
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-૪ ્ંજીએ યરીંગ  ાખા 

૧.   સસં્થા, કામગીરીઓઅનેફરજોનીવિગતો:- 

     ખાત:ુ-   :: િ. િોર્ડ ન-ં૪એંજીનીયરીંગશાખા, િર્ોદરામહાનગરપાવિકા. 

   સિાદકિાર્ડસપાસેહરણીિારસીયારીંગરોર્,િર્ોદરા. 

૨૪કિાકમાંવનકાિકરિામાંઆિતીફરરયાદનીવિગત 

 ર્રે નેજઓિરફ્િોનીફરરયાદ 
 પાણીથીફરરયાદ 
 પાવિકાનાજાહેરપોસ્ર્નાિીકેજ 
 પાવિકાનીપાઇપિાઇનમાંગર્રનુંગદંુપાણીઆિતંુહોિાઅંગેનીફરરયાદ 
 ર્રે નેજિાઈન,પાણીનીિાઈન,િરસાદીપાણીનાવનકાિનીપાઇપિાઇનમાંચેમ્બરનાતૂરે્િાઠાકંણાબદિિા 
 િરસાદીપાણીનોવનકાિ 

૩રદિસમાંવનકાિકરિામાંઆિતીફરરયાદનીવિગત 

 જગંિકર્ીંગનીફરરયાદ 
 તૂરે્િારોર્ર્ીિાઇર્ર નાછારં,કાર્માળતથાર્રે નેજ,પાણી,િાઇર્,રે્વિફોન,ગેસવિગેરેનારીપેરીંગપ્રસગંેચરીઅનેખાર્ા

બેસાર્િાતથાદરૂકરિાબાબત 
 સ્રે્ન્ર્પોસ્ર્બંધકરિા 

૭રદિસમાંવનકાિકરિામાંઆિતીફરરયાદનીવિગત 

 નિાનળજોર્ાણઆપિા(િાયસન્સપ્િમ્બરમારફતેઅરજીકરિી) 
 નિાગર્રજોર્ાણઆપિા(િાયસન્સપ્િમ્બરમારફતેઅરજીકરિી) 
 જાહેરરસ્તાપરનાખાર્ાઅનેચરીયોપુરિી. 
 તૂરે્િાપથ્થરરીપેરીંગકરિા 
 જગંિકર્ીંગિધારેહોયતોતે 
 કોમ્યુવનર્ીસ્રે્ન્ર્પોસ્ર્અંગેમંજૂરીઆપિી 
 ખાળકુિાઉભરાિાઅંગેનીફરરયાદ 

ફરજો:   સામાન્યિહીિર્વિભાગતરફથીથયેિ હુકમઅન્િયેજેતેપોસ્ર્પરકરિાપાત્રરે્કવનકિતથાિહીિર્ીકામોનુંઆયોજન

કરીિોકસવુિધામાંિધારોકરિો. 

૨. પોતાનાઅવધકારીઓનેકમડચારીઓનીસત્તાઓઅનેફરજો:સામેિવિસ્ર્એમુજબ 

 નાયબકાયડપાિકઇજનેરઅનેજાહેરમારહતીઅવધકારી 
(૧) શ્રીવપ્રયંકશીંગાર્ીયા-    પગારધોરણ:- ૩૫,૦૦૦ 
 
એવન્જવનયરરંગશાખાકામકાજનારદિસો- સોમિારથીશવનિાર 
કામકાજનોસમય 
રે્કવનકિ સિારે૮ થીસાંજે૬.૧૦(રરસેસ૧૨.૩૦થી ૩.૦) 



એવન્જવનયરરંગશાખાશવનિાર(બીજોઅનેચોથો),રવિિારતથાજાહેરરજાનારદિસોવસિાય 
કિરેીકિસિારે૧૦.૩૦થીસાંજે૬.૧૦(રરસેસ૨ થી૨.૩૦) 

૩.  વનરીક્ષણઅનેજિાબદારીનાસાધનોસરહતવનણડયિેિાનીપ્રરિયા:- 

 જેતેસોંપાયેિકામગીરીસબંંવધતકમડચારીએતેઓનાઉપરીઅવધકારીશ્રીપાસેરજૂકરીસક્ષમસત્તાવધશશ્રીનીમંજૂરીિેિાની

રહેછે.આઅંગેમુખ્યશાખા મહેકમવિભાગથીનાણાકીયઅનેઅન્યિહીિર્ીસત્તાસોંપણીનાસંકવિતઠરાિ૧૯૯૮ના
અમિીકરણબાબતેદફતરીહુકમઅંક: ૪૧૦/૯૮તારીખ૦૭-૦૭-૯૮તથાદફતરીહુકમઅકં: ૫૨૯/૧૧-૧૨તારીખ
૦૪-૧૦-૧૧થીહુકમોથયેિછે. 

૪. પોતાનાકાયોબજાિિામારે્નક્કીકરેિાધોરણો: 

 ઉપરોક્ત મુદ્દા નંબર ૩ માં દશાડિેિ દફતરી હુકમઅન્િયે તથા જ-ેતે કામોના સબંધંમાં સક્ષમ સત્તાવધકારીશ્રીની સચુના
અન્િયેકાયડિાહીકરિામાંઆિેછે. 

૫. પોતાનાકાયોબજાિિામારે્પોતાનીપાસેનાઅથિાપોતાનાવનયંત્રણહેઠળનાઅથિાપોતાનાકમડચારીઓદ્વારાઉપયોગમાં

િેિાતાવનયમો,વિવનયમો,સુચનાઓ,વનયમસંગ્રહોઅનેરેકોર્ડ . 

 િર્ોદરામહાનગરપાવિકાનાિખતોિખતથયેિપરરપત્રો 
 તાંવત્રકીકામોમારે્R & Bવિભાગત્થાGWSSBવિભાગનાSOR 
 જી.પી.એમ.સી.એક્ર્ 
 દફતરીહુકમઅકં: ૪૧૦/૯૮-૯૯ તારીખ૦૭-૦૭-૯૮તથાદફતરીહુકમઅકં: ૫૨૯/૧૧-૧૨તારીખ૦૪-૧૦-૧૧ 
 વબિક્િાકડ સંબવધત રજીસ્ર્ર:  (૧) મેળિણીરજીસ્ર્ર(૨) વબિબજરે્ખતિણી(૩)તસિમાત રજીસ્ર્ર 
 રે્ન્ર્રક્િાકડ :સબંંવધતરજીસ્ર્ર(૧)ઠરાિ/િકડ ઓર્ડ રરજીસ્ર્ર 
 કેસદફતરસબંંવધતરજીસ્ર્ર(૧) પાિતીબુક(૨) પરચુરણઆમદણીરોજમળે 
 મહેકમકિાકડ સબંંવધતરજીસ્ર્ર(૧) હાજરી રજીસ્ર્ર(૨) ઠરાિરજીસ્ર્ર(૩) બરુ્ચંપિ/ ર્રેસરજીસ્ર્ર(૪) આઈકાર્ડ 

રજીસ્ર્ર(૫) પગારખતિણીરજીસ્ર્ર 
 સ્ર્ોરક્િાકડ સંબવંધતરજીસ્ર્ર(૧) રે્ર્સ્ર્ોકરજીસ્ર્ર(૨)ખતિણીરોજમેળ(૩) સ્રે્શનરીરજીસ્ર્ર (૪) મળેિણીરજીસ્ર્ર 
 બારનીસી કિાકડ સંબવંધતરજીસ્ર્ર (૧) ઇનિર્ડ રજીસ્ર્ર(૨) આઉર્િર્ડ રજીસ્ર્ર(૩) ફાઇિ રજીસ્ર્ર 
 ર્રે નેજ, પાણી, રોર્ તેમજ િરસાદી ગર્રની ફરરયાદોના રજીસ્ર્રો તેમજ તે ફરરયાદના અનુસધંાને કામગીરી કરિા મારે્નું

િહેંચણરજીસ્ર્ર 
 પાણીકનકે્શનરજીસ્ર્ર 

૬. પોતાનાદ્વારાઅથિાતેનાઅંકુશહેઠળરખાયેિવિવિધકેરે્ગરીનાદસ્તાિેજોનુંવનિેદન 

 ખાતાતરફથીમોકિિાનાતથાઆિતાપત્રોનાઇનિર્ડ  તથાઆઉર્િર્ડ રજીસ્ર્રો 
 અતે્રથીહાથધરિામાંઆિતાકામોનીફાઇિો 

૭. તેનીનીવતઘર્િાનાઅથિાતેનાઅમિીકરણસંબવંધતજાહેરજનતાનાસભ્યોદ્વારારજુઆતકરાયિેીઅથિાતેમનીસાથે

ચચાડમારે્રહેિીકોઈપણવ્યિસ્થાનીવિગતો:- 

 િોકોસાથેસકંળાયેિીસંસ્થાહોયિોકોનાચંૂર્ાયેિાપ્રવતવનવધઓનીબનિેીસ્થાયી સવમવત,સમગ્રસભાઅથિાસબંવંધત
વિભાગનેસ્પશડતીસવમવતદ્વારાઅવધકારપરત્િેવનણડયિેિામાંઆિેછે. 



૮. પોતાનાચિણનાહેતુમારે્અથિાતેનાભાગતરીકેરચાયિેીબેકેતેથીિધુવ્યવક્તઓધરાિતાબોર્ડ કાઉવન્સિકવમર્ીઓ

અનેઅન્યમંર્ળોનુંવનિેદનઅનેઆબોર્ડ કાઉવન્સિકવમર્ીઓઅનેઅન્યમંર્ળોનીબેઠકોજાહેરપ્રજામારે્ખુલ્લીછેકેકેમ 
? અથિાઆિીબેઠકનીવિગતોજાહેરપ્રજામેળિીશકેકેકેમ? 

 સમગ્ર સભા, સ્થાયી સવમવત, ર્રે નેજ સવમવત ત્થા સુિેઝ સવમવત છે. મ્યુવનવસપિ સિેેર્રીશ્રી અથિા સબંંવધત
સવમવતનાઅધ્યક્ષપાસેથીઆઅંગેિધુસ્પષ્ટતામેળિીશકાય. 

૯. પોતાનાઅવધકારીઓઅનેકમડચારીઓનીમારહતી 

 મુદ્દાનંબર2 માંસમાિેિિીસ્ર્મુજબ 

૧૦. તેનાવનયમમાંપુરી પર્ાયેિિળતરનીપદ્ધવતસરહતતેના દરેકઅવધકારીઅનેકમડચારીઓદ્વારાપ્રાપ્તકરાયેિમાવસકપગાર. 

 માવસકપગારઅગંેનીવિગતમુદ્દાનબંર-૨નાવિસ્ર્માંઆિરીિેિામાંઆિેિછે.  

૧૧. તમામયોજનાઓનીવિગતો,સૂવચતખચાડઓઅનેકરાયેિચૂકિણીનાઅહેિાિોદશાડિતાં તેનીતમામ એજન્સીનેફાળિેિ
બજરે્. 

 જેતેિર્ડનામંજૂરબજરે્નીવિગતતથાથયેિખચડનીવિગતોએકાઉન્ર્શાખામાંથીમળેિીશકાય 

૧૨. ફાળિાયેિીરકમઅનેઆકાયડિમોથીફાયદોમેળિનારનીવિગતોસહીતસબસીર્ીસરહતકાયડિમોનોઅમિનોપ્રકાર. 

 મેળિેિસબસીર્ીિોનગ્રાન્ર્અન્િયેસમગ્રસભાદ્વારાબજરે્માંમંજૂરકરાયેિકામોહાથધરિામાંઆિેછે. 

૧૩. તેનાદ્વારાઅપાયેિીછુર્છાર્ોપરિાનગીઓઅનેસત્તાસોપણીમેળિનારનીવિગતો:- 

 સમગ્ર સભા, સ્થાયી સવમવત તથા મ્યુવનવસપિ કવમશનરશ્રીની સત્તા અન્િયે મળતી છૂર્છાર્, પરિાનગીઓ,
સત્તા,સોપણીસંબધેકાયડિાહીકરિામાંઆિેછે. 

૧૪. ઇિકે્ર્ર ોવનકફોમડધર્ાયિેીતેનાદ્વારારખાયિેીઅથિાતેનેઉપિબ્ધમારહતીનાસંદભડનીવિગતો:- 

 અતે્રનીક્ચેરીના/ શાખાનાકોમ્પ્યરુ્રમાંસ્ર્ોરક્રેિરે્ર્ા.. 

૧૫. પુસ્તકાિયઅથિાિાચનખંર્નાકામનાકિાકોસરહતમારહતીમેળિિામારે્નાગરરકોનેઉપિબ્ધસુવિધાઓનીવિગતો,જો
જાહેરઉપયોગમારે્તેનીજાળિણીકરાઈહોયતો:- 

 આકચેરીમાંઉપરદશાડિેિરેકોર્ડનુંવનરરક્ષણથઇશકશે. 
 ઉપરોક્તમુજબનાદસ્તાિેજોનીનકિોઆરર્ીઆઇમાંઠરાવ્યામુજબજરરીિાગતોભરપાઇકરેથીવનયમમજુબની

સમયમયાડદામાંબનેતેર્િીિહેિીઆપીશકાશે. 
 અતે્રનીશાખામાંપુસ્તકાિયકેિાંચનખંર્ઉપિબ્ધનથી. 

૧૬.     જાહેરમારહતીઅવધકારીઓનાનામ, હોદાા્ઓઅનેઅન્યવિગતો:- 

 

 



અ.ન.ં નામ હોદોા્ બેઝીકપગાર(ર.) 

૧ શ્રીવપ્રયંકશીગાંર્ીયા નાયબકાયડપાિકઇજનેર ૩૫,૦૦૦(ઉચ્ચક) 

 

૧૭.    સૂચિીશકાયતેિીઅન્યકોઇમારહતીઅનેત્યારબાદદરિર્આઆપ્રકાશનમાંસધુારાક્રાશે. 

*  મહદ્અંશેકામોસંબવધતમારહતીમજું ુ઼રબજરે્અનિુક્ષીનેસમાવિષ્ટથઇજાયછે. 

 

 

 જાહેરમારહતીઅવધકારી 
િોર્ડ નં-૪ 

િર્ોદરામહાનગરપાવિકા. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

લ  ટ -  A 

િર્ોદરામહાનગરપાવિકાિરસાદીગર્રપ્રોજકે્ર્શાખાનાપ્રિતડમાનઅવધકારીઓતેમજક્મડચારીઓનામ, હોદાા્તથાબઝેીકપગારતથા
કામનીવિગતો. 
 

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

૧. શ્રીપરેશપરે્િ કાયડપાિકઇજનરે ૧૦૧૭૦૦ િોર્ડ નં. :-૪,૫તથા૬,૧૪,૧૫(પૂિડ
ઝોન)એંજીનીયરીંગશાખાનેિગતીકામગીરીનું

સંચાિન 

૨. શ્રીપ્રકાશાઆર.રોહીત એર્ી.આસી. 
એન્જીનીયર 

૨૦,૦૦૦ 

 

િોર્ડ નં.-૪એંજીનીયરીંગશાખામાંિરસાદી
ગર્ર,તથાિો.૪વબલ્ર્ીંગનેિગતીતેમજ

િહીિર્ીકામગીરીતથાકાયડપાિકઇજનેરશ્રી

તરફથીસોંપિામાંઆિતીકામગીરીઓ. 

૩. શ્રીજયરાજકેસોની એર્ી.આસી. 
એન્જીનીયર 

૪૩,૬૦૦ 

 

િોર્ડ નં.-૪એંજીનીયરીંગશાખામાંપાણીની
કામગીરીતથાકાયડપાિકઇજનરેશ્રીતરફથી

સોંપિામાંઆિતીકામગીરીઓ. 

૪. શ્રીરવિકુમારકેશાહ એર્ી.આસી. 
એન્જીનીયર 

૨૦,૦૦૦ 

 

િોર્ડ નં.-૪એંજીનીયરીંગશાખામાંરોર્ને
િગતિહીિર્ીકામગીરીતથાકાયડપાિક
ઇજનરેશ્રીતરફથીસોંપિામાંઆિતી

કામગીરીઓ. 

૫. શ્રીચેતનએસરાણા એર્ી.આસી. 

એન્જીનીયર 

 

૨૦,૦૦૦ િોર્ડ નં.-૪એંજીનીયરીંગશાખાનાવિસ્તારની
ર્રે નેજમેઇન્રે્નન્સતથાર્રે નેજની૧૦૦% ના
કામોનેિગતિહીિર્ીકામગીરીતથાઉપરી

અધીકારીતરફથીસુચનામુજબનીકામગીરી. 

૬. શ્રીજયેશએનપરે્િ 

 

 

જુ.કિાકડ  ૬૦,૪૦૦ િોર્ડ નં.-૪એંજીનીયરીંગશાખાનીરેકોર્
,સ્ર્ોર,રે્ન્ર્ર,બીિતથાઉપરીઅધીકારી

તરફથીસુચનામુજબનીકામગીરી. 

૭ શ્રીમન્સુરીઇમરાન
સત્તારભાઇ 

હેલ્પર ૨૧,૫૦૦ િોર્ડ નં.-૪એંજીનીયરીંગશાખાટ્પાિબજિણી
તથાઉપરીઅધીકારીતરફથીસુચનામુજબની

કામગીરી. 

 

 



 

 

 

 

 

 

નાયબ કાયડપાિક ઇજનેરશ્રીની કચેરી 

િોર્ડ-૪,એન્જી.શાખા 

હરણી િારવશયા રીંગ રોર્ 

મહાનગર પાવિકા,િર્ોદરા 

 

પ્રવત, 

શ્રીર્ાયરેક્ર્રઆઇ.ર્ી 

ઈ.ર્ી.પી.વિભાગ 

િર્ોદરામહાનગરપાવિકા, 

 

વિર્ય:-પ્રોએકર્ીિરર્સ્ક્િોઝર(PAD)નીમારહતીઅધતનકરીમોકિિાબાબત. 

ઉપરોકત વિર્ય ના અનુસંધાન મા જણાિિાનું કે િહીિર્ી િોર્ડ  નં-૦૪(ર્ી) સને -૨૦૨૨-૨૩
મુજબનાકચેરીનંુ પ્રોએકર્ીિ રર્સ્ક્િોઝર(PAD)નીમારહતીસાથેસામેિરાખીમોકિીઆપિામાંઅિે
છે.જેજાણમાંિેિાવિનંતીછે. 

નોંધ:ઇ-મેઇિદ્દારાજાણકરેિછે. 

                                                                                             

                                                                                                              નાયબ  કાયયપાલક ઇજનેર   

                                                                                                                          વોર્ય-૪(ર્ી)  

                                                                                       વર્ોદરા મહાનગર પાલલકા 

 


