
વડોદરા મહાનગર પાલિકા 

બાાંધકામ પરવાનગી શાખા 

 

 

 
સદર કાયદાની કિમ-૪(૧) (બી) હેઠળ આ જાહેર સત્તામાંડળ દ્વારા નીચે મુજબ મુદા નાં. ૧ થી ૧૭ ની 

બાબતે પ્રલસલધધ કરવામાાં આવે છે. 

 
(૧) પોતાની સાંસ્થા, કામગીરીઓ અને ફરજોની લવગતો : 

ટાઉન ડેવલપમેન્ટ ઓફિસરશ્રી, બાાંધકામ પરવાનગી શાખા, ખાંડેરાવ માકેટ, ત્રીજો માળ, રાજમહેલરોડ, વડોદરા. 

 
બી.પી.એમ.સી. એકટ ૧૯૪૯ તથા હાલના અમલી જી.ડી.સી.આર.-૨૦૦૬, ગુજરાત ટાઉન પ્લાનીંગ એકટ, 
ગવમેન્ટ ઠરાવો / નનયમો / અનધનનયમો / પફરપત્રોના આધારે બાાંધકામ પરવાનગીને લગતી તેમજ મોબાઇલ 
કોમ્યુનનકેશન ટાવર એન.ઓ.સી.ની કામગીરી કરે છે. 

 
(૨) પોતાના અલધકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તા અને ફરજો : 

          ટાઉનપ્િાનર ની કામગીરી :  

              વડોદરા  મહાનગરપાનલકા હદ નવસ્તારમાાં સમાનવષ્ટ નવક્સીત નવસ્તારમા સુઆયોજીત અને સુગ્રથીત 
            નવકાસ થાય ત ેહેતથુી મુસદારુપ નગર રચના યોજના બનાવવાનુ આયોજન કરવા  મુસદારુપ નગર  
            રચના યોજનાની હદ નક્કી કરી મુખ્ય નગર નનયોજક્શ્રીનો પરામશશ મેળવવામાાં આવે છે.ત્યારબાદ 
            મુસદારુપ  નગર રચના યોજનાનો ઇરાદો જાહેર કરી યોજનાની દરખાસ્તો તયૈાર કરી તેન ેપ્રનસદ્ધ કરી 
            જમીન માલીકો પાસેથી વાાંધસુચનો માંગાવી નનયમ મુજબ કરવાપાત્ર જરૂરી િેરિાર કરી યોજના માંજૂરી 
            અથે સરકારશ્રીમા સાદર કરવામાાં આવ ેછે. 

 
ટાઉન ડેવિપમેન્ટ ઓફીસરની કામગીરી : 

(૧) ડે.ટાઉન ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર દ્વારા ચકાસણી કરાયેલ બાાંધકામ પરવાનગીને લગતાાં તેમજ તેઓની સત્તા 

મયાશદા ઉપરના કેસનુાં નવગતવારનુાં નવશ્લેષણ કરી, ક્ષનતપૂનતશ કરવાની, સત્તા મયાશદામાાં નનણશય લેવાની અને 
અન્ય ફકસ્સામાાં સક્ષમ સત્તાનધશ સમક્ષ અનિપ્રાય સહ નનણશયાથે રજુ કરવાની કામગીરી. 

(૨) પ્લીન્થ / કમ્પલીશન સટીફિકેટના ફકસ્સામાાં ક્ષનતપૂનતશ કરાવી જરૂર જણાયે સ્થળ તપાસ કરી સત્તા 

મયાશદામાાં ફકસ્સામાાં  નનણશય લેવાની તથા અન્ય ફકસ્સા જરુરી અનિપ્રાય સહ સક્ષમ સત્તાનધશ સમક્ષરજુ 
કરવાની કામગીરી. 

(૩) રીન્યુઅલ આપતાાં અગાઉ પ્રકરણની પ્રવતશમાન નનયમો સાથે નવગતવારની ચકાસણી કરી નનણશય લેવાની. 

(૪) અપીલ અનધકારી કે જાહેર માફહતી અનધકારી દ્વારા આપેલ માફહતીની થતી અપીલની સુનાવણી RTI ના 
કાયદા હેઠળ કરવાની કામગીરી. 

(પ) C.M. ONLINE સાંદિે રજુ કરેલ પ્રશ્નો સાંદિે જવાબી કાયશવાહી કરી માન. કલેકટરશ્રી સમક્ષ ઉપનસ્થત 
રહી પ્રશ્નોના નનવારણની કામગીરી. 

(૬) બી.પી.એમ.સી. એકટની કલમ ૩૭૨(૧) મુજબ આફકશ ટેક્ટ / એન્જીનીયર / સવેયર / સ્ટરકચરલ 

એન્જીનીયરશ્રીના પરવાના આપવાની તથા રીન્યુઅલ કરવાની કામગીરી. 
(૭) વહીવટી જરૂરીયાત મુજબ તેમના તાબા હેઠળના સ્ટાિની આાંતરીક કામગીરીમાાં િેરબદલી કરવાની 

કામગીરી. 

માહહતી અલધકાર અલધલનયમ – ૨૦૦૫ 

કાયદાની કિમ – ૪ 

પ્રમાણે સત્તામાંડળે સ્વયાં માહહતી પ્રલસલધધ કરવા બાબત 



(૮) સામાન્ય સિા, સ્થાયી સનમતી, ટી.પી. કનમટી તથા સિાસદશ્રીઓના પત્રોના પ્રત્યુત્તર, ઠરાવોનુાં 
અમલીકરણની કામગીરી. 

(૯) બાાંધકામ પરવાનગી સાંદિે થયેલ કોટશ  કેસના જવાબ તૈયાર કરાવવાની કામગીરી. 
(૧૦)ઇમ્પેકટના કાયદા અાંતગશત આવેલ અરજીઓ સાંદિે નનણશય લઇ માંજુર કરવા અને આગળ સક્ષમ સત્તાનધશ 

સમક્ષ રજુ કરાવવાની કામગીરી. 

(૧૧) ડે.ટાઉન ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર દ્વારા ODPS (ઓન લાઇન ડેવલપમે ન્ટ પરમીશન સીસ્ટમ ) હેઠળ માંજુર 
થયેલ નકશાને ચકાસણી કરી  બાાંધકામ પરવાનગીને લગતાાં તેમજ તેઓની સત્તા મયાશદા ઉપરના કેસનુાં 

નવગતવારનુાં નવશ્લેષણ કરી, ક્ષનતપૂનતશ કરવાની, સત્તા મયાશદામાાં નનણશય લેવાની અને અન્ય ફકસ્સામાાં સક્ષમ 
સત્તાનધશ સમક્ષ અનિપ્રાય સહ નનણશયાથે રજુ કરવાની કામગીરી. 

 
 ડે.ટાઉન ડેવિપમેન્ટ ઓહફસરની કામગીરી (બી.પી.) : 

(૧) બાાંધકામ તપાસનીશ દ્વારા બાાંધકામ પરવાનગીના રજુ કરવામાાં આવેલ પ્રકરણમાાં ક્ષનતપૂનતશ બાદ સત્તા 
મયાશદામાાં ગ્રાહ્ય રાખવા અથવા નામાંજુર કરવાની અન્યથા સક્ષમ સત્તાનધશ સમક્ષ નનણશયાથે રજુ કરવાની 

કામગીરી તેમજ તે જ મુજબ પ્લીંથ ચેકીંગ / કમ્પલીશન / ઓકયુપેશન સટીફિકેટ આપવાની કામગીરી. 
(૨) તાાંબા હેઠળના કમશચારીઓની નનયનમતતા તેમજ કામગીરીની દેખરેખ રાખવી. 

(૩) DP ORDER મુજબ BPMC ACT ની કલમ ૨૬૦(૧) મુજબ કારણદશશક સૂચના આપવાની કામગીરી. 
(૪) જાહેર માફહતી અનધકારી તરીકે તેમના તાાંબામાાં આવતાાં વહીવટી વોડશમાાં માફહતી અનધકાર અનધનનયમ-

૨૦૦૫ હેઠળ માાંગવામાાં આવતી માફહતી આપવાની  કામગીરી. 

(૫) કોટશ  કેસ (હાઇકોટશ  નસવાય) માાં જવાબો તૈયાર કરાવવાની તેમજ સોગાંદનામા કરવાની તથા વકીલશ્રી સાથે  
હાઇકોટશ  સફહતના કેસોમાાં લાયઝોનીંગની કામગીરી. 

(૬) C.M. ONLINE સાંદિે જવાબો તૈયાર કરી રજુ કરવાની કામગીરી. 

(૭) વાાંધા અરજીઓ સાંદિે તાાંબા હેઠળના બાાંધકામ તપાસનીશ, સવેયરશ્રી પાસેથી નનકાલને લગતી કામગીરી. 

(૮) BPMC ACT ની કલમ ૨૬૦(૧) ની સૂચના બાદ આવેલ જવાબના અનુસાંધાને કામની અગ્રીમતા અન ે
બાાંધકામની ગાંિીરતાને ધ્યાને લઇ પાણી / ડર ેનેજ કનેકશન બાંધ કરવા  અન્યથા ગેરકાયદેસર બાાંધકામ દૂર 

કરવા સાંબાંધે આયોજનને લગતી  કામગીરી. 

(૯) બાાંધકામ તપાસનીશ દ્વારા ODPS (ઓન લાઇન ડેવલપમેન્ટ પરમીશન સીસ્ટમ ) હેઠળ માંજુર થયેલ 
નકશાને ચકાસણી કરી બાાંધકામ પરવાનગીના રજુ કરવામાાં આવેલ પ્રકરણમાાં ક્ષનતપૂનતશ બાદ સત્તા 

મયાશદામાાં ગ્રાહ્ય રાખવા અથવા નામાંજુર કરવાની અન્યથા સક્ષમ સત્તાનધશ સમક્ષ નનણશયાથે રજુ કરવાની 
કામગીરી 

 
ડે.ટાઉન ડેવિપમેન્ટ ઓહફસરની કામગીરી(ટી.પી.) :                                                                                                        

વડોદરા  મહાનગરપાનલકા હદ નવસ્તારમાાં સમાનવષ્ટ નવક્સીત નવસ્તારમા સુઆયોજીત અન ે
સુગ્રથીત  નવકાસ થાય તે હેતથુી મુસદારુપ નગર રચના યોજના બનાવવાનુ આયોજન કરવા  
મુસદારુપ નગર રચના યોજનાની હદ નક્કી કરી મુખ્ય નગર નનયોજક્શ્રીનો પરામશશ મેળવવામાાં આવે 
છે.ત્યારબાદ  મુસદારુપ નગર રચના યોજનાનો ઇરાદો જાહેર કરી યોજનાની દરખાસ્તો તૈયાર કરી તનેે 
પ્રનસદ્ધ કરી જમીન માલીકો પાસથેી વાાંધસુચનો માંગાવી નનયમ મુજબ કરવાપાત્ર જરૂરી િેરિાર કરી 
યોજના માંજુરી અથે સરકારશ્રીમા સાદર કરવામાાં આવ ેછે.                                                                              

 
          રોડ િાઇન: 

નોન ટી.પી નવસ્તારમાાં આજુબાજુના નવસ્તારમાાં સાંલગ્ન રોડ લાઇનને ધ્યાન લઇ હાલના તેમજ 
િનવષ્યના ટર ાિીકને ધ્યાનમાાં રાખીન ેરોડને પહોળો કરવા રોડ લાઇનન ુઆયોજન કરવામાાં વહીવટી 
પ્રફિયા હાથ ધરવામાાં આવ ેછે.       

  



 બાાંધકામ તપાસનીશની કામગીરી : 
(૧) પ્રકરણસહ સામેલ કાગળો / પુરાવા વ્યવનસ્થત ચકાસવા. 

(૨) પ્રકરણની GDCR મુજબની સાંપૂણશ ચકાસણી કરવી. 
(૩) દરેક પ્રકરણમાાં રજુ કરેલ લે-આઉટની હદો સ્કેલથી ચકાસવી તથા સવેયરની માપણી સાથે સરખાવવી. 

(૪) માપણી, ૭/૧૨, અને સીટી સવે રેકડશમાાં જ ેઓછુાં માપ હોય તે જ ધ્યાને લઇ, બાાંધકામ FSIઆપવો. 
(૫) ઝોનીંગની નવગતો તથા તેને સુસાંગત ઉપયોગ ચકાસવા. 

(૬) સ્થળે જમીનમાાં આવેલ હાઇટેન્શન લાઇન, બાાંધકામો, કાાંસ, તળાવ, નાનળયાની ચકાસણી કરવી. રસ્તાથી 
મળતા પ્રવેશને ચકાસવો. 

(૭) ૧૦૦ ટકા ફકસ્સામાાં સ્થળ નનરીક્ષ્ણ કરી, સ્થળ નનરીક્ષણ કયાશની નોંધકરવી. 
(૮) પ્રકરણની ચકાસણી કયાશ બાદ ક્ષનતઓ જણાવવી. 

(૯) માનલકી મુજબ પરવાનગી ચકાસવી. અગાઉ માંજુર થયેલ પ્રકરણ અવશ્ય રજુ રાખવુાં. 
(૧૦)પ્લીંથ ચેક તેમજ કમ્પલીશન સટીફિકેટ આપવાના ફકસ્સામાાં સ્થળે નકશા મુજબ બાાંધકામ થયેલ છે કે 

કેમ? તેની નવગતો ચકાસવી. 
(૧૧)ન્યુનક્લયસ / રેવન્યુ નવસ્તારમાાં સવેયર પાસે નનયત નમુનામાાં માપણી કરાવવી. ત્યારબાદ જ કેસ પ્રોસેસ 

કરવો. 
(૧૨)પ્લીંથ ચેક / કમ્પલીશન સટીફિકેટ વખતે રજાનચઠ્ઠીની શરતો ચકાસવી. 

(૧૩)સ્થળે ચાલુ કરેલ બાાંધકામ / હયાત બાાંધકામ માંજુરીને પાત્ર છે. કે કેમ? તે ધ્યાને લાવવુાં. 

(૧૪)રજુ કરેલ પેપસશ માનલકી અાંગે લેટેસ્ટ પુરાવા, બાકી તમામ રજુ કરવા  પડતાાં પેપસશ, સહીઓ, ટુ-કોપીઓ 
ચકાસી લેવા. 

(૧૫)મુજબની ટેકનીકલ બાબતે સાંપૂણશ ચકાસણીની જવાબદારી બાાંધકામ તપાસનીશની રહેશે. 
(૧૬)રજુ કરેલ ટીપ્પણ મુજબના સ્કેલના નકશા નસ્વકારવા. 

(૧૭)પ્રકરણ પરવાનગીપાત્ર છે કે કેમ? તેનો સ્પષ્ટ અનિપ્રાય આપવો. નનણશય લેવાના ચેકલીસ્ટના મુદાઓ નીચે 
લાલ લીટી દોરવી તથા તેનો ઉલ્લેખ સ્પષ્ટ કરવો. 

(૧૮)નનયમ મુજબની લાગતો િરાવવાની રહેશે. 
(૧૯)પ્રકરણ સાથે આફકશ ટેકટ પાસે ચેકલીસ્ટ િરાવી તેમની સહી લેવી. 
(૨૦)ડર ાિટ ટી.પી. સ્કીમ જયાાં બનેલ હોય અને માંજુરી આપવાની કામગીરી જારી હોય તેવા ફકસ્સામાાં ડર ાિટ સ્કીમ 

માંજુર થયેલ હોય કે ન હોય તો પણ માંજુરી માટે રજુ થતાાં પ્રકરણ સહ જ ે તે માનલક, િા.પ્લોટ મુજબ જ 

નવકાસ કરે અને તેને છોડવી પડતી રસ્તા, રીઝવેશન કે અન્ય િા.પ્લોટને મળતી જમીનનો કબજો છોડી 
દીધેલ છે તે બાબતનુાં પ્રમાણપત્ર નનયત નમુના મુજબ માાંગવુાં. 

(૨૧)માફહતી અનધકાર અનધનનયમ-૨૦૦૫ હેઠળ મદદનીશ માફહતી અનધકારી તરીકે જ ે તે જાહેર માફહતી 
અનધકારીના તાાંબા હેઠળ આવેલ માફહતીની અરજી સાંદિે માફહતીના જવાબો તૈયાર કરવા. અન્ય 
સત્તામાંડળને ટર ાન્સિર નનયત સમય મયાશદામાાં કરવા રજુ કરવાની કામગીરી. 

(૨૨)કોટશ  કેસ સાંદિે સાંબાંનધત વકીલશ્રીનો સાંપકશ  કરી જરૂરી જવાબી કાયશવાહી નનયત સમય મયાશદામાાં  કરવાની 

કામગીરી, પાંચક્યાસમાાં હાજરી આપવાની કામગીરી. 
(૨૩)સ્થળે નબનપરવાનગીથી થતાાં બાાંધકામ સાંદિે નોટીસો આપવા માટે રજુ કરવાની કામગીરી. 

(૨૪)વાાંધા અરજી / કોટશ કેસ / સી.એમ. ઓનલાઇન સાંદિે સ્થળ મુલાકાત કરી હકીકત લક્ષી અહેવાલ રજુ 
કરવાની કામગીરી. 

(૨૫) ODPS (ઓન લાઇન ડેવલપમેન્ટ પરમીશન સીસ્ટમ) માંજુર થયેલ પ્રકરણને તેઓની સતા મયાશદામાાં 
આવતા હોય તેને માંજુર કરવાની કામગીરી. 

 
સવેયરની કામગીરી : 

(૧) પ્લીંથ ચેક વખતે કોમન પ્લોટની માપણી, આાંતરીક રસ્તાની પહોળાઇ નવગેરે ખાસ ચકાસવા તથા સ્થળે 

હદો, માજીનો જળવાય છે કે કેમ? તે સ્પષ્ટ લખવુાં. રસ્તારેષા છોડેલ જગ્યા ચકાસવી. 
(૨) માફહતી અનધકાર અનધનનયમ-૨૦૦૫ હેઠળ મદદનીશ માફહતી અનધકારી તરીકેની કામગીરી. 



(૩) પ્લીંથ ચેક, કમ્પલીશન, પરવાનગીના પ્રકરણોના રજીસ્ટર મેઇન્ટેઇન કરવાની કામગીરી. 
(૪) વાાંધા અરજી / બારનીશી જ ેતે વોડશની આવે તે રજીસ્ટરે નોંધવાની કામગીરી. 
(૫) કોટશ  કેસ સાંદિે વકીલશ્રી સાથે સાંપકશ  કરી જરૂરી કાયશવાહી કરવી. 
(૬) કોમ્પ્યુટરમાાં ડેટા એન્ટર ી પરવાનગીના પ્રકરણો સાંદિે કરવાની કામગીરી. 

(૭) પાંચક્યાસમાાં (કોટશ કેસ) હાજરી આપવાની કામગીરી. 

 
(૩) લનરીક્ષણ (દેખરેખ) અને જવાબદારીના માધયમો સહહત લનણમય િેવાની પ્રહિયામાાં તેમણે અનુસરવાની 

કાયમરીલત : 

(અ) બાાંધકામ પરવાનગી શાખામાાં ટાઉન ડેવલપમેન્ટ ઓફિસરની દેખરેખ અને જવાબદારીના  માધ્યમ  સફહત 

નનણશય લેવાની પ્રફિયામાાં અનુસરવાની કાયશવાહીની બાાંધકામ પરવાનગીના પ્રકરણોમાાં ડી.પી.ઓડશર મુજબ 

મળેલ સત્તા મયાશદામાાં બાાંધકામ પરવાનગીને લગતી કાયશવાહી GDCR મુજબ કરાવવામાાં આવે છે. તેઉપરાાંતના 

ફકસ્સામાાં જરુરી નવશ્લેષણો સહ સક્ષમ સત્તાનધશ સમક્ષ નનણશય માટે રજુ કરવાની કામગીરી. 

(બ) સામાન્ય રીતે બાાંધકામ પરવાનગી (Non T.P. Area) માટે તેમજ ન્યુનક્લયશ અને નોડ નવસ્તાર માટે રજુ 

થતાાં પ્રકારણોમાાં રોડ લાઇનનો શેરો, ટી.પી. સ્કીમોના િાયનલ પ્લોટમાાં પરવાનગીના પ્રકરણોમાાં રોડ 

લાઇનનો શેરો, સૂનચત ટી.પી. સ્કીમોના િાયનલ પ્લોટમાાં બાાંધકામ પરવાનગી માટે ટી.પી.ઓ. (નગર 
નવકાસ અનધકારી) નો અનિપ્રાય (શેરો) મેળવ્યા બાદ જ ેતે વહીવટી વોડશના ઇન્સ્પેકટર દ્વારા સ્કુટીની ચાજ શ 
િરાવી પ્રકરણ (િાઇલ) ઇનવડશ  કરવામાાં આવે છે. ત્યાર બાદ રજુ થયેલ નકશાનુાં કોમ્પ્યુટર ચેકીંગ દ્વારા 
ક્ષેત્રિળની ચકાસણી કરવામાાં આવે છે. 

ક) સવેયર દ્વારા પ્રારાં િીક માપણી, ઇન્સ્પેકટરશ્રી દ્વારા સાઇટ ઇન્સ્પેકશન કરી ક્ષનતપૂનતશ કરવા જણાવવુ. 
રીપોટીંગ કરવુાં અને તેમના અનધકારમાાં ગ્રાહ્ય રાખવુાં અથવા નામાંજુર કરવુાં અથવા તેઓના સત્તા ક્ષેત્રમાાં ના 
આવતુાં હોય તો ડે.ટી.ડી.ઓ. સમક્ષ રજુ કરવામાાં આવે છે. 

 તે મુજબ પ્લીંથ ચેકીંગ / કમ્પલીશન / ઓકયુપેશન સટીફિકેટ માટે પોતાની સત્તા મયાશદામાાં માંજુર કરવા / 
નામાંજુર કરવા તેમજ આગળ સત્તાનધશ સમક્ષ માંજુરી અથે / નનણશય અથે રજુ કરવાની કાયશપધ્ધનત છે. 

(ડ) ડે.ટી.ડી.ઓ. દ્વારા રજુ કરેલ પ્રકરણ ચકાસી રીપોટીંગ કરી અનધકાર પરત્વે ગ્રાહ્ય રાખવા અથવા નામાંજુર 

કરવા, ક્ષનતપૂનતશ માટે પૂતશતા કરાવવા અથવા આગળ ટી.ડી.ઓ. સમક્ષ નનણશય અથે રજુ કરવામાાં આવે છે. 
તે મુજબ પ્લીંથ ચેકીંગ / કમ્પલીશન / ઓકયુપેશન સટીફિકેટ માટે પોતાની સત્તા મયાશદામાાં માંજુર 

કરવા/નામાંજુરકરવા તેમજ આગળ સત્તાનધશ સમક્ષ માંજુરી અથે / નનણશય અથે રજુ કરવાની કાયશપધ્ધનત છે. 
(ઇ) ટી.ડી.ઓ. સમક્ષ રજુ થતાાં પ્રકરણો ક્ષનતપૂનતશ માટે પૂતશતા કરાવવા અનધકાર પરત્વે ગ્રાહ્ય રાખવા અથવા 

નામાંજુર કરવાની, સત્તાનધકાર પરત્વે તેઓની સત્તા મયાશદા ઉપરના પ્રકરણો નનણશય માટે 
ડે.મ્યુ.કનમશનરશ્રી(વ) તથા મ્યુ.કનમશનરશ્રી સમક્ષ રજુ કરવાની કાયશપધ્ધનત અમલમાાં છે. 

 તે મુજબ પ્લીંથ ચેકીંગ / કમ્પલીશન / ઓકયુપેશન સટીફિકેટ માટે પોતાની સત્તા મયાશદામાાં માંજુર કરવા / 

નામાંજુર કરવા તેમજ આગળ સત્તાનધશ સમક્ષ માંજુરી અથે / નનણશય અથે રજુ કરવાની કાયશપધ્ધનત છે. 

 
(૪) પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતે નકકી કરાયેિા ધોરણો : 

પ્રવતશમાન જી.ડી.સી.આર. તેમજ બી.પી.એમ.સી. એકટ અન્વયે તેમજ ગુજરાત ટાઉન પ્લાનીંગ એકટ હેઠળ જરૂરી 

સાધનનક પુરાવાઓ / દસ્તાવેજો, લાયસન્સ હોલ્ડર (આફકશ ટેકટ) દ્વારા રજુ કયેથી ૯૦ ફદવસની સમય મયાશદામાાં 
બાાંધકામ પરવાનગી આપવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. તદ્ઉપરાાંત આ પરવાનગી અન્વયે પ્લીંથ 

ચેક,કમ્પલીશન તેમજ ઓકયુપેશન સટીફિકેટ આપવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. તેમજ સરકારશ્રીના ઠરાવો 
/ પરીપત્રો / નનયમો / અનધનનયમો હેઠળ બાાંધકામ પરવાનગીને લગતી કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 
(પ) પોતાના કાયો મુકત કરવા માટે તેના કમમચારીઓ દ્રારા ઉપયોગમાાં િેવાયેિા અથવા અાંકુશ હેઠળ અથવા 

તેના દ્વારા રખાયેિા લનયમો, લવલનયમો, સૂચનાઓ, મેન્યુઅલ્સ (લનયમ સાંગ્રહ) અને રેકોડમસ : 

ટી.ડી.ઓ.શ્રી તેમજ હાથ નીચેના અનધકારીઓ દ્વારા પોતાના કાયો કરવા માટે રખાયેલા નનયમો, નવનનયમો, 

સૂચનાઓ, નનયમ સાંગ્રહો અને રેકોડશસના આધારે બાાંધકામ પરવાનગી અાંગેની કામગીરી કરે છે. તે નીચે મુજબ છે. 



- સી.જી.ડી.સી.આર. (હાલમાાં અમલી સી.જી.ડી.સી.આર.-૨૦૧૭), 

- બી.પી.એમ.સી. એકટ (હવે જી.પી.એમ.સી. એકટ), 

- જી.આઇ.ડી.સી. બાયલોઝસ, 
- જી.સી.એસ.આર. 

- ગુજરાત રાજય સેવા વહીવટી નનયમ, 

- સરકારી ઠરાવ / પરીપત્ર, 

- ખાતાફકય પરીપત્ર, 

- વહીવટી સૂચનાઓ. 

 
(૬) પોતાની પાસે અથવા પોતાના અાંકુશ હેઠળ રખાયેિ લવલવધ કેટેગરીઓના દસ્તાવેજોનુાં  લનવેદન : 

જી.ડી.સી.આર., બી.પી.એમ.સી. એકટ અન્વયે અપાતી પરવાનગી માટેના 
 (૧) રજાનચઠ્ઠીનુાં પદ્ધનત. 

 (૨) પ્લીંથ ચેકીંગ સટીફિકેટનુાં પદ્ધનત. 
 (૩) કમ્પલીશન સટીફિકેટનુાં પદ્ધનત. 
 (૪) ઓકયુપેશન સટીફિકેટનુાં પદ્ધનત. 
 (પ) કોટશ  કેસના દાવાઓનુાં પદ્ધનત. 

 (૬) ૨૬૦(૧) હેઠળ આપેલ નોટીસોનુાં પદ્ધનત. 
 (૭) દરેક અરજીઓનુાં ઇનવડશ  પદ્ધનત તેમજ જવાબો આપી મોકલેલ  ટપાલોનુાં 
  આઉટવડશ  પદ્ધનત. 

 
(૭) તેની લનતી ઘડવાના અથવા તેના અમિીકરણ સાંબાંધમાાં જાહેર જનતાના સભ્યો દ્વારા  રજુઆત 

કરાયેિી અથવા તેમની સાથે ચચામ માટે રહેિી કોઇપણ વ્યવસ્થાની લવગતો : 

અત્રેથી જી.ડી.સી.આર. કાયદા મુજબ કાયશવાહી કરવાની રહેતી હોઇ, તે મુજબ અમલીકરણ કરવામાાં આવે છે. જનેુાં 
ઘડતર વડોદરા અબશન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરીટી દ્વારા કરવામાાં આવે  છે. જથેી વુડામાાં નવીન જી.ડી.સી.આર. તથા 
ડી.પી. સમયે બાાંધકામ પરવાનગી અાંગે જરૂરી સુધારાઓ માટે રજુઆત કરવામાાં આવે છે. નવનશષ્ટ ફકસ્સા માટે 
નનનત નવષયક નનણશય  લેવાનો થાય તેવા સાંજોગોમાાં વુડા પાસેથી અનિપ્રાય / માગશદશશન મેળવી બાાંધકામ 

પરવાનગી સાંદિે નનણશય લેવામાાં આવે છે. 

  
(૮) પોતાની સિાહના હેતુ માટે અથવા તેના ભાગ તરીકે રચાયેિી બે કે તેથી વધુ વ્યલતતઓ ધરાવતા બોડમસ, 

કાઉન્સીિો, કલમટીઓ અને બીજા માંડળોનુાં લનવેદન અને આ બોડમસ, કાઉન્સીલ્સ, કલમટીઓ અને અન્ય 

માંડળોની બેઠકો જાહેર પ્રજા માટે ખુલ્લી છે કે કેમ અથવા આવી બેઠકની લવગતો જાહેરપ્રજા મેળવી શકે છે કે 

કેમ તેનુ લનવેદન : 

 
બોડશ , કાઉન્સીલ, કનમટીઓ અત્રેના ખાતા દ્વારા યોજનામાાં આવતી નથી. પરાં તુ અત્રેના  વહીવટીમાાંબી.પી.એમ.સી. 

મુજબ જાહેર જનતાના ચૂાંટાયેલા પ્રનતનનનધશ્રીની સામાન્ય સિા, સ્થાયી સનમનત તેમજ ટાઉન પ્લાનીંગ કનમટીની 
બેઠક મળે છે. 

 ખાસ પરવાનગીને લગત ફકસ્સાઓ માટે વડોદરા શહેરી નવકાસ સત્તા માંડળ (વુડા) તથા શહેરી નવકાસ અને 

શહેરી ગૃહનનમાશણ નવિાગની સલાહ, સૂચનો, અનિપ્રાય તેમજ માગશદશશન મેળવી કાયશવાહી કરવામાાં આવે છે. તેની 
નવગતોની જાણ સાંબાંનધત અસરકતાશને કરવામાાં આવે છે. જથેી આ નવગત જાહેર પ્રજાને આપવાની રહેતી નથી. 

 
 
 
 
 



(૯) અલધકારીઓ / કમમચારીઓની લવગત નીચે મુજબ છે. 

અ.નાં. નામ, હોદો, સરનામુ વગમ ફોન નાંબર 

૧  શ્રી જીતેશિાઇ.આર.નત્રવેદી (ખાતાનધકારી ) ૧ ૯૮૨૫૪૧૧૦૮૯ 

૨ શ્રી આર.એમ.પટેલ (ટાઉન પ્લાનર) ગુજરાત 

રાજય સરકાર તરિથી નનયુફકત ચાજ શમાાં  

૧ ૯૮૨૫૪૫૩૮૭૯ 

૩ શ્રી જીતેશિાઇ.આર.નત્રવેદી  (ટી.ડી.ઓ.)  
(બી.પી.) 

૧ ૯૮૨૫૪૧૧૦૮૯ 

૪ શ્રી ફકરણિાઇ પટેલ  

હ.ટી.ડી.ઓ.(ટી.પી.) 

૨ ૯૮૭૯૦૦૦૭૧૦ 

૫ શ્રી પરીમલ એન પટણી 
ડે.ટી.ડી.ઓ.(બી.પી.)  

૨ ૯૯૦૯૯ ૪૨૦૩૪ 

૬ શ્રી કાજલબેન.બી.પટેલ  
ડે.ટી.ડી.ઓ.(બી.પી.) 

૨ ૯૭૨૭૭૯૮૩૬૨ 

૭ શ્રી ફદપ્તી અશોક વમાશ  
(સીનીયર આકીટેકટ) 

૨ ૯૫૮૬૫૪૪૭૨૪ 

૮ શ્રી નસધ્ધાથશ .એસ.શાહ 
 (જુનીયર ટાઉન પ્લાનર)(પ્રનત નનયુનક્ત) 

૨ ૯૬૬૨૦૪૫૩૬૦ 

૯ શ્રી ધવલ.એમ.પીપળીયા 
 (જુનીયર ટાઉન પ્લાનર ) (પ્રનત નનયુનક્ત)  

૨ ૯૮૯૮૭૨૯૫૮૧ 

૧૦ શ્રી રનવશ ગાનમત 

હ.ડી.ટી.ઓ (બી.પી.) 
૩ ૯૯૦૯૦૦૮૩૨૨ 

૧૧ શ્રી સોહમ પટેલ  
હ.ડે.ટી.ડી.ઓ. (ટી.પી.)  

૩ ૯૯૭૮૯૨૩૩૦૬ 

૧૨ શ્રી િુપેન્ર પઢીયાર 
એડી.આસી.એાંન્જી. (ટી.પી.) 

૩ ૯૦૯૯૯૨૩૬૪૯ 

૧૩ શ્રી ઇન્રજીત.એસ.તેજગઢવાલા 
 (પ્લાનીગ આનસટન્ટ ) (પ્રનત નનયુનક્ત ) 

૩ ૯૦૩૩૦૭૫૫૧૯ 

૧૪ શ્રી હષશલ .જ.ેડેવીસ 
 (પ્લાનીગ આનસટન્ટ) (પ્રનત નનયુનક્ત )  

૩ ૯૮૨૫૮૫૨૬૫૭ 

૧૫ શ્રી ફદલીપ પ્રજાપનત 

એડી.આસી.એન્જી .(બી.પી.)(વોડશ-૧) 
૩ ૯૪૨૬૪૮૬૮૨૭ 

૧૬ શ્રી કેયુર નમસ્ત્રી 

એડી.આસી.એન્જી .(બી.પી.)(વોડશ-૨) 

૩ ૯૯૦૯૦૦૮૨૯૯ 

૧૭ શ્રી ગોપાલ દરજી  

એડી.આસી.એન્જી .(બી.પી.)(વોડશ-૩) 
૩ ૯૦૯૯૯૬૯૭૬૭ 

૧૮ શ્રી  ગૌરવ પટેલ 

એડી.આસી.એન્જી .(બી.પી.)(વોડશ-૪) 
૩ ૯૭૨૫૯૦૪૭૨૭ 

૧૯ શ્રી શૈલેષિાઇ પ્રજાપનત  

એડી.આસી.એન્જી .(બી.પી.)(વોડશ-૫) 
૩ ૯૯૭૯૮૯૭૬૪૬ 

૨૦ શ્રી  ધ્રુવ ચૌહાણ  

એડી.આસી.એન્જી .(બી.પી.)(વોડશ-૬) 
૩ ૯૬૮૭૬૩૯૧૪૦ 

૨૧ શ્રી ગૌતમ શમાશ  

એડી.આસી.એન્જી .(બી.પી.)(વોડશ-૭) 
૩                ૯૭૨૭૭૪૪૩૮૪  



૨૨ શ્રી મેહુલ સોલાંકી  

એડી.આસી.એન્જી .(બી.પી.)(વોડશ-૮) 
૩ ૭૩૮૩૧૪૫૨૪૩ 

૨૩ શ્રી નનકુજ દુબે  

એડી.આસી.એન્જી .(બી.પી.)(વોડશ-૯) 
૩ ૯૭૨૫૦૦૯૫૭૫ 

૨૪ શ્રી  જયોજ શ પરમાર 

એડી.આસી.એન્જી .(બી.પી.)(વોડશ-૧૦) 
૩ ૯૭૨૭૭૪૩૦૨૪ 

૨૫ શ્રી શૈલેષ પ્રજાપનત  

એડી.આસી.એન્જી .(બી.પી.)(વોડશ-૧૧) 
૩ ૯૯૭૯૮૯૭૬૪૬ 

૨૬ શ્રી નપયુષ ગવળી  

એડી.આસી.એન્જી .(બી.પી.)(વોડશ-૧૨ ) 
૩ ૯૯૭૯૯૩૨૧૪૩ 

૨૭ શ્રી નવનોદ ગાાંધી 

સવેયર(બી.પી.)(વોડશ-૧) 
૩ ૯૮૯૮૦૪૪૦૯૨ 

૨૮ શ્રી અશોક પટેલ 

સવેયર (બી.પી.)(વોડશ-૨ અને ૫) 
૩ ૯૪૨૯૨૫૫૨૯૯ 

૨૯ શ્રી ચાંરકાાંત વરીયા 
સવેયર (બી.પી.)(વોડશ-૩ અને ૯) 

૩ ૯૯૭૮૯૮૦૦૦૫ 

૩૦ શ્રી અશોક વરીયા 
સવેયર (બી.પી.)(વોડશ-૪ અને ૧૨) 

૩ ૯૮૨૫૪૩૬૬૯૨ 

    ૩૧ શ્રી કૌનશલ કાળે  (બી.પી.) (વોડશ-૧૦,૧૧) ૩ ૯૮૨૫૧૦૭૩૨૯ 

૩૨ શ્રી કાાંતુ  ચવધરી  
સવેયર (બી.પી.)(વોડશ-૬ અને ૭) 

૩ ૮૧૪૧૦૨૧૮૦૫ 

૩૩ શ્રી રાજશે િાવસાર 

સવેયર (બી.પી.)(વોડશ- ૮  ) 
૩ ૯૯૯૮૪૧૪૧૩૩ 

૩૪ શ્રી યેશા શાહ 
જુનીયર આકીટેકટ (Arch.+Computer Checking) 

૩ ૮૨૩૮૦૯૭૩૮૦ 

૩૫ શ્રી નનતીન રાણા  (ટરેસર) ૩ ૯૦૯૯૦૨૮૨૬૧ 

૩૬ શ્રી ફદનેશકુમાર કનૈયાલાલ વરીઆ  
સવેયર (ટી.પી.રોડલાઇન) 

૩ ૯૯૯૮૫૦૭૨૪૮ 

૩૭ શ્રી ચીમન રાઠવા 

સવેયર (બી.પી.)(ટી.પી.રોડલાઇન) 
૩ ૯૭૩૭૬૭૩૫૭૧ 

૩૮ શ્રી કારીગર મુનીર 

ટરેસર (બી.પી.)( ટી.પી.રોડલાઇન ) 

૩ ૯૮૨૪૦૨૯૮૭૦ 

૩૯ શ્રી નીલેશ કોન્ટર ાકટર 

હેડ.ડર ાિટસમેન (બી.પી.)(ટી.પી.રોડલાઇન) 
૩ ૮૯૮૦૮૧૦૯૮૬ 

૪૦ શ્રી શનુિાઇ તડવી  

હેડ.ડર ાિટસમેન (બી.પી.)(ટી.પી.રોડલાઇન) 
૩ ૯૮૭૯૫૮૯૬૧૫ 

૪૧ શ્રીમનત નાંદુબેન એલ.પટેલ 
સીનીયર કલાકશ  (મહેકમને લગતી તમામ કામગીરી) 

૩ ૯૯૦૯૭૨૩૫૮૭ 

૪૨ શ્રી િગવતીપ્રસાદ લીંબચીયા  જુનીયર કલાકશ   (બી-
િોમશ તથા એિ-િોમશ બનાવવાની કામગીરી) 

૩ ૯૫૫૮૮૦૨૪૭૨ 

૪૩ શ્રી રમેશિાઇ રાઠવા જુનીયર કલાકશ  (રજાનચઠ્ઠી, રેકોડશ  

નનિાવણી અને સાચવણી, આકીટેકટ/સ્ટરકચરના 

લાયસન્સની કામગીરી)   

૩ ૯૮૭૯૮૯૧૪૮૦ 

૪૪ શ્રીમનત શ્વેતાબેન જોષી 
જુનીયર કલાકશ  (બારનીશી કારકૂન) 

૩ ૯૯૯૮૬૨૦૭૦૦ 



 
(૧૦) તેના લવલનયમોમાાં પુરી પડાયેિા વળતરની પદ્ધલત સહહત તેના દરેક અલધકારીઓ અને કમમચારીઓ 

દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેિો માલસક પગાર : 

૪૫ શ્રી યોગેશિાઇ ડી. પરમાર 
ડેટા એન્ટર ી ઓપરેટર 

૩ ૯૯૨૫૮૭૭૭૧૮ 

૪૬ શ્રી િાવેશકુમાર જ.ે પ્રજાપનત  

જુનીયર કલાકશ  (કેશયર, રજાનચઠ્ઠી, સી.સી.ની 
ઓનલાઇન કામગીરી) 

૩ ૮૪૬૦૬૬૪૧૮૭ 

૪૭ શ્રી નનમશલકુમાર કાંથારીયા 

જુનીયર કલાકશ  (ઓ.સી.,પી.સી., સ્ટેશનરી 
વ્યવસ્થાપન) 

૩ ૯૦૩૩૨૫૭૪૭૫ 

અ.નાં. નામ, હોદો,  વગમ બેઝીક પગાર 

૧ શ્રી જીતેશિાઇ.આર.નત્રવેદી (ખાતાનધકારી )  ૧ ૯૯૫૦૦/- 

૨ શ્રી આર.એમ.પટેલ (ટાઉન પ્લાનર ) 

ગુજરાત રાજય સરકાર તરિથી નનયુનક્ત ચાજ શમાાં    

૧ - 

૩ શ્રી  જીતેશિાઇ નત્રવેદી(ટી.ડી.ઓ. -બી.પી.) ૧ ૯૯૫૦૦/- 

૪ શ્રી ફકરણિાઇ પટેલ (હ.ટી.ડી.ઓ.-ટી.પી.) ૨ ૮૭૭૦૦/- 

૫ શ્રી પરીમલ એન પટણી (ડે.ટી.ડી.ઓ.-બી.પી.) ૨ ૫૯૭૦૦/- 

૬ શ્રી ફદપ્તી અશોક વમાશ (સીનીયર આકીટેક્ટ ) ૨ ૬૧૫૦૦/- 

૭ શ્રી નસધ્ધાથશ .એસ.શાહ (જુનનયર ટાઉન પ્લાનર)(પ્રનત નનયુકનત) ૨ ૫૩૧૦૦/- 

૮ શ્રી ધવલ.એમ.પીપળીયા (જુનનયર ટાઉન પ્લાનર ) (પ્રનત 

નનયુનક્ત)   

૨ ૫૩૧૦૦/- 

૯ શ્રી રનવશ ગાનમત (હ.ડે.ટી.ઓ -બી.પી.) ૩ ૮૦૨૦૦/- 

૧૦ શ્રી સોહમિાઇ પટેલ (હ.ડે.ટી.ડી.ઓ-ટી.પી) ૩ ૫૩૬૦૦/- 

૧૧ શ્રી િુપેન્ર પઢીયાર (એડી.આસી.એાંન્જી-ટી.પી.) ૩ ૭૧૩૦૦/- 

૧૨ શ્રી ઇન્રજીત.એસ.તેજગઢવાલા (પ્લાનનગ આનસટન્ટ) (પ્રનત નનયુનક્ત ) ૩ ૪૬૨૦૦/- 

૧૩ શ્રી હષશલ .જ.ેડેનવસ (પ્લાનીગ આનસટન્ટ) (પ્રનત નનયુનક્ત )   ૩ ૪૯૦૦૦/- 

૧૪ શ્રી ફદલીપ પ્રજાપનત(એડી.આસી.એન્જી.-બી.પી.) ૩ ૪૧૧૦૦/- 

૧૫ શ્રી કેયુર નમસ્ત્રી(એડી.આસી.એન્જી.-બી.પી.) ૩ ૫૨૦૦૦/- 

૧૬ શ્રી ગોપાલ દરજી (એડી.આસી.એન્જી. -બી.પી.) ૩ ૪૩૬૦૦/- 

૧૭ શ્રી  ગૌરવ પટેલ (એડી.આસી.એન્જી.-બી.પી.) ૩ ૨૦૦૦૦/- 

૧૮ શ્રી  ધ્રુવ ચૌહાણ (એડી.આસી.એન્જી.-બી.પી.) ૩ ૪૨૩૦૦/- 

૧૯ શ્રી ગૌતમ શમાશ (એડી.આસી.એન્જી.-બી.પી.) ૩ ૪૯૦૦૦/- 

૨૦ શ્રી મેહુલ સોલાંકી (એડી.આસી.એન્જી.-બી.પી.) ૩ ૪૧૧૦૦/- 

૨૧ શ્રી જયોજ શ પરમાર (એડી.આસી.એન્જી.-બી.પી.) ૩ ૨૦૦૦૦/- 

૨૨ શ્રી  નનકુાંજ દુબે (એડી.આસી.એન્જી.-બી.પી.) ૩ ૪૧૧૦૦/- 

૨૩ શ્રી નપયુષ ગવળી (એડી.આસી.એન્જી.-બી.પી.) ૩ ૪૧૧૦૦/- 

૨૪ શ્રી શૈલેષ પ્રજાપનત (એડી.આસી.એન્જી-બી.પી.) ૩ ૫૨૦૦૦/- 

૨૫ શ્રી કૌનશલ કાળે (સવેયર-બી.પી.) ૩ ૬૬૦૦૦/- 

૨૬ શ્રી નવનોદ કાળીદાસ ગાાંધી (સવયેર -બી.પી.) ૩ ૫૩૬૦૦/- 

૨૭ શ્રી અશોક જી. પટેલ સવેયર (બી.પી.) ૩ ૬૪૧૦૦/- 

૨૮ શ્રી ચાંરકાાંત રમણલાલ વરીયા (સવેયર -બી.પી.) ૩ ૫૩૬૦૦/- 

૨૯ શ્રી અશોક રનતલાલ વરીયા (સવેયર-બી.પી.) ૩ ૬૨૨૦૦/- 



 
 (૧૧) તમામ યોજનાઓની લવગતો, સૂલચત ખચામઓ અને કરાયેિી ચૂકવણીના અહેવાિો દશામવતા  તેની 

તમામ એજન્સીને ફાળવાયેિ બજટે : 

  અત્રેના ખાતાને લાગુ પડતુાં નથી. 

 
(૧૨) ફાળવાયેિી રકમ અને આ કાયમિમોની ફાયદો (િાભાથીઓ) મેળવનારની લવગતો સહહત 

 સબસીડી (આલથમક સહાય) કાયમિમોનો અમિનો પ્રકાર : 

  અત્રેના ખાતાને લાગુ પડતુાં નથી. 

 
(૧૩) તેના દ્વારા અપાયેિી છુટછાટો (રાહતો), પરવાનગીઓ અને સત્તા સોંપણી મેળવનારની લવગતો : 

 અત્રેની નકકી કરેલ નીનત મુજબ રસ્તારેષામાાં જતી જમીન મહાનગર પાનલકાને નવના વળતરે સોંપે તો તેવા 

ફકસ્સામાાં રાખવાપાત્ર કોમન પ્લોટમાાં ૨૫%ની છુટછાટ આપવામાાં આવે છે. પરાં તુ રાખવાપાત્ર કોમન પ્લોટ 

૧૦% કોમન પ્લોટ ઓછામાાં ઓછો રાખવો પડે છે. 
 આ છુટછાટ રીલેકસેશન કનમટી દ્વારા નનણશય લઇ આપવામાાં આવે છે. 

૩૦ શ્રી કાાંતુિાઇ દેવાજુિાઇ ચવધરી (સવેયર -બી.પી.) ૩ ૬૪૧૦૦/- 

૩૧ શ્રી રાજશે િાવસાર સવેયર (બી.પી.) ૩ ૫૩૫૦૦/- 

      ૩૨ શ્રી યેશા શાહ (જુનીયર આકીટેકટ)  ૩ ૪૪૯૦૦/- 

૩૩ શ્રી નનતીન રાણા  (ટરેસર) ૩ ૬૬૦૦૦/- 

૩૪ શ્રી ફદનેશકુમાર કનૈયાલાલ વરીઆ (સવેયર-ટી.પી) ૩ ૬૦૪૦૦/- 

૩૫ શ્રી ચીમનિાઇ કેશરિાઇ રાઠવા (સવેયર -ટી.પી.) ૩ ૬૬૦૦૦/- 

૩૬ શ્રી કારીગર મુનીર (ટરેસર-ટી.પી.) ૩ ૬૬૦૦૦/- 

૩૭ શ્રી નીલેશ પાંકજિાઇ કોન્ટર ાકટર (ડર ાિટસમેન-ટી.પી.) ૩ ૭૦૦૦૦/- 

૩૮ શ્રી શનુિાઇ કાાંનતિાઇ તડવી  (ડર ાિટસમેન -ટી.પી.) ૩ ૭૦૦૦૦/- 

૩૯ શ્રીમનત નાંદુબેન એલ.પટેલ (સીનીયર કલાકશ ) ૩ ૫૫૨૦૦/- 

૪૦ શ્રી િગવતીપ્રસાદ લીંબચીયા  (જુનીયર કલાકશ ) ૩ ૫૬૯૦૦/- 

૪૧ શ્રી રમેશિાઇ આર.રાઠવા (જુનીયર કલાકશ )  ૩ ૫૬૯૦૦/- 

૪૨ શ્રીમનત શ્વેતાબેન બી. જોષી (જુનીયર કલાકશ )  ૩ ૫૩૬૦૦/- 

૪૩ શ્રી યોગેશિાઇ ડી. પરમાર (ડેટા એન્ટર ી ઓપરેટર) ૩ ૨૭૧૦૦/- 

૪૪ શ્રી િાવેશકુમાર જ.ે પ્રજાપનત (જુનીયર કલાકશ ) ૩ ૧૯૯૦૦/- 

૪૫ શ્રી નનમશલકુમાર કાંથારીયા (જુનીયર કલાકશ ) ૩ ૧૯૯૦૦/- 

૪૬ શ્રી ધમેન્ર રમેશચાંર િટ્ટ (નસપાઇ) ૪ ૨૯૩૦૦/- 

૪૭ શ્રી નવજય કે. ચુનારા (નસપાઇ) ૪ ૩૦૨૦૦/- 

૪૮ શ્રી પ્રકાશ પી. પરમાર (નસપાઇ) ૪ ૩૫૦૦૦/- 

૪૯ શ્રી નવજય હરીજન (નસપાઇ) ૪ ૧૯૯૦૦/- 

૫૦ શ્રી મુકેશ મોતીલાલ ગોફહલ (હેલ્પર) ૪ ૩૦૨૦૦/- 

૫૧ શ્રી પુનાિાઇ જાિરિાઇ િીલ (નસપાઇ) ૪ ૩૩૦૦૦/- 

૫૨ શ્રી ચીમનિાઇ ચુનીિાઇ  માછી (નસપાઇ)  ૪ ૩૭૨૦૦/- 

૫૩ શ્રી મેહુલ તાંબોળી(નસપાઇ) ૪ ૨૮૪૦૦/- 

૫૪ શ્રી સુદીપ બોકીલ (નસપાઇ)  ૪ ૧૮૭૦૦/- 

૫૫ શ્રી જીતેન્ર રાયા (નસપાઇ) ૪ ૧૮૭૦૦/- 

૫૬ શ્રી તુષાર પટેલ (મજુર)  ૪ ૧૭૨૦૦/- 

૫૭ શ્રી અનનતાબેન અશોકિાઇ ફદઘે (નસપાઇ) ૪ ૨૯૩૦૦/- 

૫૮ શ્રી સાંજય્કુમાર જ ેવસાવા (નસપાઇ) ૪ ૩૧૧૦૦/- 



             સી.જી.ડી.સી.આર.-૨૦૧૭  અન્વયે નબલ્ટ અપ / માજીન / એિ. એસ. આઇ. માાં અનધકાર પરત્વે છુટછાટ 
             અાંગે નનણશય લેવામાાં આવે છે. 

 
(૧૪)ઇિેકટરોલનક ફોમમમાાં ઘડાયેિી તેના દ્વારા રખાયેિી અથવા તેને ઉપિબ્ધ માહહતીના સાંદભમની લવગતો : 

 વેબસાઇટનુાં એડર ેસ :   www.vmc.gov.in 

 
(૧પ)પુસ્તકાિય અથવા વાચનખાંડના કામના કિાકો સહહત માહહતી મેળવવા માટે નાગરીકોને 

 ઉપિબ્ધ સુલવધાઓની લવગતો, જો જાહેર ઉપયોગ માટે તેની જાળવણી કરાઇ હોય તો : 

  (૧) સાંબાંનધત પક્ષકારોને તેના ફકસ્સા પુરતી ઉપલબ્ધ રેકડશની નકલ માાંગણી થયે આપવામાાં આવે છે. 

  (૨) નાગરીકોની પુચ્છા અન્વયે યોગ્ય પ્રત્યુત્તર પાઠવવામાાં આવે છે. 

 
 (૧૬)જાહેર માહહતી અલધકારીઓના નામો, હોદાઓ અને બીજી લવગતો : 

 ૧. શ્રી પરીમલ એન પટણી   ડે.ટી.ડી.ઓ. 
                     ૨.  શ્રી કાજલ પટેલ                               ડે.ટી.ડી.ઓ. 
 ૨. શ્રી રનવશ ગાનમત               હ.ડે.ટી.ડી.ઓ. 

                     ૩.  શ્રી સોહમ પટેલ                          હ. ડે.ટી.ડી.ઓ.(ટી.પી.) 
(૧૭)ઠરાવી શકાય તેવી અન્ય કોઇ માહહતી અને ત્યારબાદ દર વર્ષે આ પ્રકાશનોને અધયાવત કરવી 

જોઇએ. 

 સમયાાંતરે અને િેરિાર થયેલી આ માફહતી અધ્યતન કરવામાાં આવશે. 
 વધુમાાં નવજાણુ રૂપે ઇન્ટરનેટ / વેબસાઇટ દ્વારા સાંબાંનધત નાગરીક લોગીંગ કરીને જોઇ શકે છે. 

http://www.vmc.gov.in/

