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પ્રકરણ – ૧  
 

પ્રસ્તાવના  
 

1. આ પસુ્સ્તકા(ર્માહિતી અધિકાર અધિધનયર્મ-૨૦૦૫) ની પાશ્વાદભધૂર્મકા અંગે 
જાણકારી. તા.૧૨-૦૫-૨૦૦૫ થી અર્મલી ર્માહિતીના અધિકારનો કાયદો 
અર્મલર્મા ં છે. સદર કાયદોએ ધસર્માક્ષચહ્નરુપ 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, સગંઠનો વગેરેને ઉપયોગી છે. 
4. આ પસુ્સ્તકાર્મા ંઆપેલી ર્માહિતીનુ ંર્માળખુ,ં સદર પસુ્સ્તકાના પ્રકરણ ૨ થી 

૧૭ મજુબ 

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

6. કોઇ વ્યસ્ક્ત આ પસુ્સ્તકાર્મા ંઆવરી લેવાયેલ ધવષયો 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 / હતે ુધી બોમ્બે પ્રોવિન્સીયલ મ્યવુિવસપલ કોપોરેશિ 
એક્ટ ૧૯૪૯ મજુબ મહાિગરપાલલકાનુ ં સચંાલિ અિે રચિાિો ઉદે્દશ 
સ્થાવિક લોકોપયોગી અિે લોક સખુાકારીિા કાયો કરિા તેમજ તે દિશામા ં
વિયમાનસુાર આિકિા સાધિોિા ંપ્રમાણમા ંવિકાસિા કામો કરિાિા છે.  

૨.૨ કવમશિ : સિર કચેરીએથી થતી કાયયિાદહઓમા ંસર  
૨.૩ ટંુકો ઇવતહાસ : ધી બી.પી.એમ.સી.એક્ટ – ૧૯૪૯ િી જોગિાઇઓ આધારે 

શએરી ઇજિેરિી જગો ધારાદકય રીતે રાજ્ય સરકારિી બહાલીિે આધીિ 
રહી વિવિત કરેલ છે. શહરેી ઇજિેરિે સોંપિામા ંઆિલે સત્તા મજુબિા 
ઇજિેરી કામોનુ ંઆયોજિ સકંલિ અિે વિયમિ કરિાનુ ંહોય છે. 

૨.૪  ફરજો : તાવંત્રક કામોનુ ંઆયોજિ કરી લોક સવુિધાઓમા ંિધારો કરિો. 
૨.૫ મખુ્ય પ્રવવૃત્ત / કાયો : િોર્ય ૧૨(એલ) એન્ીિીયરીંગ વિભાગ, િલિણ 

ઝોિિી કચેરી દ્વારા રોર્, ડ્રેિેજ, પાણી, િરસાિી ગટર, આર.સી.સી. રોર્, 

લબલ્ર્ીંગ વિગેરે સવુિધાિા કામોનુ ં વિયમિ સચંાલિ, િેખરેખ 
કરિા/કરાિિામા ંઆિે છે.  

૨.૬ સેિાઓિી યાિી : િલિણ ઝોિિી કચેરી : (રોર્, ડ્રેિેજ, િરસાિી ગટર, 

પાણી પરુિઠા, આર.સી.સી. રોર્, લબલ્ર્ીંગ િવિિ કામો તથા હયાત 
સવુિધાિી વિભાિણી િા કામો)  

 ઉપરોક્ત ખાતાઓમા ં સામાન્ય િહીિટી વિભાગ દ્વારા જ્યારે પણ ખાતા 
ફાળિિામા ંહુકમોિા ફેરફાર કરિામા ંઆિશ ેઅિે તેિે આવધિ રહશે.ે  

૨.૭ લોકો પાસેથી અપેિા : િહીિટી કામમા ંસરળતા તથા ઝર્પથી કાયયિાહી 
માટે જરૂરી સહકાર 

 ડ્રેિેજ િળીકામા ંઘિ કચરો જિા િ િેિો 
 ડ્રેિેજ િળીકામા ંઘિ કચરો િાખંિારિે રોકિો 
 રસ્તાિી સફાઇ થયા બાિ કચરો િાખંિો િહી. 
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 પાણીિી િળીકામાથંી કાયિેસર પ્લમ્બર દ્વારા પાણીનુ ં ક્િેક્શિ 
લેવ ુ.ં 

 રસ્તા, ડ્રેિેજ પાણીિી ટાકંીજેિી જાહરે વમલ્કતોનુ ંરિણ કરવુ.ં 
 રાજકીય વિગેરે હતેસુર રોર્ તોર્ાણ િ કરવુ.ં  
 પાણીિો બગાર્ અટકાિિો. 
 પાણીિો બગાર્ કરિારિે અટકાિિો. 
 રસ્તા પર ખાર્ા િ ખોિિા.  

૨.૮ લોક સહયોગ : લોક તાવંત્રક પધ્ધવતથી ચુટંાયેલ લોક પ્રવતવિવધઓિા 
તેમજ વ્યક્ક્તગત રીતે લોકોિા સચૂિો અિે રજુઆતોિો આયોજિ પિૂય 
વિકાસિા કામોમા ંસમાિશે કરિામા ંઆિ ેછે. 

૨.૯ જાહરે ફદરયાિ વિિારણ : િોર્ય કચેરીઓથી ઝોિલ કચેરી અિે તયાથંી 
મખુ્ય કચેરીએ વિવિધ સ્તરે ફરીયાિો વિિારણ કરિાિી કામગીરી અિે 
િેખરેખ રાખિામા ં આિે છે. િલિણ ઝોિ કાયયપાલક ઇજિેરશ્રીિી 
કચેરીએથી સબંવંધત ફદરયાિોિી કામગીરી કરિામા ંઆિ ેછે. 

૨.૧૦ િલિણ ઝોિ, એન્ીિીયરશ્રીિી કચેરી, િ.િોર્ય િ.ં૧૨(એલ), ીઆઇર્ીસી 
રોર્ મકરપરુા, િ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, ડ્રાફ્ટ્સ મેિ(હાલમા ં 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 (ધનયર્મ સગં્રિ-૨) 
અધિકારીઓ અને કર્મડચારીઓની સત્તા અને 

ફરજો 
 

િોદ્દો : કાયડપાલક ઇજનેર 

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

િખતોિખતિા પદરપત્રો મજુબ 

િાણંાકીય : ર્ીપી ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 
િખતોિખતિા પદરપત્રો મજુબ 

ફરજો : તાવંત્રક િર્ા તરીકે તથા તેમિા તાબા હઠેળિા િખતો 
િખતિા ભાગોિી કાયયિાહીનુ ંવિયમિ સચંાલિ અિે 
િેખરેખ 

િોદ્દો : નાયબ કાયડપાલક ઇજનેર 

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

િખતોિખતિા પદરપત્રો મજુબ 

િાણંાકીય : ર્ીપી ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 
િખતોિખતિા પદરપત્રો મજુબ 

ફરજો : તાવંત્રક િર્ા તરીકે તથા તેમિા તાબા હઠેળિા િખતો 
િખતિા વિભાગોિી કાયયિાહીનુ ંવિયમિ સચંાલિ અિે 
િેખરેખ  

િોદ્દો : ડ્રાફ્ટ્સ રે્મન 

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

િખતોિખતિા પદરપત્રો મજુબ 
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િાણંાકીય : ર્ીપી ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 
િખતોિખતિા પદરપત્રો મજુબ 

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

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

િખતોિખતિા પદરપત્રો મજુબ 

િાણંાકીય : ર્ીપી ઓર્યર ૪૧૦-૯૭-૯૮મા ંઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 
િખતોિખતિા પદરપત્રો મજુબ 

ફરજો :  કચેરીિા િર્ા સચુિ ેતે મજુબિી કામગીરી તથા સામાન્ય 
િહીિટ વિભાગ દ્વારા કરેલ હુકમ મજુબિી કામગીરી 
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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.ં૧૨ એન્ીનીયરશ્રીની કચેરી, દક્ષિણ ઝોન ) 

 

૧. સસં્થા : કાર્મગીરીઓ અને ફરજોની ધવગતો : -  
ખાત ુ ં: વિીવટી વોર્ડ ન.ં૧૨(એલ) એન્ીનીયરીંગ શાખા, દક્ષિણ ઝોન, 

વર્ોદરા ર્મિાનગરપાક્ષલકા 
કાર્મગીરીઓ : .વોર્ડ ન.ં૧૨(એલ) 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 ડ્રેનેજની નધવન નળીકાઓ નાખંવી, િયાત નળીકાઓની 
ધનભાવણી તેર્મજ નધવન ડ્રેનેજ જોર્ાણ આપવા 

(બ) પાણી પાણીની નધવન નળીકાઓ નાખંવી, િયાત નળીકાઓની 
ધનભાવણી તેર્મજ નધવન પાણી જોર્ાણ આપવા 

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

(ર્) રોર્  ૧૮ ર્મી. થી ઓછી પિોળાઈના નધવન રસ્તા બનાવવા 
તેર્મજ િયાત રસ્તાઓની ધનભાવણી 
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(ઇ) ક્ષબલ્ર્ીંગ ર્મિાનગરપાક્ષલકાની ર્માક્ષલકી/િસ્તકના તર્માર્મ ર્મકાનોની 
ધનભાવણી અને ખાનગી ર્મકાનોની ધનભડયતા સબંધંિત કાર્મગીરી 
તેર્મજ િયાત ર્મકાનોના પ્રથર્મ તથા ઉપરના ર્માળના બાિંકાર્મની 
પરવાનગી  

૨૪ ક્લાકર્મા ંધનકાલ કરવાર્મા ંઆવતી ફરીયાદોની ધવગત  
 ડ્રેનેજ ઓવરફ્ટલોની ફહરયાદ  
 પાણી લીકેજની ફરીયાદ 

 પાક્ષલકાના જાિરે સ્ટેન્ર્ પોસ્ટના લીકેજ 

 પાક્ષલકાની પાઇપ લાઇનર્મા ં ગટરનુ ં ગંદુ પાણી આવતુ ં િોવા 
અંગેની ફરીયાદ 

 ડ્રેનેજલાઇન, પાણીની લાઇન વરસાદી પાણીના ધનકાલની પાઇપ 
લાઇનર્મા ંચેમ્બરના તટેુલા ઢાકંણા બદલવા 

 વરસાદી પાણીનો ધનકાલ  
૩ હદવસર્મા ંધનકાલ કરવાર્મા ંઆવતી ફહરયાદની ધવગત 

 જગંલ કટીંગની ફહરયાદ 

 તટેુલા રોર્ ર્ીવાઇર્રના રોર્ાછારૂ, કાટર્માળ, તથા ડ્રેનેજ પાણી 
લાઇટ ગેસ ધવગેરેના રીપેરીંગ પ્રસગેં ચરી અને ખાર્ા બેસાર્વા 
તથા દુર કરવા 

 સ્ટેન્ર્ પોસ્ટ બિં કરવા 
૭ હદવસર્મા ંધનકાલ કરવાર્મા ંઆવતી ફહરયાદની ધવગત 

 નવા નળ જોર્ાણ આપવા (લાયસન્સ પ્લમ્બર ર્મારફત અરી 
કરવી.) 

 નવા ડ્રેનેજ જોર્ાણ આપવા (લાયસન્સ પ્લમ્બર ર્મારફત અરી 
કરવી.) 

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

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

2. ધનહરિન 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 ધવભાગથી નાણંાકીય 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 
સત્તાધિકારીશ્રીની સચુનાઓ અન્વયે કાયડવાિી કરવાર્મા ંઆવે છે. 

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

 વર્ોદરા ર્મિાનગરપાક્ષલકાના વખતોવખતના પહરપિો 
 તાધંિક કાર્મો ર્માટે R & B તથા GWSSB ધવભાગના SOR 

 બી.પી.એર્મ.સી.એક્ટ ૧૯૪૯ 

 દ.હુકર્મ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૦૭-૦૭૯૯ 

 સ્ટોરના રીસ્ટરો 
 ડ્રેનેજ, પાણી, રોર્ તેર્મજ વરસાદી ગટરની ફરીયાદોના રીસ્ટર 

તેર્મજ તે ફરીયાદના અનસુિંાને કાર્મગીરી કરવા ર્માટે કાર્મનુ ં
વિેંચણ રીસ્ટર  

૨. પોતાના દ્વારા અથવા તેના અંકુશ િઠેળ રખાયેલ ધવધવિ કેટેગરીના 
દસ્તાવેજોનુ ંધનવેદન 
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 ખાતા તરફથી ર્મોકલવાર્મા ંતથા આવતા પિોના ઇનવર્ડ તથા આઉટવર્ડ 
રીસ્ટરો 

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

સભ્યો દ્વારા રજુઆત કરાયેલી અથવા તેર્મની સાથે ચચાડ ર્માટે રિલેી 
કોઇપણ વ્યવસ્થાની ધવગતઓ લોકો સાથે સકંળાયેલી સસં્થા જોઇ લોકોના 
ચ ૂટંાયેલા પ્રધતધનધિઓની બનેલી સ્થાયી સધર્મધત, સર્મગ્ર સભા અથવા 
સબંધંિત ધવભાગને સ્પશડતી 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 બોર્ડસ કાઉન્સીલ કધર્મટીઓ 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 મ્યધુનધસપલ સેિેટરીશ્રી 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 ંસર્માવેલ લીસ્ટ મજુબ 
૨. તેના ધનયર્મર્મા ં પરુી પર્ાયેલ વળતરની પધ્િધત સહિત તેના દરેક 

અધિકારીઓ અને કર્મડચારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલ ર્માસીક પગાર (ર્માધસક 
પગાર અંગેની ધવગત મદુ્દા ન.ં-૨ ન લીસ્ટર્મા ં આવરી લેવાર્મા ં આવેલ 
છે/નથી. 

૩. તર્માર્મ યોજનાઓની ધવગતો, સકૂ્ષચત ખચાડઓ અને વપરાયેલ ચકુવણીના 
અિવેાલો દશાડવતા તેની તર્માર્મ એજન્સીને ફાળવેલ 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 કાયડિર્મોનો અર્મલધન પ્રકાર – રે્મળવેલ સબસીર્ી લોન 
ગ્રાટં અન્વયે સર્મગ્રસભા દ્વારા બજેટર્મા ંર્મજુંર કરાયેલ કાર્મો િાથ િરવાર્મા ં
આવે છે.  

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

૬. ઇલેક્રોનીક ફોર્મડર્મા ંઘર્ાયેલી તેના દ્વારા રખાયેલી અથવા તેને ઉપલબ્ઘ 
ર્માહિતીના સદંભડની ધવગતો – ઇલેક્રોનીક ફોર્મડ આિારીત 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 ભરપાઇ કયેથી ધનયર્મ મજુબની સર્મય 
ર્મયાડદાર્મા ંબને તેટલી વિલેી આપી શકાશે. અિેની શાખાર્મા ંપસુ્તકાલય કે 
વાચંનખરં્ ઉપલબ્િ નથી. 
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૧. જાહરે માદહતી અવધકારીઓિા િામ, હોદ્દો અિે અન્ય વિગતો : 
અ.િ.ં િામ હોદ્દો પગાર 

૧ શ્રી વિકંુજ િિે િાયબ કાયયપાલક 
ઇજિેર 

ઉચ્ચક પગાર 

૨ શ્રી હદરકૃષ્ણ મિાિી િાયબ કાયયપાલક 
ઇજિેર 

ઉચ્ચક પગાર 

૨. સચુિી શકાય તેિી અન્ય કોઇ માદહતી અિે તયારબાિ િરિષે આ 
પ્રકાશિમા ંસધુારા કરાશ.ે – મહિઅંશ ેકામો સબંધંી માદહતી મજુંર બજેટ 
અનલુિીિે આિી જાય છે.  

 

    

       માદહતી અવધકારી અિે 
       િાયબ કાયયપાલક ઇજિેર 

       િહીિટી િોર્ય િ.ં૧૨(એલ)  
       િર્ોિરા મહાિગરપાલલકા  
      ઇમેઇલ : deputyeng.w12@vmc.gov.in 
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લીસ્ટ ‘એ’ 

વર્ોદરા ર્મિાનગરપાક્ષલકા વિીવટી વોર્ડ ન.ં ૧૨(એલ) એન્ીનીયરીંગ 
શાખાના અધિકારી/કર્મડચારીઓકર્મડચારીઓના નાર્મ અને િોદ્દા તથા 
કાર્મગીરીની ધવગતો  

અ.ન.ં નાર્મ િોદ્દો કાર્મની ધવગત 

૧ શ્રી વિકંુજ િિે િાયબ 
કાયયપાલક 
ઇજિેર 

િ.િોર્ય િ.ં૧૨(એલ) મા ં રસ્તા, િરસાિી 
ગટરિે લગત તમામ પ્રકારિી તથા 
ઉપરી અવધકારીશ્રી સચુિે તે મજુબિી 
કામગીરી 

૨. શ્રી હદરકૃષ્ણ 
મિાિી 

િાયબ 
કાયયપાલક 
ઇજિેર 

િ.િોર્ય િ.ં૧૨(એલ) મા ં પાણી, ડ્રેિેજ, 

લબલ્ર્ીંગ, વિભયયતાિે  લગત તમામ 
પ્રકારિી તથા ઉપરી અવધકારીશ્રી સચુિે 
તે મજુબિી કામગીરી 

૩ શ્રી અંદકત શાહ આસી. 
એન્ીિીયર 

િ.િોર્ય િ.ં૧૨(એલ) મા ંરસ્તા, લબલ્ર્ીંગિે 
લગત તમામ પ્રકારિી તથા ઉપરી 
અવધકારીશ્રી સચુિે તે મજુબિી કામગીરી 

૪ શ્રી રીતેષ પટેલ એર્ી.આસી. 
એન્ીિીયર 

િ.િોર્ય િ.ં૧૨(એલ) મા ંિ.ગટરિે લગત 
તમામ પ્રકારિી તથા ઉપરી અવધકારીશ્રી 
સચુિે તે મજુબિી કામગીરી 

૫ શ્રી કેયરુ ખારિા એર્ી.આસી. 
એન્ીિીયર 

િ.િોર્ય િ.ં૧૨(એલ) મા ંપાણીિે લગત 
તમામ પ્રકારિી તથા ઉપરી અવધકારીશ્રી 
સચુિે તે મજુબિી કામગીરી 

૬ શ્રી મિોજ પટેલ એર્ી.આસી. 
એન્ીિીયર 

િ.િોર્ય િ.ં૧૨(એલ) મા ંડ્રેિેજિે લગત 
તમામ પ્રકારિી તથા ઉપરી અવધકારીશ્રી 
સચુિે તે મજુબિી કામગીરી 

૭ શ્રી વપ્રયકંા ખારિા એર્ી.આસી. 
એન્ીિીયર 

િ.િોર્ય િ.ં૧૨(એલ) મા ંરસ્તા, લબલ્ર્ીંગિે 
લગત તમામ પ્રકારિી તથા ઉપરી 
અવધકારીશ્રી સચુિે તે મજુબિી કામગીરી 

૮ શ્રી સવુિતા વપલ્લે જુ.ક્લાકય િ.િોર્ય િ.ં૧૨(એલ) મા ંબારિીશી 
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અંગેિી તમામ પ્રકારિી તથા ઉપરી 
અવધકારીશ્રી સચુિે તે મજુબિી કામગીરી 

૯ શ્રી િયિ પરમાર જુ.ક્લાકય િ.િોર્ય િ.ં૧૨(એલ) મા ંસ્ટોર, બીલિે 
લગત તમામ પ્રકારિી તથા ઉપરી 
અવધકારીશ્રી સચુિે તે મજુબિી કામગીરી 
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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 :  

 
 
 

પ્રકરણ – ૫ (વિયમ સગં્રહ-૪) 

 

નીધત ઘર્તર 

 

 જિતાિી ભાગીિારી મેળિિા માટે લોક તાવંત્રક રીતે લોકોમાથંી ચ ૂટંાયેલ 
પ્રવતવિધી અિે સમિ આયોજિો, કાયો વિગેરે સૈધ્ધાવંતક અિે િાણંાકીય મજુંરી 
માટે રજુ કરિામા ંઆિે છે. તેઓએ સચૂિલે ફેરફાર અિે આપેલ મજુંરી મજુબિા 
કાયો કરિાિી િીવત અમલમા ંછે. 
 આ સિંભયમા ં િખતો િખત િક્કી કરેલ િીવતઓ મજુબ પ્રજાદકય કામો 
અિે જાહરે દહતમા ંવિકાસિા કામો કરિામા ંઆિ ેછે. 
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પ્રકરણ – ૬  
 

 

 

પ્રકરણ – ૭ 

રચાયેલ બોર્ય , પદરવશષ્ટ, સવમવતઓ અિે અન્ય સસં્થાઓનુ ં
પત્ર 

 

૧. સસં્થાન ુિામ અિે સરિામુ ં : િર્ોિરા મહાિગરપાલલકા, િ.િોર્ય 
િ.ં૧૨(એલ)  
        ીઆઇર્ીસી, મકરપરુા, િર્ોિરા  
૨. સસં્થાિો પ્રકાર  : મહાિગરપાલલકા, અધયસરકારી  
૩.     સસં્થાિો પદરચય  : ધી બોમ્બે પ્રો.મ્યવુિવસપલ કોપોરેશિ 

એક્ટ- ૧૯૪૯ આધારે આ સ્િાયત્ત સસં્થાિી 
સમગ્ર પ્રદયયાનુ ંવિયમિ થાય છે. 

 આ સસં્થા રાજ્ય સરકારિી િહીિટી 
િીવતઓિી સીધી અસર હઠેળ સચંાલિ 
અિે વિયમિ કરે છે.  

 રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિયકુ્ત આઇ.એ.એસ./ 
ી.એ.એસ.અવધકારી પોતાિે BPMC Act 
૧૯૪૯ અન્િયે અવધકાર મજુબિા 
સત્તાવધકારી છે. લોકતાવંત્રક પધ્ધવતથી 
ચ ૂટંિામા ં આિલે લોક પ્રવતવિવધઓિી 
ચ ૂટંાયેલ પાચં લોકદહતમા ં થતા કામોિા 
સચૂિો અિે અમલીકરણિી ભવૂમકા વિભાિે 
છે. જાજેર જિતા િાગરીકો ચ ૂટંણીમા ં
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પ્રવતવિવધતિ કરી શકે છે. જેિી તમામ 
બેઠકોિી કાયયિાહી િોંધ તૈયાર કરિામા ં
આિે છે. બેઠકોિી કાયય િોંધ તથા ઠરાિો 
સભા શાખા દ્વારા તૈયાર થાય છે. જેિી 
વિયમ મજુબ િકલ જે તે વિભાગમા ં
માગંિાથી મળી શકે 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 ધવભાગીય કાયદાકીય(એપલેટ) સત્તાધિકારી ધવશેની સપંકડ  ર્માટે ર્માહિતી 

નીચેના નમનૂાર્મા ંઆપો 
સરકારી તતં્રનુ ંિામ :- િોર્ય ૧૨(એલ), િલિણ ઝોિિી કચેરી  
માદહતી અવધકારીઓ અિે મિિિીશ માદહતી અવધકારીઓ  
અ.નં

. 
નાર્મ િોદ્દો ર્મોબાઇલ 

નબંર 

ઇ-રે્મઇલ એડ્રેસ સરનામુ ં

૧ શ્રી 
વિકંુજ 
િિ ે

િાયબ 
કાયયપાલક 
ઇજિેર 

૯૯૦૯૯૫૩૮૮
૪ 

deputyeng.w12@vmc.go

v.in 

 

િલિણ 
ઝોિિી 
કચેરી િો.-
૧૨(એલ) 

ીઆઇર્ી
સી 
મકરપરુા 

૨  શ્રી 
હદરકૃ
ષ્ણ 
મિાિી 

િાયબ 
કાયયપાલક 
ઇજિેર 

૯૯૨૫૦૮૬૮૦
૯ 

-ઉપર મજુબ- -ઉપર 
મજુબ- 

૩  શ્રી 
અંદકત 
શાહ 

આસી. 
એન્ીિીય

ર 

૭૬૦૦૯૭૯૫૭
૮ 

-ઉપર મજુબ- -ઉપર 
મજુબ- 

૪ શ્રી 
રીતેષ 
પટેલ 

એર્ી.આ
સી. 

એન્ીિીય
ર 

૯૬૮૭૬૩૯૧૫
૧ 

-ઉપર મજુબ- -ઉપર 
મજુબ- 

૫  શ્રી એર્ી.આ ૯૮૭૯૫૦૦૨૩ -ઉપર મજુબ- -ઉપર 
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કેયરુ 
ખારિા 

સી. 
એન્ીિીય

ર 

૮ મજુબ- 

૬  શ્રી 
મિોજ 
પટેલ 

એર્ી.આ
સી. 

એન્ીિીય
ર 

૯૮૭૯૪૮૭૬૯
૧ 

-ઉપર મજુબ- -ઉપર 
મજુબ- 

૭  શ્રી 
વપ્રયકંા 
ખારિા 

એર્ી.આ
સી. 

એન્ીિીય
ર 

૮૯૮૦૦૦૮૨૪
૭ 

-ઉપર મજુબ- -ઉપર 
મજુબ- 

૮  શ્રી 
સવુિતા 
વપલ્લ ે

જુ.ક્લાકય ૯૦૯૯૦૯૪૦૯
૫ 

-ઉપર મજુબ- -ઉપર 
મજુબ- 

૯ શ્રી 
િયિ 
પરમા
ર 

જુ.ક્લાકય ૯૮૭૯૫૭૯૫૮
૨ 

-ઉપર મજુબ- -ઉપર 
મજુબ- 

 

 

જાિરે ર્માહિતી અધિકારીઓ :-  
અ.નં

. 
નાર્મ િોદ્દો ર્મોબાઇલ 

નબંર 

ઇ-રે્મઇલ એડ્રેસ સરનામુ ં

૧ શ્રી 
વિકંુજ 
િિ ે

િાયબ 
કાયયપાલ
ક ઇજિેર 

૯૯૦૯૯૫૩૮૮
૪ 

deputyeng.w12@vmc.gov.

in 

 

િલિણ 
ઝોિિી 
કચેરી િો.-
૧૨(એલ) 

ીઆઇર્ી
સી 
મકરપરુા 

૨  શ્રી 
હદરકૃ

િાયબ 
કાયયપાલ

૯૯૨૫૦૮૬૮૦
૯ 

-ઉપર મજુબ- -ઉપર 
મજુબ- 
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ષ્ણ 
મિાિી 

ક ઇજિેર 

 

ધવભાગીય એપેલેટ (અપીલ) સત્તાધિકારી :  
 

અ.નં
. 

નાર્મ િોદ્દો ર્મોબાઇલ 
નબંર 

ઇ-રે્મઇલ એડ્રેસ સરનામુ ં

૧ શ્રી 
અનપુ 
પ્રજાપ
વત 

હ.કાયયપાલ
ક ઇજિેર 

૯૮૭૯૦૦૦૭૧
૩ 

Exen.south@vmc.gov.

in 

 

િલિણ 
ઝોિિી 
કચેરી, 
વસિંધિાઇમા
તા રોર્, 
િર્ોિરા  



21 

 

પ્રકરણ – ૯  
ધનણડય લેવાની પ્રહિયા  

૯.૧ અત્રેિી કચેરીમા ંમખુ્ય શાખા િફતરીિ હુકમ અંક : ૪૧૦/૦૭-૦૭-૯૮ 
અન્િયે તથા થયેલ િખતો િખતિા સધુારા અન્િયે િાણંાકીય અિે 
િહીિટી સત્તાઓ મળેલ છે. BPMC Act ૧૯૪૯ મજુબ કાયયપધ્ધવત 
અનસુરિામા ંઆિ ેછે.  

૯.૨ િા.ગજુરાત સરકારશ્રી દ્વારા અમલીકૃ્રત અનિુાિિાળી યોજિાઓ અિે 
પદરયોજિાિોિી ચુટંાયેલ પ્રવતવિવધઓ દ્વારા તૈયાર રૂપરેખાિી 
સરકારશ્રીમા ંજે તે અમલીકૃત સ્કીમિી માગયિવશિકા મજુબિી મજુંરી મજુંરી 
મેળિિાિી િીવત છે. અન્ય વિભાગો માટે જે તે સત્તામરં્ળો સાથ ેતાલમેલ 
સાધી લોકદહતિા કામો કરિામા ંઆિ ેછે.  

૯.૩ આ પ્રકારિા કામો શહરેિા વિવિધ સમાચાર પત્રો, કેબલ ટીિી જેિા 
માધ્યમો દ્વારા જિતા સધુી પહોંચે છે. 

૯.૪ આ વિણયયોમા ંમ્યવુિ.કવમશ્નરશ્રી, સમગ્ર સભા, સ્થાયી સવમવત(ચ ૂટંાયેલ 
પાચં) તથા િર્ોિરા મહાિગરપાલલકાિા િગય૧ તથા ૩ િા પિાવધકારીઓ 
િખતો િખત જરૂરીયાત મજુબ ભવૂમકા અિા કરે છે. 

૯.૫ િહીિટી િર્ા તરીકે મ્યવુિવસપલ કવમશ્નર, ચ ૂટંાયેલ પાખંિા િર્ા અિે 
પ્રથમ િાગરીક મેયરશ્રી હોય છે. 

૯.૬  અનુ.ં૯.૧ મજુબ સત્તા િહેંચક્ણીિા હુકમો થયેલ છે. પ્રકરણ ૮ મજુબિા 
અવધકારીઓિા િામ/હોદ્દા/સપંકયિી વિગત છે. અત્રેિી કચેરીિા તાબા 
હઠેળ રોર્, િરસાિી ગટર, પાણી, ડ્રેિેજ, લબલ્ર્ીંગિા કામો માટે અપીલ થઇ 
શકશે 
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પ્રકરણ ૧૦-૧૧  
અધિકારીઓ અને કર્મડચારીઓની ર્માહિતી પસુ્સ્તકા  

અ.
ન.ં 

નાર્મ િોદ્દો ર્મોબાઇલ 
નબંર 

ઇ-રે્મઇલ એડ્રેસ સરનામુ ં

૧ શ્રી 
વિકંુજ 
િિે 

િાયબ 
કાયયપાલ
ક ઇજિેર 

૯૯૦૯૯૫૩૮
૮૪ 

deputyeng.w12@vmc.g

ov.in 

 

િલિણ 
ઝોિિી 
કચેરી 
િો.-
૧૨(એલ) 

ીઆઇર્ી
સી 
મકરપરુા 

૨  શ્રી 
હદરકૃ
ષ્ણ 
મિા
િી 

િાયબ 
કાયયપાલ
ક ઇજિેર 

૯૯૨૫૦૮૬૮
૦૯ 

-ઉપર મજુબ- -ઉપર 
મજુબ- 

૩  શ્રી 
અંદકત 
શાહ 

આસી. 
એન્ીિી

યર 

૭૬૦૦૯૭૯૫
૭૮ 

-ઉપર મજુબ- -ઉપર 
મજુબ- 

૪ શ્રી 
રીતેષ 
પટેલ 

એર્ી.આ
સી. 

એન્ીિી
યર 

૯૬૮૭૬૩૯૧
૫૧ 

-ઉપર મજુબ- -ઉપર 
મજુબ- 

૫  શ્રી 
કેયરુ 
ખાર
િા 

એર્ી.આ
સી. 

એન્ીિી
યર 

૯૮૭૯૫૦૦૨
૩૮ 

-ઉપર મજુબ- -ઉપર 
મજુબ- 

૬  શ્રી 
મિોજ 

એર્ી.આ
સી. 

૯૮૭૯૪૮૭૬
૯૧ 

-ઉપર મજુબ- -ઉપર 
મજુબ- 
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પટેલ એન્ીિી
યર 

૭  શ્રી 
વપ્રયકંા 
ખાર
િા 

એર્ી.આ
સી. 

એન્ીિી
યર 

૮૯૮૦૦૦૮૨
૪૭ 

-ઉપર મજુબ- -ઉપર 
મજુબ- 
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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 કચેરીના તાબા િઠેળના વોર્ડ 
ધવભાગ દ્વારા કાર્મગીરી કરવાર્મા ંઆવે છે. ફક્ત ધનભાવણીના કાર્મો ર્માટે કચેરીર્મા ં
બજેટની ફાળવણી થાય છે. 

પ્રકરણ – ૧૩ 

સિાયના અર્મલ અંગે 

 

 અિેની કચેરીર્માથંી રાિતો ધવગેરે સિાયકી/આધથિક/ર્મદદ/અનદુાન પ્રકારના 
કોઇ નાણંાકીય વ્યવિારો અદા કરવાર્મા ંઆવતા નથી.  

પ્રકરણ – ૧૫  
કાયો કરવા ર્માટે નક્કી કરેલા િોરણો 

 લોકદહતિા કામો માટે િીચે મજુબ વિગતો છે. 
 

 િાણંાકીય ફંર્ પ્રકાર :- 
 રેિન્ય ુકેપીટલ 

 ધારાસભ્યશ્રીિી ગ્રાટં 

 સસંિસભ્યશ્રીિી ગ્રાટં 

 મિોરંજિ કરિી ગ્રાટં 

 સ્િલણિમ જયતંી મખુ્યમતં્રી શહરેી વિકાસ યોજિા ગ્રાટં 

 ૧૪ મા ંિાણંાપચંિી ગ્રાટં 
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એન્ીિીયરીંગિા કામોિી પધ્ધવત :-  
 

 ઉપરોક્ત તે મજુબિી િાણંાકીય જોગિાઇઓ આધારે તમામ 

એન્ીિીયરીંગ કામો માટે અંિાજ બિાિિા, ટેન્ર્ર બિાિિા, જાહરેાત આપિી, જે 

તે ઇજારિારિે કામોિા િકયઓર્યર આપી કામો કરાિિામા ં આિ ે છે. જે પર 

િર્ોિરા મહાિગરપાલલકાિા અવધકારીઓ જરૂરી વિરીિણ/વિયતં્રણ રાખી કામ 

કરે છે. રૂ.૧૦.૦૦ લાખથી ઉપરિા કામોમા ંથર્ય પાટી ઇન્સ્પેક્શિ પણ કરાિિામા ં

આિ ેછે.  
 

 

પ્રકરણ – ૧૬ 

ધવજાણુરંૂપે ઉપલબ્િ ર્માહિતી 
અતે્રિી કચેરીિા સિંભયમા ંહાલ વિજાણુરંૂપે કોઇ માદહતી ઉપલબ્ધ થાય તેમ િથી.  
 

પ્રકરણ – ૧૭ 

ર્માહિતી રે્મળવવા ર્માટે નાગહરકોને ઉપલબ્િ સવલતોની ધવગત 

૧૭.૧ આ કચેરીમા ંઅગાઉિા પ્રકરણોમા ંિશાયિલે રેકર્યનુ ંવિરીિણ થઇ શકશે. 
૧૭.૨ ઉપરોક્ત ૧૭.૧ િા િસ્તાિજેોિી જ િકલો RTI nમા ંઠરાવ્યા મજુબ જરૂરી 

લાગતો ભરપાઇ કયેથી વિયમ મજુબિી સમય મયાયિામા ં બિે તેતલી 
િહલેી આપી શકાશ.ે અતે્રિી કચેરીિા સિંભયમા ં હાલ વિજાણુરંૂપે કોઇ 
માદહતી ઉપલબ્ધ થાય તેમ િથી.  
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પ્રકરણ – ૧૮ 

૧. િમિુો –  
 

૨. ફીિી માદહતી 
 

૩. માદહતી મેળિિા માટે માદહતી મેળિિારે અત્રેિા તાબા હઠેળિા 
૧,૨,૩,૪,૫...... વિયત અરીપત્રમા ં અરી કરિાિી રહશે.ે જેિ ઓ 
જિાબ જે તે ખાતા દ્વારા આપિામા ંઆિશ.ે આપિી અરીિો અંગે જરૂરી 
કાયયિાહી સા.િ.વિભાગ દ્વારા ઠરાિલે જાહરે માદહતી અવધકારીશ્રી તથા 
અવપલ અવધકારીશ્રી દ્વારા આપિામા ંઆિશ.ે  

 

 

  

 

 


