
રાઇટ �ુ ઇ�	ોરમેશન એ�ટ-૨૦૦૫ સદંભ� તથા દ.��ુમ �ક: ૧૦૮૮ / ૦૫-૦૬ સદંભ% કલમ-૪-૧ 

(ખ) અ�વયે ખાતાની (/વત�માન પ1ર23થિત અ5સુાર)મા1હતી બાબત. 

ઈલે.િમક9 :વેુઝ ડ=. વક�સ શાખા 

વડોદરા મહાનગરપા?લકા 

૦૧ અિધકાર=ઓ કમ�ચાર=ઓની સતાઓ તથા ફરજો :- સામેલ ?લ3ટ “A” Hજુબ 

૦૨ ઈલે-મીક9 , :વેુઝ ડ= વક�સ શાખા , વડોદરા શહ9રના િવિવધ િવ3તારમા ંઆવેલ K9નેજ 

નેટવક� માથંી પપંLગ 3ટ9શન ખાતે એકMંુ થયેલ K9નેજ ના મલીન જળને પપંો મારફતે 

ઉલેચન કર= :વેુઝ P=ટમે�ટ Qલા�ટમા ંપહRચાડ=, Sયા ંતે5ુ ંGPCB ના ધારાધોરણ Hજુબ 

P=ટમે�ટ કર= , િનકાલ કરવા માટ9 જYર= સચંાલન અને િનભાવણી કરવા5ુ ંકામ કર9 છે. 

કામગીર= :- સામેલ ?લ3ટ    

૦૩ ઉપર= અિધકાર= દશા�વે તે કામગીર= ઉપરાતં અમોને �કુમમા ંદશા�વેલી કામગીર= \વી ક9 

:વેુઝ P=ટમે�ટ Qલા�ટ સચંાલનની અને િનભાવણી :વેુઝ પપંLગ 3ટ9શનનોની સચંાલન 

અને િનભાવણી તેમજ ટ9]પરર= પપંસેટ અને D.G.Set ની િનભાવણી  

૦૪ ઉપરો�ત Hદુા ન.ં૩ મા ંદશા�bયા Hજુબ �ુકમ અ�વયે તથા \ તે કામોના સબંધંમા ંસcમ 

સdાિધકાર=eીની:ચુનાઓ અ�વયે કાય�વાહ= કરવામા ંઆવે છે. 

૦૫ વખતો વખત સામા�ય વહ=વટ િવભાગ તરફથી આવતા :ચુનોનો અમલ કરવો તેમજ 

સેfટ=નાિનયમોની gળવણી, ધી બીએ.સી.અમે.પી.કટ ૧૯૪૯ મા ંiજુરાત એમે�ડમે�ટ 

એ�ટ ન.ં૩ ૧૯૯૯.  

૦૬ ખાતા તરફથી મોકલવામા ંઆવતા પjોના ઇનવડ� તથા આઉટવડ� રk3ટરો તથા 

કમ�ચાર=ઓની હાજર= પjક,સામાનની gળવણી નાપjકો 

૦૭ અjેની કચેર=એ /ોએકટ=વ–1ડ3કલોઝર Hકૂવામા ંઆવેલ છે તેમજ RTI હ9ઠળ આપની 

અરkઓ3વીકારવ માટ9 કલાક�ની િનમsકૂ કરવામા ંઆવેલ છે.  

૦૮ RTIએ�ટ હ9ઠળ આવતી અરkઓનીવખતો વખત સમીcા કરવામા ંઆવે છે. 

૦૯ સેવા સદરની ડાયર=મા ં/િસtધ કરવામા ંઆવતી હોય તે તેમજ યાદ= Hજુબ િવિવધ 

પગાર પાયર= સામેલ છે. Hદુા ન ં:- ૦૨ સમાવેલલી3ટ 

૧૦ \ તે વષ�ના મvુંર બ\ટની િવગત તથા થયેલ ખચા�ની િવગતો એકાઉ�ટ શાખામાથંી 

મેળવી શકાય. 

૧૧ \ તે વષ�ના મvુંર બ\ટની િવગત તથા થયેલ ખચા�ની િવગતો એકાઉ�ટ શાખામાથંી 

મેળવી શકાય. 

૧૨ સમw સભા 3થાયી સિમિત તથા ]xિુનિસપલ કિમyરeીની સdા અ�વયે મળતી 

zટછાટ,પરવાનગીઓ, સdા સRપણીસબંધે કાય�વાહ= કરવામા ંઆવે છે.   

 

 

 

 

 

 

 

 



?લ3ટ –A 
અિધકાર�ઓ અને કમચાર�ઓની મા�હતી ��ુ�તકા 

અ

નં

. 

હો�ો નામ બે�કપગાર કામની િવગત 

૧ 

હ.કાય�પાલક ઇજનેર 

(ઈલે.મીક9.),નાયબ 

કાય�પાલક ઇજનેર 

eી ભરતભાઈ ડ=. 

રાણા 
૧,૦૧,૭૦૦/- 

:વેુઝ P=ટમે�ટ Qલા�ટ તેમજ 

ઓકઝીલર= પપંLગ 3ટ9શનની {ુર3તી 

તથા િનભાવણી ની કામગીર=  

૨ 

હ.નાયબ કાય�પાલક 

ઇજનેરઅનેએડ=.આસી.

એ|�જિનયર 

eી /શાતંભાઈ 

આઈ. નાગર 
૮૦,૨૦૦/- 

:વેુઝ P=ટમે�ટ Qલા�ટ તેમજ 

ઓકઝીલર= પપંLગ 3ટ9શનની {ુર3તી 

તથા િનભાવણી ની કામગીર= 

૩ 

હ.નાયબ કાય�પાલક 

ઇજનેરઅને 

એડ=.આસી.એ|�જિનયર 

eી િમનેષ એસ 

જય3વાલ 
૪૬,૨૦૦/- 

:વેુઝ P=ટમે�ટ Qલા�ટ તેમજ 

ઓકઝીલર= પપંLગ 3ટ9શનની {ુર3તી 

તથા િનભાવણી ની કામગીર= 

૪ 
એડ=.આસી. 

એ|�જિનયર 

eી /તીક વી. 

રાણા 
૪૬,૨૦૦/- 

:વેુઝ P=ટમે�ટ Qલા�ટ તેમજ 

ઓકઝીલર= પપંLગ 3ટ9શનની {ુર3તી 

તથા િનભાવણી ની કામગીર= 

૫ 
એડ=.આસી. 

એ|�જિનયર 

eી ઉSકષ� ડ=. 

/gપતી 
૪૬,૨૦૦/- 

:વેુઝ P=ટમે�ટ Qલા�ટ તેમજ 

ઓકઝીલર= પપંLગ 3ટ9શનની {ુર3તી 

તથા િનભાવણી ની કામગીર= 

૬ 
એડ=.આસી. 

એ|�જિનયર 

eી િવશાલ \ 

પટ9લ 
૪૧,૧૦૦/- 

:વેુઝ P=ટમે�ટ Qલા�ટ તેમજ 

ઓકઝીલર= પપંLગ 3ટ9શનની {ુર3તી 

તથા િનભાવણી ની કામગીર= 

૭ સી. �લાક� હાલ જ}યા ખાલી. - - 

૮ મહ9કમ �લાક� 
eી ભરતભાઈ 

એસ રાઠવા 
૨૦,૫૦૦/- 

 મહ9કમ દફતર 

૯ vુ.�લાક�  
eી અશોકભાઈ 

આર શાહ 
૪૬,૨૦૦/- 

તમામ વહ=વટ= /ક=યામા ં મદદ 

કરવી, ર9કોડ� રાખવો, ?બલ સબંધંી 

કાય�વાહ=,3ટોર દફતર, બારનીસી 

ર9કોડ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



અ.ન.ં હો�ો  પગાર ધોરણ 

૧ િસિનયર �લાક�  ૨૫,૫૦૦-૮૧,૧૦૦ 

૨ vુિનયર �લાક�  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

૩ ઓપર9ટર ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

૪ 1ફટર ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

૫ મvૂર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ 

૬ સફાઈ સેવક ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ 

 

~મ પ��લક 

ઓથોર=ટ= 

( કચેર=5ુ ં

નામ/સરનાHુ/ં 

ફોન નબંર) 

gહ9ર મા1હતી 

અિધકાર= (PlO)નો 

હો�ો (કચેર=5ુ ં

સરનાHુ/ંફોન 

નબંરફ9/ કસ નબંર 

મેઇલ-ઇ /એK9સ) 

સબંિંધત 

િવષય / 

કામગીર= 

મદદનીશ gહ9ર 

મા1હતી અિધકાર= 

(PlO)નો હો�ો (કચેર=5ુ ં

સરનાHુ/ંફોન નબંરફ9/ 

કસ નબંર મેઇલ-ઇ 

/એK9સ) 

એપેલીટઓથોર=ટ=નો 

હો�ો 

( કચેર=5ુ ંસરનાHુ ં

ફોન/ફ9/નબંર કસ 

નબંર મેઇલ-ઇ/ 

એK9સ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

 ઈલ.ેમીક9. :વેુઝ 

ડ=. વક�સ શાખા, 

વડોદરા 

મહાનગર 

પા?લકા, 

રાજમહ9લ રોડ, 

 વડોદરા ફોન 

ન.ં૨૪૩૩૧૧૬ 

�ત1રક  

ન ં૩૪૯ . 

 
 

(A)eી /શાતંભાઈ 

આઈ. નાગર 

(B) eી મીનેષભાઈ 

એસ. જય3વાલ 

હ.નાયબકાય�પાલક 

ઇજનેર ઈલે.મીક9. 

:વેુઝ ડ=.વક�સ 

શાખા, વડોદરા 

મહાનગરપા?લકા, 

રાજમહ9લ 

રોડ,વડોદરા ફોન 

ન.ં૨૪૩૩૧૧૬ 

�ત1રક ન.ં૩૪૯ 
 

ઈલે.મીક9. 

:વેુઝ 

ડ=.વક�સ 

શાખાને 

સલં}ન 

કામગીર=

ઓ 

eી /તીક 

વી.રાણાએડ=.આસી.એ

|�જિનયર 

ઈલે.મીક9. :વેુઝ ડ=. 

વક�સ શાખા, 

વડોદરામહાનગર 

પા?લકા, રાજમહ9લ 

રોડ, વડોદરા.  

ફોન ન.ં ૨૪૩૩૧૧૬ 

�ત1રક ન.ં૩૪૯ 

 
 

eી ભરતભાઈ ડ=. 

રાણા. કાય�પાલક 

ઇજનેર eી ની કચેર= 

ઈલે.મીક9. :વેુઝ ડ=. 

વક�સ શાખા, વડોદરા 

મહાનગરપા?લકા, 

રાજમહ9લ રોડ, 

વડોદરા.  

ફોન ન.ં ૨૪૩૩૧૧૬ 

�ત1રક ન.ં૩૪૯ 
 

 

          

                                                                                --સ1હ-- 

         કાય�પાલક ઇજનેર (ઈલે-મીક9) 

         :વેુઝ ડ=. વક�સ 

           વડોદરા મહાનગરપા?લકા 


