
રાઇટ ટુ ઇન્ફરમેશન એકટ ૨૦૦૫ સદંરે્ભ દ.હુકમ અંક:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંર્ભભ 
કલમ ૪-૧ (ખ) અન્વયે માહિતી આપવા બાબત. વોર્ભ ન.ં૮(એચ)  

વર્ોદરા મિાનગર પાલલકા 
૧.સ્થાનનક સ્વરાજય સસં્થાની કામગીરી અને ફરજોની નવગતો : 

પોતાની સસં્થાની કામગીરીઓ અને ફરજો નીચે મજુબ છે. 

વિીવટી વોર્ભ ન.ં૮(એચ)  

નાગરવાર્ા , બહુચરાજી 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 ભપેુન્ર એન. શેઠ  

પગાર ગે્રર્-  ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦  

૨. વોર્ભ ઓહફસર અને જાિરે માહિતી અનિકારી  

શ્રી મગનર્ભાઇ એન વણઝારા  

પગાર ગે્રર્-  ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦  
 

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,સ્લમ ર્ભાડંુ  

        વાિનવેરો , િોકીંગા ઝોનમા ંઉર્ભી રિતેી લારીઓની વસલુાત ,દુકાનર્ભાડંુ ,કેબીનર્ભાડંુ ,મોબાઇલ 

        ટાવરના ર્ભાર્ાની રીકવરી , અંર્રગ્રાઉન્ર્ કેબલ ચાજીસની રીકવરી.      

બ)  સેનેટરી નવર્ભાગની કામગીરી  : 

  સેનેટરી નવર્ભાગ સફાઈ અંગેના કામકાજના હદવસો 

 -સોમવાર થી રનવવાર ૭.૦૦ થી ૧૧.૦૦ તેમજ બપોરે ૨.૦૦ થી ૦૫.૦૦ 

 -રનવવારે તેમજ બિુવારે બપોર બાદ રજા. 

 ૧. મરેલા જાનવરોનો નનકાલ કરવો, 

 ૨. કચરાના ઢગલાનો નનકાલ, 

 ૩. વોર્નૅી નક્કી કરવામા ંઆવેલ બીટોની સફાઈ કામગીરી,      

 ૪. સફાઈ કામ ન થાય તે અંગેની ફહરયાદ, 

 ૫. પાલલકાના જાિરે-જાજરુ/મતુરર્ી સફાઈ અંગેની ફહરયાદ, 

 ૬. માખી તેમજ ગદંકીના સ્થળોએ જતંનુાશક દવાનો છંટકાવ, 

 ૭. િોટલોમા ંવાસી અને અખાધ્ય ખોરાકોના વેચાણની ફહરયાદ, 

 

 ક) અન્ય કામગીરીઓની ટ ંકી નવગતો 

૧. િોટલોમા ંવાસી અને અખાધ્ય ખોરાકોના વેચાણની ફહરયાદ, નનકાલ કરવાની તેમજ િોટલ,               

   રેસ્ટોરન્ટ ચેંકીગની કામગીરી, 

૨. આરોગ્યના નનવન પરવાના આપવા અંગેની કામગીરી તથા પરવાનો રીન્ય ુકરવા અંગેની કામગીરી, 

૩. જન્મ અને મરણ નોંિણીની તથા રેકોર્ ૅમજુબની વિારાની કોપીઓ આપવાની કામગીરી,  

૪. પાણીના સેમ્પલ રોજ લેવાની કામગીરી તેમજ પાણી જ્યારે દુનિત આવે ત્યારે ફહરયાદ આિારે 

    જથ્થમા ંસેમ્પલ લેવાની કામગીરી 

૫. દુનિત પાણી આવતુ ંિોય તેવા નવસ્તારોમા ંપાણી શધુ્િીકરણ માટે ક્લોરીનની ગોળીઓ નવતરણની  

   કામગીરી,  

૬. કુદરતી/અકુદરતી આપનત્તના સમયે સક્ષમ સત્તાિીશ બતાવે તે મજુબની કામગીરી, 

 
 



         ફરજો :- 

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

૨. નનરીક્ષણ અને જવાબદારીના સાિનો સહિત નનણભય લેવાની પ્રહિયા :-  

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 

વિીવટીય સત્તા સોંપણીના સકંલલત ઠરાવ ૧૯૯૮ ના અમલીકરણ દફતરી હુકમ અંક: ૪૧૦/૯૮ થી 

તા.૭-૭-૯૮ થી હુકમો થયેલા છે. 

૩. પોતાના કાયો બજાવવા માટે નકકી કરાયેલા િોરણો :  

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

સચુનાઓ અન્વયે કાયભવાિી કરવામા ંઆવે છે. 

૪. 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.હુકમ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૭-૭-૯૯ 

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

      - ખાતા તરફથી મોકલવામા ંતથા આવતા પત્રોના ઇનવર્ભ આઉટવર્ભ રજીસ્ટરો  

      - આકારણી રજીસ્ટર , હર્માન્ર્ રજીસ્ટર  

      - પરવાના રજીસ્ટર ,ફરીયાદ બકુ , જન્મ મરણ રજીસ્ટર  

      - પાણી કનેકશન રજીસ્ટર , ડ્રેનેજ કનેકશન રજીસ્ટર, લબલ્ર્ીંગ રજીસ્ટર 

૬. 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 પ્રનતનનનિઓની બનેલી સનમનત, સમગ્ર સર્ભા અથવા સબનંિત નવર્ભાગને સ્થા.સનમનત ધ્વારા 

અનિકાર પરત્વે નનણભય લેવામા આવે છે. 

    ૭. 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 સેિેટરીશ્રી અથવા સબંનંિતના અધ્યક્ષ પાસેથી આ અંગે વધ ુ   

  સ્પષ્ટતા મેળવી શકાય.                         

૮.  પોતાના અનિકારીઓ અને કમભચારીઓની હર્રેકટરી મદુ્દા ન.ં૨ મા લીસ્ટ મજુબ . 



૯. 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.  

૧૦. કમભચારીઓ/અનિકારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલ માનસક પગારની માહિતી મદુ્દા ન.ં-૨ મા ંસામેલ છે. 

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

     તમામ એજન્સીને ફાળવેલ બજેટ. જે તે વિભના એ ન્જી. શાખાના માલસામાન ખરીદીના મજુંર  

     બજેટની નવગત તેમજ થયેલ ખચાભઓની નવગતો એકાઉન્ટ શાખામાથંી મેળવી શકાય.  

૧૨. ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાયભિમોથી ફાયદો મેળવનારની નવગતો સહિત સબસીર્ી સહિત  

     કાયભિમોનો અમલનો પ્રકાર . 

- સમગ્ર સર્ભા દ્વારા બજેટમા ંમજુંર કરાયેલ રકમની નવગતો મળી શકે છે. આ કામગીરીથી જાિરે  

  જનતાને આરોગ્યલક્ષી સનુવિાઓ અને સફાઇ તેમજ પાણી-ડ્રેનેજની 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 ફોમભમાં ઘર્ાયેલ માહિતી ઈ.ર્ી.પી નવર્ભાગ ધ્વારા મેઈન્ટેન કરવામા ંઆવે છે. જેની  

નવગતો વેબસાઈટ    www.evmc.gov.in પરથી મળી શકે છે.  

૧૫. પસુ્તકાલય તથા વાચંન  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 :- 

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. 
 

 

 
 

 

 

 

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


અ.ન.ં કર્મચારીન  ંનાર્ ઇ.ડી.પી. 
નબંર હોદ્દો પગાર પાયરી કાર્ગીરીની વિગત 

૧ શ્રી ર્ગનભાઇ એન િણઝારા ૨૬૦૬૦૬ િોડમ ઓફિસર ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 
િોડમ ઓફિસના સેનીટેશન ,રેિન્ય  અને દબાણ તથા સરકારશ્રી 
તરિથી આિતી યોજનાઓના અર્લ કરિાની કાર્ગીરી (પગાર 
ખચમ િોડ ૅન ં૧૨ ર્ા)ં

૨ શ્રી સજંયક ર્ાર કે. બારોટ ૨૪૨૩૩૧ િોડમ ઓફિસર ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ કાર્ગીરી િોડમ ન-ં૭ ર્ાં

૩ શ્રી ક્રુણાલ એસ શાહ ૩૫૭૯૧૦ રેિન્ય  ઓફિસર ઉચ્ચક પાચં િર્મ ર્ાટે 
પગાર - ૩૮૦૯૦ રેિન્ય  વિભાગની તર્ાર્ કરાિિાની કાર્ગીરી 

૪ શ્રી ક લદીપવસિંહ એન. પાિાગઢી ૨૬૦૮૦૧ હડે ક્લાકૅ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ ટ રીસ્ટ શાખાર્ા ંકાર્ગીરી
૫ શ્રી ર્ીનલબેન ડી.  જાધિ ૨૧૯૦૦૨ સીની.ક્લાકૅ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ કાર્ગીરી િોડમ ન-ં૧૧ ર્ાં
૬ શ્રી જૈર્ીન આર. ભાિસાર ૩૪૨૧૩૧ એડી.આસી.એન્ી ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ કાર્ગીરી આજિા સબ ડીિીઝન
૭ શ્રી સાલેહાઅંજ ર્ એર્. અન્સારી ૩૪૨૧૪૯ એડી.આસી.એન્ી ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ કાર્ગીરી બ્રીજ વિભાગર્ાં

૮ શ્રી પે્રયસ એસ. બ્રહ્મભટ્ટ ૩૫૩૭૮૭ એડી.આસી.એન્ી ઉચ્ચક પાચં િર્મ ર્ાટે 
પગાર ૩૮૦૯૦ કાર્ગીરી િોડમ ન-ં૮ એન્ી. શાખાર્ાં

૯ શ્રી ફદપ્તીબેન ફદપકક ર્ાર શાહ ૨૬૫૩૦૬ જ ની.ક્લાકમ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ એકાઉન્ટ કલાકમ અને ર્હકેર્ને લગતી તર્ાર્ કાર્ગીરી તથા 
સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે તર્ાર્ કાર્ગીરી

૧૦ શ્રી આશાબેન િી. ચિાણ ૨૬૫૬૮૩ જ ની.ક્લાકમ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ બ્લોક ન.ં૪,૫,૬,૯,૨૦ ની િેરા લગત તર્ાર્ કાર્ગીરી તથા 
સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે તર્ાર્ કાર્ગીરી

૧૧ શ્રી હસમ ખભાઇ આર.પરર્ાર ૨૪૨૦૬૩ જ ની.ક્લાકમ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ બ્લોક ન.ં૮,૧૦,૧૧,૧૨,૩૪ ની િેરા લગત તર્ાર્ કાર્ગીરી 
તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે તર્ાર્ કાર્ગીરી

૧૨ શ્રી ધિલ પ્રફુલભાઇ ગોડગસ્તે ૩૧૩૬૭૦ જ ની.ક્લાકમ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ બ્લોક ન.ં૧૩,૧૪,૧૫,૧૭,૯૬ ની િેરા લગત કાર્ગીરી તથા 
સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે તર્ાર્ કાર્ગીરી

૧૩ શ્રી ઝરણાબેન રજનીકાતં રાણા ૩૦૦૬૯૧ જ ની કલાકમ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ બ્લોક ન.ં૧૮,૧૯,૩૫,૪૧,૪૬ ની િેરા લગત કાર્ગીરી તથા 
સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે તર્ાર્ કાર્ગીરી

૧૪ શ્રી ભાગમિ એચ અડીયેલ ૩૫૬૧૩૧ જ ની. ક્લાકમ ઉચ્ચક પાચં િર્મ ર્ાટે 
પગાર - ૧૯૯૫૦

બ્લોક ન.ં૨૧,૩૧,૩૨,૩૩ ની િેરા લગત કાર્ગીરી તથા 
સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે તર્ાર્ કાર્ગીરી

૧૫ શ્રી કલ્પેશ કે વનસરતા ૩૫૯૫૭૨ જ ની.કલાકમ ઉચ્ચક પાચં િર્મ ર્ાટે 
પગાર - ૧૯૯૫૦

પ્રો.ટેક્ષને લગત તર્ાર્ કાર્ગીરી ,િસ લાતની કાર્ગીરી તથા 
સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે તર્ાર્ કાર્ગીરી

     િડોદરા ર્હાનગર પાલલકા 
    િહીિટી િોડમ ન.ં૮ (એચ) 

          રેિન્ય  વિભાગર્ા ંિરજ બજાિતા કર્મચારીઓની ર્ાફહતી  તા.૧૭-૦૫-૨૦૧૮.



અ.ન.ં કર્મચારીન  ંનાર્ ઇ.ડી.પી. 
નબંર હોદ્દો પગાર પાયરી કાર્ગીરીની વિગત 

૧૬ શ્રી પ્રણિભાઇ એર્ પટેલ ૩૧૮૩૧૧ જ ની.ક્લાકમ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦
તર્ાર્ પ્રકારની જર્ીન ભાડા,સ્થાયી પરિાના,દબાણ હટાિિા  
તેર્જ િહીિટી ચાર્જ કલેકશનની કાર્ગીરી અને તેના પાિતી 
અને રીસ્ટર વનભાિિા સ્લર્ ભાડા દિતરની કાર્ગીરી  તથા 
સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે તર્ાર્ કાર્ગીરી

૧૭ શ્રી વિધ્યાબેન બી.કોલચા ૨૮૦૮૯૫ ક્લાકમ કર્ ટાઇપીસ્ટ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ બારનીસી તેર્જ ટાઇપીંગ કાર્ગીરી તથા સબંવંધત ઉપરી 
અવધકારી બતાિે તે તર્ાર્ કાર્ગીરી

૧૮ શ્રી આરીિર્હંર્દ આર ફદિાન ૩૫૪૬૭૮ રેકોડમ કલાકમ ઉચ્ચક પાચં િર્મ ર્ાટે 
પગાર - ૧૯૯૫૦

િોડમ ના તર્ાર્ લાઇટબીલ ટેલીિોન બીલ જાથ ના બીલ 
ઉગિિાની કાર્ગીરી સ્ટેશનરી લાિિી રેકોડમ ની નોંધણી તેર્જ 
સાચિણી જેિી તર્ાર્ કાર્ગીરી તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી 
બતાિે તે તર્ાર્ કાર્ગીરી

૧૯ શ્રી વિજયક ર્ાર બી. િાડેખાવનયા ૩૫૫૫૨૬ જ ની.ક્લાકમ ઉચ્ચક પાચં િર્મ ર્ાટે 
પગાર ૧૯૯૫૦ કાર્ગીરી ન ર્મ પ્રોજેકટ

૨૦ શ્રી જયેશ િી. અસારી ૩૫૮૩૪૭ જ ની.ક્લાકમ ઉચ્ચક પાચં િર્મ ર્ાટે 
પગાર ૧૯૯૫૦ કાર્ગીરી િોડમ ન-ં૧૧ ર્ાં

૨૧ શ્રી સ રેશક ર્ાર એ. ચૌધરી ૩૫૫૫૩૪ જ ની.ક્લાકમ ઉચ્ચક પાચં િર્મ ર્ાટે 
પગાર ૧૯૯૫૦ કાર્ગીરી CCC+  સેન્ટરર્ાં

૨૨ શ્રી રાહ લક ર્ાર કે. ચૌહાણ ૩૫૫૧૩૫ જ ની.ક્લાકમ ઉચ્ચક પાચં િર્મ ર્ાટે 
પગાર ૧૯૯૫૦ કાર્ગીરી િોડમ ન-ં૭ ર્ા ં

૨૩ શ્રી પરેશ ડી હડીયા ૩૫૭૧૦૩ જ ની.કલાકમ ઉચ્ચક પાચં િર્મ ર્ાટે 
પગાર ૧૯૯૫૦ કાર્ગીરી િોડમ ન-ં૬ ર્ા ં

૨૪ શ્રી કૌવશકક ર્ાર જે.પ્રજાપવત ૩૦૯૧૧૭ િીટર ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦
િેરા ભરેલ ન હોય તેિા ખાતાના પાણી કનેકશન કાપિાની 
કાર્ગીરી તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે તર્ાર્ 
કાર્ગીરી

૨૫ શ્રી લોકેશ એન ગાધંી ૨૬૦૬૯૦ ર્ીટર હલે્પર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફિસની કાર્ગીરી તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે 
તર્ાર્ કાર્ગીરી (વ્યિસાયિેરા કલાકમ શ્રી કલ્પેશ વનસરતા)

૨૬ શ્રી જજગર આર અર્ીન ૩૧૪૫૮૭ વસપાઇ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફિસની કાર્ગીરી તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે 
તર્ાર્ કાર્ગીરી (બ્લોક કલાકમ શ્રી આશાબેન ચિાણ)

૨૭ શ્રી રાજેશ અશોકભાઇ શેલાર ૩૦૭૯૦૪ વસપાઇ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફિસની કાર્ગીરી તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે 
તર્ાર્ કાર્ગીરી (બ્લોક કલાકમ શ્રી ધિલ ગોડગસ્તે)

૨૮ શ્રી વનતીનક ર્ાર સદાવશિ મ ળે ૨૭૪૬૩૧ વસપાઇ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફિસની કાર્ગીરી તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે 
તર્ાર્ કાર્ગીરી (બ્લોક કલાકમ શ્રી ઝરણાબેન રાણા)

૨૯ શ્રી કાવંતભાઇ જે પરર્ાર ૨૬૨૮૦૩ વસપાઇ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફિસની કાર્ગીરી તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે 
તર્ાર્ કાર્ગીરી (ટપાલ બજાિિાની કાર્ગીરી)



અ.ન.ં કર્મચારીન  ંનાર્ ઇ.ડી.પી. 
નબંર હોદ્દો પગાર પાયરી કાર્ગીરીની વિગત 

૩૦ શ્રી વિજયભાઇ એન પિાર ૨૭૪૧૮૬ વસપાઇ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફિસની કાર્ગીરી તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે 
તર્ાર્ કાર્ગીરી (જર્ીનભાડા કલાકમ શ્રી પ્રણિભાઇ પટેલ)

૩૧ શ્રી લગરીશ બી ખડંાળે ૧૮૪૭૧૩ વસપાઇ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફિસની કાર્ગીરી તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે 
તર્ાર્ કાર્ગીરી

૩૨ શ્રી સ દેશક ર્ાર િાય. કાટધરે ૨૪૭૧૧૧ વસપાઈ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ કાર્ગીરી ન ર્મ પ્રોજેકટ ર્ાં
૩૩ શ્રી રાજ ભાઈ ી. સોલકંી ૩૦૭૮૨૩ વસપાઇ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ કાર્ગીરી રોડ શાખાર્ા ં
૩૪ શ્રી અશોકક ર્ાર એચ. રે્હતા ૨૧૦૮૭૧ વસપાઈ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ કાર્ગીરી િય ચરીસ્ટીક પ્લાનીંગ શાખાર્ાં
૩૫ શ્રી ફદનેશભાઈ સી. સોલકંી ૨૬૨૦૪૮ વસપાઈ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ કાર્ગીરી ICDS શાખાર્ાં
૩૬ શ્રી રરે્શભાઇ એચ.િસાિા ૨૭૮૯૫૫ વસપાઇ સતત ગેરહાજર ઓફિસની કાર્ગીરી તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે 

તર્ાર્ કાર્ગીરી
૩૭ શ્રી અશોકભાઈ એલ. અડીયલ ૨૯૫૦૧૯ વસપાઇ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ કાર્ગીરી આકારણી શાખાર્ાં
૩૮ શ્રી સ રેશભાઇ પી ઉતે્તકર ૨૫૫૧૧૪ િોચરે્ન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ િોચરે્ન ની કાર્ગીરી તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે 

તર્ાર્ કાર્ગીરી
૩૯ શ્રી વર્તેર્ એ પટેલ ૩૩૦૨૮૧ હલે્પર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફિસની કાર્ગીરી તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે 

તર્ાર્ કાર્ગીરી (બ્લોક કલાકમ શ્રી હસમ ખભાઇ પરર્ાર)

૪૦ શ્રી સવિતાબેન કે.િસાિા ૨૭૪૮૪૪ હલે્પર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફિસની કાર્ગીરી તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે 
તર્ાર્ કાર્ગીરી

૪૧ શ્રી વર્નાક્ષીબેન પી. ઠાકોર ૩૨૬૬૩૧ હલે્પર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ કાર્ગીરી િોડમ ન-ં૧ ર્ાં
૪૨ શ્રી સ ર્ર્ાબેન એસ.ફકકલીકર ૨૯૯૨૭૮ હલે્પર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફિસની કાર્ગીરી તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે 

તર્ાર્ કાર્ગીરી
૪૩ શ્રી પન્નાબેન કે સોની ૨૬૯૯૪૮ હલે્પર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફિસની કાર્ગીરી તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે 

તર્ાર્ કાર્ગીરી
૪૪ શ્રી નગીનભાઈ આર. ર્કિાણા ૨૫૧૦૨૦ હલે્પર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ કાર્ગીરી િોડમ ન-ં૯ ર્ાં
૪૫ શ્રી કાવંતભાઇ બી.  ચૌહાણ ૨૧૨૯૩૮ ર્જ ર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફિસની કાર્ગીરી તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે 

તર્ાર્ કાર્ગીરી (બ્લોક કલાકમ શ્રી ભાગમિ અડીયેલ)

૪૬ શ્રી સ રેશચદં્ર પી પટેલ ૨૯૯૩૫૯ ર્જ ર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦
િેરા ભરેલ ન હોય તેિા ખાતાના પાણી કનેકશન કાપિાની 
કાર્ગીરી તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે તર્ાર્ 
કાર્ગીરી (િીટર સાથે)

૪૭ શ્રી સજંય એચ. પઢીયાર ૩૨૪૪૨૬ ર્જ ર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ કાર્ગીરી િોડમ ન-ં૧૧ ર્ાં

૪૮ શ્રી ફકશોર  એન ચ નારા ૩૨૫૮૦૫ ર્જ ર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ઓફિસની કાર્ગીરી તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે 
તર્ાર્ કાર્ગીરી (આધારકાડમ)

૪૯ શ્રી ભ વર્કા એ. ગારે્ચી ૮૫૧૦૫૧ પ્રોગ્રા.આસી.& સીસ. 

આસી. ૭૫૨૬ ડેટા એ ન્રી તથા સબંવંધત ઉપરી અવધકારી બતાિે તે તર્ાર્ 
કાર્ગીરી



અ.ન.ં કર્મચારીન  ંનાર્ ઇ.ડી.પી. 
નબંર હોદ્દો પગાર પાયરી કાર્ગીરીની વિગત 

૧ ય  એસ. પ્રજાપવત ૨૯૯૧૩૮ સીની.સેને.ઈન્સ. ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦
સેનેટરી વિભાગની તર્ાર્ કાર્ગીરીન  ંસ પરિીઝન તેર્જ 
સેનેટરી વિભાગની તર્ાર્ િહીિટી કાર્ગીરી તથા સબંવંિત 
ઉપરી અવિકારી બતાિે તે તર્ાર્ કાર્ગીરી

૨ આવિષ એ દિે ૨૯૯૬૧૮ સબ સેને.ઇન્સ. ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦
સેનેટરી વિભાગની તર્ાર્ કાર્ગીરીન  ંસ પરિીઝન તેર્જ 
સેનેટરી વિભાગની તર્ાર્ િહીિટી કાર્ગીરી તથા સબંવંિત 
ઉપરી અવિકારી બતાિે તે તર્ાર્ કાર્ગીરી

૩ રજનીકાતં એસ. સોલકંી ૩૧૨૧૭૭ સબ. સેને. ઈન્સ. ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ કાર્ગીરી ર્ોબાઇલ કોટમર્ાં

૪ ઉષાબેન કે ચારેલ ૨૬૯૩૧૦ જ ની.ક્લાકમ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦
જન્ર્ ર્રણની નોંિણી કરિી લાગત િસ લ કરિી રજીસ્ટર 
વનભાિિા તેર્જ જન્ર્ ર્રણના દાખલાની રજીસ્ટરર્ાં ઉતારા 
કરિાની કાર્ગીરી તથા સબંવંિત ઉપરી અવિકારી બતાિે તે 
તર્ાર્ કાર્ગીરી

૫ ર્નીષ વનલકંઠ પટેલ ૩૦૭૮૧૫ જ ની.ક્લાકમ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦
સેનેટરી ર્હકેર્ને તેર્જ કર્મચારીઓના પગાર લગત 
કાર્ગીરી  તથા સબંવંિત ઉપરી અવિકારી બતાિે તે તર્ાર્ 
કાર્ગીરી

૬ સગંીતાબેન ય .પટેલ  ૩૧૨૧૨૬ લખાપટ્ટી સ પરિાઇઝર ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ સેનેટરી ર્હકેર્ની કાર્ગીરીની ર્દદર્ા ં તથા સબંવંિત ઉપરી 
અવિકારી બતાિે તે તર્ાર્ કાર્ગીરી

૭ રાજેન્રભાઈ રૈ્લે ૨૬૧૧૧૪ ફીલ્ડ આસીસ્ટન્ટ ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦
સોંપેલ સેન્ટર પર કર્મચારીની હાજરી , િહેંચણ વિગેરે તથા 
સેન્ટર ઇન્ચાર્જ સ ચિે તે કાર્ગીરી તથા સબંવંિત ઉપરી 
અવિકારી બતાિે તે તર્ાર્ કાર્ગીરી

૮ દદપકભાઈ આર. િસીકર ૨૬૯૬૭૧ લખાપટ્ટી સ પરિાઈઝર ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦
સોંપેલ સેન્ટર પર કર્મચારીની હાજરી , િહેંચણ વિગેરે તથા 
સેન્ટર ઇન્ચાર્જ સ ચિે તે કાર્ગીરી તથા સબંવંિત ઉપરી 
અવિકારી બતાિે તે તર્ાર્ કાર્ગીરી

૯ બાબ ભાઇ એર્. સોલકંી ૨૮૧૫૦૬ સ પરિાઇઝર ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦
સોંપેલ સેન્ટર પર કર્મચારીની હાજરી , િહેંચણ વિગેરે તથા 
સેન્ટર ઇન્ચાર્જ સ ચિે તે કાર્ગીરી તથા સબંવંિત ઉપરી 
અવિકારી બતાિે તે તર્ાર્ કાર્ગીરી

૧૦ વનલેષ કાવંતલાલ પટેલ ૨૬૦૩૫૫ ફીલ્ડ આસીસ્ટન્ટ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ કાર્ગીરી િોડમ ન-ં૧ ર્ાં

૧૧ સચચન આર. સોલકંી ૩૫૮૦૨૯ એર્. પી. ડબ્લ્ય ં ૧૯૯૫૦(ફીક્સ)
સોંપેલ સેન્ટર પર કર્મચારીની હાજરી , િહેંચણ વિગેરે તથા 
સેન્ટર ઇન્ચાર્જ સ ચિે તે કાર્ગીરી તથા સબંવંિત ઉપરી 
અવિકારી બતાિે તે તર્ાર્ કાર્ગીરી

        સેનેટરી વિભાગર્ા ંફરજ બજાિતા કર્મચારીઓની ર્ાદહતી 
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