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રાઇટ ટુ ઇન્ ફોર્મેશન એ ટ ટ ૨૦૦૫ સંદર્ભન તથા દફતરી હુ ર્મેશ અં ઃ૧૦૮૮/૨૦૦૫-૦૬  
સંદર્ભન  લર્મેશ ૪-૧(ખ) અન્ વયે  ખાતાએી ર્મેશાહીતી ાાાત  

 

૧) સંસ્થાની કમાીરક કેની ફજ નીની કગતર   : 

 ખા :ુ 
જએસંપ ક  વવર્ભાગ,  

ખંડે રાવ ર્મેશા નટ વાલ્ડીંગ, રાજર્મેશહે લ રોડ,  
વડોદરા ર્મેશહાએગરપાવલ ા, 
વડોદરા  

 માીરક ક/જ ની: 

વડોદરા ર્મેશહાએગપાવલ ાએા જએસંપ ક  વવર્ભાગર્મેશાં મ્યુવએવસપલ  વર્મેશ એરશ્રી અએે  
ડે  મ્યુવએવસપલ  વર્મેશ એરશ્રી(પી આર ઓ )એા ર્મેશાગકદ કએ અએે  સૂચએા હે ઠળ  ાર્મેશગીરી 
 રવાર્મેશાં આવે  છે   જે ર્મેશાં વવવવધ  ાયકક્રર્મેશોએું આયોજએ, પ્રે સ પવલલસીટી, ચુંટાયે લી પાંખ અએે  
વહીવટી પાંખ વચ્ચે એી સં લએએી  ાર્મેશગીરી  રવાર્મેશાં આવે  છે . 

 

૨) પ  ાની ાેગિમા કેની ફમીમચા કઓની કસત્તાેની ફજ ની : 

વડોદરા ર્મેશહાએગરપાવલ ાએા જએસપં ક  વવર્ભાગએા અવધ ારી/ ર્મેશકચારીઓએા એાર્મેશ હોદ્દા પગાર તથા 
 ાર્મેશગીરીએી વવગત  

 

ેની ુ.ની ં મીમચા કની ુંની ાી થા
 ફ જ.ની ં. 

હ દ્દ /બફઝકમપરા  માીરક કની કગતર  

(૧) (૨) (૩) (૪) 

૧. શ્રક ેગિષફમપંચાલ 

 ફ જ.ની ં.૩૬૩૫૪૫ 

 

જએસંપ ક  અવધ ારી 
ાે ઝી : ૫૩૧૦૦ 

 જએસંપ ક  અવધ ારી તરી ે એી સંપૂર્ક ફરજો ાજાવવાએી રહે  ે   

તે ઓશ્રીટ તે ઓએા તાાા હે ઠળએા તર્મેશાર્મેશ અવધ ારી/ ર્મેશકચારી 

પર ર્મેશોએીટરીંગ/સુપરવીઝએ  રવાએંુ રહે  ે   તદુપરાંત ઉપરી 

અવધ ારી સુચવે  તે  તર્મેશાર્મેશ  ાર્મેશગીરી પૂર્ક  રવાએી રહે  ે    

 ર્મેશહાએગરપાવલ ાએી વાવષક  ડાયરી તૈયાર  રવી  

 અવપલ અવધ ારી-RTI 

 પ્રે સ પલલીસીટી 

  ાયકક્રર્મેશોર્મેશાં સ્થળ ઉપર ઉપવસ્થત રહી  ાયકક્રર્મેશોએે  લગત 

જએસંપ ક  વવર્ભાગએી  ાર્મેશગીરી ઉપરાંત ર્મેશહાએગરપાવલ ાએા 

અએે  સર ારએા વવવવધ વવર્ભાગો સાથે  સં લએ ઉપરાંત ર્મેશંત્રીશ્રી 

અએે  તે ઓએા સર્મેશ ક્ષ ર્મેશહાએુર્ભાવોએી ઉપવસ્થતીએા  ાયકક્રર્મેશોર્મેશાં 

વએર્મેશંત્રર્, હોર્ડિં ગ્સ, જાહે રાતો વગે રે  તૈયાર  રાવવા. 

ર્મેશહાએગરપાવલ ા તે ર્મેશજ સર ારી  ાયકક્રર્મેશો ર્મેશાટે  ફરાસખાએાએી 

ટજન્સી અએે  જે  તે  વવર્ભાગ સાથે  સં લએ  રી તર્મેશાર્મેશ  ાયકવાહી 

 રવાએી રહે  ે  અએે  તે ર્મેશએા  ાર્મેશોએા ાીલ્સએા ચુ વર્ાએી 

 ાયકવાહી  રવાએી રહે  ે   

 પ્રે સ-વર્મેશર્ડયાએા તંત્રીશ્રીઓ/ર્મેશહાએુર્ભાવોએે  ડાયરી વવતરર્એી 

 ાર્મેશગીરી તે ર્મેશએા તાાા હે ઠળએી  ાર્મેશગીરીએા વાલ પ્રર્મેશાવર્ત  રી 

ઉપરી અવધ ારીશ્રી સર્મેશક્ષ રજુ  રવાએા રહે  ે   
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૨. શ્રકદર્મની ીારૂ 
ીદદની કર્જની સંપમમ 

ેગિમા ક 
 ફ જ.ની ં.૩૬૨૬૧૧ 

ર્મેશદદએી   
જએસંપ ક  અવધ ારી 

અએે  જાહે ર ર્મેશાર્હતી 
અવધ ારી 

ાે ઝી : ઉચ્ચ  
૩૧૩૪૦ 

 RTI/LAQ 

 પ્રે સ પલલીસીટી 

  ાયકક્રર્મેશો લગત તર્મેશાર્મેશ  ાર્મેશગીરી 
 ર્મેશીટીંગો/પત્ર ાર પર્રષદએે  લગત  ાર્મેશગીરી 
 તર્મેશાર્મેશ પ્ર ારએા ાીલોએા ચુ વર્ાંએંુ સુપરવીઝએ 
 એીવત વવષય  ાાાતોએે  લગત ફાઇલોએી  ાર્મેશગીરી વગે રે  
 ઉક્ત  ાર્મેશગીરીએે  લગતી ાધી જ ફાઇલો વ્યવવસ્થત ગોઠવર્ી 

અએે  સાચવર્ીએી  ાર્મેશગીરી  
૩. શ્રકહગસ ગિતફદક 

 ફ જ.ની ં.૩૧૧૮૫૫ 
ઓપરે ટર 

ાે ઝી : ૩૧૧૦૦ 
 જએસંપ ક  વવર્ભાગએી  ાર્મેશગીરી લગત ર્મેશહાએગરપાવલ ાએા 

અવધ ારીશ્રીઓ, ચંુટાયે લી પાંખ વગે રે  સાથે   ાયકક્રર્મેશો સર્હતએંુ 
 ાયર્મેશી સં લએ  

 પુષપાંજવલ  ાયકક્રર્મેશ  

 સર ારએા ખાસ  ાયકક્રર્મેશો  
 આ વસ્ર્મેશ   ાયકક્રર્મેશો  
 અન્ય સ્ટે જ  ાયકક્રર્મેશો  
 સર ારી  ચે રીઓર્મેશાં સં લએ  
  ચે રીએી રુ્મેશલા ાતે  આવતા પ્રે સ-વર્મેશર્ડયાએા 

પ્રવતવએવધઓ,ર્મેશહાએુર્ભાવો વગે રે એે  ર્રપ્રે ઝે ન્ટ  રવા  
 ર્મેશીટીંગો,પ્રે સ- ોન્ફરન્સ, સે વર્મેશએાર, વગે રે ર્મેશાં સરર્ભરાએે  લગતી 

 ાર્મેશગીરી  
 તર્મેશાર્મેશ  ાયકક્રર્મેશોર્મેશાં હાજર રહી  ાયકક્રર્મેશો લગત ર્મેશહાએુર્ભાવોએા 

સ્વાગત ર્મેશાટે  ર્મેશોર્મેશે ન્ટો સર્હતએી તર્મેશાર્મેશ ચીજ-વસ્તુઓ સ્થળ 

ઉપર ઉપલલધ  રાવવાએી જવાાદારી  
 મ્યુવએ  વર્મેશ એરશ્રી સર્હતએા ઉચ્ચ અવધ ારીશ્રીઓએા  ાયાકલય 

સાથે   ાયકક્રર્મેશો લગતએંુ લાયઝએ વગે રે  સર્હતએી ઓફીસ 
વસવાયએી ાહારએી તર્મેશાર્મેશ  ાર્મેશગીરી   

 જએસંપ ક  વવર્ભાગએા ઇજારાએા તે ર્મેશજ ઇજારા ાહારએા તર્મેશાર્મેશ 
ાીલો તથા તે ઓએા તાાા હે ઠળએી  ાર્મેશગીરીએા જે  તે  
ટજન્સીએા ાીલો પર્ સર્ટકફાય  રી જએસંપ ક  અવધ ારીએે  રજુ 
 રવાએા રહે  ે   રજુ થયે લ તર્મેશાર્મેશ ાીલો પે ન્ડીંગ એા રહે  તે ર્મેશજ 
સર્મેશયર્મેશયાકદાર્મેશાં ચુ વણં થાય તે  જોવાએી  ાર્મેશગીરી  

  તે ઓએા તાાા હે ઠળએી તર્મેશાર્મેશ  ાર્મેશગીરીએા વાલ પ્રર્મેશાવર્ત  રી 

સીધા જએસંપ ક  અવધ ારી સર્મેશક્ષ રજુ  રવાએા રહે  ે   
 વવવવધ  ાયકક્રર્મેશએી ફાઇલોએી તથા અન્ય અગત્યએી ફાઇલોએી 

વ્યવવસ્થત ગોઠવર્ી અએે  સાચવર્ીએી  ાર્મેશગીરી  
૪. શ્રક ાજફન્દ્રનીષક 

 ફ જ.ની ં.૨૩૭૨૫૬ 
જુ ક્લા ક  

ાે ઝી : ૬૬૦૦૦ 
 જાહે રાતો લે વી અએે  તૈયાર  રવી  
  ાયકક્રર્મેશોએા વએરં્મેશત્રર્  
  ાર્મેશગીરીએી વહેંચર્ી  
 રૂપરે ખા 
 ત તીએી ર્મેશે ટર 
 ાે એસકએી ર્મેશે ટર 
  ાયકક્રર્મેશો લગત પત્ર વ્યવહાર  
 દરખાસ્તો તૈયાર  રવી  
 એીવત-વવષય  ાાાતોએી ફાઇલો તૈયાર  રવી  
 ડાયરીએે  લગત  ાર્મેશગીરી  
 ટરસ્ટ અએે  ધાવર્મેશક  સંસ્થાઓએે  આપવાર્મેશાં આવતી આવથક  સહાય 

તથા તસલર્મેશાતએી  ાર્મેશગીરી વગે રે   
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૫. શ્રકગની કમ ાતસાતા 
 ફ જ.ની ં.૩૫૬૩૫૨ 

જુ ક્લા ક   
ાે ઝી : ૨૧૧૦૦ 

 જાહે રાતએા ાીલો  
 હોટલએા ાીલો  
 ર્મેશહે  ર્મેશ ઉપરાંત  ાયકક્રર્મેશોએી  ાર્મેશગીરીર્મેશાં અએે  પ્રે સએોટએી 

 ાર્મેશગીરી શ્રી રાજે ન્ર જોષી સાથે  રહી સં લએર્મેશાં  ાર્મેશગીરી 
 રવાએી રહે  ે   

 હાલ ડે ટા ટન્ટર ી ઓપરે ટરએી વએર્મેશણં  થયે લ એા હોય ડે ટા 
ટન્ટર ીએી જરૂરી  ાર્મેશગીરી  રવાએી રહે  ે   

 ઉક્ત ાીલો અંગે એી ફાઇલો તથા અન્ય અગત્યએી ફાઇલોએી 
વ્યવવસ્થત ગોઠવર્ી અએે  સાચવર્ીએી  ાર્મેશગીરી 

 તે ર્મેશએા તાાા હે ઠળએા ાીલએે  પ્રર્મેશાવર્ત  રી વસએીયર 
ક્લા ક/ઉપરી અવધ ારીશ્રીએે  રજુ  રવાએા રહે  ે   

૬. શ્રકજીજ્ઞફર્ટકલતા 
 ફ જ.ની ં.૩૫૮૪૨૮ 

જુ ક્લા ક   
ાે ઝી : ૨૦૫૦૦ 

 રૂટીએર્મેશાં આવતા તર્મેશાર્મેશ વાવષક   ાયકક્રર્મેશએુ ટાઇર્મેશ ટે ાલ 
ાએાવવું  

 ાજે ટ ખતવર્ી અએે  ટ ાઉન્ટએા વએયર્મેશએએી  ાર્મેશગીરી ર્મેશાટે  
સીધા જએસંપ ક  અવધ ારીએા તાાા હે ઠળ  ાર્મેશ  રવાએુ રહે  ે   

 દરે    ાયકક્રર્મેશએે  લગતા વએયર્મેશએ અએે  ચે   વલસ્ટ તૈયાર  રવું 
તદઉપરાંત ઉપરી અવધ ારી સુચવે  તે  તર્મેશાર્મેશ  ાર્મેશગીરી  રવાએી 
રહે  ે   

 વસક્યુરીટી પાસ ર્મેશે ળવવાએંુ સં લએ અવધ ારી/ર્મેશહાએુર્ભાવો 
 ાયકક્રર્મેશએા આરં્મેશત્રર્ ર્મેશાટે   ોમ્્યુટરાઇઝ ર્મેશે સે જ ાએાવવા અએે  
તે  સક્ષર્મેશ રં્મેશજુરી ર્મેશે ળવી ર્રલીઝ  રવાએી રહે  ે   

 પ્રે સ એોટ ાએાવવી 
 ટરસ્ટ અએે  ધાવર્મેશક  સંસ્થાઓએે  આપવાર્મેશાં આવતી આવથક  

સહાયએી  ાર્મેશગીરી  
 અગત્યએા  ાયકક્રર્મેશ, પ્રે સ  ોન્ફરન્સ તથા અન્ય  ાયકક્રર્મેશએા 

લગતા SMS  રવા 
૭. શ્રકદફતની ાયમ 

 ફ જ.ની ં.૩૬૦૨૯૫ 
જુ ક્લા ક   

ઉચ્ચ  : ૧૯૯૫૦ 
 ફરાસખાએા,ફોટોગ્રાફી, ાે એસક, હોર્ડિં ગ્સ, હોટલ, પીવાએા પાર્ી, 

ફુડ પે  ે ટ, ર્મેશોર્મેશે ન્ટો ,પરચુરર્ ખચાક સર્હતએા તર્મેશાર્મેશ પ્ર ારએા 
ાીલોએા ચુ વર્ાએી  ાર્મેશગીરી  રવાએી રહે  ે   

  ાયકક્રર્મેશોએી  ાર્મેશગીરીર્મેશાં અએે  પ્રે સએોટ વગે રે એી  ાર્મેશગીરી 
 રવાએી રહે  ે   

  ાયકક્રર્મેશો અંગે એા ર્મેશોાાઇલ ર્મેશે સે જ તૈયાર  રી પ્રે સ-વર્મેશર્ડયા, 
અવધ ારીશ્રીઓ તર્મેશાર્મેશએે  ર્મેશે સે જ પહોંચાડવા  

 હાલ ડે ટા ટન્ટર ી ઓપરે ટરએી વએર્મેશણં  થયે લ એા હોય જરૂર પડે  
ડે ટા ટન્ટર ીએી  ાર્મેશગીરી  રવાએી રહે  ે   

૮. શ્રકકમર્  ીાળક 
 ફ જ.ની ં.૨૯૬૭૯૧ 

સુપરવાઇઝર 
ાે ઝી : ૩૫૩૦૦ 

 ઓફીસએી રોજારોજએી  ાર્મેશગીરી  
 ઓફીસએા  ાગળો/ફાઇલોએી આવ /જાવ   
 અઠવાડી  ટે ન્ડર જાહે રાતો તૈયાર  રવી  
 ડાયરી વવતરર્એી  ાર્મેશગીરી 
 એવરાત્રી, ર્મેશટ ી ફોડ ર્મેશહોત્સવ જે વા  ાયકક્રર્મેશોર્મેશાં વવવ ષ્ટ 

 ાર્મેશગીરી 
 પ્રે સ  ટીંગએે  લગતી ર્મેશાર્હતી તૈયાર  રવાએી રહે  ે   
 દૈવએ  ધોરર્ે  મ્યુવએ   વર્મેશ એરશ્રીએી ઓર્ફસ સાથે  સં લએ 

 રવાએંુ રહે  ે   
 ડે   મ્યુવએ.  વર્મેશ એરશ્રી(પી આર ઓ)એી ાારએી ી 

ઇએવડક/આઉટવડક  એી  ાર્મેશગીરી  રવી  
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૯. શ્રકિીેર્િાઇ
એી. ાજપુ  

 ફ જ.ની ં.૩૦૨૭૭૫ 

લે ાર  
ાે ઝી : ૩૨૧૦૦ 

 લે ારએે  લગત તર્મેશાર્મેશ  ાર્મેશગીરી(વગક-૪એા  ર્મેશકચારી)    

૧૦. શ્રકસંજયમફ . ાતલ 

 ફ જ.ની ં.૩૨૬૮૮૭ 
લે ાર  

ાે ઝી : ૧૮૭૦૦ 
 લે ારએે  લગત તર્મેશાર્મેશ  ાર્મેશગીરી(વગક-૪એા  ર્મેશકચારી) 

૧૧. શ્રકમીળાબફની સક. 
સ લંમક 

 ફ જ.ની ં.૨૭૦૬૪૪ 

હે લ્પર  
ાે ઝી :૩૫૦૦૦  

 હે લ્પરએે  લગત તર્મેશાર્મેશ  ાર્મેશગીરી (વગક-૪એા  ર્મેશકચારી)   

૧૨. શ્રકપ્રગ મઆ .પ ીા  

 ફ જ.ની ં.૮૫૬૭૪૬ 

ટપ્રે ન્ટીસ  

સ્ટાઇપે ન્ડ: ૯૦૦૦ 

 તાલીર્મેશાથી (૧ વષક ર્મેશાટે ) 

૧૩. શ્રકગતતફમએસ. ાણા 

 ફ જ.ની ં.૮૫૬૯૦૮ 

ટપ્રે ન્ટીસ  

સ્ટાઇપે ન્ડ: ૯૦૦૦ 

 તાલીર્મેશાથી (૧ વષક ર્મેશાટે ) 

૧૪. શ્રકપ્રગથ પક.ચૌહાણ 

 ફ જ.ની ં.૮૫૭૧૭૬ 

ટપ્રે ન્ટીસ  

સ્ટાઇપે ન્ડ : ૭૭૦૦ 

 તાલીર્મેશાથી (૧ વષક ર્મેશાટે ) 

૧૫. શ્રકી કગર્ લની ટુિાઇ 

 ફ જ.ની ં.૮૫૭૧૮૧ 

ટપ્રે ન્ટીસ  

સ્ટાઇપે ન્ડ : ૭૭૦૦ 

 તાલીર્મેશાથી (૧ વષક ર્મેશાટે ) 

૧૬. શ્રકેગી પક.તાળંદ 

 ફ જ.ની ં.૮૫૭૧૯૦ 

ટપ્રે ન્ટીસ  

સ્ટાઇપે ન્ડ : ૭૭૦૦ 

 તાલીર્મેશાથી (૧ વષક ર્મેશાટે ) 

 

૩) ગની  કક્ષણેની ફગની ણમયલફતાની કમાયમતાહક: 
સક્ષર્મેશ ર્મેશંજુરી ર્મેશે ળવતી વખતે  એીચે  ર્મેશુજાએી  ાયકવાહી હાથ ધરવાર્મેશાં આવે  છે   સાંધીત દફતરએા 
 ર્મેશકચારી દ્વારા  ચે રીએા વડા જએસંપ ક  અવધ ારીએે  એોંધ સહ ફાઇલ રજુ  રવાર્મેશાં આવે  છે   જે  તે  
વવગતએી એોધ સક્ષર્મેશ ર્મેશંજુરી અથન ખાતા અવધ ારી શ્રી ડે  મ્ યુવએવસપલ  વર્મેશ એરશ્રી(પી આર ઓ ) 
સર્મેશક્ષ ર્મેશંજુરી અથન રજુ  રવાર્મેશાં આવે  છે   તથા અંવતર્મેશ વએર્કય અથન સતાવધ ારી મ્ યુવએવસપલ 
 વર્મેશ એરશ્રી સર્મેશક્ષ રજુ  રવાર્મેશાં આવે  છે   તે ર્મેશજ વધુ ર્મેશંજુરી અથન ર્મેશા  સ્ થાયી સર્મેશીવત તે ર્મેશજ સર્મેશગ્ર 
સર્ભા સર્મેશક્ષ રજુ  રવાર્મેશાં આવે  છે   
 

૪) પ  ાની ાદ્વા ાેથતા ફની ાેંમુર્હફ ઠળ ખાયફલગતગતિમફ ટફર કની ાદસ્ ાતફનીનંુી ગની તફદની : 

ઓફીસએી  ાયકપધ્ ધવતર્મેશાં જરૂરી ટવા રીસસ્ ટરોએી વએર્ભાવર્ી  રવાર્મેશાં આવે  છે   જે ર્મેશ  ે  ડે ડ સ્ ટો  
રીસસ્ ટર વએર્ભાવર્ી રીસસ્ ટર, ર્મેશે ળવર્ી રીસસ્ ટર, તસલર્મેશાત રીસસ્ ટર, ઇએવડક  રીસસ્ ટર, આઉટવડક  
રીસસ્ ટર, ઠરાવ રીસસ્ ટરએી વએર્ભાવર્ી  રવાર્મેશાં આવે  છે   
 

૫)   પ  ાની ામાયોબજાતતાીાટફ ની મમકમ ફ લિ  ણ : 
આ વવર્ભાગ દ્વારા ીસ પી ટર્મેશ સી ટ ટએી જોગવાઇઓ/વએયર્મેશો તથા સાર્મેશાન્ ય વહીવટ વવર્ભાગ ર્મેશાંથી 
જારી  રવાર્મેશાં આવતા પરીપત્રો અએુસાર  ાયો  રવાર્મેશાં આવે  છે   આ ઉપરાંત ર્મેશહાએગરપાવલ ાએા 
વવવવધ  ાયકક્રર્મેશોએું આયોજએ, અખાારોર્મેશાં ટે ન્ડરએી જાહે રાતો વવવવધ અખાારોએે  પ્રવસધ્ધ થયે લ 
જાહે રાતોએા વાલોએી ચુ વર્ી, સંસ્થાઓએે  આવથક  સહાય વગે રે  જ ે વી વવવવધ  ાર્મેશગીરી તથા 
સર ારશ્રી દ્વારા જે  તે  સર્મેશયે  ાહાર પાડવાર્મેશાં આવતા આદે  ો/પરીપત્રો/લે ખીત સુચએો ર્મેશુજા  
રોીસન્ દી  ાર્મેશગીરી  રવાર્મેશાં આવે  છે   
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૬) ેગિમા કેની ફમીમચા કઓની કયાદક: 
ર્મેશુદૃદા એંાર-૨ ર્મેશાં સર્મેશાવે   થાય છે   
 

૭)  ફની ાગની યીીાંપુ કપડાયફલપડ  ની કપધ્િગ સહક  ફની ાદ ફ મે ગિમા કઓે ની ફમીમચા કઓદ્વા ા
પ્રાપ્ મ ાયફલીાસકમપરા : 

ર્મેશાસી  પગાર અંગે એી વવગત ર્મેશુદૃદા એંાર-૨ એા  ોલર્મેશ એં  ૩ ર્મેશાં સર્મેશાવે    રવાર્મેશાં આવે લ છે   
 

૮)  ીાીય જની ાઓની ક ગતર  સૂગચ ખચામઓેની ફમ ાયફલચૂમતણકની ાેહફતાલ દર્ામત ા ફની ક
 ીાીએજન્દ્સકની ફજાળતફલબજફટ: 

જે  તે  એાર્ાં ીય વષક ર્મેશાટે એા ાજે ટર્મેશાં રં્મેશજુર થયે લ ર ર્મેશ રુ્મેશજા  
 

૯)   એાગરી ોએે  ઉપલલ ધ સુવવધાઓએી વવગતો વખતો વખત અખાારોએા ર્મેશાધ્યર્મેશ દ્વારા પ્રવસધ્ધ   
        રવાર્મેશાં આવે  છે   
  
૧૦) જાહફ ીાકહ કેગિમા ક/ેપકલેગિમા ક/ખા ાગિમા કઓની ાની ાીેની ફહ દ્દાની કગતર  : 

 

 
જાહફ ીાકહ કેગિમા ક 
શ્રી દ કએ ર્મેશારૂ 
ર્મેશદદવએ  જએસંપ ક  અવધ ારી 
જએસંપ ક  વવર્ભાગ, 
ખંડે રાવ ર્મેશા નટ વાલ્ ડીંગ, 
વડોદરા ર્મેશહાએગરપાવલ ા 

ેપકલેગિમા ક 
શ્રી અવર્ભષે   પંચાલ 

જએસંપ ક  અવધ ારી, 
જએસંપ ક  વવર્ભાગ, 
ખંડે રાવ ર્મેશા નટ વાલ્ ડીંગ, 
વડોદરા ર્મેશહાએગરપાવલ ા 

ખા ાગિમા ક 
શ્રી અલ્પે   ર્મેશજર્મેશુંદાર 
ડે  મ્ યવુએ   વર્મેશ એરશ્રી(પી આર ઓ ) 
જએસંપ ક  વવર્ભાગ, 
ખંડે રાવ ર્મેશા નટ વાલ્ ડીંગ, 
વડોદરા ર્મેશહાએગરપાવલ ા 

 

 

 
     

 


