
 

D:\ALL JAHERNAMA - 2021 -\148-naayab mamalatadar-EXAM -2021.docx 

 

P
ag

e1
 

 

ોરીવ કમભશ્ર્નયની કચેયી, સયુત ળશયે. 
ોરીવ બલન, અઠલારાઇન્વ, સયુત ળશયે-૩૯૫૦૦૧ 

મલળે ળાખા, કચેયી ટેરીપોન-૦૨૬૧ ૨૨૪૧૧૧૦ 

કંટ્રોર રૂભ પેકવ ન.ં ૦૨૬૧ ૨૨૪૧૩૦૪ 

e-mail : special.cp.sur@gmail.com  

 

:: જાહરેનામ ું :: 
-:: પોજદારી  કાર્યરીતિ  અતધતનર્મ  સને – ૧૯૭૩ ની   કલમ  -૧૪૪  અન્વરે્ન ું જાહરેનામ ું ::- 

                                                                         ક્રમાુંકઃ એસ.ફી/ નાર્ફ મામલિદાર રીક્ષા/૧૪૮/૨૦૨૧ 

આગામી ગ જરાિ જાહરે સેવા આર્ોગ, ગાુંધીનગર દ્વારા િા.૦૧/૦૮/૨૦૨૧ના રોજ નાર્ફ 
સેક્શન અતધકારી અને નાર્ફ મામલિદાર વગય-૩ ની પ્રીલીમીનરીની રીક્ષા લેવાનાર છે. જે ૫યીક્ષા સયુત 
ળશયે ખાતે નીચ ેમજુફના ં૫યીક્ષા કેન્રો ઉ૫ય (સ્કુરો/શાઈસ્કુરો)ભા ંરેલાભા ંઆલનાય છે. જેથી ૫યીક્ષા દયમ્માન 
૫યીક્ષા કેન્રોની આજુફાજુભા ંળામંતભમ લાતાલયણ યશ ેતેભજ ૫યીક્ષાથીઓન ે૫યીક્ષા દયમ્માન કોઈ ખરરે ન 
૫શોંચ ેતેભજ કામદો અન ે વ્મલસ્થાની જાલણીના ંશતેવુય ૫યીક્ષા કેન્રોની આજુફાજુભા ં૫યીક્ષા કેન્રોથી ૧૦૦ 
ભીટયના મલસ્તાયભા ંચાય કે ચાય થી લધ ુવ્મકકતઓ બગેા થલાની, વબા બયલાની કે વયઘવ કાઢલાની ભનાઈ 
પયભાલલાનુ ંજરૂયી જણામ છે. 
               લાસ્ત,ે હુ ં અજમકુભાય તોભય (આઈ.ી.એવ.) ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે પોજદાયી કામયયીતી 
અમધમનમભ વને ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના ન.ં૨)ની કરભ-૧૪૪ અન્લમે ભને ભેર વત્તાની રૂએ આથી હુ ંહુકભ કરુ છ ં
કે, સયુત ળશયેભા ંયીક્ષા કેન્રોના ૧૦૦ ભીટયના મલસ્તાયભા ંનીચે મજુફના કૃત્મો ઉય પ્રમતફધં પયભાવુ ંછ ંકે, 
 

::  પ્રતિફુંતધિ કૃત્ ર્ોની ર્ાદી  :: 
(૧) કોયોના લામયવ અનવુધંાને યીક્ષા કેન્રો ય આલનાય તભાભ વ્મક્તતઓએ વોમળમર કડસ્ટન્વનુ ંારન 

કયલાનુ ંયશળેે. 
(૨) યીક્ષા કેન્ર ખાતે આલનાય તભાભ વ્મક્તતઓએ પયજીમાત ભાસ્ક શયેલાનુ ંયશળેે. 
(૩) યીક્ષા કેન્ રથી ૧૦૦ ભીટયની મિજ્મા અંદય ચાય કયતા લધ ુવ્ મક્તતઓને એકિ થલા, વબા બયલા કે વયઘવ 

કાઢલા ઉય પ્રમતફધં. 
(૪) યીક્ષા  કેન્ રથી ૧૦૦ ભીટયની િીજ્મા અંદય ઝયેોક્ષ વેન્ ટય યીક્ષા દયમ્ માન ચાલ ુયાખલા ય પ્રમતફધં. 
(૫) યીક્ષા કેન્ રથી ૧૦૦ ભીટયની િીજ્મા અંદય લાશનો ઉબા યાખલા ય પ્રમતફધં. 
(૬) યીક્ષા કેન્રના બફલ્ડીંગભા ંકોઈણ યીક્ષાથી તેભજ યીક્ષા વાથે વકંામરે કોઈણ કભયચાયીઓ (વયકાયી 

પ્રમતમનમધ મવલામ) ભોફાઈર પોન, ઈરેકટ્રોમનતવ કડલાઈવ અથલા કોમ્યમુનકેળન કડલાઈવ કે મવસ્ટભ યાખલા 
/રાલલા રઈ જલા ય પ્રમતફધં.  

::   પ્રતિફુંતધિ તવસ્િાર  :: 
                        સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નયેટની શકુભત શઠેની નીચે મજુફની સયુત ળશયેની 
સ્કુરો/ શાઈસ્કુરોભા ંઆદીજાતી મલકાવ અમધકાયી યીક્ષા કેન્ રો, સ્ટ્રોગ રૂભો તથા  આવાવનો ૧૦૦ ભીટયનો  
મલસ્તાય 
ગ જરાિ જાહરે સેવા આર્ોગ, ગાુંધીનગર દ્વારા િા.૦૧/૦૮/૨૦૨૧ના રોજ નાર્ફ સેક્શન અતધકારી અને 

નાર્ફ મામલિદાર વગય-૩ ની પ્રીલીમીનરીની ૫રીક્ષા કેન્રોની તવગિ દશાયવત  ું ૫ત્રક. 
અ.ન.ં ૫યીક્ષા કેન્રનુ ંનાભ (શાઈસ્કુર)   

૧ ય   

ઉધના ો.સ્ટે. 

૧ એવ.લી.યાલ, ન્ય ુભોડર શાઇસ્કુર, જીલનજમોત મવનેભા, બાઠેના-૨, સયુત   

૨ ળેઠશ્રી ી.એચ.ફચકાનીલારા  શાઈસ્કુર ખયલય નગય ખટોદયા સયુત   

મહહધ રા ો.સ્ટે. 

૩ આઈ. વી. ગાધંી શાઈસ્કુર સમુરુ ડયેી યોડ, સયુત   
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ચોકફજાર ો.સ્ટે. 

૪ શ્રી ળાયદા મલદ્યા ભકંદય મવિંગણોય, કોઝલે યોડ, સયુત   

૫ અખડં આનદં મલધાબલન અખડંઆનદં મલધાબલન શાઈ સ્કરૂ , લેડયોડ, સયુત.   

૬ વાલયજમનક શાઇસ્કુર મળલ છામા વોવામટી,અખડં આનદં કોરેજ ાછ, લેડ યોડ,    

૭ કસ્તયુફા મલધાબલન વેકેન્ડયી સ્કરૂ,યાભજી નગય લેડ યોડ સયુત    

સીંગણોર ો.સ્ટે. 

૮ સ્લ. સયેુળ મલદ્યા ભકંદય મમનુા ાકય વોવામટી, ડબોરી યોડ, કતાયગાભ, સયુત.   

૯ પ્રમખુ ભાધ્મમભક ળાા કૃષ્નગય વોવામટી, કોઝલે યોડ, મવિંગણોય, સયુત   

૧૦ શ્રીસ્લાભીનાયામણ ગરુુકુર મલદ્યારમ યમુનટ-૧ ગરુુકુર યોડ નાનીલેડ,કતાયગાભ,સયુત   

૧૧ અંકુય મલધાબલન યમુનટ-૨ આંફા તરાલડી ચાય યસ્તા  કતાયગાભ, સયુત   

કિારગામ ો.સ્ટે. 

૧૨ શ્રી શયીબાઈ જીલયાજબાઈ ગજેયા ભાધ્મભીક ળાા ગજેયા વકયર ાવે ,કતાયગાભ,    

૧૩ શ્રીભતી લી ડી એન ળાશ વેકન્ડયી સ્કુર યમુનટ-૧ નઝય બફલ્ડીંગ,  અનાથ આશ્રભ કેમ્વ,    

૧૪ શ્રી લી.એન.ગોધાણી ઈગ્રીળ સ્કુર આશ્રભયોડ, કતાયગાભ, સયુત   

૧૫ અક્ષય જમોમત શાઇસ્કુર યમુનટ-૧ ગોાર ગ્રાભ વોવામટી,આંફા તરાલડી ચાય યસ્તા,    

૧૬ સ્લ ડી.ડી. યાદડીમા મલદ્યારમ ઓભ ાકય વોવામટી, આંફા તરાલડી યોડ, કતાયગાભ, સયુત   

૧૭ ગરુુકુ મલદ્યાીઠ એન.લી.ધભણલાા ગજુયાતી  ભીડીમભ સ્કુર કતાયગાભ, જીઆઈડીવી,   

૧૮ ગરુુકુ  મલધાીઠ લી.ટી. ચોતવી તન્મા મલદ્યાર કાવાનગય સમુરુ ડયેી યોડ, કતાયગાભ, 

સયુત 

  

૧૯ જ્ઞાનગગંા મલદ્યારમ, ૮, મિભલુન નગય વોવા., લેડ યોડ, સયુત   

૨૦ સભુન શાઇસ્કરૂ ,કદવ્મજ્મોતની વાભે લસ્તાદેલડી કતાયગાભ સયુત    

૨૧ ભકશધયયુા અફયન ઈગ્રીળ ભીડીમભ શાઈસ્કુર વશમોગ વોવામટી, સમુરુ ડયેી યોડ, સયુત   

અઠવા ો.સ્ટે. 

૨૨ આય.ડી.કોન્ટ્રાકટય, નાનયુા ો.સ્ટ ઓકપવની ફાજુભા ંનાનયૂા સયુત   

૨૩ શ્રી આય ડી ઘામેર જીલનબાયતી વેક.સ્કુર યમુનટ ૧, ગાધંી સ્મમૃત ાવે નાનયુા    

૨૪ શ્રીભતી કે.વી.ળાશ શાઈસ્કુર ગાધંી સ્મમૃત ાવે નાનયુા   

૨૫ મવગ્ભા સ્કુર, ગજુયાતી ભીડીમભ ક્ષેિાર ના ભકંદય ાવે, વગયાભયુા  સયુત   

૨૬ જી.& જી.લી કડીલારા સ્કુર જે.ી.યોડ    

ઉમરા ો.સ્ટે. 

૨૭ ળાયદામતન શાઇસ્કુર ગજુયાતી મભડીમભ, ીરોદ, સયુત   

૨૮ ળેઠ ડી.આય.ઉભયીગય ભેભોયીમર સ્કુર,અંગ્રેજી ભાધ્મભ, યમુનટ-૧ ઉભયા સયુત.   

૨૯ રાન્ વય આભી સ્ કુર રડંન શાઉવ મુભવ યોડ ીરોદ લેસ ુાટીમા સયુત.   

૩૦ એવ.લી.ી.વેકન્ ડયી સ્ કુર રેકવ્ય ુગાડયન, ી૫રોદ સયુત.   

૩૧ 
ચદુંરાર છગનરાર ળાશ વાલયજમનક ઈંગ્ગ્રળ શાઈસ્કુર એતસ્ેયીભેન્ટ સ્કુર કેમ્વ, ાયરે 

ોઈન્ટ,અંફીકા મનકેતન ાવે અઠલા રાઈન્વ, સયુત 
  

૩૨ વેન્ટઝેલીમવય શાઇસ્કુર ઘોડ દોડ યોડ, સયુત.   
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૩૩ વય લી .ડી.ટી ગલ્વય શાઈસ્કુર , યનુીટ -૧  લમનતા મલશ્રાભ, અઠલારાઈન્વ, સયુત   

૩૪ એભ .ટી.જયીલારા ભાદ્યમભક ળાા )અ.ભા (મપ્રમા શોટરની ગરીભા ંજલાશયરાર નશેરૂ ભાગય ,    

૩૫ એવ .એન.ગપુ્તા , રોકબાયતી મલદ્યારમ, ગ.ુભા  .અળોક ાનની ગરી , સયુત    

૩૬ લડુયઝ કોન્લેટ શાઈસ્કુર ઇન્ડોય સ્ટેડીમભ વાભે,અઠલારાઈન્વ,સયુત   

૩૭ કે .ી.વઘંલી લીદ્યારમ , યમુનટ -૧ , શ્રી બાયતીભૈમા મલદ્યાવકુંર લેસ ુ   

૩૮ ડો .એ.વી.રાવીલારા- યમુનટ-૧ અં .ભાધ્મમભક રૂઢંનાથ ભશાદેલ યોડ,  ભગદલ્રા, સયુત   

૩૯ જે .એચ.અંફાણી વયસ્લતી મલધ્માભકંદય લેસ ુચાય યસ્તા .ઉધના ભગદલ્રા  યોડ , સયુત     

ખટોદરા ો.સ્ટે. 

૪૦ આઈ.જી.દેવાઈ, યમુનટ-૧, બટાય ચાય યસ્તા, અરથાણ યોડ, સયુત   

૪૧ 

શ્રી ડી.કે. બટાયકય મલદ્યાવકુંર ભાધ્ મમભક ળાા (ગજુયાતી ભાધ્ મભ) વીલાની ાકય અરથાણ 

યોડ,  

  

૪૨ શ્રી વત્ મ વાઇં સ્ કુર, શ્રી વત્ મવાઇ વેલા વકુંર અરથાણ બયથાણા યોડ, સયુત.   

૪૩ મલદ્યાબાયતી કશન્ દી મલદ્યારમ, બટાય ચાય યસ્ તા ઉધના ભગદલ્ રા યોડ,સયુત.   

૪૪ વી .એવ .મલદ્યાબાયતી ઇગ્રીળ શાઇસ્કુર , બટાય ચાય યસ્ તા ગરુૂ નામક દેવાઇ ભાગય સયુત.   

૪૫ કભયલીય વાકચદં ટેર ભાધ્ મમભક મલદ્યારમ, યમુનટ -૧ બટાયયોડ ,અજુ યન કોમ્ રેક્ષ સયુત   

૪૬ વેન્ટ થોભવ ઇગ્રીળ ભીડી. શાઇ.સ્કુર આળીલાયદ મલરા વોવા. ાવે બયથાણા લેસ ુસયુત    

અમરોલી ો.સ્ટે. 

૪૭ કે એન્ડ એભ ી ટેર વાલયજનીક મલદ્યારમ યમુનટ-૧ અભયોરી   

૪૮ ગૌતભી કન્મા મલદ્યારમ યમુનટ- અભયોરી,સયુત   

૪૯ ભાધલ ફાગ મલદ્યાબલન યમુનટ-૧ અભયોરી   

૫૦ આળાદી મલદ્યારમ-૪ યમુનટ-૨ ઉિાણ ાલય શાઉવની વાભ,ે ઉિાણ, ભોટાલયાછા,સયુત   

૫૧ એસ્ામય  મલદ્યારમ યમુનટ-૧ મળલધાયા કેમ્વ ાવે , ભોટા લયાછા, સયુત   

૫૨ 

ભૌની ઈન્ટયનેળનર સ્કુર યમુનટ-૧ જગદીશ્વય પાભય ાવે, લી.આઇ.ી.વકયર,  ઉતયણ-

કોવાડ, 

  

રાુંદેર ો.સ્ટે. 

૫૩ વસં્કાયબાયતી મલદ્યારમ, ગ.ુભા., ારનયુ ાટીમા, સયુત   

૫૪ 
ધ ચંળીર ભકયન્ટાઇર કો.ઓ.ો.ફેંક ભાધ્મમભક ળાા યનુીટ-૧ ારનયુ ાટીમા યાદેંય 

યોડ  

  

૫૫ પે્રવીડને્વી સ્કુર, પ્રગમત વોવા  .સદુાભા શોટરની ાછ , તાડલાડી, યાદેંય, સયુત   

૫૬ ધ યેકડમન્ટ ઈન્ટયનેળનર સ્કુર, ઉગત કેનાર યોડ, જશાગંીયફાદ, સયુત   

૫૭ રોકભાન્મ શાઇસ્કુર, ભોટી પી યાદેંય સયુત   

૫૮ એભ .એ .ફોમવ વેકન્ ોી સ્ કૂર ગોયાટ સયુત ગોયાટ યાદેંય યોડ    

૫૯ એભ .એ .ગલ્વ વેકન્ ોી સ્ કૂર ગોયાટ સયુત ગોયાટ યાદેંય યોડ    

૬૦ 
એ એભ મલુ્રા એંડ એભ એ નાના ગલ્વય શાઇસ્કુર શનભુાનગરી મલુ્રા યોડ, એભ એભ ી 

શાઈસ્કુર ાવે, યાદેંય સયુત  
  

૬૧ એભ  .એભ .ી .શાઇસ્કુર ફોટાલારા ભાગય , યાદેંય, સયુત   
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૬૨ ીયડીલારા ઇંગ્રીળ ભીડીમભ શાઇસ્કુર વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર યોડ, યાદેંય, સયુત.   

૬૩ ભાધલ વયસ્લતી ભાધ્મમભક મલદ્યા ભકંદય ઉગત યાદેંય    

 અડાજણ ો.સ્ટે. 

૬૪ શ્રી વયસ્લતી મલદ્યારમ, શનીાકય , અડાજણ, સયુત   

૬૫ શ્રીભમત લી.ડી.દેવાઈ મલદ્યારમ, વેકન્ડયી સ્કુર, ભરુકા બલન, અડાજણ ભેઈન યોડ, સયુત   

૬૬ એર.એચ. ફોઘયા શાઇસ્ કુર,યમુનટ-૧ અડાજણ યોડ, ાણીની ટાકંી વાભે, સયુત.         

૬૭ વેન્ ટભાકયવ શાઇસ્ કુર કયણાકય ાછ, શયીદ્વાય વોવા  .ાવે અડાજણ  સયુત.   

૬૮ શ્રીભમત એર .એન.ફી .દારીમા શાઇસ્કુર કમલ કરાી ગાડયન ાવે અડાજણ સયુત.    

૬૯ વયદાય ટેર મલદ્યારમ, ાર, અડાજણ   

૭૦ ભરૂકામલશાય ળાા,ઇગ્રીળ મભડીમભ,૬૨૪ -બાઠા નલી ો.સ્ટે ઓપીવ  ાવ,ે અડાજણ   

૭૧ આઈ .એન.ટેકયાલારા  શાઈસ્કુર ારનયુ ાટીમા અડાજણ સયુત   

૭૨ મલધાકંુજ ઈગ્રીળ ભા .ળાા ભમૂભ કોમ્રેક્ષ ાવે , લીય બગતમવિંશ ભાગય, શની ાકય યોડ,    

૭૩ મલદ્યા કંુજ ભાધ્મભીક ળાા મલધાકંુજ વકયર, નેતાજી સબુાચરંફોઝ  .ભાગય  અડાજણ , સયુત   

૭૪ 

વીટીઝન વેકન્ડયી ઈંગ્રીળ ભીકડમભ સ્કુર, ભગંર તીથય એા .ની ાવે , શનીાકય યોડ, 

સયુત. 

  

૭૫ એર .ી.વલાણી  મલદ્યાબલન, (ગજુયાતી, ભાધ્ મભ(, એર .ી.વલાણી વકયર , શનીાકય યોડ,   

૭૬ એર .ી.વલાણી  મલદ્યાબલન, (અંગ્રેજી, ભાધ્ મભ(, એર .ી.વલાણી વકયર , શનીાકય યોડ,   

૭૭ યીલયડરેી એકેડભી ાર મ્ીંગ સ્ટેળન ,અડાજણ સયુત   

૭૮ ફાપ્વ સ્લાભી નાયામણ મલદ્યારમ,ગ.ુભા., સ્લાભી નાયામણ ભકંદયની ાવ,ે અડાજણ,   

૭૯ ળામંતમનકેતન મલધા મલશાય, લાય વોવા, ારનયુ જકાતનાકા યોડ, અડાજણ    
                    

નોંધ :- સ રિ શહરે ોલીસ કતમશ્નરેટ નાર્ફ સેક્શન અતધકારી અને નાર્ફ મામલિદાર વગય-૩ ની    
           પ્રીલીમીનરીના ક લ-૭૯   કેન્રો છે. 

 

:: અ૫વાદ  :: 

વધ માું હ ું આદેશ કર ું છું કે આ  હ કમ નીચે નાઓને લાગ  ૫ડશે નહી. 
(૧) ઉ૫યોકત નામફ વેતળન અમધકાયી અને નામફ ભાભરતદાય લગય-૩ની ૫યીક્ષા કામયભા ંયોકામરે વ્મક્તતઓને. 
(૨) વયકાયી નોકયીભા ંઅથલા યોજગાયભા ંપયજ ઉય શોમ તેલી વ્મક્તતઓન ે
  

:: અમલવારીનો સમર્ :: 
આ હ કમ િા.૦૧/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૦૦/૦૦ થી િા.૦૧/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક:૨૪/૦૦ સ ધી અમલમાું રહશેે. 

 

::  તશક્ષા  :: 
 આ હુકભનો બગં કયનાય વ્મકકત બાયતીમ પોજદાયી અમધમનમભ વને ૧૮૬૦ની કરભ-૧૮૮ મજુફ મળક્ષાને 

ાિ થળે. 
આ હુકભ અન્લમે સયુત કમભશ્નયેટભા ંપયજ ફજાલતા અનાભય આમવસ્ટન્ટ વફ ઇન્વેકટય  અને તેનાથી 

ઉયના દયજજાના કોઈ ણ ોરીવ અમધકાયીશ્રીઓન ેઆ જાશયેનાભાનો બગં કયનાય ઇવભો વાભે ઇ.ી.કો. 
કરભ ૧૮૮ મજુફ પયીમાદ ભાડંલા ભાટે અમધકૃત કયલાભા ંઆલે છે. 

:: જાહરે તવજ્ઞત િ :: 
તભાભને વ્મકકતગત યીતે નોટીવની ફજલણી ક૨લી ળકમ ન શોમ આથી એક ત૨પી હુકભ કરૂ 

છ.ં કે, જાશ૨ે જનતાની જાણ વારૂ સ્થાનીક લતયભાન૫િ, આકાળલાણી અને દુ૨દળયન કેન્ર ભા૨પતે પ્રમવઘ્ધી ઘ્લાયા 
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તથા ોરીવ સ્ટેળનના ોરીવ ઈન્સ્ેકટ૨, ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ નય, નામફ ોરીવ કમભશ્ નય તથા ોરીવ 
કમભશ્ નય કચયેીના નોટીળ ફોડય ઉ૫૨ હુકભની નકર ચોંટાડી પ્રમવઘ્ધી ક૨લાભા ંઆલળે તેભજ વશરેાઈથી જોઈ 
ળકામ તેલી જાશ૨ે જગ્માઓ ઉ૫૨ હુકભની નકર ચોંટાડી પ્રમવઘ્ધી ક૨લાભા ંઆલળે. ગજુયાત ોરીવ એકટ 
કરભ-૧૬૩ મજુફ ોરીવ અમધકાયીઓ ૫ણ આ હુકભની જાશયેાત ક૨લા અમધકૃત ગણાળે. 

આજ તાયીખ :- ૩૧/૦૭/૨૦૨૧ ના યોજ ભાયી વશી અને મવક્કો કયી આેર છે.   
 

 
પ્રતિ,   
(૧) અમધક ોરીવ કમભશ્નયશ્રી,વેકટય-૧,૨ સયુત ળશયે. 
(૨) અમધક ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, ટ્રાકપક અને ક્રાઇભ સયુત ળશયે.  
(૩) નામફ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ,સયુત ળશયે. 
(૪) ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી તભાભ, સયુત ળશયે. 
(૫) તભાભ ો.સ્ટે.ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે. (નકરો ચોંટાડી રાઉડ સ્ ીક૨, લાશન ઘ્લાયા જાશયેાત કયાલલા વારૂ) 
(૬) તભાભ ળાખા ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) કંટ્રોર ઇન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે(તભાભ લતયભાનિો તથા ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર આલી). 
સતવનર્ નકલ ૨વાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વબચલશ્રી, ગશૃ મલબાગ, ગાધંીનગ૨. 
(૨) ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી અને ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૩) અમધક ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી (ઈન્ટે.), ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૪) ોરીવ કમભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશ૨ે, યાજકોટ ળશ૨ે/લડોદયા ળશ૨ે. 
(૫) ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી સ૨ુત યેન્જ, સ૨ુત. 
(૬) કરેકટ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) મ્યમુનમવ૫ર કમભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૮) નામફ ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, (ઈન્ટેં.) સ૨ુત યીજીમન, સ૨ુત  
(૯) ોરીવ અમધક્ષકશ્રી, સ૨ુત રૂ૨ર. 
(૧૦) મનમાભકશ્રી, ભાકશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્વ કોટય , સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનેજ૨શ્રી, ગલયનભેન્ટ પે્રવ લડોદયા, (ગેઝેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લે ો.સ્ટે. 
(૧૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટય , ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્ડ વેળન્વ કોટય , સ૨ુત . 
(૧૬) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભેજી.શ્રી કોટય , સ૨ુત. 
(૧૭) લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભેજી.શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે.( નાનયુા ફહુભાી સયુત ) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભેજી.શ્રી, વીટી પ્રાતં. ( જીલ્રા વેલા વદન અઠલારાઇન્વ સયુત ) 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત  ( સ્થામનક લતયભાનિો, આકાળલાણી તથા દુયદળયન કેન્રભા ંપ્રમવધ્ધ કયલા 
વારૂ) 
 
 


