMMPP))  અને અને ગ્રાભગ્રાભ  આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન  આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન  ((VVDDMMPP))  ને યૂક અને ભદદરૂ થામ ને યૂક અને ભદદરૂ થામ 

તેલી યીતે તૈમાય કયલોતેલી યીતે તૈમાય કયલો..  



    55  

  જજલ્રાજજલ્રા  આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન ((DDDDMMPP)  )  ત્તલત્તલધ વાંકટની કામગ મોજના ફનાલલાભાાં ત્તલત્તલધ વાંકટની કામગ મોજના ફનાલલાભાાં 

ભદદરૂ થલો જોઇએભદદરૂ થલો જોઇએ. . આ પ્રાનભાાં લૂગ તૈમાયીઆ પ્રાનભાાં લૂગ તૈમાયી, , યોકથાભયોકથાભ, , પ્રત્તતકાયના ાવાાંઓને અરગથી પ્રત્તતકાયના ાવાાંઓને અરગથી 

નોંધલા અને ત્તલત્તલધ ત્તલબાગોને અરગનોંધલા અને ત્તલત્તલધ ત્તલબાગોને અરગ--અરગ નક્કય કામો વોંલાઅરગ નક્કય કામો વોંલા..  
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વાંસ્થાકીમ ભાખ ુઅને પ્રાનવાંસ્થાકીમ ભાખ ુઅને પ્રાન  ::  

વાંસ્થાકીમ ભાખુવાંસ્થાકીમ ભાખ  ુ ::  

ત્તનમ્નરીગખત ત્તનમ્નરીગખત ત્તલબાગો આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રક્રિમાભાાં વક્રિમ યીતે કાભ કયતા ત્તલબાગો છેત્તલબાગો આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રક્રિમાભાાં વક્રિમ યીતે કાભ કયતા ત્તલબાગો છે. . આ  આ  
ત્તલબાગોના પ્રત્તતનીધીઓને આત્તિ વ્મલસ્થાન વત્તભતીભાાં વાભેર કયલાત્તલબાગોના પ્રત્તતનીધીઓને આત્તિ વ્મલસ્થાન વત્તભતીભાાં વાભેર કયલા.  .    

  

િભ શોદ્દો આત્તિ વ્મલસ્થાન ભાટે કામો 
1  

2  વાંકરન અને વ્મલસ્થાનભાાં વશમોગ કયલો. 
3 પ્રમખુશ્રી  ાંચામત  કાભગીયીના અભર ભાટે તાલકુા સ્તયના તભાભ સલબાગો વાથે વાંકરન કયવુાં. 
4 આસિ વ્મલસ્થાનની વભગ્ર પ્રવસૃિઓનુાં વ્મલસ્થાન 

5  આસિવ્મલસ્થાનનીવભગ્રપ્રવસૃિઓ વ્મલસ્થાન
6 આસિવ્મલસ્થાનની પ્રવસૃિઓ વ્મલસ્થાન  

7 

8  (R&BState) ભાગગ અને ભકાન વફાંધીત કાભગીયીની દેખયેખ કયલી. ખાવ કયીને નકૂળાન આકાયણી, યીેયીંગનુાં આમોજન વરાભતી ઓડડટ લગેયે. 
9 કામગારક ઇજનેય - ભાગગ અન ે ભકાન 

(ાંચામત) 

ગ્રામ્મ સલસ્તાયભાાં ભાગગ અને ભકાન વફાંધીત કાભગીયીની દેખયેખ કયલી. 

10 લીજ વેલાઓ અને તેની સભલ્કતોની દેખયેખ યાખલી અને વ્મલસ્થા કયલી. 
11 વાંકટની લૂગ તૈમાયીભાાં અને આસિ દયમ્માન અન્ન યુલઠો અને અન્મ ભશત્લની વાભગ્રીઓ શચચાડલાની વ્મલસ્થા કયલી.ભાભરતદાયશ્રી વાથે યશી કાભગીયી ભાટે વાંકરન અને વ્મલસ્થા કયલી. 
12  

13  ઇજનેય - દૂયવાંચાય  દૂયવાંચાય વેલાઓ અને તેની સભલ્કતોની દેખયેખ યાખલી અને વ્મલસ્થા કયલી. 
14  કામગારક ઇજનેય (સવિંચાઇ) ડભે, જાળમો, કેનાર અને અન્મ સવિંચાઇના ભાખા અને સભલ્કતો વફાંધીત કાભગીયીની દેખયેખ યાખલી અને વ્મલસ્થા કયલી.  
15 ાણી યુલઠા વેલાઓ અને તેની સભલ્કતોની દેખયેખ યાખલી અને વ્મલસ્થા કયલી. 
16  

17 યેન્જ પોયેસ્ટ ઓડપવય (શડે ક્લાટય) સ્થાસનક વિાભાંડોને રોજીસ્ટીક અને ટેકનીકર વશમોગ આલો. પોયેસ્ટ ડડાટગભેન્ટ અને પોયેસ્ટ સલસ્તાયની સભલ્કતોની વરાભતી ફાફતે દેખયેખ યાખલી. 

19 

 

 

ધાયાવભ્મશ્રી  યાજનૈસતક અને લશીલટી પ્રશ્ર્નોના શર કયી આસિ વ્મલસ્થાનની કાભગીયીને વય કયલા પ્રમાવો કયલા. વશકાય અને વાંકરન ભાટે રોકોને પે્રડયત કયલા.   

20 વાંવદ વભ્મશ્રી નીસત સલમક પ્રશ્ર્નોભાાં યાજ્મ અને કેન્ર વયકાય વાથે વાંકરન 

21  ફે ભડશરા પ્રસતસનધીઓ આસિ વ્મલસ્થાનભાાં તાલકુાના તાંત્રને વશમોગ કયલો ભડશરાઓના પ્રશ્ર્નો અને જેન્ડય જસ્ટીવ ય ધમાન આવ.ુ 
22 નાગડયક વભાજ વાંગઠનના ફે પ્રસતસનધીઓ  લૂગ ચેતલણી લગેયે જેલી કાભગીયી લધભુાાં લધ ુરોકો સધુી શચચ ેતે ભાટે સ્થાસનક વિાભાંડો વાથે વાંકરન કયવુાં. આસિ વ્મલસ્થાનની પ્રવસૃિઓભાાં વમદુામની વાભેરગીયી અને બાગીદાયી લધાયલી. વયકાયશ્રીને સલસલધ આસિ વ્મલસ્થાન કામગરમોભોભાાં મોય મ અભબગભ ગેગે  અભબપ્રામ 

આલા.  
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23 દયેક ધાસભિક વાંસ્થાઓના એક-એક પ્રસતસનધી  વિાભાંડો વાથે ભીને ભશત્લની ભાડશતીને રોકો સધુી શચચાડલાભાાં ભદદ કયલી, વાથ વશકાય ભાટે રોકોને ભાગગદળગન આવુાં અને આસિ વભમે વભાજભાાં ળાાંસત અને વૌશાદગનુાં લાતાલયણ ફનાલી યાખલાભાાં વશમોગ કયલો.    
24 લેાયી એળોવીએળનના ફ ેપ્રસતસનધીઓ કટોકટીના વભમભાાં યાશત વાભગ્રી એકઠી કયલાભાાં અને રોકો સધુી શચચાડલાની વ્મલસ્થા કયલાભાાં વયકાય અને અન્મ એજન્વીઓને રોજીસ્ટીક વશમોગ આલો અને આ વભમ દયમ્માન જભાખોયી ન થામ અને ડકિંભતો ખફૂ જ લધી ન જામ તેન ુધમાન યાખવ.ુ  
  

  

અસધસનમભનો વાંદબગઅસધસનમભનો વાંદબગ  ::  
  આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન ફનાલલો એ ગજુયાત આત્તિ વ્મલસ્થાન અત્તધત્તનમભ આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન ફનાલલો એ ગજુયાત આત્તિ વ્મલસ્થાન અત્તધત્તનમભ 
2003 2003 અને યાષ્ટ્રીમ આત્તિ વ્મલસ્થાન અત્તધત્તનમભ અને યાષ્ટ્રીમ આત્તિ વ્મલસ્થાન અત્તધત્તનમભ 2005 2005 શઠે પયજીમાત છેશઠે પયજીમાત છે. . તદ્ઉયાાંત તદ્ઉયાાંત 
યાષ્ટ્રીમ આત્તિ વ્મલસ્થાન વિાભાંડ દ્વાયા દયેક યાજ્મને આત્તિ યાષ્ટ્રીમ આત્તિ વ્મલસ્થાન વિાભાંડ દ્વાયા દયેક યાજ્મને આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન વ્મલસ્થાન પ્રાન 
ફનાલલા ભાટે સચૂના અને ભાગગદત્તળિકા આેર છેફનાલલા ભાટે સચૂના અને ભાગગદત્તળિકા આેર છે..  

  

  ગજુયાત આત્તિ વ્મલસ્થાન અત્તધત્તનમભ ગજુયાત આત્તિ વ્મલસ્થાન અત્તધત્તનમભ 2003 2003 મજુફ પ્રકયણ મજુફ પ્રકયણ 6 6 ભાાં કરભ ભાાં કરભ 15, 15, ેટા ેટા 
કરભ કરભ (1,(1,  22  અને અને 3) 3) વિાભાંડના કામોભાાં આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન અને યણનીત્તતની વિાભાંડના કામોભાાં આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન અને યણનીત્તતની 
ભાગગદત્તળિકા ઘડલા અંગે સચૂના આલાભાાં આલી છેભાગગદત્તળિકા ઘડલા અંગે સચૂના આલાભાાં આલી છે..  

  

11..  યાયાષ્ટ્રીમ આત્તિ વ્મલસ્થાન અત્તધત્તનમભ ષ્ટ્રીમ આત્તિ વ્મલસ્થાન અત્તધત્તનમભ 2005 2005 મજુફમજુફ  આ અત્તધત્તનમભની કરભ આ અત્તધત્તનમભની કરભ 18 18 ભાાં ભાાં 
ેટા કરભ ેટા કરભ (1,(1,  2 2 અને અને 3) 3) મજુફ યાજ્મ વિાભાંડે આત્તિ વ્મલસ્થાન અંગે નીત્તત અને મજુફ યાજ્મ વિાભાંડે આત્તિ વ્મલસ્થાન અંગે નીત્તત અને 
પ્રાન ફનાલલાના યશળેેપ્રાન ફનાલલાના યશળેે. .   

તાલકુા આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાનભાાં જજલ્રા અને યાજ્મના વિાભાંડના ટેકનોતાલકુા આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાનભાાં જજલ્રા અને યાજ્મના વિાભાંડના ટેકનો--રીગર રીગર 
ક્રયેક્ષ વાંદબગક્રયેક્ષ વાંદબગ અને વયકાય્ીના અરમ અત્તધત્તનમભ અને નીત્તતઓને ધમાનભાાં રેલાના યશળેે અને વયકાય્ીના અરમ અત્તધત્તનમભ અને નીત્તતઓને ધમાનભાાં રેલાના યશળેે. . 

વભમાાંતયે ફદરાતી નીત્તતઓવભમાાંતયે ફદરાતી નીત્તતઓ, , ત્તનમભનોની વભીક્ષા કયી જરૂયી સધુાયા કયલાના યશળેેત્તનમભનોની વભીક્ષા કયી જરૂયી સધુાયા કયલાના યશળેે. .   

  
  

પ્રાનને કામગયત કયલા ભાટેની જોગલાઇપ્રાનને કામગયત કયલા ભાટેની જોગલાઇ  ::  

  ગજુયાત આત્તિ વ્મલસ્થાન અત્તધત્તનમભ ગજુયાત આત્તિ વ્મલસ્થાન અત્તધત્તનમભ 2003 2003 ના પ્રકયણ ના પ્રકયણ 13, 13, કરભ કરભ 32 32 મજુફ કોઇણ મજુફ કોઇણ 
ત્તલસ્તાયને આત્તિગ્રસ્ત કે આત્તિ વાંબત્તલત જાશયે કયલા ભાટે વ્મલસ્થાન પ્રાનભાાં જરૂયી ત્તલસ્તાયને આત્તિગ્રસ્ત કે આત્તિ વાંબત્તલત જાશયે કયલા ભાટે વ્મલસ્થાન પ્રાનભાાં જરૂયી 
જોગલાઇ સચૂલલાભાાં આલી છેજોગલાઇ સચૂલલાભાાં આલી છે. . આ જોગલાઇઓ નીચે મજુફ છેઆ જોગલાઇઓ નીચે મજુફ છે;;  

જ્માાં આત્તિ આલી શોમ અથલા તો આત્તિનો ખતયો શોમ જ્માાં આત્તિ આલી શોમ અથલા તો આત્તિનો ખતયો શોમ   
  અઅ. . આ ત્તલસ્તાય એકથી લધાયે જજલ્રાભાાં પ્રવયામેર શોમ તો કત્તભશ્ર્નય્ી અને ફઆ ત્તલસ્તાય એકથી લધાયે જજલ્રાભાાં પ્રવયામેર શોમ તો કત્તભશ્ર્નય્ી અને ફ. . એક એક 
જજજજલ્રાભાાં જ પ્રવયામેર શોમ તો કરેકટય્ી વત્લયે તેનો અશલેાર યાજ્મ વયકાયને ભોકરળેલ્રાભાાં જ પ્રવયામેર શોમ તો કરેકટય્ી વત્લયે તેનો અશલેાર યાજ્મ વયકાયને ભોકરળે. . 

યાજ્મ વયકાય આ અશલેારના આધાયે વયકાયી જાશયેનાભા દ્વાયા અથલા તો ફશોી પ્રવાય યાજ્મ વયકાય આ અશલેારના આધાયે વયકાયી જાશયેનાભા દ્વાયા અથલા તો ફશોી પ્રવાય 
ધયાલતા વભાચાય ત્રો દ્વાયા આત્તિગ્રસ્ત અથલા આત્તિ વાંબત્તલતની ઘોણા અંગે જાશયેનામ ુધયાલતા વભાચાય ત્રો દ્વાયા આત્તિગ્રસ્ત અથલા આત્તિ વાંબત્તલતની ઘોણા અંગે જાશયેનામ ુ
ફશાય ાડળેફશાય ાડળે. . વફાંધીત વવફાંધીત વિાભાંડો િાભાંડો ((યાજ્મ વિાભાંડયાજ્મ વિાભાંડ, , કત્તભશ્ર્નયકત્તભશ્ર્નય્ી્ી, , કરેકટયકરેકટય્ી્ી, , ત્તલબાગો અને ત્તલબાગો અને 
અરમ એજરવીઅરમ એજરવી) ) ઘોણા કમાગના વભમથી અંત સધુી અથલા વભમગાો લધાયલાભાાં આલે તે ઘોણા કમાગના વભમથી અંત સધુી અથલા વભમગાો લધાયલાભાાં આલે તે 
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દયમ્માન ણ આત્તિ વ્મલસ્થાનના વાંદબગથી ોતાની પયજ ત્તનબાલળેદયમ્માન ણ આત્તિ વ્મલસ્થાનના વાંદબગથી ોતાની પયજ ત્તનબાલળે. . કત્તભશ્ર્નયકત્તભશ્ર્નય્ી્ી, , 
કરેકટય્ી અને એજરવીના લડા આત્તિને ધમાનભાાંકરેકટય્ી અને એજરવીના લડા આત્તિને ધમાનભાાં  યાખીને ોતાના યોજફયોજના કામો યાખીને ોતાના યોજફયોજના કામો 
મરુતલી યાખી ળકે અથલા યદ કયી ળકળેમરુતલી યાખી ળકે અથલા યદ કયી ળકળે. . કોઇણ ખાવ તાલકુા અથલા એક કે ફે તાલકુાભાાં કોઇણ ખાવ તાલકુા અથલા એક કે ફે તાલકુાભાાં 
કોઇણ આત્તિની એંધાણ દેખામ અથલા આત્તિ આલે તો પ્રાાંત અત્તધકાયી્ી અને અથલા કોઇણ આત્તિની એંધાણ દેખામ અથલા આત્તિ આલે તો પ્રાાંત અત્તધકાયી્ી અને અથલા 
ભાભરતદાય્ી વફાંધીત જજલ્રા વિાભાંડના વાંકરનથી તાલકુાના ત્તલસ્તાયને આત્તિગ્રભાભરતદાય્ી વફાંધીત જજલ્રા વિાભાંડના વાંકરનથી તાલકુાના ત્તલસ્તાયને આત્તિગ્રસ્ત કે સ્ત કે 
આત્તિ વાંબત્તલત જાશયે કયી ળકળેઆત્તિ વાંબત્તલત જાશયે કયી ળકળે. .   

  

પ્રાન સનબાલ પ્રાન સનબાલ ((લાસિકલાસિક))  ::  

  

જજલ્રા જજલ્રા આત્તિ વ્મલસ્થાન વત્તભતીઆત્તિ વ્મલસ્થાન વત્તભતીનાના  અનબુલો અને ભેર ળીખના આધાયે આત્તિને શોંચી અનબુલો અને ભેર ળીખના આધાયે આત્તિને શોંચી 
લલાભાાં લલાભાાં જજલ્રાજજલ્રા  સ્તયે લધેરી ક્ષભતાને આધાયે પ્રાનભાાં વભમાાંતયે સધુાયાસ્તયે લધેરી ક્ષભતાને આધાયે પ્રાનભાાં વભમાાંતયે સધુાયા  લધાયા કયળેલધાયા કયળે. .   

  

છેલ્રીછેલ્રી  આસિઓનાઆસિઓના  અનબુલઅનબુલ  અનેઅને  ભોકડ્રીરથીભોકડ્રીરથી  ભેરીભેરી  
મખુ્મમખુ્મ  ળીખળીખ  ((આમોજનઆમોજન, , અભરીકયણઅભરીકયણ,,તૂગતાતૂગતા))  

સધુાયાલધાયા                   સધુાયાલધાયા                   
કયેર કે પ્રસ્તાસલતકયેર કે પ્રસ્તાસલત  

યીભાકગવયીભાકગવ  

      

  

ચાલ ુલગભાાં ચાલ ુલગભાાં DDDDMMPPની સ્સ્થત્તત ની સ્સ્થત્તત ::  

કામગકામગ  ણૂગ થમેર ણૂગ થમેર ((વાંખ્માવાંખ્મા))  પ્રગસતભાાંપ્રગસતભાાં  ફાકીફાકી  
તાલકુાતાલકુાનાના  પ્રાનપ્રાન    ૬૬    

  

તૈમાય કયનાયતૈમાય કયનાય::  DDDDMMCC    લરવાડલરવાડ      
ભાંજૂય અને પ્રભાગણત કયનાય ભાંજૂય અને પ્રભાગણત કયનાય ::    કરેકટય્ી લરવાડ  કરેકટય્ી લરવાડ    
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SSEEOOCC

  
  

  

  

            
  

  

  
  

  

જભીનજભીનનોનો    ઉમોગ  ઉમોગ  ::  

જભીન ઉમોગ (શેકટયભાાં છેલ્રા લગ મુજફ)  

કુર કુર 
સલસ્તાયસલસ્તાય  

ખેતીખેતી  
જ ાંગરજ ાંગર  ડતય જભીનડતય જભીન  ગૌચયગૌચય  ગાભતગાભત  

સમતસમત  ભફન સમતભફન સમત  

4411779922  2200227700  2222449944  771155    4411444455  44..44
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જભીનના ઉમોગભાાં છેલ્રાાં દવ લગભાાં જો કોઇ મખુ્મ પેયપાય થમો શોમ તો તેના કાયણો અને જભીનના ઉમોગભાાં છેલ્રાાં દવ લગભાાં જો કોઇ મખુ્મ પેયપાય થમો શોમ તો તેના કાયણો અને 
અવયો જણાલોઅવયો જણાલો. .   
  

છેલ્રાાં લયવોભાાં ગફન ત્તમત જભીનો અને ડતય જભીનોભાાં છેલ્રાાં લયવોભાાં ગફન ત્તમત જભીનો અને ડતય જભીનોભાાં ફાાંધકાભ અને ફાાંધકાભ અને જીજી..આઇઆઇ..ડીડી..વીવી. . દ્વાયા દ્વાયા 
ઉદ્યોગ ળરૂ થલાથી કુર ખેતી ત્તલસ્તાયભાાંઉદ્યોગ ળરૂ થલાથી કુર ખેતી ત્તલસ્તાયભાાં  ઘટાડો થઇ યહ્યો છેઘટાડો થઇ યહ્યો છે. . જેથીજેથી  આવાવના ગાભોભાાં ખેતી આવાવના ગાભોભાાં ખેતી 
ત્તલસ્તાય ગફન ખેતીભાાં તફદીર થઇ યહ્યો છેત્તલસ્તાય ગફન ખેતીભાાં તફદીર થઇ યહ્યો છે. .   

  

સવિંચાઇના મખુ્મ શ્રોતસવિંચાઇના મખુ્મ શ્રોત                      ટકા કુર સવિંચાઇલાી જભીનટકા કુર સવિંચાઇલાી જભીન    

કેનાર કેનાર           ૨૦૨૦  ટકા ટકા   
ફોયલેર કે અરમફોયલેર કે અરમ((ભગૂબગજભગૂબગજ) )     ૬૦૬૦  ટકાટકા  
  

  

  

  

વ્મલવામીક પ્રવસૃિઓ વ્મલવામીક પ્રવસૃિઓ   ::  

  

ખેતી ખેતી   

જજલ્રાના જજલ્રાના મખુ્મ ાક  મખુ્મ ાક  ((લગ લગ 2011 2011 મજુફમજુફ)  )    

મખુ્મ ખયીપ ાકમખુ્મ ખયીપ ાક  મખુ્મ યસલ ાકમખુ્મ યસલ ાક  મખુ્મ ઉનાળુ ાકમખુ્મ ઉનાળુ ાક  

લારલાર, , તલેુય અને ભગતલેુય અને ભગ  ડાગય,ડાગય,  ળેયડી  ળેયડી    ઘાવઘાવ  

  

  

શઓુની સલગતો શઓુની સલગતો ((લગ લગ 2007 2007 ગણતયી મજુફગણતયી મજુફ))  

શઓુનો પ્રકાયશઓુનો પ્રકાય  વાંખ્માવાંખ્મા  કુરકુર  ((જજલ્રાભાજજલ્રાભા))  
ગામગામ  114488660011  

બેંવબેંવ  7788553355  

ફદફદ  9933661199  

ઊંટઊંટ  335566  

ઘેટાાંઘેટાાં  112244119955  

ફકયાાંફકયાાં  339922117788  

અરમઅરમ    

્ોતઃ ્ોતઃ ((શ ુગણતયી લગ શ ુગણતયી લગ 2007 2007 મજુફમજુફ))  
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ોલ્રી ોલ્રી   
ક્ષીઓની વાંખ્માક્ષીઓની વાંખ્મા      ::          

ોલ્રી ય નબતાાં કુટુાંફોની વાંખ્મા ોલ્રી ય નબતાાં કુટુાંફોની વાંખ્મા   ::      

ભાછીભાય  અને ભીઠાના અગયભાછીભાય  અને ભીઠાના અગય  : 73845: 73845  

ભાછીભાયી ય નબતાાં કુટુાંફોની વાંખ્માભાછીભાયી ય નબતાાં કુટુાંફોની વાંખ્મા    ::  1122334433  

ભાછીભાયી વાદી શોડીની વાંખ્મા ભાછીભાયી વાદી શોડીની વાંખ્મા     ::    8800  

ભળીનથી ચારતી ફોટની વાંખ્મા ભળીનથી ચારતી ફોટની વાંખ્મા     ::    2255    

ભીઠાના અગયભાાં કાભ કયતા વ્મસ્તતઓ ભીઠાના અગયભાાં કાભ કયતા વ્મસ્તતઓ   ::    330000  

ભીઠાના અગયની વાંખ્મા ભીઠાના અગયની વાંખ્મા       ::  1111  

  

  

ભાખાગત અને ભશત્લની વેલાઓભાખાગત અને ભશત્લની વેલાઓ    

ીલાનુાં ાણી ીલાનુાં ાણી   
  

ીલાના ાણીના મખુ્મ  શ્રોત ીલાના ાણીના મખુ્મ  શ્રોત   
11..    જૂથ ાણી યુલઠા જૂથ ાણી યુલઠા         ::  

22..    ગાભ કુલાગાભ કુલા            ::  6600  

ાઇ રાઇનથી જોડામેરા ગાભની વાંખ્મા ાઇ રાઇનથી જોડામેરા ગાભની વાંખ્મા   ::    9900    

ાઇ રાઇનથી ન ાઇ રાઇનથી ન જોડામેરા ગાભની વાંખ્માજોડામેરા ગાભની વાંખ્મા    ::        

વાભારમ યીતે ઉનાાભાાં ાણીની અછત અનબુલતા ગાભની વાંખ્મા જ્માાં ટેરકય દ્વાયા ાણી વાભારમ યીતે ઉનાાભાાં ાણીની અછત અનબુલતા ગાભની વાંખ્મા જ્માાં ટેરકય દ્વાયા ાણી 
શોંચાડવુાં ડત ુશોમ શોંચાડવુાં ડત ુશોમ           ::    0033  ગાભગાભ  

    

  

ભાગગ અને લાશન વ્મલશાય ભાગગ અને લાશન વ્મલશાય   

ાકા યસ્તાથી જોડામેર ગાભની વાંખ્માાકા યસ્તાથી જોડામેર ગાભની વાંખ્મા      ::      9988  

એલા ગાભની વાંખ્મા જે વાભારમ યીતે બાયે એલા ગાભની વાંખ્મા જે વાભારમ યીતે બાયે લયવાદભાાં છ કરાકથી લધાયે વભમ ભાટે યસ્તાથી લયવાદભાાં છ કરાકથી લધાયે વભમ ભાટે યસ્તાથી 
વાંકગ  મશુ્કેર શોમવાંકગ મશુ્કેર શોમ              ::        ગાભ ગાભ   

  

વાંકટવાંકટ, , જોખભજોખભ, , સનસન::વશામતા અને ક્ષભતા વશામતા અને ક્ષભતા ((HHRRVVCC))  આંકરનઆંકરન  

  વાંકટવાંકટ, , જોખભજોખભ, , ત્તનત્તન::વશામતા અને ક્ષભતા વશામતા અને ક્ષભતા ((HHRRVVAA))  આંકરનભાાં ત્તલત્તલધ વાંકટ ભાટે જોખભ આંકરનભાાં ત્તલત્તલધ વાંકટ ભાટે જોખભ 
અને ત્તનઅને ત્તન::વશામતાનુાં  વાંકગરત આંકરન શોમ છેવશામતાનુાં  વાંકગરત આંકરન શોમ છે. . આ ભાક્રશતીભાાં આ ભાક્રશતીભાાં ઘણુાં યવપ્રદ ત્તલશ્ર્રેણ શોમ છેઘણુાં યવપ્રદ ત્તલશ્ર્રેણ શોમ છે, , 
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જેભાાં જોખભ વાંબત્તલત સ્થાન અને ભાખાાં કમા છે અને જોખભ વાંબત્તલત રોકો કોણ છે જેભાાં જોખભ વાંબત્તલત સ્થાન અને ભાખાાં કમા છે અને જોખભ વાંબત્તલત રોકો કોણ છે ??  
ઉયાાંત કમા રોકો વાંકટનો વાભનો કયલા વક્ષભ છેઉયાાંત કમા રોકો વાંકટનો વાભનો કયલા વક્ષભ છે.  .  ત્તનત્તન::વશામતા આંકરનભાાં આત્તથિકવશામતા આંકરનભાાં આત્તથિક--વાભાજજક વાભાજજક 
ત્તનત્તન::વશામતાવશામતા, , યશણેાાંકના અવરાભત આલાવોયશણેાાંકના અવરાભત આલાવો, , માગલયણની ત્તનમાગલયણની ત્તન::વશામતા લગેયેનો વભાલેળ થામવશામતા લગેયેનો વભાલેળ થામ  
છેછે. . વાંકટવાંકટ, , જોખભજોખભ, , ત્તનત્તન::વશામતા અને ક્ષભતા વશામતા અને ક્ષભતા ((HHRRVVAA))  આંકરનભાાં વાંવાધનોની સગૂચઆંકરનભાાં વાંવાધનોની સગૂચ, , 

લૂગતૈમાયીની વ્મલસ્થાલૂગતૈમાયીની વ્મલસ્થા, , વાંચાય વ્મલસ્થાવાંચાય વ્મલસ્થા, , જાશયે ત્તલતયણ વ્મલસ્થાજાશયે ત્તલતયણ વ્મલસ્થા, , ગોડાઉનગોડાઉન, , ક્રયલશનક્રયલશન, , આયોગ્મઆયોગ્મ, , 

પામય સ્ટેળનપામય સ્ટેળન, , લાલાઝોડાભાાં યશલેાની વરાભત જગ્માની ત્તલગતો શોમ છેલાલાઝોડાભાાં યશલેાની વરાભત જગ્માની ત્તલગતો શોમ છે, , ઉયાાંત ઇભયજરવી ઉયાાંત ઇભયજરવી 
યીસ્ોરવને અવયકાયક ફનાયીસ્ોરવને અવયકાયક ફનાલલા ભાટે તાલકુાભાાં કામગયત સ્લૈચ્છછક વાંસ્થાઓ અને સ્લમાં લલા ભાટે તાલકુાભાાં કામગયત સ્લૈચ્છછક વાંસ્થાઓ અને સ્લમાં 
વેલકોની સગૂચ શોમ છેવેલકોની સગૂચ શોમ છે.   .     

વાંકટ આંકરન  

વાંકટનો ઇસતશાવ વાંકટનો ઇસતશાવ   

યુ યુ ((છેલ્રી  ઘટનાછેલ્રી  ઘટના))  

તાયીખતાયીખ, , 

ભાવભાવ, , લગલગ  

કાયણ કાયણ 
અને અને 

વાંકટનુાં વ ાંકટનુાં 
મૂમૂ  

અવયગ્રસ્ત અવયગ્રસ્ત 
ગાભોની ગાભોની 
વાંખ્માવાંખ્મા  

અવયગ્રસ્ત અવયગ્રસ્ત 
કુટુાંફોકુટુાંફો  

ભાનલ ભાનલ 
મતૃ્ય ુમતૃ્ય ુ
વાંખ્માવાંખ્મા  

શ ુશ ુ
મતૃ્યનુી મતૃ્યનુી 
વાંખ્માવાંખ્મા  

  

  

ગેળતઃ ગેળતઃ 
નકૂવાન નકૂવાન 
ાભેર ાભેર 
ભકાનભકાન  

ણૂગ ણૂગ 
નકૂવાન નકૂવાન 
થમેર થમેર 
ભકાનભકાન  

કાચાકાચા  ાકાાકા  કાચાકાચા  ાકાાકા  

22//99//22001166                      
નદી નદી   

1133    2266  55  447700  8800  33  00  

                                        
  

જજલ્રાજજલ્રાભાાં વાંબસલત જોખભી સ્થાન ભાાં વાંબસલત જોખભી સ્થાન   
યુ આલે તેલા વાંબસલત સ્થાનયુ આલે તેલા વાંબસલત સ્થાન  

વાંબસલત વાંબસલત 
જોખભી જોખભી 
સ્થાનસ્થાન  

સ્થસ્થ  
જલાફદાય જલાફદાય 
સલબાગસલબાગ  

જોખભી જોખભી 
ગાભોની વાંખ્માગાભોની વાંખ્મા  

જોખભી જોખભી 
ખેતી ખેતી 

સલસ્તાય સલસ્તાય 
((શેશે.).)  

કુર કુર 
લસ્તીને લસ્તીને 
જોખભજોખભ  

કુર કુર 
શઓુને શઓુને 
જોખભજોખભ  

ભધફુનભધફુન  
ડભેડભે  

                          ગાભગાભ    દભણદભણ  ગાંગાગાંગા  
ત્તલબાગત્તલબાગ      
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લાલાઝોડુ લાલાઝોડુ   

તાયીખતાયીખ,,  

ભડશનોભડશનો, , 
લગલગ  

કાયણ અને કાયણ અને 
વાંકટનુાં મૂવાંકટનુાં મૂ  

અવયગ્રસ્ત અવયગ્રસ્ત 
ગાભની વાંખ્માગાભની વાંખ્મા  

અવયગ્રસ્ત અવયગ્રસ્ત 
લસ્તીલસ્તી  

ભાનલ ભાનલ 
મતૃ્ય ુમતૃ્ય ુ
વાંખ્માવાંખ્મા  

શ ુશ ુ
મતૃ્યનુી મતૃ્યનુી 
વાંખ્માવાંખ્મા  

ગેળતઃ ગેળતઃ 
નકૂવાન નકૂવાન 
ાભેર ાભેર 
ભકાનભકાન  

ણૂગ ણૂગ 
નકૂવાન નકૂવાન 
થમેર થમેર 
ભકાનભકાન  

કાચાકાચા  ાકાાકા  કાચાકાચા  ાકાાકા  
  

            

            

  

  

  

ભકૂાં  ભકૂાં  ((છેલ્રી ઘટનાની સલગતોનો ઉલ્રેખ કયોછેલ્રી ઘટનાની સલગતોનો ઉલ્રેખ કયો))    
તાયીખતાયીખ  પોલ્ટપોલ્ટરાઇરાઇ

ન ઇી ન ઇી 
વેન્ટયવેન્ટય  

તીવ્રતા તીવ્રતા 
((યીકટયયીકટય  

સ્કેરસ્કેર))  

અવયગ્રસ્તઅવયગ્રસ્ત  

ગાભોનીગાભોની  
વાંખ્માવાંખ્મા  

અવયઅવય  

ગ્રસ્ત કુર ગ્રસ્ત કુર 
લસ્તીલસ્તી  

ભાનલ ભાનલ 
મતૃ્ય ુમતૃ્ય ુ
વાંખ્માવાંખ્મા  

ગેળતઃ ગેળતઃ 
નકૂવાન નકૂવાન 
ાભેર ભકાનાભેર ભકાન  

ણૂગ નકૂવાન ણૂગ નકૂવાન 
થમેર ભકાનથમેર ભકાન  

            કાચાકાચા  ાકાાકા  કાચાકાચા  ાકાાકા  
  

  

દુષ્કા  દુષ્કા    

લગ લગ //  ભડશનોભડશનો  
જાશયે કયેર જાશયે કયેર 

ગાભોની વાંખ્માગાભોની વાંખ્મા  
કાયણ અને કાયણ અને 
વાંકટનુાં મૂવાંકટનુાં મૂ  

વાંકટની ઘટનાનો વાંકટની ઘટનાનો 
વભમગાોવભમગાો  

અવયગ્રસ્ત લસ્તીઅવયગ્રસ્ત લસ્તી  
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કેસભકલ્વ અને ઔદ્યોભગક વાંકટ કેસભકલ્વ અને ઔદ્યોભગક વાંકટ   

તાતા
યીયી
ખખ  

સ્થસ્થ  

જાશયેજાશયે//

ખાનગીખાનગી  

કાયણ કાયણ 
અને અને 

વાંકટનુાં વ ાંકટનુાં 
મૂમૂ  

અવયગ્રસ્ત અવયગ્રસ્ત 
કુર સલસ્તાય કુર સલસ્તાય 

((ચોયવ ચોયવ 
કીકી..ભીભી.).)  

અવયઅવય  

ગ્રસ્ત ગ્રસ્ત 
ગાભોની ગાભોની 
વાંખ્માવાંખ્મા  

ઇજાઇજા  

ગ્રસ્તની ગ્રસ્તની 
વાંખ્માવાંખ્મા  

મતૃકોની મતૃકોની 
વાંખ્માવાંખ્મા  

અવયગ્રઅવયગ્ર
સ્ત સ્ત કુર કુર 
લસ્તીલસ્તી  

સભલ્કતસભલ્કત
ને ને 

અવયઅવય  

અન્મ અન્મ 
નકૂવાન નકૂવાન 

((શ ુશ ુ
લગેયેલગેયે))  

    

  

MMaajjoorr  AAcccciiddeenndd  

HHeezzaarrddss

  

સનુાભીસનુાભી  ((ભાત્ર રાગ ૂડતા તાલકુાઓ ભાટેભાત્ર રાગ ૂડતા તાલકુાઓ ભાટે))  

ભડશનો ભડશનો 
લગલગ  
  

કાયણ અને કાયણ અને 
વાંકટનુાં મૂવાંકટનુાં મૂ  

અવયગ્રસ્ત કુર સલસ્તાય અવયગ્રસ્ત કુર સલસ્તાય 
((ચોયવ કીચોયવ કી..ભીભી.).)  

અવયગ્રસ્ત અવયગ્રસ્ત 
ગાભોની વાંખ્માગાભોની વાંખ્મા  

અવયગ્રસ્ત કુર અવયગ્રસ્ત કુર 
લસ્તીલસ્તી  

સભલ્કતને સભલ્કતને 
અવયઅવય  

કોઇ ઘટના ફની નથીકોઇ ઘટના ફની નથી  
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MMAAHH  //  

AA  BB  &&  

CC  

NNaaOOHH//CCaa((OOHH))22  

NNaaOOHH//CCaa((OOHH))22  

MMAAHH  

CCOO22 MMAAHH  

CCOO22 MMAAHH  

CCOO22  MMAAHH  
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MMAAHH  

MMAAHH  
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MMAAHH  
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MMAAHH  

MMAAHH  

MMAAHH  
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જજલ્રાજજલ્રાભાાં ત્તલત્તલધ સ્તયે થમેર ચચાગને આધાયે ગાંબીય અને વાધાયણ જોખભ શઠેના ગાભોના ભાાં ત્તલત્તલધ સ્તયે થમેર ચચાગને આધાયે ગાંબીય અને વાધાયણ જોખભ શઠેના ગાભોના 
ત્તલશ્ર્રેણના ધોયણો ત્તલશ્ર્રેણના ધોયણો ::  

વાંકટવાંકટ  ગાંબીય જોખભ શઠેના ગાભોગાંબીય જોખભ શઠેના ગાભો  વાધાયણ જોખભ શઠેના ગાભોવાધાયણ જોખભ શઠેના ગાભો  
યુ  યુ    છેલ્રા છેલ્રા 1010  લગભાાં લગભાાં 5 5 લગથી લધ ુલગથી લધ ુ

લખત યુની અવય ાભતા ગાભોલખત યુની અવય ાભતા ગાભો  
છેલ્રા છેલ્રા 10 10 લગભાાં ઓછાભાાં ઓછા લગભાાં ઓછાભાાં ઓછા 3 3 

લગ યુની અવય ાભતા ગાભોલગ યુની અવય ાભતા ગાભો  
લાલાઝોડુલાલાઝોડુ  દક્રયમા ક્રકનાયેથી દક્રયમા ક્રકનાયેથી 0 0 થી થી 7 7 કીકી..ભીભી..ના ના 

અંતયભાાં આલેર ગાભોઅંતયભાાં આલેર ગાભો..  
દક્રયમા ક્રકનાયેથી દક્રયમા ક્રકનાયેથી 7 7 થી થી 15 15 કીકી..ભીભી..ના ના 
અંતયભાાં આલેર ગાભોઅંતયભાાં આલેર ગાભો..  

ભકૂાં ભકૂાં   ત્તવસ્ભીક ઝોનત્તવસ્ભીક ઝોન  4 4 અને અને 5 5 નાગાભોનાગાભો  ત્તવસ્ભીક ઝોનત્તવસ્ભીક ઝોન  2 2 અને અને 3 3 નાગાભોનાગાભો  
દુષ્ટ્કાદુષ્ટ્કા  

  

ઉનાાભાાં વાભરમ યીતે ાણીની  ઉનાાભાાં વાભરમ યીતે ાણીની  
અછત ધયાલતા ગાભોઅછત ધયાલતા ગાભો  

દુષ્ટ્કાના લગભાાં અવય ાભતા ગાભોદુષ્ટ્કાના લગભાાં અવય ાભતા ગાભો  

ઓદ્યોગગક ઓદ્યોગગક //  કેત્તભકરકેત્તભકર  

  

MMAAHH, , કેત્તભકર અને રયતૂરીમય કેત્તભકર અને રયતૂરીમય 
યતુ્તનટથી યતુ્તનટથી 5 5 કીકી..ભીભી. . ની યીઘના ની યીઘના 
ગાભોગાભો  

MMAAHH, , કેત્તભકર અને રયતૂરીમય કેત્તભકર અને રયતૂરીમય 
યતુ્તનટથી યતુ્તનટથી 5 5 થી થી 15 15 કીકી..ભીભી. . ની યીઘના ની યીઘના 
ગાભોગાભો  

સનુાભી સનુાભી   
  

દક્રયમા ક્રકનાયેથી દક્રયમા ક્રકનાયેથી 0 0 થી થી 7 7 કીકી..ભીભી..ના ના 
અંતયભાાં આલેર ગાભોઅંતયભાાં આલેર ગાભો..  

દક્રયમા ક્રકનાયેથી દક્રયમા ક્રકનાયેથી 7 7 થી થી 15 15 કીકી..ભીભી..ના ના 
અંતયભાાં આલેર ગાભોઅંતયભાાં આલેર ગાભો..  

  

જોખભ અને સનજોખભ અને સન::વશામતા આંકરન વશામતા આંકરન ((ચાલ ુલગ મજુફ ધાયણાચાલ ુલગ મજુફ ધાયણા))  
બૌસતક બૌસતક સનસન::વશામતાવશામતા      

વાંકટવાંકટ  

ગાભોની ગાભોની 
વાંખ્માવાંખ્મા  

  

કુર કુર 
લસ્તીલસ્તી  

  

શઓુની શઓુની 
વાંખ્માવાંખ્મા  

કાચા કાચા 
ભકાનોની ભકાનોની 
વાંખ્માવાંખ્મા  

ાકા ાકા 
ભકાનોની ભકાનોની 
વાંખ્માવાંખ્મા  

ખેતી ખેતી 
સલસ્તાય સલસ્તાય 

((શકેટયભાાંશકેટયભાાં))  

ીલાના ીલાના 
ાણીના શ્રોતની ાણીના શ્રોતની 

વાંખ્માવાંખ્મા  
  યુયુ  2277  5555000000            

લાલાઝોડુલાલાઝોડુ  1188  4466223366            

ભકૂાંભકૂાં                

ઓદ્યોગગક ઓદ્યોગગક //  

કેત્તભકરકેત્તભકર  

              

સનુાભીસનુાભી  88  1177000000            

રાગ ુડતા કોરભભાાં જ ત્તલગતો બયોરાગ ુડતા કોરભભાાં જ ત્તલગતો બયો. .     
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    જીલ્રાજીલ્રાભાાં મખુ્મત્લે ઔદ્યોગગક અને યવામણ ભાાં મખુ્મત્લે ઔદ્યોગગક અને યવામણ જોખભો લધી યહ્યાાં છેજોખભો લધી યહ્યાાં છે. . જેનાથી જેનાથી 
જીલ્રાજીલ્રાનો રગબગ ત્રીજા બાગનો જનવમદુામ વીધી કે યોક્ષ અવય ાભી ળકે છેનો રગબગ ત્રીજા બાગનો જનવમદુામ વીધી કે યોક્ષ અવય ાભી ળકે છે. . યાંયાગત યાંયાગત 
દુષ્ટ્કાને કાયણે ીલાના ાણીદુષ્ટ્કાને કાયણે ીલાના ાણી, , ખેતીની જભીન અને શુારન ને વીધી અવય થઇ ળકે છેખેતીની જભીન અને શુારન ને વીધી અવય થઇ ળકે છે. . 

ભોટીભોટી  નદીનદીઓ અને ઓ અને કાાંઠાના ગાભોભાાં ચોભાવાભાાં યુની સ્સ્થત્તતને કાયણે જનવમદુામકાાંઠાના ગાભોભાાં ચોભાવાભાાં યુની સ્સ્થત્તતને કાયણે જનવમદુામ, , કાચાકાચા  
ભકાનો અને ીલાના ાણીના કુલા અને ાઇરાઇનને અવય થઇ ળકે છેભકાનો અને ીલાના ાણીના કુલા અને ાઇરાઇનને અવય થઇ ળકે છે. . જીલ્રાનાજીલ્રાના  3 3 તાલુતાલકુાકા  
અયફી વમિુના કાાંઠે આલેરો શોમ લાલાઝોડાની અવય યશરેી છેઅયફી વમિુના કાાંઠે આલેરો શોમ લાલાઝોડાની અવય યશરેી છે. . ભતૂકાભાાં ક્યાયેમ સનુાભીની ભતૂકાભાાં ક્યાયેમ સનુાભીની 
અવય થઇ નથી યાંત ુઆ વાંકટને ણ નકાયી ળકામ નક્રશઅવય થઇ નથી યાંત ુઆ વાંકટને ણ નકાયી ળકામ નક્રશ. .   
  

  

ભાખાને જોખભ ભાખાને જોખભ   
જાશયે બલનોને જોખભ જાશયે બલનોને જોખભ   

વાંકટવાંકટ  

બલનોબલનો  ((વાંખ્માવાંખ્મા))  

ળાાળાા  આંગણલાડીઆંગણલાડી  ાંચામતાંચામત  
વામદુાસમક  વામદુાસમક  

કેન્રોકેન્રો  
યુયુ    66  1122  66    

લાલાઝોડુલાલાઝોડુ    2200  2255  1188    

ભકૂાંભકૂાં            

ઓદ્યોગગકઓદ્યોગગક  //  કેત્તભકરકેત્તભકર    22  22  11    

સનુાભીસનુાભી    88  1100  88    

  

  

વાંચાયવાંચાયને જોખભને જોખભ  

વાંકટવાંકટ  
વાંચાયવાંચાય  

ભોફાઇર ટાલયભોફાઇર ટાલય  લામયરેવ ટાલયલામયરેવ ટાલય  ોસ્ટ ઓડપવોસ્ટ ઓડપવ  

યુયુ        

લાલાઝોડુલાલાઝોડુ        

ભકૂાંભકૂાં        

ઓદ્યોગગક ઓદ્યોગગક //  કેત્તભકરકેત્તભકર        

સનુાભીસનુાભી        
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ભાગગ અને લાશનવ્મલશાય ને જોખભભાગગ અને લાશનવ્મલશાય ને જોખભ  

વાંકટવાંકટ  

ભાગગ અને લાશનવ્મલશાયભાગગ અને લાશનવ્મલશાય  

યાજ્મના મખુ્મ અને યાજ્મના મખુ્મ અને 
જજલ્રાના અન્મ યસ્તાઓજજલ્રાના અન્મ યસ્તાઓ  

સ્ટેટ શાઇસ્ટેટ શાઇ--લેલે  
નેળનર નેળનર 
શાઇશાઇ--લેલે  

યેરલેયેરલે  

યુયુ          

લાલાઝોડુલાલાઝોડુ          

ભકૂાંભકૂાં          

ઔઔદ્યોગગક દ્યોગગક //  

કેત્તભકરકેત્તભકર  

        

સનુાભીસનુાભી          

  

  

લીજી વપ્રામને જોખભલીજી વપ્રામને જોખભ  

વાંકટવાંકટ  
લીજી લીજી વપ્રામવપ્રામ  

વફ ડીલીઝન યસુનટવફ ડીલીઝન યસુનટ  પીડયપીડય  રાન્વપોભગયરાન્વપોભગય  લીજીના થાાંબરાઓલીજીના થાાંબરાઓ  

યુયુ          

લાલાઝોડુલાલાઝોડુ          

ભકૂાંભકૂાં          

ઔઔદ્યોગગક દ્યોગગક //  કેત્તભકરકેત્તભકર          

સનુાભીસનુાભી          

  

  

ભશત્લની વેલાઓને જોખભભશત્લની વેલાઓને જોખભ  

વાંકટવાંકટ  
અન્ન વપ્રામઅન્ન વપ્રામ  

વસ્તા અનાજની દુકાનોવસ્તા અનાજની દુકાનો  અનાજ ફજાયઅનાજ ફજાય  

યુયુ      

લાલાઝોડુલાલાઝોડુ      

ભકૂાંભકૂાં      

ઔઔદ્યોગગક દ્યોગગક //  કેત્તભકરકેત્તભકર      

સનુાભીસનુાભી      
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વાંકટવાંકટ  

ીલાનુાં ાણીીલાનુાં ાણી  

ાણીયુલાઠાાણીયુલાઠા  લક્વગલક્વગ  
કલૂાઓકલૂાઓ, , તાલોતાલો  --  
વયકાયીવયકાયી//ખાનગીખાનગી  

યુયુ      

લાલાઝોડુલાલાઝોડુ      

ભકૂાંભકૂાં      

દુષ્ટ્કાદુષ્ટ્કા      

ઔઔદ્યોગગક દ્યોગગક //  કેત્તભકરકેત્તભકર      

સનુાભીસનુાભી      

  

સ્લાસ્્મ ભાખાને જોખભસ્લાસ્્મ ભાખાને જોખભ  

વાંકટવાંકટ  

  

વફ વફ 
વેન્ટયવેન્ટય  

PPHHCC  CCHHCC  

108 108 

એમ્્યરુન્વ એમ્્યરુન્વ 
સ્થસ્થ  

શોસ્ીટર શોસ્ીટર 
વયકાયી વયકાયી //  
ખાનગીખાનગી  

શ ુશ ુ
વાયલાય વાયલાય 
દલાખાનાદલાખાના  

યુયુ              

લાલાઝોડુલાલાઝોડુ              

ભકૂાંભકૂાં              

ઔઔદ્યોગગક દ્યોગગક //  કેત્તભકરકેત્તભકર              

સનુાભીસનુાભી              

  

  HHRRVVAA      
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વાંકટવાંકટ  
ગાભની ગાભની 
વાંખ્માવાંખ્મા  

કુટુાંફ કુટુાંફ //  લસ્તીને જોખભલસ્તીને જોખભ  સનઃવશામ જૂથોસનઃવશામ જૂથો  

કુર કુર 
કુટુાંફોકુટુાંફો  

ફીફી..ીી..એએ
રર. . કુટુાંફોકુટુાંફો  

વાવા..ળૈળૈ..
. . લસ્તીલસ્તી  

એવએવ..

વી વી 
લસ્તીલસ્તી  

એવએવ..ટીટી. . 
લસ્તીલસ્તી  

એકર  એકર  
ભડશરા ભડશરા 

((સલધલાસલધલા))  

સલકરાાંગ સલકરાાંગ 
વ્મક્ક્તઓવ્મક્ક્તઓ  

વધૃધ સનયાધાય  વધૃધ સનયાધાય  
(65 (65 લગથી લગથી 
લધુલધ)ુ ) ની ની 
વાંખ્માવાંખ્મા  

યુયુ  66  331122

22  
          331122  

લાલાઝોડુલાલાઝોડુ  1188  994499

33  
          883344  

ભકૂાંભકૂાં                  

દુષ્ટ્કાદુષ્ટ્કા                  

ઔદ્યોગગક ઔદ્યોગગક 
//  કેત્તભકરકેત્તભકર  

                

સનુાભીસનુાભી  88  334400

00  
          446655  

  

નોંધ નોંધ ––જેજે--તે વાંકટભાાં જોખભ ધયાલતા તે વાંકટભાાં જોખભ ધયાલતા ગાભોના ત્તનઃવશામ કુટુાંફગાભોના ત્તનઃવશામ કુટુાંફ//વ્મસ્તતની માદી તૈમાય કયી વ્મસ્તતની માદી તૈમાય કયી 
ક્રયત્તળષ્ટ્ટભાાં મકૂલીક્રયત્તળષ્ટ્ટભાાં મકૂલી..  
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  લરવાડલરવાડ  જજલ્રાજજલ્રાભાાં ત્તનઃવશામતાના ત્તલશ્ર્રેણભાાં આક્રદલાવી અને વધૃધ ત્તનયાધાય વૌથી ભાાં ત્તનઃવશામતાના ત્તલશ્ર્રેણભાાં આક્રદલાવી અને વધૃધ ત્તનયાધાય વૌથી 
લધ ુજોખભભાાં છેલધ ુજોખભભાાં છે. . વાભારમવાભારમ  યીતે વાભાજીકયીતે વાભાજીક, , આત્તથિકઆત્તથિક, , ળૈક્ષણીક અનેળૈક્ષણીક અને  યાજકીમ િન્દ્ષ્ટ્ટથી છાતણાને યાજકીમ િન્દ્ષ્ટ્ટથી છાતણાને 
રીધે અનુરીધે અન .ુ.જાત્તતજાત્તત//જન જાત્તત વાંબત્તલતજન જાત્તત વાંબત્તલત  જોખભ વાભે ટકી ળકલા અવભથગ છેજોખભ વાભે ટકી ળકલા અવભથગ છે. . આત્તિ લેૂ ની આત્તિ લેૂ ની 
ચેતલણીચેતલણી, , વરાભત સ્થે ખવેડલાવરાભત સ્થે ખવેડલા, , પ્રાથત્તભક વાયલાય અને ળરૂઆતની યાશતભાાં આ વમશૂને પ્રાથત્તભક વાયલાય અને ળરૂઆતની યાશતભાાં આ વમશૂને 
પ્રાથત્તભકતા આલી જરૂયી છેપ્રાથત્તભકતા આલી જરૂયી છે. . વાભારમ યીતે આ વમશૂ ના રોકો ગાભભાાં છેલાડે લવતા શોમ વાભારમ યીતે આ વમશૂ ના રોકો ગાભભાાં છેલાડે લવતા શોમ 
ભાક્રશતી અને સતુ્તલધાઓ તેભના સધુી શોંચતી નથીભાક્રશતી અને સતુ્તલધાઓ તેભના સધુી શોંચતી નથી. . જેની શોંચ સતુ્તનજેની શોંચ સતુ્તનચ્શ્ર્ચત કયલી જરૂયી છેચ્શ્ર્ચત કયલી જરૂયી છે. . 

વયકાય્ીએ આંકરન દ્વાયા તાયલેર ફીવયકાય્ીએ આંકરન દ્વાયા તાયલેર ફી..ીી..એરએર. . ક્રયલાયોને ણ આત્તિ વ્મલસ્થાનની ક્રયલાયોને ણ આત્તિ વ્મલસ્થાનની 
કાભગીયીભાાં પ્રાથત્તભકતા આલીકાભગીયીભાાં પ્રાથત્તભકતા આલી..  
  

જજલ્રાજજલ્રાભાાં જોખભ વાંબત્તલત ગાભોભાાં લવતા એકર ભક્રશરા કે ત્તલધલાના આંકડાઓ વચોટ યીતેભાાં જોખભ વાંબત્તલત ગાભોભાાં લવતા એકર ભક્રશરા કે ત્તલધલાના આંકડાઓ વચોટ યીતે  

TDMP,TDMP,  VVDDMMPP  ભાાં મકૂલા જરૂયી છેભાાં મકૂલા જરૂયી છે. .   

  

એક વાથે ઘણા ફધા રોકો એકઠાાં થામ ત્માયે જોખભ એક વાથે ઘણા ફધા રોકો એકઠાાં થામ ત્માયે જોખભ ((ભેા અને ધાત્તભિક પ્રવાંગો ભેા અને ધાત્તભિક પ્રવાંગો 
લગેયેલગેયે))  

પ્રવાંગપ્રવાંગ  સ્થસ્થ  ગેદાજીત રોકોગેદાજીત રોકો  કેલા જોખભ યશરેા છેકેલા જોખભ યશરેા છે..  

  

  

  

ાઇ રાઇન વેલાઓાઇ રાઇન વેલાઓ  

પ્રકાયપ્રકાય  સ્થાનસ્થાન  ((તાલકુાતાલકુાનીની  વાંખ્માવાંખ્મા))  

  

  

  

ક્ષભતાઓનુાં સલશ્ર્રેણ ક્ષભતાઓનુાં સલશ્ર્રેણ   

રોકોની યાંયાગત યીતે વાંકટનો વાભનો કયલાની ક્ષભતા રોકોની યાંયાગત યીતે વાંકટનો વાભનો કયલાની ક્ષભતા   
વાંકટવાંકટ  લૂગ ચેતલણીલૂગ ચેતલણી  લૂગ તૈમાયીલૂગ તૈમાયી  ળરૂઆતનોળરૂઆતનો  યીવોન્વયીવોન્વ  

યુયુ  વમદુામ દ્વાયા ાણીના સ્તય વમદુામ દ્વાયા ાણીના સ્તય 
ય નજય યાખલીય નજય યાખલી  

નજક્ક કયેરા ઉંચા નજક્ક કયેરા ઉંચા 
સ્થે સ્થાાંતય  અને સ્થે સ્થાાંતય  અને 

ળોધ અને ફચાલળોધ અને ફચાલ, , 

પ્રાથત્તભક વાયલાયપ્રાથત્તભક વાયલાય  
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ફચાલ ટુકડીઓની ફચાલ ટુકડીઓની 
તૈમાયીતૈમાયી  

લાલાઝોડુલાલાઝોડુ  ભાછીભાયો દ્વાયા ભાક્રશતી ભાછીભાયો દ્વાયા ભાક્રશતી 
ભેલલીભેલલી  

વરાભત સ્થની વરાભત સ્થની 
ઓખઓખ, , સ્થાાંતયસ્થાાંતય  

ળોધ અને ફચાલળોધ અને ફચાલ, , 

પ્રાથત્તભક વાયલાયપ્રાથત્તભક વાયલાય  

ભકૂાંભકૂાં  નાના  વરાભત વરાભત સ્થની સ્થની 
ઓખઓખ  

ળોધ અને ફચાલળોધ અને ફચાલ, , 

પ્રાથત્તભક વાયલાયપ્રાથત્તભક વાયલાય  

દુષ્ટ્કાદુષ્ટ્કા  ાંચાગના આધાયે લયવાદનુાં ાંચાગના આધાયે લયવાદનુાં 
આંકરનઆંકરન, , જેઠ ભક્રશનાભાાં લન જેઠ ભક્રશનાભાાં લન 
અને લાદની ક્રદળા અને અને લાદની ક્રદળા અને 
ગત્તતના આધાયે આંકરનગત્તતના આધાયે આંકરન  

ઘાવચાયા અને ઘાવચાયા અને 
અનાજ વાંગ્રશઅનાજ વાંગ્રશ, , કુલા કુલા 
અને તાલ ાણીના અને તાલ ાણીના 
લયાળના ત્તનમભ લયાળના ત્તનમભ 
ઘડલાઘડલા,  ,    

ાાંજયાોાાંજયાો, , યફ યફ 
અને ઘાવચાયા ડેો અને ઘાવચાયા ડેો 
ળરૂ કયલાળરૂ કયલા  

ઓદ્યોગગક ઓદ્યોગગક //  

કેત્તભકરકેત્તભકર  

રોકોને આ અંગે અનબુલ નથીરોકોને આ અંગે અનબુલ નથી  
  

સનુાભીસનુાભી    વરાભત સ્થની વરાભત સ્થની 
ઓખઓખ, , સ્થાાંતયસ્થાાંતય  

ળોધ અને ફચાલળોધ અને ફચાલ, , 

પ્રાથત્તભક વાયલાયપ્રાથત્તભક વાયલાય  

  

  

  

યુયુ,,  લાલાઝોડાલાલાઝોડા  અને સનુાભી વાભેની ક્ષભતાઓની સગૂચઅને સનુાભી વાભેની ક્ષભતાઓની સગૂચ  ((્ોતઃ્ોતઃ  SSDDRRNN))    

  

  સલગતોસલગતો  વાંખ્માવાંખ્મા  
જોખભીજોખભી  તાલકુાતાલકુા    4455  

તયલૈમાઓ તયલૈમાઓ   5555  

ઇભયજરવી ઇભયજરવી //  યેસ્ય ુવેલ્ટયયેસ્ય ુવેલ્ટય  3300  

વયકાયી ઘાવચાયાવયકાયી ઘાવચાયા  વપ્રામયવપ્રામય  લન ત્તલબાગલન ત્તલબાગ  

વયકાયી ાણીના ટેરકય વપ્રામયવયકાયી ાણીના ટેરકય વપ્રામય    

ખાનગી ાણીના ટેરકય વપ્રામયખાનગી ાણીના ટેરકય વપ્રામય    

વયકાયી તફીફી વેલા આનાયવયકાયી તફીફી વેલા આનાય    

ખાનગી તફીફી વેલા આનાયખાનગી તફીફી વેલા આનાય    

અન્ન જથ્થો અન્ન જથ્થો ((વસ્તા અનાજની દુકાનવસ્તા અનાજની દુકાન) )     

નવગનવગ    નવગનવગ  અનેઅને    આળાલકગયઆળાલકગય  

શ ુડોકટયશ ુડોકટય    
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ેયા શ ુગચક્રકત્વક લકગયેયા શ ુગચક્રકત્વક લકગય    

ભળીન ફોટભળીન ફોટ    

વાદી ફોટવાદી ફોટ    

ફોટ ફોટ ઓયેટયઓયેટય    

રાઇપ જેકેટરાઇપ જેકેટ    

યીંગોયીંગો    

  

  

ભકૂાં વાભે ક્ષભતાઓની સભૂચભકૂાં વાભે ક્ષભતાઓની સભૂચ  

સલગતોસલગતો  વાંખ્માવાંખ્મા  
ભકૂાં વાંબત્તલત ભકૂાં વાંબત્તલત તાલકુાતાલકુા  9988  

ઇભયજરવી ઇભયજરવી //યેસ્ય ુવેલ્ટયયેસ્ય ુવેલ્ટય  3300  

વયકાયી ઘાવચાયા વપ્રામય વયકાયી ઘાવચાયા વપ્રામય   લન ત્તલલન ત્તલબાગ બાગ   

વયકાયી ાણીના ટેરકય વપ્રામયવયકાયી ાણીના ટેરકય વપ્રામય    

ખાનગી ાણીના ટેરકય વપ્રામય ખાનગી ાણીના ટેરકય વપ્રામય   55  

વયકાયી તફીફી વેલા આનાયવયકાયી તફીફી વેલા આનાય    

ખાનગી ખાનગી તફીફી વેલા આનાયતફીફી વેલા આનાય    

અન્ન વપ્રામય વસ્તા અનાજની દુકાનઅન્ન વપ્રામય વસ્તા અનાજની દુકાન    

નવગનવગ    નવગનવગ  અનેઅને    આળાલકગયઆળાલકગય  

અથગ મલુયઅથગ મલુય  55  

ડમ્યડમ્ય  1100  

ગેવ કટયગેવ કટય  1100  

  
  

દુષ્કા વાભેની ક્ષભતાઓની સભૂચદુષ્કા વાભેની ક્ષભતાઓની સભૂચ  

  

સલગતોસલગતો  વાંખ્માવાંખ્મા  
દુષ્ટ્કા વાંબત્તલત દુષ્ટ્કા વાંબત્તલત તાલકુાતાલકુા      

ભધમફાયા ાણી યુલઠા શડેલતવગ ભધમફાયા ાણી યુલઠા શડેલતવગ     

ાણીના ટેરકય વપ્રામય વયકાયીાણીના ટેરકય વપ્રામય વયકાયી    

ાણીના ટેરકય વપ્રામય ખાનગીાણીના ટેરકય વપ્રામય ખાનગી    

શ ુડોકટય વયકાયીશ ુડોકટય વયકાયી    
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ેયા શ ુગચક્રકત્વક લકગયેયા શ ુગચક્રકત્વક લકગય    

ાાંજયાોાાંજયાો    

ઘાવચાયા વપ્રામય વયકાયીઘાવચાયા વપ્રામય વયકાયી  લન ત્તલબાગ લન ત્તલબાગ   
અન્ન જથ્થો અન્ન જથ્થો ((વસ્તા અનાજની દુકાનવસ્તા અનાજની દુકાન))    

ત્તવલીર વપ્રામ ગોડાઉનત્તવલીર વપ્રામ ગોડાઉન      

  
  

  

ઔદ્યોભગક અને કેસભકર દુઘગટના ઔદ્યોભગક અને કેસભકર દુઘગટના વાભનેી ક્ષભતાનીવાભનેી ક્ષભતાની  સભૂચસભૂચ  

સલગતસલગત  એકભ વાંખ્માએકભ વાંખ્મા  
જજલ્રાજજલ્રાભાાં ઉરબ્ધ ખાવ યીવોરવ ટીભ  ભાાં ઉરબ્ધ ખાવ યીવોરવ ટીભ    55  {{ffiiyyrr  ((bb||gg[[DD}}  

જજલ્રાજજલ્રા  સ્તયે તારીભયતુત વ્મસ્તતઓ સ્તયે તારીભયતુત વ્મસ્તતઓ ((પામય પાઇટયપામય પાઇટય))  1100  

રેફ ટેકત્તનરેફ ટેકત્તનળીમનળીમન  1100  

ડોકટય ડોકટય ((વયકાયી અને ખાનગીવયકાયી અને ખાનગી))    

ેયા ભેક્રડકરેયા ભેક્રડકર  લકગયલકગય    

કેત્તભકર એતવટગકેત્તભકર એતવટગ     

એરટી ડોટ્વએરટી ડોટ્વ  નાભ વાથે ઉલ્રખે કયલો   

  1. 
  2. 
  3. 
  

  

કેત્તભકર કે ઔદ્યોગગક કેત્તભકર કે ઔદ્યોગગક દુઘગટનાના પ્રત્તતબાલ ભાટે જરૂયી વાધન વાભગ્રી અને ઓજાયની સગૂચત દુઘગટનાના પ્રત્તતબાલ ભાટે જરૂયી વાધન વાભગ્રી અને ઓજાયની સગૂચત 
માદી  અથલા અચાનક અકસ્ભાત ભાટે આેર એભમાદી  અથલા અચાનક અકસ્ભાત ભાટે આેર એભ..એચએચ..એએ. . દ્વાયા ઉરબ્ધ માદી દ્વાયા ઉરબ્ધ માદી   
  

  ઉયના આંકરનભાાં એ જોલા ભે છે કેઉયના આંકરનભાાં એ જોલા ભે છે કે, , યાંયાગત યીતે વાંબત્તલત વાંકટો જેલા કેયાંયાગત યીતે વાંબત્તલત વાંકટો જેલા કે, , 

દુષ્ટ્કાદુષ્ટ્કા, , યુયુ, , લાલાઝોડુ અને ભકૂાં ભાટે તાલકુા સ્થે કુળ ભાનલલાલાઝોડુ અને ભકૂાં ભાટે તાલકુા સ્થે કુળ ભાનલ  વાંદાવાંદા, , માંત્રો અને વાંવાધનો માંત્રો અને વાંવાધનો 
દ્વાયા ક્ષભતા ત્તલકવાલાભાાં આલી છેદ્વાયા ક્ષભતા ત્તલકવાલાભાાં આલી છે. . લરવાડલરવાડ  જજલ્રો ભોટો જજલ્રો ભોટો શોલાને કાયણે તફીફી વેલાશોલાને કાયણે તફીફી વેલા, , માંત્રોમાંત્રો, , 
કુળ ભાનલ વાંદા કુળ ભાનલ વાંદા વાયાવાયા  પ્રભાણભાાં ઉરબ્ધ છેપ્રભાણભાાં ઉરબ્ધ છે. . ઔદ્યોગગક વાંકટ ઝડથી ત્તલકવી યશરેા ઔદ્યોગગક વાંકટ ઝડથી ત્તલકવી યશરેા 
ઉદ્યોગોને કાયણે વાંબત્તલત છેઉદ્યોગોને કાયણે વાંબત્તલત છે. . તેથી તેથી જજલ્રાજજલ્રા  સ્તયની ક્ષભતા લધાયલા ભાટે નીચે મુસ્તયની ક્ષભતા લધાયલા ભાટે નીચે મજુફના ગરા જફના ગરા 
રેલા જોઇએરેલા જોઇએ.   .     

11..  ઉદ્યોગ સ્તયે ઓપ વાઇટ ઉદ્યોગ સ્તયે ઓપ વાઇટ ((OOffff  SSiittee))  ભાટે લૂગ તૈમાયી અને યીકલયી પ્રાન તૈમાય કયાલલા ભાટે લૂગ તૈમાયી અને યીકલયી પ્રાન તૈમાય કયાલલા 
જોઇએજોઇએ..  



    4400  

22..  કેત્તભકર અને ગેવ ગતયના ફનાલોભાાં શોંચી લલા ભાટે તારીભફધધ યીવોરવ ટીભો કેત્તભકર અને ગેવ ગતયના ફનાલોભાાં શોંચી લલા ભાટે તારીભફધધ યીવોરવ ટીભો 
તૈમાય કયલી અને જરૂયી વાંવાધનો વાથે ત્તનમત્તભત ભોકડ્રીર કયતા યશવે ુાંતૈમાય કયલી અને જરૂયી વાંવાધનો વાથે ત્તનમત્તભત ભોકડ્રીર કયતા યશવે ુાં..  

33..  જજલ્રાજજલ્રાના ત્તલના ત્તલત્તલધ ત્તલબાગોના વાંવાધનોનુાં વાંકરન વાધવ ુઅને આત્તલધ ત્તલબાગોના વાંવાધનોનુાં વાંકરન વાધવ ુઅને આકસ્સ્ભક ફનાલને શોંચી કસ્સ્ભક ફનાલને શોંચી 
લલાની વ્ય ૂલલાની વ્યશૂયચના ફનાલલીશયચના ફનાલલી. .   

44..  ત્તલત્તલધ સ્તયે વયકાયી અને ગફન વયકાયી વાંસ્થાના સ્ટાપની ત્તનમભીત તારીભ ત્તલત્તલધ સ્તયે વયકાયી અને ગફન વયકાયી વાંસ્થાના સ્ટાપની ત્તનમભીત તારીભ   
55..  LLCCGG  ((રોકર િાઇવીવ ભેનેજભેરટ ગ્રુરોકર િાઇવીવ ભેનેજભેરટ ગ્રુ) ) ના નેતતૃ્લ શઠે ઔદ્યોગગક એકભોભાાં લયાતા ના નેતતૃ્લ શઠે ઔદ્યોગગક એકભોભાાં લયાતા 

જોખભી યવામણ અને ગેવની જોખભી યવામણ અને ગેવની સચૂી તૈમાય કયલી અને સ્થાત્તનક વાયલાય કેરિોભાાં આ અંગેના સચૂી તૈમાય કયલી અને સ્થાત્તનક વાયલાય કેરિોભાાં આ અંગેના 

એરટી ડોટ્વ મકૂલાએરટી ડોટ્વ મકૂલા. .   
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  આત્તિની અવયો ઘટાડલા ભાટે યોકથાભ અને ઉળભનઆત્તિની અવયો ઘટાડલા ભાટે યોકથાભ અને ઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન))ની કાભગીયીની કાભગીયી  અને અને 
ગફન ભાખાગત કામો ગફન ભાખાગત કામો કયલાકયલા. . ભાખાગત કાભભાાં ફાાંધકાભ ભાખાગત કાભભાાં ફાાંધકાભ અને આનવુાંગગક કાભગીયી જે અને આનવુાંગગક કાભગીયી જે 
જોખભ શવ ુ કયલાભાાં ભદદ કયેજોખભ શવ ુ કયલાભાાં ભદદ કયે. . ગફન ભાખાગત કામોભાાં જનજાગતૃ્તતગફન ભાખાગત કામોભાાં જનજાગતૃ્તત, , ક્ષભતાલધગનક્ષભતાલધગન, , 

વ્મલશાયભાાં ફદરાલવ્મલશાયભાાં ફદરાલ, , વરાભતીના ત્તનમભો ઘડલા અને રાગ ૂકયલા જેલા કામો વરાભતીના ત્તનમભો ઘડલા અને રાગ ૂકયલા જેલા કામો કયલાકયલા..  
ઉળભનઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન))ના કામોના કામો  નીચે મજુફ જે ફે પ્રકાયના છેનીચે મજુફ જે ફે પ્રકાયના છે;;  

  

11..  ભાખાગત કામો ભાખાગત કામો ::      સ્થ ય ફાાંધકાભ સ્થ ય ફાાંધકાભ અને એરજીનીમયીંગઅને એરજીનીમયીંગ, , બૌત્તતક કાભબૌત્તતક કાભ..  

22..  ગફન ભાખાગત કામો ગફન ભાખાગત કામો ::    અભ્માવઅભ્માવ, , વાંળોધનવાંળોધન, , ત્તનમભોત્તનમભો, , નીત્તતઓનીત્તતઓ, , ક્ષભતાલધગન લગેયે ક્ષભતાલધગન લગેયે 
કાકાભગીયીભગીયી  

  

DDDDMMPP  ભાાં દયેક વાંકટ વાંફાંત્તધત આલા કામોનુાં આમોજન કયી ત્તલત્તલધ ત્તલબાગનાાં કામગિભોભાાં ભાાં દયેક વાંકટ વાંફાંત્તધત આલા કામોનુાં આમોજન કયી ત્તલત્તલધ ત્તલબાગનાાં કામગિભોભાાં 
વાાંકી ળકામવાાંકી ળકામ. . દાદા..તત. . ભનયેગાનાાં કામોભાાં યુ યક્ષકાાભનયેગાનાાં કામોભાાં યુ યક્ષકાા, , વકૃ્ષા યોણ વકૃ્ષા યોણ લગેયે કયલાની યુ લગેયે કયલાની યુ 
સ્સ્થત્તતને અટકાલી ળકામસ્સ્થત્તતને અટકાલી ળકામ. . આલાવ ફાાંધકાભભાાં વરાભતીનાાં ધોયણો દાખર કયલાથી ભકૂાંની આલાવ ફાાંધકાભભાાં વરાભતીનાાં ધોયણો દાખર કયલાથી ભકૂાંની 
અવય ઓછી કયી ળકામઅવય ઓછી કયી ળકામ. . દક્રયમા ક્રકનાયાનાાં ગાભોભાાં દક્રયમા ક્રકનાયાનાાં ગાભોભાાં ““ભેંગરૂળભેંગરૂળ””  ની આડાળ ઉબી કયીએ તો ની આડાળ ઉબી કયીએ તો 
સનુાભીની અવય ઓછી કયી ળકામસનુાભીની અવય ઓછી કયી ળકામ..  

દયેક ત્તલબાગ ોતાની કામગ મોજનાભાાં આલા કામો વભાત્તલષ્ટ્ટ કયે તેનુાં વાંકદયેક ત્તલબાગ ોતાની કામગ મોજનાભાાં આલા કામો વભાત્તલષ્ટ્ટ કયે તેનુાં વાંકરનરન  DDDDMMPP  અભર અભર 
કયનાય કયી ળકેકયનાય કયી ળકે. . આલા કાભોની લાત્તિક વભીક્ષા કયી તેભાાં જરૂયી સધુાયા લધાયા કયતા યશવે ુાંઆલા કાભોની લાત્તિક વભીક્ષા કયી તેભાાં જરૂયી સધુાયા લધાયા કયતા યશવે ુાં. .   
  

ઉળભનઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન) ) ભાટે ભાટે ભાખાગત ગરાાંઓભાખાગત ગરાાંઓ  

યુના યુના ઉળભનઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન) ) ભાટે ભાટે ભાખાગતભાખાગત  ગરાાંઓ ગરાાંઓ   
વાંબસલત વાંબસલત 

ઉળભનઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન))

નાાં ગરાાંઓનાાં ગરાાંઓ  

ઓખ કયેર ઓખ કયેર 
સ્થો અને ગાભોસ્થો અને ગાભો  

અભર કયનાય અભર કયનાય 
સલબાગસલબાગ  

કઇકઇ  મોજના કે  કામગરમોભ મોજના કે  કામગરમોભ 
વાથે વાાંકી ળકામવાથે વાાંકી ળકામ  

નલા કાાંવ ખોદાલલા નલા કાાંવ ખોદાલલા 
અને ઉંડા કયાલલાઅને ઉંડા કયાલલા  

1. 1.   
2. 2.   
3. 3.   

ત્તવિંચાઇ ત્તલબાગ ત્તવિંચાઇ ત્તલબાગ 
અને ગ્રાભ ત્તલકાવ અને ગ્રાભ ત્તલકાવ 
ત્તલબાગત્તલબાગ  

ત્તવિંચાઇની ત્તલબાગીમ ત્તવિંચાઇની ત્તલબાગીમ 
મોજના અને ભનયગામોજના અને ભનયગા  

યુ ત્તલસ્તાયભાાં ભાટીના યુ ત્તલસ્તાયભાાં ભાટીના 
ભોટા ફાાંધ ફનાલલા ભોટા ફાાંધ ફનાલલા   

દક્રયમા ક્રકનાયાના દક્રયમા ક્રકનાયાના 
ગાભોભાાં વમિુના ગાભોભાાં વમિુના 

ગ્રાભ ત્તલકાવ ગ્રાભ ત્તલકાવ 
ત્તલબાગત્તલબાગ    અને અને 

ત્તલબાગીમ મોજનાત્તલબાગીમ મોજના, , 
ભનયેગા અને લોટય ળેડભનયેગા અને લોટય ળેડ  
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ાણી દ્વાયા થતા ાણી દ્વાયા થતા 
જભીન ધોલાણ જભીન ધોલાણ 
અને અને ખાયાળ ખાયાળ 
અટકાલલા અટકાલલા 
ભાટેના ાા ભાટેના ાા 
ફનાલલાફનાલલા  

લનત્તલબાગલનત્તલબાગ  

ત્તલસ્તાયભાાં ભાટીના ત્તલસ્તાયભાાં ભાટીના 
ભોટા ફાાંધભોટા ફાાંધ    

((  CChheecckkddaamm  ))    ની ની 
ભયાભતભયાભત  

  ત્તવિંચાઇ ત્તલબાગ ત્તવિંચાઇ ત્તલબાગ 
અને ગ્રાભ ત્તલકાવઅને ગ્રાભ ત્તલકાવ  

ત્તવિંચાઇની ત્તલબાગીમ ત્તવિંચાઇની ત્તલબાગીમ 
મોજના અને ભનયેગામોજના અને ભનયેગા  

યુ ાણીના ત્તનકારયુ ાણીના ત્તનકાર, , 

ડ્રેનેજ અને બયતીના ડ્રેનેજ અને બયતીના 
ાણીના ત્તનકારની ાણીના ત્તનકારની 
નશયેનશયે, , કેનારની કેનારની 
ભયાભત કયલીભયાભત કયલી..  

નાનીનાની  નદીનાનદીના  
ાણીનેાણીને      ભોટીભોટી  
નદીનદીભાાંભાાં  ડામલટગડામલટગ   
કયલાકયલા  ભાટેભાટેનીની  
કાભગીયીકાભગીયી  કયલીકયલી  

ત્તવિંચાઇ ત્તલબાગત્તવિંચાઇ ત્તલબાગ  સ્ેશ્મર પ્રાનસ્ેશ્મર પ્રાન  

સયુક્ષીત આલાવોનુાં સયુક્ષીત આલાવોનુાં 
ફાાંધકાભ કયવુાંફાાંધકાભ કયવુાં  ((નલા નલા 
ત્તનભાગણ થનાય ઇન્દ્રદયાત્તનભાગણ થનાય ઇન્દ્રદયા, , 
વયદાય અને આંફેડકય વયદાય અને આંફેડકય 
આલાવઆલાવ))  

જેજે--તે તે તાલકુાનાતાલકુાના  
ગાભોભાાં ગાભોભાાં   

ગ્રાભ ત્તલકાવ ગ્રાભ ત્તલકાવ 
ત્તલબાગત્તલબાગ  

આલાવ મોજનાઆલાવ મોજના  

દક્રયમાને ગાભની અંદય દક્રયમાને ગાભની અંદય 
આલતો યોકલા અને આલતો યોકલા અને 
જભીન ધોલાણ જભીન ધોલાણ 
અટકાલલા ભેંગરૂળની અટકાલલા ભેંગરૂળની 
આડાળ અને  ાા આડાળ અને  ાા //  

ક્રદલારોનુાં ફાાંધકાભ ક્રદલારોનુાં ફાાંધકાભ   

દક્રયમા ક્રકનાયાભાાં દક્રયમા ક્રકનાયાભાાં 
જ્માાં દક્રયમાનુાં જ્માાં દક્રયમાનુાં 
ાણી આગ ાણી આગ 
લધે છે લધે છે   

લન ત્તલબાગ અને લન ત્તલબાગ અને 
ગ્રાભ ત્તલકાવ ગ્રાભ ત્તલકાવ 
ત્તલબાગત્તલબાગ  

ત્તલબાગીમ મોજનાત્તલબાગીમ મોજના, , 
ભનયેગા અને લોટય ળેડભનયેગા અને લોટય ળેડ  

જાળમજાળમ, , નદીનદી  અને અને 
ડેભને ક્રડડેભને ક્રડવીલ્ટીંગ વીલ્ટીંગ 
કયાલલાકયાલલા  

દયેકદયેક  ગાભગાભ  તાલતાલ  

અનેઅને  નદીનાનદીના  કાાંવકાાંવ  

ગ્રાભ ત્તલકાવ ગ્રાભ ત્તલકાવ 
ત્તલબાગત્તલબાગ  

ભનયેગા અને જભીન ભનયેગા અને જભીન 
ત્તલકાવ ત્તનગભની મોજનાત્તલકાવ ત્તનગભની મોજના  
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યુના યુના ઉળભનઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન) ) ભાટે ભફન ભાટે ભફન ભાખાગત ભાખાગત ગરાાંઓ ગરાાંઓ   

ભફન ભાખાગત ગરાાંઓભફન ભાખાગત ગરાાંઓ  
સ્થસ્થ//  આલયી આલયી 

રીધેર  સલસ્તાયરીધેર  સલસ્તાય  

અભર કયનાય અભર કયનાય 
સલબાગસલબાગ  

કઇ મોજના કે  કામગરમોભ કઇ મોજના કે  કામગરમોભ 
વાથે વાાંકી ળકામવાથે વાાંકી ળકામ  

જોખભ વાંબત્તલત ત્તલસ્તાયના જોખભ વાંબત્તલત ત્તલસ્તાયના 
શારના અને બત્તલષ્ટ્મભાાં શારના અને બત્તલષ્ટ્મભાાં 
ત્તનભાગણ થનાય આલાવોનુાં ત્તનભાગણ થનાય આલાવોનુાં 
સયુક્ષા ઓક્રડટ કયવુાં સયુક્ષા ઓક્રડટ કયવુાં   

યુયુ  વાંબત્તલતવાંબત્તલત  ગાભગાભ  ગ્રાભ ત્તલકાવ ત્તલબાગગ્રાભ ત્તલકાવ ત્તલબાગ  આલાવીમ મોજનાઆલાવીમ મોજના  

યાંયાગત વાભનો કયલાના યાંયાગત વાભનો કયલાના 
વાધનો અને કૌળલ્મોનો વાધનો અને કૌળલ્મોનો 
ત્તલકાવ કયલોત્તલકાવ કયલો. . દાદા..તત. . તયાાતયાા, ,   

યુયુ  વાંબત્તલતવાંબત્તલત  ગાભગાભ  DDDDMMCC,,  યલુક ભાંડ યલુક ભાંડ 
અને એનઅને એન..જીજી..ઓઓ..  

DDDDMMPP  ના ના તારીભ તારીભ 
અને ક્ષભતાલધગન અને ક્ષભતાલધગન   

સ્લમાં વેલકો અને તકત્તનકી સ્લમાં વેલકો અને તકત્તનકી 
કુળ વ્મસ્તતઓનુાં કુળ વ્મસ્તતઓનુાં 
ક્ષભતાલધગનક્ષભતાલધગન  

યુયુ  વાંબત્તલતવાંબત્તલત  ગાભગાભ  DDDDMMCC    DDDDMMPP  ના ના તારીભ તારીભ 
અને ક્ષભતાલધગનઅને ક્ષભતાલધગન  

શઓુની વરાભતી અંગે શઓુની વરાભતી અંગે 
જાગતૃ્તતજાગતૃ્તત  

યુયુ  વાંબત્તલતવાંબત્તલત  ગાભગાભ  શુારન  અને શુારન  અને 
ગ્રાભ ત્તલકાવ ત્તલબાગગ્રાભ ત્તલકાવ ત્તલબાગ  

ત્તલબાગીમ મોજનાત્તલબાગીમ મોજના  

  

  

લાલાઝોડાના લાલાઝોડાના ઉળભનઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન) ) ભાટે ભાટે ભાખાગત ભાખાગત ગરાાંઓ ગરાાંઓ   

ઉળભનઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન))ના ના 
વાંબસલત ગરાાંઓવાંબસલત ગરાાંઓ  

ઓખ કયેર ઓખ કયેર 
સ્થો અને ગાભોસ્થો અને ગાભો  

અભર કયનાય અભર કયનાય 
સલબાગસલબાગ  

કઇ મોજના કે  કામગરમોભ કઇ મોજના કે  કામગરમોભ 
વાથે વાાંકી ળકામવાથે વાાંકી ળકામ  

દક્રયમાક્રકનાયા ત્તલસ્તાયભાાં દક્રયમાક્રકનાયા ત્તલસ્તાયભાાં 
વકૃ્ષોવકૃ્ષો//  ભેંગરૂભેંગરૂળળનુાં લાલેતય નુાં લાલેતય   

લાલાઝોડાલાલાઝોડા  
વાંબત્તલતવાંબત્તલત    ગાભગાભ  

લન ત્તલબાગલન ત્તલબાગ, , ોટગ  ોટગ  
ઓથોયીટી અને ગ્રાભ ઓથોયીટી અને ગ્રાભ 
ત્તલકાવ ત્તલબાગત્તલકાવ ત્તલબાગ  

ત્તલબાગીમ ત્તલબાગીમ મોજના અને મોજના અને 
ભનયેગાભનયેગા  

લાલાઝોડાથી અવરાભત લાલાઝોડાથી અવરાભત 
ભકાનો અને જાશયે બલનોની ભકાનો અને જાશયે બલનોની 
ઓખ કયલી અને તેન ુઓખ કયલી અને તેન ુ
યેરોક્રપટીંગ કયવુાંયેરોક્રપટીંગ કયવુાં. .   

લાલાઝોડાલાલાઝોડા  
વાંબત્તલતવાંબત્તલત    ગાભગાભ  

ભાગગ અને ભકાન ભાગગ અને ભકાન 
અને ગ્રાભ ત્તલકાવ અને ગ્રાભ ત્તલકાવ 
ત્તલબાગત્તલબાગ  

ત્તલબાગીમ મોજના ત્તલબાગીમ મોજના   
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નોંધનોંધ::  લરવાડલરવાડ  તાલકુાનુતાલકુાન ુ દાાંડીદાાંડી  અનેઅને  ઉમ્ભયગાભઉમ્ભયગાભ  તાલકુતાલકુllન ુતડગાભ ન ુતડગાભ ગાભનો નેળનર વામતરોન ગાભનો નેળનર વામતરોન 
ભીટીગેળનભીટીગેળન  પ્રોગ્રાભપ્રોગ્રાભ  ((NNCCMMPP))  ભાાં વભાલેળ થમેર છેભાાં વભાલેળ થમેર છે, , આ ગાભોભાાં આ મોજના શઠે કાભગીયી આ ગાભોભાાં આ મોજના શઠે કાભગીયી 
કયલીકયલી..  
  

લાલાઝોડાલાલાઝોડાના ના ઉળભનઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન) ) ભાટે ભફન ભાટે ભફન ભાખાગત ભાખાગત ગરાાંઓ ગરાાંઓ   

ભફન ભાખાગત ભફન ભાખાગત 
ગરાાંઓગરાાંઓ  

સ્થસ્થ//  આલયી આલયી 
રીધેર  સલસ્તાયરીધેર  સલસ્તાય  

અભર કયનાય અભર કયનાય 
સલબાગસલબાગ  

કઇ મોજના કે  કઇ મોજના કે  
કામગરમોભ વાથે કામગરમોભ વાથે 
વાાંકી ળકામવાાંકી ળકામ  

લૂગ ચેતલણી વ્મલસ્થાને લૂગ ચેતલણી વ્મલસ્થાને 
ભજબતૂ ફનાલલીભજબતૂ ફનાલલી..  

લાલાઝોડાલાલાઝોડા  વાંબત્તલતવાંબત્તલત  

ગાભગાભ  

DDDDMMCC    

ભાછીભાયો જીલનયક્ષક ભાછીભાયો જીલનયક્ષક 
જેકેટજેકેટ, , યીંગોયીંગો, , દોયડા અને દોયડા અને 
અરમ વાધનો વાથે યાખતા અરમ વાધનો વાથે યાખતા 
થામ અને લાયતા થામ થામ અને લાયતા થામ 
તે ભાટે જાગતૃ્તત અને તે ભાટે જાગતૃ્તત અને 
વ્મલસ્થાવ્મલસ્થા..  

  DDDDMMCC,,    TTDDMMCC    

VVDDMMCC  
DDDDMMPP  

દક્રયમા ક્રકનાયા ઝોનના દક્રયમા ક્રકનાયા ઝોનના 
ભારમ ત્તનમભોનુાં ચસુ્ત યીતે ભારમ ત્તનમભોનુાં ચસુ્ત યીતે 
ારન કયાલવુારન કયાલવ .ુ.  

માગલયણ અને લન માગલયણ અને લન 
ત્તલબાગત્તલબાગ  

  

ભાછીભાયોની શોડીઓની ભાછીભાયોની શોડીઓની 
નોંધણી કયલીનોંધણી કયલી  

પીળયીળ ત્તલબાગપીળયીળ ત્તલબાગ    

નફી ગણુલિાલાા નફી ગણુલિાલાા 
ગફલ્ડીંગગફલ્ડીંગ//  શોડીંગ ભાટે શોડીંગ ભાટે 
નોટીવ આલી અને નોટીવ આલી અને 
ત્તનમાંત્રણ કયવુાંત્તનમાંત્રણ કયવુાં..  

ભાગગ અને ભકાનભાગગ અને ભકાન  

ત્તલબાગત્તલબાગ  
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ભકૂાંભકૂાંના ના ઉળભનઉળભન((ભીટીગળેનભીટીગળેન) ) ભાટે ભાટે ભાખાગત ભાખાગત ગરાાંઓ ગરાાંઓ   

ઉળભનઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન))ના ના 
વાંબસલત ગરાાંઓવાંબસલત ગરાાંઓ  

ઓખ કયેર ઓખ કયેર 
સ્થો અને સ્થો અને ગાભગાભ  

અભર કયનાય અભર કયનાય 
સલબાગસલબાગ  

કઇ મોજના કે  કઇ મોજના કે  
કામગરમોભ વાથે કામગરમોભ વાથે 
વાાંકી ળકામવાાંકી ળકામ  

નફા ભકાન અને ખાનગી નફા ભકાન અને ખાનગી 
ગફલ્ડીંગો ગફલ્ડીંગો ((ળાાળાા, , ફેરકફેરક, , ળોીંગ ળોીંગ 
વેરટય લગેયેવેરટય લગેયે) ) નુાં યેરોપીટીંગ નુાં યેરોપીટીંગ 
કયાલવુાંકયાલવુાં. .   

ભકૂાંભકૂાં  વાંબત્તલતવાંબત્તલત  

ગાભોગાભો  
ભાગગ અને ભકાનભાગગ અને ભકાન, , 

ગ્રાભ ત્તલકાવ ગ્રાભ ત્તલકાવ 
ત્તલબાગત્તલબાગ  

  

આલાવીમ મોજના શઠે ફનેર આલાવીમ મોજના શઠે ફનેર 
ભકાનોનુાં યેરોક્રપટીંગ ભકાનોનુાં યેરોક્રપટીંગ   

VVDDMMCC,,    

TTDDMMCC,,  DDDDMMCC  
આલાવીમ મોજનાઆલાવીમ મોજના  

અત્તત નફા અને જર્જયીત અત્તત નફા અને જર્જયીત 
ભકાનો અને ગફલ્ડીંગો ઓખલા ભકાનો અને ગફલ્ડીંગો ઓખલા 
અને ધયાળામી કયલાઅને ધયાળામી કયલા..  

ભાગગ અને ભકાન ભાગગ અને ભકાન 
ત્તલબાગત્તલબાગ  

  

  

ભકૂાંભકૂાંના ના ઉળભનઉળભન((ભીટીગળેનભીટીગળેન) ) ભાટે ભાટે ભફન ભાખાગત ભફન ભાખાગત ગરાાંઓ ગરાાંઓ   

ભફન ભફન --  ભાખાગત વાંબસલત ભાખાગત વાંબસલત 
ગરાાંઓગરાાંઓ  

સ્થસ્થ//  આલયી આલયી 
રીધેર  સલસ્તાયરીધેર  સલસ્તાય  

અભર કયનાય અભર કયનાય 
સલબાગસલબાગ  

મોજના કે મોજના કે પ્રોગ્રાભ પ્રોગ્રાભ 
નુાં કેન્ર કચેયીનુાં કેન્ર કચેયી  

તારીતારીભફધધ કક્રડમાભફધધ કક્રડમા, , 
એરજીનીમય અને આક્રકિએરજીનીમય અને આક્રકિટેતટની ટેતટની 
નોંધણી કયલીનોંધણી કયલી  

ભકૂાંભકૂાં  વાંબત્તલતવાંબત્તલત    

ગાભોગાભો  
ભાગગ અને ભકાન ભાગગ અને ભકાન 
અને અને DDDDMMCC  

  

ભકૂાં પ્રત્તતયોધક ફાફતો અંગે ભકૂાં પ્રત્તતયોધક ફાફતો અંગે 
આક્રકિટેતટઆક્રકિટેતટ, , એરજીનીમયએરજીનીમય, , કક્રડમાકક્રડમા--
કાયીગયોનુાં ક્ષભતાલધગનકાયીગયોનુાં ક્ષભતાલધગન  

ભાગગ અને ભકાન ભાગગ અને ભકાન 
અને અને DDDDMMCC  

  

તભાભ ફાાંધકાભોભાાં તભાભ ફાાંધકાભોભાાં ભકૂાંીમ ભકૂાંીમ 
વરાભતી વફાંધીત વરાભતી વફાંધીત 
નીત્તતત્તનમભોનુાં ચસુ્ત ારન નીત્તતત્તનમભોનુાં ચસુ્ત ારન 
કયાલવુાંકયાલવુાં. .   

DDDDOO    
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ભફન ભફન --  ભાખાગત વાંબસલત ભાખાગત વાંબસલત 
ગરાાંઓગરાાંઓ  

સ્થસ્થ//  આલયી આલયી 
રીધેર  સલસ્તાયરીધેર  સલસ્તાય  

અભર કયનાય અભર કયનાય 
સલબાગસલબાગ  

મોજના કે મોજના કે પ્રોગ્રાભ પ્રોગ્રાભ 
નુાં કેન્ર કચેયીનુાં કેન્ર કચેયી  

ળાાઓળાાઓ, , શોસ્ીટર અને જાશયે શોસ્ીટર અને જાશયે 
બલનો ભાટે ભોકડ્રીર કયલીબલનો ભાટે ભોકડ્રીર કયલી. . 
આક્રકિટેતટઆક્રકિટેતટ, , એરજીનીમયએરજીનીમય, , કક્રડમાકક્રડમા--
કાયીગયોને ભકૂાં પ્રત્તતયોધક કાયીગયોને ભકૂાં પ્રત્તતયોધક 
ફાાંધકાભ તારીભ અને ફાાંધકાભ તારીભ અને 
ઓયીએરટેળન કયવુઓયીએરટેળન કયવ .ુ.  

DDDDMMCC  અને અને 
ળાાઓળાાઓ  

  

  

  

દુષ્કાદુષ્કાના ના ઉળભનઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન) ) ભાટે ભાટે ભાખાગત ભાખાગત ગરાાંઓ ગરાાંઓ   
આલશ્મક આલશ્મક 

ઉળભનઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન))ના ના 
વાંબસલત ગરાાંઓવાંબસલત ગરાાંઓ  

ઓખ કયેર ઓખ કયેર 
સ્થો અને ગાભસ્થો અને ગાભ  

અભર કયનાય સલબાગઅભર કયનાય સલબાગ  

કઇ મોજના કે  કઇ મોજના કે  
કામગરમોભ વાથે વાાંકી કામગરમોભ વાથે વાાંકી 

ળકામળકામ  

ગૌચય અને જાશયે વયકાયી ગૌચય અને જાશયે વયકાયી 
જભીનજભીન, , વીડ પાભગવીડ પાભગ, , રસ્ટની રસ્ટની 
જભીન લગેયેભાાં ઘાવચાયો જભીન લગેયેભાાં ઘાવચાયો 
અને વકૃ્ષાયોણ કયવુાં અને વકૃ્ષાયોણ કયવુાં   

દુષ્ટ્કાદુષ્ટ્કા  વાંબત્તલતવાંબત્તલત  

ગાભોગાભો  
લન ત્તલબાગલન ત્તલબાગ, , ગ્રાભ ગ્રાભ 
ત્તલકાવ અને ાંચામતત્તલકાવ અને ાંચામત  

ત્તલબાગીમ મોજના ત્તલબાગીમ મોજના 
અને ભનયેગાઅને ભનયેગા  

કુટુાંફ સ્તયે ભકાનભાાં અને કુટુાંફ સ્તયે ભકાનભાાં અને 
જાશયે બલનોભાાં લયવાદી જાશયે બલનોભાાં લયવાદી 
ાણીના વાંગ્રશનુાં ફાાંધકાભ ાણીના વાંગ્રશનુાં ફાાંધકાભ 
કયાલવુકયાલવ .ુ .   

GGWWSSSSBB  અને ગ્રાભ અને ગ્રાભ 
ત્તલકાવ ત્તલબાગત્તલકાવ ત્તલબાગ  

સ્લ જર ધાયા અને સ્લ જર ધાયા અને 
ભનયેગાભનયેગા  

વામદુાત્તમક સ્તયે લયવાદી વામદુાત્તમક સ્તયે લયવાદી 
ાણીના વાંગ્રશ ભાટે તાલોાણીના વાંગ્રશ ભાટે તાલો, , 
ખેત તરાલડી અને ખેત તરાલડી અને ચેકડેભોનુાં ચેકડેભોનુાં 
ફાાંધકાભ કયાલવુફાાંધકાભ કયાલવ .ુ.  

ગ્રાભ ત્તલકાવ અને ગ્રાભ ત્તલકાવ અને 
ત્તવિંચાઇત્તવિંચાઇ  ત્તલબાગત્તલબાગ  

ત્તલબાગીમ મોજનાત્તલબાગીમ મોજના, , 
ભનયેગા અને લોટય ભનયેગા અને લોટય 
ળેડળેડ  

ઘાવચાયા પ્રોટ અને ઘાવચાયા પ્રોટ અને 
ઘાવચાયા ફેરક ત્તલકવીત ઘાવચાયા ફેરક ત્તલકવીત 

DDDDMMCC,,  લન ત્તલબાગલન ત્તલબાગ, , 

શુારન ત્તલબાગ અને શુારન ત્તલબાગ અને 
ાંચામતાંચામત  

ત્તલબાગીમ મોજનાત્તલબાગીમ મોજના  
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આલશ્મક આલશ્મક 
ઉળભનઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન))ના ના 

વાંબસલત ગરાાંઓવાંબસલત ગરાાંઓ  

ઓખ કયેર ઓખ કયેર 
સ્થો અને ગાભસ્થો અને ગાભ  

અભર કયનાય સલબાગઅભર કયનાય સલબાગ  

કઇ મોજના કે  કઇ મોજના કે  
કામગરમોભ વાથે વાાંકી કામગરમોભ વાથે વાાંકી 

ળકામળકામ  

કયલાકયલા  

જાળમ અને ડેભને જાળમ અને ડેભને 
ડીવીલ્ટીંગ કયાલલાડીવીલ્ટીંગ કયાલલા  

ત્તવિંચાઇ અને ગ્રાભ ત્તવિંચાઇ અને ગ્રાભ 
ત્તલકાવ ત્તલકાવ ત્તલબાગત્તલબાગ  

ત્તલબાગીમ મોજના ત્તલબાગીમ મોજના 
અને ભનયેગાઅને ભનયેગા  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

દુષ્કાદુષ્કાના ના ઉળભનઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન) ) ભાટે ભફન ભાટે ભફન ભાખાગત ભાખાગત ગરાાંઓ ગરાાંઓ   

ભફન ભાખાગત ગરાાંઓભફન ભાખાગત ગરાાંઓ  

સ્થસ્થ//  આલયી આલયી 
રીધેર  રીધેર  
સલસ્તાયસલસ્તાય  

અભર કયનાય અભર કયનાય 
સલબાગસલબાગ  

કઇ મોજના કે  કઇ મોજના કે  
કામગરમોભ વાથે વાાંકી કામગરમોભ વાથે વાાંકી 

ળકામળકામ  

અછત અને દુષ્ટ્કા ત્તનલાયણના અછત અને દુષ્ટ્કા ત્તનલાયણના 
કાભોની સગૂચ ફનાલલી અને કાભોની સગૂચ ફનાલલી અને 
સ્થ તાયલલાસ્થ તાયલલા  

દુષ્ટ્કાદુષ્ટ્કા  વાંબત્તલતવાંબત્તલત  

ગાભોગાભો  
ગ્રાભ ત્તલકાવ ત્તલબાગ ગ્રાભ ત્તલકાવ ત્તલબાગ   ભનયેગાભનયેગા  

ઓછા લયવાદભાાં દુષ્ટ્કાભાાં ટકી ઓછા લયવાદભાાં દુષ્ટ્કાભાાં ટકી 
ળકે તેલા ાકો ભાટે ખેડતૂોને ળકે તેલા ાકો ભાટે ખેડતૂોને 
ભાક્રશતગાય કયલા અને ાણીના ભાક્રશતગાય કયલા અને ાણીના 
કયકવયયતુત ઉમોગ ભાટેકયકવયયતુત ઉમોગ ભાટે  

કૃત્ત અને કૃત્ત અને 
ફાગામત ત્તલબાગફાગામત ત્તલબાગ  

ત્તલબાગીમ મોજનાત્તલબાગીમ મોજના  

ાણીના કયકવયયતુત અને ાણીના કયકવયયતુત અને 
ત્તનમાંત્તત્રત લયાળ અંગે વ્મલસ્થા ત્તનમાંત્તત્રત લયાળ અંગે વ્મલસ્થા 
ગોઠલલીગોઠલલી. (. (તાલતાલ, , નાના ડેભ અને નાના ડેભ અને 
ચેક ડેભચેક ડેભ) )   

ાંચામત ાંચામત     
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ઓદ્યોભગક ઓદ્યોભગક ((કેભીકરકેભીકર) ) ભાટે ઉળભનભાટે ઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન) ) ભાટે ભાટે ભાખાગત ભાખાગત ગરાાંઓ ગરાાંઓ   
  ((યાજ્મ અને જજલ્રા સ્તયના વાંિાભાંડ વાથે વાંકરન કયીયાજ્મ અને જજલ્રા સ્તયના વાંિાભાંડ વાથે વાંકરન કયી))  

કામગકામગ  પ્રવસૃિઓપ્રવસૃિઓ  
અભર કયનાય અભર કયનાય 

સલબાગસલબાગ  

કઇ મોજના વાથે કઇ મોજના વાથે 
વાાંકી ળકામવાાંકી ળકામ  

ઉદ્યોગોથી કુદયતી વાંવાધનો ઉદ્યોગોથી કુદયતી વાંવાધનો 
ઉય થતી ત્તલયીત ઉય થતી ત્તલયીત 
અવયોની દેખયેખ યાખલી અવયોની દેખયેખ યાખલી ( ( 

જભીનજભીન, , ાણી અને શલાાણી અને શલા))  

ત્તનમત્તભત ડેટા કરેકળન અને ત્તનમત્તભત ડેટા કરેકળન અને 
કુદયતી વાંવાધનો યની કુદયતી વાંવાધનો યની 
ત્તલયીત અવયોનો અભ્માવત્તલયીત અવયોનો અભ્માવ  

DDDDMMCC,,  LLCCGG,,  

GGPPCCBB  
  

વેફ્ટી અવેવભેરટવેફ્ટી અવેવભેરટ  

  

ઉદ્યોગોના કાયણે આવાવના ઉદ્યોગોના કાયણે આવાવના 
યશણેાાંક ત્તલસ્તાયોભાાં થનાય યશણેાાંક ત્તલસ્તાયોભાાં થનાય 
જોખભો અંગે ઓક્રડટજોખભો અંગે ઓક્રડટ  

DDIISSHH,,  LLCCGG  

ઇરડયસ્રીમર ઇરડયસ્રીમર 
વેફ્ટી ઓક્રપવયવેફ્ટી ઓક્રપવય  

  

  

  

ઓદ્યોભગક ઓદ્યોભગક ((કેભીકરકેભીકર) ) ઉળભનઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન) ) ભાટે ભાટે ભફન ભાખાગત ભફન ભાખાગત ગરાાંઓ ગરાાંઓ   
((યાજ્મ અને જજલ્રા સ્તયના ઓથોયીટી વાથે વાંકરન કયીયાજ્મ અને જજલ્રા સ્તયના ઓથોયીટી વાથે વાંકરન કયી))  

કામગકામગ  પ્રવસૃિઓપ્રવસૃિઓ  
અભર કયનાય અભર કયનાય 

સલબાગસલબાગ  

આમોજનઆમોજન  ઔદ્યોગગક એકભના ઓન વાઇટ અને ઓપ વાઇટ ઇભયજરવી ઔદ્યોગગક એકભના ઓન વાઇટ અને ઓપ વાઇટ ઇભયજરવી 
યીસ્ોરવ પ્રાનયીસ્ોરવ પ્રાન    ફનાલલાફનાલલા..  

DDIISSHH  

ત્તનમભો મજુફ ભોકડ્રીર કયલીત્તનમભો મજુફ ભોકડ્રીર કયલી..  DDIISSHH,,    LLCCGG  

જરૂયીમાત મજુફ પ્રાનને અડેટ કયલોજરૂયીમાત મજુફ પ્રાનને અડેટ કયલો..  DDIISSHH  

તભાભ ઔદ્યોગગક એકભભાાં ઉયોતત પ્રકાયની પ્રવતૃ્તિઓની દેખયેખ તભાભ ઔદ્યોગગક એકભભાાં ઉયોતત પ્રકાયની પ્રવતૃ્તિઓની દેખયેખ 
કયલીકયલી  

DDIISSHH,,  LLCCGG  

ક્ષભતાલધગક્ષભતાલધગ
ન ન   

ળૈક્ષગણક વાભગ્રી તૈમાય કયલી તેનુાં પ્રકાળન અને લશેંચણી કયલીળૈક્ષગણક વાભગ્રી તૈમાય કયલી તેનુાં પ્રકાળન અને લશેંચણી કયલી..  DDDDMMCC  

ભોટા અકસ્ભાત વાંબત્તલત ભોટા અકસ્ભાત વાંબત્તલત પેકટયીઓ આવાવના ગાભોભાાં જાગતૃ્તત પેકટયીઓ આવાવના ગાભોભાાં જાગતૃ્તત 
કયલી અને ભેક્રડકર વેલા આનાય વત્લયે ઉરબ્ધ તે ભાટે  કયલી અને ભેક્રડકર વેલા આનાય વત્લયે ઉરબ્ધ તે ભાટે  
વ્મલસ્થા કયલીવ્મલસ્થા કયલી..  

DDDDMMCC,,  LLCCGG  



    4499  

તારીભ કામગિભોતારીભ કામગિભો, , વેભીનાય અને કામગળાાઓનુાં આમોજન કયવુવેભીનાય અને કામગળાાઓનુાં આમોજન કયવ .ુ . 

((દાદા..તત. . ડ્રાઇલયો ભાટે ડ્રાઇલયો ભાટે HHAAZZMMAATT, , ત્તલત્તલધ ત્તલબાગના અત્તધકાયી અને ત્તલત્તલધ ત્તલબાગના અત્તધકાયી અને 
ભાભરતદાયની તારીભભાભરતદાયની તારીભ. .   

DDDDMMCC,,  LLCCGG  

ત્તલમ ત્તલમ ત્તનષ્ટ્ણાાંતોત્તનષ્ટ્ણાાંતો, , ત્તલળેજ્ઞોની સગૂચ તૈમાય કયલીત્તલળેજ્ઞોની સગૂચ તૈમાય કયલી..  DDDDMMCC,,  LLCCGG  

આત્તિ લીભા મોજનાના પ્રવાય કયલોઆત્તિ લીભા મોજનાના પ્રવાય કયલો..  ્ભ અને ભજૂય ્ભ અને ભજૂય 
ત્તલબાગત્તલબાગ  

તફીફી તફીફી 
વેલાવેલા  

ઉદ્યોગ ગશૃોભાાં લયાતા જોખભી કેસભકર અને ગેવની માદી તૈમાય કયલી ઉદ્યોગ ઉદ્યોગ 
એળોવીએળનએળોવીએળન,,  

DDHHOO  

જોખભી યવામણ અને ગવે ભાટેના એન્ટી ડોટ્વ સ્લાસ્્મ કેન્રોભાાં યાખલા 

અને અડટે કયલા.  
ઉદ્યોગઉદ્યોગ  

એળોવીએળનએળોવીએળન  

અને અને DDHHOO  

  યવામણ વાંકટનો પ્રસતકાય ભાટે વજ્જ થલા સ્લાસ્્મ કભીઓ ભાટે 

સનમસભત તારીભ અને લકગળો કયલા 
ઉદ્યોગ ઉદ્યોગ   
એળોવીએળનએળોવીએળન  

અને અને DDHHOO  

રાગ ુકયવુાંરાગ ુકયવુાં  માગલયણ વાંયક્ષણ અસધસનમભ, પેકટયી અસધસનમભ જોગલાઇ રાગ ૂકયલી DDIISSHH,,  GGPPCCBB  

મ્યચુ્યઅુર એડની કાભગીયી DDIISSHH,,  GGPPCCBB  

સ્ટાન્ડડગ ઓયેટીંગ પ્રોવીજય (SOPs) તૈમાય કયલા DDIISSHH,,  GGPPCCBB  

  

  

  જજલ્રા સ્તયે ક્રડસ્રીતટ િાઇવીવ ભેનેજભેરટ ગ્રુ જજલ્રા સ્તયે ક્રડસ્રીતટ િાઇવીવ ભેનેજભેરટ ગ્રુ ((DDCCMMGG))ની યચના થમેર છે જે ની યચના થમેર છે જે 
યાવામણીક દુઘગટનાઓ ભાટે યાવામણીક દુઘગટનાઓ ભાટે ત્તલત્તળષ્ટ્ટ વરાશ આે અને ઘટતી કામગલાશી કયે છેત્તલત્તળષ્ટ્ટ વરાશ આે અને ઘટતી કામગલાશી કયે છે. . આ જ ગ્રુ આ જ ગ્રુ 
યાવામણીક આત્તિઓ ભાટે ણ કાભગીયી કયી ળકેયાવામણીક આત્તિઓ ભાટે ણ કાભગીયી કયી ળકે. . ((DDCCMMGG))  ભાાં કુર ભાાં કુર --------  વભ્મો છે જેભાાં વભ્મો છે જેભાાં 
જજલ્રા કરેકટયજજલ્રા કરેકટય્ી્ી, , નામફ કરેકટયનામફ કરેકટય્ી્ી, , ડીડી..ડીડી..ઓઓ..્ી્ી, , નામફ ત્તનમાભકનામફ ત્તનમાભક--ઔદ્યોગગક સયુક્ષા અને ઔદ્યોગગક સયુક્ષા અને 
સ્લાસ્થ્મસ્લાસ્થ્મ, , ડીડી..એવએવ..ીી., ., ભશા નગયાગરકાના પામયભશા નગયાગરકાના પામય  સતુ્તપ્રટેરડેરટસતુ્તપ્રટેરડેરટ, , જજલ્રાના સ્લાજજલ્રાના સ્લાસ્થ્મ અત્તધકાયીસ્થ્મ અત્તધકાયી, , 
ત્તવત્તલર વર્જનત્તવત્તલર વર્જન, , સતુ્તપ્રટેરડેરટેરડીંગ એરજીનીમયસતુ્તપ્રટેરડેરટેરડીંગ એરજીનીમય, , ચીપ ઓક્રપવયચીપ ઓક્રપવય, , એવએવ..આયઆય..ીી..એપએપ..ના કભારડય લગેયે ના કભારડય લગેયે 
વાભેર છેવાભેર છે. .   
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સનુાભી ભાટે ઉળભનસનુાભી ભાટે ઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન))  ભાટે ભાટે ભાખાગત ભાખાગત ગરાાંઓગરાાંઓ  

ઉળભનઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન))ના ના 
વાંબસલત ગરાાંઓવાંબસલત ગરાાંઓ  

ઓખ કયેર ઓખ કયેર 
સ્થો અને ગાભસ્થો અને ગાભ  

અભર અભર કયનાય કયનાય 
સલબાગસલબાગ  

કઇ મોજના કે  કામગરમોભ કઇ મોજના કે  કામગરમોભ 
વાથે વાાંકી ળકામવાથે વાાંકી ળકામ  

દક્રયમા ક્રકનાયા ત્તલસ્તાયભાાં દક્રયમા ક્રકનાયા ત્તલસ્તાયભાાં 
આડાળો ઉબી કયલીઆડાળો ઉબી કયલી. .   

વાંબત્તલતવાંબત્તલત  2222  

ગાભોગાભો  
ગ્રાભ ત્તલકાવગ્રાભ ત્તલકાવ  ત્તલબાગીમ મોજના અને ત્તલબાગીમ મોજના અને 

ભનયેગાભનયેગા  

  
  

સનુાભી ભાટે ઉળભનસનુાભી ભાટે ઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન) ) ભાટે ભફન ભાટે ભફન ભાખાગત ભાખાગત ગરાાંઓગરાાંઓ  

ઉળભનના વાંબસલત ઉળભનના વાંબસલત 
ગરાાંઓગરાાંઓ  

ઓખ કયેર ઓખ કયેર 
સ્થો અને ગાભસ્થો અને ગાભ  

અભર કયનાય અભર કયનાય 
સલબાગસલબાગ  

કઇ મોજના કે  કામગરમોભ કઇ મોજના કે  કામગરમોભ 
વાથે વાાંકી ળકામવાથે વાાંકી ળકામ  

કોસ્ટર યેગ્યરેુળન ઝોનના કોસ્ટર યેગ્યરેુળન ઝોનના 
ત્તનમભોને રાગ ૂકયલા ત્તનમભોને રાગ ૂકયલા   

વાંબત્તલતવાંબત્તલત  2222  

ગાભોગાભો  
માગલયણ અને લન માગલયણ અને લન 
ત્તલબાગત્તલબાગ  

  

દક્રયમા ક્રકનાયાના ગાભોના દક્રયમા ક્રકનાયાના ગાભોના 
કામગદોને તારીભો આલીકામગદોને તારીભો આલી  

  DDDDMMCC  TTDDMMPP  મજુફમજુફ  

  

  

સલકાવરક્ષી કામગરમોભોભાાંસલકાવરક્ષી કામગરમોભોભાાં  DDRRRR  ની કાભગીયીનો વભાલેળની કાભગીયીનો વભાલેળ  

  ત્તલકાવના કામગિભોભાાં ત્તલકાવના કામગિભોભાાં DDRRRR  ની કાભગીયી વાાંકી રેલાથી જાનભારનાાં નકુવાનને ઓછુ ની કાભગીયી વાાંકી રેલાથી જાનભારનાાં નકુવાનને ઓછુ 
કયલાભાાં ભદદ થઇ ળકેકયલાભાાં ભદદ થઇ ળકે. . આ ઉયાાંત જીલનત્તનલાગશની કાભગીયી ભજબતૂ કયલાભાાંઆ ઉયાાંત જીલનત્તનલાગશની કાભગીયી ભજબતૂ કયલાભાાં, , તારીભો અને તારીભો અને 
ક્ષભતાલધગન દ્વાયા ભાનલ વાંવાધન વશામ કયલાભાાંક્ષભતાલધગન દ્વાયા ભાનલ વાંવાધન વશામ કયલાભાાં, , સ્લાસ્થ્મસ્લાસ્થ્મ, , ાણીાણી, , આલાવ લગેયે કામગિભો આલાવ લગેયે કામગિભો 
દ્વાયા આત્તિઓનુાં દ્વાયા આત્તિઓનુાં જોખભ ઓછુ કયલાભાાં વશમોગ ભેલલોજોખભ ઓછુ કયલાભાાં વશમોગ ભેલલો..  
  

યાષ્ટ્રીમ અને યાજ્મની ત્તલત્તલધ ત્તલકાવરક્ષી મોજનાઓ વમદુામયાષ્ટ્રીમ અને યાજ્મની ત્તલત્તલધ ત્તલકાવરક્ષી મોજનાઓ વમદુામનોનો  વાભાજીકવાભાજીક--આત્તથિક ત્તલકાવ આત્તથિક ત્તલકાવ 
કયલાભાાં ભદદરૂ થઇ ળકેકયલાભાાં ભદદરૂ થઇ ળકે. . આલી મોજનાઓ ઘણી ફધી નાણાાંકીમ વશમોગ દ્વાયા ઘણા રોકોને આલી મોજનાઓ ઘણી ફધી નાણાાંકીમ વશમોગ દ્વાયા ઘણા રોકોને 
આલયી રઇ ળકામ તેથી આલયી રઇ ળકામ તેથી DDRRRR  ને મખુ્મ પ્રલાશભાાં રાલલાથીને મખુ્મ પ્રલાશભાાં રાલલાથી  ત્તલકાવની મોજનાઓ દ્વાયા ત્તલકાવની મોજનાઓ દ્વાયા 
વરાવરાભતીભતી, , જોખભ જોખભ અને અને ત્તનલાયણભાાં ઘણુાં મોગદાન ભી ળકેત્તનલાયણભાાં ઘણુાં મોગદાન ભી ળકે..  

  

યાષ્રીમ અને યાજ્મની મોજનાઓને વાાંકી રેલા ભાટે નીચે મજુફ કાભગીયી કયલીયાષ્રીમ અને યાજ્મની મોજનાઓને વાાંકી રેલા ભાટે નીચે મજુફ કાભગીયી કયલી.  .    

ત્તલકાવ મોજનાઓભાાં આત્તિ જોખભ ઘટાડાને વાાંકી રેલાની ળક્યતાઓ ત્તલકાવ મોજનાઓભાાં આત્તિ જોખભ ઘટાડાને વાાંકી રેલાની ળક્યતાઓ   
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સલબાગસલબાગ//યાષ્રીમ અને યાજ્મની યાષ્રીમ અને યાજ્મની 
મોજનાઓમોજનાઓ  

કામગ ગરાઓ કામગ ગરાઓ ((વાંબસલતવાંબસલત))  

આલાવ અને જાશયે આલાવ અને જાશયે સનભાગણસનભાગણ  

11..  ઇરદીયા આલાવ મોજનાઇરદીયા આલાવ મોજના,,  
22..  વયદાય આલાવ મોજના વયદાય આલાવ મોજના   
33..  અરમ આલાવરક્ષી કામગિભોઅરમ આલાવરક્ષી કામગિભો  

  વરાભતી ઓક્રડટવરાભતી ઓક્રડટ  

  રોક ત્તળક્ષણ અને જાગતૃ્તત ભાટે ટેકનોરોજીના ત્તનદળગનો રોક ત્તળક્ષણ અને જાગતૃ્તત ભાટે ટેકનોરોજીના ત્તનદળગનો 
તૈમાય કયલાતૈમાય કયલા. .   

  કક્રડમા કાયીગયોને વરાભત ફાાંધકાભ અંગે પ્રભાગણત કક્રડમા કાયીગયોને વરાભત ફાાંધકાભ અંગે પ્રભાગણત 
કયલાકયલા..  

  આ અંગેના તારીભકાયોની વાંકગ  સગૂચ તૈમાય કયલીઆ અંગેના તારીભકાયોની વાંકગ  સગૂચ તૈમાય કયલી.  .    

  વાંકટ વાંબત્તલત વાંકટ વાંબત્તલત ત્તલસ્તાયોભાાં વરાભત ફાાંધકાભ અંગેના ત્તલસ્તાયોભાાં વરાભત ફાાંધકાભ અંગેના 
નીત્તત ત્તનમભો ઘડલા અને રાગ ૂકયલાનીત્તત ત્તનમભો ઘડલા અને રાગ ૂકયલા..  

  ફધા જાશયે ત્તનભાગણફધા જાશયે ત્તનભાગણ  અને આલાવ કામગિભોભાાં ત્તલળે અને આલાવ કામગિભોભાાં ત્તલળે 
જરૂયીમાતલાા જૂથો ભાટે ખાવ ફાાંધકાભ વગલડ ઉબી જરૂયીમાતલાા જૂથો ભાટે ખાવ ફાાંધકાભ વગલડ ઉબી 
કયલીકયલી. .   

  

ાણી અને સ્લચ્છતાાણી અને સ્લચ્છતા  
11..  યારીમ ગ્રાભીણ ેમજર યારીમ ગ્રાભીણ ેમજર 

કામગિભકામગિભ. .   

22..  સ્લજર ધાયાસ્લજર ધાયા,,  
33..  વાંણૂગ સ્લછછતા અગબમાનવાંણૂગ સ્લછછતા અગબમાન..    

  લયવાદી ાણીનો વાંગ્રશલયવાદી ાણીનો વાંગ્રશ  

  ભગૂબગ જ વાંચમ અને વાંગ્રશ ભગૂબગ જ વાંચમ અને વાંગ્રશ   
  યુ યક્ષક ક્રદલારોયુ યક્ષક ક્રદલારો, , આડાળ ાાનુાં ફાાંધકાભ લગેયેઆડાળ ાાનુાં ફાાંધકાભ લગેયે  

યોજગાય અને કુદયતી વાંવાધનોનુાં યોજગાય અને કુદયતી વાંવાધનોનુાં 
વ્મલસ્થાનવ્મલસ્થાન  

11..  પ્રધાનભાંત્રી ગ્રાભોદ્યોગ મોજના પ્રધાનભાંત્રી ગ્રાભોદ્યોગ મોજના   
22..  ભશાત્ભા ગાાંધી યાષ્ટ્રીમ ગ્રાભીણ ભશાત્ભા ગાાંધી યાષ્ટ્રીમ ગ્રાભીણ 

યોજગાય ગેયાંટી મોજનાયોજગાય ગેયાંટી મોજના..  
33..  વાંકગરત જસ્ત્રાલ ત્તલકાવ વાંકગરત જસ્ત્રાલ ત્તલકાવ 

કામગિભકામગિભ. .   

  ભનયેગા તથા વાંકગરત જસ્ત્રાલ ત્તલકાવ કામગિભ શઠે યુ ભનયેગા તથા વાંકગરત જસ્ત્રાલ ત્તલકાવ કામગિભ શઠે યુ 
ત્તનમાંત્રણત્તનમાંત્રણ, ,   

  દુષ્ટ્કા ત્તનમાંત્રણદુષ્ટ્કા ત્તનમાંત્રણ, , વકૃ્ષાયોણ દ્વાયા જભીન સધુાયણાવકૃ્ષાયોણ દ્વાયા જભીન સધુાયણા, ,   
  જૂના યાંયાત ાણીના ્ોતોને નુઃજીત્તલત કયલા જૂના યાંયાત ાણીના ્ોતોને નુઃજીત્તલત કયલા   
  લયવાદી ાણીના વાંગ્રશ જેલા કાભોને પ્રાથત્તભકતા આલીલયવાદી ાણીના વાંગ્રશ જેલા કાભોને પ્રાથત્તભકતા આલી. .   
    

આયોય મ આયોય મ   
11..  યાષ્ટ્રીમ ગ્રાભીણ સ્લાસ્થ્મ ત્તભળનયાષ્ટ્રીમ ગ્રાભીણ સ્લાસ્થ્મ ત્તભળન, , 

કાભના ફદરાભાાં અનાજકાભના ફદરાભાાં અનાજ, ,   

22..  યાષ્ટ્રીમ અન્ન સયુક્ષા ત્તભળનયાષ્ટ્રીમ અન્ન સયુક્ષા ત્તભળન, ,   

33..  108 108 એમ્બ્યરુરવ વેલાએમ્બ્યરુરવ વેલા, ,   

  આત્તિ અંગે ઇભયજરવી પ્રાન તૈમાય કયલા આત્તિ અંગે ઇભયજરવી પ્રાન તૈમાય કયલા   
  શોસ્ીટરોભાાં ભોકડ્રીર કયાલલાશોસ્ીટરોભાાં ભોકડ્રીર કયાલલા. .   
  આયોગ્મ અને અન્ન સયુક્ષા મોજના શઠે ચારતી આયોગ્મ અને અન્ન સયુક્ષા મોજના શઠે ચારતી 

પ્રવતૃ્તિઓનુાં વમદુામ દ્વાયા દેખયેખ પ્રવતૃ્તિઓનુાં વમદુામ દ્વાયા દેખયેખ કયાલલીકયાલલી..  
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સલબાગસલબાગ//યાષ્રીમ અને યાજ્મની યાષ્રીમ અને યાજ્મની 
મોજનાઓમોજનાઓ  

કામગ ગરાઓ કામગ ગરાઓ ((વાંબસલતવાંબસલત))  

44..  યાજ્મ એઇડ્વ ત્તનમાંત્રણ કામગિભયાજ્મ એઇડ્વ ત્તનમાંત્રણ કામગિભ. .   

  સળક્ષણસળક્ષણ  

વલગ ત્તળક્ષા અગબમાન વલગ ત્તળક્ષા અગબમાન   
  

  ભાખાગત સતુ્તલધાઓભાાં સધુાયો કયલોભાખાગત સતુ્તલધાઓભાાં સધુાયો કયલો. .   
  ત્તલળે જરૂયીમાત લાા જૂથો તથા ત્તલકરાાંગ ફાકો ત્તલળે જરૂયીમાત લાા જૂથો તથા ત્તલકરાાંગ ફાકો 

વક્રશતના જૂથો ભાટે મોગ્મ વગલડો તથા ળૈક્ષગણક વક્રશતના જૂથો ભાટે મોગ્મ વગલડો તથા ળૈક્ષગણક 
ધધત્તતભાાં સધુાયો કયલોધધત્તતભાાં સધુાયો કયલો. .   

  જોખભ ત્તનલાયણની જાગતૃ્તત ભાટે ળૈક્ષગણક વાક્રશત્મ તૈમાય જોખભ ત્તનલાયણની જાગતૃ્તત ભાટે ળૈક્ષગણક વાક્રશત્મ તૈમાય 
કયવ ુઅને તેન ુત્તલસ્તયણ કયવુકયવ ુઅને તેન ુત્તલસ્તયણ કયવ .ુ.  

  ત્તળક્ષકોને તારીભ આતી વાંસ્થાના અભ્માવિભોભાાં આત્તિ ત્તળક્ષકોને તારીભ આતી વાંસ્થાના અભ્માવિભોભાાં આત્તિ 
વ્મલસ્થાનના ત્તલમને વાભેર કયલાવ્મલસ્થાનના ત્તલમને વાભેર કયલા. .   

  ત્તલદ્યાથીઓત્તલદ્યાથીઓ, , ત્તળક્ષકો અને ળાાના લશીલટી કભગચાયીઓને ત્તળક્ષકો અને ળાાના લશીલટી કભગચાયીઓને 
જીલન યક્ષક તારીભો જેલી કે પ્રાથત્તભક વાયલાયજીલન યક્ષક તારીભો જેલી કે પ્રાથત્તભક વાયલાય, , ળોધ અને ળોધ અને 
ફચાલ તથા તયલૈમાની તારીભો આલીફચાલ તથા તયલૈમાની તારીભો આલી..  

  ળાા વ્મલસ્થાન કત્તભટી દ્વાયા આત્તિ ળાા વ્મલસ્થાન કત્તભટી દ્વાયા આત્તિ વ્મલસ્થાન વ્મલસ્થાન 
પ્રાન ફનાલલા અને ભોકડ્રીરો કયલીપ્રાન ફનાલલા અને ભોકડ્રીરો કયલી..  

  

  

    જોખભનુાં શસ્તાાંતયણજોખભનુાં શસ્તાાંતયણ  ::  

  આત્તિઓના વાંબત્તલત જોખભનુાં શસ્તાાંતયણ કયલા ભાટે લીભા મોજનાઓની ભતૂ્તભકા આત્તિઓના વાંબત્તલત જોખભનુાં શસ્તાાંતયણ કયલા ભાટે લીભા મોજનાઓની ભતૂ્તભકા 
ભશત્લની છેભશત્લની છે. . છેલ્રાાં દામકાભાાં કુદયતી અને અરમ આત્તિઓ વાભે જાનછેલ્રાાં દામકાભાાં કુદયતી અને અરમ આત્તિઓ વાભે જાન--ભારના યક્ષણ ભાટેની ભારના યક્ષણ ભાટેની 
ત્તલત્તલધ લીભા મોજનાઓનો પ્રચાયત્તલત્તલધ લીભા મોજનાઓનો પ્રચાય--પ્રવાય પ્રવાય લધમો છેલધમો છે. . જાનજાન--ભારભાર, , ત્તભલ્કતત્તભલ્કત, , સ્લાસ્થ્મસ્લાસ્થ્મ, , ભજૂય કલ્માણ ભજૂય કલ્માણ 
અંગેની ત્તલત્તલધ વયકાયી વશામલાી લીભા મોજનાઓનો પ્રવાય થમો છેઅંગેની ત્તલત્તલધ વયકાયી વશામલાી લીભા મોજનાઓનો પ્રવાય થમો છે. . આલી મોજનાઓ આલી મોજનાઓ 
મખુ્મત્લે વ્મસ્તતમખુ્મત્લે વ્મસ્તત, , કુટુાંફ અને ત્તભલ્કતને રગતી શોમ છેકુટુાંફ અને ત્તભલ્કતને રગતી શોમ છે. . DDDDMMPP  નાાં આમોજનભાાં આલી ત્તલત્તલધ નાાં આમોજનભાાં આલી ત્તલત્તલધ 
મોજનાઓને વાાંકી રઇ વમદુામ આલી મોજનાઓને જાણે અને ઉમોગ કયેમોજનાઓને વાાંકી રઇ વમદુામ આલી મોજનાઓને જાણે અને ઉમોગ કયે  તે ભાટે પ્રમત્નો તે ભાટે પ્રમત્નો 
કયલાકયલા. .   
  

ખાવ કયીને વયકાય પ્રામોજીત લીભા મોજનાઓ ત્તલળે વમદુામ જાણે અને જોડામ તેલા પ્રમાવો ખાવ કયીને વયકાય પ્રામોજીત લીભા મોજનાઓ ત્તલળે વમદુામ જાણે અને જોડામ તેલા પ્રમાવો 
કયલાકયલા. . જાગતૃ્તત અને ક્ષભતાલધગનભાાં ણ આલી ભાક્રશતી આલીજાગતૃ્તત અને ક્ષભતાલધગનભાાં ણ આલી ભાક્રશતી આલી. .   
  

55..44  વાંસ્થાગત આમોજનોવાંસ્થાગત આમોજનો  
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આત્તિનાઆત્તિના  અત્તધત્તનમભ મજુફ દયેક ત્તલબાગ ોતાનીઅત્તધત્તનમભ મજુફ દયેક ત્તલબાગ ોતાની  પ્રવતૃ્તિ અંગે આત્તિ વ્મલસ્થાપ્રવતૃ્તિ અંગે આત્તિ વ્મલસ્થાનન  પ્રાન પ્રાન 
ફનાલલાના શોમ છેફનાલલાના શોમ છે. . જેનુાં જેનુાં   DDDDMMCC  વાથે વાંકરન કયવુાંવાથે વાંકરન કયવુાં. . આ ઉયાાંત તાલકુાભાાં આલેર ત્તલત્તલધ આ ઉયાાંત તાલકુાભાાં આલેર ત્તલત્તલધ 
બલનબલન, , સ્થ જ્માાં ઘણી વાંખ્માભાાં રોકો બેગા થતા શોમ અને વાંકટની વાંબાલના શોમ તેના સ્થ જ્માાં ઘણી વાંખ્માભાાં રોકો બેગા થતા શોમ અને વાંકટની વાંબાલના શોમ તેના 
અરગથી વરાભતી ઓક્રડટ અને આમોજન થામ તે જરૂયી છેઅરગથી વરાભતી ઓક્રડટ અને આમોજન થામ તે જરૂયી છે. . આલા સ્થો નીચે મજુફ શોઇ ળકેઆલા સ્થો નીચે મજુફ શોઇ ળકે..    

તાલકુા કક્ષાના તભાભ તાલકુા કક્ષાના તભાભ સલબાગો દ્વાયા તાલકુા આસિ વ્મલસ્થાન વસલબાગો દ્વાયા તાલકુા આસિ વ્મલસ્થાન વસભસભતીના વાંકરનથી પ્રાન તીના વાંકરનથી પ્રાન 
ફનાલલાના યશળેે. જેભાાં ઉળભનફનાલલાના યશળેે. જેભાાં ઉળભન(ભીટીગેળન)(ભીટીગેળન), લૂગતૈમાયી અન ેપ્રસતબાલનો વભાલેળ કયલાનો , લૂગતૈમાયી અન ેપ્રસતબાલનો વભાલેળ કયલાનો 
યશળેે. યશળેે.   
  

વાંસ્થાકીમ વરાભતી ભાટે આમોજનવાંસ્થાકીમ વરાભતી ભાટે આમોજન  

  

સ્થસ્થ  

કોઇ એક વભમે કોઇ એક વભમે 
કેટરા રોકો ય કેટરા રોકો ય 

વાંકટનુાં જોખભ આલી વાંકટનુાં જોખભ આલી 
ળકેળકે  

જોખભનો પ્રકાયજોખભનો પ્રકાય  
જલાફદાય જલાફદાય 
ત્તલબાગત્તલબાગ  

પ્રગત્તતપ્રગત્તત  

લરવાડ લરવાડ ફજાયફજાય  10001000  અકસ્ભાતઅકસ્ભાત  AAPPMMCC    

ધાસભિક સ્થોધાસભિક સ્થો  
11  રવારવાણણનોનો    ભેડો ભેડો   

  

110,0,000000  

  

બગદડ, ફુડ બગદડ, ફુડ 
ોઇઝનીંગ અને ોઇઝનીંગ અને 

આગઆગ  

ધાસભિક રસ્ટ, ધાસભિક રસ્ટ, 
ચેયીટી સલબાગચેયીટી સલબાગ  

  

22  ઘડોઇ ઘડોઇ નો ભેડો નો ભેડો     10,00010,000  

  

  

ળાા વરાભતી પ્રાનળાા વરાભતી પ્રાન  ::  

ળાા વાંકુરળાા વાંકુર  ફાકો ભાટે વૌથી વરાભત સ્થ શોવુાં જોઇએફાકો ભાટે વૌથી વરાભત સ્થ શોવુાં જોઇએ. . તાલકુાભાાં ત્તળક્ષણનો અત્તધકાય તાલકુાભાાં ત્તળક્ષણનો અત્તધકાય 2008 2008 

શઠે શઠે SSMMCC  ફનેરી શોમ છેફનેરી શોમ છે. . તેના વાંકરનભાાં યશી દયેક ળાાભાાં વરાભતી પ્રાન ફનાલલાતેના વાંકરનભાાં યશી દયેક ળાાભાાં વરાભતી પ્રાન ફનાલલા. . 
આલા પ્રાન શઠે ળાાઓ વરાભત ફને અને ત્તલદ્યાથીઓ અને ત્તળક્ષકોનુાં ક્ષભતાલધગન થામ તે આલા પ્રાન શઠે ળાાઓ વરાભત ફને અને ત્તલદ્યાથીઓ અને ત્તળક્ષકોનુાં ક્ષભતાલધગન થામ તે 
ભાટે ભાટે DDDDMMPP  ભાાં આલા ળાા સ્તયના પ્રાનની ત્તલગતો વાભેર કયલીભાાં આલા ળાા સ્તયના પ્રાનની ત્તલગતો વાભેર કયલી..  
  

યાષ્ટ્રીમ યાષ્ટ્રીમ ળાા વરાભતી કામગિભ શઠે ળાાના ત્તલદ્યાથીઓળાા વરાભતી કામગિભ શઠે ળાાના ત્તલદ્યાથીઓ, , ત્તળક્ષકો અત્તળક્ષકો અને લારીઓની ને લારીઓની 
વશબાગીવશબાગીતાથી દયેક ળાા આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન ફનાલલાનો શોમ છેતાથી દયેક ળાા આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન ફનાલલાનો શોમ છે. . આ પ્રાનના મખુ્મ આ પ્રાનના મખુ્મ 
શતેઓુ નીચે મજુફ છેશતેઓુ નીચે મજુફ છે::      

 ળાાના બલનનુાં જોખભ, સનઃવશામતા અને ક્ષભતાઓનુાં આંકરન કયવુાં.  
 ળાાની આવાવની ભદદરૂ વાંસ્થાઓ ઓખલી જે આસિભાાં ભદદરૂ થઇ ળકે. 



    5544  

 ળાા વરાભતી ભાટે તારીભ, ભોકડ્રીરના સલમો અને વભમસભૂચ તૈમાય કયલી.   
 ઇભયજન્વીભાાં ફાકોને વરાભત યીતે ફશાય નીકલા ભાટેનુાં આમોજન તૈમાય કયવુાં.  
 આગ, રેફોયેટયી લગેયેની વાંણૂગ વરાભતી ભાટેની કામગ ધધસત અને ગરાાં નક્કી કયલા.    
 ળાા સ્તયે અગત્મના ટેભરપોન નાંફય, વાંકગ વ્મક્ક્ત અને વેલા આનાયનાાં વયનાભાની સભૂચ તૈમાય 

કયલી. 
 વરાભતી ભાટેના વાધનો, માંત્રો, દલાઓ, પ્રાથસભક વાયલાય, કડા લગેયે એકત્રીત કયલી વાંગ્રશ 

કયલો જેથી આસિ દયસભમાન ઉમોગ કયી ળકામ.. 

જજલ્રાજજલ્રા  સ્તયના ળાા વરાભતી પોયભે ળાા ળાસ્તયના ળાા વરાભતી પોયભે ળાા ળાા લછચે ળીખલાની પ્રક્રિમાા લછચે ળીખલાની પ્રક્રિમા, , અનબુલોની આઅનબુલોની આ  --

રે અને ળાા વરાભતીની વાયી કાભગીયીને લધાયલી તથા તેને પ્રોત્વાશન આવુરે અને ળાા વરાભતીની વાયી કાભગીયીને લધાયલી તથા તેને પ્રોત્વાશન આવ .ુ .   
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  ઇભયજરવીઇભયજરવીભાાં લૂગ અને ફાદભાાં પ્રત્તતબાલભાાં લૂગ અને ફાદભાાં પ્રત્તતબાલ  કયલો જરૂયી છેકયલો જરૂયી છે. . પ્રત્તતબાલ કયલાના આમોજન પ્રત્તતબાલ કયલાના આમોજન 
ભાટે ઠોવ ભાટે ઠોવ IICCSS  તૈમાય તૈમાય કયવુાંકયવુાં. . ત્તલત્તલધ વાંસ્થાત્તલત્તલધ વાંસ્થા, , ત્તલબાગો વાથે વાંકરનત્તલબાગો વાથે વાંકરન, , ભાખાગત અને ગફન ભાખાગત અને ગફન 
ભાખાગત કામો લગેયે નક્કી કયલાભાાં લૂગતૈમાયી ઉમોગી યશ ેછેભાખાગત કામો લગેયે નક્કી કયલાભાાં લૂગતૈમાયી ઉમોગી યશ ેછે..  

  

આ પ્રાનભાાં સ્ષ્ટ્ટ આ પ્રાનભાાં સ્ષ્ટ્ટ IICCSS  ફનલા જોઇએ જેથી ફનલા જોઇએ જેથી 3 3 CC  ((કભારડકભારડ, , કાંરોર અને કોકાંરોર અને કોમ્યતુ્તનકેળનમ્યતુ્તનકેળન) ) મોગ્મ યીતે મોગ્મ યીતે 
થામ થામ તથા તથા વભમવય અને અવયકાયક પ્રત્તતબાલ આલોવભમવય અને અવયકાયક પ્રત્તતબાલ આલો. .   
  

IICCSS  ભાાંભાાં  લૂગચેતલણીલૂગચેતલણી, , ળોધ અને ફચાલળોધ અને ફચાલ, , ભાનલીમ ભદદભાનલીમ ભદદ, , પ્રાથત્તભક વાયલાયપ્રાથત્તભક વાયલાય, , યાશતયાશત, , શાંગાભી શાંગાભી 
આલાવઆલાવ, , ાણી અને સ્લછછતાાણી અને સ્લછછતા, , કામદો અને વ્મલસ્થાકામદો અને વ્મલસ્થા, , શ ુ વાંબાશ ુ વાંબા, , પક્રયમાદ ત્તનલાયણપક્રયમાદ ત્તનલાયણ, , 

નુઃસ્થાન અને નુઃત્તનભાગણ અગત્મની ફાફતો છેનુઃસ્થાન અને નુઃત્તનભાગણ અગત્મની ફાફતો છે. .   

  

    લૂગ ચેતલણી વ્મલસ્થા લૂગ ચેતલણી વ્મલસ્થા ((EEWWSS))  અને આસિ ફાદની સચૂનાઓ અને આસિ ફાદની સચૂનાઓ ::  

  

ઘણીલાય ઘણીલાય એવ ુફને કે આત્તિ અંગેનો વાંદેળો અને ચેતલણી અંતક્રયમા જગ્માએ યશરેા રોકો એવ ુફને કે આત્તિ અંગેનો વાંદેળો અને ચેતલણી અંતક્રયમા જગ્માએ યશરેા રોકો 
સધુી વભમવય શોંચાડી ળકાતો નથીસધુી વભમવય શોંચાડી ળકાતો નથી. . અમકુલાય આત્તિ શરેા અને દયત્તભમાન અપલાઓના અમકુલાય આત્તિ શરેા અને દયત્તભમાન અપલાઓના 
કાયણે શોંચતી ભાક્રશતી રોકોભાાં ગબયાટ અને ગેય વભજ પેરાલે છેકાયણે શોંચતી ભાક્રશતી રોકોભાાં ગબયાટ અને ગેય વભજ પેરાલે છે. . તેથી મોગ્મ વભમેતેથી મોગ્મ વભમે, , સ્ષ્ટ્ટસ્ષ્ટ્ટ, , 

મોગ્મ વમશૂને ચેતલણી વાંદેળ મોગ્મ વમશૂને ચેતલણી વાંદેળ શોંચાડલાથી આત્તિની અવયો ઓછી કયી ળકામ છેશોંચાડલાથી આત્તિની અવયો ઓછી કયી ળકામ છે. . 

ત્તલશ્ર્લાવાત્ર ભાક્રશતી વભમવય શોંચાડલા ભાટે ત્તલશ્ર્લાવાત્ર ભાક્રશતી વભમવય શોંચાડલા ભાટે IICCSS  ભશત્લની છેભશત્લની છે..    

  

  લૂગ ચેતલણી કામગ મોજનાલૂગ ચેતલણી કામગ મોજના  

કામગના પ્રકાયકામગના પ્રકાય  યુયુ  લાલાઝોડુલાલાઝોડુ  
કેસભકર અને કેસભકર અને 
ઔદ્યોભગકઔદ્યોભગક  

સનુાભીસનુાભી  

શારની લૂગ ચેતલણી વ્મલસ્થા શારની લૂગ ચેતલણી વ્મલસ્થા   
  

ત્તવિંચાઇ ત્તલબાગ ત્તવિંચાઇ ત્તલબાગ   //  
ડેભ ઓથોયીટીડેભ ઓથોયીટી//  
શલાભાન ખાત ુશલાભાન ખાત ુ  

  

કરેકટય્ીકરેકટય્ી  
  

ભાભરતદાયભાભરતદાય//  

ટીટી..ડીડી..ઓઓ  

  

શલાભાન ખાત ુશલાભાન ખાત  ુ 

  

કરેકટય્ીકરેકટય્ી  
  

ભાભરતદાયભાભરતદાય//  

ટીટી..ડીડી..ઓઓ..  

  

ગાભોગાભો  

ઇરડયસ્રીઝ ઇરડયસ્રીઝ 
એવોત્તવએળનએવોત્તવએળન  

  

DDCCGG  
  

LLCCGG  
  

ભાભરતદાયભાભરતદાય  

શલાભાન ખાત ુશલાભાન ખાત  ુ 

  

કરેકટય્ીકરેકટય્ી  
  

ભાભરતદાયભાભરતદાય//  

ટીટી..ડીડી..ઓઓ..  

  

ગાભોગાભો  
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ગાભોગાભો  

જલાફદાય ત્તલબાગજલાફદાય ત્તલબાગ  

  

ભાભરતદાયભાભરતદાય//  
તાતા..ત્તલત્તલ..અઅ..  

ભાભરતદાયભાભરતદાય//  
તાતા..ત્તલત્તલ..અઅ..  

ભાભરતદાય ભાભરતદાય //  

તાતા..ત્તલત્તલ..અઅ..  

ભાભરતદાયભાભરતદાય//  
તાતા..ત્તલત્તલ..અઅ..  

તારીભફધધ ઓયેટયોની તારીભફધધ ઓયેટયોની 
ઉરચ્બ્ધઉરચ્બ્ધ  

શાશા  શાશા  નાના  નાના  

આલયી રીધેર ગાભોઆલયી રીધેર ગાભો  જેજે--તે વાંકટના તે વાંકટના જોખભ વાંબત્તલત ગાભોજોખભ વાંબત્તલત ગાભો  
ચેતલણી અને વાંદેળા ન ચેતલણી અને વાંદેળા ન 
શોંચતા શોમ અથલા શોંચતા શોમ અથલા 
શોંચાડલા મશુ્કેર શોમ તેલા શોંચાડલા મશુ્કેર શોમ તેલા 
ગાભોગાભો//લવાશતલવાશત. .   

જે વમદુામ ગાભોભાાં દૂય યશ ેછે દાજે વમદુામ ગાભોભાાં દૂય યશ ેછે દા..તત. . ભાછીભાયભાછીભાય, , ભીઠા ભીઠા કાયીગયોકાયીગયો, , 
ભારધાયી લગેયે ભારધાયી લગેયે   

વભમભમાગદાભાાં ચેતલણીના વભમભમાગદાભાાં ચેતલણીના 
વાંદેળા શોંચલા ભાટેના   વાંદેળા શોંચલા ભાટેના   
જરૂયી જરૂયી   ગરાઓગરાઓ.  .  ((ઉઉ..દાદા. . તયીકે તયીકે 
ધલત્તન વાંદેળને કામગયત ધલત્તન વાંદેળને કામગયત 
ફનાલલાફનાલલા))  

કામગદોભાાં ગાભોભાાં દૂય લવલાટ કયતા ક્રયલાયોનો વભાલેળ કામગદોભાાં ગાભોભાાં દૂય લવલાટ કયતા ક્રયલાયોનો વભાલેળ 
કયલો અને વાંદેળા વ્મલશાયની વ્મલસ્થા ગોઠલલીકયલો અને વાંદેળા વ્મલશાયની વ્મલસ્થા ગોઠલલી. .   

  

આસિ ફાદની સચૂનાઓઆસિ ફાદની સચૂનાઓ  

વાંકટના વાંકટના પ્રકાયપ્રકાય  યુયુ  લાલાઝોડુલાલાઝોડુ  ભકૂાંભકૂાં  દુષ્કાદુષ્કા  

કેસભકર અને કેસભકર અને 
ઔદ્યોભગક ઔદ્યોભગક 
દુઘગટનાઓદુઘગટનાઓ  

સનુાભીસનુાભી  

જલાફદાય ત્તલબાગજલાફદાય ત્તલબાગ  ભાભરતદાય કચેયી અને તાભાભરતદાય કચેયી અને તા..ત્તલત્તલ..અઅ..  

આલયી રીધેર ગાભોઆલયી રીધેર ગાભો  જેજે--તે વાંકટના તે વાંકટના જોખભ વાંબત્તલત ગાભોજોખભ વાંબત્તલત ગાભો  
ચેતલણી અને વાંદેળા ન ચેતલણી અને વાંદેળા ન 
શોંચતા શોમ અથલા શોંચતા શોમ અથલા 
શોંચાડલા મશુ્કેર શોમ તેલા શોંચાડલા મશુ્કેર શોમ તેલા 
ગાભોગાભો//લવાશતલવાશત. .   

જે વમદુામ ગાભોભાાંજે વમદુામ ગાભોભાાં  દૂય યશ ેછે દાદૂય યશ ેછે દા..તત. . ભાછીભાયભાછીભાય, , ભીઠા કાયીગયોભીઠા કાયીગયો, , 
ભારધાયી લગેયેભારધાયી લગેયે  

વભમભમાગદાભાાં ચેતલણીના વભમભમાગદાભાાં ચેતલણીના 
વાંદેળા શોંચલા ભાટેના   વાંદેળા શોંચલા ભાટેના   
જરૂયી જરૂયી   ગરાઓગરાઓ..  

કામગદોભાાં ગાભોભાાં દૂય લવલાટ કયતા ક્રયલાયોનો વભાલેળ કામગદોભાાં ગાભોભાાં દૂય લવલાટ કયતા ક્રયલાયોનો વભાલેળ 
કયલો અને વાંદેળા વ્મલશાયની વ્મલસ્થા ગોઠલલીકયલો અને વાંદેળા વ્મલશાયની વ્મલસ્થા ગોઠલલી..  
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    આગોતયી વ્મલસ્થાઆગોતયી વ્મલસ્થા  
જ્માયે આત્તિ આલેજ્માયે આત્તિ આલે  ત્માયે યુતી વાધન વાભગ્રીત્માયે યુતી વાધન વાભગ્રી, , માંત્રોમાંત્રો, , વાધનો ન શોમવાધનો ન શોમ  તોતો  રોકોની જરૂયીમાતને રોકોની જરૂયીમાતને 
શોંચી લલાભાાં અંતયામ આલે છેશોંચી લલાભાાં અંતયામ આલે છે. . આગોતયી વ્મલસ્થા કયલાથી મશુ્કેરીને ભશદઅંળે ત્તનલાયી આગોતયી વ્મલસ્થા કયલાથી મશુ્કેરીને ભશદઅંળે ત્તનલાયી 
ળકામ છેળકામ છે. . મોગ્મ યીતે મોગ્મ યીતે ““સ્ટોક ાઇરસ્ટોક ાઇર””  કયલાથી ત્લયીત ભદદ કયલાભાાં વયતા યશ ેછેકયલાથી ત્લયીત ભદદ કયલાભાાં વયતા યશ ેછે..  

આગોતયી વ્મલસ્થા ભાટે ભશત્લનાાં ચાય આગોતયી વ્મલસ્થા ભાટે ભશત્લનાાં ચાય ગરાાં છેગરાાં છે;;  

11..  ત્તલસ્તાય અને વાંકટ અનવુાય જરૂયી વાભગ્રીની સગૂચ તૈમાય કયલીત્તલસ્તાય અને વાંકટ અનવુાય જરૂયી વાભગ્રીની સગૂચ તૈમાય કયલી. . આ ભાટે ત્તલસ્તાયના આ ભાટે ત્તલસ્તાયના 
રોકોની ત્તનઃવશામતારોકોની ત્તનઃવશામતા, , લયાળ અને વાંસ્કૃત્તતને ધમાને રેલાલયાળ અને વાંસ્કૃત્તતને ધમાને રેલા..  

22..  જે જે વાધન વાભગ્રી એકઠી કયલાની છે તેનીવાધન વાભગ્રી એકઠી કયલાની છે તેની  ગણુલિા અને ભાનાાંક ધમાને રેલા જોઇએ જેથી  ગણુલિા અને ભાનાાંક ધમાને રેલા જોઇએ જેથી  
ગણુલિાલાી વાભગ્રી એકત્રીત થામગણુલિાલાી વાભગ્રી એકત્રીત થામ..  

33..  આલી આલી વાધનવાધન--વાભગ્રી શોંચાડી ળકે તેલા ત્તલિેતા અને ્ોત નક્કી કયલાવાભગ્રી શોંચાડી ળકે તેલા ત્તલિેતા અને ્ોત નક્કી કયલા..  
44..  આગોતયી વ્મલસ્થાની વાધન વાભગ્રીનાાં ગોડાઉનઆગોતયી વ્મલસ્થાની વાધન વાભગ્રીનાાં ગોડાઉન, , વપ્રામવગનુાં નેટલકગ તૈમાય યાખવુાં જેથી વપ્રામવગનુાં નેટલકગ તૈમાય યાખવુાં જેથી 

વત્લયે વેલા શોંચાડામવત્લયે વેલા શોંચાડામ..  

55..  જજલ્રાજજલ્રાભાાં તાલકુા ભથકે અને જુદાભાાં તાલકુા ભથકે અને જુદા--જુદા તરસ્ટય સ્તયે આલી વ્મલસ્થા કયી ળકામજુદા તરસ્ટય સ્તયે આલી વ્મલસ્થા કયી ળકામ. . ાંચામત ાંચામત 
સ્તયે ણ આસ્તયે ણ આલી વ્મલસ્થા થામ તે ભાટે કાભગીયી કયલીલી વ્મલસ્થા થામ તે ભાટે કાભગીયી કયલી. .   

  

કેસભકર અને ઔદ્યોભગક એકભ અને વાંગ્રશ ભાટેના લૂગતૈમાયીના ગરાાંઓકેસભકર અને ઔદ્યોભગક એકભ અને વાંગ્રશ ભાટેના લૂગતૈમાયીના ગરાાંઓ  

  વરાભતીના નીત્તતત્તનમભોને ત્તનમત્તભત યીતે દાખર કયલાવરાભતીના નીત્તતત્તનમભોને ત્તનમત્તભત યીતે દાખર કયલા, , સધુાયાસધુાયા--લધાયા કયલાલધાયા કયલા..  
  અગત્મની માંત્રવાભગ્રીની ત્તનમત્તભત જાલણી કયલી અને ચકાવણી સતુ્તનચ્શ્ર્ચત કયલીઅગત્મની માંત્રવાભગ્રીની ત્તનમત્તભત જાલણી કયલી અને ચકાવણી સતુ્તનચ્શ્ર્ચત કયલી. .   
  કામદાને રગતી ફાફતોકામદાને રગતી ફાફતોથી થી અભરીકયણઅભરીકયણભાાંભાાં  દેખયેખ કયલી અને અશલેાર કયલોદેખયેખ કયલી અને અશલેાર કયલો. .   
  અકસ્ભાતનુાં યીોટીંગઅકસ્ભાતનુાં યીોટીંગ, , છણાલટ અને કાયણોની તાવ થામ તે સતુ્તનચ્શ્ર્ચત કયવુછણાલટ અને કાયણોની તાવ થામ તે સતુ્તનચ્શ્ર્ચત કયવ .ુ.  

  વરાભતીની વભજ લધે તે ભાટે અગાઉથી અને પ્રત્તતબાલ સ્લરૂે ગરાાં રેલાવરાભતીની વભજ લધે તે ભાટે અગાઉથી અને પ્રત્તતબાલ સ્લરૂે ગરાાં રેલા. .   
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  અવયકાયક પ્રત્તતબાલ ભાટે ઇરવીડરટ કભારડ ત્તવસ્ટભની સ્ષ્ટ્ટ જલાફદાયી વાથેની યચના અવયકાયક પ્રત્તતબાલ ભાટે ઇરવીડરટ કભારડ ત્તવસ્ટભની સ્ષ્ટ્ટ જલાફદાયી વાથેની યચના 
જરૂયી છેજરૂયી છે. . દયેક કામગદના કભારડયને ચોક્કવ પ્રકાયની તારીભ આી વજ્જ કયલાદયેક કામગદના કભારડયને ચોક્કવ પ્રકાયની તારીભ આી વજ્જ કયલા. . તાતાલકુા લકુા 
સ્તયના ઇરવીડરટ કભારડયે સ્તયના ઇરવીડરટ કભારડયે ((પ્રાાંત અત્તધકાયી્ી પ્રાાંત અત્તધકાયી્ી //  ભાભરતદાય્ીભાભરતદાય્ી) ) જે તે ટાસ્કપોવગના કભારડયને જે તે ટાસ્કપોવગના કભારડયને 
આત્તિ વભમે અવયકાયક પ્રત્તતબાલ ભાટે ત્તનમત આત્તિ વભમે અવયકાયક પ્રત્તતબાલ ભાટે ત્તનમત SSOOPP  મજુફ કામગલાશી કયલા સચૂના આલીમજુફ કામગલાશી કયલા સચૂના આલી. . 
આત્તિ દયમ્માન દયેક ટાસ્કપોવગના લડા ઇરવીડરટ કભારડયને યીોટગ  કયે અને વાંકગરત આત્તિ દયમ્માન દયેક ટાસ્કપોવગના લડા ઇરવીડરટ કભારડયને યીોટગ  કયે અને વાંકગરત 
આમોજનઆમોજન  પ્રભાણે કાભગીયી કયલીપ્રભાણે કાભગીયી કયલી. .   
  

ટાસ્કપોવગની  માદી ટાસ્કપોવગની  માદી   

રમોભરમોભ  ટાસ્કપોવગટાસ્કપોવગ  
જજલ્રાજજલ્રા  સ્તયનાસ્તયના  કોકો--

ઓડીનેટયઓડીનેટય  
વશમોગી વભ્મો અને સલબાગોવશમોગી વભ્મો અને સલબાગો  

11  આમોજન અને કોઆમોજન અને કો--ઓડીનેળન ઓડીનેળન 
((લશીલટલશીલટ,,કામદો અને વ્મલસ્થાકામદો અને વ્મલસ્થા, , 
પ્રોટોકોર અને ભીક્રડમાપ્રોટોકોર અને ભીક્રડમા))  

રામેઝન ઓક્રપવયરામેઝન ઓક્રપવય  કરેતટકરેતટય્ીનીય્ીની  કચેયીકચેયી, , જીજી..ત્તલત્તલ..અઅ. . 

અનેઅને  વફાંધીતવફાંધીત  ત્તલબાગત્તલબાગ    

22  લૂગલૂગ  ચેતલણીચેતલણી, , સ્થ ખારી સ્થ ખારી 
કયાલલા  અને વાંદેળાવ્મલશાયકયાલલા  અને વાંદેળાવ્મલશાય  

રામેઝનરામેઝન  ઓક્રપવયઓક્રપવય  , , 

કરેતટકરેતટયય્ી્ી  અનેઅને  જીજી..ત્તલત્તલ..અઅ..  

કરેતટકરેતટય્ીનીય્ીની  કચેયીકચેયી, , જીજી..ત્તલત્તલ..અઅ. . 

અનેઅને  વફાંધીતવફાંધીત  ત્તલબાગત્તલબાગ    

33  ળોધ અને ફચાલળોધ અને ફચાલ  

  

રામેઝન ઓક્રપવય રામેઝન ઓક્રપવય , ,   
કરેતટકરેતટયય્ી્ી  અનેઅને  જીજી..ત્તલત્તલ..અઅ..  

કરેતટકરેતટય્ીનીય્ીની  કચેયીકચેયી, , જીજી..ત્તલત્તલ..અઅ. . 

અનેઅને  વફાંધીતવફાંધીત  ત્તલબાગત્તલબાગ    

44  નકૂવાન આકયણીનકૂવાન આકયણી, , વલે અને વલે અને 
દસ્તાલેજીકયણદસ્તાલેજીકયણ  

  

  

રામેઝન ઓક્રપવયરામેઝન ઓક્રપવય, ,   
કરેતટકરેતટયય્ી્ી  અનેઅને  જીજી..ત્તલત્તલ..અઅ..  

કરેતટકરેતટય્ીનીય્ીની  કચેયીકચેયી, , જીજી..ત્તલત્તલ..અઅ. . 

અનેઅને  વફાંધીતવફાંધીત  ત્તલબાગત્તલબાગ    

55  યાશત ત્તળગફય વ્મલસ્થાન યાશત ત્તળગફય વ્મલસ્થાન 
((શાંગાભી આલાવોશાંગાભી આલાવો, , ખોયાકખોયાક, , ાણીાણી, , 

રામેઝન ઓક્રપવયરામેઝન ઓક્રપવય  કરેતટકરેતટય્ીનીય્ીની  કચેયીકચેયી, , જીજી..ત્તલત્તલ..અઅ. . 

અનેઅને  વફાંધીતવફાંધીત  ત્તલબાગત્તલબાગ    
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ટાસ્કપોવગટાસ્કપોવગ  ના કામોના કામો  
ટાસ્કપોવગ ટાસ્કપોવગ --  11::  આમોજન અને કોઆમોજન અને કો--ઓડીનેળન ઓડીનેળન ((લશીલટલશીલટ,,કામદો અને વ્મલસ્થાકામદો અને વ્મલસ્થા, , પ્રોટોકોર અન ેપ્રોટોકોર અન ે
ભીડડમાભીડડમા))  
વભમ વભમ 
ત્રકત્રક  

પ્રવસૃિઓપ્રવસૃિઓ  

વાભારમ વાભારમ 
વભમ વભમ   
  

  

  

  

  

  

DDDDMMCC  ના વભ્મો વાથે ભાત્તવક ત્તભટીંગના વભ્મો વાથે ભાત્તવક ત્તભટીંગ, , આત્તિ વ્મલસ્થાનના મદુ્દાઓ અંગે ચચાગઆત્તિ વ્મલસ્થાનના મદુ્દાઓ અંગે ચચાગ, , 
વભીક્ષા અને વભીક્ષા અને આમોજનઆમોજન..  

વાંકગ વયનાભા સધુાયલાવાંકગ  વયનાભા સધુાયલા, , વાંવાધનોની સગૂચ સધુાયલીવાંવાધનોની સગૂચ સધુાયલી, , વ્યશૂાત્ભક આગોતયી વ્મલસ્થાની વ્યશૂાત્ભક આગોતયી વ્મલસ્થાની 
દેખયેખદેખયેખ, , કામગ મોજનાની વભમાાંતયે દેખયેખકામગ મોજનાની વભમાાંતયે દેખયેખ  

રોજીસ્ટીકઃ વાંવાધનોરોજીસ્ટીકઃ વાંવાધનો, , વપ્રામય ળોધલા અને તેને ભેલલા ભાટેની પ્રક્રિમા કયલીવપ્રામય ળોધલા અને તેને ભેલલા ભાટેની પ્રક્રિમા કયલી. . 
લશીલટી અને નાણાાંકીમ ભાંજૂયીઓ રેલીલશીલટી અને નાણાાંકીમ ભાંજૂયીઓ રેલી. .   
ોગરવ દ વાથે વાંકરનોગરવ દ વાથે વાંકરન, , કામદો અને વ્મલસ્થા ભાટે ીકામદો અને વ્મલસ્થા ભાટે ી..એવએવ..આઇઆઇ., ., ીી..આઇઆઇ. . અને અને 
શોભગાડ્ગવ વાથે વાંકરનશોભગાડ્ગવ વાથે વાંકરન..  

ભીક્રડમા કોભીક્રડમા કો--ઓડીનેળનઓડીનેળન, , ભાક્રશતીનો પ્રવાયની વ્મલસ્થાભાક્રશતીનો પ્રવાયની વ્મલસ્થા, , દસ્તાલેજીકયણની વ્મલસ્થાદસ્તાલેજીકયણની વ્મલસ્થા..  
  

લૂગલૂગ  
  

આત્તિ વ્મલસ્થાન ભાટે તરસ્ટયની જલાફદાયીઓ લશચેલીઆત્તિ વ્મલસ્થાન ભાટે તરસ્ટયની જલાફદાયીઓ લશચેલી..  

ત્તલત્તલધ ત્તલબાગો અને ોગરવદ વાથે ફેઠકોત્તલત્તલધ ત્તલબાગો અને ોગરવદ વાથે ફેઠકો, , વાંકરન અને વાંકરન અને SSOOPP  તૈમાય કયલીતૈમાય કયલી. .   
જજલ્રાજજલ્રા  સ્તયની યીવોરવ ટીભોને તૈમાય યાખલીસ્તયની યીવોરવ ટીભોને તૈમાય યાખલી. .   
આયોગ્મ અને જીલન ત્તનલાગશ જેલી તાત્કાગરક અવય કયનાયી વેલાઓની આગોતયી આયોગ્મ અને જીલન ત્તનલાગશ જેલી તાત્કાગરક અવય કયનાયી વેલાઓની આગોતયી 
વ્મલસ્થા કયલીવ્મલસ્થા કયલી..    

દયમ્માનદયમ્માન  SSOOPP  પ્રભાણે કાભગીયીની દેખયેખપ્રભાણે કાભગીયીની દેખયેખ  

ફાદભાાં ફાદભાાં   ત્તલબાગીમ કાભગીયીની વોંણી ત્તલબાગીમ કાભગીયીની વોંણી   

લીજીલીજી, , આયોગ્મઆયોગ્મ) ) ભનોવાભાજજક ભનોવાભાજજક 
વાંબા વાંબા   

66  જાશયે આયોગ્મ અને સ્લછછતા જાશયે આયોગ્મ અને સ્લછછતા   રામેઝન ઓક્રપવયરામેઝન ઓક્રપવય  કરેતટય્ીનીકરેતટય્ીની  કચેયીકચેયી, , જીજી..ત્તલત્તલ..અઅ. . 

DDHHOO,,  ત્તવલીરત્તવલીર  વર્જનવર્જન  અનેઅને  

વફાંધીતવફાંધીત  ત્તલબાગત્તલબાગ  

77  અત્તત ત્તનઃવશામ ત્તલળે જૂથોની અત્તત ત્તનઃવશામ ત્તલળે જૂથોની 
વાંબાવાંબા  

રામેઝન ઓક્રપવયરામેઝન ઓક્રપવય  કરેતટકરેતટય્ીનીય્ીની  કચેયીકચેયી, , જીજી..ત્તલત્તલ..અઅ. . 

અનેઅને  વફાંધીતવફાંધીત  ત્તલબાગત્તલબાગ    

88  શુશ  ુ આયોગ્મઆયોગ્મ  અનેઅને  કલ્માણકલ્માણ  રામેઝન ઓક્રપવયરામેઝન ઓક્રપવય  જીજી..ત્તલત્તલ..અઅ. . અને શ ુડોકટય અને શ ુડોકટય   
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લીલી..આઇઆઇ..ીી..ની મરુાકાતની વ્મલસ્થા અને ની મરુાકાતની વ્મલસ્થા અને યાશત વ્મલસ્થાયાશત વ્મલસ્થા  

યાશતની પ્રવતૃ્તિઓનુાં આમોજન અને દેખયેખયાશતની પ્રવતૃ્તિઓનુાં આમોજન અને દેખયેખ  

યીકલયી પ્રાન તૈમાય કયલો અને કાભગીયી કયલીયીકલયી પ્રાન તૈમાય કયલો અને કાભગીયી કયલી  
  યાશત કેમ્ અને અવયગ્રસ્ત ત્તલસ્તાયોભાાં કામદો અને વ્મલસ્થા જાલલાયાશત કેમ્ અને અવયગ્રસ્ત ત્તલસ્તાયોભાાં કામદો અને વ્મલસ્થા જાલલા..  

  
  

ટાસ્કપોવગ ટાસ્કપોવગ --  22::  લૂગ ચેતલણીલૂગ ચેતલણી, , સ્થ ખારી કયાલલા અને વાંદેળાવ્મલશાયસ્થ ખારી કયાલલા અને વાંદેળાવ્મલશાય  

વભમ વભમ 
ત્રકત્રક  

પ્રવસૃિઓપ્રવસૃિઓ  

વાભારમ વાભારમ 
વભમ વભમ   
  

  

રોકો સ્ષ્ટ્ટ વભજી ળકે  તેલા અથગઘટન વાથે ભૌગખક કે ઇરેકરોત્તનક રોકો સ્ષ્ટ્ટ વભજી ળકે  તેલા અથગઘટન વાથે ભૌગખક કે ઇરેકરોત્તનક લૂગ ચેતલણીલૂગ ચેતલણી  
છેલ્રા સ્થ સધુી શોંચે તેલી વ્મલસ્થા ઉબી કયલીછેલ્રા સ્થ સધુી શોંચે તેલી વ્મલસ્થા ઉબી કયલી.  .    

લૂગ ચેતલણી લૂગ ચેતલણી ગાભ સધુી શોંચી ળકે તે ભાટે ગાભ વાથે પોનથી વાંકગ ળકે તેલી ગાભ સધુી શોંચી ળકે તે ભાટે ગાભ વાથે પોનથી વાંકગ ળકે તેલી 
વ્મલસ્થા કયલીવ્મલસ્થા કયલી. .   
તારીભી અત્તધકાયીઓ તારીભી અત્તધકાયીઓ //  સ્લમાં વેલકો સ્લમાં વેલકો લૂગ ચેતલણીને લૂગ ચેતલણીને રોકો સધુી શોંચાડે તેલી રોકો સધુી શોંચાડે તેલી 
વ્મલસ્થા કયલીવ્મલસ્થા કયલી. .   
વાંબત્તલત જોખભવાંબત્તલત જોખભ, , લૂગતૈમાયી અને વાલચેતીના ગરાાં અંગે રોક જાગતૃ્તત કયલીલૂગતૈમાયી અને વાલચેતીના ગરાાં અંગે રોક જાગતૃ્તત કયલી..  
કામગદો તૈમાય કયલાકામગદો તૈમાય કયલા, , તારીભો કયલીતારીભો કયલી, , વાધનો અને માંત્રોની ભયાભત કયી તૈમાય વાધનો અને માંત્રોની ભયાભત કયી તૈમાય 
યાખલાયાખલા, , વશમોગી એજરવીઓની સગૂચ તૈમાય કયલી અને વશમોગી એજરવીઓની સગૂચ તૈમાય કયલી અને વાંકગભાાં યશવે ુાંવાંકગભાાં યશવે ુાં..  
ળોધ ફચાલ અને ળોધ ફચાલ અને લૂગ ચેતલણીલૂગ ચેતલણી, , સ્થ ખારી કયાલલા અને વાંદેળાવ્મલશાય અંગે સ્થ ખારી કયાલલા અને વાંદેળાવ્મલશાય અંગે 
ત્તલત્તલધ ક્રશતધાયકો વાથે ફેઠક કયલી અને આમોજન અડેટ કયવુાંત્તલત્તલધ ક્રશતધાયકો વાથે ફેઠક કયલી અને આમોજન અડેટ કયવુાં..  

  યેસ્ય ુવેલ્ટય યેસ્ય ુવેલ્ટય ((ફચાલ આલાવફચાલ આલાવ) ) ને ઓખલા અને યશઠેાણને ઓખલા અને યશઠેાણ, , બોજનબોજન, , વૌચારમ અને અરમ વૌચારમ અને અરમ 
જરૂયી વ્મલસ્થાઓ કયલીજરૂયી વ્મલસ્થાઓ કયલી. (. (ભાનલ અને શ ુફને્ન ભાભાનલ અને શ ુફને્ન ભાટેટે))  

72 72 થી થી 48 48 

કરાક કરાક 
((આપતના આપતના 
3 3 ક્રદલવ ક્રદલવ 
શરેાશરેા))  
  

ભેલેરી ભેલેરી ચેતલણીચેતલણી  ચકાવલી અને વભજલીચકાવલી અને વભજલી  
ગાભ ાંચામત અને તાલકુા કક્ષાએ કામગયત વાંચાય અને ચેતલણી વ્મલસ્થાની ચકાવણી ગાભ ાંચામત અને તાલકુા કક્ષાએ કામગયત વાંચાય અને ચેતલણી વ્મલસ્થાની ચકાવણી 
કયલીકયલી..  
વરાભત સ્થે ખવેડનાય ટીભને જરૂયી માંત્રો અને વાધનો વાથે ઘટના સ્થે ભોકરલાવરાભત સ્થે ખવેડનાય ટીભને જરૂયી માંત્રો અને વાધનો વાથે ઘટના સ્થે ભોકરલા. .   
વરાભત સ્થે ખવેડનાય વરાભત સ્થે ખવેડનાય ટીભને તૈમાય કયી ત્તલત્તલધ તરસ્ટય સ્તયે ભોકરી આલાટીભને તૈમાય કયી ત્તલત્તલધ તરસ્ટય સ્તયે ભોકરી આલા..  
ટીભ અને વમદુામ ફને્ન ભાટે લાશનોની વ્મલસ્થા કયલીટીભ અને વમદુામ ફને્ન ભાટે લાશનોની વ્મલસ્થા કયલી..  
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અવયગ્રસ્ત વમદુામ અને શઓુ ભાટે વરાભત યેસ્ય ુ વેલ્ટય અને જગ્માઓ વાંદ અવયગ્રસ્ત વમદુામ અને શઓુ ભાટે વરાભત યેસ્ય ુ વેલ્ટય અને જગ્માઓ વાંદ 
કયલીકયલી..  
સ્થાત્તનક સ્સ્થત્તત અંગે જજલ્રા અને યાજ્મના જજલ્રા ઇભયજ્રવી ઓયેળન વેરટયને જાણ સ્થાત્તનક સ્સ્થત્તત અંગે જજલ્રા અને યાજ્મના જજલ્રા ઇભયજ્રવી ઓયેળન વેરટયને જાણ 
કયલીકયલી..  
ચેતલણીચેતલણીઓના વાંદેળાઓ તૈમાય કયલાઓના વાંદેળાઓ તૈમાય કયલા  
છેલ્રાાં સ્થ સધુી સ્થાત્તનક બાાભાાં છેલ્રાાં સ્થ સધુી સ્થાત્તનક બાાભાાં લૂગ ચેતલણી લૂગ ચેતલણી શોંચાડલીશોંચાડલી. . ભૌગખક યીતે પોનથીભૌગખક યીતે પોનથી, , 
ટેગરટેગરત્તલઝનથીત્તલઝનથી, , યેક્રડમોયેક્રડમો, , રયઝૂ ેયના ભાધમભનો ઉમોગ કયલોરયઝૂ ેયના ભાધમભનો ઉમોગ કયલો. . લીજીના આધાય લીજીના આધાય 
ત્તલનાની વ્મલસ્થાઓનો ત્તલનાની વ્મલસ્થાઓનો ((ભાધમાભોનોભાધમાભોનો) ) ઉમોગ ણ કયલોઉમોગ ણ કયલો. (. (કેટરાાંક વભમના ત્તલયાભ કેટરાાંક વભમના ત્તલયાભ 
છી છી ચેતલણીચેતલણીઓને લાયાંલાય નુઓને લાયાંલાય નુ::પ્રવાક્રયત કયતા યશવે ુાંપ્રવાક્રયત કયતા યશવે ુાં.).)  
ટેરીપોનટેરીપોન  વાંકગ સગૂચ અને કામગદની વાંકગ  સગૂચ અને કામગદની SSOOPP  અડેટ છે કે નક્રશ તેની ખાત્રી કયી રેલીઅડેટ છે કે નક્રશ તેની ખાત્રી કયી રેલી. .   
અરમ અરમ ટાસ્કપોવગટાસ્કપોવગ  વાથે વાંકરન કયવુાંવાથે વાંકરન કયવુાં. (. (ળોધ અને ફચાલળોધ અને ફચાલ, , જાશયે આયોગ્મજાશયે આયોગ્મ, , કામદો અને કામદો અને 
વ્મલસ્થા અને ાણી યુલઠોવ્મલસ્થા અને ાણી યુલઠો))  
વાંબત્તલત વાંકટ ત્તલળે જજલ્રા અને વાંબત્તલત વાંકટ ત્તલળે જજલ્રા અને યાજ્મ વિાત્તધકાયીઓને જાણ કયલીયાજ્મ વિાત્તધકાયીઓને જાણ કયલી..  
સ્થાત્તનક સ્તયની તૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી અને ઇરવીડરટ કભારડય અત્તધકાયીને સ્થાત્તનક સ્તયની તૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી અને ઇરવીડરટ કભારડય અત્તધકાયીને 
જાણ કયલીજાણ કયલી. .   
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જજલ્રા જજલ્રા સ્તયેસ્તયે  આપતઆપત  વ્મલસ્થાનવ્મલસ્થાન  કત્તભટીકત્તભટી  અનેઅને  ઇભયજરવીઇભયજરવી  યીવોરવયીવોરવ  ભેનેજભેરટભેનેજભેરટ  કત્તભટીએકત્તભટીએ  

સ્સ્થત્તતસ્સ્થત્તત  યય  ત્તનમાંત્રણત્તનમાંત્રણ  યાખવુયાખવ .ુ .   

શરેા જાશયે કયેરા વિાલાય લૂગ શરેા જાશયે કયેરા વિાલાય લૂગ ચેતલણીચેતલણીઓના વાંદેળાઓને આલતા ઓના વાંદેળાઓને આલતા 24 24 કરાક ભાટે કરાક ભાટે 
અડેટ કયી જાશયે કયતા યશવે ુઅડેટ કયી જાશયે કયતા યશવે .ુ .   

લૂગ ચેતલણી શોંચી છે તેનો પ્રત્તતબાલ ભેલલો અને સ્થાત્તનક ક્રયસ્સ્થત્તતની ભાક્રશતી લૂગ ચેતલણી શોંચી છે તેનો પ્રત્તતબાલ ભેલલો અને સ્થાત્તનક ક્રયસ્સ્થત્તતની ભાક્રશતી 
ભેલલા ભાટે અત્તધકાયીઓને તાક્રકદ કયલાભેલલા ભાટે અત્તધકાયીઓને તાક્રકદ કયલા. .   
સ્થાત્તનક સ્તયની તૈમાયીઓની ચકાવણીસ્થાત્તનક સ્તયની તૈમાયીઓની ચકાવણી  કયલી અને ઇરવીડરટ કભારડયને યીોટગ  કયલોકયલી અને ઇરવીડરટ કભારડયને યીોટગ  કયલો. .   
જો રોકોને વરાભત સ્થે રઇ જલાની જરૂય શોમ તો નોંધ રેલીજો રોકોને વરાભત સ્થે રઇ જલાની જરૂય શોમ તો નોંધ રેલી..  

  યેસ્ય ુવેયેસ્ય ુવેલ્ટય અને જોખભી જગ્માઓએ જરૂયી વાધનોની વ્મલસ્થા કયલી લ્ટય અને જોખભી જગ્માઓએ જરૂયી વાધનોની વ્મલસ્થા કયલી ((ફોટફોટ, , તયલૈમાતયલૈમા, , 
પ્રાથત્તભક વાયલાયપ્રાથત્તભક વાયલાય, , ફાઆશાયફાઆશાય, , નવીંગનવીંગ, , ીલાનુાં ાણીીલાનુાં ાણી, , ખોયાકખોયાક, , ળૌચારમ અને ઘન ળૌચારમ અને ઘન 
કચયા કચયા ત્તનકારની વ્મલસ્થાત્તનકારની વ્મલસ્થા) )   

  જોખભના સ્થે શોંચલા ભાટેના લૈકચ્લ્ક યસ્તા નજક્ક કયલાજોખભના સ્થે શોંચલા ભાટેના લૈકચ્લ્ક યસ્તા નજક્ક કયલા  
  સ્થાત્તનક સ્તયની તૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી અને ઇરવીડરટ કભારડયને યીોટગ  કયલોસ્થાત્તનક સ્તયની તૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી અને ઇરવીડરટ કભારડયને યીોટગ  કયલો..  
  લૂગ ચેતલણી ખાવ ત્તનઃવશામ વમશૂ લૂગ ચેતલણી ખાવ ત્તનઃવશામ વમશૂ ((ભાછીભાયભાછીભાય,,ભારધાયીભારધાયી, , અંતયીમાભાાં યશતેા દગરત અંતયીમાભાાં યશતેા દગરત 



    8877  

વભમ વભમ 
ત્રકત્રક  

પ્રવસૃિઓપ્રવસૃિઓ  

અને આક્રદલાવીઅને આક્રદલાવી) ) સધુી શોંચી છે સધુી શોંચી છે તેની ખાત્રી કયલીતેની ખાત્રી કયલી. .   
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વાંબત્તલત વાંકટની સ્સ્થત્તત ત્તલળેના અડેટ તૈમાય કયલા વાંબત્તલત વાંકટની સ્સ્થત્તત ત્તલળેના અડેટ તૈમાય કયલા   
રેટેસ્ટ સ્સ્થત્તત ત્તલળે સ્થાત્તનક બાાભાાં લૂગ ચેતલણી શોંચતી કયલીરેટેસ્ટ સ્સ્થત્તત ત્તલળે સ્થાત્તનક બાાભાાં લૂગ ચેતલણી શોંચતી કયલી. . અગાઉ જણાવ્મા અગાઉ જણાવ્મા 
મજુફના ભાધમભોનો ઉમોગ કયલોમજુફના ભાધમભોનો ઉમોગ કયલો..  
વાંકટ ક્રયસ્સ્થત્તત ત્તલળેની ત્તલગતલાય ભાક્રશતી ફચાલ વાંકટ ક્રયસ્સ્થત્તત ત્તલળેની ત્તલગતલાય ભાક્રશતી ફચાલ ટાસ્કપોવગટાસ્કપોવગ  અને અરમ અને અરમ ટાસ્કપોવગટાસ્કપોવગને ને 
આલીઆલી..  
અંત્તતભ સ્થ સધુી લૂગ ચેતલણી શોંચી કે નક્રશ તેની ચકાવણી કયલીઅંત્તતભ સ્થ સધુી લૂગ ચેતલણી શોંચી કે નક્રશ તેની ચકાવણી કયલી..  
ફચાલ ટુકડીઓને એકળન ભાટે તૈમાય યાખલીફચાલ ટુકડીઓને એકળન ભાટે તૈમાય યાખલી. . દયેક ટુકડીને જોખભના સ્થ અને જેનો દયેક ટુકડીને જોખભના સ્થ અને જેનો 
ફચાલ કયલાનો છે ત્માાં શોંચલાના યસ્તા ત્તલળે જાણ કયલીફચાલ કયલાનો છે ત્માાં શોંચલાના યસ્તા ત્તલળે જાણ કયલી. .   
ફચાલ ટુકડીઓ ભાટે ખોયાકફચાલ ટુકડીઓ ભાટે ખોયાક, , યશલેાની અને સયુક્ષાની યશલેાની અને સયુક્ષાની વ્મલસ્થા કયલીવ્મલસ્થા કયલી..  
દયેક ફચાલ ટુકડીની શરચરની જાણકાયી રેલી અને ઉયી અત્તધકાયીને દય છ કરાકે દયેક ફચાલ ટુકડીની શરચરની જાણકાયી રેલી અને ઉયી અત્તધકાયીને દય છ કરાકે 
જણાલલીજણાલલી..  
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લૂગ ચેતલણી અંગેના વાંદેળાઓ વતત શોંચી યહ્યાાં છે કે નક્રશ તેની ખાત્રી કયલીલૂગ ચેતલણી અંગેના વાંદેળાઓ વતત શોંચી યહ્યાાં છે કે નક્રશ તેની ખાત્રી કયલી. .   
ક્રયસ્સ્થત્તત ય દેખયેખ યાખલી અને તેના ત્તલળેનો રેટેસ્ટ યીોટગ  ઉછચ ક્રયસ્સ્થત્તત ય દેખયેખ યાખલી અને તેના ત્તલળેનો રેટેસ્ટ યીોટગ  ઉછચ 
અત્તધકાયીઅત્તધકાયીત્ીત્ીઓઓળનેળને, , જજલ્રા કટેકટય્ી જજલ્રા કટેકટય્ી અને આત્તિ વ્મલસ્થાન વિા ભાંડને કયલોઅને આત્તિ વ્મલસ્થાન વિા ભાંડને કયલો..    
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ફચાલ ટુકડીની કાભગીયીની દેખયેખ કયલી અને ત્તલળે માંત્રોફચાલ ટુકડીની કાભગીયીની દેખયેખ કયલી અને ત્તલળે માંત્રો, , ભળીનયીભળીનયી, , કૌશ્મલ્મફધધ કૌશ્મલ્મફધધ 
વ્મસ્તતઓવ્મસ્તતઓ, , દલાઓ લગેયેની જરૂયીમાતની સગૂચ તૈમાય કયલીદલાઓ લગેયેની જરૂયીમાતની સગૂચ તૈમાય કયલી..  

  જરૂયી વાધન વાભગ્રી એકત્રીત કયી ઘટના સ્તયેજરૂયી વાધન વાભગ્રી એકત્રીત કયી ઘટના સ્તયે  શોંચાડલીશોંચાડલી. .   
  ોગરવ અને સ્થાત્તનક આગેલાનો વાથે વાંકરન ભાટે એક અત્તધકાયીને ત્તનયતુત કયલા જે ોગરવ અને સ્થાત્તનક આગેલાનો વાથે વાંકરન ભાટે એક અત્તધકાયીને ત્તનયતુત કયલા જે 

મતૃદેશોની મોગ્મ તાવ અને નોંધણી ફાદ ત્તનકાર કયાલેમતૃદેશોની મોગ્મ તાવ અને નોંધણી ફાદ ત્તનકાર કયાલે..  

  ખોયાકખોયાક  અનેઅને  ાણીનીાણીની  ત્તલળેત્તલળે  જરૂયીમાતોજરૂયીમાતો  ભાટેભાટે  યાજ્મયાજ્મ  સ્તયેથીસ્તયેથી  ભદદભદદ  ભાટેભાટે  SSEEOOCC  વાથેવાથે  

વાંકરનવાંકરન  કયવુાંકયવુાં..  
  લધાયાની ટુકડીઓ તૈમાય યાખલી જેથી લધાયાની ટુકડીઓ તૈમાય યાખલી જેથી લાયાપયતી આયાભ ભી ળકેલાયાપયતી આયાભ ભી ળકે. .   
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ળોધ અને ફચાલની કાભગીયી ચાલ ુયાખલી અને અવયગ્રસ્તોને જરૂય મજુફ વરાભત ળોધ અને ફચાલની કાભગીયી ચાલ ુયાખલી અને અવયગ્રસ્તોને જરૂય મજુફ વરાભત 
સ્થેસ્થે//દલાખાનેદલાખાને//યીરીપ કેમ્ભાાં રઇ જલાયીરીપ કેમ્ભાાં રઇ જલા. .   

  અવયગ્રસ્તોને ત્તલળે પ્રકાયની તફીફી વાયલાયની જરૂય શોમ તો અવયગ્રસ્તોને ત્તલળે પ્રકાયની તફીફી વાયલાયની જરૂય શોમ તો SSEEOOCC  વાથે વાંકરન વાથે વાંકરન 
કયી વ્મલસ્થા કયલીકયી વ્મલસ્થા કયલી..  

  જરૂય શોમ તો શલાઇ ભાધમભોથી જરૂય શોમ તો શલાઇ ભાધમભોથી ((એય ડ્રોએય ડ્રો) ) દ્વાયા વેલાઓ આલીદ્વાયા વેલાઓ આલી..  
  શલે્ રાઇન નાંફય અને વશમોગ કેરિો ળરૂ કયલાશલે્ રાઇન નાંફય અને વશમોગ કેરિો ળરૂ કયલા..  
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વભમ વભમ 
ત્રકત્રક  

પ્રવસૃિઓપ્રવસૃિઓ  

  તરસ્ટયતરસ્ટય  સ્તયેસ્તયે  સ્થાત્તનકસ્થાત્તનક  રોકોરોકો  વાથેવાથે  ત્તભટીંગત્તભટીંગ  કયીકયી  સ્સ્થત્તતનુાંસ્સ્થત્તતનુાં  આંકરનઆંકરન  કયવુાંકયવુાં  અનેઅને  યાજ્મ યાજ્મ 
અત્તધકાયીનેઅત્તધકાયીને  યોજયોજ  વાાંજેવાાંજે  અશલેારઅશલેાર  કયલોકયલો..  
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ટાસ્કપોવગ ટાસ્કપોવગ --  33::    ળોધ અને ફચાલ ળોધ અને ફચાલ   

વભમ વભમ 
ત્રકત્રક  

પ્રવસૃિઓપ્રવસૃિઓ  

વાભારમ વાભારમ 
વભમ વભમ   
  

  

  

  

  

  

જન જાગતૃ્તતના કામગિભો કયલાજન જાગતૃ્તતના કામગિભો કયલા  
વાંકગ વયનાભા સધુાયલાવાંકગ  વયનાભા સધુાયલા, , વાંવાધનોની સગૂચ સધુાયલીવાંવાધનોની સગૂચ સધુાયલી, , વ્યશૂાત્ભક આગોતયી વ્મલસ્થાની વ્યશૂાત્ભક આગોતયી વ્મલસ્થાની 
દેખયેખદેખયેખ, , કામગ મોજનાની વભમાાંતયે દેખયેખકામગ મોજનાની વભમાાંતયે દેખયેખ  

ત્તનમત્તભત યીતે વાધનોત્તનમત્તભત યીતે વાધનો. . માંત્રોની ભયાભત અને જાલણી કયલીમાંત્રોની ભયાભત અને જાલણી કયલી, , ખાવ માંત્રોની ખયીદીખાવ માંત્રોની ખયીદી..  
ખાવ ટીભો અને સ્લમાં વેલકોની તારીભ અને ક્ષભતાલધગનખાવ ટીભો અને સ્લમાં વેલકોની તારીભ અને ક્ષભતાલધગન  
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ળોધ અને ફચાલ ભાટે કાભગીયીનુાં આમોજનળોધ અને ફચાલ ભાટે કાભગીયીનુાં આમોજન  

જોખભનુાં આંકરન કયતા જવુાં અને કાભગીયી કયતા જવુાંજોખભનુાં આંકરન કયતા જવુાં અને કાભગીયી કયતા જવુાં..  
ત્તલત્તલધ ત્તલબાગો વાથે વાંકરન ળોધ અને ફચાલ ભાટે ત્તલળે દની જરૂયીમાત શોમ તો ત્તલત્તલધ ત્તલબાગો વાથે વાંકરન ળોધ અને ફચાલ ભાટે ત્તલળે દની જરૂયીમાત શોમ તો 
વ્મલસ્થા કયલીવ્મલસ્થા કયલી. .   

દયમ્માનદયમ્માન  કાંરોર કાંરોર રૂભનુાં વાંચારનઃ ફશાયના ત્તનષ્ટ્ણાાંતોની ટીભરૂભનુાં વાંચારનઃ ફશાયના ત્તનષ્ટ્ણાાંતોની ટીભ, , રશ્કયી ટુકડીરશ્કયી ટુકડી, , પામય ત્તલબાગપામય ત્તલબાગ, , ત્તવત્તલર ત્તવત્તલર 
ડીપેરવડીપેરવ, , ોગરવદ લગેયે વાથે વાંકરન અને કાભગીયીોગરવદ લગેયે વાથે વાંકરન અને કાભગીયી..  

DD++11  થી થી 
2424  

આગોતયી ચેતલણી લગયનો વાંકટ શોમ તો ફચાલ દોને તેભના વાધન અને માંત્રો વાથે આગોતયી ચેતલણી લગયનો વાંકટ શોમ તો ફચાલ દોને તેભના વાધન અને માંત્રો વાથે 
ઘટના સ્થે તયત જ શોંચલા તાકીદ કયલાઘટના સ્થે તયત જ શોંચલા તાકીદ કયલા..  

  ઘટના સ્થને જરૂય ઘટના સ્થને જરૂય શોમ તો કોડગન કયી રેલોશોમ તો કોડગન કયી રેલો..  

  આલેર આત્તિ વાંદબે દયેક સ્તયની ટાસ્કપોવગને તાકીદ કયલીઆલેર આત્તિ વાંદબે દયેક સ્તયની ટાસ્કપોવગને તાકીદ કયલી. (. (જજલ્રાજજલ્રા, , તાલકુા અને ગાભતાલકુા અને ગાભ))  

  ળોધ ફચાલ અને વરાભત સ્થે ખવેડલાની કાભગીયી ળરૂ કયલીળોધ ફચાલ અને વરાભત સ્થે ખવેડલાની કાભગીયી ળરૂ કયલી..  

  રોકોના ટોાને કાબભૂાાં રેલાની વ્મલસ્થા કયલીરોકોના ટોાને કાબભૂાાં રેલાની વ્મલસ્થા કયલી..  

  અવયગ્રસ્તોને વરાભત સ્થે રઇ જલાઅવયગ્રસ્તોને વરાભત સ્થે રઇ જલા  

  સ્થાત્તનક સ્થાત્તનક સ્તયની તૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી અને ઇરવીડરટ કભારડયને યીોટગ  કયલોસ્તયની તૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી અને ઇરવીડરટ કભારડયને યીોટગ  કયલો..  

DD++2424  થી થી 
આગઆગ  

  

ટાસ્કપોવગની કાભગીયી અંગે ત્તનમત્તભત અશલેાર તૈમાય કયલોટાસ્કપોવગની કાભગીયી અંગે ત્તનમત્તભત અશલેાર તૈમાય કયલો..  

સ્ટાપનુાં યોટેળન ચાલ ુયાખવુાંસ્ટાપનુાં યોટેળન ચાલ ુયાખવુાં  

કાભગીયીની વતત વભીક્ષા અને આંકરન કયવુાંકાભગીયીની વતત વભીક્ષા અને આંકરન કયવુાં  

પાઇનર યીોટગ  તૈમાય કયલોપાઇનર યીોટગ  તૈમાય કયલો. . ત્તલત્તલધ ક્રશતધાયકોનો તેભના ત્તલત્તલધ ક્રશતધાયકોનો તેભના વશમોગ ફદર આબાય વશમોગ ફદર આબાય 
ભાનલોભાનલો  
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ટાસ્કપોવગ ટાસ્કપોવગ --  44::    નકૂવાન આકયણીનકૂવાન આકયણી, , વલ ેઅને દસ્તાલજેીકયણવલ ેઅને દસ્તાલજેીકયણ  

વભમ વભમ 
ત્રકત્રક  

પ્રવસૃિઓપ્રવસૃિઓ  

વાભારમ વાભારમ 
સ્સ્થત્તતભાાં સ્સ્થત્તતભાાં   

યાજ્મની ઓથોયીટી દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેરા નકુવાન આકાયણી ત્રક ભેલલા યાજ્મની ઓથોયીટી દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેરા નકુવાન આકાયણી ત્રક ભેલલા 
અને આકાયણી કયલા ભાટે જલાફદાય અત્તધકાયી તેભજ નાગક્રયકોની ટીભ તૈમાય કયલીઅને આકાયણી કયલા ભાટે જલાફદાય અત્તધકાયી તેભજ નાગક્રયકોની ટીભ તૈમાય કયલી. . 
આકાયણી કયલા ભાટે  ચાય પ્રકાયની ટીભ ફનાલલીઆકાયણી કયલા ભાટે  ચાય પ્રકાયની ટીભ ફનાલલી. 1) . 1) ખાનગી બલન અને ભકાન ખાનગી બલન અને ભકાન 2) 2) 

યસ્તાયસ્તા, , રુરુ, , ટેરીપોન વાંદેળાવ્મલશાય તેભજ જાશયે બલનો  ટેરીપોન વાંદેળાવ્મલશાય તેભજ જાશયે બલનો  3) 3) ખેતી અને જ વાંવાધન ખેતી અને જ વાંવાધન 4) 4) 

ઉદ્યોગ અને વ્માાયઉદ્યોગ અને વ્માાય  

નકુવાન આકાયણી કયી ળકે તેલા વ્મસ્તતઓના વયનાભાાં અને ટેરીપોન નાંફય વક્રશતની નકુવાન આકાયણી કયી ળકે તેલા વ્મસ્તતઓના વયનાભાાં અને ટેરીપોન નાંફય વક્રશતની 
માદી તૈમાય કયલીમાદી તૈમાય કયલી..  

DD  ++  2244  

hhoouurr  
નકુવાનીના આંકરન ભાટે વ્મસ્તતગત અને ફીજા જરૂયી વાંવાધનોનુાં અંદાજીત ખચગ ત્રક નકુવાનીના આંકરન ભાટે વ્મસ્તતગત અને ફીજા જરૂયી વાંવાધનોનુાં અંદાજીત ખચગ ત્રક 
ફનાલવુાંફનાલવુાં..  
નકુવાનીનુાં આંકરન કયનાય ટીભ નકુવાનીનુાં પ્રાથત્તભક આંકરન તૈમાય કયળેનકુવાનીનુાં આંકરન કયનાય ટીભ નકુવાનીનુાં પ્રાથત્તભક આંકરન તૈમાય કયળે. . આંકરન આંકરન 
ભાટેના લૂગ તૈમાયી પોભેટનો ઉમોગ કયલોભાટેના લૂગ તૈમાયી પોભેટનો ઉમોગ કયલો.  .    

પ્રાથત્તભક નકુવાનીના આંકરનનો યીોટગ  ઉયી પ્રાથત્તભક નકુવાનીના આંકરનનો યીોટગ  ઉયી વિાભાંડને ભોકરલોવિાભાંડને ભોકરલો.  .    

પ્રાથત્તભક આંકરનભાાંપ્રાથત્તભક આંકરનભાાં  સધુાયા લધાયા અને નકુવાનીની જક્રટરતા ત્તલળેના અગબપ્રામો સધુાયા લધાયા અને નકુવાનીની જક્રટરતા ત્તલળેના અગબપ્રામો 
ભેલલાભેલલા. . આંકરનની ત્તલગતોભાાં કોઇણ પ્રકાયની સ્ષ્ટ્ટતા ભાટે ઉયી વિાભાંડને જાણ આંકરનની ત્તલગતોભાાં કોઇણ પ્રકાયની સ્ષ્ટ્ટતા ભાટે ઉયી વિાભાંડને જાણ 
કયલીકયલી  

DD  ++2244  ttoo  

++  7722  

hhoouurrss  

aanndd  

bbeeyyoonndd  

નકુળાની આંકરન ભાટે ટીભ તૈમાય કયલી અને ચોક્કવ નકુવાનીનકુળાની આંકરન ભાટે ટીભ તૈમાય કયલી અને ચોક્કવ નકુવાનીલાા ત્તલસ્તાય પાલલાલાા ત્તલસ્તાય પાલલા..  
નકુવાનીના આંકરન વભમે કોઇણ પ્રકાયની ટેકનીકર ભાક્રશતીની જરૂય ભાટે આંકરન નકુવાનીના આંકરન વભમે કોઇણ પ્રકાયની ટેકનીકર ભાક્રશતીની જરૂય ભાટે આંકરન 
કતાગને એક ભાક્રશતીની નકર આલી જેના આધાયે તે સ્થ ય જ રોકોના પ્રશ્ર્નોનુાં કતાગને એક ભાક્રશતીની નકર આલી જેના આધાયે તે સ્થ ય જ રોકોના પ્રશ્ર્નોનુાં 
ત્તનયાકયણ કયી ળકેત્તનયાકયણ કયી ળકે. .   

નકુવાની આંકરનના ડેટા નકુવાની આંકરનના ડેટા ((ભાક્રશતીનેભાક્રશતીને) ) કમ્યટુયાઇઝ કયલા ડેટા ઓયેટયની ટીભ કમ્યટુયાઇઝ કયલા ડેટા ઓયેટયની ટીભ ફનાલલી ફનાલલી 
અને તેઓ ત્તલના ત્તલરાંફે ડેટા એરરી કયી દેઅને તેઓ ત્તલના ત્તલરાંફે ડેટા એરરી કયી દે..  

તાલકુા સ્તયે પક્રયમાદ નોંધલા અને પક્રયમાદ ત્તનલાયણની વ્મલસ્થા કયલીતાલકુા સ્તયે પક્રયમાદ નોંધલા અને પક્રયમાદ ત્તનલાયણની વ્મલસ્થા કયલી. .   

જ્માાં સધુી કાભ રુૂ ન થામ ત્માાં સધુી વતત યીવ્યુાં અને આંકરન કયતા યશવે ુાંજ્માાં સધુી કાભ રુૂ ન થામ ત્માાં સધુી વતત યીવ્યુાં અને આંકરન કયતા યશવે ુાં. .   

ઉયીઉયી  વિાધીકાયીનેવિાધીકાયીને  અત્તધકૃતઅત્તધકૃત  યીતેયીતે  પાઇનરપાઇનર  યીોટગયીોટગ   જભાજભા  કયાલલોકયાલલો  

  

  



    9911  

ટાસ્કપોવગ ટાસ્કપોવગ --  55::    યાશત સળભફય વ્મલસ્થાન યાશત સળભફય વ્મલસ્થાન   

((શાંગાભી આલાવોશાંગાભી આલાવો, , ખોયાકખોયાક, , ાણીાણી, , લીજીલીજી, , આયોય મઆયોય મ) ) ભનોવાભાજજક વાંબાભનોવાભાજજક વાંબા  

  

વભમ વભમ 
ત્રકત્રક  

પ્રવસૃિઓપ્રવસૃિઓ  

વાભારમ વાભારમ 
વભમભાાં વભમભાાં   

યાશત કેમ્ની જગ્મા નજક્ક કયલી અને તેની ક્ષભતા અને ઉરબ્ધ ભાખાગત યાશત કેમ્ની જગ્મા નજક્ક કયલી અને તેની ક્ષભતા અને ઉરબ્ધ ભાખાગત 
સતુ્તલધાઓનુાં ત્રક ફનાલવુાંસતુ્તલધાઓનુાં ત્રક ફનાલવુાં. .   
વમદુામના વભ્મોભાાંથીવમદુામના વભ્મોભાાંથી, , ધાત્તભિક વાંસ્થાઓધાત્તભિક વાંસ્થાઓ, , કોોયેટ કે્ષત્રભાાંથી જે સ્લૈચ્છછક યીતે તેભની કોોયેટ કે્ષત્રભાાંથી જે સ્લૈચ્છછક યીતે તેભની 
વેલાઓ યાશત કેમ્ની વ્મલસ્થાભાાં આલા ઇછછુક શોમ તેલા રોકોની ટીભ ફનાલલીવેલાઓ યાશત કેમ્ની વ્મલસ્થાભાાં આલા ઇછછુક શોમ તેલા રોકોની ટીભ ફનાલલી. . 
તેભના નાભ અને વાંકગની માદી ફનાલલીતેભના નાભ અને વાંકગની માદી ફનાલલી..  
યાશત કેમ્ વ્મલસ્થાભાાં ભક્રશરાઓયાશત કેમ્ વ્મલસ્થાભાાં ભક્રશરાઓ, , ફાકોફાકો, , ત્તલકરાાંગોત્તલકરાાંગો, , વધૃધોવધૃધો, , દગરત અને રઘભુત્તત દગરત અને રઘભુત્તત 
વમદુામોઓ પ્રવમદુામોઓ પ્રત્મે વાંલેદનળીરતા લધે તે ભાટે કામગળાાનુાં આમોજન કયવુાંત્મે વાંલેદનળીરતા લધે તે ભાટે કામગળાાનુાં આમોજન કયવુાં  
યાશત કેમ્ના સ્થે ભાયાશત કેમ્ના સ્થે ભાખાખાગત સતુ્તલધાઓના સધુાયાગત સતુ્તલધાઓના સધુાયા--લધાયા ભાટે વયકાયી કામગિભો અને લધાયા ભાટે વયકાયી કામગિભો અને 
અરમ ક્રશતધાયકો વાથે જોડાણ કયવુાંઅરમ ક્રશતધાયકો વાથે જોડાણ કયવુાં..  
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ત્તવનીમય સ્લમાંવેલકોની ત્તભક્રટિંગ ફોરલલી અને તેઓને યાશત કેમ્ની જગ્મા અને ફચાલ ત્તવનીમય સ્લમાંવેલકોની ત્તભક્રટિંગ ફોરલલી અને તેઓને યાશત કેમ્ની જગ્મા અને ફચાલ 
આલાવનીઆલાવની  સ્સ્થત્તતની ચકાવણી કયલા ભોકરલાસ્સ્થત્તતની ચકાવણી કયલા ભોકરલા. .   
સ્લમાંવેલકોના યીોટગના આધાયે જરૂયી વાધનવાભગ્રીને એકઠી કયલીસ્લમાંવેલકોના યીોટગના આધાયે જરૂયી વાધનવાભગ્રીને એકઠી કયલી. .   
યાશત કેમ્ની વ્મલસ્થા ભાટે સ્થાત્તનક ટીભ ફનાલલીયાશત કેમ્ની વ્મલસ્થા ભાટે સ્થાત્તનક ટીભ ફનાલલી. .   

  ાણી યુલઠાાણી યુલઠા, , સ્લાસ્થ્મસ્લાસ્થ્મ, , લીજી ત્તલબાગના અત્તધકાયીઓ વાથે યાશત ત્તળગફયનાલીજી ત્તલબાગના અત્તધકાયીઓ વાથે યાશત ત્તળગફયના  સ્થે સ્થે 
તેભની વેલાઓ રેલા ભાટે ભીતેભની વેલાઓ રેલા ભાટે ભીક્રટિંગ કયલીક્રટિંગ કયલી..  

  આલાવ અને ભનોવાભાજજક વાંબા ભાટે ખાવ ટીભ ફનાલલીઆલાવ અને ભનોવાભાજજક વાંબા ભાટે ખાવ ટીભ ફનાલલી  
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ચોક્કવ સ્થોએ યાશત કેમ્ વ્મલસ્થા ભાટે ત્તભક્રટિંગો કયલી અને સ્થાત્તનક વાંસ્થાઓ અને ચોક્કવ સ્થોએ યાશત કેમ્ વ્મલસ્થા ભાટે ત્તભક્રટિંગો કયલી અને સ્થાત્તનક વાંસ્થાઓ અને 
સ્લમાં વેલકો વાથે જલાફદાયી નક્કી કયલીસ્લમાં વેલકો વાથે જલાફદાયી નક્કી કયલી. . સ્થાત્તનક જરૂયઆતો ત્તલળે અશલેાર જાશયે કયલોસ્થાત્તનક જરૂયઆતો ત્તલળે અશલેાર જાશયે કયલો. .   
ખોયાક અને અરમ જરૂયી વાભગ્રી આખોયાક અને અરમ જરૂયી વાભગ્રી આલા લા ભાટે સ્થાત્તનક વાંસ્થાઓને ત્તલનાંતીભાટે સ્થાત્તનક વાંસ્થાઓને ત્તલનાંતી  ભોકરલીભોકરલી..  
તભાભ લગગના આવયગ્રસ્તોની જરૂયીમાતોના વશમોગ ભાટે પ્રાથત્તભક અંદાજત્રક તૈમાય તભાભ લગગના આવયગ્રસ્તોની જરૂયીમાતોના વશમોગ ભાટે પ્રાથત્તભક અંદાજત્રક તૈમાય 
કયવુાંકયવુાં. . ાણીાણી, , આયોગ્મ અને સ્લછછતાઆયોગ્મ અને સ્લછછતા, , ક્રશિંવા અને બેદબાલ જેલી ભાનલીમ વાંફાંધીત ક્રશિંવા અને બેદબાલ જેલી ભાનલીમ વાંફાંધીત 
વભસ્માઓની સ્સ્થવભસ્માઓની સ્સ્થત્તતની ચકાવણી કયલી  ત્તતની ચકાવણી કયલી    
યાશત સ્થની સ્સ્થત્તત મજુફ વાંવાધનો ખયીદલા  યાશત સ્થની સ્સ્થત્તત મજુફ વાંવાધનો ખયીદલા    
એક ક્રદલવભાાં એક ટીભને વતત એક ક્રદલવભાાં એક ટીભને વતત 12 12 કરાકથી લધ ુવભમ ભાટે કાભ ન કયવુાં ડે તે ભાટે કરાકથી લધ ુવભમ ભાટે કાભ ન કયવુાં ડે તે ભાટે 
વ્મસ્તતગત અને જરૂયી વાંવાધનોનુાં અંદાજત્રક ફનાલવુાંવ્મસ્તતગત અને જરૂયી વાંવાધનોનુાં અંદાજત્રક ફનાલવુાં. .   
ભક્રશરાઓભક્રશરાઓ, , ફાકો અને વધૃધફાકો અને વધૃધ  વભ્મોને વાભેર કયી સ્થાત્તનક  ટીભ ફનાલલી જે  યાશત વભ્મોને વાભેર કયી સ્થાત્તનક  ટીભ ફનાલલી જે  યાશત 
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વભમ વભમ 
ત્રકત્રક  

પ્રવસૃિઓપ્રવસૃિઓ  

કેમ્ના કામગ કેમ્ના કામગ અવયકાયક અને બેદબાલ યક્રશત થામ છે કે નક્રશ તેની દેખયેખ યાખળેઅવયકાયક અને બેદબાલ યક્રશત થામ છે કે નક્રશ તેની દેખયેખ યાખળે. .   

વ્મલસ્થાભાાં આલયી રીધેર અને નલી જરૂયીતોને શોંચાડલાની ફાફતો અંગેના વશમોગ વ્મલસ્થાભાાં આલયી રીધેર અને નલી જરૂયીતોને શોંચાડલાની ફાફતો અંગેના વશમોગ 
ભાટેનો દૈત્તનક યીોટગ  તૈમાય કયલો અને તેને ઉયી અત્તધકાયીને ભોકરલોભાટેનો દૈત્તનક યીોટગ  તૈમાય કયલો અને તેને ઉયી અત્તધકાયીને ભોકરલો. .   

  સ્લાસ્થ્મસ્લાસ્થ્મ, , ાણી યુલઠાાણી યુલઠા, , ભનો વાભાજજક વાંબાભનો વાભાજજક વાંબા  અને આલાવ ભાટે ટુઅને આલાવ ભાટે ટુકડીઓ ફનાલલીકડીઓ ફનાલલી. .   
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યાશત કેમ્ની જરૂયીમાત છે કે ફાંધ કયલો છે તે અંગે સ્થાત્તનક રોકો વાથે ત્તલચાય ત્તલભળગ યાશત કેમ્ની જરૂયીમાત છે કે ફાંધ કયલો છે તે અંગે સ્થાત્તનક રોકો વાથે ત્તલચાય ત્તલભળગ 
કયી બાત્તલ કામગ નજક્ક કયવુાંકયી બાત્તલ કામગ નજક્ક કયવુાં. .   
યાશત કામગ ચાલ ુશોમ ત્માયે નજક્કયાશત કામગ ચાલ ુશોમ ત્માયે નજક્ક  કયેરા શરેાાંના તભાભ કામો કયલાકયેરા શરેાાંના તભાભ કામો કયલા. .   
ભનો વાભાજજક વાંબા અને સ્લાસ્થ્મ અંગેના ભનો વાભાજજક વાંબા અને સ્લાસ્થ્મ અંગેના વાપ્તાક્રશક અને ખલાક્રડક અશલેાર તૈમાય વાપ્તાક્રશક અને ખલાક્રડક અશલેાર તૈમાય 
કયલાકયલા..  

  

  

ટાસ્કપોવગ ટાસ્કપોવગ --  66::    જાશયે આયોય મ અને સ્લચ્છતાજાશયે આયોય મ અને સ્લચ્છતા  
  

વભમ વભમ 
ત્રકત્રક  

જન આયોય મ અને સ્લચ્છતાજન આયોય મ અને સ્લચ્છતા  

વાભારમ વાભારમ 
સ્સ્થત્તતભાાં સ્સ્થત્તતભાાં   

ડોકટયડોકટય, , નવગનવગ, , પ્રાઇલેટ અને વયકાયી દલાખાના અને શોસ્ીટરોપ્રાઇલેટ અને વયકાયી દલાખાના અને શોસ્ીટરો, , ફેડ અને એમ્બ્યરુરવ ફેડ અને એમ્બ્યરુરવ 
ઉરબ્ધતા અંગેની વયનાભાાં અને વાંકગની ઉરબ્ધતા અંગેની વયનાભાાં અને વાંકગની ભાક્રશતીનુાં ત્રક ફનાલવુાંભાક્રશતીનુાં ત્રક ફનાલવુાં..  
પ્રાથત્તભક વાયલાયની વેલાઓ ભાટે તારીભી સ્લાંમવેલકોની માદી ફનાલલીપ્રાથત્તભક વાયલાયની વેલાઓ ભાટે તારીભી સ્લાંમવેલકોની માદી ફનાલલી. .   
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જન આયોજન આયોગ્મ અને સ્લછછતાની ફાફતો ત્તલળે ભીગ્મ અને સ્લછછતાની ફાફતો ત્તલળે ભીક્રટિંગ કયલી તથા તેની વ્મસ્તતગત અને ક્રટિંગ કયલી તથા તેની વ્મસ્તતગત અને 
વાંવાધનોની જરૂયીમાતોનુાં અંદાજ ત્રક ફનાલવુાંવાંવાધનોની જરૂયીમાતોનુાં અંદાજ ત્રક ફનાલવુાં.  .    

કેમ્ વ્મલસ્થા કેમ્ વ્મલસ્થા ટાસ્કપોવગટાસ્કપોવગ  વાથે જોડાણ કયી જરૂયી સ્લમાં વેલકોવાથે જોડાણ કયી જરૂયી સ્લમાં વેલકો, , પ્રાથત્તભક વાયલાય કીટ અને પ્રાથત્તભક વાયલાય કીટ અને 
અરમ સ્લછછતા વેલાઓ યુી ાડલીઅરમ સ્લછછતા વેલાઓ યુી ાડલી..  
વાંગ્રશ ભાટે ત્તલત્તલધ વાભગ્રીઓનુાં રીસ્ટ ફનાલવુાં અને ભાંજૂયી ભેલલીવાંગ્રશ ભાટે ત્તલત્તલધ વાભગ્રીઓનુાં રીસ્ટ ફનાલવુાં અને ભાંજૂયી ભેલલી..  

DD++2244  

hhoouurrss  
જજલ્રા જજલ્રા મખુ્મ ભથકે આયોગ્મ અને સ્લછછતા કત્તભટી ફનાલલીમખુ્મ ભથકે આયોગ્મ અને સ્લછછતા કત્તભટી ફનાલલી. .   
તભાભતભાભ  સ્થોએસ્થોએ  આયોગ્મઆયોગ્મ  અનેઅને  સ્લછછતાનીસ્લછછતાની  ક્રયસ્સ્થત્તતક્રયસ્સ્થત્તત  ત્તલળેત્તલળે  દેખયેખદેખયેખ  કયીકયી  દૈત્તનકદૈત્તનક  યીોટગયીોટગ   
ફનાલલોફનાલલો. . જજલ્રાજજલ્રા  શડેતલાટયશડેતલાટય  ખાતેખાતે  દૈત્તનકદૈત્તનક  ત્તભક્રટિંગત્તભક્રટિંગ  કયીકયી  ક્રયસ્સ્થત્તતક્રયસ્સ્થત્તત  વભજલીવભજલી  અનેઅને  યીસ્ોરવયીસ્ોરવ  

પ્રાનપ્રાન  તૈમાયતૈમાય  કયલોકયલો. .   
ાણી વપ્રામાણી વપ્રામ, , સ્લછછતાને પ્રોત્વાશનસ્લછછતાને પ્રોત્વાશન, , ફા વાંબા અને અરમ જરૂયીતભાંદ રોકોની ફા વાંબા અને અરમ જરૂયીતભાંદ રોકોની 
જરૂયીઆત ભાટેનુાં અંદાજત્રક વાથે યીોટગ  તૈમાયજરૂયીઆત ભાટેનુાં અંદાજત્રક વાથે યીોટગ  તૈમાય  કયલોકયલો. .   
જો તેઓને વશમોગની જરૂયત શોમ તો જજલ્રા ઓથોયીટીને વશમોગ ભાટે ત્તલનાંતી ત્ર જો તેઓને વશમોગની જરૂયત શોમ તો જજલ્રા ઓથોયીટીને વશમોગ ભાટે ત્તલનાંતી ત્ર 
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રખલોરખલો. .   
ફચાલ દ અને કેમ્ ફચાલ દ અને કેમ્ વાંચારકો વાથે વાંકરન કયવુવાંચારકો વાથે વાંકરન કયવ ુ કાયણ કે જન આયોગ્મકાયણ કે જન આયોગ્મ  વાથે જોડામેરા વાથે જોડામેરા 
પ્રશ્ર્નો  અંગે કોઇ વભાધાન ન કયવુાં જેલા કેપ્રશ્ર્નો  અંગે કોઇ વભાધાન ન કયવુાં જેલા કે, , સ્લછછ ાણીસ્લછછ ાણી, , સ્લછછતા વેલાઓસ્લછછતા વેલાઓ, , ઘન ઘન 
કચયાનો મોગ્મ કચયાનો મોગ્મ ત્તનકાર અને વભગ્ર ત્તલસ્તાયના લાતાલયણને પ્રદૂત્તત કયતા પ્રશ્ર્નોત્તનકાર અને વભગ્ર ત્તલસ્તાયના લાતાલયણને પ્રદૂત્તત કયતા પ્રશ્ર્નો..  
યાશત કેમ્ અને અરમ લવાશતોભાાં પ્રાથત્તભક જરૂયીઆતો યાશત કેમ્ અને અરમ લવાશતોભાાં પ્રાથત્તભક જરૂયીઆતો ((જેલી કે જન આયોગ્મ અને જેલી કે જન આયોગ્મ અને 
સ્લછછતા લગેયેસ્લછછતા લગેયે) ) યુી ાડલી અને ભી છે કે નક્રશ તેની ખાત્રી કયલીયુી ાડલી અને ભી છે કે નક્રશ તેની ખાત્રી કયલી. .   
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આયોગ્મને સતુ્તલધા આતા બૌત્તતક ભાખાઓને આયોગ્મને સતુ્તલધા આતા બૌત્તતક ભાખાઓને જો નકુવાન થય ુ શોમ તો તેને પયીથી જો નકુવાન થય ુ શોમ તો તેને પયીથી 
સ્થાત્તત કયલાસ્થાત્તત કયલા..  
વપાઇ ટુકડી ફનાલીને સ્લછછતા અગબમાન ચરાલવુાંવપાઇ ટુકડી ફનાલીને સ્લછછતા અગબમાન ચરાલવુાં. .   
કામગન ુાં વતત યીવ્યુાં અને નુઃઆંકરન કયતા યશવે ુાંકામગન ુાં વતત યીવ્યુાં અને નુઃઆંકરન કયતા યશવે ુાં. .   
જ્માાં સધુી ક્રયસ્સ્થત્તત વાભારમ ન ફને ત્મા સધુી તભાભ વેલાઓ અત્તલયત ચાલ ુયાખલીજ્માાં સધુી ક્રયસ્સ્થત્તત વાભારમ ન ફને ત્મા સધુી તભાભ વેલાઓ અત્તલયત ચાલ ુયાખલી. . તભાભ ક્રશતધાયકો તભાભ ક્રશતધાયકો 
વાથે ત્તભક્રટિંગ કયી જન વાથે ત્તભક્રટિંગ કયી જન આયોગ્મ વેલાઓ વભાપ્ત કયલીઆયોગ્મ વેલાઓ વભાપ્ત કયલી.  .    

પાઇનર યીોટગ  તૈમાય કયલોપાઇનર યીોટગ  તૈમાય કયલો..  
  

ટાસ્કપોવગ ટાસ્કપોવગ --  77::    અસત સનઃવશામ સલળે જૂથોની વાંબાઅસત સનઃવશામ સલળે જૂથોની વાંબા  

  

વભમ વભમ 
ત્રકત્રક  

પ્રવસૃિઓપ્રવસૃિઓ  

વાભારમ વાભારમ 
વભમ વભમ   
  

  

  

  

  

  

ત્તલત્તલધ ત્તલબાગોત્તલત્તલધ ત્તલબાગો, , વમદુામ પ્રત્તતત્તનધીઓને ત્તલળે જરૂવમદુામ પ્રત્તતત્તનધીઓને ત્તલળે જરૂયીમાતોલાા જૂથો પ્રત્મે વાંલેદનળીયીમાતોલાા જૂથો પ્રત્મે વાંલેદનળીર ર 
કયલાકયલા..  
ત્તલળે જરૂયીમાતોલાા ત્તલળે જરૂયીમાતોલાા જૂથોની ખાવ જરૂયીમાતો અંગે ક્રશભામત અને આમોજન કયવુાંજૂથોની ખાવ જરૂયીમાતો અંગે ક્રશભામત અને આમોજન કયવુાં..  
DDDDMMCC  ની ફેઠકોભાાં ની ફેઠકોભાાં     ત્તલળે જરૂયીમાતોલાા જૂથોની ખાવ જરૂયીમાતો અંગેત્તલળે જરૂયીમાતોલાા જૂથોની ખાવ જરૂયીમાતો અંગે  ચચાગ ચચાગ 
અને કાભગીયીનુાં આમોજન કયવુઅને કાભગીયીનુાં આમોજન કયવ .ુ.                    

ત્તલળે જરૂયીમાતોલાા જૂથોની ઓખ કયલી અને માદી કયલીત્તલળે જરૂયીમાતોલાા જૂથોની ઓખ કયલી અને માદી કયલી..  
ભાનલીમ ભદદના ત્તવધધાાંતો અને અગબગભ નજક્ક ભાનલીમ ભદદના ત્તવધધાાંતો અને અગબગભ નજક્ક કયલાકયલા..  

  

DD--4848  થી થી 
DD  00  

  

ત્તલળે જરૂયીમાતોલાા જૂથોની ખાવ જરૂયીમાતો ઓખલી માદી કયલીત્તલળે જરૂયીમાતોલાા જૂથોની ખાવ જરૂયીમાતો ઓખલી માદી કયલી..  
વરાભતી અને યાશત ભાટે વાંવાધનો એકત્રીત કયલાવરાભતી અને યાશત ભાટે વાંવાધનો એકત્રીત કયલા..  
લૂગ ચેતલણીની વ્મલસ્થા જોલી અને વરાભત સ્થે ખવેડલાની વ્મલસ્થા કયલીલૂગ ચેતલણીની વ્મલસ્થા જોલી અને વરાભત સ્થે ખવેડલાની વ્મલસ્થા કયલી. .   

દયમ્માનદયમ્માન  

DD  00  થી થી 
DD  ++7722    

  

પ્રત્તતબાલ અને યાશતની વ્મલસ્થા અંગે પ્રત્તતબાલ અને યાશતની વ્મલસ્થા અંગે ત્તલળે જરૂયીમાતોલાા જૂથોને ખાવ પ્રાથત્તભકતા ત્તલળે જરૂયીમાતોલાા જૂથોને ખાવ પ્રાથત્તભકતા 
આલીઆલી, , એનએન..જીજી..ઓઓ. . અને ત્તલમ ત્તનષ્ટ્ણાાંતો વાથે આલા જૂથોની જરૂયીમાતો અંગે વાંકરન અને ત્તલમ ત્તનષ્ટ્ણાાંતો વાથે આલા જૂથોની જરૂયીમાતો અંગે વાંકરન 
કયવુાંકયવુાં.  .    
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વભમ વભમ 
ત્રકત્રક  

પ્રવસૃિઓપ્રવસૃિઓ  

ફાદભાાં ફાદભાાં   

DD  ++7722  

થી થી 
આગઆગ  

  

યાશત ત્તલતયણ વ્મલસ્થાની દેખયેખ કયલીયાશત ત્તલતયણ વ્મલસ્થાની દેખયેખ કયલી. .   
વફાંધીત વિાભાંડભાાં ક્રશભામત કયલીવફાંધીત વિાભાંડભાાં ક્રશભામત કયલી..  
આલા વમશૂોના વભ્મોની માદી અડેટ કયલીઆલા વમશૂોના વભ્મોની માદી અડેટ કયલી..  

  

ટાસ્કપોવગ ટાસ્કપોવગ --  88::    શ ુઆયોય મ અને કલ્માણશ ુઆયોય મ અને કલ્માણ  

  

વભમ વભમ 
ત્રકત્રક  

પ્રવસૃિઓપ્રવસૃિઓ  

વાભારમ વાભારમ 
વભમ વભમ   
  

  

  

શઓુની માદી અને તેભના સ્લાસ્થ્મ વફાંધી ત્તલગતો તૈમાય કયલી અને તકેદાયીના શઓુની માદી અને તેભના સ્લાસ્થ્મ વફાંધી ત્તલગતો તૈમાય કયલી અને તકેદાયીના 
ગરાાં રેલાગરાાં રેલા..  
ેયા શ ુસ્લાસ્થ્મ કભીઓની સગૂચ અને વાંકગ  તૈમાય કયલાેયા શ ુસ્લાસ્થ્મ કભીઓની સગૂચ અને વાંકગ  તૈમાય કયલા. .   
શઓુની શોસ્ટેર અને ાાંજયાોની માદી શઓુની શોસ્ટેર અને ાાંજયાોની માદી તૈમાય કયલીતૈમાય કયલી..  
લીભા અંગે પ્રચાય પ્રવાય કયલોલીભા અંગે પ્રચાય પ્રવાય કયલો..  

  ત્તનઃવશામ સ્થો ઓખલા અને યીવોરવ ભાટે યણનીત્તત તૈમાય કયલીત્તનઃવશામ સ્થો ઓખલા અને યીવોરવ ભાટે યણનીત્તત તૈમાય કયલી..  
દયમ્માનદયમ્માન  

DD  00  થી થી 
DD  ++7722    

  

અવયગ્રસ્ત શઓુને પેયલલા ભાટે રારવોટેળનની વ્મલસ્થાઅવયગ્રસ્ત શઓુને પેયલલા ભાટે રારવોટેળનની વ્મલસ્થા..  
શઓુ અંગે યાશતશઓુ અંગે યાશત, , ઘાવચાયોઘાવચાયો, , ાણી અને દલાની વ્મલસ્થા અગે દેખયેખ યાખલીાણી અને દલાની વ્મલસ્થા અગે દેખયેખ યાખલી. .   
શઓુભાાં ભશાભાયી ન પેરામ તે અંગે તકેદાયીશઓુભાાં ભશાભાયી ન પેરામ તે અંગે તકેદાયી  

ફાદભાાં ફાદભાાં   

DD  ++7722  

થી થી 
આગઆગ  

યીવોરવ કાભગીયીની વભીક્ષા કયલીયીવોરવ કાભગીયીની વભીક્ષા કયલી..  
આત્તિની શઓુ અને વફાંધીત જીલનત્તનલાગશ ય અવયનુાં દસ્તાલેજીકયણ અને કેવ આત્તિની શઓુ અને વફાંધીત જીલનત્તનલાગશ ય અવયનુાં દસ્તાલેજીકયણ અને કેવ 
સ્ટડી કયવુાંસ્ટડી કયવુાં..  
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    VVIIPP  પ્રોટોકોરપ્રોટોકોર  ::  

  જજલ્રાજજલ્રાની આત્તિઓ અને તેની વાંબાલનાની આત્તિઓ અને તેની વાંબાલના, , ખતયા અંગે ખતયા અંગે VVIIPP  અને અને VVVVIIPP  ને વત્લયે જાણ ને વત્લયે જાણ 
કયલી જોઇએ જેથી કયલી જોઇએ જેથી VVIIPP  વ્મસ્તતઓ વમદુામભાાં ગબયાટ ઓછો કયલાભાાં અને તાંત્રને વાફદુ વ્મસ્તતઓ વમદુામભાાં ગબયાટ ઓછો કયલાભાાં અને તાંત્રને વાફદુ 
કયલાભાાં ભદદરૂ થામકયલાભાાં ભદદરૂ થામ. . આલી ભાક્રશતીનાાં આધાયે આલી ભાક્રશતીનાાં આધાયે VVIIPP  અને અને VVVVIIPP  ોતાના આ કે્ષત્રનાાં પ્રલાવ ોતાના આ કે્ષત્રનાાં પ્રલાવ 
અંગેણ પેય ત્તલચાયણાાં કયી ળકેઅંગેણ પેય ત્તલચાયણાાં કયી ળકે. .   

ઇભયજરવીનાાં વભમે ઇભયજરવીનાાં વભમે VVIIPP  અને અને VVVVIIPP  ની સ્થ મરુાકાતોની સ્થ મરુાકાતોથી ળોધ ફચાલથી ળોધ ફચાલ, , પ્રાથત્તભક વાયલાય પ્રાથત્તભક વાયલાય 
જેલા કામોભાાં અલયોધ ન આલે તેન ુધમાન યાખવુાંજેલા કામોભાાં અલયોધ ન આલે તેન ુધમાન યાખવુાં. .   
  

    ભીડડમા ભેનેજભેન્ટભીડડમા ભેનેજભેન્ટ  ::  

  ત્તપ્રરટ અને ઇરેકરોત્તનક ભીક્રડમાની ભતૂ્તભકા આત્તિની ચેતલણી અને ત્તલગતો શોંચાડલા ત્તપ્રરટ અને ઇરેકરોત્તનક ભીક્રડમાની ભતૂ્તભકા આત્તિની ચેતલણી અને ત્તલગતો શોંચાડલા 
ભાટે ભશત્લની છેભાટે ભશત્લની છે. . ભાધમભો આલા વભમે ળાગરનતા લૂગક લતી જન વમદુામની તકરીપો ભાધમભો આલા વભમે ળાગરનતા લૂગક લતી જન વમદુામની તકરીપો ઓછી ઓછી 
કયલાભાાં ભશત્લની ભતૂ્તભકા બજલી ળકેકયલાભાાં ભશત્લની ભતૂ્તભકા બજલી ળકે. . આત્તિ અંગે લૂગતૈમાયીઆત્તિ અંગે લૂગતૈમાયી, , પ્રત્તતબાલની યીતોપ્રત્તતબાલની યીતો, , ફચલાની ફચલાની 
યીતો લગેયે અંગે ખફુ જ વાયી ભાક્રશતી રોકો સધુી ફશોા પ્રકાયથી શોંચાડી ળકેયીતો લગેયે અંગે ખફુ જ વાયી ભાક્રશતી રોકો સધુી ફશોા પ્રકાયથી શોંચાડી ળકે. . વાભારમ વાભારમ 
યીતે કોઇણ વાંકટ કે આત્તિઓભાાં વમદુામને સ્ષ્ટ્ટ અને વાચી જાણકાયી ભે તે ખફુ જ યીતે કોઇણ વાંકટ કે આત્તિઓભાાં વમદુામને સ્ષ્ટ્ટ અને વાચી જાણકાયી ભે તે ખફુ જ 
જરૂયી છેજરૂયી છે. . તેથીતેથી  ભાધમભોની ભતૂ્તભકા ઘણી ભશત્લની છેભાધમભોની ભતૂ્તભકા ઘણી ભશત્લની છે..  યાજ્મ સ્તયની યાજ્મ સ્તયની EEOOCC  ભાાં ભીક્રડમા વેર ળરૂ ભાાં ભીક્રડમા વેર ળરૂ 
કયી ભાધમભો વાથે વાંકરનની વ્મલસ્થા યાજ્મ વયકાયે કયી છેકયી ભાધમભો વાથે વાંકરનની વ્મલસ્થા યાજ્મ વયકાયે કયી છે. . જે વતત કામગયત છેજે વતત કામગયત છે. . આત્તિનાાં આત્તિનાાં 
વભમે મોગ્મ અત્તધકાયી દ્વાયા ત્તપ્રરટ અને ઇરેકરોત્તનક ભીક્રડમાને વભમાાંતયે અડેટ કયતા યશવે ુાં વભમે મોગ્મ અત્તધકાયી દ્વાયા ત્તપ્રરટ અને ઇરેકરોત્તનક ભીક્રડમાને વભમાાંતયે અડેટ કયતા યશવે ુાં 
જેથી ગફનજરૂયી અપલા અને ગેય જેથી ગફનજરૂયી અપલા અને ગેય જલાફદાયીલાી જલાફદાયીલાી ભાક્રશતીભાક્રશતીનોનો  પ્રવાય અટકેપ્રવાય અટકે.  .  આલી વ્મલસ્થા આલી વ્મલસ્થા 
આત્તિ દયત્તભમાન આત્તિ દયત્તભમાન SSEEOOCC  સ્તયે ણ શોમ છેસ્તયે ણ શોમ છે, , તેની ભદદ રેલીતેની ભદદ રેલી..  
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નુઃનુઃ  ક્સ્થસતક્સ્થસત  અને અને ક્ષભતાલધગનક્ષભતાલધગન  પ્રાનપ્રાન  ::  

  આત્તિ અવયગ્રસ્ત ત્તલસ્તાય અને રોકોને નુઃસ્સ્થત્તતભાાં અથલા લધ ુ વાયી સ્સ્થત્તતભાાં આત્તિ અવયગ્રસ્ત ત્તલસ્તાય અને રોકોને નુઃસ્સ્થત્તતભાાં અથલા લધ ુ વાયી સ્સ્થત્તતભાાં 
રાલલાનુાં કામગ આ પ્રાનનુાં છેરાલલાનુાં કામગ આ પ્રાનનુાં છે. . આત્તિને કાયણે જરૂયી વેલાઓઆત્તિને કાયણે જરૂયી વેલાઓ, , ભાખાભાખા, , રોકોનુાં જીલનત્તનલાગશરોકોનુાં જીલનત્તનલાગશ, , 

સ્લાસ્થ્મ અને વભગ્ર જીલનળૈરી અવય ાભે છેસ્લાસ્થ્મ અને વભગ્ર જીલનળૈરી અવય ાભે છે. . તેથી વત્લયે આ ફધાતેથી વત્લયે આ ફધા  ાવાઓ નુઃસ્સ્થત્તતભાાં ાવાઓ નુઃસ્સ્થત્તતભાાં 
રાલલારાલલા. . બૌત્તતક ભાખાઓને અને જીલન જરૂયી વેલાઓ નુઃસ્સ્થત કયલા ભાટે આ મજુફની બૌત્તતક ભાખાઓને અને જીલન જરૂયી વેલાઓ નુઃસ્સ્થત કયલા ભાટે આ મજુફની 
યણનીત્તત ધમાને રેલીયણનીત્તત ધમાને રેલી. .   
  

શરેાાં કયતા લધ ુ વારૂ ફાાંધવુાં શરેાાં કયતા લધ ુ વારૂ ફાાંધવુાં ::  નલાાં ફાાંધકાભ કામો એલી યીતે કયલા જે નુઃ આલી નલાાં ફાાંધકાભ કામો એલી યીતે કયલા જે નુઃ આલી 
આત્તિઓભાાં નકુવાન ન ાભેઆત્તિઓભાાં નકુવાન ન ાભે. . વશબાગી આમોજન વશબાગી આમોજન ––  રોકોની વાભાજીક અને વાાંસ્કૃરોકોની વાભાજીક અને વાાંસ્કૃત્તતક ળૈરી ત્તતક ળૈરી 
અને જરૂયીમાતોને ધમાઅને જરૂયીમાતોને ધમાનભાાં યાખીનભાાં યાખી  પેય ફાાંધકાભ અને કામો કયલાપેય ફાાંધકાભ અને કામો કયલા. . આ ભાટે આમોજનભાાં આ ભાટે આમોજનભાાં 
ક્રશતધાયકોની વશબાક્રશતધાયકોની વશબાગીગીતા આલશ્મક છેતા આલશ્મક છે. .   

  

વાંકરન વાંકરન ::  નુઃસ્સ્થત્તતભાાં રાલલાનુાં આમોજન ત્તલત્તલધ ત્તલબાગો વાથે વાંકરન રૂે તૈમાય કયવુાંનુઃસ્સ્થત્તતભાાં રાલલાનુાં આમોજન ત્તલત્તલધ ત્તલબાગો વાથે વાંકરન રૂે તૈમાય કયવુાં. . 
આલા આમોજનો ભાટે ત્લયીત નકુવાનનુાં આંકરન અને રોકોની આલા આમોજનો ભાટે ત્લયીત નકુવાનનુાં આંકરન અને રોકોની જરૂયીમાતનુાં આંકરન અગત્મનુાં જરૂયીમાતનુાં આંકરન અગત્મનુાં 
ાસ ુછેાસ ુછે. .   

નીચે મજુફના ત્તલત્તલધ કે્ષત્રોને નુઃસ્સ્થત કે કામગયત કયલાનીચે મજુફના ત્તલત્તલધ કે્ષત્રોને નુઃસ્સ્થત કે કામગયત કયલા. .   

  ભશત્લની વેલાઓ ભશત્લની વેલાઓ ––  લીજીલીજી, , ાણીાણી, , વાંચાયવાંચાય, , લાશનવ્મલશાયલાશનવ્મલશાય, , સ્લછછતાસ્લછછતા, , સ્લાસ્થ્મસ્લાસ્થ્મ..  

  ભાખા ભાખા //  ફાાંધકાભ ફાાંધકાભ ––  આલાવઆલાવ, , જાશયે બલન અને યસ્તાજાશયે બલન અને યસ્તા  

  જીલનત્તનલાગશ જીલનત્તનલાગશ ––  કૃત્તકૃત્ત, , કુક્રટય ઉદ્યોગકુક્રટય ઉદ્યોગ, , દુકાન અને ફજાયદુકાન અને ફજાય  તથા યોજગાયતથા યોજગાય..  

લીજીલીજી, , ાણીાણી, , સ્લછછતાસ્લછછતા, , ગાંદાાણીનો ત્તનકાર લગેયે વેલાઓ તાત્કાગરક ળરૂ કયલીગાંદાાણીનો ત્તનકાર લગેયે વેલાઓ તાત્કાગરક ળરૂ કયલી. . આલી વેલા આલી વેલા 
ળરૂ કયલા ભાટે લૈકચ્લ્ક યણનીત્તત અને કામો અગાઉથી નજક્ક કયલાળરૂ કયલા ભાટે લૈકચ્લ્ક યણનીત્તત અને કામો અગાઉથી નજક્ક કયલા. . જરૂય ડે સ્થાત્તનક વાંસ્થાજરૂય ડે સ્થાત્તનક વાંસ્થા, , 
ત્તલબાગોત્તલબાગો, , કોોયેટની ભદદ રેલીકોોયેટની ભદદ રેલી..  
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ભશત્લની વેલાઓ અને ભાખાગત ફાફતો કામગયત કયલી ભશત્લની વેલાઓ અને ભાખાગત ફાફતો કામગયત કયલી   

((નીચેના ત્રકોની ત્તલગતો આત્તિની ઘટના ફાદ વલે કયી બયલીનીચેના ત્રકોની ત્તલગતો આત્તિની ઘટના ફાદ વલે કયી બયલી.).)  

ભશત્લની ભશત્લની 
વેલાઓવેલાઓ  

વાભગ્રીવાભગ્રી//  
વેલાઓવેલાઓ  

નકૂવાન નકૂવાન 
એકભની એકભની 
વાંખ્માવાંખ્મા  

અવયગ્રસ્તઅવયગ્રસ્ત  

તાલકુાતાલકુાનીની  
વાંખ્માવાંખ્મા  

અવયગ્રસ્ત અવયગ્રસ્ત 
લસ્તીલસ્તી  

નુઃક્સ્થસતભાાં નુઃક્સ્થસતભાાં 
આલલાના આલલાના 
ગરાાંઓગરાાંઓ  

ગેદાજીત ગેદાજીત 
વભમગાોવભમગાો  

ફજેટફજેટ  

લીજીલીજી  પીડયપીડય                    

    રારવપભગયરારવપભગય                    

    

HHTT  

રાઇનરાઇન              

      

    LLTT  રાઇનરાઇન                    

      થાાંબરાથાાંબરા                    

      અરમઅરમ                    

  

સ્લાસ્્મસ્લાસ્્મ  ::  

સલગતસલગત  PPHHCC  

((તાલકુાતાલકુાનુાંન ુાં  
નાભનાભ))  

CCHHCC  વફ વફ 
વેન્ટયવેન્ટય  

દલા દલા 
વાંગ્રશવાંગ્રશ  

નુઃક્સ્થસતભાાં નુઃક્સ્થસતભાાં 
આલલાના આલલાના 
ગરાાંઓગરાાંઓ  

ગેદાજીત ગેદાજીત 
વભમગાોવભમગાો  

ફજેટફજેટ  

નકૂળાન થમેરા નકૂળાન થમેરા 
બલનોબલનો  

              

શોંચી ન ળકામ શોંચી ન ળકામ 
તેલા આયોગ્મ તેલા આયોગ્મ 
કેરિોકેરિો  

              

દલા વાંગ્રશ અને દલા વાંગ્રશ અને 
ભશત્લના ભશત્લના 
વાધનોના વાંગ્રશ વાધનોના વાંગ્રશ 
ભાટેના ક્રિજને ભાટેના ક્રિજને 
નકૂવાનનકૂવાન  

              

નાળ થમેર નાળ થમેર 
દલાઓ દલાઓ   
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નકૂવાન થમેર નકૂવાન થમેર 
એમ્બ્યરુરવની એમ્બ્યરુરવની 
વાંખ્માવાંખ્મા  

              

  

વાભાજજકવાભાજજક  ::  

સલગતસલગત  ગાભગાભ  રુૂરુૂ  સ્ત્રીસ્ત્રી  ફાકોફાકો  કુરકુર  નુઃક્સ્થસતનુઃક્સ્થસત
ના ગરાના ગરા  

જલાફદાય જલાફદાય 
સલબાગસલબાગ  

ગેદાજીત ગેદાજીત 
વભમગાોવભમગાો  

ફજેટફજેટ  

ભનોવાભાજજક ભનોવાભાજજક 
વાયવાંબાની વાયવાંબાની 
જરૂયતલાા જરૂયતલાા 
રોકોની રોકોની 
વાંખ્મા વાંખ્મા 
((આત્તિને આત્તિને 
કાયણેકાયણે))  

                  

  

  

ાણી યુલઠોાણી યુલઠો  ::  

નકૂવાનનકૂવાન  તાલકુાતાલકુાન ુન ુ
નાભ અને નાભ અને 
એકભની એકભની 
વાંખ્માવાંખ્મા  

અવયગ્રસ્તઅવયગ્રસ્ત  

ગાભોગાભો//લસ્તીલસ્તી  
નુઃક્સ્થસતભાાં નુઃક્સ્થસતભાાં 
આલલાના આલલાના 
ગરાાંઓગરાાંઓ  

સલબાગસલબાગ  ગેદાજીત ગેદાજીત 
વભમગાોવભમગાો  

ફજેટફજેટ  

કલૂાકલૂા              

ફોયલેરફોયલેર              

તાલતાલ              

ાણી યુલઠાને ાણી યુલઠાને               

EESSRR              

GGSSRR              

વમ્વમ્              
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સ્ટેરડોસ્ટસ્ટેરડોસ્ટ              

શરેડાંશરેડાં              

શશુલાડાશશુલાડા              

  

ભાગગ અને લાશનવ્મલશાયભાગગ અને લાશનવ્મલશાય  ::  

યોડ નકૂવાનયોડ નકૂવાન  સ્થસ્થ  તીવ્રતાતીવ્રતા  કીકી..ભીભી..  નુઃક્સ્થસતભાાં નુઃક્સ્થસતભાાં 
આલલાના આલલાના 
ગરાાંઓગરાાંઓ  

ગેદાજીત ગેદાજીત 
વભમગાોવભમગાો  

ફજેટફજેટ  

ાંચામતના ાંચામતના 
યસ્તાયસ્તા  

            

યાજ્મના યાજ્મના 
યસ્તાયસ્તા  

            

  

  

નકૂવાનનકૂવાન  ગાભગાભ  લસ્તીલસ્તી  લૈકલ્લ્ક લૈકલ્લ્ક 
યસ્તાયસ્તા  

નુઃક્સ્થસતભાાં નુઃક્સ્થસતભાાં 
આલલાના આલલાના 
ગરાાંઓગરાાંઓ  

એજન્વીએજન્વી  ગેદાજીત ગેદાજીત 
વભમગાોવભમગાો  

ફજેટફજેટ  

તટેૂરા યસ્તાતટેૂરા યસ્તા                

યરલે યરલે 
જોડાણજોડાણ  

              

  

દૂયવાંચાયદૂયવાંચાય  ::  

નકૂવાનનકૂવાન  ઓડપવઓડપવ//ટાલયને ટાલયને 
નકૂવાનનકૂવાન  

અવયગ્રસ્ત અવયગ્રસ્ત 
તાલકુાતાલકુા  

નુઃક્સ્થસતભાાં નુઃક્સ્થસતભાાં 
આલલાના આલલાના 
ગરાાંઓગરાાંઓ  

જલાફદાય જલાફદાય 
સલબાગસલબાગ  

ગેદાજીત ગેદાજીત 
વભમગાોવભમગાો  

ફજેટફજેટ  

રેરડરાઇન રેરડરાઇન 
જોડાણજોડાણ  

એકભો અને એકભો અને 
સ્થોની સ્થોની 

          



    110000  

વાંખ્માવાંખ્મા))  

ભોફાઇર જોડાણભોફાઇર જોડાણ              

લામયરેવ ટાલય લામયરેવ ટાલય               

યેક્રડમોયેક્રડમો              

અન્ન યુલઠોઅન્ન યુલઠો  ::  

અન્ન યુલઠો ન શોંચાડી ળકામ તેલા ગાભોની માદીઅન્ન યુલઠો ન શોંચાડી ળકામ તેલા ગાભોની માદી  

નકૂવાનનકૂવાન  નકૂવાન નકૂવાન 
થમેર થમેર 

ગોડાઉનગોડાઉન
ની ની 

વાંખ્માવાંખ્મા  

ફગડરેા ફગડરેા 
અનાજઅનાજ

નો પ્રકાયનો પ્રકાય  

ફગડરેા ફગડરેા 
અનાજઅનાજ

નો નો 
જ્થો જ્થો 

((ટનભાાંટનભાાં))  

જોખભ જોખભ 
વાંબસલત વાંબસલત 
અનાજઅનાજ

નો જ્થો નો જ્થો 
((ટનભાાંટનભાાં))  

નુઃક્સ્થસતનુઃક્સ્થસત
ભાાં ભાાં 

આલલાના આલલાના 
ગરાાંઓગરાાંઓ  

જલાફદાય જલાફદાય 
સલબાગસલબાગ  

ગેદાજીત ગેદાજીત 
વભમગાોવભમગાો  

ફજેટફજેટ  

અન્ન અન્ન 
યુલઠોયુલઠો  

                

AAPPMMCC                  

  

  

આલાવ આલાવ ::  

ગેળતઃનકૂવાનગેળતઃનકૂવાન  વાંણૂગ વાંણૂગ 
નકૂવાનનકૂવાન//ધયાળામીધયાળામી  

નુઃક્સ્થસતભાાં નુઃક્સ્થસતભાાં 
આલલાના આલલાના 
ગરાાંઓગરાાંઓ  

કામગરમોભકામગરમોભ//    
મોજનામોજના  

જલાફદાય જલાફદાય 
સલબાગસલબાગ  

ગેદાજીત ગેદાજીત 
વભમગાોવભમગાો  

ફજેટફજેટ  

કાચાકાચા  ાકાાકા  કાચાકાચા  ાકાાકા  
    

              
          

  

જાશયે બલનોજાશયે બલનો  ::  

નકૂવાનનકૂવાન  ગેળતઃગેળતઃ  
નકૂવાન નકૂવાન 
((એકભની એકભની 
વાંખ્માવાંખ્મા))  

વાંણૂગ વાંણૂગ 
નકૂવાનનકૂવાન  

//ધયાળાધયાળા
મીમી  

નુઃક્સ્થસતભાાં નુઃક્સ્થસતભાાં 
આલલાના આલલાના 
ગરાાંઓગરાાંઓ  

કામગરમોભકામગરમોભ//    
મોજનામોજના  

જલાફદાજલાફદા
ય સલબાગય સલબાગ  

ગેદાજીત ગેદાજીત 
વભમગાવભમગા

ોો  

ફજેટફજેટ  

ાંચામતાંચામત          
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ળૈક્ષગણક ળૈક્ષગણક 
બલનબલન          

          

આંગણલાડીઆંગણલાડી                

શોસ્ીટરોશોસ્ીટરો                    

ઓક્રપવઓક્રપવ                    

ફજાયફજાય                    

ોગરવ ોગરવ 
સ્ટેળનસ્ટેળન          

          

વામદુાત્તમક વામદુાત્તમક 
કેરિોકેરિો      

          

  

યસ્તાઓયસ્તાઓ  ::  

યસ્તાયસ્તા
ના ના 
પ્રકાયપ્રકાય  

ભધમભ ભધમભ 
નકૂવાનનકૂવાન  

કીકી..ભીભી..  ગાંબીય ગાંબીય 
નકૂવાનનકૂવાન  

કીકી..ભીભી..  તટૂી તટૂી 
ગમેરા ગમેરા   

કીકી..ભીભી
..  

નુઃસ્સ્થત્તતનુઃસ્સ્થત્તત
ભાાં ભાાં 
આલલાના આલલાના 
ગરાાંઓગરાાંઓ  

ફજેટફજેટ  

અંતયઅંતય//સ્થસ્થ  કીકી..ભીભી..  
અંતયઅંતય//  

સ્થસ્થ  કીકી..ભીભી..  
અંતયઅંતય//  

સ્થસ્થ  
કીકી..ભીભી
..  

    

ગ્રામ્મ ગ્રામ્મ 
યસ્તાયસ્તા                          

    

જજલ્રા જજલ્રા 
યયસ્તા સ્તા                           

    

સ્ટેટ સ્ટેટ 
શાઇશાઇ--લેલે                          

    

  

    આજીસલકાને લૂગલત કયલી આજીસલકાને લૂગલત કયલી   ::  

((નીચેના ત્રકોની ત્તલગતો આત્તિની ઘટના ફાદ વલે કયી બયલીનીચેના ત્રકોની ત્તલગતો આત્તિની ઘટના ફાદ વલે કયી બયલી.).)  

યોજગાયીની વ્મલસ્થાઓયોજગાયીની વ્મલસ્થાઓ  ::  

વ્મલવામનો પ્રકાયવ્મલવામનો પ્રકાય  શ્રસભકોની શ્રસભકોની ક્યો સલબાગ કાભ ક્યો સલબાગ કાભ ગેદાજીત ગેદાજીત ફજેટફજેટ  
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વાંખ્માવાંખ્મા  આળેઆળે  વભમગાોવભમગાો  

કુળ ્ત્તભકકુળ ્ત્તભક          

ગફન કુળ ્ત્તભક અને ગફન કુળ ્ત્તભક અને 
ખેત ભજૂયખેત ભજૂય  

        

નાના અને ત્તવભાાંત નાના અને ત્તવભાાંત 
ખેડતૂોખેડતૂો  

        

ફાાંધકાભ કાભદાયફાાંધકાભ કાભદાય          

ભીઠાના અગક્રયમાભીઠાના અગક્રયમા          

ભાછીભાયભાછીભાય          

લણાટકાભલણાટકાભ          

અરમ કાયીગયોઅરમ કાયીગયો          

    

જભીન સધુાયણાજભીન સધુાયણા  ::  

ખેતીખેતી  
જભીન ધોલાણ જભીન ધોલાણ 
//કાાં થયાલોકાાં થયાલો  

નુઃક્સ્થસતભાાં નુઃક્સ્થસતભાાં 
આલલાના આલલાના 
ગરાાંઓગરાાંઓ  

એજન્વી અને એજન્વી અને 
કામગરમોભકામગરમોભ  

ગેદાજીત ગેદાજીત 
વભમગાોવભમગાો  

ફજેટફજેટ  

ત્તલસ્તાય ત્તલસ્તાય ((શકેટયશકેટય) )   
    

    

        

અવયગ્રસ્ત કુટુાંફો અવયગ્રસ્ત કુટુાંફો   
    

    

  

  

ખેતી સધુાયણાખેતી સધુાયણા  ::  

ખેતીખેતી  સનષ્પ ગમેર ાકસનષ્પ ગમેર ાક  નુઃક્સ્થસતભાાં આલલાના ગરાાંઓનુઃક્સ્થસતભાાં આલલાના ગરાાંઓ  ફજેટફજેટ  

ત્તલસ્તાય ત્તલસ્તાય 
((શકેટયભાાંશકેટયભાાં))  

    

    

    

અવયગ્રસ્ત કુટુાંફોઅવયગ્રસ્ત કુટુાંફો  
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ભફનખેતીભફનખેતી  જીલન સનલાગશજીલન સનલાગશ  ::  

કુડટય ઉદ્યોગોકુડટય ઉદ્યોગો  નકૂવાનની તીવ્રતાનકૂવાનની તીવ્રતા  નુઃક્સ્થનુઃક્સ્થ
સતભાાં સતભાાં 

આલલાઆલલા
ના ના 

ગરાાંઓગરાાંઓ  

એજન્વી એજન્વી 
અને અને 

કામગરમોભકામગરમોભ  

ગેદાજીત ગેદાજીત 
વભમગાવભમગા

ોો  

ફજેફજે
ટટ  વાધનો વાધનો 

અને અને 
માંત્રવાભગ્રી માંત્રવાભગ્રી 
((પ્રકાય અને પ્રકાય અને 

એકભએકભ))  

  

તૈમાય અને તૈમાય અને 
કાચો ભારકાચો ભાર  

((પ્રકાય અને પ્રકાય અને 
જ્થોજ્થો))  

ફજાય ફજાય 
જોડાણ જોડાણ 
((શાશા//નાના

))  

શાથલણાટશાથલણાટ                

ભયઘાાં ઉછેયભયઘાાં ઉછેય                

ફુડ પ્રોવેવીંગફુડ પ્રોવેવીંગ                

ક્રશયા ક્રશયા 
કાયીગયીકાયીગયી  

              

કાડ કાડ 
છાઇછાઇ//યાંગાઇયાંગાઇ  

              

  

  

દુકાન અનેદુકાન અને  ેઢીેઢી  ::  

દુકાનદુકાન  

નકૂવાનની તીવ્રતાનકૂવાનની તીવ્રતા  નુઃક્સ્થસતભાાં નુઃક્સ્થસતભાાં 
આલલાના આલલાના 
ગરાાંઓગરાાંઓ  

ગેદાજીત ગેદાજીત 
વભમગાોવભમગાો  

ફજેટફજેટ  

ભકાન ભકાન 
બલનબલન  

માંત્રો અને માંત્રો અને 
વાધનોવાધનો  

વાભાન અને વાભાન અને 
ભટેયીમરભટેયીમર  

ફજાય ફજાય 
જોડાણજોડાણ  

દુકાનો દુકાનો 
અને અને 
ેઢીેઢી  

સ્થ અને સ્થ અને 
વાંખ્માવાંખ્મા  

ત્તનચ્શ્ર્ચત ત્તનચ્શ્ર્ચત 
પ્રકાય પ્રકાય 
અને અને 
વાંખ્માવાંખ્મા  

  ત્તનચ્શ્ર્ચત ત્તનચ્શ્ર્ચત 
પ્રકાય અને પ્રકાય અને 
જથ્થોજથ્થો      
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પડયમાદ સનલાયણ વ્મલસ્થા પડયમાદ સનલાયણ વ્મલસ્થા   ::  

આત્તિ દયત્તભમાન રોકોની પક્રયમાદ અને તેના ત્તનલાયણ ભાટે ભાનત્તવકઆત્તિ દયત્તભમાન રોકોની પક્રયમાદ અને તેના ત્તનલાયણ ભાટે ભાનત્તવક, , સ્લાસ્થ્મસ્લાસ્થ્મ  અને અને 
જાનભારના નકુવાનથી ત્રસ્ત વ્મસ્તતની પક્રયમાદ વભમવય વાાંબલાભાાં આલે અને તેન ુજાનભારના નકુવાનથી ત્રસ્ત વ્મસ્તતની પક્રયમાદ વભમવય વાાંબલાભાાં આલે અને તેન ુ
ત્તનલાયણ થામ તેત્તનલાયણ થામ તે  ભાટે એકથી લધાયે વ્મલસ્થાઓ ગોઠલલીભાટે એકથી લધાયે વ્મલસ્થાઓ ગોઠલલી..  

રમોભરમોભ  મખુ્મ વાંકગ વ્મક્ક્તમખુ્મ વાંકગ વ્મક્ક્ત  વાંકગ નાંફયવાંકગ નાંફય  વયનામુવયનામ ુ 

11  DDEEOOCC    ડીડીજાજા. . ભાભરતદાયભાભરતદાય  0022663322--

224433223388  

કરેતટકરેતટય્ીનીય્ીની  કચેયીકચેયી  જજજજ..  

લરવાડ લરવાડ   

22  જીજીલ્રાલ્રા  ત્તલત્તલ..અઅ..  0022663322--

225533118844  

જજલ્રાજજલ્રા  ાંચામતાંચામત  કચેયીકચેયી  
જજજજ..લરવાડલરવાડ    

33  ોગરવોગરવ  0022663322--

224488005533  

ોગરવોગરવ  સ્ટેળનસ્ટેળન    જજજજ. . 

લરવાડલરવાડ    
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: : ક્ષભતાલધગન પ્રાનક્ષભતાલધગન પ્રાન  ::  

આત્તિ વ્મલસ્થાનભાાં ક્ષભતાલધગન ભાટે નીચે મજુફના ગરાાં રેલાઆત્તિ વ્મલસ્થાનભાાં ક્ષભતાલધગન ભાટે નીચે મજુફના ગરાાં રેલા..  
11..  તારીભતારીભ  

22..  ભોકડ્રીર અને સવમ્યરેુળન કલામતભોકડ્રીર અને સવમ્યરેુળન કલામત  

33..  જન જાગસૃત જન જાગસૃત   
44..  નમનૂારૂ કામગન ુદસ્તાલેજીકયણ નમનૂારૂ કામગન ુદસ્તાલેજીકયણ   

  

તારીભ જરૂયીમાત સલશ્ર્રેણતારીભ જરૂયીમાત સલશ્ર્રેણ  ::  

તારીભથી વ્મસ્તત અને વમશૂનાાં જ્ઞાનતારીભથી વ્મસ્તત અને વમશૂનાાં જ્ઞાન, , આલડત અને આલડત અને વ્મલશાયભાાં ફદરાલ આલે છેવ્મલશાયભાાં ફદરાલ આલે છે. . બાલાત્ભક બાલાત્ભક 
અને જ્ઞાનાત્ભક ાવાઓભાાં અવય થામ છેઅને જ્ઞાનાત્ભક ાવાઓભાાં અવય થામ છે. . જેથી વ્મસ્તત અને વમશૂની કાભગીયી લધ ુવાયી ફને જેથી વ્મસ્તત અને વમશૂની કાભગીયી લધ ુવાયી ફને 
છેછે. . આ ભાટે અગાઉથી તારીભની જરૂયીમાતો ઓખલી અને તેના આધાયે તારીભ અને આ ભાટે અગાઉથી તારીભની જરૂયીમાતો ઓખલી અને તેના આધાયે તારીભ અને 
ક્ષભતાલધગનનુાં આમોજન કયવુક્ષભતાલધગનનુાં આમોજન કયવ .ુ .   

  લતગભાન તારીભની વભીક્ષા કયલીલતગભાન તારીભની વભીક્ષા કયલી  
  કામગ ત્તલશ્ર્રેણ કામગ ત્તલશ્ર્રેણ ((નલા અથલા વ્મલસ્થાભાાં કયેર સધુાયાલધાયાનલા અથલા વ્મલસ્થાભાાં કયેર સધુાયાલધાયા))  
  તારીભની જરૂયીમાતની ઓખ કયલીતારીભની જરૂયીમાતની ઓખ કયલી  
  તારીભની જરૂયીમાતનુાં વયલૈયુતારીભની જરૂયીમાતનુાં વયલૈય  ુ 

  તારીભની લૈકચ્લ્ક વ્મલસ્થા નજક્ક કયલી તારીભની લૈકચ્લ્ક વ્મલસ્થા નજક્ક કયલી   
  તારીભના ખચગતારીભના ખચગ--રાબ ન ુત્તલશ્ર્રેણ કયવુાંરાબ ન ુત્તલશ્ર્રેણ કયવુાં  

  

કામગ પ્રવતૃ્તિ જલાફદાય ત્તલબાગ 

તારીભ 
જયયીમાતનુાં 
સલશ્ર્રેણ 

આસિ વ્મલસ્થાનભાાં સલબાગોની ભસૂભકા અને 
જલાફદાયીઓની ઓખ કયલી.  

 ભશસેરૂ અને ડપે્યટુી કરેકટય 

 વાભાન્મ લશીલટ સલબાગ 

 ભશસેરૂ સલબાગ 

 જી.એવ.ડી.એભ.એ./જી.આઇ.ડી.
એભ. 

 તભાભ કામગપ્રણારી મજુફના 
સલબાગો 

 જાશયે ક્ષેત્ર 

 ખાનગી ક્ષતે્ર 

 એન.જી.ઓ. અન ેઅન્મ વાંગઠનો 

સલબાગોની ભસૂભકા અન ે જલાફદાયીઓને આગ 
રઇ જલા ભાટે સલસલધ ડશતધાયકોની ઓખ કયલી.  
તારીભ જરૂયીમાત સલશ્ર્રેણ વતત ચાલ ુયાખવ ુ

તારીભની જરૂયીમાત મજુફ તારીભની ડડઝાઇન 
તૈમાય કયલી.  
વાંવાધનોની વ્મલસ્થા કયલી  

તારીભ કયલી 
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સલસલધ સલબાગો ભાટે કયલાની તારીભોસલસલધ સલબાગો ભાટે કયલાની તારીભો  ::  
  ત્તલત્તલધ ત્તલબાગોનાાં ત્તલત્તલધ ત્તલબાગોનાાં અત્તધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની તારીભની જરૂયીમાતો ઓખીને અત્તધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની તારીભની જરૂયીમાતો ઓખીને 
તેના આધાયે તેભના ભાટે તારીભ કામગિભો ગોઠલલા જોઇએતેના આધાયે તેભના ભાટે તારીભ કામગિભો ગોઠલલા જોઇએ. . આ પ્રક્રિમાથી તારીભ ભાટેનાાં આ પ્રક્રિમાથી તારીભ ભાટેનાાં 
ત્તલમો અને પ્રક્રિમાઓ તાયલી ળકામત્તલમો અને પ્રક્રિમાઓ તાયલી ળકામ..  

  

  દયેક ત્તલબાગે ોતાના સ્તયે આત્તિ વ્મલસ્થાને ભજબતૂ કયલા ભાટે તારીભ કામગિભોની દયેક ત્તલબાગે ોતાના સ્તયે આત્તિ વ્મલસ્થાને ભજબતૂ કયલા ભાટે તારીભ કામગિભોની 
સગૂચ અને વભમવાસગૂચ અને વભમવાયણી ફનાલલા જોઇએયણી ફનાલલા જોઇએ. . વાભારમ યીતે આ પ્રક્રિમા જજલ્રા કે યાજ્મ સ્તયેથી વાભારમ યીતે આ પ્રક્રિમા જજલ્રા કે યાજ્મ સ્તયેથી 
થામ છેથામ છે. . જો તાલકુા સ્તયે આ પ્રકાયે તારીભની જરૂયીમાત ઓખલાની પ્રક્રિમા અને તારીભની જો તાલકુા સ્તયે આ પ્રકાયે તારીભની જરૂયીમાત ઓખલાની પ્રક્રિમા અને તારીભની 
ભાાંગ તૈમાય થામ તો જજલ્રા સ્તયનુાં અને યાજ્મ સ્તયનુાં તારીભ આમોજન લધ ુ વાયી ભાાંગ તૈમાય થામ તો જજલ્રા સ્તયનુાં અને યાજ્મ સ્તયનુાં તારીભ આમોજન લધ ુ વાયી 
ગણુલિાલાળુ થામગણુલિાલાળુ થામ. .   

અત્માય સધુીના અનુઅત્માય સધુીના અનબુલોભાાંથી દયેક ત્તલબાગો ભાટે નીચે મજુફના તારીભ કામગિભો કયી ળકામબલોભાાંથી દયેક ત્તલબાગો ભાટે નીચે મજુફના તારીભ કામગિભો કયી ળકામ;;  

  

11..  આત્તિ વ્મલસ્થાન ભાટે પ્રસ્તાત્તલત તારીભો આત્તિ વ્મલસ્થાન ભાટે પ્રસ્તાત્તલત તારીભો DDMM  ની ત્તલબાલનાની ત્તલબાલના, , જરૂયીમાતજરૂયીમાત, , કામદોકામદો, , 
નીત્તતઓનીત્તતઓ, , વ્મલસ્થાઓ લગેયેવ્મલસ્થાઓ લગેયે  

22..  જેભાાં ોગરવજેભાાં ોગરવ, , આગ વરાભતીઆગ વરાભતી, , સ્લાસ્થ્મસ્લાસ્થ્મ, , ભશસેરૂભશસેરૂ, , ગ્રાભ ત્તલકાવગ્રાભ ત્તલકાવ, , લન ત્તલબાગ લગેયે જોડાઇ લન ત્તલબાગ લગેયે જોડાઇ 
ળકેળકે. . ત્તલબાગીમ ત્તલબાગીમ સ્ટાપ ભાટે કૌળલ્મ વચૃ્ધધ કામગિભસ્ટાપ ભાટે કૌળલ્મ વચૃ્ધધ કામગિભ. . IICCSS  ય તારીભય તારીભ  

33..  ઇભયજરવી યીરીપ અને પ્રત્તતબાલના રયનૂતભ ભાનાાંકઇભયજરવી યીરીપ અને પ્રત્તતબાલના રયનૂતભ ભાનાાંક  

44..  વાધનો અને માંત્રોની જાલણી અને ઉમોગવાધનો અને માંત્રોની જાલણી અને ઉમોગ..  

  

ખાવ તારીભ ખાવ તારીભ ::  ત્તલબાગીમ તારીભો ત્તવિંચાઇ અરમ ક્રશતધાયકો ભાટે પ્રાસ્તાત્તલકત્તલબાગીમ તારીભો ત્તવિંચાઇ અરમ ક્રશતધાયકો ભાટે પ્રાસ્તાત્તલક, , લૂગ તૈમાયીલૂગ તૈમાયી, , 
પ્રત્તતબાલપ્રત્તતબાલ, , ઉળભનઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન), ), યોકથાભ લગેયે અંગેયોકથાભ લગેયે અંગે  તારીભો કયલીતારીભો કયલી..  

11..  ાંચામતોાંચામતો, , વમદુામ ભાટેવમદુામ ભાટે, , CCBBDDPP  યાશતયાશત, , નકુવાન આંકાયણી અને લતયના ત્તનમભો અંગે નકુવાન આંકાયણી અને લતયના ત્તનમભો અંગે 
તારીભતારીભ..  

22..  NNGGOOss,,  અને અને CCBBOOss  //  SSHHGGss,,  CCBBDDPP,,  ત્તનઃવશામતા અને જોખભ આંકરનત્તનઃવશામતા અને જોખભ આંકરન  

33..  વમદુામનાાં કામગદો ભાટે ળોધ ફચાલવમદુામનાાં કામગદો ભાટે ળોધ ફચાલ, , પ્રાથત્તભક વાયલાયપ્રાથત્તભક વાયલાય, , વરાભત સ્થે ખવેડલાની વરાભત સ્થે ખવેડલાની 
ધધત્તતઓધધત્તતઓ, , લૂગ ચેતલણી લગેયે અંગેલૂગ ચેતલણી લગેયે અંગે. .   
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તારીભ ભાખુાંતારીભ ભાખુાં  ::  
  

સલમસલમ  તારીભ જૂથતારીભ જૂથ  તારીભ આનાય તારીભ આનાય 
એજન્વીએજન્વી  

આત્તિઆત્તિ વ્મલસ્થાનની વાભારમ ફાફતો ત્તલળે  વ્મલસ્થાનની વાભારમ ફાફતો ત્તલળે 
ઓયીએરટેળનઓયીએરટેળન,,  

ત્તલબાગીમ સ્ટાપત્તલબાગીમ સ્ટાપ  DDDDMMCC  

ઇભયજરવીની ઘટના ત્તનમાંત્રણ ત્તવસ્ટભ ત્તલળેઇભયજરવીની ઘટના ત્તનમાંત્રણ ત્તવસ્ટભ ત્તલળે  

((IICCSS))  

ટાસ્કપોવગના વભ્મોટાસ્કપોવગના વભ્મો  DDDDMMCC  

ળોધ અને ફચાલળોધ અને ફચાલ, , પ્રાથત્તભક વાયલાય અને આગ પ્રાથત્તભક વાયલાય અને આગ 
ફચાલફચાલ  

ટાસ્કપોવગના વભ્મોટાસ્કપોવગના વભ્મો  DDDDMMCC  

  

ભોકડ્રીર અને સવમ્યરુેળનભોકડ્રીર અને સવમ્યરુેળન  ::  

  તારીભની વાથોવાથ ભોકડ્રીર અને ત્તવમ્યરેુળન દ્વાયા આત્તિ અંગેની લૂગતૈમાયીની તારીભની વાથોવાથ ભોકડ્રીર અને ત્તવમ્યરેુળન દ્વાયા આત્તિ અંગેની લૂગતૈમાયીની 
ચકાવણી કયતા યશવે ુાંચકાવણી કયતા યશવે ુાં. . ફધી ળાાઓફધી ળાાઓ, , શોસ્ીટરશોસ્ીટર, , અગત્મની વયકાયી કચેયીઓઅગત્મની વયકાયી કચેયીઓ, , ભોટા કોોયેટ ભોટા કોોયેટ 
શાઉવભાાં અરગશાઉવભાાં અરગ--અરગ ત્તલમો જેલાાં કેઅરગ ત્તલમો જેલાાં કે, , આગઆગ, , ભકૂાંભકૂાં, , યુ લગેયે અંગે વરાભતી અનેયુ લગેયે અંગે વરાભતી અને  
લૂગતૈમાયીની વ્મસ્તતગતલૂગતૈમાયીની વ્મસ્તતગત  //  વામકૂ્રશક વજ્જતાની ચકાવણી ભાટે ત્તનમત્તભત યીતે ફશાયના વામકૂ્રશક વજ્જતાની ચકાવણી ભાટે ત્તનમત્તભત યીતે ફશાયના 
ત્તનષ્ટ્ણાાંતોની ભદદથી ભોકડ્રીર કયાલલીત્તનષ્ટ્ણાાંતોની ભદદથી ભોકડ્રીર કયાલલી. . જેનાથી તૈમાયીભાાં યશતેી ઉણો તાયલી ળકામ અને જેનાથી તૈમાયીભાાં યશતેી ઉણો તાયલી ળકામ અને 
તેને દુયસ્ત કયલીતેને દુયસ્ત કયલી..  
  આલી ભોકડ્રીરભાાં ળોધઆલી ભોકડ્રીરભાાં ળોધ--ફચાલફચાલ, , વરાભત ફશાય નીકવુાંવરાભત ફશાય નીકવુાં, , પ્રાથત્તભક વાયલાય લગેયે પ્રાથત્તભક વાયલાય લગેયે 
ાવાાંઓની લૂગતૈાવાાંઓની લૂગતૈમાયી ભાટે કયી ળકામ જેભાાંમાયી ભાટે કયી ળકામ જેભાાં, , ોગરવોગરવ, , પામયપામય, , સ્લાસ્થ્મ વેલાઓસ્લાસ્થ્મ વેલાઓ, , ફચાલ દફચાલ દ, , 

લગેયેની લૂગ તૈમાયીનુાં આંકરન કયી ળકામલગેયેની લૂગ તૈમાયીનુાં આંકરન કયી ળકામ. . ળાા અને કચેયીઓભાાં બણતાાં અને કાભ કયતા ળાા અને કચેયીઓભાાં બણતાાં અને કાભ કયતા 
રોકોની સ્લ રોકોની સ્લ વજ્જતા લધાયલા ભાટે ણ આ ધધત્તત ઘવજ્જતા લધાયલા ભાટે ણ આ ધધત્તત ઘણી ઉમોગી છેણી ઉમોગી છે.  .    

  

ભોકડ્રીરભોકડ્રીર  ((લગભાાં એકલાય બીડ ત્તનમાંત્રણલગભાાં એકલાય બીડ ત્તનમાંત્રણ, , ફચાલફચાલ, , ઇલેતલેળનઇલેતલેળન  અને પ્રાથત્તભક વાયલાય અંગે અને પ્રાથત્તભક વાયલાય અંગે 
ભોકડ્રીર કયલીભોકડ્રીર કયલી..  

સ્થ આમોજક એજરવી 
ઉદ્યોગોનો ઓપ વાઇટ સલસ્તાય ઉદ્યોગ એળોવીએળન, LCG અને DCG  

કરેક્ટયશ્રીની કચેયી  DDMC અને કરેક્ટયશ્રી 
  

ભોકડ્રીરનુાં આમોજનભોકડ્રીરનુાં આમોજન, , અભર અને દસ્તાલજેીકયણનાાં તફક્કાલાય ગરાાંઅભર અને દસ્તાલજેીકયણનાાં તફક્કાલાય ગરાાં  ;;  
  અરગઅરગ--અરગ આત્તિભાાં વ્મસ્તત જૂથ અરગ આત્તિભાાં વ્મસ્તત જૂથ //  વાધન વાધન //  માંત્રોની લૂગતૈમાયીની ચકાવણી ભાટે માંત્રોની લૂગતૈમાયીની ચકાવણી ભાટે 
ભોકડ્રીર કયલાભાાં આલે છેભોકડ્રીર કયલાભાાં આલે છે. . ભોકડ્રીરના મખુ્મ શતેઓુ નીચે મજુફ છેભોકડ્રીરના મખુ્મ શતેઓુ નીચે મજુફ છે;;  
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  ઇભયજરવીની લૂગતૈમાયી ચકાવલીઇભયજરવીની લૂગતૈમાયી ચકાવલી  
  પ્રત્તતબાલ પ્રક્રિમાભાાં યશરેી ઉણોને તાયલલીપ્રત્તતબાલ પ્રક્રિમાભાાં યશરેી ઉણોને તાયલલી  
    ત્તલત્તલધ ઘટકો ત્તલત્તલધ ઘટકો //  વ્મસ્તતઓની ભરૂો તાયલલી અને સધુાયલીવ્મસ્તતઓની ભરૂો તાયલલી અને સધુાયલી  
  ભતૂ્તભકા અને જલાફદાયીભાાં ભતૂ્તભકા અને જલાફદાયીભાાં ગ ૂાંચલાડો અને ગેય વભજ દૂય કયલાગ ૂાંચલાડો અને ગેય વભજ દૂય કયલા  
  ત્તલત્તલધ ઘટકો ત્તલત્તલધ ઘટકો //    ટીભ લછચે વાંકરન ભજબતૂ કયલાટીભ લછચે વાંકરન ભજબતૂ કયલા  
  આત્તિભાાં કાભ કયનાય ત્તલત્તલધ વ્મસ્તત આત્તિભાાં કાભ કયનાય ત્તલત્તલધ વ્મસ્તત //  જૂથ જૂથ //  ઘટકનો ક્રયચમ કેલામ અને તેભની ઘટકનો ક્રયચમ કેલામ અને તેભની 

ભતૂ્તભકા અંગે જાણકાયી ભેભતૂ્તભકા અંગે જાણકાયી ભે  

  વાધનો વાધનો //માંત્રો માંત્રો //    વાભગ્રીની ચકાવણી થામ અને ખયે ટાણે ચારે છે કે નશી તેની ચકાવણી વાભગ્રીની ચકાવણી થામ અને ખયે ટાણે ચારે છે કે નશી તેની ચકાવણી 
કયલીકયલી..  

  પ્રાનભાાં ત્તલત્તલધ ક્રશતધાયકોને પ્રાનના ત્તલત્તલધ ાવા અંગે જાણકાયી ભે તે શતેવુય પ્રાનભાાં ત્તલત્તલધ ક્રશતધાયકોને પ્રાનના ત્તલત્તલધ ાવા અંગે જાણકાયી ભે તે શતેવુય   
  

  

તૈમાયી કેલી યીતે કયલીતૈમાયી કેલી યીતે કયલી  ::  
  IICCSS  નો અભ્માવ કયલોનો અભ્માવ કયલો  
  કભારડીંગ ઓક્રપવય વાથે ફેઠક કભારડીંગ ઓક્રપવય વાથે ફેઠક //  ચચાગચચાગ  
  ભોકડ્રીરના સ્થની વાંદગી ભોકડ્રીરના સ્થની વાંદગી   
  ભોકડ્રીરના વભમ ભોકડ્રીરના વભમ ((વલાયવલાય, , ફોયફોય, , વાાંજવાાંજ, , યાતયાત) ) ની વાંદગી કયલીની વાંદગી કયલી..  
  ભોકડ્રીરભાાં આલયી રેલાનાય ત્તલસ્તાય ભોકડ્રીરભાાં આલયી રેલાનાય ત્તલસ્તાય નજક્ક કયલોનજક્ક કયલો..  
  ભોકભોકડ્રીર અંગે ત્તલત્તલધ વ્મસ્તતઓને અરગડ્રીર અંગે ત્તલત્તલધ વ્મસ્તતઓને અરગ--અરગ ભતૂ્તભકા આલીઅરગ ભતૂ્તભકા આલી. . દાદા..તત. . ભોકભોકડ્રીર વાંચારકડ્રીર વાંચારક, , 

અલરોકન કયનાયઅલરોકન કયનાય, , નોંધ રખનાય લગેયેનોંધ રખનાય લગેયે  

  ભોકડ્રીરભાાં અવય થનાય વ્મસ્તતઓ તાયલલા ભોકડ્રીરભાાં અવય થનાય વ્મસ્તતઓ તાયલલા ((ઇજાઇજા, , ફેબાન લગેયેફેબાન લગેયે))  

  

ભોકડ્રીરનો ગાો ભોકડ્રીરનો ગાો ::  

  વામયનની ઘાંટડી લગાડી વફાંધીત વ્મસ્તત વામયનની ઘાંટડી લગાડી વફાંધીત વ્મસ્તત //  ઘટક ઘટક //  એજરવીઓને જણાલવુએજરવીઓને જણાલવ .ુ.  

  દયેક એજરવીની તેની દયેક એજરવીની તેની SSOOPP  પ્રભાણે યીસ્ોરવ કયેપ્રભાણે યીસ્ોરવ કયે..  

  અગાઉથી ત્તનમત કયેર અલરોકનકાય દયેક નુાં અલરોકન કયળે કે કોણ શુાં કયે છેઅગાઉથી ત્તનમત કયેર અલરોકનકાય દયેક નુાં અલરોકન કયળે કે કોણ શુાં કયે છે..  

  અગાઉથી નજક્ક કયેર અવયગ્રસ્ત ભોકડ્રીર વાંચારન કતાગએ આેર સચૂના પ્રભાણે લતગળેઅગાઉથી નજક્ક કયેર અવયગ્રસ્ત ભોકડ્રીર વાંચારન કતાગએ આેર સચૂના પ્રભાણે લતગળે. .   

  

વભીક્ષાવભીક્ષા  ::    ફધી વ્મસ્તત ફધી વ્મસ્તત //  ઘટક ઘટક //  એજરવીઓએ વાથે ભી ભોકડ્રીરની વભીક્ષા કયલીએજરવીઓએ વાથે ભી ભોકડ્રીરની વભીક્ષા કયલી  
  દયેક એજરવી દયેક એજરવી   
  કેલી યીતે ત્તલત્તલધ એજરવીઓ લછચે વાંકરન અને વશકામગ થયુકેલી યીતે ત્તલત્તલધ એજરવીઓ લછચે વાંકરન અને વશકામગ થય .ુ.  

  પ્રત્તતબાલ કયલાના ક્યાાં ઉણ અને કભી શતીપ્રત્તતબાલ કયલાના ક્યાાં ઉણ અને કભી શતી..  
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  અવયગ્રસ્તોને ફચાલ અને પ્રાઅવયગ્રસ્તોને ફચાલ અને પ્રાથત્તભક વાયલાય ભાટે રઇ જલાભાાં રીથત્તભક વાયલાય ભાટે રઇ જલાભાાં રીટભેરટભાાં શુાં અનબુલ ટભેરટભાાં શુાં અનબુલ 
યહ્યાાંયહ્યાાં..  

  દયેક એજરવી લાય ક્ષભતાલધગન પ્રાનદયેક એજરવી લાય ક્ષભતાલધગન પ્રાન  

  ત્તલત્તલધ ઘટક ત્તલત્તલધ ઘટક //એજરવી લછચે વાંકરન કેલી યીતે સધુાયવુાંએજરવી લછચે વાંકરન કેલી યીતે સધુાયવુાં..  
  IICCSS  ની કાભગીયી કેલી યશીની કાભગીયી કેલી યશી..  
  યીવોરવ કયલાનો વભમગાો શુાં શતોયીવોરવ કયલાનો વભમગાો શુાં શતો  ??  

  યીસ્ોરવ કયનાય કેટરા તૈમાયીફધધ શતાયીસ્ોરવ કયનાય કેટરા તૈમાયીફધધ શતા    ??  

  

ઔદ્યોભગક અને કેસભકર દુઘગટના ગેગે વમદુામની મોય મ જાગસૃત ભાટેનાાં ઔદ્યોભગક અને કેસભકર દુઘગટના ગેગે વમદુામની મોય મ જાગસૃત ભાટેનાાં મદુ્દાઓમદુ્દાઓ  ::  

• ઔદ્યોભગક એકભની દુઘગટનાની અવય વાંબસલત ક્ષતે્રભાાં યશતેાાં રોકોને એકભના જોખભી યવામણો 
સલળે ઔદ્યોભગક એકભોએ જાગસૃત પેરાલલી પયજીમાત છે. 

• એ શકીકત છે કે, આવાવ યશતેો જાગતૃ જન વમદુામ ઔદ્યોભગક એકભ અને વિાભાંડ ફને્ન 
ભાટે વશામરૂ ફની ળકે. 

• વમદુામને જાગતૃ અને વાલચેત કયલા એ વયકાય, ઔદ્યોભગક એકભ અને વમદુામની વાંયકુ્ત 
જલાફદાયી છે. આ ફધા લચ્ચે વભન્લમ વધામ તે આલશ્મક છે.  

• યસ્ય વાંદેળાવ્મલશાયની વ્મલસ્થા ગોઠલલી જરૂયી છે જેથી વમદુામ – ઉદ્યોગ – વિાભાંડ 
વાંકરન અને વજ્જતા કયી ળકે.  
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નાાંણા અને ફજેટનાાંણા અને ફજેટ  ::  

    

  નાણાાંકીમ અંદાજ એ નાણાાંકીમ અંદાજ એ જજલ્રાજજલ્રા  કક્ષાની લાત્તિક કામગપ્રણારી છેકક્ષાની લાત્તિક કામગપ્રણારી છે. . આત્તિ વ્મલસ્થાન ભાટે આત્તિ વ્મલસ્થાન ભાટે 
ફે પ્રકાયના ફજેટ કયી ળકામફે પ્રકાયના ફજેટ કયી ળકામ, , એક ત્તલત્તલધ ત્તલબાગના ોતાના ત્તલબાગીમ ફજેટ અને ફીજુ એક ત્તલત્તલધ ત્તલબાગના ોતાના ત્તલબાગીમ ફજેટ અને ફીજુ 
આત્તિ વ્મલસ્થાન ભાટે અરગથી જરૂયી શોમ તેલા ખચગ ભાટે ફજેટઆત્તિ વ્મલસ્થાન ભાટે અરગથી જરૂયી શોમ તેલા ખચગ ભાટે ફજેટ..  

આત્તિ વ્મલસ્થાન ભાટેઆત્તિ વ્મલસ્થાન ભાટે  નીચે મજુફના ત્તલત્તલધ ખચગ ભાટે અરગ અરગ ્ોતથી નાણાાંકીમ નીચે મજુફના ત્તલત્તલધ ખચગ ભાટે અરગ અરગ ્ોતથી નાણાાંકીમ 
આમોજન કયવુાંઆમોજન કયવુાં..  
  

નાભનાભ  શતે ુશતે  ુ નાાંણાકીમ વ્મલસ્થાનાાંણાકીમ વ્મલસ્થા  મોજના શઠે કયી મોજના શઠે કયી 
ળકામ તેલી ળકામ તેલી 
પ્રવસૃિઓપ્રવસૃિઓ  

જલાફદાય જલાફદાય 
સલબાગસલબાગ  

NNDDRRFF  

((NNCCCCFF))    

  

યાશત વશમોગયાશત વશમોગ  100 100 ટકા કેરિ ટકા કેરિ 
વયકાયવયકાય  

યોકડ પ્રકાયની યોકડ પ્રકાયની 
યાશતયાશત  

ભશસેરૂ ત્તલબાગભશસેરૂ ત્તલબાગ  

SSDDRRFF  ((CCRRFF))  યાશત વશમોગયાશત વશમોગ  75 75 ટકા ટકા કેરિ કેરિ 
વયકાયવયકાય, 25 , 25 ટકા ટકા 
યાજ્મ યાજ્મ   

યોકડ પ્રકાયની યોકડ પ્રકાયની 
યાશતયાશત  

ભશસેરૂ ત્તલબાગભશસેરૂ ત્તલબાગ  

આમોજન આમોજન 
ભાંડભાંડ  

ક્ષભતાલધગનક્ષભતાલધગન  100 100 ટકા કેરિ ટકા કેરિ 
વયકાયવયકાય  

તારીભોતારીભો, , 
જનજાગતૃ્તત ભાટે જનજાગતૃ્તત ભાટે 
ળૈક્ષગણક વાભગ્રીળૈક્ષગણક વાભગ્રી, , 
ભોક ડ્રીરભોક ડ્રીર  

ભશસેરૂ ત્તલબાગભશસેરૂ ત્તલબાગ  

ત્તલત્તલધ ત્તલત્તલધ 
ત્તલબાગોત્તલબાગો  

લૂગતૈમાયી અને લૂગતૈમાયી અને 
ઉળભન ઉળભન   

ત્તલબાગના ત્તલબાગના 
ફજેટભાાંથીફજેટભાાંથી  

ડીડી..આયઆય..આયઆય., ., લૂગ લૂગ 
તૈમાયી અને તૈમાયી અને 
ઉળભનઉળભન  

ત્તલત્તલધ ત્તલત્તલધ 
ત્તલબાગોત્તલબાગો  

જજલ્રા જજલ્રા 
આમોજન આમોજન 
ભાંડભાંડ  

કોઇણ જાશયે કોઇણ જાશયે 
કામગકામગ  

એભએભ..ી અને ી અને 
ધાયાવભ્મ ભદદ ધાયાવભ્મ ભદદ 
અને ગ્રારટઅને ગ્રારટ  

લૂગતૈમાયીલૂગતૈમાયી, , 
ક્ષભતાલધગન અને ક્ષભતાલધગન અને 
નુઃસ્થાનનુઃસ્થાન  

સ્થાત્તનક વાંસ્થા સ્થાત્તનક વાંસ્થા 
અને ત્તલત્તલધ અને ત્તલત્તલધ 
ત્તલબાગત્તલબાગ  

ફશાયની ફશાયની 
વાંસ્થાઓની વાંસ્થાઓની 
વશામવશામ  

નુઃસ્થાનનુઃસ્થાન, , 

ઉળભન અને ઉળભન અને 
લૂગતૈમાયી ભાટે લૂગતૈમાયી ભાટે 

ફશાયનાફશાયના, , દ્વદ્વક્ષી દ્વદ્વક્ષી 
અથલા ફહુ ક્ષીમ અથલા ફહુ ક્ષીમ 
વ્મલસ્થા કયલીવ્મલસ્થા કયલી  

DDRRRR  કામગિભભાાં કામગિભભાાં 
ભાખાગત ભાખાગત 
સતુ્તલધાઓભાાં સતુ્તલધાઓભાાં 

ભશસેરૂ ત્તલબાગભશસેરૂ ત્તલબાગ  
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DDRRRRના ના 
કામગિભોકામગિભો  

સધુાયાસધુાયા, , 
ટેકનોરોજીનો ટેકનોરોજીનો 
શસ્તકે્ષ અને શસ્તકે્ષ અને 
તકત્તનકી અભ્માવો તકત્તનકી અભ્માવો   

દાતાદાતા  કોઇણકોઇણ  તભાભ દાન યોકડ તભાભ દાન યોકડ 
અથલા અરમ અથલા અરમ 
પ્રકાયેપ્રકાયે  

કોઇણકોઇણ  DDDDMMAA//TTDDMMAA    

CCSSRR  કોોયેટકોોયેટ  નપાના ત્રણ ટકાનપાના ત્રણ ટકા  કોઇણકોઇણ  ચેયીટી ચેયીટી 
કત્તભશ્ર્નય અનેકત્તભશ્ર્નય અને  
કોોયેટકોોયેટ  

જાશયે અીરજાશયે અીર  તત્કાર યાશત તત્કાર યાશત   ણુગ અથલા ણુગ અથલા 
અંળતઃ ફશાયનુાં અંળતઃ ફશાયનુાં 
પાંડપાંડ  

તત્કાર યાશત અને તત્કાર યાશત અને 
નુઃત્તનભાગણ નુઃત્તનભાગણ   

DDDDMMAA//TTDDMMAA  

જજલ્રાજજલ્રા  સ્તયે સ્તયે DDDDMMPP  ની ત્તલત્તલધ પ્રવતૃ્તિઓ ભાટે નાણાાંકીમ ફજેટ જે તે ત્તલબાગીમ ફજેટભાાંથી ની ત્તલત્તલધ પ્રવતૃ્તિઓ ભાટે નાણાાંકીમ ફજેટ જે તે ત્તલબાગીમ ફજેટભાાંથી 
કયી ળકામકયી ળકામ. . એલી પ્રવતૃ્તિઓ જેનાથી ઉળભનએલી પ્રવતૃ્તિઓ જેનાથી ઉળભન((ભીટીગેળનભીટીગેળન)), , ક્ષભતાલધગનક્ષભતાલધગન, , નુઃસ્થાન થનાય નુઃસ્થાન થનાય 
શોમ તેને ત્તનમ્નરીગખત ત્રકભાાં બયી ળકામશોમ તેને ત્તનમ્નરીગખત ત્રકભાાં બયી ળકામ. . ફજેટનાાં ્ોતના ખાનાભાાં વાંબત્તલત ્ોત રખલોફજેટનાાં ્ોતના ખાનાભાાં વાંબત્તલત ્ોત રખલો..  
  

અંદાજત્ર અંદાજત્ર ((કરેતટકરેતટય્ીની કચેયીએ ય્ીની કચેયીએ DDDDMMPPના ખચગના અંદાજ મજુફ તૈમાય કયવુના ખચગના અંદાજ મજુફ તૈમાય કયવ  ુ 

આલશ્મકતાઆલશ્મકતા  સલલયણસલલયણ  ડયભાકગડયભાકગ   

ભાનલવાંવાધનભાનલવાંવાધન      

1.1.  જજલ્રા જજલ્રા કક્ષાએકક્ષાએ  આત્તિઆત્તિ  વ્મલસ્થાનવ્મલસ્થાન  

અત્તધઅત્તધકાયી્ીકાયી્ી      
DDDDMMPPને અભર કયલા ને અભર કયલા 
ભાટે ણૂગ વભમના ભાટે ણૂગ વભમના 
કભગચાયીકભગચાયી..  

વયકાયી ધોયણો વયકાયી ધોયણો 
મજુફમજુફ  

વાધનો અને માંત્રોવાધનો અને માંત્રો      

1.1.      

2.2.      

3.3.      

4.     
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  ગજુયાત યાજ્મ આત્તિ વ્મલસ્થાન અત્તધત્તનમભની  જોગલાઈ અનવુાય યાજમ ગજુયાત યાજ્મ આત્તિ વ્મલસ્થાન અત્તધત્તનમભની  જોગલાઈ અનવુાય યાજમ 
//જજલ્રાજજલ્રા//તાલકુાતાલકુા//ગ્રામ્મગ્રામ્મ//નગયાગરકાનગયાગરકા / /તભાભ કક્ષાએ મોજનાકીમતભાભ કક્ષાએ મોજનાકીમ  જાલણી કયલી પયજજમાત છેજાલણી કયલી પયજજમાત છે..   

  યાજમકક્ષા ત્તવલામના તભાભ પ્રાન જજલ્રાયાજમકક્ષા ત્તવલામના તભાભ પ્રાન જજલ્રા  કક્ષાએ જજલ્રા આત્તિકક્ષાએ જજલ્રા આત્તિ  વ્મલસ્થાન વ્મલસ્થાન 
મોજનાભાાં વાંકગરત કયી જજલ્રામોજનાભાાં વાંકગરત કયી જજલ્રા  કક્ષાનો પ્રાન તૈમાય કયલાભાાં આલે છેકક્ષાનો પ્રાન તૈમાય કયલાભાાં આલે છે  . .તેલીજ યીતે તાલકુાતેલીજ યીતે તાલકુા  
કક્ષાના પ્રાન ભાાં ગ્રામ્મકક્ષાના પ્રાન ભાાં ગ્રામ્મ  / /તાલકુાતાલકુા//અને નગયાગરકાની ત્તલગતો વભાત્તલષ્ટ્ટ કયલાભાાં આલે છેઅને નગયાગરકાની ત્તલગતો વભાત્તલષ્ટ્ટ કયલાભાાં આલે છે . .

નનગયાગરકા અને ગ્રામ્મકક્ષાએ મોજના જાલણી કયલાભાાં આલે છેગયાગરકા અને ગ્રામ્મકક્ષાએ મોજના જાલણી કયલાભાાં આલે છે . .ઉકત તભાભ પ્રાન ઉકત તભાભ પ્રાન 
લગભાાં ફે લખત અધમતન કયલાભાાં આલે છેલગભાાં ફે લખત અધમતન કયલાભાાં આલે છે  .  .જજલ્રાજજલ્રા  કક્ષાએ કક્ષાએ પ્રાનપ્રાનના ત્તનમાંત્રણ અત્તધકાયી ના ત્તનમાંત્રણ અત્તધકાયી 

તયીકે કરેકટય્ી યશરેા છેતયીકે કરેકટય્ી યશરેા છે  . .તાલકુાકક્ષાએતાલકુાકક્ષાએ   તાગરકા આત્તિતાગરકા આત્તિ  વ્મલસ્થાન પ્રાન ના ત્તનમાંત્રણ વ્મલસ્થાન પ્રાન ના ત્તનમાંત્રણ 
અત્તધકાયી તયીકે અત્તધકાયી તયીકે ભાભરતદાય્ીભાભરતદાય્ી ,,  નગય આત્તિનગય આત્તિ  વ્મલસ્થાન પ્રાન ના ત્તનમાંત્રણ અત્તધકાયી વ્મલસ્થાન પ્રાન ના ત્તનમાંત્રણ અત્તધકાયી 
તયીકે ચીપ ઓક્રપવય્ી અને ગ્રામ્મ આત્તિવ્મલસ્થાન પ્રાન ના ત્તનમાંત્રણ અત્તધકાયી તયીકે તયીકે ચીપ ઓક્રપવય્ી અને ગ્રામ્મ આત્તિવ્મલસ્થાન પ્રાન ના ત્તનમાંત્રણ અત્તધકાયી તયીકે 
તરટીકભ ભાંત્રી્ી યશરે છેતરટીકભ ભાંત્રી્ી યશરે છે..  
  ઉકત તભાભ પ્રાન ગતલગના અનબુલ અને જરૂક્રયમાતને ધમાને રઈ વભમાાંતયે સધુાયા ઉકત તભાભ પ્રાન ગતલગના અનબુલ અને જરૂક્રયમાતને ધમાને રઈ વભમાાંતયે સધુાયા 
કયલાભાાં આલે છેકયલાભાાં આલે છે  . .દય લે મોજના નુયાલત્તતિત કયલાભાાં આલે છેદય લે મોજના નુયાલત્તતિત કયલાભાાં આલે છે . .ઉકત પ્રાન અધમતન ઉકત પ્રાન અધમતન 

કમાગફાદ નુયાલત્તતિત કમાગ શરેાકમાગફાદ નુયાલત્તતિત કમાગ શરેા  //દયમ્ુમન ત્તલત્તલધ કામગિભો ભાયપતે દયેક કક્ષાએ જ્નજાગ્રતુ્તત દયમ્ુમન ત્તલત્તલધ કામગિભો ભાયપતે દયેક કક્ષાએ જ્નજાગ્રતુ્તત 
કામગિભોકામગિભો//તારીભતારીભ//તેભજ ભોકક્રડ્રરનુાં આમોજન કયલાભતેભજ ભોકક્રડ્રરનુાં આમોજન કયલાભ ાાાાં આલે છેાાાાં આલે છે..  

  
ભોકડ્રીર અને ત્તવમ્યરેુળનભોકડ્રીર અને ત્તવમ્યરેુળન   ::   
  તારીભની વાથોવાથ તારીભની વાથોવાથ ભોકડ્રીર અને ત્તવમ્યરેુળન દ્વાયા આત્તિ અંગેની લૂગતૈમાયીની ભોકડ્રીર અને ત્તવમ્યરેુળન દ્વાયા આત્તિ અંગેની લૂગતૈમાયીની 
ચકાવણી કયતા યશવે ુાંચકાવણી કયતા યશવે ુાં  . .ફધી ળાાઓફધી ળાાઓ , ,શોસ્ીટરશોસ્ીટર , ,અગત્મની વયકાયી કચેયીઓઅગત્મની વયકાયી કચેયીઓ , ,ભોટા કોોયેટ ભોટા કોોયેટ 

શાઉવભાાં અરગશાઉવભાાં અરગ--અરગ ત્તલમો જેલાાં કેઅરગ ત્તલમો જેલાાં કે , ,આગઆગ , ,ભકૂાંભકૂાં , ,યુ લગેયે અંગે વરાભતયુ લગેયે અંગે વરાભત ાી અને ાી અને 
લૂગતૈમાયીની વ્મસ્તતગતલૂગતૈમાયીની વ્મસ્તતગત//વામકૂ્રશક વજ્જતાની ચકાવણી ભાવામકૂ્રશક વજ્જતાની ચકાવણી ભાટે ત્તનમત્તભત યીતે ફશાયના ટે ત્તનમત્તભત યીતે ફશાયના 
ત્તનષ્ટ્ણાાંતોની ભદદથી ભોકડ્રીર કયાલલીત્તનષ્ટ્ણાાંતોની ભદદથી ભોકડ્રીર કયાલલી  . .જેનાથી તૈમાયીભાાં યશતેી ઉણો તાયલી ળકામ અને જેનાથી તૈમાયીભાાં યશતેી ઉણો તાયલી ળકામ અને 
તેને દુયસ્ત કયલીતેને દુયસ્ત કયલી..   
  આલી ભોકડ્રીરભાાં ળોધઆલી ભોકડ્રીરભાાં ળોધ --ફચાલફચાલ , ,વરાભત ફશાય નીકવુાંવરાભત ફશાય નીકવુાં , ,પ્રાથત્તભક વાયલાય લગેયે પ્રાથત્તભક વાયલાય લગેયે 
ાવાાંઓની ા્ૂાવાાંઓની ા્ૂલતૈમાયી ભાટે કયી ળકામ જેભાાંલતૈમાયી ભાટે કયી ળકામ જેભાાં  , ,ોગરવોગરવ , ,પામયપામય , ,સ્લાસ્થ્મ વેલાસ્લાસ્થ્મ વેલાઓઓ , ,ફચાલ દફચાલ દ , ,

લગેયેની લૂગ તૈમાયીનુાં આંકરન કયી ળકામલગેયેની લૂગ તૈમાયીનુાં આંકરન કયી ળકામ . .ળાા અને કચેયીઓભાાં બણતાાં અને કાભ કયતા ળાા અને કચેયીઓભાાં બણતાાં અને કાભ કયતા 
રોકોની સ્લ વજ્જતા લધાયલા ભાટે ણ આ ધધત્તત ઘણી ઉમોગી છેરોકોની સ્લ વજ્જતા લધાયલા ભાટે ણ આ ધધત્તત ઘણી ઉમોગી છે..   
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ભોકડ્રીરભોકડ્રીર   ((લગભાાં એકલાય બીડ ત્તનમાંત્રણલગભાાં એકલાય બીડ ત્તનમાંત્રણ , ,ફચાલફચાલ , ,ઇલેતલેળન અને પ્રાથત્તભક વાયલાય અંગે ઇલેતલેળન અને પ્રાથત્તભક વાયલાય અંગે 
ભોકડ્રીર કયલીભોકડ્રીર કયલી..   
સ્થ આમોજક એજરવી 
ઉદ્યોગોનો ઓપ વાઇટ ત્તલસ્તાય ઉદ્યોગ એળોવીએળન ,LCG અને DCG 
ભાભરતદાય્ીની કચેયી TDMC અને ભાભરતદાય્ી 

  
ભોકડ્રીરનુાં આમોજનભોકડ્રીરનુાં આમોજન  , ,અભર અને દસ્તાલેજીકયણનાાંઅભર અને દસ્તાલેજીકયણનાાં  તફક્કાલાય ગરાાંતફક્કાલાય ગરાાં   ::   
અરગઅરગ --અરગ આત્તિભાાં વ્મસ્તત જૂથઅરગ આત્તિભાાં વ્મસ્તત જૂથ  //  વાધન વાધન //  માંત્રોની લૂગતૈમાયીની ચકાવણી ભાટે ભોકડ્રીર માંત્રોની લૂગતૈમાયીની ચકાવણી ભાટે ભોકડ્રીર 

કયલાભાાં આલે છેકયલાભાાં આલે છે  . .ભોકડ્રીરના મખુ્મ શતેઓુ નીચે મજુફ છેભોકડ્રીરના મખુ્મ શતેઓુ નીચે મજુફ છે ;;  
ઇભયજરવીની લૂગતૈમાયી ચકાવલીઇભયજરવીની લૂગતૈમાયી ચકાવલી  
  પ્રત્તતબાલ પ્રક્રિમાભાાં યશરેી ઉણોને તાયલલીપ્રત્તતબાલ પ્રક્રિમાભાાં યશરેી ઉણોને તાયલલી  
  ત્તલત્તલધ ઘટકો ત્તલત્તલધ ઘટકો //  વ્મસ્તતઓની ભરૂો તાયલલી અને સધુાયલીવ્મસ્તતઓની ભરૂો તાયલલી અને સધુાયલી  
  ભતૂ્તભકા અને જલાફદાયીભાાં ગ ૂાંચલાડો અને ગેય વભજ દૂય કયલાભતૂ્તભકા અને જલાફદાયીભાાં ગ ૂાંચલાડો અને ગેય વભજ દૂય કયલા  
  ત્તલત્તલધ ઘટકો ત્તલત્તલધ ઘટકો //    ટીભ લછચે વાંકરન ભજબતૂ કયલાટીભ લછચે વાંકરન ભજબતૂ કયલા  
  આત્તિભાાં કાભ કયનાય ત્તલત્તલધ વ્મસ્તત આત્તિભાાં કાભ કયનાય ત્તલત્તલધ વ્મસ્તત //  જૂથ જૂથ //  ઘટકનો ક્રયચમ કેલામ અને તેભની ઘટકનો ક્રયચમ કેલામ અને તેભની 

ભતૂ્તભકા અંગે જાણકાયી ભેભતૂ્તભકા અંગે જાણકાયી ભે  
  વાધનો વાધનો //માંત્રો માંત્રો //    વાભગ્રીની ચકાવણી થામ અને ખયે ટાણે ચારે છે કે નશી તેની ચકાવણી વાભગ્રીની ચકાવણી થામ અને ખયે ટાણે ચારે છે કે નશી તેની ચકાવણી 

કયલીકયલી..  
  પ્રાનભાાં ત્તલત્તલધ ક્રશતધાયકોને પ્રાનના ત્તલત્તલધ ાવા અંગેપ્રાનભાાં ત્તલત્તલધ ક્રશતધાયકોને પ્રાનના ત્તલત્તલધ ાવા અંગે  જાણકાયી ભે તે શતેવુયજાણકાયી ભે તે શતેવુય  

  
તૈમાયી કેલી યીતે કયલીતૈમાયી કેલી યીતે કયલી  
  IICCSS  નો અભ્માવ કયલોનો અભ્માવ કયલો  
  કભારડીંગ ઓક્રપવય વાથે ફેઠક કભારડીંગ ઓક્રપવય વાથે ફેઠક //  ચચાગચચાગ  
  ભોકડ્રીરના સ્થની વાંદગીભોકડ્રીરના સ્થની વાંદગી  
  ભોકડ્રીરના વભમભોકડ્રીરના વભમ   ((વલાયવલાય , ,ફોયફોય , ,વાાંજવાાંજ , ,યાતયાત ) )ની વાંદગી કયલીની વાંદગી કયલી..   
  ભોકડ્રીરભાાં આલયી રેલાનાય ત્તલસ્તાય નજક્ક કયલોભોકડ્રીરભાાં આલયી રેલાનાય ત્તલસ્તાય નજક્ક કયલો..  
  ભોકડ્રીર અંગે ત્તલત્તલધ વ્મસ્તતઓને ભોકડ્રીર અંગે ત્તલત્તલધ વ્મસ્તતઓને અરગઅરગ --અરગ ભતૂ્તભકા આલીઅરગ ભતૂ્તભકા આલી . .દાદા..તત . .ભોકડ્રીર વાંચારકભોકડ્રીર વાંચારક , ,

અલરોકન કયનાયઅલરોકન કયનાય , ,નોંધ રખનાય લગેયેનોંધ રખનાય લગેયે   
  ભોકડ્રીરભાાં અવય થનાય વ્મસ્તતઓ તાયલલા ભોકડ્રીરભાાં અવય થનાય વ્મસ્તતઓ તાયલલા ((ઇજાઇજા , ,ફેબાન લગેયેફેબાન લગેયે))   
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ભોકડ્રીરનો ગાો ભોકડ્રીરનો ગાો ::  
  વામયનની ઘાંટડી લગાડી વફાંધીત વ્મસ્તત વામયનની ઘાંટડી લગાડી વફાંધીત વ્મસ્તત //  ઘટક ઘટક //  એજરવીઓને જણાલવુએજરવીઓને જણાલવ.ુ.  
  દયેક એજરવીની તેની દયેક એજરવીની તેની SSOOPP  પ્રભાણે યીસ્ોરવ કયેપ્રભાણે યીસ્ોરવ કયે..  
  અગાઉથી ત્તનમત કયેર અલરોકનકાય દયેક નુાં અલરોકન કયળે કે કોણ શુાં કયે છેઅગાઉથી ત્તનમત કયેર અલરોકનકાય દયેક નુાં અલરોકન કયળે કે કોણ શુાં કયે છે..  
  અગાઉથી નજક્ક કયેર અવયગ્રસ્ત ભોકડ્રીર વાંચારન કતાગએ આેર સચૂના પ્રભાણે લતગળેઅગાઉથી નજક્ક કયેર અવયગ્રસ્ત ભોકડ્રીર વાંચારન કતાગએ આેર સચૂના પ્રભાણે લતગળે..  

  
વભીક્ષાવભીક્ષા  ::    ફધી વ્મસ્તત ફધી વ્મસ્તત //  ઘટક ઘટક //  એજરવીઓએ વાથે ભી ભોકડ્રીરની વભીક્ષા કયલીએજરવીઓએ વાથે ભી ભોકડ્રીરની વભીક્ષા કયલી  
  દયેક એજરવીદયેક એજરવી  
  કેલી યીતે ત્તલત્તલધ એજરવીઓકેલી યીતે ત્તલત્તલધ એજરવીઓ  લછચે વાંકરન અને વશકામગ થયુલછચે વાંકરન અને વશકામગ થય.ુ.  
  પ્રત્તતબાલ કયલાના ક્યાાં ઉણ અને કભી શતીપ્રત્તતબાલ કયલાના ક્યાાં ઉણ અને કભી શતી..  
  અવયગ્રસ્તોને ફચાલ અને પ્રાથત્તભક વાયલાય ભાટે રઇ જલાભાાં રીટભેરટભાાં શુાં અનબુલ અવયગ્રસ્તોને ફચાલ અને પ્રાથત્તભક વાયલાય ભાટે રઇ જલાભાાં રીટભેરટભાાં શુાં અનબુલ 

યહ્યાાંયહ્યાાં..  
  દયેક એજરવી લાય ક્ષભતાલધગન પ્રાનદયેક એજરવી લાય ક્ષભતાલધગન પ્રાન  
  ત્તલત્તલધ ઘટક ત્તલત્તલધ ઘટક //એજરવી લછચે વાંકરન કેલી યીતે સધુાયવુાંએજરવી લછચે વાંકરન કેલી યીતે સધુાયવુાં..  
  IICCSS  ની કાભગીયી ની કાભગીયી કેલી યશીકેલી યશી..  
  યીવોરવ કયલાનો વભમગાો શુાં શતોયીવોરવ કયલાનો વભમગાો શુાં શતો  ??  
  યીસ્ોરવ કયનાય કેટરા તૈમાયીફધધ શતાયીસ્ોરવ કયનાય કેટરા તૈમાયીફધધ શતા    ??  

  
ઔદ્યોગગક અને કેત્તભકર દુઘગટના અંગે વમદુામની મોગ્મ જાગતૃ્તત ભાટેનાાં મદુ્દાઓઔદ્યોગગક અને કેત્તભકર દુઘગટના અંગે વમદુામની મોગ્મ જાગતૃ્તત ભાટેનાાં મદુ્દાઓ  

• ઔદ્યોગગક એકભની દુઘગટનાની અવય વાંબત્તલત કે્ષત્રભાાં યશતેાાં રોકોને એકભના જોખભી યવામણો 
ત્તલળે ઔદ્યોગગક એકભોએ જાગતૃ્તત પેરાલલી પયજીમાત છે. 

• એ શકીકત છે કે  ,આવાવ યશતેો જાગતૃ જન વમદુામ ઔદ્યોગગક એકભ અને વિાભાંડ ફને્ન 
ભાટે વશામરૂ ફની ળકે.  

• વમદુામને જાગતૃ અને વાલચેત કયલા એ વયકાય  ,ઔદ્યોગગક એકભ અને વમદુામની વાંયતુત 
જલાફદાયી છે .આ ફધા લછચે વભરલમ વધામ તે આલશ્મક છે.  

• યસ્ય વાંદેળાવ્મલશાયની વ્મલસ્થા ગોઠલલી જરૂયી છે જેથી વમદુામ – ઉદ્યોગ – વિાભાંડ 
વાંકરન અને વજ્જતા કયી ળકે 
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અન ુ. તાયીખ 

લયવાદ 

(ભીરીભીટય) 

વભમ 

 બેયલી 
સ્ટેળન 

લોટય 

રેલર 

(ભીટય)   

ડીવચાર્જ 

(Cusecs) 
વભમ 

અફયાભા 
લોટયલકગવ 

રેલર 

(ભીટય)  

યુના કાયણે અળય ાભતા 
ગાભોની ત્તલગત  લરવાડ 

તાલકુા 
ધયભયુ 

તાલકુા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૬ ૫ ૭ ૯ ૮ ૧૦ 

૧ ૦૧/૦૬/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૨ ૦૨/૦૬/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૩ ૦૩/૦૬/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૪ ૦૪/૦૬/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૫ ૦૫/૦૬/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૬ ૦૬/૦૬/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૭ ૦૭/૦૬/૨૦૧૫ ૨૫ ૩૧  -   -   -   -   -    

૮ ૦૮/૦૬/૨૦૧૫ ૩ ૬૯  -   -   -   -   -    

૯ ૦૯/૦૬/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૦ ૧૦/૦૬/૨૦૧૫ ૧ ૦  -   -   -   -   -    

૧૧ ૧૧/૦૬/૨૦૧૫ ૨ ૦  -   -   -   -   -    

૧૨ ૧૨/૦૬/૨૦૧૫ ૧૩૫ ૪૦  -   -   -   -   -    



    112233  

૧૩ ૧૩/૦૬/૨૦૧૫ ૮ ૧૦  -   -   -   -   -    

૧૪ ૧૪/૦૬/૨૦૧૫ ૧૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૫ ૧૫/૦૬/૨૦૧૫ ૩૭ ૧૧  -   -   -   -   -    

૧૬ ૧૬/૦૬/૨૦૧૫ ૬ ૦  -   -   -   -   -    

૧૭ ૧૭/૦૬/૨૦૧૫ ૧ ૦  -   -   -   -   -    

૧૮ ૧૮/૦૬/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૯ ૧૯/૦૬/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૨૦ ૨૦/૦૬/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૨૧ ૨૧/૦૬/૨૦૧૫ ૫ ૮  -   -   -   -   -    

૨૨ ૨૨/૦૬/૨૦૧૫ ૯૮ ૧૬  -   -   -   -   -    

૨૩ ૨૩/૦૬/૨૦૧૫ ૩૭ ૪૨  -   -   -   -   -    

૨૪ ૨૪/૦૬/૨૦૧૫ ૧૪ ૩  -   -   -   -   -    

૨૫ ૨૫/૦૬/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૨૬ ૨૬/૦૬/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૨૭ ૨૭/૦૬/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૨૮ ૨૮/૦૬/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૨૯ ૨૯/૦૬/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૩૦ ૩૦/૦૬/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૩૧ ૦૧/૦૭/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૩૨ ૦૨/૦૭/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    



    112244  

૩૩ ૦૩/૦૭/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૩૪ ૦૪/૦૭/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૩૫ ૦૫/૦૭/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૩૬ ૦૬/૦૭/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૩૭ ૦૭/૦૭/૨૦૧૫ ૧ ૫  -   -   -   -   -    

૩૮ ૦૮/૦૭/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૩૯ ૦૯/૦૭/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૪૦ ૧૦/૦૭/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૪૧ ૧૧/૦૭/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૪૨ ૧૨/૦૭/૨૦૧૫ ૦ ૨  -   -   -   -   -    

૪૩ ૧૩/૦૭/૨૦૧૫ ૦ ૧  -   -   -   -   -    

૪૪ ૧૪/૦૭/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૪૫ ૧૫/૦૭/૨૦૧૫ ૬ ૦  -   -   -   -   -    

૪૬ ૧૬/૦૭/૨૦૧૫ ૦ ૩  -   -   -   -   -    

૪૭ ૧૭/૦૭/૨૦૧૫ ૧ ૧  -   -   -   -   -    

૪૮ ૧૮/૦૭/૨૦૧૫ ૦ ૧૦  -   -   -   -   -    

૪૯ ૧૯/૦૭/૨૦૧૫ ૨૪ ૫૬  -   -   -   -   -    

૫૦ ૨૦/૦૭/૨૦૧૫ ૨૯ ૧૨૪  -   -   -   -   -    

૫૧ ૨૧/૦૭/૨૦૧૫ ૨૦ ૫૨ ૧૯:૦૦ ૦.૬૦ ૫૬૫  -   -    

૫૨ ૨૨/૦૭/૨૦૧૫ ૭૨ ૨૧ ૨૧:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩  -   -    



    112255  

૫૩ ૨૩/૦૭/૨૦૧૫ ૧૮ ૩ ૮:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩  -   -    

૫૪ ૨૪/૦૭/૨૦૧૫ ૩૭ ૧૮૦ ૨૩:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬  -   -    

૫૫ ૨૫/૦૭/૨૦૧૫ ૩ ૭ ૩:૦૦ ૩.૬૦ ૧૬૪૨૧ ૫:૦૦ ૭.૧૧ ઓલાડા, ળાયાંગયુ  

૫૬ ૨૬/૦૭/૨૦૧૫ ૧૦૩ ૧૩૦ ૦:૦૦ ૧.૩૦ ૨૨૯૫  -   -    

૫૭ ૨૭/૦૭/૨૦૧૫ ૬૭ ૧૦૫ ૧૦:૦૦ ૨.૮૦ ૧૦૫૯૫ ૧૦:૦૦ ૬.૭૧   

૫૮ ૨૮/૦૭/૨૦૧૫ ૧૮ ૩૪ ૧૦:૦૦ ૨.૫૦ ૮૬૫૨ ૮:૦૦ ૬.૪૦   

૫૯ ૨૯/૦૭/૨૦૧૫ ૪ ૧૬ ૧:૦૦ ૧.૮૦ ૪૬૬૨ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૬૦ ૩૦/૦૭/૨૦૧૫ ૧ ૨ ૩:૦૦ ૧.૪૦ ૨૭૧૯ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૬૧ ૩૧/૦૭/૨૦૧૫ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૧.૧૦ ૧૬૨૪ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૬૨ ૦૧/૦૮/૨૦૧૫ ૦ ૩ ૧૨:૦૦ ૧.૦૦ ૧૩૪૨  -   -    

૬૩ ૦૨/૦૮/૨૦૧૫ ૦ ૦ ૩:૦૦ ૧.૦૦ ૧૩૪૨  -   -    

૬૪ ૦૩/૦૮/૨૦૧૫ ૧ ૦ ૪:૦૦ ૦.૯૦ ૧૦૯૫  -   -    

૬૫ ૦૪/૦૮/૨૦૧૫ ૦ ૮ ૧૫:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩  -   -    

૬૬ ૦૫/૦૮/૨૦૧૫ ૩ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩  -   -    

૬૭ ૦૬/૦૮/૨૦૧૫ ૧ ૫ ૧૨:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩  -   -    

૬૮ ૦૭/૦૮/૨૦૧૫ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩  -   -    

૬૯ ૦૮/૦૮/૨૦૧૫ ૦ ૫ ૩:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩  -   -    

૭૦ ૦૯/૦૮/૨૦૧૫ ૦ ૧ ૧૦:૦૦ ૦.૫૦ ૪૫૯  -   -    

૭૧ ૧૦/૦૮/૨૦૧૫ ૪ ૦ ૩:૦૦ ૦.૪૦ ૩૫૩  -   -    

૭૨ ૧૧/૦૮/૨૦૧૫ ૧ ૦ ૮:૦૦ ૦.૨૦ ૧૭૭  -   -    



    112266  

૭૩ ૧૨/૦૮/૨૦૧૫ ૧ ૦ ૭:૦૦ ૦.૧૦ ૭૧  -   -    

૭૪ ૧૩/૦૮/૨૦૧૫ ૧ ૭  -   -   -   -   -    

૭૫ ૧૪/૦૮/૨૦૧૫ ૨ ૩  -   -   -   -   -    

૭૬ ૧૫/૦૮/૨૦૧૫ ૧ ૩૨  -   -   -   -   -    

૭૭ ૧૬/૦૮/૨૦૧૫ ૨ ૩  -   -   -   -   -    

૭૮ ૧૭/૦૮/૨૦૧૫ ૨૦ ૮  -   -   -   -   -    

૭૯ ૧૮/૦૮/૨૦૧૫ ૧ ૦  -   -   -   -   -    

૮૦ ૧૯/૦૮/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૮૧ ૨૦/૦૮/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૮૨ ૨૧/૦૮/૨૦૧૫ ૧ ૨  -   -   -   -   -    

૮૩ ૨૨/૦૮/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૮૪ ૨૩/૦૮/૨૦૧૫ ૬ ૦  -   -   -   -   -    

૮૫ ૨૪/૦૮/૨૦૧૫ ૧૧૭ ૧૦૬  -   -   -   -   -    

૮૬ ૨૫/૦૮/૨૦૧૫ ૩ ૧૫  -   -   -   -   -    

૮૭ ૨૬/૦૮/૨૦૧૫ ૧ ૪  -   -   -   -   -    

૮૮ ૨૭/૦૮/૨૦૧૫ ૦ ૪  -   -   -   -   -    

૮૯ ૨૮/૦૮/૨૦૧૫ ૧ ૩  -   -   -   -   -    

૯૦ ૨૯/૦૮/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૯૧ ૩૦/૦૮/૨૦૧૫ ૪ ૦  -   -   -   -   -    

૯૨ ૩૧/૦૮/૨૦૧૫ ૧ ૦  -   -   -   -   -    



    112277  

૯૩ ૦૧/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૯૪ ૦૨/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૯૫ ૦૩/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૯૬ ૦૪/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૯૭ ૦૫/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૯૮ ૦૬/૦૯/૨૦૧૫ ૫ ૦  -   -   -   -   -    

૯૯ ૦૭/૦૯/૨૦૧૫ ૧ ૦  -   -   -   -   -    

૧૦૦ ૦૮/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૦૧ ૦૯/૦૯/૨૦૧૫ ૨૫ ૦  -   -   -   -   -    

૧૦૨ ૧૦/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૦૩ ૧૧/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૧  -   -   -   -   -    

૧૦૪ ૧૨/૦૯/૨૦૧૫ ૧૦ ૫૦  -   -   -   -   -    

૧૦૫ ૧૩/૦૯/૨૦૧૫ ૪૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૦૬ ૧૪/૦૯/૨૦૧૫ ૧૦ ૧૯  -   -   -   -   -    

૧૦૭ ૧૫/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૦ ૨૦:૦૦ ૦.૪૦ ૩૫૩  -   -    

૧૦૮ ૧૬/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૦ ૩:૦૦ ૦.૪૦ ૩૫૩  -         

૧૦૯ ૧૭/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૦ ૪:૦૦ ૦.૨૦ ૧૭૭  -   -    

૧૧૦ ૧૮/૦૯/૨૦૧૫ ૨૨૪ ૧૬૨ ૦:૦૦ ૧.૮૦ ૪૬૬૨ ૦:૦૦ ૫.૭૯   

૧૧૧ ૧૯/૦૯/૨૦૧૫ ૬૮ ૨૫ ૪:૦૦ ૨.૯૦ ૧૧૩૦૧ ૬:૦૦ ૬.૯૧   

૧૧૨ ૨૦/૦૯/૨૦૧૫ ૪૮ ૪ ૪:૦૦ ૧.૩૦ ૨૨૯૫ ૮:૦૦ ૫.૭૯   



    112288  

૧૧૩ ૨૧/૦૯/૨૦૧૫ ૨૭ ૯ ૩:૦૦ ૧.૧૦ ૧૬૨૪ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૧૧૪ ૨૨/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૦ ૭:૦૦ ૧.૦૦ ૧૩૪૨ ૮:૦૦ ૫.૩૩   

૧૧૫ ૨૩/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩  -   -    

૧૧૬ ૨૪/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬  -   -    

૧૧૭ ૨૫/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬  -   -    

૧૧૮ ૨૬/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૬૦ ૫૬૫  -   -    

૧૧૯ ૨૭/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૫૦ ૪૫૯  -   -    

૧૨૦ ૨૮/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૪૦ ૩૫૩  -   -    

૧૨૧ ૨૯/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૩૦ ૨૪૭  -   -    

૧૨૨ ૩૦/૦૯/૨૦૧૫ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૨૦ ૧૭૭  -   -    

૧૨૩ ૦૧/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૧૨૪ ૦૨/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૩  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૧૨૫ ૦૩/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૧૨૬ ૦૪/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૧૨૭ ૦૫/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૧૨૮ ૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૧૨૯ ૦૭/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૧૩૦ ૦૮/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૩૩   

૧૩૧ ૦૯/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૩૩   

૧૩૨ ૧૦/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૪૯   



    112299  

૧૩૩ ૧૧/૧૦/૨૦૧૫ ૩૪ ૩  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૧૩૪ ૧૨/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૧૩૫ ૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૧૩૬ ૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૧૩૭ ૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૧૩૮ ૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૧૩૯ ૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૩૩   

૧૪૦ ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૩૩   

૧૪૧ ૧૯/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૩૩   

૧૪૨ ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૩૩   

૧૪૩ ૨૧/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૫.૭૯   

૧૪૪ ૨૨/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૬.૧૦   

૧૪૫ ૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૬.૪૦   

૧૪૬ ૨૪/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૬.૪૦   

૧૪૭ ૨૫/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૬.૪૦   

૧૪૮ ૨૬/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૬.૪૦   

૧૪૯ ૨૭/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૬.૪૦   

૧૫૦ ૨૮/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૬.૪૦   

૧૫૧ ૨૯/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૬.૪૦   

૧૫૨ ૩૦/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૬.૪૦   



    113300  

૧૫૩ ૩૧/૧૦/૨૦૧૫ ૦ ૦  -   -   -  ૮:૦૦ ૬.૪૦   

૧૫૪ ૦૧/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૫૫ ૦૨/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૫૬ ૦૩/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૫૭ ૦૪/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૫૮ ૦૫/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૫૯ ૦૬/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૬૦ ૦૭/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૬૧ ૦૮/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૬૨ ૦૯/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૬૩ ૧૦/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૬૪ ૧૧/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૬૫ ૧૨/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૬૬ ૧૩/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૬૭ ૧૪/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૬૮ ૧૫/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૬૯ ૧૬/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૭૦ ૧૭/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૩  -   -   -   -   -    

૧૭૧ ૧૮/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૭૨ ૧૯/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    



    113311  

૧૭૩ ૨૦/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૭૪ ૨૧/૦૬/૨૦૧૬ ૩ ૭  -   -   -   -   -    

૧૭૫ ૨૨/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૭૬ ૨૩/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૭૭ ૨૪/૦૬/૨૦૧૬ ૪ ૦  -   -   -   -   -    

૧૭૮ ૨૫/૦૬/૨૦૧૬ ૭૫ ૧૮  -   -   -   -   -    

૧૭૯ ૨૬/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૮૦ ૨૭/૦૬/૨૦૧૬ ૧૫ ૦  -   -   -   -   -    

૧૮૧ ૨૮/૦૬/૨૦૧૬ ૪૮ ૧૪  -   -   -   -   -    

૧૮૨ ૨૯/૦૬/૨૦૧૬ ૩૯ ૧૨  -   -   -   -   -    

૧૮૩ ૩૦/૦૬/૨૦૧૬ ૧ ૩  -   -   -   -   -    

૧૮૪ ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ ૩૬ ૨૭  -   -   -   -   -    

૧૮૫ ૦૨/૦૭/૨૦૧૬ ૧૧૭ ૧૦૦  -   -   -   -   -    

૧૮૬ ૦૩/૦૭/૨૦૧૬ ૨૨ ૯૧  -   -   -   -   -    

૧૮૭ ૦૪/૦૭/૨૦૧૬ ૩ ૪૦  -   -   -   -   -    

૧૮૮ ૦૫/૦૭/૨૦૧૬ ૪ ૯  -   -   -   -   -    

૧૮૯ ૦૬/૦૭/૨૦૧૬ ૨ ૧૪  -   -   -   -   -    

૧૯૦ ૦૭/૦૭/૨૦૧૬ ૦ ૩  -   -   -   -   -    

૧૯૧ ૦૮/૦૭/૨૦૧૬ ૪ ૧૫  -   -   -   -   -    

૧૯૨ ૦૯/૦૭/૨૦૧૬ ૫ ૩૧  -   -   -   -   -    



    113322  

૧૯૩ ૧૦/૦૭/૨૦૧૬ ૧ ૬ ૨૧:૦૦ ૨.૮૦ ૧૦૫૯૫ ૧૧:૦૦ ૬.૪૦   

૧૯૪ ૧૧/૦૭/૨૦૧૬ ૯ ૪૨ ૦:૦૦ ૧.૮૦ ૪૬૬૨  -   -    

૧૯૫ ૧૨/૦૭/૨૦૧૬ ૪૮ ૮૫ ૧૬:૦૦ ૨.૪૦ ૮૧૨૨ ૪:૧૫ ૬.૪૦   

૧૯૬ ૧૩/૦૭/૨૦૧૬ ૧૫ ૧૨ ૧:૦૦ ૧.૬૦ ૩૬૭૩  -   -    

૧૯૭ ૧૪/૦૭/૨૦૧૬ ૧ ૭ ૬:૦૦ ૧.૦૦ ૧૩૪૨  -   -    

૧૯૮ ૧૫/૦૭/૨૦૧૬ ૬ ૭ ૧:૦૦ ૦.૯૦ ૧૦૯૫  -   -    

૧૯૯ ૧૬/૦૭/૨૦૧૬ ૭ ૮ ૧૨:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬  -   -    

૨૦૦ ૧૭/૦૭/૨૦૧૬ ૧૧ ૭ ૧૨:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬  -   -    

૨૦૧ ૧૮/૦૭/૨૦૧૬ ૪૭ ૬૫ ૨૩:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩  -   -    

૨૦૨ ૧૯/૦૭/૨૦૧૬ ૪૯ ૭૩ ૧૯:૦૦ ૧.૪૦ ૨૭૧૯  -   -    

૨૦૩ ૨૦/૦૭/૨૦૧૬ ૭ ૩૦ ૨:૦૦ ૧.૩૦ ૨૨૯૫  -   -    

૨૦૪ ૨૧/૦૭/૨૦૧૬ ૨૦ ૩ ૧૨:૦૦ ૧.૦૦ ૧૩૪૨  -   -    

૨૦૫ ૨૨/૦૭/૨૦૧૬ ૧૭ ૨૫ ૧૨:૦૦ ૧.૦૦ ૧૩૪૨  -   -    

૨૦૬ ૨૩/૦૭/૨૦૧૬ ૩૦ ૧૧ ૧૧:૦૦ ૧.૦૦ ૧૩૪૨  -   -    

૨૦૭ ૨૪/૦૭/૨૦૧૬ ૦ ૫ ૮:૦૦ ૦.૯૦ ૧૦૯૫  -   -    

૨૦૮ ૨૫/૦૭/૨૦૧૬ ૧ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩  -   -    

૨૦૯ ૨૬/૦૭/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૪:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩  -   -    

૨૧૦ ૨૭/૦૭/૨૦૧૬ ૨૦ ૫ ૧૨:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬  -   -    

૨૧૧ ૨૮/૦૭/૨૦૧૬ ૨૬ ૨૫ ૨૨:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬  -   -    

૨૧૨ ૨૯/૦૭/૨૦૧૬ ૨૫ ૫ ૭:૦૦ ૧.૦૦ ૧૩૪૨  -   -    



    113333  

૨૧૩ ૩૦/૦૭/૨૦૧૬ ૫૭ ૭૬ ૨૧:૦૦ ૧.૧૦ ૧૬૨૪  -   -    

૨૧૪ ૩૧/૦૭/૨૦૧૬ ૮૩ ૧૧૨ ૦:૦૦ ૨.૦૦ ૫૭૫૬  -   -    

૨૧૫ ૦૧/૦૮/૨૦૧૬ ૮૧ ૩૪૮ ૨:૦૦ ૨.૨૦ ૬૮૮૬  -   -    

૨૧૬ ૦૨/૦૮/૨૦૧૬ ૧૫ ૩૨ ૬:૦૦ ૧૧.૦૦ ૧૫૩૯૭૩ ૮:૩૦ ૧૧.૦૫ 

ીઠા, ભયરા, થક્કયલાડા, 
ઓલાડા, કાજણ શયી, 
ળાયાંગયુ, રીરાોય, 

લેજરોય, જુજલા, ઘડોઈ, 

ધભડાચી, બાગડાખડુગ, કાજણ 

યણછોડ, ાયડી ળાાંઢોય, 

મ્યનુીવીારટી સલસ્તાય 

(લરવાડ ાયડી, અબ્રાભા   
અને છીલાડ) 

૨૧૭ ૦૩/૦૮/૨૦૧૬ ૯ ૧૨૩ ૨:૦૦ ૨.૨૦ ૬૮૮૬  -   -    

૨૧૮ ૦૪/૦૮/૨૦૧૬ ૨૭ ૫૨ ૧૨:૦૦ ૧.૯૦ ૫૧૯૧  -   -    

૨૧૯ ૦૫/૦૮/૨૦૧૬ ૫૪ ૧૨૭ ૨૧:૦૦ ૩.૫૦ ૧૫૭૧૫  -   -    

૨૨૦ ૦૬/૦૮/૨૦૧૬ ૭૨ ૧૦૧ ૧૮:૦૦ ૪.૧૦ ૨૦૪૮૩  -   -    

૨૨૧ ૦૭/૦૮/૨૦૧૬ ૨૫ ૮ ૨:૦૦ ૨.૩૦ ૭૪૧૬ ૮:૦૦ ૬.૧૦   

૨૨૨ ૦૮/૦૮/૨૦૧૬ ૪૭ ૬૩ ૦:૦૦ ૨.૨૦ ૬૮૮૬ ૮:૦૦ ૬.૧૦   

૨૨૩ ૦૯/૦૮/૨૦૧૬ ૬૦ ૧૧૧ ૪:૦૦ ૩.૩૦ ૧૪૧૨૬ ૭:૩૦ ૭.૧૧   

૨૨૪ ૧૦/૦૮/૨૦૧૬ ૧૧ ૪૩ ૧૦:૦૦ ૨.૮૦ ૧૦૫૯૫ ૭:૦૦ ૬.૭૧   



    113344  

૨૨૫ ૧૧/૦૮/૨૦૧૬ ૦ ૧૬ ૨:૦૦ ૨.૦૦ ૫૭૫૬ ૮:૦૦ ૫.૭૯   

૨૨૬ ૧૨/૦૮/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૩:૦૦ ૧.૫૦ ૩૧૭૮ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૨૨૭ ૧૩/૦૮/૨૦૧૬ ૨ ૦ ૧૨:૦૦ ૧.૧૦ ૧૬૨૪ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૨૨૮ ૧૪/૦૮/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૯:૦૦ ૧.૦૦ ૧૩૪૨ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૨૨૯ ૧૫/૦૮/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૯૦ ૧૦૯૫ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૨૩૦ ૧૬/૦૮/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૨૩૧ ૧૭/૦૮/૨૦૧૬ ૬ ૧ ૭:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૩૨ ૧૮/૦૮/૨૦૧૬ ૦ ૩ ૩:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૩૩ ૧૯/૦૮/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૩:૦૦ ૦.૬૦ ૫૬૫ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૩૪ ૨૦/૦૮/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૫૦ ૪૫૯ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૩૫ ૨૧/૦૮/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૩:૦૦ ૦.૫૦ ૪૫૯ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૩૬ ૨૨/૦૮/૨૦૧૬ ૧ ૮ ૫:૦૦ ૦.૪૦ ૩૫૩ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૩૭ ૨૩/૦૮/૨૦૧૬ ૬ ૨૬ ૧૬:૦૦ ૦.૪૦ ૩૫૩ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૨૩૮ ૨૪/૦૮/૨૦૧૬ ૦ ૯ ૧૮:૦૦ ૦.૯૦ ૧૦૯૫ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૨૩૯ ૨૫/૦૮/૨૦૧૬ ૧૬ ૦ ૭:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૪૦ ૨૬/૦૮/૨૦૧૬ ૧ ૦ ૪:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૪૧ ૨૭/૦૮/૨૦૧૬ ૨૧ ૫ ૬:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૪૨ ૨૮/૦૮/૨૦૧૬ ૦ ૩ ૧૨:૦૦ ૦.૫૦ ૪૫૯  -   -    

૨૪૩ ૨૯/૦૮/૨૦૧૬ ૧ ૧૫ ૪:૦૦ ૦.૫૦ ૪૫૯  -   -    

૨૪૪ ૩૦/૦૮/૨૦૧૬ ૦ ૧૧ ૧૯:૦૦ ૦.૬૦ ૫૬૫  -   -    



    113355  

૨૪૫ ૩૧/૦૮/૨૦૧૬ ૦ ૧૧ ૩:૦૦ ૦.૬૦ ૫૬૫  -   -    

૨૪૬ ૦૧/૦૯/૨૦૧૬ ૧૬ ૯ ૧૨:૦૦ ૦.૪૦ ૩૫૩ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૪૭ ૦૨/૦૯/૨૦૧૬ ૦ ૬ ૧૨:૦૦ ૦.૩૦ ૨૪૭ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૪૮ ૦૩/૦૯/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૩૦ ૨૪૭ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૪૯ ૦૪/૦૯/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૩૦ ૨૪૭ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૫૦ ૦૫/૦૯/૨૦૧૬ ૧ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૩૦ ૨૪૭ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૫૧ ૦૬/૦૯/૨૦૧૬ ૧૩ ૦ ૪:૦૦ ૦.૩૦ ૨૪૭ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૫૨ ૦૭/૦૯/૨૦૧૬ ૫૪ ૩૧ ૨૧:૦૦ ૦.૬૦ ૫૬૫ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૫૩ ૦૮/૦૯/૨૦૧૬ ૫૧ ૩૦ ૧૯:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૨૫૪ ૦૯/૦૯/૨૦૧૬ ૩૨ ૫ ૫:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬ ૮:૦૦ ૫.૭૯   

૨૫૫ ૧૦/૦૯/૨૦૧૬ ૧૩ ૫ ૪:૦૦ ૦.૬૦ ૫૬૫ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૨૫૬ ૧૧/૦૯/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૫૦ ૪૫૯ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૨૫૭ ૧૨/૦૯/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૫:૦૦ ૦.૫૦ ૪૫૯ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૫૮ ૧૩/૦૯/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૪૦ ૩૫૩ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૫૯ ૧૪/૦૯/૨૦૧૬ ૧ ૨ ૬:૦૦ ૦.૪૦ ૩૫૩ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૬૦ ૧૫/૦૯/૨૦૧૬ ૫૧ ૩૨ ૧૨:૦૦ ૦.૩૦ ૨૪૭ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૬૧ ૧૬/૦૯/૨૦૧૬ ૧૨ ૧૭ ૧૪:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૬૨ ૧૭/૦૯/૨૦૧૬ ૩ ૧૪ ૧૨:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૬૩ ૧૮/૦૯/૨૦૧૬ ૩૩ ૧૨ ૧૨:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૨૬૪ ૧૯/૦૯/૨૦૧૬ ૪ ૪ ૧૪:૦૦ ૦.૯૦ ૧૦૯૫ ૮:૦૦ ૫.૭૯   



    113366  

૨૬૫ ૨૦/૦૯/૨૦૧૬ ૨૮ ૪૩ ૮:૦૦ ૧.૨૦ ૧૯૪૨ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૨૬૬ ૨૧/૦૯/૨૦૧૬ ૨૪ ૦ ૨:૦૦ ૧.૦૦ ૧૩૪૨ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૨૬૭ ૨૨/૦૯/૨૦૧૬ ૦ ૧૯ ૧૫:૦૦ ૧.૩૦ ૨૨૯૫ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૨૬૮ ૨૩/૦૯/૨૦૧૬ ૩૫ ૩૯ ૦:૦૦ ૧.૫૦ ૩૧૭૮ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૨૬૯ ૨૪/૦૯/૨૦૧૬ ૧૬ ૩૦ ૨:૦૦ ૧.૪૦ ૨૭૧૯ ૮:૦૦ ૫.૪૯   

૨૭૦ ૨૫/૦૯/૨૦૧૬ ૦ ૧ ૭:૦૦ ૧.૦૦ ૧૩૪૨ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૭૧ ૨૬/૦૯/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૭૨ ૨૭/૦૯/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૫:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૭૩ ૨૮/૦૯/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૫:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૭૪ ૨૯/૦૯/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૫:૦૦ ૦.૬૦ ૫૬૫ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૭૫ ૩૦/૦૯/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૯:૦૦ ૦.૫૦ ૪૫૯ ૮:૦૦ ૫.૧૮   

૨૭૬ ૦૧/૧૦/૨૦૧૬ ૨ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૪૦ ૩૫૩  -   -    

૨૭૭ ૦૨/૧૦/૨૦૧૬ ૧ ૩ ૬:૦૦ ૦.૪૦ ૩૫૩  -   -    

૨૭૮ ૦૩/૧૦/૨૦૧૬ ૧૧ ૧૭ ૧૦:૦૦ ૦.૪૦ ૩૫૩  -   -    

૨૭૯ ૦૪/૧૦/૨૦૧૬ ૨ ૧૯ ૭:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩  -   -    

૨૮૦ ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૧૭ ૧૫ ૩:૦૦ ૦.૬૦ ૫૬૫  -   -    

૨૮૧ ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૧૨ ૪ ૧૨:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬  -   -    

૨૮૨ ૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૭:૦૦ ૦.૬૦ ૫૬૫  -   -    

૨૮૩ ૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૫૦ ૪૫૯  -   -    

૨૮૪ ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૪૦ ૩૫૩  -   -    



    113377  

૨૮૫ ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૪૦ ૩૫૩  -   -    

૨૮૬ ૧૧/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૪૦ ૩૫૩  -   -    

૨૮૭ ૧૨/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૩૦ ૨૪૭  -   -    

૨૮૮ ૧૩/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૨૦ ૧૭૭  -   -    

૨૮૯ ૧૪/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૧૬:૦૦ ૦.૨૦ ૧૭૭  -   -    

૨૯૦ ૧૫/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૫:૦૦ ૦.૧૦ ૭૧  -   -    

૨૯૧ ૧૬/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦  -  ૦.૦૦ ૦  -   -    

૨૯૨ ૧૭/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦  -  ૦.૦૦ ૦  -   -    

૨૯૩ ૧૮/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦  -  ૦.૦૦ ૦  -   -    

૨૯૪ ૧૯/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦  -  ૦.૦૦ ૦  -   -    

૨૯૫ ૨૦/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦  -  ૦.૦૦ ૦  -   -    

૨૯૬ ૨૧/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦  -  ૦.૦૦ ૦  -   -    

૨૯૭ ૨૨/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦  -  ૦.૦૦ ૦  -   -    

૨૯૮ ૨૩/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦  -  ૦.૦૦ ૦  -   -    

૨૯૯ ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦  -  ૦.૦૦ ૦  -   -    

૩૦૦ ૨૫/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦  -  ૦.૦૦ ૦  -   -    

૩૦૧ ૨૬/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦  -  ૦.૦૦ ૦  -   -    

૩૦૨ ૨૭/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦  -  ૦.૦૦ ૦  -   -    

૩૦૩ ૨૮/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦  -  ૦.૦૦ ૦  -   -    

૩૦૪ ૨૯/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦  -  ૦.૦૦ ૦  -   -    
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૩૦૫ ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦  -  ૦.૦૦ ૦  -   -    

૩૦૬ ૩૧/૧૦/૨૦૧૬ ૦ ૦  -  ૦.૦૦ ૦  -   -    

 
0011//0066//220011

77  00  00        

 
0022//0066//220011

77  00  44        

 
0033//0066//220011

77  00  00        

 
0044//0066//220011

77  00  00        

 
0055//0066//220011

77  22  00        

 
0066//0066//220011

77  44  00        

 
0077//0066//220011

77  1100  00        

 
0088//0066//220011

77  5500  2244        

 
0099//0066//220011

77  112266  110044        

 1100//0066//220011 1100  1111        
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77  

 
1111//0066//220011

77  55  1122        

 
1122//0066//220011

77  77  1199        

 
1133//0066//220011

77  00  00        

 
1144//0066//220011

77  00  00        

 
1155//0066//220011

77  00  33        

 
1166//0066//220011

77  55  00        

 
1177//0066//220011

77  00  00        

 
1188//0066//220011

77  00  55        

 
1199//0066//220011

77  00  00        

 
2200//0066//220011

77  33  00        

 
2211//0066//220011

77  66  44        

 2222//0066//220011 00  77        



    114400  

77  

 
2233//0066//220011

77  00  2277        

 
2244//0066//220011

77  221144  4499        

 
2255//0066//220011

77  1177  7722        

 
2266//0066//220011

77  33  66        

 
2277//0066//220011

77  1133  2211        

 
2288//0066//220011

77  4455  1177        

 
2299//0066//220011

77  6688  5577        

 
3300//0066//220011

77  1122  2299        

 
0011//0077//220011

77  5566  4477  
14:00 0.500 13.00    

 
0022//0077//220011

77  1133  4488  
8:00 1.000 38.00    



    114411  

 
0033//0077//220011

77  1133  2299  
11:00 1.200 55.00    

 
0044//0077//220011

77  00  77  
8:00 0.900 31.00    

 
0055//0077//220011

77  00  1122  
8:00 0.700 20.00    

 
0066//0077//220011

77  33  00  
8:00 0.500 13.00    

 
0077//0077//220011

77  00  4411  
8:00 0.300 7.00    

 
0088//0077//220011

77  11  3377  
8:00 0.200 5.00    

 
0099//0077//220011

77  88  1122  
8:00 0.500 13.00    

 
1100//0077//220011

77  00  99  
8:00 0.400 10.00    

 
1111//0077//220011

77  00  88  
8:00 0.100 2.00    

 
1122//0077//220011

77  2277  2200  
8:00 0.000 0.00    

 
1133//0077//220011

77  8844  110011  
8:00 0.200 5.00    

 
1144//0077//220011

77  44  7700  
8:00 2.500 245.00    



    114422  

 
1155//0077//220011

77  4499  7744  
11:30 1.900 173.16    

 
1166//0077//220011

77  6699  5500  
8:00 2.300 210.00    

 
1177//0077//220011

77  227777  220011  
8:00 1.800 132.00    

 
1188//0077//220011

77  4433  3366  
8:00 3.000 340.00    

 
1199//0077//220011

77  33  33  
8:00 1.800 132.00    

 
2200//0077//220011

77  2288  1177  
8:00 1.800 132.00    

 
2211//0077//220011

77  2277  3388  
8:00 1.400 77.00    

 
2222//0077//220011

77  1122  9988  
17.30 2.500 282.06    

 
2233//0077//220011

77  1199  3355  
8:00 2.300 210.00    

 
2244//0077//220011

77  22  99  
8:00 2.000 163.00    

 
2255//0077//220011

77  22  33  
11.30 1.700 140.94    

 
2266//0077//220011

77  3344  2299  
8:00 1.400 77.00    



    114433  

 
2277//0077//220011

77  115577  229988  
8:00 1.500 90.00    

 
2288//0077//220011

77  9900  111122  
8:00 3.000 340.00    

 
2299//0077//220011

77  1188  3311  
8:00 2.300 210.00    

 
3300//0077//220011

77  1188  77  
8:00 1.900 147.00    

 
3311//0077//220011

77  2255  1188  
8:00 1.600 104.00    

 
0011//0088//220011

77  11  00  
8:00 1.800 132.00    

 
0022//0088//220011

77  2277  22  
8:00 1.400 77.00    

 
0033//0088//220011

77  22  00  
8:00 1.300 65.00    

 
0044//0088//220011

77  00  00  
8:00 1.100 46.00    

 
0055//0088//220011

77  00  44  
8:30 1.000 31.72    



    114444  

 
0066//0088//220011

77  00  00  
8:00 1.000 38.00    

 
0077//0088//220011

77  22  00  
8:00 0.900 31.00    

 
0088//0088//220011

77  00  00  
8:00 0.800 25.00    

 
0099//0088//220011

77  00  77  
8:00 0.700 20.00    

 
1100//0088//220011

77  00  22  
8:00 0.700 20.00    

 
1111//0088//220011

77  1111  00  
8:00 1.000 38.00    

 
1122//0088//220011

77  00  00  
8:00 0.700 20.00    

 
1133//0088//220011

77  1155  88  
8:00 0.500 13.00    

 
1144//0088//220011

77  99  1177  
8:00 0.500 13.00    

 
1155//0088//220011

77  22  1100  
8:00 0.500 13.00    

 
1166//0088//220011

77  00  00  
8:00 1.000 38.00    

 
1177//0088//220011

77  00  00  
8:00 0.600 16.00    



    114455  

 
1188//0088//220011

77  00  00  
8:00 0.500 13.00    

 
1199//0088//220011

77  00  00  
8:00 0.500 13.00    

 
2200//0088//220011

77  7799  5599  
8:00 0.500 13.00    

 
2211//0088//220011

77  5522  4455  
8:08 1.900 184.06    

 
2222//0088//220011

77  4477  66  
8:00 1.300 71.22    

 
2233//0088//220011

77  00  00  
8:00 1.000 39.00    

 
2244//0088//220011

77  1188  11  
8:00 1.000 38.00    

 
2255//0088//220011

77  00  11  
8:00 1.000 38.00    

 
2266//0088//220011

77  1177  1111  
8:00 4.500 675.00    

 
2277//0088//220011

77  33  22  
8:00 1.400 77.00    

 
2288//0088//220011

77  8811  112222  
13:30 1.600 129.41    

 
2299//0088//220011

77  1144  6600  
14:30 1.500 94.88    



    114466  

 
3300//0088//220011

77  1144  77  
8:00 2.400 260.63    

 
3311//0088//220011

77  22  33  
8:00 1.700 123.46    

 
0011//0099//220011

77  00  55  
8:00 1.500 90.00    

 
0022//0099//220011

77  11  00  
8:00 1.300 65.00    

 
0033//0099//220011

77  33  1155  
8:00 1.200 55.00    

 
0044//0099//220011

77  33  33  
8:00 1.100 46.00    

 
0055//0099//220011

77  22  00  
8:00 1.000 38.00    

 
0066//0099//220011

77  55  00  
8:00 0.800 25.00    

 
0077//0099//220011

77  00  00  
8:00 0.700 20.00    

 
0088//0099//220011

77  00  00  
8:00 0.600 16.00    



    114477  

 
0099//0099//220011

77  00  00  
8:00 0.500 13.00    

 
1100//0099//220011

77  00  00  
8:00 1.200 55.00    

 
1111//0099//220011

77  00  88  
8:00 0.600 16.00    

 
1122//0099//220011

77  00  00  
8:00 0.600 16.00    

 
1133//0099//220011

77  00  00  
8:00 0.500 13.00    

 
1144//0099//220011

77  00  00  
8:00 0.500 13.00    

 
1155//0099//220011

77  00  1177  
8:00 0.500 13.00    

 
1166//0099//220011

77  88  5511  
8:00 0.400 10.00    

 
1177//0099//220011

77  22  55  
8:00 1.300 65.00    

 
1188//0099//220011

77  22  2200  
8:00 0.800 25.00    

 
1199//0099//220011

77  4499  4477  
8:00 0.600 16.00    

 
2200//0099//220011

77  2211  1166  
8:00 2.300 210.00    



    114488  

 
2211//0099//220011

77  00  44  
8:00 1.400 77.00    

 
2222//0099//220011

77  00  00  
8:00 1.000 38.00    

 
2233//0099//220011

77  00  00  
8:00 0.900 31.00    

 
2244//0099//220011

77  00  00  
8:00 0.800 25.00    

 
2255//0099//220011

77  00  00  
8:00 0.700 20.00    

 
2266//0099//220011

77  00  00  
8:00 0.600 16.00    

 
2277//0099//220011

77  00  00  
8:00 0.500 13.00    

 
2288//0099//220011

77  00  00  
8:00 0.500 13.00    

 
2299//0099//220011

77  00  00  
8:00 0.500 13.00    

 
3300//0099//220011

77  00  00  
8:00 0.400 10.00    



    114499  

 
0011//1100//220011

77  00  00  
8:00 0.400 10.00    

 
0022//1100//220011

77  00  00  
8:00 0.400 10.00    

 
0033//1100//220011

77  00  00  
8:00 0.300 7.00    

 
0044//1100//220011

77  00  00  
8:00 0.300 7.00    

 
0055//1100//220011

77  00  00  
8:00 0.300 7.00    

 
0066//1100//220011

77  00  00  
8:00 0.200 5.00    

 
0077//1100//220011

77  00  00  
8:00 0.200 5.00    

 
0088//1100//220011

77  00  00  
8:00 0.200 5.00    

 
0099//1100//220011

77  1100  33  
8:00 0.200 5.00    

 
1100//1100//220011

77  00  2277  
8:00 0.200 5.00    

 
1111//1100//220011

77  66  3311  
8:00 0.500 13.00    

 
1122//1100//220011

77  00  1144  
8:00 1.400 77.00    



    115500  

 
1133//1100//220011

77  00  00  
8:00 0.800 25.00    

 
1144//1100//220011

77  00  00  
8:00 0.900 31.00    

 
1155//1100//220011

77  00  00  
8:00 0.500 13.00    

 
1166//1100//220011

77  00  00        

 
1177//1100//220011

77  00  00        

 
1188//1100//220011

77  00  00        

 
1199//1100//220011

77  00  00        

 
2200//1100//220011

77  00  00        

 
2211//1100//220011

77  00  00        

 
2222//1100//220011

77  00  00        

 
2233//1100//220011

77  00  00        

 
2244//1100//220011

77  00  00        



    115511  

 
2255//1100//220011

77  00  00        

 
2266//1100//220011

77  00  00        

 
2277//1100//220011

77  00  00        

 
2288//1100//220011

77  00  00        

 
2299//1100//220011

77  00  00        

 
3300//1100//220011

77  00  00        

 
3311//1100//220011

77  00  00        



    115522  

02632-244197 
02632-251046 
02632- 

0260-2373332 

0260-2400622 

02633-242024 
02633-242043 

0260-2562089 

02633-220030 



    115533  



    115544  



    115555  



    115566  



    115577  

M.A.H

GSPC 

  



    115588  

  



    115599  



    116600  



    116611  

11  

22  

33  



    116622  



    116633  



    116644  



    116655  



    116666  



    116677  

  



    116688  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TTaabbllee  ooff  ggaauuggee  rreeaaddiinngg  ooff  vviillllaaggeess  ooff  vvaallssaadd  ttaalluukkaa  aaffffeeccttiinngg  ffrroomm  fflloooodd  iinn  

AAuurraannggaa  RRiivveerr  
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RRaaiinn  iinn    

DDhhaarraammppuu

rr  
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2222  

55  224422667700
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66  224422665599
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1100  
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88  
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00  

0088  
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  ((jjÃÃlliinnii  TT))..vv))..  cc[[nnllii[[nnii  pp\\((tt((nn((FFaaii[[nn))  yyiidd))  

aa..nn>>..  nniimm--ssrrnniimm&&>>  pp\\((tt((nn((FFRRvv  TT[[ll))ffii[[nn  nn>>bbrr  

aaii[[((ffss  rrhh[[..  //  

mmii[[bbiieell  

11..  ~~))  jjyy[[SS  ppTT[[ll  

550011,,  kkLLSS  aa[[ppiiTT<<mm[[ººTT,,  lliill  

AAkk&&llnn))  ssiimm[[,,  vvllssiiDD  

dd**rrddSS<<nn  rr))yyiill))TT))  

cc[[nnll,,  vvllssiiDD  
224400222266  

330099887733  
9988225588  

4433335577    

22..  ~~))  ((bb\\jj[[SS  SSiihh  

hhiillrr  rrii[[DD,,  vvllssiiDD  
ss))TT))  cc[[nnll  vvllssiiDD,,  

sshhiirrii  TT))..vv))..  
330099990099  9988225511  

1199007777  

33..  ssRRyyii  TT))..vv))..  ssRRyyii  TT))..vv))..  557711994411  9988225522  
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220088,,  $$WWiixx  kkii[[ÀÀ¼¼ll[[xx,,  

aaii>>vviibbiiee  hhiieeAAkk&&ll  mm[[ddiinnnn))  

ssiimm[[,,  aaiihhiirr  ss[[ººDDvv))ccnn))  uupprr,,  

vvllssiiDD  

vvllssiiDD  7788666644  

44..  ~~))  cc[[ttnnBBiiee  mmhh[[ttii  

pp>>ccvvTT))  ssii[[ssii..  mmii[[ggrriivviiDD)),,  

vvllssiiDD  

kk[[mm[[rriimm[[nn  ee..TT))..vv))..  

gg&&jjrriitt))  vvllssiiDD  
--  9933775588  

4499333355  

55..  ~~))  mmnnii[[jjBBiiee  vvKKiirr))yyii  

1111,,1122,,  kk[[..bb))..  SSii[[pp))>>gg  ss[[ººTTrr,,  

66  ÎÎii  mmiiLL[[,,  hhiillrr  rrii[[DD,,  vvllssiiDD  

vv))..TT))..vv))..  cc[[nnll,,  vvllssiiDD  224499444444  9988225511  

2266335533  

66..  ~~))  kkii]]((SSkk  jjii[[PP))  

uuppiissnnii  hhiieeAAkk&&llnn))  bbiijj&&mmii>>,,  

vviipp))..  

pp\\((tt((nn((FF  sshhiirrii  

TT))..vv))..,,  vviipp))  
33110066556666  9988225500  

5533777777  

22440000559900  ff[[kkss  

77..  ~~))  ((nnll[[SS  jjii[[PP))  

uuppiissnnii  hhiieeAAkk&&llnn))  bbiijj&&mmii>>,,  

vviipp))..  
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vviipp))  TT&&  DD[[  cc[[nnll,,  

vviipp))  

33110066556666  9988225500  

5533777777  

22440000559900  ff[[kkss  

88..  ~~))  BBWW[[SSBBiiee  pp>>DDyyii  

hhii[[TTll  ¼¼lliizziinn))  uupprr,,  vviipp))  
yy&&..TT))..  cc[[nnll,,  vviipp))  33110044001144    

99..  ~~))  ((vvSSiillBBiiee  kkiilliiNN))  

ssrrkk))TT  hhiiuussnn))  ppiiCCLL,,  vviipp))  
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44..    222233115555  

55..    223333551100  

66..    224444333333  
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77..    225511884433  

88..    225577778866  

99..    227733773366  

1100..    223366770000  

1111..    226677222266  

1122..    99337744116666330088  

1133..    557711111133  

1144..    22337744443399  

1155..    22334400336644  

1166..    22334411009900  

1177..    22334411009900  

1188..    22443300990011  

1199..    22442222118811  

2200..    224433554477  

2211..    22440000994411  

2222..    55554422771155  

2233..    22334433228855  

2244..    55554477113322  

2255..    55554488335577  
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2266..    22778855882266  

2277..    22556622334422  

2288..    22778866119988  

2299..    22778866225500  

3300..    22778844996666  

3311..    33009933553300  

3322..    22770077001100  

3333..    9988225511--

4499002244  

3344..    224422112288  

3355..    224400440044  

3366..    --  
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ääááççëëÍÍ  ììÉÉSSááëëÞÞëë__  ÕÕþþõõçç  ÜÜííììÍÍÝÝëë  ççëë××õõ  

çç__ÀÀââëëÝÝõõááëë  ÜÜííììÍÍÝÝëëÀÀÜÜaa±±ëëõõõõÞÞíí  ÝÝëëØØíí

ììÉÉSSááëëÞÞëë  ÜÜííììÍÍÝÝëëÀÀÜÜaa±±ëëõõ  ÑÑ  ((±±õõ¿¿õõÍÍííËËõõÍÍ  ÖÖ××ëë  ÕÕííÏÏ  

ÕÕhhëëÀÀëëßßllíí±±ëëõõ))  

¿¿ÜÜ  ÜÜííììÍÍÝÝëëÀÀÜÜaaÞÞðð__  

ÞÞëëÜÜ  

èèëëõõ¼¼ëëõõ  çç__VV××ëëÞÞðð__  

ÞÞëëÜÜ  

  

88  llíí  ÜÜèèõõåå  

ØØõõççëë³³,,  

ÕÕííÏÏ  ÕÕhhëëÀÀëëßß  

((±±õõ¿¿õõÍÍííËËõõÍÍ))ww--

3399445566  

ÀÀëëõõááÜÜííVVËË  9944227711  

5555779999  

99  llíí  èèßßõõåå  ÛÛËËòò,,  ÕÕííÏÏ  ÕÕhhëëÀÀëëßß  

((±±õõ¿¿õõÍÍííËËõõÍÍ))dd--

3399110099  

ÀÀëëõõááÜÜííVVËË  9988225544  

1133774477  

1100  llíí  ÃÃððáá{{ëëßß  

ÂÂëëÞÞ,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  

((±±õõ¿¿õõÍÍííËËõõÍÍ))            
  dd--1100660011  

ççIIÝÝ  ÍÍõõ  ØØööììÞÞÀÀ,,  

ääááççëëÍÍ..  

9988779922  

1199999999  

1111  llíí  ääþþÉÉ  

ììÀÀììÞÞ±±ëëßßëë,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  

((±±õõ¿¿õõÍÍííËËõõÍÍ))            
  dd--3300558866  

ÃÃððÉÉßßëëÖÖììÇÇhhëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ÛÛííááëëÍÍ..  

9988779988  

3333993333  

1122  llíí  ììääÀÀëëçç  

µµÕÕëëKKÝÝëëÝÝ,,  

ççèèÖÖ__hhëëllíí  

((±±õõ¿¿õõÍÍííËËõõÍÍ))    
  dd--3300446611  

ØØÜÜHHëëÃÃ__ÃÃëë  

ËËëë³³QQçç  ØØööììÞÞÀÀ,,  

ääëëÕÕíí..  

9944226611  

6611337799  

1133  llíí  ±±OOØØððááÀÀëëØØßß  

èèëëççÜÜëëÞÞíí,,  

ÎÎëëõõËËëëõõÃÃþþëëÎÎßß,,  

((±±õõ¿¿õõÍÍííËËõõÍÍ))dd--

3388330011  

ççIIÝÝ  ÍÍõõ  ØØööììÞÞÀÀ,,  

ääááççëëÍÍ..  

9999779944  

6655555566  

1144  llíí  ßßHHëëììÉÉÖÖ  

ØØõõççëë³³,,  

ÕÕííÏÏ  ÕÕhhëëÀÀëëßß,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖ  ççÜÜëëÇÇëëßß  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääááççëëÍÍ..  

9999779922  

5555556666  

1155  llíí  ììÚÚììÕÕÞÞÛÛëë³³  

ÕÕËËõõáá,,  

ÕÕííÏÏ  ÕÕhhëëÀÀëëßß,,  ÀÀëëõõááÜÜííVVËË  9944229977  

8811444400  



    119944  

  

ììÉÉSSááëëÞÞëë  ±±LLÝÝ  ÜÜííììÍÍÝÝëëÀÀÜÜaa±±ëëõõ  ÑÑ  
1166  llíí  ììääÀÀëëçç  

µµÕÕëëKKÝÝëëÝÝ,,  

ççèèÖÖ__hhëëííllíí,,  ØØÜÜHHëëÃÃ__ÃÃëë  ËËëë³³QQçç,,  

ääëëÕÕíí..  

9988225511  

2222550055  

1177  llíí  ÖÖõõÉÉåå  

ØØõõççëë³³,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ØØÜÜHHëëÃÃ__ÃÃëë  ËËëë³³QQçç,,  

ääëëÕÕíí  

  

1188  llíí  ÀÀÜÜááõõåå  

èèììßßÝÝëëääëëááëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ØØÜÜHHëëÃÃ__ÃÃëë  ËËëë³³QQçç,,  

ääááççëëÍÍ..  

9933227777  

0066443344  

1199  llíí  ÜÜõõèèññáá  

ÕÕËËõõáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ØØÜÜHHëëÃÃ__ÃÃëë  ËËëë³³QQçç,,  

ÍÍ<<__ÃÃßßíí  

99889988110011225511  

2200  llíí  ÀÀ<<ááììØØÕÕ  

ßßëëÉÉÕÕññÖÖ,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ØØÜÜHHëëÃÃ__ÃÃëë  ËËëë³³QQçç,,  

ÕÕëëßßÍÍíí..  

9988339933  

7744660055  

2211  llíí  µµØØÝÝ  ßßëëääáá,,  ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ØØÜÜHHëëÃÃ__ÃÃëë  ËËëë³³QQçç,,  

µµÜÜßßÃÃëëÜÜ..  

9988998888  

3399226699  

2222  llíí  ååëëööÀÀÖÖ±±ááíí  

ÀÀëëõõLLËËÿÿëë@@ËËßß,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ØØÜÜHHëëÃÃ__ÃÃëë  ËËëë³³QQçç,,  

µµÜÜßßÃÃëëÜÜ..  

  

2233  llíí  ÛÛßßÖÖ  ÕÕëëËËííáá,,  ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ØØÜÜHHëëÃÃ__ÃÃëë  ËËëë³³QQçç,,  

ÔÔßßÜÜÕÕððßß..  

9944227711  

8899009988  

2244  llíí  ÚÚëëÚÚðð  

ÇÇëëööÔÔßßíí,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ØØÜÜHHëëÃÃ__ÃÃëë  ËËëë³³QQçç,,  

ÀÀÕÕßßëëÍÍëë..  

  

2255  llíí  ÉÉÃÃØØííåå  

ÛÛëëõõÝÝëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ØØÜÜHHëëÃÃ__ÃÃëë  ËËëë³³QQçç,,  

ÀÀÕÕßßëëÍÍëë  

  

2266  llíí  ääþþÉÉ  

ììÀÀììÞÞ±±ëëßßëë,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖììÇÇhhëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ÛÛííááëëÍÍ..  

9988779988  

3333993333  

2277  llíí  ççÜÜþþëëËË  

ììÀÀììÞÞ±±ëëßßëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖììÇÇhhëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ÛÛííááëëÍÍ..  

  

2288  llíí  ÜÜððÀÀõõåå  

ØØõõççëë³³,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖììÇÇhhëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääááççëëÍÍ..  

9988998855  

2277996666  

2299  llíí  ±±ëë{{ëëØØ  

ßßëëÌÌëëõõÍÍ,,  

ÎÎëëõõËËëëõõÃÃþþëëÎÎßß,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖììÇÇhhëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääááççëëÍÍ..  

9977223366  

6677003377  

3300  llíí  ååëë__ììÖÖááëëáá  

ÕÕËËõõáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖììÇÇhhëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ÕÕëëßßÍÍíí..  

9988225533  

5500885522  

3311  llíí  ììÞÞááõõåå  

ÕÕËËõõáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖììÇÇhhëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ÛÛííááëëÍÍ..  

9955774411  

0033332211  

3322  llíí  ììÕÕÞÞáá  ÕÕËËõõáá,,  ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖììÇÇhhëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ÀÀÕÕßßëëÍÍëë  

  

3333  llíí  ììÞÞááõõååììçç__èè  

{{ëëááëë,,  

ÇÇííÎÎ  ßßííÕÕëëõõËËóóßß  ççIIÝÝ  ÍÍõõ  ØØööììÞÞÀÀ,,  

ääááççëëÍÍ..  

9999009900  

0000006677  

3344  llíí  ±±QQ²²ÖÖÛÛëë³³  

ÕÕËËõõáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ççIIÝÝ  ÍÍõõ  ØØööììÞÞÀÀ//ççIIÝÝ  

LLÝÝññ{{,,  ÕÕëëßßÍÍíí--

ääëëÕÕíí..  

9933779922  

9933333388  

3355  llíí  ½½ììèèØØ  ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ççIIÝÝ  ÍÍõõ//ççIIÝÝ  LLÝÝññ{{,,  9999009900  



    119955  

ììçç__ÔÔíí,,  ÔÔßßÜÜÕÕððßß..  7799224477  

3366  llíí  ØØõõääõõLLÄÄ  

ÕÕëë__ÉÉßßëëõõááííÝÝëë,,  

±±õõÍÍííËËëëõõßßííÝÝáá  

ÇÇííÎÎ,,  

ììØØTTÝÝ  ÛÛëëVVÀÀßß  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääëëÕÕíí..  

9900999999  

4466001111  

3377  llíí  èèììÞÞÎÎÛÛëë³³  

QQèèõõßßíí,,  

OOÝÝññßßëëõõ  ÇÇííÎÎ,,  ììØØTTÝÝ  ÛÛëëVVÀÀßß  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääëëÕÕíí..  

9999009999  

9955221111  

3388  llíí  ÕÕììßßÜÜáá  

±±ëëÇÇëëÝÝýý,,  

ççÚÚ  ±±õõÍÍííËËßß,,  ììØØTTÝÝ  ÛÛëëVVÀÀßß  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääëëÕÕíí..  

9999774400  

6611993333  

3399  llíí  ììèèÜÜëë__ååðð  

ÕÕ__ÍÍuuëë,,  

ÀÀõõÜÜõõßßëëÜÜõõÞÞ,,  ììØØTTÝÝ  ÛÛëëVVÀÀßß  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääëëÕÕíí..  

9988779933  

0055551122  

4400  llíí  ììÎÎßßëëõõ{{  

ççÙÙÔÔíí,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ììØØTTÝÝ  ÛÛëëVVÀÀßß  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääááççëëÍÍ..  

9988779955  

7700995511  

4411  llíí  èèììççÞÞ  ååõõÂÂ,,  ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ììØØTTÝÝ  ÛÛëëVVÀÀßß  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääááççëëÍÍ..  

9977227777  

8866225555  

4422  llíí  °°iiëëõõåå  

ççëëõõáá__ÀÀíí,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ììØØTTÝÝ  ÛÛëëVVÀÀßß  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääááççëëÍÍ..  

9999225522  

4488220000  

4433  llíí  ÇÇõõÖÖÞÞ  

ÜÜèèõõÖÖëë,,  

ÀÀõõÜÜõõßßëëÜÜõõÞÞ,,  ììØØTTÝÝ  ÛÛëëVVÀÀßß  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääááççëëÍÍ..  

9988225511  

2299666644  

4444  llíí  ßßëëÀÀõõåå  

ÕÕËËõõáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ììØØTTÝÝ  ÛÛëëVVÀÀßß  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääááççëëÍÍ  

  

4455  llíí  ÀÀõõÖÖÞÞ  ÛÛËËòò,,  ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ììØØTTÝÝ  ÛÛëëVVÀÀßß  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ÕÕëëßßÍÍíí..  

9999779944  

7744226622  

4466  llíí  ßßÜÜÖÖðð  

ÇÇëëööÔÔßßíí,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ììØØTTÝÝ  ÛÛëëVVÀÀßß  

ØØööììÞÞÀÀ,,  

ÞÞëëÞÞëëÕÕëëõõîîÏÏëë..  

  

4477  llíí  ççììÖÖWWëë  

ÕÕËËõõáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ììØØTTÝÝ  ÛÛëëVVÀÀßß  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ÀÀÕÕßßëëÍÍëë  

  

4488  llíí  çç__ììØØÕÕ  

ÕÕËËõõáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ììØØTTÝÝ  ÛÛëëVVÀÀßß  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ÔÔßßÜÜÕÕððßß..  

9966887766  

1188008822  

4499  llíí  ßßëëÉÉõõåå  

ÕÕËËõõáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ììØØTTÝÝ  ÛÛëëVVÀÀßß  

ØØööììÞÞÀÀ,,  µµÜÜßßÃÃëëÜÜ..  

9999778844  

4411113333  

5500  llíí  µµIIÕÕáá  

ØØõõççëë³³,,  

±±õõÍÍííËËëëõõßßííÝÝáá  

ÇÇííÎÎ,,  

çç__ØØõõåå  ØØööììÞÞÀÀ,,  

ääááççëëÍÍ..  

9988779911  

6666225599  

5511  llíí  ììääÜÜááììçç__èè  

ÌÌëëÀÀëëõõßß,,  

ÎÎëëõõËËëëõõÃÃþþëëÎÎßß,,  çç__ØØõõåå  ØØööììÞÞÀÀ,,  

ääááççëëÍÍ..  

9988225544  

8877666644  

5522  llíí  ììÚÚþþÉÉõõåå  

ÕÕëë__ÍÍõõ,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  çç__ØØõõåå  ØØööììÞÞÀÀ,,  

ääááççëëÍÍ  

  

5533  llíí  ÜÜððÀÀõõåå  

ØØõõççëë³³,,  

OOÝÝññßßëëõõ  ÇÇííÎÎ,,  çç__ØØõõåå  ØØööììÞÞÀÀ,,  

ääëëÕÕíí..  

9988225544  

5511005511  

5544  llíí  ÇÇ__ÄÄääØØÞÞÛÛëë³³  

ÕÕËËõõáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  çç__ØØõõåå  ØØööììÞÞÀÀ,,  

ÕÕëëßßÍÍíí--ääëëÕÕíí..  

9955558822  

2222117744  

5555  llíí  ÜÜììÞÞWWëë  

ÕÕËËõõáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  çç__ØØõõåå  ØØööììÞÞÀÀ,,  

ääëëÕÕíí  

  

5566  llíí  ±±ëëììååÎÎ  ååõõÂÂ,,  ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  çç__ØØõõåå  ØØööììÞÞÀÀ,,  9977225533  
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ÔÔßßÜÜÕÕððßß..  9966004411  

5577  llíí  ììÉÉÖÖõõåå  

ÖÖøøëëëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  çç__ØØõõåå  ØØööììÞÞÀÀ,,  

µµÜÜßßÃÃëëÜÜ  

  

5588  llíí  ßßììççÀÀ  ÕÕËËõõáá,,  ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  çç__ØØõõåå  ØØööììÞÞÀÀ,,  

µµÜÜßßÃÃëëÜÜ..  

9988779933  

8822442211  

5599  llíí55 OOÝÝññßßëëõõ  ÇÇííÎÎ,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖ  ççÜÜëëÇÇëëßß  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääááççëëÍÍ  

99442299227766117755  

6600  llíí  ììÜÜÖÖõõåå  ååëëèè,,  ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖ  ççÜÜëëÇÇëëßß  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ÕÕëëßßÍÍíí--

ääëëÕÕíí..  

9933228844  

1111880000  

6611  llíí  ØØååýýÞÞÛÛëë³³  

çç__½½HHëëääëëááëë,,  
OOÝÝññßßëëõõ  ÇÇííÎÎ,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖììÜÜhhëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääëëÕÕíí..  

9933775588  

6611331133  

6622  llíí  ççëëõõÜÜÞÞëë××  

ÕÕääëëßß,,  

OOÝÝññßßëëõõ  ÇÇííÎÎ,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖììÜÜhhëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääááççëëÍÍ  

9999778822  

9977992299  

  llíí  ßßõõÂÂëë  ÛÛßßÖÖ  

ÕÕËËõõáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖììÜÜhhëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääááççëëÍÍ  

9988225511  

7744119955  

6633  llíí  ÜÜÞÞëëõõÉÉ  

ÛÛ__ÍÍëëßßíí,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖììÜÜhhëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääëëÕÕíí..  

9988224477  

1177993377  

6644  llíí  ÜÜììÞÞWWëë  

ÕÕ__ÍÍuuëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖììÜÜhhëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ÕÕëëßßÍÍíí..  

9988225511  

3300003311  

6655  llíí  ÖÖÕÕÞÞ  

ÀÀëëÕÕììÍÍÝÝëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖììÜÜhhëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ÔÔßßÜÜÕÕððßß..  

9988225511  

3333113377  

6666  llíí  µµÜÜõõåå  

ççëëõõáá__ÀÀíí,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖììÜÜhhëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  µµÜÜßßÃÃëëÜÜ..  

9999004411  

9933552288  

6677  llíí  ççððßßõõåå  

ÕÕëëÍÍääíí,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖììÜÜhhëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ÀÀÕÕßßëëÍÍëë..  

9999004411  

9933225588  

6699  llíí  ååööááõõWWëë  

ÕÕËËõõáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖììÜÜhhëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ÀÀÕÕßßëëÍÍëë  

  

6699  llíí  ÜÜððÀÀõõåå  

ØØõõççëë³³,,  

OOÝÝññßßëëõõ  ÇÇííÎÎ,,  ÞÞääÃÃððÉÉßßëëÖÖ  ËËëë³³QQçç  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääááççëëÍÍ..  

  

7700  llíí  ÞÞääííÞÞ  ÕÕËËõõáá,,  OOÝÝññßßëëõõ  ÇÇííÎÎ,,  ÔÔÚÚÀÀëëßß  ØØööììÞÞÀÀ,,  

ääááççëëÍÍ..  

9999225511  

0099992277  

7711  llíí  ÜÜððÀÀõõåå  ÝÝðð..  

ØØõõççëë³³,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÞÞääììÞÞÜÜëëýýHHëë  ççëë__KKÝÝ  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääëëÕÕíí..  

9988224422  

7744227777  

7722  llíí  èèëëììØØýýÀÀ  

ååëëèè,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ËËëë³³QQçç  ±±ëëõõÎÎ  

³³ììLLÍÍÝÝëë,,  ääëëÕÕíí  

9944226666  

4488444444  

7733  llíí  ±±ååëëõõÀÀ  

½½õõWWëëíí,,  

OOÝÝññßßëëõõ  ÇÇííÎÎ,,  ääõõVVËËÞÞýý  ËËëë³³QQçç  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääááççëëÍÍ..  

9933776666  

5544551155  

7744  llíí  ÕÕþþÛÛëëÖÖ  

ÃÃëëööÖÖÜÜ,,  

OOÝÝññßßëëõõ  ÇÇííÎÎ,,  ßßëëÉÉVV××ëëÞÞ  ÕÕììhhëëÀÀëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääëëÕÕíí  

  

7755  llíí  

ÕÕíí..ÍÍíí..ÂÂhhëëíí,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ßßëëÉÉVV××ëëÞÞ  ÕÕììhhëëÀÀëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääááççëëÍÍ..  

9944227711  

5544773377  

7766  llíí  ßßëëÉÉõõåå  ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ßßëëÉÉVV××ëëÞÞ  ÕÕììhhëëÀÀëë    
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ÝÝëëØØää,,  ØØööììÞÞÀÀ,,  ääëëÕÕíí  

7777  llíí  ßßëëÉÉõõåå  

ççØØëëßß__ÃÃëëÞÞíí  

ÎÎëëõõËËëëõõÃÃþþëëÎÎßß,,  ßßëëÉÉVV××ëëÞÞ  ÕÕììhhëëÀÀëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääëëÕÕíí  

9966338888  

2222999911  

7788  llíí  ÜÜððßßëëßßííááëëáá  

±±ÃÃþþääëëáá,,  

OOÝÝññßßëëõõ  ÇÇííÎÎ,,  ÉÉÞÞììèèÖÖööWWëëíí//ÃÃððÉÉßßëëÖÖ  

ååÖÖëëììOOØØ  ØØööììÞÞÀÀ,,  

9977225522  

7777116688  

7799  llíí  ÉÉÃÃØØííåå  

ääööWWHHëëää,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÉÉÞÞçç__ççëëßß  ØØööììÞÞÀÀ,,  

ääëëÕÕíí  

9977337766  

8855448844  

8800  llíí  ßßììääåå__ÀÀßß  

ØØððÚÚõõ,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ÉÉÞÞçç__ççëëßß  ØØööììÞÞÀÀ,,  

ääëëÕÕíí  

  

8811  llíí  ççððßßõõåå  

µµÜÜììÖÖÝÝëë,,  

OOÝÝññßßëëõõ  

ÇÇííÎÎ,,  

ääÖÖýýÜÜëëÞÞ  ÕÕþþääëëèè  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääëëÕÕíí  

  

8822  llíí  VVÞÞõõèèáá  

ØØõõççëë³³,,  

ÎÎëëõõËËëëõõÃÃþþ

ëëÎÎßß,,  

ääÖÖýýÜÜëëÞÞ  ÕÕþþääëëèè  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ääëëÕÕíí  

  

8833  llíí  ±±ëëßßííÎÎ  

ØØÜÜììHHëëÝÝëë,,  

ÎÎëëõõËËëëõõÃÃþþ

ëëÎÎßß,,  

ääÖÖýýÜÜëëÞÞ  ÕÕþþääëëèè    

ØØööììÞÞÀÀ,,  ÕÕëëßßÍÍíí  

  

8844  llíí  µµÕÕõõLLÄÄ  

ßßëëÌÌëëõõÍÍ,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ääÖÖýýÜÜëëÞÞ  ÕÕþþääëëèè  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ççßßííÃÃëëÜÜ,,  

9933777700  

0088006633  

8855  llíí  µµIIÕÕáá  

ØØõõççëë³³,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  ÕÕþþ½½  ççÜÜëëÇÇëëßß  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääááççëëÍÍ  

9944226611  

1100664444  

8866  llíí  ÕÕSSááää  

ååëëèè,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  ØØììZZëëHHëë  ÃÃððÉÉßßëëÖÖ  

ääÖÖýýÜÜëëÞÞ,,  ääááççëëÍÍ  

  

8877  llíí  ÉÉÝÝßßëëÉÉ  

ÕÕËËõõáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

//ÎÎëëõõËËëëõõÃÃ

þþëëÎÎßß  

ØØììZZëëHHëë  ÃÃððÉÉßßëëÖÖ  

ääÖÖýýÜÜëëÞÞ,,  ääááççëëÍÍ  

9977112200  

5522337711  

8888  llíí  ±±ååëëõõÀÀ  

ÕÕëëËËííáá,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  ØØAAÂÂHHëë  ËËëë³³QQçç  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääááççëëÍÍ  

  

8899  llíí  ÞÞßßõõåå  

ÍÍëë__ÃÃ,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  ääëëÕÕíí  ËË<<  ÖÖëëÕÕíí  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääááççëëÍÍ  

9988998833  

7733006644  

9900  llíí  ììääÉÉÝÝÛÛëë³³  

ÃÃëëõõÝÝáá,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  ááëë³³ää  ÃÃððÉÉßßëëÖÖ  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääááççëëÍÍ  

9944226666  

4433227733  

9911  llíí  ÕÕþþõõÜÜ  

ÜÜááëëHHëëíí,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

//ÎÎëëõõËËëëõõÃÃ

þþëëÎÎßß  

ááëë³³ää  ÃÃððÉÉßßëëÖÖ  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääááççëëÍÍ  

9999113399  

3366554411  

9922  llíí  ììØØááííÕÕÛÛëë³³  

ÂÂëëÇÇßß,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  ÖÖèèõõááÀÀëë  LLÝÝññ{{  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääááççëëÍÍ  

9966662200  

3366447788  

9933  llíí  ßßëëÉÉ\\ÛÛëë³³  

ÕÕËËõõáá,,  

ÜÜõõÞÞõõ°°__ÃÃ  

ÖÖ__hhëëíí,,  

ÖÖèèõõááÀÀëë  LLÝÝññ{{  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääááççëëÍÍ  

9999009944  

2233665544  

9944  llíí  ÞÞííììÖÖÞÞ  

½½õõååíí,,  

ÎÎëëõõËËëëõõÃÃþþ

ëëÎÎßß,,  

ÖÖèèõõááÀÀëë  LLÝÝññ{{  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääááççëëÍÍ  

  

9955  llíí  ÔÔÜÜõõýýåå  

ØØëëÖÖõõ,,  

ÎÎëëõõËËëëõõÃÃþþ

ëëÎÎßß,,  

ÖÖèèõõááÀÀëë  LLÝÝðð{{  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääááççëëÍÍ..  

  

9966  llíí  ßßììää  ÜÜõõÞÞõõ°°__ÃÃ  ììäärrëëçç  ËË<<  ÍÍõõ  8811228888  
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ÂÂëëÇÇßß,,  ÖÖ__hhëëíí,,  ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääááççëëÍÍ  5544223355  

9977  llíí  ììää¿¿ÜÜììçç__èè  

ÕÕßßÜÜëëßß,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ììäärrëëçç  ËË<<  ÍÍõõ  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääááççëëÍÍ..  

  

9988  llíí  ±±ëë{{ëëØØ  

ììÜÜllëë,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  ááëëõõÀÀ  ÉÉÞÞååãã@@ÖÖ  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,    ääááççëëÍÍ  

9933228811  

8877113388  

9999  llíí  ååßßØØ  

ììÜÜllëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ááëëõõÀÀ  ÉÉÞÞååãã@@ÖÖ  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääááççëëÍÍ  

9933775588  

1122444411  
1100

00  
llíí  ììÞÞßßÉÉ  

ååðð@@ááëë,,  

ÎÎëëõõËËëëõõÃÃþþ

ëëÎÎßß,,  

ááëëõõÀÀ  ÉÉÞÞååãã@@ÖÖ  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääááççëëÍÍ  

  

1100

11  
llíí  

±±wwHHëëÀÀ<<ÜÜëëßß  

ååðð@@ááëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ááëëõõÀÀ  ÉÉÞÞååãã@@ÖÖ  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääááççëëÍÍ  

9977222288  

4488551166  

1100

22  
llíí  ±±ÞÞððÕÕ  

ØØõõççëë³³,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ááëëõõÀÀ  ÉÉÞÞååãã@@ÖÖ  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ÕÕëëßßÍÍíí  

9933777711  

9999003355  
1100

33  
llíí  ççððììÞÞáá  

ÕÕëëËËííáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ááëëõõÀÀ  ÉÉÞÞååãã@@ÖÖ  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ÔÔßßÜÜÕÕððßß  

9944228811  

6633666600  
1100

44  
llíí  ÕÕßßääõõ{{  

ååõõÂÂ,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ááëëõõÀÀ  ÉÉÞÞååãã@@ÖÖ  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääëëÕÕíí  

9977337744  

1144778866  
1100

55  
llíí  ßßëëÜÜ  

ççëëõõÞÞÃÃÏÏääëëááëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ááëëõõÀÀ  ÉÉÞÞååãã@@ÖÖ  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  µµÜÜßßÃÃëëÜÜ..    

9955558877  

5511000011  
1100

66  
ÀÀ<<..FFÝÝëëõõììÖÖ  

½½õõååíí,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ááëëõõÀÀ  ÉÉÞÞååãã@@ÖÖ  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ÛÛííááëëÍÍ  

9900116622  

5500997711  
1100

77  
ÀÀ<<..ÛÛãã@@ÖÖ  

ÕÕËËõõáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ÉÉööÞÞ  LLÝÝññ{{  ççëë••ëëììèèÀÀ,,  

ääááççëëÍÍ  

  

1100

88  
ÀÀ<<..ÜÜììSSááÀÀëë  

ÕÕËËõõáá,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  VVääììHHëëýýÜÜ  ÃÃððÉÉßßëëÖÖ  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääááççëëÍÍ  

  

1100

99  
ÀÀ<<..ììØØTTÝÝëë  

ÕÕËËõõáá,,  

ççèèÖÖ__hhëëíí,,  VVääììHHëëýýÜÜ  ÃÃððÉÉßßëëÖÖ  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääááççëëÍÍ  

  

1111

00  
llíí  ÛÛÄÄõõåå  

ÕÕ__ÍÍuuëë,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  ääááççëëÍÍ  çç__ØØõõåå  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääëëÕÕíí  

9988225511  

4488663322  
1111

11  
llíí  ååßßØØ  

ØØõõççëë³³,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  ÕÕëëßßÍÍíí  ËËëë³³QQçç,,  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,    ÕÕëëßßÍÍíí  

  

1111

22  
llíí  ììååSSÕÕõõåå  

ØØõõççëë³³,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ÃÃððÉÉßßëëÖÖ  ßßëëÉÉ  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,    ÕÕëëßßÍÍíí  

  

1111

33  
llíí  ÜÜððÀÀõõåå  

ÕÕËËõõáá,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  ääëëÕÕíí  ççÜÜëëÇÇëëßß  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääëëÕÕíí  

00226600--

33229955334455  
1111

44  
llíí  ììØØÕÕÀÀ  

ÕÕßßÜÜëëßß  

ççèèÖÖ__hhëëíí  ääëëÕÕíí  ççÜÜëëÇÇëëßß  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääëëÕÕíí..  

00226600--

22442277000011  
1111

55  
llíí  ììÀÀßßHHëë  

ÀÀ<<__ÍÍááííÝÝëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ääëëÕÕíí  ççÜÜëëÇÇëëßß  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  µµÜÜßßÃÃëëÜÜ  

  

1111

66  
llíí  ÕÕþþììääHHëë  

ÕÕËËõõáá,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  ääÖÖýýÜÜëëÞÞ  ßßëëÉÉÞÞííììÖÖ,,  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääëëÕÕíí  

9933776622  

2255559988  
1111 ÀÀëëööììååÀÀ  ììßßÕÕùùËËóóßß  ääÖÖýýÜÜëëÞÞ  ßßëëÉÉÞÞííììÖÖ,,  9977226622  



    119999  

77  ççíí..ÕÕ__ÍÍÝÝëë  ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääëëÕÕíí  9999990099  
1111

88  
llíí  ääçç__ÖÖ  

CCëëõõááëëHHëëíí,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  ÞÞõõååÞÞ  ääëëõõ³³çç  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääëëÕÕíí  

9999004455  

1111115555  
1111

99  
llíí  ììääÞÞëëõõØØ  

CCëëõõááëëHHëëíí,,  

ÇÇííÎÎ  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ÞÞõõååÞÞ  ääëëõõ³³çç  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääëëÕÕíí  

  

1122

00  
llíí  èèììßßåå  

CCëëõõááëëHHëëíí,,  

ÎÎëëõõËËëëõõÃÃþþ

ëëÎÎßß,,  

ÞÞõõååÞÞ  ääëëõõ³³çç  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ääëëÕÕíí  

  

1122

11  
llíí  ììÕÕÞÞáá  

ÕÕËËõõáá,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  ³³ììLLÍÍÝÝëë  èèëë³³ááëë³³ËË,,    

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  çç__½½HHëë  

9999774422  

5533660000  
1122

22  
llíí  ÞÞßßëëõõkkëëÜÜ  

ÕÕËËõõáá,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  ÃÃððÉÉßßëëÖÖ  èèëëõõËËááëë³³ÞÞ,,  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  µµÜÜßßÃÃëëÜÜ  

9933777700  

1166449999  
1122

33  
llíí  ììÜÜèèííßß  

ØØõõççëë³³,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  ³³ÜÜëëßßÖÖíí  ááyyÍÍ  ççÜÜëëÇÇëëßß  

ÕÕëëììZZëëÀÀ,,  ääááççëëÍÍ  

  

1122

44  
llíí  ììÇÇ__ÖÖðð  

ÉÉööÞÞ,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  ¿¿ëë__ììÖÖÇÇ¿¿  ÕÕëëììZZëëÀÀ,,  

ääëëÕÕíí  

9933777722  

2244777777  
1122

55  
llíí  ÀÀ<<ááØØííÕÕ  

ßßëëÉÉÕÕññÖÖ,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  ÕÕëëßßÍÍííÞÞëë  ÇÇëëÚÚððÀÀ  

ÜÜëëììççÀÀ,,  ÕÕëëßßÍÍíí  

9988779933  

7744660055  
1122

66  
llíí  çç__ÉÉÝÝ  

ÕÕËËõõáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ÖÖÕÕëëõõääÞÞ  ÜÜëëììççÀÀ  

((ììèèLLØØíí)),,  µµÜÜßßÃÃëëÜÜ  

  

1122

77  
llíí  ììääÜÜáá  

ååðð@@ááëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ÜÜðð__ÚÚ³³  ììÜÜhhëë  ììèèLLØØíí  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ÜÜðð__ÚÚ³³,,  

9922227777  

4488116666  
1122

88  
llíí  ììÚÚþþÉÉõõåå  

ÕÕëë__ÍÍõõ,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ÃÃððÉÉßßëëÖÖ  ÃÃ__ÃÃëë,,    

ÜÜðð__ÚÚ³³..  

9944227788  

6633667788  
1122

99  
llíí  ììääÜÜáá  

ååðð@@ááëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ÂÂÚÚßßõõ  ±±ëëÉÉÖÖÀÀ,,  ÜÜðð__ÚÚ³³..  00226600--

33220000999944  
1133

00  
llíí  ççõõääëëÞÞ__ØØ  

ììÜÜllëë,,  

ÀÀëëõõßßVVÕÕëëõõ

LLÍÍLLËË  

ÂÂÚÚßßõõ  ±±ëëÉÉÖÖÀÀ,,  ÜÜðð__ÚÚ³³..  9933227777  

3377337799  
1133

11  
llíí  

ääíí..±±õõçç..ååðð@@áá

ëë,,  

OOÝÝññßßëëõõ  

ÇÇííÎÎ  

±±ÂÂ__ÍÍ  ÜÜèèëëßßëëWWËËÿÿ  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ÜÜðð__ÚÚ³³  

9999224400  

6633669933  

1133

22  
llíí  ßßÜÜõõåå  

ììÖÖääëëßßíí,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ÝÝððËËíí  ËË<<  ÍÍõõ,,  ììèèLLØØíí  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ççõõááääëëçç,,  

9944228888  

8822442266  
1133

33  
llíí  

ÔÔÜÜõõýýLLÄÄììçç__èè  

ÌÌëëÀÀëëõõßß,,  

ÖÖ__hhëëííllíí,,  ÔÔíí  ËËõõßßííËËßßíí  ËËëë³³QQçç,,  

ççõõááääëëçç  

9944226611  

1100228822  

1133

44  
ÀÀ<<..  ÀÀííììÖÖýý  

ØØððÚÚõõ,,  

±±õõÍÍííËËßß,,  ççííËËííÉÉÞÞ  ÕÕëëääßß,,  

ççõõááääëëçç  

  

1133

55  
llíí  çç__ÉÉÝÝ  

ååðð@@ááëë,,  

±±õõÍÍííËËßß,,  ÝÝðð..ËËíí..ËË<<  ÍÍõõ  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ØØëëØØßßëë..  

9988998866  

3333992244  
1133

66  
llíí  èèWWëëýýØØ  

ØØßßÚÚëëßß,,  

OOÝÝññßßëëõõ  

ÇÇííÎÎ,,  

±±ççááíí  ±±ëë{{ëëØØíí  ììèèLLØØíí  

ØØööììÞÞÀÀ,,  ÞÞëëÞÞíí  ØØÜÜHHëë,,  

9933227777  

3399881155  
1133 llíí  {{ëëÀÀííßß  ßßííÕÕëëõõËËóóßß ÉÉÞÞÖÖëë  ÀÀíí  ±±ëëääëë{{  9988225522  



    220000  

77  ÕÕÌÌëëHHëë,,  ,,  ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ÛÛwwÇÇ..  7799773311  
1133

88  
llíí  ÕÕþþÀÀëëåå  

ÚÚíí..µµÕÕëëKKÝÝëëÝÝ,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ÉÉ__ÃÃ--±±õõ--ÃÃððÉÉßßëëÖÖ  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ÛÛwwÇÇ..  

  

1133

99  
llíí  ÇÇ__ÄÄÀÀëë__ÖÖ  

ÔÔÜÜáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

¿¿ëë³³ÜÜ  LLÝÝññ{{,,  ±±ÔÔýý  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ±±ÜÜØØëëääëëØØ  

9977225533  

5566117722  
1144

00  
llíí  ÜÜõõèèððáá  

±±õõÞÞ..  

ÜÜÀÀääëëHHëëëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

±±ëëõõáá  ³³ììLLÍÍÝÝëë  ¿¿ëë³³ÜÜ  

ÚÚððááõõËËííÞÞ  ççëë••ëëììèèÀÀ,,  

±±..ääëëØØ  

9999004400  

6688663333  

1144

11  
llíí  ³³ììQQÖÖÝÝëë{{  

ÜÜððSSááëë,,  

OOÝÝññßßëëõõ  

ÇÇííÎÎ,,  

ÔÔÚÚÀÀëëßß  LLÝÝññ{{,,  

ÃÃëë__ÔÔííÞÞÃÃßß  

9988998877  

3366117700  
1144

22  
llíí  ±±SSÖÖëëÎÎ  

ääëëõõßßëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ááëëõõÀÀÜÜ__××ÞÞ  ççëë••ëëììèèÀÀ,,  

ÞÞääççëëßßíí..  

9933227799  

9933552288  
1144

33  
llíí  ììÞÞááõõåå  

ÕÕËËõõáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ááëëõõÀÀ  ÕÕÍÍÀÀëëßß  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ÞÞääççëëßßíí  

  

1144

44  
ÀÀ<<..ÃÃëëõõììççÝÝëë  

±±õõÜÜ..  ååõõÂÂ,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

±±ëëõõÞÞ  ËËëë³³QQçç  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ççððßßÖÖ..    

  

1144

55  
llíí  ÜÜððÞÞëëÎÎ  °°..  

ååõõÂÂ,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

¿¿ëë³³ÜÜ  èèíí  ¿¿ëë³³ÜÜ  

ÜÜëëììççÀÀ,,  ççððßßÖÖ..  

9999998888  

7788338866  
1144

66  
llíí  ÞÞííììÖÖÞÞ  

ÕÕËËõõáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ççððßßÖÖ  ËË<<  ÍÍõõ  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ççððßßÖÖ  

7788774433  

5588884444  
1144

77  
llíí  ÞÞËËääßßááëëáá  

ÕÕËËõõáá,,  

OOÝÝññßßëëõõ  

ÇÇííÎÎ,,  

ÃÃððÉÉßßëëÖÖ  ±±ììVVÜÜÖÖëë  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ÛÛwwÇÇ  

9988224400  

4422558833  
1144

88  
ÀÀ<<..ÀÀëëUUÜÜííßßëë  

ÀÀëëõõçç__ÚÚíí,,  

ÕÕþþõõçç  

ÎÎëëõõËËëëõõÃÃþþ

ëëÎÎßß,,  

ÃÃððÉÉßßëëÖÖ  ±±ììVVÜÜÖÖëë  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ÛÛwwÇÇ  

9933777766  

3388225522  

1144

99  
llíí  

ççððááÖÖëëÞÞÛÛëë³³,,

    

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ççððßßÖÖ  ËËëë³³QQçç,,  

ççëë••ëëììèèÀÀ,,  ççññßßÖÖ  

  

  

  ³³ááõõ..ÇÇõõÞÞááëëõõÞÞëë  ÕÕþþììÖÖììÞÞÔÔíí±±ëëõõ  ÑÑ  

  ÜÜííììÍÍÝÝëëÀÀÜÜaaÞÞðð

__  ÞÞëëÜÜ  

èèëëõõ¼¼ëëõõ  çç__VV××ëëÞÞðð__  ÞÞëëÜÜ    

11  llíí  ÞÞììääÞÞ  

ÕÕËËõõáá,,  

çç__ääëëØØØØëëÖÖ

ëë,,  

±±ëëÀÀëëååääëëHHëëíí//ØØññßßØØååýýÞÞ

,,  ±±ÜÜØØëëääëëØØ..  

9999225511  

0099992277  

22  llíí  ÃÃððáá{{ëëßß  

ÂÂëëÞÞ,,  

±±õõÜÜ..ÍÍíí..  ççIIÝÝ  LLÝÝññ{{,,  ääááççëëÍÍ..  9988779922  

1199999999  

33  llíí  ÀÀëëØØßß  

èèëëççÜÜëëÞÞíí,,  

ÇÇííÎÎ  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ççIIÝÝ  LLÝÝññ{{,,  ääááççëëÍÍ..  999977994466555555

66  

44  llíí  ÉÉÝÝ  ÕÕËËõõáá,,  ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ççIIÝÝ  LLÝÝññ{{,,  ääááççëëÍÍ..  9900333311  

1144885599  

55  llíí  ³³SSÝÝëëçç  

ÜÜááõõÀÀ,,  

±±õõÜÜ..ÍÍíí..  ääíí--ËËíí..ääíí,,  ääááççëëÍÍ..  9999779944  

3355778866  



    220011  

66  llíí  ÖÖwwHHëë  

ÞÞëëÝÝÀÀ  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ääíí--ËËíí..ääíí,,  ääááççëëÍÍ..  9977112255  

3322000044  

77  llíí  ±±õõ{{ëë{{  

ååõõÂÂ,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ääíí--ËËíí..ääíí..  ääááççëëÍÍ..  9988998833  

1144558855  

88  llíí  ±±ÜÜññáá  

ØØõõççëë³³,,  

ÇÇííÎÎ  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ÉÉõõ..±±õõÜÜ..ÍÍíí..LLÝÝññ{{,,  

ääëëÕÕíí..  

00226600--

22443300889922  

99  llíí  ÛÛÄÄõõåå  

ÕÕ__ÍÍuuëë,,  

ÇÇííÎÎ  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß

,,  

ÉÉõõ..±±õõÜÜ..ÍÍíí..LLÝÝññ{{,,  

ääëëÕÕíí..  

9988225511  

4488663322  

1100  llíí  ±±ëëááÜÜ  

ååõõÂÂ,,  

ÀÀõõÜÜõõßßëëÜÜõõ

ÞÞ,,  

ÉÉõõ..±±õõÜÜ..ÍÍíí..LLÝÝññ{{,,  

ääëëÕÕíí  

  

1111  llíí  ±±ZZëëÝÝ  

ÃÃðð••ëë,,  

ÀÀõõÜÜõõßßëëÜÜõõ

ÞÞ,,  

ÉÉõõ..±±õõÜÜ..ÍÍíí..LLÝÝññ{{,,  

ääëëÕÕíí  

  

1122  llíí  ììÚÚÕÕííÞÞ  

ÕÕßßÜÜëëßß,,  

ÀÀõõÜÜõõßßëëÜÜõõÞÞ,,  ÉÉõõ..±±õõÜÜ..ÍÍíí..LLÝÝññ{{,,  

ÕÕëëßßÍÍíí  

  

1133  llíí  ååììÀÀáá  

ååõõÂÂ,,  

ÀÀõõÜÜõõßßëëÜÜõõÞÞ,,  ÉÉõõ..±±õõÜÜ..ÍÍíí..LLÝÝññ{{,,  

ÕÕëëßßÍÍíí  

  

1144  llíí  ììÞÞááõõåå  

½½õõååíí,,  

ÇÇõõßßÜÜõõÞÞ,,  ääëëÕÕíí  ËË<<  ÍÍõõ,,  ääëëÕÕíí    

1155  llíí  ÖÖõõÉÉåå  

½½õõååíí,,  

ÍÍëëÝÝßßõõ@@ËËßß,,  ääëëÕÕíí  ËË<<  ÍÍõõ,,  ääëëÕÕíí    

1166  llíí  ÜÜõõèèññáá  

ÕÕËËõõáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ääëëÕÕíí  ËË<<  ÍÍõõ,,  ääëëÕÕíí    

1177  llíí  ììääßßëëÉÉ  

ØØììZZëëììHHëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ääëëÕÕíí  ËË<<  ÍÍõõ,,  ääëëÕÕíí    

1188  llíí  °°ÖÖðð  

ÜÜëë••ëëëëää__ååíí,,  

ÀÀõõÜÜõõßßëëÜÜõõÞÞ,,  ääëëÕÕíí  ËË<<  ÍÍõõ,,  ääëëÕÕíí..  9966338877  

8822880000  

1199  llíí  ììÜÜììááÞÞ  

ÕÕËËõõáá,,  

ÀÀõõÜÜõõßßëëÜÜõõÞÞ,,  ääëëÕÕíí  ËË<<  ÍÍõõ,,  ääëëÕÕíí    

2200  llíí  ßßííÖÖõõWWëë  

ÕÕËËõõáá,,  

ÀÀõõÜÜõõßßëëÜÜõõÞÞ,,  ääëëÕÕíí  ËË<<  ÍÍõõ,,  ääëëÕÕíí    

2211  llíí  ÜÜððVVááííÜÜ  

CCëëëëõõCCëëëëääëëááëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÝÝðð..ËËíí..LLÝÝññ{{,,  

ØØÜÜHHëë..  

  

2222  llíí  ÜÜììÞÞWWëë  

ääÜÜëëýý,,  

ÀÀõõõõÜÜõõßßëëÜÜõõÞÞ,,  ÝÝðð..ËËíí..LLÝÝññ{{,,  

ØØÜÜHHëë..  

  



    220022  

2233  llíí  ììÕÕþþÖÖõõåå  

ÛÛwwÇÇëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ØØÜÜHHëë  LLÝÝññ{{,,  ÕÕëëßßÍÍíí  9977112288  

4444440099  

2244  llíí  ììØØTTÝÝõõåå  

ÕÕëë__ÍÍõõ,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ØØÜÜHHëë  LLÝÝññ{{,,  

ääááççëëÍÍ..  

9999113311  

4466442266  

2255  llíí  µµÉÉääáá  

ÕÕËËõõáá,,  

ÀÀõõÜÜõõßßëëÜÜõõÞÞ,,  ØØÜÜHHëë  LLÝÝññ{{,,  

ääááççëëÍÍ..  

  

2266  llíí  ÖÖððWWëëëëßß  

ÕÕËËõõáá,,  

ÀÀõõÜÜõõßßëëÜÜõõÞÞ,,  ØØÜÜHHëë  LLÝÝññ{{,,  

ÕÕëëßßÍÍíí..  

  

2277  llíí  åå__ÀÀßßÛÛëë³³  

ÕÕËËõõáá,,  

ÕÕþþõõççííÍÍõõLLËË,,  LLÝÝññ{{  ääÞÞ,,  ääëëÕÕíí..  9933774477  

6666331111  

2288  llíí  ììääÉÉÝÝ  

ÜÜëëßßëëõõÍÍííÝÝëë,,  

ÀÀõõÜÜõõßßëëÜÜõõÞÞ,,  LLÝÝññ{{  ääÞÞ,,  ääëëÕÕíí    

2299  llíí  ½½ääõõØØ  ÂÂëëÞÞ,,  ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ììèèLLØØ  ËËíí..ääíí,,  

ääááççëëÍÍ  

  

3300  llíí  ÛÛßßÖÖ  ÕÕËËõõáá,,  ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ³³..ËËííääíí,,  ääëëÕÕíí  

((ääááççëëÍÍ--ÍÍëë__ÃÃ))  

9988225599  

3322992200  

3311  llíí  ççììÇÇÞÞ  

ÀÀ<<ááÀÀHHëëaa,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ËËíí..ääíí--99,,  ääááççëëÍÍ..  9988225522  

5566776688  

3322  llíí  ÀÀõõÝÝññßß  

ßßëëõõHHëëääõõááííÝÝëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÚÚíí{{  LLÝÝññ{{,,  ääááççëëÍÍ..    

3333  llíí  ÜÜððøøëëëë  

ììääßßëëHHëëíí,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÚÚíí{{  LLÝÝññ{{,,  ääááççëëÍÍ    

3344  llíí  ±±ëëÞÞ__ØØ  

ÕÕËËHHëëíí,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ±±ëë³³..ÚÚíí..±±õõÞÞ--77,,  

ääááççëëÍÍ..  

  

3355  llíí  °°ÖÖõõLLÄÄ  

ÕÕëëËËííáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ³³ììLLÍÍÝÝëë  ËËíí..ääíí,,  

ääëëÕÕíí..  

9977223388  

7788880000  

3366  llíí  ØØõõääõõLLÄÄ  

ììääççßßëëõõááííÝÝëë,,  

ÍÍíí..ÀÀëëõõ±±ëë""ÍÍaaÞÞõõËËßß,,  ÉÉÞÞÖÖëë  ËËíí..ääíí,,  ääëëÕÕíí    

3377  llíí  ììØØÕÕÀÀììçç__èè  

{{ëëááëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÉÉÞÞÖÖëë  ËËíí..ääíí,,  ääëëÕÕíí  9977222233  

3388662255  

3388  llíí  ÞÞÝÝÞÞ  TTÝÝëëçç,,  ÀÀõõÜÜõõßßëëÜÜõõÞÞ,,  ÉÉÞÞÖÖëë  ËËíí..ääíí,,  ääëëÕÕíí    

3399  llíí  ÍÍëëõõ..  

ììÚÚþþÉÉõõåå  ååëëèè,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÕÕíí--77  ÖÖ××ëë  

°°..ËËíí..ÕÕíí..±±õõáá,,  ääáá  

9988225511  

1199007777  

4400  llíí  ÜÜëëõõLLËË<<  

ÌÌyyßß,,  

ÀÀõõÜÜõõßßëëÜÜõõÞÞ,,  °°..ËËíí..ÕÕíí..±±õõáá,,  

ääááççëëÍÍ..  

8811441166  

5577990066  

4411  llíí  ììÞÞßßää  

ììÕÕhhëëëëõõÍÍëë,,  

ÀÀõõÜÜõõßßëëÜÜõõÞÞ,,  ÕÕíí--77    ÖÖ××ëë  

°°..ËËíí..ÕÕíí..±±õõáá,,  ääáá  

  

4422  llíí  ììÞÞÜÜõõWWëë  

ÕÕËËõõáá,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  LLÝÝññ{{--ßß44,,  ääááççëëÍÍ..  9988998855  

0055005500  

4433  llíí  ÝÝììÖÖÞÞ  

ÕÕ__ÍÍuuëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  °°..ËËíí..ÕÕíí..±±õõáá//ááëë³³ää  

³³ììLLÍÍÝÝëë..  

9977227777  

7722448855  

4444  llíí  ììÞÞááõõåå  

½½õõWWëëíí,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  {{íí  LLÝÝññ{{,,  ääááççëëÍÍ..  9999225500  

0099001122  



    220033  

ttmmiimm  ((vvBBiiggii[[nn[[  aaiipp((RRttnnii  ssmmyy[[  kkrrvviinn))  kkiimmgg))rr))  aa>>gg[[nn))  tt[[mmnn))  

BB&&((mmkkii  aann[[  jjvviibbddiirr))aaii[[  aa>>gg[[nn))  mmiigg<<ddSS))<<kkii::-- 

  vvllssiiDD  JJÃÃlliimmii>>    aaiipp((RRtt  ÄÄyyvvAAYYiippnnnn&&>>  tt>>##ii  aaiimm  ttii[[  ggii[[qqvviiyy[[ll&&>>  jj  

CC[[..  pprr>>tt&&>>    tt[[nn[[  vvFFiirr[[  ss&&ØØQQ  kkrrvviinn))  jj$$rr))yyiitt  hhtt))  aann[[  ÄÄyyvvAAYYiippnnmmii>>  

jjii[[DDiiyy[[llii  ttmmiimmnn))  ffrrjjii[[  aann[[  jjvviibbddiirr))aaii[[  AAppOOTT  kkrrvviinn))  jj$$rr))yyiitt  hhtt))..aaiiYY))  aaii  

JJÃÃllii  aaiipp((RRtt  ÄÄyyvvAAYYiippnn  yyii[[jjnnii  aa>>ttgg<<tt  aaiipp((RRttnnii  ssmmyy[[  mm&&²²yy    jjvviibbddiirr))  

4455  llíí  ÜÜëëÞÞää  

ÌÌëëÀÀëëõõßß,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ääíí..ËËííääíí,,  ääááççëëÍÍ..  9900999999  

0077113355  

4466  llíí  ççððßßõõåå  

ÕÕßßõõßßëë,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ÚÚíí{{  LLÝÝññ{{//  

ÃÃððÉÉßßëëÖÖììÇÇhhëë  

ØØööììÞÞÀÀ,,    

9966001100  

1122558855  

4477  llíí  ÜÜððøøëëëë  

ììçç__ÃÃ,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ççèèëëßßëë  ççÜÜÝÝ,,  

ääááççëëÍÍ..  

9933227777  

2211110000  

4488  llííÜÜÖÖíí  ±±ÞÞððÕÕÜÜëë  

ììçç__ÃÃ,,  

ßßííÕÕëëõõËËóóßß,,  ³³ììLLÍÍÝÝëë  LLÝÝññ{{,,  

ääááççëëÍÍ..  

9955110022  

3344448866  

4499  llíí  ±±ììÂÂáá  

ççððÖÖßßíí±±ëë  

±±õõÜÜ..ÍÍíí..,,  ±±ììÂÂáá  ËËííääíí..ÀÀëë""ÜÜ..  9944227722  

2222777777  



    220044  

jj[[mmnnii  SS))rr[[  CC[[  tt[[  mm&&²²yy  ssRRttii((FFkkiirr))nn))  ffrrjjii[[  aann[[  jjvviibbddiirr))aaii[[  aaii  pp\\mmiiNN[[  nnkkkk))  

kkrrvviimmii>>  aaiivv[[ll    CC[[.. 

kkll[[kkTTrr~~))nn))  ffrrjjii[[::--  

                  jjnn  ssmm&&ddiiyynn))  jjiiggZZ((tt  aann[[  jjnn((SSxxNN..  

- ssjjjjttii  aann[[  xxmmttii  vvFFiirrvviinnii>>  ppggllii>>  pp\\yyii[[jjvvii.. 
- aaiipp((RRtt  vv[[LLiiaa[[  aammllmmii>>  mm&&kk))  SSkkiiyy  tt[[vv))  yyii[[jjnniiaaii[[  tt]]yyiirr  kkrrvv)).. 
- aaiipp((RRtt  vv[[LLiiaa[[  ttiikk))ddnnii>>  ppggllii>>nn))  kkiiyy<<vviihh))nn&&>>  ss>>cciillnn,,  dd[[KKrr[[KK  aann[[  

((nnyy>>##iiNN.. 
- rriihhtt  kk((mmÆÆnnrr~~))  ssiiYY[[  rriijjyy  kkxxiiaa[[  ss>>kkllnn.. 
- AAYYii((nnkk  pp&&nnvv<<ssnn  aann[[  pp&&nn::  ((nnmmii<<NN  yyii[[jjnniiaaii[[nn&&>>  aammll))kkrrNN,,  

dd[[KKrr[[KK  aann[[  ((nnyy>>##iiNN 
- mmii[[kkDD^̂))llnn&&>>  aaiiyyii[[jjnn  kkrriivvvv&&>>   
-  

kkll[[kkTTrr~~))aaii[[nn[[    ((vvSS[[PP  aa((FFkkiirr:: 

- aaiipp((RRttgg\\AAtt  ((vvAAttiirr  ttrrff  jjttii  aann[[  aaiivvttii  llii[[kkii[[  ttYYii  vviihhnn  ÄÄyyvvhhiirrnn&&>>  

((nnyy>>##iiNN 
- uuppll¾¾FF  ttmmiimm  ss>>SSiiFFnnii[[nn[[  uuppyyii[[ggmmii>>  mm&&kkvvii  CC&&TTii  kkrrvvii>>.. 
- SSii[[FF  aann[[  bbcciivvnn))  kkiimmgg))rr)) 
- kkii[[eeppNN  ss>>pp((RRtt,,vviihhnn,,mmSS))nnrr)),,mmkkiinn  aann[[  ss>>dd[[SSiiÄÄyyvvhhiirrnnii>>  

ssiiFFnnii[[nnii[[  kkbbjjii[[  mm[[LLvvvvii[[  aann[[  tt[[nnii[[  uuppyyii[[gg  kkrrvvii[[.. 
- jjiihh[[rr  jjnnttii  mmiiTT[[  jjii[[KKmm))  bbii>>FFkkiimm  ttii[[DD))  ppiiDDvvii.. 
- ((bbnn  ssrrkkiirr))  ss>>AAYYiiaaii[[nn))  pp\\vvZZ((RRttaaii[[nn&&>>  ss>>kkllnn  ttYYii  ((nnyy>>##iiNN 
- aaiipp((RRtt  jjnnkk  pprr))((AAYYtt))mmii>>  AAYYLLii>>ttrr  mmiiTT[[  bbLL  pp\\yyii[[gg  kkrrvvii[[.. 

  

  

JJÃÃllii  ((vvkkiiss  aa((FFkkiirr))~~))  
- nd) ki>qini gimi[mi> jyi ai~y AYini[ aiv[l C[ t[v) p\i.SiLiai[n) 

civ)ai[ aik(Amk s>ji[gi[mi> j[ t[ aiciy<~) pis[ Y) gimmi> t&r>t 
mL) rh[ tYi j$r) ATif hijr rh[ t[v) ÄyvAYi gi[qvv).  

- asrg\Ati[ miT[ gimi[ni ai~yAYini[n) ckisN) krv) tYi j$r)yit 
m&jb n)  ÄyvAYi krv). 

- g\im (vAtir mi> asrg\Ati[n[ shiy miT[ j$r) T)m bnivv).  
- g\im (vAtir mi> aiv[l tLiv tYi rAtiai[n) mrimt krv). 



    220055  

- g\im (vAtirmi> Bir[ vrsid k[ p&rni kirN[ k[ aºy kirN[ Yy[l minv 
k[ pS& mZRy* an[ mkin shiy tik)d[ mL[ t[v&> aiyi[jn krv&. 

- dr[k til&ki p>ciyt kc[r)ai[ mi> T[l)fi[n v f[x ÄyvAYi stt cil& rh[ 
t[ ji[[v&>   

- til&ki tYi v)l[j D)ziATr m[n[jm[ºT ¼lin awtn riKvi. 
- til&ki d)q srp>c v til&ki p>ciyt s¿yi[ siY[ aip(Rt ÄyvAYipn 

a>g[ til)m vk<Si[p gi[qvvi. 

  

JJÃÃllii  ppii[[ll))ss  aa((FFkkiirr))~~))    
- Bir[ vrsid dr(myin jinhin) Yt) ri[kvi  kiydi[ an[ ÄyvAYi jLvie 

rh[ t[ miT[  pi[l)s a(Fkir)~)ai[ a[ mimltdir~) ni s>pk<mi> 
rh) j$r) kiy<vih) krv)  

-  jyi jyi D)p aiv[l C[ t[mi Byjnk spiT) upr piN) jt& hi[y t[vi 
smy[ jin hin) n Yiy t[ miT[ j$r)  b>di[bAt ph[l[Y) j 
gi[qvvin&> aiyi[jn krv&>.  

- pi[l)s k>T^i[l $m[ JÃli D)ziATr k>T^i[l $m tYi aºy k>T^i[l 
$m siY[ s>klnmi> rh[v&>. 

-  p&r asrg\At smy[ trv]yi sh)tn) r[Aky& T)m t]yir 
riKv).tiRkil)k j$r)yit UB) Yiy vihni[ r)kv)z)Sn krvin) kimg)r) 
krvin) kiy<vih) krv).  

- aift n) p(r(AY)t)ni[ kyis kiQ) kl[kTr~)n[ r)pi[T< krvi[. 
- mi[kD^)l ,til)m an[ bciv kimg)r)mi> sim[l Yv&> 
- Bir[ vrsid dr(myin D)p k[ (nciNviLi (vAtirmi>  piN) Brie  jiy 

C[. aivi smy[ ki[e  jinhin) n Yiy t[ miT[ j$r) pi[l)s b>di[bAt 
krvi  tik)d ni pgli l[vi. upl¾F tmim s>d[Si Äyvhirni siFni[ 
ckis) t]yir riKvi>.  

  

kkiiyy<<ppiillkk  eejjnn[[rr~~))  {{mmiigg<<  aann[[  mmkkiinn}}  ((ss>>cciiee  //  aa>>((bbkkii  DD))vv))zznn    //  

AATT[[TT  //  pp>>cciiyytt  

  
- D)p mi> Byjnk spiT) a>g[ j$r) bi[D< m&kv&> t[mj g\iÀy 

mig< upr pN aij r)t[ kimg)r) krv).  
- (scie (vBig[ tmim tLiv n) ckisN) kr) l[v) tYi tLiv mi> D&bviY) 

mZRy* n Yiy t[ miT[ til&ki p>city mirft[ ci[k)dir/ pTiviLi 
km<cir) m&kvi tYi D)pmi> jyi jyi piN)ni vh[N jiy C[ Ryi ziD k[ 
aºy avri[Fi[ d*r krvi. j[Y) vi[Tr li[g)>g j[v) (AY(t uB) Yt) aTkiv) 
Skiy.  



    220066  

- tLiv , D[m, k[nil an[ nini mi[Ti D[m sh)tni tibini tmim jLiSyi[n) 
T[kn)kl km<cir) mirft[ m&likit kriv) AT[Ts r)pi[T< a#i[n) 
kc[r)a[ mi[klivvi[. jLiSyi[ ni ai[vr fli[ aYvi l)k[jn) mih)t) aYvi 
piN) cQvi k[ utrvini m[s[j a#i[n) kc[r)a[ tiRkil)k mL) rh[ t[v&> 
aiyi[jn krv&>. 

- kiy<x[#imi> tibi h[qLni siFni[ j[vi k[ b&lDi[zr, T^[kTr , vi[Tr 
T[ºkr , DÀpr , j[s)b) , D) vi[Tr)>g p>p , kTr ,(nsrN), di[rDi j[vi 
siFni[ cil& hiltmi> t]yir riKvi>.aiftni smy[ n&kSin Ye Sk[ t[v) 
jih[r (mÃkti[n) yid) t]yir kr) riKv). D)p k[ aºy ji[Km) AYLi[ pr 
j$r) s&cniai[ sh)tni bi[D< m&kivvi. 

- aira[ºDb) AT[T Ùiri tmim ri[D rAtin[ mrimt kr) t[yir riKvi tYi 
tmim miLKig s&(vFiai[ AT[ºD biy riKv). 

- JÃli k[ rijy t>#i Ùiri yi[jvimi> aivt) m)T)>gi[, mi[kD^)li[mi> 
ac&k hijr) aipv). 

- tmim k>T^i[l $mi[ni s>pk<mi> rh[v&> 

  

kkiiyy<<ppiillkk  eejjnn[[rr~~))  ppiiNN))  pp&&rrvvqqii    
- piN)Y) Yti ri[gi[ aTkivvi miT[ sivc[t)ni pgli> l[vi. aik(Amk 

smy[ p)vini piN)n) ÄyvAYimi> (vx[p n pD[ t[n) tk[dir) riKv).  
- p)vini piN) ni T[ºkri[ AT[ºD biy riKvi>. v)jL)ni aBiv[ piN)n) 

ÄyvAYi n Ki[rviy t[ miT[ v]k(Ãpk ÄyvAYi riKv). 
- p)vini piN)n) lienmi> B>giN pD[ ti[ tiRkil)k r)p[r)>g krivv&> 

  

mm&&²²yy  aaiirrii[[³³yy  aa((FFkkiirr))~~))  
- dr[k gim[ smyi>tr[ piN)n&> kli[r)n[Sn krv&> t[mj p)vin&> 

piN) d&P)t Yiy nh) tYi piN)jºy ri[gi[ f[liy nh) t[n) tk[dir) riKv). 
- aifti[ni smy[ mZtd[hi[n) ai[LK tYi (nkiln) ÄyvAYi riKv) 
- aik(Amk s>ji[gi[n[ ¹yinmi> riK) dviai[ tYi aºy emrjºs) 

vAt&ai[ni ATi[k pyi<¼t mi#iimi> riKvi[. 
- vKti[vKt JÃli t>#i Ùiri yi[jvimi> aivt) mi[kD^)l k[ p\dS<n mi> 

hijr) aipv). 
- JÃlini tmim k>T^i[l $mi[ siY[ s>kln riKv&> an[ pi[tini (vBigni[ 

D)ziATr ¼lin hiYvgi[ riKvi[. 
- ci[misini kirN[ k[ aºy aifti[ni smy[ Yti ri[gi[ aTkivvi asrg\At 

gimi[mi> p&rti p\miNmi> dvini[ j¸Yi[  upl¾F riKvi[ tYi j$r)yit 
m&jb dvini[ CT>kiv krvi[. 



    220077  

- ri[gciLi sim[ li[kjigZ(t uB) Yiy an[ li[ki[n&> airi[³y scviy t[ 
miT[ til&ki t>#i siY[ s>klnmi> rh) til&ki d)q li[k jig$ktimi>  
r[l), s)D) Si[ j[vi av[rn[Sni kiy<k\mi[n&> aiyi[jn krv&>  

- n[Snl hiev[ pr aiv[l JÃli[ hi[viY) JÃlimi> aiv[l ai[wi[(gk 
a[kmi[mi> z[r) g[s, k[m)kl k[ Ti[ks)kni l)k[j k[ aºy akAmit 
smy[ li[ki[ni bciv miT[ni a[ºT)Di[Ts t]yir riKvi an[ aipni tibi 
h[qLni km<cir)ai[n[ pN smj&t krvi. 

  

ffiiyyrr  ((bb\\gg[[DD  ::  

mmii[[TTii  BBiigg[[  kkii[[ee  ppNN  aaiifftt  ssmmyy[[  ssii]]YY))  pphh[[ll))  mmiihh))tt))  ffiiyyrr  

((bb\\gg[[DDnn[[  mmLL[[  CC[[..jj[[YY))  ffiiyyrr  AATT[[SSnnnn))  BB&&((mmkkii  DD))zziiAATTrr  

mm[[nn[[jjmm[[ººTTmmii>>  KK&&bbjj  aaggRRyynn))  CC[[..  
- akAmitni AYLn) m&likit an[ pr)(AYt)ni[ kyis kiQvi[. 
- pi[tin) pis[ upl¾F mS)nr) tYi minv)y s>SiFni[n) mddY) bciv 

kimg)r) krv) j$r jNiy vFirini s>SiFni[ m>giv) bciv kiy< krv&>. 
- aiftni kirN[ pD[l kiTmiL hTivvi[, li[ki[n[ bcivvi , AYi(nk li[ki[ni[ 

shyi[g le kimg)r) pir piDv) 
- fiyr (vBig pis[ upl¾F siFni[n) kiLJ riKv).an[ siFni[ kiy<xm 

riKvi.smyi>tr[ mi[kD^)l kr) siFni[ ckisti rh[v& 
- JÃli t>#i Ùiri yi[jiti (ndS<n tYi mi[kD^)lmi> sim[l Yv&> 
- s>b>(Ft k>T^i[l $mi[ siY[ s>kln riKv&>. 
- pi[tini (vBigni[ siFni[ sh)tni[ a[kSn ¼lin t]yir riKvi[. 
- JÃli t>#in) ap[xi m&jb kimg)r)mi> shkir aipvi[. 
- aifti[ sim[ li[ki[ ,biLki[,vi[Ãy&ºT)yri[mi> jig$kti aiv[ t[ miT[ni 

av[rn[Sni kiy<k\mi[ krvi>. 

  

ffii[[rr[[AATT  ((vvBBiigg  ::  
- Bir[ vrsid ni kirN[ aDcN $p Yiy t[vi ziDi[ pDvin[ kirN[ vihn 

Äyvhir b>F n Yiy t[ miT[ agiu Y) tk[dir) riKv) tYi vihn siY[ 1 
T)m t]yir riKv).  

- Bir[ vrsid k[ p&rni  smy[ vihn Äyvhirmi> (vx[p n pD[ t[n) kiLJ 
l[v). aik(Amk smymi> vihn , T^) kTr , di[rDi ,flD lieT ,jnr[Tr 
(vg[r[ n) ÄyvAYi riKv). 

  

DD))JJvv))ss))aa[[ll  {{JJ..ee..bb))}}  ::  
- jyi jyi el[kT^)k viyri[ t&T) gyi hi[y, Q)li hi[y k[ fi[ÃT  hi[y t[n[  

tik)d[ r)p[r krvi  
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- pD) jiy t[vi Yi>Bliai[  hi[y t[n[ Äyv(AYt krivvi t[mj v)j p*rvqi 
mi> Kim) n Yiy t[n) tk[dir) riKv). 

- aifti[ni smy[ ji[Km) AYLi[n) (vgti[ t]yir riKv) an[ t[vi AYLi[a[ 
v)j p&rvqi[ n Ki[rviy t[n) tk[dir) riKv) 

- pi[tini (vBigni[ aigvi[ D)ziATr m[n[jm[ºT ¼lin t[yir riKvi[. 
- vF& vrsid k[ vivizi[Di j[v) aik(Amk aifti[ bid v)j p&rvqi[ zDpY) 

p&v<vt Yiy t[ r)tn&> aiyi[jn hiY Frv&>. 
- tibini (vAtirni  (vw&t mYki[, sbAT[Sn, D)p), T^iºsfi[m<r ni 

nkSi tYi ai>kDik)y mih)t) v km<cir) a(Fkir)ai[n) yid), s>pk< 
n>br sh)tn) (vgti[ siY[ni[ D)ziATr r)Api[ºs ¼lin t]yir riKvi[[. 

- ci[misimi> p&r-vivzi[Di smy[ a#i[ni> JÃlini (v(vF k>T^i[l $m 
Kit[ agRyn) emrjºs) kimg)r) hiY Frit) hi[y, k>T^i[l $m Kit[ v)j 
p&rvqi[ sttpN[ cil& rh[ an[ Ki[rviy nh) a[ a>g[ j$r) aigv&> 
aiyi[jn hiY Frv&>. 

  

rr))JJyyii[[nnll  gg&&jjrriitt  ppii[[ÃÃyy&&SSnn  kk>>TT^̂ii[[ll  bbii[[DD<<  ::  
- JÃli t>#i Ùiri yi[jvimi> aivt) m)T)gi[, mi[kD^)li[mi> hijr rj[v&> 
- pi[tini (vBigni[ D)ziATr a[kSn ¼lin t]yir kr) tmim s>b>(Fti[n[ 

t[n) nkl mi[klivv) 
- rijy,JÃli k>T^i[l $m siY[ s>klnmi> rh[v&> tYi t[ai[n) 

vKti[vKtn) s&cniai[n&> piln krv&>. 
- pyi<vrN bciv bibt[ JÃli k\ies)s m[n[jm[ºT g&\pn[ mig<dS<n 

aipv&>. 
- ai]wi[(gk slimt) bibt[ JÃli k\ies)s m[n[jm[ºT g&\pn[ vik[f 

krvi>. 
- JÃli FTni (ny>#ik~)n) vKti[vKtn) s&cnin& piln krv&>. 

  

kkiiyy<<ppiillkk  eejjnn[[rr~~))  TT[[ll))ffii[[nn  aa[[xxcc[[>>jj    ::  
- tibini (vAtirni T[l)fi[n a[xc[ºj , D)p) , mhRvn) T[l)fi[n lien , 

hi[Tlien , Tivs< ni nkSi tYi aikDik)y mih)t) tYi JÃli tYi til&ki 
kxin) kc[r)ai[ni a(Fkir)~)ai[ni nim hi[ddi v s<pk< n>brn) 
mih)t) t]yir riKv) an[ t[n) nkl p\Ry[k k>T^i[l $m mi> mi[klivv). 

- emrjºs) s(v<s)sni T[l)fi[n ci[misi ph[li c[k krivvi an[ ci[misi 
dr(myin a(vrt S$ rh[ t[v&> aiyi[jn krv&>. ci[misimi> p&r-
vivzi[Di smy[ a#i[ni> D)ziATr k>T^i[l $m Kit[ agRyn) emrjºs) 
kimg)r) hiY Frit) hi[y s>d[SiÄyvhirn) kimg)r) sttpN[ cil& rh[ 
an[ Ki[rviy nh) a[ a>g[ j$r) aigv&> aiyi[jn hiY Frv&>.  
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JJ..aa[[ss..aaiirr..TT))..ss))  {{aa[[ss..TT))  kkii[[ppii[[<<}}  ::  
- ci[misi k[ aºy aift dr(myin tYi bidmi> g\im (vAtirmi> rib[ti 

m&jb bs $T cil& rh[ t[ ji[v&> tYi asrg\Ati[ni AYLi>tr miT[ 
mimltdir~) oiri a[s.T) vihn n) mi>gN) krvimi> aiv[ ti[ 
p\iY(mktini Fi[rN[ t&rtj aipv). 

  

JJÃÃllii  mmiihh))tt))  ((nnyyiimmkk~~))  ::  
- li[ki[mi> afvi k[ aºy Ki[T) mih)t) Y) Ki[T) di[Di di[D k[ aºy 

akAmitn[ TiLvi miT[ smAt (vBigi[ pis[ Y) j$r) mih)t) le tmim 
m)D)yi ni p#ikiri[n[ sic) an[ smysr miht) aipv). 

- JÃlini tmim k>T^i[l $mi[ siY[ s>kln mi> rh[v&> 
- aifti[ sim[ li[ki[mi> jig$kti k[Lviy miT[ li[k jigZ(tn) bibti[ t]yir 

kr) vt<min p#ii[, el[kT^i[n)k m)D)yi Ùiri p\cir an[ p\sir krvi[ 
 

JJÃÃllii  pp&&rrvvqqii  aa((FFkkiirr))~~))  ::  
- a>tr)yiL an[ d&rni (vAtir mi> anij ni[ p&rvqi[ p&rti p\miNmi> 

mL) rh[ t[ r)t[ j¸Yi[ agiuY) phi[ciDvin&> aiyi[jn krv&>. 
- Bir[ vrsid k[ aºy aifti[ dr(myin Jvn j$r)yitn) aivÆyk c)j 

vAt&ai[ sh[lieY) p&rti p\miNmi> mL) rh[ t[v&> aiyi[jn krv&> 

  

JJÃÃllii  pp\\iiYY((mmkk  ((SSxxNNiiFF))kkiirr))~~))  ::  
- ci[misi dr(myin dr[k p\iY(mk SiLiai[mi> AvµC an[ tij&> piN) 

mL) rh[ t[ ji[v&>. 
- ai~yAYini[n) ckisN) krv), m)NbRt), fins tYi j$r)yit m&jb n) 

vAt&ai[ t]yir rKivv). SiLin) civ) aik(Amk smy[ mL) rh[ t[v) 
ÄyvAYi gi[qvv) 

- ai~yAYini[n) aij&bij&mi> piN) Brie rh[ nh)  tYi AvµCti jLviy 
t[ miT[n) tk[dir) riKv). 

  

mmRRAAyyii[[wwii[[gg  aa((FFkkiirr))~~))  ::  
- dr)yiki>qini gimi[mi> upl¾F mi[Tr bi[T , t[ni mil)k n&> nim , 

s>pk< n>br sh)tn) (vgti[ t]yir kr) t[n) nkl mimltdir vlsiD, 5irD) 
tYi u>mrgim an[ JÃli aipitkil)n s[vi k[ºd^ Kit[ mi[klv). 

- ci[misini cir mis dr(myin dr)yimi> jt) tYi aivt) bi[Ti[n) (vgti[ 
t[mni s>pk< n>br sh)t t]yir riKv) j[Y) aik(Amk  smy[ bi[Tni[ 
s>pk< kr) Skiy. 
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jjnnrrll  mm[[nn[[jjrr~~))  uuwwii[[gg  kk[[ººdd^̂  ::    
- JÃlimi> upl¾F tmim ai[wi[(gk a[kmi[n) p\iY(mk (vgti[ , 

m)qini agri[ tYi t[mi kim krti agr)yiai[ t[mni a[si[s)y[Snni 
p\m&K (vg[r[ tmim (vgti[ t]yir kr) sb>(Ft mimltdir~) n[ 
mi[klivv). 

- aik(Amk smy[ JÃli k>T^i[l $m Ùiri mL[l s>d[S tmim ai]wi[(gk 
sm&hi[ s&F) phi[>ciDvi[. 
 

  

  

lliiyyzznn  aa((FFkkiirr))~~))aaii[[  ::  

ddrr[[kk  lliiyyzznn  aa((FFkkiirr))~~))aaii[[  aaiifftt  ssmmyy[[  ppii[[ttiinn[[  ffiiLLvv[[ll  ttiill&&kkiinn))  

mm&&lliikkiitt  aavvÆÆyy  ll[[vv))  ttYYii  ttiill&&kkii  kkxxiinnii  aa((FFkkiirr))aaii[[nn))  pp&&vv<<  tt]]yyiirr))  

aa>>gg[[nn))  ssmm))xxii  bb[[qqkk  kkrr))  aaiiggii[[tt$$  aaiiyyii[[jjnn  kkrrvv&&>>..  BBiirr[[  vvrrssiidd,,  

vviivviizzii[[DDii  ttYYii  pp&&rrnn))  kkiimmgg))rr))  mmiiTT[[  vvKKttii[[vvKKtt  ((nnrr))xxNN  kkrrvv&&>>  jj$$rr  

jjNNiiyy  ttii[[  JJÃÃllii  kkxxii  nn&&>>  ¹¹yyiinn  ddii[[rrvv&&>>..  

lliiyyzznn  aa((FFkkiirr))~~))nn[[  ffiiLLvv[[ll  ttiill&&kkiimmii>>  nn))cc[[  mm&&jjbbnn))  aaggRRyynn))  

kkiimmgg))rr))  ttiiRRkkiill))kk  aassrrYY))  kkrrvviinn))  rrhh[[SS[[..  

11..  aaggiiuunnii  ccii[[mmiissii    ddrrÀÀyyiinn  BBiirr[[  vvrrssiiddnnii  kkiirrNN[[  pp&&rr  ttYYii  vviivviizzii[[DDiinnii  

kkiirrNN[[  jj[[  ggiimmii[[  ttYYii  ((vvAAttiirrii[[mmii>>  ppiiNN))  BBrriiee  ggyy[[ll  hhttii  aann[[  jj[[  

((vvAAttiirrii[[//ggiimmii[[  ss>>ppkk<<  ((vvhhii[[NNii  bbnn))  ggyy[[ll  hhttii>>  tt[[vvii  ggiimmii[[nn))  ttiiRRkkiill))kk  

mm&&lliikkiitt  llee  aaiiggii[[ttrr&&  aaiiyyii[[jjnn  hhiiYY  FFrrvv&&>>..  VVDDMMPP  //  TTDDMMPP  //  CCDDMMPP  

aaii[[nnlliieenn  aappDD[[TT  kkrriivv))  kkiimmgg))rr))  pp&&NN<<  kkyyii<<  nn&&>>  pp\\mmiiNNpp##ii  aa##ii[[nn))  

kkcc[[rr))aa[[  mmii[[kklliivvvv&&>>  ttYYii  ttiill&&kkii  kkxxiiaa[[  rr[[AAkkyy&&  TT))mm  tt]]yyiirr  kkrr))  

ttiill))mmbb¹¹FF  kkrriivvvvii  ss&&ccnnii  aaiipp))..  

22..  ttiill&&kkiinnii  ttmmiimm  aa((FFkkiirr))aaii[[nn))  pp&&vv<<  tt]]yyiirr))  cckkiissvvii  ttYYii  jj$$rr))  ss&&ccnnii  

aaiippvvii  ttiill&&kkii  kkxxiinn))  ((pp\\pp[[DD<<nn[[ss  mm))TT))>>ggnn&&>>  aaiiyyii[[jjnn  kkrrvv&&>>    

33..  ccii[[mmiissii  pp&&vv[[<<  ((nncciiNNvviiLLii  ggiimmii[[mmii>>  llii[[kk  jjiiggZZtt))  ttYYii  tt>>##iinn))  

aa[[llTT<<nn[[SS  cckkiissvvii  mmiiTT[[  kkii[[ee  ppNN  ppii>>cc  pp&&rrnn))  SSkkyyttii  vviiLLii  ggiimmii[[mmii>>  

mmii[[kkDD^̂))ll  kkrr))  ffii[[TTii[[gg\\iiffss  sshh))tt  nnii[[  aahh[[vviill  aa##ii[[nn))  kkcc[[rr))  aa[[  mmii[[kklliivvvviinnii[[  

rrhh[[SS[[..    

44..  pp&&rr,,  vviivviizzii[[DD&&>>  kk[[  aa((tt  BBiirr[[  vvrrssiidd  YYiiyy  RRyyiirr[[  aaYYvvii  aa((ttBBiirr[[  vvrrssiiddnn))  

aaiiggiihh))  mmLL[[YY))  ppii[[ttiinnii  ttiill&&kkii  ((vvAAttiirrmmii>>  sstttt  ss>>ppkk<<mmii>>  rrhh))  aaYYvvii  aa((tt  

gg>>BB))rr  ss>>jjii[[ggii[[mmii>>  $$bb$$  pphhii[[>>cc))  aaiipp((RRtt  ssmmyy[[  ddrr  bb[[  kklliikk[[  kkll[[kkTTrr~~))  

vvllssiiDD  vv  JJÃÃllii  aaiippiittkkiill))nn  ss[[vvii  kk[[ººdd^̂  vvllssiiDDnnii  ss>>ppkk<<mmii>>  rrhh[[vv&&>>..  
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55..  ggiimmdd))qq  aassrrgg\\AAtt  ((vvAAttiirr  aann[[  aaiikk((AAmmkk  ssmmyy[[  uuppll¾¾FF  sslliimmtt  

aaii~~yyAAYYiinnii[[nn))  ((vvggttii[[  ss>>ppkk<<nn>>bbrr  sshh))tt  tt]]yyiirr  rriiKKvv))..  

66..  pp&&rrgg\\AAtt  ((vvAAttiirrmmii>>  aassrrgg\\AAtt  kk&&TT&&>>bbii[[nn[[  aaii~~yy  AAYYiinn  ,,  ff&&DD  

pp[[kk[[TT,,  SS&&¹¹FF  pp))vviinn&&>>  ppiiNN))  ttYYii  aaiirrii[[³³yy  llxx))  ssiirrvviirr  ttiikk))ddnnii  FFii[[rrNN[[  

mmLL))  rrhh[[  tt[[  aa>>gg[[  aaiiggii[[ttrr&&>>  aaiiyyii[[jjnn  kkrrvviinn&&>>  rrhh[[SS[[..  

77..  jj[[  jjiihh[[rr  ((mmÃÃkkttii[[,,  KKiinngg))  ((mmÃÃkkttii[[  jjjj<<rr))tt  aann[[  BByyjjnnkk  hhii[[yy  ,,tt&&TT))  

ppDDvviinn))  ss>>BBiivvnnii  hhii[[yy  tt[[vv))  ((mmÃÃkkttii[[--mmkkiinnii[[  ssmmyyssrr  uuttrriivv))  ll[[vvii  

kkiiyy<<vviihh))  hhiiYY  FFrrvv))  jj[[YY))  kkrr))  mmii[[TT))  hhii[[nniirrtt  kk[[  jjiinnhhiinn))  ((nnvviirr))  SSkkiiyy..  

  

AAvv]]µµCC))kk  ss>>AAYYiiaaii[[  ::  
- riht an[ bciv kiy<mi> t>#in[ mdd$p Yv&>. 
- asrg\Ati[n[ t>#i siY[ s>kln mi> rh) f&D p[k[Ts,piN) (vg[r[n&> 

(vtrN krvimi> mdd krv)\ 
- li[ki[mi> aiftn) pr)(AYt) s>dB[< Ki[T) afvi k[ aºy akAmit ni 

Yiy miT[ li[ki[n[ sic) mih)t) aipvimi tyi li[ki[ mi> jig$kti 
f[livvimi> t>#in) mdd krv). 

  

rr[[ÃÃvv[[  aaii[[YYii[[rr))TT))  ::  
- j$r jNiy li[ki[ni AYLi>tr k[ r)l)f phi[ciDvimi> t>#in) mdd krv). 
- riht an[ bciv kiy<mi> AYi(nk t>#in[ mdd$p Yv&>  
- mhRvni ki[e pN smicir mL[ trt JÃli k>T^i[l $mmi> ni[Fivvi>. 
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44  11  4400  4400  33  4455              

11    2255  2255    55    11          

11    2255  2255    55    11          

    2255  2255      11  11          

    2255  2255    55  11  11          

    2255  2255    55  11  11          

    2255  2255    55              

22    5500  5500  22  22  22            

    1155  1155  22  55  11    44  11      

    3300  3300  22  55              

    3300  1100  22  55              

    1155  1155  22  88      55  11      

                  11    11  
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FFMMOO

11  881144112266447777

77  
11  33            

22  998822551133555555

00  
22              

33  997722335555113311

66  
22    33          

44  990099999944777777

11  
11              

55  992222777766223300

22  
  11            

66  996688775588884466

77  
22  44            

77  998822555555999933

22  
11  1177  11          

88  997722777788226677

55  
22  55  33  22        

99  999900999999550000

00  
11              

1100  997722777700335500

22  
11              

1111  997711446633888833 22    22          
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33  

1122  882233880033772244

77  
22  66  33          

1133  999922441100664444

66  
11  22            

1144  775577330022330066

44  
11  66            

1155  999900440000220077

00  
  33            

1166  999977440011110033

77  
11  33            

1177  998822550044990044

22  
11  22            

1188  998822441100336655

55  
11  77            

1199  889988000000998866

99  
  55            

2200  997711229922443355

22  
11              

2211  999988775566557744

88  
  1166            

2222  998877995533113388

88  
11  33            

2233  887733338811884411

22  
  22            

2244  772222770022556655

11  
11              
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    221166  

11  775500  224422770022  

22  220000  224422770022  

33  11000000  225555442222  

44  11000000  225577772222  

55  550000  225555552288  

66  220000  224477222299  

77  440000  224455662222  

88  11000000  225599776677  

99  770000  224499004444  

1100  11000000  225533331166  

1111  11000000  224466112255  

1122  440000  224411770000  

1133  225500  225533551122  

1144  11000000  224411882299  

1155  880000    

11  660000  00226600--

22337700666644  

22  880000  00226600--

22337733110033  

33  440000  9933774466  9933774433  

44  550000  00226600--

22337733334444  

55  550000  9966338822  9933444433  

11  226655  99553377111166446622  

22  11880000    

33  44110000    

44  995500    

55  22000000  00226600--

22556622556600  
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  / /   

11  225533661133  225533006600  
9999778844  

0066222255  

22  
224444338866  

225533773311  
224444447766  

9999778844  

0055225533  

33  
224444119922  

224422998866  
00  

9999774433  

0099663333  

44  224444226655  00  
9999774433  

0099663333  

55  224499333355  00  
9999778844  

3333000022  

66  
224422339999  

224444227766  
00  

9999778844  

0055229922  

77  
224444227711  

224444225566  
00  

9944227700  

1100339933  

88  224444225566  00  
9944008899  

5544110000  

99  225533002200  00  
9999778844  

0055222277  

1100  
22337700003300  

22337733443399  
00  

9988225588  

8844994477  

1111  
224422335500  

224422336600  PP  
00  

8833775599  

7722447788  

1122  
224400666655  

224499223399  
00  

9999778844  

0055222277  

1133  224422778833  00  9999224466  
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7788551177  

1144  
224444227744  

224444227799  
00  

8844660044  

7733007711  

1155  
224444227744  

224444227799  
00  

9988771111  

8833777777  

1166  
224444227744  

224444227799  
00  

9988771111  

8833777777  

1177  
224433223388  

224499333355  PP  
00  

9977227777  

0044004411  

1188  
224433223388  

224499333355  PP  
00  

9988779988  

3366443377  

1199  224433223388  00  

7788778833  

1199337766  

9977112299  

9944332255  

2200  224433223388  00  
9988225566  

3399778899  

2211  
224444119977  

224400889977  PP  
225577335544  

9999225533  

6677557799  

2222  
22337733333322  

22337733990000  PP  
22337733227777  

9944227711  

7755228866  

2233  22440000662222  00  
9988225500  

5555337711  

2244  22556622008899  22556622995577  

9999774411  

0022222233  

7799884433  

2277440088  

2255  224422002244  224422004499  
8877558855  

2222553311  

2266  222200003300  222200005566  

9900999911  

7722221166  

7799990044  

1166008833  

2277  00  00  
9988771111  

8833777777  

2288  
224422339999  

224444227766  
00  

9977227766  

3344994488  

2299  224499337711  00  
9944226677  

6622008888  
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3300  224455770033  00  
7799990088  

2277774499  

3311  224422885522  00  
9933228822  

5511004455  

3322  22446611009966  00  
9933228822  

5511004455  

3333  224422881144  00  
9999113322  

5555551166  

3344  224422881144  00  
9988225522  

7700993366  

3355  22337744001100  00  
9955886622  

4444885522  

3366  00  00  
9999779977  

8855448822  

3377  00  00  
9988224411  

4411669966  

3388  00  00  
9955886622  

4444885522  

3399  00  00  
9999779911  

8888227733  

4400  224422226633  00  
9944226688  

7722447722  

4411  224422226633  00  
9944227711  

0022110044  

4422  224422664444  00  
9944229988  

5533332277  

4433  224433667777  00  
7788001199  

2266226688  

4444  224433111166  00  
9944228877  

4444111199  

4455  224433111166  00  
9911773300  

7722333322  

  

  

  



    222200  

  

  

  

  

  / /   

11  
225533118844  225533008866  

9999778844  

0066225500  

22  
225533118844  00  

9988998822  

4455666633  

33  224488888855  PP  

224499008855  
00  

9988224411  

7766555500  

44  225533002277  

224444335522  
00  

9988225555  

9922001177  

55  
224444335511  00  

8877558888  

5555557777  

66  

225544009933  PP  

224444330033  
225533554455  

7755667700  

4433883300  

9988225544  

4477112222  

77  
224433003344  00      

88  

225533669944  224422889933  

9900999911  

6677887711  

8811660088  

9988993333  

99  
224444331144  00  

9988225555  

7700775544  

1100  
225533008800  224444332266  

9977227777  

8822000011  

1111  
225544222277  224411444433  

9977227777  

8822000033  

1122  225533889911  

224444001177  
00  

9944226633  

9999009988  

1133  
00  00  

9999009999  

7711332299  



    222211  

1144  
    00  

9988225511  

8866557711  

1155  
224422777733  00  

9977227777  

8822000033  

1166  
224422774444  224411222299  

9944226611  

6633114466  

1177  
224422881133  00  

9977225599  

6677001155  

1188  
225533221100  00  

9999009999  

8877557777  

1199  
225588884499  225511111166  

8877558888  

5555557777  

2200  
224444334466  00  

9977227777  

8822001122  

2211  222222336644  PP  

224422333300  
00  

7755667700  

1166662222  

2222  
22337733334422  22337733228800  

7755667700  

1188443300  

2233  
00  00  

9977223388  

1111114411  

2244  
22556622222233  22556622221144  

9988998800  

3366112288  

2255  

224422002266  224422111122  

9988224422  

9988119999  

7755667700  

1166773333  

2266  
222200006611  222200005555  

9944227744  

6622007766  

2277  
00  00  

8822338800  

4400660011  
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અ.નાં કચેયીનુાં નાભ અત્તધ.્ીનુાં નાભ ભોફાઇર નાંફય કચેયી નાંફય 

૧ IGP વાશફે્ી સયુત ્ી જી.એવ.ભગરક   ૯૯૭૮૪ ૦૬૨૭૭  ૦૨૬૧  ૨૬૬૮૬૬૬ 

૨ યીડય ટુ Ad- DGP સયુત  PSI ્ી ી.જે.ગોક્રશર  ૯૦૯૯૦ ૨૬૦૪૧  ૦૨૬૧ ૨૬૫૫૦૨૦ 

૩ યેરજ કાંરોર સયુત - -  ૦૨૬૧ ૨૬૫૦૭૮૨ 

૪ કરેતટય્ી લરવાડ ્ી વી.આય.ખયવાણ IAS  ૯૯૭૮૪ ૦૬૨૨૫ ૦૨૬૩૨ ૨૫૩૬૧૩ 

૫ P.A.ટુ કરેતટય લરવાડ ્ી યાલરીમા ૯૮૭૯૧ ૧૨૮૮૩ ૦૨૬૩૨ ૨૫૩૬૧૩ 

૬ ોરીવ અત્તધક્ષક્ી ્ી સનુીર જોી  IPS ૯૯૭૮૪ ૦૫૦૮૫ ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૨૨ 

૭ P.A.ટુ S.P.લરવાડ ્ી એભ.ડી.ત્તવિંધા ૯૯૦૪૨ ૦૩૭૫૦ ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૨૨ 

૮ કચેયી અત્તધક્ષક્ી OS  ્ી આય.જી.ચૌધયી 
)ઇરચાર્જ(  

૯૯૨૫૮ ૯૮૦૨૨  ૦૨૬૩૨ ૨૫૬૦૩૨ 

૯ DYSP HQ લરવાડ ્ી એર.ફી.યભાય  ૭૦૯૬૮ ૬૧૯૬૮  ૦૨૩૩૨ ૨૫૩૦૮૨ 

૧૦ DYSP SCST વેર 
લરવાડ 

્ી લી.એન.ટેર ૯૬૩૮૮ ૭૭૮૮૧ ૦૨૩૩૨ ૨૪૪૦૨૯ 

૧૧ SDPO લરવાડ ્ી એર.ફી.ઝારા ૯૯૭૮૪ ૦૮૨૭૨  
૯૮૭૯૪ ૧૧૧૯૯ 

૦૨૬૩૨ ૨૪૯૦૩૯ 

૧૨ SDPO લાી  ્ી એવ.ફી.કુાંાલત  ૯૯૭૮૪ ૦૮૨૭૧ 

૯૯૨૫૦ ૩૩૨૭૫   
૦૨૬૦ ૨૪૩૪૪૯૧ 

૧૩ PI  LCB PI ્ી ડી.ટી. ગાભીત ૯૮૨૫૨ ૯૭૪૬૪ ૦૨૬૩૨ ૨૪૧૦૨૯ 

૧૪ PSI  LCB PSI ્ી જે.ી.જાડજેા 
)એટેચ(  

૭૨૦૧૮ ૭૨૦૧૯  ૦૨૬૩૨ ૨૪૧૦૨૯ 

૧૫ PSI  LCB PSI ્ી જે.એન. ગોસ્લાભી  ૯૦૯૯૦ ૫૦૪૪૫   
૧૬ PI  LIB PI ્ી એ.એન.ગાફાણી  ૯૯૨૫૦ ૪૨૮૮૪  ૦૨૬૩૨ ૨૫૬૦૩૧ 

 
૧૭ 

PI SOG લરવાડ 
 કેમ્ લાી 

I/C PI  ્ી ડી.ટી. ગાભીત ૯૮૨૫૨ ૯૭૪૬૪ ૦૨૬૦ ૨૪૩૩૧૦૧ 

PSI ્ી એવ.એવ.લાય 
)એટેચ(  

૯૪૨૬૮ ૩૧૧૯૯    

૧૮ CPI લરવાડ PI ્ી ી.એભ.યભાય  ૯૯૦૯૯  
૯૦૧૮૫  

૦૨૬૩૨ ૨૪૦૦૬૬ 

૧૯ CPI ધયભયુ PI ્ી ી.એભ.યભાય  ૯૯૦૯૯  
૯૦૧૮૫  

૦૨૬૩૩ ૨૪૨૯૦૦ 

૨૦ PSI જીલ્રા રાક્રપક PSI ્ી જે.આઇ.યભાય ૯૯૯૮૩ ૧૫૪૨૫    
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લરવાડ જીલ્રાના ો.સ્ટે. લાઇઝના અત્તધકાયી્ી નાઓના નાભ અને પોન નાંફયોનુાં  ત્રકલરવાડ જીલ્રાના ો.સ્ટે. લાઇઝના અત્તધકાયી્ી નાઓના નાભ અને પોન નાંફયોનુાં  ત્રક  

અ.નાં ો.સ્ટે.નુાં નાભ કોડ નાં. ટે.નાંફય   અત્તધકાયી્ીઓના નાભ ભોફાઇર નાંફય 

૧ લરવાડ વીટી ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૨૩૩ PI ્ી એન.કે.કાભીમા  ૯૭૨૭૦  ૮૦૨૩૫ 

PSI ્ી એવ.જી.લવાલા ૯૯૭૯૨   ૮૦૦૨૨ 

PSI ્ી જે.આઇ.યભાય  ૯૯૯૮૩   ૧૫૪૨૫ 

  ્ી્ી  કે.એ. ાટીર કે.એ. ાટીર   ૯૮૨૫૦  ૧૦૦૭૧ 
  ્ી્ી  ી.ી.ચૈાશાણ ી.ી.ચૈાશાણ   ૯૮૨૫૮  ૧૧૧૧૦ 
  ્ી જે.એવ.યાજતુ ્ી જે.એવ.યાજતુ ૯૯૭૯૪  ૦૨૧૦૦ 
  ્ી જી.લી.ગોક્રશર ્ી જી.લી.ગોક્રશર ૮૯૮૦૦  ૧૮૮૮૦ 

૨ લરવાડ રૂયર ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૨૯૮ PSI ્ી આય.જે.ગાભીત  ૯૯૯૮૯  ૧૧૧૦૨ 
PSI ્ી એ.કે.દેવાઇ ૯૭૧૨૦   ૧૪૦૧૪ 
PSI ્ી ડી.જે.ફાયોટ   ૯૮૭૯૬  ૧૭૫૧૭ 

૩ ડુાંગયી ૦૨૬૩૨ ૨૮૫૩૯૪   ્ી. એ.ડી. ગાભીત ્ી. એ.ડી. ગાભીત   ૯૯૭૯૮  ૮૭૬૮૭ 
૪ ાયડી ૦૨૬૦ ૨૩૭૩૪૩૩ PSI્ી આય.ી.વોરાંકી ૯૪૦૮૮  ૦૧૭૬૫ 

PSI ્ી એચ.વી.ઝારા ૭૮૦૨૦  ૮૦૧૭૨ 
પ્રો.PSI ્ી જી.આઇ.યાઠોડ ૮૫૧૧૧  ૫૧૪૭૬ 

૫ ધયભયુ ૦૨૬૩૩ ૨૪૨૦૩૩ PSI ્ી ી. ી. બ્રશભબટૃ ૯૭૧૨૯  ૯૮૪૯૧ 

૨૧ PSI યીડય ટુ SP લરવાડ PSI ્ી એ.એન.ગોશીર  ૯૯૨૫૧ ૪૪૫૦૯ ૦૨૬૩૨ ૨૫૩૩૭૭ 

૨૨ PI CID IB ્ી ી.એ.ઝારા  ૯૯૨૫૦ ૨૬૩૮૨ ૦૨૬૩૨ ૨૫૩૪૫૩ 

૨૩ PSI CID IB ્ી જી.એ.ડાભોય  ૮૦૪૦૧ ૬૬૦૬૧    
૨૪ PI CID િાઇભ ્ી ડી.લી.તડલી  ૭૫૭૩૦ ૫૬૭૭૦  ૦૨૬૩૨ ૨૪૭૩૦૩ 

૨૫ RSI લરવાડ ્ી એ.ફી.ગડુાા  ૯૬૮૭૮ ૬૨૦૩૦ ૦૨૬૩૨ ૨૨૩૩૯૩ 

૨૬ PSI MT લરવાડ ્ી એર.આય.ભકલાણા ૯૯૨૫૦ ૪૫૪૬૯ ૦૨૬૩૨ ૨૨૪૬૬૩ 

૨૭ PSI ભાઉરટેડ  ્ી આય.જે.લવાલા  ૯૭૧૨૦ ૯૧૫૮૧   

૨૮ PSI QRT  લરવાડ  ્ી આય.ફી.લાા   ૯૯૨૪૭૧૦૯૦૯   

૨૯ PSI QRT  લરવાડ ્ી એભ.આય.ગયાવીમા ૭૮૭૪૪ ૦૭૩૭૨   

૩૦ PSI BDDS  ્ી ફી.એન.ટેર ૯૬૮૭૬ ૫૦૪૭૬   

૩૧ PSI લામયરેવ ્ી જે.ડી.ભશાજન ૯૦૩૩૫ ૬૨૩૩૧  ૦૨૬૩૨ ૨૪૩૩૨૨ 

૩૨ PSI કોમ્પ્યટુય ળાખા  ્ી લી.એન.યભાય  ૯૦૩૩૪ ૩૪૭૩૩  ૦૨૬૩૨ ૨૪૩૮૯૪  

૩૩ FSL અત્તધ. લરવાડ  ્ી ક્રકળોયબાઇ ભૈસયુીમા  ૯૮૨૫૫ ૮૬૫૮૯ ૦૨૬૩૨ ૨૫૨૩૩૫ 

૩૪ ક્રપિંગય પ્રીરટ અત્તધ.્ી ્ીભત્તત લાગફેન ૯૬૩૮૬ ૯૬૯૬૦   
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પ્રો.WPSI એન.ટી.યુાણી ૮૯૮૦૮  ૧૦૩૮૯ 

૬ કયાડા ૦૨૬૩૩ ૨૨૦૦૩૩ પ્રો.PSI ્ી ડી.આય.બાદયકા ૯૮૭૯૭  ૬૪૨૧૩ 

૭ નાનાોંઢા ૦૨૬૩૩ ૨૫૦૧૦૦ PSI ્ી એન.એચ.વલવેટા     ૯૯૯૮૪  ૮૮૮૮૦ 
૮ ડુાંગયા ૦૨૬૦ ૨૪૫૨૧૦૦ PSI ્ી લી.જી.બયલાડ  ૯૭૨૭૪  ૫૭૫૦૫ 

PSI ્ી ડી.ફી.ટેર  ૯૯૦૯૩  ૭૭૩૦૦ 

પ્રો.PSI એર.જી.યાઠોડ ૮૯૦૫૯  ૫૯૩૪૫ 
૯ લાી GIDC  ૦૨૬૦ ૨૪૦૧૨૦૧  PI ્ી એવ.જે.ફાયીમા  ૯૮૭૯૩  ૬૦૦૧૩ 

PSI ્ી જે.ડી.ભોડ  ૯૯૦૪૨  ૪૦૫૯૯ 

PSI ્ી ટી.વી.ટેર  ૯૭૧૨૯  ૦૯૪૫૬ 
૧૦ લાી ટાઉન ૦૨૬૦ ૨૪૬૧૧૦૦ PI ્ી આય.ડી.ભકલાણા  ૯૯૦૯૯  ૧૨૩૨૦ 

PSI ્ી વી.એર.દેવાઇ  ૯૪૨૭૯  ૫૯૯૮૮ 

PSI  ્ી ફી.ફી.યભાય  ૮૩૦૬૨  ૭૯૮૨૮ 
PSI ્ી ય.ુઆય.ડાભોય  ૯૮૧૨૯  ૦૮૭૪૯ 

PSI  ્ી એન.આય.ભકલાણા  ૯૮૨૫૯   ૫૪૧૦૦ 
PSI ્ી એ.આય.ગાભીત  ૯૯૧૩૭  ૬૫૬૫૦ 

૧૧ બીરાડ ૦૨૬૦ ૨૭૮૪૦૩૩ PSI ્ી લી.ડી.ભોયી  ૯૮૨૫૪  ૩૪૩૬૦ 

PSI ્ી એ.ડી.ત્તભમાત્રા   ૯૮૨૫૪  ૧૭૩૮૮ 
PSI ્ી ફી.એન.ગોક્રશર ૯૪૨૭૩  ૧૪૩૨૦ 

૧૨ ઉભયગાભ ૦૨૬૦ ૨૫૬૨૩૩૩ PI I/C PSI ્ી 
એવ.એભ.વાધ ુ

૯૯૨૫૨  ૦૭૦૩૩ 

PSI ્ી એભ.ડી.વાલુાંકે  ૮૯૮૦૦  ૨૫૭૫૬ 

૧૩ ભયીન ૦૨૬૦ ૨૫૯૭૩૩૩  PI ્ી એર.જી.ગાભીત  ૯૧૦૬૧  ૨૩૦૨૦ 
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S|D  

 

    

1   9727782001 

2   9727782002 

3   9727782003 

4   9727782012 

5   9727782009 

6   9727782004 

7   97129 
12620 

8   98258 
61966 

    

    

8   9727782052 

9   9727782054 

10   8141968525 

    

    

11 
 

  9727782206 
9512200391 

12   7573005675 

    

    

13 2329302  9727782207 
70690 
30630 

14   98249 
44523 
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15   9727782358 

16   97277 
82355 

17   97277 
82365 

    

18   8347026404 

19   9727782481 

20   7069092735 

    

21   97277 
82602 

22   9727782608 

23   97277 
82624 

    

    

24 243213  9727782012 

25 243213  8779076415 

26   9879393124 

27    

28    

29    

    

    

30 I/c 233675  9727782056 

31  2340742  9727782201 

32 I/c    9727782351 

33 2575233  9727782351 

34 242345  9727782476 

35 I/c  220124  9727782603 
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0022663322--225511004466  

9999778899  0055337711  

0022663322--225522884444  

9999778899  0055338800  

0022663322--225511774444  

9999778899  0055335544  

0022663322--225511991111  
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a.
n> 

nim hi[d`i[ T[l)fi[n n>br 

kc[r) rh[qi
N 

mi[biel 
n>br 

1. 
 

2255006600

11  

2255006600

22  

00  
9999778844  

0055665500  

2. 
 

2244228899

77  

2244441122

88  

2255227766

33  PP  

2255119955

22  
9966887788  

7744886611  

3. 

 

2244229966

00  
00  

9988998855  

8800444466  

4. 

 

2244229966

00  
00  

9977112266  

0000663399  

5. 

 

2255331155

55  
00  

9999778844  

4455770000  

6. 

 

2244226611

66  
00  

9999004422  

6611002266  

7.  2244226611

66  
00  

9944009944  

2288339966  

8. 

 

2244774455

66  
00  

9944229911  

1188337711  

9. 
 

2244887788

55  
00  

9944226600  

6677881133  

10
. 

 

2255336611

22  
00  

9988225588  

0011554477  

11
2255331111 00  9944228888  
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. 11  1122339933  

12
.  

2255336600

44  
00  

9988225511  

7711006600  

13
.  

2222222222

44  
00  

8811441155  

2222999999  

14
.  2255664444

44  
00  

9988998822  

4422442255  

15
.  

2244004455

11  
00  

9955558866  

9933661111  

16
. 

 

00  00  
9944229922  

2266550055  

17
. 

 

2244887766

44  
00  

9988225533  

8855996633  
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a.
n> 

nim hi[d`i[ T[l)fi[n n>br 

kc[r) rh[qi
N 

mi[biel 
n>br 

1. 
 225544221111  00  

7755667700  

2233666666  

2. 
 

224444883344  

224444883355  
PP  

2255007722

77  
9944229944  

6655445566  

3. 
 225533881177  

224444112233  
PP  

00  

9988779944  

1122118855  

7722885500  

5522666699  

 225533881177    
9999225588  

0055774422  

4. 
 

224433118833  00  
7788774422  

3377889966  

5. 
 224422776633  00  

9977226655  

6655330055  

6. 
 

224444666633  
DDCCPPUU  00  

9977224433  

7700669933  

7. 
 224444228877  00  

9977224433  

2233111133  

8. 
 225533334411  00  

9944008844  

4499002211  

9. 

 
224488332266  00  

9999779966  

6666114444  

10
.  

225544115511  

224477008888  
PP  

00  
9988225566  

0033550055  

11 
 

225533880099  00  

9999779988  

9911115588  

9944227755  

3322226622  
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લામયરેવની ત્તલગત                                                                                      લરવાડ દગક્ષણ ત્તલબાગ 

      

ડીત્તલઝન કરરોર રૂભ નાંફય -૨૪૨૫૦૯  (લરવાડ જીલ્રો)  

અ.નાં.  અત્તધકાયીનુાં નાભ  શોદ્દો  પોન નાંફય  ભો.નાંફય  
મખુ્મ 

ભથક  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ શ્રી લી. જી. ચૌધયી  ના.લ.વાં.શ્રી,લરવાડ(દ)  ૦૨૬૩૨-૨૫૩૮૦૯ ૮૯૮૦૦૨૨૭૮૯ લરવાડ  

૨ શ્રી એવ.લી.કેદાયીમા  ભ.લ.વ.શ્રી,નાનાચઢા  ૦૨૬૩૨-૨૫૩૮૦૯ ૯૪૨૬૧૬૧૭૩૯ લરવાડ  

૩ શ્રી આય. જી. ટેર  ભ.લ.વ.શ્રી,લરવાડ(દ.)  ૦૨૬૩૨-૨૫૩૮૦૯ ૯૯૧૩૦૪૦૯૯૬ લરવાડ  

૪ શ્રી યે.પો.ઓ.શ્રી,નાનાચઢા   ૦૨૬૩૩-

૨૫૦૧૧૦ 

 

૯૮૨૫૦૮/૧૪૦૮ 

નાનાચઢા 

૫ શ્રી યે.પો.ઓ.શ્રી,કયાડા   ૦૨૬૩૩-

૨૨૦૦૨૮ 

 ૯૪૨૭૭૦૭૩૧૭ કયાડા  

૬ શ્રી યે.પો.ઓ.શ્રી,રલકય   ૦૨૬૩૩-

૨૨૦૦૨૯ 

૯૭૨૩૨૫૨૦૪૨ રલકય  

૭ શ્રી એચ.લી.માભિક  યે.પો.ઓ.શ્રી,પતેયુ  ૦૨૬૦-૨૬૪૧૪૫૨   ૯૪૨૬૮૨૧૮૮૨ પતેયુ  

૮ શ્રી   યે.પો.ઓ.શ્રી,વાંજાણ  ૦૨૬૦-૨૫૭૬૨૭૨  ૯૪૨૬૮૨૧૮૮૨ વાંજાણ  

૯ શ્રી   યે.પો.ઓ.શ્રી,લાી  ૦૨૬૦-૨૪૨૧૨૪૨  ૯૯૯૮૯૩૦૮૦૧ લાી  

નાનાોંઢા યેંજ  

૧૦ શ્રી કે.એન.ટેર  યાઉન્ડ પોયેસ્ટય,નાનાચઢા    - ૯૬૩૮૯૫૦૩૮૪ નાનાચઢા  
૧૧ શ્રી આય.લી.ટેર  યાઉન્ડ પોયેસ્ટય,લાડધા    -  ૯૪૨૮૩૬૪૪૩૪ લાડધા  
૧૨ શ્રી એવ.એભ.બોમા  યાઉન્ડ પોયેસ્ટય,ભેણધા    -  ૯૭૨૭૯૦૯૦૪૩ ભેણધા  
૧૩ શ્રી આય.આય.ટેર  યાઉન્ડ પોયેસ્ટય,ભાાંડલા    -  ૯૮૯૮૯૭૩૯૭૯ ભાાંડલા  



    228855  

કયાડા યેંજ  

૧૪ શ્રી ટી.ફી. ટેર  યાઉન્ડ પોયેસ્ટય,ચાલળાા    -  ૮૧૪૧૨૨૮૦૯૧ ચાલળાા  

૧૫ શ્રી આય.એવ.ટેર  યાઉન્ડ પોયેસ્ટય,લડોરી    -  ૯૯૭૯૬૮૮૦૨૨ લડોરી 

૧૬ શ્રી એ.એભ.ટેર  યાઉન્ડ પોયેસ્ટય,લાલય    -  ૯૯૦૯૮૫૮૮૬૪ લાલય  

૧૭ કુભાયી જે.ી.યાઠલા  યાઉન્ડ પોયેસ્ટય,કયાડા    -  ૯૯૦૯૪૨૭૧૯૧ કયાડા  

૧૮ શ્રી એન.એવ.તડલી  JBICયાઉન્ડપોયેસ્ટય,લાલય    -  ૯૭૧૨૮૮૦૧૭૨ લાલય  

રલકય યેંજ  

૧૯ શ્રી આય.એન.ગલી  યાઉન્ડ પોયેસ્ટય,સવલ્ધા    - ૯૭૨૬૯૬૧૪૧૪ સવલ્ધા  
૨૦ શ્રી એન.ફી.ટેર  યાઉન્ડ પોયેસ્ટય,રલકય    - ૯૭૨૪૬૭૦૭૪૯ રલકય  

પતેયુ યેંજ  

૨૧ શ્રી 
એવ.લી.લશાણતોડીમા  

યાઉન્ડ પોયેસ્ટય,પતેયુ    - ૯૯૦૯૨૧૯૨૩૯ પતેયુ  

૨૨ શ્રી લી.એભ.ટેર  યાઉન્ડ પોયેસ્ટય,કયચનુ    - ૯૪૨૭૮૬૯૬૮૬ કયચનુ  

વાંજાણ યેંજ  

૨૩ શ્રી એભ.વી.ટેર  યાઉન્ડ પોયેસ્ટય,ખતરલાડા    -  ૯૯૦૯૧૩૨૫૫૦ ખતરલાડા  

૨૪ શ્રી આય.આય.ગલાવ  યાઉન્ડ પોયેસ્ટય,તડગાભ    -  ૯૯૭૮૮૨૧૦૮૭ તડગાભ  

૨૫ શ્રી જી.ફી.ટેર  યાઉન્ડ પોયેસ્ટય,કયાંજગાભ    -  ૯૬૩૮૬૧૭૬૯૦ કયાંજગાભ 

૨૬ કુ.એચ.આય.બાંડાયી  યાઉન્ડ પોયેસ્ટય,ઝયોરી    -  ૯૬૬૨૯૧૮૧૧૪ ઝયોરી  

લાી યેંજ  

૨૮ શ્રી એ.ફી.ટેર  યાઉન્ડ પોયેસ્ટય,ગોમભા    - 

 

૯૯૯૮૯૩૦૮૦૧ ગોમભા  

 
     

અ.નાં.  
લામયરેવની ત્તલગત  લામયરેવની સ્ટેળન  લામયરેવ ભાટે 

વાંકગ  કભગનુાં નાભ  

વાંકગ  નાંફય  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ નાનાચઢા યેંજ  નાનાચઢા  યેંજ કચેયી   ૦૨૬૩૩-૨૫૦૧૧૦ 

૨ કયાડા યેંજ  કયાડા  યેંજ કચેયી   ૦૨૬૩૩-૨૨૦૦૨૮ 

૩ રલકય યેંજ  રલકય  યેંજ કચેયી   ૦૨૬૩૩-૨૨૦૦૨૯ 



    228866  

૪ પતેયુ યેંજ  

પતેયુ  યેંજ કચેયી   ૦૨૬૦-૨૬૪૧૪૫૨ 

ટુકલાડા  
શ્રી એભ.એવ. 

ટેર ફીટગાડગ  
 ૯૮૭૯૯૦૯૮૧૨ 

શૈદરફાયી  
શ્રી ડી.આય. 

દાતણીમા નાકાગાડગ    ૯૭૨૭૧૬૪૮૨૬ 

૫ વાંજાણ યેંજ  વાંજાણ  યેંજ કચેયી   ૦૨૬૦-૨૫૭૬૨૭૨ 

11  0022663322--  9999778844  

0066990011  

22    9999778844  

0066665599  

33    9988880000  

3377994411  

44    9900999900  

1155998855  

55    9988779977  

0099995500  

11  0022663322--  9999778844  

0066666600  

22    9999778844  

4444667733  

33    9988998822  

8833336600  



    228877  

11  0022663322--  9988227777  

2288884422  

22    9944226688  

0011222233  

33    9999778844  

4433229988  

11  9999778844  

4411227744  
9999778844  

0066669944  

22  9999778844  

4411227744  
8811441100  

3300229933  

33  9999778844  

4411227744  
9999778844  

0066669900  

44  9999778844  

4411227744  
9999778844  

0066669966  

55  9999778844  

4411227744  
9999778844  

0066669988  

 

11  0022663322--

225533669944  
9966662200  3355889933  

22  0022663322--

225533669944  
9999113377  1155006666  

33  0022663322--

225533669944  
9944227711  0022111166  

44  0022663322--

225533669944  
9944227733  4466446666  

55  0022663322--

225533669944  
9999998822  2233222299  



    228888  

66  0022663322--

225533669944  
9999774455  2277880044  

11  0022663322--

224444112288  
9966887788  7744886611  

22  0022663322--

224444112288  
9999998800  4477667788  

33  0022663322--

224422889977  
9999225577  5544551177  

44  0022663322--

224422889977  
9966001155  4444116655  

11  0022663322--

224444112266  
99997788114499882255  

11  0022663322--

224444220066  
9988225588  1177337711  

22  0022663322--

224444112266  
9955337722  3344551122  

11  0022663322--

224444112266  
9988779977  2255664444  

11  00226600--

22440011112299  
9988225555  3311778899  



    228899  

11  00226600--

22440011112299  
9944226688  7777555566  

11  00226600--

22440011112299  
9999224433  8888111155  

11  00226600--

22440011112299  
9944226688  9933552222  

11  0022663333--

224422004477  
77887799557711775588  

11  0022663333--

224422004477  
9999225599  5599888844  

22  0022663333--

224422004477  
9999779944  9999332255  

11  0022663333--

224422004477  
9944227711  8899880033  



    229900  

1 9825819990  

2 95371 
97039 
02633 
242071 

02633-
242071 

3 98986 
32855 

0260-
256258

8 



    229911  

અ.નાં.અ.નાં.  રામઝન અત્તધકાયી્ીનુાં નાભ / રામઝન અત્તધકાયી્ીનુાં નાભ / 
શોદ્દોશોદ્દો  

પોન નાંફય/ભો.નાં.પોન નાંફય/ભો.નાં.  
ઈઈ--ભેઈર  ભેઈર    

સપુ્રત કયેર સપુ્રત કયેર   
તાલકુાનુાં નાભતાલકુાનુાં નાભ  

)૧()૧(  )૨()૨(  )૩()૩(  )૪()૪(  

૧૧  
શ્રી કે.જે.બગોયા, 

પ્રાાંત અત્તધકાયી્ીપ્રાાંત અત્તધકાયી્ી,,  પ્રાાંત કચેયીપ્રાાંત કચેયી,,  
લરવાડલરવાડ  

પો.નાં.પો.નાં.૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨--૨૪૯૨૩૯૨૪૯૨૩૯  
  ભો.નાં. ભો.નાં. ૯૯૭૮૪૯૯૭૮૪--૦૫૨૨૭૦૫૨૨૭  

ppoo--vvaall@@gguujjaarraatt..ggoovv..iinn  
લરવાડલરવાડ  

૨૨  

શ્રી વી.ફી.રતા, 
આમોજન વશ તાલકુા ત્તલકાવ આમોજન વશ તાલકુા ત્તલકાવ 

અત્તધકાયી્ીઅત્તધકાયી્ી,,  ાયડીાયડી  

પો.નાં. પો.નાં. ૦૨૬૦૦૨૬૦--૨૩૭૩૩૪૨ ૨૩૭૩૩૪૨   
ભો.નાં. ભો.નાં. ૭૫૬૭૦૭૫૬૭૦--૧૮૪૩૦૧૮૪૩૦  

ppooccuummttddooppaarrddii@@ggmmaaiill..ccoomm  
ાયડી ાયડી   

૩૩  
શ્રી આય.ફી.ચૌધયી,  

નામફ જીલ્રા ત્તલકાવ નામફ જીલ્રા ત્તલકાવ 
અત્તધકાયી્ીઅત્તધકાયી્ી,,  લરવાડલરવાડ  

પો.નાં. પો.નાં. ૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨--૨૫૪૨૮૨૨૫૪૨૮૨  
ભો.નાં.ભો.નાં.૭૫૬૭૦૭૫૬૭૦--૧૮૦૧૮૧૮૦૧૮  

ddyyddddoo..rreevv..vvaall@@ggmmaaiill..ccoomm  
લાી લાી   

અ.નાં.અ.નાં.  રામઝન અત્તધકાયી્ીનુાં નાભ / રામઝન અત્તધકાયી્ીનુાં નાભ / 
શોદ્દોશોદ્દો  

પોન નાંફય/ભો.નાં.પોન નાંફય/ભો.નાં.  
ઈઈ--ભેઈર  ભેઈર    

સપુ્રત કયેર સપુ્રત કયેર   
તાલકુાનુાં નાભતાલકુાનુાં નાભ  

)૧()૧(  )૨()૨(  )૩()૩(  )૪()૪(  

૪૪  

શ્રી લામ.ફી.ઝારા, 

પ્રાાંત અત્તધકાયી્ીપ્રાાંત અત્તધકાયી્ી,,  પ્રાાંત કચેયીપ્રાાંત કચેયી,,  
ાયડીાયડી  

પોપો..નાં.નાં.૦૨૬૦૦૨૬૦--૨૩૭૦૦૩૦૨૩૭૦૦૩૦  
ભો.નાં. ભો.નાં. ૯૮૨૫૮૯૮૨૫૮--૮૪૯૪૭૮૪૯૪૭  

ppoo--ppaarrddii@@gguujjaarraatt..ggoovv..iinn  
ઉભયગાભ ઉભયગાભ   

૫૫  

શ્રી યલીન્ર ખટાર,ે 

પ્રાાંત અત્તધકાયી્ીપ્રાાંત અત્તધકાયી્ી,,  પ્રાાંત કચેયીપ્રાાંત કચેયી,,  
ધયભયુધયભયુ  

પોપો..નાં.નાં.૦૨૬૩૩૦૨૬૩૩--૨૪૨૩૫૦૨૪૨૩૫૦  
ભો.નાં. ભો.નાં. ૮૩૭૫૯૮૩૭૫૯--૭૨૪૭૮૭૨૪૭૮  

ppooddhhaarraammppuurr@@ggmmaaiill..ccoomm  
ધયભયુ ધયભયુ   

mailto:po-pardi@gujarat.gov.in
mailto:podharampur@gmail.com
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૬૬  

શ્રી ડી.આઈ.ટેર, 

જીલ્રા યૂલઠા અત્તધકાયી્ીજીલ્રા યૂલઠા અત્તધકાયી્ી,,  
લરવાડલરવાડ  

પોપો..નાં.નાં.૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨--૨૪૪૧૯૨૨૪૪૧૯૨  
ભો.નાં. ભો.નાં. ૯૪૨૬૪૯૪૨૬૪--૧૮૨૪૬૧૮૨૪૬  

ddssoo--vvaall@@gguujjaarraatt..ggoovv..iinn  
કયાડા કયાડા   

અઅ ..નાંનાં..   અત્તધકાયીનુાં નાભ શોદ્દોઅત્તધકાયીનુાં નાભ શોદ્દો  પોન નાંફયપોન નાંફય  પાલણી કયેર પાલણી કયેર 
ગાભનુાં નાભગાભનુાં નાભ  

લાશનની ત્તલગતલાશનની ત્તલગત  

((૧૧))   ((૨૨))   ((૩૩))     ((૪૪))     ((૫૫ ) )   

૧૧  
્ી્ી ..એભએભ..એનએન..ટેરટેર    

નાના ..કાકા..ઈઈ . .્ી દભણગાંગા નશયે ્ી દભણગાંગા નશયે 
ેટા ત્તલબાગ નાંેટા ત્તલબાગ નાં--૫૫  લાીલાી..   

૦૨૬૦૦૨૬૦ --૨૪૩૦૬૦૯૨૪૩૦૬૦૯  
૯૯૭૯૦૯૯૭૯૦--૫૨૯૩૨૫૨૯૩૨    

રલાછારલાછા --કયભખર કયભખર 
તાતા..લાીલાી   

GGJJ--1155--GG--11553388    

૨૨  

્ી્ી  . .લીલી..એચએચ..ઠક્કયઠક્કય ,,    
યીજમોનર ભેનેજયયીજમોનર ભેનેજય,,  

જીજી ..આઈઆઈ..ડીડી..વીવી.. ,,  લાી લાી   
  

૦૨૬૦૦૨૬૦--
૨૪૩૨૬૭૦૨૪૩૨૬૭૦,,  
૨૪૩૨૬૬૭   ૨૪૩૨૬૬૭     

૯૮૭૯૧૯૮૭૯૧ --૧૦૦૦૮૧૦૦૦૮   

ચણોદ ડુાંગયા ચણોદ ડુાંગયા 
તાતા ..લાીલાી   

--    

૩૩  
્ી્ી ..એનએન..લીલી..ટેરટેર   

નામફ ફાગામત નામફ ફાગામત ત્તનમાભક્ીત્તનમાભક્ી , ,
લરવાડલરવાડ  

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૩૧૮૩૨૪૩૧૮૩   
૭૮૭૪૨૭૮૭૪૨ --૩૭૮૯૬૩૭૮૯૬   

નાભધાનાભધા --ચાંડોયચાંડોય--કુાંતા કુાંતા 
તાતા..લાીલાી   

--  
  

અઅ ..નાંનાં..   અત્તધકાયીનુાં નાભ શોદ્દોઅત્તધકાયીનુાં નાભ શોદ્દો  પોન નાંફયપોન નાંફય  પાલણી કયેર પાલણી કયેર 
ગાભનુાં નાભગાભનુાં નાભ  

લાશનની ત્તલગતલાશનની ત્તલગત  

((૧૧))   ((૨૨))   ((૩૩))     ((૪૪))     ((૫૫ ) )   

૪૪  

્ી્ી ..એનએન..ફીફી..ચડુાવભાચડુાવભા    
ઈઈ ..ચાચા . .નાના..કાકા..ઈઈ..્ી ખાયરેરડ ્ી ખાયરેરડ 
ેટાેટા  ત્તલબાગ જજલ્રા ાંચામત ત્તલબાગ જજલ્રા ાંચામત 

લરવાડલરવાડ..  

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨--
૨૫૬૬૦૫૨૫૬૬૦૫,,  
૨૪૪૩૧૪  ૨૪૪૩૧૪  

૯૮૨૪૪૯૮૨૪૪ --૬૦૩૦૦૬૦૩૦૦   

ાંડોયાંડોય --યાતા યાતા 
તાતા..લાીલાી   

--  
  

૫૫  

્ી્ી ..કેકે..એભએભ..ટેરટેર ,,          
નાના ..કાકા..ઈઈ..્ી દભણગાંગા ઓન ્ી દભણગાંગા ઓન 

પીલ્ડ ઓપીવયપીલ્ડ ઓપીવય,,((OOFFDD))    
  ેટા ત્તલબાગેટા ત્તલબાગ  , ,ાયડીાયડી   

૦૨૬૦૦૨૬૦ --૨૩૭૩૪૮૯૨૩૭૩૪૮૯  
૮૭૫૮૦૮૭૫૮૦--૧૧૦૧૧૧૧૦૧૧   

ચીલરચીલર --અયનારાઅયનારા--
ડશેરીડશેરી--ાટીાટી   

તાતા ..ાયડીાયડી   

GGJJ--1155--GG--00779944  
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૬૬  
્ી્ી ..એભએભ..એભએભ..ગાાંત્તલત    ગાાંત્તલત    

નાના..કાકા..ઈઈ   ..્ી દ્ી દ..નન..ેે..ત્તલત્તલ . .નાંનાં--
૧૧૧૧ , ,ાયડીાયડી   

૦૨૬૦૦૨૬૦ --૨૩૭૩૪૦૨૨૩૭૩૪૦૨  
૯૯૨૫૬૯૯૨૫૬--૩૬૭૭૩૩૬૭૭૩    

યલાવાયલાવા --કચલાર કચલાર 
તાતા..ાયડીાયડી   

GGJJ--1155--GG--11553377  

૭૭  
્ી્ી ..ીી..એરએર..ટેરટેર        ,        ,
ભદદનીળ ્ભ આયતુત્ીભદદનીળ ્ભ આયતુત્ી , ,

લરવાડલરવાડ..   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૫૩૬૦૪૨૫૩૬૦૪   
૯૮૨૫૧૯૮૨૫૧ --૭૧૦૬૦૭૧૦૬૦   

ફારદાફારદા --ઉભયવાડી ઉભયવાડી 
તાતા..ાયડીાયડી   

--  
  

૮૮  
્ી્ી ..કેકે..લીલી..જાદલજાદલ           ,           ,

નામફ લન વાંયક્ષક્ીનામફ લન વાંયક્ષક્ી , ,દગક્ષણ દગક્ષણ 
લન ત્તલબાગલન ત્તલબાગ  લરવાડલરવાડ..   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૫૩૮૦૯૨૫૩૮૦૯  
૯૯૭૯૮૯૯૭૯૮--૯૧૧૫૮૯૧૧૫૮   

ભેઘલાભેઘલા --ટુકલાડા ટુકલાડા 
તાતા..કયાડાકયાડા   

GGJJ--1155--GG--887700  

૯૯  
્ી જે્ી જે ..એવએવ..ચૌશાણ             ચૌશાણ             

વભાજ કલ્માણ અત્તધવભાજ કલ્માણ અત્તધ..્ી્ી . .
ત્તલકવતી જાત્તત લરવાડત્તલકવતી જાત્તત લરવાડ..   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૫૩૧૧૧૨૫૩૧૧૧  
૯૪૨૮૮૯૪૨૮૮--૧૨૩૯૩૧૨૩૯૩   

ફોયીગાભફોયીગાભ --કચીગાભ કચીગાભ 
તાતા..ઉભયગાભઉભયગાભ   

--  

૧૦૧૦  
ડોડો ..ફીફી..એરએર..ભાશરાભાશરા   

નામફ શુારન ત્તનમાનામફ શુારન ત્તનમા ..્ી્ી   
ધધ ..શુશુ..સુસુ..મોજના લરવાડમોજના લરવાડ..   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૮૩૨૬૨૪૮૩૨૬    
૯૯૭૯૬૯૯૭૯૬ --૬૬૧૪૪૬૬૧૪૪   

લરલાડાલરલાડા --અછછાયીઅછછાયી--
ફોયરાઈ  ફોયરાઈ  

તાતા..ઉભયગાભઉભયગાભ   

GGJJ--1155--GG--884499  

૧૧૧૧  

ડોડો ..લીલી..ડીડી..ભશાજનભશાજન   
નામફ શુારન ત્તનમાભક્ીનામફ શુારન ત્તનમાભક્ી,,  

  
જીલ્રા ાંચામત લરવાડજીલ્રા ાંચામત લરવાડ  

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૨૭૪૪૨૪૨૭૪૪   
૯૪૨૬૧૯૪૨૬૧ --૬૩૧૪૬૬૩૧૪૬   

નાહરુીનાહરુી --એકરેયા એકરેયા 
તાતા..ઉભયગાભઉભયગાભ   

--  

૧૨૧૨  

્ી્ી ..એભએભ..એભએભ..ટેરટેર,,   
જજલ્રા ખેતીલાડી જજલ્રા ખેતીલાડી 

અત્તધકાયી્ીઅત્તધકાયી્ી જીજી..ાંાં..લરવાડલરવાડ   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨--
૨૫૩૮૯૨૨૫૩૮૯૨,,  
૨૫૩૮૯૧૨૫૩૮૯૧      

૯૪૨૬૩૯૪૨૬૩ --૯૯૦૯૮૯૯૦૯૮   

નુાટનુાટ --જ ાંબયુી જ ાંબયુી 
તાતા..ઉભયગાભઉભયગાભ   

  
GGJJ--1155--GG--991122  

૧૩૧૩  
્ી્ી ..એવએવ..એનએન..ટેર          ટેર          

નાના..કાકા..ઈઈ..્ી ત્તવિંચાઈ ેટા ્ી ત્તવિંચાઈ ેટા 
ત્તલબાગ લરવાડત્તલબાગ લરવાડ  

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૨૮૨૧૨૪૨૮૨૧  
    ૯૪૨૯૭૯૪૨૯૭--
૮૨૧૧૯૮૨૧૧૯  

ભોશનગાભભોશનગાભ --ારી ારી 
કયાંફેરી કયાંફેરી 

તાતા..ઉભયગાભઉભયગાભ   

GGJJ--2211--GG--110088  

૧૪૧૪  
્ી્ી ..એનએન..કેકે..બાયદલાજ બાયદલાજ 

કાકા..ઈઈ..્ી્ી..દભણગાંગા નશયે દભણગાંગા નશયે 
ત્તલત્તલ..ત્તલત્તલ . .નાંનાં..--૩૩  ફરીઠા લાીફરીઠા લાી..   

૦૨૬૦૦૨૬૦ --૨૪૦૧૩૧૨૨૪૦૧૩૧૨  
૨૪૩૨૨૦૪૨૪૩૨૨૦૪      

૯૯૧૩૯૯૯૧૩૯--૦૮૯૩૯૦૮૯૩૯   

પણવાપણવા --કારઈ કારઈ 
તાતા..ઉભયગાભઉભયગાભ   

GGJJ--1155--GG--11227700  

૧૫૧૫  
્ી્ી ..એવએવ..એભએભ..ટેર  ટેર  

નાના..કાકા..ઈઈ..્ી્ી . .ડ્રનેેજ  ેટા ડ્રનેેજ  ેટા 
ત્તલબાગત્તલબાગ , ,લરવાડલરવાડ..   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૨૮૧૭૨૪૨૮૧૭   
૯૯૭૯૫૫૮૫૮૬૯૯૭૯૫૫૮૫૮૬  

બાઠી કયાંફેરીબાઠી કયાંફેરી--
હભુયણહભુયણ  

તાતા ..ઉભયગાભઉભયગાભ   

GGJJ--2211--GG--114477  

૧૬૧૬  
્ી્ી ..કેકે..લીલી..બયતયાબયતયા    

ઈઈ ..ચાચા.. ,,  જજલ્રા છાતલગગજજલ્રા છાતલગગ  
૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૨૬૧૬૨૪૨૬૧૬  

૮૭૮૦૫૮૭૮૦૫--૧૦૨૨૫૧૦૨૨૫    
રગાભરગાભ --ટેંબી ટેંબી 

તાતા..ઉભયગાભઉભયગાભ   
--  
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કલ્માણ અત્તધકાયી્ીકલ્માણ અત્તધકાયી્ી  , ,લરવાડલરવાડ   
અઅ ..નાંનાં..   અત્તધકાયીનુાં નાભ શોદ્દોઅત્તધકાયીનુાં નાભ શોદ્દો  પોન નાંફયપોન નાંફય  પાલણી કયેર પાલણી કયેર 

ગાભનુાં નાભગાભનુાં નાભ  
લાશનની ત્તલગતલાશનની ત્તલગત  

((૧૧))   ((૨૨))   ((૩૩))     ((૪૪))     ((૫૫ ) )   

૧૭૧૭  

્ી્ી ..આયઆય..ફીફી..શતીશતી   
નાના ..કાકા..ઈઈ..્ી્ી . .દભણગાંગા દભણગાંગા 

નન..ેે..ત્તલત્તલ..નાંનાં..--૧૫૧૫  બીરાડબીરાડ   
  

૦૨૬૦૦૨૬૦ --૨૭૮૪૦૫૭૨૭૮૪૦૫૭   
૮૧૫૫૦૫૦૩૩૫૮૧૫૫૦૫૦૩૩૫  

      

નગલાવનગલાવ --અંકરાવ અંકરાવ 
તાતા..ઉભયગાભઉભયગાભ   

GGJJ--1155--GG--11003311  

૧૮૧૮  
્ી ફી્ી ફી ..એભએભ..ટેરટેર ,,                            

જીલ્રા ત્તળક્ષણાત્તધકાયી્ી જીલ્રા ત્તળક્ષણાત્તધકાયી્ી 
((ભાધમત્તભકભાધમત્તભક)) ,,    લરવાડ લરવાડ   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૫૪૨૨૮૨૫૪૨૨૮  
૯૯૦૯૯૯૯૦૯૯--૭૦૨૧૬૭૦૨૧૬   

ઉભયગાભઉભયગાભ --નાયગોર નાયગોર 
તાતા..ઉભયગાભઉભયગાભ   

--  

૧૯૧૯  

્ી આય્ી આય ..એનએન..ટેરટેર ,,    
ભદદનીળ ભત્સ્મોભત્સ્મોધોગ ભદદનીળ ભત્સ્મોભત્સ્મોધોગ 

ત્તનમાભક્ીત્તનમાભક્ી,,  લરવાડ લરવાડ   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૮૦૮૪૨૪૮૦૮૪  
૯૮૯૮૪૯૮૯૮૪--૦૪૯૩૧૦૪૯૩૧   

૯૯૦૯૨૯૯૦૯૨ --૪૩૫૧૫૪૩૫૧૫    
    
  
  

આત્તિના વભમ દયમ્માન અતે્રની આત્તિના વભમ દયમ્માન અતે્રની 
કચેયી ખાતે પાલેર માાંત્રીક ફોટને કચેયી ખાતે પાલેર માાંત્રીક ફોટને 

રગતી તભાભ કાભગીયી રગતી તભાભ કાભગીયી ((ઘટના સ્થે ઘટના સ્થે 
કચેયી શસ્તકની ફોટ તથા અરમ કચેયી શસ્તકની ફોટ તથા અરમ 
ખાનગી ભાગરકીની ફોટ શોંચાડી ખાનગી ભાગરકીની ફોટ શોંચાડી 

યાશત ફચાલને રગતી કાભગીયીયાશત ફચાલને રગતી કાભગીયી ) )   

૨૦૨૦  
્ી્ી ..ડીડી..કેકે..ટેરટેર    

ઈઈ ..ચાચા.. ,,  ભદદનીળ ભદદનીળ 
ભસૂ્તયળાસ્ત્રી્ીભસૂ્તયળાસ્ત્રી્ી  , ,લરવાડલરવાડ..   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૨૭૮૩૨૪૨૭૮૩  
૯૭૨૭૭૯૭૨૭૭--૦૦ ૬૩૮૩ ૬૩૮૩   

  યીઝલગયીઝલગ    OOSSDD    GGJJ--2222--UU--11119944  
  

૨૧૨૧  
્ી્ી ..ીી..એરએર..ટેરટેર   

નાના ..કાકા..ઈઈ..્ી્ી..દભણગાંગા દભણગાંગા 
ગુગુ..ત્તનત્તન..ેે..ત્તલત્તલ..લરવાડલરવાડ   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૪૧૦૯૨૪૪૧૦૯  
૯૦૯૯૯૯૦૯૯૯--૫૪૧૦૭૫૪૧૦૭    

  યીઝલગયીઝલગ    OOSSDD    --  

અઅ ..નાંનાં..   અત્તધકાયી્ીનુાં નાભઅત્તધકાયી્ીનુાં નાભ //શોદ્દોશોદ્દો   ભોફાઈર નાંફય ભોફાઈર નાંફય   પાલણી કયેર ત્તલસ્તાય તથા કાભગીયી પાલણી કયેર ત્તલસ્તાય તથા કાભગીયી   
૧૧  ૨૨  ૩૩  ૪૪  

૧૧  

્ી ડી્ી ડી ..એનએન..ટેરટેર   
  

જીલ્રા આંકડા અત્તધકાયી્ીજીલ્રા આંકડા અત્તધકાયી્ી,,  
 જીલ્રા ાંચામત લરવાડજીલ્રા ાંચામત લરવાડ..   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૫૮૮૪૯૨૫૮૮૪૯   
૭૮૫૮૮૭૮૫૮૮ --૫૫૫૭૭૫૫૫૭૭ ,,  
૯૯૭૪૪૯૯૭૪૪ --૮૭૫૩૪૮૭૫૩૪    

ફરૂડીમાલાડફરૂડીમાલાડ  , ,કાશ્ભીય નગયકાશ્ભીય નગય , ,
શયીજનલાવશયીજનલાવ  ((લાડી ત્તલસ્તાયલાડી ત્તલસ્તાય ,) ,) વાગય વાગય 

ડયેી ત્તલસ્તાયડયેી ત્તલસ્તાય..  

૨૨  ્ી્ી ..આયઆય..જેજે..યભાયયભાય                ,                , ૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૪૩૧૪૨૪૪૩૧૪   તયીમાલાડતયીમાલાડ  , ,છીલાડછીલાડ , ,દાણા ફજાયદાણા ફજાય , ,



    229955  

કાકા ..ઈઈ..્ી ાંચામત ત્તવિંચાઈ ત્તલબાગ્ી ાંચામત ત્તવિંચાઈ ત્તલબાગ , ,
લરવાડલરવાડ..   

૯૭૨૬૭૯૭૨૬૭ --૬૨૧૮૦૬૨૧૮૦    કૈરાળ યોડકૈરાળ યોડ    

૩૩  

્ી કે્ી કે ..એભએભ..કોયાટકોયાટ ,,                                          
ભદદનીળ ખેતી ત્તનમાભક્ીભદદનીળ ખેતી ત્તનમાભક્ી,,                                  
જીલ્રા ાંચામતજીલ્રા ાંચામત,,  લરવાડ લરવાડ   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨--
૨૫૩૮૯૧૨૫૩૮૯૧,,  
૨૫૩૮૯૨           ૨૫૩૮૯૨           
૯૪૦૯૪૯૪૦૯૪ --૫૧૦૧૦૫૧૦૧૦   

યાભલાડીયાભલાડી  , ,ગીતા વદનની ફાજુભાાંગીતા વદનની ફાજુભાાં  ((સ્રભ સ્રભ 
ત્તલસ્તાયત્તલસ્તાય ,) ,) નાના તાઈલાડનાના તાઈલાડ..  

૪૪  
્ી્ી ..એચએચ..લીલી..કેદાયીમાકેદાયીમા            ,            ,

ભદદનીળ લન વાંયક્ષક્ીભદદનીળ લન વાંયક્ષક્ી          ,          ,
ઉિય લન ત્તલબાગઉિય લન ત્તલબાગ , ,લરવાડલરવાડ..   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૫૪૧૫૧૨૫૪૧૫૧  
૯૪૨૬૧૯૪૨૬૧--૬૧૭૩૯૬૧૭૩૯   

દેલીવદન ફાંદય યોડ ત્તલસ્તાયદેલીવદન ફાંદય યોડ ત્તલસ્તાય  , ,ઘડોચી ઘડોચી 
ભશોલ્રોભશોલ્રો , ,ભાછીલાડભાછીલાડ , ,દોંડીમા ટેકયા દોંડીમા ટેકયા 

ત્તલસ્તાયત્તલસ્તાય..   

૫૫  
્ી્ી ..અલ્ેળ ટેરઅલ્ેળ ટેર                 ,               ,

કાકા..ઈઈ..્ી્ી . .ગુગુ..ાા..ુુ . .અને અને 
ગગ..વ્મવ્મ..ફોડગફોડગ , ,લરવાડલરવાડ..   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૫૩૧૫૮૨૫૩૧૫૮   
૯૯૭૮૪૯૯૭૮૪ --૦૬૬૫૨૦૬૬૫૨   

ળાયુ નગયળાયુ નગય  , ,યાખોડીમા તાલયાખોડીમા તાલ , ,ખડકી ખડકી 
બાગડાબાગડા , ,ગ્રીન ાકગગ્રીન ાકગ , ,ડયેા પીયુાંડયેા પીયુાં..   

૬૬  

્ી્ી ..વીવી..કેકે..બાગગલબાગગલ   
ઈઈ ..ચાચા . .નાના..કાકા..ઈઈ..્ી્ી . .પ્રોજેતટ વફ પ્રોજેતટ વફ 

ક્રડલીઝન નાંક્રડલીઝન નાં--  ૨૨   , ,દભણગાંગા દભણગાંગા 
બલનબલન , ,લરવાડલરવાડ..   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૫૪૫૦૨૨૫૪૫૦૨   
  

૯૪૨૮૧૯૪૨૮૧ --૫૨૭૯૮૫૨૭૯૮    

એભએભ ..જીજી..યોડયોડ , ,નાની ખત્રીલાડનાની ખત્રીલાડ , ,ભોયાયજી ભોયાયજી 
ચારચાર , ,નલવર્જન એાટગ ભેરટનલવર્જન એાટગ ભેરટ..   

૭૭  
્ી્ી ..જીજી..એરએર..ટેરટેર ,,                                                  

જનયર ભેનેજય્ીજનયર ભેનેજય્ી  , ,જીલ્રા ઉધોગ જીલ્રા ઉધોગ 
કેરિકેરિ , ,લરવાડલરવાડ..   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૪૧૦૦૨૪૪૧૦૦  
૭૫૬૭૦૭૫૬૭૦--૨૧૨૦૭૨૧૨૦૭   

શનભુાન પીયુાંશનભુાન પીયુાં  , ,ભોગયાલાડીભોગયાલાડી , ,વશમોગ વશમોગ 
નગયનગય , ,ભણીનગય ત્તલસ્તાયભણીનગય ત્તલસ્તાય   

અઅ..નાંનાં..  અત્તધકાયી્ીનુાં નાભઅત્તધકાયી્ીનુાં નાભ //શોદ્દોશોદ્દો   ભોફાઈર નાંફય ભોફાઈર નાંફય   પાલણી કયેર ત્તલસ્તાય તથા કાભગીયી પાલણી કયેર ત્તલસ્તાય તથા કાભગીયી   
૧૧  ૨૨  ૩૩  ૪૪  

૮૮  
્ી્ી ..એવએવ..એભએભ..ટેર           ટેર           

નાના..કાકા..ઈઈ..્ી્ી . .ડ્રનેેજ  ેટા ત્તલબાગડ્રનેેજ  ેટા ત્તલબાગ , ,
લરવાડલરવાડ..   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૨૮૧૭૨૪૨૮૧૭   
૯૯૭૯૫૯૯૭૯૫ --૫૮૫૮૬૫૮૫૮૬   

દવ છાયીદવ છાયી  , ,છિયીયુાં ખાડાભાાંછિયીયુાં ખાડાભાાં    

૯૯  
  

્ી્ી ..જેજે..એવએવ..ટેરટેર                  ,                  ,
નામફ લનનામફ લન  વાંયક્ષક્ીવાંયક્ષક્ી  , ,વાભાજીક વાભાજીક 

લનીકયણ લરવાડલનીકયણ લરવાડ..   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૩૨૫૮૨૪૩૨૫૮  
૯૯૭૯૮૯૯૭૯૮--૭૯૬૭૩૭૯૬૭૩   

  

યેલ્લે માડગયેલ્લે માડગ  , ,ચકાચકની ગરીચકાચકની ગરી , ,વોનીમા વોનીમા 
ેરેવેરેવ , ,ભોતીલાડીભોતીલાડી , ,અંફાજી નગયઅંફાજી નગય , ,ાય ાય 

પીયુાંપીયુાં , ,તરુવીલન વોવામટીતરુવીલન વોવામટી..   

૧૦૧૦  
્ી્ી ..જેજે..આયઆય..ટેરટેર              ,            ,

નાના..કાકા..ઈઈ..્ી્ી..ભાભા  XX  ભ ેટા ત્તલબાગ ભ ેટા ત્તલબાગ 
લરવાડલરવાડ..  

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૪૧૨૬૨૪૪૧૨૬   
૯૫૩૭૨૯૫૩૭૨ --૩૪૫૧૨૩૪૫૧૨    

ભીળન કોરોનીભીળન કોરોની  , ,ભશાદેલ નગય ટીભશાદેલ નગય ટી..લીલી . .
યીરે કેરિયીરે કેરિ , ,ભેડીકેય ત્તલસ્તાયભેડીકેય ત્તલસ્તાય , ,લળી પગયુાંલળી પગયુાં..   

૧૧૧૧  

્ી એ્ી એ ..જીજી..ટેરટેર    
ઈઈ ..ચાચા . .ક્રશવાફી અત્તધકાયી્ીક્રશવાફી અત્તધકાયી્ી ,,    
જીલ્રા ાંચામતજીલ્રા ાંચામત,,  લરવાડ લરવાડ   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨--
૨૪૩૦૩૪૨૪૩૦૩૪,,  
૨૪૮૩૧૫  ૨૪૮૩૧૫    
૯૮૭૯૬૯૮૭૯૬ --૯૭૨૧૧૯૭૨૧૧    

મલુ્રા લાડીમલુ્રા લાડી  , ,વશમોગ નગયની ાવશમોગ નગયની ા , ,
બગીની વભાજબગીની વભાજ , ,બાયત ડયેીબાયત ડયેી  સ્લગાગ્ભ સ્લગાગ્ભ 

ભાંદીય યોડભાંદીય યોડ , ,જલાશયજલાશય  નગય વોવામટીનગય વોવામટી..  
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૧૨૧૨  

્ી્ી ..એએ..એવએવ..ટેરટેર                 ,                 ,
  કામગારક ઈજનેય્ીકામગારક ઈજનેય્ી . .ભાભા  XX  ભ ભ 

ત્તલબાગ જજલ્રા ાંચામતત્તલબાગ જજલ્રા ાંચામત  , ,લરવાડલરવાડ..   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૫૩૬૯૪૨૫૩૬૯૪  
૯૦૯૯૧૯૦૯૯૧--૬૭૮૭૧૬૭૮૭૧    

શપે્ીનેળશપે્ીનેળ  , ,વયકાયી લવાશતવયકાયી લવાશત , ,ગીતાાંજરી ગીતાાંજરી 
વોવામટીવોવામટી , ,જજજજ..ાંાં..કોરોનીકોરોની , ,નતૂન નગયનતૂન નગય , ,

ગોમા તાલગોમા તાલ , ,ભનીવ બાયતીભનીવ બાયતી  વોવામટીવોવામટી , ,
આંફેડકય નગય વોવામટીઆંફેડકય નગય વોવામટી ,. ,. યાભનગય યાભનગય 

વોવામટીવોવામટી ,. ,.ત્તત્રદા વોવામટીત્તત્રદા વોવામટી  , ,શાઉવીંગ શાઉવીંગ 
ફોડગફોડગ , ,ળાાંતી નગય ત્તલસ્તાયળાાંતી નગય ત્તલસ્તાય..   

૧૩૧૩  

ડોડો ..એભએભ..વીવી..ટેરટેર   
જીલ્રા વભાજ કલ્માણ જીલ્રા વભાજ કલ્માણ 

અત્તધકાયી્ીઅત્તધકાયી્ી,,  
  

જીલ્રા ાંચામત લરવાડજીલ્રા ાંચામત લરવાડ  

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૧૪૯૦૨૪૧૪૯૦   
૯૪૨૬૮૯૪૨૬૮ --૮૧૮૩૬૮૧૮૩૬   
  

યાગફાગયાગફાગ  , ,ધયાનગયધયાનગય , ,લવનજી ાકગલવનજી ાકગ , ,
ઠાકોયજી ાકગઠાકોયજી ાકગ , ,તડકેરય ગરીતડકેરય ગરી , ,વોના વોના 

પ્રોટપ્રોટ,,યાજન નગયયાજન નગય,, કોરવી પીમાકોરવી પીમા , ,
ફીના નગય ાણીની ટાાંકી ત્તલસ્તાયફીના નગય ાણીની ટાાંકી ત્તલસ્તાય..  

૧૪૧૪  
્ી્ી ..એવએવ..ીી..ટેરટેર             ,             ,

નાના..કાકા..ઈઈ..્ી દભણ ગાંગા મોજના ્ી દભણ ગાંગા મોજના 
ેે..ત્તલત્તલ--૧૧  લરવાડલરવાડ..   

૯૪૨૭૧૯૪૨૭૧ --૪૦૫૦૬૪૦૫૦૬   
૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૫૪૫૦૩૨૫૪૫૦૩   

યાધા કૃષ્ટ્ણ વોવામટીયાધા કૃષ્ટ્ણ વોવામટી  , ,દમાજીની લાડીદમાજીની લાડી , ,
ઝયણા ાકગઝયણા ાકગ , ,લાલ પીમાલાલ પીમા , ,શતી શતી 

લાવલાવ..   

૧૫૧૫  
્ી ફલાંતબાઈ ફી્ી ફલાંતબાઈ ફી ..યાઠોડયાઠોડ       ,       ,

      પામય ઈરચાર્જપામય ઈરચાર્જ , , નન ..ાા..લરવાડલરવાડ..   
૯૯૨૫૫૯૯૨૫૫ --૬૩૨૦૭૬૩૨૦૭
    

કુદયતી આત્તિના વભમે પામય કુદયતી આત્તિના વભમે પામય 
ગબ્રગેડની ટીભ વાથે વાંકરનભાાં યશી ગબ્રગેડની ટીભ વાથે વાંકરનભાાં યશી 
રામઝનીંગ અને વ્મલસ્થાની કાભગીયી     રામઝનીંગ અને વ્મલસ્થાની કાભગીયી       

૧૬૧૬  

્ી આય્ી આય ..એનએન..ટેરટેર ,,    
ભદદનીળ ભત્સ્મોભત્સ્મોધોગ ભદદનીળ ભત્સ્મોભત્સ્મોધોગ 

ત્તનમાભક્ીત્તનમાભક્ી,,  લરવાડ લરવાડ   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૮૦૮૪૨૪૮૦૮૪  
૯૮૯૮૪૯૮૯૮૪--૦૪૯૩૧૦૪૯૩૧   

૯૯૦૯૨૯૯૦૯૨ --૪૩૫૧૫૪૩૫૧૫    
    
  
  

આત્તિના વભમ દયમ્માન અતે્રની આત્તિના વભમ દયમ્માન અતે્રની 
કચેયી ખાતે પાલેર માાંત્રીક ફોટને કચેયી ખાતે પાલેર માાંત્રીક ફોટને 
રગતી તભાભ કાભગીયી રગતી તભાભ કાભગીયી ((ઘટના સ્થે ઘટના સ્થે 
ફોટ શોંચાડી યાશત ફચાલને રગતી ફોટ શોંચાડી યાશત ફચાલને રગતી 

કાભગીયીકાભગીયી ) )   

૧૭૧૭  

્ી જે્ી જે ..ીી..પ્રજાતીપ્રજાતી ,,    
જીલ્રા પ્રાથત્તભક ત્તળક્ષણાત્તધકાયી્ીજીલ્રા પ્રાથત્તભક ત્તળક્ષણાત્તધકાયી્ી,,    

જીલ્રા ાંચામતજીલ્રા ાંચામત,,  લરવાડલરવાડ..  

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૫૩૨૧૦૨૫૩૨૧૦  
૯૯૦૯૯૯૯૦૯૯--૮૭૫૭૭૮૭૫૭૭   

યીઝલગ યીઝલગ OOSSDD  ––  અતે્રના જીલ્રાભાાંઅતે્રના જીલ્રાભાાં  NNDDRRFF  
ટીભનુાં આગભન થામ ત્માયે કભારડીંગ ટીભનુાં આગભન થામ ત્માયે કભારડીંગ 
ઓપીવય વાથે વાંકરનભાાં યશીઓપીવય વાથે વાંકરનભાાં યશી    
રામઝનીંગ અને વ્મલસ્થાની કાભગીયી      રામઝનીંગ અને વ્મલસ્થાની કાભગીયી        
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