
1 
 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
 

 

 

 

(યેવકોષ વકુંર) 

 

ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ-૨૦૦૫ 

(પ્રોએક્ટીલ ડીસ્કરોઝય-૧૭ મદુ્દાની ભાહશતી સુ્તીકા) 

 

લષ:- ૨૦૨૦-૨૧ 
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પ્રભાણત્ર 

આથી પ્રભાણીત કયલાભા ંઆલે છે કે , ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભની કરભ-૪ 

અંતગષત સ્લમ ંજાશયે કયલાની ફાફતો “પ્રોએક્ક્ટલ ડીસ્કરોઝય ( P.A.D)”  અભાયા 

ધલબાગ દ્વાયા તૈમાય કયલાભા ંઆલેર છે અને તા.૨૨/૦૪/૨૦૨૦ની સ્સ્થતીએ અભાયી 

ભજુંયી ભેલી અદ્યતન કયલાભા ંઆલેર છે. 

 

તા.૨૨/૦૪/૨૦૨૦ 

 

 

 

 

 

 

 

(ડી. એભ. ડોહડમા) 

ભાહશતી અધધકાયી 
અન ે

ઓ.એવ.ડી. 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
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અનકુ્રભલણકા 

ધનમભ 
વગં્રશ 
નફંય 

ધલગત ાના ન.ં 

૧ પ્રસ્તાલના ૪ 
૨ વ્મલસ્થાતતં્ર, કામો અને પયજો. ૫ 

૩ અધધકાયીઓ અને કભષચાયીઓની વતા અને પયજો. ૭ 

૪ કામો કયલા ભાટેના ધનમભો , ધલધનભમો, સચુનાઓ , ધનમભ વગં્રશ અને 
દપતયો. 

૧૦ 

૫ નીધત ઘડતય અથલા નીધતના અભર વફંધંી જનતાના વભ્મો વાથે વરાશ 
યાભળષ અથલા તેભના પ્રધતધનધધત્લ ભાટેની કોઈ વ્મલસ્થા શોમ તો તેની 
ધલગત. 

૧૧ 

૬ ધનમતં્રણ શઠેની વ્મસ્ક્તઓ ાવેના દસ્તાલેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ંત્રક. ૧૨ 

૭ ધનમતં્રણ શઠેના ફોડષ, હયદ, વધભધતઓ અને અન્મ વસં્થાઓનુ ંત્રક. ૧૩ 

૮ જાશયે ભાહશતી અધધકાયી/એેરેટ અધધકાયીની ધલગતો. ૧૪ 

૯ ધનણષમ રેલાની પ્રહક્રમાભા ંઅનવુયલાની કામષ ધ્ધતી. ૧૫ 

૧૦ અધધકાયીઓ અને કભષચાયીઓની ભાહશતી-સુ્સ્તકા (હડયેક્ટયી). ૧૬ 

૧૧ ધલનમોગભા ંજોગલાઈ કમાષ મજુફ, ભશનેતાણાની ધ્ધધત વહશત દયેક 
અધધકાયી અને કભષચાયીને ભતુ ંભાધવક ભશનેતાણુ.ં 

૧૭ 

૧૨ અંદાજત્રની ધલગત. ૧૮ 

૧૩ વશામકી કામષક્રભોના અભર અંગે ધ્ધધત. ૨૦ 

૧૪ યાશતો, યધભટ કે અધધકૃત અંગેની ધલગતો. ૨૦ 

૧૫ કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેરા ધોયણો. ૨૦ 

૧૬ ધલજાણફુૃે ઉરબ્ધ ભાહશતી. ૨૦ 

૧૭ ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગયીકોને ઉરબ્ધ વલરતોની ધલગતો. ૨૧ 

૧૮ અન્મ ઉમોગી ભાહશતી (ભાહશતી ભેલલા અંગે). ૨૧ 

 



4 
 

 

પ્રકયણ-૧ 

પ્રસ્તાલના 

૧.૧ આ સુ્સ્તકા(ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ-૨૦૦૫)ની ાશ્વાદભધુભકા અંગેની જાણકાયી:- 

 આ સુ્સ્તકાથી યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની યેવકોષ વકુંર ળાખાની ભાહશતી અધધકાય 
અધધધનમભ,૨૦૦૫ અન્લમે આલાની થતી ભાહશતી યજુ કયેર છે. 

૧.૨ આ સુ્સ્તકાનો ઉદે્દળ શતે:ુ- 

 આ સુ્સ્તકાભાથંી યેવકોષ વકુંર ળાખા ળાખાની પયજો , કામષધ્ધધત, ધનમભો, ેટા ધનમભો , 
ધલધનમભો, સ્થામી આદેળો , ભાગષળીકાઓને રગત ભાહશતી , ભદદનીળ ભાહશતી અધધકાયી , ભાહશતી 
અધધકાયી, અને એેરેટ અધધકાયીને રગત ભાહશતી તેભજ ભાહશતી ભેલલા ભાટેની પ્રહક્રમા જાશયે 
જનતા વભક્ષ મકુલાનો ઉદે્દળ છે. અને લહશલટને ાયદળષક ફનાલલાનો છે. 

૧.૩ આ સુ્સ્તકા કઈ વ્મસ્ક્તઓ/વસં્થાઓ/વગંઠનો લગેયેને ઉમોગી છે? 

 ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ શઠે જે કોઈ ભાહશતી ભેલલા ઈચ્છુક શોમ તે તભાભને 
ઉમોગી છે. ઉયાતં ળશયેભા ંઆલેરા વ્માાયી વગંઠનો/વસં્થાઓ/એવોવીએળનને ણ ઉમોગી 
છે. 

૧.૪ કોઈ વ્મસ્ક્તએ આ સુ્સ્તકાભા ંઆલયી રેલામેર ભાહશતી અંગે લધ ુભાહશતી ભેલલા ભાગંે તો 
તે ભાટેનો વંકષ  ધલબાગ. 

આય.ટી.આઈ. ધલબાગ, 

ડો.આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઈ યોડ, 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, 

યાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. 
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પ્રકયણ-૨ (ધનમભ વગં્રશ ૧) 

-:વ્મલસ્થાતતં્ર, કામો અને પયજો:- 
   

(૨.૧) યેવકોષ વકુંર ધલબાગનુ ંવ્મલસ્થાતતં્ર:- 
 
 

કધભળનય 

 
 

 

નામફ કધભળનય 

 
 

 

વશામક કધભળનય 

 
 
 

ઓ.એવ.ડી. 
 

 
 

 

 

(૧) ગ્રાઉન્ડ કો-ઓડીનેટય-૧      (૧) જુ. ક્રાકષ  –૧  

                                
 
 
 

                    (૧) ભજુય –૧૧                   (૨) વપાઇ કાભદાયો - ૩ 
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(૨.૨) યેવકોષ વકુંર ધલબાગના કામો:- 
 

 ળાખાની દૈધનક લશીલટી કાભગીયી જેલી કે ધલધલધ પાઇરો ઉસ્સ્થત કયલી. ધલધલધ ફીરોની 
ચકુલણી, ભશકેભને રગત કાભગીયી ધલગેયે. 

 ધલધલધ ટેન્ડય પ્રધવધ્ધ કયલા 
 ધલધલધ દયખાસ્તો યજુ કયલી. 
 આય.ટી.આઇ. અન્લમે જફૃયી કાભગીયી 
 યભતગભતના ધલધલધ ગ્રાઉન્ડ બાડે આલા તથા સ્નાનાગાયો બાડે આલા 
 યભત ગભત સધુલધાઓ તથા સ્નાનાગાયો ખાતે ધલધલધ વત્રો ળફૃ કયલા 
 શોકી,ફુટફોર.ટેધનવ કોટષ , ફાસ્કેટ ફોર કોટષ ,એથ્રેહટક ટે્રક,સ્નાનાગાયો,જીભ ધલગેયેના 

ગ્રાઉન્ડના ભેઇનટેનન્વ તથા સુયધલઝનની કાભગીયી 
 

 (૨.૨) યેવકોષ વકુંર ધલબાગ મખુ્મ કચેયીનુ ંવયનામુ:ં- 
 

 યેવકોષ વકુંર ધલબાગ  

 શ્રી ધલય વાલયકય ઇન્ડોય સ્ટેહડમભ , 
 યેવકોષ યીંગયોડ ,યાજકોટ. 

યાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧. ઈ-ભેઈર : dmdodi ya@rmc.gov.i n 
 

(૨.૩) કચેયી ળફૃ અને ફધં થલાનો વભમ:- 
  

 કચેયી ળફૃ થલાનો વભમ વલાયે ૧૦.૩૦ કરાક. 
 કચેયી ફધં થલાનો વભમ વાજંે  ૦૬.૧૦ કરાક. 
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પ્રકયણ-૩ (ધનમભ વગં્રશ ૨) 
-: અધધકાયીઓ અને કભષચાયીઓની વતા અને પયજો:- 

(૩.૧) શોદ્દો:- ઓ.એવ.ડી. 
 
લશીલટી વત્તા :-  
 વયકાયશ્રી તથા અન્મ ધલબાગો તયપથી ભાગંલાભા ંઆલતી ભાહશતીનુ ંવકંરન કયવુ.ં 
 ળાખાના તાફા શઠેના કભષચાયીઓની ૧ ભાવ સધુીની યજા ભજુંય કયલાની વત્તા. 
 લાધિક ફજેટ તૈમાય કયાલવુ.ં 
 ળાખાભા ંઆલેર પયીમાદોના ધનકાર ભાટે રગત કભષચાયીઓ દ્વાયા પયીમાદ નો ધનકાર 

કયલો. અને આય.ટી.આઈ.ની ભાહશતી તૈમાય કયાલલી અને વભમવય જલાફ કયલો. 
 ળાખાને રગત હુકભો, હયત્રો, નોટીવ, ધલગેયે ય વહશ કયી અભરભા ંમકુલા. 
 ળાખાના ગાયફીર , ફજેટની ભમાષદાભા ંભેર ભજુંયીલાા કાભોના ંલાઉચયફીરો , 

ઈન્ક્રીભેન્ટ ભજુંયી ધલગેયે જેલા ફીરોભા ંવહશ કયી ભજુંયી આલી.  
 
નાણાકીમ વત્તા :- 
 ફૃ.૫૦૦/- ની ભમાષદાભા ંી.એ.ભાથંી ખચષ ભજુંય કયલાની વત્તા. 

 
અન્મ :- 

 શોકી,ફુટફોર.ટેધનવ કોટષ , ફાસ્કેટ ફોર કોટષ ,એથ્રેહટક ટે્રક,સ્નાનાગાયો,જીભ ધલગેયેના 
ગ્રાઉન્ડના સુયધલઝનની કાભગીયી 

 
પયજો:- 
 ળાખાના સ્ટાપનુ ંજનયર સુયલીઝન. 
 ળાખા દ્વાયા કયલાના થતા કાભોનુ ંઅભરીકયણ કયાલવુ.ં 
 ઉચ્છચ અધધકાયીશ્રી તયપથી સપુ્રત થતી અન્મ કાભગીયી ફજાલલાની પયજો. 

 
 
 



8 
 

(૩.૨) શોદ્દો:- ગ્રાઉન્ડ કો-ઓડીનેટય  
 
લશીલટી વત્તા :-  
 ઓહપવના કભષચાયીઓની કાભગીયીનુ ંસુયલીઝન કયવુ.ં 

નાણાકીમ વત્તા :- 
 કોઈ નાણાકીમ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

પયજો:- 
 ગ્રાઉન્ડની જાલણી કયાલલી તથા સુયધલઝન કયવું 
 ગ્રાઉન્ડ બાડે આલા પાઇર ટુ અ કયલી. 
 ળાખા અધધકાયીશ્રી તયપથી સપુ્રત થતી અન્મ કાભગીયી ફજાલલાની પયજો. 

 
(૩.૩) શોદ્દો:- જુ. ક્રાકષ 
 
લશીલટી વત્તા :-  
 સ્લતતં્ર વત્તાઓ વોંામેર નથી યંત ુળાખા અધધકાયીશ્રી સચુલે તે મજુફની પાઈરો તૈમાય 

કયી ભજુંયી અથે તફક્કાલાય યજુ કયલી. 
લહશલટી કાભગીયી:- 
 ગાય ફીરો તથા અન્મ બથ્થા ધલગેયે ફીરો તૈમાય કયલા. 
 કભષચાયીના ઈન્કભટેક્વ ત્રકો તૈમાય કયલા તથા વફંધંીત ધલબાગને ભોકરલા. 
 કભષચાયીઓના હપક્વેળન કયલા. લાધિક ઓહડટ ને રગત કાભગીયી. 

અન્મ:- 
 લાધિક ફજેટ તૈમાય કયવુ.ં અને આય.ટી.આઈ.ના જલાફો તૈમાય કયલા. 
 ળાખાભા ંઆલતા ત્રો, પાઈરો, ધલગેયેની નોંધ કયલી અને આલક ત્ર યજીસ્ટય , જાલક ત્ર 

યજીસ્ટય, આલક પાઈર યજીસ્ટય, જાલક પાઈર યજીસ્ટય ધલગેયે યજીસ્ટયો ધનબાલલા. 
પયજો:- 
 હયત્ર/હુકભોનુ ંવકંરન. 
 આય.ટી.આઈ., ઠયાલો, હયત્રો, યજાઓ, ફજેટ, ધલગેયેના યજીસ્ટય ધનબાલલા. 
 ળાખા અધધકાયીશ્રી તયપથી સપુ્રત થતી અન્મ કાભગીયી ફજાલલાની પયજો. 
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(૩.૪) શોદ્દો :- ભજુય/વપાઇ કાભદાયો 

પયજો:- 
 ળાખા અધધકાયીશ્રી તયપથી સપુ્રત થતી અન્મ કાભગીયી ફજાલલાની પયજો. 
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પ્રકયણ-૪ (ધનમભ વગં્રશ ૩) 
-: કામો કયલા ભાટેના ધનમભો, ધલધનભમો, સચુનાઓ, ધનમભ વગં્રશ અને દપતયો:- 

(૪.૧) વ્મસ્ક્તને ધનમભો, ધલધનભમો,સચુનાઓ, ધનમભવગં્રશ અને દપતયોની નકર 
       અહશિંથી ભળ.ે    

યેવકોષ વકુંર ધલબાગ 

 શ્રી ધલય વાલયકય ઇન્ડોય સ્ટેહડમભ , 
 યેવકોષ યીંગયોડ ,યાજકોટ. 

યાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧. ઈ-ભેઈર : dmdodi ya@rmc.gov.i n 
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પ્રકયણ-૫ (ધનમભ વગં્રશ ૪) 
-: નીધત ઘડતય અથલા નીધતના અભર વફંધંી જનતાના વભ્મો વાથે વરાશ 
યાભળષ અથલા તેભના પ્રધતધનધધત્લ ભાટેની કોઈ વ્મલસ્થા શોમ તો તેની ધલગત:- 

 

(૫.૧) નીધત ઘડતય:- 

 શુ ંનીધતના ઘડતય અંગે જનતાની અથલા તેના પ્રધતધનધધઓની વરાશ/ યાભળષ/ 
વશબાગીતા ભેલલા ભાટેની કોઈ જોગલાઈ છે ? જો શોમ તો નીચેના નમનુાભા ંઆલી નીધતની 
ધલગતો આો. 

ક્રભ 
ન.ં 

ધલમ મદુ્દો શુ ંજનતાની 
વશબાગીતા 

સધુનધિત કયલાનુ ં
જફૃયી છે? શા/ના 

જનતાની વશબાલગતા ભેલલા 
ભાટેની વ્મલસ્થા 

૧. 
૨. 
૩. 

યેકડી, કેલફન જપ્ત ફાફત 

યાજભાગષ યનુ ંદફાણ દુય કયવુ.ં 
ળશયેના જુદા-જુદા ધલસ્તાયભા ંદફાણ અંગે 

શા 
શા 
શા 

પ્રજાના ચુટંામેરા પ્રધતધનધધઓ 
જ આલી નીધતઓનુ ંઘડતય 
તથા અભર કયાલલાની નીધત 
નક્કી કયે છે. હયણાભે 
આડકતયી યીતે આલી નીધત 
પ્રજાએ ઘડયા વભાન ગણામ. 

 

આનાથી નાગયીકને ક્યા આધાયે નીધત ધલમક ફાફતોના ઘડતય અને અભરભા ંજનતાની 
વશબાલગતા નક્કી કયાઈ છે. તે વભજલાભા ંભદદ થળે. 
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પ્રકયણ-૬ (ધનમભ વગં્રશ ૫) 
-: ધનમતં્રણ શઠેની વ્મસ્ક્તઓ ાવેના દસ્તાલેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ંત્રક:- 

 

(૬.૧) ધનમતં્રણ શઠેની વ્મસ્ક્તઓ ાવેના દસ્તાલેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ંત્રક નીચે 
મજુફ છે. 

 
 

ક્ર્ભ 
ન.ં 

દસ્તાલેજની 
કક્ષા 

દસ્તાલેજનુ ં
નાભ 

દસ્તાલેજ ભેલલાની કામષ 
ધ્ધધત 

નીચેની વ્મસ્ક્ત ાવે 
છે/તેના ધનમતં્રણભા ંછે. 

૧         હુકભો અયજી કયી ધનમત પી 
બયીને(વયકાયશ્રી ના 

ધનમભ મજુફ) 

ઓ.એવ.ડી., 
 યેવકોષ વકુંર ધલબાગ 

૨  હયત્રો “ “ 

૩  પાઈર “ “ 
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પ્રકયણ-૭ (ધનમભ વગં્રશ ૬) 
-: ધનમતં્રણ શઠેના ફોડષ, હયદ, વધભધતઓ અને અન્મ વસં્થાઓનુ ંત્રક:- 

 
(૭.૧) જાશયે તતં્રને રગતા ફોડષ, હયદો, વધભધતઓ અને અન્મ ભડંો અંગેની ભાહશતી નીચેના 
નમનુા આો. 

 
 ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાનુ ંનાભ અને વયનામુ:ં- જનયરફોડષ/ સ્થામી વધભધત/ ભાકેટ વધભધત/ 

                                               ઢેફયબાઈ યોડ, યાજકોટ ભશાનગયાલરકા. 
 ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાનો પ્રકાય :- સ્થાનીક વત્તા ભડં 

 ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાનો ટૂંકો હયચમ:- યાજ્મ વયકાયશ્રીના ંધાયા શઠે સ્થાધનક 
સ્લયાજ્મની વસં્થા તયીકે ભાન્મતા પ્રાપ્ત કયી કૃધતભ વ્મસ્ક્તનો દયજ્જો શાવર કયેર છે. 

 ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાની ભધૂભકા:- કામષકાયી 
 ભાખુ ંઅને વભ્મ ફધંાયણ :- સ્થામી વધભધત લખતો લખત નક્કી કયે તે મજુફ. 
 વસં્થાના લડા:- ભેમયશ્રી, ચેયભેનશ્રી, કધભળનયશ્રી. 
 મખુ્મ કચેયી અને તેની ળાખાના વયનાભા:ં- યેવકોષ વકુંર ધલબાગ 

 શ્રી ધલય વાલયકય ઇન્ડોય સ્ટેહડમભ , 
 યેવકોષ યીંગયોડ ,યાજકોટ. 

યાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧. ઈ-ભેઈર : dmdodi ya@rmc.gov.i n 
 ફેઠકોની વખં્મા:- જનયર ફોડષ- દય ફે ભાવે ૧ લાય 

                  સ્થામી વધભધત- દય અઠલાડીમે ૧ લાય 
 શુ ંજનતા ફેઠકભા ંબાગ રઈ ળકે છે? :- ના 
 શુ ંફેઠકોની કામષનોંધ તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે? :- શા 
 શુ ંફેઠકોની કામષનોંધ જનતાને ઉરબ્ધ છે ? જો તેભ શોમ તો તે ભેલલાની ધ્ધધતની 

ભાહશતી આો.  :- શા(અયજી કયલાથી વેકે્રટયી ધલબાગભાથંી પ્રાપ્ત થઈ ળકે છે.) 
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પ્રકયણ-૮ (ધનમભ વગં્રશ ૭) 
-: જાશયે ભાહશતી અધધકાયી/એેરેટ અધધકાયીની ધલગતો:- 

 
(૮.૧) વયકાયી તતં્રનુ ંનાભ : યેવકોષ વકુંર ધલબાગ 

 
 

 મખુ્મ ભાહશતી અધધકાયી : 
 

અન.ુ 
ન.ં 

શોદ્દો 
પોન નફંય 

પેક્વ ઈ-ભેઈર વયનામ ુ
કચેયી ભોફાઈર 

૧ ઓ.એવ.ડી. 
 

----- ૯૬૨૪૭ 
૧૧૮૯૯ 

----- dmdodiya@rmc.gov.in યેવકોષ વકુંર 
ધલબાગ 

યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકા. 

 
 

 ભદદનીળ ભાહશતી અધધકાયી : 
 

અન.ુ 
ન.ં 

શોદ્દો 
પોન નફંય 

પેક્વ 
ઈ-

ભેઈર 
વયનામ ુ

કચેયી ભોફાઈર 

૧ ગ્રાઉન્ડ કો-
ઓડીનેટય 

----- ૯૭૨૪૯ 
૧૮૧૮૩ 

----- ------ યેવકોષ વકુંર ધલબાગ 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા. 
 

  એેરેટ (કામદા) અધધકાયી :  
 

અન.ુ 
ન.ં 

શોદ્દો 
પોન નફંય 

પેક્વ 
ઈ-

ભેઈર 
વયનામ ુ

કચેયી ભોફાઈર 

૧ નામફ 
કધભશ્નય 

૦૨૮૧-
૨૨૨૦૯૩૮ 

----- ૨૨૨૪૨૫૮ ------ યેવકોષ વકુંર ધલબાગ 

યાજકોટભશાનગયાલરકા 
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પ્રકયણ-૯ (ધનમભ વગં્રશ ૮) 
-: ધનણષમ રેલાની પ્રહક્રમાભા ંઅનવુયલાની કામષ ધ્ધધત:- 

 
(૯.૧) જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે ધનણષમ રેલા ભાટે કઈ કામષધ્ધધત અનવુયલાભા ંઆલે છે? 

 જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે ધનણષમ રેલા ભાટે મોગ્મ ચેનર દ્વાયા અલબપ્રામ ભેલી ધનમભાનવુાય 
અધધકાય યત્લેની કામષ ધ્ધતી અનવુયલાભા ંઆલે છે. 

(૯.૨) અગત્મની ફાફતો ભાટે કોઈ ખાવ ધનણષમ રેલા ભાટેની દસ્તાલેજી કામષધ્ધધતઓ/ઠયાલે રી 
કામષધ્ધધતઓ, ધનમત ભાદંડો, ધનમભો ક્યા ક્યા છે? ધનણષમ રેલા ભાટે ક્યા ક્યા સ્તયે ધલચાયણા 
કયલાભા ંઆલે છે? 

 અગત્મની ફાફતો ભાટે કોઈ ખાવ ધનણષમ રેલા ભાટે ધનમભાનવુાય અધધકાય યત્લેની કામષ 
ધ્ધતી કયલાભા ંઆલે છે. અને ધનણષમ રેલા ભાટે જે તે ફાફતોને અનરુક્ષી ધનમ્નસ્તય થી 
ઉચ્છચસ્તય સધુી ધલચાયી ધનણષમ રેલાભા ંઆલે છે. 

(૯.૩) ધનણષમને જનતા સધુી શોચાડલાની કઈ વ્મલસ્થા છે? 

 વ્મસ્ક્તને ધનણષમની જાણ ભાટે ટાર દ્વાયા , ફૃફફૃ ટ્ટાલાા દ્વાયા અને વામશુીક પતલાઓના ં
ધનણષમો ભાટે લતષભાન ત્ર દ્વાયા જનતાને શોચાડલાભા ંઆલે છે. 

(૯.૪) ધનણષમ રેલાની પ્રક્રીમાભા ંજેના ભતંવ્મો રેલાના છે. તે અધધકાયીઓ ક્યા છે? 

 જે તે હકસ્વાભા ંધનણષમ રેલા કધભળનય વાશફે દ્વાયા સપુ્રત કયલાભા ંઆલેર અધધકાય યત્લેની 
વતા શોમ તેની નીચેના અધધકાયી સધુીના મોગ્મ ચેનરોભા ંનીચે જણાલેર અધધકાયીઓના ં
ભતંવ્મો રઈ ભજુંયી આલાભા ંઆલે છે. 

(૧) નામફ કધભળનય (૨) આવી. કધભળનય (૩) ઓ.એવ.ડી. 

(૯.૫) ધનણષમ રેનાય અંધતભ વતાધધકાયી કોણ છે? 

 લશીલટી ધનણષમ ભાટે અંધતભ વતાધધકાયી યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના મ્યધુનધવર કધભળનય 
છે. 
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પ્રકયણ-૧૦ (ધનમભ વગં્રશ ૯) 
-: અધધકાયીઓ અને કભષચાયીઓની ભાહશતી-સુ્સ્તકા (હડયેક્ટયી):- 

 

અ. 
નુ.ં 

નાભ શોદો એવ.ટી. 
ડી. કોડ. 

પોન નફંય 

કચેયી 
પેક્વ ઈ ભેઈર વયનામુ ં

૧ શ્રી ડી.એભ.ડોહડમા ઓ.એવ.ડી. -- -- -- -- યેવકોષ વકુંર  

યા.ભ.ન.ા.  
૨ શ્રી ભનોજબાઇ દલે કો-ઓડીનેટય -- -- -- -- યેવકોષ વકુંર  

યા.ભ.ન.ા. 
૩ શ્રી એચ.ી.ગઢલી જુ.ક્રાકષ -- -- -- -- યેવકોષ વકુંર  

યા.ભ.ન.ા. 
૪ ચતયુબાઇ ચૌશાણ  ભજુય     યેવકોષ વકુંર 

૫ ભનસખુબાઇ  ચૌશાણ ભજુય     યેવકોષ વકુંર 

૬ હદનેળબાઇ ભકલાણા ભજુય     યેવકોષ વકુંર 

૭ પ્રકાળબાઇ યભાય  ભજુય     યેવકોષ વકુંર 

૮ રક્ષ્ભણબાઇ યાઠોડ ભજુય     યેવકોષ વકુંર 

૯ યહપકબાઇ ચોદાય  ભજુય     યેવકોષ વકુંર 

૧૦ જમસખુબાઇ વોરકંી ભજુય     યેવકોષ વકુંર 

૧૧ ભશબેફુબાઇ કુયેળી  ભજુય     યેવકોષ વકુંર 

૧૨ લાઘજીબાઇ ચાલડા  ભજુય     યેવકોષ વકુંર 

૧૩ બોજાબાઈ વોભૈમા  ભજુય     યેવકોષ વકુંર 

૧૪ ઘનશ્માભબાઇ ધકાણ ભજુય     યેવકોષ વકુંર 

૧૫ હકયણબાઇ યાઠોડ  સ્લીય     યેવકોષ વકુંર 

૧૬ હદનેળબાઇ લાઘરેા  સ્લીય     યેવકોષ વકુંર 

૧૭ ગૌતભબાઇ લાઘરેા  સ્લીય     યેવકોષ વકુંર 
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પ્રકયણ-૧૧ (ધનમભ વગં્રશ ૧૦) 
-:ધલનમોગભા ંજોગલાઈ કમાષ મજુફ, ભશનેતાણાની ધ્ધધત વહશત દયેક અધધકાયી 

અને કભષચાયીને ભત ુ ંભાધવક ભશનેતાણુ.ં:- 

 
અન.ુ 
ન.ં 

નાભ શોદો ભાધવક 
ભશનેતાણુ ં
ભાચષ–૨૦.. 

લતય બથ્થુ ં ધલધનમભભા ંજણાવ્મા મજુફ 
ભશનેતાણુ ંનક્કી કયલાની    કામષ 

દ્ધધત 

૧ શ્રી ડી.એભ.ડોહડમા ઓ.એવ.ડી. ૮૮,૨૩૦/-  -- વયકાયશ્રીના ધાયા-ધોયણ મજુફ 
ગાય ચકૂલલાનુ ંજનયર ફોડષભા ં

ઠયાલામેર છે. 
(જનયર ફોડષ નક્કી કમાષ મજુફ) 

૨ શ્રી ભનોજબાઇ દલે કો-ઓડીનેટય ૫૫,૯૫૦/- -- ‘’ 
૩ શ્રી એચ.ી.ગઢલી જુ.ક્રાકષ ૩૫,૫૯૦/- --  
૪ ચતયુબાઇ ચૌશાણ  ભજુય ૩૪,૩૬૭/- -- ‘’ 

૫ ભનસખુબાઇ  ચૌશાણ ભજુય ૩૪,૩૬૭/- -- ‘’ ‘’ 

૬ હદનેળબાઇ ભકલાણા ભજુય ૩૪,૩૬૭/- -- ‘’ 

૭ પ્રકાળબાઇ યભાય  ભજુય ૩૪,૩૬૭/- --  

૮ રક્ષ્ભણબાઇ યાઠોડ ભજુય ૩૩,૩૬૩/- -- ‘’ 

૯ યહપકબાઇ ચોદાય  ભજુય ૩૪,૨૩૮/- -- ‘’ 

૧૦ જમસખુબાઇ વોરકંી ભજુય ૩૪,૩૬૭/- -- ‘’ 

૧૧ ભશબેફુબાઇ કુયેળી  ભજુય ૩૪,૩૬૭/- -- ‘’ 

૧૨ લાઘજીબાઇ ચાલડા  ભજુય ૩૪,૩૩૩/- -- ‘’ 

૧૩ બોજાબાઈ વોભૈમા  ભજુય ૩૪,૩૬૭/- -- ‘’ 

૧૪ ઘનશ્માભબાઇ ધકાણ ભજુય ૩૯,૯૯૪/- -- ‘’ 

૧૫ હકયણબાઇ યાઠોડ  સ્લીય  -- ‘’ 

૧૬ હદનેળબાઇ લાઘેરા  સ્લીય  -- ‘’ 

૧૭ ગૌતભબાઇ લાઘેરા  સ્લીય ૩૨,૩૧૬/- -- ‘’ 
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પ્રકયણ-૧૨ (ધનમભ વગં્રશ ૧૧) 
-:અંદાજત્રની ધલગત:- 

 

(૧૨.૧) જુદી જુદી પ્રવતૃીઓ ભાટે અંદાજ ત્રની ધલગતોની ભાહશતી નીચેના નમનુાભા ંદળાષલેર છે. 

(૧૨.૨) આલક દળાષલત ુઅંદાજ ત્રક (પક્ત નમનુાફૃ) 

યાજકોટ મ્યધુનધવર કોોયેળન 

વને ૨૦૧૯-૨૦૨૦ યીલાઇઝડ તથા વને ૨૦૨૦-૨૦૨૧ ના લષ ભાટે યેલન્ય/ૂકેીટર આલકની ધલગત દળાષલત ુ ંત્રક્ 

ફજેટ 
વજં્ઞા 

ફજેટ વદય 
હશવાફી 
વજં્ઞા 

હશવાફી 
વદય 

ખયેખય 

આલક 

ભજુંય થમરે 
મુ અંદાજ 

ખયેખય આલક 
૦૧/૦૪/૧૯થી 

યીલાઈઝ 

આલક  
અંદાજ 

આલક 
અંદાજ 

હયભાકષવ 

    
૨૦૧૮-
૨૦૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦૨૦ ૩૦-૧૧-૨૦૧૯ 
૨૦૧૯-
૨૦૨૦ 

૨૦૨૦-૨૦૨૧ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

 
વાસં્કૃધતક ધલકાવ 
ધલબાગ ળાખા 

        

૧૯૦૧ 

ભાધલયાલ 
ધવિંધધમા હક્રકેટ 
ગ્રાઉન્ડ બાડા 

આલક 

૧૩૧૧૨ 

ભાધલયાલ 
ધવિંધધમા 

હક્રકેટ ગ્રાઉન્ડ 
બાડા આલક 

૪.૮૫ ૬.૦૦ ૧.૮૭ ૩.૮૭ ૬.૦૦  

૧૯૦૧ 
એથ્રહેટક ગ્રાઉન્ડ 

બાડુ ં
૧૩૧૧૬ 

એથ્રહેટક 
ગ્રાઉન્ડ બાડું 

૨૬.૨૪ ૨૭ ૨૧.૬૪ ૨૭ ૩૦  

૧૯૦૧ ટેધનવ કોટષ પી ૧૩૪૧૭ 
ટેધનવ કોટષ 

પી 
૧૭.૯૧ ૩૫ ૧૨.૯૭ ૩૫ ૩૫  

૧૯૦૨ 
સ્કેહટિંગ ગ્રાઉન્ડ 

બાડુ ં
૧૩૧૧૧ 

સ્કેહટિંગ 
ગ્રાઉન્ડ બાડું 

૧.૫૯ ૧.૫ ૦૦ ૧.૨ ૦.૬૦  

૧૯૦૩ જીભ વભ્મ પી ૧૩૧૧૧ 
જીભ વભ્મ 

પી 
૦૦ ૦૦ ૩.૩૧ ૩.૫૦ ૪.૦૦  

૧૯૦૪ શોકી ગ્રાઉન્ડ બાડું ૧૩૧૧૧ 
શોકી ગ્રાઉન્ડ 

બાડું 
૦૦ ૦૦ ૦.૪૦ ૧.૦૦ ૧.૨૦  

૧૯૦૫ 
ફાસ્કેટફોર 
ગ્રાઉન્ડ બાડું 

૧૩૧૧૧ 
ફાસ્કેટફોર 
ગ્રાઉન્ડ બાડું 

૦૦ ૦૦ ૧.૯૯ ૨.૧૫ ૨.૫૦  

૧૯૦૨ 
ફૂટફોર ગ્રાઉન્ડ 

બાડું 
૧૩૧૧૬ 

ફૂટફોર 
ગ્રાઉન્ડ બાડું 

૦૦ ૦૦ ૦.૧૭ ૨.૦૦ ૪.૦૦  
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(૧૨.૩) ખચષ દળાષલત ુઅંદાજ ત્રક (પક્ત નમનુાફૃ) 

 

યાજકોટ મ્યધુનધવર કોોયેળન 
વને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ યીલાઇઝડ તથા વને ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના લષ ભાટે યેલન્ય/ૂકેીટર ખચષની ધલગત દળાષલત ુ ંત્રક્ 

ફજેટ 
વજં્ઞા 

ફજેટ વદય 
હશવાફી 
વજં્ઞા 

હશવાફી 
વદય 

ખયેખય 

ખચષ 
ભજુંય થમરે 
મુ અંદાજ 

ખયેખય 
ખચષ 

૦૧/૦૪/૨
૦૧૯ થી 

યીલાઈઝડ 
ખચષ અંદાજ 

ખચષ અંદાજ 

હયભાકષસ ્

    ૨૦૧૮-૨૦૧૯ 
૨૦૧૯-
૨૦૨૦ 

૩૦-૧૧-
૨૦૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦૨૦ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

 
વાસં્કૃધતક ધલકાવ 
ધલબાગ ળાખા 

        

૧૯૦૧ 

યભત ગભતના 
વાધનો 

 

૫૭૪૦૭ 

યભત 
ગભતના 
વાધનો 

 

૦૦ ૩.૦૦ ૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦  

૧૯૦૪ 

જુદી જુદી યભતો 
ભાટે સ્ધાષ  

 

૪૯૧૦૫ 

જુદી જુદી 
યભતો ભાટે 

સ્ધાષ  
 

૫.૩૦ ૧૦.૦૦ ૬.૬૫ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦  

૧૯૦૫ 

ઇન્ટય કોોયેળન 
ટુનાષભને્ટ 

 

૪૯૧૦૫ 

ઇન્ટય 
કોોયેળન 
ટુનાષભને્ટ 

 

૦૦ ૧૦.૦૦ ૬.૯૮ ૨૦.૦૦ ૦૦  

૨૩૦૨ 

સ્ોર્ટવષ વકુંર-
ધલજી ખચષ  

 

૪૩૧૦૩ 

સ્ોર્ટવષ 
વકુંર-

ધલજી ખચષ  
 

૨૧.૨૧ ૨૫.૦૦ ૧૦.૬૦ ૧૯.૦૦ ૨૦.૦૦  

૨૩૦૨ 

સ્ટેડીમભ ખચષ-
વસં્થાન ેગ્રાન્ટ  

 

૪૯૧૨૧ 

સ્ટેડીમભ 
ખચષ-વસં્થાન ે

ગ્રાન્ટ  

 

૧૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૫.૦૦  

૧૯૦૧ 
વાહદરલાય ખચષ 

 
૩૪૦૦૦ 

વાહદરલાય 
ખચષ 

 

૧.૦૩ ૧.૫૦ ૧.૨૩ ૧.૫૦ ૨.૦૦  
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પ્રકયણ-૧૩ (ધનમભ વગં્રશ ૧૨) 
-: વશામકી કામષક્રભોના અભર અંગે ધ્ધધત:- 

 

(૧૩.૧) આ ળાખા દ્વાયા કોઈ વશામકી કામષક્રભોની મોજના અભરભા ંનથી. 
 

 

પ્રકયણ-૧૪ (ધનમભ વગં્રશ ૧૩) 
-: યાશતો, યધભટ કે અધધકૃત અંગેની ધલગતો:- 

 

(૧૪.૧) આ ળાખા ને રાગ ુડત ુ ંનથી. 
 

પ્રકયણ-૧૫ (ધનમભ વગં્રશ ૧૪) 
-: કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેરા ધોયણો.:- 

 

(૧૫.૧) ધલધલધ પ્રવધૃતઓ/કામષક્રભો શાથ ધયલા ભાટે ધલબાગે નક્કી કયેર ધોયણોની ધલગત આો. 

 યેવકોષ વકુંર ળાખાભા ંશસ્તકના ધલધલધ યભત ગભતના ગ્રાઉન્ડ બાડે આલા ભાટે  ભજુંયીની 
અયજીઓ પાઈર ઉય મકુી ઓ.એવ.ડી.દ્વાયા નોંધ કયીને વશામક કધભળનયશ્રીને યજુ કયલાભા ં
આલે છે ત્માયફાદ નામફ કધભળનયશ્રીને યજુ કયલાભા ંઆલે છે ત્માયફાદ જફૃય જણામે 
કધભળનયશ્રી દ્વાયા ભજુંયી ભતા ધલધલધ યભત ગભતના ગ્રાઉન્ડ ધલગેયેને ભજુંયી આલાભા ં
આલે છે. 

 

પ્રકયણ-૧૬ (ધનમભ વગં્રશ ૧૫) 
-: ધલજાણફુૃે ઉરબ્ધ ભાહશતી.:- 

 

(૧૬.૧) ધલજાણફુૃે ઉરબ્ધ ભાહશતી શનુ્મ(નીર) છે. 
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પ્રકયણ-૧૭ (ધનમભ વગં્રશ ૧૬) 
-: ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગયીકોને ઉરબ્ધ વલરતોની ધલગતો:- 

(૧૭.૧) દસ્તાલેજોની નકર ભેલલાની ધ્ધતી: 

 ળાખાને રગત ભાહશતીની નકરો ભેલલા ભાટે જફૃયી પી બમે થી અતે્રની ળાખા દ્વાયા 
દસ્તાલેજોની નકરો આલાભા ંઆલે છે. 

 જાશયે જનતાને ભદદફૃ ળાખાની ભમાષદીત ભાહશતી યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈટ 
યથી ભેલી ળકાળે. 
 

પ્રકયણ-૧૮ (ધનમભ વગં્રશ ૧૭) 
-: અન્મ ઉમોગી ભાહશતી (ભાહશતી ભેલલા અંગે):- 

(૧૮.૧) અન્મ ઉમોગી ભાહશતી ભેલલા ભાટે ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ-૨૦૦૫ અને ગજુયાત 
ભાહશતી અધધકાય ધનમભો ૨૦૦૫ની જોગલાઈ અનવુાય કામષલાશી કયલાથી ભાહશતી ભી ળકે છે. 

 

 

 

 

 

 


