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રાઇટ ટુ ઇન્ટ્ ફમેશન એક્ ટ-૨૦૦૫ સં દભે દ.હકુ્ મ ંર્:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ અન્ટ્ વયે ક્ લમ-૪(૧) (ખ) મજુબ સેન્ટ્રલ વર્કશોપ 
શાખાની માહહતી 

 
૧. ખાતા દ્વારા િી રાઇટ ટુ ઇન્ટ્ ફમેશન એક્ ટ,૨૦૦૫ ખરીદવામાં  આવેલ છે.  

૨. અિેના ખાતા લગતની  ં.નં . ૧ થી ૧૭ ની માહહતી નીચે મજુબ છે.  
૧. સં સ્ થાની ર્ામગીરીઓ અને ફરજોની તવગતઃ 

સેન્ટ્રલ વર્કશોપ શાખા 
સેન્ટ્રલ વર્કશોપ શાખા દ્વારા જુદા જુદા પ્રર્ારના વાહનો, મશીનરીઓ તેમજ તવતવિ જાતના 

ઇજારાઓ ર્રવામાં આવે છે. તેમજ તમરે્નીર્લ (યાં તિર્) પ્રર્ારના ર્ામો ર્રવામાં  આવે છે.  
સેન્ટ્રલ વર્કશોપ શાખા દ્વારા મહાનગરપાલલર્ાના વાહનોની સવીસીંગ તથા તનભાવણી લગતની 

ર્મગીરી ક્ રવામાં  આવે છે. જુદા જુદા ખાતાઓ માટે જરૂરી વાહનોનું  રીપેરીંગને લગત ર્ામગીરી ર્રવામાં  
આવે છે. તથા જુદા જુદા વાહનોના વાતષિર્ ઇજારાઓન ુર્ામ આ તવભાગ સં ભાળે છે. તથા રાન્ટ્સપોટેશન 
લગતની તમામ ર્ાયકવાહી આ તવભાગ દ્વારા હાથ િરવામાં  આવે છે.  

૨. ખાતાના અતિર્ારી/ક્ મકચારીઓની સત્તાઓ તથા ફરજોઃ  

અ.નં  જગોન ુનામ સત્તાઓ ફરજો રીમાક્ સક 
1  ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર 

(યાં તિર્) 
વાહનોના 
રીપેરીંગની 
રૂ.૫૦૦૦૦/- 
સિુીની સત્તા. 

સેન્ટ્રલ વર્કશોપની તમામ ટેર્તનર્લ 
અને વહીવટી બાબતો ઉપર દેખરેખ 
રાખવી તથા જરૂરી માગકદશકન/ 
સચુનાઓ આપવાની ર્ામગીરી તથા 
અગ્નનશાં તત રે્ન્ટ્રના વાહનોના 
મેન્ટ્ટેનન્ટ્સની ર્ામગીરી  

 

2  ઇન્ટ્ચાર્જ 
ના.ર્ાયકપાલર્ 
ઇજનેર (સેન્ટ્રલ 
વર્કશોપ) 

વાહનોના 
રીપેરીંગની 
રૂ.૨૫૦૦૦/- 
સિુીની સત્તા. 

સેન્ટ્રલ વર્કશોપની તમામ ટેર્તનર્લ 
અને વહીવટી બાબતો ઉપર દેખરેખ 
રાખવી તથા જરૂરી માગકદશકન/ 
સચુનાઓ આપવાની ર્ામગીરી તથા 
અગ્નનશાં તત રે્ન્ટ્રના વાહનોના 
મેન્ટ્ટેનન્ટ્સની ર્ામગીરી  

 

3  પરચેઝ 
મટી.ઓહફસર 

-- વર્કશોપ શાખાના વાહનોના 
મેન્ટ્ટેનન્ટ્સની ર્ામગીરી તેમજ પાટકસની 
ખરીદી અને વહીવટી તથા ટેન્ટ્ડરોની 
તમામ ર્ામગીરી  

 

4  જુની.ક્ લાર્ક -- ખાલી જગો ખાલી જગો 
5  જુની.ક્ લાર્ક -- મહરે્મને લગતી તથા વહીવટી 

બાબતોને લગતી ર્ામગીરી, 
આર.ટી.આઇ.ની માહહતી તસલમાત 
લેવાની જમા ર્રાવવાની ર્ામગીરી 
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સ્ટેશનરી બાબતની ર્ામગીરી 
6  જુની.ક્ લાર્ક -- ટેન્ટ્ડરોની ર્ામગીરી તથા ઇન્ટ્ર્વાયરી 

લેવડ દેવડ ટેલલફોન લબલ લાઇટ લબલ 
બારનીશીની ર્ામગીરી બીલોની 
તમામ ર્ામગીરી ફોમક છપાવવાની 
ર્ામગીરી. 

 

7  તસપાઇ -- -- ર્ામગીરી 
વ્હીર્લપલુ
ર્રે છે  

8  તસપાઇ -- જુદા જુદા તવભાગમાં  ટપાલો તવતરણ, 
ફાઇલો લઇ જવા લાવવાની ર્ામગીરી. 

 

 
૩. તનરીક્ષણ અને જવાબદારીઓના સાિનો સહહત તનણકય લેવાની પ્રક્રીયાઃ 

સેન્ટ્રલ વર્કશોપ શાખા દ્વારા જુદા જુદા તવભાગો માટે જુદા જુદા વાહનો/ઇર્વીપમેન્ટ્ટસ તેમજ તવતવિ 
ઇજારાઓ રીપેરીંગ બાબતે ભતૂર્ાળમાં  ખાતાને પડેલ મશુ્રે્લી તથા તેઓના અનભુાવને ધ્યાનમાં  લઇ 
ર્ામગીરી ર્રવામાં  આવે છે. તેથી તનણકય લેવામાં  સરળતા રહ ે છે. ર્ામગીરીમાં  ઉચ્ચ અતિર્ારીઓની 
સચુના તથા અનભુવો, તનણકય શહર્ત મજુબ ભતવષ્યમાં  ર્રવાની થતી ર્ામગીરીમાં  સતત માગકદશકન 
હઠેળ ર્ામગીરી ર્રવામાં  આવે છે.  
 

૪. પોતાના ર્ાયો બજાવવા માટે નક્ ક્ ી ક્ રાયેલ િોરણોઃ 
સેન્ટ્રલ વર્કશોપ ખાતા દ્વારા થતી રીપેરીંગ/તનભાવણીના ર્ામે તં દુરસ્ત હરીફાઇ માટે જાહરે ટેન્ટ્ડરો વેબ 
સાઇટ પરથી પ્રતસધ્િ ર્રવામાં  આવે છે. મહાનગરપાલલર્ાના દ્વારા તં દુરસ્ત હરીફાઇ માટે વખતો વખત 
ટેન્ટ્ડરની પ્રહક્રયામાં  જે સિુારા વિારા ર્રવામાં  આવે છે તેને અનસુરીને ટેન્ટ્ડર પ્રહક્રયાનો અમલ ર્રવામાં  
આવે છે. તં દુરસ્ત હરીફાઇ ન થવાના પ્રસં ગે દેશભરના વેપારીઓને ઇન્ટ્ર્વાયરીઓ મોર્લવામાં  આવે છે. 
તથા જાહરેાતથી રાજય સ્તરે બહોળી પ્રતસધ્િી ર્રવામાં  આવે છે.  
 

૫. પોતાના ર્ાયો બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા તનયં િણ હઠેળના અથવા પોતાના ક્ મકચારીઓ દ્વારા 
ઉપયોગમાં  લેવાતા તનયમો તવતનયમો, સચુનાઓ, તનયમ સં ગ્રહ અને રેરે્ડક ઃ 

 રેરે્ડકસ રાખવામાં  આવેલા છે.  
 

૬. પોતાના દ્વારા અથવા તેના ંકુશ હઠેળ રખાયેલ તવતવિ રે્ટેગરીના દસ્ તાવેજોન ુતનવેદનઃ 
 ખાતાને લગતી માહહતીઓનો રેરે્ડક ફાઇલ સ્ વરૂપે, રજીસ્ ટર સ્ વરૂપે તેમજ ર્ોમ્ ્ યટુરમાં  તૈયાર ર્રવામાં  

આવે છે.  
 

૭. તનતી ઘડવાના અથવા તેના અમલીક્ રણ સં બતિત જાહરે જનતાના સ્ યો દ્વારા રજુઆત ક્ રાયેલી અથવા 
તેની ચચાક માટે રહલેી ર્ોઇપણ વ્ યવસ્ થાની તવગતોઃ 
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ખાતા માટે તનતત ઘડવાના તથા તેના અમલીક્ રણ સબં તિત જાહરે જનતાના સ્ યો દ્વારા  જો રજુઆત 
ક્ રાયેલી હોય તો તેઓ ક્ ચેરી સમય દરમ્ યાન ર્ાયકપાલર્ ઇજનેરશ્રી(વર્કશોપ)ની ર્ચેરીમાં  ચચાક માટે 
ર્ોઇપણ હદવસે આવી શરે્ છે.  
 

૮. પોતાના ચલણના હતે ુમાટે અથવા તેના ભાગ તરીરે્ રચાયેલી ૨-રે્ તેથી વધ ુવ્ યતક્ તઓ િરાવતાં  બોડક , 
ર્ાઉન્ટ્ સીલ, ર્તમટીઓ અને અન્ટ્ ય મં ડળોની બેઠરે્ જાહરે જનતા માટે ખલુ્લી છે રે્ રે્મ? અથવા આવી 
બેઠર્ોની તવગતો જાહરે પ્રજા મેળવી શરે્ રે્ રે્મ? 
અિેની ક્ ચેરીને લાગ ુપડત ુનથી. પરં ત ુબિાજ બોડકસ, ર્ાઉન્ટ્ સીલ્ સ, ર્તમટીઓ અને અન્ટ્ ય મં ડળોની બેઠર્ો 
જાહરે જનતા માટે ખલુ્લી હોતી નથી, પરં ત ુઆવી બેઠર્ોની તવગતો જાહરે પ્રજા મેળવી શરે્ છે.  
 

૯. પોતાના અતિર્ારીઓ અને ક્ મકચારીઓની ડીરેર્ટરીઃ 
અ.નં . અતિર્ારી/ક્ મકચારીન ુનામ 

૧ ઇન.ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર(યાં તિર્)શ્રી  શ્રી િમેશએ.રાણા 
૨ પરચેઝ મટીરીયલ ઓહફસર શ્રી રાહલુ એ.ર્શ્યપ 
૩ જુની.ક્ લાર્ક  શ્રી હષકદ એસ.રાજપતુ 
૪ જુની.ક્ લાર્ક  શ્રી અશ્વીન રે્. રાજપતુ 
૫ તસપાઇ શ્રી તવજય બી.ખેરનાર  
૬ તસપાઇ શ્રી મહશે બી.શમાક 

૧૦. તેના તનયમમાં  પરુી પડાયેલ પડતરની પઘ્ િતત સહહત તેના દરેર્ અતિર્ારીઓ અને ક્ મકચારીઓ દ્વારા 
પ્રા્ત ક્ રાવેલ માસીર્ પગાર.  

અ.નં . અતિર્ારી/ક્ મકચારીન ુનામ હોદ્દો ઇ.ડી.પી.નં . બેઝીર્ પગાર ગે્રડ પે 
૧ શ્રી િમેશ એ.રાણા હ.ર્ાયક.ઇજનેર (યાં તિર્) ૨૯૪૨૩૩ ૨૮૧૦૦/- ૫૪૦૦/- 
૩ શ્રી રાહલુ એ.ર્શ્યપ પરચેઝ મટી. ઓહફસર ૩૦૨૫૦૩ ૧૮૬૬૦/- ૪૬૦૦/- 
૪ શ્રી હષકદ એસ.રાજપતુ જુની.ક્ લાર્ક ૨૭૫૦૦૦ ૧૨૬૨૦/- ૪૪૦૦/- 
૫ શ્રી અશ્વીન રે્. રાજપતુ જુની.ક્ લાર્ક ૩૦૦૦૩૯ ૯૯૦૦/- ૨૪૦૦/- 
૬ શ્રી તવજય બી. ખેરનાર  તસપાઇ ૨૯૫૧૧૬ ૮૬૮૦/- ૧૬૫૦/- 
૭ શ્રી મહશે બી. શમાક તસપઇ ૨૯૫૨૭૨ ૮૬૮૦/- ૧૬૫૦/- 

૧૧. તમામ યોજનાઓની તવગતો સલુચત ખચાકઓ અને ક્ રાવેલ કકુ્ વણીના અહવેાલો દશાકવતો તેની તમામ 
એજન્ટ્ સીને ફાળવેલ બજેટઃ 

 - જે તે વષકના મં જુર થયેલ બજેટ મજુબ ખચાકઓ અને કકુ્ વણી  
 

૧૨. ફાળવાયેલી રક્ મ અને આ ર્ાયકક્રમોથી ફાયદો મેળવનારની તવગતો સહહત સબસીડી સહહત ર્ાયકક્રમોની 
અમલનો પ્રર્ાર. 

 બજેટમાં  મં જુર થયેલ જે તે રક્ મ પેટે જે તવતવિ સાિનો/વાહનો રીપેરીંગના ઇજારાઓ ક્ રવામાં  આવે છે, 
જે શહરેના એન્ટ્ જી. અને સેનેટરી ર્ામગીરીમાં  ઉપયોગી થાય છે તેથી શહરેના નાગહરર્ોને સારૂ અને સ્ વચ્ છ 
વાતાવરણ પરુૂ પડે છે. આને ર્ારણે શહરેના નાગરીર્ોન ુ જાહરે આરોનય જળવાય.  
   

૧૩. તેના દ્વારા અપાયેલી છુટછાટો પરવાનગીઓ અને સત્તા સોંપણી મેળવાનારની તવગતો. 
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બી.પી.એમ.સી.એક્ ટમાં  ઠરાવેલ તનયમો આિારે ઠરાવેલ િોરણો મજુબ. 
 

૧૪. ઇલેક્ રોતનર્ ફોમકમાં  ઘડાયેલી, તેના દ્વારા રખાયેલી અથવા તેને ઉપલબ્ િ માહહતીના સં દભકની તવગતો. 
  માહહતી ર્ોમ્્યટુરમાં  રાખવામાં  આવે છે તેમજ ફાઇલો તેમજ રજીસ્ ટરોના સ્ વરૂપમાં  જાળવવામાં  આવે છે.   
 

૧૫. પસુ્ તર્ાલય અથવા  
વાં ચનખં ડના ર્ામના ક્ લાર્ો સહહત માહહતી મેળવવા માટે નાગહરર્ોને ઉપલબ્ િ સતુવિાઓની તવગતો જો 
જાહરે ઉપયોગ માટે તેની જાળવણી ક્ રાઇ હોય તો. 
અિેની શાખામાં  પસુ્ તર્લય રે્ વાં ચનખં ડ નથી. 

 

૧૬. જાહરે માહહતી અતિર્ારીશ્રીન ુનામ, હોદ્દો તવગતોઃ 
  ના.ર્ાયકપાલ ર્ઇજનેરશ્રી(વર્કશોપ) 

વડોદરા મહાનગરપાલલર્ા, 
સેન્ટ્રલ વર્કશોપ શાખા, સેન્ટ્રલ સ્ટોર પાસે,  
નવા બજાર, વડોદરા.  
ફોન નં .: ૦૨૬૫-૨૪૧૧૧૬૮ 

 

૧૭. સદર ખાત ુ આવશ્ યર્ સેવામાં  આવે છે અને મહાનગરપાલલર્ા વતી જરૂરીયાત મજુબના વાહનો 
રીપેરીંગના તવતવિ ઇજારાઓ ર્રે છે અને યાં તિક્ ને લગતી બાબતોની ર્ામગીરી ક્ રે છે. તેમજ સચુવી 
શર્ાય તેવી અન્ટ્ ય ર્ોઇ માહહતી અને ્ યારબાદ દર વષે આ પ્રર્ાશનમાં  સિુારો ક્ રાશે.  

 
 

 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર(યાં તિર્), 

મહાનગરપાલલર્ા, 
વડોદરા. 
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એનેક્ષર-એ 
 
 આથી પ્રમાલણત ર્રવામાં  આવે છે રે્, મારી વડી ર્ચેરી (પ્રોપર) તથા મારા વહીવટી ર્ાયકકે્ષિના આ 

સાથેની યાદી મજુબના જાહરે સત્તા મં ડળો દ્વારા માહહતી અતિર્ાર અતિતનયમની ર્લમ-૪ ંતગકત સ્વયં  જાહરે 

ર્રવાની બાબતો (પ્રોએર્ટીવ ડીસ્ર્લોઝર) (P.A.D.) તૈયાર ર્રવામાં  આવી છે અને તા.૧-૫૧૬ની ગ્સ્થતતએ તે 

અદ્યતન ર્રવામાં  આવેલ છે જેન ુ અમારા દ્વારા માહ ે મે/જુન-૨૦૧૬ દરમ્યાન ઇન્ટ્સ્પેર્શન ર્મ ઓડીટ ર્રવામાં  

આવ્યું  છે. અને જે બાબતે ક્ષતત જણાઇ હતી અગર તો અપરૂતી તવગતો જણાઇ હતી તેની પતૂકતા ર્રાવવામાં  આવી 

છે.  

 તા.૩૦-૬-૧૬ની ગ્સ્થતતએ હવે ર્ોઇ જાહરે સત્તા મં ડળોના પ્રોએર્ટીવ ડીસ્ર્લોઝર (P.A.D.)ન ુઇન્ટ્સ્પેર્શન 

ર્મ ઓહડટ બાર્ી રહલે નહીં.  

 
તા.૭-૭-૧૬ 
મખુ્ય મથર્ઃ વડોદરા 
 

ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર(યાં તિર્), 
મહાનગરપાલલર્ા, 

વડોદરા. 
લબડાણઃ 




