
યાઇટ ટુ ઇન્પયભેળન એક્ટ ૨૦૦૫ વદંબભ દ.હુકભ અં:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ વદંબભ 
કરભ ૪-૧ (ખ)અન્લમે ભાહશતી આલા ફાફત (લોડભ ન.ં-૦૨(ફી)) 

લડોદયા ભશાનગય વેલા વદન 

૧.સ્થાનનક સ્લયાજ્મ વસં્થાની કાભગીયી અને પયજોની નલગતો – 

ોતાની વસં્થાની કાભગીયીઓ અને પયજોની નલગતો નીચે મજુફ છે  

 લશીલટી લોડભ ન.ં૦૨(ફી) 
વગંભ ચાય યસ્તા ાવે, શયણી-લાયવીમા યીંગ યોડ, લડોદયા, 
પોન ન ં– ૦૨૬૫ -૨૪૬૬૪૭૬ 

લોડભ ઓહપવના લશીલટી કાભકાજના હદલવો – વોભલાય થી ળનનલાય  

ળનનલાય (ફીજો,ચોથો),યનલલાય તથા જાશયે યજાના હદલવો નવલામ કાભકાજ નો વભમ  

વલાયે ૯-૩૦ થી ૫-૧૦ (યીવેવ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) 
નાણાકીમ રેલડદેલડનો વભમ-  

વલાયે ૯-૩૦ થી ૩-૦૦ (યીવેવ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) 
ળનનલાય (ફીજો,ચોથો),યનલલાય તથા જાશયે યજાના હદલવો નવલામ 

લોડભ ના મખુ્મ અનધકાયીશ્રીઓ,  

 લોડભ ઓહપવય અને જાશયે ભાહશતી અનધકાયી 
(૧) શ્રી પતાબાઇ ી ફાહયમા  

     લશીલટી લોડભ ન.ં૦૨(ફી) ની કચેયી  

     વગંભ ચાય યસ્તા ાવે, શયણી-લાયવીમા યીંગ યોડ, લડોદયા, 
     ગાય-૬૯૨૦૦ 
     ઇ.ડી.ી. ન.ં૨૬૪૭૨૫    

     ભો. નફંય-૯૮૨૫૮૦૧૨૮૯   

લોડભ ઓહપવયશ્રીએ યેલન્ય ુતેભજ વેનેટયીની વંણુભ કાભગીયીનુ ં નનહયક્ષણ, વકંરન અને ભાગભદળભન કયલાનુ ંયશ ેછે.  

(૨) શ્રી આવી.મ્યનુન.કનભળનય અને અીર અનધકાયી  

     શ્રી માનભનીફેન લામ ડંયા 
     ગાય-૯૩૮૦૦  

     ઇ.ડી.ી.ન ં–૨૩૪૨૧૪   

     ભો. નફંય –૯૮૨૫૩૦૩૫૩૩ 

લોડભની યેલન્ય ુતેભજ વેનેટયીની કાભગીયીની નલગતો નનચે મજુફ છે. 
(અ). યેલન્ય ુનલબાગની કાભગીયી  

   ૧. ભકાન નાભપેય / પાલણીના કેવ અંગેની કાભગીયી,  

   ૨. ભકાન ખારીના દાખરા યાખલાના ઠયાલ અંગેની કાભગીયી,  

   ૩. ભકાન જભીનદોસ્ત થમે આકાયણી કભી કયલાના ઠયાલ અંગેની કાભગીયી, 
   ૪. ભકાન ખારીના દાખરા યાખ્મા છી કયલેયાના નનમભ અનવુાય યીપંડ આલાની કાભગીયી, 
   ૫. લેયા, લસરુાતની તભાભ કાભગીયી જભીનબાડંુ, વ્મલવામલેયા  લસરુાતની કાભગીયી, સ્રભબાડંુ,          

       લાશનલેયો, શોકીંગ ઝોનભા ંઉબી યશતેી રાયીઓની લસરુાત, દુકાનબાડંુ, કેફીનબાડંુ, ભોફાઇર     

       ટાલયના બાડાની યીકલયી, અન્ડયગ્રાઉન્ડ કેફર ચાજીવ ની યીકલયી. 
(ફ). વેનેટયી નલબાગની કાભગીયી     

     વેનેટયી નલબાગ વપાઇ અંગેના કાભકાજના હદલવો  

     વોભલાય થી યનલલાય વલાયે ૭:૦૦ થી ૧૧:૦૦ તેભજ ફોયે ૨:૦૦ થી ૦૫:૦૦ યનલલાયે તેભજ          

     બધુલાયે ફોય ફાદ યજા  

   ૧. ભયેરા જાનલયોનો નનકાર કયલો. 
   ૨. કચયાના જથ્થાનો નનકાર કયલો.  

   ૩. લોડભની  નક્કી કયલાભા ંઆલેરી બફટોની વપાઇ કાભગીયી.  

   ૪. વપાઇ કાભ ન થામ તે અંગેની પયીમાદ.    



   ૫. ારીકાના જાશયે- જાજરૂ/ મતુયડી વપાઇ અંગેની પયીમાદ.  

   ૬. ભાખી તેભજ ગદંકીના સ્થોએ જતંનુાળક દલાનો છંટકાલ.  

   ૭. શોટરભા ંલાવી અને અખાધ્મ ખોયાક ના લેચાણની પયીમાદ.  

 અન્મ કાભગીયીઓની ટંુકી નલગત: 
   ૧. શોટરભા ંલાવી અને અખાધ્મ ખોયાક ના લેચાણની પયીમાદ,નનકાર કયલાની તેભજ શોટર,   

       યેસ્ટોયન્ટ ચેકીંગની કાભગીયી  

   ૨.આયોગ્મના નલીન યલાના આલા અંગેની કાભગીયી તથા યલાનો યીન્ય ુકયલા અંગેની 
      કાભગીયી 
   ૩. જન્ભ ભયણની નોંધણીની કાભગીયી  

   ૪. ીલાનુ ંાણી જમાયે દુનત આલે ત્માયે પયીમાદ આધાયે વેમ્ર રેલાની કાભગીયી, તથા રૂટીનભા ં 

       વેમ્ર રેલાની કાભગીયી યોજફયોજ કયલી. 
   ૫. દુનત ાણી આલત ુશોઇ તેલા નલસ્તાયભા ંાણી શદુ્ધિકયણ ભાટે કરોયીનની ગોીઓ નલતયણની   

      કાભગીયી 
    ૬. કુદયતી/અકુદયતી આનત મ્યનુીવીર કનભળનયશ્રીની સચુના મજુફની કાભગીયી કયલી 
પયજો:-૧- વા.લ.નલબાગ તયપથી થમેર હકુભ અન્લમે જે તે ોસ્ટ ય કયલાાત્ર ટેકનનકર તથા  

           લહશલટી કાભગીયીઓ 

       ૨- નનહયક્ષણ અને જલાફદાયીના વાધનો વહશત નનણભમ રેલાની પ્રહિમાઅ:- જે તે વોંામેર   

           કાભગીયી વફંનધત કભભચાયીએ તેભના ઉયી અનધકાયીશ્રી ાવે યજુ કયી વક્ષભ  

            વત્તાનધકાયીશ્રીની ભજૂંયી રેલાની યશળેે. આ અંગે મખુ્મ ળાખા ભેશકભ નલબાગથી નાણાકીમ  

            અને અન્મ લશીલટીમ વત્તા વોણીના વકંબરત ઠયાલ ૧૯૯૮ ના અભરી કયણ દપતયી  
           હકંુભ અં:૪૧૦/૯૮ થી તા.૦૭-૦૭-૯૮ થી હકુભો થમેરા છે.  

       ૩- ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નક્કી કયામેર ધોયણો :- 
           ઉયોક્ત મદુા ન.ં૩ભા ંદળાભલેર દપતયી હકુભ અન્લમે જે તે કાભોના વફંધંભા ંવક્ષભ   

           વત્તાનધકાયીશ્રી સચૂનાઓ અન્લમે કામભલાશી કયલાભા ંઆલે છે. 
      ૪- ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના અથલા નનમતં્રણ શઠેના અથલા ોતાના  

          કભભચાયીઓ દ્વાયા ઉમોગભા ંરેલાતા નનમભો નલનનભમો સચૂનાઓ નનમભ વગં્રશ અને યેકોડભ  

 ફી.ી.એભ.વી.એક્ટ -૧૯૪૮  

 દ.હકુભ અં:૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૦૭-૦૭-૯૯ 

     ૫-ોતાના દ્વાયા અથલા તેના અંકુળ તેના શઠે યખામેર નલનલધ કેટેગયીના દસ્તાલેજોનુ ંનનલેદન:   

 ખાતા તયપથી ભોકરલાભા ંઆલતા ત્રોના ઇનલડભ આઉટલડભ યજીસ્ટયો  

 આકાયાણી યજજસ્ટય, ડીભાન્ડ યજજસ્ટય  

 યલાના યજજસ્ટય,પહયમાદ બકુ, જન્ભ-ભયણ યજજસ્ટય  

 ાણી કનેકળન યજજસ્ટય, ડ્રનેેજ કનેક્ળન યજજસ્ટય, ફીલ્ડીંગ યજજસ્ટય  

      ૬- નીતી ઘડલાના અથલા તેના અભરી કયણ વફંનંધત જાશયે જનતાના વભ્મો દ્વાયા યજુઆત  

            કયામેરી અથલા તેની ચચાભ ભાટે યશરેી કોઇણ વ્મલસ્થાની નલગતો, રોકો વાથે વકંામેરી  

            વસં્થા શોમ, રોકોના ચુટંામેરા પ્રનતનનનધઓની ફનેરી સ્થા. વનભનત, વભગ્ર વબા અથલા  

            વફંનંધત નલબાગને સ્થામી.વનભનત દ્વાયા અનધકાય યત્લે નનણભમ રેલાભા ંઆલે છે.  

    ૭- ોતાના ચરણના શતે ુભાટે અથલા તેના બાગ તયીકે લશચેામેરી ફે કે તેથી લધ ુવ્મક્ક્તઓ  

          ધયાલતા ફોડભવ કાઉન્વીર કભીટીઓ અને અન્મ ભડંોની ફેઠકો જાશયે પ્રજા ભાટે ખલુ્રી છે કે  

          કેભ? અથલા આલી ફેઠકોની નલગત જાશયે પ્રજા ભેલી ળકે કે કેભ? વભગ્ર વબા અને સ્થામી. 
         વભીતી છે. મ્યનુન.વેિેટયીશ્રી અથલા વફંનંધત અધ્મક્ષ ાવેથી આ અંગે લધ ુસ્ષ્ટતા ભેલી  

        ળકામ. 
    ૮- ોતાના અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓ ની હડયેકટયી મદુ્દા ન ં.૨ વાભેર બરસ્ટ મજુફ. 
    ૯- તેના નનમભભા ંયુી ડામેર ઘડતય ની િનત વહશત તેના દયે અનધકાયી અને કભભચાયીઓ  

        દ્વાયા પ્રાપ્ત કયામેરી ભાનવક ગાય ઘડતય (તારીભ) િનત વા.લ.નલ.દ્વાયા કયલાભા ંઆલે છે. 
        કભભચાયીઓ/અનધકાયીઓ દ્વાયા પ્રાપ્ત કયામેરી ભાવીક ગાયની ભાહશતી મદુ્દા ન.ં૨ભા ંવાભેર છે. 



   ૧૦- તભાભ મોજનાઓ ની નલગતો સબૂચત ખચાભઓ અને કયામેર ચકુલણી ના અશલેારો દળાભલતો   

        તેની તભાભ એજન્વી ને પાલેર ફજેટ જે તે લભના એન્જી.ળાખા, તેભજ વેનેટયી ળાખા ના 
       ભારવાભાન ખયીદીના ભજુંય ફજેટ ની નલગત તેભજ થમેર ખચાભઓની નલગતો એકાઉન્ટ 

       ળાખાઓભાથંી ભેલી ળકામ છે.  

 ૧૧- પાલામેરી યકભ અને આ કામભિભોથી પામદા ભેલનાયની નલગતો વહશત, કામભિભોનો અભરોનો 
     પ્રકાય: 

 વભગ્ર વબા દ્વાયા ફજેટભા ંભજુંય કયામેરી યકભની નલગતો ભી ળકે છે. આ કાભગીયી જાશયે  

જનતાને આયોગ્મરક્ષી સનુલધાઓ અને વપાઇ તેભજ ાણી ડ્રનેેજની સનુલધાઓ ભે છે.  

 ૧૨- તેના દ્વાયા અામેરી છુટછાટ યલાનગીઓ અને વત્તા વોણી ભલનાયની નલગતો  

 વભગ્રવબા સ્થામી વનભનત તથા મ્યનુન.કનભળનય શ્રી ની વત્તા અન્લમે ભતી છુટછાટ ,  

યલાનગીઓ , વત્તા વોણી વફધેં અંક .૪૧૦/૯૮-૯૯ ભા ંનલગત 

   ૧૩- ઇરેક્રોની પોભભભા ંઘડામેરી તેના દ્વાયા યખામેરી અથલા તેના ઉરબ્ધ ભાહશનતના વદંબભની   

        નલગત. ઇરેક્રોની પોભભભા ંઘડામેરી ભાહશતી ઇ.ડી.ી. નલબાગ દ્વાયા ભેઇન્ટેઇન કયલાભા ંઆલે છે. 
       જેની નલગતો લેફવાઇટ WWW.VADODARA CITY.COM. યથી ભી ળકે છે.  

  ૧ ૪- સુ્તકારમ તથા લાચંન ખડંના કાભના ંરોકોવહશત ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગયીકોને ઉરબ્ધ  

        સનુલધાઓની નલગતો,જો જાશયે ઉમોગ ભાટે તેની જાલણી કયાઇ શોઇ તો અતે્રની ળાખાભા ં
       સુ્તકારમ કે લાચંન ખડં ઉરબ્ધ નથી  

  ૧૫- જાશયે ભાહશતી અનધકાયીઓના નાભ- શોદ્દાઓ અને અન્મ નલગતો:-  

  
 
 
 
 

 ૧૬- સચુલી ળકામ તેલી અન્મ કોઇ ભાહશતી અને ત્માયફાદ દય લે આ પ્રકાળનભા ંસધુાયો યશળેે.  

 ભશંદ અંળે કાભો વફંનંધત ભાહશતી ભજુંય ફજેટ અનરુક્ષીને આલી જામ છે.  

   જાશયે ભાહશતી અનધકાયી અને  

   લોડભ ઓહપવય શ્રી પતાબાઇ ફાહયમા                               આવી.મ્યનુન.કનભળનય અને અીર અનધકાયી  
   લોડભ ન ં૨(ફી)          શ્રી શ્રી માનભનીફેન લામ ડંયા 
   લડોદયા ભશાનગય વેલા વદન      આવી.મ્યનુન.કનભળનય (લૂભ ઝોન) 
   લેફવાઇટ નથી                      લડોદયા ભશાનગયાબરકા 
   ટેબરપોન ન.ં(૦૨૬૫) ૨૪૬૬૪૭૬                                      ટેબરપોન ન.ં(૦૨૬૫) ૨૪૬૫૭૯૮ 
   ભો.ન:ં- ૯૮૨૫૮૦૧૨૮૯      ભો:- ૯૮૨૫૩૦૩૫૩૩ 
                                                                         

     
     
     
     
    જાશયે ભાહશતી અનધકાયી અને  

                    લોડભ ઓહપવય 
                   લોડભ ન ં– ૨(ફી) 
  

અ.ન ં નાભ શોદ્દો ગાય (વાતભા 
ગાયચં મજુફ) 

૧ શ્રી પતાબાઇ ી ફાયીમા લોડભ ઓહપવય  ૬૯૨૦૦ 

http://www.vadodara/


લશીલટી લોડભ ન.ં-૨ (યેલન્ય ુનલબાગભા ંપયજ ફજાલતા કભભચાયીઓની ભાહશતી) 

અનુ.ં 
ન.ં 

કભભચાયીનુ ંનાભ શોદ્દો 
ઇ.ડી.ી. 
નફંય 

ગાય 

(વાતભા 

ગાયચં મજુફ) 
કાભગીયીની નલગત 

૧ શ્રી પતાબાઇ ી ફાહયમા લોડભ ઓહપવય ૨૬૪૭૨૫ ૬૯૨૦૦ લોડ્ભભાં યેલન્ય ુનલબાગ તેભજ વેનેટયી 
નલબાગનુ ંવચંારન તથા તેના 
લહશલટ્ને રગતી તભાભ કાભગીયી 
દફાણ તથા વયકાયશ્રી તયપથી 
સચૂલલાભા ંઆલતી કાભગીયી  

૨ શ્રી જીતેન્રબાઇ  ફાયોટ યેલન્ય ુઓહપવય ૨૯૭૬૩૧ ૭૧૩૦૦ યેલન્ય ુનલબાગની તભાભ કાભગીયી    

૩ શ્રી યાજેળકુભાય.કે.ટેર નવની.વેને 
.ઇસ્ેકટય 

૨૯૯૧૫૪ ૪૬૨૦૦  લોડભ નલસ્તાયભા ંવપાઇ તેભજ જન્ભ-
ભયણ તથા વેનેટયી નલબાગને  રગતી 
તભાભ કાભગીયી 

૪ શ્રી અનનરકુભાય.એભ. 
ચૌશાણ 

વફ.વેને. 
ઇસ્ેકટય 

૨૯૧૧૯૬ ૨૮૪૦૦ લોડભ નલસ્તાયભા ંવપાઇ ને રગતી 
તભાભ કાભગીયી તથા વેનેટયીને 
રગતી તભાભ કાભગીયી  

૫ શ્રી પે્રયણાફેન.આય.ળાશ નવનીમય કરાકભ  ૨૧૬૩૯૯ ૬૦૪૦૦ એકાઉન્ટ દપતયની તભાભ કાભગીયી 
લોડ્ભભાં રેલાભાં આલતી તભાભ 
પ્રકાયની કેળ ફેંકભા ંજભા કયાલલી ફેંક 
યીકન્વીરીએળન ચેક યીટનભનીકાભગીયી 

૬ શ્રી કલ્નાફેન.ી.ળાશ જુનીમય કરાકભ  ૨૩૩૬૫૦ ૫૬૯૦૦ ફાયનીળી ક્રાકભની કાભગીયી 

૭ શ્રી નીતાફેન ભશશે્ર્લયીમા જુનીમય કરાકભ  ૨૭૯૮૨૦ ૪૪૯૦૦ વ્મલવામ લેયાને રગતી લસરુાતની 
કાભગીયી  

૮ શ્રી અંફાફેન.લી. લવાલા જુનીમય કરાકભ  ૨૭૯૮૫૪ ૪૪૯૦૦ બ્રોક ન.ં૧૮,૧૯,૨૦,૫૧,૫૨,૮૦, ના 
દપતયની લેયા બફર રગતની તભાભ 
કાભગીયી  

૯ શ્રી ગણતયાલ.એભ લૈયાડે જુનીમય કરાકભ  ૩૩૨૪૯૬ ૧૯૯૦૦ બ્રોક ન.ં ૭,૮,૪૧થી૪૪,૫૩,૬૧થી૬૮ 
ને રગતા લેયા બફરની તભાભ 
કાભગીયી 

૧૦ શ્રી ળાનંતબાઇ.કે.યાઠલા જુનીમય કરાકભ  ૨૬૫૫૩૫ ૪૬૨૦૦ બ્રોક ન.ં ૧૧,૨૨,૨૩,૨૪,૨૫ ને 
રગતા લેયા બફરની તભાભ કાભગીયી  

૧૧ શ્રી ગરારબાઇ આય. 
ચાયેર  

હપટય  ૩૦૯૩૭૧ ૩૨૩૦૦ લેયા બયેર ન શોમ તેલા ખાતાના 
ાણી કનેકળન કાલાની કાભગીયી  

૧૨ શ્રી નયેળ.ધીયજ ટેર વશામક જુનીમય 
કરાકભ  

 

૩૫૫૨૧૬ 
૧૯૯૫૦ 

(હપક્વ) 
બ્રોક ન.ં૧૦,૧૩,૧૪,૭૨,૯૪  ના 
દપતયની લેયા બફર રગતની તભાભ 
કાભગીયી 

૧૩ શ્રી હકળનકુભાય.લી.ટેર વશામક જુનીમય 
કરાકભ  

૩૫૫૨૦૮ ૧૯૯૫૦ 

(હપક્વ) 
યેલન્ય ુનલબાગના કભભચાયીઓના 
ભેશકભ દપતયની તભાભ કાભગીયી 

૧૪ શ્રી નનકંુજ.એભ.ગયાનવમા વશામક જુનીમય 
કરાકભ  

૩૫૫૧૯૪ ૧૯૯૫૦ 

(હપક્વ) 
બ્રોક ન.ં૮, ૧૨, ૨૬, ૯૫, ૯૬, ૯૭, ૯૮ 
ના દપતયની લેયા બફર રગતની 
તભાભ કાભગીયી 

૧૫ શ્રી હકયણકુભાય.ય.ુચૌધયી વશામક જુનીમય 
કરાકભ  

૩૫૫૧૮૬ ૧૯૯૫૦ 

(હપક્વ) 
લોડભ યેકોડભ દપતયની તભાભ કાભગીયી 
તભાભ રાઇટ બફર ટેબરપોન બફર 
જાથુનંા બફર ઉગલલાની કાભગીયી 
તેભજ સ્ટેસ્નયી અને આધાયકાડભ , ચ ૂટંણી 
કાડભને રગતી કાભાગીયી   

૧૬ 

 

શ્રી નનરેળકુભાય કે. 
ઘોડહકમા 

વશામક જુનીમય 
કરાકભ  

૩૫૬૧૪૦ ૧૯૯૫૦ 

(હપક્વ) 
જભીનબાડા સ્થામી યલાના લશીલટી 
ચાર્જ રગત તભાભ કાભગીયી તથા 
તેની ાલતી અને યજજસ્ટય નનબાલલા 



         

                                                                                                                               

 

 

             જાશયે ભાહશતી અનધકાયી અને 

                                         લોડભ ઓહપવય લોડભ-૨   

 

તથા લાશાન લેયા, સ્રભબાડા, 
દપતયની, દફાણને રગત તભાભ 
કાભગીયી 

૧૭ શ્રી માબિક લવીટા વશામક જુનીમય 
કરાકભ  

૩૫૬૧૨૩  ૧૯૯૫૦ 

(હપક્વ) 
વેનેટયીભા ંનલબાગભાં ભશકેભ ને 
રગતી તભાભ કાભગીયી 

૧૮ શ્રી હદરીબાઇ વી ઢીમાય નવાઇ ૨૪૪૬૬૦ ૩૨૦૦૦  બ્રોક ન૧ં૮,૧૯,૨૦,૫૧,૫૨,૮૦, ના 
બ્રોકની  તભાભ પ્રકાયની નવાઇની 
કાભગીયી  

૧૯ શ્રી પ્રનતકાફેન જે નત્રલેદી નવાઈ ૩૨૨૩૦૦ ૧૭૨૦૦ કેળરૂભભા ંનવાઇને રગતી તભાભ 
કાભગીયી 

૨૦ શ્રી વબરમદુ્દીન ભરેક નવાઇ ૧૮૬૫૯૭ ૩૩૦૦૦   ઓહપવભા નવાઇની કાભગીયી 
૨૧ શ્રી નટુબાઇ કે યભાય નવાઇ ૨૮૮૩૦૬ ૨૪૨૦૦ ઓહપવભા નવાઇની કાભગીયી  

૨૨ શ્રી ભેુન્રબાઇ ગાધંી નવાઇ ૨૧૮૮૪૭ ૩૧૧૦૦ જભીન બાડા દપતયને રગત નવાઇની 
તભાભ કાભગીયી   

૨૩ શ્રી ભોયદુીન વૈમદ નવાઇ ૨૦૮૧૦૮ ૩૨૦૦૦    ઓહપવભા નવાઇની કાભગીયી 
૨૪ શ્રી દક્ષાફેન જે ટેર શલે્ય ૨૬૯૬૬૨ ૨૯૩૦૦ ઓહપવભા ંનવાઇની તભાભ કાભગીયી 
૨૫ શ્રી જનતન જે નત્રલેદી ભજૂય  ૩૧૮૦૮૬ ૨૩૫૦૦ વ્મલવામલેયા દપતયના ંટેફરની 

તભાભ કાભગીયી 
૨૬ શ્રી પ્રળાતં ફી ગોડવે શલે્ય ૩૨૧૬૪૮ ૨૦૯૦૦  બ્રોક ન ં૧૦,૧૩,૧૪,૭૨,૯૪ ના 

તભાભ પ્રકાયની કાભાગીયી  

૨૭ શ્રી દક્ષાફેન વોરકંી નવાઇ ૩૧૪૬૦૯ ૨૩૫૦૦ ઓહપવભા ંનવાઇની તભાભ કાભગીયી 
૨૮ શ્રી ઠાકોય એવ. યાજતુ ભજૂય  ૩૨૧૬૪૮ ૨૪૯૦૦ ાણી કનેકળન ફધં કયલાની કાભગીયી  

૨૯ શ્રી અંફારાર યાઠોડ ભજૂય  ૩૦૯૬૬૪ ૨૪૯૦૦  બ્રોક ન ં ૭,૮,૪૧થી૪૪,૫૩,૬૧થી૬૮ 
ના બ્રોકની તભાભ પ્રકાયની કાભગીયી  

૩૦ શ્રી ભશંભદ આયીપ ભજૂય  ૨૯૩૬૫૨ ૨૯૩૦૦  ટાર ફજાલલાની કાભગીયી  

૩૧ શ્રી ભનોજબાઇ લવાલા ભજૂય ૩૩૨૨૮૩ ૧૬૨૦૦  બ્રોક ન ં૮,૧૨,૨૬,૯૫,૯૬,૯૭,૯૮  ના 
બ્રોકની નવાઇ તયીકેની તભાભ 
કાભગીયી 

      


