વયદાય ટેર યભત વંકુર, યાજીા
આ યભત વંકુરની સ્થાના તા.૧૬/૧૧/૨૦૦૬ના યજ ભાન.ભં્ી્ીભતી આનંદેફદન ટે રના
લયદશસ્તદ તથા તા.૧૪/૦૮/૨૦૦૯ના યજ ગુજયાત યાજમના ભાન.મુખ્મભં્ી્ીના લયદશસ્તદ
રરાણ થમદર કુર ૨,૫૨,૯૦,૫૧૭ ના ખચથી ફનાલદર આ યભત વંકુર ૩ શેકટય ૧૪ આયે
૬૫ આયે ,ના ક્ષદ્પલાે જભીન ઉય આલદરી છદ . આ યભત વંકુર ભદ. જ્મમત િફલ્ડવ,
ેભદાલાદ ેનદ એભ.ી.એન્ટયપ્રાઈઝ, લડદયા તયપથી ફાંધરાભ થમદર છદ .
આ યભત વંકુરભાં વલવલધ યભતોની સવુ લધાઓ ઉરબ્ધ છે .
(૧) ૪૦૦ ભી. ટ્રે ર(લચ્ચદના બાગદ ફૂટફૉર ભદદાન)

(૪) રફડ્ડે-૪ ભદદાન

(ય) ઈન્ડયશર

(૫) ખ-ખ-૨ ભદદાન

(૩) લૉરીફૉર -૨ ભદદાન,

(૬) આચયે ફદરસ્ટ્રર વાથદ

આ યભત વંકુરભાં સ્ટવ ઓથયેટે ઓપ ગુજયાતના રચીઝ આળાસ્દ ખદરાડેઓનદ
રચીંગ આલાના શેત ુથી મનભણુરં આલાભાં આલદર છદ .
ક્રભ

નાભ

યભત

ભોફાઈર નં.

૧

્ી ડે.એવ.યાઠડ

મવમનમય રચ (એથ્રદટે્વ)

૯૭૨૭૮૨૮૨૭૭

૨

્ી એભ.જે. ગયાવીમા

આચયે રચ

૯૮૯૮૧૪૯૬૧૬

૩

્ી એભ.આઈ.ટેર

જીમનાસ્ટે્વ રચ

૯૪૨૭૫૮૭૩૩૮

૪

્ી એવ.એભ.ભશસ્રય

ખ –ખ રચ

૯૭૨૨૩૮૩૮૦૦

૫

્ી આય.એ.ઠારય

ભક્રશરા વદ ડે. ઈન્સ્ટ્રરટય

૯૪૨૭૫૮૨૮૨૯

આ યભત વંકુરના વંચારન ભાટે એર રમભક્રટની યચના રયલાભાં આલદર છદ જેની મલગત નીચદ
મુજફ છદ .
ક્રભ

નાભ

શોદ્દો

કવભટટનો શોદ્દો

૧

્ી ી.આય.વભપુયા

રરદરટય્ી, નભદા

અધ્મક્ષશ્રી

૨

્ી એન.આય.ળાશ

રામારર ઈજનદય્ી, નભદા

વભ્મ્ી

૩

્ી ડે.ફી.ટે ર

જજલ્રા મળક્ષણામધરાયે્ી, નભદા

વભ્મ્ી

૪

્ી એવ.લી.ાંડય

જજલ્રા યભતગભત ેમધરાયે્ી, નભદા

વભ્મ્ી

૫

્ી વી.ફી.રગથયા

મપ્રન્વીાર્ી, વી.ી.ડેગ્રી રરદજ, યાજ

વભ્મ્ી

૬

્ી તદજવ ટે ર

જીમના. ખદરાડે (વયદાય ટે ર એલડ)

વભ્મ્ી

૭

્ી શવમુખબાઈ ટે ર

નભદા જજ.ખખ એવ.યાજીા

વભ્મ્ી

૮

્ી ડે.એવ.યાઠડ

મવમનમય, જજ.ય.પ્ર.રે.યાજ.જજ.નભદા

વભ્મ વિચલ્ી

૭. યભત લાઈઝ પેનું ધયણ:યભત

ડીોઝીટ
ની યકભ

વભ્મ પીની વલગત

આજીલન

પ્રલેળ પોભસ

યજીસ્ટ્ટ્રેળન

આઈકાડસ

ભાવવક

વિભાવવક

છ ભાવવક

પી

પી

પી

પી

પી

પી

લાવિક પી

વભ્મ પી

ફદડમભન્ટન

૧૦૦

૧૦૦૦

--

ટેફર ટેમનવ

૧૦૦

૧૦૦૦

--

આ યભત વંકુર જાશેય જનતા ભાટે ખુલ્લુ છદ ેનદ તદના ઉમગ વાફૃ યભતલાઇઝ પે
નરરે રયલાભાં આલદર છદ . જેની મલગત નીચદ મુજફ છદ .

