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માકેટ શાખા, આરોગ્ય ખાત,ુ 
ખડંેરાવ માકેટ બિલ્ડીંગ, રાજમિલે રોડ, 

વડોદરા - ૩૯૦ ૨૦૯. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



વડોદરા મિાનગરપાબલકા 
આરોગ્ય ખાત  -ં માકેટ શાખા 

 

(૧). માકેટ શાખાની કામગીરીની ધવગત : 
વડોદરા મિાનગરપાબલકા આરોગ્ ય ખાતાના મ ખ્ય આરોગ્ય અધિકારીશ્રીના 

સીિા માગગદશગન અને ધનયતં્રણ િઠેળ માકેટ શાખાનો એકંદર વિીવટ અને ધનયતં્રણ માકેટ 
સ ધપ્રન્ ટેન્ ડન્ ટશ્રી ્ વારા રાખવામા ંઆવે .ે.  
 વડોદરા મિાનગરપાબલકા સચંાબલત ઘેટા ં િકરાન  ં (નાના જાનવરો) ન  ં કતલખાન  ં
પાણીગેટ ધસ્ િત આવેલ .ે.  
 શિરેના ધવધવિ ધવસ્ તારમા ંઆવેલ માકેટ શાખા િસ્ તકના શાકમાકેટ, શોપીંગ સેન્ટર, 
મટન માકેટ તિા મચ્ .ી માકેટ અને દ કાનો અંતગગત વિીવટ, દેખરેખ અને રેવન્ ય  કલેકશન 
માકેટ સ ધપ્રન્ ટેન્ ડન્ ટના તાિા િઠેળ કરવામા ં આવે .ે. મટન-મચ્ .ીના વ્યવસાય માટે નધવન 
પરવાના તિા જ ના પરવાના તાજા કરવાની કામગીરી. 
 અનઅધિકૃત મટન/મચ્ .ી વેચતા મસમો સામે જરૂરી કાયગવાિી કરવામા ંઆવે .ે. 
 રખડતા ક તરાઓના ત્રાસ ધનવારણ માટે ભારત સરકારશ્રીના સામાજીક ન્ યાય અને 
અધિકાર મતં્રાલય ધનદેશાન સાર એ.િી.સી. સ્ કીમ યોજના (એનીમલ િિગ કંરોલોલ એન્ ડ 
મમ્ ય નામઝેશન)- ૨૦૦૧ ન  ંઅમલીકરણ સ્ વૈચ્ .ીક સસં્ િાઓના િકી કરવામા ંઆવે .ે. 

(૨) અધિકારી અને કમગચારીઓની સતાઓ અને ફરજો 

અ.ન. અધિકારી/કમગચારીનો િોદ્દો/ 
સરનામ  ં સત્તા અને ફરજો 

૧. ડાગ. ધવજયક માર પી. પચંાલ 

(માકેટ સ ધપ્રન્ટેન્ડન્ટ)  
વિીવટ, દેખરેખ અને ધનયતં્રણની તમામ કામગીરી 
માકેટ સ ધપ્રન્ ટેન્ ડન્ ટશ્રી ્ વારા કરવામા ંઆવે .ે. 

૨. 
શ્રી રજનીકાતં સોલકંી  
(આસી.માકેટ મન્સ્પેકટર) 

સેનીટેશન કામગીરીની ધનરીક્ષણ, માકેટમા ંદિાણ દ ર 
કરાવવ ,ં અનઅધિકૃત મટન/મચ્ .ીની દ કાનમા ંતપાસ 
તેમજ કોટગ  ફહરયાદ કરવી, આરોગ્ યના પરવાના 
સલંગ્ન કામગીરી, ABC સ્ કીમ અંતગગત ફહરયાદના 
ધનકાલની કામગીરી, રેવન્ય  કલેકશન લગત 
સ પરવીઝનની, તમામ વિીવટી કામગીરી.  

૩. 
શ્રી જજજ્ઞાશા એમ. સોલકંી 
(રેવન્ય  કલાકગ ) રેવન્ય  લગત તમામ કામગીરી.  

 

 

૪. 
શ્રી મોધનકાિેન રાઠવા  
(મિકેમ કલાકગ  )  મિકેમ લગત તમામ કામગીરી.   

૫. 
શ્રી િમેશભામ ડી. પરમાર  
(એપે્રન્ટીસ )  ABC Scheme અને અન્ય વિીવટી કામગીરી.      

૬. 
શ્રી રાજેન્ રભાઈ એસ. 
કાકડે(સ પરવામઝર) સેનીટેશન તિા હફલ્ડની કામગીરી.  

૭. 
શ્રી રાજેશભાઈ સી. 
સોલકંી(સ પરવામઝર) 

સેનીટેશન તિા હફલ્ડની કામગીરી.  



૮. 
શ્રી ય ન  શ કે. પટેલ 

(સ પરવામઝર) 
કતલખાના ખાતે સેનીટેશન તિા હફલ્ડની કામગીરી.  

૯. 
શ્રી મનીષ ભાઈ િી. અહડયલ 

ધસપામ 
ધસપામને લગત કામગીરી તિા અધિકારીશ્રી ્ વારા 
સચૂવેલ કામગીરી. 

૧૦ 
શ્રી િકોરભામ એન. ચ નારા 
ધસપામ 

ધસપામને લગત કામગીરી તિા અધિકારીશ્રી ્ વારા 
સચૂવેલ કામગીરી. 

 

 (૩) ધનરીક્ષણ અને જવાિદારીના સાિનો સિીત ધનણગય લેવાની પ્રહિયામા ંતેમણે અન સરવાની કાયગરીધત: 
 

મ્ય ધનધસપલ કધમશનરશ્રી 

ડપે્ય ટી મ્ય ધનધસપલ કધમશનરશ્રી (વ.)  

મ ખ્ય આરોગ્ય અધિકારીશ્રી 

માકેટ સ ધપ્રન્ટેન્ડન્ટ 

આસી. માકેટ ઈન્સ્પેકટર 

જ .ક્લાકગ   

અન્ય સ્ટાફ 

ઉપરોક્ત ધનદશીત સસં્િાકીય માળખા મ જિ ધનરીક્ષણ અને જવાિદારીના સાિનો સિ 
ધનણગય લેવાની પ્રહિયાઓ તિા સદેંશા વ્ યવિાર અન સરવામા ંઆવે .ે. સત્તાઓ અને જવાિદારીઓ 
પણ આ માળખા મ જિ વિેંચાયેલી .ે.  

 (૪) પોતાના કાયો િજાવવા માટે તેના ્ વારા નકકી કરાયેલા િોરણો : 
માકેટશાખા માટે જરૂરી વાિનો વ્ િીકલ લ લ ખાતેિી ફાળવવામા ંઆવે .ે. અન અધિક્રૂત 

મટન/મચ્ .ી વેચાણની જગોએ રેઈડ કરવા શિરે પોલીસની મદદ લમને ધનયત કામગીરી લ ણગ 
કરવામા ંઆવે .ે. 

(૫) પોતાના કાયો મ કત કરવા માટે તેના કમગચારીઓ ્ વારા ઉપયોગમા ંલેવાયેલા અિવા અંક શ િઠેળ  
અિવા 

 તેના ્ વારા રખાયેલા ધનયમો, ધવધનયમો,સ ચનાઓ,મેન્ ય લ અને રેકોડગ : 
 

કમગચારીઓ ્ વારા િી જ જરાત પ્રોધવન્ સીયલ મ્ ય ધનધસપલ કોપોરેશન એકટ અને રૂલ્ સ 
૧૯૪૯ તિા જ જરાત સીવીલ સધવિસ રૂલ્ સ ઉપયોગમા ંલેવાય .ે. 

 

(૬) પોતાના ્ વારા અિવા તેના અંક શ િઠેળ રખાયેલા ધવધવિ કેટેગરીના દસ્ તાવેજોન  ધનવેદન : 
              અતે્રની શાખાના સ્ટોસગ સ્ટૉક, ભાડા લગત , ABC Scheme અંતગગત ફહરયાદ આવક-

જાવક, િજેટ ખતવણી, ઠરાવ, ધવગેરે. રજીસ્ટરની ધનયમોન સાર જરૂરી જાળવણી કરવામા ંઆવે .ે.  



માકેટ શાખા રારા કેન્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર તિા વડોદરા મિાનગરપાબલકા દ્વારા વખતોવખત જારી 
કરવામા ંઆવતા હ કમ તિા પરીપત્ર મ જિ કરવામા ંઆવે .ે.   

(૭) તેની નીધત ઘડવાના અિવા તેના અમલીકરણ સિિંીત જાિરે જનતાના સભ્ યો ્ વારા રજ આત    
     કરાયેલી અિવા તેમની સાિે ચચાગ માટે રિલેી કોમ પણ વ્ યવસ્ િાની ધવગતો : 
   જાિરે જનતાના સભ્ યો ્ વારા રજ આત કરાયેલી કોમ પણ નીધત ધવષયક અિવા રોજીંદા 

કોઈ પણ પ્રકારની લેબખત કે મૌબખક ફરીયાદ જે તે ખાતા, ધવભાગ કે શાખા તરફ મોકલી આપવામા ં
આવે .ે. અતે્રના ધવભાગ ્ વારા જે તે કામગીરી સભંાળતા અધિકારીશ્રીને કે કમગચારીઓને સોંપવામા ં
આવે .ે. તિા સોંપેલી કામગીરી લણૂગ કરવા અિે સહિય રીતે અન સરવામા ંઆવે .ે. 

(૮) લાજ  પડત  ંનિી. 
(૯) પોતાના અધિકારીઓ અને કમગચારીઓની હડરેક્ટરી : 
   માકેટ શાખામા ં ફરજ િજાવતા અધિકારીશ્રીન  ં નામ, િોદ્દા, કચેરીના સરનામા,ં સપંકગ  

નિંર..... ધવગેરે મિાનગરપાબલકા ્ વારા પ્રધસ્ િ કરવામા ંઆવતી ડાયરીમા ંઉપલબ્ િ કરેલ .ે. 
(૧૦) તેના ધનયમોમા ંલ રી પડાયેલી ઘડતરની પ્િધત સિીત તેના દરેક અધિકારીઓ અને કમગચારીઓ  
      ્ વારા પ્રાપ્ ત કરાયેલો માસીક પગાર : 

  માકેટ શાખામા ં ફરજો િજાવતા અધિકારીઓ/કમગચારીઓને દર મિીને મ ળ પગાર, 
મોંઘવારી ભથ્ થ , મોંઘવારી ભથ્ િાની રાિત, ઘરભા, , સ્ િાધનક ભથ્ થ , તિા વખતો વખત મોંઘવારી 
ભથ્ િામા ંતફાવત ક લ માસીક પગાર પેટે ચ કવવામા ંઆવે .ે. 

(૧૧) તમામ યોજનાઓની ધવગતો, સ બચત ખચાગઓ અને કરાયેલી ચ કવણીઓના અિવેાલો દશાગવતા અને  
      તમામ એજન્ સીઓને ફળાયેલ િજેટ : 

 માકેટ શાખા ્ વારા કરવામા ં આવતા તમામ સ બચત ખચાગઓ ફાળવાયેલ િજેટ અને 
કરાયેલ ચ કવણાની ધવગતો વડોદરા મિાનગર સેવા સદનના જે તે નાણાકંીય વષગના સમગ્ર સભા 
્ વારા મજં ર કરવામા ંઆવેલા અંદાજપત્રમા ંઉપલબ્ િ .ે. 

(૧૨) લાજ  પડત  નિી. 
(૧૩) લાજ  પડત  નિી. 
(૧૪) લાજ  પડત  નિી. 
(૧૫) લ સ્ તકાલય અિવા વાચંન ખડંના કામના કલાકો સિીત માહિતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્ િ  
      સ ધવિાની ધવગતો, જે જાિરે ઉપયોગ માટે તેની જાળવણી કરાયેલ િોય તો : 
   અતે્રના ધવભાગે ઉપલબ્ િ તમામ રેકોડગ જાિરે રજાના હદવસો સીવાય ઓફીસ સમય 

દરમ્ યાન નીરીક્ષણ અિે ઉપલબ્ િ .ે. 
(૧૬) જાિરે માહિતી અધિકારી અને અપીલ અિીકારીના નામ, િોદ્દા અને અન્ ય ધવગતો : 
  (૧) જાિરે માહિતી અધિકારીશ્રી :– ડાગ. ધવજયક માર પી. પચંાલ : માકેટ સ ધપ્રન   ટેન્ ડન્ ટ 
                 (૨) અધપલ અિીકારીશ્રી        :- ડાગ. દેવેશ એમ. પટેલ       : મ ખ્ય આરોગ્ય અધિકારી 
(૧૭) સ ચવી શકાય તેવી અન્ ય કોમ માહિતી અને ્ યાર િાદ દર વષે આ પ્રકાશનોમા ંસ િારા કરશે. 
       

  

માકેટ સ ધપ્રન્ ટેન્ ડન્ ટ 
     વડોદરા મિાનગરપાબલકા 


