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ધી રાઈટ ટુ ઈ ફોમશન એ ટ ૨૦૦૫ની કલમ – ૪ (૧) (ખ) અ વયેનંુ ‘ ોએ ટીવ ડી લોઝર‘ મુ ા નં. (૧) થી (૧૭)ની માિહતી નીચે મુજબ છે.   (૧)ગમુા તા ધારા શાખાની  કામગીરીઓ અન ેફરજોની િવગતો :  
વડોદરા મહાનગર પાિલકા ની ગુમા તા ધારા શાખા (શો સ એ ડ એ ટા લીશમે સ ા ચ) 	ારા ધી બો બ ે શો સ એ ડ એ ટા લીશમે સ એ ટ ૨૦૧૯, ધી ગુજરાત શો સ એ ડ 

એ ટા લીશમે સ સ , ૨૦૨૦ અને ધી ગુજરાત શો સ એ ડ એ ટા લીશમે સ( 
એ લોઈઝ લાઈફ ઈ યોર સ) એ ટ ૧૯૮૦ના અમલ માટે આવ યક અને કરવાપા  તમામ 

કાયવાહી થાય છે. તમામ કારની દુકાનો, વેપારી પેઢીઓ, રે ટોર સ, િનવાસ માટેની 

હોટ સ, જમવાની લો સ, વીશીઓ, ભોજનાલયો, િસનેમા થીયેટસવગરેનેા માિલકો, 
સંચાલકોને તથા કમચારીઓનેઆ કાયદો લાગ ુ પડ ે છે અને તેમના કામના કલાકો, ર ઓ, 
િવગેર ે નોકરીની શરતો અંગે િનયં ણ કર ે છે. આ શાખા ારા તમામ કારની દુકાનો અને 

સં થાઓનેઆ અિધિનયમ હઠેળ ન ધણી, ન ધણીમાં ફેરફાર તથા ન ધણી રદ કરવા બાબત 

આવ યક તમામ કાયવાહી કરવામાં આવ ેછે.  (૨)પોતાના અિધકારીઓ અન ેકમચારીઓની સ ાઓ અન ેફરજો :    અિધકાર�ઓ અને કમ�ચાર�ઓની સ�ાઓ અને ફરજો.  ડ�.� િુનિસપલ કિમશનર  :- ખાતા અિધકાર� તર�ક� (મુ)તા ધારા અિધિનયમ                                      લગતની તમામ ખાતાક�ય દ�ખર�ખ તથા માગ�દશ�નની                                     કામગીર� ડ�.એસેસર એ/ડ ટ�1 કલેકટર   :- ડ�2 ટુ� � િુનિસપલકિમશનર/ખાતાિધકાર� ના માગ�દશન ( શાખા અિધકાર� ) હ�ઠળ (મુા)તા ધારા ખાતા લગતની ઓવર ઓલ ખાતાક�ય દ�ખર�ખ તથા સકંલનની કરવાની થતી કામગીર� 9માં (મુા)તા ધારા અિધિનયમ :તગ�ત િવિવધબાબતો સહ 9વી ક� વેપાર� પેઢ�ઓએ ર= રાખવા :ગે >ુટંણીના સજંોગોમાં(મુા)તાઓને ર= આપવા :ગેની Aેસનોટ તૈયાર કર� દC િનક અખબારમા ંતેની =હ�રાત આપવી દરખા)ત કરવી, પDરપE પE Fયવહાર િવગેર� બાબતની નGધ તૈયાર કર� સ1મ િનણ�ય અથH રIુ કરવી તેમજ (મુા)તાધારાલગત 



કરવામા ંઆવતી નGધણી / ર�/ અુલ િવગેર� બાબતની માDહતી સકંલીત કરવાની કામગીર� કરવાની રહ�શે.  
� રાજય સરકારJી તથા ઉપર� અિધકારJીઓને વખતો વખતની કામગીર� િવષયક MNુુ પાડવાના અહ�વાલની કામગીર�.  
� (મુા)તાધારાને લગત ક�/	 સરકાર/રાજય સરકારJીની કોઇપણ યોજનાઓને લગતી બાબતોએ (મુા)તાધારા િવષયક રP)Q�શન/ ર�/ અુલ/લાયસ/સ 9વી સરકારJીનીRચુના તથા માગ�દશ�ન Sજુબની કરવાની થતી કામગીર� તેમજ વેબબેઝ આધાર� Uુકાનો અને સ)ંથાઓVુ ંઇ/)પેકશન થઇ શક� તેવી કોઇ સરકારJીની યોજના લગતની કામગીર�. ર�વ/  ુઓફ�સર/  :- શોપ ઇ/)પેકટર પર Rપુર િવઝન અને િનયEંણની  િસિનયર શોપ ઇ/)પેકટર  કામગીર�. 
� અરજદાર Wારા કરવામાં આવેલ (મુા)તાધારા હ�ઠળની અરP લગતની કરવાની થતી વોડ� કચેર� ખાતેની તમામ વહ�વટ� કામગીર�.  
� વોડ� હ)તક (મુા)તાધારાની તમામ બાબતોએ અમલીકરણ િવષયકની કામગીર�, 9મા ં SXુયYવે (મુા)તાધારાના લાયસ/સ ઇ)  ુ કરવા તથા રદ કરવાની કામગીર� તેમજ તમામ (મુા)તાધારા િવષય કામગીર�ને લગતી ચેકZગ તથા Rપુર િવઝનની બધી જ કામગીર� તેમજ નોટ�સ ઓફ ચ[જ તેમજ નોટ�સ ઓફ કલોઝરની તેમજ તે આધાર� નવીન રP)Q�શન સટ\ફ�ક�ટ ઇ)  ુ કરવાની ક� રP)Q�શન સટ\ફ�ક�ટ રદ કરવાની કામગીર� તથા ક�/ટ�ન શNુ કરવા માટ�ની આપવા પાE થતી પરવાનગીની કામગીર�, વોડ� ક1ાના (મુા)તાધારા લગતના કોઇપણ કોટ�  ક�સ ક� લીગલ મેટરમા ં વડોદરા � િુનિસપલ કોપ]ર�શનના Dહતમા ં કોટ� , એડવોક�ટ તથા લીગલ શાખાના યો^ય સકંલનની કામગીર� તેમજ (મુા)તાધારા હ�ઠળ થયેલ (નુા બાબતે ફોજદાર� કોટ�માં કરવપાE થતી ફર�યાદ દાખલ કરવાની કામગીર�. 



� (મુા)તાધારા હ�ઠળ 9 Uુકાનો ક� સ)ંથાઓને ૨૪ કલાક abુલી રાખવા માટ�ની પરવાનગી માગંતી ફાઇલોની મIુંર� આપવાની કામગીર� તેમજ પોલીસી મેટર :ગેની વોડ� ક1ાને લગતી કામગીર� તેમજ રP)Q�શન કયા� વગર ચાલતી સ)ંથા ક� Uુકાનોને િશ1ાના ભાગdપે િનયમ Sજુબ દંડ કરવાની કામગીર� તેમજ તે લગત કોઇ અરPનો િનકાલ ક� જવાબ આપવાની તમામ કામગીર�, તેમજ (મુા)તાધારા હ�ઠળ ઇ/)પેકટરને આપવામા ં આવેલ તમામ સ�ાઓ તેમજ ફરજો Mરુ� પાડવાની રહ�શે. Iુનીયર કલાક� /  :- વોડ� ક1ાએ ર�વ/  ુઓફ�સરના તાબા હ�ઠળ રહ� તેઓની   શોપ ઇ/)પેકટર   Rચુના અને માગ�દશ�ન Sજુબ તથા ફરજમાં િનયત કરાયેલ બાબતોની કામગીર�.  
� (મુા)તા ધારા હ�ઠળ િનભાવવામા ંઆવતી Uુકાનો અને સ)ંથાના રP)ટરની િનભાવણી કરવાની કામગીર� 9માં તેવા રP)ટર =તે અથવા કો�2 ટુર પeધિતથી િનભાવવાના રહ�શે.  
� (મુા)તા ધારા હ�ઠળ અરજદાર પાસેથી આવેલ અરP તેમજ તેના સાધિનક દ)તાવેજોની ચકાસણી તેમજ ખાEી કર�ને તેની નGધ તૈયાર કર� ર�વ/ ઓુફ�સર સમ1 રIુ કરવાની કામગીર�.  
� (મુા)તા ધારા હ�ઠળ દસ કરતા વf ુકામદારો 9 Uુકાન ક� સ)ંથામાં કામ કરતા હોય અને તેઓ eવારા તે બાબતની =ણ કરવા બાબતની 9 કોઇ અરP આવે તે માટ�V ુ ં રP)ટર િનભાવવાની કામગીર� તેમજ તે લગત તેવા અરજદારોને =ણ કરવા માટ�ની કરવાપાE થતી કામગીર� તેમજ (મુા)તા ધારા હ�ઠળ અ/ય બી= કોઇપણ રP)ટર િનભાવવાના થતા હોઇ તે તમામ િનભાવવાની કામગીર�.  
� અરજદારની અરP આધાર� )થળ તપાસ તેમજ Rપુર િવઝન તથા ચેકZગ સહ�તની અ/ય તમામ આVસુાગંીક કામગીર�ઓ.  



� (મુા)તાધારા હ�ઠળ 9 કોઇ માિસક ડાયર� કામગીર� લગતની િનભાવવાની રહ�શે તે િનભાવવાની કામગીર�.  
� (મુા)તાધારા હ�ઠળ બ=વવા પાE થતી નોટ�સો તેમજ અ/યકોઇ gકુમો ક� પE Fયવહારની બજવણીની કામગીર�.  
� (મુા)તાધારા હ�ઠળ િનયત કર�લી 9 કોઇ ફ�Vુ ંઉધરાh ુથયેi ુહોય તેનો Dહસાબ તેમજ માિસક ર�ક/સીલેશનની માDહતી Mરુ� પાડવાની કામગીર�.  
� (મુ)તાધારા હ�ઠળ ચાલતા કોટ�  ક�સના રP)ટરની િનભાવણી તેમજ માડંવાળ માટ� 9 ક�સો િનયત કર�લ હોય તે લગતની માDહતીની િનભાવણી.  
� (મુા)તાધારા ધારા હ�ઠળ અરજદારની અરP લગત 9 કોઇ સાધિનક દ)તાવેજો જdર� હોય તેની Mતુ�તા કરવાની તેમજ તે માટ� અરજદારો સાથે કરવાપાE તમામ પE Fયવહારો/નોટ�સો આપવાની કામગીર�.  
� (મુા)તાધારા હ�ઠળ રP)Q�શન ક� અ/ય બાબતો માટ� ના 9 કોઇ ફોમ�, અરP ક� અ/ય કોઇ )ટ�શનર�/સામjીની સાચવણીની કરવાની કામગીર� તેમજ અરજદારોને (મુા)તાધારાના રP)Q�શન િવગેર� બાબતની જdર� દ)તાવેજોની માDહતી Mરુ� પાડવાની કામગીર�.  
� (મુા)તાધારા હ�ઠળ માડંવાળ માટ� 9 ક�સો િનયત કર�લા છે તેવા ક�સોના અરજદારો eવારા માડંવાળ થયા Sજુબની રકમ ભર�લી છે ક� ક�મ તેની ખાEી કરવાની તેમજ તે લગત કરવાપાE થતી કામગીર�.  
� (મુા)તાધારા હ�ઠળ કરવાપાE થl ુચ[ક�ગ તેમજ Uુકાનો તથા સ)ંથાની Sલુાકાતની કામગીર� ર�વ/  ુ ઓફ�સર સાથે કરવાપાE થતી તમામ કામગીર�.       



(૩)ગમુા તા ધારા શાખાની િવિવધ તમામ કામગીરીઓ માટ ેસ ાઓ, ફરજો અન ેિનણય લવેાની યા અન ે

સદંશેા યવહાર નીચ ેદશા યા મુજબ સિુનિ ચત થયલે છે.   
ગજુરાત રા ય સરકાર ી  

માન . યિુનિસપલ કિમશનર ી  
ગમુા તા ધારા શાખાના ખાતાિધકારી ી 

ડ.ે યુિનિસપલકિમશનર ી   
શાખાિધકારી ી 

ડ.ે એસસેર એ ડ ટે  કલેકટર   
સીનીયરશોપઈ સપે ટસ ી 

રવે ય ુઓ ફસર (વોડ ન.ં૧ થી ૧૨)                                       
                                                  શોપ ઈ સપે ટસ 
                               ગમુા તાધારા/ યવસાય વરેા કલાક (વોડ ન.ં૧ થી ૧૨)   
ઉપરો ત સં થાકીય માળખામાં દશા યા મુજબ મહાનગર પાિલકાના કોઈપણ તરે િનણય 
લેવાની જ રીયાત ઉપિ થત થતા જે તે તર ારા આવ યક દ તાવેજો સહ ઠરેલી વહીવટી 

યા કરી તેનાથી ઉપરના વહીવટી તરે િનણયો લવેામાં આવ ેછે, જેનંુ અમલીકરણ જે તે 

તરના અિધકારીઓ/ કમચારીઓ વારા કરવાનંુ રહ ે છે. કામકાજનીઆવ યકતાઓ મુજબ 

િનયિમત તથા ઓ ચંતુ િન ર ણ તમામ અિધકારીઓ ારા કરવામાં આવે છે. ગુમા તા ધારા 

શાખા ખાતે કામગીરીનીજ રીયાત મુજબ કો યટુસ સી ટમ, િવિવધ ટેશનરી, વગેર ે

ઉપલ ધ હોય છે.   (૪) તમામ યોજનાઓની િવગતો,સિુચત ખચાઓ અન ેકરાયલેી ચકુવણીના  અહવેાલો દશાવતા 

તનેી તમામ એજ સીનફેાળવાયલે બજેટ :  
ગુમા તા ધારા શાખેથી ધી ગજુરાત શો સ એ ડ એ ટા લીશમે સ ( એ લોઈઝ લાઈફ 

ઈ યોર સ) એ ટ ૧૯૮૦ની જોગવાઈઓ મુજબ દુકાનો અને સં થાઓમાં કામ કરતા 



કમચારીઓને ‘ગૃપ વીમા યોજના’ હઠેળ આવરી લવેામાં આવે છે. અ ય કોઈપણ  કારની 

યોજના અ ેથી અમલીકૃત થતી નથી. અ ય તમામ સુિચત ખચાઓ, ફાળવાયલે બજેટ અને 
કરાયેલી ચુકવણીની િવગતો વડોદરા મહાનગર પાિલકાનાજે તે નાણાંકીય વષના સમ  સભા 
ારા મંજુર કરવામાં આવેલા અંદાજપ  ખાતે ઉપલ ધ હોય છે.   (૫) ફાળવાયેલી રકમ અન ે આ કાય મોમાથંી ફાયદો મળેવનારની િવગતો સિહત સબસીડીકાય મોનોઅમલનો 

કાર :  
ગુમા તા ધારા શાખેથી કોઈપણ કારની યોજના અમલીકૃત કરવામા ંઆવતી ન હોઈ તે લગત 
ફાળવવામા ં આવેલ રકમો, સબસીડીઓ કે ફાયદો મેળવનાર (લાભાથ ) ઓની માિહતી 

આપવાપા  નથી.    
અંદાજપ ક તથા રવાઈઝડ બજેટમા ંમંજુર અ ય િવિવધ બજેટ હે સ અને કાય મોનો ફાયદો 
વડોદરા મહાનગર પાિલકા હદ િવ તારના નાગ રકો તથા અંશત: મહાનગર પાિલકાના  

અિધકારીઓ અને કમચારીઓ મેળવ ેછે.   (૬) ઈલે ોિનક અન ેવા તિવક ફોમમા ંઘડાયેલી તનેા ારા રખાયેલી અથવા તને ેઉપલ ઘ માિહતીના સદંભની 

િવગતો :   
ધી બો બે શો સ એ ડ એ ટા લીશમે સ એ ટ ૨૦૧૯ અને  ધી ગજુરાત શો સએ ડ 
એ ટા લીશમે સ સ, ૨૦૨૦ની તમામ જોગવાઈઓ અંતગત વડોદરા મહાનગરપાિલકા  
હદ િવ તારમા ં આવલે દુકાનો અને સં થાઓની ન ધણી તથા તે લગત આનુસાંિગક અ ય 
કાયવાહીઓ ઈ-ગવન સ કાય મ હઠેળ આવરી લઈ કો યુટરાઈઝેશન  કરવાની કામગીરી 
કાયરત છે. ગુમા તા ધારા શાખાની તમામ કામગીરી િવષયક િવિવધ માિહતી તથા વહીવટી 
કાયવાહી આવ યકતા મુજબ ઈલે ોનીક અને વા તિવક ફોમમાં ઘડવામાં તથા રાખવામાં આવ ે
છે.   1. ગમુા તાધારાનુમંજુંર થયલે બજેટ.(૨૦૨૦-૨૦૨૧)  
બજેટ/ એકાઉ ટ કોડ ખાત ુતથા એકાઉ ટ હડેનુ ંનામ ૨૦૨૦-૨૦૨૧        B 1502101 પગાર ખચ ૮૮,૦૦,૦૦૦/- B ૧૬૦૨૩૦૨ ટશેનરી ૫૦,૦૦૦/- B ૧૬૦૨૩૦૩ છપામણી ૨૦૦,૦૦૦/- B ૧૨૦૩૩૦૪ ેસ ૨૦,૦૦૦/- B ૧૨૦૩૩૦૬ ફન ચર ૧,૦૦,૦૦૦/- 



B૧૫૦૨૨૦૧ A૩૪૪૧૦ ચોપડીઓ, ન શાઓ, ચોપાનીયા ૫,૦૦૦/- B૧૫૦૨૨૦૧ A૩૪૪૧૨ પરચરુણ ૧૫,૦૦૦/- B૧૫૦૨૨૦૧ A૩૪૧૦૪ પો ટજે રીસી ટ અન ેટલેી ામ  ૩૦૦૦/- B૧૫૦૨૨૦૧ A૩૪૧૦૧ ટેલીફોન (શાખાનુ)ં ૨૦,૦૦૦/- B૧૫૦૨૨૦૧ A૩૪૫૦૧ મુસાફરી ભ થ ુ ૫૦૦૦/- B૧૫૦૨૨૦૧ A૪૩૧૦૩ ઈલે ીક બીલ (શાખાનુ)ં ૫૦,૦૦૦/-  2. હરે માિહતી અિધકારીઓના નામ, હો ાઓ અન ેઅ ય િવગતો :  
સામા ય વહીવટ િવભાગ હુકમ અંક-૨૦૫/૨૦-૨૧ તા.૨૩/૦૯/૨૦૨૦ થી માિહતી 
મેળવવાના અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ હેઠળ ગુમા તાધારા અંગ ે હેર માિહતી 
અિધકારી ીઓ / અપીલ અિધકારી ીઓની માિહતી નીચે મુજબ છે.   
અન.ુ હો ો નામ ટલેીફોન નબંસ 
૧ અપીલ અિધકારી અન ેઆસી. 

યિુન. કિમ નર ી(ર)ે 
(નીતી િવષયક માિહતી માટ)ે ી શે વી. ગોિહલ ૨૪૩૩૧૧૬  PBX ૨૪૩૩૧૧૮ (M) ૯૬૮૭૬૫૪૯૪૩ 

૨ હરે માિહતી અિધકારી ી  અન ે 
ડ.ે એસસેર એ ડ ટે  કલકેટર ી 
(નીતી િવષયક માિહતી માટ)ે  

ી િ યકંા ક.ે ઓઝા ૨૪૩૩૧૧૬  PBX ૨૪૩૩૧૧૮ (M) ૬૩૫૭૦૯૭૯૬૨ 
૩ અપીલ અિધકારી 

વોડ ઓ ફસર ી(વોડ ન.ં૧ થી ૧૨)   

૪ હરે માિહતી અિધકારી ી  અન ે 
સીની. શોપ ઈ સપે ટર ી/રવે ય ુ
ઓ ફસર ી (વોડ ન.ં૧ થી ૧૨)    3. સચુવી શકાય તવેી અ ય કોઈ માિહતી અન ે યારબાદ દર વષ કાશનમા ંસધુારો કરવો.  

હાલમા ંબી  કોઈ માિહતી નથી.   
એપેલટેઓથોરીટી અન ે

શાખા અિધકારી (નીતીિવષયક (મુા)તાધારા) ડ�.એસે.એ/ડ ટ�1કલેકટર 
વડોદરા મહાનગર પાિલકા   


