
રાઇટ ટુ ઇન્ફરેશન  એકટ ૨૦૦૫ સંદર્ભે દ.હુકે અંક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સંદર્ભે કલે ૪-૧ (ખ) 

અન્વયશ ેાહહતી આપવા બાબત. વોર્ડ  .ં૭ (જી) 

વર્ોદરા ેહા ગરપાહલકા 
(૧) સ્થાહ ક સ્વરાયય સંસ્થા ી કાેગીરી અ શ ફરયો ી હવગતો 

 પોતા ી સંસ્થા ી કાેગીરીઓ અ શ ફરયો ી હવગતો  ીચશ ેુયબ છશ. 

 વહીવટી વોર્ડ  ં. ૭ (જી) 

 ફતશગંય ત્રણ-રસ્તા, ફતશગંય  

 વર્ોદરા. ફો   ં. ૦૨૬૫-૨૭૮૮૭૩૩ 

વોર્ડ ઓફફસર ા વહીવટી કાેકાય ા ફદવસો – સોેવાર થી નહ વાર 

નહ વાર (બીયો, ચોથો) રહવવાર તથા જાહશર રજા ા ફદવસો હસવાય 

કાેકાય ો સેય 

૦૯-૩૦ થી ૫.૧૦ (ફરસશસ – ૧.૦૦ થી ૧.૩૦) 

 ાણાકીય લશવર્દશવર્ ો સેય - 

સવારશ ૦૯.૩૦ થી ૩.૦૦ (ફરસશસ – ૧.૦૦ થી ૧.૩૦) 

નહ વાર (બીયો, ચોથો) રહવવાર તથા જાહશર રજા ા ફદવસો હસવાય 

 વોર્ડ ા ેુખ્ય અહિકારીશ્રીઓ, 

૧)    આસી. મ્યુહ .કહેશ્ ર  ઉત્તર ઝો  અ શ અપીલ અહિકારી 

  શ્રી સરુશન એસ. તવુર  
 

 ૨)      વોર્ડ ઓફફસર અ શ જાહશર ેાહહતી અહિકારી 

         શ્રી સયંયકુે ાર કશ. બારોટ 
     

વોર્ડ  ી રશવન્ય ુતશે ય સશ શટરી ી કાેગીરી ી હવગતો  ીચશ ેયુબ છશ. 
 

અ)  રશવન્ય ુહવર્ભાગ ી કાેગીરી 
 

૧ ેકા   ાેફશર/ફાળવણી ા કશસ અંગશ ી કાેગીરી, 

૨ ેકા  ખાલી ા દાખલા રાખવા ા ઠરાવ અંગશ ી કાેગીરી, 

૩ ેકા  યેી દોસ્ત થયશ આકારણી કેી કરવા ા ઠરાવ અંગશ ી કાેગીરી, 

૪ ેકા  ખાલી ા દાખલા રાખ્યા પછી કરવશરા ા હ યે અ ુસાર રીફંર્ આપવા ી કાેગીરી,  

૫ વશરા, વસલુાત ી તેાે કાેગીરી, યેી ર્ભારુ્, વ્યવસાયવશરા વસુલાત ી કાેગીરી, સ્લેર્ભારુ્,                 વાહ વશરો, હોકીંગ 

ઝો ેાં ઉર્ભી રહશતી લારીઓ ી વસુલાત, દુકા ર્ભારુ્, કશબી ર્ભારુ્, ેોબાઇલ ટાવર ા ર્ભાર્ા ી રીકવરી, અંર્ર ગ્રાઉન્ર્ કશબલ ચાર્જીસ  ી 

રીકવરી. 
 

બ)  સશ શટરી હવર્ભાગ ી કાેગીરી 
 

 સશ શટરી હવર્ભાગ સફાઇ અંગશ ા કાેકાય ા ફદવસો  

        - સોેવાર થી રહવવાર સવારશ ૭.૦૦ થી ૧૧.૦૦ તશેય બપોરશ ૨.૦૦ થી ૦૫.૦૦ 

 - રહવવારશ તશેય બુિવારશ બપોર બાદ રજા. 
 

૧) ેરશલા જા વરો ો હ કાલ કરવો, 

૨) કચરા ા ઢગલા ો હ કાલ,  

૩) વોર્ડ ી  કકી કરવાેા ંઆવશલ બીટો ી સફાઇ કાેગીરી. 

૪) સફાઇ કાે   થાય તશ અંગશ ી ફરીયાદ, 

૫) પાલીકા ા જાહશર-જાયરુ/ેુતરર્ી સફાઇ અંગશ ી ફરીયાદ, 

૬) ેાખી તશેય ગંદકી ા સ્થળોએ યંતુ ાનક દવા ો છંટકાવ,  



૭) હોટલોેાં વાસી અ શ અખાધ્ય ખોરાકો ા વશચાણ ી ફરીયાદ, 
 

ક)  અન્ય કાેગીરીઓ ી ટ કંી હવગતો  
 

૧) હોટલોેાં વાસી અ શ અખાધ્ય ખોરાક ા વશચાણ ી ફરીયાદ, હ કાલ કરવા ી તશેય હોટલ, 

 રશસ્ટોરન્ટ ચેંકીગ ી કાેગીરી, 

૨) આરોગ્ય ા  હવ  પરવા ા આપવા અંગશ ી કાેગીરી તથા પરવા ો રીન્યુ કરવા અંગશ ી 

 કાેગીરી,  

૩) યન્ે  અ શ ેરણ  ોંિણી ી તથા રશકોર્ડ ેયુબ ી વિારા ી કોપીઓ આપવા ી કાેગીરી,  

૪) પાણી ા સશમ્પલ રોય લશવા ી કાેગીરી તશેય પાણી યયારશ દુહિત આવશ ત્યારશ ફરીયાદ 

        આિારશ યથ્થાેા સશમ્પલ લશવા ી કાેગીરી 

૫) દુહિત પાણી આવતું હોય તશવા હવસ્તારોેા ંપાણી નુધ્િીકરણ ેાટશ કલોરી  ી ગોળીઓ    

        હવતરણ ી કાેગીરી, 

૬) કુદરતી/અકુદરતી આપહત ા સેયશ સક્ષે સત્તાિીન બતાવશ તશ ેયુબ ી કાેગીરી, 
 

 

ફરયો  

૧.-   સા.વ.હવર્ભાગ તરફથી થયશલ હુકે અન્વયશ યશતશ પોસ્ટ પર કરવાપાત્ર ટશક ીકલ તથા વહીવટી કાેગીરીઓ. 

૨.   હ રીક્ષણ અ શ યવાબદારી ા સાઘ ો સહહત હ ણડય લશવા ી પ્રફિયા - 

     યશ  તશ સોંપાયશલ કાેગીરી સબંહઘત ર્કે ડચારીએ તશે ા ઉપરી અહઘકારીશ્રી પાસશ રયુુ઼ કરી સક્ષે સત્તાહઘકારીશ્રી ી ેયુંુ઼રી લશવા ી રહશનશ.  આ 

અંગશ ેુખ્ય નાખા ેહશર્કે  હવર્ભાગથી  ાણાંકીય અ શ અન્ય વહીવટીય સત્તા સોંપણી ા સંહર્કલત ઠરાવ 1998 ા અેલીર્કરણ દફતરી હુર્કે  

અંક -410/98થી તા.૭-૭-98થી હુર્કે ો થયશલા છશ. 

૩.   પોતા ા કયો બજાવવા ેાટશ  ર્કકી ર્કરાયશલા ઘોરણ  

ઉપરોર્કત ેુદા  ં.3ેાં દનાડવશલ દફતરી હુર્કે  અન્વયશ યશતશ કેો ા સબંઘેાં સક્ષે  સત્તાહિકારીશ્રી ા  સુચ ાઓ અન્વયશ કાયડવાહી ર્કરવાેાં 

આવશ છશ. 

૪   પોતા ા કાયો બજાવવા ેાટશ પોતા ી પાસશ ા અથવા હ યંત્રણ હશઠળ ા અથવા પોતા ા ર્કે ડચારીઓ ઘ્વારા ઉપયોગેાં લશવાતા હ યેો 

હવહ યેો સુચ ાઓ હ યે સંગ્રહ અ શ રશકશર્ડ. 

- બી.પી.એે.સી.એર્કટ -  ૧૯૪૯ 

- દ.હુર્કે  અંક -૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૯/૯/૯૮ 

૫   પોતા ા દ્વારા અથવા તશ ા અંકનુ હશઠળ રખાયશલ હવહવઘ કશટશગરી ા દસ્તાવશયો  ુ હ વશદ   

 ખાતા તરફથી ેોર્કલવાેાં તથા આવતા પત્રો ા ઈ વર્ડ આઉટવર્ડ રજીસ્ટરો 

 આકારણી રજીસ્ટર,ફર્ેાન્ર્ રજીસ્ટર 

 પરવા ા રજીસ્ટર,ફરીયાદ બુક ,યન્ે -ેરણ રજીસ્ટર, 

 પાણી ર્ક શર્કન  રજીસ્ટર,ડ્રશ શય ર્ક શર્કન  રજીસ્ટર,હબલ્ર્ીંગ રજીસ્ટર. 

૬     ીહત ઘર્વા ા અથવા તશ ા અેલીર્કરણ સબંહઘત જાહશર ય તા ા સભ્યો ઘ્વારા રયુુ઼આત ર્કરાયશલી               અથવા તશ ી ચચાડ ેાટશ રહશલી 

કશઈપણ વ્યવસ્થા ી હવગતો,લોકો સાથશ સંર્કળાયશલી સંસ્થા હોય, લોકોં ા ચ ંટાયશલા પ્રહતહ હઘઓ ી બ શલી સ્થા.સહેહત,સેગ્ર સર્ભા,અથવા 

સબંહઘત હવર્ભાગ શ સ્થા.સહેહત ઘ્વારા અહઘકાર પરત્વશ હ ણડય લશવાેાં આવશ છશ. 

૭.  પોતા ા ચલણ ા હશતુ ેાટશ અથવા તશ ા ર્ભાગ તરીકશ વહેંચાયશલી બશ કશ તશથી વઘુ વ્યહર્કતઓ     ઘરાવતાં બોર્ડસ કાઉન્સીલ કહેટીઓ અ શ 

અન્ય ેંર્ળો ી બશઠકશ જાહશર પ્રજા ેાટશ ખુલ્લી છશ કશ કશે? અથવા આવી બશઠકો ી હવગત જાહશર પ્રજા ેશળવી નકશ કશ કશે? 

-   સેગ્ર સર્ભા અ શ સ્થા.સહેહત છશ. મ્યહુ .સશકશટરીશ્રી અથવા સબંહઘત ા અઘ્યક્ષ પાસશથી આ અંગશ વઘ ુ    સ્પષ્ટતા ેશળવી નકય. 

૮. પોતા ા અહઘકરીઓ અ શ ર્કે ડચારીઓ ી ફર્રશર્કટરી ેુદા  ં.ર ેાં સાેશલ લીસ્ટ ેયુબ. 

૯  તશ ા હ યેેા ં પરુી પર્ાયશલ ઘર્તર ી પઘ્ઘહત સહહત તશ ા દરશક અહઘકારી અ શ ર્કે ડચારીઓ ઘ્વારા પ્રાપ્ત ર્કરાયશલ ેાસીક  પગાર 

ઘર્તર(તાલીે) પઘ્ઘહત-સા.વ.હવ.ઘ્વારા ર્કરવાેા ંઆવશ છશ.  

૧૦   ર્કે ડચારીઓ/અહઘકરીઓ ઘ્વારા પ્રાપ્ત ર્કરાયશલ ેાસીક  પગાર ી ેાહહતી ેુદા  ં.રેા ંસાેશલ છશ. 



૧૧. તેાે યોય ાઓ ી હવગતો સુહચત ખચાડઓ અ શ ર્કરાયશલ ચરુ્કવણી ા અહશવાલો દનાડવતો તશ ી તેાે એયન્સી શ ફાળવશલ બયશટ. યશતશ 

વિડ ા એન્જી.નાખા,તશેય સશ શટરી નાખા ા ેાલસાેા  ખરીદી ા ેંયુુ઼ર બયશટ ી હવગત તશેય થયશલ ખચાડઓ ી હવગતો એકાઉન્ટ 

નાખાેાથંી ેશળવી નકાય. 

૧૨  ફાળવાયશલી રર્કે  અ શ આ કાયડિેોથી ફાયદો ેશળવ ાર ી હવગતો સહહત સબસીર્ી સહહત, કાયડિેો ો અેલો ો પ્રકાર. 

-   સેગ્ર સર્ભા ઘ્વારા બયશટેાં ેયુંુ઼ર ર્કરાયશલ રર્કે  ી હવગતો ેળી નકશ છશ.  આ કાેગીરીથી જાહશર ય તા શ આરોગ્ય લક્ષી સુહવઘાઓ અ શ 

સફાઈ તશેય પાણી-ડ્રશ શય ી સુહવિાઓ ેળશ છશ. 

૧૩ તશ ા ધ્વારા અપાયશલી છુટછાટો, પરાવા ગીઓ, અ શ સત્તા સોંપણી ેશળવ ાર ી  હવગતો 

સેગ્ર સર્ભા, સ્થા.સહેહત તથા મ્યહુ .કહેશ્ રશ્રી ી સત્તા અન્વયશ ેળતી છુટછાટ, પરવા ગીઓ,  

સત્તા સોંપણી સંબંિશ દફતરી હુકે અંક :૪૧૦/૯૮-૯૯ ેાં હવગતો છશ. 
 

૧૪ ઇલશકટ્રો ીક ફોેડેાં ઘર્ાયશલી તશ ા ધ્વારા રખાયશલી અથવા તશ શ ઉપલબ્િ ેાહહહત ા સંદર્ભડ ી  

 હવગતો : 

- ઇલશકટ્રો ીક ફોેડેાં ઘર્ાયશલ ેાહહહત ઇ.ર્ી.પી. હવર્ભાગ ધ્વારા ેશઇન્ટશઇ  કરવાેાં આવશ છશ.     યશ ી   હવગતો વશબસાઇટ 

www.evmc.gov.in પરથી ેળી નકશ છશ. 
 

૧૫ પુસ્તકાલય તથા વાચ  ખંર્ ા કાે ા કલાકો સહહત ેાહહહત ેશળવવા ેાટશ  ાગરીકો શ ઉપલબ્િ સુહવિાઓ ી હવગતો, યો જાહશર 

ઉપયોગ ેાટશ તશ ી જાળવણી કરાઇ હોય તો - 

- અત્રશ ી નાખાેાં પુસ્તકાલય કશ વાંચ  ખંર્ ઉપલબ્િ  થી. 
 

૧૬ જાહશર ેાહહહત અહિકારીઓ ા  ાે - હોદ્રાઓ અ શ અન્ય હવગતો :- 

૧૭ સ ચવી નકાય તશવી અન્ય કોઇ ેાહહહત અ શ ત્યારબાદ દરવિે આ પ્રકાન ેા સુિારો કરાનશ. 

- ેહંદ અંનશ કાેો સંબંિીત ેાહહહત ેંયુર બયશટ અ ુલક્ષી શ આવી જાય છશ. 
 

http://www.evmc.gov.in/


વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

વહીવટી વોડડ ૭ (જી) 

 ફતેગંજ, વડોદરા. 

રેવન્યુ લવભાગમાં ફરજ બજાવતા કમડચારીઓની લવગતો 
 

અનુ. 

નં. 

કમડચારીનું પુરુ નામ હોદ્દો ઇ.ડી.પી.     

નંબર 

૫ગાર પાયરી કામગીરીની લવગત 

૧ શ્રી સંજયકુમાર કે. બારોટ 

 

વોડડ ઓફીસર ૨૨૨૧૬૦ ૭૩૪૦૦ વોડડ ઓફફસના સેનીટેશન ,રેવન્યુ અને દબાણ તથા સરકારશ્રી તરફથી આવતી 

યોજનાઓના અમિ કરવા 

૨ શ્રી જીગ્નેશ એમ દવે  
  

રેવન્યુ ઓફીસર ૩૦૦૨૯૨ ૪૯૦૦૦ રેવન્યુ લવભાગની કામગીરી કરાવવી. 

૩ શ્રી લવજયભાઇ ચદં્રકાતં પરમાર સીનીયર ક્િાકડ ૨૦૮૫૫૮ ૬૬૦૦૦  એકાઉંટંટ તરીકેની કામગીરી તથા પ્રોફશેનિ ટેક્ષની વસુિાતની  કામગીરી  

૪ શ્રી યલતન રાજેશભાઇ રાણા  જુલનયર ક્િાકડ ૩૦૭૬૯૬ ૪૧૧૦૦ બ્િોક ૬૧,૬૨,૬૩,૬૪,૬૫,૬૬,૬૭,૬૮ ની વેરાબીિ િગત તમામ કામગીરી  તથા 

સંબંધીત ઉપરી અલધકારી બતાવે ત ેકામગીરી. 

૫ શ્રી જયાબેન એસ ચૌહાણ  જુલનયર ક્િાકડ ૩૦૨૨૯૫ ૪૨૩૦૦ બ્િોક ૧૦,૧૧,૧૨ ની વેરાબીિ િગત તમામ કામગીરી  તથા સબંંધીત ઉપરી અલધકારી 

બતાવે ત ેકામગીરી. 

૬ શ્રી રાધાબેન  એ. શમાડ જુલનયર ક્િાકડ ૨૭૯૯૦૧ ૪૭૬૦૦ બ્િોક ૧૪,૪૧ ની વેરાબીિ િગત તમામ કામગીરી  તથા સંબંધીત ઉપરી અલધકારી 

બતાવે ત ેકામગીરી. 

૭ શ્રી ક્્પનાબેન પંકજકમુાર રાણા જુલનયર ક્િાકડ ૩૦૦૦૯૮ ૪૨૩૦૦ 

 

બ્િોક ૫,૬,૭,૮,૯ ની વેરા બીિ િગત તમામ કામગીરી. તથા સંબંધીત ઉપરી 

અલધકારી બતાવે તે કામગીરી. 

૮ શ્રી લહમાશંુભાઇ પી. ઉપાધ્યાય જુલનયર ક્િાકડ ૨૯૧૭૨૨ ૪૬૨૦૦ બ્િોક ૧૩,૧૫,૭૧,૭૨,૭૩,૯૧,૯૨,૯૩ ની વેરા બીિ િગત તમામ કામગીરી. 

તથા સંબંધીત ઉપરી અલધકારી બતાવે તે કામગીરી. 



 

અનુ. 

નં. 

કમડચારીનું પુરુ નામ હોદ્દો ઇ.ડી.પી. 

નંબર 

૫ગાર પાયરી કામગીરીની લવગત 

૯ શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર રમશેચંદ્ર સાયણીયા જુલનયર ક્િાકડ ૩૦૦૨૪૧ ૪૨૩૦૦ 

 

બ્િોક ૧,૨,૩ ની વરેા બીિ િગત તમામ કામગીરી તથા સંબંધીત ઉપરી અલધકારી 

બતાવે ત ેકામગીરી. 

૧૦ શ્રી આસીફભાઇ એમ મિુતાની

   
  

જુલનયર ક્િાકડ ૩૦૦૩૨૨ ૪૨૩૦૦ 

 

 

બ્િોક ૪ ની વરેા બીિ િગત તમામ કામગીરી. તથા સંબંધીત ઉપરી અલધકારી 

બતાવે ત ેકામગીરી. 

૧૧ શ્રી પૂવીબેન વી. શાહ જુલનયર ક્િાકડ ૨૮૩૩૩૯ ૩૪૦૦૦ 

 

બારનીશી દફતરની કામગીરી 
 

૧૨ શ્રી લવજય ચીમનભાઇ પરમાર જુલનયર ક્િાકડ ૩૧૯૪૭૩ 
 

૨૬૮૦૦ બ્િોક ૫૧,૫૨,૫૩,૨૨,૬૯,૭૦,૮૦,૯૫,૯૮ની વેરા બીિ િગત તમામ 

કામગીરી તથા સંબંધીત ઉપરી અલધકારી બતાવે તે કામગીરી. 

૧૩ શ્રી સોનિ લવપિુકુમાર દિાિ જુલનયર ક્િાકડ ૩૦૦૮૫૩ ૪૨૩૦૦ 

 

રેવન્યુ લવભાગના કમડચારીઓના મહેકમ દફતરની તમામ કામગીરી  

૧૪ શ્રી રષેશભાઇ એન કોઠારી જુલનયર ક્િાકડ ૩૦૨૨૪૪ ૩૦૨૦૦ તમામ પ્રકારની જમીન ભાડા,સ્થાયી પરવાના તેમજ વલહવટી ચાજડ  કિકેશનની 

કામગીરી કરવી  

૧૫ શ્રી અમીષાબેન મહેશભાઇ મરોિીયા જુલનયર ક્િાકડ ૩૦૦૯૩૪ ૪૨૩૦૦ 

 

જન્મ મરણની નોંધણી કરવી,તેની િાગત વસુિ કરવી તેમજ તેને રજીસ્ટર 

લનભાવવા. 

૧૬ શ્રી મનીષ એચ. સોની 
  

જુલનયર ક્િાકડ ૩૩૨૫૩૪ ૨૧૭૦૦ વોડડના તમામ િાઇટબીિ,ટિેીફોન બીિ,જાથુના બીિ ઉગવવાની કામગીરી 

તેમજ સ્ટેશનરી િાવવી તેમજ રેકોડડ નોંધણી,સાચવણી જેવી તમામ કામગીરી. 
 

 

 

 

 

 

અનુ. 

નં. 

કમડચારીનું પુરુ નામ હોદ્દો ઇ.ડી.પી. 

નંબર 

૫ગાર પાયરી કામગીરીની લવગત 

૧૭ 

 

શ્રી હીરેન હફરનારાયણ લમસ્રી 

  

જુલનયર ક્િાકડ ૨૭૪૮૩૬ ૫૦૫૦૦ છાણી કચરેીમાં જમીનભાડા ક્િાકડ , વ્યવસાય વેરા ફરકવરી િગત કામગીરી,  

૧૮ શ્રી ફકશન એ રાઠવા 
  

જુલનયર ક્િાકડ ૨૬૫૬૨૪ ૫૨૦૦૦ બ્િોક નં.૮૧ થી ૮૯ ની વેરા બીિ િગત તમામ કામગીરી.  

૧૯ શ્રી અરવવિઁદભાઇ હહંમતભાઇ રાઠવા  ટાઇપીસ્ટ ૨૮૩૨૬૬

  

૪૭૬૦૦ ટાઇપીંગની કામગીરી 



૨૦ શ્રી મનોજકુમાર રાવજીભાઇ પટેિ  જુલનયર ક્િાકડ ૩૩૨૬૨૩

  

૨૧૭૦૦ સેંસસ લવગેરે સરકારી યોજનામા ંઉપિા અલધકારીની સુચના મુજબની કામગીરી 

૨૧ શ્રી ભરતકુમાર મુિચંદ બાલનયા લસપાઇ ૨૧૭૬૦૩ ૩૩૦૦૦ બ્િોક નં.૧૩, ૧૫,૬૧, ૭૧, ૭૨, ૭૩, ૯૧, ૯૨, ૯૩ની ટપાિ, બીિ,જવાબ 

વહેંચવાની કામગીરી. 

૨૨ શ્રી રમણભાઇ માંગતીયાભાઇ રાઠવા લસપાઇ ૨૭૯૦૨૧    ૩૧૧૦૦ બ્િોક નં.૨,૧૦,૧૧,૧૨ ની ટપાિ, બીિ, જવાબ વહેંચવાની કામગીરી. 

૨૩ શ્રી લપયુષકુમાર ગણપતભાઇ પરમાર લસપાઇ ૩૨૫૮૩૦ ૧૮૨૦૦ બ્િોક નં.૧૪,૪૧ ની ટપાિ, બીિ, જવાબ વહેંચવાની કામગીરી. 

૨૪ શ્રી રક્ષાબેન બી પારખે  લસપાઇ ૩૦૪૨૪૭ ૨૮૪૦૦ ઓફફસની કામગીરી 
 

૨૬ શ્રી ગોપાિભાઇ એસ માળી લસપાઇ  ૩૩૩૧૮૨ ૧૯૩૦૦ બ્િોક નં.૮૧ થી ૮૯ ની ટપાિ, બીિ, જવાબ વહેંચવાની કામગીરી.( હાિ ફરજ 

મોકુફી હેઠળ) 

૨૭ શ્રી શશીકાંત િક્ષમણરાવ પવાર 
 

હે્પર  ૨૯૯૨૨૭ ૨૯૩૦૦ બ્િોક નં.૫ થી ૯ની ટપાિ, બીિ, જવાબ વહેંચવાની કામગીરી. 

૨૮ શ્રી લશવિાિ કશેવિાિ વસાવા  ફીટર ૩૦૯૦૭૯ ૩૫૩૦૦ વેરા ભરેિ ન હોય તેવા ખાતાનાં પાણી કનેકશન કાપવાની કામગીરી. 
 

 

 

 

 

અનુ. 

નં. 

કમડચારીનું પુરુ નામ હોદ્દો ઇ.ડી.પી. 

નંબર 

૫ગાર પાયરી કામગીરીની લવગત 

૨૯ શ્રી પરષોત્તમભાઇ જેઠાભાઇ પટેિ ફીટર હે્પર ૨૪૨૫૬૦ ૩૩૦૦૦ વેરા ભરેિ ન હોય તેવા ખાતાનાં પાણી કનેકશન કાપવાની કામગીરી. 

૩૦ શ્રી ઉવડલશ અશોકભાઇ રોલહત એપ્રેંટીસ ૮૫૩૩૫૬ ઉચ્ચક ૭૫૨૬/- એપ્રેંટીસ તરીકેની કામગીરી(જ્નન્મ મરણ દફતર પર) 

 

૩૧ શ્રી લનતુબેન ભાલવન પરમાર એપ્રેંટીસ ૮૫૩૯૭૬ ઉચ્ચક ૭૫૨૬/- એપ્રેંટીસ તરીકેની કામગીરી 

 



 

સનેટેરી લવભાગમા ફરજ બજાવતા કમડચારીઓની માલહતી 
 

 

અનુ.નં. કમડચારીનું પુરુ નામ હોદ્દો ઇ.ડી.પી. 

નંબર 

૫ગાર પાયરી કામગીરીની લવગત 

૧ શ્રી અજીતલગરી એ લગરી  

(મો) ૯૯૦૯૦૦૮૩૩૭ 

સીની. સેને. 

ઇન્સપેકટર 

૨૯૯૧૬૨

  

૫૦૫૦૦ સેનેટરી લવભાગની તમામ કામગીરીનુ સુપરલવઝન તેમજ સેનેટરી 

લવભાગની તમામ વહીવટી કામગીરી 

૨ શ્રી લધરેન્દ્રકમુાર લવષ્ણુપ્રસાદ   લરવેદી (મો) 

૯૯૦૯૦૦૮૩૩૦ 

સેનેટરી 

ઇન્સપેકટર 

૨૯૯૬૪૨

  

૪૦૪૦૦ સ્ટેશન સેનેટરી લવભાગની તમામ વહીવટી કામગીરી તથા સંબંધીત ઉપરી 

અલધકારી બતાવે તે કામગીરી. 

૩

  

શ્રી ફકરીટ ચંદ્રહસંહ સોિંકી 

(મો) ૯૯૦૯૦૦૮૩૩૧  

સેનેટરી 

ઇન્સપેકટર

  

૩૨૧૮૬૯ ૪૦૪૦૦ લનઝામપુરા સેંટરની સેનેટરી લવભાગની તમામ વહીવટી કામગીરી તથા 

સંબંધીત ઉપરી અલધકારી બતાવ ેતે કામગીરી. 

૪ શ્રી લિજેશ ભીખુભાઇ કુબાવત સબ સેને. 

ઇન્સ્પેક્ટર  

૩૫૩૮૬૮ ૧૯૯૫૦ ફતેગંજ સેંટરની સેનેટરી લવભાગની તમામ વહીવટી કામગીરી તથા 

સંબંધીત ઉપરી અલધકારી બતાવ ેતે કામગીરી. 

૫ શ્રી ધર્મડષ્ઠાબેન વી રાવ  સેનેટરી ક્િાકડ ૨૨૩૧૮૨ ૫૫૨૦૦ સેનેટરી લવભાગમાં સ્ટોરની કામગીરી તથા પગાર ફીકસેશનની કામગીરી. 

૬ શ્રી પ્રલવણભાઇ બી પટેિ  સબ સેને. 

ઇન્સપેકટર 

૨૯૯૬૩૪

  

૩૬૪૦૦ સ્વાલત સેન્ટર પર સુપરલવઝન , કમડચારીની હાજરી લવગેર ે તથા સેન્ટર 

ઇન્ચાજડ  સુચવે ત ેકામગીરી 

૭ શ્રી હેમેન્દ્રકુમાર વી. જાની  જુલનયર ક્િાકડ

  

૨૬૧૮૬૬

  

૬૨૨૦૦ સેનેટરી લવભાગમા ં મહેકમની કામગીરી, સેનેટરી લવભાગના 

કમડચારીઓના પગારની કામગીરી. 

૮ રોલહણીબેન પી. પંફડત  ફી્ડ સુપરવાઇઝર ૨૯૩૮૭૩

  

૩૫૨૦૦ હાજરીપરકો , સેનીટેશન લવભાગમા ં જરૂફરયાત મુજબની કામગીરી, 

આર.ટી.આઇ. સંકિનની કામગીરી 



 

અનુ. 

નં. 

કમડચારીનું પુરુ નામ હોદ્દો ઇ.ડી.પી. નંબર ૫ગાર પાયરી કામગીરીની લવગત 

૯ આકાશ ક ેસોિંકી 

 

સુપરવાઇઝર ૩૫૮૫૮૪ ૧૫૭૦૦ ફતેગંજ સેંટર પર કામગીરી 

૧૦ પરસોત્તમ આર સોિંકી મુકાદમ ૧૭૭૬૯૫ ૩૭૨૦૦ ફતેગંજ સેંટર પર કામગીરી સેન્ટર ઇન્ચાજડ  સુચવે તે કામગીરી  

૧૧ લવનોદચંદ્ર સોમાભાઇ જોષી રો. સુપરવાઇઝર ૯૩૭૨૯૧ ૧૬૨૦૦ છાણી સેંટર પર સેન્ટર ઇન્ચાજડ  સુચવ ેત ેકામગીરી 

 ૧૨ પ્રલવણભાઇ શનાભાઇ  

 

કાયમી મજુર ૯૩૭૨૮૨ રોજીિઁદારી છાણી સેંટર પર સેન્ટર ઇન્ચાજડ  સુચવ ેત ેકામગીરી 

 

 

 

 


