
‘મમમ મમ મમમમમમમ’ મમમમ મમમમ મમમમ મમમ-મમમમમ મમમ 

મમમમમમમમમમમ  

મમમ મમમ મમમ મમ 

મમમમમ મમમમમ મમમમમમમમમ મમમમ મમમમમ-મમમમમમ મમમમમ મમમમમમમમમમ-મમમમમમમમમ 

મમમ મમમમમમ, મમમમ-મમમમમ મમમમમમમમ મમમમમ મમ મમમમમમ મમ. મમમમમમમ મમમમ મમમમમ 

મમમ-મમમમમ મમમ મમમમ મમમમમ મમમમમ મમમ મમમમ મમમ મમમમમ મમમમમ મમમ મમમમમમમમ મમ 

મમ મમમમ, મ મમમમમમમમ મમમ મમમમમ મમમમમ મમમમમ મમ. 508 મમમમ મમમમમમમ મમમમમ-

મમમમમમમ મમમ-મમમમમ મમમ મમમમમમમમમ મમમમમ મમમમમમમમમમ 12 મમમમમમમ મમમમમ 

મમમમમ મમમમમમ. મમમમમમ મમમમ મમમમમમ (મમમમમ)-મમમમ-મમમમમ-મમમમમ-મમમમ-

મમમમમમમમ-મમમમ-મમમમ-મમમમમમ-મમમમ-મમમમમમમ-મમમમમમમ મમ. મ મમમમમમમમમ 

મમમમમમમ મમમમ.મમમ મમમમમમમ મમમમ મમમમમ મમમમ મમમમમમ મમમ મમ મમમમમ મમ – મમમમમમ 

‘મમમ મમ મમમમમમમ’ મમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમમમ મમમ મમમમ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મમમ મમ મમમમમમમ મમમ મમ? 

મમમમમમમ-મમમમમમમમમ મમમમમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમમ 

મમમમમમમમમ 2014મમમ મમમમમમમમમ મમમમમમમમ મમમમ મમમમમમ મમમ મમ 

મમમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમ મમમમ. મમમમમમ મમ મમમમમમમ 

મમમમમમ મમમ મમમમમમમમમમમમમમમ મમમમમ મમમમમમમમમ મમમમ મમમમ મમમમ 

મમમમ મમમમમમમ મમમમમમ મમમમ મ, મમ મમમ મ મમમમમ મમમમમમમ મમમમમમ 

મમમમમમમમ મમમ મમમમમમમમ મમમમ મમમમમમ મમ મમમ મમમમમ મમમમમમમમ 

મમમમમમ મમમમમમમમ મમમ મમમમમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમ મમમમ. મમમમમમમ, 

મમમમ મમમમમમ મ, મ મમમમમમ મમમમમમ મમમમમ મમમમમમમ, મમમમમમમમમમમ મમમમ 

મમમમમમમ, મમમમમમમ મમમમમમમમમમમ, મમમમમમમ મમમમમમમ (મમમમ) મમમ 

મમમમમ-મમ-મમમમમ મમમમમમમમમમમમમમમ મમમમમમમમમમમમમમમમમમમ મમમમમમમ 

મમમમમમમ મમમ મમમ મમ. મમમમમમમમમ મમમમ મમમમમમ મમમમ મમમમમમ 

મમમમમમમમમ મમમમમમમમ મમમમમમમમમ મમમમ મમમમમ મમ મમમમમમમમ મમમમમમમમ 

– મમમમમમ, મમમમમમમ, મમમમ મમમ મમમમમ મમમમમમ મમમમ – મમમમમમમમમ મમમમ 

મમમમમમ મમમમમમ મમ. મ મમમમ મમમમમમ $2 મમમમમમમમ મમમમમમમમમમ 

મમમમમમમમમમમમમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમ  25 મમમ મમમમમમ મમમ 2022 

મમમમમમમ 100 મમમમમમ મમમમમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમ મમમમમ મમમમ મમ. ‘મમમ 

મમ મમમમમમમ’ મમમમ મમમ મમમમમમ www.makeinindia.com મમ મમમ 

મમમમમમમમમમમમ મમમ મમમમમમમમમમમમ મમમમમમ મમમમ મમમમમમમમ 

(મમમમમમમમ) મમ મમમમમમમ https://dipp.gov.in/ મમ મમમમમમ મમમ મમમમ મમ. 

 

 

http://www.makeinindia.com/
https://dipp.gov.in/ઍ


મમમમમમમમમ મમમમમમમમમમમમ ‘મમમ મમ મમમમમમમ’ મમ મમમમમમ: 

મમમમમમમમમ મમમ મમમમમ, મમમમમ-મમમમમમમ મમમ મમમમમ મમમ (મમમમમમમમમ) મમમમમમમમમ 

મમમમમ, મમમમ મમમમમ મમ મમમમમ મમમમમ મમ મમમમમ મમમમમમમમમ મમમમ: ‘મમમ મમ 

મમમમમમમ’ મમમ ‘મમમમમમમમમ મમ મમમમમમમમમ’. 

મમમમમ-મમમમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમમમમ મમમ મમમમમમ 

મમમમમમમમમમ મમમમમમ મ મમમમમમમમમ મમમમ મમમમમ મમમમમ મમ મમમ મમ. મમમમમમમમમમમમ 

મમમમમમમમમ મમ મમમમમમમમમ (મમમમમ) મમમમમમમ મમમ મમમમ, મમમમમમમ મમમમમમમમમ 

મમમમ મમમમ, મમમમમ મમમમમ મમમમમમ મમમમમમમમ મમમમ મમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમ 

મમમમમ મમમમમમમમમમમમમ મમમ મમમમમમમમમ મમમ મમમમ. મમમમમમમ મમમમમ, ‘મમમ મમ 

મમમમમમમ’ મમમમમ મમમમમમમ, મમમમમમમમ મમમમ મમમમમમમ મમમમ મમમમમમ મમમમમમમમમ 

મમમમમમમ મ મમમમમમ મમમમમમમમમમ મમમ મમમમમમમમમમમ મમમમ.    

મમમમ મ મમ મમમમમમમમ મમમમમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમમમમમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમમ 

મમમમ, મમમ મમમમમમમમમ મમમમમમમ મમમમ, મમમમમ મમમમમમમમમમ મમમમમમમમમમ મમમમમમમ 

મમમમમમમ મમમમ, મમમમમમ મમમમમમમમમ મમમ મમમમ (મમમમમ, મમમમમમમ, મમમમમમમમમમમ 

મમમમ મમમ મમમમમમમમમમમમમમમમ મમમમમ.) મમમ મમમમમ મમમમમમ મમમમમમમમ મમમમમમમ 

મમમ મમમમમ મમમ મમમ મમમમમમ મમમમમમમમમ મમમમમમ.  

મમ મમમમ મમમમમમમ મમમમ, મમ મમમમ મમમમમમ મમ મમ મ મમમમમમમમમ મમમમમમ મમમમમમ મમમ 

મમ મમમ મમમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમ 20,000 મમમમ મમમમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમ મમમ 

મમમ મમ, મમમમમમ મમમ મમમમમમમમમમમ 4,000 મમમમમમમમમ  મમમમમમમ મમમ મમમમ મમમમમમમ 

20,000 મમમમમમ મમમમમમમમમ મમમમમમમ મમમ મમમ મમ. 

મમમમમ મમમમમ મ મમમમ, મમમમમ મ મમમમમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમમ મમમ મમમ 

મમમમમ મમ મમમમમમમમ મમ. મમમમમમ, મ મમમમમમમમમમમ મમમમમમ મમમ મ મમમમ મમમમ મમમમ 

મમમમ મમ મમ મમમમમ મમમમમમ મમમમમમમમમ મમમ મમમમમમમ મમમમમમ, મમમમ મમમમ મમમમમમ 

મમમ મમમમમમમમમ મમમમ, મમમમમમ મમમમમમમમ, મમમમમમમમ મમમમ મમમ મમમ મમમમમ 

મમમમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમ મમમમમ.  

 

મ મમમમમમમમમમમમ ‘મમમ મમ મમમમમમમ’ મમમમ મમમમ મમમમમમ મમમમમમમમ મમમ 

મમમમમમ મમ 

મમમમમ મમમમમમમમમમમ મમમમમ મમમમ, મમમમમ, મમમમમમમમ, મમમમમમમમમ મમમમમમમમમમ 

મમમ મમમમમમમ મમ મમમમમમમમમમ મમમમમમ મમમમ મમમ મમ. મમમમમ મમમમમમમ મમમ મમમમમ 

મમમ (મમમમમમમમમ) મમમમમમમમમમમ મમમમમ મમમમમમ મમમમમમમમમમમમ મમમમમ મમમ 

મમમમમમ મમમ મમમમમમમ મમમમમમમમમમમમમ મમમમમમમમમમમમ મમમમમમમમમમ મમમ મમમમમ 

મમમમમમમ મમમમમમમમમ મમમમમમ મમ મમમમમમ, મમમમમ મમમમમ મમમમમમ મમમમ મમમમમમમમમ 

મમમમમ મમમમમમમમમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમમ મમમ મમમ મમમમમમમમ મમમ મમમ. ‘મમમ મમ 

મમમમમમમ’ મમમમમમ મમમમમ મમમમ મમમમ મમમમમમમમમ મમમમમમમમમ મમમમમમમમમમમમમ 

મમમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમમ મમમમમ મમમમમમ મમમમમમમમ મમમમમ મમમમમમ મમ 

મમમમ મમ મમમમમમમ મમમમમ મમ. 

 

• મમમમમમમમમમમમ મમ મમમમમમમમમમમમ મમમમમમ મમમમ મમમમમમમમ (મમમમમમમમ) 

મમમ મમમમમ મમમમમમમમમ મમમમમ મમમમમમમમમમમમમ (મમમમમમમમ) મમમમ 



મમમમમમમમ મમમમમમમમમમ મમમમમમમમ મમમમ મમમમમમમમમ મમમમમમમમમમમમ “મમમ 

મમ મમમમમમમ” મમમમમમ મમમમમ મમમમ મમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમમ મમમ 

મમમમમમમમ મમમમમમમ મમમ મમમમમ મમ. 

• મમમમમમ મમમમમમ મમમ ‘મમમ મમ મમમમમમમ’ મમમ મમમમ-મમમમમમમમ મમમ મમમમ મમમ 

મમમમ મમમ મમમમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમમમ મમમમમ મમમમ મમમમમ, મમમમમ, 

મમમમમમમમમમમ મમમમ મમમમમમમમ, મમમ મમમમમમ મમમમમ મમમમમમ 4 મમમમમમમમ 

મમમમ-મમમમ મમમમમ મમમમમ મમમ મમમમમમ મમમમમમ મમમ મમમમ મમમમમમમમ મમમ મમમ 

મમ. મ મમમમ મમમમમમ મમમમમમ, મમમમમમમ મમમમમમ, મમમમમમમમમમમમ મમ 

મમમમમમમમમમમમ મમમમમમ મમમમ મમમમમમમમ (મમમમમમમમ), મમમમમમમમમમમમ મમમ 

મમમમમમમમ (મમમમમ મમમમમમમમમ મમમમમ મમમમમમમમમમમમ)મમમ મમમમમમ 

મમમમમમમમમમ મમમમમ મમ.  

 

મમમમમમમમમ ‘મમમ મમ મમમમમમમ’ મમમમમ મમમ મમમમમમ મમમ મમમમમમ મમમ મમમમમમમ 

મમમમમમ મમમમમ મમમમમમમમ મમમમમમ મમમમ મમમમમમમમમમ મમમમ મમમમમમમમ 

મમમમમમમમમમ 3 મમમમમમ મમમમમમમમમમમ મમમમમમમ મમમ મમમમ મમ: 

 

1) મમમમ મમમમમ મમમમ- મમમમમ મમમમમમમમમમમમ મમ મમમમમમમમમમમમ મમમમમમ મમમમ 

મમમમમમમમ (મમમમમમમમ), મમમમમમ મમમમમમમમ, મમમમમ મમમ મમમમમ મમમ 

મમમમમમમમમમ મમમમમમમ (મમમમમમમમમમમમ), મમમમમમમમ, મમમમમ મમમમમમમમમ 

મમમમમ મમમમમમમમમમમમ (મમમમમમમમ), મમમમમમમ મમમમમમમ, મમમમમ મમમમમમ મમમમ 

(મમમમમ)મમમ મમમમમમમમમમ, મમમમમમ મમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમમમમ મમમ મમમમ 

મમમમમમ મમમમમમમમમમમ મમ મમમમમમમ મમમમમમમમમમ (મમમમમમ), મમમમમમમ મમ 

મમમમમમમ મમમમમમમમ મમ મમમમમમ મમમમ મમમમમમમમમમ (મમમમમમમમમમ) મમમ 

મમમમમમમમમ મમમમમમમમ મમ મમમમમમ મમમમ મમમમમમમમમમ મમ મમમમમમમ 

(મમમમમમ)મમમ મમમમમમમમમમ મમમમમ મમમ મમ. 

2) મમમમમમમ: મમમમમમમમમમમમ મમમમમ મમમમમ મમમમમમમમમમમ મમમમ મમમમમમમ મમમ 

મમમમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમમમમ મમમમમ મમમમમમમ મમમ મમમમમમ મમ. 

મમમમમમમમમમ મમમમમમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમમમ મમમ મમમમમમ મમમમમમમમમ મમમ 

મમ મમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમ મમમમમ મમમમ મમમમ મમમમમમ મ મ મમમ 

મમમમ મમમમમ મમમમમમમમમ મમમમમમમમ મમમમમમમ મમમ મમ. મ મમમમમમમમમમ મમમમમમ 

મમમમમમ મમમ મમમમમમમ મમમમમ મમમમમ મમમમમમમમમમ મમમમમમમ મમમ મમમમમ 

મમ2મમ મમમમ મમમ મમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમ મમમ મમ. મમમમમમમમમ, મમમમમમમમમ 

મમ મમમમમમમ મમમમમમમમ મમમમમ મમમ મમમમમ મમમમમમમમ મમમમમ મમમમમ મમમમમમ 

મમમમમ મમમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમ મમમમ મમમ. 

3) મમમમમ મમમમમ મમમમ: મ મમમમમમ મમમમ મમમમમમ મમમમમમમમ મમમમમ મમમમમમમમ 

મમમમમમમમ મમમમમમ મમમમમમ મમમ મમમમમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમ મમમમમ મમમમ 

પેટા જૂથની

સભાઓ
વર્કશોપ ટાસ્ર્ ફોસક સભાઓ



મમમમમ મમમમમમ મમ મમ. મમમમમમમમમમમ મમમમમમમમમ મ મમમમમમમમ મમમમમ મમ 

મમમમમમ, મમમમ મમમમમ મમમમમમમ મમમમમ મમમમમમ મમમમ મમમમ મમમમમ મમમમ મમમ 

મમમમમમમમમ મમમમમમ મમ મમમમમમમ મમમમમમમ મમમ મમમ. મ મમમમમમમ મમમમમમમ 

મમમમ મમમમમમ મમમમમમમમ, મમમમમમ મમમમમમમમમ, મમમમમમમમમમમમ, મમમમ, 

મમમમમમમમમ, મમમમમમ મમમ મમમમમમમ મમમમમમમમ (મમમમમમમમ), મમમમમમમમ, 

મમમમમમમ મમમમમમમ મમમ મમમમમમમમ મમમમમમમમમમમ મમમમમ મમમ મમમ. 

મમમ મમમમમમમ મમમ મમમમ મમમમમ મમમમમ મમમમ મમમ મમમમમમમમ મમમમમમમ 

મમમમમમ, મમમમમમમમમમમમમમ મમમ મમમમમમ મમમમમમમ મમમમ મમમમમમમમ, 

મમમમમમમમમ મમમમમમમમમ મમ મમમમમમમમ મમમમમ મમમમમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમમ 

મમમ મમમમમ મમ મમમ મમમમમમમ મમમમમમમમમમમ મમમમમમ મમમમ મમમમમ મમમમ 

મમમમમમમમ મમમમ મમ.  

મમમ મમ મમમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમ મમમમમમ, મમમમમમ 

મમમમમમમમમમમમ મમમમમ મમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમમમમ મમમમમ મમમમમમમ 

મમમ મમમમમમ મમ.  

 

 
 

મમમમમ મમમમમમ મમમમ ‘મમમ મમ મમમમમમમ’ મમમ ‘મમમમમમમમમ મમ મમમમમમમમમ’  મમમમ 

મમમમમમમમમમમ મમમમમમમમ મમમમ:

 

મમમમમમમમમમમ મમમમમમ મમમમ ‘મમમ મમ મમમમમમમ’ મમમ ‘મમમમમમમમમ મમ 

મમમમમમમમમ’ મમમમ મમમમમમમમમમમ મમમમમમમમ મમમમમ: 

‘ટરેર્
મટીરિયલ્સ'અંતર્કત

•પ્રી-સ્ટ ર્ેસ્ટડ ક ોંક્રી્ (પીસી) સ્ટલીપર

•રલે ફાસ્ટ્ન ોંગ

• ર્ ેક સ્ટલેબ (મ્ીનરયલ્સ અ ે

ફેનિકેશ )

•બેલેસ્ટ્ સ્ટ્  

‘ટરેર્ વર્કસક’ અંતર્કત

•ર ડબ્લ ક ક ોંક્રી્ ઇન્સસ્ટ્ લેશ 

• ર્ ેક સ્ટલેબ ઇન્સસ્ટ્ લેશ 

•રલે ઇન્સસ્ટ્ લેશ / ર્ ેક  ોં

રીએલાયન્સમેન્સ

•રલે વેલ્્સ

•ફ્લેશ બટ્ટ વેનલ્ડોંગ



 

મમમમમ મમમમમમ મમમમ ‘મમમ મમ મમમમમમમ’ મમમ ‘મમમમમમમમમ મમ મમમમમમમમમ’ 

મમમમ મમમમમમમમમમમ મમમમમમમમ મમમમમ: 

 

 

 

મટીરિયલ્સ

•ઓએચઇ સપ ટ્ ઇનિપમેન્સ

•લાઇ્ અ ે ઇલેન્ ર્કલ સ નવધાઓ

મા્ે લાઇ અ ે કેબલ

•લાઇ્ અ ે ઇલેન્ ર્કલ સ નવધાઓ

મા્ે ઉપકરણ 

•સબસ્ટ્ેશ સીસ્ટ્મ મા્ે ઉપકરણ 

•સબસ્ટ્ેશ સીસ્ટ્મ મા્ે લાઇ 

કેબલ

બાંધર્ામ ર્ાયો

ઓએચઇ સપ ટ્ ઇનિપમેન્સ

ઓએચઇ ી નવનવધ સ નવધાઓ

ઓવરહેડ વાયર

ફીડર અ ે પ્ર ્ે્શ વાયર

નસગ્નલ હાઉસ ઇનિપમેન્સ

પાવર નવતરણ સ નવધાઓ

ક્ષેત્ર પર દૂરસોંચાર સાધ  

સબસે્શ પ સ્ટ્ (એસએસપી)

ઓ્ ર્ ાન્સસફ મટર પ સ્ટ્ (એ્ીપી)

ક્ોકં્ીટન ં માળખ 

પીસી નિજ

આરસી પાયર

સ્ટ્ેશ મા્ે આરસી નરનજડ ફે્રમ

ગ ણવત્તા તપાસણી સાધ  

સ્ટીલન ં માળખ ં

સ્ટ્ીલ ાોં નિજ

સ્ટ્ીલ બ ્સ સ્ટ્ પર

નશન્સસ પાઇલ્સ મા્ે લાઇ ર પ્લેટ્સ

અોંડરગ્રાઉન્સડ સ્ટ્ેશ 

દનરયાઇ ્ લ

અથકવર્ક

એમ્બેંકમેન્સ

લાઇ ર પ્લે્

બાંધર્ામ

•રલે્વે ાોં સ્ટ્ીલ ાોં માળખા  ોં વેનલ્ડોંગ

•રલે્વે ાોં સ્ટ્ીલ ાોં માળખા ી તપાસણી

•આરસી ગ્રાઇન્સડર અ ે સ્ટ્ીલ ગડટર મા્ે ઇનન્સક્રમેન્સ લ લ નન્સચોંગ પદ્ધનત



 

મમમ “મમમ મમ મમમમમમમ” મમમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમમમમ મમમમમ મમ 

મમમમમ મમમમમમમ મમ મમમમ મમમ મમ 

• મમમમ મમમમમ મમમમમ 

• મમમ મમમમમમમ મમમમમમમમમમ મમમમમમ  

• મમમમમમમમ મમમમમમમમમ  

• મમમમમમમ મમમમમમમમ મમમમમમમ (મમમમમ)   

 

મ મમમમમમ, મમમમમમમ મમમ મમમમમ મમમમમમ મમમ મમમમ મમમમમમમ મમમમમમમમમ 

મમમમ મમમ મમમમમમ મમમમમ મમમ મમમમમ મમમમમમ મમમમમમમમમમ મમમમમમ મમમમ 

મમમમમમમમ મમમમમમમ મમમમ. મ મમમમમમ મમમમમમમમ મમમમમમમ મમમ મમમમમ 

મમમમમમમ મમમમ મમમમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમ મમમ મમમમમમમ મમમમમમમ મમમ 

મમમમમ મમ. મમમમ મમમમ મમમમમ મમમમમમમમમમમમમમમ મમમમમમમ મમ મમમમમમ મમ.  

 

 

મમમ ‘મમમ મમ મમમમમમમ’ મમમમ મમમ મમમમમ મમમમમ મમમમ મમમમમમમ મમમમ મમમમમ મમ 

મમમ મમ? 

 

મ મમમમમમમમમ મમમમમમમમમ મમમમમમમ મમમમ.મમ મમમમમમ મમ મમમમ મમમમમ મમમ. મમમમ 

મમમમ મમમમમમ મમમમમ મમમમમમમ મમમમ, મમમમ મમમમમમમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમમમમમમ 

મમમમમમ મમમમમ મમમમમ મમમ મમમમમ મમમમ મમમમમમ મમમમમમમમ મમમમમમ મ મમમ. મમમમમમમ 

મમમમમમમમમ મમમ મમમમમમમમમમમમમમમ મમમ મમમમમમમ મમમમ મમમમ મમમમમમમ મમમમમમમમ 

મમમમમમમમમમ મમમ મમ. મમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમમમમમ મમમમ મ મમ મમમમ મમમમ 

મમમમ. મમમ મમમમ મમમ મમમમમમ મમમમમ મમમમમમ મમમમમમમ મમમ મમમમમમ મમમમમમ 

મમમમમમમ મમ મમમમમમ મમમમમમ. મમમમમમમ મમમમમમમમમમમ મમમમ મમમમ મમમમ મમમમમમમ 

મમમમમ મમમમ મમમમમમમ મમમમમમમમમ મમમમમમ મમમમમમમમ મમમમમમમમમમમ મમમમમમ. 

મમમમમમમમમ મમમમ, મમમમ મમ મમમમમ મમમમ મમમમમમમમમ, મમમમમમમમમમમમમમમ મમમ 

મમમમમમમ મમમમમમમમમ મમમમમમમ મમમમમમ મમમમમ મમમમમમ મમમમમ મમ. 

મમ, મમ મમમમમ મમમમ મમમમ મમમમમમમ મમમમ મમ! 



મમમમમ મમમમમ મમમમમમમમમમમમ ‘મમમ મમ મમમમમમમ’ મમમમ મમમમમમમ મમમમમ મમમમમમ 

મમમમ મમમમ મમમમ મમમમ મમમ:  www.nhsrcl.in  

 

 

 

 

મમમમમમમમમમ: 

1. https://bit.ly/2WI2Df0 

2. https://dipp.gov.in/ 

3. www.makeinindia.com 

 

http://www.nhsrcl.in/
https://bit.ly/2WI2Df0
https://dipp.gov.in/
http://www.makeinindia.com/

