






Page 1 of 32 

 

 
 
 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
વેકે્રટયીશ્રીની કચેયી 

 
 

“ભાહશતી ધધકાય ધધધનમભ, ય૦૦૫” 

 

 

 

 

પ્રોએક્ટીલ હડસ્કક્રોઝય (૧૭ મદુ્દા)ની ભાહશતી 
 
 
 
 

વને ૨૦૧૮-૧૯ 

 



Page 2 of 32 

 

-: વેકે્રટયીશ્રીની કચેયી :- 
પ્રકયણ-ય(ધનમભ વગં્રશ-૧) 

વગંઠનની ધલગતો કામો ને પયજો 

 

ય : ૧ જાશયે તતં્ર ઉદેળ/ શતે ુ:-  

યઃ૧ ધી ફી. ી.એભ.વી. એકટની જગલાઈઓ અનવુાય તથા જનયર ફડડ  તથા સ્થાતમી વમભમત 

દ્વાયા નકકી કયેર નીમત મનમભ અનવુાય કામડલાશી કયલાભાાં આલે છે.  

યઃય જાશયે તતં્રનુ ંધભળન દુયંદેળી૫ણુ ં(ધલઝન) :-  

યઃય રાગ ુ૫ડત ુનથી . 

યઃ ૩ જાશયે તતં્રનો ટંુકો ઈધતશાવ ને તેની યચનાનો વદંબભ :-  

યઃ૩ તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩થી નગય ાલરકાભાાંથી ભશાનગય ાલરકાભાાં રૂ ાાંતય થમેર છે. 

ભશાનગયાલરકાભાાં રૂ ાાંતય થતા , ળશયેના મલકાવ કાભ નીમતમલમક મનણડમ , વત્તાઓ 

મલગેયે ભાટે વ ક્ષભ ઓથરયટી દ્વાયા યજુ થતી દયખાસ્તલ જરૂયી ઠયાલ તૈમાય કયી , વક્ષભ 

કમભરટઓ જ નયર ફડડ,  સ્થામ મી વમભમત , ખાવ વમભમત ઓભાાં મનણડમ કયાલી , વ ક્ષભ 

ઓથરયટીને અભરલાયી/મનણડમ અથે પ્રભાલણત નકર ભકરલાની ભશાનગય ાલરકાની 

યચના ફાદ ધી.ફી.ી.એભ.વી. એકટની કરભ -૪૮ અનવુાય અરગ અસ્સ્ત,ત્વૌ અને સ્ટા પની 

અરગ મવમનમયીટી અસ્સ્ત.ત્વભાાં આલેર છે. તેભજ  જનયર ફડડ, સ્થાવમી વમભમત તથા ખાવ 

વમભમતઓના પ્રમવરડિંગ તેભજ અવર ઠયાલ કામભી યેકડડ તયીકે મનબાલલાભાાં આલે છે. 

યઃ૪ જાશયે તતં્રની પયજો :-  

યઃ૪ ---- ઉ૫ય મજુફ ----  

યઃ૫ જાશયે તતં્રની મખુ્યમ પ્રવધૃતઓ/ કામો :-  

યઃ૫ જનયર ફડડ , સ્થામમી વમભમત તથા ખાવ વમભમતઓની ભીરટિંગ ફરાલલી , એજન્ડા પ્રમવધ્ધ 

કયલા, પ્રમવરડિંગ રખલા તેભજ અવર ઠયાલ કામભી યેકડડ તયીકે મનબાલલા. 
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યઃ૬ જાશયે તતં્ર દ્વાયા અ૫લાભા ંઅલતી વેલાઓની માદી ને તેનુ ંવં લિપ્ત ધલલયણ :- 

યઃ૬ વ ક્ષભ ઓથરયટી દ્વાયા કયલાભાાં આલેર મનણડમના ઠયા લની નકર તૈમાય કયલી. 

અયજીઓના અનવુાંધાને વક્ષભ ઓથરયટી દ્વાયા ભાંજુયી ભળ્મા ફાદ ઠયાલની ખયી નકર 

તૈમાય કયી, ભકરલાભાાં આલે છે. 

યઃ૭ જાશયે તતં્રના ધનમાભક કચેયી , પ્રદેળ જજલ્રોજ, બ્રોઠક ધલગેયે સ્કત યોએ વસં્કથાધ ગત ભાખાનો 

અરેખ (જમા ંરાગ ુ૫ડતો શોમ તમા ં) :- 

યઃ૭ રાગ ુ૫ડત ુનથી.  

યઃ૮ જાશયે તતં્રની વયકાયકતા ને કામભિભતા લધાયલા ભાટેની રોકો ાવેથી ેિાઓ :- 

યઃ૮ ચુાંટામેર પ્રમતમનમધઓ દ્વાયા સચૂલલાભાાં આલતા સચુ નની અભરલાયી ભાટે કામડલાશી 

કયલાભાાં આલે છે. આ ઉ૫યાાંત જનયર ફડડની ભી રટિંગની કામડલાશીની જાણકાયી ળશયેના 

નાગરયકને ભી યશ ેતે ભાટે ભી રટિંગ શરભાાં , પે્રક્ષક ગેરેયીની ફેઠક વાંખ્માની ભમાડદાભાાં, 

પે્રક્ષક ગેરેયીભાાં સ્થાન આ૫લાભાાં આલે છે. 

યઃ૯ રોક વશમોગ ભેલલા ગોઠલણ ને ૫દ્ધધતઓ :-  

યઃ૯ વાભાન્મ વબા , સ્થાદમી વમભમત, ફાાંધકાભ વમભમત , લટય લકડવ વમભમત , રાઈટીંગ વમભમત , 

ફાગ ફગીચા  અને ઝૂ વમભમત, કામદ અને મનમભની વમભમત , ડ્રેનેજ વમભમત , પ્રાભનીંગ 

વમભમત, મળશ ુ કલ્માણણ, ખાવ ગ્રાન્ટ વાંચાલરત મજનાઓ  અને અસ્નનળાભક દ વમભમત , 

શાઉમવિંગ ઈમ્પ્ર ુલભેન્ન્ટ અને ક્રીમયન્વ વમભમત, આયનમે વમભમત , ભાધ્મમભક મળક્ષણ અને 

આનુાાંલગક મળક્ષણ વમભમત, વેમનટેળન વમભમત , વભાજ કલ્માભણ વમભમત, ભાકેટ વમભમત ,  

એસ્ટેંટ ભેનેજભેન્ટય વમભમત વરશતની વમભમતઓ દ્વાયા થમેર ઠયાલને વ ક્ષભ ઓથરયટી દ્વાયા 

ભાંજુયી ભળ્મા ફાદ, નાગરયકને, મનમભ મજુફ, ખયી નકર આ૫લાભાાં આલે છે. 

યઃ૧૦ વેલા અ૫લા દેખયેખ ધનમતં્રણ ને જાશયે પહયમાદ ધનલાયણ ભાટે ઉ૫રબ્ધઅ તતં્ર :- 
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યઃ૧૦ વાભાન્મે વબા , સ્થાનમી વમભમત અને ખાવ વમભમતઓ  દ્વાયા થમેરા ઠયાલ , ભાંજુયી ભળ્મા 

ફાદ નાગરયકને, મનમભ મજુફ, ખયી નકર આ૫લાભાાં આલે છે. 

યઃ૧૧ મયુય ્કચેયી ને જુદા-જુદા સ્કતઅયોએ અલેરી ન્મા કચેયીઓના વયનાભા (લ૫યાળકાયને- 

વભજલાભા ંવય ૫ડે તે ભાટે જજલ્રાન લાય લગીકયણ કયો) :- 

યઃ૧૧ મ્પ્યડુમનમવ૫ર વેકે્રટયીશ્રીની કચેયી, ડ. આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઇ યડ, યાજકટ 

યઃ૧ય કચેયી ળરૂ થલાનો વભમ :-  

યઃ૧ય વલાયે ૧૦:૩૦ કરાકે  

યઃ૧ય કચેયી ફધં થલાનો વભમ :-  

યઃ૧ય વાાંજે ૬:૧૦ કરાકે -ઉ૫યાાંત ભેમયશ્રી, ડ.ેભેમયશ્રી, સ્ટેન્ન્ડિંગ કમભટી ચેયભેનશ્રી, જુદી જુદી 
કમભટીના ચેયભેનશ્રીઓ મલગેયે દામધકાયીઓ તાની કચેયીઓભાાં જમાાં સધુી શમ ત્માાં ે 
સધુી. 
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મ્ય ુધનધવ૫ર વેકે્રટયીની કચેયી :- ધધકાયીઓ/ કભભચાયીઓની વત્તા ને પયજ (પ્રકયણ:૩ ધનમભ વગં્રશ-ય) 
 

ક્રભ શદ્દ લશીલટી વત્તાઓ નાણાકીમ 
વત્તાઓ 

અન્મા વત્તા પયજ 

૦૧ મ્પ્યાુમનમવ૫ર 
વેકે્રટયી 

ધી ફી.ી.એભ.વી. એકટ-૧૯૪૯ની કરભ-૪૮ ફજેટ 
જગલાઈને 
આધીન 
યશીને ખચડ 
ભાંજુય 
કયલાની 
વત્તા 

ધી 
ફી.ી.એભ.
વી. એકટની 
જગલાઈ 
મજુફ 
તેભજ 
પ્રલતડભાન 
કામદા 
મજુફ 

(૧) ધી ફી.ી.એભ.વી. એકટ-૧૯૪૯ 
કરભ-૪૮ શઠે. 

(ક) કોયેળન અને સ્થા મી વમભમત અનકુ્રભે ત 
તાના વફાંધી તેને પયભાલે તેલી ફીજી પયજ 
ફજાલલી. 

(ય) ધી ફી.ી.એભ.વી. એકટ-૧૯૪૯ 
કરભ-૫૬(૧) ઘ શઠે. 

(ખ) કોયેળન અને ધી ફી.ી.એભ.વી. એકટ-
૧૯૪૯ની કરભ-૩૦ અથલા ૩૧ મજુફ 
કોયેળનને મનભેરી કઈ૫ણ વમભમતની (ય) 
સ્થામી વમભમત અને તેની કઈ૫ણ ેટા 
વમભમતની કામડલાશીઓ વાથે વફાંધ ધયાલતા 
વઘા કાગ અને દસ્તા ાલેજ કસ્ટાડીભાાં 
યાખલા. 

(૩) 

 

(૪) 

ધી ફી.ી.એભ.વી. એકટ -૧૯૪૯ 

કરભ-૬૭(ખ) શઠે 

ધી ફી.ી.એભ.વી. એકટ-૧૯૪૯ના 
પ્રકયણ-ય અનવુાય. 

(ગ) સ્થાગમી વમભમત લખત લખત કયે તેલા 
મનદેળને આધીન યશીને તેના વીધા તાફા 
શઠેના અમધકાયીઓ અને નકયની પયજ 
ઠયાલલી અને 

(૫) ધી ફી.ી.એભ.વી. એકટ-૧૯૪૯ના 
પ્રકયણ-૫ ખ (ય). 
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ક્રભ શદ્દ લશીલટી વત્તાઓ નાણાકીમ 
વત્તાઓ 

અન્મા વત્તા પયજ 

    

(ઘ) સ્થાઘમી વમભમતના હુકભને આમધન યશીને 
વદયહુાં અમધકાયીઓ અને નકયના કો અને 
કામડલાશીઓ ઉ૫ય દેખયેખ અને મનમાંત્રણ 
યાખવુાં અને મલમનમભને આધીન યશીને વદયહુાં 
અમધકાયીઓ અને નકયની નકયી, ભશનેતાણુાં 
અને મલળેમધકાયને રગતા વઘા પ્રશ્નયન 
મનકાર કયલ. 

  

ધી ફી.ી.એભ.વી. એકટ-૧૯૪૯ના પ્રકયણ ય મજુફ, 
કોયેળન, સ્થા મી વમભમત મલગેયેની કામડલાશીઓ. 

  

ધી ફી.ી.એભ.વી. એકટ-૧૯૪૯ની કરભ ૫૩(ય),૫૬ 
(૧)(ઘ) તથા કરભ-૬૭(ખ) 

  

૦ય ડેપ્યકુટી 
વેકે્રટયી 

- - - ઓપીવવડ મવરેકળન કમભટીના એજન્ડાન 
ઠયાલ તૈમાય કયલા, ભીરટિંગભાાં શાજયી 
આ૫લી તથા જનયર ફડડની કાભગીયીભાાં 
ભદદગાયી કયલી, ેટા કમભટીઓને રગત 
કાભગીયી કયલી, વેકે્રટયીશ્રી તયપથી સપુ્રત 
કયલાભાાં આલતી કાભગીયી કયલી, સ્ટા ીપનુાં 
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ક્રભ શદ્દ લશીલટી વત્તાઓ નાણાકીમ 
વત્તાઓ 

અન્મા વત્તા પયજ 

મલુભેન્ટ  યજીસ્ટભય મનબાલવુ, વેકે્રટયીશ્રીની 
કચેયીના તભાભ સ્ટા પની કાભગીયી ઉ૫ય 
જનયર સ૫ુયમલઝનની કાભગીયી, તેભજ 
ઉયી અમધકાયી તયપથી વોં૫લાભાાં આલતી 
તભાભ કાભગીયી ફજાલલી. 

૦૩
. 

આવી. 
વેકે્રટયી 

- - - સ્થા મી વમભમતને રગત કાભગીયીભાાં ભદદ 
કયલી, જનયર ફડડ  પ્રવીરડિંગ બકુ ની 
કાભગીયી, સ્ટાૌપ ઈન્કવભટેક્ષ રગત પભડ તથા 
ભારશતી તૈમાય કયલી , ભેમયશ્રી, ડ.ેભેમયશ્રી, 
સ્ટેત.ક.ચેયભેનશ્રી, તથા કોયેટયશ્રીઓ ના 
પ્રલાવ અંગેની પાઈર યાખલી. ફજેટ , 
ડામયી તેભજ લામિક અશલેારની ભારશતી 
તૈમાય કયી ભકરલી. ેટા કમભટી રગત 
કાભગીયી, ઠયાલ તૈમાય કયલા મલગેયે તભાભ 
કાભગીયી તથા સ્ટા પ સ૫ુયલીઝન તેભજ 
ઉયી અમધકાયી તયપથી વોં૫લાભાાં આલતી 
તભાભ કાભગીયી ફજાલલી.  
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ક્રભ શદ્દ લશીલટી વત્તાઓ નાણાકીમ 
વત્તાઓ 

અન્મા વત્તા પયજ 

૦૪ સ્ટે૪ન ટુ 
ભેમય 
(ગજુયાતી) 

- - - ભેમય, ડ.ે ભેમય, સ્થાતમી વમભમત તેભજ ઉચ્ચન 
અમધકાયી ાવેથી ડીકટેળન રઈ ૫ત્ર ટાઈ૫ 
કયલા જ.ફ., સ્થાતમી વમભમત, ખાવ  વમભમત 
ઓના જરૂય ૫ડમે ૫રય૫ત્ર , ઠયાલ ટાઈ૫ 
કયલા, ભેમયશ્રીની તભાભ પાઈર , 
ભેમયશ્રીની સચુના મજુફની કાભગીયી કયલી, 
કમ્પ્યયુી  ટય ઓ૫યેટ કયવ ુઅને તેની 
જાલણીનુાં ધ્માન આ૫વુાં ઉ૫યાાંત ઉયી 
અમધકાયી તયપથી સપુ્રત કયલાભાાં આલે તે 
તભાભ કાભગીયી ફજાલલી. 

૦૫ શડે કરાકડ  - - - સ્થા મી વમભમતના ઠયાલ તૈમાય કયલા , 
વયકાયી ગેઝેટની પાઈર મનબાલલી. 
કચેયીના વાંકરનની કાભગીયી , જનયર 
ફડડની કાભગીયી , સ્થા મી વમભમતની 
પ્રવીરડિંગ બકુ ની કાભગીયી તેભજ ેટા 
કમભટી રગત  કાભગીયી , સ્ટાકપ સ૫ુયમલઝન 
તેભજ ઉયી અમધકાયીઓ તયપથી વોં૫લાભાાં 
આલતી કાભગીયી , સ્ટા પ , વભ્મ શ્રીઓના 
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ક્રભ શદ્દ લશીલટી વત્તાઓ નાણાકીમ 
વત્તાઓ 

અન્મા વત્તા પયજ 

ભાનદ લેતનના ફીર ફનાલલા તથા 
ચકુલલાની કાભગીયી , ળાખાના લાઉચય 
ફીર ફનાલલા , ચકૂલલા, સ્ટાલપ ભશકેભ 
એસ્ટાફબ્રી ાવભેન્ટનની કાભગીયી, ઠયાલની ખયી 
નકર તૈમાય કયાલલી તેભજ ેટા કમભટીઓ 
ઠયાલ મલગેયે તૈમાય કયલા તેભજ જનયર 
ફડડ, સ્થાયમી વમભમત, ખાવ વમભમતઓના 
૫રય૫ત્ર ઠયાલ કમ્પ્ેય કયાલલા તથા ઉયી 
અમધકાયીશ્રીઓ તયપથી સપુ્રત કયલાભાાં 
આલતી તભાભ કાભગીયી ફજાલલી.  

૦૬ મવમનમય 
ક્રાકડ 

   ટાર સ્લીકાયલી, જાલક યજીસ્ટલય, સ્ટ  
યજીસ્ટકય, ડેડ સ્ટજક યજીસ્ટય, સ્ટે ળનયી 
યજીસ્ટકય, ફુડ, પેસ્ટીલર રન યજીસ્ટ ય મલગેયે 
મનબાલલા તેભજ જનયર ફડડ,  સ્ટેન્ન્ડિંગ 
કમભટી તથા ખાવ વમભમતઓના ઠયાલ 
૫રય૫ત્ર મલગેયે કમ્પ્ેય કયાલલા , ભેમયશ્રી , 
સ્ટેન્ન્ડિંગ કમભટી  ચેયભેન શ્રીની તથા ળાખાને 
રગત પાઈરીંગ કાભગીયી કયલી તથા 
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ક્રભ શદ્દ લશીલટી વત્તાઓ નાણાકીમ 
વત્તાઓ 

અન્મા વત્તા પયજ 

મનબાલલી, ેટા કમભટીઓની કાભગીયી 
તેભજ ઉયી અમધકાયીશ્રીઓ તયપથી સપુ્રત 
થતી તભાભ કાભગીયી ફજાલલી. 

૦૭ જુમનમય 
કરાકડ  

- - - ટાર સ્લીકાયલી, જાલક યજીસ્ટતય, સ્ટી 
યજીસ્ટાય, ડેડ સ્ટ ક યજીસ્ટય, સ્ટે ળનયી 
યજીસ્ટાય, ફુડ, પેસ્્લર રન યજીસ્ટમય મલગેયે 
મનબાલલા તેભજ જનયર ફડડ,  સ્ટેન્ન્ડિંગ 
કમભટી તથા ખાવ વમભમતઓના ઠયાલ 
૫રય૫ત્ર મલગેયે કમ્પ્ેય કયાલલા. ભેમયશ્રી , 
સ્ટેન્ન્ડિંગ કમભટી  ચેયભેનની તથા ળાખાને 
રગત પાઈરીંગ કાભગીયી તથા મનબાલલી . 
ેટા કમભટીઓની કાભગીયી તેભજ ઉયી 
અમધકાયીશ્રીઓ તયપથી સપુ્રત થતી તભાભ 
કાભગીયી ફજાલલી. 

૦૮ નામક - - - ભેમયશ્રીની ચેમ્પ્ફ ય ાવે પયજ ફજાલલી 
તથા સ્થાનમી વમભમત , ખાવ વમભમતઓના 
એજન્ડાથ ફજાલલા તેભજ અન્મ કચેયીઓની  
ટાર, પે્રવ  માદી શચાડલી મલગેયે 
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ક્રભ શદ્દ લશીલટી વત્તાઓ નાણાકીમ 
વત્તાઓ 

અન્મા વત્તા પયજ 

આઉટડયની કાભગીયી તથા ઓપીવ તયપથી 
સપુ્રત કયલાભાાં આલતી તભાભ કાભગીયી , 
ટ્ટાલાાઓના સ૫ુયમલઝનની કાભગીયી.  

૦૯ ૫ટાલાા - - - ભેમયશ્રી, ડ.ે ભેમયશ્રી, વેકે્રટયીશ્રીની કચેયી, 
ળાવક ૫ક્ષ કામાડરમ, મલયધ ૫ક્ષ કામાડરમ 
વેકે્રટયીશ્રીના સ્ટારપ રૂભ મલગેયેની પયજ 
ફજાલલી, સ્થા ામી વમભમત, ખાવ વમભમતઓના 
એજન્ડાય, અન્મ કચેયીની ટાર, પે્રવ માદી 
મલ. કાભગીયી તેભજ ઓપીવ તયપથી સપુ્રત 
કયલાભાાં આલતી તભાભ કાભગીયી.  
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પ્રકયણ - ૪ (ધનમભ વગં્રશ- ૩) ના ૫ત્રકની નકર 
 

ક્રભ દસ્તાણલેજનુાં નાભ દસ્તાણલેજન પ્રકાય દસ્તાણલેજ ૫યનુાં ટુાંકુ રખાણ 
૧ જનયર ફડડની પ્રવીરડિંગ બકુ કામભી જનયર ફડડની પ્રવીરડિંગ બકુ 

ય સ્ટેન્ન્ડિંગ કમભરટની પ્રવીરડિંગ બકુ કામભી સ્ટેન્ન્ડિંગ કમભરટની પ્રવીરડિંગ બકુ 

૩ ખાવ વમભમતઓની પ્રવીરડિંગ બકુ કામભી ખાવ વમભમતઓની પ્રવીરડિંગ બકુ 

૪ લશીલટદાયશ્રીના ઠયાલ કામભી લશીલટદાયશ્રીના ઠયાલ 
૫ જનયર ફડડના ઠયાલ કામભી જનયર ફડડના ઠયાલ 
૬ સ્ટેન્ન્ડિંગ કમભટીના ઠયાલ કામભી સ્ટેન્ન્ડિંગ કમભટીના ઠયાલ 
૭ ખાવ વમભમતઓના ઠયાલ કામભી ખાવ વમભમતઓના ઠયાલ 
૮ જાલક યજીસ્ટાય યેકડડ લગીકયણ 

મનમભાનવુાય 

 

૯ આલક યજીસ્ટગય યેકડડ લગીકયણ 
મનમભાનવુાય 

 

૧૦ તદથડ વમભમતની પાઈર   
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પ્રકયણ- ૫ (ધનમભવગં્રશ-૪) 
નીધત ઘડતય થલા નીધતના ભર વફધંી જનતાના વભ્મો- વાથે 

વરાશ-૫યાભળભ થલા તેભના પ્રધતધનધધતલમ ભાટેની કોઈ વ્મ લસ્કથાય શોમ 
તો તેની ધલગત 

 

નીધત ઘડતય :- 

૫.૧ શુાં નીમતઓના ઘડતય ભાટે જનતાની અથલા તેના પ્રમતમનમધઓની વરાશ-૫યાભળડ/ 
વશબાલગતા ભેલલા ભાટેની કઈ જગલાઈ છે ? જ શમ ત , નીચેના નમનુાભાાં આલી 
નીમતની મલગત આ. 
ન.ુ ન.ં ધલમ/ મદુ્દો શુ ંજનતાની 

વશબાલગતા 
સધુનધિગત કયલાનુ ં
જરૂયી છે? (શા/ ના) 

જનતાની 
વશબાલગતા 
ભેલલા ભાટેની 
વ્મલલસ્કથા  

૧ નીમતના ઘડતય વાંફાંમધત શા વાભાન્મઘ ચ ૂાંટણી દ્વાયા 
વભ્મૌ ચુાંટલા 

 

 અનાથી નાગહયકને , કમા કામદાના અધાયે , નીધતધલમક ફાફતોના ઘડતય ને 

ભરભા ંજનતાની વશબાલગતા નકકી કયાઈ છે તે વભજલાભા ંભદદ થળે. 
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નીધતઓનો ભર :- 

૫.ય શુાં નીમતઓના અભર ભાટે જનતાની અથલા તેભના પ્રમતમનમધઓની વરાશ- ૫યાભળડ/ 
વશબાલગતા ભેલલા ભાટેની કઈ જગલાઈ છે ? જ શમ ત , આલી જગલાઈઓની 
મલગત નીચેના નમનૂાભાાં આ૫લ. 
ન.ુ ન.ં ધલમ/ મદુ્દો શુ ંજનતાની વશબાલગતા 

સધુનધિનત કયલાનુ ંજરૂયી છે ? 
(શા/ ના) 

જનતાની વશબાલગતા 
ભેલલા ભાટેની 
વ્મલલસ્કથાત 

 

રાગ ુ૫ડત ુનથી.  
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પ્રકયણ- ૬ (ધનમભવગં્રશ- ૫) 

જાશયે તતં્ર થલા તેના ધનમતં્રણ શઠેની વ્મશહકતઓ ાવેના દસ્કતાઓલેજોની 

કિાઓ અંગેનુ ં૫ત્રક 

૬.૧ વયકાયી દસ્તામલેજ મલળેની ભારશતી આ૫લા નીચેના નમનૂાઓ ઉ૫મગ કયળ. જમાાં આ 

દસ્તાૌલેજ ઉ૫રબ્ધત છે તેલી જનમાતઓ જેલી કે વલચલારમ કક્ષા, મનમાભકશ્રી કચેયી કક્ષા, 

અન્માન ૫ણ ઉલ્રેધખ કય. (‘અન્મ ે’ રખલાની જનમાનએ કક્ષાન ઉલ્રે,ખ કય). 

 

અન.ુ 
નાં. 

દસ્તાૌલેજની કક્ષા દસ્તાૌલેજનુાં 
નાભ અને 
તેની એક 
રીટીભાાં 
ઓખાણ 

દસ્તાએલેજ 
ભેલલાની 
કામડ૫દ્ધમત 

નીચેની 
વમેરકત ાવે 
છે/ તેના 
મનમાંત્રણભાાં 
છે. 

૧ જનયર ફડડના ઠયાલ ઠયાલ કો. એ મનમત 
કયેર કામડ ૫દ્ધમત 

વેકે્રટયીશ્રીની 
કચેયી 

ય સ્ટે . કમભટીના ઠયાલ ઠયાલ કો. એ મનમત 
કયેર કામડ ૫દ્ધમત 

વેકે્રટયીશ્રીની 
કચેયી 

૩ ખાવ વમભમતના ઠયાલ ઠયાલ કો. એ મનમત 
કયેર કામડ ૫દ્ધમત 

વેકે્રટયીશ્રીની 
કચેયી 

૪ લશીલટીદાયશ્રીના ઠયાલ ઠયાલ કો. એ મનમત 
કયેર કામડ ૫દ્ધમત 

વેકે્રટયીશ્રીની 
કચેયી 
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પ્રકયણ-૭(ધનમભવગં્રશ-૭) 

તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફોડભ, ૫હયદ, વધભધતઓ ને ન્મ  વસં્કથાગઓનુ ં૫ત્રક 

 

૭.૧
  
 

જાશયે તાંત્રને રગતા ફડડ, ૫રયદ, વમભમતઓ અને અન્મઅ ભાંડ અંગેની મલગત 
નીચેના નમનૂાભાાં આ : 

 ભાન્માતા, પ્રાપ્ત  વાંસ્થા નુાં નાભ અને 
વયનામુાં 

: યાજકટ ભશાનગયાલરકા, 
ડૉ. આંફેડકય બલન , ઢેફયબાઈ યડ, 
યાજકટ 

 ભાન્મટતા પ્રાપ્ત  વાંસ્થાઢન પ્રકાય (ફડડ, 
૫રયદ, વમભમતઓ, અન્મ  ભાંડ) 

: ફડડ  

 ભાસ્ન્મતા પ્રાપ્તત વાંસ્થાઅન ટૂાંક ૫રયચમ 
(વાંસ્થાન૫ના લડ, ઉદે્દળ/ મખુ્મ  
પ્રવમૃતઓ) 

: તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩ના યજ (ભશા 
નગયાલરકાભાાં રૂાાંતય) ળશયેભાાં રક 
સખુાકાયીના કામો 

 ભાન્માતા પ્રાપ્તા વાંસ્થાનની ભમૂભકા 
(વરાશકાય વાંચારક/ કામડકાયી/ 
અન્મવ) 

: વાંચારક 

 ભાખ ુઅને વભ્મચ ફાંધાયણ : (ધી ફી.ી.એભ.વી. એકટ-૧૯૪૯) ધી 
ફમ્પ્ફે  પ્રમલસ્ન્વામર મ્પ્યીુમનમવ૫ર 
કોયેળન એકટ-૧૯૪૯  

 વાંસ્થા ના લડા : ભેમયશ્રી/લશીલટદાયશ્રી 
 મખુ્યૌ કચેયી અને તેની ળાખાઓના 

વયનાભા 
: ડૉ. આંફેડકય બલન , ઢેફયબાઈ યડ, 
યાજકટ 

 ફેઠકની વાંખ્માક : ૭૨ 

 શુાં જનતા ફેઠકભા બાગ રઈ ળકે છે 
? 

: શા (પે્રક્ષક કક્ષભાાં, મનમભનવુાય)  

 શુાં ફેઠકની કામડનોંધ તૈમાય કયલાભાાં 
આલે છે ? 

: શા 

 ફેઠકની કામડનોંધ જનતાને ઉ૫રબ્ધક 
છે? જ તેભ શમ ત તે ભેલલા 
ભાટેની ૫દ્ધમતની ભારશતી આ 

: શા, મનમભનવુાય  
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પ્રકયણ- ૮ (ધનમભવગં્રશ- ૭) 

વયકાયી ભાહશતી ધધકાયીઓના નાભ, શોદ્દો ને ન્મો ધલગતો 

૮.૧ જાશયે તાંત્રના વયકાયી ભારશતી અમધકાયીઓ , ભદદનીળ વયકાયી ભારશતી અમધકાયીઓ અને 

મલબાગીમ કામદાકીમ (એ ેરેટ) વત્તામધકાયી મલળેની વાં૫કડ ભારશતી નીચેના નમનૂાભાાં 

આ. 

વયકાયી તાંત્રનુાં નાભ :જાશયે ભાહશતી ધધકાયીઓ : 

અન.ુ 
નાં. 

નાભ શદ એવ.
ટી.ડી. 
કડ 

પન નાંફય પેકવ ઈ-
ભેઈર 

વયનામુાં 
કચેયી ઘય 

૧ શ્રી એચ.ી. 
રૂાયેરીઆ 

મ્પ્યયુમન. 
વેકે્રટયીશ્રી 

૦ય૮૧ ૨૨૨૧૫૨૧ - ૦ય૮૧-
યયય૩૯૧૫ 

hprupa
relia@
rmc.go
v.in  
 
sec@r
mc.go
v.in  
 

વેકે્રટયીશ્રીની 
કચેયી, યાજકટ 
ભશાનગયાલરકા 

એેરેટ ધધકાયીઓ 
અન.ુ 
નાં. 

નાભ શદ એવ. 
ટી.ડી. 
કડ 

પન નાંફય પેકવ ઈ-ભેઈર વયનામુાં 
કચેયી ઘય 

૧ શ્રી ડી.જે. 
જાડેજા   

ડેપ્યટુી 
કમભળનય 

૦ય૮૧ ૨૩૩૧
૪૮૪ 

- યયય૪ય૫૮ dmcwz

@rmc.g
ov.in 

લેસ્ટ ઝન 
કચેયી,  
યાજકટ 

ભશાનગયાલરકા 
ધલબાગીમ એેરેટ (કામદા) વત્તાધધકાયી  

અનુ
. નાં. 

નાભ શદ એવ.
ટી.ડી
કડ 

પન નાંફય પેકવ ઈ-ભેઈર વયનામુાં 
કચેયી ઘય 

૧ શ્રી ફાંછામનમધ 
ાની I.A.S. 

મ્પ્ય ુમન. 
કમભળનય 

૦ય૮૧ યયય૪૧૩૩  
 

 યયય૪ય૫૮ mc@rmc

.gov.in 
યાજકટ 

ભશાનગયાલરકા 

mailto:hpruparelia@rmc.gov.in
mailto:hpruparelia@rmc.gov.in
mailto:hpruparelia@rmc.gov.in
mailto:hpruparelia@rmc.gov.in
mailto:hpruparelia@rmc.gov.in
mailto:hpruparelia@rmc.gov.in
mailto:hpruparelia@rmc.gov.in
mailto:hpruparelia@rmc.gov.in
mailto:dmcwz@rmc.gov.in
mailto:dmcwz@rmc.gov.in
mailto:dmcwz@rmc.gov.in
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પ્રકયણ- ૯ 

ધનણભમ રેલાની પ્રહક્રમાભા ંનવુયલાની કામભ ૫દ્ધધત 

૯.૧ ધી ફી. ી.એભ.વી. એકટ-૧૯૪૯ તથા ધી ફી.વી.એવ.આય. ની જગલાઈ અનવુાય મનણડમ 

રેલાભાાં આલે છે. 

૯.ય વે કે્રટયીશ્રીની કચેયીના અમધકાયીઓ/કભડચાયીઓ ના ૫ગાયધયણ , ઇન્ક્રીભેંટ, ભોંઘલાયી, 

મવુાપયી બથ્થા ે, ેન્ળધન, ગે્રચ્ય ુઈટી, કમ્પ્યીુટેળન તથા મનવમૃતના વભમે લ્શણેા નીકતા શક્ક 

રશસ્વા વરશતની કભડચાયીને રગતી ફાફત વયકાયશ્રીના મનમભાનવુાય કયલાભાાં આલે છે. 

૯.૩ વેકે્રટયીશ્રીની કચેયીને રાગ ુ૫ડત ુનથી. 

૯.૪ મ્પ્યમુનમવર વેકે્રટયીશ્રી 

૯.૫ મ્પ્યમુનમવર વેકે્રટયીશ્રી 

૯.૬ વેકે્રટયીશ્રીની કચેયીને રાગ ુ૫ડત ુનથી. 
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પ્રકયણ- ૧૦ 

ધધકાયીઓ ને કભભચાયીઓની ભાહશતી પખુ્સ્કતડકા (હડયેકટયી) 

૧૦.૧ નીચેના નમનૂાભા ંજજલ્રાયલાય ભાહશતી અો : 
 
અનુ
નાં. 

નાભ શદ એવ.ટી.
ડી. કડ 

પન નાંફય પેકવ ઈ-
ભેઈર 

વયનામુાં 
કચેયી ઘય 

 

વાભેર ૫ત્રક મજુફ 
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પ્રકયણ- ૧૦ 

વેકે્રટયીશ્રીની કચેયી (હડયેકટયી) 

ક્રભ 
નાં. 

અમધકાયી/ 
કભડચાયીનુાં નાભ 

શદ્દ એવ.ટી
.ડી 

કડ નાં. 

પન નાંફય ભફાઈર 
નાંફય 

ઈ-ભેઈર, પન વયનામુાં 
કચેયી મનલાવ 

સ્થાવન 
પેકવ 

૦૧ શ્રી શયીળ ી. 
રૂાયેરીઆ 

વેકે્રટયી ૦ય૮૧ ૨૨૨૧૫૨૧ - ૨૨૨૩૯૧
૫ 

૯૭૧૪૫ 
૦૩૭૨૧ 

hpruparelia@r
mc.gov.in  
 

sec@rmc.gov.
in 

વેકે્રટયીશ્રીની કચેયી, 
ડ.આંફેડકય બલન, 
ઢેફયબાઈ યડ, યાજકટ 

૦૨ શ્રી છફીરદાવ 
એન. યાણ૫યા 
 

ડેપ્યટુી 
વેકે્રટયી 

 

૦ય૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ - - ૯૭૧૪૫ 
૦૩૭૧૧ 

cnranpara@y
ahoo.com 

ઉય મજુફ 

૦૩ શ્રી કનૈમારાર 
એચ. રશન્ડનચા 

ડેપ્યનુટી વેકે્રટયી 
(રપક્વ ગાય) 

૦ય૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ - - ૯૭૨૩૪ 
૫૭૫૮૦ 

- ઉય મજુફ 

૦૪ શ્રી શયેળ ડી. 
રખતયીમા 

આવી. વેકે્રટયી ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ - - ૯૬૨૪૦ 
૧૬૦૦૪ 

- ઉય મજુફ 

 
૦૫ 

શ્રી શવમખુ જે. 
વમાવ 

 
મવની. ક્રાકડ  

 
૦૨૮૧ 

 
૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - ૯૬૨૪૦ 
૧૯૫૭૮ 
 

- ઉય મજુફ 

 

 
 

mailto:hpruparelia@rmc.gov.in
mailto:hpruparelia@rmc.gov.in
mailto:hpruparelia@rmc.gov.in
mailto:hpruparelia@rmc.gov.in
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ક્રભ 
નાં. 

અમધકાયી/ 
કભડચાયીનુાં નાભ 

શદ્દ એવ.ટી
.ડી 

કડ નાં. 

પન નાંફય ભફાઈર 
નાંફય 

ઈ-ભેઈર, પન વયનામુાં 
કચેયી મનલાવ 

સ્થાવન 
પેકવ 

૦૬ શ્રી યાજેળ એ. 
દૂધયેજજમા 

 
જુ.ક્રાકડ  

 
૦૨૮૧ 

 
૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - ૯૬૨૪૭ 
૬૫૬૫૮ 

- ઉય મજુફ 

૦૭ શ્રી ભયયુ 
આય.ચાલડા 

 
જુ.ક્રાકડ  

 
૦૨૮૧ 

 
૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - ૯૭૨૩૪ 
૫૮૮૨૨ 

- ઉય મજુફ 

૦૮ શ્રી જમદીમવિંશ 
ી.યભાય  

 
જુ.ક્રાકડ  

 
૦૨૮૧ 

 
૨૨૨૧૫૨૩ 

- - ૯૯૨૪૮ 
૭૦૭૫૬ 

- ઉય મજુફ 

૦૯ શ્રી યાહુર એભ. 
યભાય 

નામક ૦ય૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - ૯૭૨૩૪ 
૫૨૯૦૬ 

- ઉય મજુફ 
 

૧૦ શ્રી લવાંતફેન જે. 
ઠાકય 

ટ્ટાલાા ૦ય૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - - - ઉય મજુફ 

૧૧ શ્રી રદરી લી. 
નકુભ 

ટ્ટાલાા ૦ય૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - - - ઉય મજુફ 

૧૨ શ્રી કુયજી 
એચ.વાલરીમા 

ટ્ટાલાા ૦ય૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - - - ઉય મજુફ 
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ક્રભ 
નાં. 

અમધકાયી/ 
કભડચાયીનુાં નાભ 

શદ્દ એવ.ટી
.ડી 

કડ નાં. 

પન નાંફય ભફાઈર 
નાંફય 

ઈ-ભેઈર, પન વયનામુાં 
કચેયી મનલાવ 

સ્થાવન 
પેકવ 

૧૩ શ્રી ઉભેળ 
ડી.કુાંડરીમા 

ભજુય ૦ય૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - ૯૭૨૩૪ 
૫૬૨૩૩ 

- ઉય મજુફ 

૧૪ શ્રી જમેળ ટી. 
લાઘેરા 

ભજુય ૦ય૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - ૯૭૨૬૩ 
૯૬૯૭૦ 

- ઉય મજુફ 

૧૫ શ્રી યભેળ 
એવ.યભાય 

ટ્ટાલાા ૦ય૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - ૮૧૪૦૫ 
૨૨૨૦૨ 

- ઉય મજુફ 

૧૬ શ્રી યાઘલજી ફી. 
ફાફયીમા 

શલે્ય ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - ૯૭૨૩૩ 
૧૯૪૧૨ 

- ઉય મજુફ 

૧૭ શ્રી કલ્ેળ એભ. 
ગશરે 

ભજુય ૦ય૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - ૯૬૨૪૯ 
૭૫૮૭૨ 

- ઉય મજુફ 

૧૮ શ્રી કોમળક 
ફી.વરાંકી 

ટ્ટાલાા ૦ય૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - ૯૮૨૪૮ 
૬૧૯૪૦ 

- ઉય મજુફ 
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પ્રકયણ-૧૧ (ધનમભવગં્રશ- ૧૦) 

ધલધનમભોભા ંજોગલાઈ કમાભ મજુફ ભશનેતાણાની ૫દ્ધધત વહશત દયેક ધધકાયી ને કભભચાયીને 

ભતુ ંભાધવક ભશનેતાણુ ં

 

૧૧.૧ નીચેના નમનૂાભા ંભાહશ તી અો. 
ક્રભ ન.ં નાભ શોદ્દો ભાધવક 

ભશનેતાણુ ં
લતય/ 

લતય બથથુ ંો 

ધલધનમભભા ં
જણાવ્મા ા મજુફ 
ભશનેતાણુ ંનકકી 
કયલાની કામભ૫દ્ધધત 

 

વાભેર ૫ત્રક મજુફ 
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વેકે્રટયીશ્રીની કચેયીના કભભચાયીઓની ભાશીતી ૫ત્રક (એધપ્રર-૨૦૧૮) 

૧૧.૧ નીચેના નમનૂાભા ંભાહશતી 

ક્રભ અમધકાયી/કભડચાયીનુાં 
નાભ 

શદ્દ ૫ગાય ધયણ (રૂ.) 
 

કુર ભામવક 
૫ગાય(રૂ.) 

યીભાકડવ 

૧ એચ.ી.રૂાયેરીઆ વેકે્રટયી ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ ૧,૧૭,૫૫૩ (રેલર-૧૧) 

૨ વી.એન. યાણ૫યા ડ.ે વેકે્રટયી ૫૬૧૦૦-૧૭૭૫૦૦ ૮૮,૯૦૩ (રેલર-૧૦) 

૩ કે.એચ. રશિંડચા ડ.ે વેકે્રટયી (રપક્વ ગાય) ૫૦,૯૪૦ ---- 

૪ એચ. ડી. રખતયીમા આવી.વેકે્રટયી ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ ૬૭,૭૮૪ (રેલર-૯) 
૫ એચ.જે. વમાવ વીની.ક્રાકડ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ ૪૨,૯૮૧ (રેલર-૪) 
૬ આય. એ.દૂધયેજજમા જૂ.ક્રાકડ  ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ ૪૦,૨૦૩ (રેલર-૪) 

૭ એભ. આય.ચાલડા જૂ.ક્રાકડ  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ૨૬,૬૬૩ (રેલર-૨) 

૮ જે. ી. યભાય  જૂ.ક્રાકડ  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ૨૫,૭૬૦ (રેલર-૨) 
૯ આય.એભ. ૫યભાય નામક ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ ૩૧,૫૬૭ (IS-૨) 

૧૦ લી.જે.ઠાકય ટ્ટાલાા ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ ૩૫,૨૪૧ (IS-3)  

૧૧ ડી.લી. નકુભ ટ્ટાલાા ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ ૩૫,૭૫૨ (IS-3)  

૧૨ કે.એચ.વાલરીમા  ટ્ટાલાા ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ ૩૫,૮૧૨ (IS-3)  

૧૩ ય.ુડી. કુાંડરીમા ભજુય ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ ૩૨,૪૭૫ (IS-૨) 

૧૪ જે.ટી. લાઘેરા ભજુય ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ ૩૧,૩૩૭ (IS-૨) 

૧૫ આય.એવ. યભાય ટ્ટાલાા ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ૨૨,૫૦૦ (IS-૧) 

૧૬ આય.ફી. ફાફયીમા શલે્ય ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ ૩૫,૭૧૬ (IS-3)  

૧૭ કે.એભ. ગશરે ભજુય ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ૨૫,૮૭૧ (IS-૧) 

૧૮ કે.ફી.વરાંકી ટ્ટાલાા ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ ૩૪,૨૩૩ (IS-૨) 
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પ્રકયણ-૧ય (ધનમભવગં્રશ-૧૧) 

પ્રતમેક વસં્કથા ને પાલામેર અંદાજ૫ત્ર 

તભાભ મજનાઓ, સલૂચત ખચડ અને કયેર ચકૂલણી અંગે અશલેારની મલગત મલકાવ, મનભાડણ અને 

તકમનકી કામો અંગે જલાફદાય જાશયે તાંત્ર ભાટે 

૧ય.૧ જુદી જુદી મજનાઓ અન્લામે જુદી જુદી પ્રવમૃતઓ ભાટે અંદાજ૫ત્રની મલગતની ભારશતી 

નીચેના નમનૂાભાાં આ. 

 લડ ય૦૧૭-૧૮  
ક્રભ 
નાં. 

મજનાનુાં 
નાભ 
વદય 

પ્રવમૃત પ્રવમૃત 
ળરૂ 
કમાડની 
તાયીખ 

પ્રવમૃતના 
અલની 
અંદાજેર 
તાયીખ 

સલુચત 
યકભ 

ભાંજુય 
થમેર 
યકભ 

છૂટી 
ચકૂલેર 
યકભ 
(શપ્તા ની 
વાંખ્માૌ) 

છેલ્રાૌ 
લડનુાં 
ખેયખય 
ખચડ 

કામડની 
ગણુલતા 
ભાટે 
વાંપણૂડ૫ણે 
કાભગીયી 
ભાટે 
જલાફદાય 
અમધકાયી 

વેકે્રટયીશ્રીની કચેયી શસ્ત ક કઈ મજનાકીમ ફજેટ શત ુાં નથી. 
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ન્મ  જાશયે તતં્રો ભાટે : 
 વદય સલૂચત 

અંદાજ૫ત્ર 

ભાંજૂય થમેર 
અંદાજ૫ત્ર 

છૂટી કયેર 
ચકૂલેર યકભ 

(શપ્તાભની 
વાંખ્માૌ) 

કુર ખચડ(રૂ.) 

સ્ટાખપ ૫ગાય ખચડ ૩૦૧૦૦ ૯૦,૨૭,૦૦૦ ૯૦,૨૭,૦૦૦ ૯૦,૨૭,૦૦૦ ૫,૯૦,૮૨૫ 

વભ્મશ્રીઓને ભાનદ 
લેતન 

૩૦૯૦૧ ૪૮,૦૦,૦૦૦ ૪૮,૦૦,૦૦૦ ૪૮,૦૦,૦૦૦ ૩,૨૩,૦૦૦ 

 

આઉટ વવીગ સ્ટાપ ૩૦૧૦૧ ૪,૫૦,૦૦૦ ૪,૫૦,૦૦૦ ૪,૫૦,૦૦૦ ૪૯,૦૫૯ 

વાદીરલાય ખચડ ૩૪૦૦૦ ૭,૫૦,૦૦૦ ૭,૫૦,૦૦૦ ૭,૫૦,૦૦૦ ૩૮૨ 

ટેરીપન ખચડ ૩૪૧૦૦ ૨,૫૦,૦૦૦ ૨,૫૦,૦૦૦ ૨,૫૦,૦૦૦ ૧૨,૯૩૨ 

લીજી ખચડ ૪૩૧૦૩ ૧,૨૦,૦૦૦ ૧,૨૦,૦૦૦ ૧,૨૦,૦૦૦ ૧૨,૯૪૬ 

ભેમયશ્રી/વભ્મ શ્રીઓને 
મવુાપયી બથ્થુાં 

૩૪૩૦૦ ૫,૦૦,૦૦૦ ૫,૦૦,૦૦૦ ૫,૦૦,૦૦૦ ---- 

ભેમયશ્રી સ્લમમલલેક 
ગ્રાન્ટ 

૩૫૧૦ય ૩,૦૦૦ ૩,૦૦૦ ૩,૦૦૦ ---- 

સ્ટે,. ક. ચેયભેનશ્રીને 
સ્લેમલલેક ગ્રાન્ટ 

૩૫૧૦૩ ૨,૨૫,૦૦૦ ૨,૨૫,૦૦૦ ૨,૨૫,૦૦૦ ૨૩,૨૨૧ 

મલયધ ૫ક્ષ નેતાશ્રીને 
સ્લમલલેક ગ્રાન્ટ 

૩૫૧૦૪ ૩,૦૦૦ ૩,૦૦૦ ૩,૦૦૦ ---- 

ભશભેાન વયબયા ખચડ ૩૪૪૦૦ ૩,૨૫,૦૦૦ ૩,૨૫,૦૦૦ ૩,૨૫,૦૦૦ ૪,૧૪૪ 
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પ્રકયણ-૧૩ 

વશામકી કામભક્રભોના ભર અંગેની ૫દ્ધધત 

૧૩.૧ નીચેના નમનૂા મજુફ ભાહશતી અ ો. 
 કામડક્રભ/મજનાનુાં નાભ 
 કામડક્રભ/મજનાન વભમગા 
 કામડક્રભન ઉદેળ 
 કામડક્રભન બોમતક અને નાણાકીમ રક્ષમાાંક (છેલ્રા ા લડ ભાટે) 
 રાબાથીની ાત્રતા 
 રાબ અંગેની પલૂડ જરૂરયમાત 
 કામડક્રભન રાબ રેલાની ૫દ્ધમત 
 ાત્રતા નકકી કયલા અંગેના ભા૫દાંડ 
 કામડક્રભભાાં આ ેર રાબની મલગત (વશામકીની યકભ અથલા આ૫લાભાાં આલેર અન્મન 

ભદદ ૫ણ દળાડલલલી.) 
 વશામકી મલતયણની કામડ૫દ્ધમત 
 અયજી કમાાં કયલી કે અયજી કયલા ભાટે કચેયીભાાં કન વાં૫કડ કયલ.  
 અયજી પી (રાગ ુ૫ડત ુાં શમ ત્માાંક) 
 અન્મ  પી (રાગ ુ૫ડત ુાં શમ ત્માાં ાં) 
 અયજી૫ત્રકન નમનુ (રાગ ુ૫ડત ુશમ ત જ વાદા કાગ ૫ય અયજી કયી શમ ત 

અયજદાયે અયજીભાાં શુાં શુાં દળાડલવુાં તેન ઉલ્રે૫ખ કય). 
 લફડાણની માદી (પ્રભાણ૫ત્ર/દસ્તા.લેજ) 
 લફડાણન નમનૂ 
 પ્રરક્રમાને રગતી વભસ્મા ઓ અંગે કમાાં વાં૫કડ કયલ. 
 ઉ૫રબ્ધમ મનમધની મલગત (જજલ્રામ કક્ષા, ઘટક કક્ષા લગેયે જેલા મલમલધ સ્ત યએ) 
 
નીચેના નમનૂાભા ંરાબાથીઓની માદી 
ક્રભનાં./ 
કડ 

રાબાથીનુાં 
નાભ 

વશામકીની 
યકભ 

ભાતા- 
મતા/ 
લારી 

૫વાંદગીન 
ભા૫દાંડ 

વયનામુાં 
જજલ્રોં ળશયે નગય/ 

ગાભ 

ઘય નાં. 

 

વેકે્રટયીશ્રીની કચેયીને રાગ ુ૫ડત ુનથી. 
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પ્રકયણ-૧૪ (ધનમભવગં્રશ-૧૩) 

તેણે અેર યાશતો, ૫યધભટ કે ધધકૃધત ભેલનાયની ધલગતો 

 

નીચેના નમનૂા મજૂફ ભાહશતી અો. 

 કામડક્રભનુાં નાભ 

 પ્રકાય (યાશત/૫યમભટ/અમધકૃમત) 

 ઉદે્દળ 

 નકકી કયેર રક્ષમાાંક (છેલ્રામ  લડ ભાટે) 

 ાત્રતા 

 ાત્રતા ભાટેના ભા૫દાંડ 

 પલૂડ જરૂરયમાત 

 રાબ ભેલલાની ૫દ્ધમત 

 યાશત/૫યમભટ/અમધકૃમતની વભમ ભમાડદા 

 અયજી પી (રાગ ુ૫ડત ુાં શમ ત્માાંભ) 

 અયજીન નમનૂ (રાગ ુ૫ડત ુાં શમ ત્માાં ા) 

 લફડાણની માદી (પ્રભાણ૫ત્ર/ દસ્તા ાલેજ) 

 લફડાણન નમનૂ. 

 

વેકે્રટયીશ્રીની કચેયીને રાગ ુ૫ડત ુનથી. 
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નીચે આેરા નમનૂાભાાં રાબાથીની મલગત 
 

ક્રભનાં./ 
કડ 

રાબાથીનુાં 
નાભ 

વશામકીની 
યકભ 

ભાતા- 
મતા/ 
લારી 

૫વાંદગીન 
ભા૫દાંડ 

વયનામુાં 
જજલ્રોં ળશયે નગય/ 

ગાભ 

ઘય નાં. 

         

         

 

યાશત ભાટે નીચેની ભારશતી ૫ણ આ૫લી. 

 આ ેર રાબની મલગત 

 રાબનુાં મલતયણ  

 

વેકે્રટયીશ્રીની કચેયીને રાગ ુ૫ડત ુનથી. 
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પ્રકયણ- ૧૫ (ધનમભવગં્રશ-૧૪) 

કામો કયલા ભાટે નકકી કયેરા ધોયણો 

૧૫.૧ ધલધલધ પ્રવધૃતઓ/ કામભ ક્રભો શાથ ધયલા ભાટે ધલબાગે નકકી કયેર ધોયણોની ધલગતો અો. 

 

વેકે્રટયીશ્રીની કચેયીને રાગ ુ૫ડત ુનથી. 
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પ્રકયણ- ૧૬ (ધનમભવગં્રશ-૧૫) 

ધલજાણરુૂે ઉ૫રબ્ધવ ભાહશતી 

૧૬.૧ લીજાણરૂ ે ઉરબ્ધ મલમલધ મજનાઓની ભારશતીની મલગત આ. 

 

વેકે્રટયીશ્રીની કચેયીને રાગ ુ૫ડત ુનથી. 
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પ્રકયણ-૧૭(ધનમભવગં્રશ-૧૬) 

ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને ઉરબ્ધ વલરતોની ધલગત 

૧૭.૧ રકને ભારશતી ભે તે ભાટે મલબાગે અ૫નાલેર વાધન , ૫દ્ધમતઓ અથલા વલરત  

જેલી કે, 

 કચેયી ગ્રાંથારમ 

 નાટક અને ળ  

 લતડભાન૫ત્ર  

 પ્રદળડન  

 નરટવ ફડડ -                   શા 

 કચેયીભાાં યેકડડન ુાં મનયી ક્ષણ-     મનમભાનવુાય 

 દસ્તાભલેજની નકર ભેલલાની ૫દ્ધમત -     મનમભાનવુાય 

 ઉરબ્ધ મરુિત મનમભવાંગ્રશ 

 જાશયે તાંત્રની લેફવાઈટ -           www.rmc.gov.in 

 જાશયે ખફયના અન્મફ વાધન  

 

ફાકીની ફાફતો વેકે્રટયીશ્રીની કચેયીને રાગ ુ૫ડતી નથી. 
 


