
રાઇટ �ુ ઇ� ફરમેશન એકટ-૨૦૦૫ સદંભે દ.�કુમ.�.૧૦૮૮-૦૫-૦૬ સદંભ� 

કલમ ૪-૧ (ખ) અ� વયે મા હતી આપવા બાબત વોડ/-૩(સી), 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદન, 
 
 

૧.   સ�ં થાની કામગીર� અને ફરજોની િવગત .  

    પોતાની સ�ં થાની  કામગીર�ઓ અને ફરજોની  િવગતો  નીચે �જુબ છે.  

    �ારંભ  કો! " લ$ે પાછળ, મહ(શ કો� ્ ૫લે$ પછળ વાધોડ�યા રોઙ  

    નબંર-૨૫૬૯૧૬૬ 

    વોડ4 ઓફ�સ ના કામકાજના 5દવસો-સોમવાર થી શિનવાર  

    શિનવાર (બીજો  અને ચોથો ) રિવવાર છતા ં9હ(ર ર9ના  5દવસો  િસવાય  કામકાજનો સમય   

    સવાર( ૯-૦૦ થી  ૫ -૧૦  (5રસેસ  ૧-૦૦ થી  ૧-૩૦) 

    નાણંાક�ય લેવડદ(વડ નો સમય  

     સવાર(  ૯- ૩૦  થી  ૩-૦૦  (5રસેસ ૧-૦૦ થી  ૧-૩૦)  

     શિનવાર (બીજો  અને ચોથો) રિવવાર છતા ં9હ(ર ર9ના  5દવસો  િસવાય  કામકાજનો સમય   

     વોડ4ના �=ુ ય  અિધકાર�>ીઓ  

૧.   વોડ4 ઓફ�સર અને 9હ(ર મા5હતી  

      >ી મહ(શભાઇ એમ. પરનામી  

     વહ�વટ� વો  ન.ં૩(સી) ની કચેર�  

      �ારંભ કો! " લ$ે પછળ,મહ(શ કો! " લ$ે પછળ વાધોડ�યા રોડ  

      પગાર  - ૯.૩૦૦-૩૪૮૦૦, Dેડ પે.- ૫૪૦૦   

       ઇ.ડ�." ◌ી. નબંર- ૨૬૧૩૧૯ 

      વોડ4 ઓફ�સર>ી ર(વF Gુ ંતેમજ સનેેટર� ની  સHંણુ4  કામગીર�Iુ ંિનર�$ણ સકંલન અને             

      માગ4દશ4ન કરવાIુ ંરહ( છે.  
 

      વોડ4ની ર(વF Gુ ંતમેજ સેનેટર� ની સHંણૂ કામગીર�ની િવગતો નીચે �જુબ  
 

 અ)   ર(વF G ુિવભાગની કામગીર�  

       ૧.. મકાન નામફ(ર –ફાઇવણીના ક(સ Kગેની કામગીર�  

       ૨. મકાન ખાલીના દાખલા રાખવાની ઠરાવ Kગેની કામગીર�  

       ૩. મકાન જમીનદો� ત થયે આકારણી કમી કરવાના ઠરાવ Kગેની કામગીર�  

       ૪. મકાન ખાલીના દાખલા સ=ં યા પછ� કરવેરાના િનયમ  અIસુાર ર�ફડં આપવાની કામગીર�  

       ૫.  વેરા વOલુાત ની તમામ કામગીર� જમીન ભાPુ Q યવસાય વેરા વાહનવેરા વOલુાતની કામગીર�.  

       ૬. વાધંા અરRની ધટ કરવાની તેમજ સકંલનની કામગીર� . 

       ૭. વેરા  બીલોની ફર�યાદો સાભંળ� યોT ય માગ4દશ4નની કામગીર�.  
 

 



 

બ) સેનેટર�િવભાગની કામગીર� 

૧   મર(લા9નવરો િનકાલ કરવો. 

૨   કચરાનાજUથાનો િનકાલ કરવો 

૩   વોP્4ની નV� કરવામા ંઆવેલ બીટોનીસફાઇ કામગીર� 

૪  સફાઇ કામ ન થાય તે Kગેની ફર�યાદ 

૫  પાલીકાના 9હ(ર 9જWુ / �તુરડ� સફાઇ Kગેની ફર�યાદ 

૬   માખી તેમજ ગદંક� �થળોએ જYંનુાશક દવાઓ છZંકાવ 

૭   હોટોલોમા વાસી અને અખાદય ખોરાક ના વેચાણની ફર�યાદ 

 

અ�ય કામગીર3ઓની �ુક3 િવગત 

૧   હોટલોમા વાસી અને અખાદયખોરા[ના વેચાણ ની ફર�યાદ િનકાલ  કરવાની તેમજ 

૨   હોટલ,ર(�ટોર(Fટનીચેક�ગની કામગીર�, 

૩   આરોTયના નિવન પરવાના આપવા Kગેની કામગીર� તથા પરવાનો ર�FG ુ કરવા અગેની 

કામગીર� 

૪   જFમ મરણની નોધની કામગીર� 

૫   પીવાI ુપાણી જયાર(\ુિષત આવે ^યાર( ફર�યા\્ આધાર( સે!પલ લેવાની કામગીર� તથા Wુટ�નમા ં 

     સે!પલ લેવાની કામગીર�મા રો_રો_ની કરવી 

૬   \ુિષત પાણી આવY ુહોય તેવા િવ�તારોમા પાણી `5ુદધકરણ માટ( કોલોર�નની ગોળ�ઓ િવતરણની 

     કામગીર�  

૭   aુદરતી / અaુદરતી આપિત સમયે !Gિુનિસપલ કિમશનર>bની Oચુના �જુબ કામગીર� કરવી 

     .સા.વ.િવ તરફથી થયેલ cુકમ અFય કરવા પાd વહ�વટ� કામગીર� 

૮   R.S.I એFડ હ(ઠળની કામગીર� 

૯   વ�તી ગણતર� તથા અFય રhijય કામગીર� 

૧૦  !Gિુન.કાઊFસીલરોનાOચુનોની કામગીર� 

 

૨ પોતાના અિધકાર�ઓને/ કમ4ચાર�ઓની સતાઓ અને ફરજો lલ�ટ ! એ! �જુબ 

 નામ                         હોદો                     કાય4$ેd                         ફરજો 

 



 
 

 

૩.  િનર�$ણ અને nવાબદાર�ના સાધનો સ5હત  િનણ4ય લેવાની �5કયા- _ તે સોપાયેલ કામગીર� 

    સબધંીત કમચા4ર�એ તેમના ઉપર� અિધકાર�>ી પસે રpુ કર� સ$મ સતાઅિધકાર�>ીની મpુંર� 

    લેવાની રહ(શે.આ Kગે �=ુ ય શાખા મહ(કમ િવભાગથી નાણાકં�ય અને વહ�વટ�ય સતાની સqપણી 

    ના સકંલીત ઠરાવ-૧૯૯૮ ના અમલી કરણ દફતર� cુકમ Kક-૪૧૦-૯૮ થી તા.૭-૭-૯૮ થી cુકમ 

   થયેલા છે. 

૪. પોતાના કાય4 બ9વવા માટ( નV� રાખેલા ધોરણઃે-  

    ઉપરોકત �દુા ન.ં૩ મા ંદશા4વેલ દફતર� cુકમ અF વયે _ તે કામોના સબધંમા ંસ$મ સતાિધકાર�>ી 

    ના Oચુનાઓ અF વયે કાય4વાહ� કરવામા ંઆવે છે. 

૫. પોતાના કાય4  બ9વવા માટ( પોતાની પાસેના અથવા િનયdંણ હ(ઠળના અથવા " ◌ોતાના કમ4ચાર� 

    ઓ s વારા ઉપયોગમા ંલેવાતા ંિનયમો  િવિનયમો Oચુનાઓ િનયમ સગંહ  અને ર(કડ4   

    - R.પી.એમ.સી.એ.કટ-૧૯૯૪- દ.cુકમ Kક-૪૧૦-૯૮-૯૯ તા.૭-૭-૯૯ 

    - દ.cકુમ Kક- ૪૧૦-૯૮-૯૯ તા.૭-૭-૯૯ 

૬. પોતાના s વારા અથવા તેના Kaુશ હ(ઠળ રખાયેલ િવિવધ  ક(ટ(ગર�ના દ� તાવેજોIુ ંિનવેદન. 

     - ખાતા તરફથી મોકલવામા ંતથા આવતા પdના ઇનવડ4  આઉટવડ4  રR� ટરો. 

     - આકારણી રR� ટર,5ડમાF ડ રR� ટર 

     - પરવાના રR� ટર,  ફ5રયાદ tકુ,જF મ-મરણ રR� ટર, 

     - પાણી કનેકશન રR� ટર,ડ(નેજ કનેકશન રR� ટર,lબu ડvગ રR� ટર, 

૭.   નીતી ઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સબધંીત 9હ(ર જનતાના સx યો s વારા રpુઆત કરાયેલી  

     અથવા તેની  ચચા4 માટ( રહ(લી કોઇપણ Q યવ� થાની િવગતો લોકો  સાથે સકંળાયેલી સ�ં થા હોય  

     લોકોના yુટંાયેલ �િતનીિધઓની બનેલી � થા.સિમિત સમગ: સભા અથવા સબધંીત િવભાગને 

     O ્ થા.સિમિત s વારા અિધકાર પર^ વે િનણ4ય લેવામા ંઆવે છે.  

૮   પોતાના ચલણના હ(Y ુમાટ( અથવા તેના ભાગ તર�ક( વહ(ચાયેલી બે ક( તેથી વ{ ુQય5કતઓ 

 ધરાવતા કાઉF સીલ કિમટ�ઓ અને અF ય મડંળોની બેઠકો 9હ(ર �9 માટ( |uુલી છે ક(  ક(મ ?      

 અથવા આવી બેઠોકોની  િવગત 9હ(ર �9  મેળવી શક( ક( ક(મ ? સમD � થા.સમીતી છે.  

 ! Gિુન.સેકટર�>ી  અથવા સબિંધતના અs ય$ પાસેથી આ Kગે વ{ ુ� " i ટતા  મેળવી શકાય  

૯.   પોતાના અિધકાર�ઓને અને કમચા4ર�ઓના � ડરકટર� �દુા ન.ં૨ મા ંસામેલ લી� ટ �જુબ . 
 



 

 

૧૦.  તેના િનયમમા ંHરુ� પડાયેલ દફતરની પsધિત  િસહત  તેના દર(ક  અિધકાર� અને કમચા4ર�ઓ  

      s વારા �ા"ત   કરાયેલ માસીક પગાર  ઘડતર (તાલીમ) પsધિત િસહત – સા.વ.િવ.s વારા  

      કરવામા ંઆવે છે. કમ4ચાર�ઓ –અિધકાર�ઓ s વારા �ા"ત  રાખેલ માસીક પગારની મા5હતી  

      �દુા ન.ં૨ મા ંસામેલ છે. 

૧૧.   તમામ યોજનાઓની િવગતો Oચુીત ખચા4ઓ અને રાખલે yકુવણીના અહ(વાલો દશા4વતો તેની  

      તમામ એજF સીને ફાળવેલ બ_ટ _ તે વષ4ના એF R.શાખા તેમજ સેનેટર� શાખા માલસામાન  

      ખર�દ�ના મpુંર બ_ટની િવગત તેમજ થયેલ ખચા4ઓની િવગતો એકાઉF ટ શાખામાથંી  

      મેળવી શકાય.  

૧૨.   ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાયકમોથી ફાયદા મેળવનારની િવગતો  િસહત સબસીડ� િસહત        

      કાયક4મોનો અમલોનો પકાર . 
     
            સમD સભા s વારા બ_ટમા ંમpુંર રાખેલ રકમની િવગતો મળ� શકો છે. આ કામગીર�થી  

      9હ(ર જનતાને આરોT ય લ$ી Oિુવધાઓ અને સફાઇ તેમજ પાણી ~(નેજની Oિુવધાઓ મળે     

       છે.  

૧૩.  તેના s વારા આપયેલી �ટછાટ,પરવાનગીઓ અને સતા સોપણી મેળવનાર� િવગતો સમગ સભા  

      � થાય િસમીતી તથા ! Gિુન.5કમ� નર>ીની સતા અF વયે મળતી �ટછાટ, પરવાનગીઓ સતા  

      સોપણી સબધેં દફતર� cુકમ Kક- ૪૧૦-૯૮-૯૯ મા ંિવગત.  

૧૪. ઇલેકjોનીક  ફોમ4મા ંધડાયેલી તેના s વારા રખાયેલી અથવા તેના ઉપલ� ધ મા5હતીના સદંભ4ની  

     િવગત ઇલેકjોનીક ફોમ4મા ંઘડાયેલ મા5હતી ઇ.ડ�.પી. િવભાગ s વારા મેઇF ટ(ઇન કરવામા ંઆવે છે. 

     _ની િવગતો વેબસાઇડ (www.vadodaracity.com.) પરથી મળ� શક( છે.  

૧૫. H�ુ તકાલય તથા વાચન ખડંના કામના લોકો  િસહત મા5હતી મેળવવા માટ( નાગર�કોને ઉપલ� ધ  

     Oિુવધાઓની િવગતો,જો ઉપયોગ માટ( તેની 9ળવણી કરાઇ હોઇ તે અdેની શાખામા ં   

     H�ુ તાકાલય વાચંન ખડં ઉ૫લ� ધ  નથી.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6હ7ર મા8હતી અિધકાર3ઓના નામ હોદાઓ અને અ� ય િવગતો  

 

 

૧૭. Oચુવી શકાય તેવી અF ય કોઇ મા5હતી અને ^ યાર બાદ દર વષે આ પકારના Oધુારો રહ(શે.  

     મહદં Kશે કામો સબધંીત મા5હતી મpુંર બ_ટ અIલુ$ીને આવી 9ય છે.  
 

    9હ(ર મા5હતી                      9હ(ર મા5હતી અિધકાર� અને  

   વોડ ઓફ�સર                                               નાયબ કાય4પાલક અિધકાર� અને  

   વોડW્ ન.ં૩(સી),        વોડW્ ન.ં૩(સી),  

   વડોદરા મહાનગર પલીકા,              વડોદરા મહાનગર પલીકા, 

   ઇમેઇલ નથી. વેબસાઇડ નથી.        ઇમેઇલ નથી. વેબસાઇડ નથી.  

   ટ(લીફોન નબંર-(૦૨૬૫) ૨૫૬૯૧૬૬              ટ(લીફોન નબંર-(૦૨૬૫) ૨૫૬૯૧૬૬  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અ.ન.ં               નામ.                             હોદો.                              બેઝીક.  

૧.    >ી મહ(શભાઇ એમ. પરનામી.          વોડW્ ઓફ�સર,    

૨.    >ી _માલભાઇ રાઠવા.               નાયબ કાયપ4લક ઇજનેર,  



 

 

 

 

વાડોદરા મહાનગર પાલીકા 

વહ�વટ� વોડ4 ન ં.૩(સી) 

ર(વFG ુિવભાગના અિધકાર�/ કમ4ચાર�ઓની િવગત. 

અ.I ુ અિધકાર�/ કમ4ચાર�I ુ

નામ 

હોદો ઇ.ડ�.પી 

ન ં

 પગાર 

પાયર� 

Dેડ 

પે. 

કામગીર� ની િવગત 

૧ >ી મહ(શભાઇ એમ પરનામી વોડ4 ઓ5ફસર ૨૬૧૩૧૯ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૫૪૦૦ વોP્4ના ર(વFG ુિવભાગ તથા 

સેનેટર�િવભાગIસુચાલન તથા 

તેને વહ�વટ�ને લગતી તમામ 

કામગીર�  

૨ >ી 5દનેશ સી ડામોર ર(વFGઓુ5ફસર ૨૬૫૦૫૫ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૪૬૦૦ કામગીર� વોડ4 ન.ં૬ મા વોડ4 

ઓ5ફસર તર�ક(  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

                    ÈÛ¦øÛéÈÛ¦øÛéÈÛ¦øÛéÈÛ¦øÛéùÁõÛ ¾ÛÐüÛ¶Û•ÛÁõ ÍÛéÈÛÛ ÍÛùÁõÛ ¾ÛÐüÛ¶Û•ÛÁõ ÍÛéÈÛÛ ÍÛùÁõÛ ¾ÛÐüÛ¶Û•ÛÁõ ÍÛéÈÛÛ ÍÛùÁõÛ ¾ÛÐüÛ¶Û•ÛÁõ ÍÛéÈÛÛ ÍÛù¶Û,ù¶Û,ù¶Û,ù¶Û,    

ÈÛÐüàÈÛ¤øà ÈÛÛé¦Ùø ¶Û×.3(ÍÛà),ÈÛÐüàÈÛ¤øà ÈÛÛé¦Ùø ¶Û×.3(ÍÛà),ÈÛÐüàÈÛ¤øà ÈÛÛé¦Ùø ¶Û×.3(ÍÛà),ÈÛÐüàÈÛ¤øà ÈÛÛé¦Ùø ¶Û×.3(ÍÛà),    

ÁéõÈÛ¶¿ÛÁéõÈÛ¶¿ÛÁéõÈÛ¶¿ÛÁéõÈÛ¶¿Ûä ÜÈÛ½ÛÛ•Û¶ÛÛ ä ÜÈÛ½ÛÛ•Û¶ÛÛ ä ÜÈÛ½ÛÛ•Û¶ÛÛ ä ÜÈÛ½ÛÛ•Û¶ÛÛ     õ¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé¶Ûà ÜÈÛ•Û©Û.õ¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé¶Ûà ÜÈÛ•Û©Û.õ¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé¶Ûà ÜÈÛ•Û©Û.õ¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé¶Ûà ÜÈÛ•Û©Û.    

….¶Û….¶Û….¶Û….¶Û

....    

        õ¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé ¶Ûä× õ¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé ¶Ûä× õ¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé ¶Ûä× õ¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé ¶Ûä× 

¶ÛÛ¾Û.¶ÛÛ¾Û.¶ÛÛ¾Û.¶ÛÛ¾Û.    

        ÐüÛéÐüÛéÐüÛéÐüÛéùÛé.    ùÛé.    ùÛé.    ùÛé.        †.¦øà.¸Ûà†.¦øà.¸Ûà†.¦øà.¸Ûà†.¦øà.¸Ûà

.¶Û×..¶Û×..¶Û×..¶Û×.    

¸Û•ÛÛÁõ ¸Û•ÛÛÁõ ¸Û•ÛÛÁõ ¸Û•ÛÛÁõ 

¸ÛÛ¿ÛÁõà.¸ÛÛ¿ÛÁõà.¸ÛÛ¿ÛÁõà.¸ÛÛ¿ÛÁõà.    

•Ûóé¦ø •Ûóé¦ø •Ûóé¦ø •Ûóé¦ø 

¸Ûé.¸Ûé.¸Ûé.¸Ûé.    

    õÛ¾Û•ÛàÁõà ¶Ûà Ü¿Û•Û©Û.õÛ¾Û•ÛàÁõà ¶Ûà Ü¿Û•Û©Û.õÛ¾Û•ÛàÁõà ¶Ûà Ü¿Û•Û©Û.õÛ¾Û•ÛàÁõà ¶Ûà Ü¿Û•Û©Û.    

1.1.1.1.    ËÛà ¾ÛÐéüÉÛ½ÛÛ† 

…é¾Û.¸ÛÁõ¶ÛÛ¾Ûà. 

ÈÛÛé¦Ùø 

…ÛéºõàÍÛÁõ 

261319 9300-34800 5400 ÈÛÛé¦Ùø¶ÛÛ ÁéõÈÛ¶¿Ûä 

ÜÈÛ½ÛÛ•Û ©Ûé¾Û›÷ 

ÍÛé¶Ûé¤øÁõà ÜÈÛ½ÛÛ•Û¶Ûä× 

ÍÛ×˜ÛÛÅÛ¶Û©Û¬ÛÛ 

©Ûé¶ÛéÈÛÐüàÈÛ¤øà 

¶Ûé ÅÛ•Û©Ûà ©Û¾ÛÛ¾Û 

 õÛ¾Û•ÛàÁõà. 

2222    ËÛà Üù•¶ÛéÉÛ 

ÍÛà.¦øÛ¾ÛÛéÁõ 

ÁéõÈÛ¶¿Ûä 

…ÛéºõàÍÛÁõ 

265055 9300-34800 4600  õÛ¾Û•ÛàÁõà ÈÛÛé¦Ùø ¶Û×.6 

¾ÛÛ× ÈÛÛé¦Ùø  

…ÛéºõàÍÛÁõ  ©ÛÁõà éõ  

3333    ¶ÛÁõ•ÛàÉÛ 

…éºõ.ÈÐüÛéÁõÛ. 

›ä÷¶Ûà. õÅÛ

Û Ùõ 

201898 9300-34800 4600 ÈÛÛé¦Ùø-3¾ÛÛ×  éõÉÛà¿ÛÁõ 

©ÛÁõà éõ 



 

4444    ÁõÜÉ¾Û õÛ×©Û 

¦øà.ÉÛÛÐü 

›ä÷¶Ûà. õÅÛ

Û Ùõ 

214914 9300-34800 4600 ÍÛé¶Ûé¤øÁõà¾ÛÛ× ¾ÛÐéü õ¾Û 

 õÅÛÛ Ùõ ©ÛÁõà éõ 

5 )5 )5 )5 )    ËÛà …×¼ÛÛÅÛÛÅÛ 

¦øà.¸Û¤éøÅÛ 

›ä÷¶Ûà. õÅÛ

Û Ùõ 

217654 9300-34800 4600 ÈÛÛé¦Ùø-6¾ÛÛ×  õÛ¾Û•ÛàÁõà. 

 

6)6)6)6)    ËÛà ÍÛ×›÷¿Û 

…é˜Û.ÍÛÛéÅÛ× õà 

›ä÷¶Ûà. õÅÛ

Û Ùõ 

218057 5200-20200 2400 ÈÛÛé¦Ùø-9¾ÛÛ×  õÛ¾Û•ÛàÁõà 

7) 7) 7) 7)     ËÛà 

Ðéü¾Û×©Û äõ¾ÛÛÁõ 

ÍÛà.ÜªÛÈÛéùà 

›ä÷¶Ûà. õÅÛ

Û Ùõ 

218260 9300-34800 4400 ÈÛÛé¦Ùø-12¾ÛÛ× ( 

ÁéõÈÛ¶¿Ûä¾ÛÛ)×  õÛ¾Û•ÛàÁõà 

8)8)8)8)    ËÛà તWુણ એચ શાહ ›ä÷¶Ûà. õÅÛ

Û Ùõ 

232912 9300-34800 4600 ¼ÅÛÛé õ ¶Û×. 14 ¬Ûà, 41, ¬Ûà 44 

¬Ûà 64 

9)9)9)9)    ËÛà ÜÐü¾ÛÛ×¶ÉÛä 

¼Ûà.ÐüÁõ¸Û¦éø. 

…é¦øà.…ÛÍÛà. 

…é¶œ÷. 

234389 9300-34800 5400 •ÛéÍÛ ÉÛÛ”ÛÛ¾ÛÛ× 

 õÛ¾Ûõ•ÛàÁõà 

10)10)10)10)    ËÛà ¾ÛÐ×ü¾Ûù 

Ðü¶Ûàºõ ¿Ûä.¾Ûé¾Û¨Û 

›ä÷¶Ûà. õÅÛ

Û Ùõ 

239861 9300-34800 4400 ¼ÅÛÛé õ ¶Û×.25,26,27,31 ¶Ûà 

 õÛ¾Û•ÛàÁõà 

11)11)11)11)    ËÛà …éÅÛé“Û 

ÍÛà.¾Ûé õÈÛÛ¶Û 

›ä÷¶Ûà. õÅÛ

Û Ùõ 

260541 9300-34800 4400 ÈÛÛé¦Ùø-3¾ÛÛ× ›÷¶¾Û-¾ÛÁõ¨Û 

ùºõ©ÛÁõ¶Ûà  õÛ¾Û•ÛàÁõà. 

12)12)12)12)    ËÛà ¸ÛóßÛÛ¼Ûé¶Û 

¼Ûà.¾ÛÁõÛ¥éø 

›ä÷¶Ûà. õÅÛ

Û Ùõ 

265501 9300-34800 4400 ¼ÅÛÛé õ 

¶Û×.16,17,21,22,51,52,53,80,81 

13131313    ËÛà ½Û•ÛÈÛÛ¶Û- ›ä÷¶Ûà. õÅÛ 270750 9300-34800 4400 ÈÛÛé¦Ùø ¶Û×.3 ¼ÅÛÛé õ 



ùÛÍÛ…ÛÁõ.ÍÛÛéÅÛ× õà.  Û Ùõ ¶Û×.6,8,9,10,11,12, 

  

14141414    ËÛà ›÷•ÛùàÉÛ½ÛÛ† 

ÈÛà.ÁõÛ›÷ 

›ä÷¶Ûà. õÅÛ

Û Ùõ 

279773 5200-20200 2400  õÛ¾Û•ÛàÁõà ÈÛÛé¦Ùø-12¾ÛÛ× 

…é¶œ÷.ÉÛÛ”ÛÛ¾ÛÛ× 

 

15151515    ËÛà Áõ¾ÛéÅÛÛ¼Ûé¶Û 

›÷é.¸ÛÁõ¾ÛÛÁõ 

›ä÷¶Ûà. õÅÛ

Û Ùõ 

279927 9300-34800 4400 ÈÛÛé¦Ùø-3¾ÛÛ× 

 éõÉÛà¿ÛÁõ¶Ûà  õÛ¾Û•ÛàÁõà 

 

16161616    ËÛà Ü¶Û¡öÛ¾Û 

¼Ûà.ÁõÛ¥øÈÛÛ 

›ä÷¶Ûà. õÅÛ

Û Ùõ 

280208 9300-34800 4400 ¾ÛÐéü õ¾Û  õÅÛÛ Ùõ ©Û¬ÛÛ 

…é õÛŠ¶¤ø¶¤ø¶Ûà  õÛ¾Û•ÛàÁõà 

17171717    ËÛà ÜÈÛ›÷¿Û äõ¾ÛÛÁõ 

…é˜Û.›÷ÛéÌÛà 

›ä÷¶Ûà. õÅÛ

Û Ùõ 

280828 9300-34800 4400 ÈÛÛé¦Ùø-3¾ÛÛ× 

…é¶œ÷.ÉÛÛ”ÛÛ¾ÛÛ× 

 õÛ¾Û•ÛàÁõà. 

 

18181818    ËÛà ¸ÛóÜÈÛ¨ÛÛ¼Ûé¶Û 

…ÛÁõ.ÁõÛ¥øÈÛÛ 

¤øÛ†¸ÛàÍ¤ø 280917 9300-34800 4200 ÈÛÛé¦Ùø-3¾ÛÛ× ¤øÛ†¸Û  õÛ¾Û 

©Û¬ÛÛ ¼ÛÛÁõ¶ÛàÉÛà -

ùºõ©ÛÁõ¶Ûà  õÛ¾Û•ÛàÁõà. 

19191919    ËÛà ÐüüÁõàÉÛ äõ¾ÛÛÁõ 

ÍÛà.¸Ûó›÷Û¸ÛÜ©Û. 

…é¦øà.…ÛÍÛà.…

é¶œ÷. 

280992 9300-34800 4600 ÈÛÛé¦Ùø-3 ¾ÛÛ× 

…é¶œ÷.ÉÛÛ”ÛÛ¾ÛÛ× 

 õÛ¾Û•ÛàÁõà. 

20202020    ËÛà ÈÛÍÛ×©Û½ÛÛ† ›ä÷¶Ûà. õÅÛ 291765 5200-20200 2400 ÈÛÛé¦Ùø-3¾ÛÛ× Áéõ õ¦Ùø -



ÈÛà.›÷ÛùÈÛ Û Ùõ ùºõ©ÛÁõ ©Û¬ÛÛ 

›÷¾Ûà¶Û½ÛÛ¦øÛ ¶Ûà 

 õÛ¾Û•ÛàÁõà. 

21212121    ËÛà ÈÛ›÷éÍÛá•Û ÍÛà. 

ÁõÛ¥øÛé¦ø 

›ä÷¶Ûà. õÅÛ

Û Ùõ 

297216 5200-20200 2400 ÈÛÛé¦ø-12 ¾ÛÛ× ÁéõÈÛ¶¿Ûä 

ÜÈÛ½ÛÛ•Û¾ÛÛ×  õÛ¾Û•ÛàÁõà 

22222222    ËÛà Ü¶ÛÁõ›÷ 

…Û†.ÁõÛÈÛ. 

ÍÛ¼Û.ÍÛé¶Ûé.

†¶Í¸Ûé. 

299065 5200-20200 2400 ÈÛÛé¦Ùø-6¾ÛÛ× ÍÛé¶Ûé¤øÁõà 

ÉÛÛ”ÛÛ¾ÛÛ×  õÛ¾Û•ÛàÁõà. 

23232323    ËÛà ÍÛäÁéõÉÛ½ÛÛ† 

…ÛÁõ.¸Û¤éøÅÛ 

ÍÛé¶Ûé.†¶Í¸Û

é. 

 

295545 9300-34800 2800 ÈÛÛé¦Ùø-6¾ÛÛ× ÍÛé¶Ûé¤øÁõà 

ÉÛÛ”ÛÛ¾ÛÛ×  õÛ¾Û•ÛàÁõà 

24242424    ËÛà …ÜÈÛ¶ÛÛÉÛ 

 éõ.¸Û×˜ÛÛÅÛ 

ÈÛÛé¦Ùø 

…ÛéºõàÍÛÁõ, 

304646 9300-34800 5400 ¸Û•ÛÛÁõ”Û˜ÛÙ ÈÛÛé¦Ùø-3¾ÛÛ× 

 õÛ¾Û•ÛàÁõà …ÛÁõÛé•¿Û 

ÉÛÛ”ÛÛ¾ÛÛ× ( ÐüÛÅÛ¾ÛÛ× 

ÍÛÍ¸Ûé¶—õ) 

25252525    ËÛà ÍÛÛéÜÐüÅÛ 

…éÍÛ.ÁõÛ¨ÛÛ 

ºõà¤øÁõ 309109 5200-20200 2400 ÈÛÛé¦Ùø-3 …é¶œ÷.ÉÛÛ”ÛÛ¾ÛÛ× 

 õÛ¾Û•ÛàÁõà 

26262626    ËÛà ÍÛÛéÁõ½Û½ÛÛ† 

…é¶Û.¸Û×¦øà¿ÛÛ 

›ä÷¶Ûà. õÅÛ

Û Ùõ. 

319490 5200-20200 1900 ¼ÅÛÛé õ ¶Û×.15,…¶Ûé 72,¶Ûà 

 õÛ¾Û•ÛàÁõà. 

27272727    ËÛà  õ¶Ûä½ÛÛ† 

ÈÛà.¸ÛÁõ¾ÛÛÁõ 

›ä÷¶Ûà. õÅÛ

Û Ùõ. 

325813 5200-20200 1900 ÈÛÛé¦Ùø-3 ¾ÛÛ× 

¸ÛóÛéºéõÉÛ¶ÛÅÛ ¤éø“Û¶Ûà 

 õÛ¾Û•ÛàÁõà 



28282828    ËÛà …ÉÛÛé õ½ÛÛ† 

¼Ûà.ÝÉÛµÛé. 

ÜÍÛ¸ÛÛ† 164879 5200-20200 1900 ÈÛÛé¦Ùø-3¾ÛÛ× ¼ÅÛÛé õ -

ùºõ©ÛÁõ¾ÛÛ× ÜÍÛ¸ÛÛ†¶Ûà 

 õÛ¾Û•ÛàÁõà 

29292929    ËÛà ¿ÛÛé•ÛéÉÛ½ÛÛ† 

…ÛÁõ.¥ø õ õÁõ  

ÜÍÛ¸ÛÛ† 234044 5200-20200 1900 ÈÛÛé¦Ùø-3 ¾ÛÛ× ¼ÛÛÁõ¶ÛàÉÛà 

ùºõ©ÛÁõ ¸ÛÁõ ¼ÛÐüÛÁõ¶Ûà 

¤ø¸ÛÛÅÛ¶Ûà  õÛ¾Û•ÛàÁõà. 

30303030    ËÛà ½Ûä¸Ûé¶®ù 

…é¾Û.ÍÛÛéÅÛ× õà 

ÜÍÛ¸ÛÛ† 244163 4440-7440 1650 

 

ÈÛÛé¦Ùø-3¾ÛÛ× ¼ÅÛÛé õ -

ùºõ©ÛÁõ ¸ÛÁõ  õÛ¾Û•ÛàÁõà 

31313131    ËÛà ÁõÜÈÛ¶®ù 

…é¾Û.›÷ÛùÈÛ 

ÈÛÛé˜Û¾Ûé¶

Û  

248070 4440-7440 1650 

 

ÈÛÛé¦Ùø-3 ¾ÛÛ× 

ÈÛÛé˜Û¾Ûé¶Û¶Ûà 

 õÛ¾Û•ÛàÁõà 

32323232    ËÛà ¾Û¶ÛÛé›÷½ÛÛ† 

…ÛÁõ.˜ÛÛíµÛÁõà 

ÜÍÛ¸ÛÛ† 260142 4440-7440 1650 ÈÛÛé¦Ùø-3¾ÛÛ× ÜÍÛ¸ÛÛ†¶Ûà 

›÷¶ÛÁõÅÛ ¶Ûà  õÛ¾Û•ÛàÁõà 

33333333    ËÛà ¸Ûó½ÛÛ©Û½ÛÛ† 

…é¾Û.ÍÛÛéÅÛ× õà 

ÜÍÛ¸ÛÛ† 260207 4440-7440 1650 ÈÛÛé¦Ùø-3 ¾ÛÛ× ¸Û•ÛÛÁõ ”Û˜ÛÙ 

 õÛ¾Û•ÛàÁõà ÈÛÛé¦Ùø-4 

34343434    ËÛà †ÊÈÛÁõ½ÛÛ† 

›÷é.¾ÛÛé©Ûà¿ÛÛ¨Ûà 

ÜÍÛ¸ÛÛ† 269697 4440-7440 1650 ÈÛÛé¦Ùø-3 ¾ÛÛ× ¸Û•ÛÛÁõ ”Û˜ÛÙ 

 õÛ¾Û•ÛàÁõà …Û õÛÁõ¨Ûà 

ÉÛÛ”ÛÛ¾ÛÛ× 

35353535    ËÛà ÜÈÛ›÷¿Û½ÛÛ† 

…é˜Û.Ü¶Û õ¾Û 

ÜÍÛ¸ÛÛ† 270962 4440-7440 1650 ÈÛÛé¦Ùø-3¾ÛÛ× Í¤éøÉÛ¶ÛÁõà 

ÅÛÛÈÛÈÛÛ¶Ûà ©Ûé¾Û›÷  éõÉÛ 

ÜÈÛ½ÛÛ•Û¶Ûà  õÛ¾Û•ÛàÁõà 



36363636    ËÛà Š¾ÛéÉÛ½ÛÛ† 

…é¾Û.éùÍÛÛ† 

ÐíüÅ¸ÛÁõ  274445 4440-7440 1650 ÈÛÛé¦Ùø-3¾ÛÛ× ÁéõÈÛ¶¿Ûä 

ÜÈÛ½ÛÛ•Û¾ÛÛ×  õÛ¾Û•ÛàÁõà 

37373737    ËÛà µÛ¾Ûé¶®ù 

…ÛÁõ.½Û¤èø. 

ÜÍÛ¸ÛÛ† 304255 4440-7440 1400 ÈÛÛé¦Ùø-3¾ÛÛ× ¼ÅÛÛé õ -

ùºõ©ÛÁõ ¸ÛÁõ ÜÍÛ¸ÛÛ†¶Ûà 

 õÛ¾Û•ÛàÁõà 

38383838    ËÛà  éõùÛÁõ¶ÛÛ¬Û 

¼Ûà.ÁõÛÈÛÅÛ 

¾Û›ä÷Áõ 312541 4440-7440 1400 

 

ÈÛÛé¦Ùø-3¾ÛÛ× ÁéõÈÛ¶¿Ûä 

ÜÈÛ½ÛÛ•Û¾ÛÛ×  õÛ¾Û•ÛàÁõà 

39393939    ËÛà  èõÌ¨Û äõ¾ÛÛÁõ ›÷é 

¶ÛÛ¦øà¿ÛÛ 

ÜÍÛ¸ÛÛ† 315354 4440-7440 1400 ÈÛÛé¦Ùø-3 ¾ÛÛ× ¼ÅÛÛé õ -

ùºõ©ÛÁõ ¸ÛÁõ ÜÍÛ¸ÛÛ†¶Ûà 

 õÛ¾Û•ÛàÁõà.  

40404040    ËÛà Ð×üÍÛÛ¼Ûé¶Û 

›÷é.ÈÛÛµÛéÅÛÛ 

ÅÛé¼ÛÁõ 317900 4440-7440 1400 

 

ÈÛÛé¦Ùø-3 ¾ÛÛ× 

ÜÈÛ½ÛÛ•Û¾ÛÛ×  õÛ¾Û•ÛàÁ 

41414141    ËÛà ÜÐüÁéõ¶Û 

¼Ûà.ÁéõÈÛÛÇé 

ÜÍÛ¸ÛÛ† 319252 4440-7440 1300 

 

ÈÛÛé¦Ùø3¾ÛÛ× ¼ÅÛÛé õ -

ùºõ©ÛÁõ¶Ûà  õÛ¾Û•ÛàÁõà. 

42424242    ËÛà ÁõÛ›ä÷½ÛÛ† …é¾Û. 

ÁõÛ¥øÛé¦øà¿ÛÛ 

ÜÍÛ¸ÛÛ† 331121 4440-7440 1300 ÈÛÛé¦Ùø-3¾ÛÛ× ¼ÅÛÛé õ -

ùºõ©ÛÁõ ¸ÛÁõ ÜÍÛ¸ÛÛ† 

©ÛÁõà éõ¶Ûà  õÛ¾Û•ÛàÁõà. 

43434343    ËÛà ½Ûà”Ûà¼Ûé¶Û 

¿Ûä.›÷ÛµÛÈÛ 

ÐéüÅ¸ÛÁõ 331139 4440-7440 1300 

 

ÈÛÛé¦Ùø3¾ÛÛ×  éõÉÛ 

ÜÈÛ½ÛÛ•Û¾ÛÛ×  õÛ¾Û•ÛàÁõà. 

44444444    ËÛà ÉÛä õÅÛ ¿ÛÉÛ 

ÁõÛ›÷éÉÛ½ÛÛ† 

…é¦øà.…ÛÍÛà.…

é¶œ÷. 

345083 Š˜˜Û õ 

¸Û•ÛÛÁõ  

 - ÈÛÛé¦Ùø3¾ÛÛ× ¸Û•ÛÛÁõ ”Û˜ÛÙ 

 õÛ¾Û•ÛàÁõà ÈÛÛé¦øÍ-9¾ÛÛ×  



13700 

45454545    ËÛà ÉÛÛÐü 

…Å¸ÛéÉÛ äõ¾ÛÛÁ ÍÛà.õ  

…é¸Ûóé¶¤øàÍÛ 348465 Š˜˜Û õ 

¸Û•ÛÛÁõ-5278 

 - ÈÛÛé¦Ùø-3¾ÛÛ× ¦éø¤øÛ …é¶¤Öøà 

…Ûé¸ÛÁéõ¤øÁõ ©ÛÁõà éõ¶Ûà 

 õÛ¾Û•ÛàÁõà. 

 

                    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


