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પ્રકયણ :- ૦૧ 

 

પ્રસ્તાલના :- 

(૧) આ સૂ્સ્તકા (ભાહશતી અર્ધકાય અર્ધર્નમભ, ૨૦૦૫ ની ાશ્રરલભરૂ્ભકા અંગે જાણકાયી. 

(૨) પામય એન્ડ ઈભયજન્વી વર્લિવીઝ દ્વાયા આગ વાભે રોકોના જાન ભારન ું યક્ષણ  કયલા 
અને આગ  ન રાગે તેને અટકાલલા ભાટેના ગરા રેલા તેભજ દદીઓને ઘયેથી 
દલાખાને અને દલાખાનેથી ઘયે તેભજ લધાયે વાયલાય ભાટે ફશાયગાભની વેલા ઉયાુંત 
ળફને સ્ભળાને તથા અવ્લર ભુંલઝર શોંચાડલા ભાટે ળશયે તથા ફશાય ગાભની વેલાઓ 
 યી ાડલાનો શતે  ું આ ર્લબાગ  ર  ાડે છે. 

(૩) આ  સ્સ્તકાના ઉમોગથી આગ રાગી  ળકે તેલા ધુંધાઓ અને જોખભો તથા દ કાનો 
ભકાનો અને કાયખાનાઓના ભાલરકો, ઉમોગ કતારઓ તથા વુંગ્રશકાયો તેભજ દદી અને 
ળફના સ્લજનો આ   સ્સ્તકા દ્વાયા ભાહશતી ભેલી પામય એન્ડ ઈભયજન્વી વર્લિવીઝની 
વેલાઓનો રાબ ભેલી ળકે.  

(૪) આ  સ્સ્તકાભાું આેર ભાહશતી પામય એન્ડ ઈભયજન્વી વર્લિવીઝની વેલાઓનો રાબ 
ભેલી ળકળે. 

(૫) આ  સ્સ્તકાભાું લાયલાભાું આલેરા ળબ્દો પામય ટર્ભિનરો વાથે વુંફુંધ ધયાલે છે.  
(૬) કોઈ વ્મહકત આ  સ્સ્તકાભાું આલયી રેલામેર ર્લમો અંગે લધ  ભાહશતી ભેલા ભાુંગે 

તો તે ભાટે  તેભણે ચીપ પામય ઓહપવય યાજકોટ ભશાનગયાલરકા કનક યોડ , યાજકોટ 
ની કચેયી પોન નું. ૦૨૮૧-૨૨૨૭૨૨૨ ય પોન કયી જાણી ળકળે. 

(૭) આ  સ્તીકાભાું ઉરબ્ધ ન શોમ તે ભાહશતી ભેલા અંગેની પોભેટ ત્રક (૧) મ જફ 
વાભેર છે. 
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નમનૂો – ‘ક’ 
ભાહશતી ભાગલા ભાટેની અયજીનો નમ નો 

(જ ઓ ર્નમભ – ૬) 

                                                                      આઈ. ડી. નું.                                   

                                                                     (કચેયીના ઉમોગ ભાટે) 

પ્રર્ત, 

શ્રી ચીપ પામય ઓહપવય,  
પામય એન્ડ ઈભયજન્વી વર્લિવીઝ,  
યાજકોટ ભશાનગય લરકા,  

ઢેફયબાઈ યોડ, 

યાજકોટ. 
 

(૧) અયજદાયન ું નાભ                   : 
(૨) વયનામ ું                         :  
(૩) ભાહશતીની ર્લગતો             : 
         વુંફુંર્ઘત ર્લબાગ             : 
 ભાુંગેર ભાહશતીની ર્લગતો              : 
       (૧)    ભાુંગેર ભાહશતીન ું ર્લલયણ 

       (૨)    ભાુંગેર ભાહશતીનો વભમ ગાો : 
       (૩)    અન્મ ર્લગતો : 

(૪) હ ું જણાવ ું છું કે , ભાુંગલાભાું આલેરી ભાહશતી અર્ધર્નમભની કરભ – ૬ ભાું  
મ કલાભાું આલેરા  પ્રર્તફુંધો શઠેની નથી અને ભાયી વુંણૂર જાણકાયી મ જફ તે 

આની કચેયીને રગતી છે.   

(૫) વક્ષભ અર્ધકાયીની કચેયીભાું તા. ના. નું. થી  
રૂ ............................  ની પી જભા કયાલી છે. 
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પ્રકયણ:- ૨ (ર્નમભ વુંગ્રશ – ૧) 
વુંગઠનની કામો અને પયજો 

 

2.1 જાશયે તુંત્રનો ઉદેળ અને શતે  ું  : આગથી રોકો જાનભારન ું યક્ષણ કયવ ું તથા એમ્બબ્ય રન્વ 
અને ળફલાહશનીની વેલાઓ  યી ાડલી તેભજ આગ ન રાગે તે ભાટે પામય એન્ડ 
વેપટી ભેજવરના ર્નમભોન  ારન કયાલલા અને આગ અંગે રોક જાગરૃ્ત ઉત્ન્ન કયલી. 

2.2 જાશયે તુંત્રન ું ર્ભળન / દ યું દેળીણ ું (ર્લઝન) : આગ ન રાગે તે ભાટે પામય એન્ડ વેપટી 
ભેજવરના ર્નમભોન ું ારન કયાલલા અને આ અંગે રોક જાગરૃ્ત ઉત્ન્ન કયલી. 

2.3 જાશયે તુંત્રનો ટ ુંકો ઈર્તશાવ અને તેની યચનાનો વુંદબર: 

 મ્બય ર્નર્વર અસ્નનળાભક દ:  

 ટ ુંકો ઈર્તશાવ: 

  યાજકોટ લશીલટી તુંત્ર તથા પ્રજાજનો આગ વરાભતી અંગે ખ ફ જ જાગતૃ 
યશરે છે.  નગયાલરકાના વભમથી વદયભાું પામય સ્ટેળન શત  ું. ત્માયફાદ ૧૯૭૩ ભાું 
નગયાલરકાભાુંથી યાજકોટ ભશાનગયાલરકા ફનતા. પામય લિગેડનો ર્લકાવ લધ  
થમેર અને તેન ું આધ ર્નક  પામય સ્ટેળન શાર ઓહપવ લફલ્ડીંગ ઢેફય યોડ ખાતે આલેર 
છે જેની ાછ મ ખ્મ પામય સ્ટેળનન ું  ર્નભારણ કયલાભાું આલેર અને ત્માયફાદ ૧૯૮૫ 
ભાું કારાલડ યોડ અને ફેડીયા એભ ફે પામય  સ્ટેળનનોન ું ર્નભારણ કયલાભાું આવ્ય ું લર 
– ૨૦૦૪ ભાું ભલડી પામય સ્ટેળન જે ર્લકવતા ર્લસ્તાયને  રક્ષભાું યાખી ફનાલલાભાું 
આલેર છે. અને લર – 2013 ભાું કો ઠાયીમા પા. સ્ટે. કામરયત કયલાભાું આલેર છે. 
તેભજ ઇ.આય.વી., ભોયફી યોડ કામરયત કયલાભાું આલેર છે. અને લર ૨૦૧૩ ભાું 
યાભાીય ચોક પા. સ્ટે. ન ું ખાતમ હ તર કયેર છે. અને લર ૨૦૧૫ ભાું કામરયત કયલાભાું 
આલેર છે. યેરનગયભાું નવ ું પામય સ્ટેળન લર ૨૦૧૬ભાું કામરયત કયલાભાું આલેર છે.  
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પ્રકયણ - 2 કરભ-4(1) 
 
 ૨.૧    રોકોની આગ સાભે સરાભતી તથા સખુાકાયી અને ક્લ્માણકાયીનો હતે ુું. 
 ૨.૨    રોકોનુું સ્વાસ્થ અને બવવષ્મની સખુાકાયી. 
 ૨.૩   ૧૯૭૩ ફાદ યાજકોટ ભહાનગયાલરકા ફનેર છે. 
 ૨.૪    રોકો સખુાકાયી, સ્વાસ્થ, ક્માણની જવાફદાયી 
 ૨.૫    ાણી વવતયણ , યસ્તાઓ, સપાઈ, આવાસ મોજના, ભગુબભ ગટય, ફાગ – ફગીચા 
 ૨.૬    ૨.૫  મજુફ 

 ૨.૭     રાગ ુડત ુનથી.  

 ૨.૮  વનમભીત વેયાની બયાઈ તથા સ્ચ્છતાના અલબમાનભાું ભહતભ  મોગદાન 

 ૨.૯     જાહયેાતો , સેવભનાય, સ્કીભ 

 ૨.૧૦    એક ફાયી ધ્ધવતની ચમવસ્થા  

 ૨.૧૧   મખુ્મભુંત્રી, યા.ભ. ન. ા. ઢેફયબાઈ યોડ યાજકોટ  
 ૨.૧૨  સભમ સવાયે ૧૦:૩૦, ફુંધ થવાનો સભમ સાુંજે ૬:૧૦ 
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પ્રકયણ - ૨   કરભ ૪ (૨) તથા પ્રકયણ-૩ 
અર્ધકાયી કભરચાયીઓની વત્તા અને પયજો 

 
 
ર્લબાગ      :        પામય એન્ડ ઈભયજ્નન્વી વર્લિવીઝ 
શોદ્દો            :        ચીપ પામય ઓહપવય  
 
લશીલટી વતા    :        નું. આય.એભ.વી. /એ.ડી.એભ. / ૨૯ તાયીખ : ૧૧-૧૨-૧૯૮૯ 
  (૧) ગાય લફર ાવ કયલા તથા વશી કયલી. 
 (૨) એક ભહશના સ ધીની તભાભ પ્રકાયની યજા ભુંજ ય કયલાની વત્તા તથા યેનય રય ઈન્ક્ન્િભેન્ટ  

અને ભલા ાત્ર એરાઉન્વભાું નોંધ કયલાની વત્તા. 
 (3) વર્લિવ બ ક તથા રીલ એકાઉન્ટભાું નોંધ કયલાની વત્તા. 
 (૪) કેવ બ ક અને એકાઉન્ટની અંદય વશી કયલાની વત્તા. 
 (૫) ફજેટ જોગલાઈઓ મ જફ અને વક્ષભ અર્ધકાયીની ભુંજ યી મ જફ ાવ થમેર  લફરભાું 

વહશ કયલાની વત્તા. 
 (૬) ટેન્ડય દ્વાયા ભુંગાલલાભાું આલેર બાલ ના ભુંજ ય થમેર કોન્રાક્ટની ઈ.એભ.ડી. યત  

કયલાની વત્તા.  
      (અ)    ના ભુંજ ય થમેર ટેન્ડય સ્લીકાયવ ું કે ન સ્લીકાયવ ું તે અંગે તેનો અલબપ્રામ  

 આલાની વત્તા. 
 (૭) પામય હયોટરભાું વહશ કયલાની વત્તા. 
 (૮) પામય પાઈટય, એમ્બબ્ય રન્વ / ળફલાહશની ળશયે ફશાયની વેલાઓન ું ચાજૉના ખચર  

લફરભાું ર્નમત મ જફ થમેર ખચરભાું વહશ કયલાની વત્તા. 
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નું. આય. એભ. વી. / એડી. એભ. / ૧૪, તા: ૨૩/0૮ /૧૯૮૯ 

(૧) ૧૫-ભા કયતા ઉંચી ઈભાયતો શાઈયાઇઝ લફલ્ડીંગ અંગે યજ  થમેર પ્રાન જેની એક  
નકર ચીપ પામય ઓહપવયને ભોકરલાભાું આલે છે. તેનો અભ્માવ કયલો અને પામય  
એન્ડ વેપટી ભેજવર રગત યજ  થમેર ર્લગતો ર્નમભ મ જફ ચકાવીને ભુંજ ય કયલી. 

(૨)    યજ  થમેર પ્રાન ભુંજ ય કે ના ભુંજ ય કયલાની વત્તા. 
(૩)   લફલ્ડીંગ ઓકય ેળન વટીપીકેટ આતા શરેા પામય પ્રોટેકટળનની દ્રષ્ટીએ ચીપ  

પામય ઓહપવયને ઈન્સ્ેકળન કયલાની વત્તા.   
 નાણાુંહકમ વત્તાઓ :- 
 (૧) રૂ ।.૫૦૦/- સ ધીની ખચર ભુંજ યી પામય લિગેડ ળાખાના ી.એ.ભાુંથી ભુંજ ય  કયલાની 

વત્તા. 
(૨) રૂ ।.૫૦,૦૦૦/- સ ધીની વીકમોયીટી ડીોઝીટની યકભ કાભ ણૂર થમાની તાયીખ થી 

૩ ભાવ ફાદ આલાની વત્તા. ટેન્ડય દ્વાયા ભુંગાલલાભાું આલેર એસ્ટીભેટ યકભ રૂ।. 
૫,000/- અને રૂ।. ૨૫,000/- સ ધીના ખોરલા અંગે. 

 (૩)    ફી.ી.એભ.વી. એક્ટ ની કરભ ૫૬ (૨) મ જફ 
    (અ)    ઠકો 
    (ફ)    રૂ।. ૫0/- સ ધીનો દુંડ કયલાની વત્તા. 
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અન્મ વત્તાઓ : 
 
(૧) આગ અકસ્ભાત લખતે ધોયણવયના ચાજૉ લસ રાતની ળયતે આગ બ ઝાલલાના પામય 

પાઈટય ભોકરલા. 
(૨) યાજકોટ ખાતે યાજકોટના અથલા ફશાયગાભથી વાયલાય અથે આલેર વયકાયી તથા 

ખાનગી દલાખાનાથી અથલા ઘયથી ફશાયગાભથી યાજકોટ ખાતે અલવાન ાભેર 
વ્મસ્ક્તને તેના મ  લતન મ કલાની વેલાઓ ધોયણવયન ું ચાજૉ લસ રી આલા અંગે. 

(૩) યાજકોટ અથલા ફશાયગાભથી યાજકોટ ખાતે અલવાન ાભેર વ્મસ્ક્તને તેના મ  
લતન મ કલાની વેલાઓ ભાટે ધોયણવયન ું ચાજૉ લસ રી આલા અંગે. 

(૪) અકસ્ભાત લખતે આકસ્સ્ભક વેલાઓ તથા એમ્બબ્ય રન્વ વેલાઓ યાજકોટ ળશયેભાું ર્લના 
મ લ્મે  યી ાડલા અંગે. 
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ચીપ પામય ઓહપવય ની પયજો 
  
પામય એન્ડ ઈભયજન્વી વર્લિવીઝના લડા તયીકે ચીપ પામય ઓહપવય શોમ છે. પામય  
એન્ડ ઈભયજન્વી વર્લિવીઝના બર્લષ્મ વાથે તેભની નીચે મ જફની પયજો શોમ છે. 
 
(૧) પામય એન્ડ ઈભયજન્વી વેલાઓ રગત તભાભ પ્રકાય લશીલટી ઓયેળન , 

ર્પ્રલેન્ળનટી, પ્રોટેકટીલ ફાફતોના પ્રશે્ન વયકાય વાથે તેઓ ોતાના અર્ધકાય પ્રત્મેની 
વત્તાઓ વાથે વુંકરન ફનાલી કાભગીયી કયે છે. 

(૨) સ્ટાપ  યતો છે કે નશી તે જોલાની જલાફદયી.  
(૩) આગ અને ફચાલના લાશનો અને વાધનો શુંભેળા તૈમાય યશ ેતેની કાજી યાખલાની  

જલાફદાયી. 
(૪) સ્ટાપ અને વાધનો શુંભેળા કામરયત યશ ેતેભા યશરે કોઈ ણ ખાભી કે મ શ્કેરી શોમ તો 

તાત્કારીક દ ય કયાલલી અને તે ભાટે જરૂયી ફને તો વખતાઈ અને કઠોયતા ખ ફજ ણ 
લતારલ યાખી કામરયત કયલા. 

(૫) પામય એન્ડ ઈભયજન્વી ર્લબાગના તભાભ સ્ટાપ , અર્ધકાયીન  ભનોફ લધે તે પ્રકાયની 
કામરલાશી કયલી. 

(૬) અન્મ ર્લબાગ વાથે વુંકરન / તારભેર ફનાલી યાખલો.  
(૭) કભરચાયીઓની ર્નય ક્તી અને કાભગીયી સ ર્નશ્ર્ચચત યીતે કયલી.  
(૮) પામય એન્ડ ઈભયજન્વી ના તભાભ સ્તય અન ળાવન ફયાફય યશ ેતે જોલાની 

જલાફદાયી. 
(૯) ચીપ પામય ઓહપવય ોતાનો ર્નણરમ સ્ષ્ટ , વૈધાુંર્તક આધાયવશનો અને ર્નષ્ક્ષ 

કયલો. 
(૧૦) અન ળાવનનો બુંગ કયનાય તથા લખતો  લખત અન ળાવન તોડે તેલા ઉય વખત 

ગરા રઈ અન્મ ભાટે ઉદાશયણ આવ . 
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(૧૧) અરગ અરગ સ્તયે પામય એન્ડ  ઈભયજન્વી ર્લબાગના કભરચાયીઓની વાયી કાભગીયી 
ફદર તેને ાહયતોર્ક એલોડર, ભેડર આલાની જોગલાઈ કયલી. 

(૧૨) તભાભ ચીજ લસ્ત  ઓ , લાશનો , સ્ટાપ ર્લગેયે સ ર્નશ્ર્ચચતતાથી ચારે તે પ્રકાયની કાભની 
ધ્ધર્ત ઉબી કયલી. 

(૧૩) કોઇ ણ ભોટી આપત , આગ – અકસ્ભાતના ફનાલ લખતે ોતે શાજય યશી ક્ભાન્ડય 
તયીકેની પયજો ફજલી તથા ઉચ્ચ અધીકાયીશ્રીની સ્થ મ રાકાત લખતે તેભને તેનાથી 
લાકેપ કયી આગ અને ન કળાનથી લાકેપ કયલા અને કાભગીયી ની ધ્ધર્ત થી સ ર્લહદત 
કયલા. 

(૧૪) પામય એન્ડ ઈભયજન્વીના ર્લકાવ ભાટે ટેક્ષ દ્વાયા આલક લધે તેલા ભાધ્મભો ઉબા કયલા 
ઉચ્ચ અર્ધકાયીશ્રી વાથે ચચાર કયલી. 
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ડેપ્ય ટી ચીપ પામય ઓપીવય ની પયજો  
 

(૧) ડેપ્ય ટી ચીપ પામય ઓપીવય પામય એન્ડ ઈભયજન્વી વર્લિવીઝના તભાભ લશીલટી અને 
ઓયેળન કાભના લશીલટી વશામક શોમ છે. 

(૨) ફે કે તેથી લધ  પામય સ્ટેળનો શોમ તો તેને તે સ્ટેળનનો ચાજૉ ણ આલાભાું આલે છે.  
(૩) ોતાને વોંેર કાભગીયી ોતાના તાફા નીચેના અર્ધકાયીશ્રીઓ દ્વાયા કયાલલી તેભજ 

પ્રચનોના ઉકેરનો યીોટર  ચીપ પામય ઓહપવયશ્રીને કયાલો. 
(૪) ફીજા ટનર આઉટ લખતે અથલા પેટર કે કેભીકર ગેવ હડઝાસ્ટય અથલા ભોટો ફનાલ 

ફને તેલી ળક્યતાલાા ઉમોગ અથલા યીસ્ક ધયાલતી જનમાએ ફનાલ ફને ત્માયે 
ોતે સ્લમું સ્થ ઉયનો કભાન્ડ કયી કભાન્ડય તયીકેની પયજો ફજાલલી. 

(૫) ચીપ પામય ઓહપવયશ્રી વાથે યશી ળશયેભાું આગના ફનાલો ને અટકાલલા ભાટેના 
નીમભોની જોગલાઈઓની અભરલાયી , નીમુંત્રણ અને વરાશ સ ચન તથા NOC 
આલાની પયજો ફજાલે છે. 

(૬) પામય એન્ડ ઈભયજન્વીની વેલાઓ કામરયત અંગે તભાભ હયોટર  ોતાના તાફા નીચેના 
અર્ધકાયી કભરચાયીઓ ાવેથી ભેલી લચપ પામય ઓહપવયને આલા તથા યશરે ખાભી 
તાત્કારીક  યી કયલાની કાભગીયી કયલી. 

(૭) ટેક્ષ (પામય ચાજીઝ)ની લસ રાત ભેલલી.  
(૮) સ્ટોવરની ભાર વાભાનની દેખયેખ વ્મલસ્થા તથા તેના યીેય અને જાલણીની 

કાભગીયી ની દેખયેખ. 
(૯) પામય એન્ડ ઈભયજન્વીના વેકન્ડ કભાન્ડય તયીકે ની પયજો તથા ચીપ પામય 

ઓહપવયની અલેજીભા તેભની પયજો ફજાલલી. 
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સ્ટેળન ઓહપવય ની પયજો 
(૧) સ્ટેળન ઓહપવય ઓછાભાું ઓછા એક પામય સ્ટેળન ઈન્ચાજૉ (પ્રબાયી) યશળેે.  
(૨) પામય સ્ટેળન વાયી યીતે ફનાલી તેની જાલણી યાખે , તેની ભયાભત અને યીેયીંગ 

તથા સ્ટોવર ર્લગેયેની જાણલણી દેખબા કયલાની જલાફદાયી સ્ટેળન ઓહપવયની ફને 
છે. 

(૩) ડ્રીર યેડ (સ્ટેળન ઉય) પ્રર્ત હદલવ થામ તથા તેના કામર અને લશીલટી ફાફતોની 
કાભગીયી શુંભેળા ફયાફય થામ છે કે નશી તે જોલી તથા કયાલલી અને ઉરા 
અર્ધકાયીને યીોટર  આલાની કાભગીયી કયલી. 

(૪) સ્ટેળનની ગ ણલતા , અન ળાવન તથા સ્ટેળનના કભરચાયીઓ વાયી યીતે ભેથડ મ જફ 
આગ બ જાલલી , ફચાલની કાભગીયી કયી ળકે તેની તારીભ પે્રકટીવ આલાની 
જલાફદાયી યશ ેછે. 

(૫) સ્ટેળન ઓહપવયના નીચેના સ્ટેળન કભરચાયીઓ ોતે ોતાના શોદાઓ મ જફ વોેર 
કાભગીયી કયે છે કે નશી, તેને થમેર મ શ્કેરીની ર્લવુંગતતા અને યીોટર  તથા ગરાઓ 
રેલા ભાટે બરાભણની પયજો ફજાલલાની યશી છે. 

(૬) પ્રથભ ટનર આઉટ લખતે તેના તાફેના અર્ધકાયી કભરચાયી તેભના આદેળ મ જફ જ 
કાભગીયી કયે તે જોવ . 

(૭) આગ અકસ્ભાત લખતે પયજ ફજાલતી લખતે ોતાની ભાનર્વક ર્લચાયવયણી તેજ 
યાખલી તેભજ અન ભાન કયી લધ  ભદદ તથા ફચાલ કાભગીયીની ઝડ સ યક્ષીત કઈ 
યીતે કયી ળકામ તેનો ર્નણરમ રેલાની પયજો ફજાલલી. 

(૮) આભ તભાભ યીતે જોઈએ તો સ્ટેળન ઓહપવયે ોતાના સ્ટેળનનો વું  ણર ઈન્ચાજૉ યશ ેછે 
અને તે તેનો જીમ્બભેદાય યશ ેછે. 

(૯) આદેળની અભરલાયી ચ સ્તતાથી કયલી , આદેળનો અનાદય કયલો નશી , વભાન 
કભરચાયીઓ અને ઉચ્ચ કભરચાયીઓ વાથે ભાન વન્ભાન લધાયલાની કામર ધ્ધર્ત 
અનાલલી. 

(૧૦) મ્બ , કોમ્બપ્ય ર્નકેળન, ચેક કયવ . 
(૧૧) ગણલેળ તભાભ શયેી પયજ ઉય આલે તે જોવ .  
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રીડીંગ પામયભેનની પયજો    
       પામયભેનભાુંથી રીડીંગ પામયભેનભાું ર્નભણ ુંક ાભેરા રીડીંગ પામયભેનની પયજો નીચે 

દળારવ્મા મ જફ યશળેે. 
 
(૧) જે કેઈવભાું સ્ટેળન ઓહપવય પયજ ય ન શોમ ત્માયે તેલા કેઈવભાું પામય સ્ટેળનના 

ઓહપવય તયીકે (પ્રબાયી તયીકે) પયજ ફજાલલાની યશળેે. 
(૨) તાફા નીચેનો સ્ટાપ પામયભેન , ડ્રાઈલય, ક્રીનય કભ જ નીમય પા.ભેન, વી.ગાડર ર્લગેયેની 

શાજયી ચેક કયલી, ગેયશાજય તથા ભોડા આલેર કભરચાયી અંગેનો યીોટર  વી.એપ.ઓ/સ્ટે. 
ઓહપવયશ્રીને કયલાનો યશળેે. 

(૩) પયજ ય શાજય થતા વભમે જે તે રીડીંગ પામયભેન ાવેથી ચાજૉ વબાલાનો થતો 
શોમ તેઓની ાવેથી વાધનો , લાશનો , ઓહપવ યેકડર તેભજ પયજના વભમ દયમ્બમાન  
ફજાલલાની થતી પયજો અને અન્મ ભાહશતી ભેલીને લધીઓ , ફચાલ તથા આગ , 
અકસ્ભાત ની કાભગીયી કયલાની યશળેે. 

(૪) જે કેઈવભાું સ્ટે. ઓહપવયના તાફા નીચે પયજ ફજાલલાની શોમ ત્માયે સ્ટે . ઓહપવયશ્રીની 
સ ચના મ જફ પયજ ફજાલલાની યશળેે. 

(૫) આગ , અકસ્ભાત, ક દયતી આપતો ના વભગે રીડીંગ પામયભેનને ‘ટીભ’ ના રીડય તયીકે 
પયજ ફજાલલાની યશળેે. અને તાફા નીચેના સ્ટાપ થી કાભગીયી રેલાની યશળેે. તેભજ 
ફનાલ ઘટના સ્થેથી યત આવ્મા ફાદ વાથે રઈ ગમેર વાધનો ર્લગેયેની ચકાવણી 
કયીને સ્ટોયભાું જભા કયાલલાના યશળેે. 

(૬) સ્ટેળન ઉય ની ગ ણલતા- વાપ વપાઈ- યેકડર લગીકયણ તાફા નીચેના સ્ટાપ ગણલેળ 
શયેીને તેભજ અન ળાવન નો બુંગ કયે તો સ્ટે. ઓહપવય/ ડે.વી.એપ.ઓ. શ્રી ને રેખીત 
ભાું યીોટર  કયલાનો યશળેે. 
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પામયભેન ની પયજો 
 પામય વર્લિવ ઓગેનાઈઝેળનભાું પામયભેનન  કામર / પયજો 

(૧) ર્ળસ્ત ારન કયવ ,           
(૨) આગ બ ઝાલલી , 
(૩) ફચાલ કામર કયવ , 
(૪) પામય સ્ટેળનનો એયીમા વાપ કયલો , 
(૫) પામય એન્જીન (પામય પામટય) તેભજ પામય પામટયની અંદય યશરે તભાભ 

વાધન વાભગ્રી વાપ કયલા અને દયયોજ ભેઇન્ટેઇન કયવ . 
(૬) ટેરીપોન અથલા લામયરેવ ડય ટી ફજલલી.  
(૭) મ ખ્મ પામય સ્ટેળનના લોચરૂભ (કન્રોરરૂભ) ની પયજો વુંબાલી.  
(૮) સ્કોડ ડ્રીર કયલી.  
(૯)  પામય ડ્રીર કયલી.  

      (૧૦) ી. ટી. અને યેડ કયલી.  

      (૧૧) ગાડર અથલા વુંત્રીની ડય ટી ફજાલલી.        
      (૧૨) પામય સ્ટેળન ઉયના તભાભ યજીસ્ટયો નીબાલલા.  

(૧૩) કોઈ ણ પ્રકાયની ઈભયજન્વી લખતે શુંભેળા તૈમાય યશવે  .  
(૧૪) સ્લ ફચાલના વાધનોથી ભાશીતગાય થઈ તેનો ઉમોગ અને તેની જાલણી 

કયલી. 
 પામયભેનની ર્નભણ ુંક ભાટેની રઘ ત્તભ રામકાત (આ જનમા ફઢતીથી બયલાભાું 
આલે છે). 

પામયભેન ઓછાભાું ઓછ ગ જયાતીભાું 
ત્રણ ધોયણ ાવ શોલા જોઈએ 
આ કાભના અન બલીને (પામય 
લિગેડ) ને પ્રથભ વુંદગી 

પામયભેન આ જનમાઓ ર્વનીમોયીટીના 
ધોયણે જ . પામયભેન ભાુંથી બયલાની 
યાશળેે. જ . પામયભેન તયીકે રઘ તભ ાુંચ 
લરનો અન બલ જરૂયી યશળેે. 
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 ઉયોક્ત ઠયાલ મ જફ પામયભેનની ક ર ૩૫ જનમાઓ ૈકી ૧૨ જનમાઓને ડાઉન ગે્રડ 
કયી ક્રીનય કભ જ . પામયભેનનો શોદો આલાની જોગલાઈ છે. આભ પામયભેન પામય 
લિગેડ ળાખા ટેકનીકર સ્ટાપની બતી ક્રીનય કભ જ .પામયભેન કક્ષાથી થામ અને તે 
ભાટેના ર્નભણ ુંકના ધાયા ધોયણ કે જેભા ળાયીહયક રામકાતન  ધોયણ આલયી રેલાભાું આવ્ય  
છે જે નીચે મ જફ છે. 
(૧) ક્રીનય કભ જ .પામયભેન          
  (૧) ત્રણ ધોયણ ાવ  
  (૨) લમ ભમારદા ૧૮ થી ૨૮ લર  

(૩) અન સ લચત જાર્ત અને અન સ લચત જનજાર્ત તેભજ યાજ્મ કક્ષાએ યભત-
ગભત કે્ષતે્ર વાયો દેખાલ કયનાય ઉભેદલાયને ભશતભ લમ ભમાદાભાું ત્રણ 
લરની છટછાટ આલાભાું આલે છે. 

(૪) ળાયીહયક રામકાત :-  
 ઉંચાઈ રઘ તભ ૫ ફુટ ૫ ઈંચ ૫ ’-૫” 
 લજન રઘ તભ ૫૦ કીરો  
 છાતી વાભાન્મ ૩૨ ઈંચ રઘ તભ ફુરાલેરી ૩૪ ઈંચ  
 સ્લીભીંગ / ડામલીંગની જાણકાયી આલશ્મક છે.  
(૫) યાજકોટ મ્બય ર્નર્વર કોોયેળનના કભારચાયીઓ લમ ભમારદાની રામકાત 

રાગ  ડળે નશીં. 
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ક્રીનય કભ જ . પામયભેનની પયજો  
      (૧) નાું યા.ભ.ન.ા./ભશકેભ/જા.૧૧૫૨  તા:૧૬-૦૩-૨૦૦૨ 

          (૨) જનયર ફોડર ઠયાલા નું.  ૬૮ તા:૧૯-૦૧-૨૦૦૨ 
  (૩) લશીલટી ભુંજ યી હ કભ નું. ૧૦૧ તા:૨૩-૦૧-૨૦૦૨  
 

     પામય વર્લિવ ઓગેનાઈઝેળનભાું ક્રીનય કભ જ . પામયભેનન  કામર / પયજો  
(૧)    ર્ળસ્ત ારન કયવ , 
(૨)    આગ બ ઝાલલી ,  
(૩)    ફચાલ કામર કયવ ,  
(૪)    પામય સ્ટેળનનો એયીમા વાપ કયલો ,  
(૫) પામય એન્જીન (પામય પામટય) તેભજ પામય પામતયની અંદય યશરે તભાભ વાધન 

વાભગ્રી વાપ કયલા અને દયયોજ ભેઇન્ટેનન્વ કયવ . વાથોવાથ ક્રીનય તયીકેની ણ  
તભાભ કાભગીયી કયલાની યશ ેછે.  

(૬) ટેરીપોન અથલા લામયરેવ ડય ટી ફજાલલી  
(૭) મ ખ્મ પામય સ્ટેળનના લોચરૂભ (કન્રોર રૂભ) ની પયજો વભબાલી.  
(૮) સ્કોડ ડ્રીર કયલી.  
(૯) પામય ડ્રીર કયલી.  
(૧૦) ી.ટી. અને યેડ કયલી.  
(૧૧) ગાડર અથલા વુંત્રીની ડય ટી ફજાલલી.  
(૧૨) પામય સ્ટેળન ઉયના તભાભ યજીસ્ટયો ર્નબાલલા.  
(૧૩) કોઈ ણ પ્રકાયની ઈભયજન્વી લખતે શુંભેળા તૈમાય યશવે  .  
(૧૪) સ્લ ફચાલના વાધનોથી ભાહશતગાય થઈ તેનો ઉમોગ અને તેની જાલણી કયલી.  
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       ક્રીનય કભ જ .પામયભેનની ર્નભણ ુંક ભાટેની રઘ ત્તભ રામકાત  
(૧) ત્રણ ધોયણ ાવ  

  (૨) લમ ભમારદા ૧૮  થી ૨૮ લર   
  (૩) અન સ લચત જાર્ત અને અન સ લચત જનજાર્ત તેભજ યાજ્મ કક્ષાએ કક્ષાએ યભત-

ગભત કે્ષતે્ર વાયો દેખાલ કયનાય ઉભેદલાયને ભશતભ લમ ભમારદાભાું ત્રણ લરની 
છટછાટ આલાભાું આલાઆલળે. 

(૪) ળાયયીહયક રામકાત : 
 ઉંચાઈ રઘ તભ ૫  ફુટ ૫ ઈંચ ૫’-૫” 
 લજન રઘ તભ ૫૦  કીરો 
 છાતી વાભાન્મ ૩૨ ઈંચ રઘ તભ ફુરાલેરી ૩૪ ઈંચ  
 સ્લીભીંગ / ડામલીંગની જાણકાયી આલશ્મક છે.  
(૫) યાજકોટ મ્બય ર્નર્વર કોોયેળનના કભરચાયીઓ લમ ભમારદાની રામકાત 

રાગ  ડળે નશીં. 
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પામયભેન /ક્રીનય કભ જ . પામયભેનની ઓયેળનર ડય ટી વાભાન્મ પયજો 
(૧) ઉચ્ચ અર્ધકાયી, સ્ટેળન ઓહપવયશ્રીઓ જ્માયે ણ ફોરાલે ત્માયે સ્ટેળન ઉય શાજય 

યશી તેને વોંલાભાું આલે તેલી કાભગીયી ભાટે ોતે તત્યતા થી કયલા તૈમાય છે તેભ 
દળારલવ  તેભજ કોઈણ પ્રકાયની પયજો ફજાલલા ભાટે તૈમાય છે તેભ જણાલવ . પામય 
પાઈટીંગ તથા તે ફાદ લાશનો / વાધનો કે અન્મ ઉકયણભાું ગ ભ , ત  ટબાુંગ તેની મ  
જનમાથી અરગ ડી ગમેર શોમ તો ત  યુંત તેની જાણ સ્ટેળન ઓહપવયને કયલી.  

(૨) સ્લફચાલના વાધનો ખ ફજ કાજી લરક યાખલા તેની દેખબા કયલી , દળારલેર નકકી 
કયેર વભમ ભમારદાભાું તેને વાપ કયલા ભેનટીઈન કયવ , ટેસ્ટ કયવ , યીપીર કયવ , 
ફદરવ  ર્લગેયેની કાભગીયી અર્ધકાયીના આદેળા મ જફ કયવ  અથલા ોતે તે અંગે 
ધ્માન દોયવ  તેભજ ફીજી આગ લખતે તેનો ઉમોગ થઈ ળકે તે ભાટે તૈમાય યાખવ . 

(૩) ડ્રીર , યેડ, ડેભોસ્રેળન આગભાું ઉમોગ થમેર વાભાનને ત  યુંત જ વાપ કયી તેની મ  
જનમાએ મ કલા અથલા ધોરાઈ સ કામા ફાદ ત  યુંત તેને તેની જનમાએ મ કલા. 

(૪) કોઈણ ચીજ લવત  કભી થામ , ત  ટે, ભીવ પ્રેવ થામ અથલા યીેયીંગની જરૂયત થામ 
તો ત  યુંત તેનો યીોટર  અર્ધકાયીને કયલો.  

(૫) ટનર આઉટ લખતે વાધન ગાડીભાું શોલાની ખાત્રી તથા યસ્તાભાું ડે નશી તેની ખાત્રી 
કમાર ફાદ ટનર આઉટ રેવ  વાભાન્મ યીતે પયજ ઉય ચડતી અને ઉતયતી લખતે તભાભ 
વાધનો ચેક કયી ચાજૉભાું આલા તેભજ લખતો લખત સ્ટેળન ઈન્ચાજૉને વાથે યાખી 
ઈન્સ્ેકળન કયાલવ  (ચેક કયાલવ )  

(૬) ડેઈરી ઉમોગના કન્રોર રૂભ , લોચભાું જરૂયી વાધનો યેકડર , સ્ટેળનયી ર્લગેયે ચેક કયલી, 
ખ ટે તો ભુંગાલી,  યી થમેર કે નીમભીત કયેર જ્નનમાએ જભા કયાલલી.  

(૭) ોતાના સ્ટેળનની ઘડીમા શુંભેળા પયજ ઉય ચડતી લખતે તથા લચ્ચે દય ૪  કરાકે 
ચેક કયી ટાઈભે ભેલલીને યાખલી.  
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પ્રકયણ – ૨ કરભ ૪ (૩) તથા પ્રકયણ – ૪ ભાહશતી અંગે 
૧ અર્ધકાયી કભરચાયીઓની કાભગીયી અંગે  દપતય  ચીપ પામય ઓહપવય  
૨ આગ અકસ્ભાત એમ્બબ્ય રન્વ / ળફલાહશની વેલાઓ સ ચનાઓ મ જફ યજીસ્ટય  પયજ યના સ્ટેળન ઓહપવય (દયેક 

પામય સ્ટેળન) 
૩ ના લાુંધા પ્રભાણત્ર  યેકડર  ચીપ પામય ઓહપવય 
૪ લશીલટી ભાહશતી  દપતય વીનીમય ક્રાકર 
૫ લાશન વ્મલશાય, લાશન યીેયીંગ, લાશનો વાધનો / 

સ્ટોય, ડય ટી પાલણી, યજાઓ 
રોગબ ક સ ચનાઓ ડે.ચીપ પામય ઓહપવય / તે જનમા ઉય 

નીમત કયેર સ્ટેળન ઓહપવય  
૬ અર્ધકાયી, દાર્ધકાયીના લાશન વ્મલસ્થા અંગે    સ ચનાઓ પયજ યના સ્ટેળન ઓહપવય કનક યોડ 

પામય સ્ટેળન  
૭ રેનીંગ પામય સ્ટાપ તથા સ્ક ર / કોરેજ તથા 

નગયાલરકાઓ  
સ ચનાઓ સ્ટેળન ઓહપવય  

શ્રી આય. ફી. બટી  
૮ સ્ટેળન લાઈઝ ભાહશતી સ ચનાઓ  (૧)   કનક યોડ પામય સ્ટેળન  

      શ્રી કે.એચ.કોરી  
(૨)  કારાલાડ યોડ પા. સ્ટે. 
રી.પામયભેન શ્રી અળોકર્વિંશ ફી. ઝારા  
(૩)  ભલડી પામય સ્ટે. 
      શ્રી હપયોજબાઈ  લાની  
(૪)  ફેડીયા પા. સ્ટે.  
      શ્રી ઝાહશદખાન 
(૫) કોઠાયીમા પા. સ્ટે. 
સ્ટે.ઓપી.શ્રી એભ.ી. યોહશત 
ERC સ્ટે.શ્રી એવ.આય.નડીમાયા 
(૬)  યાભદેલીય ચોક  પા. સ્ટે 
રી.પામયભેનશ્રી ળૈરેબાઇ આચામર 
(૭) યેરનગય પા.સ્ટે.       
રી.પામયભેન શ્રી યાહ રબાઇ જોી 

૯ ગાય રગત  યેકડર જ . ક્રાકર  શ્રી, અજમબાઇ દલે,     
જમેન્દ્ર ફાલીમા   

૧૦ ેરોર / હડઝર, ઈરેકરીકર ફીર, ચરણ, ટેરીપોન 
ફીર કેળ રગત  

કેવબ ક ર્નમભો મ જફ જ . ક્રાકર  શ્રી ળૈરેબાઇ ઝીંઝુલાડીમા, 
શર્ભયદાન વાખયા 

૧૧ ખયીદી તથા બથ્થા ફીર  દપતય  શ્રી ળૈરેબાઇ, શર્ભયદાન વાખયા 
૧૨ આઉટલડર / ઈનલડર  સ ચનાઓ મ જફ યજીસ્ટય જ . ક્રાકર  શ્રી શયદેલર્વિંશ  
૧૩ નલા લાશનો તથા વાધનોની ખયીદી તથા 

ડીપ્વોઝની કાભગીયી  
દપતય લકરળો ઈન્ચાજૉ  

૧૪ જ ના યેકડરન ું લગીકયણ તથા જાલણી    દપતય   જ . ક્રાકર  શ્રી યોહશતબાઇ 
૧૫ લશીલટી કાભગીયી (ઓપીવ) યેકડર વીનીમય ક્રાકરશ્રી તથા નયેળબાઇ ળાશ 
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પ્રકયણ– ૨ કરભ ૪ (૪) તથા પ્રકયણ – ૫ 
પ્ર – ૧ 
િભ  ર્લમ / મ દો  શ ું જનતાની વશબાગીતા 

સ ર્નશ્ર્ચચત કયલાન ું જરૂયી છે ? 
(શા / ના) 

જનતાની વશબાગીતાું ભેલલા 
ભાટેની વ્મલસ્થા  

૧ આત્તી ફચાલ કામર 
- આગ  
- અકસ્ભાત  
- ક દયતી તથા ભાનલ 

વર્જજૉત આત્તીઓ  
લખતની  

શા, ચ ુંટામેરા પ્રર્તર્નર્ધઓ અને 
જનતાની 

(૧)  વાભાજીક વુંસ્થાઓ  
     વશામક દ, તયલૈમાઓ  
     ર્લળે તકનીકી જ્ઞાન    
     ધયાલતા વ્મસ્ક્તઓ  
(૨)  ભશાનગયાલરકા સ્ટેન્ડીંગ  
     કર્ભટી તથા જનયર ફોડર    
     તથા ર્નમત થમેર  
     અસ્નનળભન દ વર્ભતી   
     ભાયપત  

 
પ્ર- ૨  
િભ  ર્લમ / મ દો  શ ું જનતાની વશબાગીતા 

સ ર્નશ્ર્ચચત કયલાન ું જરૂયી છે ? 
(શા / ના) 

જનતાની વશબાગીતાું ભેલલા 
ભાટેની વ્મલસ્થા  

 આત્તી ફચાલ કામર 
- આગ  
- અકસ્ભાત  
- ક દયતી તથા ભાનલ 

વર્જજૉત આત્તીઓ  
લખતની 

શા  (૧)  વશામકદની યચના  
(૨)  યા.ભ.ન.ા. ના ળશયેી 
ર્લસ્તાય આત્તી ની અવયો 
ઓછી કયલા ના પ્રાન નીચે 
વાભાજીક વુંસ્થાઓની 
બાગીદાયી અંગે પ્રભાકતા અને 
તારીભ  
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પ્રકયણ- ૨ કરભ ૪ (૫) તથા પ્રકયણ – ૭ 
 

િભ  
નું. 

દસ્તાલેજની કડભા  દસ્તલેજન ું કાભ અને 
તેની એક રીટીભાું 

ઓખાણ 

દસ્તાલેજ ભેલલાની 
કામર ધ્ધર્ત 

નીચે ની વ્મસ્ક્ત ાવે 
છે / તેના ર્નમુંત્રણભાું 
છે.  

૧ પામય યીોટર   આગ અકસ્ભાત 
લખતનો યેકડર  

ર્નમત કયેર પોભર અને 
ર્નમભ આધાયીત ચેક 
રીસ્ટ મ જફ પામય 
યીોટર  પ્રભાણત્ર  

ચીપ પામય ઓહપવય 

૨ નાું લાુંધા પ્રભાણત્રો  પામય વેપટી ભેજવર અંગે 
શાઈયાઈઝ લફલ્ડીંગ, 
ેરોર ું, ર્વનેભા 
ગશૃ, ટેમ્બયયી ભુંડ 
વર્લિવ, કેર્ભકર ઈન્ડસ્રી 
ર્લગેયે  

નેળનર લફલ્ડીંગ કોડ 
બાગ -૪, ેરોરીમભ 
/ગેવ એક્ટ / ર્વનેભા 
એક્ટ / ટેમ્બયયી ભુંડ 
ર્નમત કયેર પોભર તથા 
ર્નમત કયેર ર્નમભોને 
આધીન યશીને 

ચીપ પામય ઓહપવય  

૩ આગ અકસ્ભાત એમ્બબ્ય રન્વ/ 
ળફલાહશનીના વર્લિવ ચાજૉ  

ળાશયે તથા ફશાયગાભ 
ભાટે આલાભાું આલતી 
વેલાઓનો વર્લિવ ચાજૉ 
– પામય પામટય 
એમ્બબ્ય રન્વ, ળફલાહશની  

ર્નમત પોભર ભાું ભાુંગણી 
અને ર્નમત કયેર દયે 
લસ રી કયલી તથા તે 
કોો. પુંડભાું જભા 
કયાલલાની.   

સ્ટેળન ઓહપવય 
(દયેક સ્ટેળનનાું)   
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પ્રકયણ – ૭ (ર્નમભ વુંગ્રશ – ૭)  
તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફોડર હયદ, વર્ભર્તઓ અને અન્મ વુંસ્થાઓન ું ત્રક   

 
(૭.૧) જાશયે તુંત્રને રનતા ફોડર, હયદો, વર્ભર્તઓ અને અન્મ ભુંડો અંગેની ર્લગત નીચેના  

નમ ના આો.  
   
 ભાન્મતા પ્રાપ્ત વુંસ્થાન ું નાભ અને વયનામ ું : યાજકોટ ભશાનગયારીકા જનયર ફોડર  
 ભાન્મતા પ્રાપ્ત વુંસ્થાનો પ્રકાય (ફોડર હયદ , વર્ભર્તઓ, અન્મ ભુંડો) : અસ્નન ળભન 

દ 
 ભાન્મતા પ્રાપ્ત વુંસ્થાનો ટ ુંકો હયચમ (સ્થાના લર , ઉદેશ્મ / મ ખ્મ પ્રવરૃ્તઓ)  

:અસ્નનળભન દની ર્લકાવ. 
 ભાન્મતા પ્રાપ્ત વુંસ્થાની ભ ર્ભકા ( વરાશકાય / વુંચારક / કામરકાયી / અન્મ): 

અસ્નનળભન દ ર્લકાવ ભાટે ર્નમભો ફનાલલા  
 અસ્નનળભન દન ું ભાખ ું અને  વભ્મ ફુંધાયણ : ચેયભેન, ડે. ચેયભેન અ નેે ૪ – વબમો  
 અસ્નનળભન દના લડા: ચેયભેન 
 મ ખ્મ કચેયી અને તેની ળાખાઓના : ચેયભેન શ્રી અસ્નનળભન દન ું યાજકોટ ભશાનગય 

ાલરકા, ઢેફયબાઈ યોડ, યાજકોટ 

 ફેઠકોની વુંખ્મા: દય ભાવે ૧ લાય  
 શ ું જનતા ફેઠકોભાું બાગ રઈ ળકે છે ? ના  
 શ ું ફેઠકો ની કામરનોંધ તૈમાય કયલાભાું આલે છે ? શા  
 ફેઠકોની કામરનોંધ જનતાને ઉરબ્ધ છે ? જો તેભ શોમ તો તે ભેલાલ ભાટેની 

ધ્ધર્તની ભાહશતી  આો : શા, ર્નમત કયેર અયજી પોભરભાું વેિેટયી શ્રી યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકા, યાજકોટને ઉદેળીની અયજી કમેથી ભી ળકે. 
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પ્રકયણ –૨ કરભ ( ) તથા પ્રકયણ– ૮   
૮.૧ વયકાયી તુંત્રન ું નાભ :- 
- યાજકોટ ભશાનગય લરકા, પામય એન્ડ ઈભયજન્વી વર્લિવઝ ભદદનીળ વયકાયી ભાહશતી 
  અર્ધકાયીઓ:   
િભ  
નું. 

નાભ શોદો એવ. ટી. 
ડી. કોડ 

પોન નુંફય પેકવ ઈભેઈર વયનામ ું 

૧ શ્રી ફી.જે.ઠેફા I/C 
CFO 

૦૨૮૧ ૨૨૨૭૨૨૨ ૨૨૨૬૧૮૫ Bjtheba1947@gmail.com RMC 
(વેન્રર ઝોન) 

 
 ૮.૨ વયકાયી ભાહશતી અર્ધકાયીઓ  

િભ  
નું. 

નાભ શોદો એવ. ટી. 
ડી કોડ 

પોન નુંફય પેકવ ઈભેઈર વયનામ ું 

૧ શ્રી ડી.જે.જાડજેા નામફ 
કર્ભશ્નય  

૦૨૮૧ ૨૩૩૧૪૮૪  - - લેસ્ટ ઝોન , કચેયી ,  
RMC 

 
૮.૩ ર્લબાગીમ કામદા વતાર્ધકાયી  

િભ  
નું. 

નાભ શોદો એવ. ટી. 
ડી કોડ 

પોન નુંફય પેકવ ઈભેઈર વયનામ ું 

૧ શ્રી વી.કે.નુંદાણી  નામફ 
કર્ભશ્નય  

 

૦૨૮૧ ૨૨૨૦૯૩૮ - - વેન્્ર ઝોન, કચેયી, 
આંફેકય બલન, 
ઢેફયબાઈ યોડ, 
RMC 
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પ્રિણ     - ૯ 
       ર્નણરમ રેલાની પ્રહિમાભાું અન વયલાની કામરધ્ધર્ત  

૯.૧ 
િભ નુંફય  ૧ 
જેના ય ર્નણરમ રેલાનાય છે તે ર્લમ પામય યીોટર   
અભરની પ્રહિમા   પામય યીોટર  ભાટે ોરીવ ુંચનામ  તથા એપ. એવ. એર 

નો યીોટર  અને પોટાઓ 
ભાગરદળરક સ ચના હદળા / વુંદેળ જો કોઈ શોમ તો  ર્નમત કયેર પોભરભાું અયજદાયે  ભાુંગણી કયલી  
ર્નણરમ રેલાની કામરલાશીભાું વુંકામેરા અર્ધકાયીઓના શોદા  ડ.ેચીપ પામય ઓહપવય, ચીપ પામય ઓહપવય 

ઉય જણાલેર અર્ધકાયીઓનો વુંકર  અતે્રની ભાહશતી (૧) સ્ટેળન ઓહપવય , મ ખ્મ પામય સ્ટેળન , કનક યોડ ,    
શ્રી કે. એચ. કોરી ફેઠક વ્મલસ્થા રૂભ નું. ……… , 
ભો. નું. ૯૯૨૪૫ ૨૯૪૬૪ 
(૨)  ડ.ેચીપ પામય ઓહપવય  શ્રી ફી. જે. ઠેફા , મ્બય ર્નર્વર 
કોોયેળન આંફેડકય બલન (ગ્રાઉન્ડ પરોય) ઢેફય યોડ 
યાજકોટ ,  ભો. નું. ૯૭૧૪૫ ૦૩૭૧૫  

જો ર્નણરમથી વુંતો ન શોમ તો ક્યાું અને કેલી યીતે 
અીર કયલી.   

ડ.ે મ્બય ર્ન. કર્ભચનય શ્રી ડી.જે.જાડજેા , ફેઠક વ્મલસ્થા 
નામફ મ્બય ર્ન. કચેયી ઢેફય બાઈ યોડ , મ્બય ર્નર્વર 
કોોયેળન યાજકોટ પોન નું. ૦૨૮૧ ૨૨૨૦૯૩૮ 

 

૯.૨ 
િભ નુંફય  ૧ 
જેના ય ર્નણરમ રેલાનાય છે તે ર્લમ ના લાુંધા પ્રભાણત્ર (શાઈયાઈઝ લફલ્ડીંગ ,ેરોરું, 

ર્વનેભાગ્રશ, ભનોયુંજન કામરિભ , ટેમ્બયયી ભુંડ , કેયોવીન 
ડેો તથા કેર્ભકર પેકટય, પટાકડાની દ કાનો ર્લગેયે)     

ભાગરદળરક સ ચના હદળા / વુંદેળ જો કોઈ શોમ તો ર્નમભોની જોગલાઈ અન વાય ર્નમત કયેર પોભરભાું કયેર 
અયજી.  

અભરની પ્રહિમા વુંફુંધકતાર જોખભ અંગેના ર્નમભોની જોગલાઈ મ જફ  
ર્નણરમ રેલાની કામરલાશીભાું વુંકામેરા અર્ધકાયીઓના શોદા  ડ.ેચીપ પામય ઓહપવય, ચીપ પામય ઓહપવય 
ઉય જણાલેર અર્ધકાયીઓનો વુંકર  અતે્રની ભાહશતી (૧) સ્ટેળન ઓહપવય મ ખ્મ પામય સ્ટેળન , કનક યોડ ,     

શ્રી કે. એ ચ. કોરી ફેઠક વ્મલસ્થા રૂભ નું.    
ભો.નું.૯૯૨૪૫ ૨૯૪૬૪ 
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 (૨)  ઇ.ચા.ચીપ પામય ઓહપવય  શ્રી ફી.જે.ઠેફા ,      

વેન્રર ઝોન રૂભ નું.૦૮, RMC,                          
ભો. નું. ૯૭૧૪૫ ૦૩૭૧૫ 

જો ર્નણરમથી વુંતો ન શોમ તો ક્યાું અને કેલી યીતે 
અીર કયલી. 

ડ.ે મ્બય ર્ન. કર્ભચનય શ્રી ડી.જે.જાડજેા , ફેઠક વ્મલસ્થા 
નામફ મ્બય ર્ન. કચેયી ઢેફય બાઈ યોડ , મ્બય ર્નર્વર 
કોોયેળન યાજકોટ પોન નું. ૦૨૮૧ ૨૨૨૦૯૩૮ 

 
૯.૩ 
િભ નુંફય  ૧ 

જેના ય ર્નણરમ રેલાનાય છે તે ર્લમ પામય પામટય, ળફલાશીની / એમ્બબ્ય રન્વ ળશયે તથા ફશાયગાભ  

ભાગરદળરક સ ચના હદળા / વુંદેળ જો કોઈ શોમ તો  પામય પામટયની વેલાઓ ળશયેભાું પી ફશાયગાભ ભાટે પ્રથભ ૦૮ 
કરાકના રૂ I. ૫૦૦૦/- રેખે , ત્માય ફાદ દય ૦૨:૦૦ કરાકના 
૧૦૦૦/- રેખે , ળશયેભાું ળફલાશીની / એમ્બબ્ય રન્વની લધીના    
રૂI.૧૦ અને ફીનલાયવી પી , અકસ્ભાત પી , ફશાયગાભ પ્રર્ત 
હકરોભીટય રૂ I.૫/- રેખે (આલક જાલક હકરોભીટય), એ.વી 
એમ્બબ્ય રન્વ વીટી યર .૨૫/- ફશાયગાભ ૨.૦૬/-રેખે. 

અભરની પ્રહિમા આર્ત વભમે ભાુંગણી કયલાથી  

ર્નણરમ રેલાની કામરલાશીભાું વુંકામેરા અર્ધકાયીઓના 
શોદા 

ચીપ પામય ઓહપવય / સ્ટેળન ઓહપવય 

ઉય જણાલેર અર્ધકાયીઓનો વુંકર  અતે્રની ભાહશતી (૧) સ્ટેળન ઓહપવય , મ ખ્મ પામય સ્ટેળન , કનક યોડ ,    
શ્રી કે.એ ચ.કોરી ફેઠક વ્મલસ્થા રૂભ નું.                 
ભો. નું. ૯૯૨૪૫ ૨૯૪૬૪  
(૨)  ઇ.ચા. ચીપ પામય ઓહપવય શ્રી ફી. જે. ઠેફા , મ ખ્મ 
પામય સ્ટેળન, કનક યોડ, રૂભ ન.,  
ભો. નું. ૯૭૧૪૫ ૦૩૭૧૫ 

જો ર્નણરમથી વુંતો ન શોમ તો ક્યાું અને કેલી યીતે 
અીર કયલી. 

ડ.ે મ્બય ર્ન. કર્ભચનય શ્રી ડી.જે.જાડજેા , ફેઠક વ્મલસ્થા 
નામફ મ્બય ર્ન. કચેયી ઢેફય બાઈ યોડ , મ્બય ર્નર્વર 
કોોયેળન યાજકોટ પોન નું. ૦૨૮૧ ૨૨૨૦૯૩૮ 
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િભ નુંફય ૧ 

જેના ય ર્નણરમ રેલાનાય છે તે ર્લમ અર્ધકાયી દાર્ધકાયીઓના લાશન  

ભાગરદળરક સ ચના હદળા / વુંદેળ જો કોઈ શોમ તો લાશનો ર્નમભ મ જફ 

અભરની પ્રહિમા પાલણી ર્વલામનાલાશનો ભાુંગણી રેલખત કમેથી તેભજ 
ફશાયગાભ કર્ભચનયશ્રીના આદેળથી  

ર્નણરમ રેલાની કામરલાશીભાું વુંકામેરા અર્ધકાયીઓના 
શોદા 

ચીપ પામય ઓહપવય / સ્ટેળન ઓહપવય 

ઉય જણાલેર અર્ધકાયીઓનો વુંકર  અતે્રની ભાહશતી (૧) પયજ યના સ્ટેળન ઓહપવયશ્રી  
(૨)  ઇ.ચા ચીપ પામય ઓહપવય શ્રી ફી. જે. ઠેફા , 
મ્બય ર્નર્વર કોોયેળન આંફેડકય બલન (ગ્રાઉન્ડ પરોય) 
ઢેફય યોડ યાજકોટ, ભો. નું. ૯૭૧૪૫ ૦૩૭૧૫ 

જો ર્નણરમથી વુંતો ન શોમ તો ક્યાું અને કેલી યીતે 
અીર કયલી. 

ડ.ે મ્બય ર્ન. કર્ભચનય શ્રી ડી.જે.જાડજેા , ફેઠક વ્મલસ્થા 
નામફ મ્બય ર્ન. કચેયી ઢેફય બાઈ યોડ , મ્બય ર્નર્વર 
કોોયેળન યાજકોટ પોન નું. ૦૨૮૧ ૨૨૨૦૯૩૮ 

 

૯.૫ 

િભ નુંફય ૧ 

જેના ય ર્નણરમ રેલાનાય છે તે ર્લમ અંર્તભ ર્લર્ધ યજા ચીઠી  

ભાગરદળરક સ ચના હદળા / વુંદેળ જો કોઈ શોમ તો છેલ્રે વાયલાય કયનાય ડોકટયનો મ્રતૃ્ય  અંગેનો યીોટર   

અભરની પ્રહિમા દયેક પામય સ્ટેળન ઉય જન્ભ ભયણના ર્નમભ મ જફ નોંધ કમાર 
ફાદ  

ર્નણરમ રેલાની કામરલાશીભાું વુંકામેરા અર્ધકાયીઓના 
શોદા 

ચીપ પામય ઓહપવય / સ્ટેળન ઓહપવય 

ઉય જણાલેર અર્ધકાયીઓનો વુંકર  અતે્રની ભાહશતી (૧) પયજ યના સ્ટેળન ઓહપવય / ટેરીપોન ઓયેટય  
(૨)  ઇ.ચા. ચીપ પામય ઓહપવય  શ્રી ફી. જે. ઠેફા , 
મ્બય ર્નર્વર કોોયેળન આંફેડકય બલન (ગ્રાઉન્ડ પરોય) 
ઢેફય યોડ યાજકોટ, ભો. નું. ૯૭૧૪૫ ૦૩૭૧૫ 

જો ર્નણરમથી વુંતો ન શોમ તો ક્યાું અને કેલી યીતે 
અીર કયલી. 

ડ.ે મ્બય ર્ન. કર્ભચનય શ્રી ડી.જે.જાડજેા ફેઠક વ્મલસ્થા નામફ 
મ્બય ર્ન. કચેયી ઢેફય બાઈ યોડ , મ્બય ર્નર્વર કોોયેળન 
યાજકોટ પોન નું. ૦૨૮૧ ૨૨૨૦૯૩૮ 
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પ્રકયણ- ૧૦ 
િભ 
નું. 

કભરચાયીન ું નાભ શોદ્દો એવ.ટી.ડી.  
કોડ નુંફય 

પોન નુંફય પેક્વ 
નુંફય 

વયનામ ું 

1 શ્રી ફી. જે. ઠેફા cfo 0281 2337648 226185 ઠેફા ભુંજીર ગોંડર યોડ 
2 શ્રી આય.ફી.બટી sto “ “ “ ર્લજમ પ્રોટ-૬, 

જરાયાભ-૨, ળેયી 
નું.૧૦,યાજકોટ. 

3 શ્રી ઝાશીદખાન એ. ય સ પજૈ “ “ “ “ દ ધ વાગય યોડ, શૈદયી 
ચોક ળાા નું.66 લાી 

ળેયી યાજકોટ 3 
4 કીયીટ એચ. કોરી “ “ “ “ યાભાીય ચોક, પામય 

સ્ટેળન સ્ટાપ ક્લાટરવ 
5 શ્રી એવ જી ઝીંઝુલાડીમા “ “ “ “ રૂડા – 1 કારાલાડ યોડ 
6 અભીતબાઈ કે. દલે ‘ “ “ “ આશ તો વો. શન ભાન 

ભઢી 
7 પીયોજ  લાની “ “ “ “ ભલડી ક્લાટરવ 
8 ભનસ ખ  યોશીત “ “ “ “ ભલડી ક્લાટરવર 
9 હદનેળબાઈ ચાુંચીમા “ “ “ “ યાભાીય ચોક, પામય 

સ્ટેળન સ્ટાપ ક્લાટરવ 
10 એવ. આય. નહડમાયા  

ERC 
ERC-
STO 

“ “ “ શળનલાડી ભેઈન યોડ 
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પ્રકયણ- ૨ કરભ ૪ (૧૦) તથા પ્રકયણ – ૧૧ 
 

િભ નું  શોદો  બયેર ખારી ભાર્વક ભશનેતાણ ું  
1 ચીપ પામય ઓહપવય 0 1 15600 – 39100 

2 ડે. ચીપ પામય ઓહપવય  1 0 9300 – 34800 

3 સ્ટેળન ઓહપવય  8 2 9300 – 34800 

4 રીડીંગ પામયભેન  11 5 5200 – 20200 

5 પામયભેન  29 8 5200 – 20200 

6 ક્રી.કભ.જ નીમય પામયભેન  40 9 4400  - 7440 

7 ડ્રાઈલય 59 28 5200 – 20200 

8 કરીનય  3 9 4400  - 7440 

     9 વીનીમય ક્રાકર   0 1 9300 – 34800 

10 જ નીમય ક્રાકર   8 1 5200 – 20200 

11 ું વાુંચારક  0 1 52 00 – 20200 

12 ટ્ટાલાા  1 1 4400  - 7440 

13 ું ગી  0 1 4400  - 7440 
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પ્રકયણ – ૧૨ 
 

RMC 

F & E 

As On Date:-15.05.2019 

Sr. 
No. 

Budget 
code 

Acc 

code 

Budget Name Account Name 2019-2020 
Allotted 
Budget  
Amount 
In Lacs 

2019-2020 
Expense up to 

26-04-2016 
 Amount 
In Lacs 

1 1401 30100 Fire Brigade Branch 
Salary 

Salary 885.00 136.72 

2 1401 31101 Cont.Base Driver Cont. Base Driver 70.00 11.39 

3 1401 31402 Awards Exp. Awards 1.00 00 

4 1401 31405 Staff Insurance 
Contribution 

Staff Insurance 
Premium 

5.00 00 

5 1401 34000 Contingency Exp. Contingency 3.00 0.56 

6 1401 34100 Telephone Exp. Telephone 2.50 0.12 

7 1401 35001 Vehicle Insurance 
Expenditure 

Misc Vehicle Exp. 15.00 0.95 

8 1401 38702 Equipment Store 
Purchase   

Fire Tools, 
Equipments 

12.00 0.035 

9 1401 38801 Vehicle Maint. Exp. Misc Vehicle Exp. 20.00 0.42 

10 1401 43103 Electricity Electricity 20.00 1.28 

11 1401 60751 Mordenanition Mordenanition. 400.00 00 

12 1402 30100 Staff Exp. ERC Staff Exp. 150.00 11.33 

13 1402 38901 Maint.Exp. ERC Maint. Exp. 12.00 0.38 
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પ્રકયણ – ૧૩ 
વશામકી મોજના અભર અંગેની ધ્ધર્ત   

પામય એન્ડ ઈભયજન્વી વર્લિવીઝભાું વશામકી મોજના નથી   
 

પ્રકયણ – ૧૪ 
તેણે આેર યાશતો, યભીટ કે આર્ધકૃત ભેલનાયની ર્લગતો  

એમ્બબ્ય રન્વ, ળફલાહશની અને પામય પાઈટયની વેલાઓ અંગે  
 
ળશયેની શદના ર્લસ્તાય ભાટે  
 દય  
એમ્બબ્ય રન્વ  રૂI. ૧૦ પ્રર્ત લર્ધિ, ફીનલાયવી ફ્રી,/ એ.વી. એમ્બબ્ય રન્વ, વી.ટી પ્રર્ત લર્ધિ, રૂ. ૨૫  
ળફલાહશની  રૂI. ૫.૦૦ પ્રર્ત લર્ધિ, ફીનલાયવી ફ્રી  
પામય પામટય  ળશયેભાું કોઈ ણ ચાજૉ રેલાભાું આલતો નથી.  
 
ળશયેની શદના ફશાયના ર્લસ્તાયો ભાટે (ફશાયગાભ)  
 દય 
એમ્બબ્ય રન્વ પ્રર્ત કી. ભી. રૂI. ૫.૦૦ આલક જાલકની ક ર કી.ભી. ગણી લસ ર કયલાની થામ, 

વયકાયી શોસ્ીટરના દદીઓ ભાટે પ્રર્ત કીરોભીટય રૂI.૨.૨૫ આલક જાલક ના 
લસ ર કયલાના થામ છે. / એ.વી. એમ્બબ્ય રન્વ,  પ્રર્ત કીરોભીટય રૂI.૬.૦૦ 

ળફલાહશની પ્રર્ત કી. ભી. રૂI. ૫.૦૦ આલક જાલકની ક ર કી.ભી. ગણી લસ ર કયલાની થામ, 
વયકાયી શોસ્ીટરના દદીઓ ભાટે પ્રર્ત કીરોભીટય રૂI.૨.૨૫ આલક જાલક ના 
લસ ર કયલાના થામ છે. 

પામય પામટય તથા 
અન્મ પામય એન્ડ 
ઈભયજન્વી વર્લિવીઝની 
વેલાઓ  

(૧) યશણેાુંક ભાટે આગ તથા ફચાલ કામર અંગેની વેલાઓ ફ્રી.  
(૨) ફીન યશણેાક ભાટે રૂI.૫૦૦૦/- પ્રર્ત ૮ કરાકના અને તે છીના લધાયાના દય ૨ 
કરાક કે તેના બાગ સ્લરૂે રૂI. ૧૦૦૦/- લસ ર કયલાભાું આલળે.  
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પ્રકયણ – ૧૫ (ર્નમભ વુંગ્રશ – ૧૪)  
કામર કયલા ભાટે નક્કી કયેરા ધોયણો  

 

પ્રકયણ – ૧૬ (ર્નમભ વુંગ્રશ – ૧૫)  
ર્લજાણ રૂે ઉરબ્ધ ભાહશતી  

 

પ્રકયણ – ૧૫ 

NILL 
 

પ્રકયણ – ૧૭ (ર્નમભ વુંગ્રશ – ૧૬)  
ભાહશતીભેલલા ભાટે નાગહયકોને  ઉરબ્ધ વલરતોની ર્લગતો  

 
૧૭.૧ રોકોને ભાહશતી ભે તે ભાટે ર્લબાગે અનાલેર વાધનો, શ્ર્ધ્ધ્તઓ અથલા વલરતો જેલી કે,  
 કચેયી ગ્રુંથારમ  
 નાટક અને ળો  
 લતરભાન ત્રો 
 પ્રદળરનો  
 નોટીવ ફોડર  
 કચેયીભાું યેકડરન  ું ર્નયીક્ષણ 
 દસ્તાલેજોની નકરો ભેલલાની ધ્ધર્ત  
 ઉરબ્ધ મ દર્ત ર્નમભવુંગ્રશ  
 જાશયે તુંત્રની લેફવાઈટ  
 જાશયે ખફયના અન્મ વાધનો  

 
ચીપ પામય ઓહપવય                                                                      

યાજકોટ મ્બય ર્નર્વર કોોયેળન 
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-:: પ્રભાણત્ર ::- 

 
 આથી પ્રભાલણત કયલાભાું આલે છે કે ભાહશતી અર્ધકાય અર્ધર્નમભ કરભ- 4 અંતગરત 

સ્લમું જાશયે કયલાની ફાફતો પ્રો-એક્ટીલ ડીસ્કરોઝય (૧૭ મ દ્દાની  સ્સ્તકા) (PAD) ભાયા 

ર્લબાગ દ્વાયા તૈમાય કયલાભાું આલેર છે. અને તા.૧૩-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્સ્થતીએ અભાયી ભુંજ યી 

ભેલી અધત્તન કયલાભાું આલેર છે. 

 
              ચીપ પામય ઓપીવય  
         પામય એન્ડી ઇભયજન્વીભ વર્લિવીઝ  
             યાજકોટ ભશાનગયલરકા  
તા.૧૫/૦૫/૨૦૧૯ 
સ્થ –યાજકોટ  


