
રાઇટ ટુ ઇન્ફરમેશન એકટ ૨૦૦૫ સદંરે્ભ દ. હુકમ અંક: ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંર્ભભ કલમ૪-૧ 

(ખ) અન્વયે માહિતી આપવા બાબત. 

વોર્ભન.ં ૫ (ઈ) 

વર્ોદરા મિાનગરપાલલકા :- 

૧. સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સસં્થાિી કામગીરી અિ ેફરજોિી નવગતો :  

પોતાિી સસં્થાિી કામગીરીઓ અિ ેફરજો િીચે મજુબ છે.  

વહીવટી વોર્ડ િ.ં ૫(ઈ)  તાબંેિો  વાર્ો, પ્રતાપ રોર્, રાવપરુા, વર્ોદરા.-૩૯૦૦૦૧. ફોિ િ.ં  ૦૨૬૫-૨૪૩૩૧૭૬ 

વોર્ડ ઓફફસિા કામકાજિા ફદવસો – સોમવાર થી શનિવાર  

શનિવાર (બીજો-ચોથો) રનવવાર તથા જાહરે રજાિા ફદવસો નસવાય  

કામકાજિો સમય : સવારે ૯-૩૦ થી સાજંે ૫-૧૦ ( રીસેસ બપોરે ૧-૦૦ થી બપોરે ૧-૩૦ )  

િાણાકંીય લેવર્દેવર્િો સમય : સવારે ૯-૩૦ થી ૩-૦૦ ( રીસેસ બપોરે ૧-૦૦ થી બપોરે ૧-૩૦ )  

શનિવાર (બીજો-ચોથો) રનવવાર તથા જાહરે રજાિા ફદવસો નસવાય  

વોર્ભના મખુ્ય અધિકારીશ્રીઓ :- 

૧.  આસી .મ્યધુન. કધમશનર (ઉત્તર ઝોન અને અપીલ અધિકારી)  

    શ્રી સરેુશભાઈ સીતલાભાઈ તવુર 

    પગાર ગ્રેર્-  ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦  

૨. વોર્ભ ઓહફસર 

   શ્રી નપ્રયકંાબેિ કે. ઓઝા 

   પગાર ગ્રેર્-  ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦  

                વોર્ભની રેવન્ય ુતેમજ સેનેટરીની કામગીરીની ધવગતો નીચે મજુબ છે .  

(અ)  રેવન્ય ુધવર્ભાગની કામગીરી : - 

   ૧. મકાિ િામફેર/ફાળવણીિા કેસ અંગેિી કામગીરી. 

   ૨. મકાિ ખાલીિા દાખલા રાખવાિા ઠરાવ અંગેિી કામગીરી. 



   ૩. મકાિ જમીિદોસ્ત થયે આકારણી કમી કરવાિા ઠરાવ અંગેિી કામગીરી. 

   ૪. મકાિ ખાલી રાખ્યા પછી કરવેરાિા નિયમઅનસુાર રીફરં્ આપવાિી કામગીરી. 

   ૫.  વેરા વસલુાતિી તમામ કામગીરી,  જમીિ ભાડુ,  વ્યવસાય વેરા વસલુાતિી કામગીરી. 

   ૬. ગમુાસ્તાધારાિી કામગીરી.  

   ૭. આકારણીિી કામગીરી. 

(બ)  સેનેટરી ધવર્ભાગની કામગીરી : - 

 -  સેિેટરી નવભાગ સફાઈ અંગેિા કામકાજિા ફદવસો. 

 -  સોમવાર થી રનવવાર સવારે ૭-૦૦ થી સવારે ૧૧-૦૦ તેમજ બપોરે ૨-૦૦ થી સાજંે ૫-૦૦ 

 -  રનવવારે તેમજ બધુવારે બપોર બાદ રજા.  

૧.  મરેલા જાિવરોિો નિકાલ કરવો. 

૨.  કચરાિા ઢગલાિો નિકાલ. 

૩.  વોર્ડિી િક્કી કરવામા ંઆવેલ બીટોિી સફાઈ કામગીરી. 

૪.  સફાઈ કામ િ થાય તે અંગેિી ફફરયાદ.  

૫.  પાલલકાિા જાહરે જાજરૂ/મતુરર્ી સફાઈ અંગેિી ફફરયાદ.  

૬.  ગદંકીિા સ્થળોએ જતંિુાશક દવાિો છટંકાવ. 

(ક)  અન્ય કામગીરીઓની ટ ંકી ધવગતો :- 

૧. હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ ચેંકીગિી કામગીરી  

૨. આરોગ્યિા િનવિ પરવાિા આપવા અંગેિી કામગીરી તથા પરવાિો રીન્ય ુકરવા અંગેિી કામગીરી. 

૩. જન્મ અિ ેમરણિા રેકોર્ડ મજુબિી વધારાિી કોપીઓ આપવાિી કામગીરી. (વર્ડ ૨૦૧૫ થી વર્ડ ૨૦૨૦ સધુી) 

૪. પાણીિા સેમ્પલ રોજ લવેાિી કામગીરી તેમજ પાણી જ્યારે દુનર્ત આવે ત્યારે ફફરયાદ આધારે જથ્થામા ંસેમ્પલ   

લેવાિી કામગીરી. 

૫. દુનર્ત પાણી આવતુ ંહોય તેવા નવસ્તારોમા ંપાણી શધુ્ધીકરણ માટે ક્લોરીિિી ગોળીઓ નવતરણિી કામગીરી. 

૬.  કુદરતી/અકુદરતી આપનિિા સમય ેસક્ષમ સિાધીશ બતાવે તે મજુબિી કામગીરી. 



 ફરજો :- 

૧. સા. વ. નવભાગ તરફથી થયેલ હકુમ અન્વય ેજે તે પોસ્ટ પર કરવાપાત્ર વહીવટી કામગીરીઓ. 

૨. નિરીક્ષણ અિ ેજવાબદારીિા સાધિો સફહત નિણડય લેવાિી પ્રફિયા :- 

   જે તે સોંપાયલે કામગીરી સબંનંધત કમડચારીએ તેમિા ઉપરી અનધકારીશ્રી પાસ ેરજુ કરી સક્ષમ સિાનધકારીશ્રીિી   

મજુંરી લેવાિી રહશેે. આ અંગે મખુ્ય મહકેમ નવભાગશ્રી િાણાકીય અિ ેઅન્ય વહીવટીય સિા સોંપણીિા સકંલલત 

ઠરાવ ૧૯૯૮ િા અમલીકરણ દફતરી હકુમ અંક:  ૪૧૦/૯૮-૯૯ થી તા. ૦૭-૦૭-૧૯૯૮ થી હકુમો થયેલા છે.  

૩. પોતાિા કાયો બજાવવા માટે િકકી કરાયેલા ધોરણો :- 

ઉપરોકત મદુા િ.ં ૨ મા ંદશાડવેલ દફતરી હકુમ અન્વયે જે તે કામોિા સબંધંમા ંસક્ષમ સિાનધકારીશ્રીિા સચુિાઓ 

અન્વયે કાયાડવાહી કરવામા ંઆવે છે.  

૪. પોતાિા કાયો બજાવવા માટે પોતાિી પાસેિા અથવા નિયતં્રણ હઠેળિા અથવા પોતાિા કમડચારીઓ દ્વારા 

ઉપયોગમા ંલેવાતા નિયમો નવનિયમો સચુિાઓ નિયમ સગં્રહ અિ ેરેકોર્ડ. 

  -  જી. પી. એમ. સી. એકટ  - ૧૯૪૯ 

  -  દ. હકુમ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા. ૦૭-૦૭-૧૯૯૮ 

૫. પોતાિા દ્વારા અથવા તિેા અંકુશ હઠેળ રખાયેલ નવનવધ કેટેગરીિા દસ્તાવેજોનુ ંનિવેદિ 

  - ખાતા તરફથી મોકલવામા ંતથા આવતા પત્રોિા ઈિવર્ડ - આઉટવર્ડ રજીસ્ટરો 

  - આકારણી રજીસ્ટર , ર્ીમાન્ર્ રજીસ્ટર 

  - પરવાિા રજીસ્ટર, ફરીયાદ બકુ 

 ૬. િીતી ઘર્વાિા અથવા તેિા અમલીકરણ સબંધંીત જાહરે જિતાિા સભ્યો દ્વારા રજુઆત કરાયેલી અથવા તેિી 

માટે રહલેી કોઈપણ વ્યવસ્થાિી નવગતો, લોકો સાથે સકંળાયેલી સસં્થા હોય, લોકોિા ચુટંાયેલા પ્રનતનિનધઓિી 

બિેલી સનમનત, સમગ્ર સભા અથવા સબનંધત નવભાગિ ેસ્થાયી સનમનત દ્વારા અનધકાર પરત્વ ેનિણડય લેવામા આવ ે

છે.  

   ૭. પોતાિા ચલણિા હતે ુ માટે અથવા તેિા ભાગ તરીકે વહેંચાયેલી બ ે કે તેથી વધ ુ વ્યક્ક્તઓ ધરાવતા બોર્ડસ   

કાઉન્સીલ કનમફટઓ અિે અન્ય મરં્ળોિી બેઠકો જાહરે પ્રજા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ? અથવા આવી બેઠકોિી નવગત 

જાહરે પ્રજા મેળવી શકે કે કેમ?  

   - સમગ્ર સભા અિે સ્થાયી સનમનત છે. મ્યનુિનસપલ સેિેટરીશ્રી અથવા સબંનંધતિા અધ્યક્ષ પાસેથી આ અંગે વધ ુ

સ્પષ્ટતા મેળવી શકાય.                         



૮.  પોતાિા અનધકારીઓ અિે કમડચારીઓિી ફર્રેકટરી મદુ્દા િ.ં૨ મા લીસ્ટ મજુબ. 

૯. તેિા નિયમમા ં પરુી પર્ાયેલ ઘર્તરિી પધ્ધનત સહીત તેિા દરેક અનધકારી અિે કમડચારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત               

કરાયેલ માસીક પગાર ઘર્તર (તાલીમ) પધ્ધનત - સા. વ. નવ. દ્વારા કરવામા આવેલ છે.  

૧૦. કમડચારીઓ/અનધકારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલ માનસક પગારિી માફહતી મદુ્દા િ.ં- ૨ મા ંસામેલ છે. 

૧૧. તમામ યોજિાઓિી નવગતો સલુચત ખચાડઓ અિે કરાયેલ ચકુવણીિા અહવેાલો દશાડવતો તેિી તમામ એજન્સીિ ે

ફાળવેલ બજેટ. જે તે વર્ડિા એન્જી. શાખાિા માલસામાિ ખરીદીિા મજુંર બજેટિી નવગત તેમજ થયલે 

ખચાડઓિી નવગતો એકાઉન્ટ શાખામાથંી મળેવી શકાય.  

૧૨.   ફાળવાયેલી રકમ અિે આ કાયડિમોથી ફાયદો મળેવિારિી નવગતો સફહત સબસીર્ી સફહત કાયડિમોિો અમલિો 

પ્રકાર :- સમગ્ર સભા દ્વારા બજેટમા ં મજુંર કરાયેલ રકમિી નવગતો મળી શકે છે. આ કામગીરીથી જાહરે  

જિતાિે આરોગ્યલક્ષી સનુવધાઓ અિે સફાઇ તેમજ પાણી-ડ્રિેેજિી સનુવધાઓ મળે છે. 

૧૩.  તેિા દ્વારા અપાયેલી છુટછાટ, પરવાિગીઓ, અિે સિા સોંપણી મેળવિારિી નવગતો.  

  સમગ્ર સભા, સ્થાયી સનમનત તથા મ્યનુિ.કનમશિરશ્રીિી સિા અન્વયે મળતી છુટછાટ, પરવાિગીઓ, સિા-

સોંપણી સબધેં દફ્તરી હકુમ અંક:૪૧૦/૯૮-૯૯ મા ંનવગત. 

૧૪.  ઈલેક્રોિીક ફોમડમા ંઘર્ાયેલી તેિા દ્વારા રખાયેલી અથવા તેિા ઉપલબ્ધ માફહતીિા ંસદંભડિી   નવગત.  

      - ઈલેક્રોનિક ફોમડમા ં ઘર્ાયેલ માફહતી ઈ.ર્ી.પી નવભાગ દ્વારા મેઈન્ટેિ કરવામા ં આવે છે. જેિી નવગતો 

વેબસાઈટ www.evmc.gov.in પરથી મળી શકે છે.  

૧૫. પસુ્તકાલય તથા વાચંિ  ખરં્િા કામિા કલાકો સફહત માફહતી મેળવવા માટે િાગરીકોિે ઉપલબ્ધ   

સનુવધાઓિી નવગતો, જો જાહરે  ઉપયોગ માટે તેિી જાળવણી કરાઈ હોય તો - 

- અતે્રિી શાખામા ંપસુ્તકાલય કે વાચંિ ખરં્ ઉપલબ્ધ િથી.        

૧૬. જાહરે માફહતી અનધકારીશ્રીઓિા િામ-હોદ્દાઓ અિે અન્ય નવગતો :- 

અ.ન ં અધિકારી નુ ંનામ િોદ્દો 
 

૧ શ્રી નપ્રયકંાબેિ કે. ઓઝા જાહરે માફહતી અનધકારી અિે વોર્ડ ઓફફસર તથા અનપલ અનધકારી 
ગમુાસ્તાધારા (િીનત નવર્યક નસવાય) 

૨ શ્રી સરેુશભાઈ એલ. મકવાણા મદદનિશ જાહરે માફહતી અનધકારી તથા રેવન્ય ુઅનધકારી ગમુાસ્તાધારા 
(િીનત નવર્યક નસવાય ) 

 

૧૭. સચુવી શકાય તેવી અન્ય કોઇ માફહતી અિે ત્યાર બાદ દર વરે્ આ પ્રકાશિમા ંસધુારો કરશે મહદ અંશ ેકામો 

સબંધંીત માફહતી મજુંર બજેટ અનલુક્ષીિે આવી જાય છે. 

http://www.evmc.gov.in/


  

વોર્ભ ન.ં ૫(ઈ), રેવન્ય ુશાખા 
પ્રો એક્ટીવ હર્સ્કલોઝર (એનેક્ષર- “અ”) 

ક્રમ 

નબંર 

કમભચારી નુ ંનામ ગે્રર્ પે ઇ.ર્ી.પી. 

નબંર 

િોદ્દો કામગીરીની ધવગત 

૧ શ્રી િીનતિભાઈ એ. 
સોલકંી 

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

લેવલ-૯ 
૨૬૪૧૧૩ વોર્ડ ઓફફસર વોર્ડ િ.ં ૨ (બી) મા ંકામગીરી 

૨ શ્રી નપ્રયકંાબેિ કે. ઓઝા ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

લેવલ-૯ 
૩૬૨૫૩૧ વોર્ડ ઓફફસર વોર્ડ ઓફફસિા સેિીટેશિ, રેવન્ય ુ

અિે દબાણ તથા સરકારશ્રી 
તરફથી આવતી યોજિાઓિા 
અમલ કરવાિી કામગીરી 
 

૩ શ્રી સરેુશભાઈ એલ. 
મકવાણા 

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

લેવલ-૯ 

૩૦૦૧૮૭ રેવન્ય ુઓફફસર રેવન્ય ુ નવભાગિી તમામ કામગીરી 
કરાવવી  

૪ શ્રી તારાબેિ જે. રાઠવા ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

લેવલ-૮ 

૨૬૪૫૮૦ રેકોર્ડ ક્લાકડ  રેવન્ય ુ શાખામા ં  વોર્ડિી તમામ 
વહીવટી કામગીરી કરવી. પ્રો. ટેક્ષ, 
ગમુાસ્તાધારા, વેરા આકારણી તેમજ  
કેશરૂમિી તમામ કામગીરી  

૫ શ્રી તલુસીભાઈ સી. 
સોલકી 

૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

લેવલ-૮ 

૨૮૧૨૧૨ સીિી. સેિેટરી 
ઇન્સ્પેકટર 

વોર્ડ નવસ્તારમા ંસફાઈ તેમજ જન્મ 
મરણ તથા સેિેટરી નવભાગિે 
લગતી તમામ કામગીરી 
 

૬ શ્રી પ્રનવણભાઈ એિ. 
માળી 

૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

લેવલ-૮ 

૨૭૪૪૩૭ જુિી. ક્લાકડ  બ્લોક િ.ં ૧, ૨, ૩, ૧૩, ૨૧ િે 
લગતા વેરા લબલિી તમામ 
કામગીરી 

૭ શ્રી નમતેર્ ય.ુ નત્રવેદી ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

લેવલ-૭ 

૨૯૫૮૯૨ જુિી. ક્લાકડ  બ્લોક િ.ં ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૨૫, 
૨૭, ૪૧ થી ૯૫ િે લગતા વેરા 
લબલિી તમામ કામગીરી 

૮ શ્રી મિીર્ આર. ફહિંગરુાવ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

લેવલ-૮ 
૨૬૬૧૩૨ જુિી. ક્લાકડ બ્લોક િ.ં ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૪, 

૨૬ િે લગતા વેરા લબલિી તમામ 
કામગીરી 

૯ શ્રી ગોમાિભાઈ ર્ી. પટેલ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

લેવલ-૭ 

૩૦૦૩૭૩ જુિી. ક્લાકડ  બ્લોક િ.ં ૮, ૨૩, ૨૪ િે લગતા 
વેરા લબલિી તમામ કમગીરી તેમજ 
મહકેમિી કામગીરી 

૧૦ શ્રી ફદવ્યાિભાઈ એલ. 
ભરુીયા 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 

૩૩૬૩૯૪ જુિી. કલાકડ  બ્લોક િ.ં ૪, ૫, ૬, ૭, ૨૨ િે 
લગતા વેરા લબલિી તમામ 
કામગીરી 

૧૧ શ્રી ભરત ઓ. શાહ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

લેવલ-૭ 

૨૩૮૧૭૧ જુિીયર 

ટાઈપીસ્ટ 

ટાઈપીંગિી કામગીરી 



ક્રમ 

નબંર 

કમભચારી નુ ંનામ ગે્રર્ પે ઇ.ર્ી.પી. 

નબંર 

િોદ્દો કામગીરીની ધવગત 

૧૨ શ્રી શાનંતલાલ ર્ી. પરમાર ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

લેવલ-૪ 

૨૯૯૦૧૪ જુિી. કલાકડ  બારિીશી ક્લાકડ , એકાઉન્ટ ક્લાકડ  
તેમજ રેકોર્ડિી િોંધણી તેમજ 
સાચવણીિી તમામ કામગીરી 

૧૩ શ્રી દુષ્યતંકુમાર કે. પરં્યા ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 

૨૯૯૦૭૩ જુિી. ક્લાકડ  સેિેટરી શાખામા ં મહકેમિે લગતી 
તમામ કામગીરી 

૧૪ શ્રી િીતીિકુમાર આર. 
પટેલ 

૧૯૯૫૦ ઉચ્ચક ૩૫૯૫૧૩ જુિી. ક્લાકડ  સેિેટરી શાખામા ં મહકેમિી તમામ 
કામગીરી 

૧૫ શ્રી કરસિભાઈ એફ. 
રાઠવા 

૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

લેવલ-૮ 

૨૬૫૫૭૮ જુિી. ક્લાકડ  વોર્ડ િ.ં ૧૧ રેવન્ય ુ શાખામા ં
કામગીરી 

૧૬ શ્રી નવિોદભાઈ સી. 
પટણી 

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

લેવલ-૭ 

૨૮૫૧૬૧ જુિી. ક્લાકડ  વોર્ડ િ.ં ૫(ઈ) એન્જી. શાખામા ં
કામગીરી 

૧૭ શ્રી મહને્રભાઈ આઈ. 
પરમાર 

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

લેવલ-૭ 
૨૮૩૪૮૭ જુિી. ક્લાકડ વોર્ડ િ.ં ૬ (એફ) મા ંકામગીરી 

૧૮ શ્રી ફકરણભાઈ એચ. 
દેસાઈ 

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦ 

લેવલ-૫ 
૩૩૯૨૩૭ સેિેટરી 

ઇન્સ્પેકટર 
વોર્ડ િ.ં ૧૧ (કે) મા ંકામગીરી 

૧૯ શ્રી નવજય એિ. બારોટ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

લેવલ-૪ 

૩૫૩૭૫૨ સબ સેિેટરી 
ઇન્સ્પેકટર 

મોબઈલ કોટડમા ંકામગીરી 

૨૦ શ્રી જ્શવતં આર. પરમાર ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

લેવલ-૪ 

૩૩૫૪૯૫ સબ સેિેટરી 
ઇન્સ્પેકટર 

વોર્ડ નવસ્તારમા ં સફાઈ તેમજ 
સેિેટરી નવભાગિે લગતી તમામ 
કામગીરી 

૨૧ શ્રી વસતંભાઈ જાદવ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

લેવલ-૭ 

૨૯૧૭૬૫ જુિી. ક્લાકડ  જમીિ ભાર્ા દફ્તરિે લગતી 
તમામ 
કામગીરી 

૨૨ શ્રી સ્વામી શશીકાતં જે. ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

લેવલ-૪ 

૩૩૨૪૮૮ જુિી. કલાકડ  એફોરે્બલ હાઉનસિંગ નવભાગમા ં
કામગીરી 

૨૩ 

 
શ્રી અશોકભાઈ જે. રાવળ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 

૨૫૨૮૨૪ નસપાઈ ઓફફસમા નસપાઈિે લગતી તમામ 

કામગીરી 

૨૪ શ્રી નવઠલભાઈ પી. જાદવ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 

૨૬૮૭૨૧ હલે્પર 
 

ઓફફસમા નસપાઈિે લગતી તમામ 

કામગીરી 

૨૫ શ્રી માણેક વી. સોલકંી ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ 

લેવલ- IS-2 

૨૭૪૪૮૮ હલે્પર 
 

ઓફફસમા નસપાઈિે લગતી તમામ 

કામગીરી 

૨૬ શ્રી રેણકુા કે ગાયકવાર્ ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ 

લેવલ- IS-૨ 

૨૯૫૦૦૧ નસપાઈ ઓફફસમા નસપાઈિે લગતી તમામ 

કામગીરી 

૨૭ શ્રી ચદંાબેિ કે. કહાર ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ 

લેવલ- IS-૨ 
૩૧૦૦૦૦ નસપાઈ કેશ રૂમમા ં નસપાઈિે લગતી તમામ 

કામગીરી 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ક્રમ 

નબંર 

કમભચારી નુ ંનામ ગે્રર્ પે ઇ.ર્ી.પી. 

નબંર 

િોદ્દો કામગીરીની ધવગત 

૨૮ શ્રી ભાવિાબેિ એસ. 
દેવરે 

૧૪૮૦૦-૪૭૫૦૦ 

લેવલ- IS-૧ 

૩૧૯૭૭૫ મજુર ઓફફસમા ં મજુરિે લગતી તમામ 

કામગીરી 

૨૯ શ્રી નવિય એ. ચિુારા ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

લેવલ-IS-૨ 
૩૨૩૨૬૮ નસપાઈ નસપાઈિે લગતી તમામ કામગીરી 

૩૦ શ્રી કાક્ન્તલાલ બી. 
રાઠોફર્યા 

૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ 

લેવલ- IS-૧ 

૩૩૨૧૫૧ નસપાઈ એફોરે્બલ હાઉનસિંગ નવભાગ ્
કામગીરી 

૩૧ શ્રી ઉમેશભાઈ બી. 
ચિુારા 

૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ 

લેવલ- IS-૧ 

૩૪૧૬૫૭ હલે્પર 
 

રેવન્ય ુ નવભાગમા ં બ્લોકિી 
નસપાઈિી કામગીરી  


