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મિકેનીકલ ખાત,ુ 
તા.     -૧૦-૨૦૨૧ 
 

 
પ્રમત, 
ડાયરેકટરશ્રી, 
આઇ.ટી. મિભાગ, 
િહાનગરપાલલકા, 
િડોદરા. 
 
 

મિષયઃ િાહહતીના અમિકાર બાબત અમિમનયિ,૨૦૦૫ અન્િયે કલિ-૪(૧) મજુબ દરેક જાહરે 
સત્તામિકારીએ સ્િયં  જાહરે કરિાની બાબતોની મિગત 

 
 ઉપરોકત મિષયના અનસું િાનિાં  જણાિિાન ુકે,રાઇટ ટુ ઇન્ફિેશનએકટની કલિ-૪(૧) અન્િયે તૈયાર 

કરેલ મિકેનીકલ શાખાની સિુારાસહની પ્રો-એકટીિ ડીસ્કલોઝરની (PAD) હાડડ કોપી અને સોફટ કોપી આ સાથે 

સાિેલ છે. જે જાણિાં  લેિા મિનં તી છે.  

 
કાયડપાલક ઇજનેર(યાં મિક), 

િહાનગરપાલલકા, 
િડોદરા.  
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રાઇટ ટુ ઇન્ ફિેશન એક્ ટ-૨૦૦૫ સં દભેદ.હકુ્ િ ંક:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ અન્ િયે ક્ લિ-૪(૧) (ખ) મજુબ મિકેમનક્ લ 
(યાં મિક) શાખાની િાહહતી 

૧. ખાતા દ્વારા િી રાઇટ ટુ ઇન્ ફિેશનએક્ ટ,૨૦૦૫ ખરીદિાિાં  આિેલ છે. 

૨. અિેના ખાતા લગતનીં.નં . ૧ થી ૧૭ ની િાહહતી નીચે મજુબ છે.  
૧. સં સ્ થાનીકાિગીરીઓ અને ફરજોનીમિગતઃ 

યાં મિક મિભાગ  

યાં મિક મિભાગના તાબા હઠેળ વ્ હીક્ લપુલુ શાખા, સેન્રલ િકડશોપ શાખા તથા રેફ્રીજરેશન 

એન્ ીનીયર કાિગીરી ક્ રે છે. 

યાં મિક શાખા દ્વારા જુદા જુદા પ્રકારના િાહનો, િશીનરીઓ તેિજ મિમિિ જાતના ઇજારાઓ 

ક્ રિાિાં  આિે છે. તેિજ મિકેમનક   લ (યાં મિક) પ્રકારના કાિો ક્ રિાિાં  આિે છે. 

વ્ હીક્ લપુલુ શાખા દ્વારા િહાનગરપાલલકાના િાહનોની સિીસીંગ તથા મનભાિણી લગતની 

કિગીરી ક્ રિાિાં  આિે છે. જુદા જુદાખાતાઓ િાટે જરૂરી િાહનોનું  મિતરણ તથા સ્ ટાફના િાહનો િાટે 

પેરોલ તથા ડીઝલનું  મિતરણ ભ  ં તડીઝાં પા ખાતેના પેરોલપં પ પરથી ક્ રિાિાં  આિે છે. જુદા જુદા િાહનો 

ભાડેથી િેળિી તેને લગતા િામષિક ઇજારાઓનું  કાિ પણ આ મિભાગ સં ભાળે છે. તથા રાન્ સપોટટેશશન 

લગતની તિાિ કાયડિાહી યાં મિક મિભાગ દ્વારા હાથ િરિાિાં  આિે છે. 

સેન્રલ િકડશોપ શાખા દ્વારા જુદાજુદા પ્રકારના િાહનો, િશીનરીઓ તેિજ મિમિિ જાતના 

ઇજારાઓ કરિાિાં  આિે છે. તેિજ મિકેનીકલ (યાં મિક) પ્રકારના કાિો કરિાિાં  આિે છે.  

સેન્રલ િકડશોપ શાખા દ્વારા િહાનગરપાલલકાના િાહનોની સિીસીંગ તથા મનભાિણી લગતની 

કિગીરી ક્ રિાિાં  આિે છે. જુદા જુદા ખાતાઓ િાટે જરૂરી િાહનોનું  રીપેરીંગને લગત કાિગીરી કરિાિાં  

આિે છે. તથા જુદા જુદા િાહનોના િામષિક ઇજારાઓન ુકાિ આ મિભાગ સં ભાળે છે. તથા રાન્સપોટટેશશન 

લગતની તિાિ કાયડિાહી આ મિભાગ દ્વારા હાથ િરિાિાં  આિે છે.  

અિેના મિભાગ દ્વારા શહરેી બસ સં ચાલનનો ઇજારો કરી શહરેના જુદા જુદા રૂટો પર ૧૫૦-બસો 

ઓપરેટ કરાિિાનો ઇજારો કરી કાિગીરી કરિાિાં  આિે છે.  

તદ ઉપરાં ત િહાનગરપાલલકાના હસ્ તક્ ની જુદી જુદી ક્ ચેરીઓિાં  ગોઠિેલ િોટરકુલર, રૂિ 

એરક્ ન્ ડીશનર તથા ગાં િીનગરહ હ અને  લેનેટેરીયિ શાખાના એરક્ ન્ ડીશનર  લાન્ ટનું  સિીસીંગ તથા 

રીપેરીંગ તેના િામષિક ઇજારાઓ સદર ખાતા દ્વારા ક્ રિાિાં  આિે છે.  તેિજ િોબાઇલ સીિકાડડ 

ફાળિણીન ુકાિ કરિાિાં  આિે છે. 

૨. ખાતાના અમિકારી/ક્ િડચારીઓનીસત્તાઓ તથા ફરજોઃ 

અ.નં  જગોન ુનાિ સત્તાઓ ફરજો રીિાક્ સડ 

1  
કાયડપાલક ઇજનેર 
(યામિક) 

િાહનોનારીપેરીંગની 
રૂ.૫૦૦૦/-સિુીની 
સત્તા. 

મિકેમનક્ લઉપરાં ત વ્ હીક્ લપુલુ, 
સેન્રલ િકડશોપ તથા રેફ્રીજરેશન 
એન્ ીનીયરના ઉપરી અમિકારી 
તરીકેની ફરજો. 
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2  એડી. આસી. એન્ ી. -- 

મિમિિ પ્રકારના િાહનોની ખરીદી, 
ભાડે િાહનો લેિા ના 
િા.ઇ.નીકાિગીરી તેિજ તિાિ 
પ્રકારના િાહનોને રીપેરીંગને 
લગતી કાિગીરી. 

 

3  
પરચેઝિટી. 
ઓહફસર 

-- 
યાં મિક પ્રકારના િાલસાિાનની 
ખરીદીની કાિગીરી 

જગો ખાલી 

4  સીની.ક્ લાકડ -- 

જુદી જુદી અનાિતો, ટેન્ ડર ફી 
જિા લેિાની કાિગીરી. 
વ્ હીક્ લપુલુ, િક્ શોપની રોજીંદી 
કાિગીરીના રેકેડડ રાખિાની 
કાિગીરી, િોબાઇલને લગતા 
સીિકાડડ િેળિિાની તથા રેકેડડ 
રાખિાની કાિગીરી 

ખાલી જગો 

5  જુની.ક્ લાકડ -- 
નિા િાહનોની ખરીદીની તથા 
િાહનો ભાડેથી લેિાની સિગ્ર 
કાિગીરી 

ખાલી જગો  

6  જુની.ક્ લાકડ -- 
ખાતાની કાિગીરીના તિાિ 
બીલો, તથા રેફ્રીજરેશનની તિાિ 
િામષિક ઇજારાની કાિગીરી 

ખાલી જગો 

7  જુની.ક્ લાકડ -- 
તિાિ અનાિતો જિા લેિાની, 
અનાિત રીફં ડ, ઇનિડડ-
આઉટિડડની કાિગીરી.  

ખાલી જગો 

8  
ઓપરેટર ક્ િ 
ટેમક્ નશ્ યન 

-- 

પાલલકા હસ્ તક્ ના રુિ એ.સી., 
િોટર કુલરોને સમિિસીંગ/રીપેરીંગ 
ક્ રાિિાની તથા ગાં િીનગર હ  હ 
એ.સી. લાન્ ટ, સ.િ. લેનેટેરીયિ 
એ.સી.  લાન્ ટની રીપેરીંગ/ 
સમિિસીંગની કાિગીરી.  

ખાલી જગો  

9  મસપાઇ -- 
જુદા જુદા મિભાગિાં  ટપાલો 
મિતરણ, ફાઇલો લઇ જિી 
લાિિાની કાિગીરી. 

ખાલી જગો 

 

૩. મનરીક્ષણ અને જિાબદારીઓના સાિનો સહહત મનણડય લેિાની પ્રક્રીયાઃ 
મિકેમનક્ લ ખાતા દ્વારા જુદા જુદા મિભાગો િાટે જુદા જુદા િાહનો/ઇક્ િીપિેન્ ટસ તેિજ મિમિિ ઇજારાઓ 
ખરીદતા ભ  તકાળ દરમ્ યાન પડેલ જે તે ખાતાઓને મશુ્ ક્ ેલી તથા તેઓના અનભુિને ઘ્ યાનિાં  લઇ નમિન 
કાિગીરીઓ ક્ રિાિાં  આિે છે. અને તેથી મનણડય લેિાિાં  સરળતા રહ ે છે.કાિગીરીિાં  ઉચ્ ચ 
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અમિકારીઓની સચુના તથા અનભુિો, મનણડય શમક્ ત મજુબ ભમિષ્ યિાં  ક્ રિાની થતી કાિગીરીિાં  સતત 
િાગડદશડન િેળિી કાિગીરી ક્ રિાિાં  આિે છે.   
 

૪. પોતાના કાયો બજાિિા િાટે નક્ ક્ ી ક્ રાયેલ િોરણોઃ 
મિકેમનક્ લ ખાતા દ્વારા થતી ખરીદીઓ તથા ભાડેથી િાહનો લેિાના કાિે તં દુરસ્ ત હરીફાઇ િાટે જાહરે 
ટેન્ ડરો િેબસાઇટ પરથી પ્રમસઘ્ િ ક્ રિાિાં  આિે છે. િહાનગરપાલલકા દ્વારા તં દુરસ્ ત હરીફાઇ િાટે  િખતો 
િખત ટેન્ ડરની પ્રહક્રયાિાં  જે સિુારા િિારાક્ રિાિાં  આિે છે તેને અનસુરીને ટેન્ ડર પ્રહક્રયાનો અિલ 
ક્ રિાિાં  આિે છે. તં દુરસ્ ત હરીફાઇ ન થિાના પ્રસં ગે દેશભરના િેપારીઓને ઇન્ ક્ િાયરીઓ િોક્ લિાિાં  
આિે છે. તથા  જાહરેાતથી રાજયસ્ તરેથી બહોળી પ્રમસઘ્ િી ક્ રિાિાં  આિે છે.  
 

૫. પોતાના કયો બજાિિા િાટે પોતાની પાસેના અથિા મનયં ણ હઠેળના અથિા પોતાના ક્ િડચારીઓ દ્વારા 
ઉપયોગિાં  લેિાતા મનયિો મિમનયિો, સચુનાઓ, મનયિ સં ગ્રહ અને રેકેડડ ઃ 

 બી.પી.એિ.સી.એક્ ટ ૧૯૪૯, હજુરાત સીિીલ સમિિસ, રૂલ્ સ, ન્ યાયના હહતિાં  સ્ થામનક સ્ િરાજના 
કાયદાઓ તથા કુદરતી ન્ યાયના મસઘ્ િાં તને અનસુરિાિાં  આિે છે. તેિજ ક્ િડચારીઓના ઉપયોગ િાટે 
બી.સી.એસ.આર.રૂલ્ સ, મ્ યમુન.રૂલ્ સ, ંગે્રી ડીક્ શનરી મિગેરે જેિા રેકેડડસ રાખિાિાં  આિેલા છે.  
 

૬. પોતાના દ્વારા અથિા તેના ંકુશ હઠેળ રખાયેલ મિમિિ કેટેગરીનાદસ્ તાિેજોન ુમનિેદનઃ 
 ખાતાને લગતી િાહહતીઓનો રેકેડડ ફાઇલ સ્ િરૂપે, રીસ્ ટર સ્ િરૂપે તેિજ કોમ્  યટુરિાં  તૈયાર કરિાિાં  

આિે છે.  
 

૭. મનતી ઘડિાના અથિા તેના અિલીક્ રણ સં બમિત જાહરે જનતાના સભ્ યો દ્વારા રજુઆત ક્ રાયેલી અથિા 
તેની ચચાડ િાટે રહલેી કોઇપણ વ્ યિસ્ થાની મિગતોઃ 
ખાતા િાટે મનમત ઘડિાના તથા તેના અિલીક્ રણ સબં મિત જાહરે જનતાના સભ્ યો દ્વારા  જો રજુઆત 
ક્ રાયેલી હોય તો તેઓ ક્ ચેરી સિય દરમ્ યાન કાયડ.ઇજનેરશ્રી(યાં મિક)ની કચેરીિાં  ચચાડ િાટે કોઇપણ 
હદિસે આિી શકે છે.  
 

૮. પોતાના ચલણના હતે ુિાટે અથિા તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી ૨-કે તેથી િધ ુવ્ યમક્ તઓ િરાિતાં  બોડડ, 
કાઉન્ સીલ, કમિટીઓ અને અન્ ય િં ડળોની બેઠકે જાહરે જનતા િાટે ખલુ્લી છે કે કેિ? અથિા આિી 
બેઠકોની મિગતો જાહરે પ્રજા િેળિી શકે કે કેિ? 
અિેની ક્ ચેરીને લાહ ુપડત ુનથી. પરં ત ુબિાજ બોડડસ, કાઉન્ સીલ્ સ, કમિટીઓ અને અન્ ય િં ડળોની બેઠકો 
જાહરે જનતા િાટે ખલુ્લી હોતી નથી, પરં ત ુઆિી બેઠકોની મિગતો જાહરે પ્રજા િેળિી શકે છે.  
 

૯. પોતાના અમિકારીઓ અને ક્ િડચારીઓની ડીરેક્ ટરીઃ 
અ.નં . અમિકારી/ક્ િડચારીન ુનાિ 

૧ કાયડપાલક ઇજનેર(યાં મિક) 
(હિાલા)શ્રી િિેશએ.રાણા 

૨ એડી.આસી.એન્ ીનીયર 
શ્રી હદપકભાઇ એલ.પરિાર,  
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૩ એડી.આસી.એન્ ીનીયર 
શ્રી ઇશ્વરભાઇ સી. રાઠિા 

૫ સીની.ક્ લાકડ 
ખાલી જગો 

૬ જુની.ક્ લાકડ 
ખાલી જગો  

૭ જુની.ક્ લાકડ 
ખાલી જગો  

૮ જુની.ક્ લાકડ 
બારીયા હસમખુભાઇ એિ. 

૯ ઓપરેટર ક્ િ ટેમક્ નશ્ યન 
ખાલી જગો  

૧૦ મસપાઇ 
શ્રી શૈલેષ કે. નિગણે  

 

૧૦. તેના મનયિિાં  પુરુી પડાયેલ પડતરની પઘ્ િમત સહહત તેના દરેક અમિકારીઓ અને ક્ િડચારીઓ દ્વારા 
પ્રાત ક્ રાિેલ િાસીક પગાર.  

અ.નં . અમિકારી/ક્ િડચારીન ુનાિ હોદ્દો ઇ.ડી.પી.નં . બેઝીક પગાર ગે્રડ પે 
૧ શ્રી શૈલેષકે.નાયક કાયડ.ઇજનેર 

(યાં મિક) 
૨૬૨૦૩૦ ૧૩૦૧૦૦/-  

૨. શ્રી હદપક્ ભાઇ એલ.પરિાર  એડી.આસી. 
અન્ ીી઼. 

૩૨૩૦૯૮ ૫૫૨૦૦/-  

૩ ઇશ્વરભાઇસી.રાઠિા એડી.આસી. 
અન્ ીી઼. 

૩૨૩૯૦૦ ૫૫૨૦૦/-  

૫ ખાલી જગો 
 

સીની.ક્ લાકડ - - - 

૪ શ્રી રીતેષ નરેન્રકુિાર શાહ  જુની.ક્ લાકડ ૩૧૫૪૮૬ ૩૦૨૦૦/-  
૫ ખાલી જગો જુની.ક્ લાકડ - - - 
૬ ખાલી જગો  જુની.ક્ લાકડ - - - 
૭ ખાલી જગો  ઓપ.ક્ િટેમક્ નશ્ યન - - - 
 ખાલી જગો  મસપાઇ - - - 
૧૧. તિાિ યોજનાઓની મિગતો સલુચત ખચાડઓ અને ક્ રાિેલ ચકુ્ િણીના અહિેાલો દશાડિતો તેની તિાિ 

એજન્ સીને ફાળિેલ બજેટઃ 
 - જે તે િષડના િં જુર થયેલ બજેટ મજુબ ખચાડઓ અને ચકુ્ િણી  
૧૨. ફાળિાયેલી રક્ િ અને આ કાયડક્રિોથી ફાયદો િેળિનારની મિગતો સહહત સબસીડી સહહત કાયડક્રિોની 

અિલનો પ્રકાર. 
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 બજેટિાં  િ ં જુર થયેલ જે તે રક્ િ પેટે જે મિમિિ સાિનો/િાહનો અને ઇજારાઓ ક્ રિાિાં  આિે છે, તે 
શહરેના એન્ ી. અને સેનેટરી કાિગીરીિાં  ઉપયોગી થાય છે તેથી શહરેના નાગહરકોને સારૂ અને સ્ િચ્ છ 
િાતાિરણ પુરુૂ પડે છે. આને કારણે શહરેના નાગરીકોન ુજાહરે આરોગ્ય જળિાય. 
 

૧૩. તેના દ્વારા અપાયેલી છુટછાટો પરિાનગીઓ અને સત્તા સોંપણી િેળિાનારની મિગતો. 
બી.પી.એિ.સી.એક્ ટિાં  ઠરાિેલ મનયિો આિારે ઠરાિેલ િોરણો મજુબ. 

 

૧૪. ઇલેક્ રોમનક ફોિડિાં  ઘડાયેલી, તેના દ્વારા રખાયેલી અથિા તેને ઉપલબ્ િ િાહહતીના સં દભડની મિગતો. 
 િાહહતી કોમ્યટુરિાં  રાખિાિાં  આિે છે તેિજ ફાઇલો તેિજ રીસ્ ટરોના સ્ િરૂપિાં  જાળિિાિાં  આિે છે.   
 

૧૫. પુસુ્ તકાલય અથિા  
િાં ચનખં ડના કાિના ક્ લાકો સહહત િાહહતી િેળિિા િાટે નાગહરકોને ઉપલબ્ િ સમુિિાઓની મિગતો જો 
જાહરે ઉપયોગ િાટે તેની જાળિણી ક્ રાઇ હોય તો. 
અિેની શાખાિાં  પુસુ્ તકલય કે િાં ચનખં ડ નથી. 

 

૧૬. જાહરે િાહહતી અમિકારીશ્રીન ુનાિ, હોદ્દો મિગતોઃ 
  ના.કાયડપાલક ઇજનેર(િીકે.) 

મિકેમનક્ લ ખાત,ુ રૂિ નં .૧૩૨, 
ખં ડેરાિ િાક્ ેટ લબલ્ ડીંગ, રાજિહલે રોડ, 
િડોદરા િહાનગરપાલલકા, 
ફોન નં .: ૦૨૬૫-૨૪૩૩૧૧૬, ૨૪૩૩૧૧૮,એક્ષ્ટેન્શનઃ ૩૫૫ 

 

૧૭. સદર ખાત ુઆિશ્ યક સેિાિાં  આિે છે અને િહાનગરપાલલકા િતી જરૂરીયાત મજુબના િાહનો ખરીદે છે/ 
ભાડેથી લે છે/મિમિિ ઇજારાઓ ક્ રે છે અને યાં મિક્ ને લગતી બાબતોની કાિગીરી ક્ રે છે. 
િહાનગરપાલલકાના અમિકારીશ્રીઓ/કિડચારીઓને સીિકાડડની ફાળિણી, િોટર કુલર, રૂિ એ.સી. 
સમિિસીંગ અને રીપેરીંગનું  કાિ તથા તેના િામષિક ઇજારો કરિાની કાિગીરી કરિાિાં  આિે છે. તેિજ 
સચુિી શકાય તેિી અન્ ય કોઇ િાહહતી અને ત્ યારબાદ દર િષે આ પ્રકાશનિાં  સિુારો ક્ રાશે. 

 
 
 

કાયડપાલક ઇજનેર(યાં મિક), 
િહાનગરપાલલકા, 

િડોદરા. 
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એનેક્ષર-એ 
 
 આથી પ્રિાલણત કરિાિાં  આિે છે કે, િારી િડી કચેરી (પ્રોપર) તથા િારા િહીિટી કાયડક્ષેિના આ 

સાથેની યાદી મજુબના જાહરે સત્તા િં ડળો દ્વારા િાહહતી અમિકાર અમિમનયિની કલિ-૪ ંતગડત સ્િયં  જાહરે 

કરિાની બાબતો (પ્રોએકટીિ ડીસ્કલોઝર) (P.A.D.) તૈયાર કરિાિાં  આિી છે અને તા.૩૦-૯-૨૦૨૧ની સ્સ્થમતએ 

તે અદ્યતન કરિાિાં  આિેલ છે જેન ુ અિારા દ્વારા િાહ ે ઓકટોબર-૨૦૨૦ દરમ્યાન ઇન્સ્પેકશન કિ ઓડીટ 

કરિાિાં  આવ્યું  છે. અને જે બાબતે ક્ષમત જણાઇ હતી અગર તો અપુ  રતી મિગતો જણાઇ હતી તેની પુ  તડતા 

કરાિિાિાં  આિી છે.  

 તા.૧૦-૦૩-૨૦૨૧ની સ્સ્થમતએ હિે કોઇ જાહરે સત્તા િં ડળોના પ્રોએકટીિ ડીસ્કલોઝર (P.A.D.)ન ુ

ઇન્સ્પેકશન કિ ઓહડટ બાકી રહલે નહીં.  

 
તા.૦૭-૧૦-૨૦૨૧ 
મખુ્ય િથકઃ િડોદરા 
 

કાયડપાલક ઇજનેર(યાં મિક), 
િહાનગરપાલલકા, 

િડોદરા. 
 


