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           રાઇટ ટુ ઇન્ફરમેશન એકટ ૨૦૦૫ સદંર્ભ ેદ.હુકમ અકં:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સંદર્ભભ કલમ ૪-૧ 
             (ખ) અન્વય ેમાહહતી આપવા બાબત. વોર્ભ નં.૩(સી) વર્ોદરા મહાનગર પાલલકા  
૧.સ્થાલનક સ્વરાજય સસં્થાની કામગીરી અન ેફરજોની લવગતો :  
પોતાની સંસ્થાની કામગીરીઓ અન ેફરજો નીચે મુજબ છે.  
વહીવટી વોર્ભ નં.૩(સી)   
મહેશ કોમ્પલેક્ષ પાછળ ,વાધોર્ીયા રોર્   
વર્ોદરા.-૩૯૦૦૨૫. ફોન નં. ૦૨૬૫-૨૫૬૯૧૬૬/૨૫૧૨૬૧૧ 
વોર્ભ  ઓહફસના કામકાજના હદવસો – સોમવાર થી શલનવાર  
શલનવાર (બીજો-ચોથો) રલવવાર તથા જાહેર રજાના હદવસો લસવાય  
કામકાજનો સમય :  
સવારે ૯-૩૦ થી ૫-૧૦ (રીસેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦)  
નાણાંકીય લેવર્ દેવર્નો સમય :  
સવારે ૯-૩૦ થી ૩-૦૦ (રીસેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦)  
શલનવાર (બીજો-ચોથો) રલવવાર તથા જાહેર રજાના હદવસો લસવાય  
 
વોર્ભના મુખ્ય અલધકારીશ્રીઓ  
૧. આસી.મ્યુલન.કલમશનર (દલક્ષણ ઝોન અને અપીલ અલધકારી)  
     શ્રી જીગ્નેશ વી.ગોહહલ 

૨. વોર્ભ  ઓહફસર 
    શ્રી જ્યહદપ એન.વાળા  
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વોર્ભની રેવન્યુ તેમજ સેનેટરીની કામગીરીની લવગતો નીચે મુજબ છે .  
અ) રેવન્યુ લવર્ભાગની કામગીરી :  
૧. મકાન નામફેર/ફાળવણીના કેસ અંગેની કામગીરી  
૨. મકાન ખાલીના દાખલા રાખવાના ઠરાવ અંગેની કામગીરી  
૩. મકાન જમીનદોસ્ત થય ેઆકારણી કમી કરવાના ઠરાવ અંગેની કામગીરી.  
૪. મકાન ખાલી રાખ્યા પછી કરવેરાના લનયમ અનુસાર રીફંર્ આપવાની કામગીરી  
૫. વેરા, વસુલાતની તમામ કામગીરી, જમીન ર્ભારંુ્, વ્યવસાય વેરા વસુલાતની કામગીરી,  
૬.  ગુમાસ્તધારની કામગીરી  

૭. આકારણીની કામગીરી. 

બ)  સેનેટરી લવર્ભાગની કામગીરી :  
- સેનેટરી લવર્ભાગ સફાઈ અંગેના કામકાજના હદવસો  
- સોમવાર થી રલવવાર ૭-૦૦ થી ૧૧-૦૦ તેમજ બપોરે ૨-૦૦ થી ૫-૦૦  
- રલવવારે તેમજ બુધવારે બપોર બાદ રજા.  
૧. મરેલા જાનવરોનો લનકાલ કરવો, 
 ૨. કચરાના ઢગલાનો લનકાલ,  

૩. વોર્ભની નક્કી કરવામાં આવેલ બીટોની સફાઈ કામગીરી,  
૪. સફાઈ કામ ન થાય તે અંગેની ફહરયાદ,  
૫. પાલલકાના જાહેર-જાજરૂ/મુતરર્ી સફાઈ અંગેની ફહરયાદ,  
૬. ગંદકીના સ્થળોએ જતંુનાશક દવાનો છંટકાવ,  

ક) અન્ય કામગીરીઓની ટ ંકી લવગતો  
       ૧.  હોટલ રેસ્ટોરન્ટ ચેંકીગની કામગીરી,   
       ૨.ધંધાનો અપકારક/ર્ભયકારક નલવન પરવાના આપવા અંગેની કામગીરી તથા પરવાનો   
            રીન્યુ કરવા અગેંની કામગીરી,  
      ૩. જન્મ અન ેમરણ નોંધણીની તથા રેકોર્ભ મુજબની વધારાની કોપીઓ આપવાની કામગીરી,  
      ૪. પાણીના સેમ્પલ રોજ લેવાની કામગીરી તેમજ પાણી જ્યારે દુલિત આવે ત્યારે ફહરયાદ    
            આધારે જથ્થામા ંસેમ્પલ લેવાની કામગીરી  
      ૫. દુલિત પાણી આવતું હોય તેવા લવસ્તારોમા ંપાણી શુધ્ધીકરણ માટે ક્લોરીનની ગોળીઓ   
            લવતરણની કામગીરી. 
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      ૬. કુદરતી/અકુદરતી આપલિના સમયે સક્ષમ સિાધીશ બતાવે તે મુજબની કામગીરી,  
 
ફરજો :- 
૧. સા.વ.લવર્ભાગ તરફથી થયેલ હુકમ અન્વય ેજતેે પોસ્ટ પર કરવાપાત્ર વહીવટી  કામગીરીઓ  
૨. લનરીક્ષણ અન ેજવાબદારીના સાધનો સહહત લનણભય લેવાની પ્રહિયા :- 

જ ેતે સોંપાયેલ કામગીરી સંબંલધત કમભચારીએ તેમના ઉપરી અલધકારીશ્રી પાસે રજુ કરી    
સક્ષમ સિાલધકારીશ્રીની  મંજુરી લેવાની રહેશે. આ અંગે મુખ્ય મહેકમ લવર્ભાગશ્રી નાણાંકીય 
અન ેઅન્ય વહીવટીય સિા સોંપણીના સંકલલત ઠરાવ ૧૯૯૮ ના અમલીકરણ દફતરી હુકમ 
અંક: ૪૧૦/૯૮ થી તા.૭-૭-૯૮ થી હુકમો થયેલા છે.  

૩. પોતાના કાયો બજાવવા માટે નકકી કરાયેલા ધોરણો :  
      ઉપરોકત મુદા નં.૨ મા ંદશાભવેલ દફતરી હુકમ અન્વય ેજ ેતે કામોના સંબંધમા ંસક્ષમ     
       સિાલધકારીશ્રીના સુચનાઓ અન્વય ેકાયભવાહી કરવામા ંઆવે છે.  
૪. પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા લનયંત્રણ હેઠળના અથવા પોતાના  
      કમભચારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા લનયમો લવલનયમો સુચનાઓ લનયમ સંગ્રહ અન ેરેકોર્ભ 
          - જી.પી.એમ.સી.એકટ -૧૯૪૯ 
          - દ.હુકમ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૭-૭-૯૯  
૫. પોતાના દ્વારા અથવા તેના અંકુશ હેઠળ રખાયેલ લવલવધ કેટેગરીના દસ્તાવેજોનંુ લનવેદન  
    - ખાતા તરફથી મોકલવામાં તથા આવતા પત્રોના ઇનવર્ભ આઉટર્ભ રજીસ્ટરો  
    -  આકારણી રજીસ્ટર , ર્ીમાન્ર્ રજીસ્ટર  
    -  પરવાના રજીસ્ટર ,ફરીયાદ બુક, જન્મ મરણ રજીસ્ટર  
૬. નીતી ઘર્વાના અથવા તેના અમલીકરણ સબંંધીત જાહેર જનતાના સભ્યો ધ્વારા રજુઆત   
      કરાયેલી અથવા તેની માટે રહેલી કોઈ પણ વ્યવસ્થાની લવગતો, લોકો સાથે સંકળાયેલી  
      સંસ્થા હોય, લોકોના ચુંટાયેલા પ્રલતલનલધઓની બનેલી સલમલત,સમગ્ર સર્ભા  અથવા સબંલધત      
      લવર્ભાગને સ્થા.સલમલત ધ્વારા અલધકાર પરત્વે લનણભય  લેવામા આવે છે.  
૭. પોતાના ચલણના હેતુ માટે અથવા તેના ર્ભાગ તરીકે વહેચાયેલી બે કે તેથી વધુ વ્યલક્તઓ  
       ધરાવતા બોર્ભસ કાઉન્સીલ કલમહટઓ અને અન્ય મંર્ળોની બેઠકો જાહેર પ્રજા માટે ખુલ્લી  
        છે કે કેમ? અથવા આવી બેઠકોની લવગત જાહેર પ્રજા મેળવી શકે કે કેમ? 
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સમગ્ર સર્ભા અન ેસ્થા. સલમલત મ્યુલન. સેક્ટરીશ્રી અથવા સંબંલધતના અધ્યક્ષ પાસેથી આ અંગે 
વધુ સ્પષ્ટતા મેળવી શકાય.  
૮. પોતાના અલધકારીઓ અન ેકમભ ચારીઓની ર્ીરેકટરી એનેક્ષર -“અ” ના લીસ્ટ મુજબ .  
૯. લનયમમા ંપુરી પર્ાયેલ ઘર્તરની પધ્ધતી સહીત તેના દરેક અલધકારી અન ેકમભચારીઓ  
      દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલ માસીક પગાર ધર્તર ( તાલીમ) પધ્ધતી-સા.વ.લવ. દ્વારા કરવામા     
     આવેલ છે.  
૧૦. કમભચારીઓ/અલધકારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલ માલસક પગારની માહહતી એનેક્ષર -“અ”                                                                                                                    
માં સામેલ છે. 
૧૧. તમામ યોજનાઓની લવગતો સુલચત ખચાભઓ અન ેકરાયેલ ચુકવણીના અહેવાલો      
       દશાભવતો તેની તમામ એજન્સીને ફાળવેલ બજટે. જ ેતે વિભ ના એન્જી. શાખાના  
       માલસામાન ખરીદીના મંજુર બજટેની લવગત તેમજ થયેલ ખચાભ ઓની લવગતો એકાઉન્ટ  
       શાખામાંથી મેળવી શકાય.  
૧૨. ફાળવાયેલી રકમ અન ેઆ કાયભિમોથી ફાયદો મેળવનારની લવગતો સહહત સબસીર્ી 
       સહહત કાયભિમોનો અમલનો પ્રકાર .  
      - સમગ્ર સર્ભા દ્વારા બજટેમાં મંજુર કરાયેલ રકમની લવગતો મળી શકે છે.આ કામગીરીથી       
       જાહેર જનતાને આરોગ્યલક્ષી સુલવધાઓ અન ેસફાઇ તેમજ પાણી-ર્રે નેજની સુલવધાઓ મળે છે.  
૧૩. અપાયેલી છુટછાટ, પરવાનગીઓ, અન ેસિા સોંપણી મેળવનારની લવગતો.  
       - સમગ્ર સર્ભા , સ્થાયી સલમલત તથા મ્યુલન.કલમશનરશ્રીની સિા અન્વય ેમળતી છુટછાટ,  
       પરવાનગીઓ, સિા-સોંપણી સબંધ ેદફ્તરી હુકમ અંક:૪૧૦/૯૮-૯૯ મા ંલવગત.  
૧૪. ઈલેકટર ોનીક ફોમભમા ંધર્ાયેલી રખાયેલી અથવા ઉપલબ્ધ માહહતીનાં  
        સંદર્ભભની લવગત :  
       -ઈલેકટર ોલનક ફોમભમા ંઘર્ાયેલ માહહતી ઈ.ર્ી.પી લવર્ભાગ ધ્વારા મેઈન્ટેન કરવામા ંઆવ ે   
        છે. જનેી લવગતો વેબસાઈટ www.vmc.gov.in પરથી મળી શકે છે.  
૧૫. પુસ્તકાલય તથા વાંચન ખંર્ના કામના કલાકો સહહત માહહતી મેળવવા માટે નાગરીકોને  

ઉપલબ્ધ સુલવધાઓની લવગતો, જો જાહેર ઉપયોગ માટે તેની જાળવણી કરાઈ હોય તો 
અત્રેની શાખામાં પુસ્તકાલય કે વાંચન ખંર્ ઉપલબ્ધ નથી.  
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૧૬. જાહેર માહહતી અલધકારીશ્રીઓના નામ હોદાઓ અન ેઅન્ય લવગતો :- 
અ.ન ં અલધકારી નું નામ હોદ્દો 
૧ શ્રી જયહદપ એન.વાળા જાહેર માહહતી અલધકારી અને 

વોર્ભઓહફસર તથા અલપલ અલધકરી 

ગુમાસ્તધારા (નીલત લવિયક લસવાય) 
૨ શ્રી મીલનર્ભાઇ શાહ 

સીની.શોપ ઇન્સ્પેક્ટર 

જાહેર માહહતી અલધકરી તથા રેવન્યુ 

ઓહફસ ગુમાસ્તધારા(નીલત લવિયક 

લસવાય) 
૧૭. સુચવી શકાય તેવી અન્ય કોઇ માહહતી અન ેત્યાર બાદ દર વિો આ પ્રકાશનમાં  
       સુધારો કરશ.ે  
- મહ્રદ અંશે કામો સંબંલધત માહહતી મંજુર બજટે અનુલક્ષીન ેઆવી જાય છે.  
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                              વોર્ડ-૩(સી) રેવન્યશુાખા /સેનેટરી સ્ટાફની વવગત. 

પ્રોએકટીવ ડીસ્કલોઝર (એનેક્ષર-“અ”) 

ક્રમ 
નબંર 

કમમચારીન  ંનામ ગ્રડ પે. ઇ.ડી.પી. 
નબંર 

હોદ્દો. કામગીરી 

૧ શ્રી  જયહદપ એન. વાળા 
૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

લેવલ-૯ 
૩૫૯૫૮૧ વોર્ભ  ઓહફસર વોર્ભ  ની તમામ કામગીરી 

૨ શ્રી લમલન આર.શાહ 
૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

લેવલ-૮ 
૩૦૦૧૮૭ રેવન્યંુ ઓહફસર 

રેવન્યુ/ગુમાસ્તાધારા અને 

એપેલેટ ઓફીસર  

૩ 
શ્રી રાજશેર્ભાઇ એચ.સોલંકી 

૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

લેવલ-૪ 
૨૯૩૬૬૧ સબ.સનેે.ઇનસ્પેકટર સેનેટરી 

૪ 
શ્રી આલશિકુમાર દેવમુરારી 

૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

લેવલ-૪ 
૩૫૩૭૨૮ સબ.સનેે.ઇનસ્પેકટર સેનેટરી 

૫ 
શ્રી મેમણ મોહંમદ હનીફ.યુ 

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 
લેવલ-૮ 

૨૩૯૮૬૧ જુની.ક્લાકભ  બ્લોક /આકરણી/રીકવરી 

૬ 
શ્રી બુધાર્ભાઇ.ટી.પાટણવાહર્યા 

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 
લેવલ-૭ 

૨૯૧૭૭૩ જુની.ક્લાકભ  બ્લોક /આકરણી/રીકવરી 

૭ 
શ્રી કારલસંગર્ભાઇ.એમ.રાઠવા 

૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 
લેવલ-૮ 

૨૬૪૬૪૪ જુની.ક્લાકભ  બ્લોક /આકરણી/રીકવરી 

૮ 
શ્રી  ર્ભગવાનદાસ.આર.સોલંકી 

૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 
લેવલ-૮ 

૨૭૦૭૫૦ જુની.ક્લાકભ  બ્લોક /આકરણી/રીકવરી 

૯ 
શ્રી સૌરર્ભર્ભાઇ.એન.પંડ્યા 

૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

લેવલ-૪ 
૩૧૯૪૯૦ જુની.કલાકભ  બ્લોક /આકરણી/રીકવરી 

૧૦ 
શ્રી હદલીપર્ભાઇ  એ. ચૌહાણ  

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

લેવલ-૭ 
૩૦૦૮૧૧ જુની.કલાકભ  રેકોર્ભ  દફ્તરની કામગીરી 

૧૧ 
શ્રી હેમલ એચ. શાહ 

૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 
લેવલ-૮ 

૨૭૬૧૭૧ જુની.ક્લાકભ  બ્લોક /આકરણી/રીકવરી 

૧૨ 
શ્રી હહતેન કુમાર.આર.રાવલ 

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 
લેવલ-૭ 

૨૯૬૪૩૧ જુની.ક્લાકભ  
લોનસેવા અથ ેઆકારણી 

શાખામાં 

૧૩ 
શ્રી પ્રલતક.એચ.શુકલ 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 
૩૨૦૪૨૧ જુની.કલાકભ  બ્લોક /આકરણી/રીકવરી 

૧૪ 
શ્રી કનુર્ભાઇ.વી.પરમાર 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 
૩૨૫૮૧૩ જુની.કલાકભ  

વ્યવસાયવેરો/ગમુાસ્તાધારા 

અને સબ શોપ ઇન્સ્પેક્ટર 

૧૫ 
શ્રી પ્રહદપ.એ.વાઘ 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 
૩૧૪૫૨૮ જુની.કલાકભ  

લોનસેવા અથ ેફાઇલેરીયા 

શાખા 

૧૬ 
શ્રી પ્રજ્ઞાબેન.બી.મરાઠે 

૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 
લેવલ-૮ 

૨૬૫૫૦૧ જુની.કલાકભ  બ્લોક /આકરણી/રીકવરી 

૧૭ 
શ્રી પ્રલવણાબેન. આર.રાઠવા 

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 
લેવલ-૬ 

૨૮૦૯૧૭ ટાઇપીસ્ટ ઇનવર્ભ/આઉટવર્ભ/ટાયલપંગ 

૧૮ 
શ્રી લનઝામર્ભાઇ.બી.રાઠવા 

૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 
લેવલ-૮ 

 

૨૮૦૨૦૮ જુની.કલાકભ  વહીવટ/મહેકમ ક્લાકભ  

૧૯ 
શ્રી પ્રણવ એમ. પટેલ 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 
૩૧૮૩૧૧ જુની.કલાકભ  જમીનર્ભાર્ા/દબાણ 

૨૦ 
શ્રી પ્રલવણર્ભાઇ.બી.રાઠવા 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 
૩૫૫૦૮૯ જુની.ક્લાકભ  સેનેટરી 
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૨૧ 
શ્રી જયેશ.વી.પટેલ 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 
૨૬૨૯૫૧ લસપાઇ ઓહફસ વહીવટ 

૨૨ 
શ્રી યોગેશ.આર.ઠક્કર 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 
૨૩૪૦૪૪ લસપાઇ ઓહફસ વહીવટ 

૨૩ 
શ્રી લવજને્રરર્ભાઇ એન.કહાર 

૧૪૮૦૦-૪૭૫૦૦ 

લેવલ- IS-1 
૨૨૩૩૧૦ લસપાઇ બ્લોક /આકરણી/રીકવરી 

૨૪ 
શ્રી ર્ભુપેન્ર.એમ.સોલંકી 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ- ૨ 
૨૪૪૧૬૩ લસપાઇ બ્લોક /આકરણી/રીકવરી 

૨૫ 
શ્રી હકશોરકુમાર.આર.કાલગુરે્ 

૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

લેવલ-IS-2 
૩૦૧૪૭૭ લસપાઇ બ્લોક /આકરણી/રીકવરી 

૨૬ 
શ્રી િૃષ્ણકુમાર.જ.ેરાઠોર્ 

૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ 

લેવલ- IS-3 
૩૧૫૩૫૪ લસપાઇ બ્લોક /આકરણી/રીકવરી 

૨૭ 
શ્રી ઉમેશર્ભાઇ દેસાઇ 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 
લેવલ-૨ 

૨૭૪૪૪૫ હેલ્પર ઓહફસ વહીવટ 

૨૮ 
શ્રી હહરેન.બી.રેવારે્ 

૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 
લેવલ- IS-2 

૩૧૯૨૫૨ લસપાઇ બ્લોક /આકરણી/રીકવરી 

૨૯ 
શ્રી મહેન્રર્ભાઇ.જ.ેઠાકોર 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 
લેવલ-૨ 

૨૬૦૬૨૨ લસપાઇ બ્લોક /આકરણી/રીકવરી 

૩૦ 
શ્રી મુકેશ.એન.કહાર 

૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 
લેવલ- IS-2 

૩૧૨૫૩૩ લેબર બ્લોક /આકરણી/રીકવરી 

૩૧ 
શ્રી હસમુખર્ભાઇ.જ.ેવસાવા 

૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 
લેવલ- IS-2 

૩૦૮૧૦૨ લેબર વ્યવસાયવેરો/ગમુાસ્તાધારા 

૩૨ 
શ્રી કેદારનાથ.ર્ી.રાવળ 

૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ 
લેવલ- IS-3 

૩૧૨૫૪૧ મજુર બ્લોક /આકરણી/રીકવરી 

૩૩ શ્રી પટેલ હીરલ. સી ૭૭૦૦(ઉચ્ચક પગાર ) ૮૫૭૧૫૭ એપ્રેન્ટીશ કોમપ્યુટર ટાયલપંગ 

૩૪ શ્રી વ્યાસ ખુશ્બુ. આર ૭૭૦૦(ઉચ્ચક પગાર ) ૮૫૭૧૬૫ એપ્રેન્ટીશ કોમપ્યુટર ટાયલપંગ 

૩૫ શ્રી રાજપુત ધારા.પી ૯૦૦૦(ઉચ્ચક પગાર ) ૮૫૬૪૩૬ એપ્રેન્ટીશ કોમપ્યુટર ટાયલપંગ 

૩૬ શ્રી શાહ સોનુ.એન ૯૦૦૦(ઉચ્ચક પગાર ) ૮૫૬૪૪૪ એપ્રેન્ટીશ કોમપ્યુટર ટાયલપંગ 

 ૩૭ 
શ્રી હંસાબેન.જ.ેવાઘેલા 

૧૫૦૦૦-૪૭૮૦૦ 
લેવલ- IS-2 

૩૧૭૯૦૦ લેબર ઓહફસ વહીવટ 

૩૮ 
શ્રી ર્ભીખીબેન.જાદવ 

૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 
લેવલ- IS-2 

૩૩૧૧૩૯ હેલ્પર ઓહફસ વહીવટ 

૩૯ 
શ્ની લતાબેન એમ.પટેલ 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 
૨૬૨૮૧૧ હેલ્પર ઓહફસ વહીવટ 
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