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મુા તા ધારા શાખા 
 

ધી રાઈટ ટુ ઈન્ફોમેર્શન એક્ટ ૨૦૦૫ની કલમ – ૪ (૧) (ખ) અન્વયેનુÔંપર્ોએક્ટીવડી ક્લોઝરÔ મુ ા ન.ં (૧) 
થી (૧૭)ની માિહતી નીચે મજુબ છે.  
 

1. મુા તા ધારા શાખાનીકામગીર ઓ અને ફરજોની િવગતો :  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદનનીગમુા તા ધારા શાખા (શોપ્સ એન્ડ એ ટાબ્લીશમેન્ટ્સબર્ાન્ચ) 
ારા ધી બોબ્બેશોપ્સ એન્ડ એ ટાબ્લીશમેન્ટ્સ એક્ટ ૧૯૪૮, ધી ગજુરાત શોપ્સએન્ડ 
એ ટાબ્લીશમેન્ટ્સ સ , ૧૯૬૨ અને ધી ગજુરાત શોપ્સ એન્ડ એ ટાબ્લીશમેન્ટ્સ( એમ્પ્લોઈઝ 
લાઈફ ઈન્ યોરન્સ) એક્ટ ૧૯૮૦ના અમલ માટે આવ યક અને કરવાપાતર્ તમામ કાયર્વાહી થાય 
છે.તમામ પર્કારની દુકાનો, વેપારી પેઢીઓ, રે ટોરન્ટ્સ, િનવાસ માટેની હોટ સ, જમવાની 
લોજીસ, વીશીઓ, ભોજનાલયો, િસનેમા થીયેટસર્વગેરેના માિલકો, સચંાલકોને તથા 
કમર્ચારીઓનેઆ કાયદો લાગ ુપડે છે અને તેમના કામના કલાકો, રજાઓ, િવગેરેનોકરીની શરતો 
અંગે િનયતંર્ણ કરે છે. આ શાખા ારા તમામ પર્કારની દુકાનો અને સં થાઓનેઆ અિધિનયમ 
હઠેળ ન ધણી, ન ધણીનુ ં નિવનીકરણ, ન ધણીમા ં ફેરફાર, ડુપ્લીકેટ ન ધણી પર્માણપતર્ તથા 
ન ધણી રદ કરવા બાબત આવ યક તમામ કાયર્વાહી કરવામા ંઆવે છે. 

2. પોતાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ાઓ અને ફરજો :   

(1) ડ. િુનિસપલકિમશનર ી , 
 
િવિવધકાયદાકીયજોગવાઈઓ, રાજ્ય સરકાર ી અને માન. મ્યિુનિસપલકિમશનર ીની દેખરેખ 
અને માગર્દશર્ન હઠેળ હો ાની એ ગમુા તા ધારા શાખાના ખાતાિધકારી ી તરીકે સ ાઓ ધારણ 
કરી, ગમુા તા ધારા હઠેળ ન ધણી અને તે લગત િવિવધ નીિતિવષયક બાબતો લગત આવ યક 
િનણર્યો લેવાની સ ાઓ અને આનસુાિંગક ફરજો છે.  

(2) શાખાિધકાર ી,  

ગમુા તા ધારા શાખાની તમામ વહીવટી તથા ન ધણી લગત િવિવધ બાબતો પરત્વે 
રોજીદાિંનણર્યો લઈ તેન ુ આવ યક  અમલીકરણ કરાવવાની તથા તેમના તાબા હઠેળ ના 
અિધકારીઓ તથા કમર્ચારીઓ મારફત ેઆવ યક તમામ કામગીરીઓ કરાવવા આવ યક સ ાઓ 
અને આનસુાિંગક ફરજો છે. 
                ઉપરોક્ત અિધકારી ીઓ તથા તેમના તાબા હઠેળના અન્ય અિધકારીઓ તથા 
કમર્ચારીઓ ઉપરોક્ત કાયદાકીયજોગવાઈઓના અમલીકરણ માટે આવ યક જણાય તેવા િવિવધ 
પગલા લઈ નીચે મજુબ આવ યક કાયર્વાહી કરે કરાવે છે.  

(1)કોઈપણ દુકાન કે સં થામા ંજ ર જણાયે પર્વેશ કરવો. 
(2) કોઈપણ દુકાન કે સં થાનુ ંચેકીંગ/ થળ તપાસ કરવી. 
(3) જ ર જણાય તેવા હરકોઈ પગલા લઈ િશક્ષાત્મક કાયર્વાહી કરવા કરાવવાનીસ ાઓ 

ધરાવે છે. 
(4)િનિરક્ષણ અન ેજવાબદારીના સાધનો સિહત િનણર્ય લેવાની પર્િકર્યામા ંતેમણે અનસુરવાની 
કાયર્રીતી: 



 
3. મુા તા ધારા શાખાની િવિવધ તમામ કામગીર ઓ માટ સ ાઓ, ફરજો અને િનણય લેવાની 

યા અને સદંશા યવહાર નીચે દશા યા જુબ િુનિ ત થયેલ છે.  
 

જુરાત રા ય સરકાર ી 
 

માન . િુનિસપલકિમશનર ી 
 

મુા તા ધારા શાખાના ખાતાિધકાર ી 

ડ. િુનિસપલકિમશનર ી 
 

 
શાખાિધકાર ી 

લેબર વે ફરકમએ.ઓ. (હ થ)  
 

 
સીનીયરશોપઈ સપે ટસ ી 

 
 

 
  
શોપઈ સપે ટસસીનીયરકલાક 

 
 
 

િવિવધ કમચાર ઓ 
 
ઉપરોક્ત સં થાકીય માળખામા ં દશાર્ યા મજુબ મહાનગર સેવા સદનના કોઈપણ તરે િનણર્ય 
લેવાની જ રીયાત ઉપિ થત થતા  તે તર ારા આવ યક દ તાવેજો સહ ઠરેલી વહીવટી 
પર્િકર્યા કરી તેનાથી ઉપરના વહીવટી તરે િનણર્યો લેવામા ંઆવે છે, નુ ંઅમલીકરણ  તે 
તરના અિધકારીઓ/ કમર્ચારીઓ ારા કરવાનુ ં રહ ે છે. કામકાજનીઆવ યકતાઓ મજુબ 
િનયિમત તથા ઓિચંત ુ િનિરક્ષણ તમામ અિધકારીઓ ારા કરવામા ંઆવે છે. ગમુા તા ધારા 
શાખા ખાતે કામગીરીનીજ રીયાત મજુબકોમ્પ્યટુસર્સી ટમ, િવિવધ ટેશનરી , વગેરે ઉપલબ્ધ હોય 
છે.  

4. પોતાના કાય  બ વવા માટ તેના ારા ન  કરાયેલા ધોરણો : 

                  ધી બોમ્બે શોપ્સ એન્ડ એ ટાબ્લીશમેન્ટ્સ એક્ટ, ૧૯૪૮, ધી ગજુરાત શોપ્સએન્ડ 
એ ટાબ્લીશમેન્ટ્સ સ , ૧૯૬૨ અને ધી ગજુરાત શોપ્સ એન્ડ એ ટાબ્લીશમેન્ટ્સ ( એમ્પ્લોઈઝ 
લાઈફ ઈન્ યોરન્સ) એક્ટ ૧૯૮૦ અને વખતો વખત અન્ય લાગ ુપડતા આનસુાિંગકકાયદાઓ અને 
િનયમો અન્વયે માન. મ્યિુનિસપલકિમશનર ીને સ પવામા ં આવેલ સ ાઓ અને રાજ્ય 
સરકાર ીના માગર્દશર્ન અને દેખરેખ હઠેળ વખતો વખત જાહરેનામા ં , ઠરાવો, પિરપતર્ો અને 
હકુમો ારા નક્કી કરવામા ંઆવેલ ધારાધોરણ તથા ઠરેલાિશર તાઓ મજુબ કાય  કરે છે. ધી 
ગજુરાત સીવીલસિવર્સીઝ સ અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની સેવાઓનીસ ાઓ, ફરજો, શરતો 
અને સજંોગોનુ ંિનયમન કરેછે.  



5. પોતાના કાય  ુ ત કરવા માટ તેના કમચાર ઓ ારા ઉપયોગમા ં લેવાયેલા અથવા ુશ 

હઠળઅથવા તેના ારારખાયેલાિનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, મે અુ સ અને રકોડસ : 

ગમુા તા ધારા શાખાના અિધકારીઓ તથા કમર્ચારીઓ ારાકરવાપાતર્કામગીરીઓનેસસુગંત 
કાયદાઓ, િનયમો, િવિનયમો, જાહરેનામા,ં ઠરાવો, પિરપતર્ો અને હુકમો રાખવામા ંઆવે છે.  

વખતો વખત કરવામા ંઆવતી કામગીરીનારીપોટર્સ , નોટીસીઝ, કેસ પપેસર્, િવિવધ પર્કારના 
પતર્ યવહાર, વગેરેની નકલો, િવિવધ રજી ટસર્ , ફાઈ સ તથા કાયદાકીયકાયર્વાહીના િવિવધ 
પર્કારના રેકોડર્સનીજાળવણી  તે સમયે પર્વતર્માન ડે. મ્યિુનિસપલકિમશનર ી (વહીવટ) ારા 
કરવામા ંઆવેલ તા. ૨૦/૦૫/૯૪ ના પિરપતર્ અંક : ૫/૯૪-૯૫ મજુબ કરવામા ંઆવે છે.  

6. પોતાના ારા અથવા તેના ુશ હઠલરખાયેલા િવિવધ કટગર ઓનાદ તાવેજો ુ ંિનવેદન : 

ગમુા તાધારા શાખા ારા દુકાનો અને સં થાઓની ન ધણી લગત તમામ બાબતો તથા 
રોજબરોજનીવહીવટીય કાયર્વાહી માટે આવ યકતા મજુબ િવિવધ કાયદાઓ, િનયમો તથા 
િવિનયમો સહ, સરકાર ીનાજાહરેનામા ં , િવિવધ પર્કારના ઠરાવો, હુકમો, પિરપતર્ો, િરપોટર્સર્ , 
અહવેાલો, પતર્ યવહારો િવિવધ પર્કારના રજી ટસર્ , ફાઈ સ , િવગેરેની નકલો વા આવ યક 
તમામ દ તાવેજોજાળવવામા ંઆવે છે.  
 

7. તેની નીતીઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સબિંધત હર જનતાના સ યો ારાર ુઆત 

            કરાયેલી અથવા તેમની સાથે ચચા માટ રહલી કોઈપણ યવ થાની િવગતો :   

કેન્દર્ સરકારે ી અને રાજ્ય સરકાર ી ારાવખતો વખત ઘડવામા ં તથા અમલીકૃતકરાવવામા ં
આવતી નીિત મજુબ ગમુા તા ધારા શાખાની કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. વખતો વખત સબિંધત 
નાગરીકો/ તેમના િવિવધ પર્િતિનિધઓ ારારજુઆત થયેથી , જ ર જણાયે તેઓની સાથે 
આવ યક િવચાર િવમશર્ કરી િનણર્ય લેવામા ં આવે છે. તથા રચનાત્મક સચુનોને પણ 
કાયર્પર્ણાલીમા ંકાયમી રીતે સામેલ કરવામા ંઆવે છે. વધમુા ંજાહરે જનતાના સભ્યો ારારજુઆત 
કરાયેલી કોઈપણ નીિત િવષયક બાબત અથવા રોજીંદી વહીવટી કે કામગીરીની બાબત પરત્વે 
લેિખત કે મૌિખક ફરીયાદ  ત ેખાતા િવભાગ કે શાખા તરફ મોકલી આપવામા ં આવે છે. તથા 
અતેર્થી કરવાપાતર્ કાયર્વાહી  તે કામગીરી સભંાળતાઅિધકારી ીઓ કે કમર્ચારીઓનેસ પવામા ં
આવે છે. તથા સ પલેી કામગીરી સમય મયાર્દામા ંપણુર્ કરવા અથેર્ સિકર્ય ફોલો અપ કરવામા ં
આવે છે.  

8. પોતાની સલાહના હ  ુ માટ અથવા તેના ભાગ તર ક રચાયેલી બે ક તેથી વ  ુ ય તઓ 

ધરાવતા બોડસ , કાઉ સીલ, કિમ ટઓ અને અ ય મડંળો ુ ંિનવેદન અને આ બોડસ, કાઉ સીલ, 

કિમ ટઓ અને અ ય મડંળોની બેઠકો હર  માટ ુ લી છે ક કમ અથવા આવી બેઠકની 

િવગતો હર  મેળવી શક છે ક કમ તે ુ ંિનવેદન:  

ગમુા તાધારા શાખાના કામકાજ લગત આવ યક તમામ માિહતી જાહરે જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે 
તેમજ જ રી વહીવટી પર્િકર્યા અનસુરી મેળવી શકે છે.  
 

9. તેના િનયમોમા ં રુ  પડાયેલીઘડતરની પ ધિત સ હત તેના દરક અિધકાર ઓ અને 

કમચાર ઓની યાદ  તથા માિસક પગારની િવગત :  

                    કેન્દર્ સરકાર ી તથા રાજ્ય સરકાર ી ારાવખતો વખત વીકારીને અમલીકૃત 
કરવામા ંઆવતી નીિત અનસુાર સામાન્ય વહીવટ િવભાગ અને િહસાબી શાખા ારા પગાર 
ઘડતર કરવામા ં આવે છે. ગમુા તા ધારા શાખા ખાતે ફરજો બજાવતા અિધકારીઓ/ 
કમર્ચારીઓને દર મિહને મળુ પગાર, મ ઘવારી ભથ્થ,ુ મ ઘવારી ભથ્થાની રાહત/મ ઘવારી 



પગાર, ઘરભાડુ ં , થાિનક ભથ્થ ુ તથા વખતો વખત મ ઘવારી ભથ્થાનો તફાવત કુલ માિસક 
પગાર પેટે ચકુવવામા ંઆવે છે. ગમુા તા ધારા શાખા પર ફરજો બજાવતા અિધકારીઓ અને 
કમર્ચારીઓ ારા હાલ પર્ાપ્ત કરાતા માિસક પગારની માિહતી નીચે મજુબ છે.  
 
અ ુ.ં 

ન ં 

નામ હો ો માિસક ળુ પગાર ( .) 

 

1  ી ષુારભાઇ.આર.પટલ શાખાિધકાર  .73,100/- 

2 ી અરિવદભાઇ .સી.રાઠવા સીની.શોપઈ સપે ટર .77,900/-   

3 ી અ તર ુસેન.આઇ.મા ટર સી.કલાક . 60,400/-  

4 ીહરશભાઇ.એમ.પટલ સી.કલાક 

(શોપઈ સપે ટર)  

. 60,400/-  

5  ીઅ ુ યુા .બી.વાલેકર સી.કલાક . 47,600/-  

6  ીજયેશભાઇ.સી.રાજ ુ . લાક(હ.શોપ 

ઇ સપે ટર)   

. 42,300/-     

7  ીઅ ત.એમ.રાણા ુ . લાક . 33,300/-  

8  ીસિતષ.વી.પરમાર ુ . લાક . 33,300/-  

9  ી શશીકાતં. . વામી ુ . લાક .22,400/-  

10  ી કુશ.ક. નુારા િસપાઈ .29,300/-  

11  ીસજંય ુમાર. .વસાવા િસપાઈ .27,600/-  

12  ી અશોક  રાવલ િસપાઈ .૩૨૦૦૦/-  

13  ી	ચેતનિસહ ધીરજિસહ ચોહાણ  િસપાઇ  .,2૪૨00/-    

 
14 ન તા  યોગેશ દવર  પર્ોગર્ામીગ  એન્ડ સીસ્ટમ 

એડમી.આસી (એપર્ેન્ટીસ ) 
,૭૩૧૫/- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. તમામ યોજનાઓનીિવગતો, ુ ચતખચાઓ અને કરાયેલી કુવણીના  અહવાલો દશાવતા તેની 

તમામ એજ સીનેફાળવાયેલ બ ટ :  

મુા તા ધારા શાખેથીધી ગજુરાત શોપ્સ એન્ડ એ ટાબ્લીશમેન્ટ્સ ( એમ્પ્લોઈઝ લાઈફ 
ઈન્ યોરન્સ) એક્ટ ૧૯૮૦ની જોગવાઈઓ મજુબ દુકાનો અને સં થાઓમા ં કામ કરતા 
કમર્ચારીઓને Ôગપૃ વીમા યોજનાÕ હઠેળ આવરી લેવામા ંઆવે છે. અન્ય કોઈપણ  પર્કારની 
યોજના અતેર્થીઅમલીકૃત થતી નથી. અન્ય તમામ સિુચત ખચાર્ઓ, ફાળવાયેલ બ ટ અને 
કરાયેલી ચકુવણીની િવગતો વડોદરા મહાનગર સેવા પાિલકાના  તે નાણાકંીય વષર્ના સમગર્ 
સભા ારામજુંર કરવામા ંઆવેલા અંદાજપતર્ ખાતે ઉપલબ્ધ હોય છે.  
 
 

11. ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાય મોમાથંી ફાયદો મેળવનારની િવગતો સ હત 

સબસીડ કાય મોનોઅમલનો કાર :  

ગમુા તા ધારા શાખેથી કોઈપણ પર્કારની યોજના અમલીકૃત કરવામા ંઆવતી ન હોઈ તે લગત 
ફાળવવામા ં આવેલ રકમો, સબસીડીઓ કે ફાયદો મેળવનાર (લાભાથીર્) ઓની માિહતી 
આપવાપાતર્ નથી.    

અંદાજપતર્ક તથા િરવાઈઝડ બ ટમા ંમજુંર અન્ય િવિવધ બ ટ હડે્સ અને કાયર્ક્ર્મોનો ફાયદો 
વડોદરા મહાનગર સેવા સદન હદ િવ તારના નાગિરકો તથા અંશત: મહાનગર સેવા પાિલકાના  
અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓ મેળવે છે.  

12. તેના ારાઅપાયેલી ટછાટો, પરવાનગીઓઅનેસ ાસ પણીમેળવનારનીિવગતો : 

      ઉપર અનુ.ં ન.ં ૨ મજુબ  

       વધમુા ંમાન.મ્યિુનિસપલકિમશનર ીની કચેરી, સામાન્ય વહીવટ િવભાગ, દફતરી, હકુમ 
અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯, તા. ૦૭/૦૭/૧૯૯૮ તથા તે લગત વખતો વખત કરવામા ં આવેલા 
પરુવણી હુકમો અનસુાર સ ા સ પણીમેળવનારનીિવગતો ઉપલબ્ધ અને અમલીકૃત છે.  

13. ઈલે ોિનકફોમમાઘંડાયેલી તેના ારારખાયેલીઅથવા તેને ઉપલ ઘમા હતીનાસદંભની િવગતો :   

ધીબોબ્બેશોપ્સ એન્ડ એ ટાબ્લીશમેન્ટ્સ એક્ટ ૧૯૪૮ અને  ધી ગજુરાત શોપ્સએન્ડ 
એ ટાબ્લીશમેન્ટ્સ સ , ૧૯૬૨ની તમામ જોગવાઈઓ અંતગર્ત સેવા સદન હદ િવ તારમા ંઆવેલ 
દુકાનો અને સં થાઓની ન ધણી તથા તે લગત આનસુાિંગક અન્ય કાયર્વાહીઓ ઈ- 
ગવનર્ન્સકાયર્ક્ર્મ હઠેળ આવરી લઈ કોમ્પ્યટુરાઈઝેશન  કરવામા ં આવેલ છે. ગમુા તા ધારા 
શાખાની તમામ કામગીરી િવષયક િવિવધ માિહતી તથા વહીવટી કાયર્વાહી આવ યકતા મજુબ 
ઈલેક્ટર્ોનીકફોમર્માઘંડવામા ંતથા રાખવામા ંઆવે છે.  

14. ુ તાકાલય  અથવા વાચંન  ખડંના કામના કલાકો સ હત મા હતી મેળવવા માટ નાગર કોને 

ઉપલ ધ  િુવધાઓની િવગતો, જો હર ઉપયોગ માટ તેની ળવણી કરાઈ હોય તો :  

અતેર્નીગમુા તા ધારા શાખે અને રેકડર્ શાખે માન. ડે.મ્યિુનિસપલકિમશનર ી (વહીવટ) ની કચેરી 
પિરપતર્ અંક – ૦૫/૯૪-૯૫, તા.૨૦/૦૫/૯૪ની જોગવાઈઓ તથા ધી રાઈટ ટુ ઈન્ફમેર્શન 
એક્ટ ૨૦૦૫ની જોગવાઈઓ મજુબ િવિવધ માિહતી જાહરે ઉપયોગ અથેર્ ઉપલબ્ધ છે. 
 
 
 
 
 
 



15. મુા તાધારા ુમંં ુર થયેલ બ ટ.(2015-2016) 
 
બ ટ/ એકાઉ ટ કોડ ખા  ુતથા એકાઉ ટ હડ ુ ંનામ 201૭ -201૮  

B  0105101  પગાર ખચ  ૭6,૪0,000/-  

B 1602302  ટશનર   25,000/-  

B 1602303  છપામણી 50,000/-  

B 1203304  સ  ૧૫,000/-  

B 1203306  ફન ચર 1,00,000/-  

B 1552201  ચોપડ ઓ, ન શાઓ, ચોપાનીયા ૨000/-  

B 1552201  પર રુણ 15,000/-  

B 1552201  પો ટજ ચા   ૩૦૦૦/-  

B 1502201  ટલીફોન (શાખા ુ)ં  15000/-  

B 1502201  સુાફર  ભ  ુ ૫000/-  

B 1502201  ઈલે ક બીલ (શાખા ુ)ં  40,000/-  
 
 
 

16. હર મા હતી અિધકાર ઓના નામ, હો ાઓ અને અ ય િવગતો :  

ગમુા તા ધારા શાખા કચેરી, નવરંગ િસનેમા રોડ, વાક્સકરબી ડીંગ પાસે, વડોદરા લગત ફરજો 
બજાવતા અિધકારી ીઓની માિહતી નીચે મજુબ છે.  

 

અ .ુ હો ો નામ ટલીફોન નબંસ 

1  એપલેટઓથોર ટ ી અને શાખા 

અિધકાર ી(લે.વે.કમ.એ.ઓ હ થ)  

ી ષુારભાઇ.આર.પટલ 2411086  

9825556698 

2  હર  મા હતી અિધકાર ી  અને  

સીની.શોપઈ સપે ટર ી 

ી અરિવદભાઇ .સી.રાઠવા 2411086  

9687323494 
 

17. ચુવી શકાય તેવી અ ય કોઈ મા હતી અને યારબાદ દર વષ કાશનમા ં ધુારો કરવો.  

હાલમા ંબી  કોઈ મા હતી નથી.  
 
 
 
 

                                                                                          એપેલેટ ઓથોર ટ  અને 

                                                                                         શાખા અિધકાર  

                                                                                             (લે.વે.કમ.એ.ઓ.(હ થ))  

                                                                                   વડોદરા મહાનગર પાિલકા  
 
 

 
 

 
 
 




