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રોશની િવભાગના અિધકાર�/કમ�ચાર�ની કામગીર��ુ ંપ�ક 

 

�મ અિધકાર�/કમ�ચાર� �ુ ંનામ  હો�ો  કામગીર�ની િવગત  

1 �ી ચેતનભાઈ બી. �યાસ  કા.પા.ઈ  તેમના ઉપર� અિધકાર�ઓ � તે ખાતાના િનય�ંણ અિધકાર� સીટ� 

એ��નીયર�ી, સ�ંથાના વડા કિમ�ર�ી વગેર� �ારા વખતો વખત 

અપાતા કાયા�લય આદ�શ, �કુમ, દફતર� �કુમ, ત�સબંધંી ઠરાવ,ખાસ 

�ચુના િવગેર�નો યથાયો�ય અમલવાર� કરાવવાની કામગીર� .તેમજ 

શહ�રની તમમ ���ટલાઈટ ,ગાડ�નલાઈટ ,�ાફ�ક િસ�નલ, તમામ ��.ુ 

ઓ�ફસ બી�ડ�ગ�ુ ં  ઈલે���ફ�ક�શન કામ તથા રોશની �ટાફ મેનેજમે�ટ 

િવગેર� કામગીર� 

2 �ી હર�શભાઈ �યાસ  ના.કા.ઈ  કા.ઈ.�ી �ારા આપવામા આવતી તમામ �ચુનાઓ ઉપરાતં સસંદ 

સ�ય�ી,ધારાસ�ય�ી,સસંદં�ીની �ા�ટ માથંી નવી ���ટલાઈટ ફ�ટ 

કરવાની, હયાત તમામ �કારની ���ટલાઈટ�ુ ં કો��ા�ટર �ારા કરવામા 

આવતા ઓ.એ�ડ એમ. કામ�ુ ં �પુરિવઝન કર�ુ,ં પી.�.વી.સી.એલ.ના 

અિધકાર� સાથે જ�ર� સકંલન કર� ુ તેમજ ખાતાના અ�ય કમ�ચાર�ઓ 

ઉપર �પુરિવઝન વક�. 

3 �ી ધમ�શભાઈ ડ�. ક�વડ�યા  અ.મ.ઈ  શહ�રના બધા જ િવ�તારોમા ં ���ટ લાઈટ �િુવધાની મરામત અને 

િનભાવણી�ુ ં કામ. ચાલતા કામો પર �રુ� ુ �પુરિવઝન રાખ�ુ.ં ���ટ 

લાઈટ �િુવધા આપવા માટ�ના �કરણો િવગેર� માટ� �થળ તપાસ કર�ને 

અહ�વાલો ર�ુ કરવા િનયમો�સુાર તેમના ઉપર�અિધકાર��ી �ારા 

વખતોવખત � કામગીર� સ�પવામા આવશે તે �કારની કામગીર�. 

4 �ી ��ૃવીબને વી. વૈ�ણવ  અ.મ.ઈ.  ઉપર જણાવેલ તમામ કામગીર�. 

5 �ી અિ�નભાઈ આર. 

જોગીયા  

ટ�ક. આસી.

  

ઉપર જણાવેલ તમામ કામગીર�. 

7 �ી �કુ�શભાઈ પી સરવૈયા  લાઈટ 

ઈ�સપે�ટર  

ઉપર જણાવેલ તમામ કામગીર�. 

8 �ી ગો�ુળભાઈ એસ. સભાડ  �ુ. �લાક�  રોશની િવભાગના તમામ �કારના ઓ.એ�ડ એમ. કામગીર�ના 

કો��ા�ટરના બીલોતથા ઈ��ેસને લગતીકામગીર�. 

9 �ી મહમંદહનીફ ક�. રાઠોડ  �ુ.�લાક�  ખાતાને લગતી તમામ એ��ાની કામગીર� 

10  �ી અ�ભષેક એસ. કડવાતર �ુ.કલાક�  ખાતાને લગતા લાઈટના તથા ટ�લીફોનના બીલોની/પી.�.વી.સી.એલ.  

એફ. �.ુ /આર.ટ�.આઈની/ ઈ�વડ� આઉટવડ� ની કામગીર�. 

12 �ી ઉપે��ભાઈ બધેકા  વાયરમેન રોશની િવભાગના �ટોરને લગતી કામગીર� 
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13  �ી રા�ુભાઈ મકવાણા લી�ટમેન ��.ુઓ�ફસમા ં તથા આઉટડોરમા લાઈટ/પખંા/�ાફ�ક િસ�નલ 

ર�પેર�ગ/જનરલ બોડ�મા સાઉ�ડ ઓપર�ટ�ગ તથા અ.મ.ઈ. અને 

કા.ઈ.�ી. �ારા આપવામા આવતી �ચુના �જુબની કામગીર� બધં 

ર�પેર�ગની કામગીર�. 

14 �ી હષ�દભાઈ મકવાણા હ��પર ઉપર જણાવેલ તમામ કામગીર�. 

15 �ી �કુ�શભાઈ બારડ  ટાઈમક�પર  લી�ટ ને લગતી કામગીર�. 

16  �ી �દપક �. દવે  બેલદાર પ�ાવાળાની કામગીર� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


