અયજી પોભમ વલનાભુલ્મે

અભયેરી નગયાવરકા, અભયેરી
વલબાગીમ પામય અવધકાયીનુું અયજી પોભમ
િાજે િયનો યુંગીન
ાવોટમ વાઇઝનો પોટો

પ્રવિ,
વભ્મ વવિલશ્રી,
વુંદગી વવભવિ અને
િીપ ઓફપવય
અભયેરી નગયાવરકા

વલબાગીમ પામયની જગ્મા ય વનભણુંક આલા અુંગેની ઉભેદલાય િયીકેની અયજી.
ઉભેદલાયનુું નાભ :-...................................................................
શારનુું વયનાભુું :-....................................................................
....................................................................
જન્ભ. િાયીખ :-.................................ઉંભય/લમ............................ ભોફાઇર નું..........................
જાવિ:-........................... જ્ઞાવિ / ેટા જ્ઞાવિ :-..................................... કેટેગયી.......................
ભાયી ળૈક્ષવિક અને અન્મ. રામકાિ નીિે ભુજફ છે .
ળૈક્ષવિક રામકાિ

યીક્ષા ાવ કમામનુું લમ

ફોર્મ/મુવન.નુું નાભ

ટકા/ગ્રેર્

ધોયિ - ૧ય (એિ.એવ.વી.)
સ્ના િક
અનુસ્ના િક
નેળનર પામય વર્વલવ કોરેજ
નાગુયનો ર્ીલીઝનર પામય
ઓપીવયનો કોમ
અનુબલઃવુંસ્થાનુું નાભ

શોદ્દો

શેલી ભોટય વ્શીકર ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની વલગિઃઅયજી પીની વલગિ:- ફર્ભાન્ર્ ડ્રાફ્ટ નું..........િા.............

િાયીખ થી િાયીખ

કુર અનુબલના લમ

ફાુંશેધયી
આથી શુ ું .................................... ગાભ...................... િારુકો................. જીલ્રો............. ખાિયી
આુું છુ ું કે ઉય જિાલેર િભાભ શકીકિો ભાયી ઉત્તભ જાિ ભુજફ વાિી અને ખયી છે ઉયોક્િ ભાવશિી જો ખોટી જિાળે
િો ભાયી ઉભેદલાયી આોઆ યદ ગિાળે.
િાયીખ.:વફર્ાિની વલગિઃ(૧) ળાા છોડ્માનુું પ્રભાિત્ર
(૨) ધોયિ-૧૨ ની ભાકમળીટ
(૩) સ્નાિકની ભાકમળીટ
(૪) ર્ીગ્રી પ્રભાિત્રની નકર.
(૫) નેળનર પામય વર્વલવ કોરેજ નાગુયનો ર્ીલીઝનર પામય ઓપીવયનો કોમનુું પ્રભાિત્ર
(૬) જાવિનો દાખરો
(૭) ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની નકર.
(૮) અનુબલના પ્રભાિત્રો

ઉભેદલાયની વશી

અયજી પોભમ વલનાભુલ્મે

અભયેરી નગયાવરકા, અભયેરી
સ્ટેળન પામય ઓપીવયનુું અયજી પોભમ
િાજે િયનો યુંગીન
ાવોટમ વાઇઝનો પોટો

પ્રવિ,
વભ્મ વવિલશ્રી,
વુંદગી વવભવિ અને
િીપ ઓફપવય
અભયેરી નગયાવરકા

સ્ટેળન પામય ઓપીવયની જગ્મા ય વનભણુંક આલા અુંગેની ઉભેદલાય િયીકેની અયજી.
ઉભેદલાયનુું નાભ :-...................................................................
શારનુું વયનાભુું :-....................................................................
....................................................................
જન્ભ. િાયીખ :-.................................ઉંભય/લમ............................ ભોફાઇર નું..........................
જાવિ:-........................... જ્ઞાવિ / ેટા જ્ઞાવિ :-..................................... કેટેગયી.......................
ભાયી ળૈક્ષવિક અને અન્મ. રામકાિ નીિે ભુજફ છે .
ળૈક્ષવિક રામકાિ

યીક્ષા ાવ કમામનુું લમ

ફોર્મ/મુવન.નુું નાભ

ધોયિ - ૧ય (એિ.એવ.વી.)
સ્ના િક
અનુસ્ના િક
નેળનર પામય વર્વલવ કોરેજ નાગુયનો સ્ટેળન
ઓપીવય અને ઇન્સ્રક્ટયનો કોમ અથલા નેળનર પામય
એકેર્ભી(AIILSG) લર્ોદયા અથલા નેળનર પામય
વર્વલવ કોરેજ નાગુયનો વફ પામય ઓપીવય કોમ
અનુબલઃવુંસ્થાનુું નાભ

શોદ્દો

શેલી ભોટય વ્શીકર ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની વલગિઃઅયજી પીની વલગિ:- ફર્ભાન્ર્ ડ્રાફ્ટ નું..........િા.............

િાયીખ થી િાયીખ

કુર અનુબલના લમ

ટકા/ગ્રેર્

ફાુંશેધયી
આથી શુ ું .................................... ગાભ...................... િારુકો................. જીલ્રો............. ખાિયી
આુું છુ ું કે ઉય જિાલેર િભાભ શકીકિો ભાયી ઉત્તભ જાિ ભુજફ વાિી અને ખયી છે ઉયોક્િ ભાવશિી જો ખોટી જિાળે
િો ભાયી ઉભેદલાયી આોઆ યદ ગિાળે.
િાયીખ.:-

ઉભેદલાયની વશી

વફર્ાિની વલગિઃ(૧) ળાા છોડ્માનુું પ્રભાિત્ર
(૨) ધોયિ-૧૨ ની ભાકમળીટ
(૩) સ્નાિકની ભાકમળીટ
(૪) ર્ીગ્રી પ્રભાિત્રની નકર.
(૫) નેળનર પામય વર્વલવ કોરેજ નાગુયનો સ્ટેળન ઓપીવય અને ઇન્સ્રક્ટયનો કોમ અથલા નેળનર પામય
એકેર્ભી(AIILSG) લર્ોદયા અથલા નેળનર પામય વર્વલવ કોરેજ નાગુયનો વફ પામય ઓપીવય કોમ નુું પ્રભાિત્ર
(૬) જાવિનો દાખરો
(૭) ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની નકર.
(૮) અનુબલના પ્રભાિત્રો

અયજી પોભમ વલનાભુલ્મે

અભયેરી નગયાવરકા, અભયેરી
પામય લામયરેવ ઓપીવયનુું અયજી પોભમ
િાજે િયનો યુંગીન
ાવોટમ વાઇઝનો પોટો

પ્રવિ,
વભ્મ વવિલશ્રી,
વુંદગી વવભવિ અને
િીપ ઓફપવય
અભયેરી નગયાવરકા

પામય લામયરેવ ઓપીવયની જગ્મા ય વનભણુંક આલા અુંગેની ઉભેદલાય િયીકેની અયજી.
ઉભેદલાયનુું નાભ :-...................................................................
શારનુું વયનાભુું :-....................................................................
....................................................................
જન્ભ. િાયીખ :-.................................ઉંભય/લમ............................ ભોફાઇર નું..........................
જાવિ:-........................... જ્ઞાવિ / ેટા જ્ઞાવિ :-..................................... કેટેગયી.......................
ભાયી ળૈક્ષવિક અને અન્મ. રામકાિ નીિે ભુજફ છે .
ળૈક્ષવિક રામકાિ

યીક્ષા ાવ કમામનુું લમ

ફોર્મ/મુવન.નુું નાભ

ધોયિ - ૧ય (એિ.એવ.વી.)
સ્ના િક
અનુસ્ના િક
ઇરેક્રોનીક એન્ર્ કોમ્મુનીકેળન એન્જીનીમયીંગ/
ઇરેક્રોનીક એન્જીનીમયીંગ લીથ યેર્ીમો કોમ્મુનીકેળન
ર્ીપ્રોભા/ર્ીગ્રી
અનુબલઃવુંસ્થાનુું નાભ

શોદ્દો

રાઇટ ભોટય વ્શીકર ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની વલગિઃઅયજી પીની વલગિ:- ફર્ભાન્ર્ ડ્રાફ્ટ નું..........િા.............

િાયીખ થી િાયીખ

કુર અનુબલના લમ

ટકા/ગ્રેર્

ફાુંશેધયી
આથી શુ ું .................................... ગાભ...................... િારુકો................. જીલ્રો............. ખાિયી
આુું છુ ું કે ઉય જિાલેર િભાભ શકીકિો ભાયી ઉત્તભ જાિ ભુજફ વાિી અને ખયી છે ઉયોક્િ ભાવશિી જો ખોટી જિાળે
િો ભાયી ઉભેદલાયી આોઆ યદ ગિાળે.
િાયીખ.:-

ઉભેદલાયની વશી

વફર્ાિની વલગિઃ(૧) ળાા છોડ્માનુું પ્રભાિત્ર
(૨) ધોયિ-૧૨ ની ભાકમળીટ
(૩) સ્નાિકની ભાકમળીટ
(૪) ર્ીગ્રી પ્રભાિત્રની નકર.
(૫) ઇરેક્રોનીક એન્ર્ કોમ્મુનીકેળન એન્જીનીમયીંગ/ ઇરેક્રોનીક એન્જીનીમયીંગ લીથ યેર્ીમો કોમ્મુનીકેળન ર્ીપ્રોભા /ર્ીગ્રી નુું
પ્રભાિત્ર
(૬) જાવિનો દાખરો
(૭) ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની નકર.
(૮) અનુબલના પ્રભાિત્રો

અયજી પોભમ વલનાભુલ્મે

અભયેરી નગયાવરકા,અભયેરી
રીર્ીંગ પામયભેનનુું અયજી પોભમ
િાજે િયનો યુંગીન
ાવોટમ વાઇઝનો પોટો

પ્રવિ,
વભ્મ વવિલશ્રી,
વુંદગી વવભવિ અને
િીપ ઓફપવય
અભયેરી નગયાવરકા

રીર્ીંગ પામયભેનની જગ્મા ય વનભણુંક આલા અુંગેની ઉભેદલાય િયીકેની અયજી.
ઉભેદલાયનુું નાભ :-...................................................................
શારનુું વયનાભુું :-....................................................................
....................................................................
જન્ભ. િાયીખ :-.................................ઉંભય/લમ............................ ભોફાઇર નું..........................
જાવિ:-........................... જ્ઞાવિ / ેટા જ્ઞાવિ :-..................................... કેટેગયી.......................
ભાયી ળૈક્ષવિક અને અન્મ. રામકાિ નીિે ભુજફ છે .
ળૈક્ષવિક રામકાિ

યીક્ષા ાવ કમામનુું લમ

ફોર્મ/મુવન.નુું નાભ

ધોયિ - ૧ય (એિ.એવ.વી.)
સ્ના િક
અનુસ્ના િક
નેળનર પામય એકેર્ભી(AIILSG) લર્ોદયા અથલા
ગુજયાિ વયકાય ભાન્મ આઇ.ટી.આઇ.ભાુંથી પામયભેન
/ પામય ટેકનોરોજી અને ઇન્ર્સ્રીમર ભેનેજભેન્ટ
અથલા વભકક્ષ કોમ વયકાય ભાન્મ વુંસ્થાભાુંથી ાવ
અનુબલઃવુંસ્થાનુું નાભ

શોદ્દો

શેલી ભોટય વ્શીકર ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની વલગિઃઅયજી પીની વલગિ:- ફર્ભાન્ર્ ડ્રાફ્ટ નું..........િા.............

િાયીખ થી િાયીખ

કુર અનુબલના લમ

ટકા/ગ્રેર્

ફાુંશેધયી
આથી શુ ું .................................... ગાભ...................... િારુકો................. જીલ્રો............. ખાિયી
આુું છુ ું કે ઉય જિાલેર િભાભ શકીકિો ભાયી ઉત્તભ જાિ ભુજફ વાિી અને ખયી છે ઉયોક્િ ભાવશિી જો ખોટી જિાળે
િો ભાયી ઉભેદલાયી આોઆ યદ ગિાળે.
િાયીખ.:-

ઉભેદલાયની વશી

વફર્ાિની વલગિઃ(૧) ળાા છોડ્માનુું પ્રભાિત્ર
(૨) ધોયિ-૧૨ ની ભાકમળીટ
(૩) સ્નાિકની ભાકમળીટ
(૪) ર્ીગ્રી પ્રભાિત્રની નકર.
(૫) નેળનર પામય એકેર્ભી(AIILSG) લર્ોદયા અથલા ગુજયાિ વયકાય ભાન્મ આઇ.ટી.આઇ.ભાુંથી પામયભેન / પામય
ટેકનોરોજી અને ઇન્ર્સ્રીમર ભેનેજભેન્ટ અથલા વભકક્ષ કોમ નુું પ્રભાિત્ર
(૬) જાવિનો દાખરો
(૭) ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની નકર.
(૮) અનુબલના પ્રભાિત્રો

અયજી પોભમ વલનાભુલ્મે

અભયેરી નગયાવરકા,અભયેરી
ડ્રાઇલય કભ ું ઓયેટયનુું અયજી પોભમ
િાજે િયનો યુંગીન
ાવોટમ વાઇઝનો પોટો

પ્રવિ,
વભ્મ વવિલશ્રી,
વુંદગી વવભવિ અને
િીપ ઓફપવય
અભયેરી નગયાવરકા

ડ્રાઇલય કભ ું ઓયેટયની જગ્મા ય વનભણુંક આલા અુંગેની ઉભેદલાય િયીકેની અયજી.
ઉભેદલાયનુું નાભ :-...................................................................
શારનુું વયનાભુું :-....................................................................
....................................................................
જન્ભ. િાયીખ :-.................................ઉંભય/લમ............................ ભોફાઇર નું..........................
જાવિ:-........................... જ્ઞાવિ / ેટા જ્ઞાવિ :-..................................... કેટેગયી.......................
ભાયી ળૈક્ષવિક અને અન્મ. રામકાિ નીિે ભુજફ છે .
ળૈક્ષવિક રામકાિ

યીક્ષા ાવ કમામનુું લમ

ફોર્મ/મુવન.નુું નાભ

ધોયિ - ૧ય (એિ.એવ.વી.)
સ્નાર્િક
અનુસ્ના િક
નેળનર પામય એકેર્ભી(AIILSG) લર્ોદયા અથલા
ગુજયાિ વયકાય ભાન્મ આઇ.ટી.આઇ.ભાુંથી પામયભેન
/ પામય ટેકનોરોજી અને ઇન્ર્સ્રીમર ભેનેજભેન્ટ
અથલા વભકક્ષ કોમ વયકાય ભાન્મ વુંસ્થાભાુંથી ાવ
અનુબલઃવુંસ્થાનુું નાભ

શોદ્દો

શેલી ભોટય વ્શીકર ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની વલગિઃઅયજી પીની વલગિ:- ફર્ભાન્ર્ ડ્રાફ્ટ નું..........િા.............

િાયીખ થી િાયીખ

કુર અનુબલના લમ

ટકા/ગ્રેર્

ફાુંશેધયી
આથી શુ ું .................................... ગાભ...................... િારુકો................. જીલ્રો............. ખાિયી
આુું છુ ું કે ઉય જિાલેર િભાભ શકીકિો ભાયી ઉત્તભ જાિ ભુજફ વાિી અને ખયી છે ઉયોક્િ ભાવશિી જો ખોટી જિાળે
િો ભાયી ઉભેદલાયી આોઆ યદ ગિાળે.
િાયીખ.:-

ઉભેદલાયની વશી

વફર્ાિની વલગિઃ(૧) ળાા છોડ્માનુું પ્રભાિત્ર
(૨) ધોયિ-૧૨ ની ભાકમળીટ
(૩) સ્નાિકની ભાકમળીટ
(૪) ર્ીગ્રી પ્રભાિત્રની નકર.
(૫) નેળનર પામય એકેર્ભી(AIILSG) લર્ોદયા અથલા ગુજયાિ વયકાય ભાન્મ આઇ.ટી.આઇ.ભાુંથી પામયભેન / પામય
ટેકનોરોજી અને ઇન્ર્સ્રીમર ભેનેજભેન્ટ અથલા વભકક્ષ કોમ નુું પ્રભાિત્ર
(૬) જાવિનો દાખરો
(૭) ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની નકર.
(૮) અનુબલના પ્રભાિત્રો

અયજી પોભમ વલનાભુલ્મે

અભયેરી નગયાવરકા, અભયેરી
પામયભેન કભ ડ્રાઇલયનુું અયજી પોભમ
િાજે િયનો યુંગીન
ાવોટમ વાઇઝનો પોટો

પ્રવિ,
વભ્મ વવિલશ્રી,
વુંદગી વવભવિ અને
િીપ ઓફપવય
અભયેરી નગયાવરકા

પામય ભેન કભ ડ્રાઇલયની જગ્મા ય વનભણુંક આલા અુંગેની ઉભેદલાય િયીકેની અયજી.
ઉભેદલાયનુું નાભ :-...................................................................
શારનુું વયનાભુું :-....................................................................
....................................................................
જન્ભ. િાયીખ :-.................................ઉંભય/લમ............................ ભોફાઇર નું..........................
જાવિ:-........................... જ્ઞાવિ / ેટા જ્ઞાવિ :-..................................... કેટેગયી.......................
ભાયી ળૈક્ષવિક અને અન્મ. રામકાિ નીિે ભુજફ છે .
ળૈક્ષવિક રામકાિ

યીક્ષા ાવ કમામનુું લમ

ફોર્મ/મુવન.નુું નાભ

ધોયિ - ૧ય (એિ.એવ.વી.)
સ્નાર્િક
અનુસ્ના િક
નેળનર પામય એકેર્ભી(AIILSG) લર્ોદયા અથલા
ગુજયાિ વયકાય ભાન્મ આઇ.ટી.આઇ.ભાુંથી પામયભેન
/ પામય ટેકનોરોજી અને ઇન્ર્સ્રીમર ભેનેજભેન્ટ
અથલા વભકક્ષ કોમ વયકાય ભાન્મ વુંસ્થાભાુંથી
અનુબલઃવુંસ્થાનુું નાભ

શોદ્દો

શેલી/રાઇટ ભોટય વ્શીકર ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની વલગિઃઅયજી પીની વલગિ:- ફર્ભાન્ર્ ડ્રાફ્ટ નું..........િા.............

િાયીખ થી િાયીખ

કુર અનુબલના લમ

ટકા/ગ્રેર્

ફાુંશેધયી
આથી શુ ું .................................... ગાભ...................... િારુકો................. જીલ્રો............. ખાિયી
આુું છુ ું કે ઉય જિાલેર િભાભ શકીકિો ભાયી ઉત્તભ જાિ ભુજફ વાિી અને ખયી છે ઉયોક્િ ભાવશિી જો ખોટી જિાળે
િો ભાયી ઉભેદલાયી આોઆ યદ ગિાળે.
િાયીખ.:-

ઉભેદલાયની વશી

વફર્ાિની વલગિઃ(૧) ળાા છોડ્માનુું પ્રભાિત્ર
(૨) ધોયિ-૧૨ ની ભાકમળીટ
(૩) સ્નાિકની ભાકમળીટ
(૪) ર્ીગ્રી પ્રભાિત્રની નકર.
(૫) નેળનર પામય એકેર્ભી(AIILSG) લર્ોદયા અથલા ગુજયાિ વયકાય ભાન્મ આઇ.ટી.આઇ.ભાુંથી પામયભેન / પામય
ટેકનોરોજી અને ઇન્ર્સ્રીમર ભેનેજભેન્ટ અથલા વભકક્ષ કોમ નુું પ્રભાિત્ર
(૬) જાવિનો દાખરો
(૭) ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની નકર.
(૮) અનુબલના પ્રભાિત્રો

અયજી પોભમ વલનાભુલ્મે

અભયેરી નગયાવરકા, અભયેરી
નામફ એકાઉન્ટન્ટનુું અયજી પોભમ
િાજે િયનો યુંગીન
ાવોટમ વાઇઝનો પોટો

પ્રવિ,
વભ્મ વવિલશ્રી,
વુંદગી વવભવિ અને
િીપ ઓફપવય
અભયેરી નગયાવરકા

વલબાગીમ પામયની જગ્મા ય વનભણુંક આલા અુંગેની ઉભેદલાય િયીકેની અયજી.
ઉભેદલાયનુું નાભ :-...................................................................
શારનુું વયનાભુું :-....................................................................
....................................................................
જન્ભ. િાયીખ :-.................................ઉંભય/લમ............................ ભોફાઇર નું..........................
જાવિ:-........................... જ્ઞાવિ / ેટા જ્ઞાવિ :-..................................... કેટેગયી.......................
ભાયી ળૈક્ષવિક અને અન્મ. રામકાિ નીિે ભુજફ છે .
ળૈક્ષવિક રામકાિ

યીક્ષા ાવ કમામનુું લમ

ફોર્મ/મુવન.નુું નાભ

ટકા/ગ્રેર્

ધોયિ - ૧ય (એિ.એવ.વી.)
સ્ના િક
અનુસ્ના િક
નેળનર પામય વર્વલવ કોરેજ
નાગુયનો ર્ીલીઝનર પામય
ઓપીવયનો કોમ
અનુબલઃવુંસ્થાનુું નાભ

શોદ્દો

શેલી ભોટય વ્શીકર ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની વલગિઃઅયજી પીની વલગિ:- ફર્ભાન્ર્ ડ્રાફ્ટ નું..........િા.............

િાયીખ થી િાયીખ

કુર અનુબલના લમ

ફાુંશેધયી
આથી શુ ું .................................... ગાભ...................... િારુકો................. જીલ્રો............. ખાિયી
આુું છુ ું કે ઉય જિાલેર િભાભ શકીકિો ભાયી ઉત્તભ જાિ ભુજફ વાિી અને ખયી છે ઉયોક્િ ભાવશિી જો ખોટી જિાળે
િો ભાયી ઉભેદલાયી આોઆ યદ ગિાળે.
િાયીખ.:વફર્ાિની વલગિઃ(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)
(૮)

ઉભેદલાયની વશી

અયજી પોભમ વલનાભુલ્મે

અભયેરી નગયાવરકા, અભયેરી
ક્રાકમનુું અયજી પોભમ
િાજે િયનો યુંગીન
ાવોટમ વાઇઝનો પોટો

પ્રવિ,
વભ્મ વવિલશ્રી,
વુંદગી વવભવિ અને
િીપ ઓફપવય
અભયેરી નગયાવરકા

વલબાગીમ પામયની જગ્મા ય વનભણુંક આલા અુંગેની ઉભેદલાય િયીકેની અયજી.
ઉભેદલાયનુું નાભ :-...................................................................
શારનુું વયનાભુું :-....................................................................
....................................................................
જન્ભ. િાયીખ :-.................................ઉંભય/લમ............................ ભોફાઇર નું..........................
જાવિ:-........................... જ્ઞાવિ / ેટા જ્ઞાવિ :-..................................... કેટેગયી.......................
ભાયી ળૈક્ષવિક અને અન્મ. રામકાિ નીિે ભુજફ છે .
ળૈક્ષવિક રામકાિ

યીક્ષા ાવ કમામનુું લમ

ફોર્મ/મુવન.નુું નાભ

ટકા/ગ્રેર્

ધોયિ - ૧ય (એિ.એવ.વી.)
સ્ના િક
અનુસ્ના િક
નેળનર પામય વર્વલવ કોરેજ
નાગુયનો ર્ીલીઝનર પામય
ઓપીવયનો કોમ
અનુબલઃવુંસ્થાનુું નાભ

શોદ્દો

શેલી ભોટય વ્શીકર ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની વલગિઃઅયજી પીની વલગિ:- ફર્ભાન્ર્ ડ્રાફ્ટ નું..........િા.............

િાયીખ થી િાયીખ

કુર અનુબલના લમ

ફાુંશેધયી
આથી શુ ું .................................... ગાભ...................... િારુકો................. જીલ્રો............. ખાિયી
આુું છુ ું કે ઉય જિાલેર િભાભ શકીકિો ભાયી ઉત્તભ જાિ ભુજફ વાિી અને ખયી છે ઉયોક્િ ભાવશિી જો ખોટી જિાળે
િો ભાયી ઉભેદલાયી આોઆ યદ ગિાળે.
િાયીખ.:વફર્ાિની વલગિઃ(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)
(૮)

ઉભેદલાયની વશી

