
વડોદરા મહાનગરપાલિકા  
 દબાણ અને સીક્યરુરટી શાખા  

  

(૧) સીક્યરુીટી શાખા અને દબાણ કામગીરીની વવગત:        
વડોદરા મહાનગર બરો અને ત્યાર બાદ વડોદરા મહાનગરપાલિકા સને ૧૯૬૮ મા અસ્તિત્વમા ીવ અ અને િ ેસમયે 

વોચ એન્ડ વોડડ કાયડરિ હિ અ સમય બાદ ી શાખા ન ુ વવભાજન થઇન ેસ ક્યરુી ી શાખા અને જમ ન વમિકિ શાખા દબાણ) 
અસ્તિત્વમા ીવ અ હાિમા સમગ્ર સભાન  મજુંરી ીધારે એન્કોચમને્  િથા સ ક્યરુી ી શાખાન  કામગ રી ઉપર એક જ 
અવધકારીન ુવનયતં્રણ રહ ેઅન ેકામગ રીન  સરતિા રહ ેિથા એકસતુ્રિા જતવાય િ ેહતેથુ  બનંે વવભાગ ડાયરેક ર: એન્કોચમને્  
રરમવુિ એન્ડ સ ક્યરુી ીના િાબા હળેત મકુવામા ંીવિે છેઅ 

વડોદરા મહાનગરપાલિકાના જુદા જુદા ખાિા / વવભાગો / શાખાઓન  માિ વમિકિોન  સરુક્ષા અથ ે વનયિ કરેિા 
પોઇન્  ઉપર સરુક્ષા કમડચારીઓન  ફતવણ  કરીન ેસરુક્ષા વ્યવતથા સભંાતવામા ીવ ેછેઅ 

િ ેઉપરાિં મહાનગરપાલિકાન  માિ કીન  જમ નો ઉપર િથા અનવધકૃિ દબાણો જેવાકે િારી-ગલ્િા, કેલબનો, કાચા-
પાકા મકાનો, ઝુપડાઓ વવગેરે હળાવવા િથા તથતાિંર કરવાન  કામગ રી કરવામા ીવે છેઅ 

વડોદરા શહરે પોિ સના માગડદશડન અન ેદોરવણ  હળેત અત્ર ેઢોર પા ી દ્રારા સયંકુ્િ રીિ ેશહરેના રાજમાગો ઉપર થ  
રખડિા ઢોર પકડવાન  કામગ રી કરાવવામા ંીવ ેછેઅ ી ઉપરાિં વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્રારા મ્યવુનવસપિ બેંન્ડન ુસચંાિન 
કરવામા ીવ ેછેઅ 
(૨) અવિકારી અને કમમચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો:-   
 

અ.
ન ં

ઇ.ડી.પી.ન.ં અિીકારી/કમમચારીન ુ
નામ 

હોદ્દો પગાર પાયરી ફરજો 

૧ ૩૦૬૧૯૩ શ્ર  મગંેશ ભાઇ પ અ 
જયતવાિ 

ડાયરેક્ ર 

 ER&S) 

૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ વવભાગ ય વડા િરીકે દબાણ અન ે સ ક્યરુી ી 
શાખાન  કામગ રીનુ ંવનયમન અને વનયતં્રણ 

૨ ૨૬૪૭૨૫ શ્ર  ફિાભાઇ પ અ 
બારીયા 

હઅ એન્રોચમને્  
રીમવુિ 
ઓફીસર 

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ દબાણ દૂર કરવાન  કામગ રી ઉપરાિં ઉપરી 
અવધકારીશ્ર  નાઓના સચૂવ્યા મજુબન  કામગ રી 

૩ 

 

 

૩૫૧૦૦૮ શ્ર  રાજેશ 
એમઅમકેવાન 

એન્રોચમને્  
રીમવુિ 
ઓફીસર 

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ દબાણ દૂર કરવાન  કામગ રી ઉપરાિં ઉપરી 
અવધકારીશ્ર  નાઓના સચૂવ્યા મજુબન  કામગ રી 

૪ 

 
૩૨૬૪૦૨ શ્ર  રમણભાઇ બ અ 

વણકર 
સ ન અ 

એન્રોચમને્  
ઇન્તપકે ર 

૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ દબાણ દૂર કરવાન  કામગ રી ઉપરાિં ઉપરી 
અવધકારીશ્ર  નાઓના સચૂવ્યા મજુબન  કામગ રી 

૫ 

 
૩૨૬૩૮૧ શ્ર  ચનં્દ્રકાનં્િ એિઅ 

પ ેિ 
ીસ અસ ક્યરુી ી 

ઓફીસર 
૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ સ ક્યરુી ી િગિ સ ક્યરુી ી પોઇન્ નુ ં ચકેીંગ, 

સભા, મોરચા, વ અએમઅસ ના કાયડરમ, વવગેરે 
સમય ેસરુક્ષા બદંોબતિ, પોલિસ િાયઝન, િમેજ 
ઉપરી અવધકારી બિાવ ેિ ેકામગ રી 

૬ 

 
૩૨૬૩૯૯ શ્ર  નવ નભાઇ 

એમઅરાળોડ 
એન્રોચમને્  
ઇન્તપકે ર 

૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ દબાણ દૂર કરવાન / ઢોરપા ી ન  કામગ રી 
િમેજ ઉપરી અવધકારી બિાવ ેિે કામગ રી  

૭ ૨૧૬૨૫૯ શ્ર  અન િભાઈ 
ભોગ િાિ શાહ 

સ ન અ ક્િાકડ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ ખાનગ  સ ક્યરુી ી દફ્િરન ે િગિ  કામગ રી 
િમેજ ઉપરી અવધકારી બિાવ ેિે કામગ રી 

૮ 

 
૩૦૦૭૦૫ શ્ર  પ્રજ્ઞાબને 

ીરઅવસાવા 
જુન અકિાકડ  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ખાનગ  સ ક્યરુી ી દફ્િરન ે િગિ  કામગ રી 

િમેજ ઉપરી અવધકારી બિાવ ેિે કામગ રી 
૯ ૨૪૨૨૨૫ શ્ર  અતિુ 

એમઅબડવ ે

જુન અકિાકડ  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ મહકેમ દફિરન  િમામ કામગ રી  િથા  ઉપરી 
અવધકારી બિાવ ેિ ેકામગ રી 



અ.
ન ં

ઇ.ડી.પી.ન.ં અિીકારી/કમમચારીન ુ
નામ 

હોદ્દો પગાર પાયરી ફરજો 

૧૦ ૨૭૯૫૭૯ શ્ર  સવુનિ  જી રાજ જુન અકિાકડ  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ બારન શ  દફિર, બને્ડબકુીંગ, કામગ રી િથા 
ઉપરી અવધકારી બિાવ ેિ ેકામગ રી  

૧૧ ૩૦૨૫૬૨ શ્ર  નરેન્દ્ર 
અંબાિાિ પરમાર 

જુન અકિાકડ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ દબાણ દુર કરવા િગિ િમામ કામગ રી, 
ીરઅ ીઅીઇઅન  માહીિ ,  ેિ ફોન બ િ, ઉપરાિં 
ઉપરી અવધકારીશ્ર  બિાવ ેિ ેકામગ રીઅ  જમ ન-
વમલ્કિ શાખા પગાર ખચડ, અત્ર ેકામગ રી અથ)ે 

૧૨ ૩૧૯૨૧૦ શ્ર  કલ્પશેકુમાર 
ક્ષવત્રય 

જુન અકિાકડ  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ દબાણ દુર કરવા િગિ િમામ કામગ રી, 
ીરઅ ીઅીઇઅન  માહીિ ,  ેિ ફોન બ િ, ઉપરાિં 
ઉપરી અવધકારીશ્ર  બિાવ ેિ ેકામગ રીઅ  બ અસ અ 
જીઅ શાખા પગાર ખચડ, અત્ર ેકામગ રી અથ)ે 

૧૩ ૩૫૪૭૦૮ શ્ર  મહને્દ્રવસિંહ જીઅ 
ગોરહિ 

જુન અકિાકડ  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ડેડ ત ોક વનભાવણ , ત ેશનરી, કમડચારીના 
યવુનફોમડ િથા િને ે ીનસુગં ક સવુવધા, બ િ 
બનાવવા, અન ે દબાણન  િાગિ વસિુાિન  
કામગ રી ઉપરાિં ઉપરી અવધકારીશ્ર  બિાવ ે િે 
કામગ રી 

૧૪ ૨૩૧૬૦૬ શ્ર  મકેુશ ીઇઅ 
કહાર 

વોચમેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ સોંપવામા ંીવ ેિ ે સ ક્યરુી ી પોઇન્  ઉપર 
વોચમેન િરીકેન  ફરજો 

૧૫ ૨૪૩૪૫૧ શ્ર  ગણપિભાઇ 
એમઅ પ્રજાપિ  

વોચમેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૧૬ ૨૪૭૧૦૩ શ્ર  પાડુંરંગ કેઅ 
ખિાને 

વોચમેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૧૭ ૨૪૭૧૭૧ શ્ર  અશોક એઅ કહાર વોચમેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૧૮ ૨૪૭૨૯૪ શ્ર  અબ્દુિગન  એઅ 
શખે 

વોચમેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૧૯ ૨૪૭૩૨૪ શ્ર  કનભુાઇ 
જીવણભાઇ સોિકંી 

વોચમેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૨૦ ૨૪૭૯૯૫ શ્ર  વનરંજન એઅ 
ીચાયડ 

વોચમેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૨૧ ૨૪૮૦૨૯ શ્ર  પ્રભાકર બ અ 
મોરે 

વોચમેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૨૨ ૨૫૨૮૩૨ શ્ર  અશોક બ અ 
વનમ્બાતકર 

વોચમેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૨૩ ૨૫૨૮૮૩ શ્ર  શકંરરાવ બ અ 
ગવતી 

વોચમેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ સ ક્યરુી ી પોઇન્  ઉપર વોચમને િરીકેન  ફરજો 
ઉપરાિં મ્યવુનવસપિ બેંન્ડના ઇઅચાઅ બેંન્ડ મજેર 
િરીકે બેંન્ડ પા ીના કમડચારીઓન  મદદથ  િગ્ન 
િમેજ ઇિર પ્રસગંોએ નાગરીકોન  માગંણ  
અનસુાર, િથા વડોદરા મહાનગરપાલિકાના 
જાહરે પ્રસગંો દરમ્યાન બેંન્ડ વગાડવાન   
કામગ રી  

૨૪ ૨૫૨૯૮૧ શ્ર  રધનુાથ ીરઅ 
કહાર 

વોચમેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ સોંપવામા ં ીવ ે િે  સ ક્યરુી ી પોઇન્  ઉપર 
વોચમેન િરીકેન  ફરજો 



અ.
ન ં

ઇ.ડી.પી.ન.ં અિીકારી/કમમચારીન ુ
નામ 

હોદ્દો પગાર પાયરી ફરજો 

૨૫ ૨૫૪૪૨૮ શ્ર  પ્રિાપસીંહ એિઅ 
રાળોડ 

વોચમેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૨૬ ૨૬૨૮૯૭ શ્ર  ગરુૂપ્રસાદ એચઅ 
કહાર 

વોચમેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૨૭ ૨૬૪૧૬૪ શ્ર  શ્યામ બ અ 
અંબાવિે 

વોચમેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૨૮ ૨૬૯૦૫૧ શ્ર  કચરાભાઇ એફઅ 
કહાર 

વોચમેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦  સોંપવામા ં ીવ ે િ ે  સ ક્યરુી ી પોઇન્  ઉપર 
વોચમેન િરીકેન  ફરજો 

૨૯ ૨૯૩૫૯૮ શ્ર  રમણભાઇ એસઅ 
પરમાર 

વોચમેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૩૦ ૩૦૨૯૮૮ શ્ર  કીશન બ અ 
ગવતી 

વોચઅકમઅ 
બને્ડમને 

૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ સોંપવામા ં ીવ ે િે  સ ક્યરુી ી પોઇન્  ઉપર 
વોચમેન િરીકેન  ફરજો ઉપરાિં મ્યવુનવસપિ 
બને્ડમા ંકામગ રી 

૩૧ ૩૦૨૯૯૬ શ્ર  િક્ષ્મણભાઇ સ અ 
વસાવા 

વોચઅકમઅબને્ડમે
ન 

૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૩૨ ૩૦૩૦૦૩ શ્ર  રમશે 
ગિુાબરાવ સદૈાણે 

વોચઅકમઅબને્ડમે
ન 

૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૩૩ ૩૦૩૦૧૧ શ્ર  કમિેશભાઇ કેઅ 
સોિકંી 

વોચઅકમઅબને્ડમે
ન 

૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૩૪ ૩૦૯૭૭૦ શ્ર  દીનશે બ અ 
ગાયકવાડ 

વોચઅકમઅબને્ડમે
ન 

૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૩૫ ૩૧૬૬૦૧ શ્ર  કમિસીંહ જીઅ 
વણઝારા 

એન્રોઅવસપાઇ ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ સોલિડ વતે  શાખામા ંિોન સેવાથે ફરજોઅ 

૩૬ ૩૧૯૭૮૩ શ્ર  સચ નકુમાર 
એમઅ કાછીયા 

એન્રોઅવસપાઇ ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ એન્રોચમને્  વસપાઇ િરીકેન  કામગ રી  

૩૭ ૩૨૦૦૫૬ શ્ર  િક્ષ્મણભાઇ 
ીરઅ પરમાર 

એન્રોઅવસપાઇ ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ -સદર- 

૩૮ ૩૨૬૮૦૧ શ્ર  મકેુશકુમાર સ અ 
પરમાર 

વોચમેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ સોંપવામા ં ીવ ે િે  સ ક્યરુી ી પોઇન્  ઉપર 
વોચમેન િરીકેન  ફરજ 

૩૯ ૩૨૮૬૫૧ શ્ર  મનભુાઇ 
જેઅપરમાર 

ઇન્તપકે્ ર 
(ER&S) 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ સ ક્યરુી ી િગિ સ ક્યરુી ી પોઇન્ નુ ંચકેીંગ, 
સભા, મોરચા, વ અએમઅસ ના કાયડરમ, વવગેરે 
સમય ેસરુક્ષા બદંોબતિ,પોલિસ િાયઝન, િમેજ 
ઉપરી અવધકારી બિાવ ેિ ેકામગ રી 

૪૦ ૩૨૮૬૬૯ શ્ર  ીનદં એસઅ 
નસેરીકર 

સપુરવાઇઝર 

(ER&S) 

૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ દબાણ દૂર કરવા વવષયક િેમજ ઢોરપા ી 
વવષયક ઉપરી અવધકારી બિાવ ેિ ેકામગ રીઅ  

૪૧ ૩૨૮૬૭૭ શ્ર  મહને્દ્ર જીઅ ળાકોર ઇન્તપકે્ ર 
 ER&S) 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ -સદર- 

૪૨ ૩૨૮૬૮૫ શ્ર  પ્રકાશ 
હીરાજીરાવ કદમ 

સપુરવાઇઝર 

(ER&S) 
૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ -સદર- 

૪૩ ૩૨૮૬૯૩ શ્ર  રાજેશ ીરઅ 
હીંગરુાવ 

સપુરવાઇઝર 

(ER&S) 
૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ -સદર- 
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હોદ્દો પગાર પાયરી ફરજો 

૪૪ ૩૨૮૭૦૭ શ્ર  અરવવિંદભાઇ એઅ 
પ ેિ 

સપુરવાઇઝર 

(ER&S) 
૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ -સદર- 

૪૫ ૩૨૮૭૧૫ શ્ર  અવનરૂધ્ધસીંહ 
બ અ ચડુાસમા 

સપુરવાઇઝર 
(ER&S) 

૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ િારી-ગલ્િા ત ોસડ ખાિ ેિારી જમા િવે  િમેજ 
છોડવા અંગે િેમજ ઉપરી અવધકારી બિાવ ેિ ે

કામગ રી  

૪૬ ૩૨૮૭૨૩ શ્ર  યશવિં ડીઅ 
શીંદે 

ઇન્તપકે્ ર 
 ER&S) 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ દબાણ દૂર કરવા વવષયક િેમજ ઢોરપા ી 
વવષયક ઉપરી અવધકારી બિાવ ેિ ેકામગ રીઅ  

૪૭ ૩૨૮૭૩૧ શ્ર  સજંય એસઅ 
જોશ  

સપુરવાઇઝર 

(ER&S) 
૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ -સદર- 

૪૮ ૩૨૮૭૪૦ શ્ર  બાલભુાઇ સ અ 
પ ેિ 

ઇન્તપકે્ ર 
 ER&S) 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ -સદર- 

૪૯ ૩૨૮૭૫૮ શ્ર  પ્રરદપ  ીઅ 
જાધવ 

ઇન્તપકે્ ર 
 ER&S) 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ -સદર- 

૫૦ ૩૨૮૭૬૬ શ્ર  નગ નભાઇ સ અ 
વસાવા 

સપુરવાઇઝર 

(ER&S) 
૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ -સદર- 

૫૧ ૩૨૮૭૭૪ શ્ર  દેવભુા સ અ 
ગોહીિ 

ઇન્તપકે્ ર 
 ER&S) 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ -સદર- 

૫૨ ૩૨૮૭૮૨ શ્ર  વ્યકં ેશ્ર્વરરાવ 
કેઅ પરેૂગ ુ

ઢોરપકડનાર 
 ER&S) 

૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ -સદર- 

૫૩ ૩૨૮૭૯૧ શ્ર  સયુડકાિં એનઅ 
શીંદે 

ઢોરપકડનાર 
 ER&S) 

૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ -સદર- 

૫૪ 

 
૩૨૮૮૦૪ શ્ર  વવરમસીંહ એમઅ 

બોરાડે 
ઢોરપકડનાર 

 ER&S) 
૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૫૫ ૩૨૮૮૭૧ શ્ર  પ્રદીપ એનઅ 
િોખડેં 

ઢોરપકડનાર 
 ER&S) 

૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ -સદર- 

૫૬ ૩૩૩૬૩૮ શ્ર  વવજય એસઅ 
ગવતી 

વોચઅકમઅ 
બને્ડમને 

૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ સોંપવામા ં ીવ ે િે  સ ક્યરુી ી પોઇન્  ઉપર 
વોચમેન િરીકેન  ફરજો ઉપરાિં મ્યવુનવસપિ 
બને્ડમા ંકામગ રી 

૫૭ ૩૩૩૬૪૬ શ્ર  સરુજ ીઇઅ વશકે વોચઅકમઅબને્ડમે
ન 

૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૫૮ ૩૩૩૬૫૪ શ્ર  રોહન ીરઅ 
ભડંારી 

વોચઅકમઅબને્ડમે
ન 

૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૫૯ ૩૪૪૫૬૭ શ્ર  કલ્યાણ 
ીરઅકહાર 

સહાવોચઅકમઅ 
બને્ડમને 

૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૬૦ ૩૪૪૫૭૫ શ્ર  શશ કાિં એસઅ 
ગવતી 

સહાવોચઅકમઅ 
બને્ડમને 

૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૬૧ ૨૮૬૦૧૦ શ્ર  સમ્મ ક ડીઅ 
કદમ 

ફીલ્ડઅીસ ત ન્  ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ દબાણ દુર કરવા વવષયક ઉપરી અવધકારીશ્ર ના 
માગડદશડન અન ેદોરવણ  હળેત કામગ રી જમ ન-
વમલ્કિ શાખા માથં  અત્રે કામગ રી અથે) 

૬૨ ૨૬૨૧૦૨ શ્ર  અશોક એમઅ 
કહાર 

ફીલ્ડઅીસ ત ન્  ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ -સદર- 
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હોદ્દો પગાર પાયરી ફરજો 

૬૩ ૨૪૬૪૪૧ શ્ર  અંબાિાિ એચ 
ચૌહાણ 

વોચમેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૬૪ ૩૦૬૪૬૧ શ્ર  ભપુને્દ્ર એચ 
ચૌહાણ 

મજૂર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૬૫ ૨૪૮૧૦૦ શ્ર  રદપવસિંગ બ  
હળીિા 

મજૂર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૬૬ ૩૧૬૮૮૧ શ્ર  જયશે ડી 
વસાવા 

મજૂર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૬૭ ૩૧૬૮૬૫ શ્ર  રાજેશ સ  માતી મજૂર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૬૮ ૩૧૬૮૯૦ શ્ર  વવજય ીર સવૂે મજૂર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -સદર- 

૬૯ ૨૮૫૩૨૩ શ્ર  હસમખુ ીઇઅ 
સોિકંી 

મજૂર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ દબાણ દુર કરવા વવષયક ઉપરી અવધકારીશ્ર ના 
માગડદશડન અન ેદોરવણ  હળેત કામગ રી  સવુઝે 

ડી શાખામા પગાર ખચડ અત્ર ેકામગ રી) 

૭૦ 

 
૨૮૫૩૭૪ શ્ર  રમશે એમઅ 

સોિકંી 
મજૂર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ દબાણ દુર કરવા વવષયક ઉપરી અવધકારીશ્ર ના 

માગડદશડન અન ેદોરવણ  હળેત કામગ રી  સવુઝે 
ડી શાખામા પગાર ખચડ અત્ર ેકામગ રી) 

૭૧ ૩૧૩૪૨૪ શ્ર  રજન કાિં એ 
સોિકંી 

સફાઇ સવેક ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ દબાણ દુર કરવા વવષયક ઉપરી અવધકારીશ્ર ના 
માગડદશડન અન ેદોરવણ  હળેત કામગ રી  વોડડ 

નઅં૦૮ મા ંપગાર ખચડ, અત્ર ેકામગ રી) 

૭૨ ૩૦૩૧૮૧ શ્ર  અવિન રાજપિુ મજૂર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ દબાણ દુર કરવા વવષયક ઉપરી અવધકારીશ્ર ના 
માગડદશડન અન ેદોરવણ  હળેત કામગ રી  પાક્સડ 

એન્ડ ગાડડન શાખામા ંપગાર ખચડ, અત્ર ે
કામગ રી) 

 

(૩) વનરીક્ષણ અને જવાબદારીના સાિનો સરહત વનણમય િેવાની પ્રરિયામા ંતેમણે અનસુરવાની કાયમરીતી  
 

મ્યવુનવસપિ કવમશ્નરશ્ર  

ડેઅ મ્યવુનવસપિ કવમશ્નર જનરિ)શ્ર  

ડાયરેક ર: એન્રોચમને્  રીમવુિ એન્ડ સ ક્યરુી ી 
 

ીસ અસ ક્યરુી ી ઓફીસર                                                                          એન્રોચમને્  રીમવુિ ઓફીસર  

કે િ પા ી ઇન્તપકે્ ર, બને્ડ મજેર િથા અન્ય ત ાફ                                                 સ ન અ એન્રોચમને્  ઇન્તપકે્ ર  

                                                                                                એન્રોચમને્  ઇન્તપેક્ ર િથા અન્ય ત ાફ  

 

         

 ઉપરોક્િ વનદડ વશિ સતંથાકીય માતખા મજુબ વનરીક્ષણ અને જવાબદારીના સાધનો સહ વનણડય િેવાન  પ્રરરયાઓ િથા 
કાયડપધ્ધવિ અનસુરવામા ંીવ ેછેઅ સત્તાઓ અને જવાબદારીઓ પણ ઉપરોક્િ માતખા મજુબ વહેંચાયિે  છેઅ વડોદરા મહાનગર 
પાલિકાના હદ વવતિારન  વધિ જિ  વતિ , વવકાસ િમેજ કામગ રીના વ્યાપ સાથ ે ઝોન વાઇઝ દબાણ  ીમોનુ ં ગળણ કરી 
દબાણ દૂર કરવાન  કાયડવાહી કરવામા ંીવ ેછેઅ   

 

 ધ  જીઅપ અએમઅસ  એક , જીઅડીઅસ અીર એક , િને્ડ એક્વ ઝ સન એક  અન ે  ીઅપ અએક ન  જોગવાઇઓ અનસુાર 
હગંામ  અતથાય ) િમેજ કાયમ  તથાય ) અનવધકૃિ દબાણો દુર કરવાન  કાયડવાહી કરવામા ંીવ ેછેઅ 
 



હંગામી (અસ્થાયી) દબાણો :- 
સબંવંધિ વોડડ કચરેીના ત ાફ દ્વારા, જગ્યાન  ખાત્ર  કરાઇ, અમિ કૃિ હોકીંગ, નોન હોકીંગ ઝોન તકીમન  જોગવાઇઓ 

અનસુાર િથા નામઅકો ડના ત ે ઓડડર વવગેરેન  પ્રાપ્િ મારહિ  વસવાયન  અનવધકૃિ િારી-ગલ્િા, પથારા, કેબ ન વવગેરેન ેઓતખ  
બિાવ  વોડડ કચરેી દ્વારા સચુવ્યા મજુબના દબાણો દુર કરાવવામા ંીવ ેછેઅ 
 

કાયમી (સ્થાયી) દબાણો :- 
 ૧) ખાનગ  જગ્યા ઉપરના કાયમ  દબાણો દુર કરવા અંગે બાધંકામ પરવાનગ  શાખા દ્વારા સક્ષમ મજુંરી મતેવ  અત્ર ેજાણ 
કયથે  દબાણ  ીમ ફાતવ ન ેતથત ઉપર હાજર  ેકન કિ ત ાફ દ્વારા સચુવ્યા મજુબન ુદબાણ દુર કરવામા ંીવ ેછેઅ 
 

 ૨) વડોદરા મહાનગરપાલિકાના  ીઅપ અ રતિા, માલિકીના પ્િો  િથા સપંાદન કરેિ જગ્યાના દબાણો વવગેરે દુર કરવા જે િ ે
વવભાગ દ્વારા સક્ષમ મજુંરી મતેવ  અત્ર ેજાણ કયથે  પોલિસ બદંોબતિ હળેત વનદેશ િ દબાણો તથત ઉપર હાજર  ેકવનકિ ત ાફ 
દ્વારા સચુવ્યા મજુબ દુર કરવામા ીવ ેછેઅ 
 

 3) સરકારી જમ ન ઉપરના દબાણો દુર કરવા અંગે વસ ી સવે સવુપ્રઅશ્ર , મામિિદારશ્ર  દ્વારા સક્ષમ મજુંરી મતેવ  અત્ર ેજાણ 
કયથે , તથત ઉપર હાજર જે િ ેસરકારી અવધકારીશ્ર  દ્વારા વનદેવશિ દબાણો દુર કરવામા ંીવ ેછેઅ 
 

(૪) પોતાના કાયો  બજાવવા માટે તેના દ્વારા નક્કી કરાયેિા િોરણો:-   

 દબાણ અન ે સ ક્યરુી ી શાખા મા ે જરૂરી વાહનો વ્હીકિ પિુ ખાિથે  ફાતવવામા ં ીવ ે છેઅ સામાન્ય સભા દરમ્યાન 
ીવિા નાગરીકોના મોરચાઓન ેવનયતં્રણમા ંિેવા િથા કોઇ અવનચ્છવનય બનાવ ન બન ેિેમજ કાયદો અન ેવ્યવતથા જતવાય 
િ ે મા ે શહરે પોલિસન  મદદ િઇન ેવનયિ કામગ રી પણુડ કરવામા ંીવ ેછેઅ    

 

(૫) પોતાના કાયો મકુત કરવા માટે તેના કમમચારીઓ દ્વારા ઉપયોગમા ંિેવાયેિા અથવા અંકુશ હઠેળ અથવા તેના દ્વારા રખાયેિ 
વનયમો, વવવનયમો, સચૂનાઓ, મેન્યિુ અને રેકોડમ :-  
 કમડચારીઓ દ્વારા ધ  ગજુરાિ પ્રોવવન્સ યિ મ્યવુનવસપિ એક  અન ે રુલ્સ ૧૯૪૯ િથા ગજુરાિ સ વ િ સવવિસ રુલ્સ 
ઉપયોગમા ંિવેાય છેઅ  

 

(૬) પોતાના દ્વારા અથવા તેના અંકુશ હઠેળ રખાયેિા વવવવિ કેટેગરીના દસ્તાવેજોનુ ંવનવેદન:-  
 અત્રનેા વવભાગના િાબા હળેત ત ોસડ ત ોક રજીત ર, બને્ડ મા ે ીવતયક રજીત ર, ીમદાન  રજીત ર, સ ક્યરુી ી 
રજીત ર, વવગેરે વનયમોનસુારના જરૂરી રેકોડડ જાતવવામા ંીવ ેછેઅ એન્રોચમને્  રીમવુિ એન્ડ સ ક્યરુી ી શાખા દ્વારા કરવામા ં
ીવિ  િથા કરવાપાત્ર કાયડવાહી અન ેકામગ રીઓ રાજ્ય સરકારશ્ર ના જાહરેનામાઓ, સભા શાખાના ળરાવો, સામાન્ય વહીવ  
વવભાગ,  ાઉન ડેવિપમને્  શાખા, હીસાબ  અન ેઓડી  શાખા દ્વારા વખિો વખિ જારી કરવામા ંીવિા ંહુક્મો િથા પરીપત્રો 
મજુબ કરવામા ંીવ ેછેઅ ી દતિાવજેો અત્ર ેજાતવવામા ંીવ ેછેઅ  

 

(૭) તેની નીવત ઘડવાના અથવા તેના અમિીકરણ સબંિંીત જાહરે જનતાના સભ્યો દ્વારા રજુઆત કરાયેિી અથવા તેમની સાથે 
ચચામ માટે રહિેી કોઇ પણ વ્યવસ્થાની વવગતો:- 

જાહરે જનિાના સભ્યો દ્વારા રજુીિ કરાયિે  કોઇ પણ ન વિ વવષયક અથવા રોજીંદી કોઇપણ પ્રકારન  િખે િ કે 
મૌખ ક ફરીયાદ જે િ ેખાિા, વવભાગ કે શાખા િરફ મોકિ  ીપવામા ંીવ ેછેઅઅત્રનેા વવભાગ દ્વારા કરવાપાત્ર કાયડવાહી જે િે 
કામગ રી સભંાતિા અવધકારીશ્ર  ન ેકે કમડચારીઓન ેસોંપવામા ંીવ ેછે િથા સોંપેિ કામગ રીનુ ંમલુ્યાકંન કરવામા ંીવ ેછેઅ 
 

(૮) પોતાની સિાહના હતે ુ માટે અથવા તેના ભાગ તરીકે રચાયેિ બે કે તેથી બધ ુ વ્યક્તતઓ િરાવતા બોડસમ, કાઉન્સીલ્સ, 
કમીટી, અને અન્ય મડંળોનુ ંવનવેદન અને આ બોડસમ, કાઉન્સીલ્સ, કમીટી અને અન્ય મડંળીઓની બેઠકો જાહરે પ્રજા માટે ખલુ્િી 
છે કે કેમ ? અથવા આવી બેઠકોની વવગતો જાહરે પ્રજા મેળવી શકે છે કે કેમ ? તેનુ ંવનવેદન. અત્રનેા વવભાગન ેિગિ  કામગ રી 
અથ ેિથા અન્ય ખાિાઓ, વવભાગો િથા શાખાઓન  કામગ રી સાથ ેસકંિન અથ ેીવશ્યક્િા મજુબ ચચાડ, બળેકોનુ ંીયોજન 
કરવામા ંીવ ે છેઅ પરંત ુી દરેક બળેકો આંિરીક હોઇ, જાહરે જનિા મા ે ખલુ્િ  નથ અ પરંત ુીવ  ચચાડ, બળેકોન  વવગિો 
જાહરે પ્રજા મતેવ  શકે છેઅ 
 



(૯) પોતાના અવિકારીઓ અને કમમચારીઓની ડીરેતટરી :- 
 સ ક્યરુી ી અન ેદબાણ ખાિામા ંફરજો બજાવિા અવધકારીઓના હોદ્દા, નામ, વવભાગ/શાખા/કચરેીના સરનામા, કચરેી 
િથા મોબાઇિ  ેિ ફોન નબંર વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રવસધ્ધ કરવામા ંીવિ  ડાયરીમાથં  ઉપિબ્ધ થઇ શકે છેઅ 
 

 

(૧૦) તેના વનયમોમા ંપરુી પડાયેિી ઘડતરની પધ્િવત સહીત તેના દરેક અવિકારીઓ અને કમમચારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેિો 
માવસક પગાર :-  

સ ક્યરુી ી અન ે દબાણ શાખામા ં ફરજો બજાવિા અવધકારીઓ/કમડચારીઓન ે દર મહીન ે વનયમાનસુાર મતુ પગાર, 
મોંઘવારી ભથ્થ,ુ મોંઘવારી ભથ્થાન  રાહિ, ઘરભાડુ, તથાવનક ભથ્થ ુિથા વખિો વખિ મોંઘવારી ભથ્થામા ંિફાવિ કુિ માસ ક 
પગાર પ ેે ચકુવવામા ંીવે છેઅ 
 

(૧૧) તમામ યોજનાઓની વવગતો, સલુચત ખચામઓ અને કરાયેિી ચકુવણીઓના અહવેાિો દશામવતા અને તેની તમામ 
એજન્સીઓને ફાળવાયેિ બજેટ :- 

સ ક્યરુી ી અન ેદબાણ શાખા દ્વારા કરવામા ંીવિા િમામ સલુચિ ખચાડઓ ફાતવાયિે બજે  અન ેકરાયિે ચકુવણાન  
વવગિો વડોદરા મહાનગરપાલિકાના જે િ ેનાણાકંીય વષડના સમગ્ર સભા દ્વારા મજુંર કરવામા ંીવિેા અંદાજપત્રમા ંઉપિબ્ધ છેઅ 
 

(૧૨) િાગ ુપડત ુનથી. 
 

(૧૩) િાગ ુપડત ુનથી. 
  

(૧૪) િાગ ુપડત ુનથી. 
(૧૫) પસુ્તકાિય અથવા વાચંન ખડંના કામના કિાકો સહીત મારહવત મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપિબ્િ સવુવિાની વવગતો, જે 
જાહરે ઉપયોગ માટે તેની જાળવણી કરાયેિ હોય તો :- 
અત્રનેા વવભાગે ઉપિબ્ધ િમામ રેકોડડ જાહરે રજાના રદવસો વસવાય ઓફીસ સમય દરમ્યાન વનરરક્ષણ અથે  ઉપિબ્ધ છેઅ 
  

(૧૬) જાહરે મારહવત અવિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને અન્ય વવગતો :- 
 ૧) શ્ર  રમણભાઇ બ અ વણકર :- સ ન અ એન્રોચમને્  ઇન્સપકે્ ર  દબાણ વવભાગ મા ે) 
 ૨) શ્ર  ચન્દ્રકાિં એિઅપ ેિ   :- ીસ અ સ કયરુી ી ઓફીસર  સ ક્યરુી ી વવભાગ મા ે) 

 

(૧૭) સચુવી શકાય તેવી અન્ય કોઇ મારહવત અને ત્યારબાદ દર વરે્ષ આ પ્રકાશનોમા ંસિુારા કરશે. 
            -  િાગ ુપડત ુનથ અ  

 
 
     

                                                                                            ડાયરેક્ ર 

                                                                                           એન્રોચમેન્  રીમવુિ એન્ડ સ ક્યરુી ી 
                                                                                               વડોદરા મહાનગરપાલિકા     
 

 

 

 

 

 


