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પ્રભાણત્ર 

આથી પ્રભાણિત કયલાભાાં આલે છે કે, ભહશતી અધધકાય અધધધનમભની કરભ – ૪ અંતગગત સ્લમાં 

નેય કયલાની ફાફતો ‘પ્રોએક્ટિલ હિસ્ટરોઝય ( P.A.D.) ભાયા ધલબાગ દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે, 

અને ૦૬/૦૬/૨૦૧૮ ની સ્સ્થધતએ અભાયી ભાંજુયી ભેલી અદ્યતન કયલાભાાં આલેર છે. 

તાયીખ :      /૦૬/૨૦૧૮ 

આવી. ભેનેજય (એસ્િેિ) 

યાજકોિ ભશાનગયાણરકા 

યાજકોિ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



    પ્રકયણ – ૧ 

પ્રસ્તાલના 

૧.૧ આ સુ્સ્તકા (ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ ૨૦૦૫) ની ાશ્વભધૂભકા અંગે જાિકાયી.  

૨.૨ એસ્િેિ ધલબાગ દ્વાયા મ્યધુનધવર ધભરકતો, ણફલ્િીંગો, કોભધળિમર વેન્િવગ, બ્લરક શોર, શોહિિંગ્વ, 

પન લલ્િગ, ળાક ભાકેિવ, યેવકોવગ ગ્રાઉન્િ ધલગેયે રીઝ ઉય આલા, લેચાિ કયલા, ટ્ટ ે

આલા, નલા ફાાંધલા ધલગેયે વેલાઓ અંગે જાિકાયી યુી ાિલાનો આ સુ્સ્તકાનો ઉદેળીમ શતે ુ

છે. 

૧.૩  આ સુ્સ્તકાના ઉમોગથી યાજકોિ ળશયેના તભાભ નાગહયકોને આ ધલબાગની વેલાઓનો રાબ 

ભી ળકે. 

૧.૪ આ સુ્સ્તકાભાાં આેર ભાહશતી એસ્િેિ ધલબાગની વેલાઓને રગત છે.  

૧.૫  કોઈ ખાવ પ્રકાયની વ્માખ્માને રગત ળલદપ્રમોગ થમેર નથી.  

૧.૬ આવી.ભેનેજય (એસ્િેિ) એસ્િેિ ધલબાગ – યાજકોિ મ્યધુન. કોોયેળન કચેયી, રૂભન – ૧૦, ત્રીજા 

ભાે, યાજકોિ. ૨૨૨૨૫૪૦ યનાાં પોન લિ ેજાિી ળકાળે. 

૧.૭ આ સુ્સ્તકાભાાં ઉરલધ ન શોમ તે ભાહશતી ભેલલા અંગે નમનુા ત્રક ૧ મજુફ વાભેર છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

નમનુો – ‘ક’ 

ભાહશતી ભાગલા ભાટે અયજીનો નમનુો 

(જુઓ વનમભ - ૬) 

આઈ.િી. નાં. 

(કચેયીના ઉમોગ ભાિે) 

પ્રધત, 

એસ્િેિ ઓહપવય શ્રી, 

યાજકોિ ભશાનગયાણરકા, 

ઢેફયબાઈ યોિ, યાજકોિ. 
 

૧. અયજદાયનુાં નાભ  

૨. વયનામુાં  

૩. ભાહશતીની ધલગતો  

 વાંફાંધધત ધલબાગ  

 ભાાંગેર ભાહશતીની ધલગતો :  

 (૧)ભાાંગેર ભાહશતીનુાં ધલલયિ  

 (૨)ભાાંગેર ભાહશતીનો વભમગાો  

 (૩)અન્મ ધલગતો :  

 

૪. હુાં જિાવુાં છાં કે ભાાંગલાભાાં આલેર ભાહશતી અધધધનમભની કરભ ૬ ભાાં મકુલાભાાં આલેર 

પ્રધતફાંધો શઠેની નથી અને ભાયી વાંિૂગ જાિકાયી મજુફ આની કચેયીને રગત છે. 

૫. વક્ષભ અધધકાયીની કચેયીભાાં તા.   નાાં યોજ નાં.  થી રૂધમા  

   પીની યકભ જભા કયાલેર છે  

. 

 



 

પ્રકયણ -૧ (વનમભ વગં્રશ ૧) 

વગંઠનની વલગતો કામો અને પયજો. 

૨.૧ નેય તાંત્રનો ઉદે્દળ શતે ુ: મ્યધુનધવર ધભરકતો બ્લરક શોર, યેવકોવગ ગ્રાઉન્િ, કોભધળિમર ળોધિંગ 

વેન્િવગ જાશયે ળાકભાકેિવ ધલગેયે વેલાઓ યુી ાિલાનો શતે ુછે. 

૨.૨ જાશયે તાંત્રનુાં ધભળન / દૂયાંદેળી ણુાં (ધલઝન) : જુદી જુદી મ્યધુનધવર ધભરકતોનુાં લેચાિ, રીઝ 

ઉય આલી, ધનબાલિી ધલગેયેએ ફાફતે અાતી વેલાઓ યુી ાિલી. 

૨.૩ જાશયે તાંત્રનો ટૂાંકો ઇધતશાવ અને તેની યચનાનો વાંદબગ :  

યાજકોિ ભશાનગયાણરકાની ધલધલધ જાગીયનો પ્રજાકીમ વેલાના વાંદબગભાાં ઉમોગ 

કયલાનો મખુ્મ ઉદે્દળ છે. વદયહુાં ધલબાગ નગયાણરકાના લખતથી કામગયત છે. ૧૯૭૩ની વારભાાં 

નગયાણરકાનુાં કોોયેળનભાાં રૂાાંતય થતાાં ળશયેનો ધલસ્તાય અને ધલકાવભાાં વદૃ્ધિ થલાની વાથો 

વાથ આ ધલબાગની ધભરકતો / વેલાઓભાાં િ લધાયો કયલાભાાં આલે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

પ્રકયણ – ૨ 

૨.૪  યાજકોિ ભશાનગયાણરકા શસ્તકનાાં એસ્િેિ અને ભાકેિ ધલબાગ લિ ેનીચે મજુફની કાભગીયી  

 કયલાભાાં આલે છે.  

  

A. મ્યધુનધવર ણફલ્િીગની નીબાલિી ને રગત કાભગીયી કોભધળિમર ણફલ્િીગ ધનબાલલા, રીઝ 

ઉય આલા લેચાિ કયલા, ટ્રાન્વપય કયલા, ટ્ટ ેઆલા ધલગેયે કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે. 

B. લેચાિ કયલા, ટ્રાન્વપય કયલા, ટ્ટ ેઆલા ધલગેયે કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે. 

C. કભગચાયીઓનાાં ટલાિવગ ધનબાલલા, બાિ ેઆલા, લેચાિ કયલા, ધલગેયે કાભગીયી. 

D. કોમ્યનુીિી શોર તથા વાાંસ્કૃધતક શોર ધનબાલલા, બાિ ેઆલાને રગત કાભગીયી. 

E. યેવકોવગ ગ્રાઉન્િ બાિ ેઆલાની કાભગીયી. 

F. પન લલ્િ – હિઝનીરેન્િની કયાય દ્વાયા રીઝ ઉય આલાની દેખયેખને રગત કાભગીયી. 

G. યાજકોિ ળશયે શદ ધલસ્તાયભાાં કોો. શસ્તક બ્લરક શોહિિગ્ઝ ફોિગ અને ખાનગી ધભરકત ઉય 

શોિીંગ ફોિગ ણરઝ ઉય આલાની કાભગીયી અને વેન્ટ્રર રાઈિીંગ ોર યનાાં હકમોસ્ક ફોિગ 

તેભજ વાઈન ફોિગ, આકાળ ણચન્શો ધલ. ને રગતી કાભગીયી. 

H. ળશયેનાાં જુદાાં - જુદાાં ધલસ્તાયભાાં જાશયે જનતાની સખુાકાયી ભાિે ળાક ભાકેિો ફનાલી અને 

ધનબાલલાની કાભગીયી. 

I. ત્ર વ્મલશાય તથા પાઈર વ્મલશાયભાાં ઈનલિગ આઉિલિગને રગત કાભગીયી. 

J. ળાખા દ્વાયા થતી આલકો લસરુાત કયલા, ટે્રઝયીભાાં જભાાં કયાલલા તથા યેટરીને રગત 

કાભગીયી. 

K. લેચાિ તથા બાિાનો દસ્તાલેજ તૈમાય કયલાને રગત કાભગીયી. 

L. લાધિક અંદાજત્ર તૈમાય કયલાની કાભગીયી. 

M. ભશકેભને રગત કાભગીયી જેલી કે, ગાય ફીરો ફનાલલા, જુદી – જુદી ેળગીના શપ્તા કાત 

કયલા, રોન ભાંજુય કયલી, ેન્ળન ગ્રેચ્યિુી, શક્ક યજા, યોકિ રૂાાંતય, યજા ભાંજુયી, પ્રો. પાંિની 

યકભો ચકૂલલી, કભગચાયીઓનાાં ઇન્રીભેન્િ ભાંજુય કયલા, વધલિવ બકુ ધનબાલલી, અદ્યતન કયલી, 

કભગચાયીઓ વાભે ધળસ્ત બાંગ ફદર કાભ ચરાલવુાં. કોિગ કેવ દાખર કયલા અને ધલરૂિભાાં દાખર 

થમેર કેવોની તાલિ કયલી, ફૂિ રોન, પેસ્િીલર રોન, ધોરાઈ એરાઉન્વ, ડ્રવેની પાલિી, 

શાદગ  િયિુી એરા., પ્રલાવ બથ્થાના ફીરો ધલગેયે તભાભ કાભગીયી. 



N. કોો. વાભે થમેર ધલલાદોભાાં નાભદાય કોિગભાાં ફચાલ કયલો તેભજ કોો. લતી ધલલાદો નાભ. 

કોિગભાાં દાખર કયલા, કોમ્ીિન્િ કેવ દાખર કયલા, યોજકાભો, વુીવ, યીભાકગવ ધલગેયે તૈમાય 

કયલાની કાભગીયી. 

O. વયકાય શ્રી વાથે તેભજ તેના તયપથી થતાાં ત્ર વ્મલશાય, જનયર ફોિગ તથા ખિી વધભધતભાાં 

દયખાસ્તો ભોકરાલલી લશીલિી ભાંજૂયીઓ ભેલલાની કાભગીયી. 

P. ળશયેના ધલધલધ ધલસ્તાયોભાાં આલેર મ્યધુનધવર કોોની ભાણરકીની તભાભ ધભરકતો અંગે 

ધભરકત યજીસ્િય ધનબાલવુાં અને લખતો લખત ધનયીક્ષિ કયવુાં ભાધવક/લાધિક રીઝચાર્જની 

હયકલયી કયલી, ધલગેયે કાભગીયી. 

Q. મ્યધુન.કોોની લખતો લખત રીઝ ઉય આેર ધભરકતનાાં રીઝ ચાર્જ ઉય લસરુ કયલાભાાં 

આલતો વધલિવ િેટવ લસરુાત, વપાઈકય લસરુાત તથા પામય િેટવની યકભો ઉઘયાલલાની તથા 

મ્યધુન. ધતજોયીભાાં જભાાં કયાલલાની કાભગીયી. 

R. તભાભ પ્રકાયના લાઉચય ફીરો ફનાલલા, ઓિીિ કયાલલા, તથા ચકુલિી ભાિેના ચેકો ભેલી 

ચકુલિી કયલાની કાભગીયી. 

S. અખફાયોભાાં જાશયેાતો, િેન્િયો, નોહિવો ધલ. ની પ્રધવદ્ધિને રગત કાભગીયી. 

T. યેકોિગ ટરાધવહપકેળનની કાભગીયી કયી ધલબાગલાય યેકોિગની વાચલિી, ધનબાલિી, તફદીરી, 

નાળ કયલાની કાભગીયી. 

૨.૫ જાશયે તાંત્રની મખુ્મ પ્રવધૃતઓ / કામો :- યાજકોિ ભશાનગયાણરકાની ધભરકતો ધનબાલલી, તથા 

રોક સખુાકાયી ભાિે બાિ ેઆલી લેચાિ કયી ધલગેયે કાભગીયે આ ધલબાગ લિ ેશાથ ધયલાભાાં 

આલે છે. 

૨.૬ મ્યધુનધવર ધભલ્કતોનુાં લેચાિ, બાિાટ્ટો, દસ્તાલેજો કયી આલા, લસરુાતો કયલી, ધલગેયે 

કાભગીયે આ ધલબાગ દ્વાયા શાથ ધયલાભાાં આલે છે. 

૨.૭ ળશયેી શદ ધલસ્તાય યુત ુાં ભમાગહદત છે.  

૨.૮ નાાંિા બયાઈ કયલાની ધનમધભતતા, ચોખ્ખાઈ, વભમનુાં ારન ધલગેયે ફાફતે પ્રજાકીમ વશકાય 

જેભ લધ ુભે તેભ ધભલ્કતની વ્મલસ્થા જાલિી વાયી યીતે થઇ ળકે. 

૨.૯ ધભહિિંગો, લતગભાનત્રો, રૂફરૂ મરુાકાતો, રેણખત નોહિવો ધલગેયે ભાધ્મભો લિ ેવશમોગ ભેલી 

ળકામ છે. 



૨.૧૦ વેલા આલાનાાં દેખયેખ ધનમાંત્રિ અને જાશયે પહયમાદ ધનલાયિ ભાિે નીચે પ્રભાિે તાંત્ર ઉરલધ 

છે. 

1. આવી. ભેનેજય (એસ્િેિ) 

2. શિે ટરાકગ (એક) 

3. ઈન્સ્ેટિય (ત્રિ) 

4. જુ. ટરાકગ (નલ) 

5. ટરાકગ / કો.ઓ (એક) 

6. ટ્ટાલાા (ત્રિ) 

7. ભજુય (તેય) 

8. વપાઈગી (એક) 

 ધલગેયે વાંલગગની જરૂયીમાત મજુફ પાલિી કયલાભાાં આલે છે.  

૨.૧૧ મખુ્મ ટચેયીએ જ તભાભ લશીલિ ઉરલધ છે.  

૨.૧૨ કચેયી ળરૂ થલાનો વભમ વલાયે ૧૦-૩૦ કરાક  

 કચેયી યુી થલાનો વભમ વાાંજે ૧૮-૧૦ કરાકે  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકયણ – ૩ (વનમભ વગં્રશ ૨) 

અવધકાયી/કભમચાયીની વત્તા અને પયજો. 

શોદ્દો – આવી. ભેનેજય (એસ્િેિ)         ૩.૧  

વત્તાઓ ::- 

લશીલિી  (૧) ફે હદલવ સધુી બ્લરક શોર બાિ ેઆલા ભાંજુયી આલી, ગાય ણફરોભાાં વશીઓ 

કયલી ૧ ભાવ સધુીની યજાઓ ભાંજુય કયલી ઇન્રીભેન્િ ભાંજુય કયલા કેળબકુ એકા.બકુ, 

િઈેરી કરેટવન યજી.ભાાં વશીઓ કયલા, ફજેિની ભમાગદાભાાં ભેર ભાંજુયીલાા કાભોનાાં 

લાઉચય ફીરો વશી કયલા િેન્િય પ્રહરમા લિ ેકોન્ટ્રાટિયોનાાં ઈ.એભ.િી. ફીરો ફનાલલા, 

એરોિભેન્િ રેિય ઇસ્ય ુકયલા, લાશનનાાં ેટ્રોર િીઝરનાાં લાઉચવગ વશી કયલા. 

નાિાકીમ  (૨) રૂ. ૫૦૦/- ની ભમાગદા ભાાં ી.એ.ભાાંથી ખચગ ભાંજુય કયલાની વત્તા  

અન્મ :- તભાભ મ્યધુનધવર ધભરકત જાશયેાતનાાં બ્લરક શોહિિગ્વ, લરીક શોર, યાજકોિ 

મ્યધુનધવર કોોની ભાણરકીના ળોીંગ વેન્િયો – ળાક ભાકેિો અને યેવકોવગ ગ્રાઉન્િ 

ધલગેયે સ્થોનુાં ધનયીક્ષિ કયલાની વત્તા. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકયણ – ૪ (વનમભ વગં્રશ ૩) 

કામો કયલા ભાટેના ંવનમભો, વલવનમભો, સચૂનાઓ વનમભવગં્રશ અને દપતયો. 

૪.૧ જાશયે તાંત્ર અથલા તેનાાં ધનમાંત્રિ શઠેના અધધકાયીઓ અને કભગચાયીઓએ ઉમોગ કયલાના 

ધનમભો ધલધનમભો ધનમભ વાંગ્રશ અને દપતયોની માદી નીચેના નમનુાભાાં આો (આ નમનુો દયેક 

પ્રકાયનાાં દસ્તાલેજ ભાિે બયલાનો છે.) 

દસ્તાલેજનુાં નાભ ભથાળાં :  દસ્તાલેજનો પ્રકાય  

    (ધનમભો, ધલધનમભો, સચૂનાઓ, ધનમભવાંગ્રશ દપતયો અન્મ)  

દસ્તાલેજ યનુાં ટૂાંકુાં રખાિ : 

વ્મહકતને ધનમભો, ધલધનમભો,  

સચૂનાઓ ધનમભવાંગ્રશ અને  

દપતયોની નકરો અશીથી ભળે.        : િેરી. નાંફય:- ૨૨૨૨૫૪૦ 

 

ધલબાગ દ્વાયા ધનમભો, ધલધનમભો,  

સચૂનાઓ ધનમભવાંગ્રશ અને દપતયોની 

નકર ભાિે રેલાની પી (જો શોમ તો) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકયણ – ૫ (વનમભ વગં્રશ ૪) 

નીવત ઘડતય અથલા નીવતના ંઅભર વફંધંી જનતાના વભ્મો વાથે વરાશ – યાભળમ અથલા તેના 

પ્રવતવનવધત્લ ભાટેની કોઈ વ્મલસ્થા શોમ તો તેની વલગત. 

નીધત ઘિતય –  

 નીધતના ઘિતય અંગે જનતાની અથલા તેના પ્રધતનીધીઓની વરાશ / યાભળગ / વશબાગીતા 

ભેલલા ભાિેની કોઈ જોગલાઈ છે? જો શોમ તો નીચેના નમનુાભાાં આલી નીધતની ધલગતો આો. 

અન.ુનાં. ધલમ મદુ્દો 

શુાં જનતાની 
વશબાગીતા સધુનધિત 
કયલાનુાં જરૂયી છે? 

શા/નાાં 

જનતાની વશબાણગતા 
ભેલલા ભાિેની 

વ્મલસ્થા 

૧. 
૨. 
૩. 
 

કોમ્યનુીિી શોર  

કોભળીમર ળોધિંગ વેન્િય 

ધલધલધ ભેદાનો, ગ્રાઉન્િ 

 

શા 

“ 

“ 

પ્રજાના ચુાંિામેરા 
પ્રધતધનધધઓ જ આલી 
નીધતઓનુાં ઘિતય તથા 
અભર કયાલલાની નીધત 
નક્કી કયે છે. હયિાભે 
આિકતયી યીતે આલી 
નીધત પ્રજાએ ઘિયા 
વભાન ગિામ. 

 

૫.૨ આનાથી નાગહયકને ક્ાાં આધાયે નીધત ધલમક ફાફતોના ઘિતય અને અભરભાાં જનતાની 

વશબાણગતા નક્કી કયાઈ છે. તે વભજલાભાાં ભદદ થળે. 

                              

   -::ઉય મજુફ::-            
  

 

 

 

 



પ્રકયણ – ૬ (વનમભ વગં્રશ ૫) 

જાશયે તતં્ર અથલા તેના વનમતં્રણ શઠેની વ્મહકતઓ ાવેના ંદસ્તાલેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ંત્રક. 

અન.ુનાં. 
 

દસ્તાલેજની કક્ષા દસ્તાલેજનુાં નાભ 
અને તેની એક 
રીિીભાાં ઓખાિ  

દસ્તાલેજ 
ભેલલાની કામગ 
િધત 

નીચેની વ્મહકત 
ાવે છે તેના 
ધનમાંત્રિભાાં છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 



પ્રકયણ -૭ (વનમભ વગં્રશ ૭) 

તેના બાગ તયીકે યચામેર ફોડમ, વવભવત, હયદ અને અન્મ વસં્થાઓનુ ંત્રક. 

જાશયે તાંત્રને રગતા ફોિગ, હયદો. વધભધતઓ અને અન્મ ભાંિો અંગેની ધલગત નીચેના નમનુાભાાં 

આો. 

ભાન્મ પ્રાપ્ત વાંસ્થાનુાં નાભ  : જનયર ફોિગ / સ્થામી વધભધત / એસ્િેિ ભેનેજભેન્િ વધભધત/ભાકેિ  

   વધભધત યાજકોિ ભશાનગયાણરકા ઢેફયબાઈ યોિ, યાજકોિ  

ભાન્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાનો પ્રકાય  : સ્થાધનક વત્તા ભાંિ  

ભાન્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાનો ટૂાંકો હયચમ :  યાજ્મ વયકાય શ્રી નાાં ધાયા શઠે સ્થાધનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થા     

     તયીકે ભાન્મતા પ્રાપ્ત કયી કધતભ વ્મહકતનો દયજ્જો શાવર  

     કયેર છે.  

ભાન્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાની ભધૂભકા  : કામગકાયી 

ભાખુાં અને વભ્મ ફાંધાયિ  : સ્થામી વધભધત લખતો લખત નક્કી કયે તે મજુફ  

વાંસ્થાના લિા    : ભેમય શ્રી, ચેયભેન શ્રી, કધભશ્નય શ્રી  

મખુ્મ કચેયી અને તેની ળાખાના વયનાભાાં : એસ્િેિ ધલબાગ વેન્ટ્રર ઝોન, ધત્રજો ભા, રૂભ નાંફય-૧૦,  

        િો.આંફેિકય બલન યાજકોિ ભશાનગયાણરકા, ઢેફયબાઈ

        યોિ, યાજકોિ   

ફેઠકોની વાંખ્મા    : જનયર ફોિગ – દય ફે ભાવે ૧ લાય 

  સ્થામી વધભધત    – દય અઠલાહિમે ૧ લાય 

  એસ્િેિ ભેનેજભેન્િ વધભધત  – દય ભાવે ૧ લાય 

શુાં જનતા ફેઠકભાાં બાગ રઈ ળકે છે? : ના  

શુાં ફેઠકોની કામગનોંધ તૈમાય કયલાભાાં આલે છે? : શા 

શુાં ફેઠકોની કામગનોંધ જનતાને ઉરલધ  : શા, અયજી કયલાથી વેરેિયી ધલબાગભાાંથી પ્રાપ્ત થઇ ળકે છે. 

છે? જો તેભ શોમ તો તે ભેલલાની  

િધતની ભાહશતી આો 
 

 

 

 



પ્રકયણ – ૨ કરભ – ૪ તથા પ્રકયણ – ૮ 

૮.૧ 

વયકાયી તાંત્રનુાં નાભ   :  એસ્િેિ ધલબાગ  

યાજકોિ ભશાનગયાણરકા  

ભાહશતી અધધકાયી : 

અન.ુ 
નાં. 

શોદ્દો ભોફાઈર પોન નાંફય  પેટવ ઈ ભેંઈર  વયનામુાં 
કચેયી ઘય 

૧ આવી. ભેનેજય  

એસ્િેિ 

૯૬૨૪૭ 

૧૮૫૧૮ 

૨૨૨૨૫૪૦ ------- ------- ------- યા.ભ.ન.ા. 
કચેયી 

 

ભદદનીળ ભાહશતી અધધકાયી : 

અન.ુ 
નાં. 

શોદ્દો ભોફાઈર પોન નાંફય  પેટવ ઈ ભેંઈર  વયનામુાં 
કચેયી ઘય 

૧ ધવ.ટરાકગ / 

જુ. ટરાકગ  

 ૨૨૨૨૫૪૦ ------- ------- ------- યા.ભ.ન.ા. 
કચેયી 

 

એેરેિ (કામદા) વત્તાધધકાયી: 

અન.ુ 
નાં. 

શોદ્દો એવિીિી 
કોિ 

પોન નાંફય  પેટવ ઈ ભેંઈર  વયનામુાં 
કચેયી ઘય 

૧ નામફ કધભશ્નય 

લેસ્િ ઝોન   
૦૨૮૧ -------- 

૨૨૨૦૯૩૮ 

------- ૨૨૨૪૨૫૮ ------- યા.ભ.ન.ા. 
કચેયી 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકયણ – ૯ 

વનણમમ રેલાની પ્રહિમાભા ંઅનવુયલાની કામમધ્ધવત 

 જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે ધનિગમ રેલા ભાિે કઈ કઈ કામગ િધત અનવુયલાભાાં આલે છે?   ૯.૧  

ધભરકતના લેચાિ બાિાટ્ટા અંગે ધી ફી.ી.એભ.વી. એટિની કરભ – ૭૯(૧) શઠે સ્થામી 

વધભધત ભાયપતે જનયર ફોિગની ભાંજુયી ભેલલા ધોયિ છે. 

-:: ઉય મજુફ ::-૯.૨ 

 ધનિગમને જનતા સધુી શોચાિલા કઈ વ્મલસ્થા છે?     ૯.૩  

 અખફાયો, િી.લી. કે નોિીવ ફોિગ ય પ્રધવદ્ધિ લિ ેજનતા સધુી ધનિગમો શોચાિલાભાાં આલે છે. 

 સ્થામી વભીતીના ૧૨ વભ્મો        ૯.૪  

 જનયર ફોિગ – ભેમય શ્રી લિ ે       ૯.૫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકયણ – ૧૦ 

અવધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની ભાહશતી પસુ્સ્તકા 

(હડયેક્ટયી) 

(એસ્ટેટ વલબાગ) 
 

 

અનુ
.નાં. 

નાભ શોદ્દો ગ્રેિ પોન નાંફય કચેયી પેટવ ઈ 
ભેઈર 

૧ બયતબાઇ રલજીબાઇ કાથયોિીમા  આવી. ભેનેજય ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૫૪૦૦) ૨૨૨૨૫૪૦   

૨ અળોકબાઈ શયદારબાઈ કોરી શિે ટરાકગ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪૨૦૦) “   

૩ શળનબાઈ જેભરબાઈ યાઉભા ઇન્વેકિય ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪૨૦૦) “   

૪ ગયલરીમા ભદન  નાયામિબાઇ  ઇન્વેકિય  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪૨૦૦) “   

૫ યલજીબાઈ િી. સલુાગીમા ઇન્વેકિય ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪૨૦૦) “   

૬ મકેુળબાઈ ફી. તન્ના ઇન્વેકિય ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪૨૦૦) “   

૭ યાજુબાઈ ી. ળાશ જુ. ટરાકગ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૨૪૦૦) “   

૮ અાયનાથી બયતગીયી જી.  જુ. ટરાકગ  ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૪૨૦૦) “   

૯ નમનબાઈ ફી. યીખ જુ. ટરાકગ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૨૪૦૦) “   

૧૦ ચોિરીમા ભનીાફેન  િી.  જુ .કરાકગ   ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૨૪૦૦) “   

૧૧ અનીરાફેન કે. િોિીમા જુ. ટરાકગ  ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦) “   

૧૨ જાની દેલાાંગબાઇ  નલનીતયામ  જુ .કરાકગ   ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦) “   

૧૩ યભાય કલ્ેળ એન.  જુ .કરાકગ   ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦) “   

૧૪ વોરાંકી કલ્ેળ ફી. જુ.ટરાકગ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦)    

૧૫ કુયેળી ઝાશીય ગપાયબાઇ  જુ.કા./કો.ઓ. ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦) “   

૧૬ યભાય ધલજમબાઈ કાનજીબાઈ જુ.ટરાકગ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦)    

૧૭ ચાલિા ધલનોદબાઇ ખીભજીબાઇ  ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦) “   

૧૮ ધાભેરીમા ચેતન કાાંતીબાઇ  ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦) “   

૧૯ ખાંિલી નિલય દેલજીબાઇ   ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦) “   

૨૦ કુલાિીમા નુા કાનાબાઇ  ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૬૫૦) “   

૨૧ ભકાલાિા ગોલાબાઇ  શભીયબાઇ  ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦) “   

૨૨ ભકાલાિા ખીભજી િબુાઇ  ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦) “   

૨૩ ાંચાર ખીભજી ચનાબાઇ  ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦) “   

૨૪ યભાય નીરેળ ખોિાબાઇ  ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦) “   

૨૫ વયલૈમા મળલાંતધવશ ફી. ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦) “   

૨૬ વીંધલ ગીયીળ ચનાબાઇ  ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦) “   

૨૭ ચૌશાિ અનીર ભાલજીબાઈ ભજુય ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦) “   



૨૮ ચાલિા ધધયજરાર ખીભજીબાઈ ભજુય ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦) “   

૨૯ વોરાંકી રરીત ભાલજીબાઈ ભજુય ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)    

૩૦ વીંધલ યભેળ નાયિબાઇ  િાલાા  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦) “   

૩૧ યભાય યાજુ દેલવીબાઇ  િાલાા  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦) “   

૩૨ યાઠોિ પે્રભજીબાઇ વોભાબાઇ  િાલાા  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦) “   

૩૩ યભાય ભાંજુરાફેન ભનશયબાઇ  ચોકીદાય ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦) “   

૩૪ ઝારા ગોધલિંદબાઇ ભાંગાબાઇ  

વપાઇગી અને 

ચોકીદાય  
૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૬૫૦) 

“   

૩૫ િાાંગય ફાલફુેન નાથાબાઈ ભજુય ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકયણ – ૧૧ (વનમભ વગં્રશ ૧૦) 

વલવનમભોભા ંજોગલાઈ કમામ મજુફ ભશનેતાણાની ધ્ધવત વહશત દયેક અવધકાયી અને કભમચાયીને ભતુ ંભાવવક 

ભશનેતાણુ ં

(એસ્ટેટ વલબાગ) 
અનુ
.નાં. 

નાભ શોદ્દો ગ્રેિ પોન નાંફય કચેયી પેટવ ઈ 
ભેઈર 

૧ બયતબાઇ રલજીબાઇ કાથયોિીમા  આવી. ભેનેજય ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૫૪૦૦) ૨૨૨૨૫૪૦   

૨ અળોકબાઈ શયારબાઈ કોરી શિે ટરાકગ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪૨૦૦) “   

૩ શળનબાઈ જેભરબાઈ યાઉભા ઇન્વેકિય ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪૨૦૦) “   

૪ ગયલરીમા ભદન  નાયામિબાઇ  ઇન્વેકિય  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪૨૦૦) “   

૫ યલજીબાઈ િી. સલુાગીમા ઇન્વેકિય ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪૨૦૦) “   

૬ મકેુળબાઈ ફી. તન્ના ઇન્વેકિય ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪૨૦૦) “   

૭ યાજુબાઈ ી. ળાશ જુ. ટરાકગ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૨૪૦૦) “   

૮ અાયનાથી બયતગીયી જી.  જુ. ટરાકગ  ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૪૨૦૦) “   

૯ નમનબાઈ ફી. યીખ જુ. ટરાકગ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૨૪૦૦) “   

૧૦ ચોિરીમા ભનીાફેન  િી.  જુ .કરાકગ   ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૨૪૦૦) “   

૧૧ અનીરાફેન કે. િોિીમા જુ. ટરાકગ  ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦) “   

૧૨ જાની દેલાાંગબાઇ  નલનીતયામ  જુ .કરાકગ   ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦) “   

૧૩ યભાય કલ્ેળ એન.  જુ .કરાકગ   ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦) “   

૧૪ વોરાંકી કલ્ેળ ફી. જુ.ટરાકગ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦)    

૧૫ કુયેળી ઝાશીય ગપાયબાઇ  જુ.કા./કો.ઓ. ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦) “   

૧૬ યભાય ધલજમબાઈ કાનજીબાઈ જુ.ટરાકગ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦)    

૧૭ ચાલિા ધલનોદબાઇ ખીભજીબાઇ  ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦) “   

૧૮ ધાભેરીમા ચેતન કાાંતીબાઇ  ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦) “   

૧૯ ખાંિલી નિલય દેલજીબાઇ   ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦) “   

૨૦ કુલાિીમા નુા કાનાબાઇ  ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૬૫૦) “   

૨૧ ભકાલાિા ગોલાબાઇ  શભીયબાઇ  ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦) “   

૨૨ ભકાલાિા ખીભજી િબુાઇ  ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦) “   

૨૩ ાંચાર ખીભજી ચનાબાઇ  ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦) “   

૨૪ યભાય નીરેળ ખોિાબાઇ  ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦) “   

૨૫ વયલૈમા મળલાંતધવશ ફી. ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦) “   

૨૬ વીંધલ ગીયીળ ચનાબાઇ  ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦) “   

૨૭ ચૌશાિ અનીર ભાલજીબાઈ ભજુય ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦) “   

૨૮ ચાલિા ધધયજરાર ખીભજીબાઈ ભજુય ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦) “   



૨૯ વોરાંકી રરીત ભાલજીબાઈ ભજુય ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)    

૩૦ વીંધલ યભેળ નાયિબાઇ  િાલાા  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦) “   

૩૧ યભાય યાજુ દેલવીબાઇ  િાલાા  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦) “   

૩૨ યાઠોિ પે્રભજીબાઇ વોભાબાઇ  િાલાા  ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦) “   

૩૩ યભાય ભાંજુરાફેન ભનશયબાઇ  ચોકીદાય ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦) “   

૩૪ ઝારા ગોધલિંદબાઇ ભાંગાબાઇ  

વપાઇગી અને 

ચોકીદાય  
૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૬૫૦) 

“   

૩૫ િાાંગય ફાલફુેન નાથાબાઈ ભજુય ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકયણ – ૧૨ (વનમભ વગં્રશ ૧૧) 

પ્રત્મેક વસં્થાને પાલેર અંદાજત્ર 

લગ – ૨૦૧૮/૧૯ 

હશવાફી કોિ નાંફય – ૨૩૦૧  

 ભશસેરુી ખચગ :  

રભ કોિ નાંફય ફજેિ શિે ભાંજુય થમેર ફજેિ 
જોગલાઈ યકભ રૂ.રાખભાાં 

(૨૦૧૮/૨૦૧૯) 
૧ ૨૩૦૧-૩૦૧૦૦ એસ્િેિ ળાખા ગાય ખચગ ૧૯૧.૨૦ 
૨ ૨૩૦૧-૩૦૧૦૧ આઉિ વોવીંગ સ્િાપ ખચગ ૨.૮૦ 
૩ ૨૩૦૧-૩૧૧૦૨ આઉિ વોવીંગ લાશન ખચગ ૩.૩૬ 
૪ ૨૩૦૧-૩૪૦૦૦ વાહદરલાય ૨.૦૦ 
૫ ૨૩૦૧-૪૩૧૦૩ એસ્િેિ ધલજી ખચગ ૨૫.૦૦ 
૬ ૨૩૦૧-૩૮૬૦૧ કોમ્યધુનિી શોર વાંચારન/વપાઈ ખચગ ૪૦.૨૦ 
૭ ૯૮૦૨-૯૨૩૦૨ શોર હિોઝીિ ૨૦૦.૦૦ 
૮ ૯૮૦૨-૯૨૩૨૨ ગેવ ાઈ રાઈન (કોમ્યધુનિી શોર) ૧૫.૦૦ 

 

 ભશસેરુી આલક :  

રભ કોિ નાંફય ફજેિ શિે ભાંજુય થમેર ફજેિ 
જોગલાઈ યકભ રૂ.રાખભાાં 

(૨૦૧૬/૨૦૧૭) 
૧ ૨૧૦૧-૧૩૪૦૯ નોિીવ-લોયાંિ પી ૦.૫૦ 
૨ ૨૧૦૧-૧૩૧૦૧ જભીનબાડુ (ભાકેિ) ૦.૦૦ 
૩ ૨૧૦૧-૧૩૧૦૮ ઈભાયત બાડુ (ભાકેિ) ૪૫.૦૦ 
૪ ૨૩૦૧-૧૩૧૦૫ કોમ્યનુીિી શોર બાડુ ૧૦૦.૦૦ 
૫ ૨૩૦૧-૧૩૧૦૫ ઓિીિોયીમભ બાડુ ૫૫.૦૦ 
૭ ૨૩૦૧-૧૩૧૦૬ ઈભાયત બાડુ (એસ્િેિ) ૧૬૦.૦૦ 
૯ ૨૩૦૧-૧૩૪૧૫ શોિીંગ ફોિગ બાડુ ૬૫૦.૦૦ 
૧૦ ૨૩૦૧-૧૩૪૧૯ જભીન બાડુ / ગ્રાઉન્િ બાડુ ૮૦.૦૦ 



૧૨ ૨૩૦૧-૧૩૪૨૭ ભાંિ, કભાન, છાજરી બાડુ ૧૩.૦૦ 

૧૩ ૨૩૦૧-૧૩૦૧૪ પનલલ્િગ બાડુ ૧૫.૦૦ 

૧૬ ૨૩૦૧-૧૩૩૧૧ અઠલાિીક ફજાય ૩.૫૦ 

૧૭ ૨૩૦૧-૧૩૪૧૮ ૪જી રામવન્વ પી / ટ્રાન્ચ રીઝ ૧૫.૫૦ 

 

 મિુી આલક :  

રભ કોિ નાંફય ફજેિ શિે ભાંજુય થમેર ફજેિ 
જોગલાઈ યકભ રૂ.રાખભાાં 

(૨૦૧૮/૨૦૧૯) 
૧ ૨૩૦૧-૬૦૪૨૨ ળોીંગ વેન્િય લેચાિ (સખુિી તથા 

લેચાિ ઉજ) 
૫૦૦.૦૦ 

૨ ૨૩૦૧-૮૦૩૧૯ દુકાન/ભાકેિ ઓિા નાભ ટ્રાન્વપય ૫.૦૦ 
૩ ૨૭૦૬-૮૦૩૦૮ સખુિીની ઉજ (ભાકેિ ઓિા) ૨.૦૦ 

 

પ્રકયણ – ૧૩ 

 વશામકી કામમિભોના અભર અંગેની ધ્ધવત     ૧૩.૧  

-::રાગ ુિતુાં નથી ::- 

પ્રકયણ – ૧૪ (વનમભ વગં્રશ ૧૩) 

તેણે આેર યાશતો, યવભટ કે અવધકૃવત ભેલનાયની વલગતો 

ફાાંધકાભ ળાખા ભાયપતે ખચગ થતો શોમ તે ધલબાગે ભાહશતી ઉરલધ થળે. 

પ્રકયણ – ૧૫ (વનમભ વગં્રશ ૧૪) 

કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેર ધોયણો  ૧૫.૧  

 ધલધલધ પ્રવધૃતઓ / કામગરભો શાથ ધયલા ભાિે ધલબાગે નક્કી કયેર ધોયિોની ધલગત આો. 

 



પ્રકયણ – ૧૬ (વનમભ વગં્રશ ૧૫) 

લીજાણુ ંરૂે ઉરબ્ધ ભાહશતી 

 ૧૬.૧ લીજાણરુૂે ઉરલધ ધલધલધ મોજનાની ભાહશતીની ધલગતો આો. 

-:: શાર ઉરલધ નથી ::- 

 

પ્રકયણ – ૧૭ (વનમભ વગં્રશ ૧૬) 

ભાહશતી ભેલલા નાગહયકોને ઉરબ્ધ વલરતોની વલગતો ૧૭.૧  

 કચેયી ગ્રાંથારમ 

 લતગભાનત્રો  

 નોહિળ ફોિગ 

 કચેયીભાાં યેકોિગન ુાં ધનયીક્ષિ 

 દસ્તાલેજોની નકરો ભેલલાની ધ્ધધત 

 ઉરલધ મહુિત ધનમભ વાંગ્રશ 

 જાશયે તાંત્રની લેફવાઈિ  

 જાશયે ખફયનાાં અન્મ વાધનો 

 

પ્રકયણ – ૧૮ (વનમભ વગં્રશ ૧૭) 

અન્મ ઉમોગી ભાહશતી 

 ૧૮.૧ 

  થી 

 ૧૮.૮ 

  



યાજ /મ્યધુન/કોો/ એસ્િેિ /વેન્ટ્રરઝોન/જાલક નાં .        યાજકોિ મ્યધુનધવર કોોયેળન  
                    િો  .આંફેિકય બલન. ધત્રજો ભા 
             એસ્િેિ ધલબાગ  ,વેન્ટ્રર ઝોન.  
             યાજકોિ. 
             તા. 
પ્રધત,શ્રી, 
નામફ કધભળનય,   

      આય.િી.આઈ.ધલબાગ,  

      યાજકોિ ભશાનગયાણરકા 
  

                  ધલમ:- એસ્િેિ/ભાકેિ ળાખાની પ્રો-એટિીલ િીસ્કરોઝય (૧૭ મદુ્દાની સુ્તીકા અંગે) 
                  વાંદબગ:- યા.ભ.ન.ા./આય.િી.આઈ./જા.નાં-  

 

               ઉયોટત ધલમ અને વાંદબગ યત્લે જિાલલાનુાં કે યાજકોિ ભશાનગયાણરકા એસ્િેિ 
ધલબાગ/ભાકેિ ધલબાગ ની.પ્રો-એટિીલ િીસ્કરોઝય (૧૭ મદુ્દાની સુ્તીકા) તથા વી.િી.આ વાથે 
ફીિાિ યાખી ભોકરાલલાભાાં આલે છે.  
 
 

આવી.ભેનેજય (એસ્િેિ) 
યાજકોિ ભશાનગયાણરકા 

 
 

 


