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વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
જન્મ-મરણ તથા િગ્ન નોંધણી વવભાગ 

બીજો માળ, સરદાર પટેિ માકેટ લબલ્ડીંગ, 
કેવડાબાગ સામે, નવાપરુા, વડોદરા -૩૯૦૦૦૧ 

 

રાઈટ ટુ ઇન્ફોરે્મશન એક્ટ-૨૦૦૫ સદંર્ભે દફતરી હુકર્મ અંક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંર્ભભ આળા૪-૧(ખ) અન્વયે 
ર્માહિતી આપવા બાબત જન્ર્મ-ર્મરણ અને લગ્ન નોંધણી કચેરી વડોદરા ર્મિાનગરપાલલકા  

૧. સસં્થાની કામગીરીઓ અને ફરજોની વવગતો  

પોતાની સસં્થાની કાર્મગીરીઓ અને ફરજોની વવગતો નીચે મજુબ છે. 
જન્ર્મ-ર્મરણ અને લગ્ન નોંધણી કચેરી  

િાલ :- બીજો ર્માળ, સરદાર પટેલ ર્માકેટ લબલ્ડીંગ, 
  કેવડાબાગ સારે્મ, નવાપરુા, વડોદરા -૩૯૦૦૦૧ 

 ફોન ન ં: ૦૨૬૫-૨૪૧૭૪૨૨  

કચેરીના કાર્મકાજ ના હદવસો- સોર્મવાર થી શવનવાર  

શવનવાર (બીજો, ચોથો) રવવવાર તથા જાિરે રજાના હદવસો વસવાય. 
કામકાજનો સમય  
સવારે ૧૦:૩૦ થી ૦૬:૧૦ (રીસેસ ૨:૦૦ થી ૨:૩૦) 

નાણાકીય િેવડ દેવડનો સમય  

સવારે ૧૦:૩૦ થી ૦૩:૩૦ (રીસેસ ૨:૦૦ થી ૨:૩૦) 

શવનવાર (બીજો, ચોથો) રવવવાર તથા જાિરે રજાના હદવસો વસવાય 

 

કચેરીના મખુ્ય અવધકારીશ્રીઓ  

૧. સબરજીસ્રાર અને જાિરે ર્માહિતી અવધકારી શ્રી િસમખુર્ભાઈ એન.પટેલ (ર્મો) ૯૮૨૫૧૧૪૭૧૭ જન્ર્મ-ર્મરણ 
અને લગ્ન નોંધણી કચેરી બીજો ર્માળ, સરદાર પટેલ ર્માકેટ લબલ્ડીંગ, કેવડાબાગ સારે્મ, નવાપરુા, વડોદરા. 
પગાર ગ્રેડ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ લેવલ-૮  

૨. સબરજીસ્રાર અને જાિરે ર્માહિતી અવધકારી શ્રી શૈલષે આર પટેલ (ર્મો) ૯૨૬૫૪૮૭૮૭૭ જન્ર્મ-ર્મરણ અન ે
લગ્ન નોંધણી કચેરી બીજો ર્માળ, સરદાર પટેલ ર્માકેટ લબલ્ડીંગ, કેવડાબાગ સારે્મ, નવાપરુા, વડોદરા. 
પગાર ગ્રેડ ૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦ લેવલ-૫ 
સબરજીસ્રારશ્રી એ જન્ર્મ-ર્મરણ અને લગ્ન નોંધણીની સપંણૂભ કાર્મગીરીનુ ં વનરીક્ષણ, સકંલન અને ર્માગભદશભન 
કરવાનુ ંરિ ેછે. 
કચેરીની કાર્મગીરીના વવર્ભાગો નીચ ેમજુબ છે. 
 

જા.પી.એર્મ.સી. એક્ટ િઠેળ મ્યવુનવસપલ કવર્મશનરશ્રીના સીધા વનયતં્રણ અને ર્માગભદશભન િઠેળ જન્ર્મ અને ર્મરણ 
નોંધણી અવધવનયર્મ-૧૯૬૯ અને ગજુરાત જન્ર્મ અને ર્મરણ નોંધણી વનયર્મો-૨૦૦૪ મજુબ તથા ગજુરાત લગ્ન 
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નોંધણી અવધવનયર્મ-૨૦૦૬ િઠેળ વડોદરા શિરેની િદર્મા ંથયેલ જન્ર્મ-ર્મરણ અને લગ્નના બનાવ નોંધવાની 
કાર્મગીરી અત્રેની કચેરીએ કરવાર્મા ંઆવે છે. 
 મ્યવુનવસપલ કોપેરેશનની િદર્મા ંથયેલ જન્ર્મ-ર્મરણ અને લગ્ન નોંધણીની કાર્મગીરી કરવાર્મા ંઆવે છે 
તથા તેને લગત તેની પ્રર્માલણત નકલો આપવાની કાર્મગીરી કરવાર્મા ંઆવે છે. તેર્મજ કોપે.ની િદર્મા ંઆવેલા 
સ્ર્મશાનોની ફક્ત વનર્ભાવણીની કાર્મગીરી કરવાર્મા ંઆવ ેછે. 
 મ્યવુનવસપલ કોપેરેશનર્મા ં વવકેન્રીકરણ ના ર્ભાગપેપે વડોદરા શિરે વવસ્તારના તર્માર્મ ૩૪(UPHC) 
અબભન પ્રાયર્મરી િલે્થ સેન્ટર ખાતે જન્ર્મ-ર્મરણ નોંધવાની કાર્મગીરી વનયર્મોનસુાર કરવાર્મા ંઆવે છે. 
ફરજો: સા.વ.વવર્ભાગ તરફથી થયેલ હકુર્મ અન્વયે જે તે પોસ્ટની કરવાપાત્ર વિીવટી કાર્મગીરીઓ  

 

૨. પોતાના અવધકારીઓ, કર્મભચારીઓની રજાઓ અન ેફરજો સાર્મેલ લલસ્ટ “અ” મજુબ  

અન ુ
ન ં 

કમમચારીનુ ંનામ  હોદ્દો  ઈ.ડી.પી  કામગીરીની વવગત  પગાર ખચમ  

૧. ડૉ.દેવેશ એર્મ. પટેલ  રજીસ્રાર અને 
આરોગ્ય અર્મલદાર 
(એપેલેટ ઓહફસર) 

૩૩૯૮૭૩  રજીસ્રાર અને આરોગ્ય 
અર્મલદાર આરોગ્ય મખુ્ય 
કચેરી ખડંરેાવ ર્માકેટ  

આરોગ્ય  

૨. શ્રી િસમખુર્ભાઈ 
એન.પટેલ  

સબરજીસ્રાર  ૨૭૪૧૯૭  સબરજીસ્રારની જન્ર્મ-
ર્મરણ અને લગ્ન નોંધણી  

જન્ર્મ-ર્મરણ 
શાખા  
 

૩. શ્રી શૈલેષ આર પટેલ  સબરજીસ્રાર ૨૯૯૫૩૭ સબરજીસ્રારની જન્ર્મ-
ર્મરણ  નોંધણી  

આરોગ્ય  

૪. શ્રી બાલમકંુુદ આર. 
સથુાર  

ક્લાકભ  ૩૦૦૧૩૬  લગ્ન નોંધણીની કાર્મગીરી 
(પ્રર્માણપત્ર બનાવવા) 

જન્ર્મ-ર્મરણ  

5. એલેક્ષ સી.ર્મેકવાન  ક્લાકભ  ૨૬૦૫૪૧  લગ્ન નોંધણીને લગતી 
કાર્મગીરી  

જન્ર્મ-ર્મરણ  

૬. શ્રી વવરંચીપ્રસાદ વર્મસ્ત્રી  વોચર્મેન  ૨૭૬૩૧૬  લગ્ન પ્ર.પત્ર આપવા તથા 
રેકડભ સાચવણી  

જન્ર્મ-ર્મરણ  

૭. શ્રી ર્મિબેબુર્ભાઈ આઈ. 
વ્િોરા  

ક્લાકભ  ૨૬૦૫૩૩  જન્ર્મ-ર્મરણ નોંધણી ના 
સધુારા, ર.ટી.આઈ(R.T.I) 

જન્ર્મ-ર્મરણ  

૮. શ્રી સવુનલર્ભાઈ કે.શીંદે  ક્લાકભ  ૨૬૯૧૩૧  ર્મરણ પ્રર્માણપત્ર  તયૈાર 
કરવા   

સ્રીટ લાઈટ  

૯. શ્રી ર્ભરતકુર્માર પી. 
કાછીયા  

ક્લાકભ  ૨૬૪૨૭૦  નો રેકડભ દફતરે લગતી 
તર્માર્મ કાર્મગીરી  

જન્ર્મ-ર્મરણ  

૧૦. શ્રી ર્મવનષ એન.પટેલ  ક્લાકભ  ૩૦૭૮૧૫  ર્મિકેર્મ દફતરની કાર્મગીરી  જન્ર્મ-ર્મરણ  
૧૧. શ્રી જાગવૃતબેન આર. 

ર્મિતેા  
ક્લાકભ  ૩૦૦૩૫૭  બારનીશી દફતર  જન્ર્મ-ર્મરણ 
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૧૨. શ્રી સચીનકુર્માર એચ. 
તબંોળી  

ક્લાકભ  ૨૯૬૭૦૮  જન્ર્મ-ર્મરણ રેકોડભ 
સબર્મીટની કાર્મગીરી   

જન્ર્મ-ર્મરણ  

૧૩.  શ્રી જલ્પેશ આર. પટેલ ક્લાકભ  ૩૧૬૩૭૭  લગ્ન નોંધણી તથા 
કોમ્્યટુરને લગતી તર્માર્મ 
કાર્મગીરી  

જન્ર્મ-ર્મરણ  

૧૪. શ્રી અવર્મતાબેન એન. 
પરર્માર  

ડટેા એન્રી 
ઓપરેટર  

૩૩૯૩૧૮  જન્ર્મ-ર્મરણ ડટેા એન્રી 
ઓપરેટર કાર્મગીરી  

આરોગ્ય  

૧૫. શ્રી દક્ષાબેન સી. રાઠોડ  હફલ્ડ આસી. ૨૮૬૫૧૬  જન્ર્મ-ર્મરણ ડટેા સલચિંગની 
કાર્મગીરી તથા ર્મરણ 
દાખલાની કાર્મગીરી  

જન્ર્મ-ર્મરણ  

૧૬. શ્રી યોગેશર્ભાઈ પરર્માર  વસપાઈ  ૨૯૭૮૦૧  સબરજીસ્રારશ્રી બતાવે તે 
કાર્મગીરી (જન્ર્મ  દફતર) 

જન્ર્મ-ર્મરણ  

૧૭. શ્રી વવનોદર્ભાઈ એસ. 
લીંબાચીયા  

એટેન્ડન્ટ  ૩૩૩૮૩૨  સબરજીસ્રારશ્રી બતાવે તે 
કાર્મગીરી  

જન્ર્મ-ર્મરણ  

૧૮. શ્રી રાજેશર્ભાઈ સોલકંી  વસપાઈ  ૨૦૩૬૩૭  સબરજીસ્રારશ્રી બતાવે તે 
કાર્મગીરી 

ર્માકેટ શાખા  

૧૯. શ્રી કનરુ્ભાઈ એ. 
લીંબાચીયા  

એટેન્ડન્ટ  ૩૩૯૪૧૫  સબરજીસ્રારશ્રી બતાવે તે 
કાર્મગીરી 

જન્ર્મ-ર્મરણ  

 

૩. વનરીક્ષણ અને જવાબદારીના સાધનો સહિત વનણભય લેવાની પ્રહિયા : 
 જે તે સોપાયેલ કાર્મગીરી સબંવધત કર્મભચારીએ તેર્મના ઉપરાવધકારીશ્રી પાસે રજુ કરી સક્ષર્મ 
સત્તાવધકારીશ્રી ની ર્મજૂંરી લેવાની રિશેે. આ અંગ ે મખુ્યશાખા ર્મિકેર્મ વવર્ભાગથી નાણાકીય અને અન્ય 
વિીવટીય સત્તાસોંપણી સકંલલત ઠરાવ ૧૯૯૮ ના અર્મલીકરણ દફતરી હકુર્મ-અંક:૪૧૦/૯૮ થી તા.૭/૭/૯૮ 
થી હકુર્મો થયેલા છે. 
૪. પોતાના કાયે બજાવવા ર્માટે નક્કી કરાયેલ ધોરણો :  
 ઉપરોક્ત મદુ્દા.ન.ં૩ ર્મા ંદશાભવેલ દફતરી હકુર્મ અન્વયે જે તે કાર્મોના સબંધંર્મા ંસક્ષર્મ સત્તાવધકારીશ્રી ના 
સચૂનાઓ અન્વયે કાયભવાિી કરવાર્મા ંઆવે છે. 
૫. પોતાના કાયે બજાવવા ર્માટે પોતાની પાસેના અથવા વનયતં્રણ િઠેળના અથવા પોતાના કર્મભચારીઓ દ્વારા 
ઉપયોગર્મા ંલેવાના વનયર્મો વવવનયર્મો સચૂનાઓ વનયર્મ અનસુાર અને રેકોડભ  

- જી.પી.એર્મ.સી. એક્ટ-૧૯૪૯ 

- દફતરી હકુર્મ અંક : ૪૧૦/૯૮.૯૯ તા.૭/૭/૯૯  

- જન્ર્મ-ર્મરણ નોંધણી અવધવનયર્મ-૧૯૬૯  

- ગજુરાત જન્ર્મ અને ર્મરણ નોંધણી વનયર્મો-૨૦૦૪ 

- ગજુરાત લગ્ન નોંધણી અવધવનયર્મ-૨૦૦૬  
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૬. પોતાના દ્વારા અથવા તેના અંકુશ િઠેળ રખાયેલ વવવવધ કેટેગરીના દસ્તાવેજોનુ ંવનવેદન  

- ખાતા તરફથી ર્મોકલવાર્મા ંતથા આવતા પત્રોના ઈનવડભ આઉટવડભ રજીસ્ટરો  

- જન્ર્મ-ર્મરણ અને લગ્ન નોંધણીના રજજસ્ટર  

૭. પોતાના ચલણના િતે ુર્માટે અથવા તેના ર્ભાગ તરીકે રચાયેલી બે કે તેથી વધ ુવ્યક્ક્તઓ ધરાવતા બોડભસ 
કાઉન્સીલ કવર્મટીઓ અને અન્ય ર્મડંળોની બેઠકો જાિરે પ્રજા ર્માટે ખલુ્લી છે કે કેર્મ? અથવા ખાલી બેઠકોની 
વવગત જાિરે પ્રજા રે્મળવી શકે કે કેર્મ? 

-------------લાગ ુપડત ુનથી------------- 

૮. નીવત ઘડવાના અથવા તેના અર્મલીકરણ સબંવધત જાિરે જનતાના સભ્યો દ્વારા રજુઆત કરાયેલી અથવા 
તેની ચચાભ ર્માટે રિલેી કોઈપણ વ્યવક્સ્થત વવગતો, લોકો સાથે સકંળાયેલી સસં્થા િોય, લોકોના ચુટંાયેલ 
પ્રવતવનધીઓની બનલેી સ્થાયી સવર્મવત, સર્મગ્ર સવર્મવત અથવા સબંવધત વવર્ભાગને સ્થાયી સવર્મવત દ્વારા અવધકાર-
પરત્વે વનણભય લેવાર્મા ંઆવ ેછે. 
૯. પોતાના અવધકારીઓ અને કર્મભચારીઓની હડરેક્ટરી  
 મદુ્દા ન-ં૨ ર્મા ંસારે્મલ લલસ્ટ મજુબ  

૧૦. તેના વનયર્મર્મા ંપરૂી પડાયેલ ઘડતરની પદ્ધવત સહિત તેના દરેક અવધકારી અને કર્મભચારીઓ દ્વારા નક્કી 
કરાયેલ ર્માવસક પગાર ઘડતર (તાલીર્મ) પદ્ધવત સ.વ.વી.દ્વારા કરવાર્મા ંઆવ ેછે. કર્મભચારીઓ/અવધકારીઓ દ્વારા 
નક્કી કરાયેલ ર્માવસક પગારની ર્માહિતી મદુ્દા ન.ં૨ ર્મા ંસાર્મેલ છે. 
૧૧. તર્માર્મ યોજનાની વવગતો સલૂચત  ખચાભઓ અને કરાયેલ ચકુવણી ના અિવેાલો દશાભવતો તેની તર્માર્મ 
એજન્સીને ફાળવેલ બજેટ  
 જે તે વષભના ર્માલસાર્માન ખરીદીના ર્મજુંર બજેટની વવગત તેર્મજ થયેલ ખચાભઓની વવગતો હિસાબી 
શાખાર્માથંી ર્મેળવી શકાય. 
૧૨. ફાળવાયેલી રકર્મ અને આ કાયભિર્મર્માથંી લાર્ભ ર્મેળવનારી વવગતો સહિત સબસીડી સહિત કાયભિર્મોનો 
પ્રકાર  
 સર્મગ્ર સર્ભા દ્વારા બજેટર્મા ંર્મજુંર કરાયેલ રકર્મની વવગતો ર્મળી શકે છે. આ કાર્મગીરીથી જાિરે જનતાને 
જન્ર્મ-ર્મરણ અને લગ્ન નોંધણીના પ્રર્માણપત્રો તથા તેની નકલો રે્મળવવાની સવુવધા ર્મળે છે. 
૧૩. તેના દ્વારા અપાયેલી છુટછાટ પરવાનગીઓ અને સત્તા સોંપણી ર્મળેવવાની વવગતો  

સર્મગ્ર સર્ભા, સ્થાયી સવર્મવત તથા મ્યવુન.કવર્મશ્નરશ્રી ની સત્તા અન્વયે ર્મળતી છુટછાટ પરવાનગીઓ 
સત્તા સોંપણી સબંધે દફતરી હકુર્મ અંક:૪૧૦/૯૮-૯૯ ર્મા ંવવગત  

૧૪. ઈલેક્રોવનક ફોર્મભર્મા ંઘડાયેલી તેના દ્વારા રખાયલેી અથવા તેના ઉપલબ્ધ ર્માહિતીના સદંર્ભભની વવગત  

 www.vmc.gov.in પરથી ર્મળી શકે છે. 
૧૫. પસુ્તકાલય તથા વાચંનખડં કાર્મના કલાકો સહિત  ર્માહિતી રે્મળવવા ર્માટે નાગહરકોને ઉપલબ્ધ 
સવુવધાઓની વવગતો જો જાિરે ઉપયોગ ર્માટે તેની જાળવણી કરાઈ િોય તો. 
અતે્રની કચેરીર્મા ંપસુ્તકાલય કે વાચંનખડં ઉપલબ્ધ નથી. 
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૧૬. જાિરે ર્માહિતી અવધકારીઓ તથા અપીલ અવધકારીના નાર્મ િોદ્દાઓ અને અન્ય વવગતો  

અન ુ
ન ં 

કમમચારીનુ ંનામ  હોદ્દો  બેઝીક  

૧. ડૉ.દેવેશ એર્મ.પટેલ  રજીસ્રાર અને આરોગ્ય અર્મલદાર 
(અપીલ અવધકારી) 

૭૮૮૦૦-૨૦૯૨૦૦ 

૨. શ્રી િસમખુર્ભાઈ એન.પટેલ  સીસેઈ અને સબરજીસ્રાર (જાિરે 
ર્માહિતી અવધકારી)  

૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

 

૧૭.સચુવી શકાય તેવી અન્ય કોઈ ર્માહિતી અને ત્યારબાદ દર વષે પ્રકાશનર્મા ંસધુારાઓ કરાશે. 
 ર્મિદ અંશે કાર્મો સબંવધત ર્માહિતીઓ ર્મજુંર બજેટ અનલુક્ષીને આવી જાય છે. 
 

જાિરે ર્માહિતી અવધકારી  

સબરજીસ્રાર  

જન્ર્મ-ર્મરણ અને લગ્ન નોંધણી કચેરી 
વડોદરા ર્મિાનગર પાલલકા  
E-MAIL- registrar.bdrs@vmc.gov.in 

વેબસાઈટ નથી. 
ટેલલફોન ન-ં(૦૨૬૫) ૨૪૧૭૪૨૨  
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