
દ. હકુમ અંક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંર્ભ કલમ ૪-૧ (અ) અન્વયે 
માહિતી આપવા બાબત 

વોર્ભ ન.ં ૧૯, વર્ોદરા મિાનગર પાલલકા 
 

૧. સસં્થાની કામગીરી અને ફરજોની વિગત  
પોતાની સસં્થાની કામગીરીઓ અને ફરજોની વિગત નીચે મજુબ છે.  
વહિવટી વોર્ભ ન.ં ૧૯  
જી આઈ ડી સી ગોડાઉન, 
િડોદરા – ૩૯૦૦૧૪  
ફોન ન.ં ૬૩૫૭૪૨૨૬૪૯  

 
િોડડ ઓફફસના કામકાજના ફદિસો- સોમિાર થી શવનિાર  
શવનિાર (બીજો ચોથો) રવિિાર તથા જાહરે રજાના ફદિસો વસિાય  

 
કામકાજનો સમય  
સિારે ૦૯:૩૦ થી ૦૫ :૧૦ (રીસેસ : ૧:૦૦ થી ૧:૩૦) 

 
નાણાકીય લેિડ દેિડનો સમય  
સિારે ૦૯:૩૦ થી ૩:૦૦ (રીસેસ : ૧:૦૦ થી ૧:૩૦) 
શવનિાર (બીજો ચોથો) રવિિાર તથા જાહરે રજાના ફદિસો વસિાય  

 
િોડડના મખુ્ય અવિકારી શ્રી, 
વોર્ભ ઓફીસર અને જાિરે માહિતી અધિકારી  
શ્રી શૈલેષભાઈ પચંાલ  
િફહિટી િોડડ  ન.ં ૧૯ની કચેરી, જી આઈ ડી સી ગોડાઉન  
મો. ન.ં ૯૦૯૯૦૮૯૪૨૩  
િડોદરા  

 
આસી. મ્યધુન કધમશનર  અને અપીલ અધિકારી  
શ્રી નીતીન ભાઈ સોલકંી  
િોડડ -૧૭ , દ. ઝોનની કચરેી  
િડોદરા  
મો. ન.ં ૯૮૨૫૮૦૧૨૫૪ 
 



દ. હકુમ અંક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંર્ભ 
કલમ ૪-૧(ખ) અન્વયે માહિતી આપવા બાબત વોર્ભ ન.ં ૧૯ 

વર્ોદરા મિાનગર પાલલકા 
  
વોર્ભ-૧૯  ની રેવન્ય ુતેમજ સેનેટરીની કામગીરીની ધવગતો નીચે મજુબ છે.  
 
(અ) રેવન્ય ુધવર્ાગની કામગીરી  
 
૧. મકાન નામફેર/ફાળિણીના કેસ અંગેની કામગીરી  
૨. મકાન ખાલીના દાખલા  રાખિાના ઠરાિ અંગેની કામગીરી  
૩. મકાન જમીનદોસ્ત થયે આકારણી કમી કરિાના ઠરાિ અંગેની કામગીરી  
૪. મકાન ખાલીના દાખલા રાખ્યા પછી કરિેરાના વનયમ અનસુાર ફરફડં આપિાની કામગીરી  
૫. િેરા િસલુાતની તમામ કામગીરી, જમીનભાડુ,ં સ્લમભાડુ,ં િાહનિેરો,  હોકીંગ ઝોનમા ંઊભી રહતેી 
લારીઓની િસલુાત, દુકાનભાડુ,ં કેબબનભાડુ,ં મોબાઈલ ટાિરના ભાડાની રીકિરી, અન્ડર ગ્રાઉન્ડ કેબલ 
ચાર્જિસની ફરકિરીની કામગીરી   
૬. સસં્થાના તથા કમડચારીઓના વ્યિસાય િેરા િસલુાતની કામગીરી 
૭. વમલકતની નિી આકારણી તથા પરુિણી આકારણીની કામગીરી  
૮. ગમુાસ્તાિારા અંગેની કામગીરી  
 
(બ) સેનેટરી ધવર્ાગની કામગીરી  
 
સેનેટરી વિભાગ સફાઇ અંગનેા કામકાજના ફદિસો  
સોમિાર થી રવિિાર સિારે ૦૭:૦૦ થી ૧૧:૦૦ તેમજ બપોરે ૨:૦૦ થી ૦૫:૦૦ રવિિારે તેમજ બિુિારે 
બપોર બાદ રજા  
િોડડ ના હદ વિસ્તારમા ંઆિેલા કન્ટેનર, ઓપન સ્પોટ, વનયવમત સફાઇ થાય છે કે કેમ તેની અંગેની 
કામગીરી, ઉપરાતં વિસ્તારમા ંમરેલા જનિરો ઉપાડિા અને સફાઇને લગતી અનકુ્રમે  ૨૪ કલાકમા ંઅન ે
૪૮ કલાકમા ંવનકાલ કરિા અંગેની કામગીરી 
 
 
 
 
 
 
 



વહિવટી વોર્ભ ન.ં ૧૯ (રેવન્ય ુધવર્ાગમા ંફરજ બજાવતા અધિકારીશ્રી અને કમભચારીઓની માહિતી) 
 

અ. 
ન ં

કમભચારીનુ ંનામ િોદ્દો ઈ.ર્ી.પી. 
નબંર 

પગાર 
(સાતમા 

પગારપચં  
મજુબ) 

કામગીરીની ધવગત 

૧  શ્રી શૈલેષભાઈ  પચંાલ  િોડડ  
ઓફીસર  

૩૩૧૦૬૬   િોડડ ઓફીસર  તરીકેની તમામ કામગીરી 

૨  શ્રી રૂપાલીબેન અગરકર  રેિન્ય ુ

ઓફીસર  

૩૦૪૧૨૩   રેિન્ય ુઓફીસર તરીકેની તમામ 
કામગીરી 

૩  શ્રી િસતંભાઈ  જાદિ રેિન્ય ુક્લાકડ   ૨૯૧૭૬૫   બ્લોક 
ન.ં૧૮,૫૧,૫૩,૫૪,૫૫,૫૭,૫૮,૭૧,૭૨,૯૯ 
ના બ્લોક ક્લાકડ તરીકેની તમામ 
કામગીરી  
ચેક ફરટનડ, કોટડ કેસ, ટેક્ષ અપીલ  લગત 
તમામ કામગીરી 
આર. ટી. આઈ અંગેની તમામ કામગીરી   

૪  શ્રી રોફહતભાઈ  સોલકંી રેિન્ય ુક્લાકડ   ૨૮૭૬૯૫   બ્લોક ન.ં૬,૮,૯,૧૦,૪૧,૮૦ ના બ્લોક 
ક્લાકડ તરીકેની તમામ કામગીરી  
ચેક ફરટનડ, કોટડ કેસ, ટેક્ષ અપીલ  લગત 
તમામ કામગીરી  
િસ્તી ગણતરી અંગેની તમામ કામગીરી 

૫  શ્રી જ્યોવતબેન ચૌહાણ  જૂની. ક્લાકડ  ૨૯૭૫૮૫   બારનીશી દફતરની તમામ કામગીરી 
૬  શ્રી કલ્પેશભાઈ 

વનસારતા 
રેિન્ય ુક્લાકડ   ૩૫૯૫૭૨   બ્લોક ન.ં૭  ના બ્લોક ક્લાકડ તરીકેની 

તમામ કામગીરી  
ચેક ફરટનડ, કોટડ કેસ, ટેક્ષ અપીલ  લગત 
તમામ કામગીરી 
નિા પ્રોફેશન ટેક્ષ નબંર આપિાની 
તમામ કામગીરી  
ગમુાસ્તાિારા અંગેની તમામ કામગીરી 

૭  શ્રી ફદપ્તીબેન શાહ મહકેમ કલાકડ   ૨૬૫૩૦૬   રેિન્ય ુ તથા એન્જીનીયરીંગ વિભાગના 
મહકેમ દફતરની તમામ કામગીરી  
ઉપરાતં એકાઉન્ટન્ટ તરીકેની કામગીરી 
તેમજ  



ઉપરી અવિકારી બતાિે ત ેતમામ 
૮  શ્રી હસમખુભાઈ 

પરમાર  

જમીન ભાડા 
ક્લાકડ   

૨૪૨૦૬૩   જમીનભાડા દફતર ઉપરાતં બ્લોક ન.ં 
૬૪,૬૫,૬૬,૬૭,૬૮,૭૬,૭૭ ના બ્લોક 
ક્લાકડ તરીકેની તમામ કામગીરી  
કોટડ કેસ, ટેક્ષ અપીલ  લગત તમામ 
કામગીરી 

૯  શ્રી રુબચરાબેન પી જોષી  ડટેા  એન્રી 
ઓપરેટર   

૩૩૨૬૩૧   ડટેા એન્રી ઓપરેટર તરીકેની તમામ 
કામગીરી 

૧૦  શ્રી ઉિડશીબેન આર 
માગંરોલા   એપ્રેન્ન્ટસ  

૮૫૮૩૫૮   એપે્રન્ન્ટસ તરીકેની કામગીરી  

૧૧  શ્રી મેહલુભાઈ  પટેલ  પટાિાળા  ૩૧૪૨૩૪   જમીન ભાડા  દફતર, વ્હીકલ ટેક્ષ, ઓ. 
એફ. સી તથા જી.એસ.ટી.ને લગતી 
પટાિાળા તરીકેની  તમામ કામગીરી 

૧૨  શ્રી જયેશભાઈ મકિાણા  પટાિાળા  ૩૧૬૫૬૩   બ્લોક ન.ં ૬૪,૬૫,૬૬,૬૭,૬૮,૭૬,૭૭ ના 
પટાિાળા તરીકેની તમામ કામગીરી  
 

૧૩  શ્રી રાજેશભાઈ પરમાર  પટાિાળા  ૩૧૬૧૩૦   બ્લોક ન.ં૭  ના પટાિાળા તરીકેની 
તમામ કામગીરી  
 

૧૪  શ્રી વનલેશભાઈ માળી  પટાિાળા  ૩૧૮૮૯૨   બ્લોક ન.ં૬,૮,૯,૧૦,૪૧,૮૦ ના પટાિાળા 
તરીકેની તમામ કામગીરી 

૧૫  શ્રી ભાિનાબેન દેિરે  મજુર  ૩૧૯૭૭૫   મજૂર  તરીકેની તમામ કામગીરી 
૧૬  શ્રી જગદીશભાઈ 

પરમાર  

મજુર  ૨૫૨૫૬૫   મજૂર  તરીકેની તમામ કામગીરી 

૧૭  શ્રી જયશ્રીબેન કહાર  હલે્પર  ૩૦૯૯૭૪   હલે્પર તરીકેની તમામ કામગીરી  
૧૮  શ્રી લતાબેન પટેલ  હલે્પર  ૨૬૨૮૧૧   હલે્પર તરીકેની તમામ કામગીરી 

 
 

નોંિ :  િોડડ ન.ં ૧૯ મા ં પગાર વશડયલુ ફાળિેલ ન હોઇ, ઉપરોક્ત કમડચારીઓનો પગારખચડ અન્ય  
શાખાઓમા પડ ેછે 

 
 
 
 



 
વહિવટી વોર્ભ ન.ં ૧૯ (સેનેટરી  ધવર્ાગમા ંફરજ બજાવતા અધિકારીશ્રી અને કમભચારીઓની માહિતી) 
 
અ. 
ન ં

કમભચારીનુ ંનામ િોદ્દો ઈ.ર્ી.પી. 
નબંર 

પગાર 
(સાતમા 

પગારપચં  
મજુબ) 

કામગીરીની ધવગત 

૧  શ્રી કુલફદપવસિંહ સોલકંી  સબ સેનેટરી 
ઇન્સ્પેકટર  

૩૫૫૩૯૯   સેનેટરી શાખાને લગતી કામગીરી  

 
 
 


