
 

 

વડોદરા મહાનગર પાલિકા 
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વડોદરા  - ૩૯૦૦૦૬   
ફોન નાં .૭૪૦૫૦૮૩૨૫૫ 

ઈ : મેિ-vehiclepool1979@gmail.com 
 

 

  
પ્રતિ, 
ડાયરેકટર શ્રી, 
આઈ. ટી. તિભાગ,  
િડોદરા મહાનગર પાતિકા, 
ખંડેરાિ માકેટ, રાજ મહેિ રોડ, 
િડોદરા. 

 
તિષય : પ્રોએક્ટીિ ડડસ્કોિઝરની િેબસાઈટ ઉપર અપિોડ કરિા પાત્ર માડહિી મોકિિા  

 બાબિ. 
 
 સતિનય ઉપરોક્િ તિષયના અનુસંધાનમાં જણાિિાનંુ કે માડહિી મેળિિાના અતધનીયમ-

૨૦૦૫ ના કાયદાની કિમ –૪ (૧)(ખ)(૧૭) હેઠળ જાહેર સભા મંડળએ પ્રોએક્ટીિ 
ડડસ્કોિઝરની માડહિી સા.િ.તિ. પડરપત્ર હુકમ અંક – ૨૮૦/૧૯-૨૦ િા. ૧૪/૧૧/૨૦૧૯ 
મુજબની માડહિી િેબસાઈટ ઉપર અપિોડ કરિા મોકિિામાં આિે છે . 
 
 
              વ્હીકિપુિ મેનેજર 
               વ્હીકિપુિ શાખા 
           િડોદરા મહાનગર પાતિકા 
 
  
 
 
 
 
 
 
     



 

આઈ.ટી ડીપાટટમને્ટ પડરપત્ર અંક : ૧/૧૮-૧૯ િા: ૧૯/૦૪/૧૮ િથા સા.િ.તિ.હંુ.અંક.: ૨૮૦/૧૯-૨૦ 
િા.૦૪/૧૧/૨૦૧૯  નાં આધારે વ્હીકિપુિ શાખાની માડહિી  

 

૧. ખાિા દ્વારા ધી રાઇટ ટુ ઇન્ ફમેશન એક્ ટ,૨૦૦૫ ખરીદિામાં આિેિ છે. 
૨. અતે્રના ખાિા િગિની  અં.નં. ૧ થી ૧૪ ની માડહિી નીચે મુજબ છે.  
૧. સંસ્ થાની કામગીરીઓ અને ફરજોની તિગિઃ 

વ્હીકિપુિ શાખા 
વ્હીકિપુિ શાખા યાંતત્રક તિભાગના િાબા હેઠળ કામગીરી ક્ રે છે. 
વ્ હીક્ િપુિ શાખા દ્વારા મહાનગરપાતિકાના િાહનોની સિીસીંગ િથા તનભાિણી િગિની 

કમગીરી ક્ રિામાં આિે છે. જુદા જુદા ખાિાઓ માટે જરૂરી િાહનોનું તિિરણ િથા સ્ ટાફના િાહનો માટે 
પેટર ોિ િથા ડીઝિનંુ તિિરણ ભ ંિડીઝાંપા ખાિેના પેટર ોિપંપ પરથી ક્ રિામાં આિે છે. િેમજ જરૂરીયાિ 
મુજબના િાહનો જ ેિે િોડટમાં ફાળિણીની કામગીરી વ્હીકિપુિ શાખા મારફિે કરિામાં આિે છે. 

૨. ખાિાના અતધકારી/ક્ મટચારીઓની સત્તાઓ િથા ફરજોઃ 

અ.ન ં જગોનુ નામ સત્તાઓ ફરજો રીમાક્ સટ 

1  વ્હીકિપુિ મેનેજર 
િાહનોના 
રીપેરીંગની 
રૂ.૩૦૦૦/-
સુધીની સત્તા. 

વ્હીકિપુિ શાખાના િમામ િાહનોની 

ફાળિણી, મેન્ટેનન્સ િેમજ પેટર ોિ 
ડીઝિ તિિરણની દેખરેખની કામગીરી. 

 

2  આસી. એન્ ી. -- 

વ્હીકિપુિ શાખાના િાહનોના માઇનોર 
મેન્ટેનન્સ,િગિની િમામ કામગીરીની 
દેખરેખ િેમજ મહાનગરપાતિકા 
હસ્િકના િમામ િોડટ/ખાિાઓમાં 
જરૂરીયાિ મુજબના િાહનોની ફાળિણી 

કરિાની, તિતિધ પ્રકારના િાહનો 
ભાડેથી િેિાના ઇજારાના બીિોની 
ચકાસણીની કામગીરી 

 

3  ફોરમેન -- 

વ્હીકિપુિ શાખાના િમામ િાહનોની 
મેન્ટેનન્સની કામગીરી િેઓના હાથ 

નીચેના મીકે ગે્રડ-એ, બી, 
ઇિેકટર ીશ્યન, ઇિે.હેલ્પર, એપે્રન્ટીસ 
કમટચારીઓ/ઓઇિર પાસેથી િાહનોના 
મેન્ટેનન્સની કામગીરી િેઓ દ્વારા 
કરાિિામાં આિે છે. 

 

4  હેડ કિાકટ  -- -- ખાિી જગો 

5  સીની.ક્ િાકટ -- -- ખાિી જગો 

6  જુની.ક્ િાકટ -- 
સ્ટોર તિભાગની સ્ટોરને િગિ િમામ 
કામગીરી િેમજ વ્હીકિપુિ શાખાના 
સ્ટોરને િગિ િમામ બીિો બનાિિાની 

 



 

કામગીરી 
7  જુની.ક્ િાકટ -- સ્ટોર તિભાગમાં કામગીરી  

8  જુની.ક્ િાકટ -- 
વ્હીકિપુિ શાખાના પેટર ોિ પંપ ખાિેથી 
ડીઝિ પેટર ોિ તિિરણ િેમજ િેને 
િગિી િસિમાિ િેિાની જમા ખચટ 
અંગેની િમામ કામગીરી સંભાળે છે.  

 

9  જુની.કિાકટ  -- વ્હીકિપુિ શાખાની મહેકમને િગિી 
િમામ કામગીરી 

 

10  જુની.કિાકટ  -- 

વ્હીકિપુિ શાખાના િમામ 

કમટચારીઓની હાજરી, કોટટ  દફિર િેમજ 
કમટચારીઓને નીયમ મુજબ આપિાપાત્ર 
સુતિધાઓની કામગીરી િેમજ િમામ 
બીિોની કામગીરી 

 

11  જુની.કિાકટ -- 
-- કામગીરી 

મીકેનીકિ 
શાખામાં 
કરે છે. 

12  જુની.કિાકટ  -- વ્હીકિપુિ શાખાના ખરીદીના બીિો 
બનાિિાની કામગીરી 

 

13  તસપાઇ -- -- ખાિી જગો  
14  તસપાઇ -- વ્હીકિ પ િ શાખા માં કામગીરી કરે છે.  

 

૩. તનરીક્ષણ અને જિાબદારીઓના સાધનો સડહિ તનણટય િેિાની પ્રક્રીયાઃ 
વ્હીકિપુિ શાખા દ્વારા જરૂરીયાિ મુજબના િાહનોની મહાનગરપાતિકામાં િોડટમાં ફાળિણી કરિામાં આિ ે
છે િેમજ નિીન િાહનોની ખરીદી માટે મીકેનીકિ શાખા સાથે સંકિન કરી ખરીદી માટે જણાિિામાં આિ ે
છે જથેી કામગીરીમાં સરળિા રહે છે. કામગીરીમાં ઉચ્ચ અતધકારીઓની સુચના િથા અનુભિો/ 
તનણટયશતકિ મુજબ ભતિષ્યમાં કરિાની થિી કામગીરીમાંસિિ માગટદશટન હેઠળ કામગીરી કરિામાં આિ ે
છે.  

૪. પોિાના કાયો બજાિિા માટે નક્ ક્ ી ક્ રાયેિ ધોરણોઃ 
જરૂરીયાિ મુજબના િાહનોની ફાળિણી, માઇનોર મેન્ટેનન્સની કામગીરી કરાિિામાં આિે છે અને 

જરૂરીયાિ મુજબ રીપેરીંગ માટે ટેન્ડરની પ્રક્રીયાઓ અનુસરીને કામગીરી કરાિિામાં આિે છે.  
૫. પોિાના કાયો બજાિિા માટે પોિાની પાસેના અથિા તનયંણ હેઠળના અથિા પોિાના ક્ મટચારીઓ દ્વારા 

ઉપયોગમાં િેિાિા તનયમો તિતનયમો, સુચનાઓ, તનયમ સંગ્રહ અને રેકેડટ ઃ 
 બી.પી.એમ.સી.એક્ ટ ૧૯૪૯, ગુજરાિ સીિીિ સતિટસ, રૂલ્ સ, ન્ યાયના ડહિમાં સ્ થાતનક સ્ િરાજના 

કાયદાઓ િથા િથા કુદરિી ન્ યાયના તસ ધાંિને અનુસરિામાં આિે છે. િેમજ ક્ મટચારીઓના ઉપયોગ 

માટે બી.સી.એસ.આર.રૂલ્ સ, મ્ યતુન.રૂલ્ સ, અંગ્રેી ડીક્ શનરી તિગેરે જિેા રેકેડટસ રાખિામાં આિેિા છે.  
૬. પોિાના દ્વારા અથિા િેના અંકુશ હેઠળ રખાયેિ તિતિધ કેટેગરીના દસ્ િાિેજોનુ તનિેદનઃ 



 

 ખાિાને િગિી માડહિીઓનો રેકેડટ  ફાઇિ સ્ િરૂપે, રીસ્ ટર સ્ િરૂપે િેમજ કોમ્ ્  યટુરમાં િૈયાર કરિામાં આિ ે

છે.  
૭. તનિી ઘડિાના અથિા િેના અમિીક્ રણ સંબતધિ જાહેર જનિાના સ્ યો દ્વારા રજુઆિ ક્ રાયેિી અથિા 

િેની ચચાટ માટે રહેિી કોઇપણ વ્ યિસ્ થાની તિગિોઃ 
ખાિા માટે તનતિ ઘડિાના િથા િેના અમિીક્ રણ સબતંધિ જાહેર જનિાના સ્ યો દ્વારા  જો રજુઆિ 
ક્ રાયેિી હોય િો િેઓ ક્ ચેરી સમય દરમ્ યાન વ્હીકિપુિ મેનેજરશ્રીની કચેરીમાં ચચાટ માટે કોઇપણ ડદિસ ે
આિી શકે છે.  

૮. પોિાના ચિણના હેિુ માટે અથિા િેના ભાગ િરીકે રચાયેિી ૨-કે િેથી િધુ વ્ યતક્ િઓ ધરાિિાં બોડટ , 
કાઉન્ સીિ, કતમટીઓ અન ે અન્ ય મંડળોની બેઠકે જાહેર જનિા માટે ખુલ્લી છે કેકેમ? અથિા આિી 

બેઠકોની તિગિો જાહેર પ્રજા મેળિી શકે કે કેમ? 
અતે્રની ક્ ચેરીને િાગુ પડિુ નથી. પરંિુ બધાજ બોડટસ, કાઉન્ સીલ્ સ, કતમટીઓ અને અન્ ય મંડળોની 

બેઠકો જાહેર જનિા માટે ખલુ્લી હોિી નથી, પરંિુ આિી બેઠકોની તિગિો જાહેર પ્રજા મેળિી શકે છે.  
૯. પોિાના અતધકારીઓ અને ક્ મટચારીઓની ડીરેકટરીઃ 
 

અ.નં. અતધકરી/ક્ મટચારીનુ નામ 

૧ વ્હીકિપુિ મેનેજરશ્રી(હિાિા)શ્રી જગદીશચંદ્ર આર ભાભોર  

૨ એડી.આસી.એન્ીનીયરશ્રી જગદીશચંદ્ર આર. ભાભોર 

૩ હેડ કિાકટખાિી જગો 

૪ સીની.ક્ િાકટખાિી જગો 

૫ જુની.ક્ િાકટશ્રી અબ્દુિ અઝીઝ યાકુબભાઈ પટેિ 

૬ જુની.ક્ િાકટ  શ્રી મયુર નીતિનભાઈ ગજ્જર 

૭ જુની.ક્ િાકટશ્રી રણીિભાઈ રાધુભાઇ બામ્બા 

૮ જુની.કિાકટશ્રી સંજય પ્રભુદાસ પારેખ 

૯ જુની.કિાકટશ્રી રતિન્દ્રભાઇ જાિમસીંગ િસાિા 

૧૦ જુની.કિાકટશ્રી હસમુખભાઇ મંગુભાઇ બારીયા (કામગીરી મીકે.) 

૧૧ જુની.કિાકટશ્રી સંીિકુમાર ચીમનિાિ શ્યામિ  

૧૨ તસપાઇ શ્રી તિકાસ સુદામા પાટીિ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

૧૦. િેના તનયમમાં પુરી પડાયેિ પડિરની પ ધતિ સડહિ િેના દરેક અતધકારીઓ અને ક્ મટચારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત 
ક્ રાિેિ માસીક પગાર. 
 

અ.નં. અતધકારી/ક્ મટચારીનુ નામ હોદ્દો ઇ.ડી.પી.નં. નિો બેઝીક 
પગાર 

૭ માં 
પગાર પંચ 
માં ગે્રડ 
નીકળી 
ગયેિ છે. 

૧ શ્રી જગદીશચંદ્ર આર. 
ભાભોર 

હ.વ્હીકિપુિ 
મેનેજર 

૩૨૩૧૧૦ ૫૦૫૦૦/-  

૨. ખાિી જગો આસી. અન્ ીી઼.    
૩ શ્રી ઇશ્વરભાઇ સી.રાઠિા એડી. 

આસી.એન્ી. 
૩૨૩૯૦૦ ૫૦૫૦૦/- પગાર ખચટ 

તમકેતનકિ 
શાખા 

૪ શ્રી ગોતિંદા હંસરાજાની એડી. 
આસી.એન્ી. 

૩૪૫૨૩૭ ૩૯૯૦૦/- પગાર ખચટ 
િોડટ  નં ૨ 

૫ શ્રી જગદીશચંદ્ર આર. 
ભાભોર 

એડી.આસી.એન્ી. ૩૨૩૨૧૦ ૫૦૫૦૦/-  

૬ ખાિી જગો હેડ કિાકટ  - -  
૭ ખાિી જગો સીની.ક્ િાકટ - -  
૮ શ્રી મયુર નીતિનભાઈ ગજ્જર જુની.કિાકટ  ૩૫૪૭૨૪ ૧૯૯૫૦/ 

ઉચ્ચક 
 

૯ શ્રી અબ્દુિ અઝીઝ 
યાકુબભાઈ પટેિ 

જુની.ક્ િાકટ ૨૮૦૯૮૪ ૪૯૦૦૦/-  

૧૦ શ્રી બામ્બા રણીિભાઈ 
રાધુભાઇ 

જુની.ક્ િાકટ ૩૫૯૭૫૧ ૧૯૯૫૦/ 
ઉચ્ચક 

 

૧૧ શ્રી સંજય પ્રભુદાસ પારેખ જુની.કિાકટ ૨૮૩૪૨૮ ૩૪૩૦૦ /-  
૧૨ શ્રી રતિન્દ્રભાઇ જાિમસીંગ 

િસાિા 
જુની.કિાકટ ૨૮૦૧૭૮ ૪૯૦૦૦/-  

૧૩ શ્રી હસમુખભાઇ મંગુભાઇ 
બારીયા (કામગીરી મીકે.) 

જુની.કિાકટ  ૨૮૩૪૫૨ ૩૪૩૦૦ /-  

૧૪ શ્રી સંીિકુમાર ચીમનિાિ  
શ્યામિ 

જુની.કિાકટ  ૩૦૧૦૧૯ ૪૨૩૦૦/-  

૧૫ શ્રી તિકાસ સુદામા પાટીિ તસપાઇ ૩૧૪૪૪૭ ૨૪૨૦૦/-  
 
૧૧. િમામ યોજનાઓની તિગિો સુતચિ ખચાટઓ અને ક્ રાિિે ચુક્ િણીના અહેિાિો દશાટિિો િેની િમામ 

એજન્ સીને ફાળિેિ બજટેઃ - જ ેિે િષટના મંજુર થયેિ બજટે મજુબ ખચાટઓ અને ચકુ્ િણી  
૧૨. ફાળિાયેિી રક્ મ અને આ કાયટક્રમોથી ફાયદો મેળિનારની તિગિો સડહિ સબસીડી સડહિ કાયટક્રમોની 

અમિનો પ્રકાર. 



 

 બજટેમાં મંજુર થયેિ જ ે િે રક્ મ પેટે જ ે તિતિધ સાધનો/િાહનો અને ઇજારાઓ ક્ રિામાં આિે છે, િ ે
શહેરના એન્ ી. અને સેનેટરી કામગીરીમાં ઉપયોગી થાય છે િેથી શહેરના નાગડરકોને સારૂ અન ેસ્ િચ્ છ 
િાિાિરણ પુરૂ પડે છે. આન ેકારણે શહેરના નાગરીકોનુ જાહેર આરોગ્ય જળિાય.   

૧૩. િેના દ્વારા અપાયેિી છુટછાટો પરિાનગીઓ અને સત્તા સોંપણી મેળિાનારની તિગિો. 
બી.પી.એમ.સી.એક્ ટમાં ઠરાિેિ તનયમો આધારે ઠરાિેિ ધોરણો મુજબ. 

૧૪. ઇિેક્ ટર ોતનક ફોમટમાં ઘડાયેિી, િેના દ્વારા રખાયેિી અથિા િેને ઉપિબ્ ધ માડહિીના સંદભટની તિગિો. 
 માડહિી કોમ્્યટુરમાં રાખિામાં આિે છે િેમજ ફાઇિો િેમજ રીસ્ ટરોના સ્ િરૂપમાં જાળિિામાં આિે છે.   
૧૫. પુસ્ િકાિય અથિા િાંચનખંડના કામના ક્ િાકો સડહિ માડહિી મેળિિા માટે નાગડરકોને ઉપિબ્ ધ 

સુતિધાઓની તિગિો જો જાહેર ઉપયોગ માટે િેની જાળિણી ક્ રાઇ હોય િો. અતે્રની શાખામાં પુસ્ િકિય કે 
િાંચનખંડ નથી. 

૧૬. જાહેર માડહિી અતધકારીશ્રીનુ નામ, હોદ્દો તિગિોઃ 
વ્હીકિપુિ મેનેજરશ્રી 
વ્હીકિપુિ શાખા, ભુિડીઝાંપા બસ સ્ટેન્ડ સામ,ે િડોદરા. 
િડોદરા મહાનગરપાતિકા, 
ફોન નં.: ૭૪૦૫૦૮૩૨૫૫ 

૧૭. સદર ખાિુ આિશ્ યક સેિામાં આિે છે અને મહાનગરપાતિકા િિી જરૂરીયાિ મુજબના િાહનો ભાડેથી િે 
છે / ઇજારાઓ ક્ રે છે અને યાંતત્રક્ ન ેિગિી બાબિોની કામગીરી ક્ રે છે.િેમજ સુચિી શકાય િેિી અન્ ય 
કોઇ માડહિી અને ત્ યારબાદ દર િષે આ પ્રકાશનમાં સુધારો ક્ રાશે. 

૧૮.     થયેિા અને થનાર કામોની તિગિ ફોટોગ્રાફ્સ સડહિ અતે્ર િાગુ પડિું નથી. 
૧૯.     તસતધધ/ એિોડટ  મળેિ નથી. 
 
 

હ.વ્હીકિપુિ મેનેજર, 
મહાનગરપાતિકા, 

િડોદરા. 
 


