
રાઇટ ટુ ઇ ફોમશન એકટ ૨૦૦૫ સંદભ તથા દ.હુકમ અંક:૧૦૦૯/૦૯-૧૦/તા.૯-૩-૧૦ અ વયે લેનેટેરીયમ ખાતાની
મા હતી બાબત

૧.સં થા,કામગીરી અને ફર ની િવગતો:-

ખાતુ: સરદાર વ ભભાઇ પટેલ લેનેટેરીયમ,વડોદરા મહાનગરપાિલકા

કામગીરી: હેર જનતા માટે આકાશ દશનના સૌર દશનના શો ો ામ ચલાવવા

ફર :     સામા ય વહીવટ િવભાગ,વડોદરા મહાનગર પાિલકા તરફથી થયેલ હુકમ અ વયે જ ેતે

પો ટ પર કરવા પા  ટેકિનકલ તથા વહીવટી કામગીરી.

૨. પોતના અિધકારીઓને કમચારીઓને સ ાઓ તથા ફર :-સામલે િલ ટ “ક” મુજબ.

૩.િન ર ણ અને જવાબદારીના સાધનો સ હત િનણય લેવાની યા જ ેતે સોપાયેલ કામગીરી સબંિધત કમચારી તઓેને ઉપરી
અિધકારી પાસે રજુ કરી સ મ સ ાધીશ ી ની મંજુરી લેવાની રહે છે. આ અંગે સા.વ.િવભાગ મહેકમ િવભાગ તરફથી નાણા કંય
અને અ ય વ હવટી સ ા સોપાણીના સંકિલટ ઠરાવ ૧૯૯૮ના અમલીકરણ બાબતે દફતરી હુકમ અંક:૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૦૭-
૦૭-૯૮થી  હુકમો થયેલ છે.

૪.પોતાના કાય  બ વવા માટે ન ી કરાયેલા ધોરણો:-ઉપરો ત મુ ા નં.૩ માં દશાવેલ દફતરી હુકમ અ વયે તથા જ ેતે કામોના
સંબંધમાં સ મ સ િધશ ી સુચનાઓ અ વયે કાયવાહી કરવામાં આવે છે.

૫. પોતાના કાય  બ વવા માટે પોટાની પાસેના અથવા પોતાના િનયં ણ હેઠળના અથવા પોતાના કમચારીઓ વારા
ઉપયોગમાં લેવાતા િનયમો,િવિનયમો,સુચનાઓ,િનયમ,સં હો અને રેકોડ.

 બીપીએમસી એકટ ૧૪૪૯
 દ.હુકમ અંક:૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૭-૭-૧૯૯૮

૬. પોતાના વારા અથવા તનેા અંકુશ હેઠળ રખાયેલા િવિવધ કેટેગરીના દ તાવે નું િનવેદન

 ઇનવડ તથા આઉટવડ ર ટરો
 આમદાની રોજમળે તથા ચલનો
 માલસામાન ખતવણી ર ટર
 લેનેટેરીયમ શો ટકીટ ર ટર
 અ ેથી હાથ ધરાવામાં આવતા કામોની ફાઇલ ર ટર

૭. તેની િનિત ઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સંબંધીત હેર જનતાના સ યો ારા રજુઆત  કરાયેલી અથવા તેમની સાથે
ચચા માટે રહેલી કોઇપણો વ થાઓની િવગતો લોકો સાથે સંકળાયેલી સં થા હોઇ લોકોના ચુંટાયેલા િતિધઓની બનેલી
થાયી સિમિત,સમ  સભા અથવા સંબંધીત િવભાગને પશતી સિમિત ારા અિધકાર પર વે િનણૅય લેવામાં આવે છે.



૮.પોતાના ચલણના હેતુ માટે અથવા તેના ભાગ તરીકે રચાયેલીબે કે તેથી વધુ યિ તઓ ધરાવતા બોડૅસ,કાઉિ સલ,કમીટી ઓ
અને અ ય મંડળોનું િનવેદન અન ેઆ બોડસ કાઉિ સલ કમીટીઓ અને અ ય મડંળોની બેઠકો હેર  માટે ખુ ી છે કે કેમ?
અથવા આવી બેઠકની િવગતો હેર  મેળવી શકે કે કેમ? સમ  સભા, થાયી સમીિત યિુનિસપલ સે ે ટરી ી અથવા
સંબંિધત સિમિતના અ ય  પાસેથી આ અંગે વધુ પ તા  મેળવી શકાય.

૯. પોતાના અિધકારીઓ અને કમચરીઓની ડીરેકટરી:મુ ા ન-ં૨માં સમાવેલ િલ ટ મુજબ.

૧૦. તેના િનયમમાં પુરી પડાયેલ પડતરની પ ધતી સ હત તેના દરેક અિધકારીઓ અને કમચારીઓ વારા ા  કરયેલ માિસક
પગાર

 માિસક પગાર અંગેની િવગત મુ ા નં-૨ િલ ટમાં આવરી લેવામાં આવેલ છે.

૧૧.તમામ યોજનાઓની િવગતો સુિચત ખચાઓ અને કરાયેલ ચુકવણીના અહેવાલો દશાવતા તનેી તમામ એજ સીને ફાળવેલ
બજટે:- જ ેતે વષના મજુંર બજટેની િવગત તથા થયેલ ખચાની િવગતો એકાઉ ટ શાખામાંથી મેળવી શકાય.

૧૨.ફાળવાયેલી રકમ અને કાય મોથી ફાયદો મેળવનારની િવગતો સ હત સબસીડી સહીત કાય મોને અમલનો કાર:-મેળવેલ
સબસીડી લોન ા ટ અ વયે સમ સભા વારા બજટેમાં મંજુર કરાયેલ કામો હાથ ધરાવામાં આવે છે.

૧૩.તેના ારાઅપાયેલી છુટછાટો,પરવાનગીઓ અને સ ા સ પણી િવગતો:-સમ  સભા, થાયી સિમતી તથા યુિનિસપલ
કિમ ર ીની સ ા અ યે મળતી છુટછાટ, પરવાનગીઓ, સતા સ પણી સંબંધે કાયવાહી કરવમાં આવે છે.

૧૪.ઇલેકટોિનક ફોમમાં ઘડાયેલી તેના વારા રખાયેલી અથવા તેન ેઉપલ ધ માહીતીના સંદભની િવગતો

 ઇલેકટોિનક ફોમ ઉપલ ધ કોઇપણ મા હતી નથી.

૧૫. પુ તકાલય અથવા વાંચનખંડના કામના કલાકો સ હત માહીતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલ ધ સુિવધાની િવગત
હેર ઉપયોગ માટે તેની ળવણી કરાઇ હોયતો:-અ ેની શાખામાં પુ તકાલય કે વાંચનખંડ ઉપલબધ નથી પરંતુ એ ટોનોમીને

લગતા અં ે  પુ તકો છે અ ે ો ામ બનાવવાના કામે ઉપયોગમા ંલેવામં આવે છે.

હેર માહીતી અિધકારીઓના નામ

અનું. નામ હો ો
૧ ી યુષ .પાટણકર અપીલ અિધકારી
૨ ી રાજશે આર.વસાવા હેર મા હતી અિધકારી



િલ ટ-“ક”

વડોદરા મહાનગરપાિલકા સંચાિલત સ.વ.પ. લેનેટેરીયમ શાખાના અિધકારીઓ તથા કમચારીઓના નામ, હો ો તથા પગાર અને
કામની િવગતો:

અનું નામ હો ો બેિઝક પગાર+ ેડ પે કામની િવગતો

૧ ખાલી જ યા-૧ ડાયરેકટર

( લેનેટેરીયમ)

- લેનેટેરીયમને લગતી તમામ કામગીરીનું સંચાલન, હેર

જનતાને એ ટોનોમી બાબતોથી વાકેફ કરવા, વહીવટી

કામગીરી,આકાશ દશનનું હેર િનદશન નવા ો ામ

બનાવવા િવ.

૨ ખાલી જ યા-૧ નાયબ કા.ઇ - લેનેટેરીયમને તમામ ટેકનીકલી બાબતોનું

િન ર ણ,વહીવટ તથા અધીકારી સુચવે તે કામગીરી

૩ ખાલી જ યા-૨ આસી.એ . - શો ો ામ ચલાવવ, ઇલેકટોિનકસને લગતી

ોજકેટરની કામગીરી તથા ઉપરી અિધકારી સુચવે તે

કામગીરી

૪ ી રાજશે રિવદાસ વસાવા સીની.કલાક ૫૫૨૦૦/- વહીવટી કામગીરી જવેી કે ખરીદી  માટે ફાઇલો ઉભી

કરાવવી, ટ કટોની યવ થા કરવી.તથા ઉપરી

અધીકારી સુચવેતે કામગીરી

૫ ખાલી જ યા-૧ બુક ગ કલાક - ર .િનભાવવા બારનીશી, રોજમળે લખવો , મહેકમ ,

િબલો બનાવવા,ંર ટરો િનભાવવા, પ યવહાર

તથા ઉપરી અધીકારી સુચવે તે કામગીરી

૬ ી મનોહરિસંહ

બી. સોલંકી

એ.સી. લા ટ

ઓપરેટર

૨૩૧૦૦/- એ.સી. લા ટ તથા ો ામ ચલાવવા િનભાવણી તથા

અિધકારી સુચવે તે કામગીરી



૭ ખાલી જ યા-૧ ફ ડ આસી. - લેનેટેરીયમને લગતી કામગીરી તથા સાઇટની તથા

ઉપરી અિધકારી સુચવે તે કામગીરી.

૮ ી ફકીરમહંમદ

આર.શેખ

િસપાઇ ૩૬૧૦૦/- ઓફીસને લગતી કામગીરી,ટપાલ બજવણી તથા ઉપરી

અિધકારી સુચવે તે કામગીરી

૯ ી િનશાન એન. ાવગે િસપાઇ ૨૮૪૦૦/- લોન સેવાથ રુી ટઓફીસ

(મ.ગા.ગૃહ )

૧૦ ી મુકેશ કે ભંગી સફાઇ સેવક ૧૭૭૦૦/- લેનેટેરીયમ સફઇને લગતી કામગીરી તથા ઉપરી

અિધકારી સુચવે તે કામગીરી

૧૧ ી લલીત જ.ેસોલંકી સફાઇ સેવક ૧૬૨૦૦/- લોન સેવાથ વોડ-૭ ઓફીસ

૧૨ ી મેહુલ બી.વૈધ મજુર ૧૭૭૦૦/- લોન સેવાથ ટુરી ટ ઓફીસ

૧૭. સુચવી શકાય તેવી અ ય કોઇ મા હતી અને યારબાદ દર વષ આ કાશનમાં સધુારો કરાશે.
મહદ અંશે કામો સંબંધી મા હતી મંજુર બજટે અનુલ ીને આવી ય છે.

સરદાર વ ભભાઈ પટેલ લેનેટેરીયમ શાખાના િશડયુલ ન.૧૩૬

અ.ન હો ો મંજુર
જગો

ભરેલી
જગો

ખાલી જગો

૧. ડાયરે ટર ૧ - ૧
૨. ડે.એ નીયર ( લેનેટેરીયમ) ૧ - ૧
૩. આસી.એ નીયર( લેનટેેરીયમ) ૨ - ૨
૪. સીનીયર કલાક ૧ ૧ -
૫. બુકીગ કલાક ૧ - ૧
૬. એ.સી. લા ટ ઓપરેટર ૧ ૧ -
૭. ફી ડ આસી ટ ટ ૧ - ૧
૮. િસપાઈ ૨ ૨ -

૯. સફાઈ સેવક ૨ ૨ -
૧૦. મજૂર ૧ ૧ -

કૂલ ૧૩ ૭ ૬


