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વડોદરા મહાનગરપા લકા 

અ નશમન અને તા કા લક સેવા િવભાગ 

રાઇટ ુ ઇ ફોમશન એકટ-૨૦૦૫ સદંભદ. ુ. કઃ ૧૦૮૮/ ૦૫-૦૬ સદંભ કલમ ૪-૧ (ખ) 

અ વયે મા હતી આપવા બાબત.  
1. સં થાની કામગીર ઓઅને ફરજોની િવગતઃ  

 સં થા ુ ંનામઃ  અ ન શમન અને તા કા લક સેવાઓ િવભાગ 

 સરના ુ ં:-  થમ માળ, સીટ  કમા ડ એ ડ કં ોલ સે ટર,  

   બદામડ બાગ, દાં ડયાબ ર,વડોદરા. 

 ફોન નબંર:-  ૦૨૬૫-૨૪૧૩૭૫૩/ ૫૪. 

 ફ સ ન:ં-   ૦૨૬૫-૨૪૧૩૬૩૫. 

 ઈમરજ સી નબંર:-   ૧૦૧  

 એ લુ સ નબંર:-   ૧૦૨  

 કામગીર  અને ફરજોઃ 

 આગ ઝુાવવાની કામગીર   

 ઝાડ પડવાથી બચાવ કામગીર  

 મકાન પડવાથી બચાવ કામગીર   

 રોડ અક માત થવાથી બચાવ કામગીર   

 ગેસ લીકજની કામગીર   

 પાણીમાથંી બચાવ કામગીર   

 દરક કારનાડ ઝા ટરની કામગીર   

 ટ ડબાય ફાયર એ નની સેવાઓ  

 ોટોકોલમા ંઆવતી સેવાઓ  

 એ લુ સ સેવાઓ  

 તૃદહ વાહ નીની સેવાઓ  

 પાણીની ટ કરોની સેવાઓ  

 વી.આઇ.પી. અને વી.વી.આઇ.પી. ફાયર ોટકશન  

 માનવ સજ ત તોફાનો દર યાનની સેવાઓ  

 હર કાયકમ  અને રલીઓ દર યાનની સેવાઓ  

 સરકાર ી ારા થતા ં કુમ / માગંણીની સેવાઓ  
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2. પોતાના અિધકાર  / કમચાર ઓની સ ાઓ અને ફરજોઃ  

01.  હ.ચીફ ઓ ફસર )ફાયર(  

02.  ડ. ચીફ ઓ ફસર )ફાયર(  

03.  ટશનઓ ફસર )ફાયર(  

 

1. ©Û¾ÛÛ¾Û ºõÛ¿ÛÁõ કõÛéÅÛ ©Û¬ÛÛ ÁéõÍકõ¿Ûä કõÛéÅÛ¾ÛÛ× ºõÍ¤Ùø ¤ø¶ÛÙ …ÛŠ¤ø¶ÛÛ× ÈÐüàકõÅÛ¾ÛÛ× …ÜµÛકõÛÁõà ©ÛÁõàક éõ ›÷ÈÛÛ¶Ûä× 
ÁõÐéüÉÛé. …¶Ûé ½Û¨Û©ÛÁõ, ßÛÛ¶Û …¶Ûé …¶Ûä½ÛÈÛ¶ÛÛé Š¸Û¿ÛÛé•Û કõÁõà ÍÛºõÇ©ÛÛ ¸ÛæÈÛÙકõ †¾ÛÁõ›÷¶ÍÛà કõÛéÅÛ¾ÛÛ× 
¸ÛÁõà¨ÛÛ¾Û ÅÛÛÈÛÈÛÛ¶Ûä× ÁõÐéüÉÛé ›÷é¬Ûà વડોદરા મહાનગરપાિલકા¶Ûà ¸ÛóÜ©ÛÌ¥øÛ¾ÛÛ× ÈÛµÛÛÁõÛé ¬ÛÛ¿Û. 

2. ùÁõÁõÛé›÷ કõÛ¾Û•ÛàÁõà¶ÛÛ કõÅÛÛકõÛé ¶Ûà˜Ûé ¾Ûä›÷¼Û¶ÛÛ ÁõÐéüÉÛé. 

a. ÍÛÈÛÛÁéõ 7 ¬Ûà 8  કõÅÛÛકõ ફોéÅÛà¶Û ©Û¬ÛÛ ÐüÛ›÷Áõà  ©Û¬ÛÛ ÈÛÛÐü¶ÛÛé ˜Ûéકõ કõÁõà ¤éøÍ¤ø કõÁõÈÛÛ¶ÛÛ     

b. 9.30 ¬Ûà 12.30 કõÅÛÛકõ Í¤éøÉÛ¶Û ”ÛÛ©Ûé õ Í¤éøÉÛ¶Û …ÛéºõàÍÛÁõ ©ÛÁõàકéõ ©Û¾ÛÛ¾Û ºõÁõ›÷Ûé 

›÷ÈÛÛ¼ÛùÛÁõà ¸ÛæÈÛÙકõ …ùÛ કõÁõÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéüÉÛé.                  

c.  15.30 ¬Ûà 19.00 કõÅÛÛકõ Í¤éøÉÛ¶Û ¸ÛÁõ ÐüÛ›÷Áõ ÁõÐüà õ Í¤éøÉÛ¶Û …ÛéºõàÍÛÁõ ©ÛÁõàક éõ¶Ûà 
ºõÁõ›÷Ûé ¼Û›÷ÛÈÛÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéüÉÛé. 

3. ˜Ûàºõ …ÛéºõàÍÛÁõ (ºõÛ¿ÛÁõ) ËÛà ©ÛÁõºõ¬Ûà ¾ÛÇ©Ûà ÍÛæ̃ Û¶ÛÛ…Ûé¶Ûä× ÍÛ©Û©Û …¶Ûé ©Ûæ©ÛÙ ›÷ …¾ÛÅÛ કõÁõà કõÛ¾Û•ÛàÁõà 
કõÁõÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéüÉÛé …¶Ûé કõÛ¾Û•ÛàÁõà ¸ÛæÁõà ¬Û¿Ûé ક ×õ¤ÖøÛéÅÛ મ / ચીફ ઓ ફસર (ફાયર)¶Ûé ›÷Û¨Û કõÁõÈÛÛ¶Ûà 
ÁõÐéüÉÛé. 

4. Í¤éøÉÛ¶Û ¸ÛÁõ કõÛé†¸Û¨Û ¸ÛóકõÛÁõ¶Ûà •ÛéÁõ કõÛ¿ÛéùÍÛÁõ ¸ÛóÈÛèÜ«Û ˜ÛÛÅÛÈÛÛ éùÈÛà ¶ÛÐüà …¶Ûé …Û ¼ÛÛ¼Û©Ûé ›÷ÄõÁõ 

¸Û¦éø ÍÛà¶Ûà. …ÜµÛકõÛÁõà…Ûé ©Û¬ÛÛ ˜Ûàºõ …ÛéºõàÍÛÁõËÛà¶Ûä× ¾ÛÛ•ÛÙùÉÛÙ¶Û ÅÛ† કõÛ¾Û•ÛàÁõà કõÁõÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéüÉÛé …¶Ûé 

›÷ÄõÁõ ¸Û¦éø ¸ÛÛéÅÛàÍÛ ક éõÍÛ ¶ÛÛéµÛÛÈÛÈÛÛ ÍÛäµÛà¶Ûà કõÛ¾Û•ÛàÁõà •ÛéÁõ કõÛ¿ÛéùÍÛÁõ ¸ÛóÈÛèÜ«Û ¼Û×µÛ કõÁõÛÈÛÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø 
કõÁõÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéüÉÛé. 

5. ©Û¾ÛÛÁõÛ Í¤éøÉÛ¶Û¶ÛÛ ÈÛÛÐü¶ÛÛé …¶Ûé ©Û¾ÛÛÁõÛ Í¤éøÉÛ¶Û¶ÛÛ કõ¾ÛÙ̃ ÛÛÁõà…Ûé ¼Û·Ûé¶Ûà “Û¾Û©ÛÛ ©Û¾ÛÛÁõÛ ¶ÛÛéકõÁõà 
ùÁõ¾¿ÛÛ¶Û ¸Ûó¿Û©¶ÛÛé ©ÛÁõàક éõ ›÷ÛéÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛÉÛé ›÷é¬Ûà …Û ¼ÛÛ¼Û©Ûé ÈÛÛÐü¶Û, ÍÛÛµÛ¶Û કéõ કõ¾ÛÙ̃ ÛÛÁõà …¸Ûé“ÛÛ 

…¶ÛäÍÛÛÁõ ÍÛéÈÛÛ ¶ÛÐüà …Û¸Ûé ©ÛÛé ©Ûé ©Û¾ÛÛé¶Ûé …ÍÛÁõકõ©ÛÛÙ ÁõÐéüÉÛé. 

6. Í¤éøÉÛ¶Û …é¦ø¾ÛàÍ¤ÖéøÉÛ¶Û¶ÛÛ ©Û¾ÛÛ¾Û ¸ÛÛÍÛÛ…Ûé È¿ÛÈÛÜÍ¬Û©Û કõÁõà ©Û¾ÛÛÁõÛ Í¤éøÉÛ¶Ûé ©Û¾ÛÛ¾Û ¸ÛóકõÛÁõ¶ÛÛé ÁéõકõÛé¦Ùø 
ÍÛÛµÛ¶ÛÛé, ÈÛÛÐü¶ÛÛé, ÜÁõ¸ÛÛé¤Ùø, ÈÛÐüàÈÛ¤øà …ÐéüÈÛÛÅÛ, ©Û¾ÛÛÁõÛ “ÛéªÛ¶ÛÛ ÜÈÛÍ©ÛÛÁõ¶Ûà ›÷Û¨ÛÈÛÛ ›÷Ûé•Û ¼ÛÛ¼Û©ÛÛé 
ÜÈÛ•ÛéÁéõ Ü¶Û¿Û¾ÛÛ¶ÛäÍÛÛÁõ ÅÛéÜ”Û©Û કõÁõà …¶Ûé ÍÛÛÁõà Áõà©Ûé ºõÛ†ÅÛ કõÁõà ¾ÛÛÍÛ ©Û¬ÛÛ ÈÛÌÛÙ ÈÛÛ†¡ö ºõÛ†ÅÛ 

કõÁõÈÛÛ¶ÛÛ ÁõÐéüÉÛé. 

7.  ˜Ûàºõ ºõÛ¿ÛÁõ …ÛéºõàÍÛÁõ ÈùÛÁõÛ ©Û¾ÛÛÁõÛ Í¤éøÉÛ¶Û¶Ûä× ™ö ¾ÛÐüà¶ÛÛ¾ÛÛ× …éકõ ÈÛÛÁõ …ÛકõÍ¾Ûàકõ ©Û¬ÛÛ …éકõ ÈÛÛÁõ 
›÷Û¨Û કõÁõà¶Ûé …Û¾Û ક äõÅÛ ¼Ûé ÈÛÛÁõ ˜Ûéકõá•Û કõÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛÉÛé ›÷é ùÁõ¾¿ÛÛ¶Û ©Û¾ÛÛé ©Û¾ÛÛÁõÛ Í¤éøÉÛ¶Û¶ÛÛ 

ÈÛÛÐü¶ÛÛé, ÍÛÛµÛ¶ÛÛé, Í¤øÛºõ, Ü¼ÛÅ¦øá•Û ©Û¬ÛÛ ÁéõકõÛé¦Ùø ÍÛÐü …¸Ûé“ÛÛ …¶ÛäÍÛÛÁõ …ÈÛÅÛÛéકõà©Û ¬ÛÈÛÛ ºõÁõœ÷…Û©Û 
™öé. 

8. ©Û¾Ûé ÉÛÐéüÁõ¾ÛÛ× ક éõ ÉÛÐéüÁõ ¼ÛÐüÛÁõ ક éõ ÁõÛ›÷¿Û ¼ÛÐüÛÁõ ›÷¿ÛÛÁéõ ºõÁõ›÷ ¸ÛÁõ ›÷ÉÛÛé ©¿ÛÛÁéõ ©Û¾Ûé ÈÛ¦øÛéùÁõÛ ºõÛ¿ÛÁõ 
Ü¼Ûó•Ûé¦ø¶Ûä× ¸ÛóÜ©ÛÜ¶ÛÜµÛ©ÈÛ કõÁõÛé ™öÛé ©Ûé ¼ÛÛ¼Û©Û ÍÛ©Û©Û µ¿ÛÛ¶Û¾ÛÛ× ÁõÛ”Ûà ÈÛÛ¨Ûà, ÈÛ©ÛÙ¶Û, ÜÈÛÐüÛÁõ કõÁõÈÛÛ¶Ûä× 
ÁõÐéüÉÛé.  
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9. ©Û¾ÛÛÁõÛ Í¤éøÉÛ¶Û¶Ûà ÅÛÛé•Û¼ÛäકõÛé ùÁõ ÈÛÌÛë Ü¶Û¿Û¾Ûà©Û …Ûé¦øà¤ø¾ÛÛ× ¾ÛÛéકõÅÛÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéüÉÛé. ©ÛùŠ¸ÛÁõÛ×©Û Í¤éøÉÛ¶Û 
¸ÛÁõ¶ÛÛ ©Û¾ÛÛ¾Û Áõœ÷Í¤øÁõÛé ¾Ûé†¶Û¤éø¶Û કõÁõÈÛÛ¶ÛÛ ÁõÐéüÉÛé ©Û¬ÛÛ ¦øà¡öÅÛ ¸ÛÛÈÛ©Ûà, ¸Ûé¤ÖøÛéÅÛ ¸ÛÛÈÛ©Ûà ÍÛÛ˜ÛÈÛà¶Ûé 
äùÁõ Š¸Û¿ÛÛé•Û ¶Û ¬ÛÛ¿Û ©Ûé Áõà©Ûé …Û¸ÛÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéüÉÛé …¶Ûé Í¤éøÉÛ¶Û ¸ÛÁõ ¦øà¡öÅÛ, ¸Ûé¤ÖøÛéÅÛ, …Ûé†ÅÛ, •ÛóàÍÛ 
ÜÈÛ. ¶ÛÛé કõÛé†¸Û¨Û ¸ÛóકõÛÁõ¶ÛÛé æùÁõŠ¸Û¿ÛÛé•Û ¶Û ¬ÛÛ¿Û ©Ûé ¾ÛÛ¤éø કõÛÇœ÷ ÁõÛ”ÛÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéüÉÛé. …¶¿Û¬ÛÛ ©Ûé¾ÛÛé¶Ûé 

…Û ¼ÛÛ¼Û©Ûé ›÷ÈÛÛ¼ÛùÛÁõ •Û¨Ûà ÜÉÛ“ÛÛ©¾Ûકõ ¸Û•ÛÅÛÛ ÅÛéÈÛÛ¶Ûà કõÛ¿ÛÙÈÛÛÐüà કõÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛÉÛé.  

10. ©Û¾ÛÛÁéõ ›÷ÄõÁõ ÜÍÛÈÛÛ¿Û Ðéü¦ø કõÈÛÛ¤øÍÛÙ ™öÛé¦øÈÛÛ¶Ûä× ¶Û¬Ûà …¶Ûé ›÷Ûé …ÛકõÍ¾Ûàકõ ÍÛ×›÷Ûé•ÛÛé¾ÛÛ× Ðéü¦ø કõÈÛÛ¤ÙøÁõ 
™öÛé¦øÈÛÛ¶Ûä ¬ÛÛ¿Û ©ÛÛé ©Ûé ¾ÛÛ¤éø …•ÛÛŠ¬Ûà ¾Û×›ä÷Áõà ÅÛéÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéüÉÛé. Ü¶Û¿Û¾ÛÛ¶ÛäÍÛÛÁõ …¥øÈÛÛ¦øàકõ Áõ›÷Û ¬Ûà 
ÜÈÛÉÛéÌÛ …¶¿Û કõÛé† Áõ›÷Û ½ÛÛé•ÛÈÛà ÉÛકõÛÉÛé ¶ÛÐüà …¶Ûé ¾Û¶ÛÍÈÛàÁõà©Ûé કõÛé†¸Û¨Û ÈÛÛÐü¶Û¶ÛÛé Š¸Û¿ÛÛé•Û કõÁõÈÛÛé 
¶ÛÐüà, ÈÛ¦øÛéùÁõÛ ÉÛÐéüÁõ¾ÛÛ× ›÷¿ÛÛ× ©¿ÛÛ× ºõÁõÈÛä× ¶ÛÐüà ©Ûé¶Ûà …×•Û©Û કõÛÇœ÷ ÅÛéÈÛà. 

11. ©Û¾ÛÛ¾Û કõ¾ÛÙ̃ ÛÛÁõà…Ûé ÍÛÛ¬Ûé ÜÈÛÈÛéકõ¬Ûà …¶Ûé ÍÛ½¿Û©ÛÛ¬Ûà ÈÛ©ÛÙ¶Û કõÁõÈÛÛ¶Ûä× ÁõÐéüÉÛé. ¶ÛÛéકõÁõà¶ÛÛ કõÅÛÛકõÛé 
ùÁõ¾¿ÛÛ¶Û Í¤éøÉÛ¶Û …ÛéºõàÍÛÁõ¶ÛÛ× ÐüÛéùÛ¶Ûà •ÛÁõà¾ÛÛ ›÷ÇÈÛÛ¿Û ©Ûé Áõà©Ûé કõ¾ÛÙ̃ ÛÛÁõà ÍÛÛ¬Ûé ÈÛ©ÛÙ¶Û કõÁõÈÛÛ¶Ûä× 
ÁõÐéüÉÛé. 

12. ˜Ûàºõ …ÛéºõàÍÛÁõ (ºõÛ¿ÛÁõ) ÈùÛÁõÛ ¾ÛÛ×•ÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛéÅÛà ÜÈÛ•Û©Û ¾Ûäù©Û¾ÛÛ× ¾ÛÛéકõÅÛÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéüÉÛé. ©Û¬ÛÛ 

Í¬ÛÛ¶Ûàકõ ÍÛ½ÛÛÍÛùËÛà…Ûé ©Û¬ÛÛ ÁõÛ›÷કõà¿Û ÐüÛééùùÛÁõÛé ÍÛÛ¬Ûé ÜÈÛÈÛéકõ¬Ûà, ÍÛ½¿Û©ÛÛ¬Ûà ÈÛ©ÛÙ¶Û કõÁõà ÍÛéÈÛÛ 

ÍÛù¶Û¶Ûà •ÛéÁõà¾ÛÛ ›÷ÇÈÛÛ¿Û ©Ûé Áõà©Ûé ÈÛ©ÛÙ¶Û કõÁõÈÛÛ¶Ûä× ÁõÐéüÉÛé. 

Š¸ÛÁõÛéકõ©Û ©Û¾ÛÛ¾Û ÍÛæ̃ Û¶ÛÛé¶ÛÛé કõ¦øકõ …¾ÛÅÛ કõÁõÈÛÛ¶ÛÛé ÁõÐéüÉÛé …¶Ûé ©Û¾ÛÛ¾Û ÍÛæ̃ Û¶ÛÛé ¾ÛäùÛÈÛÛÁõ ÍÛ¾Ûà“ÛÛ 

કõÁõà ©Û¾ÛÛÁõà કõÛ¾Û•ÛàÁõà¶ÛÛé ÈÛÛÌÛâકõ …ÐéüÈÛÛÅÛ ©Ûí¿ÛÛÁõ કõÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛÉÛé ›÷é ©Û¾ÛÛÁõà ½ÛÜÈÛÌ¿Û¶Ûà ºõÁõ›÷Ûé¶Ûé 

…ÍÛÁõકõ©ÛÛÙ ÁõÐéüÉÛé ›÷é¶Ûà •Û×½ÛàÁõ©ÛÛ ¸ÛæÈÛÙકõ ¶ÛÛéµÛ ÅÛéÈÛà. 

04.  ટશનઓ ફસર )વાયરલેસ(  

05.  સબ ઓ ફસર (ફાયર) 

 

1. િનમ કુ ક બદલી  કરવામા ંઆવેલ ફાયર ઓફ સરની સીધી દખ રખ હઠળફરજ બ વવાની 

રહશે તેમજ  તે ટશનના ંફાયર ઓફ સર ક તેના કરતાં ઉ ચ ક ાના ફાયર ખાતાના અ ય 

અિધકાર ના આદશ જુબ ખાતાક ય ફરજ બ વવાની રહશે વ મુા ંફાયર ઓફ સરની 

અ પુ થતીમા ંફાયર ટશનનો સં ણૂ ચા  તેમના તાબા હઠળરહશે.  

2. સબ ઓફ સર પોતાના તાબા હઠળના ંકમચાર ઓ વા ક, ાયવર, સર સૈિનક, સૈિનક, કલીનર 

વગેરની દિનક ફરજો રોજ બરોજ નકક  કરવાની રહશે અને તેવા કમચાર ઓપોતાની ફરજ ુ ં

પાલન ુ યવ થીત કર તે જુબ ન ધ રાખવાની રહશે. 

3. સબ ઓફ સર ફાયર ટશનમા ંપોતે હાજર હોય તે દરક ફાયર ટશનને મળેલ દરક આગ-

અક માતના ંકોલમાં મહાનગરપા લકા તરફથી ફાળવવામાં આવેલ ગણવેશ સાથે ફર આત પણે 

જવા ુ ંરહશે.  

4. સબ ઓફ સર પોતાના તાબા હઠળના ંકમચાર ઓ હાજર ના ંસમયે તેમજ વક ગ સમયે િનયમીત 

હાજર થઇ પોતાની કામગીર  યવ થત બ વે છે ક કમ?તે  ુનીર ણ કરવા ુ ંરહશે અને જો 

તેમા ંકોઇ િત મા મુ પડ તો પોતાના ઉપર  અિધકાર ને લેખીત ણ કરવાની રહશે. 

5. પોતાના તાબા હઠળના ંફાયર ટશન ઉપર રાખવામાં આવેલ દરક વાહનો તેમજ સાધનો ુ ં

િનયમીત ચેક ગ કરવા ુ ંરહશે. જો કોઇ સાધન ક વાહનમાં િત અથવા ટૃ  જણાય તો તેવા 

સાધન અથવા વાહનને તા કાલીક ર પેર કરાવવા અથવા જો સાધન મુ થઇ ગયેલ હોય તો તે 
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પરત મેળવવા ગે અથવા તો ન  ુસાધન મેળવવા ગે ઉપર  અિધકાર ને લે ખત  

રપોટકરવાનો રહશે તેમજ દરક વાહનોની લોગ કુ યવ થીત ભરાવી એ ઓ ુ ંખરાપ ુ ં

કરાવવા ુ ંરહશે.  

6. સબ ઓફ સર પોતાનાથી ઉતરતી ક ાના કમચાર ઓ સાથે કમ િનયત કયા જુબ પરડમા ંહાજર 

થઇ પરડ કરાવવાની રહશે.  

7. સબ ઓફ સર પોતાના ટશન િવ તારના ફાયર હાઇ ટ ુ ંિનયમીત વષમા ંબે વાર ચેક ગ  તે 

કમચાર ઓ પાસે કરાવવા ુ ંરહશે અને ખામી ભયા હાઇ ટનો રપોટ ઉપર  અિધકાર ને િસધો 

રપોટ કરવાનો રહશે અને તેની ુ ર તી કરાવવાની રહશે.  

8. સબ ઓફ સર પોતાની ઓફ સ, ફરજ આગ-અક માતનાં કોલમાં તેમજ અનય ખાસ ફરજોમા ં

મહાનગર પા લકા તરફથી ફાળવવામા ંઆવેલ ગણવેશ પહરવાનો રહશે તેમજ પોતાનાથી 

ઉતરતીક ાના; કમચાર ઓ પાસે સદર બાબત ુ ંપાલન કરાવવા ુ ંરહશે.  

9. સબ ઓફ સર પોતાના તાબા હઠળના ંનો-કિમશ ડ વાહનોની દનીક ન ધ તેમજ ગેર હાજર 

કમચાર ઓની િવગતવાર યાદ  (ખેર યા રપોટ) રોજ બરોજ ફાયર ખાતાના કં ોલ મને તેમજ 

ઉપર  અિધકાર ને સાદર કરવાની રહશે.  

10. સગંોપાત ફાયર ટશન છોડવાનો  ઉપ થીત થાય અથવા કૂ  ર  પર જવાનો સગં 

ઉભો થાય તેવા સજંોગોમા ંફાયર ઓફ સરની અથવા તેની અ પુ થતીમા ંપોતાના ડ. ચીફ 

ઓફ સર (ફાયર) ◌ીક તેનાથી ઉ ચ ક ાના અિધકાર ની મં ૂર  લેવાની રહશે અને તે બાબતની 

ન ધ પોતાના ટશનની ડ ટુ  કુમાં તેમજ કં ોલ મને કરવાની રહશે.  

11. સબ ઓફ સર ીધ ગ ઓપરટસ, લાઇટ ગ, જનરટર, પોટબલ પપં, ફાયર એ  ોટકશન ટુ 

વા િવશી ટ સાધનો ુ ંટ ટ ગ તે કરવા ુ ંરહશેઅથવા બ  હાજર રહ  સર સૈિનક, ાઈવર 

અને ફાયર મેન પાસે કરાવવા ુ ંરહશે.  

06.  સર સૈિનક 

 

1.  ફાયર ટશન પર િનમ ૂકં ક બદલી થયેલ હોય તે ટશનનાં જવાબદાર સબ ઓફ સર ક 

ટશન ઓફ સર (ફાયર) તેમજ ઉપલા અિધકારની સીધી દખ રખ હઠળ તેમજ તેનાં આદશ 

જુબ ફરજ બ વવાની રહશે. 

2. પોતાના તાબા હઠળના ંફાયર મેન, ાઇવરને દિનક ફરજો સ પવાની રહશે.  

3. પોતાના તાબા હઠળના ંકમચાર ઓને ફરજ ઉપર મહાનગરપા લકા તરફથી ફાળવવામાં આવેલ 

ગણવેશ  ુ યવ થત પહર તેની ન ધ રાખવાની રહશે તેમજ તે પણ તે ુ ંપાલન કરવા ુ ં

રહશે. 

4. જવાબદાર અિધકાર  િનયમ  કર તે જુબ આગ-અક માતના કોલમાં જવા ુ ંરહશે તેમજ ટન 

આઉટ ુ ંનકક  કરવા ુ ંરહશે.  

5. તાબા હઠળનાં કમચાર ઓ પાસે દિનક હાજર   તે શીફટ જુબ પોતાના ટશન ઉપર રાખવામા ં

આવેલ સાધનો, વાહનો વગેરની સાફ ધુીની કામગીર  કરાવવાની રહશે.  

6. તાબા હઠળનાં કમચાર ઓ પોતાની ફરજ િનયમીત પણે બ વે તે ુ ં યાન રાખવા ુ ંરહશે જો 

તેમા ં િત જણાય તો અ ુ મે સબ ઓફ સર, ફાયર ઓફ સર તેમજ અ ય ઉ ચ અિધકાર ને 

લે ખતમા ં ણ કરવાની રહશે.  

7. આગઅક માતના ંકોલમાથંી પરત આ યા બાદ તેમજ સામા ય સજંોગોમાં તાબાહઠળના ંફાયર 

ટશનના ંવાહનો ક સાધનોમા ં િત ક ટૃ  જણાય તો અ.ન.ં૬ જુબનાં અિધકાર ઓને તાક દ 

ણ કરવાની રહશે.  

8. તાબા હઠળનાં ટશન િવ તારનાં હાઇ ટ તાબા હઠળના ંફાયર મેન મારફતે ચેક કરાવવાના 
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રહશે ખામી ભયા હાઇ ટોનો લે ખત રપોટ જવાબદાર અિધકાર ને કરવાનો રહશે.  

9. તાતાની દિનક પરડમા ં તે તેમજ તાબા હઠળના ંકમચાર ઓને િનયત મે હાજર રાખવાની 

તેમજ પરડ કરાવવાની રહશે.  

10. કોઇપણ કારણસર પોતાના ફાયર ટશન છોડતા ંપહલા જવાબદાર અિધકાર ને તે બાબતની ણ 

કરવાની રહશે.  

11. આગના ંકોલમાથંી પરત આ યા બાદ ફાયર ફાઇટ ગ િુનટોમા ંપાણી ભરાવવાની તેમજ અ ય 

અ નશામક સાધનો ુ યવ થત રાખવાની જવાબદાર   તે સર સૈિનકની રહશે.  

07.  સૈિનક  

 

1.  ફાયર ટશન પર િનમ ૂકં ક બદલી થયેલ હોય તે ટશનનાં જવાબદાર સર સૈિનક, સબ ઓફ સર 

ક ટશન ઓફ સર (ફાયર) તેમજ ઉપલા અિધકારની સીધી દખ રખ હઠળ ચોવીસ કાલક માટ ફરજ 

બ વવાની રહશે. 

2. જવાબદાર અિધકાર  (જમાદાર, સબ ઓફ સર તેમજ ટશન ઓફ સર (ફાયર)  િનયત કરલ મ જુબ 

આગ-અક માતના ંકોલમાં ફર યાત પણે જવા ુ ંરહશે.  

3. જવાબદાર અિધકાર એ િનયત કરલ મ જુબ ખાતાની એ લુ સ, ડડબોડ  તથા પાણીની ટાંક  

ઉપર ફરજ બ વવાની રહશે.  

4. જવાબદાર અિધકાર એ ગોઠવણ કરલ હોય તે મ ુબ  તે ફાયર ટશન ઉપર પહરા ડ ટુ , ટ લફોન 

ડ ટુ , ટપાલની હચણી, દિનક પરડ તેમજ ફોલ ગમા ંજવાબદાર અિધકાર ના ંઆદશ જુબ 

ખાતાક ય ફરજ બ વવાની રહશે.  

5. પોતાના ટશન ઉપર  તે શીફટમા ંજણા યા જુબ ફર આત હાજર માં ઉપ થત રહવા ુ ંરહશે.  

6. પોતાના ં ટશન ઉપર  તે શીફટમા ંચા  ુફરજના ંસમયે વક ગમાં હાજર રહ  ટશન ઉપર રાખવામા ં

આવેલ સાધનો / વાહનો વગેરની સાફ સફાઇ તેમજ જવાબદાર અિધકાર ના ંઆદશ જુબ ફરજો 

બ વવાની રહશે.  

7. પોતાની પહરા ડ ટુ , ટ લફોન ડ ટુ  વી ફરજો આગ-અક માતના ંકોલમાં મહાનગરપા લકા તરફથી 

ફાળવવામા ંઆવેલ ગણવેશમા ં ુ યવ થત ર તે ફર આતપણે પહરવાનો રહશે.  

8. પોતાની પહરા ડ ટુ , ટ લફોન ડ ટુ  દર યાન પોતાના ટશન ુ ંવાહન ફાયર ટશન છોડ  બહાર 

ય તો તેની ન ધ તાબા હઠળના ંર ટરમા ંકરવી તેમજ પોતાના ટશનના ંજવાબદાર 

અિધકાર ઓને ફાયર ખાતાના ંકં ોલ મને અવ ય કરવી.  

9. પોતાનીફરજ દર યાન કોઇ સાધન ક વાહન ખામી ભરલ મા મુ પડ અથવા તો ટૃ  જણાય તો તેની 

ણ પોતાના ટશનનાં જવાબદાર અિધકાર ને લે ખતમા ંકરવી.  

10. પોતાના ફાયર ટશનનાં િવ તારના ંફાયર હાઇ ટ જવાબદાર અિધકાર ઓના આદશ જુબ ચેક 

કરવાના રહશે અને ખામી વાળા હાઇ ટનો રપોટ કરવાનો રહશે.  

11. કોઇપણ કારણ સર ફાયર ટશન છોડતા પહલા જવાબદાર અિધકાર ની મં ૂર  લઇને જ થવા ુ ંરહશે.  

08.  ાઈવર (ફાયર) 

09.  ાઈવર (એ લુ સ)  

 

1.  ફાયર ટશન પર િનમ ૂકં ક બદલી થયેલ હોય તે ટશનનાં જવાબદાર સર સૈિનક, સબ ઓફ સર 

ક ટશન ઓફ સર (ફાયર) તેમજ ઉપલા અિધકારની સીધી દખ રખ હઠળ ચોવીસ કાલક માટ ફરજ 

બ વવાની રહશે. 

2. પોતાને ફાળવવામા ંઆવેલ વાહનમાં બળતણ તેમજ વાહનોને લગતી અ ય સાધન સામ ી વાક, 

ક, પર હ લ, િવિવધ પેનર િવગેરની ચકાસણી રાખવી. વાહનનારડ એટર ુ ંપાણી િનયમીત ચેક 

કર ુ.ં વાહનની િવિવધ લાઇટ, ેક તેમજ પપં ગ નુીટ હોય તો તેનો પપં, ઓઇલ િવગેર િનયિમત 
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પણે ટ ટ તેમજ ચેક કરવા-કરાવવાની સં ણૂ જવાબદાર  રહશે.  

3. પોતાની ફરજ દર યાન મહાનગરપા લકા તરફથી ફાળવવામાં આવેલ ગણવેશ અ કૂ પણે પહરવાનો 

રહશે.  તે શીફટમાં હાજર રહ  શીફટ માણે સર સૈિનક હાજર  લેશે તે વખતે ફોલીનમાં હાજર 

રહવા ુ ંરહશે અને વાહનો ટ ટ ગ કરવા-કરવવાના ંરહશે.  

4. આગ-અક માત કોલ િસવાય અ ય સગંોએવાહન ફાયર ટશન છોડ તેની ણ ફરજ પરના ફાયર 

મેન તેમજ ફાયરખાતાના ંકં ોલ મને અવ ય કરવાની રહશે તેમજ પોતાના ટશનના ંજવાબદાર 

અિધકાર ને પણ તે બાબતની ણ કરવાની રહશે.  

5. આગ-અક માતના ંકોલમાથંી પરત આ યા બાદ પોતાના તાબા હઠળનાં વાહનમા ંબળતણ, ઓઇલ, 

િવગેરની ચકાસણી કરવાની રહશે તેમજ તે ગે જો કોઇ િત જણાય તો જવાબદાર અિધકાર ને તે 

બાબતની ણ કરવાની રહશે.  

6. ખાતામા ંચાલતી દિનક ફોલ ગ પરડમાં સવાર ૭.૦૦ કલાક જવાબદાર અિધકાર ના ંઆદશ જુબ 

હાજર થઇ પરડ કરવાની રહશે.  

7. પોતાના તાબા હઠળના ંવાહનો લોગ કુ રોજ બરોજ િવગતવાર મા હતી સાથે ભરવી. સજંોગો વસાત 

પોતાના તાબા હઠળના ંવાહનનો ચા  અ ય ાઇવરને આપવાનો થાય તેવા સગંોમા ંલોગ કુની 

સં ણૂ એ  કંપલીટ કર ને વાહન સાથે લોગ કુ તેમજ એ લુ સ / શબવાહ નીનાં ક સામા ંરસીદ 

કુ અને વધ ના ંનાણા હોય તો તે ૨૪ કલાકમાં કશીયર પાસે જવા કરાવવાના ંરહશે અને યારબાદ 

 તે ટશનના ંજવાબદાર અિધકાર ને સ પણી કયા બાદ વાહન ઉપરથી ટા થ ુ.ં  

10.  લીનર 

 

1.  ફાયર ટશન પર િનમ ૂકં ક બદલી થયેલ હોય તે ટશનનાં સર સૈિનક, સબ ઓફ સર ક ટશન 

ઓફ સર (ફાયર) ની સીધી દખ રખ હઠળ ચોવીસ કાલક માટ ફરજ બ વવાની રહશે. 

2. ફાયર ટશનના ંઅિધકાર  ક અ ય ઉ ચ અિધકાર   વાહનઉપર ખાતાક ય ફરજ સ પે તે ુ ંિનયમીત 

પાલન કરવા ુ ંરહશે.  

3. મહાનગરપા લકા તરફથી ફાળવવામા ંઆવેલ ગણવેશ અ કૂ પણે પહરવાનો રહશે.  

4.  વાહન ઉપર ફરજ પર હોય તે વાહનની સાફ સફાઈ ની જવાબદાર  રહશે.  

5.  તે શીફટમાં કમચાર એ હાજર થઇ િનયમીત પણે ટશન વકસમા ંહાજર રહ  ફાયર ટશનનાં તાબા 

હઠળના ંવાહનોની સાફ ફુ  કરવાની રહશે.  

6. કોઇપણ કારણ સર ફાયર ટશન છોડતા પહલા જવાબદાર અિધકાર ને તે બાબતની ણ કરવાની 

રહશે.  

11.  એટ ડ ટ 

 

1.  ફાયર ટશન પર િનમ ૂકં ક બદલી થયેલ હોય તે ટશનનાં સર સૈિનક, સબ ઓફ સર ક ટશન 

ઓફ સર (ફાયર) ની સીધી દખ રખ હઠળ ચોવીસ કાલક માટ ફરજ બ વવાની રહશે. 

2. ફાયર ટશનના ંઅિધકાર  ક અ ય ઉ ચ અિધકાર   વાહનઉપર ખાતાક ય ફરજ સ પે તે ુ ંિનયમીત 

પાલન કરવા ુ ંરહશે.  

3. મહાનગરપા લકા તરફથી ફાળવવામા ંઆવેલ ગણવેશ અ કૂ પણે પહરવાનો રહશે.  

4.  વાહન ઉપર ફરજ પર હોય તે વાહનની સાફ સફાઈની  જવાબદાર  રહશે.  

5.  તે શીફટમાં કમચાર એ હાજર થઇ િનયમીત પણે ટશન વકસમા ંહાજર રહ  ફાયર ટશનનાં તાબા 

હઠળના ંવાહનોની સાફ ફુ  કરવાની રહશે.  

6. કોઇપણ કારણ સર ફાયર ટશન છોડતા પહલા જવાબદાર અિધકાર ને તે બાબતની ણ 

કરવાનીરહશે. 

12.  રડ યોિમકનીક 
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1. પોતાની િનમ ૂકં  ટશન પર કરવામાં આવી હોય યાં તેમજ વાયર લેસ કં ોલ મમાં વાયર લેસ 

ઓફ સર, ડ. ચીફ ઓ ફસર (ફાયર) તેમજ ચીફ ઓ ફસર (ફાયર) ની સીધી દખ રખ હઠળ ફરજ 

બ વવાની રહશે. તેમજ મહાનગરપા લકા એ ફાળવેલ ગણવેશ અ કૂ પહરવાનો રહશે.  

2. રડ યો મીકનીક વાયરલેસ તેમજ ટ લફોન કં ોલ મના તમામ િવ તુ ઉપકરણો, મોબાઇલ તેમજ 

ટટ ક વાયરલેસ સેટો ુ ંટ ટ ગ, ર પર ગ િવગેરની કાયવાહ  કરવાની રહશે.  

3. જ ર પડયે હગંામી ધોરણે ટટ ક કં ોલ ચા  ુકરવાની જવાબદાર  રડ યો મીકનીકની રહશે.  

13.  હડ લાક 

 હાલમા ંજ યા ખાલી છે.  

14.  સી. લાક 

 હાલમા ંજ યા ખાલી છે. 

15.  ુ . લાક 

 
તમામ વહ વટ  યામા ંમદદ કરવાની તેમજ તેનો રકોડ રાખવાની, બલ સબધંી, કશીયર, મહકમ દફતર, 

ટોર દફતર, બારનીસી, રકોડ, પરચેઝ, ફાયર એન.ઓ.સી. દફતર. 

16.  ટાઈપી ટ(હાલમા ં યા ખાલી છે.):  

 તમામ પ  યવહારનાં ટાઇપ ગ ગેની કામગીર   

17.  પુરવાઈઝર 

 રકોડ મેઇનટઇ  ્કરવાની કામગીર   

18.  િસપાઈ 

 ઓફ સની તમામ ટપાલો બ વવાની તથા ઓફ સમાં સાફ સફાઇની કામગીર   

 

2. િનર ણ અને જવાબદાર ના સાધનો સહ ત િનણય લેવાની યાઃ  

દરક ફાયર ટશન ખાતે કુવામાં આવેલ  તે ટશન ઓફ સર (ફાયર) ની જવાબદાર  થતી હોય છે. તેઓની 

અનઉપ થતીમાં ક ચા મા ં ટ ડ ગ એવીએશન માણે કામગીર  કરવાની રહ છે. આજ માણે ફ ડમાં કામગીર ના ં

સમયે જવાબદાર ુ ંધોરણ હોય છે.  

3. પોતાના કાય  બ વવા માટ નકક  કરાયેલ ધોરણોઃ  

 .ડ .સી.આર. ( જુરાત ડવલોપમે ટ કં ોલ ર લેુશન)  

 એન.બી.સી. કોઙ (નેશનલ બ ડ ગ કોડ)  

 સીનેમેટો ાફ એકટ ૧૯૫૨  

 ઓ.આઇ.એસ.ડ .  

 જુરાત ફાયર ીવે શન એ ડ લાઇફ સેફટ  મેઝર એકટ-૨૦૧૩  

4. પોતાના કાય  બ વવા માટ પોતાની પાસેના અથવા િનયં ણ હઠળના ંઅથવા પોતાના કમચાર ઓ ારા ઉપયોગમા ં

લેવાતા િનયમો, િવિનયમો, ચૂનાઓ, િનયમ સં હઅને રકોડઃ 

 .પી.એમ.સી. એકટ ૨૦૦૮  

5. પોતાના ારા અથવા તેના ુશ હઠળ રખાયેલ િવિવધ કટગર નાં દ તાવેજો ુ ંિનવેદનઃ  

 જ ર  એવા તમામ ર ટરો / આવકની પાવતીઓની / બલ કુ / િનભાવણી િનયમ જુબ કરવામા ંઆવે છે.  

  તે માંગણી આ યેથી ફોમ ભરાવવામાં આવે છે.  

6. િનતી ઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સબિંધત હર જનતાના સ યો ારા ર ુઆત કરાયેલી અથવા તેની ચચા 

માટ રહલી કોઇપણ યવ થાની િવગતો.  

િનતી િવષયક બાબતો ગે ટૂાયેલા િતિનિધઓની બનેલી થાયી સિમિત અને સમ  સભા ારા િનણય લેવામાં આવે છે.  
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7. પોતાના ચલણનાં હ  ુમાટ અથવા તેના ભાગ તર ક રચાયેલી બે ક તેથી વ  ુ ય તઓ ધરાવતા બોડ, કાઉ સીલ 

કિમ ટ અને અ ય મડંળોની બેઠકો હર જનતા માટ ુ લી છે ક કમ? અથવા આવી બેઠકોની િવગતો હર  

મેળવી શક ક કમ? 

 આવા કોઇ મડંળ ક બેઠક હર જનતા માટ ુ લી નથી  

 માંગણી કરવામા ંઆવતા ં  તે કામગીર  કરતા ં કમચાર  ારા ચીફ ઓ ફસર (ફાયર) ની મં ૂર  મેળવી રૂ  

પાડવામાં આવે છે.  

  

8. પોતાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની ડ રકટર , તેના િનયમમા ં રૂ  પડાયેલ પડતરની પ િત સહ ત 

તેના દરક અિધકાર  અને કમચાર ઓ ારા ા ત કરાયેલ માસીક પગારઃ  

 

અ .નં.  હો ો  પેમે સ  

૧ ચીફ ઓ ફસર (ફાયર)  ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ 

૨ ડ. ચીફ ઓ ફસર (ફાયર)  ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦  

૩ ટશનઓ ફસર )ફાયર(  ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

૪ ટશનઓ ફસર )વાયરલેસ(  ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

૫ સબ ઓફ સર (ફાયર)  ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦  

૬ સર સૈિનક ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦  

૭ સૈિનક  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  

૮ ાયવર(ફાયર) ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦  

૯ ાયવર (એ લુ સ) ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  

૧૦ લીનર ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  

૧૧ એટ ડ ટ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦   

૧૨ રડ યોિમકિનક ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  

૧૩ ઈલેક યન ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦  

૧૪ હડ લાક ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

૧૫ સી. લાક ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦  

૧૬ ુ . લાક ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  

૧૭ ટાઈપી ટ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  

૧૮ પુરવાઈઝર ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦  

૧૯ િસપાઈ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦   
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તા.૨૦-૦૯-૨૦૨૦ના ંરોજ અ ન શમન અને તા કા લક સેવાઓ િવભાગમા ંફરજ બ વતાં કમચાર ઓની યાદ  
 

અ.ન.ં ઇડ પી નબંર નામ હોદો 

1.  
૩૪૨૨૭૧ ી પાથ ુ ુશરણ ભ  

ડ. ચીફ ઓ ફસર (ફાયર) 

હ.ચીફ ઓ ફસર (ફાયર) 

2.  ૨૦૪૯૬૦ ી લાલ ભાઈ ળુાભાઈ દસાઈ ુ . કલાક 

3.  ૨૨૮૬૨૧ ીડા ાભાઈ ઠાભાઈ પરમાર ાયવર 

4.  ૨૩૪૨૪૯ ી હતેશ ુમાર જશવતંિસહ ટાપર યા ચીફ ઓ ફસર (ફાયર) (ફરજ મો ફૂ) 

5.  ૨૩૫૬૨૮ ીરમેશભાઈ નામદવ ઘાગ સબ ઓ ફસર (ફાયર) 

6.  ૨૪૦૪૦૧ ી જશભાઈ વાલ ભાઈ વાઘેલા સબ ઓ ફસર (ફાયર) 

7.  ૨૪૦૪૨૭ ી મગંળભાઈ મેલાભાઈ વસાવા સબ ઓ ફસર (ફાયર) 

8.  ૨૪૦૪૩૫ ી બાલાલ છગનભાઈ તડવી સબ ઓ ફસર (ફાયર) 

9.  ૨૪૦૪૫૧ ી નારાયણભાઈ મેલાભાઈ રાઠોડ યા સર સૈિનક 

10.  ૨૪૦૪૭૮ ી અરિવદભાઈ વાલ ભાઈ રોહ ત સબ ઓ ફસર (ફાયર) 

11.  ૨૪૦૪૯૪ ી લમિસહ રતનિસહ ડામોર સર સૈિનક 

12.  ૨૪૦૫૩૨ ી કાન ભાઈ િવ લભાઈ વસાવા સબ ઓ ફસર (ફાયર) 

13.  ૨૬૦૦૫૩ ી ડા ાભાઈ ગબાભાઈ સોલકં  લીનર 

14.  ૨૬૩૩૨૦ ી કાશભાઈ લ મણભાઈ કહાર લીનર 

15.  ૨૬૩૪૮૬ ીમહમદસલીમ એ  .રહમાન મ રુ  લીનર 

16.  ૨૬૩૭૦૨ ી ઉ માનમીયા ુ ફુમીયા શેખ લીનર 

17.  ૨૬૩૭૧૧ ી અશોક બાલાલ પિત લીનર 

18.  ૨૬૩૭૩૭ ી મહંમદ ુ ફુ લુારમ લુમ રુ  લીનર 

19.  ૨૬૩૭૯૬ ીઅશોક ુમાર બ ભુાઈ રાઠોડ લીનર 

20.  ૨૬૩૮૮૫ ી તે રાવ શીવા રાવની બાલકર લીનર 

21.  ૨૬૪૪૬૬ ી તારાચદં લુસીરામ કહાર લીનર 

22.  ૨૬૯૯૬૪ ી જગદ શ ુમાર રામાભાઈ પટલ સર સૈિનક 

23.  ૨૭૦૦૦૮ ીહર િસહ નારિસહ રાજ સર સૈિનક 

24.  ૨૭૦૦૧૬ ી જગ દશચં  હસ ખુભાઈ પટલ સર સૈિનક 

25.  ૨૭૦૦૨૪ ીવીપીનચં  મોહનલાલ વર યા સર સૈિનક 

26.  ૨૭૦૦૫૯ ી િશવદાસ માધવદાસ વા લે સર સૈિનક 

27.  ૨૭૦૦૭૫ ી િવણભાઈ ગોરધનભાઈ સીસોદ યા સર સૈિનક 

28.  ૨૭૦૦૮૩ ી ુ નાથ ભોલાનાથ નાયક સર સૈિનક 

29.  ૨૭૦૦૯૧ ી બહા ુ રિસહ છ િસહ ઝાલા સર સૈિનક 

30.  ૨૭૦૧૦૫ ી િવજય રુાવ મોર સર સૈિનક 

31.  ૨૭૦૧૧૩ ી ભગવાનભાઈ લાભાઈ મકવાણા સર સૈિનક 

32.  ૨૭૦૧૨૧ ી રા િસહ રામશીરોમણીરાજ તુ સર સૈિનક 

33.  ૨૭૦૧૩૦ ીિવનોદભાઈ બાળાસાહબ મોહ તે સર સૈિનક 

34.  ૨૭૦૧૪૮ ી લભાઈ મ ભુાઈ પટલ સર સૈિનક 

35.  ૨૭૦૧૭૨ ી હર કાતં જશભાઈ પટલ સર સૈિનક (વય િન ૃ  ૩૧-1-૨૦૨૧) 
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36.  ૨૭૧૦૪૭ ીવલીમહંમદ કર મભાઈ શેખ લીનર 

37.  ૨૭૩૫૪૬ ી દલીપભાઇ બા ભુાઇ પડંયા  પુરવાઇઝર (લોન સેવા અથ કામગીર  

પાણી રુવઠા િવભાગમા ં) 

38.  ૨૭૩૭૪૧ ી દનેશભાઈ ચીમનભાઈ વસાવા ાયવર 

39.  ૨૭૩૭૫૯ ીબીપીનચં  ઈ રલાલ રાઠવા ાયવર 

40.  ૨૭૩૭૬૭ ી છગનભાઈ મોહનભાઈ નાયકા ાયવર 

41.  ૨૭૪૨૨૪ ી જયતંીભાઈ ધોળ ભાઈ રાઠવા ાયવર 

42.  ૨૭૪૪૯૬ ી રણિધરિસહ ઈ િસહ રાજ રડ યો િમકનીક 

43.  ૨૭૫૮૮૩ ી ગોપાલભાઈ મગંળભાઈ કહાર ાયવર 

44.  ૨૭૯૯૬૦ ી ચં િસહ ભાતિસહ રાજ તુ સર સૈિનક 

45.  ૨૭૯૯૭૮ ી સર દ ન મોહંમદ ુ લા સર સૈિનક 

46.  ૨૭૯૯૮૬ ી તે  વસતંરાવ દવ સર સૈિનક 

47.  ૨૭૯૯૯૪ ી કનૈયાિસગ રામિસગ રાજ તુ સર સૈિનક 

48.  ૨૮૦૦૨૦ ી મોદ ખુદવ પાટ લ સર સૈિનક 

49.  ૨૮૦૦૩૮ ી યામરાવ કશનરાવ પવાર સર સૈિનક 

50.  ૨૮૦૦૪૬ ી રિવ  િવ ાસરાવ દવર સર સૈિનક 

51.  ૨૮૦૦૫૪ ી શરણદાસ નટવરલાલ પડં ા સર સૈિનક 

52.  ૨૮૦૨૬૭ ી રિવ  િશવા રાવ કદમ સર સૈિનક 

53.  ૨૮૦૨૭૫ ી િતલકિસહ થાનિસહ રાઠોડ સૈિનક 

54.  ૨૯૩૯૨૦ ી જયેશ ુમાર જયિંતલાલ નુારા સૈિનક 

55.  ૨૯૩૯૩૮ ી મનોજરા ભુાઈ કહાર સૈિનક 

56.  ૨૯૩૯૪૬ ી િવશાલ વસતંરાવ િશદ સૈિનક 

57.  ૨૯૪૧૮૭ ી તે  ગોિવદભાઈ પરમાર સૈિનક 

58.  ૨૯૫૯૪૯ ી મહશભાઈ ભાઈલાલભાઈ માળ  ાઈવર 

59.  ૨૯૫૯૬૫ ીદવીદાસ નવલભાઈ ધવ ાઈવર 

60.  ૨૯૫૯૯૦ ી ગ નદં બા રુાવ પવાર ાઈવર 

61.  ૨૯૬૦૧૫ ીગણપતભાઈ છો ુભાઈ રાઠોડ ાઈવર 

62.  ૨૯૬૦૨૩ ી િવણિસહ ધી ભા ડ  ાઈવર (કામગીર ઈ.આર.સી.માં) 

63.  ૨૯૬૦૩૧ ીઅ લુ ુમાર ળુ ભાઈ પટલ ાઈવર 

64.  ૨૯૬૦૬૬ ી સજંયઆનદંરાવ ગાયકવાડ ાઈવર 

65.  ૨૯૬૨૮૭ ી નાનાભાઈ બંકરાવ આહ ર ાઈવર 

66.  ૨૯૬૨૯૫ ી પઠાણ મહંમદઇ ીશ સફ મહમંદ  ાઈવર (કામગીર ઈ.આર.સી.માં) 

67.  ૨૯૬૩૦૯ ીઐ બુઅલી મહ દુઅલી મકરાણી ાઈવર (કામગીર ઈ.આર.સી.માં) 

68.  ૨૯૬૪૪૯ ી ગોિવદરાવ ચં રાવ પવળે ાઈવર 

69.  ૨૯૮૧૫૮ ીનહારિસહ ઢડાભાઈ રાઠવા ાઈવર 

70.  ૨૯૮૩૧૦ ી હસ ખુભાઈ રમણભાઈ વસાવા સર સૈિનક 

71.  ૨૯૮૩૩૬ ીગોિવદભાઈ લ મણભાઈ વસાવ સૈિનક 

72.  ૨૯૮૩૪૪ ી િન ુંજ હ રાલાલ મોદ  સૈિનક 

73.  ૨૯૮૩૫૨ ીિનલેશભાઈ નવિસગભાઈ રાઠવા સૈિનક 
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74.  ૨૯૮૩૭૯ ી હમતંભાઈ વકટરાવ મહાડ ક સૈિનક 

75.  ૨૯૮૩૯૫ ી સિતષબાળાસાહબ મોહ તે સૈિનક 

76.  ૨૯૮૪૦૯ ી ધમ િસહ મોહનિસહ રાજ સૈિનક 

77.  ૨૯૮૪૨૫ ી લુામ સેુન પરબતિસગ રાઠોડ સૈિનક(કામગીર  ઈ.આર.સી.માં) 

78.  ૨૯૮૪૪૧ ી કરણ સાહબરાવ િનકમ સૈિનક 

79.  ૨૯૮૪૫૦ ી તાપભાઈ બકલાભાઈ ડામોર સર સૈિનક 

80.  ૨૯૮૪૬૮ ી શૈલેષ ચં કા ત મોહ તે સૈિનક 

81.  ૨૯૮૪૭૬ ીનગીનભાઈ ભાતભાઈ ભાલીયા સૈિનક 

82.  ૨૯૮૪૯૨ ી ભાતભાઈ રામાભાઈ રોહ ત સર સૈિનક 

83.  ૨૯૮૫૦૬ ીનદં કશોર જયિંતલાલ સોલકં  સૈિનક 

84.  ૨૯૮૫૧૪ ી કર ટ ુમાર ચં ુભાઈ ભાલીયા સૈિનક 

85.  ૨૯૮૫૨૨ ી સલીમમહંમદઅલી શેખ સૈિનક 

86.  ૨૯૮૫૩૧ ી કરશનભાઈ કડક યાભાઈ ચારલ સૈિનક 

87.  ૨૯૮૭૨૭ ીબનિસગભાઈ ચં ુભાઈ રાઠવા સૈિનક 

88.  ૨૯૮૮૩૨ ી ગૌર શકંર ભી ભુાઈ કહાર સૈિનક 

89.  ૩૦૦૨૮૪ ી મહશભાઇ ભાઇલાલભાઇ પરમાર  પુરવાઇઝર 

90.  ૨૬૫૬૨૪ ી કશનભાઈ અભેિસગ રાઠવા  ુ . કલાક 

91.  ૩૧૬૭૯૨ ી હમાં ુ ુમાર ભરતભાઈ પટલ સૈિનક 

92.  ૩૧૮૯૫૭ ી કાશભાઈ ચં ુભાઈ શી દ એટ ડ ટ 

93.  ૩૧૮૯૬૫ ીઉદસ ગ મણીલાલ પરમાર એટ ડ ટ 

94.  ૩૧૮૯૭૩ ી રમણભાઈ હ મતભાઈ નાયક એટ ડ ટ 

95.  ૩૧૮૯૯૦ ી મનોજ ુમાર બબલદાસ નુારા એટ ડ ટ 

96.  ૩૧૯૦૦૭ ીસજંય ુમાર કંચનભાઈ પાટણવાડ યા એટ ડ ટ 

97.  ૩૧૯૦૧૫ ી મહ ભાઈ ભાઈલાલભાઈસોલકં  એટ ડ ટ 

98.  ૩૧૯૦૨૩ ી પુતિસહ ભગાભાઈ મકવાણા એટ ડ ટ 

99.  ૩૧૯૦૩૧ ી અશોકભાઈ ચ રુભાઈ નુારા એટ ડ ટ 

100. ૩૧૯૦૪૦ ીજયિંતલાલ ન ુભાઈ વણકર એટ ડ ટ 

101. ૩૧૯૦૫૮ ી કુશભાઈ ણાભાઈ ચૌહાણ એટ ડ ટ 

102. ૩૧૯૦૮૨ ી રમેશભાઈ ડા ાભાઈ ભાલીયા એટ ડ ટ 

103. ૩૧૯૧૦૪ ીઅરિવદભાઈ મનહરભાઈ હર જન એટ ડ ટ 

104. ૩૧૯૧૧૨ ી રમેશભાઈ ધન ભાઈ હર જન એટ ડ ટ 

105. ૩૧૯૧૩૯ ી હર શ ુમાર લ મણભાઈ સોલકં  એટ ડ ટ 

106. ૩૧૯૧૫૫ ી રુશ ુમાર સ ગભાઈ પરમાર એ .ુ ાયવર 

107. ૩૧૯૧૭૧ ીદારાિસહ દવનિસગ રાજ તુ એ .ુ ાયવર 

108. ૩૧૯૧૯૮ ીસતીષચં  હ રાલાલ રાવળ એ .ુ ાયવર 

109. ૩૨૪૫૫૮ ી રા શભાઈ બ ભુાઈ બાર યા  િસપાઈ (લોન સેવાથી, પગાર ખચ માકટ 

શાખામા ં) 

110. ૩૨૭૩૨૮ ી જયેશ વણલાલ ભાલીયા સૈિનક 

111. ૩૨૭૩૩૬ ીમહશ ુમાર મગનભાઈ ડાગંી સૈિનક 
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112. ૩૨૭૩૪૪ ી બા ભુાઈ રામિસહ હઠ લા સૈિનક 

113. ૩૨૭૩૫૨ ી દપક ુમાર ગોરધનભાઈ પરમાર સૈિનક 

114. ૩૨૭૩૬૧ ી હતેશ શકંરરાવ સાવરકર સૈિનક(કામગીર  ઈ.આર.સી.માં) 

115. ૩૨૭૩૭૯ ી મહશસ યનારાયણ કહાર સૈિનક 

116. ૩૨૭૩૮૭ ી િમન રા ભાઈ થુાર સૈિનક 

117. ૩૨૭૩૯૫ ીઅ પેશ મણીલાલ વર યા સૈિનક 

118. ૩૨૭૪૧૭ ી ગર શભાઈ બુાનભાઈ ચારલ સૈિનક 

119. ૩૨૭૪૨૫ ી દલીપિસહ ડા ાભાઈ પરમાર સૈિનક 

120. ૩૨૭૪૩૩ ી તે  નરો મભાઈ રોહ ત સૈિનક 

121. ૩૨૭૪૪૧ ીસં દપ ુમાર બ ભુાઈ રાણા સૈિનક 

122. ૩૨૭૪૫૦ ી રુશભાઈ શાતંીલાલ ભાલીયા સૈિનક 

123. ૩૨૭૪૬૮ ીનારણભાઈ અરિવદભાઈ માળ  સૈિનક 

124. ૩૨૭૪૮૪ ી ધમશ ુમાર નર િસહ ધવ સૈિનક 

125. ૩૨૭૪૯૨ ી દપકભાઈ બાલાલ ગઢવી સૈિનક 

126. ૩૨૭૫૦૬ ી િવણ ુમાર દસ ગભાઈ રાઠવા સૈિનક 

127. ૩૨૭૫૧૪ ી કશનભાઈ કનૈયાલાલ કહાર સૈિનક (કામગીર  ઈ.આર.સી.મા)ં 

128. ૩૨૭૫૨૨ ી કુશ િવ ાસરાવ ખો ડ સૈિનક(કામગીર  ઈ.આર.સી.માં) 

129. ૩૨૭૫૩૧ ીમનોજ ુમાર હ રાભાઈ કટારા સૈિનક 

130. ૩૨૭૫૪૯ ી નેશ અશોકભાઈ કહાર સૈિનક 

131. ૩૨૭૫૫૭ ીઅમરિસહ અ યભાઈ ઠાકોર સૈિનક 

132. ૩૨૭૫૬૫ ી હર શ ુમાર બા ભુાઈ પટલ સૈિનક 

133. ૩૨૭૫૮૧ ી મુાનભાઈ થાવર યાભાઈ રાઠવા સૈિનક 

134. ૩૨૭૫૯૦ ી િવ લુ ુમાર રા શભાઈ સા  ુ સૈિનક 

135. ૩૨૭૬૦૩ ી અશોકવ રામ ગ ડલીયા સૈિનક 

136. ૩૨૭૬૧૧ ી સિમર ુ શરણ ભ  સૈિનક 

137. ૩૨૭૬૨૦ ી પાલિસહ લા ભુા ગોહ લ સૈિનક 

138. ૩૨૭૬૩૮ ી જનક નટવરલાલ પચંાલ સૈિનક 

139. ૩૨૭૬૪૬ ીઅિ નભાઈ શી ભુાઈ ગઢવી સૈિનક 

140. ૩૨૭૬૫૪ ી અમીત ુમાર રા ભાઈ રાવ સૈિનક 

141. ૩૨૭૬૬૨ ી કશોરભાઈ પોપટભાઈ પાટ લ સૈિનક 

142. ૩૨૭૬૭૧ ી મનોજ ધી ભાઈ પટલ સૈિનક 

143. ૩૨૭૬૮૯ ીઅજયભાઈ બા ભુાઈ રાઠવા સૈિનક 

144. ૩૨૭૬૯૭ ી કર ટ ુમાર વણભાઈ પરમાર સૈિનક 

145. ૩૨૭૭૦૧ ીભરતભાઈ રામાભાઈ દોડ યા સૈિનક (કામગીર  ઈ.આર.સી.મા)ં 

146. ૩૩૦૮૭૬ ી ાણેશ સતંલાલ પડં ા    સૈિનક 

147. ૩૩૧૧૨૧ ી રા ુભાઈ નાથાભાઈ રાઠો ડયા િસપાઈ 

148. ૩૩૯૪૮૨ ીજય દપિસહ દલપતિસહ ચાવડા સૈિનક 

149. ૩૩૯૪૯૧ ી સ ચન અુ પા ુ ર  સૈિનક 

150. ૩૩૯૫૦૪ ી ષુારગજમલ દવર સૈિનક 
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151. ૩૩૯૫૧૨ ી મે લુ કનૈયાલાલ પટલ સૈિનક 

152. ૩૩૯૫૨૧ ીઅ પેશ ુમાર છગનભાઈ પરમાર સૈિનક 

153. ૩૩૯૫૩૯ ી ક પેશ વામનરાવ ગીતે સૈિનક 

154. ૩૩૯૫૪૭ ી તે  શુાલભાઈ રોહ ત સૈિનક 

155. ૩૩૯૫૫૫ ી ધવલ જયવતંરાવ મો હતે સૈિનક 

156. ૩૩૯૫૬૩ ી પેુ િસહ હર િસહ રાજ સૈિનક 

157. ૩૩૯૫૭૧ ી શાલી ામ રમેશ તોરવણે સૈિનક 

158. ૩૩૯૫૮૦ ીરા શ ુમાર ડા ાભાઈ ભરવાડ સૈિનક 

159. ૩૩૯૫૯૮ ી સિતષભાઈ સ રુભાઈ ડામોર સૈિનક 

160. ૩૩૯૬૦૧ ીિવમલ ુમાર ઈ રભાઈ ચૌધર  સૈિનક 

161. ૩૩૯૬૧૦ ી જગદ શ હ રાભાઈ ભાભોર સૈિનક 

162. ૩૩૯૬૨૮ ી રતેશ દનેશભાઈ પટલ સૈિનક 

163. ૩૩૯૬૩૬ ી ર વુીરિસહ રમેશચં  ઝાલા સૈિનક 

164. ૩૩૯૬૪૪ ીભગીરાથદાન મનહરદાન ગઢવી સૈિનક 

165. ૩૩૯૬૫૨ ી હતેશ ુમાર જશભાઈ પટલ સૈિનક 

166. ૩૩૯૬૬૧ ી હતે િસહ મુાનિસહ વાઘેલા સૈિનક 

167. ૩૪૨૨૮૯ ી મનીષ નયનભાઈ મોડ  .ટશન ઓ ફસર  

168. ૩૪૨૨૯૭ ી ઓમ બીપીનચં  ડ   .ટશન ઓ ફસર 

169. ૩૪૫૨૪૫ ી કૌશલ રુશચં  શાહ   એડ .આસી.એ . -લોન સેવા, 
પગાર ખચ સે લ  ટોરમા ં

170. ૩૫૨૯૫૧ ી આઝાદ િન ુંજ િવણચં    .ટશન ઓ ફસર 

171. ૩૬૨૪૮૪  ી હષવધન પી વુાર  ટશન ઓ ફસર 

172. ૩૬૨૪૯૨ ી અમીત  ચૌધર  . ટશન ઓ ફસર 

173. ૩૫૩૧૭૫ ી સલીમ ર લુભાઇ શેખ સૈિનક 

174. ૩૫૩૧૮૩ ીઅજય ીનાથ મી ા સૈિનક 

175. ૩૫૩૧૯૧ ીધવલ પરશભાઇ પટલ સૈિનક(કામગીર  ઈ.આર.સી.માં) 

176. ૩૫૩૨૦૫ ીરફ ુ ન અમીર ુ લા સૈિનક 

177. ૩૫૩૨૧૩ ી કરણ રા ુભાઇ બાર યા સૈિનક 

178. ૩૫૩૨૨૧ ી ૃ વીરાજ ભરતિસહ ડોડ યા સૈિનક 

179. ૩૫૩૨૩૦ ીરિવ ુમાર દલિસહ નીનામા સૈિનક 

180. ૩૫૩૨૪૮ ીસમીર ુમાર િવનોદભાઇ ગઢવી સૈિનક(કામગીર  ઈ.આર.સી.માં) 

181. ૩૫૩૨૫૬ ીિવરાજ અશોકભાઇ કહાર સૈિનક 

182. ૩૫૩૨૬૪ ી દ તેશ ન રુાવ પવાર સૈિનક 

183. ૩૫૩૨૭૨ ીધમ  જશવતંભાઇ ભાલીયા સૈિનક 

184. ૩૫૩૨૮૧ ીતોસીફ ઉ માનભાઇ શેખ સૈિનક 

185. ૩૫૩૨૯૯ ીધવલભાઇ સ ુભાઇ ગોહ લ સૈિનક 

186. ૩૫૩૩૦૨ ીિ યાકં ુમાર હલાદભાઇ વાલમકર સૈિનક(કામગીર  ઈ.આર.સી.માં) 

187. ૩૫૩૩૧૧ ીભાિવનભાઇ ચં ુભાઇ ચૌધર  સૈિનક(કામગીર  ઈ.આર.સી.માં) 

188. ૩૫૩૩૨૯ ી ચરાગિસહ દશરથિસહ પરમાર સૈિનક(કામગીર  ઈ.આર.સી.માં) 
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189. ૩૫૩૩૪૫ ીચં શ કાિંતલાલ દવે સૈિનક 

190. ૩૫૩૩૫૩ ીરાકશભાઇ રતનભાઇ વણઝારા સૈિનક 

191. ૩૫૩૩૬૧ ીનરશ ુમાર કંચનભાઇ પિત સૈિનક 

192. ૩૫૩૩૭૦ ીસજંયભાઇ ધીર ભાઇ ગરાિસયા સૈિનક 

193. ૩૫૩૩૭૮ ીદવ ુભાઇ ડા ુભાઇ વાલા સૈિનક 

194. ૩૫૩૩૯૬ ીજયદવ હમતરાવ ખડ સૈિનક 

195. ૩૫૩૪૦૦ ીશૈલેષભાઇ નગરિસગભાઇ રાઠવા સૈિનક 

196. ૩૫૩૪૧૮ ીિવ લુભાઇ શકંરભાઇગાયકવાડ સૈિનક 

197. ૩૫૩૪૨૬ ીશૈલેષભાઇ ચં કાતંભાઇ િશદ સૈિનક 

198. ૩૫૩૪૩૪ ી ણૃાલ ગણપતિસહ રાઠોડ સૈિનક 

199. ૩૫૩૪૪૨ ીરા લુ રામસગં પઢ યાર સૈિનક 

200. ૩૫૩૪૫૧ ીયોગેશભાઇ સ ગભાઇ બામણીયા સૈિનક 

201. ૩૫૩૪૬૯ ી ુલદ પ ુમાર કાન ભાઇ રાઠોડ સૈિનક 

202. ૩૫૩૪૭૭ ી િુનલ િવજય પવાર સૈિનક 

203. ૩૫૩૪૮૫ ીઆિશષ ુમાર રામ ભાઇ પટલ સૈિનક 

204. ૩૫૩૪૯૩ ીમનોજ ગમમલ દવર સૈિનક 

205. ૩૫૩૫૦૭ ી વુરાજિસહ તાપિસહ ગોહ લ સૈિનક(કામગીર  ઈ.આર.સી.માં) 

206. ૩૫૩૫૧૫ ીિવર સ હ િવ મિસહ ચૌહાણ સૈિનક(કામગીર  ઈ.આર.સી.માં) 

207. ૩૫૩૫૨૩ ી સ ગભાઇ ધી ભાઇ ભાંભાણીયા સૈિનક 

208. ૩૫૩૫૩૧ ીમાનસ ગભાઇ મેરામણભાઇ સોલકં  સૈિનક 

209. ૩૫૩૫૪૦ ી રુશભાઇ વ ુભાઇ બાબંા સૈિનક 

210. ૩૫૩૫૫૮ ીમહશ ુમાર બા ભુાઇ ખાટં સૈિનક 

211. ૩૫૩૫૬૬ ીરિવ ુમાર ેમ ભાઇ સોસા સૈિનક 

212. ૩૫૩૫૭૪ ીજનકિસહ રા િસહ વાધેલા સૈિનક(કામગીર  ઈ.આર.સી.માં) 

213. ૩૫૩૫૮૨ ીનયનભાઇ હસ ખુભાઇ પટલ સૈિનક(કામગીર  ઈ.આર.સી.માં) 

214. ૩૫૩૫૯૧ ીઆકાશ િુનલ િસક સૈિનક 

215. ૩૫૩૬૦૪ ીકા ભાઇ મોહનભાઇ ડામોર સૈિનક 

216. ૩૫૩૬૧૨ ીસતંોષ જગારાવ ડ ગાલા સૈિનક(કામગીર  .ઇ આર.સી.મા)ં 

217. ૩૫૩૬૨૧ ીિવમલ ુમાર િવર ભાઇ રાઠવા સૈિનક 

218. ૩૫૩૬૩૯ ીઆિશષ ુમાર શનાભાઇ ડામોર સૈિનક 

219. ૩૫૩૬૪૭ ીમો ુ શૈલેષ ુમાર કાય થ સૈિનક 

220. ૩૫૩૬૫૫ ીઅ ુન ુમાર બહા ુરદાન ગઢવી સૈિનક(કામગીર  ઈ.આર.સી.માં) 

221. ૩૫૩૬૬૩ ી ુલદ પિસહ પૂતિસહ ગોહ લ સૈિનક(કામગીર  ઈ.આર.સી.માં) 

222. ૩૫૩૬૭૧ ીિનલેશ વાભાઇ પાંપણીયા સૈિનક 

223. ૩૫૩૬૮૦ ીભરત રામભાઇ બામણીયા સૈિનક 

224. ૩૫૩૬૯૮ ીધમશ ુમાર નુમચદં ચૌહાણ સૈિનક 

225. ૩૫૩૭૦૧ ીહમતં ચં કાતં ઉ ેકર સૈિનક 

226. ૩૫૩૭૧૦ ીઅજય અનતંરાવ બાવલ ે સૈિનક 

227. ૩૫૩૭૪૪ ીરોહ ત ુમાર ડા ાભાઇ પટલ સૈિનક 
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228. ૩૫૪૪૧૪ ી ક ભુાઇ મોહનભાઇ રાઠવા  સૈિનક 

229. ૩૫૪૪૨૨ ી રમેશભાઇ જવાનભાઇ ડામોર  સૈિનક 

230. ૩૫૪૩૭૬ ી મીલન ુમાર મુનભાઇ ગાયકવાડ  સૈિનક 

231. 362018 ી ગોહલ જયે િ્સહ અ ુનિસહ સૈિનક 

232. 362026 ી સોસા કુશ ુમાર ડા ાભાઇ સૈિનક 

233. 362034 ી પવાર રિવકાંતભાઈ જમ ભુાઈ સૈિનક 

234. 362042 ી રો હત કમલેશભાઈ તલ ભાઈ સૈિનક 

235. 362051 ી શેલાર ગેૃશ મહ ભાઇ સૈિનક 

236. 362069 ી રાણા દવે િ્સહ હરદવિસહ સૈિનક 

237. 362077 ી મ રૂ  મોહ મદનઇમ મોહમદ ુ તાક સૈિનક 

238. 362085 ી પટલ ઈલેશ ુમાર નટવરભાઈ સૈિનક 

239. 362093 ી પટલ દવિસહભાઈ સધાભાઈ સૈિનક 

240. 362107 ી ચૌધર   વ નલભાઈ મુાનભાઈ  સૈિનક 

241. 362115 ી રાઠોડ િતક ુમાર જયેશભાઈ સૈિનક 

242. 362123 ી રાઠોડ દ પક ુમાર િનલેશભાઈ સૈિનક 

243. 362131 ી માલક યા રા શભાઈ છનાભાઇ સૈિનક 

244. 362140 ી િસહ ભુાસચં  ચરન સૈિનક 

245. 362158 ી બારયા િવજય ુમાર કાિંતભાઈ સૈિનક 

246. 362166 ી બા રયા સજંયભાઇ તાપભાઈ સૈિનક 

247. 362174 ી ઝાલા નર િ્સહ અનોપિસહ સૈિનક 

248. 362182 ી રાઠવા પકંજભાઈ લૂ ભાઇ સૈિનક 

249. 362191 ી બા રયા ચીમનભાઈ નારિસગભાઈ સૈિનક 

250. 362204 ી સોલકં  કાિતક રમેશભાઈ સૈિનક 

251. 362212 ી ડ  ગ રરાજિસહ બા ભુા સૈિનક 

252. 362221 ી િસહ િધરાજ ુમાર હરવીર સૈિનક 

253. 362239 ી ઝાલા નર િ્સહ બહા ુ રિસહ સૈિનક 

254. 362247 ી રાજ તૂ િવ લુ ુમાર લાલિસહ સૈિનક 

255. 362255 ી બારયા રા શ ુમાર ભરતભાઇ સૈિનક 

256. 362271 ી વસાવા અજયભાઇ ધુાભાઈ  સૈિનક 

257. 362280 ી ચૌહાણ વનરાજિસહ દ ભુાઈ સૈિનક 

258. ૩૫૫૦૩૮ ી કલસ રયા રુશ ુમાર વાલાભાઇ   ુ . લાક 

259. ૩૫૭૭૩૧  ી ભરાડ મે લુ ુમાર રજનીકા ત ુ . લાક 

263 361933 ી પરમાર દ વજયિસહ જસવતંિસહ સબ ઓ ફસર 

264 361941 ી ગઢવી વુરાજ રમેશભાઈ સબ ઓ ફસર 

265 361950 ી સીતાપરા મનોજ ુમાર ગરધરભાઈ સબ ઓ ફસર 

266 361968 ી ઝાલૈયા ગણપતિસહ નરવતિસહ સબ ઓ ફસર 

267 361976 ી રો હત આશમલ િવગોરા સબ ઓ ફસર 

268 361984 ી હરનદાન કા દુાન ગઢવી સબ ઓ ફસર 
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269 361992 ી કોઠાર  દશન સિતષ ુમાર સબ ઓ ફસર 

270 362018 ી ગોહલ જયે િ્સહ અ ુનિસહ સૈિનક 

271 362026 ી સોસા કુશ ુમાર ડા ાભાઇ સૈિનક 

272 362034 ી પવાર રિવકાંતભાઈ જમ ભુાઈ સૈિનક 

273 362042 ી રો હત કમલેશભાઈ તલ ભાઈ સૈિનક 

274 362051 ી શેલાર ગેૃશ મહ ભાઇ સૈિનક 

275 362069 ી રાણા દવે િ્સહ હરદવિસહ સૈિનક 

276 362077 ી મ રૂ  મોહ મદનઇમ મોહમદ ુ તાક સૈિનક 

277 362085 ી પટલ ઈલેશ ુમાર નટવરભાઈ સૈિનક 

278 362093 ી પટલ દવિસહભાઈ સધાભાઈ સૈિનક 

279 362107 ી ચૌધર   વ નલભાઈ મુાનભાઈ  સૈિનક 

280 362115 ી રાઠોડ િતક ુમાર જયેશભાઈ સૈિનક 

281 362123 ી રાઠોડ દ પક ુમાર િનલેશભાઈ સૈિનક 

282 362131 ી માલક યા રા શભાઈ છનાભાઇ સૈિનક 

283 362140 ી િસહ ભુાસચં  ચરન સૈિનક 

284 362158 ી બારયા િવજય ુમાર કાિંતભાઈ સૈિનક 

285 362166 ી બા રયા સજંયભાઇ તાપભાઈ સૈિનક 

286 362174 ી ઝાલા નર િ્સહ અનોપિસહ સૈિનક 

287 362182 ી રાઠવા પકંજભાઈ લૂ ભાઇ સૈિનક 

288 362191 ી બા રયા ચીમનભાઈ નારિસગભાઈ સૈિનક 

289 362204 ી સોલકં  કાિતક રમેશભાઈ સૈિનક 

290 362212 ી ડ  ગ રરાજિસહ બા ભુા સૈિનક 

291 362221 ી િસહ િધરાજ ુમાર હરવીર સૈિનક 

292 362239 ી ઝાલા નર િ્સહ બહા ુ રિસહ સૈિનક 

293 362247 ી રાજ તૂ િવ લુ ુમાર લાલિસહ સૈિનક 

294 362255 ી બારયા રા શ ુમાર ભરતભાઇ સૈિનક 

295 362271 ી વસાવા અજયભાઇ ધુાભાઈ  સૈિનક 

296 362280 ી ચૌહાણ વનરાજિસહ દ ભુાઈ સૈિનક 
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તમામ યોજનાઓની િવગતો ૂચત ખચાઓ અને કરાયેલ કુવણીના ંઅહવાલો દશાવતો તેની તમામ 

એજ સીને ફાળવેલ બ ટ  

        સમ  સભા ારા  અ ન શમન અને તા કા લક સેવા િવભાગ માટ  નીચ ે જણાવેલ હડ માણે રકમ 

ફાળવાયેલ છે. માથંી તે હડમા ંવષ આખર લગભગ રુ રુ  રકમનો ખચ થઈ ય છે. 
રવ  ુખચ 

અ.ન.ં િવગત બ.પા. કોડ મં ુર થયેલ 

રકમ ( .) 

1.  
એ લુ સ, ટશનવેગન, તૃદહવા હની, ફાયર એ ન માટ પેરપાટસ 

તથા િનભાવણી 
બી-૦૩૦૧૩૦૧ ૩૫,૦૦,૦૦૦ 

2.  ઈનામ તથા અ ન િનરોધક સ તાહ માટ બી-૦૩૦૧૩૦૨ ૪૦,૦૦૦ 

3.  અ નશમન કમચાર ઓ માટ ક યાણ િનિધ બી-૦૩૦૧૩૦૩ ૫૦,૦૦૦ 

4.  ાથિમક સારવાર માટ દવા તથા પર રુણ માલસામાન ખર દવા  બી-૦૩૦૧૩૦૪ ૩૫,૦૦૦ 

5.  
ફાયરએ ન,એ લુ સ, ટશનવેગન, તૃદહવા હની માટ નિવન ટાયર 

ટ બુખર દવામાટ ( ટોર ખર દ ૧૦૦ %)  
બી-૦૩૦૧૩૦૫ ૧૦,૦૦,૦૦૦ 

6.  
એ લુ સ,  ટશન વેગન, તૃદહવા હની,  ફાયર એ નની બોડ  બાઘંવા, 

રંગરોગાન કરવા તથા ુ ર તી માટ  
બી-૦૩૦૧૩૦૭ ૨૦,૦૦,૦૦૦ 

7.  
વાહનો માટ બેટર  ખર દવા, બેટર ચા ર, ઝાડ કાપવા ુ ંમશીન લેબકટર  

મશીન, સાયરનો તથા ઈતર સાધન ખર દવા તથા િનભાવણી માટ. 
બી-૦૩૦૧૩૦૮ ૫,૦૦,૦૦૦ 

8.  નોર કલની િનભાવણી બી-૦૩૦૧૩૦૯ ૮,૦૦,૦૦૦ 

9.  ાયકમીક સ પાવડર તથા ફોમ ક પાઉ ડ ખર દવા બી-૦૩૦૧૩૧૦ ૫,૦૦,૦૦૦ 

10.  વાયરલેસ સેટ વોક  ટોક  તથા ઈ વીપમે ટની િનભાવણી  બી-૦૩૦૧૩૧૧ ૭,૫૦,૦૦૦ 

11.  કોપ રશનનાઅં ય અિધકાર ઓ માટના વોક ટોક  માટની િનભાવણી બી-૦૩૦૧૩૧૨ ૧,૦૦૦ 

12.  ફાયર ટશનોમા ં ધુારા-વધારા રંગ રોગાન િવ. માટ  બી-૦૩૦૧૩૧૩ ૨૫,૦૦,૦૦૦ 

13.  
ડ ઝા ટરમેનેજમે ટ ા ટમાંથીખર દવામાં આવનાર સાધન સામ ીનાસવ સ 

ચા ના કૂવણા માટ 
બી-૦૩૦૧૩૧૪ ૫૦,૦૦૦ 

14.  નિવન િનગ સે ટર માટ સાધનો તથા અ ય કામગીર  માટ બી-૦૩૦૧૩૧૫ ૧,૦૦,૦૦૦ 

15.  મહકમ ખચઃ    

 કાયમ મહકમ ( િશડ લુ ન.ં ૫૫ થી ૫૮ ) બી-૦૩૦૧૧૦૧ ૧૫,૧૬,00,૦૦૦ 

 કો ા ટથી ાઈવર, લીનર િવ. રાખવાનો ખચ  બી-૦૩૦૧૧૦૨ ૧ ૦૦,૦૦,૦૦૦ 

    

 કપીટલ ખચ    

1.  
નિવન મોટ  શબવા હનીખર દવા ડ -૦૩૦૧૬૦૩ ૧૦,૦૦,૦૦૦ 

2.  
ફાયર ીગેડ માટ નિવન વાહનો તથા અ ય સાધનો ખર દવા ડ -૦૩૦૧૬૦૪ ૨,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

3.  નિવન ફાયર ટશન માટ ઈમારતો બાધંવા તથા િુવધા તથા ટાફ વાટસ  

માટ 
ડ -૦૩૦૧૬૦૫ ૨,૫૦,૦૦,૦૦૦ 
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 િનભાવણી અને ુ ર તી  

 

અ.ન.ં િવગત બ.પા. કોડ મં ુર થયેલ રકમ ( .) 

૧. વોટરટ કરો માટ પેરપાટ ુર તી તથા રંગ રોગાન બી-૦૭૦૩૩૦૧ ૩૦,૦૦,૦૦૦ 

૨. ટાયરટ બુખર દવા  બી-૦૭૦૩૩૦૨ ૧,૦૦,૦૦૦ 

૩. અણધાયાખચ માટ  બી-૧૬૦૩૩૦૧ ૧૦,૦૦,૦૦૦ 

૪. .ુ કોપ રશનના ંકમચાર ઓના અવસાન સમયે આિથક સહાય 

આપવા 

બી-૧૬૦૩૩૦૨ ૫૦,૦૦,૦૦૦ 

૫. રૂ રાહત તથા ઈતર ખચ માટ   બી-૧૬૦૧૩૦૬ ૧,૦૦,૦૦૦ 

 

 

અ.ન.ં િવગત બ.પા. કોડ મં ુર થયેલ રકમ ( .) 

 સામા યક ટ જ સી પ રિશ ટ-૧   

૧ હર ખબર  બી-૦૩૦૧૨૦૧ ૦૦ 

૨ ચોપડ ઓ,ન શા અને ચોપાનીયા  બી-૦૩૦૧૨૦૧ ૨,૦૦૦ 

૩ પર રૂણ બી-૦૩૦૧૨૦૧ ૫૦,૦૦૦ 

૪ પો ટજર સી ટ અને ટલી ામ બી-૦૩૦૧૨૦૧ ૮,૦૦૦ 

૫ સુાફર ભ  ુ બી-૦૩૦૧૨૦૧ ૨૦,૦૦૦ 

૬ ઈલક ક બલ બી-૦૩૦૧૨૦૧ ૨૦,૦૦,૦૦૦ 

૭ ટ લફોન ચાજ સડ પાટમે ટ બી-૦૩૦૧૨૦૧ ૪,૦૦,૦૦૦ 

પર િશ ટ-૨ તથા ૩ 

૧ ટશનર  બી-૧૬૦૨૩૦૨ ૫૦,૦૦૦ 

૨ છપામણી બી-૧૬૦૨૩૦૩ ૧૦૦,૦૦૦ 

૩ સ બી-૧૨૦૩૩૦૪ ૩૫,૦૦,૦૦૦ 

૪ ફિનચર બી-૧૨૦૩૩૦૬ ૧૦૦,૦૦૦ 
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1. ફાળવેલ રકમ અને આ કાય મમાથંી ફાયદો મેળવનારની િવગતો સહ ત સબસીડ  સહ ત કાય મોનો અમલનો કાર. 

 વડોદરાની હર જનતા. 

 સેવાઓ રુ  પાડતા નથી 

2. તેના ારા અપાયેલ ટછાટો, પરવાનગીઓ અને સ ા સ પણી મેળવનારની િવગતો 

 અ ેથી કોઇ ટછાટો,પરવાનગીઓક અિધ ૃતકરણ કરવામાં આવ ુ ંનથી. 

3. ઇલેક ોિનક ફોમમાં ધડાયેલી, તેના ારા રખાયેલી અથવા તેને ઉપલ ધ માહ તીનાં સદંભની િવગતઃ 

4. ુ તકાલય અથવા વાચંન ખડંના કામના કલાકો સહ ત મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ ધ િુવધાની િવગતો, 

જો હર ઉપયોગ માટ તેની ળવણી કરાઇ હોય તો. 

 અ ેની શાખામા ંવાચંનાલય ક ુ તકાલય ઉપલ ધ નથી. 

5.  હર મા હતી અિધકાર ઓના નામ હોદા અને અ ય િવગતો 

A. નામ:- ી અિમત ુમાર . ચૌધર     

હોદોઃ ટશન ઓ ફસર (ફાયર) અને  હર મા હતી અિધકાર .  

કચેર :-પાણીગેટ ફાયર ટશન અને ગાજરાવાડ  ફાયર ટશન.  

ફોન નબંર:-૦૨૬૫-૨૫૧૩૦૧૪મો.ન-ં૯૦૯૯૪૨૬૨૦૬  (પાણીગેટ ફાયર ટશન)  

ફોન નબંર:-૦૨૬૫-૨૫૮૦૯૦૮(ગાજરાવાડ  ફાયર ટશન) 

B. નામ:- ી ઓમ બી ડ   

હો ો:- ટશન ઓ ફસર (ફાયર) અને હર મા હતી અિધકાર .  

કચેર :-ટ .પી.13 છાણી ફાયર ટશન / વડ વાડ  ફાયર ટશન 

ફોન નબંર:-૦૨૬૫-૨૭૭૨૫૦૩/૪મો.ન-ં૯૮૭૯૧ ૧૩૧૦૧. 

D . નામ  :- ીિન ુંજપી .આઝાદ 

હો ો:- ટશન ઓ ફસર (ફાયર) અને હર મા હતી અિધકાર .  

કચેર :- .આઈ.ડ .સી. ફાયર ટશન  

ફોન નબંર:-૦૨૬૫-૨૬૩૧૪૪૪. મો.ન-ં૯૭૧૨૯ ૨૮૧૦૧ 

E.નામ:- ી મનીષ એન. મોડ  

  હો ો:- ટશન ઓ ફસર (ફાયર) અને હર મા હતી અિધકાર .  

કચેર :-દાં ડયા બ ર ફાયર ટશન  

ફોન નબંર:-૦૨૬૫-૨૪૨૦૮૮૧. મો.ન-ં૯૭૨૪૦૦૨૪૨૪   
 

F . નામ : ી હષવધન પી વુાર 

    હો ો:- ટશન ઓ ફસર (ફાયર) અને હર મા હતી અિધકાર . 

કચેર : ઈ.આર.સી ફાયર ટશન ,દર  રુા  

ફોન  નબંર  : ૦૨૬૫-૨૫૬૧૬૮૭/૮૮ મો .ન ં-૮૧૪૧૪૩૮૬૬૬  
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17   અપીલ અિધકાર ુ ંનામ, હો ો અને અ ય િવગતોઃ  

 

નામઃ ી પાથ . ભ  

હોદોઃ ડ. ચીફ ઓ ફસર (ફાયર),હાલમા ંહ. ચીફ ઓ ફસર (ફાયર) અને અપીલ અિધકાર  

કચેર ઃ- અ નશમન અને તા કા લક સેવાઓ, થમ માળ, સીટ  કમા ડ એ ડ કં ોલ સે ટર, 

બદામડ બાગ, દાં ડયાબ ર, વડોદરા. 

ફોન નબંરઃ ૦૨૬૫-૨૪૧૩૭૫૩/ ૫૪,મો.ન-ં૯૯૨૪૦૨૫૦૩૪ 

ફ સ ન:ં ૦૨૬૫- ૨૪૧૩૬૩૫. 

 

 ચુવી શકાય તેવી અ ય કોઇ મા હતી અને યાર બાદ દર વષ આ કાશનમાં ધુારો કરાશે. 

 હાલમા ંકોઇ મા હતી નથી.  

 

 
હ. ચીફ ઓ ફસર (ફાયર) 

મહાનગરપા લકા 

વડોદરા. 

 

 

 


