
યાઇટ ટુ ઇન્પયભેશન એકટ ૨૦૦૫ સદંબે દ.હુકભ અંક:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંબભ 

કરભ ૪-૧ (ખ) અન્વમે ભાહહતી આવા ફાફત. ( વોર્ભ ન.ં૮(એચ) ) 

વર્ોદયા ભહાનગય ાલરકા 

૧.સ્થાનનક સસં્થાની કાભગીયી અને પયજોની નવગતો : 

ોતાની સસં્થાની કાભગીયીઓ અને પયજો નીચે મજુફ છે. 
 

વહીવટી વોર્ભ ન.ં૮(એચ)  

નાગયવાર્ા, ફહુચયાજી યોર્  

વર્ોદયા.-૩૯૦૦૦૧. 

પોન ન.ં ૦૨૬૫-૨૪૧૧૦૫૨. 
 

વોર્ભ ઓહપસના કાભકાજના હદવસો – સોભવાય થી શનનવાય  

શનનવાય(ફીજો-ચોથો) યનવવાય તથા જાહયે યજાના હદવસો નસવામ  

 

કાભકાજનો સભમ :  

સવાયે ૯-૩૦ થી ૫-૧૦ (યીસેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦)  
 

નાણાકંીમ રેવર્ દેવર્નો સભમ :  

સવાયે ૯-૩૦ થી ૩-૦૦ (યીસેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦)  

શનનવાય(ફીજો-ચોથો) યનવવાય તથા જાહયે યજાના હદવસો નસવામ  

વોર્ભ ના મખુ્મ અનધકાયીશ્રીઓ  

૧. હ.આસી.મ્યનુન.કનભશનય.(ઉત્તય ઝોન અને અીર અનધકાયી)  

શ્રી સયેુશબાઈ એસ. તવુય  

ગાય ગે્રર્-  ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦  

ઇ.ર્ી.ી.ન.ં- ૩૩૭૧૧૧ 

ભોફાઈર ન.ં ૯૮૨૫૮૦૩૧૧૬ 

૨. વોર્ભ ઓહપસય અને જાહયે ભાહહતી અનધકાયી  

શ્રી એપ.ી.ફાયીઆ  

ગાય ગે્રર્-  ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦  

ઇ.ર્ી.ી.ન.ં૨૬૪૭૨૫ 

ભોફાઈર. ૯૮૨૫૮૦૧૨૮૯ 

 

 



વોર્ભની યેવન્ય ુતેભજ સેનેટયીની કાભગીયીની નવગતો નીચે મજુફ છે . 

અ) યેવન્ય ુનવબાગની કાભગીયી : 
    ૧. ભકાન નાભપેય/પાલણીના કેવ અંગેની કાભગીયી  

    ૨. ભકાન ખારીના દાખરા યાખલાના ઠયાલ અંગેની કાભગીયી  

    ૩. ભકાન જભીનદોસ્ત થમ ેઆકાયણી કભી કયલાના ઠયાલ અંગેની કાભગીયી. 

    ૪. ભકાન ખારીના યાખ્મા છી કયલયેાના નનમભ અનવુાય યીપંડ આલાની કાભગીયી  

    ૫. લયેા, લસરુાતની તભાભ કાભગીયી , જભીન બાડું ,વ્મલવામ લયેા લસરુાતની કાભગીયી  

ફ)  સેનેટયી નવબાગની કાભગીયી  : 
    ૧. ૨૪ કરાક તથા ૪૮ કરાકભા ંનનકાર કયલાની કાભગીયી . 

    ૨. લશીલટી લોડડના ંવભગ્ર નલસ્તાયભા ંઆલયી રેલાભા ંઆલેર ડોય ટુ ડોય, ઓન સ્ોટડ ,કંટેઇનય અન ે 

        નાના બફન્વ ફાફત ેદેખયેખ યાખલાની કાભગીયી . 

    ૩. ઓન રાઇન તથા ઓપ રાઇન પરયમાદ કેન્રના ંદેખયેખની કાભગીયી . 

    ૪. જી.ી.એભ.વી.એકટ અન્લમ ેઅાતા યલાના અંગેની કાભગીયી. 

    ૫. રાયી-ગલ્રા ,શોટેર ,ભીઠાઇની દુકાનો , પયવાણની દુકાનો નલગેયેભા ંવેનીટેળન જલાઇ યશ ેત ે 

        અંગેની કાભગીયી . 

    ૬. દુનત ાણી આલતુ ંશોમ તલા નલસ્તાયોભા ંાણીના નમનુા રઇ ક્રોયીનની કાભગીયી  

    ૭. જન્ભ ભયણ નોંધ ભાટેના દેખયેખની કાભગીયી . 

    ૮. કુદયતી આનિના વજંોગોભા ંભ.ેમ્યનુન.કનભળનયશ્રીના ંસચુનો મજુફની કાભગીયી . 

    ૯. ગદંકી કયનાય ઇવભો, રાયી-ગલ્રા ,દુકાનો નલગેયેને ગદંકી ન કયલા ફાફત ેરલેાભા ંઆલતા ગરા  

        ફાફતની કાભગીયી. 

પયજો :- 
૧. વા.લ.નલબાગ  તયપથી થમરે હુકભ અન્લમ ેજે ત ેોસ્ટ ય કયલાાત્ર લશીલટી કાભગીયીઓ  

૨. વાભાન્મ લશીલટ નલબાગના સ્થામી હુકભ ેઆદેળ મજુફ. 

૩. નનયીક્ષણ અન ેજલાફદાયીના વાધનો વરશત નનણડમ રલેાની પ્રરિમા :- જે ત ેવોંામરે કાભગીયી વફંધંીત   

   કભડચાયીએ તભેના ઉયી અનધકાયીશ્રી ાવ ેયજુ કયી વક્ષભ વિાનધકાયીશ્રીની ભજુંયી રેલાની યશળે.ે આ  અંગે  

   મખુ્મ ભશકેભ નલબાગશ્રી નાણાકંીમ અન ેઅન્મ લશીલટ વિા વોંણીના વકંબરત ઠયાલ ૧૯૯૮ ના અભરીકયણ  

   દપતયી હુકભ અંક: ૪૧૦/૯૮ થી તા.૭-૭-૯૮ થી હુકભો થમરેા છે. 

૪. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નકકી કયામરેા ધોયણો :  

    ઉયોકત મદુ્દા ન.ં૩ ભા ંદળાડલેર દપતયી હુકભ અન્લમ ેજે ત ેકાભોના વફંધંભા ંવક્ષભ વિાનધકાયીશ્રીના  

    સચુનાઓ અન્લમ ેકામડલાશી કયલાભા ંઆલ ેછે. 

૫. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના અથલા નનમતં્રણ શઠેના અથલા ોતાના કભડચાયીઓ દ્વાયા    

    ઉમોગભા ંરલેાતા નનમભો નલનનમભો સચુનાઓ નનમભ વગં્રશ અન ેયેકોડડ  

 

- જી.ી.એભ.વી.એકટ -૧૯૪૯ 

- દ.હુકભ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૭-૭-૯૯ 

- લશીલટના સ્થામી આદેળો / સચુનો / રયત્રો  

૬. ોતાના દ્વાયા અથલા તનેા અંકુળ શઠે યખામરે નલનલધ કેટેગયીના દસ્ર્તાલજેોનુ ંનનલદેન  

      - ખાતા તયપથી ભોકરલાભા ંતથા આલતા ત્રોના ઇનલડડ આઉટલડડ યજીસ્ટયો  

      - આકાયણી યજીસ્ટય , પયીમાદ બકુ , જન્ભ ભયણ યજીસ્ટય  



૭. નીતી ઘડલાના અથલા તનેા અભરીકયણ વફંધંીત જાશયે જનતાના વભ્મો ધ્લાયા યજુઆત કયામરેી                                                                                                                                                                                                             

અથલા તનેી ભાટે યશરેી કોઈ ણ વ્મલસ્થાની નલગતો, રોકો વાથ ે વકંામેરી વસં્થા શોમ, રોકોના ચુટંામરેા પ્રતીનીધીઓની ફનરેી 

વનભનત, વભગ્ર વબા અથલા વફનંધત નલબાગન ેસ્થા.વનભનત ધ્લાયા અનધકાય યત્લ ેનનણડમ રલેાભા આલ ેછે. 

    ૮. ોતાના ચરણના શતે ુભાટે અથલા તનેા બાગ તયીકે લશેંચામરેી ફ ે કે તથેી લધ ુવ્મક્ક્તઓ ધયાલતા ફોડડવ કાઉન્વીર કનભરટઓ અન ે

અન્મ ભડંોની ફઠેકો જાશયે પ્રજા ભાટે ખલુ્રી છે કે કેભ? અથલા આલી ફઠેકોની નલગત જાશયે પ્રજા ભેલી ળકે કે કેભ?  

- વભગ્ર વબા અને સ્થા. વનભનત છે. મ્યનુન વિેેટયીશ્રી ાવે ઉરબ્ધ છે.                        

૯.  ોતાના અનધકાયીઓ અન ેકભડચયીઓની રડયેક્ટયી મદુ્દા ન.ં૨ ભા રીસ્ટ મજુફ . 

૧૦. તનેા નનમભભા ંયુી ડામેર ઘતયની દ્ધતી વશીત તેના દયેક અનધકાયી અન ેકભડચાયીઓ દ્વાયા પ્રાપ્ત કયામરે ભાવીક ગાય ધડતય        

( તારીભ) દ્ધતી-વા.લ.નલ. દ્વાયા કયલાભા આલરે છે.  

૧૧. તભાભ મોજનાઓની નલગતો સચુીત ખચાડઓ અન ેકયામરે ચકુલણીના અશલેારો દળાડલતો તનેી તભાભ એજન્વીન ેપાલરે ફજેટ. 

- જે ત ેલડના વેનટેયી ળાખાના ભારવાભાન ખયીદીના ભજુંય ફજેટની નલગત તેભજ થમરે ખચાડઓની નલગતો એકાઉન્ટ ળાખાભાથંી ભેલી 

ળકામ. 

૧૨. પાલામરેી યકભ અન ેઆ કામડિભોથી રાબ ભેલનાયની નલગતો વરશત વફવીડી વરશત કામડિભોનો અભરોનો પ્રકાય. 

- વભગ્ર વબા ધ્લાયા ફજેટભા ંભજુંય કયામરે યકભની નલગતો ભી ળકે છે. આ કાભગીયીથી જાશયે જનતાન ેઆયોગ્મરક્ષી સનુલધાઓ અને 

વપાઈ તેભજ ાણી ડે્રનજેની સનુલધાઓ ભે છે.  

૧૩. તનેા ધ્લાયા અામરેી છુટછાટ, યલાનગીઓ, અન ેવિા વોંણી ભેલનાયની નલગતો.  

- વભગ્ર વબા, સ્થામી વનભનત તથા મ્યનુન.કનભળનયશ્રીની વિા અન્લમે ભતી છુટછાટ, યલાનગીઓ, વિા-વોંણી વફધં ેદફ્તયી 

હુકભ અંક:૪૧૦/૯૮-૯૯ ભા ંનલગત. 

૧૪. ઈરકે્રોનીક પોભડભા ંઘડામરેી તનેા દ્વાયા યખામેરી અથલા તનેા ઉરબ્ધ ભારશતીના ંવદંબડની નલગત. 

    - ઈરકે્રોનનક પોભડભા ં ઘડામરે ભારશતી ઈ.ડી.ી નલબાગ ધ્લાયા ભેઈન્ટેન કયલાભા ં આલ ે છે. જેની નલગતો લફેવાઈડ   

www.Vadodaracity.Com. યથી ભી ળકે છે.  

૧૫. સુ્તકારમ તથા લચંાણ  ખડંના કાભના કરાકો વરશત ભારશતી ભેલલા ભાટે નાગયીકોન ેઉરબ્ધ સનુલધાઓની નલગતો, જો જાશયે              

ઉમોગ ભાટે તનેી જાલણી કયાઈ શોમ તો - 

- અત્રનેી ળાખાભા ંસુ્તકારમ કે લાચંન ખડં ઉરબ્ધ નથી.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vadodaracity.com/


૧૬. જાહયે ભાહહતી અનધકાયીશ્રીઓના નાભ-હોદ્દાઓ અને અન્મ નવગતો :- 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

અ.ન.ં        નાભ                           હોદ્દો                 ફેઝીક  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ૧.  શ્રી એપ.ી.ફાયીઆ              વોર્ભ ઓહપસય       રૂ.૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

૧૭.  સચુવી શકામ તેવી અન્મ કોઇ ભાહહતી અને ત્માય ફાદ દય વષે આ પ્રકાશનભા ંસધુાયો કયશે 
   

- ભહદ અંશે કાભો સફંધંીત ભાહહતી ભજુંય ફજેટ અનરુક્ષીને આવી જામ છે. 
 

 

જાહયે ભાહહતી અનધકાયી અને  

વોર્ભ ઓહપસય  

વોર્ભ ન.ં-૮(એચ)  

વર્ોદયા ભહાનગય ાલરકા  

પોન ન.ં૦૨૬૫-૨૪૧૧૦૫૨. 
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૧ શ્રી એપ.ી. ફાયીઆ ૨૬૪૭૨૫ લોડમ ઓફપવય ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ લોડમ ઓફપવના વેનીટેળન ,યેલન્ય  અને દફાણ તથા વયકાયશ્રી 
તયપથી આલતી મોજનાઓના અભર કયલા ફાફત.

૨ શ્રી જગદીળ ી. ળાશ ૨૩૨૩૧૯ યેલન્ય  ઓફપવય ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ યેલન્ય  વલબાગની કાભગીયી કયાલલી.

૩ પ્રણલબાઇ ટેર ૩૧૮૩૧૧ જ ની.ક્રાકમ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦
તભાભ પ્રકાયની જભીન બાડા,સ્થામી યલાના તેભજ લશીલટી 
ચાર્જ કરેકળનની કાભગીયી કયલી અને તેના ાલતી અને 
યજીસ્ટય વનબાલલા સ્રભ બાડા દપતયની કાભગીયી  તથા 
વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૪ વલજમક ભાય દ ધાબાઇ ગોફશર ૨૧૬૬૫૮ વીની. કરાકમ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 
પ્રો.ટેક્ષ ની લસ રાતની કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી 
ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી 
ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૫ ફદેલબાઈ એવ. ટેર ૨૧૫૯૨૮ વીની.ક્રાકમ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 
યીકલયી ઈન્વેકટય કભ એકાઉન્ટનટ અને આયટીઆઈ ની 
રાગત તભાભ કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે 
તે તભાભ કાભગીયી

૬ શવમ ખબાઇ આય.યભાય ૨૪૨૦૬૩ જ ની.ક્રાકમ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ બ્રોક ન.ં૮,૧૦,૧૧,૧૨,૩૪ ની લેયા રાગત કાભગીયી તથા 
વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૭ આળાફેન લી. ચલાણ ૨૬૫૬૮૩ જ ની.ક્રાકમ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ બ્રોક ન.ં૪,૫,૬,૯,૨૦ ની લેયા રાગત કાભગીયી તથા વફંવંધત 
ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૮ ઝયણાફેન યજનીકાતં યાણા ૩૦૦૬૯૧ જ ની કરાકમ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ બ્રોક ન.ં૧૮,૧૯,૩૫,૪૧,૪૬ ની લેયા રાગત કાભગીયી તથા 
વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

          યેલન્ય  વલબાગભા ંપયજ ફજાલતા કભમચાયીઓની ભાફશતી 

     લડોદયા ભશાનગય ાલરકા 
    લશીલટી લોડમ ન.ં૮ (એચ) 
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૯ ફદપ્તીફેન ફદકક ભાય ળાશ ૨૬૫૩૦૬ જ ની.ક્રાકમ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ એકાઉન્ટન્ટને રગતી તભાભ કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી 
અવધકાયી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૧૦ પ્રવતબાફેન એવ.ળાસ્ત્રી ૨૧૯૬૧૪ જ ની.ક્રાકમ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦
યેલન્ય  વલબાગના કભમચાયીઓના ભશકેભ દપતયની તભાભ 
કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે તભાભ 
કાભગીયી

૧૧ મોગેગેળક ભાય રાખ બાઈ ગોફશર ૩૫૪૬૮૬ વશામક જ ની. ક્રાકમ ઉચ્ચક લેતન ૧૦૦૦૦ વ્મલવામલેયાને રાગત કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી 
ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૧૨ ચૌધયી જળલતંબાઈ પ્રતાબાઈ ૩૫૫૫૪૨ વશામક જ ની. ક્રાકમ ઉચ્ચક લેતન ૧૦૦૦૦ બ્રોક ન.ં૧૩,૧૪,૧૫,૯૬ ની લેયા રાગત કાભગીયી તથા વફંવંધત 
ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૧૩ આયીપભશભદ આય. ફદલાન ૩૫૪૬૭૮ વશામક જ ની. ક્રાકમ ઉચ્ચક લેતન ૧૦૦૦૦ બ્રોક ન.ં૨૧,૩૧,૩૨,૩૩ ની લેયા રાગત કાભગીયી તથા વફંવંધત 
ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૧૪ જેબ નીવા જી.ગાદીલારા ૨૫૯૫૪૩ યેકોડમ કરાકમ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦
લોડમ ના તભાભ રાઇટફીર ટેરીપોન ફીર જાથ ના ફીર 
ઉગલલાની કાભગીયી સ્ટેળનયી રાલલી યેકોડમ ની નોંધણી તેભજ 
વાચલણી જેલી તભાભ કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી 
ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી
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૧૫ વલધ્માફેન ફી.કોરચા ૨૮૦૮૯૫ ક્રાકમ કભ ટાઇીસ્ટ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ફાયનીવી તેભજ ટાઇીંગ કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી 
અવધકાયી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૧૬ ધલર પ્રફુરબાઇ ગોડગસ્તે ૩૧૩૬૭૦ કેળીમય ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦
લોર્્મના તભાભ લેયાઓ નાભપેયની ાલતી વ્શીકર ટેક્ષ તભાભ 
રાગતો અયજદાય ાવેથી કરેકળન કયી ફેંકભા ંજભા કયાલલા 
તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૧૭ કૌવળકક ભાય જે.પ્રજાવત ૩૦૯૧૧૭ પીટય ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦
લેયા બયેર ન શોમ તેલા ખાતાના ાણી કનેકળન કાલાની 
કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે તભાભ 
કાભગીયી

૧૮ અળોકક ભાય એચ ભશતેા ૨૧૦૮૭૧ વવાઇ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફપવની કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે 
તભાભ કાભગીયી

૧૯ વનતીનક ભાય વદાવળલ મ ે ૨૭૪૬૩૧ વવાઇ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફપવની કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે 
તભાભ કાભગીયી

૨૦ યભેળબાઇ એચ.લવાલા ૨૭૮૯૫૫ વવાઇ વતત ગેયશાજય ઓફપવની કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે 
તભાભ કાભગીયી

૨૧ યાજેળ અળોકબાઇ ળેરાય ૩૦૭૯૦૪ વવાઇ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફપવની કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે 
તભાભ કાભગીયી

૨૨ કાવંતબાઇ જે યભાય ૨૬૨૮૦૩ વવાઇ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફપવની કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે 
તભાભ કાભગીયી

૨૩ વલજમબાઇ એન લાય ૨૭૪૧૮૬ વવાઇ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફપવની કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે 
તભાભ કાભગીયી
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૨૪ સ યેળબાઇ ી ઉતે્તકય ૨૫૫૧૧૪ લોચભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ લોચભેન ની કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે 
તભાભ કાભગીયી

૨૫ સ યેળચદં્ર ી ટેર ૨૯૯૩૫૯ ભજ ય ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦
લેયા બયેર ન શોમ તેલા ખાતાના ાણી કનેકળન કાલાની 
કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે તભાભ 
કાભગીયી

૨૬ સ ભાફેન એવ.ફકકરીકય ૨૯૯૨૭૮ શલે્ય ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફપવની કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે 
તભાભ કાભગીયી

૨૭ વવલતાફેન કે.લવાલા ૨૭૪૮૪૪ શલે્ય ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફપવની કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે 
તભાભ કાભગીયી

૨૮ ન્નાફેન કે વોની ૨૬૯૯૪૮ શલે્ય ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફપવની કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે 
તભાભ કાભગીયી

૨૯ વભતે એ ટેર ૩૩૦૨૮૧ શલે્ય ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફપવની કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે 
તભાભ કાભગીયી
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૧ ય  એવ. પ્રજાવત ૨૯૯૧૩૮ વીની.વેને.ઈન્વ. ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦
વેનેટયી વલબાગની તભાભ કાભગીયીન  ંસ યલીઝન તેભજ વેનેટયી 
વલબાગની તભાભ લશીલટી કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી 
અવધકાયી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૨ આવળ એ દલે ૨૯૯૬૧૮ વફ વેને.ઇન્વ. ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦
વેનેટયી વલબાગની તભાભ કાભગીયીન  ંસ યલીઝન તેભજ વેનેટયી 
વલબાગની તભાભ લશીલટી કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી 
અવધકાયી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૩ યજનીકાતં ળાવંતરાર વોરકંી ૩૧૨૧૭૦ વફ વેને.ઇન્વ. ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ વેનેટયી વલબાગની વપાઇની કાભગીયીન  ંઓલયઓર સ યવલઝન 
તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૪ ઉાફેન કે ચાયેર ૨૬૯૩૧૦ જ ની.ક્રાકમ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦
જન્ભ ભયણની નોંધણી કયલી રાગત લસ ર કયલી યજીસ્ટય 
વનબાલલા તેભજ જન્ભ ભયણના દાખરાની યજીસ્ટયભા ંઉતાયા 
કયલાની કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે 
તભાભ કાભગીયી

૫ ભની વનરકંઠ ટેર ૩૦૭૮૧૫ જ ની.ક્રાકમ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ વેનેટયી ભશકેભને તેભજ કભમચાયીઓના ગાય રગત કાભગીયી  
તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૬ યાજેન્દ્ર એ ટેર ૨૫૫૦૩૩ સ યલાઇઝય ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ વોંેર વેન્ટય ય કભમચાયીની શાજયી , લશેંચણ વલગેયે તથા 
વેન્ટય ઇન્ચાર્જ સ ચલે તે કાભગીયી

        વેનેટયી વલબાગભા ંપયજ ફજાલતા કભમચાયીઓની ભાફશતી 
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૭ જ્મોવતફેન જી ભયાઠે ૨૬૩૬૭૨ સ યલાઇઝય ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦
વોંેર વેન્ટય ય કભમચાયીની શાજયી , લશેંચણ વલગેયે તથા 
વેન્ટય ઇન્ચાર્જ સ ચલે તે કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી 
ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૮ ભનોજ ઠાકોયબાઇ કશાય ૨૭૮૬૯૬ સ યલાઇઝય ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦
વોંેર વેન્ટય ય કભમચાયીની શાજયી , લશેંચણ વલગેયે તથા 
વેન્ટય ઇન્ચાર્જ સ ચલે તે કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી 
ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૯ વગંીતાફેન ય .ટેર  ૩૧૨૧૨૬ રખાટ્ટી 
સ યલાઇઝય ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ વેનેટયી ભશકેભની કાભગીયીની ભદદભા ં તથા વફંવંધત ઉયી 

અવધકાયી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૧૦ યાજેન્દ્રબાઈ ભૈરે ૨૬૧૧૧૪ પીલ્ડ આવીસ્ટન્ટ ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦
વોંેર વેન્ટય ય કભમચાયીની શાજયી , લશેંચણ વલગેયે તથા 
વેન્ટય ઇન્ચાર્જ સ ચલે તે કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી 
ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૧૧ ફદકબાઈ આય. લવીકય ૨૬૯૬૭૧ રખાટ્ટી સ યલાઈઝય૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦
વોંેર વેન્ટય ય કભમચાયીની શાજયી , લશેંચણ વલગેયે તથા 
વેન્ટય ઇન્ચાર્જ સ ચલે તે કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી 
ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૧૨ શવમ ખબાઈ વી. ભકલાણા ૩૫૪૩૦૯ એભ.ી.એચ.ડફલ્ય . ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦
વોંેર વેન્ટય ય કભમચાયીની શાજયી , લશેંચણ વલગેયે તથા 
વેન્ટય ઇન્ચાર્જ સ ચલે તે કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી 
ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી

૧૩ યાજેન્દ્ર દત્તાતે્રમ દેલધય ૨૫૦૦૯૧ સ યલાઈઝય ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦
વોંેર વેન્ટય ય કભમચાયીની શાજયી , લશેંચણ વલગેયે તથા 
વેન્ટય ઇન્ચાર્જ સ ચલે તે કાભગીયી તથા વફંવંધત ઉયી અવધકાયી 
ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી


