બાાંધકામ શાખા
માહીતી (મેલળળાના) અધિકાર
અધિધનયમ-૨૦૦૫
(િી રાઇટ ટુ ઈંફોમેન એકટ-૨૦૦૫)
રાજકોટ મહાનગરપાીકા
ડો.આંબેડકર ભળન
ઢેબરભાઈ રોડ
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ - ૨(લનમભ વાંગ્રશ- ૧)
વાંગઠનની લલગતો, કામો અને પયજો
૨.૧ જાશેય તાંત્રના ઉદેળ/શેતુ:ળશેયના નગયીકોના જાશેય આયોગ્મ અને વુખાકાયી તથા પ્રાથલભક વુલલધાના શેતુવય યસ્તા ભશાનગયલરકાના ભકાન ભાટેની વુલલધા ઉરબ્ધ કયાલલી.

૨.૨ જાશેય તાંત્રનો ટુાંકો ઇલતશાવ અને તેની યચનાનો વાંદબભ :યાજકોટ ળશેયભાાં જુ દા જુ દા લોડભભાાં પ્રાથલભક વુલલધા જે લી કે યસ્તા જાશેય ફાથરૂભ તથા યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના ભકાનો ફનાલલાની તથા ભેઇન્ટેનન્વની
કાભગીયી ફાાંધકાભ ળાખા દ્લાયા કયલાભાાં આલે છે . યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની નાણાાંકીમ ઉરબ્ધતા તથા ળશેયના લલકાવની ધ્માનાભાાં યાખી લલકાવના કામોનુાં
આમોજન કયી કયલાભાાં આલે છે .

૨.૩ જાશેયતાંત્રની પયજો :૧) ળશેયના નાગરયકોને યસ્તાની વુલલધા ુયી ાડલી. ઉયાાંત યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના ભકાનોનુાં/ઇભાયતોનુાં ફાાંધકાભ કયલુાં.
૨) શમાત યસ્તા તથા યાજકોટ ભશાનગયાલરકા શસ્તકના ભકાનોની જાલણી/ લનબાલ ભયાભતની કાભગીયી કયલી.
૩) અન્મ વોંામેરા મોજનાકીમ કામભક્રભો/કાભગીયી.

૨.૪ જાશેયતાંત્રની ભુખ્મ પ્રલુલતઓ/કામો.
ાયા ૨.૧ તથા ૨.૩ ભુજફ
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૨.૫ જાશેયતાંત્ર દ્લાયા આલાભાાં આલતી વેલાઓની માદી તથા તેનુાં વાંલિપ્ત લલલયણ. :યસ્તા યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના ભકાનોની મોગ્મ વુલલધા ુયી ાડલી તથા તેને મોગ્મ યીતે નીબાલ - ભયાભત કયલી.

૨.૬ જાશેયતાંત્રના યાજમ, લનમાભક કચેયી, પ્રદેળ, જીલ્રો, બ્રોક લગેયે સ્તયોએ વાંસ્થાગત ભાખાનો આરેખ
(જમાાં રાગુ ડતુાં શોમ તમાાં)
૨.૭ જાશેયતાંત્રની અવયકાયકતા અને કામભિભતા લધાયલા ભાટેની રોકો ાવેથી અેિાઓ:યસ્તા, ગટયો અને ફીજી યાજકોટ ભશાનગયાલરકા શસ્તકની જાશેય લભરકતોનો ફગાડ ન કયી જાલણી કયલાભાાં ભદદ કયે તેની રોકો ાવેથી અેિા યાખલાભાાં આલે
છે .

૨.૮ રોકવશમોગ ભેલલા ભાટેની ગોઠલણ અને ધ્ધલતઓ :યાજકોટ ભશાનગયાલરકાએ રોકો દ્લાયા ચુાંટામેરા પ્રલતલનલધઓ ભાયપત ચારતી સ્લામત વાંસ્થા છે . આ પ્રલતલનલધઓ દ્લાયા ફાાંધકાભ લલબાગને રગત મોગ્મ
લનલત ઘડલાનુાં કાભ જનયર ફોડભ/સ્થામી વલભલત/ફાાંધકાભ વલભલત ભાયપત કયલાભાાં આલે છે .

૨.૯ વેલા આલાના દેખયેખ લનમાંત્રણ અને જાશેય પયીમાદ લનલાયણ ભાટે ઉરબ્ધ તાંત્ર :શાર ળશેયના લલસ્તાયોભાાં યસ્તા યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના ભકાનોને રગત જાશેય પયીમાદ લનલાયણ ભાટે ભુખ્મ કચેયીભાાં તથા એકફાયી ધ્ધલતભાાં વ્મલસ્થા
છે .
૧) ફાાંધકાભ ળાખા
૨) વીટી લવલીક વેન્ટય
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૨.૧૦ ભુખ્મ કચેયી વયનાભા :વેન્રર ઝોન
ફાાંધકાભ ળાખા તથા વીટી લવલીક વેન્ટયભાાં
એકફાયી ધ્ધલતની કચેયી
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા,
ડો. આાંફેડકય બલન,
ઢેફય યોડ,
યાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧.

ઇસ્ટ ઝોન
શ્રી ઝલેયચાંદ ભેઘાણી બલન,
બાલનગય યોડ,
યાજકોટ.

લેસ્ટ ઝોન
શ્રી શયીસવશજી ગોલશર બલન,
૧૫૦' યીંગ યોડ,
ફીગ ફઝાય ાછ,
યાજકોટ.

૨.૧૧ કચેયી ળરૂ થલાનો તથા ફાંધ થલાનો વભમ :ભુખ્મ કચેયી ળરૂ થલાનો વભમ : ૧૦.૩૦
ભુખ્મ કચેયી ફાંધ થલાનો વભમ : ૧૮.૧૦
(જાશેય યજાના રદલવો લવલામ)

4

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ - ૩ (લનમભ વાંગ્રશ-૨)
અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજો
૩.૧ વાંસ્થાના અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોની લલગતો :શોદો :- એડી. વીટી એન્જીનીમય/ વીટી એન્જીનીમય
વતાઓ:- લશીલટી:
૧.
સ્ટાપનુાં જનયર વુયલલઝન તથા સ્ટાપની યજા ભાંજુય કયલી.(શક્ક યજા અને ફીજી યજા રદલવ-૩૦ વુધી)
૨.
વયકાયશ્રી તથા લલબાગો તયપથી ભાાંગલાભાાં આલતી ભાલશતીનુાં વાંકરન કયલુાં.
ધાયાવભ્મશ્રી, વાંવદવભ્મશ્રી તયપથી વુચલલાભાાં આલેર કાભોનુાં વાંકરન કયલુાં.
3.
૪.
ઉયી અલધકાયીઓ દ્લયા વોંામેર અન્મ કાભગીયી.
નાણાાંકીમ:
૧.
એસ્ટીભેટો રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- વુધીના ભાંજુય કયલા.
૨.
રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- થી ઉયના યકભના ફીરો યજુ કયલા.
૩.
રૂ. ૫૦૦/- વુધીની યચુયણ ખયીદી રૂફરૂ બાલ ચકાવીને કયલી.
૪.
ળાખાના અાંદાજત્રનુાં આમોજન કયલુાં.
૫.
વયકાયશ્રી ભાાંથી લલલલધ ગ્રાન્ટ ભેલલાની કામભલાશી કયલી.
૬.
લલલલધ મોજનાઓનુાં આમોજન કયલુાં.
પયજો :
૧.
લલલલધ કલભટીઓની ફેઠકભાાં શાજયી આલી.
૨.
ખાતાના લડા તયીકે પયજ ફજાલલી.
૩.
દયેક ઝોનભાાં આલતા લોડભની ફાાંધકાભ રગત તભાભ કાભગીયીની જલાફદાયી.
૪.
યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની લલલલધ લભરકતોના વાંફાંધીત અયજદાયોને દસ્તાલેજ કયી આલા.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ - ૩ (લનમભ વાંગ્રશ-૨)
અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજો
૩.૧ વાંસ્થાના અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોની લલગતો :શોદો :- ડેપ્મુટી એક્ઝીક્મુટીલ એન્જીનીમય
વતાઓ:- લશીલટી:
૧. લોડભના લલકાવકાભો યસ્તાના પ્રાનીંગ તથા એસ્ટીભેટ તૈમાય કયલા.
૨. બમગ્રસ્ત ભકાનોનો વલે કયી નોટીવ આલી જરૂય ડ્મે દુય કયાલલા કામભલાશી કયલી.
૩. યજા ભાંજુય/નાભાંજુયનો અબીપ્રામ આલો.
૪. ઉયી અધીકાયીઓ દ્લાયા વોંામેર અન્મ કાભગીયી.
૫. આવી. ભાશીતી અલધકાયીની કાભગીયી.
નાણાાંકીમ:
૧. એસ્ટીભેટો રૂ. ૫૦,૦૦૦/- વુધીના ભાંજુય કયલા.
૨. ફાાંધકાભને રગત રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/-વુધીના ફીરો ભોકરલા.
૩. રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- વુધીના કાભોના ફીરોભાાં ાવ પોય ેભેન્ટભાાં વશીના વાંુણભ અલધકાય.
૪. લોડભના યસ્તા તથા અન્મ પ્રોજે ક્ટને રગત એસ્ટીભેટ તૈમાય કયાલલા તથા આ અાંગે નાણાાંકીમ ભાંજુયી ભેલલી.
૫. ુયા થમેર યસ્તા પ્રોજે ક્ટલકભની એભ.ફી. યેકડભ કયલી.
પયજો :
૧. કલભટીના થમેર ઠયાલો અન્લમે આગની કામભલાશી કયલી.
૨. લોડભભાાંથી આલતી પયીમાદોનુાં વાંકરન કયી લનકાર કયલો.
૩. એડી. આવી. એન્જીનીમય/લકભ આવીસ્ટન્ટ તથા ભજુ યની કાભગીયીનુાં વુયલીઝન.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ - ૩ (લનમભ વાંગ્રશ-૨)
અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજો
૩.૧ વાંસ્થાના અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોની લલગતો :શોદો :- આવી. ભેનેજય
પયજો:
૧. ળાખાના લશીલટી કભભચાયીઓને ભોનીટયીંગ અને વુયલલઝન.
૨. ળાખાની લશીલટી કાભગીયીનુાં વાંકરન.
૩. ળાખાના લશીલટી અને ટેકનીકર ળાખાના કભભચાયીની વર્વલવ ફૂક અડેટ કયલાની કાભગીયી.
૪. આય.ટી.આઈ., ધાયાવભ્મ, વાંવદવભ્મશ્રી ગ્રાન્ટ, ભનોયાંજન કય, ૧૩ભુ નાણાાાંચ, જીલ્રા આમોજન ાંચ લલગેયે સ્લર્વણભ જમાંતી ભુખ્મ
ભાંત્રીશ્રી, વ.લ. મોજ. અાંતગભત ભાલશતીનુાં વાંકરન.
૫. ળાખાની લશવાફી કાભગીયીનુાં વાંકરન.
૬. અન્મ ળાખા વાથે ભાલશતીનુાં વાંકરન.
૭. યાજમ વયકાય કે અન્મ ડીાટભભેન્ટ વાથે વાંકરન અને ભાલશતી તૈમાય કયી, યજુ કયલી.
૮. ળાખાની રીગર ભેટયનુાં યેકડભ લનબાલલુાં, વભમ ભમાભદાભાાં જલાફો યજુ કયાલલા.
૯. યેકડભ નીબલણી જે લી કે કામભી નીબલણી ભાટેનુાં એભ.ફી., પાઈરોનુાં લગીકયણ લલગેયે કાભગીયી.
૧૦. ળાખાના ગાયફીર તથા કભભચાયીઓના તભાભ બથ્થા, બાડા ફીર ચુકલલાની કાભગીયી.
વત્તાઓ :
૧. ળાખા અલધકાયીશ્રીની ભાંજુયીથી ળાખાના લશીલટી કાભગીયીની ફદરી અને કાભની લશેંચણી.
૨. ળાખાના લશીલટી સ્ટાપની યજા ભાંજુય કયલાની કાભગીયી.
૩. ળાખાના લશીલટી કભભચાયીઓને શલી લળિા કયલાની કાભગીયી.
૪. ળાખાભાાં જરૂયી સ્ટેળનયી, વાપ-વપાઈ, વાભાન્મ પનીચય લલગેયે જરૂરયમાત ભુજફ ખયીદ કયલાની કાભગીયી.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ - ૩ (લનમભ વાંગ્રશ-૨)
અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજો
૩.૧ વાંસ્થાના અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોની લલગતો :શોદો :- આવી. એન્જીનીમય/ એડી. આવી. એન્જીનીમય
વતાઓ:- લશીલટી:
૧.
પ્રાન તૈમાય કયલા.
૨.
બમગ્રસ્ત ભકાનનો યીોટભ કયલો.
૩.
ઉયી અલધકાયીઓ દ્લાયા વોંામેર અન્મ કાભગીયી.
નાણાાંકીમ:
૧.
ભેઝયભેંટ રઇ એસ્ટીભેટો તૈમાય કયલા.
૨.
લોડભભાાં થમેર યસ્તા તથા પ્રોજે ક્ટલકભના ભા રઇ ફીરો તૈમાય કયલા.
પયજો :
૧.
વાઇટ યના કાભનુાં તથા વુપ્રત કયામેર લોડભના કાભોનુાં વાંુણભ વુયલલઝન.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ - ૩ (લનમભ વાંગ્રશ-૨)
અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજો
૩.૧ વાંસ્થાના અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોની લલગતો :શોદો :- લકભ આવીસ્ટન્ટ
વતાઓ:- લશીલટી:
૧.
ઉયી અલધકાયીઓ દ્લાયા વોંલાભાાં આલેર કાભગીયી.
નાણાાંકીમ:
૧.
આવી. એન્જી./એડી. આવી. એન્જી.શ્રી વાથે યશીને એસ્ટીભેટ તૈમાય કયલાની કાભગીયી.
પયજો :
૧.
વાઇટ ઉય ચારતા કાભોનુાં વુયલલઝન કયલુાં.
૨.
વાઇટ ઉય ચારતા કાભો ઉય આવી. એન્જી./એડી. આવી. એન્જી.શ્રીના લનમાંત્રણ શેઠ યશી કાભગીયી કયલી.
૩.
થમેર કાભના ભાો વાઇટ ઉય રેલા.
૪.
નાગરયકો/ળશેયીજનો તયપથી યજુ થતી પરયમાદોનો લનકાર કયલો.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ - ૩ (લનમભ વાંગ્રશ-૨)
અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજો
૩.૧ વાંસ્થાના અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોની લલગતો :શોદો :- શેડ ક્રાકભ
વતાઓ:- લશીલટી:
૧. તાફા શેઠના કભભચાયીઓની કાભગીયીની દેખયેખ તથા લનમાંત્રણ.
૨. લનમભોને અનુરૂ જોગલાઇઓ ભુજફ ઉયી અલધકાયીઓનુાં ધ્માન દોયલુાં અને યેકડભ ભેઇન્ટેઇન કયાલલુાં.
૩. ઉયી અલધકાયીઓ દ્લાયા વોંામેર અન્મ કાભગીયી.
નાણાાંકીમ:
૧. વોંામેર નથી.
પયજો :
૧. શાજયી ત્રક ભુજફ કભભચાયીની શાજયીનુાં લનમાંત્રણ યાખલુાં.
૨. વયકાયી ત્રો/પાઇરના જલાફઓ અલધકાયીશ્રીની વુચના ભુજફ વાંકરન કયી ભોકરલા.
૩. લાર્વક લશીલટી અશેલારો તૈમાય કયી ભોકરલા.
૪. ળાખાના રગત ભાલશતી ભાાંગલાભાાં આલે તેનુાં વાંકરન કયાલલુાં.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ - ૩ (લનમભ વાંગ્રશ-૨)
અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજો
૩.૧ વાંસ્થાના અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોની લલગતો :શોદો :- વીનીમય ક્રાકભ
વતાઓ:- લશીલટી:
૧. સ્લતાંત્ર વતાઓ વોંામેર નથી.
નાણાાંકીમ:
૧.
પયજો
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.

:
સ્ટાપની યચુયણ યજાનુાં યજીસ્ટય લનબાલલુાં.
ળાખાને રગત સ્ટેળનયી ભેલલી તથા તે અાંગેનુાં યજીસ્ટય લનબાલલુાં.
કલભશ્નય કાંરોર યજીસ્ટય લનબાલલુાં.
એકફાયી ધ્ધલતભાાં યજુ થતી પયીમાદોનુાં યજીસ્ટય લનબાલલુાં.
ભુખ્મભાંત્રીશ્રીના પયીમાદ વેર તેભજ ગ્રીલીમન્વ પયીમાદોનુાં યજીસ્ટય લનબાલલુાં.
ઉયી અલધકાયીઓ દ્લાયા વોંામેર અન્મ કાભગીયી.
આય.ટી.આઇ.ની ભાલશતીનુાં યજીસ્ટય લનબાલલુાં તથા વાંકરન કયી જલાફ તૈમાય કયી અયજદાયને જલાફ કયલો.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ - ૩ (લનમભ વાંગ્રશ-૨)
અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજો
૩.૧ વાંસ્થાના અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોની લલગતો :શોદો :- એકાઉન્ટન્ટ
વતાઓ:- લશીલટી
૧.
લશીલટી વતાઓ વોંામેર નથી.
નાણાાંકીમ:
૧.
ળાખાનુાં ફજે ટ તૈમાય કયલુાં.
૨.
ફીરો પ્રી ઓડીટ ભાટે યજુ કયલા.
૩.
ળાખાને રગત વયકાયશ્રીભાાંથી ભતી ગ્રાન્ટોનુાં વાંકરન કયાલલુાં.
પયજો :
૧.
કેળીમયની કાભગીયીનુાં વુયલલઝન કયલુાં.
૨.
કોયા ટેન્ડય પોભભની અયજીઓ ચકાવલી તથા ઇસ્મુ કયલા.
૩.
ઉયી અલધકાયીઓ દ્લાયા વોંામેર અન્મ કાભગીયી.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ - ૩ (લનમભ વાંગ્રશ-૨)
અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજો
૩.૧ વાંસ્થાના અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોની લલગતો :શોદો :- કેળીમય
વતાઓ:- લશીલટી
૧.
વોંામેર નથી.
નાણાાંકીમ:
૧.
ટેન્ડય પોભભ લેચાણ કયલા તથા તેની યકભ લશવાફી ળાખાભાાં જભા કયાલલી.
૨.
અનેસ્ટભની ડીોઝીટની યકભનો ડ્રાફ્ટ સ્લીકાયલા તથા યત કયલા.
૩.
લવક્મોયીટી ડીોઝીટની યકભનો ડ્રાફ્ટ/એપ.ડી.આય. સ્લીકાયલા તથા યત કયલા.
૪.
સ્ટાપ ગાયનુાં તથા સ્ટાપને રગત અન્મ એરાઉન્વ ચુકલલા.
૫.
ળાખાને રગત વભગ્ર નાણાાંકીમ રેતીદેતી કયલી.
૬.
યેલન્મુ સ્ટેમ્ ભેલલી તથા તે અાંગેનુાં યજીસ્ટય જાલલુાં.
પયજો :
૧.
કેળ ફોક્વ વભમવય સ્રોંગરૂભભાાંથી ભેલલુાં તથા ભુકલુાં.
૨.
લેચાણ કયેર ટેન્ડયનુાં યજીસ્ટય ભેઇન્ટેઇન કયલુાં.
૩.
અનેસ્ટભની, લવક્મોયીટી ડીોઝીટનુાં યજીસ્ટય ભેઇન્ટેઇન કયલુાં.
૪.
જાશેયાતો નોટીવ ફોડભ ઉય પ્રલવલધ્ધ ભાટે ભુકલી.
૫.
ઉયી અલધકાયીઓ દ્લાયા વોંામેર અન્મ કાભગીયી.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ - ૩ (લનમભ વાંગ્રશ-૨)
અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજો
૩.૧ વાંસ્થાના અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોની લલગતો :શોદો :- જુ લનમય કરાકભ
વતાઓ:- લશીલટી
૧. સ્લતાંત્ર વતાઓ અામેર નથી યાંતુ વાંફાંલધત આલધકાયીશ્રી વુચલે તે ભુજફ કાભની પાઇર તૈમાય કયી ભાંજુયી અથે તફક્કાલાય યજુ કયલી.
નાણાાંકીમ:
૧. ગાય ફીરો તથા અન્મ બથ્થા લલગેયે ફીરો તૈમાય કયલાની કાભગીયી.
૨. કભભચાયીઓના ઇન્કભટેક્વના ત્રકો તૈમાય કયલાની કાભગીયી.
૩. ળાખાને રગત ટરો ફશાય ભોકરલા ભાટે સ્ટેમ્ ખયીદી કયલી તથા તેનુાં યજીસ્ટય ભેઇન્ટેઇન કયલુાં.
પયજો :
૧. કાગો/ટારો ઇનલડભ તથા જાલક કયલી.
૨. પાઇરો ઇનલડભ આઉટલડભ કયલી.
૩. કાભની પાઇરો તથા વાંરગ્ન યેકડભની જાલણી કયલી.
૪. ુયા થમેર કાભોની ભેઝયભેંટ ફુક ટેન્ડયો લગેયે યેકડભની જાલણી કયલી.
૫. જાશેયતો ભોકરલાની કાભગીયી.
૬. ટેન્ડયો ભાંજુયીની પ્રરક્રમા કયલી.
૭. કભભચાયીઓની યજા ભાંજુય કયાલલાની કામભલાશી.
૮. કભભચાયીઓની વર્વલવ ફુક ભેઇન્ટેઇન કયલી.
૯. ઉયી અલધકાયીઓ દ્લાયા વોંામેર અન્મ કાભગીયી.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ - ૩ (લનમભ વાંગ્રશ-૨)
અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજો
૩.૧ વાંસ્થાના અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોની લલગતો :શોદો :- ટ્ટાલાા
વતાઓ:૧.

લશીલટી

નાણાાંકીમ:
૧.
૨.
૩.
પયજો :
૧.
૨.
૩.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ - ૩ (લનમભ વાંગ્રશ-૨)
અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજો
૩.૧ વાંસ્થાના અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોની લલગતો :શોદો :- ભજુ ય
વતાઓ:૧.

લશીલટી

નાણાાંકીમ:
૧.
૨.
૩.
પયજો :
૧.
૨.
૩.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ - ૪ (લનમભ વાંગ્રશ-૩)
કામો કયલા ભાટેના લનમભો, લલલનમભો, વુચનો લનમભવાંગ્રશ અને દપતયો
૪.૧

જાશેય તાંત્ર અથલા તેના લનમાંત્રણ શેઠના અલધકાયીઓએ અને કભભચાયીઓએ ઉમોગ કયલાના લનમભો, લલલનમભો, વુચનાઓ, લનમભવાંગ્રશ અને દપતયોને
માદી:દસ્તાલેજનુાં નાભ ભથાુાં
દસ્તાલેજનો પ્રકાય
ટેન્ડય પ્રરક્રમા
લનમભનુવાય વોરલન્વી ધયાલનાય તેભજ મોગ્મ
એવ.ઓ.આય.
કિાની એજન્વીઓને ટેન્ડયાઅલાનો લનમભ
દસ્તાલેજ યનુાં ટુાંકુ રખાણ
વ્મક્તીને લનમભ, લલલનમભો, વુચનાઓ, લનમભવાંગ્રશ અને
દપતયોની નકર અશીંથી ભળે.
(૧) ટેન્ડય નોટીવ
(૨) એવ.ઓ.આય.
પેક્વ : ૦૨૮૧-૨૨૨૪૨૫૮,
લલબાગ દ્લાયા લનમભો, લલલનમભો, વુચનઓ, લનમભવાંગ્રશ
અને દપતયોની નકર ભાટે રેલાની પી ભુજફ વુધાયા કયલાભાાં
આલેર છે .

ટેન્ડય નોટીવ
વયનાભુ:
ફાાંધકાભ ળાખા,ડો. આાંફેડકય
બલન,ઢેફયબાઇ યોડ,
યાજકોટ ૩૬૦૦૦૧.

શ્રી ઝલેયચાંદ ભેઘાણી
બલન,બાલનગય યોડ,
યાજકોટ

શ્રી શરયસવશજી ગોલશર
બલન,૧૫૦' યીંગ યોડ, ફીગ
ફાઝાય ાછ, યાજકોટ.

ઇ-ભેઇર:mc rmc@yaahoo.com અન્મ : website: www.rmc.gov.in
ટેન્ડયની નકર રેલા ભાટે વાંસ્થાએ નક્કી કયે તે
ટેન્ડય પી લવુર રેલાભાાં આલે છે . તેભજ વયકાયશ્રીના વુધાયા-લધાયા ભુજફ
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ - ૫ (લનમભ વાંગ્રશ-૪)
નીલત ઘડતય અથલા નીલતના અભર વાંફાંધી જનતાના વભ્મો વાથે વરાશ- યાભળભ અથલા તેભના પ્રલતલનલધતલ ભાટેની કોઇ વ્મલસ્થા શોમ તો
તેની લલગત
નીલત ઘડતય
૫.૧ ળુાં નીલતઓના ઘડતય ભાટે જનતાની અથલા તેના પ્રલતલનલધઓની વરાશ-યભળભ/વશબાગીતા ભેલલા ભાટેની કોઇ જોગલાઇ છે ? જો શોમ તો, નીચેના
નભુનાભાાં આલી નીલતની લલગતો આો.
અનુ.
નાં.
૧.

લલમ ભુદો
ળશેયભાાં લોડભ-લલસ્તાય પ્રાથલભક વુલલધાઓ જે લી કે
યસ્તાભાાં ૯૯% વાંસ્થાનો પાો તથા ૧% સ્થાલનક
રોકપાો.

ળુાં જનતાની વશબાલગતા વુલનલશ્ચત કયલાનુાં
જરૂયી છે ?
શા

જનતાની વશબાલગત ભેલલા ભાટેની વ્મલસ્થા
ચુટાાંમેરા પ્રલતલનલધ દ્લાય નીલત નક્કી કયલા ભાટેની વ્મલસ્થા
જનયર ફોડભ અને સ્ટેન્ડીંગ કભીટી દ્લાયા છે .

આનાથી નાગયીકને ક્માાં આધાયે નીલત લલમક ફાફતોના ઘડતય અને અભરભાાં જનતાની વશબાગીતા નક્કી કયાઇ છે તે વભજલાભાાં ભદદ કયળે.

18

નીલતનો અભર :
૫.૨ ળુાં નીલતઓના અભર ભાટે જનતાની અથલા તેભના પ્રલતલનલધઓની વરાશ-યાભળભ વશબાગીતા ભેલલા ભાટેની કોઇ જોગલાઇ છે ? જો શોમ તો, આલી
જોગલાઇઓની લલગત લનચે નભુનાભાાં આો.
અનુ.
નાં.
૧.

લલમ ભુદો
ળશેયભાાં લોડભ-લલસ્તાય પ્રાથલભક વુલલધાઓ જે લી કે
યસ્તાભાાં ૯૯% વાંસ્થાનો પાો તથા ૧% સ્થાલનક
રોકપાો.

ળુાં જનતાની વશબાલગતા વુલનલશ્ચત કયલાનુાં
જરૂયી છે ?
શા

જનતાની વશબાલગત ભેલલા ભાટેની વ્મલસ્થા
(૧) રૂ.૩ રાખ વુધી ચુાંટામેર પ્રલતલનલધઓની ખાવ વલભલત
દા.ત. ફાાંધકાભ ળાખા
(૨) રૂ.૩ રાખથી ઉય સ્થામી વલભલત
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ - ૬ (લનમભ વાંગ્રશ-૫)
જાશેયતાંત્ર અથલા તેના લનમાંત્રણ શેઠની વ્મલક્તઓ ાવેના દસ્તાલેજોની કિાઓ અાંગેનુાં ત્રક
૬.૧ વયકાયી દસ્તાલેજો લલળેની ભાલશતી આલા નીચેના નભુનાનો ઉમોગ કયળો. જમાાં આ દસ્તાલેજો ઉરબ્ધ છે તેલી જગ્માઓ જે લી કે
વલચલારમ કિા, લનમાભકની કચેયી કિા, અન્મનો ણ ઉલ્રેખ કયો.
('અન્મો' રખલાની જગ્માએ કિાનો ઉલ્રેખ કયો.)
અનુ. દસ્તાલેજનો કિા
નાં.
૧.
જાશેય વુચના

દસ્તાલેજ નુાં નાભ અને તેની
એક રીટીભાાં ઓખ
ટેન્ડય

દસ્તાલેજ ભેલલાની
કામભધ્ધલત
લતભભાનત્ર/ લેફવાઇટ
યથી ધોયણવય અયજી
કયીને

નીચેની વ્મલક્ત ાવે છે / તેના લનમાંત્રણભાાં છે .
વીટી એન્જીનીમય(સ્ે.)/ એડી. વીટી એન્જીનીમય
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ - ૮ (લનમભ વાંગ્રશ-૭)
વયકાયી ભાલશતી અલધકાયીઓના નાભ, શોદો અને અન્મ લલગતો
૮.૧ જાશેય તાંત્રના વયકાયી ભાલશતી અલધકાયીઓ, ભદદનીળ વયકાયી ભાલશતી અલધકાયીઓ અને લલબાગીમ કામદાકીમ(એરેટ) વતાલધકાયી
લલળેની વાંકભ ભાલશતી:વયકાયી તાંત્રનુાં નાભ : ફાાંધકાભ ળાખા, યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ભદદનીળ વયકાયી ભાલશતી અલધકાયીઓ:અનુ. નાં. નાભ

૧.

૨

શોદો

શ્રી એભ.આય. એડી.વીટી
કાભરીમા
એન્જીનીમય
(વેન્રર ઝોન)

શ્રી કે. એવ.
ગોશેર

એવ.ટી પોન નાંફય
.ડી.
ઓપીવ
કોડ
૦૨૮૧ ૯૬૨૪૭
૦૧૧૦૫

ઇ.ચા.વીટી
૦૨૮૧ ૯૬૨૪૭
એન્જીનીમય(સ્ે
૧૮૨૩૬
.)(ઇસ્ટ ઝોન)

પેક્વ

ઇભેઇર

વયનાભુાં

૦૨૮૧૨૨૨૦૬૬૧

mrkamlia@rmc.gov.i યાજકોટ
ભશાનગયાલરકા,
n.

ભોફાઇર
૯૭૧૪૫૦૩૭૦૯

-

-

-

વે. ઝોન,
ડો. આાંફેડકય બલન,
ઢેફય યોડ, યાજકોટ
યાજકોટ
ભશાનગયાલરકા,
ુલભ ઝોન, શ્રી ઝલેયચાંદ
ભેઘાણી બલન, બાલનગય
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૩

શ્રીફી.મુ.
જોી

એડી.વીટી
એન્જીનીમય(લે
સ્ટ ઝોન)

૦૨૮૧ -

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૩

૦૨૮૧૨૩૮૭૪૭૬

bujoshi@rmc.gov.in

યોડ, યાજકોટ
યાજકોટ
ભશાનગયાલરકા,

લેસ્ટ

ઝોન ઓરપવ, શ્રી
શરયસવશજી ગોલશર
બલન, ૧૫૦' યીંગ યોડ,
ફીગ ફઝાય ાવે,
યાજકોટ.

ભદદનીળ ભાલશતી અલધકાયી :
૨ લોડભના વાંફાંધક
ડેપ્મુટી એક્ઝી.
એન્જીનીમય
લલબાગીમ એરેટ(કામદા) વતાલધકાયી :
અનુ નાભ
શોદો
. નાં.
૧. શ્રી
ડી.જે . ડે. કલભશ્નય
જાડેજા

એવ.ટી.
ડી. કોડ
૦૨૮૧

૨

૦૨૮૧

શ્રી ફાંછાલનધી
ાની

કલભશ્નય

પોન નાંફય
ઓપીવ
૨૩૩૧૪
૮૪
૨૨૨૪૧
૩૩

ઘય
૯૪૦૯૭૦૦૧૨૩

પેક્વ

ઇભેઇર

વયનાભુાં

૨૩૩૨૫૪૩

-

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા,
વે. ઝોન, ડો. આાંફેડકય
બલન, ઢેફય યોડ, યાજકોટ

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૧

૨૨૨૪૨૫૮

MC_RMC@rmc.g યાજકોટ ભશાનગયાલરકા,
ov.in

વે. ઝોન, ડો. આાંફેડકય
બલન, ઢેફય યોડ, યાજકોટ
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ - ૯
લનણભમ રેલાની પ્રરક્રમાભાાં અનુવયલાની કામભધ્ધલત
૯.૧ જુ દા જુ દા ભુદાઓ અાંગે લનણભમ રેલા ભાટે કઇ ધ્ધલત અનુવયલાભાાં આલે છે ? (વલચલારમ લનમભવાંગ્રશ અને કાભકાજના લનમભવાંગ્રશ, અન્મ લનમભો/ લલલનમભો
લગેયેનો વાંદબભ ટાાંકી ળકામ)
-

જુ દા જુ દા ભુદાઓ અાંગે લનણભમ રેલા ભાટેની દસ્તાલેજી કામભધ્ધલત અનુવયલાભાાં આલે છે .

૯.૨ અગતમની ફાફતો ભાટે કોઇ ખાવ લનણભમ રેલા ભાટેની દસ્તાલેજી કામભધ્ધલત/ ઠયાલેરી કામભધ્ધલતઓ લનમત ભાદાંડો/ લનમભ ક્મા ક્મા છે ? લનણભમ રેલા ભાટે
ફશુ સ્તયીમ કામભધ્ધલત અનુવયલાભાાં આલે છે .
- (૧) ફી.ી.એભ.વી. એક્ટ ભુજફ,(૨) વીટી એન્જીનીમય, કલભશ્નય, સ્ટે.ક.ચેયભેનશ્રી
૯.૩ લનણભમને જનતા વુધી શોંચાડલાની કઇ વ્મલસ્થા છે ?
-

યાજકોટ ભશાનગયાલરકાને રગત લલકાવ કાભોની લલગત લત્રભાલવક ભેગેજીન ફશાય ાડલાભાાં આલે છે . તેભજ લલકાવના કાભો/ ભેળનયી કાભોની લલગતો

જાશેય લતભભાન ત્રો ભાયપત
૯.૪ લનણભમ રેલાની પ્રરક્રમાભાાં જે ના ભાંતવ્મો રેલાનાય છે . તે અલધકાયીઓ ક્મા છે ?
-

વીટી એન્જીલનમય, એડી. વીટી એન્જીલનમય, વીટી એન્જીલનમય(સ્ે.), ટેક. એડલાઇઝય(લનમુક્ત થમેર શોમ તો), કલભશ્નયશ્રી

23

૯.૫ લનણભમ રેનાય અાંલતભ વતાલધકાયી કોણ છે ?
- કલભશ્નયશ્રી- યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
૯.૬ જે અગતમની ફાફતો ય જાશેય વતાલધકાયી દ્લાયા લનણભમ રેલાભાાં આલે છે , તેની ભાલશતી અરગ યીતે નીચેના નભુનાભાાં આો.
ક્રભ નાંફય:
જે ના ય લનણભમ રેલાનાય છે તે લલમ
ભાગભદળભક વુચન, રદળા લનદેળ જો કોઇ શોમ તો
અભરની પ્રરક્રમા
લનણભમ રેલાની પ્રરક્રમાભાાં વાંકાામેર અલધકાયીઓનો શોદો

લલકાવકાભો, પ્રાથલભક વુલલધાના કાભોને રગત ફાાંધકાભ અને ભેઇન્ટેનન્
ફજે ટની જોગલાઇઓ તેભજ અન્મ ભાંજુયીઓથી
શુ કભ અથલા કભીટીના ઠયાલ અનુવાય
ડે. એક્ઝી. એન્જીલનમય/વીટી એન્જીલનમય/કલભશ્નય/એડી. વીટી.
એન્જીલનમય/વીટી એન્જીલનમય(સ્ે.)
ઉય જણાલેર અલધકાયીઓના વાંકભ અાંગેની ભલશતી
ભોફાઇર પોન/રેન્ડરાઇન ટેરીપોન દ્લાયા અથલા ઓરપવ વભમ દયમ્માન
રૂફરૂ ભલાથી
જો લનણભમથી વાંતો ન શોમ તો ક્માાં અને કેલી યીતે અીર કયલી? -
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ – ૧૦
અલધકાયીઓ અનેકભભચાયીઓ ભાલશતી ુલસ્તકા
(ડીયેક્ટયી)
અનુ.

નાભ

શોદો

પોનનાંફય
કચેયી

૧

શ્રીજોળી બાલેળકુભાય ઉભાળાંકય

એડી.વીટી એન્જીલનમય

લલગત

વયનાભુાં

ઘય(ભોફાઇર)
૯૭૧૪૫૦૩૭૦૬

૭૫,કૈરાવકેલરભ, વ્ુાંદાલનવોવા.નીાછ,
કારાલાડયોડ, યાજકોટ.

૨

શ્રી કાભલરમાભશેન્રસવશ યણજીતસવશ

એડી.વીટી એન્જીલનમય

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૯

બ્રોકનાં.-૧૬, લવલ્લયાકભળેયીનાં .-૩,
અભીનભાગભયાજકોટ

૩

શ્રી દોરઢમા એચ. મુ.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૬૨૪૭૧૧૪૦૦

ત્રકાયકોરોનીભે.યોડ, એયોતભયોડ, યાજકોટ.

૪

શ્રી બટ્ટ ી. આય.

૯૬૨૪૦૨૬૪૬૬

૬૩-લળલાજીાકભ, ળેયીનાં. ૪, યૈમાયોડ, યાજકોટ.

૫

શ્રી જોી ભશેળબાઇવી.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય
(લવલલર)
ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૬૨૪૦૯૦૦૬૬

ગીતાનગય, ળેયીનાં.૦૩, ગોંડરયોડ, યાજકોટ

૬

શ્રી કોટક શેભેન્રએભ.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૭૨૩૪૫૮૨૦૮

"વભભણ" ૧૦, લૈળારીનગય. ભલશરાકોરેજાછ,
કારાલડયોડયાજકોટ.
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૭
૮
૯
૧૦
૧૧

શ્રી ટેરલલયેન્રકુભાય લલઠ્ઠરબાઇ
શ્રીટેરીમા લાઘાબાઇ ી.
શ્રી યાજદેલ લલુર વી.
શ્રી વુતયીમા ગોારજે .
શ્રી ટોીમા એચ. એચ.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૬૨૪૦૭૦૭૦૫

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૭૨૩૪૫૬૩૫૦

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૭૨૩૪૫૫૨૫૧

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૬૨૪૦૭૭૩૯૯

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૬૨૪૭૧૮૩૨૦

"લલકાવ", અનાંતાપ્રાઇલેટ, યાભધાભવોવા. ાછ,
કારાલડયોડ, યાજકોટ.
"પ્રેયણા" વૌયબયેવીડે. યાણીટાલય, કારાલડયોડાવે,
યાજકોટ.
૧૨૬, રક્રષ્નાાકભવોવામટી, આઈ.ઓ.ફી.
ક્લાટયાછ, કારાલડયોડ, યાજકોટ.
"ળયણભ" વીલ્લયએલન્મુવોવા., ળેયીનાં.-૩,
યીભરસ્કુરાછ, કારાલડયોડયાજકોટ
કોટેચાનગયભે. યોડ, "ભાંગરભ" અલનીએન્ટયપ્રાઇઝઉય,
કારાલાડયોડ, યાજકોટ.

૧૨

શ્રી લેગડ અજમભનવુખરાર

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૬૨૪૦૯૬૮૯૯

એ-૭૧આરાશેયીટેજયાજકોટ

૧૩

શ્રી દલે લશભાાંળુ વુયેળચાંર

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૭૧૪૯૮૨૮૨૦

ઓભ,દળભનાકભ,ળેયીનાં.૪,ચાંદનાકભાછ,
ેયેડાઇઝશોરવાભેયૈમાયોડયાજકોટ.

૧૪

શ્રી ગૌસ્લાભી મોગેન્રગીયી કે.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૬૨૪૦૮૪૧૦૦

૧૫

શ્રી ભશેતા કુાંતેળકુભાય કે.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૬૨૪૦૨૯૧૮૮

૧૬

શ્રી ભુાંધલા લલયભ વી.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૬૨૪૦૮૫૪૫૪
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૧૭

શ્રી પ્રજાલત યભેળ ડી.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૭૧૪૯૭૯૭૯૯

૧૮

શ્રી લાઘેરા ફી. ી.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૭૧૪૯૩૧૩૧૧

૧૯

શ્રી રખતયીમા શયેળબાઇ ડી.

આવી.ભેનેજય

૯૬૨૪૦૧૬૦૦૪

૨૦

શ્રી ડેરા ઇભયાન વતાયબાઇ

આવી.એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૬૨૪૯૬૧૬૮૪

આવી.એન્જીલનમય
(લવલલર)

૮૩૪૭૧૦૭૭૭૦

આવી.એન્જીલનમય
(લવલલર)

૮૩૪૭૪૮૮૪૮૪

લતરૂતીનગય-૫ "લલબાકય" શનુભાનભઢીાવે , યૈમાયોડ,

આવી.એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૮૨૫૬૪૬૫૫૨

યાજકોટ
જીલયાજયેવી.બ્રોકનાં.૯૧નાનાભલાયોડાઅાંલફકાટાઉનળી

આવી.એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૭૧૪૨૧૯૪૮૫

૨૧
૨૨
૨૩
૨૪

શ્રી ગેડીમા જતીનભનવુખબાઇ
શ્રી ગોશીરશભલલજમસવશ એભ.
શ્રી વોરાંકી લલજમકુભાયબાલવાંગ
શ્રી લાગડીમા લલળારભનવુખબાઇ

૧૧ખોડીમાયનગય, ળેયીનાં.-૫, એવ.ટીલકભળોાછ,
ભલડી, યાજકોટ.
ભાધલકોમ્રેિપરેટનાં.૩૦૨, ભાધલાકભભે.યોડ,
ફાાવીતાયાભચોકાવે ,ભલડીયોડ, યાજકોટ.

, વૌયાષ્ટમુની.એરયમા, યાજકોટ.
૨૦૨, ભારૂલતનાંદનએઅટભ., બોજરયાભવોવા.,
ળેયીનાં.૩ભલડી, યાજકોટ.

૨૫

શ્રી લાઘેરા સચતનયભેળબાઇ

આવી.એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૯૨૩૧૯૯૯૧૮

"લાતવલ્મ", ૫યાભનગય, ગોંડરયોડ, યાજકોટ.

૨૬

શ્રી ફોરણીમા બયતકુભાયભનુબાઇ

આવી.એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૭૨૩૪૫૨૦૯૫

૧૦૩- શ્માભધાયાએાટભ ., ચાંદનાકભભે.યોડ, યૈમાયોડ,

આવી.એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૭૨૩૪૫૩૫૮૪

૨૭

શ્રી કાડીમા ધીયેનનટલયસવશ

યાજકોટ.
ગઢીમાનગય-૧, ળેયીનાં. ૪, વાંતકફીયયોડ, યાજકોટ.
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૨૮

શ્રી ટાાંક ભૌલરકજાં મતબાઇ

આવી.એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૫૭૪૦૦૯૬૬૦

ડી-૧૬, ળાસ્ત્રીનગયઅજભેયા, નાનાભલાભે.યોડયાજકોટ.

૨૯

શ્રી ગોશેર વુનીરદેલળીબાઇ

આવી.એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૮૨૪૮૦૨૪૦૦

ફી-૬૦૩, આારવીટી,એાટભ, ાટીદાયચોક, યાજકોટ

૩૦

શ્રી વોરાંકીયાજે ળકુભાય ફાફુરાર

આવી.એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૯૨૪૭૩૫૫૯૯

નીરકાંઠાકભ, યાજકોટ

૩૧

શ્રી અગ્રાલત લલભર આય.

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૬૨૪૦૭૪૯૦૦

"અલધ", લતરૂતીડુરેિ, અભૃત ાકભ-૨, આરા ગ્રીન

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)
એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૭૧૪૯૯૦૮૯૯

૧-ભાધલાકભ, ૧૫૦ફુટયીંગયોડયાજકોટ

૯૬૨૪૭૯૮૫૮૫

આરાયોમરાભ,બ્રોકનાં.ફી-૨૭, ભલડી, યાજકોટ

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૭૨૩૮૨૧૭૩૭

"લશભદી", શ્રીજીાકભભે. યોડ,

૩૨

શ્રીબાયદ્લાજ યભેળબાઇ જીલણરાર

૩૩

શ્રી ચોટલરમા જમેળગોસલદબાઇ

૩૪

શ્રી ગજે યા પ્રલલણબાનુબાઇ

વીટી ાછ, યૈમા યોડ, યાજકોટ.

યૈમાયોડ/યીંગયોડચોકડીાવે , યાજકોટ.

૩૫

શ્રી જોી યેળ ચાંરકાન્ત

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૩૬

શ્રી ગોલશર જમેળધીયજરાર

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૭૨૩૪૫૦૭૫૮

બ્રોકનાં.ઈ-૫૭ળાસ્ત્રીનગય, અજભેયા, યાજકોટ

૩૭

શ્રી જાની યોલશતદુળમાંતબાઇ

૯૭૨૩૪૫૬૮૫૦

૭- કયણયા, "કેલર" યાજકોટ.

૩૮

શ્રી જોી વાંજમકુભાયબાનુળાંકય

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)
એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૯૦૪૦૫૦૩૮૯

યાવયાકભ -૨, જાભનગયયોડ, ભાધાય, યાજકોટ
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૩૯
૪૦
૪૧

શ્રીાંડ્મા પ્રણલજનાભદનબાઇ
શ્રી યભાય રદનેળકુભાયફાફુબાઇ
શ્રી ટેર એ. ી.

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૮૨૪૭૦૦૩૧૧

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૭૨૩૪૫૧૫૩૪

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૬૨૪૦૮૫૦૯૯

"" ૨- મોગીદળભનવોવા.,
સ્લાભીનાયામણભાંદીયનીફાજુ ભાાં , કારાલડયોડ, યાજકોટ
દળભનકો.ઓ.શા.વોવા., ૧૫૦ફૂટયીંગયોડ,
ાણીનાટાાંકાાવે, યાજકોટ
બ્રોકનાં.૪૪/એ, આય.કે.ાકભ, યાણીટાલય, કારાલાડયોડ,
યાજકોટ.

૪૨

શ્રી યાઠલા અબેવીંગઆય.

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૭૨૩૪૫૦૩૭૦

ળાસ્ત્રીનગય, બ્રોકનાં.ઇ-૪૨, નાનાભલાભે.યોડ, યાજકોટ

૪૩

શ્રી યલાણી યણજીતનાયણબાઇ

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૭૧૪૯૯૬૯૬૯

દભાલતીયેવીડેન્વીપરેટ A/103 ગાાંધીગ્રાભ -

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૬૨૪૭૨૨૯૨૯

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)
એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૭૨૩૪૫૫૪૨૫

મુની. વીટીયોડ, યાજકોટ.

૯૭૨૩૪૫૨૮૧૪

જરાયાભવોવામટી-૧, ભલડીભેઈનયોડ,

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૭૨૩૫૪૧૯૨૭

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૯૨૪૩૬૧૭૯૭

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૭૧૪૯૬૧૧૮૮

૪૪

શ્રી ટાાંક યાજે ળકાનજીબાઇ

૪૫

શ્રી લણઝાયા નટલયસવશકે.

૪૬

શ્રી લડુકુર ભુકેળ કે.

૪૭
૪૮
૪૯

શ્રી બાા નીરેળગોસલદબાઈ
શ્રી ચૌશાણ લલનોદકુભાયગોયધનબાઈ
શ્રી ીીમા ાંકજજાદલજીબાઇ

૬ફયાજકોટ
૧૦૧- વશમોગએાટભ., ૬/A આફ્રીકાકોરોની,
૧૫૦ફૂટયીંગયોડ, યાજકોટ

૧૫૦'યીંગયોડાવે, યાજકોટ.
ડો. બીભયાલઆાંફેડકયવોવામટી, કયણાકભભેઈનયોડ,
યાજકોટ.
૨૦/૮- ળાસ્ત્રીનગય, યાભાીયચોકડીાવેગાાંધીગ્રાભ,
યાજકોટ
૨-જમોલતનગય, "શ્રીકૃષ્ણકુાંજ", IOC ક્લાટભયાછ,
કારાલડયોડ, યાજકોટ.
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૫૦

શ્રી ાાંબય લશતે ડી.

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૬૨૪૦૯૮૨૩૧

"મોગીયાજ",૧/૧૭યણછોડનગયવોવા. યાજકોટ.

૫૧

શ્રી લાા રદનેળકુભાય ફી.

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૬૨૪૭૧૬૬૩૩

નલરનગય૧૮/ફયાજકોટ

૫૨

શ્રી યાઠોડ રદકકુભાય ફી.

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૬૨૪૦૨૭૫૦૧

"ગુરૂકૃા-ઓભ", રક્ષ્ભીલાડીળેયીનાં .-૧૮,

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૭૧૪૯૯૦૯૧૦

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૮૨૪૭૩૩૪૪૨

૫૩
૫૪

શ્રી યાલર બાલેળબાઇ લી.
શ્રી લેકયીમારકળોયકુભાય કાનજીબાઇ

શ્રીજીકૃાનીવાભે, ફોરફારાભશાદેલવાભેનીળેયી, યાજકોટ
આસ્થાગ્રીનવીટી, બ્રોકનાં.૧૮૯, ટોમોટાનાળોરૂભનીફાજુ ભાાંરકવાનેરોરાંવાભે , યાજકોટ
૬-યાજદીવોવા., બ્રોકનાં. ૬૭,
યાજે શ્લયભશાદેલભાંદીયવાભે , ભલડીપ્રોટ, યાજકોટ.

૫૫

શ્રી એ. ફી. જાડેજા

એડી.આવી. એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૯૦૪૨૦૨૫૭૫

યલલયતનાકભ- ૫, મુલન. યોડ, યાજકોટ.

૫૬

શ્રી જોી શભર એભ.

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૭૧૪૯૫૬૫૬૭

"લળલ - ભાધલ" ાંચલટીાકભ -૧, પ્રોટનાં.-૧૮૬,
યાજકોટ

૫૭

શ્રી ડોડીમા કશ્મ આય.

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૭૬૯૮૭૨૯૮૯૮

"શ્રીશયીઝ" - ૬, યાભનાથયા, યાજકોટ

૫૮

શ્રી ભકલાણા નીરેળકુભાય જી.

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૯૦૯૭૩૨૬૯૨

રક્ષ્ભીવોવા., ળેયીનાં.-૨યાજકોટ.

૫૯

શ્રી બટ્ટી વાગયઅલનરકુભાય

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૯૨૪૮૫૦૭૭૭

ગોકુરલાટીકા, ઉંભલાડાચોકડી, ગોંડર, યાજકોટ.

૬૦

શ્રી ગોશેર કૌળીકભાલજીબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૦૩૩૩૫૧૩૩૮

પ્રોટનાં.૯૮, ડો.આાંફેડકયકભભ. વોવા., કયણાકભભે.
યોડ,યાજકોટ.
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૬૧

શ્રી જાદલ લશયેનકેળલરાર

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૮૧૫૫૦૫૧૨૨૧

"કુદેલીકૃા", કારેશ્લયભાંદીયનીફાજુ ભાાં , ઓભનગય,
૧૫૦' યીંગયોડ,યાજકોટ.

૬૨

શ્રી નકુભ લનલતનયવોતભબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૮૨૪૦૫૨૮૪૫

૬-ળાસ્ત્રીનગય, ગાાંધીગ્રાભનીાછ, ૧૫૦' યીંગયોડ,
યાજકોટ.

૬૩

શ્રી યભાય લભરીંદદીનેળકુભાય

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૮૩૪૭૪૮૦૧૦૦

જે .કે.ાકભ-૪શ્રીજરાયાભલનલાવ,
આરાગ્રીનવીટીાછ, યાજકોટ.

૬૪

શ્રી ટેરજીતેન્રકુભાય અભૃતબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૮૧૫૫૦૫૩૯૬૬

જીલયાજાકભ - ૬યાજકોટ.

૬૫

શ્રી વયધાયા બાલેળબગલાનજીબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૪૨૯૮૧૦૨૭૩

"રક્રષ્ના", વુબાવોવા. ભે. યોડ, નાંદાશોરાવે, કો. ભે.
યોડયાજકોટ.

૬૬

શ્રી વોરાંકી ઉભેળશેભયાજબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૪૨૯૮૧૦૨૭૩

ુજાયાપ્રોટ-૭, વનાતનએાટભ.-૨પરેટનાં.-વી૨૦૧યાજકોટ.

૬૭

શ્રી ટાાંક લચયાગલનતીનબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૭૩૭૫૭૫૫૫૨

ન્મુખોડીમાયવોવા., ળેયીનાં.૧, યઘુલીયભકાનનીફાજુ ભાાં ,
લલયાટનગયભે. યોડ, યાજકોટ.

૬૮

શ્રી ગોશેર ભમુયશયજીલનબાઇ

૬૯

શ્રી ગોશીર રકયણકુભાયઇશ્લયબાઇ

આવી.એન્જીલનમય
(લવલલર)

૯૬૨૪૦૯૪૭૯૫

"જમગોાર", ફીયાભણીમાયાળેયીનાં .૬, યાજકોટ.

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૯૨૪૯૯૮૯૦૦

શ્રીયાભાકભ -૧, બ્રોકનાં.-૧૪, ળેયીનાં.૨,
ગણેળલેબ્રીજવાભે, જુ નોભશીકાયોડ, યાજકોટ

૭૦ શ્રી ગુજયાતીઅલલનળકુભાય
ભોશનબાઇ
૭૧ શ્રી જાડેજાઅલનયાજસવશ નયેન્રસવશ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૭૬૯૮૦૦૬૨૯૦

યાભનગયળેયીનાં. ૮" શ્રીજાનરકૃા", ગોંડરયોડ, યાજકોટ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૯૨૪૨૦૨૫૭૫

યલલયતનાકભ, બ્રોકનાં. ૨૮૬, ળેયીનાં. ૪, મુલન. યોડ,
યાજકોટ.
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૭૨

શ્રી જાડેજામુલયાજસવશ ભશેન્રસવશ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૮૨૪૮૦૧૭૦૦

"આળાુયા", ઇ-૧૫૫, ળાસ્ત્રીનગયઅજભેયા,
નાનાભલાભે. યોડ, યાજકોટ.

૭૩

શ્રી યભાય ાથભસવશવુયેળકુભાય

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૮૨૪૩૫૫૫૮૩

"ભાાં", ૨-ભારૂતીનગય, એયોટભયોડ, યાજકોટ.

૭૪

શ્રી ટોીમા વુયેળવાતાબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૯૨૪૮૫૦૭૭૭

BMO.૮૭૧, ગુ.શા.ફોડભ, યાજકોટ

૭૫

શ્રી ચૌશાણ કૃણારદેલજીબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૯૯૮૯૫૯૨૮૪

"બલાનીકૃા", બાયતીનગય૨/૮કોનભય,
યાભદેલીયવકભર૧૫૦' ફુટયીંગયોડ, યાજકોટ.

૭૬

શ્રી લનવયતા ભુકેળબાઇકોમાબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૯૦૪૫૯૧૫૫૫

૯/૧૮રક્ષ્ભીલાડીયાધેરક્રષ્નાએાટભ . ફી- ૧૦૫, યાજકોટ

૭૭

શ્રી વાણધયા વચીનલલજમકુભાય

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૬૨૪૦૬૬૨૨૫

બ્રોકનાં.એ-૮૭, આરાશેયીટેજ , વતમવાાંઇયોડ,
ભારૂલતચોકાવે, યાજકોટ

૭૮

શ્રી ળેખ યલેઝફયકતબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૭૨૪૫૦૦૭૮૬

જકાતનાકાવાભે, જાભનગયયોડ, "બડીમાદ", યાજકોટ.

૭૯

શ્રી ટાાંક મોગેળયોતભબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૭૨૪૫૧૪૪૭૬

શ્રીનાથજીવોવા.-૧૩, ભલડીભે. યોડ, "ધભભમોગી",
યાજકોટ.

૮૦

શ્રી ચાલડા ડામારારખીભજીબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૯૨૪૭૮૫૩૬૬

"ભાતૃછામા" બીભયાલમ્મુ.કભભચાયીવોવા., ળેયીનાં.૧,
પ્રોટનાં. ૩૫કયણાકભનીફાજુ ભાાંયાજકોટ

૮૧

શ્રી ાંડ્મા ધભેળયભલણકરાર

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૬૦૧૬૦૯૮૭૬

"ભધુલન", ૫-રક્ષ્ભીનગય, નાનાભલાયોડ, યાજકોટ

૮૨

શ્રી વોયઠીમા લશતેપ્રાગજીબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૬૨૪૦૯૮૦૪૬

લૃાંદાલનાકભળેયીનાં.૨, ભાભાવાશેફ૫૦ફુટયોડ, યાજકોટ.

૮૩

શ્રી ગયચય ળૈરેળનાયણબાઈ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૮૩૪૭૪૦૭૧૦૦

યાજનગયળેયીનાં.૧૭, નાનાભલાયોડ, યાજકોટ.
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૮૪

શ્રી ટેર ભશેન્રકુભાય આઇ.

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૮૧૫૫૦૬૫૦૨૦

જીલયાજયેવી. બ્રોકનાં.૧૧૫, જીલયાજાકભ,
અાંલફકાટાઉનળી, નાનાભલાયોડ, યાજકોટ.

૮૫

શ્રી ડધયીમા ભમુય એવ.

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૯૨૪૬૯૩૧૯૩

આઇનગયફી/૫, મુલનલવીટીયોડ, યાજકોટ.

૮૬

શ્રી ટેર લભથુન એવ.

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૫૭૪૪૯૦૫૧૦

વાાંઈફાફાાકભ, બ્રોકનાં.૭૩યાણીટાલયફાજુ ભાાં ,
કારાલાડયોડ, યાજકોટ.

૮૭

શ્રી યભાય યાજુ વી.

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૯૬૩૮૨૨૧૯૧૦

ભાધાયનજીકયઘુલીયયાજકોટ

૮૮

શ્રી ભેલાડા જાદલજીબાઇ ફી.

કેળીમય

૯૭૨૩૪૫૦૯૫૯

યેરનગય, ોટયા, ભનકોમ્રેિ-૧૦૧યાજકોટ.

૮૯

શ્રી ત્રીલેદી વુયેળયવીકરાર

એકાઉન્ટન્ટ

૯૮૨૪૨૦૬૦૪૩

ાંચલટીાકભપ્રોટનાં.૨૩ "ઓભશ્રીચાભુાંડા"
અભીનભાગભયાજકોટ

૯૦

શ્રી ચાલડા જમાંલતરાર ડી.

કેળીમય

૯૮૭૯૦૧૧૫૩૦

"ફુધ્ધલાાંદના" ૧૪-બીભયાલવોવા.યાજકોટ

૯૧

શ્રી તુલયા ફી. ી.

વી.ક્રાકભ

૯૪૨૯૫૬૩૦૮૪

યૈમા યોડ, શનુભાન ભઢી ાવે, અાંફીકા ાકભ, યાજકોટ.

૯૨

શ્રી બેભીમાતય ઉભેળઆય.

જુ .ક્રાકભ

૮૮૬૬૧૩૦૫૯૫

૫-બીરલાવ, "ભોભાઇકૃા", બાયતફેકયીવાભે,યાજકોટ.

૯૩

શ્રી ભકલાણા ગોયધન કે.

જુ .ક્રાકભ

૯૪૨૬૯૭૦૫૯૦

જરાયાભવોવા.-૧ઓભનગયાવે, ૧૫૦ફૂટયીંગયોડ,
ભલડી, યાજકોટ.

૯૪

શ્રી જોી નીરીભાફેન એવ.

જુ .ક્રાકભ

૯૫

શ્રી ખેય રદરી એવ.

જુ .ક્રાકભ

૯૬

શ્રી ઉાધ્મામ બરેળ ી.

જુ .ક્રાકભ

૯૮૨૫૮૫૮૧૩૯

લલ્રબનગયળેયીનાં.-૩, કુલાડલાયોડ, યાજકોટ.
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૯૭

શ્રી જોી વયોજફેન કે.

જુ .ક્રાકભ

૯૮

શ્રી અઘાયા યભેળ જી.

જુ .ક્રાકભ

૯૯૨૪૯૭૬૫૦૦

કેલડાલાડી - ૪૧કોનભય, યલલરકયણએાટભભેન્ટભયાજકોટ.

૯૯

શ્રી ાંચોરી પ્રણલ વુયેળબાઇ

જુ .કરાકભ

૯૯૨૪૫૧૨૧૨૪

ઇરાફેનરોઢલલમાક્લા.નાં. ૩/૧૨, ભલડીભે.યોડયાજકો

૧૦૦ શ્રી ખાંબામતા લલુરપ્રબુદાવબાઇ

ટાઇીસ્ટ

૯૮૨૪૮૧૨૧૬૯

આમભએલન્મુફાંગરાનાં.-૭, યૈમાયોડ, ગણેળાકભ, યાજકોટ.

૧૦૧ શ્રી વોનાયા લશતેગોસલદબાઇ

ટાઇીસ્ટ

૯૮૨૪૨૨૮૬૩૦

બ્રહ્મકુાંજવોવા.-૨, ફીગફજાયાછ, યાજકોટ.

ડ્રાઈલય

૯૯૨૪૦૪૫૦૯૯

અયસલદભણીમાયનગય, ળેયીનાં.૭, ક્લાટયનાં.એ/૨૦૦,

૧૦૨ શ્રી કુફાલત લશતેળબાઈજે .

કોઠારયમાયોડ, યાજકોટ.
૧૦૩ શ્રી ભુછડીમા કે.એ.

ડ્રાઇલય

૯૭૨૬૯૨૨૬૯૪

ધયભનગય-૧, દેળબગતભાંદીયાવે,
ટેરફોડીંગાછ, ભલડીભે. યોડ, યાજકોટ.

૧૦૪ શ્રી વોરાંકી કેળલરારારાબાઇ

ડ્રાઇલય

૯૯૨૫૪૫૫૮૭૦

નલાથોયાા, લલજમનગયળેયીનાં .-૫યાજકોટ

૧૦૫ શ્રી લલયવોડીમા શાંવયાજળાાંતીરાર

ડ્રાઇલય

૯૭૨૩૦૩૨૫૭૫

ગાાંધીગ્રાભભે.યોડભેરડીકૃાળેયીનાં .૪એવ.કે.ચોકજરાયાભપ
યવાણલાીળેયી, યાજકોટ

૧૦૬ શ્રી ઝીંઝુલાડીમારદરી બાણજીબાઇ

શેલીવ્શીકર ડ્રાઇલય

૧૦૭ શ્રી ગોલશર વુજાનસવશ ભાાંસવગ

શેલીવ્શીકર ડ્રાઇલય

૮૪૬૯૭૪૨૮૯૮

ગલરીલાડમ્મુ. ક્લાટભય-૧૧, યાજકોટ.

34

૧૦૮ શ્રી ફવીમા બયતબાઇદેલકુબાઇ

યોડયોરય ડ્રાઇલય

૯૯૨૫૨૮૯૨૬૬

જે .કે. ાકભળેયીનાં.-૧યાજકોટ.

૧૦૯ શ્રીખાાંડેખા બયત યભણબાઇ

યોડયોરય ડ્રાઇલય

૯૮૨૪૫૦૮૧૧૬

૩-ભાસ્તયવોવા. ક્લાટભયનાં.-૪૭૭, "શ્રીમદુનાંદન",
યાજકોટ.

૧૧૦ શ્રી ભેલાડા અલશ્લનયાભજીબાઇ

યોડયોરય ડ્રાઇલય

૯૪૨૮૨૩૩૨૦૯

નલાથોયાા, લલજમનગયળેયીનાં .-૪યાજકોટ

૧૧૧ શ્રી લળળાાંગીમા ભશેળજમાંતીબાઇ

ભજુ ય

૮૭૫૮૮૩૮૫૭૧

રયલદ્ધલવલદ્ધાકભ , ળેયીનાં.૪કોઠાયીમાયાજકોટ.

૧૧૨ શ્રી યભાય જે ન્તીબાઇનથુબાઇ

ભજુ ય

૯૭૨૩૪૫૬૩૪૨

કૈરાળકો.ઓ.શા.વોવા. કયણાકભભે.યોડયાજકોટ.

૧૧૩ શ્રી શાંવાફેન જમાંતીબાઇ યભાય

ભજુ ય

-

કૈરાળકો.ઓ.શા.વોવા. કયણાકભભે.યોડયાજકોટ.

૧૧૪ શ્રી લનભાલત કભરેળવી.

ભજુ ય

૯૭૧૪૯૨૩૨૩૩

મ્મુની. શુ ડકોક્લાટભયનાં. D/૭૭, કોઠાયીમાભેઇનયોડ,
યાજકોટ.

૧૧૫ શ્રી વાલાંત ભશેળબાઇલલષ્નુબાઇ

ભજુ ય

-

વશજકોમ્રેિ, બ્રોકનાં.૩૦૪ફજયાંગલાડીભે.યોડ,
ળેયીનાં.-૧ાવે, જાભનગયયોદયાજકોટ

૧૧૬ શ્રી અગેળણીમા પ્રલલણ ભાધાબાઇ

ભજુ ય

૭૬૯૮૯૨૪૯૧૭

ભનશયુય૨, ભાધાયનીફાજુ ભાાં , જાભનગયયોડ, તા. જી.
યાજકોટ.

૧૧૭ શ્રી અકફયી દેલજીશીયાબાઇ
૧૧૮ શ્રી ફાયૈમા ભનજી યઘુબાઇ

ભજુ ય
ભજુ ય

૯૨૭૫૯૫૭૯૮૪

કોઠાયીમાયોડ, શુ ડકોાછ, યાજરક્ષ્ભીવોવા. ળેયી-૧૯,

૯૯૦૪૨૦૩૫૩૮

યાજકોટ.
યાધાકૃષ્ણવોવા.
આજીડેભાવે,કોઠાયીમાયીંગ,ભીયાઉધોગનીવાભેરકળાનગૌળાાયો
ડ, યાજકોટ

૧૧૯ શ્રી ચાલડા કાન્તાફેનરદનેળબાઇ

ભજુ ય

૯૭૨૯૯૭૫૪૩૨

૩૫૯-ગુ.શા.ફોડભ. ભોટાભલા,
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૧૨૦ શ્રી જાદલાણી લશતેયભણીકરાર

ભજુ ય

૯૬૨૪૯૦૦૧૧૭

ભોયાયીનગયળેયીનાં .-૫, "લલભર" ફાફયીમાભે.યોડયાજકોટ

૧૨૧ શ્રી ાંડ્મા પ્રલલણબાઇભોશનબાઇ

ભજુ ય

૯૮૭૯૦૭૬૪૨૪

ગાાંધીલવાશતવોવા., ભોયફીયોડ, વીટીસ્ટેળનવાભે,
યાજકોટ.

૧૨૨ શ્રી યભાય અભયળીબાઇવલાબાઇ

ભજુ ય

૯૯૭૯૧૭૮૦૬૬

લણકયલાવભારીમાવણકુલાડલાયોડ, યાજકોટ.

૧૨૩ શ્રી સળગાા શવભુખબાઇનાથાબાઇ

ભજુ ય

૯૭૧૪૯૩૨૩૦૦

"ળુબરકયણ", લાલ્ભીકીલાડી, ળેયીનાં.-૫, જાભનગયયોડ.

૧૨૪ શ્રી લાઘેરા ભુકેળ એ.

ભજુ ય

૯૭૨૫૯૮૭૫૦૮

૧-ભશાતભાગાાંધીપ્રોટ, ફેડીયા, યાજકોટ.

૧૨૫ શ્રી લલયવોડીમાવોનરફેન જમાંતીબાઇ

ભજુ ય

-

શેડોસ્ટઓરપવવાભે, ૩૨-૧,

મુયોીમનકબ્રસ્તાન,

યાજકોટ.
૧૨૬ શ્રી ભકલાણા કાંકુફેન નાયણબાઇ

ભજુ ય

૯૭૨૩૪૫૩૨૦૯

નયસવશનગયવોવા,. આય.ટી.ઓનીાછળેયીનાં.૨,

૧૨૭ શ્રી યાઠોડ ડામાબાઇચનાબાઇ

કરીનય

૯૯૨૪૫૫૮૭૪૪

યાજકોટ
ળલક્તવોવા. ળેયીનાં.-૧૦યાજકોટ.

૧૨૮ શ્રી યાઠોડ નાયણબાઇબલાનબાઇ

ક્રીનય

૯૬૨૪૪૩૪૨૭૮

વીલ્લયનેસ્ટળેયીનાં.-૫, બાલનગયયોડ,
આય.એભ.વી.નીવાભે, યાજકોટ.

૧૨૯ શ્રી યતનોતય ભુજીબાઇગોારબાઇ

ટ્ટાલાા

૭૬૯૮૯૮૮૩૦૦

વોયઠીમાપ્રોટ -૫, જુ નીજે રયોડ, જીલ્રાગાડભનાવે,
યાજકોટ

૧૩૦ શ્રી કાઠીમા યાજે ળ રકયીટબાઇ

ટ્ટાલાા

૯૪૨૬૭૮૪૫૨૪

૨- શ્માભનગય, નાનાભલાયોડ, યાજકોટ.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ -૧૧(લનમભવાંગ્રશ-૧૦)
લલલનમભોભાાં જોગલાઇ કમાભ ભુજફ ભશેનતાણાની ધ્ધલત વલશત દયેક અલધકાયીઅને કભભચાયીને ભતુાં ભાલવકભશેનતાણાં

અનુ. નાં.

નાભ

શોદો

ભાવીક
ભશેનતાણાં

લતય/ બથ્થુાં

લલલનમભભાાંજણાવ્મા ભુજફ
ભશેનતાણાંનક્કીકયલાનીકામભધ્ધલત

૧

શ્રીજોળી બાલેળકુભાય ઉભાળાંકય

એડી.વીટી એન્જીલનમય

૯૭૮૩૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૨

શ્રી કાભલરમાભશેન્રસવશ યણજીતસવશ

એડી.વીટી એન્જીલનમય

૧૧૨૭૩૫/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૩

શ્રી દોરઢમા એચ. મુ.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૧૧૧૬૫૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૪

શ્રી બટ્ટ ી. આય.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૮૪૮૭૯/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૫

શ્રી જોી ભશેળબાઇવી.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૮૭૧૯૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૬

શ્રી કોટક શેભેન્રએભ.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૮૭૧૦૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૭

શ્રી ટેરલલયેન્રકુભાય લલઠ્ઠરબાઇ

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૯૪૮૦૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૮

શ્રીટેરીમા લાઘાબાઇ ી.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૧૦૧૦૯૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૯

શ્રી યાજદેલ લલુર વી.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૮૨૩૨૮/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૦

શ્રી વુતયીમા ગોારજે .

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૯૧૭૨૮/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૧

શ્રી ટોીમા એચ. એચ.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૯૨૨૭૫/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ
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૧૨

શ્રી લેગડ અજમભનવુખરાર

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૯૪૮૦૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૩

શ્રી દલે લશભાાંળુ વુયેળચાંર

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૯૪૫૮/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૪

શ્રી ગૌસ્લાભી મોગેન્રગીયી કે.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૯૨૨૫૯/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૫

શ્રી ભશેતા કુાંતેળકુભાય કે.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૮૧૭૦૮/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૬

શ્રી ભુાંધલા લલયભ વી.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૭૮૦૦૪/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૭

શ્રી પ્રજાલત યભેળ ડી.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૧૦૪૧૧૮/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૮

શ્રી લાઘેરા ફી. ી.

ડેપ્મુટીએક્ઝી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૧૧૩૩૭૦/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૯

શ્રી રખતયીમા શયેળબાઇ ડી.

આવી.ભેનેજય

૬૭૮૮૭/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૨૦

શ્રી ડેરા ઇભયાન વતાયબાઇ

આવી.એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૦૫૭૧/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૨૧

શ્રી ગેડીમા જતીનભનવુખબાઇ

આવી.એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૦૫૭૧/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૨૨

શ્રી ગોશીરશભલલજમસવશ એભ.

આવી.એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૦૫૭૧/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૨૩

શ્રી વોરાંકી લલજમકુભાયબાલવાંગ

આવી.એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૦૫૭૧/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૨૪

શ્રી લાગડીમા લલળારભનવુખબાઇ

આવી.એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૦૫૭૧/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૨૫

શ્રી લાઘેરા સચતનયભેળબાઇ

આવી.એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૦૪૬૭/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૨૬

શ્રી ફોરણીમા બયતકુભાયભનુબાઇ

આવી.એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૭૭૧૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૨૭

શ્રી કાડીમા ધીયેનનટલયસવશ

આવી.એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૭૭૧૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૨૮

શ્રી ટાાંક ભૌલરકજાં મતબાઇ

આવી.એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૫૮૬૮/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૨૯

શ્રી ગોશેર વુનીરદેલળીબાઇ

આવી.એન્જીલનમય (લવલલર)

૭૨૧૦૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૩૦

શ્રી વોરાંકીયાજે ળકુભાય ફાફુરાર

આવી.એન્જીલનમય (લવલલર)

૮૭૪૧૯/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ
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૩૧

શ્રી અગ્રાલત લલભર આય.

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૫૫૨૬૪/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૩૨

શ્રીબાયદ્લાજ યભેળબાઇ જીલણરાર

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૩૯૪૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૩૩

શ્રી ચોટલરમા જમેળગોસલદબાઇ

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૦૪૧૫/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૩૪

શ્રી ગજે યા પ્રલલણબાનુબાઇ

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૩૮૮૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૩૫

શ્રી જોી યેળ ચાંરકાન્ત

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૨૦૫૦/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૩૬

શ્રી ગોલશર જમેળધીયજરાર

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૫૪૧૦૩/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૩૭

શ્રી જાની યોલશતદુળમાંતબાઇ

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૦૪૫૧/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૩૮

શ્રી જોી વાંજમકુભાયબાનુળાંકય

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૨૮૯૮/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૩૯

શ્રીાંડ્મા પ્રણલજનાભદનબાઇ

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૦૪૧૫/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૪૦

શ્રી યભાય રદનેળકુભાયફાફુબાઇ

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૯૧૦૫/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૪૧

શ્રી ટેર એ. ી.

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૯૫૮૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૪૨

શ્રી યાઠલા અબેવીંગઆય.

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૫૪૭૧૩/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૪૩

શ્રી યલાણી યણજીતનાયણબાઇ

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૯૬૯૯/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૪૪

શ્રી ટાાંક યાજે ળકાનજીબાઇ

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૩૮૮૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૪૫

શ્રી લણઝાયા નટલયસવશકે.

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૫૭૯૨૪/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૪૬

શ્રી લડુકુર ભુકેળ કે.

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૫૬૯૫૪/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૪૭

શ્રી બાા નીરેળગોસલદબાઈ

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૫૬૯૫૪/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૪૮

શ્રી ચૌશાણ લલનોદકુભાયગોયધનબાઈ

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૫૫૩૫૧/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૪૯

શ્રી ીીમા ાંકજજાદલજીબાઇ

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૫૬૯૫૪/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ
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૫૦

શ્રી ાાંબય લશતે ડી.

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૦૩૯૫/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૫૧

શ્રી લાા રદનેળકુભાય ફી.

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૫૬૮૬૪/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૫૨

શ્રી યાઠોડ રદકકુભાય ફી.

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૯૫૦૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૫૩

શ્રી યાલર બાલેળબાઇ લી.

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૫૬૮૬૪/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૫૪

શ્રી લેકયીમારકળોયકુભાય કાનજીબાઇ

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૫૬૮૬૪/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૫૫

શ્રી એ. ફી. જાડેજા

એડી.આવી. એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૫૮૬૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૫૬

શ્રી જોી શભર એભ.

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૨૩૬૦૩/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૫૭

શ્રી ડોડીમા કશ્મ આય.

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૨૩૬૦૩/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૫૮

શ્રી ભકલાણા નીરેળકુભાય જી.

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૨૩૬૦૩/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૫૯

શ્રી બટ્ટી વાગયઅલનરકુભાય

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૭૪૧૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૬૦

શ્રી ગોશેર કૌળીકભાલજીબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૫૪૩૮/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૬૧

શ્રી જાદલ લશયેનકેળલરાર

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૫૪૩૮/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૬૨

શ્રી નકુભ લનલતનયવોતભબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૬૪૨૪/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૬૩

શ્રી યભાય લભરીંદદીનેળકુભાય

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૭૪૧૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૬૪

શ્રી ટેરજીતેન્રકુભાય અભૃતબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૭૪૧૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૬૫

શ્રી વયધાયા બાલેળબગલાનજીબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૭૪૧૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૬૬

શ્રી વોરાંકી ઉભેળશેભયાજબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૫૨૩૩/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૬૭

શ્રી ટાાંક લચયાગલનતીનબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૫૪૩૮/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૬૮

શ્રી ગોશેર ભમુયશયજીલનબાઇ

આવી.એન્જીલનમય (લવલલર)

૬૧૮૦૫/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ
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૬૯

શ્રી ગોશીર રકયણકુભાયઇશ્લયબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૯૫૦૯/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૭૦

શ્રી ગુજયાતીઅલલનળકુભાય ભોશનબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૮૪૦૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૭૧

શ્રી જાડેજાઅલનયાજસવશ નયેન્રસવશ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૮૪૦૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૭૨

શ્રી જાડેજામુલયાજસવશ ભશેન્રસવશ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૮૪૦૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૭૩

શ્રી યભાય ાથભસવશવુયેળકુભાય

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૪૦૫૪૯/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૭૪

શ્રી ટોીમા વુયેળવાતાબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૮૪૧૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૭૫

શ્રી ચૌશાણ કૃણારદેલજીબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૨૬૧૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૭૬

શ્રી લનવયતા ભુકેળબાઇકોમાબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૫૮૫૦/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૭૭

શ્રી વાણધયા વચીનલલજમકુભાય

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૬૪૨૪/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૭૮

શ્રી ળેખ યલેઝફયકતબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૬૪૨૪/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૭૯

શ્રી ટાાંક મોગેળયોતભબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૫૪૩૮/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૮૦

શ્રી ચાલડા ડામારારખીભજીબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૫૪૧૪૧/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૮૧

શ્રી ાંડ્મા ધભેળયભલણકરાર

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૫૪૦૭૮/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૮૨

શ્રી વોયઠીમા લશતેપ્રાગજીબાઇ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૪૧૬૫૮/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૮૩

શ્રી ગયચય ળૈરેળનાયણબાઈ

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૭૪૧૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૮૪

શ્રી ટેર ભશેન્રકુભાય આઇ.

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૫૪૩૮/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૮૫

શ્રી ડધયીમા ભમુય એવ.

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૨૩૬૦૩/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૮૬

શ્રી ટેર લભથુન એવ.

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૭૪૧૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૮૭

શ્રી યભાય યાજુ વી.

લકભઆવીસ્ટન્ટ (લવલલર)

૩૫૪૨૦/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ
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૮૮

શ્રી ભેલાડા જાદલજીબાઇ ફી.

કેળીમય

૬૧૭૮૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૮૯

શ્રી ત્રીલેદી વુયેળયવીકરાર

એકાઉન્ટન્ટ

૬૧૬૬૮/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૯૦

શ્રી ચાલડા જમાંલતરાર ડી.

કેળીમય

૬૧૮૨૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૯૧

શ્રી તુલયા ફી. ી.

વી.ક્રાકભ

૫૬૫૩૮/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૯૨

શ્રી બેભીમાતય ઉભેળઆય.

જુ .ક્રાકભ

૨૬૫૨૩/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૯૩

શ્રી ભકલાણા ગોયધન કે.

જુ .ક્રાકભ

૪૩૫૫૩/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૯૪

શ્રી જોી નીરીભાફેન એવ.

જુ .ક્રાકભ

૩૯૯૬૭/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૯૫

શ્રી ખેય રદરી એવ.

જુ .ક્રાકભ

૨૮૨૬૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૯૬

શ્રી ઉાધ્મામ બરેળ ી.

જુ .ક્રાકભ

૩૨૩૩૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૯૭

શ્રી જોી વયોજફેન કે.

જુ .ક્રાકભ

૩૦૮૦૦/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૯૮

શ્રી અઘાયા યભેળ જી.

જુ .ક્રાકભ

૩૧૪૭૦/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૯૯

શ્રી ાંચોરી પ્રણલ વુયેળબાઇ

જુ .કરાકભ

૩૨૨૬૪/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૦૦

શ્રી ખાંબામતા લલુરપ્રબુદાવબાઇ

ટાઇીસ્ટ

૪૪૮૫૪/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૦૧

શ્રી વોનાયા લશતેગોસલદબાઇ

ટાઇીસ્ટ

૪૧૧૪૩/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૦૨

શ્રી કુફાલત લશતેળબાઈજે .

ડ્રાઈલય

૩૩૨૮૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૦૩

શ્રી ભુછડીમા કે.એ.

ડ્રાઇલય

૪૯૬૫૦/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૦૪

શ્રી વોરાંકી કેળલરારારાબાઇ

ડ્રાઇલય

૩૮૧૬૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૦૫

શ્રી લલયવોડીમા શાંવયાજળાાંતીરાર

ડ્રાઇલય

૩૬૨૭૯/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૦૬

શ્રી ઝીંઝુલાડીમારદરી બાણજીબાઇ

શેલીવ્શીકર ડ્રાઇલય

૫૨૬૯૪/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ
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૧૦૭

શ્રી ગોલશર વુજાનસવશ ભાાંસવગ

શેલીવ્શીકર ડ્રાઇલય

૪૧૨૨૭/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૦૮

શ્રી ફવીમા બયતબાઇદેલકુબાઇ

યોડયોરય ડ્રાઇલય

૪૮૨૪૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૦૯

શ્રીખાાંડેખા બયત યભણબાઇ

યોડયોરય ડ્રાઇલય

૪૮૧૮૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૧૦

શ્રી ભેલાડા અલશ્લનયાભજીબાઇ

યોડયોરય ડ્રાઇલય

૪૬૯૨૦/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૧૧

શ્રી લળળાાંગીમા ભશેળજમાંતીબાઇ

ભજુ ય

૨૧૧૪૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૧૨

શ્રી યભાય જે ન્તીબાઇનથુબાઇ

ભજુ ય

૩૭૨૮૫/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૧૩

શ્રી શાંવાફેન જમાંતીબાઇ યભાય

ભજુ ય

૩૦૯૮૩/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૧૪

શ્રી લનભાલત કભરેળવી.

ભજુ ય

૩૦૨૪૭/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૧૫

શ્રી વાલાંત ભશેળબાઇલલષ્નુબાઇ

ભજુ ય

૩૧૦૭૫/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૧૬

શ્રી અગેળણીમા પ્રલલણ ભાધાબાઇ

ભજુ ય

૧૩૮૦૫/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૧૭

શ્રી અકફયી દેલજીશીયાબાઇ

ભજુ ય

૨૮૪૬૭/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૧૮

શ્રી ફાયૈમા ભનજી યઘુબાઇ

ભજુ ય

૨૨૬૧૭/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૧૯

શ્રી ચાલડા કાન્તાફેનરદનેળબાઇ

ભજુ ય

૨૧૨૦૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૨૦

શ્રી જાદલાણી લશતેયભણીકરાર

ભજુ ય

૨૯૩૦૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૨૧

શ્રી ાંડ્મા પ્રલલણબાઇભોશનબાઇ

ભજુ ય

૨૫૧૪૮/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૨૨

શ્રી યભાય અભયળીબાઇવલાબાઇ

ભજુ ય

૩૦૯૮૩/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૨૩

શ્રી સળગાા શવભુખબાઇનાથાબાઇ

ભજુ ય

૨૯૩૦૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૨૪

શ્રી લાઘેરા ભુકેળ એ.

ભજુ ય

૨૯૫૦૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૨૫

શ્રી લલયવોડીમાવોનરફેન જમાંતીબાઇ

ભજુ ય

૨૧૨૦૨/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ
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૧૨૬

શ્રી ભકલાણા કાંકુફેન નાયણબાઇ

ભજુ ય

૩૦૨૪૪/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૨૭

શ્રી યાઠોડ ડામાબાઇચનાબાઇ

કરીનય

૩૪૨૯૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૨૮

શ્રી યાઠોડ નાયણબાઇબલાનબાઇ

ક્રીનય

૩૪૨૯૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૨૯

શ્રી યતનોતય ભુજીબાઇગોારબાઇ

ટ્ટાલાા

૨૦૭૮૬/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ

૧૩૦

શ્રી કાઠીમા યાજે ળ રકયીટબાઇ

ટ્ટાલાા

૨૮૨૪૧/-

વયકાયશ્રીનાલનમભભુજફ
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ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ -૧૨(લનમભવાંગ્રશ-૧૧)
પ્રતમેક વાંસ્થાને પાલામેરઅાંદાજત્ર તભાભ મોજનઓ, વુલચત ખચભ અને કયેર ચુકલણી અાંગે અશેલારોની લલગતો લલકાવ, લનભાભણ અને તકનીકી કામો અાંગે જલાફદય
જાશેયતાંત્ર ભાટે
૧૨.૧ જુ દી જુ દી મોજનાઓ અન્લમે જુ દી જુ દી પ્રલૃલત ભાટે અાંદાજ ત્રનીલલગતોની ભાશીતી

યેલન્મુ ૨૦૧૭/૧૮
ક્રભ

ફજે ટ વદય

લશવાફી વદય

પ્રલૃતી ળરૂકમાભની
તાયીખ

પ્રલૃતી ના
અાંતનીતાયીખ

વુચીત યકભ
(રૂ.રાખભાાં)

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

ફાાંધકાભળાખા ગાય ખચભ
વાદીરલાયખચભ
ટેરીપોનખચભ
ફાાંધકાભલીજી ખચભ
કોોયેળન જભીન આયિણ ખચભ
ઈભાયતભયાભત(જનયર)
ગટય ભયાભત તથા અન્મ ભયાભત
નાા-ુરો દુયસ્તી
યસ્તા ભયાભત

૦૧/૦૪/૨૦૧૭
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૭૮૨.૦૯
૧.૫૦
૧.૦૦
૪.૦૦
૮૫.૩૮
૧૫૦.૯૭
૭૩.૩૦
૪૦.૦૦
૨૯૫.૦૦

૧૦
૧૧
૧૨

યેલ્લે ક્રોસવગ લનબાલ ખચભ
સ્ભળાન વુધાયણા યચુયણ ખચભ
કબ્રસ્તાન વુધાયણા યચુયણ ખચભ

ગાય
વાદીરલાય
ટેરીપોનખચભ
લીજી ખચભ
જભીન આયિણ ખચભ
ઈભાયતભયાભત(જનયર)
ગટય ભયાભત તથા અન્મ ભયાભત
નાા-ુરો દુયસ્તી
ડાભય/કોન્ક્રીટ/ેલય/કાચા યસ્તા
ભયાભત
યેલ્લે ક્રોસવગ લનબાલ ખચભ
સ્ભળાન લનબાલ
કબ્રસ્તાન લનબાલ

છે લ્રા લભનોખયેખય
ખચભ રૂ. રાખભાાં
(૧૬-૧૭)
૬૭૧.૩૨
૧.૮૧
૦.૧૮
૨.૪૩
૧૦૮.૪૨
૧૨૭.૧૪
૬૭.૬૯
૨૮.૨૯
૧૪૯.૬૨

૨.૦૦
૨૩.૯૭
૫.૯૭

૨૫.૧૫
૧૦.૧૯
૯.૭૩

૦૧/૦૪/૨૦૧૭ ૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૦૧/૦૪/૨૦૧૭ ૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૦૧/૦૪/૨૦૧૭ ૩૧/૦૩/૨૦૧૮
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લભ ૨૦૧૭-૧૮ (કેીટર)
ક્રભ

મોજનાનુાં નાભ/વદય

પ્રલૃતી નુ નાભ

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨

નલી ગટય
જાશેય ફાથરૂભ-ભુતયડી ફાાંધકાભ
ફૂટાથ
લવભેન્ટ યોડ તથા ેસલગ બ્રોક યોડ
સ્ટોભ લોટય(ડ્રેનેજ)/લોંકા વુધાયણા
કોમ્મુનીટી શોર ફાાંધકાભ
યેવકોભ ડેલરોભેન્ટ સ્કીભ
લફલ્ડીંગ એન્ડ વાઈટ ડેલરોભેન્ટ
ભનોયાંજન ખચભ
એભ.એર.એ. એયીમા ડેલ. ખચભ
વાંવદવભ્મશ્રી ગ્રાન્ટ
તેયભાાં નાણાાંચ શેઠ ડેલ. ખચભ

નલી ગટય
ફાથરૂભ-ભુતયડી ફાાંધકાભ

પ્રલૃતીળરૂ કમાભની
તાયીખ

પ્રલૃતીના અાંતની
તાયીખ

વુચીતયકભ
(રૂ. રાખભાાં)

૦૧/૦૪/૨૦૧૭
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
યસ્તા
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
સ્ટોભ લોટય
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
કોમ્મુનીટી શોર
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
ફગીચા-ફુલાયા
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
ભારધાયી લવાશત
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
ભનોયાંજન ખચભ
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
એભ.એર.એ. એયીમા ડેલ. ખચભ ૦૧/૦૪/૨૦૧૭
વાંવદવભ્મશ્રી ગ્રાન્ટ
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
તેયભાાં નાણાાંચ શેઠ ડેલ.
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
ખચભ

૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૨૪.૪૭
૪.૬૯
૨૫.૦૦
૭૮.૦૦
૨૫.૭૧
૦.૦૦
૦.૦૦
૩.૨૧
૦.૦૦
૩૦૦.૦૦
૧૫૦.૦૦
૦.૦૦

છે લ્રાલભનો ખયેખય
ખચભ રૂ. રાખભાાં (૧૬૧૭)
૪.૫૭
૪.૮૨
૦.૮૭
૩૩.૭૧
૯.૯૫
૦.૫૭
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૨૯૯.૭૭
૧૭.૨૦
૦.૦૦

કરભ-૨૦૫ શેઠ લલકાવ કાભ
૧૩

નલા યસ્તા

નલા યસ્તા

૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૧૯૯.૩૬

૧૧૮.૮૯

૧૪
૧૫
૧૬

કરભ-૬૩(૨) શેઠ લલકાવ કાભ
વુરબ ળૌચારમ
ભેમયશ્રીનાાં લોડભના રોકોમોગી કાભો

છાત લલસ્તાય લલકાવ કાભ
વુરબ ળૌચારમ
ભેમયશ્રીનાાં લોડભના રોકોમોગી
કાભો

૦૧/૦૪/૨૦૧૭
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૪૦૨.૯૯
૪૬.૫૪
૪.૦૦

૩૩૫.૫૯
૬૦.૪૯
૩.૮૦
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૧૭
૧૮
૧૯
૨૦

ડે. ભેમયશ્રીનાાં લોડભના રોકોમોગી કાભો ડે. ભેમયશ્રીનાાં લોડભના
રોકોમોગી કાભો
સ્ટે. કભીટી ચેયભેનશ્રીના લોડભના
સ્ટે. કભીટી ચેયભેનશ્રીના લોડભના
રોકોમોગી કાભો
રોકોમોગી કાભો
લલયોધ િનાાં નેતાશ્રીના લોડભના
લલયોધ િનાાં નેતાશ્રીના લોડભના
રોકોમોગી કાભો
રોકોમોગી કાભો
વભ્મશ્રીના લોડભના રોકોમોગી કાભો વભ્મશ્રીના લોડભના રોકોમોગી
કાભો

૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૩.૦૦

૨.૯૯

૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૩.૦૦

૨.૯૦

૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૩.૦૦

૧.૭૨

૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૭૨૦.૦૦

૫૪૯.૪૬
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ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ -૧૩
વશામકી કામભક્રભોના અભર અાંગેની ધ્ધલત
આ ળાખા શેઠ વશામકી કામભક્રભ મોજના અભરભાાં ન શોમ રાગુ ડતુાં નથી.
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ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ -૧૪(લનમભવાંગ્રશ-૧૩)
તેણે આેર યાશતો, યભીટ કે અધીકૃત ભેલનાયની લલગતો
આ ળાખા ભાયપત કોઇ યાશત આલાભાાં આલતી નથી. તેભજ કોઇ યભીટ ઇસ્મુ કયલાભાાં આલતી નથી જે થી રાગુ ડતુાં નથી.
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ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ -૧૫(લનમભવાંગ્રશ-૧૪)
કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેર ધોયણો
૧૫.૧ લલલલધ પ્રલૃલતઓ/કામભક્રભો શાથ ધયલા ભાટે લલબાગે નક્કી કયેર ધોયણોની લલગતો::કોઇ ણ લલસ્તાયભાાં ફાાંધકાભ ળાખા શસ્તકની મોજનાની અભરલાયી ભાટે નીચે ભુજફ કામભલાશી કયલાભાાં આલે છે .
૧. જે તે લલસ્તાયભાાં ટેકનીકર/પીઝીફરીટી વલેની કાભગીયી
૨. વલે આધાયીત નકળા તથા અાંદાજત્ર તૈમાય કયલા ભાટેની કાભગીયી.
૩. તાાંલત્રક તથા નાણાાંરકમ ભાંજુયી/ નાણાાંરકમ જોગલાઇની કામભલાશી.
૪. ટેન્ડયો તૈમાય કયી ટેન્ડયો ભાાંગલા.
૫. સ્થ લસ્થલત તથા પ્રલતભભાન બાલોને અનુરિીને વ્માજફી આલેર ટેન્ડયના બાલો અાંગે વિભ વતા ાવેથી ભાંજુયી ભેલલી.
૬. પ્રીઓડીટ તથા કયાયનાભાની કામભલાશી કયલી.
૭. લકભઓડભય આલો અને કાભની અભરલાયી કયાલલી.
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ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ -૧૬(લનમભવાંગ્રશ-૧૫)
લીજાણાંરૂે ઉરભ્મ ભાલશતી
૧૬.૧ લીજાણાંરૂે ઉરભ્મ લલલલધ મોજનાની ભાલશતીની લલગતો :(૧) શાર પક્ત ટેન્ડય લેચાણ અાંગેની જાશેયાત લીજાણાંરૂે ઉરભ્મ છે .
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ફાાંધકાભ ળાખા
પ્રકયણ -૧૭(લનમભવાંગ્રશ-૧૬)
ભાલશતી ભેલલા ભાટે નાગરયકોને ઉરભ્મ વલરતોની લલગતો.
૧૭.૧ રોકોને ભાલશતી ભે તે ભાટે લલબાગે અનાલેર વાધનો, ધ્ધલતઓ અથલા વલરતો :(૧) કચેયી
(૨)લતભભાન ત્રો
(૩) નોટીવ ફોડભ
(૪) કચેયીભાાં યેકડભનુાં લનયીિણ
(૫) ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટ
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ડો. આંબેડકર ભળન, ઢેબર ભાઈ રોડ, રાજકોટ
રા.મ.ન.પા./બાાંિકામ/સે.ઝોન/જા.નાં.

તા......./......./ર૦૧૮

-::
આથી
પ્રોએકટીળ

પ્રમાણ૫ત્ર

::-

પ્રમાણીત કરળામાાં આળે છે કે,માહહતી અધિકાર અધિનીયમની કમ-૪ અંતગગત સ્ળયાં જાહેર કરળાની બાબતો
ડીસ્કોઝર (સા.ધળ.ધળ.) મારા ધળભાગ ઘ્ળારા તૈયાર કરળામાાં આળે છે અને તા.૩૦-૦૪-ર૦૧૮ ની સ્સ્થતીએ અમારી માંજુરી

મેલળી

અઘ્યતન કરળામાાં આળે છે .

તારીખઃ

.......................

..................................
જાહેર માહહતી અધિકારી
બાાંિકામ ાખા
રાજકોટ મહાનગરપાીકા
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