
રાઇટ �ુ ઇ�ફમ�શન એકટ ૨૦૦૫ સદંભ�-હ�ુમ� �ક:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંભ� કલમ� ૪-૧(ખ) અ�વયે મા*હતી આપવા બાબત. (વોડ� ન.ં૧૧ (ક3) ) વડોદરા મહાનગર પાલીકા ૧.સ5ંથા કામગીર7ઓ અને ફરજોની િવગતો પોતાની સ5ંથા ની કામગીર7ઓ અને ફરજોની િવગતો નીચે <જુબ છે. વહ7વટો વોડ� ન૧ં૧(ક3) મકરંદ દ3સાઇ રોડ,વડોદરા ફોન ન ં(૦૨૬૫) ૨૩૩૧૫૦૪ વોડ� ઓફ7સના કામકાજના *દવસો-સોમવાર થી શિનવાર શિનવાર (બીજો, ચોથો) રિવવાર તથા ?હર3 ર?ના *દવસો િસવાય  કામકાજનો સમય સવાર3 ૯-૩૦ થી ૫-૧૦ ( ર7શેષ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) નાણાકં7ય લેવડ દ3વડ નો સમય- સવાર3 ૯-૩૦ તી ૩-૦૦ (ર7શેષ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) શિનવાર (બીજો, ચોથો) રિવવાર તથા ?હ3ર ર?ના *દવસો િસવાય  વોડ� ના <Cુય અિધકાર7Eીઓ.  ૧. વોડ� ઓફ7સર અને ?હ3ર મા*હતી અિધકાર7  Eી શૈલેષ�ુમાર પચંાલ  વહ7વટ7 વોડ� ન ં૧૧(ક3)ની કચેર7,  મકરંદ દ3સાઇ રોડ, વડોદરા -૩૯૦૦૨૧  પગાર Hેડ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ Hેડ પે)  ઇ.ડ7.પી. ન ં૩૩૧૦૬૬  વોડ� ઓફ7સરEીએ ર3વ�I ુતેમજ સેનેટર7ની સJંણૂ� કામગીર7Lુ ં િનર7Mણ, સકંલન અને માગ�દશ�ન કરવાLુ ંરહ3 છે.  ૨. નાયબ કાય�પાલક ઇજનર3 અને ?હ3ર મા*હતી અિધકાર7  Eી રિવ ભામર3  વહ7વટ7 વોડ� ન૧ં૧(ક3) ની કચેર7,  મકરંદ દ3સાઇ રોડ, વડોદરા -૩૯૦૦૨૧  3. Eી નર3�O રબાર7  રોડ અને વરસાદ7 ગટર ૯૯૦૯૯૪૨૦૩૨ (પાણી અને P3નેજ) વોડ�મા ંઆવેલ QRનીય*રSગ િવભાગ Tમા ં ર5તા, પાણી, ગટર, વરસાદ7 ગટર, િનભ�યતા શાખા, િવગેર3નો સમાવેશ થાય છે. QRનીય*રSગ ની તમામ કામગીર7ઓLુ ંનીર7Mણ, મેઇ�ટ3ન�સ તેમજ સકંલન  કરવાLુ ંરહ3 છે.   



વોડ�ની ર3વ�I ુતેમજ સેનેટર7ની િવગતો નીચે <જુબ છે.  અ) ર3વ�I ુિવભાગની કામગીર7  1. મકાન નામફ3ર/ફાળવણીના ક3સ �ગેની કામગીર7.  2. મકાન ખાલીના દાખલા રાખવાના ઠરાવ �ગેની કામગીર7.  3. મકાન જમીન-દો5ત થયે આકારણી કમી કરવાના ઠરાવ �ગેની કામગીર7.  4. મકાન ખાલીના દાખલા રાCયા પછ7 કરવેરાના િનયમ અLસુાર ર7ફંડ આપવાની કામગીર7. 5. વેરા વWલૂાત તમામ કામગીર7, જમીન ભાXુ, Yયવસાય વેરા વWલૂાતની કામગીર7. 6. નવીન આકારણી કર7 વેરા [બલ બ?વવા તેમજ \મુા5તાધારા અને Yયવસાય વેરા ની કામગીર7.  બ) સેનેટર7 િવભાગની કામગીર7:  1. મર3લા ?નવરો નો િનકાલ કરવો  2. કચરાના જ]થાનો િનકાલ કરવો  3. વોડ�ની ન^7 કરવામા ંઆવેલ બીટોની સફાઇ કામગીર7  4. સફાઇ કામ ન થાય તે �ગેની ફર7યાદ  5. પાલીકાના ?હ3ર -?જ_/<તુરડ7 સફાઇ �ગેની ફર7યાદ  6. માખી તેમજ ગદંક7ના 5થળોએ જ ં̀ નુાશક દવાઓનો છંટકાવ 7. હોટલોમા ં5વaછતા �ગે ચે*કSગ કરbુ.ં  ક) અ�ય કામ�ગીર7ઓની �ંુક7 વવગત:  1. હોટલ, ર35ટોર�ટમા ંચેકcગની કામગીર7 .  2. આરોdયના નિવન પરવાના આપવા �ગેની કામગીર7 તથા પરવાનો ર7�I ુકરવાની �ગેની કામગીર7  3. જ�મ અને મરણ નeધણીની કામગીર7  4. પીવાLુ ંપાણી fયાર3 gૂિષત આવે hયાર3 ફર7યાદ આધાર3 સેiપલ લેવાની કામગીર7, તથા jુટ7નમા ંસેiપલ લેવાની કામગીર7 રોજબરોજ કરવી.  5. gૂિષત પાણી આવ`ુ ં હોય તેવા િવ5તારોમા ં પાણી klુmધકરણ માટ3 nલોર7નની ગોળ7ઓ િવતરણની કામગીર7  6. �ુદરતી/અ�ુદરતી આપિo સમય iIિુનિસપલ કિમpરEીની Wચૂના <જુબની કામગીર7 કરવી  ક) QRનીય*રSગ િવભાગ ની કામગીર7 1. P3નેજ ઓવરqલો ની ફર7યાદ.  2. પાણી લીક3જની ફર7યાદ.  3. પા[લકાના ?હ3ર 5ટ3�ડપો5ટ ના લીક3જ  



4. પા[લકાની પાઈપ લાઇનમા ંગટરLુ ંગgું પાણી આવ`ુ ંહોવા �ગેની ફર7યાદ  5. પા[લકાના પીવાના પાણીમા ંિનયત કરતા ંઓછા ધોરણે nલોર7ન બાબતની ફર7યાદ  6. P3નેજ લાઇન, પાણીની લાઈન, વરસાદ7 પાણીના નીકાલની પાઇપ લાઇનમા ં ચેiબરમા ં`ટૂ3લા  ઢાકણા બદલવા.  7. વરસાદ7 પાણીનો નીકાલ કરવો 8. પડ7 ગયેલ ઝાડ ઉપાડ gૂર કરવા 9. જગંલ કટcગની ઉપાડ gૂર કરવા 10.  `ટૂ3લા રોડ, ડ7વાઈડર vટપાથ પરની ર3[લSગ ર7પેર કરવા 11.  `ટૂ3લા રોડ, ડ7વાઈડર ના છાjંુ કાટમાળ, P3નેજ, પાણી, લાઇટ, ટ3લીફોનના ર7પેરcગ wસગેં ચર7 અને ખાડા બેસાડવા કાટમાળ gૂર કરવા બાબતની ફર7યાદ  12. 5ટ3�ડપો5ટ ર7પેર કરવા 13. ખાળ �વૂા ઉભરાવવાની ફર7યાદ  અ�ય કામ�ગીર7 :  1. નવા નળ જોડાણ આxવા ં(લાયસ�સ xલiબર મારફત અરR કરવી)  2. નવા ગટર જોડાણ આપવા 3. ?હર3 ર5તા ઉપરના ંખાડા અને ચર7ઓ Jરુવી  4. `ટૂ3લી ર3લcગ ડ7વાઈડર ર7પેરcગ 5. `ટૂ3લા yટપાથ ર7પેર કરવા  6. જગંલ કટcગ વધાર3 હોય તો તે  7. 5ટ3�ડ પો5ટ �ગે મzૂંર7 આપવી. 8. ડ7વાઈડરોની સફાઇ  9. બાધંકામ માટ3 પાણીLુ ંnનેકશન મેળવવા 10. વસાહતોના {તર7ક ર5તા ઉપર પાણીની નલીકાઓ નાખંવી અને તે વસાહતોને  નવીન પાણીના nનેકશનો આપવા  11. કૉiIિુનટ7 5ટ3�ડ પો5ટ  12. પીવાના પાણીમા ંwgુષણ �ગેની ફર7યાદ  નeધ:- અ}ે \જુરાત રાfય સરકારEીના તા. ૧૮/૦૬/૨૦૨૦ ના ?હ3ર નામ મજબ સા.વ.વી. ~કુમ �ક ૨૦૪/૨૦૨૦-૨૧ તા. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦ <જુબ નવીન સમાિવ�ટ ગામો, ભાયલી તેમજ સેવાસીની ઉપરોnત <જુબની કામગીર7 વોડ� કMાએ થી કરવામા ંઆવે છે.  



ફરજો: સા.વ.િવભાગ તરફથી થયેલ ~કુમ અ�વયે તે પો5ટ પર કરવાપા} ટ3nનીકલ તથા વહ7વટ7 કામગીર7ઓ.   ૨. પોતાના અિધકાર7ઓને કમ�ચાર7ઓની સoાઓ અને ફરજો સામેલ લી5ટ ! એ ! <જુબ  અ ન ં કમ�ચાર7Lુ ંનામ હો�ો ઇ.ડ7.પી. ન ં કામગીર7ની િવગત પગાર ખચ� ૧ Eી શૈલેષ�ુમા આર. પચંાલ વોડ� ઓફ7સર ૩૩૧૦૬૬ વોડ� ઓફ7સરની કામગીર7 વોડ� ન ં૬  ૨ Eી મહ3શભાઇ બી. પટ3લ ર3વ�I ુઓફ7સર ૩૦૦૯૨૬ ર3વ�I ુઓફ7સર િવભાગ લગત તમામ કામગીર7 કરવી વોડ� ન ં૧૧ ૩ Eી ભરતભાઈ ડ7 શાહ zુ. nલાક�  ૨૬૪૨૪૫ �લોક ની કામગીર7 વોડ� ન ં૧૧ ૪ Eી અશોકભાઈ ડ7. ચૌધર7 zુ. nલાક�  ૩૫૮૪૬૧ �લોક ની કામગીર7 અને Yયવસાય વેરાની કામગીર7 વોડ� ન ં૧૧ ૫ Eી કરશનભાઈ એફ રાઠવા zુ. nલાક�  ૨૬૫૫૭૮ �લોક ની કામગીર7 વોડ� ન ં૦૫ ૬ Eી શકંરભાઈ બી દ3સાઈ zુ. nલાક�  ૨૭૬૪૮૧ �લોક ની કામગીર7 વોડ� ન ં૧૧ ૭ Eી દ7નેશભાઈ એસ ?દવ zુ. nલાક�  ૨૮૫૫૪૪ �લોક ની કામગીર7 વોડ� ન ં૧૧ ૮ Eી િવ�લભાઈ એમ માછ7 zુ. nલાક�  ૩૦૦૯૧૮ �લોક ની કામગીર7 વોડ� ન ં૧૧ ૯ Eી બીપીનભાઈ T પટ3લ zુ. nલાક�  ૩૫૫૮૬૧ �લોક ની કામગીર7 5�7ટ લાઇટ િવભાગ ૧૦ Eી અિમતભાઈ તડવી zુ. nલાક�  ૩૦૦૮૦૨ �લોક ની કામગીર7 આકારણી શાખા ૧૧ Eી ભાલચOં એન. પચંોલી zુ. nલાક�  ૨૯૫૨૬૪ �લોક ની કામગીર7 વોડ� ન ં૦૮ ૧૨ Eી સૈયદ સાયમા એમ.  zુ. nલાક�  ૨૯૭૫૯૩  મહ3કમ અને આર.ટ7.આઇ ની કામગીર7  આરોdય શાખા ૧૩ Eી સોનલબેન શેઠ  zુ. nલાક�  ૩૦૨૦૧૫  બારનીશી વોડ� ન ં૧૧ ૧૪ Eી કLભુાઈ પટ3લ  zુ. nલાક�  ૨૮૭૮૫૭  ર3કોડ� ની કામગીર7 વોડ� ન ં૧૧ ૧૫ Eી કૌશીકભાઇ ટ3લર zુ. nલાક�  ૩૧૯૯૧૧ �લોક ની કામગીર7, અ�dનશમન અને તાhકા[લક સેવા િવભાગ 



૧૬ Eી સજંયભાઇ કાલ\ડુ3 િસપાઈ ૨૩૪૦૫૨  સીપાઈ ની કામગીર7 વોડ� ન ં૧૧ એl�જ શાખા ૧૭ Eી પરમRત ?સ  િસપાઈ ૨૪૩૫૬૬  સીપાઈ ની કામગીર7 વોડ� ન ં૧૧ એl�જ શાખા ૧૮ Eી િસકંદરમીયા શેખ િસપાઈ ૨૩૨૫૧૩ સીપાઈ ની કામગીર7 આકારણી શાખા ૧૯ Eી સજંયભાઇ સોલકં7  િસપાઈ ૨૯૫૨૨૧  સીપાઈ ની કામગીર7 વોડ� ન ં૧૧ ૨૦ Eી યોગેશભાઇ કાળે િસપાઈ ૨૧૩૩૬૫  સીપાઈ ની કામગીર7 વોડ� ન ં૧૧  ૨૧ Eી દ7નેશભાઈ મકવાણા  મzૂર ૨૫૪૮૯૪  ફ7ટર સાથે હ3�પર ની કામગીર7 વોડ� ન ં૧0 ૨૨ Eી લાલRભાઇ પરમાર  મzૂર ૨૨૦૩૪૫  ફ7ટર સાથે હ3�પર ની કામગીર7 5�7ટ લાઇટ િવભાગ ૨૩ Eી સા*હદભાઇ રાજ  મzૂર ૩૫૦૫૭૬  ફ7ટર સાથે હ3�પર ની કામગીર7 5�7ટ લાઇટ િવભાગ ૨૪ Eી સજંયભાઇ પ*ઢયાર  મzૂર ૩૨૪૪૨૬  ફ7ટર સાથે હ3�પર ની કામગીર7 વોડ� ન ં૦૮ ૨૫ Eી અજયભાઇ પરમાર  હ3�પર ૩૫૬૦૨૬  હ3�પર ની કામગીર7 વોડ� ન ં૦૬ ૨૬ Eી નીતાબેન રાવળ હ3�પર ૩૫૩૦૦૧  હ3�પર ની કામગીર7 વોડ� ન ં૧૧ ૨૭ Eી Rગીષાબેન બી. પરમાર એwે�ટ7સ ૮૫૬૧૧૮ ઓફ7સને કોiJટુર ને લગતી તમામ કામગીર7  વોડ� ન ં૧૧ ૨૮ Eી મIરુ�ુમાર આર. પરમાર એwે�ટ7સ ૮૫૬૧૦૦ ઓફ7સને કોiJટુર ને લગતી તમામ કામગીર7 વોડ� ન ં૧૧   સેનેટર7 શાખાના અિધકાર7ઓ અને કમ�ચાર7ઓની સoાઓ અને ફરજો સામેલ લી5ટ ! એ ! <જુબ િવગતો  અ ન ં કમ�ચાર7Lુ ંનામ હો�ો ઇ.ડ7.પી. ન ં કામગીર7ની િવગત પગાર ખચ� ૧ Eી સઇદ બેગ એચ. મીરઝા સીની.સે.ઇ  ૨૪૨૨૮૪   સેનીટ3શનને લગતી કામગીર7 જ�મ-મરણ રR5ટારની કામગીર7, તેમજ સેનેટર7 આરોdય શાખા  



િવભાગ ને લગતી તમામ કામગીર7  ૨ Eી રમણભાઈ.એસ.પટ3લ  સેને.ઇ  ૨૯૯૧૧૧  સેનીટ3શનને લગતી કામગીર7   વોડ� ન ં૧૦ ૩ Eી ક7રણભાઇ એચ.દ3સાઇ સબ.સેને..  ઇ�સપે.  ૩૩૯૨૩૭  સેનીટ3શનને લગતી કામગીર7  આરોdય શાખા ૪ Eી અમીત�ુમાર મેહર7યા  સબ.સેને..  ઇ�સપે.  ૩૫૮૪૭૯ સેનીટ3શનને લગતી કામગીર7  ફાઈલેર7યા િવભાગ ૫ Eી ર3�કુાબેન પટ3લ  zુ.nલાક�    ૨૬૧૪૭૫  સેનીટ3શનને લગતી અને મહ3કમ ની કામગીર7  વોડ� ન ં૧૦ ૬ Eી િન[ખલગીર7 ગો5વામી  zુ.nલાક�  ૩૫૫૮૭૯  જ�મ-મરણ ની કામગીર7   વોડ� ન ં૧૧ ૭ Eી હરમાનભાઇ પટ3લ  Wપુરવાઇઝર ૨૪૬૯૨૧  સેનેટર7 ઓફ7સમા મહ3કમ ની કામગીર7   વોડ� ન ં૧૧ ૮ Eી રાT�Oભાઇ પટ3લ  Wપુરવાઇઝર ૨૫૫૦૩૩   સેનેટર7 ઓફ7સમા બારનીશીની કામગીર7  વોડ� ન ં૧૧ ૯ Eી દ7પકભાઇ ��ભ�   Wપુરવાઇઝર ૨૭૮૬૨૯   વોડ� ઓફ7સ સેનીટ3શન ની કામગીર7   વોડ� ન ં૧૦ ૧૦ Eી હ7તે�Oભાઇ પટ3લ   Wપુરવાઇઝર ૨૪૨૨૧૭   ગો}ી જકાતનાકા સફાઇની કામગીર7  વોડ� ન ં૧૧ ૧૧ Eી �ુલદ7પિસSહ સોલકં7   મ�ટ7પપ�ઝ વક�ર ૩૫૫૩૯૯   ગો}ી જકાતનાકા  સફાઇની કામગીર7  વોડ� ન ં૧૧ ૧૨ Eી ઉપાmયાય �િુમતાબેન  હ3�પર ૨૬૪૪૪૦  જ�મ-મરણ મા હ3�પર ની કામગીર7 વોડ� ન ં૧૦  ત�ઉપરાતં તેમના હદ િવ5તારમા ં આવેલ ક�ટ3નર, ઓપન 5પોટ, િનયિમત સફાઇ થાય છે ક3 ક3મ તે ઉપરાતં િવ5તારમાથંી મળતી મર3લ ?નવરો ઉપાડવા અને સફાઇને લગતી ફર7યાદોનો અLકુમે ૨૪ કલાકમા ંઅને ૪૮ કલાકમા ંિનકાલ કરવાનો હોય છે.   



1. નીર7Mણ અને જવાબદાર7ના સાધનો સ*હત િનણ�ય લેવાની w�7યા :-T તે સeપાયેલ કામગીર7 સબંિંધત કમ�ચાર7એ તેમના ઉપર7 અિધકાર7Eી પાસે રzુ કર7 સMમ સoાિધકાર7Eીની મzુંર7 લેવાની રહ3શે. આ �ગે <Cુયશાખા મહ3કમ િવભાગથી દફતર7 ~કુમ �ક: ૪૧૦/૯૮ થી ~કુમો થયેલા છે.  2. પોતાના કાય� બ?વવા માટ3 ન^7 કરાયેલ ધોરણો:- ઉપરોnત <�ુા ન.ં ૩ મા ંદશા�વેલ દફતર7 ~કુમ અ�વયે T તે કામોના સબંધંમા ંસMમ  સoાિધકાર7Eી ના Wચુનાઓ અ�વયે કાય�વાહ7 કરવામા ંઆવે છે.  3. પોતાના કાય� બ?વવા માટ3 પોતાની પાસેના અથવા િનય}ંણ હ3ઠળના અથવા પોતાના કમ�ચાર7ઓ �ારા ઉપયોગમા ંલેવાતા િનયમો િવિનયમો Wચુનાઓ િનયમ સHંહ અને ર3કોડ� .  - બી.પી.એમ.સી.એnટ-૧૯૪૯  - -.~કુમ �ક:૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૭-૭-૯૯  4. પોતાના �ારા અથવા તેના ��ુશ હ3ઠળ રખાયેક િવિવધ ક3ટ3ગર7ના દ5તાવેજોL ુિનવેદન:  - ખાતા તરફથી મોકલવામા ંતથા આવતા પ}ોના ઇનવડ� આઉટવડ� રરR5ટરો  - આકારણી રR5ટર, ડ7મા�ડ રR5ટર.  - પરવાના રR5ટર, ફર7યાદ�કુ, જ�મ-મરણ રR5ટર  - પાણી કનેકશન રR5ટર, P3નેજ કનેકશન રR5ટર, [બ[લSગ રR5ટર  5. નીતી ઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સબંિંધત ?હ3ર જનતાના સ�યો �ારા રzુઆત કરાયેલી અથવા તેની ચચા� માટ3 રહ3લી કોઇપણ YયY5થાની િવગતો. લોકો સાથે સકંળાયેલી સ5ંથા હોય, લોકોના �ુટંાયેલા wિતિનિધઓની બનેલી 5થા.સિમિત , સમH સભા અથવા સબંિંધત િવભાગને 5થા.સિમિત �ારા અિધકાર પરhવે િનણ�ય લેવામા ંઆવે છે.  6. પોતાના ચલણના હ3̀  ુમાટ3 અથવા તેના ભાગ તર7ક3 વહ�ચાયેલી બે ક3 તેથી વ� ુ Yય�nતઓ ધરાવતા બોડ�સ કાઉ�સીલ કિમટ7ઓ અને અ�ય મડંળોની બેઠકો ?હ3ર w? માટ3 ��ુલી છે ક3 ક3મ ? અથવા  આવી બેઠકોની િવગત ?હ3ર w? મેળવી શક3 ક3 ક3મ ?  7. પોતાના અિધકાર7ઓ અને કમ�ચાર7ઓની *ડર3nટર7 <�ુા ન.ં ૨ મા સામેલ લી5ટ <જુબ  8. તેના િનયમમા ંJરુ7 પડાયેલ ઘડતરની પmધિત સ*હત તેના દર3ક અિધકાર7 અને કમ�ચાર7ઓ �ારા wાxત કરાયેલ માિસક પગાર ઘડતર(તાલીમ) પmધિત -સા.વ.િવ �ારા કરવામા ંઆવે છે.  9. કમ�ચાર7ઓ / અિધકાર7ઓ �ારા wાxત કરાયેલ માસીક પગારની મા*હતી <�ુા ન.ં ૨ મા ંસામેલ છે.  10. તમામ યોજનાઓની િવગતો Wચુીત ખચા� અને કરાયેલ �કુવણીના અહ3વાલો દશા�વતો તેની તમામ એજ�સીએ ફાળવેલ બTટ -Tતે વષ�ના એl�જ. શાખા તેમજ સેનેટર7 શાખાના માલસામાન ખર7દ7ના મzુંર બTટની િવગત તેમજ થયેલ ખચા�ની િવગતો એકાઉ�ટ શાખામાથંી મેળવી શકાય.  11. ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાય��મોથી લાભ મેળવનારની િવગતો સ*હત સબસીડ7 સ*હત, કાય��મોનો અમલોનો wકાર, -સમH સભા �ારા બTટમા ંકરાયેલ રકમની િવગતો મળ7 શક3 છે. આ કામગીર7થી ?હ3ર જનતાને આરોdયલMી Wિુવધાઓ અને સફાઇ તેમજ પાણી P3નેજ ની Wિુવધાઓ મળે છે.  



12. તેના �ારા અપાયેલી �ટછાટ પરવાનગીઓ અને સoા સeપણી મેળવનારની િવગતો. -સમH સભા, 5થાયી સિમતી તથા iI.ુકમી�રEીની સoા અ�વયે મળતી �ટછાટ, પરવાનગીઓ સતા સeપણી સબધેં દફતર7 ~કુમ �ક: ૪૧૦/૯૮-૯૯ મા ંિવગત.  13. ઇલેક�ોનીક ફોમ�ટમા ંઘડાયેલી તેના �ારા ખાયેલી અથવા તેના ઉપલ�ધ મા*હતીના સદંભ�ની િવગત -ઇલેક�ોનીક ફોમ�ટમા ંઘડાયેલ મા*હતી ઇ.ડ7.પી. િવભાગ �ારા મેઇ�ટ3ઇન કરવામા ંઆવે છે. Tની િવગતો વેબસાઇટ www.vmc.gov.in પરથી મળ7 શક3 છે.  14. J5ુતકાલય તથા વાચંન ખડંના કામના કલાકો સ*હત મા*હતી મેળવવા માટ3 નાગર7કોને ઉપલ�ધ Wિુવધાઓની િવગતો, જો ?હ3ર ઉપયોગ માટ3 તેની ?ળવણી કરાઇ હોય તો -અ}ેની શાખામા ંJ5ુતકાલય ક3 વાચંન ખડં ઉપલ�ધ નથી.    15. ?હ3ર મા*હતી અિધકાર7ઓના નામ-હો�ાઓ અને અ�ય િવગતો:   અ.ન ં નામ હો�ો બે[ઝક પગાર ૧ Eી શૈલેષ�ુમાર આર. પચંાલ વોડ� ઓફ7સર ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦  16. Wચુવી શકાય તેવી અ�ય કોઇ મા*હતી અને hયારબાદ દર વષ� આ wકાશનમા ંWધુારાઓ કરાશે.  -મહદ �શે કામો સબંિંધત મા*હતી મzુંર બTટ અLલુMીને આવી ?ય છે.   ?હ3ર મા*હતી અિધકાર7  વોડ� ઓફ7સર  વોડ� ન.ં ૧૧(ક3)  વડોદરા મહાનગરપાલીકા  ટ3લીફોન ન(ં૦૨૬૫) ૨૩૩૧૫૦૪  


