
�કડાશાખા, �જલ્ા  પં ાાય  મહ�ાાાાન કા મનીર 

૧ �જલ્ાાન �કડાાકા   ીહખાાન કા મનીર. 

૨ �જલ્ાાન �ા ા�જક-આિથ�ક � નકાાન કા મનીર. 

૩ દી  ા�ાા પથ  માઅ ેનત રી� ાીહ �જલ્ા  થકહ ંા્યા  ચક યથા જકથાથપ  થા ાાન 

 ાામયન એકે કીર �ા્ાલા ીર ાચો  કી ા. 

૪ ગા  � ્ય  ાજાન( િ અ્જ પારાલ્)ાન કા મનીર. 

૫   પં ાાયન ીાજાા િે્યીરા �જલ્ા  પં ાાય, યા�ીકા  પં ાાય, ગા   પં ાાયાન    ીાશન 

ખ ોં યથા  �ડર ખ ોં  યથા  માી થકથા ખ ોંાન  ષ�ક  ાામયન એકે કીર  ી�ા ક અંીરએ 

 ાક્ ન. 

૬ દી  ાપં   ષ� માથ  ીાાાી  રી ા  ્યન માયીરાન કા મનીર. 

૭ દી  ાપં   ષ� ખઅયનિ ષાક માાા- લા�ીચ � �ાન કા મનીર. 

૮ દી  ાપં   ષ� આિથ�ક માયીરાન કા મનીર. 

૯  ાિષ�ક થ�ચ બ્ીીા ક અંીરાઅ દી  ષ� યતાાી કીર બ્ીીા ક અંીર માપ નામીાઅ  ાક્ન આ  ન. 

૧૦ �કડા  દદાનશાાન થઅઠક �મઅાન કા મનીર. 

૧૧ �કડા  દદાનશાાન દરયી ય ા�ાન �મઅાન કા મનીર. 

૧૨  અથ�ાલચ મ ડહચ કી ા �મઅાન કા મનીર. 

૧૩ �ૃિષ  માત�  �મઅાન કા મનીર. 

૧૪ � ગ ્ચારાા  માીથન્ા થાા  ા, ્ચારાા  માી ાપથન કીહ્ ક ાય  ીદા  ીદા �દીહ જ ા 

કીા  ન. 

૧૫  ડહડ્ચાક િાથા ાનાન કા મનીર, કનચરજન�ન ખ ોં િાથા ાન, લનક ચહકકીપ થી ીપ કી ીપ., 

૧૬ બ્ીીા ક અંીર ાપથન  મઅ્ ગાનચ  ન.એ્.એ �ર ડર.ડર.�. �દીહ જ ા કીા  ન (�.ચર.આી.-

૬૨-એ, થીર ં્ાા થાા  ાાન કા મનીર �ાથઅ) 

૧૭ દી  ામાઅ બ્ીીા ક અંીરાઅ  ાિ�ક ખ ોં ેક યતાાી કીર  ાક્ન આ  ન 



    

 

૧૮ ચ ા્ાઅ ્મયન કા મનીર. 

૧૯ આાાજા  પડમ  મહ�ાાા યીરથન  ાીા�ભા રપડ ગાનચ, ૫ ચકા પાત�ામક ગાનચ. ૧૫ ચકા 

િ  અકાિ ા ગાનચ.  મઅીહ ગાનચાા નીક ાાા �.ચર.આી-૬૨-એ થાા ન પિય�મર  અમ ન 

યઅ ાા ં્ાા થાા ન  ન.એ્.એ. �ર ડર.ડર.�. �દીહ જ ા કીા  ાાન કા મનીર. 

૨૦ ગાનચ જ ા થાઅથન મ ્નકીા મિ કાીરશન�ાઅ ગાનચ રામ ાનાા નીક  કીર થન્ થાા ન 

ય ા  ગાનચાન રામ ાન કી ાાન કા મનીર 

૨૧ ડર્્ર્ચ પારાલ્ાન  ાષ�ક કા મનીર 

૨૨ તમહી  ાામયન મિ કાી મન ાઅાન (૧) �કડાશાખા શાખાાન મ ન્ાન કા મનીર 

૨૩ ્ ્સ થાીય મથનાાા મન ાઅ ક અંીરાન �ાર-�રાલ 

૨૪ �ીાાત� , પ અત�  �મઅાન કા મનીર. 

૨૫  મીરથ કલાાા  અમાાન કા મનીર 

૨૬ યા�ીકા ્ાાઝાાન કા મનીર 

૨૭ �જલ્ા િ કા� મિ કાીરશન યીરથન �ા  ા ાપ આ યન મના કા મનીર. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


