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વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
અગ્નનશમન અને તાત્કાલિક સેવા વવભાગ 

રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેશન એકટ-૨૦૦૫ સદંભેદ.હ.ુઅંકઃ ૧૦૮૮/ ૦૫-૦૬ સદંભે કિમ ૪-૧ (ખ) અન્વયે માહહતી આપવા 
બાબત.  
1. સસં્થાની કામગીરીઓઅને ફરજોની વવગતઃ  

 સસં્થાનુ ંનામઃ  અગ્નન શમન અને તાત્કાલિક સેવાઓ વવભાગ 

 સરનામુ ં:-  પ્રથમ માળ, સીટી કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોિ સેન્ટર,  
   બદામડીબાગ, દાહંડયાબજાર,વડોદરા. 

 ફોન નબંર:-   ૦૨૬૫-૨૪૧૩૭૫૩/ ૫૪. 
 ફેક્સ ન:ં-   ૦૨૬૫-૨૪૧૩૬૩૫. 
 ઈમરજન્સી નબંર:-   ૧૦૧  
 એમ્બ્યિુન્સ નબંર:-   ૧૦૨  
 કામગીરી અને ફરજોઃ 

 આગ બઝુાવવાની કામગીરી  
 ઝાડ પડવાથી બચાવ કામગીરી 
 મકાન પડવાથી બચાવ કામગીરી  
 રોડ અકસ્માત થવાથી બચાવ કામગીરી  
 ગેસ િીકેજની કામગીરી  
 પાણીમાથંી બચાવ કામગીરી  
 દરેકપ્રકારનાડીઝાસ્ટરની કામગીરી  
 સ્ટેન્ડબાય ફાયર એન્ીનની સેવાઓ  
 પ્રોટોકોિમા ંઆવતી સેવાઓ  
 એમ્બ્યિુન્સ સેવાઓ  
 મતૃદેહ વાહીનીની સેવાઓ  
 પાણીની ટેન્કરોની સેવાઓ  
 વી.આઇ.પી. અને વી.વી.આઇ.પી. ફાયર પ્રોટેકશન  
 માનવ સજીત તોફાનો દરમ્બયાનની સેવાઓ  
 જાહરે કાયયકમો અને રેિીઓ દરમ્બયાનની સેવાઓ  
 સરકારશ્રી દ્વારા થતા ંહકુમ / માગંણીની સેવાઓ  
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2. પોતાના અવિકારી / કમયચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજોઃ  

01.  હ.ચીફ ઓહફસર (ફાયર) 
  

02.  ડ.ેચીફ ઓહફસર (ફાયર) 
  

03.  સ્ટેશન ઓહફસર (ફાયર) 
  

04.  સ્ટેશન ઓહફસર (વાયરિેશ) 
  

05.  સબ ઓહફસર (ફાયર) 

 

1. વનમણકુકે બદિી  કરવામા ંઆવેિ ફાયર ઓફીસરની સીિી દેખ રેખ હઠેળફરજ 
બજાવવાની રહશેે તેમજ જે તે સ્ટેશનના ંફાયર ઓફીસર કે તેના કરતા ંઉચ્ચ કક્ષાના 
ફાયર ખાતાના અન્ય અવિકારીના આદેશમજુબ ખાતાકીય ફરજ બજાવવાની રહશેે 
વધમુા ંફાયર ઓફીસરની અનપુગ્સ્થતીમા ંફાયર સ્ટેશનનો સપંણૂય ચાર્જ તેમના તાબા 
હઠેળરહશેે.  

2. સબ ઓફીસરે પોતાના તાબા હઠેળના ંકમયચારીઓ જેવા કે, ડ્રાયવર, સર સૈવનક, સૈવનક, 
કિીનર વગેરેની દૈવનક ફરજો રોજ બરોજ નકકી કરવાની રહશેે અને તેવા 
કમયચારીઓપોતાની ફરજનુ ંપાિન સવુ્યવસ્થીત કરે તે મજુબ નોંિ રાખવાની રહશેે. 

3. સબ ઓફીસરે ફાયર સ્ટેશનમા ંપોતે હાજર હોય તે દરેક ફાયર સ્ટેશનને મળેિ દરેક 
આગ-અકસ્માતના ંકોિમા ંમહાનગરપાલિકા તરફથી ફાળવવામા ંઆવેિ ગણવેશ સાથે 
ફરીઆત પણે જવાનુ ંરહશેે.  

4. સબ ઓફીસરે પોતાના તાબા હઠેળના ંકમયચારીઓ હાજરીના ંસમયે તેમજ વકીંગ સમયે 
વનયમીત હાજર થઇ પોતાની કામગીરી વ્યવગ્સ્થત બજાવે છે કે કેમ?તેન ુનીરીક્ષણ 
કરવાનુ ંરહશેે અને જો તેમા ંકોઇ ક્ષવત માલમુ પડ ેતો પોતાના ઉપરી અવિકારીને િેખીત 
જાણ કરવાની રહશેે. 

5. પોતાના તાબા હઠેળના ંફાયર સ્ટેશન ઉપર રાખવામા ંઆવેિ દરેક વાહનો તેમજ 
સાિનોનુ ંવનયમીત ચેકીંગ કરવાનુ ંરહશેે. જો કોઇ સાિન કે વાહનમા ંક્ષવત અથવા ૃટૃી 
જણાય તો તેવા સાિન અથવા વાહનને તાત્કાિીક રીપેર કરાવવા અથવા જો સાિન 
ગમુ થઇ ગયેિ હોય તો તે પરત મેળવવા અંગે અથવા તો નવ ુસાિન મેળવવા અંગે 
ઉપરી અવિકારીને િેલખત  હરપોટયકરવાનો રહશેે તેમજ દરેક વાહનોની િોગબકુ 
વ્યવસ્થીત ભરાવી એન્ટ્રીઓનુ ંખરાપણુ ંકરાવવાનુ ંરહશેે.  

6. સબ ઓફીસરે પોતાનાથી ઉતરતી કક્ષાના કમયચારીઓ સાથે કમય વનયત કયાય મજુબ 
પરેડમા ંહાજર થઇ પરેડ કરાવવાની રહશેે.  

7. સબ ઓફીસરે પોતાના સ્ટેશન વવસ્તારના ફાયર હાઇડ્રન્ટનુ ંવનયમીત વર્યમા ંબે વાર 
ચેકીંગ જે તે કમયચારીઓ પાસે કરાવવાનુ ંરહશેે અને ખામી ભયાય હાઇડ્રન્ટનો હરપોટય  
ઉપરી અવિકારીને વસિો હરપોટય  કરવાનો રહશેે અને તેની દુરસ્તી કરાવવાની રહશેે.  
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8. સબ ઓફીસરે પોતાની ઓફીસ, ફરજ આગ-અકસ્માતના ંકોિમા ંતેમજ અનય ખાસ 
ફરજોમા ંમહાનગર પાલિકા તરફથી ફાળવવામા ંઆવેિ ગણવેશ પહરેવાનો રહશેે તેમજ 
પોતાનાથી ઉતરતીકક્ષાના; કમયચારીઓ પાસે સદર બાબતનુ ંપાિન કરાવવાનુ ંરહશેે.  
 

9. સબ ઓફીસરે પોતાના તાબા હઠેળના ંનો-કવમશન્ડ વાહનોની દૈનીક નોંિ તેમજ ગેર 
હાજર કમયચારીઓની વવગતવાર યાદી (ખેરીયા હરપોટય ) રોજ બરોજ ફાયર ખાતાના કંટ્રોિ 
રૂમને તેમજ ઉપરી અવિકારીને સાદર કરવાની રહશેે.  

10. પ્રસગંોપાત ફાયર સ્ટેશન છોડવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થીત થાય અથવા ટકૂી રજા પર જવાનો 
પ્રસગં ઉભો થાય તેવા સજંોગોમા ંફાયર ઓફીસરની અથવા તેની અનપુગ્સ્થતીમા ં
પોતાના ડ.ે ચીફ ઓફીસર (ફાયર) ીીકે તેનાથી ઉચ્ચ કક્ષાના અવિકારીની મજૂંરી િેવાની 
રહશેે અને તે બાબતની નોંિ પોતાના સ્ટેશનની ડયટુી બકુમા ંતેમજ કંટ્રોિરૂમને કરવાની 
રહશેે.  

11. સબ ઓફીસર બ્રીિીંગ ઓપરેટસ, િાઇટીંગ, જનરેટર, પોટેબિ પપં, ફાયર એન્ટ્રી 
પ્રોટેકશન શટુ જેવા વવશીષ્ટ સાિનોનુ ંટેસ્ટીંગ જાતે કરવાનુ ંરહશેેઅથવા રૂબરૂ હાજર રહી 
સર સૈવનક, ડ્રાઈવર અને ફાયર મેન પાસે કરાવવાનુ ંરહશેે.  

06.  સર સૈવનક 

 

1. જે ફાયર સ્ટેશન પર વનમણ ૂકં કે બદિી થયેિ હોય તે સ્ટેશનના ંજવાબદાર સબ 
ઓફીસર કે સ્ટેશન ઓફીસર (ફાયર) તેમજ ઉપિા અવિકારની સીિી દેખ રેખ હઠેળ 
તેમજ તેના ંઆદેશ મજુબ ફરજ બજાવવાની રહશેે. 

2. પોતાના તાબા હઠેળના ંફાયર મેન, ડ્રાઇવરને દૈવનક ફરજો સોંપવાની રહશેે.  
3. પોતાના તાબા હઠેળના ંકમયચારીઓને ફરજ ઉપર મહાનગરપાલિકા તરફથી ફાળવવામા ં

આવેિ ગણવેશ શ ુવ્યવગ્સ્થત પહરેે તેની નોંિ રાખવાની રહશેે તેમજ જાતે પણ તેનુ ં
પાિન કરવાનુ ંરહશેે. 

4. જવાબદાર અવિકારી વનયમ  કરે તે મજુબ આગ-અકસ્માતના કોિમા ંજવાનુ ંરહશેે 
તેમજ ટનય આઉટનુ ંનકકી કરવાનુ ંરહશેે.  

5. તાબા હઠેળના ંકમયચારીઓ પાસે દૈવનક હાજરી જે તે શીફટ મજુબ પોતાના સ્ટેશન ઉપર 
રાખવામા ંઆવેિ સાિનો, વાહનો વગેરેની સાફ સિુીની કામગીરી કરાવવાની રહશેે.  

6. તાબા હઠેળના ંકમયચારીઓ પોતાની ફરજ વનયમીત પણે બજાવે તેનુ ંધ્યાન રાખવાનુ ં
રહશેે જો તેમા ંક્ષવત જણાય તો અનકુ્મે સબ ઓફીસર, ફાયર ઓફીસર તેમજ અન્ય 
ઉચ્ચ અવિકારીને િેલખતમા ંજાણ કરવાની રહશેે.  

7. આગઅકસ્માતના ંકોિમાથંી પરત આવ્યા બાદ તેમજ સામાન્ય સજંોગોમા ંતાબાહઠેળના ં
ફાયર સ્ટેશનના ંવાહનો કે સાિનોમા ંક્ષવત કે ૃટૃી જણાય તો અ.ન.ં૬ મજુબના ં
અવિકારીઓને તાકીદે જાણ કરવાની રહશેે.  

8. તાબા હઠેળના ંસ્ટેશન વવસ્તારના ંહાઇડ્રન્ટ તાબા હઠેળના ંફાયર મેન મારફતે ચેક 
કરાવવાના રહશેે ખામી ભયાય હાઇડ્રન્ટોનો િેલખત હરપોટય  જવાબદાર અવિકારીને કરવાનો 
રહશેે.  
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9. તાતાની દૈવનક પરેડમા ંજાતે તેમજ તાબા હઠેળના ંકમયચારીઓને વનયત ક્રમે હાજર 
રાખવાની તેમજ પરેડ કરાવવાની રહશેે.  

10. કોઇપણ કારણસર પોતાના ફાયર સ્ટેશન છોડતા ંપહિેા જવાબદાર અવિકારીને તે 
બાબતની જાણ કરવાની રહશેે.  

11. આગના ંકોિમાથંી પરત આવ્યા બાદ ફાયર ફાઇટીંગ યવુનટોમા ંપાણી ભરાવવાની તેમજ 
અન્ય અગ્નનશામક સાિનો સવુ્યવગ્સ્થત રાખવાની જવાબદારી જે તે સર સૈવનકની રહશેે.  

07.  સૈવનક  

 

1. જે ફાયર સ્ટેશન પર વનમણ ૂકં કે બદિી થયેિ હોય તે સ્ટેશનના ંજવાબદાર સર સૈવનક, સબ 
ઓફીસર કે સ્ટેશન ઓફીસર (ફાયર) તેમજ ઉપિા અવિકારની સીિી દેખ રેખ હઠેળ ચોવીસ 
કિાક માટે ફરજ બજાવવાની રહશેે. 

2. જવાબદાર અવિકારી (જમાદાર, સબ ઓફીસર તેમજ સ્ટેશન ઓફીસર (ફાયર)  વનયત કરેિ 
ક્રમ મજુબ આગ-અકસ્માતના ંકોિમા ંફરીયાત પણે જવાનુ ંરહશેે.  

3. જવાબદાર અવિકારીએ વનયત કરેિ ક્રમ મજુબ ખાતાની એમ્બ્યિુન્સ, ડડેબોડી તથા પાણીની 
ટાકંી ઉપર ફરજ બજાવવાની રહશેે.  

4. જવાબદાર અવિકારીએ ગોઠવણ કરેિ હોય તે મજુબ જે તે ફાયર સ્ટેશન ઉપર પહરેા ડયટુી, 
ટેલિફોન ડયટુી, ટપાિની વ્હેંચણી, દૈવનક પરેડ તેમજ ફોિીંગમા ંજવાબદાર અવિકારીના ં
આદેશ મજુબ ખાતાકીય ફરજ બજાવવાની રેહશેે.  

5. પોતાના સ્ટેશન ઉપર જે તે શીફટમા ંજણાવ્યા મજુબ ફરીઆત હાજરીમા ંઉપગ્સ્થત રહવેાનુ ં
રહશેે.  

6. પોતાના ંસ્ટેશન ઉપર જે તે શીફટમા ંચાલ ુફરજના ંસમયે વકીંગમા ંહાજર રહી સ્ટેશન ઉપર 
રાખવામા ંઆવેિ સાિનો / વાહનો વગેરેની સાફ સફાઇ તેમજ જવાબદાર અવિકારીના ં
આદેશ મજુબ ફરજો બજાવવાની રહશેે.  

7. પોતાની પહરેા ડયટુી, ટેલિફોન ડયટુી જેવી ફરજો આગ-અકસ્માતના ંકોિમા ંમહાનગરપાલિકા 
તરફથી ફાળવવામા ંઆવેિ ગણવેશમા ંસવુ્યવગ્સ્થત રીતે ફરીઆતપણે પહરેવાનો રહશેે.  

8. પોતાની પહરેા ડયટુી, ટેલિફોન ડયટુી દરમ્બયાન પોતાના સ્ટેશનનુ ંવાહન ફાયર સ્ટેશન છોડી 
બહાર જાય તો તેની નોંિ તાબા હઠેળના ંરીસ્ટરમા ંકરવી તેમજ પોતાના સ્ટેશનના ં
જવાબદાર અવિકારીઓને ફાયર ખાતાના ંકંટ્રોિ રૂમને અવશ્ય કરવી.  

9. પોતાનીફરજ દરમ્બયાન કોઇ સાિન કે વાહન ખામી ભરેિ માલમુ પડ ેઅથવા તો ત્રટૃી જણાય 
તો તેની જાણ પોતાના સ્ટેશનના ંજવાબદાર અવિકારીને િેલખતમા ંકરવી.  

10. પોતાના ફાયર સ્ટેશનના ંવવસ્તારના ંફાયર હાઇડ્રન્ટ જવાબદાર અવિકારીઓના આદેશ મજુબ 
ચેક કરવાના રહશેે અને ખામી વાળા હાઇડ્રન્ટનો હરપોટય  કરવાનો રહશેે.  

11. કોઇપણ કારણ સર ફાયર સ્ટેશન છોડતા પહિેા જવાબદાર અવિકારીની મજૂંરી િઇને જ 
થવાનુ ંરહશેે.  

08.  ડ્રાઈવર (ફાયર) 
  

09.  ડ્રાઈવર (એમ્બ્યિુન્સ)  
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1. જે ફાયર સ્ટેશન પર વનમણ ૂકં કે બદિી થયેિ હોય તે સ્ટેશનના ંજવાબદાર સર સૈવનક, સબ 
ઓફીસર કે સ્ટેશન ઓફીસર (ફાયર) તેમજ ઉપિા અવિકારની સીિી દેખ રેખ હઠેળ ચોવીસ 
કાિક માટે ફરજ બજાવવાની રહશેે. 

2. પોતાને ફાળવવામા ંઆવેિ વાહનમા ંબળતણ તેમજ વાહનોને િગતી અન્ય સાિન સામગ્રી 
જેવાકે, જેક, સ્પર વ્હીિ, વવવવિ સ્પેનર વવગેરેની ચકાસણી રાખવી. વાહનનારેડીએટરનુ ં
પાણી વનયમીત ચેક કરવુ.ં સવાહનની વવવવિ િાઇટ, બે્રક તેમજ પપંીંગ યનુીટ હોય તો તેનો 
પપં, ઓઇિ વવગેરે વનયવમત પણે ટેસ્ટ તેમજ ચેક કરવા-કરાવવાની સપંણૂય જવાબદારી રહશેે.  

3. પોતાની ફરજ દરમ્બયાન મહાનગરપાલિકા તરફથી ફાળવવામા ંઆવેિ ગણવેશ અચકૂ પણે 
પહરેવાનો રહશેે. જે તે શીફટમા ંહાજર રહી શીફટ પ્રમાણે સર સૈવનક હાજરી િેશે તે વખતે 
ફોિીનમા ંહાજર રહવેાનુ ંરહશેે અને વાહનો ટેસ્ટીંગ કરવા-કરવવાના ંરહશેે.  

4. આગ-અકસ્માત કોિ વસવાય અન્ય પ્રસગંોએવાહન ફાયર સ્ટેશન છોડ ેતેની જાણ ફરજ પરના 
ફાયર મેન તેમજ ફાયરખાતાના ંકંટ્રોિ રૂમને અવશ્ય કરવાની રહશેે તેમજ પોતાના સ્ટેશનના ં
જવાબદાર અવિકારીને પણ તે બાબતની જાણ કરવાની રહશેે.  

5. આગ-અકસ્માતના ંકોિમાથંી પરત આવ્યા બાદ પોતાના તાબા હઠેળના ંવાહનમા ંબળતણ, 
ઓઇિ, વવગેરેની ચકાસણી કરવાની રહશેે તેમજ તે અંગે જો કોઇ ક્ષવત જણાય તો જવાબદાર 
અવિકારીને તે બાબતની જાણ કરવાની રહશેે.  

6. ખાતામા ંચાિતી દૈવનક ફોિીંગ પરેડમા ંસવારે ૭.૦૦ કિાકે જવાબદાર અવિકારીના ંઆદેશ 
મજુબ હાજર થઇ પરેડ કરવાની રહશેે.  

7. પોતાના તાબા હઠેળના ંવાહનો િોગબકુ રોજ બરોજ વવગતવાર માહહતી સાથે ભરવી. સજંોગો 
વસાત પોતાના તારા હઠેળના ંવાહનનો ચાર્જ અન્ય ડ્રાઇવરને આપવાનો થાય તેવા પ્રસગંોમા ં
િોગબકુની સપંણૂય એન્ટ્રી કંપિીટ કરીને વાહન સાથે િોગબકુ તેમજ એમ્બ્યિુન્સ / સબ 
વાહીનીના ંકીસ્સામા ંરસીદ બકુ અને વિીના ંનાણા હોય તો તે ૨૪ કિાકમા ંકેશીયર પાસે 
જવા કરાવવાના ંરહશેે અને ત્યારબાદ જે તે સ્ટેશનના ંજવાબદાર અવિકારીને સોંપણી કયાય 
બાદ વાહન ઉપરથી છૂટા થવુ.ં  

10.  ક્િીનર 

 

1. જે ફાયર સ્ટેશન પર વનમણ ૂકં કે બદિી થયેિ હોય તે સ્ટેશનના ંસર સૈવનક, સબ ઓફીસર કે 
સ્ટેશન ઓફીસર (ફાયર) ની સીિી દેખ રેખ હઠેળ ચોવીસ કાિક માટે ફરજ બજાવવાની 
રહશેે. 

2. ફાયર સ્ટેશનના ંઅવિકારી કે અન્ય ઉચ્ચ અવિકારી જે વાહનઉપર ખાતાકીય ફરજ સોંપે તેનુ ં
વનયમીત પાિન કરવાનુ ંરહશેે.  

3. મહાનગરપાલિકા તરફથી ફાળવવામા ંઆવેિ ગણવેશ અચકૂ પણે પહરેવાનો રહશેે.  
4. જે વાહન ઉપર ફરજ પર હોય તે વાહનની સાફ સફાની જવાબદારી રહશેે.  
5. જે તે શીફટમા ંકમયચારીએ હાજર થઇ વનયમીત પણે સ્ટેશન વકયસમા ંહાજર રહી ફાયર 

સ્ટેશનના ંતાબા હઠેળના ંવાહનોની સાફ સફુી કરવાની રહશેે.  
6. કોઇપણ કારણ સર ફાયર સ્ટેશન છોડતા પહિેા જવાબદાર અવિકારીને તે બાબતની જાણ 

કરવાની રહશેે.  
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11.  એટેન્ડન્ટ 

 

1. જે ફાયર સ્ટેશન પર વનમણ ૂકં કે બદિી થયેિ હોય તે સ્ટેશનના ંસર સૈવનક, સબ ઓફીસર કે 
સ્ટેશન ઓફીસર (ફાયર) ની સીિી દેખ રેખ હઠેળ ચોવીસ કાિક માટે ફરજ બજાવવાની 
રહશેે. 

2. ફાયર સ્ટેશનના ંઅવિકારી કે અન્ય ઉચ્ચ અવિકારી જે વાહનઉપર ખાતાકીય ફરજ સોંપે તેનુ ં
વનયમીત પાિન કરવાનુ ંરહશેે.  

3. મહાનગરપાલિકા તરફથી ફાળવવામા ંઆવેિ ગણવેશ અચકૂ પણે પહરેવાનો રહશેે.  
4. જે વાહન ઉપર ફરજ પર હોય તે વાહનની સાફ સફાની જવાબદારી રહશેે.  
5. જે તે શીફટમા ંકમયચારીએ હાજર થઇ વનયમીત પણે સ્ટેશન વકયસમા ંહાજર રહી ફાયર 

સ્ટેશનના ંતાબા હઠેળના ંવાહનોની સાફ સફુી કરવાની રહશેે.  
6. કોઇપણ કારણ સર ફાયર સ્ટેશન છોડતા પહિેા જવાબદાર અવિકારીને તે બાબતની જાણ 

કરવાનીરહશેે. 
 

12.  રેડીયોવમકેનીક 

 

1. પોતાની વનમણ ૂકં જે સ્ટેશન પર કરવામા ંઆવી હોય ત્યા ંતેમજ વાયર િેસ કંટ્રોિ રૂમમા ં
વાયર િેસ ઓફીસર, ડ.ે ચીફ ઓહફસર (ફાયર) તેમજ ચીફ ઓહફસર (ફાયર) ની સીિી દેખ 
રેખ હઠેળ ફરજ બજાવવાની રહશેે. તેમજ મહાનગરપાલિકા એ ફાળવેિ ગણવેશ અચકૂ 
પહરેવાનો રહશેે.  

2. રેડીયો મીકેકનીક વાયરિેસ તેમજ ટેલિફોન કંટ્રોિ રૂમના તમામ વવધતુ ઉપકરણો, મોબાઇિ 
તેમજ સ્ટેટીક વાયરિેસ સેટોનુ ંટેસ્ટીંગ, રીપરીંગ વવગેરેની કાયયવાહી કરવાની રહશેે.  

3. જરૂર પડયે હંગામી િોરણે સ્ટેટીક કંટ્રોિ ચાલ ુકરવાની જવાબદારી રેડીયો મીકેનીકની રહશેે.  
13.  હડેક્િાકય 

 હાિમા ંજનયા ખાિી છે.  
14.  સી.ક્િાકય 

 હાિમા ંજનયા ખાિી છે. 
15.  જુ.ક્િાકય 

 
તમામ વહીવટી પ્રહક્રયામા ંમદદ કરવાની તેમજ તેનો રેકોડય રાખવાની, લબિ સબિંી, કેશીયર, મહકેમ 
દફતર, સ્ટોર દફતર, બારનીસી, રેકોડય, પરચેઝ, ફાયર એન.ઓ.સી. દફતર. 
 

16.  ટાઈપીસ્ટ(હાિમા ંજ્ગનયા ખાિી છે.):  
 તમામ પત્ર વ્યવહારના ંટાઇપીંગ અંગેની કામગીરી  

17.  સપુરવાઈઝર 
 રેકોડય મેઇનટેઇન ્કરવાની કામગીરી  

18.  વસપાઈ 
 ઓફીસની તમામ ટપાિો બજાવવાની તથા ઓફીસમા ંસાફ સફાઇની કામગીરી  
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2. વનરીક્ષણ અને જવાબદારીના સાિનો સહીત વનણયય િેવાની પ્રહક્રયાઃ  
દરેક ફાયર સ્ટેશન ખાતે મકુવામા ં આવેિ જે તે સ્ટેશન ઓફીસર (ફાયર) ની જવાબદારી થતી હોય છે. 
તેઓની અનઉપગ્સ્થતીમા ં કે ચાર્જમા ં સ્ટેન્ડીંગ એવીએશન પ્રમાણે કામગીરી કરવાની રહ ે છે. આજ પ્રમાણે 
ફીલ્ડમા ંકામગીરીના ંસમયે જવાબદારીનુ ંિોરણ હોય છે.  
 

3. પોતાના કાયો બજાવવા માટે નકકી કરાયેિ િોરણોઃ  
 ી.ડી.સી.આર. (ગજુરાત ડવેિોપમેન્ટ કંટ્રોિ રેનયિેુશન)  
 એન.બી.સી. કોઙ (નેશનિ લબલ્ડીંગ કોડ)  
 સીનેમેટોગ્રાફ એકટ ૧૯૫૨  
 ઓ.આઇ.એસ.ડી.  
 ગજુરાત ફાયર પ્રીવેન્શન એન્ડ િાઇફ સેફટી મેઝર એકટ-૨૦૧૩  

 
4. પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા વનયતં્રણ હઠેળના ંઅથવા પોતાના કમયચારીઓ દ્વારા 

ઉપયોગમા ંિેવાતા વનયમો, વવવનયમો, સચૂનાઓ, વનયમ સગં્રહઅને રેકોડય ઃ 
 ી.પી.એમ.સી. એકટ ૨૦૦૮  

 
5. પોતાના દ્વારા અથવા તેના અંકુશ હઠેળ રખાયેિ વવવવિ કેટેગરીના ંદસ્તાવેજોનુ ંવનવેદનઃ  

 જરૂરી એવા તમામ રીસ્ટરો / આવકની પાવતીઓની / લબિ બકુ / વનભાવણી વનયમ મજુબ કરવામા ં
આવે છે.  

 જે તે માગંણી આવ્યેથી ફોમય ભરાવવામા ંઆવે છે.  
 

6. વનતી ઘડવાના અથવા તેના અમિીકરણ સબવંિત જાહરે જનતાના સભ્યો દ્વારા રજુઆત કરાયેિી અથવા 
તેની ચચાય માટે રહિેી કોઇપણ વ્યવસ્થાની વવગતો.  

વનતી વવર્યક બાબતો અંગે ચટૂાયેિા પ્રવતવનવિઓની બનેિી સ્થાયી સવમવત અને સમગ્ર સભા દ્વારા વનણયય િેવામા ં
આવે છે.  
 
7. પોતાના ચિણના ં હેૃ  ુમાટે અથવા તેના ભાગ તરીકે રચાયેિી બે કે તેથી વધ ુ વ્યગ્ક્તઓ િરાવતા બોડય , 

કાઉન્સીિ કવમહટ અને અન્ય મડંળોની બેઠકો જાહરે જનતા માટે ખલુ્િી છે કે કેમ? અથવા આવી બેઠકોની 
વવગતો જાહરે પ્રજા મેળવી શકે કે કેમ? 
 આવા કોઇ મડંળ કે બેઠક જાહરે જનતા માટે ખલુ્િી નથી  
 માગંણી કરવામા ંઆવતા ંજે તે કામગીરી કરતા ંકમયચારી દ્વારા ચીફ ઓહફસર (ફાયર) ની મજૂંરી મેળવી 

પરૂી પાડવામા ંઆવે છે.  
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પોતાના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની ડીરેકટરી, તેના વનયમમા ંપરૂી પડાયેિ પડતરની પદ્ધવત સહીત તેના 
દરેક અવિકારી અને કમયચારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેિ માસીક પગારઃ  

 

અ .નં.  હોદ્દો  પેમેહટ્રક્સ  

૧ ચીફ ઓહફસર (ફાયર)  ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ 
૨ ડ.ે ચીફ ઓહફસર (ફાયર)  ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦  
૩ સ્ટેશનઓહફસર )ફાયર(  ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 
૪ સ્ટેશનઓહફસર )વાયરિેસ(  ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 
૫ સબ ઓફીસર (ફાયર)  ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦  
૬ સર સૈવનક ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦  
૭ સૈવનક ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  
૮ ડ્રાયવર(ફાયર) ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦  
૯ ડ્રાયવર (એમ્બ્યિુન્સ) ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  
૧૦ ક્િીનર ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  
૧૧ એટેન્ડન્ટ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦   
૧૨ રેડીયોવમકેવનક ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  
૧૩ ઈિેકટ્રીશ્યન ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦  
૧૪ હડેક્િાકય ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 
૧૫ સી.ક્િાકય ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦  
૧૬ જુ.ક્િાકય ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  
૧૭ ટાઈપીસ્ટ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  
૧૮ સપુરવાઈઝર ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦  
૧૯ વસપાઈ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦   

તા.૨૦-૦૯-૨૦૨૦ના ંરોજ અગ્નન શમન અને તાત્કાલિક સેવાઓ વવભાગમા ંફરજ બજાવતા ંકમયચારીઓની યાદી 
 

અ.ન.ં ઇડીપી નબંર નામ હોદો 
1.  

૩૪૨૨૭૧ શ્રી પાથય ગરુુશરણ બ્રહ્મભટ્ટ 
ડ.ે ચીફ ઓહફસર (ફાયર) 
હ.ચીફ ઓહફસર (ફાયર) 

2.  ૨૩૪૨૪૯ શ્રીહહતેશકુમાર જશવતંવસિંહ ટાપરીયા ચીફ ઓહફસર (ફાયર) (ફરજ 
મોકફૂ) 

3.  
૨૪૦૪૦૧ શ્રી જશભાઈ વાિીભાઈ વાઘેિા 

સબ ઓહફસર (કામગીરી 
ઈ.આર.સી.મા)ં 

4.  ૨૪૦૪૨૭ શ્રી મગંળભાઈ મેિાભાઈ વસાવા સબ ઓહફસર  
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5.  ૨૪૦૪૩૫ શ્રીઅંબાિાિ છગનભાઈ તડવી સબ ઓહફસર  
6.  ૨૪૦૪૫૧ શ્રી નારાયણભાઈ મેિાભાઈ રાઠોડીયા સબ ઓહફસર  
7.  ૨૪૦૪૯૪ શ્રી જાિમવસિંહ રતનવસિંહ ડામોર સબ ઓહફસર  
8.  ૨૬૩૩૨૦ શ્રીપ્રકાશભાઈ િક્ષ્મણભાઈ કહાર ક્િીનર 
9.  ૨૬૩૪૮૬ શ્રી મહમદંસિીમ એરહમેાન મન્સરૂી  ક્િીનર 
10.  ૨૬૩૭૦૨ શ્રી ઉસ્માનમીયા યસુફુમીયા શેખ ક્િીનર 
11.  ૨૬૩૭૧૧ શ્રી અશોકઅંબાિાિ પ્રજાપવત ક્િીનર 
12.  ૨૬૩૭૯૬ શ્રીઅશોકકુમાર બચભુાઈ રાઠોડ ક્િીનર 
13.  ૨૬૩૮૮૫ શ્રી ીતેન્રરાવ શીવાીરાવનીમ્બબાિકર ક્િીનર 
14.  ૨૬૪૪૬૬ શ્રી તારાચદં ૃિુસીરામ કહાર ક્િીનર 
15.  ૨૬૯૯૬૪ શ્રી જગદીશકુમાર રામાભાઈ પટેિ સબ ઓહફસર  
16.  ૨૭૦૦૨૪ શ્રી વીપીનચરં મોહનિાિ વરીયા સર સૈવનક  
17.  ૨૭૦૦૫૯ શ્રી વશવદાસ માિવદાસ વારૂિે સર સૈવનક 
18.  ૨૭૦૦૭૫ શ્રીપ્રવવણભાઈ ગોરિનભાઈ સીસોદીયા સર સૈવનક 
19.  ૨૭૦૦૮૩ શ્રી ગરુૂનાથ ભોિાનાથ નાયક સર સૈવનક 
20.  ૨૭૦૧૦૫ શ્રી વવજય જાનરુાવ મોરે સર સૈવનક 
21.  ૨૭૦૧૧૩ શ્રીભગવાનભાઈ ફુિાભાઈ મકવાણા સર સૈવનક 
22.  ૨૭૦૧૩૦ શ્રીવવનોદભાઈ બાળાસાહબે મોહીતે સબ ઓહફસર  
23.  

૨૭૩૫૪૬ શ્રી હદિીપભાઇ બાબભુાઇ પડંયા  
સપુરવાઇઝર (િોન સેવા અથે 
કામગીરી પાણીપરુવઠા 
વવભાગમા ં) 

24.  ૨૭૩૭૪૧ શ્રી હદનેશભાઈ ચીમનભાઈ વસાવા ડ્રાયવર 
25.  ૨૭૩૭૫૯ શ્રીબીપીનચરં ઈશ્વરિાિ રાઠવા ડ્રાયવર 
26.  ૨૭૩૭૬૭ શ્રી છગનભાઈ મોહનભાઈ નાયકા ડ્રાયવર 
27.  ૨૭૪૨૨૪ શ્રી જયતંીભાઈ િોિીભાઈ રાઠવા ડ્રાયવર 
28.  ૨૭૪૪૯૬ શ્રી રણવિરવસિંહ ઈન્રવસિંહ રાજ રેડીયો વમકેનીક 
29.  ૨૭૫૮૮૩ શ્રીગોપાિભાઈ મગંિભાઈ કહાર ડ્રાયવર 
30.  ૨૭૯૯૮૬ શ્રીીતેન્ર વસતંરાવ જાદવ સર સૈવનક 
31.  ૨૭૯૯૯૪ શ્રી કનૈયાવસિંગ રામવસિંગ રાજપતુ સર સૈવનક 
32.  ૨૮૦૦૨૦ શ્રીપ્રમોદ સખુદેવ પાટીિ સર સૈવનક 
33.  ૨૮૦૦૩૮ શ્રી શ્યામરાવ હકશનરાવ પવાર સર સૈવનક 
34.  ૨૮૦૦૪૬ શ્રીરવવન્ર વવશ્વાસરાવ દેવરે સર સૈવનક 
35.  ૨૮૦૨૬૭ શ્રીરવવન્ર વશવાીરાવ કદમ સર સૈવનક 
36.  ૨૮૦૨૭૫ શ્રી વતિકવસિંહ થાનવસિંહ રાઠોડ સર સૈવનક 
37.  ૨૯૩૯૨૦ શ્રી જયેશકુમાર જયવંતિાિ ચનુારા સૈવનક 
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38.  ૨૯૩૯૩૮ શ્રી મનોજરામભુાઈ કહાર સૈવનક 
39.  ૨૯૩૯૪૬ શ્રી વવશાિ વસતંરાવ વશિંદે સૈવનક 
40.  ૨૯૪૧૮૭ શ્રીીતેન્ર ગોવવિંદભાઈ પરમાર સૈવનક 
41.  ૨૯૫૯૪૯ શ્રી મહશેભાઈ ભાઈિાિભાઈ માળી ડ્રાઈવર 
42.  ૨૯૫૯૬૫ શ્રીદેવીદાસ નવિભાઈ જાિવ ડ્રાઈવર 
43.  ૨૯૫૯૯૦ શ્રી ગજાનદં બાબરુાવ પવાર ડ્રાઈવર 
44.  ૨૯૬૦૧૫ શ્રીગણપતભાઈ છોટુભાઈ રાઠોડ ડ્રાઈવર 
45.  ૨૯૬૦૨૩ શ્રી પ્રવવણવસિંહ િીરૂભા જાડજેા ડ્રાઈવર  
46.  ૨૯૬૦૩૧ શ્રીઅૃિુકુમાર મળુીભાઈ પટેિ ડ્રાઈવર 
47.  ૨૯૬૦૬૬ શ્રી સજંયઆનદંરાવ ગાયકવાડ ડ્રાઈવર 
48.  ૨૯૬૨૮૭ શ્રી નાનાભાઈ ત્રબંકરાવ આહીરે ડ્રાઈવર 
49.  ૨૯૬૨૯૫ શ્રી પઠાણ મહંમદઇરીશ સફીમહંમદ  ડ્રાઈવર  
50.  

૨૯૬૩૦૯ શ્રીઐયબુઅિી મહમેદુઅિી મકરાણી 
ડ્રાઈવર (કામગીરી 
ઈ.આર.સી.મા)ં 

51.  ૨૯૬૪૪૯ શ્રી ગોવવિંદરાવ ચરંરાવ પવળે ડ્રાઈવર 
52.  ૨૯૮૧૫૮ શ્રીનહારવસિંહ ઢેડાભાઈ રાઠવા ડ્રાઈવર 
53.  ૨૯૮૩૧૦ શ્રી હસમખુભાઈ રમણભાઈ વસાવા સર સૈવનક 
54.  ૨૯૮૩૩૬ શ્રીગોવવિંદભાઈ િક્ષ્મણભાઈ વસાવ સર સૈવનક 
55.  ૨૯૮૩૪૪ શ્રી વનકંુજ હીરાિાિ મોદી સૈવનક 
56.  ૨૯૮૩૫૨ શ્રીવનિેશભાઈ નવવસિંગભાઈ રાઠવા સૈવનક 
57.  ૨૯૮૩૭૯ શ્રી હમેતંભાઈ વેંકટરાવ મહાડીક સૈવનક 
58.  ૨૯૮૩૯૫ શ્રી સવતર્બાળાસાહબે મોહીતે સૈવનક 
59.  ૨૯૮૪૦૯ શ્રી િમેન્રવસિંહ મોહનવસિંહ રાજ સૈવનક 
60.  ૨૯૮૪૨૫ શ્રીગિુામહસેુન પરબતવસિંગ રાઠોડ સર સૈવનક 
61.  ૨૯૮૪૪૧ શ્રી હકરણ સાહબેરાવ વનકમ સૈવનક 
62.  ૨૯૮૪૫૦ શ્રીપ્રતાપભાઈ બકિાભાઈ ડામોર સર સૈવનક 
63.  ૨૯૮૪૬૮ શ્રી શૈિેર્ ચરંકાન્ત મોહીતે સૈવનક 
64.  ૨૯૮૪૭૬ શ્રીનગીનભાઈ પ્રભાતભાઈ ભાિીયા સૈવનક 
65.  ૨૯૮૪૯૨ શ્રી પ્રભાતભાઈ રામાભાઈ રોહીત સર સૈવનક 
66.  ૨૯૮૫૦૬ શ્રીનદંહકશોર જયવંતિાિ સોિકંી સર સૈવનક 
67.  ૨૯૮૫૧૪ શ્રી હકરીટકુમાર ચદુંભાઈ ભાિીયા સૈવનક 
68.  ૨૯૮૫૨૨ શ્રી સિીમમહંમદઅિી શેખ સૈવનક 
69.  ૨૯૮૫૩૧ શ્રી કરશનભાઈ કડકીયાભાઈ ચારેિ સર સૈવનક 
70.  ૨૯૮૭૨૭ શ્રીબનવસિંગભાઈ ચદુંભાઈ રાઠવા સર સૈવનક 
71.  ૨૯૮૮૩૨ શ્રી ગૌરીશકંર ભીખભુાઈ કહાર સૈવનક 
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72.  ૩૦૦૨૮૪ શ્રી મહશેભાઇ ભાઇિાિભાઇ પરમાર  સપુરવાઇઝર 
73.  ૩૧૬૭૯૨ શ્રીહહમાશંકુુમાર ભરતભાઈ પટેિ સૈવનક 
74.  ૩૧૮૯૫૭ શ્રી પ્રકાશભાઈ ચદુંભાઈ શીન્દે એટેન્ડન્ટ 
75.  ૩૧૮૯૬૫ શ્રીઉદેસીંગ મણીિાિ પરમાર એટેન્ડન્ટ 
76.  ૩૧૮૯૭૩ શ્રી રમણભાઈ હીંમતભાઈ નાયક એટેન્ડન્ટ 
77.  ૩૧૮૯૯૦ શ્રી મનોજકુમાર બબિદાસ ચનુારા એટેન્ડન્ટ 
78.  

૩૧૯૦૦૭ શ્રીસજંયકુમાર કંચનભાઈ પાટણવાડીયા 
એટેન્ડન્ટ (કામગીરી પાણી 
પરુવઠા શાખા) 

79.  ૩૧૯૦૧૫ શ્રી મહને્રભાઈ ભાઈિાિભાઈસોિકંી એટેન્ડન્ટ 
80.  

૩૧૯૦૨૩ શ્રીભપુતવસિંહ ભગાભાઈ મકવાણા 
એટેન્ડન્ટ ( બદામડીબાગ મખુ્ય 
ઓફીસ) 

81.  ૩૧૯૦૩૧ શ્રી અશોકભાઈ ચૃરુભાઈ ચનુારા એટેન્ડન્ટ 
82.  ૩૧૯૦૪૦ શ્રીજયવંતિાિ નટુભાઈ વણકર એટેન્ડન્ટ 
83.  

૩૧૯૦૫૮ શ્રી મકેુશભાઈ ીણાભાઈ ચૌહાણ 
એટેન્ડન્ટ ( બદામડીબાગ મખુ્ય 
ઓફીસ) 

84.  ૩૧૯૦૮૨ શ્રી રમેશભાઈ ડાહ્યાભાઈ ભાિીયા એટેન્ડન્ટ 
85.  ૩૧૯૧૦૪ શ્રીઅરવવિંદભાઈ મનહરભાઈ હરીજન એટેન્ડન્ટ 
86.  ૩૧૯૧૧૨ શ્રી રમેશભાઈ િનીભાઈ હરીજન એટેન્ડન્ટ 
87.  ૩૧૯૧૩૯ શ્રી હરીશકુમાર િક્ષ્મણભાઈ સોિકંી એટેન્ડન્ટ 
88.  ૩૧૯૧૫૫ શ્રીસરેુશકુમાર જેસીંગભાઈ પરમાર એમ્બ્ય.ુડ્રાયવર 
89.  ૩૧૯૧૭૧ શ્રીદારાવસિંહ દેવનવસિંગ રાજપતુ એમ્બ્ય.ુડ્રાયવર 
90.  ૩૧૯૧૯૮ શ્રીસતીર્ચરં હીરાિાિ રાવળ એમ્બ્ય.ુડ્રાયવર 
91.  ૩૨૪૫૫૮ શ્રી રાજેશભાઈ બચભુાઈ બારીયા  વસપાઈ (િોન સેવાથી, પગાર 

ખચય માકેટ શાખામા ં) 
92.  ૩૨૭૩૨૮ શ્રી જયેશ ીવણિાિ ભાિીયા સૈવનક 
93.  ૩૨૭૩૩૬ શ્રીમહશેકુમાર મગનભાઈ ડાગંી સૈવનક 
94.  ૩૨૭૩૪૪ શ્રી બાબભુાઈ રામવસિંહ હઠીિા સૈવનક 
95.  ૩૨૭૩૫૨ શ્રીહદપકકુમાર ગોરિનભાઈ પરમાર સૈવનક 
96.  ૩૨૭૩૬૧ શ્રી હહતેશ શકંરરાવ સાવરકર સૈવનક 
97.  ૩૨૭૩૭૯ શ્રી મહશેસત્યનારાયણ કહાર સૈવનક 
98.  ૩૨૭૩૮૭ શ્રી જૈવમન રાજેન્રભાઈ સથુાર સૈવનક 
99.  ૩૨૭૩૯૫ શ્રીઅલ્પેશ મણીિાિ વરીયા સૈવનક 
100.  ૩૨૭૪૧૭ શ્રી લગરીશભાઈ ગબુાનભાઈ ચારેિ સૈવનક 
101.  ૩૨૭૪૨૫ શ્રીહદિીપવસિંહ ડાહ્યાભાઈ પરમાર સૈવનક 
102.  ૩૨૭૪૩૩ શ્રી ીતેન્ર નરોત્તમભાઈ રોહીત સૈવનક 
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103.  ૩૨૭૪૪૧ શ્રીસહંદપકુમાર બચભુાઈ રાણા સૈવનક 
104.  ૩૨૭૪૫૦ શ્રી સરેુશભાઈ શાતંીિાિ ભાિીયા સૈવનક 
105.  ૩૨૭૪૬૮ શ્રીનારણભાઈ અરવવિંદભાઈ માળી સૈવનક 
106.  ૩૨૭૪૮૪ શ્રી િમેશકુમાર નરેન્રવસિંહજાિવ સૈવનક 
107.  ૩૨૭૪૯૨ શ્રીહદપકભાઈ અંબાિાિ ગઢવી સૈવનક 
108.  ૩૨૭૫૦૬ શ્રી પ્રવવણકુમાર દેસીંગભાઈ રાઠવા સૈવનક 
109.  

૩૨૭૫૧૪ શ્રી હકશનભાઈ કનૈયાિાિ કહાર 
સૈવનક (કામગીરી 
ઈ.આર.સી.મા)ં 

110.  ૩૨૭૫૨૨ શ્રી મકેુશ વવશ્વાસરાવ ખોન્ડ ે સૈવનક 
111.  ૩૨૭૫૩૧ શ્રીમનોજકુમાર હીરાભાઈ કટારા સૈવનક 
112.  ૩૨૭૫૪૯ શ્રી ીનનેશ અશોકભાઈ કહાર સૈવનક 
113.  ૩૨૭૫૫૭ શ્રીઅમરવસિંહ અક્ષયભાઈ ઠાકોર સૈવનક 
114.  ૩૨૭૫૬૫ શ્રી હરીશકુમાર બાબભુાઈ પટેિ સૈવનક 
115.  ૩૨૭૫૮૧ શ્રીગમુાનભાઈ થાવરીયાભાઈ રાઠવા સૈવનક 
116.  ૩૨૭૫૯૦ શ્રી વવપિુકુમાર રાજેશભાઈ સાધ ુ સૈવનક 
117.  ૩૨૭૬૦૩ શ્રી અશોકવજેરામ ગોંડિીયા સૈવનક 
118.  ૩૨૭૬૧૧ શ્રી સવમર ગરુૂશરણ બ્રહ્મભટ્ટ સૈવનક 
119.  ૩૨૭૬૨૦ શ્રીહક્રપાિવસિંહ િાખભુા ગોહીિ સૈવનક 
120.  ૩૨૭૬૩૮ શ્રી જનક નટવરિાિ પચંાિ સૈવનક 
121.  ૩૨૭૬૪૬ શ્રીઅવશ્વનભાઈ શીવભુાઈ ગઢવી સૈવનક 
122.  ૩૨૭૬૫૪ શ્રી અમીતકુમાર રાજેન્રભાઈ રાવ સૈવનક 
123.  ૩૨૭૬૬૨ શ્રીહકશોરભાઈ પોપટભાઈ પાટીિ સૈવનક 
124.  ૩૨૭૬૭૧ શ્રી મનોજ િીરૂભાઈ પટેિ સૈવનક 
125.  ૩૨૭૬૮૯ શ્રીઅજયભાઈ બાલભુાઈ રાઠવા સૈવનક 
126.  ૩૨૭૬૯૭ શ્રી હકરીટકુમાર ીવણભાઈ પરમાર સૈવનક 
127.  ૩૨૭૭૦૧ શ્રી ભરતભાઈ રામાભાઈ દોડીયા સૈવનક  
128.  

૩૩૦૮૭૬ 
શ્રી પ્રાણેશ સતંિાિ પડંયા  
  

સૈવનક 

129.  ૩૩૧૧૨૧ શ્રી રાજુભાઈ નાથાભાઈ રાઠોહડયા વસપાઈ 
130.  ૩૩૯૪૮૨ શ્રીજયહદપવસિંહ દિપતવસિંહ ચાવડા સૈવનક 
131.  ૩૩૯૪૯૧ શ્રી સલચન પઅુપ્પા પજુારી સૈવનક 
132.  ૩૩૯૫૦૪ શ્રી ૃરુ્ારગજમિ દેવરે સૈવનક 
133.  ૩૩૯૫૧૨ શ્રી મેહિુ કનૈયાિાિ પટેિ સૈવનક 
134.  ૩૩૯૫૨૧ શ્રીઅલ્પેશકુમાર છગનભાઈ પરમાર સૈવનક 
135.  ૩૩૯૫૩૯ શ્રી કલ્પેશ વામનરાવ ગીતે સૈવનક 
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136.  ૩૩૯૫૪૭ શ્રીીતેન્ર ખશુાિભાઈ રોહીત સૈવનક 
137.  ૩૩૯૫૫૫ શ્રી િવિ જયવતંરાવ મોહહતે સૈવનક 
138.  ૩૩૯૫૬૩ શ્રીભપેુન્રવસિંહ હરીવસિંહ રાજ સૈવનક 
139.  ૩૩૯૫૭૧ શ્રી શાિીગ્રામ રમેશ તોરવણે સૈવનક 
140.  ૩૩૯૫૮૦ શ્રીરાજેશકુમાર ડાહ્યાભાઈ ભરવાડ સૈવનક 
141.  ૩૩૯૫૯૮ શ્રી સવતર્ભાઈ સબરુભાઈ ડામોર સૈવનક 
142.  ૩૩૯૬૦૧ શ્રીવવમિકુમાર ઈશ્વરભાઈ ચૌિરી સૈવનક 
143.  ૩૩૯૬૧૦ શ્રી જગદીશ હીરાભાઈ ભાભોર સૈવનક 
144.  ૩૩૯૬૨૮ શ્રી હરતેશહદનેશભાઈ પટેિ સૈવનક 
145.  ૩૩૯૬૩૬ શ્રી રઘવુીરવસિંહ રમેશચરં ઝાિા સૈવનક 
146.  ૩૩૯૬૪૪ શ્રીભગીરાથદાન મનહરદાન ગઢવી સૈવનક 
147.  ૩૩૯૬૫૨ શ્રી હહતેશકુમાર જશભાઈ પટેિ સૈવનક 
148.  ૩૩૯૬૬૧ શ્રીહહતેન્રવસિંહ ખમુાનવસિંહ વાઘેિા સૈવનક 
149.  ૩૪૫૨૪૫ શ્રી કૌશિ સરેુશચરં શાહ   એડી.આસી.એન્ી. -િોન સેવા, 

પગાર ખચય સેન્ટ્રિ  સ્ટોરમા ં 
150.  ૩૫૨૯૫૧ શ્રી આઝાદ વનકંુજ પ્રવવણચરં  સ્ટેશન ઓહફસર (ફાયર) 
151.  ૩૬૨૪૮૪  શ્રી હર્યવિયન પી પવુાર  સ્ટેશન ઓહફસર (ફાયર) 
152.  ૩૬૨૪૯૨ શ્રી અમીત જે ચૌિરી સ્ટેશન ઓહફસર (ફાયર) 
153.  ૩૫૩૧૭૫ શ્રી સિીમ રસિુભાઇ શેખ સૈવનક 
154.  ૩૫૩૧૮૩ શ્રીઅજય શ્રીનાથ મીશ્રા સૈવનક 
155.  ૩૫૩૧૯૧ શ્રીિવિ પરેશભાઇ પટેિ સૈવનક 
156.  ૩૫૩૨૦૫ શ્રીરફીકુદ્દીન અમીર મલુ્િા સૈવનક 
157.  ૩૫૩૨૧૩ શ્રીહકરણ રાજુભાઇ બારીયા સબ ઓહફસર  
158.  ૩૫૩૨૨૧ શ્રીપથૃ્વીરાજ ભરતવસિંહ ડોડીયા સૈવનક 
159.  ૩૫૩૨૩૦ શ્રીરવવન્રકુમાર દિવસિંહ નીનામા સૈવનક 
160.  ૩૫૩૨૪૮ શ્રીસમીરકુમાર વવનોદભાઇ ગઢવી સૈવનક 
161.  ૩૫૩૨૫૬ શ્રીવવરાજ અશોકભાઇ કહાર સૈવનક 
162.  ૩૫૩૨૬૪ શ્રીહદપ્તેશ નથરુાવ પવાર સૈવનક 
163.  ૩૫૩૨૭૨ શ્રીિમેન્ર જશવતંભાઇ ભાિીયા સૈવનક 
164.  

૩૫૩૨૮૧ શ્રીતોસીફ ઉસ્માનભાઇ શેખ 

સૈવનક ( મા.મ્બયવુનવસપિ 
કવમશ્નરશ્રીના ડ્રાઈવરમા ં
કામગીરી)  

165.  ૩૫૩૨૯૯ શ્રીિવિભાઇ સરુભાઇ ગોહીિ સૈવનક 
166.  ૩૫૩૩૦૨ શ્રીવપ્રયાકંકુમાર પ્રહિાદભાઇ વાિમકર સૈવનક 
167.  ૩૫૩૩૧૧ શ્રીભાવવનભાઇ ચદુંભાઇ ચૌિરી સૈવનક 
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168.  ૩૫૩૩૨૯ શ્રીલચરાગવસિંહ દશરથવસિંહ પરમાર સૈવનક 
169.  ૩૫૩૩૪૫ શ્રીચરંશે કાવંતિાિ દવે સૈવનક 
170.  ૩૫૩૩૫૩ શ્રીરાકેશભાઇ રતનભાઇ વણઝારા સૈવનક 
171.  ૩૫૩૩૬૧ શ્રીનરેશકુમાર કંચનભાઇ પ્રજાપવત સૈવનક 
172.  ૩૫૩૩૭૦ શ્રીસજંયભાઇ િીરીભાઇ ગરાવસયા સૈવનક 
173.  ૩૫૩૩૭૮ શ્રીદેવકુભાઇ ડાન્કુભાઇ વાિા સૈવનક 
174.  ૩૫૩૩૯૬ શ્રીજયદેવ હહિંમતરાવ ખડ ે સૈવનક 
175.  ૩૫૩૪૦૦ શ્રીશૈિેર્ભાઇ નગરવસિંગભાઇ રાઠવા સૈવનક 
176.  ૩૫૩૪૧૮ શ્રીવવપિુભાઇ શકંરભાઇગાયકવાડ સૈવનક 
177.  ૩૫૩૪૨૬ શ્રીશૈિેર્ભાઇ ચરંકાતંભાઇ વશિંદે સૈવનક 
178.  ૩૫૩૪૩૪ શ્રીકૃણાિ ગણપતવસહ રાઠોડ સૈવનક 
179.  ૩૫૩૪૪૨ શ્રીરાહિુ રામસગં પઢીયાર સૈવનક 
180.  ૩૫૩૪૫૧ શ્રીયોગેશભાઇ જેસીંગભાઇ બામણીયા સૈવનક 
181.  ૩૫૩૪૬૯ શ્રીકુિદીપકુમાર કાનીભાઇ રાઠોડ સૈવનક 
182.  ૩૫૩૪૭૭ શ્રીસવુનિ વવજય પવાર સૈવનક 
183.  ૩૫૩૪૮૫ શ્રીઆવશર્કુમાર રામીભાઇ પટેિ સૈવનક 
184.  ૩૫૩૪૯૩ શ્રીમનોજ ગમમિ દેવરે સૈવનક 
185.  

૩૫૩૫૧૫ શ્રીવવરેન્રસીંહ વવક્રમવસિંહ ચૌહાણ 
સૈવનક (કામગીરી 
ઈ.આર.સી.મા)ં 

186.  ૩૫૩૫૨૩ શ્રીજેસીંગભાઇ િીરૂભાઇ ભાભંાણીયા સૈવનક 
187.  ૩૫૩૫૩૧ શ્રીમાનસીંગભાઇ મેરામણભાઇ સોિકંી સૈવનક 
188.  ૩૫૩૫૪૦ શ્રીસરેુશભાઇ વજુભાઇ બાબંા સૈવનક 
189.  ૩૫૩૫૫૮ શ્રીમહશેકુમાર બાબભુાઇ ખાટં સૈવનક 
190.  ૩૫૩૫૬૬ શ્રીરવવકુમાર પે્રમીભાઇ સોસા સૈવનક 
191.  ૩૫૩૫૭૪ શ્રીજનકવસિંહ રાજેન્રવસિંહ વાિેિા સૈવનક 
192.  ૩૫૩૫૮૨ શ્રીનયનભાઇ હસમખુભાઇ પટેિ સૈવનક 
193.  ૩૫૩૫૯૧ શ્રીઆકાશ સવુનિ વસકે સૈવનક 
194.  ૩૫૩૬૦૪ શ્રીકાળુભાઇ મોહનભાઇ ડામોર સૈવનક 
195.  ૩૫૩૬૧૨ શ્રીસતંોર્ જગારાવ ડોંગાિા સૈવનક 
196.  ૩૫૩૬૨૧ શ્રીવવમિકુમાર વવરેન્રભાઇ રાઠવા સૈવનક 
197.  ૩૫૩૬૩૯ શ્રીઆવશર્કુમાર શનાભાઇ ડામોર સૈવનક 
198.  ૩૫૩૬૪૭ શ્રીમોન્ટુ શૈિેર્કુમાર કાયસ્થ સૈવનક 
199.  ૩૫૩૬૫૫ શ્રીઅજુ યનકુમાર બહાદુરદાન ગઢવી સબ ઓહફસર  
200.  ૩૫૩૬૬૩ શ્રીકુિદીપવસિંહ ભપૂતવસિંહ ગોહીિ સૈવનક 
201.  ૩૫૩૬૭૧ શ્રીવનિેશ ીવાભાઇ પાપંણીયા સૈવનક 
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202.  ૩૫૩૬૮૦ શ્રીભરત રામભાઇ બામણીયા સૈવનક 
203.  ૩૫૩૬૯૮ શ્રીિમેશકુમાર પનુમચદં ચૌહાણ સૈવનક 
204.  ૩૫૩૭૦૧ શ્રીહમેતં ચરંકાતં ઉતે્તકર સૈવનક 
205.  ૩૫૩૭૧૦ શ્રીઅજય અનતંરાવ અંબાવિે સૈવનક 
206.  ૩૫૩૭૪૪ શ્રીરોહીતકુમાર ડાહ્યાભાઇ પટેિ સૈવનક 
207.  ૩૫૪૪૧૪ શ્રી કનભુાઇ મોહનભાઇ રાઠવા  સૈવનક 
208.  ૩૫૪૪૨૨ શ્રી રમેશભાઇ જવાનભાઇ ડામોર  સૈવનક 
209.  ૩૫૪૩૭૬ શ્રી મીિનકુમાર સમુનભાઇ ગાયકવાડ  સૈવનક 
210.  ૩૫૪૬૭૮ શ્રી દીવાન આરીફમહમદ રમજવશા જુ.કિાકય 
211.  ૩૫૫૦૩૮ શ્રી કિસહરયા સરેુશકુમાર વાિાભાઇ   જુ. ક્િાકય   
212.  ૩૫૭૭૩૧  શ્રી ભરાડ મેહિુકુમાર રજનીકાન્ત જુ. ક્િાકય 
213.  ૩૫૭૭૫૮ શ્રી હહતેશભાઈ હહિંમતભાઈ રાઠોડ  જુ.ક્િાકય   
214.  ૩૬૧૯૬૮ શ્રી ગણપતવસિંગ નરવતવસિંહ ઝાિૈયા સબ ઓહફસર  
215.  ૩૬૧૯૪૧ શ્રી યવુરાજ રમેશભાઈ ગઢવી  સબ ઓહફસર  
216.  ૩૬૧૯૮૪ શ્રી હહરેનદાન કનુદંાન ગઢવી  સબ ઓહફસર  
217.  ૩૬૧૯૯૨ શ્રી દશયન સતીશભાઈ કોઠારી  સબ ઓહફસર  
218.  ૩૬૧૯૫૦ શ્રી મનોજકુમાર લગરિરભાઈ સીતાપરા  સબ ઓહફસર  
219.  ૩૬૧૯૩૩ શ્રી હદગ્નવજયવસિંહ જસવતંવસિંહ પરમાર  સબ ઓહફસર  
220.  ૩૬૨૦૪૨ શ્રી કમિેશભાઈ તિજાભાઈ રોહહત  સૈવનક  
221.  ૩૬૨૧૧૫ શ્રી પ્રવતકકુમાર જયેશભાઈ રાઠોડ  સૈવનક  
222.  ૩૬૨૧૮૨ શ્રી પકંજભાઈ મળુીભાઇ રાઠવા  સૈવનક  
223.  ૩૬૨૦૬૪ શ્રી રવવકાતંભાઈ જમસભુાઈ પવાર  સૈવનક  
224.  ૩૬૨૧૦૭ શ્રી સ્વપ્નીિ ગમુાનભાઈ ચૌિરી  સૈવનક  
225.  ૩૬૨૨૫૫ શ્રી રાજેશભાઈ ભરતભાઈ બારૈયા  સૈવનક  
226.  ૩૬૨૧૩૧ શ્રી રાજેશભાઈ છનાભાઈ માિાકીય  સૈવનક  
227.  ૩૬૨૨૩૯ શ્રી નરેન્રવસિંહ બહાદુરવસિંહ ઝાિા  સૈવનક  
228.  ૩૬૨૦૮૫ શ્રી ઈિેશકુમાર નટવરભાઈ  પટેિ  સૈવનક  
229.  ૩૬૨૧૬૬ શ્રી સજંયભાઈ પ્રતાપભાઈ બાહરયા  સૈવનક  
230.  ૩૬૨૧૫૮ શ્રી વવજયકુમાર કાવંતભાઈ બારૈયા  સૈવનક  
231.  ૩૬૨૦૬૯ શ્રી દેવેન્રવસિંહ હરદેવવસિંહ રાણા  સૈવનક  
232.  ૩૬૨૦૯૩ શ્રી દેવસીભાઈ સેંઘાભાઈ પટેિ  સૈવનક  
233.  ૩૬૨૦૭૭ શ્રી મોહમદં નઈમ મો.મસુ્તાક મન્સરૂી  સૈવનક  
234.  ૩૬૨૧૭૪ શ્રી નરેન્રવસિંહ અનોપવસિંહ ઝાિા  સૈવનક  
235.  ૩૬૨૧૨૩ શ્રી હદપકકુમાર વનિેશભાઇ રાઠવા  સૈવનક  
236.  ૩૬૨૧૯૧ શ્રી ચીમનભાઈ નારવસિંગભાઈ બારીયા  સૈવનક  
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237.  ૩૬૨૦૧૮ શ્રી જયેન્રવસિંહ અજુ યનવસિંહ ગોહિે  સૈવનક  
238.  ૩૬૨૨૪૭ શ્રી વવપિુકુમાર િાિવસિંહ રાજપતૂ  સૈવનક  
239.  ૩૬૨૧૪૦ શ્રી સભુાર્ચરં ચરણવસિંહ  સૈવનક  
240.  ૩૬૨૨૧૨ શ્રી ગીરીરાજવસિંહ બાલભુા જાડજેા  સૈવનક  
241.  ૩૬૨૦૫૧ શ્રી મગેૃશ મહને્રભાઈ સેિાર  સૈવનક  
242.  ૩૬૨૨૨૧ શ્રી િીરજકુમાર હરવીરવસિંહ  સૈવનક  
243.  ૩૬૨૦૨૬ શ્રી મકેુશકુમાર ડાહ્યાભાઈ સોસા  સૈવનક  
244.  ૩૬૨૨૦૪ શ્રી કાવતિક રમેશભાઈ સોિકંી  સૈવનક  
245.  ૩૬૨૨૭૧ શ્રી અજય બિુાભાઈ વસાવા  સૈવનક  
246.  ૩૬૨૨૮૦ શ્રી વનરાજવસિંહ દેવુભંાઈ ચૌહાણ  સૈવનક  
247.  ૩૬૫૫૮૧ શ્રી સવુનિભાઈ અરવવિંદભાઈ રાઠવા  સૈવનક  
248.  ૩૬૫૫૯૯ શ્રી પટેિ જસ્મીનકુમાર મનભુાઈ  સબ ઓહફસર  
249.  ૩૬૫૬૦૨ શ્રી મયરુ હદપકભાઇ કડુસકર  સૈવનક  
250.  ૩૬૫૬૧૧ શ્રી મહશેભાઈ સવીભાઈ  સૈવનક  
251.  ૩૬૫૬૨૯ શ્રી ઉત્પિકુમાર મનભુાઈ  સૈવનક  
252.  ૩૬૫૬૩૭ શ્રી બાહરયા વવજયકુમાર ચેતનભાઈ  સૈવનક  
253.  ૩૬૫૬૪૫ શ્રી ચાવડા વવશાિ મકેુશભાઈ  સૈવનક  
254.  ૩૬૫૬૫૩ શ્રી પરમાર પકંજકુમાર બાબભુાઈ  સૈવનક  
255.  ૩૬૫૬૬૧ શ્રી રાઠોડ ચેતનકુમાર કનુભંાઈ  સૈવનક  
256.  ૩૬૫૬૭૦ શ્રી બગડા કલ્પેશકુમાર નાથાભાઈ  સૈવનક  
257.  ૩૬૫૬૮૮ શ્રી ઝાિા અવનરુધ્િવસિંહ હદિીપવસિંહ  સબ ઓહફસર  
258.  ૩૬૫૭૦૦ શ્રી રાણા વશવરાજવસિંહ સિુીરવસિંહ  સૈવનક  
259.  ૩૬૫૭૨૬ શ્રી િાગડીયા રાહિુદાન વપિંગળસીભાઈ  સૈવનક  
260.  ૩૬૫૭૩૪ શ્રી સેમ્બયઅુિ વવઠ્ઠિભાઈ ગામીત  સૈવનક  
261.  ૩૬૫૭૪૨ શ્રી ઝાિા હહરશ્ચરંવસિંહ િીરુભા  સૈવનક  
262.  ૩૬૫૭૬૯ શ્રી ચૌહાણ રાહિુભાઈ ખીમીભાઈ  સૈવનક  
263.  ૩૬૫૮૭૪  શ્રી જયદીપદાન સ્વરૂપદાન ગઢવી  સબ ઓહફસર  
264.  ૩૬૫૮૮૨ શ્રી સાકોડીયા અજયકુમાર ગગંારામભાઈ  સૈવનક  
265.  ૩૬૫૮૯૧ શ્રી બામણીયા રોહહત જેશીગભાઈ  સૈવનક  
266.  ૩૬૬૨૮૫ શ્રી વાગરી ભરતભાઈ ીભાભાઈ  સૈવનક  
267.  ૩૭૨૩૮૨ શ્રી વવશાિભાઈ ગણેશવભાઈ કહાર સૈવનક  
268.  ૩૭૨૩૯૧ શ્રી સમા ઈગ્મ્બતયાઝભાઈ  સૈવનક  

તમામ યોજનાઓની વવગતો સલૂચત ખચાયઓ અને કરાયેિ ચકુવણીના ંઅહવેાિો દશાયવતો તેની તમામ એજન્સીને 
ફાળવેિ બજેટ  
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 સમગ્ર સભા દ્વારા  અગ્નન શમન અને તાત્કાલિક સેવા વવભાગ માટે  નીચે જણાવેિ હડે પ્રમાણે રકમ 
ફાળવાયેિ છે. જેમાથંી તે હડેમા ંવર્ય આખરે િગભગ પરેુ પરુી રકમનો ખચય થઈ જાય છે. 
રેવન્ય ુખચય 
અ.ન.ં વવગત બ.પા. કોડ મજુંર થયેિ 

રકમ ( રૂ.)  

1.  
એમ્બ્યિુન્સ, સ્ટેશનવેગન, મતૃદેહવાહહની, ફાયર એન્ીન માટે 
સ્પેરપાટયસ તથા વનભાવણી 

બી-૦૩૦૧૩૦૧ ૩૫,૦૦,૦૦૦ 

2.  ઈનામ તથા અગ્નન વનરોિક સપ્તાહ માટે બી-૦૩૦૧૩૦૨ ૪૦,૦૦૦ 
3.  અગ્નનશમન કમયચારીઓ માટે કલ્યાણ વનવિ બી-૦૩૦૧૩૦૩ ૫૦,૦૦૦ 

4.  
પ્રાથવમક સારવાર માટે દવા તથા પરચરુણ માિસામાન 
ખરીદવા  

બી-૦૩૦૧૩૦૪ ૭૫,૦૦૦ 

5.  
ફાયરએન્ીન,એમ્બ્યિુન્સ, સ્ટેશનવેગન, મતૃદેહવાહહની માટે 
નવવન ટાયર ટયબુખરીદવામાટે (સ્ટોર ખરીદી૧૦૦ %)  

બી-૦૩૦૧૩૦૫ ૧૦,૦૦,૦૦૦ 

6.  
એમ્બ્યિુન્સ,  સ્ટેશન વેગન, મતૃદેહવાહહની,  ફાયર એન્ીનની 
બોડી બાઘંવા, રંગરોગાન કરવા તથા દુરસ્તી માટે  

બી-૦૩૦૧૩૦૭ ૨૫,૦૦,૦૦૦ 

7.  
વાહનો માટે બેટરી ખરીદવા, બેટરીચાર્જર, ઝાડ કાપવાનુ ં
મશીન સ્િેબકટર  મશીન, સાયરનો તથા ઈતર સાિન 
ખરીદવા તથા વનભાવણી માટે. 

બી-૦૩૦૧૩૦૮ ૫,૦૦,૦૦૦ 

8.  સ્નોરસ્કેિની વનભાવણી બી-૦૩૦૧૩૦૯ ૧૦,૦૦,૦૦૦  
9.  ડ્રાયકેમીકલ્સ પાવડર તથા ફોમ કમ્બપાઉન્ડ ખરીદવા બી-૦૩૦૧૩૧૦ ૩૦,૦૦,૦૦૦ 

10.  વાયરિેસ સેટ વોકી ટોકી તથા ઈક્વીપમેન્ટની વનભાવણી  બી-૦૩૦૧૩૧૧ ૯,૦૦,૦૦૦ 

11.  
કોપોરેશનનાઅંન્ય અવિકારીઓ માટેના વોકીટોકી માટેની 
વનભાવણી 

બી-૦૩૦૧૩૧૨ ૧,૦૦૦ 

12.  ફાયર સ્ટેશનોમા ંસિુારા-વિારા રંગ રોગાન વવ. માટે  બી-૦૩૦૧૩૧૩ ૨૫,૦૦,૦૦૦ 

13.  
ડીઝાસ્ટરમેનેજમેન્ટગ્રાન્ટમાથંીખરીદવામા ંઆવનાર સાિન 
સામગ્રીનાસવીસ ચાર્જનાચકૂવણા માટે 

બી-૦૩૦૧૩૧૪ ૫૦,૦૦૦ 

14.  નવવન ટે્રવનિંગ સેન્ટર માટે સાિનો તથા અન્ય કામગીરી માટે બી-૦૩૦૧૩૧૫ ૧,૦૦,૦૦૦ 
15.  મહકેમ ખચયઃ    

 કાયમ મહકેમ ( વશડયિુ ન.ં ૫૫ થી ૫૮ ) બી-૦૩૦૧૧૦૧ 
૧૬,૨૫,૦૦૦૦

૦  
 કોન્ટ્રાક્ટથી ડ્રાઈવર, ક્િીનર વવ. રાખવાનો ખચય  બી-૦૩૦૧૧૦૨ ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

    
 કેપીટિ ખચય    
1.  નવવન મોટી શબવાહહનીખરીદવા ડી-૦૩૦૧૬૦૩ ૨૦,૦૦,૦૦૦ 
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અ.ન.ં વવગત બ.પા. કોડ મજુંર થયેિ 
રકમ ( રૂ.)  

2.  ફાયરબ્રીગેડ માટે નવવન વાહનો તથા અન્ય સાિનો ખરીદવા ડી-૦૩૦૧૬૦૪ ૧,૫૦,૦૦,૦૦૦ 

3.  નવવન ફાયર સ્ટેશન માટે ઈમારતો બાિંવા તથા સવુવિા તથા 
સ્ટાફ ક્વાટસય  માટે 

ડી-૦૩૦૧૬૦૫ ૨,૫૦,૦૦,૦૦૦ 

 
વનભાવણી  અને  દુરસ્તી  
 
અ.ન.ં વવગત બ.પા. કોડ મજુંર થયેિ રકમ 

(રૂ.) 
૧. વોટરટેન્કરો માટે સ્પેરપાટય  દુરસ્તી તથા રંગ રોગાન બી-૦૭૦૩૩૦૧ ૩૫,૦૦,૦૦૦ 
૨. ટાયરટયબુખરીદવા  બી-૦૭૦૩૩૦૨ ૧,૦૦,૦૦૦ 
૩. અણિાયાયખચય માટે  બી-૧૬૦૩૩૦૧ ૧૦,૦૦,૦૦૦ 
૪. મ્બય.ુ કોપોરેશનના ંકમયચારીઓના અવસાન સમયે આવથિક 

સહાય આપવા 
બી-૧૬૦૩૩૦૨ ૫૦,૦૦,૦૦૦ 

૫. પરૂ રાહત તથા ઈતર ખચય માટે   બી-૧૬૦૧૩૦૬ ૧,૦૦,૦૦૦ 
 
 

અ.ન.ં વવગત બ.પા. કોડ 
મજુંર થયેિ રકમ 
(રૂ.) 

 સામાન્યકન્ટીજન્સી પહરવશષ્ટ-૧   

૧  જાહરે ખબર  બી-૦૩૦૧૨૦૧  ૦૦  

૨  ચોપડીઓ,નક્શા અને ચોપાનીયા  બી-૦૩૦૧૨૦૧ ૨૦,૦૦૦ 

૩  પરચરૂણ બી-૦૩૦૧૨૦૧ ૫૦,૦૦૦ 

૪  પોસ્ટેજરીસીપ્ટ અને ટેિીગ્રામ બી-૦૩૦૧૨૦૧ ૮,૦૦૦ 

૫  મસુાફરીભથ્થ ુ બી-૦૩૦૧૨૦૧ ૨૦,૦૦૦ 

૬  ઈિકટ્રીક લબિ બી-૦૩૦૧૨૦૧ ૨૨,૦૦,૦૦૦ 

૭  ટેલિફોન ચાજીસડીપાટય મેન્ટ બી-૦૩૦૧૨૦૧ ૩,૦૦,૦૦૦ 

પરીવશષ્ટ-૨ તથા ૩  

૧ સ્ટેશનરી બી-૧૬૦૨૩૦૨ ૫૦,૦૦૦ 

૨ છપામણી બી-૧૬૦૨૩૦૩ ૧૦૦,૦૦૦ 

૩ ડ્રસે બી-૧૨૦૩૩૦૪ ૩૫,૦૦,૦૦૦ 
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૪ ફવનિચર બી-૧૨૦૩૩૦૬ ૧૦૦,૦૦૦ 
 

11. ફાળવેિ રકમ અને આ કાયયક્રમમાથંી ફાયદો મેળવનારની વવગતો સહીત સબસીડી સહીત કાયયક્રમોનો 

અમિનો પ્રકાર.  

 વડોદરાની જાહરે જનતા. 

 સેવાઓ પરુી પાડતા નથી.  

12. તેના દ્વારા અપાયેિ છૂટછાટો, પરવાનગીઓ અને સત્તા સોંપણી મેળવનારની વવગતોઃ  

 અતે્રથી કોઇ છૂટછાટો,પરવાનગીઓકે અવિકૃતકરણ કરવામા ંઆવૃુ ંનથી.   

13. ઇિેકટ્રોવનક ફોમયમા ંિડાયેિી, તેના દ્વારા રખાયેિી અથવા તેને ઉપિ્િ માહીતીના ંસદંભયની વવગતઃ  

14. પસુ્તકાિય અથવા વાચંન ખડંના કામના કિાકો સહીત માહહતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપિ્િ સવુવિાની 

વવગતો, જો જાહરે ઉપયોગ માટે તેની જાળવણી કરાઇ હોય તો.  

 અતે્રની શાખામા ંવાચંનાિય કે પસુ્તકાિય ઉપિ્િ નથી.  

16  જાહરે માહહતી અવિકારીઓના નામ હોદા અને અન્ય વવગતો 
A. નામ:-શ્રી અવમતકુમાર જે. ચૌિરી    

હોદોઃ સ્ટેશન ઓહફસર (ફાયર) અને  જાહરે માહહતી અવિકારી.  

કચેરી:-પાણીગેટ ફાયર સ્ટેશન અને ઈ આર સી ફાયર સ્ટેશન, દરીપરુા. 

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

ફોન નબંર:- ૦૨૬૫-૨૫૬૧૬૮૭/૮૮ (ઈ.આર.સી. ફાયર સ્ટેશન) 

 

B. નામ:-શ્રી હર્યવિયન પી પવુાર.  

હોદ્દો:- સ્ટેશન ઓહફસર (ફાયર) અને જાહરે માહહતી અવિકારી.  

કચેરી:-ટી.પી.13 છાણી ફાયર સ્ટેશન / દાહંડયાબજાર ફાયર સ્ટેશન 

ફોન નબંર:-૦૨૬૫-૨૭૭૨૫૦૩/૪ (ટીપી-૧૩, છાણી ફાયર સ્ટેશન.) મો .ન ં-૮૧૪૧૪૩૮૬૬૬ 

ફોન નબંર:-૦૨૬૫-૨૪૨૦૮૮૧ ( દાહંડયાબજાર ફાયર સ્ટેશન ) 

 
D . નામ  :- શ્રીવનકંુજપી .આઝાદ 

હોદ્દો:- સ્ટેશન ઓહફસર (ફાયર) અને જાહરે માહહતી અવિકારી.  

કચેરી:-ી.આઈ.ડી.સી. ફાયર સ્ટેશન અને વડીવાડી ફાયર સ્ટેશન. 

ફોન નબંર:-૦૨૬૫-૨૬૩૧૪૪૪. ( ી આઈ ડી સી ફાયર સ્ટેશન) મો.ન-ં૯૭૧૨૯ ૨૮૧૦૧ 

ફોન નબંર:-૦૨૬૫-૨૩૪૩૫૪૫ ( વડીવાડી ફાયર સ્ટેશન ) 

 

 



C:\Users\evmc-001\Downloads\Pro-active-Discloser-2022-23-19042022.docx 20 

 
E.નામ:-શ્રી પાથય ી. ભ્રહ્મભટ્ટ   

  હોદ્દો:- ડ ેચીફ ઓહફસર (ફાયર) અને જાહરે માહહતી અવિકારી.  
કચેરી:-ગાજરાવાડી ફાયર સ્ટેશન  
ફોન નબંર:-૦૨૬૫-૨૫૮૦૯૦૮. ( ગાજરાવાડી ફાયર સ્ટેશન.) મો.ન-ં૯૯૨૪૦૨૫૦૯૪.   
 

17અપીિઅવિકારીનુ ંનામ, હોદ્દો અને અન્ય વવગતોઃ  
 નામઃ શ્રી પાથય ી. ભ્રમભટ્ટ    
 હોદોઃ ડ.ે ચીફ ઓહફસર (ફાયર),હાિમા ંહ. ચીફ ઓહફસર (ફાયર) અને અપીિ અવિકારી  

 કચેરીઃ- અગ્નનશમન અને તાત્કાલિક સેવાઓ, પ્રથમ માળ, સીટી કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોિ સેન્ટર,  
         બદામડીબાગ, દાહંડયાબજાર, વડોદરા. 

 ફોન નબંરઃ ૦૨૬૫-૨૪૧૩૭૫૩, મો.ન-ં૯૯૨૪૦૨૫૦૩૪   
 ફેક્સ ન:ં ૦૨૬૫- ૨૪૧૩૬૩૫. 

18 સચુવી શકાય તેવી અન્ય કોઇ માહહતી અને ત્યાર બાદ દર વરે્ આ પ્રકાશનમા ંસિુારો કરાશે. 

 હાિમા ંકોઇ માહહતી નથી.  

 
હ. ચીફ ઓહફસર (ફાયર) 

મહાનગરપાલિકા 
વડોદરા. 

 

 
 


