
રાઇટ ટુ ઇન્ફરે્મશન એકટ ૨૦૦૫ સદંરે્ભ-હકુર્મ અંક:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંરે્ભ કલર્મ ૪-૧(ખ) અન્વયે ર્માહિતી 
આપવા બાબત. (વોર્ડ ન.ં૧૧ (કે) ) વર્ોદરા ર્મિાનગર પાલીકા  

 

૧.સસં્થા કામગીરીઓ અને ફરજોની વિગતો 
પોતાની સસં્થાની કામગીરીઓ અને ફરજોની વિગતો નીચે મજુબ છે. 
 

િહીિટી િોર્ડ ન.ં૧૧(કે) 

મકરંદ દેસાઇ રોર્,િર્ોદરા 
ફોન ન.ં૨૩૩૧૫૦૪ 

િોર્ડ ઓફફસના કામકાજના ફદિસો-સોમિાર થી શવનિાર 

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

 

   કામકાજનો સમય  
   સિારે ૯-૩૦ થી ૫-૧૦ ( ફરસેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) 

 

   નાણાકંીય લેિર્-દેિર્નો સમય- 

   સિારે ૯-૩૦ તી ૩-૦૦ ( ફરસેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) 

 

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

   િોર્ડ ના મખુ્ય અવિકારીશ્રીઓ.  

 

૧. િોર્ડ ઓફફસર અને જાહરે માફહતી અવિકારી 
   શ્રી શૈલેષકુમાર પચંાલ  

   િહીિટી િોર્ડ ન.ં૧૧(કે)ની કચેરી, 
   મકરંદ દેસાઇ રોર્,િર્ોદરા -૩૯૦૦૨૧ 

   પગાર ગ્રેર્ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગ્રેર્ પે) 

   ઇ.ર્ી.પી.ન.ં ૩૩૧૦૬૬  

  િોર્ડ ઓફફસરશ્રીએ રેિન્ય ુતેમજ સેનેટરીની સપંણૂડ કામગીરીનુ ંવનરીક્ષણ, સકંલન અને માગડદશડન 

   કરિાનુ ંરહ ેછે. 
૨. નાયબ કાયડપાલક ઇજનેર અને જાહરે માફહતી અવિકારી  

    શ્રી રવિ ભામરે  
    િહીિટી િોર્ડ ન.ં૧૧(કે) ની કચેરી, 
    મકરંદ દેસાઇ રોર્,િર્ોદરા -૩૯૦૦૨૧ 

  

િોર્ડમા ંઆિલે એન્ીનીયરીંગ વિભાગ જેમા ંરસ્તા, પાણી, ગટર,િરસાદી ગટર, વનભડયતા શાખા, વિગેરેનો 
સમાિેશ થાય છે. 
એન્ીનીયરીંગની તમામ કામગીરીઓનુ ંનીરીક્ષણ, મેઇન્ટેનન્સ તેમજ સકંલન કરિાન ુરહ ેછે. 
 

િોર્ડની રેિન્ય ુતેમજ સેનેટરીની વિગતો નીચે મજુબ છે. 
 

    અ) રેવન્ય ુવવર્ભાગની કાર્મગીરી 
1. મકાન નામફેર/ફાળિણીના કેસ અંગેની કામગીરી. 
2. મકાન ખાલીના દાખલા રાખિાના ઠરાિ અંગેની કામગીરી. 
3. મકાન જમીન-દોસ્ત થયે આકારણી કમી કરિાના ઠરાિ અંગેની કામગીરી. 
4. મકાન ખાલીના દાખલા રાખ્યા પછી કરિેરાના વનયમ અનસુાર રીફરં્ આપિાની કામગીરી. 



5. િેરા િસલુાત તમામ કામગીરી, જમીન ભાડુ, વ્યિસાયિેરા િસલુાતની કામગીરી. 
 

   બ)   સેનેટરી વવર્ભાગની કાર્મગીરી: 
1. મરેલા જાનિરોનો વનકાલ કરિો. 
2. કચરાના જથ્થાનો વનકાલ કરિો. 
3. િોર્ડની નક્કી કરિામા ંઆિલે બીટોની સફાઇ કામગીરી 
4. સફાઇ કામ ન થાય તે અંગનેી ફરીયાદ 

5. પાલીકાના જાહરે-જાજરૂ/મતુરર્ી સફાઇ અંગેની ફરીયાદ 

6. માખી તેમજ ગદંકીના સ્થળોમએ જતંનુાશક્ર દિાનો છટંકાિ 

7. હોટલોમા ંસ્િચ્છતા  અંગ ેચફેકિંગ કરવ.ુ 
 

    ક)  અન્ય કાર્મગીરીઓની ટંુકી વવગત: 
1.  હોટલ, રેસ્ટોરન્ટમા ંચેકીંગની કામગીરી . 
2. આરોગ્યના નવિન પરિાના આપિા અંગનેી કામગીરી તથા પરિાનો રીન્ય ુ કરિા અંગેની 

કામગીરી 
3. જન્મ અને મરણ નોંિની કામગીરી  

4. પીિાનુ ંપાણી જ્યારે દુવષત આિે ત્યારે ફરીયાદ આિારે સેમ્પલ લિેાની કામગીરી, તથા રુટીનમા ં
સેમ્પલ લેિાની કામગીરી રોજબરોજ કરિી. 

5. દુવષત પાણી આિત ુહોય તેિા વિસ્તારોમા ંપાણી શધુ્િીકરણ માટે ક્લોરીનની ગોળીઓ વિતરણની 
કામગીરી 

6. કુદરતી/અકુદરતી આપવત સમય મ્યવુનવસપલ કવમશ્નરશ્રીની સચુના મજુબની કામગીરી કરિી. 
ક) એન્ીનીયરીંગ વવર્ભાની કાર્મગીરી  

1. ડ્રનેેજ ઓિરફ્લોની ફરીયાદ. 
2. પાણી લીકેજની ફરીયાદ. 
3. પાલલકાના જાહરે સ્ટેન્ર્પોસ્ટના લીકેજ  

4. પાલલકાની પાઈપ લાઇનમા ંગટરનુ ંગદું પાણી આિતુ ંહોિા અંગેની ફરીયાદ  

5. પાલલકાના પીિાના પાણીમા ંવનયત કરતા ંઓછા િોરણ ેક્લોરીન બાબતની ફરીયાદ  

6. ડ્રનેેજ લાઇન, પાણીની લાઈન, િરસાદી પાણીના નીકાલની પાઇપ લાઇનમા ં ચેમ્બસડમા ં તટેુલા 
ઢાકણા બદલિા.ં 

7. િરસાદી પાણીનો નીકાલ કરિો 
8. પર્ી ગયેલ ઝાર્ ઉપાર્ દુર કરિા  

9. જગંલ કટીંગની ઉપાર્ી દુર કરિા 
10. તટેુલા રોર્ ર્ીિાઈર્ર ફુટપાથ પરનીન રેલીંગ રીપેર કરિા 
11. તટેુલા રોર્, ફર્િાઇર્રના છારુ કાટમાળ, ડ્રનેેજ, પાણી, લાઈટ, ટેલીફોનના રીપેરીંગ પ્રસગંે ચરી અને 

ખાર્ા બેસાર્િા કાટમાળ દુર કરિા બાબતની ફરીયાદ 

12. સ્ટેન્ર્ પોસ્ટ રીપેર કરિા 
13. ખાળ કુિા ઉભરાિાની ફરીયાદ  

 
 

અન્ય કાર્મગીરી : 
1. નિા નળ જોર્ાણ આપિા (લાયસન્સ પ્લમ્બર મારફત અરી કરિી) 

2. નિા ગટર જોર્ાણ આપિા 
3. જાહરે રસ્તા ઉપરના ંખાર્ા અને ચરીઓ પરુિી  

4. તટેુલી રેલીંગ ર્ીિાઇર્ર રીપેરીંગ  



5. તટેુલા ફુટપાથ રીપેર કરિા  

6. જગંલ કટીંગ િઢારે હોયતો તે 

7. સ્ટેન્ર્ પોસ્ટ અંગે મજુંરી આપિી  

8. ર્ીિાઇર્રોની સફાઇ 

9. બાિંકામ માટે પાણીનુ ંક્નેકશન મેળિિા  

10. િસાહતોના આંતરીક રસ્તા ઉપર પાણીની નલીકાઓ નાખંિી અન ેત ેિસાહતોન ેનિીન પાણીના 
ક્નેકશનો  આપિા 

11. કોમ્યનુીટી સ્ટેન્ર્ પોસ્ટ  

12. પીિાના પાણીમા ંપ્રદુષણ અંગેની ફરીયાદ  

 

ફરજો: સા.િ.વિભાગ તરફથી થયેલ હકુમ અન્િયે જે તે પોસ્ટ પર કરિાપાત્ર ટેક્નીકલ તથા િફહિટી 
કામગીરીઓ.  
 

૨. પોતાના અવિકારીઓને કમડચારીઓની સતાઓ અને ફરજો સામેલ લીસ્ટ ! એ ! મજુબ  
 

અં.
ન ં

કર્મડચારીનુ ંનાર્મ િોદ્દો ઇ.ર્ી.પી.ન ં કાર્મગીરીની વવગત પગાર ખચડ 

૧ શ્રી શૈલેષકુમાર પચંાલ િોર્ડ 
ઓફફસર  

૩૩૧૦૬૬ િોર્ડ ઓફફસરની કામગીરી િોર્ડ ન.ં ૬ 

૨ શ્રી મહશેભાઇ પટેલ રેિન્ય ુ
ઓફફસર 

૩૦૦૯૨૬ રેિન્ય ુ ઓફફસર વિભાગ 
લગત તમામ કામગીરી કરાિી 

િોર્ડ ન.ં ૧૧ 

૩ શ્રી ભરતભાઈ ર્ી શાહ જુ.કલાકડ  ૨૬૪૨૪૫ બ્લોક ની કામગીરી  િોર્ડ ન.ં ૧૧ 

૪ શ્રી અશોકભાઈ ર્ી ચૌિરી જુ.કલાકડ  ૩૫૮૪૬૧ બ્લોક ની કામગીરી અને 
વ્યિસાિેરાની કામગીરી 

િોર્ડ ન.ં ૧૧ 

૫ શ્રી કરશનભાઈ એફ રાઠિા જુ.કલાકડ  ૨૬૫૫૭૮ બ્લોક ની કામગીરી  િોર્ડ ન.ં ૦૫ 

૬ શ્રી શકંરભાઈ બી દેસાઈ જુ.કલાકડ  ૨૭૬૪૮૧ બ્લોક ની કામગીરી  િોર્ડ ન.ં ૧૧ 

૭ શ્રી ફદનેશભાઈ એસ જાદિ જુ.કલાકડ  ૨૮૫૫૪૪ બ્લોક ની કામગીરી  િોર્ડ ન.ં ૧૧ 

૮ શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ એમ માછી જુ.કલાકડ  ૩૦૦૯૧૮ બ્લોક ની કામગીરી  િોર્ડ ન.ં ૧૧ 

૯ શ્રી લબપીનભાઈ જે પટેલ જુ.કલાકડ  ૩૫૫૮૬૧ બ્લોક ની કામગીરી  સ્ર્્ીટ લાઇટ વિભાગ 

૧૦ શ્રી જયેશભાઈ વિ અસારી જુ.કલાકડ  ૩૫૮૩૪૭ બ્લોક ની કામગીરી  િોર્ડ ન.ં ૦૮ 

૧૧ શ્રી મીનળબને જાદિ સીની.કલાકડ  ૨૧૯૦૦૨ એકાઉન્ટ ની કામગીરી િોર્ડ ન.ં ૦૮ 

૧૨ શ્રી સૈયદ સાયમા એમ. જુ.કલાકડ  ૨૯૭૫૯૩ મહકેમ અને આર.ટી.આઇ ની 
કામગીરી  

આરોગ્ય શાખા 

૧૩ શ્રી સોનલબેન શેઠ જુ.કલાકડ  ૩૦૨૦૧૫ બારનીશી િોર્ડ ન.ં ૦૨ 

૧૪ શ્રી કનભુાઈ પટેલ  જુ.કલાકડ  ૨૮૭૮૫૭ રેકોર્ડ ની કામગીરી િોર્ડ ન.ં ૧૧ 

૧૫ શ્રી યોગેશભાઇ કાળે વસપાઈ ૨૧૩૩૬૫ વસપાઈ ની કામગીરી િોર્ડ ન.ં ૧૧ 

૧૬ શ્રી સજંયભાઇ કાલગરુ્ ે વસપાઈ ૨૩૪૦૫૨ વસપાઈ ની કામગીરી િોર્ડ ન.ં ૧૧ એન્ી.  

૧૭ શ્રી પરમીત જાસ વસપાઈ ૨૪૩૫૬૬ વસપાઈ ની કામગીરી િોર્ડ ન.ં ૧૧ એન્ી.  

૧૮ શ્રી તષુારભાઇ વ્યાસ વસપાઈ ૨૬૫૧૨૮ વસપાઈ ની કામગીરી સભા શાખા 
૧૯ શ્રી સજંયભાઇ સોલકંી વસપાઈ ૨૯૫૨૨૧ વસપાઈ ની કામગીરી િોર્ડ ન.ં ૧૧ 

૨૦ શ્રી કૌવશકભાઇ ટેલર વસપાઈ ૩૧૯૯૧૧ વસપાઈ ની કામગીરી િોર્ડ ન.ં ૦૧ 

૨૧ શ્રી ફદનેશભાઈ મકિાણા  મજૂર ૨૫૪૮૯૪ ફફટર સાથે હલે્પરની કામગીરી િોર્ડ ન.ં ૧૦ 



૨૨ શ્રી લાલીભાઇ પરમાર  મજૂર ૨૨૦૩૪૫ ફફટર સાથે હલે્પરની કામગીરી સ્ર્્ીટ લાઇટ વિભાગ 

૨૩ શ્રી સાફહદભાઇ રાજ  મજૂર ૩૫૦૫૭૬ ફફટર સાથે હલે્પરની કામગીરી સ્ર્્ીટ લાઇટ વિભાગ 

૨૪ શ્રી સજંયભાઇ પફઢયાર મજૂર ૩૨૪૪૨૬ ફફટર સાથે હલે્પરની કામગીરી િોર્ડ ન.ં ૦૮ 

૨૫ શ્રી અજયભાઇ પરમાર હલે્પર ૩૫૬૦૨૬ હલે્પરની કામગીરી િોર્ડ ન.ં ૦૬ 

૨૬ શ્રી નીતાબેન રાિળ હલે્પર ૩૫૩૦૦૧ હલે્પરની કામગીરી િોર્ડ ન.ં ૧૧ 

૨૭ શ્રી હવનિશા ભટ્ટ  એપ્રને્ટીસ ૮૫૪૧૧૫ ઓફફસની કોમ્યટુરને લગતી 
તમામ કામગીરી 

િોર્ડ ન.ં ૧૧ 

૨૮ શ્રી રૂવતકા કટાફરયા એપ્રને્ટીસ ૮૫૪૧૦૭ ઓફફસની કોમ્યટુરને લગતી 
તમામ કામગીરી 

િોર્ડ ન.ં ૧૧ 

 

સેનેટરી શાખાના અવિકારીઓ અને કર્મડચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો સારે્મલ લીસ્ટ ! એ ! મજુબ વવગતો 
 

૧ શ્રી ચનં્રકાતંભાઇ.પી. િસાિા  સીની.સે.ઇ  ૨૬૨૧૫૩ સેનીટેશનને લગતી 
કામગીરી જન્મ-મરણ 
રીસ્ટારની કામગીરી, 
તેમજ સનેેટરી  વિભાગ 
ને લગતી તમામ 
કામગીરી 

આરોગ્ય શાખા 

૨ શ્રી આર.એસ.પટેલ  સેને.ઇ ૨૯૯૧૧૧ સેનીટેશનને લગતી 
કામગીરી 

િોર્ડ ન.ં ૧૦ 

૩ શ્રી ફકરણભાઇ એચ.દેસાઇ  સબ.સેને.. 
ઇન્સપે. 

૩૩૯૨૩૭ સેનીટેશનને લગતી 
કામગીરી 

આરોગ્ય શાખા 

૪ શ્રી અમીતકુમાર મેહરીયા  સબ.સેને.. 
ઇન્સપે. 

૩૫૮૪૭૯ સેનીટેશનને લગતી 
કામગીરી 

ફાઇલેફરયા 
શાખા  

૫ શ્રી રેણકુાબેન પટેલ જુ.ક્લાકડ  ૨૬૧૪૭૫ સેનટેરી મહકેમની 
કામગીરી 

િોર્ડ ન.ં ૧૦ 

૬ શ્રી વનલખલગીરી ગોસ્િામી જુ.ક્લાકડ  ૩૫૫૮૭૯ જન્મ-મરણ ની કામગીરી િોર્ડ ન.ં ૧૧ 

૭ શ્રી હરમાનભાઇ પટેલ સપુરિાઇઝર ૨૪૬૯૨૧ સેનેટરી ઓફફસમા 
મહકેમ ની કામગીરી 

િોર્ડ ન.ં ૧૧ 

૮ શ્રી રાજેન્રભાઇ પટેલ  સપુરિાઇઝર ૨૫૫૦૩૩ સેનેટરી ઓફફસમા 
બારનીશીની કામગીરી 

િોર્ડ ન.ં ૧૧ 

૯ શ્રી ફદપકભાઇ બ્રહ્મમ્ભટ્ટ સપુરિાઇઝર ૨૭૮૬૨૯ િોર્ડ ઓફફસ  સેવનટેશન 
ની કામગીરી 

િોર્ડ ન.ં ૧૦ 

૧૦ શ્રી ફહતેન્રભાઇ પટેલ સપુરિાઇઝર ૨૪૨૨૧૭ ગોત્રી જકાતનાકા 
સફાઇની કામગીરી  

િોર્ડ ન.ં ૧૧ 

૧૦ શ્રી કુલફદપવસિંહ સોલકંી  મલ્ટીપપડઝ 
િકડર 

૩૫૫૩૯૯ ગોત્રી જકાતનાકા 
સફાઇની કામગીરી 

િોર્ડ ન.ં ૧૧ 

૧૧ શ્રી ઉપાધ્યા ભવુમતાબેન હલે્પર 

 

૨૬૪૪૪૦ જન્મ-મરણ મા હલે્પર ની 
કામગીરી 

િોર્ડ ન.ં ૧૦ 

 

તદ્દઉપરાતં તેમના હદ વિસ્તારમા ંઆિેલ કન્ટેનર, ઓપન સ્પોટ, વનયવમત સફાઇ થાય છે કે કેમ તે ઉપરાતં 
વિસ્તારમાથંી મળતી મરેલ જાનિરો ઉપાર્િા અને સફાઇને લગતી ફફરયાદોનો અનકુમે ૨૪ કલાકમા ંઅને 
૪૮ કલાકમા ંવનકાલ કરિાનો હોય છે. 



1. વનરીક્ષણ અને જિાબદારીના સાિનો સફહત વનણડય લેિિાની પ્રફક્રયા:- જે ત ે સોંપાયેલ કામગીરી 
સબંિંીત કમડચારીએ તેમના ઉપરીવિકારીશ્રી પાસે રજુ કરી સક્ષમ સત્તાવિકારીશ્રીની મજુંરી લેિાની 
રહશેે. આ અગમેખુ્યશાખા મહકેમ વિભાગથી દફતરી હકુમ અંક: ૪૧૦/૯૮ થી હકુમો થયેલા છે.  

2. પોતાના કાયડ બજાિિા માટે નક્કી કરાયેલ િોરણો:-  

ઉપરોક્ત મદુ્દા ન.ં ૩ મા ંદશાડિેલ દફતરી હકુમ અન્િયે જે તે કામોના સબિંમા ંસક્ષમ 

     સત્તાવિકારીશ્રી ના સચુનાઓ અન્િયે કાયડિાહી કરિમા ંઆિ ેછે. 
3. પોતાના કાયો બજાિિા માટે પોતાની પાસેના અથિા વનયતં્રણ હઠેળના અથિા પોતાના કમડચારીઓ 

દ્વારા ઉપયોગમા ંલેિાતા વનયમો વિવનયમો સચુનાઓ વનયમ સગં્રહ અને રેકોર્ડ. 
- બી.પી.એમ.સી.એક્ટ-૧૯૪૯ 

- -.હકુમ અંક:૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૭-૭-૯૯ 

4. પોતાના દ્વારા અથિા તેના અંકુશ હઠેળ રખાયેક વિવિિ કેટેગરીના દસ્તાિેજોન ુવનિેદન: 
- ખાતા તરફથી મોકલિામા ંતથા આિતા પત્રોના ઇનિર્ડ આઉટિર્ડ રીસ્ટરો  

- આકારણી રીસ્ટર, ફર્માન્ર્ રીસ્ટર. 
- પરિાના રીસ્ટર, ફરીયાદબકુ, જન્મ-મરણ રીસ્ટર 

- પાણી કનેકશન રીસ્ટર, ડ્રનેેજ કનેકશન રીસ્ટર, બીલ્ર્ીંગ રીસ્ટર 

5. નીવત ઘર્િાના અથિા તેના અમલીકરણ સબિંીત જાહરે જનતાના સભ્યો દ્વારા રજુઆત કરાયેલી 
અથિા તેની ચચાડ માટે રહલેી કોઇપણ વ્યવ્સ્થાની વિગતો. લોકો સાથે સકંળાયેલી સસં્થા હોય, 
લોકોના ચુટંાયેલા પ્રવતવનવિઓની બનેલી સ્થા.સવમવત , સમગ્ર સભા અથિા સબિંીત વિભાગન ે
સ્થા.સવમવત દ્વારા અવિકાર પરત્િે વનણડય લેિામા ંઆિ ેછે. 

6. પોતાના ચલણના હતે ુમાટે અથિા તેના ભાગ તરીકે િહેંચાયેલી બ ેકે તેથી િધ ુવ્યફકતઓ િરાિતા 
બોર્ડસ કાઉન્સીલ કવમફટઓ અને અન્ય મરં્ળોની બેઠકો જાહરે પ્રજા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ ? અથિા 
આિી બેઠકોની વિગત જાહરે પ્રજા મેળિી શકે કે કેમ ?  

7. પોતાના અવિકારીઓ અને કમડચારીઓની ફર્રેક્ટરી મદુ્દા ન.ં ૨ મા સામલે લીસ્ટ મજુબ  

8. તેના વનયમમા ંપરુી પર્ાયેલ ઘર્તરની પધ્િવત સફહત તેના દરેક અવિકારી અને કમડચારીઓ દ્વારા 
પ્રાપ્ત કરાયેલ માવસક પગાર ઘર્તર(તાલીમ) પધ્િવત- સા.િ.વિ દ્વારા કરિામા ંઆિે છે.  

9. કમડચારીઓ / અવિકારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલ માવસક પગારની માફહતી મદુ્દા ન.ં ૨ મા ંસામેલ છે. 
10. તમામ યોજનાઓની વિગતો સલુચત ખચાડઓ અને કરાયેલ ચકુિણીના અહિેાલો દશાડિતો                               

તેની તમામ એજન્સીએ ફાળિેલ બજેટ                                                                           
- જેતે િષડના એન્ી. શાખા તેમજ સેનેટરી શાખાના માલસામાન ખરીદીના મજુંર બજેટેની વિગત 
તેમજ થયલે ખચાડઓની વિગતો એકાન્ટ શાખામાથંી મળેિી શકાય.  

11. ફાળિાયેલી રકમ અને આ કાયડક્રમોથી લાભ મળેિનારની વિગતો સફહત સબસીર્ી      
સફહત, કાયડક્રમોનો અમલોનો પ્રકાર,                     
- સમગ્ર સભા દ્વારા બજેટમા ંકરાયેલ રકમની વિગતો મળી શકે છે. આ કામગીરીથી જાહરેજનતાન ે
આરોગ્યલક્ષી સવુિિાઓ અને સફાઇ તેમજ પાણી ડ્રનેેજ ની સવુિિાઓ મળે છે. 

12. તેના દ્વારા અપાયેલી છુટછાટ પરિાનગીઓ અને સત્તા સોંપણી મળેિનારની વિગતો.                       
- સમગ્ર સભા, સ્થાયી સવમતી તથા મ્યવુન.કવમશ્ન્રરશ્રીની સત્તા અન્િયે મળતી છુટછાટ, પરિાનગીઓ 
સતા સોંપણી સબિેં દફતરી હકુમ અંક: ૪૧૦/૯૮-૯૯ મા ંવિગત. 

13. ઇલેકરોનીક ફોમડમા ંઘર્ાયેલી તેના દ્વારા ખાયેલી અથિા તેના ઉપલબ્િ માફહતીના સદંભડની વિગત  - 
ઇલેકરોનીક ફોમડમા ં ઘર્ાયેલ માફહતી ઇ.ર્ી.પી. વિભાગ દ્વારા મેઇન્ટેઇન કરિામા ં આિે છે. જેની 
વિગતો િબેસાઇર્ www.vmc.gov.in પરથી મળી શકે છે.  

http://www.vmc.gov.in/


14. પસુ્તકાલય તથા િાચંન ખરં્ના કામના કલાકો સફહત માફહતી મેળિિા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્િ 
સવુિિાઓની વિગતો, જો જાહરે ઉપયોગ માટે તેની જાળિણી કરાઇ હોય તો                          
- અતે્રની શાખામા ંપસુ્તકાલય કે િાચંન ખરં્ ઉપલબ્િ નથી. 

 
 
 

15.  જાહરે માફહતી અવિકારીઓના નામ- હોદ્દાઓ અને અન્ય વિગતો:      
                                                            

અ.ન ં નામ હોદ્દો  બેલઝક 
૧ શ્રી શૈલેષકુમાર પચંાલ િોર્ડ ઓફફસર  ૫૩૧૦૦ – ૧૬૭૮૦૦ 

             
              

16.    સચુિી શકાય તેિી અન્ય કોઇ માફહતી અને ત્યારબાદ દર િષડ આ પ્રકાશનમા ંસિુારાઓ કરાશે. 
  - મહદ અંશે કામો સબંિંીત માફહતી મજુંર બજેટ અનલુક્ષીને આિી જાય છે.     
  

જાહરે માફહતી અવિકારી 
િોર્ડઓફફસર  
િોર્ડ ન.ં ૧૧(કે) 
િર્ોદરા મહાનગરપાલલકા 
ટેલીફોન ન(ં૦૨૫૬) ૨૩૩૧૫૦૪ 


