તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૧ ના યજ વલાયે ૧૧:૦૦ કરાકે ભેર વાભાન્મ વબાની કામયનોંધ
વબાભાાં શાજય યશેરા વભ્મશ્રીઓ.
અ.નાં.
વભ્મશ્રીઓના નાભ
શદ્દ
૧

ટેર કકન્નયીફેન અમભબાઈ

પ્રભુખ

૨

બાંડાયી કકયણબાઈ યબૂબાઈ

ઉપ્રભુખ

૩

ટાંડેર મનમભાફેન ગીયીળબાઈ

વભ્મ

૪

ાનલારા લાયફેન અમભતકુભાય

વભ્મ

૫

યાઠડ યાજે ળબાઈ દળયથબાઈ

વભ્મ

૬

ટેર ઉજે ળકુભાય ઈશ્લયબાઈ

વભ્મ

૭

ટેર છામાફેન ઉભેળબાઈ

વભ્મ

૮

ટેર ઉલયળીફેન યાજે ળબાઈ

વભ્મ

૯

ટેર યાજે ળબાઈ ભાંગુબાઈ

વભ્મ

૧૦

યાણા મશતેળબાઈ વુયેળબાઈ

વભ્મ

૧૧

ટેર કદવ્માફેન કલ્ેળબાઈ

વભ્મ

૧૨

લાડીલારા ભશેન્રબાઈ બગુબાઈ

વભ્મ

૧૩

દેવાઇ ગીયીળબાઈ બગલાનજી

વભ્મ

૧૪

ઠાકય કભાફેન અલધેળકુભાયસવગ

વભ્મ

૧૫

યાજાણે ચેતનાફેન યાકેળબાઈ

વભ્મ

૧૬

ટેર મલજમ વશદેલબાઈ

વભ્મ

૧૭

ચોશાણ વાંજમ દળયથયાલ

વભ્મ

૧૮

ળેખ નઝભા અભીય

વભ્મ

૧૯

બાનુળારી કલ્ના યાજે ળબાઈ

વભ્મ

૨૦

બાનુળારી પ્રમલણબાઈ યવત્તભબાઈ

વભ્મ

૨૧

ટેર બાયતીફેન ભનજબાઈ

વભ્મ

૨૨

ટેર ફારકૃષ્ણ જીલયાજ

વભ્મ

૨૩

વરાંકી વનરફેન તેજળબાઈ

વભ્મ

૨૪

ભારી મળે જમવુખબાઈ

વભ્મ

૨૫

ળેખ વફીનાફેન વામજદબાઈ

વભ્મ

૨૬

ટેર યભેળબાઈ ભાંગદાવ

વભ્મ

૨૭

દેવાઇ ઉર્મભ આમળકુભાય

વભ્મ

૨૮

ટેર જે ષ્ટીકા દળયનબાઈ

વભ્મ

૨૯

ટેર ધભેળબાઈ અયસલદબાઈ

વભ્મ

૩૦

આમશય ાંકજબાઈ ઠાકયબાઈ

વભ્મ

૩૧

આમશય રૂમકાકુભાયી મપ્રમાાંકકુભાય

વભ્મ

૩૨

ઓઝા ડૉ.ુષ્ાફેન યાભજય

વભ્મ

૩૩

ટેર બયતબાઈ છટુબાઈ

વભ્મ

૩૪

લળી મનતેળબાઈ ભશાદેલબાઈ

વભ્મ

૩૫

ટેર ધભેળબાઈ અરૂણબાઈ

વભ્મ

૩૬

ટેર પ્રમલણબાઈ વભાબાઇ

વભ્મ

૩૭

ટેર વનરફેન કકળયબાઇ

વભ્મ

૩૮

ટેર શેતરકુભાયી જમેળબાઈ

વભ્મ

૩૯

ટેર પ્રમલણાફેન વુમનરબાઈ

વભ્મ

૪૦

ઠાણ ભશેફુફ ગુરળેયખાન

વભ્મ

૪૧

ભશાકાર યમલન્રબાઈ યાભચાંર

વભ્મ

વબાની ળરૂઆત લાંદેભાતયભ થી કયલાભાાં આલી...
પ્રભુખશ્રીએ જણાવ્મુ કે આજની આ વબાભાાં ઉમથથત વો ભાયા વાથી વભ્મશ્રીઓ તેભજ
ચીપ ઓકપવયશ્રી લવાલા વાશેફ , અમધકાયીશ્રી, કભયચાયીશ્રીઓ,ત્રકાય મભત્ર, ઈરેક્ટ્રમનક ભીડીમાના
મભત્ર, નગયજન વોને આલકારાં છુ ાં .
પ્રભુખશ્રીએ વબાનુાં કાભકાજ આગ લધાયલા એજન્ડાના કાભ યજૂ કયલા જણાવ્મુ.
વભ્મશ્રી ગીયીળબાઈ દેવાઇએ જણાવ્મુ કે

, વબાના એજન્ડા ફશાય ાડતા શેરા વાત

કદલવ ચખ્ખા શલા જઈએ.
પ્રભુખશ્રીએ જણાવ્મુ કે

, વાત કદલવ ચખ્ખા છે .

વભ્મશ્રી ભશેફુફ ગુરળેયખાન ઠાણે યજૂ આત કયી કે ગતવબાની કામયનોંધભાાં ુલય ભુખ્મભાંત્રી
કેળલબાઈ રખેર છે . તેભાાં વુધાય કયી કેળુબાઈ રખલુાં તથા વભ્મશ્રી મનતેળબાઈ લળી

, વભ્મશ્રી

યભેળબાઈ ડેની, વભ્મશ્રી મળેબાઈ ભારી તેભજ વભ્મશ્રી જાકીયબાઈ ઠાણ બાજભાાં મલમધલત
દાખર થમેર એલુાં રખેર છે તેભાાં વુધાય કયલા જણાલેર છે અભ ચાયે વભ્મ બાજભાાં જડામેર
નથી યાંતુ વત્તાક્ષને ટેક આેર છે . અભ બાજના પ્રાથમભક વભ્મ કે વકિમ વભ્મ ણ ફનેર
નથી ણ ભાત્ર અને ભાત્ર ળશેયના મલકાવભાાં મફનળયતી ટેક આેર છે .

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૦૫ /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કાભ નાં-૧
મલમ : તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦ ના યજ ભેર વભગ્રવબાની કામયનોંધ લાંચામેરી ગણી ભાંજુય કયલા
ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. ઉર્મભ આમળકુભાય દેવાઇ
વભ્મશ્રી ભેશફૂફ ગુરળેયખાન ઠાણે ગત વાભાન્મ વબાના કાભ નાં-૧૫ ભાાં તાન લાાંધ
નધાવ્મ.
વભ્મશ્રી વનરફેન ટેર તાન લાાંધ નધાવ્મ.
ઠયાલ :પ્રભુખશ્રીએ જણાવ્મુ કે કામયનોંધ દયેક વભ્મશ્રીઓને આલાભાાં આલેર છે . જે ભને લાાંધ શમ
તેઓ તાન લાાંધ નોંધાલે.
વભ્મશ્રી ઉજે ળબાઈ ટેર વાંથથા મશતની કાભગીયી યજુ કયીએ છીએ.
ગત વાભાન્મ વબા
તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦ ના યજ ભેર વભગ્ર વબાની કામયનોંધ દયેક વભ્મશ્રીઓને ાઠલલાભાાં આલેર
છે . વભ્મશ્રી ઉજે ળ ઈશ્લયરાર ટેર એ જણાવ્મુ કે તા.૦૯/૧૧/૨૦૨૦ ના યજ ભેર વબાભાાં
જે કાભ શારે ભુરતલી યાખેર છે તે કાભની મલગતલાય અશેલાર આવ્મેથી વાભાન્મ વબાભાાં રેલાનુાં
ઠયાલલાભાાં આલે છે . જે લાંચામેર ગણી ઉયકત યજુ કયેર વભ્મશ્રીઓની આલેર યજુ આતની નોંધ
રઈ ભાંજુય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
ફ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં-૯૦૬/તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧
કાભ નાં-૨
મલમ : લરવાડ નગયામરકા કભયચાયીઓના બયતી / ફઢતી અાંગે કભયચાયીઓની વેલાના મનમભ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ ભાંજુય કયલા ફાફત.
(ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ-૧૯૬૩ ની કરભ-૨૭૧ , ગ,ચ,છ,જ,ઝ,ટ,ઠ અન્લમે
ભેર અમધકાયી ભુજફ ફનાલેર છે .
(આ મનમભ નગયામરકાઓના કભયચાયીઓની બયતી

, ફઢતી અને વેલાની ળયત ફાફતના

મનમભ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ કશલાળે)
દ.ભુ.કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. ઉર્મભ આમળકુભાય દેવાઇ
ઠયાલ :આભુખ : ગુજયાત નગયામરકા અમઘમનમભ ૧૯૬૩ની કરભ-૨૭૧, ગ,ચ,છ,જ,ઝ,ટ,ઠ અન્લામે
ભેર અમઘકાય ભુજફ ફનાલેર છે .
(૧) ટુાંકી વાંજ્ઞા :આ મનમભ નગયામરકાઓના કભયચાયીઓની બયતી, ફઢતી અને વેલાની ળયત ફાફતના
મનમભ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ કશલાળે.
(ય)

વ્માખ્મા (૧) આ મનમભભાાં વાંદબયથી અથલા અેમક્ષત ન શમ ત :(૧)

‘‘અમધમનમભ’’ એટરે ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ ૧૯૬૩

(ય)

‘‘નગયામરકા’’ એટરે ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ ૧૯૬૩ ની જગલાઇઓ
શેઠ યચામેર નગયામરકા

(૩)

‘‘કરભ’’ એટરે ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ ૧૯૬૩ ની કરભ ૨૭૧ (ડી)

(૪)

‘‘જગા’’ નગયામરકાભાાં ભાંજુય થમેર ભશેકભની કઇણ જગા

(૫)

‘‘વાંદગી વમભમત’’ વાંદગી વમભમત એટરે વયકાયશ્રી દ્લાયા મનમત કયલાભાાં આલેર
શમ તે વમભતી અને તેભા થનાય લખત લખતના વુધાયા અનુવાયની વમભતી અને
જ વયકાયશ્રી તયપથી વમભતી મનમત કયલાભાાં આલેર ન શમ ત નગયામરકા
દ્લાયા મનભામેર વમભતી..

(૩)

આ મનમભભાાં લાયેરા શમ ણ વ્માખ્મા કયલાભાાં આલેર ન શમ તેલા ફીજા તભાભ ળબ્દ
અને ળબ્દ પ્રમગન અથય અમધમનમભભાાં જે અથય આલાભાાં આવ્મ છે તે ગણાળે .

(૧) મનભણાંક ભાટે નાગકયકત્લ લગેયે વાંફાંધી રામકાત :(ક) બાયતન નાગકયક શમ

, અથલા

(ખ) મવમક્ટ્કભન પ્રજાજન શમ

, અથલા

(ગ) નેારન પ્રજાજન શમ , અથલા
(ઘ) બૂતાનન પ્રજાજન શમ

, અથલા

(ચ) મતફેટના મનલાયવન શમ જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી વને
૧૯૬૨ના જાન્મુઆયી ભશીનાની શેરી તાયીખે શેરા બાયતભાાં આવ્મ શમ
અથલા
(છ) ભુ બાયતની વ્મમક્ટ્ત શમ અને જે ાકકથતાન બ્રશભદેળ

, શ્રીરાંકા, કેન્મા, મુગાન્ડા

જે લા ુલય આકિકાના દેળ અને અગાઉના રાન્ઝામનમા તયીકે ઓખાતા /
રાન્ઝામનમાના વાંમુકત પ્રજાવત્તાક ભાાંથી થથાાંતય કયીને આલી શમ યાંતુ ખાંડ (ગ) ,
(ઘ), (ચ) અથલા (છ) ભાાં મનર્દદષ્ટ કયેર લગયન ઉભેદલાય કે વયકાયે જે ની તયપેણભાાં
રામકાત પ્રભાણત્ર આપ્મુ શમ તેલી વ્મમક્ટ્ત શલી જઇએ અને ખાંડ (છ) ભાાં મનર્દદષ્ટ
કયેર લગયન ઉભેદલાય શમ ત્માયે રામકાત પ્રભાણત્ર તેની મનભણાંકની તાયીખથી ૧
લયની ભુદત વુધી જ ભાન્મ યશેળે અને એ ભુદત છી જ તેને બાયતનુાં નાગયીકત્લ
ભેવ્મુ શમ ત જ વેલાભાાં યાખી ળકાળે.
(ય)

જે ઉભેદલાય ભાટે રામકાતનુાં પ્રભાણત્ર ભેલલાનુાં આલશ્મક શમ તે ઉભેદલાયને
યીક્ષા અથલા રૂફરૂ ભુરાકાતભાાં દાખર કયી ળકાળે અને મનભણાંક કયનાય વત્તા
અમધકાયી છુ ટ આે તેટરા વભમભાાં જરૂયી રામકાત પ્રભાણત્ર યજુ કયી તેને
આમધન યશીને કઇ જગ્મા ય શાંગાભી યીતે મનમભ ળકળે.

(૪) કઇણ વ્મમક્ટ્તને નીચે પ્રભાણે શમ ત કઇ જગ્મા નીભી ળકાળે નશી :(૧) જ તેને કઇ ણ થથામનક વત્તા ભાંડ

, વયકાય અથલા અધય વયકાયી

વાંથથાભાાંથી ગેયલતયન ભાટે ફયતયપ કયલાભાાં આલી શમ ત અથલા
(ય) જ તેને એલા ગુના ભાટે દમત ઠયાલલાભાાં આલી શમ કે જે મનભણાંક
અમધકાયીના અમબપ્રામ ભુજફ નૈમતક અધ: તનન ગુન થામ ત, અથલા..
(૩) જ તેને એક કયતા લધુ ત્ની શમાત શમ અને થત્રીની ફાફતભાાં જે ની ત્ની
શમાત શમ તેલી વ્મમક્ટ્ત વાથે રગ્ન કમુય શમ ત,
(૪) કઇ જગ્મા ઉયની મનભણાંક ભાટેની દયેક અયજીભાાં મથા પ્રવાંગ તે અથલા તેણી
યણીત છે કે કેભ ? અને જ શમ ત ુર અયજદાયની ફાફતભાાં તેને એક કયતા
લધુ ત્ની શમાત છે કે કેભ અને થત્રી અયજદાયની ફાફતભાાં જે ને મત્ન શમાત શમ
તેલા વ્મમક્ટ્ત વાથે રગ્ન કયેર છે કે કેભ તે ફાફત જાશેય કયલી ડળે. મનભણાંક છી

એલી જાશેયાત ખટી શલાનુાં જણામ તે પ્રવાંગ અયજદાય વેલાભાાંથી દુય કયલાને ાત્ર
થળે.
(૫)

વાયા ચાકયત્ર્મન ુયાલ :નગયામરકાની વેલાભાાં શમ તેલી વ્મમક્ટ્તની ફઢતી કમાય મવલામ કઇ ણ જગ્મા
ઉયની મનભણાંક નગયામરકા ભાગે તેલા વાયા ચાકયત્ર્મન ુયાલ યજુ કયલાને
આમધન યશેળે.

(૬)

ળાકયયીક મગ્મતા :કઇ ણ વ્મમક્ટ્તને જ તે ળાયીકયક યીતે મગ્મ ન શમ અને આ મનમભ વાથે જડેર
નભુના (અ) ભાાં મનર્દદષ્ટ કયેર અને તે શેતુ ભાટે મલમધવય અમધકૃત કયેર તફીફી
અમધકાયીએ વશી કયેરુ પ્રભાણત્ર યજુ ન કયે ત ઉય મનર્દદષ્ટ કયેર કઇ જગ્મા ઉય
નીભી ળકાળે નશી.
(૬) લમ (ઉંભય) મળક્ષણ, અનુબલ વાંફાંધી રામકાત અને કઇ જગ્મા ય મનભણાંકની
યીતે :(૧) આ વાથે વાભેર યાખેર યીમળષ્ટભાાં દળાયવ્મા ભુજફ
(ય) લમ ભમાયદા ગુજયાત વયકાયના નીમત મનમભ તેભજ પ્રલતયભાન

, ઠયાલ અને

યીત્ર ભુજફ યશેળે.
(૩) વતત કામયકાયી, શાંગાભી અથલા લકયચાજય ની વેલા છી કામભી ભશેકભભાાં ફઢતી
આેર ઉભેદલાયની ફાફતભાાં કામયલાશી, શાંગાભી અથલા લકયચાજય ની અરગ વેલાના
આયાંબની તાયીખના વાંદબયભાાં ઠયાલલાભાાં આલે તે લમ ભમાયદા ગણતયીભાાં રેલાભાાં
આલળે.
(૭)

વીધી બયતીથી મનભણાંક:(૧)

કઇ જગા ઉયની મનભણાંક વીધી બયતીથી કયલાની શમ ત્માયે નગયામરકાએ
ફશ પેરાલ ધયાલતા ઓછાભાાં ઓછા ફે ગુજયાતી લતયભાનત્રભાાં જાશેયાત
આીને અયજીઓ ભેલલાની યશેળે. આ જાશેયાતભાાં જગાની વાંખ્મા જગા
ભાટેની રામકાત તેભજ જગા કમા લગયભાાંથી જગા બયલાની છે તેની મલગત
આલાની યશેળે.

(ય)

વીધી બયતી ભાટેની રેખીત યીક્ષા અાંગેની કામયયીતી વયકાયશ્રીના પ્રલતયભાન મનમભ
તથા લખત લખત તેભા થનાય વુધાયા અનુવાય કયલાની યશેળે.

(૩)

વીધી બયતીથી જગા બયલાભાાં આલે તેલા પ્રવાંગે નીમત અનુવાય
ાાંચ લયના પીકવ ગાયથી મનભણાંક કયલાની યશેળે.

, પ્રથભ મનભણાંક

પીકવ ગાયની વયકાયશ્રીની

નીમત અાંગે જે જે વુધાયા લધાયા થામ તે ભુજફ અભર કયલાન યશેળે.
(૪) વાભાન્મ લશીલટી મલબાગના ૬/૧૧/૨૦૧૫ ના કયત્ર અનુવાય નગયામરકા
થધાયત્ભક યીક્ષાનુ આમજન કયી થધાયત્ભક યીક્ષાભાાં ભેલેર ગુણ(ભેયીટ) ના
આધાયે ઉભેદલાયની વાંદગી કયલાભાાં આલળે.
(૫) ળશેયી મલકાવ મલબાગના ત્ર ક્ર્ભાક ભકભ/૧૨૨૦૧૬/૨૫૦૬/આય તાયીખ
૧૪/૦૨/૨૦૧૭ નાાં ત્ર અન્લમે વપાઈ કાભદાયની વીધી બયતીના વભમે રૂફરૂ
ભુરાકાત આધાયે બયતી કયલાની યશેળે.
(૮) ફઢતીથી મનભણાંક :(૧)

ફઢતીથી બયતી ભાટેની કામયયીતી વયકાયશ્રીના પ્રલતયભાન મનમભ તથા લખત લખત
તેભા થનાય વુધાયા અનુવાય કયલાની યશેળે.
નગયામરકાન કઇ ણ કભયચાયીને પકત વીનીમયીટીને કાયણે જ ફઢતી ભાટે
શકદાય થળે નમશ. કઇણ કભયચાયી વીનીમયીટી ઉયાાંત ફઢતી ભાટે ગુણલત્તા
આધાયે મગ્મ જણામ તે મવલામ કઇણ જગા ઉય ફઢતી આી ળકાળે નશી.

(ય) કઇણ જગાની ઉય ફઢતીથી મનભણાંક કયલાની શમ ત્માયે વાંદગી વમભમત વાંફાંમધત
કભયચાયીની ળૈક્ષમણક રામકાત , ફીજી રામકાત , કભયચાયીન ખાનગી અશેલાર
મલચાયણાભાાં રેળે મગ્મ જણામત તેલા કભયચાયીને ફઢતી આલા અાંગે બરાભણ
કયળે અને તે આધાયે નગયામરકા ફઢતી આલા મનણયમ કયળે ત્માય ફાદ ચીપ
ઓપીવયશ્રીની વશીથી ફઢતી આલાન શુ કભ કયલાન યશેળે.
(૯) અનુવૂમચતી જામતઓ , અનુવૂમચત આકદજામતઓ લગય મલગેયે ભાટે જગ્માઓ અનાભત યાખલા
ફાફત.
અનુવૂમચત જાતીઓ , અનુવુમચત, અનુવુમચત આકદજામતઓ , વાભામજક અને
ળૈક્ષમણક યીતે છાત લગયના તેભજ આર્મથક યીતે નફા લગો ભાટેના વ્મમક્ટ્તઓની
મનભણૂક ભાટે અને ખડ-ખાાંણ ધયાલતા વ્મમક્ટ્તઓ ભાટે મ્મુમનમવર વેલાભાાં
અનાભત યાખલાની જગ્માની ટકાલાયી યાજ્મ વયકાય આ અથે લખત મનર્દદષ્ટ કયે
તેટરી યશેળે.

(૧૦) અનુવૂમચત જામતઓ , અનુવૂમચત આકદજામતઓ છાતલગય ભાટે લમ ભમાયદાભાાં છુ ટછાટ
આલા ફાફત.
અનુવૂમચત જામતઓ , અનુવૂમચત આદીજામત , વાભાજીક અને ળૈક્ષમણક યીતે છાત
લગય તેભજ ખડ- ખાાંણ ધયાલતા વ્મમક્ટ્તઓને વયકાયશ્રીના ધાયા-ધયણ અનુવાય
લમભમાયદાભાાં છુ ટછાટ ભી ળકળે.
(૧૧) કઇણ નગયામરકા કઇણ કભયચાયીની બયતી કે ફઢતી કે ગાય ધયણ ફાફતે ભાંડ
દ્લાયા અગય વ્મમક્ટ્તગત દ્લાયા ભુકલાભાાં આલતા કેવભાાં કઇણ કટયભાાં કે વભાધાન
અમધકાયી વભક્ષ મનમાભકશ્રીની ુલય ભાંજુયી મવલામ કઇ ણ પ્રકાયનુાં વભાધાન કયી
ળકાળે નશી.
(૧૨) મનભામેરી વ્મમક્ટ્તની પયજ :કઇ જગ્મા ઉય મનભામેર વ્મમક્ટ્ત વાધાયણ યીતે જે જગ્મા ઉય તેને મનભલાભાાં
આલી શમ તે જગ્મા વાથે વાંરગ્ન પયજ ફજાલળે. યાંતુ ભુખ્મ અમધકાયી

,

મ્મુમનમવર લશીલટીના મશતભાાં તાને જરૂયી જણામ તેલી વ્મમક્ટ્તને તેલી ફીજી
પયજ ણ વોંી ળકાળે અને મનભામેર વ્મમક્ટ્ત તેનુ ારન કયલા ફાંધામેર યશેળે.
(૧૩) અજભામળ :(૧)

કઇ જગ્મા ઉય મનભામેર વ્મમક્ટ્ત વયકાયશ્રીના મનમભનુવાયની ભુદત વુધી
અજભામળ ઉય યશેળે અને તેને રેમખત કાયણની નોંધ કયીને મનમભનુવાયની ભુદત
રાંફાલી ળકાળે. અજભામળીની મનભણાંક જ તે વદયશુ જગ્મા ધયાલતા ભાટે રામક
અથલા મગ્મ ન જણામ ત વભાપ્ત કયલાભાાં આલળે.

(ય)

ેટા મનમભ-૧ ભાાં જણામેરી અજભામળી ીયીમડએ મનમભ-૭ ના ેટા મનમભ(૪)
ભાાં જણાલેર ભુદત ુણય કમાય ફાદ ગણલાન યશેળે.

(૧૪) ખાનગી અશેલાર :લરવાડ નગયામરકાના લગય-૩ ના તભાભ વાંલગયના કભયચાયીઓના ખાનગી અશેલાર
નગયામરકાના ચીપ ઓપીવય દ્લાયા રખલાના યશેળે અને નગયામરકાના પ્રભુખશ્રી
/ લશીલટદાયશ્રી દ્લાયા યીવ્મુ કયલાના યશેળે. આલા ખાનગી અશેલારનુાં યેકડય કામભી
ધયણે જાલલાનુાં યશેળે અને ફઢતીથી મનભણાંક લખતે આલી અન્મ ફાફતભાાં તે
ધ્માને રેલાનુાં યશેળે.

(૧૫) મનભામેરી વ્મમક્ટ્તને નગયામરકાના મનમભ ફાંધનકતાય યશેળે . :કઇ જગ્મા ઉય કઇ વ્મમક્ટ્તની મનભણાંક વભજુ તીના આમધન યશેળે. મનભામેર
વ્મમક્ટ્તએ અભરભાાં શમ તેલા નગયામરકાના તભાભ મનમભ ાલા જઇએ અને તે
વ્મમક્ટ્તએ આ મનમભ વાથે જડેરા નુભના-ફ ભુજફ ફાાંશેધયી આલી જઇએ.
(૧૬) નગયામરકાની વેલકની વેલાની ળયત :(૧)

ઉયકત મનમભભાાં થષ્ટ ન શમ તેલી ફાફત અાંગે તે વભમે અભરભાાં શમ તેલા

(ક)

ગુજયાત ભુલ્કી વેલા મનમભ – ૨૦૦૨

(ખ)

ગુજયાત યાજમ વેલા લતયન (લતયણાંક ) મનમભ – ૧૯૭૧

(ગ)

ગુજયાત યાજમ (મળથત અને અીર) મનમભ ૧૯૭૧ ના મનમભ નગયામરકાના
કભયચાયીઓનુાં રાગુ ડળે.

(ઘ)

વી.વી.વી. યીક્ષા મનમભ – ૨૦૦૬ નગયામરકાના કભયચાયીઓ રાગુ ડળે.

(૧૭) વેલાને રગતી ફાફતના મલલાદ અાંગે .
નગયામરકાની કઇ જગ્મા ય મનભામેર કભયચાયી વેલાને રગતી ફાફત અાંગે
નગયામરકા અમધમનમભ ૧૯૬૩ ની જગલાઇઓ અથલા તેને રાગુ ડતા મનમભ
શેઠ થમેર કયલાભાાં આલેરી જગલાઇન પ્રથભ ઉમગ કમાય મવલામ વીધે વીધ
કઇણ અદારતભાાં કામયલાશી કયી ળકાળે નશી.
(૧૮) મનમભ યદ કયલા ફાફત.
આ અગાઉ નગયામરકાઓના જે મનમભ ભાંજુય થમેર શમ તે મનમભ યદ કયલાભાાં
આલે છે યાંતુ આલા મનમભ યદ કયલાભાાં આવ્મા તે શેરા મનમભ શેઠ કયલાભાાં
આલેર બયતી ફઢતીને કઇ અવય થળે નશી.
(૧૯) પામય ભશેકભ બયતી વાંફધે ગુજયાત વયકાયશ્રીના ળશેયી મલકાવ અને ળશેયી ગૃશ
મનભાયણ મલબાગ વમચલારમ ગાાંધીનગયના ઠયાલ િભાાંક : અગન-૨૦૧૮-૭૦-લ
ાટય

, તા.૨૭-૦૯-૨૦૧૯ થી મજલ્રાની ભુખ્મ નગયામરકા ભાટે નલા પામય ભશેકભ

અાંતગયતની જગ્માઓ ભાટે જે મનમભ ભાંજૂય થમેર છે તે મનમભ લરવાડ
નગયામરકાને રાગુ ડળે.

લરવાડ નગયામરકા
તા, લરવાડ જી.લરવાડ
ફઢતીની જગ્મા ની
મલગત દળાયલતુાં ત્રક

(કયમળષ્ટ -જુ ઓ મનમભ-૭ )

અ.નાં

જગ્મા નુાં નાભ

૧

વાભાન્મ લમશલટી
ળાખા

વીધી બયતી ના પ્રવાંગે ળૈક્ષમણક
રામકાત

ફઢતી થી બયતી ના પ્રવાંગે
ળૈક્ષમણક રામકાત અને અનુબલ

ભુખ્મ અમધકાયી

કભન કેડય

એકાઉન્ટ ઓકપવય

કભન કેડય

ઓપીવ વુમપ્ર.

ઇન્ટયનર ઓકડટય

ગ્રેજ્મુએટ,વીવીવી યીક્ષા ાવ
.એર.એવ.જી.ડી યીક્ષા ાવ
કભયવ ગ્રેજમુએટ(એડલાન્વ
એકાઉન્ટીગ એન્ડ ઓડીટીંગ મલમ
વાથે),વીવીવી યીક્ષા ાવ

.એર.એવ.જી.ડી યીક્ષા
કભયવ ગ્રેજમુએટ(એડલાન્વ
એકાઉન્ટીગ એન્ડ ઓડીટીંગ
મલમ વાથે),વીવીવી યીક્ષા

ગ્રેજમુએટ,વીવીવી યીક્ષા

ધ.૧૨ ાવ , ન.ા ૫લય ન

ધ.૧૨ ાવ , ન.ા. ૫ લયન

અનુબલ, વીવીવી યીક્ષા ાવ

અનુબલ, વીવીવી યીક્ષા ાવ

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા

ધ.૧૨ ાવ , ન.ા. ૫લય ન

ાવ

અનુબલ, વીવીવી યીક્ષા ાવ

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા

ધ.૧૨ ાવ , ન.ા ૫લય ન

ાવ

અનુબલ, વીવીવી યીક્ષા ાવ

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા

ધ.૧૨ ાવ , ન.ા. ૫લય ન

ાવ

અનુબલ, વીવીવી યીક્ષા ાવ

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા

ધ.૧૨ ાવ , ન.ા. ૫લય ન

ાવ

અનુબલ, વીવીવી યીક્ષા ાવ

એકાઉન્ટ કરાકય

કાયકુન મશવાફી ળાખા

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા
ાવ

૧-૩

લગય ૩ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૩ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૩ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

-

વીધી બયતી

ાવ, ન.ા. ૫ લયન અનુબલ

વીનીમય કરાકય
કાયફાયી

કેમળમય

૧-૩

લગય ૩ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

ાવ,ન.ા. ૫લય ન અનુબલ,

ગ્રેજમુએટ,વીવીવી યીક્ષા ાવ

યેકડય કીય

જે જગ્મા ભાાંથી
ફઢતી
આલાની શમ
તે જગ્માનુાં નાભ

ગ્રેજ્મુએટ,વીવીવી યીક્ષા ાવ

શેડ કરાકય

યેકડય કરાકય

વીધી બયતી
અને ફઢતીનુાં
પ્રભાણ

ાવ,ન.ા. ૫ લયન અનુબલ

ધ.૧૨ ાવ , મશવાફી કાભ
૫લયન અનુબલ , વીવીવી
યીક્ષા ાવ
ધ.૧૨ ાવ,વયકાય ભાન્મ

ટામીથટ

ધ.૧૨ ાવ,વયકાય ભાન્મ કમ્પ્મુટય

કમ્પ્મુટય વટીપીકેટ, વીવીવી

વટીપીકેટ, વીવીવી યીક્ષા ાવ

યીક્ષા ાવ,કાભગીયીન
૫લયન અનુબલ

ટાલાા (નામક)

ધ.૧૦ ાવ

ટાલાા

ધ.૧૦ ાવ

ધ.૧૦ ાવ, ટાલાાની
કાભગીયીન ૫લયન અનુબલ
-

૨

લટયભેન

ધ.૧૦ ાવ

-

-

વીધી બયતી

લચભેન

ધ.૧૦ ાવ

-

-

વીધી બયતી

વયકાય ભાન્મ મુમનલવીટી ભાાંથી થમેર

વયકાય ભાન્મ મુમનલવીટી ભાાંથી
થમેર

ગ્રેજમુએટ,એર.એવ.જી.ડી યીક્ષા

ગ્રેજમુએટ,એર.એવ.જી.ડી

૧-૩

ાવ,વીવીવી યીક્ષા ાવ

યીક્ષા ાવ,વીવીવી યીક્ષા

લગય ૩ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

ાવ

ધ.૧૨ ાવ અને વીવીવી
યીક્ષા ાવ અને કાભગીયીન
૫લયન અનુબલ

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

ધ.૧૦ ાવ

-

-

વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૩ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

-

વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૩ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૩ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૩ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૩ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

શાઉવ ટેક્ષ ળાખા(લેયા
ળાખા)

શાઉવ ટેક્ષ વુમપ્ર.

ાવ,ન.ા. ૫લય ન અનુબલ
કાયકુન
ટાલાા
૩

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા

ફૂડ એન્ડ ળ ળાખા
ફૂડ ઇન્થેકટય

યાજમ વયકાયશ્રી શથતક
વયકાય ભાન્મ મુમનલવીટી ભાાંથી

ળ ઇન્થેકટય

વયકાય ભાન્મ મુમનલવીટી ભાાંથી થમેર

થમેર ગ્રેજમુએટ,વીવીવી

ગ્રેજમુએટ,વીવીવી યીક્ષા ાવ

યીક્ષા ાવ,કાભગીયીન
૫લયન અનુબલ

ટાલાા
૪

ધ.૧૦ ાવ

-

વયકાય ભાન્મ મુમનલવીટી ભાાંથી થમેર

વયકાય ભાન્મ મુમનલવીટી ભાાંથી

ગ્રેજમુએટ,વીવીવી યીક્ષા ાવ

થમેર ગ્રેજમુએટ,વેનેટયી

આયગ્મ ળાખા

ચીપ વેન.ે ઇન્વેક્ટ્ટય

,વેનેટયી ઇન્થેકટય યીક્ષા ાવ

ઇન્થેકટય યીક્ષા ાવ,વીવીવી

અને ન.ા.ના કાભગીયી ૫લયન
અનુબલ

યીક્ષા ાવ અને ન.ા.૫લયન
કાભગીયી ન અનુબલ
ધ.૧૨ ાવ ,વેનેટયી

વેન.ે વફ
ઇન્થેકટય(કલરીપાઈડ)

ધ.૧૨ ાવ ,વેનેટયી ઇન્થેકટય

ઇન્થેકટય યીક્ષા ાવ,

યીક્ષા ાવ, વીવીવી યીક્ષા ાવ

વીવીવી યીક્ષા ાવ ,ન.ા.
ન ૫ લય ન અનુબલ

વેન.ે વફ ઇન્થેકટય(નન કલરીપાઈડ)

વીનીમય કરાકય

થટે.આવી.(વફ
યજીથરાય),(જન્ભભયણ)અને રગ્ન
નોંધણી

ભુકાદભ

ધ.૧૨ ાવ ,વીવીવી યીક્ષા
ધ.૧૨ ાવ,વીવીવી યીક્ષા ાવ

ાવ ,ન.ા. ના ૫લયન
વેનેટયી કાભગીયીન અનુબલ

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા
ાવ

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા
ાવ ,ન.ા. ન ૫ લય ન
અનુબલ

વયકાય ભાન્મ મુમનલવીટી ભાાંથી થમેર
કભયવ ગ્રેજમુએટ(આાંકડાળાથત્રના

વયકાય ભાન્મ મુમનલવીટી ભાાંથી
થમેર કભયવ ગ્રેજમુએટ
(આાંકડાળાથત્રના મલમ વાથે)

મલમ વાથે),વીવીવી યીક્ષા ાવ

અને ન.ા. ૫લયન અનુબલ,
વીવીવી યીક્ષા ાવ

ધ.૧૦ ાવ

ધ.૧૦ ાવ,ન.ા. ની ૫લય
ની કાભગીયીન ૫લયન અનુબલ
ધ.૧૨ ાવ,આય.ટી.ઓ

રેકટય ડ્રાઇલય

ધ.૧૨ ાવ,આય.ટી.ઓ રાઇવન્વ

રાઇવન્વ ,રેકટય ડ્રાઈલય તયીકે
કાભગીયીન ૫લયન અનુબલ

રેકટય કરીનય

ધ.૮ ાવ

-

-

વીધી બયતી

ભાકેટ કરીનય

ધ.૮ ાવ

-

-

વીધી બયતી

એન્ટીપ્રેગ એન્ટી
ભેરેયીમા

ધ.૮ ાવ

-

-

વીધી બયતી

યીફ્મુઝ કરે.થટાપ

ધ.૮ ાવ

-

-

વીધી બયતી

ઝાડુલાા વપાઈ
કાભદાય

ધ.૮ ાવ

-

-

વીધી બયતી

શયીજન કાભદાય

ધ.૮ ાવ

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૩ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

ધ.૧૨ ાવ,ભીકેનીકર
મભકેનીક

ડીપ્રભા,ભીકેનીકર વટીપીકેટ
ધયાલનાય

ટાલાા
૫

ધ.૧૦ ાવ

રામબ્રેયી ળાખા
વયકાય ભાન્મ મુમનલવીટી ભાાંથી
ગ્રાંથાર

વયકાય ભાન્મ મુમનલવીટી ભાાંથી થમેર

થમેર ગ્રેજમુએટ,રામબ્રેયી

ગ્રેજમુએટ,રામબ્રેયી વામન્વ યીક્ષા

વામન્વ યીક્ષા ાવ,વીવીવી

ાવ,વીવીવી યીક્ષા ાવ

યીક્ષા ાવ,ન.ા. ની
કાભગીયીન ૫લયન અનુબલ

કરાકય

ટાલાા
૬

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા
ાવ
ધ.૧૦ ાવ

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા
ાવ ,ન.ા. કાભગીયીન
૫લયન અનુબલ
-

-

વીધી બયતી

ફાાંધકાભ ળાખા
ઈજનેય

જુ મનમય ઇજનેય

મફલ્ડીંગ ઇન્થેકટય

વફ-ઇન્થેકટય(યડ)

કરાકય

ફીઇ વીલીર ,વીવીવી+ યીક્ષા
ાવ,કાભગીયીન ૨લયન અનુબલ
ફીઇ વીલીર ,વીવીવી+ યીક્ષા

જુ નીમય ડ્રાઈલય

વુથાય (મભથત્રી)

ાવ,ઇજનેય તયીકેની

ફીઇ વીલીર ,વીવીવી+ યીક્ષા

ફીઇ વીલીર ,વીવીવી+ યીક્ષા

ાવ,કાભગીયીન ૨લયન અનુબલ

ાવ તથા ૫લયની કાભગીયીન
અનુબલ

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા
ાવ

ાવ તથા કાભગીયીન ૫લયન
અનુબલ
ાવ ,ન.ા. કાભગીયીન

૧-૩

લગય ૨-૩ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૩-૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૩-૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૫લયન અનુબલ
ધ.૧૨ ાવ , શેલી રાઇવન્વ
,૧૦ લય ન ડ્રાઈલય તયીકેની

ધ.૧૨ ાવ , શેલી રાઇવન્વ,

ધ.૧૨ ાવ , શેલી રાઇવન્વ

૨લય ન ડ્રાઈલય તયીકેની
કાભગીયીન અનુબલ

, ૫ લય ન ડ્રાઈલય તયીકેની

ાવ,૨લયની કાભગીયીન અનુબલ

૧-૩

લગય ૨-૩ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા

૫ લય ન ડ્રાઈલય તયીકેની
કાભગીયીન અનુબલ

ધ.૧૨ ાવ,આઈ.ટી.આઈ. યીક્ષા

લગય ૨-૩ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

ફીઇ વીલીર ,વીવીવી+ યીક્ષા
ાવ તથા ૫લયની કાભગીયીન
અનુબલ

ાવ ,કાભગીયીન ૨લયન અનુબલ

૧-૩

કાભગીયીન ૫લયન અનુબલ

ાવ,કાભગીયીન ૨લયન અનુબલ

ધ.૧૨ ાવ , શેલી રાઇવન્વ,
વીનીમય ડ્રાઈલય

ફીઇ વીલીર ,વીવીવી+ યીક્ષા

કાભગીયીન અનુબલ

કાભગીયીન અનુબલ
ધ.૧૨ ાવ,આઈ.ટી.આઈ.
યીક્ષા ાવ,કાભગીયીન
૫લયન અનુબલ

કકડમ

વફ ઓલયવીમય

રાઈટ ઇન્થેકટય

ભીકેનીક(પામય ળાખા)
ટાલાા

ધ.૧૨ ાવ, આઈ.ટી.આઈ.યીક્ષા
ાવ,કાભગીયીન ૨લયન અનુબલ

ધ.૧૨ ાવ,આઈ.ટી.આઈ.
યીક્ષા ાવ,કાભગીયીન

ડીપ્રભાાં વીલીર. યીક્ષા

૫લયન અનુબલ
ડીપ્રભાાં વીલીર. યીક્ષા

ાવ,ટેકનીકર

ાવ,ટેકનીકર

કલરીપીકેળન,કાભગીયીન ૨લયન

કલરીપીકેળન,કાભગીયીન

અનુબલ
ધ.૧૨ ાવ અને વેકન્ડ કરાવ

૫લયન અનુબલ
ધ.૧૨ ાવ અને વેકન્ડ કરાવ

લામયભેન યીક્ષા ાવ,કાભગીયીન

લામયભેન યીક્ષા ાવ,લામયભેન

૨લયન અનુબલ

કાભગીયીન ૫લયન અનુબલ

ધ.૧૨ ાવ ,આઈ.ટી.આઈ.

ધ.૧૨ ાવ ,આઈ.ટી.આઈ.

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૩ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૩-૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

યીક્ષા ાવ,મભકેનીક કાભગીયીન

યીક્ષા ાવ,મભકેનીક

૫લયન અનુબલ

કાભગીયીન ૫લયન અનુબલ

ધ.૧૦ ાવ

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૩-૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લકયન ૫ લયન અનુબલ

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

ધ.૧૨ ાવ અને વેકન્ડ કરાવ
લામયભેન યીક્ષા ાવ અને
કાભગીયીન ૫લયન અનુબલ

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

ધ.૧૦ ાવ,પામયભેનની યીક્ષા
ખરાવી

ાવ,ખરાવીની કાભગીયી તયીકેન
૨લયન અનુબલી

કરીનય
ફાગભાી
લચભેન
ફાગ વપાઈ કાભદાય
૭

ધ.૮ ાવ,કાભગયીન ૨લયન
અનુબલ
ધ.૮ ાવ,કાભગયીન ૨લયન
અનુબલ
ધ.૮ ાવ,કાભગયીન ૨લયન
અનુબલ
ધ.૮ ાવ,કાભગયીન ૨લયન
અનુબલ

લટય લકયવ ળાખા
ફીઈ(ભીકેનીકર અને
ઇજનેય

ઈરેક્ટ્રીકર),વીવીવી યીક્ષા
ાવ,કાભગીયીન ૨લયન અનુબલ

ફી.એવવી,વીવીવી યીક્ષા
કેભીથટ

ફી.એવવી,વીવીવી યીક્ષા ાવ

ાવ,કાભગીયીન ૫લયન
અનુબલ

કરાકય

લકયવ-ભીથત્રી

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા
ાવ
ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા
ાવ,કાભગીયી ન ૨લયન અનુબલ
ધ.૧૨ ાવ અને વેકન્ડ કરાવ

ઓયેટય

લામયભેન યીક્ષા ાવ, કાભગીયીન
૨લયન અનુબલ

કપટય

પીલ્ટય એટેન્ડન્ટ
લચભેન
લાલ્લભેન

ધ.૧૨ ાવ,આઈ.ટી.આઈ. યીક્ષા
ાવ,કાભગીયીન ૨લયન અનુબલ
ધ.૮ ાવ,કાભગયીન ૨લયન
અનુબલ
ધ.૮ ાવ
ધ.૮ ાવ,કાભગયીન ૨લયન
અનુબલ

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા
ાવ ,ન.ા. ન ૫ લય ન
અનુબલ
ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા
ાવ, ી.ડબ્લ્મુ.ડી. વીલીર

ધ.૧૨ ાવ, આઈ.ટી.આઈ.
યીક્ષા ાવ, લ્મ્ફીંગ
કાભગીયીન ૫લયન અનુબલ

ટાલાા
ભાી
થટય કરાકય

૮

ધ.૧૦ ાવ
ધ.૮ ાવ,કાભગયીન ૨લયન
અનુબલ
ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા
ાવ,કાભગીયીન ૨લયન અનુબલ

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

થટય ચકીદાય

ધ.૮ ાવ

-

-

વીધી બયતી

ચકીદાય(લચભેન)

ધ.૮ ાવ

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૩ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૩ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

ડ્રેનેજ ળાખા
ફી.ઈ.વીલીર વયકાય
ડ્રેનેજ ઇજનેય

ભાન્મ,વીવીવી+ યીક્ષા
ાવ,કાભગીયીન ૨લયન અનુબલ

ફી.એવવી વયકાય
કેભીથટ

ફી.એવવી વયકાય ભાન્મ,વીવીવી

ભાન્મ,વીવીવી યીક્ષા

યીક્ષા ાવ

ાવ,કાભગીયીન ૫લયન
અનુબલ

ધ.૧૨ ાવ.,વીવીવી યીક્ષા
રેવય

ાવ,ડ્રાપટભેન વીલીર યીક્ષા
ાવ,કાભગીયીન ૨લયન અનુબલ

કરાકય

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા
ાવ

ધ.૧૨ ાવ.,વીવીવી યીક્ષા
ાવ,ડ્રાપટભેન વીલીર યીક્ષા
ાવ અને કાભગીયીન ૫લયન
અનુબલ
ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા
ાવ ,કાભગયીન ૫લયન
અનુબલ
ધ.૧૨ ાવ.,વેકન્ડ કરાવ

ઓયેટય

ધ.૧૨ ાવ.,વેકન્ડ કરાવ

લામયભેન યીક્ષા

લામયભેન યીક્ષા

ાવ,આઇ.ટી.આઈ.,કાભગીયીન

ાવ,આઈ.ટી.આઈ. ,કાભગીયીન

૫લયન અનુબલ

૨લયન અનુબલ

૯

મ્મુ.શમથટર
એભ.એવ તથા
ચીપ ભેડીકર ઓપીવય

એપ.આય.વી.એવ,વીવીવી+
યીક્ષા,કાભગીયીન ૫લયન અનુબલ

ભેડીકર ઓપીવય

એભ.ફી.ફી.એવ, વીવીવી+
યીક્ષા,કાભગીયીન ૨લયન અનુબલ
એભ.ફી.ફી.એવ/જી.એભ.એવ
(કરાવ ફીજ) અને ૫ લયન

રેડી ભેડીકર ઓપીવય

અનુબલ તથા ડી.ઓ.એવ.એપ. તથા
ફી.એ.એભ.એવ લગેયે ઈન્ડીગ્રેડ
વીથટભ ઓપ ભીડીશ્મન્વી કક્ષાન
રામકાતભાાં આલતી કઈ રામકાત
જી.એભ.એવ. કરાવ ત્રીજ અને ૫
લયન અનુબલ,વીવીવી+ યીક્ષા
ાવ

પાભયવીથટ કમ્ાઉન્ડય

યજીથટડય કમ્ાઉન્દય કલરીપાઈડ
યાજી.પાભાય.ડીપ્રભા ઇન
પાભયવી,વીવીવી યીક્ષા

-

-

વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

ાવ,કાભગીયીન ૨લયન અનુબલ
કરાકય

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા
ાવ
ધ.૧૨ ાવ , શેલી રાઇવન્વ,

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા
ાવ ,કાભગીયીન ૫લયન
અનુબલ
ધ.૧૨ ાવ , શેલી રાઇવન્વ,

એમ્બ્મુરન્વ ડ્રાઈલય

ડ્રાઈલય તયીકેની કાભગીયીન ૩લયન
અનુબલ

ડ્રાઈલય તયીકેની કાભગીયીન
૫લયન અનુબલ

ધ.૧૨ ાવ , શેલી રાઇવન્વ,

ધ.૧૨ ાવ , શેલી રાઇવન્વ,

ળફ લાશીની ડ્રાઈલય

ડ્રાઈલય તયીકેની કાભગીયીન ૩લયન
અનુબલ

ડ્રાઈલય તયીકેની કાભગીયીન
૫લયન અનુબલ

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

એમ્બ્મુરન્વ કરીનય
ળફ લાશીની કરીનય
વીથટય

ધ.૮ ાવ,કાભગીયીન ૨લયન
અનુબલ
ધ.૮ ાવ,કાભગીયીન ૨લયન
અનુબલ
ફી.ી.એન.એ,કાભગીયીન ૨લયન
અનુબલ
ઓક્ટ્ઝીરયી અથલા

ઓક્ટ્ઝીરયી અથલા

ફી.ી.એન.એ,કાભગીયીન ૨લયન

ફી.ી.એન.એ,કાભગીયીન

અનુબલ

૩લયન અનુબલ

આમા

ધ.૮ ાવ

-

-

વીધી બયતી

ડ્રેવય

ધ.૮ ાવ

-

-

વીધી બયતી

ટાલાા

ધ.૧૦ ાવ

-

-

વીધી બયતી

લડય ફમ

ધ.૮ ાવ

-

-

વીધી બયતી

થલીય

ધ.૮ ાવ

-

-

વીધી બયતી

લચભેન

ધ.૮ ાવ

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

-

-

વીધી બયતી

૧-૩

લગય ૪ ભાાંથી
ફઢતી અથલા
વીધી બયતી

નવય

ડેન્ટર વજય ન

ફી.ડી.એવ,વીવીવી+ યીક્ષા
ાવ,કાભગીયીન ૨લયન અનુબલ
ડી.એચ.એભ.એવ યીક્ષા

શભીમેથી ડકટય

ાવ,વીવીવી+ યીક્ષા
ાવ,કાભગીયીન ૨લયન અનુબલ

શભીમેથી કમ્ાઉન્ડય

૧૦

ધ.૧૨ ાવ,વીવીવી યીક્ષા
ાવ,કાભગીયીન ૨લયન અનુબલ

મ્મુમન.થકુર ળાખા

ભદદનીળ મળક્ષક

ફી.એ./ફી.કભ/ફી.એવવી/ફી.એડ.
તથા
એવ.એવ.વી.એવ.ટી.વી/ટી.ડી
તથા ધ.૧૨ ાવ,
ડી.ટી.વી.,વીવીવી યીક્ષા ાવ
( જે તે મલમના થનાતક)

કરાકય
૧૧

પામય ળાખા

ધ.૧૨ ાવ , વીવીવી યીક્ષા
ાવ

ધ.૧૨ ાવ , કાભગીયી ન
અનુબલ, વીવીવી યીક્ષા ાવ
,કાભગીયીન ૫લયન અનુબલ

મલબાગીમ પામય
અમધકાયી

(૧) ળૈક્ષમણક રામકાત :-

વીધી બયતી

-

(i) ભાન્મ મુમનલર્મવટીના થનાતક
(ii) વી. વી.વી. યીક્ષા ાવ
(૨) ટેકમનકર રામકાત
(I) નેળનર પામય વર્મલવ કરેજ,
નાગુયન કડમલઝનર પામય
ઓકપવય ન કય ાવ
(ii) શેલી ભટય વ્શીકર ચરાલલાનુાં
૧-૧

લેરીડ રાઇવન્વ ધયાલતા શલા
જઈએ.
(૩) અનુબલ :પામય વેલાઓભા પામય ઓકપવય/
થટેળન ઓકપવય/વફ-ઓકપવય
અથલા વભકક્ષ જગા ઉય વાંગ
નકયીન ચાય લયન અનુબલ
ધયાલતા શલા જઈએ.
(૪) લમભમાયદા :- ૪૦ લયથી લધુ
નશીં
થટેળન પામય ઓકપવય

(૧) ળૈક્ષમણક રામકાત :-

-

૧-૧

વીધી બયતી

-

૧-૧

વીધી બયતી

(i) ભાન્મ મુમનલર્મવટીના થનાતક
(ii) વીવીવી યીક્ષા ાવ
(૨) ટેકનીકર રામકાત (i) નેળનર
પામય વર્મલવ કરેજ

, નાગુયન

થટેળન ઓકપવય અને ઇન્રક્ટ્ટયન
કય ાવને પ્રથભ વાંદગી અથલા
નેળનર પામય એકેડભી ( AIILSG )
, પામય વર્મલવ કરેજ નાગુયથી
વફ પામય ઓકપવય કવય ાવ

(ii)

શેલી ભટય ચરાલલાનુાં લેરીડ
રામવન્વ ધયાલતા શલા જઈએ.
(૩) અનુબલ :પામય વેલાઓભા વફ ઓકપવય
અથલા વભકક્ષ જગ્મા ઉય વાંગ
નકયીના ત્રણ લયન અનુબલ.
(૪) લમભમાયદા :- ૩૫ લયથી લધુ
પામય લામયરેવ
ઓપીવય

નશીં
(૧) ળૈક્ષમણક રામકાત :(i) ઈરેક્ટ્રમનક એન્ડ કમ્મુમનકેળન
એન્જીમનમરયગ/ઈરેક્ટ્રમનક
એન્જીમનમરયગ મલથ યેડીમ
કમ્મુમનકેળનભાાં કડપ્રભા અથલા
ડીગ્રી એન્જીમનમરયગ
(૨) ટેકમનકર રામકાત
(i) રાઇટ ભટય વ્શીકર ચરાલલાનુાં
લેરીડ રામવન્વ ધયાલતા શલા
જઈએ.
(૩) અનુબલ :વયકાયી, અધયવયકાયી અથલા
ખાનગી વાંથથાભાાં લામયરેવ
ટેરીકમ્મુમનકેળન ઇક્ટ્લીભેન્ટ

,

ભફાઈર ટાલયને રગતા કાભન
ત્રણ લયન અનુબલ
(૪) લમભમાયદા : - ૩૫ લયથી લધુ
નશી
રીરડગ પામયભેન

(૧) ળૈક્ષમણક રામકાત :( i )

-

૧-૧

વીધી બયતી

-

૦૧-૦૧

વીધી બયતી

વીધી બયતીથી વાંદગીભાાં

મનભણક થલા ભાટે ભાધ્મમભક અથલા
ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાા પ્રભાણત્ર
યીક્ષા એચ .એવ. વી.
(ધયણ-૧૨) અથલા તેની વભકક્ષ
વયકાયે ભાન્મ કયેરી ળૈક્ષમણક રામકાત
ધયાલતા શલા જઈએ.
(ii ) વી.વી. વી. યીક્ષા ાવ
(૨) ટેકમનકર રામકાત
(i)

નેળનર પામય એકેડભી

(AIILSG),

લડદયા અથલા

ગુજયાત વયકાય ભાન્મ
આઈ.ટી.આઈ. ભાથી પામયભેન/પામય
ટેકનૉરજી અથલા વભકક્ષ કય
વયકાય ભાન્મ વાંથથાભાથી ાવ શલા
જઈએ. ( II) રાઇટ (શલા) નતય
વ્શીકર રામવન્વ
જઈએ.

ધયાલતા શલા

(III) થલીભીંગની જાણકાયી જરૂયી
છે .
(૩) અનુબલ :વયકાયી કે અધયવયકાયી અથલા
ખાનગી પામય વેલાઓભાાં પામયભેન
અથલા વભકક્ષ જગ્મા ઉય વાંગ
નકયીના ૭ લયન અનુબલ ધયાલતા
શલા જઈએ.
(૪) લમભમાયદા :- ૩૫ લયથી લધુ
નશીં
ડ્રાઈલય કભ ાં
ઓયેટય

(૧) ળૈક્ષમણક રામકાત :( i )

વીધી બયતીથી વાંદગીભાાં

મનભણક થલા ભાટે ભાધ્મમભક અથલા
ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાા પ્રભાણત્ર
યીક્ષા એચ.એવ. વી.
( ધયણ-12) અથલા તેની વભકક્ષ
વયકાયે ભાન્મ કયેરી ળૈક્ષમણક રામકાત
ધયાલતા શલા જઈએ.
(૨) ટેકમનકર રામકાત
(i ) નેળનર પામય એકેડભી
AIILSG

),

(

લડદયા અથલા

ગુજયાત વયકાય ભાન્મ આઈ.
ટી.આઈ. ભાથી પામયભેન/
પામય
ટેક્ટ્નરૉજી
અને
ઇન્ડથરીમર
ભેનેજભેન્ટ અથલા વભકક્ષ કય
વયકાય ભાન્મ વાંથથાભાાંથી ાવ શલા
જઈએ.
(ii ) વીવીવી યીક્ષા ાવ

(iii ) શેલી ભટય વ્શીકર રામવન્વ
પયમજમાત શલુાં જઈએ.
અનુબલ :પામય વેલાઓભાાં પામયભેન અથલા
ડ્રાઈલય કાભ ાં
ઓયેટયની
કાભગીયીન ફે લયન અનુબલ
ધયાલતા શલા જઈએ.
(૪) લમભમાયદા : - ૩૫ લયથી લધુ
નશીં.

પામયભેન કભ ડ્રાઈલય

( ૧)

વીધી બયતીથી વાંદગીભાાં

-

૧-૧

વીધી બયતી

-

૧-૧

વીધી બયતી

૧-૧

વીધી બયતી

મનભણક થલા ભાટે ભાધ્મમભક અથલા
ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાા પ્રભાણત્ર
યીક્ષા એચ.એવ.વી. (ધયણ-12)
અથલા તેની વભકક્ષ વયકાયે ભાન્મ
કયેરી ળૈક્ષમણક રામકાત ધયાલતા
શલા જઈએ.
(૨) યાજમ વયકાય અથલા કેન્ર
વયકાય ભાન્મ વાંથથાભાાંથી
પામયભેન/પામય ટેક્ટ્નરજી અથલા
વભકક્ષ કય વયકાય ભાન્મ
વાંથથાભાાંથી ાવ શલા જઈએ.
(૩) વી. વી.વી. યીક્ષા ાવ
(૪)

રાઇટ/શેલી ભટય વ્શીકર

રામવન્વ પયમજમાત શલુાં જઈએ.
(૫) થલીભીંગની જાણકાયી જરૂયી
છે .
(૩) અનુબલ :પામય વેલાઓભાાં પામયભેન અથલા
વભકક્ષ જગ્મા ય વાંગ નકયીન
એક લયન અનુબલ ધયાલતા શલા
જઈએ.
(૪) લમભમાયદા :- ૩૫ લયથી લધુ
નશીં
નામફ એકાઉન્ટ

(૧) ફેચયર ઓપ કભવય ગ્રેજમુએટ
એકાઉન્ટ/ઓકડરટગ મલમ વાથે
(૨) વીવીવી યીક્ષા ાવ
(૩) ાાંચ લયન અનુબલ
(૪) અાંગ્રેજી અને ગુજયાતીભાાં ડેટા
એન્રીની કાભની કરાક દીઠ ચકવાઇ
ૂલયક ૫૦૦૦ પી કડપ્રેવનથી ઓછી
નશીં તેટરી ઝડ ધયાલતા
શલા
જઈએ .
(૫) ગુજયાતી , મશન્દી , અાંગ્રેજી.
બાાનુાં જ્ઞાન
જઈએ.

ક્ટ્રાકય

ધયાલતા શલા

(૧) ફેચયર ઓપ કભવય ગ્રેજમુએટ
એકાઉન્ટ/ઓકડરટગ મલમ વાથે
(૨) વીવીવી યીક્ષા ાવ

(૩) ફે લયન અનુબલ
(૪) અાંગ્રેજી અને ગુજયાતીભાાં ડેટા
એન્રીની કાભની કરાક દીઠ ચકવાઇ
ૂલયક ૫૦૦૦ પી કડપ્રેવનથી ઓછી
નશીં તેટરી ઝડ ધયાલતા
શલા
જઈએ .
(૫) ગુજયાતી , મશન્દી , અાંગ્રેજી.
બાાનુાં જ્ઞાન
જઈએ.

ધયાલતા શલા

ઉયક્ટ્ત જણાલેર કભયચાયીઓની બયતી / ફઢતી અાંગે કભયચાયીઓના વેલાના મનમભ
૨૦૨૦-૨૧ ભાંજૂય કયલા ભે.પ્રાદેમળક કમભશ્નયશ્રી ,વુયત તયપ ભાંજૂયી અથે વદય દયખાથત વાદય
કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય.....

.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૦૭ /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કાભ નાં-૩
મલમ : આયગ્મ ળાખાના ટાલાા શ્રી વરીભ ભશભદ લરીની તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ થી આલેર
થલૈમચ્છક મનલૃમતની અયજી ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. બયતબાઈ છટુબાઈ ટેર
ઠયાલ :લરવાડ નગયામરકાન આયગ્મ ળાખાના કામભી ટાલાા ભશમ્ભદ વરીભઅબ્દુર ભજીદ
લરીની ભૂ મનભણાંક જ.ફ.ઠ.નાં. ૧૦૪ તા.૩૧-૦૭-૧૯૯૬ થી ટાલાા તયીકે થમેર શતી.તેઓ
તેભની પેભીરી વમશત આઉટ ઓપ કન્રી વેટર થલાના શમ તેભણે તા.૨૭-૦૧૦-૨૦૨૦ ના યજ
નગયામરકાને અયજી આી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ ના યજની પયજ ફાદ તેભની પયજભાાંથી
થલૈચ્છીક મનલૃમત ભાાંગેર છે .
જી.વી.એવ.આય.(ેન્ળન) ના મનમભ ૨૦૦૨ના પ્રકયણ (૩) મનલૃમત ૫ (ાાંચ) ની
જગલાઈ આ મનમભના ેટા મનમભ(૧) અને (૨) ની જગલાઈ ભુજફ વદય કભયચાયીની ઉભય શારે
૫૫(ાંચાલન) લયની શઈ આ જગલાઈઓ તેભને રાગુ ડતી શઈ તેઓ થલૈચ્છીક મનલૃમત રઈ ળકે
છે . ફીજુ ાં તેભને નગયામરકાને અઢી ભાવ અગાઉ આ ફાફતે જાણ કયતી એડલાન્વ નટીળ ણ
તા.૨૭-૧૦-૨૦૨૦ ના યજ આેર છે . તે જતાાં તેભની થલૈચ્છીક મનલૃમત ભાંજૂય કયલાાત્ર થામ
છે .
જે -તે ળાખાના અમધકાયીશ્રી ના કયટય ભુજફ અયજદાય કભયચાયી લગય-૪ ભાાંથી આલે છે .
અને તેઓ વાભે કઈ ડતય તાવ નથી તેભજ તેભની ાવે નગયામરકાનુાં કઈણ પ્રકાયનુાં રેણાં
ફાકી નથી.
ઉયકત ફાફતથી મલકદત થતાાં અયજદાયની અયજી ભુજફ થલૈચ્છીક મનલૃમત ભાંજૂય કયલાનુાં
ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૦૮ /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કાભ નાં-૪
મલમ : આયગ્મ ળાખાના વપાઈ કાભદાય તેભજ જાશેય ફાાંધકાભ ળાખાના ભજુ ય તયીકે યજભદાય
ગાયદાય તયીકે પયજ ફજાલતા કભયચાયીઓને ઔધમગક એક્ટ્ટ ભુજફ ગ્રેજમુઈટી ચૂકલલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. બયતબાઈ વભાબાઈ ટેર
ઠયાલ :એકાઉન્ટવ ઓકપવયશ્રી મશવાફી ળાખા તેભજ ચીપઓકપવયશ્રીન કયટય લાાંચને રેલાભાાં
આવ્મ. લરવાડ નગયામરકા - લરવાડના જુ દા-જુ દા ળાખાભાાં યજભદાય ગાયદાય તયીકે પયજ
ફજાલતા નીચે ભુજફના કભયચાયીઓ ભયણ ાભેર શતા. તેઓની શાંગાભી કભયચાયી તયીકેની નકયીન
કુર વભમગા ૧૫ લય થામ છે .જે શકીકત ધ્માને રઈ તેઓને ઔધમગક એક્ટ્ટ ભુજફ નીચે
જણાવ્મા પ્રભાણેની ગ્રેજમુઈટીની યકભ ચુકલલા અાંગે મનમભનુાંવાય કામયલાશી કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે
છે .
અ.નાં કભયચાયીનુાં નાભ
ળાખાનુાં
તાયીખ
દૈમનક લેતન
ચુકલલાાત્ર
.
નાભ
ગ્રેજમુઈટી રૂ।.
૧.
કલ્ેળબાઈ કનુબાઈ ટેર
આયગ્મ
૨૬/૦૮/૨૦૨૦ ૩૩૨.૫૦
૭૪૮૧૩/(ભયણ)
૨.
પ્રકાળબાઈ નગીનબાઈ જાદલ ફાાંધકાભ
૧૯/૧૦/૨૦૨૦ ૩૬૩૨.૫૦
૭૪૮૧૩/(ભયણ)
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૦૯ /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કાભ નાં-૫
મલમ : લરવાડ નગયામરકાના કાભે મલડીમગ્રાપી અને પટગ્રાપીના આલેર બાલ ભાંજૂય ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. ઉર્મભ આમળકુભાય દેવાઇ
ઠયાલ :લરવાડ નગયામરકાભાાં કરય પટગ્રાપી તેભજ મલડીમગ્રાપીની કાભગીયી ભાટેના ટેન્ડય
ફશાય ાડલાભાાં આલેર જે ભાાં પ્રથભ પ્રમતને એક જ બાલ આલેર જે થી ફીજા પ્રમત્ને જાશેયાત દ્રાયા
બાલ ભાંગાલલાભાાં આલેર જે આલેર બાલનુાં તુરનાત્ભક ત્રક ફનાલલાભાાં આલેર છે . જે નીચે
ભુજફ છે .
અ.નાં.
મલગત
જથ્થ
આલેર બાલ
અબ્દુર કાદય
અરભાવ મલડીમ &
શાવભાની
પટ એવેવયીઝ
૧.

કરય પટ- "૪x૬"

૧ કીન બાલ

૨૫

૩૦

૨.

કરય પટ- "૫x૭"

૧ કીન બાલ

૩૦

૩૫

૩.
૪.
૫.

મલડીમગ્રાપી પ્રથભ કરાક
પ્રથભ કરાકન બાલ ૧૮૦૦
૨૦૦૦
મલડીમગ્રાપી ફીજ કરાક
ફીજ કરાકન બાલ ૨૦૦૦
૨૩૦૦
મલડીમગ્રાપી ત્રીજ કરાક
ત્રીજકરાકન બાલ ૨૩૦૦
૨૫૦૦
ઉયકત આલેર બાલનુાં તુરનાત્ભક ત્રક જતાાં શ્રી અબ્દુર કાદય શાવભાનીના આલેર
બાલ વોથી ઓછા અને વ્માજફી શમ તેઓના આલેર બાલ ભાંજુય કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૦ /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કાભ નાં-૬
મલમ : ગુજયાત નગયામરકા અમધમનમભ -૧૯૬૩ અન્લમેની કાયફાયી કમભટી તથા નગયામરકા
આદળય મનમભ અન્લમે નક્ટ્કી થમેર નીચે ભુજફની કમભટીઓભા તેની વાભે દળાયવ્મા ભુજફના વભ્મ
ચુાંટલા તથા દયેક કમભટીના ચેયભેનની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. યમલન્રબાઈ યાભચાંર ભશાકાર
ઠયાલ :- કાયફાયી કમભટી ચુાંટણી કયલા ફાફત.
કાયફાયી વમભમતના વભ્મ તયીકે નીચે ભુજફના નાભલાા વભ્મશ્રીઓની ચુાંટણી કયલા
ભાટેની દયખાથત ભૂકલાભાાં આલી.
અ.નાં.

કાયફાયી વમભમત

૧
૨
૩
૪
૫

છામાફેન ઉભેળબાઈ ટેર
મનમભાફેન ગીયીળકુભાય ટાંડેર
કલ્નાફેન યાજે ળબાઈ બાનુળારી
બાયતીફેન ભનજબાઈ ટેર
ઉર્મભ આમળકુભાય દેવાઇ

વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ

૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧

ઉજે ળબાઈ ઈશ્લયબાઈ ટેર
જે મષ્ટકા દળયન ટેર
પ્રલીણબાઈ વભાબાઈ ટેર
ધભેળબાઈ અયસલદબાઈ ટેર
બયતબાઈ છટુબાઈ ટેર
મનતેળબાઈ ભશાદેલબાઈ લળી

વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ

યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ

, ઉયક્ટ્ત યજુ થમેર

દયખાથતભાાં યજુ થમેર નાભલાા વભ્મ કાયફાયી કમભટીના વભ્મ તયીકે વલાયનુભાંતે ચુાંટામેર જાશેય
કયલાભાાં આવ્મા.
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૦(૧) /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા.નાં. ૬(૧)
મલમ : કાયફાયી કમભટી ચુાંટણી કયલા ફાફત.
કાયફાયી કમભટી ચેયભેન છામાફેન ઉભેળબાઈ ટેરની ચુાંટણી કયલા ભાટેની દયખાથત
ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. ઉર્મભ આમળકુભાય દેવાઇ
ટે.આ. જે મષ્ટકા દળયન ટેર
યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થઈ આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ થમેર
નાભલાુાં વભ્મને કાયફાયી કમભટીના ચેયભેન શ્રી છામાફેન ઉભેળબાઈ ટેરને ચૂાંટામેર જાશેય
કયલાભાાં આવ્મા
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૧ /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા.નાં. ૭
મલમ : આયગ્મ કમભટીની ચૂાંટણી કયલા ફાફત.
આયગ્મ વમભમતના વભ્મ તયીકે નીચે ભુજફના નાભલાા વભ્મશ્રીઓની ચુાંટણી કયલા
ભાટેની દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. બયતબાઈ વભાબાઇ ટેર
અ.નાં.
આયગ્મ વમભમત
૧
૨
૩
૪
૫

ઉજે ળબાઈ ઈશ્લયબાઈ ટેર
ધભેળબાઈ અયસલદબાઈ ટેર
પ્રમલણાફેન વુમનરબાઈ ટેર
પ્રલીણબાઈ વભાબાઇ ટેર
મનમભાફેન ગીયીળકુભાય ટાંડેર

વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ

યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાા વભ્મને આયગ્મ કમભટીનાાં વભ્મ તયીકે વલાયનુભાંતે ચુાંટામેર જાશેય કયલાભાાં આવ્મા.
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૧(૧) /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા.નાં. ૭(૧)
મલમ : આયગ્મ કમભટીની ચૂાંટણી કયલા ફાફત.
આયગ્મ વમભમતના ચેયભેનશ્રી ઉજે ળબાઈ ઈશ્લયબાઈ ટેરની ચુાંટણી કયલા ભાટેની
દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. પ્રલીણબાઈ વભાબાઇ ટેર
ટે.આ. મનમભાફેન ગીયીળકુભાય ટાંડેર
યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાુાં વભ્મને આયગ્મ કમભટીના ચેયભેન શ્રી ઉજે ળબાઈ ઈશ્લયબાઈ ટેરને ચૂાંટામેર
જાશેય કયલાભાાં આવ્મા
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૨ /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા.નાં. ૮
મલમ : લટય લકયવ કાંરરીંગ કમભટીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
લટય લકયવ કાંરરીંગ વમભમતના વભ્મ તયીકે નીચે ભુજફના નાભલાા વભ્મશ્રીઓની ચુાંટણી
કયલા ભાટેની દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. પ્રમલણબાઈ વભાબાઈ ટેર
અ.નાં.
લટય લકયવ કાંરરીંગ વમભમત
૧
૨
૩
૪
૫

ઉર્મભ આમળકુભાય દેવાઇ
ાંકજ ઠાકયબાઈ આશીય
ઉજે ળબાઈ ઈશ્લયબાઈ ટેર
બયતબાઈ છટુબાઈ ટેર
જે ષ્ટીકા દળયન ટેર

વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ

યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ થમેર
નાભલાા વભ્મને લટય લકયવ કાંરરીંગ કમભટીનાાં વભ્મ તયીકે વલાયનુભાંતે ચુાંટામેર જાશેય કયલાભાાં
આવ્મા.
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૨(૧) /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા.નાં. ૮(૧)
મલમ : લટય લકયવ કાંરરીંગ કમભટીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
લટય લકયવ કાંરરીંગ વમભમતના ચેયભેનશ્રી ઉર્મભ આમળકુભાય દેવાઇની ચુાંટણી કયલા ભાટેની
દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. બયતબાઈ છટુબાઈ ટેર
ટે.આ. જે ષ્ટીકા દળયન ટેર
યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાુાં વભ્મને લટય લકયવ કાંરરીંગ કમભટીના ચેયભેનશ્રી ઉર્મભ આમળકુભાય દેવાઇને
ચૂાંટામેર જાશેય કયલાભાાં આવ્મા.
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૩ /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા. નાં. -૯
મલમ : એથટાબ્રીવભેન્ટ કમભટીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
એથટાબ્રીવભેન્ટ વમભમતના વભ્મ તયીકે નીચે ભુજફના નાભલાા વભ્મશ્રીઓની ચુાંટણી કયલા
ભાટેની દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. મનમભાફેન ગીયીળકુભાય ટાંડેર
અ.નાં.
એથટાબ્રીવભેન્ટ વમભમત
૧

રૂમકાકુભાયી મપ્રમાાંકકુભાય આશીય

વભ્મ

૨

પ્રમલણાફેન વુમનરબાઈ ટેર

વભ્મ

૩

યલીન્રબાઈ યાભચાંરબાઈ ભશાકાર

વભ્મ

૪

વનરફેન તેજવબાઈ વરાંકી

વભ્મ

૫

લાયફેન અમભતબાઈ ાનલારા

વભ્મ

૬

મશતેળ વુયેળબાઈ યાણા

વભ્મ

૭

ઉજે ળબાઈ ઈશ્લયબાઈ ટેર

વભ્મ

૮

ડૉ. ુષ્ાફેન યાભજય ઓઝા

વભ્મ

૯

બાયતીફેન ભનજબાઈ ટેર

વભ્મ

યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાા વભ્મને એથટાબ્રીવભેન્ટ કમભટીનાાં વભ્મ તયીકે વલાયનુભાંતે ચુાંટામેર જાશેય કયલાભાાં
આવ્મા.
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૩(૧) /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા.નાં. ૯(૧)
મલમ : એથટાબ્રીવભેન્ટ કમભટીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
એથટાબ્રીવભેન્ટ વમભમતના ચેયભેનશ્રી રૂમકાકુભાયી મપ્રમાાંકકુભાય આશીયની ચુાંટણી કયલા
ભાટેની દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. મશતેળ વુયેળબાઈ યાણા
ટે.આ. બાયતીફેન ભનજબાઈ ટેર
યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાુાં વભ્મને એથટાબ્રીવભેન્ટ કમભટીના ચેયભેનશ્રી રૂમકાકુભાયી મપ્રમાાંકકુભાય આશીય ને
ચૂાંટામેર જાશેય કયલાભાાં આવ્મા.
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૪ /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા. નાં. -૧૦
મલમ : ડીથેન્વયી કમભટીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
ડીથેન્વયી વમભમતના વભ્મ તયીકે નીચે ભુજફના નાભલાા વભ્મશ્રીઓની ચુાંટણી કયલા
ભાટેની દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. મનતેળબાઈ ભશાદેલબાઈ લળી
અ.નાં. ડીથેન્વયી વમભમત
૧
પ્રલીણબાઈ વભાબાઇ ટેર
વભ્મ
૨
રૂમકાકુભાયી મપ્રમાાંકકુભાય આશીય
વભ્મ
૩
બાયતીફેન ભનજબાઈ ટેર
વભ્મ
૪
વનરફેન તેજળબાઈ વરાંકી
વભ્મ
૫
યમલન્રબાઈ યાભચાંર ભશાકાર
વભ્મ
યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાા વભ્મને ડીથેન્વયી કમભટીના વભ્મ તયીકે વલાયનુભાંતે ચુાંટામેર જાશેય કયલાભાાં
આવ્મા.
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૪(૧) /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા.નાં. ૧૦(૧)
મલમ : ડીથેન્વયી કમભટીની ચેયભેનશ્રીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
ડીથેન્વયી વમભમતના ચેયભેનશ્રી પ્રલીણબાઈ વભાબાઇ ટેરની ચુાંટણી કયલા ભાટેની
દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. રૂમકાકુભાયી મપ્રમાાંકકુભાય આશીય
ટે.આ. યમલન્રબાઈ યાભચાંર ભશાકાર
યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાુાં વભ્મને ડીથેન્વયી કમભટીના ચેયભેનશ્રી પ્રલીણબાઈ વભાબાઇ ટેર ને ચૂાંટામેર
જાશેય કયલાભાાં આવ્મા
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૫ /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા. નાં. -૧૧
મલમ : પામય એન્ડ રાઇટ કમભટીના ચેયભેનશ્રીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
પામય એન્ડ રાઇટ કમભટીના વભ્મ તયીકે નીચે ભુજફના નાભલાા વભ્મશ્રીઓની ચુાંટણી કયલા
ભાટેની દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. મશતેળબાઈ વુયેળબાઈ યાણા
અ.નાં.
પામય એન્ડ રાઇટ વમભમત
૧
૨
૩
૪
૫

ધભેળબાઈ અયસલદબાઈ ટેર (ઘાંટી)
યમલન્રબાઈ યાભચાંરબાઈ ભશાકાર
શેતરકુભાયી જમેળબાઈ ટેર
લાયફેન અમભતબાઈ ાનલારા
કલ્નાફેન યાજે ળબાઈ બાનુળારી

વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ

યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાા વભ્મને પામય એન્ડ રાઇટ કમભટીનાાં વભ્મ તયીકે વલાયનુભાંતે ચુાંટામેર જાશેય
કયલાભાાં આવ્મા.
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૫(૧) /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા.નાં. ૧૧(૧)
મલમ : પામય એન્ડ રાઇટ કમભટીની ચેયભેનશ્રીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
પામય એન્ડ રાઇટ વમભમતના ચેયભેનશ્રી ધભેળબાઈ અયસલદબાઈ ટેર (ઘાંટી)ની ચુાંટણી કયલા
ભાટેની દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. લાયફેન અમભતબાઈ ાનલારા
ટે.આ. કલ્નાફેન યાજે ળબાઈ બાનુળારી
યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાુાં વભ્મને પામય એન્ડ રાઇટ કમભટીનાાં ચેયભેનશ્રી ધભેળબાઈ અયસલદબાઈ ટેર
(ઘાંટી)ને ચૂાંટામેર જાશેય કયલાભાાં આવ્મા
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૬ /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા. નાં. -૧૨
મલમ : જાશેય ફાાંધકાભ કમભટીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
જાશેય ફાાંધકાભ કમભટીના વભ્મ તયીકે નીચે ભુજફના નાભલાા વભ્મશ્રીઓની ચુાંટણી કયલા
ભાટેની દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. ધભેળબાઈ અયસલદબાઈ ટેર
અ.નાં.
જાશેય ફાાંધકાભ વમભમત
૧
૨
૩
૪
૫

બયતબાઈ છટુબાઈ ટેર (કાન)
પ્રમલણાફેન વુમનરબાઈ ટેર
ઉર્મભ આમળકુભાય દેવાઇ
જે મષ્ટકા દળયન ટેર
કલ્નાફેન યાજે ળબાઈ બાનુળારી

વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ

યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાા વભ્મને જાશેય ફાાંધકાભ કમભટીનાાં વભ્મ તયીકે વલાયનુભાંતે ચુાંટામેર જાશેય કયલાભાાં
આવ્મા.
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૬(૧) /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા.નાં. ૧૨(૧)
મલમ : જાશેય ફાાંધકાભ કમભટીની ચેયભેનશ્રીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
જાશેય ફાાંધકાભ વમભમતના ચેયભેનશ્રી બયતબાઈ છટુબાઈ ટેર(કાન)ની ચુાંટણી કયલા
ભાટેની દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. જે મષ્ટકા દળયન ટેર
ટે.આ. ઉર્મભ આમળકુભાય દેવાઇ
યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાુાં વભ્મને જાશેય ફાાંધકાભ વમભટીનાાં ચેયભેનશ્રી બયતબાઈ છટુબાઈ ટેર(કાન)ને
ચૂાંટામેર જાશેય કયલાભાાં આવ્મા
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૭ /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા. નાં. -૧૩
મલમ : ટાઉન પ્રાનીંગ એન્ડ વીટી ઇમ્પ્રુલભેન્ટ કમભટીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
ટાઉન પ્રાનીંગ એન્ડ વીટી ઇમ્પ્રુલભેન્ટ કમભટીના વભ્મ તયીકે નીચે ભુજફના નાભલાા
વભ્મશ્રીઓની ચુાંટણી કયલા ભાટેની દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.

અ.નાં.

દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. ઉજે ળબાઈ ઈશ્લયરાર ટેર
ટાઉન પ્રાનીંગ એન્ડ વીટી ઇમ્પ્રુલભેન્ટ વમભમત

૧
૨
૩
૪
૫

મશતેળબાઈ વુયેળબાઈ યાણા
ધભેળબાઈ અરૂણબાઈ ટેર
ઉર્મભ આમળકુભાય દેવાઇ
જે ષ્ટીકા દળયન ટેર
યાજે ળબાઈ દળયથબાઈ યાઠડ

વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ

૬

કલ્નાફેન યાજે ળબાઈ બાનુળારી

વભ્મ

યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાા વભ્મને ટાઉન પ્રાનીંગ એન્ડ વીટી ઇમ્પ્રુલભેન્ટ કમભટીનાાં વભ્મ તયીકે વલાયનુભાંતે
ચુાંટામેર જાશેય કયલાભાાં આવ્મા.
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૭(૧) /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા.નાં. ૧૩(૧)
મલમ : ટાઉન પ્રાનીંગ એન્ડ વીટી ઇમ્પ્રુલભેન્ટ કમભટીની ચેયભેનશ્રીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
ટાઉન પ્રાનીંગ એન્ડ વીટી ઇમ્પ્રુલભેન્ટ કમભટીનાાં ચેયભેનશ્રી મશતેળબાઈ વુયેળબાઈ યાણાની
ચુાંટણી કયલા ભાટેની દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. જે ષ્ટીકા દળયન ટેર
ટે.આ. ધભેળબાઈ અરૂણબાઈ ટેર
યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાુાં વભ્મને ટાઉન પ્રાનીંગ એન્ડ વીટી ઇમ્પ્રુલભેન્ટ કમભટીનાાં ચેયભેનશ્રી મશતેળબાઈ
વુયેળબાઈ યાણાને ચૂાંટામેર જાશેય કયલાભાાં આવ્મા
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૮/તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા. નાં. -૧૪
મલમ : કામદા કમભટીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
કામદા કમભટીના વભ્મ તયીકે નીચે ભુજફના નાભલાા વભ્મશ્રીઓની ચુાંટણી કયલા ભાટેની
દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. જે મષ્ટકા દળયન ટેર
અ.નાં.
કામદા વમભમત
૧
૨
૩
૪
૫

બાયતીફેન ભનજબાઈ ટેર
મશતેળબાઇ વુયેળબાઇ યાણા
યમલન્રબાઈ યાભચાંર ભશાકાર
લાયફેન અમભતબાઈ ાનલારા
પ્રલીણબાઈ યવત્તભ બાનુળારી

વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ

યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાા કામદા કમભટીના વભ્મ તયીકે વલાયનુભાંતે ચુાંટામેર જાશેય કયલાભાાં આવ્મા.
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૮(૧) /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા.નાં. ૧૪(૧)
મલમ : કામદા કમભટીની ચેયભેનશ્રીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
કામદા ના ચેયભેનશ્રી બાયતીફેન ભનજબાઈ ટેરને ચુાંટણી કયલા ભાટેની દયખાથત ભુકલાભાાં
આલી.
દ.ભુ. યમલન્રબાઈ યાભચાંર ભશાકાર
ટે.આ. લાયફેન અમભતબાઈ ાનલારા
યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાુાં વભ્મને કામદા કમભટીનાાં ચેયભેનશ્રી બાયતીફેન ભનજબાઈ ટેરને ચૂાંટામેર જાશેય
કયલાભાાં આવ્મા
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૯ /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા. નાં. -૧૫
મલમ : ડ્રેનેજ કમભટીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
ડ્રેનેજ કમભટીના વભ્મ તયીકે નીચે ભુજફના નાભલાા વભ્મશ્રીઓની ચુાંટણી કયલા ભાટેની
દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. મનતેળબાઈ ભશાદેલબાઈ લળી
અ.નાં.
ડ્રેનેજ વમભમત
૧
૨
૩
૪
૫

યભેળબાઈ ભાંગરદાવ ટેર (ડેની)
ઉજે ળકુભાય ઈશ્લયબાઈ ટેર
ઠાણ ભેશફૂફ ઉપે ઝાકીય ગુરળેય ખાન
જે મષ્ટકા દળયન ટેર
રૂમકાકુભાયી મપ્રમાાંકકુભાય આશીય

વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ

યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાા કામદા કમભટીનાાં વભ્મ તયીકે વલાયનુભાંતે ચુાંટામેર જાશેય કયલાભાાં આવ્મા.
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૧૯(૧) /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા.નાં. ૧૫(૧)
મલમ : ડ્રેનેજ કમભટીની ચેયભેનશ્રીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
ડ્રેનેજ કમભટીના ચેયભેનશ્રી યભેળબાઈ ભાંગરદાવ ટેર (ડેની)ની ચુાંટણી કયલા ભાટેની
દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. જે મષ્ટકા દળયન ટેર
ટે.આ. ઉજે ળકુભાય ઈશ્લયબાઈ ટેર
યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાુાં વભ્મને ડ્રેનેજ કમભટીના ચેયભેનશ્રી યભેળબાઈ ભાંગરદાવ ટેર (ડેની)ને ચૂાંટામેર
જાશેય કયલાભાાં આવ્મા
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૨૦ /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા. નાં. -૧૬
મલમ : વભાજ કલ્માણ કમભટીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
વભાજ કલ્માણ કમભટીના વભ્મ તયીકે નીચે ભુજફના નાભલાા વભ્મશ્રીઓની ચુાંટણી કયલા
ભાટેની દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. વનરફેન તેજળબાઈ વરાંકી
અ.નાં.
વભાજ કલ્માણ વમભમત
૧
૨
૩
૪
૫

યમલન્રબાઈ યાભચાંર ભશાકાર
ટાંડેર મનમભાફેન ગીયીળકુભાય
ટેર શેતરકુભાયી જમેળબાઈ
પ્રલીણબાઈ યવત્તભ બાનુળારી
ટેર ધભેળબાઈ અરૂણબાઈ

વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ

યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાા વભાજ કલ્માણ કમભટીનાાં વભ્મ તયીકે વલાયનુભાંતે ચુાંટામેર જાશેય કયલાભાાં આવ્મા.
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૨૦(૧) /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા.નાં. ૧૬(૧)
મલમ : વભાજ કલ્માણ કમભટીની ચેયભેનશ્રીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
વભાજ કલ્માણ કમભટીના ચેયભેનશ્રી યમલન્રબાઈ યાભચાંર ભશાકારની ચુાંટણી કયલા ભાટેની
દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. મનમભાફેન ગીયીળકુભાય ટાંડેર
ટે.આ. ધભેળબાઈ અરૂણબાઈ ટેર
યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાુાં વભ્મને વભાજ કલ્માણ કમભટીના ચેયભેનશ્રી યમલન્રબાઈ યાભચાંર ભશાકાર ને
ચૂાંટામેર જાશેય કયલાભાાં આવ્મા
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૨૧/તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા. નાં. -૧૭
મલમ : ળૈક્ષમણક કમભટીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
ળૈક્ષમણક કમભટીના વભ્મ તયીકે નીચે ભુજફના નાભલાા વભ્મશ્રીઓની ચુાંટણી કયલા
ભાટેની દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. વનરફેન તેજળબાઈ વરાંકી
અ.નાં.
ળૈક્ષમણક વમભમત
૧
૨
૩
૪
૫

ટાંડેર મનમભાફેન ગીયીળબાઈ
ટેર ધભેળબાઈ અયસલદબાઈ
ડૉ. ુષ્ાફેન યાભજય ઓઝા
ઉર્મભ આમળકુભાય દેવાઇ
મળે જમવુખબાઈ ભારી

વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ

યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાા ળૈક્ષમણક કમભટીનાાં વભ્મ તયીકે વલાયનુભાંતે ચુાંટામેર જાશેય કયલાભાાં આવ્મા.
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૨૧(૧)/તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા.નાં. ૧૭(૧)
મલમ : ળૈક્ષમણક કમભટીની ચેયભેનશ્રીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
ળૈક્ષમણક કમભટીના ચેયભેનશ્રી ટાંડેર મનમભાફેન ગીયીળબાઈની ચુાંટણી કયલા ભાટેની દયખાથત
ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. ઉર્મભ આમળકુભાય દેવાઇ
ટે.આ. ધભેળબાઈ અયસલદબાઈ ટેર
યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાુાં વભ્મને ળૈક્ષમણક કમભટીના ચેયભેનશ્રી ટાંડેર મનમભાફેન ગીયીળબાઈ ને ચૂાંટામેર
જાશેય કયલાભાાં આવ્મા
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૨૨/તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા. નાં. -૧૮
મલમ : ફૂડ એન્ડ ળપ્વ એથટાબ્રીવભેન્ટ કમભટીની યચના કયલા ફાફત.
ફૂડ એન્ડ ળપ્વ એથટાબ્રીવભેન્ટ કમભટીના વભ્મ તયીકે નીચે ભુજફના નાભલાા
વભ્મશ્રીઓની ચુાંટણી કયલા ભાટેની દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. શેતરકુભાયી જમેળબાઈ ટેર
અ.નાં.
ફૂડ એન્ડ ળપ્વ એથટાબ્રીવભેન્ટ વમભમત
૧
૨
૩
૪
૫

ટેર પ્રમલણાફેન વુમનરબાઈ
ટેર પ્રમલણબાઈ વભાબાઇ
ાનલારા લાયફેન અમભતકુભાય
આમશય રૂમકાકુભાયી મપ્રમાાંકકુભાય
આમશય ાંકજબાઈ ઠાકયબાઈ

વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ

યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાા ફૂડ એન્ડ ળપ્વ એથટાબ્રીવભેન્ટ કમભટીનાાં વભ્મ તયીકે વલાયનુભાંતે ચુાંટામેર જાશેય
કયલાભાાં આવ્મા.
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૨૨(૧)/તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા.નાં. ૧૮(૧)
મલમ : ફૂડ એન્ડ ળપ્વ એથટાબ્રીવભેન્ટ કમભટીની ચેયભેનશ્રીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
ફૂડ એન્ડ ળપ્વ એથટાબ્રીવભેન્ટ કમભટીના ચેયભેનશ્રી ટેર પ્રમલણાફેન વુમનરબાઈની
ચુાંટણી કયલા ભાટેની દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. પ્રમલણબાઈ વભાબાઇ ટેર
ટે.આ. રૂમકાકુભાયી મપ્રમાાંકકુભાય આમશય
યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાુાં વભ્મને ફૂડ એન્ડ ળપ્વ એથટાબ્રીવભેન્ટ કમભટીના ચેયભેનશ્રી ટેર પ્રમલણાફેન
વુમનરબાઈને ચૂાંટામેર જાશેય કયલાભાાં આવ્મા
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૨૩ /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા. નાં. -૧૯
મલમ : ભાંત્રણા કમભટી (ગાડયન તથા તાલ ડેલરભેન્ટ) ની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
ભાંત્રણા કમભટીના વભ્મ તયીકે નીચે ભુજફના નાભલાા વભ્મશ્રીઓની ચુાંટણી કયલા ભાટેની
દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. પ્રમલણબાઈ વભાબાઇ ટેર
અ.નાં.
ભાંત્રણા વમભમત
૧
૨
૩
૪
૫

ાનલારા લાયફેન અમભતકુભાય
ટેર બયતબાઈ છટુબાઈ
ઉર્મભ આમળકુભાય દેવાઇ
યાજે ળબાઈ દળયથબાઈ યાઠડ
ધભેળબાઈ અરૂણબાઈ ટેર

વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ

યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાા ભાંત્રણા કમભટીનાાં વભ્મ તયીકે વલાયનુભાંતે ચુાંટામેર જાશેય કયલાભાાં આવ્મા.
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૨૩(૧) /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા.નાં. ૧૯(૧)
મલમ : ભાંત્રણા કમભટી(ગાડયન તથા તાલ ડેલરભેન્ટ) ની ચેયભેનશ્રીની ચુાંટણી કયલા ફાફત.
ભાંત્રણા કમભટી(ગાડયન તથા તાલ ડેલરભેન્ટ) ના ચેયભેનશ્રી ાનલારા લાયફેન
અમભતકુભાયની ચુાંટણી કયલા ભાટેની દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. બયતબાઈ છટુબાઈ ટેર
ટે.આ. ધભેળબાઈ અરૂણબાઈ ટેર
યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાુાં વભ્મને ભાંત્રણા કમભટી(ગાડયન તથા તાલ ડેલરભેન્ટ) ના ચેયભેનશ્રી ાનલારા
લાયફેન અમભતકુભાયને ચૂાંટામેર જાશેય કયલાભાાં આવ્મા.
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૨૪ /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા. નાં. -૨૦
મલમ : શ્રી ભશાત્ભા ગાાંધી ટાઉન શૉર રથટ કમભટીના પ્રભુખ વાશેફ વુધયાઇના ાાંચ વભ્મને
વુધયાઇએના પ્રમતમનમધઓ તયીકે ચુાંટલા અને મફન મ્મુમનમવર પ્રમતમનમધઓ તયીકે ભાજી રથટીઓ
ૈકી પ્રભાણે િભ પ્રભાણે આલતા ફે પ્રમતમનમધઓની મનભણાંક કયલા ફાફત.
શ્રી ભશાત્ભાગાાંધી ટાઉન શૉર રથટ વભીતીના વભ્મ તયીકે નીચે ભુજફના નાભલાા
વભ્મશ્રીઓની ચુાંટણી કયલા ભાટેની દયખાથત ભુકલાભાાં આલી.
દ.ભુ. કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
ટે.આ. જે મષ્ટકા દળયન ટેર
અ.નાં.
૧
૨
૩
૪
૫

કકન્નયીફેન અભીબાઈ ટેર
કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયી
છામાફેન ઉભેળબાઈ ટેર
વનરફેન તેજળબાઈ વરાંકી
ઉજે ળકુભાય ઈશ્લયબાઈ ટેર

વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ

યજુ થમેર દયખાથત વાભે એક જ દયખાથત યજુ થમેર અને આલેર શમ દયખાથતભાાં યજુ
થમેર નાભલાા ભશાત્ભા ગાાંધી ટાઉન શૉર રથટ કમભટીના વભ્મ તયીકે વલાયનુભાંતે ચુાંટામેર જાશેય
કયલાભાાં આવ્મા.
ઉયકત શ્રી ભશાત્ભા ગાાંધી ટાઉન શૉર રથટના ભાજી રથટીઓના ચેયભેન તયીકે શ્રી
કકન્નયીફેન અભીબાઈ ટેર તથા રથટીઓ (૧) ભશેન્ર(ભુકેળ) જે . શ્રપ (૨) શ્રી યમશતબાઈ
ઘાવલારા ચારુ યશે છે .
લધુભાાં ભજકુય કમભટીનાાં પ્રભુખશ્રી પ્રમતમનમધ

, ભેનેજય તયીકે આલતા શમ તેઓ શદ્દાની રૂએ

એક્ટ્વ ઓકપમવમ ચેયભેન ફને છે અને તેથી ભજકુય કમભટીના ચેયભેનશ્રી ચુાંટણી કયલાની યશેતી નથી.
વ.ભ.ભાંજુય.

જ.ફ.ઠ.નાં. – ૯૨૫ /તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૧.
કા.નાં.- ૨૧
ખેતીલાડી ઉતન્ન ફજાય વમભમત લરવાડભાાં થથામનક પ્રમતમનમધ મનભણાંક કયલા ફાફત.
પ્રભુખ થથાનેથી યજૂ
ઠયાલ :
ખેતીલાડી ઉત્ન્ન ફજાય વમભમત લરવાડની કમભટીભાાં થથામનક વાંથથાના પ્રમતમનમધ તયીકે
નગયામરકાના ચૂાંટામેરાાં વભ્મશ્રીઓભાાંથી એક પ્રમતમનમધની મનમુકતી કયલાની થામ છે . જે ભાાં
નગયામરકાના ચૂાંટામેરા વભ્મશ્રી કકયણબાઈ યબુબાઈ બાંડાયીને આગાભી અઢી લય ભાટે ખેતીલાડી
ઉત્ન્ન ફજાય વમભમતના પ્રમતમનમધ તયીકે વલાયનુભતે જાશેય કયલાભાાં આલે છે .
વ.ભ.ભાંજુય.
વબાનુાં કાભકાજ ૂણય થતાાં પ્રભુખશ્રીએ વોન આબાય વ્મકત કયી જણાવ્મુ કે , શલે વબાનુાં
કાભકાજ ૂણય થામ છે . આણે વો “ જન ગણ ભન “ યાષ્ટ્રગીતથી વબાનુાં કાભકાજ ૂણય
કયીએ......... “ જન ગણ ભન “ યાષ્ટ્રગીતથી વબા ૂણય થઈ........

નગયામરકા કચેયી
(કકન્નયીફેન અભીબાઈ ટેર)
લરવાડ
પ્રભુખ
તા.૦૯/૦૨/૨૦૨૧

લરવાડ નગયામરકા

