
પત્રક-૩ 
માહે  મે -૨૦૧૭ ની માહિતી અધિકાર અધિધનયમ -૨૦૦૫ િેઠળ મળેલ અરજીઓની ધિગત દર્ાાિત ું પત્રક  

કચેરીન ું નામ:-હિસાબ અને ધતજોરી ધનયામકની કચેરી,ગાુંિીનગર., 

અ.

નું 
માહિતી માુંગનાર નાગરીક, 

સુંસ્ થાન ું નામ તથા સરનામ ું માુંગેલ માહિતીની ટ ું કમાું ધિગત 

અરજી ઇનિર્ા  

થયા તારીખ 

અરજીના 

ધનકાલની 

તારીખ 

મહિના ને અુંતે 

પર્તર 

અરજીઓ 

સુંબુંધિત 

પી.આઇ.ઓ ન ું 

નામ અને ર્ાખા 

સુંબુંધિત 

અપીલ 

અધિકારીશ્રીન ું 

નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) 

૧ 
શ્રી જ.ેએસ.બારોટ, 

રણાવાસ,નીચો ભાટવાડો, 

મહેસાણા (જી.તિ.ક મહેસાણા) 

પેન્શન બાબિ ૧૩/૯/૧૩ 
નકલ ચાજજ 

ભરવા 

જણાવેલ છે. 
 
૧ 

શ્રી વી એ 

પ્રજાપતિ 

શ્રી પી એસ 

મોદી 

૨ 
સોલંકી હસમુખભાઇ કાંતિલાલ 

,મહોડી ભાગોળ,ચમાર વાસ, 

િાલ:ડભોઇ,તજ.વડોદરા 

(તજતિક મહેસાણા) 

પેન્શન અંગેની માહહિી ૨૦/૦૧/૧૪ સ્પષ્ટિા 

માગેલ છે. ૧ શ્રી વી એ 

પ્રજાપતિ 

શ્રી પી એસ 

મોદી 

૩ 
રાવલ એશાબેન કોમલકુમાર, 

અમરનાથ બંગ્લોઝ,કરણનગર 

રોડ,ગાયત્રીમંદીરપાસે,કડી, 

(તજતિક-મહેસાણા) 

પેન્શન અંગેની માહહિી ૨૪/૨/૧૪ સ્પષ્ટિા 

માગેલ છે. ૧ શ્રી વી એ 

પ્રજાપતિ 

શ્રી પી એસ 

મોદી 

૪ 
મધુબેન કાંતિલાલ શાહ, 

સી/૨૧૧,હરીઓમ નગર 

હાઉ.બોડજ ,પાંડેસરા,સુરિ 

(તજતિક-મહેસાણા) 

પેન્શન અંગેની માહહિી ૧૪/૩/૧૪ સ્પષ્ટિા 

માગેલ છે. ૧ શ્રી વી એ 

પ્રજાપતિ 

શ્રી પી એસ 

મોદી 

૫ 
જયંતિલાલ લક્ષમણભાઇ 

મકવાણા,૫૩/એ, મતનશ કુટીર,ન્યુ 

બેંકસજકોલોની, કચ્છ, ભુજ (તજતિક 

મહેસાણા) 

પેન્શન અંગેની માહહિી ૨૪/૩/૧૪ સ્પષ્ટિા 

માગેલ છે. ૧ શ્રી વી એ 

પ્રજાપતિ 

શ્રી પી એસ 

મોદી 

૬ 
શ્રી મયુરભાઈ એલ કાકડીયા ( 

તજતિક અમદાવાદ)  

ગૌ સે પં મંડળ દ્વારા પંસદગી 

પામેલ વગજ-૩ ના કમજચારીની 

માહીિી 

૨૫/૮/૧૪ 
નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે. 

૧ 
શ્રીમિી એસ એ 

શાહ  
શ્રી એ કે રાઠવા 

૭ 
સંજય દલપિરામ ભટ્ટ 

શ્રી જોહડયા હનુમાન વાળી શેરી, 

મોરબી(ડીએટી) 

પેન્શન અંગે માહહિી ૨૪/૦૩/૧૫ 
નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ જી 

પટેલ  

૮ 

પીિાંબરભાઇ જીવરામદાસ પટેલ 

૫૮, ઇષ્ટકૃપા સોસાયટી, મોઢેરા રોડ 

મહેસાણા. 

(તજતિક મહેસાણા) 

કોમ્યુટેડ પેન્શન અંગ ે ૧૨/૩/૧૫ 
નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 

૧ 
શ્રી વી એ 

પ્રજાપતિ 

શ્રી પી એસ 

મોદી 

૯ 

શ્રી ચંદ્રવદન ધ્રુવ  

૨૦૭- ધનલક્ષ્મી ચેમ્બસજ  

શાહીબાગ અમદાવાદ (ડીએટી) 

 

ના.હહ િેમજ પે.હહ. ને લગિી 

માહહિી 
૨૬/૪/૧૫ 

નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ જી 

પટેલ 



૧૦ 
સંજય દલપિરામ ભટ્ટ 

શ્રી જોહડયા હનુમાન વાળી શેરી, 

મોરબી (ડીએટી) 

કોટજ  કેસ અંગેની માહહિી ૮/૭/૧૫ 
નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ  

૧૧ 
તત્રવેદી કોહકલા બહેન રતસકલાલ મુ: 

કરણનગર િા: કડી    (તજતિક 

મહેસાણા) 

પેન્શન બાબિ ૩૧/૦૮/૧૫ 
નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી વી એ 

પ્રજાપતિ 

શ્રી પી એસ 

મોદી 

૧૨ 
સંજય દલપિરામ ભટ્ટ 

શ્રી જોહડયા હનુમાન વાળી શેરી, 

મોરબી (ડીએટી) 

હાઈકોટજ  ઓડજર બાબિ ૫/૧૦/૧૫ 

નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૧૩ 
સંજય દલપિરામ ભટ્ટ 

શ્રી જોહડયા હનુમાન વાળી શેરી, 

મોરબી(ડીએટી) 

ટી.સી ના પત્રની નકલ  ૦૧/૧૨/૧૫ 

નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૧૪ 
જમુભાઈ એન પરમાર સી-૮ 

ઘતનષઠ પાકજ  સોસાયટી તત્રમુિી હોલ 

પાસે ભરૂચ (ડીએટી) 

સ્ટીકર અંગેની માહહિી  ૨૩/૧૨/૧૫ 

નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૧૫ 
ભગવિી એસ રાણા ૧૮-શ્રીજી 

ડુપલેક્ષ પાથજ સીટી પાછળ મહેસાણા 

(ડીએટી) 

સીધી ભરિીની માહહિી  ૯/૩/૧૬ 

નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૧૬ 

પટેલ હસમુખભાઈ મંગળભાઈ 

ઈ/૧૩ શાંિીનેકેિન સોસાયટી 

સરદારચોક પાસે નરોડા અમદાવાદ 

(ડીએટી) 

સીસીસી ના ઠરાવની નકલ  ૫/૪/૧૬ 

નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ  

૧૭ 

રેગીનાબેન જ ેવાઘેલા મુ:પો; 

આમોદ િા:પેટલાદ તજ: આણંદ 

(ડીએટી) 

 

બેંક બદલવા બાબિ  ૧૩/૪/૧૬ 

નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૧૮ 

શ્રી મનોજકુમાર રમણલાલ શાહ ઠે: 

ખાસ ફરજપરના અતધકારી જી આઈ 

ડી સી ફડીયા ચેમબસજ અમદાવાદ 

(ડીએટી) 

બદલી અંગેની માહહિી  ૦૧/૦૬/૧૬ 

નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૧૯ 
એન બી ચાવડા 

 સળવી, પંચવટી સોસાયટી ૨, ધ્રોલ 

તજ: જામનગર (ડીએટી) 

ઉ.પ.ધો. અંગેને માહહિી  ૦૧/૦૬/૧૬ 

નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૨૦ 
રાજુભાઈ એમ  પરમાર  

ગુજરાિ રાજય પંચાયિ ટેકતનકલ 

કમજચારી મહામંડળ, ભરૂચ (ડીએટી) 

ઠરાવની નકલ ૨૮/૦૬/૧૬ 

નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૨૧ 

એમ એમ પઠાણ બ્લોક નં ૧૨૭ રૂમ 

નં ૬૯૮ ગુજરાિ હાઉસીંગ બોડજ  

બાપુનગર (ડીએટી) 

ઉ.પ.ધો અંગેની માહહિી ૫/૮/૧૬ 

નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૨૨ 

કુરેશી રોશનબીબી એમ  ડી-૪૦ 

અમીનપાકજ  સોસાયટી યોગીકુટીર 

સામે વડોદરા (ડીએટી) 

 

 

સીસીસીના ઠરાવની નકલ  ૧/૧૦/૧૬ 

નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 



૨૩ 

અિુલ શેખડા ૧૪૩-તપ્રઝમ  

કોમ્્લેક્ષ બસા સ્ટેન્ડ સામે જુનાગઢ 

(ડીએટી) 

ગુજરાિ જાહેર સેવા અંગેનો 

નાગરીકોના અતધકાર અગેની 

માહહિી 

૧/૧૦/૧૬ 

નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૨૪ 

ઉવેશભાઈ જઠેાભાઈ ગામીિ  

મુ:પો: દગેામા ધોતધયા ફતળયુ િા: 

વાલોડ તજ: િાપી (ડીએટી) 

પેટા હહસાબનીશને 

 લગિી માહહિી  

૬/૩/૧૭ નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૨૫ 

અંકુર ધડુક  એ-૨૭  નંદનવન રેસીડંસી 

૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ રાજકોટ (ડીએટી) જુ.કા. ને લગિી માહહિી  

૧૪/૩/૧૭ નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૨૬ 
એસ કે પટેલ  ડી-૧૦૦ ભાવના પાકજ  

સોસાયટી કારેલી બાગ વડોદરા 

(તજતિક ભાવનગર )  
આઉટસોરસીંગ તબલ બાબિ   

૧૪/૩/૧૭ ૧૮/૫/૧૭ -- 
શ્રી ડી કે ચૌહાણ  શ્રી જી સી ગાંધી  

૨૭ 

ધાફ્રાની મહમદ અબ્દુલ હુમેરા પાકજ  

સોસાયટી પઠાણવાડી મલાડ-ઈસ્ટ 

(તજતિક ભુજ ) 

પેન્શન અંગેની માહહિી 

૭/૩/૧૭ 

નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી કે જ ે

ગોસ્વામી  
શ્રી પી કે બલાિ  

૨૮ 

મયુર એન દેવાણી ૧૦૧-રીયલ 

પોઈન્ટ એપારટમેન્ટની બાજુમા 

સુરિ (તજતિક ભુજ ) 

સદર -૦૦૩૯ ની માહહિી  ૨૪/૩/૧૭ 

૧/૫/૧૭ 

---- 
શ્રી કે જ ે

ગોસ્વામી  
શ્રી પી કે બલાિ  

૨૯ 

મહેંદ્રભાઈ છોટાલાલ શાહ  

એલ /૧૪૧/૧૬૧ લાલ કુ્રષ્ણ નગર 

નરોડા રોડ અમદાવાદ (ડીએટી) 

ઉ.પ.ધો. અંગેની માહહિી  ૩૧/૦૩/૧૭ ૯/૫/૧૭ --- 
શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૩૦ 

તસ્મિાબેન વી પટેલ  એ-૪૦૨ 

સજજન કોમ્્લેક્ષ જલારામ મંહદરની 

પાછળ અડાજણ સુરિ (ડીએટી)  

સાિમા પગાર પંચને લગિી 

માહહિી  
૨૪/૪/૧૭ 

 
૩૦/૫/૧૭ --- 

શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૩૧ 
એ એસ કાદરી  

(તજતિક અમદાવાદ ) 
સ્ટેમ્પ અંગેની માહહિી  ૨૬/૪/૧૭ ૪/૫/૧૭ -- 

શ્રી જી એસ 

રાબડીયા 
શ્રી એ કે રાઠવા 

૩૨ 

પ્રકાશ નમજદાશંકર મહેિા િુલશી 

તસના તબલડીંગ સવોદય સોસાયટી 

સુરેં દ્રનગર(તજતિક સુરેં દ્રનગર ) 

પેન્શન અંગેની માહહિી ૨૬/૪/૧૭ ૯/૫/૧૭ --- 
શ્રી એચ એ 

સોલંકી  

શ્રી એસ કે 

પાદશાહ  

૩૩ 

તવરેં દ્ર તભખાભાઈ પટેલ ૩૪-

નંદનવન સોસાયટી  નમજદા નગર 

ભરૂચ (તજતિક ભરૂચ) 

ગ્રેજ્યુટી બાબિ ૨૫/૪/૧૭ ૧૫/૫/૧૭ --- શ્રી એ એચ શેખ 
શ્રી કે એચ 

ગામીિ 

૩૪ 

ચૌધરી ગણેશભાઈ મોિીભાઈ  

મુ:પો: ગુંજા િા: તવસનગર  

(તજતિક મહેસાણા) 

પેન્શન અંગેની માહહિી ૨૧/૪/૧૭ ૧૫/૫/૧૭ --- 
શ્રી વી એ 

પ્રજાપતિ 

શ્રી પી એસ 

મોદી 

૩૫ 

શાહ મધુબેન છગનલાલ ૪૮-૧૧૮ 

રબારી વાડ િા: આમોદ તજ: ભરૂચ  

(પેચુક વડોદરા) 

 

 

પેન્શન અંગેની માહહિી ૧૯/૪/૧૭ ૮/૫/૧૭ --- શ્રી પી એસ શાહ  
શ્રી એચ કે 

ઉપાધ્ધાય  



૩૬ 

પાઠક મધુબેન શાંિીલાલ ૧૭૮-ચંદ્ર 

નગર સોસાયટી િરસાલી રીંગ રોડ 

વડોદરા (પેચુક વડોદરા) 

જમા થયેલ નાણાની તવગિ  ૨૬/૪/૧૭ ૧૯/૫/૧૭ --- શ્રી પી એસ શાહ  
શ્રી એચ કે 

ઉપાધ્ધાય  

૩૭ 
શ્રી રાણુભા કારૂભા જાડેજા    

(તજતિક ભુજ) 
પેન્શન અંગેની માહહિી ૨૪/૪/૧૭ ૧૭/૫/૧૭ -- 

શ્રી કે જ ે

ગોસ્વામી  
શ્રી પે કે બલાિ 

૩૮ 

જશવંિકુમાર બી ચૌધરી  

મુ; દશેલા િા: ગાંધીનગર  

(ડીએટી)  

સીસીસી ના ઠરાવ અંગેની માહહિી ૧/૫/૧૭ 
 

૨/૫/૧૭ --- 
શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૩૯ 

કે આઈ પટેલ  

સંસ્કારનગર લક્ષ્મીપુરા પાલનપુર 

(ડીએટી) 

પગાર અંગેની માહહિી  ૨/૫/૧૭ ૪/૫/૧૭ --- 
શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૪૦ 

પટેલ તશલ્પાબેન મણીલાલ  

શ્રી નવી સુંદરીપુરી શાળા િા: 

ગાંધીધામ તજ: કરછ(ડીએટી) 

ઉ.પ.ધો. અગેની માહહિી  ૯/૫/૧૭ 

નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૪૧ 

ઉતમયા શંકર ધાંતધયા  

ઠે: સાંતવિ પ્રભાકર ભાવના 

સોસાયટી મુ; સાવરકંુડલા (ડીએટી) 

ઉ.પ.ધો. અગેની માહહિી  ૬/૫/૧૭ 

નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૪૨ 

એમ આર પટેલ  

મુ: વેળાવદર લીમડાવાળો ચોક િા: 

ગારીયાધાર તજ: ભાવનગર 

(ડીએટી) 

પીપીઓ અંગેની માહહિી  ૧૨/૫/૧૭ ૧૬/૫/૧૭ --- 
શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૪૩  

જયંિકુમાર ચુનીલાલ સંધવી 

 આંબા બજાર ઝાંસીની રાણી રોડ 

માંડવી(ડીએટી)  

ઉ.પ.ધો. અગેની માહહિી  ૧૨/૫/૧૭ 

નકલ ચાજજ 

ભરવા જાણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૪૪ 

રમણલાલ શકરલાલ પરમાર 

 રામીની ચાલી રખીયાલ ચાર રસ્િા 

પાસે રખીયાલ અમદાવાદ (ડીએટી) 

ઉ.પ.ધો. અગેની માહહિી  ૧૭/૫/૧૭ 
 
૧૯/૫/૧૭ --- 

શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૪૫ 

હદનેશ બી જોશી  

બજાર રોડ મુ: ભાટપુર િા: સંખેડા 

તજ; છોટાઉદેપુર (ડીએટી) 

વગજ-૧/૨ અંગેની માહહિી  ૨૯/૫/૧૭ --- ૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 

શ્રી એસ જી 

પટેલ 

૪૬ 

જયાબેન દોલુભાઈ કામતળયા 

ખોડીયાર શેરે મુ: માતળયા તજ: 

જુનાગઢ (પીપીઓ રાજકોટ) 

પીપીઓ અંગેની માહહિી  ૧/૫/૧૭ ૯/૫/૧૭ --- 
શ્રી બી કે 

પાઘડાળ  
શ્રી વી સી ગઢવી 

૪૭ 

મીનાબેન ઠાકોર  

ઠાકોર ફામજ નેશનલ હાઈવે -૮ -બી 

ધોરાજી રોડ મુ;ઉપલેટા 

 (પીપીઓ રાજકોટ) 

 

 

પેન્શન અંગેની માહહિી ૧૯/૫/૧૭ ૩૦/૫/૧૭ --- 
શ્રી બી કે 

પાઘડાળ  
શ્રી વી સી ગઢવી 



૪૮ 

ઉકાભાઈ સુરગભાઈ ભુકણ  

િા: રાજુલા તજ: અમરેલી  

(તજતિક અમરેલી) 

 

જીપીએફ સ્પીલ બાબિ ૧૬/૫/૧૭ ૨૩/૫/૧૭ --- શ્રી એમ એ મુલ્લા  
શ્રી આર વી 

સુવા 

૪૯ 

તમનાક્ષીબેન પી મેર  

સી-૧૧ અતભશેક બંગલો 

તવશ્વાતમત્રી રોડ વડોદરા (પીપીઓ 

અમદાવાદ) 

પેન્શન અંગેની માહહિી 

૦૨/૦૫/૧૭ ૦૨/૦૫/૧૭ 

--- 

શ્રી એમ.જ.ે ઠક્કર  શ્રી ડી વી પરીખ  

૫૦ 

હદનેશચંદ્ર પી પોપટ  

૨૦૧- દેવ રેસીડંસી આંબાવાડી 

સકજલ ,આંબાવાડી,અમદાવાદ 

 (પીપીઓ અમદાવાદ) 

પેન્શન અંગેની માહહિી 

૧૭/૦૫/૧૭ ૨૪/૦૫/૧૭ 

--- 

શ્રી એમ.જ.ે ઠક્કર  શ્રી ડી વી પરીખ  

૫૧ 

પરજાપતિ પોપટલાલ જઠેાલાલ  

૨૧-જય સુરજબા સોસા. મણીનગર 

અમદાવાદ (તજતિક ભાવનગર) 

પેન્શન અંગેની માહહિી ૧/૫/૧૭ ૯/૫/૧૭ --- શ્રી ડી કે ચૌહાણ  શ્રી જી સી ગાંધી  

૫૨ 

ભગવિી અરતવંદભાઈ રાઠોડ  

 શંકરના મંહદર પાસે તજ: ભાવનગર  

(તજતિક ભાવનગર) 

પેન્શન અંગેની માહહિી ૫/૫/૧૭ ૩૦/૫/૧૭ --- શ્રી ડી કે ચૌહાણ  શ્રી જી સી ગાંધી  

૫૩ 

કનુભાઈ ગોતવંદભાઈ પટેલ  

બ્રામણ ફ. મહુવા સુરિ 

 (પીપીઓ સુરિ) 

પેન્શન અંગેની માહહિી ૯/૫/૧૭ ૧૨/૫/૧૭ --- 
શ્રી સી આર 

ગાંગુડે   

શ્રીમિી જી એસ 

ગામીિ  

૫૪ 

સિીશભાઈ ગણપિભાઈ ચૌધરી 

કાછલા મહુવા સુરિ 

  (પીપીઓ સુરિ) 

પેન્શન અંગેની માહહિી ૧૨/૫/૧૭ ૩૦/૫/૧૭ --- 
શ્રી સી આર 

ગાંગુડે   

શ્રીમિી જી એસ 

ગામીિ  

૫૫ 

રણજીિતસંહ એસ ખેગાર 

ખેંગાર  સ્ટીટ માંડવી સુરિ   

(પીપીઓ સુરિ) 

પેન્શન અંગેની માહહિી ૧૭/૫/૧૭ ૨૦/૫/૧૭ --- 
શ્રી સી આર 

ગાંગુડે   

શ્રીમિી જી એસ 

ગામીિ  

૫૬ 

પટેલ તશવાભાઈ બેચરદાસ મુ; 

કુકરવાડા િા: તવજાપુર 

 (તજતિક મહેસાણા) 

પેન્શન અંગેની માહહિી ૯/૫/૧૭ ૯/૫/૧૭ --- 
શ્રીમિી સી એસ 

શમાજ  

શ્રી પી એસ 

મોદી 

૫૭ 

માલિીબેન ગજાનન નાયક 

 બી/૪ મહાવીર નગર સોસાયટી 

રાંદેર રોડ સુરિ (તજતિક મહેસાણા) 

પેન્શન અંગેની માહહિી ૨૫/૫/૧૭ -- ૧ 
શ્રીમિી સી એસ 

શમાજ  

શ્રી પી એસ 

મોદી 

૫૮ 
સઈદાઅંજુમ સૈયદમોહમદ કાદરી 

(તજતિક અમદાવાદ) 
સ્ટેમ્પ પેપર અંગેની માહહિી  ૨૬/૪/૧૭ ૪/૫/૧૭ --- 

શ્રી જી એસ 

રાબડીયા  
શ્રી એ કે રાઠવા 

૫૯ 

ચંદ્રવદન ધ્રુવ  (તજતિક અમદાવાદ) 

 

 

 

મેડીકલ તબલ અંગેની માહહિી  ૧૫/૫/૧૭ ૧૯/૫/૧૭ --- 
શ્રી જી એસ 

રાબડીયા  
શ્રી એ કે રાઠવા 



૬૦ 

જીવરાજ પુનમતસંહ પરમાર  

મુ; દેવકી વણસોલ િા: મહેમદાવાદ 

તજ; ખેડા (તજતિક નડીયાદ) 

ખાિામા જમા રકમ બાબિ ૧૫/૫/૧૭ ૩૧/૫/૧૭ --- શ્રી આર ઝેડ પટેલ  
શ્રી સી જી 

કાછીયા 

૬૧ 

વાઘેલા ઉમેદતસંહ નાથુભાઈ  

પાટડી િા: દસાડા તવરમગામ 

દરવાજા બહાર  (તજતિક સુરેં દનગર) 

પેન્શન અંગેની માહહિી ૩/૫/૧૭ ૨૪/૫/૧૭ --- 
શ્રી એચ એ 

સોલંકી  

શ્રી એસ કે 

પાદશાહ  

૬૨ 

શ્રી મહેન્દ્રભાઇ બાલુભાઇ સાવજ 

૩૨-સુયોગ-૯૯, કેયુરપાકજ ની 

બાજુમાં, 

ડીવાઇન સ્કુલ ચાર રસ્િા,  

તનકોલ-નરોડા રોડ, અમદાવાદ-

૩૮૨૩૪૫ (પીએઓ ગાંધીનગર) 

ડો. તગહરશ પંડ્યા, ના. પો. કતમ. 

ઝોન-૫,અમદાવાદ(શહેર) ને 

િેમના ફરજકાળ દરતમયાન સારી 

કામગીરી કરવા સબબ કોઇ રાષ્ટર ીય 

પુરસ્કાર કે ચંદ્રક અપાયેલ હોય 

િેની તવગિ 

૧૨/૦૫/૧૭ --- ૧ કુ. સુરભી બી. દવે  શ્રી.એસ.એસ.ગ
વાન્ડે  
 
 

૬૩ 

શ્રી નાથાલાલ વલ્લ્ભભાઇ સુખડીયા 

મુ. દેવાળીયા 

િા. તજ. અમરેલી 

(પીએઓ ગાંધીનગર) 

અમરેલી િાલુકાના ધારાસભ્ય 

માનનીય પરેશભાઇ ધાનાણીને 

સરકાર િરફથી મળિાં પગાર-

ભથથાં સુતવધાની તવગિ 

૧૭/૦૫/૧૭ --- ૧ કુ. સુરભી બી. દવે  શ્રી.એસ.એસ.ગ
વાન્ડે  
 
 

૬૪ 

શ્રી સંજય આર. પાઠક 

(પ્રમુખ સત્ય સમથજ ફાઉન્ડેશન) 

૫/૫૩, રંગવાલા મેન્સન, 

દાઉદ નગર, ઉધના, સુરિ 

(પીએઓ ગાંધીનગર) 

IPS તવપુલ તવજોયના ફરજ 

બુકની નકલ, િેમાં થયેલ િમામ 

નોંધો સાથે પ્રમાતણિ કરેલ રેકડજની 

તવગિ 

૨૦/૦૫/૧૭ --- ૧ કુ. સુરભી બી. દવે  શ્રી.એસ.એસ.ગ
વાન્ડે  
 
 

૬૫ 

શ્રી હકહરટ રાઠોડ 

નવસજજન ટ્ર્રસ્ટ ગાંધીનગર 

સોસાયટી,ડો. બાબાસાહેબ 

આંબેડકર બ્રીજ નીચે,મુ. 

તવરમગામ,તજ. અમદાવાદ-

(પીએઓ ગાંધીનગર) 

િા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૨ થી આજહદન 

સુધી ગુજરાિ તવધાનસભાના ૧૩ 

અનુસૂતચિ જાતિના ધારાસભ્યોને 

ચૂકવાયેલ પગાર-ભથથા ંઅને 

અન્ય સવલિો જુદા જુદા હેડે 

ચૂકવાયેલ નાણાં ની તવગિ 

૨૯/૦૫/૧૭ --- ૧ કુ. સુરભી બી. દવે  શ્રી.એસ.એસ.ગ
વાન્ડે  
 
 

૬૬ 

જ ેએચ હકાણી 

 શે્રય હરી પ્રકાશનગર સુરેં દ્રનગર 

(તજતિક મોરબી) 

સેવા રેકડજ  અંગે  ૧/૫/૧૭ ૧૮/૫/૧૭ --- શ્રી એચ જી 

ઠકરાર 

કુ. કે એલ 
વાઘેલા  

૬૭ 

સોલંકી દશરથભાઈ અજુજનતસંહ  

૩-તગરીતવહાર સોસા. િા કરજણ 

તજ વડોદરા (તજતિક છોટા ગોધરા) 

વસુલાિ અંગેની માહહિી  ૧/૫/૧૭ ૪/૫/૧૭ --- શ્રી એ ડી ભમાિ કુ. એ આર 
વૈશય  

૬૮ 

મહેશ બી દવે ૧૯-અંતબકા 

સોસાયટી શાંિીતનકેિન હોલ કરછ 

ભુજ     (તજતિક ભુજ) 

પેન્શન અંગેની માહહિી ૧/૫/૧૭ ૧૬/૫/૧૭ -- 
શ્રી કે જ ે

ગોસ્વામી  
શ્રી પે કે બલાિ 

૬૯ 

અરજણ જઠેાલાલ પોમલ  

સોની આવાસ ભૂકંપ ઝુપડ પટ્ટી 

અંજાર (તજતિક ભુજ) 

પેન્શન અંગેની માહહિી ૧૬/૫/૧૭ ૨૯/૫/૧૭ -- 
શ્રી કે જ ે

ગોસ્વામી  
શ્રી પે કે બલાિ 



૭૦ 

જનૈ રજનીકાંિ શાંિીલાલ કાશીપુરા 

રામ પરબડી સામે બોરસદ 

 (તજતિક આણંદ) 

સીવીપી અંગેની માહહિી  ૩૦/૫/૧૭ ૩૧/૫/૧૭ --- 
શ્રીમિી એચ પી 

પટેલ  

શ્રી આર એમ 

સંગાડા 

૭૧ 

જયેશભાઈ લખમણભાઈ નારીયા 

વસંિ વાટીકા શેરી નં ૬  સાગર રોડ 

જામનગર (તજતિક જામનગર) 

સ્ટેમ્પ અંગેની માહહિી  ૫/૫/૧૭ ૧૫/૫/૧૭ --- 
શ્રી આર આર 

રાવલીયા  

શ્રી એચ કે 

ધોકીયા  

૭૨ 

વાલંભીયા સેજલ  ૧૧-તવશ્વ નગર 

મવડી મેઈન રોડ રાજકોટ (તજતિક 

જામનગર) 

પેન્શન અંગેની માહહિી ૨૬/૫/૧૭ --- ૧ 
શ્રી આર આર 

રાવલીયા  

શ્રી એચ કે 

ધોકીયા  

૭૩ 

અિુલ દ્વારકાદાસ શાહ ૯/એ તવશ્વ 

શાંિી પાકજ  સોસાયટી તનઝામપુરા 

વડોદરા (તજતિક વડોદરા) 

વાઉચર અંગેની માહહિી  ૨૨/૫/૧૭ ૨૫/૫/૧૭ --- શ્રી એ સી પટેલ  શ્રી કે એન પટેલ  

૭૪ 

ભરિભાઈ પી અંબાણી કમળાપુર 

રોડ ,જસદણ (પેતિક જસદણ)  

તજ; રાજકોટ   

નોટરીના લાઈસન્સ બાબિ ૩/૫/૧૭ ૪/૫/૧૭ --- 
શ્રી ડી એમ પોપટ 

(ઈ/ચા) 

શ્રી એસ જી 

ટાપરીયા  

૭૫ 

બાંન્ચ ઈંચાજજ એચ ડી બી ફા સ લી 

ધોરાજી (પેતિક ધોરાજી) તજ; 

રાજકોટ   

કમજચારીની માહહિી બાબિ ૪/૫/૧૭ ૪/૫/૧૭ --- 
કુ.એલ આર 

વાઘેલા  

શ્રી એસ જી 

ટાપરીયા  

૭૬ 

મીનાબેન જ ેઠાકોર  પો.બો. ૭ 

ઠાકોર ફામજ નેશનલ હાઈવે ધોરાજી 

રોડ (પેતિક ઉપલેટા)તજ; રાજકોટ   

પેન્શન અંગેની માહહિી ૧૨/૫/૧૭ ૧૯/૫/૧૭ --- 
કુ. જ ેઆર 

બારીયા 

શ્રી એસ જી 

ટાપરીયા 

 
 
 
નોંિ :- ઉકત બાકી અરજીઓની કાયાિાિી ચાલ  િોઇ પર્તર દર્ાાિેલ છે. તથા નકલ ચાર્ા  નહિ ભરિાને પહરણામે પર્તર રિેિા પામેલ   
  

હિસાબ અને ધતજોરી ધનયામકની કચેરી,ગાુંિીનગર 
પત્રક-૩ (સમરી) 

 તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૭ના રોર્ પ રા થતા મહિનાની માહિતી અધિકાર અધિધનયમ- ૨૦૦૫ િેઠળ મળેલ અરજીઓની ધિગત દર્ાાિત ું પત્રક    
કચેરીન ું નામ   ર્રુઆતની 

પર્તર અરજીઓ 
માસ  દરમ્યાન મળેલ 

અરજીઓ 
ક લ અરજીઓ ધનકાલ 

કરેલ 

અરજીઓ 

પર્તર 

હિસાબ અને ધતજોરી ધનયામકની 

કચેરી, ગાુંિીનગર 
૩૭ ૩૯ ૭૬ ૪૦ ૩૬ 

 


