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જ ટર પ્રિસ ધ કરવ
વા બાબત
વડોદરા મહાન
નગર પા લકા ના વહ વટ વોડ નં
ન. 4, 12 અને 9 ના હદ
િવ તારમાં આવે
વેલી રહણાંક િસવાાયની અને ઔધો ગ
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જબ વહીવટી વોડર્
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અને ૯ માં આવે
વેલી રહણાંક િસવાયની અને ઔધો ગ
ગક એકમો વાળ િમ કતનો
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અને ઔધો ગક એકમો વાળ િમ કત િમલક્તોના સને ૨૦૧૯-૨૦ ન
ના વષર્ના
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ની કચેર માં આપી
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ળવી લેવી
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અથવા તમાર નકલ ઉપર સહ િસ
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૦
પી.આર.ઓ. નં. ૧૪૭/૨૦૧૯-૨૦

યુિનિસપલ કિમ
િમશનર

