ઉપર

માણે ૮ મહાનગરપા લકાઓને ઓક ોય વળતર પેટ

`.૧૫૧/- કરોડ ( ક

ુ લ રકમ

ુ કવવાની

ુ ) પૈક દરક મહાનગરપા લકાના નામ
રા

િપયા એકસો એકાવન કરોડ

ુ કવવા આથી મં ુ ર આપવામાં

સામે દશાવે લ રકમ કિમ નર ી, સં બ ં િધત મહાનગરપા લકાને
આવે છે.
આ

ગેનો ખચ ઉપરોકત વં ચાણે લીધેલ

મહાનગરપા લકાઓને િવકાસના કામો માટ
હવાલે

ૂ કલ વષ ૨૦૧૨-૧૩ ની

મ-૩ ના ઠરાવમાં દશાવેલ શરતોને આિધન

ુ
ો સાહક અ દાન
યોજના હઠળ અ ે ના બોડને

ાં ટની રકમ `.૧૫૧/- કરોડમાં થી ઉધારવાનો રહશે.

Sd/ુ ય કારોબાર અિધકાર
ુ
જરાત

િુ નિસપલ ફાઇના સ બોડ
ગાં ધીનગર

િત,
િુ નિસપલ કિમ નર ી,
અમદાવાદ,

ુ , વડોદરા, રાજકોટ,
રત

મનગર, ભાવનગર,

ૂનાગઢ અને ગાં ધીનગર

મહાનગરપા લકાઓ.
નકલ સિવનય રવાના :(૧) નાયબ સ ચવ ી (શ.િવ.) શ.િવ.અને શ. .ૃ િન. િવભાગ, સ ચવાલય, ગાંધીનગર
(ર) નાયબ સ ચવ ી (બ ટ) (શ.િવ.) શ.િવ.અને શ. .ૃ િન. િવભાગ, સ ચવાલય, ગાં ધીનગર
ગત મદદનીશ ી, માન.મં ી ી, શ.િવ.અને શ. .ૃ િન.િવભાગ ું કાયાલય તરફ

(૨)

ણ સા .

(૪) સેકશન અિધકાર

ી, (પી-શાખા), શ.િવ.અને શ. .ૃ િન.િવભાગ, સ ચવાલય, ગાં ધીનગર

(૫) સેકશન અિધકાર

ી, (બ ટ), શ.િવ.અને શ. .ૃ િન.િવભાગ, સ ચવાલય, ગાં ધીનગર
ુ , વડોદરા, રાજકોટ,
રત

(૬) કલેકટર ી, અમદાવાદ,

મનગર, ભાવનગર,

ૂ નાગઢ અને

ગાં ધીનગર
(૭) એ. . અમદાવાદ / રાજકોટ
(૮) સહાયક િનર

ક થાિનક ભં ડોળ હસાબની કચેર , અમદાવાદ,

મનગર, ભાવનગર,

ૂ નાગઢ અને ગાં ધીનગર

(૯) પગાર અને હસાબી અિધકાર
(૧૦)
(૧૧)

લા િતજોર અિધકાર

ુ , વડોદરા, રાજકોટ,
રત

લા.

ી, ગાં ધીનગર.

ી, ગાં ધીનગર .

નાયબ િનયામક ી ( હસાબ),

.ુ

.ુ ફા.બોડ, ગાં ધીનગર તરફ ઉપર ુ કમમાં દશાવેલ

ુ લ `.૧૫૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/- ( ક િપયા એકસો એકાવન કરોડ
મહાનગરપા લકાના નામ સામે દશાવેલ રકમની

ુ ) ની રકમ પૈક
રા

ૂ કવણી કિમ નર ી સં બ ં િધત

મહાનગરપા લકાઓને કરવાની સા .
(૧૨)

સીલેકટ ફાઇલ.
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