
કલમ ૪-૧(ખ) અ� વયે મા�હતી આપવા બાબત. (વોડ� ન.ં૧(એ)) 

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 

 

૧. સ#ં થાની કામગીર% અને ફરજોની િવગત 

પોતાની સ
ં થાની કામગીર�ઓ અને ફરજોની િવગતો નીચે �જુબ છે. 
 

વ�હવટ� વોડ" ન.ં૧(એ) 

લહ(ર�)રુા ગેટ પાસે, 

શહ(ર વોડ", વડોદરા. 

ફોન ન.ં ૨૪૧૧૪૭૩ 
 

વોડ" ઓ�ફસના કામકા1 �દવસો- સોમવાર થી શિનવાર 

શિનવાર(બીજો, ચોથો) રિવવાર તથા 1હ(ર ર1ના �દવસો િસવાય 
 

કામકાજનો સમય 

સવાર( ૧૦-૩૦ થી ૬-૧૦ (ર�સેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) 
 

નાણાકં�ય લેવડ દ(વડ નો સમય –  

સવાર( ૯-૩૦ થી ૩-૦૦ (�રસેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) 

શિનવાર (બીજો, ચોથો) રિવવાર તથા 1હ(ર ર1ના �દવસો િસવાય 
 

૧. વોડ� ઓ�ફસર અને *હ+ર મા�હતી અિધકાર% (ર+વ� -/ુસેનેટર%)  

8ી ચ9ંકા: ત એમ. પટ(લ 

ઇ.ડ�.પી.ન.ં- ૨૨૨૨૦૮ 

વ�હવટ� વોડ" ન.ં૧(એ) ની કચેર�, 

લહ(ર�)રુા ગેટ પાસે, 

વડોદરા. ૩૯૦૦૦૧ 

(પગાર =ેડ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૬૦૦ =ેડ પે) )  
 

(અ) ર+વ� - ુિવભાગની કામગીર%ઃ 

૧. મકાન નામફ(ર/ફાળવણીના ક(સ @ગેની કામગીર�. 

૨. મકાન ખાલીના દાખલા રાખવાના ઠરાવ @ગેની કામગીર�. 

૩. મકાન જમીન દો
 ત થયે આકારણી કમી કરવાના ઠરાવ @ગેની કામગીર�. 

૪. મકાન ખાલીના દાખલા રાD યા પછ� કરવેરાના િનયમ અEસુાર ર�ફડં આપવાની 

કામગીર�. 

૫. વેરા, વGલુાતની તમામ કામગીર�, જમીન ભાIુ, J યવસાયવેરા વGલુાતની કામગીર�. 
 



(બ) સેનેટર% િવભાગની કામગીર%ઃ 

૧. ૨૪ કલાક તથા ૪૮ કલાકમા ંિનકાલ કરવાની કામગીર�. 

૨. વ�હવટ� વોડ" ના સમ= િવ
 તારમા ંઆવર� લેવામા ંઆવેલ ડોર Kુ ડોર, ઓપન 
 પોટ, 

ક: ટ(ઇનર અને નાના Lબ: સ બાબતે દ(ખર(ખ રાખવાની કામગીર�. 

૩. ઓન લાઇન તથા ઓફ લાઇન ફ�રયાદ ક(: 9ના ંદ(ખર(ખની કામગીર�. 

૪. M.પી.એમ.સી. એકટ અ: વયે અપાતા પરવાના @ગેની કામગીર�. 

૫. લાર�-ગN લા, હોટલ, મીઠાઇની Oુકાનો, ફર�સાણની Oુકાનો િવગૈર(મા ંસેનીટ(શન જળવાઇ 

રહ( 

તે @ગેની કામગીર�. 

૬. Oુિષત પાણી આવR ુહોય તેવા િવ
 તારોમા ંપાણીના ંન�નુા લઇ ફલોનરSગની કામગીર�. 

૭. જ: મ મરણ નTધ માટ(ના દ(ખર(ખની કામગીર�. 

૮. Vુદરતી આપિW તના ંસજંોગોમા ંમે.X Yિુન.કિમZ નર8ીના ંGચુનો �જુબની કામગીર�. 

૯. ગદંક� કરના ઇસમો, લાર�-ગN લા, Oુકાનો િવગૈર(ને ગદંક� ન કરવા બાબતે લેવામા ં

આવતા 

પગલા બાબતની કામગીર�. 
 

ફરજોઃ 

૧. સા.વ.િવભાગ તરફથી થયેલ [કુમ અ: વયે \ તે પો
 ટ પર કરવાપા] વ�હવટ� 

કામગીર�ઓ 

૨. સામા: ય વ�હવટ િવભાગના ં
 થાયી [કુમે આદ(શ �જુબ. 

૩. િનર�^ણ અને જવાબદાર�ના સાધનો સ�હત િનણ"ય લેવવાની _�`યાઃ- \ તે સTપાયેલ 

કામગીર� સબંધંીત કમ"ચાર�એ તેમના ઉપર� અિધકાર�8ી પાસે રcુ કર� સ^મ 

સW તાિધકાર�8ીની મcુંર� લેવવાની રહ(શે. આ @ગે �Dુ ય શાખા મહ(કમ િવભાગથી 

નાણાકં�ય અને અ: ય વ�હવટ�ય સW તા સોપણંીના સકંLલત ઠરાવ ૧૯૯૮ ના અમલીકરણ 

દફતર� [કુમ @કઃ ૪૧૦/૯૮ તા.૦૭-૦૭-૯૮ થી [કુમો થયેલા છે. 

૪. પોતાના કાયd બ1વવા માટ( નકક� કરાયેલા ધોરણોઃ- 

ઉપરોકત �દુા ન.ં૩મા ંદશા"વેલ [કુમ અ: વયે \ તે કામોના સબંધંમા ંસ^મ 

સW તાિધકાર�8ીના Gચુનાઓ અ: વયે કાય"વાહ� કરવામા ંઆવે છે. 

૫. પોતાના કાયd બ1વવા માટ( પોતાની પાસેના અથવા િનય]ંણ હ(ઠળના અથવા પોતાના 

કમ"ચાર�ઓ e વારા ઉપયોગમા ંઆવતા િનયમો િવિનયમો Gચુનાઓ િનયમ સ=ંહ અને 

ર(કડ" 

- M.પી.એમ.સી.એકટ- ૧૯૪૯ 

- દ.[કુમ @કઃ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૦૭-૦૭-૯૯ 

- વ�હવટના ં
 થાયી આદ(શો / Gચુના / પ�રપ]ો. 

૬. પોતાના e વારા અથવા તેના @Vુશ હ(ઠળ રખાયેલ િવિવધ ક(ટ(ગર�ના દ
 તાવેજોEુ ં

િનવેદન 



- ખાતા તરફથી મોકલવામા ંતથા આવતા પ]ોના ઇનવડ" આઉટવડ" રM
 ટરો 

- આકારણી રM
 ટર, �ડમા: ડ રM
 ટર 

- પરવાના રM
 ટર, ફર�યાદ fકુ, જ: મ મરણ રM
 ટર 

૭. નીતી ધડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સબંધંીત 1હ(ર જનતાના સg યો e વારા 

રcુઆત કરાયેલી અથવા તેની માટ( રહ(લી કોઇપણ J યવ
 થાની િવગતો, લોકો સાથે 

સકંળાયેલી સ
ં થા હોય, લોકોના hુટંાયેલા _િતિનિધઓની બનેલી સિમતી, સમ= સભા 

અથવા સબંધંીત િવભાગને 
 થા.સિમિત e વારા અિધકાર પરW વે િનણ"ય લેવામા ંઆવે છે.  

૮. પોતાના ચલણના હ(R ુમાટ( અથવા તેના ભાગ તર�ક( વહiચાયેલી બે ક( તેથી વj ુ

J ય�કતઓ ધરાવતા બોડ"સ કાઉ: સીલ કિમ�ટઓ અને અ: ય મડંળોની બેઠકો 1હ(ર _1 

માટ( kNુ લી છે ક( ક(મ? અથવા આવી બેઠકોની િવગત 1હ(ર _1 મેળવી શક( ક( ક(મ? 

- સમ= સભા અને 
 થા.સિમિત છે. X Yનુી.સે (̀ટર�8ી પાસે ઉપલl ધ છે.  

૯. પોતાના અિધકાર�ઓ અને કમ"ચાર�ઓની �ડર(કટર� �દુા ન.ં૨ મા ંસામેલ લી
 ટ �જુબ 

૧૦. તેના િનયમમા ં)રુ� પડાયેલ ધડતરની પe ધિત સ�હત તેના દર(ક અિધકાર� અને 

કમ"ચાર�ઓ e વારા _ાm ત કરાયેલ માસીક પગાર ધડતર (તાલીમ) _e ધતી-સા.વ.િવ. 

e વારા કરવામા ંઆવે છે. 

૧૧. તમામ યોજનાઓની િવગતો Gચુીત ખચા"ઓ અને કરાયેલ hકુવણીના અહ(વાલો 

દશા"વતો તેની તમામ એજ: સીને ફાળવેલ બ\ટ. 

- \ તે વષ"ના સેનેટર� શાખાના માલસામાન ખર�દ�ના મcુંર બ\ટની િવગત તેમજ 

થયેલ ખચા"ઓની િવગતો એકાઉ: ટ શાખામાથંી મેળવી શકાય. 

૧૨. ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાય"`મોથી લાભ મેળવનારની િવગતો સ�હત સબસીડ� સ�હત 

કાય"`મોનો અમલોનો _કાર., 

- સમ= સભા e વારા બ\ટમા ંમcુંર કરાયેલ રકમની િવગતો મળ� શક( છે. આ 

કામગીર�થી 1હ(ર જનતાને આરોn ય લ^ી Gિુવધાઓ અને સફાઇ તેમજ પાણી o(નેજની 

Gવુીધાઓ મળે છે. 

૧૩. તેના e વારા અપાયેલી pટછાટ, પરવાનગીઓ, અને સW તા સTપણી મેળવનારની િવગતો. 

- સમ= સભા, 
 થાયી સિમતી તથા X Yિુન.કિમZ નર8ીની સW તા અ: વયે મળતી pટછાટ, 

પરવાનગીઓ, સW તા-સTપણી સબંધેં દફતર� [ુકમ @કઃ૪૧૦/૯૮-૯૯ મા ંિવગત. 

૧૪. ઇલેકqોનીક ફોમ"મા ંધડાયેલી તેના e વારા રખાયેલી અથવા તેના ઉપલl ધ મા�હતીના 

સદં"ભની િવગત. 

- ઇલેકqોનીક ફોમ"મા ંધડાયેલ મા�હતી ઇ.ડ�.પી. િવભાગ ધવરા મેઇ: ટ(ઇન કરવામા ંઆવે 

છે. 

\ની િવગતો વેબસાઇડ www.Vadodaracity.Com પરથી મળ� શક( છે. 

૧૫. )
ુ તકાલય તથા વચાન ખડંના કામના કલાકો સ�હત મા�હતી મેળવવા માટ( નાગર�કોને 

ઉપલl ધ Gિુવધાઓની િવગતો, 

જો 1હ(ર ઉપયોગ માટ( તેની 1ળવણી કરાઇ હોય તો –  

 - અ]ેની શાખામા ં)
ુ તકાલય ક( વાચંન ખડં ઉપલl ધ નથી.  



 

૧૬. 1હ(ર મા�હતી અિધકાર�ઓના નામ – હોદાઓ અને અ: ય િવગતો. 
 

 અ.ન.ં  નામ       હોદો   બેઝીક 

 

   ૧ 8ી સી.એમ. પટ(લ  વોડ" ઓ�ફસર  rુ. ૯૩૦૦ થી ૩૪૮૦૦ 

૧૭. Gચુવી શકાય તેવી અ: ય કોઇ મા�હતી અને W યારબાદ દર વષs આ _કાશનમા ંGધુારો 

કરાશે. 

 - મહદ @શે કામો સબંધંીત મા�હતી મcુંર બ\ટ અEલુ^ીને આવી 1ય છે. 
 

 1હ(ર મા�હતી અિધકાર� અને 

 વોડ" ઓ�ફસર, વોડ" ન.ં૧(એ) 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 

 ઇમેઇલ નથી, વેબસાઇટ નથી 

 ટ(લીફોન ન.ં(૦૨૬૫) ૨૪૧૧૪૭૩  

  



વહ�વટ� વોડ� ન.ં૧ (એ) ના ર�વ� � ુિવભાગ મા ંફરજ બ�વતા કમ�ચાર�ઓની કામગીર�ની િવગત દશા�વ% ુપ'ક. 
 

અ .ન.ં કમ�ચાર�) ુનામ.  હોદદો.  ઇડ�પી  

નબંર.  

પગારપાયર�.  ,ેડ પે
  

કામગીની િવગત. 

 ૧.
  

�ી ચ�ંકાતં એમ. પટ�લ.  હવાલાના  

વોડ�  

ઓ�ફસર 

૨૨૨૨૦૮ ૯૩૦૦ થી 

૩૪૮૦૦ 

૪૬૦૦. વોડ�મા ંર�વ% & ુિવભાગ તેમજ સેનેટર- િવભાગ. ુસચંાલન તથા 

તેના વહ-વટને લગતી તમામ કામગીર-, દબાણ તથા 

સરકાર�ીના તરફથી આવતી યોજનાઓનો અમલ કરવો. 

 ૨. �ી િનમીષા આર. ખારવા. 8ુની.કલાક�. ૩૦૭૭૩૪ ૫૨૦૦ થી 

૨૦૨૦૦ 

૨૪૦૦ એકાઉ% ટ દફતરની તમામ કામગીર-, વોડ� લવેલમા ં આવતી 

તમામ <કારની ક�શ બ>કમા ંજમા કરાવવી. બ>ક ક% સી લીએશન 

ચેક ર-ટન� તથા �હસાબી શાખા સાથે મેળવણી અને મહ�કમને 

લગતી કામગીર-. 

 ૩. �ી એ. @ વોરા. 8ુ.કલાક�. ૨૬૦૭૫૪ ૫૨૦૦ થી 

૨૦૨૦૦ 

૪૪૦૦ A લોક ન.ં૧, ૨, ૩ અને ૪ ને લગત A લોકની તમામ કામગીર-. 
 

 ૪. �ી રાBલુભાઇ Dગલે. 8ુ.કલાક�. ૨૭૫૯૧૩ ૫૨૦૦ થી 

૨૦૨૦૦ 

૪૪૦૦ A લોક ન.ં૫, ૬, ૭ અને ૮ ને લગત A લોકની તમામ કામગીર- 

તથા E યવસાયવેરાને લગતી તમામ કામગીર-. 

 ૫. �ી હ�રસFગભાઇ વસાવા. 8ુ.કલાક�. ૨૬૫૬૪૧ ૫૨૦૦ થી 

૨૦૨૦૦ 

૪૪૦૦ A લોક ન.ં૧૨, ૧૭, ૧૮, ૧૯ અને ૨૭ ને લગત A લોકની તમામ 

કામગીર-. 

 ૬. �ી અશોકભાઇ પરમાર. 8ુ.કલાક�. ૨૭૬૩૩૨ ૫૨૦૦ થી 

૨૦૨૦૦ 

૪૪૦૦ A લોક ન.ં૧૬, ૨૨, ૨૪  અને ૨૮ ને લગત A લોકની તમામ 

કામગીર-. 

 ૭. �ી સમીરભાઇ શાહ. 8ુ.કલાક�. ૨૮૩૯૬૭ ૫૨૦૦ થી 

૨૦૨૦૦ 

૪૪૦૦ વોડ� ર�કોડ� દફતરની તમામ કામગીર-, તમામ લાઇટબીલ 

ટ�લીફોન બીલ, GHનુા બીલી ઉગવાની કામગીર- તેમજ 

I ટ�શનર- લાવવા Jવી તમામ કામગીર-. 

 ૮. �ી મેમણ મો.ઇકબાલ ટ-. 8ુ.કલાક�. ૨૩૪૮૪૨ ૯૩૦૦ થી 

૩૪૮૦૦ 

૪૪૦૦ ટાઇપFગને લગતી કામગીર-. 

 ૯. �ી હર-શભાઇ E યાસ. 8ુ.કલાક�. ૨૮૦૯૭૬ ૫૨૦૦ થી 

૨૦૨૦૦ 

૪૪૦૦ તમામ <કારની ક�શ લવેડદ�વડ તથા ર-સીK ટ બનાવવાની 

કામગીર-. 



૧૦. �ી િશL પાબને ચોકસી. 8ુ.કલાક�. ૨૧૯૭૫૪ ૯૩૦૦ થી 

૩૪૮૦૦ 

૪૬૦૦ બારનીશી દફતર તથા જ% મ-મરણના દાખલા કાઢવાની 

કામગીર-. 

૧૧. �ી ગોિવOદભાઇ રબાર-. 8ુ.કલાક�. ૨૧૬૮૮૭ ૯૩૦૦ થી 

૩૪૮૦૦ 

૪૬૦૦ જમીનભાડા I થાયી પરવાના વહ-વટ- ચાPને લગત તમામ 

કામગીર- તથા તેની પાવતી અને ર@I ટર િનભાવવા, 

I લમભાડા દફતરની કામગીર-. 

૧૨. �ી કાિંતલાલ એ. નાઇ. 8ુ. કલાક�. ૧૭૫૫૩૬ ૯૩૦૦ થી 

૩૪૮૦૦ 

૪૬૦૦ સેનેટર- દફતરને લગતી તમામ કામગીર- 

૧૩. �ી પ�રતોષ એસ. Q%ુ શી. 8ુ. કલાક�. ૨૯૨૭૧૧ ૫૨૦૦ થી 

૨૦૨૦૦ 

૧૯૦૦ વોડ� ઓ�ફસર�ી બતાવે તે 8ુની.કલાક� તર-ક�ની કામગીર-. 

૧૪. �ી લાલ@ એન. રબાર-. િસપાઇ. ૩૦૨૪૦૬ ૪૪૪૦ થી ૭૪૪૦ ૧૪૦૦ A લોક ન.ં૧, ૨, ૩ અને ૪ ને લગત A લોકની િસપાઇની  

કામગીર-. 

૧૫. �ી ઇRાહ-મ એચ. પઠાણ. િસપાઇ. ૨૦૦૨૭૧ ૪૪૪૦ થી ૭૪૪૦ ૧૯૦૦ A લોક ન.ં૧૬, ૨૨, ૨૪ અને ૨૮ ને લગત A લોકની િસપાઇની  

કામગીર-. 

૧૬. �ી પર�શ એન. મલેટ�. િસપાઇ. ૩૧૮૯૪૯ ૪૪૪૦ થી ૭૪૪૦ ૧૩૦૦ A લોક ન.ં૫, ૬, ૭ અને ૮ ને લગત A લોકની તથા E યવસાયવેરા 

Tગ ેિસપાઇની  કામગીર-. 

૧૭. �ી જગદ-શભાઇ Uનુારા. િસપાઇ. ૨૭૧૩૯૦ ૪૪૪૦ થી ૭૪૪૦ ૧૬૫૦ વોડ�ને લગતી પટાવાળાની કામગીર-. 

૧૮. �ી પકંજ એમ. પટ�લ. હ�L પર. ૩૩૦૨૨૧ ૪૪૪૦ થી ૭૪૪૦ ૧૩૦૦ વોડ� ઓ�ફસર�ી/ઉપર- અિધકાર-�ી બતાવે તે કામગીર-. 

૧૯. �ી િવXલુભાઇ વી. પટ�લ. હ�L પર. ૩૧૬૩૬૯ ૪૪૪૦ થી ૭૪૪૦ ૧૪૦૦ વોડ� ઓ�ફસર�ી/ઉપર- અિધકાર-�ી બતાવે તે કામગીર-. 

૨૦. �ી પારસ ડ-. Uનુારા. હ�L પર. ૩૩૭૪૦૪ ફ-કસ પગાર.  ઓન <ોબશેન. 

૨૧. �ી જનકબેન એ. રાજ. હ�L પર. ૨૮૦૩૮૧ ૪૪૪૦ થી ૭૪૪૦ ૧૬૫૦ વોડ� ઓ�ફસર�ી/ઉપર- અિધકાર-�ી બતાવે તે કામગીર-. 

૨૨. �ી મીનાYીબને પી.ઠાકોર. હ�L પર. ૩૨૬૬૩૧ ૪૪૪૦ થી ૭૪૪૦ ૧૩૦૦ વોડ� ઓ�ફસર�ી/ઉપર- અિધકાર-�ી બતાવે તે કામગીર-. 

૨૩. �ી જશોદાબને @.કહાર. હ�L પર. ૨૮૦૨૪૧ ૪૪૪૦ થી ૭૪૪૦ ૧૬૫૦ વોડ� ઓ�ફસર�ી/ઉપર- અિધકાર-�ી બતાવે તે કામગીર-. 

૨૪. �ી રાJશ વાય. િમI Zી. હ�L પર. ૩૦૭૧૭૩ ૪૪૪૦ થી ૭૪૪૦ ૧૪૦૦ વોડ� ઓ�ફસર�ી/ઉપર- અિધકાર-�ી બતાવે તે કામગીર-. 

૨૫. �ી રમેશભાઇ માળ-. મ8ુર. ૨૫૪૧૩૪ ૪૪૪૦ થી ૭૪૪૦ ૧૯૦૦ A લોક ન.ં૧૨, ૧૭, ૧૮, ૧૯ અને ૨૭ ને લગત A લોકની 

િસપાઇની  કામગીર-. 

૨૬. �ી �દલીપભાઇ Uનુારા.  વોચમેન. ૨૫૨૯૩૦ ૪૪૪૦ થી ૭૪૪૦ ૧૯૦૦ વોડ�મા ંવોચમેન તર-ક�ની કામગીર-. 
 



 

 

વોડ�  ઓ.ફસર 

વોડ� ન.ં૧ (એ) 


