
રાઇટ ટુ ઇન્ફરમેશન એકટ ૨૦૦૫ સદંભે દ.હુકમ અંક:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંભભ કમ ૪-૧ (ખ) અન્વયે માહિતી 
આપવા બાબત.  

વોર્ભ ન.ં૯(આઈ) વર્ોદરા મિાનગર પાલકા 
 

 સ્થાનનક સ્લયાજમ વસં્થાની કાભગીયી અને પયજોની નલગતો :  
ોતાની વસં્થાની કાભગીયીઓ અન ેપયજો નીચ ેમજુફ છે.  
લશીલટી લોડડ ન.ં૯ (આઈ)   
સબુાનપયુા , શાઈટેન્વન યોડ,    
લડોદયા. પોન ન.ં ૬૩૫૭૪૨૨૬૪૬  
લોડડ ઓફપવના કાભકાજના ફદલવો – વોભલાય થી ળનનલાય  
ળનનલાય (ફીજો-ચોથો) યનલલાય તથા જાશયે યજાના ફદલવો નવલામ  
કાભકાજનો વભમ :  
વલાયે ૯-૩૦ થી ૫-૧૦ (યીવેવ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦)  
નાણાકંીમ રેલડ દેલડનો વભમ :  
વલાયે ૯-૩૦ થી ૩-૦૦ (યીવેવ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦)  
ળનનલાય (ફીજો-ચોથો) યનલલાય તથા જાશયે યજાના ફદલવો નવલામ  

 
 લોડડના મખુ્મ અનધકાયીશ્રીઓ  

૧. આવી.મ્યનુન.કનભળનય (નિભ ઝોન અને અીર અનધકાયી)  
      શ્રી સયેુળબાઈ એવ. તલેુય  

૨. લોડડ ઓફપવય 
     શ્રી જ્મફદ એન.લાા  
 

 લોડડની યેલન્ય ુતેભજ વેનેટયીની કાભગીયીની નલગતો નીચ ેમજુફ છે .  
 
અ) યેલન્ય ુનલબાગની કાભગીયી :  
૧. ભકાન નાભપેય/પાલણીના કેવ અંગેની કાભગીયી  
૨. ભકાન ખારીના દાખરા યાખલાના ઠયાલ અંગેની કાભગીયી  
૩. ભકાન જભીનદોસ્ત થમે આકાયણી કભી કયલાના ઠયાલ અંગેની કાભગીયી.  
૪. ભકાન ખારી યાખ્મા છી કયલેયાના નનમભ અનવુાય યીપંડ આલાની કાભગીયી  
૫. લેયા, લસરુાતની તભાભ કાભગીયી, જભીન બાડુ,ં વ્મલવામ લેયા લસરુાતની કાભગીયી,  
૬.  ગભુાસ્તધાયની કાભગીયી  
૭. આકાયણીની કાભગીયી. 
 
ફ)  વેનેટયી નલબાગની કાભગીયી :  
- વેનેટયી નલબાગ વપાઈ અંગેના કાભકાજના ફદલવો  
- વોભલાય થી યનલલાય ૭-૦૦ થી ૧૧-૦૦ તેભજ ફોયે ૨-૦૦ થી ૫-૦૦  
- યનલલાયે તેભજ બધુલાયે ફોય ફાદ યજા.  
૧. ભયેરા જાનલયોનો નનકાર કયલો, 
૨. કચયાના ઢગરાનો નનકાર,  



૩. લોડડની નક્કી કયલાભા ંઆલેર ફીટોની વપાઈ કાભગીયી,  
૪. વપાઈ કાભ ન થામ તે અંગેની પફયમાદ,  
૫. ગદંકીના સ્થોએ જતંનુાળક દલાનો છટંકાલ,  

 
ક) અન્મ કાભગીયીઓની ટૂંકી નલગતો  
       ૧.  શોટર યેસ્ટોયન્ટ ચેંકીગની કાભગીયી,   
       ૨.ધધંાનો અકાયક/બમકાયક નનલન યલાના આલા અંગેની કાભગીયી તથા યલાનો   
            યીન્ય ુકયલા અંગેની કાભગીયી,  
      ૩. જન્ભ અને ભયણ નોંધણીની તથા યેકોડડ મજુફની લધાયાની કોીઓ આલાની કાભગીયી,  
      ૪. ાણીના વેમ્ર યોજ રેલાની કાભગીયી તેભજ ાણી જ્માયે દુનત આલે ત્માયે પફયમાદ    
            આધાયે જથ્થાભા ંવેમ્ર રેલાની કાભગીયી  
      ૫. દુનત ાણી આલતુ ંશોમ તેલા નલસ્તાયોભા ંાણી શધુ્ધીકયણ ભાટે ક્રોયીનની ગોીઓ   
            નલતયણની કાભગીયી. 
      ૬. કુદયતી/અકુદયતી આનિના વભમે વક્ષભ વિાધીળ ફતાલે તે મજુફની કાભગીયી,  
 
પયજો :- 
૧. વા.લ.નલબાગ તયપથી થમેર હુકભ અન્લમે જેતે ોસ્ટ ય કયલાાત્ર લશીલટી  કાભગીયીઓ  
૨. નનયીક્ષણ અન ેજલાફદાયીના વાધનો વફશત નનણડમ રેલાની પ્રફિમા  

જે તે વોંામેર કાભગીયી વફંનંધત કભડચાયીએ તેભના ઉયી અનધકાયીશ્રી ાવે યજુ કયી વક્ષભ 
વિાનધકાયીશ્રીની  ભજુંયી રેલાની યશળેે. આ અંગ ે મખુ્મ ભશકેભ નલબાગશ્રી નાણાકંીમ અને અન્મ 
લશીલટીમ વિા વોંણીના વકંલરત ઠયાલ ૧૯૯૮ ના અભરીકયણ દપતયી હુકભ અંક: ૪૧૦/૯૮ થી 
તા.૭-૭-૯૮ થી હુકભો થમેરા છે.  

૩. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નકકી કયામેરા ધોયણો :  
      ઉયોકત મદુા ન.ં૨ ભા ંદળાડલેર દપતયી હુકભ અન્લમ ેજે તે કાભોના વફંધંભા ંવક્ષભ     
       વિાનધકાયીશ્રીના સચુનાઓ અન્લમ ેકામાડલાશીકયલાભા ંઆલે છે.  
૪. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના અથલા નનમતં્રણ શઠેના અથલા ોતાના  
      કભડચાયીઓ દ્વાયા ઉમોગભા ંરેલાતા નનમભો નલનનમભો સચુનાઓ નનમભ વગં્રશ અને યેકોડડ 
          - જી.ી.એભ.વી.એકટ -૧૯૪૯ 
          - દ.હુકભ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૭-૭-૯૯  
૫. ોતાના દ્વાયા અથલા તેના અંકુળ શઠે યખામરે નલનલધ કેટેગયીના દસ્તાલેજોનુ ંનનલેદન  
    - ખાતા તયપથી ભોકરલાભા ંતથા આલતા ત્રોના ઇનલડડ આઉટડડ યજીસ્ટયો  
    -  આકાયણી યજીસ્ટય , ડીભાન્ડ યજીસ્ટય  
    -  યલાના યજીસ્ટય ,પયીમાદ બકુ  
૬. નીતી ઘડલાના અથલા તેના અભરીકયણ વફંધંીત જાશયે જનતાના વભ્મો ધ્લાયા યજુઆત   
      કયામેરી અથલા તેની ભાટે યશરેી કોઈ ણ વ્મલસ્થાની નલગતો, રોકો વાથ ેવકંામેરી  
      વસં્થા શોમ, રોકોના ચુટંામેરા પ્રનતનનનધઓની ફનેરી વનભનત,વભગ્ર વબા  અથલા વફનંધત      
      નલબાગને સ્થા.વનભનત ધ્લાયા અનધકાય યત્લે નનણડમ  રેલાભા આલે છે.  
૭. ોતાના અનધકાયીઓ અને કભડચાયીઓની ભાફશતી એનેક્ષય -“અ” ના રીસ્ટ મજુફ .  
૮. નનમભભા ંપયુી ડામેર ઘડતયની ધ્ધતી વશીત તેના દયેક અનધકાયી અન ેકભડચાયીઓ  દ્વાયા પ્રાપ્ત 
કયામેર ભાવીક ગાય ધડતય(તારીભ) ધ્ધતી-વા.લ.નલ. દ્વાયા કયલાભા આલેર છે.  



૯. તભાભ મોજનાઓની નલગતો સલુચત ખચાડઓ અને કયામેર ચકુલણીના અશલેારો દળાડલતો તેની તભાભ 
એજન્વીને પાલેર ફજેટ. જે તે લડ ના એન્જી. ળાખાના ભારવાભાન ખયીદીના ભજુંય ફજેટની નલગત 
તેભજ થમેર ખચાડ ઓની નલગતો એકાઉન્ટ ળાખાભાથંી ભેલી ળકામ.  
૧૦. પાલામેરી યકભ અને આ કામડિભોથી પામદો ભેલનાયની નલગતો વફશત વફવીડી વફશત કામડિભોનો 
અભરનો પ્રકાય .  
      - વભગ્ર વબા દ્વાયા ફજેટભા ંભજુંય કયામેર યકભની નલગતો ભી ળકે છે.આ કાભગીયીથી જાશયે જનતાને 
આયોગ્મરક્ષી સનુલધાઓ અને વપાઇ તેભજ ાણી-ડ્રેનેજની સનુલધાઓ ભે છે.  
૧૧. અામેરી છુટછાટ, યલાનગીઓ, અને વિા વોંણી ભેલનાયની નલગતો.  
       - વભગ્ર વબા , સ્થામી વનભનત તથા મ્યનુન.કનભળનયશ્રીની વિા અન્લમે ભતી છુટછાટ,  
       યલાનગીઓ, વિા-વોંણી વફધંે દફ્તયી હુકભ અંક:૪૧૦/૯૮-૯૯ ભા ંનલગત.  
૧૨. ઈરેકટ્રોનીક પોભડભા ંધડામેરી યખામેરી અથલા ઉરબ્ધ ભાફશતીના ંવદંબડની નલગત :  
       -ઈરેકટ્રોનનક પોભડભા ંઘડામેર ભાફશતી ઈ.ડી.ી નલબાગ ધ્લાયા ભેઈન્ટેન કયલાભા ંઆલે છે. જેની નલગતો 
લેફવાઈટ www.vmc.gov.in યથી ભી ળકે છે.  
૧૩. જાશયે ભાફશતી અનધકાયીશ્રીઓના નાભ શોદાઓ અને અન્મ નલગતો :- 
 

અ.ન ં અનધકાયી નુ ંનાભ શોદ્દો 
૧ શ્રી જમફદ એન.લાા જાશયે ભાફશતી અનધકાયી અન ે

લોડડઓફપવય તથા અનર અનધકયી 
ગભુાસ્તધાયા (નીનત નલમક નવલામ) 

૨ શ્રી ભનીળ પ્રજાનત  જાશયે ભાફશતી અનધકયી તથા યેલન્ય ુ

ઓફપવય ગભુાસ્તધાયા(નીનત નલમક 

નવલામ) 
 
૧૪. સચુલી ળકામ તેલી અન્મ કોઇ ભાફશતી અને ત્માય ફાદ દય લો આ પ્રકાળનભા ં સધુાયો કયળ.ે  
- ભહ્રદ અંળ ેકાભો વફંનંધત ભાફશતી ભજુંય ફજેટ અનરુક્ષીને આલી જામ છે.  
 

લોડડ નફંય:- ૦૯(આઈ ) યેલન્ય ુળાખા / વેનેટયી સ્ટાપની નલગત    

પ્રોએકટીલ ડીસ્કરોઝય(એનેક્ષય-"અ") 

િભ 
નફંય 

કભડચાયીનુ ંનાભ  
ઈ.ડી.ી. 
નફંય  

શોદ્દો કાભગીયી 

૧ શ્રી જમદી એન. લાા 
૩૫૯૫૮૧ 

લોડડ ઓફપવય 
લોડડ ની તભાભ 

 કાભગીયી 
૨ શ્રી ભનનબાઈ આઈ. પ્રજાનત ૩૫૪૭૯૧ યેલેન્ય ુઓફપવય યેલન્ય ુ/ ગભુાસ્તાધાયા 
૩ શ્રી યોફીન્વબાઈ કટાયા ૨૯૪૮૮૮ વીની.વેનેટયી ઇન્વ. વેનેટયી 
૪ શ્રી યભણબાઈ ટેર  ૨૯૯૧૧૧ વેનેટયી ઇન્વ. વેનેટયી 

૫ શ્રી ફશતેળબાઇ એચ. ઠક્કય  ૨૯૬૪૬૫ જુ.કરાકડ   
જભીનબાડા / દફાણ / 

બ્રોક / યીકલયી 

૬ શ્રી નીભીાફેન આય. ખાયલા  ૩૦૭૭૩૪ જુ.કરાકડ   
વેનેટયી ભેશાકાભની  

કાભગીયી 



૭ શ્રી શનનપભશમ્ભદ એ. નકુભ  ૩૩૨૬૧૫ જુ.કરાકડ   

બ્રોક / આકાયણી /  
યીકલયી /  

વ્મલવામલેયો /  
ગભુાસ્તાધાયા 

૮ શ્રી અંફાફેન લી. લવાલા  ૨૭૯૮૫૪ જુ.કરાકડ   
બ્રોક / આકાયણી /  

યીકલયી 

૯ શ્રી ફશભાશંબુાઇ આય. ચોધયી  ૩૫૬૧૫૮ જુ.કરાકડ   
એકાઉન્ટન્ટ / બ્રોક / 

આકાયણી /  
યીકલયી 

૧૦ શ્રી ઝયાણાફેન આય. યાણા  ૩૦૦૬૯૧ જુ.કરાકડ   
બ્રોક / આકાયણી /  

યીકલયી 

૧૧ શ્રી નીયલબાઈ એ. યીખ ૩૦૨૦૦૭ જુ.કરાકડ   
ઇન્લડડ / આઉટલડડ / 

ભશકેભ 

૧૨ શ્રી યજનીકાતં ડી. યભાય.  
ગ્રાભ 

ચંામત 
જુ.કરાકડ   

બ્રોક / આકાયણી /  
યીકલયી 

૧૩ શ્રી તરૂણાફેન ફી. ભકલાણા 
ગ્રાભ 

ચંામત 
જુ.કરાકડ   

બ્રોક / આકાયણી /  
યીકલયી 

૧૪ શ્રી અલ્ેળબાઈ ચાલડા ગ્રાભ ચંામત સુયલાઈઝય વેનેટયી 

૧૫ શ્રી મોગેળબાઈ આય. ઠક્કય ૨૩૪૦૪૪ પ્યનુ 
બ્રોક / આકાયણી / 

યીકલયી 

૧૬ શ્રી કૃષ્ણકુભાય જે. યાઠોડ ૩૧૫૩૫૪ પ્યનુ 
બ્રોક / આકાયણી / 

યીકલયી 

૧૭ શ્રી ફશયેનબાઈ ફી. યેલાડે ૩૧૯૨૫૨ પ્યનુ 
બ્રોક / આકાયણી / 

યીકલયી 
૧૮ શ્રી વજંમબાઈ એન. ટેર ૩૦૪૭૩૫ શલે્ય ઓપીવ લશીલટ 
૧૯ શ્રી કુસભુફેન ી. દયજી ૩૦૭૦૮૪ શલે્ય ઓપીવ લશીલટ 

૨૦ 
શ્રી શભેરિાફેન એભ. ટેર 

ગ્રાભ 
ચંામત 

પ્યનુ ઓપીવ લશીલટ 

૨૧ 
શ્રી બાલનાફેન એભ. વોરકંી 

ગ્રાભ 
ચંામત 

પ્યનુ ઓપીવ લશીલટ 

૨૨ શ્રી લફિંદીમાફેન એન. ટેર એપ્રેન્ટીવ કોમ્. ઓયેટય કોમ્પ્યટુય ટાઈીંગ 
૨૩ શ્રી ભભૂીફને ી. વોરકંી એપ્રેન્ટીવ ફેક ઓપીવ આવી. ઓપીવ લશીલટ 
૨૪ શ્રી જલ્ાફેન આય. ફાયીમા એપ્રેન્ટીવ ફેક ઓપીવ આવી. ઓપીવ લશીલટ 
૨૫ શ્રી પ્રકાળબાઈ એવ. પ્રજાતી એપ્રેન્ટીવ ફેક ઓપીવ આવી. ઓપીવ લશીલટ 

 


