
 

રાઇટ �ુ ઇ�ફોમ�શન એ�ટ–૨૦૦૫ તથા દ.�કુમ �ક:૧૦૮૮/૨૦૦૫-૦૬ સદંભ�, કલમ-૪-૧(ખ) દ.�ુકમ 

�ક:૨૭૧/૨૦૦૮-૯ તા.૨૮-૭-૨૦૦૮ અને દ.�કુમ �ક:૧૦૦૯/૨૦૦૯-૧૦, તા.૯-૩-૧૦ અ�વયે ખાતાની મા3હતી 

 
 

૧. સ�ંથા ની કામગીર� અને ફરજો 

 

વડોદરા શહ�રની ���ટલાઇટો� ુ સચંાલન અને િનભાવણીની 

કામગીર�ઓ સ&હત નિવન ���ટલાઇટો (કુવાની કામગીર� તમેજ 

મહાનગરપા*લકાની િવિવધ ઇમારતોના િવજળ�કરણની િનભાવણી 

કરવા સ&હત, નિવન ઇમારતોમા ં પણ નિવન િવજળ�કરણની 

કામગીર�ઓ કરાવવામા ંઆવે છે. 

���ટલાઈટ િવભાગની (1ુય કચેર� ખડં�રાવ માક4ટ *બ6ડ7ગ ખાત ે

8મન.ં ૨૦૨ મા ંઆવલે છે. 

���ટલાઈટ િનભાવણીની કામગીર� સરળતા તથા ઝડપથી થાય, ત ે

માટ� <ુલ ૧૦ ફર�યાદ ક�=>ો કાય?રત છે. @મા ં નાગર�કો તરફથી 

���ટલાઈટન ેલગત આવતી ફર�યાદોની કામગીર� કરાવી, િનકાલ 

કરવામા ંઆવ ેછે. 

૨. પોતાના અિધકાર�ઓ અને 

કમ?ચાર�ઓની સAાઓ તથા ફરજો   

સામેલપ&રિશBટ – ૧ (જુબ. 

૩. િન&રEણ અને જવાબદાર�ઓના 

સાધનો સ&હત િનણ?ય લેવાની 

F&Gયા  

@તે સHપાયેલ કામગીર� અ=વયે, સબિંધત કમ?ચાર�એ, તેઓના 

ઉપર� અિધકાર�Kી સમE જ8ર� રLુઆત કર�, સEમ સAાિધશની 

મLુંર� લેવાની રહ� છે.   

૪. પોતાના કાયN બOવવા માટ� નP� 

કરાયેલા ધોરણો  

ઉપરોQત (Rુા-૩ મા ંદશા?Tયા (જુબ Uકુમ અ=વય,ે @ તે કામોના 

સબધંમા ંસEમ સAાિધશKીની Vચુનાઓ અ=વય ેજ8ર� કાય?વાહ� 

કરવામા ંઆવે છે. 

૫ પોતાના કાયN બOવવા માટ� 

પોતાની પાસનેા િનયXંણ હ�ઠળના 

અથવા પોતાના કમ?ચાર�ઓ Zવારા 

ઉપયોગમા ંલેવાતા િનયમો, 

િવિનમયો Vચુનાઓ િનયમ સ[ંહો 

અને ર�કોડ?  

ધી બી પી એમ સી એQટ ૧૯૪૯ મા ં]જુરાત એમે=ડમે=ટ એQટ 

ન.ં૩ / ૧૯૯૯. 

���ટલાઇટ (કુવાના ધારાધોરણો સામેલ પ&રિશBટ – ૨ (જુબ 

૬. પોતાના Zવારા અથવા તનેા `<ુશ 

હ�ડળ રખાયેલ િવિવધ ક�ટ�ગર�ના 

દ�તાવેજો� ુ ંિનવેદન. 

ખાતા તરફથી મોકલાવવામા ં આવતા પXોના ઈનવડ? તથા 

આઉટવડ? રa�ટરો તેમજ ફાઈલ રa�ટર  

 
 

 

 



૭. િનતી ઘડવાના અથવા તનેા 

અમલીકરણ સબિંધત Oહ�ર 

જનતાના સdયો Zવારા રLુઆત 

કરાયેલી અથવા તેમની સાથે ચચા? 

માટ� રહ�લી  કોઈપણ Tયવ�થાની 

િવગતો. 

લોકો સાથે સકંળાયેલ સ�ંથા હોઈ લોકોના eુટંાયેલા Fિતિનિધઓની 

બનેલી �થાયી સિમિત, સમ[ સભા અથવા સબિંધત િવભાગોન ે

�પશ?તી સિમતી Zવારા અિધકાર પરfવે િનણ?ય લેવામા ંઆવે છે.   

૮. 
 

પોતાના ચલણના હ�h ુમાટ� અથવા 

તનેા ભાગ તર7ક� રચાયેલ બે ક� 

તથેી વi ુTયjQતઓ ધરાવતા 

બોડ?સ, કાઉ=સીલ, કમીટ�ઓ અને 

અ=ય મડંળોની બેઠકો Oહ�ર FO 

માટ� k6ુલી છે ક� ક�મ?અથવા આવી 

બેઠકોની િવગતો Oહ�ર FO મેળવી 

શક� ક� ક�મ? 

સમ[ સભા, �થાયી સિમતી, તથા mnિુનિસપલ સેG�ટર�Kી પાસથેી 

આ `ગે વi ુ�પBટતા મેળવી શકાય. 
 

૯ પોતાના અિધકાર�ઓ અને  

કમ?ચાર�ઓની ડ�ર�કટર�  

સામેલ પ&રિશBટ – ૧ (જુબ. 

૧૦ તનેા િનયમમા ંoરુ� પડાયેલ 

ઘડતરની પZધિત સ&હત તેના દર�ક 

અિધકાર�ઓ અને કમ?ચાર�ઓ 

Zવારા Fાpત કરાયેલ માિસક 

પગાર.  

માિસક પગાર `ગેની િવગત સામેલ પ&રિશBટ – ૧ ના *લ�ટમા ં

આવર� લેવામા ંઆવેલ છે. 

૧૧ તમામ યોજનાઓની િવગતો, સ&હત 

ખચા? અને કરાયેલ eકુવણીના 

અહ�વાલો દશા?વતા તનેી તમામ 

એજ=સીને ફાળવેલ બ@ટ. 

@ તે વષ?ના મLુંર બ@ટની િવગત તથા ખચા?ની િવગતો એકાઉ=ટ 

શાખામાથંી મેળવી શકાશે . 

૧૨ ફાળવાયેલી રકમ અને આ 

કાય?Gમોથી ફાયદો  મેળવનારની 

િવગતો સહ સબસીડ� સ&હત 

કાય?Gમોના અમલનો Fકાર 

મળેવેલ સબસીડ�, લોન, [ા=ટ અ=વયે સમ[ સભા Zવારા બ@ટ 

મા ંમLુંર કરાયેલ કામો હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  

૧૩ તનેા Zવારા અપાયેલી rટછાટો, 

પરવાનગીઓ અને સAા સHપણી 

મેળવનારની િવગતો. 

સમ[ સભા, �થાયી સિમિત તથા mnિુનિસપલ કિમsરKીની સAા 

અ=વયે મળતી rટછાટ, પરવાનગીઓ, સAા સHપણી સબધેં 

કાય?વાહ� કરવામા ંઆવે છે. 

 

 



૧૪ ઈલેQ�ોિનક ફોમ?મા ંઘડાયેલી તનેા 

Zવારા રખાયેલી અથવા તેને 

ઉપલtધ મા&હતીના સદંભ?ની 

િવગતો.   

વડોદરા મહાનગર પા*લકાની વેબસાઈટ http://www.vmc.gov.in/ 

15 o�ુતકાલય અથવા વાચંનખડંના 

કામના કલાકો સ&હત મા&હતી 

મેળવવા માટ� નાગર�કોને ઉપલtધ 

Vિુવધાઓની િવગતો, જો Oહ�ર 

ઉપયોગ માટ� તેની Oળવણી કરાઈ 

હોય તો. 

અXેની શાખાને સલંwન  િવગતો, કચેર�  સમય દરmયાન જોવા 

મળ� શક�શ.ે 

૧૬ Oહ�ર મા&હતી અિધકાર�ઓના નામ, 

હોRાઓ અને અ=ય િવગતો. 

 

 ૧. Kી ભરતભાઇ રાણા 

 

અિપલ અિધકાર�Kી તથા કાય?પાલક ઇજનેર (���ટલાઇટ)  

 

 ૨. Kી જતનભાઇ બધેકા 

 

Oહ�ર મા&હતી અિધકાર�Kી અને નાયબ કાય?પાલક ઇજનેર 

(���ટલાઇટ) 

૧૭ Vચુવી શકાય તેવી અ=ય કોઈ  

મા&હતી અને fયારબાદ દર વષz આ 

Fકારમા ંVધુારા કરાશે. 

મહR `શે કામો સબધંી મા&હતી મLુંર બ@ટ અ�લુEીને આવી 

Oય છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ3રિષ8ટ - ૧ 

વડોદરા મહાનગરપા*લકાના ���ટલાઇટ િવભાગના અિધકાર�ઓ અને કમ?ચાર�ઓના  

નામ, હોRા, બેઝીક પગાર તથા કામગીર�ની મા&હતી 

અ�ુ

Gમ 

નામ હો9ો પગારપાયર; કામગીર;ની િવગત 

૧ Kી ભરતભાઇ ડ�. રાણા  હ. કાય?પાલક 

ઈજનેર 

8,૫૩૧૦૦-

૧૬૭૮૦૦ લેવલ-૯ 

���ટલાઇટના િવભાગીય વડા 

તર�ક� ડ�.પી. ઓડ?ર અ�સુાર 

૨ Kી જતનભાઇ સજંયભાઈ 

બધેકા 

ના. કાય?પાલક 

ઈજનેર  

8,૫૩૧૦૦-

૧૬૭૮૦૦ લેવલ-૯ 

���ટલાઇટના કચેર� વડા તર�ક� 

ડ�.પી. ઓડ?ર અ�સુાર 

૩ Kી િનરવભાઇ કૌિશક<ુમાર 

પટ�લ 

આસી. 

એ=aનીયર 

8,૪૪૯૦૦-

૧૪૨૪૦૦ લેવલ-૮  

*બ6ડ7ગ ઇલે nિુનટ સ&હત �માટ? 

સીટ� ઇ6nિુમનેશન સેલ 

૪ Kી િમલન<ુમાર રજનીકાતં 

oરુોહ�ત  

એડ�.આસી. 

એ=aનીયર 

8,૫૩૧૦૦-

૧૬૭૮૦૦ લેવલ-૯  

Fો@Qટ એ=aનીયર સ&હત �માટ? 

સીટ� I-Pole ની કામગીર� 

૫ Kી રાજશભાઈ રમણલાલ 

ગાધંી 

એડ�.આસી. 

એ=aનીયર 

8,૫૩૧૦૦-

૧૬૭૮૦૦ લેવલ-૯  

ઉAરઝોનની ���ટલાઇટ સ&હત 

Smart Streetlightની કામગીર� 

૬ Kી યોગેશ<ુમાર રમશેચ>ં  

મકવાણા 

એડ�.આસી. 

એ=aનીયર 

8,૫૩૧૦૦-

૧૬૭૮૦૦ લેવલ-૯  

દ*Eણઝોનની ���ટલાઇટ સ&હત 

�માટ? રોડ U.G. Cable duct  

૭ Kી સતંોષભાઇ  રતનલાલ 

િશmપી   

એડ�.આસી. 

એ=aનીયર 

8,૩૯૯૦૦-

૧૨૬૬૦૦ લેવલ-૭  

પિ|મઝોનની ���ટલાઇટ સ&હત 

Solar Power લગત કામગીર� 

૮ Kી awનેશ<ુમાર ન}ુંભાઈ 

પટ�લ 

એડ�.આસી. 

એ=aનીયર 

8,૩૯૯૦૦-

૧૨૬૬૦૦ લેવલ-૭  

oવુ?ઝોનની ���ટલાઇટ સ&હત 

�માટ? રોડ U.G. Cable duct 

૯ Kી રા@શ<ુમાર જયિંતલાલ 

માછ� 

Lુ.કલાક? 8,૨૫૫૦૦-  

૮૧૧૦૦   લેવલ-૪  

ટ�=ડર દફતર સબંિધત કામગીર� 

૧૦ Kી અજબિસ~હ નટવરિસ~હ 

ગો&હલ 

Lુ.કલાક? 8,૪૪૯૦૦-

૧૪૨૪૦૦ લેવલ-૮  

અનામત, ર�ફંડ, ઓફર, 

�ટ�શનર� સબંિધત કામગીર� 

૧૧ Kી મહ�=>ભાઈ નટવરલાલ 

પરમાર  

Lુ.કલાક? 8,૩૯૯૦૦-

૧૨૬૬૦૦ લેવલ-૭  

કોટ?  ક�સ, લાઇટ/ટ�લીફોન બીલો, 

O�,ુતસલમાત,FQની કામગીર� 

૧૨ Kી રમશેભાઈ દ�સુખભાઈ 

તડવી 

Lુ.કલાક? 8,૩૯૯૦૦-

૧૨૬૬૦૦ લેવલ-૭  

બીલ દફતર સબંિધત કામગીર� 

૧૩  Kી &દલીપ<ુમાર કાિંતભાઈ 

રાઠવા   

Lુ.કલાક? 8,૩૯૯૦૦-

૧૨૬૬૦૦ લેવલ-૭  

મહ�કમ દફતરની  કામગીર� 

૧૪ Kી `જનાબેન કમલેશભાઇ 

ચૌહાણ  

&ફ6ડ 

Vપુરવાઈઝર 

8,૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

લેવલ-૪  

બારનીશી દફતરની  કામગીર� 

 

 



૧૫ Kી &દપકભાઇ િવB�Fુસાદ 

પડંયા 

મLુર 8,૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

લેવલ-૪  

પટાવાળા તર�ક�ની કામગીર� 

૧૬ Kી મદંા&કનીબેન 

અિનલભાઇ ક�ુ   

મLુર 8,૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ 

લેવલ- IS - ૩  

પટાવાળા તર�ક�ની કામગીર� 

૧૭ Kી રમશેભાઈ મફતભાઈ 

પરમાર 

િસપાઈ 8,૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

લેવલ-૨  

પટાવાળા તર�ક�ની કામગીર� 

૧૮ Kી ચપંાબેન (ળૂaભાઈ 

પરમાર  

િસપાઈ 8,૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ 

લેવલ- IS - ૧  

પટાવાળા તર�ક�ની કામગીર� 

 

પ3રિષ8ટ - ૨ 

ર�તાની પહોળાઇ, વાહનTયવહાર તથા િવ�તાર અ�સુાર ���ટલાઇટ Vિુવધા આપવાના ધારાધોરણો 
 ર �તા ની    પ હો ળા ઇ  ( મીટરમા ં) 

૬.૦૦ મી. ૭.૫૦ મી. ૯.૦૦  મી. ૧૦થી 

૧૩.૫ મી. 

૧૫ થી 

૧૮ મી. 

૨૧થી વi ુ

મીટર. 

Tયવસાિયક િવ�તાર ન 

હોય અને  સામા=ય �ાફ�ક 

હોય તેવા ર�તાઓ 

૨૦ વોટ 

(મહAમ)

ની LED 

લાઇટ  

૨૦ વોટ 

(મહAમ)

ની LED 

લાઇટ  

૨૦/૪૫ 

વોટ  LED 

લાઇટ 

(મહAમ) 

૪૫/૭૫ 

વોટ LED 

લાઇટ 

(મહAમ) 

૭૫ વોટ 

(મહAમ)

ની LED 

લાઇટ 

૭૫/૯૦ 

વોટ LED 

લાઇટ 

(મહAમ) 

સામા=ય Tયવસાિયક 

િવ�તાર તમેજ વi ુ�ાફ�ક 

હોય તેવા ર�તાઓ 

૨૦ વોટ 

(મહAમ)

ની LED 

લાઇટ 

૨૦/૪૫ 

વોટ LED 

લાઇટ 

(મહAમ) 

૨૦/૪૫ 

વોટ LED 

લાઇટ 

(મહAમ) 

૪૫/૭૫ 

વોટ LED 

લાઇટ 

(મહAમ) 

૭૫ વોટ 

(મહAમ)

ની LED 

લાઇટ 

૯૦/૧૭૫ 

વોટ LED 

લાઇટ 

(મહAમ) 

Tયવસાિયક િવ�તાર તેમજ 

ભાર� �ાફ�ક હોય તવેા 

ર�તાઓ 

૨૦ વોટ 

(મહAમ)

ની LED 

લાઇટ 

૨૦/૪૫ 

વોટ LED 

લાઇટ 

(મહAમ) 

૪૫/૭૫ 

વોટ LED 

લાઇટ 

(મહAમ) 

 ૭૫ વોટ 

(મહAમ)ની 

LED લાઇટ 

૭૫/૯૦ 

વોટ LED 

લાઇટ 

(મહAમ) 

૧૭૫ વોટ 

(મહAમ)

ની LED 

લાઇટ 

 


