પ્રકરણ-૭
વહીવટ શાખા
જાહેર તંત્રના ભાગ તરીકે રચાયેલ બોર્ડ , પરરષદો, સમિમતઓ અને અન્ય સં્ ાઓં પ ં પત્રક



(૨) િાન્યતા પ્રાપ્ત સં્ ાં પ ં નાિ અને સરનામપ ં

ઉદ્યોગ કમિશનર કચેરી

િાન્યતા પ્રાપ્ત સં્ ાનો પ્રકાર (બોર્ડ , પરરષદ, આધપનીકરણની સમિમત
સમિમતઓ, અન્ય િંર્ળો)



િાન્યતા પ્રાપ્ત સં્ ાનો ટપંકો પરરચય (સં્ ાના વર્ી કચેરી ત ા તિાિ જિલ્લા ઉધોગ કેન્રની
વષડ, ઉદ્દે શ્ય,/ મપખ્ય પ્રવ ૃમિઓ)



કચેરીઓં પ ં

આધપનીકરણની કાિગીરી.

િાન્યતા પ્રાપ્ત સં્ ાની ભ ૂમિકા (સલાહકાર /

--

સંચાલક / કાયડકારી / અન્ય)


િાળખપં અને સભ્ય બંધારણ

કમિરટના સભ્યો
(૧) અમધક ઉદ્યોગ કમિશનર (સખ)
(ર) અમધક ઉદ્યોગ કમિશનર(મવકાસ)(મવ્તરણ)
પ ત ઉદ્યોગ કમિશનર(વરહવટ)
(૩) સંયક
પ ત મનયાિક(રહસાબ)
(૪) સંયક
(પ) ઉપ સચચવશ્રી,િાગડ અને િકાન મવભાગ
(૬) િનરલ િેનેિર, જિઉકે ગાંધીનગર અને
નર્ીયાદ



સં્ ાના વર્ા

ઉદ્યોગ કમિશનર



મપખ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનાિા

ઉદ્યોગ

કમિશનરશ્રીની

ગાંધીનગર


બેઠકોની સંખ્યા

િરૂરીયાત મપિબ

કચેરી,

ઉઘોગભવન,



શપ ં િનતા બેઠકોિાં ભાગ લઇ શકે છે ?

ના



શપ ં બેઠકોની કાયડનોંધ તૈયાર કરવાિાં આવે છે .?

હા



બેઠકોની કાયડનોંધ િનતાને ઉપલભ્ય છે . િો તેિ

ના

હોય તો તે િેળવવા િાટેની પધ્ધમતની િારહતી
આપો.

(2)


િાન્યતા પ્રાપ્ત સં્ ાં પ ં નાિ અને સરનામપ ં



િાન્યતા પ્રાપ્ત સં્ ાનો પ્રકાર (બોર્ડ , પરરષદ, દફતર વગીકરણ

ઉદ્યોગ કમિશનર કચેરી

સમિમતઓ, અન્ય િંર્ળો)



િાન્યતા પ્રાપ્ત સં્ ાનો ટપંકો પરરચય (સં્ ાપના કચેરીના રે કર્ડ ને લગતી કાિગીરી.
વષડ, ઉદ્દે શ્ય,/ મપખ્ય પ્રવ ૃમિઓ)



િાન્યતા

પ્રાપ્ત

સં્ ાની

ભ ૂમિકા

(સલાહકાર

/

--

સંચાલક / કાયડકારી / અન્ય)



િાળખપં અને સભ્ય બંધારણ

કમિરટના સભ્યો
પ ત ઉદ્યોગ કમિશનર(પોત્સાહન)
(૧) સંયક
(૨) નાયબ ઉદ્યોગ કમિશનર(ઇન્રા)

(૨) િનરલ િેનેિર જિઉકે,વલસાર્.


સં્ ાના વર્ા

ઉઘોગ કમિશનર



મપખ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનાિા

ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રીની કચેરી, ઉઘોગભવન,
બ્લોક નં-૧ અને ૨, ગાંધીનગર



બેઠકોની સંખ્યા



શપ ં િનતા બેઠકોિાં ભાગ લઇ શકે છે ?

ના



શપ ં બેઠકોની કાયડનોંધ તૈયાર કરવાિાં આવે છે .?

હા



બેઠકોની કાયડનોંધ િનતાને ઉપલભ્ય છે .

િો તેિ

ના

હોય તો

િારહતી

તે િેળવવા િાટેની પધ્ધમતની

િરૂરીયાત મપિબ

આપો.

(3)



િાન્યતા પ્રાપ્ત સં્ ાં પ ં નાિ અને સરનામપ ં

ઉદ્યોગ કમિશનર કચેરી



િાન્યતા પ્રાપ્ત સં્ ાનો પ્રકાર (બોર્ડ , પરરષદ, એવોર્ડ સમિમત
સમિમતઓ, અન્ય િંર્ળો)



િાન્યતા પ્રાપ્ત સં્ ાનો ટપંકો પરરચય (સં્ ાપના કચેરીના કિડચારી / અમધકારીઓને શ્રેષ્ઠ
વષડ, ઉદ્દે શ્ય,/ મપખ્ય પ્રવ ૃમિઓ)



િાન્યતા

પ્રાપ્ત

સં્ ાની

ભ ૂમિકા

કાિગીરી િાટેનો એવોર્ આપવા અંગે.
(સલાહકાર

/ --

સંચાલક / કાયડકારી / અન્ય)


િાળખપં અને સભ્ય બંધારણ

કમિરટના સભ્યો
(૧) અમધક ઉદ્યોગ કમિશનર (સખ)
પ ત ઉદ્યોગ કમિશનર(પોત્સાહન)
(૨) સંયક
પ ત ઉદ્યોગ કમિશનર(િ/વ)
(૩) સંયક
(૪) િનરલ િેનેિર જિઉકે,આણંદ અને
સપરેન્રનગર ત ા
(૫) જપનીયર ઉધોગ મનરીક્ષક, જિઉકે, આણંદ



સં્ ાના વર્ા

ઉદ્યોગ કમિશનર



મપખ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનાિા

ઉદ્યોગ

કમિશનરશ્રીની

ગાંધીનગર


બેઠકોની સંખ્યા



શપ ં િનતા બેઠકોિાં ભાગ લઇ શકે છે ?

ના



શપ ં બેઠકોની કાયડનોંધ તૈયાર કરવાિાં આવે છે .?

હા

િરૂરીયાત મપિબ

કચેરી,

ઉઘોગભવન,



બેઠકોની કાયડનોંધ િનતાને ઉપલભ્ય છે .

િો તેિ

હોય તો

િારહતી

આપો.

તે િેળવવા િાટેની પધ્ધમતની

ના

પ્રકરણ-૭
િહેકિ શાખા

જાહેરતંત્રના

ભાગ િાન્યતા પ્રાપ્ત સં્ ાં પ ં

તરીકે

બોર્ડ

રચાયેલ

પરરષદો

નાિ અને ઉદ્યોગ કમિશનરની કચેરી

સરનામપ ં

સમિમતઓ

અને અન્ય સં્ ાઓં પ ં
પત્રક


િાન્યતા પ્રાપ્ત સં્ ાનો પ્રકાર (બોર્ડ , ખાતાકીય પસંદગી સમિમત
પરરષદ, સમિમતઓ, અન્ય િંર્ળો)



િાન્યતા પ્રાપ્ત સં્ ાનો ટપંકો પરરચય વગડ-૩ની બઢતી અને ઉચ્ચતર પગાર
(સં્ ાપના

વષડ

ઉદ્દે શ્ય

/

મપખ્ય ધોરણ િાટે

પ્રવ ૃમિઓ)


િાન્યતા પ્રાપ્ત સં્ ાની ભ ૂમિકા

--

(સલાહકાર/સંચાલક/કાયડકારી/અન્ય)


િાળખપં અને સભ્ય બંધારણ

કમિરટના સભ્યો
(૧) અમધક ઉદ્યોગ કમિશનર (સખ)
(ર) અમધક ઉદ્યોગ કમિશનર(મવ્તરણ)
(૩) સંયકપ ત ઉદ્યોગ કમિશનર(િહેકિ)



સં્ ાના વર્ા



મપખ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના ઉદ્યોગ
સરનાિા

ઉદ્યોગ કમિશનર
કમિશનરની

ભવન, ગાંધીનગર

કચેરી,

ઉદ્યોગ



બેઠકોની સંખ્યા

દર વષે ૧ અ વા ર



શપ ં િનતા બેઠકોિાં ભાગ લઇ શકે છે ?

ના



શપ ં બેઠકોની કાયડ નોંધ તૈયાર કરવાિાં હા
આવે છે ?



બેઠકોની કાયડ નોંધ િનતાને ઉપલભ્ય ના
છે . િો તેિ હોય તો તે િેળવવા
િાટેની પધ્ધમતની િારહતી આપો.
(૨)



િાન્યતા પ્રાપ્ત સં્ ાં પ ં

નાિ અને ઉદ્યોગ

સરનામપ ં


કમિશનરની

કચેરી,

ઉદ્યોગ

ભવન, ગાંધીનગર

િાન્યતા પ્રાપ્ત સં્ ાનો પ્રકાર (બોર્ડ , ખાતાકીય પસંદગી સમિમત
પરરષદ, સમિમતઓ, અન્ય િંર્ળો)



ૂ ો પરરચય (૧) વગડ-ર ની બઢતી િાટે
િાન્યતા પ્રાપ્ત સં્ ાનો ટંક
(સં્ ાપના

વષડ,

ઉદ્દે શ્ય,/મપખ્ય

પ્રવ ૃમિઓ)


િાન્યતા

પ્રાપ્ત

સં્ ાની

(૨) પ૦-પપ વષે રીવ્યપ િાટે

ભ ૂમિકા --

(સલાહકાર /સંચાલક /કાયડકારી /
અન્ય)



િાળખપં અને સભ્ય બંધારણ

કમિરટના સભ્યો
(૧) ઉદ્યોગ કમિશનર
(ર) નાયબ/સંયક્પ ત સચચવ, (ઉ.ખા.)
પ ત ઉદ્યોગ કમિશનર(િહેકિ)
(૩) સંયક



સં્ ાના વર્ા

ઉદ્યોગ કમિશનર



મપખ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના ઉદ્યોગ

કમિશનરની

સરનાિા

ભવન, ગાંધીનગર



બેઠકોની સંખ્યા

દર વષે ૧ અ વા ર



શપ ં િનતા બેઠકોિાં ભાગ લઇ શકે છે ?

ના



શપ ં બેઠકોની કાયડનોંધ તૈયાર કરવાિાં હા
આવે છે ?



બેઠકોની કાયડનોંધ િનતાને ઉપલભ્ય ના
છે .િો તેિ હોય તો તે િેળવવા િાટેની
પધ્ધમતની િારહતી આપો.

કચેરી,

ઉદ્યોગ

પ્રકરણ - ૭ ( મનયિ સંગ્રહ – ૬ )
આઇ.એિ.શાખા
તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી સં્ ાઓં પ ં પત્રક
બેઠકના મવષયં પ ં નાિ

ઇન્ર્્રીયલ

ઇન્રા્રકચર પ્રોજેક્ટને

બેઠકના અધ્યક્ષ

િાન.િંત્રીશ્રી

સહાય યોિના રાજ્યકક્ષાની સમિમત

(ઉદ્યોગ)

રાજ્યના િાંદા ઔદ્યોગીક એકિોના



િાન.અગ્ર

બેઠક્િાં કમિશ્નરશ્રીનો

બેઠકનો

હોદ્દો

સિયગાળો
સભ્ય

યેલ ન ી
અધ્યક્ષ

સચચવશ્રી

પપનડ:વસન િાટેની BIFR સમિમત

સિયગાળો નક્કી

સિયગાળો નક્કી
યેલ ન ી.

/
િાન.અમધક
અગ્રસચચવ
શ્રી/


િાન.મપખ્ય
સચચવશ્રી



િાન.મપખ્ય
િંત્રીશ્રી

રાજ્યના િાંદા ઔદ્યોગીક એકિોના
પપનડ:વસન િાટેની GBIFR સમિમત

િાન.ઉ.ક.શ્રી

અધ્યક્ષ

સિયગાળો નક્કી
યેલ ન ી.

પ્રકરણ-૭
એિ.એસ.એિ.ઇ.-પ્રોત્સાહન શાખા
શાખાની પ્રોત્સાહન યોિનાઓ અન્વયે અિલીકરણ સમિમતઓ

શાખાની પ્રોત્સાહન યોિનાઓ અન્વયે િળે લ દરખા્તોની િંજપરી િાટે જે તે યોિનાના ઠરાવ મપિબ
નીચે મપિબની સમિમતઓની રચના કરવાિાં આવેલ છે .
અ.
નં

શાખા

૧

ર

૧.

પ્રોત્સાહન

બેઠકના મવષય ં પ ં નાિ

બેઠકના

નીચેની યોિના િાટે ની રાિય કક્ષા અિલીકરણ સમિમત

િાઇક્રો, લધપ અને િધ્યિ એકિોને રોકર્ સહાય
િાઇક્રો, લધપ અને િધ્યિ એકિોને વ્યાિ સહાય
યોિના
વેન્ચર કે પીટલ સહાયની યોિના
એનિી અને વોટર કન્ઝવેશન
ટે કનોલોજી એકવીઝેશન િાટે સહાય
પેટન્ટ રજિ્રે શન િાટે સહાય
વીિળી અને પાણીના વપરાશની બચત િાટે ની સહાય

બેઠકનો

અધ્યક્ષ

કમિશ્નરશ્રીનો

સિયગાળો

૪

પ

૬

૩
એિ.એસ.એિ.ઇ. એકિને સહાય યોિના હેઠળની

બેઠકિાં

ઉધોગ

કમિશનરશ્રી

હોદો

અધ્યક્ષ

સિયગાળો
નકકી
ન ી

યેલ

CGTMSE ક્રે ર્ીટ ગેરન્ટી ટપ SME ની ફી િાં સહાય
ર.

૩.

પ્રોત્સાહન

પ્રોત્સાહન

એન્વાયરોિેન્ટ પ્રોટે કશન િેઝસડ યોિના હેઠળની રાિય
કક્ષા સમિમત

કોિન એન્વાયરિેન્ટ ઇન્રા્રકચર પ્રોજેકટસને સહાય
યોિના હેઠળની ્ટે ટ એપાવર્ડ કમિટી’

ઉદ્યોગ

કમિશનરશ્રી
અમધક મપખ્ય
સચચવશ્રી,

અધ્યક્ષ

પ્રોત્સાહન

એિ.એસ.ઇ.એકિોને પ્લોટ અને શેર્િાં સહાય યોિના

સભ્ય

ઉધોગ અને

હેઠળની રાિય કક્ષાની એપાવર્ડ કમિટી

િાન.િંત્રીશ્રી,

નકકી
ન ી

સભ્ય

યેલ

સિયગાળો
નકકી
ન ી

ખાણ મવભાગ

૪.

સિયગાળો

યેલ

સિયગાળો
નકકી
ન ી

યેલ

એિ.એસ.એિ.ઇ.-મવકાસ શાખા
પ્રકરણ -૭
એિએસએિઇ ઉદ્યોગોના મવકાસ િાટે ના સલાહકાર બોર્ડ ની સમિમત

ઉપરોક્ત બાબતે બોર્ડ ના સભ્ય એસોસીએશનો, ચેબર ઓફ કોિસડ ત ા ફેર્રે શનો પાસે ી એિએસએિઇ મપઝ
ં વતા
પ્રશ્નો અંગે સલાહ સ ૂચનો િેળવવાિાં આવે છે . જે અન્વયે સરકારશ્રી ્ારા ર૯ સભ્યોની સલાહકાર બોર્ડ ની રચના
કરવાિાં આવેલ છે . જેની બેઠક વષે એકવાર િળે છે . તેિાં એિએસએિઇ ઉદ્યોગના પ્રશ્નોની છણાવટ કરવાિાં આવે છે .
જે સ ૂચનો આવે છે તે સલાહકાર બોર્ડ ની િીટીંગિાં મ ૂકવાિાં આવે છે . અને ચચાડના અંતે મનણડય લેવાિાં આવે તે અં પસાર
જે તે મવભાગ, ચેબર, ફેર્રે શન અ વા એસોસીએશનને પત્ર લખી િારહતી આપવાિાં આવે છે .
(ખ)

અગત્યની બાબતો િાટે કોઇ ખાસ મનણડય લેવા િાટે ની દ્તાવેજી કાયડપધ્ધમતઓ/ઠરાવેલી કાયડપધ્ધમતઓ/મનયત
િાપંદર્ો/મનયિો કયા કયા છે ? મનણડય લેવા િાટે કયા કયા ્તરે મવચાર કરવાિાં આવે છે ?
બોર્ડ ની બેઠક બોલાવતાં પહેલાં સભ્યશ્રીઓ પાસે ી સલાહ સ ૂચનો િેળવવાિાં આવે છે . જે જે તે મવભાગને િોકલી
તેિના રીિાકસડ િેળવવાિાં આવે છે . સલાહ સ ૂચનો તેના રીિાકસડ સા ે સલાહકાર બોર્ડ િાં મ ૂકવાિાં આવે છે અને જે
મપિબ મનણડય લેવાય તે મપિબ સંબમં ધત કચેરીને અિલીકરણ અ ે િોકલી આપવાિાં આવે છે .

(ગ)

મનણડયને િનતા સપધી પહોંચાર્વાની કંઇ વ્યવ્ ા છે ? ના, પરં ત પ જે તે એસોસીએશન, ફૅર્રે શન ત ા ચૅબર પોતાના
જીલ્લાના ઔધોચગક એકિોને જાણ કરતા હોય છે અને તેઓ પાસે ી સલાહ સ ૂચનો પણ િેળવતા હોય છે .

(ધ)

મનણડય લેવાની પ્રરકયાિાં જેનાં િંતવ્યો લેવાનાર છે તે અમધકારીઓ કયા છે ? નાયબ ઉદ્યોગ કમિશનર
(એિએસએિઇ), અમધક ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રી (મવ્તરણ), અને ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રી

(ચ)

મનણડય લેનાર અંમતિ સતામધકારી કોણ છે ? િાનનીય િંત્રીશ્રી (ખાણ – ખમનિ, કપ ટીર ઉધોગ, િીઠા ઉધોગ) આ
સલાહકાર બોર્ડ ના અધ્યક્ષ છે .

(છ)

જે અગત્યની બાબતો પર જાહેર સતામધકારી ્ારા મનણડય લેવાિાં આવે છે તેની િારહતી અલગ રીતે નીચેના
નમ ૂનાિાં આપો. લાગપ પર્તપ ન ી.

૯.૪

જપ દા જપ દા મપદાઓ અંગે મનણડય લેવા િાટે કાયડપદ્ધમત અં પસરવાિાં આવે છે ? (સચચવાલય મનયિ સંગ્રહ અને
કાિકાિના મનયિોના મનયિસંગ્રહ, અન્ય મનયિો/મવગેરેનો સંદભડ ટાંકી શકાય) એિએસએિઇ ઉદ્યોગ નીમત
મવષયક િાગડદશડન બાબત.
(ક)

ઉપરોકત બાબતે જીલ્લા ઉદ્યોગ કે ન્રના િનરલ િેનેિરશ્રી અ વા તો અરિદારને િાઇક્રો, ્િોલ અને િીર્ીયિ
ઉદ્યોગ અંગે કોઇ િારહતી અ વા તો િાગડદશડન િેળવવપં હોય તો પોતાના લેટરહેર્ ઉપર અરજી કરે છે . જે
ઉદ્યોગ કમિશનરની કચેરીિાં ઇન્વર્ડ

ઇ શાખાિાં આવતા મનરીક્ષક િારફત સંબમં ધત અમધકારીને તેઓના

અચભપ્રાય સા ે મપકવાિાં આવે છે . જે અંગેનો મનણડય અમધક ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અ વા તો ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રી
િારફત લેવાિાં આવે છે અને આ મનણડયની જાણ અરિદારને અ વા તો જે તે જીલ્લા ઉદ્યોગ કે ન્રના િનરલ

િેનિ
ે રશ્રીને કરવાિાં આવે છે .
(ખ)

અગત્યની બાબતો િાટે કોઇ ખાસ મનણડય લેવા િાટે ની દ્તાવેજી કાયડપધ્ધમત/ઠરાવેલી કાયડપધ્ધમતઓ/મનયત
િાપદં ર્ો/મનયિો કયા કયા છે ? મનણડય લેવા િાટે કયા ્તરે મવચાર કરવાિાં આવે છે ? શાખા ્ારા અરજી
મનરીક્ષકને મપકવાિાં આવે છે . મનરીક્ષક ્ારા ્કપ ટીની કરી મનણડય અ ,ે અમધકારી, શાખામધકારી અને ઉચ્ચ
અમધકારીને રજૂ કરી મનણડય લેવાિાં આવે છે .

(ગ)

મનણડયને િનતા સપધી પહોંચાર્વાની કઇ વ્યવ્ ા છે ?
અરિદારને લેચખતિાં જાણ કરવાિાં આવે છે .

(ધ)

મનણડય લેવાની પ્રરકયાિાં જેનાં િંતવ્યો લેવાનાર છે તે અમધકારીઓ કયા છે .?
નાયબ ઉદ્યોગ કમિશનર (એિએસએિઇ), અમધક ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રી

(ચ)

મનણડય લેનાર અંમતિ સતામધકારી કોણ છે ?
નાયબ ઉદ્યોગ કમિશનર (એિએસએિઇ), અમધક ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રી

(છ)

મનણડયને િનતા સપધી પહોંચાર્વાની કઇ વ્યવ્ ા છે ?
મનણડયની જાણ િનતાને નહીં જે તે દરખા્ત કરનાર સં્ ાને કરવાિાં આવે છે .

પ્રકરણ-૭
લાર્જસેલ
શાખાની લાર્જસેલ યોિનાઓ અન્વયે અિલીકરણ સમિમતઓ

શાખાની લાર્જસેલ યોિનાઓ અન્વયે િળે લ દરખા્તોની િંજપરી િાટે જે તે યોિનાના ઠરાવ મપિબ
નીચે મપિબની સમિમતઓની રચના કરવાિાં આવેલ છે .
અ.
નં

શાખા

બેઠકના મવષય ં પં નાિ

૧

ર

૩

૧.

લાર્જસેલ

ઇન્સેટીવ ટપ ઇન્ર્્રીઝ વેટ ) ૨૦૨૧ -૨૦૧૬ િનરલ) )
(રીએબસડિન્ે ટ યોિના

બેઠકના

૩.

૪.

પ.

૬.

લાર્જસેલ

લાર્જસેલ

લાર્જસેલ

લાર્જસેલ

લાર્જસેલ

િેન્યપફેકચરીંગ પોલીસી – ૨૦૧૩ અંતગડત વ્યાિ સહાય
યોિના

ઇન્સેટીવ ટપ ઇન્ર્્રીઝ વેટ ) ૨૦૨૧ -૨૦૧૬ િનરલ) )
(રીએબસડિન્ે ટ યોિના

એરો્પેશ એન્ર્ ર્ીફેન્સ પોલીસીની કાિગીરી

િેગા/ઇનોવેટીવ પ્રોજેકટને સહાય યોિના

કમિશ્નરશ્રીનો

સિયગાળો

૪

પ

૬

મપખ્ય

સિયગાળો

ઉધોગ

કમિશનરશ્રી

હોદો

સચચવશ્રી,

અમધક મપખ્ય
સચચવશ્રી,

નકકી
ન ી

યેલ

અધ્યક્ષ

ઉદ્યોગ

કમિશનરશ્રી
ઉદ્યોગ

કમિશનરશ્રી
ઉદ્યોગ

કમિશનરશ્રી
િાન.મપખ્ય
સચચવશ્રી,

પ્લા્ટીક ઉદ્યોગોને સહાય યોિના

બેઠકનો

અધ્યક્ષ

પ્લા્ટીક ઇન્ર્્રીઝને સહાય યોિના વ્યાિ સહાય ત ા )
(વેટ
એરો્પેશ એન્ર્ ર્ીફેન્સ પોલીસીની કાિગીરી
ર.

બેઠકિાં

િાન.િંત્રીશ્રી,

અધ્યક્ષ

સિયગાળો
નકકી
ન ી

અધ્યક્ષ

સિયગાળો
નકકી
ન ી

અધ્યક્ષ

નકકી

સચચવશ્રી,

યેલ

સિયગાળો
નકકી
ન ી

અમધક મપખ્ય

યેલ

સિયગાળો
ન ી

અધ્યક્ષ

યેલ

યેલ

સિયગાળો
નકકી
ન ી.

યેલ

