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પ્રકરણ – ૧  
 

પ્રસ્તાવના  
 

1. આ પસુ્સ્તકા(ર્માહિતી અધિકાર અધિધનયર્મ-૨૦૦૫) ની પાશ્વાદભધૂર્મકા અંગે 
જાણકારી. તા.૧૨-૦૫-૨૦૦૫ થી અર્મલી ર્માહિતીનાઅધિકારનો કાયદો 
અર્મલર્મા ં છે. સદર કાયદોએધસર્માક્ષચહ્નરુપ ફાયદો છે. જેનાથી સાર્માન્ય 
ર્માણસો કે જેને સરકારી ર્માહિતીઓ, ધવગતો સિલેાઇથી ર્મળી રિશેે.  

2. આ પસુ્સ્તકાનો ઉદે્દશ / િતે ુર્માહિતી અધિધનયર્મ િઠેળ સચુવવાર્મા ંઆવેલ 
ર્માગડદધશિકાથી સાર્માન્ય ર્માણસને ર્માહિતી પરુી પાર્વાનો ધ્યેય. 

3. આ ર્માહિતી તર્માર્મ જાિરે જનતા, સસં્થાઓ, સગંઠનોવગેરેને ઉપયોગી છે. 
4. આ પસુ્સ્તકાર્મા ંઆપેલી ર્માહિતીનુ ંર્માળખુ,ં સદર પસુ્સ્તકાના પ્રકરણ ૨ થી 

૧૭ મજુબ 

5. વ્યાખ્યાઓ(પસુ્સ્તકાર્મા ં વાપરવાર્મા ં આવેલ જુદા જુદાશબ્દોની વ્યાખ્યા 
આપવા ધવનતંી) – ર્માહિતી અધિધનયર્મની પસુ્સ્તકા સદર ર્માહિતી સાથે 
વ્યાખ્યાઓની જાણકારી ર્માટે ઉપલબ્િ રાખવાર્મા ંઆવેલ છે. 

6. કોઇ વ્યસ્ક્ત આ પસુ્સ્તકાર્મા ં આવરીલેવાયેલધવષયો અંગે વધ ુ ર્માહિતી 
રે્મળવવા ર્માગેં તો તે ર્માટેની સપંકડ  વ્યસ્ક્ત-ર્માહિતી અધિકારી તથા નાયબ 
કાયડપાલક ઇજનેર, કાયડપાલક ઇજનેર તથા અપીલ અધિકારીશ્રી 

7. આ પસુ્સ્તકાર્મા ં(ઉપલબ્િ ન િોય તે ર્માહિતી રે્મળવવા ર્માટેની કાયડપધ્િધત 
અને ફી – ર્માહિતી અધિધનયર્મન િઠેળ અરી કયેથી સબંધંિત ધવભાગને 
તબદીલ કરી ર્માહિતી આપવાર્મા ંઆવશે.  
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પ્રકરણ -૨ (ધનયર્મ સગં્રિ – ૧) 
સસં્થાના કાયો અને ફરજોની ધવગતો 

૨.૧ જાહરે તતં્ર : ઉદે્દશ / હ હ ે ધ  બ મ્બેમે રોવ્ન્સીયબમ્બેનધનિનય ્ ર્ ેરેશ /િ 
એક્ટ ૧૯૪૯ મધજમ મહાિગર ાલ્રાનધ ં યચંા્િ અિે રચિાિ્ ઉદે્દશ / 
સ્થાનિર ્્ર્ મ્ગબ અિે ્્ર સધખારારીિારામે રર્ા તેમજ તે દિશ /ામા ં
નિમમાનધયાર આ્રિા યા િ્િા ંરોવમાણમા ંન્રાયિા રામ્ રર્ાિા છે.  

૨.૨ રનમશ /િ : યિર રચેરીએથબ થતબ રામય્ાદહઓમા ંયર  
૨.૩ ટધંર્ ઇનતહાય :  બ મબ. બ.એમ.યબ.એક્ટ– ૧૯૪૯ િબ જ્ગ્ાઇઓ આ ારે 

શ /એરીઇજિેરિબજગ્ ારાદરમ રીતે રાજ્મ યરરારિબ મહા્બિે આ બિ 
રહી નિનિત રરે્ છે. શ /હરેી ઇજિેરિે યોં ્ામા ંઆ્ે્  યત્તા મધજમિા 
ઇજિેરી રામ્નધ ંઆમ્જિ યરં્િ અિે નિમમિ રર્ાનધ ંહ્મ છે. 

૨.૪  ફરજ્ : તાનંત્રર રામ્નધ ંઆમ્જિ રરી ્્ર સધન્ ાઓમા ં્ ાર્ રર્્. 
૨.૫ મધખ્મ રોવવનૃત્ત હ રામે : ્્ર્ય ૩(યબ) એસીીિબમરીંગ ન્ભાગ, િલિણ 

ઝ્િિબ રચેરી દ્વારા ર્ર્, ડ્રેિેજ,  ાણબ, ્રયાિી ગટર, આર.યબ.યબ. ર્ર્, 
લમલ્ર્ીંગ ન્ગેરેસધન્ ાિારામ્નધ ં નિમમિ યચંા્િ, િેખરેખ 
રર્ાહરરા્્ામા ંઆ્ે છે.  

૨.૬ યે્ાઓિબ માિી : િલિણ ઝ્િિબ રચેરી : (ર્ર્, ડ્રેિેજ, ્રયાિી ગટર, 
 ાણબ પધર્ઠા, આર.યબ.યબ. ર્ર્, લમલ્ર્ીંગ િન્િ રામ્ તથા હમાત 
સધન્ ાિબનિભા્ણબ િા રામ્)  

 ઉ ર્ક્ત ખાતાઓમા ં યામાસીમ ્હી્ટી ન્ભાગ દ્વારા જ્મારે  ણ ખાતા 
ફાળ્્ામાહંધરમ્િા ફેરફાર રર્ામા ંઆ્શ / ેઅિે તેિે આન િ રહશે /.ે  

૨.૭ ્્ર્  ાયેથબ અ ેિા : ્હી્ટી રામમા ંયરળતા તથા ઝર્ થબ રામય્ાહી 
માટે જરૂરી યહરાર 

 ડ્રેિેજ િળીરામા ંઘિ રચર્ જ્ા િ િે્્ 
 ડ્રેિેજ િળીરામા ંઘિ રચર્ િાખંિારિેર્ર્્ 
 રસ્તાિબ યફાઇ થમા માિ રચર્ િાખં્્ િહી. 
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  ાણબિબ િળીરામાથંબ રામિેયર પ્્બેમર દ્વારા  ાણબનધ ં ક્િેક્શ /િ 
્ેવ ધ.ં 

 રસ્તા, ડ્રેિેજ  ાણબિબ ટારંીજે્બ જાહરે નમલ્રત્નધ ંરિણ રરવધ.ં 
 રાજરીમ ન્ગેરે હ ે ધયર ર્ર્ ત્ર્ાણ િ રરવધ.ં  
  ાણબિ્ મગાર્ અટરા્્્. 
  ાણબિ્ મગાર્ રરિારિેઅટરા્્્. 
 રસ્તા  ર ખાર્ા િ ખ્િ્ા.  

૨.૮ ્્ર યહમ્ગ : ્્ર તાનંત્રર  ધ્ નતથબચધટંામે્્્ર રોવનતનિન ઓિા તેમજ 
વ્મક્ક્તગત રીતે ્્ર્િા સચૂિ્ અિે રજધઆત્િ્ આમ્જિ પ ૂ્ ય 
ન્રાયિારામ્મા ંયમા્ેશ / રર્ામા ંઆ્ ેછે. 

૨.૯ જાહરે ફદરમાિ નિ્ારણ : ્્ર્ય રચેરીઓથબઝ્િ્ રચેરી અિે તમાથંબ 
મધખ્મ રચેરીએ ન્ન્  સ્તરે ફરીમાિ્ નિ્ારણ રર્ાિબ રામગબરી અિે 
િેખરેખ રાખ્ામા ં આ્ ે છે. િલિણ ઝ્િ રામય ા્ર 
ઇજિેરશ્રબિબરચેરીએથબ યમંનં ત ફદરમાિ્િબ રામગબરી રર્ામા ંઆ્ ેછે. 

૨.૧૦ િલિણ ઝ્િ, એસીીિબમરશ્રબિબ રચેરી, ્.્્ર્ય િ.ં૩(યબ), મહશે / ર્બે ., 
્ાઘ્ર્ીમા ર્ર્, ્ર્્િરા  

૨.૧૧ યમમ :- ક્્ેરીર્ સ્ટાફ(જધ .ક્્ારય , યબ.ક્્ારય , ટાઇ બસ્ટ) : ૧૦.૩૦ થબ 
૧૮.૧૦ (રીયેય ટાઇમ : ૧૪.૦૦ થબ ૧૪.૩૦)  

 ટેક્િબર્ સ્ટાફ (રામય ા્ર ઇજિેર, િામમ રામય ા્ર ઇજિેર, 
એર્ી.આયબ.એસીીિબમર, ડ્રાફ્ટ્યમેિ(હા્મા ં જગ્મા ખા્બ)) : ૮.૦૦ થબ 
૧૨.૩૦ તથા ૧૫.૦૦ થબ ૧૮.૧૦ (રીયેષ ટાઇમ : ૧૨.૩૦ થબ ૧૫.૦૦)  
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પ્રકરણ – ૩ (ધનયર્મ સગં્રિ-૨) 
અધિકારીઓ અને કર્મડચારીઓની સત્તા અને 

ફરજો 
 

િોદ્દો : કાયડપાલક ઇજનેર 

યત્તાઓ 

્હી્ટી : ર્ી બ ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરાવ્મા મધજમ તથા અસીમ 
્ખત્્ખતિા દર ત્ર્ મધજમ 

િાણંારીમ : ર્ી બ ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરાવ્મા મધજમ તથા અસીમ 
્ખત્્ખતિા દર ત્ર્ મધજમ 

ફરજ્ : તાનંત્રર ્ર્ા તરીરે તથા તેમિા તામા હઠેળિા 
્ખત્્ખતિાભાગ્િબરામય્ાહીનધ ંનિમમિ યચંા્િ અિે 
િેખરેખ 

િોદ્દો : નાયબ કાયડપાલક ઇજનેર 

યત્તાઓ 

્હી્ટી : ર્ી બ ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરાવ્મા મધજમ તથા અસીમ 
્ખત્્ખતિા દર ત્ર્ મધજમ 

િાણંારીમ : ર્ી બ ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરાવ્મા મધજમ તથા અસીમ 
્ખત્્ખતિા દર ત્ર્ મધજમ 

ફરજ્ : તાનંત્રર ્ર્ા તરીરે તથા તેમિા તામા હઠેળિા 
્ખત્્ખતિાન્ભાગ્િબરામય્ાહીનધ ંનિમમિ યચંા્િ અિે 
િેખરેખ  

િોદ્દો : ડ્રાફ્ટ્સરે્મન 

યત્તાઓ 

્હી્ટી : ર્ી બ ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરાવ્મા મધજમ તથા અસીમ 
્ખત્્ખતિા દર ત્ર્ મધજમ 
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િાણંારીમ : ર્ી બ ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરાવ્મા મધજમ તથા અસીમ 
્ખત્્ખતિા દર ત્ર્ મધજમ 

ફરજ્ :  

િોદ્દો : સીનીયર ક્લાકડ  /જુનીયર ક્લાકડ /ટાઇપીસ્ટ/ર્ેટા એન્રી ઓપરેટર 

યત્તાઓ 

્હી્ટી : ર્ી બ ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરાવ્મા મધજમ તથા અસીમ 
્ખત્્ખતિા દર ત્ર્ મધજમ 

િાણંારીમ : ર્ી બ ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરાવ્મા મધજમ તથા અસીમ 
્ખત્્ખતિા દર ત્ર્ મધજમ 

ફરજ્ : રચેરીિા ્ર્ા સધચ્ ેતે મધજમિબ રામગબરી તથા યામાસીમ 
્હી્ટ ન્ભાગ દ્વારા રરે્ હધરમ મધજમિબ રામગબરી 
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રાઇટ ટુ  ઇન્ફોરે્મશન એક્ટ ૨૦૦૫ સદંભે તથા દ.હકુર્મ 
અંક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંભે કલર્મ ૪-૧(ખ) અન્વયે 

ખાતાની ર્માહિતી બાબત  
(વ.વોર્ડ ન.ં૩ એન્ીનીયરશ્રીની કચેરી, દક્ષિણ ઝોન ) 

 

૧. સસં્થા : કાર્મગીરીઓ અને ફરજોની ધવગતો : -  
ખાત ુ ં: વિીવટી વોર્ડ ન.ં૩(સી) એન્ીનીયરીંગ શાખા, દક્ષિણ ઝોન, 

વર્ોદરા ર્મિાનગરપાક્ષલકા 
કાર્મગીરીઓ : .વોર્ડ ન.ં૩(સી) એન્ી.ની કચેરી દ્વારા રોર્, વરસાદી ગટર, 

ડ્રેનેજ તથા પાણીની લાઇનો તથા મ્યધુનધસપલ ક્ષબલ્ર્ીંગોની 
ધનભાવણી, ધવકાસના કાર્મો, એર્મ.પી. ગ્રાટં, એર્મ.એલ.એ.ગ્રાટં તથા 
અન્ય ગ્રાટંના તાધંિક કાર્મોનુ ં ધનયર્મન, સચંાલન, દેખરેખ કરવા / 
કરાવવાર્મા ંઆવે છે. સદર કાર્મો અંગે સ્થળ તપાસ કરી જગ્યાની 
ર્માક્ષલકીની ખાિી કરી અંદાજો તૈયાર કરી નાંણાકીય સર્મથડન સિ 
અધિકાર પરત્વે ર્મજુંરી રે્મળવી, ટેન્ર્ર પ્રહિયાથી એજન્સી નક્કી 
કરી/ વાધષિક ઇજારા િઠેળ કાર્મ જરૂરી સપુરવીઝન/ 
ધનયર્મન/સચંાલન સિ કરાવી તેર્મજ જર્માખચડ સિ તર્માર્મ પ્રકારે 
બીલ પણુડ કરી કંપલીશન સટીફીકેટ આપવા સહિતની તર્માર્મ 
કાર્મગીરી તથા ધનભડયતાની કાર્મગીરી પણ કરવાર્મા ંઆવે છે.  

(અ) ડ્રેનેજ ડ્રેનેજનીનધવનનળીકાઓ નાખંવી, િયાત 
નળીકાઓનીધનભાવણી તેર્મજ નધવન ડ્રેનેજ જોર્ાણ આપવા 

(બ) પાણી પાણીની નધવનનળીકાઓ નાખંવી, િયાત 
નળીકાઓનીધનભાવણી તેર્મજ નધવન પાણી જોર્ાણ આપવા 

(ક) વરસાદી ગટર નધવન વરસાદી ગટર નાખંવી, િયાત વરસાદી  
ગટર/ચેનલ/ કાસંનીધનભાવણી અને સફાઇ 

(ર્) રોર્  ૧૮ ર્મી. થી ઓછી પિોળાઈનાનધવન રસ્તા બનાવવા તેર્મજ 
િયાત રસ્તાઓનીધનભાવણી 
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(ઇ) ક્ષબલ્ર્ીંગ ર્મિાનગરપાક્ષલકાની ર્માક્ષલકી/િસ્તકના તર્માર્મ 
ર્મકાનોનીધનભાવણી અને ખાનગી ર્મકાનોની ધનભડયતા સબંધંિત 
કાર્મગીરી તેર્મજ િયાત ર્મકાનોના પ્રથર્મ તથા ઉપરના 
ર્માળનાબાિંકાર્મની પરવાનગી  

૨૪ ક્લાકર્મા ંધનકાલ કરવાર્મા ંઆવતી ફરીયાદોની ધવગત  
 ડ્રેનેજ ઓવરફ્ટલોની ફહરયાદ  
 પાણી લીકેજનીફરીયાદ 

 પાક્ષલકાના જાિરે સ્ટેન્ર્ પોસ્ટના લીકેજ 

 પાક્ષલકાની પાઇપ લાઇનર્માગંટરનુ ંગદું પાણી આવતુ ંિોવા અંગેની 
ફરીયાદ 

 ડ્રેનેજલાઇન, પાણીની લાઇન વરસાદી પાણીના ધનકાલની પાઇપ 
લાઇનર્માચેંમ્બરનાતટેુલાઢાકંણાબદલવા 

 વરસાદી પાણીનો ધનકાલ  
૩ હદવસર્મા ંધનકાલ કરવાર્મા ંઆવતી ફહરયાદની ધવગત 

 જગંલ કટીંગની ફહરયાદ 

 તટેુલા રોર્ ર્ીવાઇર્રનારોર્ાછારૂ, કાટર્માળ, તથા ડ્રેનેજ પાણી 
લાઇટ ગેસ ધવગેરેનારીપેરીંગ પ્રસગેં ચરી અને ખાર્ા બેસાર્વા 
તથા દુર કરવા 

 સ્ટેન્ર્ પોસ્ટ બિં કરવા 
૭ હદવસર્મા ંધનકાલ કરવાર્મા ંઆવતી ફહરયાદની ધવગત 

 નવા નળ જોર્ાણ આપવા (લાયસન્સપ્લમ્બર ર્મારફત અરી 
કરવી.) 

 નવા ડ્રેનેજ જોર્ાણ આપવા (લાયસન્સપ્લમ્બર ર્મારફત અરી 
કરવી.) 

 જાિરે રસ્તા પરના ખાર્ા અને ચરીઓપરુવી. 
 તટેુલા પત્થર રીપેર કરવા 
 જગંલ કટીંગ વિારે િોય તો 
 કોમ્યનુીટી સ્ટેન્ર્ પોસ્ટ અંગે ર્મજુંરી આપવી 
 ખાર્કુવાઉભરાવા અંગેની ફહરયાદ 
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૧. ફરજો :  સાર્માન્ય વિીવટ ધવભાગ તરફથી થયેલ હુકર્મ અન્વયે જે તે િોદ્દા 
પર કરવાપાિટેક્નીકલ તથા વિીવટી કાર્મોનુ ં આયોજન કરી લોક 
સધુવિાઓર્મા ંવિારો કરવો. 

1. પોતાના અધિકારીઓને કર્મડચારીઓની સત્તાઓ તથા ફરજો : સારે્મલ લીસ્ટ 
‘એ’ મજુબ 

2. ધનહરિણ અને જવાબદારીના સાિનો સહિત ધનણડય લેવાની પ્રહિયા : જે તે 
સોંપાયેલ કાર્મગીરી સબંધંિત કર્મડચારીઓએ તેઓના ઉપરી અધિકારીશ્રી 
પાસે રજુ કરી સિર્મ સત્તાધિકારીશ્રીની ર્મજુંરી લેવાની રિ ે છે. આ અંગે 
મખુ્ય શાખા ર્મિકેર્મ ધવભાગથીનાણંાકીય અને અન્ય વિીવટી સત્તા 
સોંપણીના સકંક્ષલત ઠરાવ ૧૯૯૮ ના અર્મલીકરણ બાબતે દફતરી હુકર્મ 
અંક : ૪૧૦/૯૮ તા.૦૭-૦૭-૯૮ થી હુકર્મો થયેલ છે. 

3. પોતાના કાયો બજાવવા ર્માટે નક્કી કરાયેલા િોરણો : ઉપરોક્ત મદુ્દા ન.ં૩ 
ર્મા ં દશાડવેલ દફતરી હુકર્મ અન્વયે તથા જે તે કાર્મોના સબંિંર્મા ં સિર્મ 
સત્તાધિકારીશ્રીનીસચુનાઓ અન્વયે કાયડવાિી કરવાર્મા ંઆવે છે. 

4. પોતાના કાયો બજાવવા ર્માટે પોતાની પાસેના અથવા પોતાના ધનયિંણ 
િઠેળના અથવ પોતાના કર્મડચારીઓ દ્વારા ઉપયોગર્મા ં લેવાતાધનયર્મો, 
ધવધનયર્મો સચૂનાઓ, ધનયર્મ સગં્રિો અને રેકોર્ડ 

 વર્ોદરા ર્મિાનગરપાક્ષલકાનાવખતોવખતનાપહરપિો 
 તાધંિક કાર્મો ર્માટે R & B તથા GWSSB ધવભાગના SOR 

 બી.પી.એર્મ.સી.એક્ટ ૧૯૪૯ 

 દ.હુકર્મ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૦૭-૦૭૯૯ 

 સ્ટોરનારીસ્ટરો 
 ડ્રેનેજ, પાણી, રોર્ તેર્મજ વરસાદી ગટરનીફરીયાદોનારીસ્ટર 

તેર્મજ તે ફરીયાદનાઅનસુિંાને કાર્મગીરી કરવા ર્માટે કાર્મનુ ં
વિેંચણ રીસ્ટર 

૨. પોતાના દ્વારા અથવા તેના અંકુશ િઠેળ રખાયેલ ધવધવિ 
કેટેગરીનાદસ્તાવેજોનુ ંધનવેદન 
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 ખાતા તરફથી ર્મોકલવાર્મા ં તથા આવતા પિોનાઇનવર્ડ તથા 
આઉટવર્ડરીસ્ટરો 

 અિેથી િાથ િરવાર્મા ંઆવતા કાર્મોનીફાઇલો 
૩. તેની નીધત ઘર્વાના અથવા તેના અર્મલીકરણ સબંધંિત જાિરે જનતાના 

સભ્યો દ્વારા રજુઆત કરાયેલી અથવા તેર્મની સાથે ચચાડ ર્માટે રિલેી 
કોઇપણ વ્યવસ્થાનીધવગતઓ લોકો સાથે સકંળાયેલી સસં્થા જોઇ 
લોકોનાચ ૂટંાયેલાપ્રધતધનધિઓની બનેલી સ્થાયી સધર્મધત, સર્મગ્ર સભા 
અથવા સબંધંિત ધવભાગનેસ્પશડતી સધર્મધત દ્વારા અધિકાર પરત્વે ધનણડય 
લેવાર્મા ંઆવે છે. 

૪. પોતાના ચલણના િતે ુઅથવા તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બે કે તેથી વધ ુ
વ્યસ્ક્તઓ િરાવતા ં બોર્ડસ, કાઉન્સીલ, કધર્મહટઓ અને અન્ય ર્મરં્ળોનુ ં
ધનવેદન અને આ બોર્ડસકાઉન્સીલકધર્મટીઓ અને અન્ય ર્મરં્ળોની બેઠકો 
જાિરે પ્રજા ર્માટે ખલુ્લી છે કે કેર્મ? અથવ આવી બેઠકની ધવગતો જાિરે 
પ્રજા રે્મળવી શકે કે કેર્મ? – સર્મગ્ર સભા, સ્થાયી સધર્મધત ડ્રેનેજ અને સએુઝ 
સધર્મધત છે મ્યધુનધસપલસેિેટરીશ્રી અથવા સબંધંિત સધર્મતીના અધ્યિ 
પાસેથી આ અંગે વધ ુસ્પષ્ટતા રે્મળવી શકાય. 
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૧. પોતાના અધિકારીઓ અને કર્મડચારીઓની ર્માહિતી 
 મદુ્દા ન.ં-૨ ર્મા ંસર્માવેલલીસ્ટ મજુબ 
૨. તેના ધનયર્મર્મા ં પરુી પર્ાયેલ વળતરની પધ્િધત સહિત તેના દરેક 

અધિકારીઓ અને કર્મડચારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલર્માસીક પગાર (ર્માધસક 
પગાર અંગેની ધવગત મદુ્દા ન.ં-૨ ન લીસ્ટર્માઆંવરી લેવાર્માં આવેલ 
છે/નથી. 

૩. તર્માર્મ યોજનાઓની ધવગતો, સકૂ્ષચત ખચાડઓ અને વપરાયેલચકુવણીના 
અિવેાલો દશાડવતા તેની તર્માર્મ એજન્સીનેફાળવેલ બજેટ – જે તે વષડના 
ર્મજુંર બજેટની ધવગત તથા થયેલ ખચાડની ધવગતો એકાઉન્ટ શાખાર્માથંી 
રે્મળવી શકાય. 

૪. ફાળવાયેલી રકર્મ અને આ કાયડિર્મોથી ફાયદો રે્મળવનારની ધવગતો સહિત 
સબસીર્ી સહિત કાયડિર્મોનોઅર્મલધન પ્રકાર –રે્મળવેલસબસીર્ી લોન ગ્રાટં 
અન્વયે સર્મગ્રસભા દ્વારા બજેટર્મા ંર્મજુંરકરાયેલ કાર્મો િાથ િરવાર્માં આવે 
છે.  

૫. તેના દ્વારા અપાયેલી છુટછાટો, પરવાનગીઓ અને સત્તા 
સોંપણીરે્મળવનારની ધવગતો – સર્મગ્ર સભા, સ્થાયી સધર્મધત તથા 
મ્યધુનધસપલકધર્મશનરશ્રીની સત્તા અન્વયે ર્મળતી છુ્છટ, પરવાનગીઓ, 
સત્તા સોંપણી સબંિેં કાયડવાિી કરવાર્મા ંઆવે છે. 

૬. ઇલેક્રોનીકફોર્મડર્માઘંર્ાયેલી તેના દ્વારા રખાયેલી અથવા તેને 
ઉપલબ્ઘર્માહિતીનાસદંભડની ધવગતો –ઇલેક્રોનીકફોર્મડઆિારીત ર્માહિતી 
ઉપલબ્િ નથી. 

૭ પસુ્તકાલય અથવા વાચનખરં્ના કાર્મના ક્લાકો સહિત ર્માહિતી રે્મળવવા 
ર્માટે નાગહરકોને ઉપલબ્િ સધુવિાઓની ધવગતો, જો જાિરે ઉપયોગ ર્માટે 
તેની જાળવણી કરાઇ િોય તો – આ કચેરીર્મા ં ઉપર દશાડવેલ રેકોર્ડનુ ં
ધનરીિણ થઈ શકશે. ઉપરોક્ત મજુબના દસ્તાવેજોની નકલો RTI ર્માં 
ઠરાવ્યા મજુબ જરૂરી લાગતો ભરપાઇકયેથી ધનયર્મ મજુબની સર્મય 
ર્મયાડદાર્મા ંબને તેટલી વિલેી આપી શકાશે. અિેનીશાખાર્માં પસુ્તકાલય કે 
વાચંનખરં્ ઉપલબ્િ નથી. 
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૧. જાહરે માદહતબ અન રારીઓિા િામ, હ્દ્દ્ અિે અસીમ ન્ગત્ : 
અ.િ.ં િામ હ્દ્દ્  ગાર 
૧ શ્રબ જશ /્તં 

ઉ ાધ્મામ 
િામમ રામય ા્ર 
ઇજિેર 

રામમબ 

૨ શ્રબ ી.આર.ઠરરા્ િામમ રામય ા્ર 
ઇજિેર 

રામમબ 

૨. સધચ્બ શ /રામ તે્બ અસીમ ર્ઇ માદહતબ અિે તમારમાિ િર્ષે આ 
રોવરાશ /િમા ંસધ ારા રરાશ /.ે –મહિઅંશ / ેરામ્ યમં ંબ માદહતબ મજંધર મજેટ 
અનધ્ િબિે આ્બ જામ છે.  

 

    

       માદહતબ અન રારી અિે 
       િામમ રામય ા્ર ઇજિેર 
       ્હી્ટી ્્ર્ય િ.ં૩(યબ)  
       ્ર્્િરા મહાિગર ાલ્રા 
      ઇમેઇ્: deputyeng.w3@vmc.gov.in 
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લીસ્ટ‘એ’ 

વર્ોદરા ર્મિાનગરપાક્ષલકા વિીવટી વોર્ડ ન.ં ૩(સી) એન્ીનીયરીંગ શાખાના 
અધિકારી/કર્મડચારીઓ ના નાર્મ અને િોદ્દા તથા કાર્મગીરીની ધવગતો  

અ.ન.ં નાર્મ િોદ્દો કાર્મની ધવગત 

૧ શ્રબ ી.આર. 
ઠરરા્ 

િામમ 
રામય ા્ર 
ઇજિેર 

્.્્ર્ય િ.ં૩(યબ) મા ંરસ્તા, ્રયાિી ગટરિે 
્ગત તમામ રોવરારિબ તથા ઉ રી 
અન રારીશ્રબસધચ્ે તે મધજમિબ રામગબરી 

૨. શ્રબ જય્તં 
ઉ ાધ્મામ 

િામમ 
રામય ા્ર 
ઇજિેર 

્.્્ર્ય િ.ં ૩(યબ) મા ં ાણબ, ડ્રેિેજ, લમલ્ર્ીંગ, 
નિભયમતાિે  ્ગત તમામ રોવરારિબ તથા 
ઉ રી અન રારીશ્રબસધચ્ે તે મધજમિબ 
રામગબરી 

૩ શ્રબ ર્િર શ /ાહ એર્ી.આયબ. 
એસીીિબમર 

્.્્ર્ય િ.ં ૩(યબ) મા ંરસ્તાિે ્ગત તમામ 
રોવરારિબ તથા ઉ રી અન રારીશ્રબસધચ્ે તે 
મધજમિબ રામગબરી 

૪ શ્રબ રલ્ ેશ /ખાર્ા એર્ી.આયબ. 
એસીીિબમર 

્.્્ર્ય િ.ં ૩(યબ) મા ં્.ગટરિે ્ગત 
તમામ રોવરારિબ તથા ઉ રી 
અન રારીશ્રબસધચ્ે તે મધજમિબ રામગબરી 

૫ શ્રબ અ ધ્  રાજ એર્ી.આયબ. 
એસીીિબમર 

્.્્ર્ય િ.ં ૩(યબ) મા ં ાણબિે ્ગત તમામ 
રોવરારિબ તથા ઉ રી અન રારીશ્રબસધચ્ે તે 
મધજમિબ રામગબરી 

૬ શ્રબ આશ /બષ  ટે્ એર્ી.આયબ. 
એસીીિબમર 

્.્્ર્ય િ.ં ૩(યબ) મા ંડ્રેિેજિે્ગત તમામ 
રોવરારિબ તથા ઉ રી અન રારીશ્રબસધચ્ે તે 
મધજમિબ રામગબરી 

૭ શ્રબ રોવતા  રાઠ્ર્ એર્ી.આયબ. 
એસીીિબમર 

્.્્ર્ય િ.ં ૩(યબ) મા ંલમલ્ર્ીંગિે ્ગત 
તમામ રોવરારિબ તથા ઉ રી 
અન રારીશ્રબસધચ્ે તે મધજમિબ રામગબરી 

૮ શ્રબ દ્રષ્ટી બ્રહ્મભટ્ટ એર્ી.આયબ. 
એસીીિબમર 

્.્્ર્ય િ.ં ૩(યબ) મા ંયરં્િિે ્ગત 
તમામ રોવરારિબ તથા ઉ રી 
અન રારીશ્રબસધચ્ે તે મધજમિબ રામગબરી 
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૯ શ્રબ અશ /્ર 
રણજરીમા 

જધ.ક્્ારય ્.્્ર્ય િ.ં ૩(યબ) મા ંમહરેમિે્ગતતમામ 
રોવરારિબ તથા ઉ રી અન રારીશ્રબસધચ્ે તે 
મધજમિબ રામગબરી 

૧૦ શ્રબ હષયિ રોવજા નત જધ.ક્્ારય ્.્્ર્ય િ.ં ૩(યબ) મા ંસ્ટ્ર, 

મબ્િે્ગતતમામ રોવરારિબ તથા ઉ રી 
અન રારીશ્રબસધચ્ે તે મધજમિબ રામગબરી 

૧૧ શ્રબ  ા્યતબ 
મર્ાણા 

જધ.ક્્ારય ્.્્ર્ય િ.ં ૩(યબ) મા ં
મારિબશ /બિે્ગતતમામ રોવરારિબ તથા 
ઉ રી અન રારીશ્રબસધચ્ે તે મધજમિબ 
રામગબરી 

 

 

પ્રકરણ – ૪ (ધનયર્મ સગં્રિ – ૩)  
કાયડ કરવા ર્માટેના ધનયર્મો, ધવધનયર્મો, 

સચૂનાઓ, ધનયર્મ સગં્રિ, દફ્ટતરો 
1. દસ્તાવેજનુ ંનાર્મ :  
2. દસ્તાવેજનો પ્રકાર : 
3. દસ્તાવેજ પરનુ ંટંુકુ લખાણ :  
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પ્રકરણ – ૫ (ધનયર્મ સગં્રિ-૪) 
 

નીધત ઘર્તર 

 

 જિતાિબ ભાગબિારી મેળ્્ા માટે ્્ર તાનંત્રર રીત ે
્્ર્માથંબચ ૂટંામે્રોવનતનિ બ અિે યમિ આમ્જિ્, રામેન્ગેરેયૈધ્ ાનંતર અિે 
િાણંારીમ મજંધરી માટે રજધ રર્ામા ં આ્ ે છે. તેઓએ સચૂ્ે્  ફેરફાર અિે 
આ ે્ મજંધરી મધજમિા રામે રર્ાિબ િબનત અમ્મા ંછે. 
 આ યિંભયમા ં ્ખત્ ્ખત િક્કી રરે્ િબનતઓ મધજમ રોવજાદરમ રામ્ 
અિે જાહરે દહતમા ંન્રાયિા રામ્ રર્ામા ંઆ્ ેછે. 
  

  



16 

પ્રકરણ – ૬  
 

 

 

પ્રકરણ – ૭ 

રચામે્ મ્ર્ય ,  દરનશ /ષ્ટ, યનમનતઓ અિે અસીમ યસં્થાઓનધ ં
 ત્ર 

 

૧. યસં્થાનધ િામઅિે યરિામધ ં : ્ર્્િરા મહાિગર ાલ્રા, ્.્્ર્ય િ.ં૩(યબ)  
 મહશે / ર્બે ., રાી્ ગા ંબ સ્્બમીંગપધ્ િબ 

યામે, ્ાઘ્ર્ીમા ર્ર્,્ર્્િરા  
૨. યસં્થાિ્ રોવરાર  : મહાિગર ાલ્રા, અ યયરરારી  
૩.     યસં્થાિ્  દરચમ  :  બ મ્બેમે રોવ્.બેનધનિનય ્ ર્ ેરેશ /િ 

એક્ટ- ૧૯૪૯ આ ારે આ સ્્ામત્ત યસં્થાિબ 
યમગ્ર રોવદિમાનધ ંનિમમિ થામ છે. 

 આ યસં્થા રાજ્મ યરરારિબ ્હી્ટી 
િબનતઓિબ યબ બ અયર હઠેળ યચંા્િ 
અિે નિમમિ રરે છે.  

 રાજ્મ યરરાર દ્વારા નિનધક્ત આઇ.એ.એય.હ 
ી.એ.એય.અન રારી  ્તાિે BPMC Act 
૧૯૪૯ અસી્મે અન રાર મધજમિા 
યત્તાન રારી છે. 
્્રતાનંત્રર ધ્ નતથબચ ૂટં્ામા ં આ્ે્  ્્ર 
રોવનતનિન ઓિબચ ૂટંામે્  ાચં ્્રદહતમા ં
થતા રામ્િા સચૂિ્ અિે અમ્બરરણિબ 
ભનૂમરા નિભા્ ેછે. જાજેર જિતા િાગરીર્ 
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ચ ૂટંણબમા ં રોવનતનિન ત્ રરી શ /રે છે. જેિબ 
તમામ મેઠર્િબ રામય્ાહી િોં  તૈમાર 
રર્ામા ંઆ્ ેછે. મેઠર્િબ રામય િોં  તથા 
ઠરા્્ યભા શ /ાખા દ્વારા તૈમાર થામ છે. 
જેિબ નિમમ મધજમ િર્ જે તે ન્ભાગમા ં
માગં્ાથબ મળી શ /રે છે.  
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પ્રકરણ – ૮  
સરકારી અધિકારી/કર્મડચારીઓના નાર્મ/િોદ્દો/ટેલીફોન ન.ં ધવગેરે 

ધવગતો 
તિંના સરકારી ર્માહિતી અધિકારીઓ, ર્મદદનીશ સરકારી ર્માહિતી અધિકારીઓ 
અને ધવભાગીયકાયદાકીય(એપલેટ) સત્તાધિકારી ધવશેની સપંકડ  ર્માટે ર્માહિતી 

નીચેના નમનૂાર્માંઆપો 
યરરારી તતં્રનધ ંિામ :- ્્ર્ય ૩(યબ), િલિણ ઝ્િિબ રચેરી  
માદહતબ અન રારીઓ અિે મિિિબશ / માદહતબ અન રારીઓ  
અ.
ન.ં 

નાર્મ િોદ્દો ર્મોબાઇલ 
નબંર 

ઇ-રે્મઇલ એડ્રેસ સરનામુ ં

૧ શ્રબ 
ી.આર. 
ઠરરા્ 

િામમ 
રામય ા્

ર 
ઇજિેર 

૯૮૭૯૦૦૦
૭૦૭ 

deputyeng.w3@vmc

.gov.in 

 

િલિણ ઝ્િિબ 
રચેરી ્્.-૩(યબ) 
મહશે / ર્બે ., 
રાી્ગા ંબસ્્બમીંગ
પધ્ િબ યામે, 
્ાઘ્ર્ીમા ર્ર્  

૨  શ્રબ 
જય્તં 
ઉ ાધ્મામ 

િામમ 
રામય ા્

ર 
ઇજિેર 

૯૯૦૯૦૦૮
૩૨૯  

-ઉ ર મધજમ- -ઉ ર મધજમ- 

૩  શ્રબ ર્િર 
શ /ાહ 

એર્ી.આ
યબ. 

એસીીિબ
મર 

૯૬૮૭૬૩૯
૧૫૯ 

-ઉ ર મધજમ- -ઉ ર મધજમ- 

૪ શ્રબ 
રલ્ ેશ /ખા
ર્ા 

એર્ી.આ
યબ. 

એસીીિબ
મર 

૯૭૨૭૭૪૩
૦૨૧ 

-ઉ ર મધજમ- -ઉ ર મધજમ- 

૫  શ્રબ અ ધ્  એર્ી.આ ૯૮૨૫૮૦૨ -ઉ ર મધજમ- -ઉ ર મધજમ- 
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રાજ યબ. 
એસીીિબ
મર 

૧૦૪ 

૬  શ્રબ 
આશ /બષ 
 ટે્ 

એર્ી.આ
યબ. 

એસીીિબ
મર 

૯૯૨૪૪૯૫
૯૭૮ 

-ઉ ર મધજમ- -ઉ ર મધજમ- 

૭  શ્રબ રોવતા  
રાઠ્ા 

એર્ી.આ
યબ. 

એસીીિબ
મર 

૯૯૦૯૦૦૮
૩૨૭ 

-ઉ ર મધજમ- -ઉ ર મધજમ- 

૮  શ્રબ દ્રષ્ટી 
બ્રહ્મભટ્ટ 

એર્ી.આ
યબ. 

એસીીિબ
મર 

૭૦૧૬૫૯૭
૬૯૮ 

-ઉ ર મધજમ- -ઉ ર મધજમ- 

૯ શ્રબ 
જગિીશ / 
રાજ 

જધ.ક્્ારય ૯૯૭૪૦૯૦
૬૨૩ 

-ઉ ર મધજમ- -ઉ ર મધજમ- 

૧૦ શ્રબ હષયિ 
રોવજા નત 

જધ.ક્્ારય ૯૧૦૪૨૯૦
૨૭૬ 

-ઉ ર મધજમ- -ઉ ર મધજમ- 

૧૧ શ્રબ 
 ા્યતબ 
મર્ાણા 

જધ.ક્્ારય  
-ઉ ર મધજમ- -ઉ ર મધજમ- 

 

 

 

 

જાિરે ર્માહિતી અધિકારીઓ :-  
અ.
ન.ં 

નાર્મ િોદ્દો ર્મોબાઇલ 
નબંર 

ઇ-રે્મઇલ એડ્રેસ સરનામુ ં

૧ શ્રબ 
ી.આર

િામમ 
રામય ા

૯૮૭૯૦૦૦૭
૦૭ 

deputyeng.w3@vmc.

gov.in 

 

િલિણ ઝ્િિબ રચેરી 
્્.-૩(યબ) મહશે / 
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. 
ઠરરા્ 

્ર 
ઇજિેર 

ર્બે ., 
રાી્ગા ંબસ્્બમીંગ
પધ્ િબ યામે, 
્ાઘ્ર્ીમા ર્ર્  

૨  શ્રબ 
જય્તં 
ઉ ા
ધ્મામ 

િામમ 
રામય ા
્ર 
ઇજિેર 

૯૯૦૯૦૦૮૩
૨૯  

-ઉ ર મધજમ- -ઉ ર મધજમ- 

 

ધવભાગીયએપેલેટ (અપીલ) સત્તાધિકારી :  
અ.નં

. 
નાર્મ િોદ્દો ર્મોબાઇલ 

નબંર 

ઇ-રે્મઇલ એડ્રેસ સરનામુ ં

૧ શ્રબ 
અનધ  
રોવજા 
નત 

હ.રામય ા્
ર ઇજિેર 

૯૮૭૯૦૦૦૭૧
૩ 

Exen.south@vmc.gov.

in 

 

િલિણ 
ઝ્િિબ 
રચેરી, 
નયિં ્ાઇમા
તા ર્ર્, 
્ર્્િરા  
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પ્રકરણ – ૯  
ધનણડય લેવાની પ્રહિયા  

૯.૧ અત્રેિબરચેરીમા ંમધખ્મ શ /ાખા િફતરીિ હધરમ અંર : ૪૧૦હ૦૭-૦૭-૯૮ 
અસી્મે તથા થમે્ ્ખત્્ખતિા સધ ારા અસી્મે િાણંારીમ અિે 
્હી્ટી યત્તાઓ મળે્ છે. BPMC Act ૧૯૪૯ મધજમ 
રામય ધ્ નતઅનધયર્ામા ંઆ્ ેછે. 

૯.૨ િા.ગધજરાતયરરારશ્રબ દ્વારા અમ્બકૃ્રતઅનધિાિ્ાળી મ્જિાઓ અિે 
 દરમ્જિાિ્િબચધટંામે્રોવનતનિન ઓ દ્વારા તૈમાર રૂ રેખાિબયરરારશ્રબમા ં
જે તે અમ્બકૃતસ્રીમિબ માગયિનશ /િરા મધજમિબ મજંધરી મજંધરી મેળ્્ાિબ 
િબનત છે. અસીમ ન્ભાગ્ માટે જે તે યત્તામરં્ળ્ યાથ ેતા્મે્ યા બ 
્્રદહતિા રામ્ રર્ામા ંઆ્ ેછે.  

૯.૩ આ રોવરારિા રામ્ શ /હરેિા ન્ન્  યમાચાર  ત્ર્, રેમ્ ટી્બ જે્ા 
માધ્મમ્ દ્વારા જિતા સધ બ  હોંચે છે. 

૯.૪ આ નિણયમ્મા ંબેનધનિ.રનમશ્નરશ્રબ, યમગ્ર યભા, સ્થામબ યનમનત(ચ ૂટંામે્ 
 ાચં) તથા ્ર્્િરા મહાિગર ાલ્રાિા ્ગય૧ તથા ૩ િા 
 િાન રારીઓ્ખત્ ્ખત જરૂરીમાત મધજમ ભનૂમરા અિા રરે છે. 

૯.૫ ્હી્ટી ્ર્ા તરીરે બેનધનિનય ્રનમશ્નર, ચ ૂટંામે્ ાખંિા ્ર્ા અિે રોવથમ 
િાગરીરમેમરશ્રબ હ્મ છે. 

૯.૬  અનધ.ં૯.૧ મધજમ યત્તા ્હેંચક્ણબિાહધરમ્ થમે્ છે. રોવરરણ ૮ મધજમિા 
અન રારીઓિા િામહહ્દ્દાહય ંરયિબ ન્ગત છે. અત્રેિબરચેરીિાતામા હઠેળ 
ર્ર્, ્રયાિી ગટર,  ાણબ, ડ્રેિેજ, લમલ્ર્ીંગિા રામ્ માટે અ બ્ થઇ શ /રશ /ે 
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પ્રકરણ ૧૦-૧૧  
અધિકારીઓ અને કર્મડચારીઓની ર્માહિતી પસુ્સ્તકા  

અ.નં
. 

નાર્મ િોદ્દો ર્મોબાઇલ 
નબંર 

ઇ-રે્મઇલ એડ્રેસ સરનામુ ં

૧ શ્રબ 
ી.આર. 
ઠરરા્ 

િામમ 
રામય ા્ર 
ઇજિેર 

૯૮૭૯૦૦૦૭૦૭ deputyeng.w3@vmc.gov.

in 

 

િલિણ ઝ્િિબ 
રચેરી ્્.-
૩(યબ) મહશે / 
ર્બે ., 
રાી્ગા ંબ
સ્્બમીંગપધ્
િબ યામે, 
્ાઘ્ર્ીમા ર્ર્  

૨  શ્રબ 
જય્તં 
ઉ ાધ્મા
મ 

િામમ 
રામય ા્ર 
ઇજિેર 

૯૯૦૯૦૦૮૩૨૯  -ઉ ર મધજમ- -ઉ ર મધજમ- 

૩  શ્રબ ર્િર 
શ /ાહ 

એર્ી.આયબ. 
એસીીિબમર 

૯૬૮૭૬૩૯૧૫૯ -ઉ ર મધજમ- -ઉ ર મધજમ- 

૪ શ્રબ 
રલ્ ેશ /ખા
ર્ા 

એર્ી.આયબ. 
એસીીિબમર 

૯૭૨૭૭૪૩૦૨૧ -ઉ ર મધજમ- -ઉ ર મધજમ- 

૫  શ્રબ 
અ ધ્  
રાજ 

એર્ી.આયબ. 
એસીીિબમર 

૯૮૨૫૮૦૨૧૦૪ -ઉ ર મધજમ- -ઉ ર મધજમ- 

૬  શ્રબ 
આશ /બષ 
 ટે્ 

એર્ી.આયબ. 
એસીીિબમર 

૯૯૨૪૪૯૫૯૭૮ -ઉ ર મધજમ- -ઉ ર મધજમ- 
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૭  શ્રબ રોવતા  
રાઠ્ા 

એર્ી.આ
યબ. 

એસીીિબ
મર 

૯૯૦૯૦૦૮૩૨૭ -ઉ ર મધજમ- -ઉ ર મધજમ- 

૮  શ્રબ દ્રષ્ટી 
બ્રહ્મભટ્ટ 

એર્ી.આ
યબ. 

એસીીિબ
મર 

૭૦૧૬૫૯૭૬૯૮ -ઉ ર મધજમ- -ઉ ર મધજમ- 
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પ્રકરણ – ૧૨  
ફાળવેલ અંદાજપિ  

 

 સર્મગ્ર સભા દ્વારા ર્મજુંર થયેલ અંદાજપિ મજુબ તથા ગવડરે્મન્ટ તરફથી 
આવતી ગ્રાટં પેટે ર્મજુંર કાર્મો ર્માટે દક્ષિણ ઝોન કચેરીનાતાબા િઠેળના વોર્ડ 
ધવભાગ દ્વારા કાર્મગીરી કરવાર્મા ંઆવે છે. ફક્ત ધનભાવણીના કાર્મો ર્માટે કચેરીર્મા ં
બજેટની ફાળવણી થાય છે. 

પ્રકરણ – ૧૩ 

સિાયના અર્મલ અંગે 

 

 અિેનીકચેરીર્માથંીરાિતોધવગેરે સિાયકી/આધથિક/ર્મદદ/અનદુાન પ્રકારના 
કોઇ નાણંાકીયવ્યવિારો અદા કરવાર્મા ંઆવતા નથી.  

પ્રકરણ – ૧૫ 

કાયો કરવા ર્માટે નક્કી કરેલા િોરણો 
 ્્રદહતિા રામ્ માટે િબચે મધજમ ન્ગત્ છે. 
 

 િાણંારીમ ફંર્ રોવરાર :- 
 રે્સીનધ રે બટ્ 

  ારાયભ્મશ્રબિબગ્રાટં 
 યયંિયભ્મશ્રબિબગ્રાટં 
 મિ્રંજિ રરિબગ્રાટં 

 સ્્લણિમ જમતંબ મધખ્મમતં્રબ શ /હરેી ન્રાય મ્જિા ગ્રાટં 
 ૧૪ મા ંિાણંા ચંિબગ્રાટં 
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એસીીિબમરીંગિારામ્િબ  ધ્ નત :-  
 

 ઉ ર્ક્ત તે મધજમિબ િાણંારીમજ્ગ્ાઇઓ આ ારે તમામ 

એસીીિબમરીંગ રામ્ માટે અંિાજ મિા્્ા, ટેસીર્ર મિા્્ા, જાહરેાત આ ્બ, જે 

તે ઇજારિારિેરામ્િા્રયઓર્યર આ બ રામ્ રરા્્ામા ંઆ્ે છે. જે  ર ્ર્્િરા 

મહાિગર ાલ્રાિા અન રારીઓ જરૂરી નિરીિણહનિમતં્રણ રાખબ રામ રરે છે. 

રૂ.૧૦.૦૦ ્ાખથબ ઉ રિા રામ્મા ંથર્ય  ાટી ઇસીસ્ ેક્શ /િ  ણ રરા્્ામા ંઆ્ે 

છે.  
 

 

પ્રકરણ – ૧૬ 

ધવજાણુરંૂપે ઉપલબ્િ ર્માહિતી 
અત્રેિબરચેરીિા યિંભયમા ંહા્ ન્જાણધરંૂ ે ર્ઇ માદહતબ ઉ ્બ્  થામ તેમ િથબ. 
 

પ્રકરણ – ૧૭ 

ર્માહિતી રે્મળવવા ર્માટે નાગહરકોને ઉપલબ્િ સવલતોની ધવગત 

૧૭.૧ આ રચેરીમા ંઅગાઉિારોવરરણ્મા ંિશ /ાય્ે્  રેરર્યનધ ંનિરીિણ થઇ શ /રશ /ે. 
૧૭.૨ ઉ ર્ક્ત ૧૭.૧ િા િસ્તા્જે્િબ જ િર્્ RTInમાઠંરાવ્મા મધજમ જરૂરી 

્ાગત્ ભર ાઇરમેથબ નિમમ મધજમિબ યમમ મમાયિામા ં મિે તેત્બ 
્હે્ બ આ બ શ /રાશ /.ે અતે્રિબરચેરીિા યિંભયમા ં હા્ ન્જાણધરંૂ ે ર્ઇ 
માદહતબ ઉ ્બ્  થામ તેમ િથબ. 
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પ્રકરણ – ૧૮ 

૧. િમધિ્– 

 

૨. ફીિબ માદહતબ 
 

૩. માદહતબ મેળ્્ા માટે માદહતબ મેળ્િારેઅત્રેિાતામા હઠેળિા 
૧,૨,૩,૪,૫...... નિમત અરી ત્રમા ં અરી રર્ાિબ રહશે /.ે જેિ ઓ 
જ્ામ જે તે ખાતા દ્વારા આ ્ામા ંઆ્શ /.ે આ િબ અરીિ્ અંગે જરૂરી 
રામય્ાહી યા.્.ન્ભાગ દ્વારા ઠરા્ે્  જાહરે માદહતબ અન રારીશ્રબ તથા 
અન ્અન રારીશ્રબ દ્વારા આ ્ામા ંઆ્શ /.ે  

 

 

  

 

 


