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નીચે દળાકલેર મજુફન નનમત નમનુ રગત ી.આઇ.ઓ.શ્રી એ ‘પ્રએક્ટીલ 
ડીસ્કક્રઝય’ નુું ઇન્ટ્સ્કેક્ળન કભ ઓડીટ કયી પયજીમાત અને ચસુ્કતણે આલાનુું યશળેે. 

પ્રભાણત્ર 

આથી પ્રભાલણત કયલાભાું આલે છે કે,ભાહશતી અનધકાય અનધનનમભની કરભ ૪ 
અંતગકત સ્કલમું જાશયે કયલાની ફાફત ‘પ્રએક્ટીલ ડીસ્કક્રઝય’( P.A.D.) ભાયા નલબાગ 
દ્વાયા તૈમાય કયલાભાું આલેર છે અને તા. ૦૧/૦૬/૨૦૧૮ની સ્સ્કથતીએ અભાયી ભુંજુયી 
ભેલી અધતન કયલાભાું આલેર છે. 

 

તા. ૦૧/૦૬/૨૦૧૮ 

પ્રકાળ એભ. કાસનુ્ટ્રા 
નામફ કામકારક ઇજનેય 

વેન્ટ્રર લકકળ 
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અનકુ્રભણીકા 

ક્રભ 
નું 

પ્રકયણ 
નું 

નલલયણ 

૧ ૧ પ્રસ્કતાલના 
૨ ૨ વુંગઠનની નલગત કામો અને પયજ 
૩ ૩ અનધકાયીઓ અને કભકચાયીઓની વત્તા અને પયજ 
૪ ૪ કામક કયલા ભાટેના નનમભ,નલનનભમ,સચુનાઓ,નનમભ વુંગ્રશ અને દફ્તય 
૫ ૫ નનનત ઘડતય અથલા નનનતનાું અભર વુંફુંધી જનતાનાું વભ્મ વાથે વરાશ યાભળક 

અથલા તેભનાું પ્રનતનનધીત્લ ભાટેની કઇ વ્મલસ્કથા શમ ત તેની નલગત 
૬ ૬ જાશયે તુંત્ર અથલા તેના નનમુંત્રણ શઠેણી વ્મસ્ક્તઓ ાવેનાું દસ્કતાલેજની કક્ષાઓ 

અંગેનુું ત્રક 
૭ ૭ આ તુંત્ર કે તેનાું બાગ તયીકે યચામેરી ફડક,યીદ,વનભનતઓ અને અન્ટ્મ વુંસ્કથાઓનુું 

ત્રક 
૮ ૮ વયકાયી ભાહશનત અનધકાયીઓના નાભ,શદ અને અન્ટ્મ નલગત 
૯ ૯ નનણકમ રેલાની પ્રક્રીમાભાું અનવુયલાની કામકધ્ધનત 
૧૦ ૧૦ અનધકાયીઓ અને કભકચાયીઓની ભાહશનત(ડીયેક્ટયી) 
૧૧ ૧૧ નલનનમભભાું જગલાઇ કમાક મજુફ ભશનેતાણાની ધ્ધનત વહશત દયેક અનધકાયી અને 

કભકચાયીને ભતુું ભાવીક ભશનેતાણુું 
૧૨ ૧૨ આ તુંત્રને પાલામેર અંદાજત્રની નલગતૌ 
૧૩ ૧૩ વશામકી કામકક્રભનાું અભર અંગે ધ્ધનત 
૧૪ ૧૪ વશામકી તુંત્ર એ આેર યાશત,યભીટ કે અધીક્રુત ભેલનાયની નલગત 
૧૬ ૧૬ નલજાણુું રૂે ઉરબ્ધ ભાહશતી 
૧૭ ૧૭ આ તુંત્રની ભાહશતી મુલલા ભાટે નાગયીકને ઉરબ્ધ વલરતની નલગત 
૧૮ ૧૮ અન્ટ્મ ઉમગી ભાહશતી 
 
 
    ભદદનીળ જાશયે ભાહશતી અધીકાયી                                    જાશયે ભાહશતી અધીકાયી 
            પ્રનલણ જી. પ્રજાનત                                        પ્રકાળ એભ. કાસનુ્ટ્રા  

      વેન્ટ્રર લકકળ                                                 વેન્ટ્રર લકકળ                                                     
યાજકટ ભશાનગયાલરકા                                        યાજકટ ભશાનગયાલરકા 
 
 

ળાખા શડે  
(ચેતન ી. ગણાત્રા ) 
નામફ કનભશ્નય(ઇ.ઝ.) 

યાજકટ ભશાનગયાલરકા 
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પ્રકયણ -૧ 
:: પ્રસ્કતાલના:: 

 
૧.૧  આ સુ્સ્કતકા (ભાહશતી અધીકાય અનધનનમભ,૨૦૦૫)ની ાસ્કલાદભનુભકા અંગે જાણકાયી. 
૧.૨  આ સુ્સ્કતકાન ઉદેળ/શતે:ુ- 

આ સુ્સ્કતકા દ્વાયા જાશયે જનતા, યાજકટ ભશાનગયાલરકાનાું વેન્ટ્રર લકકળ 
નલબાગની કાભગીયી તથા યાજકટ ભશાનગયાલરકાની અરગ-અરગ ળાખાઓને 
પાલલાભાું આલતાું લાશન-ભળીનયી તથા ઇક્લીભે ન્ટ્ટવની ખયીદી તથા તેનાું યીેયીંગ 
અને ભયાભત અંગે થતી કાભગીયી નલળે જાણકાયી ભેલી ળકળે.(પામય લિગેડનાું લાશન 
વહશત) 

૧.૩  આ સુ્સ્કતકા કઇ વ્મસ્ક્તઓ/વુંસ્કથાઓ/વુંગઠન નલગેયેન નલગેયેને ઉમગી છે:- 
  આ સુ્સ્કતકા યાજકટ ળશયેભાું લવતા તભાભ નાગયીક ભાટે તથા વયકાયી 

વુંસ્કથાઓ,અરગ અરગ એન જી.ઓ. તથા રક જાગ્રનુતનુું કામક કયતા વુંગઠન નલગેયેને 
ઉમગી છે. કાયણ કે આ સુ્સ્કતકા દ્વાયા દયેક નાગયીક,વુંસ્કથા નલગેયે જાણી ળકળે કે યાજકટ 
ભશાનગયાલરકા ાવે,યાજકટ ળશયેની જાશયે જનતાની સખુાકાયી ભાટે કેલા કેલા પ્રકાયનાું 
લાશન,ભળીનયી તથા વાધન નલગેયે ઉરબ્ધ છે. 

 
૧.૪     આ સુ્સ્કતકાભાું આેર ભાહશતીનુું ભાખુું :- 

 આ સુ્સ્કતકાભાું યાજકટ ભશાનગયાલરકાનાું વેન્ટ્રર લકકળ દ્વાયા, આ વુંસ્કથા ાવે 
યાજકટ ળશયેની જાશયે જનતાની સખુાકાયી ભાટે તેભજ કાભનાું ઝડી નનકાર કયલા ભાટે જે 
કઇ લાશન,ભળીનયી તથા વાધન લવાલલાની જરૂયીમાત ઉબી થતી શમ છે અને એ મજુફ 
નીમભાનવુાય કામકલાશી કયીને જરૂયી લાશન,ભળીનયી તથા  ઇક્લીભેંટવ નલગેયે ખયીદ 
કયલાભાું આલે છે, અને તે અરગ અરગ ળાખાઓને પાલલાભાું આલે છે. અને જે તે 
ળાખાઓને પાલલાભાું આલે છે. અને જે તે ળાખાઓ દ્વાયા આ લાશન,ભળીનયી તેભજ 
વાધન  નલગેયે જાશયે જનતાની ભાુંગણી મજુફ તેઓને નનમભાનવુાય યુા ાડલાભાું આલે છે.
 અને દૈનનક કાભગીયીનાું ઝડી નનકાર ભાટે ણ લાશન લયાતા શમ છે. અને 
હયણાભે લાશન,ભળીનયી તેભજ વાધન નલગેયેભાું ઘવાય ઉત્ન્ન થામ છે. જે ઘવાય આગ 
લધતા લાશનભાું યીેયીંગ કાભગીયી ઉદબલે છે અને યીણાભે આલા પ્રકાયની યીેયીંગ તથા 
ભયાભતની કાભગીયી લકકળ ળાખા દ્વાયા નનબાલલાભાું આલે છે. તે અંગેની લહશલટી 
ભાખાકીમ ગઠલણી નલગેયે આ સુ્કતકભાું આલયી રેલાભાું આલેર છે. 
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૧.૫ વ્માખ્માઓ(સુ્સ્કતકાભાું લાયલાભાું આલેર જુદાું- જુદાું ળબ્દની વ્માખ્મા આલા નલનુંનત.)  
  આ સુ્સ્કતકાભાું લાયલાભાું આલતાું જુદાું- જુદાું ળબ્દ ઓટભફાઇર,એ ન્ટ્જીનીમયીંગ  

તેભજ ટેકનરજીનાું ળબ્દ કભાુંથી ળબ્દ રઇને લાક્ય યચના કયલાભાું આલેર છે. 
 
૧.૬ કઇ વ્મસ્ક્ત આ સુ્સ્કતકાભાું આલયી રેલામેર નલમ અંગે લધ ુભાહશતી ભેલલા ભાુંગે ત તે 

ભાટેની વુંકક વ્મસ્ક્ત :- 
  આ સુ્સ્કતકાભાું આલયી રેલામેર નલમ અંગે કઇણ વ્મસ્ક્ત લધ ુભાહશતી ભેલલા 

ભાુંગતા શમ ત તેઓએ નીચેના અનધકાયીશ્રીન વુંકક કયલ. 
ડેપ્યટુી એકઝીક્યટુીલ એન્ટ્જીનીમય(ઓટ) 

વેન્ટ્રર લકકળ, 
યાજકટ ભશાનગયાલરકા, 

યાજકટ – ૩૬૦ ૦૦૩ 
       ન ત્ર દ્વાયા અથલા પન.નું. (ઓ) ૦૨૮૧ ૨૩૮૭૦૫૭ ઉય વુંકક કયલા નલનુંતી. 
 
૧.૭ આ સુ્સ્કતકાભાું ઉરબ્ધ ન શમ તે ભાહશતી ભેલલા ભાટેની કામક ધ્ધનત અને પી :- 

 આ સુ્સ્કતકાભાું ઉરબ્ધ ન શમ તે ભાહશતી ભેલલા અંગેનુું પયભેટ ત્રક-૧ મજુફ 
વાભેર છે. 
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નમનૂ -  ‘ક’ 
ભાશીતી ભાુંગલા ભાટેની અયજીન નમનુ 

(જુઓ નનમભ – ૬) 
આઇ.ડી.નું. 

(કચેયીના ઉમગ ભાટે) 
પ્રનત,  
શ્રી ડેપ્યટુી એક્ઝીક્યટુીલ એન્ટ્જીનીમય 
વેન્ટ્રર લકકળ,  
યાજકટ ભશાનગયાલરકા,  
બાલનગય યડ,  
યાજકટ – ૩૬૦ ૦૦૩. 
૧.     અયજદાયનુું નાભ         :- 
૨.     વયનામુું                  :- 
 
 
૩.     ભાહશતીની નલગત        :- 
       વુંફધીત નલબાગ         :- 
 ભાુંગેર ભાહશતીની નલગત:-  
       ૧. ભાુંગેર ભાશીતીનુું નલલયણ      :-  
       ૨. ભાુંગેર ભાશીતીન વભમગા :-  
       ૩. અન્ટ્મ નલગત :-  
૪. હુું જણાવુું છુ કે, ભાુંગલાભાું આલેર ભાહશતી અનધનનમભની કરભ – ૬ ભાું મકુલાભાું આલેરા 

પ્રનતફુંધ શઠેની નથી અને ભાયી વુંણૂક જાણકાયી મજુફ તે આની કચેયીને રગતી છે.  
૫.  વક્ષભ અનધકાયીની કચેયીભાું તા..........................................ના નું.થી
 રૂ.........................ની પી જભા કયાલી છે. 
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પ્રકયણ – ૨ (નનમભ વુંગ્રશ – ૧) 
:: વુંગઠનની નલગત, કામો અને પયજ :: 

 
૨.૧ જાશયે તુંત્ર ઉદે્દળ/શતે ુ:-  

આ જાશયે તુંત્ર યાજકટ ભશાનગયાલરકાનાું વેન્ટ્રર લકકળ તયીકે કામકયત છે. જેનાું 
દ્વાયા આ વુંસ્કથા ભાટે વુંસ્કથાની જરૂયીમાત મજુફ અરગ-અરગ કાભગીયી ભાટે નલા લાશન, 
ભળીનયી તેભજ ઇક્લીભેન્ટ્્વ નલગેયે ખયીદ કયલા તેભજ વરીડ લેસ્કટ ભેનેજભેન્ટ્ટ પ્રજેક્ટ 
મજનાું અંતગકત આ ળાખાની જરૂયીમાત મજુફનાું નભકેનીકર પ્રકાયનાું લાશન, ભળીનયી 
તેભજ ઇક્લીભેન્ટ્્વ નલગેયે ખયીદ કયલા, તથા આ લાશન, ભળીનયી તથા ઇક્લીભેન્ટ્્વ 
નલગેયેનુું ડે ટુ ડે ની વાય - વુંબા યાખલી તથા તેના ભાટે સ્કેય ાટૌકવ, ટામય ટફુ, ફેટયી 
નલગેયે ખયીદ કયલા અને જે તે લાશનભાું પીટીંગ કયલા તેભજ આ લાશનનુું આય.ટી.ઓ. 
ાવીંગ/ઇન્ટ્સ્કયયુન્ટ્વ રેલા નલગેયે કાભગીયી કયલા તથા આ લાશન – ભળીનયી નલગેયે જુના 
થમે તેન નનમભાનવુાય સ્કકે્ર – ડીસ્કઝર દ્વાયા નનકાર કયલા નલગેયે પ્રકાયની આંતયીક 
વેલાકીમ પયજ ફજાલતુું ત ુંત્ર છે.  

૨.૨  જાશયે તુંત્રનુું નભળન/દુયદેળીણુું (નલઝન) :- 
  આ તુંત્રનુું નભળન જાશયે જનતાની સખુાકાયી ભાટે તેભજ તુંત્રની જરૂયીમાતને ધ્માનભાું 
રઇ રેઇટેસ્કટ પ્રકાયનાું ઓછાું ખચાક લાશન, ભળીનયી તથા ઇક્લીભેન્ટ્્વ નલગેયે ખયીદ 
કયલા અને જરૂયીમાતલાી ળાખાઓને યુા ાડી વત્લયે જાશયે જનતાની ભાુંગણી મજુફનાું 
પ્રશ્નન નનકાર કયલા યુા ાડલા તથા આ કાભગીયીભાું લયાતા લાશન, ભળીનયી તથા 
ઇક્લીભેન્ટ્્વ નલગેયેની ભયાભત મગ્મ યીતે નનમનભત કયાલલા.  

૨.૩  જાશયે તુંત્રન ટુુંક ઇનતશાવ અને તેની યચનાન વુંદબક : -  
વને – ૧૯૭૩ શરેા આ તુંત્ર યાજકટ નગયાલરકા શસ્કતક કામકયત શત ુું. અને જે તે 

લખતે રેક્ટય રેઇરય, નાઇટ વર ટેન્ટ્ડય, ટેમ્, શાથરાયી નલગેયે પ્રકાયનાું જુના જભાનાનાું 
લાશન અંદાજીત ૩૦ થી ૩૫ લયાળભાું શતા. તે પ્રકાયની સનુલધા ધયાલત ુું શત ુું. યુંત ુ
યાજકટ ભશાનગયાલરકાની સ્કથાનાું વને ૧૯૭૩-૭૪ નાું લકભાું થતાું આ તુંત્રને “વેન્ટ્ટૃર 
લકકળ” યાજકટ ભશાનગયાલરકા નાભાનધયાણ કયી અભરભાું મકેુર. અને જે તે લખતે 
લકકળ ઇન્ટ્ચાર્જ તથા તેનાું વફ ઓડીનેટ તયીકે લકકળ સુયલાઇઝય તથા જરૂયી લકકળ 
સ્કટાપ વેટ – અ ઉભુું કયી તુંત્રને જુની ધયેડભાુંથી ફશાય કાઢલા અભરલાયી કયેર. અને 
તફક્કાલાય ધીયે - ધીયે તેભાું સધુાય કયી તેભાું સધુાય કયી તેને શાર આધનુીકયણ સ્કટેજ ય 
મકુી દેલાભાું આલેર છે. શાર યાજકટ ભશાનગયાલરકા ાવે રેઇટેસ્કટ પ્રકાયની ટેક્નરજી 
ધયાલતા જરૂયીમાત મજુફનાું તભાભ લાશન, ભળીનયી, ઇક્લીભેન્ટ્્વ નલગેયે ધયાલત ુું ત ુંત્ર 
છે. 
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૨.૪  જાશયે તુંત્રની પયજ : -  
આ તુંત્રની પયજ આંતયીક ભાખાકીમ વેલા પ્રકાયની પયજભાું આલતુું શમ આ અંગે 

નીચે પ્રભાણે ટુુંકભાું આલેર છે.  
૧).  અરગ-અરગ ળાખાઓભાું ભાુંગણીઓને ધ્માનભાું રઇ તેન અભ્માવ કયી આ લાશન, 

ભળીનયી નલગેયે ખયીદ કયી ળાખાને વોંલા.  
૨).  તભાભ અરગ-અરગ ળાખાઓ શસ્કતક લયાતા લાશનભાું ઉદબલતાું યીેયીંગ તેભજ 

ભયાભતની કાભગીયી લાશન લયાળી ળાખા અનધકાયીશ્રીની ભાુંગણી મજુફ 
લાશન/ભળીનયીભાું યીેયીંગ ભયાભત કાભ કયવુું.  

૩).  તભાભ લાશનભાું આય.ટી.ઓ. તેભજ નલભાની કાભગીયી.  
૪).  લાશન/ભળીનયી ભાટે સ્કેય ાટૌકવ – ટામય – ટફુ – ફેટયી તથા ટુલ્વ એન્ટ્ડ 

પ્રાન્ટ્ટવ નલગેયેની ખયીદી.  
૫).  જુના સ્કકે્ર ડીસ્કઝર લાશન નનમભાનવુાય સ્કકે્રભાું મકુી ડીસ્કઝર કયાલવુું.  
૬).  જુના ઓટ સ્કકે્ર, જુના સ્કકે્ર, ટામય – ટફુનુું વભમાુંતયે નનમભાનવુાય ડીસ્કઝર 

કયાલવુું.  
૭). જુના કચયાનાું કન્ટ્ટેઇનય તેભજ શાથરાયી નલગેયેનુું યીેયીંગ ભયાભત કાભ કયાલવુું.  
૮).    લકકળ ળાખાનુું ટેકનનકર તેભજ લશીલટી સુયનલઝન દૈનનક કાભન  
 નનકાર તથા સ્કટાપનુું લેતન તેભજ લશીલટી યીતની તભાભ કાભગીયી.  
 

૨.૫  જાશયે તુંત્રની મખુ્મ પ્રવનૃત્તઓ/કામો:- 
  આ તુંત્ર એ યાજકટ ભશાનગ્રાલરકાનુું આંતયીક ભાખાકીમ વેલા યુી ાડત ુું 
ત ુંત્ર છે. વીધા બ્રીક કામો વાથે જડામેર નથી. જેથી આંતયીક ભાખાકીમ 
પયજ/પ્રવનૃત્તઓ ેયા-૨.૪ મજુફના ફજાલલાના શમ છે.  

 
૨.૬  જાશયે તુંત્ર દ્વાયા આલાભાું આલતી વેલાઓની માદી અને તેનુું વ ુંક્ષીપ્ત નલલયણ :-  

આ તુંત્ર આંતયીક ભાખાકીમ વેલા આતુું ત ુંત્ર શમ ેયા ૨.૬ રાગ ુડી ળકે તેભ 
નથી.  

 
૨.૭  જાશયે તુંત્રનાું યાજ્મ, નનમાભક કચેયી, પ્રદેળ, જજલ્ર, બ્રક નલગેયે સ્કતયએ વુંસ્કથાગત 

ભાખાન આરેખ (જ્માું રાગ ુડત ુું શમ ત્માું)  
 

આ તુંત્ર આંતયીક ભાખાકીમ ળાખા શમ આ રેખ (લશીલટી ભાખુું નીચે પ્રભાણેની નલગતે 
આેર છે.) 
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વેન્ટ્રર લકકળ ળાખા 
યાજકટ ભશાનગયાલરકા  

કનભશ્નય  
X 

ડે.કનભશ્નય(ઇસ્કટ ઝન) 
 X 

ડેપ્યટુી એક્ઝી.એન્ટ્જી.(ઓટ) 
                                    X                                                                                                                                                     
               એડી.આવી.એન્ટ્જી.                           ઓપીવ લશીલટી સ્કટાપ 
                                                  X 
                          ટેક્નીકર સ્કટાપ 
નભકેનીકર      લેલ્ડય      ગેવ લેલ્ડય     X            ઓટ  ઇરે.       ઓટ પીટય શલે્ય  
                                               ડ્રાઇલય  

  X                                                             X                                                   
ટ્ટાલાા                                                    ચકીદાય 
 

૨.૮  જાશયે તુંત્રની અવયકાયકતા અને કામકક્ષભતા લધાયલા ભાટેની રક ાવેથી અેક્ષાઓ : 
આંતહયક ભાખાકીમ વેલા આતુું ત ુંત્ર શમ રાગ ુડત ુું નથી.  

 
૨.૯  રક વશમગ ભેલલા ભાટેની ગઠલણ અને ધ્ધનતઓ :-  
  રાગ ુડત ુું નથી.  
 
૨.૧૦  વેલા આલાનાું દેખયેખ નનમુંત્રણ અને જાશયે પયીમાદ નનલાયણ ભાટે ઉરબ્ધ તુંત્ર : - 

આંતહયક ભાખાકીમ વેલા આતુું ત ુંત્ર શમ રાગ ુડત ુું નથી.  
 

૨.૧૧  મખુ્મ કચેયી અને જુદા-જુદા સ્કતયએ આલેરી અન્ટ્મ કચેયીઓનાું વયનાભાું  
(લયાળકાયને વભજલાભાું વય ડે તે ભાટે જજલ્રાલાય લગીકયણ કય.):-  
 
આ તુંત્રની મખુ્મ કચેયી તથા વફકચેયીઓનાું વયનાભાું નીચે પ્રભાણે આેર છે.  
(૧)  કનભશ્નયશ્રી (આઇ.એ.એવ.) 

યાજકટ ભશાનગયાલરકા  
ડૉ. આંફેડકય બલન,  
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ઢેફયબાઇ યડ,  
યાજકટ – ૩૬૦ ૦૦૧. 
ઓપીવ નું. ૨૨૩૯૯૭૩/૨૨૨૪૧૩૩ – પેક્વ નું. (૦૨૮૧) ૨૨૨૪૨૫૮ 
ભફાઇર:- ૯૭૧૪૫ ૦૩૭૦૧ 

(૨) ડેપ્યટુી કનભશ્નયશ્રી (ઇસ્કટ ઝન.) 
યાજકટ ભશાનગયાલરકા  
ઇસ્કટ ઝન ઓપીવ,બાલનગય યડ,  
યાજકટ – ૩૬૦ ૦૦૩. 
ઓપીવ નું. ૯૬૨૪૭ ૦૧૧૦૩ 
ભફાઇર:- ૯૭૧૪૫ ૦૩૭૦૩ 

 (૩)  ડેપ્યટુી એક્ઝી. એન્ટ્જી.(ઓટ)શ્રી,  
વેન્ટ્રર લકકળ, બાલનગય યડ,  
યાજકટ ભશાનગ્રાલરકા,  
યાજકટ - ૩૬૦ ૦૦૩. 
ઓપીવ પન નું. ૦૨૮૧ ૨૩૮૭૦૫૭ 

૨.૧૨  કચેયી ળરૂ અને ફુંધ થલાન વભમ :-  
આ તુંત્રને ટેકનનકર તેભજ નનટેકનનકર (લશીલટી) સ્કટાપ એભ ફે પ્રકાયભાું લશેંચી 

નાખલાભાું આલેર શમ, કાભકાજના વભમ નીચે પ્રભાણે છે.  
ઓપીવ સ્કટાપ કાભકાજન વભમ :-       ૧૦:૪૦ થી ૬.૧૦ કરાક  
ટેકનનકર સ્કટાપનાું કાભકાજન વભમ:-    ૦૮:૦૦ થી ૧૨:૩૦ કરાક  

                                           ૦૧:૦૦ થી ૪:૩૦ કરાક  
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પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વુંગ્રશ – ૨) 
:: અનધકાયીઓ અને કભકચાયીઓની વત્તા અને પયજ ::  

 
૩.૧  વુંસ્કથાના અનધકાયીઓ અને કભકચાયીઓની વત્તા અને પયજ:-  

આ તુંત્ર એ આંતયીક ભાખાકીમ વેલા આતુું ત ુંત્ર શમ ત્રીસ્કતયીમ અનધકાયીઓથી 
ચારત ુું ત ુંત્ર છે. જેથી શદ્દા પ્રભાણેની પયજ નીચે પ્રભાણે આેર છે.  

 
શદ્દ:- કનભશ્નયશ્રી  
(૧)  વત્તાઓ લશીલટી:-  

યાજકટ ભશાનગયાલરકાના તભાભ ડીાટક ભેન્ટ્ટનુું લશીલટી તેભજ તેનુું વ ુંકરન, 
ફી.ી.એભ.વી. એક્ટ – ૧૯૪૯ મજુફ તદઉયાુંત યાજકટ ળશયેનાું જાશયે જનતાઓનાું 
પ્રશ્નનુું નનકાર કયાલ. તેભજ તેઓની સખુાકાયી જલામ યશ ેતે ભાટે નનમભ મજુફની 
સનુલધાઓ યુી ાડલી.  

(૨)  નાણાુંકીમ:-  
 રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- થી ઉયના ટેન્ટ્ડયના કાભ જેલા કે ખયીદી તથા ભેઇન્ટ્ટેનન્ટ્વને રગત 
તભાભ ખચાકઓ નનમભ મજુફની પ્રહક્રમા કયીને ભુંજુય કયલા.  

(૩)  અન્ટ્મ:-  
લશીલટી તભાભ પયજ, તદઉયાુંત સ્કટાપની બયતી કયલી, તેઓને વજાકીમ નટીવ 

આલી કે પયજ ભોકુપી કયલા સધુીનાું તભાભ કાભ વત્તાની રૂએ કનભશ્નયશ્રી શસ્કતક શમ છે. 
(ફમ્ફે મ્યનુનનવર એક્ટ – ૧૯૪૯ મજુફ)  

 
શદ્દ :- ડેપ્યટુી કનભશ્નય (ઇસ્કટ ઝન)   
(૧)  વત્તાઓ લશીલટી:-   

આ તુંત્રના સુયલાઇઝયી લડા તયીકે તભાભ લશીલટી વત્તાઓ ધયાલે છે. જેથી ડે. 
કનભશ્નય (ઇસ્કટ ઝન) શ્રીન વીધા ભાગકદળકન નીચે તુંત્ર કામકયત છે.  

(૨)  નાણાકીમ વત્તાઓ:-  
(૧) રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- સધુીનાું હયત્રથી થતાું કાભ તથા લાશન ભયાભત અને વાધન – 
વાભગ્રી ખયીદી જેલાું કાભ નનમભ મજુફ ભુંજુય કયલા.   
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શદ્દ:- ડે. એક્ઝી.એન્ટ્જી. (ઓટ)  
(૧) વત્તાઓ લશીલટી:-  

આ અનધકાયીશ્રીનાું વીધા દેખયેખ તથા સુયનલઝન નીચે આ તુંત્ર આંતહયક ભાખાકીમ 
વેલાઓ આે છે.  
લશીલટી વત્તાઓ નીચે પ્રભાણે છે.  
(૧)  વેન્ટ્રર લકકળ ળાખાનુું ત ુંત્ર વુંણૂકણે આ અનધકાયી નીચે કામકયત છે. જેથી તેનાું 

દૈનનક પ્રશ્ન લાચી ખયીદી, લાશન ભયાભત તથા તેને રગત અનવુાુંગીક કામો નલગેયે 
લશીલટી પ્રહક્રમા ણૂક કયી કયલાભા આલે છે. તદઉયાુંત  
- સ્કટાપની વી.એર. યજાઓ ભુંજુય કયલી.  
- શક્કયજા હદલવ – ૧૫ સધુીની ભુંજુય કયલી.  
- ભાુંદગી યજા હદલવ – ૧૫ સધુીની ભુંજુય કયલી.  
- લકકળ સ્કટાપન ગાય તથા ફનવ નલગેયે ચકૂલણી.  
- તભાભ સ્કટાપની વનલિવ બકુન યેકડક યાખી તેની નનમનભત નનબાલણી. 
- સ્કટાપની તભાભ પ્રકાયની રન તથા ફુડ ગ્રેન્ટ્વ એડલાન્ટ્વ તથા      પેસ્કટીલર 
એડલાન્ટ્વ નલગેયેની ભુંજુયી ભાટે બરાભણ કયલી. 
- એર.ટી.વી. બ્રક નનમભ મજુફ ભજા ાત્ર કભકચાયીઓનાું ભુંજુયી ભાટે બરાભણ 
વાથે ઉરા અનધકાયીશ્રીને યજુ કયલા.  
- ઇ.એવ.આઇ. , પેક્ટયી એક્ટ નલગેયે તેનાું નનમભ પ્રભાણે લખત-લખત યીન્ટ્યઅુર 
કયાલલા તથા તેનાું લાનિક યીટનો બયલા.  
- સ્કટાપને કાભ ભાટે તેભજ પયજ ય આલલા જલા નલગેયે ભાટે ભોખીક સચુન તથા 
રેખીતભાું નટીવનાું રૂથી જાણ કયલી. તથા આ અંગે ઉરા અનધકાયીશ્રીને યીટક  
કયલ.  
- તભાભ લાશનનાું આય.ટી.ઓ. , યજીસ્કરેળન તથા તેનાું જનયર ઇન્ટ્સ્કયયુન્ટ્વ રેલા 
નલગેયે તથા વભમાુંતયે તભાભ યીન્ટ્યઅુર પ્રવીજય કયી યીન્ટ્ય ુકયાલલા.  

(૨)  નાણાુંકીમ વત્તાઓ:-  
આ તુંત્રને નીચે પ્રભાણેની નલગતે નાણાુંકીમ વત્તાઓ આલાભાું આલે છે.  
- ી.એ. ખચક રૂ. ૩૦૦૦/- સધુી  
- આય.ટી.ઓ. તથા નલભાનાું નાણાું વયકાયશ્રીભાું નનમભાનવુાય બયલા તથા 

યીન્ટ્યઅુર કયલાનાું થતા ખચાકઓ.  
- રૂ. ૫,૦૦૦/- સધુીનાું હયત્રથી ખયીદી કયલા તથા ભયાભત યીેયીંગનાું કાભ 

કયાલલાના ખચાકઓ ભુંજુય કયલા.  
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(૩) અન્ટ્મ:-   
આ તુંત્રના દૈનનક કાભન નનકાર તથા પ્રશ્ન નલકરી તેભજ જરૂયીમાત મજુફ ઉરા 

અનધકાયીશ્રીને રેખીતભાું તથા ભીટીંગ દયમ્માન યજુ કયલા.  
 

શદ્દ :- એડી.આવી..એન્ટ્જી. 
(૧) વત્તાઓ લશીલટી:-  

લકકળના ગ્રાઉન્ટ્ડ રેલરનાું સ્કટાપ ાવેથી લાશનનાું યીેયીંગ તથા ભયાભત તેભજ 
તેનાું રગતાું સ્કેયાટૌકવ, ટુલ્વ નલગેયેની ખયીદી.  

તભાભ લાશન, ભળીનયી અને ટુલ્વ – પ્રાન્ટ્ટ નલગેયેનુું દૈનનક યીેયીંગ કાભગીયી તથા 
લકકળનુું સુયનલઝન.  

આ કાભગીયીભાું ઓપીવીમરી જે યેકડક યાખલ ડે તે નનબાલલ તેભજ જાલણી.  
દા.ત.,  

લાશન યીેયીંગભાું આલે તેનાું યીટો ચેક કયી તે મજુફ કાભગીયી વોંલી. લાશન યીેયીંગ 
થમે તેની નોંધ યજીસ્કટયભાું કયી લાશન જે તે ડ્રાઇલય ાવે રામર કયાલી યત વોંલા. જુન 
ભાર જભા કયાલી તેનાું યજીસ્કટય નનબાલલા, ડે ટુ ડે કાભનાું યજીસ્કટય તથા પાઇર ઉબી 
કયલી તથા નનબાલલા, લાશન, ભળીનયી તથા વાધન ટુલ્વ નલગેયે ખયીદી કયલા અતે્રની 
વત્તા ફશાય જતાું ખચાકઓ ભુંજુય કયલા અન્ટ્મ ળાખાની ભાુંગણી મજુફ નલી પાઇર ઉબી 
કયલી. તથા તેને આગ ખચક ભુંજુયી ભાટે બરાભણ વાથે યજુ કયલી, તભાભ લાશ નનાું 
આય.ટી.ઓ તથા નલભાની કાભગીયી કયાલલી.  

નભકેનીક:-  
અરગ-અરગ ળાખાઓ તયપથી તેભનાું લાશન અને ભળીનયીને યીેયીંગ કયાલલા 

યીટક  વાથે લકકળ ળાખાને વોંલાભાું આલે છે. આ યીેયીંગભાું આલતા લાશન, ભળીનયી, 
વાધન, નલગેયેન ટેસ્કટ રામર કયી તેને યીેય કયલા તથા યીેય થમે પયી તેને ટેસ્કટ રામર, 
ડ્રાઇલ કયી જે તે ળાખાનાું પ્રનતનનનધની શાજયીભાું ચેક કયાલી યત કયલા તથા લાશન િેક 
ડાઉન થમેર શમ જેનુું યીેયીંગ કાભ.  

લેલ્ડય:-  
લાશન, ભળીનયી તથા ઇક્લીભેન્ટ્્વ નલગેયેભાું ઉદબલતા લેલ્ડીંગ કાભ કયી જરૂયી 

ેચ લકક કયી યીેય કયલા. આ ઉયાુંત લકકળને રગતૌ રાગરુગ, ઓજાય તથા જરૂયી રે – 
નલગેયે યીેય કયલા તથા નલા ફનાલલા.  
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ગેવ લેલ્ડય કભ યેડીમેટય યીેયય:-  
અરગ-અરગ લાશનભાું જ્માયે-જ્માયે યેડીમેટય ફગડે ત્માયે તેને જરૂયીમાત મજુફ 

યીેયીંગ, વનલિવ તથા ઓલયઓર ક્રીનીંગ કયી આલા તથા ગેવ લેલ્ડીંગનુું કાભ કયવુું 
તેભજ ભેઇન લેલ્ડયને શલે્ કયલી.  

ઓટ પીટય;-  
અરગ-અરગ ળાખાનાું લાશન, ભળીનયી તથા ઇક્લીભેન્ટ્્વ નલગેયેભાું અન્ટ્મ 

ળાખાની પયીમાદ મજુફ જ્માયે જ્માયે ભાઇનય કાભ ઉદબલે ત્માયે તેનુું યીેયીંગ કયવુું. તથા 
અન્ટ્મ નભકેનીક વાથે યશીને જરૂયીમાત મજુફની શલે્ની કાભગીયી કયલી.  

શલે્ય:-  
આ તુંત્રનાું નભકેનીક, લેલ્ડય તથા ગેવ લેલ્ડય કભ યેડી. યીેયય તથા ઓટ પીટયની 

વાથે યશીને આ તુંત્ર ાવે અન્ટ્મ ળાખાઓ ાવેથી આલતાું લાશન, ભળીનયી તથા 
ઇક્લીભેન્ટ્્વ નલગેયેની યીેયીંગ ભયાભત તથા જાલણીની કાભગીયીભાું ભદદગાયી કયલી. 
લકકળ વપાઇ તથા ટુલ્વ – ાના, ક્કડ નલગેયેની જાલણી.  

ડ્રાઇલય  
આ તુંત્રભાું આલતા લાશનનાું યીેયીંગ કાભ ભાટે જઇતા સ્કેયાટૌકવ, વાધનવાભગ્રી 

નલગેયેની ખયીદી કયલા ળાખાનુું લાશનનુું ડ્રાઇલીંગ કયવુું. તદઉયાુંત અન્ટ્મ ળાખાના લાશન 
આય.ટી.ઓ. નલભાની કાભગીયી કયલા રાલલા રઇ જલા ભાટે ડ્રાઇલીંગ કયવુું. આ તુંત્ર ભેઇન 
ઓપીવથી ૪ કીભી. નાું અંતયે દુય કામકયત શમ અતે્રથી ભેઇન ઓપીવ સધુી દૈનનક કાભની 
ટાર, પાઇર લીગેયે રઇ જવુું તથા ભેઇન ઓપીવ ખાતેથી ટાર યત રઇ આલલા ભાટે 
ટ્ટાલાા વાથે લકકળનાું લાશનનુું ડ્રાઇલીંગ કયવુું.  

જુ. ક્રાકક :-  
ઓપીવનાું લશીલટી કાભનુું નલબાજન કયી તેભાું કાભનાું પ્રકાય પ્રભાણે ગ્રુભાું 

નલબાજન કયલાભાું આલેર છે. અને આ ગ્રુનાું નલબાજન પ્રભાણે અરગ-અરગ જુ.ક્રાકકને 
લશીલટી પયજ અદા કયલા કાભ વોંેર છે.  

ગ્રુ – ૧:-  
ટરાનાું આલક-જાલકનુું કાભ, સ્કટ યજીસ્કટય નનબાલવુું, પાઇર તથા અરગ-અરગ 

થતાું હુકભનાું નુંફય ચડાલલા તેભજ તેનાું યજીસ્કટય નનબાલલા.  
ગ્રુ – ૨:-  

ટેરીપન ફીર, રાઇટફીર નલગેયેનાું ફીર ફનાલલા તથા તેનાું યજીસ્કટય નનબાલલા.  
ળાખાના લાશન ભાટે ખયીદ કયલાભાું આલતાું હડઝર – ેરર તથા જરૂયી લફુ – 

ઓઇર નલગેયેની ખયીદીન યેકડક યાખી તેનાું યજીસ્કટય નનબાલલા તથા તેનાું ફીર ફનાલી 
પ્રવેવ કયી ાટીને ેભેન્ટ્ટ ચકુલલા સધુીનુું કાભ.  
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ગ્રુ – ૩:-   
અરગ-અરગ લાશનની શીસ્કરીબકુ ખરી તેભાું લાશન ય થતા ખચકની તભાભ નોંધ 

કયલી. ગ્રાન્ટ્ટ યજીસ્કટય નનબાલવુું તથા ડેડ સ્કટક યજીસ્કટય તેભજ ટુલ્વ એન્ટ્ડ પ્રાન્ટ્્વ યજીસ્કટય 
નનબાલવુું.  

ગ્રુ -૪ :- 
ભશાનગયાલરકાનાું તભાભ લાશન , ભળીનયી તથા ઈકલી૫ભેંટવને આય.ટી.ઓ.ભાું 

યજીસ્કરેળન કયાલવુું તથા તેનાું નલભાઓ રઈ તેન કામભી યેકડક યાખલ તથા વભમાુંતય 
યીન્ટ્યઅુર કયાલલા. 

ગ્રુ -૫ - 
આ ળાખાની એસ્કટાન! રગત કાભગીયી કયલી જેલી કે આ તુંત્રનાું તભાભ સ્કટપન 

૫ગાય કયલ. 
દયેક કભકચાયીની વલીવ બકુની કામભી નનબાલણી તથા યેકડક કયલ. ઈન્ટ્ક્રીભેન્ટ્ટ ડય ુ

થતાું તે યીરીઝ કયાલલા. 
દયેક કભકચાયીન અરગ-અરગ રીલ યેકડક યાખલ તથા વભમાુંતયે તેની અંગત 

પાઈરભાું નોંધ કયલી. 
આ ળાખાનાું કાભ ભાટે ી.એ.. ભાુંથી ેભેન્ટ્ટ કયવુું તથા તેનાું નનબાલલાનાું યેકડક 

ભેઇન્ટ્ટેન કયલા. 
આ ળાખાનાું તભાભ કભકચાયીઓની એસ્કટાબ્રીસ્કટભેંટવને રગત તભાભ યેકડક યાખલા, 

ઈ.એવ.આઈ. તથા પેક્રીએક્ટને રગત કાભગીયી કયલી. 
આ ળાખાનાું આઈ.ટી. ાત્ર કભકચાયીઓનાું આઈ.ટી. કાત કયી તે જભા કયાલવુું તેન 

યેકડક નનબાલલ તથા તેનાું જરૂયી પભેટ આઈ.ટી. ળાખાને વભમાુંતયે બયી યજુ કયલા નલગેયે 
કાભગીયી કયલી, ટામય - ટયફુ - ફેટયી ખયીદી યેકડક યજીસ્કટય નનબાલવુું. 

ચકીદાય 
આ તુંત્ર વાથે અત્રે અન્ટ્મ તુંત્ર ૫ણ વેલાઓ ફજાલે છે. જેથી આ આ!પીવનાું 

કુંાઉંડભાું ાકીંગ કયલાભાું આલતાું લાશન , વાધન તથા ભળીનયી નલગેયેનાું યક્ષણ ભાટે 
ત્રણ ળીપટભાું ચકીદાયની નનભણુુંક કયલાભાું આલેર છે. જેભાું નનમભાનવુાય અતે્રના ભાર 
તેભજ લફલ્ડીંગ નલગેયેની ચકી ૫શયે કયે છે. 
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પ્રકયણ - ૪ (નનમભ વુંગ્રશ - ૩) 
   :: કામો કયલા ભાટેનાું નનમભ, નલનનમભ,સચૂનાઓ નનમભ વુંગ્રશ અને દપતય :: 
૪.૧ જાશયે તુંત્ર અથલા તેનાું નનમુંત્રણ શઠેના અનધકાયીઓ અને કભકચાયીઓએ  ઉ૫મગ 

કયલાનાું નનમભ, નલનનમભ, સચુનાઓ, નનમભવુંગ્રશ અને દપતયની માદી નીચેનાું નમનુાું 
મજુફ આ આ નમનુ દયેક પ્રકાયનાું દસ્કતાલેજ ભાટે બયલાન છે.  

ક્ર
ભ 
નું 

દસ્કતાલેજનુું 
ભથાળું 

દસ્કતાલેજન પ્રકાય નલનનમ
ભભાું 

દફ્તય 

નલનનમભ 
દફ્તય 

વુંબાનાય 
ક્રાકક 

કચેયીનુું વયનામ ુ ઓપીવ 
ટેરી. 
નુંફય 

૧ ડેડ સ્કટક યજી. ડેડ સ્કટકભા રેલાભાું આલત 
ભાર વાભાન આ યજી. એ 
નોંધામ છે. 

- જુ.ક્રાકક વેન્ટ્રર લકકળ, 
યા.ભ.ન.ા., 
બાલનગય યડ, 
યાજકટ. 

૦૨૮૧ 
૨૩૮૭૦
૫૭ 

૨ સ્કટ યજી. ઓપીવ કાભ ભાટે કયલાભાું 
આલતી સ્કટની ટીકીટ આ 
યજી. એ નોંધામ છે. 

- “ “ “ 

૩ ી.એ.યજી આ યજી. ભાું યભેનને્ટ્ટ 
એડલાન્ટ્વની યકભ નોંધલાભાું 
આલે છે. અને ખચક તથા 

- “ “ “ 

૪ આલક-જાલક 
યજી. 

આ યજી. એ તભાભ ત્ર 
તથાપાઇરની મલુભેન્ટ્ટ નોંધામ 
છે. 

- “ “ “ 

૫ પાઇર યજી.  નલી પાઇર ખરલા તેભજ 
આલક – જાલક થતી પાઇર 
આ યજી. એ નોંધામ છે.  

- “ “ “ 

૬ હુકભ યજી.  ખચક ભુંજુયીના હુકભ તથા  
અન્ટ્મ લશીલટી હુકભ આ  
યજી.એ નોંધામ છે.  

- “ “ “ 

૭ વીક્કા યજી.  કામભી યેકડક ઉસ્કથીત કયતી 
લખતે તેની નલગત આ યજી. એ 
નોંધી દયેક ાના ય 
આય.એભ.વી.નુું યાઉન્ટ્ડ વીર 

- “ “ “ 
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રગાલી જે તે યજી.ની નોંધ 
કયલાભાું આલે છે.  

૮
  

RTO નલભા નોંધ 
યજી, 

આ યજી.ભાું દયેક લાશનને 
ચતયપ ભાું નોંધાલી તેની 
નલગત તથા નલભ બમાકની 
નલગત યાખલાભાું આલે છે.  

- “ “ “ 

૯
  

ટામય, ટફુ 
ખયીદી યજી.  

આ યજી.ભાું ટામય ખયીદીની 
નોંધ તેભજ ટામયનાું સ્કટકન  
યેકડક યાખલાભાું આલે છે. 

- “ “ “ 

૧૦
  

ફેટયી ખયીદી 
યજી.  

આ યજી. ભાું ફેટયી ખયીદીની 
નોંધ યાખલાભાું આલે છે.  

- “ “ “ 

૧૧
  

લાશનની હશસ્કરી 
બકુ  

આ યજી.ભાું લાશન ખયીદી, 
ભળીનયી ખયીદી તથા 
ઇક્લી.ખયીદીની નોંધ કયી 
કામભી ધયણે આ 
યજી.એભ.ફી.યેકડક તયીકે યાખીને 
અરગ અરગ નનબાલલાભાું 
આલે છે.  

- “ “ “ 

૧૨
  

ડીઝર, ેરર, 
લ્યફુ ઓઇર, 
ગ્રીવ નલગેયે 
ખયીદી યજી.  

આ યજી. એ વેન્ટ્રર લકકળ 
ળાખાનાું લાશન ભાટે ખયીદ 
કયલાભાું આલતાું પરરુ ઓઇર 
તથા ગ્રીવ ખયીદીની નોંધ 
યાખલાભાું આલે છે.  

- “ “ “ 

૧૩
  

લાશન આલક 
જાલક યજીસ્કટય  

અરગ અરગ ળાખાઓ તયપથી 
યીેયીંગભાું આલતાું જે તે 
ળાખાનાું યીટક  પ્રભાણે આ 
યજીસ્કટય નોંધ કયલાભાું આલે છે.   

- એ.એ.ઇ. “ “ 

૧૪
  

લાશન યીેયીંગ 
યજીસ્કટય  

દયેક લાશન, ભળીનયી તથા 
ઇક્લી. નલગેયે જે યીેયીંગભાું 
આલે છે. તે યીેય થમાું ફાદ 
કાભની નલગત આ યજીસ્કટયભાું 
નોંધામ છે. તથા ડ્રાઇલયની વશી 

-- “ “ “ 
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રઇ લાશન વોંલાભાું આલે છે. 
૧૫
  

જુના ભાર 
વાભાન નોંધ 
યજીસ્કટય  

અરગ-અરગ લાશન, ભળીનયી 
તથા ઇક્લી. ને યીેય કયતા જે 
જુન ભાર વાભાન નીકે છે તે 
આ યજીસ્કટયભાું કયલાભાું આલે 
છે.  

- “ “ “ 

૧૬
  

એફસ્કરેક યજીસ્કટય  આ યજીસ્કટયે એફસ્કરેક 
એકાઉન્ટ્ટથી ખયીદ કયલાભાું 
આલતાું ખચાકના ઉાડ ેટે 
ેભેન્ટ્ટ કયલા નોંધ કયલાભાું 
આલે છે.  

- જુ. ક્રાકક  “ “ 

૧૭
  

ફુડ ગ્રેઇન્ટ્વ 
ઉાડ યજી.  

દય લે ફુડ ગ્રેઇન્ટ્વ નીચે ઉાડ 
કયી સ્કટાપની ભાગણી મજુફ 
ચકુલણુું કયલાભાું આલે છે. જેની 
નોંધ આ યજીસ્કટયે યાખલાભાું 
આલે છે.  

- એસ્કટા. ક્રાકક 
(જુ. ક્રાકક) 

“ “ 
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પ્રકયણ - ૫ (નનમભ વુંગ્રશ - ૪) 
 
નનનત ઘડતય અથલા નનનતનાું અભર વુંફુંધી જનતાનાું વભ્મ વાથે વરાશ-૫યાભળક અથલા તેભનાું 
પ્રનતનનધીત્લ ભાટેની કઈ વ્મલસ્કથા શમ ત તેની નલગત:: 
  - રાગ ુ૫ડત ુું નથી.  
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પ્રકયણ - ૬ (નનમભ વુંગ્રશ - ૫) 
::  જાશયે તુંત્ર અથલા તેનાું નનમુંત્રણ શઠેની વ્મસ્ક્તઓ ાવેનાું દસ્કતાલેજની કક્ષાઓ      

     અંગેનુું ત્રક :: 
 
૬.૧ વયકાયી દસ્કતાલેજ  નલળેની ભાશીતી આ૫લા નીચેનાું દસ્કતાલેજના ઉ૫મગ  કયળ જમાું આ 

દસ્કતાલેજ ઉ૫રબ્ધ છે તેલી જગ્માઓ જેલી કે વલચલારમ, કક્ષા નનમાભકશ્રીની કચેયી કક્ષા, 
અન્ટ્મન ણ ઉલ્રેખ કયલ. (અન્ટ્મ રખલાની જગ્માએ કક્ષાન ઉમગ કય.) 
 દસ્કતાલેજની કક્ષાઓ અંગેનુું ત્રક નીચે પ્રભાણે  આેર છે. 

 
ક્રભ 
નું.  

દસ્કતાલેજ ની 
કક્ષા  

દસ્કતાલેજનુું નાભ અને તેની એક 
રીટીભાું ઓખાણ  

દસ્કતાલેજ 
ભેલલાની 
કામકધ્ધનત  

નીચેની વ્મસ્ક્ત 
ાવે છે/તેના 
નનમુંત્રણભાું છે.  

૧ ઓપીવ યેકડક  લશીલટી પ્રહક્રમાની રગત  
કઇણ કાભગીયી  
(૧) દા.ત.,કઇણ લાશન યજી.નલભા 
નલે ભાશીતી.                       
(૨) ટાર ટીકીટભાું કયેર ખચક 

નનમત કયેર અયજી  
પભકભાું અયજી કયી 
નનમત પી બયી 
ભાુંગણી મકુ્યથેી.  

જુ.ક્રાકક 

૨ લાશન યીેયીંગ 
ભયાભત  

દા.ત. જી નું. GJ-3-Y-7304 ભાું 
કયલાભાું આલેર યીેયીંગ કાભ.  

“ AAE  

૩ કાભ ભાટેની 
પાઇર 

પાઇરનુું નાભ તથા નુંફય  “  AAE/by 
DEE(A) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



             Page 21 of 37 

પ્રકયણ -૭ (નનમભ વુંગ્રશ – ૬) 
 

તેનાું બાગ તયીકે યચામેરી ફડક, યીદ, વનભતીઓ અને અન્ટ્મ વુંસ્કથાઓનુું ત્રક.       
- રાગ ુડત ુું નથી. 
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પ્રકયણ -૮ (નનમભ વુંગ્રશ -૭) 
               :: વયકાયી ભાશીતી અનધકાયીઓનાું નાભ,શદ્દ અને અન્ટ્મ નલગત :: 
૮.૧  જાશયે તુંત્રનાું વયકાયી ભાશીતી અનધકાયીઓ, ભદદનનળ વયકાયી ભાહશતી  અનધકાયીઓ અને    
નલબાગીમ કામદાકીમ (એરેટ) વત્તાનધકાયી નલળેની વુંકક ભાશીતી નીચેના નમનુાઓભાું આ.   

વયકાયી તુંત્રનુું નાભ  : - જાશયે ભાહશતી અનધકાયી 
ક્ર
ભ 

નાભ શદ્દ એવ.ટી.
ડી.કડ 

પન નું પે
ક્વ 

ઇ-
ભેઇર 

વયનામુું 

કચેયી ઘય/ભ. 

૧ પ્રકાળ 
એભ. 
કાસનુ્ટ્રા  
વાશફે 

ડે.એક્જી. 
એન્ટ્જી. 
(ઓટ) 

૦૨૮૧ ૦૨૮૧ 
૨૩૮૭૦૫૭ 

૯૫૧૦૫
૪૦૯૯૪ 

- - વેન્ટ્રર લકકળ, 
યા.ભ.ન.ા., 
વીતાયાભ લે િીજ વાભે, 
બાલનગય યડ,યાજકટ. 

ભદદનીળ જાશયે ભાહશતી અનધકાયી. 
ક્ર
ભ 

નાભ શદ્દ એવ.ટી.
ડી.કડ 

પન નું પે
ક્વ 

ઇ-
ભેઇર 

વયનામુું 

કચેયી ઘય/ભ. 

૧ પ્રનલણ જી. 
પ્રજાનત 

અનધક 
ભદદનીળ 
એન્ટ્જી. 

૦૨૮૧ ૦૨૮૧ 
૨૩૮૭૦૫૭  

૯૬૨૪૭ 
૩૪૮૦૦ 

- - વેન્ટ્રર લકકળ, 
યા.ભ.ન.ા., 
વીતાયાભ લે િીજ વાભે, 
બાલનગય યડ, 
યાજકટ. 

 

નલબાગીમ એરેટ(કામદા)વત્તાનધકાયી :- 

 
 
 

ક્રભ નાભ 
 
  

શદ્દ એવ.ટી.
ડી.કડ 

પન નું પેક્વ ઇ-ભેઇર વયનામુું 

કચેયી ઘય/ભ. 

૧ શ્રી 
ડી.જે.જાડેજા 
 

નામફ  
કનભશ્નય 
(લેસ્કટ) 

૦૨૮૧ ૯૬૨૪૭
૦૧૧૦૨ 

૯૭૨૪૭
૦૩૭૦૨ 

૨૨૨૪ 
૨૫૮ 

mcrmc@ 
yahoo.co. 
in 

યા.ભ.ન.ા., 
લેસ્કટ ઝન ઓપીવ, 
યાજકટ. 
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પ્રકયણ – ૯ (નનમભ વુંગ્રશ - ૮) 
:: નનણકમ રેલાની પ્રહક્રમાભાું અનવુયલાની કામકધ્ધનત :: 

 
૯.૧ જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે નનણકમ રેલા ભાટે કઇ કામક ધ્ધનત અનવુયલાભાું આલે છે? 

(વલચલારમ નનમભ વુંગ્રશ અને કાભકાજ નાું નનમભ વગ્રશ, અન્ટ્મ નનમભ/નલનનમ ભ 
નલગેયેન વુંદબક ટાુંકી ળકામ) 

   નનણકમ રેલા અંગે કનભશ્નયશ્રી,તેભના કામકકે્ષત્રભાું આલતાું પયજનાું નનમભ 
ફી.ી.એભ.વી. એક્ટ -૧૯૯૪ અને તેની ેટા કરભ અનવુાય નનણકમ રેલાભાું આલે છે. 

 
૯.૨ અગત્મની ફાફત ભાટે કઇ ખાવ નનણકમ રેલા ભાટેની દસ્કતાલેજી કામકધ્ધનતઓ / પેયલેરી 

કામકધ્ધનતઓ નનમત ભા દુંડ /નનમભ કમાું કમાું છે? નનણકમ રેલા ભાટે કમાું –કમાું સ્કતયે 
નલચાય કયલાભાું આલે છે? 
 કામક ધ્દ્દનતભાું કઇડીાટકભેન્ટ્ટનાું લાશન,ભળીનયી , વાધન નલા ખયીદી કે યીેયીંગ 
કયલા ભાટે અરગ –અરગ ળાખા દ્વાયા ભાુંગણી ત્રક યજુ કયલાભાું આલે છે, અને જે ભાુંગણી 
ત્રક ધ્માન ય રઇ વત્તાની રૂએ તેભજ ખચક ભુંજુયીની વત્તાને ધ્માનભાું યાખી નીચે 
પ્રભાણેની નલગતે કામકધ્ધનતઓ અભરભાું છે. 
 

ક્રભ ખચક ભુંજુયીની 
વત્તા 

કાભન પ્રકાય અનાલલાભાું આલતી કામકધ્ધનત યીભાકકવ 

૧ રૂ.૫૦,૦૦૦/- 
સધુી 

લાશન યીેયીંગ,ાટકવ , 
ટામય,ટફુ તથા ફેટયી 
ખયીદી તથા ટુલ્વ વાધન 
ખયીદી 

ડી.ઇ.ઇ. (ઓટ) દ્વાયા નનણકમ રઇ નીચેની 
કેડયને કાભ વોંલાભાું આલે છે.   

 

૨ રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- 
સધુી 

લાશન યીેયીંગ,ાટકવ , 
ટામય,ટફુ તથા ફેટયી 
ખયીદી તથા ટુલ્વ વાધન 
ખયીદી 

ડી.એભ.વી. (ઇસ્કટ ઝન)દ્વાયા નનણકમ રઇ 
નીચેની કેડયને કાભ રેલાભાું આલે છે.આ 
કાભની નોંધ પાઇર ય રઇ ભુંજુયી ભેલીને 
કયલાભાું આલે છે. 

 

૩ રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- 
સધુી 

લાશન,ભળીનયી,ટુલ્વ તથા 
જરૂયી હકિંભતી ાટકવ તથા 
ટેન્ટ્ડય પ્રક્રીમા નલગેયે 
પ્રકાયનાું કાભ તેભજ 
દયેક આનવુુંગીક ભટા 

આ કામકધ્ધનતભાું જે તે ળાખાની ભાુંગણીને 
પાઇર ય રઇ ડી.ઇ.ઇ. (ઓટ) દ્વાયા પ્રથભ 
પાઇર અલબપ્રામ વાથે ડી.એભ.વી. (ઇસ્કટ ઝન) 
શ્રીને મકુલાભાું આલે છે,અને તેભની ભુંજુયી રઇ 
આખયી નનણકમ ભાટે કનભશ્નયશ્રી તયપ 
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કાભ ભકરલાભાું આલે છે અને આ પાઇરભાું 
કનભશ્નયશ્રીન આખયી નનણકમ આવ્મે તેની 
અભરલાયી કયલાભાું આલે છે અને લતકભાન 
ત્રભાું જાશયેાત આી બાલ ભુંગાલી નનમભ 
પ્રભાણે કામકલાશી કયલાભાું આલે છે.  

૫ રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- 
થી લધાયે 

નલા લાશન ખયીદી 
,યીેયીંગ સ્કેય –ાટૌકવ 
,ટુલ્વ ખયીદી નલ. 

સ્કથામી વભીતીભાું દયખાસ્કત યજુ કયી ઠયાલ 
કયાલલાભાું આલે છે.  

 

 
૯.૩ આ કામક ધ્ધનતભાું નનણકમ રેતા શરેા નીચે પ્રભાણેનાું કભકચાયીઓ રેલરે નલચાય – નલભળક 

કયલાભાું આલે છે. 
ક્રભ   કભકચાયીન શદ્દ 
૧.   જુ. ક્રાકક તથા વીનીમય ક્રાકક 
૨.   એડી.આવી.એન્ટ્જી.  

 ૩.   ડે.એક્ઝી.એન્ટ્જી(ઓટ)  
 ૪.   ડી.એભ.વી.  
  કઇણ ડીાટક ભેન્ટ્ટની ભાુંગણી આવ્મે પ્રથભ તેની પાઇર જુ.ક્રાકક દ્વાયા ઉસ્કથીત 

કયલાભાું આલે છે. ત્માયફાદ તેભાું એડી. આવી. એન્ટ્જી.શ્રીન અબીપ્રામ વાથે પાઇર/પ્રકયણ 
ડે.એક્ઝી.એન્ટ્જી(ઓટ)નાું અબીપ્રામ ભાટે મકુી તેનાું અબીપ્રામ વાથે આ પાઇર   
ડી.એભ.વી.(લી) શ્રી ાવે યજુ કયલાભાું આલે છે અને તેનાું યીભાકકવ/અબીપ્રામ ફાદ પાઇનર 
નનણકમ ભાટે આ તભાભ અબીપ્રામ વાથે કનભશ્નયશ્રીને યજુ કયલાભાું આલે છે અને કનભશ્નયશ્રીન 
આ કાભ ભાટે નનણકમ આવ્મે તેન અભર કયલાભાું આલે છે.  

  
૯.૪ નનણકમને જનતા સધુી શોંચડલાની કઇ વ્મલસ્કથા છે? 

 આ તુંત્ર આંતય ભાખાકીમ વેલા આત ુશમ આ મદુ્દ રાગ ુડત ુું નથી.  
 
૯.૫ નનણકમ રેલાની પ્રહક્રમાભાું જેના ભુંતવ્મ રેલાના છે તે અનધકાયીઓ કમા છે? 

 આ ભાટે ેયા નું ૯.૨ ભાું જે નલગત આેર છે તે પ્રભાણેનાું કભકચાયી/અનધકાયીશ્રીઓ 
કઇણ નનણકમ રેલા ભાટે તેની પ્રહક્રમાભાું ભુંતવ્મ આતા શમ છે. 

 
૯.૬ નનણકમ રેનાય અંનતભ અનધકાયી કણ છે? 

 આ તુંત્ર આંતય ભાખાકીમ વેલા આત ુશમ આ મદુ્દ રાગ ુડત ુું શમ કઇણ 
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નનણકમ રેનાય અંનતભ અનધકાયી તયીકે કનભશ્નયશ્રી યાજકટ ભશાનગયાલરકા,યાજકટ કામકયત 
છે. 

૯.૭ જે અગત્મની ફાફત ય જાશયે વતાનધકાયી દ્વાયા નનણકમ રેલાભાું આલે છે. તેની ભાહશતી 
અરગ યીતે નીચેના નમનુા પ્રભાણે આ. 

ક્રભ નું૧                               
જેના ય નનણકમ રેલાનાય છે તે નલમ 
ભાગકદળકક સચુન/હદળા નનદેળ જ કઇ શમ 
ત 

કઇણ ળાખાની ભાુંગણી મજુફ નવ ુલાશન ખયીદી ક્લટેળન 
નટીળ દ્વાયા બાલ ભુંગાલલા અથલા રકર ઓથ. ડીરય 
ાવેથી અરગ અરગ ત્રણ બાલ ભેલી પ્રથભ વોથી ઓછા 
બાલની ખચક મૌ ુંજુયી ભેલલી. 

અભરની પ્રહક્રમા પ્રથભ ખચક ભુંજુયી ભેવ્મા ફાદ આ ખયીદીની પાઇર ય  
ડે.એક્ઝી.એન્ટ્જી(ઓટ) દ્વાયા દયખાસ્કત તૈમાય કયલાભાું આલે 
છે.જેભાું ફજેટ શડે નલગેયે દળાકલીને  ડે. કનભશ્નય.(લી) શ્રી વભક્ષ 
તેભના અબીપ્રામ ભાટે મકુલાભાું આલે છે.તેભના અબીપ્રામ વશ 
આ દયખાસ્કત સ્કટે.ક. વભક્ષ યજુ કયલા ભાટે કનભશ્નયશ્રીની ભુંજુયી 
ભાટે મકુી તેભના દ્વાયા ભુંજુય થમે આ દયખાસ્કત સ્કટે.ક. તેને 
ઠયાલના રુભાું ઠયાલ કયાલી ાટી વાથે વી.ડી. કયાય કયલા 
ભશય રગાલે છે. અને ત્માયફાદ આ થમેર ઠયાલને 
કનભશ્નયશ્રીની લહશલટી ભુંજુયી ભેલલા,લશીલટી ભુંજુયીનાું 
હુકભન મવુદ્દ પાઇર ય મકુી તેની અભરલાયી ભાટે ભુંજુયી 
ભેલલા યજુ કયલાભાું આલે છે. અને તેની મૌ ુંજુયી ભળ્મે આ 
લાશન ખયીદીની પ્રહક્રમા ચાલ ુકયી તે લાશન ઠયાલ મજુફ જે 
તે ળાખા ભાટે ખયીદ કયલાભાું આલે છે. અને ખયીદી યુી થમે 
સ્કેવીપીકેળન મજુફ ચેક કયી લાશનને આય.ટી.ઓ.ભાું યજી. 
કયાલી નલભ ભેલી લાશન જે તે ળાખાના અનધકાયીને ટેસ્કટ 
/રામર કયી વોંલાભાું આલે છે.   

નનણકમ રેલાની કામકલાશીભાું વ ુંકામેર 
અનધકાયીઓન શદ્દ 

વુંકામેર અનધકાયીશ્રીઓનાું શદ્દા 
૧)  કનભશ્નય. 
૨)  ડે. કનભશ્નય. 
૩)  ડે.એક્ઝી.એન્ટ્જી(ઓટ) તથા એડી. આવી. એન્ટ્જી.નલગેયે 
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ઉય જણાલેર અનધકાયીઓનાું વુંકક 
અંગેની ભાહશતી 

૧)  કનભશ્નય. 
૨)  ડે. કનભશ્નય. 
    યા.ભ.ન.ા.,ઇસ્કટ ઝન, 
    બાલનગય યડ,યાજકટ. 
    પન નું.-૯૬૨૪૭ ૦૧૧૦૩ 
૩)  ડે.એક્ઝી.એન્ટ્જી(ઓટ) તથા એડી. આવી. એન્ટ્જી. 
     વેન્ટ્રર લકકળ, 
     યા.ભ.ન.ા., 
     વીતાયાભ લે િીજ વાભે, 
     બાલનગય યડ,યાજકટ. 
     પન નું.-૦૨૮૧ ૨૩૮૭૦૫૭ 

જ નનણકમથી વુંત ન શમ ત ક્યા અને 
કેલી યીતે અીર કયલી? 

જ નનણકમથી વુંત ન શમ ત નનમત કયેર પયભેટભાું નનમત 
કયેર પી બયી અયજી કયલી. આ અયજી ઉયક્ત દળાકલેર 
વયનાભે કયલી 



             Page 27 of 37 

પ્રકયણ – ૧૦ (નનમભ વુંગ્રશ - ૯) 
:: અનધકાયીઓ અને કભકચાયીઓની ભાહશતી સુ્કતીકા:: 

    (ડીયેક્ટયી)  
૧૦.૧ નીચેનાું નમનુાભાું ભાહશતી આ  
  આ યાજકટ ભશાનગયાલરકાને નલગત આલા ભાટે રાગ ુડત ુું શમ નનમત નમનુાભાું નીચે 

પ્રભાણે આેર છે. 
ક્રભ 
નું. 

નાભ શદ્દ S.T.D
.કડ 

પન નુંફય પેક્વ ઇ-
ભેઇર 

વયનામુું 

કચેયી ધય/ભ. 

૧
  

શ્રી ફુંછાનીધી 
ાની વાશફે  

કનભશ્નય  ૦૨૮૧ ૨૨૩૯૯
૭૩ 

૯૭૧૪૫
૦૩૭૦૧ 

૨૨૨૪
૨૫૮ 

- યા.ભ.ન.ા. 
ડૉ.આંફેડકયબલન, 
ઢેફયબાઇ યડ, 
યાજકટ -૧  

૨ શ્રી ચેતન ી. 
ગણાત્રા વાશફે  

ડે.કનભશ્નય 
(ઇસ્કટ ઝન)  

“ ૯૬૨૪૭
૦૧૧૦૩ 

૯૭૧૪૫
૦૩૭૦૩ 

“ - ઝલેયચુંદ ભેઘાણી 
બલન,ઇસ્કટ ઝન, 
બાલનગય યડ, 
યાજકટ -૩ 

૩ શ્રી પ્રકાળ એભ. 
કાસનુ્ટ્રા  

ડે. એક્ઝી. 
એન્ટ્જીનીમય  

“ ૦૨૮૧ 
૨૩૮૭૦

૫૭  

૯૫૧૦૫
૪૦૯૯૪ 

- - યા.ભ.ન.ા.  
વેન્ટ્રર લકકળ, 
બાલનગય યડ, 
યાજકટ -૩  

૪ શ્રી પ્રનલણ જી. 
પ્રજાતી   

એડી.આવી.
એન્ટ્જી.  

“ “ ૯૬૨૪૭
૩૪૮૦૦ 

- - “ 

૫ શ્રી એન.લી. 
જી  

ભટય 
ભીકેનીક 

“ “ ૯૭૨૩૪
૫૭૩૦૭ 

- - “ 

૬ શ્રી યાજેર ફી. 
ઢીમાય 

જુ..ક્રાકક “ “ - - -  

૭ શ્રી 
આય.એભ.કુંવાયા 

જુ.ક્રાકક  “ “ - - - “ 

૮ શ્રી કે.એ.યેલય જુ.ક્રાકક “ “ - - - “ 
૯ શ્રી કે.એન. 

ઠાકય  
જુ.ક્રાકક 
(એસ્કટા) 

“ “ - - - “ 
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૧૦ શ્રી  ચેતન ી. 
યાજ્મગરુૂ 

જુ.ક્રાકક  “ “ - - - “ 

૧૧ શ્રી ધભેળ કે. 
ચોશાણ 

જુ.ક્રાકક  “ “ - - - “ 
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પ્રકયણ – ૧૧ (નનમભ વુંગ્રશ -૧૦) 
:: નલનનભમભાું જગલાઇ કમાક મજુફ ભશનેતાણાની ધ્ધતી વશીત દયેક અનધકાયી 

અને કભકચાયીને ભતુું ભાવીક ભશનેતાણુું :: 
 

૧૧.૧ નીચેનાું નમનુાભાું ભાહશતી આેર છે. 
ક્રભ 
નું.
  

નાભ શદ્દ ભાવીક 
ભશનેતાણુું  

લતય/ 
લતય 
બથથુું  

નલનનભમભાું જણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુું નક્કી 
કયલાની કામક ધ્ધનત  

૧ શ્રી પ્રકાળ એભ. 
કાસનુ્ટ્રા  

ડે. એક્ઝી. એન્ટ્જી.(ઓટ) ૫૨,૦૩૮/- - ગજુયાત વયકાયશ્રીના 
નનમભ પ્રભાણે  

૨ શ્રી પ્રનલણ જી.પ્રજાતી   એડી.આવી.એન્ટ્જી. ૬૦,૪૦૧/- - “ 
૩ શ્રી એન.લી.જી  ભટય ભીકેનીક  ૭૭,૯૮૨ - “ 
૪ શ્રી ી.એન. કાયેરીમા  લેલ્ડય  ૪૬,૯૨૦/- - “ 
૫ શ્રી એચ.લી.ચોશાણ  ઓટ પીટય  ૩૮,૫૦૬/- - “ 

૬ શ્રી ફી.આય. લવમા ઓટ પીટય  ૩૮,૪૪૬/- - “ 
૭ શ્રી આય.ફી. ઢીમાય જુ.ક્રાકક ૩૪,૨૧૫/-   
૮ શ્રી આય.એભ.કુંવાયા જુ.ક્રાકક  ૩૮,૮૬૭/- - “ 
૯  શ્રી વી.ી.યાજ્મગરુૂ જુ.ક્રાકક ૪૧,૦૯૩/-   
૧૦  શ્રી કે.એ.યેલય જુ.ક્રાકક ૩૨,૨૫૪/- - “ 
૧૧ શ્રી કે.એન.ઠાકય  જુ.ક્રાકક (એસ્કટા) ૩૩,૫૧૧/- - “ 
૧૨ શ્રી ડી.કે.ચોશાણ જુ.ક્રાકક  ૫૨,૭૧૫/- - “ 
૧૩ શ્રી એચ.જે.શયવડા  ડ્રાઇલય  ૪૬,૨૧૦/- - “ 
૧૪ શ્રી એભ.આય.ભજગરુ ડ્રાઇલય ૨૫,૯૨૨/- - “ 
૧૫ શ્રી ફી.ડી.ગોંડરીમા  ગેવ લેલ્ડય કભ 

યેડી.યીેયય  
૪૬,૨૨૦/- - “ 

૧૬ શ્રી ી.લી.ચાલડા  શલે્ય  ૩૯,૫૭૧/- - “ 
૧૭ શ્રી લી.ફી.ઢાુંકેચા  શલે્ય ૩૦,૫૫૯/- - “ 
૧૮ શ્રી આય.આય.જાડેજા  શલે્ય ૩૩,૨૭૯/- - “ 
૧૯ શ્રી એચ.જે. યાણા  શલે્ય ૩૦,૫૫૯/- - “ 
૨૦ શ્રી ડી.ી.બટ્ટી રેફય ૨૬,૮૫૯/- - “ 
૨૧ શ્રી જે.લી.કાનગય રેફય કુંઝયલન્ટ્વી ૩૦,૯૮૩/- - “ 
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૨૨ શ્રી આય.એવ.સલુા રેફય કુંઝયલન્ટ્વી ૩૧,૦૧૫/- - “ 
૨૩ શ્રી એ.કે.યભાય  રેફય  ૨૯,૩૦૪/- - “ 
૨૪ શ્રી એભ.ફી.ઢીમાય રેફય ૩૬,૩૦૪/- - “ 
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પ્રકયણ – ૧૨ (નનમભ વુંગ્રશ-૧૧) 
:: પ્રત્મેક વુંસ્કથાને પાલામેર અંદાજત્ર :: 

 તભાભ મજનાઓ, સલુચત ખચક અને કયેર ચકુલણી અંગે અશલેારની નલગત:-  
         નલકાવ,નનભાકણ અને તકનીકી કામો અંગે જલાફદાય જાશયે તુંત્ર ભાટે ૧૨.૧ જુદી-જુદી 

મજનાઓ અન્ટ્લમે જુદી-જુદી પ્રવનૃત્તઓ ભાટે અંદાજત્રની નલગતની ભાહશતી નીચેના 
નમનુાભાું આ.  

ક્રભ 
નું લક : - ૨૦૧૩-૨૦૧૪ક્રભ નું. 

મજનાનુું વદય પ્રવનૃત્ત પ્રવનૃત્ત ળરૂ 
કમાકની તાયીખ 

પ્રવનૃત્તના અંતની 
અંદાજેર તાયીખ 

સલુચત યકભ 
રૂ.રાખભાું 

૧ લકકળ ગાય ખચક  ગાય  ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ૧૩૬.૧૩ 
૨ સ્કટાપ નલભા મજના   સ્કટાપ નલભા નપ્રભી.  “ “ ૦.૮૦ 
૩ વાદીરલાય ખચક  વાદીરલાય ખચક  “ “ ૦.૬૦ 
૪ નલજી ખચક  નલજી ખચક  “ “ ૧.૫૦ 
૫ ટેરીપન ખચક  ટેરીપન ખચક  “ “ ૦.૧૫ 
૬ લાશન નલભા ખચક  લાશન નલભા ખચક  “ “ ૨૭.૦૦ 
૭ ઓજાય અને પ્રાન્ટ્ટ  ટુલ્વ ખયીદી-ભયાભત  “ “ ૧.૫૦ 
૮ લાશન નનબાલ ખચક  લાશન નનબાલ ખચક  “ “ ૩૦.૦૦ 
૯  ટામય ટફુ ફેટયી નલગેયે 

ખયીદી ખચક  
ટામય, ટફુ,ફેટયી ખયીદી 
ખચક  

“ “ ૪૫.૦૦ 

૧૦ ેરર/ડીઝર,ઓઇર, 
લિુીકન્ટ્ટ,ગ્રીવ ખયીદી 

ેરર/ડીઝર,ઓઇર, 
લિુીકન્ટ્ટ,ગ્રીવ ખયીદી  

“ “ ૬૫૦.૦૦ 

૧૧  પગીંગ ભળીન ભેન્ટ્ટે. પગીંગ ભળીન ભેન્ટ્ટે. “ “ ૧૦.૦૦ 
૧૨ S.W.M. ળાખા લાશન 

નનબાલ ખચક  
S.W.M.ળાખા લાશન 
નનબાલ ખચક  

“ “ ૪૦.૦૦ 

૧૩ પામય & ઇભયુંજવી ળાખા 
લાશન નનબાલ ખચક 

પા.& ઇ.ળાખા લાશન 
નનબાલ ખચક 

“ “ ૨૦.૦૦ 

કેીટર ફજેટ 
૧ લકકળ ભળીનયી અને 

વાધન  
ભળીનયી  “ “ ૪.૦૦ 

૨ લાશન ખયીદી (જનયર)  લાશન ખયીદી  “ “ ૧૦૫.૦૦ 
૩ લકકળ ભડકનાઇઝેળન 

અને વ્વ્શકર ભનીટયીંગ 
ભડકનાઇઝેળન અને 
ભનીટયીંગ 

“ “ ૧૦.૦૦ 
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પ્રકયણ – ૧૩(નનમભ વુંગ્રશ – ૧૨) 

વશામકી કામકક્રભનાું અભર અંગે ધ્ધનત :- 
 રાગ ુડત ુું નથી. 
  
 
 

 
પ્રકયણ – ૧૪(નનમભ વુંગ્રશ – ૧૩) 

 
તેણે આેર યાશત, યભીટ કે અનધકૃનત ભેલનાયની નલગત:-  

- રાગ ુડત ુું નથી. 
 
 
 
 

 
પ્રકયણ – ૧૫(નનમભ વુંગ્રશ – ૧૪) 

કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેરા ધયણ :-  
- રાગ ુડત ુું નથી. 

 
 
 

 
 

પ્રકયણ – ૧૬(નનમભ વુંગ્રશ – ૧૫) 
નલજાણુું રૂે ઉરબ્ધ ભાહશતી :- 

- રાગ ુડત ુું નથી. 
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પ્રકયણ – ૧૭ (નનમભ વુંગ્રશ – ૧૬) 

ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકને ઉરબ્ધ વલરતની નલગત:- 
 

૧૭.૧ રકને ભાહશતી ભે તે ભાટે નલબાગે અનાલેર વાધન, ધ્ધનતઓ અથલા  
       વલરત જેલી કે, 

- કચેયી,  
- લતકભાનત્ર,  
- નટીવ ફડક,  
- જાશયે તુંત્રની લેફ વાઇટ,  
- દસ્કતાલેજની નકર ભેલલાની ધ્ધનત,  

 
નનમત કયેર પભક નમનુ - “ક” ભાહશતી જાણલા ભાટેની અયજી પભક નીમત મજુફ પી 

બયી યજુ કયલાનુું યશળેે. જે યજુ કમેથી દસ્કતાલેજની નકર ભેલી ળકળ.  
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પ્રકયણ – ૧૮(નનમભ વુંગ્રશ -૧૭) 
:: અન્ટ્મ ઉમગી ભાહશતી ::  

 
૧૮.૧ રક ધ્લાયા છુાતા પ્રશ્ન અને તેનાું જલાફ:-  

- રાગ ુડત ુું નથી. 
કાયણ કે ભશાનગયાલરકાની આંતયીક પયજ શમ, રકને વીધી વાુંકતી વેલા 
નથી.  

૧૮.૨ ભાહશતી ભેલલા અંગે :-  
- અયજી ત્રક  

નીમત નમનુા મજુફ – અયજી ત્રક નમનૂ “ક”.  
- પી  

  નીમત પી બયલાની યશળેે.  
- ભાહશતી ભેલલા ભાટેની અયજી કઇ યીતે કયલી કેટરીક ટીપ્ણી. 

  નમનુ “ક” મજુફનુું અયજી ત્રક  
ભાહશતી ભાગલા ભાટેની અયજીન નમનુ  
  (જુઓ નનમભ – ૬)  

- ભાહશતી આલાન ઇન્ટ્કાય કયલાભાું આલે તેલા લખતે નાગયીકના અનધકાય અને 
અીર કયલાની કામકલાશી.  

એરેટ ઓથયીટી  
કનભશ્નયશ્રી, યાજકટ ભશાનગયાલરકાના નનમત કયેર નમનુાભાું અયજી 
કયલાની યશળેે.  
  નમનુ – ૪ (જુઓ નનમભ ૫(૧)) 
 

૧૮.૩ જાશયે તુંત્ર દ્વાયા રકને અાતી તારીભની ફાફતભાું : -  
- રાગ ુડત ુું નથી. 

૧૮.૪ નનમભ વુંગ્રશ – ૧૩ ભાું વભાનલષ્ટ ન કયામેર શમ તેલાું, જાશયે તુંત્ર એ  
       આલાના પ્રભાણત્ર – ના લાુંધા પ્રભાણત્ર 

- રાગ ુડત ુું નથી. 
-  

૧૮.૫ નોંધણી પ્રહક્રમા અંગે  
- રાગ ુડત ુું નથી. 
-  
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૧૮.૬ જાશયે તુંત્ર કય ઉધયાલલા અંગે.  
- રાગ ુડત ુું નથી. 
-  

૧૮.૭ લીજી/ાણીના શુંગાભી અને કામભી જડાણ આલા અને કાલા અંગે.  
- રાગ ુડત ુું નથી. 
-  

૧૮.૮ જાશયે તુંત્ર દ્વાયા યુી ાડલાભાું આલનાય અન્ટ્મ વેલાની નલગત.  
  ભશાનગયાલરકાની આંતયીક પયજ ફજાલલાની શમ છે. જેલી કે, ભશાનગય ાલરકા 
લયાળી લાશન યીેયીંગ કયી જે તે ળાખાને યત કયલાના શમ છે. આંતયીક ભાખાકીમ પયજ 
શમ છે. રક વાથે વીધી વેલાકીમ પ્રવનૃત્ત શતી નથી.  
 
 
 
 
 
 
 જાશયે ભાહશતી અનધકાયી                        ભદદનીળ જાશયે ભાહશતી અનધકાયી  
 (પ્રકાળ એભ. કાસનુ્ટ્રા)                 (પ્રલીણ જી.પ્રજાતી ) 
યાજકટ ભશાનગયાલરકા             યાજકટ ભશાનગયાલરકા 
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નમનુ – ૪ 
ભાહશતી અનધકાય અનધનનમભ – ૨૦૦૫ ની કરભ ૧૨(૧) શઠે અીર 

(જુઓ નનમભ ૫(૧)) 
આઇ.ડી.નું............................ 
         (કચેયી ઉમગ ભાટે) 
પ્રનત, 
નામફ મ્યનુન.કનભશ્નયશ્રી (વેન્ટ્રર ઝન),  
યાજકટ ભશાનગયાલરકા 
 
૧. અીર કયનાયનુું નાભ :-  
   ...............................................................................  
૨. વયનામુું :-  
   ............................................................................... 
   ............................................................................... 
   ............................................................................... 
૩. વયકાયી ભાહશતી અનધકાયી અંગેની નલગત:-  
 (ક) નાભ:-  
           ...............................................................................  
 (ખ) વયનામુું :-  
    ............................................................................... 
 
    ............................................................................... 

   ............................................................................... 
૪. નમનુ “ક” ભાું અયજી યજુ કમાકની તાયીખ:-  
   ............................................................................... 
૫. નમનુ “ક” યજુ કમાક છી ૩૦ હદલવ યુા થમા શમ તે તાયીખ :-  
   ............................................................................... 
૬. અીર ભાટેનાું કાયણ:-  
    ...............................................................................  
    ..............................................................................  
    ..............................................................................  
૭. અીર દાખર કયલા ભાટેની છેલ્રી તાયીખ :- 
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    ..............................................................................  
        (નનમભ ૫(૩) મજુફ) 
૮. ભાહશતીની નલગત. 
 (૧) આેર ભાહશતી ..............................................................................  
 (૨) નલમ ........................................................................................... 
 (૩) વભમગા...................................................................................... 
૯. તાયીખની ાલતી નું.........................................મજુફ અીર અનધકાયીની કચેયીભાું રૂ. ૫૦/- 
ની પી જભા કયલાભાું આલી છે. 
 
સ્કથ:-                    અીર કયનાયની 
વશી 
તાયીખ :-          ઇ-ભેઇર, વયનામુું 
          ટે.નું.,કચેયી, ધય  

.................................................................................................................... ..................... 
અશીંથી આ. 

યવીદ 

 
આઇ.ડી.નું. .......................................................              તાયીખ.......................... 
  
૧. ભાહશતી અનધકાય/સ્કલાતુંત્ર્મ અનધનનમભ,૨૦૦૫ કરભ ૭(૧) શઠેના યશળેે.  
 
    શ્રી ................................................................................................... 
    ની અીર અયજી ભી.  
 

યવીદ કાયકુનની વશી:-  
અીર અનધકાયી:-  
ટે.નું., 
ઇ-ભેઇર વયનામુું:-  
લેફ-વાઇટ:-  


