
 
 
 

 
 
 
 

માહિતી અધિકાર અધિધિયમ-૨૦૦૫ સદંરે્ભ તથા 
દ.હુકમ-૧૦૮૮/૦૫-૦૬ અંવયે કલમ:૪-૧(ખ) મજુબ ખાતાિી માહિતી 

મિાત્મા ગાિંી િગરગિૃ 
વડોદરા મિાિગરપાલલકા 

 
 ૧.સસં્થા,કામગીરી અિે ફરજોિી ધવગતો: 

 ખાત:ુ મહાત્મા ગાાંધી નગરગહૃ 
 કામગીરી/ફરજ: વડોદરા મહાનગરપાલિકા ટુરીસ્ટ શાખા હસ્તકના મહાત્મા ગાાંધી 

નગરગહૃ,સર સયાજીરાવ નગરગહૃ અને પાંડડત ડદનદયાળ ઉપાધ્યાય નગરગહૃોની 
કામગીરી પૈકી જરૂરીયાત મજુબનુાં કોમ્પ્યટુરાઇઝેશન કરીને તે કાયયરત કરવુાં 

 ૨.અધિકારી અિે કમમચારીઓિી સત્તા અિે ફરજો: 
     મિાત્મા ગાિંી િગરગિૃ અિે સર સયાજીરાવ િગરગિૃિા અધિકારી/કમમચારીઓિા િામ 

િોદ્દા,પગાર તથા કામગીરીિી ધવગત 
 

                                        મિાત્મા ગાિંી િગરગિૃ 
 
અ.િ ં કમમચારીનુિંામ િોદ્દો પગાર કામગીરીિી ધવગત 
૧ શ્રી ચેતિકુમાર કે પડંયા િ.ટુરીસ્ટ ઓફીસર ૪૭૬૦૦/- િ.ટુરીસ્ટ ઓફીસરિી 

કામગીરી તથા તમામ 
િગરગિૃોિી વહિવટિે 
લગતી તમામ કામગીરી 

૨ શ્રી પ્રહદપધસિંિ આઇ.પુવંાર જુ.ક્લાકમ ૪૩૬૦૦/- તમામ િગરગિૃોિા 
લાઇટબીલ,ટેલીફોિ બીલ 

તથા રીફંડ લબલોિી 
કામગીરી 

૩ શ્રી મિેંદ્રર્ભાઇ એચ.ઠાકોર 
(પગાર ખચમ-ય.ુસી.ડી.પ્રોજેક્ટ) 

જુ.ક્લાકમ ૪૩૬૦૦/- તમામ િગરગિૃોિી 
મિકેમિી કામગીરી 

૪ શ્રી જયેશ એસ.પટેલ સાઉન્ડ ઓપરેટર ૩૮૭૦૦/- િગરગિૃ ખાતેિા સાઉન્ડ 
ધસસ્ટમિી ઓપરેટીંગ તથા 

દેખરેખ 
 ૫ શ્રી ધિલેશ જી.ઉતે્તકર િલે્પર ૧૮૨૦૦/- કામગીરી વસ્તી ગણતરીિી 

ઓહફસમા ં
૬ શ્રી ધિશાિ શ્રાવગે 

(પગાર ખચમ પ્લેિેટોરીયમ) 
ધસપાઇ ૨૮૪૦૦/- મિાત્મા ગાિંી િગરગિૃ 

ખાતે િલે્પરિી કામગીરી 



 
 
 

૭ શ્રી કેતિ એ.માછી આસી.રેફ્રરી ૩૧૯૦૦/- તમામ 
િગરગિૃો,પ્લેિેટોરીયમ તથા 

વ.મ.પાલલકાિી ધવધવિ 
ઓહફસમા ંમકેુલ એર 
કુલર,વોટર કુલરોિી 

રીપેરીંગ તેમજ ધિર્ભાવણીિી 
કામગીરી તથા ટેંડર 
ઓપિિી કામગીરી 

૮ શ્રી હિષ્ણા કે કિાર 
(પગાર ખચમ પાણી પરુવઠા) 

 
 

મજુર ૧૪૮૦૦/- િગરગિૃોિી દેખરેખ તથા 
સાર સરં્ભાળ મજુર તરીકેિી 

કામગીરી 

૯ શ્રી જય આર.પટેલ એ.સી.પ્લાન્ટ 
ઓપરેટર 

૨૧૭૦૦/-  સર સયાજીરાવ િગરગિૃ 
િગરગિૃ ખાતેિા એ.સી 

પ્લાન્ટ શો દરમ્યાિ 
ઓપરેટીંગ કરવાન ુતથા 

સારસરં્ભાળ રાખવાનુ ં 
૧૦ શ્રી રાજિ વાય.સરુતી એ.સી.પ્લાન્ટ 

ઓપરેટર 
૨૧૭૦૦/-  સયાજીરાવ િગરગિૃ 

ખાતેિા એ.સી પ્લાન્ટનુ ં
ઓપરેટીંગ કરવાન ુતથા 

સારસરં્ભાળ રાખવાનુ ં 
૧૧ શ્રી મણીલાલ એલ.સોલકંી સફાઇ સેવક ૨૮૦૦૦/- મ.ગા.ંિગરગિૃિી તમામ 

સાફ સફાઇિી કામગીરી 
૧૨ શ્રી શૈલેષ એચ.સોલકંી સફાઇ સેવક ૧૬૨૨૪ 

ઉચ્ચચ્ચક 
મ.ગા.ંિગરગિૃિી તમામ 
સાફ સફાઇિી કામગીરી 

૧૩ શ્રી ગીરીષ એસ.સોલકંી સફાઇ સેવક ૧૬૨૨૪ 
ઉચ્ચચ્ચક 

મ.ગા.ંિગરગિૃિી તમામ 
સાફ સફાઇિી કામગીરી 

૧૪ શ્રી સાગર ડી સોલકંી સફાઇ સેવક ૧૬૨૨૪ 
ઉચ્ચચ્ચક 

મ.ગા.ંિગરગિૃિી તમામ 
સાફ સફાઇિી કામગીરી 

૧૫ શ્રી કમલેશ એ.સોલકંી સફાઇ સેવક ૧૬૨૨૪ 
ઉચ્ચચ્ચક 

મ.ગા.ંિગરગિૃિી તમામ 
સાફ સફાઇિી કામગીરી 

૧૬ શ્રી જયવતં વી.સોલકંી સફાઇ સેવક ૨૧૭૦૦/- વોડમ િ-ં૨ મા ંકામગીરી 
૧૭   શ્રી જયાબેિ સોલકંી સફાઇ સેવક ૨૧૭૦૦/- વોડમ િ-ં૧ મા ંકામગીરી 
૧૮ શ્રી લાલાર્ભાઇ પી.રાઠોડ સફાઇ સેવક ૨૦૦૦૦/- મ.ગા.ંિગરગિૃિી તમામ 

સાફ સફાઇિી કામગીરી 
 

૩ ધિરીક્ષણ અિે જવાબદારીિા સાિિો સહિત ધિણમય લેવાિી હિયા : 

સક્ષમ મજુંરી મેળવતી વખતે સબંધંિત દફ્તરિા સ્ ટાફ વારારા ખાતાિા વડા શ્રીિે ટુરીસ્ ટ ઓફીસર 



 
 
 

વારારા રજુ કરવામા ંઆવે છે. ત્ યારબાદ રજુ થયેલ સક્ષમ ધિણમય અથેિી ફાઇલ જરીરી િકીકત સિ 

મ્ યધુિધસપલ કધમ િરશ્રી સમક્ષ રજુ કરવામા ંઆવે છે. જે હકસ્ સાઓમા ંઅંધતમ સત્તાધિકારી 

મ્ યધુિધસપલ કધમનર ર િોય છે. અથવા સ્ થાયી સધમધત/સામાન્ ય સર્ભા િોય છે. તેવા હકસ્ સાઓમા ં

સક્ષમ અથે લાગ ુપડે તે સત્તા મડંળ સમક્ષ ફાઇલ રજુ કરવામા ંઆવે છે.  

૪.પોતાિા કાયો બજાવવા માટે િક્કી કરાવેલા િોરણો :  

રોજ બરોજિા કામ માટે બી.પી.એમ.સી.એક્ટિી જોગવાઇઓ/ધિયમો તથા અતે્રથી ઇસ્ ય ુકરેલ 

પરીપત્રો અનસુાર કાયો કરવાિા રિ ેછે. આ ઉપરાતં સરકારશ્રી વારારા સમયાતંરે બિાર 

પાડવામા ંઆવતી લેખીત/મૌલખક સચુિાઓ / આદેશોનુ ંઅમલીકરણ રોજીંદી ફરજો બજાવવા અથે 

કરવાનુ ંરિ ેછે. 

૫.પોતાિા કાયો બજાવવા માટે  પોતાિી પાસેિી અથવા પોતાિા ધિયતં્રણ િઠેળિા અથવા પોતાિા 

કમમચારીઓ વારારા ઉપયોગમા ંલેવાતા ધિયમો, ધવધિમયો ,સચુિાઓ, ધિયમ સગં્રિો અિે રેકોડમ : 

વડોદરા મિાિગર પાલલકા વારારા મિાત્ મા ગાિંીિગરગિૃ ધવર્ભાગિા સચુારી સચંાલિિી કામગીરી 

બરોબર થાય તે અંગેિી ધિતી િક્કી કરવાિી રિ ેછે. આ ધિતી િક્કી કરવા પ્રવતમમાિ અિે 

ઉપલબ્ િ સાિિો તથા માહિતીિા આિારે તેનુ ંઅમલીકરણ કરવાનુ ંરિ ેછે. 

૬.પોતાિા વારારા અથવા તેિા અંકુશ િઠેળ રખાયેલ ધવધવિ કેટેગરીિા દસ્ તાવેજોનુ ંધિવેદિ :  

કચેરી વારારા કાયમ પધ્િધતમા ંજરીરી એવા મળૂભતુ રજીસ્ ટરોિી ધિર્ભાવણી કરવામા ંઆવે છે. જેવા કે 

આમદાિી રજીસ્ ટર, અિામત રજીસ્ ટર, ુકુીંગ રજીસ્ ટર આઉટવડમ ઇિવડમ રજીસ્ ટર, ધિર્ભાવણી 

રજીસ્ ટર તથા માલ સામાિ રજીસ્ ટર ધવગેરે  

૭.તેિી ધિતી ઘડવાિા અથવા તેિા અમલીકરણ સબંધંિત જાિરે જિતાિા સભ્ યો વારારા રજુઆત 

કરાયેલી અથવા તેિી સાથે ચચામ માટે રિલેી કોઇપણ વ્ યવસ્ થાિી ધવગતો : 

આ પ્રકારિી ધિતી ઘડવા તથા તેિા અમલીકરણ માટે લોકોિી પ્રધતધિધિઓિી બિેલી સ્ થાધય 

સધમધત, સમગ્ર સર્ભા અથવા સબંધંિત ધવર્ભાગિે સ્ પશમતી સધમધત વારારા અધિકાર પરત્ વે ધિણમય 

લેવાય છે.   

૮.પોતાિા ચલણિા િતે ુમાટે અથવા તેિા ર્ભાગ તરીકે રચાયેલી બે કે તેથી વધ ુવ્ યક્તક્તઓ 

િરાવતા બોડમ , કાઉન્ સીલ, કધમટીઓ અિે અન્ ય મડંળોન ુધિવેદિ અિે આ બોડમ કાઉન્ સીલ 

કધમટીઓ અિે અન્ ય મડંળોિી બેઠકો જાિરે પ્રજા માટે ુલુ્ લી છે કે કેમ અથવા આવી બેઠકિી 

ધવગતો જાિરે પ્રજા મેળવી શકે કે કેમ ?  

 અતે્રિી કચેરીિે લાગ ુપડત ુ ંિથી. પરંત ુબિાજ બોડમસ, કાઉન્ સીલ્ સ, કધમટીઓ અિે અન્ ય 

મડંળોિી બેઠકો જાિરે જિતા માટે ુલુ્ લી િોતી િથી, પરંત ુઆવી બેઠકોિી ધવગતો જાિરે પ્રજા 

મેળવી શકે છે. 



 
 
 

૯. પોતાિા અધિકારીઓ અિે કમમચારીઓ િી ડીરેક્ટરી :  

 મદુ્દા િ.ં ૨મા સમાયેલ યાદી મજુબ  

૧૦. તેિા ધિયમમા પરુી પડાયેલ પડતરિી પધ્િધત સહિત તેિા દરે અધિકારીઓ અિે 

કમમચારીઓ વારારા પ્રાપ્ ત કરાયેલ માધસક પગાર 

ધવગત મદુ્દા િ.ં૨ મા ંસમાધવષ્ ટ 

૧૧.તમામ યોજિાઓિી ધવગતો, સલુચત ખચામઓ અિે કરાયેલ ચકુવણીિા અિવેાલો દશામવતા 

તેિી તમામ એજન્ સીિે ફાળવેલ બજેટ : 

જે તે િાણાહંકય વષમ માટે મજુંર થયેલ બજેટ મજુબ  

૧૨.ફાળવાયેલી રકમ અિે આ કાયમિમોથી ફાયદો મેળવિારિી ધવગતો સહિત સબસીડી સિીત 

કાયમિમોિો અમલિો પ્રકાર :  

 અતે્રિી કચેરીિે લાગ ુપડત ુ ંિથી. 

૧૩.તેિા વારારા અપાયેલી છુટછાટો, પરવાિગીઓ અિે સત્તા સોંપણી મેળવિારિી ધવગતો : 

આવી કોઇ છુટછાટો, પરવાિગીઓ કે અધિકૃતી કરણ કરવામા ંઆવતુ ંિથી. 

૧૪.ઇલેક્રોધિક્સ ફોમ્ સમમા ંઘડાયેલી તેિા વારારા રખાયેલી અથવા તેિે ઉપલબ્ િ માહિતીિા સદંર્ભમિી 

ધવગત :  

 અતે્રિી ઓફીસમા ંકોઇપણ કામગીરી  ઇલેક્રોિીક્સ ફોમમમા ંરાખવામા ંઆવતી િથી. 

૧૫.પસુ્ તકાલય અથવા વાચંિ ખડંિા કામિા લોકો સહિત માહિતી મેળવવા માટે િાગરીકોિે 

ઉપલબ્ િ સધુવિાઓિી ધવગતો, જો જાિરે ઉપયોગ માટે તેિી જાળવણી કરાઇ િોય તો : 

ટુરીસ્ ટ ધવર્ભાગ ખાતે પસુ્ તકાલય કે વાચંિ ખડં ઉપલબ્ િ િથી. 

૧૬.જાિરે માહિતી / અધિકારીઓિા િામ િોદ્દો અિે અપીલ અધિકારીઓિા િામ, િોદ્દો અિે અન્ ય ધવગતો : 
 

  જાિરે માહિતી અધિકારીશ્રી 
     િામ: શ્રી ચેતિકુમાર કે.પડંયા 
     િોદ્દો: િ.ટુરીસ્ટ ઓહફસર, ટુહરસ્ટ શાખા, વડોદરા મિાિગરપાલલકા 
 

અપીલ અિીકારીશ્રી 
      નામ: શ્રી અલ્પેશ મજમદુાર 

      િોદ્દો: િ.ડે.મ્યધુિ.કધમનર ર(દ.ઝોિ.) વડોદરા મિાિગરપાલલકા 
૧૭.સચુવી શકાય તેવી અન્ય કોઇ માહિતી અિે ત્યાર બાદ દર વષે આ પ્રકાશિમા ંસિુારો કરાશે: 
    મિદઅંશે કામકાજ સબંિંી માહિતી આવરી લેવાય છે. 
 
 


