
રાઇટ ટુ ઇન્ફરમેશન એકટ ૨૦૦૫ સદંરે્ભ દ.હુકમ અંક:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંર્ભભ 

કલમ ૪-૧ (ખ) અન્વયે માહિતી આપવા બાબત. ( વોર્ભ ન.ં૦૭)  

વર્ોદરા મિાનગર પાલલકા 
 

૧.સ્થાનનક સસં્થાની કામગીરી અને ફરજોની નવગતો : 

પોતાની સસં્થાની કામગીરીઓ અને ફરજો નીચે મજુબ છે. 
 

વિીવટી વોર્ભ ન.ં૦૭  

નાગરવાર્ા , બહચુરાજી રોર્  

વર્ોદરા.-૩૯૦૦૦૧. 

ફોન ન.ં ૦૨૬૫-૨૪૧૧૦૫૨. 
 

વોર્ભ ઓહફસના કામકાજના હદવસો – સોમવાર થી શનનવાર  

શનનવાર(બીજો-ચોથો) રનવવાર તથા જાિરે રજાના હદવસો નસવાય  

કામકાજનો સમય :  

સવારે ૯-૩૦ થી ૫-૧૦ (રીસેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦)  

નાણાકંીય લેવર્ દેવર્નો સમય :  

સવારે ૯-૩૦ થી ૩-૦૦ (રીસેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦)  

શનનવાર(બીજો-ચોથો) રનવવાર તથા જાિરે રજાના હદવસો નસવાય  

વોર્ભ ના મખુ્ય અનિકારીશ્રીઓ  

૧. આસી.મ્યનુન.કનમશનર.(ઉત્તર ઝોન અને અપીલ અનિકારી)  

શ્રી જીગ્નેશ વી. ગોહિલ  

પગાર ગે્રર્-  ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦  

ઇ.ર્ી.પી.ન.ં- ૩૦૪૨૧૨ 

મોબાઈલ ન.ં ૯૬૮૭૬૫૪૯૪૩. 

૨. વોર્ભ ઓહફસર અને જાિરે માહિતી અનિકારી  

શ્રી નમલન આર શાિ  

પગાર ગે્રર્-  ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦  

ઇ.ર્ી.પી.ન.ં ૩૦૦૧૮૭ 

મોબાઈલ ન.ં ૯૮૨૪૧૮૨૮૪૯. 

          વોર્ભની રેવન્ય ુતેમજ સેનેટરીની કામગીરીની નવગતો નીચે મજુબ છે . 

અ) રેવન્ય ુનવર્ભાગની કામગીરી : 

    ૧. મકાન નામફેર/ફાળવણીના કેસ અંગેની કામગીરી  

    ૨. મકાન ખાલીના દાખલા રાખવાના ઠરાવ અંગેની કામગીરી  

    ૩. મકાન જમીનદોસ્ત થયે આકારણી કમી કરવાના ઠરાવ અંગેની કામગીરી. 

    ૪. મકાન ખાલીના રાખ્યા પછી કરવેરાના નનયમ અનસુાર રીફંર્ આપવાની કામગીરી  

    ૫. વેરા, વસલુાતની તમામ કામગીરી , જમીન ર્ભાડંુ ,વ્યવસાય વેરા વસલુાતની કામગીરી  



બ)  સેનેટરી નવર્ભાગની કામગીરી  : 

    ૧. ૨૪ કલાક તથા ૪૮ કલાકમા ંનનકાલ કરવાની કામગીરી . 

    ૨. વિીવટી વોર્ભનાં સમગ્ર નવસ્તારમા ંઆવરી લેવામા ંઆવેલ ર્ોર ટુ ર્ોર, ઓપન સ્પોટભ  ,કંટેઇનર અને  

        નાના લબન્સ બાબતે દેખરેખ રાખવાની કામગીરી . 

    ૩. ઓન લાઇન તથા ઓફ લાઇન ફહરયાદ કેન્રના ંદેખરેખની કામગીરી . 

    ૪. જી.પી.એમ.સી.એકટ અન્વયે અપાતા પરવાના અંગેની કામગીરી. 

    ૫. લારી-ગલ્લા ,િોટેલ ,મીઠાઇની દુકાનો , ફરસાણની દુકાનો નવગેરેમા ંસેનીટેશન જળવાઇ રિ ેતે  

        અંગેની કામગીરી . 

    ૬. દુનિત પાણી આવતુ ંિોય તવા નવસ્તારોમા ંપાણીના નમનુા લઇ ક્લોરીનની કામગીરી  

    ૭. જન્મ મરણ નોંિ માટેના દેખરેખની કામગીરી . 

    ૮. કુદરતી આપનત્તના સજંોગોમા ંમે.મ્યનુન.કનમશનરશ્રીના ંસચુનો મજુબની કામગીરી . 

    ૯. ગદંકી કરનાર ઇસમો, લારી-ગલ્લા ,દુકાનો નવગેરેને ગદંકી ન કરવા બાબતે લેવામા ંઆવતા પગલા  

        બાબતની કામગીરી. 

ફરજો :- 

૧. સા.વ.નવર્ભાગ  તરફથી થયેલ હકુમ અન્વયે જે તે પોસ્ટ પર કરવાપાત્ર વિીવટી કામગીરીઓ  

૨. સામાન્ય વિીવટ નવર્ભાગના સ્થાયી હકુમે આદેશ મજુબ. 

૩. નનરીક્ષણ અને જવાબદારીના સાિનો સહિત નનણભય લેવાની પ્રહયયા :- જે તે સોંપાયેલ કામગીરી સબંિંીત   

   કમભચારીએ તેમના ઉપરી અનિકારીશ્રી પાસે રજુ કરી સક્ષમ સત્તાનિકારીશ્રીની મજુંરી લેવાની રિશેે. આ  અંગે  

   મખુ્ય મિકેમ નવર્ભાગશ્રી નાણાકંીય અને અન્ય વિીવટ સત્તા સોંપણીના સકંલલત ઠરાવ ૧૯૯૮ ના અમલીકરણ  

   દફતરી હુકમ અંક: ૪૧૦/૯૮ થી તા.૭-૭-૯૮ થી હકુમો થયેલા છે. 

૪. પોતાના કાયો બજાવવા માટે નકકી કરાયેલા િોરણો :  

    ઉપરોકત મદુ્દા ન.ં૩ મા ંદશાભવેલ દફતરી હકુમ અન્વયે જે તે કામોના સબંિંમા ંસક્ષમ સત્તાનિકારીશ્રીના  

    સચુનાઓ અન્વયે કાયભવાિી કરવામા ંઆવે છે. 

૫. પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા નનયતં્રણ િઠેળના અથવા પોતાના કમભચારીઓ દ્વારા    

    ઉપયોગમા ંલેવાતા નનયમો નવનનયમો સચુનાઓ નનયમ સગં્રિ અને રેકોર્ભ  

 

- જી.પી.એમ.સી.એકટ -૧૯૪૯ 

- દ.હકુમ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૭-૭-૯૯ 

- વિીવટના સ્થાયી આદેશો / સચુનો / પહરપત્રો  

૬. પોતાના દ્વારા અથવા તેના અંકુશ િઠેળ રખાયેલ નવનવિ કેટેગરીના દસ્ર્તાવેજોનુ ંનનવેદન  

      - ખાતા તરફથી મોકલવામા ંતથા આવતા પત્રોના ઇનવર્ભ આઉટવર્ભ રજીસ્ટરો  

      - આકારણી રજીસ્ટર , ફરીયાદ બકુ , જન્મ મરણ રજીસ્ટર  

૭. નીતી ઘર્વાના અથવા તેના અમલીકરણ સબંિંીત જાિરે જનતાના સભ્યો ધ્વારા રજુઆત કરાયેલી                                                                                                                                                                                                             

અથવા તેની માટે રિલેી કોઈ પણ વ્યવસ્થાની નવગતો, લોકો સાથે સકંળાયેલી સસં્થા િોય, લોકોના ચુટંાયેલા પ્રતીનીિીઓની 

બનેલી સનમનત, સમગ્ર સર્ભા અથવા સબનંિત નવર્ભાગને સ્થા.સનમનત ધ્વારા અનિકાર પરત્વે નનણભય લેવામા આવે છે. 



    ૮. પોતાના ચલણના િતે ુમાટે અથવા તેના ર્ભાગ તરીકે વિેંચાયેલી બે કે તેથી વધ ુ વ્યક્ક્તઓ િરાવતા બોર્ભસ કાઉન્સીલ 

કનમહટઓ અને અન્ય મરં્ળોની બેઠકો જાિરે પ્રજા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ? અથવા આવી બેઠકોની નવગત જાિરે પ્રજા મેળવી શકે 

કે કેમ?  

- સમગ્ર સર્ભા અને સ્થા. સનમનત છે. મ્યનુન સેયેટરીશ્રી પાસે ઉપલબ્િ છે.                        

૯.  પોતાના અનિકારીઓ અને કમભચરીઓની હર્રેક્ટરી મદુ્દા ન.ં૨ મા લીસ્ટ મજુબ . 

૧૦. તેના નનયમમા ંપરુી પર્ાયેલ ઘતરની પદ્ધતી સિીત તેના દરેક અનિકારી અને કમભચારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલ માસીક 

પગાર િર્તર  ( તાલીમ) પદ્ધતી-સા.વ.નવ. દ્વારા કરવામા આવેલ છે.  

૧૧. તમામ યોજનાઓની નવગતો સચુીત ખચાભઓ અને કરાયેલ ચકુવણીના અિવેાલો દશાભવતો તેની તમામ એજન્સીને 

ફાળવેલ બજેટ. 

- જે તે વિભના સેનેટરી શાખાના માલસામાન ખરીદીના મજુંર બજેટની નવગત તેમજ થયેલ ખચાભઓની નવગતો એકાઉન્ટ 

શાખામાથંી મેળવી શકાય. 

૧૨. ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાયભયમોથી લાર્ભ મેળવનારની નવગતો સહિત સબસીર્ી સહિત કાયભયમોનો અમલોનો પ્રકાર. 

- સમગ્ર સર્ભા ધ્વારા બજેટમાં મજુંર કરાયેલ રકમની નવગતો મળી શકે છે. આ કામગીરીથી જાિરે જનતાને આરોગ્યલક્ષી 

સનુવિાઓ અને સફાઈ તેમજ પાણી ડે્રનેજની સનુવિાઓ મળે છે.  

૧૩. તેના ધ્વારા અપાયેલી છુટછાટ, પરવાનગીઓ, અને સત્તા સોંપણી મેળવનારની નવગતો.  

- સમગ્ર સર્ભા, સ્થાયી સનમનત તથા મ્યનુન.કનમશનરશ્રીની સત્તા અન્વયે મળતી છુટછાટ, પરવાનગીઓ, સત્તા-સોંપણી 

સબિેં દફ્તરી હુકમ અંક:૪૧૦/૯૮-૯૯ મા ંનવગત. 

૧૪. ઈલેક્રોનીક ફોમભમા ંઘર્ાયેલી તેના દ્વારા રખાયેલી અથવા તેના ઉપલબ્િ માહિતીના ંસદંર્ભભની નવગત. 

    - ઈલેક્રોનનક ફોમભમા ં ઘર્ાયેલ માહિતી ઈ.ર્ી.પી નવર્ભાગ ધ્વારા મેઈન્ટેન કરવામા ં આવે છે. જેની નવગતો વેબસાઈર્   

www.Vadodaracity.Com. પરથી મળી શકે છે.  

૧૫. પસુ્તકાલય તથા વચંાણ  ખરં્ના કામના કલાકો સહિત માહિતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્િ સનુવિાઓની 

નવગતો, જો જાિરે  ઉપયોગ માટે તેની જાળવણી કરાઈ િોય તો - 

- અતે્રની શાખામા ંપસુ્તકાલય કે વાચંન ખરં્ ઉપલબ્િ નથી.        

૧૬. જાિરે માહિતી અનિકારીશ્રીઓના નામ-િોદ્દાઓ અને અન્ય નવગતો :- 

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

અ.ન.ં        નામ                           િોદ્દો                 બેઝીક  

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

   ૧.  શ્રી નમલન આર શાિ             વોર્ભ ઓહફસર       રૂ.૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦  

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

૧૭.  સચુવી શકાય તેવી અન્ય કોઇ માહિતી અને ત્યાર બાદ દર વિે આ પ્રકાશનમા ંસિુારો કરશે 
   

- મિદ અંશે કામો સબંિંીત માહિતી મજુંર બજેટ અનલુક્ષીને આવી જાય છે. 
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વોર્ભ ન.ં-૦૭ રેવન્ય ુશાખા  

પ્રો એકટીવ ર્ીસ્કલોઝર  

    
યમ 

નબંર  
કમભચારીનુ ં
નામ  

ઇ.ર્ી.પી. 
નબંર 

િોદ્દો  
પગાર 
પાયરી 

કામગીરીની નવગત 

૧ 
શ્રી નમલન 
આર શાિ  

૩૦૦૧૮૭ 
વોર્ભ 

ઓહફસર  
૫૩૧૦૦-
૧૬૭૮૦૦  

વોર્ભ ઓહફસના સેનીટેશન ,રેવન્ય ુઅને દબાણ તથા સરકારશ્રી 
તરફથી આવતી યોજનાઓના અમલ કરવાની કામગીરી 
(પગાર ખચભ વોર્ ૅન-ં૦૩ મા)ં 

૨ 
શ્રી કલ્પેશ 
શાિ  

૨૯૭૨૦૮ 
રેવન્ય ુ

ઓહફસર  
૪૪૯૦૦-
૧૪૨૪૦૦ 

રેવન્ય ુનવર્ભાગની તમામ કરાવવાની કામગીરી  

૩ 
શ્રી મનનશ 
એમ ખાટં  

૩૫૯૮૧૫ જુની.ક્લાકભ  
૧૯૯૦૦-
૬૩૨૦૦ 

રેવન્ય-ુએન્જી.મિકેમને લગતી તમામ કામગીરી તેમજ રેવન્ય-ુ
એન્જી.બારનીસી દફતર તથા સબંનંિત ઉપરી અનિકારી બતાવે 
તે તમામ કામગીરી   

૪ 

શ્રી 
લબપીનચરં 
જયનંતલાલ 
પટેલ  

૩૫૫૮૬૧ જુની.ક્લાકભ  
૧૯૯૦૦-
૬૩૨૦૦ 

જુના વોર્ભ ન-ં૨ ના રેવન્ય ુબ્લોક ન.ં ૪૧,૯૫ તેમજ નવીન 
વોર્ભ ન.ં-૭ ના બ્લોક ન.ં૪,૫,૬,૭,૮,૯ તથા ૮૧ થી ૯૮ ની 
વેરા લગત તમામ કામગીરી તથા સબંનંિત ઉપરી અનિકારી 
બતાવે તે તમામ કામગીરી  

૫ 
શ્રી 
ઉદયકુમાર 
વી પટેલ  

૨૮૦૯૫૦ જુની.ક્લાકભ  
૧૯૯૦૦-
૬૩૨૦૦ 

બ્લોક ન.ં૧૬,૧૯,૨૦,૨૧,૩૧,૩૨,૩૪,૩૫,૪૧,૪૨,૪૩,૪૪, ૪૬, 
૮૦ ની વેરા લગત તમામ કામગીરી તથા સબંનંિત ઉપરી 
અનિકારી બતાવે તે તમામ કામગીરી  

૬ 
શ્રી 
પાવભતીબેન 
જે મકવાણા  

૩૨૦૩૩૧ 
જુની 
કલાકભ  

૧૯૯૦૦-
૬૩૨૦૦ 

બ્લોક ન.ં૧૦ થી ૧૫ ની વેરા લગત કામગીરી તથા સબંનંિત 
ઉપરી અનિકારી બતાવે તે તમામ કામગીરી  

૭ 
શ્રી 
ર્ભરતર્ભાઇ 
ઓ શાિ   

૨૩૮૧૭૧ ટાઇપીસ્ટ  
૧૯૯૦૦-
૬૩૨૦૦ 

રેકોર્ભ દફતરને લગતી તમામ કામગીરી પ્રો.ટેક્ષ તેમજ 
ગમુાસ્તા લાયસન્સ ને લગત તમામ કામગીરી ,વસલુાતની 
કામગીરી તથા સબંનંિત ઉપરી અનિકારી બતાવે તે તમામ 
કામગીરી  

૮ 
શ્રી નમતેિ 
એચ 
જયસ્વાલ  

૩૫૯૪૯૧ જુની.ક્લાકભ  
૧૯૯૦૦-
૬૩૨૦૦ 

જુના વોર્ભ ન-ં૧ બ્લોક ન.ં૧૭,૧૮,૧૯,૪૪ તેમજ નમલ્કત 
આકારણી લગત તથા તમામ પ્રકારની જમીન ર્ભાર્ા,સ્થાયી 
પરવાના,દબાણ િટાવવા  તેમજ વિીવટી ચાર્જ કલેકશનની 
કામગીરી અને તેના પાવતી અને રજીસ્ટર નનર્ભાવવા સ્લમ 
ર્ભાર્ા દફતરની કામગીરી  તથા સબંનંિત ઉપરી અનિકારી 
બતાવે તે તમામ કામગીરી  

૯ 
શ્રી 
કૌનશકર્ભાઇ 
જે પ્રજાપનત  

૩૦૯૧૧૭ ફીટર  
૧૯૯૦૦-
૬૩૨૦૦ 

વેરા ર્ભરેલ ન િોય તેવા ખાતાના પાણી કનેકશન કાપવાની 
કામગીરી તથા સબંનંિત ઉપરી અનિકારી બતાવે તે તમામ 
કામગીરી 



૧૦ 
શ્રી જજગર 
આર અમીન  

૩૧૪૫૮૭ નસપાઇ  
૧૪૮૦૦-
૪૭૧૦૦ 

ઓહફસની કામગીરી તથા સબંનંિત ઉપરી અનિકારી બતાવે તે 
તમામ કામગીરી (બ્લોક કલાકભ  શ્રી લબપીનર્ભાઇ પટેલ )  

૧૧ 
શ્રી મનોજ 
આર વસાવા 

૩૩૨૨૮૩ લેબર 
૧૪૮૦૦-
૪૭૧૦૦ 

ઓહફસની કામગીરી તથા સબંનંિત ઉપરી અનિકારી બતાવે તે 
તમામ કામગીરી (બ્લોક કલાકભ  શ્રી પાવભતીબેન મકવાણા)  

૧૨ 
શ્રી 
શ્યામરુ્ભાઇ 
વી માળી  

૨૫૮૪૦૭ નસપાઇ  
૧૪૮૦૦-
૪૭૧૦૦ 

ઓહફસની કામગીરી તથા સબંનંિત ઉપરી અનિકારી બતાવે તે 
તમામ કામગીરી (બિારની ટપાલ બજવણી)  

૧૩ 
શ્રી 
રમેશર્ભાઇ 
એચ.વસાવા  

૨૭૮૯૫૫ નસપાઇ  
સતત 

ગેરિાજર  
ઓહફસની કામગીરી તથા સબંનંિત ઉપરી અનિકારી બતાવે તે 
તમામ કામગીરી  

૧૪ 
શ્રી 
પન્નાબેન કે 
સોની  

૨૬૯૯૪૮ િલે્પર  
૧૪૮૦૦-
૪૭૧૦૦ 

ઓહફસની કામગીરી તથા સબંનંિત ઉપરી અનિકારી બતાવે તે 
તમામ કામગીરી  

૧૫ 
શ્રી 
સનવતાબેન 
કે.વસાવા  

૨૭૪૮૪૪ િલે્પર  
૧૪૮૦૦-
૪૭૧૦૦ 

ઓહફસની કામગીરી તથા સબંનંિત ઉપરી અનિકારી બતાવે તે 
તમામ કામગીરી  

૧૬ 
શ્રી સરેુશચરં 
પી પટેલ  

૨૯૯૩૫૯ મજુર  
૧૪૮૦૦-
૪૭૧૦૦ 

વેરા ર્ભરેલ ન િોય તેવા ખાતાના પાણી કનેકશન કાપવાની 
કામગીરી તથા સબંનંિત ઉપરી અનિકારી બતાવે તે તમામ 
કામગીરી (ફીટર સાથે) 

૧૭ 
શ્રી કાનંતર્ભાઇ 
જી.સોલકંી  

૨૫૮૮૭૩ મજુર  
૧૪૮૦૦-
૪૭૧૦૦ 

વેરા ર્ભરેલ ન િોય તેવા ખાતાના પાણી કનેકશન કાપવાની 
કામગીરી તથા સબંનંિત ઉપરી અનિકારી બતાવે તે તમામ 
કામગીરી (ફીટર સાથે) 

-  

વોર્ભ ન.ં- ૦૭ સેનેટરી શાખા  
પ્રો એકટીવ ર્ીસ્કલોઝર  

            

અ.ન.ં 
કમભચારીનુ ં

નામ  

ઇ.ર્ી.પી. 
નબંર 

િોદ્દો  
પગાર 
પાયરી 

કામગીરીની નવગત  

૧ 
શ્રી ય.ુએસ. 
પ્રજાપનત 

૨૯૯૧૩૮ 
સીની.સેને. 

ઈન્સ. 
૪૪૯૦૦-
૧૪૨૪૦૦ 

સેનેટરી નવર્ભાગની તમામ કામગીરીનુ ંસપુરવીઝન તેમજ 
સેનેટરી નવર્ભાગની તમામ વિીવટી કામગીરી તથા સબંનંિત 
ઉપરી અનિકારી બતાવે તે તમામ કામગીરી  

૨ 
શ્રી આનશિ 
એ દવે 

૨૯૯૬૧૮  સેને.ઇન્સ. 
૨૫૫૦૦-
૮૧૧૦૦ 

સેનેટરી નવર્ભાગની તમામ કામગીરીનુ ંસપુરવીઝન તેમજ 
સેનેટરી નવર્ભાગની તમામ વિીવટી કામગીરી તથા સબંનંિત 
ઉપરી અનિકારી બતાવે તે તમામ કામગીરી  

૩ 

શ્રી ચેતન 
એન. 
સોલકંી 

૩૦૯૮૮૫  સેને.ઇન્સ. 
૨૫૫૦૦-
૮૧૧૦૦ 

સેનેટરી નવર્ભાગની તમામ કામગીરીનુ ંસપુરવીઝન તેમજ 
સેનેટરી નવર્ભાગની તમામ વિીવટી કામગીરી તથા સબંનંિત 
ઉપરી અનિકારી બતાવે તે તમામ કામગીરી  



૪ 
શ્રી સરેુન્ર 
ટી. વમાભ  

૩૦૦૬૮૩ જુની.ક્લાકભ   
૧૯૯૦૦-
૬૩૨૦૦ 

સેનેટરી મિકેમને તેમજ કમભચારીઓના પગાર લગત 
કામગીરી  તથા સબંનંિત ઉપરી અનિકારી બતાવે તે તમામ 

કામગીરી   

૫ 

શ્રી 
નવજયર્ભાઇ 
એચ.જોિી  

૨૮૦૮૨૮ જુની.ક્લાકભ   
૧૯૯૦૦-
૬૩૨૦૦ 

સેનેટરી રોજીંદારી અને માનવદીન કમભચારીઓના પગાર 
લગત તેમજ બીલોને લગત કામગીરી તથા સબંનંિત ઉપરી 
અનિકારી બતાવે તે તમામ કામગીરી  

૬ 

શ્રી 
સગંીતાબેન 
ય.ુપટેલ   

૩૧૨૧૨૬ 
લખાપટ્ટી 

સપુરવાઇઝર  

૧૫૭૦૦-
૫૦૦૦૦ 

સેનેટરી મિકેમની કામગીરીની મદદમાં  તથા સબંનંિત ઉપરી 
અનિકારી બતાવે તે તમામ કામગીરી   

૭ 

શ્રી 
રાજેન્રર્ભાઈ 
મૈલે 

૨૬૧૧૧૪ 
ફીલ્ર્ 

આસીસ્ટન્ટ 

૧૫૭૦૦-
૫૦૦૦૦ 

સોંપેલ સેન્ટર પર કમભચારીની િાજરી , વિેંચણ નવગેરે તથા 
સેન્ટર ઇન્ચાર્જ સચુવે તે કામગીરી તથા સબંનંિત ઉપરી 
અનિકારી બતાવે તે તમામ કામગીરી  

૮ 

શ્રી 
હદપકર્ભાઈ 
આર. 
વસીકર 

૨૬૯૬૭૧ 
લખાપટ્ટી 

સપુરવાઈઝર 

૧૫૭૦૦-
૫૦૦૦૦ 

સોંપેલ સેન્ટર પર કમભચારીની િાજરી , વિેંચણ નવગેરે તથા 
સેન્ટર ઇન્ચાર્જ સચુવે તે કામગીરી તથા સબંનંિત ઉપરી 
અનિકારી બતાવે તે તમામ કામગીરી  

૯ 

શ્રી 
બાબરુ્ભાઇ 
એમ. 
સોલકંી  

૨૮૧૫૦૬ સપુરવાઇઝર 
૧૫૭૦૦-
૫૦૦૦૦ 

સોંપેલ સેન્ટર પર કમભચારીની િાજરી , વિેંચણ નવગેરે તથા 
સેન્ટર ઇન્ચાર્જ સચુવે તે કામગીરી તથા સબંનંિત ઉપરી 
અનિકારી બતાવે તે તમામ કામગીરી  

૧૦ 

શ્રી કલ્પેશ 
બી. 
મકવાણા  

૩૫૪૨૮૭ 
એમ. પી. 
ર્બ્લ્યુ ં

૧૯૯૦૦-
૬૩૨૦૦ 

સોંપેલ સેન્ટર પર કમભચારીની િાજરી , વિેંચણ નવગેરે તથા 
સેન્ટર ઇન્ચાર્જ સચુવે તે કામગીરી તથા સબંનંિત ઉપરી 
અનિકારી બતાવે તે તમામ કામગીરી  

 

 

 

 

જાિરે માહિતી અનિકારી અને  

વોર્ભ ઓહફસર  

વોર્ભ ન.ં- ૦૭ 

વર્ોદરા મિાનગર પાલલકા  

ફોન ન.ં૦૨૬૫-૨૪૧૧૦૫૨. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


