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લડોદયા ભહાનગયાલરકા 
જન્ભ-ભયણ નોંધણી વલબાગ 

શ્રી ગોવલિંદયાલ ભહાયાજ ભધ્મલર્તી ળાા, ભયીભાર્તાનો ખાાંચો, 
ખાંડેયાલ ભાકેટ ાસે, દાાંડીમા ફજાય, લડોદયા -૩૯૦૦૦૧    

 

યાઈટ ટુ ઇન્પોભેળન એક્ટ-૨૦૦૫ વદંબે દપતયી હકુભ અંક:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ વદંબભ આા૪-૧(ખ) 
અન્લમે ભાહશતત આલા ફાફત જન્ભ-ભયણ અને રગ્ન નોંધણી કચેયી લડોદયા ભશાનગયાલરકા  
 

૧. સાંસ્થાની કાભગીયીઓ અને પયજોની વલગર્તો  
ોતાની વસં્થાની કાભગીયીઓ અને પયજોની તલગતો નીચે મજુફ છે. 
જન્ભ ભયણ અને રગ્ન નોંધણી કચેયી  
શાર:- શ્રી ગોતલિંદયાલ ભશાયાજ ભધ્મલતી ળાા, ભયીભાતાનો ખાચંો, 
       ખડંેયાલ ભાકેટ ાવે, દાડંીમા ફજાય, લડોદયા -૩૯૦૦૦૧   
       પોન ન-ં૦૨૬૫૨૪૧૭૪૨૨  
કચેયીના કાભકાજ ના હદલવો- વોભલાય થી ળતનલાય  
ળતનલાય (ફીજો,ચોથો) યતલલાય તથા જાશયે યજાના હદલવો તવલામ  
કાભકાજનો સભમ  
વલાયે ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦ (યીવેવ ૨:૦૦ થી ૨:૩૦) 
નાણાકીમ રેલડ દેલડનો સભમ   
વલાયે ૧૦:૩૦ થી ૩:૦૦ (યીવેવ ૨:૦૦ થી ૨:૩૦) 
ળતનલાય (ફીજો,ચોથો) યતલલાય તથા જાશયે યજાના હદલવો તવલામ  
 

કચેયીના મખુ્મ અવધકાયીશ્રીઓ  
૧. વફયજીસ્રાય અને જાશયે ભાહશતી અતધકાયી શ્રી શવમખુ ફી ઝારા (ભો) ૯૮૭૯૬૧૫૦૩૨ જન્ભ-
ભયણ અને રગ્ન નોંધણી કચેયી શ્રી ગોતલિંદયાલ ભશાયાજ ભધ્મલતી ળાા, ભયીભાતાનો ખાચંો, ખડંેયાલ 
ભાકેટ ાવે, દાડંીમા ફજાય, લડોદયા -૩૯૦૦૦૧   
ઈ.ડી.ી.ન-ં૨૬૨૧૪૫  
ગાય ગ્રેડ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ રેલર-૮  
૨. વફયજીસ્રાય અને જાશયે ભાહશતી અતધકાયી શ્રી શવમખુ એન.ટેર (ભો) ૯૮૨૫૧૧૪૭૧૭ જન્ભ-
ભયણ અને રગ્ન નોંધણી કચેયી શ્રી ગોતલિંદયાલ ભશાયાજ ભધ્મલતી ળાા, ભયીભાતાનો ખાચંો,  
ખડંેયાલ ભાકેટ ાવે, દાડંીમા ફજાય, લડોદયા -૩૯૦૦૦૧   
ગાય ગ્રેડ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ રેલર-૮  
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વફયજીસ્રાય શ્રી એ જન્ભ-ભયણ અને રગ્ન નોંધણી ની વંણૂભ કાભગીયીનુ ંતનયીક્ષણ, વકંરન અને 
ભાગભદળભન કયલાનુ ંયશ ેછે. 
 

કચેયીની કાભગીયી ના તલબાગો નીચે મજુફ છે. 
 

જા.ી.એભ.વી. એક્ટ શઠે મ્યતુનતવર કતભળનયશ્રીના વીધા તનમતં્રણ અને ભાગભદળભન શઠે જન્ભ 
અને ભયણ નોંધણી અતધતનમભ-૧૯૬૯ અને ગજુયાત જન્ભ અને ભયણ નોંધણી તનમભો-૨૦૦૪ મજુફ 
તથા ગજુયાત રગ્ન નોંધણી અતધતનમભ-૨૦૦૬ શઠે લડોદયા ળશયેની શદભા ંથમેર જન્ભ-ભયણ અને 
રગ્નના ફનાલ નોંધલાની કાભગીયી અત્રેની કચેયીએ કયલાભા ંઆલે છે. 
 મ્યતુનતવર કોોયેળનની શદભા ંથમેર જન્ભ-ભયણ અને રગ્ન નોંધણીની કાભગીયી કયલાભા ં
આલે છે તથા તેને રગત તેની પ્રભાલણત નકરો આલાની કાભગીયી કયલાભા ંઆલે છે. તેભજ કોો.ની 
શદભા ંઆલેરા સ્ભળાનોની પક્ત તનબાલણીની કાભગીયી કયલાભા ંઆલે છે. 
 

 મ્યતુનતવર કોોયેળનભા ંતલકેન્રીકયણ ના બાગરૂે તભાભ લશીલટી લોડભ ન ં૧ થી ૧૨ ભા ંજન્ભ 
અને ભયણ નોંધલાની કાભગીયી તનમભોનવુાય કયલાભા ંઆલે છે. 
પયજો : વા.લ.તલબાગ તયપથી થમેર હુકભ અન્લમે જે તે ોસ્ટ ની કયલાાત્ર લશીલટી કાભગીયીઓ . 
 

૨. ોતાના અતધકાયીઓ, કભભચાયીઓની યજાઓ અને પયજો વાભેર લરસ્ટ “અ” મજુફ  
 

અન ુ
નાં 

કભમચાયીનુાં નાભ હોદ્દો ઈ.ડી.ી. કાભગીયીની વલગર્ત ગાય 
ખચમ 

૧. ડો.દેલેળ એભ.ટેર  યજીસ્રાય 
અને 
આયોગ્મ 
અભરદાય 
(એેરેટ 
ઓહપવય ) 

૩૩૯૮૭૩  યજીસ્રાય અને આયોગ્મ 
અભરદાય આયોગ્મ મખુ્મ 
કચેયી ખડંેયાલ ભાકેટ  

આયોગ્મ  

૨. શ્રી શવમખુબાઈ 
એન.ટેર  

વફયજીસ્રા
ય  

૨૭૪૧૯૭  વફયજીસ્રાય ની જન્ભ-
ભયણ અને રગ્ન નોંધણી 
કચેયી  

જન્ભ-
ભયણ 
ળાખા  

૩  શ્રી શવમખુબાઈ ફી. 
ઝારા  

વફયજીસ્રા
ય  

૨૬૨૧૪૫  વફયજીસ્રાયની જન્ભ-ભયણ 
અને રગ્ન નોંધણી કચેયી  

આયોગ્મ  

૪  શ્રી ફાલબુાઈ 
આય.સથુાય  

ક્રાકભ  ૩૦૦૧૩૬  રગ્ન નોંધણીની 
કાભગીયી(પ્રભાણત્ર 

જન્ભ-
ભયણ  
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ફનાલલા) 

૫  શ્રી અળોકબાઈ 
એવ.લવાલા  

ક્રાકભ  ૨૬૫૬૫૯  રગ્ન નોંધણીને રગતી 
કેળીમયની કાભગીયી  

જન્ભ-
ભયણ  

૬  શ્રી અળોકબાઈ 
ભકલાણા  

કોમ્યતુનટી 
ઓગેનાઈઝ
ય  

૨૨૧૯૫૩  રગ્ન નોંધણી કચેયીને 
રગતી તભાભ કાભગીયી  

ય.ુવી.ડી  

૭. શ્રી તલયંચીપ્રવાદ 
તભસ્ત્રી  

લોચભેન  ૨૭૬૩૧૬  રગ્ન પ્ર.ત્ર આલા તથા 
યેકડભ વાચલણી  

જન્ભ-
ભયણ  

૮. શ્રી ભશબેફુબાઈ આઈ. 
વ્શોયા  

ક્રાકભ  ૨૬૦૫૩૩  જન્ભ-ભયણ નોંધણી ના 
સધુાયા, આય.ટી.આઈ. 
(R.T.I.) 

જન્ભ-
ભયણ  

૯  શ્રી સતુનરબાઈ કે.ળીંદે  ક્રાકભ  ૨૬૯૧૩૧  ઓહપવને રગતી તભાભ 
કાભગીયી કેળ-ભયણ-જન્ભ  

સ્રીટ 
રાઈટ  

૧૦ શ્રી બયતકુભાય 
ી.કાછીમા  

ક્રાકભ  ૨૬૪૨૭૦  નો યેકડભ દપતયને રગતી 
તભાભ કાભગીયી  

જન્ભ-
ભયણ  

૧૧  શ્રી રક્ષ્ભણતવિંશ 
એભ.ડાભોય  

ક્રાકભ  ૨૭૯૮૯૭  ભશકેભ દપતયની કાભગીયી  જન્ભ-
ભયણ  

૧૨  શ્રી જાગતૃતફેન 
આય.ભશતેા  

ક્રાકભ  ૩૦૦૩૫૭  કેળીમયની કાભગીયી  લોડભ.૧૦(જે
) 

૧૩  શ્રી વચીનકુભાય 
એચ.તફંોરી  

ક્રાકભ  ૨૯૬૭૦૮ કેળીમયની કાભગીયી  જન્ભ-
ભયણ  

૧૪  શ્રી જલ્ેળ આય.ટેર  ક્રાકભ  ૩૧૬૩૭૭  યેકડભ દપતય તથા 
કોમ્્યટુયને રગતી તભાભ 
કાભગીયી  

જન્ભ-
ભયણ  

૧૫  શ્રી નયેન્રદેલ 
વી.વ્માવ  

સુયલાઈઝ
ય  

૨૫૨૧૧૫  નાભનોધ, નકરો, ડેટાપોભભ, 
લધ ુમદુત એન્રી તથા 
વચભની કાભગીયી  

પાઈરેહયમા  
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૧૬  શ્રી અતભતાફેન 
એન.યભાય  

ડેટા એન્રી 
ઓયેટય  

૩૩૯૩૧૮  જન્ભ-ભયણ ડેટા એન્રી 
ઓયેટય કાભગીયી  

ય.ુવી.ડી  

૧૭  શ્રી દક્ષાફેન વી.યાઠોડ  હપલ્ડ આવી. ૨૮૬૫૧૬  જન્ભ-ભયણ ડેટા વચીગની 
કાભગીયી  

લોડભ.૫(ઈ) 

૧૮  શ્રી મોગેળબાઈ 
યભાય  

તવાઈ  ૨૯૭૮૦૧  વફયજીસ્રાય શ્રી ફતાલે તે 
તભાભ કાભગીયી (જન્ભ 
દપતય) 

જન્ભ-
ભયણ  

૧૯  શ્રી યંજનફેન એ.શકુ્ર  શલે્ય  ૩૧૨૩૨૯  વફયજીસ્રાય શ્રી ફતાલે તે 
તભાભ કાભગીયી 
(જન્ભદપતય) 

જન્ભ-
ભયણ  

૨૦  શ્રી તલનોદબાઈ એવ. 
રીંફાચીમા  

એટેન્ડન્ટ  ૩૩૩૮૩૨  શાર ઈરેક્ળન તલબાગ 
(કુફેય બલન)  

જન્ભ-
ભયણ  

૨૧  શ્રી યાજેળબાઈ વોરકંી  તવાઈ  ૨૦૩૬૩૭  વફયજીસ્રાય શ્રી ફતાલે તે 
તભાભ કાભગીયી  

ભાકેટ 
ળાખા  

૨૨  શ્રી કનબુાઈ એ. 
રીંફાચીમા  

એટેન્ડન્ટ  ૩૩૯૪૧૫  વફયજીસ્રાય ળી ફતાલે તે 
તભાભ કાભગીયી  

જન્ભ-
ભયણ  

 

૩.  તનયીક્ષણ અને જલાફદાયીના વાધનો વહશત તનણભમ રેલાની પ્રહિમા : 
 

 જે તે વોામેર કાભગીયી વફંતધત કભભચાયીએ તેભના ઉયાતધકાયીશ્રી ાવે યજુ કયી વક્ષભ 
વતાતધકાયીશ્રી ની ભજૂંયી રેલાની યશળેે. આ અંગે મખુ્મળાખા ભશકેભ તલબાગથી નાણાકીમ અને અન્મ 
લશીલટીમ વતાવોંણી વકંલરત ઠયાલ ૧૯૯૮ ના અભરીકયણ દપતયી હુકભ-અંક:૪૧૦/૯૮ થી તા.૭-
૭-૯૮ થી હુકભો થમેરા છે. 
 

૪.  ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નક્કી કયામેર ધોયણો:- 

 ઉયોક્ત મદુ્દા ન.ં૩ ભા ંદળાભલેર દપતયી હુકભ અન્લમે જે તે કાભોના વફંધંભા ંવક્ષભ 
વતાતધકાયીશ્રી ના સચુનાઓ અન્લમે કામભલાશી કયલાભા ંઆલે છે. 
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૫.  ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના અથલા તનમતં્રણ શઠે ના અથલા ોતાના 
કભભચાયીઓ દ્વાયા ઉમોગ ભા ંરેલાના તનમભો તલતનમભો સચૂનાઓ તનમભ અનવુાય અને યેકોડભ  
- જી.ી.એભ.વી.એકત-૧૯૪૯  
- દપતયી હુકભ અંક : ૪૧૦/૯૮.૯૯ તા.૭/૭/૯૯ 

- જન્ભ-ભયણ નોંધણી અતધતનમભ-૧૯૬૯ 

- ગજુયાત જન્ભ અને ભયણ નોંધણી તનમભો-૨૦૦૪  
- ગજુયાત રગ્ન નોંધણી અતધતનમભ-૨૦૦૬ 

 

૬.   ોતાના દ્વાયા અથલા તેના અંકુળ શઠે યખામેર તલતલધ કેટેગયી ના દસ્તાલેજોનુ ંતનલેદન  
- ખાતા તયપથી ભોકરલાભા ંતથા આલતા ત્રોના ઈનલડભ આઉટલડભ યજીસ્ટયો  
- જન્ભ-ભયણ અને રગ્ન નોંધણીના યજજસ્ટય  
 

૭.  ોતાના ચરણના શતે ુભાટે અથલા તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફે કે તેથી લધ ુવ્મક્ક્તઓ 
ધયાલતા ફોડભવ કાઉન્વીર કતભટીઓ અને અન્મ ભડંોની ફેઠકો જાશયે પ્રજા ભાટે ખલુ્રી છે કે કેભ? 
અથલા ખારી ફેઠકોની તલગત જાશયે પ્રજા ભેલી ળકે કે કેભ? 

 

........................ રાગ ુડત ુનથી ........................ 
 

૮. નીતત ઘડલાના અથલા તેના અભરીકયણ વફંતધત જાશયે જનતાના વભ્મો દ્વાયા યજુઆત કયામેરી 
અથલા તેની ચચાભ ભાટે યશરેી કોઈણ વ્મલક્સ્થત તલગતો, રોકો વાથે વકંામેરી વસં્થા શોમ, રોકોના 
ચટુામેરા પ્રતતતનધીઓની ફનેરી સ્થામી વતભતત, વભગ્ર વતભતત અથલા વફંતધત તલબાગને સ્થામી 
વતભતત દ્વાયા અતધકાય-યત્લે તનણભમ રેલાભા ંઆલે છે. 
 

૯. ોતાના અતધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની હડયેક્ટયી  
  
 મદુ્દા ન-ં૨ ભા ંવાભેર લરસ્ટ મજુફ  
 

૧૦.  તેના તનમભભા ંયૂી ડામેર ઘડતયની દ્ધતત વહશત તેના દયેક અતધકાયી અને કભભચાયીઓ દ્વાયા 
નક્કી કયામેર ભાવીક ગાય ઘડતય (તારીભ) દ્ધતત વ.લ.લી.દ્વાયા કયલાભા ંઆલે છે. કભભચાયીઓ/ 
અતધકાયીઓ દ્વાયા નક્કી કયામેર ભાવીક ગાયની ભાહશતી મદુ્દા ન.ં૨ ભા ંવાભેર છે. 
 

૧૧.  તભાભ મોજનાઓની તલગતો સલૂચત ખચાભઓ અને કયામેર ચકુલણી ના અશલેારો દળાભલતો તેની 
તભાભ એજન્વીને પાલેર ફજેટ  
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 જેતે લભના ભારવાભાન ખયીદીના ભજુંય ફજેટની તલગત તેભજ થમેર ખચાભઓની તલગતો 
હશવાફી ળાાભાથંી ભેલી ળકામ. 
 

૧૨.  પાલામેરી યકભ અને આ કામભિભાથંી રાબ ભેલનાયી તલગતો વહશત વફવીડી વશીત 
કામભિભોનો પ્રકાય  
 વભગ્ર વબા દ્વાયા ફજેટભા ંભજુંય કયામેર યકભની તલગતો ભી ળકે છે. આ કાભગીયી થી જાશયે 
જનતાને જન્ભ-ભયણ અને રગ્ન નોંધણી ના પ્રભાણત્રો તથા તેની નકરો ભેલલાની સતુલધા ભે છે. 
 

૧૩.  તેના દ્વાયા અામેરી છુટછાટ યલાનગીઓ અને વત્તા વોંણી ભેલલાની તલગતો  
 વભગ્ર વબા, સ્થામી વતભતત તથા મ્યતુન.કતભશ્નય શ્રી ની વત્તા અન્લમે ભતી છુટછાટ 
યલાનગીઓ વત્તા વોંણી વફંધે દપતયી હુકભ અંક:૪૧૦/૯૮-૯૯ ભા ંતલગત  
 

૧૪.  ઈરેક્રોતનક પોભભભા ંઘડામેરી તેના દ્વાયા યખામેરી અથલા તેના ઉરબ્ધ ભાહશતી ના વદંબભની 
તલગત  
 www.vmccgov.com  યથી ભી ળકે છે. 
 www.vmccgov.org  
 

૧૫.  સુ્તકારમ તથા લાચંનખડં કાભના કરાકો વહશત ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને ઉરબ્ધ 
સતુલધાઓની તલગતો જો જાશયે ઉમોગ ભાટે તેની જાલણી કયાઈ શોમ તો. 
 

અતે્રની કચેયીભા ંસુ્તકારમ કે લાચંનખડં ઉરબ્ધ નથી. 
 

૧૬. જાશયે ભાહશતી અતધકાયીઓ તથા અીર અતધકાયીના નાભ શોદ્દાઓ અને અન્મ તલગતો  
અ.નાં. નાભ હોદ્દો ફેઝીક 

૧  ડો.દેલેળ એભ.ટેર  યજીસ્રાય અને આયોગ્મ અભરદાય  
(અીર અતધકાયી) 

૭૮૮૦૦-
૨૦૯૨૦૦  

૨  શ્રી શવમખુબાઈ ફી.ઝારા  વીવેઈ અને વફયજીસ્રાય (જાશયે ભાહશતી 
અતધકાયી) 

૪૪૯૦૦-
૧૪૨૪૦૦  

૩  શ્રી શવમખુબાઈ  
એન.ટેર  

વીવેઈ અને વફયજીસ્રાય (જાશયે ભાહશતી 
અતધકાયી) 

૪૪૯૦૦-
૧૪૨૪૦૦  
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૧૭. સચુલી ળકામ તેલી અન્મ કોઈ ભાહશતી અને ત્માયફાદ દય લે આ પ્રકાળનભા ંસધુાયાઓ કયાળે. 
 

 ભશદ અંળે કાભો વફંતધત ભાહશતીઓ ભજુંય ફજેટ અનરુક્ષીને આલી જામ છે. 
 

જાશયે ભાહશતી અતધકાયી  
વફયજીસ્રાય  
જન્ભ-ભયણ અને રગ્ન નોંધણી કચેયી  
લડોદયા ભશાનગય ાલરકા  
ઈ ભેઈર નથી. લેફવાઈટ નથી. 
ટેલરપોન ન-ં (૦૨૬૫) ૪૧૭૪૨૨  
 


