
રાઇટ ટ ુઇ ફરમશેન એ ટ ૨૦૦૫ સંદભ દ.હુકમ અ:ં૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સંદભ 
કલમ ૪-૧ (ખ)અ વય ેમાિહતી આપવા બાબત (વોડ ન.ં-૦૨(બી)) 

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
૧. થાિનક વરા ય સં થાની કામગીરી અને ફરજોની િવગતો – 
પોતાની સં થાની કામગીરીઓ અન ેફરજોની િવગતો નીચ ેમજુબ છે  
 વહીવટી વોડ ન.ં૦૨(બી) 
સગંમ ચાર ર તા પાસ,ે હરણી-વારસીયા ર ગ રોડ, વડોદરા, 
ફોન ન ં– ૦૨૬૫ -૨૪૬૬૪૭૬ 
વોડ ઓ ફસના વહીવટી કામકાજના દવસો – સોમવાર થી શિનવાર  
શિનવાર (બીજો,ચોથો),રિવવાર તથા હરે ર ના દવસો િસવાય કામકાજ નો સમય  
સવાર ે૯-૩૦ થી ૫-૧૦ (રીસસે ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) 
નાણાકીય લવેડદવેડનો સમય-  
સવાર ે૯-૩૦ થી ૩-૦૦ (રીસસે ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) 
શિનવાર (બીજો,ચોથો),રિવવાર તથા હરે ર ના દવસો િસવાય 
વોડ ના મુ ય અિધકારી ીઓ, 
 વોડ ઓ ફસર અન ે હરે માિહતી અિધકારી 
(૧) ી મહશેભાઇ બી રબારી 
     વહીવટી વોડ નં.૦૨(બી) ની કચરેી  
     સગંમ ચાર ર તા પાસ,ે હરણી-વારસીયા ર ગ રોડ, વડોદરા, 
     પગાર-૭૫૬૦૦ 

         ઇ.ડી.પી. નં.૩૦૭૭૧૮ 
         મો. નબંર-૯૮૨૫૮૦૧૯૪૮ 
વોડ ઓ ફસર ીએ રવે ય ુતમેજ સનેટેરીનીસપંણુકામગીરીનુિંન ર ણ, સકંલન અને માગદશન કરવાનું રહ ેછે.  
(૨) ી આસી. યિુન.કિમશનર અન ેઅપીલ અિધકારી  
     ી કિવતાબને દસેાઇ 
     પગાર-૧૦૧૭૦૦ 
     ઇ.ડી.પી.ન–ં૨૮૫૨૭૭ 

     મો. નબંર-૯૮૭૯૫૯૫૦૪૩ 
વોડની રવે ય ુતમેજ સનેટેરીનીકામગીરીની િવગતો િનચ ેમજુબ છે. 
(અ). રવે ય ુિવભાગની કામગીરી  
   ૧. મકાન નામફરે / ફાળવણીના કસે અગંનેી કામગીરી, 
   ૨. મકાન ખાલીના દાખલા રાખવાના ઠરાવ અગંનેી કામગીરી, 
   ૩. મકાન જમીનદો ત થય ેઆકારણી કમી કરવાના ઠરાવ અગંનેી કામગીરી, 
   ૪. મકાન ખાલીના દાખલા રા યા પછી કરવરેાના િનયમ અનસુાર રીફડં આપવાની કામગીરી, 
   ૫. વરેા,વસલુાતની તમામ કામગીરી જમીનભાડુ,ં યવસાયવરેાવસલુાતની કામગીરી, લમભાડુ,ં 
વાહનવરેો,હોક ગ ઝોનમા ંઉભી રહતેી લારીઓની વસલુાત,દકુાનભાડુ,ંકબેીનભાડુ,ં મોબાઇલ     
ટાવરનાભાડાનીરીકવરી,અ ડર ાઉ ડકબેલચા સ ની રીકવરી. 
(બ). સનેટેરીિવભાગની કામગીરી     
સનેટેરી િવભાગ સફાઇઅગંનેા કામકાજના દવસો  
     સોમવાર થી રિવવાર સવાર ે૭:૦૦ થી ૧૧:૦૦ તમેજ બપોર ે૨:૦૦ થી ૦૫:૦૦ રિવવાર ેતમેજ          
     બધુવાર ેબપોર બાદ ર   
   ૧. મરલેા નવરોનો િનકાલ કરવો. 
   ૨. કચરાનાજ થાનો િનકાલ કરવો.  
   ૩. વોડની ન કી કરવામા ંઆવલેી િબટોનીસફાઇ કામગીરી.  
   ૪. સફાઇ કામ ન થાય ત ેઅગંનેી ફરીયાદ.    
   ૫. પાલીકાના હરે- જ / મતુરડી સફાઇ અગંનેી ફરીયાદ.  
   ૬. માખી તમેજ ગદંકીના થળોએ જંતનુાશક દવાનો છંટકાવ.  
   ૭. હોટલમા ંવાસી અને અખા ય ખોરાક ના વચેાણની ફરીયાદ.  
 અ યકામગીરીઓની ટુકંી િવગત: 
   ૧. હોટલમા ંવાસી અને અખા ય ખોરાક ના વચેાણની ફરીયાદ,િનકાલ કરવાની તમેજ હોટલ, 
રે ટોર ટચકે ગની કામગીરી  
   ૨.આરો યના નવીન પરવાના આપવા અગંનેી કામગીરી તથા પરવાનો રી ય ુકરવા અગંનેી 
      કામગીરી 
   ૩. જ મ મરણની ન ધણીની કામગીરી  
   ૪. પીવાનું પાણી જયારદેિુષત આવે યાર ેફરીયાદ આધાર ેસે પલ લવેાની કામગીરી, તથા ટીનમા ં
સે પલ લવેાની કામગીરી રોજબરોજ કરવી. 
   ૫. દિુષત પાણી આવત ુહોઇ તવેા િવ તારમા ંપાણી શિુ ધકરણ માટ ેકલોરીનની ગોળીઓ િવતરણની 
      કામગીરી 
    ૬. કદુરતી/અકદુરતી આપિત યનુીસીપલકિમશનર ીનીસચુના મજુબની કામગીરી કરવી 
ફરજો:-૧- સા.વ.િવભાગ તરફથી થયલે હુકમ અ વય ેજે ત ેપો ટ પર કરવાપા  ટકેિનકલ તથા  
વિહવટીકામગીરીઓ 
       ૨-િન ર ણઅને જવાબદારીના સાધનો સિહત િનણય લવેાની યાઅ:- જે ત ેસ પાયલે   



           કામગીરીસબંિધતકમચારીએ તમેના ઉપરી અિધકારી ી પાસ ેરજુ કરી સ મ  
સ ાિધકારી ીની મજૂંરી લવેાની રહશે.ે આ અગં ેમુ ય શાખા મહેકમિવભાગથી નાણાકીય  
            અન ેઅ ય વહીવટીય સ ા સોપણીનાસકંિલત ઠરાવ ૧૯૯૮ ના અમલી કરણ દફતરી  
હુકમં અ:ં૪૧૦/૯૮ થી તા.૦૭-૦૭-૯૮ થી હુકમો થયલેા છે.  
       ૩- પોતાના કાય  બ વવા માટ ેન કી કરાયલેધોરણો :- 
           ઉપરો ત મદુા ન.ં૩મા ંદશાવલે દફતરી હુકમ અ વય ેજે ત ેકામોના સબંધંમા ંસ મ   
સ ાિધકારી ી સચૂનાઓ અ વય ેકાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 
      ૪- પોતાના કાય  બ વવા માટે પોતાની પાસનેા અથવા િનયં ણ હઠેળના અથવા પોતાના  
          કમચારીઓ વારા ઉપયોગમાં લવેાતાિનયમોિવિનમયોસચૂનાઓ િનયમ સં હ અને રકેોડ  
 બી.પી.એમ.સી.એ ટ -૧૯૪૮  
 દ.હુકમ અ:ં૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૦૭-૦૭-૯૯ 
૫-પોતાના વારા અથવા તનેા અકંશુ તનેા હઠેળ રખાયલેિવિવધ કટેગેરીનાદ તાવજેોનું િનવદેન: 

 ખાતા તરફથી મોકલવામા ંઆવતા પ ોનાઇનવડઆઉટવડર ટરો 
 આકારાણી રિજ ટર,ડીમા ડ રિજ ટર  
 પરવાના રિજ ટર,ફ રયાદ બકુ, જ મ-મરણ રિજ ટર  
 પાણી કનકેશન રિજ ટર, નેજે કને શનરિજ ટર,બી ડ ગ રિજ ટર  

 ૬- નીતીઘડવાના અથવા તનેા અમલી કરણ સબંિંધત હરે જનતાના સ યો વારા રજુઆત 
            કરાયલેી અથવા તનેી ચચા માટે રહલેી કોઇપણ યવ થાની િવગતો, લોકો સાથે સકંળાયલેી 
            સં થા હોય,લોકોનાચુટંાયલેા િતિનિધઓનીબનલેી થા. સિમિત, સમ  સભા અથવા  
            સબંિંધતિવભાગને થાયી.સિમિત વારા અિધકાર પર વ ેિનણય લવેામા ંઆવે છે.  
 ૭- પોતાના ચલણના હતે ુમાટે અથવા તનેા ભાગ તરીક ેવહચેાયલેી બ ેક ેતથેી વધુ યિ તઓ  
          ધરાવતાબોડસકાઉ સીલકમીટીઓ અને અ ય મડંળોની બઠેકો હરે  માટે ખુ લી છે ક ે 
          કમે? અથવા આવી બઠેકોની િવગત હરે  મળેવી શક ેક ેકમે? સમ  સભા અન ે થાયી. 
સમીતી છે. યિુન.સે ટેરી ીઅથવા સબંિંધત અ ય  પાસથેી આ અગં ેવધુ પ તા મળેવી  
        શકાય. 
    ૮- પોતાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓ ની ડરકેટરી મુ ા ન ં.૨ સામલે િલ ટ મજુબ. 
    ૯- તનેા િનયમમા ંપરુી પડાયલે ઘડતર ની પ ધિત સિહત તનેા દર ેઅિધકારી અને કમચારીઓ  
        વારા ા ત કરાયલેી માિસક પગાર ઘડતર (તાલીમ) પ ધિત સા.વ.િવ. વારાકરવામાં આવે છે. 
        કમચારીઓ/અિધકારીઓ વારા ા ત કરાયલેી માસીક પગારની માિહતી મુ ા નં.૨મા ંસામલે છે. 
   ૧૦- તમામ યોજનાઓ ની િવગતો સિૂચત ખચાઓ અને કરાયલે ચકુવણી ના અહવેાલો દશાવતો  
        તનેી તમામ એજ સી ને ફાળવલે બજેટ જે ત ેવષના એ .શાખા,તમેજ સનેટેરી શાખા ના 
માલસામાનખરીદીના મજુંર બજેટ ની િવગત તમેજ થયલે ખચાઓનીિવગતો એકાઉ ટ 
શાખાઓમાથંી મળેવી શકાય છે.  
 ૧૧- ફાળવાયલેી રકમ અને આ કાય મોથી ફાયદા મળેવનારનીિવગતો સિહત,કાય મોનોઅમલોનો 
કાર: 

 સમ  સભા વારા બજેટમા ંમજુંર કરાયલેી રકમની િવગતો મળી શક ેછે. આ કામગીરી હરે  
જનતાને આરો યલ ીસિુવધાઓ અને સફાઇ તમેજ પાણી નેજેનીસિુવધાઓ મળ ેછે.  

 ૧૨- તનેા વારા અપાયલેીછુટછાટપરવાનગીઓ અને સ ા સોપણીમળવનારની િવગતો  
 સમ સભા થાયી સિમિત તથા યિુન.કિમશનર ી ની સ ા અ વય ેમળતી છુટછાટ, 

પરવાનગીઓ, સ ા સોપણીસબધં ેઅકં .૪૧૦/૯૮-૯૯ મા ંિવગત 
   ૧૩- ઇલે ોનીફોમમાઘંડાયલેી તનેા વારારખાયલેી અથવા તનેા ઉપલ ધ માિહિતનાસદંભની 
        િવગત. ઇલે ોનીફોમમાઘંડાયલેી માિહતી ઇ.ડી.પી. િવભાગ વારા મઇે ટઇેનકરવામા ંઆવ ેછે. 
       જેની િવગતો વબેસાઇટ WWW.VADODARA CITY.COM. પરથી મળી શક ેછે.  
  ૧૪- પુ તકાલય તથા વાચંન ખડંનાકામનાલંોકોસિહત માિહતી મળેવવા માટ ેનાગરીકોને ઉપલ ધ  
સિુવધાઓની િવગતો,જો હરે ઉપયોગ માટે તનેી ળવણી કરાઇ હોઇ તો અ નેીશાખામા ં
       પુ તકાલય ક ેવાચંન ખડં ઉપલ ધ નથી  
  ૧૫- હરે માિહતી અિધકારીઓના નામ- હો ાઓ અને અ ય િવગતો:-  

 
 
 
 

 
   ૧૬- સચુવી શકાય તવેી અ ય કોઇ માિહતી અને યારબાદ દર વષ આ કાશનમા ંસધુારો રહશે.ે  

 મહદંઅશં ેકામો સબંિંધત માિહતી મજુંર બજેટ અનલુ ીને આવી ય છે.  
   હરે માિહતી અિધકારી અને  
   વોડ ઓ ફસર ી                                                આસી. યિુન.કિમશનર અને અપીલ 

   ી મહશેભાઇ બી રબારી                                        અિધકારી  
   વોડ ન ં૨(બી)      ી કિવતાબને દસેાઇ 

   વડોદરા મહાનગર પાિલકા વડોદરા    આસી. યિુન.કિમશનર (પવૂ ઝોન) 

                              વડોદરા મહાનગરપાિલકા 
ટિેલફોન ન.ં(૦૨૬૫) ૨૪૬૬૪૭૬                                   ટિેલફોન નં.(૦૨૬૫) ૨૪૬૫૭૯૮ 

મો.નં:-૯૮૨૫૮૦૧૯૪૮      મો:- ૯૮૭૯૫૯૫૦૪૩ 

 

અ.ન ં નામ હો ો પગાર (સાતમા પગારપચં 

મજુબ) 
૧ ી મહશેભાઇ બી રબારી વોડ ઓ ફસર ૭૫૬૦૦ 



    
     
      

હરે માિહતી અિધકારી અન ે 

               વોડ ઓ ફસર 

               વોડ ન–ં૨(બી) 


