
રાઇટ ટુ ઇન્ફોરમેશન એકટ ૨૦૦૫ સદંર્ભે દ.હકુમ અંક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંર્ભે કલમ ૪-૧(ખ) અન્વયે માહિતી આપવા 

બાબત. 

વહીવટી વોર્ડ નબંર :૧૨, રેવન્ય ુવવભાગ, વર્ોદરા મહાનગરપાલિકા 
 

1. સસં્થાની કામગીરી અને ફરજોની વવગતો - 

પોતાની સસં્થાની કામગીરીઓ અને ફરજોની વવગતો નીચે મજુબ છે. 
 

1. વિીવટી વોર્ડ નબર : ૧૨ 

સિજાનદં એપાટડ મેન્ટ પાસે, ઓફ ઓલ્ર્ પાદરા રોર્, અકોટા, વર્ોદરા – ૩૯૦ ૦૨૦. 
ફોન નબંર : (૦૨૬૫) – ૨૩૫૧૨૨૧ 

 

2. વોર્ડ ઓફીસના કામકાજના હદવસો – સોમવાર થી શવનવાર  

બીજો અને ચોથા શવનવાર, રવવવાર તથા જાિરે રજાના હદવસો વસવાય કામકાજ નો સમય – 

સવારે : ૦૯.૩૦ થી સાજંના ૦૫.૩૦ સધુી (રીસેસ – બપોરે - ૦૧.૦૦ થી ૦૧.૩૦) 

 

3. નાણાકંીય લેવર્-દેવર્ નો સમય – 

સવારે : ૦૯.૩૦ થી બપોર : ૦૩.૦૦ સધુી (રીસેસ – બપોરે - ૦૧.૦૦ થી ૦૧.૩૦) 

બીજો અને ચોથા શવનવાર, રવવવાર તથા જાિરે રજાના હદવસો વસવાય 

 

1. વોર્ડ ના મખુ્ય અવધકારીશ્રીઓ – 

 

જાિરે માહિતી અવધકારી અને વોર્ડ ઓફીસર 

 

શ્રી બારીઆ ફતાર્ભાઇ પી. 
વિીવટી વોર્ડ નબર : ૧૨ 

સિજાનદં એપાટડ મેન્ટ પાસે, ઓફ ઓલ્ર્ પાદરા રોર્, અકોટા, વર્ોદરા – ૩૯૦ ૦૨૦. 
પગાર ગે્રર્ : ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 
ઇર્ીપી નબંર : ૨૬૪૭૨૫ 
 

 વોર્ડ ઓફીસરશ્રીએ રેવન્ય ુવવર્ભાગ તેમજ સેનેટરી વવર્ભાગ ની સપંણૂડ કામગીરીનુ ંવનરીક્ષણ, સકંલન અને 
માગડદશડન કરવાનુ ંરિ ેછે. 

 

: વોર્ડ ના રેવન્ય ુવવભાગ અને સેનેટરી વવભાગ ની કામગીરીની વવગતો નીચે મજુબ છે :  

અ) રેવન્ય ુવવર્ભાગની કામગીરી – 

 ૧. મકાન નામફેર/ફાળવણીના કેસ અંગેની કામગીરી. 
 ૨. મકાન ખાલીના દાખલા રાખવાના ઠરાવ અંગેની કામગીરી 
 ૩. મકાન જમીનદોસ્ત થયે આકારણી કમી કરવાના ઠરાવ અંગેની કામગીરી. 
 ૪. મકાન ખાલીના દાખલા રાખ્યા પછી કરવેરાના વનયમાનસુાર રીફરં્ આપવાની કામગીરી. 
 ૫. વેરા વસલુાતની તમામ કામગીરી, જમીન ર્ભાર્ા, વ્યવસાય વેરા અને વાિન વેરા વસલુાતની કામગીરી. 
 ૬. નવીન આકારણીની કામગીરી. 



 ૭. વાધંા અરજીઓના વનકાલની કામગીરી. 
 ૮. ગમુાસ્તાધારા ની કામગીરી. (વસવનયર શોપ ઇન્સ્પેક્ટર અને રેવન્ય ુઓફીસર, વોર્ડ નબંર : ૧૨) 

બ) સેનેટરી વવર્ભાગની કામગીરી –  

 ૧. મરેલા જાનવરોનો વનકાલ કરવો. 
 ૨. કચરાના જથ્થાનો વનકાલ કરવો. 
 ૩. વોર્ડ ની નકકી કરવામા ંઆવેલ બીટોની સફાઇ કામગીરી. 
 ૪. સફાઇ કામ ન થાય તે અંગેની ફરીયાદ નો વનકાલ. 
 ૫. પાલીકાના જાિરે-જાજરૂ/મતુરર્ી સફાઇ અંગેની ફરીયાદ. 
 ૬. માખી તેમજ ગદંકીના સ્થળોએ જતંનુાશક દવાનો છટંકાવ. 
 ૭. િોટલોમા ંવાસી અને અખાદ્ય ખોરાકના વેચાણની ફરીયાદ. 

ક) અન્ય કામગીરીઓની ટંુકી વવગત –  

 ૧. િોટલોમા ંવાસી અને અખાદ્ય ખોરાકનો વેચાણ ની ફરીયાદ, વનકાલ કરવાની તેમજ િોટલ, રેસ્ટોરંટ ચેકીંગ  

   ની કામગીરી. 
 ૨. આરોગ્ય (બીએમબી) ના નવવન પરવાના આપવા અંગેની કામગીરી તથા પરવાના રીન્ય ુકરવા અંગેની  

    કામગીરી. 
 ૩. કુદરતી/અકુદરતી આપવત સમયે મા.મ્યવુનવસપલ કવમશનરશ્રીની સચુના મજુબની કામગીરી કરવી. 

2. પોતાના અવધકારીઓને કમડચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો સામેલ લીસ્ટ “એ” મજુબ – 

નામ                             િોદ્દો                              કાયડક્ષેત્ર                                     ફરજો 
3. વનરીક્ષણ અને જવાબદારીના સાધનો સહિત વનણડય લેવાની પ્રક્રીયા :- જે તે સોંપાયેલ કામગીરી સબંધંીત કમડચારી 

તેમના ઉપરી અવધકારીશ્રી પાસે રજુ કરી સક્ષમ સતાવધકારીશ્રીની મજુંરી લેવાની રિશેે. આ અંગે મખુ્ય શાખા મિકેમ 
વવર્ભાગથી નાણાકંીય અને અન્ય વિીવટીય સત્તા સોંપણીના સકંલલત ઠરાવ ૧૯૯૮ ના અમલીકરણ દફતરી હુકમ અંક 
: ૪૧૦/૯૮ થી તા.૭-૭-૯૮ થી હકુમો થયેલા છે. 

4. પોતાના કાયો બજાવવા માટે નકકી કરાવેલા ધોરણો –  

ઉપરોક્ત મદુા નબંર – ૩ મા ંદશાડવેલ દફતરી હુકમ અન્વયે જે તે કામોના સબંધંમા ંસક્ષમ સત્તાવધકારીશ્રીના સચુનાઓ 
અન્વયે કાયડવાિી કરવામા ંઆવે છે. 

5. પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા વનયતં્રણ િઠેળના અથવા પોતાના કમડચારીઓ દવારા 
ઉપયોગમા ંલેવાતા વનયમો વવવનયમો સચુનાઓ વનયમ સગં્રિ અને રેકર્ડ.  

બીપીએમસી એકટ – ૧૯૪૯ 

દ.હકુમ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯ 

6. પોતાના દવારા અથવા તેના અંકુશ િઠેળ રખાયેલા વવવવધ કેટેગરીના દસ્તાવેજોનુ ંવનવેદન : 

- ખાતા તરફથી મોકલવામા ંતથા આવતા પત્રોના ઇનવર્ડ , આઉટવર્ડ રજીસ્ટરો. 
- આકારણી રજીસ્ટર, હર્માન્ર્ રજીસ્ટર. 
- પરવાના રજીસ્ટર, ફરીયાદ બકુ, જન્મ-મરણ રજીસ્ટર. 

7. નીતી ધર્વાના અથવા તેનો અમલીકરણ સબંધંીત જાિરે જનતાના સભ્યો દવારા રજુઆત કરાયેલી અથવા તેની ચચાડ 
માટે રિલેી કોઇપણ વ્યવસ્થાની વવગતો, લોકો સાથે સકંળાયેલી સસં્થા િોય, લોકોના ચ ૂટંાયેલા પ્રવતવનવધઓની બનેલી 
સ્થા.સવમવત, સમગ્ર સર્ભા અથવા સબંવંધત વવર્ભાગોને સ્થા.સવમવત દવારા અવધકાર પરત્વે વનણડય લેવામા ંઆવે છે. 

8. પોતાના ચલણના િતે ુમાટે અથવા તેના ર્ભાગ તરીકે વિેંચાયેલા બે કે તેથી વધ ુવ્યક્ક્તઓ ધરાવતા બોર્ડસ કાઉન્સીલ 
કવમટીઓ અને અન્ય મરં્ળોની બેઠકો જાિરે પ્રજા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ? અથવા આવી બેઠકોની વવગત જાિરે પ્રજા 
મેળવી શકે કે કેમ?  



- સમગ્ર સર્ભા અને સ્થા.સવમવત છે. મ્યવુન.સેકે્રટરીશ્રી અથવા સબંધંીતના અધ્યક્ષ પાસેથી આ અંગે વધ ુ સ્પષ્ટતા 
મેળવી શકાય. 

9. પોતાના અવધકારીઓ અને કમડચારીઓની હર્રેકટરી મદુા નબંર – ૨ મા ંલલસ્ટ મજુબ. 
10. તેના વનયમમા ંપરુી પર્ાયેલ ધર્તરની પદ્ધવત સહિત તેના દરેક અવધકારી અને કમડચારીઓ દવારા પ્રાપ્ત કરાયેલ 

માસીક પગાર ધર્તર (તાલીમ) પદ્ધવત સા.વ.વવ દવારા કરવામા ં આવે છે. કમડચારીઓ/અવધકારીઓ દ્વારા પ્રાપત 
કરાયેલ માસીક પગારની માહિતી મદુા નબંર – ૨ મા ંસામેલ છે. 

11. તમામ યોજનાઓની વવગતો સચુીત ખચાડઓ અને કરાવેલ ચકુવણીના અિવેાલો દશાડવતો તેની તમામ એજન્સીને 
ફાળવેલ બજેટ. – જે તે વર્ડના એન્જી શાખા તેમજ સેનેટરી શાખાના માલસામાન ખરીદીના મજુંર બજેટની વવગત 
તએમજ થયેલ ખચાડઓની વવગતો એકાઉન્ટ શાખામાથંી મેળવી શકાય. 

12. ફળવાયેલી રકમ અને આ કાયડક્રમોથી લાર્ભ મેળવનારની વવગતો સહિત સબસીર્ી સહિત કાયડક્રમોનો અમલીનો પ્રકાર. 
– સમગ્ર સર્ભા દવારા બજેટમા ંમજુંર કરાવેલ રકમની વવગતો મળી શકે છે. આ કામગીરી થી જાિરે જનતાને આરોગ્ય 
લક્ષી સવુવધાઓ અને સફાઇ તેમજ પાણી ડે્રનેજની સવુવધાઓ મળે છે. 

13. તેના દવારા અપાયેલી છુટછાટ, પરવાનગીઓ અને સત્તા સોંપણી મેળવનારની વવગતો. – સમગ્ર સર્ભા, સ્થાયી સવમતી 
તથા મ્યવુન કવમશનરશ્રી ની સત્તા અન્વયે મળતી છુટછાટ, પરવાનગીઓ, સત્તા સોંપણી સબંધેં દફતરી હુકમ અંક : 

૪૧૦/૯૮-૯૯ મા ંવવગત. 
14. ઇલેકટ્રોનીક ફોમડમા ંધર્ાયેલી તેના દ્વારા રખાયેલી અથવા તએના ઉપલબ્ધ માહિતીના સદંર્ભડની વવગત. – ઇલેકટ્રોની 

ફોમડમા ં ધર્ાયેલી માહિતી આઇ.ટી. વવર્ભાગ દવારા મેઇન્ટેઇન કરવામા ં આવે છે. જેની વવગતો વેબસાઇટ 
www.vmc.gov.in પર થી મળી શકે છે. 

15. પસુ્તકાલય તથા વાચંન ખરં્ના કામના કલાકો સહિત મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપલબ્ધ સવુવધાઓની વવગતો, જો 
જાિરે ઉપયોગ માટે તેની જાળવણી કરાઇ િોય તો – અતે્રની શાખામા ંપસુ્તકાલય કે વાચંન ખરં્ ઉપલબ્ધ નથી. 

16. જાિરે માહિતી અવધકારીઓના નામ-િોદાઓ અને અન્ય વવગતો. 
 

 
 
 
 
 

17. સચુવી શકાય તેવી અન્ય કોઇ માહિતી અને ત્યારબાદ દરવરે્ આ પ્રકાશનમા ં સધુારો કરાશે. – મિદ અંશે કામો 
સબંધંીત માહિતી મજુંર બજેટઅનલુક્ષીને આવી જાય છે. 

 

 જાિરે માહિતી અવધકારી અને વોર્ડ ઓફીસર 

વોર્ડ નબંર : ૧૨ 
વિીવટી વોર્ડ નબંર : ૧૨ની કચેરી, 
મિાનગરપાલલકા, વર્ોદરા. 
ટેલીફોન નબંર : (૦૨૬૫) ૨૩૫૧૨૨૧ 
E-mail: wardofficer.w12@vmc.gov.in 
 
 

 
 
 

 
 

અનુ ં નામ િોદ્દો પગાર પાયરી 
૦૧ શ્રી  બારીઆ ફતાર્ભાઇ પી. વોર્ડ ઓફીસર ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 
૦૨ શ્રી તરૂણર્ભાઇ શાિ (ગમુાસ્તાધારા માટેના જા.મા.અવધકારી) રેવન્ય ુઓફીસર ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

http://www.vmc.gov.in/
mailto:wardofficer.w12@vmc.gov.in


 
  

વર્ોદરા મિાનગરપાલલકા 
વિીવટી વોર્ડ નબંર : ૧૨ 

રેવન્ય ુવવર્ભાગના કમડચારીઓની વવગતો 
લલસ્ટ : “એ” (સને : ૨૦૨૨-૨૩) 

અનુ ં કમડચારીઓનુ ંનામ િોદ્દો ઇર્ીપી પગાર પાયરી કામગીરીની વવગત 

૦૧ શ્રી તરૂણર્ભાઇ શાિ રેવન્ય ુઓફીસર ૩૧૬૪૯૧ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ રેવન્ય ુ તથા ગમુાસ્તા વવર્ભાગ ની 
કામગીરી 

૦૨ શ્રી અલ્કા એસ પરં્યા મિકેમ કલાકડ ૨૭૫૧૬૬ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ બારનીશી દફતર ની કામગીરી 
મિકેમ દફતર ની કામગીરી 

૦૩ શ્રી આશાબેન ચવ્વાણ રીકવરી કલાકડ 
તથા એકાઉન્નન્ટ  

૨૬૫૬૮૭ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ બ્લોક ન ં – 
૦૮,૫૩,૫૪,૫૬,૫૯,૭૩,૭૬,૭૭,ના 
વેરા બીલ લગતની કામગીરી 
તેમજ આકારણી અમલદાર તરીકે 
ની કામગીરી તથા એકાઉન્નન્ટ ની 
કામગીરી 

૦૪ શ્રી અજીતર્ભાઇ રાણા રીકવરી કલાકડ ૩૦૦૬૬૭ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ બ્લોક ન ં – ૬૧ થી ૬૯ ના વેરા 
બીલ લગતની કામગીરી તેમજ 
આકારણી અમલદાર તરીકે ની 
કામગીરી 

૦૫ શ્રી હદવ્યેશર્ભાઇ ઝાલા રીકવરી કલાકડ ૩૦૦૧૦૧ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ બ્લોક ન ં– ૨, ૫,૫૨ ના વેરા બીલ 
લગતની કામગીરી તેમજ 
આકારણી અમલદાર તરીકે ની 
કામગીરી 

૦૬ શ્રી મનોજર્ભાઇ પરમાર રીકવરી કલાકડ ૩૩૨૬૨૩ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ બ્લોક ન ં – ૩,૪,૪૧,૪૨,૫૦ ના 
વેરા બીલ લગતની કામગીરી 
તેમજ આકારણી અમલદાર તરીકે 
ની કામગીરી 

૦૭ શ્રી મનીર્ર્ભાઇ શમાડ રીકવરી કલાકડ ૩૫૪૪૯૦ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ બ્લોક ન ં – ૧,૬,૭,૫૧ ના વેરા 
બીલ લગતની કામગીરી તેમજ 
આકારણી અમલદાર તરીકે ની 
કામગીરી 

૦૮ શ્રી જયેશર્ભાઇ રબારી રીકવરી કલાકડ ૩૨૯૭૯૭ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ બ્લોક ન ં– ૧૩,૩૧ ના વેરા બીલ 
તથા વ્યવસાય વેરા દફતર 
લગતની કામગીરી તેમજ 
આકારણી અમલદાર તરીકે ની 
કામગીરી 

૦૯ શ્રી ધવલ વી પરં્યા જુ.ક્લાકડ ૩૩૩૭૩૫ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ જમીન ર્ભાર્ા દફતર ની કામગીરી 



 
૧૦ શ્રી ચદં્રકાનં્ત પી વસાવા સેનેટરી. 

ઇન્સ્પેક્ટર 
૨૬૨૧૫૩ ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ સેનેટરી વવર્ભાગ ને લગત 

કામગીરી 
 

૧૧ શ્રી ર્ભરતર્ભાઇ બારીયા સબ સે.ઇ ૩૫૪૭૪૧ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ અકોટા સેન્ટર પર સેનીટેશન 
લગત કામગીરી 

૧૨ શ્રી પ્રદીપર્ભાઇ આર. જેઠવા સબ સે.ઇ ૩૫૮૧૭૭ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ અટલાદરા અને બીલ સેન્ટર પર 
સેનીટેશન લગત કામગીરી 

૧૩ શ્રી અશોકકુમાર ટી. કણજરીયા જુ. કલાકડ ૩૫૭૭૪૦ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ સેનેટરી મિકેમ દફતરની કામગીરી 
૧૪ શ્રી વવઠ્ઠલર્ભાઇ ઝેર્. વસાવા જમાદાર ૨૩૪૨૮૧ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ઓફીસની કામગીરી 
૧૫ શ્રી ધનશ્યામ પી. ર્ભોંસલે વસપાઇ ૨૧૩૫૮૬ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ બ્લોક ન ં– ૧,૬,૭,૫૧ તથા 

જમીનર્ભાર્ા  ની ટપાલ, બીલો, 
જવાબો વિચેવાની કામગીરી 

૧૬ શ્રી રૂપેશકુમાર બી. સોલકંી વસપાઇ ૩૦૨૩૩૩ ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ બ્લોક ન ં– ૨,૫,૫૨,૬૧ થી ૬૯ ની 
ટપાલ, બીલો, જવાબો વિચેવાની 
કામગીરી 

૧૭ શ્રી પવવત્રા કે. પટેલ વસપાઇ ૩૧૬૪૩૧ ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ રેવન્ય ુવવર્ભાગની કામગીરી 
૧૮ શ્રી નવસાબાઇ કે. પરુસ્કર મજુર ૨૬૪૦૫૯ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ રેવન્ય ુવવર્ભાગની કામગીરી 
૧૯ શ્રી ઠાકોરર્ભાઇ એસ. સોલકંી મજુર ૩૨૨૩૬૯ ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ મિકેમ ટપાલ તથા રેવન્ય ુવવર્ભાગ 

વેરાબીલ વિચેણી ની કામગીરી 
૨૦ શ્રી સોમાર્ભાઇ મગંળર્ભાઇ માળી મજુર ૩૨૭૫૫૫ ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

 
બ્લોક ન ં– ૧૩,૩૧ વ્યવસાય વેરા 
ગમુાસ્તાધારા  ની ટપાલ, બીલો, 
જવાબો વિચેવાની કામગીરી 

૨૧ શ્રી રાઠવા િસમખુર્ભાઇ જે  એપે્રન્ટીસ ૮૫૭૫૧૩ ઉચ્ચચ્ચક ૭૭૦૦ જનરલ તેમજ કોમ્પયટુર લગત 
કામગીરી 

૨૨ શ્રી સોલકંી જાનકીબેન આર એપે્રન્ટીસ ૮૫૮૩૧૫ ઉચ્ચચ્ચક ૯૦૦૦ જનરલ તેમજ કોમ્પયટુર લગત 
કામગીરી 

૨૩ શ્રી રાણા રૂત્વીકવસિંિ બી એપે્રન્ટીસ ૮૫૮૩૨૩ ઉચ્ચચ્ચક ૯૦૦૦ જનરલ તેમજ કોમ્પયટુર લગત 
કામગીરી 

૨૪ શ્રી શમાડ પકં્તીબેન ર્ી એપે્રન્ટીસ ૮૫૮૩૩૧ ઉચ્ચચ્ચક ૯૦૦૦ જનરલ તેમજ કોમ્પયટુર લગત 
કામગીરી 

૨૫ શ્રી જારીયા સાગર એમ એપે્રન્ટીસ ૮૫૮૫૩૬ ઉચ્ચચ્ચક ૯૦૦૦ જનરલ તેમજ કોમ્પયટુર લગત 
કામગીરી 

૨૬ શ્રી આતેકાબાન ુહદવાન એપે્રન્ટીસ ૮૫૮૨૧૮ ઉચ્ચચ્ચક ૯૦૦૦ જનરલ તેમજ કોમ્પયટુર લગત 
કામગીરી 

૨૭ શ્રી ર્ભરતકુમાર બી સોલકંી સપુરવાઇઝર  ૨૯૫૧૯૧ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ કર્કબજાર િાજરીપોઇન્ટ પર 
સપુરવાઇઝર ની કામગીરી 

૨૮ શ્રી લાલજીર્ભાઇ એન. રબારી વસપાઇ ૩૦૨૪૦૬ ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ રેવન્ય ુવવર્ભાગની કામગીરી 
 


