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ર�જય સરક�ર અન� ર�જ ર�મમ"હન ર"ય લ�યબ�ર� 
ફ�ઉન '�શન, કલકત ત�ન� સમ�ન આનથ*ક સહય"ગન� 

ય"જન� ન� પદરચય�ત મક મ�દહત�



ગ
જર�તમ�� જહ�ર પ
સ તક�લય".

(અ) સરક�ર� પ
સ તક�લય"
૧ મધ યસ થ પ
સ તક�લય" ૦ર
ર ર�જય ક�ન ન0દય અન�મત ગ�થ ભ�'�ર ૦૧
૩ સરક�ર� જજલ લ� પ
સ તક�લય" ર૬
૪ સરક�ર� ત�લ
ક� પ
સ તક�લય" ૮૩
પ સરક�ર� મદહલ� પ
સ તક�લય" ૦ર
૬ સરક�ર� મ"બ�ઇલ લ�યબ�ર� ૦૮
૭ ગ�મ ગ�થ�લય સહ સ��સ =>ત ન0તક ક�ન દ"                                        
૧૪ર
૮ સરક�ર� ત�લ
ક� પ
સ તક�લય" ૩૩

 
                                                                                               
                                                                                             
                                     
                    =
લ  ર૯૭



ગ
જર�તમ�� જહ�ર પ
સ તક�લય"
(બ) અન
��નનત પ
સ તક�લય"

૧ શહ�ર પ
સ તક�લય"  પર
ર   અધજન પ
સ તક�લય"  ૦૯
૩ શહ�ર શ�ખ� પ
સ તક�લય"  ૮૭
૪ નગરકક�-૧ પ
સ તક�લય"        ૧૦૯
પ   નગરકક�-ર પ
સ તક�લય"        ર૬પ
૬ મદહલ� પ
સ તક�લય" ૧૧૩
૭ બ�ળ પ
સ તક�લય"     
૯૮
૮ ગ�મ પ
સ તક�લય"       
૩૪૪પ
                                                            =
લ ૪૧૭૮
                                   =
લ પ
સ તક�લય" ( અ ) + (બ)=   ૪૪૭પ





• સ�મ�ન�ર/ ક�યEનશબ�ર, ત�લ�મ અભ ય�સ કમ અન� પ
સ તક"ન� 
પ�શEન" મ�ટ� સહ�ય 
• શJકણLક હ�ત 
સર ક"મN O
ટર/ ટ�.વ�.સ�.'�/'�.વ�.'� N લ�યર મ�ટ� 

સહ�ય ય"જન�
• મક�ન બ��ધક�મ સહ�ય ય"જન�
• બ
ક '�પ"ઝ�ટર� સ�ન ટર અન� મ"બ�ઇલ લ�યબ�ર� સનવ*સ�સ સહ�ય 

ય"જન�
• ફનન*ચર સહ�ય ય"જન�  (સટ"ર�જ એન' દ'સNલ�)



ન"ન- મ�ચTગ સહ�ય ય"જન�ઓ
• ગ�થ�લયન� પ૦/ ૬૦/૭પ/૧૦૦/૧રપ/૧પ૦ ક� ત�થ� વધ�ર� 

વરEન� ઉજવL� મ�ટ� સહ�ય ય"જન�

• અન
��નનત ગ�થ�લય" મ�ટ� પ
સ તક, ફનન*ચર અન� સ�ધન-સ�મગ� 
સહ�ય ય"જન�

• બ�ળ નવભ�ગ/ મદહલ� નવભ�ગ/ સ�ન�અર સ�ટ�ઝન નવભ�ગ/ 

નવસ�કર નવભ�ગ મ�ટ� સહ�ય ય"જન�.

• ણચલ Wન ક"નEર મ�ટ� સહ�ય ય"જન�.

• સ�મ�ન�ર/ ક"ન ફરન સ આય"જન સહ�ય ય"જન�.



૧.    સ�મ�ન�ર/ ક�યEનશબ�ર, ત�લ�મ અભ ય�સ કમ અન� પ
સ તક"ન� પ�શEન" 
મ�ટ� સહ�ય
    હ�ત 
X- ગ�થ�લય સ�વ� ન� નવરય વસ ત 
 અન� ગ
Lવત ત�મ�� સમ�જન� જરદરય�ત મ
જબ   

  નનયનમત મ
લ ય�કન અન� સ
ધ�રL� અથ\.
    સહ�યપ�ત સ�સ થ�X- ર�જય મધ યસ થ ગ�થ�લય, ર�જય ગ�થ�લય સ�ઘ અન�          

             ગ�થ�લય શ�સ તન� ત�લ�મ આપત� સ�સ થ�ઓ
         સહ�યન" વ ય�પX- ૧. ર�જય કક�ન� સ�મ�ન�ર, ક�યEનશણબર ય"જન�, 

   ર.ત�લ�મ અભ ય�સકમ(ઓર�એન ટટ�શન/ર�ફ�સર ક"સE), 
                                ૩. પ
સ તક પ�શEનન� આય"જન 
     સહ�યન� રકમX- ઉકત કમ-૧ મ�ટ� ર. ૨,૦૦,૦૦૦/- 

  ઉકત કમ-ર અન� ૩ મ�ટ� ર. ૧,૦૦,૦૦૦/- 



ર.    શJકણLક હ�ત 
સર ટ�વ� કમ વ�સ�પ�/કમ N O
ટર સહ�યX-
          હ�ત 
X- જહ�ર ગ�થ�લય"ન� સ�વ�ઓમ�� દb  c યશ�વ ય સ�ઘન" ધ વ�ર� નવનવધત�    લ�વવ�ન" 
તથ� ગ�થ�લયન� તમ�મ ક�મગ�ર�ન
� કમ N O
ટર�ઇઝ�શન કર�    વ�ચક"ન� અસરક�રક 
સ�વ�ઓ આપવ�ન"
          સહ�યપ�ત સ�સ થ�X- ર�જય સરક�ર/ક�ન દશ�નસત પ��શ ધ વ�ર� સ�ચ�ણલત જહ�ર          

                       ગ�થ�લય" જ ગ�થ�લય ઉપય"ગ કત�Eન� દb  c યશ�વ ય                

        સ�ધન" ધ વ�ર� સ�વ� આપવ� મ�ગ� ત� ગ�થ�લય.

          સહ�યન" વ ય�પX- ટ�વ�-વ�સ�પ� સહ�યક સ�મગ�, શJકણLક ક�સ�ટસ  �ર વર\ �ર�ક 
    ગ�થ�લયમ�� પ  V.C.D.થ� વઘ
 નહ� અથવ� �ર ૧૦ વર\  કમ N O
ટર 

    સહ�ય.

          સહ�યન� રકમX- ર�જય મધ યસ થ ગ�થ�લય મ�ટ� ર.  ૨૦.૦૦ લ�ખ તથ� અન ય મ�ટ� 
    ર. ૧૦.૦૦ લ�ખ.તથ� Retro-conversion મ�ટ� ર�જય મધ યસ થ                

     ગ�થ�લય મ�ટ� ર. ૨પ.૦૦ લ�ખ તથ� અન ય મ�ટ� ર. ૧પ.૦૦  લ�ખ.



૩.    સ�વEજનનક ગ�થ�લય" મ�ટ� મક�ન બ��ધક�મ/ર�પ�રTગ સહ�ય.

    હ�ત 
X- સરક�ર� અથવ� અન
��નનત જહ�ર ગ�થ�લય" મ�ટ� મક�ન બ��ધક�મ અથવ� હ�લન� 
   મક�નન� નવસ તરL મ�ટ� સહ�ય.

         સહ�ય પ�ત સ�સ થ�X- સરક�ર� ગ�થ�લય અથવ� સરક�ર ધ વ�ર� અન
��નનત 
                ગ�થ�લય,સ વJચijક સ�સ થ� જજલ લ� કક�થ� ઉતરત� કક�ન�                  

           ગ�થ�લય" ક� જ સ વJi ન0jક સ�સ થ� ધ વ�ર� ચલ�વ�ત� હ"ય. અન� 
       શહ�ર કક�ન� ગ�થ�લય"મ�� હય�ત ૨૦૦૦ પ
સતક" તથ� ગ�મય      
       કક�મ�� ૧૦૦૦ પ
સતક" ઓj�મ�� ઓj� સટ"કમ�� હ"વ� જ"ઇએ. 

    સહ�યન" વ ય�પX-  સરક�ર� અન� ણબનસરક�ર� બ�ન� ન� નવ� મક�નન� બ��ધક�મ 
        અથવ� હ�લન� મક�નન� નવસ તરL મ�ટ� સહ�ય.

    સહ�યન� રકમX-  ર�જય મધ યસ થ ગ�થ�લય મ�ટ� ર.  ૧૦૦.૦૦ લ�ખ, જલ લ� કક�ન�   
       ગ�થ�લય" મ�ટ� ર.  પ૦.૦૦ લ�ખ ,ત�લ
ક� કક�ન� ગ�થ�લય" મ�ટ� 
       ર. ૨પ.૦૦ લ�ખ તથ� અન ય ગ�થ�લય" મ�ટ� ર. ૧૦.૦૦ લ�ખ.

                                      



૪. ગ�મ ય ગ�થસ�વ� ક�ન દ" અન�ફરત� પ
સ તક�લય"ન� નવક�સ મ�ટ� સહ�ય
     હ�ત 
X- ગ�મ ય અન� શહ�રન� વ�ચક" મ�ટ� ગ�થસ�વ� ક�ન દ" અન� ફરત� પ
સ તક�લય"ન� વ��ચન 

  સ�વ�ન� નવક�સ  મ�ટ�
     સહ�ય પ�ત સ�સ થ�X- સરક�ર� ગ�થ�લય", અન
��નનત ગ�થ�લય", નlધ�ય�લ સ વJનjક સ�સ થ�ન� 

         ગ�થ�લય" ક� જ ફરત 
� પ
સ તક�લય  ચલ�વ� j�/ ચલ�વવ� મ��ગ� j� 
        ત�વ� ણબનસરક�ર� ગ�થ�લય" ક� જ સ"સ�યટ�/ટસ ટથ� નlધ�ય�લ હ"ય.

     સહ�યન" વ ય�પX- સ�યકલ, ર�ક�વ�હન જવ� વ�હન, પ�ટ�, થ�લ" અથવ� મ�લવ�હક,

   લ�ઉ' સ પ�કર, મ�ઇક"ફ"ન અથવ� પચ�ર સ�ધન તથ� પ
સ તક" અન�   
   વ��ચન સ�દહત ય

     સહ�યન� રકમX- ઉપર જL�વ ય� પમ�L�ન�  વસ ત 
 લ�વવ� ર. પ૦,૦૦૦/-વધ
મ�� વધ

    (વ�હન ખર��� સ�થ�) મળવ�પ�ત j�. 



  પ.  પ
સ તક"ન� સ�ગહ અન� પ�નશ*ત કરવ� મ�ટ�ન� સહ�ય.

      હ�ત 
X- પ
સ તક"ન� ય"ગ ય ર�ત� સ�ગહ અન� પ�શEન ત�મજ ગ�થ�લયન� અન ય    

 સ�ધનસ�મગ� મ�ટ� સહ�ય.  

      સહ�યપ�ત સ�સ થ�X- ર�જય સરક�ર/ક�ન દશ�નસત પ��શ /સ થ�નનક સ�સ થ�ઓ, સ થ�નનક 
                       ગ�થ�લય સત ત� અથવ� નlધL� થય�લ સ વJi ન0jક સ�સ થ� ધ વ�ર� 

      ચલ�વ�ત� ગ�થ�લય". 
      સહ�યન" વ ય�પX- ઘ"'�, અલમ�ર�(કબ�ટ"),સ�ગહ અન� પ�શEન મ�ટ� સ�મગ�, વ��ચન�લય 

                   ફનન*ચર,જનર�ટર, અગગનશ�મક સ�ધન",વ"ટર =
લર(ઇલ�કટ"નનક,  

  ટ�ઇપર�ઇટર,ફ�ન નસવ�ય)

        સહ�યન� રકમX- ઉપર જL�વ ય� પમ�L� વસ ત 
 ખર��વ� ર. પ૦,૦૦૦/- પત ય�ક    
                                    ગ�થ�લયન� �ર વર\, ૨ વરE મ�ટ� ૧.૦૦ લ�ખ તથ� પ વરE મ�ટ� 

૨.પ૦  
                                     લ�ખ.



ન"ન- મ�ચTગ સહ�ય ય"જન�ઓ
૧.  જહ�ર ગ�થ�લય"ન� પ૦ વરE/ ૬૦ વરE/ ૭પ વરE/ શત�બ �� વરE/ ૧રપ 

વરE/ ૧પ૦ વરE/ ૧૭પ વરE જવ� ઉજવL� મ�ટ� ન"ન મ�ચTગ સહ�ય. 

હ�ત 
X-  જહ�ર ગ�થ�લય" જવ� સ�સ થ�ઓન� પ૦ વરE/ શત�બ �� વરE/ ૧રપ વરE/  

                ૧પ૦ વરE/૧૭પ વરE જવ� ઉજવL� કરવ� ન�L��ક�ય સહ�ય આપવ�ન" j�. 
સહ�ય પ�ત સ�સ થ�X- ક"ઇપL જL�ત 
� સ�વEજનનક સહ�યપ�ત ગ�થ�લય, સરક�ર દ�ર� 

     ચલ�વ�ત�/ પ >રસ =>ત ગ�થ�લય", ર�જય સરક�ર અન
��નનત/    

     નlધ�ય�લ ગ�થ�લય", સ થ�નનક સ�સ થ� દ�ર� ચ�લત 
� ગ�થ�લય, ક�ય��/    

      પબ લ�ક ટસ ટ હ�ઠળ ન"ધ�ય�લ જહ�ર ગ�થ�લય



ન"ન- મ�ચTગ સહ�ય ય"જન�ઓ
સહ�યન" વ ય�પX- સ�મ�ન�ર/ક�યE નશબ�ર આય"જન મ�ટ� મહત તમ ર. પ૦,૦૦૦/- પદરસ�વ��/ 

ક�યEનશબ�રન� આય"જન મ�ટ�, પ
સ તક"/ ફનન*ચરન� ખર��� મ�ટ� મક�નમ�� 
સ
ધ�ર� વધ�ર� તથ� ર�ગર"ગ�ન મ�ટ�, સ��સ =>નતક ક�યEકમ", ચચ�Eસભ�, નનબ�ધ 

સ પધ�E મ�ટ�, ગ�થ�લય ક�ત� આગવ
� પ��ન આપન�ર પખ ય�ત વ ય�ખ ય�ત� 
પ�દરત"નરક, શત�બ ��ગ�થન� પક�શન મ�ટ� ગ�થ�લયન� કમEચ�ર�ઓન� 
પ�દરત"નરક
સહ�યન� રકમX- પ૦ વરE/ ૬૦ વરE/ ૭પ વરEન� ઉજવL� મ�ટ� ર. ૧.૦૦ લ�ખ તથ� 

૧૦૦ વરE ક� ત�થ� વધ
 વરEન� ઉજવL� મ�ટ� ર. ૧.પ૦ લ�ખ



ન"ન- મ�ચTગ સહ�ય ય"જન�ઓ
ર. અન
��નનત ગ�થ�લય" મ�ટ� પ
સ તક, ફનન*ચર અન� સ�ધન-સ�મગ� સહ�ય  

ય"જન�
હ�ત 
X-  જહ�ર ગ�થ�લય સ�વ�ઓ આપત� સ વJi ન0jક સ�સ થ�ઓ મ�ટ� પ
સ તક, ફનન*ચર, સ�ધન   
સ�મગ� તથ� મક�ન બ��ધક�મ મ�ટ� ન�L��ક�ય સહ�ય.

સહ�ય પ�ત સ�સ થ�X- ફકત સ વJi ન0jક સ�સ થ�ઓ જ આ ય"જન�ન" લ�ભ લઇ શકશ�. જમ�� j�લ લ� 
    તL વરEથ� અન
��ન મ�ળવત� સ વJi ન0jક સ�સ થ�, ભ�રત�ય રજસ ટ�શન 
    એકટ હ�ઠળ નlધ�ય�લ, પબ લ�ક ટસ ટ રજસ ટ�શન હ�ઠળ અમલમ�� હ"ય ત� 
    ક�ય�� હ�ઠળ નlધ�ય�લ  નનષ L�ત કમEચ�ર�ઓ અન� સ�ધન સ�મગ�ન� 
    સ
નવધ� સહ જહ�ર જનત� મ�ટ� ખ
લ લ
 હ"ય



ન"ન- મ�ચTગ સહ�ય ય"જન�ઓ
સહ�યન" વ ય�પX- પ
સ તક" તથ� j�પ�લ� પક�શન" ( �xનનક, મ�ગ�ઝ�નન" સમ�વ�શ નથ�), 

ફનન*ચરX         કબ�ટ, ઘ"'�, દ'સ લ�બ"'E, વ��ચન�લય, ટ�બલ, વ��ચન�લય મ�ટ� 
       ખ
રશ�, 

સ�ઘન સ�મગ�X કમNO
ટર, ક"'yક, ક�ટલ"ગ ક�'E ક�બ�ન�ટ, ઝ�ર"ક મશ�ન, 
         જનર�ટર, વ"ટર =
લર ટ�વ�, ટ�પ ર�ક"'Eર, શJકણLક ઓ'�ય" 

          ક�સ�ટસ, બ��ધક�મX મક�ન બ��ધક�મ સ�થ� સ
ધ�ર� વધ�ર� 
          નવ�ન�કરL મ�ટ� સહ�ય. 

ગ�મ ગ�થ�લય"- રપ૦૦ થ� વધ
 પ
સ તક"  શહ�ર- ૩પ૦૦ પ
સ તક"
સહ�યન� રકમX- ન�L��ક�ય સહ�ય ભ�ગ���ર�ન� ધ"રL� (૭પXરપ) ર. ૩.૦૦ લ�ખ �ર વર\  
                 પ
સ તક ખર��� મ�ટ�, �ર તL વર\ એક વખત ફનન*ચર, કમNO
ટર અન� 

              સ�ધનસ�મગ� જવ� ક�  ક"પ�યર મશ�ન, જનર�ટર, વ"ટર =
લર મ�ટ�  ૧૦ 
વર\               એક વખત તથ� મક�ન બ��ધક�મ, એકટ�નશન મ�ટ� ર. ૬.૦૦ લ�ખ તથ� જ" 

              ગ�થ�લય� ૩૦ વરE પ zર� કય�E હ"ય ત" ર. ૧૦.૦૦ લ�ખ 



ન"ન- મ�ચTગ સહ�ય ય"જન�ઓ
૩. બ�ળ નવભ�ગ/ મદહલ� નવભ�ગ/ સ�ન�અર સ�ટ�ઝન નવભ�ગ/ નવસ�કર 

નવભ�ગ મ�ટ� સહ�ય ય"જન�.
હ�ત 
X- બ�ળ ગ�થ�લય ક� સ�વEજનનક ગ�થ�લયન� બ�ળ નવભ�ગ મ�ટ� ફ�ઉન '�શનન� સ�ધ� 
આનથ*ક સહ�ય દ�ર� બ�ળક"ન� વ��ચનટ�વ નવકસ�વવ�ન� j�. 

સહ�યપ�ત સ�સ થ�X- બ�ળ/ મદહલ� ગ�થ�લય ક� સ�વEજનનક ગ�થ�લયન" બ�ળ/ 

    મદહલ�/નસન�અર સ�ટ�ઝન નવભ�ગ હ"ય ત�વ� ગ�થ�લય" ક� ર�જય  
    સરક�ર ક�ન દ સરક�ર દ�ર� પ"ત સ�દહત અન� નlધ�ય�લ હ"ય, શ�ળ�/ 

    ક"લ�જ ક� જ બ�ળ નવભ�ગ ઘર�વત� હ"ય ત�વ� ગ�થ�લય"ન� સહ�ય 
    મળવ�પ�ત નથ�. 



ન"ન- મ�ચTગ સહ�ય ય"જન�ઓ
સહ�યન" વ ય�પX- પ
સ તક", ચ�ટEસ નકશ�, ગ લ"બ, શJકણLક રમક'��, '�સN લ� બ"'E, શJકણLક 

હ�ત 
મ�ટ� દc ય શ�વ ય સ�ધન" જવ�ક� ટ�.વ�., ટ�પ ર�ક"'Eર, ઓ'�ય" વ�'�ઓ, 

ક�સ�ટસ, બ�ળક"/ મદહલ�/ નસન�યર નસટ�ઝન મ�ટ�ન� પ
સ તક" ર�ખવ�ન� 
ઘ"'�, અલમ�ર�, ર�'Tગ ટ�બલ, ખ
રશ� નવ.

 સહ�યન� રકમX- (૧) બ�ળ ગ�થ�લય મ�ટ� ર. પ૦,૦૦૦/- સ
ધ� મળવ�પ�ત જમ�� ઓj�મ�� 
       ઓj� ર. ૩૦,૦૦૦/- બ�ળ સ�દહત ય પ�jળ અન� બ�ક�ન� રકમ ર.   

       ૨૦,૦૦૦/- ફનન*ચર સ�ઘનસ�મગ� મ�ટ�
(ર) =
લ ર. પ૦,૦૦૦ /- મદહલ� ગ�થ�લય/ મદહલ� નવભ�ગ મ�ટ� 
       ર. ૩૦,૦૦૦ /- મદહલ� સ�દહત ય પ�jળ અન� બ�ક�ન� 
       ર. ૨૦,૦૦૦/- ફનન*ચર/સ�ઘનસ�મગ� મ�ટ�. 

 



ન"ન- મ�ચTગ સહ�ય ય"જન�ઓ
 (૩) =
લ  ર. પ૦,૦૦૦/- નસન�અર સ�ટ�ઝન નવભ�ગ મ�ટ� 
        ર. ૩૦,૦૦૦/- પ
સ તક" મ�ટ� અન� બ�ક�ન� 
        ર. ૨૦,૦૦૦/- ફનન*ચર /સ�ઘનસ�મગ�  મ�ટ� �ર વર\ 
        આ લ�ભ મળ� શકશ� 
 (૪) નવ સ�કર   ગ�થ�લય" મ�ટ� ર. ૨૦,૦૦૦ /- જમ�� ર. ૧૨,૦૦૦/- 

        પ
સ તક" મ�ટ� તથ� ર. ૮,૦૦૦/- ફનન*ચર/સ�ધનસ�મગ� મ�ટ� તથ� 
 (પ) ક�ર�અર ગ�ઇ'નસ સ�કશન મ�ટ� ર. પ૦,૦૦૦/-. ક"ઇપL ગ�થ�લયન� 
         ઉકત નવભ�ગ" મ�ટ� વધ
મ�� વધ
 =
લ ર. ૧.પ૦ લ�ખન� મય�E��મ�� 
         સહ�ય મળ� શકશ�.  



ન"ન- મ�ચTગ સહ�ય ય"જન�ઓ
૪. ણચલ Wન ક"નEર મ�ટ� સહ�ય ય"જન�.

હ�ત 
X-  બ�ળ ગ�થ�લય ક� સ�વEજનનક ગ�થ�લયન� બ�ળ નવભ�ગ મ�ટ� ફ�ઉન '�શનન� સ�ધ�   
આનથ*ક સહ�ય દ�ર� બ�ળક"ન� વ��ચનટ�વ નવકસ�વવ�  તથ� બ�ળ નવભ�ગ અદતન 
બન�વવ� મ�ટ� 

સહ�યપ�ત સ�સ થ�X-  બ�ળ ગ�થ�લય" ક�  સ�વEજનનક ગ�થ�લયમ��  બ�ળ નવભ�ગ હ"ય ત�વ� 
    ગ�થ�લય" ક� ર�જય સરક�ર ક�ન દ સરક�ર દ�ર� પ"ત સ�દહત અન� નlધ�ય�લ  

     હ"ય, શ�ળ�/ ક"લ�જ ક� જ બ�ળ નવભ�ગ ઘર�વત� હ"ય ત�વ� ગ�થ�લય"ન� 
    સહ�ય મળવ�પ�ત નથ�. 



ન"ન- મ�ચTગ સહ�ય ય"જન�ઓ
સહ�યન" વ ય�પX- પ
સ તક", ચ�ટEસ નકશ�, ગ લ"બ, શJકણLક રમક'��, '�સN લ� બ"'E, શJકણLક 

હ�ત 
મ�ટ� દc ય શ�વ ય સ�ધન" જવ�ક� ટ�.વ�., ટ�પ ર�ક"'Eર, ઓ'�ય" વ�'�ઓ, 

ક�સ�ટસ, બ�ળક" મ�ટ�ન� પ
સ તક" ર�ખવ�ન� ઘ"'�, અલમ�ર�, ર�'Tગ ટ�બલ, 

ખ
રશ� , કમNO
ટર, પ�ઇનટTગસ નવ.

સહ�યન� રકમX- (૧) બ�ળ ગ�થ�લય ક� નવભ�ગ  મ�ટ� ર. ૨.૦૦ લ�ખ  એ'હ"ક ધ"રL� એક

 જ વ�ર



Thanks
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