Last Updated on December 2019

Proactive Disclosure of Vadodara Smartcity Development ltd.
(૧) સંસ્થા, કામગીરીઓ અને ફરજોની વિગતો:
કામગીરીઓ/ફરજો :
સ્માર્ટ સીર્ી પ્રોજેકર્માાં વડોદરા શહેરની પસાંદગી ત્રીજા રાઉન્ડમાાં કરવામાાં આવેલ હતી. જેમાાં ૨૩૯૭.૫૭
કરોડના કુલ ૫૮ પ્રોજેકર્ લેવામાાં આવ્યા હતા. જેમાાં PPP, Convergence તથા સ્માર્ટ સીર્ી ફાંડના પ્રોજેકર્
સામેલ છે . હાલના તબક્કે તમામ પ્રોજેકર્ DPR Stage થી આગળ વધી ચુક્યા છે . જેમા ૨૭ પ્રોજેકર્
થઈ ચુકયા છે ,૨૩ પ્રગતત હેઠળના છે , ૮ તથા ર્ે ન્ડર પ્રક્રિયા હેઠળ છે .
વડોદરા સ્માર્ટ સીર્ી ડેવલપમેન્ર્ લીમીર્ે ડ અંતગટત કુલ ૨૩૯૭.૯૭ કરોડના પ્રોજેકર્ PPP Convergence
અને સ્માર્ટ સીર્ી ફાંડ અંતગટત કાયટરત છે .જેમાાં PPP પ્રોજેકર્ ૧૦૫૪.૦૩ કરોડના Convergence પ્રોજેકર્
૩૬૭.૫૪.કરોડના અને સ્માર્ટ સીર્ી પ્રોજેકર્ ૯૭૬ કરોડના સામેલ કરવામાાં આવેલ છે . જેમાાં સ્માર્ટ સીર્ીના
૯૭૬ કરોડમા કેન્ર સરકારનો ૫૦% ફાળો તેમજ રાજ્ય સરકારનો ૨૫% ફાળો અને વડોદરા
મહાનગરપાલલકાનો ૨૫% ફાળો ભાગરૂપે રાખેલ છે .

(૨) પોતાના અવિકારી અને કમમર્ામરીઓની સત્તાઓ તથા ફરજો:
અવિકારી /કમમર્ામરીઓના નામ, હૉદ્દો, પગાર તથા કામગીરીની વિગત.
અનુ.

નામ

હૉદ્દો,

કામની તવગત

બેઝીક પગાર (ઉચ્ચક માતસક)
૧.

કાજલ જયસ્વાલ

Chief Financial Officer

Finance ને લગતી કામગીરી.

(₹૬૦,૦૦૦)
૨.

તવમલ બેતાઇ

Company Secretary
(₹૬૦,૦૦૦)

Legal company norms/ AOA,
MOA તથા Legal લગતી
કામગીરી.

૩.

જનક જોશી

GIS Specialist

Geographical Information

(₹૫૫,૦૦૦)

System તથા Day to Day
geographical collection ને
લાગતી કામગીરી.

૪.
૫.

અતિની મુદાલલયાર
તશવાાંગી શાહ

GIS Expert

GIS based proper survey તથા

(₹૫૫,૦૦૦)

Layer ને લગતી કામગીરી.

SCADA Specialist

Water SCADA ને લગતી

(₹૪૫,૦૦૦)
૬.

તપ્રયાાંક શાહ

Architect
(₹૬૦,૦૦૦)

કામગીરી.
Infrastructure ના Project
અંતગટત Architect હેઠળ આવતી
કામગીરી.

૭.

હીના ચૌધરી

HR Executive
(₹૧૫,૦૦૦)

૮.

વૈભવી કોર્રીયા

Account Executive
(₹૧૫,૦૦૦)

૯.

તનલમ યાદવ

Statistical Assistant

Employees ના HR related
કામગીરી.
Chief Financial Officer ની
under મા કામગીરી.
Data Analysis ને લગતી કામગીરી.

(₹૧૫,૦૦૦)

૧૦.

તપ્રયાંકા ચારપોર્

Supervisor
(₹૧૭,૫૦૦)

૧૧.

રોનક શાહ

Senior Supervisor
(₹૨૪,૦૦૦)

૧૨

અશોક પર્ેલ

Programmer
(₹૩૩,૦૦૦)

૧૩.

હર્ાટલલ ભગત

Programmer
(₹.૧૦,૦૦૦)

Report તથા કેમેરા અને બીજા IOT
device ની કામગીરી.
Control Command Center ને
તમામ લગતી રીપોર્ટ ની કામગીરી
Software Integration ને લગતી
કામગીરી.
Software Integration પ્રોગ્રામ ને
મેનેજ અને મેનર્ેન કરવા આસીસ્ર્
કરવુ.

૧૪.

રાજેન્ર શાહ

Heritage Expert

૧૫.

તપ્રયા પર્ેલ

Help Desk Executive

તશલપા કાપક્રડયા
ક્રહમાાંશ ુ ધોબી
તમત ુલ સરવૈયા
સુરેશ પરમાર
તવશાલ ગોક્રહલ
ધવલ મકવાના

Heritage ને લગતી કામગીરી

(₹.૨૦,૦૦૦)
(₹.૧3,૦૦૦)

દરે ક કેમેરા તથા device maintaining
& managing ને લગતી કામગીરી.

લચરાગ પર્ે લ
ક્રહતમલ પર્ે લ
તમતેશ ગોક્રહલ
ક્રદતપકા તશશોક્રદયા
હાદીક રબારી

૩) તનક્રરક્ષણ અને જવાબદારીના સાધનો સહીત તનણૅય લેવાની પ્રક્રિયા સમક્ષ માંજુરી
મેળવતી વખતે મુખ્યત્વે નીચે પ્રમાણે કાયટ પધ્ધતત હાથ ધરવામાાં આવે છે .
સાંબતાં ધત દફ્તરના સ્ર્ાફ દ્વારા કચેરીના CFO/CS ની સમક્ષ ફાઇલ રજૂ કરવામા આવે છે . ત્યારબાદ
સમગ્ર તનણૅય લેવાની જવાબદારી CEO VSCDL ની હોય છે .

૪) પોતાના કાયો બજાવવા માર્ે નકકી કરાયેલા ધોરણો :
તવભાગ મા રોજ-બરોજ ના કાયો પાર પાડવા MOUD, Delhi, Smartcity guidelines અનુસાર કાયો
કરવા ના હોય છે . આ ઉપરાાંત સરકાર શ્રી દ્વારા સમયે સમયે બહાર પાડવામાાં આવતી મૌલખક / લેલખત
સુચનાઓ/ આદે શો નુ ાં અમલલકરણ રોજીંદી ફરજો બજાવવા માર્ે કરવામાાં આવે છે .

૫) પોતાના કાયો બજાવવા માર્ે પોતાની પાસેના અથવા પોતાના તનયાંત્રણ હેઠળના
અથવા પોતાના કમટચારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાાં લેવાતા તનયમો, તવતનયમો સ ૂચનાઓ
તનયમ સાંગ્રહો અને રે કોડટ :
તવભાગની મુખ્ય કામગીરી Approval projects પર કાયૅ કરવા ની રહે છે . આ કામગીરી સ્માર્ૅસીર્ી ગાઈડ
લાઇન અનુસાર કરવામાાં આવે છે .

૬) પોતાના દ્વારા અથવા અંકુશ હેઠળ રખાયેલ તવતવધ કેર્ેગરીના દસ્તાવેજોનુાં તનવેદન :
ક્ચેરીઓની કાયટપધ્ધતતમાાં મ ૂળભ ૂત રજીસ્ર્રો જેવાકે ઇનવૅડ,આઊર્વૅડ રજીસ્ર્ર અને રીતસપ્ર્ બીલ
રજીસ્ર્ર તેમજ પેમેંર્ રજીસ્ર્રની તનભાવની કરવામા આવે છે .

૭) તેની નીતત ઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સાંબતાં ધત જાહેર જનતાના સભ્યો દ્વારા
રજુઆત કરાયેલી અથવા તેની ચચાટ માર્ે રહેલી કોઇપણ પ્રકારની વ્યવસ્થાની તવગતો :

તેની નીતત ઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ માર્ે કાંપની ના Article Of Association તનયમો મુજબ
કરવા માાં આવે છે .

8) પોતાના ચલણના હેત ુ માર્ે અથવા તેના ભાગ તરીકે રચયેલી બે કે તેથી વધુ
વ્યક્ક્તઓ ધરાવતાાં બોડટ સ, કાઉન્સીલ કતમક્રર્ઓ અને અન્ય માંડળોનુાં તનવેદન અને બોડટ સ
કાઉન્સીલ કતમક્રર્ઓ અને અન્ય માંડળોની બેઠકો જાહેર પ્રજા માર્ે ખુલ્લી છે કે કેમ ?
અથવા આવી બેઠકની તવગતો જાહેર પ્રજા મેળવી શકે કે કેમ ?
પોતાના ચલણના હેત ુ માર્ે અથવા તેના ભાગ તરીકે રચયેલી બે કે તેથી વધુ વ્યક્ક્તઓ ધરાવતાાં
બોડટ સ, કાઉન્સીલ કતમક્રર્ઓ અને અન્ય માંડળોનુ ાં તનવેદન અને બોડટ સ કાઉન્સીલ કતમક્રર્ઓ અને અન્ય
માંડળોની બેઠકો જાહેર પ્રજા માર્ે ખુલ્લી નથી.

૯) પોતાના આતધકરીઓ અને કમટચારીઓની ડીરે ક્ર્રી :
મુદ્દા નાંબર ૨ માાં સમાયેલી યાદી મુજબ.

૧૦) તેના તનયમમાાં પુરી પડાયેલ પડતરની પધ્ધતત સક્રહત તેના દરે ક અતધકારીઓ અને
કમટચારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલ માતસક પગાર :
માતસક પગાર અંગેની તવગત મુદ્દા નાં.૨ ના લીસ્ર્માાં આવરી લેવામાાં આવેલ છે .

૧૧) તમામ યોજનાઓ ની તવગતો , સુલચત ખચાટઓ અને કરાયેલ ચુકવણીના અહેવાલો
દશાટવતા તેની તમામ એજન્સીને ફાળવેલ બજેર્ :
જેતે નાણાકીય વર્ટ માર્ેના માંજુર થયેલ બજેર્ અને એપ્રુવ્ડ સ્ર્ે સ્યુર્રી ઓડીર્ રીપોર્ટ સ

૧૨) ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાયટિમોથી ફાયદો મેળવનારની તવગતો સક્રહત સબસીડી
સક્રહત કાયટિમોનો અમલનો પ્રકાર :
લાભાથીઓને લગતી માક્રહતી કચેરીને લાગુ પડતી નથી.

૧૩) તેના દ્વારા અપાયેલી છૂર્છાર્ો, પરવાનગીઓ અને સત્તા સોંપણી મેળવનારની
તવગતો:
સ્માર્ટ સીર્ી ડીપાર્ટ મેન્ર્ દ્વારા કોઇ છુર્છાર્ો પરવાનગીઓ કે અતધકૃતકરણ કરવામાાં આવતુ નથી.

૧૪) ઇલેક્રોનીકસ ફોર્મસટમાાં ઘડાયેલી તેના દ્વારા રાખયેલી અથવા તેને ઉપલબ્ધ
માક્રહતીના સાંદભટની તવગતો :
વડોદરા સ્માર્ટ સીર્ી અંતગટત કોઇ પણ પ્રકારના ઇલેક્રોનીક્સ ફોમટ વેબસાઇર્ પર રાખવામાાં આવે છે .

“www.vadodarasmartcity.in”
૧૫) પુસ્તકાલય અથવા વાાંચનખાંડના કામના કલાકો સક્રહત માક્રહતી મેળવવા માર્ે
નાગક્રરકોને ઉ૫લબ્ધ સુતવધાઓની તવગતો, જો જાહેર ઉપયોગ માર્ે તેની જાળવણી કરાઇ
હોય તો :
શાખામાાં પુસ્તકાલય અથવા વાાંચનખાંડ ઉ૫લબ્ધ નથી.

૧૬) જાહેર માક્રહતી / અપીલ અતધકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય તવગતો :
(1)

જાહેર માક્રહતી અતધકારી
હીના ર્ૌિરી
HR EXECUTIVE (VSCDL)
મો-૬૩૫૯૬૪૩૭૮૦

(2)

અપીલ અતધકારી
કાજલ જયસ્િાલ
C.F.O (VSCDL)
મો- ૬૩૫૯૬૪૩૭૭૮

૧૭) સ ૂચવી શકાય તેવી અન્ય કોઇ માક્રહતી અને ત્યારબાદ દર વર્ે આ પ્રકાશનમાાં
સુધારા કરાશે.
કામો સાંબતાં ધત મક્રહતી માંજુર થયેલ બજેર્ ને અનુલક્ષી ને આવી જાય છે .

