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િમક�નીકલ ખા�,ુ 

તા. -૨ -૧૭ 

 

 

�િત, 

ડાયર�કટર�ી, 

આઇ.ટ�. િવભાગ, 

મહાનગરપા"લકા, 

વડોદરા. 

 

 

િવષયઃ મા'હતીના અ િધકાર બાબત અ િધિનયમ,૨૦૦૫ અ -વયે કલમ-૪(૧) 2જુબ દર�ક 4હ�ર 

સ6ાિધકાર�એ 8વય ં4હ�ર કરવાની બાબતોની િવગત 

 

 ઉપરોકત િવષયના અ ;સુધંાનમા ંજણાવવા; ુક�, રાઇટ =ુ ઇ-ફમ?શન એકટની કલમ-૪(૧) અ -વયે તૈયાર 

કર�લ િમક�નીકલ શાખાની Bધુારાસહની �ો-એકટ�વ ડ�8કલોઝરની (PAD) હાડG કોપી અ ને સોફટ કોપી આ સાથે 

સામેલ છે. J 4ણમા ંલેવા િવનતંી છે.  

 

કાયGપાલક ઇજનેર(યાિંKક), 

મહાનગરપા"લકા, 

વડોદરા. 
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રાઇટ =ુ ઇ- ફમ?શન એL ટ-૨૦૦૫ સદંભ? દ.MLુ મ Nક:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ અ - વયે L લમ-૪(૧) (ખ) 2જુબ િમક�િનL લ 

(યાિંKક) શાખાની મા'હતી 

૧. ખાતા Sારા ધી રાઇટ =ુ ઇ- ફમ?શન એL ટ,૨૦૦૫ ખર�દવામા ંઆવેલ છે.  

૨. અ Kેના ખાતા લગતની  N.ન.ં ૧ થી ૧૭ ની મા'હતી નીચે 2જુબ છે.  

૧. સ8ં થાની કામગીર�ઓ અ ને ફરજોની િવગતઃ 

યાિંKક િવભાગ  

યાિંKક િવભાગના તાબા હ�ઠળ X હ�L લYલુ શાખા, સે-Zલ વકGશોપ શાખા તથા ર�[�જર�શન 

એ- \નીયર કામગીર� L ર� છે. 

યાિંKક શાખા Sારા ]ુદા ]ુદા �કારના વાહનો, મશીનર�ઓ તેમજ િવિવધ 4તના ઇ4રાઓ 

L રવામા ંઆવે છે. તેમજ િમક�િનL લ (યાિંKક) �કારના કામો L રવામા ંઆવે છે. 

X હ�L લYલુ શાખા Sારા મહાનગરપા"લકાના વાહનોની સવ^સ_ગ તથા િનભાવણી લગતની 

કમગીર� L રવામા ંઆવે છે. ]ુદા ]ુદા ખાતાઓ માટ� જ`ર� વાહનો;ુ ં િવતરણ તથા 8 ટાફના વાહનો માટ� 

પેZોલ તથા ડ�ઝલ;ુ ંિવતરણ a ૂતંડ�ઝાપંા ખાતેના પેZોલપપં પરથી L રવામા ંઆવે છે. ]ુદા ]ુદા વાહનો 

ભાડ�થી મેળવી તેને લગતા વાિષcક ઇ4રાઓ;ુ ં કામ પણ આ િવભાગ સભંાળે છે. તથા Zા- સપોટdશન 

લગતની તમામ કાયGવાહ� યાિંKક િવભાગ Sારા હાથ ધરવામા ંઆવે છે. 

સે-Zલ વકGશોપ શાખા Sારા ]ુદા ]ુદા �કારના વાહનો, મશીનર�ઓ તેમજ િવિવધ 4તના 

ઇ4રાઓ કરવામાઆંવે છે. તેમજ િમક�નીકલ (યાિંKક) �કારના કામો કરવામા ંઆવે છે.  

સે-Zલ વકGશોપ શાખા Sારા મહાનગરપા"લકાના વાહનોની સવ^સ_ગ તથા િનભાવણી લગતની 

કમગીર� L રવામા ંઆવે છે. ]ુદા ]ુદા ખાતાઓ માટ� જ`ર� વાહનો;ુ ંર�પેર_ગને લગત કામગીર� કરવામા ં

આવે છે. તથા ]ુદા ]ુદા વાહનોના વાિષcક ઇ4રાઓ; ુકામ આ િવભાગ સભંાળે છે. તથા Zા-સપોટdશન 

લગતની તમામ કાયGવાહ� આ િવભાગ Sારા હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  

તe્ઉપરાતં મહાનગરપા"લકાના હ8 તL ની ]ુદ� ]ુદ� L ચેર�ઓમા ં ગોઠવેલ વોટરgુલર, `મ 

એરL - ડ�શનર તથા ગાધંીનગરhહૃ અ ને j લેનેટ�ર�યમ શાખાના એરL - ડ�શનર j લા- ટ;ુ ં સવ^સ_ગ તથા 

ર�પેર_ગ તેના વાિષcક ઇ4રાઓ સદર ખાતા Sારા L રવામા ં આવે છે.  તેમજ મોબાઇલ સીમકાડG 

ફાળવણી; ુકામ કરવામા ંઆવે છે. 

૨. ખાતાના અ િધકાર�/L મGચાર�ઓની સ6ાઓ તથા ફરજોઃ  

અ .ન ં જગો; ુનામ સ6ાઓ ફરજો ર�માL સG 

1  
કાયGપાલક ઇજનેર 

(યાિKક) 

વાહનોના ર�પેર_ગની 

`.૫૦૦૦/- Bધુીની 

સ6ા. 

િમક�િનL લ ઉપરાતં X હ�L લYલુ, 

સે-Zલ વકGશોપ તથા ર�[�જર�શન 

એ- \નીયરના ઉપર� અ િધકાર� 

તર�ક�ની ફરજો. 

 

2  એડ�. આસી. એ- \. -- 
િવિવધ �કારના વાહનોની ખર�દ�, 

ભાડ� વાહનો લેવા ના વા.ઇ.ની 
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કામગીર� તેમજ તમામ �કારના 

વાહનોને ર�પેર_ગને લગતી 

કામગીર�. 

3  
પરચેઝ મટ�. 

ઓ'ફસર 
-- 

યાિંKક �કારના માલ સામાનની 

ખર�દ�ની કામગીર� 
જગો ખાલી 

4  સીની.L લાકG  -- 

]ુદ� ]ુદ� અ નામતો, ટ�- ડર ફ� 

જમા લેવાની કામગીર�. 

X હ�L લYલુ, વL શoપની રોજ_દ� 

કામગીર�ના ર�ક�ડG રાખવાની 

કામગીર�, મોબાઇલને લગતા 

સીમકાડG મેળવવાની તથા ર�ક�ડG 

રાખવાની કામગીર� 

ખાલી જગો 

5  ]ુની.L લાકG  -- 

નવા વાહનોની ખર�દ�ની તથા 

વાહનો ભાડ�થી લેવાની સમq 

કામગીર� 

 

6  ]ુની.L લાકG  -- 

ખાતાની કામગીર�ના તમામ 

બીલો, તથા ર�[�જર�શનની તમામ 

વાિષcક ઇ4રાની કામગીર� 

ખાલી જગો 

7  ]ુની.L લાકG  -- 

તમામ અ નામતો જમા લેવાની, 

અ નામત ર�ફંડ, ઇનવડG-

આઉટવડGની કામગીર�.  

 

8  
ઓપર�ટર L મ 

ટ�િL નu યન 
-- 

પા"લકા હ8 તL ના vુમ એ.સી., 

વોટર gુલરોને સિવcસ_ગ/ર�પેર_ગ 

L રાવવાની તથા ગાધંીનગર hહૃ 

એ.સી.j લા- ટ, સ.વ.j લનેેટ�ર�યમ 

એ.સી. j લા- ટની ર�પેર_ગ/ 

સિવcસ_ગની કામગીર�.  

 

9  િસપાઇ -- 

]ુદા ]ુદા િવભાગમા ંટપાલો 

િવતરણ, ફાઇલો લઇ જવી 

લાવવાની કામગીર�. 

 

 

૩. િનર�yણ અ ને જવાબદાર�ઓના સાધનો સ'હત િનણGય લેવાની �z�યાઃ 

િમક�િનL લ ખાતા Sારા ]ુદા ]ુદા િવભાગો માટ� ]ુદા ]ુદા વાહનો/ઇL વીપમે- ટસ તેમજ િવિવધ ઇ4રાઓ 

ખર�દતા aતૂકાળ દર{ યાન પડ�લ J તે ખાતાઓને 2uુ L ેલી તથા તેઓના અ ;ભુવને | યાનમા ંલઇ નિવન 

કામગીર�ઓ L રવામા ં આવે છે. અ ને તેથી િનણGય લેવામા ં સરળતા રહ� છે. કામગીર�મા ં ઉ} ચ 

અ િધકાર�ઓની Bચુના તથા અ ;ભુવો, િનણGય શિL ત 2જુબ ભિવ~ યમા ંL રવાની થતી કામગીર�મા ંસતત 

માગGદશGન મેળવી કામગીર� L રવામા ંઆવે છે.   
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૪. પોતાના કાયo બ4વવા માટ� નL L ી L રાયેલ ધોરણોઃ 

િમક�િનL લ ખાતા Sારા થતી ખર�દ�ઓ તથા ભાડ�થી વાહનો લેવાના કામે તeુંર8 ત હર�ફાઇ માટ� 4હ�ર 

ટ�- ડરો વેબ સાઇટ પરથી �િસ| ધ L રવામા ંઆવે છે. મહાનગરપા"લકા Sારા તeુંર8 ત હર�ફાઇ માટ�  વખતો 

વખત ટ�- ડરની �'zયામા ંJ Bધુારા વધારા L રવામા ંઆવે છે તેને અ ;સુર�ને ટ�- ડર �'zયાનો અ મલ 

L રવામા ંઆવે છે. તeુંર8 ત હર�ફાઇ ન થવાના �સગેં દ�શભરના વેપાર�ઓને ઇ- L વાયર�ઓ મોL લવામા ં

આવે છે. તથા  4હ�રાતથી રાજય 8 તર�થી બહોળ� �િસ| ધી L રવામા ંઆવે છે.  

 

૫. પોતાના કયo બ4વવા માટ� પોતાની પાસેના અ થવા િનયણં હ�ઠળના અ થવા પોતાના L મGચાર�ઓ Sારા 

ઉપયોગમા ંલેવાતા િનયમો િવિનયમો, Bચુનાઓ, િનયમ સqંહ અ ને ર�ક�ડG ઃ 

 બી.પી.એમ.સી.એL ટ ૧૯૪૯, hજુરાત સીવીલ સિવcસ, `� સ, - યાયના 'હતમા ં 8 થાિનક 8 વરાજના 

કાયદાઓ તથા તથા gુદરતી - યાયના િસ| ધાતંને અ ;સુરવામા ંઆવે છે. તેમજ L મGચાર�ઓના ઉપયોગ 

માટ� બી.સી.એસ.આર.`� સ, { �િુન.`� સ, Nqે\ ડ�g્  શનર� િવગેર� Jવા ર�ક�ડGસ રાખવામા ંઆવેલા છે.  

 

૬. પોતાના Sારા અ થવા તેના Ngુશ હ�ઠળ રખાયેલ િવિવધ ક�ટ�ગર�ના દ8 તાવેજો; ુિનવેદનઃ 

 ખાતાને લગતી મા'હતીઓનો ર�ક�ડG ફાઇલ 8 વ`પે, ર\8 ટર 8 વ`પે તેમજ કો{ j �ટુરમા ં તૈયાર કરવામા ં

આવે છે.  

 

૭. િનતી ઘડવાના અ થવા તેના અ મલીL રણ સબંિધત 4હ�ર જનતાના સ� યો Sારા ર]ુઆત L રાયેલી અ થવા 

તેની ચચાG માટ� રહ�લી કોઇપણ X યવ8 થાની િવગતોઃ 

ખાતા માટ� િનિત ઘડવાના તથા તેના અ મલીL રણ સબિંધત 4હ�ર જનતાના સ� યો Sારા  જો ર]ુઆત 

L રાયેલી હોય તો તેઓ L ચેર� સમય દર{ યાન કાયG.ઇજનેર�ી(યાિંKક)ની કચેર�મા ં ચચાG માટ� કોઇપણ 

'દવસે આવી શક� છે.  

 

૮. પોતાના ચલણના હ�� ુમાટ� અ થવા તેના ભાગ તર�ક� રચાયેલી ૨-ક� તેથી વ� ુX યિL તઓ ધરાવતા ંબોડG, 

કાઉ- સીલ, કિમટ�ઓ અ ને અ - ય મડંળોની બેઠક� 4હ�ર જનતા માટ� ��ુલી છે ક� ક�મ? અ થવા આવી 

બેઠકોની િવગતો 4હ�ર �4 મેળવી શક� ક� ક�મ? 

અ Kેની L ચેર�ને લાh ુપડ� ુનથી. પરં� ુબધાજ બોડGસ, કાઉ- સી� સ, કિમટ�ઓ અ ને અ - ય મડંળોની બેઠકો 

4હ�ર જનતા માટ� ��ુલી હોતી નથી, પરં� ુઆવી બેઠકોની િવગતો 4હ�ર �4 મેળવી શક� છે.  

 

૯. પોતાના અ િધકાર�ઓ અ ને L મGચાર�ઓની ડ�ર�L ટર�ઃ 

અ .ન.ં અ િધકર�/L મGચાર�; ુનામ 

૧ કાયGપાલક ઇજનેર(યાિંKક) 

(હવાલા)�ી ધમ?શ એ.રાણા 

૨ એડ�.આસી.એ- \નીયર 

�ી 'દપકભાઇ એલ.પરમાર,  

૩ એડ�.આસી.એ- \નીયર 

�ી ઇ�રભાઇ સી. રાઠવા 

૪ મટ�ર�યલ પરચેઝ ઓ'ફસર 
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ખાલી જગો 

૫ સીની.L લાકG  

ખાલી જગો 

૬ ]ુની.L લાકG  

�ી સ\ંવgુમાર ચીમનભાઇ પરમાર 

૭ ]ુની.L લાકG  

�ીમતી `પા એસ.દલાલ 

૮ ]ુની.L લાકG  

બાર�યા હસ2ખુભાઇ એમ. 

૯ ઓપર�ટર L મ ટ�િL નu યન 

�ી નરહ'ર આર.પાર�ખ 

૧૦ િસપાઇ 

�ી સતીષ એસ.મહાડ�ક 

 

૧૦. તેના િનયમમા ં Yરુ� પડાયેલ પડતરની પ| ધિત સ'હત તેના દર�ક અ િધકાર�ઓ અ ને L મGચાર�ઓ Sારા 

�ાjત L રાવેલ માસીક પગાર.  

અ .ન.ં અ િધકાર�/L મGચાર�; ુનામ હો�ો ઇ.ડ�.પી.ન.ં બેઝીક પગાર qેડ પે 

૧ �ી શૈલેષ ક�.નાયક કાયG.ઇજનેર 

(યાિંKક) 

૨૬૨૦૩૦ ૧૧૨૧૦૦/-  

૨. �ી 'દપL ભાઇ એલ.પરમાર (એડ�. 

આસી.એ-\.) 

એડ�.આસી. 

અ - \.઼ 

૩૨૩૦૯૮ ૪૬૨૦૦/-      

૩ ઇ�રભાઇ સી.રાઠવા  એડ�.આસી. 

અ - \.઼ 

૩૨૩૯૦૦ ૪૬૨૦૦/-  

૪ ખાલી જગો મટ�ર�યલ 

પરચેઝ 

ઓ'ફસર 

- - - 

૫ ખાલી જગો 

 

સીની.L લાકG - - - 

૪ ખાલી જગો ]ુની.L લાકG  - - - 

૫ ખાલી જગો  ]ુની.L લાકG  - - - 

૬ �ીમિત `પાબેન એસ. દલાલ ]ુની.L લાકG  ૨૨૨૧૨૭ ૫૮૬૦૦/- - 

૭ નરહ'ર આર.પાર�ખ ઓપ.L મ 

ટ�િL નu યન 

૨૪૩૨૮૧ ૪૭૬૦૦/- - 

 �ી સતીષ એસ.મહાડ�ક િસપાઇ ૨૬૬૨૧૩ ૨૯૩૦૦/- - 

૧૧. તમામ યોજનાઓની િવગતો B"ુચત ખચાGઓ અ ને L રાવેલ �Lુ વણીના અ હ�વાલો દશાGવતો તેની તમામ 

એજ- સીને ફાળવેલ બJટઃ 

 - J તે વષGના મ]ુંર થયેલ બJટ 2જુબ ખચાGઓ અ ને �Lુ વણી  



 

Right to Information-G.A.D.Circular-1088-1-2-06 

 

૧૨. ફાળવાયેલી રL મ અ ને આ કાયGzમોથી ફાયદો મેળવનારની િવગતો સ'હત સબસીડ� સ'હત કાયGzમોની 

અ મલનો �કાર. 

 બJટમા ંમ]ુંર થયેલ J તે રL મ પેટ� J િવિવધ સાધનો/વાહનો અ ને ઇ4રાઓ L રવામા ંઆવે છે, તે 

શહ�રના એ- \. અ ને સેનેટર� કામગીર�મા ંઉપયોગી થાય છે તેથી શહ�રના નાગ'રકોને સા` અ ને 8 વ} છ 

વાતાવરણ Yુ̀  પડ� છે. આને કારણે શહ�રના નાગર�કો; ુ 4હ�ર આરો�ય જળવાય.  

 

૧૩. તેના Sારા અ પાયેલી �ટછાટો પરવાનગીઓ અ ને સ6ા સ�પણી મેળવાનારની િવગતો. 

બી.પી.એમ.સી.એL ટમા ંઠરાવેલ િનયમો આધાર� ઠરાવેલ ધોરણો 2જુબ. 

 

૧૪. ઇલેL Zોિનક ફોમGમા ંઘડાયેલી, તેના Sારા રખાયેલી અ થવા તેને ઉપલ� ધ મા'હતીના સદંભGની િવગતો. 

  મા'હતી કો{j�ટુરમા ંરાખવામા ંઆવે છે તેમજ ફાઇલો તેમજ ર\8 ટરોના 8 વ`પમા ં4ળવવામા ંઆવે છે.   

 

૧૫. Y8ુ તકાલય અ થવા  

વાચંનખડંના કામના L લાકો સ'હત મા'હતી મેળવવા માટ� નાગ'રકોને ઉપલ� ધ Bિુવધાઓની િવગતો જો 

4હ�ર ઉપયોગ માટ� તેની 4ળવણી L રાઇ હોય તો. 

અ Kેની શાખામા ંY8ુ તકલય ક� વાચંનખડં નથી. 

 

૧૬. 4હ�ર મા'હતી અ િધકાર��ી; ુનામ, હો�ો િવગતોઃ 

  ના.કાયGપાલક ઇજનેર(મીક�.) 

િમક�િનL લ ખા�,ુ `મ ન.ં૧૩૨, 

ખડં�રાવ માL ?ટ "બ� ડ_ગ, રાજમહ�લ રોડ, 

વડોદરા મહાનગરપા"લકા, 

ફોન ન.ં: ૦૨૬૫-૨૪૩૩૧૧૬, ૨૪૩૩૧૧૮, એ�ટ�-શનઃ ૩૫૫ 

 

૧૭. સદર ખા� ુઆવu યક સેવામા ંઆવે છે અ ને મહાનગરપા"લકા વતી જ`ર�યાત 2જુબના વાહનો ખર�દ� છે/ 

ભાડ�થી લે છે/િવિવધ ઇ4રાઓ L ર� છે અ ને યાિંKL ને લગતી બાબતોની કામગીર� L ર� છે. 

મહાનગરપા"લકાના અ િધકાર��ીઓ/કમGચાર�ઓને સીમકાડGની ફાળવણી, વોટર gુલર, `મ એ.સી. 

સિવcસ_ગ અ ને ર�પેર_ગ;ુ ં  કામ તથા તેના વાિષcક ઇ4રો કરવાની કામગીર� કરવામા ંઆવે છે. તેમજ 

Bચુવી શકાય તેવી અ - ય કોઇ મા'હતી અ ને � યારબાદ દર વષ? આ �કાશનમા ંBધુારો L રાશે.  

 

 

 

કાયGપાલક ઇજનેર(યાિંKક), 

મહાનગરપા"લકા, 

વડોદરા. 
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એનેyર-એ 

 
 આથી �મા"ણત કરવામા ંઆવે છે ક�, માર� વડ� કચેર� (�ોપર) તથા મારા વહ�વટ� કાયGyેKના આ 

સાથેની યાદ� 2જુબના 4હ�ર સ6ા મડંળો Sારા મા'હતી અ િધકાર અ િધિનયમની કલમ-૪ NતગGત 8વય ં4હ�ર 

કરવાની બાબતો (�ોએકટ�વ ડ�8કલોઝર) (P.A.D.) તૈયાર કરવામા ંઆવી છે અ ને તા.૪-૨-૧૭ની �8થિતએ તે 

અ �તન કરવામા ંઆવેલ છે J; ુઅ મારા Sારા માહ� 4-�આુર�-૨૦૧૭ દર{યાન ઇ-8પેકશન કમ ઓડ�ટ કરવામા ં

આX�ુ ંછે. અ ને J બાબતે yિત જણાઇ હતી અ ગર તો અ Yરૂતી િવગતો જણાઇ હતી તેની YતૂGતા કરાવવામા ંઆવી 

છે.  

 તા.૩૧-૧-૧૭ની �8થિતએ હવે કોઇ 4હ�ર સ6ા મડંળોના �ોએકટ�વ ડ�8કલોઝર (P.A.D.); ુઇ-8પેકશન 

કમ ઓ'ડટ બાક� રહ�લ નહ_.  

 

તા.    -    - 

2�ુય મથકઃ વડોદરા 

 

કાયGપાલક ઇજનેર(યાિંKક), 

મહાનગરપા"લકા, 

વડોદરા. 

"બડાણઃ 

 


