
 
 

વડોદરા મહાનગર પાિલકા  
માિહતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ, ૨૦૦૫ 

ો – એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર 
ગમુાસ્તા ધારા શાખા 

વાકસ્કરબીલ્ડ ગ પાસે, નવરંગ સીનેમા રોડ 

દાડંીયા બજાર-વડોદરા.  
ગુમાસ્તા ધારા શાખા 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ધી રાઈટ ટુ ઈન્ફોમશન એક્ટ ૨૦૦૫ની કલમ Ð ૪ (૧) (ખ) અન્વયેનુંÔ ોએક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝરÔ મુ ા નં. (૧) થી 

(૧૭)ની માિહતી નીચે મુજબ છે.  
 

(૧)ગમુાસ્તા ધારા શાખાનીકામગીરીઓ અન ેફરજોની િવગતો :  

વડોદરા મહાનગર પાિલકા ની ગુમાસ્તા ધારા શાખા (શોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ્સ ાન્ચ) ારા        
ધી બોબ્બે શોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ્સ એક્ટ ૧૯૪૮, ધી ગુજરાત શોપ્સએન્ડ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ્સ રૂલ્સ , 
૧૯૬૨ અને ધી ગુજરાત શોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ્સ( એમ્પ્લોઈઝ લાઈફ ઈન્શ્યોરન્સ) એક્ટ ૧૯૮૦ના 

અમલ માટે આવશ્યક અન ે કરવાપા  તમામ કાયર્વાહી થાય છે.તમામ કારની દુકાનો, વેપારી પેઢીઓ, 
રેસ્ટોરન્ટ્સ, િનવાસ માટેની હોટલ્સ, જમવાની લોજીસ, વીશીઓ, ભોજનાલયો, િસનેમા થીયેટસર્વગેરેના 

માિલકો, સંચાલકોને તથા કમર્ચારીઓનેઆ કાયદો લાગુ પડે છે અને તેમના કામના કલાકો, રજાઓ, 
િવગેરેનોકરીની શરતો અંગે િનયં ણ કરે છે. આ શાખા ારા તમામ કારની દુકાનો અને સંસ્થાઓનેઆ 

અિધિનયમ હેઠળ ન ધણી, ન ધણીનું નિવનીકરણ, ન ધણીમાં ફેરફાર, ડુપ્લીકેટ ન ધણી માણપ  તથા 

ન ધણી રદ કરવા બાબત આવશ્યક તમામ કાયર્વાહી કરવામાં આવે છે. 
(૨)પોતાના અિધકારીઓ અન ેકમર્ચારીઓની સ ાઓ અન ેફરજો :   

(૧) ડે. મ્યુિનિસપલકિમશનર ી /ખાસ  ફરજ ઉપરના અિધકાર ી 

િવિવધ કાયદાકીય જોગવાઇઓ,રાજયસરકાર ી અને માન.મ્યુિનિસપલ કિમશનર ીની  દેખરેખ અને 

માગર્દશર્ન હેઠળ હો ાની રૂએ ગુમાસ્તા ધારા શાખાના ખાતાિધકારી ી તરીકે સ ાઓ ધારણ કરી, ગુમાસ્તા 
ધારા હેઠળ ન ધણી અને તે લગત િવિવધ નીિતિવષયક બાબતો લગત આવશ્યક િનણર્યો લેવાની સ ાઓ અન ે
આનુસાંિગક ફરજો છે.  
(૨) શાખાિધકારી ી,  
ગુમાસ્તા ધારા શાખાની તમામ વહીવટી તથા ન ધણી લગત િવિવધ બાબતો પરત્વે રોજીદાં િનણર્યો લઈ તેનુ 
આવશ્યક  અમલીકરણ કરાવવાની તથા તેમના તાબા હેઠળ ના અિધકારીઓ તથા કમર્ચારીઓ મારફતે આવશ્યક 
તમામ કામગીરીઓ કરાવવા આવશ્યક સ ાઓ અને આનુસાંિગક ફરજો છે. 
                ઉપરોક્ત અિધકારી ીઓ તથા તેમના તાબા હેઠળના અન્ય અિધકારીઓ તથા કમર્ચારીઓ 
ઉપરોક્ત કાયદાકીયજોગવાઈઓના અમલીકરણ માટે આવશ્યક જણાય તેવા િવિવધ પગલા લઈ નીચે મુજબ 
આવશ્યક કાયર્વાહી કરે કરાવે છે.  
(૧)કોઈપણ દુકાન કે સંસ્થામાં જરૂર જણાયે વેશ કરવો. 
(૨) કોઈપણ દુકાન કે સંસ્થાનું ચેક ગ/ સ્થળ તપાસ કરવી. 
(૩) જરૂર જણાય તેવા હરકોઈ પગલા લઈ િશક્ષાત્મક કાયર્વાહી કરવા કરાવવાની સ ાઓ 

ધરાવે છે. 
(૪)િનિરક્ષણ અને જવાબદારીના સાધનો સિહત િનણર્ય લેવાની િ યામાં તેમણે અનુસરવાની 

કાયર્રીતી: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

(૩)ગમુાસ્તા ધારા શાખાની િવિવધ તમામ કામગીરીઓ માટે સ ાઓ, ફરજો અને િનણર્ય લેવાની િ યા અન ે

સદંશેા વ્યવહાર નીચે દશાર્વ્યા મજુબ સિુનિ ચત થયલે છે.  
 

ગજુરાત રાજ્ય સરકાર ી 
 

માન . મ્યિુનિસપલકિમશનર ી 
 

ગમુાસ્તા ધારા શાખાના ખાતાિધકારી ી 
ડે. મ્યુિનિસપલકિમશનર ી 

 
 

શાખાિધકારી ી 
લબેર વલે્ફરેકમએ.ઓ. (હલે્થ)  

 
 

સીનીયરશોપઈન્સપકે્ટસર્ ી 
 

 

 
  
                                        શોપઈન્સપકે્ટસર્ /સીનીયરકલાકર્ 

 
 
 

અન્ય કમર્ચારીઓ 
 
ઉપરોક્ત સંસ્થાકીય માળખામાં દશાર્વ્યા મુજબ મહાનગર પાિલકાના કોઈપણ સ્તરે િનણર્ય લેવાની જરૂરીયાત 
ઉપિસ્થત થતા જે તે સ્તર ારા આવશ્યક દસ્તાવેજો સહ ઠરેલી વહીવટી િ યા કરી તેનાથી ઉપરના વહીવટી 
સ્તરે િનણર્યો લેવામાં આવે છે, જેનું અમલીકરણ જે તે સ્તરના અિધકારીઓ/ કમર્ચારીઓ ારા કરવાનું રહે 

છે. કામકાજનીઆવશ્યકતાઓ મુજબ િનયિમત તથા ઓિચતુ િનિરક્ષણ તમામ અિધકારીઓ ારાકરવામાં આવે 

છે.  
(૪)પોતાના કાય  બજાવવા માટે તનેા ારા નક્કી કરાયલેા ધોરણો : 

                  ધી બોમ્બે શોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ્સ એક્ટ, ૧૯૪૮, ધી ગુજરાત શોપ્સએન્ડ 

એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ્સરૂલ્સ,૧૯૬૨ અને ધી ગુજરાત શોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ્સ ( એમ્પ્લોઈઝ લાઈફ 

ઈન્શ્યોરન્સ) એક્ટ ૧૯૮૦ અને વખતો વખત અન્ય લાગુ પડતા આનુસાંિગકકાયદાઓ અને િનયમો અન્વય ે

માન. મ્યુિનિસપલકિમશનર ીને સ પવામાં આવેલ સ ાઓ અને રાજ્ય સરકાર ીના માગર્દશર્ન અને દેખરેખ 

હેઠળ વખતો વખત જાહેરનામાં , ઠરાવો, પિરપ ો અને હુકમો ારા નક્કી કરવામાં આવેલ ધારાધોરણ તથા 

ઠરેલા િશરસ્તાઓ મુજબ કાય  કરે છે. ધી ગુજરાત સીવીલસિવસીઝ રૂલ્સ અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની 

સેવાઓની સ ાઓ, ફરજો, શરતો અને સંજોગોનું િનયમન કરે છે.  



(૫)પોતાના કાય  મુક્ત કરવા માટ ેતનેા કમર્ચારીઓ ારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા અથવા અકંુશ હઠેળ 

અથવા તનેા ારારખાયેલાિનયમો, િવિનયમો, સુચનાઓ, મેન્યઅુલ્સ અન ેરકેોડર્સ : 
 ગુમાસ્તાધારા ના અિધકારીઓ તથા કમર્ચારીઓ ારા કરવાપા  કામગીરીઓને સુસંગત 
કાયદાઓ, િનયમો, િવિનયમો, જાહેરનામાં, ઠરાવો,પિરપ ો અને હુકમો રાખવામાં આવે છે. 
વખતો વખત કરવામાં આવતી કામગીરીના રીપોટર્સ,નોટીસીસ,કેસ પેપસર્, િવિવધ કારના પ  વ્યવહાર, 
વગેરેની નકલો, િવિવધ રજીસ્ટસર્,ફાઇલ્સ તથા કાયદાકીય કાયર્વાહીના િવિવધ કારના રેકોડર્સની જાળવણી જે-
તે સમયે  વતર્માન  ડે.મ્યુિન કિમશનર ી(વહીવટ) ારા  કરવામાં આવેલ તા ૨૦/૦૫/૯૪ ના પિરપ  
અંક:૫/૯૪-૯૫ મુજબ કરવામાં આવે છે.  
(૬)પોતાના ારા અથવા તનેા અકંશુ હેઠળ રખાયેલા િવિવધ કેટગેરીઓના દસ્તાવજેોનુ ંિનવેદન : 
ગુમાસ્તાધારા શાખા ારા દુકાનો અને સંસ્થાઓની ન ધણી લગત તમામ બાબતો તથા રોજબરોજની 
વહીવટીય કાયર્વાહી માટે આવશ્યકતા મુજબ િવિવધ કાયદાઓ, િનયમો તથા િવિનયમો સહ, 
સરકાર ીનાજાહેરનામાં , િવિવધ કારના ઠરાવો, હુકમો, પિરપ ો, િરપોટર્સ , અહેવાલો, પ  વ્યવહારો 

િવિવધ કારના રજીસ્ટસર્ , ફાઈલ્સ , િવગેરેની નકલો જેવા આવશ્યક તમામ દસ્તાવેજો જાળવવામાં આવે છે.  
 

(૭)તનેી નીતી ઘડવાના અથવા તનેા અમલીકરણ સબિંધત જાહરે જનતાના સભ્યો ારા રજુઆત કરાયલેી અથવા 

તેમની સાથ ેચચાર્ માટ ેરહેલી કોઈપણ વ્યવસ્થાની િવગતો :   
કેન્  સરકાર ી અને રાજ્ય સરકાર ી ારાવખતો વખત ઘડવામાં તથા અમલીકૃતકરાવવામાં આવતી નીિત 
મુજબ ગુમાસ્તા ધારા શાખાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. વખતો વખત સબંિધત નાગરીકો/ તેમના િવિવધ 

િતિનિધઓ ારા રજુઆત થયેથી , જરૂર જણાયે તેઓની સાથે આવશ્યક િવચાર િવમશર્ કરી િનણર્ય લેવામાં 

આવે છે.તથા રચનાત્મક સુચનોને પણ કાયર્ ણાલીમાં કાયમી રીતે સામેલ કરવામાં આવે છે. વધુમાં જાહેર 
જનતાના સભ્યો ારા રજુઆત કરાયેલી કોઈપણ નીિત િવષયક બાબત અથવા રો દી વહીવટી કે કામગીરીની 
બાબત પરત્વે લેિખત કે મૌિખક ફરીયાદ જે તે ખાતા િવભાગ કે શાખા તરફ મોકલી આપવામાં  આવે છે. તથા 

અ થેી કરવાપા  કાયર્વાહી જે તે કામગીરી સંભાળતાઅિધકારી ીઓ કે કમર્ચારીઓને સ પવામાં આવે છે. 
તથા સ પેલી કામગીરી સમય મયાર્દામાં પુણર્ કરવા અથ સિ ય ફોલો અપ કરવામાં આવે છે.  

(૮)પોતાની સલાહના હેતુ માટે અથવા તનેા ભાગ તરીકે રચાયલેી બ ે ક ે તેથી વધુ વ્યિક્તઓ ધરાવતા બોડર્સ , 

કાઉન્સીલ, કિમિટઓ અને અન્ય મડંળોનું િનવદેન અન ેઆ બોડર્સ, કાઉન્સીલ, કિમિટઓ અન ેઅન્ય મડંળોની 
બઠેકો જાહરે જા માટ ે ખલુ્લી છે કે કમે અથવા આવી બઠેકની િવગતો જાહરે જા મળેવી શકે છે ક ે કમે તનેું 
િનવેદન:  

ગુમાસ્તાધારા શાખાના કામકાજ લગત આવશ્યક તમામ માિહતી જાહેર જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે તેમજ જરૂરી 
વહીવટી િ યા અનુસરી મેળવી શકે છે.  

(૯)તનેા િનયમોમાં પરુી પડાયલેી ઘડતરની પધ્ધિત સિહત તનેા દરકે અિધકારીઓ અન ેકમર્ચારીઓની યાદી તથા 

માિસક પગારની િવગત :  
                    કેન્  સરકાર ી તથા રાજ્ય સરકાર ી ારા વખતો વખત સ્વીકારીને અમલીકૃત કરવામાં 
આવતી નીિત અનુસાર સામાન્ય વહીવટ િવભાગ અને િહસાબી શાખા ારા પગાર ઘડતર કરવામાં આવે છે. 
ગુમાસ્તા ધારા શાખા ખાતે ફરજો બજાવતા અિધકારીઓ/ કમર્ચારીઓને દર મિહને મુળ પગાર, મ ઘવારી 

ભથ્થુ, મ ઘવારી ભથ્થાની રાહત/મ ઘવારી પગાર, ઘરભાડું ,સ્થાિનક ભથ્થુ તથા વખતો વખત મ ઘવારી 

ભથ્થાનો તફાવત કુલ માિસક પગાર પેટે ચુકવવામાં આવે છે. ગુમાસ્તા ધારા શાખા પર ફરજો બજાવતા 

અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓ ારા હાલ ાપ્ત કરાતા માિસક પગારની માિહતી નીચે મુજબ છે.  



 

અનું. 
ન ં 

નામ  હો ો  માિસક મળુ પગાર (રૂ.) 

 

૧  ી તુષારભાઇ.આર.પટેલ  શાખાિધકારી  રૂ.75,600/- 

૨  ી અરિવદભાઇ .સી.રાઠવા સીની.શોપઈન્સપકે્ટર  રૂ.૮૨,600/- 

૩  ી હરશેભાઇ.એમ.પટેલ  સી.કલાકર્ 

(શોપઈન્સપકે્ટર) 

રૂ. ૬૪,100/- 

૪  ી અનસુયુા .બી.વાલકેર સી.કલાકર્ રૂ. 52,000/- 

૫ ી જયશેભાઇ.સી.રાજ જુ.ક્લાકર્(હ.શોપ 

ઇન્સપકે્ટર) 

રૂ. ૪૪,900/- 

૬ ી સિતષ.વી.પરમાર જુ.ક્લાકર્ રૂ. 41,100/- 

૭ ી િહમાશંુ.કે.સેકસનેા જુ.ક્લાકર્ રૂ. 19,૯૫૦/- 

૮ ી અશોકભાઇ.જે.રાવળ િસપાઇ રૂ. ૩૪,૦૦૦/- 

9 ી મકુશે.કે.ચનુારા િસપાઇ રૂ. 32,000/- 

10 ી સજંયકમુાર .જે.વસાવા િસપાઈ રૂ.29,300/- 

11 ી ચતેનિસહ.ડી.ચૌહાણ િસપાઇ રૂ. 25,૬૦૦/- 

 

૧૨ ી કમલેશ.સી.ડ મર  િસપાઇ રૂ .૧૮ ,૨૦૦/- 

 
 

(૧૦)તમામ યોજનાઓની િવગતો,સિુચત ખચાર્ઓ અન ેકરાયલેી ચકુવણીના  અહેવાલો દશાર્વતા 

તેની તમામ એજન્સીનેફાળવાયેલ બજેટ :  
ગુમાસ્તા ધારા શાખેથી ધી ગુજરાત શોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ્સ ( એમ્પ્લોઈઝ લાઈફ ઈન્શ્યોરન્સ) એક્ટ 

૧૯૮૦ની જોગવાઈઓ મુજબ દુકાનો અને સંસ્થાઓમાં કામ કરતા કમર્ચારીઓને Ôગૃપ વીમા યોજનાÕ હેઠળ 

આવરી લેવામાં આવે છે. અન્ય કોઈપણ  કારની યોજના અ ેથી અમલીકૃત થતી નથી. અન્ય તમામ સુિચત 

ખચાર્ઓ, ફાળવાયેલ બજેટ અને કરાયેલી ચુકવણીની િવગતો વડોદરા મહાનગર પાિલકાનાજે તે નાણાંકીય 

વષર્ના સમ  સભા ારા મંજુર કરવામાં આવેલા અંદાજપ  ખાતે ઉપલબ્ધ હોય છે.  
 

(૧૧)ફાળવાયલેી રકમ અન ેઆ કાયર્ મોમાથંી ફાયદો મળેવનારની િવગતો સિહત સબસીડીકાયર્ મોનોઅમલનો 

કાર :  
ગુમાસ્તા ધારા શાખેથી કોઈપણ કારની યોજના અમલીકૃત કરવામાં આવતી ન હોઈ તે લગત ફાળવવામાં 
આવેલ રકમો, સબસીડીઓ કે ફાયદો મેળવનાર (લાભાથ ) ઓની માિહતી આપવાપા  નથી.    



અંદાજપ ક તથા િરવાઈઝડ બજેટમાં મંજુર અન્ય િવિવધ બજેટ હેડ્સ અને કાયર્ મોનો ફાયદો વડોદરા 
મહાનગર પાિલકા હદ િવસ્તારના નાગિરકો તથા અંશત: મહાનગર પાિલકાના  અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓ 

મેળવે છે.  
(૧૨)તનેા ારાઅપાયેલી છુટછાટો, પરવાનગીઓ અન ેસ ાસ પણી મળેવનારની િવગતો : 

      ઉપર અનું. નં. ૨ મુજબ  

       વધુમાં માન.મ્યુિનિસપલકિમશનર ીની કચેરી, સામાન્ય વહીવટ િવભાગ, દફતરી, હુકમ અંક : 
૪૧૦/૯૮-૯૯, તા. ૦૭/૦૭/૧૯૯૮ તથા તે લગત વખતો વખત કરવામાં આવેલા પુરવણી હુકમો 

અનુસાર સ ા સ પણીમેળવનારનીિવગતો ઉપલબ્ધ અને અમલીકૃત છે.  
(૧૩)ઈલકે્ ોિનક ફોમર્માં ઘડાયલેી તનેા ારા રખાયેલી અથવા તને ેઉપલબ્ઘ માિહતીના સદંભર્ની િવગતો :   

ધીબોબ્બેશોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ્સ એક્ટ ૧૯૪૮ અને  ધી ગુજરાત શોપ્સએન્ડ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ્સ 
રૂલ્સ,૧૯૬૨ની તમામ જોગવાઈઓ અંતગર્ત વડોદરા મહાનગરપાિલકા  હદ િવસ્તારમાં આવેલ દુકાનો અન ે

સંસ્થાઓની ન ધણી તથા તે લગત આનુસાંિગક અન્ય કાયર્વાહીઓ ઈ-ગવનર્ન્સ કાયર્ મ હેઠળ આવરી લઈ 

કોમ્પ્યુટરાઈઝેશન  કરવામાં આવેલ છે. ગુમાસ્તા ધારા શાખાની તમામ કામગીરી િવષયક િવિવધ માિહતી તથા 

વહીવટી કાયર્વાહી આવશ્યકતા મુજબ ઈલેક્ ોનીક ફોમર્માં ઘડવામાં તથા રાખવામાં આવે છે.  
(૧૪)પસુ્તાકાલય અથવા વાચંન ખડંના કામના કલાકો સિહત માિહતી મેળવવા માટે નાગરીકોન ે ઉપલબ્ધ  

સિુવધાઓની િવગતો, જો જાહેર ઉપયોગ માટે તેની જાળવણી કરાઈ હોય તો :  

અ ેનીગુમાસ્તા ધારા શાખે અને રેકડર્ શાખે માન. ડે.મ્યુિનિસપલકિમશનર ી (વહીવટ) ની કચેરી પિરપ  

અંક Ð ૦૫/૯૪-૯૫, તા.૨૦/૦૫/૯૪ની જોગવાઈઓ તથા ધી રાઈટ ટુ ઈન્ફમશન એક્ટ ૨૦૦૫ની 

જોગવાઈઓ મુજબ િવિવધ માિહતી જાહેર ઉપયોગ અથ ઉપલબ્ધ છે. 
 

1. ગુમાસ્તાધારાનુંમંજુર થયેલ બજેટ.(૨૦૧૯-૨૦૨૦) 
 

બજેટ/ એકાઉન્ટ કોડ  ખાત ુતથા એકાઉન્ટ હેડનુ ંનામ  ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 
B  ૧૫૦૨૧૦૧ પગાર ખચર્  77,75,000/- 

B ૧૬૦૨૩૦૨  સ્ટશેનરી  75,000/- 

B ૧૬૦૨૩૦૩  છપામણી  2,00,000/- 

B ૧૨૦૩૩૦૪  સે  20,000/- 

B ૧૨૦૩૩૦૬  ફન ચર  ૧,૦૦,૦૦૦/- 

B૧૫૦૨૨૦૧ A૩૪૪૧૦ ચોપડીઓ, નક્શાઓ, ચોપાનીયા  ૫,૦૦૦/- 

B૧૫૦૨૨૦૧ A૩૪૪૧૨  પરચરુણ  ૧૫,૦૦૦/- 

B૧૫૦૨૨૦૧ A૩૪૧૦૪  પોસ્ટજે રીસીપ્ટ અન ેટેલી ામ  ૩૦૦૦/- 

B૧૫૦૨૨૦૧ A૩૪૧૦૧  ટેલીફોન (શાખાનું)  ૨૦,૦૦૦/- 

B૧૫૦૨૨૦૧ A૩૪૫૦૧  મસુાફરી ભથ્થ ુ ૫૦૦૦/- 

B૧૫૦૨૨૦૧ A૪૩૧૦૩  ઈલકે્ ીક બીલ (શાખાનુ)ં  ૬૫,૦૦૦/- 
 
 
 



2. જાહરે માિહતી અિધકારીઓના નામ, હો ાઓ અન ેઅન્ય િવગતો :  
ગુમાસ્તા ધારા શાખા કચેરી, નવરંગ િસનેમા રોડ, વાક્સકરબીલ્ડ ગ પાસે, વડોદરા લગત ફરજો બજાવતા 

અિધકારી ીઓની માિહતી નીચે મુજબ છે.  
 

અનુ. હો ો નામ ટેલીફોન નબંસર્ 

૧   એપલટેઓથોરીટી ી અન ેશાખા 
અિધકારી ી(લે.વે.કમ.એ.ઓ હલે્થ) 

ીતષુારભાઇ.આર.પટેલ  ૨૪૧૧૦૮૬  
૯૮૨૫૫૫૬૬૯૮ 

૨   જાહરેમાિહતી અિધકારી ી  અને  
સીની.શોપઈન્સપેક્ટર ી 

ી અરિવદભાઇ .સી.રાઠવા  ૨૪૧૧૦૮૬  
૯૬૮૭૩૨૩૪૯૪

 
3. સચુવી શકાય તવેી અન્ય કોઈ માિહતી અન ેત્યારબાદ દર વષ કાશનમા ંસધુારો કરવો.  

હાલમાં બીજી કોઈ માિહતી નથી.  
 
 
 
 

એપલેેટઓથોરીટી અન ે
શાખા અિધકારી 

        (લે.વ.ેકમ.એ.ઓ.(હલે્થ)  
વડોદરા મહાનગર પાિલકા  

 


