વલબાગીમ એેરેટ વ ાવધાાયત્તસ )ાામદા(
ક્રભ.

૧

નાભ

શ્રી

શોદ્દો

ુ ત ાવભળનય
વંયા

વલમ
ાચેયત્તને રગતા
તભાભ વલમો

પોન નં.

૨૩૨૫૩૪૮૮

૨મોજના બોજન ભહમાશન ૧.નો ઉદ્દે ળ-: વાયાંળ ેને શતે ુ /


ગુજયાત વયાાયના વળક્ષણ વલબાગના ૯ભી નલેમ્ફય -૧૯૮૪ના ઠયાલ ક્રભાંા:ભબમ-૧૩૮૪-ા થી ગુજયાત યાજ્મની
વયાાયત્ત પ્રાથવભા તેભજ ઉચ્ચ પ્રાથવભા ળાાના ફાાોને ભપત ભહમાશન બોજન આલાની ળરુઆત થમેર છે .



દત ળભાં ફીજા ક્રભે ગુજયાત યાજ્મની વયાાયત્ત પ્રાથવભા તેભજ ઉચ્ચ પ્રાથવભા ળાાના ફાાોને વને ૧૯૮૪ થી
ભહમાશન બોજન ગયભ ેને ૈષ્ટત્તા આશાય ભપત આલાભાં આલે છે .



ગુજયાત યાજ્મની વયાાયત્ત પ્રાથવભા તેભજ ઉચ્ચ પ્રાથવભા ળાાના ફાાોને ોણ ભાટત ,વળક્ષણનો વ્મા લધાયલા
તેભજ વાભાજની એારુતા જાલલા ભાટત તેભજ ફાાો લચ્ચે સ્લચ્છતાના ગુણ ાતલામ તેલી તા ભે છે .



પ્રાથવભા ળાાના ફાાોના ોણના ભદદરુ થલા આ યાષ્રત્તમ પ્રોગ્રાભની ળરુઆત ૧૫ ઓગષ્ટ ૧૯૯૫ થી ાત ન્દ્રીમ
વયાાય હલાયા ાયલાભાં આલી .આ મોજનાનો શતે ુ ં ફાાોના ોણભાં લધાયો થામ ેને ળાાભાં આલતા ફાાોની
વંખ્મા લધે તેભ છે .આ ામયક્રભ ાત ન્દ્રીમ વયાાય ેને યાજ્મ વયાાયના વશમોગથી ાામય ાયત છે .

૨.૨ ભહમાશન બોજન મોજનાનુ ં ભાખુ:


ુ ત ાવભળનય ેને ફે ભદદનીળ ાવભળનયના
યાજમ ાક્ષાએ આ ાામયક્રભ ાવભળનય ભહમાશન બોજન , એા વંયા
વશમોગથી ાામયયત છે .



જીલ્રા ાક્ષાએ ારેાટય/મ્યુવનવવર ાવભળનય ની ભદદભાં એા નામફ ારેાટય -ભાભરતદાય વાથે નામફ
ભાભરતદાય( લહશલટ ,)નામફ ભાભરતદાય( વનયત્તક્ષણ્ )ેને નામફ ભાભરતદાય હશવાફી એભ ત્રણ ાભયચાયત્તઓની
ટત્તભ ાામયયત છે .



તાલુાા ાક્ષાએ તાલુાા ભાભરતદાયની ભદદભાં નામફ ભાભરતદાય( લશત્તલટ )ેને નામફ ભાભરતદાય( શત્તવાફ )એભ
ફે ાભયચાયત્તઓની ટત્તભ ાામયયત છે .



ળાા ાક્ષાએ યવોઇ ેને બોજનની લશતચણી ભાટત વંચારા, યવોઇમા કુ ર ેને કુ ા ાભ શતલ્યની વનભણુા ાયલાભાં
આલે છે .



ળાા વ્મલસ્થાન વવભવત ભહમાશન બોજન મોજનાના દયત ા ાાભનુ ં વનયત્તક્ષણ ાયત છે .

ભહમાશન બોજન મોજનાનુ ં લશત્તલટત્ત ભાખુ
વળક્ષણ વલબાગ

કમમશનર

ુ ત કમમશનર
સંયક

 ભદદનીળ ાવભળનય
(લશત્તલટ)

 ભદદનીળ



ાવભળનય(ેભર)

 હશવાફી ેવધાાયત્ત

 ભાભરતદાય

 વંળોધન ેવધાાયત્ત

 નામફ ભાભરતદાય

નામફ ારેાટય/
ભાભરતદાય



ના.જી.પ્રા.વળ., ભ.બોમો./
નામફ ભાભરતદાય
(લહશલટ) /

 હશવાફી ળાખા

નામફ ભાભરતદાય
(હશવાફ)


નામફ ભાભરતદાય
(વનયત્તક્ષણ)/ નામફ
ભાભરતદાય (હશવાફ)



ળાા વ્મલસ્થાન વવભવત



વંચારા (ળાા)

ુ ી વળક્ષણ વલબાગના તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૩ના ેને
ભહમાશન બોજન મોજના ઉય ેવયાાય ભોવનિંટયત્તગના શતેથ
તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૩ના ઠયાલથી જીલ્રા ાક્ષાએ પ્રોજેાટ ાો-ઓડત્તનેટય ેને તાલુાા ાક્ષાએ એભ.ડત્ત.એભ .સુયલાઇઝયની ાયાય
આધાહયત જગ્માઓ ઉય ાભયચાયત્તઓ ાામયયત છે . ેને તાલુાા ાક્ષાએ ડતટાએન્દ્રત્ત ઓયત ટય આઉટવોવીંગ(થી ામયયત છે .

૨ ૩.ભહમાશન બોજન મોજનાની ાામય હધતી :


ભહમાશન બોજન મોજનાની ાામય હધવત ભાટત ભાહશતીનો પ્રલાશ ળાા ાક્ષાએથી ળરુ થામ છે .ળાા હલાયા દયખાસ્ત
તાલુાા ાક્ષાએ ભોારલાભાં આલે છે .તાલુાા ાક્ષાના વંફધ
ં ીત ેવધાાયત્તશ્રી હલાયા આ દયખાસ્ત જીલ્રા ાક્ષાએ નામફ
ારેાયશ્રી ,ભ.બો.મો .ને ભોારલાભાં આલે છે .વદય દયખાસ્તને તાવ ાયત્ત ાવભળનયશ્રી ભહમાશન બોજન મોજનાને
ભોારલાભાં આલે છે .તભાભ જીલ્રાઓભાંથી ભે ર દયખાસ્તને બાયત વયાાયશ્રીના ભંજુય થમેરા વનમભોનુવાય

વંારન ાયત્ત ગુજયાત વયાાયના વળક્ષણ વલબાગને ભંજુયત્ત ભાટત ભોારલાભાં આલે છે .ભંજુયત્ત ભળ્માફાદ વદય દયખાસ્તને
બાયત વયાાયભાં ભોારી આલાભાં આલે છે .

(પ્રાંત ેવધાાયત્ત) ેને તાલુાા ાક્ષાની ભાભરતદાય ાચેયત્ત
જીલ્ા કક્ષાએ કેકટર ,કેકટર નાયબ /મધ્યાહન ભોજન યોજના
ાવભળનય ,મધ્યાહન ભોજન યોજના.

વળક્ષણ વલબાગ ગુજયાત વયાાય

ભાનલ વંળાધન વલાાવ ભંત્રારમ બાયત વયાાય

૨.ેગે ાયાલલા વનયત્તક્ષણ નુ.ં મો.બો.ભ હલાયા એજન્દ્વી એક્ષટનયર .૪.


ભહમાશન બોજન મોજના ના ભોનીટયીંગ ોગ્રાભ ેયાભીટયના વંદબયભાં ભહમાશન બોજન મોજનાના ાત ન્દ્રોનુ ં
બાયત વયાાય દ્વ્રાયા વનભામેર વંસ્થાઓ ભાયપતે ઇલેલ્યુળન ાયાલલાભાં આલે છે . ેને તે ેગે વંફધ
ં ીત વંસ્થા
તયપથી તેભનો હયોટય ેત્રેની ાચેયત્ત ભાં યજુ થતાં તે ેગેનો એાળન ટત ાન હયોટય વળક્ષણ વલબાગ ભાયફ્ત
બાયત વયાાય ને ભોારલાભાં આલે છે .



યાજમ વયાાયશ્રી ણ થડય ાટી ઇસ્ેક્ળન તેભજ વોવીમર ઓડત્તટ ાયાલલાભાં આલે છે .

૨ .૫.ળાાભાં ભહમાશન બોજનની યવોઇ ,લશેંચણી ેને વનયત્તક્ષણની ાામય હધવત


દયત ા વેન્દ્ટયને એા ઓગેનાઇઝય/વંચારા વોંલાભાં આલે છે . દયત ા વંચારા ાવે એા કુ ા ેને શતલ્ય શોમ છે .
કુ ાને વોલાભા આલેર ખાધ વાભગ્રીભાંથી ભેન ુ પ્રભાણે યવોઇ ાયલાની જલાફદાયત્ત શોમ છે ેને શતલ્યને યવોઇ
ફનાલલાભાં ભદદ તથા સ્લચ્છતા જાલલાની જલાફદાયત્ત શોમ છે .



ફાાો બોજન જભતા શતરા બોજનની જરુયત્ત ચાાવણી તેભજ બોજનની લશતચણી વ્મલસ્સ્થત ળાાના વળક્ષા
ેને આચામય હલાયા ાયાલામ છે .



ગુજયાત યાજ્મભાં ભહમાશન બોજન એર.ી.જી. ગેવના ાનેળનના ભદદથી ફનાલલાભાં આલે છે . એર.ી.જી.
ગેવના ાનેળનના ભદદથી કુ ાના સ્લાથ્મ ેને યવોઇ ઘયના લાતાલયણ ભાં સુધાયો જોલા ભે ર છે .



ુ શ બોજન ાયાલલાભાં
ળાાના વળક્ષાો દ્વ્રાયા ળાાના ફાાોને આલાભાં આલેુ ં બોજનને દૈ વના ચાાવણીના શતેવ
આલે છે .ેને તેની નોધ યજીસ્ટયભાં ાયલાભાં આલે છે . ભહમાશન બોજન વેન્દ્ટયના વનયત્તક્ષણના વનમભો નુ ં તાલુાા
ાક્ષાએ ેને જીલ્રા ાક્ષાએ ારન ાયલાભાં આલે છે . એભ.ડત્ત.એભ. સુયલાઇઝય દ્વ્રાયા ૈષ્ટત્તા આશાયભે છે ાત
ાતભ, તેની તાવણી ેથે વભાંમનતયત ળાાની મુરાાાત રેલાભાં આલે છે . ગેયયત્તતી જણામેર હાસ્વાભાં મોગ્મ
ગરા રેલાભાં આલે છે .

ુ ી વલગત:
૨ ેઠલાડત્તા ૬.ભહમાશન બોજન મોજનાના ભેનન
જીલ્રા ારેાટયશ્રીની ેહમક્ષતાભાં ભતી સ્ટત્તમયીંગ ાભ ભોનીટયીંગ વવભવત હલાયા સ્થાવના ેનુકુતા ેને ફાાોની
યવ .છે આલે ાયલાભાં ભંજુય ભેન ુ ં ેઠલાડત્તા મુજફના હયસ્સ્થત બોગોરીા રુુચ ,
૨-:મુજફ લાય ભેન ુ ં ેઠલાડત્તા ૧.૬.
લાય
ભેન ુ ં

વોભલાય

ભંગલાય

બુધલાય

ગુરુલાય

શુક્રલાય

ળવનલાય

રાવી/

ખીચડત્ત

દાર ઢોારી

દાર /

મુઠત્તમા/

થેરા/

સુખડત્ત

ળાાબાજી

ેને બાત

ળાાબાજી

શાન્દ્ડલો

લેજીટત ફર

ભીક્ષ

બાત

ળાાબાજી

ેઠલાડત્તમાભાં
હદલવ

,

ુરાલ

એા

સુખડત્ત

ક્રભ

ફાા દત્તઠ દૈ વના જથ્થાની જોગલાઇ
ખાધ દાથય

જથ્થો
)વલહમાથવ/હદલવ/ગ્રાભ(
ધોયણ૫ થી ૧ -

)૧(

ેનાજ (ઘઉં/ચોખા)

)૨(

ાઠો

)૩(

ળાાબાજી
(

૧૦૦

ધોયણ ૬ થી ૭
૧૫૦

૨૦

૩૦

૫૦

૭૫

૧૦

૧૦

ભયત્ત ભવારા, ફતણ)
જરુયત્તમાત પ્રભાણે

)૪(

તેર

કુ ર :

૧૮૦

૨૬૫

૨ તો શોમ જો / વલગત બોજનની લધાયાના-:૨.૬.
૧-; પ્રોજેક્ટ સુખડત્ત .
.થામ લધાયો પ્રોટત્તનનો ેને ાતરયત્ત ફાાોભાં .શતે ુ ં .છે આલે આલાભાં બોજનભાં સુખડત્ત એાલાય વ તાશભાં ુ ત્તુમન ેને .ઇ.આય.ટત્ત.એપ.વી .છે આલી આલાભાં ભંજુયત્ત સુખડત્તને હલાયા એક્ષટય ન્દ્યર
- ઘઉંતેરન ેને,ગો ,ીી ભદદથી સુખડત્ત ફનાલલાભાં આલે છે .
)૨( કુ ોણ મુક્ત ગુજયાત ેુબમાન ેતગયત ૧૨ જીલ્રાના ૨૬ તાલુાાની પ્રાથવભા ળાાના ફાાોને દૈ વના ૨૦૦ ભીરી
ગ્રાભ ેઠલાડત્તમાભા ાંચ હદલવ ેને લાવિા ૨૦૦ હદલવ દુ ધ વંજીલની મોજના શતઠ ફાાોને પરેલડય દુ ધ આલાભાં
આલે છે .
.છે આલે ાડલાભાં ુરુ દુ ધ પરેલડય વભમે પ્રાથયના ળાાભાં ૨ ઉમોગ ભીઠાનો પોટીપાઇડ ડફર -: ૩.૬.


ભાનલ વંળાધન વલાાવ ભંત્રારમ ,નલી હદલ્શત્તના તા.૧/૧/૨૦૧૧ના ત્ર નં.૫-૫/૨૦૧૧-એભ.ડત્ત.એભ-૧-૧(ઇઇ.૫ )
હલાયા નાેફ ારેાટય,ભ.બો.મો.ને

ભહમાશન બોજનભાં ડફર પોટીપાઇડ ભીઠાનો ઉમોગ ાયલા દયત ા

જીલ્રાઓને સુચના આલાભાં આલેર છે .
૨: ફાફત ાયલા નાાત્ત ભેન ુ મોજનાનુ બોજન ભહમાશન -: ૪.૬.


ુ ત્તએળન તજજ્ઞશ્રીઓના સુચનો/ભાગયદળયન ેને સ્થાવના
જીલ્રા સ્ટત્તમયત્તગ ાભ ભોનીટયત્તગ ાવભટત્ત હલાયા ન્દ્યર
સ્લાદને હમાને રઇને ભેન ુ ં નાાત્ત ાયલા ફાફતે વનણયમ રેલામ છે .

ુ ા પતયપાય ાયલા ફાફત
૨.૬.૫ -: ભહમાશન બોજનના ભેનભ


ુ ા પ્રાથવભા
સ્થાવના યત્તસ્સ્થતી ,ફાાોની બોજનની રુુચ ેને સ્થાવના રોાવપ્રમતાને હમાનભાં રઇ યોજના ભેનભ
ગુણોને હમાનભાં રઇ ારેાટયશ્રીની ેહમક્ષતાભાં ભતી સ્ટત્તમયીંગ ાભ ભોનીટયીંગ વવભવત હલાયા પતયપાય ાયલાભાં
આલે છે .

૨.૭.૬ ળાાભાં ભહમાશન બોજન આલાનો વભમ;


ળાાની વલાય ાત્તભાં ૧૧.૦૦ ારાાત તેભજ ફોય ાત્તભાં ૧.૩૦ થી ૨.૦૦ના વભમગાા
ભહમાશન બોજન આલાભાં આલે છે .

૨૭. ભહમાશન બોજન મોજનાની પંડ પાલણી )વયાાય યાજ્મ-ાતન્દ્રીમ(
૨.તોત પંડનો આલતા પાલલાભાં એજન્દ્વીઓને ેને ાક્ષાએ ળાા ૧.૭.

દયવભમાન

બાયત વયાાય
ાત ન્દ્રીમ વશામ

ગુજયાત વયાાય

ગુજયાત વયાાય

યાજ્મનો પાો

ાવભળનય, ભહમાશન બોજન
નામફ ારેાટય જીલ્રા ાક્ષાએ
ભાભરતદાય તાલુાા ાક્ષાએ
ભહમાશન બોજન ાત ન્દ્ર

૨ મોજનાની બોજન ભહમાશન : ૨.૭.પંડ ઉરબ્ધી પાલણી /
-ભહમાશન બોજન મોજનાના મુખ્મ તોત તયત્તાત બાયત વયાાય ેને યાજ્મ વયાાય તયપથી પંડની ઉરબ્ધી ાયલાભાં
આલે છે ૈાત્ત તે .યાજ્મ ાક્ષાએથી જીલ્રા ાક્ષાએ ેને જીલ્રા ાક્ષાએથી તાલુાા ાક્ષાએ ઇ ેથલા હલાયા રાન્દ્વપય-IFMS
હલાયા વભાંમતયત પંડ પાલલાભાં આલે છે વય ાાભગીયત્તની ાક્ષાએ જીલ્રા .તા ેન્દ્લમે યાજ્મ ાક્ષાએથી એડલાન્દ્વભાં
પંડ પાલલાભાં આલે છે ાક્ષાએથી તાલુાા .છે આલે પાલલાભાં પંડ જરુયત્ત ાક્ષાએ તાલુાા ાક્ષાએથી જીલ્રા યત્તતે તેજ .
રાન્દ્વપય ફેંા ડામયત ાટ ાભયચાયત્તને વંફધ
ં ીત તેભજ શતલ્ય ાભ કુ ા ,વંચારા ાતન્દ્ન્દ્રના બોજન ભહમાશન વવસ્ટભથી
વનમભોનુવાય ચુાલણી થામ છે .
૨-:વ્મલસ્થા વલતયણ /ખયત્તદત્ત વાભગ્રીની ખાહમ ેન્દ્મ /ેનાજ નુ ં મોજના બોજન ભહમાશન .૮.
૨-:લશેંચણી રજલ્રાલાય .૧.૮.
- બાયત વયાાયના ભાનલ વળાંધન વલાાવ ભંત્રારમ તયપથી સુચવ્મા મુજફ રજલ્રાઓની જરુયત્તમાત ને હમાને રઇને
યાજ્મ વયાાય દ્વ્રાયા ગુજયાત યાજ્મ નાગહયા ુયલઠા વનગભ ુર જથ્થો વાભગ્રીનો ખાહમ ેન્દ્મ ેને ેનાજ ભાયપતે .
ુ ાક્ષાએ તાલુાા ાયાલીને ખયત્તદયા ાડલાભાં આલે છે જથ્થો મુજફનો જરુયત્તમાત ળાાઓની ાક્ષાએથી તાલુાા ેને .
.છે આલે પાલલાભાં વંચારાને મોજનાના બોજન ભહમાશન ભાંથી )એપીએવ ( દુ ાાન ની ેનાજ વસ્તા
૨-:ચાાવણી વાભગ્રીની ખાહમ ેન્દ્મ ેને ેનાજ .૨.૮.
ેનાજ ેને ેન્દ્મ ખાહમ વાભગ્રી ના ુયતા લજન ેને વાયત્ત ગુણલ ા જલાઇ યશત તેલા શતે ુ ભાટત નામફ ભાભરતદાય
ેને ગોડાઉન ભેનેજય વનયત્તક્ષણ ાયત છે .
૨-;સુવલધા વંગ્રશની .૩.૮.
ભહમાશન બોજન મોજનાના વેન્દ્ટય ખાતે ેનાજ ેને ેન્દ્મ ખાહમ વાભગ્રી નો જરુયત્ત વંગ્રશ ાયલા ભાટત હાચન ાભ
સ્ટોય ફનાલલાભાં આલે છે .
ફ થી જેુ ં -જીલ ને ેનાજ -ચાલલા ભાટત ાન્દ્ટતનયભાં વંગ્રશ ાયલાની સુવલધા આલાભાં આલે છે .

૨: યચના ાવભટત્તની સ્ટત્તમયીંગ .૯.
૨ થી ૨૦૦૮/૩/૧૧.તા ,૨/૪૮/જીઓઆઇ/૧૦૨૦૦૬/ભબમ :ક્રભાંા ઠયાલ વલબાગના વળક્ષણ - ૧.૯.ભહમાશન બોજન
મોજનાના ેભરીાયણ ેને દત ખયત ખ ભાટત યાજ્મ ાક્ષાની સ્ટીંમયીંગ ાભ વવભવતની યચના ાયલાભાં આલેરી છે .ઠયાલ મુજફ
વવભવતની ફેઠા ફોરાલલાભાં આલે છે .
૨ થી ૨૦૦૮/૩/૧૧.તા ,૨/૪૮/જીઓઆઇ/૧૦૨૦૦૬/ભબમ :ક્રભાંા ઠયાલ વલબાગના વળક્ષણ - ૨.૯.જીલ્રા ાક્ષાની સ્ટીંમયીંગ
ાભ વવભવતની યચના ાયલાભાં આલેરી છે .ઠયાલ મુજફ વવભવતની ફેઠા ફોરાલલાભાં આલે છે .
૨.૧૦. વંગઠનની વલગતો, ાામો ેને પયજો
ભહમાશન બોજન મોજના, ગાંધીનગયના ાામો ેને પયજો
(૧) ાચેયત્તન ુ ં નાભ

: ભહમાશન બોજન મોજના, ગાંધીનગય

(૨) વયનામુ ં

: બ્રોા નં,૧/૧૪. ડાય બલન ભશતતા જીલયાજ., ગાંધીનગય

(૩) ખાતાના લડા

: ાવભળનયશ્રી

(૪) વલબાગનુ ં નાભ

: વળક્ષણ વલબાગ

(૫) વનમંત્રણ ેવધાાયત્ત

: વળક્ષણ વલબાગ

(૬) ાામયક્ષેત્ર

: વભગ્ર ગુજયાત યાજ્મના નામફ ારેાટય તેભજ ાચેયત્ત ભાભરતદાય તાલુાા ,
ભહમાશન ળાાના પ્રાથવભા ઉચ્ચ ય - પ્રાથવભા વયાાયત્ત યાજ્મના તભાભ
ાત ન્દ્ર મોજનાના બોજનય વનમંત્રણ

ુ
(૭) શતેઓ

1.

ભહમાશન બોજન મોજનાની ફાફતભાં વળક્ષણ વલબાગને, યાજ્મ વયાાયને તેની નીવતના ેભરીાયણ

2.

યાજ્મભાં ભહમાશન બોજન મોજના વલમા વંફધ
ં ી તારીભી વશમોગ ેને વંળોધન ાામયભાં વશમોગ  ૂયો

ભાટત ેને ાામયક્રભોના ેભરીાયણ ભાટત જરુયત્ત ભાગયદળયન ભેલવુ ં .
ાડલો

3.

ભહમાશન બોજન મોજનાની તભાભ સ્તયત ગુણલ ાભાં ેુબવ ૃધ્હધ ાયલા જીલ્રા ાક્ષાએ તલુાા /વશમોગ,

નેે ૃત્લગીયત્ત, ભાગયદળયન ેને ગુણલ ા સુધાય ભાટત સુધાયાત્ભા સ ૂચનો આલા તથા ભાગયદળયન ેને
ભોનીટયીંગ ાયલા ફાફત.

૨ ૧.૧૧.ાવભળનય ભહમાશન બોજન મોજનાની ાચેયત્તનુ ં વયનામુ ં
ાવભળનય ભહમાશન બોજન મોજનાની ાચેયત્ત, બ્રોા નં.૧૪૧/, ડોબલન ભશતતા જીલયાજ., ગુ .ગાંધીનગય .યા.ાોડ નં ૦૭૯ .
પોન નં૩ય૩ય .૪૫૦ પતાવ નંય૩ય .૩૪૮૮
ઇભેર આઇડત્ત -;commissionermdm@gmail.com

ાચેયત્ત ળરૂ થલાનો વભમ -૧૦ વલાયત -:૩૦ ાચેયત્ત ફંધ થલાનો વભમ -૧૮ વાંજે -:૧૦
૨ેવધ ૨.૧૧.ાાયત્ત ેને ાભયચાયત્તઓની ભાહશતી ુસ્સ્તાા (હડયત ાટયત્ત)
ે.ન.

ાભચાય યત્ત / વેધાાયત્તશ્રીનુ ં

શોદ્દો

નાભ
ાવભળનય ાામાય રમ
૧

શ્રી યાજેન્દ્ર વત્રલેદત્ત(IAS)

ાવભળનય

એવ

પોન

.ડત્ત.ટત્ત. ાચેયત્ત

યશત

ાોડય

ઠા

૦૭૯

૫૩૪૫૧

શ્રી
૨

શ્રી આયટત ર.એ.

ેગત

૦૭૯

૫૩૪૫૦

ભદદનીળ
૩
૪

શ્રી લીઠાાોય .ફી.
શ્રી આયટત ર.એન.

ટાલાા
ટાલાા

૦૭૯
૦૭૯

પતક્વ

ઇ

નંફય

ભે

યશતઠાણનુ ં વયનામુ ં

ઇ

ણ
-

-

-

ર
એ

-

ડ્રત
વ

૫૩૪૫૦

-

-

-

૫૩૪૫૦

-

-

-

રોટ નં ,ફી/૮-વેાટય ,૩૫૫.
ગાંધીનગય
બ્રોા નં" ,૨/૧૨૮.ચ ,ટાઇ"
,૨૨-વેાટય ગાંધીનગય
૪૪ ,વયગાવણ ,ઠાોયલાવ,
ગાંધીનગય
ાત ,ફાજુ ભાં વલધાલ્મની.ાત.
ગાંધીનગય.જી.તા ,ાોરલડા.મુ

ભશતાભળાખા લહશલટ/
૧

સ ૃશ્રી એવ ભાતર.એન.

ભ

૦૭૯

૫૩૪૫૭

-

-

-

૦૭૯

૫૩૪૫૭

-

-

-

ાવભળનય.
૨

શ્રી એરડાભોય.એભ.

)લનામફ
(
)હશવાફની
ઇચા(

,૨૩-વેાટય ગાંધીનગય

ળ ).ાા.મુ(
૩

શ્રી એભજોળી.એચ.

ગુજયાતી

૦૭૯

૫૩૪૫૭

ટાઇીસ્ટ
૪

શ્રી એટત ર.ાત.

જુ ક્રાાય .

બ્રોા નં“ ,૩/૩૩.છ ,ટાઇ”

૦૭૯

૫૩૪૫૭

-

-

-

-

-

-

બ્રોા નં“ ,૧૧/૯૩.જ ,ટાઇ”
,૨૧-વેાટય ગાંધીનગય
C-207 વત્લ ળાયદા ઉભા ,૧,નયોડા નલા ,વાભે શોસ્ીટરની

૫

શ્રી લીચાલડા.એભ.

ટાલાા

૦૭૯

૫૩૪૫૭

-

-

-

.ેભદાલાદ
રોટ નં ,વી ,૪-વેાટય ,૧/૫૮૯.
.ગાંધીનગય

આમોજન ળાખા
૧

સ ૃશ્રી એવભાતર.એન.

ભ ાવભળનય.

૦૭૯

૫૩૪૫૫

-

-

-

૦૭૯

૫૩૪૫૫

-

-

-

)ેભર(
૨

શ્રીભતી યુયાલર.ફી.

વંળોધન

ફયોડા ,ભુણનગય ન્દ્ય ુ ,ફ્રેટ

ેવધાાયત્ત
૩

શ્રીભતી એચફેંાય.જે.

વંળોધન
ભદદનીળ

એ વાવનહમ વત્રમુવતિ ,૩૦૫-

૦૭૯

૫૩૪૫૫

-

-

-

.ેભદાલાદ ,શાઇલે એક્વપ્રેવ
રોટ નં ,એ/૩-વેાટય ,૧/૧૪૯.
.ગાંધીનગય

ેભરીાયણ ળાખા
૧

સ ૃશ્રી એવભાતર.એન.

ભદદ ાવભળનય.

૦૭૯

૫૩૪૮૮

-

-

-

૦૭૯

૫૩૪૮૮

-

-

-

ઇચા )ેભર(
૨

શ્રી આય.લી.

નામફ

ાાથયોટત્તમા

ભાભરતદાય

.ગાંધીનગય

).ે.ા(
૩

શ્રી જેાંડોય.ટત્ત.

ના /.ભાભ.

૦૭૯

૫૩૪૮૮

૧-ગુ.ઓ
૪

૫
૬

શ્રી ફીભાલાણા.આય.

શ્રી એચબુનૈત.આય.
શ્રીભતી એળાશ.એચ.

મુખ્મ ાાયકુ ન ,

૦૭૯

૫૩૪૮૮

શ્રી આયખંડલી.એભ.

-

-

-

-

-

-

બ્રોા નં-વેાટય ,૧-ઘ ,૩/૭૧૦.
.ગાંધીનગય ,૮
રોટ નં.81 ,એ/૩-વેાટય ,૧/

ચીટનીળ .ચા.ઇ

,ાવે સ્ટત ળન ફવ ,૧-ઘ

ુયલઠા/ેભર

.ગાંધીનગય

વીનીમય ક્રાાય
ગુજયાતી

૦૭૯
૦૭૯

ટાલાા

૦૭૯

ુ મ ,૫૦૪ફી ,ફ્રેટ લાસુજ્

૫૩૪૮૮
૫૩૪૮૮

-

-

-

૫૩૪૮૮

-

-

-

ટાઇીસ્ટ
૭

રોટ નં.1309-વેાટય ,૧/7 ,ડત્ત/

.ેભદાલાદ ,ઇસ્ાોન ,વેટતરાઇટ
રોટ નં.713 ,ફી/૫-વેાટય ,૨/
.ગાંધીનગય
વળતરનગય રાઇન નં ,૩,વાભે ુબરલાડાની
.ેભદાલાદ ,ેભયાઇલાડત્ત

હશળાફી ળાખા
૧

શ્રીભતી એવ .એવ.

હશવાફી

ગોહશર

ેવધાાયત્ત

૦૭૯

૫૩૪૫૬

-

-

-

૧૦૬ સુમાય વીટત્ત ,૫/વી,
શત્તયાફાઇ ટાલય ાછ ,
,ભુણનગય ,ઉ ભનગય

૨

૩

શ્રીભતી જે .આય.

ઓડત્તટય

ાટાયા

ગુ૧-.

શ્રી એભયભાય.ી.

નાહશવાફનીળ

૦૭૯

૫૩૪૫૬

-

-

-

શ્રી ડત્તવોરંાત્ત.જી.

નાહશવાફનીળ

૦૭૯

૫૩૪૫૬

-

-

-

૬

શ્રી એવયભાય.એભ.
શ્રી આયયાઠોડ.એભ.

નાહશવાફનીળ
ટાલાા

.ગાંધીનગય
ભાાન નં ,આદળયનગય ,૫૮૩.
,ીોટોવેાટય-

૦૭૯

૫૩૪૫૬

).ાા.મુ(
૫

રોટ નં ,એ/૩-વેાટય ,૨/૧૫૧.
,ાવે .ઓ.ટત્ત.આય ,ન્દ્ય ુ

).ાા.મુ(
૪

.ેભદાલાદ

૦૭૯
૦૭૯

૫૩૪૫૬
૫૩૪૫૬

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ગાંધીનગય,૨૪
બ્રોા નં ,ટાઇ 'ચ' ,૪/૬૬.
ગાંધીનગય ,૧૬-વેાટય
રોટ નં ,એ/૫-વેાટય ,૧/૩૨૧.
.ગાંધીનગય
બ્રોા નં ,ટાઇ 'જ' ,૮/૫૧.

ગાંધીનગય ,૨૨-વેાટય
૨.૧૩. વનમભ મુજફ દયત ા ેવધાાયત્ત ેને ાભયચાયત્તને ભેુ ભાવવા ભશતનતાણુ ં
ક્રભ

નાભ

શોદ્દો

ભાવવા ભશતનતાણુ ં

૧

શ્રી યાજેન્દ્ર વત્રલેદત્ત(IAS)

ાવભળનયશ્રી

148434

૨

શ્રી આયટત ર.એ.

ેગત ભદદનીળ

61840

૩

સ ૃશ્રી એવ ભરેા.એન.

ભદદનીળ ાવભળનયશ્રી

૪

શ્રીભતી એવગોહશર .એવ.

હશવાફી ેવધાાયત્ત

78889

૫

શ્રીભતી યુયાલર.ફી.

વંળોધન ેવધાાયત્ત

13900

૬

શ્રીભતી એચફેંાય.જે.

વંળોધન ભદદનીળ

38090

૭

શ્રીભતી જેાટાયા .આય.

ઓડત્તટય ગુ૧-.

62628

૮

શ્રી આય ાાથયોટત્તમા.લી.

નામફ ભાભરતદાય ).ે.ા(

18000

૯

શ્રી જેાંડોય.ટત્ત.

ના૧-ગુ.ઓ /.ભાભ.

58240

૧૦

શ્રી એભયભાય.ી.

નાહશવાફનીળ ).ાા.મુ(

54086

૧૧

શ્રી ડત્તવોરંાત્ત.જી.

નાહશવાફનીળ ).ાા.મુ(

54286

૧૨

શ્રી એવયભાય.એભ.

નાહશવાફનીળ

31340

૧૩

શ્રી એરડાભોય.એભ.

નાહશવાફનીળ ).ાા.મુ(

46240

૧૪

શ્રી ફીભાલાણા.આય.

મુખ્મ ાાયકુ ન

59153

૧૫

શ્રી એચબુનૈત.આય.

વીનીમય ારાાય

43000

૧૬

શ્રી એભજોળી.એચ.

ગુજયાતી ટાઇીસ્ટ

22440

૧૭

શ્રી એટત ર.ાત.

જુ ક્રાાય .

19950

૧૮

શ્રીભતી એળાશ.એચ.

ગુજયાતી ટાઇીસ્ટ

25584

૧૯

શ્રી આયખંડલી.એભ.

ટાલાા

30566

૨૦

શ્રી લીચાલડા.એભ.

ટાલાા

26598

૨૧

શ્રી લીઠાાોય .ફી.

ટાલાા

26598

૨૨

શ્રી આયટત ર.એન.

ટાલાા

20775

૨૩

શ્રી આય યાઠોડ.એભ.

ટાલાા

28550

૨.૧૪ ાભયચાયત્તઓના ોતાના ાામો, વનમભો, વલવનભમો, સ ૂચનાઓ, શાથોથી ેને યત ાડય વ
ક્રભ

ાાભગીયત્ત

૧ ાચેયત્તના તથા રજલ્રાના ેવધાાયત્તશ્રીઓના યજા, ઇજાપા,
રૂાંતહયત યજા એર.વી.ટત્ત., શોભટાઉન, વલગેયત..

આધાય, વંદબય
1.

ગુજયાત વવવલર વલવવ ૨૦૦૨-રૂલ્વ )ે(

2. ગુજયાત વવવલર વલવવ ૨૦૦૨-રૂલ્વ )ેન્દ્વન(
3. ગુજયાત વવવલર વલવવ ૨૦૦૨-રૂલ્વ )રીલ(

૨ ગાય પત્તાવેળન ેગેની ાાભગીયત્ત

નાણાં વલબાગના ઠયાલ ક્રભાંા /ીજીઆય :
.૧૯૯૦/૪/૬.તા લ/૧૧૪૨/૧૦૮૧

૩ નામફ ારેાટયની.મો.બો.ભ , પ્રલાવ ડામયત્ત ભંજુય ાયલી
૪ ઉચ્ચ ેભ્માવ ભાટત NOC આલી
૫ યદત ળ જલા ાવોટય ભાટત NOC આલી

વયાાયશ્રીના હુાભોનુવાય
વયાાયશ્રીના હુાભોનુવાય
વાભાન્દ્મ લહશલટ વલબાગના ઠયાલ નં .NOC-1083-1213G.2 તા૧૯૮૬/૦૧/૨૧.

૬ શંગાભી જગ્માઓ ચાલુ યાખલી
૭ ચાર્જ એરાલન્દ્વ

નાણા વલબાગના ઠયાલ ક્રભાંા :SSP /૧૦૨૦૦ ે/૩૪૫/
૨૦૦૦/૨/૨૮.તા

૮ ઉચ્ચ ય ગાય ધોયણ

નાણા વલબાગનો ઠયાલ ક્રભાંા .તા ગ/૪૪ /૧૧૯૪ /ગાય :
.ઠયાલો લખતના લખતો તેભજ ૯૪/૮/૧૬

૯ ટાર નોંધણી ેને ખાનગી
૧૦ નામફ ારેાટયાચેયત્તન ુ ં ની.મો.બો.ભ ,

ાચેયત્તની ાામયહધવતભાં વનદે ળ ાામાય મુજફ
વયાાયશ્રીના હુાભોનુવાય

લશત્તલટત્ત ેને હશવાફી વનયત્તક્ષણ.
૧૧ કુ ા ાભ શતલ્યોને તારીભ આલી

વયાાયશ્રીના હુાભોનુવાય

૧૨ ાત્તચન વેડના ફાંધાાભ

વયાાયશ્રીના હુાભોનુવાય

૧૩ પ્રોજેાટ ાો ઓડત્તનેટયની તથા સુયલાઇઝયની ૧૧ ભાવ

વયાાયશ્રીના હા
ુ ભોનુવાય

ાયાય આધાયત્તત બયતી
૧૪ ભહમાશન બોજન ાતન્દ્રોને બૌવતા સુવલધાઓ  ૂયત્ત ાડલી

વયાાયશ્રીના હુાભોનુવાય

૨.૧૫ વનમંત્રણભાં શોમ તેલા દસ્તાલેજોનો પ્રાાય .છે ઉલ્ફધ પાઇરો /યજીસ્ટયો મુજફના નીચે ાચેયત્તભાં લગો /
યજીસ્ટયો :
ઇજાપા યજીસ્ટય, યોસ્ટય યજીસ્ટય
ખાનગી ેશતલાર ેગેન ુ ં યજીસ્ટય
ફીર યજીસ્ટય ,ગ્રાંટ યજીસ્ટય, ચેા યજીસ્ટય
A.B.C. યજીસ્ટય ,ાત ળબુા
આલા યજીસ્ટય
જાલા યજીસ્ટય
L.A.Q. /ધાયાવભ્મો યજીસ્ટય ત્રોનુ ં ના ી.એભ /
ડતડસ્ટોા યજીસ્ટય
ઇરેારોનીા ચીજ લસ્ેુઓની યજીસ્ટય
લગય ેને ળાાભાં આલતી ચીજ લસ્ેુઓનુ ં યજીસ્ટય
વેલાોથીઓ )સ્ટાપ ાચેયત્ત(
શાજયત્ત ત્રા ,મુલભેન્દ્ટ યજીસ્ટય
વયાાયત્ત આલા યજીસ્ટય જાલા /
ફ્રતન્દ્ાીંગ ભળીનની લયાળ ટત્તાત્તટનો હશવાફ યજીસ્ટય
ળાખા ટાર લશેંચણી યજીસ્ટય
ાચેયત્તના ત્રવ્મલશાયની તભાભ વલમલાય પાઇરો
ેન્દ્ળન ાતવોની પાઇર
QPR ની પાઇરો
તાતદાયત્ત આમોગના ાત વોનુ યજીસ્ટય

૨.૧૬. વનણયમ પ્રહક્રમાની ાામયધ્ધવત
ાવભળનય ભહમાશન બોજન મોજનાએ યાજ્માક્ષાની ાચેયત્ત છે એભ વયાાયના ાતન્દ્ર તે .MHRD વલબાગ વાથે વંારામેર
છે વયાાયની યાજ્મ ેને રાઇન ગાઇડ વયાાયશ્રીની બાયત .છે ાચેયત્ત વનમંત્રણની વલબાગના વળક્ષણ વયાાયના યાજ્મ .
મુજફ નીતીયાજ્મની તભાભ વયાાયત્ત એઇડ ઇન ગ્રાન્દ્ટ ેને ભશાનગયાુરાા/નગય ,ંચામત ,પ્રાથવભા ઉચ્ચ ય
પ્રાથવભા ળાાઓભાં ભપત ભહમાશન બોજન મોજનાનો ેભર ાયલાભાં આલે છે .
યાજ્મ વયાાયશ્રીની નીતી ેનુવાય વલડત્તઓ ાોન્દ્પયન્દ્વ, ઇલયનન્દ્વગ-, ાોમ્ યુટયાઇઝ ેને ઈ ત્રવ્મલશાય થી ભેઇરપતાવ રઇ વનણયમો ઝડીઇભેઇર હલાયા જાણાાયત્ત ેને ેભરલાયત્ત ાયલાભાં આલે છે .
ાવભળનય ભહમાશન બોજન મોજનાની ાચેયત્તના જુ દત્ત વ ાના ભે રી વનમભોનુવાય ેને પયજો ોતાની ળાખાભાં જુ દત્તેથે વનણયમ તે મોગ્મ મુાત્તને ભાયપતે ળાખા નોંધ ટારની આલતી ાચેયત્તભાં .છે ાયત ાામય આધાયત ભદદનીળ ાવભળનય
ભાયપતે ાવભળનયને યજુ ાયલાભાં આલે છે ાવભળનયશ્રીના જરૂયત્ત વનણયમ થમા ફાદ આગની ાામયલાશત્ત શાથ
ધયલાભાં આલે છે .
ાવભળનય ભહમાશન બોજન મોજનાની ાચેયત્ત તથા વનમંત્રણ શતઠના નામફ ારેાટય મો.બો.ભ , તયપથી આલતા
ાાભોનો વનાાર ભાટત નો વભમ ત્રો
ક્રભ

વલમ

વનાાર ાયલા ભાટત નો વભમગાા ાચેયત્ત જીવીઇઆયટત્ત(
)ાાક્ષાએ

૧ ખયત્તદત્ત ેગે લશત્તલટત્ત ભંજુયત્ત

હદન ૭ -

૨ જીીએપ ેળગી, ેળાાુરન

હદન ૩ -

૩ ગાય વનધાય યણના ાત વો

હદન ૩૦ -

૪ જુ થ લીભાના દાલાઓ

હદન ૭ -

૫ યજાનો ગાય

હદન ૭ -

૬ વનવ ૃવ મ પ્રભાણત્રો )૭-જોડાણ ેને ૬ જોડાણ(

હદન ૭ -

૭ ેવધાાયત્તઓ /ાભયચાયત્તઓના ઇજાપા ેને યજા

હદન ૭ -

ભંજુયત્ત
૮ સ્લૈ વનવ ૃવ ની .NOC

હદન ૭ -

૯ ેન્દ્ળન ાતવો

મ ૃત્યુ હાસ્વાભાં ૧ વનવ ૃવ ના હાસ્વાભાં
ભાવની ેદય

૧૦ ઉચ્ચ ેભ્માવ ેગેની NOC

હદન ૭ -

૧૧ યદત ળ જલા ાવોટય ભેલલાની NOC

હદન ૭ -

૧૨ ભાહશતી ેવધાાયની ેયજી

૩૦ હદલવ

૧૩ નોાયત્ત જોડાણ

૧૫ હદલવ

૧૫ હદલવ

૧૪ યશતભયાશત દયખાસ્ત લતયની /

૭ હદલવ

૧૫ ાવભળનય ાચેયત્તન ુ ં ભાગયદળયન ભાટત ની દયખાસ્ત

૧૫ હદલવ

૨ ૧૭.રજલ્રા ાક્ષાએ આલેરી ાચેયત્તઓના નાભ વયનાભાં
૧ નામફ ારેાટયશ્રી,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૭૯ ૨૭૫૫૧૪૨૨

સુબાુિજેભદાલાદ .જી ,
ય નામફ ારેાટયશ્રી.ફનાવાાંઠા.જી ારનુય,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૭૪૨ ૨૫૭૨૫૩

૩ નામફ ારેાટયશ્રીદાશોદ.જી ,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૬૭૩ ૨૩૯૨૨૨

૪ નામફ ારેાટયશ્રી ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,ાચેયત્ત.ગાંધીનગય.જી ,

૦૭૯ ૫૯૦૪૮

 નામફ ારેાટયશ્રી,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૮૩૨ ૨૨૩૯૫૨

જી.જુજ-ાચ્છ.
૬ નામફ ારેાટયશ્રી,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૭૮ ૨૪૨૧૮૮૦

જી.બાલનગય.
૭ નામફ ારેાટયશ્રી,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૮૮ ૨૫૪૦૭૩૮

જી.દત લજુવભહલાયાા.
૮ નામફ ારેાટયશ્રી ,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૮૮ ૨૫૪૦૭૩૮

જી.જાભનગય.
૯ નામફ ારેાટયશ્રી,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૭૫૨ ૨૮૪૭૧૦

જી.સુયતન્દ્રનગય.
૧૦ નામફ ારેાટયશ્રી ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,ાચેયત્ત.ાટણ.જી,

૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૧૩

૧૧ નામફ ારેાટયશ્રી( ,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ભ.ફોટાદ.જી )ળાખા -.મો.બો.

૦૨૮૪૯ ૨૩૧૩૦૧

૧ય નામફ ારેાટયશ્રી,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૬૭૨ ૨૪૨૪૯૦

જી.ંચભશાર.
૧૩ નામફ ારેાટયશ્રી,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૬૭૪ ૨૫૦૫૬૫

જી.ભહશવાગય.
૧૪ નામફ ારેાટયશ્રી ),ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૬૬૯ ૨૩૩૦૩૦

ુ .
જી.છોટાઉદત ય
૧૫ નામફ ારેાટયશ્રી,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૮૬ ૨૨૨૦૬૪૪

જી.ોયફંદય.
૧૬ નામફ ારેાટયશ્રી ,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,જી.ભશતવાણા.

૦૨૭૬૨ ૨૨૨૨૧૨

૧૭ નામફ ારેાટયશ્રી.યાજાોટ.જી,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૮૧ ૨૪૫૭૪૦૨

૧૮ નામફ ારેાટયશ્રી,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૭૨૨ ૨૪૧૬૦૦

જી.ભોયફી.
૧૯ નામફ ારેાટયશ્રી.નભયદા.જી ,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૬૪૦ ૨૨૧૫૬૨

૨૦ નામફ ારેાટયશ્રી.સુયત.જી,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૬૧ ૨૪૬૩૮૧૮

૨૧ નામફ ારેાટયશ્રી.ેભયત રી.જી,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૭૯૨ ૨૨૨૪૪૬

૨૨

૦૨૬૯૨ ૨૬૩૮૭૩

નામફ ારેાટયશ્રી.આણંદ.જી,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૨૩ નામફ ારેાટયશ્રી.બરુચ.જી,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૬૪૨ ૨૪૦૦૪૫

૨૪ ભાભરતદાયશ્રીની ાચેયત્ત( ,ભ.ડાંગ.જી )ળાખા -.મો.બો.

૦૨૬૩૧ ૨૨૦૪૦૯

૨૫ નામફ ારેાટયશ્રી.જુ નાગઢ.જી ,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૮૫ ૨૬૩૬૫૭૯

૨૬ નામફ ારેાટયશ્રી,ળાખા -.મો.બો.ભ , ારેાટયશ્રીની ાચેયત્ત.નહડમાદ -ખેડા.જી,

૦૨૬૮ ૨૫૫૩૦૧૦

૨૭ નામફ ારેાટયશ્રી.નલવાયત્ત.જી,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૬૩૭ ૨૫૮૭૯૯

૨૮ નામફ ારેાટયશ્રી.વાફયાાંઠા.જી,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૭૭૨ ૨૪૬૪૮૦

ય૯ નામફ ારેાટયશ્રી ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,ારેાટયશ્રીની ાચેયત્ત,

૦૨૭૭૪ ૨૪૭૮૨૧

ભોડાવા.ેયલલ્રી જી ,
30 નામફ ારેાટયશ્રી.લડોદયા.જી,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૬૫ ૨૪૪૨૬૫

૩૧ નામફ ારેાટયશ્રી.લરવાડ.જી,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ,

૦૨૬૩૨ ૨૪૪૨૬૫

૩૨ નામફ ારેાટયશ્રી ,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૬૭૬ ૨૪૦૦૧૧

જી.વોભનાથ ગીય .
૩૩ નામફ ારેાટયશ્રી.તાી.જી,ાચેયત્ત ારેાટયશ્રીની ,ળાખા -.મો.બો.ભ ,

૦૨૬૨૬ ૨૨૧૧૬૫

ભશાનગયાુરાા વલસ્તાયની ાચેયત્તઓ
૩૪ નામફ ારેાટયશ્રી ,ભશાનગયાુરાા ,ળાખા .બોમો.ભ ,ભુણનગય ેભદાલાદ ,

૦૭૯ ૨૭૫૪૦૩૧૮

૩૫ નામફ ારેાટયશ્રીલડોદયા ,ભશાનગયાુરાા ,ળાખા .બોમો.ભ ,

૦૨૬૫ ૨૪૨૩૯૦૩

૩૬ નામફ ારેાટયશ્રીસુયત ,ભશાનગયાુરાા ,ળાખા .બોમો.ભ ,

૦૨૬૧ ૨૪૩૩૨૫૧

૩૭ નામફ ારેાટયશ્રીયાજાોટ ,ભશાનગયાુરાા ,ળાખા .બોમો.ભ ,

૦૨૮૧ ૨૨૩૫૨૬૮

૩૮ ભાભરતદાયશ્રી, ભ ,.મો.બો.ભશાનગયાુરાાજાભનગય ,

૦૨૮૮ ૨૯૧૫૨૪૨

૩૯ ભાભરતદાયશ્રી ,.મો.બો.ભ ,ભશાનગયાુરાાબાલનગય ,

૦૨૭૮ ૨૪૩૧૩૩૦

ાચેયત્ત ળરૂ થલાનો વભમ -૧૦ વલાયત -:૩૦

,ાચેયત્ત ફંધ થલાનો વભમ -૧૮ વાંજે -:૧૦

