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ોરીવબલન, અઠલારાઇન્વ, સયુતળશયે-૩૯૫૦૦૧ 

મલળેળાખા,કચેયીટેરીપોન-૦૨૬૧૨૨૪૧૧૧૦ 

કંટ્રોરરૂભપેકવન.ં૦૨૬૧૨૨૪૧૩૦૪ 

e-mail : special-cp-sur@gujarat.gov.in 

 

::  જાહરેનામ ું  :: 
-:: ગ જરાત પોીસ અધિધનયમ-૧૯૫૧- ની કમ ૩૩ (૧) (થ)  અન્વયે કાઢે હ કમ ::-  

     ક્રમાુંક :એસ.બી./ જાહરેનામ ું/ ધ્વધન પ્રદૂષણ /૧૫૧ /૨૦૨૧.  
              સયુત ળશયેભા ં કોઈ ૫ણ પ્રકાયની જાશયે સરેુશ ળામંતનો બગં ન થામ અને જાશયે ળામંત 
વરાભમત અને કામદા પ્રત્મે ભાન જલામ તેભજ કામદો અને વ્મલસ્થા જલાઈ યશ ેતે ભાટે નીચ ેજણાવ્મા 
મજુફના મનમભોન ેઆમધન યશી જાશયેહશતભા ંનીચેના કૃત્મોની ભનાઈ કયલી જરૂયી છે.   

દયેક ભાઈક વીસ્ટભલાાએ અલાજના પ્રદુણને અટકાલલા અંગે નાભદાય સપુ્રીભકોટટના લખતો 
લખતના ચકુાદાના મનદેળો તથા ગજુયાત ોલ્યળુન કંટ્રોર ફોડટ ૫માટલયણ બલનના ન.ંગપુ્રમનફોડટ/નોઈવ 
/યમુનટ-૪/જન-ીએન-૫/૫૧ય૫ય/તા.૧૪/૦૫/ય૦૧૦થી ધોંધાટ ઉત્તન્ન કયતા અને મન૫જાલતા શ્રોતોના 
મનમતં્રણ અને મનમભન ભાટે બાયત વયકાયના ૫માટલયણ અને લન ભતં્રારમ દ્વાયા ૫માટલયણ (સયુક્ષા) 
અમધમનમભ-૧૯૮૬ ની કરભ-૬ તથા ય૫ શઠે ઘ્લમન પ્રદુણ (મનમભન અને મનમતં્રણ) મનમભો-ય૦૦૦ નુ ં
તા.૧૪-પેબ્રઆુયી-ય૦૦૦ નુ ંજાશયેનામુ ંપ્રમવઘ્ધ કયામેર છે. જેભા ંતા.૧૧/૧/ય૦૧૦ નાયોજ આ મનમભોભા ં
સધુાયો કયલાભા ંઆલેર છે. જે પ્રભાણ ેઘ્લમન પ્રદુણ મનમભો-ય૦૦૦ અન્લમ ેઘ્લમનની ભાત્રાના ધોયણો નીચ ે
મજુફ નકકી કયલાભા ંઆલેર છે તેનુ ંચસુ્ત૫ણે ારન કયલાનુ ંયશળે.ે 

::  નોઈઝ સ્ટાન્ડડડ :: 
 

એરીયા કોડ 
ધવસ્તાર 

ડસેીબ  DB(A) Leq 

સવારના ક.૦૬:૦૦ થી રાત્રીના ક.રર:૦૦ રાત્રીના ક.રર:૦૦ થી સવારના ક.૦૬: ૦૦ 

એ ઔિોગિક ૭૫ ૭૦ 
બી વાગણજય ૬૫ ૫૫ 
સી રહણેાુંક ૫૫ ૪૫ 
ડી શાુંત ધવસ્તાર ૫૦ ૪૦ 

 

વાભાન્મ યીતે હદલાીભા ંપટાકડા ફુટલાના કાયણે અને નલયાત્રીના તશલેાયો દયમ્માન તેભજ 
રગ્ન પ્રવગંો અને ભેાલડા દયમ્માન રાઉડસ્ીકય, ડ્રભ, બ્રીક એડ્રેવ વીસ્ટભના ઉ૫મોગથી ઘ્લમન 
પ્રદુણ પેરાત ુ ંજોલા ભે છે. તેભજ યશણેાકં મલસ્તાયભા ંથઈ યશરે ઔધોગીક પ્રવમૃત, લાશનોની અલય-જલય 
તેભજ શોનટ લગાડલાના કાયણે તેભજ ફાધંકાભ દયમ્માન ઉ૫મોગભા ંરેલાતા વાધનોના કાયણે ૫ણ ઘ્લમન 
પ્રદૂણ પેરાત ુ ંજોલા ભે છે. 

 

તા.૧૧/૧/ર૦૧૦ ના સ િારામાું આવરી ેવાયે મ ખ્ય ઘ્યાન આકડષક બાબતો નીચે મ જબ છે. 
 

(અ) યામત્રના વભમગાાભા ંયામત્રનાક.યય:૦૦ થી વલાયના ક.૦૬:૦૦ સધુીનો મનમત કયામેર છે અને આ 
વભમગાા દયમ્માન શોનટ, ઘ્લમન, પ્રદૂણ ેદા કયતા ફાધંકાભ અંગેના વાધનો, તેભજ પટાકડા 
પોડલા તથા રાઉડસ્ીકય અને લાજીંત્રો લગાડલા ઉ૫ય પ્રમતફધં છે. 

(ફ) જાશયે સ્થોની વ્માખ્મા નકકી કયામેર છે અને જાશયે સ્થનો કફજો ધયાલનાય ઘ્લાયા રાઉડસ્ીકય 
મવસ્ટભનો તથા અન્મ વાધનોથી ઉત્તન્ન થતા ંઅલાજની ભાત્રા જેતે મલસ્તાયની મનમત ભાત્રા કયતા ં
૧૦ ડીફી(એ) થી લધલી ન જોઈએ, તેલો પ્રમતફધં મકુામો છે. 

(ક) ઉ૫ય મજુફ ખાનગી સ્થે થતી કામટલાશીના કાયણ,ે જેતે મલસ્તાયની મનમત ભાત્રા કયતા ં૫-ડીફી(એ) 
થી લધલી ન જોઈએ, તેલો પ્રમતફધં મકુામો છે. 
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-:: હ કમ ::- 
લાસ્તે હુ ંઅજમકુભાયતોભય(આઇ.ી.એવ.)  ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે, ગજુયાત વયકાયના ગશૃ 

મલબાગના તા.૦૮/૧૧/૧૯૮ય ના નોટીપીકેળન નફંય: જીજી/૪યય/વી.આય.વી./૧૦૮ય/૧૦૮૦/એભ. 
અન્લમ ેજે ગ જરાત પોીસ અધિધનયમ- ૧૯૫૧- ની કમ ૩૩ (૧) (થ)  નીચે ફશાય ાડલાભા ં
આલેર છે અને જેનુ ંપનુયાલતટન ગજુયાત વયકાયના ગશૃમલબાગના તા.૦૭/૦૧/૧૯૮૯ થી ફશાય ાડલાભા ં
આલેર વકંલરત જાશયેનાભા નફંય: જીજી/૬/પકઅ/૧૦૮૮/૬૭૫૦/ભ. ભા ંથમેર છે જેભા ંસયુત ળશયેના 
ોરીવ કમભશ્નય શ્રી, નામફ ોરીવ કમભશ્નય અને સમુપ્ર.ઓપ ોરીવ (ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નયશ્રીઓ) ને 
એકઝી. ભેજી. તયીકે જાશયે કયલાભા ંઆલેર છે તેભજ તેઓને ગ જરાત પોીસ અધિધનયમ-૧૯૫૧- ની 
કમ ૩૩ (૧) (થ)  ના અમધકાયનો ઉ૫મોગ કયલા ખાવ અમધકૃત કયલાભા ંઆલેર છે તે અમધકાયની રૂએ 
નીચ ેજણાલેર મલસ્તાય તથા વભમ ભાટે નીચેના કૃત્મો કયલા ૫ય પ્રમતફધં પયભાવુ ંછ.ં 

-::અમવારીનો સમય ::- 
 
 

સયુતળશયેોરીવકમભશ્નયેટમલસ્તાયભાંતા.૦૭/૦૮/૨૦૨૧ ના કાક:૦૦-૦૦ થી તા.૨૧/૦૮/ર૦૨૧ 
ના કાક: ર૪-૦૦ વાગ્યાસધુી અભરભાંયશળે.ે 

-:: ધવસ્તાર ::- 
 

સયુતળશયેોરીવકમભશ્નયશકુભતશઠેનોવભગ્રમલસ્તાય 
 

 

-:: પ્રધતબુંધિત કૃત્ય ::- 
 

ભાઈક વીસ્ટભ બાડે આ૫નાય ભાલરક/બાગીદાય, વચંારક, ભેનેજય, ઈલેન્ટ ભેનેજય વભગ્ર સયુત 
ળશયેના ોરીવ કમભશ્નયની હુકભતના મલસ્તાયભા ંલયઘોડા, યાજકીમ, વાભાજજક અથલા ધામભિક ળોબામાત્રા, 
યેરી વયઘવભા ંજાશયે યસ્તા કે જાશયે જગ્માભા ંઉ૫મોગ ભાટે તેભજ ાટી પ્રોટ, ખલુ્રી જગ્મા, યશણેાકોની 
ાવે નજીકભા ંઆલેર ખાનગી ભાલરકીની ખલુ્રી જગ્માભા ંઉ૫મોગ ભાટે ભાઈક વીસ્ટભ બાડે આી ળકળે 
નશી..  
૧. શોસ્ીટરો, ળૈક્ષલણક વસં્થાઓ, અદારતો અને ધામભિક સ્થોની આજુફાજુના ૧૦૦ ભીટયના ઘેયાલાના ં

મલસ્તાયન ેળાતં તયીકે ગણલાભા ંઆલ ેછે જેથી ળાતં મલસ્તાયની આજુફાજુભા ંભાઈક વીસ્ટભનો ઉ૫મોગ 
થઈ ળકે નશી. 

ય. એકફીજા પ્રત્મ ે ઉશ્કેયણી થામ અને કોમ્યનુર રાગણી ઉશ્કેયામ તેલા ઉચ્ચાયણો /ગામનોનો ભાઈક 
વીસ્ટભભા ંઉ૫મોગ કયલો નશીં. 

૩. યસ્તાની ડાફીફાજુ ચારલા, ટ્રાપીકન ેઅડચણ ન થામ તથા ટ્રાપીકના તભાભ મનમભો/ કામદાઓનો 
અભર કયલા તેભજ નાચગાન/ગયફા જાશયેભાગટભા ંયોકાઈને કયલા નશી. 

૪. ડી.જે. વીસ્ટભ એમ્ફીઅન્ટ એય કોરેટી સ્ટાન્ડટડ ઈન યીસ્ેકટ ઓપ નોઈઝ અંગે નાભદાય સમુપ્રભ કોટટના 
લખતો લખતના ચકુાદાના ંમનદેળ તથા ધી નોઈઝ ોલ્યળુન (યેગ્યરેુળન એન્ડ કંટ્રોર) રૂલ્વ ય૦૦૦ ના 
ઈન્લામયભેન્ટ પ્રોટેકળનની જોગલાઈ મજુફ એમ્ફીઅન્ટ એય કોરેટી સ્ટાન્ડડટ શોવ ુ જોઈએ તે જોતા 
ડી.જે.વીસ્ટભ લગાડલા ભાટે ઉ૫ય જણાલેર તભાભ પ્રાલધાનો નો અને જોગલાઈઓનો ઉરઘંન કયતા 
શોમ તેવ ુજાશયે જગ્માએ ખલુ્રા સ્થોએ લગાડલા ૫ય પ્રમતફધં છે.  

૫યંત ુ નીચેની ળયતોને આમધન અગાઉથી અમધકૃત ૫યલાનગી આધાયે ઉ૫યોકત 
પ્રમતફધંભાથંી છટછાટ યશળેે.  

-:: માઈક સીસ્ટમ વિાડવા માટેનો પ્રધતબુંિમાુંથી છુટછાટ માટેની શરતો ::- 
 

૧. ભાઈક વીસ્ટભ લગાડલા ભાટે તેના ભાલરકે/બાગીદાયે ૫યલાનગી અયજી એકથી લધાયે ોરીવ 
સ્ટેળનનો મલસ્તાય આલતો શોમ તો તેલા વજંોગોભા ંજે તે ડીવીીશ્રીને અયજી કયલી ૫યંત ુએક જ 
ો.સ્ટે. મલસ્તાય શોમ તો તેલા વજંોગોભા ંજે તે ો.સ્ટે.ના ો.ઈ.ને અયજી ૭-હદલવ ૫શરેા કયી પલુટ 
ભજુંયી ભેલી રેલાની યશળે ેઅને આેર ળયતોનો ચસુ્ત૫ણે ફીનચકુ અભર કયલાનો યશળે ેઅને 
ળયતોનો બગં થમે ૫યલાનગી યદ ફાતર થમેર ગણાળે. 
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ય. લયઘોડા/યેરી વભમ દયમ્માનભા ંઉ૫યોકત ળયતોનો બગં કયે અથલા કોઈ અમનછચ્નીમ ફનાલ ફને તો 
તેની જલાફદાયી ૫યલાનેદાયની યશળે.ે 

૩. સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નયના અમધકાય કે્ષત્રની અંદય જાશયે જગ્માભા ંઅથલા તો જાશયેભા ંવાબંી 
ળકામ તેલી જગ્માભા ંભાઈક વીસ્ટભ/લાજીંત્રનો ઉ૫મોગ અમધકૃત કયેર અમધકાયીની રેખીત ૫યલાનગી 
મવલામ કયી ળકાળ ેનશી. તેભજ અલાજ નુ ંપ્રદુણ પેરાલી ળકળે નશીં. 

૪. આલી ૫યલાનગી ભાટેની અયજી રેલખત શોલી જોઈએ અને તેનો ઉ૫મોગ કયનાય વ્મહકતની તેના ઉ૫ય 
વશી શોલી જોઈએ. 

૫. આલી ૫યલાનગીની અયજી તેનો ઉ૫મોગ કયલાના શોમ તે હદલવના વાત હદલવથી ઓછા નશી તેટરા 
વભમ ૫શરેા ં૫યલાનગી કાઢી આ૫લા ભાટે અમધકૃત અમધકાયીને અયજી કયલાની યશળેે. 

  ૫યંત ુ લાજફી કાયણ દળાટલતા વાત હદલવ કયતા ઓછા વભમની અંદય ભાગંલાભા ં આલેર 
૫યલાનગી, તેભ કયલા ભાટે અમધકૃત અમધકાયી, ોતાની મલલેકબઘુ્ઘ્ધ અનવુાય આી ળકળે.  

૬. અયજદાય અથલા તેના પ્રમતમનમધએ ભેર ૫યલાનગી વાથ ેભાઈક વીસ્ટભ/લાજીંત્રનો ઉ૫મોગ થામ તે 
વભમે ઉ૫યોકત જાશયે જગ્મા ઉ૫ય શાજય યશવે ુ ં૫ડળે. પયજ ઉ૫યના ોરીવ અમધકાયી આ અંગેનો 
૫યલાનો જોલા ભાગેં ત્માયે ૫યલાના ધાયકોએ તે યજુ કયલાનો યશળે.ે  

૭. ભાઈક વીસ્ટભ/લાજીંત્રનો ઉ૫મોગ ઉ૫યોકત અલાજની ભાત્રા દળાટલતા ળીડયરુ પ્રભાણ ે વલાયના 
ક.૦૬:૦૦ થી યામત્રના ક.યય:૦૦ સધુી જ થળે. 

૮. અલાજ પ્રદુણ (મનમભ અને પ્રમતફધં) મનમભ ય૦૦૦ ની જોગલાઈઓ પ્રભાણ ેવાભાન્મ યીત ેભાઈક 
વીસ્ટભ/લાજીન્ત્રનો ઉ૫મોગ યાતના ક.૧૦:૦૦ થી લશરેી વલાયના ક.૦૬:૦૦ સધુીના વભમ દયમ્માન 
લગાડી ન ળકામ તેલી જોગલાઈઓ શોઈ આ વભમ ભાટે ભાઈક વીસ્ટભ/લાજીંત્ર ભાટે કોઈ ૫યલાનગી 
આ૫લાભા ંઆલળ ેનશીં.  
નોંિ :-ઉ૫યોકત મનમભોની જોગલાઈઓ પ્રભાણ ે દય લે વયકાયશ્રી તયપથી નકકી કયેર હદલવો 

દયમ્માન આલી ૫યલાનગી યાતના ક.૧૦:૦૦ ના જગ્માએ ક.૧ય:૦૦ લાગ્મા સધુી ભી ળકળે.  
૯. કોઈ૫ણ મલસ્તાયભા ંઘોંઘાટ/ અલાજ નો શલાભાનભા ંપ્રભાણ ઉ૫યોકત જણાલેર ળીડયરુભા ંજણાવ્મા 

મજુફના ડેવીફર પ્રભાણે હદલવ તથા યામત્ર દયમ્માન  નાભદાય સપુ્રીભ કોટે ઠયાલેર છે  તે પ્રભાણ ે
યાખલાનુ ંયશળે.ે ૫યલાનેદાયે આ ભાત્રાનો બગં ન થામ તે જોલાનુ ંયશળે.ે 
 નોંિ:-કોઈ ઓડીટોયીમભ, કોન્પયન્વ શોર, કોમ્યનુીટી શોર કે ખાનગી ભકાન જેલા ફધં સ્થો મલગેયેભા ં

ભાઈક વીસ્ટભ અંદયના બાગે લગાડલા ઉ૫ય કોઈ પ્રમતફધં નથી. ૫યંત ુતેનો અલાજ જે તે સ્થ
થી ફશાય જલો જોઈએ નશીં.  

૧૦. ભહંદયો, ચચટ અને ભસ્જીદોભા ંભાઈક વીસ્ટભ/લાજીંત્રનો અલાજ એ યીત ેભમાટદીત કયેર શોલો જોઈએ કે 
વકુંરની શદ ફશાય જામ નશીં. 

૧૧. ગમતભાન લાશનભાથંી કોઈ૫ણ ભાઈક વીસ્ટભ/લાજીંત્રનો ઉ૫મોગ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી તયપથી અમધકૃત 
કયેરા અમધકાયીની ૫યલાનગી મવલામ કોઈ૫ણ શતે ુભાટે લા૫યલો નશીં. અથલા ચરાલલો નશીં. 

૧ય. ભાઈક વીસ્ટભ લાજીંત્રનો ૫યલાનો ધયાલનાય વ્મહકત, આવાવના યશલેાવીઓ અથલા યાશદાયીઓન ે
અડચણ, શયકત, અગલડ, જોખભ, બમ અથલા નકુળાન અટકાલલા ભાટે ોરીવ કમભશ્નય અથલા 
તેઓના તયપથી અમધકૃત કયેર કોઈ ૫ણ અમધકાયી તેન ે મોગ્મ રાગે તેટરી મદુત ભાટે કોઈ૫ણ 
જગ્માએ ૫યલાનો ધયાલનાયને ભાઈક વીસ્ટભ/લાજીંત્ર લા૫યલા ભના કયલાનો હુકભ કયી ળકળે. 

૧૩. પયજ ૫યના ંોરીવ અમધકાયી ઘ્લાયા ઉ૫ય જણાલેર મનમભો તથા ૫યલાનગી ૫ત્રભા ંદળાટલેર મલસ્તાય 
અને વભમ અંગે કોઈ બગં કયે તો લાશન તથા ભાઈક વીસ્ટભ/લાજીંત્ર અને તેના ઉ૫કયણો જપ્ત કયી 
કામદેવય કયી ળકળે.  

આ જાશયેનાભા હુકભના ંબગં ફદરજી.ી.એક્ટ. કરભ ૧૩૧(૩) મજુફ ગનુો નોંધી ઉ૫યોકત ભાલરક, 

બાગીદાયે, ભેનેજય, વચંારકની  જાભીન રામક ગનુા ભાટે ધય૫કડ કયી તભાભ ભાઈક વીસ્ટભ ગનુાના મદુ્દાભાર 

તયીકે કફજે કયલાભા ંઆલળ.ે  
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                                     ::  ધશક્ષા :: 
આહુકભનોબગંકયનાયવ્મહકતજી.ી.એક્ટ.કરભ૧૩૧(૩)મજુફમળક્ષાનેાત્રથળે. 

આ હુકભ અન્લમે સયુત કમભશ્નયેટભાં પયજ ફજાલતા અનાભટ આમવસ્ટન્ટ વફ ઇન્વેકટય અને
તેનાથીઉયનાદયજજાનાકોઈણોરીવઅમધકાયીશ્રીઓનેઆજાશયેનાભાનોબગંકયનાયઇવભોવાભે
જી.ી.એક્ટ. કરભ ૧૩૧(૩) મજુફપયીમાદભાડંલાભાટેઅમધકૃતકયલાભાંઆલેછે. 

 

                                              -:: જાહરે ધવજ્ઞધ ત ::- 
 

તભાભનેવ્મઘ્ક્તગતયીતેનોટીવનીફજલણીકયલીળકમનશોઇઆથીએકતયપીહુકભકરૂછંકે, 
જાશયેજનતાનીજાણવારૂસ્થામનકલતટભાનત્ર,આકાળલાણીઅનેદુયદળટનકેન્રભાયપતેપ્રમવમધ્ધદ્વાયા
તથા ોરીવ સ્ટેળનના ોરીવ ઇન્સ્ેકટય, ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નય, નામફ ોરીવ કમભશ્નય તથા
ોરીવ કમભશ્નય કચેયીના નોટીવ ફોડટ ઉય હુકભની નકર ચોંટાડી પ્રમવમધ્ધ કયલાભાં આલળે. તેભજ
વશરેાઇથી જોઇ ળકામ તેલી જાશયે જગ્માઓ ઉય હુકભની નકર ચોંટાડી પ્રમવમધ્ધ કયલાભાં આલળે.
ગજુયાતોરીવએકટકરભ-૧૬૩મજુફોરીવઅમધકાયીઓણઆહુકભનીજાશયેાતકયલાઅમધકૃત
ગણાળે. 

આજ તાયીખ :-૦૪/૦૮/૨૦૨૧ ના યોજ ભાયી વશી અને મવકકો કયી આેર છે. 
 

 

 

 

પ્રધત, 

(૧)અમધકોરીવકમભશ્નયશ્રી, વકેટય-૧,૨સયુતળશયે. 
(૨)અમધકોરીવકમભશ્ન૨શ્રી, ટ્રાહપકએન્ડક્રાઇભસયુતળશયે. 
(૩)નામફોરીવકમભશ્નયશ્રી, તભાભ,સયુતળશયે. 
(૪)ભદદનીળોરીવકમભશ્નયશ્રી, તભાભસયુતળશયે. 
(૫)તભાભો.સ્ટે.ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુતળશ૨ે.(નકરોચોંટાડીરાઉડસ્ીક૨, લાશનઘ્લાયાજાશયેાતકયાલલાવારૂ) 
(૬)તભાભળાખાઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુતળશ૨ે. 
(૭)કંટ્રોરઇન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુતળશ૨ે(તભાભલતટભાનત્રોતથાન્યઝુચનેરોનેએક-એકનકરઆલી). 
સધવનય નક ૨વાના :- 
(૧)અમધકમખુ્મવલચલશ્રી, ગશૃમલબાગ, ગાધંીનગ૨. 
(૨)ોરીવભશામનદેળકશ્રીઅનેોરીવભશામનયીક્ષકશ્રી, ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૩)અમધકોરીવભશામનદેળકશ્રી(ઈન્ટે.), ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૪)ોરીવકમભશ્નયશ્રીઅભદાલાદળશ૨ે, યાજકોટળશ૨ે/લડોદયાળશ૨ે. 
(૫)ોરીવભશામનયીક્ષકશ્રીસ૨ુતયેન્જ, સ૨ુત. 
(૬)કરેકટ૨શ્રી, સ૨ુતળશ૨ે. 
(૭)મ્યમુનમવ૫રકમભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુતળશ૨ે 

(૮)નામફોરીવભશામનયીક્ષકશ્રી, (ઈન્ટેં.)સ૨ુતયીજીમન, સ૨ુત 
(૯)ોરીવઅમધક્ષકશ્રી, સ૨ુતરૂ૨ર. 
(૧૦)મનમાભકશ્રી, ભાહશતીખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧)જીલ્રાવ૨કાયીલકીરશ્રી, વેવન્વકોટટ , સ૨ુત. 
(૧૨)ભેનેજ૨શ્રી, ગલટનભેન્ટપે્રવલડોદયા, (ગેઝેટબાગ-૧ભાંપ્રમવઘ્ધક૨લાવારૂ). 
(૧૩)ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુતયેલ્લેો.સ્ટે. 
(૧૪)૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટટ , ગ.ુયા., વોરાયોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫)૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટએન્ડવેળન્વકોટટ , સ૨ુત. 
(૧૬)૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીપજયડુીશ્મરભેજી.શ્રીકોટટ , સ૨ુત. 
(૧૭)લધાયાનાએકઝીકયટુીલભેજી.શ્રી, સ૨ુતળશ૨ે.(નાનપયુાફહુભાીસયુત) 
(૧૮)વફડીલીઝનરભેજી.શ્રી, વીટીપ્રાતં.(જીલ્રાવેલાવદનઅઠલારાઇન્વસયુત) 
(૧૯)વયંકુતભાશીતીમનમાભકશ્રી, સ૨ુત(સ્થામનકલતટભાનત્રો, આકાળલાણીતથાદુયદળટનકેન્રભાંપ્રમવધ્ધકયલાવારૂ.) 


