
રાઇટ ટુ ઇન્ફરે્મશન એકટ ૨૦૦૫ સદંર્ભે-હકુર્મમ અંક:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંર્ભે કલર્મમ ૪-૧(ખ) અન્વય ેર્માહહતી 
આપવા બાબત. (વોર્મ ન.ં૧૧ (કે) ) વર્ોદરા ર્મહાનગર પાલીકા 
૧.સસં્થા કાર્મગીરીઓ અન ે ફરજોની વવગતો પોતાની સસં્થા ની કાર્મગીરીઓ અને ફરજોની વવગતો નીચ ે
મજુબ છે. 
વહીવટો વોર્મ ન૧ં૧(કે) ર્મકરંદ દેસાઇ રોર્,વર્ોદરા ફોન ન ં(૦૨૬૫) ૨૩૩૧૫૦૪ વોર્મ ઓફીસના કાર્મકાજના 
હદવસો-સોર્મવાર થી શવનવાર શવનવાર (બીજો, ચોથો) રવવવાર તથા જાહરે રજાના હદવસો વસવાય 
 

કાર્મકાજનો સર્મય સવારે ૯-૩૦ થી ૫-૧૦ ( રીશેષ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) નાણાકંીય લેવર્ દેવર્ નો સર્મય- 

સવારે ૯-૩૦ તી ૩-૦૦ (રીશેષ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) શવનવાર (બીજો, ચોથો) રવવવાર તથા જાહરે રજાના 
હદવસો વસવાય  વોર્મ ના મખુ્ય અવિકારીશ્રીઓ. 
 

૧. વોર્મ ઓફીસર અન ેજાહરે ર્માહહતી અવિકારી  
શ્રી શૈલેષકુર્માર પચંાલ  

વહીવટી વોર્મ ન ં૧૧(કે)ની કચેરી,  
ર્મકરંદ દેસાઇ રોર્, વર્ોદરા -૩૯૦૦૨૧  

પગાર ગ્રેર્ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગ્રેર્ પે)  

ઇ.ર્ી.પી. ન ં૩૩૧૦૬૬  

વોર્મ ઓફીસરશ્રીએ રેવન્ય ુતેર્મજ સેનેટરીની સપંણૂમ કાર્મગીરીનુ ં વનરીક્ષણ, સકંલન અને ર્માગમદશમન કરવાનુ ં
રહ ેછે.  
૨. નાયબ કાયમપાલક ઇજનરે અને જાહરે ર્માહહતી અવિકારી  
શ્રી રવવ ર્ભાર્મરે  

વહીવટી વોર્મ ન૧ં૧(કે) ની કચેરી,  
ર્મકરંદ દેસાઇ રોર્, વર્ોદરા -૩૯૦૦૨૧ 

 

3. શ્રી નરેન્ર રબારી  
રોર્ અને વરસાદી ગટર 
૯૯૦૯૯૪૨૦૩૨ 
(પાણી અને ડ્રનેેજ) 

વોર્મર્મા ંઆવેલ એંજીનીયહરિંગ વવર્ભાગ જેર્મા ં રસ્તા, પાણી, ગટર, વરસાદી ગટર, વનર્ભમયતા શાખા, વવગેરેનો 
સર્માવેશ થાય છે. એંજીનીયહરિંગ ની તર્માર્મ કાર્મગીરીઓનુ ંનીરીક્ષણ, રે્મઇન્ટેનન્સ તેર્મજ સકંલન  કરવાનુ ંરહ ે
છે. 
 
 



વોર્મની રેવન્ય ુતેર્મજ સેનેટરીની વવગતો નીચે મજુબ છે.  
અ) રેવન્ય ુવવર્ભાગની કાર્મગીરી  
1. ર્મકાન નાર્મફેર/ફાળવણીના કેસ અંગેની કાર્મગીરી.  
2. ર્મકાન ખાલીના દાખલા રાખવાના ઠરાવ અંગેની કાર્મગીરી.  
3. ર્મકાન જર્મીન-દોસ્ત થયે આકારણી કર્મી કરવાના ઠરાવ અંગેની કાર્મગીરી.  
4. ર્મકાન ખાલીના દાખલા રાખ્યા પછી કરવેરાના વનયર્મ અનસુાર રીફરં્ આપવાની કાર્મગીરી. 
5. વેરા વસલૂાત તર્માર્મ કાર્મગીરી, જર્મીન ર્ભાડુ, વ્યવસાય વેરા વસલૂાતની કાર્મગીરી. 
6. નવીન આકારણી કરી વેરા બબલ બજાવવા તેર્મજ ગરુ્માસ્તાિારા અને વ્યવસાય વેરા ની કાર્મગીરી. 
 

બ) સેનેટરી વવર્ભાગની કાર્મગીરી:  
1. ર્મરેલા જાનવરો નો વનકાલ કરવો  
2. કચરાના જથ્થાનો વનકાલ કરવો  
3. વોર્મની નક્કી કરવાર્મા ંઆવેલ બીટોની સફાઇ કાર્મગીરી  
4. સફાઇ કાર્મ ન થાય તે અંગેની ફરીયાદ  

5. પાલીકાના જાહરે -જાજરૂ/મતુરર્ી સફાઇ અંગેની ફરીયાદ  

6. ર્માખી તેર્મજ ગદંકીના સ્થળોએ જતંનુાશક દવાઓનો છટંકાવ 

7. હોટલોર્મા ંસ્વચ્છતા અંગે ચેહકિંગ કરવુ.ં 
 
ક) અન્ય કાર્મમગીરીઓની ટંુકી વવગત:  
1. હોટલ, રેસ્ટોરન્ટર્મા ંચેકીંગની કાર્મગીરી .  
2. આરોગ્યના નવવન પરવાના આપવા અંગેની કાર્મગીરી તથા પરવાનો રીન્ય ુકરવાની અંગેની કાર્મગીરી  
3. જન્ર્મ અને ર્મરણ નોંિણીની કાર્મગીરી  
4. પીવાનુ ંપાણી જ્યારે દૂવષત આવે ત્યારે ફરીયાદ આિારે સેમ્પલ લેવાની કાર્મગીરી, તથા રુટીનર્મા ંસેમ્પલ 
લવેાની કાર્મગીરી રોજબરોજ કરવી.  
5. દૂવષત પાણી આવતુ ં હોય તેવા વવસ્તારોર્મા ં પાણી શધુ્ધિકરણ ર્માટે ક્લોરીનની ગોળીઓ વવતરણની 
કાર્મગીરી  
6. કુદરતી/અકુદરતી આપવિ સર્મય મ્યવુનવસપલ કવર્મશ્નરશ્રીની સચૂના મજુબની કાર્મગીરી કરવી 
 
ક) એંજીનીયહરિંગ વવર્ભાગ ની કાર્મગીરી 
1. ડ્રનેેજ ઓવરફ્લો ની ફરીયાદ.  
2. પાણી લીકેજની ફરીયાદ.  
3. પાબલકાના જાહરે સ્ટેન્ર્પોસ્ટ ના લીકેજ  



4. પાબલકાની પાઈપ લાઇનર્મા ંગટરનુ ંગદું પાણી આવતુ ંહોવા અંગેની ફરીયાદ  

5. પાબલકાના પીવાના પાણીર્મા ંવનયત કરતા ંઓછા િોરણે ક્લોરીન બાબતની ફરીયાદ  

6. ડ્રનેેજ લાઇન, પાણીની લાઈન, વરસાદી પાણીના નીકાલની પાઇપ લાઇનર્મા ંચેમ્બરર્મા ંતટેૂલા  ઢાકણા 
બદલવા.  
7. વરસાદી પાણીનો નીકાલ કરવો 
8. પર્ી ગયેલ ઝાર્ ઉપાર્ દૂર કરવા 
9. જગંલ કટીંગની ઉપાર્ દૂર કરવા 
10.  તટેૂલા રોર્, ર્ીવાઈર્ર ફૂટપાથ પરની રેબલિંગ રીપેર કરવા 
11.  તટેૂલા રોર્, ર્ીવાઈર્ર ના છારંુ કાટર્માળ, ડ્રનેેજ, પાણી, લાઇટ, ટેલીફોનના રીપેરીંગ પ્રસગંે ચરી અને 
ખાર્ા બેસાર્વા કાટર્માળ દૂર કરવા બાબતની ફરીયાદ  

12. સ્ટેન્ર્પોસ્ટ રીપેર કરવા 
13. ખાળ કવૂા ઉર્ભરાવવાની ફરીયાદ 

 

અન્ય કાર્મગીરી :  
1. નવા નળ જોર્ાણ આપવા ં(લાયસન્સ પલમ્બર ર્મારફત અરજી કરવી)  

2. નવા ગટર જોર્ાણ આપવા 
3. જાહરે રસ્તા ઉપરના ંખાર્ા અન ેચરીઓ પરુવી  
4. તટેૂલી રેલીંગ ર્ીવાઈર્ર રીપેરીંગ 

5. તટેૂલા ફુટપાથ રીપેર કરવા  
6. જગંલ કટીંગ વિારે હોય તો ત ે 

7. સ્ટેન્ર્ પોસ્ટ અંગ ેર્મજૂંરી આપવી. 
8. ર્ીવાઈર્રોની સફાઇ  

9. બાિંકાર્મ ર્માટે પાણીનુ ંક્નેકશન ર્મેળવવા 
10. વસાહતોના આંતરીક રસ્તા ઉપર પાણીની નલીકાઓ નાખંવી અને ત ે વસાહતોને નવીન પાણીના 
ક્નેકશનો આપવા  
11. કૉમ્યવુનટી સ્ટેન્ર્ પોસ્ટ  

12. પીવાના પાણીર્મા ંપ્રદુષણ અંગેની ફરીયાદ 

 

નોંિ:- અતે્ર ગજુરાત રાજ્ય સરકારશ્રીના તા. ૧૮/૦૬/૨૦૨૦ ના જાહરે નાર્મ ર્મજબ સા.વ.વી. હકુર્મ અંક 
૨૦૪/૨૦૨૦-૨૧ તા. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦ મજુબ નવીન સર્માવવષ્ટ ગાર્મો, ર્ભાયલી તરે્મજ સેવાસીની ઉપરોક્ત 
મજુબની કાર્મગીરી વોર્મ કક્ષાએ થી કરવાર્મા ંઆવે છે. 
 



ફરજો: સા.વ.વવર્ભાગ તરફથી થયેલ હકુર્મ અન્વય ે તે પોસ્ટ પર કરવાપાત્ર ટેક્નીકલ તથા વહીવટી 
કાર્મગીરીઓ. 
 
 

૨. પોતાના અવિકારીઓને કર્મમચારીઓની સિાઓ અન ેફરજો સાર્મેલ લીસ્ટ ! એ ! મજુબ 
 
અ 
ન ં

કર્મચારીન  ંનાર્ હોદ્દો ઇ.ડી.પી. 
ન ં

કાર્ગીરીની વિગત પગાર ખચમ 

૧ શ્રી શૈલેષકુર્માર આર. 
પચંાલ 

વોર્મ 
ઓફીસર 

૩૩૧૦૬૬ વોર્મ ઓફીસરની કાર્મગીરી વોર્મ ન ં૬
  

૨ શ્રી ર્મહશેર્ભાઇ બી. પટેલ રેવન્ય ુ
ઓફીસર 

૩૦૦૯૨૬ રેવન્ય ુઓફીસર વવર્ભાગ લગત 
તર્માર્મ કાર્મગીરી કરવી 

વોર્મ ન ં૧૧ 

૩ શ્રી ર્ભરતર્ભાઈ ર્ી શાહ જુ. ક્લાકમ  ૨૬૪૨૪૫ બ્લોક ની કાર્મગીરી વોર્મ ન ં૧૧ 
૪ શ્રી કરશનર્ભાઈ એફ રાઠવા જુ. ક્લાકમ  ૨૬૫૫૭૮ બ્લોક ની કાર્મગીરી વોર્મ ન ં૦૫ 

૫ શ્રી શકંરર્ભાઈ બી દેસાઈ જુ. ક્લાકમ  ૨૭૬૪૮૧ બ્લોક ની કાર્મગીરી વોર્મ ન ં૧૧ 

૬ શ્રી દીનેશર્ભાઈ એસ જાદવ જુ. ક્લાકમ  ૨૮૫૫૪૪ બ્લોક ની કાર્મગીરી વોર્મ ન ં૧૧ 

૭ શ્રી ર્ભાલચરં એન. પચંોલી જુ. ક્લાકમ  ૨૯૫૨૬૪ બ્લોક ની કાર્મગીરી વોર્મ ન ં૦૮ 
૮ શ્રી વવઠ્ઠલર્ભાઈ એર્મ ર્માછી જુ. ક્લાકમ  ૩૦૦૯૧૮ બ્લોક ની કાર્મગીરી વોર્મ ન ં૧૧ 

૯ શ્રી વનબખલગીરી ગોસ્વાવર્મ જુ. ક્લાકમ  ૩૫૫૮૭૯ બ્લોક ની કાર્મગીરી વોર્મ ન ં૧૧ 

૧૦ શ્રી કૌશીકર્ભાઇ ટેલર જુ. ક્લાકમ  ૩૧૯૯૧૧ બ્લોક ની કાર્મગીરી, અગ્ગ્નશર્મન 
અને 
તાત્કાબલક 
સેવા વવર્ભાગ 

૧૧ શ્રી રાહલુર્ભાઈ ઇંગલ ે જુ. ક્લાકમ  ૨૭૫૯૧૩ જર્મીન ર્ભાર્ા દફતર વોર્મ ન ં૧૦ 

૧૨ શ્રી અશોકર્ભાઈ ર્ી. ચૌિરી જુ. ક્લાકમ  ૩૫૮૪૬૧ ગરુ્માસ્તાિારા અને વ્યવસાય 
વેરાની કાર્મગીરી 

વોર્મ ન ં૧૧ 

૧૩ શ્રી સૈયદ સાયર્મા એર્મ.  જુ. ક્લાકમ  ૨૯૭૫૯૩  ર્મહકેર્મ અન ેઆર.ટી.આઇ ની 
કાર્મગીરી  

આરોગ્ય 
શાખા 

૧૪ શ્રી સોનલબેન શેઠ  જુ. ક્લાકમ  ૩૦૨૦૧૫  બારનીશી વોર્મ ન ં૧૧ 

૧૫ શ્રી કનરુ્ભાઈ પટેલ  જુ. ક્લાકમ  ૨૮૭૮૫૭  રેકોર્મ ની કાર્મગીરી વોર્મ ન ં૧૧ 

૧૬ શ્રી સજંયર્ભાઇ કાલગરુ્ ે વસપાઈ ૨૩૪૦૫૨  સીપાઈ ની કાર્મગીરી વોર્મ ન ં૧૧ 
એધ્ન્જ શાખા 



૧૭ શ્રી પરર્મજીત જાસ  વસપાઈ ૨૪૩૫૬૬  સીપાઈ ની કાર્મગીરી વોર્મ ન ં૧૧ 
એધ્ન્જ શાખા 

૧૯ શ્રી સજંયર્ભાઇ સોલકંી  વસપાઈ ૨૯૫૨૨૧  સીપાઈ ની કાર્મગીરી વોર્મ ન ં૧૧ 

૨૦ શ્રી યોગેશર્ભાઇ કાળે વસપાઈ ૨૧૩૩૬૫  સીપાઈ ની કાર્મગીરી વોર્મ ન ં૧૧ 
 

૨૧ શ્રી દીનેશર્ભાઈ ર્મકવાણા  ર્મજૂર ૨૫૪૮૯૪  ફીટર સાથે હલે્પર ની 
કાર્મગીરી 

વોર્મ ન ં૧0 

૨૨ શ્રી લાલજીર્ભાઇ પરર્માર  ર્મજૂર ૨૨૦૩૪૫  ફીટર સાથે હલે્પર ની 
કાર્મગીરી 

સ્રીટ લાઇટ 
વવર્ભાગ 

૨૩ શ્રી સાહહદર્ભાઇ રાજ  ર્મજૂર ૩૫૦૫૭૬  ફીટર સાથે હલે્પર ની 
કાર્મગીરી 

સ્રીટ લાઇટ 
વવર્ભાગ 

૨૪ શ્રી સજંયર્ભાઇ પહઢયાર  ર્મજૂર ૩૨૪૪૨૬  ફીટર સાથે હલે્પર ની 
કાર્મગીરી 

વોર્મ ન ં૦૮ 

૨૫ શ્રી અજયર્ભાઇ પરર્માર  હલે્પર ૩૫૬૦૨૬  હલે્પર ની કાર્મગીરી વોર્મ ન ં૦૬ 

૨૬ શ્રી નીતાબેન રાવળ હલે્પર ૩૫૩૦૦૧  હલે્પર ની કાર્મગીરી વોર્મ ન ં૧૧ 

૨૭ શ્રી જીગીષાબેન બી. 
પરર્માર 

એપ્રેન્ટીસ ૮૫૬૧૧૮ ઓફીસને કોમ્પટુર ને લગતી 
તર્માર્મ કાર્મગીરી  

વોર્મ ન ં૧૧ 

૨૮ શ્રી ર્મયરુકુર્માર આર. 
પરર્માર 

એપ્રેન્ટીસ ૮૫૬૧૦૦ ઓફીસને કોમ્પટુર ને લગતી 
તર્માર્મ કાર્મગીરી 

વોર્મ ન ં૧૧ 

 
 
સેનેટરી શાખાના અવિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો સારે્લ લીસ્ટ ! એ ! મ જબ વિગતો 
 

અ 
ન ં

કર્મચારીન  ંનાર્ હોદ્દો ઇ.ડી.પી. 
ન ં

કાર્ગીરીની વિગત પગાર ખચમ 

૧ શ્રી સઇદ બેગ એચ. 
ર્મીરઝા 

સીની.સેને.
ઈન્સ્પેકટર 

૨૪૨૨૮૪  
 

સેનીટેશનને લગતી કાર્મગીરી 
જન્ર્મ-ર્મરણ રજીસ્ટારની 
કાર્મગીરી, તેર્મજ સેનેટરી 
વવર્ભાગ ને લગતી તર્માર્મ 
કાર્મગીરી  

વોર્મ ન ં૬ 

૨ શ્રી રર્મણર્ભાઈ.એસ.પટેલ  સેનેટરી…
ઈન્સ્પેકટર  

૨૯૯૧૧૧  સેનીટેશનને લગતી કાર્મગીરી  
 

વોર્મ ન ં૧૦ 



૩ શ્રી કીરણર્ભાઇ એચ.દેસાઇ સેનેટરી…
ઈન્સ્પેકટર 

૩૩૯૨૩૭  સેનીટેશનને લગતી કાર્મગીરી  વોર્મ ન ં૫ 

૪ શ્રી અર્મીતકુર્માર ર્મેહરીયા  સબ.સેન.ે.  
ઇન્સપ.ે  

૩૫૮૪૭૯ સેનીટેશનને લગતી કાર્મગીરી  ફાઈલેરીયા 
વવર્ભાગ 

૫ શ્રી રેણકુાબેન પટેલ  જુ.ક્લાકમ  
 

૨૬૧૪૭૫  સેનીટેશનને લગતી અને 
ર્મહકેર્મ ની કાર્મગીરી  

વોર્મ ન ં૧૦ 

૬ શ્રી હરર્માનર્ભાઇ પટેલ  સપુરવાઇ
ઝર 

૨૪૬૯૨૧  સેનેટરી ઓફીસર્મા ર્મહકેર્મ ની 
કાર્મગીરી  
 

વોર્મ ન ં૧૧ 

૭ શ્રી દીપકર્ભાઇ બ્રહ્મર્ભટ્ટ  
 

સપુરવાઇ
ઝર 

૨૭૮૬૨૯  
 

વોર્મ ઓફીસ સેનીટેશન ની 
કાર્મગીરી  
 

વોર્મ ન ં૧૦ 

૮ શ્રી હીતેન્રર્ભાઇ પટેલ  
 

સપુરવાઇ
ઝર 

૨૪૨૨૧૭  
 

ગોત્રી જકાતનાકા સફાઇની 
કાર્મગીરી  

વોર્મ ન ં૧૧ 

૯ શ્રી કુલદીપવસિંહ સોલકંી  
 

ર્મલ્ટીપપમ
ઝ વકમર 

૩૫૫૩૯૯  
 

ગોત્રી જકાતનાકા  
સફાઇની કાર્મગીરી  

વોર્મ ન ં૧૧ 

 

તદ્દઉપરાતં તેર્મના હદ વવસ્તારર્મા ં આવેલ કન્ટેનર, ઓપન સ્પોટ, વનયવર્મત સફાઇ થાય છે કે કેર્મ તે ઉપરાતં 

વવસ્તારર્માથંી ર્મળતી ર્મરેલ જાનવરો ઉપાર્વા અન ેસફાઇન ેલગતી ફરીયાદોનો અનકુરે્મ ૨૪ કલાકર્મા ંઅન ે૪૮ 

કલાકર્મા ંવનકાલ કરવાનો હોય છે. 

 

 

1. નીરીક્ષણ અન ેજવાબદારીના સાિનો સહહત વનણમય લેવાની પ્રક્રીયા :- જે તે સોંપાયેલ કાર્મગીરી સબંવંિત 
કર્મમચારીએ તેર્મના ઉપરી અવિકારીશ્રી પાસ ેરજુ કરી સક્ષર્મ સિાવિકારીશ્રીની ર્મજુંરી લેવાની રહશેે. આ અંગે 
મખુ્યશાખા ર્મહકેર્મ વવર્ભાગથી દફતરી હકુર્મ અંક: ૪૧૦/૯૮ થી હકુર્મો થયેલા છે.  
2. પોતાના કાયમ બજાવવા ર્માટે નક્કી કરાયેલ િોરણો:- 
ઉપરોક્ત મદુ્દા ન.ં ૩ ર્મા ંદશામવેલ દફતરી હકુર્મ અન્વય ેજે તે કાર્મોના સબંિંર્મા ંસક્ષર્મ  
સિાવિકારીશ્રી ના સચુનાઓ અન્વય ેકાયમવાહી કરવાર્મા ંઆવ ેછે.  
3. પોતાના કાયમ બજાવવા ર્માટે પોતાની પાસેના અથવા વનયતં્રણ હઠેળના અથવા પોતાના કર્મમચારીઓ દ્વારા 
ઉપયોગર્મા ંલેવાતા વનયર્મો વવવનયર્મો સચુનાઓ વનયર્મ સગં્રહ અન ેરેકોર્મ.  
- બી.પી.એર્મ.સી.એક્ટ-૧૯૪૯  
- -.હકુર્મ અંક:૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૭-૭-૯૯  
4. પોતાના દ્વારા અથવા તેના અંકુશ હઠેળ રખાયેક વવવવિ કેટેગરીના દસ્તાવેજોન ુવનવેદન:  



- ખાતા તરફથી ર્મોકલવાર્મા ંતથા આવતા પત્રોના ઇનવર્મ આઉટવર્મ રરજીસ્ટરો  
- આકારણી રજીસ્ટર, ર્ીર્માન્ર્ રજીસ્ટર.  
- પરવાના રજીસ્ટર, ફરીયાદબકુ, જન્ર્મ-ર્મરણ રજીસ્ટર  
- પાણી કનેકશન રજીસ્ટર, ડ્રનેેજ કનેકશન રજીસ્ટર, બબબલિંગ રજીસ્ટર  
5. નીતી ઘર્વાના અથવા તેના અર્મલીકરણ સબંવંિત જાહરે જનતાના સભ્યો દ્વારા રજુઆત કરાયેલી અથવા 
તેની ચચામ ર્માટે રહલેી કોઇપણ વ્યવ્સ્થાની વવગતો. લોકો સાથ ેસકંળાયેલી સસં્થા હોય, લોકોના ચુટંાયેલા 
પ્રવતવનવિઓની બનેલી સ્થા.સવર્મવત , સર્મગ્ર સર્ભા અથવા સબંવંિત વવર્ભાગન ે સ્થા.સવર્મવત દ્વારા અવિકાર 
પરત્વ ેવનણમય લેવાર્મા ંઆવ ેછે.  
6. પોતાના ચલણના હતે ુર્માટે અથવા તેના ર્ભાગ તરીકે વહેંચાયેલી બ ે કે તેથી વધ ુ વ્યગ્ક્તઓ િરાવતા 
બોર્મસ કાઉન્સીલ કવર્મટીઓ અન ેઅન્ય ર્મરં્ળોની બેઠકો જાહરે પ્રજા ર્માટે ખલુ્લી છે કે કેર્મ ? અથવા  આવી 
બેઠકોની વવગત જાહરે પ્રજા ર્મેળવી શકે કે કેર્મ ?  

7. પોતાના અવિકારીઓ અને કર્મમચારીઓની હર્રેક્ટરી મદુ્દા ન.ં ૨ ર્મા સાર્મેલ લીસ્ટ મજુબ  
8. તેના વનયર્મર્મા ંપરુી પર્ાયેલ ઘર્તરની પધિવત સહહત તેના દરેક અવિકારી અને કર્મમચારીઓ દ્વારા પ્રાપત 
કરાયેલ ર્માવસક પગાર ઘર્તર (તાલીર્મ) પધિવત -સા.વ.વવ દ્વારા કરવાર્મા ંઆવ ેછે.  
9. કર્મમચારીઓ / અવિકારીઓ દ્વારા પ્રાપત કરાયેલ ર્માસીક પગારની ર્માહહતી મદુ્દા ન.ં ૨ ર્મા ંસાર્મેલ છે.  
10. તર્માર્મ યોજનાઓની વવગતો સચુીત ખચામ અન ેકરાયેલ ચકુવણીના અહવેાલો દશામવતો તેની તર્માર્મ 
એજન્સીએ ફાળવેલ બજેટ -જેતે વષમના એધ્ન્જ. શાખા તેર્મજ સેનેટરી શાખાના ર્માલસાર્માન ખરીદીના ર્મજુંર 
બજેટની વવગત તેર્મજ થયેલ ખચામની વવગતો એકાઉન્ટ શાખાર્માથંી ર્મેળવી શકાય.  
11. ફાળવાયેલી રકર્મ અને આ કાયમક્રર્મોથી લાર્ભ ર્મેળવનારની વવગતો સહહત સબસીર્ી સહહત, કાયમક્રર્મોનો 
અર્મલોનો પ્રકાર, -સર્મગ્ર સર્ભા દ્વારા બજેટર્મા ંકરાયેલ રકર્મની વવગતો ર્મળી શકે છે. આ કાર્મગીરીથી જાહરે 
જનતાને આરોગ્યલક્ષી સવુવિાઓ અન ેસફાઇ તેર્મજ પાણી ડ્રનેેજ ની સવુવિાઓ ર્મળે છે.  
12. તેના દ્વારા અપાયેલી છુટછાટ પરવાનગીઓ અને સિા સોંપણી ર્મેળવનારની વવગતો. - સર્મગ્ર સર્ભા, 
સ્થાયી સવર્મતી તથા મ્ય.ુકર્મીશ્ન્રરશ્રીની સિા અન્વય ે ર્મળતી છુટછાટ, પરવાનગીઓ સતા સોંપણી સબિેં 
દફતરી હકુર્મ અંક: ૪૧૦/૯૮-૯૯ ર્મા ંવવગત.  
13. ઇલેકરોનીક ફોર્મેટર્મા ંઘર્ાયેલી તેના દ્વારા ખાયેલી અથવા તેના ઉપલબ્િ ર્માહહતીના સદંર્ભમની વવગત -
ઇલેકરોનીક ફોર્મેટર્મા ંઘર્ાયેલ ર્માહહતી ઇ.ર્ી.પી. વવર્ભાગ દ્વારા રે્મઇન્ટેઇન કરવાર્મા ંઆવ ે છે. જેની વવગતો 
વેબસાઇટ www.vmc.gov.in પરથી ર્મળી શકે છે.  
14. પસુ્તકાલય તથા વાચંન ખરં્ના કાર્મના કલાકો સહહત ર્માહહતી ર્મેળવવા ર્માટે નાગરીકોને ઉપલબ્િ 
સવુવિાઓની વવગતો, જો જાહરે ઉપયોગ ર્માટે તેની જાળવણી કરાઇ હોય તો -અત્રેની શાખાર્મા ંપસુ્તકાલય 
કે વાચંન ખરં્ ઉપલબ્િ નથી.  
 
 



15. જાહરે ર્માહહતી અવિકારીઓના નાર્મ-હોદ્દાઓ અન ેઅન્ય વવગતો:  
 
અ.ન ં નાર્મ હોદ્દો બેબઝક પગાર 
૧ શ્રી શૈલેષકુર્માર આર. પચંાલ વોર્મ ઓફીસર ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 
 
16. સચુવી શકાય તેવી અન્ય કોઇ ર્માહહતી અન ેત્યારબાદ દર વષમ આ પ્રકાશનર્મા ંસિુારાઓ કરાશે.  
- ર્મહદ અંશ ેકાર્મો સબંવંિત ર્માહહતી ર્મજુંર બજેટ અનલુક્ષીને આવી જાય છે.  
 
જાહરે ર્માહહતી અવિકારી  
વોર્મ ઓફીસર  
વોર્મ ન.ં ૧૧(કે)  
વર્ોદરા ર્મહાનગરપાલીકા  
ટેલીફોન ન(ં૦૨૬૫) ૨૩૩૧૫૦૪ 
 


