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યાઇટ ટુ આન્પોભેળન એકટ 

(ય૦૦૫) 
યાજકોટ મ્યનુી. કોો. 

 

હશળાફી  

ળાખા 

 

 

 

 

વને - ય૦૧૮-૧૯ 
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પ્રકયણ-ય (નનમભ વગં્રશ-૧) 
વગંઠનની નલગતો, કામો ને પયજો 

યાજકોટ ભશાનગય ાલરકા 
હશવાફી ળાખા 

 

(ય.૧) જાશયે તતં્ર ઈદેળ/શતે:ુ-  

યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના વભગ્ર નાણાકંીમ વ્મલશાય હશવાફી ળાખા દ્વાયા  ચીપ એકાઈન્ટન્ટની 

દેખયેખ શઠે વશામક કનભશ્નયશ્રી તથા ડપે્યટુી કનભશ્નયશ્રી ના અંકુળ શઠે કામય કયે છે. 

હશવાફી ળાખાભા ંહશવાફો એકાઈન્ટ કોડ પ્રભાણે કોમ્પટુય યાઇઝડ યીતે’ જાલલાભા ંઅલે છે. 

અગાભી વાર થી હશવાફો કોમ્પ્યટુયાઆઝ્ડ કયલાનુ ંનકકી કયલાભા ંઅલેર છે. 

ભશાનગયાલરકાનુ ંફજેટ હશવાફી ળાખા દ્વાયા  તૈમાય કયલાભા ંઅલે છે. ફજેટ કન્રોર ૫ઘ્ધનત 

મજુફ કોમ્પટુય યાઇઝડ યીતે કયલાભા ંઅલે છે. 

હશવાફી  ળાખાના ંરગ-રગ નલબાગોની કાભગીયી નીચે પ્રભાણે છે. 

(૧) નતજોયી નલબાગઃ 

વભગ્ર ભશાનગયાલરકાનાાં આલક - ખર્ચનાાં હશવાફો હશવાફી ળાખા દ્વાયા  જાલલાભાાં આલે છે. 

ભશાનગયાલરકાનાાં જુદા-જુદા વલબાગો દ્વાયા  લસરુાતભાાં આલતી આલક ર્રણ દ્વાયા  હશવાફી ળાખાભાાં 

જભા રઈ નોંધલાભાાં આલે છે.  

 વભગ્ર ભશાનગયાલરકાનાાં જુદી-જુદી ળાખાનાાં કોન્ટ્રાકટય, લેાયરઓ તથા ળાખાનાાં તભાભ ફીરોનુાં 

ેભેન્ટ્ટ  હશવાફી ળાખા દ્વાયા  કયલાભાાં આલે છે. 

(ય) પ્રોનલડંડ પંડ નલબાગઃ 

વભગ્ર ભશાનગયાલરકાનાાં કભચર્ાયીઓનો પ્રો.પાંડના હશવાફો કોમ્પ્યટુયાઇઝડ થી જાલલાભાાં આલે 

છે. વનવતૃ, અલવાન કે સ્લૈચ્છીક વનવવૃત ભેલતાાં કભચર્ાયીઓના તથા પયજ ૫યના કભચર્ાયીઓના 

જી,ી.એપ., વી.ી.એપ. અંગેની કાતના હશવાફો તથા આ યકભ ઉ૫ય કભચર્ાયીઓને રોન આ૫લાની 

કાભગીયી આ વલબાગ દ્વાયા  થામ છે. કભચર્ાયીના પ્રોવલડાંડ પાંડની તભાભ યકભ વયકાયશ્રીની વતજોયી ઓહપવ 

ભાાં જભાાં કયાલલાભાાં આલે છે. 
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(૩) ેન્ળન નલબાગઃ 

વભગ્ર ભશાનગયાલરકાનાાં વનવતૃ/અલવાન ાભેર કભચર્ાયીઓના ળાખા દ્વાયા  ેય  તૈમાય કયલાભાાં આલે 

છે. ઓડીટ ર્કાવણી ફાદ ભાંજુય થમેર ેન્ટ્ળન નુાં ચુાંકલણુાં જુદી-જુદી ફેંક દ્વાયા  તથા  હશવાફી ળાખા 

ભાયપત કયલાભાાં આલે છે. 

(૪) રોન ને ગ્રાટંઃ 

ભશાનગયાલરકાનાાં પ્રોજેકટ જી.એવ.ડી.એભ.એ. નાણાાંકીમ વાંસ્થા વલગેયે ાવેથી રોન ભેલલાભાાં આલે છે. 

આ રોનના યી-ેભેન્ટ્ટ ની કાભગીયી હશવાફી ળાખા દ્વાયા  કયલાભાાં આલે છે. 

(૫) કભયચાયી એડલાન્વ નલબાગઃ 

ભશાનગયાલરકાનાાં કભચર્ાયીઓને ફુડ, પેસ્ટીલર, લાશન એડલાન્ટ્વ, શાઉવ લફલ્ડીંગ  રોન વલ. આ૫લાભાાં 

આલે છે. આ કાભગીયી હશવાફી ળાખા ભાયપત કયલાભાાં આલે છે. 

(૬) વાધાયણ દેવુ ં(ડીોઝીટ):- 

ભશાનગયાલરકાનાાં જુદી-જુદી ળાખાના જુદા-જુદા કાભો ભાટે લેાયી, કોન્ટ્રાકટય ાવેથી લસરુલાભાાં આલતી 

અનેસ્ટભની / વવકમોયીટી ડીોઝીટ  વલ. લસરુાત તથા ચકુલણાાં તભાભ કાભગીયી હશવાફી ળાખા દ્વાયા  

કયલાભાાં આલે છે.  

(૭) યોકાણઃ 

ભશાનગયાલરકાનાાં વય્રવ પાંડ-યીઝલચ પાંડ નુાં જુદી-જુદી ફેંકોભાાં પીકવ ડીોઝીટ  સ્કીભભાાં યોકાણ કયલાની 

કાભગીયી હશવાફી ળાખા દ્વાયા  કયલાભાાં આલે છે. 

 

(ય.ય) જાશયે તતં્રનુ ંનભળન / દુયંદેળી૫ણુ ં(નલઝન) :-  

મ્પયવુન. કોોયેળનની આથીક સ્સ્થવત સદૃુડ યશ ેતે ભાટે આલક અને ખર્ચ ના વલબાગોના ફજેટ નુાં 

ભોનીટયીંગ  અને કન્ટ્રોર કયી આલક ખર્ચના ાવાને વભતોર યાખલાનો પ્રમાવ. 
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 (ય.૪) જાશયે તતં્રની પયજો :-  

આ કર્ેયી ફી. ી. એભ. વી. એકટ-૧૯૪૯ શઠે કામચ કયે છે , તેથી ફી. ી. એભ. વી. એકટ-૧૯૪૯ 

ની કરભ-૬૩ શઠે કયેર જોગલાઈ અનવુાય  પયજીમાત પયજો ફજાલે છે. વલળેભાાં કરભ-૬૬ ભાાં દળાચલેર  

ભયજીમાત પયજો  ૈકીની ધણી પયજો ૫ણ ફજાલે છે.  

હશવાફી ળાખા શસ્તક પયજીમાત કે ભયજીમાત પયજો ૈકીની કોઈ પયજો ફજાલલાની થતી નથી. 

 

(ય.૫) જાશયે તતં્રની મખુ્મ પ્રવનૃતઓ / કામો : - 

આ કર્ેયીની હશવાફી ળાખાની પ્રવવૃતઓ અને કોોયેળન  ાયા-(ય.૧) ભાાં દળાચવ્મા મજુફની છે.  

 

(ય.૬) જાશયે તતં્ર  દ્વાયા  અ૫લાભા ંઅલતી વેલાઓની માદી ને તેનુ ં વલંિપ્ત નલલયણ :- 

આ ળાખા દ્વાયા  જાશયે જનતા કોઈ વેલા આ૫લાભાાં આલતી નથી.  
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આ કર્ેયીની હશવાફી ળાખા ાવે રોક વાં૫કચની કાભગીયી નશીલત છે ૫યાંત ુઅતે્ર આલતી યજુઆતો 

અન્ટ્મ ળાખાઓને અભરલાયી અથે ભોકરલાભાાં આલે છે, તેથી અતે્ર આલતી રેલખત યજુઆતો ર્ોકકવ, સ૫્ષ્ટ, 

સલુાચ્મ અક્ષયોભાાં અને અનેક ૫ત્રભાાં એક જ ળાખાને રગત યજુઆત ભોકરે તેલી રોકો ાવેથી અેક્ષા છે.  

 

(ય.૯) રોક વશમોગ ભેલલા ભાટેની ગોઠલણ ને ૫ઘ્ધનતઓ :-  

  આ કર્ેયીની હશવાફી ળાખા દ્વાયા  રોક વશમોગ ભેલલાની આલશ્મકતા જણામેર ન શોઈ 

કોઈ ર્ોકકવ ૫ઘ્ધવત અભરભાાં નથી. 

 

(ય.૧૦) વેલા અ૫લાના દેખયેખ નનમતં્રણ ને જાશયે પહયમાદ નનલાયણ ભાટે ઈ૫રબ્ધ તતં્રઃ- 

આ કર્ેયીની હશવાફી ળાખાના વેલા આ૫લાના દેખયેખ વનમાંત્રણ અને જાશયે પહયમાદ વનલાયણ ભાટે 

ઉ૫રબ્ધ તાંત્રની વલગત ાયા-(ય.૭) ભાાં દળાચવ્મા મજુફની છે.  

 

(ય.૧૧) મખુ્મ કચેયી ને જુદા-જુદા સ્તયોએ અલેરી ન્મ કચેયીના ંવયનાભા:ં-  

આ કર્ેયીની હશવાફી ળાખા નીર્ે જણાલેર સ્થે પયજ ફજાલે છે. 

             યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, 
 હશવાફી ળાખા, 
 રૂભ ન.ં-૪, ય જો ભા, 

 ડો. આંફેડકય બલન, 

 ઢેફયબાઇ યોડ, 

 યાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૧. 
  

   (ઓ.પો.નાં) :-           (૦ય૮૧) યય૧૬૨૧ 

   (ઈ-ભેઈર) :- ..........................................  

   (ઓહપવ) :-   

   (ભોફાઈર) :- ૯૭૧૪ ૯૬૮૬૮૬ 



6 
 

    

 

  

(ય.૧ય) કચેયી ળરૂ ને ફધં થલાનો વભમ :-  

આ કર્ેયીની હશવાફી ળાખા ળાખાનો પયજનો વભમ નીર્ે દળાચવ્મા મજુફ છે. 

વલાયે  ૧૦:૩૦  કરાક થી 
 ફોયે  ૦યઃ૦૦  કરાક સધુી. 
 ફોયે  ૦યઃ૩૦  કરાક થી  

 વાજંે  ૦૬:૧૦  કરાક સધુી.  
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

 

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતો  આો. 
           

 શોદો :               ર્ીપ  એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ       

           

 વતાઓ લશીલટી     ૧ સ્ટાપની કાભગીયી નુાં જનયર સ૫ુયવલઝન    

       ય        

        ૩        

           

 નાણાાંકીમ     ૧  ર્ેકભાાં વશી કયલાની વતા     

      ય રા.૫૦ ,૦૦૦ સધુીના ખર્ચ ભાંજુયીની વતા    

       ૩        

           

 અન્ટ્મ                      ૧        

      ય        

      ૩        

           

              પયજો                  ૧     વભગ્ર કોોયેળન ના હશવાફો ૫ય દેખયેખ (એડલાન્ટ્વીવ વહશત) અને 
વનમાંત્રણ  
   ય   ફજેટ ભોનીટયીંગ તથા પાઈનાન્ટ્વીમર કન્ટ્રોર યાખલો 
   ૩    ફેંક તેભજ નાણાાંકીમ વાંસ્થા વાથેની કાભગીયી    

   ૪    રોન તફદીર તેભજ યીેભેન્ટ્ટ ની કાભગીયી    
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   ૫    ડીોઝીટ  તયીકે આલતી આલક / જાલક ઉ૫ય સ૫ુયવલઝન   

    
 

                         ૬     કભચર્ાયીઓના ી.એપ, રોન, ેન્ટ્ળન, ઉાડ વલગેયે ભાંજુય કયલા  

   ૭     જરયી ૫ત્ર વ્મલશાય તથા પાઈરો અંગે વનણચમ રેલા   

   ૮    આઈ.ટી. તેભજ એપ.ફી.ટી. ના વનમભ મજુફ યીટચન પાઈરની વ્મલસ્થા કયલી 
   ૯    ભ.ન.ા. ના તભાભ ેભેન્ટ્ટ      

   ૧૦   દય ભાવે વભગ્ર કોોયેળન ના સ્ટાપ, વપાઈ કાભદાય અને યોજભદાયોના  

                                ગાય ચકુલણીની વ્મલસ્થા 
   ૧૧     વભગ્ર કોોયેળન ના આલક-ખર્ચ ના હશવાફો પાઈનરાઈઝ કયલા અને  
                                 લાીક હશવાફો તૈમાય કયલા 
   ૧ય ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

 શોદો :            ડ.ે ર્ીપ  એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ       

           

 વતાઓ લશીલટી     ૧ સ્ટાપની કાભગીયી ની ર્કાવણી તથા સ૫ુયવલઝન   

       ય        

       ૩        

           

  નાણાાંકીમ   ૧ ર્ેકભાાં વશી કયલાની વતા     

       ય        

       ૩        

           

  અન્ટ્મ     ૧        

       ય        

       ૩        

           

  પયજો     ૧ વભગ્ર કોોયેળન ના હશવાફો ૫ય દેખયેખ (એડલાન્ટ્વીવ વહશત)  

       ય ફજેટ ભોનીટયીંગ તથા કન્ટ્રોર  

       ૩ ફેંક તેભજ નાણાાંકીમ વાંસ્થા વાથેની કાભગીયી    

       ૪ રોન તફદીર તેભજ યીેભેન્ટ્ટ ની કાભગીયી    

       ૫ ડીોઝીટ  તયીકે આલતી આલક રગત    

       ૬ કભચર્ાયીઓના ી.એપ , રોન, ેન્ટ્ળન, ઉાડ વલગેયે   

       ૭ જરયી ૫ત્ર વ્મલશાય તથા પાઈરો અંગે વનણચમ રેલા   
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

           

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :         રેઝયય        

           

 વતાઓ લશીલટી    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  નાણાાંકીમ  ૧ ર્ીપ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ ની અલેજીભાાં ેભેન્ટ્ટ  ર્ેકોભાાં વશી કયલી.   

      ય        

      ૩        

           

  અન્ટ્મ    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  પયજો    ૧ કોોયેળનની તભાભ ળાખાની યોકડ તથા ર્ેક દ્વાયા  થમેર લસરુાત ફેંકભાાં     

                                  જભા કયાલલાની તથા સ્રોંગ રભ વાંબાલાની કાભગીયી  

      ય ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

           

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     બ્ાાંર્ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ       

           

 વતાઓ લશીલટી     ૧        

       ય        

       ૩        

           

  નાણાાંકીમ   ૧        

       ય        

       ૩        

           

  અન્ટ્મ     ૧        

       ય        

       ૩        

           

  પયજો    ૧ હશવાફી ળાખાના કેળીમયો દ્વાયા  થમેર યોજીંદી લસરુાતની કાભગીયીની  

                                  દેખયેખ યાખલી. 
      ય વયકાયી તથા અન્ટ્મ ભાહશતી તૈમાય કયલી.  

      ૩ લાચહક હશવાફો તૈમાય કયલા     

      ૪ કોોયેળન નુાં  વપ્ર-સલૂર્ત ફજેટ તૈમાય કયવુાં.    

      ૫ ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી  
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

           

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     વવનીમય કરાકચ (જનયર)      

           

 વતાઓ લશીલટી     ૧        

       ય        

       ૩        

            

  નાણાાંકીમ   ૧        

       ય        

       ૩        

           

  અન્ટ્મ      ૧        

       ય        

       ૩        

           

  પયજો     ૧ પ્રોજેયટ રોન / ઈન્ટ્લેસ્ટભેન્ટ્ટ ને રગત તભાભ કાભગીયી  

       ય રગત ૫ત્રવ્મલશાય તથા યજીસ્ટય વનબાલલા  

       ૩ ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 

પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

 

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     વવનીમય કરાકચ (પ્રો.પાંડ)      

           

 વતાઓ લશીલટી    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  નાણાાંકીમ   ૧        

       ય        

       ૩        

           

  અન્ટ્મ     ૧        

       ય        

       ૩        

           

  પયજો     ૧ કભચર્ાયીઓ (સ્ટાપ/વપાઈ) ના પ્રો.પાંડ , પ્રો.પાંડ રોન ના ૫ત્રકો ર્કાવલા 
       ય વનવતુ/અલવાન કભચર્ાયીના અંળતઃ /આખયી ઉાડ પાઈરો તૈમાય કયી  

                                  ભાંજુય કયલાની કાભગીયી 
       ૩ ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

           

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     કેળીમય (૫યચયુણ લસરુાત)      

           

 વતાઓ લશીલટી     ૧        

       ય        

       ૩        

           

  નાણાાંકીમ   ૧        

       ય        

       ૩        

           

  અન્ટ્મ     ૧        

       ય        

       ૩        

           

  પયજો     ૧ કોોયેળનની ૫યચયુણ લસરુાતની કાભગીયી તથા હશવાફો તૈમાય કયલા  

       ય ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી  
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

           

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     કેળીમય (ડીોઝીટ  લસરુાત)      

           

 વતાઓ લશીલટી    ૧        

       ય        

       ૩        

           

  નાણાાંકીમ   ૧        

       ય        

       ૩        

           

  અન્ટ્મ     ૧        

       ય        

       ૩        

           

  પયજો     ૧ કોોયેળનની ડીોઝીટ  લસરુાતની કાભગીયી તથા હશવાફો તૈમાય કયલા   

       ય  ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી  
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

 

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     કેળીમય (ેભેન્ટ્ટ )       

           

 વતાઓ લશીલટી     ૧        

       ય        

       ૩        

           

  નાણાાંકીમ   ૧        

       ય        

       ૩        

           

  અન્ટ્મ     ૧        

       ય        

       ૩        

           

  પયજો     ૧ કોોયેળનની તભાભ પ્રકાયના યોકડ તથા ર્ેક ેભેન્ટ્ટ ની કાભગીયી તથા  

                                 હશવાફો જાલલા 
       ય ી.એપ. કેળબકુ ની જાલણી  

       ૩ ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

 

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

 

શોદો :             જુ. ક્રાકચ (ડીસ્ેર્)       

           

વતાઓ લશીલટી         ૧           

   ય        

   ૩        

           

         નાણાાંકીમ       ૧        

    ય        

    ૩        

           

  અન્ટ્મ  ૧        

    ય        

    ૩        

           

  પયજો  ૧ આલક-જાલક યજીસ્ટય વનબાલલા  

    ય સ્ટોક યજીસ્ટય વનબાલલા     

    ૩ સ્ટેળનયી યજીસ્ટય વનબાલલા     

    ૪ સ્ટે મ્પ યજીસ્ટય જાલવ ુતથા હશવાફ યાખલો    

    ૫ આલક-જાલક ૫ત્રવ્મલશાય વનબાલલા તથા જાલણી   

    ૬ ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

           

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     જુ. કરાકચ (કરાવીપાઈડ)      

           

 વતાઓ લશીલટી   ૧        

      ય        

      ૩        

           

  નાણાાંકીમ  ૧        

      ય        

      ૩        

           

  અન્ટ્મ    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  પયજો   ૧ યીવી્ટ યજીસ્ટય વનબાલલા  

     ય ેભેન્ટ્ટ  યજીસ્ટય વનબાલલા  

     ૩ ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

           

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     જુ. કરાકચ (કેળબકુ)       

           

 વતાઓ લશીલટી    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  નાણાાંકીમ  ૧        

      ય        

      ૩        

           

  અન્ટ્મ    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  પયજો    ૧ કોોયેળનની આલક-ખર્ચના યોજભે વનબાલલા  

      ય ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

           

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     જુ. કરાકચ (લાશન એડલાન્ટ્વીવ)      

           

 વતાઓ લશીલટી   ૧        

      ય        

      ૩        

           

  નાણાાંકીમ  ૧        

      ય        

      ૩        

           

  અન્ટ્મ    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  પયજો    ૧ કભચર્ાયીઓની લાશન રોનની ભાાંગણી , રોન ભાંજુય કયલી તથા હશવાફો 
      ય લાશન રોન યજીસ્ટયો ની જાલણી  

      ૩ ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 

અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 
           

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :    વી. કરાકચ (ફેંકીંગ)       

           

 વતાઓ લશીલટી    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  નાણાાંકીમ  ૧        

      ય        

      ૩        

            

  અન્ટ્મ    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  પયજો    ૧ લસરુાતભા આલેર ર્ેક ફેંકભા જભા કયલા અને યજીસ્ટય જાલલા  

      ય ફેંક યી-કન્ટ્વીરેળન  

      ૩ ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે તે કાભગીયી   
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

           

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     જુ. કરાકચ (આલાવ ડીોઝીટ )      

           

 વતાઓ લશીલટી    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  નાણાાંકીમ  ૧        

      ય        

      ૩        

           

  અન્ટ્મ    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  પયજો    ૧ આલાવ ડીોઝીટ ની યીપાંડ આ૫લાની કાભગીયી તથા યજીસ્ટયની  

                                  જાલણી 
      ય ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

           

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     જુ. કરાકચ (ડીોઝીટ )      

           

 વતાઓ લશીલટી    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  નાણાાંકીમ  ૧        

      ય        

      ૩        

           

  અન્ટ્મ    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  પયજો    ૧ ડીોઝીટ ના આલક-ખર્ચના હશવાફો જાલલા અને ર્ેક ઈસ્ય ુકયલા.  

      ય ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

           

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     જુ. કરાકચ (સ્ટાપ ેન્ટ્ળન)      

           

 વતાઓ લશીલટી    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  નાણાાંકીમ  ૧        

      ય        

      ૩        

           

  અન્ટ્મ    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  પયજો    ૧ સ્ટાપ ેન્ટ્ળન ફીર તૈમાય કયલા તેને રગત યજીસ્ટય જાલલા  

      ય ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

           

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     જુ. કરાકચ (વપાઈ કાભદાય ેન્ટ્ળન)     

           

 વતાઓ લશીલટી    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  નાણાાંકીમ  ૧        

      ય        

      ૩        

           

  અન્ટ્મ    ૧        

      ય        

      ૩         

           

  પયજો    ૧ વપાઈ કાભદાય ેન્ટ્ળન ફીર તૈમાય કયલા તેને રગત યજીસ્ટય જાલલા  

      ય ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

           

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     જુ. કરાકચ (વયકાયી ગ્રાાંટ)      

           

 વતાઓ લશીલટી    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  નાણાાંકીમ  ૧        

      ય        

      ૩        

           

  અન્ટ્મ    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  પયજો    ૧ ભાંજુય થમેર વયકાયી ગ્રાાંટ ના લફર તૈમાય કયી રેઝયી ઓહપવભાાં ભાંજુય  

                                  કયાલી ગ્રાાંટ ભેલલા તથા યજીસ્ટયો વનબાલલાની કાભગીયી 
     ય ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

           

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     જુ. કરાકચ (ઈન્ટ્કભ ટેકવ)      

           

 વતાઓ લશીલટી    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  નાણાાંકીમ  ૧        

      ય        

      ૩        

           

  અન્ટ્મ    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  પયજો    ૧    કોન્ટ્રાકટય ના લફરભાાંથી કાત થમેર ઈન્ટ્કભટેકવની યકભ ર્રણ દ્વાયા  
                                 જભા કયાલી રગત યજીસ્ટય જાલલા અને કાત યકભના કોન્ટ્રાક્ટયને  
                                 વટીપીકેટ ઇસ્ય ુકયલા 
                             ય   ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

 ૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     જુ. કરાકચ (વપાઈ કાભદાય ી.એપ/રોન)     

            

 વતાઓ લશીલટી    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  નાણાાંકીમ  ૧        

      ય        

      ૩        

           

  અન્ટ્મ    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  પયજો    ૧ વપાઈ કાભદાયોના ૫ગાય ફીરભાાંથી કાત થમેર પ્રોવલડન્ટ્ડ પાંડના  

                                  વ્મસ્ક્તગત યજીસ્ટય વનબાલલા 
      ય રોન યજીસ્ટય વનબાલલા તથા રોન ૫ત્રક તૈમાય કયલા  

      ૩ ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

           

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતો  આો. 
           

 શોદો :     જુ. કરાકચ (ેભેન્ટ્ટ )       

           

 વતાઓ લશીલટી    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  નાણાાંકીમ  ૧        

      ય        

      ૩        

           

  અન્ટ્મ    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  પયજો    ૧ ઓહડટભાાંથી ાવ થમેર લફર ફજેટ ગ્રાાંટ યજીસ્ટયે નોંધ કયી યજીસ્ટય  

                                  જાલલા 
      ય લફરોનુાં એફસ્રેકટ યજીસ્ટય જાલવુાં  

      ૩ ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

           

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     જુ. કરાકચ (સ્ટાપ કાભદાય ી.એપ રોન)     

           

 વતાઓ લશીલટી    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  નાણાાંકીમ  ૧        

      ય        

      ૩        

           

  અન્ટ્મ    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  પયજો    ૧ કભચર્ાયીઓની રોન ભાાંગણી ૫યથી લફર તૈમાય કયલા  

      ય રોન યજીસ્ટય વનબાલલા તથા રોન ૫ત્રક તૈમાય કયલા  

      ૩ ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

           

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     જુ. કરાકચ (સ્ટાપ કાભદાય ી.એપ / ઉાડ)     

           

 વતાઓ લશીલટી    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  નાણાાંકીમ  ૧        

      ય        

      ૩        

           

  અન્ટ્મ    ૧        

      ય        

      ૩        

            

  પયજો   ૧ વનવતુ કભચર્ાયીઓના આખયી ઉાડ  તથા કભચર્ાયીઓના અંળતઃ ઉાડની  

                                  કાભગીયી 
      ય    ી. એપ. યજીસ્ટય વનબાલલા 
      ૩ ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

           

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     જુ. કરાકચ (એસ્ટાબ્રીવભેન્ટ્ટ)      

           

 વતાઓ લશીલટી   ૧        

      ય        

      ૩        

           

  નાણાાંકીમ  ૧        

      ય        

      ૩        

           

  અન્ટ્મ    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  પયજો    ૧ ળાખાના કભચર્ાયીઓના એસ્ટાબ્રીવભેન્ટ્ટ ને રગત તભાભ કાભગીયી  

      ય ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   
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યા.ભ.ન.ા/જ.ફો.ઠયાલ-લશી-જા નાં.-૨૭ તા. ૦૯-૦૮-૨૦૧૭ અન્ટ્લમે હશવાફી ળાખાનુાં ભાંજુય થમેર 

સ્ટાપ વેટ નીર્ે મજુફ છે. 

ક્રભ જગ્માનુાં નાભ ગાય ઘોયણ કુર 

૧ ર્ીપ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ ર ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ ૧ 
૨ ડ.ેર્ીપ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ ર ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ ૨ 
૩ મ્પયનુીવીર એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ ર ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ ૧ 
૪ આવીસ્ટન્ટ્ટ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ ર ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ ૩ 
૫ વીનીમય ક્રાકચ ર ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ ૧ 
૬ કેવળમય ર ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ ૧ 
૭ એકાઉન્ટ્ટ ક્રાકચ ર ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ૧૫ 
૮ જુવનમય ક્રાકચ ર ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ૩ 
૯ ટ્ટાલાા ર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ૩ 

કુર જગ્માઓ ૩૦ 
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પ્રકયણ-૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજો 

 

૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભચર્ાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતોઆો.  

           

 શોદો :     જુ. કરાકચ (ફીર)       

           

 વતાઓ લશીલટી    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  નાણાાંકીમ  ૧        

      ય        

      ૩        

           

  અન્ટ્મ    ૧        

      ય        

      ૩        

           

  પયજો   ૧ ળાખાને રગત લફર તૈમાય કયી ઓડીટ ાવ કયાલલા લગેયે તભાભ  

                                  કાભગીયી 
     ય ઉ૫યાાંત ઉ૫યી અવધકાયી સરુ્ના આે  તે કાભગીયી   
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પ્રકયણ-૪ (નનમભ વગં્રશ-૩) 

 

કામો કયલા ભાટે નનમભો, નલનનમભો, સચૂનાઓ, નનમભવગંશં ને દપતયો 
 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
હશવાફી ળાખા 

 

૪.૧ દસ્તાલેજનુાં નાભ / ભથાળુ  

આ ળાખાની કાભગીયી ભાટે હશવાફો નેળનર મ્પયવુનવવ૫ર એકાઉન્ટ્ટીંગ ભેન્ટ્યઅુર પ્રભાણે જાલલાભાાં 
આલે છે.  
      દસ્તાલેજ ૫યનુાં ટુાંકુ રખાણ. :-  રાગ ુ૫ડતુાં નથી.  

      વ્મહકતને વનમભો, વલવનમભો, સરૂ્નાઓ, વનમભવાંગ્રશ અને દપતયોની નકર અશીંથી ભળે.  
   :-  રાગ ુ૫ડતુાં નથી.  
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પ્રકયણ-૫ (નનમભ વગં્રશ-૪) 
નીનત ઘડતય થલા નીનતના ભર વફંધંી જનતાના વભ્મો વાથે વરાશ-૫યાભળય થલા તેભના 

પ્રનતનનનધત્લ ભાટેની કોઇ વ્મલસ્થા શોમ તો તેની નલગત 

હશવાફી ળાખા 
 

 નીનત ઘડતય : 

૫.૧ શુાં નીવતઓના ઘડતય ભાટે જનતાની અથલા તેના પ્રવતવનવધઓની વરાશ-૫યાભળચ / વશબાલગતા 

ભેલલા ભાટેની કોઈ જોગલાઈ છે ? 

નીવતઓના ઘડતય ભાટેની કોઈ પ્રહકમા આ ળાખા દ્વાયા થતી નથી તેથી જનતાની અથલા તેભના 

પ્રવતવનવધઓની વરાશ-૫યાભળચ / વશબાલગતા ભેલલા ભાટેની કોઈ જોગલાઈ નથી. 

૫.ય શુાં નીવતઓના અભર ભાટે જનતાની અથલા તેના પ્રવતવનવધઓની વરાશ-૫યાભળચ / વશબાલગતા 

ભેલલા ભાટેની કોઈ જોગલાઈ છે ?  

નીવતઓના અભર ભાટે જનતાની અથલા તેભના પ્રવતવનવધઓની વરાશ-૫યાભળચ / વશબાલગતા 

ભેલલા ભાટેની કોઈ જોગલાઈ નથી. 
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પ્રકયણ-૬ (નનમભ વગં્રશ-૫) 
 

જાશયેતતં્ર થલા તેના નનમતં્રણ શઠેની વ્મહકતઓ 

ાવેના દસ્તાલેજોની કિાઓ  અંગેનુ ં૫ત્રક 

 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
હશવાફી ળાખા 

 

૬.૧ વયકાયી દસ્તાલેજો વલળેની ભાહશતી આ૫લા નીર્ેના નમનૂાનો ઉ૫મોગ કયળો. જમાાં આ દસ્તાલેજો 

ઉ૫રબ્ધ છે તેલી જગ્માનો ઉલ્રેખ કયેર છે. 

ક્રભ નાં. દસ્તાલેજની કક્ષા દસ્તાલેજનુાં 
નાભ 

દસ્તાલેજ ભેલલાની 
કામચધ્ધતી 

નીર્ેની વ્મસ્ક્ત ાવે 
છે/તેના વનમાંત્રણભાાં છે. 

૧  હકુભો અયજી કયી વનમત પી 
બયીને 

ર્ીપ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ 

૨  યીત્રો _“_ _“_ 
૩  પાઇર _“_ _“_ 

 

આ દસ્તાલેજો નીર્ેના સ્થે ઉ૫રબ્ધ યશળેે. 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
હશવાફી ળાખા 

રૂભ ન.ં ૪, ય જો ભા, ડો. આંફેડકય બલન, 

ઢેફયબાઇ યોડ, યાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 
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પ્રકયણ-૭ (નનમભ વગં્રશ-૭) 
 

તેના બાગ તયીકે યચામેર ફોડય, ૫હયદ, વનભનતઓ ને ન્મ વસં્થાઓનુ ં૫ત્રક 

હશવાફી ળાખા 
 

૭.૧ જાશયે તાંત્રને રગતા ફોડચ , ૫હયદો, વવભવતઓ અને અન્ટ્મ ભાંડો અંગેની વલગત. 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકાને રગત ન શોઈ, આ ભાહશતી આ૫લાની જરહયમાત જણાતી નથી. 
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પ્રકયણ-૮ (નનમભ વગં્રશ-૭) 
 

વયકાયી ભાહશતી નધકાયીઓના નાભ, શોદૃો ને ન્મ નલગતો 
 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
હશવાફી ળાખા 

૮.૧ જાશયે તાંત્રના વયકાયી ભાહશતી અવધકાયીઓ , ભદદવનળ વયકાયી ભાહશતી અવધકાયીઓ અને વલબાગીમ 

કામદાકીમ (એરેટ ) વવતાવધકાયી વલળેની ભાહશતી. 

ક્રભ નાભ  શોદો પોન ભોફાઈર 

૧ શ્રી અવભતકુભાય એર વલજીમાણી  PIO  ઇ.ર્ાર્જ.ર્ીપ 
એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ 

૨૨૨૧૬૨૨ ૯૭૧૪૯૬૮૬૮૬ 

૨ ળૈરેળબાઇ જાની A PIO એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ  ૯૯૨૪૧૦૫૦૦૫ 

૩ પ્રવલણબાઇ એભ. લાા  APIO વી.ક્રાકચ   ૯૪૨૮૨૬૫૨૨૫  
૪ ર્ૌધયી વનતીનબાઇ વી. A PIO વી.ક્રાકચ  ૯૮૨૫૩૯૪૦૯૭ 

૫ ર્ાયેર હદરીબાઇ  A PIO વી.ક્રાકચ  ૭૬૨૧૦૯૫૫૫૧૯ 
૬
  

વબામા ળૈરેબાઇ આય. A PIO વી.ક્રાકચ  ૯૮૨૪૪૪૬૨૪૬ 
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પ્રકયણ-૯ 

 

નનણયમ રેલાની પ્રહકમાભા ંનવુયલાની કામય૫ઘ્ધનત 

 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
હશવાફી ળાખા 

 

૯.૧ જુદા જુદા મદૃુાઓ અંગે વનણચમ રેલા ભાટે કઈ કામચ૫ઘ્ધવત અનવુયલાભાાં આલે છે ? 

ફી.ી.એભ.વી. એકટ, ૧૯૪૯ ની જોગલાઈ અનવુયીને વનણચમો રેલાભાાં આલે છે. 

૯.ય અગત્મની ફાફતો ભાટે કોઈ ખાવ વનણચમ રેલા ભાટેની દસ્તાલેજી કામચ૫ઘ્ધવતઓ / ઠયાલેરી  

કામચ૫ઘ્ધવતઓ / વનમભ ભા૫દાંડો / વનમભો કમા કમા છે ? વનણચમ રેલા ભાટે કમા કમા સ્તયે વલર્ાય 

કયલાભાાં આલે છે ? 

ાયા નાં. ૯.૧ ભાાં જણાવ્મા વવલામ અન્ટ્મ કોઈ ૫ઘ્ધવત અસ્સ્તત્લભાાં નથી. વનણચમો રેલા ભાટે પ્રકયણો 

ળાખા દ્વાયા વશામક કવભળનય અને નામફ કવભળનય ભાયપત કવભળનયને ભોકરલાભાાં આલે છે. 

૯.૩ વનણચમને જનતા સધુી ૫શોંર્ાડલાની કઈ વ્મલસ્થા છે ? 

વનણચમોની રેલખત જાણ વાંફાંવધતને ટાર દ્વાયા ભોકરલાની વ્મલસ્થા છે. 

૯.૪ વનણચમ રેલાની પ્રહકમાભાાં જેના ભાંતવ્મો રેલાનાય છે તે અવધકાયીઓ કમા છે ? 

 

ર્ીપ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ  ->        નામફ કવભશ્નય   ->  કવભશ્નય  

૯.૫ વનણચમ રેનાય અંવતભ વવતાવધકાયી કોણ છે ? 

 મ્પયવુન. કવભળનયશ્રી 

૯.૬ જે અગત્મની ફાફતો ૫ય જાશયે વવતાવધકાયી દ્વાયા વનણચમ રેલાભાાં આલે છે તેની ભાહશતી અરગ 

યીતે નીર્ેના નમનુાભાાં આો. 

આ ળાખાને રાગ ુ૫ડતુાં નથી. 
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પ્રકયણ-૧૦ 

 

નધકાયીઓ ને કભયચાયીઓની ભાહશતી પસુ્સ્તકા (હડયેકટયી) 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

હશવાફી ળાખા 
૧૦.૧ ભાહશતી નીર્ે પ્રભાણે છે.  

ક્રભ અવધકાયી/કભચર્ાયીનુાં નાભ શોદો એવ.ટી.
ડી. કોડ  

પોન/ભોફાઇર 
નાં. 

વયનામુાં  

૧ શ્રી અવભતકુભાય 
એર.વલજીમાણી 

ઇ.ર્ાર્જ.ર્ીપ 
એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ 

૦૨૮૧ ૯૭૧૪૯૬૮૬૮૬ “વનર” ભધલુન વોવા. 
૧૫૦ યીંગ યોડ 

૨ જગ્મા ખારી - મ્પયવુન. 
એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ 

મ્પયવુન. 
એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ 

૦૨૮૧   

૩ વબામા ળૈરેબાઇ આય.  વી.ક્રાકચ ૦૨૮૧ ૯૮૨૪૪૪૬૨૪૬ “સલુાવ” ૨૫- ન્ટ્ય ુ
જાગનાથ ્રોટ.  

૪ ર્ાયેર હદરીબાઇ  વી.ક્રાકચ ૦૨૮૧ ૭૬૨૧૦૯૫૫૧૯  
૫ જાની ળૈરેળ વી.  એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ ૦૨૮૧ ૯૯૨૪૧૦૫૦૦૫ ૧-વયસ્લતી ાકચ , 

યૈમા યોડ 
૬
  

ર્ૌધયી વનતીનબાઇ વી.  વી.ક્રાકચ ૦૨૮૧ ૯૮૨૫૩૯૪૦૯૭ “કૈલરભ”, ૨-
ભારતીનગય, એયોટચ 
યોડ, 

૭ પ્રવલણબાઇ એભ. લાા વી.ક્રાકચ ૦૨૮૧ ૯૪૨૮૨૬૫૨૨૫ યવુન.યોડ  મોગેશ્વાચકચ 
૮ દાપડા અળોક ડામારાર જુ.ડ.ેએન્ટ્રી 

ઓ. 
૦૨૮૧ ૯૯૨૪૨૧૦૧૨૩ ૨ દાવી જીલણયા 

૯ લોયા યાજેળ હકળોયકાન્ટ્ત જુ.ડ.ેએન્ટ્રી 
ઓ. 

૦૨૮૧ ૯૮૨૫૪૧૬૨૫૪ “ભાધલ” ૪૨ ર્ૈતન્ટ્મ 
ફાંગરોઝ નાનાભલા 

૧૦ બલુ વર્જના આય.  જુ.ક્રાકચ ૦૨૮૧  જી.ઇ.ફી. ૨૨૦ કે.લી 
કોરોની, ીી યોડ, 
ભોયફી.  

૧૧ યાજ્મગરુુ ર્ેતનબાઇ એન જુ.ડ.ેએ.ઓ ૦૨૮૧ ૯૭૧૪૯૧૭૧૦૦  
૧૨ વાતા પ્રફુરબાઇ ફી.  જુ.ક્રાકચ ૦૨૮૧ ૮૧૫૩૮૯૭૩૭૧  
૧૩ હશયેન ર્ૌશાણ એભ જુ.ક્રાકચ ૦૨૮૧ ૯૭૧૪૪૯૪૯૨૯ નાણાલટી ર્ોક  
૧૪ ભકલાણા ાંકજ એર જુ.ક્રાકચ ૦૨૮૧ ૯૭૨૩૪૬૯૨૬૯  
૧૫ આર્ામચ ભશત્લ એર્ જુ.ક્રાકચ ૦૨૮૧ ૯૮૨૫૦૭૩૭૯૧  
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૧૬ કુાંબાણી યેળકુભાય ડી. જુ.ક્રાકચ ૦૨૮૧ ૯૯૨૪૦૮૮૬૦૧ “ઋબ” બ્રોક નાં.૩૧ 
યાજળસ્ક્ત વોવા. 

૧૭ યાણા હકળોયવવિંશ ફી.  જુ.ક્રાકચ ૦૨૮૧   
૧૮ ગામકલાડ શભેરકુભાય જી. જુ.ક્રાકચ ૦૨૮૧ ૯૯૨૪૫૬૯૨૨૨ ન્ટ્ય ુયાભેશ્વય ળેયી નાં.૬ 
૧૯ દેવાઇ વભરન ફી. જુ.ક્રાકચ ૦૨૮૧ ૯૭૨૩૪૫૭૬૦૦  
૨૦ વભયાણી યાજેળબાઇ એવ  જુ.ક્રાકચ ૦૨૮૪ ૯૮૨૪૨૮૮૭૨૦  
૨૧ વોરાંકી જમશ્રીફેન એભ જુ.ક્રાકચ ૦૨૮૧ ૯૦૩૩૬૩૧૫૮૩ ભશાત્ભાગાાંધી ્રોટ 

ળેયી નાં-૨ ભોયફી યોડ 
૨૨ લઘરેા શયેળબાઇ જે. જુ.ક્રાકચ ૦૨૮૧ ૮૪૦૧૩૬૧૮૫૧  
૨૩ ભકલાણા જમેન્ટ્રબાઇ ી. જુ.ક્રાકચ ૦૨૮૧ ૭૬૯૮૯૭૭૪૪૭  
૨૪ ઝારા ધભેન્ટ્રવવિંશ એન જુ.ક્રાકચ ૦૨૮૧ ૯૯૭૯૯૦૮૨૮૨  
૨૫ ર્ૌશાણ લવાંતબાઇ ી.  જુ.ક્રાકચ ૦૨૮૧ ૮૩૪૭૪૨૨૯૯૪ ળાાંવતવનકેતન ાકચ-૨, 

બ્રોક નાં-F/૨૪, 
ધયભનગયની ફાજુભાાં, 
૧૫૦ ફુટ યીંગ યોડ.   

૨૬ લાગડીમા વનણુબાઇ આય. જુ.ક્રાકચ ૦૨૮૧ ૯૯૨૪૩૩૭૩૮૧ “ઝુડી” ૩-ફોમ્પફે 
શાઉ.વોવા. ળફયી 
આશ્રભની વાભ,ે યવુન. 
યોડ, 

૨૭ ટાાંક હશયેનબાઇ ફી.  જુ.ક્રાકચ ૦૨૮૧ ૯૮૯૮૭૧૧૦૧૧ “ગામત્રી જ્મોત” 
RMC વોવામટી, બ્રોક 
નાં-૩૦, યૈમા યોડ,  

૨૮ યાઠોડ એર લી ટ્ટાલાા ૦૨૮૧ ૯૦૩૩૯૬૮૨૩૧  
૨૯ ભે વલનમ. ટ્ટાલાા ૦૨૮૧  ફુરછાફ ભેઇન યોડ 
૩૦ ર્ાલડા અળોકબાઇ વી. ટ્ટાલાા    
૩૧ ગોશરે વનભચરાફેન એ ટ્ટાલાા    
૩૨ લાઘરેા યભેળબાઇ ી  ભજુય   કસ્તયુફા, શયીજનલાવ 

ળેયી નાં -  
૩૩ ભકલાણા શયેળબાઇ ભજુય    
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પ્રકયણ-૧૧ 

 

નલનનમભોભા ંજોગલાઇ કમાય મજુફ ભશનેતાણાની ૫ઘ્ધનત વહશત દયેક નધકાયી ને કભયચાયીને ભતુ ં
ભાનવક ભશનેતાણુ ં

 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
હશવાફી ળાખા 

 

અનુાં 
નાં. 

અવધકાયી / કભચર્ાયીનુાં નાભ શોદો  ભાવવક 
ભશનેતાણુાં 

લતય 
/ 
લતય 
બથથુાં 

વલવનભમ
ભાાં 
જણાવ્મા 
મજુફ 
ભશનેતાણુાં 
નકકી 
કયલાનીકા
મચધ્ધવત 

૧ શ્રી અવભતકુભાય એર.વલજીમાણી ડ.ેર્ીપ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ ર.૮૨,૩૮૫/-   
૨ જગ્મા ખારી - મ્પયવુન. એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ મ્પયવુન. એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ    
૩ વબામા ળૈરેળબાઇ આય.  વી.ક્રાકચ ર.૬૧,૭૯૮/-   
૪ જાની ળૈરેળબાઇ વી એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ ર.૫૮૨૪૯   
૫ ર્ૌધયી વનતીનબાઇ વી.  વી.ક્રાકચ ર.૫૩,૩૯૬/-   
૬ પ્રવલણબાઇ એભ. લાા  વી.ક્રાકચ  ર.૫૫,૦૦૪/-   
૭
  

ર્ાયેર હદરીબાઇ  વી.ક્રાકચ ર.૫૧,૯૧૧/-   

૮ દાપડા અળોક ડામારાર જુ.ડ.ેએન્ટ્રી ઓ. ર.૪૫,૪૭૮/-   
૯ લોયા યાજેળ હકળોયકાન્ટ્ત જુ.ડ.ેએન્ટ્રી ઓ. ર. ૪૬,૮૨૮/-   
૧૦ યાજ્મગરુુ ર્ેતનબાઇ એન જુ.ડ.ેએન્ટ્રી ઓ. ર.૪૧,૯૦૧/-   
૧૧ હશયેન ર્ૌશાણ એભ જુ.ક્રાકચ ર.૨૬,૬૬૩/-   
૧૨ ભકલાણા ાંકજ એર જુ.ક્રાકચ ર.૪૪,૭૯૬/-   
૧૩ આર્ામચ ભશત્લબાઇ એર્ જુ.ક્રાકચ ર.૪૪,૮૫૪/-   
૧૪ કુાંબાણી યેળકુભાય ડી. જુ.ક્રાકચ ર.૪૬,૧૬૦/-   
૧૫ યાણા હકળોયવવિંશ ફી.  જુ.ક્રાકચ ર.૪૦,૬૫૪/-   
૧૬ વાતા પ્રફુરબાઇ ફી.  જુ.ક્રાકચ ર.૩૯,૯૫૭/-   
૧૭ ગામકલાડ શભેરકુભાય જી. જુ.ક્રાકચ ર.૨૯,૦૭૫/-   
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૧૮ દેવાઇ વભરન ફી જુ.ક્રાકચ ર.૩૨,૨૬૪/-   
૧૯ વભયાણી યાજેળબાઇ એવ જુ.ક્રાકચ ર.૩૮,૮૨૫/-   
૨૦ વોરાંકી જમશ્રીફેન એભ  જુ.ક્રાકચ ર.૪૨,૩૮૨/-   
૨૧ લઘરેા શયેશ્બાઇ જે જુ.ક્રાકચ ર.૪૩,૧૧૪/-   
૨૨ ભકલાણા જમેન્ટ્ર ી જુ.ક્રાકચ ર.૨૯,૦૭૫/-   
૨૩ ઝારા ધયભેન્ટ્રવવિંશ જુ.ક્રાકચ ર.૩૪,૨૭૩/-   
૨૪ ર્ૌશાણ લવાંતબાઇ ી.  જુ.ક્રાકચ ર.૨૯,૦૭૫/-   
૨૫ લાગડીમા વનણુ આય.  જુ.ક્રાકચ ર.૨૯,૦૭૫/-   
૨૬ ટાાંક હશયેનબાઇ ફી.  જુ.ક્રાકચ ર.૪૦,૦૦૭/-   
૨૭ બલુ વર્જના આય.  જુ.ક્રાકચ ર.૨૬,૬૬૩/-   
૨૮ યાઠોડ એર લી  ટ્ટાલાા ર.૩૬,૨૬૮/-   
૨૯ ભે વલનમ ફી. ટ્ટાલાા ર.૨૧,૧૪૨/-   
૩૦ ર્ાલડા અળોકબાઇ વી ટ્ટાલાા ર.૩૧,૮૧૧/-   
૩૧ ગોશરે વનભચરાફેન એ ટ્ટાલાા ર.૩૧,૧૦૭/-   
૩૨ લાઘરેા યભેશ્બાઇ ી ભજુય ર.૩૪,૬૯૮/-   
૩૩ ભકલાણા શયેળબાઇ જે. ભજુય ર.૨૯,૫૦૬/-   
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પ્રકયણ-૧ય (નનમભ વગં્રશ-૧૧) 
પ્રત્મેક વસં્થાને પાલામેર અંદાજ૫ત્ર 

તભાભ મોજનાઓ, સચૂત ખચય ને કયેર ચકુલણી અંગે શલેારોની નલગતો નલકાવ, નનભાયણ ને તકનીકી 
કામો અંગે જલાફદાય જાશયે તતં્ર ભાટે 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
હશવાફી ળાખા 

૧ય.૧ જુદી જુદી મોજનાઓ અન્ટ્લમે જુદી જુદી પ્રવવૃતઓ ભાટે અંદાજ૫ત્રની વલગતોની ભાહશતી નીર્ેના  

 

નમનૂાભાાં દળાચલેર છે.લય ય૦૧૭-૨૦૧૮(રૂનમા રાખભા)ં અન્ટ્મ જાશયે તાંત્રો ભાટેનુાં કોષ્ટક 
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પ્રકયણ-૧૩ 

 

વશામકી કામયકભોના  ભર અંગેની ૫ઘ્ધનત 

 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
હશવાફી ળાખા 

 

૧૩.૧ કર્ેયીની આ ળાખા દ્વાયા કોઈ વશામકી કામચક્રભની અભરલાયી કયલાભાાં આલતી નથી તેથી ભાહશતી 
આ૫લાની થતી નથી. 
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પ્રકયણ-૧૪ (નનમભ વગં્રશ-૧૩) 
 

તેણે અેર યાશતો, ૫યનભટ કે નધકૃનત ભેલનાયની નલગતો 
 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
હશવાફી ળાખા 

 

 કર્ેયીની આ ળાખા દ્વાયા યાશતો, ૫યવભટ કે અવધકૃવત આ૫લાની કાભગીયી થતી ન શોઈ, વલગતો 
આ૫લાની થતી નથી. 
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પ્રકયણ-૧૫ (નનમભ વગં્રશ-૧૪) 
 

કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેર ધોયણો 
 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
હશવાફી ળાખા 

 

૧૫.૧ વલવલધ પ્રવવૃતઓ / કામચક્રભો શાથ ધયલા ભાટે વલબાગે નક્કી કયેર ધોયણોની વલગતો નીર્ે મજુફ 
છે. 

આ ળાખાની વનણચમ રેલાની પ્રહકમા ભાટે ળાખા દ્વાયા પાઈર ઉ૫ય નોંધ વશામક કવભળનયને યજુ 
કયલાભાાં આલે છે. જો વનણચમ તેભના દ્વાયા રેલાનો થતો શોમ તો વનણચમવશ પ્રકયણ ૫યત આવ્મે અભરલાયી 
કયલાભાાં આલે છે. અન્ટ્મથા વનણચમ ભાટે આગ નામફ કવભળનય કે જરય  ૫ડમે કવભળનયને પ્રકયણ યજુ 
કયલાભાાં આલે છે. જેભાાં વનણચમ આવ્મે અભરલાયી કયલાભાાં આલે છે. 
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પ્રકયણ-૧૬ (નનમભ વગં્રશ-૧૫) 
 

લીજાણરુૂે ઈ૫રબ્ધ ભાહશતી 
 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
હશવાફી ળાખા 

 

૧૬.૧ હશવાફી ળાખા ઘ્લાયા થતા ેભેન્ટ્ટ ની ભાહશતી યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈટ 
www.rmc.gov.in ૫યથી ભે છે. 
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પ્રકયણ-૧૭ (નનમભ વગં્રશ-૧૬) 
 

કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેર ધોયણો 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

હશવાફી ળાખા 

 

૧૭.૧ રોકોને ભાહશતી ભે તે ભાટે વલબાગે અ૫નાલેર વાધનોની વલગત નીર્ે મજુફ છે.  

 - લતચભાન૫ત્રો 

 - નોટીવ ફોડચ 

 - કર્ેયીભાાં યેકડચનુાં વનયી૧ાાણ 

 - દસ્તાલેજોની નકરો ભેલલાની ૫ઘ્ધવત 

 - ઉ૫રબ્ધ મરુીત  વનમભ વાંગ્રશ 

 - જાશયે તાંત્રની લેફવાઈટ 

 - જાશયેખફયના અન્ટ્મ વાધનો 
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પ્રકયણ-૧૮ (નનમભ વગં્રશ-૧૭) 
 

ન્મ ઈ૫મોગી ભાહશતી 
 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
હશવાફી ળાખા 

 

૧૮.૧ રોકો દ્વાયાછુાતા પ્રશ્નોના મોગ્મ જલાફો રફર , ટેરીપોન દ્વાયા કે રેલખતભાાં આ૫લાભાાં આલે છે. 
 

૧૮.ય ભાહશતી ભેલલા અંગે ાયા ૧૮.૧ ભાાં સરૂ્વ્મા મજુફ અભર કયલાભાાં આલળે.  

 

૧૮.૩ જાશયે તાંત્ર દ્વાયા રોકોને આ ફાફતે તારીભ આ૫લાની જોગલાઈ નથી.  
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-:: પ્રભાણ ત્ર ::- 

 આથી પ્રભાલણત કયલાભાાં આલે છે કે ભાહશતી અવધકાય અવધવનમભની કરભ-૪ અંતગચત સ્લાંમ જાશયે 

કયલાની ફાફતો પ્રો.એહકટલ હડસ્કરોઝય ભાયા વલબાગ દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે. તા. ૩૧ભી. ભાર્ચ-

૨૦૧૮ની  સ્સ્થવતએ અભાયી ભાંજુયી ભેલી અધતન કયલાભાાં આલેર છે. 
 

તા..........................     

  (ઇ.ર્ાર્જ અવભત એર વલજીમાણી)      
   ર્ીપ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ અને જાશયે ભાહશતી અવધકાયી 
                       હશવાફી ળાખા 
                 યાજકોટ ભશાનગયાલરકા. 
 

  



53 
 

પ્રકયણ-૧૨ (નનમભ વગં્રશ-૧૧) 
પ્રત્મેક વસં્થાને પાલામેર અંદાજત્ર  

તભાભ મોજનાઓ, સચૂત ખચય ને કયેર ચકુલણી અંગે શલેારોની નલગતો નલકાવ, નનભાયણ ને તકનીકી 
કામો અંગે જલાફદાય જાશયે તતં્ર ભાટે  

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
હશવાફી ળાખા 

૧૨.૧ જુદી જુદી મોજનાઓ અન્ટ્લમે જુદી જુદી પ્રવવૃતઓ ભાટે અંદાજત્રની વલગતોની ભાહશતી નીર્ેના 
નમનુાભાાં દળાચલેર છે.  

લય ૨૦૧૮-૨૦૧૯ (રૂનમા રાખભા)ં  

અન્ટ્મ જાશયે તાંત્રો ભાટેનુાં કોષ્ટક  
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા અંદાજત્ર લય ૨૦૧૭-૧૮ની જોગલાઆ (યકભ રૂ. રાખભા)ં 

 

૭૦૧ હશવાફી ળાખા ગાય ખર્ચ  ૩૦૧૦૦ ગાય ૧૯૫.૮૦ ૧૯૫.૮૦ 

૭૦૧ વાદીરલાય ખર્ચ  ૩૪૦૦૦ વાદીરલાય ૬.૦૦ ૫.૦૦ 

૭૦૧ ટેરીપોન ખર્ચ  ૩૪૧૦૦ ટેરીપોન ખર્ચ ૦.૫૦ ૦.૫૦ 

૭૦૨ અણધાયુચ ખર્ચ  ૩૯૫૦૦ આકસ્સ્ભક ખર્ચ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ 

   હશવાફી ળાખા કુર  ૨૨૨.૩૦ ૨૨૧.૩૦ 

૭૦૨ અન્ટ્મ કયો યત  ૫૭૫૦૫ અન્ટ્મ ઉજ યીપાંડ અન્ટ્મ 
કય કુર  

૨૦૦. ૨૦૦. 

૭૦૨ વવલિવ ર્ાર્જ વયકાયશ્રીભાાં જભા  ૫૭૫૦૬ વવલિવ ર્ાર્જ  ૫૦. ૫૦. 
૭૦૨ રેફય વેળ વયકાયશ્રીભાાં જભા ૫૭૫૦૮ રેફય વેળ  ૩૦૦૦. ૩૦૦૦. 
 સ્ટાપ ન્મ ખચય      

૭૧૦ ગ્રેચ્યઇુટી  ૩૧૨૦૧ ગ્રેચ્યઇુટી ખર્ચ  ૧૩૨૦. ૧૩૨૦. 
૭૧૦ સ્ટાપ ેન્ટ્ળન (મ્પયવુન.કોન્ટ્રી) ૩૧૧૦૦ સ્ટાપ ેન્ટ્ળન પાંડભાાં 

પાો  

૪૦૦. ૪૦૦. 

૭૧૦ એર.ટી.વી. (જનયર)  ૩૦૪૦૦ એર.ટી.વી. (જનયર)  ૧૫. ૧૫ 

૭૨૦ વાતમુાં ગાયાંર્ (એયીમવચ) ૩૦૧૦૧ છઠ્ઠાં ગાયાંર્ ૧૦૦. ૧૦૦. 
   સ્ટાપ ન્મ ખચય કુર   
 રોન ચાજીવ      

૭૨૧ રોન વ્માજ  ૫૩૧૦૩ વ્માજ ચકુલણી  ૪૨. ૪૨. 
૭૨૧ રોન શ્તા  ૮૮૧૦૩ શ્તા ચકુલણી ૩૬. ૩૬. 
   રોન ચાજીવ કુર    

 


