
રાઈટ ટુ ઇન્ફરે્મશન એક્ટ ૨૦૦૫ સદંર્ભ-ેહુકર્મ અંક:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંર્ભે કલર્મમ ૪-૧(ખ) અન્વય ે
ર્માહિતી આપવા બાબત. (વોર્મ ન.ં ૧૦ (જે) ) વર્ોદરા ર્મિાનગરપાલલકા 
૧.સસં્થા કાર્મગીરીઓ અને ફરજોની વવગતો પોતાની સસં્થા ની કાર્મગીરીઓ અને ફરજોની વવગતો 
 નીચે મજુબ છે. 
વિીવટી વોર્મ ન૧ં૦(જે) વાસણા, વર્ોદરા. ફોન ન ં૬૩૫૭૪૨૨૬૪૭ વોર્મ ઓફીસના  
કાર્મકાજના હદવસો-સોર્મવાર થી શવનવાર શવનવાર (બીજો,ચોથો) રવવવાર તથા જાિરે રજાના  
હદવસો વસવાય 
 
કાર્મકાજનો સર્મય સવારે ૯-૩૦ થી ૫-૧૦ ( હરશેષ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) નાણાકીય લેવર્ દેવર્ નો  
સર્મય-સવારે ૯-૩૦ થી ૩-૦૦ ( હરશેષ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) શવનવાર (બીજો, ચોથો) રવવવાર તથા 
જાિરે રજાના હદવસો વસવાય વોર્મ ના મખુ્ય અવિકારીશ્રીઓ. 
 
૧. વોર્મ ઓહફસર અને જાિરે ર્માહિતી અવિકારી 
શ્રી હિષ્નાબેન જી. સોલકંી 
વિીવટી વોર્મ ન ં૧૦(જે)ની કચેરી, 
વાસણા, વર્ોદરા. – ૩૯૦૦૨૧ 
ર્મો.ન ં૬૩૫૭૦૯૭૯૬૦ 
પગાર ગ્રેર્ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગ્રેર્ પે) 
ઇ.ર્ી.પી. ન ં૩૩૧૦૬૬ 
વોર્મ ઓહફસરશ્રીએ રેવન્ય ુતેર્મજ સેનેટરીની સપંણૂમ કાર્મગીરીનુ ંવનરીક્ષણ, સકંલન અને ર્માગમદશમન 
કરવાનુ ંરિ ેછે. 
 
૨. નાયબ કાયમપાલક ઈજનેર અને જાિરે ર્માહિતી અવિકારી 
શ્રી રવવન્ર ર્ભાર્મરે 
વિીવટી વોર્મ ન ં૧૦(જે)ની કચેરી, 
વાસણા, વર્ોદરા. – ૩૯૦૦૨૧ 
 
૩. શ્રી એ.ર્ી. સોનવણે (રોર્) ર્મો. ન ં૯૫૩૭૨૨૯૧૪૯  
   શ્રી જે.ર્ી.ર્ાર્ભાણી(વરસાદી ગટર) ર્મો. ન.ં ૯૧૦૬૫૪૯૬૦૭ 



શ્રી એ.પી. વાઘેલા(પાણી) ર્મો. ન ં૯૭૨૭૭૪૪૩૮૬ 
શ્રી કે. એસ. વાઘેલા (ડ્રેનેજ) ર્મો. ન ં૭૫૭૩૦૦૧૦૧૭ 
વોર્મર્મા ંઆવેલ એન્જીનીયરીંગ વવર્ભાગ જેર્મા ંરસ્તા, પાણી, ગટર, વરસાદી ગટર, વનર્ભમયતા શાખા, 
વગેરેનો સર્માવેશ થાય છે. એન્જીનીયરીંગ ની તર્માર્મ કાર્મગીરીઓનુ ંવનરીક્ષણ, રે્મઈન્ટેનન્સ તેર્મજ 
સકંલન કરવાનુ ંરિ ેછે. 
 
વોર્મની રેવન્ય ુતેર્મજ સેનેટરીની વવગતો નીચે મજુબ છે. 
અ) રેવન્ય ુવવર્ભાગની કાર્મગીરી: 
૧. ર્મકાન નાર્મફેર/ફાળવણીના કેસ અંગેની કાર્મગીરી. 
૨. ર્મકાન ખાલીના દાખલા રાખવાના ઠરાવ અંગેની કાર્મગીરી. 
૩. ર્મકાન જર્મીન-દોસ્ત થયે આકારણી કર્મી કરવાના ઠરાવ અંગેની કાર્મગીરી. 
૪. ર્મકાન ખાલીના દાખલા રાખ્યા પછી કરવેરાના વનયર્મ અનસુાર રીફંર્ આપવાની કાર્મગીરી. 
૫. વેરા વસલૂાત તર્માર્મ કાર્મગીરી, જર્મીન ર્ભાડુ, વ્યવસાય વેરા વસલૂાતની કાર્મગીરી. 
૬. નવીન આકારણી કરી વેરા લબલ બજાવવા તેર્મજ ગરુ્માસ્તાિારા અને વ્યવસાય વેરા ની  
કાર્મગીરી. 
 
બ) સેનેટરી વવર્ભાગની કાર્મગીરી: 
૧. ર્મરેલા જાનવરોનો વનકાલ કરવો. 
૨. કચરાના જથ્થાનો વનકાલ કરવો. 
૩. વોર્મની નક્કી કરવાર્મા ંઆવેલ બીટોની સફાઈ કાર્મગીરી. 
૪. સફાઈ કાર્મ ન થાય ત ેઅંગેની ફહરયાદ. 
૫. પાલલકાના જાિરે-જાજરૂ/મતુરર્ી સફાઈ અંગેની ફરીયાદ. 
૬. ર્માખી તેર્મજ ગદંકીના સ્થળોએ જતંનુાશક દવાઓનો છટંકાવ. 
૭. િોટલોર્મા ંસ્વચ્છતા અંગે ચેહકિંગ કરવુ.ં 
 
ક) અન્ય કાર્મગીરીઓની ટૂંકી વવગત: 
૧. િોટલ, રેસ્ટોરન્ટર્મા ંચેહકિંગની કાર્મગીરી. 
૨. આરોગ્યના નવવન પરવાના આપવા અંગેની કાર્મગીરી તથા પરવાનો રીન્ય ુકરવાની અંગેની  
કાર્મગીરી. 



૩. પીવાનુ ંપાણી જયારે દૂવષત આવે ત્યારે ફહરયાદ આિારે સેમ્પલ લેવાની કાર્મગીરી, તથા 
 રુટીનર્મા ંસેમ્પલ લેવાની કાર્મગીરી રોજબરોજ કરવી. 
૪. દૂવષત પાણી આવતુ ંિોય તેવા વવસ્તારોર્મા ંપાણી શધુ્ધિકરણ ર્માટે ક્લોરીનની ગોળીઓ  
વવતરણની કાર્મગીરી. 
૫. કુદરતી/અકુદરતી આપવત સર્મય મ્યવુનવસપલ કવર્મશનરશ્રીની સચૂના મજુબની કાર્મગીરી  
કરવી. 
 
ખ) એન્જીનીયરીંગ વવર્ભાગની કાર્મગીરી: 
૧. ડ્રેનેજ ઓવરફલો ની ફહરયાદ. 
૨. પાણી લીકેજની ફહરયાદ. 
૩. પાલલકાના જાિરે સ્ટેન્ર્પોસ્ટ ના લીકેજ. 
4. પાલલકાની પાઈપ લાઈનર્મા ંગટરનુ ંગદું પાણી આવતુ ંિોવા અંગેની ફહરયાદ  
5. પાલીકાના પીવાના પાણીર્મા ંવનયત કરતા ઓછા િોરણે ક્લોરીન બાબતની ફહરયાદ  
6. ડ્રેનેજ લાઈન, પાણીની લાઈન, વરસાદી પાણીના નીકાલની પાઈપ લાઈનર્મા ંચેમ્બરર્મા ંતટેૂલા 

ઢાકંણા બદલવા 
7. વરસાદી પાણીનો નીકાલ કરવો 
8. પર્ી ગયેલ પાણીનો નીકાલ કરવો 
9. જગંલ કહટિંગની ઉપાર્ દૂર કરવા  
10. તટેૂલા રોર્, ર્ીવાઈર્ર ફૂટપાથ પરની રેલીંગ રીપેર કરવા  
11. તટેૂલા રોર્, ર્ીવાઈર્ર ના ચારુ કાટર્માળ,  ડ્રેનેજ, પાણી, લાઈટ, ટેલલફોનના રીપેરીંગ પ્રસગંે 

ચરી અને ખાર્ા બેસાર્વા કાટર્માળ દૂર કરવા બાબતની ફહરયાદ  
12. સ્ટેન્ર્ પોસ્ટ રીપેર કરવા  
13. ખાલ કુવા ઉર્ભરાવવાની ફહરયાદ  
 
અન્ય કાર્મગીરી: 
1. નવા નળ જોર્ાણ આપવા (લાઈસન્સ પ્લમ્બર ર્મારફતે અરજી કરવી) 
2. નવા ગટર જોર્ાણ આપવા  
3. જાિરે રસ્તા ઉપરના ખાર્ા અને ચરીઓ પવૂી  
4. તટેૂલી રેલીંગ ર્ીવાઈર્ર રીપરીંગ  



5. તટેૂલી ફૂટપાથ રીપેર કરવા  
6. જગંલ કહટિંગ વિારે િોઈ તો તે  
7. સ્ટેન્ર્ પોસ્ટ અંગે ર્મજુરી આપવી 
8. ર્ીવાઈર્રની સફાઈ  
9.બાિંકાર્મ ર્માટે પાણીનુ ંકનેક્શન રે્મળવવા  
10. વસાિતોના આંતહરક રસ્તા ઉપર પાણીની નલલકાઓ અને તે વસાિતોને નવીન પાણીની 

કનેકશનો આપવા  
11. કોમ્યવુનટી સ્ટેન્ર્ પોસ્ટ  
12. પીવાના પાણીર્મા ંપ્રદૂષણ અંગેની ફહરયાદ  
 
નોંિ:- અતે્ર ગજુરાત રાજ્ય સરકારશ્રીના તા. ૧૮/૦૬/૨૦૨૦ ના જાિરે નાર્મ મજુબ સા.વ.વવ. 

હુકર્મ અંક ૨૦૪/૨૦૨૦-૨૧ તા. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦ મજુબ નવીન સર્માવંવષ્ટ ગાર્મો, ર્ભાયલીની 
ઉપરોક્ત મજુબની કાર્મગીરી વોર્મ કક્ષાએ થી કરવાર્મા ંઆવે છે. 

 
ફરજો: સા.વ.વવર્ભાગ તરફથી થયેલ હુકર્મ અન્વયે તે પોસ્ટ પર કરવાપાત્ર ટેકનીકલ તથા  
વિીવટી કાર્મગીરીઓ. 
૨. પોતાના અવિકારીઓને કર્મમચારીઓની સતાઓ અને ફરજો સારે્મલ લીસ્ટ ! એ ! મજુબ 
 

અન ં
 

કર્મચારીન  ંનાર્ હોદો ઈ.ડી.પી. 
ન ં

કાર્ગીરીની વિગત પગાર ખચમ 

૧ શ્રી ક્રિષ્નાબેન જી. સોલકંી િોડમ 
ઓફીસર 

૩૬૨૫૨૨ િોડમ ઓફીસની 
કાર્ગીરી 

િોડમ ન ં૮ 
 

૨ શ્રી વિપ લભાઈ એ. દલાલ રેિન્ય  
ઓક્રફસર 

૩૦૭૭૫૧ રેિન્ય  ઓફીસર 
વિભાગ લગત તર્ાર્ 
કાર્ગીરી કરિી 

િોડમ ન ં૧૦ 

૩ શ્રી કાર્ીનીબેન બી. ઠક્કર જ . ક્લાકમ ૨૯૯૭૨૨ બ્લોક ની કાર્ગીરી િોડમ ન ં૧૨ 
૪ શ્રી કલ્પના પી. રાણા જ . ક્લાકમ ૩૦૦૦૯૮ બ્લોક ની કાર્ગીરી ઉતર 

ઝોનની 
કચેરી 

૫ શ્રી સાયર્ાપરિીન એર્. સૈયદ જ . ક્લાકમ ૨૯૭૫૯૩ રે્હકર્ અને િોડમ ન ં૮ 



આર.ટી.આઈ ની 
કાર્ગીરી 

૬ શ્રી વનશેષભાઈ ડી. શર્ામ જ . ક્લાકમ ૩૦૦૭૩૦ બ્લોક ની કાર્ગીરી િોડમ ન ં૫ 
૭ શ્રી નરેશભાઈ ડી. પટેલ જ . ક્લાકમ ૩૫૫૨૧૬ બ્લોક ની કાર્ગીરી 

અને જર્ીન ભાડા 
દફતર 

િોડમ ન ં૪ 

૮ શ્રી ઋષભક ર્ાર આર. પ્રજાપવત જ . ક્લાકમ ૩૫૪૯૦૨ બ્લોક ની કાર્ગીરી િોડમ ન ં૪ 
૯ શ્રી ભરતભાઈ બી. દેસાઈ જ . ક્લાકમ ૩૫૫૧૭૮ બ્લોક ની કાર્ગીરી િોડમ ન ં૪  

 
૧૦ શ્રી ક્રદલીપભાઈ એ. ચૌહાણ જ . ક્લાકમ ૩૦૦૮૧૧ સરકારી યોજના લગત 

ની કાર્ગીરી 
િોડમ ન ં૧૫ 

૧૧ શ્રી અર્રવસિંહ બી. રોક્રહત વસપાઈ ૨૯૮૯૧૩ વસપાઈ ની કાર્ગીરી િોડમ ન ં૧૨ 
૧૨ શ્રી ક્રકશનભાઈ ર્ાળી હલે્પર ૨૬૮૭૧૨ હલે્પેર ની કાર્ગીરી િોડમ ન ં૮  
૧૩ શ્રી પરર્જીત એસ. જાસ હલે્પર ૨૪૩૫૬૬ હલે્પર ની કાર્ગીરી િોડમ ન ં૧૧ 
૧૪ શ્રી વિિેકાનદં એન. ર્હંત ર્જૂર ૨૭૧૭૬૪ ફીટર સાથે હલે્પરની 

કાર્ગીરી 
િોડમ ન ં૧૨ 

૧૫ શ્રી કાજલ એર્. પાણખાણીયા બેક 
ઓફીસ 
આસી. 

૮૫૮૯૫૧ ઓફીસને કમ્પ્ય ટર ને 
લગતી તર્ાર્ 
કાર્ગીરી 

િોડમ ન ં૮ 

૧૬ શ્રી નીખીલ એ. નાચરે બેક 
ઓફીસ 
આસી. 

૮૫૮૧૫૩ ઓફીસને કમ્પ્ય ટર ને 
લગતી તર્ાર્ 
કાર્ગીરી 

િોડમ ન ં૧૧ 

૧૭ શ્રી ર્નીષ કે. સોલકંી બેક 
ઓફીસ 
આસી. 

૮૫૮૧૬૧ ઓફીસને કમ્પ્ય ટર ને 
લગતી તર્ાર્ 
કાર્ગીરી 

િોડમ ન ં૧૧ 

૧૮ શ્રી રાજેન્ર આર. ઠક્કર બેક 
ઓફીસ 
 આસી. 

૮૫૮૧૭૦ ઓફીસને કમ્પ્ય ટર ને 
લગતી તર્ાર્ 
કાર્ગીરી 

િોડમ ન ં૧૧ 
 

 
 
 



સેનેટરી શાખાના અવિકારીઓ અને કર્મમચારીઓની સતાઓ અને ફરજો સારે્મલ લીસ્ટ ! એ ! મજુબ  
વિગતો 
 

અ 
ન ં
 

કર્મચારીન  ંનાર્ હોદો ઈ.ડી.પી. 
ન ં

કાર્ગીરીની વિગત પગાર ખચમ 

૧ શ્રી ર્ન ભાઈ આર. 
પરર્ાર 

જ . ક્લાકમ ૩૧૯૨૨૮ રે્હકર્ ની કાર્ગીરી 
ઉપરાતં બ્લોકની 

કાર્ગીરી 

િોડમ ન ં૧૮ 

 
તદ ઉપરાતં તેર્ના હદ વિસ્તારર્ા ંઆિેલ કન્ટેનર, ઓપન સ્પોટ, વનયવર્ત સફાઈ થાય છે કે કેર્ 
તે ઉપરાતં વિસ્તારર્ાથંી ર્ળતી ર્રેલ જાનિરો ઉપાડિા અને સફાઈને લગતી ફક્રરયાદોનો 
અન િરે્ ૨૪ કલાકર્ા ંઅને ૪૮ કલાકર્ા ંવનકાલ કરિાનો હોય છે. 
 
૧. વનરીક્ષણ અને જિાબદારીના સાધનો સક્રહત વનણમય લેિાની પ્રક્રિયા :- જે તે સોપાયેલ 
કાર્ગીરી સબંવંધત કર્મચારીએ તેર્ના ઉપરી અવધકારીશ્રી પાસે રજ  કરી સક્ષર્ સતાધીકારીશ્રીની 
ર્જં રી લેિાની રહશેે. આ અંગે મ ખ્યશાખા ર્હકેર્ વિભાગથી દફતરી હ કર્ અંક: ૪૧૦/૯૮ થી 
હ કર્ો થયેલા છે. 
૨. પોતાના કાયમ બજાિિા ર્ાટે નક્કી કરાયેલ ધોરણો:- 
ઉપરોક્ત મ દા ન.ં ૩ ર્ા ંદશામિેલ દફતરી હ કર્ અન્િયે જે તે કાર્ોના સબંધં સક્ષર્ 
સતાધીકારીશ્રી ના સચૂનાઓ અન્િયે કાયમિાહી કરિાર્ા ંઆિે છે. 
૩. પોતાના કાયમ બજાિિા ર્ાટે પોતાની પાસેના અથિા વનયતં્રણ હઠેળના અથિા પોતાના 
કર્મચારીઓ રારા ઉપયોગર્ા ંલેિાતા વનયર્ો વિવનયર્ો સ ચનાઓ વનયર્ સગં્રહ અને રેકોડમ . 
- બી.પી.એર્.સી.એક્ટ-૧૯૪૯ 
- .હ કર્ અંક:૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૭-૭-૯૯ 

 
૪.પોતાના રારા અથિા તેના અંક શ હઠેળ રખાયેલ વિવિધ કેટેગરીના દસ્તાિેજોન  ંવનિેદન. 
 

- ખાતા તરફથી ર્ોકલિાર્ા ંતથા આિતા પત્રોના ઇનિડમ આઉટિડમ રજીસ્ટરો 



- આકારણી રજીસ્ટર, ક્રડર્ાન્ડ રજીસ્ટર. 
-  પરિાના રજીસ્ટર, ફક્રરયાદબ ક, જન્ર્-ર્રણ રજીસ્ટર 
- પાણી કનેકશન રજીસ્ટર,ડ્રનેેજ કનેકશન રજીસ્ટર, બબબલિંગ રજીસ્ટર 

૫. નીવત ઘડિાના અથિા તેના અર્લીકરણ સબંવંધત જાહરે જનતાના સભ્યો રારા રજૂઆત 
કરાયેલી અથિા તેની ચચામ ર્ાટે રહલેી કોઈપણ વ્યિસ્થાની વિગતો. લોકો સાથે સકંડાયેલી 
સસં્થા હોય, લોકોના ચ ૂટંાયેલા પ્રવતવનવધઓની બનેલી સ્થા.સવર્વત, સર્ગ્ર સભા અથિા સબંવંધત 
વિભાગને સ્થા.સવર્વત રારા અવધકાર પરત્િે વનણમય લેિાર્ા ંઆિે છે. 

૬. પોતાના ચલણના હતે   ર્ાટે અથિા તેના ભાગ તરીકે િહેંચાયેલી બે કે તેથી િધ  વ્યક્ક્તઓ 
ધરાિતા બોડમસ કાઉન્સીલ કવર્ટીઓ અને ર્ડંળોની બેઠકો જાહરે પ્રજા ર્ાટે ખ લ્લી છે કે કેર્ ? 

૭. પોતાના અવધકારીઓ અને કર્મચારીઓની ક્રડરેક્ટરી મ દ્દા ન.ં ૨ ર્ા ંસારે્લ બલસ્ટ મ જબ 
૮. તેના વનયર્ર્ા ંપરૂી પડાયેલ ઘડતરની પધ્ધવત સક્રહત તેના દરેક અવધકારી અને કર્મચારીઓ 

રારા પ્રા્ત કરાયેલ ર્ાવસક પગાર ઘડતર (તાલીર્) –સા.િ.વિ રારા કરિાર્ા ંઆિે છે. 
૯. કર્મચારીઓ/અવધકારીઓ રારા પ્રા્ત કરાયેલ ર્ાવસક પગારની ર્ાક્રહતી મ દ્દા ન.ં ૨ ર્ા ંસારે્લ 

છે. 
૧૦. તર્ાર્ યોજનાઓની વિગતો સબૂચત ખચમ અને કરાયેલ ચ કિણીના અહિેાલ દશામિતો તેની 

તર્ાર્ એજન્સીએ ફાળિેલ બજેટ-જેતે િષમના એન્ન્જ. શાખા તેર્જ સેનેટરી શાખાના 
ર્ાલસાર્ાન ખરીદીના ર્જૂંર બજેટની વિગત તેર્જ થયેલ ખચામની વિગતો એકાઉન્ટ 
શાખાર્ાથંી રે્ળિી શકાય. 

૧૧. ફળિાયેલી રકર્ અને આ કાયમિર્ોથી લાભ રે્ળિનારની વિગતો સક્રહત સબવસડી સક્રહત, 
કાયમિર્ોનો અર્લોનો પ્રકાર ,- સર્ગ્ર સભા રારા બજેટર્ા ંકરાયેલ રકર્ની વિગતો ર્ળી શકે છે. 
આ કાર્ગીરીથી જાહરે જનતાને આરોગ્યલક્ષી સ વિધાઓ અને સફાઇ તેર્જ પાણી ડ્રનેેજ ની 
સ વિધાઓ ર્ળે છે. 

૧૨. તેના રારા અપાયેલી છૂટછાટ પરિાનગીઓ અને સત્તા સોંપણી રે્ળિનારની વિગતો. –સર્ગ્ર 
સભા સ્થાયી સવર્વત તથા મ્પય .કવર્શ્રરશ્રીની સત્તા અન્િયે ર્ળતી છૂટછાટ , પરિાનગીઓ સત્તા 
સોંપણી સબધેં દફતરી હ કર્:૪૧૦/૯૮-૯૯ ર્ા ંવિગત. 

13.ઇલેકટ્રોવનક ફોરે્ટર્ા ંઘડાયેલી તેના રારા ખાયેલી અથિા તેના ઉપલબ્ધ ર્ાક્રહતીના સદંભમની 
વિગત-ઇલેકટ્રોવનક ફોરે્ટર્ા ંઘડાયેલ ર્ાક્રહતી આઇ.ટી. વિભાગ રારા રે્ઈન્ટેઇન કરિાર્ા ંઆિે 
છે. જેની વિગતો િેબસાઇટ www.vmc.gov.inપરથી ર્ળી શકે છે. 

૧૪. પ સ્તકાલય તથા િાચંન ખડંના કાર્ના કલાકો સક્રહત ર્ાક્રહતી રે્ળિિા ર્ાટે નાગક્રરકોને 
ઉપલબ્ધ સ વિધાઓની વિગતો, જો જાહરે ઉપયોગ ર્ાટે તેની જાળિણી કરાઈ હોય તો અતે્રની 
શાખાર્ા ંપ સ્તકાલય કે િાચંન ખડં ઉપલબ્ધ નથી. 

http://www.vmc.gov.in/


૧૫. જાહરે ર્ાક્રહતી અવધકારીઓના નાર્-હોદાઓ અને અન્ય વિગતો: 
 

અ.ન ં નાર્ હોદ્દો બેઝીક પગાર 
૧ શ્રી ક્રિષ્નાબેન જી. સોલકંી િોડમ ઓક્રફસર ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

 
૧૬. સ ચિી શકાય તેિી અન્ય કોઈ ર્ાક્રહતી અને ત્યારબાદ દર િષમ આ પ્રકાશનર્ા ંસ ધારાઓ 

કરાશે. 
-ર્હદ અંશે કાર્ો સબંવધત ર્ાક્રહતી ર્જં ર બજેટ અન લક્ષીને આિી જાય છે. 
 
 
જાહરે ર્ાક્રહતી અવધકારી 
િોડમ ઓફીસર 
િોડમ ન.ં ૧૦(જે) 
િડોદરા ર્હાનગરપાબલકા 
ટેલીફોન ન ં૬૩૫૭૪૨૨૬૪૭ 
 
 

 
 

 
 
 


