
 રાઇટ �ુ ઇ�ફોમ�શન એ�ટ–૨૦૦૫ તથા દ.�ુકમ �ક:૧૦૮૮/૨૦૦૫-૦૬ સદંભ�, કલમ-૪-૧(ખ) દ.�ુકમ �ક:૨૭૧/૨૦૦૮-૯ તા.૨૮-૭-૨૦૦૮ અને દ.�ુકમ �ક:૧૦૦૯/૨૦૦૯-૧૦, તા.૯-૩-૧૦ અ�વયે ખાતાની મા3હતી   ૧. સ5ંથા ની કામગીર7 અને ફરજો  વડોદરા શહ:રની 5;7ટલાઇટો< ુ સચંાલન અને િનભાવણીની કામગીર7ઓ સ3હત નિવન 5;7ટલાઇટો Aકુવાની કામગીર7 તેમજ મહાનગરપાCલકાની િવિવધ ઇમારતોના િવજળ7કરણની િનભાવણી કરવા સ3હત, નિવન ઇમારતોમા ં પણ નિવન િવજળ7કરણની કામગીર7ઓ કરાવવામા ંઆવે છે. 5;7ટલાઈટ િવભાગની AIુય કચેર7 ખડં:રાવ માકJટ CબLડMગ ખાતે Nમન.ં ૨૦૨ મા ંઆવેલ છે. 5;7ટલાઈટ િનભાવણીની કામગીર7 સરળતા તથા ઝડપથી થાય, તે માટ: Pુલ ૧૦ ફર7યાદ ક:�Qો કાયRરત છે. Sમા ં નાગર7કો તરફથી 5;7ટલાઈટને લગત આવતી ફર7યાદોની કામગીર7 કરાવી, િનકાલ કરવામા ંઆવે છે. ૨. પોતાના અિધકાર7ઓ અને કમRચાર7ઓની સTાઓ તથા ફરજો   સામેલપ3રિશUટ – ૧ Aજુબ. ૩. િન3રVણ અને જવાબદાર7ઓના સાધનો સ3હત િનણRય લેવાની W3Xયા  Sતે સYપાયેલ કામગીર7 અ�વયે, સબિંધત કમRચાર7એ, તેઓના ઉપર7 અિધકાર7[ી સમV જNર7 ર\ુઆત કર7, સVમ સTાિધશની મ\ુંર7 લેવાની રહ: છે.   ૪. પોતાના કાય] બ^વવા માટ: ન_7 કરાયેલા ધોરણો  ઉપરો�ત Aુ̀ ા-૩ મા ંદશાRaયા Aજુબ �ુકમ અ�વયે, S તે કામોના સબધંમા ંસVમ સTાિધશ[ીની bચુનાઓ અ�વયે જNર7 કાયRવાહ7 કરવામા ંઆવે છે. ૫ પોતાના કાય] બ^વવા માટ: પોતાની પાસેના િનયcંણ હ:ઠળના અથવા પોતાના કમRચાર7ઓ eવારા ઉપયોગમા ંલેવાતા િનયમો, િવિનમયો bચુનાઓ િનયમ સfંહો અને ર:કોડR  ધી બી પી એમ સી એ�ટ ૧૯૪૯ મા ં gજુરાત એમે�ડમે�ટ એ�ટ ન.ં૩ / ૧૯૯૯. 5;7ટલાઇટ Aકુવાના ધારાધોરણો સામેલ પ3રિશUટ – ૨ Aજુબ ૬. પોતાના eવારા અથવા તેના �Pુશ હ:ડળ રખાયેલ િવિવધ ક:ટ:ગર7ના દ5તાવેજો<ુ ંિનવેદન. ખાતા તરફથી મોકલાવવામા ં આવતા પcોના ઈનવડR તથા આઉટવડR રh5ટરો તેમજ ફાઈલ રh5ટર      



૭. િનતી ઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સબિંધત ^હ:ર જનતાના સjયો eવારા ર\ુઆત કરાયેલી અથવા તેમની સાથે ચચાR માટ: રહ:લી  કોઈપણ aયવ5થાની િવગતો. લોકો સાથે સકંળાયેલ સ5ંથા હોઈ લોકોના kુટંાયેલા Wિતિનિધઓની બનેલી 5થાયી સિમિત, સમf સભા અથવા સબિંધત િવભાગોને 5પશRતી સિમતી eવારા અિધકાર પરlવે િનણRય લેવામા ંઆવે છે.   ૮.  પોતાના ચલણના હ:m ુમાટ: અથવા તેના ભાગ તરMક: રચાયેલ બે ક: તેથી વn ુaયo�તઓ ધરાવતા બોડRસ, કાઉ�સીલ, કમીટ7ઓ અને અ�ય મડંળોની બેઠકો ^હ:ર W^ માટ: pLુલી છે ક: ક:મ?અથવા આવી બેઠકોની િવગતો ^હ:ર W^ મેળવી શક: ક: ક:મ? સમf સભા, 5થાયી સિમતી, તથા rsિુનિસપલ સેX:ટર7[ી પાસેથી આ �ગે વn ુ5પUટતા મેળવી શકાય.  ૯ પોતાના અિધકાર7ઓ અને  કમRચાર7ઓની ડ7ર:કટર7  સામેલ પ3રિશUટ – ૧ Aજુબ. ૧૦ તેના િનયમમા ંtરુ7 પડાયેલ ઘડતરની પeધિત સ3હત તેના દર:ક અિધકાર7ઓ અને કમRચાર7ઓ eવારા Wાuત કરાયેલ માિસક પગાર.  માિસક પગાર �ગેની િવગત સામેલ પ3રિશUટ – ૧ ના Cલ5ટમા ંઆવર7 લેવામા ંઆવેલ છે. ૧૧ તમામ યોજનાઓની િવગતો, સ3હત ખચાR અને કરાયેલ kકુવણીના અહ:વાલો દશાRવતા તેની તમામ એજ�સીને ફાળવેલ બSટ. S તે વષRના મ\ુંર બSટની િવગત તથા ખચાRની િવગતો એકાઉ�ટ શાખામાથંી મેળવી શકાશે . ૧૨ ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાયRXમોથી ફાયદો  મેળવનારની િવગતો સહ સબસીડ7 સ3હત કાયRXમોના અમલનો Wકાર મેળવેલ સબસીડ7, લોન, fા�ટ અ�વયે સમf સભા eવારા બSટ મા ંમ\ુંર કરાયેલ કામો હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  ૧૩ તેના eવારા અપાયેલી wટછાટો, પરવાનગીઓ અને સTા સYપણી મેળવનારની િવગતો. સમf સભા, 5થાયી સિમિત તથા rsિુનિસપલ કિમxર[ીની સTા અ�વયે મળતી wટછાટ, પરવાનગીઓ, સTા સYપણી સબધેં કાયRવાહ7 કરવામા ંઆવે છે.   



૧૪ ઈલે�;ોિનક ફોમRમા ંઘડાયેલી તેના eવારા રખાયેલી અથવા તેને ઉપલyધ મા3હતીના સદંભRની િવગતો.   વડોદરા મહાનગર પાCલકાની વેબસાઈટ http://www.vmc.gov.in/ 15 t5ુતકાલય અથવા વાચંનખડંના કામના કલાકો સ3હત મા3હતી મેળવવા માટ: નાગર7કોને ઉપલyધ bિુવધાઓની િવગતો, જો ^હ:ર ઉપયોગ માટ: તેની ^ળવણી કરાઈ હોય તો. અcેની શાખાને સલં|ન  િવગતો, કચેર7  સમય દરrયાન જોવા મળ7 શક:શે. ૧૬ ^હ:ર મા3હતી અિધકાર7ઓના નામ, હો`ાઓ અને અ�ય િવગતો.   ૧. [ી કૌિશકભાઈ પરમાર  અિપલ અિધકાર7[ી તથા કાયRપાલક ઇજનેર (5;7ટલાઇટ)    ૨. [ી િમલનભાઈ tરુો3હત  ^હ:ર મા3હતી અિધકાર7[ી અને નાયબ કાયRપાલક ઇજનેર (5;7ટલાઇટ) ૧૭ bચુવી શકાય તેવી અ�ય કોઈ  મા3હતી અને lયારબાદ દર વષ� આ Wકારમા ંbધુારા કરાશે. મહ` �શે કામો સબધંી મા3હતી મ\ુંર બSટ અ<લુVીને આવી ^ય છે.                        



પ3રિષUટ - ૧ વડોદરા મહાનગરપાCલકાના 5;7ટલાઇટ િવભાગના અિધકાર7ઓ અને કમRચાર7ઓના  નામ, હો`ા, બેઝીક પગાર તથા કામગીર7ની મા3હતી   અ<ુXમ નામ હો`ો કામગીર7ની િવગત ૧ [ી કૌિશકભાઈ પરમાર  હ. કાયRપાલક ઈજનેર 5;7ટલાઇટના િવભાગીય વડા તર7ક: ડ7.પી. ઓડRર અ<સુાર ૨ [ી િમલનPુમાર tરુોહ7ત  હ. ના. કાયRપાલક ઈજનેર 5;7ટલાઇટના કચેર7 વડા તર7ક: ડ7.પી. ઓડRર અ<સુાર હ.     નાયબ કાયRપાલક ઇજનેર તર7ક: tવૂRઝોનની 5;7ટલાઇટ ની કામગીર7, કા�tુરુા તથા Wતાપનગર 5ટોર, સોલાર પાવર uલા�ટ, IOCCC, CCTV, ઇLsિુમનેશન સેલ, ઉપરાતં PM, CM, VMC ના Online પોટRલની ફર7યાદ<ુ ં સકંલન, RTI ને લગત ફરજો બ^વવાની રહ:શે. ૩ [ી િનરવભાઇ પટ:લ હ. ના. કાયRપાલક ઈજનેર 5;7ટલાઇટના કચેર7 વડા તર7ક: ડ7.પી. ઓડRર અ<સુાર હ.     નાયબ કાયRપાલક ઇજનેર, તર7ક: ઉTરઝોન, દCVણઝોન અને પિ�મઝોનની 5;7ટલાઇટ ની કમગીર7, મહ:કમ, િવજબીલ, ઉપરાતં કોટR  મેટરના ક:સો, સસંદસjય[ી/ધારાસjય[ી તથા અ�ય fાટંના સકંલનની કામગીર7 ઉપરાતં ઉTર 5;7ટલાઇટ ની કામગીર7 ૪ [ી યોગેશPુમાર રમેશચQં  મકવાણા એડ7.આસી. એ�hનીયર દCVણઝોનની 5;7ટલાઇટ સ3હત 5માટR  રોડ U.G. Cable duct  ૫ [ી સતંોષભાઇ  રતનલાલ િશrપી   એડ7.આસી. એ�hનીયર પિ�મઝોનની 5;7ટલાઇટ સ3હત Solar Power લગત કામગીર7 ૬ [ી h|નેશPુમાર ન�ુંભાઈ પટ:લ એડ7.આસી. એ�hનીયર tવુRઝોનની 5;7ટલાઇટ સ3હત 5માટR  રોડ U.G. Cable duct ૭ [ી રાSશPુમાર જયિંતલાલ માછ7 \ુ.કલાકR  ટ:�ડર દફતર સબંિધત કામગીર7 ૮ [ી મહ:�Qભાઈ નટવરલાલ પરમાર  \ુ.કલાકR  કોટR  ક:સ, લાઇટ/ટ:લીફોન બીલો, ^�,ુ તસલમાત, FQની કામગીર7 



  પ3રિષUટ - ૨ ર5તાની પહોળાઇ, વાહનaયવહાર તથા િવ5તાર અ<સુાર 5;7ટલાઇટ bિુવધા આપવાના ધારાધોરણો  ર 5તા ની    પ હો ળા ઇ  ( મીટરમા ં) ૬.૦૦ મી. ૭.૫૦ મી. ૯.૦૦  મી. ૧૦થી ૧૩.૫ મી. ૧૫ થી ૧૮ મી. ૨૧થી વn ુમીટર. aયવસાિયક િવ5તાર ન હોય અને  સામા�ય ;ાફ7ક હોય તેવા ર5તાઓ ૨૦ વોટ (મહTમ)ની LED લાઇટ  ૨૦ વોટ (મહTમ)ની LED લાઇટ  ૨૦/૪૫ વોટ  LED લાઇટ (મહTમ) ૪૫/૭૫ વોટ LED લાઇટ (મહTમ) ૭૫ વોટ (મહTમ)ની LED લાઇટ ૭૫/૯૦ વોટ LED લાઇટ (મહTમ) સામા�ય aયવસાિયક િવ5તાર તેમજ વn ુ;ાફ7ક હોય તેવા ર5તાઓ ૨૦ વોટ (મહTમ)ની LED લાઇટ ૨૦/૪૫ વોટ LED લાઇટ (મહTમ) ૨૦/૪૫ વોટ LED લાઇટ (મહTમ) ૪૫/૭૫ વોટ LED લાઇટ (મહTમ) ૭૫ વોટ (મહTમ)ની LED લાઇટ ૯૦/૧૭૫ વોટ LED લાઇટ (મહTમ) aયવસાિયક િવ5તાર તેમજ ભાર: ;ાફ7ક હોય તેવા ર5તાઓ ૨૦ વોટ (મહTમ)ની LED લાઇટ ૨૦/૪૫ વોટ LED લાઇટ (મહTમ) ૪૫/૭૫ વોટ LED લાઇટ (મહTમ)  ૭૫ વોટ (મહTમ)ની 
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