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યાઇટ ટુ ઇન્પોભેશન એકટ – ૨૦૦૫ સંદબભ તથા દપતયી હુકભ  

અંક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સંદબે  કરભ-૪-૧(ખ) અન્વમે ખાતાની  

ભાહહતી આવા ફાફત. (હાઉસીંગ-બફલ્ડીંગ શાખા) 

 

૧. વંસ્થા :     કાભગીયીઓ અને પયજોની વલગતો 

    ખાતુ   :     શાઉવીંગ-વફલ્ડીંગ ળાખા, લડોદયા ભશાનગયાવરકા  

કાભગીયીઓ : શાઉવવંગ-વફલ્ડીંગ ળાખા શસ્તક પ્રોજકે્ટ કક્ષાના તથા ળાખા શસ્તકનાં 

ભકાનોની વનબાલણી વંફંધીત કાભગીયી, શાઉવીંગ સ્કીભોના ભકાનોની એરોટભેન્ટ, નાભપેય 

તથા લેચાણ દસ્તાલેજની કાભગીયી. 

    પયજો :       વાભાન્મ વલબાગ તયપથી થમેર શુકભ અન્લમે જ ે તે શોદ્દા ઉય કયલાાત્ર 

ટેકનીકર તથા લશીલટી કાભગીયીઓ.  
 
2. ોતાના અવધકાયીઓની તથા કભમચાયીઓની વત્તાઓ તથા પયજો : 

- વાભેર વરસ્ટ ભુજફ. 

 

3. વનયીક્ષણ અને જલાફદાયી વાધનો વશીત વનણમમ રેલાની પ્રક્રિમા. 

- જ ે તે વોંામેર કાભગીયી વંફંવધત કભમચાયીએ તેઓના ઉયી અવધકાયીશ્રી 

ાવે યજુ કયી વક્ષભ વત્તાવધળશ્રીની ભંજુયી રેલાની યશે છે , આ અંગે ભુખ્મ 

ળાખા ભશેકભ વલબાગથી નાણાંકીમ અને લશીલટી વત્તા વોંણીના શુકભો થમેર 

છે.(દ.શુકભ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯/તા.૭-૭-૧૯૯૮) 

 

4. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નક્કી કયામેરા ધોયણો : 

- ઉયોક્ત ભુદ્દા નં.૩ ભાં દળામવ્મા ભુજફ શુકભ અન્લમે તથા જ ેતે કાભોના વફંધભાં 

વક્ષભ વત્તાવધળશ્રીની વુચનાઓ અન્લમે કામમલાશી કયલાભાં આલે છે. 

 

5. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના અથલા ોતાનાં વનમંત્રણ શેઠના 

અથલા ોતાના કભમચાયીઓ દ્વાયા ઉમોગભા રેલાતા વનમભો. વલવનમભો વુચનઓ 

વનમભ  વંગશો અને યેકોડમ .   

- ધી.ફી.ી.એભ.વી.એક્ટ. 

- દ.શુકભ અંક. : ૪૧૦/૯૮-૯૯/તા.૭-૭-૧૯૯૮. 
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6. ોતાના દ્વાયા અથલા તેના અંકુળ શેઠ યખામેર વલવલધ કેટેગયીનાં દસ્તાલેજોનું 

વનલેદન. 

- ખાતા તયપથી ભોકરલાભાં તથા આલતા ત્રોના ઈનલડમ  તથા આઉટલડમ  

યજીસ્ટયો 

- અત્રેથી શાથ ધયલાભાં આલતા કાભોની પાઈરો, ખતલણી યજીસ્ટય, ભેલણી 

યજીસ્ટય 

- શાઉવીંગ ફીલ્ડીંગ ળાખાના ભંજુય થમેર ફજટે 

- વીટી ડેલરોભેન્ટ પ્રાન(વી.ડી.ી.) અને વલવલધ ભંજુય થમેર ડીટેઈર 

પ્રોજકે્ટ યીોટમ (ડી.ી.આય.) ની ભાશીતી. 

 

7. તેની વનવત ઘડલાના અથલા તેના અભરીકયણ વંફંધીત જાશેય જનતાનાં વભ્મો 

દ્વાયા યજુઆત કયામેરી અથલા તેભની વાથે ચચામ ભાટે યશેરી કોઈણ વ્મલસ્થાની 

વલગતો.  

- રોકો વાથે વંકામેરી વંસ્થા શોઈ રોકોનાં ચુંટામેરા પ્રવતવનવધઓની ફનેરી 

સ્થામી વવભવત, વભગ્રવબા અથલા વંફંવધત વલબાગને સ્વળમત વવભવત દ્વાયા 

અવધકાય યત્લે વનણમમ રેલાભાં આલે છે. 

 

8. ોતાના ચરણનાં શેતુ ભાટે અથલા તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફે કે તેથી લધુ 

વ્મવક્તઓ ધયાલતા ફોડમવ, કાઉન્વીર,કભીટીઓ અને અન્મ ભંડોનું વનલેદન અને 

આ ફોડમવ, કાઉન્વીર,કભીટીઓ અને અન્મ ભંડોની ફેઠકો જાશેયપ્રજા ભાટે ખુલ્લી 

છે કે કેભ? અથલા ફેઠકની વલગતો જાશેય પ્રજા ભેલી ળકે કે કેભ?  

- વભગ્ર વબા, સ્થામી વવભવત છે. મ્મુવનવવર વેિેટયીશ્રી અથલા વફંવધત 

કવભટીના અધ્મક્ષ ાવેથી આ અંગે લધુ સ્ષ્ટતા ભેલી ળકામ. 

 

9. ોતાના અવધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની ડીયેક્ટયી : 

- ભુદ્દા નં.૨ ભાં વભાલેળ વરસ્ટ ભુજફ. 

 

10. તેના વનમભભાં ુયી ડામેર ડતયની ધ્ધવત વશીત તેના દયેક અવધકાયીઓ અન ે

કભમચાયીઓ દ્વાયા પ્રાપ્ત કયામેર ભાવવક ગાય.  

- ભાવવક ગાય અંગેની વલગત ભુદ્દા નં.૨ ના વરસ્ટભાં આલયી રેલાભાં આલેર છે. 
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11. તભાભ મોજનાઓની વલગતો, વુવચત ખચામઓ અને કયામેર ચુકલણીનાં અશેલારો 

દળામલતા તેની તભાભ એજન્વીને પાલેર ફજટે 

- જ ે તે લમના ભંજુય ફજટેની વલગત તથા થમેર ખચમની વલગતો એકાઉન્ટ 

ળાખાભાંથી ભેલી ળકામ.  

 

12. પાલામેરી યકભ અને આ કામમિભોથી પામદો ભેલનાયની વલગતો વશીત 

વફવીડી વશીત કામમિભોનો અભરનો પ્રકાય.  

- ભેલેર વફવીડી રોન ગ્રાન્ટ અન્લમે વભગમવબા દ્વાયા ફજટેભાં ભંજુય કયામેર 

કાભો શાથ ધયલાભાં આલે છે. આ કાભગીયીથી જાશેય જનતાને વુવલધા ભે છે.  

 

13. તેના દ્વાયા અામેરી છુટછાટો, યલાનગીઓ અને વત્તા વોંણી ભેલનાયની 

વલગતો :  

- વભગ્ર વબા, સ્થામી વવભવત તથા મ્મુવનવવર કવભળનયશ્રીની વત્તા અન્લમ ે

ભતી છુટછાટ, યલાનગીઓ, વતા વોંણી વંફંધે દ.શુકભ : ૪૧૦/૯૮-૯૯ 

આધાયે કામમલાશી કયલાભાં આલે છે. 

 

14. ઈરેક્ટર ોનીક પોભમભાં ઘડામેરી, તેના દ્વાયા યખામેરી અથલા તેને ઉરબ્ધ ભાશીતીની 

વંદબેની વલગતો વલબાગના કોમ્પ્મુટયભાં સ્ટોય કયેર ડેટા.  

- ઈરેક્ટર ોનીક પોભમભાં બાલત્રોની વલગતો ઉરબ્ધ શોમ છે. જ ેબાલત્રની વભમ 

ભમામદાભાં લેફવાઈટ www.vmcgujrat.com  યથી ભી ળકે છે.  

 

15. ુસ્તકારમ અથલા લાંચનખંડનાં કાભનાં કરાકો વશીત ભાક્રશતી ભેલલા ભાટે 

નાગયીકોને ઉરબ્ધ વુવલધાની વલગતો, જો જાશેય ઉમોગ ભાટે તેની જાલણી કયાઈ 

શોમ તો.  

- અત્રેની ળાખાભાં ુસ્તકારમ, લાંચનખંડ ઉરબ્ધ નથી. 

 

16. જાશેય ભાશીતી અવધકાયીશ્રીઓનાં નાભ, શોદ્દઓ અને અન્મ વલગતો :  

 

અનુ. 

નં. 
નાભ  હોદ્દો ભોફાઈર નં. કાભગીયીની બવગત 

૧ શ્રી અલ્ેળ .જી. 
ભજભુદાય  

કામમારક 
ઈજનેય 

૯૮૨૫૮૦૧૯૩૪ શાઉવીંગ ફીલ્ડીંગને રગતા કાભો, ટેકનીકર તથા 

લશીલટી કાભગીયી ગાય ખચમ યોડ ળાખાભાં  
૨ શ્રી ક્રકયણબાઈ ટેર ના.કા.ઈ. ૯૮૭૯૦૦૦૭૧૦ વલવલધ પ્રોજકે્ટન ેરગતી કાભગીયીઓ. 

 

http://www.vmcgujrat.com/
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૩ શ્રી શેભંતબાઈ વભસ્ત્રી ના.કા.ઈ. ૯૦૯૯૯૬૯૭૫૪ વલવલધ પ્રોજકે્ટન ેરગતી કાભગીયીઓ.  
૪ શ્રી મેળાફને વોની  આવી. 

એન્જી. 
૭૮૭૪૩૧૧૪૪૪ વલવલધ પ્રોજકે્ટન ેરગતી કાભગીયીઓ, ઉયાંત 

કામમારક ઈજનેયશ્રી તથા નામફ કામમારક 
ઈજનેયશ્રી વોં ેત ેકાભગીયીઓ. 

૫ શ્રી અભૃતાફેન યાલેયકય એડી. 
આવી. 
એંન્જી. 

૯૭૨૭૭૪૪૩૭૫ વલવલધ પ્રોજકે્ટન ેરગતી કાભગીયીઓ, ઉયાંત 

કામમારક ઈજનેયશ્રી તથા નામફ કામમારક 
ઈજનેયશ્રી વોં ેત ેકાભગીયીઓ. 

૬ 

 

શ્રી બાવલન વી.યભાય  એડી. 
આવી. 
એંન્જી. 

૯૦૯૯૯૨૧૧૬૦ વલવલધ પ્રોજકે્ટન ેરગતી કાભગીયીઓ, ઉયાંત 

કામમારક ઈજનેયશ્રી તથા નામફ કામમારક 
ઈજનેયશ્રી વોં ેત ેકાભગીયીઓ. 

૭ શ્રી ક્રદેળ રશુટે  એડી. 
આવી. 
એંન્જી. 

૯૬૮૭૬૩૯૧૫૭ વલવલધ પ્રોજકે્ટન ેરગતી કાભગીયીઓ, ઉયાંત 

કામમારક ઈજનેયશ્રી તથા નામફ કામમારક 
ઈજનેયશ્રી વોં ેત ેકાભગીયીઓ. 

૮ શ્રી તુાય એન. ટેર એડી. 
આવી. 
એંન્જી. 

૯૭૩૭૯૫૦૬૩૯ વલવલધ પ્રોજકે્ટન ેરગતી કાભગીયીઓ, ઉયાંત 

કામમારક ઈજનેયશ્રી તથા નામફ કામમારક 
ઈજનેયશ્રી વોં ેત ેકાભગીયીઓ. 

9 શ્રી પ્રળાતં ટાકં  એડી. 
આવી. 
એંન્જી. 

૯૭૨૬૧૦૧૦૪૩ વલવલધ પ્રોજકે્ટન ેરગતી કાભગીયીઓ, ઉયાંત 

કામમારક ઈજનેયશ્રી તથા નામફ કામમારક 
ઈજનેયશ્રી વોં ેત ેકાભગીયીઓ. 

10 શ્રી જમદી લયીમા  એડી. 
આવી. 
એંન્જી. 

    
૮૪૯૦૮૦૧૩૩૨ 

વલવલધ પ્રોજકે્ટન ેરગતી કાભગીયીઓ, ઉયાંત 

કામમારક ઈજનેયશ્રી તથા નામફ કામમારક 
ઈજનેયશ્રી વોં ેત ેકાભગીયીઓ. 

 
17. વુચલી ળકામ તેલી અન્મ કોઈ ભાશીતી અને ત્માયફાદ દય લે આ 
         પ્રકાળનભાં વુધાયો કયાળે. 

- ભશદઅંળે કાભો વંફંધી ભાશીતી ભંજુય ફજટે અનુરક્ષીને આલી જામ છે.                          
                                     

 

 
                                                                  જાશેય ભાશીતી અવધકાયી અને 

         નામફ કામમારક ઈજનેય 
         શાઉવવંગ-વફલ્ડીંગ ળાખા 
        લડોદયા ભશાનગય ાવરકા  

                                                                        ટેરીપોન (૦૨૬૫) ૨૪૩૩૧૧૬-૧૧૭-૧૧૮ 
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                                   -રીસ્ટ- 

 

વડોદયા ભહાનગયાબરકાની હાઉબસંગ-બફલ્ડીંગ શાખાનાં 

અબધકાયીઓ/કભભચાયીઓનાં નાભ, હોદ્દા, ફેબિક ગાય તથા કાભની બવગત   
 

અનું.

નં. 

 

નાભ  
 

હોદ્દો 
ઈ.ડી.ી.

નં. 
ફેિીક 

ગાય 

    
      કાભગીયીની બવગત 

૧ શ્રી અલ્ેળ જી. 
ભજભુદાય  

કામમારક 
ઈજનેય 

 

૨૭૯૧૯૬ 1,05,000/- શાઉવીંગ ફીલ્ડીંગને રગતા કાભો, 
ટેકનીકર તથા લશીલટી કાભગીયી, 
ગાય ખચમ યોડ ળાખાભા ં

૨ શ્રી ક્રકયણબાઈ ટેર ના.કા.ઈ. 279200 80,200/- શાઉવીંગ ફીલ્ડીંગને રગતા પ્રોજકે્ટ 
નીબાલણી તથા અન્મ શાઉવવંગને 
રગતા કાભો, ટેકનીકર તથા લશીલટી 
કાભગીયી 

૩ શ્રી શેભંતબાઈ 
વભસ્ત્રી 

ના.કા.ઈ. 329789 18,000/-

ઉચ્ચકõ 
શાઉવીંગ ફીલ્ડીંગને રગતા પ્રોજકે્ટ 
નીબાલણી તથા અન્મ શાઉવવંગને 
રગતા કાભો, ટેકનીકર તથા લશીલટી 
કાભગીયી.  

૪ શ્રી યવલન્ર એચ. 
ંડ્યા 

ના.કા.ઈ. ૩૦૧૧૧૬ ૬૯,૨૦૦/- ગાયખચમ શા/ફી ળાખાભા ંકાભગીયી 
વીટી ઈજનેયશ્રીની કચેયીભા ં 

૫ શ્રી મેળાફને વોની એડી.આવી
એન્જી 

 

341151 ૧૨,૦૦૦/- કાયેરીફાગ સ્લીભીંગ ુર, દીક 
ઓન એય થીમેટયને રગતી 
કાભગીયી, નલીન ઝોન ઓપીવ, 
દસ્તાલેજ, અફમન શેલ્થ વેન્ટય તથા 
કા.ઈ.શ્રી/ના.કા.ઈ.શ્રી. વુચલે ત ે
કાભગીયી. 

૬ શ્રી શ્માભાફને જી. 
ળાશ  

એડી.આવી
. એન્જી 

 

૨૬૦૫૦૯ ૭૫,૬૦૦/- ગાય ખચમ શા/ફી. ળાખાભા ં
કાભગીયી યોડ ળાખાભાં 

૭ શ્રી યવલ વલજમ 
ગાંધી. 

એડી.આવી
. એન્જી 

૩૨૬૯૪૧ ૪૩,૬૦૦/- ગાય ખચમ શા/ફી. ળાખાભા ં
કાભગીયી ટી.ડી.ઓ ળાખાભા ં 
 

૮ શ્રી બાવલન વી. 
યભાય  

આવી. 
એન્જી. 
વવવલર 

 

૩૨૬૯૮૪ ૪૩,૬૦૦/- વિભ ઝોનની ઝોનર ઓક્રપવ , 
ઉત્તય ઝોનની ઝોનર 

ઓક્રપવ,પ્રેનેટોયીમભ યીનોલેળન, 
ટુયીસ્ટ ઈન્પોયભેળન વેન્ટય 

ફનાલલાન ુકાભ ,કારુુયા 

અવતથીગૃશ ફનાલલાન ુકાભ 
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૯ શ્રી ભની 
એ.ધભામણી     

એડી.આવી
એન્જી 

 

૩૨૬૯૫૦ ૪૩,૬૦૦/- ગાય ખચમ શા/ફી. ળાખાભા ં
કાભગીયી નુભમ પ્રોજકે્ટ ળાખાભાં  
 

૧૦ શ્રી અભૃતાફેન    
યાલેયકય 

એડી.આવી
એન્જી 

૩૪૧૬૪૯ ૧૮,૫૦૦/-
ઉચ્ચક 

ટાઉન શોર, સ્કેટીંગ યીંક ની કાભગીયી  

૧૧ શ્રી ક્રદેળ રશુટે  એડી.આવી
એન્જી 

 ૧૮,૫૦૦/-
ઉચ્ચક 

ડે.મ્મુ. મ્મુ.કવભળનયશ્રીના ફગંરાન ુ
ભેન્ટેનન્વની કાભગીયી 

૧૨ શ્રી તુાય એન. 
ટેર 

એડી.આવી
એન્જી 

૩૫૪૧૭૧ ૧૫,૫૦૦/- 
ઉચ્ચક  

 તભાભ કોમ્મુનીટી શોર તથા 
ભાન.મ્મ.ુકવભળનયશ્રીના ફંગરાનુ 
ભેન્ટેનન્વની કાભગીયી. 

૧૩ શ્રી પ્રળાતં ટાકં  એડી.આવી
એન્જી 

૩૫૪૧૮૦ ૧૫,૫૦૦/- 
ઉચ્ચક  

 ખંડેયાલ ભાકેટની ભેન્ટેનન્વની 
કાભગીયી. 

૧૪ શ્રી જમદી લયીમા  એડી.આવી
એન્જી 

૩૪૪૪૦૧ ૧૦,૦૦૦/- વીધ્ધનાથ તાલ,વુયવાગય 

તાલ,અફમન શેલ્થ વેન્ટય  તથા 

યાત્રી ફજાય ની કાભગીયી 
૧૫ શ્રી ધાયાફેન જોી એડી.આવી

એન્જી 

૩૫૪૨૩૬ ૧૫,૫૦૦/- 
ઉચ્ચક 

ગાય ખચમ શા/ફી. ળાખાભા ં
કાભગીયી ડર ેનેજ ળાખાભા ં 

૧૬ શ્રી પ્રીમંકા વકાર  એડી.આવી
એન્જી 

૩૫૪૧૯૮ ૧૫,૫૦૦/- 
ઉચ્ચક 

ગાય ખચમ શા/ફી. ળાખાભા ં
કાભગીયી  નુભમ પ્રોજકે્ટ ળાખાભાં 

૧૭ શ્રી નીખીર  ટેર  એડી.આવી
એન્જી 

૩૫૪૨૦૧ ૧૫,૫૦૦/- 
ઉચ્ચક 

ગાય ખચમ શા/ફી. ળાખાભા ં
કાભગીયી  નુભમ પ્રોજકે્ટ ળાખાભાં 

૧૮ શ્રી ભીત ભાન્ડે  એડી.આવી
એન્જી 

૩૫૪૨૧૦ ૧૫,૫૦૦/- 
ઉચ્ચક 

ગાય ખચમ શા/ફી. ળાખાભા ં
કાભગીયી  નુભમ પ્રોજકે્ટ ળાખાભાં 

૧૯ શ્રી ક્રશતેળ ટેર એડી.આવી
એન્જી 

૩૫૪૨૨૮ ૧૫,૫૦૦/- 
ઉચ્ચક 

ગાય ખચમ શા/ફી. ળાખાભા ં
કાભગીયી  નુભમ પ્રોજકે્ટ ળાખાભાં 

૨૦ શ્રી કાજર ફી. ટેર  એડી.આવી
. એન્જી 
વવવલર 

૩૪૦૪૯૯ ૧૭,૦૦૦/- ગાય ખચમ શા/ફી. ળાખાભા ં
કાભગીયી લોડમ  નં.૧૧ ભા ં 

૨૧ શ્રી દલેમાનીફેન 
એચ. જાની. 

વીની. 
ક્રાકમ   õ 

૨૧૭૩૦૧ ૬૦,૪૦૦/- શા.ફીલ્ડીંગ ળાખાભા ંભશેકભ, 
દફ્તયની કાભગીયી અન ે ગાય ખચમ 
સ્ટર ીટ રાઈટ ળાખાભા ં

૨૨ શ્રી યાજિેયી 
જી.ફાયોટ 

વીની. 
ક્રાકમ    

૨૧૫૪૫૭ ૬૦,૪૦૦/- વફરની કાભગયી 

૨૩ શ્રી યપીક ભન્વુયી  જુ. ક્રાકમ  õ ૨૬૯૩૫૨ ૪૬,૨૦૦/- શા.ફીલ્ડીંગ ળાખાના ભકાનોના 
નાભપેય તથા દસ્તાલેજની કાભગીયી 
 

 

૨૪ શ્રી નયત એવ. 
લવાલા 

જુ. ક્રાકમ  õ õ  
õ 

૨૬૫૭૩૬ ૪૭,૬૦૦/- શા.ફીલ્ડીંગ ળાખાની ટેન્ડય દપતય 
ની કાભગીયી  

૨૫ શ્રી પ્રવલણબાઈ કાે  જુ. ક્રાકમ   õ ૨૪૮૭૧૧ ૪૯,૦૦૦/- શા.ફીલ્ડીંગ ળાખાભા ંફીર દફ્તયની 
કાભગીયી   
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૨૬ શ્રી તજેાબાઈ યફાયી  જુ. ક્રાકમ    ૩૫૫૦૦૩ ૧૦,૦૦૦/- 
ઉચ્ચક  

શા.ફીલ્ડીંગ ળાખાભા ંશાજયીત્રક 
શાજયીના દાખરા, ફાયનીળી દપતય 
ની કાભગીયી   

૨૭ શ્રી પ્રતાબાઈ 
યભાય 

વવાઈ ૨૯૩૬૧૩ ૨૭,૬૦૦/- ઓપીવન ેરગતી કાભગીયી  

૨૮ શ્રી વલનોદ વી. 
યભાય  

વવાઈ ૨૬૨૮૪૬ ૨૯,૩૦૦/- ઓપીવન ેરગતી કાભગીયી 

૨૯ શ્રી વચયાગ જ ેળેઠ વવાઈ ૩૨૪૬૦૪ ૧૬,૭૦૦/- ગાય ખચમ શા/ફી. ળાખાભા ં
કાભગીયી રીગર ળાખાભાં  

૩૦ શ્રી ચેતનાફને 
કે.ટેર  

વવાઈ ૨૯૫૮૫૦ ૨૭,૬૦૦/- ઓપીવ ને રગતી કાભગીયી ગાય 
ખચમ લોડમ  ન.ં૭  

૩૧ શ્રી વુયેળબાઈ 
ચુનાયા  

વવાઈ ૨૦૭૩૬૫ ૩૨,૦૦૦/- ઓપીવ ને રગતી કાભગીયી ગાય 
ખચમ લોડમ  ન.ં૩ 

૩૨ શ્રી વુબાબાઈ 
ચુનાયા 

ભજુય ૩૧૬૯૭૧ ૨૩,૫૦૦/- શા/વફ. ળાખાભાં વનબાલણી વંફંવધત 
કાભગીયી ગાય ખચમ ાણી ુયલઠા ભાં 

૩૩ શ્રી ળંકય શયભાન 
વોરંકી  

વુથાય ૨૪૨૯૫૧ ૩૧,૧૦૦/- શાઉવવંગ-ફીલ્ડીંગ ભાં વુથાયી કાભને 
રગતી તભાભ કાભગીયી 

૩૪ શ્રી દીનેળ એચ. 
ંચાર  

વુથાય ૩૧૨૪૮૭ ૨૫,૨૦૦/- શાઉવવંગ-ફીલ્ડીંગ ભાં વુથાયી કાભને 
રગતી તભાભ કાભગીયી 

૩૫ શ્રી યભીરાફેન 
કે.ઠાકોય  

ભજુય ૩૧૩૩૮૬ ૨૪,૨૦૦/- શાઉવીંગ-વફલ્ડીંગ ળાખાભા ં
વનબાલણી વંફવધત કાભગીયી  

૩૬ શ્રી જ્મોતીફેન 
આય.ભીસ્ત્રી  

ભજુય ૩૩૩૭૭૮ ૧૫,૨૦૦/- શાઉવીંગ-વફલ્ડીંગ ળાખાભા ં
વનબાલણી વંફવધત કાભગીયી  

૩૭ શ્રી ભશેન્ર ળીલા 
યભાય 

ભજુય ૩૨૨૩૩૪ ૧૭,૨૦૦/- શાઉવીંગ-વફલ્ડીંગ ળાખાભા ં
વનબાલણી વંફવધત કાભગીયી  

૩૮ શ્રી ળીલાબાઈ 
યોક્રશત 

ભજુય ૨૦૪૫૬૧ ૩૩,૦૦૦/- શાઉવીંગ-વફલ્ડીંગ ળાખાભા ં
વનબાલણી વંફવધત કાભગીયી  

૩૯ શ્રી કારીદાવ 
આઈ.ફાયોટ  

ભજુય ૨૧૨૪૧૫ ૩૩,૦૦૦/- શાઉવીંગ-વફલ્ડીંગ ળાખાભા ં
વનબાલણી વંફવધત કાભગીયી  

૪૦ શ્રી વંજમ 
યાલજીબાઈ યોશીત 

ભજુય ૩૩૯૨૬૧ ૧૪,૮૦૦/- શાઉવીંગ-વફલ્ડીંગ ળાખાભા ં
વનબાલણી વંફવધત કાભગીયી 

૪૧ શ્રી ભનોજ આય. 
લવાલા 

ભજુય ૩૩૨૨૮૩ ૧૬,૨૦૦/- ગાય ખચમ શા/ફી. ળાખાભા ં
કાભગીયી લોડમ  નં.૨ યેલન્મ ુવલબાગ  

૪૨ શ્રી વલનોદ ફી.ટેર  ભજુય ૩૩૩૬૬૨ ૧૫,૨૦૦/- ગાય ખચમ શા/ફી. ળાખાભા ં
કાભગીયી વ્શીરુર ળાખાભાં 

૪૩ શ્રી ભોશન શાવુ 
ફાયોટ  

ભજુય ૨૫૦૦૨૩ ૩૨,૦૦૦/- શાઉવીંગ-વફલ્ડીંગ ળાખાભા ં
વનબાલણી વંફવધત કાભગીયી  

૪૪ શ્રી વાફેયાફીફી 
ઠાણ 

ભજુય ૨૯૪૪૨૦ ૨૭,૬૦૦/- શાઉવીંગ-વફલ્ડીંગ ળાખાભા ં
વનબાલણી વંફવધત કાભગીયી  

૪૫ શ્રી રીરાફને 
ફાયીમા 

ભજુય ૨૯૪૭૫૬ ૨૭,૬૦૦ શાઉવીંગ-વફલ્ડીંગ ળાખાભા ં
વનબાલણી વંફવધત કાભગીયી  

૪૬ શ્રી ચીભનબાઇ 
એવ. યભાય 

ભજુય ૨૨૪૮૬૩ ૩૨,૦૦૦/- શાઉવીંગ-વફલ્ડીંગ ળાખાભા ં
વનબાલણી વંફવધત કાભગીયી  
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૪૭ શ્રી ક્રશભંતવીંશ એન. 
ચૌશાણ  

ભજુય ૨૪૩૪૮૫ ૩૨,૦૦૦/- શાઉવીંગ-વફલ્ડીંગ ળાખાભા ં
વનબાલણી વંફવધત કાભગીયી  

૪૮ શ્રી જીતને્ર કે. 
ગોવાઇ  

ભજુય ૩૨૨૭૭૬ ૧૭,૨૦૦/- શાઉવીંગ-વફલ્ડીંગ ળાખાભા ં
વનબાલણી વંફવધત કાભગીયી  

૪૯ તડલી ભવનાફેન 
એ.   

એપ્રે. 
ડર ાપટવ ભેન 
(વીલીર) 

૩૫૧૩૯૩ ૮૨૩૦/- 
ઉચ્ચક 

શા.વફલ્ડીંગ ળાખાભા ંકાભગીયી 

૫૦ દીલાન જાકીયળા 
વબ્ફીયળા  

એપ્રે. 
લામયભેન 

૩૫૧૧૮૧ ૮૨૩૦/- 
ઉચ્ચક 

ગાય ખચમ શા/ફી. ળાખાભા ં
કાભગીયી સ્ટર ીટ રાઈટ વલબાગ 

૫૧ ળેખ ભોશભદ 
ઓમેળ 

એપ્રે. 
લામયભેન 

૩૫૬૧૬૬ ૮૨૩૦/- 
ઉચ્ચક 

ગાય ખચમ શા/ફી. ળાખાભા ં
કાભગીયી ભશાત્ભા ગાંધીનગયગૃશભાં  

 

 

 

 

       


