ગુુરસફળ ૂ લૃષગ ઼ૉષી ઇફૉ
ઇ ઼ીઅ ગૅ ુદ
દગ ષૅુ ક - ઙીઅપૂફઙ
ઙળ
ષીરૂ
ષ ુષષૉગીફ
ફઅન બષર્દીળ્્ઽથ દીવૂર
ર ઼અ ધી,રીઋ
ઋન્ડ ઈમૃ દધી
બઅિણદ નૂફ
ફનલીશ ઋબીધ્લીલ બષર્દીળ્ઽથ
દ
દીવ
વૂર ગૉ ન્ , ઞૃ ફીઙત ઘીદૉ લ્ઞષીરીઅ
ુમળરીઅ જોણીષ
ષી રીડૉ ફૃઅ ઇળજીબ ગ
ઈષદી દીવૂર સૂુમ
રઆુસુમળફૃઅ ફીર
રલઙીશ્આુસુમળફ્ ઼ર

ુસુમળફૃઅ ધશઆ- રીઋન્ડ ઈમૃ
ઈ / ઞૃ ફીઙતત
દી. / /૪૨૩૱ ધૂ દી. / /૪
૪૨૩૱

૩.બૃ અ ફીર (ઇડગ બઽૉ વી વઘષૂ) ઙૃઞળળીદૂરીઅ
જી
ગૉ ુબડવ ઇક્ષળળરીઅ - ઇઅગર્ૉજીરીઅ
૪.઼ળફીરૃઅ ઽીવ / ગીલરૂ
(
ગ્ણ ઼િિઽદ)
ડૉ ુવભ્ફ ફઅ.(STD
ર્મીઉવ ફઅમળઆ
મ
ઉ-રૉઉવ (ઈ
ઈઉ.ણૂ.)
૫.જાુદઆ ઇફૃ
ઇ . જાુદ/ ઇફૃ. ઞફ
ફજાુદ/
મક્ષૂબઅજ / ઇન્લ
ઇ
૬.ઞન્ર દીળૂઘ
( રીથબ મૂણષૃઅ દધી ઉંરળ
ઉં વઘષૂ)
૭.સોક્ષુથગ વીલગીદ - ુષ ીધીર્ ઽઽ્લ દ્
ઞ અ ફીર દધી ષહર્
સીશી/ગ્વૉઞફૃ
૮.ઘણગજતીથ
થફૂ દીવૂર ઇઙીઋ વૂપૉ
પૉવ ઽ્લ
દ્ દૉફૂ ુષઙદ ( રીથબ ફૂ ફગવ જોણણષૂ)
૯.ળરદઙરદરીઅ યીઙ વૂૂપૉવ ઽ્લ દ્
દ દૉફૂ
ુષઙદ
૱.઼ીઅ ગૅ ુદગ ષૅુ ક, વુવદગવીર
રીઅ યીઙ
વૂપ્ ઽ્લ દ્્ દૉફૂ ુષઙદ
૯.ઘણગ જતીીથફૂ ગઉ ુસુમળરીઅ જોણીષ
ષી રીઅઙ્ ઑણણષૉન્જળ
ઝ્ ? ઇફૉ ગઉ
ઉ દીળૂઘધૂ ?
ગ્ુજઅઙ
૩૨.ઘણગ જતીથફૂ ષૅુ રીઅ સી રીડૉ જોણીષી
રીઅઙ્ ઝ્ ?
૩૩.ષીવૂફૃઅ બૄ અ ફીર, ઼ળફીરૃ
઼
અ દધી ડૉૉ વૂભ્ફ
મીઉવ ફઅ.
ફઅ.(STD ગ્ણણ ઼િઽદ)/ ર્મ

મૉટૂગગ
ઈડીર્િભુસવલ
લ

ઑણષીન્ન઼્
િઽરીવલ
લ રથ

દ
ુસુમળળરીઅ રીળૂ બ્દ
દીફૂ ઉચ્ઝીધૂ ઇફૉ રીળી ઘજ દધી જોઘરૉ
રૉ જોણીષી રીઅઙ
ઙૃ ઝૃઅ ઇફૉ ઈ
૩૪. ઽઅૃ ઈ દીવૂર
઼અ ધીફી ુફલ
લર્ફૃઅ જૃ દબથૉ બીવફ ગળૂૂસ દૉફૂ મીઅઽૉપળૂ
પ ઈબૃઅ ઝૃઅ.
દીળૂઘઆ / /૪૨૩૱
ધશઆ- ....................

રૉનષીળફૂ ઼ઽૂૂઆ-..........................
ઋરૉ
ઋરૉનષીળળફૃઅ ફીરઆ-..........................

૩૫. દમૂમૂ રીથબ

૩. ફીર
૪.ઞન્ર દીળૂઘ
૫. સીળૂળૂગ ક્ષરદી

ઉંજીઉઆ

ષઞફઆ

૬.ભૉ ભ઼ી ગૉ ૅ નલફૂ મૂરીળૂ ઝૉ ?
૭. ગ્ઉ ર્ડ્ ળ્ઙ ઝૉ ?
૮. યૃદગીશરીઅ ભૉ ક્જળ ધલૉવ ઝૉ ?
૯. ઉંજીઉ બળ ઞદી જક્કળ ઈષૉ ઝૉ ?
૱. યૃદગીશરીઅ ગ્ઉ ઉજા ધઉ ઽ્લ દ્
(દૉફૂ ુષઙદ નસીર્ષષૂ)
૯. ઈઅઘ્ ઇઅઙૉફ્ ઇુય ીલ ઈબ્.
ઈધૂ રીથબ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ ૂ / ગૃ રીળૂ ....................................................
ફૉ દબી઼દી દૉક સીળૂિળગ દધી રીફુ઼ગ ળૂદૉ ષ ધ રીવૃર ઝૉ / ફધૂ દૉક બષર્દીળ્ઽથ દીવૂર ુસુમળ /
ડર્ૉ ગીંઙ ગીલર્કર્ર રીડૉ લ્ગ્લ ઝૉ / ફધૂ.
ધશઆ
દીળૂઘઆ-

(ણ્ક્ડળફૂ ઼ઽૂ)
ુસ્ગગી દધી ળજી. ફઅમળ

૩૬. ષીવૂફૂ ઼અરુદઆઽઅૃ ઈધૂ ફૂજૉ ઼ઽૂ ગળફીળ ૂ / ૂરુદ ...........................................................રીળી
બૃ /બૃ ૂ/બી લ ૂ/ગૃ રીળૂ ......................................................... ફૉ રીઋન્ડ ઈમૃ /
ઞૃ ફીઙત / ઇઅમીજી ઘીદૉ લ્જાફીળ બષર્દીળ્ઽથ દીવૂર ુસુમળરીઅ જોણીષી ઼અરુદ ઈબૃઅ ઝૃઅ. દીવૂર
નળુરલીફફી જોઘર્ધૂ ઽઅૃ ષીગૉ ભ ઝૃઅ. રીળી બૃ / બૃ ૂ / બી લફૉ ગ્ઉબથ ઇગ રીદ ગૉ ઉજા ધસૉ દ્ દૉફૂ
ઞષમનીળૂ ઼અ ધીફૂ ળઽૉ સૉ ફિઽ ઇફૉ દૉફ્ ષૂગીળ ગ અ ઝૃઅ. દધી ઼અ ધીફી ુફલર્ફૉ દૉ / દૉથૂ બીવફ ગળસૉ દૉફૂ
ઘી ૂ ઈબૃઅ ઝૃઅ ઇફૉ બીવફ ફઽીં ગળૉ દૉફૉ દીવૂર ઇપષચ્જૉધૂ ઝૄડી ગળૂ સગીસૉ.
ધશઆ
દીળૂઘઆ

ષીવૂફૂ ઼ઽૂ દધી બૄ અ ફીર

૩૭. ુસુમળરીઅ જોણીષી રીડૉ ફૂ ઼ીરીન્લ ઼ૄજફીકઆ(ઇ) ષલ રલીર્ની
- ઑણષૉન્જળ ગ્હર્રીઅ: ૱ ધૂ ૩૫ ષહર્
ષહર્

મૉટૂગ ગ્હર્રીઅ :૩૬ ધૂ ૬૭ ષહર્

-ગ્ુજઅઙ ગ્હર્ : ૩૯ ધૂ ૬૭ ષહર્
- ઈિડર્ િભસૂલવ ળ્ગ ક્વીઉમ્મીંઙ ગ્હર્ : ૩૯ ધૂ ૬૭

- ઑણષીન઼્ ગ્હર્રીઅ : ૩૭ ધૂ ૬૭ ષહર્
- રથ ગીલર્કર્ર :૩૯ ધૂ ૬૭ ષહર્ (મ)
ઇળજીબ ગ ઼ીધૉ ઙૃઞળીદફી ષદફૂ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૃઅ રીથબ ઼ક્ષર ઇુપગીળૂ બી઼ૉધૂ રૉશષૂફૉ ઼ીરૉવ ળીઘષૃઅ
ઇધષી (ળૉ સફગીણર્ ફૂ ઇધષી ગૄ વ ુવષીંઙ ઼ડીર્િભગૉ ડફૂ ટૉળ્ક્ષ ઼ીરૉવ ગળષૂ) ઙૃઞળીદ મઽીળફી દીવૂરીધીર્
બી઼ૉધૂ ુદિનફ .૩૨/- વૉઘૉ દીવૂર ભૂ ષ઼ૄવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. દૉફૂ ફ પ વૉષૂ.
(ગ) ઼ળગીળૂ ઘજ બ઼અનઙૂ ધલૉવ દીવૂરીધીર્કફ્ દરીર ઘજર્ ઼ળગીળ ૂ ીળી બૃળ્ બીણષીરીઅ ઈષસૉ.
(ણ) મૂફ ઼ળગીળૂ દીવૂર ુસુમળ્ નળુરલીફ દીવૂર ુસુમળરીઅ જોણીફીળ ઙૃઞળીદફી દીવૂરીધીર્કફૉ ઼અ ધી
ીળી દીવૂર ઇફૉ ુફષી઼ ઼ળગીળ ૂ દળભધૂ ુષફીરૄ લૉ બૃ અ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . જ્લીળૉ ય્ઞફ ઘજર્ ય્ઞફ
ડૉ ન્ણળફી ુફલદ ધલૉવ નોુફગ યીષફૉ ગૃ વ િનષ઼ ઼ીધૉ ઙૃથૂફૉ ઞૉ ળગર રશૉ દૉ રૃઞમ જૃગષષીફી ળઽૉ સૉ.
૩૮. ઼અ ધીફી ઼ળફીરીઆ(ઇ) ઈજીલર્ ૂ,
ષીરૂ ુષષૉગીફઅન બષર્દીળ્ઽથ દીવૂર ઼અ ધી,
઼ીપફી યષફ, ઙૐરૃઘ ળ્ણ, બ્.મ્.ફઅ.-૪૨,
રીઋન્ડ ઈમૃ - ૫૨૯૭૨૩.
ભ્ફઆ ૨૪૯૯૬ - ૪૫૭૪૪૱ (ળીઞ ધીફ)
૨૪૯૯૬ - ૪૫૯૩૨૫

(મ) ઉન્ ડર્ ક્ડળ ઉન્જીઞર્ ૂ,
બઅણૂદ નૂફનલીવ ઋબીધ્લીલ બષર્દીળ્ઽથ દીવૂર ગૉ ન્ ,
ળીપીફઙળ ઼઼્ીલડૂ, ુઙળફીળ નળષીજા,
ઞૄ ફીઙત - ૫૮૪૨૨૩
ભ્ફઆ ૨૪૱૭ - ૪૮૪૯૪૪૱
ગૉ મ્બરીઅ ઽીઞળ ળઽૉ ષીફૃઅ ધીશઆબઅણૂદ નૂફનલીવ ઋબીધ્લીલ બષર્દીળ્ઽથ દીવૂર
ગૉ ન્ ,વીઘીગ્ઢી, યષફીધ ળ્ણ, ઞૄ ફીઙત - ૫૮૪૨૨૬.

ષૉમ ઼ીઉડઆ- www.commi-synca.gujarat.gov.in
૩૯. દીવૂરીધીર્કઑ ુસુમળરીઅ ઼ીધૉ વીષષીફૂ ષ દૃકઆૢદૃ રીથૉફી ગબણીઅ, વીઅમૂ મીલફી સડર્ , વીઅમી ર્જાઅ, ગૉ બ, ડ્જર્, ષ્ડળ મ્ડવ (ઘી઼ વીષષૂ)
ળબ્મળ ઼્વષીશી મૄડ, મૉણીંઙ, ફ્ડ, બૉફ ષઙૉળૉ.
(ભીઉમળ ઼્વષીશી મૄડ, ઽૂવમૄડફઽીં જીવૉ રીડૉ ળબ્મળ ઼્વષીશી મૄડ વીષષીફી ળઽૉ સૉ.)

૩૱. ઈ ઇળજીબ ગફૂ ટૉળ્ક્ષ ગળૂ ઋબલ્ઙરીઅ વઉ સગીસૉ.

-------

મીઅઽૉપળૂ બ
ઈધૂ ઽઅૃ ......................................................... ફૂજૉ ઼ઽૂ ગળફીળ ષીરૂ
ુષષૉગીફઅન બષર્દીળ્ઽથ ઼અ ધી, રીઋન્ડ ઈમૃ / બઅણૂદ નૂફનલીવ ઋબીધ્લીલ બષર્દીળ્ઽથ
દીવૂર ગૉ ન્ , ઞૃ ફીઙતફૉ રીળી ગૉ રીળી ગૃ ડૃઅ મફી દરીર ઼મઅપૂક દધી ફીફી મીશગ્ ઼િઽદફી
ષીળ઼નીળ્, લુક્દઙદ ુદુફુપક ઇફૉ ઑ ડૉ ડ દધી રીળી ષદૂ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ગ્ઉબથ
લુક્દ ષદૂ ઽઅૃ દરીર ગીલનીગૂલ ગીલીર્ઽૂ ઇફૉ ઞષીમનીળૂ રીઅધૂ રૃક્દ ગ અ ઝૃઅ.

દીળૂઘઆ-

઼ઽૂ:- .....................................

ધશઆ-

ફીર:- .....................................

