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વડોદરા મહાનગરપા લકા 
આરો ય ખા ુ ં- માકટ શાખા. 

(1). માકટ શાખાની કામગીર ની િવગત ::- 
 

વડોદરા મહાનગરપા લકા આરો  ય ખાતાના આરો  ય અમલદાર ીના સીધા માગદશન અને 
િનયં ણ હઠળ માકટ શાખાનો એકંદર વહ વટ અને િનયં ણ માકટ િુ  ટ  ડ  ટ ી  વારા રાખવામા ં
આવે છે.  

 વડોદરા મહાનગરપા લકા સચંા લત ઘેટા ંબકરા ુ ં (નાના નવરો) ુ ંકતલખા ુ ંપાણીગેટ િ  થત 
  આવેલ છે.  

 શહરના િવિવધ િવ  તારમા ંઆવેલ માકટ શાખા હ  તકના શાકમાકટ, શોપ ગ સે ટર, મટન માકટ  
  તથા મ  છ  માકટ અને ુ કાનો તગત વહ વટ, દખરખ અને રવ   ુ કલેકશન માકટ  
  િુ  ટ  ડ  ટના તાબા હઠળ કરવામા ંઆવે છે. મટન-મ  છ ના યવસાય માટ નિવન પરવાના તથા  
  ુના પરવાના તા  કરવાની કામગીર . 

 અનઅિધ ૃત મટન/મ  છ  વેચતા ઇસમો સામે જ ર  કાયવાહ  કરવામા ંઆવે છે. 
 ભારત સરકાર ીના સામા ક  યાય અને અિધકાર મં ાલયના િનદશા સુાર એનીમલ બથ કં ોલ  

  એ  ડ ઇ  નુાઇઝેશન (ABC	 Scheme)-2001 હઠળ  વૈ  છ ક સં  થાઓના થક  રખડતા ં 
  ુતરાઓના ાસ િનયં ણ ગે ુ ંઅમલીકરણ કરવામા ંઆવે છે.  
(2) અિધકાર  અને કમચાર ઓની સતાઓ અને ફરજો ::-  

અ.ન. અિધકાર /કમચાર નો હો ો/ 
સરના ુ ં

સ ા અને ફરજો 

1. 
ડા. િવજય ુમાર પી. પચંાલ 

(માકટ િુ ટ ડ ટ)  
વહ વટ, દખરખ અને િનયં ણની તમામ કામગીર  માકટ 
િુ  ટ  ડ  ટ ી  વારા કરવામા ંઆવે છે. 

2. 
ી રજનીકાતં સોલકં   

(આસી.માકટ ઇ પેકટર) 

સેનીટશન કામગીર ની િનર ણ, માકટમા ં દબાણ ુ ર કરાવ ુ,ં 
અનઅિધ ૃત મટન/મ  છ ની ુ કાનમા ંતપાસ તેમજ કોટ ફ રયાદ 
કરવી, આરો  યના પરવાના સલં ન કામગીર , ABC  ક મ 
તગત ફ રયાદના િનકાલની કામગીર , રવ  ુકલેકશન લગત 
પુરવીઝનની, તમામ વહ વટ  કામગીર .  

3. ી ધુાબેન  હઠ લા 
(રવ  ુકલાક) 

રવ  ુલગત તમામ કામગીર .  

4. ી મોિનકાબેન રાઠવા  
(મહકમ કલાક )  

મહકમ લગત તમામ કામગીર .   

5. ી જ ાષાબેન   
(ABC કલાક )  

ABC Scheme અને અ ય વહ વટ  કામગીર .      

6. ી રા  ભાઈ એસ. 
કાકડ( પુરવાઇઝર) 

સેનીટશન તથા ફ ડની કામગીર .  

7. ી રા શભાઈ સી. 
સોલકં ( પુરવાઇઝર) 

સેનીટશન તથા ફ ડની કામગીર .  

8. ી ુ શુ ક. પટલ 

( પુરવાઇઝર) 
કતલખાના ખાતે સેનીટશન તથા ફ ડની કામગીર .  

9. 
ી મનીષભાઈ બી. અ ડયલ 

િસપાઇ 
િસપાઇને લગત કામગીર  તથા અિધકાર ી  વારા ચૂવેલ 
કામગીર . 

10 ી બકોરભાઇ નુારા 
િસપાઇ 

િસપાઇને લગત કામગીર  તથા અિધકાર ી  વારા ચૂવેલ 

કામગીર . 
 

 



 

(3) િનર ણ અને જવાબદાર ના સાધનો સહ ત િનણય લેવાની યામા ંતેમણે અ સુરવાની કાયર િત  
 

િુનિસપલ કિમશનર ી 

ડ ટુ  િુનિસપલ કિમશનર ી (વ.)  

આરો ય અમલદાર ી 

માકટ િુ ટ ડ ટ 

આસી. માકટ ઈ પેકટર 

ુ . લાક  

અ ય ટાફ 

ઉપરો ત િનદશ ત સં થાક ય માળખા જુબ િનર ણ અને જવાબદાર ના સાધનો સહ િનણય 

લેવાની યાઓ તથા સદંશા  યવહાર અ સુરવામા ંઆવે છે. સ ાઓ અને જવાબદાર ઓ પણ આ 
માળખા જુબ વહચાયેલી છે.  
(4) પોતાના કાય  બ વવા માટ તેના  વારા નકક  કરાયેલા ધોરણો ::- 

માકટશાખા માટ જ ર  વાહનો  હ કલ લુ ખાતેથી ફાળવવામા ં આવે છે. અન અિધ ત 
મટન/મ  છ  વેચાણની જગોએ રઈડ કરવા શહર પોલીસની મદદ લઇને િનયત કામગીર  ણુ 
કરવામા ંઆવે છે. 

(5) પોતાના કાય  કુત કરવા માટ તેના કમચાર ઓ  વારા ઉપયોગમા ંલેવાયેલા અથવા ુશ   

  હઠળ         અથવા 

તેના  વારા રખાયેલા િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, મે  લુ અને રકોડ ::- 
 

કમચાર ઓ  વારા ધી જુરાત ોિવ  સીયલ  િુનિસપલ કોપ રશન એકટ અને  ્સ 1949    
     તથા જુરાત સીવીલ સિવસ  સ ઉપયોગમા ંલેવાય છે. 

(6) પોતાના  વારા અથવા તેના ુશ હઠળ રખાયેલા િવિવધ કટગર ના દ  તાવેજો  ુિનવેદન ::- 

     અ ેની શાખાના ટોસ ટૉક, ભાડા લગત , ABC Scheme તગત ફ રયાદ આવક- વક, બ ટ 
ખતવણી, ઠરાવ, િવગેર. ર ટરની િનયમો સુાર જ ર  ળવણી કરવામા ંઆવે છે. માકટ શાખા 
ારા ક  સરકાર, રા ય સરકાર તથા વડોદરા મહાનગરપા લકા ારા વખતોવખત ર  

કરવામા ંઆવતા કુમ તથા પર પ  જુબ કરવામા ંઆવે છે.   
(7) તેની નીિત ઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સબધંીત હર જનતાના સ  યો  વારા ર ુઆત    

     કરાયેલી અથવા તેમની સાથે ચચા માટ રહલી કોઇ પણ  યવ  થાની િવગતો ::- 

 હર જનતાના સ  યો  વારા ર ુઆત કરાયેલી કોઇ પણ નીિત િવષયક અથવા રોજ દા કોઈપણ 
કારની લે ખત ક મૌ ખક ફર યાદ  તે ખાતા, િવભાગ ક શાખા તરફ મોકલી આપવામા ંઆવે 

છે. અ ેના િવભાગ  વારા  તે કામગીર  સભંાળતા અિધકાર ીને ક કમચાર ઓને સ પવામા ં
આવે છે.  

(9) પોતાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની ડર ટર  ::- 

 માકટ શાખામા ં ફરજ બ વતા અિધકાર ી ુ ંનામ, હો ા, કચેર ના સરનામા,ં સપંક નબંર..... 
િવગેર મહાનગરપા લકા  વારા િસ  ધ કરવામા ંઆવતી ડાયર મા ંઉપલ  ધ કરલ છે. 

(10) તેના િનયમોમા ં રુ  પડાયેલી ઘડતરની પ ધિત સહ ત તેના દરક અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓ  
   વારા ા  ત કરાયેલો માસીક પગાર ::-  

   માકટ શાખામા ં ફરજો બ વતા અિધકાર ઓ/કમચાર ઓને દર મહ ને ળુ પગાર, મ ઘવાર  
 



 

ભ  ,ુ મ ઘવાર  ભ  થાની રાહત, ઘરભા ુ,  થાિનક ભ  ,ુ તથા વખતો વખત મ ઘવાર  ભ  થામા ં
તફાવત ુલ માસીક પગાર પેટ કુવવામા ંઆવે છે. 
 

(11) તમામ યોજનાઓની િવગતો, ુ ચત ખચાઓ અને કરાયેલી કુવણીઓના અહવાલો દશાવતા  
  અને તમામ એજ  સીઓને ફળાયેલ બ ટ ::-  
 

  માકટ શાખા  વારા કરવામા ંઆવતા તમામ ુ ચત ખચાઓ ફાળવાયેલ બ ટ અને કરાયેલ 
  કુવણાની િવગતો વડોદરા મહાનગરપા લકાના  તે નાણાકં ય વષના સમ  સભા   
   વારા મં ુર કરવામા ંઆવેલા દાજપ મા ંઉપલ  ધ છે. 
 

(12) હર મા હતી અિધકાર  અને અપીલ અિધકાર ના નામ, હો ા અને અ  ય િવગતો ::-  
 

(1) હર મા હતી અિધકાર ી :– ડા. િવજય ુમાર પી. પચંાલ : માકટ િુ  ટ  ડ  ટ.  
                                   (મો. ન.ં : 75679 99683).  
 

(2) અિપલ અિધકાર ી        :- ડા. દવેશ એમ. પટલ       : આરો ય અમલદાર ી.  
         (મો. ન.ં : 96876 06671).  
  

માકટ શાખાના  િશડ લુ ગેની મા હતી 

   િશડ લુ -126 ::-  
 

અ.ન.ં  અિધકાર / કમચાર નો હો ો મં ૂર જગો ભરલ જગો ખાલી જગો 

01 માકટ િુ ટ ડ ટ  01 01 00 
02 આસી. માકટ ઈ પેકટર  01 00 01 
03 કતલખાના ુ . લાક  01 01 00 
04 ખડંરાવ માકટ ુ . લાક  03 03 00 
05 િસપાઈ  06 03 03 

                    ુલ 12 08 04 
 
  િશડ લુ -127 ::-  

 
અ.ન.ં  અિધકાર / કમચાર નો હો ો મં ૂર જગો ભરલ જગો ખાલી જગો 

01 પુરવાઈઝર   02 02 00 
02 િસપાઈ  01 01 00 
03 સફાઈ સેવક  39 39 00 

                    ુલ 42 42 00 

 
 

    માકટ િુ  ટ  ડ  ટ 
        વડોદરા મહાનગરપા લકા. 

 

 

 

  
       

  

 


