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5કરણ – ૧  58તાવના   1. આ ;<ુ8તકા(મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫) ની પા!ાદ?િૂમકા Aગે Bણકાર$. તા.૧૨-૦૫-૨૦૦૫ થી અમલી મા�હતીના અિધકારનો કાયદો અમલમા ં છે. સદર કાયદોએ િસમા3ચFGુપ ફાયદો છે. Hનાથી સામા�ય માણસો ક+ Hને સરકાર$ મા�હતીઓ, િવગતો સહ+લાઇથી મળ$ રહ+શે.  2. આ ;<ુ8તકાનો ઉNેશ / હ+P ુ મા�હતી અિધિનયમ હ+ઠળ Rચુવવામાં આવેલ માગ&દિશSકાથી સામા�ય માણસને મા�હતી ;રુ$ પાડવાનો Tયેય. 3. આ મા�હતી તમામ Bહ+ર જનતા, સ8ંથાઓ, સગંઠનો વગેર+ને ઉપયોગી છે. 4. આ ;<ુ8તકામા ંઆપેલી મા�હતીWુ ંમાળXુ,ં 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 Bણકાર$ માટ+ ઉપલ^ધ રાખવામા ંઆવેલ છે. 6. કોઇ [ય<�ત આ ;<ુ8તકામા ં આવર$ લેવાયેલ િવષયો Aગે વb ુ મા�હતી મેળવવા માગેં તો તે માટ+ની સપંક&  [ય<�ત-મા�હતી અિધકાર$ તથા નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર, કાય&પાલક ઇજનેર તથા અપીલ અિધકાર$/ી  7. આ ;<ુ8તકામા ં (ઉપલ^ધ ન હોય તે મા�હતી મેળવવા માટ+ની કાય&પTધિત અને ફ$ – મા�હતી અિધિનયમન હ+ઠળ અર- કય�થી સબંિંધત િવભાગને તબદ$લ કર$ મા�હતી આપવામા ંઆવશે.  
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5કરણ -૨ (િનયમ સeંહ – ૧) સ8ંથાના કાયf અને ફરજોની િવગતો ૨.૧ Bહ+ર તgં : ઉNેશ / હ+P ુધી બોiબે 5ોિવ�સીયલ ijિુનિસપલ કોપfર+શન એ�ટ ૧૯૪૯ �જુબ મહાનગરપા3લકાWુ ં સચંાલન અને રચનાનો ઉNેશ 8થાિનક લોકોપયોગી અને લોક Rખુાકાર$ના કાયf કરવા તેમજ તે �દશામાં િનયમાWસુાર આવકના સાધનોના ં5માણમા ંિવકાસના કામો કરવાના છે.  ૨.૨ કિમશન : સદર કચેર$એથી થતી કાય&વા�હઓમા ંસર  ૨.૩ �ંુકો ઇિતહાસ : ધી બી.પી.એમ.સી.એ�ટ – ૧૯૪૯ ની જોગવાઇઓ આધાર+ શએર$ ઇજનેરની જગો ધારા�કય ર$તે રાmય સરકારની બહાલીને આધીન રહ$ િનિ!ત કર+લ છે. શહ+ર$ ઇજનેરને સnપવામા ં આવેલ સoા �જુબના ઇજનેર$ કામોWુ ંઆયોજન સકંલન અને િનયમન કરવાWુ ંહોય છે. ૨.૪  ફરજો : તાિંgક કામોWુ ંઆયોજન કર$ લોક Rિુવધાઓમા ંવધારો કરવો. ૨.૫ �\ુય 5pિૃo / કાયf : વોડ& ૧૧(ક+) એ�-નીયરrગ િવભાગ, પિ!મ ઝોનની કચેર$ sારા રોડ, t+નેજ, પાણી, વરસાદ$ ગટર, આર.સી.સી. રોડ, 3બuડrગ િવગેર+ Rિુવધાના કામોWુ ં િનયમન સચંાલન, દ+ખર+ખ કરવા/કરાવવામા ંઆવે છે.  ૨.૬ સેવાઓની યાદ$ : પિ!મ ઝોનની કચેર$ : (રોડ, t+નેજ, વરસાદ$ ગટર, પાણી ;રુવઠા, આર.સી.સી. રોડ, 3બuડrગ નિવન કામો તથા હયાત Rિુવધાની િનભાવણી ના કામો)   ઉપરો�ત ખાતાઓમા ં સામા�ય વહ$વટ$ િવભાગ sારા mયાર+ પણ ખાતા ફાળવવામા ંwુકમોના ફ+રફાર કરવામા ંઆવશે અને તેને આિધન રહ+શે.  ૨.૭ લોકો પાસેથી અપેxા : વહ$વટ$ કામમા ં સરળતા તથા ઝડપથી કાય&વાહ$ માટ+ જyર$ સહકાર 

• t+નેજ નળ$કામા ંઘન કચરો જવા ન દ+વો 
• t+નેજ નળ$કામા ંઘન કચરો નાખંનારને રોકવો 
• ર8તાની સફાઇ થયા બાદ કચરો નાખંવો નહ$. 
• પાણીની નળ$કામાથંી કાયદ+સર {લiબર sારા પાણીWુ ં�ને�શન લેpુ.ં 
• ર8તા, t+નેજ પાણીની ટાકં$Hવી Bહ+ર િમuકતોWુ ંરxણ કરpુ.ં 
• રાજક$ય િવગેર+ હ+Pસુર રોડ તોડાણ ન કરpુ.ં  
• પાણીનો બગાડ અટકાવવો. 
• પાણીનો બગાડ કરનારને અટકાવવો. 
• ર8તા પર ખાડા ન ખોદવા.  
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૨.૮ લોક સહયોગ : લોક તાિંgક પTધિતથી }ુટંાયેલ લોક 5િતિનિધઓના તેમજ [ય<�તગત ર$તે લોકોના Rચૂનો અને ર]ુઆતોનો આયોજન ;વૂ& િવકાસના કામોમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવે છે. ૨.૯ Bહ+ર ફ�રયાદ િનવારણ : વોડ& કચેર$ઓથી ઝોનલ કચેર$ અને ~યાથંી �\ુય કચેર$એ િવિવધ 8તર+ ફર$યાદો િનવારણ કરવાની કામગીર$ અને દ+ખર+ખ 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$, વ.વોડ& ન.ં૧૧(ક+)ની કચેર$, મ�ંદ દ+સાઇ રોડ, ગોgી  વડોદરા  ૨.૧૧ સમય :- �લેર$કલ 8ટાફ(]ુ.�લાક& , સી.�લાક& , ટાઇપી8ટ) : ૧૦.૩૦ થી ૧૮.૧૦ (ર$સેસ ટાઇમ : ૧૪.૦૦ થી ૧૪.૩૦)   ટ+�નીકલ 8ટાફ (કાય&પાલક ઇજનેર, નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર, એડ$.આસી.એ�-નીયર, tા��સ મેન(હાલમાં જ�યા ખાલી)) : ૮.૦૦ થી ૧૨.૩૦ તથા ૧૫.૦૦ થી ૧૮.૧૦ (ર$સેષ ટાઇમ : ૧૨.૩૦ થી ૧૫.૦૦)  
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5કરણ – ૩ (િનયમ સeંહ-૨) અિધકાર$ઓ અને કમ&ચાર$ઓની સoા અને ફરજો 
 હોNો : કાય&પાલક ઇજનેર સoાઓ  વહ$વટ$ : ડ$પી ઓડ&ર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરા[યા �જુબ તથા અ�ય વખતોવખતના પ�રપgો �જુબ નાણંાક$ય : ડ$પી ઓડ&ર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરા[યા �જુબ તથા અ�ય વખતોવખતના પ�રપgો �જુબ ફરજો : તાિંgક વડા તર$ક+ તથા તેમના તાબા હ+ઠળના વખતો વખતના ભાગોની કાય&વાહ$Wુ ંિનયમન સચંાલન અને દ+ખર+ખ હોNો : નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર સoાઓ  વહ$વટ$ : ડ$પી ઓડ&ર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરા[યા �જુબ તથા અ�ય વખતોવખતના પ�રપgો �જુબ નાણંાક$ય : ડ$પી ઓડ&ર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરા[યા �જુબ તથા અ�ય વખતોવખતના પ�રપgો �જુબ ફરજો : તાિંgક વડા તર$ક+ તથા તેમના તાબા હ+ઠળના વખતો વખતના િવભાગોની કાય&વાહ$Wુ ંિનયમન સચંાલન અને દ+ખર+ખ  હોNો : tા��સ મેન સoાઓ  વહ$વટ$ : ડ$પી ઓડ&ર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરા[યા �જુબ તથા અ�ય વખતોવખતના પ�રપgો �જુબ નાણંાક$ય : ડ$પી ઓડ&ર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરા[યા �જુબ તથા અ�ય વખતોવખતના પ�રપgો �જુબ ફરજો :   હોNો : સીનીયર �લાક&  /]ુનીયર �લાક& /ટાઇપી8ટ/ડ+ટા એ��$ ઓપર+ટર સoાઓ  વહ$વટ$ : ડ$પી ઓડ&ર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરા[યા �જુબ તથા અ�ય વખતોવખતના પ�રપgો �જુબ નાણંાક$ય : ડ$પી ઓડ&ર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરા[યા �જુબ તથા અ�ય વખતોવખતના પ�રપgો �જુબ ફરજો :  કચેર$ના વડા Rચુવે તે �જુબની કામગીર$ તથા સામા�ય વહ$વટ િવભાગ sારા કર+લ wુકમ �જુબની કામગીર$   
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રાઇટ �ુ  ઇ�ફોમ�શન એ�ટ ૨૦૦૫ સદંભ� તથા દ.wકુમ Aક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંભ� કલમ ૪-૧(ખ) અ�વયે ખાતાની મા�હતી બાબત  (વ.વોડ& ન.ં૧૧(ક+) એ�-નીયર/ીની કચેર$, પિ!મ ઝોન ) 
 ૧. સ8ંથા : કામગીર$ઓ અને ફરજોની િવગતો : -  ખાP ુ ં: વહ$વટ$ વોડ& ન.ં૧૧(ક+) એ�-નીયરrગ શાખા, પિ!મ ઝોન, વડોદરા મહાનગરપા3લકા કામગીર$ઓ : .વોડ& ન.ં૧૧(ક+) એ�-.ની કચેર$ sારા રોડ, વરસાદ$ ગટર, t+નેજ તથા પાણીની લાઇનો તથા ijિુનિસપલ 3બuડrગોની િનભાવણી, િવકાસના કામો, એમ.પી. eાટં, એમ.એલ.એ.eાટં તથા અ�ય eાટંના તાિંgક કામોWુ ં િનયમન, સચંાલન, દ+ખર+ખ કરવા / કરાવવામા ં આવે છે. સદર કામો Aગે 8થળ તપાસ કર$ જ�યાની મા3લક$ની ખાgી કર$ Aદાજો તૈયાર કર$ નાણંાક$ય સમથ&ન સહ અિધકાર પર~વે મ]ુંર$ મેળવી, ટ+�ડર 5��યાથી એજ�સી ન�$ કર$/ વાિષSક ઇBરા હ+ઠળ કામ જyર$ Rપુરવીઝન/ િનયમન/સચંાલન સહ કરાવી તેમજ જમાખચ& સહ તમામ 5કાર+ બીલ ;ણુ& કર$ કંપલીશન સટ�ફ$ક+ટ આપવા સ�હતની તમામ કામગીર$ તથા િનભ&યતાની કામગીર$ પણ કરવામા ંઆવે છે.  (અ)  t+નેજની નિવન નળ$કાઓ નાખંવી, હયાત નળ$કાઓની િનભાવણી તેમજ નિવન t+નેજ જોડાણ આપવા (બ) પાણીની નિવન નળ$કાઓ નાખંવી, હયાત નળ$કાઓની િનભાવણી તેમજ નિવન પાણી જોડાણ આપવા (ક)   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)    3બuડrગ 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  

• t+નેજ ઓવર�લોની ફ�રયાદ  
• પાણી લીક+જની ફર$યાદ 

• પા3લકાના Bહ+ર 8ટ+�ડ પો8ટના લીક+જ 
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• પા3લકાની પાઇપ લાઇનમા ંગટરWુ ંગ�ું પાણી આવPુ ં હોવા Aગેની ફર$યાદ 

• t+નેજલાઇન, પાણીની લાઇન વરસાદ$ પાણીના િનકાલની પાઇપ લાઇનમા ંચેiબરના Pટુ+લા ઢાકંણા બદલવા 
• વરસાદ$ પાણીનો િનકાલ  ૩ �દવસમા ંિનકાલ કરવામા ંઆવતી ફ�રયાદની િવગત 

• જગંલ કટrગની ફ�રયાદ 

• Pટુ+લા રોડ ડ$વાઇડરના રોડાછાy, કાટમાળ, તથા t+નેજ પાણી લાઇટ ગેસ િવગેર+ના ર$પેરrગ 5સગેં ચર$ અને ખાડા બેસાડવા તથા �ુર કરવા 
• 8ટ+�ડ પો8ટ બધં કરવા ૭ �દવસમા ંિનકાલ કરવામા ંઆવતી ફ�રયાદની િવગત 

• નવા નળ જોડાણ આપવા (લાયસ�સ {લiબર મારફત અર- કરવી.) 
• નવા t+નેજ જોડાણ આપવા (લાયસ�સ {લiબર મારફત અર- કરવી.) 
• Bહ+ર ર8તા પરના ખાડા અને ચર$ઓ ;રુવી. 
• Pટુ+લા પ~થર ર$પેર કરવા 
• જગંલ કટrગ વધાર+ હોય તો 
• કોijનુીટ$ 8ટ+�ડ પો8ટ Aગે મ]ુંર$ આપવી 
• ખાડ�ુવા ઉભરાવા Aગેની ફ�રયાદ 
 ૧. ફરજો :  સામા�ય વહ$વટ િવભાગ તરફથી થયેલ wુકમ અ�વયે H તે હોNા પર કરવાપાg ટ+�નીકલ તથા વહ$વટ$ કામોWુ ં આયોજન કર$ લોક Rિુવધાઓમા ંવધારો કરવો. 1. પોતાના અિધકાર$ઓને કમ&ચાર$ઓની સoાઓ તથા ફરજો : સામેલ લી8ટ ‘એ’ �જુબ 2. િન�રxણ અને જવાબદાર$ના સાધનો સ�હત િનણ&ય લેવાની 5��યા : H તે સnપાયેલ કામગીર$ સબંિંધત કમ&ચાર$ઓએ તેઓના ઉપર$ અિધકાર$/ી પાસે ર]ુ કર$ સxમ સoાિધકાર$/ીની મ]ુંર$ લેવાની રહ+ છે. આ Aગે �\ુય શાખા મહ+કમ િવભાગથી નાણંાક$ય અને અ�ય વહ$વટ$ સoા સnપણીના સકં3લત ઠરાવ ૧૯૯૮ ના અમલીકરણ બાબતે દફતર$ wુકમ Aક : ૪૧૦/૯૮ તા.૦૭-૦૭-૯૮ થી wુકમો થયેલ છે. 3. પોતાના કાયf બBવવા માટ+ ન�$ કરાયેલા ધોરણો : ઉપરો�ત �Nુા ન.ં૩ મા ંદશા&વેલ દફતર$ wુકમ અ�વયે તથા H તે કામોના સબંધંમા ં સxમ સoાિધકાર$/ીની Rચુનાઓ અ�વયે કાય&વાહ$ કરવામા ંઆવે છે. 
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4. પોતાના કાયf બBવવા માટ+ પોતાની પાસેના અથવા પોતાના િનયgંણ હ+ઠળના અથવ પોતાના કમ&ચાર$ઓ sારા ઉપયોગમાં લેવાતા િનયમો, િવિનયમો Rચૂનાઓ, િનયમ સeંહો અને ર+કોડ& 
• વડોદરા મહાનગરપા3લકાના વખતોવખતના પ�રપgો 
• તાિંgક કામો માટ+ R & B તથા GWSSB િવભાગના SOR 

• બી.પી.એમ.સી.એ�ટ ૧૯૪૯ 

• દ.wુકમ Aક : ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૦૭-૦૭૯૯ 

• 8ટોરના ર-8ટરો 
• t+નેજ, પાણી, રોડ તેમજ વરસાદ$ ગટરની ફર$યાદોના ર-8ટર તેમજ તે ફર$યાદના અWસુધંાને કામગીર$ કરવા માટ+ કામWુ ં વહ�ચણ ર-8ટર  ૨. પોતાના sારા અથવા તેના A�ુશ હ+ઠળ રખાયેલ િવિવધ ક+ટ+ગર$ના દ8તાવેજોWુ ંિનવેદન 

• ખાતા તરફથી મોકલવામા ં તથા આવતા પgોના ઇનવડ& તથા આઉટવડ& ર-8ટરો 
• અgેથી હાથ ધરવામા ંઆવતા કામોની ફાઇલો ૩. તેની નીિત ઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સબંિંધત Bહ+ર જનતાના સ�યો sારા ર]ુઆત કરાયેલી અથવા તેમની સાથે ચચા& માટ+ રહ+લી કોઇપણ [યવ8થાની િવગતઓ લોકો સાથે સકંળાયેલી સ8ંથા જોઇ લોકોના } ૂટંાયેલા 5િતિનિધઓની બનેલી 8થાયી સિમિત, સમe સભા અથવા સબંિંધત િવભાગને 8પશ&તી સિમિત sારા અિધકાર પર~વે િનણ&ય લેવામા ંઆવે છે. ૪. પોતાના ચલણના હ+P ુઅથવા તેના ભાગ તર$ક+ રચાયેલી બે ક+ તેથી વb ુ[ય<�તઓ ધરાવતા ંબોડ&સ, કાઉ�સીલ, કિમ�ટઓ અને અ�ય મડંળોWુ ંિનવેદન અને આ બોડ&સ કાઉ�સીલ કિમટ$ઓ અને અ�ય મડંળોની બેઠકો Bહ+ર 5B માટ+ Xuુલી છે ક+ ક+મ? અથવ આવી બેઠકની િવગતો Bહ+ર 5B મેળવી શક+ ક+ ક+મ? – સમe સભા, 8થાયી સિમિત t+નેજ અને Rએુઝ સિમિત છે ijિુનિસપલ સે�+ટર$/ી અથવા સબંિંધત સિમતીના અTયx પાસેથી આ Aગે વb ુ8પ�ટતા મેળવી શકાય.   
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 ૧. પોતાના અિધકાર$ઓ અને કમ&ચાર$ઓની મા�હતી  �Nુા ન.ં-૨ મા ંસમાવેલ લી8ટ �જુબ ૨. તેના િનયમમા ં ;રુ$ પડાયેલ વળતરની પTધિત સ�હત તેના દર+ક અિધકાર$ઓ અને કમ&ચાર$ઓ sારા 5ા{ત કરાયેલ માસીક પગાર (માિસક પગાર Aગેની િવગત �Nુા ન.ં-૨ ન લી8ટમા ંઆવર$ લેવામા ંઆવેલ છે/નથી. ૩. તમામ યોજનાઓની િવગતો, R3ૂચત ખચા&ઓ અને વપરાયેલ }કુવણીના અહ+વાલો દશા&વતા તેની તમામ એજ�સીને ફાળવેલ બHટ – H તે વષ&ના મ]ુંર બHટની િ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 eાટં અ�વયે સમeસભા sારા બHટમા ંમ]ુંર કરાયેલ કામો હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  ૫. તેના sારા અપાયેલી �ટછાટો, પરવાનગીઓ અને સoા સnપણી મેળવનારની િવગતો – સમe સભા, 8થાયી સિમિત તથા ijિુનિસપલ કિમશનર/ીની સoા અ�વયે મળતી ��છટ, પરવાનગીઓ, સoા સnપણી સબંધેં કાય&વાહ$ કરવામા ંઆવે છે. ૬. ઇલે��ોનીક ફોમ&મા ં ઘડાયેલી તેના sારા રખાયેલી અથવા તેને ઉપલ^ઘ મા�હતીના સદંભ&ની િવગતો – ઇલે��ોનીક ફોમ& આધાર$ત મા�હતી ઉપલ^ધ નથી. ૭ ;8ુતકાલય અથવા વાચનખડંના કામના �લાકો સ�હત મા�હતી મેળવવા માટ+ નાગ�રકોને ઉપલ^ધ Rિુવધાઓની િવગતો, જો Bહ+ર ઉપયોગ માટ+ તેની Bળવણી કરાઇ હોય તો – આ કચેર$મા ંઉપર દશા&વેલ ર+કોડ&Wુ ંિનર$xણ થઈ શકશે. ઉપરો�ત �જુબના દ8તાવેજોની નકલો RTI મા ંઠરા[યા �જુબ જyર$ લાગતો ભરપાઇ કય�થી િનયમ �જુબની સમય મયા&દામાં બને તેટલી વહ+લી આપી શકાશે. અgેની શાખામા ં;8ુતકાલય ક+ વાચંનખડં ઉપલ^ધ નથી.   
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 ૧. Bહ+ર મા�હતી અિધકાર$ઓના નામ, હોNો અને અ�ય િવગતો : અ.ન.ં નામ હોNો પગાર ૧ /ી નર+��ભાઇ રબાર$ નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર કાયમી ૨ /ી રિવભાઇ ભામર+  નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર કો��ા�ટ અધાર$ત  ૨. Rચુવી શકાય તેવી અ�ય કોઇ મા�હતી અને ~યારબાદ દરવષ� આ 5કાશનમાં Rધુારા કરાશે. – મહદAશે કામો સબંધંી મા�હતી મ]ુંર બHટ અWલુxીને આવી Bય છે.  
            મા�હતી અિધકાર$ અને        નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર        વહ$વટ$ વોડ& ન.ં૧૧(ક+)         વડોદરા મહાનગરપા3લકા            Email : deputyeng.w11@vmc.gov.in 
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લી8ટ ‘એ’ વડોદરા મહાનગરપા3લકા વહ$વટ$ વોડ& ન.ં૧૧(ક+) એ�-નીયરrગ શાખાના અિધકાર$/કમ&ચાર$ઓ કમ&ચાર$ઓના નામ અને હોNા તથા કામગીર$ની િવગતો  અ.ન.ં નામ હોNો કામની િવગત ૧ /ી રિવભાઇ ભામર+ નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર વ.વોડ& ન.ં૧૧(ક+) મા ં ર8તા, વરસાદ$ ગટર તથા 3બuડrગ ને લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Rચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૨. /ી નર+��ભાઇ રબાર$ નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર વ.વોડ& ન.ં૧૧(ક+)) મા ં પાણી, t+નેજ, ને  લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Rચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૩ /ી આ�તુોષ સોનવણે  એડ$.આસી. એ�-નીયર વ.વોડ& ન.ં૧૧(ક+) મા ંર8તાને લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Rચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૪ /ી જગદ$શ ડાભાણી  એડ$.આસી. એ�-નીયર વ.વોડ& ન.ં૧૧(ક+) મા ંવ.ગટરને લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Rચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૫ /ી અજય ડોડ$યા એડ$.આસી. એ�-નીયર વ.વોડ& ન.ં૧૧(ક+) મા ંપાણીને લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Rચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૬ /ી ઠાકરશી 5ાBપિત  એડ$.આસી. એ�-નીયર વ.વોડ& ન.ં૧૧(ક+) મા ંt+નેજને લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Rચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૭ /ી �વrકલ કો��ાકટર  એડ$.આસી. એ�-નીયર વ.વોડ& ન.ં૧૧(ક+) મા ં3બuડrગને લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Rચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૮ /ી સ3ચન સા�ંક+  એડ$.આસી. એ�-નીયર વ.વોડ& ન.ં૧૧(ક+) મા ંભાયલી ખાતેના t+નેજ તથા પાણી ને લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Rચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૯ /ી જગદ$શ ગઢવી  એડ$.આસી. એ�-નીયર વ.વોડ& ન.ં૧૧(ક+) મા ંસેવાસી ખાતેના t+નેજ તથા પાણી ને લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Rચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૧૦ /ી ઉષાબેન શાહ  એડ$.આસી. એ�-નીયર વ.વોડ& ન.ં૧૧(ક+) મા ંવ.ગટરન મેઇ�ટ+ન�સ ને લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Rચુવે તે �જુબની કામગીર$ ૧૧ /ી ભરતભાઇ શાહ  ]ુ.�લાક&  વ.વોડ& ન.ં ૧૧(ક+) મા ં8ટોર, બીલને લગત તમામ 5કારની તથા ઉપર$ અિધકાર$/ી Rચુવે તે �જુબની કામગીર$ Rચુવે તે �જુબની કામગીર$  
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5કરણ – ૪ (િનયમ સeંહ – ૩)  કાય& કરવા માટ+ના િનયમો, િવિનયમો, Rચૂનાઓ, િનયમ સeંહ, દ�તરો 
1. દ8તાવેજWુ ંનામ :  
2. દ8તાવેજનો 5કાર : 
3. દ8તાવેજ પરWુ ં�ંુ�ુ લખાણ :    
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5કરણ – ૫ (િનયમ સeંહ-૪) 
 નીિત ઘડતર 

 
 જનતાની ભાગીદાર$ મેળવવા માટ+ લોક તાિંgક ર$તે લોકોમાથંી } ૂટંાયેલ 5િતિનધી અને સમx આયોજનો, કાયf િવગેર+ સૈTધાિંતક અને નાણંાક$ય મ]ુંર$ માટ+ ર]ુ કરવામા ંઆવે છે. તેઓએ Rચૂવેલ ફ+રફાર અને આપેલ મ]ુંર$ �જુબના કાયf કરવાની નીિત અમલમા ંછે.  આ સદંભ&મા ંવખતો વખત ન�$ કર+લ નીિતઓ �જુબ 5B�કય કામો અને Bહ+ર �હતમા ંિવકાસના કામો કરવામા ંઆવે છે.     
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5કરણ – ૬  5કરણ – ૭ રચાયેલ બોડ& , પ�રિશ�ટ, સિમિતઓ અને અ�ય સ8ંથાઓWુ ંપg 
 ૧. સ8ંથાW ુનામ અને સરના�ુ ં : વડોદરા મહાનગરપા3લકા, વ.વોડ& ન.ં૧૧(ક+)   મ�ંદ દ+સાઇ રોડ, ટાઇમ સક&લ પાસે, ગોgી  વડોદરા  ૨. સ8ંથાનો 5કાર  : મહાનગરપા3લકા, અધ&સરકાર$  ૩.     સ8ંથાનો પ�રચય  : ધી બોiબે 5ો.ijિુનિસપલ કોપfર+શન એ�ટ- ૧૯૪૯ આધાર+ આ 8વાયo સ8ંથાની સમe 5��યાWુ ંિનયમન થાય છે.  આ સ8ંથા રાmય સરકારની વહ$વટ$ નીિતઓની સીધી અસર હ+ઠળ સચંાલન અને િનયમન કર+ છે.   રાmય સરકાર sારા િનj�ુત આઇ.એ.એસ./ -.એ.એસ.અિધકાર$ પોતાને BPMC Act ૧૯૪૯ અ�વયે અિધકાર �જુબના સoાિધકાર$ છે. લોકતાિંgક પTધિતથી } ૂટંવામા ં આવેલ લોક 5િતિનિધઓની } ૂટંાયેલ પાચં લોક�હતમા ંથતા કામોના Rચૂનો અને અમલીકરણની ?િૂમકા િનભાવે છે. BHર જનતા નાગર$કો } ૂટંણીમા ં5િતિનિધ~વ કર$ શક+ છે. Hની તમામ બેઠકોની કાય&વાહ$ નnધ તૈયાર કરવામા ં આવે છે. બેઠકોની કાય& નnધ તથા ઠરાવો સભા શાખા sારા તૈયાર થાય છે. Hની િનયમ �જુબ નકલ H તે િવભાગમા ંમાગંવાથી મળ$ શક+ છે. 
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 5કરણ – ૮ સરકાર$ અિધકાર$/કમ&ચાર$ઓના નામ/હોNો/ટ+લીફોન ન.ં િવગેર+ િવગતો તgંના સરકાર$ મા�હતી અિધકાર$ઓ, મદદનીશ સરકાર$ મા�હતી અિધકાર$ઓ અને િવભાગીય કાયદાક$ય(એપલેટ) સoાિધકાર$ િવશેની સપંક&  માટ+ મા�હતી નીચેના ન�નૂામા ંઆપો સરકાર$ તgંWુ ંનામ :- વોડ& -૧૧(ક+), પિ!મ ઝોનની કચેર$  મા�હતી અિધકાર$ઓ અને મદદનીશ મા�હતી અિધકાર$ઓ  અ.ન.ં નામ હોNો મોબાઇલ નબંર ઇ-મેઇલ એt+સ સરના�ુ ં૧ /ી નર+��ભાઇ રબાર$ નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર ૯૯૦૯૯૪૨૦૩૨ deputyeng.w11@vmc.gov.in 
 

પિ!મ ઝોનની કચેર$ વો.-૧૧(ક+) મકરંદ દ+સાઇ રોડ, ટાઇમ સક&લ પાસે, ગોgી વદોડરા ૨  /ી રિવભાઇ ભામર+ નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર ૯૭૨૭૭૯૮૩૬૩ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૩  /ી આ�તુોષ સોનવણે  એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૫૩૭૨૨૯૧૪૯ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૪ /ી જગદ$શ ડાભાણી  એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૧૦૬૫૪૯૬૦૭ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૫  /ી અજય ડોડ$યા એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૯૭૯૮૯૭૬૪૪ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૬  /ી ઠાકરશી 5ાBપિત  એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૦૧૬૬૮૬૩૪૩ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- 
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૭  /ી �વrકલ કો��ાકટર  એડ$.આસી. એ�-નીયર ૮૨૩૮૦૪૦૧૩૬ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૮  /ી સ3ચન સા�ંક+  એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૬૮૭૬૩૯૧૩૮ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૯ /ી જગદ$શ ગઢવી  એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૬૮૭૬૫૭૦૩૬ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૧૦ /ી ઉષાબેન શાહ  એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૯૦૯૦૧૨૯૦૫ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૧૧ /ી ભરતભાઇ શાહ  ]ુ.�લાક&  ૯૫૩૭૬૮૫૨૩૨ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- 
 Bહ+ર મા�હતી અિધકાર$ઓ :-  અ.ન.ં નામ હોNો મોબાઇલ નબંર ઇ-મેઇલ એt+સ સરના�ુ ં૧ /ી નર+��ભાઇ રબાર$ નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર ૯૯૦૯૯૪૨૦૩૨ deputyeng.w11@vmc.gov.in પિ!મ ઝોનની કચેર$ વો.-૧૧(ક+) મકરંદ દ+સાઇ રોડ, ટાઇમ સક&લ પાસે, ગોgી વદોડરા ૨  /ી રિવભાઇ ભામર+ નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર ૯૭૨૭૭૯૮૩૬૩ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- 
 િવભાગીય એપેલેટ (અપીલ) સoાિધકાર$ :  અ.ન.ં નામ હોNો મોબાઇલ નબંર ઇ-મેઇલ એt+સ સરના�ુ ં૧ /ી રાH��ભાઇ વસાવા  હ.કાય&પાલક ઇજનેર ૯૯૨૫૨૦૪૬૮૦ Exe.westzone @vmc.gov.in 

 
કાય&પાલક ઇજનેરની કચેર$, પિ!મ ઝોન, સહBનદં એપાટ& મે�ટ ની સામે, ઓuડ પાદરા રોડ, વડોદરા  
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 5કરણ – ૯  િનણ&ય લેવાની 5��યા  ૯.૧ અgેની કચેર$મા ં�\ુય શાખા દફતર$ન wુકમ Aક : ૪૧૦/૦૭-૦૭-૯૮ અ�વયે તથા થયેલ વખતો વખતના Rધુારા અ�વયે નાણંાક$ય અને વહ$વટ$ સoાઓ મળેલ છે. BPMC Act ૧૯૪૯ �જુબ કાય&પTધિત અWસુરવામા ંઆવે છે.  ૯.૨ ના.�જુરાત સરકાર/ી sારા અમલી�ૃત અWદુાનવાળ$ યોજનાઓ અને પ�રયોજનાનોની }ુટંાયેલ 5િતિનિધઓ sારા તૈયાર yપર+ખાની સરકાર/ીમા ંH તે અમલી�ૃત 8ક$મની માગ&દિશSકા �જુબની મ]ુંર$ મ]ુંર$ મેળવવાની નીિત છે. અ�ય િવભાગો માટ+ H તે સoામડંળો સાથે તાલમેલ સાધી લોક�હતના કામો કરવામા ંઆવે છે.  ૯.૩ આ 5કારના કામો શહ+રના િવિવધ સમાચાર પgો, ક+બલ ટ$વી Hવા માTયમો sારા જનતા Rધુી પહnચે છે. ૯.૪ આ િનણ&યોમા ંijિુન.કિમ�ર/ી, સમe સભા, 8થાયી સિમિત(} ૂટંાયેલ પાચં) તથા વડોદરા મહાનગરપા3લકાના વગ&૧ તથા ૩ ના પદાિધકાર$ઓ વખતો વખત જyર$યાત �જુબ ?િૂમકા અદા કર+ છે. ૯.૫ વહ$વટ$ વડા તર$ક+ ijિુનિસપલ કિમ�ર, } ૂટંાયેલ પાખંના વડા અને 5થમ નાગર$ક મેયર/ી હોય છે. ૯.૬  અWુ.ં૯.૧ �જુબ સoા વહ�ચ�ણીના wુકમો થયેલ છે. 5કરણ ૮ �જુબના અિધકાર$ઓના નામ/હોNા/સપંક&ની િવગત છે. અgેની કચેર$ના તાબા હ+ઠળ રોડ, વરસાદ$ ગટર, પાણી, t+નેજ, 3બuડrગના કામો માટ+ અપીલ થઇ શકશે 
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5કરણ ૧૦-૧૧  અિધકાર$ઓ અને કમ&ચાર$ઓની મા�હતી ;<ુ8તકા  અ.ન.ં નામ હોNો મોબાઇલ નબંર ઇ-મેઇલ એt+સ સરના�ુ ં૧ /ી નર+��ભાઇ રબાર$ નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર ૯૯૦૯૯૪૨૦૩૨ deputyeng.w11@vmc.gov.in પિ!મ ઝોનની કચેર$ વો.-૧૧(ક+) મકરંદ દ+સાઇ રોડ, ટાઇમ સક&લ પાસે, ગોgી વદોડરા ૨  /ી રિવભાઇ ભામર+ નાયબ કાય&પાલક ઇજનેર ૯૭૨૭૭૯૮૩૬૩ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૩  /ી આ�તુોષ સોનવણે  એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૫૩૭૨૨૯૧૪૯ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૪ /ી જગદ$શ ડાભાણી  એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૧૦૬૫૪૯૬૦૭ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૫  /ી અજય ડોડ$યા એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૯૭૯૮૯૭૬૪૪ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૬  /ી ઠાકરશી 5ાBપિત  એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૦૧૬૬૮૬૩૪૩ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૭  /ી �વrકલ કો��ાકટર  એડ$.આસી. એ�-નીયર ૮૨૩૮૦૪૦૧૩૬ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૮  /ી સ3ચન સા�ંક+  એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૬૮૭૬૩૯૧૩૮ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૯ /ી જગદ$શ ગઢવી  એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૬૮૭૬૫૭૦૩૬ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૧૦ /ી ઉષાબેન શાહ  એડ$.આસી. એ�-નીયર ૯૯૦૯૦૧૨૯૦૫ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- ૧૧ /ી ભરતભાઇ શાહ  ]ુ.�લાક&  ૯૫૩૭૬૮૫૨૩૨ -ઉપર �જુબ- -ઉપર �જુબ- 
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5કરણ – ૧૨  ફાળવેલ Aદાજપg  
  સમe સભા sારા મ]ુંર થયેલ Aદાજપg �જુબ તથા ગવ&મે�ટ તરફથી આવતી eાટં પેટ+ મ]ુંર કામો માટ+ પિ!મ ઝોન કચેર$ના તાબા હ+ઠળના વોડ& િવભાગ sારા કામગીર$ કરવામા ંઆવે છે. ફ�ત િનભાવણીના કામો માટ+ કચેર$મા ંબHટની ફાળવણી થાય છે. 5કરણ – ૧૩ સહાયના અમલ Aગે 

 
 અgેની કચેર$માથંી રાહતો િવગેર+ સહાયક$/આિથSક/મદદ/અWદુાન 5કારના કોઇ નાણંાક$ય [યવહારો અદા કરવામા ંઆવતા નથી.  5કરણ – ૧૫  કાયf કરવા માટ+ ન�$ કર+લા ધોરણો 
 લોક�હતના કામો માટ+ નીચે �જુબ િવગતો છે. 
  નાણંાક$ય ફંડ 5કાર :- 

• ર+વ�j ુક+પીટલ 

• ધારાસ�ય/ીની eાટં 

• સસંદસ�ય/ીની eાટં 

• મનોરંજન કરની eાટં 

• 8વ3ણ�મ જયતંી �\ુયમgંી શહ+ર$ િવકાસ યોજના eાટં 

• ૧૪ મા ંનાણંાપચંની eાંટ 

 એ�-નીયરrગના કામોની પTધિત :-  
 
 ઉપરો�ત તે �જુબની નાણંાક$ય જોગવાઇઓ આધાર+ તમામ એ�-નીયરrગ કામો માટ+ Aદાજ બનાવવા, ટ+�ડર બનાવવા, Bહ+રાત આપવી, H તે ઇBરદારને કામોના વક&ઓડ&ર આપી કામો કરાવવામા ં આવે છે. H પર વડોદરા મહાનગરપા3લકાના અિધકાર$ઓ જyર$ િનર$xણ/િનયgંણ રાખી કામ કર+ છે. y.૧૦.૦૦ લાખથી ઉપરના કામોમા ંથડ& પાટ� ઇ�8પે�શન પણ કરાવવામા ંઆવે છે.  
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 5કરણ – ૧૬ િવB�ુyંપે ઉપલ^ધ મા�હતી અgેની કચેર$ના સદંભ&મા ંહાલ િવB�ુyંપે કોઇ મા�હતી ઉપલ^ધ થાય તેમ નથી.  
 5કરણ – ૧૭ મા�હતી મેળવવા માટ+ નાગ�રકોને ઉપલ^ધ સવલતોની િવગત ૧૭.૧ આ કચેર$મા ંઅગાઉના 5કરણોમા ંદશા&વેલ ર+કડ&Wુ ંિનર$xણ થઇ શકશે. ૧૭.૨ ઉપરો�ત ૧૭.૧ ના દ8તાવેજોની જ નકલો RTI nમા ં ઠરા[યા �જુબ જyર$ લાગતો ભરપાઇ કય�થી િનયમ �જુબની સમય મયા&દામા ંબને તેતલી વહ+લી આપી શકાશે. અgેની કચેર$ના સદંભ&મા ં હાલ િવB�ુyંપે કોઇ મા�હતી ઉપલ^ધ થાય તેમ નથી.  

 5કરણ – ૧૮ ૧. ન�નુો –  
 ૨. ફ$ની મા�હતી 
 ૩. મા�હતી મેળવવા માટ+ મા�હતી મેળવનાર+ અgેના તાબા હ+ઠળના ૧,૨,૩,૪,૫...... િનયત અર-પgમા ંઅર- કરવાની રહ+શે. Hન ઓ જવાબ H તે ખાતા sારા આપવામા ં આવશે. આપની અર-નો Aગે જyર$ કાય&વાહ$ સા.વ.િવભાગ sારા ઠરાવેલ Bહ+ર મા�હતી અિધકાર$/ી તથા અિપલ અિધકાર$/ી sારા આપવામા ંઆવશે.  
 
 
  

 
 


