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tરાઇટ ટુ ઇન્ફરે્મશન એક્ટ-૨૦૦૫ સદંરે્ભ તથા દફ્તરી હકુર્મ અંક: 

૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંરે્ભ કલર્મ ૪-૧(ખ) અન્વયે ખાતાની ર્માહિતી બાબત. 

પબ્લલક િલે્થ એંજિનીયહરિંગ લેબોરેટરી (ડે્રનેિ પ્રોજેક્ટ), 

વડોદરા ર્મિાનગર પાલલકા  

(૧) સસં્થા,કામગીરીઓ અને ફરજોની વિગતો: 

ખાત ુ:ંપબ્લિક હલે્થ એંજજનીયરરિંગ િેબોરેટરી (ડ્રનેેજ પ્રોજેક્ટ), િડોદરા મહાનગર 

પાલિકા. 

 કામગીરીઓ:પબ્લિક હલે્થ એંજજનીયરરિંગ િેબોરેટરી દ્વારા િડોદરા શહરેની હદ 

વિસ્તારમા ંઆિેિ ઔદ્યોલગક એકમો દ્વારા િડોદરા મહાનગર પાલિકા ની ડ્રનેેજ 

િાઇનમાછંોડાતા ંમલિન જળ તથા િડોદરા મહાનગર સેિા 

સદનનાસએુઝરિટમેંટપિાટંનાનમનુાઓ િઈ પ્રથુ્થકરણ કરિાની કામગીરી કરિામા ં

આિે છે. 

 ફરિો: સામાન્ય િરહિટ વિભાગ તરફથી થયેિ હકુમ અન્િયે જે તે પોસ્ટ પર 

કરિાપાત્ર ટેકવનકિ તથા િરહિટીકામગીરીઓ. 

(૨) પોતાના અવિકારી અને કમમચારીઓની સત્તાઓ તથા ફરજૉ: 

 સામેિ લિસ્ટ A  મજુબ. 

(૩) વનરીક્ષણને જિાબદારીના સાિનો સરહત વનણમય િિેાની પ્રરિયા:  

 ઔદ્યોલગકએકમોનામલિન જળનાનમનુાઓનુપં્રથુ્થકરણ ગજુરાત પ્રદૂષણ વનયતં્રણ 

બોડમ/િડોદરા મહાનગર પાલિકા ના િારાિોરણો/ઠરાિો અનસુાર કરિામા ંઆિે છે.  

(૪) પોતાનાકાયો બજાિિા માટે નક્કી કરાયેિા િોરણો: 

 દરેક ઔદ્યોલગક એકમોનગેજુરાત પ્રદૂષણ વનયતં્રણ બોડમ દ્વારા અપાયેિ તથાિડોદરા 

મહાનગર પાલિકા દ્વારા ઠરાિેિ િારાિોરણ અનસુાર કાયમિાહી કરિામા ંઆિે છે.   
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(૫) પોતાના કાયો બજાિિા માટે પોતાની પાસેના અથિા પોતાના વનયતં્રણ હઠેળના અથિા પોતાના                       

કમમચારીઓ દ્વારા ઉપયોગમા ંિેિાતાવંનયમો,વિવનમયો, સચૂનાઓ, વનયમ સગં્રહો અને રેકોડમ:  

 પ્રથુ્થકરણને િગતુ ંતમામ સારહત્ય. 

 િોટર એક્ટ-૧૯૭૪ તથા ઇ.પી.એ.એક્ટ-૧૯૮૬. 

 ગજુરાત પ્રદૂષણ વનયતં્રણ બોડમ દ્વારા અપાયેિકન્સેંટો. 

 િડોદરા મહાનગર પાલિકા નાઠરાિો. 

(૬)પોતાનાદ્વારા અથિા તેના અંકુશ હઠેળ રખાયેિ વિવિિ કેટેગરીનાદસ્તાિેજોનુ ંવનિેદન:  

 પ્રથુ્થકરણનેિગતા તમામ રજજસ્ટર. 

 એનાિીસીસરરપોટમસ. 

 કાયમપાિક ઇજનેરશ્રી(ડ્રનેેજ પ્રોજેક્ટ) સમક્ષ ઉપસ્સ્થત કરિામા ંઆિતી ફાઇિો. 

 િેબોરેટરીની જરૂરરયાત માટેના સામાનનાસ્ટોકનારજજસ્ટરો. 

 રફક્સચાર્જની પાિતી બકુ, ઉત્પન્ન રજજસ્ટર,ટપાિબકુો (ઇનિડમ/આઉટિડમ 

રજજસ્ટર),િેબોરેટરીનાિરહિટ તેમજ રહસાબોને િગતા તમામ રજજસ્ટરો.  

(૭) તેની વનતીઘડિાના તેના અમિીકરણ સબંવંિત જાહરે જનતાના સભ્યો દ્વારા રજુઆત કરાયેિી                    

અથિા તેમની સાથે ચચામ માટે રહિેી કોઇપણ વ્યિસ્થાની વિગતો:   

 િોકો સાથે સકંળાયેિી સસં્થા હોઇ િોકોનાચુટંાયેિાપ્રવતવનવિઓની બનેિી સ્થાયી 

સવમતી,સમગ્રસભા અથિા સબંવંિતવિભાગનેસ્પશમતીસવમતી દ્વારા અવિકાર પરત્િે 

વનણમય િેિામા ંઆિે છે.  

(૮) પોતાના ચિણનાહતે ુમાટે અથિા તેના ભાગ તરીકે રચાયેિી બ ેકે તેથી િધ ુવ્યસ્ક્તઓ િરાિતા ં

બોર્ડ મસ,કાઉન્સીિ,કવમટીઓ, અને અન્ય મડંળોનુ ંવનિેદન અને આ બોર્ડ મસ, કાઉન્સીિ, કવમટીઓ, અને 

અન્ય મડંળોની બેઠકો જાહરેપ્રજા માટે ખલુ્િી છે કે કેમ? અથિા આિી બેઠકોની વિગતો જાહરે પ્રજા 

મેળિી શકશે કે કેમ? 

 સમગ્રસભા,સ્થાયી સવમતી, ડ્રનેેજ અને સએુઝ સવમવત,મ્યવુનવસપિસેિેટરીશ્રી અથિા 

સબંવંિત સવમતીના અધ્યક્ષ પાસેથી આ અંગે િધ ુસ્પષ્ટતા મેળિી શકાય.  

(૯) પોતાનાઅવિકારીઓ અને કમમચારીઓની રડરેક્ટરી:  

 મદુ્દાનબંર-૨ મા ંસમાવિસ્ટ લિસ્ટ મજુબ. 
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(૧૦) તેના વનયમમા ંપરુી પડાયેિપડતરની પદ્ધવત સરહત તેના દરેક અવિકારીઓ અને કમમચારીઓ 

દ્વારા પ્રાપત કરાયેિ માવસક પગાર: 

 માવસક પગાર અંગેની વિગત • મદુ્દાનબંર-૨ માઆંિરી િેિામા ંઆિિે છે. 

(૧૧) તમામ યોજનાઓની વિગતો, સલુચત ખચામઓ, અને કરાયેિચકુિણીના અહિેાિો દશામિતા તેની 

તમામ એજન્સીનેફાળિેિ બજેટ: 

 જે ત િષમના મજૂંર બજેટની વિગત તથા થયેિ ખચામની વિગતો એકાઉંટશાખામાથંી 

મેળિી શકાય. 

(૧૨) ફાળિાયેિી રકમ અને આ કાયમક્ર્મોનો ફાયદો મળેિનારની વિગતો સરહત સબસીડી સરહત 

કાયમક્ર્મોનોઅમિનો પ્રકાર: 

 બજેટમાફંાળિેિ રકમ િેબોરેટરીના ખચમ માટે જ િાપરિામા ંઆિે છે.  

(૧૩) તેના દ્વારા અપાયેિછૂટછાટો,પરિાનગીઓ, અને સત્તા સોંપણીમેળિનારની વિગતો: 

 સમગ્રસભા, સ્થાયી સવમતી તથા મ્યવુનવસપિકવમશ્ન્રરશ્રીની સત્તા અન્િયે મળતી 

છૂટછાટો, પરિાનગીઓ, અને સત્તા સોંપણી સબંિં ેકાયમિાહી કરિામા ંઆિે છે. 

(૧૪) ઇિેક્િોવનકફોમમમાઘંડાયેિી તેના દ્વારા રખાયિેી અથિા તેને ઉપિલિ મારહતીનાસદંભમની વિગતો: 

 ઇિેક્િોવનકફોમમઉપિલિ કોઇપણમારહતી નથી. 

(૧૫) પસુ્તકાિય અથિા િાચંનખડંના કામના િોકો સરહત મારહતી મેળિિા માટે 

નાગરીકોનઉેપિલિસવુિિાઓની વિગતો જો જાહરે ઉપયોગ માટે તેની જાળિણી કરાઇ હોય તો:  

 અત્રેનીશાખામાપંસુ્તકાિય અથિા િાચંનખડંઉપિલિનથી. 

(૧૬) જાહરે મારહતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દા અને અન્ય વિગતો: 

અન.ુનબંર. નામ હોદ્દો બેઝીક પગાર 

૦૧. શ્રી.શૈિેષસી. ગામીત. 

પલિીકહલે્થએન્ી.િેબોરેટરી(ડે્રનેજપ્રોજેક્ટ ) 

૫૦૧,(પાચંમોમાળ)અક્ષરકોમશીયિકોમ્પિેક્ષ,અક્ષરચોક,અ ટિાદરા, 
િડોદરા-૩૯૦૦૨૦.. 

હિાિાનાકેમીસ્ટ 

 તેમજ 

આસીસ્ટન્ટકેમીસ્ટ 

૭૭,૯૦૦/- 
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(૧૭-અ) અપીિ અવિકારીઓના નામ, હોદ્દા અને અન્ય વિગતો: 

અન.ુનબંર. નામ હોદ્દો બેઝીક પગાર  

૦૧. શ્રી.રાજેશ એસ. વશમ્પી.  

કાયમપાિકઇજનેરશ્રી(ડ્રનેેજ પ્રોજેક્ટ), 

િડોદરા મહાનગર પાલિકા.  

ફોન.ન:ં ૦૨૬૫-૨૪૩૧૧૧૬,૨૪૩૧૧૧૮ 

કાયમપાિક ઈજનેર ૮૩,૩૦૦/- 

 

(૧૭) સચૂિી શકાય તેિી અન્ય કોઇ મારહતી અને ત્યાબામદ દર િષે આ પ્રકાશનમા ંસિુારા કરાશે:  

 મહદ અંશે કામો સબંિંી મારહતી અને ત્યારબાદ મજુંર બજેટ અનિુક્ષીને આિી જાય છે.  

 

ર્માહિતી અધિકારી અને કેર્મીસ્ટ 

પલિીક હલે્થ એન્ી. િેબોરેટરી 
(ડે્રનેજપ્રોજેક્ટ) 

૫૦૧, (પાચંમોમાળ) 

અક્ષર કોમશીયિ કોમ્પિેક્ષ, અક્ષર ચોક, 

અ ટિાદરા, િડોદરા-૩૯૦૦૨૦. 
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--:લલસ્ટ-A:-- 

િડોદરા મહાનગર પાલિકા નીપબ્લિક હલે્થ એંજજનીયરરિંગ િબેોરેટરી (ડ્રનેેજ 
પ્રોજેક્ટ)નાઅવિકારીઓનાતેમજકમમચારીઓનાનામ, હોદ્દા તથાબેઝીક પગાર તથા કામની વિગતો: 
અન.ુ 
નબંર. 

નામ હોદ્દો બેઝીક પગાર 

 

કામની વિગત 

૦૧. શ્રી.શૈિેષ સી. ગામીત. હિાિાના 
કેમીસ્ટ 

 તેમજ 

આસીસ્ટન્ટ 

કેમીસ્ટ 

૭૭,૯૦૦/- કચેરીનો િહીિટ,મહકેમ,પ્રથુ્થકરણ, 
િાગતો,સએુઝરિટમેંટપિાટં,ગજુરાત 
પ્રદૂષણ વનયતં્રણ બોડમ,કેંરિયપ્રદૂષણ 
વનયતં્રણ બોડમ સાથે સકંિન.  

૦૨. શ્રીમવત સગંીતાબેન ી. શાહ આસીસ્ટન્ટકે
મીસ્ટ 

૮૦,૨૦૦/- ઔદ્યોલગક એકમો તથા સએુઝ 
રિટમેંટ પિાટંના નમનુાઓ િઇ 
પ્રથુ્થકરણની કામગીરી.  

૦૩ શ્રી રહરેનવસિંહ ડી. રાજપતૂ આસીસ્ટન્ટકે
મીસ્ટ 

૪૪,૯૦૦/- ઔદ્યોલગક એકમો તથા સએુઝ 
રિટમેંટ પિાટંના નમનુાઓ િઇ 
પ્રથુ્થકરણની કામગીરી. 

૦૪ શ્રી વનિેશ એમ. ટાકં આસીસ્ટન્ટકે
મીસ્ટ 

૪૪,૯૦૦/- ઔદ્યોલગક એકમો તથા સએુઝ 
રિટમેંટ પિાટંના નમનુાઓ િઇ 
પ્રથુ્થકરણની કામગીરી. 

૦૫ શ્રી.વમતેષ કે. પડંયા  િેબોરેટરી 
આસીસ્ટન્ટ 

૫૮,૬૦૦/- કેમીસ્ટ તથા આસીસ્ટન્ટ કેમીસ્ટની 
કામગીરીમા ંમદદ. ગ્િાસિેર તેમજ 
કેમીકલ્સના રજજસ્ટર વનભાિણીની 
કામગીરી. 

૦૬ શ્રી રોરહતકુમાર એન. પટેિ જુવનયર 
ક્િાકમ 

૪૭,૬૦૦/- મહકેમ, આિક-જાિક તેમજ 
િહીિટી બાબતો અંગેની કામગીરી. 

૦૭ શ્રી.મહેંન્િ એમ. સોિકંી હલે્પર ૩૪,૦૦૦/- િેબોરેટરી તથા પ્રથુ્થકરણને િગતી 
તમામ સાફસફાઇની કામગીરી. 

૦૮ શ્રી સભુાષચિં િણકર  હલે્પર ૧૮,૭૦૦/- િેબોરેટરી તથા પ્રથુ્થકરણને િગતી 
તમામ સાફસફાઇની કામગીરી. 

૦૯ શ્રી માિીભાઇ ભાિીઆ હલે્પર ૩૬,૧૦૦/- િેબોરેટરી તથા પ્રથુ્થકરણને િગતી 
તમામ સાફસફાઇની કામગીરી. 

 

 

 


