
રાઇટ ટુ ઇન્ ફર શેન  કટટ ૨૦૦૫ સદંરે્ભ દ.હટુે અંટ : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંરે્ભ 
ટલે ૪-૧ (ખ) અન્ વયશ ેાિતી  પવવા ાાાી. વર ડ્   .ં૭ (જી) 

વ્રદરા ેતા ગરવાલલટા 
(૧) સ્ થાનિક ટ સ્ વરાયય સસં્ થા   ટાેગ રઅ અ શ ફરયર   નિકવગીર 
 વરીા   સસં્ થા   ટાેગ રઅઅ અ શ ફરયર   નિકવગીર    શ જયુા છશ. 
 વતઅવટઅ વર ડ્   .ં ૭ (જી) 
 ફીશગયં ત્રણ-રસ્ીા, ફીશગયં  
 વ્રદરા. ફર   .ં ૦૨૬૫-૨૭૮૮૭૩૩ 

વર ડ્  અિફસર ા વતઅવટઅ ટાેટાય ા િદવસર – સરેવાર થ  નનિક વાર 
નનિક વાર (ા યર,  રથર) રનિકવવાર ીથા જાતરે રજા ા િદવસર નિકસવાય 
ટાેટાય ર સેય 
૦૯-૩૦ થ  ૫.૧૦ (િરસશસ – ૧.૦૦ થ  ૧.૩૦) 
 ાણાટઅય લશવ્દેવ્ ર સેય - 
સવારે ૦૯.૩૦ થ  ૩.૦૦ (િરસશસ – ૧.૦૦ થ  ૧.૩૦) 
નનિક વાર (ા યર,  રથર) રનિકવવાર ીથા જાતરે રજા ા િદવસર નિકસવાય 
 વર ડ્  ા જખુ્ ય અનિકકટારઅ્ અ, 
૧)    પસ . મ્યનુિક .ટનિકેશ્નર  ઉત્તર ઝર  અ શ અવ લ અનિકકટારઅ 
  ્  ભવૂેંદ્ર ક . નશઠ 

 

 ૨)      વર ડ્  અિફસર અ શ જાતરે ેાિતી  અનિકકટારઅ 
         ્  સયંયકુેાર ટે. ાારરટ 

     

વર ડ્     રેવન્ ય ુીશેય સશ શટરઅ   ટાેગ રઅ   નિકવગીર    શ જયુા છશ. 
 

અ)  રેવન્ ય ુનિકવર્ભાગ   ટાેગ રઅ 
 

૧ ેટા   ાેફેર/ફાળવણ  ા ટેસ અંગશ   ટાેગ રઅ, 
૨ ેટા  ખાલ  ા દાખલા રાખવા ા ઠરાવ અંગશ   ટાેગ રઅ, 
૩ ેટા  યે  દરસ્ ી થયશ પટારણ  ટે  ટરવા ા ઠરાવ અંગશ   ટાેગ રઅ, 
૪ ેટા  ખાલ  ા દાખલા રાખ્ યા વછઅ ટરવશરા ા નિક યે અસસુાર રઅફં્ પવવા   ટાેગ રઅ,  
૫ વશરા, વસલુાી   ીેાે ટાેગ રઅ, યે  ર્ભાડુ, વ્ યવસાયવશરા વસલુાી   ટાેગ રઅ, સ્ લેર્ભાડુ,                 
વાત વશરર, તરટીંગ ઝર ેા ં ઉર્ભ  રતીે  લારઅઅ   વસલુાી, દુટા ર્ભાડુ, ટેા  ર્ભાડુ, ેરાાઇલ ટાવર ા 
ર્ભા્ા   રઅટવરઅ, અં્ર ગ્રાઉન્ ્  ટેાલ  ાયજીસસ    રઅટવરઅ. 

 



ા)  સશ શટરઅ નિકવર્ભાગ   ટાેગ રઅ 
 

 સશ શટરઅ નિકવર્ભાગ સફાઇ અંગશ ા ટાેટાય ા િદવસર  
        - સરેવાર થ  રનિકવવાર સવારે ૭.૦૦ થ  ૧૧.૦૦ ીશેય ાવરરે ૨.૦૦ થ  ૦૫.૦૦ 
 - રનિકવવારે ીશેય બકુવારે ાવરર ાાદ રજા. 
 

૧) ેરેલા જા વરર ર નિક ટાલ ટરવર, 
૨) ટ રા ા ઢગલા ર નિક ટાલ,  

૩) વર ડ્     ટટઅ ટરવાેા ંપવશલ ા ટર   સફાઇ ટાેગ રઅ. 
૪) સફાઇ ટાે   થાય ીશ અંગશ   ફરઅયાદ, 
૫) વાલ ટા ા જાતરે-જાયરુ/જીુર્અ સફાઇ અંગશ   ફરઅયાદ, 
૬) ેાખ  ીશેય ગદંટઅ ા સ્ થળરક યતં ુાનટ દવા ર છંટટાવ,  

૭) તરટલરેા ંવાસ  અ શ અખાધ્ ય ખરરાટર ા વશ ાણ   ફરઅયાદ, 
 

ટ)  અન્ ય ટાેગ રઅઅ   ટૂંટઅ નિકવગીર  
 

૧) તરટલરેા ંવાસ  અ શ અખાધ્ ય ખરરાટ ા વશ ાણ   ફરઅયાદ, નિક ટાલ ટરવા   ીશેય તરટલ, 
 રેસ્ ટરરન્ ટ  ેંટઅગ   ટાેગ રઅ, 
૨) પરરગ્ ય ા  નિકવ  વરવા ા પવવા અંગશ   ટાેગ રઅ ીથા વરવા ર રઅન્ ય ુટરવા અંગશ   
 ટાેગ રઅ,  
૩) યન્ ે  અ શ ેરણ  ધકણ    ીથા રેટર ડ્  જયુા   વકારા   ટરવ અ પવવા   ટાેગ રઅ,  

૪) વાણ  ા સશમ્ વલ રરય લશવા   ટાેગ રઅ ીશેય વાણ  યયારે દુનિકતી પવશ ્ યારે ફરઅયાદ 

        પકારે યથ્ થાેા સશમ્ વલ લશવા   ટાેગ રઅ 
૫) દુનિકતી વાણ  પવતુ ંતરય ીશવા નિકવસ્ ીારરેા ંવાણ  ધધુ્ ક ટરણ ેાટે ટલરરઅ    ગરળઅઅ    
        નિકવીરણ   ટાેગ રઅ, 
૬) કુદરી /અકુદરી  પવનિકી ા સેયશ સક્ષે સ્ ીાક ન ાીાવશ ીશ જયુા   ટાેગ રઅ, 
 

 

 

 

 

 

 

ફરયર  
૧.-   સા.વ.નિકવર્ભાગ ીરફથ  થયશલ હુટે અન્ વયશ જેીશ વરસ્ટ વર ટરવાવાત્ર ટેટ  ટલ ીથા વતઅવટઅ 
ટાેગ રઅઅ. 
૨.   નિક રઅક્ષણ અ શ યવાાદારઅ ા સાઘ ર સિતી નિક ણડ ય લશવા   પ્રિિયા - 



     જે ીશ સધવાયશલ ટાેગ રઅ સાનંિકઘી ર્ક ે ડ  ારઅક ીશે ા ઉવરઅ અનિકઘટારઅ્  વાસશ રજુુ઼ ટરઅ સક્ષે 
સત્તાનિકઘટારઅ્    ેજુંુ઼રઅ લશવા   રતનેશ.  પ અંગશ જખુ્ ય નાખા ેતરે્ક ે  નિકવર્ભાગથ   ાણાટંઅય અ શ અન્ ય 
વતઅવટઅય સત્તા સધવણ  ા સનંિકર્ક લી ઠરાવ 1998 ા અેલ ર્ક રણ દફીરઅ હુર્ક ે  અંક   -410/98થ  ીા.૭-૭-98થ  
હુર્ક ે ર થયશલા છશ. 
૩.   વરીા ા ટયો ાજાવવા ેાટે  ર્ક ટઅ ર્ક રાયશલા ઘરરણ  
ઉવરરર્ક ી જદુા  .ં3ેા ંદનાડ વશલ દફીરઅ હુર્ક ે  અન્ વયશ જેીશ ટેર ા સાઘંેા ંસક્ષે  સત્તાનિકકટારઅ્  ા  
સ ુ ાઅ અન્ વયશ ટાયડ વાતઅ ર્ક રવાેા ંપવશ છશ. 
૪   વરીા ા ટાયો ાજાવવા ેાટે વરીા   વાસશ ા અથવા નિક યતં્રણ તઠેળ ા અથવા વરીા ા ર્ક ે ડ  ારઅઅ 
ઘ્ વારા ઉવયરગેા ંલશવાીા નિક યેર નિકવનિક યેર સ ુ ાઅ નિક યે સગં્રત અ શ રેટે ડ્ . 

- ા .વ .કે.સ .કર્ક ટ -  ૧૯૪૯ 
- દ.હુર્ક ે  અંક   -૪૧૦/૯૮-૯૯ ીા.૯/૯/૯૮ 

૫   વરીા ા દ્વારા અથવા ીશ ા અંકુન તઠેળ રખાયશલ નિકવનિકવઘ ટેટેગરઅ ા દસ્ ીાવશયરસ ુ નિક વશદ   
 ખાીા ીરફથ  ેરર્ક લવાેા ંીથા પવીા વત્રર ા ઈ વ ડ્  પઉટવ ડ્  રજીસ્ ટરર 
 પટારણ  રજીસ્ ટર,િ્ેાન્ ્  રજીસ્ ટર 
 વરવા ા રજીસ્ ટર,ફરઅયાદ બટુ ,યન્ ે -ેરણ રજીસ્ ટર, 
 વાણ  ર્ક  શર્ક ન  રજીસ્ ટર,ડ્રે શય ર્ક  શર્ક ન  રજીસ્ ટર,લાલ્ ્ ીંગ રજીસ્ ટર. 

૬      નિકી ઘ્વા ા અથવા ીશ ા અેલ ર્ક રણ સાનંિકઘી જાતરે ય ીા ા સભ્ યર ઘ્ વારા રજુુ઼પી ર્ક રાયશલ                
અથવા ીશ     ાડ  ેાટે રતલે  ટેઈવણ વ્ યવસ્ થા   નિકવગીર,લરટર સાથશ સરં્ક ળાયશલ  સસં્ થા તરય, લરટધ ા 
ચ ૂટંાયશલા પ્રનિકીનિક નિકઘઅ   ા શલ  સ્ થા.સનિકેનિકી,સેગ્ર સર્ભા,અથવા સાનંિકઘી નિકવર્ભાગ શ સ્ થા.સનિકેનિકી ઘ્ વારા 
અનિકઘટાર વર્ વશ નિક ણડ ય લશવાેા ંપવશ છશ. 
૭.  વરીા ા  લણ ા તતે ુેાટે અથવા ીશ ા ર્ભાગ ીરઅટે વતેં ાયશલ  ાશ ટે ીશથ  વઘ ુવ્ યનિકર્ક ીઅ     ઘરાવીા ં
ાર ડ્ સ ટાઉન્ સ લ ટનિકેટઅઅ અ શ અન્ ય ેં્ ળર   ાશઠટે જાતરે પ્રજા ેાટે ખલુ્લ  છશ ટે ટેે? અથવા પવ  
ાશઠટર   નિકવગી જાતરે પ્રજા શેળવ  નટે ટે ટેે? 
-   સેગ્ર સર્ભા અ શ સ્ થા.સનિકેનિકી છશ. મ્ યનુિક .સશટેટરઅ્  અથવા સાનંિકઘી ા અઘ્ યક્ષ વાસશથ  પ અંગશ વઘ ુ    
સ્વષ્ટીા શેળવ  નટય. 
૮. વરીા ા અનિકઘટરઅઅ અ શ ર્ક ે ડ  ારઅઅ   િ્રેર્ક ટરઅ જદુા  .ંર ેા ંસા શેલ લ સ્ ટ જયુા. 
૯  ીશ ા નિક યેેા ંપરુઅ વ્ાયશલ ઘ્ીર   વઘ્ ઘનિકી સિતી ીશ ા દરેટ અનિકઘટારઅ અ શ ર્ક ે ડ  ારઅઅ ઘ્ વારા પ્રાપ્ી 
ર્ક રાયશલ ેાસ ક    વગાર ઘ્ીર(ીાલ ે) વઘ્ ઘનિકી-સા.વ.નિકવ.ઘ્ વારા ર્ક રવાેા ંપવશ છશ.  
૧૦   ર્ક ે ડ  ારઅઅ/અનિકઘટરઅઅ ઘ્ વારા પ્રાપ્ી ર્ક રાયશલ ેાસ ક    વગાર   ેાિતી  જદુા  .ંરેા ંસા શેલ છશ. 
૧૧. ીેાે યરય ાઅ   નિકવગીર સલુ ી ખ ાડ અ અ શ ર્ક રાયશલ ચરુ્ક વણ  ા અતવેાલર દનાડ વીર ીશ   ીેાે 
કયન્ સ  શ ફાળવશલ ાજેટ. જેીશ વતડ  ા કન્જી.નાખા,ીશેય સશ શટરઅ નાખા ા ેાલસાેા  ખરઅદઅ ા ેજુંુ઼ર 
ાજેટ   નિકવગી ીશેય થયશલ ખ ાડ અ   નિકવગીર કટાઉન્ ટ નાખાેાથં  શેળવ  નટાય. 



૧૨  ફાળવાયશલ  રર્ક ે  અ શ પ ટાયડ િેરથ  ફાયદર શેળવ ાર   નિકવગીર સિતી સાસ ્અ સિતી, ટાયડ િેર ર 
અેલર ર પ્રટાર. 
-   સેગ્ર સર્ભા ઘ્ વારા ાજેટેા ંેજુંુ઼ર ર્ક રાયશલ રર્ક ે    નિકવગીર ેળઅ નટે છશ.  પ ટાેગ રઅથ  જાતરે ય ીા શ 
પરરગ્ ય લક્ષ  સનુિકવઘાઅ અ શ સફાઈ ીશેય વાણ -ડ્રે શય   સનુિકવકાઅ ેળશ છશ. 
૧૩ ીશ ા ધ્ વારા અવાયશલ  ટછટછાટર, વરાવા ગ અ, અ શ સ્ ીા સધવણ  શેળવ ાર    નિકવગીર 
સેગ્ર સર્ભા, સ્ થા.સનિકેનિકી ીથા મ્ યનુિક .ટનિકે  ર્    સ્ ીા અન્ વયશ ેળી  ટછટછાટ, વરવા ગ અ,  
સ્ ીા સધવણ  સાંકંશ દફીરઅ હુટે અંટ :૪૧૦/૯૮-૯૯ ેા ંનિકવગીર છશ. 
 

૧૪ ઇલશટટ્રર  ટ ફર ડે ેા ંઘ્ાયશલ  ીશ ા ધ્ વારા રખાયશલ  અથવા ીશ શ ઉવલ ક ેાિતનિકી ા સદંર્ભડ     
 નિકવગીર : 

- ઇલશટટ્રર  ટ ફર ડે ેા ંઘ્ાયશલ ેાિતનિકી ઇ.્અ.વ . નિકવર્ભાગ ધ્ વારા શેઇન્ ટેઇ  ટરવાેા ંપવશ છશ.     જે    
 નિકવગીર વશાસાઇટ www.evmc.gov.in વરથ  ેળઅ નટે છશ. 

 

૧૫ પસુ્ ીટાલય ીથા વા   ખં્  ા ટાે ા ટલાટર સિતી ેાિતનિકી શેળવવા ેાટે  ાગરઅટર શ ઉવલ ક 
સનુિકવકાઅ   નિકવગીર, યર જાતરે ઉવયરગ ેાટે ીશ   જાળવણ  ટરાઇ તરય ીર - 
- અત્રશ   નાખાેા ંપસુ્ ીટાલય ટે વા ં  ખં્  ઉવલ ક  થ . 
 

૧૬ જાતરે ેાિતનિકી અનિકકટારઅઅ ા  ાે - તરદ્રાઅ અ શ અન્ ય નિકવગીર :- 
૧૭ સ ૂવ  નટાય ીશવ  અન્ ય ટરઇ ેાિતનિકી અ શ ્ યારાાદ દરવતે પ પ્રટાન ેા સકુારર ટરાનશ. 
- ેતંદ અંનશ ટાેર સાંકં ી ેાિતનિકી ેજુંર ાજેટ અસલુક્ષ  શ પવ  જાય છશ. 
 

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


વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
વહીવટી વોડડ ૭ (જી) 
 ફતેગજં, વડોદરા. 

રેવન્ ય ુભવગાગમા ંફરજ ાવતવતા કમડચારીઓની ભવગતો 
 

અન.ુ 
ન.ં 

કમડચારીનુ ંપરુુ નામ હોદ્દો ઇ.ડી.પી.     
નાંર 

૫ગાર પાયરી કામગીરીની ભવગત 

૧ શ્રી સજંયકુમાર કે. ાારોટ 

 
વોડડ ઓફીસર ૨૨૨૧૬૦ ૭૧૩૦૦ વોડડ ઓફફસના સેનીટેશન ,રેવન્ય ુઅને દાાણ તથા સરકારશ્રી 

તરફથી આવતી યોજનાઓના અમિ કરવા 
૨ શ્રી જીગ્નેશ એમ દવે  

  
રેવન્ય ુ
ઓફીસર 

૩૦૦૨૯૨ ૪૪૯૦૦ રેવન્ય ુભવગાગની કામગીરી કરાવવી. 

૩ શ્રી ભવજયગાઇ ચદં્રકાતં 
પરમાર 

સીનીયર ક્િાકડ  ૨૦૮૫૫૮ ૬૦૪૦૦  એકાઉંટંટ તરીકેની કામગીરી તથા પ્રોફેશનિ ટેક્ષની 
વસિુાતની  કામગીરી  

૪ શ્રી યભતન રાજેશગાઇ રાણા
  

જુભનયર ક્િાકડ  ૩૦૭૬૯૬ ૩૨૩૦૦ બ્ િોક ૬૧,૬૨,૬૩,૬૪,૬૫,૬૬,૬૭,૬૮ ની વેરાાીિ િગત તમામ 
કામગીરી  તથા સાંધંીત ઉપરી અભધકારી ાતાવે તે કામગીરી. 

૫ શ્રી જયાાેન એસ ચૌહાણ
  

જુભનયર ક્િાકડ  ૩૦૨૨૯૫ ૩૩૩૦૦ બ્ િોક ૧૦,૧૧,૧૨ ની વેરાાીિ િગત તમામ કામગીરી  તથા 
સાંધંીત ઉપરી અભધકારી ાતાવે તે કામગીરી. 

૬ શ્રી રાધાાેન  એ. શમાડ જુભનયર ક્િાકડ  ૨૭૯૯૦૧ ૪૩૬૦૦ બ્ િોક ૧૪,૪૧ ની વેરાાીિ િગત તમામ કામગીરી  તથા સાંધંીત 
ઉપરી અભધકારી ાતાવે તે કામગીરી. 

૭ શ્રી ક્્પનાાેન પકંજકુમાર 
રાણા 

જુભનયર ક્િાકડ  ૩૦૦૦૯૮ ૩૯૯૦૦ 
 

બ્ િોક ૫,૬,૭,૮,૯ ની વેરા ાીિ િગત તમામ કામગીરી. તથા 
સાંધંીત ઉપરી અભધકારી ાતાવે તે કામગીરી. 

૮ શ્રી ફહમાશંગુાઇ પી. ઉપાધ્યાય જુભનયર ક્િાકડ  ૨૯૧૭૨૨ ૪૩૬૦૦ બ્ િોક ૧૩,૧૫,૭૧,૭૨,૭૩,૯૧,૯૨,૯૩ ની વેરા ાીિ િગત 
તમામ કામગીરી. તથા સાંધંીત ઉપરી અભધકારી ાતાવે તે 
કામગીરી. 



 

અન.ુ 
ન.ં 

કમડચારીનુ ંપરુુ નામ હોદ્દો ઇ.ડી.પી. 
નાંર 

૫ગાર પાયરી કામગીરીની ભવગત 

૯ શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર રમેશચદં્ર 
સાયણીયા 

જુભનયર ક્િાકડ  ૩૦૦૨૪૧ ૩૯૯૦૦ 
 

બ્ િોક ૧,૨,૩ ની વેરા ાીિ િગત તમામ કામગીરી તથા 
સાંધંીત ઉપરી અભધકારી ાતાવે તે કામગીરી. 

૧૦ શ્રી આસીફગાઇ એમ 
મિુતાની  
   

જુભનયર ક્િાકડ  ૩૦૦૩૨૨ ૩૯૯૦૦ 
 

 

બ્ િોક ૪ ની વેરા ાીિ િગત તમામ કામગીરી. તથા સાંધંીત 
ઉપરી અભધકારી ાતાવે તે કામગીરી. 

૧૧ શ્રી પવૂીાેન વી. શાહ જુભનયર ક્િાકડ ૨૮૩૩૩૯ ૩૨૩૦૦ 
 

ાારનીશી દફતરની કામગીરી 
 

૧૨ શ્રી ભવજય ચીમનગાઇ 
પરમાર 

જુભનયર ક્િાકડ  ૩૧૯૪૭૩ 
 

૨૪૫૦૦ બ્ િોક ૫૧,૫૨,૫૩,૨૨,૬૯,૭૦,૮૦,૯૫,૯૮ની વેરા ાીિ િગત 
તમામ કામગીરી તથા સાંધંીત ઉપરી અભધકારી ાતાવે તે 
કામગીરી. 

૧૩ શ્રી સોનિ ભવપિુકુમાર 
દિાિ 

જુભનયર ક્િાકડ  ૩૦૦૮૫૩ ૩૯૯૦૦ 
 

રેવન્ય ુ ભવગાગના કમડચારીઓના મહકેમ દફતરની તમામ 
કામગીરી  

૧૪ શ્રી અશોક એન રાઠવા જુભનયર ક્િાકડ  ૩૫૫૧૦૧
  

૧૯૯૫૦ 
 

વેરા વસિુાતને િગતા વોરંટ./નોટીસ કાઢવી, રેવન્ય ુ િગત 
માફહતી કાઢવી 

૧૫ શ્રી રષેશગાઇ એન કોઠારી જુભનયર ક્િાકડ  ૩૦૨૨૪૪ ૨૬૦૦૦ તમામ પ્રકારની જમીન ગાડા,સ્થાયી પરવાના તેમજ વફહવટી 
ચાર્જ કિેકશનની કામગીરી કરવી  

૧૬ શ્રી અમીષાાેન મહશેગાઇ 
મરોિીયા 

જુભનયર ક્િાકડ  ૩૦૦૯૩૪ ૩૯૯૦૦ 
 

જન્મ મરણની નોંધણી કરવી,તેની િાગત વસિુ કરવી તેમજ 
તેને રજીસ્ટર ભનગાવવા. 

૧૭ શ્રી મનીષ એચ. સોની 
  

જુભનયર ક્િાકડ  ૩૩૨૫૩૪ ૨૦૫૦૦ વોડડના તમામ િાઇટાીિ,ટેિીફોન ાીિ,વતથનુા ાીિ 
ઉગવવાની કામગીરી તેમજ સ્ટેશનરી િાવવી તેમજ રેકોડડ 
નોંધણી,સાચવણી જેવી તમામ કામગીરી. 

 

 

 



 

 

 

અન.ુ 
ન.ં 

કમડચારીનુ ંપરુુ નામ હોદ્દો ઇ.ડી.પી. 
નાંર 

૫ગાર પાયરી કામગીરીની ભવગત 

૧૮ 
 

શ્રી હીરેન હફરનારાયણ ભમસ્ત્રી 
  

જુભનયર ક્િાકડ ૨૭૪૮૩૬ ૪૬૨૦૦ છાણી કચેરીમા ં જમીનગાડા ક્િાકડ , વ્યવસાય વેરા ફરકવરી 
િગત કામગીરી,  

૧૯ શ્રી ફકશન એ રાઠવા  જુભનયર ક્િાકડ  ૨૬૫૬૨૪ ૪૬૨૦૦ બ્ િોક ન.ં૮૧ થી ૮૯ ની વેરા ાીિ િગત તમામ કામગીરી.  
૨૦ શ્રીઅરભવિંદગાઇ હરમાનગાઇ 

પટેિ 
જુભનયર ક્િાકડ ૩૩૨૬૦૭ ૨૧૧૦૦ સ્પેર ક્િાકડ  તરીકેની કામગીરી 

૨૧ શ્રી અરભવિઁદગાઇ ફહિંમતગાઇ 
રાઠવા  

ટાઇપીસ્ટ ૨૮૩૨૬૬
  

૪૩૬૦૦ ટાઇપીંગની કામગીરી 

૨૨ શ્રી મનોજકુમાર રાવજીગાઇ 
પટેિ  

જુભનયર ક્િાકડ ૩૩૨૬૨૩
  

૨૦૫૦૦ સેંસસ ભવગેરે સરકારી યોજનામા ં ઉપિા અભધકારીની સચુના 
મજુાની કામગીરી 

૨૩ શ્રી ભવષ્ણપુ્રસાદ કે ખાડંેકર  વોચમેન ૨૦૩૦૧૭
  

૩૩૦૦૦ વોડડ ૭મા ભસક્યફુરટીની કામગીરી 

૨૪ શ્રી ગરતકુમાર મિુચદં ાાભનયા ભસપાઇ ૨૧૭૬૦૩ ૩૨૦૦૦ બ્ િોક ન.ં૧૩, ૧૫,૬૧, ૭૧, ૭૨, ૭૩, ૯૧, ૯૨, ૯૩ની ટપાિ, 
ાીિ,જવાા વહેંચવાની કામગીરી. 

૨૫ શ્રી ફદવ્યાન િાિજીગાઇ ભરુીયા 
 

મજુર  ૩૩૬૩૯૪ ૧૬૭૦૦ બ્ િોક ન.ં૪તથા ૫૧ થી ૫૪ ની ટપાિ, ાીિ, જવાા 
વહેંચવાની કામગીરી. 

૨૬ શ્રી રમણગાઇ માગંતીયાગાઇ 
રાઠવા 

ભસપાઇ ૨૭૯૦૨૧    ૨૮૪૦૦ બ્ િોક ન.ં૨,૧૦,૧૧,૧૨ ની ટપાિ, ાીિ, જવાા વહેંચવાની 
કામગીરી. 

૨૭ શ્રી ભપયષુકુમાર ગણપતગાઇ 
પરમાર 

ભસપાઇ ૩૨૫૮૩૦ ૧૬૭૦૦ બ્ િોક ન.ં૧૪,૪૧ ની ટપાિ, ાીિ, જવાા વહેંચવાની 
કામગીરી. 

૨૮ શ્રી મોહંમદભસરાજ ય.ુ શેખ ભસપાઇ ૨૦૨૯૬૭ ૩૩૦૦૦ બ્ િોક ન.ં૨૨, ૬૯, ૭૦, ૯૮ તથા ૧ ની ટપાિ, ાીિ, જવાા 
વહેંચવાની કામગીરી. 



 

અન.ુ 
ન.ં 

કમડચારીનુ ંપરુુ નામ હોદ્દો ઇ.ડી.પી. 
નાંર 

૫ગાર પાયરી કામગીરીની ભવગત 

 

૨૯ 
શ્રી રક્ષાાેન ાી પારેખ  ભસપાઇ ૩૦૪૨૪૭ ૨૪૯૦૦ ઓફફસની કામગીરી 

 

૩૦ શ્રી ગોપાિગાઇ એસ માળી ભસપાઇ  ૩૩૩૧૮૨ ૧૯૩૦૦ બ્ િોક ન.ં૮૧ થી ૮૯ ની ટપાિ, ાીિ, જવાા વહેંચવાની 
કામગીરી. 

૩૧ શ્રી શશીકાતં િક્ષમણરાવ પવાર હે્ પર  
૨૯૯૨૨૭ 

૨૭૬૦૦ બ્ િોક ન.ં૫ થી ૯ની ટપાિ, ાીિ, જવાા વહેંચવાની 
કામગીરી. 

૩૨ શ્રી પરેશ કે. પરમાર  હે્ પર  ૩૦૭૬૫૩ ૨૨૪૦૦ ઑફીસ કામગીરી,ઉપરી અભધકારી ાતાવે તે કામગીરી 
 

૩૩ શ્રી ભશવિાિ કેશવિાિ વસાવા
  

ફીટર ૩૦૯૦૭૯ ૩૨૩૦૦ વેરા ગરેિ ન હોય તેવા ખાતાના ં પાણી કનેકશન 
કાપવાની કામગીરી. 

૩૪ શ્રી ભવનાયક કાતંીિાિ વરીયા  ફીટર  ૩૦૯૭૪૫ ૩૨૩૦૦ વેરા ગરેિ ન હોય તેવા ખાતાના ં પાણી કનેકશન 
કાપવાની કામગીરી. 

૩૫ શ્રી પરષોત્તમગાઇ જેઠાગાઇ પટેિ ફીટર હે્ પર ૨૪૨૫૬૦ ૩૨૦૦૦ વેરા ગરેિ ન હોય તેવા ખાતાના ં પાણી કનેકશન 
કાપવાની કામગીરી. 

૩૬ શ્રી સોિકંી ભપ્રતીાેન નાનગુાઇ એપ્રેંટીસ ૮૫૧૦૨૭ ઉચ્ચક 
૭૫૨૬/- 

એપ્રેંટીસ તરીકેની કામગીરી(જ્નન્મ મરણ દફતર પર) 
 



 

સેનેટરી ભવગાગમા ફરજ ાવતવતા કમડચારીઓની માફહતી 
 

 

અન.ુ
ન.ં 

કમડચારીનુ ંપરુુ નામ હોદ્દો ઇ.ડી.પી. 
નાંર 

૫ગાર પાયરી કામગીરીની ભવગત 

૧ શ્રી અજીતલગરી એ લગરી  

(મો) ૯૯૦૯૦૦૮૩૩૭ 
સીની. 
સેને.ઇંસ્પેક્ટર 

૨૯૯૧૬૨
  

૪૬૨૦૦ સેનેટરી ભવગાગની તમામ કામગીરીન ુસપુરભવઝન તેમજ 
સેનેટરી ભવગાગની તમામ વહીવટી કામગીરી 

૨ શ્રી ભધરેન્દ્રકુમાર ભવષ્ણપુ્રસાદ   
ભિવેદી (મો) ૯૯૦૯૦૦૮૩૩૦ 

સેનેટરી 
ઇન   સપકેટર 

૨૯૯૬૪૨
  

૩૭૦૦૦ સ્ટેશન સેનેટરી ભવગાગની તમામ વહીવટી કામગીરી 
તથા સાંધંીત ઉપરી અભધકારી ાતાવે તે કામગીરી. 

૩
  

શ્રી ફકરીટ ચદં્રભસિંહ સોિકંી 
(મો) ૯૯૦૯૦૦૮૩૩૧  

સેનેટરી 
ઇન્ સપેકટર
  

૩૨૧૮૬૯ ૩૭૦૦૦ ભનઝામપરુા સેંટરની સેનેટરી ભવગાગની તમામ વહીવટી 
કામગીરી તથા સાંધંીત ઉપરી અભધકારી ાતાવે તે 
કામગીરી. 

૪ શ્રી ધભમિષ્ઠાાેન વી રાવ  સેનેટરી ક્િાકડ  ૨૨૩૧૮૨ ૪૯૦૦૦ સેનેટરી ભવગાગમા ં સ્ટોરની કામગીરી તથા પગાર 
ફીકસેશનની કામગીરી. 

૫ શ્રી પ્રભવણગાઇ ાી પટેિ  સા સેને. 
ઇંસ્પેક્ટર 

૨૯૯૬૩૪
  

૩૪૩૦૦ સ્વાભત સેન્ટર પર સપુરભવઝન , કમડચારીની હાજરી 
ભવગેરે તથા સેન્ટર ઇન્ચાર્જ સચુવે તે કામગીરી 

૬ શ્રી હમેેન્દ્રકુમાર વી. વતની  જુભનયર ક્િાકડ
  

૨૬૧૮૬૬
  

૫૬૯૦૦ સેનેટરી ભવગાગમા ં મહકેમની કામગીરી, સેનેટરી 
ભવગાગના કમડચારીઓના પગારની કામગીરી. 

૭ રોફહણીાેન પી. પફંડત  ફી્ડ 
સપુરવાઇઝર 

૨૯૩૮૭૩
  

૩૧૪૦૦ હાજરીપિકો , સેનીટેશન ભવગાગમા ંજરૂફરયાત મજુાની 
કામગીરી, આર.ટી.આઇ. સકંિનની કામગીરી 

૮ આકાશ કે સોિકંી સપુરવાઇઝર ૩૫૮૫૮૪ ૧૫૭૦૦ ફતેગજં સેંટર પર કામગીરી 



 

અન.ુ 
ન.ં 

કમડચારીનુ ંપરુુ નામ હોદ્દો ઇ.ડી.પી. 
નાંર 

૫ગાર પાયરી કામગીરીની ભવગત 

૯ 
 

ાાબગુાઇ નાગજીગાઇ સોિકંી 
  

મકુાદમ  ૧૮૩૮૮૧ ૩૪૦૦૦ સ્વાભત સેન્ટર પર કમડચારીની હાજરી, વહચેણ ભવગેરે 
તથા સેન્ટર ઇન્ચાર્જ સચુવે તે કામગીરી 

૧૦ પરસોત્તમ આર સોિકંી મકુાદમ ૧૭૭૬૯૫ ૩૪૦૦૦ ફતેગજં સેંટર પર કામગીરી સેન્ટર ઇન્ચાર્જ સચુવે તે 
કામગીરી  

૧૧ મલણિાિ ગગવાનદાસ સોિકંી મકુાદમ ૧૮૪૦૧૨ ૩૪૦૦૦ સ્ટેશન સેંટર પર સેન્ટર ઇન્ચાર્જ સચુવે તે કામગીરી 
 

૧૨ ગજ ેંદ્રગાઇ રામજીગાઇ સોિકંી મકુાદમ ૧૭૭૯૧૧ ૩૩૦૦૦ ફતેગજં સેંટર પર સેન્ટર ઇન્ચાર્જ સચુવે તે કામગીરી 
 

૧૩ 
 

ભવનોદચદં્ર સોમાગાઇ જોષી રો. 
સપુરવાઇઝર 

૯૩૭૨૯૧ રોજીંદારી છાણી સેંટર પર સેન્ટર ઇન્ચાર્જ સચુવે તે કામગીરી 

૧૪ પ્રભવણગાઇ શનાગાઇ  રો. 
સપુરવાઇઝર 

૯૩૭૨૮૨ રોજીઁદારી છાણી સેંટર પર સેન્ટર ઇન્ચાર્જ સચુવે તે કામગીરી 

 

 

 

 


