
રાઇટ �ુ ઇ�ફમ�શન એકટ - ૨૦૦૫ સદંભ� દ.�કુમ �ક:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંભ  કલમ ૪-૧ (ખ) અ�વયે મા*હતી આપવા બાબત. વ.વોડ  ન.ં૧ (એ)  વડોદરા મહાનગર પા4લકા  ૧. 5થાિનક 5વરાજય સ5ંથાની કામગીર9 અને ફરજોની િવગતો :  પોતાની સ5ંથાની કામગીર9ઓ અને ફરજો નીચે <જુબ છે.  વહ9વટ9 વોડ  ન.ં૧ (એ)   કા>?ુરુા, નવાબAર પાછળ,  વડોદરા.-૩૯૦૦૦૧.  ફોન ન.ં ૦૨૬૫-૨૪૧૧૪૭૩.   વોડ  ઓ*ફસના કામકાજના *દવસો – સોમવાર થી શિનવાર   શિનવાર (બીજો-ચોથો) રિવવાર તથા AહGર રAના *દવસો િસવાય   કામકાજનો સમય :   સવારG ૯-૩૦ થી ૫-૧૦ (ર9સેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦)   નાણાકં9ય લેવડ દGવડનો સમય :   સવારG ૯-૩૦ થી ૩-૦૦ (ર9સેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦)   શિનવાર (બીજો-ચોથો) રિવવાર તથા AહGર રAના *દવસો િસવાય   વોડ ના <Iુય અિધકાર9Kીઓ  ૧.  આસી.LMિુન.કિમNર (?વુ  ઝોન અને અપીલ અિધકાર9)   Kી િનતીનભાઇ એ. સોલકં9  પગાર Pેડ : ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦   ૨.  વોડ  ઓ*ફસર અને AહGર મા*હતી અિધકાર9   Kી મહGશભાઇ બી.રબાર9  પગાર Pેડ : ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦   વોડ ની રGવ�M ુતેમજ સેનેટર9ની કામગીર9ની િવગતો નીચે <જુબ છે .  અ).  રGવ�M ુિવભાગની કામગીર9 : ૧.  મકાન નામફGર/ફાળવણીના કGસ �ગેની કામગીર9  ૨.  મકાન ખાલીના દાખલા રાખવાના ઠરાવ �ગેની કામગીર9. ૩.  મકાન જમીનદો5ત થયે આકારણી કમી કરવાના ઠરાવ �ગેની કામગીર9. ૪.  મકાન ખાલીના રાIયા પછ9 કરવેરાના િનયમ અRસુાર ર9ફંડ આપવાની કામગીર9  



૫.  વેરા, વSલુાતની તમામ કામગીર9, જમીન ભાTંુ, Uયવસાય વેરા વSલુાતની કામગીર9,  5લમ ભાTંુ વાહનવેરો, હોકVગ ઝોનમા ંઉભી રહGતી લાર9ઓની વSલુાત,  XુકાનભાTંુ,   કGબીન ભાTંુ, મોબાઇલ ટાવરના ભાડાની ર9કવર9 , �ડરPાઉ�ડ કGબલ ચાજYસની  ર9કવર9.      ૬.   સા.વ.િવ.પ*રપZ �ક : ૧૧૧/૨૦-૨૧ તા.૧૩-૦૭-૨૦ આધારG આકારણીને લગત તમામ  કામગીર9. ૭.  સા.વ.િવ.�ુકમ �ક : ૩૬૫/૧૯-૨૦ તા.૦૧-૦૨-૨૦ આધારG [મુા5તાધારાને લગત તમામ  કામગીર9.   બ)   સેનેટર9 િવભાગની કામગીર9  :  સેનેટર9 િવભાગ સફાઈ �ગેના કામકાજના *દવસો  - સોમવાર થી રિવવાર ૭.૦૦ થી ૧૧.૦૦ તેમજ બપોરG ૨.૦૦ થી ૦૫.૦૦  - રિવવારG તેમજ ]ધુવારG બપોર બાદ રA.  ૧.  મરGલા Aનવરોનો િનકાલ કરવો,  ૨.  કચરાના ઢગલાનો િનકાલ,  ૩.  વોડ ની ન_9 કરવામા ંઆવેલ બીટોની સફાઈ કામગીર9.       ૪.  સફાઈ કામ ન થાય તે �ગેની ફ*રયાદ,  ૫.  પા4લકાના AહGર-Aજ`ુ/<તુરડ9 સફાઈ �ગેની ફ*રયાદ,  ૬.  માખી તેમજ ગદંક9ના 5થળોએ જaંનુાશક દવાનો છંટકાવ,  ૭.  હોટલોમા ંવાસી અને અખાbય ખોરાકોના વેચાણની ફ*રયાદ,   ક) અ�ય કામગીર9ઓની �ૂંક9 િવગતો.  ૧.  હોટલોમા ંવાસી અને અખાbય ખોરાકોના વેચાણની ફ*રયાદ, િનકાલ કરવાની તેમજ હોટલ,                   રG5ટોર�ટ ચdક9ગની કામગીર9, ૨.  આરોeયના નિવન પરવાના આપવા �ગેની કામગીર9 તથા પરવાનો ર9�M ુકરવા �ગેની       કામગીર9, ૩.  જ�મ અને મરણ નfધણીની તથા રGકોડ  <જુબની વધારાની કોપીઓ આપવાની કામગીર9,  ૪.  પાણીના સેLપલ રોજ લેવાની કામગીર9 તેમજ પાણી gયારG Xુિષત આવે iયારG ફ*રયાદ આધારG      જjથામા ંસેLપલ લેવાની કામગીર9 ૫.  Xુિષત પાણી આવaુ ંહોય તેવા િવ5તારોમા ંપાણી kbુધીકરણ માટG lલોર9નની ગોળ9ઓ  િવતરણની કામગીર9,  ૬.  mુદરતી/અmુદરતી આપિnના સમયે સoમ સnાધીશ બતાવે તે <જુબની કામગીર9,   



ફ ર જો : ૧.  સા.વ.િવભાગ  તરફથી થયેલ �ુકમ અ�વયે p તે પો5ટ પર કરવાપાZ વહ9વટ9 કામગીર9ઓ  ૨.  િનર9oણ અને જવાબદાર9ના સાધનો સ*હત િનણ ય લેવાની q*rયા :-   p તે સfપાયેલ કામગીર9 સબંધંીત કમ ચાર9એ તેમના ઉપર9 અિધકાર9Kી પાસે રsુ કર9 સoમ    સnાિધકાર9Kીની મsુંર9 લેવાની રહGશે. આ  �ગે <Iુય મહGકમ િવભાગKી નાણાકં9ય અને અ�ય  વહ9વટ9ય સnા સfપણીના સકં4લત ઠરાવ ૧૯૯૮ ના અમલીકરણ દફતર9 �ુકમ �ક: ૪૧૦/૯૮  થી તા.૭-૭-૯૮ થી �ુકમો થયેલા છે. ૩.  પોતાના કાયt બAવવા માટG નકક9 કરાયેલા ધોરણો :   ઉપરોકત <uુા ન.ં૩ મા ંદશા વેલ દફતર9 �ુકમ અ�વયે p તે કામોના સબંધંમા ંસoમ  સnાિધકાર9Kીના Sચુનાઓ અ�વયે કાય વાહ9 કરવામા ંઆવે છે. ૪.  પોતાના કાયt બAવવા માટG પોતાની પાસેના અથવા િનયZંણ હGઠળના અથવા પોતાના  કમ ચાર9ઓ vારા ઉપયોગમા ંલેવાતા િનયમો િવિનયમો Sચુનાઓ િનયમ સPંહ અને રGકોડ   -  w.પી.એમ.સી.એકટ -૧૯૪૯ -  દ.�ુકમ �ક : ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૭-૭-૯૯ ૫.  પોતાના vારા અથવા તેના �mુશ હGઠળ રખાયેલ િવિવધ કGટGગર9ના દxતાવેજોRુ ંિનવેદન        - ખાતા તરફથી મોકલવામા ંતથા આવતા પZોના ઇનવડ  આઉટવડ  રw5ટરો        - આકારણી રw5ટર , *ડમા�ડ રw5ટર        - પરવાના રw5ટર ,ફર9યાદ ]કુ , જ�મ મરણ રw5ટર        - પાણી કનેકશન રw5ટર , yGનેજ કનેકશન રw5ટર, 4બzડVગ રw5ટર ૬.  નીતી ઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સબંધંીત AહGર જનતાના સ|યો bવારા રsુઆત  કરાયેલી                                                                                                                       અથવા તેની માટG રહGલી કોઈ પણ Uયવ5થાની િવગતો, લોકો સાથે સકંળાયેલી સ5ંથા હોય,  લોકોના }ુટંાયેલા qિતિનિધઓની બનેલી સિમિત, સમP સભા અથવા સબિંધત િવભાગને  5થા.સિમિત bવારા અિધકાર પરiવે િનણ ય લેવામા આવે છે.     ૭.  પોતાના ચલણના હGa ુમાટG અથવા તેના ભાગ તર9કG વહ~ચાયેલી બે કG તેથી વ� ુ Uય�lતઓ  ધરાવતા બોડ સ કાઉ�સીલ કિમ*ટઓ અને અ�ય મડંળોની બેઠકો AહGર qA માટG �zુલી છે કG  કGમ? અથવા આવી બેઠકોની િવગત AહGર qA મેળવી શકG કG કGમ?   - સમP સભા અને 5થા. સિમિત છે. LMિુન સેrGટર9Kી અથવા સબંિંધતના અbયo પાસેથી આ  �ગે વ� ુ5પ�ટતા મેળવી શકાય.  ૮.   પોતાના અિધકાર9ઓ અને કમ ચાર9ઓની *ડરGકટર9 <uુા ન.ં૨ મા લી5ટ <જુબ . 



૯.  તેના િનયમમા ં?રુ9 પડાયેલ ઘતરની પ�તી સહ9ત તેના દરGક અિધકાર9 અને કમ ચાર9ઓ vારા   qા�ત કરાયેલ માસીક પગાર ધડતર ( તાલીમ) પ�તી-સા.વ.િવ. vારા કરવામા આવેલ છે.  ૧૦.  કમ ચાર9ઓ/અિધકાર9ઓ vારા qા�ત કરાયેલ માિસક પગારની મા*હતી <uુા ન.ં-૨ મા ંસામેલ  છે. ૧૧.  તમામ યોજનાઓની િવગતો S4ુચત ખચા ઓ અને કરાયેલ }કુવણીના અહGવાલો દશા વતો તેની          તમામ એજ�સીને ફાળવેલ બpટ. p તે વષ ના એ �w. શાખાના માલસામાન ખર9દ9ના મsુંર        બpટની િવગત તેમજ થયેલ ખચા ઓની િવગતો એકાઉ�ટ શાખામાથંી મેળવી શકાય.  ૧૨.  ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાય rમોથી ફાયદો મેળવનારની િવગતો સ*હત સબસીડ9 સ*હત        કાય rમોનો અમલનો qકાર . - સમP સભા vારા બpટમા ંમsુંર કરાયેલ રકમની િવગતો મળ9 શકG છે. આ કામગીર9થી AહGર    જનતાને આરોeયલoી Sિુવધાઓ અને સફાઇ તેમજ પાણી-yGનેજની Sિુવધાઓ મળે છે.  ૧૩.  તેના bવારા અપાયેલી �ટછાટ, પરવાનગીઓ, અને સnા સfપણી મેળવનારની િવગતો.  - સમP સભા, 5થાયી સિમિત તથા LMિુન.કિમશનરKીની સnા અ�વયે મળતી �ટછાટ, પરવાનગીઓ, સnા-સfપણી સબધેં દ�તર9 �ુકમ �ક:૪૧૦/૯૮-૯૯ મા ંિવગત. ૧૪.  ઈલેl�ોનીક ફોમ મા ંઘડાયેલી તેના vારા રખાયેલી અથવા તેના ઉપલ�ધ મા*હતીના ંસદંભ ની    િવગત :      - ઈલેl�ોિનક ફોમ મા ં ઘડાયેલ મા*હતી ઈ.ડ9.પી િવભાગ bવારા મેઈ�ટGન કરવામા ં આવે છે.  pની  િવગતો વેબસાઈટ  www.vmc.gov.in પરથી મળ9 શકG છે.  ૧૫.  ?5ુતકાલય તથા વાચંન  ખડંના કામના કલાકો સ*હત મા*હતી મેળવવા માટG નાગર9કોને  ઉપલ�ધ Sિુવધાઓની િવગતો, જો AહGર  ઉપયોગ માટG તેની Aળવણી કરાઈ હોય તો -  - અZેની શાખામા ં?5ુતકાલય કG વાચંન ખડં ઉપલ�ધ નથી.        ૧૬.  AહGર મા*હતી અિધકાર9Kીઓના નામ-હોuાઓ અને અ�ય િવગતો :- ૧૭.   Sચુવી શકાય તેવી અ�ય કોઇ મા*હતી અને iયાર બાદ દર વષ� આ qકાશનમા ંSધુારો કરશે - મહદ �શે કામો સબંધંીત મા*હતી મsુંર બpટ અRલુoીને આવી Aય છે.        



વોડ  ન.ં૧ (એ) રGવ�M ુશાખા  qો એકટ9વ ડ95કલોઝર      rમ નબંર  કમ ચાર9Rુ ંનામ  ઇ.ડ9.પી. નબંર હોuો  પગાર પાયર9 કામગીર9ની િવગત  ૧ Kી મહGશભાઇ બી. રબાર9.  ૩૦૭૭૧૮ વોડ  ઓ*ફસર ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ વોડ  ઓ*ફસના સેનીટGશન, રGવ�M ુઅને દબાણ તથા સરકારKી તરફથી આવતી યોજનાઓના અમલ કરવાની કામગીર9. ૨ Kી *દલીપmુમાર એમ. qAપિત.   ૩૫૭૭૯૧ રGવ�M ુઓ*ફસર ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ રGવ�M ુિવભાગની તમામ કરાવવાની કામગીર9  ૩ Kી qિવણ ટ9. ચૌહાણ.  ૨૭૫૦૬૯ એડ9.આસી.એ�w ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ કામગીર9 એફોડ�બલ હાઉસVગમા ં ૪ Kી બાલmૃ� ણ p. વલીયા.  ૨૪૨૨૯૨ સીની.સેને.ઇ� 5 પેકટર  ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ સેનેટર9 શાખાની તમામ કરાવવાની કામગીર9.  ૫ Kી િqતેશ કG. સોલકં9.  ૨૭૭૩૫૫ સબ સેનેટર9 ઇ� 5 પેકટર  ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ સીની.સેનેટર9 ઇ� 5 પે.ના તાબા હGઠળ કરવાની કામગીર9.  ૬ Kી રામસVગ એ. રાઠવા.  ૩૫૩૭૩૬ સબ સેનેટર9 ઇ� 5 પેકટર  ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ સીની.સેનેટર9 ઇ� 5 પે.ના તાબા હGઠળ કરવાની કામગીર9. ૭ Kી *કશોર એમ. સોલકં9.  ૨૬૭૭૦૮ ફ9z ડ Sપુરવાઇઝર.  ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ કામગીર9 વોડ  ન.ં૫ મા.ં ૮ Kી ગોિવ�દભાઇ આર. રબાર9.  ૨૧૬૮૮૭ સીની.કલાક .  ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦    ૯ Kી એ. w વોરા. sુ.કલાક . ૨૬૦૭૫૪ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ �લોક ન.ં૧ થી ૪ ની વેરા લગતનીતથા ઉપર9 અિધકાર9 બતાવે તે તમામ કામગીર9 ૧૦ Kી ઘન� યામ w.બાર�યા  sુ.કલાક . ૩૫૯૬૬૧ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ �લોક ન.ં૫ થી ૮ ની વેરા લગત તમામ કામગીર9, [મુા5 તાધારા લગતની તથા નવીન આકારણી ના બીલો અને ?રૂવણી બીલોની કામગીર9 તથા  ઉપર9 અિધકાર9 બતાવે તે તમામ કામગીર9. 



૧૧ Kી હ*રસVગભાઇ વસાવા. sુ.કલાક . ૨૬૫૬૪૧ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ �લોક ન.ં૧૨, ૧૭, ૧૮, ૧૯ અને ૨૭ ની વેરા લગત તમામ કામગીર9 તથા સબંિંધત ઉપર9 અિધકાર9 બતાવે તે તમામ કામગીર9 ૧૨ Kી *હમાkં ુઆર. ચૌધર9.  sુ.કલાક .  ૩૫૬૧૫૮ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ �લોક ન.ં૧૬ ૨૨, ૨૪, અને ૨૮ ની વેરા લગત તમામ કામગીર9 તથા સબંિંધત ઉપર9 અિધકાર9 બતાવે તે તમામ કામગીર9 ૧૩ Kી હષ દભાઇ બી. મહ9ડા.  sુ.કલાક  ૨૯૦૩૦૧ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦      ૧૪ Kી રા�લુભાઇ �ગલે. sુ.કલાક . ૨૭૫૯૧૩ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ U યવસાય વેરા દફતર તથા જમીનભાડા દફતરની કામગીર9 તથા ઉપર9 અિધકાર9Kી બતાવે તે તમામ કામગીર9.  ૧૫ Kી સમીરભાઇ શાહ. sુ.કલાક . ૨૮૩૯૬૭ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ રGકોડ ને લગતી તથા કામગીર9 તથા ઉપર9 અિધકાર9Kી બતાવે તે તમામ કામગીર9. ૧૬ Kી િનમીષા આર. ખારવા. sુની.કલાક . ૩૦૭૭૩૪ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ એકાઉ� ટ કલાક  તથા મહGકમને લગતી  તમામ કામગીર9 તથા ઉપર9 અિધકાર9Kી બતાવે તે તમામ કામગીર9. ૧૭ Kી મેમણ મો.ઇકબાલ ટ9. ટાઇપી5 ટ. ૨૩૪૮૪૨ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ટાઇપVગને લગતી કામગીર9 તથા ઉપર9 અિધકાર9Kી બતાવે તે તમામ કામગીર9. ૧૮ Kી હGમતં એન. ભfસલે. sુ.કલાક   ૨૬૧૧૯૦ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ કામગીર9 વોડ  ન.ં૧ (એ) ની એ� w. શાખામા.ં  ૧૯ Kી પા*રતોષ એસ. <�ુ શી.  sુ.કલાક   ૨૯૨૭૧૧ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ કામગીર9 �ીજ િવભાગમા.ં  ૨૦ Kી ધમ�શ ડ9. બાર9યા.  sુ.કલાક   ૩૧૪૮૯૭ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ કામગીર9 સેનેટર9 િવભાગમા.ં  ૨૧ નાક9યા ભાવેશ એચ. sુ.કલાક  ૩૫૫૭૬૩ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ કામગીર9 વોડ -૬ એ� w. શાખામા.ં  



૨૨ Kી અ4oતા ડ9. qAપિત.  sુ.કલાક  ૩૫૭૭૦૭ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ કામગીર9 qેસ શાખા.  ૨૩ Kી Aદવ we નેશ આર.  sુ.કલાક  ૩૫૮૦૮૮ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ કામગીર9 વોડ -૧૦ મા.ં ૨૪ Kી હડ9યલ સજંય એસ.  sુ.કલાક  ૩૫૮૦૯૬ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ કામગીર9 ccc+ મા.ં  ૨૫ Kી લાલw એન. રબાર9. િસપાઇ. ૩૦૨૪૦૬ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ � લોક ન.ં૧, ૨, ૩ અને ૪ ને લગત � લોકની િસપાઇની  કામગીર9. ૨૬ Kી ઇ�ાહ9મ એચ. પઠાણ. િસપાઇ. ૨૦૦૨૭૧ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ � લોક ન.ં૧૬, ૨૨, ૨૪ અને ૨૮ ને લગત � લોકની િસપાઇની  કામગીર9. ૨૭ Kી જગદ9શભાઇ }નુારા. િસપાઇ. ૨૭૧૩૯૦ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ � લોક ન.ં૫, ૬, ૭ અને ૮ ને લગત � લોકની િસપાઇની  કામગીર9. ૨૮ Kી રમેશભાઇ માળ9. મsુર. ૨૫૪૧૩૪ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ � લોક ન.ં૧૨, ૧૭, ૧૮, ૧૯ અને ૨૭ ને લગત � લોકની િસપાઇની  કામગીર9. ૨૯ Kી પકંજ એમ. પટGલ. હGz પર. ૩૩૦૨૨૧ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઉપર9 અિધકાર9Kી બતાવે તે કામગીર9. ૩૦ Kી િવ?લુભાઇ વી. પટGલ. હGz પર. ૩૧૬૩૬૯ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઉપર9 અિધકાર9Kી બતાવે તે કામગીર9. ૩૧ Kી પારસ ડ9. }નુારા. હGz પર. ૩૩૭૪૦૪ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઉપર9 અિધકાર9Kી બતાવે તે કામગીર9. ૩૨ Kી જનકબેન એ. રાજ. હGz પર. ૨૮૦૩૮૧ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઉપર9 અિધકાર9Kી બતાવે તે કામગીર9. ૩૩ Kી મીનાoીબેન પી.ઠાકોર. હGz પર. ૩૨૬૬૩૧ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફ9સની કામગીર9 તથા ઉપર9 અિધકાર9Kી બતાવે તે કામગીર9. 



૩૪ Kી જશોદાબેન w.કહાર. હGz પર. ૨૮૦૨૪૧ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઉપર9 અિધકાર9Kી બતાવે તે કામગીર9. ૩૫ Kી રાpશ વાય. િમ5 Zી. હGz પર. ૩૦૭૧૭૩ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઉપર9 અિધકાર9Kી બતાવે તે કામગીર9. ૩૬ Kી વીણાબેન સી.ગાયકG.  િસપાઇ.  ૩૧૬૭૮૪ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઉપર9 અિધકાર9Kી બતાવે તે કામગીર9. ૩૭ Kી ?�ુ પા બી. પરમાર. િસપાઇ.  ૩૧૮૧૯૧ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ સતત ગેરહાજર.  ૩૮ Kી રમેશ પી. વસાવા.  િસપાઇ.  ૨૩૯૦૮૯ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ કામગીર9 વોડ  ન.ં૩ (એ� w.) મા.ં  ૩૯ Kી જયેશ એન. મકવાણા. િસપાઇ.  ૩૧૬૫૬૩ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ કામગીર9 વોડ  ન.ં૪  મા.ં  ૪૦ Kી <કુGશ આર. સોલકં9.  િસપાઇ.  ૩૧૮૮૬૮ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ કામગીર9 વોડ  ન.ં૪ મા.ં  ૪૧ Kી નયનાબેન એ. ચૌહાણ.  િસપાઇ.  ૩૨૪૦૬૦ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ કામગીર9 વોડ  ન.ં૧ સેનેટર9મા.ં                    



 વોડ  ન.ં૧ (એ) રGવ�M ુશાખા   rમ નબંર  કમ ચાર9Rુ ંનામ  ઇ.ડ9.પી. નબંર હોuો  ૧ Kી મહGશભાઇ બી. રબાર9.  ૩૦૭૭૧૮ વોડ  ઓ*ફસર ૨ Kી *દલીપmુમાર એમ. qAપિત.   ૩૫૭૭૯૧ રGવ�M ુઓ*ફસર ૩ Kી qિવણ ટ9. ચૌહાણ.  ૨૭૫૦૬૯ એડ9.આસી.એ�w ૪ Kી બાલmૃ� ણ p. વલીયા.  ૨૪૨૨૯૨ સીની.સેને.ઇ� 5 પેકટર  ૫ Kી િqતેશ કG. સોલકં9.  ૨૭૭૩૫૫ સબ સેનેટર9 ઇ� 5 પેકટર  ૬ Kી રામસVગ એ. રાઠવા.  ૩૫૩૭૩૬ સબ સેનેટર9 ઇ� 5 પેકટર  ૭ Kી *કશોર એમ. સોલકં9.  ૨૬૭૭૦૮ ફ9z ડ Sપુરવાઇઝર.  ૮ Kી ગોિવ�દભાઇ આર. રબાર9.  ૨૧૬૮૮૭ સીની.કલાક .  ૯ Kી એ. w વોરા. sુ.કલાક . ૨૬૦૭૫૪ ૧૦ Kી ઘન� યામ w.બાર�યા  sુ.કલાક . ૩૫૯૬૬૧ ૧૧ Kી હ*રસVગભાઇ વસાવા. sુ.કલાક . ૨૬૫૬૪૧ ૧૨ Kી *હમાkં ુઆર. ચૌધર9.  sુ.કલાક .  ૩૫૬૧૫૮ ૧૩ Kી હષ દભાઇ બી. મહ9ડા.  sુ.કલાક  ૨૯૦૩૦૧ ૧૪ Kી રા�લુભાઇ �ગલે. sુ.કલાક . ૨૭૫૯૧૩ ૧૫ Kી સમીરભાઇ શાહ. sુ.કલાક . ૨૮૩૯૬૭ ૧૬ Kી િનમીષા આર. ખારવા. sુની.કલાક . ૩૦૭૭૩૪ ૧૭ Kી મેમણ મો.ઇકબાલ ટ9. ટાઇપી5 ટ. ૨૩૪૮૪૨ ૧૮ Kી હGમતં એન. ભfસલે. sુ.કલાક   ૨૬૧૧૯૦ ૧૯ Kી પા*રતોષ એસ. <�ુ શી.  sુ.કલાક   ૨૯૨૭૧૧ ૨૦ Kી ધમ�શ ડ9. બાર9યા.  sુ.કલાક   ૩૧૪૮૯૭ ૨૧ નાક9યા ભાવેશ એચ. sુ.કલાક  ૩૫૫૭૬૩ ૨૨ Kી અ4oતા ડ9. qAપિત.  sુ.કલાક  ૩૫૭૭૦૭ 
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