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સે લ વકશોપ શાખા, 

તા. -૧૦-૨૦૨૦    

 

 

િત, 

ડાયરકટર ી,(આઇ.ટ .)  

આઇ.ટ .િવભાગ, 

મહાનગરપા લકા, 

વડોદરા. 

 

િવષયઃ મા હતીના અિધકાર બાબત અિધિનયમ,૨૦૦૫ અ વયે કલમ-૪(૧) જુબ દરક હર 

સ ાિધકાર એ વય ં હર કરવાની બાબતોની િવગત 

 

 

 ઉપરોકત િવષયના અ સુધંાનમા ંજણાવવા  ુક,રાઇટ ુ ઇ ફમશન એકટની કલમ-૪(૧) અ વયે તૈયાર 

કરલ સે લ વકશોપ શાખાની અપડટ ો-એકટ વ ડ કલોઝરની (PAD) હાડ કોપી અને સોફટ કોપી આ સાથે 

સામેલ છે.  ણમા ંલેવા િવનતંી છે.  

 

 

 

કાયપાલક ઇજનેર(યાિં ક), 

મહાનગરપા લકા, 

વડોદરા. 
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રાઇટ ુ ઇ  ફમશન એ  ટ-૨૦૦૫ સદંભ દ. ુ  મ ક:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ અ  વયે  લમ-૪(૧) (ખ) જુબ સે લ 

વકશોપ શાખાની મા હતી 

 

૧. ખાતા ારા ધી રાઇટ ુ ઇ  ફમશન એ  ટ,૨૦૦૫ ખર દવામા ંઆવેલ છે. 

૨. અ ેના ખાતા લગતની  .ન.ં ૧ થી ૧૭ ની મા હતી નીચે જુબ છે.  

૧. સં  થાની કામગીર ઓ અને ફરજોની િવગતઃ 

સે લ વકશોપ શાખા 

સે લ વકશોપ શાખા ારા ુદા ુદા કારના વાહનો, મશીનર ઓ તેમજ િવિવધ તના 

ઇ રાઓ કરવામાઆંવે છે. તેમજ િમકનીકલ (યાિં ક) કારના કામો કરવામા ંઆવે છે.  

સે લ વકશોપશાખા ારા મહાનગરપા લકાના વાહનોની સવ સ ગ તથા િનભાવણી લગતની 

કમગીર   રવામા ંઆવે છે. ુદા ુદા ખાતાઓ માટ જ ર  વાહનો ુ ંર પેર ગને લગત કામગીર  કરવામા ં

આવે છે. તથા ુદા ુદા વાહનોના વાિષક ઇ રાઓ  ુકામ આ િવભાગ સભંાળે છે. તથા ા સપોટશન 

લગતની તમામ કાયવાહ  આ િવભાગ ારા હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  

૨. ખાતાના અિધકાર /  મચાર ઓની સ ાઓ તથા ફરજોઃ 

અ.ન ં જગો  ુનામ સ ાઓ ફરજો ર મા  સ 

1  કાયપાલક ઇજનેર 

(યાિં ક) 

વાહનોના 

ર પેર ગની 

.૫૦૦૦૦/-

ધુીની સ ા. 

સે લ વકશોપની તમામ ટકિનકલ 

અને વહ વટ  બાબતો ઉપર દખરખ 

રાખવી તથા જ ર  

માગદશન/ ચુનાઓ આપવાની 

કામગીર  તથા અ નશાિંત ક ના 

વાહનોના મે ટન સની કામગીર   

 

2  ઇ ચા ના.કાયપાલક 

ઇજનેર (સે લ 

વકશોપ) 

વાહનોના 

ર પેર ગની 

.૨૫૦૦૦/-

ધુીની સ ા. 

સે લ વકશોપની તમામ ટકિનકલ 

અને વહ વટ  બાબતો ઉપર દખરખ 

રાખવી તથા જ ર  

માગદશન/ ચુનાઓ આપવાની 

કામગીર  તથા અ નશાિંત ક ના 

વાહનોના મે ટન સની કામગીર   

 

3  પરચેઝ 

મટ .ઓ ફસર 

-- વકશોપ શાખાના વાહનોના 

મે ટન સની કામગીર  તેમજ પાટસની 

ખર દ  અને વહ વટ  તથા ટ ડરોની 

તમામ કામગીર   

 

4  ુની.  લાક -- ખાલી જગો ખાલી જગો 

5  ુની.  લાક -- મહકમન ેલગતી તથા વહ વટ  

બાબતોને લગતી કામગીર , 

આર.ટ .આઇ.ની મા હતી તસલમાત 

લેવાની જમા કરાવવાની 
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કામગીર ટશનર  બાબતની કામગીર  

6  ુની.  લાક --  કામગીર  

એફોડબલ 

હાઉસ ગ 

શાખામા ંકર 

છે.  

7  િસપાઇ -- -- કામગીર

હ કલ લુ

કર છે  

8  િસપાઇ -- ુદા ુદા િવભાગમા ંટપાલો િવતરણ, 

ફાઇલો લઇ જવા લાવવાની કામગીર . 

 

 

૩. િનર ણ અને જવાબદાર ઓના સાધનો સ હત િનણય લેવાની યાઃ 

સે લ વકશોપ શાખા ારા ુદા ુદા િવભાગો માટ ુદા ુદા વાહનો/ઇકવીપમે ટસ તેમજ િવિવધ 

ઇ રાઓ ર પેર ગ બાબતે તૂકાળમા ં ખાતાને પડલ ુ કલી તથા તેઓના અ ભુાવને યાનમા ં લઇ 

કામગીર  કરવામા ં આવે છે. તેથી િનણય લેવામા ં સરળતા રહ છે. કામગીર મા ં ઉ ચ અિધકાર ઓની 

ચુના તથા અ ભુવો, િનણયશ કત જુબ ભિવ યમા ંકરવાની થતી કામગીર માસંતત માગદશન હઠળ 

કામગીર  કરવામા ંઆવે છે.  

 
૪. પોતાના કાય  બ વવા માટ ન   ી  રાયેલ ધોરણોઃ 

સે લ વકશોપ ખાતા ારા થતી ર પેર ગ/િનભાવણીના કામ ેતં ુ ર ત હર ફાઇ માટ હર ટ ડરો વેબ 

સાઇટ પરથી િસ ધ કરવામા ંઆવે છે. મહાનગરપા લકાના ારા તં ુ ર ત હર ફાઇ માટ વખતો વખત 

ટ ડરની યામા ં  ધુારા વધારા કરવામા ંઆવે છે તેને અ સુર ને ટ ડર યાનો અમલ કરવામા ં

આવે છે. તં ુ ર ત હર ફાઇ ન થવાના સગેં દશભરના વેપાર ઓન ેઇ કવાયર ઓ મોકલવામા ંઆવે છે. 

તથા હરાતથી રાજય તર બહોળ  િસ ધી કરવામા ંઆવે છે.  

 
૫. પોતાના કાય  બ વવા માટ પોતાની પાસેના અથવા િનયં ણ હઠળના અથવા પોતાના  મચાર ઓ ારા 

ઉપયોગમા ંલેવાતા િનયમો િવિનયમો, ચુનાઓ, િનયમ સં હ અને રકડઃ 

 રકડસ રાખવામા ંઆવેલા છે.  

 
૬. પોતાના ારા અથવા તેના ુશ હઠળ રખાયેલ િવિવધ કટગર ના દ  તાવેજો  ુિનવેદનઃ 

 ખાતાને લગતી મા હતીઓનો રકડ ફાઇલ  વ પે, ર  ટર  વ પે તેમજ કો   ટુરમા ં તયૈાર કરવામા ં

આવે છે.  

 
૭. િનતી ઘડવાના અથવા તેના અમલી  રણ સબંિધત હર જનતાના સ  યો ારા ર ુઆત  રાયેલી અથવા 

તેની ચચા માટ રહલી કોઇપણ  યવ  થાની િવગતોઃ 
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ખાતા માટ િનિત ઘડવાના તથા તેના અમલી  રણ સબિંધત હર જનતાના સ  યો ારા  જો ર ુઆત 

 રાયેલી હોય તો તેઓ  ચરે  સમય દર  યાન કાયપાલક ઇજનેર ી(વકશોપ)ની કચેર મા ં ચચા માટ 

કોઇપણ દવસે આવી શક છે.  

 
૮. પોતાના ચલણના હ  ુમાટ અથવા તેના ભાગ તર ક રચાયેલી ૨-ક તેથી વ  ુ  યિ  તઓ ધરાવતા ંબોડ, 

કાઉ  સીલ, કિમટ ઓ અને અ  ય મડંળોની બેઠક હર જનતા માટ ુ લી છે કકમ? અથવા આવી 

બેઠકોની િવગતો હર  મેળવી શક ક કમ? 

અ ેની  ચરે ને લા  ુપડ  ુનથી. પરં  ુબધાજ બોડસ, કાઉ  સી  સ, કિમટ ઓ અને અ  ય મડંળોની બેઠકો 

હર જનતા માટ ુ લી હોતી નથી, પરં  ુઆવી બેઠકોની િવગતો હર  મેળવી શક છે.  

 
૯. પોતાના અિધકાર ઓ અને  મચાર ઓની ડ રકટર ઃ 

અ.ન.ં અિધકાર /  મચાર  ુનામ 

૧ ઇન.કાયપાલક ઇજનરે(યાિં ક) ી ધમશ એ.રાણા 

૨ પરચેઝ મટ ર યલ ઓ ફસર ી રા લુ એ.ક યપ 

૩ સહા. એડ .આસી.એ . ી તેજશ એ. રણોલીયા 

૪ ુની.  લાક ી હષદએસ.રાજ તુ 

૫ ુની.  લાક ી અ ીન ક. રાજ તુ 

૬ િસપાઇ ી િવજય બી.ખેરનાર 

૭ િસપાઇ ી મહશ બી.શમા 

૧૦. તેના િનયમમા ં રુ  પડાયેલ પડતરની પ  ધિત સ હત તેના દરક અિધકાર ઓ અને  મચાર ઓ ારા 

ા ત  રાવેલ માસીક પગાર.  

અ.ન.ં અિધકાર /  મચાર  ુનામ હો ો ઇ.ડ .પી.ન.ં બેઝીક પગાર ેડ પે 

૧ ી ધમશ એ.રાણા હ.કાય.ઇજનેર (યાિં ક) ૨૯૪૨૩૩ ૧૦૧૭૦૦/-  

૩ ીરા લુ એ.ક યપ પરચેઝ મટ . ઓ ફસર ૩૦૨૫૦૩ ૭૩૪૦૦/-  

 ી તેજશ એ. રણોલીયા સહા. એડ .આસી.એ . ૩૪૫૫૧૨ ૪૧૧૦૦/-  

૪ ી હષદ એસ.રાજ તુ ુની.  લાક ૨૭૫૦૦૦ ૫૩૬૦૦/-  

૫ ીઅ ીન ક. રાજ તુ ુની.  લાક ૩૦૦૦૩૯ ૪૩૬૦૦/-  

૬ ી િવજય બી. ખેરનાર  િસપાઇ ૨૯૫૧૧૬ ૩૧૧૦૦/-  

૭ ી મહશ બી. શમા િસપઇ ૨૯૫૨૭૨ ૩૧૧૦૦/-  

૧૧. તમામ યોજનાઓની િવગતો ુચત ખચાઓ અને  રાવેલ ુ  વણીના અહવાલો દશાવતો તેની તમામ 

એજ  સીને ફાળવલે બ ટઃ 

 -  તે વષના મં ુર થયેલ બ ટ જુબ ખચાઓ અને ુ  વણી  

 
૧૨. ફાળવાયેલી ર  મ અને આ કાય મોથી ફાયદો મેળવનારની િવગતો સ હત સબસીડ  સ હત કાય મોની 

અમલનો કાર. 
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 બ ટમા ંમં ુર થયેલ  તે ર  મ પેટ  િવિવધ સાધનો/વાહનો ર પેર ગના ઇ રાઓ  રવામા ંઆવ ેછે, 

 શહરના એ  . અને સેનટેર  કામગીર મા ંઉપયોગી થાય છે તેથી શહરના નાગ રકોને સા  અને  વ  છ 

વાતાવરણ ુ  પડ છે. આને કારણે શહરના નાગર કો  ુ હર આરો ય જળવાય. 

   
૧૩. તેના ારા અપાયેલી ટછાટો પરવાનગીઓ અને સ ા સ પણી મેળવાનારની િવગતો. 

બી.પી.એમ.સી.એ  ટમા ંઠરાવેલ િનયમો આધાર ઠરાવેલ ધોરણો જુબ. 

 
૧૪. ઇલે  ોિનક ફોમમા ંઘડાયેલી, તેના ારા રખાયેલી અથવા તેન ેઉપલ  ધ મા હતીના સદંભની િવગતો. 

 મા હતી કો ટુરમા ંરાખવામા ંઆવે છે તેમજ ફાઇલો તેમજ ર  ટરોના  વ પમા ં ળવવામા ંઆવે છે.   

 
૧૫. ુ  તકાલય અથવા  

વાચંનખડંના કામના  લાકો સ હત મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ  ધ િુવધાઓની િવગતો જો 

હર ઉપયોગ માટ તેની ળવણી  રાઇ હોય તો. 

અ ેની શાખામા ં ુ  તકલય ક વાચંનખડં નથી. 

 
૧૬. હર મા હતી અિધકાર ી  ુનામ, હો ો િવગતોઃ 

  ના.કાયપાલ કઇજનેર ી(વકશોપ) 

વડોદરા મહાનગરપા લકા, 

સે લવકશોપ શાખા,સે લ ટોર પાસે, 

નવા બ ર, વડોદરા. 

ફોન ન.ં: ૦૨૬૫-૨૪૧૧૧૬૮ 

 
૧૭. સદર ખા  ુ આવ  યક સવેામા ં આવે છે અને મહાનગરપા લકા વતી જ ર યાત જુબના વાહનો 

ર પેર ગના િવિવધ ઇ રાઓ કર છે અને યાિં  ને લગતી બાબતોની કામગીર   ર છે.તેમજ ચુવી 

શકાય તેવી અ  ય કોઇ મા હતી અને  યારબાદ દર વષ આ કાશનમા ં ધુારો  રાશ.ે 

 

 

Sd/- 

કાયપાલક ઇજનેર(યાિં ક), 

મહાનગરપા લકા, 

વડોદરા. 
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એને ર-એ 

 
 આથી મા ણત કરવામા ંઆવે છે ક, માર  વડ  કચેર  ( ોપર) તથા મારા વહ વટ  કાય ે ના આ 

સાથેની યાદ  જુબના હર સ ા મડંળો ારા મા હતી અિધકાર અિધિનયમની કલમ-૪ તગત વય ં હર 

કરવાની બાબતો ( ોએકટ વ ડ કલોઝર) (P.A.D.) તૈયાર કરવામા ંઆવી છે અને તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૦ની થિતએ 

તે અ તન કરવામા ંઆવેલ છે  ુઅમારા ારા માહ ુલાઇ-૨૦૨૦ દર યાન ઇ પેકશન કમ ઓડ ટ કરવામા ં

આ ુ ંછે. અને  બાબતે િત જણાઇ હતી અગર તો અ રૂતી િવગતો જણાઇ હતી તેની તૂતા કરાવવામા ંઆવી 

છે.  

 તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની થિતએ હવે કોઇ હર સ ા મડંળોના ોએકટ વ ડ કલોઝર (P.A.D.)  ુ

ઇ પેકશન કમ ઓ ડટ બાક  રહલનથી.  

 

તા.      –     - 

ુ ય મથકઃ વડોદરા 

Sd/- 

કાયપાલક ઇજનેર(યાિં ક), 

મહાનગરપા લકા, 

વડોદરા. 


