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                                  િવષય:- ો એકટીવ ડીસ લોઝર ની મા હતી મોકલવવા બાબત 
 
                આથી ઉપરોકત િવષયના અનુંસધાનમાં જણાવવાનું કે આ સાથે અ ેના વોડ ન.ં૦૫ ના સને 
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           રાઈટ ટુ ઈ ફરમેશન એકટ ૨૦૦૫ સંદભ દ.હુકમ અં : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સંદભ 

કલમ ૪-૧(ખ)  અ વયે મા હતી આપવા બાબત .( વોડ નં.૦૫ ) 
વડોદરા મહાનગર પાિલકા 

       ૧.  સં થાની કામગીરી  અને ફર ની િવગતો-  
           પોતાની સં થાની કામગીરીઓ અન ેફર ની િવગતો નીચે મુજબ છે. 
           - વહીવટી વોડ નં. ૦૫ 
           નવ વન પો ટ ઓફીસપાસ,ે આજવા રોડ, વડોદરા. 
           ફોન નં. ૨૫૬૮૦૨૫  
           વોડ ઓફીસના કામકાજના દવસો – સોમવાર થી શિનવાર  
           શિનવાર( બી , ચોથો ) રિવવાર તથા હેર ર ના દવસો િસવાય કામકાજ નો સમય  
           સવારે ૯-૩૦ થી ૫-૧૦ (રીસેશ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦)  
           નાણાકીય લેવડ – દેવડનો સમય- 
           સવારે ૯-૩૦ થી ૩-૦૦ (રીસેશ  ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) 
           શિનવાર (બી , ચોથો ) રિવવાર તથા હેર ર ના દવસો િસવાય   
           વોડ ના મુ ય અિધકારી ીઓ , 
          ૧. વોડ ઓ ફસર અને હેર મા હતી અિધકારી  
              ી િવરે કુમાર ટી. રાઠવા   
              વહીવટી વોડ નં ૦૫ ની કચેરી,  
              નવ વન પો ટ ઓફીસપાસ,ે આજવા રોડ, વડોદરા. 
              પગાર ેડ ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 
              ઈ.ડી.પી. ન.ં ૩૬૨૫૪૯ 
      વોડ ઓફીસર ીએ રેવ યુ તેમજ સેનટેરીની સપંુણ કામગીરીનું િનરી ણ, સંકલન અન ેમાગદશન કરવાનું       
      રહે છે. 
     વોડની રેવ યુ તમેજ સેનટેરીની કમગીરીની િવગતો નીચ ેમજુબ છે   
     અ) રેવ યુ િવભાગની કામગીરી  
          ૧. મકાન નામફેર/ફાળવણીના કેસ અંગેની કામગીરી. 
          ૨. મકાન ખાલીના દાખલા રાખવાના ઠરાવ અગંનેી કામગીરી  
          ૩. મકાન જમીનદો ત થયે આકારણી કમી કરવાના ઠરાવ અંગેની કામગીરી  
          ૪. મકાન ખાલીના દાખલા રા યા પછી કરવેરાના િનયમ અનસુાર રીફંડ આપવાની કામગીરી  
          ૫. વેરા, વસલુાતની તમામ કમગીરી, જમીન ભાડુ, યવસાયવેરા, વાહનવરેા વસુલાતની     
               કામગીરી 
     બ)  સેનેટરી િવભાગની કામગીરી: 
           ૧. મરેલા નવરોનો િનકાલ કરવો. 



           ૨. કચરાના જ થાનો િનકાલ કરવો. 
           ૩. વોડની ન ી કરવામાં આવેલ બીટોની સફાઈ કામગીરી  
           ૪. સફાઈ કામ ન થાય ત ેઅંગેની ફરીયાદ. 
           ૫. પાિલકાના હેર- જ /મુતરડી સફાઈ અંગેની ફરીયાદ 
           ૬. માખી તેમજ ગંદકીના થળોએ જતુંનાશક દવાનો છંટકાવ. 
           ૭. હોટલોમાં વાસી અને અખા  ખોરાકના વેચાણની ફરીયાદ. 
         અ ય કામગીરીઓની ટંૂકી િવગત:  
           ૧. હોટલોમાં વાસી અને અખા  ખોરાકના વેચાણની ફરીયાદ, િનકાલ કરવાનો તેમજ હોટલ,               
                રે ટોર ટ ચેક ગની કામગીરી 
           ૨. આરો યના નિવન પરવાના આપવા અંગેની કામગીરી તથા પરવાનો રી યુ કરવા અંગેની કામગીરી  
           ૩. જ મ અને મરણ ન ધની કામગીરી  
           ૪. પીવાનું પાણી યારે દુિષત આવે યારે ફરીયાદ આધારે સે પલ લેવાની કામગીરી, તથા 
                ટીનમાં સે પલ લેવાની કામગીરી રોજબરોજ કરવી. 
           ૫.  દુિષત પાણી આવતુ હોય તેવા િવ તારોમાં પાણી શુ ીકરણ માટે કલોરીનની  ગોળીઓ           
                િવતરણની  કામગીરી 
           ૬. કુદરતી/ અકુદરતી આપિ  સમય યુિનિસપલ કિમ ર ીની  સુચના મુજબની કામગીરી કરવી. 
        ફર : સા.વ.િવભાગ તરફથી થયેલ હુકમ અ વયે જ ેતે પો ટ પર કરવાપા  ટેકનીકલ તથા  
                  વહીવટી કામગીરીઓ 
           ૨. પોતાના અિધકારીઓન ેકમચારીઓની સ ાઓ અને ફર  સામેલ લી ટ “ એ ”  મુજબ  
                  નામ                      હો ો                      કાય ે                         ફર        
    
           ૩. િનરી ણ અન ેજવાબદારીના સાધનો સ હત િનણય લેવવાની ીયા:- જ ેતે સોપાયેલ        
               કામગીરી સબંિધત કમચારીએ તેમના ઉપરી અિધકારી ી પાસે રજુ કરી સ મ                      
               સ ાિધકારી ીની મંજુરી લેવાની રહેશે. આ અંગે મુ ય શાખા મહેકમ િવભાગથી નાણાંકીય અને    
               અ ય વહીવટી સ ા સોપણીના સંકિલત ઠરાવ ૧૯૯૮ ના અમલીકરણ દફતરી હુકમ  
               અં :૪૧૦/૯૮ થી  તા.૦૭-૦૭-૯૮ થી હુકમો થયેલા છે. 
          ૪. પોતાના કાય  બ વવા માટે ન ી કરાયેલા ધોરણો :-  
               ઉપરો ત મુદા નં.૩ માં દશાવેલ દફતરી હુકમ અ વયે જ ેતે કામોના સબંધમાં સ મ    
               સ ાિધકારી ીના સુચનાઓ અ વયે કાયવાહી કરવામાં આવે છે. 
          ૫. પોતાના કાય  બ વવા માટે પોતાની પાસેના અથવા િનયં ણ હેઠળના અથવા પોતાના  
               કમચારીઓ ારા ઉપયોગમાં લેવાતા િનયમો િવિનયમો સુચનાઓ િનયમ સંગહ અને રેકોડ.                                    

- બી.પી.એમ.સી. એકટ -૧૯૪૯ 
- દ. હુકમ અં: ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૦૭-૦૭-૯૯ 

          ૬. પોતાના વારા અથવા તેના અંકુશ હેઠળ  રખાયેલ િવિવધ કેટેગરીના દ તાવે નુ િનવેદન: 
                 - ખાતા તરફથી મોકલવામાં તથા આવતા પ ોના ઈનવડ આઉડવડ ર ટરો 
                 - આકારણી ર ટર, ડમા ડ ર ટર 



                 - પરવાના ર ટર, ફરીયાદ બુક, જ મ-મરણ ર ટર 
                 - પાણી કનેકશન ર ટર, ડેનેજ કને શન ર ટર, બી ડ ગ ર ટર 
          ૭. નીતી ધડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સબંધીત હેર જનતાના સ યો વારા રજુઆત    
               કરાયેલી અથવા તેની ચચા માટે રહેલી કોઈપણ યવ થાની િવગતો, લોકો સાથે સંકળાયેલી   
               સં થા હોય, લોકોના ચુંટાયેલા િતિનિધઓની બનેલી થાયી સિમિત,સમ  સભા અથવા  
               સબંધીત  િવભાગન ે થાયી સિમિત વારા અિધકાર પર વે િનણય લેવામાં આવે છે. 
          ૮. પોતાના ચલણના હેત ુમાટે અથવા તેના ભાગ તરીકે વહચાયેલી બ ેકે તેથી વધુ યિ તઓ   
               ધરાવતા બોડસ કાઉ સીલ કિમ ટઓ અને અ ય મંડળોની બેઠકો હેર  માટે ખુ ી છે કે  
               કેમ? અથવા આવી બેઠકોની િવગત હેર  મેળવી શકે કે કેમ? સમ  સભા અને થાયી  
               સિમિત, યુિન.સકેેટરી ી અથવા સંબધીતના અ ય  પાસેથી આ અંગે વધુ પ તા  
               મેળવી શકાય. 
          ૯. પોતાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની ડરેકટરી મુદા નં.૨ માં સામેલ લી ટ મુજબ  
        ૧૦. તેના િનયમમાં પુરી  પડાયેલ ધડતર પ ધિત સ હત તેના દરે અિધકારી અને  કમચારીઓ  
               ારા ા  કરાયલે માસીક પગાર ધડતર (તાલીમ) પ ધિત-સા.વ.િવ. વારા કરવામાં આવે   
               છે. કમચારી/અિધકારીઓ વારા ા  કરાયલે માસીક પગારની માહીતી મુદા નં.૨ માં સામેલ     
               છે.   
         ૧૧. તમામ યોજનાઓની િવગતો સચુીત ખચાઓ અને કરાયેલ ચુકવણી ના અહેવાલો દશાવતો 
               તેની તમામ એ સીને ફાળવેલ બજટે જ ેતે વષના એ .શાખા, તેમજ   સેનેટરી શાખાના  
               માલસામાન ખરીદીના મંજુર બજટેની િવગત તેમજ થયેલ ખચાઓની િવગતો એકાઉ ટ    
               શાખામાંથી મેળવી શકાય. 
         ૧૨. ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાય મોથી ફાયદા મેળવનારની િવગતો સ હત સબસીડી    
               સ હત, કાય મોનો અમલોનો કાર,  

- સમ  સભા વારા બજટેમાં મંજુર કરાયેલ રકમની િવગતો મેળવી શકો છો. આ કામગીરી થી 
હેર જનતાને આરો ય લ ી સુિવધાઓ અને સફાઈ તેમજ પાણી ડેનેજની સિુવધાઓ મળે છે. 

         ૧૩. તેના વારા અપાયેલી છુટછાટો, પરવાનગીઓ, અને સ ા સોપંણી મેળવનારની િવગતો   
- સમ  સભા, થાયી.સિમિત તથા યુિન.કિમ ર ીની સ ા અ વયે મળતી છુટછાટ, 

        પરવાનગીઓ, સ ા સ પણી સબંધે દફતરી હુકમ અં: ૪૧૦/૯૮-૯૯ માં િવગત. 
         ૧૪. ઈલે ટોની ફોમમાં ધડાયેલી તેના વારા રખાયેલી અથવા તેના ઉપલ ધ મા હતીના  સંદભની    
                 િવગત ઈલે ટોની ફોમમાં ધડાયેલ મા હતી ઈ.ડી.પી. િવભાગ વારા મઈે ટેઈન કરવામાં આવે   
                 છે. જનેી િવગત વેબસાઈટ www.vmc.gov.in પરથી મેળવી શકો છો. 
         ૧૫. પુ તકાલય તથા વાચન ખંડના કામના લોકોસ હત મા હતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપ બધ  
                સુિવધાઓની િવગતો,  હેર ઉપયોગ માટે તેની ળવણી કરાઈ હોય તો-અ ેની શાખામાં  
                પુ તકાલય કે વાંચન ખંડ ઉપ બધ નથી.  
         ૧૬. હેર મા હતી અિધકારીઓના નામ-હો ાઓ અને અ ય િવગતો:-  
 
 



 
 

અ.નં. નામ હો ો પગાર પાયરી 
૧. ી િવરે કુમાર ટી. રાઠવા  વોડ ઓફીસર .૫૩૧૦૦ થી૧૬૭૮૦૦ 
૨. ી િજ ેશ જ.ે શાહ   નાયબ કાયપાલક ઈજનેર .૫૩૧૦૦ થી૧૬૭૮૦૦ 

   
         ૧૭. સુચવી શકાય તેવી અ ય કોઈ મા હતી અને યારબાદ દરવષ આ કાશનમાં સુધારો કરાશે. 
                   -મહંદ અંશે કામો સબંધીત મા હતી મંજુર બજટે અનુલ ીને આવી ય છે. 
                     હેર મા હતી અિધકારી અને               હેર મા હતી અિધકારી અને  
                     વોડ ઓફીસર                                    નાયબ કાયપાલક ઈજનેર 
                     વોડ ન.ં૦૫                                        વોડ નં.૦૫  
                     વડોદરા મહાનગરપાિલકા                      વડોદરા મહાનગર પાિલકા 
                     wardofficer.w5@vmc.gov.in                www.vmc.gov.in 
                     ટેલીફોન નં.(૦૨૬૫)૨૫૬૮૦૨૫            ટેલીફોન નં.(૦૨૬૫)૨૫૬૦૩૩૨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

વડૉદરા મહાનગર પાિલકા  
 

વિહવટી  વોડ નં- ૦૫  
 

                                               રવે યુ િવભાગ ના કમચારીઓની િવગતો                લી ટ- ' એ ' (સન ે૨૦૨૨-૨૩)  
 

અ.ન ં કમચારી નુ નામ  હો ો  ઇ.ડી.પી ન ં પગાર પાયરી  કમગીરી ની િવગત  
 

૧ 
ી  િવરે કુમાર ટી. 

રાઠવા વોડ ઓ ફસર  ૩૬૨૫૪૯ 
૫૩૧૦૦-
૧૬૭૮૦૦ 

વોડના રેવ યુ િવભાગ તેમજ સેનેટરી િવભાગ નુ સંચાલન તથા તેને 
વિહવટ ને લગતી તમામ કામગીરી  

 

૨ ી કૃણાલ એસ. શાહ  રવે યુ 
ઓ ફસર  

૩૫૭૯૧૦ 
૪૪૯૦૦-
૧૪૨૪૦૦ 

રવે યુ િવભાગની વેરા વસુલાત તેમજ ઇતર 
વસુલાત સિહતની રેવ યુ િવભાગ નુ કેશ િવભાગ 
સુપરિવઝન િનયં ણ   

૩ 
ી બાબુભાઇ એસ. 

સંગાડા   

સી.સ.ેઇ સપેક

ટર  
૨૬૨૨૮૫ 

૪૪૯૦૦-
૧૪૨૪૦૦ 

સેનેટરી િવભાગ નુ સંચાલન   
 

૪ 
ીજગદીશભાઇ ડી. 

ડાભાણી  

એડી.આ 

એ   
૩૫૫૬૬૬ 

૩૯૯૦૦-
૧૨૬૬૦૦ 

પગાર ખચ વોડ નં-૫, (વોડ નં.૧૦) 
 

૫ 
ી રજનીકાંત એમ. 

સોલકંી  
સ.ેઇ સપેકટર  ૨૯૯૧૦૩ 

૩૫૪૦૦-
૧૧૨૪૦૦ 

સેનેટરી િવભાગ ને લગતી કામગીરી   

૬ 
ી નરે ભાઇ આર. 

પંચાલ   

 
સબ.સ.ેઇ સપે

કટર  

૨૯૯૨૪૩ ૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦ સેનેટરી િવભાગ ને લગતી કામગીરી   

૭ 
ી તે ભાઇ ડી. 

સોલકંી  

 
સબ.સ.ેઇ સપે

કટર  
૨૮૯૫૫૮ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ પગાર ખચ વોડ-૫, કામગીરી (વોડ નં.૧૩)  

૮ ી િહરને એફ.ભાવસાર  જુ.કલાક  ૨૭૯૭૩૧ 
૪૪૯૦૦-
૧૪૨૪૦૦  

રવે યુ તથા એ  િવભાગ મહેકમ કલાક ની  કામગીરી 

 

૯ ી અિનલ વાય. ધવ   જુ.કલાક  ૨૮૩૮૩૫ 
૪૪૯૦૦-
૧૪૨૪૦૦ 

લોક ન ં- ૧૯,૨૨,૩૧,૫૪,૫૬,૬૧,૬૨,૬૩,૭૧,૭૨,૯૫,૯૬, 
૯૭,૯૮,૯૯ ના વેરા બીલને લગતી કામગીરી  

 

૧૦ 
ી એઝાઝહુસેન આય. 

શેખ  
જુ.કલાક  ૩૫૫૭૫૫ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લોક ન-ં ૧૮,૭૬ ના વેરાબીલ ને લગતી કામગીરી તેમજ 

ગુમા તાધારા તથા ોફેશનલ ટે  ની કામગીરી   

૧૧ 
ી વસન ભાઇ ડી. 

ચૌધરી   
જુ.કલાક  ૨૬૪૭૪૧ 

૫૩૧૦૦-
૧૬૭૮૦૦ 

લોક નં - ૦૧,૦૨,૦૪,૦૫,૦૬,૦૭,૦૮,૦૯,૨૦,૫૧,૫૫,૭૩ 
ના વેરાબીલ ને લગતી કામગીરી  

 

૧૨ ી સમીર એચ. રાણા  જુ.કલાક ૨૯૪૨૬૮ ૩૯૯૦૦-
૧૨૬૬૦૦ 

જમીન-ભાડા દફતર ની કામગીરી  
 

૧૩ ધમશ પી. દેસાઇ  જુ.કલાક ૨૯૧૭૩૧ 
૩૯૯૦૦-
૧૨૬૬૦૦ સેનેટરી િવભાગના મહેકમ ની કામગીરી  

 

૧૪ ી સુરેશભાઇ જે.પડંયા  જુ.કલાક  ૨૭૯૬૧૭ 
૪૪૯૦૦-
૧૪૨૪૦૦ 

પગાર ખચ વોડ-૫ કામગીરી  (ઓડીટ શાખા) 
 

૧૫ 
ી બુધાભાઇ ટી. 

પાટણવાડીયા  
જુ.કલાક  ૨૯૧૭૭૩ 

૩૯૯૦૦-
૧૨૬૬૦૦ 

પગાર ખચ વોડ-૫ કામગીરી  (વોડ નં.૧૧) 
 

૧૬ મીતલુ એન. ગોહેલ  જુ.કલાક  ૩૫૫૪૯૬ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ પગાર ખચ વોડ-૫ કામગીરી  આકારણી શાખા 
 

૧૭ 
ી નગીનભાઇ ડી. 

પરમાર  
િસપાઇ  ૩૦૨૩૪૧ ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ ઓ ફસના પટાવાળાની કામગીરી  

 



૧૮ 
ી સોમાભાઇ આર. 

ડાભી  
િસપાઇ  ૨૯૨૦૬૧ ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ લોક ના ટપાલ, બીલો તથા જવાબ બ વવાની કામગીરી   

 

૧૯ 
ી બંશીભાઇ જે. 

રાઠવા  
િસપાઇ  ૨૭૯૨૨૬ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ િસપાઇ જનરલ કામગીરી (  પગાર ખચ એ નીય રંગ શાખા ) 

 

૨૦ 
ી યાવરહુશેન એમ. 

મલેક  
હે પર  ૨૬૩૧૪૧ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લોક ના ટપાલ, બીલો, જવાબો બ વવાની કામગીરી (પગાર ખચ 

એ નીય રંગ શાખા ) 
 

૨૧ 
ી િનિમષાબેન એલ. 

પટેલ  
હે પર  ૩૩૭૫૩૬ ૧૮૫૦૦-૫૬૯૦૦  (પગાર ખચ વોડ નં.-૦૪ ) રવે યુ િવભાગ માં હે પર કામગીરી  

 

૨૨ 
ી રાજુભાઇ એસ. 

ગોદ ડયા  
મજુર  ૨૫૪૮૨૭ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ મજુર ફટર પાણી કનેકશન ચેક કરવાની કામગીરી  

 

૨૩ ી માધુરી િવ. સાળવી  એ ટીસ  ૮૫૭૭૧૮ 
ઉ ચક પગાર-

૭૭૦૦ 
જનરલ કામગીરી તથા કો પયુટર માં પ ો તૈયાર કરવાની કામગીરી  

 

૨૪ ી કોમલ એમ. સોલકંી  એ ટીસ  ૮૫૮૧૨૯ 
ઉ ચક પગાર-

૯૦૦૦  
જનરલ કામગીરી તથા કો પયુટર માં પ ો તૈયાર કરવાની કામગીરી  

 

૨૫ ી આકૃિત આર. રાજ  એ ટીસ  ૮૫૮૧૩૭ 
ઉ ચક પગાર-

૯૦૦૦ 
જનરલ કામગીરી તથા કો પયુટર માં પ ો તૈયાર કરવાની કામગીરી  

 

૨૬ 
ી સોનલ એમ. 

સોલકંી   એ ટીસ  ૮૫૮૬૭૬ 
ઉ ચક પગાર-

૯૦૦૦ 
જનરલ કામગીરી તથા કો પયુટર માં પ ો તૈયાર કરવાની કામગીરી  

 

 

 

      

       

       
 

 


