
વડોદરા મહાનગરપાલકા    રાઇટ �ુ ઇ�ફોરમેશન એ�ટ �તગ�ત  �હ�ર મા�હતી અિઘકાર$ %કાિશત સકંલન અિધકાર$)ી, (સકંલન) ની કચેર$.ુ ં %ો-એ�ટ$વ �ડ0�લોઝર  



રાઇટ �ુ ઇ�ફરમેશન એ�ટ-૨૦૦૫ સદંભ6 દફતર$ હ�કમ �ક-૧૦૮૮/૨૦૦૫-૨૦૦૬, સદંભ6 કલમ-૪ (૧) (ખ) અ�વયે મા�હતી આપવા બાબત. સકંલન િવભાગ, વડોદરા મહાનગરપાલકા.  ૧. પોતાના Aયવ0થાતCં, કાયD અને ફરજોની િવગત : - ખાF ુ ં : સકંલન િવભાગ, GHિુનિસપલ કિમIર)ીની કચેર$, મહાનગરપાલકા, વડોદરા.  કામગીર$ :(૧) વડોદરા મહાનગરપાલકાના િવિવધ ખાતાઓ/િવભાગોમાથંી િવકાસના કામો તેમજ અ�ય K ખાતાઓના 0પશ�તા કામોની દરખા0તોની દરખા0ત રL0ટરમા ંનMધણી કર$ 0થાયી સિમિત, સમO સભા, પPલીક વક�સ સિમિત, વોટર વક�સ સિમિત, Q�નેજ Rઅુર�જ સિમિત, આરોSય સિમિત, ટાઉન UલાનVગ સિમિત, એ0ટ�ટ મેનેજમે�ટ સિમિત, ર$W$એશનલ અને કXચરલ સિમિત, લીગલ સિમિત, મેડ$કલ બોડ� સિમિત િવગેર� સિમિતઓમા ંદરખા0તની બે કોપીમા ંરYુ કરવી. Zયારબાદ K તે સિમિતઓના આવેલ એજ�ડા [જુબ K તે કામની ફાઇલો K તે સિમિતમા ંરYુ કરવામા ંઆવે છે. િનયત કર�લ તાર$ખે સિમિતઓ.ુ ં/ સમO સભા / 0થાયી સિમિતની કાય�વાહ$ ]રુ$ થયા બાદ ફાઇલો પરત મેળવી K તે ખાતા / િવભાગોને ફાઇલો પરત કરવામા ંઆવે છે.  (૨) િવકાસના કામો.ુ ં _ા.૧૦/- લાખ અને તે ઉપરની રકમના કામોની ટ��ડર 0`ટ$ની કિમ�ટમા ંફાઇલો રYુ કર$ થયેલ િનણ�યની નMધ ટa�ડર સ`ટ$ની કમb0ટ રL0ટરમા ંનMધ કરવામા ંઆવે છે.  (૩) રાઇટ �ુ ઇ�ફરમેશન એ�ટ-૨૦૦૫ અ�વયે વડોદરા મહાનગરપાલીકાના તમામ િવભાગોમાથંી િCમાિસક સમગયાળાની (રL0ટર ન[નૂો-૧ તથા ૨ અને પC ન[નૂો-૭ અને ૮) આર.ટ$.આઇ.ની મા�હતી એકિCત કર$ શહ�ર$ િવકાસ અને શહ�ર$ fહૃ િનમા�ણ િવભાગ, નવા સચવાલય, ગાધંીનગર ખાતે મોકલવામા ંઆવે છે.  (૪) માનનીય [hુયમCંી)ીના LXલા 0વાગત સી.એમ. ઓન લાઇન કાય�Wમ હ�ઠળ દર માસના ચોથા f_ુવાર� LXલા 0વાગત કાય�Wમ તથા LXલા લોક ફ�રયાદ કાય�Wમ હ�ઠળ વડોદરા મહાનગરપાલકાને લગતા કલે�ટર)ીની કચેર$ jારા આવેલ %Iોને સબંિંધત િવભાગમા ંરYુ કર$ તે �ગેના જવાબ એકિCત કર$ કલે�ટર)ીની કચેર$એ રYુ કરવાની કામગીર$ કરવામા ંઆવે છે. તk્ઉપરાતં માન. GHિુનિસપલ કિમIર)ીની તથા ઉપર$ અિધકાર$)ી Rચુવે તે કામગીર$ કરવામા ંઆવે છે.  (૫) શહ�ર$ િવકાસ અને શહ�ર$ fહૃ િનમા�ણ િવભાગ, નવા સચવાલય, ગાધંીનગર jારા વડોદરા મહાનગરપાલકાને સબંિંધત મળેલ અરLઓ વડોદરા મહાનગરપાલકાના સબંિંધત િવભાગમા ં રYુ કર$ સબંિંધત અરજદાર)ીઓને શહ�ર$ િવકાસ અને શહ�ર$ fહૃ િનમા�ણ િવભાગની �ણ હ�ઠળ યોSય %ZHmુર માટ� મોકલવામા ંઆવે છે.   



૨. પોતાના અિધકાર$ઓ અને કમ�ચાર$ઓની સmાઓ અને ફરજો : - ઉપરો�ત જણાવેલ [nુા નબંર-૧ થી ૫ [જુબની કામગીર$ કરવા �ગેની ફરજો બ�વવામા ંઆવે છે.   ૩. દ�ખર�ખ અને જવાબદાર$ના માoયમ સ�હત િનણ�ય લેવાની %�Wયામા ં અ.સુરવાની કાય�ર$િત  : - સકંલન અધીકાર$)ીની સીધી દોરવણી હ�ઠળ.   ૪. પોતાના કાયD બ�વવા માટ� પોતે નp$ કર�લ ધોરણો  : -   બી.પી.એમ.સી. એ�ટ-૧૯૪૯ [જુબ.   ૫. પોતાના કાયD બ�વવા માટ� પોતાની પાસેના અથવા પોતાના િનયCણં હ�ઠળના અથવા પોતાના કમ�ચાર$ઓ jારા ઉપયોગમા ંલેવાતા િનયમો, િવિનયમો, Rચૂનાઓ િનયમસOંહો અને ર�કોડ� : - બી.પી.એમ.સી. એ�ટ-૧૯૪૯ તેમજ L.સી.એસ.આર. _Xસ [જુબ કાય�વાહ$ કરવામા ંઆવે છે.   ૬. પોતાની પાસે અથવા પોતાના િનયCણં હ�ઠળ હોય તેવા દ0તાવેજોના વગD.ુ ંપCક     : -  કચેર$ની કાય�પoધિતમા ંજ_ર$ એવા [ળૂrતુ રL0ટરોની િનભાવણી કરવામા ંઆવે છે.   ૭. તેનીનીિત ઘડતરના અથવા તેના અમલીકરણ સબંધંમા ં જનતાના સsયો સાથે િવચાર િવિનયમ માટ� અથવા તેમના jારા રYુઆત માટ�ની િવtમાન કોઇ Aયવ0થાની િવગત  : -   નીિત િવષયક બાબતો �ગે vુટંાયેલા %િતિનિધઓની બનેલી 0થાયી સિમિત અને સમO સભા jારા િનણ�ય લેવામા ંઆવે છે.   ૮. તેના ભાગ તર$ક� અથવા તેની સલાહના હ�F ુ માટ� બે અથવા તેથી વw ુ Aયx�તઓના બનેલા બોડ� , કાઉx�સલો, સિમિતઓ અને બી� મડંળો.ુ ંપCક અને તે બોડ� , કાઉx�સલો, સિમિતઓ અને બી� મડંળોની બેઠકો લોકો માટ� yXુલી છે ક� ક�મ અથવા તેવી બેઠકોની કાય�નMધો લોકોને મળવાપાC છે ક� ક�મ ? : -   અCેની કચેર$ને લાf ુપડF ુ ંનથી.      ૯. તેના અિધકાર$ઓ અને કમ�ચાર$ઓની મા�હતી ]xુ0તકા  : -  



અ.ન.ં નામ હોzો ફોન નબંર ૧ )ી મ�હપાલ. L. ઝાલા હ. સકંલન અિધકાર$  ૨૪૩૩૧૧૬ EXT-૪૪૪ ૨ -- સીનીયર કલાક�   -- ૩ )ી ડ$. ક�. માવી  Yુનીયર કલાક�   ૨૪૩૩૧૧૬ EXT-૨૭૦ ૪ હ�મતં{ુમાર િવનાયકરાવ માળ$  Rપુરવાઇઝર  ૨૪૩૩૧૧૬  ૫ )ી મહan સોલકં$ િસપાઇ  ૨૪૩૩૧૧૬ EXT-૨૭૦       ૧૦. તેના િવિનયમોમા ંજોગવાઇ કયા� %માણે વળતરની પ|િત સ�હત તેના દર�ક અિધકાર$ઓ અને કમ�ચાર$ઓને મળતા ંમાિસક મહ�નતાણા ં : -  અ. ન.ં હોzો જગો નામ સરના[ુ ં ફોન નબંર માિસક પગાર શેરો ૧ સકંલન અિધકાર$ ૦૧  -- ૨૪૩૩૧૧૬ EXT-૨૭૦ જSયા ખાલી છે.  ખાલી જગો છે. ૨ સીનીયર કલાક�  ૦૧ -- -- -- જSયા ખાલી  ખાલી જગો છે. ૩ Yુનીયર કલાક�  ૦૧ )ી ડ$. ક�. માવી  _મ ન.ં-૧૩૬  સકંલન િવભાગ મહાનગરપાલીકા વડોદરા. ૨૪૩૩૧૧૬ EXT-૨૭૦ _ા.૬૯,૫૬૮ /- -- ૪ Rપુરવાઇઝર  ૦૧ )ી હ�મતં{ુમાર િવનાયકરાવ માળ$  _મ ન.ં-૧૩૬  સકંલન િવભાગ મહાનગરપાલીકા વડોદરા -- ૨૪૩૩૧૧૬ EXT-૨૭૦ -- ૩૮૫૦૦  ૫ ટાઇપી0ટ ૦૧ -- -- -- જSયા ખાલી છે.  ખાલી જગો છે.  ૬ િસપાઇ ૦૧ )ી મહan  બી સોલકં$ - _મ ન.ં-૧૩૬  સકંલન િવભાગ મહાનગરપાલીકા વડોદરા - ૨૪૩૩૧૧૬ EXT-૨૭૦ -- ૩૭૧૫૦    નMધ : - માહ� ��Hઆુર$-૨૦૨૧ નો પગાર દશા�વેલ છે.  



૧૧. તમામ યોજનાઓ, Rૂચત ખચ� અને vકુવેલા નાણા ંપરના અહ�વાલોની િવગતો દશા�વતી તેની દર�ક એજ�સીને ફાળવેલ �દાજપC  : -   સને ૨૦૨૦-૨૦૨૧ માટ� મYુંર થયેલ રકમ.    પગાર (મહ�કમ અચ�)  : _ા.૨૫,૦૦,૦૦૦/-   સામા�ય ક�ટ$જ�સી   : _ા.૪૬,૦૦૦/-  ૧૨. ફાળવેલ રકમો સ�હત સબસીડ$ કાય�Wમોની અમલ બજવણીની ર$ત અને એવા કાય�Wમોના લાભાથ}ઓની િવગતો  : -   અCેની કચેર$ને લાf ુપડF ુ ંનથી.   ૧૩. તેણે આપેલ ~ટછાટો, પરવાનગીઓ અથવા અિધ{ૃિતઓ મેળવનારની િવગતો : -   અCેથી કોઇ ~ટછાટો, પરવાનગીઓ ક� અિધ{ૃિતઓ કરવામા ંઆવFુ ંનથી.   ૧૪. ઇલે��ોિનક 0વ_પમા ંતેને ઉપલPધ અથવા તેની પાસેની મા�હતીને લગતી િવગતો : - ઇલે��ોિનક 0વ_પે કોઇ મા�હતી કોઇપણ કમ�ચાર$ઓના કબ�મા ંરાખવામા ંઆવતી નથી.   ૧૫. �હ�ર ઉપયોગ માટ� િનભાવવામા ં આવતા હોય તો તેવા Oથંાલય અથવા તેના વાચનાક�ના કામકાજના કલાકો સ�હતની મા�હતી મેળવવા માટ� નાગ�રકોને ઉપલPધ Rિુવધાઓની િવગત : -   અCેના શાખામા ંOથંાલય ક� વાચનાક� ઉપલPધ નથી.   ૧૬. �હ�ર મા�હતી અિધકાર$ઓના નામો, હોzા અને બીL િવગતો  : - �હ�ર મા�હતી અિધકાર$ઓના નામો, હોzા અને બીL િવગતો દશા�વF ુ ંબોડ� અCેની વડોદરા મહાનગરપાલકાની કચેર$એ �હ�ર જનતા જોઇ, વાચંી શક� તે ર$તે [કુવામા ંઆવેલ છે.   ૧૭. ઠરાવવામાઆંવે તેવી બીL મા�હતી : -   હાલમા ંઠરાવવામા ંઆવે તેવી કોઇ બીL મા�હતી નથી.      સકંલન અિધકાર$ અને �હ�ર મા�હતી અિધકાર$, મહાનગરપાલકા, વડોદરા. 


