
લડોદયા ભહાનગયાલરકા 

 

 

 

યાઇટ ટુ ઇન્પોયભેળન એક્ટ અંતગગત  

જાહયે ભાહહતી અઘઘકાયી 

પ્રકાઘળત 

સકંરન અઘધકાયીશ્રી, (સકંરન) ની કચેયીનુ ં 

પ્રો-એક્ટીલ હડસ્કક્રોઝય 

 



યાઇટ ટુ ઇન્પયભેળન એક્ટ-૨૦૦૫ વદંબે દપતયી શકેભ અંક-૧૦૮૮/૨૦૦૫-૨૦૦૬, 

વદંબે કરભ-૪ (૧) (ખ) અન્લમે ભાહશતી આલા ફાફત. 
વકંરન વલબાગ, લડોદયા ભશાનગયાલરકા. 

 

૧. ોતાના વ્મલસ્કથાતતં્ર, કામો અને પયજોની ઘલગત : - 

ખાત ુ ં  : વકંરન વલબાગ, મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રીની કચેયી, ભશાનગયાલરકા, 
લડોદયા.  

કાભગીયી : (૧) લડોદયા ભશાનગયાલરકાના વલવલધ ખાતાઓ/વલબાગોભાથંી વલકાવના 
કાભો તેભજ અન્મ જે ખાતાઓના સ્ળશતા કાભોની દયખાસ્તોની દયખાસ્ત યજીસ્ટયભા ં
નોંધણી કયી સ્થામી વવભવત, વભગ્ર વબા, બ્રીક લકશવ વવભવત, લોટય લકશવ વવભવત, 
ડ્રેનેજ સઅુયેજ વવભવત, આયોગ્મ વવભવત, ટાઉન પ્રાનીંગ વવભવત, એસ્ટેટ ભેનેજભેન્ટ 
વવભવત, યીક્રીએળનર અને કલ્ચયર વવભવત, રીગર વવભવત, ભેડીકર ફોડશ વવભવત વલગેયે 
વવભવતઓભા ં દયખાસ્તની ફે કોીભા ં યજુ કયલી. ત્માયફાદ જે તે વવભવતઓના આલેર 
એજન્ડા મજુફ જે તે કાભની પાઇરો જે તે વવભવતભા ંયજુ કયલાભા ંઆલે છે. વનમત કયેર 
તાયીખે વવભવતઓનુ ં/ વભગ્ર વબા / સ્થામી વવભવતની કામશલાશી પયુી થમા ફાદ પાઇરો 
યત ભેલી જે તે ખાતા / વલબાગોને પાઇરો યત કયલાભા ંઆલે છે.  

(૨) વલકાવના કાભોનુ ં રા.૧૦/- રાખ અને તે ઉયની યકભના કાભોની ટેન્ડય 
સ્ુટીની કવભહટભા ંપાઇરો યજુ કયી થમેર વનણશમની નોંધ ટેંન્ડય વુટીની કભસ્સ્ટ યજીસ્ટયભા ં
નોંધ કયલાભા ંઆલે છે.  

(૩) યાઇટ ટુ ઇન્પયભેળન એક્ટ-૨૦૦૫ અન્લમે લડોદયા ભશાનગયારીકાના તભાભ 
વલબાગોભાથંી વિભાવવક વભગમાાની (યજીસ્ટય નમનૂો-૧ તથા ૨ અને િ નમનૂો-૭ અને 
૮) આય.ટી.આઇ.ની ભાહશતી એકવિત કયી ળશયેી વલકાવ અને ળશયેી ગશૃ વનભાશણ વલબાગ, 
નલા વલચલારમ, ગાધંીનગય ખાતે ભોકરલાભા ંઆલે છે.  

(૪) ભાનનીમ મખુ્મભિંીશ્રીના જીલ્રા સ્લાગત વી.એભ. ઓન રાઇન કામશક્રભ શઠે 
દય ભાવના ચોથા ગરુલાયે જીલ્રા સ્લાગત કામશક્રભ તથા જીલ્રા રોક પહયમાદ કામશક્રભ 
શઠે લડોદયા ભશાનગયાલરકાને રગતા કરેક્ટયશ્રીની કચેયી દ્વાયા આલેર પ્રશ્નોને 
વફંવંધત વલબાગભા ંયજુ કયી તે અંગેના જલાફ એકવિત કયી કરેક્ટયશ્રીની કચેયીએ યજુ 
કયલાની કાભગીયી કયલાભા ંઆલે છે. તદ્ઉયાતં ભાન. મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રીની તથા 
ઉયી અવધકાયીશ્રી સચુલે તે કાભગીયી કયલાભા ંઆલે છે.  

(૫) ળશયેી વલકાવ અને ળશયેી ગશૃ વનભાશણ વલબાગ, નલા વલચલારમ, ગાધંીનગય 
દ્વાયા લડોદયા ભશાનગયાલરકાને વફંવંધત ભેર અયજીઓ લડોદયા ભશાનગયાલરકાના 
વફંવંધત વલબાગભા ં યજુ કયી વફંવંધત અયજદાયશ્રીઓને ળશયેી વલકાવ અને ળશયેી ગશૃ 
વનભાશણ વલબાગની જાણ શઠે મોગ્મ પ્રત્યતુ્તય ભાટે ભોકરલાભા ંઆલે છે.  



 

૨. ોતાના અઘધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની સત્તાઓ અને પયજો : - 

ઉયોક્ત જણાલેર મદુ્રા નફંય-૧ થી ૫ મજુફની કાભગીયી કયલા અંગેની પયજો 
ફજાલલાભા ંઆલે છે.  

 

૩. દેખયેખ અને જલાફદાયીના ભાધ્મભ સહહત ઘનર્ગમ રેલાની પ્રહિમાભા ં અનસુયલાની 
કામગયીઘત  : - 

ડે.મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રી (જનયર) તેભજ વકંરન અધીકાયીશ્રીની વીધી દોયલણી 
શઠે.  

 

૪. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતે નક્કી કયેર ધોયર્ો  : - 

  ફી.ી.એભ.વી. એક્ટ-૧૯૪૯ મજુફ.  

 

૫. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાસેના અથલા ોતાના ઘનમત્રરં્ હઠેના અથલા 
ોતાના કભગચાયીઓ દ્વાયા ઉમોગભા ંરેલાતા ઘનમભો, ઘલઘનમભો, સચૂનાઓ ઘનમભસગં્રહો 
અને યેકોડગ : - 

ફી.ી.એભ.વી. એક્ટ-૧૯૪૯ તેભજ જી.વી.એવ.આય. રલ્વ મજુફ કામશલાશી કયલાભા ં
આલે છે.  

 

૬. ોતાની ાસે અથલા ોતાના ઘનમત્રરં્ હઠે હોમ તેલા દસ્કતાલેજોના લગોનુ ંત્રક     : - 

 કચેયીની કામશધ્ધવતભા ંજરયી એલા મૂભતુ યજીસ્ટયોની વનબાલણી કયલાભા ંઆલે છે.  

 

૭. તેનીનીઘત ઘડતયના અથલા તેના અભરીકયર્ સફંધંભા ં જનતાના સભ્મો સાથે ઘલચાય 
ઘલઘનમભ ભાટે અથલા તેભના દ્વાયા યજુઆત ભાટેની ઘલદ્યભાન કોઇ વ્મલસ્કથાની ઘલગત  : - 

  નીવત વલમક ફાફતો અંગે ચુટંામેરા પ્રવતવનવધઓની ફનેરી સ્થામી વવભવત અને 
વભગ્ર વબા દ્વાયા વનણશમ રેલાભા ંઆલે છે.  

 

૮. તેના બાગ તયીકે અથલા તેની સરાહના હતે ુ ભાટે ફે અથલા તેથી લધ ુ વ્મક્ક્તઓના 
ફનેરા ફોડગ , કાઉક્ન્સરો, સઘભઘતઓ અને ફીજા ભડંોનુ ંત્રક અને તે ફોડગ , કાઉક્ન્સરો, 
સઘભઘતઓ અને ફીજા ભડંોની ફેઠકો રોકો ભાટે ખલુ્રી છે કે કેભ અથલા તેલી ફેઠકોની 
કામગનોંધો રોકોને ભલાાત્ર છે કે કેભ ? : - 

  અિેની કચેયીને રાગ ુડત ુ ંનથી.  

 
 
 
 



૯. તેના અઘધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની ભાહહતી કુ્સ્કતકા  : - 

 

અ.ન.ં નાભ હોદ્દો પોન નફંય 

૧ શ્રી ભહશાર. જી. ઝારા શ. વકંરન અવધકાયી  ૨૪૩૩૧૧૬ 

EXT-૪૪૪ 
૨ -- વીનીમય કરાકશ  -- 

૩ શ્રી ડી. કે. ભાલી  જુનીમય કરાકશ  ૨૪૩૩૧૧૬ 

EXT-૨૭૦ 
૪ -- લકશ આવીસ્ટન્ટ -- 
૫ -- ટાઇીસ્ટ -- 
૬ શ્રી ફાબબુાઇ ફી. યભાય  વવાઇ  ૨૪૩૩૧૧૬ 

EXT-૨૭૦ 
 
 

૧૦. તેના ઘલઘનમભોભા ંજોગલાઇ કમાગ પ્રભારે્ લતયની દ્ધઘત સહહત તેના દયેક અઘધકાયીઓ 
અને કભગચાયીઓને ભતા ંભાઘસક ભહનેતાર્ા ં : - 

 

અ. 
ન.ં 

હોદ્દો જગો નાભ સયનામુ ં પોન 
નફંય 

ભાઘસક 
ગાય 

ળેયો 

૧ વકંરન અવધકાયી ૦૧ -- -- ૨૪૩૩૧૧૬ 

EXT-૨૭૦ 
જગ્મા ખારી 
ચાર્જ વોંેર 

છે. 

ખારી 
જગો છે. 

૨ વીનીમય કરાકશ  ૦૧ -- -- -- જગ્મા ખારી  ખારી 
જગો છે. 

૩ જુનીમય કરાકશ  ૦૧ શ્રી ડી. કે. 
ભાલી  

રભ ન.ં-૧૩૬  

વકંરન વલબાગ 
ભશાનગયારીકા 

લડોદયા. 

૨૪૩૩૧૧૬ 

EXT-૨૭૦ 
રા.૫૨, ૫૮૪/- -- 

૪ લકશ આવીસ્ટન્ટ ૦૧ -- -- -- જગ્મા ખારી છે.  ખારી 
જગો  

૫ ટાઇીસ્ટ ૦૧ -- -- -- જગ્મા ખારી છે.  ખારી 
જગો છે.  

૬ વવાઇ ૦૧ શ્રી 
ફાબબુાઇ.ફી. 

યભાય  

રભ ન.ં-૧૩૬  

વકંરન વલબાગ 
ભશાનગયારીકા 

લડોદયા. 

૨૪૩૩૧૧૬ 

EXT-૨૭૦ 
રા.૩૬,૫૩૦/- -- 

 

નોંધ : - ભાશ ેજાન્યઆુયી-૨૦૧૭ નો ગાય દળાશલેર છે.  



૧૧. તભાભ મોજનાઓ, સલૂચત ખચગ અને ચકુલેરા નાર્ા ંયના અહલેારોની ઘલગતો દળાગલતી 
તેની દયેક એજન્સીને પાલેર અંદાજત્ર  : - 

  વને ૨૦૧૬-૨૦૧૭ ભાટે ભજુંય થમેર યકભ.  

  ગાય (ભશકેભ અચશ)  : રા.૧૦,૦૦,૦૦૦/- 

  વાભાન્મ કન્ટીજન્વી   : રા.૪૬,૦૦૦/- 

 

૧૨. પાલેર યકભો સહહત સફસીડી કામગિભોની અભર ફજલર્ીની યીત અને એલા કામગિભોના 
રાબાથીઓની ઘલગતો  : - 

  અિેની કચેયીને રાગ ુડત ુ ંનથી.  

 

૧૩. તેરે્ આેર છૂટછાટો, યલાનગીઓ અથલા અઘધકૃઘતઓ ભેલનાયની ઘલગતો : - 

  અિેથી કોઇ છૂટછાટો, યલાનગીઓ કે અવધકૃવતઓ કયલાભા ંઆલતુ ંનથી.  

 

૧૪. ઇરેક્રોઘનક સ્કલરૂભા ંતેને ઉરબ્ધ અથલા તેની ાસેની ભાહહતીને રગતી ઘલગતો : - 

ઇરેક્રોવનક સ્લરે કોઇ ભાહશતી કોઇણ કભશચાયીઓના કફજાભા ંયાખલાભા ંઆલતી 
નથી.  

 

૧૫. જાહયે ઉમોગ ભાટે ઘનબાલલાભા ં આલતા હોમ તો તેલા ગ્રથંારમ અથલા તેના 
લાચનાકક્ષના કાભકાજના કરાકો સહહતની ભાહહતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને ઉરબ્ધ 
સઘુલધાઓની ઘલગત : - 

  અિેના ળાખાભા ંગ્રથંારમ કે લાચનાકક્ષ ઉરબ્ધ નથી.  

 

૧૬. જાહયે ભાહહતી અઘધકાયીઓના નાભો, હોદ્દા અને ફીજી ઘલગતો  : - 

જાશયે ભાહશતી અવધકાયીઓના નાભો, શોદ્દા અને ફીજી વલગતો દળાશલત ુ ંફોડશ અિેની 
લડોદયા ભશાનગયાલરકાની કચેયીએ જાશયે જનતા જોઇ, લાચંી ળકે તે યીતે મકુલાભા ં
આલેર છે.  

 

૧૭. ઠયાલલાભાઆંલે તેલી ફીજી ભાહહતી : - 

  શારભા ંઠયાલલાભા ંઆલે તેલી કોઇ ફીજી ભાહશતી નથી.  

  
 
 

વકંરન અવધકાયી અને 

જાશયે ભાહશતી અવધકાયી, 
ભશાનગયાલરકા, 

લડોદયા. 


