
 





૧૦. તેના નનમભભાાં ુયી ડામેર ડતયની ધ્ધનત વહશત તેના દયેક અનધકાયીઓ અને 

કભમચાયીઓ દ્વાયા પ્રાપ્ત કયામેર ભાનવક ગાય 

ભાનવક ગાય અાંગેની નલગત રીસ્ટભાાં અલયી રેલાભાાં આલેર છે. 

૧૧. તભાભ મોજનાઓની નલગતો, વુનચત ખચામઓ અને કયામેર ચુકલણીના અશેલારો 

દળામલતા તેની તભાભ એજન્વીને પાલેર નાંફય  

જ ેલમભાાં ભાંજુય ફજટેની નલગત તથા થમેર ખચામ નલગતો એકાઉન્ટ ળાખાભાાંથી ભેલી 

ળકામ. 

૧૨ પાલામેરી યકભ અને આ કામમક્રભોભાાંથી પામદો ભેલલની નલગતો વહશત વફવીડી 

યાહશત કામમક્રભોનો અભરનો પ્રકાય. 

-વભગ્ર વબા ધ્લાયા ફજટેભાાં ભાંજુય કયામેર કાભો શાથ ધયલાભાાં આલેર છે. 

૧૩. તેન ધ્લાયા અામેર છુટછાટો, યલાનગીઓ અને વત્તા વોંણી ભેલનાયની 

નલગતો:- 

  -વભગ્ર વબા, સ્થામી વનભતી તથા મ્મુ. કભીળનયશ્રીની વત્તા અન્લમે ભતી છુટછાટો 

યલાનગીઓ વત્તા વોંણી વફાંધે કયલાભાાંઆલે છે. 

૧૪. ઈરેક્ટટર ોનનક પાભમભાાં ઘડામેરી તેના ધ્લાયા યખામેરી અથલા તેને ઉરબ્ધ ભાહશતીના 

વાંદબમની નલગતો:- 

-ઈરેક્ટટર ોનનક પોભમ ઉરબ્ધ નથી. 

૧૫. ુસ્તકારમ અથલા લાાંચનખાંડના કભના કરાકો વહશત ભાહશતી ભેલલા ભાટે 

નાગયીકોને ઉપ્રબ્ધ વુનલધાઓની નલગતો જો જાશેય ઉમોગ ભાટે તેની જાલણી કયામ શોમ 

તો:- 

અતે્રની ળાખાભાાં ુસ્તકારમ કે લાાંચનખાંડ નથી. 

૧૬. જાશેય ભાહશતી અનધકાયીના નાભ, શોદ્દાઓ અને અન્મ નલગતો:- 

 
અન ું  નાભ હોદ્દો ફેજજક ગાય ગ્રેડ ે 

૧ પ્રત્મુ જી. ાટણકય ઝુ ક્ટમુયેટય અને અીર 

અનધકાયી 

૧૫૬૦૦-૩૯૦૦૦ +૫૪૦૦ 

૨ ખારી જગ્મા  આવી.ઝુ ક્ટમુયેટય અને જાશેય 

ભાહશતી અનધકાયી 

૯૩૦૦ -૩૪૮૦૦ + ૫૪૦૦ 

 
   



યાઇટ ટ  ઇન્પયભેળન કકટ ૨૦૦૫ સુંદબે તથા દ. હ કભ ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સુંદબે કરભ ૪-૧ (ખ) 

અન્લમે ખાતાન  ભાિહત  ફાફત. 

 
1. સુંસ્થા, કાભગ ય ઓ અને પયજોન  જલગતો: 

 ખાત : શ્ર  સમાજીફાગ પ્રાણ  સુંગ્રહસ્થાન, લડોદયા ભહાનગય ાજરકા 

 કાભગ ય ઓ/પયજો: સમાજીફાગ ઝ  ળાખા હેઠ પ્રાણ -ક્ષ ઓભ  સાય-સુંબા જનબાલણ ,  

જુંજયાઓન  જનબાલણ  તેભન નજલન તૈમાય થઇ યહેર આજલા ઝ  ના જલકાસને રગત કાભગ ય  

 પયજો : સાભાન્મ લહ લટ જલબાગ તયપથ  થમેર હ કભ અન્લમે જ ેતે ોસ્ટ ય કયલા ાત્ર ટેકનીકર 

તથા લશીલટીમ કાભગીયીઓ  

2. ોતાના અજધકાય  અને કભમચાય ઓન  સત્તાઓ તથા પયજો: 

લડોદયા ભહાનગય ાજરકા સમાજીફાગ ઝ  ળાખાના અજધકાય  તેભજ કભમચાય ઓના નાભ હોદ્દા, ફેઝ ક ગાય 

તથા કાભન  જલગતો 

જળડ્ય ર-૧૪૦ 

 
અનુ. નાભ શોદ્દો ફેઝીક ગાય ગ્રેડ ે. કાભગીયીની નલગત 

૧ પ્રત્મુ જી. ાટણકય ઝુ ક્ટમુયેટય ૧૫૬૦૦-૩૯૦૦૦ 

+૫૪૦૦ 

ઝુ અાંતગમત લશીલટી તેભજ તાાંનત્રક 

કાભગીયી કયાલલી અને દેખયેખ 

યાખલી અને નલકાવની કાભગીયી 

કયલી 

૨ ખારી જગ્મા  આવી.ઝુ ક્ટમુયેટય ૯૩૦૦ -૩૪૮૦૦ + 

૫૪૦૦ 

આજલા ઝનુે રગતી કાભગીયી 

૩ ખારી જગ્મા ઝુ ઇન્સ્ેકટય ૯૩૦૦ -૩૪૮૦૦ + 

૪૪૦૦ 

ઝુના પ્રાણેઓની દેખયેખ ભાલજત 

અને ીંજયાઓનુાં ભેન્ટેન્વવ અાંગનેી 

કાભગીયી 

૪ ડો. વી.ફી.ટેર લેટનયી ડોકટય ૨૯૯૯૦-૫૪૦૦ પ્રાણી-ક્ષીઓની વાયલાયની 

કાભગીયી 

૫ વુનનતાફેન આય. નવકયેકય વી.કરાકમ  ૧૮૪૪૦-૪૬૦૦ પ્રલેળને રગતી કાભગીયી તેભજ 

લશીલટી કાભગીયી 

૬ મોગેળ એન.નત્રલદેી જુ.કરાકમ  ૧૦૯૩૦-૪૪૦૦ સ્ટોયને રગતી તભાભ કાભગીયી 

૭ રારબાઇ આય. દરાર જુ.કરાકમ  ૨૦૧૦૦-૪૪૦૦ પયજ ભોકુપી 

૮ ગૌતભ એચ. ટેર જુ.કરાકમ  ૯૯૦૦-૨૪૦૦ આકયણી ળાખા રોન-વનલમવીવ ય 

૯ ધલરબાઇ કે. ફાયોટ જુ.કરાકમ  ૮૦૭૦-૧૯૦૦ ભશેકભ વાંફધી કાભગીયી 

૧૦ લૈબલ એવ.ચૌધયી આવી. ઝુ . 

વુયલાઇઝય 

હપકવ-૧૦૦૦૦ ઝુભાાં વુયનલઝન કયલાની કાભગીયી 

૧૧ નચાંતાંકુભાય ી. ટેર આવી. ઝુ . 

વુયલાઇઝય 

હપકવ-૧૦૦૦૦ ઝુભાાં વુયનલઝન કયલાની કાભગીયી 

 



જળડ્ય ર-૧૪૧ 

લડોદયા ભહાનગય ાજરકા સમાજીફાગ ઝ  ળાખાના અજધકાય  તેભજ કભમચાય ઓના નાભ હોદ્દા, ફેઝ ક ગાય 

તથા કાભન  જલગતો 

 
અન .નું નાભ હોદ્દો ફેઝ ક ગાય ગ્રેડ 

ે. 

કાભગ ય ન  જલગત 

૧ નયેન્રનવાંશ જ.ે ઝારા ડરેસય ૭૮૧૦- ૨૪૦૦ ઝ ના પ્રાણ -ક્ષ ઓના ડરેસ ગ 

કયલાન  કાભગ ય  

૨ કાર દાસ કભ.સોરુંક  કડ મા ૧૨૮૩૦-૨૮૦૦ જજયાઓ તેભજ જલસ્તાય 

ભેન્ટેનન્વની કાભગીયી 

૩ કાર બાઇ ફ . ભા  ળ  ાક ૧૦૩૮૦-૧૯૦૦ પ્રાણ ઓન  સાય-સુંબાઈ, સપાઇ, 

ખોયાક, ાણ  જલગેયેન  કાભગ ય  

૪ હજનપખાન કન. ઠાણ ળ  ાક ૧૦૩૮૦-૧૯૦૦ પ્રાણ ઓન  સાય-સુંબાઈ, સપાઇ, 

ખોયાક, ાણ  જલગેયેન  કાભગ ય  

૬ બગલાનબાઇ કસ. જાધલ ળ  ાક ૧૦૫૫૦ -૧૯૦૦ પ્રાણ ઓન  સાય-સુંબાઈ, સપાઇ, 

ખોયાક, ાણ  જલગેયેન  કાભગ ય  

૭ જને્તીબાઇ કે. ભા  ળ  ાક ૧૦૫૬૦ - ૧૯૦૦ પ્રાણ ઓન  સાય-સુંબાઈ, સપાઇ, 

ખોયાક, ાણ  જલગેયેન  કાભગ ય  

૮ ગોજલુંદબાઇ ફ . યોિહત ળ  ાક ૧૦૫૬૦ -૧૯૦૦ પ્રાણ ઓન  સાય-સુંબાઈ, સપાઇ, 

ખોયાક, ાણ  જલગેયેન  કાભગ ય  

૯ યભેળબાઇ આય. ભા  ભા  ૧૧૭૫૦-૨૪૦૦ ફાગ-ફગ ચાન  સુંબાઈ યાખલાન  

કાભગ ય  

૧૦ અળોકબાઇ આય. ભા  ભા  ૧૧૪૯૦-૨૪૦૦ ફાગ-ફગ ચાન  સુંબાઈ યાખલાન  

કાભગ ય  

૧૧ ગ રાભદસ ગ ય મ . ળેખ ફકયાગાડ  

ચારક 

૧૦૩૪૦ -૧૯૦૦ પ્રાણ ઓન  સાય-સુંબાન  કાભગ ય  

૧૨ ફાફ બાઇ લ .યાલ ફકયાગાડ  

ચારક 

૧૦૩૮૦-૧૯૦૦ પ્રાણ ઓન  સાય-સુંબાન  કાભગ ય  

૧૩ અળોકબાઇ ઝેડ. સોરુંક  સ.સેલક ૧૦૩૦૦ -૧૯૦૦ ઝ ન  સપાઇને રગત  તભાભ કાભગ ય  

૧૪ અુંફારાર ડ . સોરુંક  સ.સેલક ૮૭૧૦-૧૪૦૦ ઝ ન  સપાઇને રગત  તભાભ કાભગ ય  

૧૫ જળ બાઇ ડ . સોરુંક  સ.સેલક ૮૬૮૦-૧૪૦૦ ઝ ન  સપાઇને રગત  તભાભ કાભગ ય  

૧૬ જમેળબાઇ કભ.સોરુંક  સ.સેલક ૭૨૫૦-૧૪૦૦ ઝ ન  સપાઇને રગત  તભાભ કાભગ ય  

૧૭ નયેન્રબાઇ ફી. વોરાંકી સ.સેલક ૬૦૨૦-૧૩૦૦ ઝ ન  સપાઇને રગત  તભાભ કાભગ ય  



૧૮ ગ રાભહૈદય મ . ળેખ ટટ  ચારક ૧૦૫૧૦-૨૪૦૦ પ્રાણ ઓન  સાય-સુંબાન  કાભગ ય  

૧૯  નભબાઇ ફ .િઢમાય ળ ારક ૯૨૩૦ -૧૬૫૦ પ્રાણ ઓન  સાય-સુંબાન  કભગ ય  

૨૦ ગોારબાઇ કે. ભા  ળ ારક ૯૪૨૦-૧૬૫૦ પ્રાણ ઓન  સાય-સુંબાન  કભગ ય  

૨૧ છત્રજસુંહ ફ . યભાય ળ ારક ૯૪૩૦-૧૬૫૦ પ્રાણ ઓન  સાય-સુંબાન  કભગ ય  

૨૨ ચ ભનબાઇ કભ.ભા  ળ ારક ૯૦૯૦-૧૬૫૦ પ્રાણ ઓન  સાય-સુંબાન  કભગ ય  

૨૩ યાજળેબાઇ ફ . ક્ષજત્રમ ળ ારક ૯૨૧૦-૧૬૫૦ પ્રાણ ઓન  સાય-સુંબાન  કભગ ય  

૨૪ પ્રતાબાઇ આય. િઢમાય ળ ારક ૭૮૫૦-૧૪૦૦ પ્રાણ ઓન  સાય-સુંબાન  કભગ ય  

૨૫ દળયથજસુંહ દેલજીજસુંહ ભજ ય ૫૩૮૦-૧૩૦૦ પ્રાણ ઓન  સાય-સુંબાન  કભગ ય  

૨૬ લાજીદ સયદાયહ સેન ળેખ ભજ ય ૪૬૨૦-૧૩૦૦ પ્રાણ ઓન  સાય-સુંબાન  કભગ ય  

૨૭ છત્રાબાઇ ડ . ફાય મા જ .કરાકમ  ૧૦૨૭૦-૨૪૦૦ પ્રલેળ પ  ને રગત  કાભગ ય  

૨૮  નબાઇ કભ. ભા  ભજ ય ૮૦૩૦-૧૪૦૦ પ્રાણ ઓન  સાય-સુંબાન  કભગ ય  

૨૯ સ યેળબાઇ યામસીંગબાઇ                                               ભજ ય ૫૩૮૦-૧૩૦૦ પ્રાણ ઓન  સાય-સુંબાન  કભગ ય  

૩૦ જભસ્ત્ર  મોગેળ કભ લોચભેન ૯૪૭૦-૧૬૫૦ પ્રલેળન  ટ ક ટ ચેક કયલાન  કાભગ ય  

૩૧ યાજ ત જને્તીબાઇ સ . ભજ ય ૪૬૨૦-૧૩૦૦ પ્રાણ ઓન  સાય-સુંબાન  કભગ ય  

 
 
 

 

 


