
રાઇટ ટુ ઇન્ફરમેશન એક્ટ ૨૦૦૫ સદંર્ભ દ.હુકમ અં:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંર્ભ 
કલમ ૪-૧ (ખ)અન્વયે માહિતી આપવા બાબત (વોર્ભ ન.ં-૦૨(બી)) 

વર્ોદરા મિાનગર સેવા સદન 

૧.સ્થાનનક સ્વરાજ્ય સસં્થાની કામગીરી અને ફરજોની નવગતો – 

પોતાની સસં્થાની કામગીરીઓ અને ફરજોની નવગતો નીચે મજુબ છે  

 વિીવટી વોર્ભ ન.ં૦૨(બી) 
સગંમ ચાર રસ્તા પાસે, િરણી-વારસીયા રીંગ રોર્, વર્ોદરા, 
ફોન ન ં– ૦૨૬૫ -૨૪૬૬૪૭૬ 

વોર્ભ ઓહફસના વિીવટી કામકાજના હદવસો – સોમવાર થી શનનવાર  

શનનવાર (બીજો,ચોથો),રનવવાર તથા જાિરે રજાના હદવસો નસવાય કામકાજ નો સમય  

સવારે ૯-૩૦ થી ૫-૧૦ (રીસેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) 
નાણાકીય લેવર્દેવર્નો સમય-  

સવારે ૯-૩૦ થી ૩-૦૦ (રીસેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) 
શનનવાર (બીજો,ચોથો),રનવવાર તથા જાિરે રજાના હદવસો નસવાય 

વોર્ભ ના મખુ્ય અનિકારીશ્રીઓ,  

 વોર્ભ ઓહફસર અને જાિરે માહિતી અનિકારી 
(૧) શ્રી મિશેર્ાઇ બી રબારી  

     વિીવટી વોર્ભ ન.ં૦૨(બી) ની કચેરી  

     સગંમ ચાર રસ્તા પાસે, િરણી-વારસીયા રીંગ રોર્, વર્ોદરા, 
     પગાર-૭૩૪૦૦ 
     ઇ.ર્ી.પી. ન.ં૩૦૭૭૧૮    

     મો. નબંર-૯૮૨૫૮૦૧૯૪૮   

વોર્ભ ઓહફસરશ્રીએ રેવન્ય ુતેમજ સેનેટરીની સપંણુભ કામગીરીનુ ં નનહરક્ષણ, સકંલન અને માગભદશભન કરવાનુ ંરિ ેછે.  

(૨) શ્રી આસી.મ્યનુન.કનમશનર અને અપીલ અનિકારી  

     શ્રી જીગ્નેશર્ાઇ વી ગોહિલ 

     પગાર-૬૯૭૦૦  

     ઇ.ર્ી.પી.ન ં–૩૦૪૨૧૨   

     મો. નબંર –૯૬૮૭૬૫૪૯૪૩ 

વોર્ભની રેવન્ય ુતેમજ સેનેટરીની કામગીરીની નવગતો નનચે મજુબ છે. 
(અ). રેવન્ય ુનવર્ાગની કામગીરી  

   ૧. મકાન નામફેર / ફાળવણીના કેસ અંગેની કામગીરી,  

   ૨. મકાન ખાલીના દાખલા રાખવાના ઠરાવ અંગેની કામગીરી,  

   ૩. મકાન જમીનદોસ્ત થયે આકારણી કમી કરવાના ઠરાવ અંગેની કામગીરી, 
   ૪. મકાન ખાલીના દાખલા રાખ્યા પછી કરવેરાના નનયમ અનસુાર રીફંર્ આપવાની કામગીરી, 
   ૫. વેરા, વસલુાતની તમામ કામગીરી જમીનર્ાડંુ, વ્યવસાયવેરા  વસલુાતની કામગીરી, સ્લમર્ાડંુ,          

       વાિનવેરો, િોકીંગ ઝોનમા ંઉર્ી રિતેી લારીઓની વસલુાત, દુકાનર્ાડંુ, કેબીનર્ાડંુ, મોબાઇલ     

       ટાવરના ર્ાર્ાની રીકવરી, અન્ર્રગ્રાઉન્ર્ કેબલ ચાજીસ ની રીકવરી. 
(બ). સેનેટરી નવર્ાગની કામગીરી     

     સેનેટરી નવર્ાગ સફાઇ અંગેના કામકાજના હદવસો  

     સોમવાર થી રનવવાર સવારે ૭:૦૦ થી ૧૧:૦૦ તેમજ બપોરે ૨:૦૦ થી ૦૫:૦૦ રનવવારે તેમજ          

     બિુવારે બપોર બાદ રજા  

   ૧. મરેલા જાનવરોનો નનકાલ કરવો. 
   ૨. કચરાના જથ્થાનો નનકાલ કરવો.  

   ૩. વોર્ભની  નક્કી કરવામા ંઆવેલી બબટોની સફાઇ કામગીરી.  

   ૪. સફાઇ કામ ન થાય તે અંગેની ફરીયાદ.    



   ૫. પાલીકાના જાિરે- જાજરૂ/ મતુરર્ી સફાઇ અંગેની ફરીયાદ.  

   ૬. માખી તેમજ ગદંકીના સ્થળોએ જતંનુાશક દવાનો છંટકાવ.  

   ૭. િોટલમા ંવાસી અને અખાધ્ય ખોરાક ના વેચાણની ફરીયાદ.  

 અન્ય કામગીરીઓની ટંુકી નવગત: 
   ૧. િોટલમા ંવાસી અને અખાધ્ય ખોરાક ના વેચાણની ફરીયાદ,નનકાલ કરવાની તેમજ િોટલ,   

       રેસ્ટોરન્ટ ચેકીંગની કામગીરી  

   ૨.આરોગ્યના નવીન પરવાના આપવા અંગેની કામગીરી તથા પરવાનો રીન્ય ુકરવા અંગેની 
      કામગીરી 
   ૩. જન્મ મરણની નોંિણીની કામગીરી  

   ૪. પીવાનુ ંપાણી જયારે દુનિત આવે ત્યારે ફરીયાદ આિારે સેમ્પલ લેવાની કામગીરી, તથા રૂટીનમા ં 

       સેમ્પલ લેવાની કામગીરી રોજબરોજ કરવી. 
   ૫. દુનિત પાણી આવત ુિોઇ તેવા નવસ્તારમા ંપાણી શદુ્ધિકરણ માટે કલોરીનની ગોળીઓ નવતરણની   

      કામગીરી 
    ૬. કુદરતી/અકુદરતી આપનત મ્યનુીસીપલ કનમશનરશ્રીની સચુના મજુબની કામગીરી કરવી 
ફરજો:-૧- સા.વ.નવર્ાગ તરફથી થયેલ હકુમ અન્વયે જે તે પોસ્ટ પર કરવાપાત્ર ટેકનનકલ તથા  

           વહિવટી કામગીરીઓ 

       ૨- નનહરક્ષણ અને જવાબદારીના સાિનો સહિત નનણભય લેવાની પ્રહિયાઅ:- જે તે સોંપાયેલ   

           કામગીરી સબંનિત કમભચારીએ તેમના ઉપરી અનિકારીશ્રી પાસે રજુ કરી સક્ષમ  

            સત્તાનિકારીશ્રીની મજૂંરી લેવાની રિશેે. આ અંગે મખુ્ય શાખા મેિકમ નવર્ાગથી નાણાકીય  

            અને અન્ય વિીવટીય સત્તા સોપણીના સકંબલત ઠરાવ ૧૯૯૮ ના અમલી કરણ દફતરી  
           હકંુમ અં:૪૧૦/૯૮ થી તા.૦૭-૦૭-૯૮ થી હકુમો થયેલા છે.  

       ૩- પોતાના કાયો બજાવવા માટે નક્કી કરાયેલ િોરણો :- 
           ઉપરોક્ત મદુા ન.ં૩મા ંદશાભવેલ દફતરી હકુમ અન્વયે જે તે કામોના સબંિંમા ંસક્ષમ   

           સત્તાનિકારીશ્રી સચૂનાઓ અન્વયે કાયભવાિી કરવામા ંઆવે છે. 
      ૪- પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા નનયતં્રણ િઠેળના અથવા પોતાના  

          કમભચારીઓ દ્વારા ઉપયોગમા ંલેવાતા નનયમો નવનનમયો સચૂનાઓ નનયમ સગં્રિ અને રેકોર્ભ  

 બી.પી.એમ.સી.એક્ટ -૧૯૪૮  

 દ.હકુમ અં:૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૦૭-૦૭-૯૯ 

     ૫-પોતાના દ્વારા અથવા તેના અંકુશ તેના િઠેળ રખાયેલ નવનવિ કેટેગરીના દસ્તાવેજોનુ ંનનવેદન:   

 ખાતા તરફથી મોકલવામા ંઆવતા પત્રોના ઇનવર્ભ આઉટવર્ભ રજીસ્ટરો  

 આકારાણી રજજસ્ટર, ર્ીમાન્ર્ રજજસ્ટર  

 પરવાના રજજસ્ટર,ફહરયાદ બકુ, જન્મ-મરણ રજજસ્ટર  

 પાણી કનેકશન રજજસ્ટર, ડ્રનેેજ કનેક્શન રજજસ્ટર, બીલ્ર્ીંગ રજજસ્ટર  

      ૬- નીતી ઘર્વાના અથવા તેના અમલી કરણ સબંનંિત જાિરે જનતાના સભ્યો દ્વારા રજુઆત  

            કરાયેલી અથવા તેની ચચાભ માટે રિલેી કોઇપણ વ્યવસ્થાની નવગતો, લોકો સાથે સકંળાયેલી  

            સસં્થા િોય, લોકોના ચુટંાયેલા પ્રનતનનનિઓની બનેલી સ્થા. સનમનત, સમગ્ર સર્ા અથવા  

            સબંનંિત નવર્ાગને સ્થાયી.સનમનત દ્વારા અનિકાર પરત્વે નનણભય લેવામા ંઆવે છે.  

    ૭- પોતાના ચલણના િતે ુમાટે અથવા તેના ર્ાગ તરીકે વિચેાયેલી બે કે તેથી વધ ુવ્યક્ક્તઓ  

          િરાવતા બોર્ભસ કાઉન્સીલ કમીટીઓ અને અન્ય મરં્ળોની બેઠકો જાિરે પ્રજા માટે ખલુ્લી છે કે  

          કેમ? અથવા આવી બેઠકોની નવગત જાિરે પ્રજા મેળવી શકે કે કેમ? સમગ્ર સર્ા અને સ્થાયી. 
         સમીતી છે. મ્યનુન.સેિેટરીશ્રી અથવા સબંનંિત અધ્યક્ષ પાસેથી આ અંગે વધ ુસ્પષ્ટતા મેળવી  

        શકાય. 
    ૮- પોતાના અનિકારીઓ અને કમભચારીઓ ની હર્રેકટરી મદુ્દા ન ં.૨ સામેલ બલસ્ટ મજુબ. 
    ૯- તેના નનયમમા ંપરુી પર્ાયેલ ઘર્તર ની પિનત સહિત તેના દરે અનિકારી અને કમભચારીઓ  

        દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલી માનસક પગાર ઘર્તર (તાલીમ) પિનત સા.વ.નવ.દ્વારા કરવામા ંઆવે છે. 
        કમભચારીઓ/અનિકારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલી માસીક પગારની માહિતી મદુ્દા ન.ં૨મા ંસામેલ છે. 



   ૧૦- તમામ યોજનાઓ ની નવગતો સબૂચત ખચાભઓ અને કરાયેલ ચકુવણી ના અિવેાલો દશાભવતો   

        તેની તમામ એજન્સી ને ફાળવેલ બજેટ જે તે વિભના એન્જી.શાખા, તેમજ સેનેટરી શાખા ના 
       માલસામાન ખરીદીના મજુંર બજેટ ની નવગત તેમજ થયેલ ખચાભઓની નવગતો એકાઉન્ટ 

       શાખાઓમાથંી મેળવી શકાય છે.  

 ૧૧- ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાયભિમોથી ફાયદા મેળવનારની નવગતો સહિત, કાયભિમોનો અમલોનો 
     પ્રકાર: 

 સમગ્ર સર્ા દ્વારા બજેટમા ંમજુંર કરાયેલી રકમની નવગતો મળી શકે છે. આ કામગીરી જાિરે  

જનતાને આરોગ્યલક્ષી સનુવિાઓ અને સફાઇ તેમજ પાણી ડ્રનેેજની સનુવિાઓ મળે છે.  

 ૧૨- તેના દ્વારા અપાયેલી છુટછાટ પરવાનગીઓ અને સત્તા સોપણી મળવનારની નવગતો  

 સમગ્રસર્ા સ્થાયી સનમનત તથા મ્યનુન.કનમશનર શ્રી ની સત્તા અન્વયે મળતી છુટછાટ ,  

પરવાનગીઓ , સત્તા સોપણી સબિેં અંક .૪૧૦/૯૮-૯૯ મા ંનવગત 

   ૧૩- ઇલેક્રોની ફોમભમા ંઘર્ાયેલી તેના દ્વારા રખાયેલી અથવા તેના ઉપલબ્િ માહિનતના સદંર્ભની   

        નવગત. ઇલેક્રોની ફોમભમા ંઘર્ાયેલી માહિતી ઇ.ર્ી.પી. નવર્ાગ દ્વારા મેઇન્ટેઇન કરવામા ંઆવે છે. 
       જેની નવગતો વેબસાઇટ WWW.VADODARA CITY.COM. પરથી મળી શકે છે.  

  ૧ ૪- પસુ્તકાલય તથા વાચંન ખરં્ના કામના ંલોકોસહિત માહિતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્િ  

        સનુવિાઓની નવગતો,જો જાિરે ઉપયોગ માટે તેની જાળવણી કરાઇ િોઇ તો અતે્રની શાખામા ં
       પસુ્તકાલય કે વાચંન ખરં્ ઉપલબ્િ નથી  

  ૧૫- જાિરે માહિતી અનિકારીઓના નામ- િોદ્દાઓ અને અન્ય નવગતો:-  

  
 
 
 
 

 ૧૬- સચુવી શકાય તેવી અન્ય કોઇ માહિતી અને ત્યારબાદ દર વિે આ પ્રકાશનમા ંસિુારો રિશેે.  

 મિંદ અંશે કામો સબંનંિત માહિતી મજુંર બજેટ અનલુક્ષીને આવી જાય છે.  

   જાિરે માહિતી અનિકારી અને  

   વોર્ભ ઓહફસર શ્રી                                                        આસી.મ્યનુન.કનમશનર અને અપીલ 
    શ્રી  મિશેર્ાઇ બી રબારી                                               અનિકારી  
   વોર્ભ ન ં૨(બી)                 શ્રી જીગ્નેશર્ાઇ વી ગોહિલ 
  વર્ોદરા મિાનગર પાબલકા વર્ોદરા             આસી.મ્યનુન.કનમશનર (પવૂભ ઝોન) 
                                       વર્ોદરા મિાનગરપાબલકા 
   ટેબલફોન ન.ં(૦૨૬૫) ૨૪૬૬૪૭૬                                        ટેબલફોન ન.ં(૦૨૬૫) ૨૪૬૫૭૯૮ 
   મો.ન:ં- ૯૮૨૫૮૦૧૯૪૮      મો:- ૯૬૮૭૬૫૪૯૪૩ 
                                                                         

     
     
     
     
    જાિરે માહિતી અનિકારી અને  

                    વોર્ભ ઓહફસર 
                   વોર્ભ ન ં– ૨(બી) 

અ.ન ં નામ િોદ્દો પગાર (સાતમા 
પગારપચં મજુબ) 

૧ શ્રી મિશેર્ાઇ બી રબારી વોર્ભ ઓહફસર   ૭૩૪૦૦ 

http://www.vadodara/


વહીવટી વોર્ડ ન.ં-૨ (રેવન્ય ુવવભાગમા ંફરજ બજાવતા કમડચારીઓની માહહતી) 

અનુ.ં 
ન.ં 

કમડચારીનુ ંનામ હોદ્દો ઇ.ર્ી.પી.નબંર  પગાર 

(સાતમા 

પગારપચં મજુબ)  

કામગીરીની વવગત  

૧ શ્રી મહશેભાઇ બી રબારી વોર્ડ ઓહફસર ૩૦૭૭૧૮ ૭૩૪૦૦ વોર્ડમાં રેવન્ય ુવવભાગ તેમજ સેનેટરી 
વવભાગનુ ંસચંાલન તથા તેના વહહવટ્ને 
લગતી તમામ કામગીરી દબાણ તથા 
સરકારશ્રી તરફથી સચૂવવામા ંઆવતી 
કામગીરી  

૨ શ્રી જીતેન્રભાઇ એમ  બારોટ રેવન્ય ુ
ઓહફસર 

૨૯૭૬૩૧ ૭૩૪૦૦ રેવન્ય ુવવભાગની તમામ કામગીરી    

૩ શ્રી રાજેશકુમાર.કે.પટેલ વસની.સેને 
.ઇસ્પેકટર 

૨૯૯૧૫૪ ૪૭૬૦૦  વોર્ડ વવસ્તારમા ંસફાઇ તેમજ જન્મ-મરણ 
તથા સેનેટરી વવભાગને  લગતી તમામ 
કામગીરી 

૪ શ્રી અવનલકુમાર.એમ. ચૌહાણ સબ.સેને. 
ઇસ્પેકટર 

૨૯૧૧૯૬ ૨૯૬૦૦ વોર્ડ વવસ્તારમા ંસફાઇ ને લગતી તમામ 
કામગીરી તથા સેનેટરીને લગતી તમામ 
કામગીરી  

૫ શ્રી કલ્પનાબેન.પી.શાહ જુનીયર 
કલાકડ  

૨૩૩૬૫૦ ૫૮૬૦૦ એકાઉન્ટ દફતરની તમામ કામગીરી વોર્ડમાં 
લેવામા ંઆવતી તમામ પ્રકારની કેશ બેંકમા ં
જમા કરાવવી બેંક રીકન્સીલીએશન ચેક 
રીટનડનીકામગીરી તથા મેહકમને લગતી 
કામગીરી 

૬ શ્રી નીતાબેન મહશે્ર્વરીયા જુનીયર 
કલાકડ 

૨૭૯૮૨૦ ૪૬૨૦૦ વ્યવસાય વેરાને લગતી વસલુાતની 
કામગીરી  

૭ શ્રી અંબાબેન.વી. વસાવા જુનીયર 
કલાકડ 

૨૭૯૮૫૪ ૪૬૨૦૦ બ્લોક ન.ં૧૮,૧૯,૨૦,૫૧,૫૨,૮૦, ના 
દફતરની વેરા બબલ લગતની તમામ 
કામગીરી  

૮ શ્રી ગણપતરાવ.એમ વૈરારે્ જુનીયર 
કલાકડ  

૩૩૨૪૯૬ ૨૧૧૦૦ બ્લોક ન.ં ૭,૮,૪૧થી૪૪,૫૩,૬૧થી૬૮ ને 
લગતા વેરા બબલની તમામ કામગીરી 

૯ શ્રી શાવંતભાઇ.કે.રાઠવા જુનીયર 
કલાકડ  

૨૬૫૫૩૫ ૪૭૬૦૦ બ્લોક ન.ં ૧૧,૨૨,૨૩,૨૪,૨૫ ને લગતા 
વેરા બબલની તમામ કામગીરી  

૧૦ શ્રી ગલાલભાઇ આર. ચારેલ  હફટર  ૩૦૯૩૭૧ ૩૩૩૦૦ વેરા ભરેલ ન હોય તેવા ખાતાના પાણી 
કનેકશન કાપવાની કામગીરી  

૧૧ શ્રી નરેશ.ધીરજ પટેલ  જુનીયર 
કલાકડ 

 

૩૫૫૨૧૬ 
૧૯૯૫૦ 

(હફક્સ) 
બ્લોક ન.ં૧૦,૧૩,૧૪,૭૨,૯૪  ના દફતરની 
વેરા બબલ લગતની તમામ કામગીરી 

૧૨ શ્રી યાબિકભાઇ એચ. વસીટા  જુનીયર 
કલાકડ 

૩૫૫૨૦૮ ૧૯૯૫૦ 

(હફક્સ) 
રેકોર્ડ દફતરની તમામ કામગીરી તમામ 
લાઇટ બબલ ટેબલફોન બબલ જાથુનંા બબલ 
ઉગવવાની કામગીરી તેમજ સ્ટેસ્નરી અને 
આધારકાર્ડ , ચ ૂટંણી કાર્ડને લગતી 
કામાગીરી.  

૧૩ 
 

શ્રી વનકંુજ.એમ.ગરાવસયા  જુનીયર 
કલાકડ 

૩૫૫૧૯૪ ૧૯૯૫૦ 

(હફક્સ) 
બ્લોક ન.ં૮,૧૨,૨૬,૯૫,૯૬,૯૭,૯૮ ના 
દફતરની વેરા બબલ લગતની તમામ 
કામગીરી 

૧૪ શ્રી વનલેશકુમાર કે. ઘોર્હકયા  જુનીયર 
કલાકડ  

૩૫૬૧૪૦ ૧૯૯૫૦ 

(હફક્સ) 
જમીનભાર્ા સ્થાયી પરવાના વહીવટી ચાર્જ 
લગત તમામ કામગીરી તથા તેની પાવતી 
અને રજજસ્ટર વનભાવવા તથા વાહાન વેરા  
,સ્લમભાર્ા,દફતરની, દબાણને લગત 
તમામ કામગીરી 

૧૫ શ્રી મવનષભાઇ એમ ખાંટ  જુનીયર ૩૫૯૮૧૫  ૧૯૯૫૦ સેનેટરીમા ંવવભાગમાં મહકેમ ને લગતી 



         

                                                                                                                               

 

 

              જાહરે માહહતી અવધકારી અને 

                                         વોર્ડ ઓહફસર વોર્ડ-૨   

કલાકડ  (હફક્સ) તમામ કામગીરી 
૧૬ 

 
શ્રી ઋષભભાઇ આર પ્રજાપવત જુનીયર 

કલાકડ  
૩૫૪૯૦૨ ૧૯૯૫૦ 

(હફક્સ) 
સ્પેર ક્લાકડ તરીકેની કામગીરી 

૧૭ શ્રી નીરવભાઇ  એ પરીખ જુનીયર 
કલાકડ  

૩૦૨૦૦૭ ૨૭૬૦૦ બારનીશી ક્લાકડ  ની કામગીરી 

૧૮ શ્રી હદલીપભાઇ સી પઢીયાર વસપાઇ ૨૪૪૬૬૦ ૩૨૦૦૦  બ્લોક ન૧ં૮,૧૯,૨૦,૫૧,૫૨,૮૦, ના 
બ્લોકની  તમામ પ્રકારની વસપાઇની 
કામગીરી  

૧૯ શ્રી પ્રવિકાબેન જે વિવેદી વસપાઈ ૩૨૨૩૦૦ ૧૭૭૦૦ કેશરૂમમા ંવસપાઇને લગતી તમામ કામગીરી 
૨૦ શ્રી સબલમદુ્દીન મલેક વસપાઇ ૧૮૬૫૯૭ ૩૪૦૦૦   ઓહફસમા વસપાઇની કામગીરી 
૨૧ શ્રી મોયદુીન સૈયદ વસપાઇ ૨૦૮૧૦૮ ૩૨૦૦૦    ઓહફસમા વસપાઇની કામગીરી 
૨૨ શ્રી દક્ષાબેન જે પટેલ હલે્પર ૨૬૯૬૬૨ ૩૦૨૦૦ ઓહફસમા ંવસપાઇની તમામ કામગીરી 
૨૩ શ્રી જવતન જે વિવેદી મજૂર  ૩૧૮૦૮૬ ૨૪૨૦૦ વ્યવસાયવેરા દફતરના ંટેબલની તમામ 

કામગીરી 
૨૪ શ્રી પ્રશાતં બી ગોર્સે હલે્પર ૩૨૧૬૪૮ ૨૦૯૦૦  બ્લોક ન ં૧૦,૧૩,૧૪,૭૨,૯૪ ના તમામ 

પ્રકારની કામાગીરી  
૨૫ શ્રી દક્ષાબેન સોલકંી વસપાઇ ૩૧૪૬૦૯ ૨૪૨૦૦ ઓહફસમા ંવસપાઇની તમામ કામગીરી 
૨૬ શ્રી ઠાકોર એસ. રાજપતુ મજૂર  ૩૨૧૬૪૮ ૨૪૯૦૦ પાણી કનેકશન બધં કરવાની કામગીરી  

૨૭ શ્રી અંબાલાલ રાઠોર્ મજૂર  ૩૦૯૬૬૪ ૨૪૯૦૦  બ્લોક ન ં ૭,૮,૪૧થી૪૪,૫૩,૬૧થી૬૮ ના 
બ્લોકની તમામ પ્રકારની કામગીરી  

૨૮ શ્રી મહંમદ આરીફ મજૂર  ૨૯૩૬૫૨ ૨૯૩૦૦  ટપાલ બજાવવાની કામગીરી  
૨૯ શ્રી મનોજભાઇ વસાવા મજૂર ૩૩૨૨૮૩ ૧૬૨૦૦  બ્લોક ન ં૮,૧૨,૨૬,૯૫,૯૬,૯૭,૯૮  ના 

બ્લોકની વસપાઇ તરીકેની તમામ કામગીરી 
૩૦ શ્રી કમળાબેન એમ બારીયા હલે્પર ૨૩૯૮૦૧ ૩૨૦૦૦ ઓહફસમા ંવસપાઇની તમામ કામગીરી  
      
      


