
રાઇટ ટુ ઇન્ ફરમેશન એકટ ૨૦૦૫ સંદરે્ભ દ.હુકમ અંક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સંદરે્ભ કલમ ૪-

૧ (ખ) અન્ વયે માહહતી આપવા બાબત. વોર્ડ  નં.- 3 
વર્ોદરા મહાનગરપાહલકા 

(૧) સ્ થાહનક સ્ વરાજય સંસ્ થાની કામગીરી અને ફરજોની હવગતો 

 પોતાની સંસ્ થાની કામગીરીઓ અને ફરજોની હવગતોનીચેમુજબ છે. 

 વહીવટી વોર્ડનં.3 

 ફતેગંજ ત્રણ-રસ્તા, ફતેગંજ  

 વર્ોદરા. ફોન નં.૦૨૬૫-૨૭૮૮૭૩૩ 

વોર્ડ  ઓહફસરના વહીવટીકામકાજના હદવસો – સોમવાર થી શહનવાર 

શહનવાર (બીજો, ચોથો) રહવવાર તથા જાહેર રજાના હદવસો હસવાય 

કામકાજનો સમય 

૦૯-૩૦ થી ૫.૧૦ (હરસસે – ૧.૦૦ થી ૧.૩૦) 

નાણાકીય લેવર્દેવર્નો સમય - 

સવાર ે૦૯.૩૦ થી ૩.૦૦ (હરસસે – ૧.૦૦ થી ૧.૩૦) 

શહનવાર (બીજો, ચોથો) રહવવાર તથા જાહેર રજાના હદવસો હસવાય 

 વોર્ડના મખુ્ ય અહિકારીશ્રીઓ, 

૧)  આસી. મ્યુહન.કહમશ્નર  ઉત્તર ઝોન અને અપીલ અહિકારી 

  શ્રી જીજ્ઞેશકુમાર ગોહીલ  

 

 ૨)      વોર્ડ  ઓહફસર અને જાહેર માહહતી અહિકારી 

  શ્રી મહીપાલ જી. ઝાલા 

     

વોર્ડ ની રવેન્ યુ તેમજ સેનેટરીની કામગીરીની વવગતો નીચે મુજબ છે. 

 

અ)  રવેન્ યુ વવભાગની કામગીરી 

 

૧ મકાન નામફેર/ફાળવણીના કેસ અંગનેી કામગીરી, 

૨ મકાન ખાલીના દાખલા રાખવાના ઠરાવ અંગનેી કામગીરી, 

૩ મકાન જમીનદોસ્ ત થયે આકારણી કમી કરવાના ઠરાવ અગંેની કામગીરી, 

૪ મકાન ખાલીના દાખલા રાખ્ યા પછી કરવરેાના હનયમ અનુસાર રીફંર્ આપવાની કામગીરી,  

૫ વેરા વસુલાતની તમામ કામગીરી, નવીન આકારણીની કામગીરી, ગુમાસ્તાિારાની કામગીરી,જમીનર્ભારુ્, 

વ્ યવસાયવેરા વસુલાતની કામગીરી, તેમજ હવહવિ પ્રકારના ર્ભાર્ાની વસુલાતની કામગીરી 

 

 

બ) સેનેટરી વવભાગની કામગીરી 

 

૧) મરલેા જાનવરોનો હનકાલ કરવો, 

૨) કચરાના ઢગલાનો હનકાલ, 

૩) વોર્ડની નકકી કરવામાં આવલે બીટોની સફાઇ કામગીરી. 

 

ક) અન્ ય કામગીરીઓની ટ ૂંકી વવગતો 

 

પાણીના સમે્ પલ રોજ લવેાની કામગીરી તેમજ પાણી જયાર ે દુહિત આવ ે ત્ યાર ે ફરીયાદઆિાર ેજથ્ થામા સેમ્ પલ લેવાની 

કામગીરી,દુહિત પાણી આવતું હોય તેવા હવસ્ તારોમાં પાણી શુધ્ િીકરણ માટે કલોરીનનીગોળીઓ હવતરણની 

કામગીરી,કુદરતી/અકુદરતી આપહતના સમયે વહીવટી આદેશો મુજબની કામગીરી, 

 

ફરજો 

૧.-   સા.વ.હવર્ભાગ તરફથી થયેલ હુકમ અન્ વયે જતેે પોસ્ટપર કરવાપાત્ર ટેકનીકલ તથા વહીવટી કામગીરીઓ. 

૨.   હનરીક્ષણ અને જવાબદારીના સાઘનો સહહત હનણડય લેવાની પ્રહિયા - 



જતેે સોપંાયેલ કામગીરી સબંહઘત ર્ક મડચારીએ તેમના ઉપરી અહઘકારીશ્રી પાસે રજુુ઼  કરી સક્ષમ સત્તાહઘકારીશ્રીની મંજુુ઼ રી 

લેવાની રહેશે.  આ અંગે મુખ્ ય શાખા મહેર્ક મ હવર્ભાગથી નાણાકંીય અને અન્ ય વહીવટીય સત્તા સોપંણીના સંહર્ક લત 

ઠરાવ 1998ના અમલીર્ક રણ દફતરી હુર્ક મ અંક-૪૧૦તા.૭-૭-૯૮થી હુકમો થયેલા છે. 

 

૩.   પોતાના કાયો બજાવવા માટે નર્ક કી ર્ક રાયેલા ઘોરણ  

ઉપરોર્ક ત મુદા નં.3માં દશાડવલે દફતરી હુર્ક મ અન્ વયે જતેે કામોના સબંઘમાં સક્ષમ  સત્તાહિકારીશ્રીના સચુનાઓ અન્ વય ે

કાયડવાહી કરવામાં આવે છે. 

૪પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતાની પાસનેા અથવા હનયંત્રણ હેઠળના અથવા પોતાના ર્ક મડચારીઓ દ્વારા ઉપયોગમા ં

લેવાતા હનયમો હવહનયમો સચુનાઓ હનયમ સંગ્રહ અને રકેોર્ડ . 

- જી.પી.એમ.સી.એર્ક ટ -  ૧૯૪૯ 

- દ.હુર્ક મ અંક -૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૯/૯/૯૮ 

૫પોતાના દ્વારા અથવા તેના અંકુશ હેઠળ રખાયેલ હવહવઘ કેટેગરીના દસ્ તાવેજોનુ  હનવદેન  

• ખાતા તરફથી મોકલવામાં તથા આવતા પત્રોના ઈનવર્ડ  આઉટવર્ડ રજીસ્ ટરો 

• આકારણી રજીસ્ ટર,હર્માન્ ર્ રજીસ્ ટર 

• પરવાના રજીસ્ ટર,ફરીયાદ બુક 

 

૬ નીહત ઘર્વાના અથવા તેના અમલીકરણ સબહંઘત જાહેર જનતાના સભ્ યો દ્વારા રજુુ઼આત ર્ક રાયેલી અથવા તેની ચચાડ માટે 

રહેલી કોઈપણ વ્ યવસ્ થાની હવગતો,લોકો સાથે સરં્ક ળાયલેી સંસ્ થા હોય, લોકોનાચ ટંાયેલા પ્રહતહનહઘઓની બનલેી 

સ્ થા.સહમહત,સમગ્ર સર્ભા,અથવા સબંહઘત હવર્ભાગને સ્ થા.સહમહત દ્વારા અહઘકાર પરત્ વે હનણડય લેવામાં આવે છે. 

૭.  ર્ભાગ તરીકે વહેંચાયેલી બે કે તેથી વઘુ વ્ યહર્ક તઓ ઘરાવતાં બોર્ડસ કાઉન્ સીલ કહમટીઓ અને અન્ ય મંર્ળોની બેઠકે 

જાહેર પ્રજા માટે ખુલ્લી છે કેકેમ? અથવા આવી બેઠકોની હવગત જાહેર પ્રજા મેળવી શકેકેકેમ? 

-  સમગ્ર સર્ભા અને સ્ થા.સહમહત છે. સેકેટરી હવર્ભાગ પાસેથી આ અંગે વઘુ માહહતી ઉપલબ્િ થઇ શકે. 

૮.પોતાના અહિકારીઓ અને ર્ક મડચારીઓની હર્રરે્ક ટરી મુદા નં.ર માં સામેલ લીસ્ ટ મુજબ. 

૯ તેના હનયમમાં પરુી પર્ાયેલ ઘર્તરની પઘ્ ઘહત સહહત તેના દરકે અહઘકારી અને ર્ક મડચારીઓ દ્વારાપ્રાપ્ત ર્ક રાયેલ 

માહસકપગાર ઘર્તર(તાલીમ) પઘ્ ઘહત-સા.વ.હવ.દ્વારા ર્ક રવામાં આવે છે.  

૧૦ કમડચારીઓ/અહિકારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલ માહસકપગારની માહહતી મુદા નં.રમાં સામેલ છે. 

૧૧. તમામ યોજનાઓની હવગતો સુહચત ખચાડઓ અને ર્ક રાયેલ ચુર્ક વણીના અહેવાલો દશાડવતો તેની તમામ એજન્ સીને 

ફાળવેલ બજટે. જતેે વિડના એન્જી.શાખા,તેમજ સેનેટરી શાખાના માલસામાન ખરીદીના મંજુુ઼ ર બજટેની હવગત તેમજ 

થયેલ ખચાડઓની હવગતો એકાઉન્ ટ શાખામાથંી મેળવી શકાય. 

૧૨ ફાળવાયેલી રર્ક મ અને આ કાયડિમોથી ફાયદો મળેવનારની હવગતો સહહત સબસીર્ી સહહત, કાયડિમોનો અમલોનો 

પ્રકાર. 

-   સમગ્ર સર્ભા દ્વારા બજટેમાં મંજુુ઼ ર ર્ક રાયેલ રર્ક મની હવગતો મળી શકે છે.  આ કામગીરીથી જાહેર જનતાને આરોગ્ ય લક્ષી 

સુહવઘાઓ અને સફાઈ તેમજપાણી-ર્ર ેનેજની સહુવિાઓ મળે છે. 

૧૩ તેના દ્વારા અપાયેલી છુટછાટો, પરાવાનગીઓ, અને સત્ તા સોપંણી મેળવનારની હવગતો 

સમગ્ર સર્ભા, સ્ થા.સહમહત તથા મ્ યહુન.કહમશ્ નરશ્રીની સત્ તા અન્ વયે મળતી છુટછાટ,પરવાનગીઓ,  

સત્ તા સોપંણી સંબંિે દફતરી હુકમ અકં :૪૧૦/૯૮-૯૯ માં હવગતો છે. 

 

૧૪ ઇલેકટર ોનીક ફોમડમાં ઘર્ાયેલી તેના દ્વારા રખાયેલી અથવા તેને ઉપલબ્ િ માહહહતના સંદર્ભડની  

 હવગતો : 

- ઇલેકટર ોનીક ફોમડમાં ઘર્ાયેલ માહહહત ઇ.ર્ી.પી. હવર્ભાગ દ્વારા મેઇન્ ટેઇન કરવામાં આવ ેછે. જનેી હવગતો વેબસાઇટ 

www.evmc.gov.inપરથી મળી શકે છે. 

 

૧૫ પુસ્ તકાલય તથા વાચન ખંર્ના કામના કલાકો સહહત માહહહત મળેવવા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્ િસુહવિાઓની 

હવગતો, જો જાહેર ઉપયોગ માટે તેની જાળવણી કરાઇ હોય તો - 

- અત્રેની શાખામાં પુસ્ તકાલય કે વાચંન ખંર્ ઉપલબ્ િ નથી. 

 

૧૬ જાહેર માહહહત અહિકારીઓના નામ - હોદ્દાઓ અને અન્ ય હવગતો :- 

૧૭ સ ચવી શકાય તેવી અન્ ય કોઇ માહહહત અને ત્ યારબાદ દરવિે આ પ્રકાશનમા સુિારો કરાશે. 

- મહંદ અશંે કામો સંબંિીત માહહહત મંજુર બજટે અનુલક્ષીન ેઆવી જાય છે. 

 

http://www.evmc.gov.in/


અનુ. કમચારીનું પુ  નામ હો ો ૫ગાર પાયરી કામગીરીની િવગત

૧ ી મહીપાલ . ઝાલા વોડ ઓફીસર ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ વોડ ઓિફસના સેનીટેશન ,રવે યુ લગત કામગીરી તથા વહીવટી કામગીરી
૨ ી િદલીપકુમાર એમ પિત રવે યુ ઓફીસર ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ રવે યુ િવભાગની કામગીરી કરાવવી તથા ગુમા તાધારા અંતગત સીની. શોપ ઇ પે ટર તરીકેની

કામગીરી તથા  વોડની વાંધા અર ઓના િનકાલની કામગીરી
૩

ી સોનલ િવપુલ દલાલ જુિનયર લાક ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦
રવે યુ િવભાગના તેમજ એ . િવભાગના કમચારીઓના મહેકમ તેમજ  બારનીશી દફતરની
તમામ કામગીરી, ઉપરી અિધકારી બતાવે તે કામગીરી.

૪

ી ચં શેભાઇ એમ. પટેલ જુિનયર લાક ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦

જુના વોડ-૮ના લોક નં.- ૧૪,૧૬,૧૭,૧૮,૧૯,૪૧,૪૩,૮૧,૮૩,૮૪,૮૬,૮૭,૯૬ તથા જુના વોડ-૭ના
લોક નં.-૧૨ના િમલકત વેરા, આકારણી , ોફેશનલ ટે ,ગુમા તાધારા લગત તમામ કામગીરી

તથા વોડ-૩ના એકાઉ ટ ટ તરીકેની તમામ કામગીરી  તેમજ ઉપરી અિધકારી જણાવે તે મજુબની
તમામ કામગીરી

૫

ી રાકેશભાઇ નગીનભાઇ પટેલ જુિનયર લાક ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦
જુના વોડ-૭ના લોક નં.-૧,૨,૪,૧૧,૫૨,૫૩,૬૭,૬૮,૬૯,૭૦,૭૬,૮૦, ૯૫,૯૬,૯૮ના િમલકત વેરા,
આકારણી , ોફેશનલ ટે , ગુમા તાધારા લગત તમામ કામગીરી તેમજ ઉપરી અિધકારી જણાવે તે
મજુબની તમામ કામગીરી કરવાની રહેશે.

૬

ી ગણપતરાવ મનહરરાવ વૈરાડે જુિનયર લાક ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦
જુના વોડ-૨ના લોક નં.- ૭,૧૮,૫૩,૫૪,૬૧,૬૨,૬૩,૬૫,૬૭,૬૮,૬૯,૭૦,૭૨, ૨૬,૭૬, ૭૭, ૭૮, ૯૪,
૯૫, ૯૯ના િમલકત વેરા, આકારણી , ોફેશનલ ટે , ગુમા તાધારા લગત તમામ કામગીરી તેમજ
ઉપરી અિધકારી જણાવે તે મજુબની તમામ કામગીરી કરવાની રહેશે.

૭
ી અંકુર બી. પટેલ જુિનયર લાક ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦

જુના વોડ-૭ના લોક નં.-૨૨,૪૧,૪૩ના િમલકત વેરા, આકારણી , ોફેશનલ ટે , ગુમા તાધારા
લગત તમામ કામગીરી તથા રકેોડ લાક તરીકેની કામગીરી તેમજ ઉપરી અિધકારી જણાવે તે
મજુબની તમામ કામગીરી કરવાની રહેશે.

૮
ી િહમાંશુ હીરાલાલ વાસાણી જુિનયર લાક ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦

વહીવટી વોડ-૩માં જમીનભાડા કારકુન તરીકેની તમામ કામગીરી ઉપરાંત નવીન આકારણીના
બીલો બનાવવાની કામગીરી તથા વ તી ગણતરીની કામગીરી તેમજ ઉપરી અિધકારી જણાવે તે
મજુબની તમામ કામગીરી કરવાની રહેશે.

વડોદરા મહાનગરપાિલકા
વહીવટી વોડ નંબર-૩

રવે યુ િવભાગમાં ફરજ બ વતા કમચારીઓની માિહતી 



અનુ. કમચારીનું પુ  નામ હો ો ૫ગાર પાયરી કામગીરીની િવગત

૯ ી િપયુષકુમાર ગણપતભાઇ 
પરમાર િસપાઇ ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦  લોકની ટપાલ, બીલ, જવાબ વહચવાની કામગીરી. ઉપરી અિધકારી બતાવે તે કામગીરી.

૧૦ ી  ર ાબેન  બી પારખે િસપાઇ ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ ઓિફસની કામગીરી, ઉપરી અિધકારી બતાવે તે કામગીરી.

૧૧ ી ચંદાબેન કનૈયાલાલ કહાર િસપાઇ ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ ઓિફસની કામગીરી, ઉપરી અિધકારી બતાવે તે કામગીરી.
૧૨ ી મહેશ કંચનભાઇ તડવી િસપાઇ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  લોકની ટપાલ, બીલ, જવાબ વહચવાની કામગીરી. ઉપરી અિધકારી બતાવે તે કામગીરી.

૧૩ ી િમતેષ એ. પટેલ હે પર ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦  લોકની ટપાલ, બીલ, જવાબ વહચવાની કામગીરી. ઉપરી અિધકારી બતાવે તે કામગીરી.

૧૪ ી ઊ બેન િચંતન પટેલ બેક ઓફીસ 
એ ટીસ ૯૦૦૦ એ ટીસ તરીકેની કામગીરી

૧૫ ીગણપતિસંહ ઠાકોરિસંહ 
રાજપૂત

બેક ઓફીસ 
એ ટીસ ૯૦૦૦ એ ટીસ તરીકેની કામગીરી

૧૬
ી પરમાર િ યંકા શૈલેષભાઇ એ ટીસ 

(PASA) ૭૭૦૦ એ ટીસ તરીકેની કામગીરી



અનુ. 
નં. કમચારીનું પુ  નામ હો ો ૫ગાર પાયરી કામગીરીની િવગત

૧ ી અ તિગરી એ િગરી સીની. સેને. 
ઇ  સપેકટર ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ સેનેટરી િવભાગની તમામ કામગીરીનુ સુપરિવઝન તેમજ સેનેટરી િવભાગની તમામ વહીવટી

કામગીરી, ઉપરી અિધકારી બતાવે તે કામગીરી.
૨ ી િધરે કુમાર િવ ણુ સાદ   

િ વેદી
સીની. સેને. 
ઇ  સપેકટર ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ ટેશન સેનેટરી િવભાગની તમામ વહીવટી કામગીરી તથા સંબંધીત ઉપરી અિધકારી બતાવે તે

કામગીરી.
૩ ી િ જશે ભીખુભાઇ કુબાવત સબ સેને. 

ઇ પે ટર ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ ફતેગજં સે ટરની સેનેટરી િવભાગની તમામ વહીવટી કામગીરી તથા સંબંધીત ઉપરી અિધકારી
બતાવે તે કામગીરી.

૪ રોિહણીબેન પી. પંિડત ફી ડ 
સુપરવાઇઝર ૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦ હાજરીપ કો, સેનીટેશન િવભાગમાં જ િરયાત મજુબની કામગીરી, આર.ટી.આઇ. સંકલનની

કામગીરી
૫

િવનોદચં  સોમાભાઇ જોષી સુપરવાઇઝર ૧૭૨૦૦
હરણી  સે ટર પર સે ટર ઇ ચાજ સુચવે તે કામગીરી

સેનેટરી િવભાગમાં ફરજ બ વતા કમચારીઓની માિહતી 



અનુ. 
નં. કમચારીનંુ પુ  નામ હો ો ઇ.ડી.પી. 

નંબર
૫ગાર 
પાયરી કામગીરીની િવગત

૧ ી અ તિગરી એ િગરી સીની. સેને. 
ઇ  સપેકટર

૨૯૯૧૬૨ ૪૪૯૦૦-
૧૪૨૪૦૦

સેનેટરી િવભાગની તમામ કામગીરીનુ સુપરિવઝન તેમજ સેનેટરી
િવભાગની તમામ વહીવટી કામગીરી, ઉપરી અિધકારી બતાવે તે
કામગીરી.

૨ ી િધરે કુમાર િવ ણુ સાદ   િ વેદી સીની. સેને. 
ઇ  સપેકટર

૨૯૯૬૪૨ ૪૪૯૦૦-
૧૪૨૪૦૦

ટેશન સેનેટરી િવભાગની તમામ વહીવટી કામગીરી તથા સંબંધીત
ઉપરી અિધકારી બતાવે તે કામગીરી.

૩ ી િ જશે ભીખુભાઇ કુબાવત સબ સેને. 
ઇ પે ટર

૩૫૩૮૬૮ ૨૫૫૦૦-
૮૧૧૦૦

ફતેગજં સે ટરની સેનેટરી િવભાગની તમામ વહીવટી કામગીરી તથા
સંબંધીત ઉપરી અિધકારી બતાવે તે કામગીરી.

૪ રોિહણીબેન પી. પંિડત ફી ડ સુપરવાઇઝર ૨૯૩૮૭૩ ૩૮૧૦૦ હાજરીપ કો, સેનીટેશન િવભાગમાં જ િરયાત મજુબની કામગીરી,
આર.ટી.આઇ. સંકલનની કામગીરી

૫ િવનોદચં  સોમાભાઇ જોષી સુપરવાઇઝર ૩૬૦૦૦૭ ૧૭૨૦૦ હરણી  સે ટર પર સે ટર ઇ ચાજ સુચવે તે કામગીરી

૬
૮
૯

૧૦

વહીવટી વોડ નંબર- ૩

સેનેટરી િવભાગમાં ફરજ બ વતા કમચારીઓની માિહતી 

વડોદરા મહાનગરપાિલકા
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