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5કરણ – ૧  
 58તાવના   1. આ ;<ુ8તકા(મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫) ની પા?ાદ@િૂમકા Bગે Cણકાર$. તા.૧૨-૦૫-૨૦૦૫ થી અમલી મા�હતીના અિધકારનો કાયદો અમલમા ં છે. સદર કાયદોએ િસમા3ચGHુપ ફાયદો છે. +નાથી સામા�ય માણસો કI +ને સરકાર$ મા�હતીઓ, િવગતો સહIલાઇથી મળ$ રહIશે.  2. આ ;<ુ8તકાનો ઉOેશ / હIQ ુ મા�હતી અિધિનયમ હIઠળ Sચુવવામાં આવેલ માગ&દિશTકાથી સામા�ય માણસને મા�હતી ;રુ$ પાડવાનો Uયેય. 3. આ મા�હતી તમામ CહIર જનતા, સ8ંથાઓ, સગંઠનો વગેરIને ઉપયોગી છે. 4. આ ;<ુ8તકામા ંઆપેલી મા�હતીXુ ંમાળYુ,ં સદર ;<ુ8તકાના 5કરણ ૨ થી ૧૭ �જુબ 5. \યા]યાઓ(;<ુ8તકામા ં વાપરવામા ં આવેલ ^ુદા ^ુદા શ_દોની \યા]યા આપવા િવનતંી) – મા�હતી અિધિનયમની ;<ુ8તકા સદર મા�હતી સાથે \યા]યાઓની Cણકાર$ માટI ઉપલ_ધ રાખવામા ંઆવેલ છે. 6. કોઇ \ય<�ત આ ;<ુ8તકામા ં આવર$ લેવાયેલ િવષયો Bગે વc ુ મા�હતી મેળવવા માગેં તો તે માટIની સપંક&  \ય<�ત-મા�હતી અિધકાર$ તથા નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર, કાય&પાલક ઇજનેર તથા અપીલ અિધકાર$/ી  7. આ ;<ુ8તકામા ં (ઉપલ_ધ ન હોય તે મા�હતી મેળવવા માટIની કાય&પUધિત અને ફ$ – મા�હતી અિધિનયમન હIઠળ અર- કય�થી સબંિંધત િવભાગને તબદ$લ કર$ મા�હતી આપવામા ંઆવશે.  
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5કરણ -૨ (િનયમ સfંહ – ૧) સ8ંથાના કાયg અને ફરજોની િવગતો ૨.૧ CહIર તhં : ઉOેશ / હIQ ુધી બોjબે 5ોિવ�સીયલ jkિુનિસપલ કોપgરIશન એ�ટ ૧૯૪૯ �જુબ મહાનગરપા3લકાXુ ં સચંાલન અને રચનાનો ઉOેશ 8થાિનક લોકોપયોગી અને લોક Sખુાકાર$ના કાયg કરવા તેમજ તે �દશામાં િનયમાXસુાર આવકના સાધનોના ં5માણમા ંિવકાસના કામો કરવાના છે.  ૨.૨ કિમશન : સદર કચેર$એથી થતી કાય&વા�હઓમા ંસર  ૨.૩ �ંુકો ઇિતહાસ : ધી બી.પી.એમ.સી.એ�ટ – ૧૯૪૯ ની જોગવાઇઓ આધારI શએર$ ઇજનેરની જગો ધારા�કય ર$તે રાnય સરકારની બહાલીને આધીન રહ$ િનિ?ત કરIલ છે. શહIર$ ઇજનેરને સoપવામા ં આવેલ સpા �જુબના ઇજનેર$ કામોXુ ંઆયોજન સકંલન અને િનયમન કરવાXુ ંહોય છે. ૨.૪  ફરજો : તાિંhક કામોXુ ંઆયોજન કર$ લોક Sિુવધાઓમા ંવધારો કરવો. ૨.૫ �]ુય 5qિૃp / કાયg : વોડ& ૧૦(+) એ�-નીયરsગ િવભાગ, પિ!મ ઝોનની કચેર$ tારા રોડ, uIનેજ, પાણી, વરસાદ$ ગટર, આર.સી.સી. રોડ, 3બvડsગ િવગેરI Sિુવધાના કામોXુ ં િનયમન સચંાલન, દIખરIખ કરવા/કરાવવામા ંઆવે છે.  ૨.૬ સેવાઓની યાદ$ : પિ!મ ઝોનની કચેર$ : (રોડ, uIનેજ, વરસાદ$ ગટર, પાણી ;રુવઠા, આર.સી.સી. રોડ, 3બvડsગ નિવન કામો તથા હયાત Sિુવધાની િનભાવણી ના કામો)   ઉપરો�ત ખાતાઓમા ં સામા�ય વહ$વટ$ િવભાગ tારા nયારI પણ ખાતા ફાળવવામા ંxુકમોના ફIરફાર કરવામા ંઆવશે અને તેને આિધન રહIશે.  ૨.૭ લોકો પાસેથી અપેyા : વહ$વટ$ કામમા ં સરળતા તથા ઝડપથી કાય&વાહ$ માટI જzર$ સહકાર 

• uIનેજ નળ$કામા ંઘન કચરો જવા ન દIવો 
• uIનેજ નળ$કામા ંઘન કચરો નાખંનારને રોકવો 
• ર8તાની સફાઇ થયા બાદ કચરો નાખંવો નહ$. 
• પાણીની નળ$કામાથંી કાયદIસર |લjબર tારા પાણીXુ ં�ને�શન લેqુ.ં 
• ર8તા, uIનેજ પાણીની ટાકં$+વી CહIર િમvકતોXુ ંરyણ કરqુ.ં 
• રાજક$ય િવગેરI હIQસુર રોડ તોડાણ ન કરqુ.ં  
• પાણીનો બગાડ અટકાવવો. 
• પાણીનો બગાડ કરનારને અટકાવવો. 
• ર8તા પર ખાડા ન ખોદવા.  
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૨.૮ લોક સહયોગ : લોક તાિંhક પUધિતથી ~ુટંાયેલ લોક 5િતિનિધઓના તેમજ \ય<�તગત ર$તે લોકોના Sચૂનો અને ર^ુઆતોનો આયોજન ;વૂ& િવકાસના કામોમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવે છે. ૨.૯ CહIર ફ�રયાદ િનવારણ : વોડ& કચેર$ઓથી ઝોનલ કચેર$ અને �યાથંી �]ુય કચેર$એ િવિવધ 8તરI ફર$યાદો િનવારણ કરવાની કામગીર$ અને દIખરIખ રાખવામા ંઆવે છે. પિ!મ ઝોન કાય&પાલક ઇજનેર/ીની કચેર$એથી સબંિંધત ફ�રયાદોની કામગીર$ કરવામા ંઆવે છે. ૨.૧૦ પિ!મ ઝોન, એ�-નીયર/ીની કચેર$, વ.વોડ& ન.ં૧૦(+), હાઇટI�શન રોડ,Sભુાન;રુા વડોદરા  ૨.૧૧ સમય :- �લેર$કલ 8ટાફ(^ુ.�લાક& , સી.�લાક& , ટાઇપી8ટ) : ૧૦.૩૦ થી ૧૮.૧૦ (ર$સેસ ટાઇમ : ૧૪.૦૦ થી ૧૪.૩૦)   ટI�નીકલ 8ટાફ (કાય&પાલક ઇજનેર, નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર, એડ$.આસી.એ�-નીયર, uા��સ મેન(હાલમાં જ�યા ખાલી)) : ૮.૦૦ થી ૧૨.૩૦ તથા ૧૫.૦૦ થી ૧૮.૧૦ (ર$સેષ ટાઇમ : ૧૨.૩૦ થી ૧૫.૦૦)  
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5કરણ – ૩ (િનયમ સfંહ-૨) અિધકાર$ઓ અને કમ&ચાર$ઓની સpા અને ફરજો 
 હોOો : કાય&પાલક ઇજનેર સpાઓ  વહ$વટ$ : ડ$પી ઓડ&ર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરા\યા �જુબ તથા અ�ય વખતોવખતના પ�રપhો �જુબ નાણંાક$ય : ડ$પી ઓડ&ર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરા\યા �જુબ તથા અ�ય વખતોવખતના પ�રપhો �જુબ ફરજો : તાિંhક વડા તર$કI તથા તેમના તાબા હIઠળના વખતો વખતના ભાગોની કાય&વાહ$Xુ ંિનયમન સચંાલન અને દIખરIખ હોOો : નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર સpાઓ  વહ$વટ$ : ડ$પી ઓડ&ર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરા\યા �જુબ તથા અ�ય વખતોવખતના પ�રપhો �જુબ નાણંાક$ય : ડ$પી ઓડ&ર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરા\યા �જુબ તથા અ�ય વખતોવખતના પ�રપhો �જુબ ફરજો : તાિંhક વડા તર$કI તથા તેમના તાબા હIઠળના વખતો વખતના િવભાગોની કાય&વાહ$Xુ ંિનયમન સચંાલન અને દIખરIખ  હોOો : uા��સ મેન સpાઓ  વહ$વટ$ : ડ$પી ઓડ&ર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરા\યા �જુબ તથા અ�ય વખતોવખતના પ�રપhો �જુબ નાણંાક$ય : ડ$પી ઓડ&ર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરા\યા �જુબ તથા અ�ય વખતોવખતના પ�રપhો �જુબ ફરજો :  હોOો : સીનીયર �લાક&  /^ુનીયર �લાક& /ટાઇપી8ટ/ડIટા એ��$ ઓપરIટર સpાઓ  વહ$વટ$ : ડ$પી ઓડ&ર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરા\યા �જુબ તથા અ�ય વખતોવખતના પ�રપhો �જુબ નાણંાક$ય : ડ$પી ઓડ&ર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરા\યા �જુબ તથા અ�ય વખતોવખતના પ�રપhો �જુબ ફરજો : કચેર$ના વડા Sચુવે તે �જુબની કામગીર$ તથા સામા�ય વહ$વટ િવભાગ tારા કરIલ xુકમ �જુબની કામગીર$   
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રાઇટ �ુ  ઇ�ફોમ�શન એ�ટ ૨૦૦૫ સદંભ� તથા દ.xકુમ Bક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંભ� કલમ ૪-૧(ખ) અ�વયે ખાતાની મા�હતી બાબત  (વ.વોડ& ન.ં૧૦ એ�-નીયર/ીની કચેર$, પિ!મ ઝોન ) 
 ૧. સ8ંથા : કામગીર$ઓ અને ફરજોની િવગતો : -  ખાQ ુ ં: વહ$વટ$ વોડ& ન.ં૧૦(+) એ�-નીયરsગ શાખા, પિ!મ ઝોન, વડોદરા મહાનગરપા3લકા કામગીર$ઓ :વોડ& ન.ં૧૦(+) એ�-.ની કચેર$ tારા રોડ, વરસાદ$ ગટર, uIનેજ તથા પાણીની લાઇનો તથા jkિુનિસપલ 3બvડsગોની િનભાવણી, િવકાસના કામો, એમ.પી. fાટં, એમ.એલ.એ.fાટં તથા અ�ય fાટંના તાિંhક કામોXુ ં િનયમન, સચંાલન, દIખરIખ કરવા / કરાવવામા ંઆવે છે. સદર કામો Bગે 8થળ તપાસ કર$ જ�યાની મા3લક$ની ખાhી કર$ Bદાજો તૈયાર કર$ નાંણાક$ય સમથ&ન સહ અિધકાર પર�વે મં̂ ુર$ મેળવી, ટI�ડર 5��યાથી એજ�સી ન�$ કર$/ વાિષTક ઇCરા હIઠળ કામ જzર$ Sપુરવીઝન/ િનયમન/સચંાલન સહ કરાવી તેમજ જમાખચ& સહ તમામ 5કારI બીલ ;ણુ& કર$ કંપલીશન સટ�ફ$કIટ આપવા સ�હતની તમામ કામગીર$ તથા િનભ&યતાની કામગીર$ પણ કરવામા ંઆવે છે.  (અ) uIનેજ uIનેજની નિવન નળ$કાઓ નાખંવી, હયાત નળ$કાઓની િનભાવણી તેમજ નિવન uIનેજ જોડાણ આપવા (બ) પાણી પાણીની નિવન નળ$કાઓ નાખંવી, હયાત નળ$કાઓની િનભાવણી તેમજ નિવન પાણી જોડાણ આપવા (ક) વરસાદ$ ગટર નિવન વરસાદ$ ગટર નાખંવી, હયાત વરસાદ$  ગટર/ચેનલ/ કાસંની િનભાવણી અને સફાઇ  (ડ) રોડ  ૧૮ મી. થી ઓછ$ પહોળાઈના નિવન ર8તા બનાવવા તેમજ હયાત ર8તાઓની િનભાવણી (ઇ) 3બvડsગ મહાનગરપા3લકાની મા3લક$/હ8તકના તમામ મકાનોની િનભાવણી અને ખાનગી મકાનોની િનભ&યતા સબંિંધત કામગીર$ તેમજ હયાત મકાનોના 5થમ તથા ઉપરના માળના બાધંકામની પરવાનગી  ૨૪ �લાકમા ંિનકાલ કરવામા ંઆવતી ફર$યાદોની િવગત  

• uIનેજ ઓવર�લોની ફ�રયાદ  
• પાણી લીકIજની ફર$યાદ 

• પા3લકાના CહIર 8ટI�ડ પો8ટના લીકIજ 



8 

• પા3લકાની પાઇપ લાઇનમા ંગટરXુ ંગ�ું પાણી આવQુ ં હોવા Bગેની ફર$યાદ 

• uIનેજલાઇન, પાણીની લાઇન વરસાદ$ પાણીના િનકાલની પાઇપ લાઇનમા ંચેjબરના QટુIલા ઢાકંણા બદલવા 
• વરસાદ$ પાણીનો િનકાલ  ૩ �દવસમા ંિનકાલ કરવામા ંઆવતી ફ�રયાદની િવગત 

• જગંલ કટsગની ફ�રયાદ 

• QટુIલા રોડ ડ$વાઇડરના રોડાછાz, કાટમાળ, તથા uIનેજ પાણી લાઇટ ગેસ િવગેરIના ર$પેરsગ 5સગેં ચર$ અને ખાડા બેસાડવા તથા �ુર કરવા 
• 8ટI�ડ પો8ટ બધં કરવા ૭ �દવસમા ંિનકાલ કરવામા ંઆવતી ફ�રયાદની િવગત 

• નવા નળ જોડાણ આપવા (લાયસ�સ |લjબર મારફત અર- કરવી.) 
• નવા uIનેજ જોડાણ આપવા (લાયસ�સ |લjબર મારફત અર- કરવી.) 
• CહIર ર8તા પરના ખાડા અને ચર$ઓ ;રુવી. 
• QટુIલા પ�થર ર$પેર કરવા 
• જગંલ કટsગ વધારI હોય તો 
• કોjkનુીટ$ 8ટI�ડ પો8ટ Bગે મં̂ ુર$ આપવી 
• ખાડ�ુવા ઉભરાવા Bગેની ફ�રયાદ 
 ૧. ફરજો :  સામા�ય વહ$વટ િવભાગ તરફથી થયેલ xુકમ અ�વયે + તે હોOા પર કરવાપાh ટI�નીકલ તથા વહ$વટ$ કામોXુ ં આયોજન કર$ લોક Sિુવધાઓમા ંવધારો કરવો. 1. પોતાના અિધકાર$ઓને કમ&ચાર$ઓની સpાઓ તથા ફરજો : સામેલ લી8ટ ‘એ’ �જુબ 2. િન�રyણ અને જવાબદાર$ના સાધનો સ�હત િનણ&ય લેવાની 5��યા : + તે સoપાયેલ કામગીર$ સબંિંધત કમ&ચાર$ઓએ તેઓના ઉપર$ અિધકાર$/ી પાસે ર^ુ કર$ સyમ સpાિધકાર$/ીની મં̂ ુર$ લેવાની રહI છે. આ Bગે �]ુય શાખા મહIકમ િવભાગથી નાણંાક$ય અને અ�ય વહ$વટ$ સpા સoપણીના સકં3લત ઠરાવ ૧૯૯૮ ના અમલીકરણ બાબતે દફતર$ xુકમ Bક : ૪૧૦/૯૮ તા.૦૭-૦૭-૯૮ થી xુકમો થયેલ છે. 3. પોતાના કાયg બCવવા માટI ન�$ કરાયેલા ધોરણો : ઉપરો�ત �Oુા ન.ં૩ મા ંદશા&વેલ દફતર$ xુકમ અ�વયે તથા + તે કામોના સબંધંમા ં સyમ સpાિધકાર$/ીની Sચુનાઓ અ�વયે કાય&વાહ$ કરવામા ંઆવે છે. 



9 

4. પોતાના કાયg બCવવા માટI પોતાની પાસેના અથવા પોતાના િનયhંણ હIઠળના અથવ પોતાના કમ&ચાર$ઓ tારા ઉપયોગમાં લેવાતા િનયમો, િવિનયમો Sચૂનાઓ, િનયમ સfંહો અને રIકોડ& 
• વડોદરા મહાનગરપા3લકાના વખતોવખતના પ�રપhો 
• તાિંhક કામો માટI R & B તથા GWSSB િવભાગના SOR 

• બી.પી.એમ.સી.એ�ટ ૧૯૪૯ 

• દ.xુકમ Bક : ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૦૭-૦૭૯૯ 

• 8ટોરના ર-8ટરો 
• uIનેજ, પાણી, રોડ તેમજ વરસાદ$ ગટરની ફર$યાદોના ર-8ટર તેમજ તે ફર$યાદના અXસુધંાને કામગીર$ કરવા માટI કામXુ ં વહ�ચણ ર-8ટર  ૨. પોતાના tારા અથવા તેના B�ુશ હIઠળ રખાયેલ િવિવધ કIટIગર$ના દ8તાવેજોXુ ંિનવેદન 

• ખાતા તરફથી મોકલવામા ં તથા આવતા પhોના ઇનવડ& તથા આઉટવડ& ર-8ટરો 
• અhેથી હાથ ધરવામા ંઆવતા કામોની ફાઇલો ૩. તેની નીિત ઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સબંિંધત CહIર જનતાના સ�યો tારા ર^ુઆત કરાયેલી અથવા તેમની સાથે ચચા& માટI રહIલી કોઇપણ \યવ8થાની િવગતઓ લોકો સાથે સકંળાયેલી સ8ંથા જોઇ લોકોના ~ ૂટંાયેલા 5િતિનિધઓની બનેલી 8થાયી સિમિત, સમf સભા અથવા સબંિંધત િવભાગને 8પશ&તી સિમિત tારા અિધકાર પર�વે િનણ&ય લેવામા ંઆવે છે. ૪. પોતાના ચલણના હIQ ુઅથવા તેના ભાગ તર$કI રચાયેલી બે કI તેથી વc ુ\ય<�તઓ ધરાવતા ંબોડ&સ, કાઉ�સીલ, કિમ�ટઓ અને અ�ય મડંળોXુ ંિનવેદન અને આ બોડ&સ કાઉ�સીલ કિમટ$ઓ અને અ�ય મડંળોની બેઠકો CહIર 5C માટI Yvુલી છે કI કIમ? અથવ આવી બેઠકની િવગતો CહIર 5C મેળવી શકI કI કIમ? – સમf સભા, 8થાયી સિમિત uIનેજ અને Sએુઝ સિમિત છે jkિુનિસપલ સે�Iટર$/ી અથવા સબંિંધત સિમતીના અUયy પાસેથી આ Bગે વc ુ8પ�ટતા મેળવી શકાય.   
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૧. પોતાના અિધકાર$ઓ અને કમ&ચાર$ઓની મા�હતી  �Oુા ન.ં-૨ મા ંસમાવેલ લી8ટ �જુબ ૨. તેના િનયમમા ં ;રુ$ પડાયેલ વળતરની પUધિત સ�હત તેના દરIક અિધકાર$ઓ અને કમ&ચાર$ઓ tારા 5ા|ત કરાયેલ માસીક પગાર (માિસક પગાર Bગેની િવગત �Oુા ન.ં-૨ ન લી8ટમા ંઆવર$ લેવામા ંઆવેલ છે/નથી. ૩. તમામ યોજનાઓની િવગતો, S3ૂચત ખચા&ઓ અને વપરાયેલ ~કુવણીના અહIવાલો દશા&વતા તેની તમામ એજ�સીને ફાળવેલ બ+ટ – + તે વષ&ના મં̂ ુર બ+ટની િવગત તથા થયેલ ખચા&ની િવગતો એકાઉ�ટ શાખામાથંી મેળવી શકાય. ૪. ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાય&�મોથી ફાયદો મેળવનારની િવગતો સ�હત સબસીડ$ સ�હત કાય&�મોનો અમલિન 5કાર – મેળવેલ સબસીડ$ લોન fાટં અ�વયે સમfસભા tારા બ+ટમા ંમં̂ ુર કરાયેલ કામો હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  ૫. તેના tારા અપાયેલી �ટછાટો, પરવાનગીઓ અને સpા સoપણી મેળવનારની િવગતો – સમf સભા, 8થાયી સિમિત તથા jkિુનિસપલ કિમશનર/ીની સpા અ�વયે મળતી ��છટ, પરવાનગીઓ, સpા સoપણી સબંધેં કાય&વાહ$ કરવામા ંઆવે છે. ૬. ઇલે��ોનીક ફોમ&મા ં ઘડાયેલી તેના tારા રખાયેલી અથવા તેને ઉપલ_ઘ મા�હતીના સદંભ&ની િવગતો – ઇલે��ોનીક ફોમ& આધાર$ત મા�હતી ઉપલ_ધ નથી. ૭ ;8ુતકાલય અથવા વાચનખડંના કામના �લાકો સ�હત મા�હતી મેળવવા માટI નાગ�રકોને ઉપલ_ધ Sિુવધાઓની િવગતો, જો CહIર ઉપયોગ માટI તેની Cળવણી કરાઇ હોય તો – આ કચેર$મા ંઉપર દશા&વેલ રIકોડ&Xુ ંિનર$yણ થઈ શકશે. ઉપરો�ત �જુબના દ8તાવેજોની નકલો RTI મા ંઠરા\યા �જુબ જzર$ લાગતો ભરપાઇ કય�થી િનયમ �જુબની સમય મયા&દામાં બને તેટલી વહIલી આપી શકાશે. અhેની શાખામા ં;8ુતકાલય કI વાચંનખડં ઉપલ_ધ નથી.   



11 

૧. CહIર મા�હતી અિધકાર$ઓના નામ, હોOો અને અ�ય િવગતો : અ.ન.ં નામ હોOો પગાર ૧ /ી હIમતં િમ�ી નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર કરાર આધાર$ત ૨ /ી નૈષધ શાહ નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર કરાર આધાર$ત ૨. Sચુવી શકાય તેવી અ�ય કોઇ મા�હતી અને �યારબાદ દરવષ� આ 5કાશનમાં Sધુારા કરાશે. – મહદBશે કામો સબંધંી મા�હતી મં̂ ુર બ+ટ અXલુyીને આવી Cય છે.  
            મા�હતી અિધકાર$ અને        નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર        વહ$વટ$ વોડ& ન.ં૧૦(+)         વડોદરા મહાનગરપા3લકા        ઇમેઇલ: exewest@gmail.com 
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લી8ટ ‘એ’ વડોદરા મહાનગરપા3લકા વહ$વટ$ વોડ& ન.ં ૧0(+) એ�-નીયરsગ શાખાના અિધકાર$/કમ&ચાર$ઓકમ&ચાર$ઓના નામ અને હોOા તથા કામગીર$ની િવગતો  અ.ન.ં નામ હોOો કામની િવગત ૧ /ી નૈષધ શાહ નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર વ.વોડ& ન.ં૧૦(+) મા ંર8તા, વરસાદ$ ગટર, 3બvડsગને લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Sચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૨. /ી હIમતં િમ�ી નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર વ.વોડ&ન.ં૧૦(+)મા ં પાણી,uIનેજ, R.C.C.ROAD ને  લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Sચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૩ /ી પદમા રાઠોડ આસી8ટ�ટ. એ�-નીયર વ.વોડ&ન.ં૧૦(+)મા ંઆર.સી.સી.રોડ ને  લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Sચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૪ /ી અ-તિસ̈હ ભાભોર એડ$.આસી. એ�-નીયર વ.વોડ& ન.ં ૧૦(+)મા ંર8તાને લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Sચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૫ /ી ભિવ�ય પાટણવાડ$યા એડ$.આસી. એ�-નીયર વ.વોડ& ન.ં ૧૦(+)મા ંવ.ગટરને લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Sચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૬ /ી �હતેષ મકવાણા એડ$.આસી. એ�-નીયર વ.વોડ& ન.ં ૧૦(+)મા ંપાણીને લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Sચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૭ /ી િમતેષ કાતર$યા એડ$.આસી. એ�-નીયર વ.વોડ& ન.ં ૧૦(+)મા ંuIનેજને લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Sચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૮ /ી �ુSમુ વાઘેલા એડ$.આસી. એ�-નીયર વ.વોડ& ન.ં ૧૦(+)મા ંuIનેજને લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Sચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૯ /ી રાxુલ દવે એડ$.આસી. એ�-નીયર વ.વોડ& ન.ં ૧૦(+)મા ં3બvડsગને લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Sચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૧૦ /ી ©જ�નેશ Cદવ ^ુ.�લાક&  વ.વોડ& ન.ં ૧૦(+)મા ંમહIકમને લગતતમામ 5કારની, 8ટોર, તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Sચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૧૧ /ી ગોપાલ ભરવાડ ^ુ.�લાક&  વ.વોડ& ન.ં ૧૦(+)મા ંબારનીશીને લગતતમામ 5કારની, બીલ તથા અનામતને લગત તથા ટI�ડરને લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Sચુવે તે �જુબની કામગીર$  
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5કરણ – ૪ (િનયમ સfંહ – ૩)  કાય& કરવા માટIના િનયમો, િવિનયમો, Sચૂનાઓ, િનયમ સfંહ, દ�તરો 
1. દ8તાવેજXુ ંનામ :  
2. દ8તાવેજનો 5કાર : 
3. દ8તાવેજ પરXુ ં�ંુ�ુ લખાણ :    
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5કરણ – ૫ (િનયમ સfંહ-૪) 
 નીિત ઘડતર 

 
 જનતાની ભાગીદાર$ મેળવવા માટI લોક તાિંhક ર$તે લોકોમાથંી ~ ૂટંાયેલ 5િતિનધી અને સમy આયોજનો, કાયg િવગેરI સૈUધાિંતક અને નાણંાક$ય મં̂ ુર$ માટI ર^ુ કરવામા ંઆવે છે. તેઓએ Sચૂવેલ ફIરફાર અને આપેલ મં̂ ુર$ �જુબના કાયg કરવાની નીિત અમલમા ંછે.  આ સદંભ&મા ંવખતો વખત ન�$ કરIલ નીિતઓ �જુબ 5C�કય કામો અને CહIર �હતમા ંિવકાસના કામો કરવામા ંઆવે છે.     
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5કરણ – ૬  
 
 
 5કરણ – ૭ રચાયેલ બોડ& , પ�રિશ�ટ, સિમિતઓ અને અ�ય સ8ંથાઓXુ ંપh 

 ૧. સ8ંથાX ુનામઅને સરના�ુ ં : વડોદરા મહાનગરપા3લકા, વ.વોડ& ન.ં૧૦(+)   હાઇટI�શન રોડ,Sભુાન;રુા,વડોદરા  ૨. સ8ંથાનો 5કાર  : મહાનગરપા3લકા, અધ&સરકાર$  ૩.    સ8ંથાનો પ�રચય         : ધી બોjબે 5ો.jkિુનિસપલ કોપgરIશન એ�ટ- ૧૯૪૯ આધારI આ 8વાયp સ8ંથાની સમf 5��યાXુ ંિનયમન થાય છે.  આ સ8ંથા રાnય સરકારની વહ$વટ$ નીિતઓની સીધી અસર હIઠળ સચંાલન અને િનયમન કરI છે.   રાnય સરકાર tારા િનk�ુત આઇ.એ.એસ./ -.એ.એસ.અિધકાર$ પોતાને BPMC Act ૧૯૪૯ અ�વયે અિધકાર �જુબના સpાિધકાર$ છે. લોકતાિંhક પUધિતથી ~ ૂટંવામા ં આવેલ લોક 5િતિનિધઓની ~ ૂટંાયેલ પાચં લોક�હતમા ંથતા કામોના Sચૂનો અને અમલીકરણની @િૂમકા િનભાવે છે. C+ર જનતા નાગર$કો ~ ૂટંણીમા ં5િતિનિધ�વ કર$ શકI છે. +ની તમામ બેઠકોની કાય&વાહ$ નoધ તૈયાર કરવામા ં આવે છે. બેઠકોની કાય& નoધ તથા ઠરાવો સભા શાખા tારા તૈયાર થાય છે. +ની િનયમ �જુબ નકલ + તે િવભાગમા ંમાગંવાથી મળ$ શકI છે.  
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5કરણ – ૮ સરકાર$ અિધકાર$/કમ&ચાર$ઓના નામ/હોOો/ટIલીફોન ન.ં િવગેરI િવગતો તhંના સરકાર$ મા�હતી અિધકાર$ઓ, મદદનીશ સરકાર$ મા�હતી અિધકાર$ઓ અને િવભાગીય કાયદાક$ય(એપલેટ) સpાિધકાર$ િવશેની સપંક&  માટI મા�હતી નીચેના ન�નૂામા ંઆપો સરકાર$ તhંXુ ંનામ :- વોડ& ૧૦(+), પિ!મ ઝોનની કચેર$  મા�હતી અિધકાર$ઓ અને મદદનીશ મા�હતી અિધકાર$ઓ  અ.ન.ં નામ હોOો મોબાઇલ નબંર ઇ-મેઇલ એuIસ સરના�ુ ં૧ /ી નૈષધ શાહ નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર ૯૬૮૭૬૩૯૧૧૦ exewestzone@gmail.com 
 

પ ઝોનની કચેર$ વો.-૧૦(+) હાઈટI�શન રોડ, Sભુાન;રુા ૨  /ી હIમતં િમ�ી નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર ૯૦૯૯૯૬૯૭૫૪  -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૩  /ી પદમા રાઠોડ આસી8ટ�ટ. એ�-નીયર ૯૮૨૫૧૩૫૨૯૬ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૪ /ી અ-તિસ̈હ ભાભોર એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૯૦૯૦૦૮૩૨૪ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૫  /ી ભિવ�ય પાટણવાડ$યા એડ$.આસી. એ�-નીયર ૭૪૦૫૦૪૦૭૨૬ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૬  /ી �હતેષ મકવાણા એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૭૨૭૭૪૪૩૯૮ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ-   
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૭  /ી િમતેષ કાતર$યા એડ$.આસી. એ�-નીયર ૭૦૬૯૦૮૩૮૯૬ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૮  /ી �ુSમુ વાઘેલા એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૭૨૭૭૨૧૭૩૧ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૯ /ી રાxુલ દવે એડ$.આસી. એ�-નીયર ૭૦૬૯૦૯૭૫૯૬ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૧૦ /ી ©જ�નેશ Cદવ ^ુ.�લાક&  ૭૭૭૭૯૬૪૪૨૮ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૧૧ /ી ગોપાલ ભરવાડ ^ુ.�લાક&  ૮૭૮૦૧૫૨૯૯૧ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- 
 
 CહIર મા�હતી અિધકાર$ઓ :-  અ.ન.ં નામ હોOો મોબાઇલ નબંર ઇ-મેઇલ એuIસ સરના�ુ ં૧ /ી નૈષધ શાહ નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર ૯૮૭૯૦૦૦૭૦૭ exewestzone@gmail.com 

 
 

પ ઝોનની કચેર$ વો.-૧૦(+) હાઈટI�શન રોડ, Sભુાન;રુા ૨  /ી હIમતં િમ�ી નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર ૯૯૦૯૦૦૮૩૨૯  -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- 
 
 િવભાગીય એપેલેટ (અપીલ) સpાિધકાર$ :  અ.ન.ં નામ હોOો મોબાઇલ નબંર ઇ-મેઇલ એuIસ સરના�ુ ં૧ /ી રા+�ª વસાવા કાય&પાલક ઇજનેર ૯૯૨૫૨૦૪૬૮૦ exewestzone@gmail.com 

 
પ ઝોનની કચેર$ વો.-૧૦(+) હાઈટI�શન રોડ, Sભુાન;રુા 
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5કરણ – ૯  િનણ&ય લેવાની 5��યા  ૯.૧ અhેની કચેર$મા ં�]ુય શાખા દફતર$ન xુકમ Bક : ૪૧૦/૦૭-૦૭-૯૮ અ�વયે તથા થયેલ વખતો વખતના Sધુારા અ�વયે નાણંાક$ય અને વહ$વટ$ સpાઓ મળેલ છે. BPMC Act ૧૯૪૯ �જુબ કાય&પUધિત અXસુરવામા ંઆવે છે.  ૯.૨ ના.«જુરાત સરકાર/ી tારા અમલી¬ૃત અXદુાનવાળ$ યોજનાઓ અને પ�રયોજનાનોની ~ુટંાયેલ 5િતિનિધઓ tારા તૈયાર zપરIખાની સરકાર/ીમા ં+ તે અમલી�ૃત 8ક$મની માગ&દિશTકા �જુબની મં̂ ુર$ મં̂ ુર$ મેળવવાની નીિત છે. અ�ય િવભાગો માટI + તે સpામડંળો સાથે તાલમેલ સાધી લોક�હતના કામો કરવામા ંઆવે છે.  ૯.૩ આ 5કારના કામો શહIરના િવિવધ સમાચાર પhો, કIબલ ટ$વી +વા માUયમો tારા જનતા Sધુી પહoચે છે. ૯.૪ આ િનણ&યોમા ંjkિુન.કિમર/ી, સમf સભા, 8થાયી સિમિત(~ ૂટંાયેલ પાચં) તથા વડોદરા મહાનગરપા3લકાના વગ&૧ તથા ૩ ના પદાિધકાર$ઓ વખતો વખત જzર$યાત �જુબ @િૂમકા અદા કરI છે. ૯.૫ વહ$વટ$ વડા તર$કI jkિુનિસપલ કિમર, ~ ૂટંાયેલ પાખંના વડા અને 5થમ નાગર$ક મેયર/ી હોય છે. ૯.૬  અXુ.ં૯.૧ �જુબ સpા વહ�ચ�ણીના xુકમો થયેલ છે. 5કરણ ૮ �જુબના અિધકાર$ઓના નામ/હોOા/સપંક&ની િવગત છે. અhેની કચેર$ના તાબા હIઠળ રોડ, વરસાદ$ ગટર, પાણી, uIનેજ, 3બvડsગના કામો માટI અપીલ થઇ શકશે 
 

 

 

 
 



19 

5કરણ ૧૦-૧૧  અિધકાર$ઓ અને કમ&ચાર$ઓની મા�હતી ;<ુ8તકા  અ.ન.ં નામ હોOો મોબાઇલ નબંર ઇ-મેઇલ એuIસ સરના�ુ ં૧ /ી નૈષધ શાહ નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર ૯૬૮૭૬૩૯૧૧૦ deputyeng.w3@vmc.gov.in 
 

પિ!મ ઝોનની કચેર$ વો.-૧૦(+)હાઇટI�શન રોડ,Sભુાન;રુા,વડોદરા  ૨  /ી હIમતં િમ�ી નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર ૯૦૯૯૯૬૯૭૫૪  -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૩  /ી પદમા રાઠોડ આસી8ટ�ટ. એ�-નીયર ૯૮૨૫૧૩૫૨૯૬ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૪ /ી અ-તિસ̈હ ભાભોર એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૯૦૯૦૦૮૩૨૪ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૫  /ી ભિવ�ય પાટણવાડ$યા એડ$.આસી. એ�-નીયર ૭૪૦૫૦૪૦૭૨૬ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૬  /ી �હતેષ મકવાણા એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૭૨૭૭૪૪૩૯૮ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૭  /ી િમતેષ કાતર$યા એડ$.આસી. એ�-નીયર ૭૦૬૯૦૮૩૮૯૬ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૮  /ી �ુSમુ વાઘેલા એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૭૨૭૭૨૧૭૩૧ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૯ /ી રાxુલ દવે એડ$.આસી. એ�-નીયર ૭૦૬૯૦૯૭૫૯૬ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- 
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5કરણ – ૧૨  ફાળવેલ Bદાજપh  
  સમf સભા tારા મં̂ ુર થયેલ Bદાજપh �જુબ તથા ગવ&મે�ટ તરફથી આવતી fાટં પેટI મં̂ ુર કામો માટI પિ!મ ઝોન કચેર$ના તાબા હIઠળના વોડ& િવભાગ tારા કામગીર$ કરવામા ંઆવે છે. ફ�ત િનભાવણીના કામો માટI કચેર$મા ંબ+ટની ફાળવણી થાય છે. 5કરણ – ૧૩ સહાયના અમલ Bગે 

 
 અhેની કચેર$માથંી રાહતો િવગેરI સહાયક$/આિથTક/મદદ/અXદુાન 5કારના કોઇ નાણંાક$ય \યવહારો અદા કરવામા ંઆવતા નથી.  5કરણ – ૧૫ કાયg કરવા માટI ન�$ કરIલા ધોરણો 
 લોક�હતના કામો માટI નીચે �જુબ િવગતો છે. 
  નાણંાક$ય ફંડ 5કાર :- 

• રIવ�k ુકIપીટલ 

• ધારાસ�ય/ીની fાટં 

• સસંદસ�ય/ીની fાટં 

• મનોરંજન કરની fાટં 

• 8વ3ણ®મ જયતંી �]ુયમhંી શહIર$ િવકાસ યોજના fાટં 

• ૧૪ મા ંનાણંાપચંની fાંટ 

 એ�-નીયરsગના કામોની પUધિત :-  
 
 ઉપરો�ત તે �જુબની નાણંાક$ય જોગવાઇઓ આધારI તમામ એ�-નીયરsગ કામો માટI Bદાજ બનાવવા, ટI�ડર બનાવવા, CહIરાત આપવી, + તે ઇCરદારને કામોના વક&ઓડ&ર આપી કામો કરાવવામા ં આવે છે. + પર વડોદરા મહાનગરપા3લકાના અિધકાર$ઓ જzર$ િનર$yણ/િનયhંણ રાખી કામ કરI છે. z.૧૦.૦૦ લાખથી ઉપરના કામોમા ંથડ& પાટ� ઇ�8પે�શન પણ કરાવવામા ંઆવે છે.  

 



21 

 5કરણ – ૧૬ િવC¯ુzંપે ઉપલ_ધ મા�હતી અhેની કચેર$ના સદંભ&મા ંહાલ િવC¯ુzંપે કોઇ મા�હતી ઉપલ_ધ થાય તેમ નથી. 
 5કરણ – ૧૭ મા�હતી મેળવવા માટI નાગ�રકોને ઉપલ_ધ સવલતોની િવગત ૧૭.૧ આ કચેર$મા ંઅગાઉના 5કરણોમા ંદશા&વેલ રIકડ&Xુ ંિનર$yણ થઇ શકશે. ૧૭.૨ ઉપરો�ત ૧૭.૧ ના દ8તાવેજોની જ નકલો RTI nમા ં ઠરા\યા �જુબ જzર$ લાગતો ભરપાઇ કય�થી િનયમ �જુબની સમય મયા&દામા ંબને તેતલી વહIલી આપી શકાશે. અhેની કચેર$ના સદંભ&મા ં હાલ િવC¯ુzંપે કોઇ મા�હતી ઉપલ_ધ થાય તેમ નથી. 

 5કરણ – ૧૮ ૧. ન�નુો – 
 ૨. ફ$ની મા�હતી 
 ૩. મા�હતી મેળવવા માટI મા�હતી મેળવનારI અhેના તાબા હIઠળના ૧,૨,૩,૪,૫...... િનયત અર-પhમા ંઅર- કરવાની રહIશે. +ન ઓ જવાબ + તે ખાતા tારા આપવામા ં આવશે. આપની અર-નો Bગે જzર$ કાય&વાહ$ સા.વ.િવભાગ tારા ઠરાવેલ CહIર મા�હતી અિધકાર$/ી તથા અિપલ અિધકાર$/ી tારા આપવામા ંઆવશે.  
 
 
  

 
 


