
રાઇટ ટુ ઇન્ફરમેશન એક્ટ ૨૦૦૫ સદંર્ભ દ.હુકમ અં:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંર્ભ 
કલમ ૪-૧ (ખ)અન્વયે માહિતી આપવા બાબત (વોર્ભ ન.ં-૦૨(બી)) 

વર્ોદરા મિાનગર સેવા સદન 

૧.સ્થાનનક સ્વરાજ્ય સસં્થાની કામગીરી અને ફરજોની નવગતો – 

પોતાની સસં્થાની કામગીરીઓ અને ફરજોની વિગતો નીચે મજુબ છે  

 વિીવટી વોર્ભ ન.ં૦૨(બી) 
સગંમ ચાર રસ્તા પાસ,ે હરણી-િારસીયા રીંગ રોડ, િડોદરા, 
ફોન ન ં– ૦૨૬૫ -૨૪૬૬૪૭૬ 

િોડડ ઓફફસના િહીિટી કામકાજના ફદિસો – સોમિાર થી શવનિાર  

શવનિાર (બીજો,ચોથો),રવિિાર તથા જાહરે રજાના ફદિસો વસિાય કામકાજ નો સમય  

સિારે ૯-૩૦ થી ૫-૧૦ (રીસેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) 

નાણાકીય લેિડદેિડનો સમય-  

સિારે ૯-૩૦ થી ૩-૦૦ (રીસેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) 

શવનિાર (બીજો,ચોથો),રવિિાર તથા જાહરે રજાના ફદિસો વસિાય 

િોડડ ના મખુ્ય અવિકારીશ્રીઓ, 

 વોર્ભ ઓહફસર અને જાિરે માહિતી અનિકારી 
(૧) શ્રી હદજે્ઞશર્ાઇ ર્ામોર 

     િહીિટી િોડડ ન.ં૦૨(બી) ની કચેરી  

     સગંમ ચાર રસ્તા પાસ,ે હરણી-િારસીયા રીંગ રોડ, િડોદરા, 
ઇ.ર્ી.પી.ન:ં-૨૬૫૦૫૫ 
મો. નબંર-૯૬૮૭૬૫૪૯૩૭ 

િોડડ ઓફફસરશ્રીએ રેિન્ય ુતેમજ સેનેટરીનીસપંણુડકામગીરીનુવંનફરક્ષણ, સકંલન અને માગડદશડન કરિાનુ ંરહ ેછે.  

(૨) શ્રી આસી.મ્યનુન.કનમશનર અને અપીલ અનિકારી  

     શ્રી નીતીનર્ાઇસોલકંી 
મો. નબંર-૯૮૨૫૮૦૧૨૫૪ 

િોડડની રેિન્ય ુતેમજ સેનેટરીનીકામગીરીની વિગતો વનચે મજુબ છે. 
(અ). રેવન્ય ુનવર્ાગની કામગીરી  

   ૧. મકાન નામફેર / ફાળિણીના કેસ અંગેની કામગીરી, 
   ૨. મકાન ખાલીના દાખલા રાખિાના ઠરાિ અંગેની કામગીરી, 
   ૩. મકાન જમીનદોસ્ત થયે આકારણી કમી કરિાના ઠરાિ અંગેની કામગીરી, 
   ૪. મકાન ખાલીના દાખલા રાખ્યા પછી કરિેરાના વનયમ અનસુાર રીફડં આપિાની કામગીરી, 
   ૫. િેરા,િસલુાતની તમામ કામગીરી જમીનભાડુ,ંવ્યિસાયિેરાિસલુાતની કામગીરી,સ્લમભાડુ,ં 

િાહનિેરો,હોકીંગ ઝોનમા ંઉભી રહતેી લારીઓની િસલુાત,દુકાનભાડુ,ંકેબીનભાડુ,ં મોબાઇલ     

ટાિરનાભાડાનીરીકિરી,અન્ડરગ્રાઉન્ડકેબલચાજીસ ની રીકિરી. 
(બ). સેનેટરીનવર્ાગની કામગીરી     

સેનેટરી વિભાગ સફાઇઅંગનેા કામકાજના ફદિસો  

     સોમિાર થી રવિિાર સિારે ૭:૦૦ થી ૧૧:૦૦ તેમજ બપોરે ૨:૦૦ થી ૦૫:૦૦ રવિિારે તેમજ          

     બિુિારે બપોર બાદ રજા  

   ૧. મરેલાજાનિરોનો વનકાલ કરિો. 
   ૨. કચરાનાજથ્થાનો વનકાલ કરિો.  

   ૩. િોડડની નક્કી કરિામા ંઆિેલી બબટોનીસફાઇ કામગીરી.  

   ૪. સફાઇ કામ ન થાય તે અંગેની ફરીયાદ.    

   ૫. પાલીકાના જાહરે- જાજરૂ/ મતુરડી સફાઇ અંગનેી ફરીયાદ.  

   ૬. માખી તેમજ ગદંકીના સ્થળોએ જતંનુાશક દિાનો છટંકાિ.  

   ૭. હોટલમા ંિાસી અને અખાધ્ય ખોરાક ના િેચાણની ફરીયાદ.  



 

 અન્યકામગીરીઓની ટંુકી નવગત: 
   ૧. હોટલમા ંિાસી અને અખાધ્ય ખોરાક ના િેચાણની ફરીયાદ,વનકાલ કરિાની તેમજ હોટલ,રેસ્ટોરન્ટ 

ચેકીંગનીકામગીરી  

   ૨.આરોગ્યના નિીન પરિાના આપિા અંગેની કામગીરી તથા પરિાનો રીન્ય ુકરિા અંગેનીકામગીરી 
   ૩. જન્મ મરણની નોંિણીની કામગીરી  

   ૪. પીિાનુ ંપાણી જયારેદુવિત આિે ત્યારે ફરીયાદ આિારે સેમ્પલ લેિાની કામગીરી, તથા રૂટીનમાસંેમ્પલ 

લેિાની કામગીરી રોજબરોજ કરિી. 
   ૫. દુવિત પાણી આિત ુહોઇ તેિા વિસ્તારમા ંપાણી શદુ્ધિકરણ માટે કલોરીનની ગોળીઓ વિતરણનીકામગીરી 
   ૬. કુદરતી/અકુદરતી આપવતમ્યનુીસીપલકવમશનરશ્રીનીસચુના મજુબની કામગીરી કરિી 
 

ફરજો:-૧-સા.િ.વિભાગ તરફથી થયેલ હકુમ અન્િયે જે તે પોસ્ટ પર કરિાપાત્ર ટેકવનકલ તથા િફહિટી 
કામગીરીઓ 

૨-વનફરક્ષણઅનેજિાબદારીના સાિનો સફહત વનણડય લેિાની પ્રફિયાઅ:- જે તે સોંપાયેલ  કામગીરી 
સબંવિતકમડચારીએ તેમના ઉપરી અવિકારીશ્રી પાસે રજુ કરી સક્ષમ સત્તાવિકારીશ્રીની મજૂંરી  

લેિાની રહશેે. આ અંગે મખુ્ય શાખા મેહકમવિભાગથી નાણાકીયઅને અન્ય િહીિટીય 

સત્તા સોપણીનાસકંબલત ઠરાિ ૧૯૯૮ ના અમલી કરણ દફતરી  

હકંુમઅં:૪૧૦/૯૮ થી તા.૦૭-૦૭-૯૮ થી હકુમો થયેલા છે.  

૩- પોતાના કાયો બજાિિા માટે નક્કી કરાયેલિોરણો :- 

           ઉપરોક્ત મદુા ન.ં૩મા ંદશાડિેલ દફતરી હકુમ અન્િયે જે તે કામોના સબંિંમા ંસક્ષમ  સત્તાવિકારીશ્રી 
સચૂનાઓ અન્િયે કાયડિાહી કરિામા ંઆિે છે. 
૪- પોતાના કાયો બજાિિા માટે પોતાની પાસેના અથિા વનયતં્રણ હઠેળના અથિા પોતાના કમડચારીઓ  

દ્વારા ઉપયોગમા ંલેિાતાવનયમોવિવનમયોસચૂનાઓ વનયમ સગં્રહ અને રેકોડડ  

 બી.પી.એમ.સી.એક્ટ -૧૯૪૯ 

 દ.હકુમ અં:૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૦૭-૦૭-૯૯ 

૫-પોતાના દ્વારા અથિા તેના અંકુશ તેના હઠેળ રખાયેલવિવિિ કેટેગરીનાદસ્તાિેજોનુ ંવનિેદન: 
 ખાતા તરફથી મોકલિામા ંઆિતા પત્રોનાઇનિડડઆઉટિડડરજીસ્ટરો 
 આકારાણી રજજસ્ટર,ડીમાન્ડ રજજસ્ટર  

 પરિાના રજજસ્ટર,ફફરયાદ બકુ, જન્મ-મરણ રજજસ્ટર  

 પાણી કનેકશન રજજસ્ટર, ડ્રનેેજ કનેક્શનરજજસ્ટર,બીલ્ડીંગ રજજસ્ટર  

૬-નીતીઘડિાના અથિા તેના અમલી કરણ સબંવંિત જાહરે જનતાના સભ્યો દ્વારા રજુઆતકરાયેલી 
અથિા તેની ચચાડ માટે રહલેી કોઇપણ વ્યિસ્થાની વિગતો, લોકો સાથે સકંળાયેલીસસં્થા 
હોય,લોકોનાચુટંાયેલાપ્રવતવનવિઓનીબનલેી સ્થા. સવમવત, સમગ્ર સભા અથિાસબંવંિતવિભાગન ે

સ્થાયી.સવમવત દ્વારા અવિકાર પરત્િે વનણડય લેિામા ંઆિે છે.  

૭-પોતાના ચલણના હતે ુમાટે અથિા તેના ભાગ તરીકે િહચેાયેલી બ ેકે તેથી િધ ુવ્યક્ક્તઓિરાિતા 
બોડડસકાઉન્સીલકમીટીઓ અને અન્ય મડંળોની બેઠકો જાહરે પ્રજા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ? અથિા   

આિી બેઠકોની વિગત જાહરે પ્રજા મેળિી શકે કે કેમ? સમગ્ર સભા અને સ્થાયીસમીતી છે.  

મ્યવુન.સેિેટરીશ્રીઅથિા સબંવંિત અધ્યક્ષ પાસેથી આ અંગે િધ ુસ્પષ્ટતા મેળિીશકાય. 
૮-પોતાના અવિકારીઓ અને કમડચારીઓ ની ફડરેકટરી મદુ્દા ન ં.૨ સામેલ બલસ્ટ મજુબ. 
૯- તેના વનયમમા ંપરુી પડાયેલ ઘડતર ની પિવત સફહત તેના દરે અવિકારી અને કમડચારીઓદ્વારા પ્રાપ્ત  

કરાયેલી માવસક પગાર ઘડતર (તાલીમ) પિવત સા.િ.વિ.દ્વારાકરિામા ંઆિે છે. 
કમડચારીઓ/અવિકારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલી માસીક પગારની માફહતી મદુ્દા ન.ં૨મા ંસામેલ છે. 
૧૦- તમામ યોજનાઓ ની વિગતો સબૂચત ખચાડઓ અને કરાયેલ ચકુિણી ના અહિેાલો દશાડિતો તેની 
તમામ એજન્સી ન ેફાળિેલ બજેટ જે ત ેિિડના એન્જી.શાખા,તેમજ સેનેટરી શાખા નામાલસામાન 

ખરીદીના મજુંર બજેટ ની વિગત તેમજ થયેલ ખચાડઓનીવિગતો એકાઉન્ટશાખાઓમાથંીમેળિી  

શકાય છે.  



૧૧-ફાળિાયેલી રકમ અને આ કાયડિમોથી ફાયદા મળેિનારનીવિગતો સફહત,કાયડિમોનોઅમલોનો 
પ્રકાર: 

 સમગ્ર સભા દ્વારા બજેટમા ંમજુંર કરાયેલી રકમની વિગતો મળી શકે છે. આ કામગીરી જાહરે  

જનતાને આરોગ્યલક્ષીસવુિિાઓ અને સફાઇ તેમજ પાણી ડ્રનેેજનીસવુિિાઓ મળે છે.  

૧૨-તેના દ્વારા અપાયેલીછુટછાટપરિાનગીઓ અને સત્તા સોપણીમળિનારની વિગતો  

 સમગ્રસભા સ્થાયી સવમવત તથા મ્યવુન.કવમશનર શ્રી ની સત્તા અન્િયે મળતી છુટછાટ, 

પરિાનગીઓ, સત્તા સોપણીસબિંે અંક .૪૧૦/૯૮-૯૯ મા ંવિગત 

૧૩-ઇલકે્રોનીફોમડમાઘંડાયેલી તેના દ્વારારખાયેલી અથિા તેના ઉપલબ્િ માફહવતનાસદંભડનીવિગત.  

ઇલેક્રોનીફોમડમાઘંડાયેલી માફહતી ઇ.ડી.પી. વિભાગ દ્વારા મેઇન્ટેઇનકરિામા ંઆિે છે.જેની વિગતો  

િેબસાઇટ WWW.VMC.GOV.IN / WWW.VADODARACITY.COMપરથી મળી શકે છે.  

૧૪- પસુ્તકાલય તથા િાચંન ખડંનાકામનાલંોકોસફહત માફહતી મેળિિા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્િ 

સવુિિાઓની વિગતો,જો જાહરે ઉપયોગ માટે તેની જાળિણી કરાઇ હોઇ તો અતે્રનીશાખામા ં
પસુ્તકાલય કે િાચંન ખડં ઉપલબ્િ નથી  

૧૫-જાિરે માહિતી અનિકારીઓના નામ- િોદ્દાઓ અને અન્ય નવગતો:- 
 

 
 
 
 
 

૧૬-સચુિી શકાય તેિી અન્ય કોઇ માફહતી અને ત્યારબાદ દર િિે આ પ્રકાશનમા ંસિુારો રહશેે. 
 

 મહદંઅંશ ેકામો સબંવંિત માફહતી મજુંર બજેટ અનલુક્ષીને આિી જાય છે.  

   જાહરે માફહતી અવિકારી અને  

   વોર્ભ ઓહફસરશ્રીઆસી.મ્યનુન.કનમશનર અને અપીલ 
શ્રી હદજે્ઞશર્ાઇ ર્ામોર અનિકારી  
િોડડ ન ં૨(બી)                     શ્રી નીતીનર્ાઇ સોલકંી 
િડોદરા મહાનગર પાબલકા િડોદરા    આસી.મ્યવુન.કવમશનર (પિૂડ ઝોન) 
                                   િડોદરા મહાનગરપાબલકા 
ટેલલફોન ન.ં(૦૨૬૫) ૨૪૬૬૪૭૬ ટેલલફોન ન.ં(૦૨૬૫) ૨૪૬૫૭૯૮ 
મો.ન:ં- ૯૬૮૭૬૫૪૯૩૭    મો:-૯૮૨૫૮૦૧૨૫૪ 
 

    
     
      

જાિરે માહિતી અનિકારી અને  
                વોર્ભ ઓહફસર 
                વોર્ભ ન–ં૨(બી) 

અ.ન ં નામ િોદ્દો પગાર (સાતમા 
પગારપચં મજુબ) 

૧ શ્રી ફદજ્ઞેશભાઇ ડામોર િોડડ ઓફફસર ૬૫૦૦૦ 

http://www.vmc.gov.in/
http://www.vadodara/


વહીવટી વોર્ડ ન.ં-૨ (રેવન્ય ુવવભાગમા ંફરજ બજાવતા કમડચારીઓની માહહતી 

 
અનું
. ન.ં 

કમડચારીનુ ંનામ હોદ્દો 
ઇ.ર્ી.પી. 
નબંર 

પગાર 

(સાતમા 
પગારપચં 

મજુબ) 

કામગીરીની વવગત 

૧ શ્રી દિજ્ઞેશ ડમોર  વોડડ ઓદિસર ૨૬૫૦૫૫ ૬૫૦૦૦ 

વોર્ડમમાં રેવન્ય ુ વવભમગ તેમજ સેનેટરી 
વવભમગનુાં સ ાંચમલન તથમ તેનમ 
વદિવટને લગતી તમમમ કમમગીરી 
િબમણ તથમ સરકમરશ્રી તરિથી 
સચૂવવમમમાં આવતી કમમગીરી  

૨ શ્રી જીતેન્રભમઇ એમ બમરોટ રેવન્ય ુઓદિસર ૨૯૭૬૩૧ ૭૭૯૦૦ રેવન્ય ુવવભમગની તમમમ કમમગીરી 

૩ શ્રી રમજેશકુમમર.કે.પટેલ વસની.સેને.ઇસ્પેકટર ૨૯૯૧૫૪ ૫૦૫૦૦ 

વોડડ વવસ્તમરમમાં સિમઇ તેમજ જન્મ-
મરણ તથમ સેનેટરી વવભમગને લગતી 
તમમમ કમમગીરી 

૪ શ્રી અવનલકુમમર.એમ.ચૌિમણ સબ.સેને.ઇસ્પેકટર ૨૯૧૧૯૬ ૩૪૩૦૦ 

વોડડ વવસ્તમરમમાં સિમઇ ને લગતી 
તમમમ કમમગીરી તથમ સેનેટરીને 
લગતી તમમમ કમમગીરી  

૫ શ્રી કલ્પનમબેન.પી.શમિ જુનીયર કલમકડ  ૨૩૩૬૫૦ ૬૨૨૦૦ 

એકમઉન્ટ િિતરની તમમમ કમમગીરી 
વોર્ડમમાં લેવમમમાં આવતી તમમમ 
પ્રકમરની કેશ બેંકમમાં જમમ કરમવવી બેંક 
રીકન્સીલીએશન ચેક રીટનડનીકમમગીરી 
તથમ મેિકમને લગતી કમમગીરી 

૬ શ્રી નીતમબેન રમણમ જુનીયર કલમકડ ૨૭૯૮૨૦ ૪૯૦૦૦ 
રેકોડડ િિતરની તથમ બમરનીશી 
િિતરની કમમગીરી  

૭ શ્રી અંબમબેન.વી.વસમવમ જુનીયર કલમકડ ૨૭૯૮૫૪ ૪૯૦૦૦ 

બ્લોક નાં.૧૮,૧૯,૨૦,૫૧,૫૨,૮૦, નમ 
િિતરની વેરમ બબલ લગતની તમમમ 
કમમગીરી  

૮ શ્રી ગણપતરમવ.એમ વૈરમડે જુનીયર કલમકડ  ૩૩૨૪૯૬ ૨૨૪૦૦ 
બ્લોક નાં. ૭,૯,૪૧થી૪૪,૫૩,૬૧થી૬૮ને 
લગતમ વેરમ બબલની તમમમ કમમગીરી 

૯ શ્રી શમાંવતભમઇ.કે.રમઠવમ જુનીયર કલમકડ  ૨૬૫૫૩૫ ૫૨૦૦૦ 
બ્લોક નાં. ૧૧,૨૨,૨૩,૨૪,૨૫ ને લગતમ 
વેરમ બબલની તમમમ કમમગીરી  

૧૦ શ્રી ગલમલભમઇ આર. ચમરેલ દિટર ૩૦૯૩૭૧ ૩૪૦૦૦ 
વેરમ ભરેલ ન િોય તેવમ ખમતમનમ પમણી 
કનેકશન કમપવમની કમમગીરી  

૧૧ શ્રી નરેશ.ધીરજ પટેલ જુનીયરકલમકડ 
 

૩૫૫૨૧૬ 
૧૯૯૫૦ 

(દિક્સ) 

બ્લોક નાં.૧૦,૧૩,૧૪,૭૨,૯૪  નમ 
િિતરની વેરમ બબલ લગતની તમમમ 
કમમગીરી 

૧૨ 
 

શ્રી વનકુાંજ.એમ.ગરમવસયમ જુનીયર કલમકડ ૩૫૫૧૯૪ 
૧૯૯૫૦ 

(દિક્સ) 

બ્લોક નાં.૮,૧૨,૨૬,૯૫,૯૬,૯૭,૯૮ નમ 
િિતરની વેરમ બબલ લગતની તમમમ 
કમમગીરી 

૧૩ 
 

શ્રી વનલેશકુમમર કે. ઘોડદકયમ જુનીયર કલમકડ  ૩૫૬૧૪૦ 
૧૯૯૫૦ 

(દિક્સ) 

જમીનભમડમ સ્થમયી પરવમનમ વિીવટી 
ચમર્જ લગત તમમમ કમમગીરી તથમ 
તેની પમવતી અને રજજસ્ટર વનભમવવમ       

તથમવમિનવેરમ,સ્લમભમડમ,િિતરની 
,િબમણને લગત તમમમ કમમગીરી 

૧૪ શ્રી મવનષભમઇ એમ ખમાંટ જુનીયર કલમકડ  ૩૫૯૮૧૫ 
૧૯૯૫૦ 

(દિક્સ) 

સેનેટરીમમાં વવભમગમમાં મિકેમ ને લગતી 
તમમમ કમમગીરી 
 



                                                                                     જાહરે માહહતી અવિકારી 
                          અને    

              વોર્ડ ઓહફસર વોર્ડ ન-ં૨(બી)                                                  

૧૫ શ્રી ઋષભભમઇ આર પ્રજાપવત જુનીયર કલમકડ  ૩૫૪૯૦૨ 
૧૯૯૫૦ 

(દિક્સ) 

વ્યવસમયવેરમ કલમકડનીકમમગીરી 
તથમ ગમુમસ્તમધમરમ ની કમમગીરી 

૧૬ 

 
શ્રી દિલીપભમઇ સી પઢીયમર વસપમઇ ૨૪૪૬૬૦ ૩૫૦૦૦ 

બ્લોક નાં૧૮,૧૯,૨૦,૫૧,૫૨,૮૦, નમ 
બ્લોકની  તમમમ પ્રકમરની વસપમઇની 
કમમગીરી  

૧૭ શ્રી પ્રવિકમબેન જે વિવેિી વસપમઈ ૩૨૨૩૦૦ ૧૮૭૦૦ 
કેશરૂમમમાં વસપમઇને લગતી તમમમ 
કમમગીરી 

૧૮ શ્રી સબલમદુ્દીન મલેક વસપમઇ ૧૮૬૫૯૭ ૩૪૦૦૦ ઓદિસમમ વસપમઇની કમમગીરી 
૧૯ શ્રી િક્ષમબેન જે પટેલ િલે્પર ૨૬૯૬૬૨ ૩૩૦૦૦ ઓદિસમમાં તમમમ કમમગીરી 

૨૦ શ્રી જવતન જે વિવેિી મજૂર ૩૧૮૦૮૬ ૨૫૬૦૦ 
વ્યવસમયવેરમ િિતરનમાં ટેબલની 
તમમમ કમમગીરી 

૨૧ શ્રી પ્રશમાંત બી ગોડસે િલે્પર ૩૨૧૬૪૮ ૨૦૯૦૦ 
બ્લોક નાં ૧૦,૧૩,૧૪,૭૨,૯૪નમ તમમમ 
પ્રકમરની કમમમગીરી 

૨૨ શ્રી િક્ષમબેન સોલાંકી વસપમઇ ૩૧૪૬૦૯ ૨૫૬૦૦ ઓદિસમમાંવસપમઇની તમમમ કમમગીરી 
૨૩ શ્રી ઠમકોર એસ. રમજપતુ મજૂર ૩૨૧૬૪૮ ૨૪૯૦૦ પમણી કનેકશન બાંધ કરવમની કમમગીરી  

૨૪ શ્રી અંબમલમલ રમઠોડ મજૂર ૩૦૯૬૬૪ ૨૪૯૦૦ 
બ્લોકનાં ૭,૯,૪૧થી૪૪,૫૩,૬૧થી૬૮નમ 
બ્લોકની તમમમ પ્રકમરની કમમગીરી  

૨૫ શ્રી મિાંમિ આરીિ મજૂર ૨૯૩૬૫૨ ૨૯૩૦૦ ટપમલબજાવવમની કમમગીરી  

૨૬ શ્રી મનોજભમઇ વસમવમ મજૂર ૩૩૨૨૮૩ ૧૬૨૦૦ 
બ્લોક નાં ૮,૧૨,૨૬,૯૫,૯૬,૯૭,૯૮  નમ 
બ્લોકની તમમમ કમમગીરી 

૨૭ શ્રી ભપેુન્રભમઇ ગમાંધી વસપમઇ  ૨૧૮૮૪૭ ૩૪૦૦૦ 
જમીન ભમડમ િિતરને લગત વસપમઇની 
તમમમ કમમગીરી 

      
      
      


