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રાઈટ ટુ ઇન્ફરમેશન એક્ટ  - ૨૦૦૫ સદંરે્ભ  

દ.હકુમ  અંક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંર્ભભ કલમ ૪-૧ (ખ) અન્વયે 
માહિતી આપવા બાબત. 

 

વોર્ભ ન.ં૧૦ (જે) મિાનગરપાલલકા વર્ોદરા. 

 
૧. સસં્થાની કામગીરી અને ફરજોની વિગતો 

 

પોતાની સસં્થાની કામગીરીઓ અને ફરજોની વિગતો નીચે મજુબ છે. 
 

િહીિટી િોર્ડ ન.ં૧૦ (જે)  

સભુાનપરુા અવતથીગહૃની બાજુમા,ં હાઈટેંશન રોર્, િર્ોદરા. 
ફોન ન.ં૦૨૬૫-૨૩૯૩૧૧૩ 
 

િોર્ડ ઓફીસના કામકાજના દદિસો  - સોમિાર થી શવનિાર  

શવનિાર (બીજો,ચોથો), રવિિાર તથા જાહરે રજાના દદિસો વસિાય 

 

કામકાજનો સમય  

સિારે ૯-૩૦ થી સાજંે ૫-૧૦ ( દરસેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) 

શવનિાર (બીજો,ચોથો), રવિિાર તથા જાહરે રજાના દદિસો વસિાય 

 

નાણાકંીય લેિર્ દેિર્નો સમય  

સિારે ૯-૩૦ થી ૩-૦૦ ( દરસેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) 

શવનિાર (બીજો,ચોથો), રવિિાર તથા જાહરે રજાના દદિસો વસિાય 
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િોર્ડના મખુ્ય અવિકારીશ્રી 
 િોર્ડ ઓદફસર અને જાહરે માદહતી અવિકારી 

શ્રી દેિાગં ભટ્ટ 

        િહીિટી િોર્ડ ન.ં૧૦ (જે)  

        સભુાનપરુા અવતથીગહૃની બાજુમા,ં હાઈટેંશન રોર્, િર્ોદરા. 
        ફોન ન.ં૦૨૬૫- ૨૩૯૩૧૧૩ 

 

િોર્ડ ઓફીસરશ્રીએ રેિન્ય ુતેમજ સેનેટરીની સપંણૂડ કામગીરીનુ ંનીરીક્ષણ, સકંલન અને માગડદશડન 
કરિાનુ ંરહ ેછે. 

 

િોર્ડની રેિન્ય ુતેમજ સેનેટરીની કામગીરીની વિગતો નીચે મજુબ છે. 

 

અ) રેવન્ય ુવવર્ભાગની કામગીરી : 
   ૧. મકાન નામફેર /ફાળિણીના કેસ અંગેની કામગીરી. 
 ૨. મકાન ખાલીના દાખલા રાખિાના ઠરાિ અંગેની કામગીરી. 
 ૩. મકાન જમીનદોસ્ત થયે આકારણી કમી કરિાના ઠરાિ અંગેની કામગીરી. 
 ૪. મકાન ખાલીના દાખલા રાખ્યા પછી કરિેરાના વનયમ અનસુાર રીફંર્ આપિાની કામગીરી. 
 ૫. િેરા િસલુાતની તમામ કામગીરી, જમીન ભાડુ, વ્યિસાયિેરા િસલુાતની કામગીરી. 
 

બ) સેનેટરી વવર્ભાગની કામગીરી : 
 ૧. મરેલા જાનિરોનો વનકાલ કરિો. 
 ૨. કચરાના જથ્થાનો વનકાલ કરિો. 
 ૩. િોર્ડની નક્કી કરિામા ંઆિેલ બીટોની સફાઇ કામગીરી. 
 ૪. સફાઇ કામ ન થયા અંગેની ફરીયાદો વનકાલ. 
 ૫. પાલલકાના જાહરે-જાજરૂ/મતુરર્ીની સફાઇ અંગેની ફરીયાદો વનકાલ. 
 ૬. માખી તેમજ ગદંકીના સ્થળોએ જતંનુાશક દિાનો છટંકાિ. 
 ૭. હોટલોમા ંિાસી અન ેઅખાધ્ય ખોરાકના િેચાણની ફરીયાદ. 
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ક) અન્ય કામગીરીઓની ટંુકી વવગત : 
 ૧. આરોગ્ય પરિાના રીન્ય ુકરિા અંગેની કામગીરી. 
 ૨. હોટલોમા ંિાસી અન ેઅખાધ્ય ખોરાકના િેચાણની ફરીયાદ, વનકાલ કરિાની તેમજ હોટલ,   

                  રેસ્ટોરન્ટ ચેકીંગની કામગીરી. 
 ૩. જન્મ અને મરણ નોંિની કામગીરી. 
 ૪. પીિાનુ ંપાણી જ્યારે દુવિત આિે ત્યારે ફરીયાદ આિારે સેમ્પલ લેિાની કામગીરી તથા  

           રૂટીનમા ંસેમ્પલ લેિાની કામગીરી રોજબરોજ કરિી. 
 ૫. દુવિત પાણી આિતુ ંતેિા વિસ્તારોમા ંપાણી શધુ્ધ્િકરણ માટે ક્લોરીનની ગોળીઓ વિતરણની  

                   કામગીરી. 
 ૬. કુદરતી / અકુદરતી આપવત સમયે મ્યવુનવસપલ કવમશ્નરશ્રીની સચુના મજુબની કામગીરી  

           કરિી. 
 
 

 ફરજો : સામાન્ય િહીિટી વિભાગ તરફથી થયેલ હુકમ અન્િયે કરિાપાત્ર િહીિટી કામગીરીઓ. 
 
 

૨. પોતાના અવિકારીઓની / કમડચારીઓની સતાઓ અને ફરજો પદરવશષ્ટ- ૧ મા ંસામેલ છે. 

૩. વનરીક્ષણ અને જિાબદારીના સાિનો સદહત વનણડય લેિાની પ્રદિયા :- 

જે તે સોંપાયેલ કામગીરી સબિંીત કમડચારીએ તેમના ઉપરી અવિકારીશ્રી પાસે રજુ કરી સક્ષમ 
સત્તવિકારીશ્રીની મજુંરી લેિાની રહશેે. આ અંગે મખુ્ય શાખા મહકેમ વિભાગથી નાણાકંીય અને 
અન્ય િહીિટીય સત્તા સોંપણીના સકંલલત ઠરાિ ૧૯૯૮ના અમલીકરણ દફ્તરી હુકમ અંક : 
૪૧૦/૯૮ થી તા.૭-૭-૧૯૯૮ થી હુકમો થયેલા છે. 

૪. પોતાના કાયો બજાિિા માટે નક્કી કરાયેલા િોરણો :-  

ઉપરોક્ત મદુ્દા ન.ં૩મા ં દશાડિેલ દફ્તરી હુકમ અન્િયે જે તે કામોના સબિંમા ં સક્ષમ 
સત્તાવિકારીશ્રીની સચુનાઓ અન્િયે કાયડિાહી કરિામા ંઆિે છે. 

૫. પોતાના કાયો બજાિિા માટે પોતાની પાસેના અથિા વનયતં્રણ હઠેળના અથિા પોતાના 
કમડચારીઓ દ્વારા ઉપયોગમા ંલેિાતા વનયમો વિવનયમો સચુનાઓ વનયમ સગં્રહ અને રેકર્ડ.  

 બી.પી.એમ.સી.એક્ટ-૧૯૪૯ 

 દ.હુકમ અંક :૪૧૦/૯૮-૯૯.તા.૭-૭-૯૯. 
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૬. પોતાના દ્વારા અથિા તેના અંકુશ હઠેળ રખાયેલ વિવિિ કેટેગરીના દસ્તાિેજોનુ ંવનિેદન. 
 ખાતા તરફથી મોકલિામા ંતથા આિતા પત્રોના ઇનિર્ડ આઉટિર્ડ રજીસ્ટરો 
 આકારણી રજીસ્ટર, દર્માન્ર્ રજીસ્ટર ( સોફ્ટ કોપી)  

 પરિાના રજીસ્ટર, ફરીયાદ બકુ, જન્મ – મરણ રજીસ્ટર 

 પાણી કનેક્શન રજીસ્ટર, ડ્રેનેજ કનેક્શન રજીસ્ટર, બીલ્ર્ીંગ રજીસ્ટર 
૭. નીતી ઘર્િાના અથિા તેના અમલીકરણ સબંવંિત જાહરે જનતાના સભ્યો દ્વારા રજુઆત કરાયેલી 

અથિા તેની ચચાડ માટે રહલેી કોઇપણ વ્યિસ્થાની વિગતો, લોકો સાથે સકંળાયેલી સસં્થા હોય, 
લોકોના ચુટંાયેલા પ્રવતવનવિઓની બનેલી સ્થા.સવમવત, સમગ્ર સભા અથિા સબંવંિત વિભાગને 
સ્થા.સવમવત દ્વારા અવિકાર પરત્િે વનણડય લેિામા ંઆિે છે. 

૮. પોતાના ચલણના હતે ુ માટે અથિા તેના ભાગ તરીકે િહેંચાયેલી બે કે તેથી િધ ુ વ્યક્ક્તઓ 
િરાિતા બોડડડસ કાઉન્સીલ કવમદટઓ અને અન્ય મરં્ળોની બેઠકો જાહરે પ્રજા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ? 
અથિા આિી બેઠકોની વિગત જાહરે પ્રજા મેળિી શકે કે કેમ? 

 સમગ્ર સભા અને સ્થા. સવમવત છે. મ્યવુન.સેિેટરીશ્રી અથિા સબંિંીતના અધ્યક્ષ 
પાસેથી આ અંગે િધ ુસ્પષ્ટતા મેળિી શકાય. 

૯. પોતાના અવિકારીઓ અને કમડચારીઓની દર્રેક્ટરી ( મદુ્દા ન.ં૨મા ંસામેલ લીસ્ટ (પદરવશષ્ટ- ૧) 
મજુબ) 

૧૦. તેના વનયમમા ંપરુી પર્ાયેલ ઘર્તરની પધ્િવત સદહત તેના દરેક અવિકારી અને કમડચારીઓ દ્વારા 
પ્રાપ્ત કરાયેલ માવસક પગાર. 
 

૧૧. તમામ યોજનાઓની વિગતો સલુચત ખચાડઓ અને કરાયેલ ચકુિણીના અહિેાલો દશાડિતો તેની 
તમામ એજન્સીને ફાળિેલ બજેટ. 

 જે તે િિડના એન્જી શાખા તેમજ સેનેટરી શાખાના માલસામાન ખરીદીના મજુંર 
બજેટની વિગત તેમજ થયેલ ખચાડઓની વિગતો એકાઉંટ શાખામાથંી મેળિી શકાય. 

૧૨. ફાળિાયેલી રકમ અને આ કાયડિમોથી લાભ મેળિનારની વિગતો સદહત સબસીર્ી સદહત, 
કાયડિમોનો અમલનો પ્રકાર. 

 સમગ્ર સભા દ્વારા બજેટમા ં મજુંર કરાયેલ રકમની વિગતો મળી શકે છે. આ 
કામગીરીથી જાહરે જનતાને આરોગ્યલક્ષી  સવુિિાઓ અને સફાઇ તેમજ પાણી 
ડ્રેજેનની સવુિિાઓ મળે છે. 

૧૩. તેના દ્વારા અપાયેલી છુટછાટ, પરિાનગીઓ અને સત્તા સોંપણી મેળિનારની વિગતો. 
 સમગ્ર સભા, સ્થાયી સવમતી તથા મ્યવુન.કવમશ્નરશ્રીની સત્તા અન્િયે મળતી છુટછાટ, 

પરિાનગીઓ, સત્તા સોંપણી સબંિેં દફ્તરી હુકમ અંક:૪૧૦/૯૮-૯૯ મા ંવિગત. 
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૧૪. ઇલેક્રોનીક ફોમડમા ં િર્ાયેલી તેના દ્વારા રખાયેલી અથિા તેની ઉપલબ્િ માદહતીના સદંભડની 
વિગત. 

 ઇલેક્રોનીક ફોમડમા ંિર્ાયેલ માદહતી ઇ.ર્ી.પી.વિભાગ દ્વારા મેઈન્ટેઈન કરિામા ંઆિ ે
છે. જેની વિગતો િેબસાઈટ www.vmc.gov.in પરથી મળી શકે છે. 

૧૫. પસુ્તકાલય તથા િાચનખરં્ના કલાકો સદહત માદહતી મેળિિા માટે નાગદરકોને ઉપલબ્િ 
સવુિિાઓની વિગતો, જો જાહરે ઉપયોગ માટે તેની જાળિણી કરાઈ હોય તો 

 અત્રેની શાખામા ંપસુ્તકાલય કે િાચન ખરં્ ઉપલબ્િ નથી. 
૧૬. જાહરે માદહતી અવિકારીઓના નામ – હોદ્દાઓ અને અન્ય વિગતો. 

 

અ.ન.ં નામ હોદ્દો 
૧ શ્રી દેિાગં ભટ્ટ િોર્ડ ઓફીસર 

૨ શ્રી હમેતંભાઇ મીસ્ત્રી નાયબ કાયડપાલક ઇજનેર  

૧૭. સચુિી શકાય તેિી અન્ય કોઇ માદહતી અને ત્યારબાદ દર િિે આ પ્રકાશનમા ંસિુારો કરાશે. 
 મહદઅંશે કામો સબંવંિત માદહતી મજુંર બજેટ અનલુક્ષીને આિી જાય છે. 

  

જાહરે માદહતી અવિકારી અને  

િોર્ડ ઓદફસર  

િોર્ડ ન.ં૧૦ (જે) 

િર્ોદરા મહાનગરપાલલકા 
EMail : wardofficer.w10@vmc.gov.in 

ટેલીફોન નબંર :૦૨૬૫-૨૩૯૩૧૧૩ 

જાહરે માદહતી અવિકારી અને  

નાયબ કાયડપાલક ઇજનેર 

િોર્ડ ન.ં૧૦ (જે) 

િર્ોદરા મહાનગરપાલલકા 
EMail : deputyexecutiveengineer.w10@vmc.gov.in 

ટેલીફોન નબંર :૦૨૬૫-૨૩૯૦૦૯૨  
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પરિશિષ્ટ – ૧ 

 

અનુ. 

નં 

ઈ.ડી.પી.નં. અધિકારીનંુ/કર્મચારીનંુ નાર્ હોદ્દો -  લેવલ  પે – રે્ટ્ર ીકસ કાર્ગીરી 

૧ ૩૦૦૪૭૧ શ્રી દેવાંગ  ભટ્ટ વોડમ  ઓફીસર – ૯ ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ વોડમ  નં.૧૦ર્ાં વોડમ  ઓફીસર  

તરીકે ફરજો બજાવે છે. 

૨ ૩૦૭૮૩૧ શ્રી પરાગ નંદકકશોર ર્ોદી રેવન્યુ ઓફીસર – ૯ ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ વોડમ  નં.૧૦ર્ાં રેવન્યુ ઓફીસર  

તરીકે ફરજો બજાવે છે. 

૩ ૨૯૪૮૮૮ શ્રી રોધબન્સ એલ. કટ્ારા સીની.સેને.ઈંસપેક્ટ્ર - ૮ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ વોડમ  નં.૧૦ર્ાં સેનેટ્રી શાખાર્ાં 

સીની.સેને. ઇન્સપેક્ટ્ર તરીકે 

ફરજો બજાવે છે. 

૪ ૩૩૯૩૦૦ શ્રી ર્ાયા એર્. પરર્ાર ડેટ્ા એન્ટ્ર ી ઓપરેટ્ર- ૪  ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૫ ૨૬૧૬૦૨ શ્રી બાબુલભાઇ ઠાકોરભાઇ પટે્લ જુની.ક્લાકમ  – ૭ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૬ ૨૬૪૭૪૧ શ્રી વસનજીભાઇ દેવજીભાઇ ચૌિરી જુની.ક્લાકમ  – ૮ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૭ ૨૬૪૭૭૬ શ્રી કંચનભાઇ જી. તડવી જુની.ક્લાકમ  – ૮ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૮ ૨૬૯૦૦૦ શ્રી ધવનયકુર્ાર આર. શાહ જુની.ક્લાકમ  – ૮ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૯ ૨૭૫૭૯૪ શ્રી ઋષીકુર્ાર જી.પંડ્યા જુની.ક્લાકમ  – ૮ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૧૦ ૨૮૦૯૬૮ શ્રી અધિનકુર્ાર કે.પટે્લ જુની.ક્લાકમ  – ૭ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૧૧ ૩૫૪૪૯૦ શ્રી ર્ધનષકુર્ાર કે. શર્ામ જુની.ક્લાકમ  - - ૧૯૯૫૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૧૨ ૨૮૫૮૩૮ શ્રી હેરં્તભાઈ ડી. દેસાઇ જુની.ક્લાકમ  -૭ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૧૩ ૩૦૭૭૪૨ શ્રી અધનલ બી. રાણા જુની.ક્લાકમ  - ૭ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 
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          વોર્ડ ઓફીસિ 

          વોર્ડ ન.ં૧૦(જે) 

૧૪ ૩૩૯૯૩૮ શ્રી અલ્પેશકુર્ાર એસ. ચૌિરી જુની.ક્લાકમ  - ૨ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૧૫ ૨૮૪૨૬૨ શ્રી રાજુભાઇ બી.ગોકડયા જુની.ક્લાકમ  -૪ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ વોડમ  નં.૧૦ સેનેટ્રી 

૧૬ ૩૦૦૧૭૯ શ્રી ધર્નાક્ષીબેન કે. પટે્લ જુની.ક્લાકમ  - ૭ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૧૭ ૩૦૦૩૧૪ શ્રી સરોજબેન એસ. પટે્લ જુની.ક્લાકમ  - ૭ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૧૮ ૩૦૫૯૪૪ શ્રી કહરલ ધનરજ પંડ્યા જુની.ક્લાકમ  – ૪ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૧૯ ૨૮૫૩૯૧ શ્રી પ્રધવણકુર્ાર જી. પરર્ાર સુપરવાઈઝર – ૨ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ અલકાપુરી હાજરી પોંઈટ્ 

૨૦ ૩૦૯૦૬૧ શ્રી કંુદનધસંહ પી.રાઠોડ ફીટ્ર – ૪ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૨૧ ૩૦૭૦૮૪ શ્રી કુસુર્બેન પી.દરજી હેલ્પર – IS-3 ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૨૨ ૨૦૭૩૩૧ શ્રી ચંદ્રકાંત એચ.ભાવસાર ધસપાઇ – ૨ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૨૩ ૨૩૫૧૧૩ શ્રી ધવરેં દ્ર આર. દવ ે ધસપાઇ  - ૨ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૨૪ ૨૭૯૦૪૮ શ્રી જયંધતભાઈ ગોરિનભાઇ રાઠવા ધસપાઈ – ૨ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૨૫ ૨૮૦૨૫૯ શ્રી ડાહ્યાભાઇ પી.અકડયલ લેબર – IS-3 ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૨૬ ૩૨૬૯૧૭ શ્રી ર્ીનાબેન ડી. ર્ાળી લેબર –IS-1 ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૨૭ ૩૦૪૭૩૫ શ્રી  સંજયકુર્ાર એન. પટે્લ હેલ્પર - IS-1 ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૨૮ ૨૪૩૫૫૮ શ્રી રતનપાલ પી. પૉલ હેલ્પર   -  IS-1 ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૨૯ ૨૬૮૭૧૨ શ્રી કકશનભાઇ ર્ાળી હેલ્પર – IS-3 ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 

૩૦ ૨૬૦૯૧૬ શ્રી ગોપાલભાઇ શંકરભાઇ રબારી પ્યૂન –IS-3   ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ વોડમ  નં.૧૦ 


