
રાઇટ ટુ ઇન્ફ્ર્મેશન એક્ટ ૨૦૦૫ સદંર્ભ 

 દ. હુકમ અંક:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંર્ભ કલમ ૪-૧(અ) અન્ફ્રવયે  

માહિતી આપવા બાબત. 

વોર્ભ ન.ં૧૨(એલ) વર્ોદરા મિાનગર પાલલકા 
૧. સસં્થાની કામગીરી અને ફરજોની વવગતો 

પોતાની સસં્થાની કામગીરીઓ અને ફરજોની વવગતો વનચે મજુબ છે. 

વિીવટી વોર્ભ ન.ં૧૨ (એલ) 

જી.આઇ.ર્ી.સી., વર્સર રોર્  

ફોન ન.ં ૦૨૬૫-૨૬૩૩૪૭૩ 

 

વોર્ભ ઓહફસના કામકાજના હદવસો - સોમવાર થી શવનવાર  

શવનવાર (બીજો, ચોથો) રવવવાર તથા જાિરે રજાના હદવસો વસવાય  

 

કામકાજનો સમય:  

સવારે ૯:૩૦ થી ૫:૧૦ (રીસેસ ૧:૦૦ થી ૧:૩૦) 

 

નાણાકંીય લેવર્ દેવર્નો સમય: 

સવારે ૯:૩૦ થી ૩:૦૦ (રીસેસ ૧:૦૦ થી ૧:૩૦) 

શવનવાર (બીજો, ચોથો) રવવવાર તથા જાિરે રજાના હદવસો વસવાય 

 

વોર્ભના મખુ્ય અવિકારી શ્રી, 

વોર્ભ ઓહફસર અને જાિરે માહિતી અવિકારી 

શ્રી સમુનર્ાઇ રાઠવા 

વિીવટી વોર્ભ ન.ં૧૨(એલ) ની કચેરી, જી.આઇ.ર્ી.સી., 

વર્સર રોર્, વર્ોદરા    - ૩૯૦૦૧૦ 

 



વોર્ભ ઓહફસર શ્રીએ રેવન્ફ્રય ુતેમજ સેનેટરીની સપંણૂભ કામગીરીનુ ંનીરીક્ષણ, સકંલન અને માગભદશભન કરવાનુ ં

રિ ેછે.  

 

વોર્ભની રેવન્ફ્રય ુતેમજ સેનેટરીની કામગીરીની વવગતો નીચે મજુબ છે. .  
 

અ)  રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગની કામગીરી 
૧. મકાન નામફેર/ ફાળવણીના કેસ અંગેની કામગીરી.  

૨. મકાન ખાલીના દાખલા રાખવાના ઠરાવ અંગેની કામગીરી.  

૩. મકાન ખાલીના દાખલા રાખ્યા પછી કરવેરાના વનયમ અનસુાર રીફંર્ આપવાની કામગીરી.  

૪. વેરા વસલુાત ની તમામ કામગીરી, જમીન ર્ાડંુ, વ્યવસાયવેરા વસલુાતની કામગીરી.  

૫. મકાન જમીનદોસ્ત થયે આકારણી કમી કરવાના ઠરાવ અંગેની કામગીરી.  

૬. આકારણી કરવા તથા વાિંા અરજી ની કામગીરી. 

૭. ગમુાસ્તાિારા ના કાયદા મજુબ સસં્થા/ દુકાનોની નોંિણી, ઇન્ફ્રટીમેશનની કામગીરી.  

 

બ) સેનેટરી વવર્ાગની કામગીરી:  
૧. મરેલા જાનવરોનો વનકાલ કરવો. 

૨. કચરાના જથ્થનો વનકાલ કરવો.  

૩. વોર્ભની નક્કી કરવામા ંઆવેલ બીટોની સફાઇ કામગીરી 

૪. સફાઇ કામ ન થાય તે અંગેની ફરીયાદ  

૫. પાલીકાના જાિરે-જાજરૂ/ મતુરર્ી સફાઇ અંગેની ફરીયાદ 

૬. માખી તેમજ ગદંકીના સ્થળોએ જતંનુાશક દવાનો છંટકાવ.  

૭. િોટેલોમા ંવાસી અને અખાધ્ય ખોરાકના વેચાણની ફરીયાદ. 

ક) અન્ફ્રય કામગીરીઓની ટંુકી વવગત:  
૧. િોટેલમા ંવાસી અને અખાધ્ય ખોરાકના વેચાણની ફરીયાદ, વનકાલ કરવાની તેમજ િોટલ, 

રેસ્ટોરન્ફ્રટ ચેકીંગની કામગીરી 

૨. જન્ફ્રમ મરણ નોંિની કામગીરી 



૩. પીવાનુ ંપાણી જ્યારે દુવિત આવે ત્યારે ફરીયાદ આિારે સેમ્પલ લેવાની કામગીરી, તથા 

રૂટીનમા ંસેમ્પલ લેવાની કામગીરી રોજબરોજ કરવી. 

૪. દુવિત પાણી આવત ુિોય તેવા વવસ્તારોમા ંપાણી શધુ્ધ્િકરણ માટે ક્લોરીનની ગોળીઓ 

વવતરણની કામગીરી 

૫. કુદરતી/ અકુદરતી આપતી સમય મ્યવુનવસપલ કવમશનરશ્રીની સચુના મજુબની કામગીરી કરવી. 

૬. આરોગ્યના નવીન પરવાના આપવા અંગેની કામગીરી તથા પરવાનો રીન્ફ્રય ુકરવા અંગેની 

કામગીરી 

 

૨. પોતાના અવિકારીઓ અને કમભચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો સામેલ લલસ્ટ !એ! મજુબ:- 

 
નામ િોદ્દો કાયભકે્ષત્ર ફરજો 

શ્રી રાજેશ નાયક  રેવન્ફ્રય ુઓહફસર  રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ  રેવન્ફ્રય ુલગતી તમામ કામગીરી 
શ્રી રાકેશ એન. પટેલ રીકવરી ક્લાકભ રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ રીકવરી તેમજ બ્લોક દફતરની તમામ કામગીરી 

તથા વ્યવસાય વેરાની લગતી કામગીરી 
શ્રી જીગ્નેશ એન. પરં્યા રીકવરી ક્લાકભ રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ રીકવરી તેમજ બ્લોક દફતરની તમામ કામગીરી 

તથા વ્યવસાય વેરાની લગતી કામગીરી 
શ્રી વજેવસિંિ સી. રાઠોર્ રીકવરી ક્લાકભ રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ રીકવરી તેમજ બ્લોક દફતરની તમામ કામગીરી  
શ્રી મનરુ્ાઇ પરમાર રીકવરી ક્લાકભ રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ રીકવરી તેમજ બ્લોક દફતરની તમામ કામગીરી  
શ્રી ચદં્રશેર્ાઇ પટેલ રીકવરી ક્લાકભ રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ રીકવરી તેમજ બ્લોક દફતરની તમામ કામગીરી  
શ્રી ઠાકોરર્ાઇ પરમાર રીકવરી ક્લાકભ રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ રીકવરી તેમજ બ્લોક દફતરની તમામ કામગીરી  
શ્રી વમતેશ જયસ્વાલ  રીકવરી ક્લાકભ રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ રીકવરી તેમજ બ્લોક દફતરની તમામ કામગીરી  
શ્રી અજીત રાણા રીકવરી ક્લાકભ રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ રીકવરી તેમજ બ્લોક દફતરની તમામ કામગીરી  
શ્રી પ્રવવણ ચૌિરી  મિકેમ ક્લાકભ રેવન્ફ્રય ુઅને 

સેનેટરી 
વવર્ાગ 

મિકેમને લગતી તમામ કામગીરી. 

શ્રી િમેશ પી. દેસાઇ જમીનર્ાર્ા ક્લાકભ   રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ જમીનર્ાર્ા ને લગતી તમામ કામગીરી 
શ્રી હિમાશં ુપટેલ  જુ. કલાકભ   રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ ગમુાસ્તા િારા ની કામગીરી  
શ્રી જ્યોતી બેન  ક્લાકભ રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ બારનીસીની કામગીરી  
શ્રી મિશે જી.પચંાલ  ફીટર રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ ફીટર ને લગતી તમામ કામગીરી  



શ્રી સોમાર્ાઇ રોહિત વસપાઇ  રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ વેરાની નોટીસો તેમજ ટપાલ બજાવવાની કામગીરી  
શ્રી રેશમા માલસુરે  વસપાઇ રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ વેરાની નોટીસો તેમજ ટપાલ બજાવવાની કામગીરી 
શ્રી રમેશ પરમાર  વસપાઇ રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ વેરાની નોટીસો તેમજ ટપાલ બજાવવાની કામગીરી 
શ્રી વનલેશ માળી  વસપાઇ રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ વેરાની નોટીસો તેમજ ટપાલ બજાવવાની કામગીરી 
શ્રી અરૂણર્ાઇ સોલકંી વસપાઇ રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ વેરાની નોટીસો તેમજ ટપાલ બજાવવાની કામગીરી 
શ્રી રાજેશ ર્ાઇ પરમાર વસપાઇ રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ વેરાની નોટીસો તેમજ ટપાલ બજાવવાની કામગીરી 
શ્રી નરેન્ફ્રદ્રર્ાઇ ર્ટ્ટ વસપાઇ રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ વેરાની નોટીસો તેમજ ટપાલ બજાવવાની કામગીરી 
શ્રી પ્રવવણ સોલકંી િલે્પર  રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ ઓહફસની સફાઇ તેમજ ઓહફસ લગત કામગીરી   
શ્રી કૈલાસબેન સોલકંી  િલે્પર  રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ ઓહફસની સફાઇ તેમજ ઓહફસ લગત કામગીરી   
શ્રી કૈલાસબેન પટેલ  મજુર  રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ ઓહફસની સફાઇ તેમજ ઓહફસ લગત કામગીરી   
શ્રી ગીતા બેન તર્વી  મજુર  રેવન્ફ્રય ુવવર્ાગ ઓહફસની સફાઇ તેમજ ઓહફસ લગત કામગીરી   

 

સેનેટરી શાખાના અવિકારીઓ અને કમભચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો સામેલ લીસ્ટ!એ! મજુબ :-  

નામ િોદ્દો કાયભકે્ષત્ર ફરજો 
શ્રી રવવન્ફ્રદ્ર એમ. જોશી સીની. સેને. ઇન્ફ્રસ્પેક્ટર  સેનેટરી શાખા  સમગ્ર વોર્ભની સેનેટરી શાખાને લગતી વહિવટી 

કામગીરી   
શ્રી મકેૂશ સી. કિાર  સપુરવાઇઝર સેનેટરી શાખા મકરપરુા.માણેજા, જામ્બવુા ગામના વવસ્તારમા ં

બીટોની સફાઇ કામગીરી કરાવવી. 
શ્રી િમેતં કેસરકર  સપુરવાઇઝર સેનેટરી શાખા જીઆઇર્ીસી િાજરી પોઇન્ફ્રટ   -બીટોના સફાઇ 

વનરીક્ષકની કામગીરી 
           

તદઉપરાતં તેમના િદ વવસ્તારમા આવેલા કન્ફ્રટેનર, ઓપન સ્પોટ, વનયવમત સફાઇ થાય છે કે કેમ 

તે ઉપરાતં વવસ્તારમાથંી મળતી મરેલ જાનવરો ઉપાર્વા અને સફાઇને લગતી ફરીયાદનો અનકુ્રમે ૨૪ 

કલાકમા ંઅને ૪૮ કલાકમા ંવનકાલ કરવાનો િોય છે. 

 

૩. વનરીક્ષણ અને જવાબદારીના સાિનો સહિત વનણભય લેવાની પ્રહક્રયા:-  
જે તે સોંપાયેલ કામગીરી સબવંિત કમભચારીએ તેમના ઉપરી અવિકારીશ્રી પાસે રજુ કરી સક્ષમ 

સત્તાવિકારીશ્રીની મજુંરી લેવાની રિશેે. આ અંગે મખુ્ય શાખા મિકેમ વવર્ાગથી નાણાકંીય અને અન્ફ્રય 



વહિવટીય સત્તા સોપણંીના સકંલલત ઠરાવ ૧૯૯૮ ના અમલીકરણ દફતરી હકુમ અંક: ૪૧૦/૯૮ થી તા. ૦૭-

૦૭-૯૮ થી હકુમો થયેલા છે.  

 

૪.પોતના કાયો બજાવવા માટે નક્કી કરાયેલા િોરણો:-  

ઉપરોક્ત મદુ્દા ન.ં૩ મા ં દશાભવેલ દફતરી હકુમ અન્ફ્રવ્યે જે તે કામોના સબિંમા ં સક્ષમ સત્તવિકારીશ્રીના 

સચુનાઓ અન્ફ્રવયે કાયભવાિી કરવામા ંઆવે છે.  

 

૫. પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા વનયતં્રણ િઠેર્ના અથવા પોતાના કમભચારીઓ 

દ્વારા ઉપયોગમા ંલેવાતા વનયમો વવવનયમો સચુનઓ વનયમ સગં્રિ અને રેકર્ભ. 

- બી.પી.એમ.સી એકટ-૧૯૪૯. 

- દ.હકુમ અંક: ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા. ૭-૭-૯૯. 

 

૬. પોતાના દ્વ્રારા અથવા તેના અંકુશ િઠેર્ રખાયેલા વવવવિ કેટેગરીના દસ્તાવેજોન ુવનવેદન :  

- ખાતા તરફથી મોકલવામા ંતથા આવતા પત્રોના ઇન્ફ્રવર્ભ આઉટવર્ભ રજીસ્ટરો 

- આકરણી રજીસ્ટર, હર્માન્ફ્રર્ રજીસ્ટર (સોફટ કોપી) 

- પરવાના રજીસ્ટર, ફરીયાદી બકુ, જન્ફ્રમ-મરણ રજીસ્ટર  

- પાણી કનેકશન રજીસ્ટર, ડ્રનેેજ કનેકશન રજીસ્ટર, બીલ્ર્ીંગ રજીસ્ટર 

 

૭. નીતી ઘર્વાના અથવા તેના અમલીકરણ સબંવંિત જાિરે જનતાના સભ્યો દ્વારા રજુઆત કરાયેલી 

અથવા તેની ચચાભ મટે રિલેી કોઇ પણ વ્્વસ્થાની વવગતો, લોકો સાથે સકંળાયેલી સસં્થા િોય, લોકોના 

ચુટંાયેલા પ્રવતનીિીઓની બનેલી સ્થા. સવમતી, સમગ્ર સર્ા અથવા સબંવંિત વવર્ાગને સ્થા. સવમતી દ્વારા 

અવિકાર પરત્વે વનણભય લેવામા આવે છે.  

 

૮. પોતાના ચલનના િતે ુમાટે તેના ર્ાગ તરીકે વિચેાયેલી બે કે તેથી વધ ુ વ્યક્ક્તઓ િરાવતા બોર્ભસ 

કાઉન્ફ્રસીલ કવમટીઓ અને અન્ફ્રય મરં્ળોની બેઠકો જાિરે પ્રજા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ? અથવા આવી બેઠકોની 

વવગત જાિરે પ્રજા મેળવી શકે કે કેમ?  

 

૯. પોતાના અવિકારીઓ અને કમભચારીની ર્ીરેકટરી મદુ્દા ન.ં૨ મા સામેલ લીસ્ટ મજુબ 



૧૦. તેના વનયમમા ંપરુી પર્ાયેલ ઘર્તરની પદ્ધવત સહિત તેના દરેક અવિકારી અને કમભચારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત 

કરયેલા માવસક પગાર. 

ઘર્તર (તાલીમ) પદ્ધવત-સા.વ.વવ. દ્વારા કરવામા ં આવે છે. કમભચારીઓ/અવિકારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલ 

માવસક પગારની માહિતી મદુ્દા ન.ં૨ મા ંસામેલ છે. 

૧૧. તમામ યોજનાઓની વવગતો સલુચત ખચભઓ અને કરાયેલા ચકુવણીના અિવેાલો દશાભવતો. તેની 

તમામ એજન્ફ્રસીને ફાળવેલ બજેટ. 

- જે તે વિભના એન્ફ્રજી. શાખા, તેમજ સેનેટરી શાખના માલ-સામાન ખરીદીના મજુંર બજેટની વવગત 

તેમજ થયેલ ખચભઓની વવગત એકાઉન્ફ્રટ શાખામાથંી મેળવી શકાય છે.  

૧૨. ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાયભક્રમોથી લાર્ મેળવનારની વવગતો સહિત સબસીર્ી સહિત, કાયભક્રમોનો 

અમલનો પ્રકાર. 

-  સમગ્ર સર્ા દ્વારા બજેટમા ંમજુંર કરાયેલ રકમની વવગતો મળી શકે છે. આ કામગીરી થી જાિરે 

જનતા ને આરોગ્ય લક્ષી સવુવિાઓ અને સફાઇ તેમજ પાણી ડ્રનેેજની સવુવિા મળે છે.  

૧૩. તેના દ્વારા અપાયેલી છુટછાટ, પરવાનગીઓ, અને સત્તા સોંપણી મેળવનારની વવગતો.  

- સમગ્ર સર્ા, સ્થાયી સવમતી તથા મ્યવુન. કવમશનરશ્રીની સત્તા અન્ફ્રવયે મળતી છુટછાટ, પરવાનગી , 

સત્તા સોંપણી સબંિે દફતરી હકુમ અંક:૪૧૦/૯૮-૯૯ મા ંવવગત. 

૧૪. ઇલેક્ટોવનક ફોમભમા ઘર્ાયેલ તેના દ્વારા રખાયેલી અથવા તેના ઉપલબ્િ માહિતીના સદંર્ભની વવગત.  

- ઇલેક્ટોવનક ફોમભમા ઘર્ાયેલ માહિતી ઇ.ર્ી.પી વવર્ાગ દ્વારા મેઇનટેઇન કરવામા ં આવે છે. જેની 

વવગતો વેબ સાઇટ www.vmc.gov.in  પરથી મળી શકે છે.  

૧૫. પસુ્તકાલય તથા વાચન ખરં્ના કામના કલાકો સહિત માિીતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્િ 

સવુવિાઓની વવગતો, જો જાિરે ઉપયોગ માટે તેની જાળવણી કરાઇ િોય તો-  

- અતે્રની શાખામા ંપસુ્તકાલય કે વાચંન ખરં્ ઉપલબ્િ નથી.  

૧૬. જાિરે માિીતી અવિકારીઓના નામ-િોદ્દાઓ અને અન્ફ્રય વવગતો:-  

અ.ન.ં નામ િોદ્દો 
૧ શ્રી સમુનર્ાઇ રાઠવા  વોર્ભ ઓહફસર 

૧૭. સચુવી શકાય તેવી અન્ફ્રય કોઇ માહિતી અને ત્યાર બાદ દર વિભ આ પ્રકાશનમા ંસિુારો કરાશે.  

- મિદ અંશે કામો સબંવંિત માહિતી મજુંર બજેટ અનલુક્ષીને આવી જાય છે.  

 

 



જાિરે માહિતી અવિકારી અને      
વોર્ભ ઓહફસર    
વોર્ભ ન.ં૧૨(એલ) 
જી.આઇ.ર્ી.સી., ફાયરલિગેર્ની બાજુમા,ં 
વર્ોદરા-૩૯૦૦૧૦ 
ટેલીફોન ન.ં (૦૨૬૫)૨૬૩૩૪૭૩. 
EMAIL : wardofficer.w12@vmc.gov.in 

જાિરે માહિતી અવિકારી અને 
ના.કાયભપાલક ઇજનેર  
વોર્ભ ન.ં૧૨(એલ)  
જી.આઇ.ર્ી.સી., ફાયરલિગેર્ની બાજુમા,ં 
વર્ોદરા-૩૯૦૦૧૦ 
ટેલીફોન ન.ં (૦૨૬૫)૨૬૩૩૪૭૩ 

 


