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રાઇટ ટુ ઇન્ફરે્મશન એક્ટ-૨૦૦૫ સદંરે્ભ તથા દફ્તરી હુકર્મ અંક: 
૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંરે્ભ કલર્મ ૪-૧(ખ) અન્વયે ખાતાની ર્માહિતી બાબત. 

પબ્લલક િલે્થ એંજિનીયહરિંગ લેબોરેટરી (ડ્રેનેિ પ્રોજેક્ટ), 
વડોદરા ર્મિાનગર પાલલકા  

(૧) સસં્કથા, કાર્મગીરીઓ અન ેફરજોની વવગતો: 

ખાતુ:ં પબ્લલક હલે્થ એંજજનીયડરિંગ લેબોરેટરી (ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ), વિોદરા ર્મહાનગર 
પાલલકા. 

• કાર્મગીરીઓ: પબ્લલક હલે્થ એંજજનીયડરિંગ લેબોરેટરી દ્વારા વિોદરા શહરેની હદ 
વવસ્કતારર્મા ંઆવેલ ઔદ્યોલગક એકર્મો દ્વારા વિોદરા ર્મહાનગર પાલલકા ની ડ્રેનેજ 
લાઇનર્મા ંછોિાતા ંર્મલલન જળ તથા વિોદરા ર્મહાનગર સેવા સદનના સએુઝ ડિટર્મેંટ 
પલાટંના નમનુાઓ લઈ પ્રથુ્થકરણ કરવાની કાર્મગીરી કરવાર્મા ંઆવે છે.  

• ફરિો: સાર્માન્ય વડહવટ વવભાગ તરફથી થયેલ હુકર્મ અન્વયે જે તે પોસ્કટ પર 
કરવાપાત્ર ટેકવનકલ તથા વડહવટી કાર્મગીરીઓ.   

(૨) પોતાના અવિકારી અને કર્મમચારીઓની સત્તાઓ તથા ફરજૉ: 

• સાર્મેલ લલસ્કટ A  મજુબ. 

(૩) વનરીક્ષણને જવાબદારીના સાિનો સડહત વનણમય લેવાની પ્રડિયા:  

• ઔદ્યોલગક એકર્મોના ર્મલલન જળના નમનુાઓનુ ંપ્રથુ્થકરણ ગજુરાત પ્રદૂષણ વનયતં્રણ 
બોિમ/વિોદરા ર્મહાનગર પાલલકા ના િારાિોરણો/ઠરાવો અનસુાર કરવાર્મા ંઆવે છે.  

(૪) પોતાના કાયો બજાવવા ર્માટે નક્કી કરાયેલા િોરણો: 

• દરેક ઔદ્યોલગક એકર્મોને ગજુરાત પ્રદૂષણ વનયતં્રણ બોિમ દ્વારા અપાયેલ તથા વિોદરા 
ર્મહાનગર પાલલકા દ્વારા ઠરાવેલ િારાિોરણ અનસુાર કાયમવાહી કરવાર્મા ંઆવે છે.   

 

 

(૫) પોતાના કાયો બજાવવા ર્માટે પોતાની પાસેના અથવા પોતાના વનયતં્રણ હઠેળના અથવા પોતાના                       
કર્મમચારીઓ દ્વારા ઉપયોગર્મા ંલેવાતા ંવનયર્મો, વવવનર્મયો, સચૂનાઓ, વનયર્મ સગં્રહો અને રેકોિમ:  
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• પ્રથુ્થકરણને લગતુ ંતર્માર્મ સાડહત્ય. 
• વોટર એક્ટ-૧૯૭૪ તથા ઇ.પી.એ.એક્ટ-૧૯૮૬. 
• ગજુરાત પ્રદૂષણ વનયતં્રણ બોિમ દ્વારા અપાયેલ કન્સેંટો. 
• વિોદરા ર્મહાનગર પાલલકા ના ઠરાવો. 

(૬) પોતાના દ્વારા અથવા તેના અંકુશ હઠેળ રખાયેલ વવવવિ કેટેગરીના દસ્કતાવેજોનુ ંવનવેદન:  

• પ્રથુ્થકરણને લગતા તર્માર્મ રજજસ્કટર. 
• એનાલીસીસ ડરપોટમસ. 
• કાયમપાલક ઇજનેરશ્રી(ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ) સર્મક્ષ ઉપસ્સ્કથત કરવાર્મા ંઆવતી ફાઇલો. 
• લેબોરેટરીની જરૂડરયાત ર્માટેના સાર્માનના સ્કટોકના રજજસ્કટરો. 
• ડફક્સ ચાર્જની પાવતી બકુ, ઉત્પન્ન રજજસ્કટર, ટપાલબકુો (ઇનવિમ/આઉટવિમ રજજસ્કટર), 

લેબોરેટરીના વડહવટ તેર્મજ ડહસાબોને લગતા તર્માર્મ રજજસ્કટરો.  

(૭) તેની વનતી ઘિવાના તેના અર્મલીકરણ સબંવંિત જાહેર જનતાના સભ્યો દ્વારા રજુઆત કરાયેલી                    
અથવા તેર્મની સાથે ચચામ ર્માટે રહલેી કોઇપણ વ્યવસ્કથાની વવગતો:   

• લોકો સાથે સકંળાયેલી સસં્કથા હોઇ લોકોના ચુટંાયેલા પ્રવતવનવિઓની બનેલી સ્કથાયી 
સવર્મતી, સર્મગ્રસભા અથવા સબંવંિત વવભાગને સ્કપશમતી સવર્મતી દ્વારા અવિકાર પરત્વે 
વનણમય લેવાર્મા ંઆવે છે.  

(૮) પોતાના ચલણના હતે ુર્માટે અથવા તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બે કે તેથી વધ ુવ્યસ્ક્તઓ િરાવતા ં
બોર્ડ મસ, કાઉન્સીલ, કવર્મટીઓ, અને અન્ય ર્મિંળોનુ ંવનવેદન અને આ બોર્ડ મસ, કાઉન્સીલ, કવર્મટીઓ, અને 
અન્ય ર્મિંળોની બેઠકો જાહરેપ્રજા ર્માટે ખલુ્લી છે કે કેર્મ? અથવા આવી બેઠકોની વવગતો જાહરે પ્રજા 
ર્મેળવી શકશે કે કેર્મ? 

• સર્મગ્રસભા, સ્કથાયી સવર્મતી, ડ્રેનેજ અને સએુઝ સવર્મવત, મ્યવુનવસપલ સેિેટરીશ્રી અથવા 
સબંવંિત સવર્મતીના અધ્યક્ષ પાસેથી આ અંગે વધ ુસ્કપષ્ટતા રે્મળવી શકાય.  

(૯) પોતાનાઅવિકારીઓ અને કર્મમચારીઓની ડિરેક્ટરી:  

• મદુ્દાનબંર-૨ ર્મા ંસર્માવવસ્કટ લલસ્કટ મજુબ. 

(૧૦) તેના વનયર્મર્મા ંપરુી પિાયેલ પિતરની પદ્ધવત સડહત તેના દરેક અવિકારીઓ અને કર્મમચારીઓ 
દ્વારા પ્રાપત કરાયેલ ર્માવસક પગાર: 

• ર્માવસક પગાર અંગેની વવગત • મદુ્દાનબંર-૨ ર્મા ંઆવરી લેવાર્મા ંઆવેલ છે. 
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(૧૧) તર્માર્મ યોજનાઓની વવગતો, સલુચત ખચામઓ, અને કરાયેલ ચકુવણીના અહવેાલો દશામવતા તેની 
તર્માર્મ એજન્સીને ફાળવેલ બજેટ: 

• જે ત વષમના ર્મજૂંર બજેટની વવગત તથા થયેલ ખચામની વવગતો એકાઉંટ શાખાર્માથંી 
ર્મેળવી શકાય. 

(૧૨) ફાળવાયેલી રકર્મ અને આ કાયમક્ર્ર્મોનો ફાયદો રે્મળવનારની વવગતો સડહત સબસીિી સડહત 
કાયમક્ર્ર્મોનો અર્મલનો પ્રકાર: 

• બજેટર્મા ંફાળવેલ રકર્મ લેબોરેટરીના ખચમ ર્માટે જ વાપરવાર્મા ંઆવે છે.  

(૧૩) તેના દ્વારા અપાયેલ છૂટછાટો, પરવાનગીઓ, અને સત્તા સોંપણી રે્મળવનારની વવગતો: 

• સર્મગ્રસભા, સ્કથાયી સવર્મતી તથા મ્યવુનવસપલ કવર્મશ્ન્રરશ્રીની સત્તા અન્વયે ર્મળતી 
છૂટછાટો, પરવાનગીઓ, અને સત્તા સોંપણી સબંિંે કાયમવાહી કરવાર્મા ંઆવે છે. 

(૧૪) ઇલેક્િોવનક ફોર્મમર્મા ંઘિાયેલી તેના દ્વારા રખાયેલી અથવા તેને ઉપલલિ ર્માડહતીના સદંભમની 
વવગતો: 

• ઇલેક્િોવનક ફોર્મમ ઉપલલિ કોઇપણ ર્માડહતી નથી. 

(૧૫) પસુ્કતકાલય અથવા વાચંનખિંના કાર્મના લોકો સડહત ર્માડહતી ર્મેળવવા ર્માટે નાગરીકોને ઉપલલિ 
સવુવિાઓની વવગતો જો જાહરે ઉપયોગ ર્માટે તેની જાળવણી કરાઇ હોય તો:  

• અત્રેની શાખાર્મા ંપસુ્કતકાલય અથવા વાચંનખિં ઉપલલિ નથી.  

 

 

 

 

 

(૧૬) જાહરે ર્માડહતી અવિકારીઓના નાર્મ, હોદ્દા અને અન્ય વવગતો:  

અન.ુનબંર. નાર્મ હોદ્દો બેઝીક પગાર 

૦૧. શ્રી.શૈલેષ સી. ગાર્મીત. 

પલલીક હલે્થ એન્ી.લેબોરેટરી           
(ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ ) 

૫૦૧,(પાચંર્મો ર્માળ)અક્ષર કોર્મશીયલ 

હવાલાના કેર્મીસ્કટ 

 તેર્મજ 

આસીસ્કટન્ટ કેર્મીસ્કટ 

૭૫૬૦૦ 



4 
C:\Users\evmc-001\Desktop\PHEL(05122014)\RTI\રાઇટ ટુ ઇન્ફરે્મશન એક્ટ(પ્રોએક્ટીવ ડિસ્કક્લોઝર) 20-07-2015(2015).docx 

કોમ્પલેક્ષ,અક્ષરચોક, અ ટલાદરા,  
વિોદરા-૩૯૦૦૨૦.. 

 

(૧૭-અ) અપીલ અવિકારીઓના નાર્મ, હોદ્દા અને અન્ય વવગતો: 

અન.ુનબંર. નાર્મ હોદ્દો બેઝીક પગાર  

૦૧. શ્રી.રાજેશ એસ. વશમ્પી.  

કાયમપાલક ઇજનેરશ્રી (ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ), 

 વિોદરા ર્મહાનગર પાલલકા.  

ફોન.ન:ં ૦૨૬૫-૨૪૩૧૧૧૬,૨૪૩૧૧૧૮ 

કાયમપાલક ઈજનેર ૮૦૯૦૦ 

 

(૧૭) સચૂવી શકાય તેવી અન્ય કોઇ ર્માડહતી અને ત્યાબામદ દર વષે આ પ્રકાશનર્મા ંસિુારા કરાશે:  

• ર્મહદ અંશે કાર્મો સબંિંી ર્માડહતી અને ત્યારબાદ ર્મજુંર બજેટ અનલુક્ષીને આવી જાય છે.  

 

ર્માહિતી અધિકારી અને કેર્મીસ્ટ  

પલલીક હલે્થ એન્ી.લેબોરેટરી            
(ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ ) 

૫૦૧,(પાચંર્મો ર્માળ)  

અક્ષર કોર્મશીયલ કોમ્પલેક્ષ,અક્ષરચોક,  

અ ટલાદરા,  
વિોદરા-૩૯૦૦૨૦.. 

 

 

 

 

--: લલસ્ટ-A:-- 

વિોદરા ર્મહાનગર પાલલકા ની પબ્લલક હલે્થ એંજજનીયડરિંગ લેબોરેટરી (ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ)ના અવિકારીઓના 
તેર્મજ કર્મમચારીઓના નાર્મ, હોદ્દા તથા બેઝીક પગાર તથા કાર્મની વવગતો: 
અન.ુ 
નબંર. 

નાર્મ હોદ્દો બેઝીક પગાર 

 

કાર્મની વવગત 
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૦૧. શ્રી.શૈલેષ સી. ગાર્મીત. હવાલાના 
કેર્મીસ્કટ 

 તેર્મજ 

આસીસ્કટન્ટ 
કેર્મીસ્કટ 

૭૫૬૦૦ કચેરીનો વહીવટ,ર્મહકેર્મ, પ્રથુ્થકરણ, 
લાગતો,સએુઝ ડિટર્મેંટ પલાટં, 
ગજુરાત પ્રદૂષણ વનયતં્રણ બોિમ, 
કેંડિય પ્રદૂષણ વનયતં્રણ બોિમ સાથે 
સકંલન.  

૦૨. શ્રીર્મવત.સગંીતાબેન ી. શાહ. આસીસ્કટન્ટ 
કેર્મીસ્કટ 

૭૭૯૦૦ ઔદ્યોલગક એકર્મો તથા સએુઝ 
ડિટર્મેંટ પલાટંના નમનુાઓ લઇ 
પ્રથુ્થકરણની કાર્મગીરી.  

૦૩ શ્રી ડહરેનવસિંહ િી. રાજપતૂ આસીસ્કટન્ટ 
કેર્મીસ્કટ 

૩૮૦૯૦ ઔદ્યોલગક એકર્મો તથા સએુઝ 
ડિટર્મેંટ પલાટંના નમનુાઓ લઇ 
પ્રથુ્થકરણની કાર્મગીરી. 

૦૪ શ્રી વનલેશ એર્મ.ટાકં આસીસ્કટન્ટ 
કેર્મીસ્કટ 

૩૮૦૯૦ ઔદ્યોલગક એકર્મો તથા સએુઝ 
ડિટર્મેંટ પલાટંના નમનુાઓ લઇ 
પ્રથુ્થકરણની કાર્મગીરી. 

૦૫ શ્રી.વર્મતેષ કે.પિંયા.  લેબોરેટરી 
આસીસ્કટન્ટ 

૫૬૯૦૦ કેર્મીસ્કટ તથા આસીસ્કટન્ટ કેર્મીસ્કટની 
કાર્મગીરીર્મા ંર્મદદ. ગ્લાસવેર તેર્મજ 
કેર્મીકલ્સના રજજસ્કટર વનભાવણીની 
કાર્મગીરી. 

૦૬ શ્રી હરે્મતં ભોંસલે  જુવનયર 
ક્લાકમ 

૫૫૨૦૦ ર્મહકેર્મ, આવક-જાવક તેર્મજ 
વહીવટી બાબતો અંગેની કાર્મગીરી. 

૦૭ શ્રી.ર્મહેંન્િ એર્મ. સોલકંી  હલે્પર ૩૩૦૦૦ લેબોરેટરી તથા પ્રથુ્થકરણને લગતી 
તર્માર્મ સાફસફાઇની કાર્મગીરી. 

૦૮ શ્રી નીરવ એસ. કળંબેકર હલે્પર ૧૫૭૦૦ લેબોરેટરી તથા પ્રથુ્થકરણને લગતી 
તર્માર્મ સાફસફાઇની કાર્મગીરી. 

૦૯ શ્રી સભુાષચિં વણકર  હલે્પર ૧૮૨૦૦ લેબોરેટરી તથા પ્રથુ્થકરણને લગતી 
તર્માર્મ સાફસફાઇની કાર્મગીરી. 

૧૦ શ્રી ર્માવીભાઇ ભાલીઆ  હલે્પર ૩૫૦૦૦ લેબોરેટરી તથા પ્રથુ્થકરણને લગતી 
તર્માર્મ સાફસફાઇની કાર્મગીરી. 

  

 


