
 

યાઈટ ટુ ઈન્પયભેશન એકટ ૨૦૦૫ સદંબે દ. હુકભ અંક: ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંબભ કરભ ૪-૧ 

(ખ) અન્વમે ભાહિતી આવા ફાફત. 

વોર્ભ ન.ં ૧૩ 

વર્ોદયા ભિાનગયાલરકા :- 

૧. સ્થાનનક સ્વયાજ્મ સસં્થાની કાભગીયી અને પયજોની નવગતો :-  

ોતાની વસં્થાની કાભગીયીઓ અન ેપયજો નીચે મજુફ છે.  

લશીલટી લોડડ ન.ં ૧૩,  તાફંેનો  લાડો, પ્રતા યોડ, યાલયુા, લડોદયા.-૩૯૦૦૦૧. પોન ન.ં  ૦૨૬૫-૨૪૩૩૧૭૬ 

લોડડ ઓફપવના કાભકાજના ફદલવો – વોભલાય થી ળનનલાય  

ળનનલાય (ફીજો-ચોથો) યનલલાય તથા જાશયે યજાના ફદલવો નવલામ  

કાભકાજનો વભમ : વલાયે ૯-૩૦ થી વાજંે ૫-૧૦ ( યીવેવ ફોયે ૧-૦૦ થી ફોયે ૧-૩૦ )  

નાણાકંીમ રેલડદેલડનો વભમ : વલાયે ૯-૩૦ થી ૩-૦૦ ( યીવેવ ફોયે ૧-૦૦ થી ફોયે ૧-૩૦ )  

ળનનલાય (ફીજો-ચોથો) યનલલાય તથા જાશયે યજાના ફદલવો નવલામ  

વોર્ભના મખુ્મ અનધકાયીશ્રીઓ :- 

૧.  િ. આસી .મ્યનુન. કનભશનય (ઉત્તય ઝોન અને અીર અનધકાયી)  

    શ્રી ભફશાર જી. ઝારા 

    ગાય ગ્રેડ-  ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦  

    ભો. ન.ં ૯૮૨૫૮૦૧૯૪૧ 

 

૨. િ. વોર્ભ ઓહપસય અને જાિયે ભાહિતી અનધકાયી 

    શ્રી બીભાબાઈ એવ. લવાલા 

    ગાય ગ્રેડ-  ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

    ભો. ન.ં ૭૦૬૯૦૫૬૬૯૮ 

                 

 



વોર્ભની યેવન્ય ુતેભજ સેનેટયીની કાભગીયીની નવગતો નીચે મજુફ છે . 

(અ)  યેવન્ય ુનવબાગની કાભગીયી : - 

   ૧. ભકાન નાભપેય/પાલણીના કેવ અંગેની કાભગીયી. 

   ૨. ભકાન ખારીના દાખરા યાખલાના ઠયાલ અંગેની કાભગીયી. 

   ૩. ભકાન જભીનદોસ્ત થમે આકાયણી કભી કયલાના ઠયાલ અંગેની કાભગીયી. 

   ૪. ભકાન ખારી યાખ્મા છી કયલેયાના નનમભઅનવુાય યીપડં આલાની કાભગીયી. 

   ૫.  લેયા લસરુાતની તભાભ કાભગીયી,  જભીન બાડુ,  વ્મલવામ લેયા લસરુાતની કાભગીયી. 

   ૬. ગભુાસ્તાધાયાની કાભગીયી.  

   ૭. આકાયણીની કાભગીયી. 

   ૮. લાધંા અયજીના નનકારની કાભગીયી. 

(ફ)  સેનેટયી નવબાગની કાભગીયી : - 

 -  વેનેટયી નલબાગ વપાઈ અંગેના કાભકાજના ફદલવો. 

 -  વોભલાય થી યનલલાય વલાયે ૭-૦૦ થી વલાયે ૧૧-૦૦ તેભજ ફોયે ૨-૦૦ થી વાજંે ૫-૦૦ 

 -  યનલલાયે તેભજ બધુલાયે ફોય ફાદ યજા.  

૧.  ભયેરા જાનલયોનો નનકાર કયલો. 

૨.  કચયાના ઢગરાનો નનકાર. 

૩.  લોડડની નક્કી કયલાભા ંઆલેર ફીટોની વપાઈ કાભગીયી. 

૪.  વપાઈ કાભ ન થામ તે અંગેની પફયમાદ.  

૫.  ાલરકાના જાશયે જાજરૂ/મતુયડી વપાઈ અંગેની પફયમાદ.  

૬.  ગદંકીના સ્થોએ જતંનુાળક દલાનો છટંકાલ. 

(ક)  અન્મ કાભગીયીઓની ટૂંકી નવગતો :- 

૧. શોટર, યેસ્ટોયન્ટ ચેંકીગની કાભગીયી.  

૨. આયોગ્મના નનલન યલાના આલા અંગેની કાભગીયી તથા યલાનો યીન્ય ુકયલા અંગેની કાભગીયી. 



૩. જન્ભ અન ેભયણના યેકડડ મજુફની લધાયાની કોીઓ આલાની કાભગીયી. (લડ ૨૦૧૫ થી લડ ૨૦૨૦ સધુી) 

૪. ાણીના વેમ્ર યોજ રલેાની કાભગીયી તેભજ ાણી જ્માયે દુનત આલે ત્માયે પફયમાદ આધાયે જથ્થાભા ંવેમ્ર   

રેલાની કાભગીયી. 

૫. દુનત ાણી આલતુ ંશોમ તેલા નલસ્તાયોભા ંાણી શધુ્ધીકયણ ભાટે ક્રોયીનની ગોીઓ નલતયણની કાભગીયી. 

૬.  કુદયતી/અકુદયતી આનિના વભમ ેવક્ષભ વિાધીળ ફતાલે તે મજુફની કાભગીયી. 

 પયજો :- 

૧. વા. લ. નલબાગ તયપથી થમેર હકુભ અન્લમ ેજે તે ોસ્ટ ય કયલાાત્ર લશીલટી કાભગીયીઓ. 

૨. નનયીક્ષણ અન ેજલાફદાયીના વાધનો વફશત નનણડમ રેલાની પ્રફિમા :- 

   જે તે વોંામરે કાભગીયી વફંનંધત કભડચાયીએ તેભના ઉયી અનધકાયીશ્રી ાવ ેયજુ કયી વક્ષભ વિાનધકાયીશ્રીની   

ભજુંયી રેલાની યશળેે. આ અંગે મખુ્મ ભશકેભ નલબાગશ્રી નાણાકીમ અન ેઅન્મ લશીલટીમ વિા વોંણીના વકંલરત 

ઠયાલ ૧૯૯૮ ના અભરીકયણ દપતયી હકુભ અંક:  ૪૧૦/૯૮-૯૯ થી તા. ૦૭-૦૭-૧૯૯૮ થી હકુભો થમેરા છે.  

૩. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નકકી કયામેરા ધોયણો :- 

ઉયોકત મદુા ન.ં ૨ ભા ંદળાડલેર દપતયી હકુભ અન્લમે જે તે કાભોના વફંધંભા ંવક્ષભ વિાનધકાયીશ્રીના સચુનાઓ 

અન્લમે કામાડલાશી કયલાભા ંઆલે છે.  

૪. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના અથલા નનમતં્રણ શઠેના અથલા ોતાના કભડચાયીઓ દ્વાયા 

ઉમોગભા ંરેલાતા નનમભો નલનનમભો સચુનાઓ નનમભ વગં્રશ અન ેયેકડડ 

  -  જી. ી. એભ. વી. એકટ  - ૧૯૪૯ 

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

૫. ોતાના દ્વાયા અથલા તનેા અંકુળ શઠે યખામેર નલનલધ કેટેગયીના દસ્તાલેજોનુ ંનનલેદન 

  - ખાતા તયપથી ભોકરલાભા ંતથા આલતા ત્રોના ઈનલડડ - આઉટલડડ યજીસ્ટયો 

  - આકાયણી યજીસ્ટય , ડીભાન્ડ યજીસ્ટય 

  - યલાના યજીસ્ટય, પયીમાદ બકુ 

 ૬. નીતી ઘડલાના અથલા તેના અભરીકયણ વફંધંીત જાશયે જનતાના વભ્મો દ્વાયા યજુઆત કયામેરી અથલા તેની 

ભાટે યશરેી કોઈણ વ્મલસ્થાની નલગતો, રોકો વાથે વકંામેરી વસં્થા શોમ, રોકોના ચુટંામેરા પ્રનતનનનધઓની 

ફનેરી વનભનત, વભગ્ર વબા અથલા વફનંધત નલબાગન ેસ્થામી વનભનત દ્વાયા અનધકાય યત્લ ેનનણડમ રેલાભા ંઆલ ે

છે.  



   ૭. ોતાના ચરણના શતે ુ ભાટે અથલા તેના બાગ તયીકે લશેંચામેરી ફ ે કે તેથી લધ ુ વ્મક્ક્તઓ ધયાલતા ફોડડવ   

કાઉન્વીર કનભફટઓ અને અન્મ ભડંોની ફેઠકો જાશયે પ્રજા ભાટે ખલુ્રી છે કે કેભ? અથલા આલી ફેઠકોની નલગત 

જાશયે પ્રજા ભેલી ળકે કે કેભ?  

   - વભગ્ર વબા અને સ્થામી વનભનત છે. મ્યનુનનવર વેિેટયીશ્રી અથલા વફંનંધતના અધ્મક્ષ ાવેથી આ અંગે લધ ુ

સ્ષ્ટતા ભેલી ળકામ.                         

૮.  ોતાના અનધકાયીઓ અને કભડચાયીઓની ફડયેકટયી મદુ્દા ન.ં૨ ભા રીસ્ટ મજુફ. 

૯. તેના નનમભભા ં યુી ડામેર ઘડતયની ધ્ધનત વશીત તેના દયેક અનધકાયી અને કભડચાયીઓ દ્વાયા પ્રાપ્ત               

કયામેર ભાવીક ગાય ઘડતય (તારીભ) ધ્ધનત - વા. લ. નલ. દ્વાયા કયલાભા આલેર છે.  

૧૦. કભડચાયીઓ/અનધકાયીઓ દ્વાયા પ્રાપ્ત કયામેર ભાનવક ગાયની ભાફશતી મદુ્દા ન.ં- ૨ ભા ંવાભેર છે. 

૧૧. તભાભ મોજનાઓની નલગતો સલુચત ખચાડઓ અને કયામેર ચકુલણીના અશલેારો દળાડલતો તેની તભાભ એજન્વીન ે

પાલેર ફજેટ. જે તે લડના એન્જી. ળાખાના ભારવાભાન ખયીદીના ભજુંય ફજેટની નલગત તભેજ થમેર 

ખચાડઓની નલગતો એકાઉન્ટ ળાખાભાથંી ભેલી ળકામ.  

૧૨.   પલામેરી યકભ અન ેઆ કામડિભોથી પામદો ભેલનાયની નલગતો વફશત વફવીડી વફશત કામડિભોનો અભરનો 

પ્રકાય :- વભગ્ર વબા દ્વાયા ફજેટભા ં ભજુંય કયામેર યકભની નલગતો ભી ળકે છે. આ કાભગીયીથી જાશયે  

જનતાને આયોગ્મરક્ષી સનુલધાઓ અને વપાઈ તેભજ ાણી-ડ્રનેેજની સનુલધાઓ ભે છે. 

૧૩.  તેના દ્વાયા અામેરી છુટછાટ, યલાનગીઓ, અને વિા વોંણી ભેલનાયની નલગતો.  

  વભગ્ર વબા, સ્થામી વનભનત તથા મ્યનુન. કનભળનયશ્રીની વિા અન્લમ ેભતી છુટછાટ, યલાનગીઓ, વિા-

વોંણી વફધેં દફ્તયી હકુભ અંક:૪૧૦/૯૮-૯૯ ભા ંનલગત. 

૧૪.  ઈરેક્રોનીક પોભડભા ંઘડામેરી તેના દ્વાયા યખામેરી અથલા તેના ઉરબ્ધ ભાફશતીના ંવદંબડની   નલગત.  

      - ઈરેક્રોનનક પોભડભા ં ઘડામેર ભાફશતી ઈ. ડી. ી નલબાગ દ્વાયા ભેઈન્ટેન કયલાભા ં આલે છે. જેની નલગતો 

લેફવાઈટ www.vmc.gov.in યથી ભી ળકે છે.  

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


૧૫. સુ્તકારમ તથા લાચંન ખડંના કાભના કરાકો વફશત ભાફશતી ભેલલા ભાટે નાગયીકોને ઉરબ્ધ સનુલધાઓની 

નલગતો, જો જાશયે  ઉમોગ ભાટે તેની જાલણી કયાઈ શોમ તો - 

- અતે્રની ળાખાભા ંસુ્તકારમ કે લાચંન ખડં ઉરબ્ધ નથી.      

૧૬. જાશયે ભાફશતી અનધકાયીશ્રીઓના નાભ-શોદ્દાઓ અને અન્મ નલગતો :- 

અ.ન ં અનધકાયી નુ ંનાભ િોદ્દો 
 

૧ શ્રી ભફશાર જી. ઝારા શ. આવી. મ્યનુન. કનભળનય (ઉિય ઝોન) અને અનર અનધકાયી  

 

૨ શ્રી બીભાબાઈ એવ. લવાલા જાશયે ભાફશતી અનધકાયી અને શ. લોડડ ઓફપવય, લોડડ ન.ં ૧૩ 

 

૧૭. સચુલી ળકામ તેલી અન્મ કોઈ ભાફશતી અને ત્માય ફાદ દય લે આ પ્રકાળનભા ંસધુાયો કયળે ભશદ અંળે કાભો 

વફંધંીત ભાફશતી ભજુંય ફજેટ અનરુક્ષીને આલી જામ છે. 

વોર્ભ ન.ં ૧૩, યેવન્ય ુશાખા 
પ્રો એક્ટીવ હર્સ્કરોઝય (એનેક્ષય- “અ”) 

ક્રભ 

નફંય 

કભભચાયી નુ ંનાભ ગે્રર્ ે ઈ.ર્ી.ી. 

નફંય 

િોદ્દો કાભગીયીની નવગત 

૧ શ્રી બીભાબાઈ એવ. લવાલા ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

રેલર-૮ 

૨૭૯૮૬૨ શ. લોડડ ઓફપવય લોડડ ઓફપવના વેનીટેળન, યેલન્ય ુ
અને દફાણ તથા વયકાયશ્રી 
તયપથી આલતી મોજનાઓના 
અભર કયલાની કાભગીયી 

૨ શ્રી બીભાબાઈ એવ. લવાલા ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

રેલર-૮ 

૨૭૯૮૬૨ યેલન્ય ુઓફપવય યેલન્ય ુનલબાગની તભાભ કાભગીયી 
કયાલલી  

૩ શ્રી તરુવીબાઈ વી. વોરકંી ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

રેલર-૮ 

૨૮૧૨૧૨ વીની. વેનેટયી 
ઈન્સ્ેકટય 

લોડડ નલસ્તાયભા ં વેનેટયી નલબાગને 
રગતી તભાભ કાભગીયી તેભજ  
જન્ભ અને ભયણના યેકડડ મજુફની 
લધાયાની કોીઓ આલાની 
કાભગીયી.  

૪ શ્રી જીતેન્રબાઈ ડી. વોરકંી ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

રેલર-૪ 

૨૮૯૫૫૮ વફ વેનેટયી 
ઈન્સ્ેકટય 

લોડડ નલસ્તાયભા ં વપાઈ તેભજ 
વેનેટયી નલબાગને રગતી તભાભ 
કાભગીયી 

૫ શ્રી જળલતંબાઈ આય. 
યભાય 

૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

રેલર-૪ 

૩૩૫૪૯૫ વફ વેનેટયી 
ઈન્સ્ેકટય 

લોડડ નલસ્તાયભા ં વપાઈ તેભજ 
વેનેટયી નલબાગને રગતી તભાભ 
કાભગીયી 



ક્રભ 

નફંય 

કભભચાયી નુ ંનાભ ગે્રર્ ે ઈ.ર્ી.ી. 

નફંય 

િોદ્દો કાભગીયીની નવગત 

૬ શ્રી બયતબાઈ ડી. ળાશ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

રેલર-૮ 
૨૬૪૨૪૫ જુની. ક્રાકડ યેલન્ય ુબ્રોક ન.ં ૫ થી ૭, ૧૩ થી 

૧૫, ૧૮, ૨૭, ૩૨, ૩૪ થી ૯૯ 
રગત તેભજ નભલ્કતની આકાયણી 
રગતની તભાભ કાભગીયી શારભા ં 
પયજ ભોકુપી શઠે છે.  

૭ શ્રી અનિનબાઈ કે. ટેર ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

રેલર-૮ 

૨૮૦૯૬૮ જુની. ક્રાકડ  જુના લોડડ ન.ં ૦૩ ના યેલન્ય ુબ્રોક 
ન.ં ૩ તેભજ જુના લોડડ ન.ં ૦૬ ના 
યેલન્ય ુ બ્રોક ન.ં ૧, ૪૧ તેભજ 
નલીન લોડડ ન.ં ૧૩ ના યેલન્ય ુ
બ્રોક ન.ં ૧૦ થી ૧૨, ૨૩ થી ૨૪ 
ને રગત તથા નભલ્કતની 
આકાયણી રગતની તભાભ 
કાભગીયી 

૮ શ્રી અનનરબાઈ ફી. યાણા ૩૯૯૦૦-૧૧૫૮૦૦ 

રેલર-૭ 

૩૦૭૭૪૨ જુની. ક્રાકડ  યેલન્ય ુ બ્રોક ન.ં ૮, ૯ રગત 
તેભજ પ્રોપેળનર ટેક્ષ, ગભુાસ્તા 
ધાયા તથા નભલ્કતની આકાયણી 
રગતની તેભજ લસ્તી ગણતયીને 
રગત તભાભ કાભગીયી 

૯ શ્રી નનઝાભબાઈ ફી. યાઠલા ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

રેલર-૮ 

૨૮૦૨૦૮ જુની. ક્રાકડ  યેલન્ય ુનલબાગભા ંભશકેભ દપતયની 
કાભગીયી ઉયાતં એન્જી. 
નલબાગભા ં ભશકેભ દપતયની 
કાભગીયી 

૧૦ શ્રી જતીનબાઈ આઈ. 
વાયા 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

રેલર-૨ 

૩૫૭૨૮૬ જુની. ક્રાકડ  યેલન્ય ુ બ્રોક ન.ં ૧ થી ૪ 
નભલ્કતની આકાયણી રગતની 
તભાભ કાભગીયી તેભજ આકાયણી 
ફીરોના દપતયની તભાભ 
કાભગીયી 

૧૧ શ્રી દળડન એ. ભગંાણી ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

રેલર-૨ 
૩૫૫૩૩૦ જુની. ક્રાકડ યેલન્ય ુ બ્રોક ન.ં ૫, ૬, ૭, ૧૩, 

૧૪, ૧૫, ૧૮, ૨૭, ૩૨, ૩૪ થી 
૯૯  ને રગત તથા નભલ્કતની 
આકાયણી રગતની તભાભ 
કાભગીયી 

૧૨ શ્રી ફશભાશંબુાઈ ફી. ટેર ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

રેલર-૨ 

૩૫૯૭૪૨ જુની. ક્રાકડ  જભીનબાડા દપતયને રગતી 
તભાભ કાભગીયી 

૧૩ શ્રી નલદ્યાફેન ફી. કોરચા ૩૯૯૦૦-૧૧૫૮૦૦ 

રેલર-૭ 

૨૮૦૮૯૫ ટાઈીસ્ટ યેલન્ય ુ નલબાગભા ં એકાઉન્ટન્ટ 
તયીકેની કાભગીયી તેભજ યેકડડ 
દપતય, આય. ટી. આઈ. રગતની 
તભાભ કાભગીયી 



 

  

ક્રભ 

નફંય 

કભભચાયી નુ ંનાભ ગે્રર્ ે ઈ.ર્ી.ી. 

નફંય 

િોદ્દો કાભગીયીની નવગત 

૧૪ શ્રી પ્રનલણબાઈ એન. ચૌધયી ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

રેલર-૨ 

૩૫૫૫૦૦ જુની. ક્રાકડ વેનેટયી નલબાગભા ં ભશકેભ 
દપતયની તેભજ આયોગ્મ યલાના 
ને રગતી તભાભ કાભગીયી 

૧૫ શ્રી અળોકબાઈ જે. યાલ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

રેલર-૨ 

૨૫૨૮૨૪ નવાઈ યેલન્ય ુ નલબાગભા ં નવાઈને રગતી 
તભાભ કાભગીયી 

૧૬ શ્રી યેણકુાફેન કે. ગામકલાડ ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ 

રેલર- IS-૩ 

૨૯૫૦૦૧ નવાઈ યેલન્ય ુ નલબાગભા ં નવાઈને રગતી 
તભાભ કાભગીયી 

૧૭ શ્રી ચદંાફેન કે. કશાય ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ 

રેલર- IS-૩ 
૩૧૦૦૦૦ નવાઈ યેલન્ય ુ નલબાગભા ં નવાઈને રગતી 

તભાભ કાભગીયી 

૧૮ શ્રી ઉભેળબાઈ ફી. ચનુાયા ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

રેલર-IS-૨ 

૩૪૧૬૫૭ શલે્ય 
 

યેલન્ય ુ નલબાગભા ં બ્રોકની 
નવાઈની કાભગીયી  

૧૯ શ્રી યાજેન્રબાઈ ફી. યભાય ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ 

રેલર-IS-૩ 

૩૧૭૫૪૩ ભજુય યેલન્ય ુ નલબાગભા ં ભજુયને રગતી 
તભાભ કાભગીયી 


