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2 તા. ૧ માચર્, ૨૦૨૩ ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

Institute for Plasma Research : Gandhinagar
The Institute for Plasma Research (IPR) is an Aided Institute of Department of Atomic Energy, Govt. of India devoted to research and 

development activities in the areas of Basic Plasma Physics, Magnetic Confinement Fusion and Industrial & Societal applications of plasmas. 
IPR is located in Bhat, Gandhinagar, Gujarat and also has extensions of its Laboratories at Facilitation Centre for Industrial Plasma Technologies 
(FCIPT), Sector – 25, Gandhinagar, Gujarat and at Centre for Plasma Physics (CPP-IPR) located at Guwahati, Assam.

Online applications are invited from eligible candidates for the following reserved posts for SC/ST/OBC category on Direct Recruitment 
basis:
Name of the Post: Scientific Assistant – B (Level-6 of Pay Matrix)
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विज्ञापन स.ं/ADVT. No. 02/2023 

संस्थान ह  जोबुनन हयादीप्लाज़्मािकन  ी चंुब ीयपरिसीनम संलयन हऔिप्लाज़्मा द औोोनअ पनु हयोगयोअों द  देों ोंमअनपनु हसं ान ह  ं
न  ासअन  न यों द योगन समनपि   ।आईपीआि िाट अााँ ीन हअि अुजिा मअनस्स्थ   औिअााँ ीन हअि अुजिा  द सदक्टि मअनस्स्थ 
जीआईडीसीमअनइस ीयोगयोअशालाओं ान स् ाि  औिअु ा टीमअनिीइस ा   द र  । प्लाज़्मापनु हसं ान हसंस्थान हईआईपीआि 
िाि सि ाि द पिमाणुऊजािन िाअ द      योगमुख  ज्ञानन ह ।
The Institute for Plasma Research (IPR) is an Aided Institute of Department of Atomic Energy, Govt. of 
India devoted to research and development activities in the areas of Basic Plasma Physics, Magnetic 
Confinement Fusion and Industrial & Societal applications of plasmas. IPR is located in Bhat, 
Gandhinagar, Gujarat and also has extensions of its Laboratories at Facilitation Centre for Industrial 
Plasma Technologies (FCIPT), Sector – 25, Gandhinagar, Gujarat and at Centre for Plasma Physics 
(CPP-IPR) located at Guwahati, Assam.  
  
सी ीि ी द आ ािपिनन हम्ननलस्ख आिने पदों द नल योग्यउम्मीद ािोंसदऑन हलाइन हआ ददन हआमंनों  न  जा द ैं:
Online applications are invited from eligible candidates for the following reserved posts for SC/ST/OBC 
category on Direct Recruitment basis: 
 

पद का नाम: वैज्ञाननक सहायक - बी (वेतन मैनरि क्स का स्तर-
Name of the Post: Scientific Assistant – B (Level-6 of Pay Matrix) 

क्र. 
स.ं 
SR. 
No. 

पद कोड   
Post 
Code 

विषय   
 Discipline 

स् थान  
Location 

पदों की  सखं् या  
Number of Posts 

आिश्यक योग्यता  
Essential Qualification 

SC ST OBC Total 

1.  
 

101 वसविल/ 
Civil 

आईपीआर 
IPR* 

01 - - 1 

नसन लइंजीनन हयरिंअमअननडप्लोमा
दस ी ं  द बाद साल नू्मन ह म
पं ों द साथ
Diploma in Civil Engineering  
(3 years after SSC) with 
minimum 60% marks. 
 

2.  102 कंप्यूटर 
Computer 

आईपीआर 
IPR* 

01 01 01 3 

 ंपू्यटिइंजीनन हयरिंअमअननडप्लोमा
ईदस ीं द बाद  र्ि नू्मन ह म 
पं ों द साथ।
या
बी ससी ंपू्यटिन ज्ञान हमअननू्मन ह म

पं ों द साथ।
Diploma in Computer 
Engineering (3 years after SSC) 
with minimum 60% marks. 
OR B.Sc. in Computer Science 
with minimum 60% marks. 
 
 
 

3.  103 इलेवरिकल  
Electrical 

आईपीआर 
IPR* 

03 01 06 10 
इलदस्रि लइंजीनन हयरिंअमअननडप्लोमा
ईदस ीं द बाद  र्ि नू्मन ह म
पं ों द साथ।

 

प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान 
Institute for Plasma Research 
िाट, इस्ििा पुल  द  नन ह ट,अां ीन हअि –  िाि  
Bhat, Near Indira Bridge, Gandhinagar –  382 428 (India) 
Web: www.ipr.res.in  
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Diploma in Electrical 
Engineering (3 years after SSC) 
with minimum 60% marks. 
 

4.  104 इ�ूमअनटदशन ह
Instrumentation 

आईपीआर 
IPR* 

01 01 03 5 

इं�ूमअनटदशन हइंजीनन हयरिंअमअननडप्लोमा
ईदस ीं द बाद साल नू्मन ह म
पं ों द साथ।
Diploma in Instrumentation 
Engineering (3 years after SSC) 
with minimum 60% marks. 

5.  105 मैकेवनकल 
Mechanical 

आईपीआर 
IPR* 

03 02 05 10 

म  द नन ह लइंजीनन हयरिंअमअननडप्लोमा
ई  द बाद साल नू्मन ह म
पं ों द साथ।
Diploma in Mechanical 
Engineering (3 years after SSC) 
with minimum 60% marks. 

6.  106 इलदरि ानन हक्स
Electronics 

 
आईपीआर 

IPR* 

 

 
03 

 

 
01 

 

 
05 

 

10 

इलदरि ॉनन हक्सइंजीनन हयरिंअमअननडप्लोमा
ईदस ीं द बाद साल नू्मन ह म
पं ों द साथI
Diploma in Electronics 
Engineering (3 years after SSC) 
with minimum 60% marks. 

 
सीपीपी-
आईपीआि

CPP-
IPR# 

01 - - 

7.  107 निनजक्स
Physics 

 
IPR* 

 

 
03 

 

 
01 

 

 
07 

 

12 

बी ससीिकन  ीमअननू्मन ह म
पं ों द साथ।
B.Sc. in Physics with minimum 
60% marks. 

 
सीपीपी-
आईपीआि

CPP-
IPR# 

 

- - 01 

*आईपीआि अां ीन हअि IPR: IPR, Gandhinagar     
#सीपीपी-आईपीआि अु ा ाटी CPP-IPR: CPP-IPR, Guwahati  

 
टटप्पणी / Note: 
 
(1) श ने /  न ही ीयोग्य ा  अन रयािाज्मसि ाि द न सीमान्म ायोगाप्तन श्वन ोालय/  न ही ीनशेाबोडिसद ोन हीचान  ।  

Educational/Technical Qualification should be from a recognized University/Board of Technical 
Education of Central or State Government. 

 यनदन श्वन ोालय/बोडिद्वािालदटिग्रदड/सीजीपी /ओजीपी / सजीपी योगदान ह न यदजा द ैं  ोउसन श्वन ोालय/बोडिद्वािा
पपन हा अ मान हदंडों द पनु हसािपं ों द सम ेयोगन श  द रूपमअनइंनअ  िन हद ीआ श्य  ा  ।यनदआ ददन हपों मअन
पं ों ायोगन श न ह ींदशाियाअया   ोउन ह ीउम्मीद ािीपिन चािन ह ींन याजा अा।

1. The portal for submission of Online Application will be live from 15/02/2023.
2. Addendum / deletion/ corrigendum (If any) shall be posted on the Institute’s website only i.e. http://www.ipr.res.in/advertisements.html 

Candidates are requested to regularly visit the institute’s website for updates.
3. Interested candidates are requested to apply online at Institute’s website http://www.ipr.res.in/documents/jobs_career.html by 15/03/2023 

(till 5.30 P.M).
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વર્ષ ૨૦૨૨માં દેશનરી ક�લ િનકાસમાં ગુજરાતે કયો ક્રમ પ્રાપ્ત કય� છે?
1.  ગુજરાત સરકાર દ્વર્ારા કયા નાણાંક�ય વર્ષથરી ‘જેન્ડર 

બજેટ’ પ્રકાિશત કરવામાં આવે છે? 
  અ. વષર્ 2014-15        બ. વષર્ 2015-16
      ક. વષર્  2007-08          ડ. વષર્ 2012-13 
2.  ગુજરાતના બજેટમાં જેન્ડર બજેટને સમાવવાનરી 

પ્ર�કયાને રાલુ નાણાક�ય વર્ષમાં કેટલા વર્ષ પૂણ્ષ થશે?
 અ 5             બ.10           ક. 14            ડ.8
3.  ગુજરાતના જેન્ડર બજેટ સંદભ� કયું િવધાન અયોગ્ય 

છે?
 અ.  જને્ડર બજટે ફાળવણીન ેત્રણ ક�ટ�ગરીમા ંવગ�ક�ત કરવામાં 

આવી છ�.
 બ. ’શ્રેણી – અ’માં 100 ટકા મિહલાલક્ષી યોજનાઓનો 

સમાવેશ થાય છ�. 
 ક. ’શ્રેણી – બ’ની યોજનાઓમાં મિહલાલક્ષી ફાળવણીનું 

પ્રમાણ ઓછામાં ઓછું ૩૦ ટકા જેટલું હોય છ�. 
 ડ. ઉપરના તમામ
4.  ગુજરાતનું અંદાજપત્ વર્ષ 2023-24 િવધાનસભમાં 

કોના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું?
 અ. શ્રી કનુભાઇ દ�સાઇ  બ. શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટ�લ
 ક. શ્રી ઋિષક�શભાઇ પટ�લ   ડ. શ્રી �તુ વાઘાણી 
5.  ગુજરાતનો િવસ્તારનરી દ્ર�ષ્ટએ સૌથરી મોટો િજલ્લો 

કયો છે? 
 અ. ભ�ચ બ. પંચમહાલ 

ક. કચ્છ  ડ. ઉપરોક્ત એકપણ નહી.            
6.  નરીરેનામાંથરી કયું િવધાન યોગ્ય છે?
 અ. અનુચ્છ�દ – 112 માં વાિષર્ક નાણાંક�ય અંદાજપત્રનો 

ઉલ્લેખ છ�.                     
 બ. સંસદમાં વાિષર્ક નાણાંક�ય  અંદાજપત્ર રજૂ કરવાનો 

અિધકાર રા�પિતને છ�. 
 ક. વાિષર્ક નાંણાક�ય અંદાજપત્ર મોટા ભાગે નાણાંણાં મંત્રી 

દ્વારા રજ ૂકરવામા ંઆવ ેછ� પરતુ ંરા�પિત ઇચ્છ� તો અન્ય 
મંત્રી મારફત પણ રજૂ કરાવી શક� છ�.

 ડ.  ઉપરના તમામ
7.  વર્ષ 2023 – 24 ના ગુજરાતના અંદાજપત્નું કદ 

જણાવો?
 અ.�િપયા 2 લાખ 1 હ�ર 33 કરોડ
 બ. �િપયા 1 લાખ 3 હ�ર 22 કરોડ
 ક. �િપયા 3 લાખ 1 હ�ર 22 કરોડ  
 ડ. �િપયા 3  લાખ 2 હ�ર 11 કરોડ
8.  ગુજરાતના અંદાજપત્ વર્ષ 2023-24 અંતગ્ષત કયા 

િવભાગ માટે સૌથરી વધુ રકામનરી �ગવાઇ કરવામાં 
આવરી છે?

 અ.આરોગ્ય અને પ�રવાર કલ્યાણ
 બ. શ્રમ, કૌશલ્ય િવકાસ અને રોજગાર  
 ક. ક�િષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર 
 ડ. િશક્ષણ     
9.  ગુજરાત અંદાજપત્ વર્ષ 2023-24 માં આરોગ્ય અને 

પ�રવાર કલ્યાણ િવભાગ માટે કેટલા �િપયાનરી �ગવાઇ 
કરવામાં આવરી છે?

 અ. �િપયા 15,182 કરોડ બ. �િપયા 10,182 કરોડ
 ક. �િપયા 8,182 કરોડ ડ. �િપયા 18,182 કરોડ 
10.  ગુજરાતનરી ‘સામાિજક – આિથ્ષક સમરીક્ષા ૨૦૨૨-૨૩’ 

પુસ્તક કોના દ્વર્ારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે? 
 અ. િશક્ષણ િવભાગ
 બ. શ્રમ અને રોજગાર િનયામક 
 ક. અથર્શાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર િનયામક   
 ડ. સામાિજક ન્યાય અને અિધકારીતા િવભાગ
11.  નરીરેનામાંથરી કયા પુસ્તકમાં રાજયનરી રાવરી�પ 

સામાિજક – આિથ્ષક પ્ર�િતઓનરી �પરેખા અને રાજય 
અથ્ષતંત્ના િવિવધ ક્ષેત્ોમાં થયેલ િસ�દ્વર્ઓનું િવવરણ 
હોય છે?

 અ. સંિક્ષપ્ત અંદાજપત્ર – �થ્થકરણીય સારાંશ
 બ. અંદાજપત્ર પ્રવચન (ભાગ-ક)
 ક. સામાિજક – આિથર્ક સમીક્ષા
 ડ. અંદાજપત્ર પ્રવચન (ભાગ-ખ)

12.  ગજુરાત દેશનરી ક�લ જમરીનના  ..........ટકા અન ેક�લ 
વસિતના ..........ટકા િહસ્સો ધરાવે છે?

 અ. 6, 5         બ. 5, 7         ક. 8, 6      ડ. 6, 6
13.  વર્ષ ૨૦૨૨માં દેશનરી ક�લ િનકાસમાં ગુજરાતે કયો ક્રમ 

પ્રાપ્ત કય� છે?
  અ. પ્રથમ        બ.બી�      ક. ત્રી�    ડ. ચોથો 
14.  ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજયનરી ઉચ્ચ, શૈક્ષિણક 

સંસ્થાઓને િવિવધ રે�ટ�ગ અને રે�ન્ક�ગ મેળવવા માટે 
માગ્ષદશ્ષન આપવા કઈ સંસ્થાનરી સ્થાપના કરવામાં 
આવરી છે?

 અ. ર��ટ�ગ અને ર��ન્ક�ગ સેલ   બ. ગ�રમા સેલ 
 ક. સ્વિણર્મ સેલ  ડ. હાઇ -ટ�ક સેલ 
15.  રાજયમા ંિનમા્ષણ પામલે અટલ િબ્રજ સદંભ� કયુ ંિવધાન 

યોગ્ય છે?
 અ.  તે સાબરમતી નદી પર અમ્દાવાદ ખાતે �સ્થત છ�.
 બ.  તેની પ્રેરણા પતંગ તેમજ ઉત્તરાયણની ઉજવણી પરથી 

લીધેલી છ�. 
 ક.  આ પુલ માત્ર ચાલવાના હ�તુ માટ� જ છ�, વાહનોની 

અવર-જવર માટ� નિહ.        
 ડ. ઉપરના તમામ
16.  સિેમકન્ડકટર પોિલસરી – 2022-27 �હેર કરનાર પ્રથમ 

રાજય કયું છે?
 અ. મહારા�  બ. રાજસ્થાન
 ક. કણાર્ટક ડ. ગુજરાત

17.  કે�ન્દ્રય બજેટ ૨૦૨૩-૨૪ સંસદમાં કોના દ્વર્ારા રજૂ 
કરવામાં આવ્યું હતું? 

 અ. નર�ન્દ્ર મોદી બ. અિમત શાહ
 ક. દ્વર્ૌપદી મુમૂર્           ડ. િનમર્લા સીતારામન
18.  ગજુરાતનુ ંઅદંાજપત્ ૨૦૨૩-૨૪ કેટલા મખુ્ય સ્તભં પર 

આધા�રત છે?
 અ. ત્રણ બ. ચાર
 ક. પાંચ  ડ.  છ 
19.  ‘બજેટ’ શબ્દનો અથ્ષ શું થાય છે?
 અ. ચામડાનો થેલો     બ. પૈસા ભર�લો થેલો
  ક. િવવેકપૂણર્ પૈસાનો ઉપયોગ   ડ. લાલ થેલો
20. ભારતરીય અંદાજપત્ વ્યવસ્થાના જનક કોને મનવામાં 

આવે છે?
 અ. જેમ્સ િવલ્સન   બ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ
 ક. બાબા સાહ�બ આંબેડકર   ડ. કનૈયાલાલ મુનશી
21.  ‘બજેટ’ શબ્દનરી ઉત્પિત કઈ ભારામાંથરી થઈ છે?
 અ. સંસ્ક�ત         બ. ઉદૂર્        ક. લે�ટન        ડ. ફ્ર�ન્ચ 
22.  ભારતમાં પ્રથમ બજેટ ક્યારે રજૂ કરાયું હતું?
 અ.18 ફ�બ્રુઆરી 1860  બ. 26 ફ�બ્રુઆરી 1947
 ક. 27 �ન્યુઆરી 1948 ડ. 22 ફ�બ્રુઆરી 1950
23.  ભારતમાં પ્રથમ બજેટ કોણે રજૂ કયુ્ષ હતું?
 અ. જેમ્સ િવલ્સન             બ. સરદાર વલ્લભભાઇ પટ�લ
 ક. ઇ�ન્દરા ગાંધી              ડ. જવાહરલાલ નહ��
24.  કઈ સિમિતનરી ભલામણોને આધારે સામાન્ય બજેટથરી 

રેલવે બજેટને અલગ કરવામાં આવ્યું હતું ?
 અ. એકવથર્ સિમિત          બ. ડી.ક�.શાહ સિમિત
 ક. એસ.ક�.ધાર સિમિત       ડ. ઉપરમાંથી એક્પણ નિહ.
25.  સામાન્ય બજેટમાંથરી રેલવે બજેટને કયા વર� અલગ 

કરવામાં આવ્યું હતું?
 અ. 1998       બ. 1956          ક. 195      ડ. 1924 
26.  કયા વર� રેલવે બજેટનો સામાન્ય બજેટમાં સમાવેશ 

કરવામાં આવ્યો હતો?
 અ. 2022      બ. 2021        ક. 2017     ડ. 2016
27.  સ્વતતં્ ભારતનુ ંપ્રથમ નાણાકં�ય અંદાજપત્ કોના દ્વારા 

રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું?
 અ.પં�ડત જવાહરલાલ નહ��     બ. આર.ક�. શનમુખમ ચેટ્ટી
 ક. સરદાર વલ્લભભાઇ પટ�લ    ડ. ઉપરમાથંી એકપણ નિહ.

28.  નરીરનેામાથંરી કયુ ંબજેટ ભારતનુ ંપ્રથમ પપેરલસે બજટે 
હતું?

 અ.વષર્ 2018-19      બ. વષર્ 2021- 22 
 ક.વષર્ 2019 – 20        ડ. વષર્ 2016 -17
29. સ્વતંત્ ભારતનું પ્રથમ બજેટ ક્યારે રજૂ કરાયું હતું?
 અ. 26 નવેમ્બર 1947       બ. 26 �ન્યુઆરી 1947 
 ક.27 �ન્યુઆરી 1950      ડ. 16 ઓગષ્ટ 1948
30.  ભારતના પ્રથમ મિહલા નાણામંત્રી કોણ હતા?
 અ. સુષ્મા સ્વરાજ          બ. િનમર્લા સીતારામન
 ક. ઇ�ન્દરા ગાંધી            ડ. હ�સા મહ�તા          
31.  ભારતમાં સૌથરી લાંબુ અંદાજપત્ પ્રવરન કોણે આપ્યું 

છે?
 અ. અ�ણ જેટલી      બ.સંજય શમાર્ 
 ક. િનમર્લા સીતારામન       ડ. ઇ�ન્દરા ગાંધી                      
32.  ભારતના કયા વડાપ્રધાને વડપ્રધાન પદ પર રહેવાનરી 

સાથે બજેટ રજૂ કયુ� હતું?
 અ. જવાહરલાલ નહ��      બ. રા�વ ગાંધી
 ક. ઇ�ન્દરા ગાંધી              ડ. ઉપરોકત તમામ
33. સૌથરી વધુ વખત બજેટ રજૂ કરનારનું નામ જણાવો?
 અ. મોરાર� દ�સાઇ           બ. િનમર્લા સીતારામન                   
 ક. જવાહરલાલ નહ��        ડ.ઇ�ન્દરા ગાંધી   
34.  નરીરેનામાંથરી કયું િવધાન યોગ્ય છે?
 અ. વષર્ 2017 પહ�લાં ફ�બ્રુઆરી મિહનાની અંતમાં ક�ન્દ્રીય 

બજેટ રજૂ કરવામાં આવતું હતું
 બ. વષર્ 2017 પછી 1 લી ફ�બ્રુઆરીએ ક�ન્દ્રીય બજેટ રજૂ 

કરવામાં આવે છ�. 
 ક.  (અ) અને (બ) બંને સાચા છ�.
 ડ.  (અ) અને (બ) બંને ખોટા છ�.
35. કેન્દ્રરીય બજટેમા ંકયાં વર્ષથરી જને્ડર બજટે રજ ૂકરવામાં 

આવે છે?   
 અ. 2010 -11     બ. 2015-16
 ક. 2002-03        ડ. 2005-06
36. સંસદમાં બજેટનરી સાથે અન્ય કયા દસ્તાવે� રજૂ 

કરવામાં આવે છે?
 અ અનુદાન માટ�ની માંગણીઓ    બ. ફાઇનાન્સ બીલ
 ક. એપ્રોપીએશન બીલ     ડ. ઉપરોકત તમામ  
37.  નરીરેનામાંથરી કઈ �ડ અયોગ્ય છે?
 અ. �હ�ર િહસાબ સિમિત – 1920
 બ. નાંણા પંચ - 1951 
 ક. પ્રથમ ર�લવે બજેટ - 1924       
 ડ. જેન્ડર બજેટ - 2005 
38. કઈ સરકારરી એજન્સરી ભારતમાં આંતરરા�રીય વેપારના 

િવકાસ અને દેખરેખ માટે જવાબદાર છે?
 અ. ઇ�ન્ડયન ઇનસ્ટીટ્યુટ ઓફ ફોર�ન ટ્રેડ
 બ. ફ�ડર�શન ઓફ ઇ�ન્ડયન એકસપોટર્ ઓગ�નાઇઝેશન   
 ક. �ડપાટર્મેન્ટ ઓફ કોમસર્
 ડ. ઉપરોકત પૈક� એક પણ નિહ. 
39.  ભારતનુ ંપ્રથમ અન ેએકમાત્ કાય્ષરત એવુ ંઆતંરરા�રીય 

નાણાંક�ય સેવાઓનું કેન્દ્ર કયું છે?
 અ. બ�ગ્લુ�      બ. મુંબઈ      ક. નોઇડા    ડ. ગીફટિસટી 
40.  ગુજરાત અંદાજપત્ ૨૦૨૩-૨૪ માં િવકાસલક્ષરી ખર્ષ 

માટે કેટલા ટકા રકમ ફાળવવામાં આવરી છે? અ . 
25.93 ટકા  બ. 31.21 ટકા 

 ક. 40.42 ટકા            ડ. 64.21 ટકા
41.  કેન્દ્રરીય બજેટ કોના દ્વર્ારા તૈયાર કરવામાં આવે છે?
 અ.અથર્શાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર િનયામક   
 બ.  નાણાં મંત્રાલય
 ક. ક�િબનેટ મંત્રીમંડળ
 ડ. ઉપરોકત તમામ
જવાબ -
(1-અ) (2-બ) (3-અ) (4-અ) (5-ક) (6-ડ) (7-ક) (8-
ડ) (9-અ) (10-ક) (11-ક) (12-અ) (13-અ) (14-બ) 
(15-ડ) (16-ડ) (17-ડ) (18-ક) (19-અ) (20-અ) (21-
ડ) (22-અ) (23-અ) (24-અ) (25-ડ) (26-ક) (27-બ) 
(28-બ) (29-અ)(30-ક) (31-ક) (32-ડ) (33-અ) (34-
ક) (35-ડ) (36-ડ) (37-અ) (38-અ) (39-ડ) (40-ડ) 
(41-બ)

sLkh÷
Lkku÷us õðeÍ

fkuLkoh
- ધવલ શાહ

Email : dhavaleditor@gmail.com
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For More Details Please See 
Employment News

Dated 11 to 17 February-2023
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For More Details Please See Employment News
Dated 11 to 17 February-2023
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{wÿf, «fkþf, {kr÷f : {krníke rLkÞk{f, økwshkík hkßÞ, ç÷kuf Lkt.  19/1, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh îkhk «fkrþík, ÔÞðMÚkkÃkf, Mkhfkhe {æÞMÚk {wÿýk÷Þ, økktÄeLkøkh îkhk {wrÿík


