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દફાણ શટાલ વલબાગ 

 

 

 

 



યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
 

 

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 –૩૧/૦૫/૨૦૧૬ ની સ્સ્થધતએ અભાયી ભાંજુયી ભેલી અદ્યતન કયલાભાાં આલેર છે. 

તાયીખ : ....../૦૫/૨૦૧૬ 

આવી. ભેનેજય  

યાજકોિ ભશાનગયાણરકા 

યાજકોિ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



     પ્રકયણ – ૧ 

પ્રસ્તાલના 

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

૨.૨ દફાિો દુય કયલા,દફાિને રગતી ભાંિ,કભાન,છાજરી,કેનોી ધલગેયે ભાંજુયી આલી 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 દફાિ શિાલ ધલબાગની વેલાઓને રગત છે.  

૧.૫  કોઈ ખાવ પ્રકાયની વ્માખ્માને રગત ળબ્દપ્રમોગ થમેર નથી.  

૧.૬ આવી.ભેનેજય ( E.R) દફાિ શિાલ  ધલબાગ – યાજકોિ મ્યધુન. કોોયેળન કચેયી, રૂભ નાં.– ૯, 

ત્રીજો ભા, યાજકોિ. ૯૬૨૪૦૩૭૮૭૮ યનાાં પોન લિ ેજાિી ળકાળે. 

૧.૭ આ સુ્સ્તકાભાાં ઉરબ્ધ 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, 

આવી.ભેનેજય, 

દફાિ શિાલ ળાખા, 

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 મજુ્ફને 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 ુ: સ્ભાિગવીિી અંતગગત જાશયે યોિ,યસ્તા ના દફાિ દુય કયલા. 

૨.૨ જાશયે તાંત્રનો ટૂાંકો ઇધતશાવ અને તેની યચનાનો વાંદબગ :  

વદયહુાં ધલબાગ તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૫ થી કામગયત છે. ળશયેનો ધલસ્તાય અને ધલકાવભાાં 

વદૃ્ધિ થલાની વાથો વાથ આ ધલબાગની વેલાઓભાાં િ લધાયો કયલાભાાં આલેર છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકયણ – ૨ 

૨.૩  યાજકોિ ભશાનગયાણરકા શસ્તકનાાં દફાિ શિાલ ધલબાગ દ્વાયા નીચે મજુફની કાભગીયી  

 કયલાભાાં આલે છે.  

(ક) યાજકોિ ળશયેના ળશયેીજનો તયપથી પ્રવાંગોાત સળુોબન તથા જાશયેાતો ભાિે ભાંિ,કભાન, 

છાજરી,ફેનય,ગેિકભાન,તથા રકઝયીમવ ગેિની ભાંજુયી ભાાંગલાભાાં આલે છે.  

(ખ) ળશયેના જાશયેભાગો,સ્થો તથા ધાધભિક,વાભાજીક કે ળૈક્ષણિક ફાફતોના ફેનયો ભાિે ભાંજુયી  

         આલાભાાં આલે છે. 
(ગ) ધી.ફી.ી.એભ.વી.એકિ ૧૯૪૯ની જોગલાઈ મજુફ દફાિો દુય કયલા.  

        (ધ) ત્ર વ્મલશાય તથા પાઈર વ્મલશાયભાાં ઈનલિગ આઉિલિગને રગત કાભગીયી.  

(ચ) યાજકોિ કોોયેળનની શદભાાં આલતાાં યાજભાગો ઉયના દફાિો દુય કયલાની કાભગીયી.  

(જ) લાધિક અંદાજત્ર તૈમાય કયલાની કાભગીયી.  

(ઝ) 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. 

(િ) વયકાય શ્રી વાથે તેભજ તેના તયપથી થતાાં ત્ર વ્મલશાય, જનયર ફોિગ તથા ખિી વધભધતભાાં 

દયખાસ્તો ભોકરાલલી લશીલિી ભાંજૂયીઓ ભેલલાની કાભગીયી. 

(ઠ) તભાભ પ્રકાયના લાઉચય ફીરો ફનાલલા, ઓિીિ કયાલલા, તથા ચકુલિી ભાિેના ચેકો ભેલી 

ચકુલિી કયલાની કાભગીયી. 

(િ) ળાખાના લાશન ધનબાલિી, ેટ્રોર, િીઝર ધલ. ને રગત લાઉચવગ ફનાલલા, ઓિીિ કયાલલાની 

કાભગીયી રોગબકુો તાવલાની, ધલબાગના ઉમોગ ભાિે અને ળાખાભાાંજ સ્િેળનયી ખયીદલી 

ધલતયિ કયલી. 

(ઢ) અખફાયોભાાં જાશયેાતો, િેન્િયો, નોહિવો ધલ. ની પ્રધવદ્ધિને રગત કાભગીયી.  

(િ) યેકોિગ ટરાધવહપકેળનની કાભગીયી કયી ધલબાગલાય યેકોિગની વાચલિી, ધનબાલિી, તફદીરી, 

નાળ કયલાની કાભગીયી. 

 

 

 

 



 

૨.૫  યેકિી કેણફન તથા અન્મ યચયુિ જપ્ત કયી લશીલિી ચાર્જ લસરુ કયલાની,ધલગેયે કાભગીયી 

આ ધલબાગ દ્વાયા શાથ ધયલાભાાં આલે છે. 

૨.૬ કામગક્ષેત્ર ળશયેી શદ ધલસ્તાય યુત ુભમાગહદત છે.  

૨.૭ નાાંિા બયાઈ કયલાની ધનમધભતતા, ચોકવાઇ, વભમનુાં ારન ધલગેયે ફાફતે પ્રજાકીમ વશકાય 

જેભ લધ ુભે તેભ કાભગીયી વાયી યીતે થઇ ળકે. 

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

ળકામ છે. 

૨.૯ વેલા આલાનાાં દેખયેખ ધનમાંત્રિ અને જાશયે પહયમાદ ધનલાયિ ભાિે નીચે પ્રભાિે તાંત્ર ઉરબ્ધ 

છે. 

 (૧) આવી.ભેનેજય દફાિ શિાલ (૨) વીની. ટરાકગ , (૩) જુની.ટરાકગ , (૪) ઇન્સ્ેટિય  

        (૫) ઇ.આય.ઓ,(૬) ઇ.આય,આઇ. (૭) ડ્રામલય  (૮) ભજુય (૯) ગી ધલગેયે વાંલગગની  
     જરૂયત મજુફ પાલિી કયલાભાાં આલે છે.  

૨.૧૦ મખુ્મ ટચેયીએજ તભાભ લશીલિ ઉરબ્ધ છે.  

૨.૧૧ 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. 

૩.૧ શોદ્દો – આવી. ભેનેજય (દફાિ શિાલ)        

  

વત્તાઓ ::- 

લશીલિી  (૧) 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 ભમાગદ ભાાં ી.એ.ભાાંથી ખચગ ભાંજુય કયલાની વત્તા  

અન્મ :- તભાભ મ્યધુનધવર ધભરકત ય અનધધક્રુત યીતે રગાલેર જાશયેાતનાાં બ્બ્રક 

શોહિિગ્વ,ફેનયો,ફોિગ, તથા યેકિી કેણફન જપ્ત કયી લશીલિી ચાર્જ લસરુ કયલો. યાજકોિ 

મ્યધુનધવર કોોની શદભાાં જુદા-જુદા સ્થો,યાજભાગગ,શોકવગ ઝોન  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:- ૯૬૨૪૭૧૧૮૯૯ 

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 –   

 શુાં 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. 
 

યેકિી,કેણફન જપ્ત ફાફત 

યાજભાગગ યનુાં દફાિ દુય કયવુાં. 
ળશયેના જુદા-જુદા ધલસ્તાયભાાં દફાિ 
અંગે 
 
 

શા 

“ 

“ 

 
 

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

 

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

નક્કી કયાઈ છે. તે વભજલાભાાં ભદદ થળે. 

                              

                               

 

 

 

 

 



પ્રકયણ -૬(વનમભ વગં્રશ -) 

જાશયે તતં્ર અથલા તેના વનમતં્રણ શઠેની વ્મહકતઓ ાવેના ંદસ્તાલેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ં 

ત્રક 

અનકુ્ર્ભ 
નાં  

દસ્તાલેજની કક્ષા  દસ્તાલેજન ુનાભ 
અને એક રીિીભાાં 
ઓખાિ 

દસ્તાલેજ ભેલલાની 
કામગધ્ધધત 

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  

   યાજકોિ ભશાનગયાણરકા ઢેફયબાઈ યોિ, યાજકોિ  

ભાન્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાનો પ્રકાય  : સ્થાધનક વત્તા ભાંિ  

ભાન્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાનો ટૂાંકો હયચમ :  યાજ્મ વયકાયશ્રી 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 : દફાિ શિાલ ધલબાગ વે.ઝોન, ધત્રજો ભા, રૂભ નાંફય-૯,  

        િો.આંફેિકયબલન 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 ઉરબ્ધ  : 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   :  દફાિ શિાલ ધલબાગ  

યાજકોિ ભશાનગયાણરકા  

ભાહશતી અધધકાયી : 

અન.ુ 
નાં. 

શોદ્દો એવિીિી 
કોિ 

પોન નાંફય  પેટવ ઈ ભેંઈર  વયનામુાં 
કચેયી ઘય 

૧ આવી. ભેનેજય  

દફાિ શિાલ 

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૩૬૬ ------- ------- ------- યા.ભ.ન.ા. 
કચેયી 

 

ભદદનીળ ભાહશતી અધધકાયી : 

અન.ુ 
નાં. 

શોદ્દો એવિીિી 
કોિ 

પોન નાંફય  પેટવ ઈ ભેંઈર  વયનામુાં 
કચેયી ઘય 

૧  વીની. ટરાકગ  ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૩૬૬ ------- ------- ------- યા.ભ.ન.ા. 
કચેયી 

 

એેરેિ (કામદા) વત્તાધધકાયી: 

અન.ુ 
નાં. 

શોદ્દો એવિીિી 
કોિ 

પોન નાંફય  પેટવ ઈ ભેંઈર  વયનામુાં 
કચેયી ઘય 

૧ નામફ કધભશ્નય  ૦૨૮૧ ૨૨૨૦૯૩૮ ------- ૨૨૨૪૨૫૮ ------- યા.ભ.ન.ા. 
કચેયી 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકયણ – ૯ 

વનણમમ રેલાની પ્રહિમાભા ંઅનવુયલાની કામમધ્ધવત 

પ્રકયણ ૯(વનમભ વગં્રશ-૮) વનણમમ રેલાની પ્રહિમાભા ંઅનવુાયલાની કામમધ્ધવત:-  

૯.૧ જુદા જુદા મદુ્વાઓ અંગે ધનિગમ રેલા ભાિે કઈ કામગધ્ધધત અનવુયલાભાાં આલે છે? 

 * જુદા જુદા મદુ્ઘાઓ અંગે ધનિગમ રેલા ભાિે મોગ્મ ચેનર દ્વાયા અણબપ્રામ ભેલી ધનમભાનવુાય    

    અધધકાય યત્લેની કામગધ્ધધત અનવુયલાભાાં આલે છે.  

૯.ય અગત્મની ફાફતો ભાિે કોઈ ખાવ ધનિગમ રેલા ભાિેની દસ્તાલેજી કામગધ્ધધતઓ/ 

ઠયાલેરી કામગધ્ધધતઓ, ધનમત ભાદાંિો, ધનમભો કમા કમા છે? ધનિગમ રેલા ભાિે કમા કમા 

સ્તયે ધલચાયિા કયલાભાાં આલે છે.  

* અગત્મની ફાફતો ભાિે કોઈ ખાવ ધનિગમ રેલા ભાિે ધનમભાનવુાય અધધકાય 

યત્લેનીકામગધ્ધધત  કયલાભાાં આલે છે. અને ધનિગમ રેલા ભાિે જે તે ફાફતોને અનરુક્ષી 

ધનમ્નસ્તય થી ઉચ્ચસ્તયસધુી  ધલચાયી ધનિગમ રેલાભાાં આલે છે.  

૯.૩ ધનિગમને જનતા સધુી શોચાિલાની કઈ વ્મલસ્થા છે ? 

* વ્મહકતને ધનિગમની જાિ ભાિે િાર દ્વાયા,રૂફરૂ ટ્ટાલાા દ્વાયા અને વામશુીક પતલાઓનાાં  

  ધનિગમો ભાિે લતગભાન ત્ર દ્વાયા જનતાને શોચાિલાભાાં આલે છે.  

૯.૪ ધનિગમ રેલાની પ્ર રીમાભાાં જેના ભાંતવ્મો રેલાના છે. તે અધધકાયીઓ કમા છે? 

* જે તે હકસ્વાભાાં ધનિગમ રેલા કધભળનય વાશફે દ્વાયા સપુ્રત કયલાભાાં આલેર અધધકાય યત્લેની  

  વતા શોમ તેની નીચેના અધધકાયી સધુીના મોગ્મ ચેનરોભાાં નીચે જિાલેર અધધકાયીઓનાાં  

  ભાંતવ્મો રઈ ભાંજુયી આલાભાાં આલે છે.  

(૧) નામફ કધભળનય (ય) આવી કધભળનય (૩)આવીભેનેજય 

૯. ધનિગમ રેનાય અંધતભ વતાધધકાયી કોિ છે? 

* લશીલિી ધનિગમ ભાિે અંધતભ વતાધધકાયી યાજકોિ ભશાનગયાણરકાના મ્યધુનધવર કધભળનય 

છે.  

 

 

 

 



પ્રકયણ – ૧૦ 

અવધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની ભાહશતી પસુ્સ્તકા 

(હડયેક્ટયી) 

(દફાણ શટાલ વલબાગ 

અ
ન.ુ
નાં. 

નાભ શોદ્દો એવ.િી.
િી.કોિ 

પોન નાંફય 
કચેયી 

પેટવ ઈ ભેંઈર  વયનામુાં 

૧. શ્રી ફી. ફી. જાિેજા ઇન્ચાર્જ 
આવી.ભેનેજય 

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૩૬૬ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૨ શ્રી છાધમા સધુનર  એભ. વી. ટરાકગ ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૩ શ્રી જોી ધલજમ ી. જુ.કરાકગ ૦૨૮૧   ‘’ -- -                                            
- 

દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૪ શ્રી ગજેન્રધવિંશ જી. યાિા   ઇ.આય.ઓ 

દફાિ શિાલ 
૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 

યા.ભ.ન.ા. 
૫ શ્રી લાઘાબાઇ લી. ફોયીચા ઇ.આય.ઓ 

દફાિ શિાલ 
૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 

યા.ભ.ન.ા. 
૬ શ્રી હદસ્ગ્લજમધવિંશ જે. 

જાિેજા  
ઇ.આય.ઓ 

દફાિ શિાલ 
૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 

યા.ભ.ન.ા. 
૭  શ્રી વાધાબાઇ  આય. 

ઝીરયીમા 
ઇ.આય.આઇ 

દફાિ શિાલ 
૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 

યા.ભ.ન.ા. 
૮  શ્રી ઘનશ્માભધવિંશ ી. 

જાિેજા  
ઇ.આય.આઇ 

દફાિ શિાલ 
૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 

યા.ભ.ન.ા. 
૯  શ્રી જમયાજધવિંશ ફી. જાિેજા   ઇ.આય.આઇ 

દફાિ શિાલ 
૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 

યા.ભ.ન.ા. 
૧૦  શ્રી જમસખુબાઇ લી. 

કાલઠીમા  
ઇ.આય.આઇ 

દફાિ શિાલ 
૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 

યા.ભ.ન.ા. 
૧૧  શ્રી ભાયલાણિમા યાકેળબાઇ 

લી. 
ઇ.આય.આઇ 

દફાિ શિાલ 
૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 

યા.ભ.ન.ા. 
૧૨  શ્રી દેલેન્રધવિંશ એવ. જાિેજા  ઇ.આય.આઇ 

દફાિ શિાલ 
૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 

યા.ભ.ન.ા. 
૧૩  શ્રી વાશજેાનબાઇ એ. 

ળેયધવમા 
ઇ.આય.આઇ 

દફાિ શિાલ 
૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 

યા.ભ.ન.ા. 
૧૪  શ્રી ફાદી એશભદ 

નયુભશભદ  
ઇ.આય.આઇ 

દફાિ શિાલ 
૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 

યા.ભ.ન.ા. 



૧૫  શ્રી યભેળબાઇ જે. બાગીમા ઇ.આય.આઇ 

દફાિ શિાલ 
૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 

યા.ભ.ન.ા. 
૧૬  શ્રી નમનબાઇ આઇ. ઠાકય  ઇન્સ્ેટિય 

દફાિ શિાલ 
૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 

યા.ભ.ન.ા. 

૧૭  શ્રી યાજેન્ર વી.જોી ઇન્સ્ેટિય 

દફાિ શિાલ 
૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 

યા.ભ.ન.ા. 
૧૮  શ્રી ળાાંધતરાર લી. ભકલાિા ઇન્સ્ેટિય 

દફાિ શિાલ 

૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૧૯  શ્રી ભશળેબાઇ જી ભકલાિા  ઇન્સ્ેટિય 

દફાિ શિાલ 

૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૨૦  શ્રી મકેુળબાઇ જે. આચામગ ઇન્સ્ેટિય 

દફાિ શિાલ 

૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૨૧  શ્રી પ્રતાબાઇ એવ. ભોમા   ઇન્સ્ેટિય 

દફાિ શિાલ 

૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૨૨  શ્રી ભાલજી લી. ઘાલયી  ઇન્સ્ેટિય 

દફાિ શિાલ 

૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૨૩  શ્રી ભશળે ી. ફાયૈમા  ઇન્સ્ેટિય 

દફાિ શિાલ 

૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૨૪  શ્રી ખાચય કનકબાઇ એ. ડ્રાઈલય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૨૫  શ્રી ભેુન્રધવશ આય. જાિેજા ડ્રાઈલય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૨૬  શ્રી હશતેન્રગીયી એર. 
ગોસ્લાભી 

ડ્રાઈલય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૨૭  શ્રી યનુવુબાઈ એ. ચાનીમા  ડ્રાઈલય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૨૮  શ્રી ગોધાણિમા અળોક 
નાથારાર 

ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૨૯  શ્રી જેન્તી એભ. ચાલિા ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૩૦  શ્રી શીયાબાઈ કે ભકલાિા ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૩૧  શ્રી હકિંજર ી. ભારૂ  ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૩૨  શ્રી નાથાબાઈ લી. ાયધી ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 



૩૩  શ્રી જેળીંગ એર. યભાય  ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૩૪  શ્રી નાયિ ય.ુ યાઠોિ ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૩૫  શ્રી પ્રલીિ િી. યાઠોિ ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૩૬  શ્રી સયેુળ એન. વોરાંકી ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૩૭  શ્રી મુજી ય.ુ વાયેા ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૩૮  શ્રી બહકતદાન ફી. ફાદાિી ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૩૯  શ્રી ભશને્ર િી. લાઘેરા  ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૪૦  શ્રી યભાય હકળોયબાઇ કે.   ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૪૧  શ્રી  જીતેન્ર આય.ળેઠ  ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૪૨  શ્રી ધલભર કે. જોળી ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૪૩  શ્રી અયફુ આઈ. ભોિાિી ભજુય  ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૪૪  શ્રી યભાય ધલનોદ ફી.   ભજુય  ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૪૫  શ્રી જોગેળ એન. વોરાંકી ભજુય  ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૪૬  શ્રી જાદલ કે. આય. ભજુય  ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૪૭  શ્રી અવયપ એ. ફેરીભ ભજુય  ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૪૮  શ્રી યભેળ િી. યાઠોિ ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૪૯ શ્રી જળાબાઇ લી. ધોકીમા ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૫૦  શ્રી હશતે એભ. ધોકીમા ભજુય  ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 



૫૧  શ્રી ભનસખુ જી. કાકિીમા ભજુય  ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૫૨  શ્રી ભનસખુ લી.લાઘેરા ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૫૩  શ્રી ભેસયુબાઇ જી. યાઠોિ ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૫૪  શ્રી ભશળે િી.ભકલાિા ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૫૫  શ્રી નિલયરાર િી. જોી ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૫૬  શ્રી િી.એભ.ખીભસયુીમા ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

૫૭ શ્રી યાઠોિ  ખોડુબા િી. ભજુય ૦૨૮૧   ‘’ -- -- દફાિ શિાલ 
યા.ભ.ન.ા. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

પ્રકયણ – ૧૧ (વનમભ વગં્રશ ૧૦) 

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

ભશનેતાણુ ં

(દફાણ શટાલ વલબાગ) 

અન.ુ
નાં. 

નાભ શોદ્દો ભાધવક 
ભશનેતાણુાં 
(ભાચગ-૧૮)  

લતય બથથુાં  ધલધનમભભાાં જિાવ્મા મજુફ 
ભશનેતાણુાં નક્કી કયલાની 

કામગ ધ્ધધત 

૧. શ્રી ફી.ફી. જાિેજા  ઇન્ચાર્જ 
આવી.ભેનેજય 

૪૭૬૦૦/-  વયકાયશ્રીના ધાયા-ધોયિ 
મજુફ ગાય ચકૂલલાનુાં 

જનયર ફોિગભાાં ઠયાલામેર છે. 
(જનયર ફોિગ નક્કી કમાગ 

મજુફ) 

૨ શ્રી છાધમા સધુનર એભ. વી. ટરાકગ ૫૩૬૦૦/-  ‘’ 
૩ શ્રી જોી ધલજમ ી. જુ.કરાકગ ૪૧૧૦૦/-                ‘’ 
૪ શ્રી ગજેન્રધવિંશ જી. યાિા   ઇ.આય.ઓ 

દફાિ શિાલ 
૧૯૯૫૦/-   

૫ શ્રી લાઘાબાઇ લી. ફોયીચા ઇ.આય.ઓ 

દફાિ શિાલ 
૧૯૯૫૦/                ‘’ 

૬ શ્રી હદસ્ગ્લજમધવિંશ જે. જાિેજા  ઇ.આય.ઓ. 
દફાિ શિાલ 

૧૯૯૫૦/                ‘’ 

૭  શ્રી વાધાબાઇ  આય. 
ઝીરયીમા 

ઇ.આય.આઇ 

દફાિ શિાલ 
૧૯૯૫૦/                ‘’ 

૮   શ્રી ઘનશ્માભધવિંશ ી. જાિેજા  ઇ.આય.આઇ 

દફાિ શિાલ 
૧૯૯૫૦/                ‘’ 

૯   શ્રી જમયાજધવિંશ ફી. જાિેજા   ઇ.આય.આઇ 

દફાિ શિાલ 
૧૯૯૫૦/                ‘’ 

૧૦   શ્રી જમસખુબાઇ લી. 
કાલઠીમા  

ઇ.આય.આઇ 

દફાિ શિાલ 
૧૯૯૫૦/                ‘’ 

૧૧  શ્રી ભાયલાણિમા યાકેળબાઇ 
લી. 

ઇ.આય.આઇ 

દફાિ શિાલ 
૧૯૯૫૦/               ‘’ 

૧૨   શ્રી દેલેન્રધવિંશ એવ. જાિેજા  ઇ.આય.આઇ 

દફાિ શિાલ 
૧૯૯૫૦/               ‘’ 

૧૩  શ્રી વાશજેાનબાઇ એ. 
ળેયધવમા 

ઇ.આય.આઇ 

દફાિ શિાલ 
૧૯૯૫૦/               ‘’ 



૧૪   શ્રી ફાદી એશભદ નયુભશભદ  ઇ.આય.આઇ 

દફાિ શિાલ 
૧૯૯૫૦/               ‘’ 

૧૫  શ્રી યભેળબાઇ જે. બાગીમા ઇ.આય.આઇ 

દફાિ શિાલ 
૧૯૯૫૦/-               ‘’ 

૧૬  શ્રી નમનબાઇ આઇ. ઠાકય  ઇન્સ્ેટિય 

દફાિ શિાલ 
૪૨૨૦૦/-              ‘’ 

૧૭   શ્રી યાજેન્ર વી.જોી ઇન્સ્ેટિય 

દફાિ શિાલ 
૫૩૬૦૦/-              ‘’ 

૧૮  શ્રી ળાાંધતરાર લી. ભકલાિા ઇન્સ્ેટિય 

દફાિ શિાલ 

૪૬૨૦૦/-              ‘’ 

૧૯  શ્રી ભશળેબાઇ જી ભકલાિા  ઇન્સ્ેટિય 

દફાિ શિાલ 

૪૬૨૦૦/-              ‘’ 

૨૦  શ્રી મકેુળબાઇ જે. આચામગ ઇન્સ્ેટિય 

દફાિ શિાલ 

૫૨૦૦૦/-              ‘’ 

૨૧  શ્રી પ્રતાબાઇ એવ. ભોમા   ઇન્સ્ેટિય 

દફાિ શિાલ 

૫૨૦૦૦/-              ‘’ 

૨૨   શ્રી ભાલજી લી. ઘાલયી  ઇન્સ્ેટિય 

દફાિ શિાલ 

૫૦૫૦૦/-              ‘’ 

૨૩  શ્રી ભશળે ી. ફાયૈમા  ઇન્સ્ેટિય 

દફાિ શિાલ 

૫૩૬૦૦/-              ‘’ 

૨૪   શ્રી ખાચય કનકબાઇ એ. ડ્રાઈલય ૩૪૦૦૦/-              ‘’ 
૨૫  શ્રી ભેુન્રધવશ આય. જાિેજા ડ્રાઈલય ૩૩૦૦૦/-              ‘’ 
૨૬  શ્રી હશતેન્રગીયી એર. 

ગોસ્લાભી 
ડ્રાઈલય ૩૨૦૦૦/-              ‘’ 

૨૭  શ્રી યનુવુબાઈ એ. ચાનીમા  ડ્રાઈલય ૩૧૧૦૦/-              ‘’ 
૨૮  શ્રી ગોધાણિમા અળોક 

નાથારાર 
ભજુય ૧૮૭૦૦/-              ‘’ 

૨૯  શ્રી જેન્તી એભ. ચાલિા ભજુય ૨૬૪૦૦/-              ‘’ 
૩૦  શ્રી શીયાબાઈ કે ભકલાિા ભજુય ૨૪૯૦૦/-              ‘’ 
૩૧  શ્રી હકિંજર ી. ભારૂ  ભજુય ૧૬૭૦૦/-              ‘’ 
૩૨   શ્રી નાથાબાઈ લી. ાયધી ભજુય ૨૫૬૦૦/-              ‘’ 

૩૩  શ્રી જેળીંગ એર. યભાય  ભજુય ૨૪૯૦૦/-              ‘’ 
૩૪  શ્રી નાયિ ય.ુ યાઠોિ ભજુય ૨૫૬૦૦/-              ‘’ 
૩૫  શ્રી પ્રલીિ િી. યાઠોિ ભજુય ૨૫૬૦૦/-              ‘’ 
૩૬  શ્રી સયેુળ એન. વોરાંકી ભજુય ૨૪૯૦૦/-              ‘’ 



૩૭   શ્રી મુજી ય.ુ વાયેા ભજુય ૩૨૦૦૦/-              ‘’ 
૩૮  શ્રી બહકતદાન ફી. ફાદાિી ભજુય ૨૩૧૦૦/-              ‘’ 
૩૯  શ્રી ભશને્ર િી. લાઘેરા  ભજુય ૧૮૬૦૦/-              ‘’ 
૪૦  શ્રી યભાય હકળોયબાઇ કે.   ભજુય ૨૪૨૦૦/-              ‘’ 
૪૧   શ્રી  જીતેન્ર આય.ળેઠ  ભજુય ૨૪૯૦૦/-              ‘’ 
૪૨  શ્રી ધલભર કે. જોળી ભજુય ૨૩૮૦૦/-              ‘’ 
૪૩   શ્રી અયફુ આઈ. ભોિાિી ભજુય  ૨૩૮૦૦/-              ‘’ 
૪૪  શ્રી યભાય ધલનોદ ફી.   ભજુય  ૨૬૪૦૦/-              ‘’ 
૪૫  શ્રી જોગેળ એન. વોરાંકી ભજુય  ૨૪૯૦૦/-              ‘’ 
૪૬  શ્રી જાદલ કે. આય. ભજુય  ૧૬૭૦૦/-              ‘’ 
૪૭  શ્રી અવયપ એ. ફેરીભ ભજુય  ૨૪૯૦૦/-              ‘’ 
૪૮  શ્રી યભેળ િી. યાઠોિ ભજુય ૨૫૬૦૦/-              ‘’ 
૪૯  શ્રી જળાબાઇ લી. ધોકીમા ભજુય ૨૭૨૦૦/-              ‘’ 
૫૦  શ્રી હશતે એભ. ધોકીમા ભજુય  ૧૬૭૦૦/-              ‘’ 
૫૧    શ્રી ભનસખુ જી. કાકિીમા ભજુય  ૩૦૨૦૦/-              ‘’ 

૫૨  શ્રી ભનસખુ લી.લાઘેરા ભજુય ૨૩૮૦૦/-              ‘’ 
૫૩  શ્રી ભેસયુબાઇ જી. યાઠોિ ભજુય ૨૫૬૦૦/-              ‘’ 
૫૪  શ્રી ભશળે િી.ભકલાિા ભજુય ૨૬૪૦૦/-              ‘’ 
૫૫  શ્રી નિલયરાર િી. જોી ભજુય ૨૯૩૦૦/-               ‘’ 
૫૬  શ્રી િી.એભ.ખીભસયુીમા ભજુય ૨૪૯૦૦/-              ‘’ 
૫૭ શ્રી યાઠોિ  ખોડુબા િી. ભજુય ૨૯૩૦૦/-   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકયણ – ૧૨ (વનમભ વગં્રશ ૧૧) 



પ્રત્મેક વસં્થાને પાલેર અંદાજત્ર 

 

દફાિ શિાલ ળાખાના અંદાજત્ર પાલલાભાાં આલેર નથી.એસ્િેિ ળાખાના અંદાજત્ર મજુફ છે. 

 

                               
                          આલક દળામલનુ ંત્રક એસ્ટેટ વલબાગ  
 

 

 

 

 

 

 

પ્રકયિ-૧૪(ધનમભ વાંગ્રશ-૧૩) તેિે આેર યાશતો,યભીિ કે અધધકૃતી 

ભેલનાયની ધલગતો 

-::રાગ ુિતુાં નથી ::- 

 

પ્રકયણ – ૧૪ (વનમભ વગં્રશ ૧૩) 

૧૪.૧ તેણે આેર યાશતો, યવભટ કે અવધકૃવત ભેલનાયની વલગતો 

 

                             -::રાગ ુિતુાં નથી ::- 

 

 

 

 

 

રભ ફજેિ વદય  હશવાફી 
વાંજ્ઞા 

હશવાફી વદય  લગ ૨૦૧૭/૧૮ 
નો                    
અંદાજ 

૧ ભાંિ કભાન 
છાજરી બાડુાં 

૧૩૪૨૭ ભાંિ કભાન છાજરી બાડુાં ૬૨.૫૭,૦૦૦/- 

૨ લશીલિીચાર્જ 
(એસ્િેિ) 

૧૩૩૦૯  લશીલિી ચાર્જ  ૫૮.૧૯,૦૦૦/- 



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. 

 

આઉિ િોયભાાં પયજ ફજાલત્તાાં તભાભ કભગચાયીઓની ઝોન લાઇઝ િીભ ફનાલી ળીપિ પ્રભાિે દફાિો દુય 

કયલા,ભાંિ,કભાન,છાજરી લગેયેની ભાંજુયી આલી,અને લશીલિી ચાર્જ તેભજ ભાંિ ચાર્જ લસરુ કયલાની,  

ધલગેયે પ્રવધૃતઓ કયલાભાાં આલે છે. 

 

 

પ્રકયણ-૧૬ (વનમભવગં્રશ-૧) વલજાણ ુરૂે ઉલ્ફધ ભાશીતી. - નીર 

 કયણ-૧૭ (વનમભવગં્રશ-૧૬) ભાશીતી ભેલલા ભાટે નાગયીકોને ઉરબ્ધ       

વલરતોની વલગતો  :- દસ્તાલેજોની નકર ભેલલાની ધ્ધતી ભશાનગયાણરકા 

નકરો ભેલલા ભાિે જરૂયી પી બયલાથી અત્રેથી ઉરબ્ધ દસ્તાલેજોની નકરો 

આલાભાાં આલે છે. 

પ્રકયણ -૧૮( વનમભ વગં્રશ-૧૭) અન્મ ઉમોગી ભાહશવત રોકો દ્વાયા પછુાતા 

પ્રશ્નો અને તેના જલાફો 

૧૮.૧ યાજકોિ ળશયેના યોિ યસ્તા ઉયના દફાિ દૂય કયલા અંગે :- ભાન. કધભળનયશ્રીના 

ધલધલધ હુકભો,BPMC.એકિની જોગલાઇઓ ધ્માને રઇ યોિ-યસ્તા યના દફાિો દુય કયી ળકામ. 

૧૮.ય ભાહશધત ભેલલા અંગે :-  ભાહશધત ભેલલા ભાિે અયજદાયે ભાહશધત અધધકાયનાાં ધનમભ 

મજુફ ધનમત પી બમે ધનમત વભમભાાં આી ળકામ છે.  
 

 

 

 



 

  યા.ભ.ન.ા./દફાિ શિાલ/જા.નાં       યાજકોિ મ્યધુનધવર કોોયેળન 

                                                          િો.આંફેિકય બલન,ત્રીજો ભા, 
                                                          દફાિ શિાલ ધલબાગ,  
                        યાજકોિ. 
           તા. 
પ્રધત,શ્રી, 
નામફ કધભળનય,   

      આય.િી.આઈ.ધલબાગ,  

      યાજકોિ ભશાનગયાણરકા 
  

                 ધલમ:- દફાિ શિાલ ળાખાની પ્રો-એટિીલ િીસ્કરોઝય (૧૭ મદુ્દાની સુ્તીકા અંગે ) 
                 વાંદબગ:- યા.ભ.ન.ા./આય.િી.આઈ./જા.નાં-૩૬  તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૮   
 

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

 
 
 
 
 
 
 

     નકર યલાના :          આવી.ભેનેજય  

1) શ્રીકધભશ્નય વાશફે                    દફાિ શિાલ ધલબાગ  

2) શ્રી નામફ કધભશ્નય વાશફે (વે.ઝોન)          યાજકોિ ભશાનગયાણરકા  

3) રો. ઓહપવયશ્રી 
4) પ્રકયિ પાઈરે 

5) જાલક ત્રોની પાઈરે 

 
 


