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આઈ.ટી ડીપાટટ મેન્ટ પરિપત્ર અંક : ૧/૧૮-૧૯ તા: ૧૯/૦૪/૧૮ નાાં આધાિે વ્હીકલપલુ શાખાની મારહતી  
 

૧. ખાતા દ્વાિા ધી િાઇટ ટુ ઇન્ ફમશશન ક્ ટ,૨૦૦૫ ખિીદવામાાં આવેલ છે. 

૨. અતે્રના ખાતા લનતની  અં.નાં. ૧ થી ૧૫ ની મારહતી નીચે મજુબ છે.  
૧. સાંસ્ થાની કામનીિીઓ અને ફિજોની વવનતઃ 

વ્હીકલપલુ શાખા 

વ્હીકલપલુ શાખા યાાંવત્રક વવભાનના તાબા હઠેળ કામનીિી ્ િે છે. 

વ્ હી્ લપલુ શાખા દ્વાિા મહાનનિપાલલકાના વાહનોની સવીસીંન તથા વનભાવણી લનતની કમનીિી ્ િવામાાં આવે 

છે. જુદા જુદા ખાતાઓ માટે જરૂિી વાહનોનુાં વવતિણ તથા સ્ ટાફના વાહનો માટે પેરોલ તથા ડીઝલનુાં વવતિણ ભ  ાંતડીઝાાંપા 

ખાતેના પેરોલપાંપ પિથી ્ િવામાાં આવે છે. તેમજ જરૂિીયાત મજુબના વાહનો જે તે વોડટમાાં ફાળવણીની કામનીિી 

વ્હીકલપલુ શાખા માિફતે કિવામાાં આવે છે. 

૨. ખાતાના અવધકાિી/્ મટચાિીઓની સત્તાઓ તથા ફિજોઃ 

અ.નાં જનોન ુનામ સત્તાઓ ફિજો િીમા્ સટ 

1  વ્હીકલપલુ મેનેજિ 

વાહનોના 
િીપેિીંનની 
રૂ.૩૦૦૦/-
સધુીની સત્તા. 

વ્હીકલપલુ શાખાના તમામ વાહનોની 
ફાળવણી, મેન્ટેનન્સ તેમજ પેરોલ ડીઝલ 
વવતિણની દેખિેખની કામનીિી. 

 

2  આસી. કન્ ી. -- 

વ્હીકલપલુ શાખાના વાહનોના માઇનોિ 
મેન્ટેનન્સ,લનતની તમામ કામનીિીની 
દેખિેખ તેમજ મહાનનિપાલલકા હસ્તકના 
તમામ વોડટ/ખાતાઓમાાં જરૂિીયાત 
મજુબના વાહનોની ફાળવણી કિવાની, 
વવવવધ પ્રકાિના વાહનો ભાડેથી લેવાના 
ઇજાિાના બીલોની ચકાસણીની કામનીિી 

 

3  ફોિમેન -- 

વ્હીકલપલુ શાખાના તમામ વાહનોની 
મેન્ટેનન્સની કામનીિી તેઓના હાથ 
નીચેના મીકે ગે્રડ-ક, બી, ઇલેકરીશ્યન, 
ઇલે.હલે્પિ, કપે્રન્ટીસ કમટચાિીઓ/ઓઇલિ 
પાસેથી વાહનોના મેન્ટેનન્સની કામનીિી 
તેઓ દ્વાિા કિાવવામાાં આવે છે. 

કામનીિી 
ફાયિ 
લિનેડશાખા
માાં કિે છે. 

4  હડે કલાકટ -- -- ખાલી જનો 
5  સીની.્ લાકટ -- -- ખાલી જનો 

6  જુની.્ લાકટ -- 

સ્ટોિ વવભાનની સ્ટોિને લનત તમામ 
કામનીિી તેમજ વ્હીકલપલુ શાખાના 
સ્ટોિને લનત તમામબીલો બનાવવાની 
કામનીિી 
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7  જુની.્ લાકટ -- સ્ટોિ વવભાનમાાં કામનીિી  

8  જુની.્ લાકટ -- 

વ્હીકલપલુ શાખાના પેરોલ પાંપ ખાતેથી 
ડીઝલ પેરોલ વવતિણ તેમજ તેને લનતી 
તસલમાત લેવાની જમા ખચટ અંનેની 
તમામ કામનીિી સાંભાળે છે.  

 

9  જુની.કલાકટ -- 
વ્હીકલપલુ શાખાની મહકેમને લનતી 
તમામ કામનીિી 

 

10  જુની.કલાકટ -- 

વ્હીકલપલુ શાખાના તમામ કમટચાિીઓની 
હાજિી, કોટટ  દફતિ તેમજ કમટચાિીઓને 
નીયમ મજુબ આપવાપાત્ર સવુવધાઓની 
કામનીિી તેમજ તમામ બીલોની કામનીિી 

 

11  જુની.કલાકટ -- 

-- કામનીિી 
મીકેનીકલ 
શાખામાાં કિે 
છે. 

12  જુની.કલાકટ -- -- 

કામનીિી 
મીકેનીકલ 
શાખામાાં કિે 
છે. 

13  વસપાઇ -- -- 
કામનીિી 
વો-૨માાં કિે 
છે  

14  વસપાઇ -- વ્હીકલ પ  લ શાખા માાં કામનીિી કિે છે.  
 

૩. વનિીક્ષણ અને જવાબદાિીઓના સાધનો સરહત વનણટય લેવાની પ્રક્રીયાઃ 
વ્હીકલપલુ શાખા દ્વાિા જરૂિીયાત મજુબના વાહનોની મહાનનિપાલલકામાાં વોડટમાાં ફાળવણી કિવામાાં આવે છે તેમજ નવીન 
વાહનોની ખિીદી માટે મીકેનીકલ શાખા સાથે સાંકલન કિી ખિીદી માટે જણાવવામાાં આવે છે જેથી કામનીિીમાાં સિળતા િહ ે
છે. કામનીિીમાાં ઉચ્ચ અવધકાિીઓની સચુના તથા અનભુવો/ વનણટયશરકત મજુબ ભવવષ્યમાાં કિવાની થતી 
કામનીિીમાાંસતત માનટદશટન હઠેળ કામનીિી કિવામાાં આવે છે.  
 

૪. પોતાના કાયો બજાવવા માટે ન્ ્ ી ્ િાયેલ ધોિણોઃ 
જરૂિીયાત મજુબના વાહનોની ફાળવણી, માઇનોિ મેન્ટેનન્સની કામનીિી કિાવવામાાં આવે છે અને જરૂિીયાત મજુબ 
િીપેિીંન માટે ટેન્ડિની પ્રક્રીયાઓ અનસુિીને કામનીિી કિાવવામાાં આવે છે.  
 

૫. પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા વનયાંણ હઠેળના અથવા પોતાના ્ મટચાિીઓ દ્વાિા ઉપયોનમાાં લેવાતા 
વનયમો વવવનયમો, સચુનાઓ, વનયમ સાંગ્રહ અને િેકેડટ ઃ 

 બી.પી.કમ.સી.ક્ ટ ૧૯૪૯, ગજુિાત સીવીલ સવવિસ, રૂલ્ સ, ન્ યાયના રહતમાાં સ્ થાવનક સ્ વિાજના કાયદાઓ તથા તથા 
કુદિતી ન્ યાયના વસ ધાાંતને અનસુિવામાાં આવે છે. તેમજ ્ મટચાિીઓના ઉપયોન માટે બી.સી.કસ.આિ.રૂલ્ સ, મ્ યવુન.રૂલ્ સ, 
અંગે્રી ડી્ શનિી વવનેિે જેવા િેકેડટસ િાખવામાાં આવેલા છે.  
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૬. પોતાના દ્વાિા અથવા તેના અંકુશ હઠેળ િખાયેલ વવવવધ કેટેનિીના દસ્ તાવેજોન ુવનવેદનઃ 
 ખાતાને લનતી મારહતીઓનો િેકેડટ ફાઇલ સ્ વરૂપે, િીસ્ ટિ સ્ વરૂપે તેમજ કોમ્ ્ યટુિમાાં તૈયાિ કિવામાાં આવે છે.  
 
૭. વનતી ઘડવાના અથવા તેના અમલી્ િણ સાંબવધત જાહિે જનતાના સ્ યો દ્વાિા િજુઆત ્ િાયેલી અથવા તેની ચચાટ માટે 

િહલેી કોઇપણ વ્ યવસ્ થાની વવનતોઃ 
ખાતા માટે વનવત ઘડવાના તથા તેના અમલી્ િણ સબાંવધત જાહિે જનતાના સ્ યો દ્વાિા  જો િજુઆત ્ િાયેલી હોય તો 
તેઓ ્ ચેિી સમય દિમ્ યાન વ્હીકલપલુ મેનેજિશ્રીની કચેિીમાાં ચચાટ માટે કોઇપણ રદવસે આવી શકે છે.  
 

૮. પોતાના ચલણના હતે ુ માટે અથવા તેના ભાન તિીકે િચાયેલી ૨-કે તેથી વધ ુ વ્ યવ્ તઓ ધિાવતાાં બોડટ , કાઉન્ સીલ, 
કવમટીઓ અને અન્ ય માંડળોની બેઠકે જાહિે જનતા માટે ખલુ્લી છે કેકેમ? અથવા આવી બેઠકોની વવનતો જાહિે પ્રજા મેળવી 
શકે કે કેમ? 
અતે્રની ્ ચેિીને લાગ ુપડત ુનથી. પિાંત ુબધાજ બોડટસ, કાઉન્ સીલ્ સ, કવમટીઓ અને અન્ ય માંડળોની બેઠકો જાહિે જનતા માટે 
ખલુ્લી હોતી નથી, પિાંત ુઆવી બેઠકોની વવનતો જાહિે પ્રજા મેળવી શકે છે.  

 
૯. પોતાના અવધકાિીઓ અને ્ મટચાિીઓની ડીિેકટિીઃ 
 

અ.નાં. અવધકિી/્ મટચાિીન ુનામ 

૧ વ્હીકલપલુ મેનેજિશ્રી(હવાલા)શ્રી જનદીશચાંદ્ર આિ ભાભોિ  
૨ કડી.આસી.કન્ીનીયિશ્રી જનદીશચાંદ્ર આિ. ભાભોિ 

૩ હડે કલાકટખાલી જનો 
૪ સીની.્ લાકટખાલી જનો 
૫ જુની.્ લાકટશ્રી અબ્દુલ અઝીઝ યાકુબભાઈ પટેલ 
૬ જુની.્ લાકટ  શ્રી મયિુ નીવતનભાઈ નજ્જિ 
૭ જુની.્ લાકટશ્રી બામ્બા િણીતભાઈ  
૮ જુની.કલાકટશ્રી સાંજય પ્રભદુાસ પાિેખ 
૯ જુની.કલાકટશ્રી િવવન્દ્રભાઇ જાલમસીંન વસાવા 
૧૦ જુની.કલાકટશ્રી હસમખુભાઇ માંગભુાઇ બાિીયા (કામનીિી મીકે.) 
૧૧ જુની.કલાકટશ્રી સાંીવકુમાિ ચીમનલાલ શ્યામલ (કામનીિી મીકે.) 
૧૨ વસપાઇશ્રી મોઇનદુ ીન મહાંમદશાબ સૈયદ (કામનીિી વો-૨) 
૧૩ વસપાઇ શ્રી વવકાસ સદુામા પાટીલ 

  
૧૦. તેના વનયમમાાં પિુી પડાયેલ પડતિની પ ધવત સરહત તેના દિેક અવધકાિીઓ અને ્ મટચાિીઓ દ્વાિા પ્રા્ત ્ િાવેલ માસીક 
પનાિ. 

અ.નાં. અવધકાિી/્ મટચાિીન ુનામ હોદ્દો ઇ.ડી.પી.નાં. નવો બેઝીક 
પનાિ 

૭ માાં પનાિ 
પાંચ માાં ગે્રડ 
નીકળી 
નયેલ છે. 

૧ શ્રી જનદીશચાંદ્ર આિ. ભાભોિ હ.વ્હીકલપલુ 
મેનેજિ 

૩૨૩૧૧૦ ૪૭૬૦૦/-   

૨. ખાલી જનો આસી. અન્ ીી઼.    
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૩ શ્રી ઇશ્વિભાઇ સી.િાઠવા કડી. 
આસી.કન્ી. 

૩૨૩૯૦૦ ૪૭૬૦૦/- પનાિ ખચટ 
વમકેવનકલ 
શાખા 

૪ શ્રી નોવવિંદા હાંસિાજાની  કડી. 
આસી.કન્ી. 

૩૪૫૨૩૭ ૩૮૦૯૦/- પનાિ ખચટ 
વોડટ નાં ૨ 

૫ શ્રી જનદીશચાંદ્ર આિ. ભાભોિ કડી. 
કડી.આસી.કન્ી. 

૩૨૩૨૧૦ ૪૭૬૦૦/-  

૬ ખાલી જનો હડે કલાકટ - -  
૭ ખાલી જનો સીની.્ લાકટ - -  
૮ શ્રી મયિુ નીવતન નજ્જિ  જુની.કલાકટ ૩૫૪૭૨૪ ઉચ્ચક 

૧૯૯૫૦/- 
 

૯ શ્રી અબ્દુલ અઝીઝ યાકુબભાઈ 
પટેલ 

જુની.્ લાકટ ૨૮૦૯૮૪ ૪૬૨૦૦/-  

૧૦ શ્રી બામ્બા િણીતભાઈ જુની.્ લાકટ ૩૫૯૭૫૧ ૧૯૯૫૦/- 
ઉચ્ચક 

 

૧૧ શ્રી સાંજય પ્રભદુાસ પાિેખ જુની.કલાકટ ૨૮૩૪૨૮ ૩૨૩૦૦ /-  
૧૨ શ્રી િવવન્દ્રભાઇ જાલમસીંન 

વસાવા 
જુની.કલાકટ ૨૮૦૧૭૮ ૪૬૨૦૦/-  

૧૩ શ્રી હસમખુભાઇ માંગભુાઇ બાિીયા 
(કામનીિી મીકે.) 

જુની.કલાકટ ૨૮૩૪૫૨ ૩૨૩૦૦ /-  

૧૪ શ્રી સાંીવકુમાિ ચીમનલાલ  
શ્યામલ (કામનીિી મીકે.) 

જુની.કલાકટ ૩૦૧૦૧૯ ૩૯૯૦૦/-  

૧૫ શ્રી મોઇનદુ ીન મહાંમદશાબ સૈયદ 
(કામનીિી વો-૨) 

વસપાઇ 
 

૨૦૮૧૦૮ ૩૩૦૦૦/-  

૧૬ શ્રી વવકાસ સદુામા પાટીલ વસપાઇ ૩૧૪૪૪૭ ૨૪૨૦૦/-  
 
૧૧. તમામ યોજનાઓની વવનતો સલુચત ખચાટઓ અને ્ િાવેલ ક્ુ વણીના અહવેાલો દશાટવતો તેની તમામ કજન્ સીને ફાળવેલ 

બજેટઃ - જે તે વર્ટના માંજુિ થયેલ બજેટ મજુબ ખચાટઓ અને ક્ુ વણી  
 

૧૨. ફાળવાયેલી િ્ મ અને આ કાયટક્રમોથી ફાયદો મેળવનાિની વવનતો સરહત સબસીડી સરહત કાયટક્રમોની અમલનો પ્રકાિ. 
 બજેટમાાં માંજુિ થયેલ જે તે િ્ મ પેટે જે વવવવધ સાધનો/વાહનો અને ઇજાિાઓ ્ િવામાાં આવે છે, તે શહિેના કન્ ી. અને 

સેનેટિી કામનીિીમાાં ઉપયોની થાય છે તેથી શહિેના નાનરિકોને સારૂ અને સ્ વચ્ છ વાતાવિણ પરુૂ પડે છે. આને કાિણે 
શહિેના નાનિીકોન ુજાહિે આિોગ્ય જળવાય. 
   

૧૩. તેના દ્વાિા અપાયેલી છુટછાટો પિવાનનીઓ અને સત્તા સોંપણી મેળવાનાિની વવનતો. 
બી.પી.કમ.સી.ક્ ટમાાં ઠિાવેલ વનયમો આધાિે ઠિાવેલ ધોિણો મજુબ. 

 

૧૪. ઇલે્ રોવનક ફોમટમાાં ઘડાયેલી, તેના દ્વાિા િખાયેલી અથવા તેને ઉપલબ્ ધ મારહતીના સાંદભટની વવનતો. 
 મારહતી કોમ્્યટુિમાાં િાખવામાાં આવે છે તેમજ ફાઇલો તેમજ િીસ્ ટિોના સ્ વરૂપમાાં જાળવવામાાં આવે છે.   
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૧૫. પસુ્ તકાલય અથવા વાાંચનખાંડના કામના ્ લાકો સરહત મારહતી મેળવવા માટે નાનરિકોને ઉપલબ્ ધ સવુવધાઓની વવનતો જો 
જાહિે ઉપયોન માટે તેની જાળવણી ્ િાઇ હોય તો. અતે્રની શાખામાાં પસુ્ તકલય કે વાાંચનખાંડ નથી. 

 

૧૬. જાહિે મારહતી અવધકાિીશ્રીન ુનામ, હોદ્દો વવનતોઃ 
વ્હીકલપલુ મેનેજિશ્રી 
વ્હીકલપલુ શાખા, ભતુડીઝાાંપા બસ સ્ટેન્ડ સામે, વડોદિા. 
વડોદિા મહાનનિપાલલકા, 
ફોન નાં.: ૭૪૦૫૦૮૩૨૫૫ 

 

૧૭. સદિ ખાત ુઆવશ્ યક સેવામાાં આવે છે અને મહાનનિપાલલકા વતી જરૂિીયાત મજુબના વાહનો ભાડેથી લે છે / ઇજાિાઓ ્ િે 
છે અને યાાંવત્ર્ ને લનતી બાબતોની કામનીિી ્ િે છે.તેમજ સચુવી શકાય તેવી અન્ ય કોઇ મારહતી અને ્ યાિબાદ દિ વર્શ 
આ પ્રકાશનમાાં સધુાિો ્ િાશે. 

 
૧૮.     થયેલા અને થનાિ કામોની વવનત ફોટોગ્રાફ્સ સરહત અતે્ર લાગ ુપડતુાં નથી. 
 
૧૯.     વસધ્ધધ/ કવોડટ મળેલ નથી. 
 

હ.વ્હીકલપલુ મેનેજિ, 
મહાનનિપાલલકા, 

વડોદિા. 

 


