
કલમ ૪-૧(ખ) અન્વય ેમાહિતી આપવા બાબત. (વોર્ડ ન.ં૧૫) 

વર્ોદરા મિાનગરપાહલકા 

 

૧.સંસ્થાનીકામગીરીઅનેફરજોનીહવગત 

પોતાની સંસ્થાની કામગીરીઓ અન ેફરજોની વિગતો નીચ ેમુજબ છે. 

િવિિટી િોર્ડ નં.૧૫ 

મિેશ કોમ્પલેક્ષ પાસ,ે 

િાધોર્ીયા રોર્, િર્ોદરા. 

ફોન નં. ૦૨૬૫ - ૨૫૬૯૧૬૬/૨૫૧૨૧૧ 

 

િોર્ડ ઓવફસના કામકાજા વદિસો- સોમિાર થી શવનિાર 

શવનિાર(બીજો, ચોથો) રવિિાર તથા જાિેર રજાના વદિસો વસિાય 

કામકાજનો સમય 

સિાર ે૦૯-૩૦ થી ૬-૧૦ (રીસેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) 

નાણાંકીય લેિર્ દેિર્ નો સમય –  

સિાર ે૯-૩૦ થી ૩-૦૦ (વરસેસ ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) 

શવનિાર (બીજો, ચોથો) રવિિાર તથા જાિેર રજાના વદિસો વસિાય 

૧.િ.વોર્ડઓહફસરઅનેજાિેરમાહિતીઅહિકારી(રવેન્યુ/સેનેટરી) 

શ્રી પરાગભાઇ એન મોદી  

િવિિટી િોર્ડ નં.૧૫ ની કચેરી, 

િાધોર્ીયા રોર્, િર્ોદરા.  

(પગાર ગ્રેર્ – ૫૩,૧૦૦ – ૧,૬૭,૮૦૦)  

(અ)રવેન્યુહવભાગનીકામગીરીીઃ 

૧. મકાન નામફેર/ફાળિણીના કેસ અંગેની કામગીરી. 

૨. મકાન ખાલીના દાખલા રાખિાના ઠરાિ અંગેની કામગીરી. 

૩. મકાન જમીન દોસ્ત થયે આકારણી કમી કરિાના ઠરાિ અંગેની કામગીરી. 

૪. મકાન ખાલીના દાખલા રાખ્યા પછી કરિેરાના વનયમ અનુસાર રીફંર્ આપિાની કામગીરી. 

૫. િેરા, િસુલાતની તમામ કામગીરી, જમીન ભારુ્, વ્યિસાયિેરા િસુલાતની કામગીરી. 

 

(બ)સેનેટરીહવભાગનીકામગીરીીઃ 

૧. ૨૪ કલાક તથા ૪૮ કલાકમાં વનકાલ કરિાની કામગીરી. 

૨. િવિિટી િોર્ડ ના સમગ્ર વિસ્તારમાં આિરી લેિામા ંઆિેલ ર્ોર ટુ ર્ોર, ઓપન સ્પોટ, 

કન્ટેઇનર અન ેનાના વબન્સ બાબતે દેખરખે રાખિાની કામગીરી. 

૩. ઓન લાઇન તથા ઓફ લાઇન ફવરયાદ કેન્રનાં દેખરખેની કામગીરી. 

૪. જી.પી.એમ.સી. એકટ અન્િયે અપાતા પરિાના અંગેની કામગીરી. 



૫. લારી-ગલ્લા, િોટલ, મીઠાઇની દુકાનો, ફરીસાણની દુકાનો વિગૈરમેાં સેનીટેશન જળિાઇ રિે 

તે અંગેની કામગીરી. 

૬. દુવિત પાણી આિતુ િોય તેિા વિસ્તારોમા ંપાણીના ંનમુના લઇ ફલોનરીગંની કામગીરી. 

૭. જન્મ મરણ નોધં માટેના દેખરખેની કામગીરી. 

૮. કુદરતી આપવતનાં સંજોગોમા ંમે.મ્યુવન.કવમશ્નરશ્રીના ંસુચનો મુજબની કામગીરી. 

૯. ગંદકી કરના ઇસમો, લારી-ગલ્લા, દુકાનો વિગૈરને ેગંદકી ન કરિા બાબતે લેિામાં આિતા 

પગલા બાબતની કામગીરી. 

ફરજોીઃ 

૧. સા.િ.વિભાગ તરફથી થયલે િુકમ અન્િયે જ ેત ેપોસ્ટ પર કરિાપાત્ર િવિિટી કામગીરીઓ 

૨. સામાન્ય િવિિટ વિભાગના ંસ્થાયી િુકમે આદેશ મુજબ. 

૩. વનરીક્ષણ અન ેજિાબદારીના સાધનો સવિત વનણડય લેિિાની પ્રવિયાાઃ- જ ેતે સોપંાયેલ 

કામગીરી સંબંધીત કમડચારીએ તેમના ઉપરી અવધકારીશ્રી પાસે રજુ કરી સક્ષમ 

સતાવધકારીશ્રીની મંજુરી લેિિાની રિેશ.ે આ અંગે મુખ્ય શાખા મિેકમ વિભાગથી નાણાંકીય અન ેઅન્ય િવિિટીય સતા સોપંણીના 

સંકવલત ઠરાિ ૧૯૯૮ ના અમલીકરણ દફતરી િુકમ અંકાઃ ૪૧૦/૯૮ તા.૦૭-૦૭-૯૮ થી િુકમો થયેલા છે. 

૪. પોતાના કાયો બજાિિા માટે નકકી કરાયેલા ધોરણોાઃ- 

ઉપરોકત મુદા નં.૩મા ંદશાડિેલ િુકમ અન્િયે જ ેતે કામોના સંબંધમાં સક્ષમ સતાવધકારીશ્રીના સુચનાઓ અન્િયે કાયડિાિી કરિામાં 

આિે છે. 

૫. પોતાના કાયો બજાિિા માટે પોતાની પાસેના અથિા વનયંત્રણ િેઠળના અથિા પોતાના કમડચારીઓ ધ્િારા ઉપયોગમા ંઆિતા વનયમો 

વિવનયમો સુચનાઓ વનયમ સંગ્રિ અન ેરકેર્ડ  

- જી.પી.એમ.સી.એકટ- ૧૯૪૯ 

- દ.િુકમ અંકાઃ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૦૭-૦૭-૯૯ 

- િવિિટનાં સ્થાયી આદેશો / સુચના / પવરપત્રો. 

૬. પોતાના ધ્િારા અથિા તેના અંકુશ િેઠળ રખાયેલ વિવિધ કેટેગરીના દસ્તાિેજોનંુ વનિેદન 

- ખાતા તરફથી મોકલિામાં તથા આિતા પત્રોના ઇનિર્ડ આઉટિર્ડ રજીસ્ટરો 

- આકારણી રજીસ્ટર, વર્માન્ર્ રજીસ્ટર 

- પરિાના રજીસ્ટર, ફરીયાદ બુક, જન્મ મરણ રજીસ્ટર 

૭. નીતી ધર્િાના અથિા તેના અમલીકરણ સંબંધીત જાિેર જનતાના સભ્યો ધ્િારા રજુઆત કરાયેલી અથિા તેની માટે રિેલી કોઇપણ 

વ્યિસ્થાની વિગતો, લોકો સાથે સંકળાયેલી સંસ્થા િોય, લોકોના ચુંટાયેલા પ્રવતવનવધઓની બનેલી સવમતી, સમગ્ર સભા અથિા સંબંધીત 

વિભાગને સ્થા.સવમવત ધ્િારા અવધકાર પરિે વનણડય લેિામા ંઆિે છે.  

 

૮. પોતાના ચલણના િેતુ માટે અથિા તેના ભાગ તરીકે િિેંચાયેલી બે કે તેથી િધુ વ્યવકતઓ ધરાિતા બોર્ડસ કાઉન્સીલ કવમવટઓ અન ેઅન્ય 

મંર્ળોની બેઠકો જાિેર પ્રજા માટે ખુલ્લી છે કે કેમ? અથિા આિી બેઠકોની વિગત જાિેર પ્રજા મેળિી શકે કે કેમ? 

- સમગ્ર સભા અન ેસ્થા.સવમવત છે. મ્યુની.સિેેટરીશ્રી પાસ ેઉપલબ્ધ છે.  

૯. પોતાના અવધકારીઓ અને કમડચારીઓની વર્રકેટરી મુદા નં.૨ મા ંસામેલ લીસ્ટ મુજબ 



૧૦. તેના વનયમમા ંપુરી પર્ાયેલ ધર્તરની પધ્ધવત સવિત તનેા દરકે અવધકારી અન ેકમડચારીઓ ધ્િારા પ્રાપ્ત કરાયેલ માસીક પગાર ધર્તર 

(તાલીમ) પ્રધ્ધતી-સા.િ.વિ. ધ્િારા કરિામા ંઆિે છે. 

૧૧. તમામ યોજનાઓની વિગતો સુચીત ખચાડઓ અન ેકરાયેલ ચુકિણીના અિેિાલો દશાડિતો તેની તમામ એજન્સીને ફાળિેલ બજટે. 

- જ ેતે િિડના સેનેટરી શાખાના માલસામાન ખરીદીના મંજુર બજટેની વિગત તેમજ થયેલ ખચાડઓની વિગતો એકાઉન્ટ શાખામાંથી મેળિી 

શકાય. 

 

૧૨. ફાળિાયેલી રકમ અન ેઆ કાયડિમોથી લાભ મેળિનારની વિગતો સવિત સબસીર્ી સવિત કાયડિમોનો અમલોનો પ્રકાર., 

- સમગ્ર સભા ધ્િારા બજટેમા ંમંજુર કરાયેલ રકમની વિગતો મળી શકે છે. આ કામગીરીથી જાિેર જનતાને આરોગ્ય લક્ષી સુવિધાઓ અન ે

સફાઇ તેમજ પાણી ર્ર ેનેજની સુિીધાઓ મળે છે. 

 

૧૩. તેના ધ્િારા અપાયેલી છુટછાટ, પરિાનગીઓ, અન ેસતા સોપંણી મેળિનારની વિગતો. 

- સમગ્ર સભા, સ્થાયી સવમતી તથા મ્યુવન.કવમશ્નરશ્રીની સતા અન્િયે મળતી છુટછાટ, પરિાનગીઓ, સતા-સોપંણી સંબંધે દફતરી િુકમ 

અંકાઃ૪૧૦/૯૮-૯૯ મા ંવિગત. 

 

૧૪. ઇલેકટર ોનીક ફોમડમા ંધર્ાયેલી તેના ધ્િારા રખાયેલી અથિા તેના ઉપલબ્ધ માવિતીના 

સંદડભની વિગત. 

- ઇલેકટર ોનીક ફોમડમા ંધર્ાયેલ માવિતી ઇ.ર્ી.પી. વિભાગ ધિરા મેઇન્ટેઇન કરિામા ંઆિે છે. 

જનેી વિગતો િેબસાઇર્ www.vmc.gov.in પરથી મળી શકે છે. 

 

૧૫. પુસ્તકાલય તથા િચાન ખરં્ના કામના કલાકો સવિત માવિતી મેળિિા માટે નાગરીકોને 

ઉપલબ્ધ સુવિધાઓની વિગતો, 

જો જાિેર ઉપયોગ માટે તનેી જાળિણી કરાઇ િોય તો –  

 - અત્રેની શાખામા ંપુસ્તકાલય કે િાંચન ખંર્ ઉપલબ્ધ નથી.  

 

૧૬. જાિેર માવિતી અવધકારીઓના નામ – િોદાઓ અને અન્ય વિગતો. 

 અ.નં.  નામ   િોદો   બેઝીક 

 

   ૧ શ્રી પરાગભાઇ એન મોદી િોર્ડ ઓવફસર   ૮૨,૫૦૦ 

   

 

૧૭. સુચિી શકાય તેિી અન્ય કોઇ માવિતી અન ેયારબાદ દર િિે આ પ્રકાશનમા ંસુધારો કરાશ.ે 

 - મિદ અંશ ેકામો સંબંધીત માવિતી મંજુર બજટે અનુલક્ષીને આિી જાય છે. 

 જાિેર માવિતી અવધકારી અને 

 િોર્ડ ઓવફસર, િોર્ડ નં.૧૫, િર્ોદરા મિાનગરપાવલકા. 

 મો.નં.૯૪૨૯૮૨૫૧૧૧ 

 

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


 

 

વિીવટી વોર્ડ નં.૧૫ ના રવેન્યુ હવભાગ મા ંફરજ બજાવતા કમડચારીઓની કામગીરીની હવગત દર્ાડવતુ પત્રક. 
 

અ.નં. કમડચારીન ુનામ.  િોદદો.   ઇર્ીપી 

નંબર.  

પગારપાયરી.  કામગીની હવગત. 

 ૧.

  

શ્રી પરાગભાઇ એન મોદી .

  

ઇન્ચાજડ   

િોર્ડ  ઓવફસર 

૩૦૭૮૩૧ ૫૩,૧૦૦થી૧,૬૭,૮૦૦ િોર્ડમાં રિેન્ય ુવિભાગ તેમજ સેનેટરી વિભાગનુ સચંાલન તથા તેના 

િિીિટન ે લગતી તમામ કામગીરી, દબાણ તથા સરકારશ્રીના 

તરફથી આિતી યોજનાઓનો અમલ કરિો. 

 ૨. શ્રી જનેીશભાઇ સાિલીયા  રિેન્ય ુઓવફસર  ૩૫૭૭૯૮ ૫૩,૧૦૦થી૧,૬૭,૮૦૦ િોર્ડમા ંરિેન્ય ુવિભાગન ુસચંાલન તથા તેના િિીિટન ેલગતી તમામ 

કામગીરી, દબાણ તથા સરકારશ્રીના તરફથી આિતી યોજનાઓનો 

અમલ કરિો તેમજ િોર્ડ ઓવફસરશ્રી/ઉપરી અવધકારીશ્રી બતાિ ેતે 

કામગીરી. 

 ૩. શ્રી નાકયા ભાિશેભાઇ  જુ.કલાકડ ,  ૩૫૫૭૬૩ ૧૯૯૦૦થી૬૩૨૦૦ િોર્ડમાં રિેન્યુ વિભાગમા મિેક્મ દફતરની તમામ કામગીરી તેમજ 

િોર્ડ  ઓવફસરશ્રી/ઉપરી અવધકારીશ્રી બતાિ ેતે કામગીરી. 

 ૪. શ્રી શંકરભાઇ બાબરભાઇ 

દેસાઇ  

જુ.કલાકડ  ૨૭૬૪૮૧ ૨૫૫૦૦થી૮૧૧૦૦ િોર્ડમાં રિેન્યુ વિભાગમાં જમીનભાર્ા તથા િાિનિેરાને લગતી  

કામગીરી તેમજ િોર્ડ ઓવફસરશ્રી/ઉપરી અવધકારીશ્રી બતાિ ે તે 

કામગીરી. 

 ૫. શ્રી મિેશભાઇ પટેલ જુ.કલાકડ . ૨૯૬૫૬૨ ૩૯૯૦૦થી૧૨૬૬૦૦ બ્લોક ન.ં ૧૮,૩૧,૫૧,૫૪,૫૫,૫૬,૫૭,૬૧,૬૨,૬૩, ૬૪,૬૫, ૬૬,૭૩ 

લગત બ્લોકની તમામ કામગીરી તથા વ્યિસાયિેરાન ેલગતી તમામ 

કામગીરી તેમજ િોર્ડ ઓવફસરશ્રી/ઉપરી અવધકારીશ્રી બતાિ ે તે 

કામગીરી. 

૬. શ્રી બાબુલભાઇ ટી પટેલ. જુ.કલાકડ .  ૨૬૧૬૦૨ ૪૪૯૦૦થી૧૪૨૪૦૦ બ્લોક ન.ં ૧,૨,૧૨,૧૫,૧૬,૧૭ લગત બ્લોકની તમામ કામગીરી  તથા 

વ્યિસાયિેરાન ે લગતી તમામ કામગીરી તેમજ િોર્ડ 

ઓવફસરશ્રી/ઉપરી અવધકારીશ્રી બતાિ ેતે કામગીરી. 

 

૭. 

 

શ્રી અવમિાબેન મરોલીયા 

 

જુ.કલાકડ . 

 

૩૦૦૯૩૪ 

 

૩૯૯૦૦થી૧૨૬૬૦૦ 

 

બ્લોક ન.ં ૧૯,૨૦,૨૧,૨૨,૨૫,૨૭,૨૮,૨૯,૩૦,૪૧,૪૨,૪૩,૪૪, 

૮૦,૮૧,૯૭ લગત બ્લોકની તમામ કામગીરી તથા વ્યિસાયિેરાન ે

લગતી તમામ કામગીરી તેમજ િોર્ડ  ઓવફસરશ્રી/ઉપરી 

અવધકારીશ્રી બતાિ ેતે કામગીરી. 

 

૮. 

 

શ્રી ઝાલાભાઇ ભરિાર્  

 

વસપાઇ. 

 

૩૩૧૨૧૦ 

 

૧૫૦૦૦થી૪૭૬૦૦ 

 

બ્લોક ન.ં ૧૮,૩૧,૫૧,૫૪,૫૫,૫૬,૫૭,૬૧,૬૨,૬૩,૬૪,૬૫,૬૬,૭૩ 

લગત બ્લોકની વસપાઇની કામગીરી તેમજ િોર્ડ ઓવફસરશ્રી/ઉપરી 

અવધકારીશ્રી બતાિ ેતે કામગીરી. 

૯. શ્રી વકશોર કાલગુરે્ વસપાઇ. ૩૦૧૪૭૭ ૧૫૭૦૦થી૫૦૦૦૦ બ્લોક ન.ં ૧, ૨, ૧૨, ૧૫, ૧૬, ૧૭ લગત બ્લોકની વસપાઇની  કામગીરી 

તેમજ િોર્ડ ઓવફસરશ્રી/ઉપરી અવધકારીશ્રી બતાિ ેતે કામગીરી. 

૧૦. શ્રી વિજેંર એમ. કિાર   વસપાઇ. ૩૨૬૩૩૦ ૧૫૦૦૦થી૪૭૬૦૦ બ્લોક નં. ૧૯,૨૦,૨૧,૨૨,૨૫,૨૭,૨૮,૨૯,૩૦,૪૧,૪૨,૪૩,૪૪, ૮૦,૮૧, 

૯૭ લગત બ્લોકની વસપાઇની કામગીરી તેમજ િોર્ડ 



ઓવફસરશ્રી/ઉપરી અવધકારીશ્રી બતાિ ેતે કામગીરી. 

૧૧. વિનોદભાઇ કોયજીભાઇ 

ચુનારા  

વસપાઇ ૩૧૬૭૬૮ ૧૪૮૦૦થી૪૭૧૦૦ બારનીશી ટેબલની તથા િોર્ડની ટપાલની કામગીરી તેમજ િોર્ડ 

ઓવફસરશ્રી/ઉપરી અવધકારીશ્રી બતાિ ેતે કામગીરી 

૧૨. શ્રી વિપુલ વિ. પટેલ . િેલ્પર ૩૧૬૩૬૯ ૧૫૭૦૦થી૫૦૦૦૦ િોર્ડ  ઓવફસરશ્રી/ઉપરી અવધકારીશ્રી બતાિે તે કામગીરી. 

૧૩. શ્રીમતી વિષ્ણા પી. પટેલ  સફાઇ સેિક ૯૫૭૪૪૫ ૮,૦૦૦ થી ૪૪,૦૦૦ િોર્ડ  ઓવફસરશ્રી/ઉપરી અવધકારીશ્રી બતાિે તે કામગીરી. 

૧૪. શ્રી બારીયા વિજય વિ.  એપ્રેન્ટીસ  ૮૫૮૦૪૮ ૯૦૦૦ ઉચ્ચક  િોર્ડ  ઓવફસરશ્રી/ઉપરી અવધકારીશ્રી બતાિે તે કામગીરી. 

૧૫. શ્રીમતી િસાિા વદવ્યા ર્ી. એપ્રેન્ટીસ  ૮૫૮૦૩૦ ૯૦૦૦ ઉચ્ચક  િોર્ડ  ઓવફસરશ્રી/ઉપરી અવધકારીશ્રી બતાિે તે કામગીરી. 

૧૬. શ્રીમતી રાણા જીજ્ઞાસા વિ. એપ્રેન્ટીસ  ૮૫૯૦૨૮ ૯૦૦૦ ઉચ્ચક  િોર્ડ  ઓવફસરશ્રી/ઉપરી અવધકારીશ્રી બતાિે તે કામગીરી. 

૧૭. શ્રીમતી ધોબી રીમા એમ. એપ્રેન્ટીસ  ૮૫૯૦૧૦ ૯૦૦૦ ઉચ્ચક  િોર્ડ  ઓવફસરશ્રી/ઉપરી અવધકારીશ્રી બતાિે તે કામગીરી. 

 

 

 

 

વોર્ડઓહફસર 

વોર્ડનં.૧૫ 


