
રાઇટ ટુ ઇન્  ફોરમશેન એક ્ ટ-૨૦૦૫ સદંભ તથા દ.હુક્  મ અકં્  : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંભ ક્  લમ-૪-૧(ખ) અન્  વયે ખાતાની ( વતમાન 
પ રસ ્ િથિત અનસુાર) માિહતી બાબત. 

વ. વોડ ન-ં૧૪ નીયર ગ શાખા 

૧.   સંસ્  થા, કામગીરીઓ અન ેફરજોની િવગતો:- 

     ખાતુ:-:વ. વોડ ન-ં૧૪ નીયર ગ શાખા, વડોદરા મહાનગરપાિલકા. 

  કાલુપુરા સ લ ટોર, વડોદરા. 

૨૪ કલાકમા ંિનકાલ કરવામા ંઆવતી ફ રયાદની િવગત 

 ેનેજ ઓવર લોની ફ રયાદ 

 પાણીથી ફ રયાદ 

 પાિલકાના હેર પો ટના લીકજે 

 પાિલકાની પાઇપલાઇનમા ંગટરનુ ંગંદુ પાણી આવતું હોવા અગંેની ફ રયાદ 

 ેનેજ લાઈન, પાણીની લાઈન, વરસાદી પાણીના િનકાલની પાઇપલાઇનમા ંચે બરના તૂટેલા ઠાકંણા બદલવા 
 વરસાદી પાણીનો િનકાલ 

૩ દવસમા ંિનકાલ કરવામા ંઆવતી ફ રયાદની િવગત 

 જંગલ કટ ગ ની ફ રયાદ  
 તૂટેલા રોડ ડીવાઇડર ના છા ,ં કાટમાળ તથા ેનજે, પાણી, લાઇટ, ટેિલફોન, ગેસ િવગેરનેા રીપેર ગ સંગે ચરી અન ે

ખાડા બેસાડવા તથા દૂર કરવા બાબત 

 ટે ડ પો ટ બધં કરવા 

૭ દવસમા ંિનકાલ કરવામા ંઆવતી ફ રયાદની િવગત 

 નવા નળ જોડાણ આપવા (લાયસ સ લ બર મારફત ેઅર  કરવી) 

 નવા ગટર જોડાણ આપવા (લાયસ સ લ બર મારફત ેઅર  કરવી) 

 હેર ર તા પરના ખાડા અન ેચરીયો પુરવી. 
 તૂટેલા પ થર રીપેર ગ કરવા 
 જંગલ કટ ગ વધાર ેહોય તો ત ે

 કો યુિનટી ટે ડ પો ટ અગં ેમજૂંરી આપવી 
 ખાળકુવા ઉભરાવા અગંનેી ફ રયાદ 

 

ફરજો:   સામા ય વહીવટ િવભાગ તરફથી થયેલ હુકમ અ વય ે જે ત ેપો ટ પર કરવાપા  ટેકિનકલ તથા વહીવટી કામો નુ ં
આયોજન કરી લોક સુિવધામા ંવધારો કરવો. 

૨. પોતાના અિધકારીઓન ેકમચારીઓની સ ાઓ અન ેફરજો: સામલે િલ ટ એ મજુબ 

 નાયબ કાયપાલક ઇજનેર અન ે હેર માિહતી અિધકારી 
(૧) ી મૌલીશ ચૌહાણ 

              પગાર ધોરણ:- ૩૫૦૦૦ ઉ ચક પગાર              

 

એિ જિનય રગ શાખા કામકાજના દવસો - સોમવારથી શિનવાર 

કામકાજનો સમય 

ટેકિનકલ  સવાર ે૮ થી સાજેં ૬.૧૦ ( રસેસ ૧૨.૩૦ થી ૩.૦) 

એિ જિનય રગ શાખા શિનવાર (બીજો અન ેચોથો), રિવવાર તથા હેર ર ના દવસો િસવાય 

કલેરીકલ સવાર ે૧૦.૩૦ થી સાંજે ૬.૧૦ ( રસેસ ૨ થી ૨.૩૦) 



૩.  િનરી ણ અન ેજવાબદારીના સાધનો સિહત િનણય લવેાની યા:- 

 જે ત ેસ પાયેલ કામગીરી સંબંિધત કમચારી એ તેઓના ઉપરી અિધકારી ી પાસ ેરજૂ કરી સ મ સ ાિધશ ીની મંજૂરી 
લેવાની રહ ેછે. આ અંગે મુ ય શાખા મહેકમ િવભાગથી નાણાકીય અન ેઅ ય વહીવટી સ ા સ પણીના સંકિલત ઠરાવ 
૧૯૯૮ ના અમલીકરણ બાબત ે દફતરી હુકમ અંક : ૪૧૦/૯૮ તારીખ ૦૭-૦૭-૯૮ તથા દફતરી હુકમ અંક : 

૫૨૯/૧૧-૧૨ તારીખ ૦૪-૧૦-૧૧ થી હુકમો થયેલ છે. 

૪. પોતાના કાય  બ વવા માટ ેન કી કરેલા ધોરણો: 

 ઉપરો ત મુ ા નબંર ૩ મા ંદશાવલે દફતરી હુકમ અ વયે તથા જે-ત ેકામોના સબંંધમાં સ મ સ ાિધકારી ીની સુચના 
અ વયે કાયવાહી કરવામા ંઆવ ેછે. 

૫. પોતાના કાય  બ વવા માટ ેપોતાની પાસનેા અથવા પોતાના િનયં ણ હેઠળના અથવા પોતાના કમચારીઓ વારા 
ઉપયોગમા ંલવેાતા િનયમો, િવિનયમો, સુચનાઓ, િનયમ સં હો અન ેરેકોડ. 

 વડોદરા મહાનગર પાિલકાના વખતોવખત થયેલ પ રપ ો 
 તાંિ કી કામો માટ ેR & B િવભાગ થા GWSSB િવભાગ ના SOR 

 .પી.એમ.સી. એ ટ 

 દફતરી હુકમ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯ તારીખ ૦૭-૦૭-૯૮ તથા દફતરી હુકમ અકં : ૫૨૯/૧૧-૧૨ તારીખ ૦૪-૧૦-

૧૧  
 િબલ લાક સંબિધત ર ટર:  (૧) મેળવણી ર ટર (૨) િબલ બજેટ ખતવણી (૩) તસલમાત ર ટર  
 ટે ડર લાક: સંબંિધત ર ટર (૧) ઠરાવ / વક ઓડર ર ટર  
 કેસ દફતર સંબંિધત ર ટર (૧) પાવતી બુક (૨) પરચુરણ આમદણી રોજમેળ 

 મહેકમ કલાક સંબંિધત ર ટર (૧) હાજરી ર ટર (૨) ઠરાવ ર ટર (૩) બુટ ચપંલ / સે ર ટર (૪) આઈ 
કાડ ર ટર (૫) પગાર ખતવણી ર ટર 

 ટોર લાક સંબંિધત ર ટર (૧) ડેડ ટોક ર ટર (૨) ખતવણી રોજમેળ (૩) ટેશનરી ર ટર (૪) મેળવણી 
ર ટર 

 બારનીસી કલાક સંબંિધત ર ટર (૧) ઇનવડ ર ટર (૨) આઉટવડ ર ટર (૩) ફાઇલ ર ટર 

 ેનેજ, પાણી, રોડ તમેજ વરસાદી ગટરની ફ રયાદોના ર ટરો તમેજ ત ેફ રયાદના અનુસધંાન ેકામગીરી કરવા માટનેું 
વહચણ ર ટર 

 પાણી કને શન ર ટર 

૬. પોતાના વારા અથવા તેના અંકુશ હેઠળ રખાયલે િવિવધ કેટગેરીના દ તાવેજો નુ ંિનવદેન 

 ખાતા તરફથી મોકલવાના તથા આવતા પ ો ના ઇનવડ  તથા આઉટવડ ર ટરો 
 અ ેથી હાથ ધરવામા ંઆવતા કામો ની ફાઇલો 

૭. તેની નીિત ઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સંબંિધત હેર જનતાના સ યો વારા રજુઆત કરાયલેી અથવા તમેની 
સાથે ચચા માટ ેરહેલી કોઈપણ યવ થાની િવગતો:- 

 લોકો સાથે સંકળાયેલી સં થા હોય લોકો ના ચૂંટાયેલા િતિનિધઓની બનેલી થાયી સિમિત, સમ  સભા અથવા 
સંબંિધત િવભાગન ે પશતી સિમિત વારા અિધકાર પર વે િનણય લવેામા ંઆવે છે. 

૮. પોતાના ચલણના હેત ુ માટે અથવા તેના ભાગ તરીક ે રચાયેલી બ ે ક ે તેથી વધ ુ યિ તઓ ધરાવતા બોડ કાઉિ સલ 
કિમટીઓ અન ેઅ ય મંડળોનું િનવેદન અન ેઆ બોડ કાઉિ સલ કિમટીઓ અન ેઅ ય મંડળોની બેઠકો હેર  માટ ે
ખુ લી છે ક ેકેમ ? અથવા આવી બઠેકની િવગતો હેર  મેળવી શક ેક ેકેમ ? 

 સમ  સભા, થાયી સિમિત, ેનજે સિમિત થા સવુેઝ સિમિત છે. યુિનિસપલ સે ેટરી ી અથવા સબંંિધત 
સિમિતના અ ય  પાસથેી આ અગં ેવધ ુ પ તા મેળવી શકાય. 

૯. પોતાના અિધકારીઓ અન ેકમચારીઓની માિહતી 

 મુ ા નંબર 2 મા ંસમાવેલ લી ટ મજુબ 

૧૦. તેના િનયમમા ંપુરી પડાયેલ વળતરની પ ધિત સિહત તેના દરેક અિધકારી અન ેકમચારીઓ વારા ા ત કરાયલે માિસક 
પગાર. 



 માિસક પગાર અંગનેી િવગત મુ ા નંબર -૨ ના િલ ટ મા ંઆવરી લવેામા ંઆવેલ છે.  

૧૧. તમામ યોજનાઓની િવગતો, સૂિચત ખચાઓ અન ે કરાયલે ચૂકવણીના અહવેાલો દશાવતા ંતેની તમામ એજ સીન ે
ફાળવેલ બજેટ. 

 જે ત ેવષના મજૂંર બજેટ ની િવગત તથા થયેલ ખચની િવગતો એકાઉ ટ શાખા માથંી મેળવી શકાય 

૧૨. ફાળવાયેલી રકમ અન ેઆ કાય મોથી ફાયદો મેળવનારની િવગતો સહીત સબસીડી સિહત કાય મોનો અમલનો કાર. 

 મેળવેલ સબસીડી લોન ા ટ અ વયે સમ  સભા વારા બજેટમા ંમંજૂર કરાયલે કામો હાથ ધરવામા ંઆવ ે
છે. 

૧૩. તેના વારા અપાયલેી છુટછાટો પરવાનગીઓ અન ેસ ા સોપણી મેળવનારની િવગતો:- 

 સમ  સભા, થાયી સિમિત તથા યુિનિસપલ કિમશનર ીની સ ા અ વયે મળતી છૂટછાટ, પરવાનગીઓ, 
સ ા, સોપણી સંબધ ેકાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 

૧૪. ઇલે ોિનક ફોમ ધડાયેલી તેના વારા રખાયલેી અથવા તેન ેઉપલ ધ માિહતીના સંદભની િવગતો:- 

 અ નેી ક્  ચેરીના / શાખાના કોમ્  પ્  યુટરમા ંસ્  ટોર ક્  રેલ ડેટા.. 

૧૫. પુ તકાલય અથવા વાચનખડંના કામના કલાકો સિહત માિહતી મેળવવા માટ ે નાગ રકોન ે ઉપલ ધ સુિવધાઓની 
િવગતો, જો હેર ઉપયોગ માટ ેતનેી ળવણી કરાઈ હોય તો:- 

 આ કચેરીમા ંઉપર દશાવેલ રેકોડનુ ંિન ર ણ થઇ શકશ.ે 

 ઉપરો ત મુજબના દ તાવજેોની નકલો આરટીઆઇમા ંઠરા યા મુજબ જ રી લાગતો ભરપાઇ કર ેથી િનયમ 
મુજબની સમયમયાદામા ંબન ેતેટલી વહેલી આપી શકાશ.ે 

 અ નેી શાખામા ંપુ તકાલય ક ેવાચંનખંડ ઉપલ ધ નથી. 

 

૧૬.     હેર માિહતી અિધકારીઓના નામ, હોદા્ઓ અન ેઅન્  ય િવગતો :- 

 

અ.ન.ં નામ હોદો ્ બેઝીક્   પગાર ( .) 

૧ (૧) ી મૌલીશ ચૌહાણ 

 

 

નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ૩૫૦૦૦ ઉ ચક 
પગાર 

૧૭.    સૂચવી શકાય તવેી અન્  ય કોઇ માિહતી અન ેત્  યારબાદ દર વષ આ કાશનમા ંસુધારા ક્  રાશ.ે 

*  મહદ્અંશ ેકામો સંબિધત માિહતી મંજુ઼ર બજેટ અનુલ ીન ેસમાિવ  થઇ ય છે. 

 

 

હેર માિહતી અિધકારી  

ેનેજ-વરસાદી ગટર ોજેક્  ટ શાખા 

વડોદરા મહાનગરપાિલકા. 



 

 

 

 

 

લીસ્  ટ -  A 

 

વડોદરા મહાનગરપાિલકા વરસાદી ગટર ોજેક્  ટ શાખાના વતમાન અિધકારીઓ તેમજ ક્  મચારીઓ નામ, હોદા ્તથા બઝેીક્   
પગાર તથા કામની િવગતો. 

અ.ન.ં નામ હોદો્ હાલનો બઝેીક્   પગાર ( .) કામની િવગત 

૧. ી પરશેભાઇ પટેલ (હ)કાયપાલક 
ઇજનેર 

 વોડ ન.ં :-૪,૫,૬,૧૪ તથા ૧૫(પવૂ 
ઝોન) નીયર ગ શાખા ન ેલગતી 
કામગીરીનુ ંસંચાલન 

૨  ી મૌલીશ ચૌહાણ 

            

 

નાયબ કાયપાલક 
ઇજનેર 

૩૫૦૦૦                 
ઉ ચક પગાર 

વોડ ન.ં-૧૪ નીયર ગ શાખા ના 
િવ તારની ેનજે મેઇ ટેન સ તથા 
ેનેજની ૧૦૦% ના કામો, રોડ તથા 

પાણીની તથા નવીન પાણી નળીકાના 
કામો ,પેવર લોક , િબ ડ ગ, વરસાદી 
ગટર તથા િનભયતા ન ેન ેલગત વહીવટી 
કામગીરી તથા ઉપરી અધીકારી  તરફથી 
સુચના મજુબની કામગીરી. 

 

૩. ી સુિનલ હાલા એડી.આસી. 
એન્  નીયર 

૫૨,૦૦૦ વોડ ન.ં-૧૪ નીયર ગ શાખા ના 
િવ તારની નેજે મઇે ટને સ તથા 
ેનેજની ૧૦૦% ના કામો  ન ેલગત 

વહીવટી કામગીરી તથા ઉપરી અધીકારી  
તરફથી સુચના મજુબની કામગીરી. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

અ.ન.ં નામ હોદો્ હાલનો બઝેીક્   પગાર 
( .) 

કામની િવગત 

૪. ી રંગલાભાઇ રાઠાવા એડી.આસી. 
એન્  નીયર 

૪૭,૬૦૦ 

 

વોડ ન.ં-૧૪ નીયર ગ શાખા મા ંરોડ 
તથા કામો ,પવેર લોક ન ેલગત 
કામગીરીવહીવટી કામગીરી તથા ઉપરી 
અધીકારી  તરફથી સુચના મજુબની 
કામગીરી.. 

૫. ી  મયરુભાઇ પટેલ એડી.આસી. 

એન્  નીયર 

 

૪૭,૬૦૦ વોડ ન.ં-૧૪ નીયર ગ શાખા મા ં
િબ ડ ગ, વરસાદી ગટર તથા િનભયતાન ે
લગત કામગીરી વહીવટી કામગીરી તથા ઉપરી 
અધીકારી  તરફથી સુચના મજુબની 
કામગીરી.. 

૬. ી નહેાબને રાણા એડી.આસી. 

એન્  નીયર 

 

૪૭,૬૦૦ વોડ ન.ં-૧૪ નીયર ગ શાખા મા ં
પાણીની તથા નવીન પાણી નળીકાના લગત 
કામગીરી વહીવટી કામગીરી તથા ઉપરી 
અધીકારી  તરફથી સુચના મજુબની 
કામગીરી.. 

૭ ી િવનયભાઇ શાહ જુ. લાક ૫૨,૦૦૦ વોડ ન.ં-૧૪ નીયર ગ શાખા ના  મહેકમ 
નેલગતી તમામ વહીવટી કામગીરી તથા ઉપરી 
અધીકારી  તરફથી સુચના મજુબની કામગીરી. 

૮ ી પાવતીબને મકવાણા હે પર ૩૬૧૦૦ વોડ ન.ં-૧૪ નીયર ગ શાખા મા ંઓફીસ 
ન ેલગતી કામગીરી તથાઉપરી અધીકારી  
તરફથી સુચના મજુબની કામગીરી. 

૯ ી ભરતભાઇ પગી જુ. લાક ૪૬૨૦૦ વોડ ન.ં-૧૪ નીયર ગ શાખા ની 
બારબીશી તથા ટેશનરીની , ટોરન ેલગતી 
તથાકેશને લગતી કામગીરી તમેજ બીલ ન ે
લગતી કામગીરી તેમજ ઉપરી અધીકારી  
તરફથી સુચના મજુબની કામગીરી. 

 


