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પ્રકરણ – ૧  
 

પ્રસ્તાવના  

 
1. આ પુહસ્તકા(ર્માહિતી અહિકાર અહિહનયર્મ-૨૦૦૫) ની પાશ્વાદભૂહર્મકા અંગે 

જાણકારી. તા.૧૨-૦૫-૨૦૦૫ થી અર્મલી ર્માહિતીના અહિકારનો કાયદો 

અર્મલર્માં છે. સદર કાયદોએ હસર્માહચહ્નરુપ ફાયદો છે. જનેાથી સાર્માન્ય 

ર્માણસો કે જનેે સરકારી ર્માહિતીઓ, હવગતો સિેલાઇથી ર્મળી રિેશે.  

2. આ પુહસ્તકાનો ઉદે્દશ / િેતુ ર્માહિતી અહિહનયર્મ િેઠળ સુચવવાર્માં આવેલ 

ર્માગડદહશડકાથી સાર્માન્ય ર્માણસને ર્માહિતી પુરી પાર્વાનો ધ્યેય. 

3. આ ર્માહિતી તર્માર્મ જાિેર જનતા, સંસ્થાઓ, સંગઠનો વગેરનેે ઉપયોગી છે. 

4. આ પુહસ્તકાર્માં આપેલી ર્માહિતીનું ર્માળખું, સદર પુહસ્તકાના પ્રકરણ ૨ થી 

૧૭ ર્મજુબ 

5. વ્યાખ્યાઓ(પુહસ્તકાર્માં વાપરવાર્માં આવેલ જુદા જુદા શબ્દોની વ્યાખ્યા 

આપવા હવનંતી) – ર્માહિતી અહિહનયર્મની પુહસ્તકા સદર ર્માહિતી સાથે 

વ્યાખ્યાઓની જાણકારી ર્માટે ઉપલબ્િ રાખવાર્માં આવેલ છે. 

6. કોઇ વ્યહિ આ પુહસ્તકાર્માં આવરી લેવાયેલ હવષયો અંગે વિુ ર્માહિતી 

ર્મેળવવા ર્માંગે તો તે ર્માટેની સંપકડ  વ્યહિ-ર્માહિતી અહિકારી તથા નાયબ 

કાયડપાલક ઇજનેર, કાયડપાલક ઇજનેર તથા અપીલ અહિકારીશ્રી  

7. આ પુહસ્તકાર્માં (ઉપલબ્િ ન િોય તે ર્માહિતી ર્મેળવવા ર્માટેની કાયડપધ્િહત 

અને ફી – ર્માહિતી અહિહનયર્મન િેઠળ અરી કયેથી સંબંહિત હવભાગને 

તબદીલ કરી ર્માહિતી આપવાર્માં આવશે.  
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પ્રકરણ -૨ (હનયર્મ સંગ્રિ – ૧) 
સંસ્થાના કાયો અને ફરજોની હવગતો 

૨.૧ જાહેર તંત્ર : ઉદે્દશ / હેતુ ધી બોમ્બે પ્રોવિન્સીયલ મ્યુવિવસપલ કોપોરશેિ એક્ટ 

૧૯૪૯ મજુબ મહાિગરપાવલકાિું સંચાલિ અિે રચિાિો ઉદે્દશ સ્થાવિક 

લોકોપયોગી અિે લોક સુખાકારીિા કાયો કરિા તેમજ તે વિશામાં વિયમાિુસાર 

આિકિા સાધિોિાં પ્રમાણમાં વિકાસિા કામો કરિાિા છે.  

૨.૨ કવમશિ : સિર કચેરીએથી થતી કાયયિાવહઓમાં સર  

૨.૩ ટંુકો ઇવતહાસ : ધી બી.પી.એમ.સી.એક્ટ – ૧૯૪૯ િી જોગિાઇઓ આધાર ે

શએરી ઇજિેરિી જગો ધારાવકય રીત ે રાજ્ય સરકારિી બહાલીિ ે આધીિ રહી 

વિવિત કરલે છે. શહેરી ઇજિેરિે સોપંિામાં આિેલ સત્તા મજુબિા ઇજિેરી 

કામોિું આયોજિ સંકલિ અિે વિયમિ કરિાિું હોય છે. 

૨.૪  ફરજો : તાંવત્રક કામોિું આયોજિ કરી લોક સુવિધાઓમાં િધારો કરિો. 

૨.૫ મુખ્ય પ્રિૃવત્ત / કાયો : િોર્ય  08 એન્ીિીયરીગં વિભાગ, પવિમ ઝોિિી કચેરી 

દ્વારા રોર્, ર્ર ેિેજ, પાણી, િરસાિી ગટર, આર.સી.સી. રોર્, વબલર્ીગં વિગેર ે

સુવિધાિા કામોિું વિયમિ સંચાલિ, િેખરખે કરિા/કરાિિામાં આિે છે.  

૨.૬ સેિાઓિી યાિી : પવિમ ઝોિિી કચેરી : (રોર્, ર્ર ેિેજ, િરસાિી ગટર, પાણી 

પુરિઠા, આર.સી.સી. રોર્, વબલર્ીગં િવિિ કામો તથા હયાત સુવિધાિી 

વિભાિણી િા કામો)  

 ઉપરોક્ત ખાતાઓમાં સામાન્ય િહીિટી વિભાગ દ્વારા જ્યાર ે પણ ખાતા 

ફાળિિામાં હુકમોિા ફેરફાર કરિામાં આિશે અિે તેિે આવધિ રહેશે.  

૨.૭ લોકો પાસેથી અપેક્ષા : િહીિટી કામમાં સરળતા તથા ઝર્પથી કાયયિાહી માટે 

જરૂરી સહકાર 

• ર્ર ેિેજ િળીકામાં ઘિ કચરો જિા િ િેિો 

• ર્ર ેિેજ િળીકામાં ઘિ કચરો િાંખિારિ ેરોકિો 

• રસ્તાિી સફાઇ થયા બાિ કચરો િાંખિો િહી. 

• પાણીિી િળીકામાંથી કાયિેસર પ્લમ્બર દ્વારા પાણીિું ક્િેક્શિ લેિું. 

• રસ્તા, ર્ર ેિેજ પાણીિી ટાંકીજિેી જાહેર વમલકતોિું રક્ષણ કરિંુ. 

• રાજકીય વિગેર ેહેતુસર રોર્ તોર્ાણ િ કરિંુ.  

• પાણીિો બગાર્ અટકાિિો. 

• પાણીિો બગાર્ કરિારિે અટકાિિો. 

• રસ્તા પર ખાર્ા િ ખોિિા.  

૨.૮ લોક સહયોગ : લોક તાંવત્રક પધ્ધવતથી ચુંટાયેલ લોક પ્રવતવિવધઓિા તેમજ 

વ્યવક્તગત રીતે લોકોિા સૂચિો અિે રજુઆતોિો આયોજિ પૂિય વિકાસિા 

કામોમાં સમાિેશ કરિામાં આિે છે. 

૨.૯ જાહેર ફવરયાિ વિિારણ : િોર્ય  કચેરીઓથી ઝોિલ કચેરી અિ ે તયાંથી મુખ્ય 

કચેરીએ વિવિધ સ્તર ે ફરીયાિો વિિારણ કરિાિી કામગીરી અિે િેખરખે 

રાખિામાં આિે છે. પવિમ ઝોિ કાયયપાલક ઇજિેરશ્રીિી કચેરીએથી સંબંવધત 

ફવરયાિોિી કામગીરી કરિામાં આિે છે. 

૨.૧૦ પવિમ ઝોિ, એન્ીિીયરશ્રીિી કચેરી, િ.િોર્ય  િં. 08 હાઇટેન્શિ રોર્,સુભાિપુરા 

િર્ોિરા  

૨.૧૧ સમય :- ક્લેરીકલ સ્ટાફ(જુ.ક્લાકય , સી.ક્લાકય , ટાઇપીસ્ટ) : ૧૦.૩૦ થી ૧૮.૧૦ (રીસેસ 

ટાઇમ : ૧૪.૦૦ થી ૧૪.૩૦)  

 ટેક્િીકલ સ્ટાફ (કાયયપાલક ઇજિેર, િાયબ કાયયપાલક ઇજિેર, 

એર્ી.આસી.એન્ીિીયર, ર્ર ાફ્ટ્સ મેિ(હાલમાં જગ્યા ખાલી)) : ૮.૦૦ થી ૧૨.૩૦ 

તથા ૧૫.૦૦ થી ૧૮.૧૦ (રીસેષ ટાઇમ : ૧૨.૩૦ થી ૧૫.૦૦)  
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પ્રકરણ – ૩ (હનયર્મ સગં્રિ-૨) 
અહિકારીઓ અને કર્મડચારીઓની સત્તા અને 

ફરજો 
 

િોદ્દો : કાયડપાલક ઇજનેર 

સત્તાઓ  

િહીિટી : ર્ીપી ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮માં ઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 

િખતોિખતિા પવરપત્રો મજુબ 

િાંણાકીય : ર્ીપી ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮માં ઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 

િખતોિખતિા પવરપત્રો મજુબ 

ફરજો : તાંવત્રક િર્ા તરીકે તથા તેમિા તાબા હેઠળિા િખતો િખતિા 

ભાગોિી કાયયિાહીિું વિયમિ સંચાલિ અિે િેખરખે 

િોદ્દો : નાયબ કાયડપાલક ઇજનેર 

સત્તાઓ  

િહીિટી : ર્ીપી ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮માં ઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 

િખતોિખતિા પવરપત્રો મજુબ 

િાંણાકીય : ર્ીપી ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮માં ઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 

િખતોિખતિા પવરપત્રો મજુબ 

ફરજો : તાંવત્રક િર્ા તરીકે તથા તેમિા તાબા હેઠળિા િખતો િખતિા 

વિભાગોિી કાયયિાહીિું વિયમિ સંચાલિ અિે િેખરખે  

િોદ્દો : ર્ર ાફ્ટ્સ ર્મેન 

સત્તાઓ  

િહીિટી : ર્ીપી ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮માં ઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 

િખતોિખતિા પવરપત્રો મજુબ 

િાંણાકીય : ર્ીપી ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮માં ઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 

િખતોિખતિા પવરપત્રો મજુબ 

ફરજો :  

િોદ્દો : સીનીયર ક્લાકડ  /જુનીયર ક્લાકડ /ટાઇપીસ્ટ/ર્ેટા એન્ટર ી ઓપરટેર 

સત્તાઓ  

િહીિટી : ર્ીપી ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮માં ઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 

િખતોિખતિા પવરપત્રો મજુબ 

િાંણાકીય : ર્ીપી ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮માં ઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 

િખતોિખતિા પવરપત્રો મજુબ 

ફરજો : કચેરીિા િર્ા સુચિે તે મજુબિી કામગીરી તથા સામાન્ય િહીિટ 

વિભાગ દ્વારા કરલે હુકમ મજુબિી કામગીરી 
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રાઇટ ટુ  ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ ૨૦૦૫ સંદભે તથા દ.િુકર્મ અંક : 

૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સંદભે કલર્મ ૪-૧(ખ) અન્વયે ખાતાની 

ર્માહિતી બાબત  
(વ.વોર્ડ નં.0૮એન્ીનીયરશ્રીની કચેરી, પહિર્મ ઝોન ) 

 

૧. સંસ્થા : કાર્મગીરીઓ અને ફરજોની હવગતો : -  

ખાતંુ : વિીવટી વોર્ડ નં.૦૮ એન્ીનીયરીગં શાખા, પહિર્મ ઝોન, વર્ોદરા 

ર્મિાનગરપાહલકા 

કાર્મગીરીઓ :વોર્ડ નં.૦૮ એન્ી.ની કચેરી દ્વારા રોર્, વરસાદી ગટર, ર્ર ેનજે 

તથા પાણીની લાઇનો તથા મ્યુહનહસપલ હબલર્ીગંોની હનભાવણી, 

હવકાસના કાર્મો, એર્મ.પી. ગ્રાંટ, એર્મ.એલ.એ.ગ્રાંટ તથા અન્ય 

ગ્રાંટના તાંહિક કાર્મોનું હનયર્મન, સંચાલન, દેખરખે કરવા / 

કરાવવાર્માં આવે છે. સદર કાર્મો અંગે સ્થળ તપાસ કરી જગ્યાની 

ર્માહલકીની ખાિી કરી અંદાજો તૈયાર કરી નાંણાકીય સર્મથડન સિ 

અહિકાર પરત્વે ર્મજુંરી ર્મેળવી, ટેન્ર્ર પ્રહિયાથી એજન્સી નક્કી કરી/ 

વાહષડક ઇજારા િેઠળ કાર્મ જરૂરી સુપરવીઝન/ હનયર્મન/સંચાલન 

સિ કરાવી તેર્મજ જર્માખચડ સિ તર્માર્મ પ્રકાર ે બીલ પુણડ કરી 

કંપલીશન સટીફીકેટ આપવા સહિતની તર્માર્મ કાર્મગીરી તથા 

હનભડયતાની કાર્મગીરી પણ કરવાર્માં આવે છે.  

(અ) ર્ર ેનજે ર્ર ેનજેની નહવન નળીકાઓ નાંખવી, િયાત નળીકાઓની 

હનભાવણી તેર્મજ નહવન ર્ર ેનજે જોર્ાણ આપવા 

(બ) પાણી પાણીની નહવન નળીકાઓ નાંખવી, િયાત નળીકાઓની 

હનભાવણી તેર્મજ નહવન પાણી જોર્ાણ આપવા 

(ક) વરસાદી ગટર નહવન વરસાદી ગટર નાંખવી, િયાત વરસાદી  

ગટર/ચેનલ/ કાંસની હનભાવણી અને સફાઇ  

(ર્) રોર્  ૧૮ ર્મી. થી ઓછી પિોળાઈના નહવન રસ્તા બનાવવા તેર્મજ 

િયાત રસ્તાઓની હનભાવણી 

(ઇ) હબલર્ીગં ર્મિાનગરપાહલકાની ર્માહલકી/િસ્તકના તર્માર્મ ર્મકાનોની 

હનભાવણી અને ખાનગી ર્મકાનોની હનભડયતા સંબંહિત કાર્મગીરી 

તેર્મજ િયાત ર્મકાનોના પ્રથર્મ તથા ઉપરના ર્માળના બાંિકાર્મની 

પરવાનગી  

૨૪ ક્લાકર્માં હનકાલ કરવાર્માં આવતી ફરીયાદોની હવગત  

• ર્ર ેનજે ઓવરફ્ટલોની ફહરયાદ  

• પાણી લીકેજની ફરીયાદ 

• પાહલકાના જાિેર સ્ટેન્ર્ પોસ્ટના લીકેજ 

• પાહલકાની પાઇપ લાઇનર્માં ગટરનું ગંદુ પાણી આવતું િોવા અંગેની 

ફરીયાદ 

• ર્ર ેનજેલાઇન, પાણીની લાઇન વરસાદી પાણીના હનકાલની પાઇપ 

લાઇનર્માં ચેમ્બરના તુટેલા ઢાંકણા બદલવા 

• વરસાદી પાણીનો હનકાલ  

૩ હદવસર્માં હનકાલ કરવાર્માં આવતી ફહરયાદની હવગત 

• જંગલ કટીગંની ફહરયાદ 

• તુટેલા રોર્ ર્ીવાઇર્રના રોર્ાછારૂ, કાટર્માળ, તથા ર્ર ેનજે પાણી 

લાઇટ ગેસ હવગેરનેા રીપેરીગં પ્રસંગે ચરી અને ખાર્ા બેસાર્વા 

તથા દુર કરવા 

• સ્ટેન્ર્ પોસ્ટ બંિ કરવા 

૭ હદવસર્માં હનકાલ કરવાર્માં આવતી ફહરયાદની હવગત 
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• નવા નળ જોર્ાણ આપવા (લાયસન્સ પ્લમ્બર ર્મારફત અરી 

કરવી.) 

• નવા ર્ર ેનજે જોર્ાણ આપવા (લાયસન્સ પ્લમ્બર ર્મારફત અરી 

કરવી.) 

• જાિેર રસ્તા પરના ખાર્ા અને ચરીઓ પુરવી. 

• તુટેલા પત્થર રીપેર કરવા 

• જંગલ કટીગં વિાર ેિોય તો 

• કોમ્યુનીટી સ્ટેન્ર્ પોસ્ટ અંગે ર્મજુંરી આપવી 

• ખાર્કુવા ઉભરાવા અંગેની ફહરયાદ 
 

૧. ફરજો :  સાર્માન્ય વિીવટ હવભાગ તરફથી થયેલ િુકર્મ અન્વયે જ ેતે િોદ્દા પર 

કરવાપાિ ટેક્નીકલ તથા વિીવટી કાર્મોનું આયોજન કરી લોક 

સુહવિાઓર્માં વિારો કરવો. 

1. પોતાના અહિકારીઓને કર્મડચારીઓની સત્તાઓ તથા ફરજો : સાર્મેલ લીસ્ટ 

‘એ’ ર્મજુબ 

2. હનહરક્ષણ અને જવાબદારીના સાિનો સહિત હનણડય લેવાની પ્રહિયા : જ ેતે 

સોપંાયેલ કાર્મગીરી સંબંહિત કર્મડચારીઓએ તેઓના ઉપરી અહિકારીશ્રી 

પાસે રજુ કરી સક્ષર્મ સત્તાહિકારીશ્રીની ર્મજુંરી લેવાની રિે છે. આ અંગે ર્મુખ્ય 

શાખા ર્મિેકર્મ હવભાગથી નાંણાકીય અને અન્ય વિીવટી સત્તા સોપંણીના 

સંકહલત ઠરાવ ૧૯૯૮ ના અર્મલીકરણ બાબતે દફતરી િુકર્મ અંક : ૪૧૦/૯૮ 

તા.૦૭-૦૭-૯૮ થી િુકર્મો થયેલ છે. 

3. પોતાના કાયો બજાવવા ર્માટે નક્કી કરાયેલા િોરણો : ઉપરોિ ર્મુદ્દા નં.૩ ર્માં 

દશાડવેલ દફતરી િુકર્મ અન્વયે તથા જ ે તે કાર્મોના સંબંિર્માં સક્ષર્મ 

સત્તાહિકારીશ્રીની સુચનાઓ અન્વયે કાયડવાિી કરવાર્માં આવે છે. 

4. પોતાના કાયો બજાવવા ર્માટે પોતાની પાસેના અથવા પોતાના હનયંિણ 

િેઠળના અથવ પોતાના કર્મડચારીઓ દ્વારા ઉપયોગર્માં લેવાતા હનયર્મો, 

હવહનયર્મો સૂચનાઓ, હનયર્મ સંગ્રિો અને રકેોર્ડ 

• વર્ોદરા ર્મિાનગરપાહલકાના વખતોવખતના પહરપિો 

• તાંહિક કાર્મો ર્માટે R & B તથા GWSSB હવભાગના SOR 

• બી.પી.એર્મ.સી.એક્ટ ૧૯૪૯ 

• દ.િુકર્મ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૦૭-૦૭૯૯ 

• સ્ટોરના રીસ્ટરો 

• ર્ર ેનજે, પાણી, રોર્ તેર્મજ વરસાદી ગટરની ફરીયાદોના રીસ્ટર તેર્મજ 

તે ફરીયાદના અનુસંિાને કાર્મગીરી કરવા ર્માટે કાર્મનું વિેંચણ 

રીસ્ટર  

૨. પોતાના દ્વારા અથવા તેના અંકુશ િેઠળ રખાયેલ હવહવિ કેટેગરીના 

દસ્તાવેજોનું હનવેદન 

• ખાતા તરફથી ર્મોકલવાર્માં તથા આવતા પિોના ઇનવર્ડ તથા આઉટવર્ડ 

રીસ્ટરો 

• અિેથી િાથ િરવાર્માં આવતા કાર્મોની ફાઇલો 

૩. તેની નીહત ઘર્વાના અથવા તેના અર્મલીકરણ સંબંહિત જાિેર જનતાના 

સભ્યો દ્વારા રજુઆત કરાયેલી અથવા તેર્મની સાથે ચચાડ ર્માટે રિેલી કોઇપણ 

વ્યવસ્થાની હવગતઓ લોકો સાથે સંકળાયેલી સંસ્થા જોઇ લોકોના ચૂંટાયેલા 

પ્રહતહનહિઓની બનેલી સ્થાયી સહર્મહત, સર્મગ્ર સભા અથવા સંબંહિત 

હવભાગને સ્પશડતી સહર્મહત દ્વારા અહિકાર પરત્વે હનણડય લેવાર્માં આવે છે. 

૪. પોતાના ચલણના િેતુ અથવા તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બે કે તેથી વિુ 

વ્યહિઓ િરાવતાં બોર્ડસ, કાઉન્સીલ, કહર્મહટઓ અને અન્ય ર્મંર્ળોનું 

હનવેદન અને આ બોર્ડસ કાઉન્સીલ કહર્મટીઓ અને અન્ય ર્મંર્ળોની બેઠકો 

જાિેર પ્રજા ર્માટે ખુલલી છે કે કેર્મ? અથવ આવી બેઠકની હવગતો જાિેર પ્રજા 
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ર્મેળવી શકે કે કેર્મ? – સર્મગ્ર સભા, સ્થાયી સહર્મહત ર્ર ેનજે અને સુએઝ સહર્મહત 

છે મ્યુહનહસપલ સેિેટરીશ્રી અથવા સંબંહિત સહર્મતીના અધ્યક્ષ પાસેથી આ 

અંગે વિુ સ્પષ્ટતા ર્મેળવી શકાય. 
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૧. પોતાના અહિકારીઓ અને કર્મડચારીઓની ર્માહિતી 

 ર્મુદ્દા નં.-૨ ર્માં સર્માવેલ લીસ્ટ ર્મજુબ 

૨. તેના હનયર્મર્માં પુરી પર્ાયેલ વળતરની પધ્િહત સહિત તેના દરકે 

અહિકારીઓ અને કર્મડચારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલ ર્માસીક પગાર (ર્માહસક 

પગાર અંગેની હવગત ર્મુદ્દા નં.-૨ ન લીસ્ટર્માં આવરી લેવાર્માં આવેલ છે/નથી. 

૩. તર્માર્મ યોજનાઓની હવગતો, સૂહચત ખચાડઓ અને વપરાયેલ ચુકવણીના 

અિેવાલો દશાડવતા તેની તર્માર્મ એજન્સીને ફાળવેલ બજટે – જ ે તે વષડના 

ર્મજુંર બજટેની હવગત તથા થયેલ ખચાડની હવગતો એકાઉન્ટ શાખાર્માંથી 

ર્મેળવી શકાય. 

૪. ફાળવાયેલી રકર્મ અને આ કાયડિર્મોથી ફાયદો ર્મેળવનારની હવગતો સહિત 

સબસીર્ી સહિત કાયડિર્મોનો અર્મલહન પ્રકાર – ર્મેળવેલ સબસીર્ી લોન ગ્રાંટ 

અન્વયે સર્મગ્રસભા દ્વારા બજટેર્માં ર્મજુંર કરાયેલ કાર્મો િાથ િરવાર્માં આવે 

છે.  

૫. તેના દ્વારા અપાયેલી છુટછાટો, પરવાનગીઓ અને સત્તા સોપંણી 

ર્મેળવનારની હવગતો – સર્મગ્ર સભા, સ્થાયી સહર્મહત તથા મ્યુહનહસપલ 

કહર્મશનરશ્રીની સત્તા અન્વયે ર્મળતી છુ્છટ, પરવાનગીઓ, સત્તા સોપંણી 

સંબંિે કાયડવાિી કરવાર્માં આવે છે. 

૬. ઇલેક્ટર ોનીક ફોર્મડર્માં ઘર્ાયેલી તેના દ્વારા રખાયેલી અથવા તેને ઉપલબ્ઘ 

ર્માહિતીના સંદભડની હવગતો – ઇલેક્ટર ોનીક ફોર્મડ આિારીત ર્માહિતી ઉપલબ્િ 

નથી. 

૭ પુસ્તકાલય અથવા વાચનખંર્ના કાર્મના ક્લાકો સહિત ર્માહિતી ર્મેળવવા 

ર્માટે નાગહરકોને ઉપલબ્િ સુહવિાઓની હવગતો, જો જાિેર ઉપયોગ ર્માટે 

તેની જાળવણી કરાઇ િોય તો – આ કચેરીર્માં ઉપર દશાડવેલ રકેોર્ડનું 

હનરીક્ષણ થઈ શકશે. ઉપરોિ ર્મજુબના દસ્તાવેજોની નકલો RTI ર્માં 

ઠરાવ્યા ર્મજુબ જરૂરી લાગતો ભરપાઇ કયેથી હનયર્મ ર્મજુબની સર્મય 

ર્મયાડદાર્માં બને તેટલી વિેલી આપી શકાશે. અિેની શાખાર્માં પુસ્તકાલય કે 

વાંચનખંર્ ઉપલબ્િ નથી. 
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૧. જાિેર ર્માહિતી અહિકારીઓના નાર્મ, િોદ્દો અને અન્ય હવગતો : 

અ.િં. િામ હોદ્દો પગાર 

૧ શ્રી હેમંત વમસ્ત્રી િાયબ કાયયપાલક ઇજિેર કરાર આધારીત 

૨. સુચિી શકાય તેિી અન્ય કોઇ માવહતી અિે તયારબાિ િરિષે આ પ્રકાશિમાં 

સુધારા કરાશે. – મહિઅંશે કામો સંબંધી માવહતી મજુંર બજટે અિુલક્ષીિે આિી 

જાય છે.  

 

    

       માવહતી અવધકારી અિ ે

       િાયબ કાયયપાલક ઇજિેર 

       િહીિટી િોર્ય  િં.૦૮  

       િર્ોિરા મહાિગરપાવલકા  

      ઇમેઇલ: exewest@gmail.com 
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લીસ્ટ ‘એ’ 

વર્ોદરા ર્મિાનગરપાહલકા વિીવટી વોર્ડ નં. ૦૮ એન્ીનીયરીગં શાખાના 

અહિકારી/કર્મડચારીઓકર્મડચારીઓના નાર્મ અને િોદ્દા તથા કાર્મગીરીની 

હવગતો  
અ.નં. નાર્મ િોદ્દો કાર્મની હવગત 

૧. 

 
શ્રી હેમંત વમસ્ત્રી િાયબ 

કાયયપાલક 

ઇજિેર 

િ.િોર્યિં.૦૮ માં પાણી,ર્ર ેિેજ, R.C.C.ROAD,રોર્ િરસાિી 

ગટર િે  લગત તમામ પ્રકારિી તથા ઉપરી અવધકારીશ્રી 

સુચિે તે મુજબિી કામગીરી 

૨. શ્રી અીતવસંહ 

ભાભોર 

એર્ી.આસી. 

એન્ીિીયર 

િ.િોર્ય  િં.૦૮ માં રસ્તાિે લગત તમામ પ્રકારિી તથા 

ઉપરી અવધકારીશ્રી સુચિે તે મુજબિી કામગીરી 

૩. શ્રી વમતેષ 

કાતરીયા 

એર્ી.આસી. 

એન્ીિીયર 

િ.િોર્ય  િં. ૦૮ માં ર્ર ેિેજિે લગત તમામ પ્રકારિી તથા 

ઉપરી અવધકારીશ્રી સુચિે તે મુજબિી કામગીરી 

૪. અજયભાઈ 

ર્ોર્ીયા 

એર્ી.આસી. 

એન્ીિીયર 

િ.િોર્ય  િં. ૦૮માં પાણી િે લગત તમામ પ્રકારિી તથા 

ઉપરી અવધકારીશ્રી સુચિે તે મુજબિી કામગીરી 

૫. શ્રી રાહુલ િિે એર્ી.આસી. 

એન્ીિીયર 

િ.િોર્ય  િં. ૦૮માં િરસાિી ગટર િે લગત તમામ પ્રકારિી 

તથા ઉપરી અવધકારીશ્રી સુચિે તે મુજબિી કામગીરી 

૬. ધિલભાઈ 

ગોર્ગસ્ત ે

 

 

જુ.ક્લાકય  િ.િોર્ય  િં.૦૮ મા,ં બીલ તથા અિામતિે લગત તથા 

ટેન્ર્રિે લગત તમામ પ્રકારિી તથા ઉપરી અવધકારીશ્રી 

સુચિે તે મુજબિી કામગીરી 

૭. ગીતાબેિ 

મોટાિલ 

જુ.ક્લાકય  િ.િોર્ય  િં. ૦૮ માં મહેકમિે લગત તમામ પ્રકારિી તથા 

ઉપરી અવધકારીશ્રી સુચિે તે મુજબિી કામગીરી 
 

૮. હસમુખભાઈ 

િાધેલા 

જુ.ક્લાકય  િ.િોર્ય  િં.૦૮ માં બારિીશીિે લગત તમામ પ્રકારિી, બીલ 

તથા ઉપરી અવધકારીશ્રી સુચિે તે  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પ્રકરણ – ૪ (હનયર્મ સગં્રિ – ૩)  
કાયડ કરવા ર્માટેના હનયર્મો, હવહનયર્મો, સૂચનાઓ, 

હનયર્મ સંગ્રિ, દફ્ટતરો 

1. દસ્તાવેજનું નાર્મ :  
2. દસ્તાવેજનો પ્રકાર : 
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3. દસ્તાવેજ પરનું ટંુકુ લખાણ :  
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પ્રકરણ – ૫ (હનયર્મ સગં્રિ-૪) 
 
નીહત ઘર્તર 

 
 જિતાિી ભાગીિારી મેળિિા માટે લોક તાંવત્રક રીતે લોકોમાંથી ચૂંટાયેલ 

પ્રવતવિધી અિે સક્ષમ આયોજિો, કાયો વિગેર ેસૈધ્ધાંવતક અિે િાંણાકીય મજુંરી માટે રજુ 

કરિામાં આિે છે. તેઓએ સૂચિેલ ફેરફાર અિે આપેલ મજુંરી મજુબિા કાયો કરિાિી 

િીવત અમલમાં છે. 

 આ સંિભયમાં િખતો િખત િક્કી કરલે િીવતઓ મજુબ પ્રજાવકય કામો અિે જાહેર 

વહતમાં વિકાસિા કામો કરિામાં આિે છે. 
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પ્રકરણ – ૬  
 
 
 

પ્રકરણ – ૭ 
રચાયેલ બોર્ય , પવરવશષ્ટ, સવમવતઓ અિે અન્ય સંસ્થાઓિું પત્ર 

 
૧. સંસ્થાિુ િામઅિે સરિામું : િર્ોિરા મહાિગરપાવલકા, િ.િોર્ય  િં.૦૮  

 હાઇટેન્શિ રોર્,સુભાિપુરા,િર્ોિરા  

૨. સંસ્થાિો પ્રકાર  : મહાિગરપાવલકા, અધયસરકારી  

૩.    સંસ્થાિો પવરચય         : ધી બોમ્બે પ્રો.મ્યુવિવસપલ કોપોરશેિ એક્ટ- ૧૯૪૯ 

આધાર ે આ સ્િાયત્ત સંસ્થાિી સમગ્ર પ્રવિયાિું 

વિયમિ થાય છે. 

 આ સંસ્થા રાજ્ય સરકારિી િહીિટી િીવતઓિી 

સીધી અસર હેઠળ સંચાલિ અિે વિયમિ કર ેછે.  

 રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિયુક્ત આઇ.એ.એસ./ 

ી.એ.એસ.અવધકારી પોતાિે BPMC Act ૧૯૪૯ 

અન્િયે અવધકાર મજુબિા સત્તાવધકારી છે. 

લોકતાંવત્રક પધ્ધવતથી ચૂંટિામાં આિેલ લોક 

પ્રવતવિવધઓિી ચૂંટાયેલ પાંચ લોકવહતમાં થતા 

કામોિા સૂચિો અિે અમલીકરણિી ભૂવમકા 

વિભાિે છે. જાજરે જિતા િાગરીકો ચૂંટણીમાં 

પ્રવતવિવધતિ કરી શકે છે. જિેી તમામ બેઠકોિી 

કાયયિાહી િોધં તૈયાર કરિામાં આિે છે. બેઠકોિી 

કાયય િોધં તથા ઠરાિો સભા શાખા દ્વારા તૈયાર 

થાય છે. જિેી વિયમ મજુબ િકલ જ ે ત ે

વિભાગમાં માંગિાથી મળી શકે છે.  
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પ્રકરણ – ૮  
સરકારી અહિકારી/કર્મડચારીઓના નાર્મ/િોદ્દો/ટેલીફોન નં. હવગેર ેહવગતો 

તંિના સરકારી ર્માહિતી અહિકારીઓ, ર્મદદનીશ સરકારી ર્માહિતી અહિકારીઓ અને હવભાગીય કાયદાકીય(એપલેટ) 

સત્તાહિકારી હવશેની સંપકડ  ર્માટે ર્માહિતી નીચેના નર્મૂનાર્માં આપો 

સરકારી તંત્રિું િામ :- િોર્ય  ૧૦(જ)ે, પવિમ ઝોિિી કચેરી  

માવહતી અવધકારીઓ અિે મિિિીશ માવહતી અવધકારીઓ  

અ.નં. નાર્મ િોદ્દો ર્મોબાઇલ નંબર ઇ-ર્મેઇલ એર્ર ેસ સરનાર્મું 

૧. શ્રી હેમંત વમસ્ત્રી િાયબ કાયયપાલક ઇજિેર ૯૦૯૯૯૬૯૭૫૪  -ઉપર મજુબ- -ઉપર મજુબ- 

૨. શ્રી અીતવસંહ 

ભાભોર 

એર્ી.આસી. એન્ીિીયર ૯૯૦૯૦૦૮૩૨૪ -ઉપર મજુબ- -ઉપર મજુબ- 

૩. શ્રી વમતેષ કાતરીયા એર્ી.આસી. એન્ીિીયર ૭૦૬૯૦૮૩૮૯૬ -ઉપર મજુબ- -ઉપર મજુબ- 

૪. અજય ર્ોર્ીયા એર્ી.આસી. એન્ીિીયર ૯૯૭૯૮૯૭૬૪૪ -ઉપર મજુબ- -ઉપર મજુબ- 

૫. શ્રી રાહુલ િિે એર્ી.આસી. એન્ીિીયર ૭૦૬૯૦૯૭૫૯૬ -ઉપર મજુબ- -ઉપર મજુબ- 

૬. ધિલભાઈ ગોર્ગસ્તે 

 

 

જુ.ક્લાકય  ૯૯૯૮૩૮૦૯૨૪ -ઉપર મજુબ- -ઉપર મજુબ- 

૭. ગીતાબેિ મોટાિલ જુ.ક્લાકય  ૯૬૩૮૫૦૭૩૧૯ -ઉપર મજુબ- -ઉપર મજુબ- 

૮. હસમુખભાઈ 

િાધેલા 

જુ.ક્લાકય  ૯૭૨૬૩૯૨૪૭૩ -ઉપર મજુબ- -ઉપર મજુબ- 

 

 
જાિેર ર્માહિતી અહિકારીઓ :-  
અ.નં. નાર્મ િોદ્દો ર્મોબાઇલ નંબર ઇ-ર્મેઇલ એર્ર ેસ સરનાર્મું 

૧  શ્રી હેમંત વમસ્ત્રી િાયબ કાયયપાલક ઇજિેર 9099969754  -ઉપર મજુબ- -ઉપર મજુબ- 
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હવભાગીય એપલેેટ (અપીલ) સત્તાહિકારી :  
અ.નં. નાર્મ િોદ્દો ર્મોબાઇલ નંબર ઇ-ર્મેઇલ એર્ર ેસ સરનાર્મું 

૧ શ્રી રાજને્ર િસાિા કાયયપાલક ઇજિેર ૯૯૨૫૨૦૪૬૮૦ exewestzone@gmail.com 
 

પ ઝોિિી કચેરી િો.-૧૦(જ)ે 

હાઈટેન્શિ રોર્, સુભાિપુરા 
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પ્રકરણ – ૯  
હનણડય લેવાની પ્રહિયા  

૯.૧ અત્રેિી કચેરીમાં મુખ્ય શાખા િફતરીિ હુકમ અંક : ૪૧૦/૦૭-૦૭-૯૮ અન્િયે 

તથા થયેલ િખતો િખતિા સુધારા અન્િયે િાંણાકીય અિે િહીિટી સત્તાઓ 

મળેલ છે. BPMC Act ૧૯૪૯ મજુબ કાયયપધ્ધવત અિુસરિામાં આિે છે.  

૯.૨ િા.ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા અમલીિૃત અિુિાિિાળી યોજિાઓ અિે 

પવરયોજિાિોિી ચુંટાયેલ પ્રવતવિવધઓ દ્વારા તૈયાર રૂપરખેાિી સરકારશ્રીમાં 

જ ેતે અમલીકૃત સ્કીમિી માગયિવશયકા મજુબિી મજુંરી મજુંરી મેળિિાિી 

િીવત છે. અન્ય વિભાગો માટે જ ેતે સત્તામંર્ળો સાથે તાલમેલ સાધી 

લોકવહતિા કામો કરિામાં આિે છે.  

૯.૩ આ પ્રકારિા કામો શહેરિા વિવિધ સમાચાર પત્રો, કેબલ ટીિી જિેા માધ્યમો 

દ્વારા જિતા સુધી પહોચંે છે. 

૯.૪ આ વિણયયોમાં મ્યુવિ.કવમશ્નરશ્રી, સમગ્ર સભા, સ્થાયી સવમવત(ચૂંટાયેલ પાંચ) 

તથા િર્ોિરા મહાિગરપાવલકાિા િગય૧ તથા ૩ િા પિાવધકારીઓ િખતો 

િખત જરૂરીયાત મજુબ ભૂવમકા અિા કર ેછે. 

૯.૫ િહીિટી િર્ા તરીકે મ્યુવિવસપલ કવમશ્નર, ચૂંટાયેલ પાંખિા િર્ા અિે પ્રથમ 

િાગરીક મેયરશ્રી હોય છે. 

૯.૬  અિું.૯.૧ મજુબ સત્તા િહેંચક્ણીિા હુકમો થયેલ છે. પ્રકરણ ૮ મજુબિા 

અવધકારીઓિા િામ/હોદ્દા/સંપકયિી વિગત છે. અત્રેિી કચેરીિા તાબા હેઠળ 

રોર્, િરસાિી ગટર, પાણી, ર્ર ેિેજ, વબલર્ીગંિા કામો માટે અપીલ થઇ શકશે 
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પ્રકરણ ૧૦-૧૧  
અહિકારીઓ અને કર્મડચારીઓની ર્માહિતી પુહસ્તકા  

અ.નં. નાર્મ િોદ્દો ર્મોબાઇલ નંબર ઇ-ર્મેઇલ એર્ર ેસ સરનાર્મું 

૧. શ્રી હેમંત વમસ્ત્રી િાયબ કાયયપાલક ઇજિેર ૯૦૯૯૯૬૯૭૫૪  -ઉપર મજુબ- -ઉપર મજુબ- 

૨. શ્રી અીતવસંહ 

ભાભોર 

એર્ી.આસી. એન્ીિીયર ૯૯૦૯૦૦૮૩૨૪ -ઉપર મજુબ- -ઉપર મજુબ- 

૩. શ્રી વમતેષ કાતરીયા એર્ી.આસી. એન્ીિીયર ૭૦૬૯૦૮૩૮૯૬ -ઉપર મજુબ- -ઉપર મજુબ- 

૪. અજયભાઈ ર્ોર્ીયા  એર્ી.આસી. એન્ીિીયર ૯૯૭૯૮૯૭૬૪૪ -ઉપર મજુબ- -ઉપર મજુબ- 

૫. શ્રી રાહુલ િિે એર્ી.આસી. એન્ીિીયર ૭૦૬૯૦૯૭૫૯૬ -ઉપર મજુબ- -ઉપર મજુબ- 
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પ્રકરણ – ૧૨  
ફાળવેલ અંદાજપિ  

 
 સર્મગ્ર સભા દ્વારા ર્મજુંર થયેલ અંદાજપિ ર્મજુબ તથા ગવડર્મેન્ટ તરફથી 

આવતી ગ્રાંટ પેટે ર્મજુંર કાર્મો ર્માટે પહિર્મ ઝોન કચેરીના તાબા િેઠળના વોર્ડ 

હવભાગ દ્વારા કાર્મગીરી કરવાર્માં આવે છે. ફિ હનભાવણીના કાર્મો ર્માટે કચેરીર્માં 

બજટેની ફાળવણી થાય છે. 

પ્રકરણ – ૧૩ 
સિાયના અર્મલ અંગ ે

 
 અિેની કચેરીર્માંથી રાિતો હવગેર ેસિાયકી/આહથડક/ર્મદદ/અનુદાન પ્રકારના 

કોઇ નાંણાકીય વ્યવિારો અદા કરવાર્માં આવતા નથી.  

પ્રકરણ – ૧૫ 
કાયો કરવા ર્માટે નક્કી કરલેા િોરણો 

 લોકવહતિા કામો માટે િીચે મજુબ વિગતો છે. 
 

 િાંણાકીય ફંર્ પ્રકાર :- 

• રિેન્યુ કેપીટલ 

• ધારાસભ્યશ્રીિી ગ્રાંટ 

• સંસિસભ્યશ્રીિી ગ્રાંટ 

• મિોરંજિ કરિી ગ્રાંટ 

• સ્િવણયમ જયંતી મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજિા ગ્રાંટ 

• ૧૪ માં િાંણાપંચિી ગ્રાંટ 

 
એન્ીિીયરીગંિા કામોિી પધ્ધવત :-  

 
 ઉપરોક્ત તે મજુબિી િાંણાકીય જોગિાઇઓ આધાર ે તમામ એન્ીિીયરીગં 

કામો માટે અંિાજ બિાિિા, ટેન્ર્ર બિાિિા, જાહેરાત આપિી, જ ે તે ઇજારિારિ ે

કામોિા િકયઓર્યર આપી કામો કરાિિામાં આિે છે. જ ેપર િર્ોિરા મહાિગરપાવલકાિા 

અવધકારીઓ જરૂરી વિરીક્ષણ/વિયંત્રણ રાખી કામ કર ે છે. રૂ.૧૦.૦૦ લાખથી ઉપરિા 

કામોમાં થર્ય  પાટી ઇન્સ્પેક્શિ પણ કરાિિામાં આિે છે.  

 
 

પ્રકરણ – ૧૬ 
હવજાણંુરૂપે ઉપલબ્િ ર્માહિતી 

અત્રેિી કચેરીિા સંિભયમાં હાલ વિજાણંુરૂપે કોઇ માવહતી ઉપલબ્ધ થાય તેમ િથી. 
 

પ્રકરણ – ૧૭ 
ર્માહિતી ર્મેળવવા ર્માટે નાગહરકોને ઉપલબ્િ સવલતોની હવગત 

૧૭.૧ આ કચેરીમાં અગાઉિા પ્રકરણોમાં િશાયિેલ રકેર્યિું વિરીક્ષણ થઇ શકશે. 
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૧૭.૨ ઉપરોક્ત ૧૭.૧ િા િસ્તાિેજોિી જ િકલો RTI nમાં ઠરાવ્યા મજુબ જરૂરી લાગતો 

ભરપાઇ કયેથી વિયમ મજુબિી સમય મયાયિામાં બિે તેતલી િહેલી આપી 

શકાશે. અત્રેિી કચેરીિા સંિભયમાં હાલ વિજાણંુરૂપે કોઇ માવહતી ઉપલબ્ધ થાય 

તેમ િથી. 
 

પ્રકરણ – ૧૮ 
૧. િમુિો – 
 

૨. ફીિી માવહતી 
 

૩. માવહતી મેળિિા માટે માવહતી મેળિિાર ેઅત્રેિા તાબા હેઠળિા ૧,૨,૩,૪,૫...... 

વિયત અરીપત્રમાં અરી કરિાિી રહેશે. જિે ઓ જિાબ જ ે તે ખાતા દ્વારા 

આપિામાં આિશે. આપિી અરીિો અંગે જરૂરી કાયયિાહી સા.િ.વિભાગ દ્વારા 

ઠરાિેલ જાહેર માવહતી અવધકારીશ્રી તથા અવપલ અવધકારીશ્રી દ્વારા આપિામાં 

આિશે.  
 
 
  

 
 


