
યાઈટ ટુ ઈન્પયભેળન એકટ ૨૦૦૫ વંદબે દ.શુકભ અં : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ વંદબભ 

કરભ ૪-૧(ખ)  અન્લમે ભાહશતી આલા ફાફત .( લોડભ  નં.૦૯(આઈ) ) 

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા 

       ૧.  વંસ્થાની કાભગીયી  અને પયજોની લલગતો-  

           ોતાની વંસ્થાની કાભગીયીઓ અને પયજોની લલગતો નીચે ભુજફ છે. 

           - લશીલટી લોડભ  નં. ૦૯(આઈ)  

           નલજીલન ોસ્ટ ઓપીવાવે, આજલા યોડ, લડોદયા. 

           પોન નં. ૨૫૬૮૦૨૫  

           લોડભ  ઓપીવના કાભકાજના હદલવો – વોભલાય થી ળલનલાય  

           ળલનલાય( ફીજો, ચોથો ) યલલલાય તથા જાશેય યજાના હદલવો લવલામ કાભકાજ નો વભમ  

           વલાયે ૯-૩૦ થી ૫-૧૦ (યીવેળ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦)  

           નાણાકીમ રેલડ – દેલડનો વભમ- 

           વલાયે ૯-૩૦ થી ૩-૦૦ (યીવેળ  ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) 

           ળલનલાય (ફીજો, ચોથો ) યલલલાય તથા જાશેય યજાના હદલવો લવલામ   

           લોડભ  ના ભુખ્મ અલધકાયીશ્રીઓ , 

          ૧. લોડભ  ઓહપવય અને જાશેય ભાહશતી અલધકાયી  

              શ્રી હયતેળ એ. વોરંકી  

              લશીલટી લોડભ  નં ૦૯(આઈ) ની કચેયી,  

              નલજીલન ોસ્ટ ઓપીવાવે, આજલા યોડ, લડોદયા. 

              ગાય ગ્રેડ ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

              ઈ.ડી.ી. નં. ૩૦૦૯૯૩ 

      લોડભ  ઓપીવયશ્રીએ યેલન્મુ તેભજ વેનેટયીની વંુણભ કાભગીયીનંુ લનયીક્ષણ, વંકરન અને ભાગભદળભન કયલાનંુ       

      યશે છે. 

     લોડભની યેલન્મ ુતેભજ વેનટેયીની કભગીયીની લલગતો નીચ ેભજુફ છે   

     અ) યેલન્મુ લલબાગની કાભગીયી  

          ૧. ભકાન નાભપેય/પાલણીના કેવ અંગેની કાભગીયી. 

          ૨. ભકાન ખારીના દાખરા યાખલાના ઠયાલ અગંેની કાભગીયી  

          ૩. ભકાન જભીનદોસ્ત થમે આકાયણી કભી કયલાના ઠયાલ અંગેની કાભગીયી  

          ૪. ભકાન ખારીના દાખરા યાખ્મા છી કયલેયાના લનમભ અનુવાય યીપંડ આલાની કાભગીયી  

          ૫. લેયા, લવુરાતની તભાભ કભગીયી, જભીન બાડુ, વ્મલવામલેયા, લાશનલેયા લવુરાતની     

               કાભગીયી 

     ફ)  વેનેટયી લલબાગની કાભગીયી: 

           ૧. ભયેરા જાનલયોનો લનકાર કયલો. 

           ૨. કચયાના જથ્થાનો લનકાર કયલો. 

           ૩. લોડભની નક્કી કયલાભાં આલેર ફીટોની વપાઈ કાભગીયી  

           ૪. વપાઈ કાભ ન થામ તે અંગેની પયીમાદ. 



           ૫. ાલરકાના જાશેય-જાજરુ/ભુતયડી વપાઈ અંગેની પયીમાદ 

           ૬. ભાખી તેભજ ગંદકીના સ્થોએ જતુંનાળક દલાનો છંટકાલ. 

           ૭. શોટરોભાં લાવી અને અખાદ્ય ખોયાકના લેચાણની પયીમાદ. 

         અન્મ કાભગીયીઓની ટંૂકી લલગત:  

           ૧. શોટરોભાં લાવી અને અખાદ્ય ખોયાકના લેચાણની પયીમાદ, લનકાર કયલાનો તેભજ શોટર,               

                યેસ્ટોયન્ટ ચેકીંગની કાભગીયી 

           ૨. આયોગ્મના નલલન યલાના આલા અંગેની કાભગીયી તથા યલાનો યીન્મુ કયલા અંગેની કાભગીયી  

           ૩. જન્ભ અને ભયણ નોંધની કાભગીયી  

           ૪. ીલાનંુ ાણી જ્માયે દુલત આલે ત્માયે પયીમાદ આધાયે વેમ્ર રેલાની કાભગીયી, તથા 

                રુટીનભાં વેમ્ર રેલાની કાભગીયી યોજફયોજ કયલી. 

           ૫.  દુલત ાણી આલતુ શોમ તેલા લલસ્તાયોભાં ાણી ળુદ્ધીકયણ ભાટે કરોયીનની  ગોીઓ           

                લલતયણની  કાભગીયી 

           ૬. કુદયતી/ અકુદયતી આલિ વભમ મ્મુલનલવર કલભશ્નયશ્રીની  વુચના ભુજફની કાભગીયી કયલી. 

        પયજો: વા.લ.લલબાગ તયપથી થમેર શુકભ અન્લમે જ ેતે ોસ્ટ ય કયલાાત્ર ટેકનીકર તથા  

                  લશીલટી કાભગીયીઓ 

           ૨. ોતાના અલધકાયીઓને કભભચાયીઓની વિાઓ અને પયજો વાભેર રીસ્ટ “ એ ”  ભુજફ  

                  નાભ                      શોદ્દો                      કામભક્ષેત્ર                        પયજો       

    
           ૩. લનયીક્ષણ અને જલાફદાયીના વાધનો વહશત લનણભમ રેલલાની પ્રક્રીમા:- જ ેતે વોામેર        

               કાભગીયી વફંલધત કભભચાયીએ તેભના ઉયી અલધકાયીશ્રી ાવે યજુ કયી વક્ષભ                      

               વિાલધકાયીશ્રીની ભંજુયી રેલાની યશેળે. આ અંગે ભુખ્મ ળાખા ભશેકભ લલબાગથી નાણાંકીમ અને    

               અન્મ લશીલટી વિા વોણીના વંકલરત ઠયાલ ૧૯૯૮ ના અભરીકયણ દપતયી શુકભ  

               અં :૪૧૦/૯૮ થી  તા.૦૭-૦૭-૯૮ થી શુકભો થમેરા છે. 

          ૪. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નક્કી કયામેરા ધોયણો :-  

               ઉયોક્ત ભુદા નં.૩ ભાં દળાભલેર દપતયી શુકભ અન્લમે જ ેતે કાભોના વફંધભાં વક્ષભ    

               વિાલધકાયીશ્રીના વુચનાઓ અન્લમે કામભલાશી કયલાભાં આલે છે. 

          ૫. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના અથલા લનમંત્રણ શેઠના અથલા ોતાના  

               કભભચાયીઓ દ્વાયા ઉમોગભાં રેલાતા લનમભો લલલનમભો વુચનાઓ લનમભ વંગશ અને યેકોડભ .                                                    

- ફી.ી.એભ.વી. એકટ -૧૯૪૯ 

- દ. શુકભ અં: ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૦૭-૦૭-૯૯ 

          ૬. ોતાના ધ્લાયા અથલા તેના અંકુળ શેઠ  યખામેર લલલલધ કેટેગયીના દસ્તાલેજોનુ લનલેદન: 

                 - ખાતા તયપથી ભોકરલાભાં તથા આલતા ત્રોના ઈનલડભ  આઉડલડભ  યજીસ્ટયો 

                 - આકાયણી યજીસ્ટય, હડભાન્ડ યજીસ્ટય 

                 - યલાના યજીસ્ટય, પયીમાદ ફુક, જન્ભ-ભયણ યજીસ્ટય 

                 - ાણી કનેકળન યજીસ્ટય, ડરે નેજ કનેક્ળન યજીસ્ટય, ફીલ્ડીંગ યજીસ્ટય 

          



         ૭. નીતી ધડલાના અથલા તેના અભરીકયણ વફંધીત જાશેય જનતાના વભ્મો ધ્લાયા યજુઆત    

               કયામેરી અથલા તેની ચચાભ ભાટે યશેરી કોઈણ વ્મલસ્થાની લલગતો, રોકો વાથે વંકામેરી   

               વંસ્થા શોમ, રોકોના ચુંટામેરા પ્રલતલનલધઓની ફનેરી સ્થામી વલભલત,વભગ્ર વબા અથલા  

               વફંધીત  લલબાગને સ્થામી વલભલત ધ્લાયા અલધકાય યત્લે લનણભમ રેલાભાં આલે છે. 

          ૮. ોતાના ચરણના શેતુ ભાટે અથલા તેના બાગ તયીકે લશેંચામેરી ફે કે તેથી લધુ વ્મલક્તઓ   

               ધયાલતા ફોડભવ કાઉન્વીર કલભહટઓ અને અન્મ ભંડોની ફેઠકો જાશેય પ્રજા ભાટે ખુલ્લી છે કે  

               કેભ? અથલા આલી ફેઠકોની લલગત જાશેય પ્રજા ભેલી ળકે કે કેભ? વભગ્ર વબા અને સ્થામી  

               વલભલત,મ્મુલન.વેકેટયીશ્રી અથલા વંફધીતના અધ્મક્ષ ાવેથી આ અંગે લધુ સ્ષ્ટતા  

               ભેલી ળકામ. 

          ૯. ોતાના અલધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની હડયેકટયી ભુદા નં.૨ ભાં વાભેર રીસ્ટ ભુજફ  

        ૧૦. તેના લનમભભાં ુયી  ડામેર ધડતય ધ્ધલત વહશત તેના દયે અલધકાયી અને  કભભચાયીઓ  

               દ્વાયા પ્રાપ્ત કયામરે ભાવીક ગાય ધડતય (તારીભ) ધ્ધલત-વા.લ.લલ.ધ્લાયા કયલાભાં આલે   

               છે. કભભચાયી/અલધકાયીઓ ધ્લાયા પ્રાપ્ત કયામરે ભાવીક ગાયની ભાશીતી ભુદા નં.૨ ભાં વાભેર     

               છે.   

         ૧૧. તભાભ મોજનાઓની લલગતો વુચીત ખચાભઓ અને કયામેર ચુકલણી ના અશેલારો દળાભલતો 

               તેની તભાભ એજ્ન્વીને પાલેર ફજટે જ ેતે લભના એન્જી.ળાખા, તેભજ   વેનેટયી ળાખાના  

               ભારવાભાન ખયીદીના ભંજુય ફજટેની લલગત તેભજ થમેર ખચાભઓની લલગતો એકાઉન્ટ    

               ળાખાભાંથી ભેલી ળકામ. 

         ૧૨. પાલામેરી યકભ અને આ કામભક્રભોથી પામદા ભેલનાયની લલગતો વહશત વફવીડી    

               વહશત, કામભક્રભોનો અભરોનો પ્રકાય,  

- વભગ્ર વબા ધ્લાયા ફજટેભાં ભંજુય કયામેર યકભની લલગતો ભેલી ળકો છો. આ કાભગીયી 

થી જાશેય જનતાને આયોગ્મ રક્ષી વુલલધાઓ અને વપાઈ તેભજ ાણી ડરે નેજની 

વુલલધાઓ ભે છે. 

         ૧૩. તેના ધ્લાયા અામેરી છુટછાટો, યલાનગીઓ, અને વિા વોંણી ભેલનાયની લલગતો   

- વભગ્ર વબા,સ્થામી.વલભલત તથા મ્મુલન.કલભશ્નયશ્રીની વિા અન્લમે ભતી છુટછાટ, 

        યલાનગીઓ, વિા વોંણી વફંધે દપતયી શુકભ અં: ૪૧૦/૯૮-૯૯ ભાં લલગત. 

         ૧૪. ઈરેક્ટર ોની પોભભભાં ધડામેરી તેના ધ્લાયા યખામેરી અથલા તેના ઉરબ્ધ ભાહશતીના  વંદબભની    

                 લલગત ઈરેક્ટર ોની પોભભભાં ધડામેર ભાહશતી ઈ.ડી.ી. લલબાગ ધ્લાયા ભેઈન્ટેઈન કયલાભાં આલે   

                 છે. જનેી લલગત લેફવાઈડ www.vmc.gov.in યથી ભેલી ળકો છો. 

         ૧૫. ુસ્તકારમ તથા લાચન ખંડના કાભના રોકોવહશત ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગયીકોને ઉલ્ફધ  

                વુલલધાઓની લલગતો,જો જાશેય ઉમોગ ભાટે તેની જાલણી કયાઈ શોમ તો-અત્રેની ળાખાભાં  

                ુસ્તકારમ કે લાંચન ખંડ ઉલ્ફધ નથી.  

      
 
 
 



 
         ૧૬. જાશેય ભાહશતી અલધકાયીઓના નાભ-શોદ્દાઓ અને અન્મ લલગતો:-  

અ.નં. નાભ શોદ્દો ગાય ામયી 

૧. શ્રી હયતેળ એ. વોરંકી લોડભ  ઓપીવય રૂ.૫૩૧૦૦ થી ૧૬૭૮૦૦ 

   
         ૧૭. વુચલી ળકામ તેલી અન્મ કોઈ ભાહશતી અને ત્માયફાદ દયલે આ પ્રકાળનભાં વુધાયો કયાળે. 

                   -ભશંદ અંળે કાભો વફંધીત ભાહશતી ભંજુય ફજટે અનુરક્ષીને આલી જામ છે. 

                     જાશેય ભાહશતી અલધકાયી અને                

                     લોડભ  ઓપીવય                                     

                     લોડભ  નં.૦૯(આઈ)                              

                    લડોદયા ભશાનગય ાલરકા                   

                     ઈભેઈર : wardoffficer.w9@vmc.gov.in  

                    ટેરીપોન નં.(૦૨૬૫)૨૫૬૦૩૩૨ 

 
 
 
 
 

 

 

 



અ.નં કભમચાયી નુ નાભ હદ્દ ઇ.ડી.ી નં ગાય ામયી કભગીયી ની વિગત 

૧ શ્રી યીતેશ  એ . સરંકી િડમ  ઓફપસય ૩૦૦૯૯૩ ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦
િડમના યેિન્મુ વિબાગ તેભજ સેનેટયીવિબાગ નુ સંચારન તથા તેને 

િફહિટ ને રગતી તભાભ કાભગીયી

૨ શ્રી બીભાબાઇ શીિજીબાઇ િસાિા યેિન્મુ ઓફપસય ૨૭૯૮૬૨ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦
યેિન્મુ વિબાગની િેયા િસુરાત તેભજ ઇતય િસુરાત સફહતની યેિન્મુ 

વિબાગ નુ કેશ વિબાગ સુયવિઝન વનમંત્રણ

૩ શ્રી ફાફુબાઇ એસ સંગાડા સી.સે.ઇન્સેકટય ૨૬૨૨૮૫ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ સેનેટયી વિબાગ નુ સંચારન

૪ શ્રીજગદીશબાઇ ડી ડાબાણી એડી.આ. એન્જી ૩૫૫૬૬૬ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ ગાય ખચમ િડમ  નં-૯ કાભગીયી િડમ-૧૧ એંજીનીમયીંગ શાખા

૫ શ્રી યજનીકાંત એભ સરંકી સે.ઇન્સેકટય ૨૯૯૧૦૩ ૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦ સેનેટયી વિબાગ ને રગતી કાભગીયી

૬ શ્રી નયેન્રબાઇ આય. ંચાર   સફ.સે.ઇન્સેકટય ૨૯૯૨૪૩ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ સેનેટયી વિબાગ ને રગતી કાભગીયી

૭ શ્રી જીતેન્રબાઇ ધનજીબાઇ સરંકી  સફ.સે.ઇન્સેકટય ૨૮૯૫૫૮ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ ગાય ખચમ િડમ-૯ કાભગીયી (િડમ-૫) 

૮ શ્રી રારજીબાઇ એન જોગ્માણી સી.કરાકમ  ૨૧૯૦૯૬ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ સી.કરાકમ  ને રગતી કાભગીયી 

૯ શ્રી ફહયેન એપ બાિસાય જુ.કરાકમ  ૨૭૯૭૩૧ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ બ્રક નં- ૧ અને ૨,૭૧,૭૨,૭૩  ના િેયાફીર રગત ની કાભગીયી

૧૦ શ્રી વિકાસબાઇ એભ બગત જુ.કરાકમ  ૨૮૫૧૪૫ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦

જભીનબાડા,સ્થામીયિાના,સ્રભબાડા,િહીિટીચાજમ 

,િાહનિેયા,થીમેટયટેક્ષ કરેકશનની કાભગીયી તથા ાિતી યજીસ્ટય 

નીબાિિા

૧૧ શ્રી ફદવ્મેશ એચ ઝારા જુ.કરાકમ  ૩૦૦૧૦૧ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ બ્રક નં- ૫,૬,૭,૮,૯,૨૦  ના િેયા ફીરને રગતી કાભગીયી

૧૨ શ્રી વનષેશ ડી શભામ જુ.કરાકમ  ૩૦૦૭૩૦ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ બ્રક નં- ૩,૪,૪૧,૫૧,૫૨,૬૧ ના િેયાફીર ને રગતી કાભગીયી

૧૩ શ્રી તેજરફેન ટી યાણા જુ.કરાકમ  ૩૦૧૭૨૮ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ બ્રક નં - ૧૮,૧૯  ના િેયાફીર ને રગતી કાભગીયી

િડૉદયા ભહાનગય ાવરકા 

િફહિટી  િડમ  નં- ૦૯ (આઇ) 

                                         યેિન્મુ વિબાગ ના કભમચાયીઓની વિગત                          રીસ્ટ - ' એ ' 



૧૪ શ્રી પ્રિીણકુભાય સી પ્રજાતી જુ.કરાકમ  ૩૦૯૮૫૧ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  ભહેકભ કરાકમ  ની  કાભગીયી

૧૫ શ્રી અંકુય ફી.ટેર જુ.કરાકમ  ૩૦૧૯૮૧ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ સેનેટયી શાખા જન્ભ ભયણ તથા જભીનબાડા ને રગતી  કાભગીયી

૧૬ શ્રી હનીપભંહભદ એ નકુભ જુ.કરાકમ  ૩૩૨૬૧૫ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ બ્ રક નં. ૫૩ થી ૫૭  ,૬૨, ૯૫ થી ૯૯તથા ાણીભીટય દપતય,

૧૭ શ્રી સંજમ એચ સરંકી જુ.કરાકમ  ૨૧૮૦૫૭ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ સેનેટયી શાખાભા ભહેકભ ક્રાકમ  ની કાભગીયી

૧૮ શ્રી સુયેશબાઇ જ.ેડંમા જુ.કરાકમ  ૨૭૯૬૧૭ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ગાય ખચમ િડમ-૯ કાભગીયી  (ઓડીટ શાખા)

૧૯ શ્રી ફુધાબાઇ ટી ાટણિાડીમા જુ.કરાકમ  ૨૯૧૭૭૩ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ગાય ખચમ િડમ-૯ કાભગીયી  (િડમ  નં.૩)

૨૦ શ્રી હસભુખબાઇ એસ યભાય જુ.કરાકમ  ૩૫૬૨૬૩ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ગાય ખચમ િડમ-૯ કાભગીયી (હાઉસીંગ એપોડેફર શાખા)

૨૧ ભીતુર એન ગહેર જુ.કરાકમ  ૩૫૫૪૯૬ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ગાય ખચમ િડમ-૯ કાભગીયી  (િડમ  નં.૧૨)

૨૨ શ્રી ફહતેશ એચ ઠક્કય જુ.કરાકમ  ૨૯૬૪૬૫ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ િડમ  ન.૯(આઇ) એવન્જવનમફયંગ શાખાભા ભહેકભ ને રગતી કાભગીયી

૨૩ શ્રી જ્મતીફેન એ.ચોહાન જુ.કરાકમ  ૨૯૭૫૮૫ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ સેનેટયી શાખાભાં ફાયનીશી દપતય ની કભગીયી

૨૪ શ્રી મુસુફ્ખાન આઇ.ઠાણ જુ.કરાકમ  ૨૬૨૯૯૪ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ગાય ખચમ િડમ-૯(આઇ) કાભગીયી (હાઉસીંગ એપોડેફર શાખા)

૨૫ શ્રી.ંડ્યા ધિરકુભાય વિનદબાઇ જુ.કરાકમ  ૩૩૩૭૩૫ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦
બ્ રક નં. ૬૩ થી ૬૫ , ૮૦ થી ૮૮ તથા વ્મિસામ િેયા દાપતય ની 

કાભગીયી.

૨૬ શ્રી હફયશ કે બટ્ટ વસાઇ ૨૧૭૫૭૩ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ કાભગીયી િડમ  નં.૦૯ એંજીવનમયીગ  શાખા

૨૭ શ્રી ભહેન્ર જ ેઠાકય વસાઇ ૨૬૦૬૨૨ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ગાય ખચમ િડમ  નં.૯ કાભગીયી િડમ  - ૩

૨૮ શ્રી બયિાડ ઝારાબાઇ આય વસાઇ ૩૩૧૨૧૦ ૧૪૮૦૦-૪૭૦૦૦
ફહાયના વિબાગભાં ટાર ફજાિિાની તથા  સ્ટેશનયી રાિિાની 

કાભગીયી

૨૯ શ્રી નગીનબાઇ ડી.યભાય વસાઇ ૩૦૨૩૪૧ ૧૪૮૦૦-૪૭૦૦૦ ફહાયના વિબાગભાં ટાર તથા વફર  ફજાિિાની  કાભગીયી



૩૦ શ્રી સભાબાઇ આય ડાબી વસાઇ ૨૯૨૦૬૧ ૧૪૮૦૦-૪૭૦૦૦
બ્રક નં ૬૧ થી ૬૫ તથા ૮૦,૮૮ ના ટાર, ફીર જિાફ 

ફજાિિાની કાભગીયી

૩૧ શ્રી સુનીર એભ ફીનીિારે વસાઇ ૨૨૦૨૦૫ ૧૪૮૦૦-૪૭૦૦૦
બ્રક નં-૧૮ ના ટાર, ફીર, જિાફ ફજાિિાની કાભગીયી     

(ગાયખચમ એન્જીનીમફયંગ શાખા )

૩૨ શ્રી ફંશીબાઇ જ ેયાઠિા વસાઇ ૨૭૯૨૨૬ ૧૪૮૦૦-૪૭૦૦૦ વસાઇ જનયર કાભગીયી (  ગાય ખચમ એન્જીનીમફયંગ શાખા )

૩૩ શ્રી જનકફેન આય સરંકી હેલ્ય ૨૩૬૫૨૭ ૧૪૮૦૦-૪૭૦૦૦ એકાઉન્ટવિબાગ તથા કેશ વિબાગભાં  હેલ્યની કાભગીયી

૩૪ શ્રી માિયહુશેન એભ ભરેક હેલ્ય ૨૬૩૧૪૧ ૧૪૮૦૦-૪૭૦૦૦
બ્રક નં-૫૧,૫૨ ના ટાર, ફીર, જિાફ ફજાિિાની કાભગીયી 

(ગાય ખચમ એન્જીનીમફયંગ શાખા )

૩૫ શ્રી નગીનબાઇ આય ભકિાણા હેલ્ય ૨૫૧૦૨૦ ૧૪૮૦૦-૪૭૦૦૦
(ગાય ખચમ િડમ  -૦૮) કાભગીયી િડમ  -૦૯ ાણી કનેક્શન ચેફકંગ ભાં 

હેલ્ય તયીકેની કાભગીયી

૩૬ શ્રી સવચન એસ કહાય હેલ્ય ૩૦૮૧૧૧ ૧૪૮૦૦-૪૭૦૦૦
(ગાય ખચમ એન્જીનીમફયંગ શાખા ) કાભગીયી  યેિન્મુ શાખાભા િેયા 

વફર તથા ટાર ફજાિિાની

૩૭ શ્રી વનવભષાફેન એર ટેર હેલ્ય ૩૩૭૫૩૬ ૧૪૮૦૦-૪૭૦૦૦  (ગાય ખચમ િડમ  નં.-૦૨ ) યેિન્મુ વિબાગ ભાં હેલ્ય કાભગીયી

૩૮ શ્રી વચભન આય ચાયેર ભજુય ૨૭૧૮૩૭ ૧૪૮૦૦-૪૭૦૦૦ ભજુય ફપટય ાણી કનેકશન ચેક કયિાની કાભગીયી

૩૯ શ્રી યાગનમન એસ ગડીમા ભજુય ૩૨૧૬૬૪ ૧૪૮૦૦-૪૭૦૦૦
ભજુય ફપટય ાણી કનેકશન ચેક કયિાની કાભગીયી (ગાય ખચમ ાણી 

ુયિઠા શાખાભા )

૪૦ શ્રી યાજુબાઇ ગદફડમા ભજુય ૨૫૪૮૨૭ ૧૪૮૦૦-૪૭૦૦૦ ભજુય ફપટય ાણી કનેકશન ચેક કયિાની કાભગીયી

૪૧ શ્રીભતી યાઠિા સુવભત્રાફેન વિજમબાઇ એપ્રેંન્ટીસ ૮૫૩૮૨૮ ઉચ્ચક ગાય-૭૫૨૬ જનયર કાભગીયી તથા કમ્મુટય ભાં ત્ર તૈમાય કયિા ની કાભગીયી

૪૨ શ્રીભતી યાજ્ુત જીનર યાજશેબાઇ એપ્રેંન્ટીસ ૮૫૩૯૦૯ ઉચ્ચક ગાય-૭૫૨૬ જનયર કાભગીયી તથા કમ્મુટય ભાં ત્ર તૈમાય કયિાની કાભગીયી



૪૩ શ્રી.તડિી બાિનાફેન બયતબાઇ એપ્રેંન્ટીસ ૮૫૪૨૬૩ ઉચ્ચક ગાય-૭૫૨૬ જનયર કાભગીયી તથા કમ્મુટય ભાં ત્ર તૈમાય કયિાની કાભગીયી

૪૪ શ્રી તડિી ધયતીફેન સનતકુભાય એપ્રેંન્ટીસ ૮૫૪૨૭૧ ઉચ્ચક ગાય-૭૫૨૬ જનયર કાભગીયી તથા કમ્મુટય ભાં ત્ર તૈમાય કયિાની કાભગીયી




