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1. સ4ંથા, કામગીર<ઓ અને ફરજોની િવગતો  

 ખાD ુ  :: >.એન.એન.=.ુઆર.એમ. શાખા, બી.એસ.=.ુપી. 0ો>કટ તથા રા@વ 

    આવાસ યોજના. 

 કામગીર<ઓ :: વડોદરા શહ:રમા ંઆવેલ સરકાર તમેજ કોપFર:શનની જમીન પર તથા 

    િવકાસના કામોમા ંઅડચણ;પ તેવા Iપડાના દબાણો કર:લ હોય તેવા 

    Iપડાવાડ<ઓનો બાયોમેJ<ક આઇડKટ<ફ<ક:શન સવ� કર< તેઓને  

    >.એન.એન.=.ુઆર.એમ. યોજનાની ગાઇડલાઇન તેમજ વડોદરા  

    મહાનગરપાLલકા  Mારા મNુંર કરાયેલ 4લમ પોલીસી Oજુબ પા�તા 

    ધરાવતા હોય તો તેઓને આવાસની ફાળવણી કરવામા ંઆવે છે. સીટ< 

    ડ:વલપમેટ Sલાન (CDP) તેમજ મNુંર થયેલ DPR Oજુબ કામગીર<6ુ ં

    અમલીકરણ કરાવવામા ંઆવે છે. અ�ેના િવભાગની ટ:કનીકલ  

    કામગીર<ઓ6ુ ંમાિસક તથા િ�માિસક ફ<ઝીકલ/ફાયનાસીયલ 0ોUેસ 

    2રપોટ1  તૈયાર કર< સરકાર<Wીમા ં રNુ કરવા, Uાટં સબંિધત કામગીર< 

    >વી િવિવધ ટ:કનીકલ તમેજ વહ<વટ< કામગીર<ઓનો કરાવવામા ં 

    આવે છે. નX< થયેલ લાભાથYઓનો PMC Mારા તૈયાર કરાયેલ  

    કોZS=ટુરાઇ[ડ સોફટવેર Mારા \ો કર< તેઓને આવાસોની ફાળવણી 

    કરવામા ંઆવે છે.  

 ફરજો  :: ઉપરોકત કામગીર< ટ:કનીકલ, 4પેશીફ<ક:શન, િનયત ધાર-ધોરણો  

    Oજુબ કરાવવાની ફરજો.  

2. પોતાના અિધકાર<ઓને કમ1ચાર<ઓની સ^ાઓ તથા ફરજો :-  

∗ સામેલ: પ�ક-બ Oજુબ.  

3. િન2ર_ણ અન ેજવાબદાર<ના સાધનો સહ<ત િનણ1ય લેવાની 02`યા :-  



∗ > તે સaપાયેલ કામગીર< સબંિંધત કમ1ચાર<એ તેઓના ઉપર< અિધકાર<Wી પાસે રNુ 

કર< સ_મ સ^ાિધશWીની મNુંર< લેવાની રહ: છે. આ "ગે Obુય શાખા મહ:કમ 

િવભાગથી નાણાકં<ય અને અય વહ<વટ< સ^ા સોપણીના !કુમો થયેલ છે.  

4. પોતાના કાયF બcવવા માટ: નX< કરાયેલા ધોરણો :-  

∗ ઉપરોકત Odુા ન.ં૩ મા ં દશા1fયા Oજુબ !કુમ અવયે તથા > તે કામોના સબંધંમા ં

સ_મ સ^ાિધશWીની સોચનાઓ અવયે કાય1વાહ< કરવામા ંઆવે છે.  

5. પોતાના કાયF બcવવા માટ: પોતાની પાસેના અથવા પોતાના િનય�ંણ હ:ઠળના અથવા 

પોતાના કમ1ચાર<ઓ Mારા ઉપયોગમા ંલેવાતા િનયમો, િવિનયમો hચૂનાઓ િનયમ સUંહો અને 

રોકોડ1.  

∗ ધી @.પી.એમ.સી. એકટ.  

6. પોતાના Mારા અથવા તેના "jુશ હ:ઠળ રખાયેલ િવિવધ ક:ટ:ગર<ના દ4તાવજેો6ુ ંિનવેદન.  

∗ ખાતા તરફથી મોકલવામા ં તથા આવતા પ�ોના ઇવડ1 તથા આઉટવડ1 ર@4ટરો. 

તેની િનતી ઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સબંિંધત cહ:ર જનતાના સlયો Mારા 

રNુઆત કરાયેલી અથવા તમેની સાથે ચચા1 માટ: રહ:લી કોઇ પણ fયવ4થાની િવગતો.  

∗ લોકો સાથે સકંળાયેલી સ4ંથા હોઇ લોકોના mુટંાયેલા 0િતિનિધઓની બનેલી 4થાયી 

સિમિત, સમU સભા અથવા સબંિંધત િવભાગને 4પશ1તી સિમિત Mારા અિધકાર પરnવ ે

િનણ1ય લેવામા ંઆવે છે.  

7. પોતાના ચલણના હ:D ુ માટ: અથવા તેના ભાગ તર<ક રચાયેલી બે ક: તેથી વo ુ fય3pતઓ 

ધરાવતા બોડ1સ, કાઉસીલ, કિમ2ટઓ અને અય મડંળો6ુ ં િનવદેન અને આ બોડ1સ કાઉસીલ 

કિમ2ટઓ અને અય મડંળોની બેઠક: 0c માટ: qrુલી છે ક: ક:મ ? અથવા આવી બેઠકના 

િવગતો cહ:ર 0c મેળવી શક: ક: ક:મ ?  

∗ સમU સભા, 4થાયી સિમિત છે. Z=િુનિસપલ સે̀ :ટર<Wી અથવા સબંિંધત સિમતીના 

અtય_ પાસથેી આ "ગે વo ુ4પuટતા મેળવી શકાય.  

8. પોતાના અિધકાર<ઓ અને કમ1ચાર<ઓની 2ડર:કટર< :-  

∗ Odુા ન.ં ૨ મા ંસમાવેલ લી4ટ Oજુબ.  

9. તેના િનયમમા ંvરુ< પડાયેલ પડતરની પtધિત સ2હત તેના દર:ક અિધકાર<ઓ અને કમ1ચાર<ઓ 

Mારા 0ાSત કરાયેલા માસીક પગાર.  

∗ માિસક પગાર "ગેની િવગત Oદુા ન.ં ૨ ના લી4ટમા ંઆવર< લેવામા ંઆવેલ છે.  

10. તમામ યોજનાઓની િવગતો, hLૂચત ખચા1ઓ અને કરાયેલ mકુવણીના અહ:વાલો દશા1વતા 

બ>ટ.  



∗ > તે વષ1ના મNુંર બ>ટની િવગત તથા થયેલ ખચા1ની િવગતો એકાઉટ શાખામાથંી 

મેળવી શકાય. (મNુંર બ>ટ તથા કામોની યાદ<, ખચ1 િવગેર:ની નકલો અ�ેની 

શાખામા ંજોઇ શકાશ.ે)  

11. ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાય1̀ મોથી ફાયદો મેળવનારની િવગતો સ2હત સબસીડ< સહ<ત 

કાય1̀ મોનો અમલનો 0કાર.  

∗ મેળવેલ સબસીડ< લોન Uાટ અવયે સમU સભા Mારા બ>ટમા ંમNુંર કરાયેલ કામો 

હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  

12. તેના Mારા અપાયેલી xટછાટો, પરવાનગીઓ અને સ^ા સaપણી મેળવનારની િવગતો :-  

∗ સમU સભા, 4થાયી સિમતી તથા Z=િુનિસપલ કિમyરWીની સ^ા અવય ે મળતી 

xટછાટ, પરવાનગીઓ, સ^ા સaપણી સબંધંે કાય1વાહ< કરવામા ંઆવે છે.  

13. ઇલેકJોનીક ફોમ1મા ં ઘડાયેલી તેના Mારા રખાયેલી અથવા તેને ઉપલzધ મા2હતીના સદંભ1ની 

િવગતો :-  

∗ અ�ેની કચેર<નો / શાખાના કોZS=ટુરમા ં4ટોર કર:લ ડ:ટા.  

14. v4ુતકાલય અથવા વાચંન ખડંના કામના કલાકો સ2હત મા2હતી મેળવવા માટ: નાગ2રકોને 

ઉપલzધ hિુવધાઓની િવગતો, જો cહ:ર ઉપયોગ માટ: તેની cળવણી કરાઇ હોય તો :-  

∗ અ�ેની શાખામા ંv4ુતકાલય ક: વાચંનખડં ઉપલzધ નથી.  

15. cહ:ર મા2હતી અિધકાર<ઓના નામ, હોdાઓ અન ેઅય િવગતો :-  

".ન.ં નામ  હોdો  બેઝીક પગાર (;.) 

૧ Wી અ6પુ 0cપિત નાયબ કાય1પાલક ઇજનેર ૧૮૭૯૦ + ૫૪૦૦ 

૨ Wી ગૌરાગં ગો2હલ નાયબ કાય1પાલક ઇજનેર ૧૮,૦૦૦/- (2ફpસ) 

૩ Wી રામ0સાદ રાજvતૂ નાયબ કાય1પાલક ઇજનેર ૧૮,૦૦૦/- (2ફpસ) 

૪ Wી 2હતેશ વસાવા નાયબ કાય1પાલક ઇજનેર ૧૮,૦૦૦/- (2ફpસ) 

૫ Wી હ:મતં િમ�ી નાયબ કાય1પાલક ઇજનેર ૧૮,૦૦૦/- (2ફpસ) 

  

16. hચૂવી શકાય તવેી અય કોઇ મા2હતી અને nયાર બાદ દર વષ� આ 0કાશનમા ંhધુારા કરાશ.ે  

∗ મ�દ"શે કામો સબંિંધત મા2હતી મNુંર બ>ટ અ6લુ_ીને સમાિવuટ થઇ cય છે.  

 

cહ:ર મા2હતી અિધકાર< અને 

નાયબ કાય1પાલક ઇજનેર 

બી.એસ.=.ુપી. + આર.એ.વાય. િવભાગ 

વડોદરા મહાનગરપાLલકા. 
 

 

 

 



 

પ�ક પ�ક પ�ક પ�ક ÐÐÐÐ    બબબબ    

`મ`મ`મ`મ    નામનામનામનામ હોdોહોdોહોdોહોdો બેLઝકબેLઝકબેLઝકબેLઝક કામનીકામનીકામનીકામની    િવગતિવગતિવગતિવગત 

૧ Wી એફ. >. ચારપોટ કાય1પાલક ઇજનેર 

(બી.એસ.=.ુપી + 

આર.એ.વાય.) 

હ. એડ<. સીટ< ઇજનેર, 

6મૂ1 + એફોડ�બલ 

હાઉસ�ગ 

૩૩,૦૧૦ + ૬૬૦૦ બી.એસ.=.ુપી. + આર.એ.વાય., 

િવભાગને લગત કાય1પાલક ઇજનેર 

તથા એફોડ�બલ હાઉસ�ગ + 6મૂ1 હ. 

એડ<. સીટ< ઇજનેર તર<ક:ની તાિં�ક 

તેમજ વહ<વટ< કામગીર<  

૨ Wી અ6પુ 0cપિત નાયબ કાય1પાલક ઇજનેર ૧૮૭૯૦ + ૫૪૦૦ આર.એ.વાય. તથા બી.એસ.=.ુપી. 

િવભાગના ચાલતા કામોને લગતી 

ટ:કિનકલ તેમજ વહ<વટ< કામગીર< 

તથા ઉપર< અિધકાર< hચૂવે તે 

કામગીર<  

૩ Wી ગૌરાગં ગો2હલ નાયબ કાય1પાલક ઇજનેર ૧૮,૦૦૦(માિસક 

ઉ�ચક) 

આર.એ.વાય. તથા બી.એસ.=.ુપી. 

િવભાગના ચાલતા કામોને લગતી 

ટ:કિનકલ તેમજ વહ<વટ< કામગીર< 

તથા ઉપર< અિધકાર< hચૂવે તે 

કામગીર< 

૪ Wી રામ 0સાદ 

રાજvતૂ 

નાયબ કાય1પાલક ઇજનેર ૧૮,૦૦૦ (માિસક 

ઉ�ચક) 

આર.એ.વાય. તથા બી.એસ.=.ુપી. 

િવભાગના ચાલતા કામોને લગતી 

ટ:કિનકલ તેમજ વહ<વટ< કામગીર< 

તથા ઉપર< અિધકાર< hચૂવે તે 

કામગીર< 

૫ Wી 2હતેષ વસાવા નાયબ કાય1પાલક ઇજનેર ૧૮,૦૦૦ (માિસક 

ઉ�ચક) 

બી.એસ.=.ુપી. િવભાગના ચાલતા 

કામોને લગતી ટ:કિનકલ તેમજ 

વહ<વટ< કામગીર< તથા ઉપર< 

અિધકાર< hચૂવે તે કામગીર< 

૬ Wી હ:મતં િમ�ી નાયબ કાય1પાલક ઇજનેર ૧૮,૦૦૦ (માિસક 

ઉ�ચક) 

આર.એ.વાય. િવભાગના ચાલતા 

કામોને લગતી ટ:કિનકલ તેમજ 

વહ<વટ< કામગીર< તથા ઉપર< 

અિધકાર< hચૂવે તે કામગીર< 

૭ Wી આરોહ< પડં�ા સહાયક એડ<. આસી. 

ઇજનેર 

૧૩,૭૦૦ (માિસક 

ઉ�ચક) 

આર.એ.વાય. તથા બી.એસ.=.ુપી. 

િવભાગના ચાલતા કામોને લગતી 

ટ:કિનકલ તેમજ વહ<વટ< કામગીર< 

તથા ઉપર< અિધકાર< hચૂવે તે 

કામગીર< 



૮ Wી �િમન ભાવસાર સહાયક એડ<. આસી. 

ઇજનેર 

૧૩,૭૦૦ (માિસક 

ઉ�ચક) 

આર.એ.વાય. તથા બી.એસ.=.ુપી. 

િવભાગના ચાલતા કામોને લગતી 

ટ:કિનકલ તેમજ વહ<વટ< કામગીર< 

તથા ઉપર< અિધકાર< hચૂવે તે 

કામગીર< 

૯ Wી િનિમષા 0cપિત સહાયક એડ<. આસી. 

ઇજનેર 

૧૩,૭૦૦ (માિસક 

ઉ�ચક) 

આર.એ.વાય. તથા બી.એસ.=.ુપી. 

િવભાગના ચાલતા કામોને લગતી 

ટ:કિનકલ તેમજ વહ<વટ< કામગીર< 

તથા ઉપર< અિધકાર< hચૂવે તે 

કામગીર< 

૧૦ Wી સપના પરમાર એડ<. આસી. ઇજનેર ૧૦,૦૦૦ (માિસક 

ઉ�ચક) 

બી.એસ.=.ુપી. િવભાગના ચાલતા 

કામોને લગતી ટ:કિનકલ તેમજ 

વહ<વટ< કામગીર< તથા ઉપર< 

અિધકાર< hચૂવે તે કામગીર< 

૧૧ Wી >ક< વસંદાની એડ<. આસી. ઇજનેર ૧૦,૦૦૦ (માિસક 

ઉ�ચક) 

બી.એસ.=.ુપી. િવભાગના ચાલતા 

કામોને લગતી ટ:કિનકલ તેમજ 

વહ<વટ< કામગીર< તથા ઉપર< 

અિધકાર< hચૂવે તે કામગીર< 

૧૨ Wી �ણાલ શાહ એડ<. આસી. ઇજનેર ૧૦,૦૦૦ (માિસક 

ઉ�ચક) 

બી.એસ.=.ુપી. િવભાગના ચાલતા 

કામોને લગતી ટ:કિનકલ તેમજ 

વહ<વટ< કામગીર< તથા ઉપર< 

અિધકાર< hચૂવે તે કામગીર< 

૧૩ Wી ય�નેશ ભ� એડ<.આસી.ઇજનેર ૧૦,૦૦૦ (માિસક 

ઉ�ચક) 

બી.એસ.=.ુપી. િવભાગના ચાલતા 

કામોને લગતી ટ:કિનકલ તેમજ 

વહ<વટ< કામગીર< તથા ઉપર< 

અિધકાર< hચૂવે તે કામગીર< 

૧૪ Wી �િૂમકા કાપડ<યા એડ<.આસી.ઇજનેર ૧૦,૦૦૦ (માિસક 

ઉ�ચક) 

બી.એસ.=.ુપી. િવભાગના ચાલતા 

કામોને લગતી ટ:કિનકલ તેમજ 

વહ<વટ< કામગીર< તથા ઉપર< 

અિધકાર< hચૂવે તે કામગીર< 

૧૫ Wી મેઘા વણકર એડ<. આસી. ઇજનેર ૧૦,૦૦૦ (માિસક 

ઉ�ચક) 

બી.એસ.=.ુપી. િવભાગના ચાલતા 

કામોને લગતી ટ:કિનકલ તેમજ 

વહ<વટ< કામગીર< તથા ઉપર< 

અિધકાર< hચૂવે તે કામગીર< 

૧૬ Wી જયદ<પ 0cપિત એડ<. આસી. ઇજનેર ૧૦,૦૦૦ (માિસક 

ઉ�ચક) 

આર.એ.વાય. તથા બી.એસ.=.ુપી. 

િવભાગના ચાલતા કામોને લગતી 

ટ:કિનકલ તેમજ વહ<વટ< કામગીર< 



તથા ઉપર< અિધકાર< hચૂવે તે 

કામગીર< 

૧૭ Wી ચેતન રાણા એડ<. આસી. ઇજનેર ૧૦,૦૦૦ (માિસક 

ઉ�ચક) 

આર.એ.વાય. તથા બી.એસ.=.ુપી. 

િવભાગના ચાલતા કામોને લગતી 

ટ:કિનકલ તેમજ વહ<વટ< કામગીર< 

તથા ઉપર< અિધકાર< hચૂવે તે 

કામગીર< 

૧૮ Wી ર3�મકા ઠXર Nુનીયર ટાઇપી4ટ ૧૪,૪૦૦ + ૪૪૦૦ ટાઇપ�ગની કામગીર< તેમજ ઉપર< 

અિધકાર< hચૂવે તે કામગીર<  

૧૯ Wી 2દનેશ તડવી િસિનયર કલાક1  ૧૧૨૯૦ + ૪૪૦૦ લાભાથYઓની લગત કામગીર< તેમજ 

ઉપર< અિધકાર< hચૂવે તે કામગીર<   

૨૦ Wી ગણપત ગો2હલ Nુનીયર કલાક1  ૧૧૬૬૦ + ૪૪૦૦ કરાર આધા2રત કમ1ચાર<ઓની હાજર< 

vરુાવાની કામગીર<, તેઓના 

પગારના mકુવણા "ગેની તમામ 

કામગીર< તથા મહ:કમ સબંિંધત 

તમામ કામગીર<, ટ<.એ.ડ<.એ. 

બીલોની કામગીર<, ખર<દ<ની 

કામગીર<, c� ુ તસલમાતની 

કામગીર< કરવાની રહ:શે તથા ઉપર< 

અિધકાર<Wી બતાવે તે કામગીર<. 

૨૨ Wી દ:વિષ� રાવલ સોિશય લડ:વલપમેટ 

ઓફ<સર 

૧૮,૦૦૦(માિસક 

ઉ�ચક) 

લાભાથYઓની લગત કામગીર< તેમજ 

ઉપર< અિધકાર< hચૂવે તે કામગીર< 

૨૩ Wી c�િુત દ^ા J:િન�ગ ઓફ<સર ૧૮,૦૦૦ (માિસક 

ઉ�ચક) 

લાભાથYઓની લગત કામગીર< તેમજ 

ઉપર< અિધકાર< hચૂવે તે કામગીર<   

૨૪ Wી જયેશ ગો4વામી   િસપાઇ ૭૫૮૦ + ૧૪૦૦ ટપાલ બcવવાની કામગીર<  

૨૫ Wી લોક:શ ગાધંી મીટર હ:rપર ૯૨૮૦ + ૧૬૫૦ કાય1પાલક ઇજનેરWીના તાબા 

હ:ઠળની તમામ કામગીર< તથા ઉપર< 

અિધકાર<Wી hચૂવે તે કામગીર<.    

 


