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હેર માિહતી અિધકારી તથા ના.કા.ઈ 
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રાઇટ ટુ ઇ ફોમશન એકટ-૨૦૦૫ સંદભ તથા દ.હુકમ અંક:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સંદભ કલમ-૪-૧(ખ) દ.હુકમ 
અંક:૨૭૧/૦૮-૦૯,૨૮-૦૭-૨૦૦૮, દ.હુકમ અંક:૧૦૦૯/૦૯-૧૦, તા.૦૯-૦૩-૨૦૧૦. અ વયે 

ખાતાનીમાિહતી બાબત., (સીટી એ િનયર ીની કચેરી) 
 
૧. સં થા : કામગીરીઓ અને ફરજો 

ખાતુ : સીટી એ િનયર ીની કચેરી, વડોદરા મહાનગરપાિલકા. 

 ૧.૧  ફરજો: તાંિ ક કામોનું આયોજન કરી લોક સુિવધાઓમાં સુધારો વધારો કરવો. 
 ૧.૨ મુ ય વૃિત કાય : સીટી એ િનયર ીના તાબા હેઠળના તાંિ ક િવભાગોના તાંિ ક કામોનું િનયમન, 

સંચાલન અને દેખરેખ વખતો-વખત ઠરાવેલ ધોરણો, પ રપ ો, પાવર ડેલીગેશન મુજબ 

કરવા/કરાવવામાં આવે છે. તદઉપરાંત ઇ રદારની ન ધણી યા સમ  સભા વારા ઠરાવેલ ધોરણો/ 
િનયમાનુસાર કરવામાં આવ ે છે. સીટી એ િનયર ીના તાબા હેઠળના િવભાગોની ખાતાના વડા 

તરીકનેી કામગીરી પણ કરવામાં આવે છે. MPMLA ા ટ સબંધી કામોનું સંકલન કરવામાં આવ ેછે. 

માન. યુિનિસપલ કિમ  નર ીની મળેલ મંજુરી અ  વયે વે ડર ર ેશનની કામગીરી પણ સને ૨૦૧૬ 
થી શ  કરવામાં આવેલ છે.  

૨. પોતાના અિધકારીઓ અન ે કમચારીઓની સ ાઓ 
તથા ફરજો 

સામેલ િલ ટ A મુજબ 

૩. િન ર ણ અને જવાબદારીઓના સાધનો સિહત 
િનણય લેવાની યા 

જે તે સ પાયેલ કામગીરી સબંિધત કમચારીએ 
તેઓના ઉપરી અિધકારી ી પાસે રજુ કરી સ મ 
સ ાિધશ ીની મંજુરી લેવાની રહે છે.  

૪. પોતાના કાય  બ વવા માટે નકકી કરાયેલા ધોરણો ઉપરોકત મુ ા ન.ં૩ મા ંદશા યા મુજબ હુકમ અ વય ે
તથા જે તે કામોના સબંધમાં સ મ સ ાિધકારી ીની 
સુચનાઓ અ વયે કાયવાહી કરવામાં આવે છે.     

૫. પોતાના કાય  બ વવા માટે પોતાની પાસેના 
િનયં ણ હેઠળના અથવા પોતાના કમચારીઓ વારા 

ઉપયોગમાં લેવાતા િનયમો, િવિનમયો સુચનાઓ 

િનયમ સં હો અને રેકોડ. 

ધી બી પી એમ સી એકટ ૧૯૪૯ માં ગુજરાત 
એમે ડમે ટ એકટ નં.૩ ૧૯૯૯. 

૬. પોતાના વારા અથવા તેના અંકુશ હેઠળ રખાયેલ 
િવિવધ કેટેગરીના દ તાવેજોનું િનવેદન. 

ખાતા તરફથી મોકલવામાં આવતા પ ોના ઇનવડ 
તથા આઉટવડ ર ટરો તેમજ ફાઇલ ર ટર 

૭. તેની િનતી ઘ વાના અથવા તેના અમલીકરણ 
સબંિધત હેર જનતાના સ યો વારા રજુઆત 
કરાયેલી અથવા તેમની સાથે ચચા માટે રહેલી 
કોઇપણ યવ થાની િવગતો. 

લોકો સાથે સંકળાયેલ સં થા હોઇ લોકોના ચંુટાયેલા 

િતિનિધઓની બનેલી થાયી સિમિત, સમ  સભા 

અથવા સબંિધત િવભાગને પશતી સિમતી વારા 
અિધકાર પર વે િનણય લેવામાં આવે છે. 

  



૮. પોતાના ચલણના હેતુ માટે અથવા તેના ભાગ તરીક ે

રચાયેલી બે ક ે તેથી વધુ યિ તઓ ધરાવતા બોડસ, 

કાઉ સીલ, કમીટીઓ અને અ ય મંડળોનું િનવેદન 

અને આ બોડસ કાઉ સીલ કમીટીઓ અને અ ય 

મંડળોની બેઠકો હેર  માટે ખુ લી છે કે કેમ? 

અથવા આવી બેઠકની િવગતો હેર  મેળવી શકે 

કે કેમ?    

સમ  સભા, થાયી સિમતી, તથા યુિનિસપલ 

સે ેટરી ી પાસેથી આ અંગે વધુ પ તા મળેવી 
શકાય.  

૯. પોતાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની ડીરેકટરી મુદા ન.ં૨ મા ંસમાવેશ િલ ટ મુજબ.  
૧૦. તેના િનયમમાં પુરી પડાયેલ પડતરની પ ધિત સિહત 

તેના દરેક અિધકારીઓ અને કમચારીઓ વારા ા ત 
કરાયેલ માિસક પગાર. 

માિસક પગાર અંગેની િવગત મુદા નં.૨ ના િલ ટમાં 
આવરી લવેામાં આવેલ છે. 

૧૧. તમામ યોજનાઓની િવગતો, સિહત ખચા અને 

કરાયેલ ચુકવણીના અહેવાલો દશાવતા તેની તમામ 
એજ સીને ફાળવેલ બજેટ. 

જે તે વષના મંજુર બજેટની િવગત તથા ખચાની 
િવગતો એકાઉ ટ શાખામાંથી મેળવી શકાશ.ે 

૧૨. ફાળવાયલેી રકમ અને આ કાય મોથી ફાયદો 
મેળવાનારની િવગતો સહ સબસીડી સિહત 
કાય મોનો અમલનો કાર  

મેળવેલ સબસીડી લોન ા ટ અ વયે  સમ  સભા 
વારા બજેટમાં મજુંર કરાયેલ કામો હાથ ધરવામાં 

આવે છે. 
૧૩. તેના વારા અપાયેલી છુટછાટો,પરવાનગીઓ અન ે

સ ા સ પણી મેળવનારની િવગતો. 

સમ  સભા થાયી સિમિત તથા યુિનિસપલ 

કિમ નર ીની સ ા અ વયે મળતી છુટછાટ, 

પરવાનગીઓ, સ ા સ પણી સબધેં કાયવાહી 

કરવામાં આવે છે.   
૧૪. ઇલેક ોિનક ફોમમાં ઘડાયેલી તેના વારા રખાયેલી 

અથવા તેને ઉપલ ધ માિહતીના સંદભની િવગતો. 
વડોદરા મહાનગરપાિલકાની વેબસાઇટ 

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

૧૫. પુ તકાલય અથવા વાંચનખંડના કામના કલાકો સિહત 
માિહતી મળેવવા માટ ે નાગ રકોને ઉપલ ધ 

સુિવધાઓની િવગતો, જો હેર ઉપયોગ માટે તેની 

ળવણી કરાઇ હોય તો. 

અ ેની શાખાને સંલ ન િવગતો કચરેી સમય દર યાન 
જોવા મળી શકશ.ે 

  



૧૬. હેર માિહતી અિધકારીઓના નામ, હોદાઓ અને અ ય િવગતો. 

  
મ પ લીક 

ઓથોરીટી 
(કચેરીનંુ નામ / 
સરનામુ ં/ફોન 

નંબર 

હેર માિહતી 
અિધકારી (P.I.O.) 
નો હો ો (કચેરીનું 

સરનામુ/ંફોન/ 
નંબર/ફેકસ/નંબર/ 
ઇ-મેઇલ એ ેસ 

સબંિધત 
િવષય/ 

કામગીરી 

મદદનીશ હેર માિહતી 
અિધકારી(A.P.I.O.) નો હો ો 

(કચેરીનું સરનામુ/ંફોન/ 
નંબર/ફેકસ/નંબર/ઇ-મેઇલ એ ેસ 

એપેલીટ 
ઓથોરીટીનો  હો ો  
(કચેરીનંુ સરનામુ ં/ 
ફોન /  નંબર /ફેકસ 

/નંબર/ઇ-મઇેલ 
એ ેસ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

 સીટી 
એ િનયર ીની 
કચેરી, વડોદરા 

મહાનગરપાિલકા, 
ફોન ન.ં(૦૨૬૫-
૨૪૩૩૩૯૯) 

ી વસંત કે. સગલ 
સીટી 

એ િનયર ીની 
કચેરી, વડોદરા 

મહાનગરપાિલકા, 
ફોન ન.ં(૦૨૬૫-
૨૪૩૩૩૯૯) 

cityengr@vmc

.gov.in 

સીટી 
એ િનયર ી

ની કચેરી 
સલં ન 

કામગીરી. 

 ી ય ેશકમુાર કે ઉપા યાય  
એડી.આસી.એ . 

 ી ઇ  ત. એસ.બારીઆ 
જુિનયર કલાક 

 ી કમલેશભાઈ ડી રાઠવા 
ડેટા એ ી ઓપરેટર 
સીટી એ િનયર ીની કચેરી, 

વડોદરા મહાનગરપાિલકા, ફોન 
ન.ં(૦૨૬૫-૨૪૩૩૩૯૯) 

ી અ પેશ. . 
મજમુંદાર  

સીટી 
એ િનયર ીની 
કચેરી, વડોદરા 

મહાનગરપાિલકા, ફોન 
ન.ં(૦૨૬૫-

૨૪૩૩૩૯૯) 
cityengr@vmc.

gov.in 
૧૭. સુચવી શકાય તેવી અ ય કોઇ માિહતી અને યારબાદ દર વષ આ કાશનમા ંસુધારો કરાશ.ે મહ  અંશે કામો સબંધી માિહતી 

મંજુર બજેટ અનલુ ીને આવી ય છે. 
 
 
 
 

હેર માિહિત અિધકારી અને 
નાયબ કાયપાલક ઇજનેર 

સીટી એ િનયર ીની કચેરી, 

વડોદરા મહાનગરપાિલકા, 
ફોન નં.(૦૨૬૫-૨૪૩૩૩૯૯) 

    E-mail: cityengr@vmc.gov.in 

 

 

 



િલ ટ-A 

 

વડોદરા મહાનગરપાિલકાના સીટી એ િનયર ીની કચેરીના અિધકારીઓ અન ે કમચારીઓના નામ, હો ા, 

બેઝીક પગાર તથા કામની માિહતી પિુ તકા 

અ.
ન ં

નામ હો ો હાલનો બિેઝક 
પગાર 

કામની િવગત 

૧ ી અ પેશ  . .
મજમુંદાર  

હ.સીટી 
એ િનયર 

૧૧૫૫૦૦/- 
બેિઝક  

પગાર ખચ : પાણી 
પુરવઠા શાખા 

માન.કિમ  નર ીના ડી.પી ઓડર અ વયે ટેકનીકલ 
વડા તરીક ે આપલે સ ાઓ અ વયે કામગીરી 
કરવામાં આવે છે. 

૨ ી વસંત ક.ે સગલ નાયબ કાયપાલક 
ઇજનેર 

૭૭૯૦૦/- બિેઝક 
પગાર ખચ 
વ.વોડ નં.૭ 

કચેરી વડા તરીક ે RTI સબિંધત P.I.O અન ે
કો ાકટર ર ેશન તથા વે ડર ર ેશન 
સબિંધત કાયવાહી તથા સીટી એ િનયર ી 
તરફથી સ પવામાં આવે તે તમામ કામગીરી. 

૩ ી ય ેશકમુાર કે 
ઉપા યાય  

એડી.આસી. 
એ િનયર 

૩૯૯૦૦/- બિેઝક 
પગાર ખચ  

ટાઉન લાન ગ 
શાખા 

સરકારી ાંટન ેલગતા કામો, કો ાકટર ર ેશન/ 
વે ડર ર ેશન સબિંધત કામો તથા મદદનીશ 

હેર માિહતી અિધકારી તરીકે RTI સંદભ 
કરવાપા  તથા મહ વના રકેોડની ળવણીની 
કામગીરી. 
િવિવધ ોજેકટ િવભાગો સાથેના સંકલન સિહત 
તમામ E-MAIL / PRESENTATION / 

DATA ની ળવણી કરવી. 

MP-MLA સહીત કામગીરીઓનું જ રી સંકલન 
કરવંુ તથા તેની મીટ ગ તથા ગતી અહેવાલ 
અ વયે કાયવાહી તથા તે અગંેના DATA ની 

ળવણી કરવી.  
ટેકનીકલ ર યુ મીટ ગ, ેનેજ સેફટી મીટ ગ તેમજ 
ટેકનીકલ અને વી લ સ જેવી િવિશ  તમામ 
કાયવાહીઓ કરવી.  
ઝોનલ કચેરીઓ સિહત સરકારી િવભાગો સાથનેો 
સંકલન અન ે પ - યવહાર તથા રેકોડની 

ળવણીની કામગીરી તથા ઇ રદાર ન ધણી 
સંદભ, ફી લેવા તથા સટ ફકેટ આપીન ે રેકોડ 
રાખવા સબંિધત કામગીરીઓ.   

૪ ી ઇ ત એસ. 
બારીઆ 

જુિનયર કલાક ૧૯,૯૦૦/- બેિઝક 
પગાર 

મહેકમ, બીલો, ટેશનરી, ફ નચર ઇ યાદી લગત 
તમામ ર ટરો તમેજ, વહીવટી, પ રપ , લીગલ 
જેવી મહ વની ફાઇલો, અન ે તેના રેકોડ સબંિધત 
કામગીરી. 



૫ ી કમલેશભાઇ ડી 
રાઠવા 

ડેટા એ ી 
ઓપરેટર 

૨૭,૯૦૦/- બેિઝક 
પગાર 

ડેટા એ ી ઓપરેટર તથા ઉપરી અિધકારી સુચવે ત ે
કામગીરી .  

૬ ી િહતે ભાઇ 
પટલે  

િસપાઇ ૩૭૨૦૦/- બિેઝક 
પગાર 

કચેરી સબંિધત કામગીરી. 

૭ ી જસવંતભાઈ સી 
પટલે 

િસપાઇ ૩૯૮૦૦/- બિેઝક 
પગાર,  પગાર ખચ 

ીટ લાઈટ શાખા  

કચેરી સબંિધત કામગીરી. 

૮ ી શલેૈષ આર કહાર
  

િસપાઇ ૩૦૨૦૦/- બિેઝક 
પગાર, પગાર ખચ 
વોડ નં.૧ 
(એ િનયર ગ)  

કચેરી સબંિધત કામગીરી. 

૯ ી સુરેશભાઇ એસ. 
ચુનારા   

મજુર ૨૩૫૦૦/- પગાર 
ખચ પાણી પુરવઠા 
શાખા  

કચેરી સબંિધત કામગીરી. 

 


