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રાઇટ �ુ ઇફોરમેશન એકટ-૨૦૦૫ સદંભ� તથા દ. !કુમ "ક: ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંભ� કલમ-૪-૧(ખ) 

અવયે ખાતાની (0વત1માન પ2ર34થિત અ6સુાર) મા2હતી બાબત. 

એફોડ:બલ હાઉસ<ગ િવભાગ 

(જવાહર નહ?@ નેશનલ અબ1ન રABઅુલ મીશન (C.એન.એન.B.ુઆર.એમ.), બી.એસ.B.ુપી. + રાFવ 

આવાસ યોજના + GHુયમ�ંી Iહૃ યોજના + 0ધાનમ�ંી આવાસ યોજના)  

1. સ4ંથા, કામગીરAઓ અને ફરજોની િવગતો  

 ખાN ુ  :: એફોડ�બલ હાઉસ�ગ િવભાગ. 

 કામગીરAઓ :: વડોદરા શહ�રમા ંઆવેલ સરકાર તેમજ કોપ ર�શનની જમીન પર તથા 

    િવકાસના કામોમા ંઅડચણ'પ તેવા (પડાના દબાણો કર�લ હોય તેવા 

    (પડાવાડ*ઓનો બાયોમે,*ક આઇડ.ટ*ફ*ક�શન સવ0 કર* તેઓને  

    1.એન.એન.2.ુઆર.એમ. યોજનાની ગાઇડલાઇન તેમજ વડોદરા  

    મહાનગરપા4લકા  5ારા મ6ુંર કરાયેલ 7લમ પોલીસી 8જુબ પા9તા 

    ધરાવતા હોય તો તેઓને આવાસની ફાળવણી કરવામા ંઆવે છે. સીટ* 

    ડ�વલપમે=ટ >લાન (CDP) તેમજ મ6ુંર થયેલ DPR 8જુબ કામગીર*?ુ ં

    અમલીકરણ કરાવવામા ંઆવે છે. અ9ેના િવભાગની ટ�કનીકલ  

    કામગીર*ઓ?ુ ંમાિસક તથા િ9માિસક ફ*ઝીકલ/ફાયના=સીયલ BોCસે 

    DરપોટE તૈયાર કર* સરકાર*Gીમા ં ર6ુ કરવા, Cાટં સબંિધત કામગીર* 

    1વી િવિવધ ટ�કનીકલ તેમજ વહ*વટ* કામગીર*ઓનો કરાવવામા ં 

    આવે છે. નI* થયેલ લાભાથJઓનો PMC 5ારા તૈયાર કરાયેલ  

    કોK>2ટુરાઇLડ સોફટવેર 5ારા Mો કર* તેઓને આવાસોની ફાળવણી 

    કરવામા ંઆવે છે. Bધાનમ9ંી આવાસ યોજનાની ગાઈડ લાઇન  

    અ?સુાર ચાર વટOકલ PતગEત કામગીર* કરવામા ંઆવે છે.  

8Qુ યમ9ંી Rહૃ યોજના અ= વયે Rજુરાત સરકારGીના શહ�ર* િવકાસ અને શહ�ર* Rહૃ િનમાEણ 

િવભાગ 5ારા આિથTક ર*તે નબળા વગEના લોકો માટ� (EWS) આવાસ યોજના ઓછ* આવક ધરાવતા 

લોકો માટ� લોવર ઇ= કમ Rપૃ (LIG) આવાસ યોજના, EWS તેમજ LIG આવાસો માટ� U યાજ સબસીડ* 

યોજના અને મીડલ ઇ= કમ Rપૃ માટ� MIG તેમજ Rજુરાત 7 લમ Dરહ�બીલીટ�શન પોલીસી PPP-૨૦૧૩ 

હ�ઠળ \હ�ર જમીનો પર આવેલ (૫ંડપ^ીઓ?ુ ં (પ`લીક Bાઇવેટ પાટEનરશીપ) 5ારા તેજ 7થળે 

bનુ:વસન કરવા માટ�ની એફોડ�બલ હાઉસ�ગ Pગેની નીિત નI* કરવામા ંઆવે છે.  



� EWS, LIG તેમજ MIG યોજના : યોજનાની િવશેષતાઓ : 

� આd ષEક એલીવેશન 

� edૂ ંપ Bિતરોધક આર .સી.સી.  બાધંકામ 

� અghનશમનની તથા લીફટની iિુવધા 

� Cેનાઇટ/ કોટા7ટોન ક*ચન >લેટફોમE 

� વી,*ફાઇડ ટાઇj સ ફલોર�ગ,એj 2મુીનીયમ h લાસ િવ= ડોઝ સેkટ* Cીલ સાથે 

� પાણી, M�નેજ તેમજ વીજળ*ની iિુવધાઓ સાથે 

� આર .સી.સી.  રોડ 

� ર�ઇનવોટર હાવ07 ટ�ગ અને સોલાર લાઇટની iિુવધા 

� બાળકોના રમત -ગમતના સાધનો , ગાડEન, લે= ડ7ક�પ તથા અ= ય iિુવધા સહ કોમન > લોટ. 

� મકાનો માટ�નો Dડફ�d ટ લાયેબીલીટ*નો સમયગાળો ૧૦ વષEનો રાખવામા ંઆવેલ છે. 

� આવાસોની Rણુવmાની ચકાસણી Bો1d ટ મેનેજમે= ટ d = સલટ= ટ (M/S. WAPCOS LTD,   A 

Government of India Undertaking) તેમજ થડE પાટO ઇ= 7 પેd શન એજ= સી પાસેથી પણ 

કરાવવામા ંઆવે છે. 

� વડોદરા શહ�રમા ંઆવેલ AXIS, HDFC તેમજ ICICI  બે= કની તમામ nા= ચમાથંી તેમજ 8Qુયમ9ંી 

Rહૃ યોજનાની ઓફ*સમાથંી આવાસ મેળવવાના અરoપ9કો મેળવવા માટ� iિુવધા ઉપલ`ધ 

છે. 

� વડોદરા શહ�રમા ંવસતા અને મકાન ન હોય તેવા નાગર*કો આ યોજના નો લાભ લઇ શકશે. 

� Rજુરાત સરકાર� Bથમ તબIામા ંpુલ ૩૫૦૦ અને બી\ તબIામા ંpુલ ૭૫૦૦ આવાસો મળ* 

pુલ ૧૧૦૦૦ આવાસો બનાવવાના લr યાકં ફાળવેલ છે. 

� 1 અતગEત ૧૮૩૬ EWS આવાસો, ૭૩૩૬ LIG આવાસો અને ૧૦૬૦ MIG આવાસો મળ* pુલ 

૧૦૨૩૨ આવાસો '. ૯૯૪.૨૨ કરોડના ખચ0 >લાિનwગ કર*ને ટ�=ડર BDxયા હાથ ધરવામા ં

આવેલ છે. 1 પૈક* '. ૯૪૭.૭૮ કરોડના ખચ0 pુલ ૮૨૧૨ આવાસોની કામગીર* માટ� વકE ઓડEર 

આપવામા ંઆવેલ છે. 

� ૧૧૧૨ EWS આવાસો અને ૨૪૫૧ LIG આવાસો ૩૩૬ MIG આવાસો ફાળવણી માટ�નો 

કોK>2ટુરાઇLડ Mો પારદશEક િનિતથી bણૂE કર�લ છે. 

ECONOMICALLY WEAKER SECTION (EWS)  માટ�ના આવાસો  

• Bથમ તબIામા ંpુલ ૧૮૩૬ આવાસો માટ� '. ૧૦૯.૫૧ કરોડના ટ�=ડર મગંાવી કાયEવાહ* હાથ 

ધર�લ 1 પૈક* સયાobરુા િવ7તારમા ં pુલ ૧૦૫૨ આવાસો અને ગો9ી િવ7તારમા ં pુલ ૫૭૨ 

આવાસો બનાવવાની કામગીર* શ' કર�લ છે. 

• ૨૮.૦૦ ચો.મી કાપ0ટ એર*યાના (બ ે 'મ+રસોzુ+ંસડંાસ+ બાથ'મ) ના સbંણૂE iિુવધાવાળા 

મકાનો?ુ ંઆયોજન. 



• મકાનની Pદા1 Dકમતં '. ૫.૭૫ થી ૬.૦૦ લાખ. 1 લાભાથJને ફdત '. ૩.૦૦ લાખમા ંમળશે. 

• ક�={ સરકારGી 5ારા Bિત મકાન '. ૭૫૦૦૦ અને રા|ય સરકારGી 5ારા ઇ=ફા7,}્કચર ની 

iિુવધા માટ� '. ૧,૫૦,૦૦૦ ની સહાય તેમજ જમીન અને '. ૫.૨૫ લાખથી વધારાની થતી 

રકમ વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 5ારા ફાળવવામા ંઆવશે.   

• વાિષTક આવક ' ૩.૦૦ લાખ iધુીના નાગDરકો લાભ મેળવી શકશે. 

LOWER INCOME GROUP (LIG) માટ�ના આવાસો  

• સયાobરુા, સમા, કાર�લીબાગ, અટલાદરા, માજંલbરુ, તાદંલ\, સૈયદ-વાસણા, હરણી અને 

ગો9ી િવ7તારોમા ં '. ૬૪૬.૧૦ કરોડના ખચ0 pુલ ૫૬૮૮ આવાસોની કામગીર* શ' કરવામા ં

આવેલ છે.   

• ૪૫ અને ૪૯ ચો.મી. કાપ0ટ એર*યાવાળા (બે 'મ+રસોzુ ં તથા 9ણ 'મ+રસોzુ)ં સbંણૂE 

iિુવધાવાળા મકાનો?ુ ંઆયોજન. 

• એક મકાનની Pદાoત Dકwમત '. ૧૧.૦૦ અને '. ૧૨.૦૦ લાખ જમીનની Dકwમત વગર.  

• Rજુરાત સરકારGી 5ારા મકાન દ*ઠ '. ૧.૦૦ લાખની સહાય.  

• વાિષTક આવક '. ૬ લાખ iધુીના નાગર*કો લાભ મેળવી શકશે. 

MIDDLE  INCOME GROUP (MIG) માટ�ના આવાસો  

• સમા, કાર�લીબાગ, સૈયદ-વાસણા 1વા િવકસીત િવ7તારોમા ં '. ૧૦૦.૬૫ કરોડના ખચ0 pુલ 

૬૮૮ આવાસોની બનાવવાની કામગીર* હાથ ધર�લ છે. 1 પૈક* ૪૪૫ આવાસો બનાવવાની 

કામગીર* શ' કર�લ છે 

• ૬૦.૦૦ ચો. મી. કાપ0ટ એર*યાવાળા 9ણ 'મ+રસોડાના સbંણૂE iિુવધાવાળા મકાનો?ુ ં

આયોજન. 

• એક મકાનની Pદાoત Dકwમત '. ૨૦.૦૦ લાખ.  

• વાિષTક આવક '. ૭.૫૦ લાખ iધુીના નાગDરકો લાભ મેળવી શકશે. 

 

� પ�`લક Bાઇવેટ પાટEનરશીપ હ�ઠળ \હ�ર જમીનો પર આવેલ (પડપ^ીઓ?ુ ંPPP 5ારા તેજ 7થળે 

bનુ:વસન કરવા માટ�ની નીિત 

• સદર યોજનામા ં(પડપ^ીમા ંરહ�તા લાભાથJઓને લ�તુમ ૨૫ ચો.મી. કાપ0ટ એર*યાના બ ે'મ 

રસોડાના Bાથિમક iિુવધા સહના આવાસો તેમજ �ુકાન ધરાવતા લાભાથJઓને ૧૫ ચો.મી. 

કાપ0ટ એર*યાની �ુકાન ફાળવવામા ંઆવશે. 

• ખાનગી િવકાસકારોનો સહયોગ લેવામા ં આવશે 1મા ં તેઓને ,ા=સફર ઓફ ડ�વેલોપમે=ટ 

રાઇટસ (T.D.R) નો ફાયદો મળ* શકશે. 



• PPP Bો1dટના અમલીકરણ માટ� િનયત સmામડંળની રચના કર* તા. ૧૮-૧૧-૨૦૧૩ ના રોજ 

કરવામા ં આવેલ અને �યારબાદ તબIાવાર ૧૨ (પડાની વસાહતોને નોટ*ફાય કરવામા ં

આવેલ છે. 

• Bથમ તબIામા ં pુલ ૧૦૦૦ અને બી\ તબIામા ં pુલ ૨૦૦૦ આવાસો બનાવવા માટ�નો 

લrયાકં. 

• pુલ ૩૮૮૩ (પડાવાસીઓના bનુ:વસનની કામગીર* માટ�ના ટ�=ડર BDxયા bણૂE કર*ને Bો1dટ 

કો7ટ '. ૨૭૮.૦૦ કરોડના ખચ0 કામગીર* શ' કરવામા ંઆવેલ છે. 1 પૈક* ૬ 7લમના ૧૫૯૩ 

(પડાવાસીઓના મકાન ફાળવવાની કામગીર* માટ� ડ�વલોપરને LOA આપેલ છે. 1મા ંસમા-

સજંયનગર-૨ અને ઇ=દ*રાનગર, માજંલbરુ-બ\ણીયાવાસ, સયાoગજં-\મવાડ* અને 

સાઇંનાથ નગર 7લમ Dડમોલીશ કર*ને Bો1dટ અમલીકરણ Bગિતમા ંછે. 

 ફરજો  :: ઉપરોકત કામગીર* ટ�કનીકલ, 7પેશીફ*ક�શન, િનયત ધાર-ધોરણો  

    8જુબ કરાવવાની ફરજો.  

2. પોતાના અિધકાર*ઓને કમEચાર*ઓની સmાઓ તથા ફરજો :-  

∗ સામેલ: પ9ક-બ 8જુબ.  

3. િનDર�ણ અને જવાબદાર*ના સાધનો સહ*ત િનણEય લેવાની BDxયા :-  

∗ 1 તે સ�પાયેલ કામગીર* સબંિંધત કમEચાર*એ તેઓના ઉપર* અિધકાર*Gી પાસે ર6ુ 

કર* સ�મ સmાિધશGીની મ6ુંર* લેવાની રહ� છે. આ Pગે 8Qુય શાખા મહ�કમ 

િવભાગથી નાણાકં*ય અને અ=ય વહ*વટ* સmા સોપણીના �કુમો થયેલ છે.  

4. પોતાના કાય  બ\વવા માટ� નI* કરાયેલા ધોરણો :-  

∗ ઉપરોકત 8�ુા ન.ં૩ મા ં દશાEUયા 8જુબ �કુમ અ=વયે તથા 1 તે કામોના સબંધંમા ં

સ�મ સmાિધશGીની સોચનાઓ અ=વયે કાયEવાહ* કરવામા ંઆવે છે.  

5. પોતાના કાય  બ\વવા માટ� પોતાની પાસેના અથવા પોતાના િનય9ંણ હ�ઠળના અથવા 

પોતાના કમEચાર*ઓ 5ારા ઉપયોગમા ંલેવાતા િનયમો, િવિનયમો iચૂનાઓ િનયમ સCંહો અને 

રોકોડE.  

∗ ધી o.પી.એમ.સી. એકટ.  

6. પોતાના 5ારા અથવા તેના Ppુશ હ�ઠળ રખાયેલ િવિવધ ક�ટ�ગર*ના દ7તાવેજો?ુ ંિનવેદન.  

∗ ખાતા તરફથી મોકલવામા ં તથા આવતા પ9ોના ઇ=વડE તથા આઉટવડE રo7ટરો. 

તેની િનતી ઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સબંિંધત \હ�ર જનતાના સ�યો 5ારા 

ર6ુઆત કરાયેલી અથવા તેમની સાથે ચચાE માટ� રહ�લી કોઇ પણ Uયવ7થાની િવગતો.  

∗ લોકો સાથે સકંળાયેલી સ7ંથા હોઇ લોકોના �ુટંાયેલા Bિતિનિધઓની બનેલી 7થાયી 

સિમિત, સમC સભા અથવા સબંિંધત િવભાગને 7પશEતી સિમિત 5ારા અિધકાર પર�વે 

િનણEય લેવામા ંઆવે છે.  



7. પોતાના ચલણના હ�� ુ માટ� અથવા તેના ભાગ તર*ક� રચાયેલી બે ક� તેથી વ� ુ Uયgdતઓ 

ધરાવતા બોડEસ, કાઉ=સીલ, કિમDટઓ અને અ=ય મડંળો?ુ ં િનવેદન અને આ બોડEસ કાઉ=સીલ 

કિમDટઓ અને અ=ય મડંળોની બેઠક� B\ માટ� �jુલી છે ક� ક�મ ? અથવા આવી બેઠકના 

િવગતો \હ�ર B\ મેળવી શક� ક� ક�મ ?  

∗ સમC સભા, 7થાયી સિમિત છે. K2િુનિસપલ સેx�ટર*Gી અથવા સબંિંધત સિમતીના 

અ�ય� પાસેથી આ Pગે વ� ુ7પ�ટતા મેળવી શકાય.  

8. પોતાના અિધકાર*ઓ અને કમEચાર*ઓની Dડર�કટર* :-  

∗ 8�ુા ન.ં ૨ મા ંસમાવેલ લી7ટ 8જુબ.  

9. તેના િનયમમા ંbરુ* પડાયેલ પડતરની પ�ધિત સDહત તેના દર�ક અિધકાર*ઓ અને કમEચાર*ઓ 

5ારા Bા>ત કરાયેલા માસીક પગાર.  

∗ માિસક પગાર Pગેની િવગત પ9ક-બ 8જુબ ના લી7ટમા ંઆવર* લવેામા ંઆવેલ છે.  

10. તમામ યોજનાઓની િવગતો, i4ૂચત ખચાEઓ અને કરાયેલ �કુવણીના અહ�વાલો દશાEવતા 

બ1ટ.  

∗ 1 તે વષEના મ6ુંર બ1ટની િવગત તથા થયેલ ખચાEની િવગતો એકાઉ=ટ શાખામાથંી 

મેળવી શકાય. (મ6ુંર બ1ટ તથા કામોની યાદ*, ખચE િવગેર�ની નકલો અ9ેની 

શાખામા ંજોઇ શકાશે.)  

11. ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાયExમોથી ફાયદો મેળવનારની િવગતો સDહત સબસીડ* સહ*ત 

કાયExમોનો અમલનો Bકાર.  

∗ મેળવેલ સબસીડ* લોન Cા=ટ અ=વયે સમC સભા 5ારા બ1ટમા ંમ6ુંર કરાયેલ કામો 

હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  

12. તેના 5ારા અપાયેલી �ટછાટો, પરવાનગીઓ અને સmા સ�પણી મેળવનારની િવગતો :-  

∗ સમC સભા, 7થાયી સિમતી તથા K2િુનિસપલ કિમ�રGીની સmા અ=વયે મળતી 

�ટછાટ, પરવાનગીઓ, સmા સ�પણી સબંધેં કાયEવાહ* કરવામા ંઆવે છે.  

13. ઇલેક,ોનીક ફોમEમા ંઘડાયેલી તેના 5ારા રખાયેલી અથવા તેને ઉપલ`ધ માDહતીના સદંભEની 

િવગતો :-  

∗ અ9ેની કચેર*નો / શાખાના કોK>2ટુરમા ં7ટોર કર�લ ડ�ટા.  

14. b7ુતકાલય અથવા વાચંન ખડંના કામના કલાકો સDહત માDહતી મેળવવા માટ� નાગDરકોને 

ઉપલ`ધ iિુવધાઓની િવગતો, જો \હ�ર ઉપયોગ માટ� તેની \ળવણી કરાઇ હોય તો :-  

∗ અ9ેની શાખામા ંb7ુતકાલય ક� વાચંનખડં ઉપલ`ધ નથી.  

15. \હ�ર માDહતી અિધકાર*ઓના નામ, હો�ાઓ અને અ=ય િવગતો :-  

P.ન.ં નામ  હો�ો  બેઝીક પગાર ('.) 

૧ Gી અ?પુ B\પિત નાયબ કાયEપાલક ઇજનેર ૨૧૦૫૦ + ૫૪૦૦ 

૨ Gી ગૌરાગં ગોDહલ K2િુનિસપલ ઇજનેર ૪૦,૦૦૦/- (Dફdસ) 



૩ Gી રામBસાદ રાજbતૂ K2િુનિસપલ ઇજનેર ૪૦,૦૦૦/- (Dફdસ) 

૪ Gી આશીષ ગોરડ*યા K2િુનિસપલ ઇજનેર ૪૦,૦૦૦/- (Dફdસ) 

૫ Gી હ�મતં િમ�ી નાયબ કાયEપાલક ઇજનેર ૧૮,૦૦૦/- (Dફdસ) 

૬ Gી નર�=5 રબાર* નાયબ કાયEપાલક ઇજનેર ૧૬,૦૭૦/- (બેઝીક) 

૭ Gી સમીરા પટ�લ નાયબ કાયEપાલક ઇજનેર ૧૮,૦૦૦/- (Dફdસ) 
  

16. iચૂવી શકાય તેવી અ=ય કોઇ માDહતી અને �યાર બાદ દર વષ0 આ Bકાશનમા ંiધુારા કરાશે.  

∗ મ�દPશે કામો સબંિંધત માDહતી મ6ુંર બ1ટ અ?લુ�ીને સમાિવ�ટ થઇ \ય છે.  

 

\હ�ર માDહતી અિધકાર* અને 

નાયબ કાયEપાલક ઇજનેર 

એફોડ�બલ હાઉસ�ગ િવભાગ  

વડોદરા મહાનગર પા4લકા. 
 

 

  



 

 

 

પ�ક – બ 

Oમ નામ હોPો બેQઝક કામની િવગત 

૧ Gી એફ. 1. ચારપોટ એડ*. સીટ* ઇજનેર, 

એફોડ�બલ હાઉસ�ગ 

૩૩,૦૧૦ બે4ઝક 

+ ૬૬૦૦ 

એડ*. સીટ* ઇજનેર એફોડ�બલ હાઉસ�ગ 

તર*ક�ની તાિં9ક તેમજ વહ*વટ* 

કામગીર*  

૨ Gી રા1=5 વસાવા હ. કાયEપાલક ઇજનેર ૨૬,૦૪૦ બે4ઝક કાયEપાલક ઇજનેર એફોડ�બલ હાઉસ�ગ 

તર*ક�ની તાિં9ક તેમજ વહ*વટ* 

કામગીર* 

૩ Gી અ?પુ B\પિત નાયબ કાયEપાલક ઇજનેર ૨૧૦૫૦ બે4ઝક 

+ ૫૪૦૦ 

PMAY, આર.એ.વાય. તથા 

બી.એસ.2.ુપી. િવભાગના ચાલતા 

કામોને લગતી ટ�કિનકલ તેમજ વહ*વટ* 

કામગીર* તથા ઉપર* અિધકાર* iચૂવે 

તે કામગીર*  

૪ Gી નર�=5 રબાર* નાયબ કાયEપાલક ઇજનેર ૧૬,૦૭૦ બે4ઝક • MGY હ�ઠળના Green Field ના 
પેક�જોની નીચે દશાEવેલ કામગીર* 

• EWS સયાobરુા TP-1, FP-109, 115, 
39, 126 

• LIG હરણી TP-1, FP-145,151,152 

સયાobરુા TP-1, FP-114, 
સયાobરુા TP-2, FP-53/2, 

સયાobરુા TP-1, FP-110,120,   

• MIG કાર�લીબાગ TP-9, FP-401, સમા 
TP-1, FP-56,68 

• MGY હ�ઠળના PPP Bો1dટને લગત 
વહ*વટ*, તા9ંીક િવગેર� તમામ 
કામગીર*, 

• સરકારGીમા ંમોકલવાની થતી PPP-
૨૦૧૩ ને લગત તમામ કામગીર*  

PPP-૨૦૧૩ હ�ઠળ (A) સયાoગજં 

\મવાડ*, (B) સમા સજંયનગર, 

ઇ�=દરાનગર, (C) સમા-Mાઇવર ફળ*યા, 

ભરવાડવાસ િવગેર� પેક�જોની કામગીર* 

ઉપરાતં PMAY ની કામગીર*  

૫ Gી સમીરા પટ�લ ના.કા.ઈ.  ૧૮૦૦૦ 

ઉ�ચક 

• MGY હ�ઠળના Green Field ના 
પેક�જોની નીચે દશાEવેલ કામગીર*  

• EWS ગો9ી TP-60, FP-122, તાદંલ\ 
TP-22, FP-159,160 

• LIG કાર�લીબાગ TP-9, FP-223 ગો9ી 
TP-60, FP-127 



• MIG સમા TP-1, FP-84, 85 

• PPP-૨૦૧૩ હ�ઠળ (A) દંતે�વર 
સાઇંનાથનગર, (B) છાણી 
સોિનયાનગર િવગેર� પેક�જોની 
કામગીર* 

• સરકારGીમા ં મોકલવાની થતી 
Green Field Bો1dટને લગત તમામ 
કામગીર*  

• 8Qુયમ9ંી Rહૃ યોજનાની ઓફ*સની 
તમામ વહ*વટ* કામગીર*    

૬ Gી ગૌરાગં ગોDહલ K2િુનિસપલ ઇજનેર ૪૦,૦૦૦(માિસક 

ઉ�ચક) 

PMAY, આર.એ.વાય. તથા 

બી.એસ.2.ુપી. િવભાગના ચાલતા 

કામોને લગતી ટ�કિનકલ તેમજ વહ*વટ* 

કામગીર* તથા ઉપર* અિધકાર* iચૂવે 

તે કામગીર* 

૭ Gી રામ Bસાદ 

રાજbતૂ 

K2િુનિસપલ ઇજનેર ૪૦,૦૦૦ 

(માિસક ઉ�ચક) 

PMAY, આર.એ.વાય. તથા 

બી.એસ.2.ુપી. િવભાગના ચાલતા 

કામોને લગતી ટ�કિનકલ તેમજ વહ*વટ* 

કામગીર* તથા ઉપર* અિધકાર* iચૂવે 

તે કામગીર* 

૮ Gી આશીષ ગોરડ*યા K2િુનિસપલ ઇજનેર ૪૦,૦૦૦ 

(માિસક ઉ�ચક) 

PMAY, બી.એસ.2.ુપી. િવભાગના 

ચાલતા કામોને લગતી ટ�કિનકલ તેમજ 

વહ*વટ* કામગીર* તથા ઉપર* 

અિધકાર* iચૂવે તે કામગીર* 

૯ Gી તેજસ ગોરાડ*યા K2િુનિસપલ એ=oનીયર  ૪૦૦૦૦ ઉ�ચક  • MGY હ�ઠળના Green Field ના 
પેક�જોની નીચે દશાEવેલ કામગીર*  

• LIG માજંલbરુ TP-19, FP-104, 228, 

માજંલbરુ TP-19, FP-166,  અકોટા-
તાદંલ\ TP-21, FP-108, અટલાદરા 
TP-20, 110, 95, 1૦1 

તાદંલ\ TP-24, FP-46, 54, સૈયદ-
વાસણા TP-16, FP-144, 146, 148,  
ગો9ી TP-60, FP-148 

• MIG વાસણા TP-15, FP-103 

• PPP-૨૦૧૩ હ�ઠળ મો1 માજંલbરુ 
બ\ણીયાવાસ  

MGY હ�ઠળના Green Field ને લગત 

વહ*વટ*, તા9ંીક િવગેર� તમામ 

કામગીર* 

૧૦ Gી જોય ગો7વામી  ટાઉન >લાનર એ�પટE ૪૦,૦૦૦ ટાઉન >લાન�ગને લગત અ9ેના 



(માિસક ઉ�ચક)  િવભાગની કામગીર*. 

૧૧ Gી િનિષત પીઠવા MIS Specialist ૩૫,૦૦૦ 

(માિસક ઉ�ચક) 

ડ�ટા, મેનેજમે=ટને લગત કામગીર*. 

૧૨ Gી જનક જોષી GIS Expert ૩૦,૦૦૦ 

(માિસક ઉ�ચક) 

GIS ને લગત કામગીર* 

૧૩ Gી મોબીના રાણા IEC Expert ૪૦,૦૦૦ 

(માિસક ઉ�ચક) 

લાભાથJને લગત કામગીર* 

૧૪ Gી ભરત મકવાણા સોસીયલ ડ�વલપમે=ટ 

એ�પટE 

૪૦,૦૦૦ 

(માિસક ઉ�ચક) 

લાભાથJને લગત કામગીર* 

૧૫ Gી વૈશાલી ભૈયા હાઉસ�ગ ફાઇના=સ એ=ડ 

પોલીસી 7પેસીયાલી7ટ 

૩૫,૦૦૦ 

(માિસક ઉ�ચક) 

એકાઉ=ટ સબંિંધત કામગીર* 
• સદર Bો1dટના લાભાથJઓને 

લગત સબંિધત કમEચાર*ઓ પાસેથી 
કરાવવાની તમામ કામગીર*?ુ ં
સdંલન  

• લાભાથJઓના ફાળાને લગત, બ�ક 
લોનને સબંિધત, Dરફડંને લગત 
તેમજ તમામ  નાણાક*ય 
Uયવહારોની બ�કોની સાથે સdંલનમા ં
રહ*ને  તમામ કામગીર* 

• RTI PતગEત ડ*Kડ PIO તર*ક� 
કામગીર* કરવાની રહ�શે. 

• PMAY PતગEત કામગીર* કરવાની 
રહ�શે.  

૧૬ Gી આશીષ રાવલ  સીનીયર આકOટ�dટ  ૧૪૨૪૦ બે4ઝક • MGY Green Field તેમજ PPP-૨૦૧૩ 
ને લગત તમામ Bો1dટના 
આકOટ�dચર સબંિધત તમામ 
કામગીર*  

• સદર Bો1dટના લાભાથJઓને 
લગત તેમજ લોનને સબંિધત તેમજ 
દ7તાવેજને લગત કામગીર*   

• \હ�ર માDહતી અિધકાર*Gી તર*ક� 
ફરજો બ\વવાની રહ�શે. 

૧૭ Gી ધરતી ભ^ આસી. એ=o ૧૫૨૦૦ 

ફ*dસ 

• MGY હ�ઠળના (Green Field) 
Bો1dટને લગત વહ*વટ*, તા9ંીક 
િવગેર� તમામ કામગીર*, સરકારGીને 
લગત કામગીર*, 1વી ક� BોCેસ 
DરપોટE , ગિતશીલ Rજુરાત િવગેર� 

• MGY હ�ઠળના Green Field ના 
પેક�જોની નીચે દશાEવેલ કામગીર* 

• LIG માજંલbરુ TP-19, FP-104, 228, 

અટલાદરા TP-20, FP-101,  

ગો9ી TP-60, FP-148, તાદંલ\ TP-



24, FP-46, 54 

• MIG વાસણા TP-15, FP-103 

૧૮ Gી હ�મતં િમ�ી નાયબ કાયEપાલક ઇજનેર ૧૮,૦૦૦ 

(માિસક ઉ�ચક) 

PMAY, આર.એ.વાય. િવભાગના 

ચાલતા કામોને લગતી ટ�કિનકલ તેમજ 

વહ*વટ* કામગીર* તથા ઉપર* 

અિધકાર* iચૂવે તે કામગીર* 

૧૯ Gી આરોહ* પડં�ા સહાયક એડ*. આસી. 

ઇજનેર 

૧૩,૭૦૦ 

(માિસક ઉ�ચક) 

આર.એ.વાય. તથા બી.એસ.2.ુપી. 

િવભાગના ચાલતા કામોને લગતી 

ટ�કિનકલ તેમજ વહ*વટ* કામગીર* 

તથા ઉપર* અિધકાર* iચૂવે તે 

કામગીર* 

૨૦ Gી �િમન ભાવસાર સહાયક એડ*. આસી. 

ઇજનેર 

૧૩,૭૦૦ 

(માિસક ઉ�ચક) 

આર.એ.વાય. તથા બી.એસ.2.ુપી. 

િવભાગના ચાલતા કામોને લગતી 

ટ�કિનકલ તેમજ વહ*વટ* કામગીર* 

તથા ઉપર* અિધકાર* iચૂવે તે 

કામગીર* 

૨૧ Gી િનિમષા B\પિત સહાયક એડ*. આસી. 

ઇજનેર 

૧૩,૭૦૦ 

(માિસક ઉ�ચક) 

આર.એ.વાય. તથા બી.એસ.2.ુપી. 

િવભાગના ચાલતા કામોને લગતી 

ટ�કિનકલ તેમજ વહ*વટ* કામગીર* 

તથા ઉપર* અિધકાર* iચૂવે તે 

કામગીર* 

૨૨ Gી સપના પરમાર એડ*. આસી. ઇજનેર ૧૦,૦૦૦ 

(માિસક ઉ�ચક) 

બી.એસ.2.ુપી. િવભાગના ચાલતા 

કામોને લગતી ટ�કિનકલ તેમજ વહ*વટ* 

કામગીર* તથા ઉપર* અિધકાર* iચૂવે 

તે કામગીર* 

૨૩ Gી 1ક* વસંદાની એડ*. આસી. ઇજનેર ૧૦,૦૦૦ 

(માિસક ઉ�ચક) 

બી.એસ.2.ુપી. િવભાગના ચાલતા 

કામોને લગતી ટ�કિનકલ તેમજ વહ*વટ* 

કામગીર* તથા ઉપર* અિધકાર* iચૂવે 

તે કામગીર* 

૨૪ Gી �ણાલ શાહ એડ*. આસી. ઇજનેર ૧૦,૦૦૦ 

(માિસક ઉ�ચક) 

બી.એસ.2.ુપી. િવભાગના ચાલતા 

કામોને લગતી ટ�કિનકલ તેમજ વહ*વટ* 

કામગીર* તથા ઉપર* અિધકાર* iચૂવે 

તે કામગીર* 

૨૫ Gી યhનેશ ભ^ એડ*.આસી.ઇજનેર ૧૦,૦૦૦ 

(માિસક ઉ�ચક) 

બી.એસ.2.ુપી. િવભાગના ચાલતા 

કામોને લગતી ટ�કિનકલ તેમજ વહ*વટ* 

કામગીર* તથા ઉપર* અિધકાર* iચૂવે 

તે કામગીર* 

૨૬ Gી eિૂમકા કાપડ*યા એડ*.આસી.ઇજનેર ૧૦,૦૦૦ બી.એસ.2.ુપી. િવભાગના ચાલતા 



(માિસક ઉ�ચક) કામોને લગતી ટ�કિનકલ તેમજ વહ*વટ* 

કામગીર* તથા ઉપર* અિધકાર* iચૂવે 

તે કામગીર* 

૨૭ Gી મેઘા વણકર એડ*. આસી. ઇજનેર ૧૦,૦૦૦ 

(માિસક ઉ�ચક) 

બી.એસ.2.ુપી. િવભાગના ચાલતા 

કામોને લગતી ટ�કિનકલ તેમજ વહ*વટ* 

કામગીર* તથા ઉપર* અિધકાર* iચૂવે 

તે કામગીર* 

૨૮ Gી જયદ*પ B\પિત એડ*. આસી. ઇજનેર ૧૦,૦૦૦ 

(માિસક ઉ�ચક) 

આર.એ.વાય. તથા બી.એસ.2.ુપી. 

િવભાગના ચાલતા કામોને લગતી 

ટ�કિનકલ તેમજ વહ*વટ* કામગીર* 

તથા ઉપર* અિધકાર* iચૂવે તે 

કામગીર* 

૨૯ Gી ચેતન રાણા એડ*. આસી. ઇજનેર ૧૦,૦૦૦ 

(માિસક ઉ�ચક) 

આર.એ.વાય. તથા બી.એસ.2.ુપી. 

િવભાગના ચાલતા કામોને લગતી 

ટ�કિનકલ તેમજ વહ*વટ* કામગીર* 

તથા ઉપર* અિધકાર* iચૂવે તે 

કામગીર* 

૩૦ Gી રોનક રાણા એડ*.આસી.એ=o 

 

૧૫૨૦૦ 

ફ*dસ 

• MGY હ�ઠળના (Green Field) 
Bો1dટને લગત વહ*વટ*, તા9ંીક 
િવગેર� તમામ કામગીર*, સરકારGીને 
લગત કામગીર*,  

• MGY હ�ઠળના Green Field ના 
પેક�જોની નીચે દશાEવેલ કામગીર*  

• EWS સયાobરુા TP-1, FP-126,  

• LIG માજંલbરુ TP-19, FP-166,  

અકોટા-તાદંલ\ TP-21, FP-1૦8  

અટલાદરા TP-20, FP-110, 95    

૩૧ Gી iિુનલ માહલા એડ*.આસી.એ=o 

 

૧૧,૭૭૦ બે4ઝક • MGY હ�ઠળના (PPP) Bો1dટને 
લગત વહ*વટ*, તા9ંીક િવગેર� 
તમામ કામગીર* તથા સરકારGીને 
લગત કામગીર* 

• MGY હ�ઠળના Green Field ના 
પેક�જોની નીચે દશાEવેલ કામગીર* 

• MIG સમા TP-11, FP-85, સમા TP-1, 

FP-56, 68 

• PPP-૨૦૧૩ હ�ઠળ (A) માજંલbરુ-

બ\ણીયાવાસ, (B) સમા 
સજંયનગર, ઇ�=દરાનગર (C) સમા-
Mાઇવર ફળ*યા, ભરવાડવાસ િવગેર� 
પેક�જોની કામગીર* 

૩૨ Gી ��ુ� ુB\પિત એડ*.આસી.એ=o ૧૭૦૦૦ • MGY હ�ઠળના Green Field ના 



 ફ*dસ પેક�જોની નીચે દશાEવેલ કામગીર* 
• LIG હરણી TP-1, FP-151,152 MGY 

હ�ઠળના (Green Field) Bો1dટને 
લગત વહ*વટ*, તા9ંીક િવગેર� 
તમામ કામગીર*, સરકારGીને 
લગત કામગીર*, 1વી ક� BોCેસ 
DરપોટE , ગિતશીલ Rજુરાત િવગેર� 

• તમામ Bો1dટની ઓન-લાઇન ડ�ટા 
એ=,* કરાવવાની કામગીર* 

૩૩ Gી આકાશ િમ�ી એડ*.આસી.એ=o ૧૦૦૦૦ ઉ�ચક • MGY હ�ઠળના (PPP) Bો1dટને 
લગત વહ*વટ*, તા9ંીક િવગેર� 
તમામ કામગીર* તથા સરકારGીને 
લગત કામગીર* 

• MGY હ�ઠળના Green Field ના 
પેક�જોની નીચે દશાEવેલ કામગીર* 

• LIG કાર�લીબાગ TP-9, FP-223, TP-1 

FP-53/2 

• PPP-૨૦૧૩ હ�ઠળ (A) દંતે�વર 
સાઇનાથનગર પેક�જની કામગીર* 
(B)  છાણી-સોિનયાનગર 

૩૪ Gી pુiમુ વાઘલેા એડ*.આસી.એ=o ૧૦૦૦૦ ઉ�ચક • MGY હ�ઠળના Green Field ના 
પેક�જોની નીચે દશાEવેલ કામગીર* 

• MIG કાર�લીબાગ TP-9, FP-401 

• LIG સયાobરુા TP-1, FP-114, LIG 

હરણી TP-1, FP-145 

• \હ�ર માDહતી અિધકાર*Gીઓ 
પાસેથી RTI ની માDહતીની િવગતો 
મેળવીને   9ીમાસીક, માસીક 
માDહતી મોકલાવવાની તેમજ 
રo7ટરો િનભાવવાની, અપીલની 
કામગીર* અને 
સી.એમ.ઓનલાઇનની માDહતી માટ� 
સdંલન કામગીર* 

૩૫ Gી Bકાશ રોDહત એડ*.આસી.એ=o ૧૦૦૦૦ ઉ�ચક • MGY હ�ઠળના Green Field ના 
પેક�જોની નીચે દશાEવેલ કામગીર* 

• EWS સયાobરુા TP-1, FP-109, 

115,39 

• LIG સયાobરુા TP-1, FP-110, 120 

૩૬ Gી મ2રુ ચૌહાણ એડ*.આસી.એ=o ૧૦૦૦૦ ઉ�ચક  • MGY હ�ઠળના Green Field ના 
પેક�જોની નીચે દશાEવેલ કામગીર* 

• LIG ગો9ી TP-60, FP-127 

૩૭ Gી ઠાકોરભાઇ 

પરમાર 

એડ*.આસી.એ=o ૧૦૦૦૦ ઉ�ચક • MGY હ�ઠળના (PPP) Bો1dટને 
લગત વહ*વટ*, તા9ંીક િવગેર� 
તમામ કામગીર* તથા સરકારGીને 



લગત કામગીર* 
• MGY હ�ઠળના Green Field ના 

પેક�જોની નીચે દશાEવેલ કામગીર* 
• LIG વાસણા TP-16, FP-144, 146, 

148  

૩૮ Gી મીત મા=ડ� એડ*.આસી.એ=o ૧૭૦૦૦ 

ફ*dસ 

• MGY હ�ઠળના (PPP) Bો1dટને 

લગત વહ*વટ*, તાિં9ક વગેર� 

તમામ કામગીર* તથા સરકારGીને 

લગત કામગીર* 

• MGY હ�ઠળના Green Field ના 

પેક�જોની નીચે દશાEવેલ કામગીર* 
• EWS ગો9ી TP-૬૦, FP-૧૨૨,  

તાદંલ\ TP-૨૪, FP-૧૫૯, ૧૬૦ 

૩૯ Gી નીખીલ પટ�લ એડ*.આસી.એ=o ૧૭૦૦૦ 

ફ*dસ 

• MGY હ�ઠળના (PPP) Bો1dટને 

લગત વહ*વટ*, તાિં9ક વગેર� 

તમામ કામગીર* તથા સરકારGીને 

લગત કામગીર* 

• MGY હ�ઠળના Green Field ના 

પેક�જોની નીચે દશાEવેલ કામગીર* 
• MIG સમા TP-11, FP - ૮૪ 

૪૦ Gી િBયકંા સપકાળ એડ*.આસી.એ=o ૧૭૦૦૦ 

ફ*dસ 

• PMAY હ�ઠળના Bો1dટને લગત 
વહ*વટ*, તાિં9ક વગેર� તમામ 
કામગીર* 

૪૧ Gી Dહતેશ પટ�લ  એડ*.આસી.એ=o ૧૭૦૦૦ 

ફ*dસ 

• MGY PPP-૨૦૧૩ હ�ઠળ સયાoગજં 

\મવાડ* Bો1dટને લગત વહ*વટ*, 

તાિં9ક વગેર� તમામ કામગીર* તથા 

સરકારGીને લગત કામગીર* 

• PMAY હ�ઠળના Bો1dટને લગત 

વહ*વટ*, તાિં9ક વગેર� તમામ 

કામગીર*  

૪૨ Gી મનોજ ઉપા�યાય 6ુ. dલાકE  ૭૩૬૦ • સદર Bો1dટના લાભાથJઓને 
લગત Bો1dટની માDહતી આપવાની 
કામગીર*, ફોમE િવતરણની 
કામગીર*, રોજમેળની કામગીર*, 
લાભાથJઓના ફોમE તેમજ દ7તાવેજો 
ચકાસણીની કામગીર*, Bોિવઝનલ 
ફાળવણી પ9ની કામગીર* તેમજ 
RTI PતગEત માDહતી આપવાની 
કામગીર*    

• સીનીયર આકOટ�dટGી આશીષ 
રાવલના તાબા હ�ઠળ કામગીર* 



કરવાની રહ�શે. 

૪૩ Gી ધમે=5િસwહ ઘર*યા 6ુ. dલાકE  ૭૩૬૦ • બારનીશી, મહ�કમ, ટ�=ડરને લગત 
EMD, SD, 4બલો તેમજ ખચEની 
ખતવણી અ=ય પર�રૂણ બીલો, 
Bેસને લગત કામગીર*, RTI ની 
લાગતો િવગેર�ની સાથે ઓDફસને 
લગત તેમજ ઉપર* અિધકાર*Gી 
બતાવે તે તમામ કામગીર* કરવાની 
રહ�શે. 

૪૪ Gી સજંય B\પિત  ર�વ=2 ુઓDફસર   • લાભાથJઓના ફાળાને લગત, બ�ક 
લોનને સબંિધત, Dરફડંને લગત 
તેમજ તમામ  નાણાક*ય 
Uયવહારોની બ�કોની સાથે સdંલનમા ં
રહ*ને  તમામ કામગીર* 

• RTI PતગEત ડ*Kડ PIO તર*ક� 
કામગીર* કરવાની રહ�શે. 

• PMAY PતગEત કામગીર* કરવાની 
રહ�શે.  

૪૫ Gી મીના�ીબેન શાહ 7ટ�. આસીસટ=ટ ૧૬૦૭૦ • સદર Bો1dટના લાભાથJઓને 
લગત તેમજ લોનને સબંિધત 
તમામ કામગીર* તથા અિધકાર*Gી 
iચુવે તે 8જુબની તમામ કામગીર* 

૪૬ Gી બબીતાબેન 

પરમાર 

િસપાઈ ૮૭૨૦ • સાફ-સફાઇ, ટપાલ, તેમજ 
અિધકાર*Gી iચુવે તે 8જુબની 
તમામ કામગીર* 

૪૭ Gી 2?ુસુ o. પટ�લ િસપાઈ ૯૯૩૦ • સાફસફાઇ, ટપાલ, તેમજ 
અિધકાર*Gી iચુવે તે 8જુબની 
તમામ કામગીર* 

૪૮ Gી 'પેશ સોલકં* િસપાઈ ૯૦૨૦ • સાફ-સફાઇ, ટપાલ, તેમજ 
અિધકાર*Gી iચુવે તે 8જુબની 
તમામ કામગીર* 

૪૯ Gી ધી�ુ પરમાર       િસપાઈ ૪૯૯૦ • સાફ-સફાઇ, ટપાલ, તેમજ 
અિધકાર*Gી iચુવે તે 8જુબની 
તમામ કામગીર* 

૫૦ iરુ�શભાઇ 

Pબારામભાઇ ચોધર*  

6ુ.કલાકE  ૧૦,૦૦૦ 

(Dફdસ) 

• બારનીશી, મહ�કમ, ટ�=ડરને લગત 
EMD, SD, 4બલો તેમજ ખચEની 
ખતવણી અ=ય પર�રૂણ બીલો, 
Bેસને લગત કામગીર*, RTI ની 
લાગતો િવગેર�ની સાથે ઓDફસને 
લગત તેમજ ઉપર* અિધકાર*Gી 
બતાવે તે તમામ કામગીર* કરવાની 
રહ�શે. 

૫૧ િવજયpુમાર વાડ� 6ુ.કલાકE ૧૦,૦૦૦          - સદર - 



ખાિનયા  (Dફdસ) 

૫૨ સતીષpુમાર 

સકંાલીયા   

6ુ.કલાકE ૧૦,૦૦૦ 

(Dફdસ) 

    - સદર - 

૫૩ આકાશ ચોધર*  6ુ.કલાકE ૧૦,૦૦૦ 

(Dફdસ) 

    - સદર - 

૫૪ મ2રુિસwહ રાઠોડ  6ુ.કલાકE ૧૦,૦૦૦ 

(Dફdસ) 

    - સદર - 

૫૫ માનીતાબેન રાઠવા  6ુ.કલાકE ૧૦,૦૦૦ 

(Dફdસ) 

    - સદર - 

૫૬ Gી રg�મકા ઠIર 6ુનીયર ટાઇપી7ટ ૧૪,૪૦૦ + 

૪૪૦૦ 

ટાઇપ�ગની કામગીર* તેમજ ઉપર* 

અિધકાર* iચૂવે તે કામગીર*  

૫૭ Gી Dદનેશ તડવી િસિનયર કલાકE  ૧૧૨૯૦ + 

૪૪૦૦ 

લાભાથJઓની લગત કામગીર* તેમજ 

ઉપર* અિધકાર* iચૂવે તે કામગીર*   

૫૮ Gી ગણપત ગોDહલ 6ુનીયર કલાકE  ૧૧૬૬૦ + 

૪૪૦૦ 

કરાર આધાDરત કમEચાર*ઓની હાજર* 

bરુાવાની કામગીર*, તેઓના પગારના 

�કુવણા Pગેની તમામ કામગીર* તથા 

મહ�કમ સબંિંધત તમામ કામગીર*, 

ટ*.એ.ડ*.એ. બીલોની કામગીર*, 

ખર*દ*ની કામગીર*, \� ુતસલમાતની 

કામગીર* કરવાની રહ�શે તથા ઉપર* 

અિધકાર*Gી બતાવે તે કામગીર*. 

૫૯ Gી દ�વિષT રાવલ સોિશય લડ�વલપમે=ટ 

ઓફ*સર 

૧૮,૦૦૦(માિસક 

ઉ�ચક) 

લાભાથJઓની લગત કામગીર* તેમજ 

ઉપર* અિધકાર* iચૂવે તે કામગીર* 

૬૦ Gી \�િુત દmા ,�િનwગ ઓફ*સર ૧૮,૦૦૦ 

(માિસક ઉ�ચક) 

લાભાથJઓની લગત કામગીર* તેમજ 

ઉપર* અિધકાર* iચૂવે તે કામગીર*   

૬૧ Gી જયે=5ભારતી 

ગો7વામી   

િસપાઇ ૭૫૮૦ + 

૧૪૦૦ 

ટપાલ બ\વવાની કામગીર*  

૬૨ Gી લોક�શ ગાધંી મીટર હ�jપર ૯૨૮૦ + 

૧૬૫૦ 

કાયEપાલક ઇજનેરGીના તાબા હ�ઠળની 

તમામ કામગીર* તથા ઉપર* 

અિધકાર*Gી iચૂવે તે કામગીર*.    

૬૩ મ6ુંલાબેન  બેલદાર 10290 બે4ઝક સાફ-સફાઇ, ટપાલ, તેમજ અિધકાર*Gી 

iચુવે તે 8જુબની તમામ કામગીર* 
 


