
યાઇટ ટુ ઇન્ પયભશળન કટટ ૨૦૦૫ વદંબે દ.હટુભ અંટ : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ વદંબે 
ટરભ ૪-૧ (ખ) અન્ લમશ ભાિશત  પલા ફાફત. લરડડ  ન.ં૭ (જી) 

લડરદયા ભશાનગયાલરટા 
(૧) સ્ થાનિકનટ સ્ લયાયમ વસં્ થાન  ટાભગ યઅ અનશ પયયરન  નિકલગતર 
 રતાન  વસં્ થાન  ટાભગ યઅઅ અનશ પયયરન  નિકલગતર ન  શ જયુફ .શ. 
 લશઅલટઅ લરડડ  ન.ં ૭ (જી) 
 પતશગયં ત્રણ-યસ્તા, પતશગયં  
 લડરદયા. પરન ન.ં ૦૨૬૫-૨૭૮૮૭૩૩ 

લરડડ  અિપવયના લશઅલટઅ ટાભટાયના િદલવર – વરભલાય થ  ળનિકનલાય 
ળનિકનલાય (ફ યર,  રથર) યનિકલલાય તથા જાશયે યજાના િદલવર નિકવલામ 
ટાભટાયનર વભમ 
૦૯-૩૦ થ  ૫.૧૦ (િયવશવ – ૧.૦૦ થ  ૧.૩૦) 
નાણાટઅમ રશલડદેલડનર વભમ - 
વલાયે ૦૯.૩૦ થ  ૩.૦૦ (િયવશવ – ૧.૦૦ થ  ૧.૩૦) 
ળનિકનલાય (ફ યર,  રથર) યનિકલલાય તથા જાશયે યજાના િદલવર નિકવલામ 
 લરડડ ના જખુ્ મ અનિકધટાયઅ્ અ, 
૧)  પવ . મ્યનુિકન.ટનિકભશ્નય  ઉત્તય ઝરન અનશ અ ર અનિકધટાયઅ 
               શ્રી સરેુશ એસ. તવેુર 
               ગાય  –  ૬૧૫૦૦/- 

               ઇ.ડઅ. .ન.ં –૩૩૧૧૭૧ 

૨)      લરડડ  અિપવય અનશ જાશયે ભાિશત  અનિકધટાયઅ 
           શ્રી જીતેન્દ્ર કે બ્રહ્મભટ્ટ 
        લશઅલટઅ લરડડ  ન.ં ૭ (જી), પતશગયં ,લડરદયા. 
      ગાય  – ૬૩,૩૦૦/- 

      ઇ.ડઅ. .ન.ં -૩૩૧૦૭૪ 

         
 

વોર્ડ ની રેવન્દ્ ય ુતેમજ સેનેટરીની કામગીરીની વવગતો નીચે મજુબ છે. 
 

અ)  રેવન્દ્ ય ુવવભાગની કામગીરી 
 

૧ ભટાન નાભપેય/પાલણ ના ટેવ અંગશન  ટાભગ યઅ, 
૨ ભટાન ખાર ના દાખરા યાખલાના ઠયાલ અંગશન  ટાભગ યઅ, 
૩ ભટાન યભ નદરસ્ ત થમશ પટાયણ  ટભ  ટયલાના ઠયાલ અંગશન  ટાભગ યઅ, 



૪ ભટાન ખાર ના દાખરા યાખ્ મા .અ ટયલશયાના નિકનમભ અનવુાય યઅપંડ પલાન  ટાભગ યઅ,  
૫ લશયા, લસરુાતન  તભાભ ટાભગ યઅ, યભ નબાડુ, વ્ મલવામલશયા લસરુાતન  ટાભગ યઅ, સ્ રભબાડુ,                 
લાશનલશયર, શરટીંગ ઝરનભા ં ઉબ  યશતે  રાયઅઅન  લસરુાત, દુટાનબાડુ, ટેફ નબાડુ, ભરફાઇર ટાલયના 
બાડાન  યઅટલયઅ, અંડય ગ્રાઉન્ ડ ટેફર  ાયજીસવ ન  યઅટલયઅ. 

 

બ)  સેનેટરી વવભાગની કામગીરી 
 

 વશનશટયઅ નિકલબાગ વપાઇ અંગશના ટાભટાયના િદલવર  
        - વરભલાય થ  યનિકલલાય વલાયે ૭.૦૦ થ  ૧૧.૦૦ તશભય ફરયે ૨.૦૦ થ  ૦૫.૦૦ 
 - યનિકલલાયે તશભય બધુલાયે ફરય ફાદ યજા. 
 

૧) ભયેરા જાનલયરનર નિકનટાર ટયલર, 
૨) ટ યાના ઢગરાનર નિકનટાર,  

૩) લરડડ ન  નટટઅ ટયલાભા ંપલશર ફ ટરન  વપાઇ ટાભગ યઅ. 
૪) વપાઇ ટાભ ન થામ તશ અંગશન  પયઅમાદ, 
૫) ાર ટાના જાશયે-જાયરુ/જતુયડઅ વપાઇ અંગશન  પયઅમાદ, 
૬) ભાખ  તશભય ગદંટઅના સ્ થરક ય ંુ નુાળટ દલાનર .ટંટાલ,  

૭) શરટરરભા ંલાવ  અનશ અખાધ્ મ ખરયાટરના લશ ાણન  પયઅમાદ, 
 

ક)  અન્દ્ ય કામગીરીનની ૂંૂ કી વવગતો  
 

૧) શરટરરભા ંલાવ  અનશ અખાધ્ મ ખરયાટના લશ ાણન  પયઅમાદ, નિકનટાર ટયલાન  તશભય શરટર, 
 યેસ્ ટરયન્ ટ  કટઅગન  ટાભગ યઅ, 
૨) પયરગ્ મના નનિકલન યલાના પલા અંગશન  ટાભગ યઅ તથા યલાનર યઅન્ ય ુટયલા અંગશન  
 ટાભગ યઅ,  
૩) યન્ ભ અનશ ભયણ નધધણ ન  તથા યેટરડડ  જયુફન  લધાયાન  ટર અ પલાન  ટાભગ યઅ,  

૪) ાણ ના વશમ્ ર યરય રશલાન  ટાભગ યઅ તશભય ાણ  યમાયે દુનિકત પલશ ્ માયે પયઅમાદ 

        પધાયે યથ્ થાભા વશમ્ ર રશલાન  ટાભગ યઅ 
૫) દુનિકત ાણ  પલુુ ંશરમ તશલા નિકલસ્ તાયરભા ંાણ  ધધુ્ ધ ટયણ ભાટે ટરરયઅનન  ગરઅઅ    
        નિકલતયણન  ટાભગ યઅ, 
૬) કુદયત /અકુદયત  પનિકતના વભમશ વક્ષભ વ્ તાધ ળ ફતાલશ તશ જયુફન  ટાભગ યઅ, 
 

 

 

 

 

 

 



ફરજો  
૧.-   વા.લ.નિકલબાગ તયપથ  થમશર હુટભ અન્ લમશ જેતશ રસ્ટ ય ટયલાાત્ર ટેટન ટર તથા લશઅલટઅ 
ટાભગ યઅઅ. 
૨.   નિકનયઅક્ષણ અનશ યલાફદાયઅના વાઘનર વિશત નિકનણડ મ રશલાન  પ્રિિમા - 
     જે તશ વધામશર ટાભગ યઅ વફનંિકઘત ર્ક ભડ  ાયઅક તશભના ઉયઅ અનિકઘટાયઅ્  ાવશ યજુષ ટયઅ વક્ષભ 
વત્તાનિકઘટાયઅ્ ન  ભજુંષયઅ રશલાન  યશળેશ.  પ અંગશ જખુ્ મ ળાખા ભશરે્ક ભ નિકલબાગથ  નાણાટંઅમ અનશ અન્ મ 
લશઅલટઅમ વત્તા વધણ ના વનંિકર્ક રત ઠયાલ 1998ના અભર ર્ક યણ દપતયઅ હુર્ક ભ અંક   -410/98થ  તા.૭-૭-98થ  
હુર્ક ભર થમશરા .શ. 
૩.   રતાના ટમો ફજાલલા ભાટે નર્ક ટઅ ર્ક યામશરા ઘરયણ  
ઉયરર્ક ત જદુા ન.ં3ભા ંદળાડ લશર દપતયઅ હુર્ક ભ અન્ લમશ જેતશ ટભરના વફઘંભા ંવક્ષભ  વત્તાનિકધટાયઅ્ ના  
સ ુનાઅ અન્ લમશ ટામડ લાશઅ ર્ક યલાભા ંપલશ .શ. 
૪   રતાના ટામો ફજાલલા ભાટે રતાન  ાવશના અથલા નિકનમતં્રણ શઠેના અથલા રતાના ર્ક ભડ  ાયઅઅ 
ઘ્ લાયા ઉમરગભા ંરશલાતા નિકનમભર નિકલનિકનમભર સ ુનાઅ નિકનમભ વગં્રશ અનશ યેટેડડ . 

- ફ . .કભ.વ .કર્ક ટ -  ૧૯૪૯ 
- દ.હુર્ક ભ અંક   -૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૯/૯/૯૮ 

૫   રતાના દ્વાયા અથલા તશના અંકુળ શઠે યખામશર નિકલનિકલઘ ટેટેગયઅના દસ્ તાલશયરન ુ નિકનલશદન  
 ખાતા તયપથ  ભરર્ક રલાભા ંતથા પલતા ત્રરના ઈનલડડ  પઉટલડડ  યજીસ્ ટયર 
 પટાયણ  યજીસ્ ટય,િડભાન્ ડ યજીસ્ ટય 
 યલાના યજીસ્ ટય,પયઅમાદ બટુ ,યન્ ભ-ભયણ યજીસ્ ટય, 
 ાણ  ર્ક નશર્ક ળન યજીસ્ ટય,ડ્રેનશય ર્ક નશર્ક ળન યજીસ્ ટય,લફલ્ ડીંગ યજીસ્ ટય. 

૬    ન નિકત ઘડલાના અથલા તશના અભર ર્ક યણ વફનંિકઘત જાશયે યનતાના વભ્ મર ઘ્ લાયા યજુષપત ર્ક યામશર                
અથલા તશન    ાડ  ભાટે યશરે  ટેઈણ વ્ મલસ્ થાન  નિકલગતર,રરટર વાથશ વરં્ક ામશર  વસં્ થા શરમ, રરટધના 
ચ  ટંામશરા પ્રનિકતનિકનનિકઘઅન  ફનશર  સ્ થા.વનિકભનિકત,વભગ્ર વબા,અથલા વફનંિકઘત નિકલબાગનશ સ્ થા.વનિકભનિકત ઘ્ લાયા 
અનિકઘટાય ય્ લશ નિકનણડ મ રશલાભા ંપલશ .શ. 
૭.  રતાના  રણના શેુ  ુભાટે અથલા તશના બાગ તયઅટે લશેં ામશર  ફશ ટે તશથ  લઘ ુવ્ મનિકર્ક તઅ     ઘયાલતા ં
ફરડડ વ ટાઉન્ વ ર ટનિકભટઅઅ અનશ અન્ મ ભડંરન  ફશઠટે જાશયે પ્રજા ભાટે ખલુ્ર  .શ ટે ટેભ? અથલા પલ  
ફશઠટરન  નિકલગત જાશયે પ્રજા ભશલ  ળટે ટે ટેભ? 
-   વભગ્ર વબા અનશ સ્ થા.વનિકભનિકત .શ. મ્ યનુિકન.વશટેટયઅ્  અથલા વફનંિકઘતના અઘ્ મક્ષ ાવશથ  પ અંગશ લઘ ુ    
સ્ષ્ટતા ભશલ  ળટમ. 
૮. રતાના અનિકઘટયઅઅ અનશ ર્ક ભડ  ાયઅઅન  િડયેર્ક ટયઅ જદુા ન.ંય ભા ંવાભશર ર સ્ ટ જયુફ. 
૯  તશના નિકનમભભા ંપયુઅ ડામશર ઘડતયન  ઘ્ ઘનિકત વિશત તશના દયેટ અનિકઘટાયઅ અનશ ર્ક ભડ  ાયઅઅ ઘ્ લાયા પ્રાપ્ત 
ર્ક યામશર ભાવ ક    ગાય ઘડતય(તાર ભ) ઘ્ ઘનિકત-વા.લ.નિકલ.ઘ્ લાયા ર્ક યલાભા ંપલશ .શ.  
૧૦   ર્ક ભડ  ાયઅઅ/અનિકઘટયઅઅ ઘ્ લાયા પ્રાપ્ત ર્ક યામશર ભાવ ક    ગાયન  ભાિશત  જદુા ન.ંયભા ંવાભશર .શ. 



૧૧. તભાભ મરયનાઅન  નિકલગતર સલુ ત ખ ાડ અ અનશ ર્ક યામશર ચરુ્ક લણ ના અશલેારર દળાડ લતર તશન  તભાભ 
કયન્ વ નશ પાલશર ફજેટ. જેતશ લડ ના કન્જી.ળાખા,તશભય વશનશટયઅ ળાખાના ભારવાભાન ખયઅદઅના ભજુંષય 
ફજેટન  નિકલગત તશભય થમશર ખ ાડ અન  નિકલગતર કટાઉન્ ટ ળાખાભાથં  ભશલ  ળટામ. 
૧૨  પાલામશર  યર્ક ભ અનશ પ ટામડ િભરથ  પામદર ભશલનાયન  નિકલગતર વિશત વફવ ડઅ વિશત, ટામડ િભરનર 
અભરરનર પ્રટાય. 
-   વભગ્ર વબા ઘ્ લાયા ફજેટભા ંભજુંષય ર્ક યામશર યર્ક ભન  નિકલગતર ભઅ ળટે .શ.  પ ટાભગ યઅથ  જાશયે યનતાનશ 
પયરગ્ મ રક્ષ  સનુિકલઘાઅ અનશ વપાઈ તશભય ાણ -ડ્રેનશયન  સનુિકલધાઅ ભશ .શ. 
૧૩ તશના ધ્ લાયા અામશર  ટછટ.ાટર, યાલાનગ અ, અનશ વ્ તા વધણ  ભશલનાયન   નિકલગતર 
વભગ્ર વબા, સ્ થા.વનિકભનિકત તથા મ્ યનુિકન.ટનિકભ નય્ ન  વ્ તા અન્ લમશ ભત  ટછટ.ાટ, યલાનગ અ,  
વ્ તા વધણ  વફંધંશ દપતયઅ હુટભ અંટ :૪૧૦/૯૮-૯૯ ભા ંનિકલગતર .શ. 
 

૧૪ ઇરશટટ્રરન ટ પરભડ ભા ંઘડામશર  તશના ધ્ લાયા યખામશર  અથલા તશનશ ઉર ધ ભાિશનિકતના વદંબડ ન   
 નિકલગતર : 

- ઇરશટટ્રરન ટ પરભડ ભા ંઘડામશર ભાિશનિકત ઇ.ડઅ. . નિકલબાગ ધ્ લાયા ભશઇન્ ટેઇન ટયલાભા ંપલશ .શ.     જેન   
 નિકલગતર લશફવાઇટ www.evmc.gov.in યથ  ભઅ ળટે .શ. 

 

૧૫ પસુ્ તટારમ તથા લા ન ખડંના ટાભના ટરાટર વિશત ભાિશનિકત ભશલલા ભાટે નાગયઅટરનશ ઉર ધ 
સનુિકલધાઅન  નિકલગતર, યર જાશયે ઉમરગ ભાટે તશન  જાલણ  ટયાઇ શરમ તર - 
- અત્રશન  ળાખાભા ંપસુ્ તટારમ ટે લા ંન ખડં ઉર ધ નથ . 
 

૧૬ જાશયે ભાિશનિકત અનિકધટાયઅઅના નાભ - શરદ્રાઅ અનશ અન્ મ નિકલગતર :- 

૧૭ સ   લ  ળટામ તશલ  અન્ મ ટરઇ ભાિશનિકત અનશ ્ માયફાદ દયલે પ પ્રટાળનભા સધુાયર ટયાળશ. 
- ભશદં અંળશ ટાભર વફંધં ત ભાિશનિકત ભજુંય ફજેટ અનરુક્ષ નશ પલ  જામ .શ. 
 

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


લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
લશીલટી લોડડ ૭ (જી) 
 પતેગજં, લડોદયા. 

યેલન્ ય ુભલબાગભા ંપયજ ફવતલતા કભડચાયીઓની ભલગતો 
 

અન.ુ 
ન.ં 

કભડચાયીનુ ંપરુુ નાભ શોદ્દો ઇ.ડી.ી.     
નફંય 

૫ગાય ામયી કાભગીયીની ભલગત 

૧ શ્રી જીતેન્ર કે.બ્રહ્મબટ્ટ લોડડ ઓપીવય ૩૩૧૦૭૪ ૬૩૩૦૦ લોડડ ઓફપવના વેનીટેળન ,યેલન્ય ુઅને દફાણ તથા વયકાયશ્રી 
તયપથી આલતી મોજનાઓના અભર કયલા 

૨ શ્રી જીગ્નેળ એભ દલ ે  યેલન્ય ુ
ઓપીવયõ 

૩૦૦૨૯૨ ૩૩૩૦૦ 
 

યેલન્ય ુભલબાગની કાભગીયી કયાલલી. 

૩ શ્રી મભતન યાજેળબાઇ યાણા
  

જુભનમય ક્રાકડ  ૩૦૭૬૯૬ ૩૨૩૦૦ બ્ રોક ૬૧,૬૨,૬૩,૬૪,૬૫,૬૬,૬૭,૬૮ ની લેયાફીર રગત તભાભ 
કાભગીયી  તથા વફંધંીત ઉયી અભધકાયી ફતાલે તે કાભગીયી. 

૪ શ્રી જમાફેન એવ ચૌશાણ
  

જુભનમય ક્રાકડ  ૩૦૨૨૯૫ ૩૩૩૦૦ બ્ રોક ૧૦,૧૧,૧૨ ની લયેાફીર રગત તભાભ કાભગીયી  તથા 
વફંધંીત ઉયી અભધકાયી ફતાલે તે કાભગીયી. 

૫ શ્રી યાધાફેન  એ. ળભાડ જુભનમય ક્રાકડ  ૨૭૯૯૦૧ ૪૩૬૦૦ બ્ રોક ૧૪,૪૧ ની લેયાફીર રગત તભાભ કાભગીયી  તથા વફંધંીત 
ઉયી અભધકાયી ફતાલે ત ેકાભગીયી. 

૬ શ્રી યાજેળબાઇ બીભયાલ ાટે જુભનમય ક્રાકડ  ૨૯૧૮૫૪ 
 

૪૨૩૦૦ બ્ રોક ૫,૬,૭,૮,૯ ની લેયા ફીર રગત તભાભ કાભગીયી. તથા 
વફંધંીત ઉયી અભધકાયી ફતાલે તે કાભગીયી. 

૭ શ્રી ભભતેબાઇ ઉભેળકુભાય 
ભિલેદી 

જુભનમય ક્રાકડ  ૨૯૫૮૯૨ ૪૧૧૦૦ બ્ રોક ૧૩,૧૫,૭૧,૭૨,૭૩,૯૧,૯૨,૯૩ ની લેયા ફીર રગત 
તભાભ કાભગીયી. તથા વફંધંીત ઉયી અભધકાયી ફતાલે ત ે
કાભગીયી. 

૮ શ્રી આવીપબાઇ એભ 
મરુતાની  

જુભનમય ક્રાકડ  ૩૦૦૩૨૨ ૩૩૩૦૦ બ્ રોક ૪ ની લેયા ફીર રગત તભાભ કાભગીયી. તથા વફંધંીત 
ઉયી અભધકાયી ફતાલે તે કાભગીયી. 



 

અન.ુ 
ન.ં 

કભડચાયીનુ ંપરુુ નાભ શોદ્દો ઇ.ડી.ી. 
નફંય 

૫ગાય ામયી કાભગીયીની ભલગત 

૯ શ્રી જીતેન્રકુભાય યભેળચરં 
વામણીમા 

જુભનમય ક્રાકડ  ૩૦૦૨૪૧ ૩૩૩૦૦ બ્ રોક ૧,૨,૩ ની લેયા ફીર રગત તભાભ કાભગીયી તથા 
વફંધંીત ઉયી અભધકાયી ફતાલે તે કાભગીયી. 

૧૦ શ્રી ભની એચ. વોની 
  

જુભનમય ક્રાકડ  ૩૩૨૫૩૪ ૧૯૯૦૦ લોડડના તભાભ રાઇટફીર,ટેરીપોન ફીર,વતથનુા ફીર 
ઉગલલાની કાભગીયી તેભજ સ્ટેળનયી રાલલી તેભજ યેકોડડ 
નોંધણી,વાચલણી જેલી તભાભ કાભગીયી. 

૧૧ કુ. કરાલતી એભ ટેર
  

જુભનમય ક્રાકડ ૨૯૭૫૬૯ ૩૩૩૦૦ ફાયનીળી દપતયની કાભગીયી 
 

૧૨ શ્રી ભલજમ ચીભનબાઇ 
યભાય 

જુભનમય ક્રાકડ  ૩૧૯૪૭૩ 
 

૨૪૫૦૦ બ્ રોક ૫૧,૫૨,૫૩,૨૨,૬૯,૭૦,૮૦,૯૫,૯૮ની લેયા ફીર રગત 
તભાભ કાભગીયી તથા વફંધંીત ઉયી અભધકાયી ફતાલે ત ે
કાભગીયી. 

૧૩ શ્રી વોનર ભલપરુકુભાય 
દરાર 

જુભનમય ક્રાકડ  ૩૦૦૮૫૩ ૩૩૩૦૦ યેલન્ય ુ ભલબાગના કભડચાયીઓના ભશકેભ દપતયની તભાભ 
કાભગીયી તથા આય.ટી.આઇ.ની કાભગીયી 

૧૪ શ્રી શડદ યભવકરાર યીખ
  

જુભનમય ક્રાકડ  ૨૨૨૫૮૫
  

૫૮૬૦૦ લોડડના તભાભ લેયાઓ તેભજ નાભપેયની ાલતી  વ્હશકર ટેક્ષની 
ાલતી ફનાલલી,ભલભલધ રાગતો અયજદાયો ાવથેી કરેકળન 
કયી ફેંકભા ંજભા કયાલવુ.ં 

૧૫ શ્રી બયતબાઇ નગીનદાવ 
ળાશ 

જુભનમય ક્રાકડ  ૨૯૭૫૫૧ ૩૩૩૦૦ લેયા લસરુાતને રગતા લોયંટ./નોટીવ કાઢલી, યેલન્ય ુ રગત 
ભાફશતી કાઢલી તથા એકાઉંટંટની કાભગીયી 

૧૬ શ્રી ભિમકાતં બાઇરારબાઇ 
ટેર  

જુભનમય ક્રાકડ  ૨૯૬૩૧૭
  

૪૧૧૦૦ તભાભ િકાયની જભીન બાડા,સ્થામી યલાના તભેજ લફશલટી 
ચાર્જ કરેકળનની કાભગીયી કયલી અને તેના ાલતી અન ે
યજીસ્ટય ભનબાલલા.,સ્રભબાડા દપતયની કાભગીયી 

૧૭ શ્રી અભીાફેન ભશળેબાઇ 
ભયોરીમા 

જુભનમય ક્રાકડ  ૩૦૦૯૩૪ ૩૩૩૦૦ જન્ભ ભયણની નોંધણી કયલી,તેની રાગત લસરુ કયલી તેભજ 
તેને યજીસ્ટય ભનબાલલા. 



 

અન.ુ 
ન.ં 

કભડચાયીનુ ંપરુુ નાભ શોદ્દો ઇ.ડી.ી. 
નફંય 

૫ગાય ામયી કાભગીયીની ભલગત 

૧૮ શ્રી ક્્નાફેન કંજકુભાય 
યાણા 

જુભનમય ક્રાકડ  ૩૦૦૦૯૮ ૩૩૩૦૦ િોપેળનર ટેક્ષના ં નાણંા ચેક/કેળ લસરુ કયલા,ં ાલતી 
આલી. 

૧૯ શ્રી ભલજમબાઇ ચરંકાતં 
યભાય 

વીનીમય ક્રાકડ  ૨૦૮૫૫૮ ૬૦૪૦૦ િોપેળનર ટેક્ષની લસરુાતની  કાભગીયી તથા વફંધંીત ઉયી 
અભધકાયી ફતાલે તે કાભગીયી. 

૨૦ શ્રી શીયેન શફયનાયામણ ભભસ્ત્રી
   

જુભનમય ક્રાકડ ૨૭૪૮૩૬ ૪૬૨૦૦ છાણી કચેયીભા ં જભીનબાડા ક્રાકડ , હમલવામ લેયા ફયકલયી 
રગત કાભગીયી, કચેયીનો મખુ્મ યોજભે રખલો તથા કચેયીન ુ
દૈભનક બયણ ુફેંકભા ંજભા કયાલવ ુ

૨૧ શ્રી યનુવુખાન એવ. ઠાણ
  

જુભનમય ક્રાકડ  ૩૦૦૮૯૬ ૩૩૩૦૦ છાણી કચેયી  ખાતે તભાભ લેયાઓ,  વ્હશકર ટેક્ષની તથા ભલભલધ 
રાગતોની ાલતી ફનાલલી 

૨૨ શ્રી ફકળન એ યાઠલા  જુભનમય ક્રાકડ  ૨૬૫૬૨૪ ૪૬૨૦૦ બ્ રોક ન.ં૮૧ થી ૮૯ ની લેયા ફીર રગત તભાભ કાભગીયી.  

૨૩ શ્રી અયભલિઁદબાઇ ફશિંભતબાઇ 
યાઠલા  

ટાઇીસ્ટ ૨૮૩૨૬૬
  

૪૩૬૦૦ ટાઇીંગની કાભગીયી 

૨૪ શ્રી ભનોજકુભાય યાલજીબાઇ 
ટેર  

જુભનમય ક્રાકડ ૩૩૨૬૨૩
  

૧૯૯૦૦ વેંવવ ભલગેયે વયકાયી મોજનાભા ં ઉરા અભધકાયીની સચુના 
મજુફની કાભગીયી 

૨૫ શ્રી ભલષ્ણિુવાદ કે ખાડંેકય
  

લોચભેન ૨૦૩૦૧૭
  

૩૩૦૦૦ લોડડ ૭ભા ભવક્યફુયટીની કાભગીયી 

૨૬ શ્રી બયતકુભાય મરુચદં 
ફાભનમા 

ભવાઇ ૨૧૭૬૦૩ ૩૨૦૦૦ બ્ રોક ન.ં૧૩, ૧૫,૬૧, ૭૧, ૭૨, ૭૩, ૯૧, ૯૨, ૯૩ની ટાર, 
ફીર,જલાફ લશેંચલાની કાભગીયી. 
 



 

અન.ુ 
ન.ં 

કભડચાયીનુ ંપરુુ નાભ શોદ્દો ઇ.ડી.ી. 
નફંય 

૫ગાય ામયી કાભગીયીની ભલગત 

૨૭ શ્રી ફદહમાન રારજીબાઇ ભયુીમા 
 

ભજુય  ૩૩૬૩૯૪ ૧૬૭૦૦ બ્ રોક ન.ં૪તથા ૫૧ થી ૫૪ ની ટાર, ફીર, જલાફ 
લશેંચલાની કાભગીયી. 

 

૨૮ 
શ્રી યભણબાઇ ભાગંતીમાબાઇ યાઠલા ભવાઇ ૨૭૯૦૨૧ ૨૮૪૦૦ બ્ રોક ન.ં૨,૧૦,૧૧,૧૨ ની ટાર, ફીર, જલાફ 

લશેંચલાની કાભગીયી. 
૨૯ શ્રી ગોારભવિંશ રક્ષભણભવિંશ ચૌશાણ ભવાઇ ૨૦૫૧૯૨ ૩૩૦૦૦ બ્ રોક ન.ં ૬૨ થી ૬૭ તથા ૩ની ટાર, ફીર, જલાફ 

લશેંચલાની કાભગીયી. 
૩૦ શ્રી ભયુકુભાય ગણતબાઇ યભાય ભવાઇ ૩૨૫૮૩૦ ૧૬૭૦૦ બ્ રોક ન.ં૧૪,૪૧ ની ટાર, ફીર, જલાફ લશેંચલાની 

કાભગીયી. 
૩૧ શ્રી ભોશભંદભવયાજ ય.ુ ળેખ ભવાઇ ૨૦૨૯૬૭ ૩૩૦૦૦ બ્ રોક ન.ં૨૨, ૬૯, ૭૦, ૯૮ તથા ૧ ની ટાર, ફીર, 

જલાફ લશેંચલાની કાભગીયી. 
૩૨ શ્રી યક્ષાફેન ફી ાયેખ  ભવાઇ ૩૦૪૨૪૭ ૨૪૯૦૦ ઓફપવની કાભગીયી 

 
૩૩ શ્રી યણજીતભવિંશ એર ચૌશાણ  ભવાઇ  ૨૭૬૧૨૦ ૨૮૪૦૦ બ્ રોક ન.ં૮૧ થી ૮૯ ની ટાર, ફીર, જલાફ 

લશેંચલાની કાભગીયી. 
૩૪ શ્રી ળળીકાતં રક્ષભણયાલ લાય શે્ ય  

૨૯૯૨૨૭ 
૨૫૬૦૦ બ્ રોક ન.ં૫ થી ૯ની ટાર, ફીર, જલાફ લશેંચલાની 

કાભગીયી. 
૩૫ શ્રી વલીતાફેન ફવંીબાઇ યાજપતૂ

  
શે્ ય  ૩૧૫૪૯૪

  

૨૩૫૦૦ ઑપીવ કાભગીયી,ઉયી અભધકાયી ફતાલે તે કાભગીયી 

૩૬ શ્રી યેળ કે. યભાય  શે્ ય  ૩૦૭૬૫૩ ૨૨૪૦૦ ઑપીવ કાભગીયી,ઉયી અભધકાયી ફતાલે તે કાભગીયી 
 

૩૭ શ્રી ભળલરાર કેળલરાર લવાલા
  

પીટય ૩૦૯૦૭૯ ૩૨૩૦૦ લેયા બયેર ન શોમ તેલા ખાતાના ં ાણી કનેકળન 
કાલાની કાભગીયી. 



 

અન.ુ 
ન.ં 

કભડચાયીનુ ંપરુુ નાભ શોદ્દો ઇ.ડી.ી. 
નફંય 

૫ગાય ામયી કાભગીયીની ભલગત 

૩૮ શ્રી ભલનામક કાતંીરાર લયીમા  પીટય  ૩૦૯૭૪૫ ૩૨૩૦૦ લેયા બયેર ન શોમ તેલા ખાતાના ં ાણી કનેકળન 
કાલાની કાભગીયી. 

૩૯ શ્રી યોત્તભબાઇ જેઠાબાઇ ટેર પીટય શે્ ય ૨૪૨૫૬૦ ૩૨૦૦૦ લેયા બયેર ન શોમ તેલા ખાતાના ં ાણી કનેકળન 
કાલાની કાભગીયી. 

૪૦ શ્રી અળોક એન યાઠલા   જુભનમય ક્રાકડ
  

૩૫૫૧૦૧
  

૧૦૦૦૦/- ઉચ્ચક
  

લાશન લેયાની ાલતીઓ ફનાલલાની કાભગીયી 

૪૧ કુ.તડલી ભનળાફેન અમતૃબાઇ એિેંટીવ ૩૫૧૨૬૧ ઉચ્ચક ૭૩૧૫/- એિેંટીવ તયીકેની કાભગીયી 
 

૪૨ શ્રીભતી ભનભભાફેન આય યભાય એિેંટીવ ૩૫૧૫૫૫ ઉચ્ચક ૭૩૧૫/- એિેંટીવ તયીકેની કાભગીયી 
 



 

સેનેટરી વિભાગમા ફરજ બજાિતા કમમચારીઓની માહિતી 
 

 

અન.ુ
ન.ં 

કભડચાયીનુ ંપરુુ નાભ શોદ્દો ઇ.ડી.ી. 
નફંય 

૫ગાય ામયી કાભગીયીની ભલગત 

૧ શ્રી અજીતલગયી એ લગયી  વીની. 
વેને.ઇંસ્ેક્ટય 

૨૯૯૧૬૨
  

૪૬૨૦૦ વેનેટયી ભલબાગની તભાભ કાભગીયીન ુસુયભલઝન તેભજ 
વેનેટયી ભલબાગની તભાભ લશીલટી કાભગીયી 

૨ શ્રી ભધયેન્રકુભાય ભલષ્ણિુવાદ   
ભિલેદી  

વેનેટયી 
ઇન્ વકેટય 

૨૯૯૬૪૨
  

૩૭૦૦૦ સ્ટેળન વેનેટયી ભલબાગની તભાભ લશીલટી કાભગીયી 
તથા વફંધંીત ઉયી અભધકાયી ફતાલે તે કાભગીયી. 

૩
  

શ્રી ફકયીટ ચરંભવિંશ વોરકંી  વેનેટયી 
ઇન્ વેકટય
  

૩૨૧૮૬૯ ૩૭૦૦૦ ભનઝાભપયુા વેંટયની વેનેટયી ભલબાગની તભાભ લશીલટી 
કાભગીયી તથા વફંધંીત ઉયી અભધકાયી ફતાલે તે 
કાભગીયી. 

૪ શ્રી ધભભિષ્ઠાફેન લી યાલ  વેનેટયી ક્રાકડ  ૨૨૩૧૮૨ ૪૯૦૦૦ વેનેટયી ભલબાગભા ં સ્ટોયની કાભગીયી તથા ગાય 
પીકવેળનની કાભગીયી. 

૫ શ્રી િભલણબાઇ ફી ટેર  વફ વેને. 
ઇંસ્ેક્ટય 

૨૯૯૬૩૪
  

૩૩૩૦૦  સ્લાભત વેન્ટય ય સુયભલઝન , કભડચાયીની શાજયી 
ભલગેયે તથા વેન્ટય ઇન્ચાર્જ સચુલે તે કાભગીયી 

૬ શ્રી શભેેન્રકુભાય લી. વતની  જુભનમય ક્રાકડ
  

૨૬૧૮૬૬
  

૫૬૯૦૦ વેનેટયી ભલબાગભા ં ભશકેભની કાભગીયી, વેનેટયી 
ભલબાગના કભડચાયીઓના ગાયની કાભગીયી. 

૭ યોફશણીફેન ી. ફંડત  પી્ડ 
સુયલાઇઝય 

૨૯૩૮૭૩
  

૩૧૪૦૦ શાજયીિકો , વેનીટેળન ભલબાગભા ંજરૂફયમાત મજુફની 
કાભગીયી, આય.ટી.આઇ. વકંરનની કાભગીયી 

૮ ઉદમ ફાબયુાલ બાલે  પી્ડ 
આવીસ્ટન્ટ 

૧૯૧૨૩૦
  

- પતેગજં વેન્ટય ય વેન્ટય ય કભડચાયીની શાજયી, 
લશચેણ ભલગેયે તથા વેન્ટય ઇન્ચાર્જ સચુલે તે કાભગીયી 
 



 

અન.ુ 
ન.ં 

કભડચાયીનુ ંપરુુ નાભ શોદ્દો ઇ.ડી.ી. 
નફંય 

૫ગાય ામયી કાભગીયીની ભલગત 

૯
  

ફાબબુાઇ નાગજીબાઇ વોરકંી 
  

મકુાદભ  ૧૮૩૮૮૧
  

૩૪૦૦૦ સ્લાભત વેન્ટય ય કભડચાયીની શાજયી, લશચેણ ભલગેયે 
તથા વેન્ટય ઇન્ચાર્જ સચુલે તે કાભગીયી 

૧૦ યવોત્તભ આય વોરકંી મકુાદભ ૧૭૭૬૯૫ ૩૪૦૦૦ પતેગજં વેંટય ય કાભગી વેન્ટય ઇન્ચાર્જ સચુલે તે 
કાભગીયી  

૧૧ ભલણરાર બગલાનદાવ વોરકંી મકુાદભ ૧૮૪૦૧૨ ૩૪૦૦૦ સ્ટેળન વેંટય ય વેન્ટય ઇન્ચાર્જ સચુલે તે કાભગીયી 
 

૧૨ ભરુાબાઇ ઇચ્છાબાઇ વોરકંી મકુાદભ ૧૮૪૨૮૪ ૩૩૦૦૦ સ્લાભત વેંટય ય વેન્ટય ઇન્ચાર્જ સચુલે તે કાભગીયી 
 

૧૩ 
 

ભલનોદચરં વોભાબાઇ જોી યો. 
સુયલાઇઝય 

૯૩૭૨૯૧ યોજીંદાયી છાણી વેંટય ય વેન્ટય ઇન્ચાર્જ સચુલે તે કાભગીયી 

૧૪ િભલણબાઇ ળનાબાઇ  યો. 
સુયલાઇઝય 

૯૩૭૨૮૨ યોજીઁદાયી છાણી વેંટય ય વેન્ટય ઇન્ચાર્જ સચુલે તે કાભગીયી 

 

 

 

 


