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િી રાઈટ ટુ ઈન્ફોમેશન એક્ટ ૨૦૦૫ની કિમ – ૪ (૧) (ખ) અન્વયેનુ‘ંપ્રોએક્ટીવ ડીસ્કક્િોઝર‘ મુદ્દા ન.ં (૧) થી 

(૧૭)ની માલહતી નીચે મુજબ છે.  

 

(૧)ગમુાસ્કતા િારા શાખાનીકામગીરીઓ અન ેફરજોની લવગતો :  

વડોદરા મહાનગર પાલિકા ની ગુમાસ્કતા િારા શાખા (શોપ્સ એન્ડ એસ્કટાબ્િીશમેન્્સ બ્રાન્ચ) દ્રારા        
િી બોબ્બ ેશોપ્સ એન્ડ એસ્કટાબ્િીશમેન્્સ એક્ટ ૧૯૪૮, િી ગુજરાત શોપ્સએન્ડ એસ્કટાબ્િીશમેન્્સ રૂલ્સ , 
૧૯૬૨ અને િી ગુજરાત શોપ્સ એન્ડ એસ્કટાબ્િીશમેન્્સ( એમ્પપ્િોઈઝ િાઈફ ઈન્્યોરન્સ) એક્ટ ૧૯૮૦ના 

અમિ માટે આવ્યક અને કરવાપાત્ર તમામ કાયયવાહી થાય છે.તમામ પ્રકારની દુકાનો, વેપારી પેઢીઓ, 
રેસ્કટોરન્્સ, લનવાસ માટેની હોટલ્સ, જમવાની િોજીસ, વીશીઓ, ભોજનાિયો, લસનેમા થીયેટસયવગેરેના 

માલિકો, સંચાિકોને તથા કમયચારીઓનેઆ કાયદો િાગુ પડે છે અને તેમના કામના કિાકો, રજાઓ, 
લવગેરેનોકરીની શરતો અંગે લનયંત્રણ કરે છે. આ શાખા દ્રારા તમામ પ્રકારની દુકાનો અને સંસ્કથાઓનેઆ 

અલિલનયમ હેઠળ નોંિણી, નોંિણીનંુ નલવનીકરણ, નોંિણીમાં ફેરફાર, ડુપ્િીકેટ નોંિણી પ્રમાણપત્ર તથા 

નોંિણી રદ કરવા બાબત આવ્યક તમામ કાયયવાહી કરવામાં આવે છે. 
(૨)પોતાના અલિકારીઓ અન ેકમયચારીઓની સત્તાઓ અન ેફરજો :   

(૧) ડ.ે મ્પયલુનલસપિકલમશનરશ્રી /ખાસ  ફરજ ઉપરના અધિકારીશ્રી 
લવલવિ કાયદાકીય જોગવાઇઓ,રાજયસરકારશ્રી અને માન.મ્પયુલનલસપિ કલમશનરશ્રીની  દેખરેખ અને 

માગયદશયન હેઠળ હોદ્દાની રૂએ ગુમાસ્કતા િારા શાખાના ખાતાલિકારીશ્રી તરીકે સત્તાઓ િારણ કરી, ગુમાસ્કતા 

િારા હેઠળ નોંિણી અને તે િગત લવલવિ નીલતલવષયક બાબતો િગત આવ્યક લનણયયો િેવાની સત્તાઓ અને 

આનુસાંલગક ફરજો છે.  

(૨) શાખાલિકારીશ્રી,  

ગુમાસ્કતા િારા શાખાની તમામ વહીવટી તથા નોંિણી િગત લવલવિ બાબતો પરત્વે રોજીદા ંલનણયયો િઈ તેનુ 

આવ્યક  અમિીકરણ કરાવવાની તથા તેમના તાબા હેઠળ ના અલિકારીઓ તથા કમયચારીઓ મારફતે આવ્યક 

તમામ કામગીરીઓ કરાવવા આવ્યક સત્તાઓ અને આનુસાંલગક ફરજો છે. 
                ઉપરોક્ત અલિકારીશ્રીઓ તથા તેમના તાબા હેઠળના અન્ય અલિકારીઓ તથા કમયચારીઓ 

ઉપરોક્ત કાયદાકીયજોગવાઈઓના અમિીકરણ માટે આવ્યક જણાય તેવા લવલવિ પગિા િઈ નીચે મુજબ 

આવ્યક કાયયવાહી કરે કરાવે છે.  

(૧)કોઈપણ દુકાન કે સંસ્કથામાં જરૂર જણાયે પ્રવેશ કરવો. 
(૨) કોઈપણ દુકાન કે સંસ્કથાનંુ ચેકીંગ/ સ્કથળ તપાસ કરવી. 
(૩) જરૂર જણાય તેવા હરકોઈ પગિા િઈ લશક્ષાત્મક કાયયવાહી કરવા કરાવવાની સત્તાઓ 

િરાવે છે. 
(૪)લનરરક્ષણ અને જવાબદારીના સાિનો સલહત લનણયય િેવાની પ્રરિયામાં તેમણે અનુસરવાની 

કાયયરીતી: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

(૩)ગમુાસ્કતા િારા શાખાની લવલવિ તમામ કામગીરીઓ માટ ેસત્તાઓ, ફરજો અન ેલનણયય િવેાની પ્રરિયા અન ે

સદંશેા વ્યવહાર નીચ ેદશાયવ્યા મુજબ સલુનલચચત થયિે છે.  

 

ગજુરાત રાજ્ય સરકારશ્રી 
 

માન . મ્પયલુનલસપિકલમશનરશ્રી 
 

ગમુાસ્કતા િારા શાખાના ખાતાલિકારીશ્રી 
ખાસ ફરજ પરના અધિકારીશ્રી  

 

શાખાલિકારીશ્રી 
િેબર વલે્ફરેકમએ.ઓ. (હલે્થ)  

 
 

સીનીયરશોપઈન્સપકે્ટસયશ્રી 
 

 
 
  

                                        શોપઈન્સપકે્ટસય /સીનીયરકિાકય 
 
 

 
અન્ય કમયચારીઓ 

 

ઉપરોક્ત સંસ્કથાકીય માળખામાં દશાયવ્યા મુજબ મહાનગર પાલિકાના કોઈપણ સ્કતરે લનણયય િેવાની જરૂરીયાત 

ઉપલસ્કથત થતા જે તે સ્કતર દ્રારા આવ્યક દસ્કતાવેજો સહ ઠરેિી વહીવટી પ્રરિયા કરી તેનાથી ઉપરના વહીવટી 

સ્કતરે લનણયયો િેવામાં આવે છે, જેનું અમિીકરણ જે તે સ્કતરના અલિકારીઓ/ કમયચારીઓ દ્વ્રારા કરવાનંુ રહે 

છે. કામકાજનીઆવ્યકતાઓ મુજબ લનયલમત તથા ઓચચંતુ લનરરક્ષણ તમામ અલિકારીઓ દ્વ્રારા કરવામાં 

આવે છે. ગુમાસ્કતા િારા શાખા ખાતે કામગીરીનીજરૂરીયાત મુજબ કોમ્પપ્યુટસય સીસ્કટમ, લવલવિ સ્કટેશનરી , 
વગેરે ઉપિબ્િ હોય છે.  

(૪)પોતાના કાયો બજાવવા માટ ેતેના દ્રારા નક્કી કરાયિેા િોરણો : 
                  િી બોમ્પબે શોપ્સ એન્ડ એસ્કટાબ્િીશમેન્્સ એક્ટ, ૧૯૪૮, િી ગુજરાત શોપ્સએન્ડ 

એસ્કટાબ્િીશમેન્્સરૂલ્સ,૧૯૬૨ અને િી ગુજરાત શોપ્સ એન્ડ એસ્કટાબ્િીશમેન્્સ ( એમ્પપ્િોઈઝ િાઈફ 

ઈન્્યોરન્સ) એક્ટ ૧૯૮૦ અને વખતો વખત અન્ય િાગુ પડતા આનુસાંલગકકાયદાઓ અને લનયમો અન્વયે 

માન. મ્પયુલનલસપિકલમશનરશ્રીને સોંપવામાં આવેિ સત્તાઓ અને રાજ્ય સરકારશ્રીના માગયદશયન અને દેખરેખ 

હેઠળ વખતો વખત જાહેરનામાં , ઠરાવો, પરરપત્રો અને હુકમો દ્રારા નક્કી કરવામાં આવેિ િારાિોરણ તથા 

ઠરેિાલશરસ્કતાઓ મુજબ કાયો કરે છે. િી ગુજરાત સીવીિસર્વયસીઝ રૂલ્સ અલિકારીઓ અને કમયચારીઓની 

સેવાઓની સત્તાઓ, ફરજો, શરતો અને સંજોગોનું લનયમન કરે છે.  



(૫)પોતાના કાયો મકુ્ત કરવા માટ ેતનેા કમયચારીઓ દ્રારા ઉપયોગમા ંિવેાયિેા અથવા અકંશુ હઠેળ 
અથવા તનેા દ્રારારખાયિેાલનયમો, લવલનયમો, સચુનાઓ, મને્યઅુલ્સ અન ેરકેોડયસ : 

 ગુમાસ્કતાિારા ના અલિકારીઓ તથા કમયચારીઓ દ્રારા કરવાપાત્ર કામગીરીઓન ેસુસગંત 

કાયદાઓ, લનયમો, લવલનયમો, જાહેરનામાં, ઠરાવો,પરરપત્રો અને હુકમો રાખવામાં આવ ેછે. 

વખતો વખત કરવામાં આવતી કામગીરીના રીપોટયસ,નોટીસીસ,કેસ પેપસય, લવલવિ પ્રકારના પત્ર વ્યવહાર, 
વગેરેની નકિો, લવલવિ રજીસ્કટસય,ફાઇલ્સ તથા કાયદાકીય કાયયવાહીના લવલવિ પ્રકારના રેકોડયસની જાળવણી જે-

તે સમયે  પ્રવતયમાન  ડે.મ્પયુલન કલમશનરશ્રી(વહીવટ)દ્રારા  કરવામાં આવેિ તા ૨૦/૦૫/૯૪ ના પરરપત્ર 

અંક:૫/૯૪-૯૫ મુજબ કરવામાં આવે છે.  

(૬)પોતાના દ્રારા અથવા તેના અકંુશ હઠેળ રખાયિેા લવલવિ કટેગેરીઓના દસ્કતાવજેોનુ ંલનવદેન : 
ગુમાસ્કતાિારા શાખા દ્રારા દુકાનો અને સંસ્કથાઓની નોંિણી િગત તમામ બાબતો તથા રોજબરોજની 

વહીવટીય કાયયવાહી માટે આવ્યકતા મુજબ લવલવિ કાયદાઓ, લનયમો તથા લવલનયમો સહ, 
સરકારશ્રીનાજાહેરનામાં , લવલવિ પ્રકારના ઠરાવો, હુકમો, પરરપત્રો, રરપોટયસ , અહેવાિો, પત્ર વ્યવહારો 

લવલવિ પ્રકારના રજીસ્કટસય , ફાઈલ્સ , લવગેરેની નકિો જેવા આવ્યક તમામ દસ્કતાવેજો જાળવવામાં આવે છે.  

 

(૭)તનેી નીતી ઘડવાના અથવા તેના અમિીકરણ સબલંિત જાહરે જનતાના સભ્યો દ્રારા રજુઆત કરાયિેી અથવા 

તેમની સાથ ેચચાય માટ ેરહિેી કોઈપણ વ્યવસ્કથાની લવગતો :   

કેન્દ્ર સરકારશ્રી અને રાજ્ય સરકારશ્રીદ્વ્રારાવખતો વખત ઘડવામાં તથા અમિીકૃતકરાવવામાં આવતી નીલત 

મુજબ ગુમાસ્કતા િારા શાખાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. વખતો વખત સબંલિત નાગરીકો/ તેમના લવલવિ 

પ્રલતલનલિઓ દ્રારા રજુઆત થયેથી , જરૂર જણાયે તેઓની સાથે આવ્યક લવચાર લવમશય કરી લનણયય િેવામાં 

આવે છે. તથા રચનાત્મક સુચનોને પણ કાયયપ્રણાિીમાં કાયમી રીતે સામેિ કરવામાં આવે છે. વિુમાં જાહેર 

જનતાના સભ્યો દ્રારા રજુઆત કરાયેિી કોઈપણ નીલત લવષયક બાબત અથવા રોજીંદી વહીવટી કે કામગીરીની 

બાબત પરત્વે િેલખત કે મૌલખક ફરીયાદ જે તે ખાતા લવભાગ કે શાખા તરફ મોકિી આપવામાં  આવે છે. તથા 

અતે્રથી કરવાપાત્ર કાયયવાહી જે તે કામગીરી સંભાળતાઅલિકારીશ્રીઓ કે કમયચારીઓનેસોંપવામાં આવે છે. તથા 

સોંપેિી કામગીરી સમય મયાયદામાં પુણય કરવા અથે સરિય ફોિો અપ કરવામાં આવે છે.  

(૮)પોતાની સિાહના હતે ુ માટ ેઅથવા તનેા ભાગ તરીક ે રચાયિેી બ ે ક ે તેથી વિ ુ વ્યલક્તઓ િરાવતા બોડયસ , 
કાઉન્સીિ, કલમરટઓ અન ેઅન્ય મંડળોનુ ં લનવદેન અન ેઆ બોડયસ, કાઉન્સીિ, કલમરટઓ અન ેઅન્ય મંડળોની 

બઠેકો જાહરે પ્રજા માટ ે ખલુ્િી છે ક ે કેમ અથવા આવી બઠેકની લવગતો જાહરે પ્રજા મળેવી શક ે છે ક ે કેમ તનેુ ં

લનવદેન:  

ગુમાસ્કતાિારા શાખાના કામકાજ િગત આવ્યક તમામ માલહતી જાહેર જનતા માટે ઉપિબ્િ છે તેમજ જરૂરી 

વહીવટી પ્રરિયા અનુસરી મેળવી શકે છે.  

(૯)તનેા લનયમોમા ંપુરી પડાયિેી ઘડતરની પધ્િલત સલહત તનેા દરકે અલિકારીઓ અને કમયચારીઓની યાદી તથા 

માલસક પગારની લવગત :  

                    કેન્દ્ર સરકારશ્રી તથા રાજ્ય સરકારશ્રી દ્રારા વખતો વખત સ્કવીકારીને અમિીકૃત કરવામાં 

આવતી નીલત અનુસાર સામાન્ય વહીવટ લવભાગ અને લહસાબી શાખા દ્રારા પગાર ઘડતર કરવામાં આવે છે. 
ગુમાસ્કતા િારા શાખા ખાતે ફરજો બજાવતા અલિકારીઓ/ કમયચારીઓને દર મલહને મુળ પગાર, મોંઘવારી 

ભથ્થ,ુ મોંઘવારી ભથ્થાની રાહત/મોંઘવારી પગાર, ઘરભાડંુ ,સ્કથાલનક ભથ્થુ તથા વખતો વખત મોંઘવારી 

ભથ્થાનો તફાવત કુિ માલસક પગાર પેટે ચુકવવામાં આવે છે. ગુમાસ્કતા િારા શાખા પર ફરજો બજાવતા 

અલિકારીઓ અને કમયચારીઓ દ્રારા હાિ પ્રાપ્ત કરાતા માલસક પગારની માલહતી નીચે મુજબ છે.  



 

અનું. 
ન ં 

નામ હોદ્દો માલસક મળુ પગાર (રૂ.) 
 

૧ શ્રીતષુારભાઇ.આર.પટેિ શાખાલિકારી રૂ.૭૩,૪૦૦/- 

૨ શ્રી અરચવદંભાઇ .સી.રાઠવા સીની.શોપઈન્સપકે્ટર રૂ.૮૦,૨૦૦/- 

૩ શ્રીહરશેભાઇ.એમ.પટિે સી.કિાકય 

(શોપઈન્સપકે્ટર) 
રૂ. ૬૨,૨૦૦/- 

૪ શ્રીઅનુસયુા .બી.વાિકેર સી.કિાકય રૂ. ૫૦,૫૦૦/- 

૫ શ્રીજયશેભાઇ.સી.રાજ જુ.ક્િાકય(હ.શોપ 

ઇન્સપકે્ટર) 
રૂ. ૪૩,૬૦૦/- 

૬ શ્રીસલતષ.વી.પરમાર જુ.ક્િાકય રૂ. ૩૯,૯૦૦/- 

૭ શ્રી શશીકાતં .જે.સ્કવામી જુ.કિાકય રૂ૨૨,૪૦૦/- 

૮ શ્રી લહમાશં.ુકે.સેકસેના જુ.ક્િાકય રૂ. ૧૯,૯૫૦/- 

૯ શ્રી અશોકભાઇ.જે.રાવળ લસપાઇ રૂ. ૩૩,૦૦૦/- 

૧૦ શ્રીમુકશે.કે.ચનુારા લસપાઇ રૂ. ૩૦,૨૦૦/- 

૧૧ શ્રી સજંયકમુાર .જે.વસાવા લસપાઈ રૂ.૨૮,૪૦૦/- 

૧૨ શ્રી ચતેનચસહં.ડી.ચૌહાણ લસપાઇ રૂ.,૨૪,૯૦૦/- 

 
૧૩ લસપાઇ રૂ .૧૭,૭૦૦/- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(૧૦)તમામ યોજનાઓની લવગતો,સલુચત ખચાયઓ અન ેકરાયિેી ચકુવણીના  અહવેાિો દશાયવતા 

તનેી તમામ એજન્સીનફેાળવાયિે બજેટ :  

ગુમાસ્કતા િારા શાખેથી િી ગુજરાત શોપ્સ એન્ડ એસ્કટાબ્િીશમેન્્સ ( એમ્પપ્િોઈઝ િાઈફ ઈન્્યોરન્સ) એક્ટ 

૧૯૮૦ની જોગવાઈઓ મુજબ દુકાનો અને સંસ્કથાઓમાં કામ કરતા કમયચારીઓને ‘ગૃપ વીમા યોજના’ હેઠળ 

આવરી િેવામાં આવે છે. અન્ય કોઈપણ  પ્રકારની યોજના અત્રેથી અમિીકૃત થતી નથી. અન્ય તમામ સુલચત 

ખચાયઓ, ફાળવાયેિ બજેટ અને કરાયેિી ચુકવણીની લવગતો વડોદરા મહાનગર પાલિકાનાજે તે નાણાંકીય 

વષયના સમગ્ર સભા દ્રારા મંજુર કરવામાં આવેિા અંદાજપત્ર ખાતે ઉપિબ્િ હોય છે.  

 

 

(૧૧)ફાળવાયિેી રકમ અન ે આ કાયયિમોમાથંી ફાયદો મળેવનારની લવગતો સલહત સબસીડીકાયયિમોનોઅમિનો 

પ્રકાર :  

ગુમાસ્કતા િારા શાખેથી કોઈપણ પ્રકારની યોજના અમિીકૃત કરવામાં આવતી ન હોઈ તે િગત ફાળવવામા ં

આવેિ રકમો, સબસીડીઓ કે ફાયદો મેળવનાર (િાભાથી) ઓની માલહતી આપવાપાત્ર નથી.    

અંદાજપત્રક તથા રરવાઈઝડ બજેટમાં મંજુર અન્ય લવલવિ બજેટ હેડ્સ અને કાયયક્ર્મોનો ફાયદો વડોદરા 

મહાનગર પાલિકા હદ લવસ્કતારના નાગરરકો તથા અંશત: મહાનગર પાલિકાના  અલિકારીઓ અને કમયચારીઓ 

મેળવે છે.  

(૧૨)તનેા દ્રારાઅપાયેિી છુટછાટો, પરવાનગીઓ અન ેસત્તાસોંપણી મળેવનારની લવગતો : 
      ઉપર અનુ.ં નં. ૨ મુજબ  

       વિુમાં માન.મ્પયુલનલસપિકલમશનરશ્રીની કચેરી, સામાન્ય વહીવટ લવભાગ, દફતરી, હુકમ અંક : 
૪૧૦/૯૮-૯૯, તા. ૦૭/૦૭/૧૯૯૮ તથા તે િગત વખતો વખત કરવામાં આવેિા પુરવણી હુકમો અનુસાર 

સત્તા સોંપણીમેળવનારનીલવગતો ઉપિબ્િ અને અમિીકૃત છે.  

(૧૩)ઈિકે્રોલનક ફોમયમા ંઘડાયિેી તનેા દ્રારા રખાયેિી અથવા તેન ેઉપિબ્ઘ માલહતીના સદંભયની લવગતો :   

િીબોબ્બેશોપ્સ એન્ડ એસ્કટાબ્િીશમેન્્સ એક્ટ ૧૯૪૮ અને  િી ગુજરાત શોપ્સએન્ડ એસ્કટાબ્િીશમેન્્સ 

રૂલ્સ,૧૯૬૨ની તમામ જોગવાઈઓ અંતગયત વડોદરા મહાનગરપાલિકા  હદ લવસ્કતારમાં આવેિ દુકાનો અને 

સંસ્કથાઓની નોંિણી તથા તે િગત આનુસાંલગક અન્ય કાયયવાહીઓ ઈ-ગવનયન્સ કાયયક્ર્મ હઠેળ આવરી િઈ 

કોમ્પપ્યુટરાઈઝેશન  કરવામાં આવેિ છે. ગુમાસ્કતા િારા શાખાની તમામ કામગીરી લવષયક લવલવિ માલહતી તથા 

વહીવટી કાયયવાહી આવ્યકતા મુજબ ઈિેક્રોનીક ફોમયમા ંઘડવામાં તથા રાખવામાં આવે છે.  

(૧૪)પસુ્કતાકાિય અથવા વાચંન ખડંના કામના કિાકો સલહત માલહતી મળેવવા માટ ે નાગરીકોન ે ઉપિબ્િ  

સુલવિાઓની લવગતો, જો જાહરે ઉપયોગ માટ ેતનેી જાળવણી કરાઈ હોય તો :  

અતે્રનીગુમાસ્કતા િારા શાખે અને રેકડય શાખે માન. ડે.મ્પયુલનલસપિકલમશનરશ્રી (વહીવટ) ની કચેરી પરરપત્ર 

અંક – ૦૫/૯૪-૯૫, તા.૨૦/૦૫/૯૪ની જોગવાઈઓ તથા િી રાઈટ ટુ ઈન્ફમેશન એક્ટ ૨૦૦૫ની 

જોગવાઈઓ મુજબ લવલવિ માલહતી જાહેર ઉપયોગ અથે ઉપિબ્િ છે. 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ગમુાસ્કતાિારાનુમંજુંર થયિે બજેટ.(૨૦૧૮-૨૦૧૯) 

 

બજેટ/ એકાઉન્ટ કોડ ખાત ુતથા એકાઉન્ટ હડેનુ ંનામ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ 

B  ૧૫૦૨૧૦૧ પગાર ખચય ૭૩,૨૬,૦૦૦/- 
B ૧૬૦૨૩૦૨ સ્કટશેનરી ૫૦,૦૦૦/- 
B ૧૬૦૨૩૦૩ છપામણી ૧,૫૦,૦૦૦/- 
B ૧૨૦૩૩૦૪ ડ્રેસ ૧૫,૦૦૦/- 
B ૧૨૦૩૩૦૬ ફનીચર ૧,૦૦,૦૦૦/- 

B૧૫૦૨૨૦૧ A૩૪૪૧૦ ચોપડીઓ, નક્શાઓ, ચોપાનીયા ૫,૦૦૦/- 
B૧૫૦૨૨૦૧ A૩૪૪૧૨ પરચરુણ ૧૫,૦૦૦/- 
B૧૫૦૨૨૦૧ A૩૪૧૦૪ પોસ્કટજે રીસીપ્ટ અન ેટિેીગ્રામ  ૩૦૦૦/- 
B૧૫૦૨૨૦૧ A૩૪૧૦૧ ટેિીફોન (શાખાનું) ૨૦,૦૦૦/- 
B૧૫૦૨૨૦૧ A૩૪૫૦૧ મુસાફરી ભથ્થ ુ ૫૦૦૦/- 
B૧૫૦૨૨૦૧ A૪૩૧૦૩ ઈિકે્રીક બીિ (શાખાનું) ૬૦,૦૦૦/- 
 
 
 

2. જાહરે માલહતી અલિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અન ેઅન્ય લવગતો :  

ગુમાસ્કતા િારા શાખા કચેરી, નવરંગ લસનેમા રોડ, વાક્સકરબીલ્ડીંગ પાસે, વડોદરા િગત ફરજો બજાવતા 

અલિકારીશ્રીઓની માલહતી નીચે મુજબ છે.  

 

અનુ. હોદ્દો નામ ટિેીફોન નબંસય 

૧  એપિટેઓથોરીટીશ્રી અન ેશાખા 

અલિકારીશ્રી(િ.ેવે.કમ.એ.ઓ હલે્થ)  

શ્રીતષુારભાઇ.આર.પટિે ૨૪૧૧૦૮૬  

૯૮૨૫૫૫૬૬૯૮  

૨  જાહરેમાલહતી અલિકારીશ્રી  અન ે 

સીની.શોપઈન્સપકે્ટરશ્રી 

શ્રી અરવવિઁદભાઇ .સી.રાઠવા ૨૪૧૧૦૮૬  

૯૬૮૭૩૨૩૪૯૪ 

 

3. સચુવી શકાય તવેી અન્ય કોઈ માલહતી અન ેત્યારબાદ દર વષ ેપ્રકાશનમા ંસિુારો કરવો.  

હાિમા ંબીજી કોઈ માલહતી નથી.  

 
 
 
 

એપેિટેઓથોરીટી અન ે

શાખા અલિકારી 
        (િે.વ.ેકમ.એ.ઓ.(હલે્થ)  

વડોદરા મહાનગર પાલિકા  
 


