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રાઇટ ટુ ઇન્ફરમશેન એકટ ૨૦૦૫ સદંર્ભ ેદ.હુકમ અંક:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંર્ભભ કલમ૪-૧ 

(ખ) અન્વય ેમાહિતી આપવા બાબત. વોર્ભન.ં૫(ઈ) 

વર્ોદરામિાનગરપાલલકા 

૧.સ્થાનનકસ્વરાજયસસં્થાનીકામગીરીઅનેફરજોનીનવગતો :  

પોતાનીસસં્થાનીકામગીરીઓઅનેફરજોનીચેમજુબછે.  

વિીવટી વોર્ભન.ં૫(ઈ)   

તાબંનેો  વાર્ો, પ્રતાપરોર્, રાવપરુા,  

વર્ોદરા.-૩૯૦૦૦૧. ફોનન.ં ૦૨૬૫-૨૪૩૩૧૭૬ 

 

વોર્ભ ઓહફસના કામકાજના હદવસો – સોમવાર થી શનનવાર  

શનનવાર(બીજો-ચોથો) રનવવાર તથા જાિરે રજાના હદવસો નસવાય  

કામકાજનો સમય :  

સવારે ૯-૩૦ થી ૫-૧૦ (રીસેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦)  

નાણાકંીય લેવર્ દેવર્નો સમય :  

સવારે ૯-૩૦ થી ૩-૦૦ (રીસેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦)  

શનનવાર(બીજો-ચોથો) રનવવાર તથા જાિરે રજાના હદવસો નસવાય  

વોર્ભનામખુ્યઅનિકારીશ્રીઓ 

૧. આસી.મ્યનુન.કનમશનર (ઉત્તરઝોનઅનેઅપીલઅનિકારી)  

શ્રીસરેુશર્ભાઈ સીતલાર્ભાઈ તવુર 

પગાર ગ્રેર્-  ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦  

૨.વોર્ભઓહફસર 

શ્રીવીરેન્ર ટી. રાઠવા 

પગાર ગ્રેર્-  ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦  
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             વોર્ભની રેવન્યતેુમજસેનેટરીનીકામગીરીનીનવગતોનીચેમજુબછે .  

અ) રેવન્યનુવર્ભાગનીકામગીરી :  

૧. મકાનનામફેર/ફાળવણીનાકેસઅંગેનીકામગીરી 

૨. મકાનખાલીનાદાખલારાખવાનાઠરાવઅંગેનીકામગીરી 

૩. મકાનજમીનદોસ્તથયેઆકારણીકમીકરવાનાઠરાવઅંગેનીકામગીરી.  

૪. મકાનખાલીરાખ્યાપછીકરવેરાનાનનયમઅનસુારરીફંર્આપવાનીકામગીરી 

૫. વેરા, વસલુાતનીતમામકામગીરી, જમીનર્ભાડુ,ં વ્યવસાયવેરાવસલુાતનીકામગીરી,  

૬.  ગમુાસ્તિારની કામગીરી  

૭. આકારણીની કામગીરી. 

બ) સેનેટરીનવર્ભાગનીકામગીરી :  

- સેનેટરીનવર્ભાગસફાઈઅંગનેાકામકાજનાહદવસો 

- સોમવારથીરનવવાર૭-૦૦થી૧૧-૦૦તેમજબપોરે૨-૦૦થી૫-૦૦ 

- રનવવારેતેમજબિુવારેબપોરબાદરજા.  

૧. મરેલાજાનવરોનોનનકાલકરવો, 

૨. કચરાનાઢગલાનોનનકાલ,  

૩. વોર્ભનીનક્કીકરવામાઆંવેલબીટોનીસફાઈકામગીરી,  

૪. સફાઈકામનથાયતેઅંગેનીફહરયાદ,  

૫. પાલલકાનાજાિરે-જાજરૂ/મતુરર્ીસફાઈઅંગેનીફહરયાદ,  

૬. ગદંકીનાસ્થળોએજતંનુાશકદવાનોછટંકાવ,  

ક) અન્યકામગીરીઓનીટ ંકીનવગતો 

૧.  િોટલ રેસ્ટોરન્ટચેંકીગનીકામગીરી,  

૨. આરોગ્યના નનવનપરવાનાઆપવાઅંગેનીકામગીરીતથાપરવાનોરીન્યકુરવાઅંગેનીકામગીરી. 

૩. જન્મઅનેમરણનોંિણીનીતથારેકોર્ભમજુબનીવિારાનીકોપીઓઆપવાનીકામગીરી. 

૪.પાણીનાસેમ્પલરોજલેવાનીકામગીરીતેમજપાણીજ્યારેદુનિતઆવેત્યારેફહરયાદઆિારેજથ્થામાસંેમ્પલલેવાની

કામગીરી 
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૫. દુનિતપાણીઆવતુિંોયતેવાનવસ્તારોમાપંાણીશધુ્િીકરણમાટેક્લોરીનનીગોળીઓનવતરણની કામગીરી. 

૬. કુદરતી/અકુદરતીઆપનત્તનાસમયેસક્ષમસત્તાિીશબતાવેતેમજુબનીકામગીરી.` 

      ફરજો :- 

૧. સા.વ.નવર્ભાગતરફથીથયેલહુકમઅન્વયેજેતેપોસ્ટપરકરવાપાત્રવિીવટીકામગીરીઓ 

૨. નનરીક્ષણઅનેજવાબદારીનાસાિનોસહિતનનણભયલેવાનીપ્રહિયા :- 

જેતેસોંપાયેલકામગીરીસબંનંિતકમભચારીએતેમનાઉપરીઅનિકારીશ્રીપાસેરજુકરીસક્ષમસત્તાનિકારીશ્રીનીમજુંરીલે

વાનીરિશેે.આઅંગેમખુ્યમિકેમનવર્ભાગશ્રીનાણાકંીયઅનેઅન્યવિીવટીયસત્તાસોંપણીનાસકંલલતઠરાવ૧૯૯૮ના

અમલીકરણદફતરીહુકમઅંક: ૪૧૦/૯૮થીતા.૭-૭-૯૮થીહુકમોથયેલાછે.  

૩. પોતાનાકાયોબજાવવામાટેનકકીકરાયેલા િોરણો :- 

ઉપરોકતમદુાન.ં૨માદંશાભવેલદફતરીહુકમઅન્વયેજેતેકામોનાસબંિંમાસંક્ષમસત્તાનિકારીશ્રીનાસચુનાઓઅન્વય

કાયાભવાિીકરવામાઆંવેછે.  

૪. પોતાનાકાયોબજાવવામાટેપોતાનીપાસેનાઅથવાનનયતં્રણ 

િઠેળનાઅથવાપોતાનાકમભચારીઓદ્વારાઉપયોગમાલેંવાતાનનયમોનવનનયમોસચુનાઓનનયમસગં્રિઅનેરેકોર્ભ 

- જી.પી.એમ.સી.એકટ -૧૯૪૯ 

- દ.હુકમઅંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯તા.૭-૭-૯૯ 

૫. પોતાનાદ્વારાઅથવાતેનાઅંકુશિઠેળરખાયેલનવનવિકેટેગરીનાદસ્તાવેજોનુનંનવેદન 

     -ખાતાતરફથીમોકલવામાતંથાઆવતાપત્રોનાઇનવર્ભઆઉટર્ભરજીસ્ટરો 

  -આકારણીરજીસ્ટર , ર્ીમાન્ર્રજીસ્ટર 

  -પરવાનારજીસ્ટર,ફરીયાદબકુ,જન્મમરણરજીસ્ટર 

૬.નીતીઘર્વાનાઅથવાતેનાઅમલીકરણસબંિંીતજાિરેજનતાનાસભ્યોધ્વારારજુઆતકરાયેલીઅથવાતેનીમાટે

રિલેીકોઈપણવ્યવસ્થાનીનવગતો,લોકોસાથેસકંળાયેલીસસં્થાિોય,લોકોનાચુટંાયેલાપ્રનતનનનિઓનીબનેલીસનમનત

,સમગ્રસર્ભાઅથવાસબનંિતનવર્ભાગનેસ્થા.સનમનતધ્વારાઅનિકારપરત્વેનનણભયલેવામાઆવેછે.  

૭. પોતાના ચલણના િતે ુમાટે અથવા તેના ર્ભાગ તરીકે વિેંચાયેલી બે કે તેથી વધ ુવ્યક્ક્તઓ િરાવતા 

બોર્ભસ કાઉન્સીલ કનમહટઓ અને અન્ય મરં્ળોની બેઠકો જાિરે પ્રજા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ? અથવા આવી 

બેઠકોની નવગત જાિરે પ્રજા મેળવી શકે કે કેમ?  

- સમગ્ર સર્ભા અને સ્થા. સનમનત છે. મ્યનુન સેિેટરીશ્રી અથવા સબંનંિતના અધ્યક્ષ પાસેથી આ અંગે વધ ુ 

સ્પષ્ટતા મેળવી શકાય.                         

૮.  પોતાના અનિકારીઓ અને કમભચારીઓની હર્રેકટરી મદુ્દા ન.ં૨ મા લીસ્ટ મજુબ . 
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૯. તેના નનયમમા ંપરુી પર્ાયેલ ઘતરની પદ્ધતી સિીત તેના દરેક અનિકારી અને કમભચારીઓ દ્વારા  પ્રાપ્ત               

કરાયેલ માસીક પગાર િર્તર ( તાલીમ) પદ્ધતી-સા.વ.નવ. દ્વારા કરવામા આવેલ છે.  

૧૦. કમભચારીઓ/અનિકારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલ માનસક પગારની માહિતી મદુ્દા ન.ં-૨ મા ંસામેલ છે. 

૧૧. તમામ યોજનાઓની નવગતો સલુચત ખચાભઓ અને કરાયેલ ચકુવણીના અિવેાલો દશાભવતો તેની    

     તમામ એજન્સીને ફાળવેલ બજેટ. જે તે વિભના એ ન્જી. શાખાના માલસામાન ખરીદીના મજુંર  

     બજેટની નવગત તેમજ થયેલ ખચાભઓની નવગતો એકાઉન્ટ શાખામાથંી મેળવી શકાય.  

૧૨. ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાયભિમોથી ફાયદો મેળવનારની નવગતો સહિત સબસીર્ી સહિત કાયભિમોનો 

અમલનો પ્રકાર .સમગ્ર સર્ભા દ્વારા બજેટમા ંમજુંર કરાયેલ રકમની નવગતો મળી શકે છે. આ કામગીરીથી 

જાિ ે જનતાને આરોગ્યલક્ષી સનુવિાઓ અને સફાઇ તેમજ પાણી-ડ્રેનેજની સનુવિાઓ મળે છે. 

૧૩. તેના ધ્વારા અપાયલેી છુટછાટ, પરવાનગીઓ, અને સત્તા સોંપણી મળેવનારની નવગતો.  

સમગ્ર સર્ભા, સ્થાયી સનમનત તથા મ્યનુન.કનમશનરશ્રીની સત્તા અન્વયે મળતી છુટછાટ, પરવાનગીઓ, સત્તા-

સોંપણી સબિેં દફ્તરી હુકમ અંક:૪૧૦/૯૮-૯૯ મા ંનવગત. 

૧૪. ઈલેક્રોનીક ફોમભમા ંઘર્ાયેલી તેના દ્વારા રખાયેલી અથવા તેના ઉપલબ્િ માહિતીના ંસદંર્ભભની   નવગત 

: 

  - ઈલેક્રોનનક ફોમભમા ંઘર્ાયેલ માહિતી ઈ.ર્ી.પી નવર્ભાગ ધ્વારા મેઈન્ટેન કરવામા ંઆવે છે. જેની    
નવગતો વેબસાઈટ www.vmc.gov.in પરથી મળી શકે છે.  

૧૫. પસુ્તકાલય તથા વાચંન  ખરં્ના કામના કલાકો સહિત માહિતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્િ 

સનુવિાઓની નવગતો, જો જાિરે  ઉપયોગ માટે તેની જાળવણી કરાઈ િોય તો - 

- અતે્રની શાખામા ંપસુ્તકાલય કે વાચંન ખરં્ ઉપલબ્િ નથી.        

૧૬. જાિરે માહિતી અનિકારીશ્રીઓના નામ-િોદ્દાઓ અને અન્ય નવગતો :- 

અ.ન ં અનિકારી નુ ંનામ િોદ્દો 
૧ શ્રીવીરેન્ર ટી. રાઠવા જાિરે માહિતી અનિકારી અને વોર્ભઓહફસર તથા અનપલ 

અનિકારી ગમુાસ્તિારા (નીનત નવિયક નસવાય) 
૨ શ્રી સરેુશર્ભાઈ એલ. મકવાણા મદદનનશ જાિરે માહિતી અનિકારી તથા રેવન્ય ુઅનિકારી 

ગમુાસ્તિારા (નીનત નવિયક નસવાય ) 
૧૭.  સચુવી શકાય તેવી અન્ય કોઇ માહિતી અને ત્યાર બાદ દર વિે આ પ્રકાશનમા ંસિુારો કરશે 

મિદ અંશે કામો સબંિંીત માહિતી મજુંર બજેટ અનલુક્ષીને આવી જાય છે. 
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વોર્ભ-૫(ઈ) રેવન્યશુાખા 
પ્રોએકટીવર્ીસ્કલોઝર (એનેક્ષર-“અ”) 

િમ 
નબંર 

કમભચારીનુ ંનામ ગે્રર્ પે ઇ.ર્ી.પી. નબંર િોદ્દો. કામગીરી 

૧ શ્રીનીનતનર્ભાઈ એ. સોલકંી 
૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

લેવલ-૯ 
૨૬૪૧૧૩ વોર્ભ ઓહફસર કામગીરી વોર્ભ ન-ં૨ મા ં

૨ શ્રી નવરેન્રર્ભાઈ ટી. રાઠવા 
૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

લેવલ-૯ 
૩૬૨૫૪૯ વોર્ભ ઓહફસર 

વોર્ભ ઓહફસના સેનીટેશન, 

રેવન્ય ુઅને દબાણ તથા 
સરકારશ્રી તરફથી આવતી 
યોજનાઓના અમલ કરવાની 
કામગીરી 

૩ શ્રીસરેુશર્ભાઈ એલ. મકવાણા 
૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

લેવલ-૯ 
૩૦૦૧૮૭ રેવન્ય ુઓહફસર 

રેવન્ય ુનવર્ભાગની તમામ 
કરાવવાની કામગીરી 

 
 

૪ શ્રીતલુસીર્ભાઈ સી. સોલકી 
૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦  
લેવલ-૮ 

૨૮૧૨૧૨ 
સીની.સેને. 
ઇનસ્પેટર 

વોર્ભ નવસ્તારમા સફાઇ તેમજ 
જન્મ મરણ તથા સેનેટરી 
નવર્ભાગને લગતી તમામ 
કામગીરી 

 

૫ શ્રીજ્શવતંઆર. પરમાર 
૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

લેવલ-૪ 
૩૩૫૪૯૫  

સબ.સેને. 
ઇનસ્પેકટર 

વોર્ભ નવસ્તારમા સફાઇ તેમજ 
સેનેટરી નવર્ભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 

 

૬ શ્રીનવજય એન. બારોટ 
૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

લેવલ-૪ 
૩૫૩૭૫૨ 

સબ.સેને. 
ઇનસ્પેકટર 

મોબઈલ કોટ્ભમા  
કામગીરી 

 

૭ શ્રીકરસનર્ભાઈ એફ. રાઠવા 
૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦  
લેવલ-૮ 

૨૬૫૫૭૮ જુની.ક્લાકભ  
વોર્ભન.ં૧૧ રેવન્ય ુશાખામા ં
કામગીરી 

 

૮ 
શ્રીઅજીતએન. ચન્રાતે્ર 

૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦  
લેવલ-૮ 

૨૬૯૨૨૧ જુની.ક્લાકભ  

બ્લોક ન.૨,૪,૧૨,૪૧ થી ૯૬ 

ને લગતા વેરા લબલની તમામ 
કમગીરી તથા વ્યવ્સય વેરા  
કામગીરી 

 

૯ શ્રીપ્રનવણર્ભાઈ એન. માળી 
૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦  
લેવલ-૮ 

૨૭૪૪૩૭ જુની.ક્લાકભ  
બ્લોક ન.૧,૩,૧૩,૨૧ ને 
લગતા વેરા લબલની તમામ 
કમગીરી  

 

૧૦ શ્રીનવનોદર્ભાઈ સી. પટની 
૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

લેવલ-૭ 
૨૮૫૧૬૧ જુની.ક્લાકભ  

વોર્ભ ન.ં ૫(ઈ) એન્જી. 
શાખામા ંકામગીરી 

 

૧૧ શ્રીરોહિત એચ. સોલકંી 
૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 
૨૮૭૬૯૫ જુની.ક્લાકભ  

જમીનર્ભાર્ા દફ્તરને લગત  
કામગીરી 

 

૧૨ શ્રીનમતેિ ય.ુ નત્રવેદી 
૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

લેવલ-૭ 
૨૯૫૮૯૨ જુની.ક્લાકભ  

બ્લોક ન.૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, 

૨૫, ૨૭ ને લગતા વેરા 
લબલની તમામ કમગીરી  

 

૧૩ શ્રીશાનંતલાલ ર્ી. પરમાર 
૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

લેવલ-૪ 
૨૯૯૦૧૪ જુની.કલાકભ  

રેકોર્ભની નોંિની તેમજ 
સાચવણીની કામગીરી 

 

૧૪ શ્રીદુષ્યતંકુમાર કે. પરં્યા 
૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 
૨૯૯૦૭૩ જુની.ક્લાકભ   સેનેટરી મિકેમની કામગીરી  

 

૧૫ શ્રીગોમાનંર્ભાઈ ર્ી. પટેલ 
૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

લેવલ-૭ 
૩૦૦૩૭૩ જુની.ક્લાકભ  

બ્લોક ન.૮,૨૩,૨૪ ને લગતા 
વેરા લબલની તમામ કમગીરી  
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તેમજ મિકેમની કામગીરી 
 

૧૬ શ્રીરાજેશર્ભાઈ કે. ઠક્કર 
૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

લેવલ-૭ 
૩૦૮૫૪૪ જુની.કલાકભ  

વોર્ભન.ં૦૪ રેવન્ય ુશાખામા ં
કામગીરી 

 

૧૮ શ્રીસ્વામી શશીકાતં જે. 
૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

લેવલ-૪ 
૩૩૨૪૮૮ જુની.કલાકભ  

અફોટેબલ્િૌનસિંગ નવર્ભાગ ્મા  
કામગીરી 

 

૧૯ શ્રીહદવ્યાનર્ભાઈ એલ. ભરુીયા 
૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 
૩૩૬૩૯૪ જુની.કલાકભ  

બ્લોક ન.૫,૬,૭,૨૨ ને લગતા 
વેરા લબલની તમામ કમગીરી  

 

૨૦ શ્રીનીતીનકુમાર આર. પટેલ ૧૯૯૫૦ ઉચ્ચક ૩૫૯૫૧૩ જુની.ક્લાકભ   સેનેટરી મિકેમની કામગીરી  

 

૨૧ શ્રીર્ભરત ઓ. શાિ 
૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

લેવલ-૭ 
૨૩૮૧૭૧ જુની.ટાઈપીસ્ટ ટાઈપીંગની કામગીરી 

 

૨૨ શ્રીઅશોકર્ભાઈ જે. રાવલ 
૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 
૨૫૨૮૨૪ નસપાઈ 

ઓહફસમા નસપાઈને લગતી 
તમામ કામગીરી  

 

૨૩ શ્રીનવઠલર્ભાઈ પી. જાદવ 
૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 
૨૬૮૭૨૧ 

િલે્પર  
 

ઓહફસમા નસપાઈને લગતી 
તમામ કામગીરી  

 

૨૪ શ્રીમાણેક વી. સોલકંી 
૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ 

લેવલ- IS-2 
૨૭૪૪૮૮ 

િલે્પર  
 

ઓહફસમા નસપાઈને લગતી 
તમામ કામગીરી  

 

૨૫ શ્રીરેણકુા કે ગાયકવાર્ 
૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ 

લેવલ- IS-2 
૨૯૫૦૦૧ નસપાઇ 

ઓહફસમા નસપાઈને લગતી 
તમામ કમમગીરી  

 
 

૨૬ 
શ્રીચદંાબેન કે. કિાર 

૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ 

લેવલ- IS-2 
૩૧૦૦૦૦ નસપાઇ 

કેશરૂમમા ંનસપાઈને લગતી 
તમામ કમમગીરી  

 

૨૭ શ્રીર્ભાવનાબેન એસ. દેવરે 
૧૪૮૦૦-૪૭૫૦૦ 

લેવલ- IS-1 
૩૧૯૭૭૫ મજુર 

ઓહફસમા નસપાઈને લગતી 
તમામ કમમગીરી  

 

૨૮ શ્રીનવનય એ. ચ;ુચનુારા 
૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

લેવલ-IS-2 
૩૨૩૨૬૮ નસપાઇ 

બ્લોક ૧૫,૧૬,૧૭,૧૮,૨૫,૨૭, 

બ્લોકની નસપાઈને લગતી 
તમામ કમમગીરી  

 

૨૯ શ્રીકાક્ન્તલાલ બી. રાઠોહર્યા 
૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ 

લેવલ- IS-1 
૩૩૨૧૫૧ નસપાઇ 

અફોટેબલ્િૌનસિંગ નવર્ભાગ ્મા  
કામગીરી 

 

૩૦ શ્રીચનુારા ઉમેશર્ભાઈ બી. 
૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ 

લેવલ- IS-1 
૩૪૧૬૫૭ 

િલે્પર  
 

બ્લોક ન.૨, ૪, ૧૨, ૪૧ થી ૯૬ 

ને લાગત વેરા લબલની તમામ 
કમગીરી 

 


