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સયુત લન લર્ુુ દ્વાયા તા.૨૭-૧૧-૨૦૧૮ ના 
યોજ ૨ દદલવનો લન ખાતાભાાં પયજ ફજાલતા 

ફીટગાડુ વાંલગુના ભદશરા કભુચાયીઓનો ક્ષભતા લધુન 
તારીભ કામુક્રભ યાખલાભાાં આલેર જેભાાં ફીટગાડુ 
વાંલગુના સયુત વલબાગના-૧૦ , વ્માયા વલબાગના-૧૦ અને 
ેટા વલબાગ બરૂચના-૨ કભુચાયીઓ ભી નીચે મજુફના 
કુર-૨૨ કભુચાયીઓનુાં યજીસ્ટ્રેળન કયલાભાાં આલેર.  

 

 

અ.નાં વલબાગ યેંજ કભુચાયીશ્રીન ુનાભ 

૧ સયુત ભ ાંડવી (ઉ) શ્રીભતી વષ ાફને વસનજીબ ઇ ચૌધયી 

૨ સયુત ભ ાંડવી (ઉ) કુભ યી આશ ફને ફ લબુ ઇ ચૌધયી 

૩ સયુત ભ ાંડવી (દ) પજુાકુભ યી ય જેન્દ્રસસિંહ સસિંહ 

૪ સયુત ભ ાંડવી (દ) શ્રીભતી બ યતીફને  ભજનબુ ઈ વસ વ  

૫ સયુત ભ ાંડવી (દ) શ્રીભતી ગાંગ ફને જશવાંતબ ઇ ચૌધયી 

૬ સયુત ભ ાંડવી (દ) શ્રીભતી ચતેન ફને શાંકયબ ઇ ટેર 

૭ સયુત સ્ટ્ર .પોસા અસ્ટ્ભીત ફને યવજીબ ઇ ભકવ ણ  

૮ સયુત વ ાંકર કુ.શભીર ફને ક નજીબ ઇ ચૌધયી 

૯ સયુત વ ાંકર શ્રીભતી નરીનીફને બગબુ ઇ વસ વ  

૧૦ સયુત ભહુવ  વષ ાકુભ યી ભાંગબુ ઇ ચૌધયી 

૧૧ વ્મ ય  ખયેવ ડ  કુ.યાંજનફને કોટ બ ઇ ચૌધયી 

૧૨ વ્મ ય  વ જપયુ શ્રીભસત સાંધ્મ ફને દદનશેબ ઇ ચૌધયી 

૧૩ વ્મ ય  વ જપયુ કુ.અસનષ ફને અસનરબ ઇ ગ ભીત 

૧૪ વ્મ ય  પોટા સોનગઢ કુ.હતેરફને ભ નસીંગબ ઇ ચૌધયી 

૧૫ વ્મ ય  સ દડવરે કુ.કલ્ન ફને નટુબ ઇ ગ ભીત 

૧૬ વ્મ ય  સ દડવરે કુ.દહન ફને દદનશેબ ઇ ગ ભીત 

૧૭ વ્મ ય  ઉન ઈ કુ.આશ ફને યભણબ ઇ ચૌધયી 

૧૮ વ્મ ય  ઉન ઈ શ્રીભસત દશાન ફને યભશેબ ઇ ચૌધયી 

૧૯ વ્મ ય  વ્મ ય  કુ.સ્ટ્વતેરફને સમુાકુભ ય ગ ભીત 

૨૦ વ્મ ય  વ્મ ય  કુ.ધસભિષ્ઠ ફને ય મસસિંગબ ઇ ગ ભીત 

૨૧ બરુચ ઝઘડીમ  કુ.શકુન ફને યસતર ર વસ વ  

૨૨ બરુચ ઝઘડીમ  કુ.સભુનત ફને પ્રત બ ઈ વસ વ  



  

  

 ફોયે ૧૨ કરાકે ડુમ્ભવ યેસ્ટ્ટશાઉવના  શોરભાાં આલેર 

કભુચાયીઓને  તારીભ ભાટે ફેવાડલાભાાં આલેર શ્રી ગોવલિંદ 

વયલૈમા ભાં.લ.વાં.શ્રી  વ્માયા વલબાગ, વ્માયાએ તભાભ 

કભુચાયીઓનુાં સ્ટ્લાગત કયેર.  

 .લ.અ.  ડુમ્ભવ શ્રી લી.ી.સયુભા  એ ૨ દદલવના  
તારીભ કામુક્રભ દયવભમાન  કઇ-કઇ  પ્રવ્રવુતઓ તથા રેકચવુનુાં 
આમોજન કયલાભાાં આલેર છે તેની રૂયેખા આેર.   

 શ્રી વી.કે.વોનલાને  મ.ુલ.વાંશ્રી  સયુત લર્ુુ,સયુત, 

શ્રી ગોવલિંદ વયલૈમા ભાં.લ.વાં.શ્રી  વ્માયા વલબાગ,શ્રી 
લી.ી.સયુભા ,.લ.અ  ,ડુમ્ભવ ભાંચ ઉય બફયાજભાન  થમેર 

અને દદપ્રાગટમ  કયી કામુક્રભનો  શબુા આયાંબ કયેર. તેભજ 

વામદુશક પ્રાથુના કયલાભાાં આલેર.  

 વ્માયા વલબાગભાાં પયજ ફજાલતા શ્રી વલજમ લવાલા 
ફીટગાડુ નુાં અલવાન થમેર તે વનવભતે્ત સ્ટ્લગુસ્ટ્થ આત્ભાની 
ળાાંવત ભાટે શ્રધધાાંજરી આલાભાાં આલેર. 

  

આલેર તભાભ તાબરભથીઓએ  ોતાનો યીચમ આેર.તથા  
મ.ુલ.વાં.  શ્રી દ્વાયા તેભણે આલાભાાં આલતી તાબરભનો શરે્ ુતથા 
ઉદેળ જણાલલાભાાં આલેર.  

તભાભ તાબરભાથીઓને  તેભની પયજભાાં ઉમોગી ફને 

એલી એક ફેગ આલાભાાં આલેર. જેભાાં ભેઝયટે , સ્ટ્ટેરય , 

ાણીની ફોટર, ેન્સવર, યફય, ફોરેન ,ડામયી, લગેયે આલાભાાં 
આલેર.   

 શ્રી ગોવલિંદ વયલૈમા ભ.લ.વાં.શ્રી  એ તેભના લકતવ્મભાાં લર્ુુ કક્ષાએથી  કભુચાયીઓની  તારીભ નુાં 
આમોજન કયલાભાાં આલેર શોલાન  ુજણાલી તે ફાફતે ખળુી વ્મકત કયી શતી. તથા તાબરભ ભેલીને તેઓ લધ ુ

વાયી કાભગીયી કયળે એલી આળા વ્મકત કયેર.  

સ્ટ્વ ગત પ્રવચન 

 



  શ્રી વી.કે.વોનલાને  મ.ુલ.વાંશ્રી  સયુત લર્ુુ,સયુતએ 

આલેરા તભાભ કભુચાયીઓને  આલકાય આપ્મો તથા જણાલેર 

કે તેઓ જ ાંગર ખાતાના ખફુ જ ભશત્લના અને ામાના 
કભુચાયીઓ  છો. તભે કભુચાયીઓ  જ ાંગર વાંયક્ષણની  ભશત્લની 
કાભગીયી કયી યશરે છો. તથા તભે ભદશરાઓ  ણ ખાતાભાાં 
બયતી થઇને લન વાંયક્ષણભાાં તભારુ મોગદાન આી યશરે છો. 
તેઓએ પે્રઝસટેળન  દ્વાયા  વલબાગલાય  જ ાંગરની ભાદશતી આી,  
વલબાગલાય  જ ાંગર વલસ્ટ્તાય શકેટય  ભાાં જણાલેર તથા પ્રત્મેક 

કભુચાયી જે જ ાંગર વલસ્ટ્તાય ન ુ યક્ષણ કયે છે તેની આંકડાકીમ  ભાદશતી આી. તથા તેઓને કોમ્પ્યટુય ,વોશ્મર 

ભીડીમા તથા GPS  ની તારીભ આલાભાાં આલનાય શોલાન  ુજણાલેર તથા ઉરી કચેયીએથી  આલતા વાંદેળા , 

ભાદશતી તેઓને વત્લયે ભે તે ભાટેન  ુ વત્લયે આમોજન કયલાભાાં આલનાય શોલાન  ુ જણાલેર તથા તેઓએ 

જણાલેર કે દયેક કભુચાયીઓ  ાવે જેટરા શકેટયનો  જ ાંગર વલસ્ટ્તાય છે તે જ ાંગરની દકિંભત કયોડો રૂવમાની થામ 

છે. તથા જ ાંગરની દકિંભતી જભીન જે ણ કયોડો રૂવમાની અમલુ્મ છે. આભ તેઓ વયકાય ધલાયા વાચલલા ભાટે 

અને  વોંલાભાાં આલેર જ ાંગર અને જ ાંગરની જભીનના  એક જભીનદાય  વભાન છો તેવ ુજણાલેર.  

        

 

 GPS  વલળેની તારીભ સયુત લન લર્ુુના લડા 
શ્રી વી.કે.વોનલાને  મ.ુલ.વાંશ્રી  સયુત લર્ુુ,સયુત ધલાયા 
આલાભાાં આલી.  જેભાાં તેભના ધલાયા GPS શુાં છે? કઈ 

યીતે કાભ કયે છે? GPS  ધલાયા સ્ટ્થ વનધાુયણ કઈ યીતે 

ધલાયા વભજણ આલાભાાં આલી તથા GPS યીડીંગને કઈ 

યીતે કેલ્યરેુટ કયવ  ુતેની વથમયીકર  વભજૂતી આલાભા 
આલી.  

ત્માય ફાદ ફીજા દદલવે GPS પીલ્ડભાાં કઈ યીતે 
ઉમોગી છે તે વલળે પે્રક્ટીકર વભજુતી શ્રી વી.કે.વોનલાને 
મ.ુલ.વાંશ્રી સયુત લર્ુુ ,સયુતએ આી જેભા GPS કઈ યીતે 
ઓયેટ કયવુાં ? તેભા કઈ યીતે યીડીંગ રેવ ૂઅને યીડીંગને 
KML પાઈરભાાં કઈ યીતે પેયલવુાં તથા અક્ષાાંળવતૃ- 
યેખાાંળવતૃ લચ્ચેની વભજુતી આલાભાાં આલી. GPS 
યીડીંગભાાં ડીગ્રી ,ભીનીટ, વેકસડ તથા તેભની ગણતયીની 

ધધવતની ણ વભજુતી આી. તથા ચોક્કવ વલસ્ટ્તાયન ુભા કેલી યીતે રેવ ુતેની ણ વભજુતી આી. 

GPS ત રીભ 



 

 

 

રાંચ ફાદ શ્રભદાનનો  કામુક્રભ યાખલાભાાં આલેરને તે 

ભાટે  ફે અરગ – અરગ ટુકડી ાડીને કાભગીયી  લશેંચી 
દેલાભાાં આલી અને આ ફાંને ટુકડીઓ ધલાયા ડુમ્મ્વ યેસ્ટ્ટ 

શાઉવની આજુફાજુના  કમ્ાઉસડભાાં ડરે પ્રાસ્ટ્ટીકનો  કચયો 
જેલો કે 

ોરીથી
ન ફેગ્વ , 

પ્રાસ્ટ્ટીક
ની તથા કાચની ફોટરો એકત્ર કયલાભાાં  આલેર. અંદાજે 

૪૦ કીરો ઉયાાંત પ્રાસ્ટ્ટીકનો કચયો એકઠો કયીને 

વલસ્ટ્તાયને પ્રાસ્ટ્ટીક મકુત કયીને વપાઈ કયાલાભાાં આલેર 

 

 

 

 

 

 

વાાંજે ૫ લાગ્મે યભતનુાં આમોજન કયલાભાાં આવ્યુાં શર્ુાં . 
જેભાાં આલેર ભદશરા તારીભાથીઓની  અરગ-અરગ  ટીભ 

ફનાલીને લોરીફોર યભાડલાભાાં આલેર. મ.ુલ.વાંશ્રી  ધલાયા 
ખેરાડીઓને  પ્રોત્વાશન આી વલબાગીમ કક્ષાએ ણ યભત-
ગભત ની ટીભ ફનાલલા ભાટે સચુના આેર.   

 

 

 

શ્રભદ ન  

યભત 



 

 

                                                                             
 ક્લીઝ કોમ્ીટીળનભાાં  આલેર તભાભ 

ભદશરા કભુચાયીઓની  ૫ ટીભ ફનાલલાભાાં 
આલેર. તેભાાં સ્ટ્રાઇડળો ધલાયા ૫ અરગ-અરગ  

યાઉસડભાાં ક્લીઝ કોમ્ીટીળનનુાં આમોજન 

કયલાભાાં આલેર જેભા 
૧. ઓબ્જજેકટીલ  યાઉસડ  

૨. જનયર નોરેજ   

૩. લીઝયઅુર ક્લીઝ  

૪.  લનસ્ટ્વતની  જાણકાયી ફાફતે ક્લીઝ 

૫. પોયેસ્ટ્ટ એક્ટ ની જાણકાયી  ભાટે ક્લીઝ. 
આ ક્લીઝ કોમ્ીટીળનભાાં  તભાભ કભુચાયીઓએ  

ખફુજ ઉત્વાશથી બાગ રીધેર તથા વૌથી લધ ુ ોઈસટ 

ભેલનાય  ટીભને યુસ્ટ્કાય તથા તાીઓના ગડગડાટથી  
લધાલી રેલાભાાં આલેર.  

વદય  ક્લીઝ કોમ્ીટીળન  દયમ્માન  મ.ુલ.વાંશ્રી  એ 

જણાલેર કે લનખાતાભાાં આ નોકયી કયતા શોલાથી વકૃ્ષો 
તથા ઔવધમ  લનસ્ટ્વતઓનુ જ્ઞાન આને લધ ુશોવ ુજોઈએ 

તથા લન કામદાઓની  ણ લધ ુભાદશતીગાય  થલા જણાલેર.   

 

 

 

 આંફેડકય  લનલાવી કેસર સયુતના  પ્રખય મોગા 
વળબક્ષકા વઈ વ્માલશાએ મોગની વથમયી ભાદશતી તથા 
પે્રકટીકર  રેવનગ આેર.  જેભાાં વલવલધ પ્રકાયના આવનોની 
ભાદશતી આી તથા આવનોના ઉમોગથી  ળયીય ને થતા 

ક્વીઝ કોમ્ીટીશન 
 

મોગ 



પામદાઓ જણાવ્મા. વનમભીત યીતે ક્યા આવનો કયલા જોઈએ જેથી આનુાં ળયીય સ્ટ્લસ્ટ્થ યશે તે ભાટે ની ભાદશતી 
આી તથા તેલા આવનો કયાવ્મા. શ્વાવો શ્વાવની દક્રમાઓ દ્વાયા પેપવાભાાં શલા બયલાની , ાાંવીઓની  તથા 
સ્ટ્નાયઓુને થતા પામદા વભજાવ્મા.  તથા વદય તારીભભા ભદશરાઓ આલેર શોઈ   તેઓ કયી ળકે તેલા આવનો 
તથા પ્રસવૂત ફાદ ળયીયને  સ્ટ્લસ્ટ્થ યાખલા ભાટે કયી ળકામ તેલા આવનોની જાણકાયી આેર. લધભુાાં જણાલેર કે 

દદલવ દયમ્માન ૬ ભીનીટ ણ મોગના આવનો વાયી યીતે કયલાભાાં આલે તો ળયીય સ્ટ્લસ્ટ્થ યાખી ળકામ છે. 

  

 

 

ડો.ભેઘા ટેર (એભ.ડી.આયુુલેદ)  એ 

જણાલેર કે આયુુલેદ એટરે જીલન જીલલાની 
ધધવત. આયુુલેદ જીલન જીલલાની એલી ધધવત 

વળખલાડે છે જે દ્વાયા ભાાંદા જ ન ડામ. તેઓએ 

વલાયે ઉઠાલાથી યાતે્ર સતુા સધુીભાાં કઈ-કઈ  

દદનચમાુનુ ારન કયલાભાાં આલે તો સ્ટ્લસ્ટ્થ યશી 
ળકામ તે અંગેની વભજ આી. અંજન ,અભ્માંગ 

અથાુત ભવાજ ના પામદા જણાલેર.  ભખૂ કયતા 
થોડુ ઓછાં જભલાની વરાશ આેર.  

કેસવય વલળેની ભાદશતી આેર જેભાાં ભદશરાઓને  થતા છાતીના કેસવય તથા ગબાુળમના  કેસવય વલળે 

વવલસ્ટ્તાય ભાદશતી આી આલા કેસવય થલાના કાયણો ,વનલાયણો તથા તકેદાયી  યાખલા અંગેની ભાદશતી આી. 
દય ૮ ભદશરાએ ૧ ભદશરાને  કેસવય થર્ ુશોલાન  ુતથા બાયતભાાં છાતીના કેસવયનુ પ્રભાણ લધ ુશોલાન  ુજણાલી તે 

ફાફતે વાલધાની યાખલા વભજ આેર.  

લધભુાાં તેભણે વલવલધ લનસ્ટ્વતનો  ઉમોગ ણ જણાલેર.  

૧. બોમ આંફરી:- ઉકાો કયી રેલાથી કભાભાાં યાશત થામ છે. 
૨. શાડુ વાક:-  કેલ્લ્ળમભ ભાટે ખફુજ ઉમોગી.  
૩. ડોડી:- આંખ ભાટે ખફુજ ઉમોગી.  
૪. વતાલયી:-  મૂ નો ઉમોગ કયલો ખફુ વારૂ છે. 
૫. ફીરી:- “આયુુલેદ  ભાાં યવામણ કશલેાભાાં આલે છે” ફીરીના ાન ડામાબફટીળ  ભાટે ખફુજ ઉમોગી છે. 
૬. શયડે, ફશડે , આભ :- વત્રપા ચણુૂ ભાાં ખફુા ઉમોગી.  
૭. નગો:- વાાંધાના દુખાલા ભાટે ઉમોગી છે. 
૮. કેસડૂો:-  ચાભડી ને વાયી યાખલા ભાટે ઉમોગી છે. 

આર્ુાવેદ 

 



૯. રીભડો:-  રીભડા ના ાન,છાર,ગુાંદય ,ફુર ચાભડીના યોગભાાં ઉમોગી છે. 
૧૦. આદુાં:- અન્ગ્ન પ્રદદન ભાટે ઉમોગી છે. 
૧૧. કાા જાબ:ુ- કાા જાબ  ુના ઠીમાનો ઉમોગ ડામાબફટીળ  ભાટે ઉમોગી છે. 
૧૨. નાગરી:-  કેલ્લ્ળમભ  તથા રોશતત્લ નાગરી ભાાંથી લધ ુભે છે. 
 
 
 
 

 
એડલોકેટ  શ્રીભતી ગીતા 

શ્રોપ તથા પ્રવતબા દેવાઈએ 

કામદાકીમ  વભજ આેર. 
ભદશરાઓને  કાભના સ્ટ્થે 

(WORKING PLACE)  થતી જાવતમ 

વતાભણીનો  પ્રવતકાય કયલા 
જણાલેર તથા કોઈણ રુુ 

વ્મન્ક્ત દ્વાયા ગાંદી કોભેસટ 

કયલાના વભમે ળાદયયીક  

છેડછાડ થામ ત્માયે તેનો ળયભ 

યાખ્મા વલના તયત જ પ્રવતકાય  

કયલા જણાલેર.  જાવતમ વતાભણીની  લાત ોતાના નજીકના વગાને જણાલલાભાાં ળયભ ન યાખલા જણાલેર તથા 
ોતાની ફદનાભી થળે એલો ડય ના યાખલા જણાલેર.   ભારુ ળયીય ભાયી ભાબરકીનુ છે તેને કોઈણ વ્મન્ક્ત અડકી 
ળકે નશી,તેના વલળે ગાંદી કોભેસટ કયી ળકે નશી તથા જાતીમ વતાભણી ભાટે બફબસ્ટ્ત વાંદેળા,ભેવેજીવ , વલડીમો 
ભોકરી ળકે નશી તથા ભાયી ભાનશાવન  થામ તેલી કોઈણ  પ્રવ્રવુત કોઈ કયી ળકે નદશ તે અંગેની કામદાકીમ  

જોગલાઈ તથા વભજ આેર. તથા ભદશરા શલે્રાઈન  વલળે ણ ભાદશતી આી જરૂય ડમે તેનો ઉમોગ કયી 
સયુબક્ષત યશલેા જણાલેર.  અને ભદશરા કભુચાયીઓ  દ્વાયા કયલાભાાં આલેર પ્રશ્નો અંગે કામદાકીમ  વભજ આી 
નીડય ફની,ખાંતથી નોકયી કયલા જણાલેર.  

લધભુાાં જણાલેર કે રગ્ન ફાદ વતન  ુઘય કામદા મજુફ  તભારુ MATRIMONIAL HOME ફને છે. વતના 
ઘયભાાં યશલેાનો યુો અવધકાય ભે છે. વતના ઘયભાાંથી તભને ગેયકામદેવય  યીતે કોઈણ  ફશાય કાઢી ળકે નશી 
અને તેથી વનડય ફનવ ,ૂ વતન  ુઘય ત્મજવ  ુનશી. 

 

 

વદકરશ્રી દ્વ ય  ક મદ કીમ જાણક યી 
 



 
 
 
શ્રી વુનત નૈય્મય ના.લ.વાં.શ્રી  સયુત વલબાગ ,સયુતે MOTIVATIONAL VIDEO ફતાલી કોઈણ વલયીત 

દયન્સ્ટ્થવતભાાંથી  ોતાને ફશાય કાઢી વળક્ત કેલી યીતે ફનાવ  ુતેની વભજ આેર. તથા દયેક વ્મકવતભાાંથી  વાયા 
ગણુો જોઈને તેને જીલનભાાં અનાલલાથી  આણને રાબ થતો શોલાન  ુજણાલેર.  તેભણે કેયારા યાજ્મભાાં ફીટગાડુ 

વાંલગુભાાં પયજ ફજાલતા ભદશરા ી.જી.સધુા  નો INSPIRING  VIDEO ફતાલી લન વલસ્ટ્તાયભાાં યશતેા રોકો ને 

ઉમોગી કાભ કયલા પે્રદયત કમાુ. 
લધભુાાં તેઓએ પ્રધાનભાંત્રી  સયુક્ષા વલભા 

મોજના, પ્રધાનભાંત્રી  જીલન જ્મોવત વલભા મોજના તથા 
અટર ેસળન મોજના લીભાના વભ્મ ફનીને ખફુ ઓછા 
વપ્રભીમભ દ્વાયા અકસ્ટ્ભાત લીભો , જીલન લીભા તથા 
ેસળન મોજનાના રાબ ભેલી ોતાને તથા 
યીલાયના  બવલષ્મ ને સયુબક્ષત  કયલા જણાલેર.  દય 

ભાશે વનવશ્રત યકભની ફચત કયલા ણ વળખાભણ 

આેર.  
 

 

 
 
 
 
પ્રજાવતા બ્રશભાકુભાયીઝ  વલશ્વ 

વલધમારમના  ટીચય ફશને જીગીાફેન  અને 

યાંજનફેનએ  તનાલમકુત  જીલન જીલલા ભાટેની 
વભજ આેર. તથા દયેક કાભ ોઝેટીલ/  
વકાયાત્ભક  અબબગભ યાખીને કયલા જણાલેર.   
પયજ ફજાલલાની  છે, કાભ કયલાનુ છે ણ 

તનાલમકુત  યશીને. કાભનુ ચોકકવ આમોજન 

કયીને ,તેનો વભમફધધ  અભર કયીને 

તનાલમકુત  યશી ળકામ છે એભ જણાલેર.  તથા 
ોતાના ભાટે ઉંચા વાંકલ્ો જેલા કે....હુાં  વલુ 

સાનર ભેનેજભેન્દ્ટ 
 

સ્ત્રી સશક્ક્તકયણ પ્રવચન 
 



ળન્ક્તભાન છ, હુાં બલુ્ધધભાન છ, હુાં ભશાન આત્ભા છ, હુાં યભાત્ભાની  વલુશે્રષ્ઠ યચના છાં. આ પ્રકાયનાાં વાંકલ્ો રઈને 

કાભ કયલાથી ચોકકવ વપતા  ભે છે એભ જણાલેર.   
તાબરભ કામુક્રભના  અંતભાાં આલેર ભશભેાનોના  શસ્ટ્તે તારીભાથીઓને  વટીપીકેટ  વલતયણ  કયલાભાાં આલેર.  
  

 

ક્ષભતા લધુન તારીભ (CBT) ટીભ 
અ.નાં કામુ કભુચાયીનુાં નાભ 

૧. નોંધણી ૧. કુ.સ્ટ્નેહ ાંગી સશિંદે ૨. કુ. સપ્રમ  સભસ્ત્રી  ૩. બ વન  ગોયસ વ ર  

૨. કોમ્્ર્ટુય ત રીભ ૧. જીગય ઝ ર  

૩. શ્રભદ ન ૧.ર જયસ ગ ભીત 

૪. બોજન આમોજન ૧.ધભેશબ ઈ ટેર ( ફીટગ ડા ) ૨. પ્રસતક ટેર ૩. નસવન ગ ભીત  

૫. વ હન-વ્મવહ ય ૧. સસતષ ગ ભીત ૨. જીતેશ ટેર ૩. આસશષ ગ ભીત ૪. સવય ાંગબ ઈ ટેર  

૬. આવ સ-સનવ સ ૧. દદક ગ ભીત ૨. ચાંદુબ ઈ ટેર (પોયેસ્ટ્ટય) ૩. અસનરબ ઈ રકુભ (ફીટગ ડા)  

 

 

શ્રી ગોવલિંદ વયલૈમા ભાં.લ.વાં.શ્રી વ્માયા વલબાગ, વ્માયાએ વદય તારીભ કામુક્રભ દયમ્માન ઓફઝલુય તયીકે 
શાજય યશી તારીભાથીઓ તથા CBT ટીભ ને જરૂયી ભાગુદળુન રૂૂ ાડરે છે. તથા વળલ્ાફેન દેળમખુ , પોયેસ્ટ્ટય 
સયુત વલબાગ , સયુત, યભાફેન લવાલા પોયેસ્ટ્ટય સયુત વલબાગ , સયુત, તથા ભનીાફેન યભાય , પોયેસ્ટ્ટય ેટા 
વલબાગ બરૂચ , બરૂચએ ટીભ રીડય તયીકે શાજય યશીને ભાંચ વાંચારન તથા તારીભાથીઓને વળસ્ટ્ત અને વભમ 
ારન ની કાભગીયી ફજાલેર છે. 
 

 

 

 

 

 


