
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની લવલવઘ સલમતીઓની યાદી 

 (૧) શ્રી જાહેર બાાંધકામ કલમલિ (ર) શ્રી જાહેર આરોગ્ય કલમલિ (૩) શ્રી  ડ્ર ેનેજ કલમલિ 

૧ શ્રી  લીનાબને ગોહેલ        ચેર૫ર્સનશ્રી ૧ શ્રી  અશોકભાઇ બારયૈા ડે.ચેરમનેશ્રી ૧ શ્રી  મહેશભાઇ વાજા ચેરમનેશ્રી 

ર શ્રી  બાબુભાઇ મેર               ડે.ચેરમનેશ્રી ર શ્રી  રાજશેભાઇ પંડયા ર્ભ્યશ્રી ર શ્રી  હહરાબેન હવંઝુડા ડે.ચેર૫ર્સનશ્રી 

૩ શ્રી  હહરાબેન કુકડીયા ર્ભ્્યશ્રી ૩ શ્રી  હહરાબેન કુકડીયા ર્ભ્્યશ્રી ૩ શ્રી  યુવરાજહર્ંહ ગોહહલ ર્ભ્્યશ્રી 

૪ શ્રી  મહનષાબેન વાઘેલા      ર્ભ્્યશ્રી ૪ શ્રી  ભાવનાબેન દવ ે ર્ભ્્યશ્રી ૪ શ્રી  મહનષાબેન વાઘેલા      ર્ભ્્યશ્રી 

૫ શ્રી  ભાવનાબેન હિવેદી ર્ભ્્યશ્રી ૫ શ્રી  મોનાબને પારખે ર્ભ્્યશ્રી ૫ શ્રી  વષાસબા ૫રમાર ર્ભ્્યશ્રી 

૬ શ્રી  મૃદુલાબને ૫રમાર     ર્ભ્્યશ્રી ૬ શ્રી  વષાસબા ૫રમાર ર્ભ્્યશ્રી ૬ શ્રી  ભાવનાબેન હિવેદી ર્ભ્્યશ્રી 

૭ શ્રી  મીનાબને મકવાણા ર્ભ્્યશ્રી ૭ શ્રી  મૃદુલાબને ૫રમાર     ર્ભ્્યશ્રી ૭ શ્રી  વષાસબને ઉનાવા ર્ભ્્યશ્રી 

 

(૪) શ્રી વોિર વકકસ કલમલિ (૫) શ્રી િાઉન પ્િાની ાંગ એન્ડ્ સીિી ઈમ્પ્ર.ુકલમલિ (૬) શ્રી સોશ્યિ વેલ્ફેર રીક્રી એન્ડ્ કલ્ચ. કલમલિ 

૧ શ્રી  ૫રશેભાઇ પંડયા        ચેરમનેશ્રી ૧ શ્રી  લક્ષ્મણભાઇ રાઠોડ ચેરમનેશ્રી ૧ શ્રી  ઉષાબને બઘકેા         ચેર૫ર્સનશ્રી 

ર શ્રી  રાજશેભાઇ રાબડીયા ડે.ચેરમનેશ્રી ર શ્રી  ઉપેન્દ્રહર્ંહ ચુડાર્મા ડે.ચેરમનેશ્રી ર શ્રી  રતનબને વગેડ ડે.ચેર૫ર્સનશ્રી 

૩ શ્રી  યુવરાજહર્ંહ ગોહહલ ર્ભ્્યશ્રી ૩ શ્રી  યુવરાજહર્ંહ ગોહહલ ર્ભ્્યશ્રી ૩ શ્રી  ર્જેલબને ગોહેલ ર્ભ્્યશ્રી 

૪ શ્રી  ભાવનાબેન દવ ે ર્ભ્્યશ્રી ૪ શ્રી  ર્જેલબને ગોહેલ  ર્ભ્્યશ્રી ૪ શ્રી  મોનાબને પારખે ર્ભ્્યશ્રી 

૫ શ્રી  મોનાબને પારખે ર્ભ્્યશ્રી ૫ શ્રી  ભાવનાબેન દવ ે ર્ભ્્યશ્રી ૫ શ્રી  મૃદુલાબને ૫રમાર ર્ભ્્યશ્રી 

૬ શ્રી  ભાવનાબેન હિવેદી ર્ભ્્યશ્રી ૬ શ્રી  મૃદુલાબને ૫રમાર     ર્ભ્્યશ્રી ૬ શ્રી  મીનાબને મકવાણા      ર્ભ્્યશ્રી 

૭ શ્રી  હહરાબેન કુકડીયા ર્ભ્્યશ્રી ૭ શ્રી  વષાસબને ઉનાવા ર્ભ્્યશ્રી ૭ શ્રી  હહરાબેન કુકડીયા ર્ભ્્યશ્રી 

 

(૭) શ્રી ગાડ્કન કલમલિ (૮) શ્રી સ્િર ીિ િાઈિ કલમલિ (૯) શ્રી િીગિ કલમલિ 

૧ શ્રી  ઉપેન્દ્રહર્ંહ ગોહહલ ચેરમનેશ્રી ૧ શ્રી  ગોપાલભાઇ મકવાણા ચેરમનેશ્રી ૧ શ્રી  હકશોરભાઇ ગુરૂમુખાણી ચેરમનેશ્રી 

ર શ્રી  ભરતભાઇ બારડ ડે.ચેરમનેશ્રી ર શ્રી  ઉષાબને ગોહેલ ડે.ચેર૫ર્સનશ્રી ર શ્રી  ભાવશેભાઇ મોદી ડે.ચેરમનેશ્રી 

૩ શ્રી  મહનષાબેન વાઘેલા      ર્ભ્્યશ્રી ૩ શ્રી  હહરાબેન કુકડીયા ર્ભ્્યશ્રી ૩ શ્રી  યુવરાજહર્ંહ ગોહહલ ર્ભ્્યશ્રી 

૪ શ્રી  ર્જેલબને ગોહેલ ર્ભ્્યશ્રી ૪ શ્રી  મહનષાબેન વાઘેલા      ર્ભ્્યશ્રી ૪ શ્રી  મોનાબને પારખે ર્ભ્્યશ્રી 

૫ શ્રી  વષાસબા ૫રમાર ર્ભ્્યશ્રી ૫ શ્રી  ર્જેલબને ગોહેલ ર્ભ્્યશ્રી ૫ શ્રી  વષાસબા ૫રમાર ર્ભ્્યશ્રી 

૬ શ્રી  મીનાબને મકવાણા ર્ભ્્યશ્રી ૬ શ્રી  મીનાબને મકવાણા ર્ભ્્યશ્રી ૬ શ્રી  ભાવનાબેન હિવેદી ર્ભ્્યશ્રી 

૭ શ્રી  વષાસબને ઉનાવા ર્ભ્્યશ્રી ૭ શ્રી  ભાવનાબેન દવ ે ર્ભ્્યશ્રી ૭ શ્રી  વષાસબને ઉનાવા ર્ભ્્યશ્રી 

 


