
 
 
 
 

પ્રતિ,                          વ્ષીક ુ ાખા  
શકંન તિકારી શ્રી,               ળ.મ.ન.પાલકા  
શકંન તળભાગ,                ભિૂડી ઝાપંા ળડોદરા 
ળ. મષાનગરપાલકા        િા: ૦૨/૦૨/૨૦૧૭ 

ળડોદરા. 
 
 
 
 

વળવય: પ્રો એક્ટીળ ડડસ્કોઝર ની માડષિી ળવષ ૨૦૧૫-૧૬ દ્યિન કરી મોકળા બાબિ. 
અનશુધંાન : શા.ળ.ળી.પડરપત્ર અંક–૬૨/૨૦૧૬-૧૭ િા: ૨૧/૦૧/૨૦૧૭ 

 

ઈપરોક્િ તળવયના નશુિંાનમા ંજણાળળાનુ ં કે માડષિી મેલળળાના તિતનયમ ૨૦૦૫ જોગળાઇ અંિગષિ 
પ્રો-એક્ટીળ ડડસ્કોઝરની માડષિી શને-૨૦૧૫-૧૬ િા: ૩૦/૦૧/૨૦૧૭ સિુી ની સ્સ્િતિએ દ્યિન કરી 
એનેક્ષર– મજુબની માડષિી મોકળામા ં અળે છે. જે જાણમા ં આ RTI ANNUAL RETURN 
INFORMATION SYSTEM (http:/ /rti-ar.guj.nic.in) ઓનાઈન શીસ્ટમમા ંઅોડ કરળા આગલ 
ની યોગ્ય્તે કાયયળાષી થળા વળનતંી છે. 
 
 
    

વ્ષીકપુ મેનેજર, 
વ્ષીકપુ ાખા, 

ળ.મષાનગરાલકા. 
.  



 
રાઆટ ટુ આન્ ફમશન એક્ ટ-૨૦૦૫ શદંભશ દ.હકુ્ મ અંક:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ ન્ ળયે ક્ મ-૪(૧) (ખ) મજુબ વ્ષીકુ 

ાખાની માડષિી 
 

૧. ખાિા દ્વારા િી રાઆટ ટુ આન્ ફમશન એક્ ટ,૨૦૦૫ ખરીદળામા ંઅળે છે. 

૨. તે્રના ખાિા ગિની  અં.ન.ં ૧ િી ૧૫ ની માડષિી નીચે મજુબ છે.  
૧. શસં્ િાની કામગીરીઓ ને ફરજોની તળગિઃ 

વ્ષીકુ ાખા 

વ્ષીકુ ાખા યાતંત્રક તળભાગના િાબા ષઠેલ કામગીરી ક્ રે છે. 

વ્ ષીક્ ુ ાખા દ્વારા મષાનગરપાલકાના ળાષનોની શળીશીંગ િિા તનભાળણી ગિની કમગીરી 

ક્ રળામા ંઅળે છે. ુુદા ુુદા ખાિાઓ માટે જરૂરી ળાષનોનુ ં તળિરણ િિા સ્ ટાફના ળાષનો માટે પેટ્રો િિા 

ડીઝનુ ં તળિરણ ભ ૂિંડીઝાપંા ખાિેના પેટ્રોપપં પરિી ક્ રળામા ંઅળે છે. િેમજ જરૂરીયાિ મજુબના ળાષનો 

જે િે ળોડષમા ંફાલળણીની કામગીરી વ્ષીકુ ાખા મારફિે કરળામા ંઅળે છે. 

૨. ખાિાના તિકારી/ક્ મષચારીઓની શત્તાઓ િિા ફરજોઃ 

.ન ં જગોન ુનામ શત્તાઓ ફરજો રીમાક્ શષ 

1  વ્ષીકુ મેનેજર 

ળાષનોના 
રીપેરીંગની 
રૂ.૩૦૦૦/-
સિુીની શત્તા. 

વ્ષીકુ ાખાના િમામ ળાષનોની 
ફાલળણી, મેન્ટેનન્શ િેમજ પેટ્રો ડીઝ 
તળિરણની દેખરેખની કામગીરી. 

 

2  એડી. અશી. એન્ ી. -- 

વ્ષીકુ ાખાના ળાષનોના માઆનોર 
મેન્ટેનન્શ,ગિની િમામ કામગીરીની 
દેખરેખ િેમજ મષાનગરપાલકા ષસ્િકના 
િમામ ળોડષ/ખાિાઓમા ંજરૂરીયાિ 
મજુબના ળાષનોની ફાલળણી કરળાની, 
તળતળિ પ્રકારના ળાષનો ભાડેિી ેળાના 
આજારાના બીોની ચકાશણીની કામગીરી 

 

3  ફોરમેન -- 

વ્ષીકુ ાખાના િમામ ળાષનોની 
મેન્ટેનન્શની કામગીરી િેઓના ષાિ 
નીચેના મીકે ગે્રડ-એ, બી, આેકટ્રીશ્યન, 
આે.ષલે્પર, એપે્રન્ટીશ 
કમષચારીઓ/ઓઆર પાશેિી ળાષનોના 
મેન્ટેનન્શની કામગીરી િેઓ દ્વારા 
કરાળળામા ંઅળે છે. 

કામગીરી 
ફાયર 
લિગેડાખા
મા ંકરે છે. 

4  ષડે કાકષ -- -- ખાી જગો 
5  શીની.ક્ ાકષ -- -- ખાી જગો 

6  ુુની.ક્ ાકષ -- 
સ્ટોર તળભાગની સ્ટોરને ગિ િમામ 
કામગીરી િેમજ વ્ષીકુ ાખાના 

 



સ્ટોરને ગિ િમામબીો બનાળળાની 
કામગીરી 

7  ુુની.ક્ ાકષ -- 
સ્ટોર તળભાગમા ંપેટ્રો ડીઝની પાળિી 
બનાળળાની િેમજ ોગબકુ આસ્ય ુકરળાની 
કામગીરી 

 

8  ુુની.ક્ ાકષ -- 

વ્ષીકુ ાખાના પેટ્રો પપં ખાિેિી 
ડીઝ પેટ્રો તળિરણ િેમજ િેને ગિી 
િશમાિ અંગેની િમામ કામગીરી 
શભંાલે છે.  

 

9  ુુની.કાકષ -- વ્ષીકુ ાખાની બારનીીની કામગીરી  

10  ુુની.કાકષ -- 
વ્ષીકુ ાખાની મષકેમને ગિી 
િમામ કામગીરી 

 

11  ુુની.કાકષ -- 

વ્ષીકુ ાખાના િમામ કમષચારીઓની 
ષાજરી, કોટષ  દફિર િેમજ કમષચારીઓને 
નીયમ મજુબ અપળાપાત્ર સતુળિાઓની 
કામગીરી િેમજ િમામ બીોની કામગીરી 

 

12  ુુની.કાકષ -- 

-- કામગીરી 
મીકેનીક 
ાખામા ંકરે 
છે. 

13  ુુની.કાકષ -- -- 

કામગીરી 
મીકેનીક 
ાખામા ંકરે 
છે. 

14  તશપાઆ -- -- 
કામગીરી 
ળો-૨મા ંકરે 
છે  

15  તશપાઆ -- વ્ષીક ૂ ાખા મા ંકામગીરી કરે છે.  
 

૩. તનરીક્ષણ ને જળાબદારીઓના શાિનો શડષિ તનણષય ેળાની પ્રક્રીયાઃ 
વ્ષીકુ ાખા દ્વારા જરૂરીયાિ મજુબના ળાષનોની મષાનગરપાલકામા ંળોડષમા ંફાલળણી કરળામા ંઅળે છે 
િેમજ નળીન ળાષનોની ખરીદી માટે મીકેનીક ાખા શાિે શકંન કરી ખરીદી માટે જણાળળામા ંઅળે છે 
જેિી કામગીરીમા ં શરલિા રષ ે છે. કામગીરીમા ં ઈચ્ચ તિકારીઓની સચુના િિા નભુળો/ તનણષયડકિ 
મજુબ ભતળષ્યમા ંકરળાની િિી કામગીરીમાશંિિ માગષદષન ષઠેલ કામગીરી કરળામા ંઅળે છે.  
 

૪. પોિાના કાયો બજાળળા માટે નક્ ક્ ી ક્ રાયે િોરણોઃ 
જરૂરીયાિ મજુબના ળાષનોની ફાલળણી, માઆનોર મેન્ટેનન્શની કામગીરી કરાળળામા ંઅળે છે ને જરૂરીયાિ 
મજુબ રીપેરીંગ માટે ટેન્ડરની પ્રક્રીયાઓ નશુરીને કામગીરી કરાળળામા ંઅળે છે.  
 

૫. પોિાના કાયો બજાળળા માટે પોિાની પાશેના િળા તનયણં ષઠેલના િળા પોિાના ક્ મષચારીઓ દ્વારા 
ઈપયોગમા ંેળાિા તનયમો તળતનયમો, સચુનાઓ, તનયમ શગં્રષ ને રેકેડષ ઃ 



 બી.પી.એમ.શી.એક્ ટ ૧૯૪૯, ગજુરાિ શીળી શતળિશ, રૂલ્ શ, ન્ યાયના ડષિમા ં સ્ િાતનક સ્ ળરાજના કાયદાઓ 
િિા િિા કુદરિી ન્ યાયના તશ િાિંને નશુરળામા ં અળે છે. િેમજ ક્ મષચારીઓના ઈપયોગ માટે 
બી.શી.એશ.અર.રૂલ્ શ, મ્ યતુન.રૂલ્ શ, અંગે્રી ડીક્ નરી તળગેરે જેળા રેકેડષશ રાખળામા ંઅળેા છે.  
 

 

૬. પોિાના દ્વારા િળા િેના અંકુ ષઠેલ રખાયે તળતળિ કેટેગરીના દસ્ િાળેજોન ુતનળેદનઃ 
 ખાિાને ગિી માડષિીઓનો રેકેડષ ફાઆ સ્ ળરૂપે, રીસ્ ટર સ્ ળરૂપે િેમજ કોમ્ ્ યટુરમા ંિૈયાર કરળામા ંઅળે છે.  

 

 
૭. તનિી ઘડળાના િળા િેના મીક્ રણ શબંતિિ જાષરે જનિાના શ્ યો દ્વારા રુુઅિ ક્ રાયેી િળા િેની 

ચચાષ માટે રષેી કોઆપણ વ્ યળસ્ િાની તળગિોઃ 
ખાિા માટે તનતિ ઘડળાના િિા િેના મીક્ રણ શબતંિિ જાષરે જનિાના શ્ યો દ્વારા  જો રુુઅિ ક્ રાયેી 
ષોય િો િેઓ ક્ ચેરી શમય દરમ્ યાન વ્ષીકુ મેનેજરશ્રીની કચેરીમા ંચચાષ માટે કોઆપણ ડદળશે અળી કે 
છે.  
 

 
૮. પોિાના ચણના ષતે ુ માટે િળા િેના ભાગ િરીકે રચાયેી ૨-કે િેિી ળધ ુ વ્ યતક્ િઓ િરાળિા ં બોડષ , 

કાઈન્ શી, કતમટીઓ ને ન્ ય મડંલોની બેઠકે જાષરે જનિા માટે ખલુ્ી છે કેકેમ? િળા અળી બેઠકોની 
તળગિો જાષરે પ્રજા મેલળી કે કે કેમ? 
તે્રની ક્ ચેરીને ાગ ુ પડત ુ નિી. પરંત ુ બિાજ બોડષશ, કાઈન્ શીલ્ શ, કતમટીઓ ને ન્ ય મડંલોની બેઠકો 
જાષરે જનિા માટે ખલુ્ી ષોિી નિી, પરંત ુઅળી બેઠકોની તળગિો જાષરે પ્રજા મેલળી કે છે.  

 
 
 
૯. પોિાના તિકારીઓ ને ક્ મષચારીઓની ડીરેકટરીઃ 
 

.ન.ં તિકરી/ક્ મષચારીન ુનામ 

૧ વ્ષીકુ મેનેજરશ્રી(ષળાા)શ્રી કૌતક એશ પરમાર 
૨ એડી.અશી.એન્ીનીયરશ્રી જગદી અર.ભાભોર 

૩ ષડે કાકષખાી જગો 
૪ શીની.ક્ ાકષખાી જગો 
૫ ુુની.ક્ ાકષશ્રી બ્દુ ઝીઝ યાકુબભાઇ પટે 
૬ ુુની.ક્ ાકષ શ્રી મયરુ નીતિનભાઇ ગજ્જર 
૭ ુુની.ક્ ાકષશ્રી કનભુાઆ મગના રાણા 
૮ ુુની.કાકષશ્રી શજંય પ્રભદુાશ પારેખ 
૯ ુુની.કાકષશ્રી રતળન્રભાઆ જામશીંગ ળશાળા 
૧૦ ુુની.કાકષશ્રી ષશમખુભાઆ મગંભુાઆ બારીયા (કામગીરી મીકે.) 
૧૧ ુુની.કાકષશ્રી શીંળકુમાર ચીમના પરમાર (કામગીરી મીકે.) 
૧૨ તશપાઆશ્રી મોઆનદૃુીન મષમંદાબ શૈયદ (કામગીરી ળો-૨) 
૧૩ તશપાઆ શ્રી તળકાશ સદુામા પાટી 

   
 



 
નોંિઃ ન.ુ ન.ં૩ની જગો તડયુમા ંમંુ ુર િયે નિી પરંત ુકામગીરી શોંપળામા ંઅળે છે. 
 
 
૧૦. િેના તનયમમા ં રુી પડાયે પડિરની પ િતિ શડષિ િેના દરેક તિકારીઓ ને ક્ મષચારીઓ દ્વારા પ્રા્િ 
ક્ રાળે માશીક પગાર. 
  

.ન.ં તિકારી/ક્ મષચારીન ુનામ ષોદ્દો આ.ડી.પી.ન.ં નળો બેઝીક 
પગાર 

૭ મા ંપગાર 
પચં મા ંગે્રડ 

નીકલી 
ગયે છે. 

૧ શ્રી કૌતક એશ પરમાર ષ.વ્ષીકુ 
મેનેજર 

૨૯૩૭૦૯ ૯૦૩૦૦/-   

૨. ખાી જગો અશી. ન્ ીસ. - -  
૩ શ્રી આશ્વરભાઆ શી.રાઠળા એડી. 

અશી.એન્ી. 
૩૨૩૯૦૦ ૪૬૨૦૦/-  

 ખાી જગો  એડી. 
અશી.એન્ી. 

- -  

૪ શ્રી જગદીચરં અર. ભાભોર એડી. 
એડી.અશી.એન્ી. 

૩૨૩૨૧૦ ૪૬૨૦૦/-  

૫ ખાી જગો ષડે કાકષ - -  
૬ ખાી જગો શીની.ક્ ાકષ - -  
૭ શ્રી મયરુ નીતિન ગજ્જર  ુુની.કાકષ ૩૫૪૭૨૪ ઈચ્ચક 

૧૦૦૦૦/- 
 

૮ શ્રી બ્દુ ઝીઝ યાકુબભાઇ 
પટે 

ુુની.ક્ ાકષ ૨૮૦૯૮૪ ૪૪૯૦૦/-  

૯ શ્રી કનભુાઆ મગના રાણા ુુની.ક્ ાકષ ૨૧૦૨૫૧ ૪૭૬૦૦ /-  
૧૦ શ્રી શજંય પ્રભદુાશ પારેખ ુુની.કાકષ ૨૮૩૪૨૮ ૩૧૪૦૦ /-  
૧૧ શ્રી રતળન્રભાઆ જામશીંગ 

ળશાળા 
ુુની.કાકષ ૨૮૦૧૭૮ ૪૪૯૦૦/-  

૧૨ શ્રી ષશમખુભાઆ મગંભુાઆ બારીયા 
(કામગીરી મીકે.) 

ુુની.કાકષ ૨૮૩૪૫૨ ૩૧૪૦૦ /-  

૧૩ શ્રી શીંળકુમાર ચીમના 
પરમાર (કામગીરી મીકે.) 

ુુની.કાકષ ૩૦૧૦૧૯ ૩૩૩૦૦/-  

૧૪ શ્રી મોઆનદૃુીન મષમંદાબ શૈયદ 
(કામગીરી ળો-૨) 

તશપાઆ 
 

૨૦૮૧૦૮ ૩૨૦૦૦/-  

૧૫ શ્રી તળકાશ સદુામા પાટી તશપાઆ ૩૧૪૪૪૭ ૨૩૫૦૦/-  
૧૬      

 
૧૧. િમામ યોજનાઓની તળગિો સલુચિ ખચાષઓ ને ક્ રાળે કકુ્ ળણીના ષળેાો દાષળિો િેની િમામ 

એજન્ શીને ફાલળે બજેટઃ - જે િે ળવષના મંુ ુર િયે બજેટ મજુબ ખચાષઓ ને કકુ્ ળણી  



 

 
૧૨. ફાલળાયેી રક્ મ ને અ કાયષક્રમોિી ફાયદો મેલળનારની તળગિો શડષિ શબશીડી શડષિ કાયષક્રમોની 

મનો પ્રકાર. 
 બજેટમા ંમંુ ુર િયે જે િે રક્ મ પેટે જે તળતળિ શાિનો/ળાષનો ને આજારાઓ ક્ રળામા ંઅળે છે, િે ષરેના 

એન્ ી. ને શેનેટરી કામગીરીમા ંઈપયોગી િાય છે િેિી ષરેના નાગડરકોને શારૂ ને સ્ ળચ્ છ ળાિાળરણ રુૂ 
પડે છે. અને કારણે ષરેના નાગરીકોન ુજાષરે અરોગ્ય જલળાય. 
   

૧૩. િેના દ્વારા પાયેી છુટછાટો પરળાનગીઓ ને શત્તા શોંપણી મેલળાનારની તળગિો. 
બી.પી.એમ.શી.એક્ ટમા ંઠરાળે તનયમો અિારે ઠરાળે િોરણો મજુબ. 

 

૧૪. આેક્ ટ્રોતનક ફોમષમા ંઘડાયેી, િેના દ્વારા રખાયેી િળા િેને ઈપબ્ િ માડષિીના શદંભષની તળગિો. 
 માડષિી કોમ્્યટુરમા ંરાખળામા ંઅળે છે િેમજ ફાઆો િેમજ રીસ્ ટરોના સ્ ળરૂપમા ંજાલળળામા ંઅળે છે.   
 

 

૧૫. સુ્ િકાય િળા ળાચંનખડંના કામના ક્ ાકો શડષિ માડષિી મેલળળા માટે નાગડરકોને ઈપબ્ િ 
સતુળિાઓની તળગિો જો જાષરે ઈપયોગ માટે િેની જાલળણી ક્ રાઆ ષોય િો. તે્રની ાખામા ંસુ્ િકય કે 
ળાચંનખડં નિી. 

 

૧૬. જાષરે માડષિી તિકારીશ્રીન ુનામ, ષોદ્દો તળગિોઃ 
વ્ષીકુ મેનેજરશ્રી 
વ્ષીકુ ાખા, ભિુડીઝાપંા બશ સ્ટેન્ડ શામે, ળડોદરા. 
ળડોદરા મષાનગરપાલકા, 
ફોન ન.ં: ૦૨૬૫-૬૫૪૨૨૫૫ 

 

૧૭. શદર ખાત ુઅળશ્ યક શેળામા ંઅળે છે ને મષાનગરપાલકા ળિી જરૂરીયાિ મજુબના ળાષનો ભાડેિી ે છે / 
આજારાઓ ક્ રે છે ને યાતંત્રક્ ને ગિી બાબિોની કામગીરી ક્ રે છે.િેમજ સચુળી કાય િેળી ન્ ય કોઆ 
માડષિી ને ત્ યારબાદ દર ળવશ અ પ્રકાનમા ંસિુારો ક્ રાે. 

 
 

વ્ષીકુ મેનેજર, 
મષાનગરપાલકા, 

ળડોદરા. 
  



એનેક્ષર-એ 
 
 અિી પ્રમાલણિ કરળામા ંઅળે છે કે, મારી ળડી કચેરી (પ્રોપર) િિા મારા ળષીળટી કાયષક્ષેત્રના અ શાિેની 

યાદી મજુબના જાષરે શત્તા મડંલો દ્વારા માડષિી તિકાર તિતનયમની કમ-૪ અંિગષિ સ્ળય ંજાષરે કરળાની બાબિો 

(પ્રોએકટીળ ડીસ્કોઝર) (P.A.D.) િૈયાર કરળામા ંઅળી છે ને ળવષ ૨૦૧૫-૧૬ ની સ્સ્િતિએ િે દ્યિન કરળામા ં

અળે છે જેન ુમારા દ્વારા માષ ેમે/ુુન-૨૦૧૬ દરમ્યાન આન્સ્પેકન કમ ઓડીટ કરળામા ંઅવ્યુ ંછે. ને જે બાબિે 

ક્ષતિ જણાઆ ષિી ગર િો રૂિી તળગિો જણાઆ ષિી િેની િૂષિા કરાળળામા ંઅળી છે.  

 િા.૩૦-૬-૧૬ ને ૩૦-૧-૧૭ ની સ્સ્િતિએ ષળે કોઆ જાષરે શત્તા મડંલોના પ્રોએકટીળ ડીસ્કોઝર (P.A.D.)ન ુ

આન્સ્પેકન કમ ઓડડટ બાકી રષે નષીં.  

 
િા. ૩૦-૧-૧૭ 
મખુ્ય મિકઃ ળડોદરા 
 

વ્ષીકુ મેનેજર, 
મષાનગરપાલકા, 

ળડોદરા. 
લબડાણઃ 
 


