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�ઽ�નૃપર� 
રીથૉ રીફષ�ષફફી ઼્શ ઼અ�ગીળ્ : 

                            �ષફફૃઅ ઼અ�ગળથ ગળૉ- ઇઅદઆગળથફૉ સૃ� ગળૉ  ઑફૃઅ ફીર ઼અ�ગીળ. રફૃ�લ 
�ષફરીઅ ઞ�રધૂ રૅ�લૃ ઼ૃપૂ ઈષી રૃ!લ ઼્શ ઼અ�ગીળ્ રીફષીરીઅ ઈ$લી ઝૉ. $લી઼�રૅુદ 'રીથૉ દૉ 
઼અ�ગીળ્ ઈ 'રીથૉ ઝૉ. 

૩. ઙયી�પીફ અ઼�ગીળ :  

ઙૅઽ�ધ �ષફરીઅ ઋ+ર 'ગીળફૂ ઼અદુદફૂ 'ીુ, રીડૉ  ઙયી/પીફફૉ બથ ઑગ રઽ1ષબૄથ/ ઼અ�ગીળ રીફષીરીઅ 
ઈ$લ્ ઝૉ.  

૪. બૃઅ઼ષફ  

: બૃ4ફૂ 'ીુ, રીડૉ  સી5્રીઅ બૃ઼અષફ ઼અ�ગીળફૂ ુષુપ મદીષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 

 ૫. ઼ૂર�દ્ફલફ : 

 ઙયી/પીફફી ઝ ર7ઽફી બઝૂ ઈ ઼અ�ગીળ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈ ઼રલૉ રીદી-ુબદી 8ીળી ઞ ૉ ઼અ�ગીળ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉ 'રીથૉ દૉફ્ મીશગ ઋબળ ઘૄમ ર્ડ્ 'યીષ બણદ્ ઽ્લ ઝૉ. ઑડવી રીડૉ  ઈ ઼રલ 
નળુરલીફ પી/ુ◌રગ >અધ્ફૃઅ ષીઅજફ દધી ઼�઼અઙફ્ ર7ઽરી ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ૬. �દગર� :  

મીશગફ્ ઞ�ર ધદીઅફૂ ઼ીધૉ ઞ @દગર/ ઼અ�ગીળ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. જીઅનૂ ગૉ  ઼્ફીફી બી4રીઅ ળીઘૉવ રપફૉ 
ઇફીુરગી ઈઅઙશૂધૂ મીશગફૉ જડીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

૭. ફીરગળથ : 

 મીશગફી ઞ�ર બઝૂફી ઇુઙલીળરી 7નષ઼ૉ ગૉ  �લીળ બઝૂ ઙરૉ �લીળૉ  ફીરગળથ ઼અ�ગીળફૂ ુષુપ 8ીળી 
મીશગફૃઅ ફીર ફAૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

૮. ુફ!"રથ :  

મીશગ જીળ ર7ઽફીફૃઅ ધીલ �લીળ બઝૂ દૉફૉ ચળફૂ મઽીળ વઊ ઞષી રીડૉ  ુફ�Dરથ ઼અ�ગીળ ગળષીરીઅ ઈષૉ 
ઝૉ.  

૯. ઇ%-'ીસફ :  
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મીશગ ઝ ર7ઽફીફૃઅ ધીલ �લીળૉ  નૉષદીકફૃઅ બૄઞફ ગળૂ જીઅનૂફૂ જરજૂ 8ીળી મીશગફૉ નૄપફૂ ઘૂળ ઘષણીષૂ 
ઇF-'ીસફફ્ 'ીળઅય ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

૱. જૃણીગળથ (રૃઅણફ) : 

 મીશગ 4થ ષહ/ફૃઅ ધીલ �લીળૉ  બુષ4 7નષ઼ૉ મીશગફી ષીશફૂ રૃઅણફુષુપ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ રીધીફી 
બીઝશફી યીઙરીઅ ુસઘી ગૉ  જ્ડવૂ ળીઘષીફૃઅ ુષપીફ બથ ઝૉ. 

 ૯. ગથ�ષૉપ :  

મીશગ ઑગ ષહ/ફૃઅ ધીલ �લીળ બઝૂ 4ૂ@ ગૉ  બીઅજરી ષહH ગીફફૉ ષIપષીફ્ ઈ ઼અ�ગીળ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

૩૨. ઋબફલફ :  

ઋબફલફ 8ીળી મીશગફૉ 78ઞ�ષફૂ 'ીુ, ધીલ ઝૉ. �લીળ મીન દૉફૉ ષૉનીJલલફ ઇફૉ ઙીલ4ૂ ઞબફ્ 
ઇુપગીળ 'ી, ધીલ ઝૉ.  

૩૩. ષૉનીળઅય :  

ઋબફલફ મીન ુષKીLલી઼રીઅ ગ્ઊ ુષMફ ઈષૉ ફઽI દૉ રીડૉ  ષૉનીળઅય ઼અ�ગીળ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.   

૩૪. ગૉસી�દ : 

 ષૉનીJલલફ બૄNઅ  ધલી મીન નીતૂફૉ નૄળ ગળષી રીડૉ  ગૉસી�દ ઼અ�ગીળ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

૩૫. ઼રીષદ�ફ : 

ષૉનીJલફફ બૄNઅ  ધલી બઝૂફ્ ઈ ઇઅુદર ઼અ�ગીળ ઝૉ.ઙૃNફૂ ઈPી વઊ મીશગ બ્દીફી ચળૉ  બીઝ્ ભળૉ  
ઝૉ, ઑડવી રીડૉ  ઑફૉ ઼રીષદ/ફ ઼અ�ગીળ બથ ગઽૉ  ઝૉ.  

14. ુષષીઽ અ઼�ગીળ 

૩૭. ુષષીઽીુ5બ6ળ7ઽ :  

ઇુRફૂ ઼ીSૂઑ ફAૂ ધલૉવ ુષષીઽફૉ ઼અબF ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ૩૮. 8ૉદીુ5 અ઼7ઽ : ુષષીઽઇુR ુ઼ષીલ મીગૂફી 4થ ઇુR 8ીળી ઙૅઽ�ધીTર 'ષૉસફ્ ઈ ઼અ�ગીળ 
ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ ઼ૐધૂ ઝૉVૉ રૅ�લૃ ઼રલૉ ઇુR઼અ�ગીળ 8ીળી રફૃ�લફ્ ઇઅ�લૉુW ઼અ�ગીળ ગળષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ. 


