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પ્રકયણ – ૧ 
પ્રસ્તાલના  

 

 ૧.૧ અ સુ્સ્તકા (ભાહશતી ધધકાય ધધધનમભ, ૨૦૦૫) ની ાશ્ચાદભધુભકા અંગે જાણકાયી:  

- આ સુ્તતકાથી યાજકટ ભશાનગય વેલા વદનના આલાવ મજના વલબાગની ભાહશતી અવધકાય 
અવધવનમભ ૨૦૦૫ અન્લમે આલાની થતી ભાહશતી યજુ કયેર છે. 

 

૧.૨ અ સુ્સ્તકાનો ઈદે્દળ/શતે:ુ  

- યાજકટ ભશાનગય વેલા વદનના આલાવ મજના વલબાગ દ્વાયા વયકાયશ્રીની વલવલધ મજનાઓ 
મજુફ આલાવ પાલલાની કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે. વેલાઓ અંગેની જાણકાયી આ સુ્તતકાન 
ઉદે્દળીમ શતે ુછે. આ ઉયાાંત આ સુ્તતકાભાાંથી યાજકટ ભશાનગય વેલા વદનની પયજ, વનમભ, ેટા 
વનમભ, વલવનમભ, તથામી આદેળ, ભાગગદળીકાઓને રગત ભાહશતી, ભદદનીળ ભાહશતી અવધકાયી, 
ભાહશતી અવધકાયી અને એેરેટ અવધકાયીને રગત ભાહશતી તેભજ ભાહશતી ભેલલા ભાટેની પ્રહકમા 
જાશયે જનતા વભક્ષ મકુલાન ઉદે્દળ છે. 

 

૧.૩ અ સુ્સ્તકા કંઆ વ્મહકતઓ/વસં્થાઓ/વગંઠનો લગેયેને ઈમોગી છે?  

- ભાહશતી અવધકાય અવધવનમભ શઠે જે કઇ ભાહશતી ભેલલા ઇચ્છુક શમ તે તભાભને ઉમગી છે.  

 

૧.૪ અ સુ્સ્તકાભા ંઅેરી ભાહશતીનુ ંભાખુ:ં  

- આ સુ્તતકાભાાં આલાભાાં આલેરી ભાહશતી યાજકટ ભશાનગયાલરકાનાાં આલાવ મજના વલબાગને 
રગતી છે. 

 

૧.૫ વ્માખ્માઓ (સુ્સ્તકાભા ંલાયલાભા ંઅલેર જુદા જુદા ળબ્દોની વ્માખ્મા): 
- કઇ ખાવ પ્રકાયની વ્માખ્માને રગત ળબ્દ પ્રમગ થમેર નથી.    

 

૧.૬ કોઇ વ્મસ્તત અ સુ્સ્તકાભા ંઅલયી રેલામેર ધલમો અંગે લધ ુભાહશતી ભેલલા ભાગે તો તે ભાટેની 
વંકક  વ્મસ્તત: 

- આ અંગે યાજકટ ભશાનગયાલરકાના આલાવ મજના વલબાગન ૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫ ય પન કયી 
વાંકગ કયી ળકળે તેભજ નીચે જણાલેર અવધકાયીન વાંકગ કયી ળકાળે.  
આવી. ભેનેજય - આલાવ મજના વલબાગ, યાજકટ ભશાનગયાલરકા, ડૉ. આંફેડકય બલન, 
ઢેફયબાઇ યડ, યાજકટ – ૩૬૦૦૦૧. 
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૧.૭ અ સુ્સ્તકાભા ંઈરબ્ધ ન શોમ તે ભાહશતી ભેલલા ભાટેની કામકધ્ધધત ને પી: 
- આ સુ્તતકાભાાં ઉરબ્ધ ન શમ તે ભાહશતી ભેલલા અંગે ભાહશતી અવધકાય અવધવનમભ, ૨૦૦૫ 

શઠે નીચે જણાવ્મા મજુફનાાં નમનુાભાાં અયજી કયલાની યશળેે તેભજ વનમભાનવુાયની પી બયલાની 
યશળેે. આ અંગે લધ ુજાણકાયી ભાટે નીચે જણાલેર અવધકાયીન વાંકગ કયી ળકાળે. 
 

નડર ઓહપવયશ્રી,  
આય.ટી.આઈ. વલબાગ,  
ડૉ. આંફેડકય બલન,  
ઢેફયબાઇ યડ,  
યાજકટ -૩૬૦૦૦૧. 
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નમનુો – ‘ક’ 
ભાહશતી ભાગંલા ભાટેની યજીનો નમનુો 

(જુઓ ધનમભ – ૬) 
 

           આઇ.ડી. નાં. 
           (કચેયીના ઉમગ ભાટે) 

 

પ્રવત, 
આવી.ભેનેજયશ્રી, 
આલાવ મજના વલબાગ, વેન્રર ઝન કચેયી, 
આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઇ યડ, 
યાજકટ 

૧. અયજદાયનુાં નાભ :  

૨. વયનામુાં :  

૩. ભાહશતીની વલગત :  

વાંફાંવધત વલબાગ : 
ભાાંગેર ભાહશતીની વલગત : 
 ૧. ભાગેરી ભાહશતીનુાં વલલયણ : 
 ૨. ભાગેરે ભાહશતીન વભમ ગા : 
 ૩. અન્મ વલગત :  

૪. હુાં જણાવુાં ુાં કે ભાાંગલાભાાં આલેરી ભાહશતી અવધવનમભની કરભ – ૬ભાાં મકુલાભાાં આલેરા પ્રવતફાંધ 
શઠેની નથી અને ભાયી વાંણુગ જાણકાયી મજુફ તે આની કચેયીને રગતી છે. 

૫. વક્ષભ અવધકાયીને કચેયીભાાં તા.................... ના નાં...... થી રૂવમા..................................... ની પી 
જભા કયાલી છે. 
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પ્રકયણ – ૨ (ધનમભ વગં્રશ – ૧) 
વગંઠનની ધલગતો, કામો ને પયજો  

૨.૧ જાશયે તતં્ર ઈદે્દળ/શતે:ુ  

- યાજકટ ભશાનગયાલરકાના આલાવ મજના વલબાગન મુ શતે ુવયકાયશ્રીની વલવલધ મજનાઓ 
અંતગગત રાબાથીઓને આલાવ પાલલાની કાભગીયીન છે. 

 

૨.૨ જાશયે તતં્રનુ ંધભળન/દુયંદેળીણ ુ(ધલઝન):  

- લખત લખતની વયકાયશ્રીની વલવલધ મજનાઓ અંતગગત કરભ ૨.૧ મજુફના શતે ુાય ાડલાનુાં.  

 

૨.૩ જાશયે તતં્રનો ટંુકો આધતશાવ ને તેની યચનાનો વદંબક: 
- આલાવ પાલલાની કાભગીયી અગાઉ યાજકટ ભશાનગયાલરકાની એતટેટ ળાખા કયતી શતી યાંત ુ  

શલે અલાવ મજના વલબાગ અરગ કયી તેનુાં નવુાં વેટઅ ઉભ ુકયી વયકાયશ્રીની વલવલધ મજનાઓ 
અંતગગત રાબાથીઓને આલાવ પાલલાની કાભગીયી કયે છે. 
 

૨.૪ જાશયે તતં્રની પયજો:  

- વયકાયશ્રીની વલવલધ મજનાઓ અંતગગત રાબાથીઓને વનમભાનવુાય આલાવ પાલલા. 
 

૨.૫ જાશયે તતં્રની મખુ્મ પ્રવધૃતઓ/કામો: 
- વયકાયશ્રીની વલવલધ મજનાઓ અંતગગત રાબાથીઓને વનમભાનવુાય આલાવ પાલલા. 
 

૨.૬ જાશયે તતં્ર દ્વાયા અલાભા ંઅલતી વેલાઓની માદી ને તેનુ ંવલંિપ્ત ધલલયણ : 
- પ્રકયણ – ૨ ના ૨.૫ મજુફના કામો વેલાઓ તયીકે મરુલી ળકામ. 
 

ય.૭ જાશયે તતં્રના ંયાજમ ધનમાભક કચેયી, પ્રદેળ, જીલ્રો, બ્રોક લગેયેએ સ્તયોએ વસં્થાગત ભાખાનો 
અરેખ (જમા ંરાગ ુડતુ ંશોમ તમા)ં 

- રાગ ુડતુાં નથી.          
                              
ય.૮ જાશયે તતં્રની વયકાયકતા ને કામકિભતા લધાયલા ભાટેની રોકો ાવેથી ેિાઓ  :  
- જે અયજદાય આલાવ ભેલલા ભાટે વનમભ મજુફ ાત્ર ધયાલતા શમ તેણે આલાવ ભેલલા મજના 

મજુફ જાશયેાત કયલાભાાં આલે ત્માયે અયજી પભગ બયવુાં જઇએ અને આલાવ રાગ્મા ફાદ વનમભ 
મજુફના યુાલા(કાગ) યજુ કયલા જઇએ અને આલાવ પાવ્મા ફાદ તેને વનમવભત શપ્તા બયલા 
જઇએ અને આલાવનુાં લેચાણ ન કયવુાં જઇએ. 
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ય.૯  રોકવશમોગ ભેલલા ભાટેની ગોઠલણ ને ધ્ધધતઓ :  

- પ્રકયણ ૨ ના ૨.૮ મજુફ રક વશમગ ભલ જઇએ.  

 
૨.૧૦ વેલા અલાના ંદેખયેખ ધનમતં્રણ ને જાશયે પયીમાદ ધનલાયણ ભાટે ઈરફધ તતં્રઃ     

- આલાવ મજના વલબાગના વેલા આલાનાાં દેખયેખ વનમાંત્રણ અને જાશયે પયીમાદ વનલાયણ ભાટે 
જરુયી તટાપ વેટઅ ઉરબ્ધ છે.  

 

૨.૧૧ મખુ્મ કચેયી વયનાભાઃ  

- આલાવ મજના વલબાગ, યાજકટ ભશાનગયાલરકા - વેન્રરઝન કચેયી, ડૉ. આંફેડકય બલન, 
ઢેફયબાઈ યડ, યાજકટ – ૩૬૦૦૦૧. (ઓપીવ પન નાં. ૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૧૫) 

 

ય.૧ય કચેયી ળરૂ થલાનો / તથા ફધં થલાનો વભમઃ  

 
 મખુ્મ કચેયી 
કચેયી ળરૂ થલાન વભમ  ૧૦-૩૦ 
કચેયી ફાંધ થલાન વભમ ૧૮-૧૦ 
(જાશયે યજાનાાં દીલવ વવલામ)   
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પ્રકયણ – ૩  (ધનમભ વગં્રશ – ૨ ) 

 ધધકાયીઓ ને કભકચાયીઓની વતા ને પયજોઃ 
 

૩.૧ વસં્થાના ંધધકાયીઓ ને કભકચાયીઓ વતા ને પયજો ની ધલગતઃ   

 

શોદ્દો ને નાભ: વીટી એન્જીનીમયશ્રી(તે.) - શ્રીભતી અલ્નાફેન વભત્રા 
 

વતાઓ:- લશીલટી વતાઓ:  

૧. તાફા શઠેની  તભાભ વેલાઓન લશીલટ કયલ તથા વાંચારન કયવુાં.  
૨. તાફા શઠેના કભગચાયી વેટ અ મજુફ કાભગીયી કયાલલી  

૩. તાફા શઠેના કભગચાયીઓની યજા, લેતન લગેયે રાબની વનમભાનવુાય 
કામગલાશી કયાલલી.   

   ૪. મખુ્મ કચેયી તયપથી ભતી સચુના અને આદેળ મજુફ કામગ કયલા  

   ૫. યાજમ તથા કેન્ર વયકાયનાાં વાંકરનભાાં યશીને ડી.ી.આય. ફનાલલા  

 

   નાણાકીમ વતાઓ: 
૧.  એતટીભેટ રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- સધુીનાાં ભજુય કયલા 

   ૨. રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- થી ઉયની યકભનાાં અંદાજત્રક યજુ કયલા. 
   ૩. રૂ l. ૫૦૦/- સધુીની યચયુણ ખયીદી કયલાની વત્તા 

૪. નલી નલી મજનાઓનુાં આમજન કયવુાં  
 

પયજો :- ૧. કામગની લશચેણી : તાફા શઠેના કભગચાયીઓ લચ્છચે કામગની લશચેણી  

કયી કામગ કયાલવુાં. 
૨. વનમાંત્રણ : તાફા શઠેના કભગચાયી ય વનમાંત્રણ અને દેખયેખ યાખલી 
૩. લાવિક અશલેાર યજુ કયલ 
૪. અંદાજત્ર ફનાલી યજુ કયવુાં 
૫. ઉચ્છચ અવધકાયીશ્રી તયપથી સુયત થતી અન્મ કાભગીયી  
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શોદ્દો ને નાભ: આવી. ભેનેજય - શ્રી ભવૂભ.એચ.યભાય  
 

વતાઓ ને પયજો :-  

૧. નામફ કવભશ્નયશ્રી ની સચુના મજુફની આલાવ મજના વલબાગની કાભગીયી  

 

વતાઓ:- લશીલટી વતાઓ:  

૧. તાફા શઠેના કભગચાયી વેટ અ મજુફ કાભગીયી કયાલલી  

૨. તાફા શઠેના કભગચાયીઓની યજા, લેતન લગેયે રાબની વનમભાનવુાય 
કામગલાશી કયાલલી.  

 

   નાણાકીમ વતાઓ: 
૧. રૂ l. ૫૦૦/- સધુીની યચયુણ ખયીદી કયલાની વત્તા 

   ૨. કભગચાયીઓના ગાય ફીર ભાંજુય કયાલી ગાય ચકુલલાની વત્તા 
 

પયજો :- ૧. કામગની લશચેણી : તાફા શઠેના કભગચાયીઓ લચ્છચે કામગની લશચેણી  

કયી કામગ કયાલવુાં. 
૨. વનમાંત્રણ : તાફા શઠેના કભગચાયી ય વનમાંત્રણ અને દેખયેખ યાખલી 
૩. લાવિક અશલેાર યજુ કયલ 
૪. અંદાજત્ર ફનાલી યજુ કયવુાં 
૫. ઉચ્છચ અવધકાયીશ્રી તયપથી સુયત થતી અન્મ કાભગીયી  

 

શોદ્દો:  નામફ કામગારક એન્જીનીમય [(૧) શ્રી જે.ટી.રરાયીમા (૨) શ્રી એવ.ફી.છૈમા ]  

 

પયજો :- ૧. વીટી એન્જીનીમયશ્રી દ્વાયા વોંલાભાાં આલતી તભાભ કાભગીયી 
 

શોદ્દો:  વીનીમય કરાકગ -   શ્રી એભ. જે. દલે    

 

વતાઓ ને પયજો :-   

   ૧. લખત લખતની સચુનાઓ મજુફની લશીલટી કાભગીયી.  

૨. તાફા શઠેના કભગચાયીઓ ાવેથી સચુના મજુફની કાભગીયી કયાલલી.  

૩. હશવાફી તથા કેળને રગતી કાભગીયી કયલી.  
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૪. કભગચાયીને રગત યજાઓ, ગ્રેજયઇુટી, લેતન લગેયેની કાભગીયી. 
૫. ઉચ્છચ અવધકાયીશ્રી તયપથી સુયત થતી અન્મ કાભગીયી. 
૬. કભગચાયીઓના ગાય અને યજાને રગત કાભગીયી  

 

 

 

શોદ્દો:    ઇન્તેકટય [(૧) શ્રી કે.એચ.જળી; (૨) શ્રી ફી.લી ીઠડીમા; (૩) શ્રી ફી.એન.યાઠડ  

  (૪) શ્રી લી.વી.બારાયા ] 

 
વતાઓ ને પયજો :-   

૧. નલા આલાવની પાઇર ફનાલી એરટભેન્ટ કયલા અંગેની તભાભ પ્રકાયની 
કાભગીયી તથા જરૂયી તથ તાવ કયલાની કાભગીયી, જુની આલાવ મજનાની 
વભમાાંતયે તથ તાવ. 

૨. આવી. ભેનેજયશ્રી દ્વાયા વોંલાભાાં આલતી તભાભ કાભગીયી   
 

શોદ્દો:  વશામક એન્જીનીમય (વવવલર) [(૧) શ્રી એભ.એ.યાઠડ (૨) એ.ી.બટ્ટ ]  

 

પયજો :- ૧. નામફ કામગારક એન્જીનીમયશ્રી તથા અન્મ ઉયી અવધકાયીશ્રી દ્વાયા વોંલાભાાં 
આલતી તભાભ કાભગીયી 

 

શોદ્દો:    જુવનમય ક્રાકગ [(૧) શ્રી એવ.આય.મુળીમા; (૨) શ્રી સજુાનવવિંશ જાડજેા ;  
  (૩) શ્રી એન.એચ.બટ્ટ; (૪) શ્રી ડી.ડી.ગઢલી (૫) શ્રી એવ.આય.રીડીમા] 

 

વતાઓ ને પયજો :-   

૧.  આલાવના શપ્તા ણુગ થમેર શમ તેભને વનમ ભ મજુફ દતતાલેજ કયી આલા 
તથા આલાવના શપ્તા લસરુલાની કાભગીયી તથા ડીતેચની કાભગીયી તથા 
નલા આલાવની પાઇર ફનાલાની કાભગીયી તથા યીકલયી ઓપીવય વાથે 
યીકલયી ભાટે જલાની કાભગીયી , ભશકેભને રગત કાભગીયી, વનવતૃ થતા 
કભગચાયીઓના ફીર ફનાલલાની કાભગીયી તથા ડીઝીટ યત આલાની 
કાભગીયી, તટની કાભગીયી. 

૨.  આવી. ભેનેજયશ્રી દ્વાયા વોંલાભાાં આલતી તભાભ કાભગીયી 
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શોદ્દો: લકગ આવી. (વવવલર) [(૧) શ્રી એવ.કે.ગડાયા; (૨) શ્રી આય.જે.યભાય; (૩) શ્રી કે.એભ.દલ;ે   
(૪) શ્રી આનાંદ ી. ળેઠ; (૫) શ્રી કે.એભ.ટેર; (૬) શ્રી એવ.એભ.વ્માવ; 
(૭) શ્રી ી.એવ.તયર; (૮) એ.આય.જાદલ (૯) એ.કે.વીવડીમા] 

 

પયજો :- ૧. નામફ કામગારક એન્જીનીમયશ્રી તથા અન્મ ઉયી અવધકાયીશ્રી દ્વાયા વોંલાભાાં 
આલતી તભાભ કાભગીયી 
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પ્રકયણ – ૪  (ધનમભ વગં્રશ – ૩ ) 

કામો કયલા ભાટેના ંધનમભો, ધલનીમભો, સચુનો, ધનમભવગં્રશ ને દપતયો. 

 

૪.૧ જાશયે તતં્ર થલા તેના ધનમતં્રણ શઠેના ધધકાયીઓ ને કભકચાયીઓએ ઈ૫મોગ     
કયલાના ધનમભો, ધલધનમભો, સચુનાઓ, ધનમભવગં્રશ ને દપતયોની માદી: 

 
- દસ્તાલેજનુ ંનાભ / ભથાળં: 
     (૧) હકુભ  
     (૨) હયત્ર  

(૩) પાઈર  
 
- દસ્તાલેજ યનુ ંટંુકુ રખાણ: આલાવ મજના વલબાગ - યાજકટ ભશાનગયાલરકા 
 
- વ્મસ્તતને ધનમભો, ધલધનમભો, સચૂનાઓ, ધનમભ વગં્રશ ને દપતયોની નકર શીંથી ભળે: 
  

વયનામુ:ં આવી. ભેનેજય - આલાવ મજના વલબાગ , યાજકટ ભશાનગયાલરકા – વેન્રર ઝન, ડૉ. 
આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઈ યડ, યાજકટ – ૩૬૦૦૦૧ 

 
ઓપીવ નફંય: ૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૧૫  

 
- ધલબાગ દ્વાયા ધનમભો, ધલધનમભો, સચૂનાઓ, ધનમભ વગં્રશ ને દપતયોની નકર ભાટે રેલાની પી: 
 
 ભાહશતી (ભેલલાના) અવધકાય અવધવનમભ – ૨૦૦૫ ની જગલાઈ અનવુાય પી તથા નકર પી 

લસરુ રેલાભાાં આલળે.  
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પ્રકયણ –  (ધનમભ વગં્રશ – ૪) 

 

નીધત ઘડતય થલા નીધતના ભર વફંધંી જનતાના વભ્મો વાથે વરાશ - ૫યાભળક થલા 
તેભના પ્રધતધનધધતલ ભાટેની કોઇ વ્મલસ્થા શોમ તો તેની ધલગત. 

 
નીધત ઘડતય :-  

 

૫.૧ નીધતઓના ઘડતય ભાટે જનતાની થલા તેના પ્રધતધનધધઓની વરાશ યાભળક વશબાલગતા ભેલલા 
ભાએની કોઆ જોગલાઆ અંગેની ધલગત: 

 

નુ.ં ન.ં ધલમ/મદુ્દો  શુ ંજનતાની વશબાગીતા સધુનધશ્ચત 
કયલાનુ ંજરૂયી છે. 

જનતાની વશબાગીતા ભેલલા ભાટેની 
વ્મલસ્થા 

આલાવ ફાફતે વનતી 
વલમક વનણગમ ફાફત 

શા ચુાંટામેરા પ્રવતવનવધ દ્વાયા વલવલધ 
કભીટીઓ જેલી કે તટેન્ડીંગ કભીટી 
(તથામી વવભવત) તથા જનયર ફડગ 
(વાભાન્મ વબા) ભાયપત  

 

 

૫.ય શુ ંનીધતઓના ભર ભાટે જનતાની થલા તેભના પ્રધતધનધધઓની વરાશ-૫યભળક / વશબાગીતા 
ભેલલા ભાટેની કોઇ જોગલાઇ છે ? જો શોમ તો, અલી જોગલાઇઓની ધલગતો નીચે નમનુાભા ં
અો. 

 
નુ.ં ન.ં ધલમ/મદુ્દો   જનતની વશબાગીતા સધુનધશ્ચત 

કયલાનુ ંજરૂયી છે. 
જનતાની વશબાગીતા  

ભેલલા ભાટેની વ્મલસ્થા  
 

નીવતઓના ઘડતયભાાં વનતી વલમક વનણગમ તટેન્ડીંગ કવભટી/જનયર ફડગભાાં રેલામેર વનણગમ મજુફ અભર 
કયલાભાાં આલે છે. 
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પ્રકયણ – ૬ (ધનમભ વગં્રશ – ) 

 

જાશયે તતં્ર થલા તેના ધનમતં્રણ શઠેની વ્મહકતઓ ાવેના ં
દસ્તાલેજોની કિાઓ અંગેનુ ં૫ત્રક 

 
૬.૧ વયકાયી દસ્તાલેજો ધલળેની ભાહશતી:  
  યાજકટ ભશાનગય ાલરકા દ્વાયા ળશયેભાાં ફનાલલાભાાં આલેર આલાવની ભાહશતી નીચે 
મજુફ છે. 
 

નુ.ં 
ન.ં 

દસ્તાલેજોની 
કિા 

દસ્તાલેજનુ ંનાભ 
ને તેની એક 
રીટીભા ંઓખ 

દસ્તાલેજ ભેલલાની 
કામકધ્ધધત 

નીચેની વ્મહકત 
ાવે છે / તેના 
ધનમતં્રણભા ંછે. 

૧ -- હકુભ વયકયશ્રીના વનમભ મજુફ વયકયશ્રીના વનમભ મજુફ 

૨ -- હયત્ર વયકયશ્રીના વનમભ મજુફ વયકયશ્રીના વનમભ મજુફ 

૩ -- પાઈર વયકયશ્રીના વનમભ મજુફ વયકયશ્રીના વનમભ મજુફ 
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પ્રકયણ – ૭ (ધનમભ વગં્રશ – ૭) 
 

તેના બાગ તયીકે યચામેર ફોડક, યીદ, વધભધતઓ ને ન્મ વસં્થાઓનુ ંત્રક 

 
૭.૧ જાશયે તતં્રને રગતા ફોડક, યીદો, વધભધતઓ ને ન્મ ભડંો અંગેની ધલગત:  

- રાગ ુડતુાં નથી. 
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પ્રકયણ – ૮ (ધનમભવગં્રશ – ૭) 
વયકાયી ભાહશતી ધધકાયીઓના ંનાભ, શોદ્દો ને ન્મ ધલગતો 

 

જાશયે તતં્રના ંવયકાયી ભાહશતી ધધકાયીઓ, ભદદનીળ વયકાયી ભાહશતી ધધકાયીઓ ને ધલબાગીમ 
કામદાકીમ (એેરેટ) વતાધેકાયી ધલળેની ભાહશતી:  
 

જાશયે ભાહશતી ધધકાયી:      ધલબાગનુ ંનાભ: આલાવ મજના વલબાગ  
ક્રભ શોદ્દો એવ.ટી.ડી. 

કોડ 

પોન નફંય પેકવ આ-ભેઆર વયનામ ુ

કચેયી ભોફાઆર 

૧ આવી.ભેનેજય  ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૧૫ - - - આલાવ મજના વલબાગ, 
યાજકટ ભશાનગયાલરકા - 
વને્રર ઝન, ડૉ. આંફડેકય 
બલન, ઢેફયબાઈ યડ,  
યાજકટ - ૩૬૦૦૦૧ 

 

જાશયે ભદદનીળ ભાહશતી ધધકાયી:           ધલબાગનુ ંનાભ: આલાવ મજના વલબાગ 

ક્રભ શોદ્દો એવ.ટી.ડી.
કોડ 

પોન નફંય પેકવ આ-
ભેઆર 

વયનામ ુ

કચેયી ભોફાઆર 

૧ વીનીમય કરાકગ 
/ જુવનમય 
કરાકગ  

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૧૫ - - - આલાવ મજના વલબાગ, 
યાજકટ ભશાનગયાલરકા - 
વને્રર ઝન, ડૉ. આંફડેકય 
બલન, ઢેફયબાઈ યડ, 
યાજકટ - ૩૬૦૦૦૧ 

 

કામદાકીમ (એેરેટ) વતાધેકાયી: 
ક્રભ શોદ્દો એવ.ટી.ડી.

કોડ 

પોન નફંય પેકવ આ-
ભેઆર 

વયનામ ુ

કચેયી ભોફાઆર 

૧ નામફ કવભશ્નય 

 

૦૨૮૧ ૨૩૩૧૪૮૪ - - - યાજકટ ભશાનગયાલરકા – 
લતેટ ઝન,  
યાજકટ – ૩૬૦૦૦૫ 
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પ્રકયણ – ૯  
ધનણકમ રેલાની પ્રહકમાભા ંનવુયલાની કામક ધ્ધધત 

 
૯.૧ જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે ધનણકમ રેલા ભાટે કંઆ કામક ધ્ધધત નવુયલાભા ંઅલે છે?  

-       ફી.ી.એભ.વી. એક્ટ ૧૯૪૯ ની જગલાઈ અનવુયીને વનણગમ રેલાભાાં આલે છે. વલળેભાાં વયકાય શ્રી 
યુતકૃત મજનાઓની અભરલાયી ભાટે વાંફાંવધત વતાધીળ દ્વાયા જે જે ભાગગદવળિકાઓ, સચૂનાઓ 
ફશાય ાડલાભાાં આલે તે અનવુાંધાને વનણગમ રેલાભાાં આલે છે. 

 
૯.૨ ગતમની ફાફતો ભાટે કોઆ ખાવ ધનણકમ રેલા ભાટેની દસ્તાલેજી કામકધ્ધધતઓ.  

- કાભના કાગ/ભાંજુયી/ટેન્ડય કે કઇ ણ દપતયી પાઇર પ્રથભ જુવનમય કરાકગ કે વવવનમય કરાકગ 
તયપથી નટીંગ થઇ ળાખા અવધકાયી દ્વાયા વીટી એન્જીનીમય ાવે યજુ કયલાભાાં આલે છે. ત્માયફાદ 
તે નામફ કવભશ્નયશ્રી ાવે થઇ કવભશ્નયશ્રી ાવે વનણગમ કયલાભાાં આલે છે. નીવતવલમક વનણગમ 
કવભશ્નયશ્રી ભાયપત તટેન્ડીંગ કવભટી કે જનયર ફડગભાાં ભાંજુયી ભાટે ભકરલાભાાં આલે છે અને તે મજુફ 
કામગ કયલાભાાં આલે છે. 

 
૯.૩ ધનણકમ જનતા સધુી શોચાડલાની કઆ વ્મલસ્થા છે?  

- આલાવ મજના વલબાગ દ્વાયા નામફ કભીશ્નયશ્રી / કભીશ્નયશ્રી ની ભાંજુયી ભેલી વનણગમને અનરુૂ 
જાશયેાત કયલાભાાં આલે છે. 

 
૯.૪ ધનણકમ રેલાની પ્રહકમાભા ંજેના ંભતંવ્મ રેલાનાય છે તે ધધકાયીઓ કમા છે?  

- આવી.ભેનેજય --- વીટી એન્જીનીમયશ્રી --- નામફ કવભશ્નયશ્રી --- કવભશ્નયશ્રી --- તટે. કવભટી --- 
જનયર ફડગ 

 
૯.૫ ધનણકમ રેનાય અંધતભ વતાધધકાયી કોણ છે?  

- મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રી  

 
૯.૬ જે ગતમની ફાફતો ય જાશયે વતાધધકાયી દ્વાયા ધનણકમ રેલાભા ંઅલે છે તેની ભાહશતી રગ યીતે 

મકુલી. 
- શારભાાં આલા કઇ વનણગમ રેલામેર નથી.  
 

 

 



17 

 

પ્રકયણ – ૧૦ 

ધધકાયીઓ ને કભકચાયીઓની ભાહશતી – સુ્સ્તકા (હડયેકટયી)  
ન.ુ  નાભ શોદ્દો પોન ન.ં પેતવ આ-ભેઆર વયનામુ ં
૧ શ્રીભવત અલ્નાફેન વભત્રા  વીટી એન્જીનીમય ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦  - - 

આલાવ મજના 
વલબાગ, 
યાજકટ 

ભશાનગયાલરકા - 
વેન્રર ઝન,  
ડૉ. આંફેડકય 

બલન,  
ઢેફયબાઈ યડ, 

યાજકટ 

૨ શ્રી ફી.એચ.યભાય આવી. ભેનેજય ૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫ - - 
૩ શ્રી રરાયીમા જીતેન્ર ટી.  ડી.ઇ.ઇ. ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
૪ શ્રી એવ.ફી.છૈમા  ડી.ઇ.ઇ. ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
૫ શ્રી યાઠડ બયતકુભાય એન.  ઇન્તેકટય ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
૬ શ્રી એભ.જે.દલે વી.કા. ૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫ - - 
૭ શ્રી લી.વી.બારાયા  ઇન્તેકટય ૦૨૮૧ –૨૨૨૧૬૧૫   
૮ શ્રી ીઠડીમા બયતબાઇ લી.  ઇન્તેકટય  ૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫ - - 
૯ શ્રી કે.એચ.જળી  ઇન્તેકટય ૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫ - - 
૧૦ શ્રી બટ્ટ અભીત ી.  ઇન્તેકટય ૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫ - - 
૧૧ શ્રી યાઠડ ભેહરુ એ.   એ.ઇ. ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
૧૨ શ્રી તયર ી.એવ. લકગ આવી. ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
૧૩ શ્રી વરાંકી રરીત એભ.  ભજુય  ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
૧૪ શ્રી ગડાયા વાંદી કે. લકગ આવી. ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
૧૫ શ્રી યભાય યણછડ જે.   લકગ આવી. ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
૧૬ શ્રી દલે કાવતિકકુભાય એભ.  લકગ આવી. ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
૧૭ શ્રી ળેઠ આનાંદ ી.  લકગ આવી. ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
૧૮ શ્રી વ્માવ વોયબ એભ. લકગ આવી. ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
૧૯ શ્રી સજુાનવવિંશ જાડેજા  જુ.કરાકગ  ૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫ - - 
૨૦ શ્રી એવ.આય.મુળીમા  જુ.કરાકગ  ૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫ - - 
૨૧ શ્રી એન.એચ.બટ્ટ જુ.કરાકગ  ૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫ - - 
૨૨ શ્રી એવ.આય.રીડીમા જુ.કરાકગ  ૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫ - - 
૨૩ શ્રી ડી.ડી.ગઢલી જુ.કરાકગ  ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
૨૪ શ્રી એભ.ફી.જળી એડી.આવી.એન્જી. ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
૨૫ શ્રી વી.એવ.બટ્ટ એડી.આવી.એન્જી. ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
૨૬ શ્રી એવ.એ.વાતા એડી.આવી.એન્જી. ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
૨૭ શ્રી એભ.ી.ડાયીમા એડી.આવી.એન્જી. ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
૨૮ શ્રી ટેર કે.એભ. લકગ આવી. ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
૨૯ શ્રી જાદલ એ.આય. લકગ આવી. ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
૩૦ શ્રી વીવદીમા એ.કે.  લકગ આવી. ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
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૩૧ શ્રી એભ.વી.યાઠડ  ભજુય ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - -  

૩૨ શ્રી ી.ી.જયીમા ભજુય ૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦ - - 
૩૩ શ્રી આય.ડી.ભકલાણા  ભજુય ૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫ - - 
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પ્રકયણ – ૧૧ (ધનમભ વગં્રશ -૧૦) 
ધલધનમભોભા ંજોગલાઆ કમાક મજુફ ભશનેતાણાની ધ્ધધત વહશત  

દયેક ધધકાયી ને કભકચાયીને ભત ુભાવીક ભશનેતાણુ ં

ક્રભ 

નાં 

અવધકાયી/ 

કભગચાયીનુાં 
રુૂ નાભ 

શદ 

ગાય ધયણ ફૈઝીક 
ગાય 

 
 

ધલધનમભભા ંજણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુ ંનક્કી 

કયલાની ધ્ધધત 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ શ્રીભવત અલ્નાફેન વભત્રા  વીટી એન્જીનીમય ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ ૮૫૮૦૦  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

યાજમ વયકાયશ્રીના 
ધાયા ધોયણોનવુાય 
કોોયેળને ભજુંય 

કયેર 

૨ શ્રી ફી.એચ.યભાય આવી. ભેનેજય ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૫૩૧૦૦ 

૩ શ્રી રરાયીમા જીતેન્ર ટી.  ડી.ઇ.ઇ. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૭૩૪૦૦ 

૪ શ્રી એવ.ફી.છૈમા  ડી.ઇ.ઇ. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૭૭૯૦૦ 
૫ શ્રી યાઠડ બયતકુભાય એન.  ઇન્તેકટય ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૫૫૨૦૦ 

૬ શ્રી એભ.જે.દલે વી.કા. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૫૩૬૦૦ 

૭ શ્રી લી.વી.બારાયા  ઇન્તેકટય ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૫૦૫૦૦ 

૮ શ્રી ીઠડીમા બયતબાઇ લી.  ઇન્તેકટય  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૪૯૦૦૦ 

૯ શ્રી કે.એચ.જળી  ઇન્તેકટય ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૪૯૦૦૦ 

૧૦ શ્રી બટ્ટ અભીત ી.  ઇન્તેકટય ૨૩૫૦૦ પીકવ  ૪૧૩૦૦ 

૧૧ શ્રી યાઠડ ભેહરુ એ.   એ.ઇ. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૪૭૬૦૦ 

૧૨ શ્રી તયર ી.એવ. લકગ આવી. ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૨૭૯૦૦ 

૧૩ શ્રી વરાંકી રરીત એભ.  ભજુય  ૪૪૪૦-૭૪૪૦ ૨૫૬૦૦ 
૧૪ શ્રી ગડાયા વાંદી કે. લકગ આવી. ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૨૭૧૦૦ 
૧૫ શ્રી યભાય યણછડ જે.   લકગ આવી. ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૨૭૧૦૦ 

૧૬ શ્રી દલે કાવતિકકુભાય એભ.  લકગ આવી. ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૨૭૧૦૦ 

૧૭ શ્રી ળેઠ આનાંદ ી.  લકગ આવી. ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૨૯૬૦૦ 

૧૮ શ્રી વ્માવ વોયબ એભ. લકગ આવી. ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૨૭૧૦૦ 

૧૯  શ્રી સજુાનવવિંશ જાડેજા  જુ.કરાકગ  ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૩૫૩૦૦ 
૨૦  શ્રી એવ.આય.મુળીમા  જુ.કરાકગ  ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૨૯૩૦૦ 

૨૧  શ્રી એન.આય.બટ્ટ જુ.કરાકગ  ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૩૩૩૦૦ 

૨૨  શ્રી એવ.આય.રીડીમા જુ.કરાકગ  ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૨૧૭૦૦ 

૨૩  શ્રી ડી.ડી.ગઢલી જુ.કરાકગ  ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૨૬૮૦૦ 

૨૪  શ્રી એભ.ફી.જળી એડી.આવી.એન્જી. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૬૦૪૦૦ 
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૨૫  શ્રી વી.એવ.બટ્ટ એડી.આવી.એન્જી. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૫૩૬૦૦ 
૨૬  શ્રી એવ.એ.વાતા એડી.આવી.એન્જી. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૫૨૦૦૦ 
૨૭  શ્રી એભ.ી.ાદયીમા એડી.આવી.એન્જી. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૪૪૯૦૦ 

૨૮  શ્રી ટેર કે.એભ. લકગ આવી. ૭૮૦૦ પીકવ ૧૯૯૫૦ 

૨૯ શ્રી જાદલ એ.આય. લકગ આવી. ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૩૧૪૦૦ 

૩૦ શ્રી વીવદીમા એ.કે.  લકગ આવી. ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૨૭૯૦૦ 

૩૧ શ્રી એભ.વી.યાઠડ  ભજુય ૪૪૪૦-૭૪૪૦ ૨૬૪૦૦  

૩૨ શ્રી ી.ી.જયીમા ભજુય ૪૪૪૦-૭૪૪૦ ૧૭૨૦૦ 

૩૩ શ્રી આય.ડી.ભકલાણા  ભજુય ૪૪૪૦-૭૪૪૦ ૨૦૫૦૦ 
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પ્રકયણ – ૧૨ (ધનમભ વગં્રશ -૧૧) 
પ્રતમેક વસં્થાને પાલામેર અંદાજત્ર 

તભાભ મોજનાઓ, સલૂચત ખચક ને કયેર ચકુલણી અંગે શલેારોની ધલગતો 
 ધલકાવ ધનભાકણ ને તકનીકી કામો અંગે જલાફદાય જાશયે તતં્ર ભાટે 

 
૧૨.૧ જુદી જુદી મોજનાઓ ન્લમે જુદી જુદી પ્રવધૃિઓ ભાટે અંદાજત્રની ધલગતોની ભાહશતીનો નમનુો: 

 
લક  ૨૦૧૯ – ૨૦ :- 

 

ક્રભ ફજેટ વદય 

(અલાવ મોજના 
ધલબાગ) 

ભજુંય થમેર યકભ 

(રૂધમા રાખભા)ં 
કુર ખચક 

(રૂધમા રાખભા)ં 
(તા. ૧૭/૦૬/૧૯)  

૧ ગાય ખચગ ૨૨૪.૩૮ ૫૮.૨૨ 

૨ વાદીરલાય ૭.૦૦ ૧.૪૬ 
૩ ટેરીપન ખચગ ૦.૩ ૦.૦ 
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પ્રકયણ – ૧૩  
વશામકી કામકક્રભોના ંભર અંગેની ધ્ધધત 

 
૧૩.૧ રાગ ુડત ુનથી. 

 

 

 
પ્રકયણ – ૧૪(ધનમભ વગં્રશ -૧૩)  

તેણે અેર યાશતો, યધભટ કે ધધકૃધત ભેલનાયની ધલગતો 
 

૧૪.૧ રાગ ુડત ુનથી. 
 

 

 

પ્રકયણ – ૧૫ (ધનમભ વગં્રશ – ૧૪)  
કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેરા ધોયણો  

 
૧૫.૧ આ વલબાગની વનણગમ રેલાની પ્રહકમા ભાટે વલબાગ દ્વાયા પાઇર ઉય નોંધ વીટી એન્જીનીમયશ્રીને 

યજુઆત કયલાભાાં આલે છે. જ વનણગમ તેભના દ્વાયા રેલાન થત શમ ત વનણગમ વશ પ્રકયણ યત 
આવ્મે અભરલાયી કયલાભાાં આલે છે. અન્મથા વનણગમ ભાટે આગ નામફ કવભશ્નયશ્રીને તેભજ જરૂય 
ડમે કવભશ્નયશ્રીને યજુ કયલાભાાં આલે છે. જેભાાં વનણમ આવ્મે અભરલાયી કયલાભાાં આલે છે. 
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પ્રકયણ – ૧૬ (ધનમભ વગં્રશ – ૧૫) 
લીજાણરુૂે ઈરબ્ધ ભાહશતી  

 
૧૬.૧ લીજાણુરંૂે ઈરભ્મ ધલધલધ મોજનાઓની ભાહશતીની ધલગતો અો.  

 આલાવ મજના વલબાગ દ્વાયા ૩૦૧૨ આલાવ મજના, ધયભનગય આલાવ મજના, ગરુૂજીનગય 
આલાવ મજના, લામ્ફે આલાવ મજના, ફી.એવ.ય.ુી. ૧ તથા ૨ આલાવ મજના, યાજીલ આલાવ 
મજના તેભજ મખુ્મભાંત્રી ગશૃ મજના ભાટે આલાવના શપ્તા કમ્પ્યટુય દ્વાયા ઓનરાઇન લસરુાત 
કયલાભાાં આલે છે. 
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પ્રકયણ – ૧૭ (ધનમભ વગં્રશ – ૧૬)  
ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને ઈરબ્ધ વલરતોની ધલગતો 

 
૧૭.૧ રકને ભાહશતી ભે તે ભાટે વલબાગે અનાલેર વાધન, ધ્ધવતઓ અથલા વલરત જેલી કે, 

 
 લતગભાન ત્ર 
 કચેયી નટીવ ફડગ 
 કચેયીભાાં યેકડગનુાં વનયીક્ષણ 

 જાશયે તાંત્રની લેફવાઈટ 
 જાશયે ખફયનાાં અન્મ વાધન 
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પ્રકયણ – ૧૮ (ધનમભ વગં્રશ – ૧૭) 
ન્મ ઈમોગી ભાહશતી  

 
૧૮.૧ રક દ્વાયા છુાતા પ્રશ્ન અને તેનાાં જલાફ  રૂફરૂ, ટેરીપન દ્વાયા, રેલખતભાાં આલાભાાં આલે છે.  

૧૮.૨  ભાહશતી ભેલલા અંગે ભાહશતી (ભેલલાન)અવધકાય અવધવનમભ ૨૦૦૫ અને 

ગજુયાત ભાહશતી અવધકાય વનમભ ૨૦૦૫ની જગલાઇ 

અનવુાય કામગલાશી કયલાથી ભાહશતી ભી ળકે.  

૧૮.૩  જાશયે તાંત્ર દ્વાયા રકને અાતી તારીભ ફાફત

  

આ કચેયી દ્વાયા રકને આ ફાફતે આલાની વ્મલતથા 

શાર અભરભાાં નથી. 

૧૮.૪ 

  

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૩ ભાાં વભાવલષ્ઠ ન કયામેર શમ 

તેલા, જાશયે તાંત્રએ આલાના પ્રભાણત્ર , નાાં-

લાઘાાં પ્રભાણત્ર                          

હડુક આલાવ મજના અંતગગતના રાબાથીઓને જરૂયી 

નાાં-લાઘાાં પ્રભાણત્ર અયજી કમે વનમભાનવુાય 

આલાભાાં આલે છે.   

૧૮.૫  નોંધણી પ્રહકમા અંગે  

 ૧.ઉદે્દળ  ગયીફ અને ભકાન વલશણા રક ભાટે આલાવ 

આલાન. 

 ૨. નોંધણી ભાટેની ાત્રતા યાજકટ ભશાનગયની કઇ ણ જાશયે જનતા વનમભ 

મજુફ ાત્રતા ધયાલતી 

 ૩. લુગ જરૂયીમાત  મજના મજુફ જાશયેાત આવ્મે જરૂયી વનમત પભગ 

બયલાનુાં  

 ૪. અયજી કયલા ભાટે વાંકગ ભાહશતી  યાજકટ ભશાનગયાલરકા કચેયી તથા તભાભ લડગ 

ઓહપવ  

 ૫. અયજી પી  પભગ પી રૂવમા યાજકટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા નક્કી 

થમા મજુફ 

 ૬. અન્મ પી  રેલાભાાં આલતી નથી. 

 ૭. અયજી નમનુ  વપ્રન્ટેડ પભગભાાં જ આલાભાાં આલે છે.  

 ૮. ફીડાણ  ભાાંગણી મજુફના જરૂયી દતતાલેજ  

 ૯. ફીડાણ દતતાલેજન નમનુ  -  

 ૧૦. અયજીની ધ્ધવત  નક્કી કયેર તથે તલેકાયલાભાં આલે છે.  

 ૧૧. અયજી ભળ્મા છી જાશયે તાંત્રભાાં થનાય    

     પ્રહકમા 

વનમત પભગન ડ્ર કયલાભાાં આલે છે. ત્માયફાદ કલાટગય 

નાંફયન ડ્ર કયલાભાાં આલે છે. 
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 ૧૨. કામદેવયતાન ગા  કલાટગય ડ્રભાાં આપ્મા ફાદ વનમત વભમ સધુી ણુગ શપ્તા 

બમાગ ફાદ જરૂયી યજીતટય દતતાલેજ કયી આલાભાાં 

આલે ત્માાં સધુી 

 ૧૩. નલીનીકયણની પ્રકીમા  રાગ ુડત ુનથી. 

૧૮.૬  જાશયે તાંતે્ર કય ઉઘયાલલા અંગે ભકાન/આલાવ ભાટેના મજના મજુફનાાં શપ્તા   

૧૮.૭  લીજી/ાણીના શાંગાભી અને કામભી જડાણ 

આલા અને કાલા અંગે  

રાબાથીને ભેર આલાવ ભાટે આ સવુલધા તલખચે 

ભેલલાની થામ છે.  

૧૮.૮  જાશયે તાંત્ર દ્વાયા યુી ાડલાભાાં આલનાય અન્મ 

વેલાઓની વલગત 

---- 
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પ્રભાણત્ર 

 
         આથી પ્રભાલણત કયલાભાાં આલે છે કે ભાહશતી અવધકાય અવધવનમભની કરભ  ૪ અંતગગત 

આલાનુાં થત ુાં પ્રી-એકટીલ ડીતકરઝય  (P.A.D.) અત્રેના  વલબાગ દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે  અને તા. 
૧૮/૦૬/૧૯ ની સ્તથવતએ અધત્તન (અગ્રેડ) કયલાભાાં આલેર છે. 
 
          

     (વશી)  
   ફી.એચ.યભાય  

             આવી. ભેનેજય  
    શદાની રૂએ જાશયે ભાહશતી અવધકાયી 

             આલાવ મજના વલબાગ  
            યાજકટ ભશાનગયાલરકા 
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યાભના/આલાવ/જા.નાં.૧૬૦      યાજકટ ભશાનગયાલરકા  

         આલાવ મજના વલબાગ 
         યાજકટ  

         તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૯  

પ્રવત, 
નડર ઓપીવયશ્રી, 
આય.ટી.આઇ. વલબાગ, 
યાજકટ ભશાનગયાલરકા  
યાજકટ 

    

વલમ:-  ભાહશતી અવધકાય અવધવનમભ-૨૦૦૫ શઠે પ્ર.એ.ડી. અંતગગત વને 
૨૦૧૮-૨૦૧૯ ની ભાહશતી ફાફત ે

 

ઉયક્ત વલમ અન્લમે જણાલલાનુાં કે આલાવ મજના વલબાગની વને ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ની ભાહશતી 
આ વાથે શાડગ તથા વફ્ટ કીભાાં વાભેર યાખી ભકરલાભાાં આલે છે. જે વલહદત થામ. 

 

    
        ફી.એચ.યભાય  
         આવી.ભેનેજય 
    આલાવ મજના વલબાગ  
   યાજકટ ભશાનગયાલરકા 

 

 

 

 

 

 

 

  


