
રાઇટ ુ ઇ ફોમશન એકટ-૨૦૦૫ સદંભ તથા દ. .ુમ. : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંભ  

કલમ -૪૧ (અ) અ વયે ખાતાની મા હતી બાબત. 

લુો / નાળા ો કટ  

 

૧. સં થા, કામગીર ઓ અને ફરજોની િવગતો:  

ખા ુ ં :  લુો/નાળા  ો કટ, વડોદરા મહાનગર પા લકા  

કામગીર ઓ  :  (૧)  વડોદરા મહાનગર પા લકાની હદ િવ તારમા ંઆવેલ ર તાઓ પર RITES, IPTS 

CRRI  ારા  ચૂવલે  ર પોટ  જુબ તથા લોકલ પ ર થતી અને  જ ર યાતના ં

આધાર  રવ  ુ કપીટલ  બ ટ  /  વ ણમ  જયતંી  ુ યમં ી  શહર   િવકાસ 

યોજના /  યવસાય વેરો / નાણાપચંની યોજના /  .એન.એન. .ુઆર.એમ. 

યોજના  વી  િવગેર યોજના હઠળ નિવન ર વે ઓવર  ીજ / ર વર ઓવર 

ીજ /  ફલાય ઓવર  ીજ /  ક વટ /  હયાત  ીજને  પહોળા  કરવા  તથા 

તેની  િનભાવણી  િવગેર  કામગીર   અ ેના ં તાબા  હઠળ  કરવામા ંઆવે  છે.   

માટના  આયોજનો,  દાજ  બનાવવા,  ભાવપ   મગંાવવા  સહ  થળ  પર 

ઇ રદાર  ારા  કામ ુ ં અમલીકરણ  કરાવ ુ.ં  ઇ રદારોને  કૂવ ુ ં કરાવ ુ ં

િવગેર  વહ વટ   તેમજ  ટકિનકલ  કામગીર   માટ  સબંિંધત 

અિધકાર ી/કમચાર ીઓને િન કુત કરલ છે.  
  (૨ )  આ ઉપરાતં વડોદરા મહાનગર પા લકા  ારા  ીજના ંકામો માટ ડ ઝાઇન પાટ 

મહ વનો હોઇ   માટ  ો કટ મનેેજમે ટ ક સ ટ ટની િનમ ૂકં કર  તેઓ  ારા 

કામગીર ના ં ડ ટઇલ  ો કટ  ર પોટ, નકશાઓ,  ડ ઝાઇનો  િવગેર પણ તૈયાર 

કરવામા ંઆવે છે.  ો કટ મેનેજમે ટ ક સ ટ ટ  ારા અ ેથી ન  કરલ  કોપ 

ઓફ વક  જુબની કામગીર  કરવામા ંઆવે છે.  

ફરજો  :  ઉપરો ત  કામગીર   ન   થયેલ  ટકિનકલ  પેશી ફકશન,  િનયત  શત  તથા  ધારા-

ધોરણો  જુબ કરાવવાની ફરજો.  

૨.  પોતાના અિધકાર ઓને કમચાર ઓની સ ાઓ તથા ફરજો :  

• સામેલ :  લ ટ-A  જુબ.  

૩.  િન ર ણ અને જવાબદાર ઓ સાધનો સહ ત િનણય લવેાની  યા :  

•  તે સ પેલ કામગીર  સબંિંધત કમચાર એ તેઓના ંઉપર  અિધકાર ી પાસે ર ુ  કર  

સ મ સ ાિધશ ીની મ ં ૂર  લેવાની રહ છે. આ  ગે વહ વટ  િવભાગ  ારા નાણાક ય 

અને અ ય વહ વટ સ ા સ પણીના ં કુમો થયેલ છે તે  જુબ. 

૪.  પોતાના કાય  બ વવા માટ ન  કરાયેલા ધોરણો :  

• ઉપરો ત  ુ ા  ન.ં  ૩ મા ં દશા યા  જુબ  કુમ અ વયે તથા   તે  કામોના ં સબંધંમા 

સ મ સ ાિધશ ી ની  ચુનાઓ અ વયે કાયવાહ  કરવામા ંઆવે છે. 



૫.  પોતાના  કાય   બ વવા  માટ  પોતાની  પાસેના  અથવા  પોતાના  િનયં ણ  હઠળના ં અથવા 

પોતાના  કમચાર   ારા  ઉપયોગમા ં લેવાતા  િનયમો,  િવિનમયો  ચૂનાઓ  િનયમ  સં હો  અને 

રકોઙ,  

• ધી  બી.પી.એમ.સી.  એકટ  તથા  વખતો  વખતના ં વહ વટ   તેમજ  તાં ીક  પ રપ ો 

જુબ.  

૬.  પોતાના  ારા અથવા તેના ં ુશ હઠળ રખાયેલ િવિવધ કટગર ના ંદ તાવેજો ુ ંિનવેદન. 

• ખાતા તરફથી મોકલવામા ંતથા આવતા પ ોના ંઇનવડ તથા આઉટવડ ર ટરો, અને 

૨૦૦૫ થી  ીજ સબંિંધત ફાઇલો, નકશાઓ તથા િવગતો.  

૭.  તેની  િનતી ઘડવાના ંઅથવા તેના અમલીકરણ સબંિંધત  હર જનતાના ંસ યો  ારા ર ુઆત 

કરાયેલી અથવા તેમની સાથે ચચા માટ રહલી કોઇપણ  યવ થાની િવગતો.  

• લોકો  સાથે  સકંળાયેલી  સં થા  હોઇ  લોકોના ં ૂટંાયેલા  િતિનધીઓની  બનેલી  થાયી 

સિમતી, સમ  સભા અથવા સબંિંધત િવભાગને  પશતી સિમિત  ારા અિધકાર પર વે 

િનણય લેવામા ંઆવે છે. 

૮.  પોતાના  ચલણના ં હ  ુ માટ  અથવા  તેના  ભાગ  તર ક  રચાયેલી  બે  ક  તેથી  વ  ુ ય તઓ 

ધરાવતા ંબોડસ, કાઉ સીલ, કિમટ ઓ અને અ ય મડંળો ુ ં િનવેદન અને આ બોડસ કાઉ સીલ, 

કિમટ ઓ અને અ ય મડંળોની બેઠકો  હર   માટ  ુ લી છે ક કમ ? અથવા આવી બેઠકોની 

િવગતો  હર   મેળવી શક ક કમ ? 

•  સમ  સભા, સથાયી સિમતી  છે.  િુનિસપલ સે ટર ી અથવા સબંિંધત સિમતીના ં

અ ય  પાસેથી આ  ગે વ  ુમા હતી મળ  શકશે.  

૯.   પોતાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની ડ રકટર  : 

• ુ ા ન.ં ૨મા ંસમાવેશ  લ ટ  જુબ  

૧૦.   તેના ંિનયમમા ં રુ  પડાયેલ પડતરની પ િત સ હત તેના દરક અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓ 

ારા  ા ત કરાયેલ માસીક પગાર.  

• માિસક પગાર  ગેની િવગત  ુ ા ન.ં ૨ ના ંલી ટમા ંઆવર  લેવામા ંઆવેલ છે.  

૧૧.  તમામ  યોજનાઓની  િવગતો,  ૂચત  ખચાઓ  અને  કરાયેલ  કૂવણીના ં અહવાલો  દશાવતા 

બ ટ.  

•  તે વષના ંમં ુર બ ટની િવગત તથા થયેલ ખચાની િવગતો એકાઉ ટ શાખામાથંી 

મેળવી શકાય. (મં ુર બ ટ તથા કામોની યાદ , ખચ િવગેરની નકલો અ ેની શાખામા ં

જોઇ શકાશ)ે  

   



૧૨.  ફાળવાયેલી  રકમ અને આ  કાય મોથી  ફાયદો  મેળવનારની  િવગતો  સ હત  સબસીડ   સહ ત 

કાય મોનો અમલનો  કાર.  

• મેળવેલ સબસીડ  લોન  ા ટ અ વયે સમ  સભા  ારા બ ટમા ંમં ુર કરાયેલ કામો 

હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  

૧૩.  તેના ં ારા અપાયેલી  ટછાટો, પરવાનગીઓ અને સ ા સ પણી મેળવનારની િવગતો :  

• સમ   સભા  થાયી  સિમતી  તથા  િુનિસપલ  કિમ ર ીની  સ ા  અ વયે  મળતી 

ટછાટ, પરવાનગીઓ, સ ા સ પણી સબંધેં કાયવાહ  કરવામા ંઆવે છે.  

૧૪.  ઇલેક ોનીકસ ફોમમા ંઘડાયેલી તેના  ારા રખાયેલી અથવા તેને ઉપલ ધ મા હતીના ંસદંભની 

િવગતો  :  

• અ ેની કચેર ના ં/ શાખાના ંકો ટુરમા ં ટોર કરલ ડટા.  

૧૫.  ુ તકાલય  અથવા  વાચંનખડંના ં કામના ં કલાકો  સ હત  મા હતી  મેળવવા  માટ  નાગ રકોને 

ઉપલ ધ  િુવધાઓની િવગતો, જો  હર ઉપયોગ માટ તેની  ળવણી કરાઇ હોય તો :  

• અ ેની શાખામા ં ુ તકાલય ક વાચંનખડં ઉપલ ધ નથી.  

૧૬.  હર મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, હો ાઓ અને અ ય િવગતો :  

અ ુ.ં ન.ં  નામ  હો ો  બેઝીક પગાર 

૦૧  ી રિવ  એચ. પડંયા 
અપીલ અિધકાર  / 

કાયપાલક ઇજનેર 
૮૦,૯૦૦/- 

૦૨  ી  શાતં  . જોષી 
હર મા હતી અિધકાર  / 

નાયબ કાયપાલક ઇજનેર 
૭૫,૬૦૦/- 

 

૧૭.  ચૂવી શકાય તેવી અ ય કોઇ મા હતી અને  યારબાદ દર વષ આ  કાશનમા ં ધુારા કરાશે.  

• મહદ  શે કામો સબંિંધત મા હતી મં ુર બ ટ અ લુ ીન ેસમાિવ ટ થઇ  ય છે.  

 
 
 
 
 

હર મા હતી અિધકાર  અને 

નાયબ કાયપાલક ઇજનેર 

લુ/નાળા  ો કટ 

વડોદરા મહાનગર પા લકા  

 
 

           

   



લી ટ –A 

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  લુો/નાળા  ો કટના ં વતમાન અિધકાર ઓ તેમજ કમચાર ઓના 

નામ, હો ો તથા બે ઝક પગાર તથા કામની િવગતો.  

અ ુ.ં 

ન.ં 

નામ  હો ો  હાલનો બેઝીક 

પગાર  . 

કામની િવગત 

૦૧  ી રિવ  એચ. 

પડંયા 

કાયપાલક 

ઇજનેર  

૮૦,૯૦૦/- 

પગાર ખચ 

સીટ  

એ જિનયર ી

ની કચેર    

ીજ  ો ટ  શાખાના ં ટકનીકલ  તથા  વહ વટ  

કામના ંવડા તર કની ફરજો 

૦૨  ી  શાતં  . 

જોષી 

ના.કાયપાલક 

ઇજનેર  

૭૫,૬૦૦/- 

પગાર ખચ 

ટાઉન  લાન ગ 

િવભાગ  

ીજ  ો ટ  શાખાના ં ટકનીકલ  તથા  વહ વટ  

બાબતો  તેમજ  કા.ઇ. ી.  તરફથી  સ પવામા ં

આવતી કામગીર  

૦૩  ી  નેશ એ. 

ગો વામી  

એડ .આસી. 

ઇજનેર 

૪૩,૬૦૦/- 

પગાર ખચ 

વોડ ૧ 

ગડા સકલથી મિનષા ચોકડ   ધુી નિવન  લાય 

ઓવર  ીજ  બનાવવાની  કામગીર ,  હયાત 

િવ ામી ી  ર વે ટશન  પાસે  આવેલ  ર વે 

ઓવર ીજ  ની  વાઇડન ગ  કામગીર ,  હર નગર 

ીજના આરબી શનની કામગીર , ઉપરાતં  ીજ 

મે ટન સની  કામગીર ,  ીજ  ો ટને  લગતી 

ટકનીકલ  તેમજ  વહ વટ  બાબતો  માટ  કા.ઇ. ી 

તથા  ના.કા.ઇ. ી  તરફથી  સ પેલ  વહ વટ  તથા 

ટકનીકલ કામગીર .   

૦૪  ી િન ખલ બી. 

પચંાલ 

એડ .આસી. 

ઇજનેર 

૪૨,૩૦૦/- 

પગાર ખચ વ. 

વોડ ન.ં ૫  

અટલાદરા  માજંલ રુ  ૩૬મીટર  રોડ  ઉપર  ROB 

ની  કામગીર ,  છાણી  તળાવના  ઓવર લો  માટ 

નિવન  ક વટ  બનાવવાની  કામગીર ,  નેશનલ 

હાઇવે ન ં ૮ થી  ં વુા ગામ તરફ જતા નદ  

પર  ીજ  બનાવવાની  કામગીર ,  ઉપરાતં  ીજ 

મે ટન સની  કામગીર ,  ીજ  ો ટને  લગતી 

ટકનીકલ  તેમજ  વહ વટ  બાબતો  માટ  કા.ઇ. ી 

તથા  ના.કા.ઇ. ી  તરફથી  સ પેલ  વહ વટ  તથા 

ટકનીકલ કામગીર .   



૦૫  ી િમ લન બી. 

પટલ  

એડ .આસી. 

ઇજનેર 

૨૦,૦૦૦/- 

માિસક  ફ સ 

(ઉ ચક) 

પગાર ખચ 
RCC Road 

સમા-હરણી  ીજ  અને  મોટનાથ  મહાદવને 

જોડતા  ર તે  ક વટને  થન ગ  કરવાની 

કામગીર ,  અટલાદરા  માજંલ રુ  ીજ  ખાતે 

ર ટન ગ વોલની કામગીર , અટલાદરા માજંલ રુ 

ીજના  આરબી શનની  કામગીર ,  ઉપરાતં 

ીજના  મે ટન સની  કામગીર ,  ીજ  ો ટને 

લગતી  ટકનીકલ  તેમજ  વહ વટ   બાબતો  માટ 

કા.ઇ. ી  તથા  ના.કા.ઇ. ી  તરફથી  સ પેલ 

વહ વટ  તથા ટકનીકલ કામગીર .   

૦૬  ીમતી ધારા આર. 

જોષી  

એડ .આસી. 

ઇજનેર 

૪૧,૧૦૦/- 

પગાર ખચ 

હાઉસ ગ 

બ ડ ગ 

ગડા સકલથી મિનષા ચોકડ   ધુી નિવન  લાય 

ઓવર  ીજ  બનાવવાની  કામગીર ,  વણ મ 

જયતંી  ુ યમં ી  શહર   િવકાસ  યોજનાની 

મા હતી  તથા  RTIની  મા હતી,  ીજ  ો ટને 

લગતી  ટકનીકલ  તેમજ  વહ વટ   બાબતો  માટ 

કા.ઇ. ી  તથા  ના.કા.ઇ. ી  તરફથી  સ પેલ 

વહ વટ  તથા ટકનીકલ કામગીર .    

૦૭  ી હમતં સી. 

પટલ 

ુની. કલાક  ૫૨,૫૦૦/- 

પગાર ખચ 

પાણી  રુવઠા 

શાખા 

મહકમ, પર રુણ બીલ બનાવવા ુ ંકામ 

૦૮  ી મનોજ ુમાર 

એચ. ચાવડા 

ુની. કલાક  ૧૯,૯૦૦/- 

( ોબેશન) 

પગાર ખચ 

રોડ  ો ટ 

ઇનવડ આઉટવડ, પગાર ખચ, બારનીશી તેમજ 

તમામ  લેર કલ કામકાજ ઉપરાતં કા.ઇ. ી તથા 

ના.કા.ઇ. ી તરફથી  ચુવેલ કામગીર  

૧૦  ીમતી જયાબેન 

ભોઇ 

મ ુર  ૨૯,૩૦૦/-

પગાર ખચ 

પા સ એ ડ 

ગાડન 

કા.ઇ. ી  તથા  ના.કા.ઇ. ી  તરફથી  તથા  ીજ 

ો ટ શાખામા ં ચુવેલ તમામ કામગીર  

૧૧  ી હસ ખુભાઇ 

મય ભાઇ ગોહ લ 

િસપાહ    ૩૭,૩૦૦/- 

પગાર ખચ 

આકારણી 

શાખા  

કા.ઇ. ી  તથા  ના.કા.ઇ. ી  તરફથી  તથા  ીજ 

ો ટ શાખામા ં ચુવેલ તમામ કામગીર .  

 


