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યાજકટ ભશાનગયાલરકા  

વેન્ટ્રર સ્ટવસ (સ્ટેળનયી) ળાખા 
 

લસ : ૨૦૧૯-૨૦૨૦   

  

યાઇટ ટુ ઇન્ટ્પભેળન એક્ટ- ૨૦૦૫ 

ભાટે ળાખાની ભાહશતીની સુ્સ્તકા 
(As on Dt. 01/05/2019)  
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પ્રભાણત્ર 
 

 

આથી પ્રભાણીત કયલાભાાં આલે છે કે ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભની કરભ  - ૪ 
અંતગસત સ્લમાં જાશયે કયલાની ફાફત “પ્રએક્ટીલ ડીસ્કરઝય” (P.A.D.) ભાયા ધલબાગ દ્વાયા 
તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે અને તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્સ્થધતએ અધતન કયલાભાાં આલેર છે. 
  

 

તા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૯  

 

         આવી. ભેનેજય 

        અને ી.આઇ.ઓ.  

  વેન્ટ્રર સ્ટય (સ્ટેળનયી) ળાખા 
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પ્રકયણ – ૧ 

પ્રસ્તાલના 
 

૧.૧  આ સુ્સ્તકા (ભાહશતી અધધધનમભ, ૨૦૦૫) ની ાશ્ચાદભધૂભકા અંગે જાણકાયી ભાહશતી 

અધધકાય અધધધનમભ-૨૦૦૫ અન્ટ્લમે જરૂયી ભાહશતીની નોંધ.    

 

૧.૨ આ સુ્સ્તકાન ઉદેળ/શતે ુ  

 ભાહશતી ભેલલા ઇચ્છીત વ્મસ્ક્ત / વાંસ્થાને જરૂયીમાત મજુફની ભાહશતી યુી ાડલી.  

 

૧.૩ આ સુ્સ્તકા કઇ વ્મસ્ક્તઓ/વાંસ્થાઓ/વાંગઠન લગેયે ને ઉમગી છે?  

 યાજકટ ભશાનગયાલરકાની વેન્ટ્રર સ્ટવસ (સ્ટેળનયી) ળાખાને વાંરગ્ન વ્મસ્ક્તઓ/ 

વાંસ્થાઓ/ વાંગઠન લગેયેને આ સુ્સ્તકા ઉમગી થઇ ળકે. 
 

૧.૪ આ સુ્સ્તકાભાાં આેરી ભાહશતીનુાં ભાખુાં  

 પ્રકયણ-૨ (ધનમભવાંગ્રશ-૧) થી પ્રકયણ-૧૮(ધનમભવાંગ્રશ-૧૭) સધુીની તભાભ ભાહશતી.   

 

૧.૫ વ્માખ્માઓ (સુ્સ્તકાભાાં લાયલાભાાં આલેર જુદા-જુદા ળબ્દની વ્માખ્મા આલા 

ધલનાંતી).   -  x -   

 

૧.૬ કઇ વ્મસ્ક્ત આ સુ્સ્તકાભાાં આલયી રેલામેર ધલમ અંગે લધ ુભાહશતી ભેલલા ભાગે 

તે ભાટેની વાંકસ  વ્મસ્ક્ત: 

 શ્રી એ. એવ. લયા, ખાવ પયજ યના અધધકાયી, આય ટી. આઈ. ધલબાગ, યાજકટ 

ભશાનગયાલરકા, ડૉ. આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઈ યડ, યાજકટ-૩૬૦૦૦૧          
 

૧.૭ આ સુ્સ્તકાભાાં ઉરબ્ધ ન શમ તે ભાહશતી ભેલલા ભાટેની કામસધ્ધતી અને પી.  

ાયા ૧.૬ ભાાં દળાસલેર અધધકાયીશ્રીન વાંકસ  કયલાથી ઉરબ્ધ ભાહશતી આલા અંગે 

પી વહશતની જરૂયી કામસલાશી કયલાની અને તેની ઉરબ્ધતા ભાટે આગની કામસલાશી 

કયલાભાાં આલળે.  
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પ્રકયણ – ૨ (ધનમભ વાંગ્રશ-૧) 

વાંગઠનની ધલગત, કામો. અને પયજ 
 

૨.૧  જાશયે તાંત્ર ઉદેળ / શતે ુ: - 

યાજકટ ભશાનગયાલરકાની જુદી – જુદી ળાખાઓ ભાટે જરૂયીમાત મજુફની 

સ્ટેળનયી તથા લસ્તઓુ, પનીચય, ગણલેળ ધલગેયેની ખયીદી અને પાલણી. 
 

૨.૨  જાશયે તાંત્રનુાં ધભળન/દુયાં દેળીણ ુ(ધલઝન) : - 

ળાખાને ભાાંગણી મજુફની લસ્તઓુ તયુાંત ભી ળકે તે ભાટે તેલી ખાવ લસ્તઓુ 

સ્ટકભાાં યાખીને સ્ટક ભેઇન્ટ્ટેઇન કયલાની કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે, અને આ લસ્તઓુ 

જરૂહયમાત મજુફ લધાયલા - ઘટાડલાભાાં આલે છે. 
 

૨.૩  જાશયે તાંત્રન ટુાંક ઇધતશાવ અને તેની યચના વાંદબસ : - 

વને ૧૯૬૨ ભાાં ખયીદીની વભગ્ર પ્રહિમા એક જ જગ્માએથી થામ તેભજ 

લશીલટી વયતા ભાાં વેન્ટ્રર સ્ટવસ ળાખા અસ્સ્તત્લભાાં આલી.     
 

૨.૪  જાશયે તાંત્રની પયજ : - 

જુદી-જુદી ળાખાઓ ભાટે જરૂહયમાત મજુફની સ્ટેળનયી તથા લસ્તઓુ , પનીચય, 

ગણલેળ ધલગેયેની ખયીદી ભાટે ધનમભાનવુાય પ્રહિમા કયી વાયી ગણુલત્તાલા ભાર 

ખયીદી કયી જુદી જુદી ળાખાઓને યુ ાડલા કામસલાશી કયલી. 
 

૨.૫  જાશયે તાંત્રની મખુ્મ પ્રવધૃતઓ/કામો : - 

ટેન્ટ્ડય પ્રહિમા કયલી , ભાાંગણી મજુફની લસ્તઓુ ખયીદલા લકસઓડય આલા 

તદુયાાંત લકસ ઓડસય મજુફન ભાર ભેલી ફીર ફનાલલા. 
 

૨.૬  જાશયે તાંત્ર દ્વાયા આલાભાાં આલતી વેલાઓની માદી અને તેનુાં વાંલિપ્ત ધલલયણ : -  

વેન્ટ્રર સ્ટયભાાંથી ભાત્ર કોયેળનની ળાખાઓ ભાટે લસ્તઓુ યુી ાડલાની 

વ્મલસ્થા થતી શમ જાશયે જનતા ભાટે કઇ વેલા આલાભાાં આલતી નથી. 
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૨.૭ જાશયે તાંત્રનાાં યાજ્મ, ધનમાભક કચેયી, પ્રદેળ જજલ્ર, બ્રક લગેયે સ્તયએ વાંસ્થાગત  
ભાખાન આરેખ (જમાાં રાગ ુડત ુાં શમ ત્માાં)  : - 

યાજકટ ભશાનગયાલરકા 
વેન્ટ્રર સ્ટય (સ્ટેળનયી) ળાખા 

 

કધભળનય 

નામફ કધભળનય 

વશામક કધભળનય 

આવી. ભેનેજય  

સ્ટય વાંચારક  

   

        વીનીમય કરાકસ  -૧          જુ. કરાકસ-૨                ખરાવી–૨ 

 

૨.૮  જાશયે તાંત્રની અવયકાયકતા અને કામસિભતા લધાયલા ભાટે રક ાવેથી અેિાઓ : - 
 રાગ ુડત ુાં નથી. 
 

૨.૯  રક વશમગ ભેલલા ભાટેની ગઠલણ અને ધ્ધધતઓ : - 
 રાગ ુડત ુાં નથી. 
 

૨.૧૦ વેલા આલાના દેખયેખ ધનમાંત્રણ અને જાશયે પહયમાદ ધનલાયણ ભાટે ઉરબ્ધ તાંત્ર : - 
 ખાતાનાાં લડા, વશામક કધભશ્નય,નામફ કધભશ્નય, શ્રી મ્યધુનધવર કધભશ્નય વાશફે. 

 

૨.૧૧  મખુ્મ કચેયી અને જુદા-જુદા સ્તયએ આલેરી અન્ટ્મ કચેયીનાાં વયનાભાાં : -  

 ( લયાળકાયને વભજલાભાાં વય ડે તે ભાટે જીલ્રાલાય લગીકયણ કય.) 
વેન્ટ્રર સ્ટવસ (સ્ટેળનયી) ળાખા, ગ્રાઉન્ટ્ડ ફ્રય, રૂભ નાંફય ૩, ડૉ. આંફેડકય બલન, 
ઢેફયબાઈ યડ, યાજકટ ભશાનગયાલરકા, યાજકટ. 

 

૨.૧૨  કચેયી ળરૂ અને ફાંધ થલાન વભમ : -  

 કચેયી ળરૂ થલાન વભમ : વલાયે ૧૦:૩૦ કરાકે.  

 કચેયી ફાંધ થલાન વભમ : વાાંજે ૦૬:૧૦ કરાકે.  
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પ્રકયણ – ૩ (ધનમભ વાંગ્રશ - ૨) 
અધધકાયીઓ અને કભસચાયીઓની વત્તા અને પયજ 

 

૩.૧ વાંસ્થાના અધધકાયીઓ અને કભસચાયીઓની વત્તા અને પયજની ધલગત આ :: - 

    આવી. ભેનેજય ( વેન્ટ્રર સ્ટવસ) 

    વત્તાઓ લશીલટી 

 લકસ ઓડસય આલા. 

 વત્તાભાાં આલતા હુકભ કયલા. 

 કચેયી વાંચારન. 

 ફીર લાઉચયભાાં વશી કયલી. 

 યચયુણ યજા ભાંજુયી. 

 લસ્તઓુ ખયીદલા ભાટેની વ્મલસ્થા કયલી. 

 જુની લસ્તઓુના ધનકારની વ્મલસ્થા. 

 જરૂયી દયખાસ્ત કયીને ભકરલી.  

 ગાય ફીર તૈમાય કયાલલા. 

 સ્ટક યજીસ્ટવસ ધનબાલલા. 

    નાણાકીમ  

 તભાભ પ્રકાયનાાં ફીર લાઉચયભાાં વશીઓ કયલી.  

 ેનલ્ટી લસરુાત. 

 ગાય ફીર. 

 રૂ|. ૫૦૦ /- સધુીનુાં ખચસ ભાંજુય કયલાની વત્તા. 

    અન્ટ્મ  

 કઇ અન્ટ્મ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી. 

    પયજ 

 વેન્ટ્રર સ્ટય ળાખાનુાં ધનમભન. 

 તાફા શઠેનાાં કભસચાયીઓની શાજયી ચકાવલી. 

 ખાતાના લડાની સચુના અનવુાયની પયજ. 
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    વીનીમય કરાકસ   
 

    વત્તાઓ લશીલટી 

 કઇ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

    નાણાકીમ   

 કઇ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

    અન્ટ્મ  

 ભદદનીળ ભાહશતી અધધકાયી તયીકે. 

    પયજ    

 તભાભ પ્રકાયની પાઇર ઉસ્સ્થત કયલી. 

 જુદી-જુદી ળાખાઓની ભાાંગણીઓ ચકાવી જગલાઇઓ તાવી અધધકાય 

યત્લે વશામક કધભશ્નય , ડેપ્યટુી કધભશ્નય તથા શ્રી કધભશ્નય વાશફેની 

અનભુધત ભેલલી અને આગની કામસલાશી કયલી. 

 શાજયી યજીસ્ટયનુાં ધનમભન કયવુાં. 

 લાધિક ધયણે કયલાભાાં આલતા તભાભ ખયીદીનાાં કન્ટ્રાક્ટ ની ટેન્ટ્ડય પ્રહિમા 

કયલી. 

 આવી. ભેનેજય – વેન્ટ્રર સ્ટય તથા ઉયી અધધકાયીશ્રીની સચુના અનવુાય 

કાભગીયી.  

 લેાયીઓ ભાટે લકસ ઓડસય તૈમાય કયલા. 
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જુનીમય કરાકસ  (ડીસ્ેચ)  

 

    વત્તાઓ લશીલટી 

 કઇ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

    નાણાકીમ   

 કઇ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

    અન્ટ્મ 

 કઇ અન્ટ્મ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

    પયજ    

 સ્ટક તથા સ્ટક યજીસ્ટય ધનબાલવુાં. 

 સ્ટેળનયી, ચીજ-લસ્તઓુનુાં ધલતયણ. 

 ડીસ્ેચની કાભગીયી. 

 આવી. ભેનેજયશ્રી તથા ઉયી અધધકાયીશ્રીની સચુના અનવુાય કાભગીયી. 

   

 જુનીમય કરાકસ  (એસ્ટા)  

 

    વત્તાઓ લશીલટી 

 કઇ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

    નાણાકીમ   

 કઇ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

    અન્ટ્મ 

 કઇ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

    પયજ    

 તભાભ પ્રકાયના ફીર તૈમાય કયલા. 

 એસ્ટાબ્રીળભેન્ટ્ટની કાભગીયી.   

 ગાય તથા યકડ – ચેકનુાં ચકુલણુાં દયેક પ્રકાયનુાં. 

 આવી. ભેનેજયશ્રી તથા ઉયી અધધકાયીશ્રીની સચુના અનવુાય કાભગીયી. 
  

 



Details of Central Stores (Stationery) Branch, Rajkot Municipal Corporation  
Under The Right to information Act - 2005 

Details of Central Stores (Stationery) Branch, Rajkot Municipal Corporation  
Under The Right to information Act - 2005 

Page 9 of 27 

પ્રકયણ – ૪ (ધનમભ વાંગ્રશ-૩) 
કામો કયલા ભાટે ધનમભ,ધલધનભમ,સચુનાઓ,ધનમભવાંગ્રશ અને દપતય 

   

૪.૧  જાશયેતાંત્ર અથલા તેનાાં ધનમાંત્રણ શઠેનાાં અધધકાયીઓ અને કભસચાયીઓએ ઉમગ     
કયલાનાાં ધનમભ, ધલધનમભ, સચુનાઓ, ધનમભવાંગ્રશ અને દપતયની માદી નીચેનાાં 
નમનુા મજુફ આ. આ નમનુ દયેક પ્રકાયનાાં દસ્તાલેજ ભાટે બયલાન છે. 

  

દસ્તાલેજનુાં નાભ ભથાળાં .           –  X  –               દસ્તાલેજન પ્રકાય   –  X  –   
                                                 નીચે આેરા પ્રકાયભાાંથી એક વાંદ કય. 
                                                 (ધનમભ, ધલધનમભ, સચુનાઓ,  

                                                 ધનમભવાંગ્રશ અને દપતય, અન્ટ્મ ) 
 

દસ્તાલેજ યનુાં ટુાં કુાં રખાણ       –  X  –     

વ્મહકતને ધનમભ, ધલધનમભ, સચુનાઓ,    વયનામુાં               –  X  –   

ધનમભવાંગ્રશ અને દપતયની નકર     

અશીથી ભળે.   

        ટેરીપન નાંફય:  

        પેક્વ: 

        ઇભેઇર:  

        અન્ટ્મ: 

 

ધલબાગ દ્વાયા ધનમભ, ધલધનમભ, સચુનાઓ,  

ધનમભવાંગ્રશ અને દપતયની નકર ભાટે રેલાની પી  

(જ શમ ત)              –  X  –   
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પ્રકયણ – ૫ (ધનમભ વાંગ્રશ-૪) 

નીતી ઘડતય અથલા નીધતના અભર વાંફાંધી જતનનાાં વભ્મ વાથે વરાશ-
યાભળસ અથલા પ્રધતધનધધત્લ ભાટેની કઇ વ્મલસ્થા શમ ત તેની ધલગત 

 

નીધત ઘડતય              –  X  –   

૫.૧  શુાં નીધતઓનાાં ઘડતય ભાટે જનતાની અથલા તેભનાાં  પ્રધતધનધધઓની વરાશ - 

 યાભળસ/વશબાલગતા ભેલલા ભાટેની કઇ જગલાઇ છે ? જ શમ ત , નીચેનાાં 

 નમનુાાંભાાં આલી નીધતની ધલગત આ. 

 

 આનાથી નાગહયકને ક્યા આધાયે નીધત ધલમક ફાફતનાાં ઘડતય અને અભરભાાં 

જનતાની વશબાગીતા નક્કી કયાઇ છે તે વભજલાભાાં ભદદ થળે.  

 

૫.૨  શુાં નીધતઓનાાં  અભર ભાટે જનતાની અથલા તેભનાાં પ્રધતધનધધઓની વરાશ - 

 યાભયળસ/વશબાલગતા ભેલલા ભાટેની કઇ જગલાઇ છે ? જ શમ ત , આલી 

 જગલાઓની ધલગત નીચેનાાં  નમનુાાંભાાં આ.  

 

 

 

  

અન.ુ નાં.
  

ધલમ/મદુ્દ  શુાં જનતાની વશબાગીતા સધુનધશ્ચત 
કયલાનુાં જરૂયી છે ?  

(શા / ના)  

જનતાની વશબાગીતા 
ભેલલા ભાટેની વ્મલસ્થા 

–  X  – ભાંજુયી ભાટે –  X  – સ્ટેન્ટ્ડીંગ કધભટી અને જનયર 
ફડસની વત્તા મજુફ 

અન.ુ નાં.
  

ધલમ/મદુ્દ  શુાં જનતાની વશબાગીતા સધુનધશ્ચત 
કયલાનુાં જરૂયી છે ?  

(શા / ના)  

જનતાની વશબાગીતા 
ભેલલા ભાટેની વ્મલસ્થા 

–  X  – –  X  – –  X  – –  X  – 
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પ્રકયણ – ૬ (ધનમભ વાંગ્રશ-૫) 
જાશયેતાંત્ર અથલા તેના ધનમાંત્રણ શઠેની વ્મસ્ક્તઓ ાવેના 

દસ્તાલેજની કિાઓ અંગેનુાં ત્રક  

 
 

૬.૧ વયકાયી દસ્તાલેજ ધલળેની ભાહશતી આલા નીચેના નમનુાન ઉમગ કયળ. જ્માાં આ 

દસ્તાલેજ  ઉરબ્ધ છે તેલી જગ્માઓ જેલી કે વલચલારમ કિા , ધનમાભકની કચેયી 

કિા, અન્ટ્મન ણ ઉલ્રેખ કય. (‘અન્ટ્મ’ રખલાની જગ્માએ કિાન ઉલ્રેખ કય.). 

 

 
 
 

 

અન.ુ નાં.
  

દસ્તાલેજની કિા દસ્તાલેજનુાં નાભ  અને 
તેની એક રીટીભાાં 
ઓખાણ 

દસ્તાલેજ 
ભેલલાની  

કામસ ધ્ધધત   

નીચેની વ્મસ્ક્ત ાવે છે / 
તેના ધનમાંત્રણભાાં છે.  

–  X  – કચેયી પાઇર  –  X  – –  X  – –  X  – 
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પ્રકયણ – ૭ (ધનમભ વાંગ્રશ-૬) 
તેના બાગ તયીકે યચામેર ફડસ, હયદ, વધભધતઓ અને અન્ટ્મ વાંસ્થાઓનુાં ત્રક  
 

૭.૧ જાશયે તાંત્રને રગતા ફડસ , હયદ, વધભધતઓ અને અન્ટ્મ ભાંડની અંગેની ધલગત 
 નીચેનાાં નમનુાભાાં આ.  

 

 ભાન્ટ્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાનુાં નાભ અને વયનામુાં.        –  X  – 

 ભાન્ટ્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાન પ્રકાય (ફડસ, હયદ, વધભધતઓ,  અન્ટ્મ ભાંડ).     –  X  – 

 ભાન્ટ્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાન ટુાંક હયચમ (વાંસ્થાના લસ,  

ઉદેળ/મખુ્મ પ્રવધૃતઓ).           –  X  – 

 ભાન્ટ્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાની ભધુભકા (વરાશકાય/વાંચારમ/કામસકાયી/અન્ટ્મ).        –  X  – 

 ભાખુાં અને ફાંધાયણ.          –  X  – 

 વાંસ્થાના લડા.            –  X  – 

 મખુ્મ કચેયી અને તેની ળાખાઓનાાં વયનાભાાં.        –  X  – 

 ફેઠકની વાંખ્મા.                  –  X  – 

 શુાં જનતા ફેઠકભાાં બાગ રઇ ળકે છે ?.         –  X  – 

 શુાં ફેઠકની કામસનોંધ તૈમાય કયલાભાાં આલે છે.        –  X  – 

 ફેઠકની કામસનોંધ જનતાને ઉરબ્ધ છે ? જ તેભ શમ ત તે ભેલલા ભાટેની 

ધ્ધધતની ભાહશતી આ. 

 

 આ ળાખા ભાટે ખાવ વધભધત નથી. 
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પ્રકયણ – ૮ (ધનમભ વાંગ્રશ-૭) 
વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓનાાં નાભ,શદ્દ અને અન્ટ્મ ધલગત  

 

૮.૧   જાશયે તાંત્રનાાં વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓ , ભદદધનળ વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓ 

અને ધલબાગીમ કામદાકીમ (એરેટ) વત્તાધેકાયી ધલળેની વાંકસ  ભાહશતી નીચેના 

નમનુાભાાં આ. 
 

 

 વયકાયી તાંત્રનુાં નાભ : -  યાજકટ ભશાનગયાલરકા 
 
ભાહશતી અધધકાયી : - 
અન.ુ 
નાં.  

નાભ એવ.ટી.ડી. 
કડ 

પન નાંફય પેક્વ ઇ ભેઇર  વયનામુાં 
કચેયી ઘય 

૧ કોધળકકુભાય ફી. 
ઉનાલા   

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૮  - -  -  રૂભ નાંફય ૩, ગ્રાઉન્ટ્ડ ફ્રય, 
ડૉ. આંફેડકય બલન યાજકટ 
ભશાનગયારીકા, 
એવ.ટી. ફવ સ્ટેન્ટ્ડની ફાજુભાાં 
ઢેફયયડ યાજકટ. 

    
 

ભદદનીળ ભાહશતી અધધકાયી 
 

અન.ુ 
નાં.  

નાભ એવ.ટી.ડી. 
કડ 

પન નાંફય પેક્વ ઇ ભેઇર  વયનામુાં 
કચેયી ઘય 

૧ જુ. કરાકસ  
 

૦૨૮૧  ૨૨૨૧૬૩૮  - - - રૂભ નાંફય ૩, ગ્રાઉન્ટ્ડ 
ફ્રય, ડૉ. આંફેડકય 
બલન યાજકટ 
ભશાનગયારીકા, 
એવ.ટી. ફવ સ્ટેન્ટ્ડની 
ફાજુભાાં ઢેફયયડ યાજકટ. 

 
 
 

ધલબાગીમ એરેટ (કામદા) વત્તાધધકાયી  

અન.ુ 
નાં.  

નાભ એવ.ટી.ડી. 
કડ 

પન નાંફય પેક્વ ઇ ભેઇર  વયનામુાં 
કચેયી ઘય 

૧  નામફ કધભશ્નય 

ડી.જે.જાડેજા   

૦૨૮૧  ૨૨૨૦૯૩૮    -  -  -  રૂભ નાંફય ૩, ગ્રાઉન્ટ્ડ 
ફ્રય, ડૉ. આંફેડકય 
બલન યાજકટ 
ભશાનગયારીકા, 
એવ.ટી. ફવ સ્ટેન્ટ્ડની 
ફાજુભાાં ઢેફયયડ યાજકટ. 
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પ્રકયણ – ૯ 

ધનણસમ રેલાની પ્રહિમાભાાં અનવુયલાની કામસધ્ધધત  
 

૯.૧ જુદા-જુદા મદુ્દાઓ અંગે ધનણસમ રેલા ભાટે કઇ કામસધ્ધધત અનવુયલાભાાં આલે છે? 

 ( વલચલારમ ધનમભવાંગ્રશ અને કાભકાજનાાં ધનમભનાાં ધનમભવાંગ્રશ, અન્ટ્મ 

 ધનમભ/ધલધનભમ લગેયેન વાંદબસ ટાાંકી ળકામ)  

  ધી ફી.ી.એભ.વી. એક્ટ ૧૯૪૯ ની જગલાઈ અનવુયીને ધનણસમ રેલાભાાં આલે છે.  

૯.૨ અગત્મની ફાફત ભાટે કઇ ખાવ ધનણસમ રેલા ભાટેની દસ્તાલેજી કામસધ્ધધતઓ / 

ઠયાલેરી કામસધ્ધધતઓ / ધનમત ભાદાંડ / ધનમભ ક્યા ક્યા છે.  ધનણસમ રેલા ભાટે 

ક્યા ક્યા સ્તયે ધલચાય કયલાભાાં આલે છે. 

 –  X  – 

૯.૩ ધનણસમને જનતા સધુી શચાડલાની કઇ વ્મલસ્થા છે? 

 ધનણસમની રેલખત જાણ વફાંધધતને ટાર દ્વાયા ભકરલાની વ્મલસ્થા છે.  

૯.૪ ધનણસમ રેલાની પ્રહિમાભાાં જેના ભાંતવ્મ રેલાનાય છે તે અધધકાયીઓ ક્યા છે? 

વશામક કધભશ્નય  નામફ કધભશ્નય  

૯.૫ ધનણસમ રેનાય અંધતભ વતાધધકાયી કણ છે. 

મ્યધુનધવર કધભશ્નય 

૯.૬ જે અગત્મની ફાફત ય જાશયે વત્તાધધકાયી દ્વાયા રેલાભાાં આલે છે. તેની ભાહશતી 

અરગ યીતે નીચેના નમનુાભાાં આ. 

 

િભ નાંફય :  - X - 

જેના ય ધનણસમ રેલાનાય છે તે ધલમ - X - 

ભાગસદળસક સચુન/હદળાધનદેળ જ કઇ શમ ત  - X - 

અભરની પ્રહિમા  - X - 

ધનણસમ રેલાની કામસલાશીભાાં વાંકામેર અધધકાયીઓનાાં શદ્દા - X - 

ઉય જણાલેર અધધકાયીઓનાાં વાંકસ  અંગેની ભાહશતી - X - 

જ ધનણસમથી વાંત ન શમ ત, ક્યા અને કેલી યીતે અીર કયલી ? - X - 
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પ્રકયણ – ૧૦  

અધધકાયીઓ અને કભસચાયીઓની ભાહશતી સુ્સ્તકા (હડયેકટયી)  

 

૧૦.૧ નીચેના નમનુાભાાં જીલ્રાલાય ભાહશતી આ. 
 
 

અન.ુ 
નાં. નાભ શદ્દ એવ.ટી.

ડી. કડ 
પન નાંફય ઇ- 

ભેઇર વયનામુાં 
કચેયી ઘય 

૧ 
કોધળકકુભાય ફી. ઉનાલા  

(ઈ.ચા.) 
આવી. 
ભેનેજય 

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૮ == == 

રૂભ નાંફય ૩, ગ્રાઉન્ટ્ડ ફ્રય, ડૉ. 
આંફેડકય બલન યાજકટ 

ભશાનગયારીકા, 
એવ.ટી. ફવ સ્ટેન્ટ્ડની ફાજુભાાં 

ઢેફયયડ, યાજકટ. 

૨ 

૩૦/૦૪/૧૪ ના યજ 
ધનવતૃ થતા ખારી ડેર 

જગ્મા 

વીનીમય 
કરાકસ  ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૮ == == ઉય મજુફ 

૩ કયણધવિંશ એર. ગહશર જુનીમય 
કરાકસ ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૮ == == ઉય મજુફ 

૪ ગધલિંદબાઈ આય. ચોશાણ જુનીમય 
કરાકસ ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૮ == == ઉય મજુફ 

૫ યાજેશ્વયીફેન ી. ળાશ જુનીમય 
કરાકસ ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૮ == == ઉય મજુફ 

૬ દાઉદબાઈ એવ. જુણાચ ખરાવી ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૮ == == ઉય મજુફ 
૭ ભકલાણા જીતેન્ટ્ર ફી. ખરાવી ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૮ == == ઉય મજુફ 
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પ્રકયણ – ૧૧ (ધનમભ વાંગ્રશ-૧૦) 
 

ધલધનમભભાાં જગલાઇ કમાસ મજુફ ભશનેતાણાની ધ્ધતી વહશત દયેક અધધકાયી 
અને કભસચાયીને ભતુાં ભાધવક ભશનેતાણુાં   

 

૧૧.૧ નીચેના નમનુાભાાં ભાહશતી આ. 
 

 

િભ 
નાં કભસચાયીનુાં નાભ શદ્દ 

ભાધવક 
ભશનેતાણુાં 
(રૂ|. ભાાં) 
ફેઝીક 

લતય / 
લતય બથ્થ ુ

ધલધનમભભાાં જણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુાં નક્કી 
કયલાની કામસ ધ્ધતી 

(ે સ્કેર) 

૧ 
કોધળકકુભાય ફી. ઉનાલા 

(ઈ.ચા.) આવી. ભેનેજય == == == 

૨ 
૩૦/૦૪/૧૪ ના યજ ધનવતૃ 

થતા ખારી ડેર જગ્મા 
વીનીમય કરાકસ  == == == 

૩ કયણધવિંશ એર. ગહશર જુનીમય કરાકસ ૪૧,૦૦૦.૦૦ == ૫,૨૦૦ - ૨૦,૨૦૦ 

૪ ગધલિંદબાઈ આય. ચોશાણ જુનીમય કરાકસ ૩૫,૩૦૦.૦૦ == ૫,૨૦૦ - ૨૦,૨૦૦ 
૫ યાજેશ્વયીફેન ી. ળાશ જુનીમય કરાકસ ૩૭,૫૦૦.૦૦ == ૫,૨૦૦ - ૨૦,૨૦૦ 
૬ દાઉદબાઈ એવ. જુણાચ ખરાવી ૩૩,૦૦૦.૦૦ == ૪,૪૪૦ – ૭,૪૪૦ 

૭ ભકલાણા જીતેન્ટ્ર ફી. ખરાવી ૨૪,૯૦૦.૦૦ == ૪,૪૪૦ – ૭,૪૪૦ 
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પ્રકયણ – ૧૨ (ધનમભ વાંગ્રશ – ૧૧) 
પ્રત્મેક વાંસ્થાને પાલામેર અંદાજત્ર  

તભાભ મજનાઓ, સચૂન ખચસ અને કયેર ચકુલણી અંગે અશલેારની ધલગત 
ધલકાવ, ધનભાસણ અને તકનીકી કામો અંગે જલાફદાય જાશયે તાંત્ર ભાટે  
 
 

૧૨.૧ જુદી-જુદી મજનાઓ અન્ટ્લમે જુદી-જુદી પ્રવધૃતઓ ભાટે અંદાજત્રની ધલગતની ભાહશતી 
નીચેના નમનૂાભાાં આ.   

 લસ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ (રૂધમા રાખભાાં) 

િભ 

નાં 

મજનાનુાં 
નાભ / 
વદય 

પ્રવધૃત 

પ્રવધૃત ળરૂ 
કમાસની 
તાયીખ 

પ્રવધૃતના 
અંતની 
અંદાજેર 
તાયીખ 

સલૂચત 

યકભ 

ભાંજુય 
થમેર 
યકભ 

છૂટી કયેર 
/ ચકુલેર 

યકભ 
(શપ્તાની 
યકભ) 

છેલ્રા લસનુાં 
ખયેખ૨  
ખચસ 

(૨૦૧૮-૧૯) 

કામસની 
ગણુલતા ભાટે 
વાંણૂસણે 

કાભગીયી ભાટે 
જલાફદાય 
અધધકાયી 

= == == == == = == = == == 
 

 

મજનાકીમ ફજેટ નથી. ભાહશતી – નીર 

અન્ટ્મ જાશયે તાંત્ર ભાટે 

ફજેટ વદય 

ભાંજુય થમેર 
અંદાજ (રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ 

ખયેખય ખચસ(રાખભાાં) 
૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી 
૩૦/૦૪/૨૦૧૯ 

ભાંજુય થમેર 
અંદાજ 

૨૦૧૮-૧૯ 

ખયેખય ખચસ (રાખભાાં) 
છેલ્રા લસન 
૨૦૧૮-૨૦૧૯ 

વેન્ટ્રર સ્ટય ગાય ખચસ ૨૭.૬૫ ૪.૪૩ ૨૮.૦૦ ૨૬.૨૦ 
વાદીરલાય ખચસ  ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૩૨ 
ટેરીપન ખચસ  ૦.૧૦ ૦.૦૦૫ ૦.૧૦ ૦.૦૨ 
ધપ્રન્ટ્ટીંગ સ્ટેળનયી ખચસ ૭૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૯૯.૮૬ 
યચયુણ સ્ટેળનયી/બકુ ફાઇડીંગ ખચસ ૬૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૫૯.૯૬ 
પધનિચય ખયીદી  ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૪.૩૮ 
સ્ટાપ ળાક ખચસ  ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૭૯.૪૦ 
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પ્રકયણ – ૧૩(ધનમભ વાંગ્રશ-૧૨) 
વશામકી કામસિભનાાં અભર અંગેની ધ્ધધત 

 
 

૧૩.૧  નીચેનાાં નમનુા મજુફ ભાહશતી આ. 
 કામસિભ/મજનાનુાં નાભ.       - X - 
 કામસિભ/મજનાન વભમગા.       - X - 
 કામસિભન ઉદેળ.       - X - 
 કામસિભનાાં બોધતક અને નાણાહકમ રક્ષમાાંક (છેલ્રા લસ ભાટે).         - X - 
 રાબાથીની ાત્રતા.         - X - 
 રાબ અંગેની લુસ જરૂયીમાત.      - X - 
 કામસિભન રાબ રેલાની ધ્ધધત.       - X - 
 ાત્રતા નક્કી કયલા અંગેના ભાદાંડ.      - X - 
 કામસિભભાાં આેર રાબની ધલગત (વશામકીની યકભ અથલા  

આલાભાાં આલેર અન્ટ્મ ભદદ ણ દળાસલલી).     - X - 
 વશામકી ધલતયણની કામસધ્ધધત.       - X - 
 અયજી ક્યાાં કયલી કે અયજી કયલા ભાટે કચેયીભાાં કન વાંકસ  કયલ. - X - 
 અયજી પી (રાગ ુડત ુાં શમ ત્માાં).       - X - 
 અન્ટ્મ પી  (રાગ ુડત ુાં શમ ત્માાં).       - X - 
 અયજીત્રકન નમનુ  (રાગ ુડત ુાં શમ ત વાદા કાગ ય અયજી 

 કયી શમ ત અયજદાયે અયજીભાાં શુાં શુાં દળાસલવુાં તેન ઉલ્રેખ કય.). - X - 
 લફડાણની માદી (પ્રભાણત્ર/દસ્તાલેજ).      - X - 
 પ્રહિમાને રગતી વભસ્માઓ અંગે ક્યાાં વાંકસ  કયલ.    - X -  

 ઉરબ્ધ ધનધધની ધલગત (જીલ્ર,કિા,ઘટક કિા લગેયે જેલા ધલધલધ  
સ્તયએ)          - X - 

 નીચેના નમનુાભાાં રાબાથીઓની માદી 
 

વશામકી કામસિભ ન શમ ભાહશતી નીર 

 

િભ 
નાં. 

રાબાથીનુાં 
નાભ 

વશામકીની 
યકભ 

ભાતા-ધતા 
લારી 

વાંદગીન 
ભાદાંડ 

વયનામુાં 
જીલ્ર ળશયે નગય/ગાભ ઘય નાં. 

=x= =x= =x= =x= =x= =x= =x= =x= =x= 
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પ્રકયણ – ૧૪ (ધનમભ વાંગ્રશ-૧૩) 
તેણે આેર યાશત, યધભટ કે અધધકૃત ભેલનાયની ધલગત 

 

 નીચેનાાં નમનુા મજુફ ભાહશતી આ. 
 

 કામસિભનુાં નાભ.     - X - 

 પ્રકાય (યાશત/યધભટ/અધધકૃત).   - X - 

 ઉદેળ.      - X - 

 નક્કી કયેર રક્ષમાાંક ( છેલ્રા લસ ભાટે)   - X - 

 ાત્રતા ભાટેનાાં ભાદાંડ.     - X - 

 લુસ જરૂયીમાત.      - X - 

 રાબ ભેલલાની ધ્ધધત.    - X - 

 યાશત / યધભટ / અધધકૃતની વભમ ભમાસદા.  - X - 

 અયજી પી  (રાગ ુડત ુાં શમ ત્માાં).   - X - 

 અયજીન નમનુ (રાગ ુડત ુાં શમ ત્માાં).   - X - 

 લફડાણની માદી (પ્રભાણત્ર / દસ્તાલેજ).      - X - 

 લફડાણન નમનુ.     - X - 
 

   

  આલી યાશત, યધભટની જગલાઇ આ ળાખાભાાં ન શમ ભાહશતી 
નીર. 
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 નીચે આેરા નમનુાભાાં રાબાથીની ધલગત. 
 

િભ 
નાં. 

રાબાથીનુાં 
નાભ 

કામદેવય 
ની મદુત 

ભાતા-ધતા 
લારી 

વાંદગીન 
ભાદાંડ 

વયનામુાં 

જીલ્ર ળશયે નગય/ગાભ ઘય નાં. 

=x= =x= =x= =x= =x= =x= =x= =x= =x= 

 

યાશત ભાટે નીચેની ભાહશતી ણ આલી. 

 આેર રાબની ધલગત  

 રાબનુાં ધલતયણ 

 

 રાગ ુડત ુાં નથી  



Details of Central Stores (Stationery) Branch, Rajkot Municipal Corporation  
Under The Right to information Act - 2005 

Details of Central Stores (Stationery) Branch, Rajkot Municipal Corporation  
Under The Right to information Act - 2005 

Page 21 of 27 

પ્રકયણ – ૧૫ (ધનમભ વાંગ્રશ - ૧૪) 
કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેર ધયણ 

 

૧૫.૧ ધલધલધ પ્રવ્રધુતઓ / કામસિભ શાથ ધયલા ભાટે ધલબાગે નક્કી કયેર ધયણની  ધલગત 
આ. 

 

      વોંામેર પયજ મજુફ વભમભમાસદાભાાં કામો ણુસ થામ તેલી કાજી 

યાખલાભાાં આલેર છે.  
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પ્રકયણ – ૧૬ (ધનમભ વાંગ્રશ-૧૫) 
લીજાણરુૂે ઉરબ્ધ ભાહશતી 

 

૧૬.૧  લીજાણરુૂે ઉરબ્ધ ધલધલધ મજનાઓની ભાહશતીની ધલગત આ. 
        
        શાર, આલી કઇ ભાહશતી ઉરબ્ધ નથી. 
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પ્રકયણ – ૧૭ (ધનમભ વાંગ્રશ-૧૬) 
કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેર ધયણ 

 

૧૭.૧  રકને ભાહશતી ભે તે ભાટે ધલબાગે અનાલેર વાધન , ધ્ધધતઓ અથલા વલરત  
જેલી કે , ધલગત નીચે મજુફ છે. 

        
   

 લતસભાન ત્ર                              ---------------- x ------------------------- 

 

 નટીવ ફડસ                                  ---------------- x ------------------------- 

 

 કચેયીભાાં યેકડસન ુાં ધનયીિણ          ---------------- x ------------------------- 

 

 જાશયે તાંત્રની લેફવાઇટ             ---------------- x ------------------------- 

 
        
                   રાગ ુડત ુાં નથી. 
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અન્ટ્મ ઉમગી ભાહશતી 
 

૧૮.૧  રક દ્વાયા છુાતા પ્રશ્ર્ન અને તેના જલાફ.            - X - 
               
 

૧૮.૨  ભાહશતી ભેલલા અંગે.            
 અયજીત્રક (વાંદબસ ભાટે બયેરા અયજી ત્રકની નકર).   - X - 

 પી.          - X - 

 ભાહશતી ભેલલા ભાટેની અયજી કઇ યીતે કયી કેટરીક હટપ્ણી.  - X - 

 ભાહશતી આલાન ઇન્ટ્કાય કયલાભાાં આલે તેલા લખતે નાગહયકનાાં  

અધધકાય અને અીર કયલાની કામસલાશી.      - X - 
 

   ૧૮.૩  જાશયે તાંત્ર દ્વાયા રકને અાતી તારીભ ફાફતભાાં. 
 

 તારીભ કામસિભનુાં નાભ અને તેન ુવાંસ્ક્ષત લણસન.   - X - 

 તારીભ કામસિભ / મજનાની મદુત.      - X - 

 તારીભન ઉદે્દળ.         - X - 

 બોધતક અને નાણાકીમ રક્ષમાાંક (છેલ્્ુાં લસ).     - X - 

 તારીભ ભાટેની ાત્રતા.         - X - 

 તારીભ ભાટેની લુસ જરૂયીમાત (જ કઇ શમ ત).   - X - 

 નાણાકીમ તેભજ અન્ટ્મ પ્રકાયની વશામ (જ કઇ શમ ત).   - X - 

 વશામની ધલગત (નાણાકીમ વશામની યકભ જ શમ ત જણાલ.)    - X - 

 વશામ આલાની ધ્ધધત.       - X - 

 અયજી કયલા ભાટે વાંકસ  ભાહશતી.      - X - 

 અયજી પી  (રાગ ુડત ુાં શમ ત્માાં).      - X - 

 અન્ટ્મ પી  ( રાગ ુડત ુાં શમ ત્માાં).      - X - 

 અયજી પભસ (જ અયજી વાદા કાગ ય કયલાભાાં આલી શમ  

ત અયજદાયે યુી ાડલાની ધલગત જણાલ).        - X - 

 લફડાણ/દસ્તાલેજની માદી.      - X - 

 લફડાણ/દસ્તાલેજન નમનુ.      - X - 

 અયજી કયલાની કામસધ્ધધત.      - X - 
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 વાંદગીની કામસધ્ધધત.       - X - 

 તારીભ કામસિભનુાં વભમત્રક (જ ઉરબ્ધ શમ ત).    - X - 

 તારીભનાાં વભમત્રક અંગે રકભાાં જાગરૂકતા રાલલા ભાટે  

જાશયે તાંત્રએ કયલાની વ્મલસ્થા.      - X - 

 જીલ્રા કિા, ઘટક કિા એભ ધલધલધ સ્તયે તારીભ કામસિભનાાં  

હશતાધધકાયીઓની માદી.       - X - 
 

૧૮.૪ ધનમભ વાંગાંશ-૧૩ ભાાં વભાધલષ્ટ ન કયામેર શમ તેલા જાશયે તાંત્રએ આલાના  
      પ્રભાણત્ર, “ ના-લાાંધા પ્રભાણત્ર ”                          
 

 પ્રભાણત્ર અને  ના-લાાંધા પ્રભાણત્રનાાં નાભ અને ધલલયણ.   - X - 

 અયજી કયલા ભાટેની ાત્રતા,      - X - 

 અયજી કયલા ભાટેની વાંકસ  ભાહશતી.     - X - 

 અયજી પી  (રાગ ુડત ુાં શમ ત્માાં).      - X - 

 અન્ટ્મ પી  ( રાગ ુડત ુાં શમ ત્માાં).      - X - 

 અયજી પભસ (જ અયજી વાદા કાગ ય કયલાભાાં આલી શમ  

ત અયજદાયે યુી ાડલાની ધલગત જણાલ).        - X - 

 લફડાણ/દસ્તાલેજની માદી.      - X - 

 લફડાણ/દસ્તાલેજન નમનુ.      - X - 

 અયજી કયલાની ધ્ધધત.       - X - 

 અયજી ભળ્મા છી જાશયે તાંત્રભાાં થનાય પ્રહિમા.     - X - 

 પ્રભાણત્ર આલાભાાં વાભાન્ટ્મ યીતે રાગત વભમ.   - X - 

 પ્રભાણત્રન કામદેવયન વભમગા.     - X - 

 નલીકયણ ભાટેની પ્રહિમા (જ શમ ત).     - X - 
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૧૮.૫ નોંધણી પ્રહિમા અંગે      

           
 ઉદે્દળ.         - X - 

 નોંધણી ભાટેની ાત્રતા.       - X - 

 લુસ જરૂયીમાત ( જ શમ ત).      - X - 

 અયજી કયલા ભાટેની વાંકસ  ભાહશતી.     - X - 

 અયજી પી  (રાગ ુડત ુાં શમ ત્માાં).      - X - 

 અન્ટ્મ પી  ( રાગ ુડત ુાં શમ ત્માાં).      - X - 

 અયજીન નમનુ (અયજી વાદા કાગ ય કયલાભાાં આલી શમ 

ત અયજદાયે યુી ાડલાની ધલગત દળાસલ).        - X - 

 લફડાણ/દસ્તાલેજની માદી.      - X - 

 લફડાણ/દસ્તાલેજન નમનુ.      - X - 

 અયજીની ધ્ધધત.        - X - 

 અયજી ભળ્મા છી જાશયે તાંત્રભાાં થનાય પ્રહિમા.     - X - 

 નોંધણીની કામદેવયતાન ગા (જ રાગ ુડત ુાં શમ ત).  - X - 

 નલીકયણની પ્રહિમા (જ શમ ત).     - X - 
  

૧૮.૬ જાશયે તાંતે્ર કય ઉઘયાલલા અંગે. 
 

 લેયાનુાં નાભ અને ધલલયણ.       - X - 

 લેય રેલાન શતે ુાં.        - X - 

 કય ધનધાસયણ ભાટેની કામસલાશી અને ભાદાંડ.    - X - 

 ભટા કસયુદાયની માદી.       - X - 
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૧૮.૭ ધલજી/ ાણીના શાંગાભી અને કામભી જડાણ આલા અને કાલા અંગે. 
 

 (આ ફાફત મ્યધુનધવર કોયેળન / નગયાલરકા/  

યુીવીએર ને રાગ ુડળે).      - X - 

 જડાણ ભાટેની ાત્રતા.       - X - 

 લુસ જરૂયીમાત ( જ શમ ત).      - X - 

 અયજી કયલા ભાટેની વાંકસ  ભાહશતી.     - X - 

 અયજી પી (રાગ ુડત ુાં શમ ત્માાં).      - X - 

 અન્ટ્મ પી/શલુ્ક (રાગ ુડત ુાં શમ ત્માાં).     - X - 

 અયજીન નમનુ (જ અયજી વાદા કાગ ય કયલાભાાં આલી  

શમ ત અયજદાયે યુી ાડલાની ધલગત જણાલ).    - X - 

 લફડાણ/દસ્તાલેજની માદી.      - X - 

 લફડાણ/દસ્તાલેજન નમનુ.      - X - 

 અયજી કયલાની ધ્ધધત.       - X - 

 અયજી ભળ્મા છી જાશયે તાંત્રભાાં થનાય પ્રહિમા.     - X - 

 લફરભાાં લાયેર ળબ્દ પ્રમગનુાં ટુાં કુાં ધલલયણ.    - X - 

 લફર અથલા વેલાની ફાફતભાાં મશુ્કેરી શમ ત વાંકસ  ભાહશતી.  - X - 

 ટેયીપ અને અન્ટ્મ ખચસ.       - X - 
 

  

૧૮.૮ જાશયે તાંત્ર દ્વાયા યુી ાડલાભાાં આલનાય અન્ટ્મ વેલાઓની ધલગત.   - X - 
   

 


