
રાઇટ ટુ ઇન્ ફોરશન એ ્ ટ-૨૦૦૫ સંદર્ભે તથા દ.હુ શ ંં્  : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સંદર્ભે  લશ-૪-૧(ખ) ંન્ વયન ખાતાએ  (પ્રવતતશાએ પરરસ્ થસ્ત 

ંએુસાર) શારહત  બાબત. 

વ. વોર્ત  એં-૨ ્ંજીએ યરીંગ  ાખા 

૧.   સસં્થા, કામગીરીઓઅનેફરજોનીવિગતો:- 

     ખાત:ુ-:િ. િોર્ડ ન-ં૧એંજીનીયરીંગશાખા, િર્ોદરામહાનગરપાવિકા. 

  કાલપુરુા સેંટ્ર્લ સ્ટોર,િર્ોદરા. 

૨૪કિાકમાંવનકાિકરિામાંઆિતીફરરયાદનીવિગત 

 ર્રે નેજઓિરફ્િોનીફરરયાદ 
 પાણીથીફરરયાદ 
 પાવિકાનાજાહેરપોસ્ટનાિીકેજ 
 પાવિકાનીપાઇપિાઇનમાંગટરનુંગદંુપાણીઆિતંુહોિાઅંગેનીફરરયાદ 
 ર્રે નેજિાઈન,પાણીનીિાઈન,િરસાદીપાણીનાવનકાિનીપાઇપિાઇનમાંચેમ્બરનાતૂટેિાઠાકંણાબદિિા 
 િરસાદીપાણીનોવનકાિ 

૩રદિસમાંવનકાિકરિામાંઆિતીફરરયાદનીવિગત 

 જગંિકટીંગનીફરરયાદ 
 તૂટેિા રોર્ ર્ીિાઇર્ર નાછારં, કાટમાળતથા ર્રે નેજ, પાણી, િાઇટ, ટેવિફોન, ગેસ વિગેરેના રીપેરીંગ પ્રસંગે ચરીઅનેખાર્ા

બેસાર્િાતથાદરૂકરિાબાબત 
 સ્ટેન્ર્પોસ્ટબંધકરિા 

૭રદિસમાંવનકાિકરિામાંઆિતીફરરયાદનીવિગત 

 નિાનળજોર્ાણઆપિા(િાયસન્સપ્િમ્બરમારફતેઅરજીકરિી) 
 નિાગટરજોર્ાણઆપિા(િાયસન્સપ્િમ્બરમારફતેઅરજીકરિી) 
 જાહેરરસ્તાપરનાખાર્ાઅનેચરીયોપુરિી. 
 તૂટેિાપથ્થરરીપેરીંગકરિા 
 જગંિકટીંગિધારેહોયતોતે 
 કોમ્યુવનટીસ્ટેન્ર્પોસ્ટઅંગેમંજૂરીઆપિી 
 ખાળકુિાઉભરાિાઅંગેનીફરરયાદ 

ફરજો:   સામાન્યિહીિટવિભાગતરફથીથયેિ હુકમઅન્િયેજેતેપોસ્ટપરકરિાપાત્રટેકવનકિતથાિહીિટીકામોનુંઆયોજનકરી

િોકસુવિધામાંિધારોકરિો. 

૨. પોતાનાઅવધકારીઓનેકમડચારીઓનીસત્તાઓઅનેફરજો:સામેિવિસ્ટએમુજબ 

 નાયબકાયડપાિકઇજનેરઅનેજાહેરમારહતીઅવધકારી 
(૧) શ્રીમૌિીશચૌહાણ 

 પગારધોરણ:- ૩૫૦૦૦ઉચ્ચકપગાર 
એવન્જવનયરરંગશાખાકામકાજનારદિસો- સોમિારથીશવનિાર 

 



કામકાજનોસમય 
ટેકવનકિ સિારે૮ થીસાંજે૬.૧૦(રરસેસ૧૨.૩૦થી ૩.૦) 
એવન્જવનયરરંગશાખાશવનિાર(બીજોઅનેચોથો),રવિિારતથાજાહેરરજાનારદિસોવસિાય 
કિરેીકિસિારે૧૦.૩૦થીસાંજે૬.૧૦(રરસેસ૨ થી૨.૩૦) 

૩.  વનરીક્ષણઅનેજિાબદારીનાસાધનોસરહતવનણડયિેિાનીપ્રરિયા:- 

 જેતેસોંપાયિેકામગીરીસંબવંધતકમડચારીએતેઓનાઉપરીઅવધકારીશ્રીપાસેરજૂકરીસક્ષમસત્તાવધશશ્રીનીમંજૂરીિેિાનીરહે

છે. આ અંગે મુખ્ય શાખા મહેકમ વિભાગથી નાણાકીય અને અન્ય િહીિટી સત્તા સોંપણીના સંકવિત ઠરાિ ૧૯૯૮ ના
અમિીકરણબાબતેદફતરીહુકમઅંક: ૪૧૦/૯૮તારીખ૦૭-૦૭-૯૮તથાદફતરીહુકમઅકં: ૫૨૯/૧૧-૧૨તારીખ૦૪-
૧૦-૧૧થીહુકમોથયેિછે. 

૪. પોતાનાકાયોબજાિિામાટેનક્કીકરેિાધોરણો: 

 ઉપરોક્તમદુ્દાનંબર૩ માંદશાડિેિદફતરી હુકમઅન્િયેતથાજ-ેતેકામોનાસંબધંમાંસક્ષમસત્તાવધકારીશ્રીનીસચુનાઅન્િયે
કાયડિાહીકરિામાંઆિેછે. 

૫. પોતાનાકાયોબજાિિામાટેપોતાનીપાસનેાઅથિાપોતાના વનયંત્રણ હેઠળનાઅથિાપોતાનાકમડચારીઓદ્વારાઉપયોગમાં

િેિાતાવનયમો,વિવનયમો,સુચનાઓ,વનયમસંગ્રહોઅનેરેકોર્ડ . 

 િર્ોદરામહાનગરપાવિકાનાિખતોિખતથયેિપરરપત્રો 
 તાંવત્રકીકામોમાટેR & Bવિભાગત્થાGWSSBવિભાગનાSOR 
 જી.પી.એમ.સી.એક્ટ 
 દફતરીહુકમઅકં: ૪૧૦/૯૮-૯૯ તારીખ૦૭-૦૭-૯૮તથાદફતરીહુકમઅકં: ૫૨૯/૧૧-૧૨તારીખ૦૪-૧૦-૧૧ 
 વબિક્િાકડ સંબવધત રજીસ્ટર:  (૧) મેળિણીરજીસ્ટર(૨) વબિબજટેખતિણી(૩)તસિમાત રજીસ્ટર 
 ટેન્ર્રક્િાકડ :સબંંવધતરજીસ્ટર(૧)ઠરાિ/િકડ ઓર્ડ રરજીસ્ટર 
 કેસદફતરસબંંવધતરજીસ્ટર(૧) પાિતીબુક(૨) પરચુરણઆમદણીરોજમળે 
 મહેકમ કિાકડ  સબંંવધત રજીસ્ટર (૧) હાજરી રજીસ્ટર (૨) ઠરાિ રજીસ્ટર (૩) બુટ ચંપિ/ ર્રેસ રજીસ્ટર (૪) આઈ કાર્ડ 

રજીસ્ટર(૫) પગારખતિણીરજીસ્ટર 
 સ્ટોરક્િાકડ સંબવંધતરજીસ્ટર(૧) રે્ર્સ્ટોકરજીસ્ટર(૨)ખતિણીરોજમેળ(૩) સ્ટેશનરીરજીસ્ટર (૪) મળેિણીરજીસ્ટર 
 બારનીસી કિાકડ સંબવંધતરજીસ્ટર (૧) ઇનિર્ડ રજીસ્ટર(૨) આઉટિર્ડ રજીસ્ટર(૩) ફાઇિ રજીસ્ટર 
 ર્રે નેજ, પાણી,રોર્તેમજિરસાદીગટરનીફરરયાદોનારજીસ્ટરોતેમજતેફરરયાદનાઅનુસધંાનેકામગીરીકરિામાટેનુંિહેંચણ

રજીસ્ટર 
 પાણીકનકે્શનરજીસ્ટર 

૬. પોતાનાદ્વારાઅથિાતેનાઅંકુશહેઠળરખાયેિવિવિધકેટેગરીનાદસ્તાિેજોનુંવનિેદન 

 ખાતાતરફથીમોકિિાનાતથાઆિતાપત્રોનાઇનિર્ડ  તથાઆઉટિર્ડ રજીસ્ટરો 
 અતે્રથીહાથધરિામાંઆિતાકામોનીફાઇિો 

૭. તેનીનીવતઘર્િાનાઅથિાતેનાઅમિીકરણસબંંવધતજાહેરજનતાનાસભ્યોદ્વારારજુઆતકરાયેિીઅથિાતેમનીસાથેચચાડ

માટેરહેિીકોઈપણવ્યિસ્થાનીવિગતો:- 



 િોકોસાથેસકંળાયેિીસંસ્થાહોયિોકોના ચંૂટાયેિાપ્રવતવનવધઓનીબનિેી સ્થાયી સવમવત,સમગ્રસભાઅથિાસબંવંધત
વિભાગનેસ્પશડતીસવમવતદ્વારાઅવધકારપરત્િેવનણડયિેિામાંઆિેછે. 

૮. પોતાનાચિણનાહેતુમાટેઅથિાતેનાભાગતરીકેરચાયિેીબેકેતેથીિધુવ્યવક્તઓધરાિતાબોર્ડ કાઉવન્સિકવમટીઓઅને

અન્યમંર્ળોનુંવનિેદનઅનેઆબોર્ડ કાઉવન્સિકવમટીઓઅનેઅન્યમંર્ળોનીબઠેકોજાહેરપ્રજામાટેખુલ્લીછેકેકેમ ? અથિા
આિીબેઠકનીવિગતોજાહેરપ્રજામેળિીશકેકેકેમ? 

 સમગ્રસભા,સ્થાયીસવમવત,ર્રે નેજસવમવતત્થાસુિેઝસવમવતછે.મ્યુવનવસપિસેિેટરીશ્રીઅથિાસંબવંધતસવમવતના
અધ્યક્ષપાસેથીઆઅંગેિધુસ્પષ્ટતામેળિીશકાય. 

૯. પોતાનાઅવધકારીઓઅનેકમડચારીઓનીમારહતી 

 મુદ્દાનંબર2 માંસમાિેિિીસ્ટમુજબ 

૧૦. તેનાવનયમમાંપુરી પર્ાયેિિળતરનીપદ્ધવતસરહતતેના દરેકઅવધકારીઅનેકમડચારીઓદ્વારાપ્રાપ્તકરાયેિમાવસકપગાર. 

 માવસકપગારઅગંેનીવિગતમુદ્દાનબંર-૨નાવિસ્ટમાંઆિરીિેિામાંઆિેિછે.  

૧૧. તમામયોજનાઓનીવિગતો,સૂવચતખચાડઓઅનેકરાયિેચૂકિણીનાઅહેિાિોદશાડિતાંતેનીતમામ એજન્સીનેફાળિેિબજટે. 

 જેતેિર્ડનામંજૂરબજટેનીવિગતતથાથયેિખચડનીવિગતોએકાઉન્ટશાખામાંથીમળેિીશકાય 

૧૨. ફાળિાયેિીરકમઅનેઆકાયડિમોથીફાયદોમેળિનારનીવિગતોસહીતસબસીર્ીસરહતકાયડિમોનોઅમિનોપ્રકાર. 

 મેળિેિસબસીર્ીિોનગ્રાન્ટઅન્િયેસમગ્રસભાદ્વારાબજટેમાંમંજૂરકરાયેિકામોહાથધરિામાંઆિેછે. 

૧૩. તેનાદ્વારાઅપાયેિીછુટછાટોપરિાનગીઓઅનેસત્તાસોપણીમેળિનારનીવિગતો:- 

 સમગ્રસભા, સ્થાયીસવમવત તથા મ્યુવનવસપિ કવમશનરશ્રીની સત્તાઅન્િયે મળતી છૂટછાટ, પરિાનગીઓ,સત્તા,
સોપણીસંબધેકાયડિાહીકરિામાંઆિેછે. 

૧૪. ઇિકે્ટર ોવનકફોમડધર્ાયિેીતેનાદ્વારારખાયિેીઅથિાતેનેઉપિબ્ધમારહતીનાસંદભડનીવિગતો:- 

 અતે્રનીક્ચેરીના/ શાખાનાકોમ્પ્યટુરમાંસ્ટોરક્રેિરે્ટા.. 

૧૫. પુસ્તકાિયઅથિા િાચનખરં્ના કામના કિાકોસરહતમારહતી મળેિિા માટે નાગરરકોને ઉપિબ્ધસુવિધાઓની વિગતો,જો
જાહેરઉપયોગમાટેતેનીજાળિણીકરાઈહોયતો:- 

 આકચેરીમાંઉપરદશાડિેિરેકોર્ડનુંવનરરક્ષણથઇશકશે. 
 ઉપરોક્તમુજબનાદસ્તાિેજોનીનકિોઆરટીઆઇમાં ઠરાવ્યામુજબજરરીિાગતોભરપાઇકરેથી વનયમમુજબની

સમયમયાડદામાંબનેતેટિીિહેિીઆપીશકાશે. 
 અતે્રનીશાખામાંપુસ્તકાિયકેિાંચનખંર્ઉપિબ્ધનથી. 

 

 



 

૧૬.     જાહેરમારહતીઅવધકારીઓનાનામ, હોદાા્ઓઅનેઅન્યવિગતો:- 

 

અ.ન.ં નામ હોદોા્ બેઝીકપગાર(ર.) 

૧ (૧) શ્રીમૌિીશચૌહાણ નાયબકાયડપાિકઇજનેર ૩૫૦૦૦ઉચ્ચકપગાર 

૧૭.    સૂચિીશકાયતેિીઅન્યકોઇમારહતીઅનેત્યારબાદદરિર્આઆપ્રકાશનમાંસધુારાક્રાશે. 

*  મહદ્અંશેકામોસંબવધતમારહતીમજું ુ઼રબજટેઅનિુક્ષીનેસમાવિષ્ટથઇજાયછે. 

 

 

 

 

જાહેરમારહતીઅવધકારી 
ર્રે નેજ-િરસાદીગટરપ્રોજકે્ટશાખા 

િર્ોદરામહાનગરપાવિકા. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



લ  ટ -  A 

િર્ોદરામહાનગરપાવિકાિરસાદીગટરપ્રોજકે્ટશાખાનાપ્રિતડમાનઅવધકારીઓતેમજક્મડચારીઓનામ, હોદાા્તથાબેઝીકપગારતથા
કામનીવિગતો. 

ં.એં. એાશ હોદોો્ હાલએો બનઝ ્   પગાર (રૂ.) કાશએ  સ્વગત 

૧.  શ્રીરવિપંડ્યા કાયડપાિકઇજનરે  ૭૭,૯૦૦ િોર્ડ નં. :-૧,૨તથા૯(પૂિડ
ઝોન)એંજીનીયરીંગશાખાનેિગતી
કામગીરીનુંસંચાિન 

૨  શ્રીમૌિીશચૌહાણ 

            

 

નાયબ કાયડપાિક
ઇજનરે 

            ૩૫૦૦૦
ઉચ્ચકપગાર 

િોર્ડ  નં.-૧ એંજીનીયરીંગ શાખા ના

વિસ્તારનીર્રેનેજમેઇન્ટેનન્સતથાર્રે નેજની

૧૦૦% નાકામો,રોર્તથાપાણીનીતથા
નિીનપાણીનળીકાનાકામો ,પેિરબ્િોક

,વબલ્ર્ીંગ, િરસાદીગટરતથાવનભડયતાને
ને િગત િહીિટી કામગીરી તથા ઉપરી
અધીકારી  તરફથી સુચના મજુબની

કામગીરી. 

              ૩૫૦૦૦
ઉચ્ચકપગાર 

૩. શ્રીસુવનિમ્હાિા એર્ી.આસી.એંજી. ૪૯,૦૦૦ િોર્ડ નં.-૧એંજીનીયરીંગશાખાના
વિસ્તારનીર્રેનેજમેઇન્ટેનન્સતથાર્રેનેજની

૧૦૦% નાકામોનેિગતિહીિટી
કામગીરીતથાઉપરીઅધીકારીતરફથી

સુચનામુજબનીકામગીરી. 

  

ં.એં. એાશ હોદોો્ હાલએો બનઝ ્   પગાર (રૂ.) કાશએ  સ્વગત 

૪. શ્રીરંગિાભાઇરાઠાિા એર્ી.આસી. 
એન્જીનીયર 

૪૩,૬૦૦ 

 

િોર્ડ નં.-૧એંજીનીયરીંગશાખામાંરોર્તથા
પાણીનીતથાનિીનપાણીનળીકાનાકામો
,પેિરબ્િોકનેિગતકામગીરીિહીિટી
કામગીરીતથાઉપરીઅધીકારીતરફથીસુચના

મુજબનીકામગીરી.. 
૫. શ્રીઅજુ ુંનવસંહગોરહિ એર્ી.આસી. 

એન્જીનીયર 
 

૪૩,૬૦૦ િોર્ડ નં.-૧એંજીનીયરીંગશાખામાંવબલ્ર્ીંગ, 

િરસાદીગટરતથાવનભડયતાનેિગત
કામગીરીિહીિટીકામગીરીતથાઉપરી

અધીકારીતરફથીસુચનામુજબનીકામગીરી.. 
૬.      શ્રીહેમંતભાઇભોંસિ ે

 

 

જુ.ક્િાકડ  ૫૬,૯૦૦ િોર્ડ નં.-૧એંજીનીયરીંગશાખાનીસ્ટેશનરીની
તથાસ્ટોરનેિગતીતથાકેશનેિગતીકામગીરી
તેમજબીિનેિગતીકામગીરીતેમજઉપરી

અધીકારીતરફથીસુચનામુજબનીકામગીરી. 



૭ શ્રીગીતાબેનઆઇમોતાિર જુ.ક્િાકડ ૫૨,૦૦૦ િોર્ડ નં.-એંજીનીયરીંગશાખાનામહેકમ
નેિગતીતમામિહીિટીકામગીરીતથાઉપરી

અધીકારીતરફથીસુચનામુજબનીકામગીરી. 

૮  શ્રીદક્ષાબેનવત્રિેદી વસપાિ ૨૯,૩૦૦ 

 

િોર્ડ નં.-૨એંજીનીયરીંગશાખાનીબારબીશી
તથાઉપરીઅધીકારીતરફથીસુચનામુજબની

કામગીરી. 

૯ શ્રીપાિડતીબનેમકિાણા હેલ્પર ૩૫૦૦૦ િોર્ડ નં.-૧એંજીનીયરીંગશાખામાંઓફીસને

િગતીકામગીરીતથાઉપરીઅધીકારીતરફથી

સુચનામુજબનીકામગીરી. 

૧૦ શ્રીમંજુિાબનેપટેિ હેલ્પર ૩૬,૧૦૦ િોર્ડ નં.-૧એંજીનીયરીંગશાખામાંઓફીસને

િગતીકામગીરીતથાઉપરીઅધીકારીતરફથી

સુચનામુજબનીકામગીરી. 

૧૧ શ્રીમહેશભાઇતર્િી વસપાઇ ૩૩,૦૦૦ િોર્ડ નં.-૧એંજીનીયરીંગશાખાનાટપાિ 
નીબજવણીતથાઉપરીઅધીકારીતરફથી

સુચનામુજબનીકામગીરી.  

૧૨  શ્રીભરતસોિંકી વસપાઇ ૨૧,૫૦૦ િોર્ડ નં.-૧એંજીનીયરીંગશાખાનાટપાિ 
નીબજવણીતથાઉપરીઅધીકારીતરફથી

સુચનામુજબનીકામગીરી. 

 


