
D:\share folder\EMPLOYEES DETAILS\righttoImfermaction.docv 

 
¾ÛÛÜÐü©Ûà …ÜµÛકÛÁõ …ÜµÛ¶Ûà¿Û¾Û 2005 કÅÛ¾Û 4-1 (”Û) …¶ÈÛ¿Ûé  

ùü.Ðäüક¾Û 1088/05-06  ¾Ûä›÷¼Û ÜÐüÍÛÛ¼Ûà ÉÛÛ”ÛÛ¶Ûé ÅÛ„Û©Ûà ¾ÛÛÜÐü©Ûà …Û5ÈÛÛ ¼ÛÛ¼Û©Û. 

 

 

1. ÍÛ×Í¬ÛÛ¶Ûà કÛ¾Û„ÛàÁõà…Ûé …¶Ûé ºõÁõ›÷Ûé¶Ûà ÜÈÛ„Û©ÛÛé. 

 

”ÛÛ©ÛÛ¶Ûä× ¶ÛÛ¾Û  : ÜÐüÍÛÛ¼Ûà ÉÛÛ”ÛÛ, વડોદરા ભહાનગરાલિકા 
”ÛÛ©ÛÛÜµÛકÛÁõà  : ¦éø.¾¿ÛäÜ¶ÛÜÍÛ5ÅÛ કÜ¾ÛÉ¶ÛÁõËÛà (ÈÛ.)  
 

 વડોદરા ભહાનગરાલિકા¶Ûà ÜÐüÍÛÛ¼Ûà ÉÛÛ”ÛÛ ¾¿ÛäÜ¶ÛÜÍÛ5ÅÛ કÜ¾ÛÉ¶ÛÁõËÛà ©Û¬ÛÛ ¦éø.¾¿ÛäÜ¶ÛÜÍÛ5ÅÛ કÜ¾ÛÉ¶ÛÁõËÛà 
(ÈÛ.) ¶ÛÛ ÍÛàµÛÛ ¾ÛÛ„ÛÙùÉÛÙ¶Û Ðéü¥øÇ ાલિકા¶Ûà ©Û¾ÛÛ¾Û …ÛÈÛકÛé ©Û¬ÛÛ ›÷ÛÈÛકÛé¶ÛÛ ÜÐüÍÛÛ¼ÛÛé Ü¶Û½ÛÛÈÛé ™öé. વડોદરા 
ભહાનગરાલિકા¶Ûà ÜÐüÍÛÛ¼Ûà ÉÛÛ”ÛÛ¾ÛÛ× ¡öÛé¶Û¶ÛÛ ”Û˜ÛÙ¶Ûà Ü¦øÍÛé¶¤ÖøÅÛÛˆ¡ö Š¸ÛÁõÛ×©Û ÍÛé¶¤ÖøˆÅÛÛˆ¡ö ¸ÛµµÛÜ©Û¬Ûà ©Û¾ÛÛ¾Û 

…ÛÈÛક ©Û¬ÛÛ ”Û˜ÛÙ¶Ûà કÛé¾¸¿Ûä¤øÁõÛˆ¡ö …é¶¤Öøà કÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé.ÐüÛÅÛ¾ÛÛ× …ÛµÛäÜ¶Ûક ¦ø¼ÛÅÛ …é¶¤Öøà …é’äõ…ÅÛ ¼Û é¡ö 

ÍÛàÍ¤ø¾Û ¾Ûä›÷¼Û ©Û¾ÛÛ¾Û ¸ÛóકÛÁõ¶Ûà …é¶¤Öøà ÜÐüÍÛÛ¼Ûà ÉÛÛ”ÛÛ…é કÁõà¶Ûé …ÛµÛäÜ¶Ûક ¸ÛµµÛÜ©Û ¾Ûä›÷¼Û …ÛÈÛક …¶Ûé ”Û˜ÛÙ 

”ÛÛ©Ûä ©Ûé¾Û›÷ ÈÛÌÛÙÛ¶©Ûé ÍÛÁõÈÛí¿Ûä ©Ûí¿ÛÛÁõ કÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé. Accrual Base Double Entry 

Accounting System Ðéü¥øÇ ાલિકા¶Ûà ÍÛÛí ¸Ûó¬Û¾Û Opening Balance Sheet  ©ÛÛ. 1-4-

2007 ¶Ûà ©Ûí¿ÛÛÁõ કÁõà, ÍÛéÈÛÛ ÍÛù¶Û¶Ûà ÈÛé¼Û ÍÛÛˆ¤ø 5Áõ ¸ÛóÜÍÛµµÛ કÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛà ™öé. વડોદરા 
ભહાનગરાલિકા¶Ûà ©ÛÛ.1-4-2007 ¶ÛÛ ÁõÛé›÷ ¶Ûà કુäõÅÛ Ü¾ÛÅક©Û¶Ûà ÈÛéÅ¿Ûä…éÉÛ¶Û, „ÛÈÛ¾Ûë¶¤ø ÍÛ¤øâºõÛˆ¦ø ÈÛéÅ¿Ûä…Áõ 

³ùÛÁõÛ કÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛà ™öé. ¸ÛóÜ©Û ÈÛÌÛÙ Ü¾ÛÅક©ÛÛé¾ÛÛ× ¬Û¿ÛéÅÛ ÈÛµÛÛÁõÛ ‟Û¤øÛ¦øÛ¶Ûé ¸Û¨Û ÈÛÛÜÌÛÙક ÜÐüÍÛÛ¼ÛÛé¾ÛÛ× ÍÛ¾ÛÛÈÛà ÅÛéÈÛÛ¾ÛÛ× 

…ÛÈÛé ™öé. વષષ-૨૦૧૦-૨૦૧૧ સધુીની ¼ÛéÅÛé¶ÍÛ ÉÛà¤ø ¸Û¨Û ©Ûí¿ÛÛÁõ કÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛéÅÛ ™öé. …Û Š¸ÛÁõÛ×©Û ાલિકા¾ÛÛ×  
‘ ˆ „ÛÈÛÙ¶Û¶ÍÛ ’ ¸ÛóÛé„ÛóÛ¾Û કÛ¿ÛÙÁõ©Û ¬Û©ÛÛ ©Û¾ÛÛ¾Û ÈÛÛé¦Ùø ક˜ÛéÁõà ©Û¬ÛÛ ¡öÛé¶Û ક˜ÛéÁõà ÍÛÛ¬Ûé …Ûé¶Û ÅÛÛˆ¶Û ÜÐüÍÛÛ¼Ûà 

કÛ¾Û„ÛàÁõà ÉÛÄõ કÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛéÅÛ ™öé. વડોદરા ભહાનગરાલિકા¶Ûä× ÍÛ¾Û„Ûó ¼Û›÷é¤ø Í¬ÛÛ¿Ûà ÍÛÜ¾ÛÜ©Û ¾ÛÛÁõºõ©Ûé ÍÛ¾Û„Ûó 

ÍÛ½ÛÛ¶Ûà ¾Û×›æ÷Áõà ¾ÛéÇÈÛÈÛÛ¶Ûà ©Ûé¾Û›÷ ©Ûé¶Ûé ¸ÛóÜÍÛµµÛ કÁõÈÛÛ¶Ûà કÛ¾Û„ÛàÁõà ÜÐüÍÛÛ¼Ûà ÉÛÛ”ÛÛ…é¬Ûà ¬ÛÛ¿Û ™öé. 

ÉÛÐéüÁõà›÷¶ÛÛé¶Ûé ¸ÛÛ¿ÛÛ¶Ûà ÍÛäÜÈÛµÛÛ…Ûé ©ÛÛ©કÛÜÅÛક µÛÛéÁõ¨Ûé ¾ÛÇà ÉÛકે ©Ûé ¾ÛÛ¤éø કે¤øિાક ÁéõÈÛ¶¿Ûä ©Û¬ÛÛ કે¸Ûà¤øÅÛ ”Û˜ÛÙ¶ÛÛ 
…ÜµÛકÛÁõ ¡öÛé¶Û ક“ÛÛ…é …Û¸Ûà¶Ûé કÛ¾Û„ÛàÁõà કÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé. 

 ÜÐüÍÛÛ¼Ûà ÉÛÛ”ÛÛ¾ÛÛ× ©Û¾ÛÛ¾Û …é¶¤Öøà º×õ¦ø ¼Ûé¡ö ¸ÛµµÛÜ©Û¬Ûà ¬ÛÛ¿Û ™öé. ›÷é¾ÛÛ× ¾ÛÐéüÍÛæÅÛà º×õ¦ø, કે¸Ûà¤øÅÛ º×õ¦ø, „ÛóÛ×¤ø º×õ¦ø, 
…¶ÛÛ¾Û©Û º×õ¦ø, …¶Ûé ©ÛÍÛÅÛ¾ÛÛ©Û º×õ¦øø¶ÛÛé ÍÛ¾ÛÛÈÛéÉÛ ¬ÛÛ¿Û ™öé. ›÷é¶ÛÛ કÛÁõ¨Ûé ÍÛÁõકÛÁõËÛà¶Ûé …Û¸ÛÈÛÛ¶Ûà ¾ÛÛÜÐü©Ûà ©Û¬ÛÛ 

ÁõÛé›÷éÁõÛé›÷¶ÛÛ ÜÐüÍÛÛ¼ÛÛé Ü¶Û¿ÛÜ¾Û©Û µÛÛéÁõ¨Ûé ¾ÛÇà ÁõÐéü ™öé. …Û¬Ûà „ÛóÛ¶¤ø-કે¸Ûà¤øÅÛ¶ÛÛ ÅÛÛéકÛé¸Û¿ÛÛé„Ûà કÛ¾ÛÛé કÁõÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø 
કે¤øÅÛà ÜÍÛÅÛક Š¸ÛÅÛ¼µÛ ™öé, ©Ûé¶Ûà ¾ÛÛÜÐü©Ûà Š˜˜Û …ÜµÛકÛÁõà…Ûé¶Ûé ©ÛÛ©કÛÜÅÛક …Û¸Ûà ÉÛકÛ¿Û ™öé. ›÷é¬Ûà ¼Û˜Û©Û 

Áõક¾Û¾ÛÛ×¬Ûà ÈÛµÛÛÁõÛ¶ÛÛ કÛ¾ÛÛé ¸Û¨Û ÐüÛ¬Û µÛÁõà ÉÛકÛ¿Û ™öé. 

 કે¶®ù/ ÁõÛ›÷¿Û ÍÛÁõકÛÁõ, ¾ÛÛ¶Û¶Ûà¿Û ÍÛ×ÍÛù ÍÛ½¿Û, ¾ÛÛ¶Û¶Ûà¿Û µÛÛÁõÛ ÍÛ½¿ÛÛé¶Ûà „ÛóÛ×¤ø ¾ÛÆ¿Ûé¬Ûà કે¸Ûà¤øÅÛ¶ÛÛ કÛ¾ÛÛé 
¬ÛÛ¿Û ™öé. …¶ÛÛ¾Û©Û ÜÈÛ½ÛÛ„Û ³ùÛÁõÛ ˆ›÷ÛÁõùÛÁõÛé …¶Ûé ÉÛÐéüÁõà›÷¶ÛÛé¶Ûà ÜÈÛÜÈÛµÛ ¸ÛóકÛÁõ¶Ûà …¶ÛÛ¾Û©Û ›÷¾ÛÛ ÅÛˆ¶Ûé 

Ü¶Û¿Û¾Û ¾Ûä›÷¼Û ¸ÛÁõ©Û …Û5ÈÛÛ¶Ûà કÛ¾Û„ÛàÁõà કÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé. ©Ûé¾ÛÛ× ¾Ûä”¿Û©ÈÛé ÈÛéÁõÛ Áõàº×õ¦ø, …¶Ûé …¶ÛÛ¾Û©ÛÛé¶ÛÛ 

ÜÐüÍÛÛ¼ÛÛé કÛé¾¸¿Ûä¤øÁõ 5Áõ ÁõÛ”ÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛ©ÛÛ ÐüÛéÈÛÛ¬Ûà ÐüÛÅÛ¾ÛÛ× …Û કÛ„ÛàÁõà …©¿Û×©Û ¡ö¦ø¸Û¬Ûà ©Û¬ÛÛ ˜ÛÛéકÍÛÛˆ¸ÛæÈÛÙક 
¬Ûˆ ÁõÐüà ™öé. ˆ›÷ÛÁõùÛÁõ¶ÛÛ તથા કર્મચારી / અધધકારીના ˆ¶ક¾Û ¤éø“Û ¤øà.¦øà.…éÍÛ.¶Ûé ÅÛ„Û©Ûà કÛ¾Û„ÛàÁõà …©¿Û×©Û 

¡ö¦ø¸Û¬Ûà તે ર્ાટે ©Û¾ÛÛ¾Û કÛ¾Û„ÛàÁõà¶Ûä× કÛé¾¸¿Ûä¤øÁõÛˆ¡éöÉÛ¶Û કÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛéÅÛ ™öé. 
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 ¾ÛÐüÛ¶Û„ÛÁõાલિકા¶ÛÛ ©Û¾ÛÛ¾Û ક¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé¶ÛÛ 5„ÛÛÁõ ÜºõકÍÛéÉÛ¶Û, ¼ÛÛé¶ÛÍÛ,œ÷.¸Ûà.…éºõ,ÍÛà.¸Ûà.…éºõ …¶Ûé 

ˆ.¸Ûà.…éºõ., „Ûóä¸ÛÜÈÛ¾ÛÛ, ºéõÍ¤øàÈÛÅÛ-ºäõ¦ø„Ûóéˆ¶Û …é¦øÈÛÛ¶ÍÛ, ¸Ûé¶ÉÛ¶Û, „Ûóé›÷¿Ûäˆ¤øà, Áõ›÷Û 5„ÛÛÁõ ÈÛ„ÛéÁéõ¶Ûé ÍÛ×ÅÛ„¶Û 

©Û¾ÛÛ¾Û કÛ¾Û„ÛàÁõà ÍÛé¶¤ÖøÅÛÛˆ¡ö ÜÐüÍÛÛ¼Ûà ÉÛÛ”ÛÛ…é¬Ûà Ü¶Û¿ÛÜ¾Û©Û Áõà©Ûé કÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé. 

 મભશન કેશિેશ અંતગષત હહસાફી શાખા હરત્ર અંક ૨૧/૨૦૧૬-૧૭ આધારે વડોદરા 
ભહાનગરાલિકાના મવમવધ મવબાગોને કેશિેશ ધ્ધમત અંતગષત P.O.S ભશીનની પાળવણી કરી 
કરદાતા ઓ તેભજ વડોદરા શહરેની જનતાને સમુવધા રહ ેતે મજુફની કાભગીરી કરેિ છે.   
2. ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ …ÜµÛકÛÁõà…Ûé¶Ûé ક¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé¶Ûà ÍÛ«ÛÛ…Ûé …¶Ûé ºõÁõ›÷Ûé : ÍÛÛ¾ÛéÅÛ ¸ÛªÛક ‘…’ ¾Ûä›÷¼Û, 

 

….¶Û×. ¶ÛÛ¾Û ÐüÛéÕùÛé  ˆ.¦øà.¸Ûà.¶Û×. ¼Ûé¡öàક 5„ÛÛર કÛ¾Û¶Ûà ÜÈÛ„Û©Û 
 

 

3. Ü¶ÛÁõà“Ûક …¶Ûé ›÷ÈÛÛ¼ÛùÛÁõà ¶ÛÛ ÍÛÛµÛ¶ÛÛé ÍÛÐüà©Û Ü¶Û¨ÛÙ¿Û ÅÛéÈÛÛ¶Ûà ¸Û óÜ’õ¿ÛÛ : 

*     ¦øà.¸Ûà.…Ûé¦ÙøÁõ ©Û¬ÛÛ ÈÛÐüàÈÛ¤øà …Ûé¦ÙøÁõ ¾Ûä›÷¼Û કÁõÈÛà. 
4. ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ કÛ¿ÛÛë ¼Û›÷ÛÈÛÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø ¶Ûકકà કÁõÛÈÛéÅÛÛ µÛÕÛéÁõ¨ÛÛé :  

*     ÈÛ”Û©ÛÛé ÈÛ”Û©Û¶ÛÛ ¦øà.¸Ûà.…Ûé¦ÙøÁõ ©Û¬ÛÛ ÈÛÐüàÈÛ¤øà …Ûé¦ÙøÁõ ¾Ûä›÷¼Û. (…é¶Ûé“ÛÁõ …é …¶Ûé ¼Ûà )  

5. ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ કÛ¿ÛÛë ¼Û›÷ÛÈÛÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø ¸ÛÛé©ÛÛ¶Ûà ¸ÛÛÍÛé¶ÛÛ …¬ÛÈÛÛ Ü¶Û¿Û×ªÛ¨Û Ðéü¥øÇ¶ÛÛ …¬ÛÈÛÛ ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ ક¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé 

³ùÛÁõÛ Š¸Û¿ÛÛé„Û¾ÛÛ× ÅÛéÈÛÛ©ÛÛ Ü¶Û¿Û¾ÛÛé, ÍÛä˜Û¶ÛÛ…Ûé, Ü¶Û¿Û¾Û ÍÛ×„ÛóÐü …¶Ûé Áéõક¦Ùø : 
* ÈÛ”Û©ÛÛé ÈÛ”Û©Û ¾¿ÛäÜ¶ÛÜÍÛ¸ÛÅÛ કÜ¾ÛÉ¶ÛÁõËÛà, Í¬ÛÛ¿Ûà ÍÛÜ¾Û©Ûà ©Ûé¾Û›÷ ÍÛ¾Û„ÛóÍÛ½ÛÛ…é ¥øÁõÛÈÛéÅÛ µÛÛÁõÛ µÛÛéÁõ¨ÛÛé 

…¶ÛäÍÛÛÁõ. 

6. ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ ³ùÛÁõÛ …¬ÛÈÛÛ ©Ûé¶ÛÛ …×કુäõÉÛ Ðéü¥øÇ Áõ”ÛÛ¿ÛéÅÛ ÜÈÛÜÈÛµÛ કે¤éø„ÛÁõà¶ÛÛ ùÍ©ÛÛÈÛé›÷Ûé¶Ûä× Ü¶ÛÈÛéù¶Û: 

*   કÛé¾¸¿Ûä¤øÁõÛˆ¡ö ¤éøÅÛà ¸Ûéકે›÷ ÜÐüÍÛÛ¼Ûà ¸ÛµµÛÜ©Û 

*   TDS કÛé¾¸¿Ûä¤øÁõÛˆ¡ö ÍÛÛéºõ¤øÈÛéÁõ ¸ÛóÛé„ÛóÛ¾Ûá„Û ¸ÛµµÛÜ©Û. 

*   ફી.એસ. / એપ.એસ. રજીસ્ટર, રવાના રજીસ્ટર. 
7. ©Ûé¶Ûà ¶Ûà©Ûà ‟Û¦øÈÛÛ¶ÛÛ …¬ÛÈÛÛ ©Ûé¶ÛÛ …¾ÛÅÛàકÁõ¨Û ÍÛ×¼Û×µÛÕà©Û ›÷ÛÐéüÁõ ›÷¶Û©ÛÛ¶ÛÛ ÍÛ½¿ÛÛé ³ùÛÁõÛ Áõ›ä÷…Û©Û 

કÁõÛ¿ÛéÅÛà …¬ÛÈÛÛ ©Ûé¶Ûà ˜Û˜ÛÛÙ ¾ÛÛ¤éø ÁõÐéüÅÛà કÛéˆ¸Û¨Û È¿ÛÈÛÍ¬ÛÛ¶Ûà ÜÈÛ„Û©ÛÛé: 

* ÅÛÛéકÛé ÍÛÛ¬Ûé ÍÛ×કÇÛ¿ÛéÅÛà ÍÛ×Í¬ÛÛ ÐüÛéˆ ÅÛÛéકÛé¶ÛÛ ˜Ûæ×¤øÛ¿ÛéÅÛÛ ¸ÛóÜ©ÛÜ¶ÛÜµÛ…Ûé¶Ûà ¼Û¶ÛéÅÛà ÍÛÜ¾ÛÜ©Û…Ûé, Í¬ÛÛ¿Ûà     

ÍÛÜ¾ÛÜ©Û ©Ûé¾Û›÷ ÍÛ¾Û„Ûó ÍÛ½ÛÛ ³ùÛÁõÛ …ÜµÛકÛÁõ ¸ÛÁõ©ÈÛé Ü¶Û¨ÛÙ¿Û ÅÛéÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé.  

8. ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ ˜ÛÅÛ¨Û¶ÛÛ Ðéü©Ûä ¾ÛÛ¤éø …¬ÛÈÛÛ ©Ûé¶ÛÛ ½ÛÛ„Û ©ÛÁõàકે Áõ˜ÛÛ¿ÛéÅÛà ¼Ûé કે ©Ûé¬Ûà ÈÛµÛä È¿ÛÜક©Û…Ûé µÛÁõÛÈÛ©ÛÛ× 

¼ÛÛé¦ÙøÍÛ કÛŠ¶ÍÛàÅÛ ક¾Ûà¤øà…Ûé …¶Ûé …¶¿Û ¾Û×¦øÇÛé¶Ûà ¼Ûé¥øકÛé ›÷ÛÐéüÁõ ¸Ûó›÷Û ¾ÛÛ¤éø ”ÛäÅÅÛà ™öé કે કે¾Û?  

*   ÅÛÛ„Ûä ¸Û¦ø©Ûä ¶Û¬Ûà. 

 

9. ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ …Ü‟ÛકÛÁõà…Ûé …¶Ûé ક¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé¶Ûà ¦øàÁéõક¤øÁõà: 
*  ¸ÛªÛક-… ¾Ûä›÷¼Û  (¶ÛÛ¾Û …¶Ûé ÐÛéÕùÛé ) 

     10.©Ûé¶ÛÛ Ü¶Û¿Û¾Û¾ÛÛ× ¸ÛäÁõà ¸Û¦øÛ¿ÛéÅÛ ¸Û¦ø©ÛÁõ¶Ûà ¸Û‟‟ÛÜ©Û ÍÛÜÐü©Û ©Ûé¶ÛÛ ùÁéõક …Ü‟ÛકÛÁõà…Ûé …¶Ûé ક¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé             

        ³ùÛÁõÛ ¸ÛóÛ¸©Û  કÁõÛÈÛéÅÛ ¾ÛÛÍÛàક ¸Û„ÛÛÁõ: 
*  ¸ÛªÛક-… ¾Ûä›÷¼Û (¼Ûé¡öàક + „Ûóé¦ø ¸Ûé) 

11. ©Û¾ÛÛ¾Û ¿ÛÛé›÷¶ÛÛ…Ûé¶Ûà ÜÈÛ„Û©ÛÛé, ÍÛäÜ˜Û©Û ”Û˜ÛÛÙ…Ûé …¶Ûé કÁõÛÈÛéÅÛ ˜ÛäકÈÛ¨Ûà¶ÛÛ …ÐéüÈÛÛÅÛÛé ùÉÛÛÙÈÛ©ÛÛ ©Û¾ÛÛ¾Û                                            

…é›÷¶ÍÛà¶Ûé  ºõÛÇÈÛéÅÛ ¼Û›÷é¤ø: 

 *  ›÷é ©Ûé ÈÛÌÛÙ¶ÛÛ ¾Û×›ä÷Áõ ¬Û¿ÛéÅÛ ¼Û›÷é¤ø ¾Ûä›÷¼Û. 
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12. ºõÛÇÈÛÛ¿ÛéÅÛà Áõક¾Û …¶Ûé …Û કÛ¿ÛÙ’õ¾ÛÛé¬Ûà ºõÛ¿ÛùÛé ¾ÛéÇÈÛ¶ÛÛÁõ¶Ûà ÜÈÛ„Û©ÛÛé ÍÛÜÐü©Û ÍÛ¼ÛÍÛà¦øà ÍÛÐüà©Û  

કÛ¿ÛÙ’õ¾ÛÛé¶ÛÛ …¾ÛÅÛ¶ÛÛé ¸ÛóકÛÁõ: 
*  ….¶Û×. 11ø ¾Ûä›÷¼Û. 

13. ©Ûé¶ÛÛ ³ùÛÁõÛ …¸ÛÛ¿ÛéÅÛà ™äö¤ø™öÛ¤øÛé ¸ÛÁõÈÛÛ¶Û„Ûà…Ûé …¶Ûé ÍÛ«ÛÛ ÍÛÛê¸Û¨Ûà ¾ÛéÇÈÛ¶ÛÛÁõà ÜÈÛ„Û©ÛÛé: 

*    ….¶Û×. 3 ¾Ûä›÷¼Û   

14.  †ÅÛéક¤ÖøÛé¶Ûàક ºõÛé¾ÛÙ¾ÛÛ× ‟Û¦øÛ¿ÛéÅÛà, ©Ûé¶ÛÛ ³ùÛÁõÛ Áõ”ÛÛ¿ÛéÅÛà …¬ÛÈÛÛ ©Ûé¶Ûé Š¸ÛÅÛ¼‟Û  ¾ÛÛÜÐü©Ûà¶ÛÛ  ÍÛ×‟½ÛÙ¶Ûà 

ÜÈÛ„Û©ÛÛé: 

 *  ….¶Û×. 6 ¾Ûä›÷¼Û  

15. ¸ÛäÍ©ÛકÛÅÛ¿Û  …¬ÛÈÛÛ ÈÛÛ˜Û¶Û”Û×¦ø કÛ¾Û¶ÛÛ કÅÛÛકÛé ÍÛÜÐü©Û ¾ÛÛÜÐü©Ûà ¾ÛéÇÈÛÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø ¶ÛÛ„ÛÁõàકÛé¶Ûé Š¸ÛÅÛ¼‟Û                 

ÍÛäÜÈÛ‟ÛÛ…Ûé¶Ûà ÜÈÛ„Û©Û. ›÷Ûé ›÷ÛÐéüÁõ Š¸Û¿ÛÛé„Û ¾ÛÛ¤éø ©Ûé¶Ûà ›÷ÛÇÈÛ¨Ûà કÁõÛˆ ÐüÛé¿Û ©ÛÛé: 

*   …ªÛé¶Ûà ÉÛÛ”ÛÛ¾ÛÛ× ¸ÛäÍ©ÛકÛÅÛ¿Û કે ÈÛÛ×˜Û¶ÛÛ”Û×¦ø Š¸ÛÅÛ¼‟Û ¶Û¬Ûà. 

16. ›÷ÛÐéüÁõ ¾ÛÛÜÐü©Ûà …Ü‟ÛકÛÁõà…Ûé¶ÛÛ ¶ÛÛ¾Û, ÐüÛé°ùÛ…Ûé …¶Ûé …¶¿Û ÜÈÛ„Û©ÛÛé : 

 

   ….¶Û×.             ¶ÛÛ¾Û 
          હોદ્દો  ¼Ûé¡öàક 5„ÛÛÁõ 

     1        ¸ÛóºäõÅÛ ¸Ûà.ÍÛÛÈÛÅÛÛ 
   ¦éø.˜Ûàºõ …éકÛŠ¶¤ø¶¤ø     ૫૩૧૦૦ 

 

17. ÍÛæ˜ÛÈÛà ÉÛકÛ¿Û ©ÛéÈÛà …¶¿Û કÛéˆ ¾ÛÛÜÐü©Ûà …¶Ûé ©¿ÛÛÁõ¼ÛÛù ùÁõ ÈÛÌÛë …Û ¸ÛóકÛÉÛ¶Û¾ÛÛ× ÍÛäµÛÛÁõÛé  
     કÁõÛÉÛé.  
 

      ›÷ÛÐéüÁõ ¾ÛÛÜÐü©Ûà …ÜµÛકÛÁõà ©Û¬ÛÛ 
        ¦éø.˜Ûàºõ …éકÛŠ¶¤ø¶¤ø, ÜÐüÍÛÛ¼Ûà ÉÛÛ”ÛÛ 

            ¾ÛÐüÛ¶Û„ÛÁõાલિકા 
           વડોદરા. 

      ¤øéÅÛàºõÛé¶Û-0265-24  33116,18 …é“Û¤éø.¶Û×.- 282 



અ.નં
.

નાભ શોદો
ઈ.ડી.ી. 
યેપયન્વ
નફંય

ફેઝીક૫ગાય
ેભેટ્રીક્ષ

કાભગીયી

૧ શ્રીવતંોહશયારાર
તતલાયી,

ચીપએકાઉન્ટન્ટ ૩૦૬૧૮૫ ૭૬૨૦૦ લડોદયાભશાનગયાલરકાનીહશવાફીકભગીયી, નાણાકંીમફાફતોઅને
અંદાજ઼૫ત્રકફાફતોનેરગતીતભાભકભગીયીઆઉ૫યાતંકભમચાયીઓના
પ્રોલીડન્ટપંડતલબાગ, ેન્ળનતલબાગ,તેભજ઼હડોઝીટતલબાગતલગેયેનીતભાભ
કભગીયીનેઆમોજ઼નદેખયેખ, પ્રત્મક્ષભોનીટયીંગતથાતનમતં્રણ.

૨ શ્રીપ્રફુરી.વાલરા ડ.ેચીપ
એકાઉન્ટન્ટ

૩૩૩૦૬૯ ૫૩૧૦૦ ભેઈનપંડ, આય.વી.ફી., ગ્રાન્ટતથાજે.એન.ય.ુઆય.એભ. અંતગમતથતી
સ૫ુયલીઝનનીકભગીયીતથાેભેન્ટઓડમયઉ૫યવશીકયીચકુલલાનીકભગીયી
તથાતભાભલશીલટીમકભગીયી૫યદેખયેખતેભજ઼૫ગાયઅનેહપકવેળનને
રગતીકભગીયીઅનેચીપએકાઉન્ટન્ટશ્રીવોંેતેતભાભકાભગીયી.

૩ શ્રીવોભાબાઈલવાલા એકાઉન્ટન્ટ ૨૦૫૨૨૨ ૬૨૨૦૦ ી.એપઅનેઅનાભતતલબાગભાંએકાઉન્ટન્ટતયીકેતભાભકભગીયી,
યીકન્ળીરીએળનકયાલલાનીકાભગીયીતથાેભેન્ટઓડમયઉ૫યવશીકયી
ચકુલલાનીકભગીયીઅનેહપકવહડોઝીટઅંગેનીકાભગીયી,ચીપએકાઉન્ટન્ટશ્રી
વોંેતેતભાભકાભગીયી.

૪ શ્રીહશતેનવી.યભાય એકાઉન્ટન્ટ ૩૦૯૦૦૧ ૭૧૩૦૦ ભેઈનપંડ,આય.વી.ફી., ગ્રાન્ટતથાજે.એન.એન.ય.ુઆય.એભ. અંતગમતથતી
સ૫ુયલીઝનનીકભગીયીતથાેભેન્ટઓડમયઉ૫યવશીકયીચકુલલાનીકભગીયી,
યીકન્ળીરીએળનકયાલલાનીકાભગીયીતથાતભાભલશીલટીમકાભગીયી૫ય
દેખયેખ. નભુમ+ગ્રાટંનીહપકવહડોઝીટઅંગેનીકાભગીયી., ૫ગાયનેરગતીતભાભ
કાભગીયીતથાચીપએકાઉન્ટન્ટશ્રીવોંેતેતભાભકાભગીયી.

૫ શ્રીયાજ઼ેળએચ.નામક એકાઉન્ટન્ટ ૩૦૯૯૬૬ ૬૯૨૦૦ ેન્ળન, શાઉવીંગઅનેતવરભાતતલબાગભાંએકાઉન્ટન્ટતયીકેતભાભ
કાભગીયી,યીકન્ળીરીએળનકયાલલાનીકાભગીયીતથાેભેન્ટઓડમયઉ૫યવશી
કયીચકુલલાનીકભગીયી.  તથાચીપએકાઉન્ટન્ટશ્રીવોંેતેતભાભકાભગીયી.

૬ શ્રીજીગ્નેળએભ. યાણા ફજેટએન્ડ
એભ.આઇ.એવ

ઓપીવય

૩૫૧૦૮૩ ૧૫૫૦૦ ફજ઼ેટનીકભગીયી- હયલાઈઝફજ઼ેટઅનેડ્રાપટફજ઼ેટતૈમાયકયલાનીકભગીયી
વયકયશ્રીભાંભાગંલાભાંઆલતીતલતલધભાહશતીઓતથા૫ત્રકેતૈમાયકયલાતથા
તલતલધયીોટમ તૈમાયકયલાઅનેટેરીપ્રોગ્રાભભાંથતીએન્ટ્રીઓનુંચેકીંગઅને
સુયતલઝનનીકાભગીયી. તથાચીપએકાઉન્ટન્ટશ્રીવોંેતેતભાભકાભગીયી.

૭ શ્રીવીભાફેનપ્રજાતી સ્ટેટેસ્ટીકર
આવીસ્ટંન્ટ

૩૩૯૭૬૮ ૩૯૯૦૦ ફજ઼ેટનીકભગીયી- હયલાઈઝફજ઼ેટઅનેડ્રાપટફજ઼ેટતૈમાયકયલાનીકભગીયી
વયકયશ્રીભાંભાગંલાભાંઆલતીતલતલધભાહશતીઓતથા૫ત્રકોતૈમાયકયલા. તથા
ચીપએકાઉન્ટન્ટશ્રીવોંેતેતભાભકાભગીયી.

૮ શ્રીશ્રઘ્ધાએવ.ગાલડે ેજ઼ભેકય
(રોનવેલાઅથે)

૨૮૪૯૮૦ ૫૩૬૦૦ ફજ઼ેટનીકભગીયી. તથાચીપએકાઉન્ટન્ટશ્રીવોંેતેતભાભકાભગીયી.

હશવાફીળાખાનાઅતધકાયી/કભમચાયીઓનાનાભશોદ્દા, ઈ.ડી.ી. યેપયન્વનફંય, ફેઝીક૫ગાય
તેભજકાભગીયીની૨૦૧૭નીતલગતલાયભાહશતીદળામલતુત્રક
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૯ શ્રી ભનબુાઇ લસાલા શડેકરાકમ ૨૬૦૮૫૧ ૫૬૯૦૦  ¤Öéø¡ÁõÁõ, ¾Ûé̂ ¶Û º×õ¦ø¶ÛÛ ÈÛÛŠ˜ÛÍÛÙ …¶Ûé ECS ¶Ûà ચકાસણી કયી ચેકé•õ ÅÛ”ÛÈÛÛ¶Ûà ©Ûé¾Û›÷  
Áõàક•õ¶ÍÛàÅÛéÉÛ¶Û •õÁõÛÈÛÈÛÛ¶Ûà કાભગીયી, ઉયી અધધકાયી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી.

૧૦ શ્રીભીનાફેનજ઼ેલવાલા શડેકરાકમ ૨૬૧૦૨૫ ૪૯૦૦૦ હશવાફીળાખાનેરગતીતભાભલશીલટીકભગીયીકયલી. કેોયેળનનાદયેક
કભમચાયીનાતભાભજ઼ાતનાહપકવેળનકયલા, હશવાફીળાખાનીતથાલગમ-ય
અતધકયીઓનીવતલિવબકુભાંઇન્રીભેન્ટ, યજ઼ાખતલણીતલગેયેભાંવશીઓકયલી. 
તથાભેડીકરફીરયલાનાનીકભગીયી. ઉયીઅતધકાયીફતાલેતેતભાભ
કાભગીયી.

૧૧ શ્રીયામતવિંશીશઠીરા શડેકરાકમ ૨૬૨૫૫૨ ૪૯૦૦૦ રીન્કઈન્સ્મોયન્વ, ી.એપ.  નીરોનનેરગતીતભાભકભગીયીકયલી. 
વી.ી.એપ., ીએપતથાહડોઝીટપંડનીતભાભકભગીયી. હડોઝીટપંડની
એપ.ડી.અંગેનીતભાભકાભગીયી. ઉયીઅતધકાયીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૧૨ શ્રી તપૃ્તી જે ળાહ વીનીકરાકમ ૨૧૫૫૬૨ ૬૦૪૦૦ પ્રો. પંડભાંતલબાગભાંC.P.F, E.P.F.નીકાભગીયી. ઉયીઅતધકાયીફતાલેતે
તભાભકાભગીયી.

૧૩ શ્રીઅક્ષમજેજાની વીનીકરાકમ ૨૧૬૨૧૬ ૬૦૪૦૦ ેભેન્ટથમેરાલાઉચયનીટેરીભાંથમેરતભાભએન્ટ્રીનીચકાવણીકયલી. ઉયી
અતધકાયીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૧૪ લ્રતલકફેનકે. ળાશ વીનીકરાકમ ૨૧૯૦૭૦ ૬૦૪૦૦ ેન્ળનળાખાભાંભૈમતનાેન્ળનકેવનાયેકેડમનીકભગીયી, છઠા૫ગાયચંના
યીલાઈઝડગે્રડેનીકાભગીયી, ૮૦લમથીલધાયેઉંભયલાાેન્ળનયોને
ેન્ળનઆ૫લાનીકાભગીયી. ઉયીઅતધકાયીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૧૫ શ્રીહદનેળબાઈચોકવી વીનીકરાકમ ૨૦૧૨૫૧ ૬૨૨૦૦ ગ્રાટંતલબાગનીકભગીયી, આય.વી.વી. યોડનાવભથમનઅનેયલાનાતેભજ઼સ્લણીભ-
૧નાેભેન્ટઓડમયઅનેકાભગીયી. યટુીવી, વીવી, તેભજ઼યીકન્વીરેળનની
કભગીયી. ઉયીઅતધકાયીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૧૬ શ્રીઅયલીન્દતવશ
હદબુાયાણા

વીનીકરાકમ ૨૧૬૮૯૫ ૬૦૪૦૦ શારરોનવેલાઅથેi.c.d.s. ભાંકાભગીયી. ઉયીઅતધકાયીફતાલેતેતભાભ
કાભગીયી.

૧૭ શ્રીજમબુાઇલીલવાલા વીનીકરાકમ ૨૬૪૫૪૭ ૪૭૬૦૦ તનવતૃ્ત/ભૈમતતેભજ઼યાજીષનામુંઆીછુટાથતાંકભમચાયીઓનાપ્રો.પંડનાઆખયી
ચકુલણાનાકેવોકમ્્યટુયયતૈમાયકયલા. પ્રો.પંડનાભાતવકપાાનાતથા
રોનનાચેકોફેન્કભાંજ઼ભાકયાલલા. ઉયીઅતધકાયીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૧૮ શ્રી તપૃ્તી ઇન્દરલદન 
દલે જુષનીમયકરાકમ ૨૩૨૫૨૧ ૫૬૯૦૦ ભેડીકરફીરોનાેભેન્ટઓડમયનીકભગીયી,રાઇટફીરોનાેભેન્ટઓડમયની

કાભગીયી, ઉયીઅતધકાયીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૧૯ શ્રીહદનફધંુએવબટ્ટ જુષનીમયકરાકમ ૩૦૨૯૦૨ ૨૫૨૦૦ એવીયીઝનાફીરોનીખતલણીકયીખચમાડી, એકાઉન્ટન્ટશ્રીનીવશીભેલી, 
ટારચોડીદ્વાયાઓડીટળાખાતયપયલાનાકયલાના. ફી.એવ./એપ.એવ. ની
કભગીયી. ઉયીઅતધકાયીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.
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૨૦ શ્રી યેશ્ભા.આય ળાહ જુષનીમયકરાકમ ૨૬૯૨૭૧ ૪૬૨૦૦ ેન્ળનતપાલત, ેન્ળનકમ્યટુનીકાભગીયી, ેન્ળન૫ત્રકોઆઇ.ટી.  ભાથંી
ભેલીઓડીટકયાલલાનીકાભગીયી, ઉયીઅતધકાયીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૨૧ શ્રીદેલાગંડંમા જુષનીમયકરાકમ ૨૮૫૧૩૭ ૪૩૬૦૦ ગ્રાટંનાફજ઼ેટ,ગ્રાટંેટેકયલાનાતલકાવકભોનાફેતફક્કાના
(ફી.એવ./એપ.એવ.) નાણાતંકમવભથમનનીકભગીયી. ેઓડમય, ઈવીએવ, યટુીવી,
વીવી, તેભજ઼યીકન્વીરેળનનીકભગીયીતેભજ઼ઉયીઅતધકાયીફતાલેતેતભાભ
કાભગીયી.

૨૨ શ્રી દકે્ષસ એન.ડોરીમા જુષનીમયકરાકમ ૨૮૫૯૦૧ ૪૩૬૦૦ હશવાફીળાખાનીભેઈનફાયનીળીનીકાભગીયી, ઉયીઅતધકાયીફતાલેતેતભાભ
કાભગીયી. ઉયીઅતધકાયીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૨૩ શ્રીગણ૫તતવિંશફી. 
૫યભાય

જુષનીમયકરાકમ ૨૮૫૭૯૦ ૪૩૬૦૦ ગ્રાટંપંડભાંશ્રીદેલાગંડંમાનીભદદભાંેઓડમય, ઈવીએવ, યટુીવી, વીવીની
કભગીયી, એભ.ી., એભ.એર.એ. નીતભાભકાભગીયીતેભજ઼રોનપંડની
કભગીયી. યીકન્વીરેળનનીકભગીયી. ઉયીઅતધકાયીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૨૪ શ્રીયેખાફેની. ૫યીખ જુષનીમયકરાકમ ૨૭૯૭૪૯ ૪૪૯૦૦ ઓડીટળાખાભાથંીભજુંષયથઇઆલતાઇજ઼ાયદાયનાફીરદેણમાદીફીર, ાટમ
ફીર, ભેડીકરફીર, પામનરફીરતથાકભમચાયીનાટી.એ.ફીર, જ઼ાથુ
તવરભાતનાફીરતથાઅન્મફીરોનાેભેન્ટઓડમયનીકાભગીયી. ઉયી
અતધકાયીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૨૫ શ્રીશમદબાઈઠકકય જુષનીમયકરાકમ ૨૬૫૬૧૬ ૪૬૨૦૦ ઓડીટળાખાભાથંીભજુંષયથઇઆલતાઇજ઼ાયદાયનાફીરદેણમાદીફીર, ાટમ
ફીર, ભેડીકરફીર, પામનરફીરતથાકભમચાયીનાટી.એ.ફીર, જ઼ાથુ
તવરભાતનાફીરતથાઅન્મફીરોનાેભેન્ટઓડમયનીકાભગીયી. ઉયી
અતધકાયીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૨૬ શ્રીઇમ્મ્તમાઝઅરી
એભભકયાની

જુષનીમયકરાકમ ૨૬૯૩૪૪ ૪૬૨૦૦ ભૈમતનાેન્ળનકેવતેભજ઼રેઝયભાંએન્ટ્રીઅનેેન્ળનકેવનેરગતીતભાભ
કભગીયીઅનેપે.ેન્ળનયનેરગતીતભાભકભગીયી. શલારાનાકભગીયી. ઉયી
અતધકાયીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૨૭ શ્રીયેખાફેનફીલવાલા જુષનીમયકરાકમ ૩૦૭૭૦૦ ૩૨૩૦૦ લાશનરોન,અનાજ઼રોન, પેસ્ટીલરતવરભાતયલાના, ેઓડમય, ટેરીએન્ટ્રી, ઓન
રાઈનચરનએન્ટ્રી, ઈવીએવનીઅનેયીકન્વીરેળનનીકાભગીયી, ઉયીઅતધકાયી
ફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૨૮ શ્રીગોહડમામકુુન્દબાઇ જુષનીમયકરાકમ ૨૯૭૬૦૭ ૩૩૩૦૦ પ્રોલીડંટપંડતલબાગભાંગ્રૃતલભા, રીંકઈન્સ્યયુન્વનીકભગીયી. તેભજ઼ઉયી
અતધકાયીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૨૯ શ્રીહદ્તીફેનપ્રકાળકય જુષનીમયકરાકમ ૨૬૫૩૨૨ ૪૬૨૦૦ પેભીરીેન્ળનઅંગેનીતથાયીલાઈઝકેમ્્યટુેન્ળન,ેન્ળનગે્રજ઼યઈુટીઅંગેની
કાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.
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૩૦ શ્રીકલ્ેળજેડંયા જુષનીમયકરાકમ ૨૯૬૩૬૮ ૪૧૧૦૦ ફીઅનેવીવીયીઝનાફીરોનીઅતે્રખતલણીકયીખચમાડી, એકાઉન્ટન્ટશ્રીની
વશીભેલી, ટારચોડીદ્વાયાઓડીટળાખાતયપયલાનાકયલાના. 
ફી.એવ./એપ.એવ.નીકાભગીયી,ઉયીઅતધકાયીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૩૧ શ્રીવહંદ૫લી. ચંાર જુષનીમયકરાકમ ૨૯૯૮૫૫ ૩૩૩૦૦ તળક્ષણવતભતતનાફીરનીકભગીયી, હશવાફીળાખાનાયેકેડમનીકાભગીયી.ઉયી
અતધકાયીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૩૨ શ્રીતળલ્ાઆય. યાણા જુષનીમયકરાકમ ૩૦૦૪૨૦ ૩૩૩૦૦ ભશકેભનીકભગીયી. લડોદયાભશાનગયાલરકાનાલગમ-૨નાઅતધકયીઓની
વતલિવબકુતનબાલલી,ઉયીઅતધકાયીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૩૩ શ્રીયેખાફેની. ૫યીખ જુષનીમયકરાકમ ૨૭૯૭૪૯ ૪૪૯૦૦ ભેઈનપંડ, અધવમઆય.વી.ફી, ટેરીએન્ટ્રીઓનરાઈનચરનએન્ટ્રીરોનનીટેરી
એન્ટ્રીગ્રાટંનીઓનરાઈનચરનએન્ટ્રીજ઼ેએનઆયયએુભ.નીટેરીએન્ટ્રીઓન
રાઈનચરનએન્ટ્રીનીકભગીયી, તભાભપંડનીટેરીએન્ટ્રીતેભજ઼ઓનરાઈન
એન્ટ્રી.ઉયીઅતધકાયીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૩૪ શ્રીહદ્તીફેન
એવ.યીખ

જુષનીમયકરાકમ ૨૬૫૫૬૦ ૪૬૨૦૦ કેોયેળનનાતભાભગાય૫ત્રકેનુંોસ્ટીંગકયીવભયીવીટવાથેચકવણીકયી
ેભેન્ટઓડમયકયલા,કેમ્્યટુયભાંએન્ટ્રીકયેર૫ગાય૫ત્રકોટેરીકયીચેકકઢાલીજ઼ભા
કયાલલાનીકભગીયી, આજ઼લાવો, શયીજ઼નવો., રેડીટવો., લગેયેનીકાતતથા
ટેક્ષનીભેલણીકયીચેકકઢાલલાનીકાભગીયી,ઉયીઅતધકાયીફતાલેતેતભાભ
કાભગીયી.

૩૫ શ્રીકભરેળએન.  ળાશ જુષનીમયકરાકમ ૨૧૯૬૨૨ ૫૮૬૦૦ ભેડીકરફીરયીએમ્ફવમવેરભાંકભગીયી,ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભ
કાભગીયી.

૩૬ શ્રીઅલ્ેળકે. ળાશ જુષનીમયકરાકમ ૨૯૭૬૬૬ ૩૩૩૦૦ આયવીફીતથાનાપંડનીતભાભકભગીયી, (યીકન્વીરેળનવશ),ઉયીઅતધકાયી
શ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૩૭ શ્રી૫યેળબાઈડંમા જુષનીમયકરાકમ ૨૭૯૪૮૦ ૪૪૯૦૦ કેન્ટ્રાકટયનાફીરો, ભેડીકરફીર, રાઈટફીરતલગેયેનીભાંએન્ટ્રીકયાલીકયેરા
ફીરોનોકેમ્્યટુયભાંહશવાફભેલલોતથાચેકેઆ૫લાનીકાભગીયીતેભજ઼
યીકન્વીરેળનનીકાભગીયી,ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૩૮ શ્રીહયધ્ધીટી. ળાશ જુષનીમયકરાકમ ૩૦૦૧૧૦ ૩૩૩૦૦ લેયાયીપંડનાતથાઅનાભત/  હડોઝીટફજ઼ેટ, ફી.એવ./એપ.એવ. યલાના, ે
ઓડમય, ટેરીએન્ટ્રી, ઓનરાઈનચરનએન્ટ્રી, નીકભગીયી, તેભજ઼
યીકન્વીરેળનનીકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.
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૩૯ શ્રીકંજચૌશાણ જુષનીમયકરાકમ ૨૭૯૫૮૭ ૪૪૯૦૦ ેન્ળનકેવનીગણત્રી,ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૪૦ શ્રીઉદમયાજ઼
ય.ુળફનીળ

જુષનીમયકરાકમ ૩૦૫૯૬૧ ૩૨૩૦૦ ભશાનગયવેલાવદનનાતભાભકભમચાયીઓની૫ગાયભાથંીઈન્કભટેક્ષનીકાત
અનેતેનેરગતીતભાભકભગીયી, ઈન્કભટેક્ષતથાપ્રોપેશ્નરટેક્ષવભમવયજ઼ભા
કયાલલાનીકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૪૧ શ્રીડાશમાબાઈયાલ તવાઈ ૨૦૩૧૪૯ ૩૩૦૦૦ ેન્ળનતલબાગભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૪૨ શ્રીઋારીલામ. કદભ જુષનીમયકરાકમ ૨૩૨૪૩૨ ૫૬૯૦૦ શારરોનવેલાઅથેલી.જી.એરભાંકાભગીયી. ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતે
તભાભકાભગીયી.

૪૩ શ્રીગણ૫તબાઈગોહશર જુષનીમયકરાકમ ૨૮૫૦૩૦ ૪૩૬૦૦ શારરોનવેલાઅથેનભૂમળાખાભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભ
કાભગીયી.

૪૪ શ્રીયાગેળએન.યાજ઼ જુષનીમયકરાકમ ૨૭૬૨૧૯ ૪૪૯૦૦ શારરોનવેલાઅથેલોડન.ં૯અફમનશલે્થવેન્ટયભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયી
શ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૪૫ શ્રીતલરુએ.દરાર જુષનીમયકરાકમ ૩૦૭૭૫૧ ૩૨૩૦૦ શારરોનવેલાઅથેઆકયણીળાખાભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતે
તભાભકાભગીયી.

૪૬ શ્રીયીતેએન. ળાશ જુષનીમયકરાકમ ૩૧૫૪૮૬ ૨૪૫૦૦ શારરોનવેલાઅથેઓડીટળાખાભાંકાભગીયી. ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતે
તભાભકાભગીયી.

૪૭ શ્રીપ્રશરાદબાઇકે
યભાય

જુષનીમયકરાકમ ૩૫૪૮૦૫ ૧૦૦૦૦ ેન્ળનતલબાગભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૪૮ શ્રીયભાય
તલજમકુભાયએચ.

જુષનીમયકરાકમ ૩૫૪૭૭૫ ૧૦૦૦૦ ભેઈનપંડ, અધવમઆય.વી.ફી, ટેરીએન્ટ્રીઓનરાઈનચરનએન્ટ્રીરોનનીટેરી
એન્ટ્રીગ્રાટંનીઓનરાઈનચરનએન્ટ્રીજ઼ેએનઆયયએુભ.નીટેરીએન્ટ્રીઓન
રાઈનચરનએન્ટ્રીનીકભગીયી, તભાભપંડનીટેરીએન્ટ્રીતેભજ઼ઓનરાઈન
એન્ટ્રી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.
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૪૯ શ્રીતલષ્ણકુુભાયએફાય જુષનીમયકરાકમ ૩૫૫૧૪૩ ૧૦૦૦૦ ેન્ળનતલબાગભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૫૦ શ્રીપ્રજાતીભની
કુભાયઆઇ.

જુષનીમયકરાકમ ૩૫૪૭૯૧ ૧૦૦૦૦ પ્રોલીડંટપંડતલબાગભાંકાભગીયી,ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૫૧ શ્રીઆનદંબાઇઝેડ
ટેર

જુષનીમયકરાકમ ૩૫૪૮૨૧ ૧૦૦૦૦ RCB નીTelly અનેOnline payment નીEntry ,ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતે
તભાભકાભગીયી.

૫૨ શ્રી અભબજીતબાઇ 
હયેળબાઇ ગોહરે જુષનીમયકરાકમ ૩૫૬૨૦૪ ૧૦૦૦૦ કેન્ટ્રાકટયનાફીરો, ભેડીકરફીર, રાઈટફીરતલગેયેનીભાંએન્ટ્રીકયાલીકયેરા

ફીરોનોકેમ્્યટુયભાંહશવાફભેલલોતથાચેકેઆ૫લાનીકાભગીયીતેભજ઼
યીકન્વીરેળનનીકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૫૩ શ્રી અતરુકુભાય 
નયેન્દરબાઇ તડલી જુષનીમયકરાકમ ૩૫૬૨૧૨ ૧૦૦૦૦ ઓડીટળાખાભાથંીભજુંષયથઇઆલતાઇજ઼ાયદાયનાફીરદેણમાદીફીર, ાટમ

ફીર, ભેડીકરફીર, પામનરફીરતથાકભમચાયીનાટી.એ.ફીર, જ઼ાથુ
તવરભાતનાફીરતથાઅન્મફીરોનાેભેન્ટઓડમયનીકાભગીયી.ઉયી
અતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૫૪ શ્રી અલ્ેળકુભાય 
દળયથબાઇ ભકલાણા જુષનીમયકરાકમ ૩૫૬૨૨૧ ૧૦૦૦૦ MainFund નીTelly અનેOnline payment નીEntry .ઉયીઅતધકાયીશ્રી

ફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૫૫ શ્રીલામફેનઆય. 
જોી

તવાઈ ૩૧૯૩૯૨ ૧૮૨૦૦ ેન્ળનતલબાગભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૫૬ શ્રીળાયદાફેનજ઼ોી તવાઈ ૨૯૪૭૯૯ ૨૭૬૦૦ હશવાફીળાખાભેઈનરૂભનીકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભ
કાભગીયી.

૫૭ શ્રીસુડયાઠલા તવાઈ ૨૭૯૦૧૩ ૨૮૪૦૦ રૂભન.ં ૧૧૧નીકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૫૮ શ્રીતળલાજીષકેન્ડાલ્કય તવાઈ ૨૩૦૭૭૪ ૩૨૦૦૦ લાઉચયપાઈરીંગનીકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.
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૫૯ શ્રીભેહરૂગાધંી તવાઈ ૩૧૩૧૪૯ ૨૪૨૦૦ રૂભન.ં ૧૧૧નીકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૬૦ શ્રીપ્રકાળએવ.ભોયે તવાઈ ૨૪૨૫૩૫ ૩૨૦૦૦ ફશાયનીટારફજ઼ાલલાનીકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભ
કાભગીયી.

૬૧ શ્રીલામફેનઆય. 
જોી

તવાઈ ૩૧૯૩૯૨ ૧૭૭૦૦ ેન્ળનતલબાગભાંકાભગીયી..ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૬૨ શ્રીવતલતાફેનફાયીમા શલે્ય ૨૮૦૭૦૪ ૨૮૪૦૦ હશવાફીળાખાભેઈનરૂભનીકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભ
કાભગીયી.

૬૩ શ્રીભજુંષરાફેન૫હઢમાય ફેરદાય ૨૯૭૯૨૫ ૨૬૪૦૦ રૂભન.ં ૧૧૧નીકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૬૪ શ્રીસનુીરગાલડે તવાઈ(રોન
વેલાઅથે)

૧૭૩૩૨૧ ૩૪૦૦૦ પ્રોલીડંટપંડતલબાગભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૬૫ શ્રીયેખાફેન
એ.ભકલાણા

શલે્યરોન
વેલાઅથે)

૩૨૫૯૪૫ ૧૬૨૦૦ ેન્ળનતલબાગભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૬૬ શ્રીકાભીનીફેન
હકળોયયાલજાધલ

તવાઈ ૨૯૪૪૧૧ ૧૮૭૦૦ રૂભન.ં ૧૧૧નીકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૬૭ શ્રીયંજ઼નાફેનગલે ભજૂષય(રોન
વેલાઅથે)

૩૨૧૮૫૧ ૧૭૨૦૦ હશવાફીળાખાભેઈનરૂભનીકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભ
કાભગીયી.

૬૮ શ્રીઈન્દુફેનબટૃ શલે્ય(રોનવેલા
અથે)

૨૮૬૦૯૫ ૨૮૪૦૦ પ્રોલીડંટપંડતલબાગભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.
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૬૯ શ્રીકાતંતબાઇવોરકંી વપાઈવેલક
(રોનવેલાઅથે)

૨૪૯૮૯૧ ૩૧૧૦૦ પ્રોલીડંટપંડતલબાગભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૭૦ શ્રીયભીરાફેનભાછી ભજૂષય(રોન
વેલાઅથે)

૨૯૪૫૭૮ ૨૭૬૦૦ પ્રોલીડંટપંડતલબાગભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૭૧ શ્રીયભેળવાલતં તવાઈ(રોન
વેલાઅથે)

૨૦૩૯૫૫ ૩૩૦૦૦ ચીપએકાઉન્ટન્ટશ્રીવોંેતેકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભ
કાભગીયી.

૭૨ શ્રીઉાફેનચનુાયા શલે્ય(રોન
વેલાઅથે)

૩૨૭૨૭૧ ૧૬૨૦૦ રૂભન.ં ૧૧૧નીકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૭૩ શ્રીળકંયબાઇભાછી શલે્ય(રોન
વેલાઅથે)

૨૬૫૦૨૧ ૨૯૩૦૦ રૂભન.ં ૧૧૧નીકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૭૪ શ્રીજ઼મદીએ.જ઼ાની એકાઉન્ટન્ટ
આવી. (રોન

વેલાઅથે)       
                  
               

૩૪૩૪૪૭ ૧૫૦૦૦ પ્રભાણેફેરેન્વવીટફનાલલાનીકાભગીયીતદઉ૫યાતંઉ૫યીઅતધકયીશ્રીવોંેતે
તભાભકાભગીયી

૭૫ શ્રીહયકીતાઆય. ળાશ એકાઉન્ટન્ટ
આવી.  (રોન
વેલાઅથે)       
                  

             

૩૪૩૪૫૫ ૧૫૦૦૦ પ્રભાણેફેરેન્વવીટફનાલલાનીકાભગીયીતદઉ૫યાતંઉ૫યીઅતધકયીશ્રીવોંેતે
તભાભકાભગીયી.

૭૬ શ્રીરુારીએ. અ
ગયકય

એકાઉન્ટન્ટ ૩૦૪૧૨૩ ૬૮૦૦૦ શારરોનવેલાઅથેલોડમ -૦૬ભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભ
કાભગીયી.

૭૭ શ્રીબાયતીફેનવી. ળાશ શલે્ય ૨૯૯૬૨૬ ૨૫૬૦૦ ેન્ળનતલબાગભાંકભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભકાભગીયી.

૭૮ શ્રીતાયાફેનજ઼ેયાઠલા શડેકરાકમ ૨૬૪૫૮૦ ૪૭૬૦૦ શારરોનવેલાઅથેઆકયણીળાખાભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતે
તભાભકાભગીયી.
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૭૯ શ્રીજેનીકુભાયઆય. 
દેવાઇ

શડેકરાકમ ૨૬૯૨૮૦ ૬૯૨૦૦ શારરોનવેલાઅથેઇ.ડી.ીળાખાભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતે
તભાભકાભગીયી.

૮૦ શ્રીયાજુકે.ટેર જુષનીમયકરાકમ ૨૩૩૫૪૪ ૫૬૯૦૦ શારરોનવેલાઅથેલી.જી.એરભાંકાભગીયી. ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતે
તભાભકાભગીયી.

૮૧ શ્રીઅભયીાફી
લવાલા

જુષનીમયકરાકમ ૩૦૦૭૪૮ ૩૩૩૦૦ શારરોનવેલાઅથેઓડીટળાખાભાંકાભગીયી. ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતે
તભાભકાભગીયી.

૮૨ શ્રીહદનેળબાઈતડલી વીનીમયકરાકમ ૨૬૧૦૫૦ ૪૨૩૦૦ શારરોનવેલાઅથેનભૂમળાખાભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભ
કાભગીયી.

૮૩ શ્રીમોગેળકુભાયજે. 
કાે

તવાઈ ૨૧૩૩૬૫ ૩૨૦૦૦ શારરોનવેલાઅથેી.આય.ઓળાખાભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતે
તભાભકાભગીયી.

૮૪ શ્રીતલત્રાકેટેર તવાઈ ૩૧૬૪૩૧ ૨૩૫૦૦ શારરોનવેલાઅથેલોડમ -૦૬ભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભ
કાભગીયી.

૮૫ શ્રીશભેાફેનજ઼ે. ભશતેા જુષનીમય
ટાઈીષ્ટ

૨૭૯૪૫૫ ૪૪૯૦૦ શારરોનવેલાઅથેનભૂમળાખાભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભ
કાભગીયી.

૮૬ શ્રી૫તલત્રાફેન૫ટેર તવાઈ ૩૧૬૪૩૧ ૨૩૫૦૦ શારરોનવેલાઅથેલોડમ -૬ભાંકાભગીયી.ઉયીઅતધકાયીશ્રીફતાલેતેતભાભ
કાભગીયી.

૮૭ શ્રીયાઠલાશીયરફેન
લી.

પ્રોગ્રા.વીસ્ટભ
એડભી. આવી. 
(એપે્રન્ટીવ)

૩૫૧૦૭૫ ૭૩૧૫ ગ્રાટંઅનેઆયવીફીનીતભાભયીકન્વીરેળનનીકાભગીયી, કેમ્્યટુયભાંએન્ટ્રીની
કાભગીયી

૮૮ દદવ્મફાાફેન 
અળોકબાઇ ટેર

સુયલાઇઝય ૨૮૪૩૧૯ ૩૧૪૦૦ પ્રો. પંડભા ંકાભગીયી .ઉયી અધધકાયી શ્રી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી.
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