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રીઅગ: ઽુદુફ/ઉણૂબૂ/ડૉ -૮/ષઽૂષડ/૯૱૬૱૯૮

દીળૂઘ:૪૫/૨૩/૪૨૩૫.

ુષહલ:-

઼્ ડષૉળ દધી ઽીણષૉળફૂ ભળૂલીન્ મીમદ.

ષઅજીથૉ વૂપી:-

ઇ ૉફૂ ગજૉળૂફ્ બ ળબ
દી.૩૩/૨૮/૪૨૩૨.

રીઅગ: ઽુદુફ/ઉણૂબૂ/ડૉ -૭/ભી.૭૪૯૫૩૯/૫૱૩૯૯૮

બળૂબ :- ૨૩
ઋબળ્ક્દ ષઅજીથૉ વૂપૉવ બળૂબ ધૂ IFMS ઇ ષલૉ ઽીણષૉળ દધી ઼્ ડષૉળફૂ ભળૂલીન ફ પીષષી મીમદૉ ઞ ળૂ ઼ૃજફીક
બળૂબુ દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઞૉફૂ ઇ લ ઼ૃજફીક લધીષદ ળીઘદી ફૂજૉ રૃઞમફીઅ ઼ૃજફ્ ઈધૂ બળૂબુ દ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ –
1) ુદ ળૂ ગજૉળૂક કફવીઉફ ગીરઙૂળૂ ઇ઼ળગીળગ ળૂદૉ ગળૂ સગૉ ઇફૉ દૉફી ઇરવષીળૂફીઅ યીઙ બૉ ઋબુ ધદ ધલૉવ
઼ર લીફ્ ઼ ષળૉ ુફગીવ ધીલ દૉ ઽૉ દૃધૂ ઇ ૉફૂ ગજૉળૂ ઘીદૉ ુઞ ીષીળ બીઅજ ઉ.ણૂ.બૂ. રૉફૉઞળ્ફૂ ુફરથૄગઅ ગળષીરીઅ
ઈષૉવ ઝૉ .
2) ુદ ળૂ ગજૉળૂક ઘીદૉ ઼્ ડષૉળ ઇફૉ ઽીણષૉળ ઼અમઅપૉ ગ્ઉબથ
ઋબુ ધદ ધીલ દ્ ઼્ ડષૉળ ઇફૉ ઽીણષૉળ રીડૉ
ડૂ઼ૂઑ઼ ઽૉ બણૉ ગ, ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ઼ીરૉવ બ ગ- ઇ ફૂ ુષઙદૉ ભળૂલીન ફ પીષૂ ઼અમઅુપદ ઉણૂબૂ રૉફૉઞળફૉ ભળૂલીન
ફઅમળ ઼ીધૉ ભળૂલીનફૂ ુષઙદ્ફૂ થ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
3) ુદ ળૂ ગજૉળૂ ઘીદૉ ષીફ ગફૉક્ડૂષૂડૂ વઙદ ભળૂલીન ઋબુ ધદ ધીલ દ્ દૉ રીડૉ ઼ષળ ભીર, ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ડૉ ુવભ્ફ
ફઅમળ ૨૯૯ – ૪૫૪૭૮૮૨૨ બળ ભળૂલીન ફ પીષૂ ઼અમઅુપદ ઉણૂબૂ રૉફૉઞળફૉ ભળૂલીન ફઅમળ ઼ીધૉ ભળૂલીનફૂ ુષઙદ્ફૂ
થ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
4) ઈબફી ીળી ફ પીષષીરીઅ ઈષૉવ ભળૂલીનફૃઅ ુફળીગળથ ધલૉધૂ ઼અમઅુપદ ઉણૂબૂ રૉફૉઞળફૉ દૉફૂ થ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
નળૉ ગ ુઞ ી ુદ ળૂ ગજૉળૂ/બઙીળ ઇફૉ ઽ઼ીમૂ ગજૉળૂરીઅ I.F.M.S.ફૂ ગીરઙૂળૂ રીડૉ ઑગ nodal officer ફૂ ુફર ગઅ
ગળૂ nodal officer ફી ભ્ફ ફઅ. ઇ ૉ ઞથીષષીફી ળઽૉ સૉ.ષપૃરીઅ ઼ૃુજદ ગળષીફૃઅ ગૉ ,ઉણૂબૂ રૉફૉઞળ ીળી લીળૉ ભ્ફ ગળષીરીઅ ઈષૉ
લીળૉ Nodal officerફૉ બૉ ણ ઙ ભળૂલીન મીમદૉ રી ઽદઙીળ ળઽૉ ષીફૃઅ ળઽૉ સૉ ઇફૉ દૉક ૂ ીળી રી ઽદૂ બૃળૂ બીણષીફૂ ળઽૉ સૉ.
“઼અગુવદ ફીથીગૂલ લષ ધીબફ બ પુ ” ઽૉ ઢશ કફવીઉફ ગીરઙૂળૂ ઼ળશદીધૂ ધઉ સગૉ દૉ રીડૉ ઋક્દ ઼ૃજફીકફૃઅ
જૃ દબથૉ બીવફ ગળષી ઈધૂ દરીર બઙીળ ઇફૉ ઽ઼ીમ ગજૉળૂક, ુઞ ી ુદ ળૂ ગજૉળૂક દૉરઞ બૉડી ુદ ળૂ ગજૉળૂકફૉ ઞથીષષીરીઅ
ઈષૉ ઝૉ .

બ ગ–ઇ
૩) ુઞ ીષીળ ઉણૂબૂ રૉફૉઞળફૃઅ ુવ ડ
ર
ફઅ.
૩
૪
૫
૬
૭

ઉણૂબૂ રૉફૉઞળફૃઅ ફીર

ભીશષૉવ ુઞ ી

ૂ ઑજ.ઑર.ુ ષૉનૂ
ૂ ઑ.ઞૉ.બઅજીવ
ગૃ . ઇફૉળૂ સીઽ
ગૃ . ુસષીફૂ નષૉ
ગૃ . ઙીલ ૂ બડૉ વ

ઇરળૉ વૂ, બીવફબૃળ, ઽઅરદફઙળ, ઼ૃળૉ ફઙળ, બીડથ
ઇરનીષીન, ઙીઅપૂફઙળ, ઼ૃળદ, ષવ઼ીણ, ષણ્નળી, ફષ઼ીળૂ
યીષફઙળ, રફઙળ, ઞૃ ફીઙત, બ્ળમઅનળ, દીબૂ
ય જ, ઙ્પળી (બઅજરઽીવ), ળીઞગ્ડ, ફરની (ળીઞબૂબશી), નીઽ્ન
ણીઅઙ, ફણૂલીન, યૃઞ, રઽૉ ઼ીથી, ઈથઅન

૪) ર્
ર
ફઅ.
૩
૪
૫
૬
૭
૮

ૃવ ષીઉટ ઽૉ બણૉ ગફીઅ ભ્ફ ફઅમળફૃઅ ુવ ડ.

ભ્ફ ફઅમળ

ઽૉ બણૉ ગફૉ ભીશષૉવ ગીરઙૂળૂ

૨૯૯ ૪૫૪૭૯૫૪૬
૨૯૯ ૪૫૪૭૮૫૬૫
૨૯૯ ૪૫૪૭૯૫૪૭
૨૯૯ ૪૫૪૭૯૫૪૮
૨૯૯ ૪૫૪૭૮૫૬૪
૨૯૯ ૪૫૪૭૮૮૨૨

ઽીણષૉળ દૉરઞ કબળૉ ડ ઙ ુ઼ ડર ળૂવૉડૉણ ઉ લૃ.
બૉ-ભૂ ૉસફ, ઑવ.ઑભ. ઇફૉ બૂ.ષૂ.લૃ. ળૂવૉડૉણ ઉ લૃ.
ડૉ ટળૂ ર્ ૃવ દૉરઞ કફવીઉફ ુમવ ઼્ૉ઼ ઙ ર્ વ
ૃ ળૂવૉડૉણ ઉ લૃ.
ડૉ ટળૂ ર્ ૃવ દૉરઞ કફવીઉફ ુમવ ઼્ૉ઼ ઙ ર્ વ
ૃ ળૂવૉડૉણ ઉ લૃ.
ઉણૂબૂ રૉફૉઞળ ૂ, ઉણૂબૂ઼ૉવ, ઙીઅપૂફઙળ.
ષીફ ગફૉક્ડૂષૂડૂ વઙદ ભળૂલીન ફ પીષષી.

