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રાઈટ ટુ ઈન્ફરમેર્શન એક્ટ ૨૦૦૫ સદંરે્ભ તથા દ.હુકમ અંક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંરે્ભ કલમ 
૪-૧(ખ) અન્્યે ખાતાની માહિતી બાબત. 

(સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વવર્ભાગ)  
૧.  સસંથા, કામગીરીઓ અન ેફરજોની વિગતો :-  
 ખાત ુ  :  સોલીડ િેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વિભાગ, િડોદરા મહાનગર સેિા સદન. 

કામગીરીઓ   :  શહરેમાથંી ઉત્પન્ન થતા ધન કચરાને એકત્ર કરિા માટે તેના સગં્રહ         
માટે, છુટા પાડિા માટે, તેના પરીિહન માટે, તે પરની પ્રક્રિયા કરિા 
સારંુ અને તેના નીકાલ માટેની આંતર માળખાકીય સિલતો ઉભી કરિી. 
સોલીડ િેસ્ટ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ હને્ડલલિંગ) રૂલ્સ-2000મા ં ઠરાિિામા ં
આિેલી જોગિાઈઓનુ ંઅમલીકરણ કરવુ ંઅને તે અન્્યે ટંુકા અને લાબંા 
ગાળાના આયોજન તૈયાર કરિા. 

ફરજો       : સામાન્ય વિભાગ તરફથી થયેલ હુકમ અન્્યે જે તે પોસ્ટ પર કરિાપાત્ર 
ટેક્નીકલ તથા િહીિટી કામગીરીઓ. 

૨.  પોતાના અવધકારીઓને કમમચારીઓની સત્તાઓ તથા ફરજો: 
 સામેલ લલસ્ટ A  મજુબ. 
૩.  વનક્રરક્ષણ અને જિાબદારીના સાધનો સહીત વનણમય લેિાની પ્રક્રિયા:  

જે તે સોપાયેલ કામગીરી સબંવધત કમમચારીએ તેઓના ઉપરી અવધકારીશ્રી પાસે રજુ કરી સક્ષમ 
સત્તાવધશશ્રીની મજૂંરી લેિાની રહ ેછે. આ અંગે મખુ્ય શાખા મહકે્મ વિભાગ થી નાણાક્રકય અને 
અન્ય િહીિટી સત્તા સોપણીના હુકમો થયેલ છે. 

૪. પોતાના કાયો બજાિિા માટે નક્કી કરાયેલા ધોરણો : 
ઉપરોક્ત મદુ્દા ન.ં 3 મા ં દશામ્યા મજુબ હુકમ અન્્યે તથા જે તે કામોના સબંધમા ં સક્ષમ 
સત્તાવધશશ્રીની સચુનાઓ અન્્યે કાયમિાહી કરિામા ંઆિે છે.  

૫. પોતાના કાયો બજાિિા માટે પોતાની પાસેના અથિા પોતાના વનયતં્રણ હઠેળના અથિા 
પોતાના કમમચારીઓ દ્વારા ઉપયોગમા લેિાતા વનયમો, વિવનમયો સચુનાઓ વનયમ સગં્રહો અને 
રેકોડમ.  

 ધી બી.પી.એમ.સી. એક્ટ  
 દ.હુક્મ અં : ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૭-૭-૯૯. 

૬.  પોતાના ધ્િારા અથિા તેના અંકુશ હઠેળ રખાયેલ વિવિધ કેટેગરીના દસ્તાિેજોનુ ંવનિેદન  
 ખાતા તરફથી મોકલિામા ં તથા આિતા પત્રો ના ઈનિડમ તથા આઉટિડમ 

રજીસ્ટરો  
 અત્રે થી હાથ ધરિામા ંઆિતા કામો ની ફાઈલો  

૭.  તેની વનતી ધડિાના અથિા તેના અમલીકરણ સબંધીત જાહરે જનતાના સભ્યો દ્વારા રજુઆત 
કરાયેલી અથિા તેમની સાથે ચચામ માટે રહલેી કોઈપણ ્ય્સ્થાની વિગતો લોકો સાથે 
સકં્ળાયેલી સસં્થા હોઈ લોકોના ચુટંાયેલા પ્રવતવનવધઓની બનેલી સ્થાયી સવમવત, સમગ્ર સભા 
અથિા સબંવધત વિભાગને સ્પશમતી સવમવત દ્વારા અવધકાર પરત્િે વનણમય લિેામા આિે છે. 



Page 2 of 5 

૮.  પોતાના ચલણના હતે ુ માટે અથિા તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બે કે તેથી િધ ુ ્યક્ક્તઓ 
ધરાિતા ંબોડમસ, કાઉન્સીલ , કવમક્રટઓ અને અન્ય મડંળીનુ ંવનિેદન અને આ બોડમસ કાઉન્સીલ 
કવમક્રટઓ અને અન્ય મડંળોનુ ંવનિેદન અને આ બોડમસ કાઉન્સીલ કવમક્રટઓ અને અન્ય મડંળોની 
બેઠકો જાહરેપ્રજા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ? અથિા આિી બેઠક ની વિગતો જાહરે પ્રજા મેળિી શકે 
કે કેમ ? 

  સમગ્ર સભા, સ્થાયી સવમવત મ્યવુનવસપલ સેિેટરીશ્રી અથિા સબંવધત સવમતીના અધ્યક્ષ 
પાસેથી આ અંગે િધ ુસ્પષ્ટતા મેળિી શકાય. 

૯.  પોતાના અવધકારીઓને કમમચારીઓની ક્રડરેક્ટરી : 
  મદુ્દા ન.ં ૨ મા ંસમાિેલ લલસ્ટ મજુબ. 
૧૦.  તેના વનયમમા ંપરુી પડાિેલ પડતર ની પધ્ધ્તી સક્રહત તેના દરેક અવધકારીઓ અને કમમચારીઓ 

દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલ માસીક પગાર. 
  માસીક પગાર અંગેની વિગત મદુ્દા ન.ં ૨ મા ંઆિરી લેિામા ંઆિેલ છે.  
૧૧.    તમામ યોજનાઓની વિગતો, સલુચત ખચામઓ અને કરાયેલ ચકુિણીના અહિેાલો દશામિતા 

તેની તમામ એજન્સીને ફાળિેલ બજેટ . 
  જે તે િર્મના મજુંર બજેટની વિગત તથા થયેલ ખચામની વિગતો એકાઉન્ટ શાખામાથંી 

મેળિી શકાય. 
 ફાળિેલી રકમ અન ે આ કાયમિમોથી ફાયદો મેળ્િનારની વિગતો સક્રહત સબસીડી સક્રહત 

કાયમિમોનો અમલનો પ્રકાર. 
 મેળિેલ સબસીડી/ લોન/ ગ્રાન્ટ અન્યે સમગ્રસભા દ્વારા બજેટમા ં મજુંર કરાયેલ 

નીયમો હાથ ધરિામા ંઆિે છે.  
૧૨.  તેના દ્વારા અપાયેલી છુટછાટો, પરિાનગીઓ અન ેસત્તા સોપણી મેળિનારની વિગતો: 

 સમગ્ર સભા, સ્થાયી સવમવત મ્યવુનવસપલ કવમશનરશ્રીની સત્તા અન્્યે મળ્તી છુટછાટો, 
પરિાનગીઓ અને સત્તા સોપણી સબંધે કાયમિાહી કરિામા ંઆિે છે. 

૧૩.  ઈલેક્રોનીક ફોમમમા ં ધડાયેલી તેના દ્વારા રખાયેલી અથિા તેને ઉપલબ્ધ માક્રહતીના સદંભમની 
વિગતો: 

 વિભાગના કોમ્પ્યટુરમા ંસ્ટોર કરેલ ડેટા. 
૧૪.  પસુ્ત્કાલય અથિા િાચંનખડંના કામના લોકો સક્રહત માક્રહતી મેળિિા માટે નાગક્રરકોને ઉપલબ્ધ 

સવુિધાઓની વિગતો, જે જાહરે ઉપયોગ માટે તેની જાળિણી કરાઈ હોય તો :-  
 અત્રેની શાખામા ંપસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડં ઉપલબ્ધ નથી. 

 
૧૫.   જાહરે માક્રહતી અવધકારીઓના નામ, હોદ્દઓ અને અન્ય વિગતો : 
અ.ન.ં નામ હોદ્દો બેઝીક પગાર 

1 શ્રી શૈલેર્ કે નાયક એડી સીટી એન્જીનીયર (ગસે) રૂ.૧૧૨૧૦૦ 

2. શ્રી કશ્યપ શાહ એન્િાયરમેન્ટલ એન્જીનીયર રૂ. ૬૯૨૦૦ 
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3. શ્રી લક્ષાકં નેદરીયા ડ.ેએન્જીનીયર રૂ. ૫૩૧૦૦ 

૪. શ્રી સ્િપનીલ શકુ્લા એન્િાયરમેન્ટલ એન્જીનીયર રૂ.૩૦૦૦૦ (કરાર આધારીત) 

 
૧૬.  સચુિી શકાય તેિી અન્ય કોઈ માક્રહતી અને ત્યારબાદ દરિરે્ આ પ્રકાશનમા ંસધુારા કરાશે. 

 મહદ અંશે કામો સબંધી માક્રહતી મજુંર બજેટ અનલુક્ષીને આિી જાય છે.  
 

માક્રહતી અવધકારી અન ે
એન્િાયરમેન્ટલ એન્જીનીયર 

સોલીડ િેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 
િડોદરા મહાનગર સેિા સદન. 

 
       E-MAIL :solidwaste@vmc.gov.in. 
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લીસ્ટ –A 

વડોદરા મિાનગર પાલલકા સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વવર્ભાગ ના અવિકારીઓ તેમજ કમશચારીઓ ના 
નામ િોદ્દો તથા બેઝીક પગાર તથા કામગીરી ની વવગત 

અ.ન.ં 
અવિકારી તેમજ 
કમશચારીના નામ 

િોદ્દો બેઝીક કામની વવગત 

૧. શ્રી શૈલેર્ નાયક 

એડી સીટી 
એન્જીનીયર (ગેસ) 

રૂ.૧૧૨૧૦૦  
પગાર ખચમ-મીકેનીકલ  

સોલીડ િેસ્ટ મેનેજમને્ટ વિભાગને 
લગતી ટેકનીકલ અને િહીિટી 
કામગીરી.  

2. ખાલી જગો 
•સોલીડ િેસ્ટ 

મેનેજર - 
એન્િાયરમેન્ટલ એન્જીનીયરને હ. 
સોલીડ િેસ્ટ મેનેજર તરીકે િધારાની 
કામગીરી સોંપિામા ંઆિેલ છે. 

3. 
શ્રી કશ્યપ આર. 
શાહ 

એન્િાયરમેન્ટલ 
એન્જીનીયર 

રૂ. ૬૯૨૦૦ 
સોલીડ િેસ્ટ મેનેજમને્ટ વિભાગને 
લગતી ટેકનીકલ અને ઉપરી 
અવધકારીશ્રી સચુિે તે કામગીરી. 

૪. 
શ્રી સ્િપનીલ 
શકુ્લા 

એન્િાયરમેન્ટલ 
એન્જીનીયર 

રૂ.૩૦૦૦૦ (ઉચ્ચક) 
સોલીડ િેસ્ટ મેનેજમને્ટ વિભાગને 
લગતી ટેકનીકલ અને ઉપરી 
અવધકારીશ્રી સચુિે તે કામગીરી. 

૫. 
શ્રી લક્ષાકં 
નેદરીયા 

ડ.ે એન્જીનીયર 
રૂ. ૫૩૧૦૦ 

પગાર ખચમ-જમીન 
વમલકત  

સોલીડ િેસ્ટ મેનેજમને્ટ વિભાગને 
લગતી ટેકનીકલ અને ઉપરી 
અવધકારીશ્રી સચુિે તે કામગીરી. 

૬. શ્રી પ્રશાતં નાગર  
એડી. આસી. 
એન્જીનીયર 

પગાર ખચમ-પાણીપરુિઠા 
સોલીડ િેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વિભાગને 
લગતી ટેકનીકલ અન ેઉપરી 
અવધકારીશ્રી સચુિે તે કામગીરી. 

૭. શ્રી સોહમ પટેલ  
એડી. આસી. 
એન્જીનીયર 

રૂ. ૪૬૨૦૦ 

પગાર ખચમ-ટાઉન 
પ્લાનીંગ 

સોલીડ િેસ્ટ મેનેજમને્ટ વિભાગને 
લગતી ટેકનીકલ અને ઉપરી 
અવધકારીશ્રી સચુિે તે કામગીરી. 

૮. શ્રી ભમુીલ ભાટીયા 
એડી. આસી. 
એન્જીનીયર 

રૂ. ૧૫૫૦૦ (ઉચ્ચક) 
પગાર ખચમ-િોડમ ન ં૮ 

(એન્જીનીયર)  

સોલીડ િેસ્ટ મેનેજમને્ટ વિભાગને 
લગતી ટેકનીકલ અને ઉપરી 
અવધકારીશ્રી સચુિે તે કામગીરી. 

૯. 
શ્રી ભવુમકા 
કાપડીયા 

એડી. આસી. 
એન્જીનીયર 

રૂ. ૧૦૦૦૦ (ઉચ્ચક) નમુમ 
યોજના હઠેળ 

સોલીડ િેસ્ટ મેનેજમને્ટ વિભાગને 
લગતી ટેકનીકલ અને ઉપરી 
અવધકારીશ્રી સચુિે તે કામગીરી. 

૧૦. શ્રી મોનાકમ જોર્ી 
ડટેા એન્રી 
ઓપરેટર 

રૂ.૧૧૫૦૦ (ઉચ્ચક)  
પગાર ખચમ- સ્રીટલાઇટ 

સોલીડ િેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ડીપાટમમેન્ટ 
ખાતે કોમ્પ્યટુર લગત કામગીરી 

૧૧. શ્રી જતીન સાપરા જુ. કલાકમ 
રૂ. ૧૦૦૦૦ (ઉચ્ચક) 
પગાર ખચમ-આરોગ્ય િલ્ડમ 
બેંક 

સોલીડ િેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ડીપાટમમેન્ટ 
ખાતે ક્લાકમની કામગીરી 
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અ.ન.ં 
અવિકારી તેમજ 
કમશચારીના નામ 

િોદ્દો બેઝીક કામની વવગત 

૧૨. 
શ્રી કલાિતીબેન 
પટેલ 

જુ. કલાકમ રૂ. ૩૩૩૦૦ કામગીરી િોડમ ન ં૭ 

૧૩. 
શ્રી શશીકાતં કે 
સોલકંી 

સફાઇ સેિક 
રૂ. ૨૮૪૦૦ 

પગાર ખચમ-િોડમ ન ં૭ 

કામગીરી સોલીડ િેસ્ટ ડીપાટમમેન્ટ 

૧૪. 
શ્રી કમલ જે 
િણઝારા 

વસપાઇ  કામગીરી સોલીડ િેસ્ટ ડીપાટમમેન્ટ 

૧૫. 

શ્રીમતી િીણાબેન 
ગાયકે 

વસપાઇ  કામગીરી સોલીડ િેસ્ટ ડીપાટમમેન્ટ 

૧૬. શ્રી મહશે એ ઠાકોર ફીલ્ડ આસીસ્ટન્ટ રૂ.૮૦૦૦( ઉચ્ચક)  કામગીરી સોલીડ િેસ્ટ ડીપાટમમેન્ટ 

૧૭. 
શ્રીમતી 
િૈશાલીબેન 
સતુરીયા 

મલ્ટી પપમઝ િકમર 
રૂ.૧૦૦૦૦ (ઉચ્ચક) 
પગાર ખચમ-િોડમ ૧૦ 

કામગીરી સોલીડ િેસ્ટ ડીપાટમમેન્ટ 

૧૮. શ્રી નરેન્ર ચૌહાણ મલ્ટી પપમઝ િકમર 
રૂ.૧૦૦૦૦ (ઉચ્ચક) 
પગાર ખચમ-િોડમ ૯ 

અટલાદરા પ્લાન્ટ ખાતે કામગીરી 

૧૯. શ્રી ઉમેશ પરમાર મલ્ટી પપમઝ િકમર 
રૂ.૧૦૦૦૦ (ઉચ્ચક) 
પગાર ખચમ-િોડમ ૭ 

અટલાદરા પ્લાન્ટ ખાતે કામગીરી 

૨૦. 
શ્રી ફૈયાઝઅલી 
સૈયદ 

ડટેા એન્રી 
ઓપરેટર 

(એપ્રેન્ટીસ) 

રૂ.૭૩૧૫  
(ઉચ્ચક સ્ટાઇપેન્ડ) 

સોલીડ િેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ડીપાટમમેન્ટ 
ખાતે કોમ્પ્યટુર લગત કામગીરી 

૨૧. 
શ્રી વિરવસિંગ 
સરુતન ડામોર 

કામદાર રૂ.૨૯૩૦૦ અટલાદરા પ્લાન્ટ ખાતે કામગીરી 

૨૨. 
શ્રી રામાભાઇ 
લાલાભાઇ તડિી 

કામદાર રૂ.૨૮૪૦૦ અટલાદરા પ્લાન્ટ ખાતે કામગીરી 

૨૩. 

શ્રી સવુનલ જી 
િસાિા 

ડટેા એન્રી 
ઓપરેટર 

રૂ.૪૬૨૦૦  
પગાર ખચમ –આઇ.ટી 

અટલાદરા પ્લાન્ટ ખાતે કોમ્પ્યટુર 
લગત કામગીરી 

૨૪. 

શ્રી રમેશ કે. 
રોક્રહત 

કોમ્પ્યટુર ઓપરેટર 
કમ ક્લાકમ 

રૂ.૫૦૦૦ કરાર આધાક્રરત 
વનમણકૂ 

અટલાદરા પ્લાન્ટ ખાતે કોમ્પ્યટુર 
લગત કામગીરી 

 


