
રાઈટ ટુ ઈન્ફરમેશન એકટ ૨૦૦૫ સદંરે્ભ દ. હુકમ અંક: ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંર્ભભ કલમ ૪-૧ 

(ખ) અન્વયે માહિતી આપવા બાબત. 

વોર્ભ ન.ં ૧૩ 

વર્ોદરા મિાનગરપાલલકા :- 

૧. સ્થાનનક સ્વરાજ્ય સસં્થાની કામગીરી અને ફરજોની નવગતો :-  

પોતાની સસં્થાની કામગીરીઓ અન ેફરજો નીચે મજુબ છે.  

વહીવટી વોર્ડ ન.ં ૧૩,  તાબંેનો  વાર્ો, પ્રતાપ રોર્, રાવપરુા, વર્ોદરા.-૩૯૦૦૦૧. ફોન ન.ં  ૦૨૬૫-૨૪૩૩૧૭૬ 

વોર્ડ ઓફફસના કામકાજના ફદવસો – સોમવાર થી શનનવાર  

શનનવાર (બીજો-ચોથો) રનવવાર તથા જાહરે રજાના ફદવસો નસવાય  

કામકાજનો સમય : સવારે ૯-૩૦ થી સાજંે ૫-૧૦ ( રીસેસ બપોરે ૧-૦૦ થી બપોરે ૧-૩૦ )  

નાણાકંીય લેવર્દેવર્નો સમય : સવારે ૯-૩૦ થી ૩-૦૦ ( રીસેસ બપોરે ૧-૦૦ થી બપોરે ૧-૩૦ )  

શનનવાર (બીજો-ચોથો) રનવવાર તથા જાહરે રજાના ફદવસો નસવાય  

વોર્ભના મખુ્ય અનિકારીશ્રીઓ :- 

૧.  આસી .મ્યનુન. કનમશનર (ઉત્તર ઝોન અને અપીલ અનિકારી)  

    શ્રી જીગ્નેશભાઈ વી. ગોફહલ 

    પગાર ગ્રેર્-  ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦  

       ઈ. ર્ી. પી. ન.ં ૩૦૪૨૧૨ 

    મો. ન.ં ૯૬૮૭૬૫૪૯૪૩ 

 

૨. વોર્ભ ઓહફસર અને જાિરે માહિતી અનિકારી 

    શ્રી નમલન આર. શાહ 

    પગાર ગ્રેર્-  ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦  

    ઈ. ર્ી. પી. ન.ં ૩૦૦૧૮૭ 

    મો. ન.ં ૯૮૨૪૧૮૨૮૪૯ 



                વોર્ભની રેવન્ય ુતેમજ સેનેટરીની કામગીરીની નવગતો નીચે મજુબ છે . 

(અ)  રેવન્ય ુનવર્ભાગની 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 ખાલી રાખ્યા પછી કરવેરાના નનયમઅનસુાર રીફરં્ આપવાની કામગીરી. 

   ૫.  વેરા વસલુાતની તમામ કામગીરી,  જમીન ભાડુ,  વ્યવસાય વેરા વસલુાતની કામગીરી. 

   ૬. ગમુાસ્તાધારાની કામગીરી.  

   ૭. આકારણીની કામગીરી. 

   ૮. વાધંા અરજીના નનકાલની કામગીરી. 

(બ)  સેનેટરી નવર્ભાગની કામગીરી : - 

 -  સેનેટરી નવભાગ સફાઈ અંગેના કામકાજના ફદવસો. 

 -  સોમવાર થી રનવવાર સવારે ૭-૦૦ થી સવારે ૧૧-૦૦ તેમજ બપોરે ૨-૦૦ થી સાજંે ૫-૦૦ 

 -  રનવવારે તેમજ બધુવારે બપોર બાદ રજા.  

૧.  મરેલા જાનવરોનો નનકાલ કરવો. 

૨.  કચરાના ઢગલાનો નનકાલ. 

૩.  વોર્ડની નક્કી કરવામા ંઆવેલ બીટોની સફાઈ કામગીરી. 

૪.  સફાઈ કામ ન થાય તે અંગેની ફફરયાદ.  

૫.  પાલલકાના જાહરે જાજરૂ/મતુરર્ી સફાઈ અંગેની ફફરયાદ.  

૬.  ગદંકીના સ્થળોએ જતંનુાશક દવાનો છટંકાવ. 

(ક)  અન્ય કામગીરીઓની ટ ંકી નવગતો :- 

૧. હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ ચેંકીગની કામગીરી.  

૨. આરોગ્યના નનવન પરવાના આપવા અંગેની કામગીરી તથા પરવાનો રીન્ય ુકરવા અંગેની કામગીરી. 



૩. જન્મ અન ેમરણના રેકર્ડ મજુબની વધારાની કોપીઓ આપવાની કામગીરી. (વર્ડ ૨૦૧૫ થી વર્ડ ૨૦૨૦ સધુી) 

૪. પાણીના સેમ્પલ રોજ લવેાની કામગીરી તેમજ પાણી જ્યારે દુનર્ત આવે ત્યારે ફફરયાદ આધારે જથ્થામા ંસેમ્પલ   

લેવાની કામગીરી. 

૫. દુનર્ત પાણી આવતુ ંહોય તેવા નવસ્તારોમા ંપાણી શધુ્ધીકરણ માટે ક્લોરીનની ગોળીઓ નવતરણની કામગીરી. 

૬.  કુદરતી/અકુદરતી આપનિના સમય ેસક્ષમ સિાધીશ બતાવે તે મજુબની કામગીરી. 

 ફરજો :- 

૧. સા. વ. નવભાગ તરફથી થયેલ હકુમ અન્વય ેજે તે પોસ્ટ પર કરવાપાત્ર વહીવટી કામગીરીઓ. 

૨. નનરીક્ષણ અન ેજવાબદારીના સાધનો સફહત નનણડય લેવાની પ્રફિયા :- 

   જે તે સોંપાયલે કામગીરી સબંનંધત કમડચારીએ તેમના ઉપરી અનધકારીશ્રી પાસ ેરજુ કરી સક્ષમ સિાનધકારીશ્રીની   

મજુંરી લેવાની રહશેે. આ અંગે મખુ્ય મહકેમ નવભાગશ્રી નાણાકીય અન ેઅન્ય વહીવટીય સિા સોંપણીના સકંલલત 

ઠરાવ ૧૯૯૮ ના અમલીકરણ દફતરી હકુમ અંક:  ૪૧૦/૯૮-૯૯ થી તા. ૦૭-૦૭-૧૯૯૮ થી હકુમો થયેલા છે.  

૩. પોતાના કાયો બજાવવા માટે નકકી કરાયેલા ધોરણો :- 

ઉપરોકત મદુા ન.ં ૨ મા ંદશાડવેલ દફતરી હકુમ અન્વયે જે તે કામોના સબંધંમા ંસક્ષમ સિાનધકારીશ્રીના સચુનાઓ 

અન્વયે કાયાડવાહી કરવામા ંઆવે છે.  

૪. પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા નનયતં્રણ હઠેળના અથવા પોતાના કમડચારીઓ દ્વારા 

ઉપયોગમા ંલેવાતા નનયમો નવનનયમો સચુનાઓ નનયમ સગં્રહ અન ેરેકર્ડ 

  -  જી. પી. એમ. સી. એકટ  - ૧૯૪૯ 

  -  દ. હકુમ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા. ૦૭-૦૭-૧૯૯૮ 

૫. પોતાના દ્વારા અથવા તનેા અંકુશ હઠેળ રખાયેલ નવનવધ કેટેગરીના દસ્તાવેજોનુ ંનનવેદન 

  - ખાતા તરફથી મોકલવામા ંતથા આવતા પત્રોના ઈનવર્ડ - આઉટવર્ડ રજીસ્ટરો 

  - આકારણી રજીસ્ટર , ર્ીમાન્ર્ રજીસ્ટર 

  - પરવાના રજીસ્ટર, ફરીયાદ બકુ 

 ૬. નીતી ઘર્વાના અથવા તેના અમલીકરણ સબંધંીત જાહરે જનતાના સભ્યો દ્વારા રજુઆત કરાયેલી અથવા તેની 

માટે રહલેી કોઈપણ વ્યવસ્થાની નવગતો, લોકો સાથે સકંળાયેલી સસં્થા હોય, લોકોના ચુટંાયેલા પ્રનતનનનધઓની 

બનેલી સનમનત, સમગ્ર સભા અથવા સબનંધત નવભાગન ેસ્થાયી સનમનત દ્વારા અનધકાર પરત્વ ેનનણડય લેવામા ંઆવ ે

છે.  



   ૭. પોતાના ચલણના હતે ુ માટે અથવા તેના ભાગ તરીકે વહેંચાયેલી બ ે કે તેથી વધ ુ વ્યક્ક્તઓ ધરાવતા બોર્ડસ   

કાઉન્સીલ કનમફટઓ અને અન્ય મરં્ળોની બેઠકો જાહરે પ્રજા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ? અથવા આવી બેઠકોની નવગત 

જાહરે પ્રજા મેળવી શકે કે કેમ?  

   - સમગ્ર સભા અને સ્થાયી સનમનત છે. મ્યનુનનસપલ સેિેટરીશ્રી અથવા સબંનંધતના અધ્યક્ષ પાસેથી આ અંગે વધ ુ

સ્પષ્ટતા મેળવી શકાય.                         

૮.  પોતાના અનધકારીઓ અને કમડચારીઓની ફર્રેકટરી મદુ્દા ન.ં૨ મા લીસ્ટ મજુબ. 

૯. તેના નનયમમા ં પરુી પર્ાયેલ ઘર્તરની પધ્ધનત સહીત તેના દરેક અનધકારી અને કમડચારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત               

કરાયેલ માસીક પગાર ઘર્તર (તાલીમ) પધ્ધનત - સા. વ. નવ. દ્વારા કરવામા આવેલ છે.  

૧૦. કમડચારીઓ/અનધકારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલ માનસક પગારની માફહતી મદુ્દા ન.ં- ૨ મા ંસામેલ છે. 

૧૧. તમામ યોજનાઓની નવગતો સલુચત ખચાડઓ અને કરાયેલ ચકુવણીના અહવેાલો દશાડવતો તેની તમામ એજન્સીન ે

ફાળવેલ બજેટ. જે તે વર્ડના એન્જી. શાખાના માલસામાન ખરીદીના મજુંર બજેટની નવગત તમેજ થયેલ 

ખચાડઓની નવગતો એકાઉન્ટ શાખામાથંી મળેવી શકાય.  

૧૨.   ફળવાયેલી રકમ અન ેઆ કાયડિમોથી ફાયદો મેળવનારની નવગતો સફહત સબસીર્ી સફહત કાયડિમોનો અમલનો 

પ્રકાર :- સમગ્ર સભા દ્વારા બજેટમા ં મજુંર કરાયેલ રકમની નવગતો મળી શકે છે. આ કામગીરીથી જાહરે  

જનતાને આરોગ્યલક્ષી સનુવધાઓ અને સફાઈ તેમજ પાણી-ડ્રનેેજની સનુવધાઓ મળે છે. 

૧૩.  તેના દ્વારા અપાયેલી છુટછાટ, પરવાનગીઓ, અને સિા સોંપણી મેળવનારની નવગતો.  

  સમગ્ર સભા, સ્થાયી સનમનત તથા મ્યનુન. કનમશનરશ્રીની સિા અન્વય ેમળતી છુટછાટ, પરવાનગીઓ, સિા-

સોંપણી સબધેં દફ્તરી હકુમ અંક:૪૧૦/૯૮-૯૯ મા ંનવગત. 

૧૪.  ઈલેક્રોનીક ફોમડમા ંઘર્ાયેલી તેના દ્વારા રખાયેલી અથવા તેના ઉપલબ્ધ માફહતીના ંસદંભડની   નવગત.  

      - ઈલેક્રોનનક ફોમડમા ં ઘર્ાયેલ માફહતી ઈ. ર્ી. પી નવભાગ દ્વારા મેઈન્ટેન કરવામા ં આવે છે. જેની નવગતો 

વેબસાઈટ www.vmc.gov.in પરથી મળી શકે છે.  



૧૫. પસુ્તકાલય તથા વાચંન ખરં્ના કામના કલાકો સફહત માફહતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્ધ સનુવધાઓની 

નવગતો, જો જાહરે  ઉપયોગ માટે તેની જાળવણી કરાઈ હોય તો - 

- અતે્રની શાખામા ંપસુ્તકાલય કે વાચંન ખરં્ ઉપલબ્ધ નથી.      

૧૬. જાહરે માફહતી અનધકારીશ્રીઓના નામ-હોદ્દાઓ અને અન્ય નવગતો :- 

અ.ન ં અનિકારી નુ ંનામ િોદ્દો 
 

૧ શ્રી જીગ્નેશભાઈ વી. ગોફહલ આસી. મ્યનુન. કનમશનર (ઉિર ઝોન) અને અનપલ અનધકારી  

 

૨ શ્રી નમલન આર. શાહ જાહરે માફહતી અનધકારી અને વોર્ડ ઓફફસર, વોર્ડ ન.ં ૧૩ 

 

૧૭. સચુવી શકાય તેવી અન્ય કોઈ માફહતી અને ત્યાર બાદ દર વરે્ આ પ્રકાશનમા ંસધુારો કરશે મહદ અંશે કામો 

સબંધંીત માફહતી મજુંર બજેટ અનલુક્ષીને આવી જાય છે. 

વોર્ભ ન.ં ૧૩, રેવન્ય ુશાખા 
પ્રો એક્ટીવ હર્સ્કલોઝર (એનેક્ષર- “અ”) 

ક્રમ 

નબંર 

કમભચારી નુ ંનામ ગે્રર્ પે ઈ.ર્ી.પી. 

નબંર 

િોદ્દો કામગીરીની નવગત 

૧ શ્રી નમલન આર. શાહ ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

લેવલ-૯ 
૩૦૦૧૮૭ વોર્ડ ઓફફસર વોર્ડ ઓફફસના સેનીટેશન, રેવન્ય ુ

અને દબાણ તથા સરકારશ્રી 
તરફથી આવતી યોજનાઓના 
અમલ કરવાની કામગીરી 
 

૨ શ્રી ભીમાભાઈ એસ. વસાવા ૪૪૯૦૦-૧૩૦૪૦૦ 

લેવલ-૮ 

૨૭૯૮૬૨ રેવન્ય ુઓફફસર રેવન્ય ુનવભાગની તમામ કામગીરી 
કરાવવી  

૩ શ્રી તલુસીભાઈ સી. સોલકંી ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

લેવલ-૮ 

૨૮૧૨૧૨ સીની. સેનેટરી 
ઈન્સ્પેકટર 

વોર્ડ નવસ્તારમા ં સેનેટરી નવભાગને 
લગતી તમામ કામગીરી તેમજ  
જન્મ અને મરણના રેકર્ડ મજુબની 
વધારાની કોપીઓ આપવાની 
કામગીરી.  

૪ શ્રી જીતેન્રભાઈ ર્ી. સોલકંી ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

લેવલ-૪ 

૨૮૯૫૫૮ સબ સેનેટરી 
ઈન્સ્પેકટર 

વોર્ડ નવસ્તારમા ં સફાઈ તેમજ 
સેનેટરી નવભાગને લગતી તમામ 
કામગીરી 

૫ શ્રી જશવતંભાઈ આર. 
પરમાર 

૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

લેવલ-૪ 

૩૩૫૪૯૫ સબ સેનેટરી 
ઈન્સ્પેકટર 

વોર્ડ નવસ્તારમા ં સફાઈ તેમજ 
સેનેટરી નવભાગને લગતી તમામ 
કામગીરી 



ક્રમ 

નબંર 

કમભચારી નુ ંનામ ગે્રર્ પે ઈ.ર્ી.પી. 

નબંર 

િોદ્દો કામગીરીની નવગત 

૬ શ્રી ભરતભાઈ ર્ી. શાહ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

લેવલ-૮ 
૨૬૪૨૪૫ જુની. ક્લાકડ રેવન્ય ુબ્લોક ન.ં ૫ થી ૭, ૧૩ થી 

૧૫, ૧૮, ૨૭, ૩૨, ૩૪ થી ૯૯ 
લગત તેમજ નમલ્કતની આકારણી 
લગતની તમામ કામગીરી 

૭ શ્રી અનિનભાઈ કે. પટેલ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

લેવલ-૮ 

૨૮૦૯૬૮ જુની. ક્લાકડ  જુના વોર્ડ ન.ં ૦૩ ના રેવન્ય ુબ્લોક 
ન.ં ૩ તેમજ જુના વોર્ડ ન.ં ૦૬ ના 
રેવન્ય ુ બ્લોક ન.ં ૧, ૪૧ તેમજ 
નવીન વોર્ડ ન.ં ૧૩ ના રેવન્ય ુ
બ્લોક ન.ં ૧૦ થી ૧૨, ૨૩ થી ૨૪ 
ને લગત તથા નમલ્કતની 
આકારણી લગતની તમામ 
કામગીરી 

૮ શ્રી અનનલભાઈ બી. રાણા ૩૯૯૦૦-૧૧૫૮૦૦ 

લેવલ-૭ 

૩૦૭૭૪૨ જુની. ક્લાકડ  રેવન્ય ુ બ્લોક ન.ં ૮, ૯ લગત 
તેમજ પ્રોફેશનલ ટેક્ષ, ગમુાસ્તા 
ધારા તથા નમલ્કતની આકારણી 
લગતની તેમજ વસ્તી ગણતરીને 
લગત તમામ કામગીરી 

૯ શ્રી નનઝામભાઈ બી. રાઠવા ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

લેવલ-૮ 

૨૮૦૨૦૮ જુની. ક્લાકડ  રેવન્ય ુનવભાગમા ંમહકેમ દફતરની 
કામગીરી ઉપરાતં એન્જી. 
નવભાગમા ં મહકેમ દફતરની 
કામગીરી 

૧૦ શ્રી જતીનભાઈ આઈ. 
સાપરા 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 

૩૫૭૨૮૬ જુની. ક્લાકડ  રેવન્ય ુ બ્લોક ન.ં ૧ થી ૪ 
નમલ્કતની આકારણી લગતની 
તમામ કામગીરી તેમજ આકારણી 
બીલોના દફતરની તમામ 
કામગીરી 

૧૧ શ્રી ફહમાશંભુાઈ બી. પટેલ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 

૩૫૯૭૪૨ જુની. ક્લાકડ  જમીનભાર્ા દફતરને લગતી 
તમામ કામગીરી 

૧૨ શ્રી નવદ્યાબેન બી. કોલચા ૩૯૯૦૦-૧૧૫૮૦૦ 

લેવલ-૭ 

૨૮૦૮૯૫ ટાઈપીસ્ટ રેવન્ય ુ નવભાગમા ં એકાઉન્ટન્ટ 
તરીકેની કામગીરી તેમજ રેકર્ડ 
દફતર, આર. ટી. આઈ. લગતની 
તમામ કામગીરી 

૧૩ શ્રી પ્રનવણભાઈ એન. ચૌધરી ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 

૩૫૫૫૦૦ જુની. ક્લાકડ સેનેટરી નવભાગમા ં મહકેમ 
દફતરની તેમજ આરોગ્ય પરવાના 
ને લગતી તમામ કામગીરી 

૧૪ શ્રી અશોકભાઈ જે. રાવળ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨ 

૨૫૨૮૨૪ નસપાઈ રેવન્ય ુ નવભાગમા ં નસપાઈને લગતી 
તમામ કામગીરી 



  

ક્રમ 

નબંર 

કમભચારી નુ ંનામ ગે્રર્ પે ઈ.ર્ી.પી. 

નબંર 

િોદ્દો કામગીરીની નવગત 

૧૫ શ્રી રેણકુાબેન કે. ગાયકવાર્ ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ 

લેવલ- IS-૨ 

૨૯૫૦૦૧ નસપાઈ રેવન્ય ુ નવભાગમા ં નસપાઈને લગતી 
તમામ કામગીરી 

૧૬ શ્રી નવનયભાઈ એ. ચનુારા ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

લેવલ-IS-૨ 
૩૨૩૨૬૮ નસપાઈ રેવન્ય ુ નવભાગમા ં નસપાઈને લગતી 

તમામ કામગીરી 

૧૭ શ્રી ઉમેશભાઈ બી. ચનુારા ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

લેવલ-IS-૨ 

૩૪૧૬૫૭ હલે્પર 
 

રેવન્ય ુ નવભાગમા ં બ્લોકની 
નસપાઈની કામગીરી  

૧૮ શ્રી રાજેન્રભાઈ બી. પરમાર ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ 

લેવલ-IS-૩ 

૩૧૭૫૪૩ મજુર રેવન્ય ુ નવભાગમા ં મજુરને લગતી 
તમામ કામગીરી 


