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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
યોળની ળાખા 

પ્રકયણ – ૨ (નનમભ વગં્રશ - ૧) 
વગંઠનની નલગતો, કામો અને પયજો 

૨.૧ જાશતે તતં્ર ઉદ્વળે/શતે:ુ- 
  જાશયે વરાભતી  
૨.૨ જાશયે તતં્રનુ ંમભળન/દુયંદેળીણુ(ંમલઝન):- 

ળશયેના વાલષજનીક યસ્કતાઓ ય સ્કરીટરાઇટ સલુીધા ઉરબ્ધ કયાલલી તથા તેની જાલણી કયલી. આથી યાત્રીના વભમે ળશયેીજનના જાનભારની 
વરાભતીના કામષભા ંભદદફૃ થત ુતતં્ર છે. આ ઉયાતં લેાય/ઉધગ યાત્રીના વભમે ણ ચારતા શમ તેના મલકાવને આડકતયી ભદદ ભે છે.  

૨.૩ જાશયે તતં્રન ટૂંક ઇમતશાવ અને તેની યચનાન વદંબષ:- 
અગાઉના લોભા ંજાશયે યસ્કતાઓ ય મનમત સ્કથ એ ઉબા થમેર રેમ્ સ્કટભા ંતેર/ઘાવરેટ/ઇંધણ પયુીને દીલા કયલાભા ંઆલતા યંત ુ
છીથી ળશયેભા ંમલજી ળક્તી ઉરબ્ધ થઇ ત્માયથી મલજી પ્રકાળથી ચારતી રાઇટ સ્કરીટરાઇટ ભાટે લયામ છે. આ મલબાગ અગાઉ લટય 
લક્વષ શઠે પયજ ફજાલત યંત ુવને 1985થી અરગ મલબાગ કયામેર છે. 

૨.૪ જાશયે તતં્રની પયજ:- 
  ળશયેભા ંજાશયે/વાલષજનીક યસ્કતાઓ ય સ્કરીટરાઇટ સમુલધા આલી તથા તેની જાલણી કયલી. 
૨.૫ જાશયે તતં્રની મખુ્મ પ્રવમૃતઓ/કામો:- 

સ્કરીટરાઇટ સમુલધા આલા, અયજી ભળ્મે પ્રાથભીક વલે કયી ભજુંયી અંગેની ાત્રતા ધયાલતા ડકસ્કવાભા ંકમભશ્નયશ્રીની ભજુંયી ભેલી આ મલજી 
કંની ભાયપત સ્કરીટરાઇટ સમુલધાનુ ંભાખ ુતૈમાય કયાલવુ ંતથા તે તૈમાય થમે રાઇટ પીટ કયાલવુ ંઆ ઉયાતં ભશાનગયાલરકાની ભારીકીના 
ભકાન ાકષવ, ગાડષન, ફુલાયા, રાપીક વીગ્નર/ ઇરેક્રીકર સ્કભળાનના ઇરેક્રીકર કાભ તથા તેની જાલણીને રગત કાભ. 
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૨.૬ જાશયે તતં્ર દ્વાયા આલાભા ંઆલતી વેલાઓની માદી તથા તેનુ ંવલંિપ્ત મલલયણ:- 
- નલી સ્કરીટરાઇટ સમુલધા આલી. 
- શમાત સ્કરીટરાઇટનુ ંવચંારન તથા જાલણી કામષ. 

- જફૃયીમાત મજુફ રાઇટીંગ સધુાયણા.  
-  

૨.૭  મખુ્મ કચેયી તથા જુદા જુદા સ્કતયએ આલેરી અન્મ કચેયીઓના વયનાભા:-  
  
 મિભ ઝન કચેયી :  શયીવીંશજી ગડશર બલન,   પન ન.ં::- ૦૨૮૧/૨૩૩૧૨૦૪/૨૩૩૧૨૦૩ 
     ૧૫૦c યીંગ યડ, 
     ફીગ ફજાય ાછ, 
     યાજકટ.  
 પલૂષ ઝન કચેયી : ઝલેયચદં ભેઘાણી બલન,   પન નં ): ૦૨૮૧/૨૩૮૭૦૬૦/૨૩૮૭૦૬૧ 
     બાલનગય યડ, 
     યાજકટ  
 ભધ્મ ઝન કચેયી : ડ. આફેડકય બલન     પન ન)ં:૦૨૮૧/૨૨૧૬૪૭/૨૨૨૧૬૪૬ 
     ઢેફય યડ, ફૃભન ં૮  
     યળની મલબાગ  
     યાજકટ  
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૨.૮ જાશયે તતં્રની અવયકાયકતા અને કામષિભતા લધાયલા ભાટેની રક ાવેથી અેિાઓ:- 
૧) ફધં રાઇટ શમ તે ચાલ ુકયાલલા ભાટે ચક્કવ વયનામુ,ં મખુ્મ મલસ્કતાય વાથે થાબંરા નફંય તથા રાઇટના પ્રકાય ફાફતે મનમત સ્કથે પયીમાદ 
નોંધાલલી. 
૨) આલી રાઇટન રેમ્/ટયફુ જ પડી નખંાઇ શમ ત તે ચાલ ુકયાલલા રગત કચેયી એ રેખીત પયીમાદ આલી. 
૩) નલી સ્કરીટરાઇટ ભાટે રગત કચેયીએ ભાગંણીલાા મલસ્કતાયના રે-આઉટ વડશત અયજી આલી. 
 

૨.૯ રકવશમગ ભેલલા ભાટેની ગઠલણ અને ધ્ધમતઓ:- 
  પયીમાદ સ્કલીકાય કેન્ર ય ટેરીપનથી 24-00 કરાક સ્કરીટરાઇટ રગત પયીમાદ નોંધાલી ળકામ. 

પયીમાદ સ્કલીકાય કેન્ર ટેરીપન ન.ં 2450077 
- SMS દ્વાયા પયીમાદની  કર વેન્ટય ઉય નોંધણી 

૨.૧૦   વેલા આલાના દેખયેખ મનમતં્રણ અને જાશયે પયીમાદ મનલાયણ ભાટે ઉરબ્ધ તતં્ર:- 
સ્કરીટરાઇટ અંગેની પયીમાદ નોંધામ તેની યજીસ્કટયભા ંનોંધ થામ છે, તથા તેની નીકાર થમા અંગેની તાયીખ જે-તે લડષના અધીક ભદદનીળ 

ઇજનેય દ્વાયા કયલાભા ંઆલે છે. તથા આ યજીસ્કટય લખત લખત નામફ કામષારક ઇજનેય તથા વીટી એન્જીનીમય દ્વાયા ચેક કયલાભા ંઆલે છે. 
પયીમાદની વખં્મા તથા યીેય થમેર રાઇટની વખં્મા અંગે મનમત વભમે યીટષ  કમભશ્નયશ્રીને ભકરલાભા ંઆલે છે.  

૨.૧૧ મખુ્મ કચેયી તથા જુદા જુદા સ્કતયએ આલેરી અન્મ કચેયીઓના વયનાભા:-  ૨.૭ મજુફ 
૨.૧૨ કચેયી ળફૃ થલાન/તથા ફધં થલાન વભમ:-   

 મખુ્મ કચેયી 
કચેયી ળરૂ થલાનો વભમ ૧૦:૩૦ 
કચેયી ફધં થલાનો વભમ ૧૮:૧૦ 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
યોળની ળાખા 

પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વગં્રશ - ૨) 
અનધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની વત્તા અને પયજો 

 
૩.૧  વસં્કથાના અમધકાયીઓ અને કભષચાયીઓની વત્તા અને પયજની મલગત :- 

 શોદો :- નામફ કામષારક ઇજનેય   
 વત્તાઓ:- લશીલટી :- 
  ૧) સ્કટાપનુ ંજનયર સુયલીઝન – યજા 
  ૨) વયકાયશ્રી તથા અન્મ મલબાગ તયપથી ભાગંલાભા ંઆલતી ભાશીતીનુ ંવકંરન 
  ૩) ડીાટષ ભેન્ટ દ્વાયા કયલાના થતા કાભનુ ંઅભરીકયણ કયાલવુ.ં 
  ૪) ડીાટષ ભેન્ટના લાશનની કાભગીયી અંગે જનયર સુયલીઝન 
  ૫) ઉયી અમધકાયી દ્વાયા વોંામ તે કાભગીયી. 

નાણાકંીમ: 
૧) ડીાટષ ભેન્ટના તભાભ પ્રકાયના ખચાષઓ અંગે અંદાજત્રનુ ંઆમજન કયવુ.ં 
૨) વયકાયભાથંી ગ્રાન્ટ ભેલલા અંગે કામષલાશી કયલી. 
૩) મલમલધ મજનાઓનુ ંઆમજન કયવુ.ં 
૪) કાભગીયીના એસ્કટીભેટ તૈમાય કયાલલા તથા કાભ થમે M.B. યેકડષ કયલી. 
૫) ડીાટષભેન્ટના કાભ તથા મલજલયાળના તભાભ પ્રકાયના ફીર ચકાવલા. 
૬) કાભગીયી તથા ભાર વાભાનની જફૃયીમાત અંગેની ટેન્ડયની કામષલાશી. 
  

પયજો: 
૧) સ્કરીટરાઇટ અંગેની પયીમાદ તથા તેની નીકાર અંગે વકંરન. 
૨) તભાભ સ્કટાપની કાભગીયીનુ ંસુયલીઝન. 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
યોળની ળાખા 

પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વગં્રશ - ૨) 
અનધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની વત્તા અને પયજો 

 
૩.૧  વસં્કથાના અમધકાયીઓ અને કભષચાયીઓની વત્તા અને પયજની મલગત :- 
 

  શોદો :- આવીસ્કટન્ટ એન્જીનીમય / એડી. આવી. એન્જીનીમય   

 વત્તાઓ:- લશીલટી :- 
  ૧) એસ્કટીભેટ/પાઇર તૈમાય કયલી. 
  ૨) નલી સ્કરીટરાઇટ આલા લશીલટી કામષલાશી. 
  ૩) ઉયી અમધકાયીઓ દ્વાયા વામેર અન્મ કાભગીયી. 

   નાણાકંીમ:- 
૧) સ્કરીટરાઇટ ભેઇન્ટેનન્વ / નલા કાભના ફીર તૈમાય કયલા / એસ્કટીભેટ તૈમાય કયલા.  
 

પયજો: 
૧) સ્કરીટરાઇટ કમ્રેઇનનુ ંતથા તેના મનકારનુ ંવપંણુષ સુયલીઝન તથા યજીસ્કટય તૈમાય કયલા. 
૨) નલી સ્કરીટરાઇટ પીટ કયલા / પેયફદરી કયાલલાના કાભનુ ંવપંણુષ સુયલીઝન. 
૩)      ફુલાયા, ગાડષન, ઇર.ે સ્કભળાન, લફલ્ડીંગ રાઇટનુ ંસુયલીઝન. 
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જકોટ ભશાનગયાલરકા 
યોળની ળાખા 

પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વગં્રશ - ૨) 
અનધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની વત્તા અને પયજો 

 
૩.૧  વસં્કથાના અમધકાયીઓ અને કભષચાયીઓની વત્તા અને પયજની મલગત :- 
 
  શોદો :- લકષ આવીસ્કટન્ટ 
 

 વત્તાઓ:- લશીલટી: 
  ૧) મલજ લયાળના યજીસ્કટય તૈમાય કયલા તથા ફીરની ચકાવણી /નોંધણી. 
   નાણાકંીમ: 

૧) મલજી ફીર અંગેની મલગત તૈમાય કયલી. 
પયજો: 

 
૧) મલજી લયાળના ફીર અંગે નામફ કામષારક ઇજનેયશ્રી વાથે વકંરન કયવુ.ં 
૨) સ્કરીટરાઇટ/લફલ્ડીંગના ઇરે. કાભને રગત વોંામ તે કાભ 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
યોળની ળાખા 

પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વગં્રશ - ૨) 
અનધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની વત્તા અને પયજો 

૩.૧  વસં્કથાના અમધકાયીઓ અને કભષચાયીઓની વત્તા અને પયજની મલગત :- 
શોદો :- એકાઉન્ટન્ટ  

 વત્તાઓ:- લશીલટી: 
  નાણાકંીમ: 

૧) ળાખાનુ ંફજેટ તૈમાય કયવુ.ં 
૨) ફીરની આંકડાકીમ ચકાવણી કયી ઓડીટભા ંયજુ કયલા. 
૩) ળાખાને રગત વયકાયભાથંી ભતી ગ્રાન્ટનુ ંવકંરન કયવુ.ં 
૪) સ્કરીટરાઇટના મલજીના ફીર ફનાલલાની કાભગીયી. 
૫) ફીર ાવ કયાલી ચેક કઢાલી વભમ ભમાષદાભા ંેભેન્ટ કયલાની કાભગીયી. 
૬) કભષચાયીના લાીક આંકડાકીમ ગાયની ભાડશતી યથી ઇન્કભટેક્વ કાત કયલાની કાભગીયી કયલી. 
૭) ટેકનીકર કભષચાયી જુથ મલભા મલજીના લામિક મપ્રભીમભ વભમ ભમાષદાભા ંમપ્રભીમભ ઇન્સ્કમયન્વ કંનીભા ંબયલાની કાભગીયી. 

પયજો: 
૧) યાજકટ ળશયેના સ્કરીટરાઇટ મલજી લયાળના ફીર ફનાલી ચકાવણી કયલાની તેભજ સધુાયા ભાટે જે-તે વફ ડીલીઝનભા ંફૃફફૃ 

જઇ મનકાર કયલાની કાભગીયી. 
૨) દયેક કભષચાયીના ગાયના લામિક સ્કટેટભેન્ટ યથી વેરયી વટી તૈમાય કયી ઇન્કભટેક્વના પભષ યજુ કયલાની કાભગીયી. 
૩) ળાખા અમધકાયી તયપથી વોંામેર કાભગીયી. 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
યોળની ળાખા 

પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વગં્રશ - ૨) 
અનધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની વત્તા અને પયજો 

૩.૧  વસં્કથાના અમધકાયીઓ અને કભષચાયીઓની વત્તા અને પયજની મલગત :- 
શોદો :-  વીનીમય કરાકષ   

 
 વત્તાઓ:- લશીલટી :- 
  ૧) ઓપીવના કભષચાયીઓની કાભગીયીનુ ંસુયલીઝન.  

 
નાણાકંીમ :- 

૧) વત્તાઓ અાઇ નથી. 
 

પયજો :- 
૧) સ્કટાપની યચયુણ યજાનુ ંયજીસ્કટય મનબાલવુ.ં 
૨) યીત્રન / હુકભનુ ંવકંરન 
૩) કભીટીના ઠયાલ યજીસ્કટય મનબાલલા. 
૪) ઉયી અમધકાયી દ્વાયા વોંામ તે કાભગીયી. 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
યોળની ળાખા 

પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વગં્રશ - ૨) 
અનધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની વત્તા અને પયજો 

 
૩.૧  વસં્કથાના અમધકાયીઓ અને કભષચાયીઓની વત્તા અને પયજની મલગત :- 
  શોદો :- જુનીમય કરાકષ 

 વત્તાઓ:- લશીલટી :- 
   સ્કલતતં્ર વત્તાઓ વોંામેર નથી યંત ુવફંધંીત અમધકાયીશ્રી સચુલે તે મજુફની પાઇર તૈમાય કયી ભજુંયી અથે તફક્કાલાય યજુ                 

કયલી. 

   નાણાકંીમ :- 
૧) ઇરેક્રીકર કાભના સ્કરીટરાઇટ, લફલ્ડીંગના ઇરેક્રીકર કાભના મલકાવ મનબાલ ભયાભત ખચષના લાઉચય તૈમાય કયી વફંધંીત 

મલબાગને ભકરલા. 
૨) ગાય ફીર તથા અન્મ બથ્થા મલગેયે ફીર તૈમાય કયલા. 
૩) ગૃ અકસ્કભાત લતયના ફીર તૈમાય કયલા. 
૪) કભષચાયી તથા અન્મ આલતા ચેક એકાઉન્ટન્ટભાથંી ભેલી ચકુલલાની કાભગીયી. 
૫) કભષચાયીના ઇન્કભટેક્વ ત્રક તૈમાય કયલા તથા વફંધંીત મલબાગને ભકરલા. 
૬) ળાખાને રગત બાલ ભકરલા સ્કટેમ્ ખયીદી કયલી તથા યજીસ્કટય મનબાલવુ.ં 
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પયજો :- 
૧) કાગ/ટાર આલક જાલક કયલા. 
૨) પાઇર ઇનલડષ આઉટ લડષ કયલા. 
૩) કાભની પાઇર તથા વરંગ્ન યેક્ર્ડની જાલણી. 
૪)  પયુા થમેર કાભની મલુભેન્ટ બકુ, ટેન્ડય પાઇર મલગેયે યેકડષની જાલણી. 
૫) કાભની જાશયેાત ભકરલાની કાભગીયી. 
૬) ટેન્ડય ભજુંયીની પ્રક્રીમા કયલાની. 
૭) કભષચાયીઓની યજા ભજુંય કયલાની કામષલાશી. 
૮) કભષચાયીના વમલિવ બકુ ભેઇન્ટેનન્વ, જાલણી કયલાની કાભગીયી. 
૯) નીચે મજુફના યજીસ્કટય ભેઇન્ટેનન્વ  
 ફીર યજીસ્કટય, ગ્રાન્ટ યજીસ્કટય, ટેરીપન યજીસ્કટય, સ્કટેળનયી યજીસ્કટય, જી,ઇ.ફી. એડલાન્વ યજીસ્કટય, ગેયંટી યજીસ્કટય, એફસ્કરેક્ટ 

યજીસ્કટય, કભષચાયી ગૃ લીભા યજીસ્કટય, ડીઝર ઓઇર લયાળ યજીસ્કટય, યચયુણ કાભનુ ંયજીસ્કટય, કભષચાયીના ઇન્ક્રીભેન્ટ યજીસ્કટય, 
ફુડ પેસ્કટીલર ચકુલણી યજીસ્કટય, કભષચાયીઓની ભાડશતી યજીસ્કટય, ઇનલડષ યજીસ્કટય, જાલક યજીસ્કટય, પાઇર યજીસ્કટય, સ્કટ સ્કટેમ્ 
યજીસ્કટય, વયકાયી ત્રનુ ંયજીસ્કટય, મલગેયે. 

૧૦) લામિક કાભની પાઇરની જાલણી. 
૧૧) ળાખા અમધકાયીશ્રી તયપના વોંલાભા ંઆલે તે કાભગીયી. 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

યોળની ળાખા 
પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વગં્રશ - ૨) 

અનધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની વત્તા અને પયજો 
૩.૧  વસં્કથાના અમધકાયીઓ અને કભષચાયીઓની વત્તા અને પયજની મલગત :- 

શોદો :- રાઇન ભેન 
 
  વત્તાઓ:- લશીલટી :- 
    વત્તા વોંામેર નથી.  

 
નાણાકંીમ :- 

    વત્તા વોંામેર નથી.  
પયજો :- 

૧) તાના તાફા શઠે આલતી રાઇટ અંગેની પયીમાદ ભેલી, સ્કટવષભાથંી ભાર ભેલી રાઇટ યીેય કયાલી તથા લયામેરા ભાર 
અંગે શીળાફ યાખલ. 

૨) તાને વોંામેરી રાઇટ વભમવય ઓયેટ કયલી. 
૩) ઉયી અમધકાયી દ્વાયા વોંામ તે કાભગીયી. 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
યોળની ળાખા 

પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વગં્રશ - ૨) 
અનધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની વત્તા અને પયજો 

૩.૧  વસં્કથાના અમધકાયીઓ અને કભષચાયીઓની વત્તા અને પયજની મલગત :- 
શોદો :- શલે્ય  

 
  વત્તાઓ:- લશીલટી :- 
    વત્તા વોંામેર નથી.  
 

નાણાકંીમ:- 
    વત્તા વોંામેર નથી.  

 

પયજો :- 
૧) રાઇનભેનની ભદદભા ંયશીને રાઇટ યીેયીંગને રગત કાભ શાથ ધયલા. 
૨) તાને વોંામેરી રાઇટ વભમવય ઓયેટ કયલી તથા તેનુ ંચેકીંગ કયવુ.ં 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

યોળની ળાખા 
પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વગં્રશ - ૨) 

અનધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની વત્તા અને પયજો 
 

૩.૧  વસં્કથાના અમધકાયીઓ અને કભષચાયીઓની વત્તા અને પયજની મલગત :- 
શોદો      :- ટ્ટાલાા 
 

વત્તાઓ  :- લશીલટી :- 
 
નાણાકંીમ :- 
 
પયજો :- 
૧) અમધકાયી/કભષચાયી ભાયપત વોંલાભા ંઆલતી કચેયીને રગત કાભગીયી.  
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
યોળની ળાખા 

પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વગં્રશ - ૨) 
અનધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની વત્તા અને પયજો 

૩.૧  વસં્કથાના અમધકાયીઓ અને કભષચાયીઓની વત્તા અને પયજની મલગત :- 
શોદો  :- ભજુય 
 

વત્તાઓ  :- લશીલટી :- 
૧)  નથી  
૨) v 
૩) v 

નાણાકંીમ :- 
૧) નથી 
૨) v 
૩) v 

પયજો :- 
૧) અમધકાયી/કભષચાયી ભાયપત વોંલાભા ંઆલતી કચેયીને રગત કાભગીયી.  
૨) 
૩) 
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યાજકોટ ભશાનગય ાલરકા 
યોળની ળાખા 

પ્રકયણ – ૪ (નનમભ વગં્રશ - ૩) 
કામો કયલા ભાટેના નનમભો, નલનનમભો, સચુનો નનમભવગં્રશ અને દફ્તયો 

૪.૧ જાશયે તતં્ર અથલા તેના મનમતં્રણ શઠેના અમધકાયીઓ અને કભષચાયીઓએ ઉમગ કયલાના મનમભ, મલમનમભ, સચુનાઓ, મનમભવગં્રશ અને 
દફ્તયની માદી:- 

દસ્કતાલેજનુ ંનાભ ભથાફંૄ                    દસ્કતાલેજન પ્રકાય  
ટેન્ડય પ્રડક્રમા                           મનમભાનવુાય ઇરે. કન્રાકટય રામવન્વ ધયાલનાય તથા મગ્મ િેત્રભા ંનોંધામેર એજન્વીઓને 

 S.:-.R.                ટેન્ડય આલાન મનમભ  
દસ્કતાલેજ યનુ ંટૂંકંુ રખાણ                ટેન્ડય નટીવ 
વ્મક્ક્તને મનમભ, મલમનમભ, સચુનાઓ        વયનામુ ં
મનમભવગં્રશ અને દફ્તયની નકર                      મખુ્મ કચેયી:- યાજકટ ભશાનગયાલરકા 

                               ડ. આંફેડકય બલન, 
                               ઢેફયબાઇ યડ 
                               યાજકટ - ૩૬૦૦૦૧                

        પેક્વ :-૦૨૮૧ – ૨૨૨૪૨૫૮ 
   ઇ-ભેઇર:- mc_rmc@yah:-:-.c:-m   

  અન્મ :-website  www.rmc.gov:-.in 
મલબાગ દ્વાયા મનમભ, મલમનમભ, સચુનાઓ ટેન્ડયની નકર રેલા ભાટે વસં્કથાએ નક્કક્ક કયે તે મનમભવગં્રશ અને દફ્તયની નકર ભાટે રેલાની પીમજુફ ટેન્ડય 
પી લસરુ રેલાભા ંઆલે છે. 

http://www.rmc.gov.in/
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યાજકોટ ભશાનગય ાલરકા 
યોળની ળાખા 

પ્રકયણ – ૫ (નનમભ વગં્રશ - ૪) 
નીમત ઘડતય અથલા નીમતના અભર વફંધંી જનતાના વભ્મ વાથે વરાશ – યાભળષ અથલા તેભના પ્રમતમનમધત્લ ભાટેની કઇ વ્મલસ્કથા શમ ત તેની મલગત 

 
નીનત ડતય: 

૫.૧ શુ ંનીમતઓના ઘડતય ભાટે જનતાની અથલા તેના પ્રમતમનમધઓની વરાશ-યાભળષ/વશબાલગતા ભેલલા ભાટેની કઇ જગલાઇ છે ? જ શમ ત 
નીચેના નમનુાભા ંઆલી નીમતની મલગત આ. 

 

અન.ુ 
ન.ં નલમ મદુો શુ ંજનતાની વશબાલગતા 

સનુનનિત કયલાનુ ંજરૂયી છે? જનતાની વશબાલગતા ભેલલા ભાટેની વ્મલસ્થા 

૧) ળશયેભા ંલડષ – મલસ્કતાયભા ંસ્કરીટરાઇટ 
સલુીધા આલા તથા જાલલાનુ ંકાભ શા 

ચુટંામેર પ્રમતમનમધ દ્વાયા મનતી નક્કક્ક કયલા 
ભાટેની વ્મલસ્કથા-જનયર ફડષ અને સ્કટેન્ડીંગ 
કભીટી દ્વાયા છે. 

 

આનાથી નાગયીકને ક્યા આધાયે મનતી મલમક ફાફતભા ંઘડતય અને અભરભા ંજનતાની વશબાલગતા નક્કક્ક કયાઇ છે તે વભજલાભા ંભદદ થળે. 
 

       નનતીનો અભર :- 
૫.૨ શુ ંમનતીઓના અભર ભાટે જનતાની અથલા તેભના પ્રમતમનમધઓની વરાશ-યાભળષ/વશબાલગતાઅ ભેલલા ભાટેની કઇ જગલાઇ છે? જ શમ ત 

આલી જગલાઇઓની મલગત નીચે નમનુાભા ંઆ. 
અન.ુ 
ન.ં નલમ મદુો શુ ંજનતાની વશબાલગતા 

સનુનનિત કયલાનુ ંજરૂયી છે? જનતાની વશબાલગતા ભેલલા ભાટેની વ્મલસ્થા 

૧) 
 ઉય મજુફ શા 

મલસ્કતાય ધ્માને યાખી કોયેળન તથા જનતાને ડશસ્કવ નક્કક્ક 
કયલા સ્કથામી વમભતી ભાયપત જનયર ફડષની ભજુંયીની 

વ્મલસ્કથા છે. 
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યાજકોટ ભશાનગય ાલરકા 
યોળની ળાખા 

પ્રકયણ – ૬ (નનમભ વગં્રશ - ૫) 
જાશયે તતં્ર અથલા તેના મનમતં્રણ શઠેની વ્મક્ક્તઓ ાવેના દસ્કતાલેજની કિાઓ અંગેનુ ંત્રક 

 
૬.૧ વયકાયી દસ્તાલેજો નલળેની ભાહશતી આલા નીચેના નમનુાનો ઉમોગ કયળો. જમા ંઆ દસ્તાલેજો ઉરબ્ધ છે તેલી જગ્માએ જેલી કે વલચલારમ 

કક્ષા, નનમાભકની કચેયી કક્ષા, અન્મનો ણ ઉલ્રેખ કયો.(‘અન્મો’ રખલાની જગ્માએ કક્ષાનો ઉલ્રેખ કયો.) 
  
 
 

અન.ુ 
ન.ં 

દસ્તાલેજનો કક્ષા દસ્તાલેજનુ ંનાભ 
અને તેની એક 
રીટીભા ંઓખ 

દસ્તાલેજ ભેલલાની કામમ 
ધ્ધનત 

નીચેની વ્મક્ક્ત ાવે 
છે/તેના નનમતં્રણભા ં

છે.. 
૧) જાશયે સચુના ટેન્ડય લતષભાનત્ર/લેફવાઇટ યથી 

ધયણવય અયજી કયલાથી 
એડી. વીટી 
એન્જીનીમય 
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યાજકોટ ભશાનગય ાલરકા 
યોળની ળાખા 

પ્રકયણ – ૭ (નનમભ વગં્રશ - ૭) 
તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફડષ, ડયદ, વમભમતઓ અને અન્મ વસં્કથાઓનુ ંત્રક 

 
 ૭.૧  જાશયે તતં્રને રગતા ફડષ, ડયદ, વમભમતઓ અને અન્મ ભડં અંગેની મલગત.:- 
 

:-આ ળાખાને રાગ ુડત ુ ંનથી :- 

 
 
 

 
 
 
 



 20 

યાજકોટ ભશાનગય ાલરકા 
યોળની ળાખા 

પ્રકયણ – ૮ (નનમભ વગં્રશ - ૭) 
વયકાયી ભાડશતી અમધકાયીઓના નાભ અને, શદ અને અન્મ મલગત 

૮.૧  જાશયે તતં્રના વયકાયી ભાડશતી અમધકાયીઓ, ભદદનીળ વયકાયી ભાડશતી અમધકાયીઓ અન ેમલબાગીમ કામદાકીમ(એરેટે) વત્તામધકાયી મલળનેી વંકષ ભાડશતી:-  
વયકાયી તતં્રનુ ંનાભ: યળની ળાખા, યાજકટ ભશાનગયાલરકા 

વયકાયી ભાડશતી અમધકાયીઓ:-    
અન.ુ 
ન.ં 

શોદો  પોન નફંય
  

પેક્વ  ઇ-ભેઇર  વયનામુ ં

૧ એડી. વીટી એન્જીનીમય, યળની ૯૬૨૪૦૭૬૭૬૪ ૦૨૮૧-
૨૨૨૪૨૫૮ 

jajhala@rmc.gov.in યાજકટ ભશાનગયાલરકા, ડ. આંફડેકય બલન ઢેફયબાઇ યડ, યાજકટ v ૩૬૦૦૦૧ 

ભદદનીળ વયકાયી ભાડશતી અમધકાયીઓ: 

અન.ુ 
ન.ં 

શોદો પોન નફંય પેક્વ ઇ-ભેઇર વયનામુ ં

૧ 

નામફ કામષારક ઇજનયે(મિભ ઝન) ૦૨૮૧/૨૩૩૧૨
૦૪/૧૨૦૩  

૦૨૮૧-૨૩૩૨૫૪૬ rcbagovathliya@rmc.gov.i
n 

યાજકટભશનગયાલરકા, શ્રી શયીમવિંશજી ગશરે કચયેી, ફીગ ફજાય ાછ્, 
યાજકટv૩૬૦૦૦૫ 

 

૨ 
નામફ કામષારક ઇજનયે(ભધ્મ ઝન) ૦૨૮૧/૨૨૨૧૨

૪૬/૧૨૪૭ 
૦૨૮૧-૨૨૪૨૫૮ pcvekariya@rmc.gov.in યાજકટ ભશાનગયાલરકા, ડ. આંફડેકય બલન,ઢેફયબાઇ યડ, યાજકટ v ૩૬૦૦૦૧ 

bdjivani@rmc.gov.in 

૩ 
નામફ કામષારક ઇજનયે(પલૂષ ઝન) ૦૨૮૧/૨૩૮૭૦

૬૭૦૬૧ 
૦૨૮૧-૩૮૭૪૭૬ rvjalu@rmc.gov.in યાજકટ ભશાનગયાલરકા, ઝલયેચદં ભઘેાણી બલન, બાલનગય યડ, યાજકટv 

૩૬૦૦૦૩ nspateliya@rmc.gov.in 
મલબાગીમ એેરેટ(કામદા) વત્તામધકાયી:-   

૧ નામફ કમભશ્નય ૦૯૬૨૪૭૦૧૧૦
૪ 

૦૨૮૧-૩૩૨૫૪૩ rmc_commissiner@yahoo.in યાજકટ ભશાનગયાલરકા, ડ. આંફડેકય બલન ઢેફયબાઇ યડ, યાજકટ v ૩૬૦૦૦૧ 

mailto:jajhala@rmc.gov.in
mailto:kpdethariya@rmc.gov.in
mailto:kpdethariya@rmc.gov.in
mailto:pcvekariya@rmc.gov.in
mailto:bdjivani@rmc.gov.in
mailto:rvjalu@rmc.gov.in
mailto:nspateliya@rmc.gov.in
mailto:rmc_commissiner@yahoo.in
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પ્રકયણ ૧૦ તથા ૧૧ 
ડીયેકટયી તથા ભશનેતાણા 

 

ક્રભ કભમચાયી/અનધકાયીનુ ંનાભ શોદ્દો 
કભમચાયી 
કોડ ન.ં 

ઝોન(પયજનુ ં
સ્થ) 

યશણેાકંનુ ંવયનામુ ં પોન ન.ં ભાનવક ગાય રૂ. 

૧. શ્રી ઝારા જીતેન્રમવિંશ એ. 
ઈ.ચા.એડી.વીટી 

એન્જીનીમય 
૨૬૦૨ યળની મલબાગ 

“ભાગંલ્મ ળક્ક્ત”બ્રક ન.ં૨૭, ડ. 
યાધાકૃષ્ણ વવા. ડકળાનયા 
ાછ, યાજકટ.  

૯૬૨૪૦ ૭૬૭૬૪ ૮૨૪૦૯/- 

૨. શ્રી ી.વી. લેકયીમા 
નામફ કામષારક 

ઇજનેય 
૨૫૮૩ 

ભધ્મ ઝન 
યળની 

ગીતા નગય ળેયીન ં૩, ગોંડર યડ , 
યાજકટ  

૯૬૨૪૭ ૦૦૪૪૯ ૮૭૧૬૭/- 

૩. શ્રી જીલાણી બાલેળબાઈ ડી. 
નામફ કામષારક 

ઇજનેય 
૨૫૮૨ 

ભધ્મ ઝન 
યળની 

ધયભનગય ભેઈન યડ, યપેકટ 
ળફૃભ ાવ,ે૧૫૦ ફુટ યીંગ યડ,  
યાજકટ 

૯૬૨૪૦ ૮૫૮૫૦ ૮૭૧૬૭/- 

૪. શ્રી જફૄ યાજેળ લી. 
નામફ કામષારક 

ઇજનેય 
૨૫૯૧ 

પલૂષ ઝન 
યળની 

“શ્રી મદુનદંન” મત્રલેણીનગય, દળી 
શક્સ્કટર યડ, યાજકટ. 

૯૬૨૪૭ ૧૭૮૭૮ ૭૩૭૪૮/- 

૫. 
શ્રી ટેરીમા નયેળબાઈ 
એવ. 

નામફ કામષારક 
ઇજનેય 

૩૮૦૫ 
પલૂષ ઝન 
યળની 

“ાથષ” વતં ાકષ -૧, સ્કટયલરિંગ 
શસ્કીટર ાછ, યાજકટ 

૯૯૨૪૯ ૭૨૨૭૭ ૮૯૬૫૧/- 

૬. શ્રી ફગથયીમા યાજેળ વી. 
નામફ કામષારક 

ઇજનેય 
૨૫૮૯ 

િીભ ઝન 
યળની 

D-3/53- ળાસ્ત્રીનગય 
અજભેયા)નાનાભલા ભે.યડ ,યાજકટ 

૯૬૨૪૭ ૧૮૧૧૯ ૭૩૭૪૮/- 

૭. શ્રી લયીમા પ્રીતીફેન ટી. એડી.આવી.એન્જી. ૩૮૭૦ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

૧-ફી પમુનત નગય, યેડીમ કરની 
ાછ, જાભનગય યડ 

૯૯૨૪૭ ૧૧૯૯૪ ૬૨૦૮૧/- 

૮. શ્રી રીંફાવીમા યાજેળ ડી. એડી.આવી.એન્જી. ૨૭૦૭ ભધ્મ ઝન ન્યરુક્ષ્ભી વવામટી, ળેયી ન.ં૩, ૯૬૨૪૭ ૨૨૭૨૭ ૫૦૯૧૪/- 
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યળની ૧૫૦ ફુટ યીંગ યડ, યાજકટ, 

૯. શ્રી વનાગ્રા યાજેળ એન. એડી.આવી.એન્જી. ૩૭૯૭ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

શ્રીજી ાકષ ળેયી ન.ં-૧, 
ભાભાવશફેની જ્ગગ્મા વાભ ે,યૈમા 
યડ, યાજકટ 

૯૬૨૪૭૧૪૪૯૯ ૫૯૮૭૯/- 

૧૦. શ્રી અમિન એભ.કંજાયીમા   એડી.આવી.એન્જી. ૩૮૭૪ 
ભધ્મ ઝન 

યળની 
લજેય ળેયી ન-ં૯,ભયફી, યાજકટ ૯૭૧૪૬ ૩૬૮૦૦ ૬૦૩૫૮/- 

૧૧ શ્રી યાણડયમા વજંમ એચ. એડી.આવી.એન્જી. ૩૮૧૩ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

ધ્લમન, શ્રીજી વવામટી,ભલડી 
પ્રટ, ભલડી ગાભ ાવ,ે યાજકટ 

૯૬૨૪૦ ૯૫૪૯૯ ૫૫૩૨૦/- 

૧૨. 
શ્રી લાય વજંમ 
ગભનબાઈ 

આવી.એન્જી. ૩૮૦૨ 
પલૂષ ઝન 
યળની 

મળલળડકત ક્રુા,અિય નગય -૪, 
શીયાનાફગંરા વાભ,ે ગધંીગ્રાભ  

૯૬૨૪૦ ૮૩૩૮૮ ૬૭૬૭૩/- 

૧૩ શ્રી ગશરે આકાળ ફી.  આવી.એન્જી. ૪૫૮૨ 
પલૂષ ઝન 
યળની 

નયનાયામણ નગય, મવલ ાયવ 
યડ, સખુય, ભ-ૂકચ્છ  

૯૯૧૩૯૯૯૦૪૪ ૪૩૫૯૫/- 

૧૪ 
શ્રી ચોશાણ મલનદકુભાય 
એભ. 

એડી.આવી.એન્જી. ૩૭૯૯ 
પલૂષ ઝન 
યળની 

દળષન વવામટી-૫ ,૧૫૦ફુટ 
યીંગયડ ,યાજકટ 

૯૬૨૪૭ ૦૪૨૦૦ ૬૦૩૫૮/- 

૧૫ શ્રી ફાભણ્મા સયેુળ ી. એડી.આવી.એન્જી. ૩૮૧૧ 
પલૂષ ઝન 
યળની 

બૌ રક ન.ં138, જીલયાજ યેવીડને્વી, 
નાના ભલા ભેઈન યડ, યાજકટ 

૯૬૨૪૭ ૮૮૫૫૯ ૫૫૩૨૦/- 

૧૬ 
શ્રી ડાબી યાજુબાઈ 
કાનજીબાઈ 

એડી.આવી.એન્જી. ૩૯૦૨ 
મિભ ઝન 

યળની 

ઓભ ળામંત,કૃષ્ણનગય-ળેયી ન-ં૧૦, 
લયા વવામટી ાછ, જાભનગય 
યડ,યાજકટ 

૯૬૨૪૭ ૦૦૪૮૮ ૬૦૩૫૮/- 

૧૭ શ્રી કાથડ જગદીળ કે. એડી.આવી.એન્જી. ૩૮૦૬ 
િીભ ઝન 

યળની 
ભટા ભલા, કારાલાડ યડ, યાજકટ ૯૯૨૪૦ ૮૪૫૯૯ ૫૫૩૨૦/- 

૧૮ શ્રી ટેર યાજેળ કે એડી.આવી.એન્જી. ૩૮૦૮ િીભ ઝન ”મળલ ળડકત “મળલ યંજની ાકષ ૯૭૧૪૯ ૪૫૭૦૦ ૫૫૩૨૦/- 
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યળની વવાવામટી ,ળેયી ન-ં૨ ,યણછડ 
આશ્રભ ાવ,ેકુલાડલા યડ,યાજકટ 

૧૯ શ્રી ડી.ફી. ગજેયા એડી.આવી.એન્જી. ૨૮૯૦ 
િીભ ઝન 

યળની 
ગમલિંદનગય-૫, કઠાયીમા યડ, 
યાજકટ   

૯૭૨૩૪ ૪૯૪૯૬ ૫૦૯૯૦/- 

૨૦ 
શ્રી તરાટીમા પ્રમલણવમવિંશ 
આય. 

લકષ આવીસ્કટન્ટ ૨૫૮૭ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

આરા 
ગ્રીનવીટી,બ્રક્ન.ં૧૩૫,ચંલટી  
ભેઇન યડ 

૯૬૨૪૭ ૧૮૧૮૪ ૫૪૦૧૯/- 

૨૧ 
શ્રી મળશયા ભયયુ 
ભગનરાર 

લકષ આવીસ્કટન્ટ ૨૭૦૬ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

બાયતીનગય ળેયી ન.ં ૪ફ, 
ગાધંીગ્રાભ ૮૦ ફૂટ યડ, યાજકટ. 

૭૬૯૮૮ ૫૫૪૩૩ ૪૦૩૯૫/- 

૨૨ શ્રી વયલૈમા ફીીન આય  લકષ આવીસ્કટન્ટ ૪૪૨૦ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

જમબાયત વવામટી ,લાલડી , 
યાજ્કટ  

૯૭૧૪૬  
૪૫૧૫૧ 

૩૪૪૨૧/- 

૨૩ શ્રી મલડજા ડશતેકુભાય લી. લકષ આવીસ્કટન્ટ ૪૫૬૧ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

કે/ઓ ચરંળેબાઈ બજાણી, જમ 
વયદાય યેસ્કટયન્ટની વાભે, 
ચરંળેનગય ભેઈન યડ, પલૂણિભા 
વવા. યાજકટ  

૭૦૪૬૦૧૪૫૬૧ ૨૩૫૭૦/- 

૨૪ શ્રી ફેનજી જમદેલ એચ લકષ આમવસ્કટન્ટ ૨૪૭૨ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

કૃષ્ણનગય-૩, “ડયધ્ધી મવધ્ધી કૃા, 
લયા વૉવામટી ાછ, જાભનગય 
યડ, યાજકટ 

૯૪૨૬૭ ૮૪૮૫૭ ૩૮૩૬૮/- 

૨૫ શ્રી ાયેખ જશય એપ લકષ આવીસ્કટન્ટ ૨૩૬૪ 
પલૂષ ઝન 
યળની 

લયાલાડ ,નઝભી ભસ્કજીદ ાવ ે,
યૈમા નાકા ટાલય અંદય ,યાજકટ  

૯૮૨૪૭ ૨૮૫૫૨ ૪૦૪૮૩/- 

૨૬ શ્રી યભાય રક્ષ્ભણબાઇ એ લકષ આવીસ્કટન્ટ ૩૯૨૫ 
પલૂષ ઝન 
યળની 

જાગનાથ પ્રટ , યાજકટ ૯૭૧૪૯ ૩૪૩૯૯ ૩૮૩૬૯/- 
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૨૭ શ્રી કણજાયીમા જમેળ વી. લકષ આવીસ્કટન્ટ ૩૮૦૯ 
પલૂષ ઝન 
યળની 

ઇન્દીયાનગ ,ભે.યડ ,આનદંનગય 
કલાષ.વાભ ે,મવિંદુયીમાખાણ ાછ ,
કઠાયીમા યડ,યાજકટ 

૯૬૨૪૭ ૦૨૦૯૯ ૪૦૫૧૬/- 

૨૮ શ્રી બગત અજમ એ. લકષ આવીસ્કટન્ટ ૪૪૫૩ 
પલૂષ ઝન 
યળની 

ખડીમાય નગય .ગોંડર ૭૩૮૩૯ ૦૦૫૬૬ ૨૩૫૭૦/- 

૨૯ શ્રી યંગાણી દેલેન ી. લકષ આવીસ્કટન્ટ ૪૫૬૪ 
પલૂષ  ઝન 
યળની 

આમષનાગય-૧૧, આકાળ 
ટેઈરયીંગની  વાભે, ેડક યડ 
યાજકટ  

૭૦૪૬૦૧૪૫૬૪ ૨૩૫૭૦/- 

૩૦ શ્રી ગજેયા કે.ફી. લકષ આવીસ્કટન્ટ ૨૫૯૨ 
મિભ ઝન 

યળની 
ચડુાવભા પ્રટ -૩, શ્રીયાભ કૃા , 
યૈમા યડ, યાજકટ  

૯૬૨૪૦૧૪૬૫૫ ૫૫૬૯૦/- 

૩૧ 
શ્રી વબામા ભનસખુબાઈ 
ફી. 

લકષ આવીસ્કટન્ટ ૨૫૯૩ 
મિભ ઝન 

યળની 

અિયલાડી -૧, મનભષરા સ્કકુરની 
વાભે , વોયાષ્રકરા ભેઈન યડ, 
યાજકટ   

૯૮૨૪૩૩૧૨૯૯ ૫૫૭૩૮/- 

૩૨ 
શ્રી ગયલાડીમા ચરંળે 
જીલાબાઇ 

લકષ આવીસ્કટન્ટ ૨૩૪૪ 
િીભ ઝન 

યળની 

બ્રક ન.ં૩૨૫, મળલભનગય 
વવામટી, ળેયી ન.ં૨, R.T.:-
.ઓડપવનીફાજુભા,ંયાજકટ 

૯૬૨૪૦  
૫૦૦૫૩ 

૪૧૬૦૯/- 

૩૩ શ્રી કુયેળી વડકર આઇ લકષ આવીસ્કટન્ટ ૪૪૧૯ 
િીભ ઝન 

યળની 
કારીકા પ્રટ ળેયી ન ં૩, ભીઠાના 
ડરેા ાછ, ભયફી 

૭૬૯૮૧ ૩૩૧૧૫ ૩૩૨૨૫/- 

૩૪ શ્રી ળાશ અમભત એવ. લકષ આવીસ્કટન્ટ ૪૫૬૨ 
મિભ ઝન 

યળની 
આનદંનગય કરની, કઠાયીમા યડ 
યાજકટ  

૭૦૪૬૦૧૪૫૬૨ ૨૩૫૭૦/- 

૩૫ શ્રી ગશીર અમનર એચ.  લકષ આવીસ્કટન્ટ ૨૩૬૭ 
મિભ ઝન 

યળની 

“ચરં કાન્ત”, દેલયા ળાક ભાકેટ 
ાછ, ટેર ફેકયીથી આગની 
ળેયી  

૯૭૧૪૫ ૪૩૯૦૫ ૩૯૩૪૩/- 
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૩૬ શ્રી કંુદનકુભાયી કે.ખખ્ખય  મવમનમય ક્રાકષ ૧૬૩૩ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

ફેડીયા શ્રભજીલી વવામટી-
૪/૮, જરાયભ કૃા ભલુન, 
યાજકટ. 

૯૬૨૪૦૯૯૩૯૧ ૫૪૯૪૬/- 

૩૭ 
શ્રી લાગડીમા કયણ 
મલજમબાઇ  

જુ.ક્રાકષ ૪૧૬૦ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

મળલભ ાકષ ,-૩ ગાધંીગ્રાભ  
,યાજકટ  

૯૪૦૯૫ ૨૯૦૯૪ ૨૬૬૬૩/- 

૩૮ શ્રી બટ્ટ ભામાફેન કે. જુ.ક્રાકષ ૩૨૦૧ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

જીલ્રા ગાડષન, સ્કરભ ક્લાટષય 
ન.ં૮૮,”યાદંર કૃા” યાજકટ  

૭૮૭૮૭૩૭૮૪૦ ૩૬૨૭૯/- 

૩૯ શ્રી જાડજેા જીતેન્રમવિંશ જી. જુ.ક્રાકષ ૨૪૦૫ 
પલૂષ ઝન 
યળની 

૧૦/૭૬ ઉદ્યગનગય કરની, 
બક્ક્તનગય સ્કટેળન યડ, યાજકટ 

૯૯૧૩૭૪૫૦૬૮ ૩૯૯૫૭/- 

૪૦ શ્રી ભકલાણા સયેુળ જે. જુ.ક્રાકષ ૨૪૦૯ 
પલૂષ ઝન 
યળની 

ગાધંી લવાશત વવા., વીટી સ્કટેળન 
વાભ,ે ભયફી યડ, યાજકટ  

૯૮૭૯૯૧૯૫૦૭ ૪૪૭૯૬/- 

૪૧ શ્રી ડડીમા ળૈરેળબાઈ ી. મવમનમય ક્રાકષ ૨૦૮૨ 
મિભ ઝન 

યળની 
રક્ષ્ભીલાડી- ૧૯, ભીરયા 
ભેઈન યડ, યાજકટ. 

૯૮૨૫૪૫૪૦૬૧ ૫૬૫૨૮/- 

૪૨ શ્રી વરકંી જમેળબાઈ જે. જુ.ક્રાકષ  
મિભ ઝન 

યળની 
કૈરાવ લાડી-૨, જકંળન સ્કટ 
ઓપીવ ની ાછ, યાજકટ. 

૯૮૭૯૩૨૮૫૬૭ ૩૭૭૨૫/- 

૪૩ શ્રી ટાકં વજંમબાઇ વી રાઇનભેન ૩૦૧૨ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

પષુ્ણચદં્ર ૌ ,યેરનગય-૨x૧૩ ,
ટયા ાવ,ે યાજકટ 

૯૯૨૪૭ ૯૧૭૭૧ ૪૦૨૬૯/- 

૪૪ શ્રી યભાય જીતેન્ર એર. રાઇનભેન ૨૭૦૫ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

૧૨૫ અભયનાથ ાકષ, ન્ય ુયવાણા 
નગય 
યાજકટ  

૯૬૨૪૫ ૭૧૫૭૧ ૩૫૫૩૬/- 

૪૫ શ્રી યાભાલત અળક  ડી. રાઇનભેન ૨૭૦૪ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

ઓભ નગય” યાભદુત “
ઓભકારેશ્ર્લય ભડંદય આગની ેટા 

૯૬૨૪૦ ૮૯૧૦૧ ૩૪૫૬૬/- 
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ળેયી,૧૫૦ ફુટ યીંગ યડ , યાજકટ 

૪૬ શ્રી ઝારા ગજેન્રમવિંશ જે. રાઇનભેન ૨૭૧૧ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

કૃષ્ણનગય ળેયી ન.ં૩, ગાધંી 
વવામટી ાછ, જાભનગય યડ, 
યાજકટ 

૯૦૯૯૩ ૨૫૮૭૪ ૩૪૬૩૩/- 

૪૭ શ્રી દલ ેરરીત એચ. રાઇનભેન ૨૭૩૧ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

”બગલતી “ળેઠ નગય ,બ્રક ન ં
૫૮૭   જાભનગય 
યડ,ભાધાય,યાજકટ  

૮૨૬૪૬ ૬૦૭૧૧ ૩૪૫૪૩/- 

૪૮ શ્રી લડગાભા અજમ એ. રાઇનભેન ૨૭૪૫ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

ય-ગીતાનગય, ગોંડર યડ 
જકાતનાકા ાછ,  યાજકટ 

૯૯૨૪૦ ૯૯૦૯૧ ૩૩૫૮૮/- 

૪૯ શ્રી વોંદયલા ભનસખુ એભ. રાઇનભેન ૨૩૪૮ 
પલૂષ ઝન 
યળની 

“યીધ્ધ્ધ-મવધ્ધી”મલજમનગય 
વવામટી, ળેયીન-ં૫ નલા થયાા, 
યાજકટ 

૯૩૨૮૮ ૦૮૧૮૬ ૪૨૭૬૭/- 

૫૦ શ્રી દેલાણી નાદીય એભ. રાઇનભેન ૨૩૬૬ 
પલૂષ ઝન 
યળની 

યીધ્ધ્ધ-મવધ્ધી વવામટી,ળેયી ન-ં૨ 
શાઉવીંગ ફડષ, એચ.જે.સ્કટીરવાભે, 
યાજકટ 

૯૮૨૪૯ ૪૫૫૦૨ ૩૫૫૮૧/- 

૫૧ શ્રી જાડજેા મગેન્રમવિંશ જી. રાઇનભેન ૩૦૧૪ 
પલૂષ ઝન 
યળની 

ફૃડા નગય-૨,યનુી.યડ ,પ્રટન ં
૧૫૧ ,યાજકટ 

૯૯૭૮૯ ૨૦૦૨૦ ૪૧૩૯૯/- 

૫૨ શ્રી નકુભ પ્રમલણબાઈ ટી. રાઇનભેન ૨૩૬૩ 
પલૂષ ઝન 
યળની 

ભીત, વભનાથ-૩ ળેયી ન.ં૧૨, 
૧૫૦ ફુટ યીંગ યડ, યાજકટ 

૯૮૨૫૯ ૯૭૭૩૪ ૩૫૬૧૦/- 

૫૩ શ્રી વભા આઝભ આઈ. રાઇનભેન ૦૬૭૭ 
િીભ ઝન 

યળની 
યાભનાથ યા ળેયી ન.ં,”અનલય 
ભલંઝર” હળૈુની ચક,  યાજકટ 

૯૯૦૪૩ ૪૪૯૮૫ ૪૯૧૫૪/- 

૫૪ શ્રી બટ્ટ યાજેળ આઇ. રાઇનભેન ૧૯૬૧ 
િીભ ઝન 

યળની 
આનદંનગય કરેની ,હડુક બ્રક ન ં
૨, 

૯૮૨૪૭ ૨૫૦૪૭ ૩૬૬૫૪/- 



 27 

કલાટયન ંએચ.૭૫,યાજકટ 

૫૫ શ્રી ગેડીમા કામંતરાર જી. રાઇનભેન ૨૪૦૭ 
િીભ ઝન 

યળની 

જમ બાયત વવામટી પનુીત 
નગય-૨ ,લાલડી ગાભ ાવ,ેગોંડર 
યડ 

૯૮૭૯૩ ૫૫૯૨૩ ૩૫૬૧૦/- 

૫૬ શ્રી જાડજેા ગબંીયમવિંશ જી. રાઇનભેન ૩૧૫૮ ઝન યળની 
આંફેડકયનગય, નલા જકાતનાકા 
વાભ,ે કારાલડ યડ, યાજકટ  

૯૮૨૪૮૨૭૭૯૭ ૨૯૬૯૦/- 

૫૭ શ્રી કાદયી શસમુદુીન એ. રાઇનભેન ૦૬૩૫ 
િીભ ઝન 

યળની 
સ્કરભ કલાટય ન.ં૧૪, જાભનગય 
યડ, વાઢંીમા પરુ ાવ,ે યાજકટ 

૯૯૨૪૦ ૨૪૫૮૪ ૩૬૬૩૩/- 

૫૮ શ્રી દલ ેળૈરે એભ. ડ્રાઇલય ૨૨૮૬ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

22,કભષચાયી વવામટી ,ળેયી ન-ં૧ ,
યૈમા- ૫૧ ,યાજકટ 

૭૬૯૮૬ ૯૭૧૧૭ ૪૮૨૭૪/- 

૫૯ શ્રી ફેરીભ ભશભદ એ. ડ્રાઇલય ૨૦૭૪ 
પલૂષ ઝન 
યળની 

યાભનાથ યા, જુની જેર ાવ,ે 
અલ્કાફા ભસ્કજીદ વાભ,ે યાજકટ 

૯૯૨૭૭  
૯૨૫૯૬ 

૩૬૩૪૯/- 

૬૦ 
શ્રી ફુરતયીમા જગજીલન 
એવ. 

ડ્રાઇલય ૨૭૬૩ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

ફીરીમા(ફગથા), તા.ભયફી,  
જી .યાજકટ 

૯૯૧૩૬ ૭૯૭૨૧ ૪૦૦૫૭/- 

૬૧ શ્રી ડંમા ધીયજરાર ડી. ડ્રાઇલય ૨૫૩૯ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

હડુક ક્લાટષય ન.ં એ-૧૮૬, દીનેળ 
પ્રમલઝનલાી ળેયી, કઠાયીમા યડ, 
યાજકટ. 

૯૮૨૪૨ ૪૮૬૭૭ ૩૬૩૪૯/- 

૬૨ 
શ્રી લીયવડીમા 
લળયાભબાઇ એભ 
 

ડ્રાઇલય ૧૨૦૪ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

ભટી સ્કટઓપીવ વાભ,ેકબ્રસ્કતાન 
અંદય, યાજકટ. 

૯૭૨૩૩ ૫૦૮૦૧ ૩૯૬૩૦/- 

૬૩ શ્રીચોશાણ સયેુળ આય. શલે્ય ૦૬૨૫ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

શયીઓભ ાકષ , મળલધાયા 
ાવ,ે”ભભાઇ કૃા” ખખડદડી નદી 
ાવ,ે યાજકટ. 

૯૯૨૫૧ ૨૯૬૦૩ ૩૬૯૪૪/- 
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૬૪ 
શ્રી જાડજેા ઘનશ્માભમવિંશ 
આય. 

શલે્ય ૨૭૦૯ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

બ્રક ન ંફી-૪૯, હડુક 
કલાટય,હડુક ફવ સ્કટ 
ાવ,ેયાજકટ 

૯૮૨૫૭ ૧૦૮૬૧ ૩૩૪૫૭/- 

૬૫ શ્રી ભકલાણા કાતંીબાઇ ડી. શલે્ય ૧૨૯૩ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

વશભનગય વવામટી,ભયફી યડ 
પાટક ાવ,ેયાજકટ 

૯૯૦૪૩ ૪૩૬૦૩ ૩૯૦૫૩/- 

૬૬ શ્રી યભાય ભનજીબાઈ ફી. શલે્ય ૦૩૪૫ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

૧૪,યવાણાનગય, “ખડીમાય કૃા” 
જાભનગય યડ, યાજકટ 

૯૬૩૮૯ ૦૦૫૯૧ ૩૭૮૨૦/- 

૬૭ શ્રી યભાય જગતમવિંશ ડી. શલે્ય ૧૯૫૩ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

હડુક કલાટય  ફ-૯૫, કઠાયીમા 
ભે.યડ,યાજકટ 

૯૯૨૫૩ ૭૧૯૩૭ ૩૬૦૧૪/- 

૬૮ 
શ્રી ચોશાણ જીતેન્ર 
ફીશાયીબાઇ 

ટ્ટાલાા ૦૬૬૯ 
ભધ્મ ઝન 
યળની 

સખુ વાગય વવામટી, બગલતીયા 
ભે. યડ, યાજકટ  

૯૯૨૪૫  
૪૦૩૫૩ 

૩૭૫૪૩/- 

૬૯ શ્રી લાઘરેા નલીન એચ. શલે્ય ૩૪૯૫ 
પલૂષ ઝન 
યળની 

ડયધ્ધી-મવધ્ધી વવામટી ળેયી 
ન.ં૧૭,ગ.ુશા.ફડષ, બ્રક  
ન.ં૧૪/૮૭, યાજકટ. 

૯૮૨૫૨ ૧૨૨૮૬ ૩૦૭૨૭/- 

૭૦ 
શ્રી ગશરે યવત્તભબાઇ 
ફી. 

ભજુય ૨૭૭૨ 
પલૂષ ઝન 
યળની 

હડુક ડી-૧૮૫, “મનયજ” કઠાયીમા 
ભે.યડ 

૯૭૧૪૬  
૭૧૧૩૩ 

૩૧૧૯૪/- 

૭૧ 
શ્રી લાા ફાબબુાઇ 
અભયાબાઇ 

ભજુય ૩૧૫૫ 
પલૂષ ઝન 
યળની 

જાભનગય યડ, યાજીલ નગય, 
ફજયંગ લાડી,ાવ,ેપ્રટ ન ં
૩૬૭,૬/૯ ખણુ 

૯૭૩૭૫ ૫૭૭૭૫ ૩૦૦૭૭/- 

૭૨ શ્રી ચોશાણ દીરી એન. શલે્ય ૨૪૦૪ 
િીભ ઝન 

યળની 
શયમવધ્ધી વવામટી, યપેકટ ળફૃભ 
ાવ,ે ૧૫૦ ફુટ યીંગ યડ,  યાજકટ 

૯૨૨૭૪ ૧૩૭૬૬ ૩૪૪૫૬/- 

૭૩ શ્રી ખીભજીબાઇ કે. ાયઘી ભજુય ૩૨૮૩ 
િીભ ઝન 

યળની 
રક્ષ્ભીનગય – ૧, યાજકટ.  ૯૯૧૩૧ ૩૩૪૮૨ ૨૯૫૦૬/- 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

યોળની ળાખા 
પ્રકયણ – ૧૨ (નનમભ વગં્રશ - ૧૧) 

પ્રત્મેક વસં્કથાને પાલેર અંદાજત્ર 
તભાભ મજનાઓ, સલૂચત ખચષ અને કયેર ચકુલણી અંગે અશલેારની મલગત 

મલકાવ, મનભાષણ અને તકમનકી કામો અંગે જલાફદાય જાશયેતતં્ર ભાટે 
૧૨.૧  જુદી જુદી મજનાઓ અન્લમે જુદી જુદી પ્રવમૃતઓ ભાટે અંદાજત્રની મલગતની ભાડશતી લષ v ૨૦૧૭-૧૮ 
ક્રભ મજનાનુ ંનાભ/વદય પ્રવમૃત પ્રવમૃત ળફૃ 

કમાષની તાયીખ 
પ્રવમૃતના અંતની 
અંદાજીત તાયીખ 

સચૂીત યકભ 
ફૃ.(રાખભા)ં 

કામષની ગણુલતા ભાટે વપંણૂષણે કાભગીયી ભાટે 
જલાફદાય અમધકાયી 

૧ ગાય ખચષ ળાખાના કભષચાયીના ગાય ૧-૦૪-૧૮ ૩૧-૦૩-૧૯ ૪૭૫.૭૦ ૧)એડી. વીટી એજીનીમય/કામષારક ઇજનેય   

૨) નામફ કામષારક ઇજનેય 
૩) ભ.ઇ./અ.ભ.ઇ. 

૨ વાદીરલાય  યચયુણ ખચષ ૧-૦૪-૧૮ ૩૧-૦૩-૧૯ ૧.૦૦ -------- “----------- 
૩ ટેરીપન ખચષ ળાખાના ટેરીપન ખચષ ૧-૦૪-૧૮ ૩૧-૦૩-૧૯ ૦.૮૦ -------- “----------- 
૪ યચયુણ યીેયીંગ સ્કરીટરાઇટ  સ્કરીટરાઇટ મનબાલ ભયાભત ખચષ ૧-૦૪-૧૮ ૩૧-૦૩-૧૯ ૬૦.૦૦ -------- “----------- 
૫ યચયુણ યીેયીંગ લફલ્ડીંગ  મ્ય.ુ લફલ્ડીંગના ઇરેક્રીક્ર 

મનબાલ ભયાભત ખચષ 
૧-૦૪-૧૮ ૩૧-૦૩-૧૯ ૫૪.૫૦ -------- “----------- 

૬ લાયેર મલજી ળક્ક્ત 
સ્કરીટરાઇટ  

સ્કરીટરાઇટ મલજી લયાળ ખચષ ૧-૦૪-૧૮ ૩૧-૦૩-૧૯ ૫૧૦.૦૦ -------- “----------- 
૭ લાયેર મલજી ળક્ક્ત 

લફલ્ડીંગ 
મ્ય.ુ લફલ્ડીંગ ફુલાયા/વીગ્નર 
ભાટે મલજી લયાળ ખચષ 

૧-૦૪-૧૮ ૩૧-૦૩-૧૯ ૩૦.૦૦ -------- “----------- 
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૮ સ્કટાપ મલભા મજના  ટેકનીકર સ્કટાપને મલભા સયુિા 
અંગે ખચષ" 

૧-૦૪-૧૮ ૩૧-૦૩-૧૯ ૨.૦૦ -------- “----------- 

 
૯ યચયુણ યીેયીંગ 

સ્કરીટરાઇટ  
ભેન ાલય  ૧-૦૪-૧૮ ૩૧-૦૩-૧૯ ૫૫.૦૦ -------- “----------- 

૧૦ નલીફતી સધુાયણા  નલીફતી, ગાડષન રાઇટીંગ, 
ભનભેન્ટ રાઇટીંગ,સ્કટેડીમભ 
ભાટે રાઇટ, 
ળશયેભાનંલીસ્કરીટરાઇટ સલુીધા 
આલાનુ ંકાભ લડષ ન.ં૧થી 
૧૮ 
 

૧-૦૪-૧૮ ૩૧-૦૩-૧૯ ૯૪.૦૦ -------- “----------- 

૧૧ એનજી કન્ઝલેળન  શમાત સ્કરીટરાઇટ વીસ્કટભની 
કામષિભતા લધાયલા 

૧-૦૪-૧૮ ૩૧-૦૩-૧૯ ૨૫.૦૦ -------- “----------- 
૧૨ વેન્ટય ર રાઇટીંગ ળશયેભા ંમખુ્મ ભાગો ય વેન્ટય 

રાઇટીંગ કાભ 
૧-૦૪-૧૮ ૩૧-૦૩-૧૯ ૩૫.૦૦ -------- “----------- 

૧૩ લટય કુરય એયકન્ડીળન 
ખયીદી 

મ્ય.ુફલ્ડીંગ ભાટે લટય 
કુરય/એયકન્ડીળન ખયીદી 

૧-૦૪-૧૮ ૩૧-૦૩-૧૯ ૨૧.૫૦ -------- “----------- 
૧૪ રાપીક મવગ્નર ોંઇટ  ળશયેભા ંનલા રાપીક વીગ્નર 

પીટ કયલાનુ ંકાભ 
૧-૦૪-૧૮ ૩૧-૦૩-૧૯ ૫૦.૦૦ -------- “----------- 

૧૫ એસ્કક કંની ડીઝીટ 
એકાઉન્ટ  

એસ્કક કંની ડીઝીટ 
એકાઉન્ટ 

૧-૦૪-૧૮ ૩૧-૦૩-૧૯ ૨૭૪.૦૦ -------- “----------- 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
યોળની ળાખા 
પ્રકયણ – ૧૩   

 
  

                  વશામકી કામમક્રભોના અભર અંગેની ધ્ધનત 
૧૩.૧   આ મલબાગ દ્વાયા વશામકી કામષક્રભની જગલાઇ નથી. 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
યોળની ળાખા 

પ્રકયણ – ૧૪ (નનમભ વગં્રશ - ૧૩) 
 

                    તેણે આેર યાશતો, યભીટ કે અનધકૃનત ભેલનાયની નલગતો 
         ૧૪.૧  આ મલબાગ દ્વાયા ભાયપત ળયત, યમભટ આલાભા ંઆલતી નથી. 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
યોળની ળાખા 

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

 
૧૫.૧ મલમલધ પ્રવમૃતઓ/કામષક્રભ શાથ ધયલા ભાટે મલબાગે નક્કી કયેર ધયણની મલગત:- 

 
ળશયેભા ંનલા મલકવત્તા સ્કરીટરાઇટ સમુલધા આલા ભાટે નીચેની મલગતે ધયણ અનાલેર છે. જે યસ્કતા ય સ્કરીટરાઇટ મકુલાની શમ તે મલસ્કતાયના યસ્કતાઓના 

રેઆઉટ પ્રાન ભશાનગયાલરકા/ટાઉન પ્રાનીંગ મલબાગ દ્વાયા ભજુંય થમેરા શમ તથા આલા યસ્કતાઓ ભેટરીંગ/ડાભય/ેલીંગ થમેરા શમ તથા આલા યસ્કતાઓ ય 
મલજી કંનીના ઇરેક્રીકર ર સ્કથ શમ તથા ભશાનગયાલરકાની શમાત સ્કરીટરાઇટ વીસ્કટભ રાગ ુશમ ત્મા ંસ્કરીટરાઇટ સમુલધા આલાનુ ંધયણ અનાલેર છે. 
 

 
જે મલસ્કતાયભા ંલફલ્ડય/ડલેરય દ્વાયા સ્કરીટરાઇટ સમુલધા અંગે ભાખાડકમ કાભ કયાલેર શમ તે જ ભશાનગયાલરકાના ળયત અને વભજુમત મજુફ  શમત 

નક્કક્ક થમેર મનતી મજુફ સ્કરીટરાઇટ વબંાલાભા ંઆલે છે.  
 

ઉયક્ત ભાટે મલના મલુ્મે પભષ જે તે ઝન કચેયીભાથંી ભેલી જફૃયી આધાય વાથે યજુ કયલાથી ભજુંયી અંગેની કામષલાશી શાથ ધયલાભા ંઆલે છે. 
સ્કરીટરાઇટ સમુલધા અંગે કેીટર કાભ ભશાનગયાલરકાના ખચે થામ છે. 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
યોળની ળાખા 

પ્રકયણ – ૧૬ (નનમભ વગં્રશ - ૧૫) 
લીજાણરુૂે ઉરભ્મ ભાહશતી 

 
  ૧૬.૧ લીજાણફુૃે ઉરભ્મ મલમલધ મજનાની ભાડશતીની મલગત:- 
    ૧ ટેન્ડય લેંચાણ અંગેની જાશયેાત લીજાણફુૃે ઉરભ્મ છે. 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
યોળની ળાખા 

પ્રકયણ – ૧૭ (નનમભ વગં્રશ - ૧૬) 
ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને ઉરભ્મ વલરતોની નલગતો 

 
  ૧૭.૧  રકને ભાડશતી ભે તે ભાટે મલબાગે અનાલેર વાધન, ધ્ધમતઓ અથલા વલરત:- 
   ૧ કચેયી 
   ૨ લતષભાનત્ર 
   ૩ નટીવ ફડષ 
   ૪ કચેયીભા ંયેકડષન ુ ંમનયીિણ 
   ૫ ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટ  
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

યોળની ળાખા 
પ્રકયણ – ૧૮ (નનમભ વગં્રશ - ૧૭) 

 
અન્મ ઉમગી ભાડશતી 
 
૧૮.૧  રોકો દ્વાયા પછૂાતા પ્રશ્નો અને તેના જલાફો :- 
 

ક્રભ પ્રશ્નની મલગત જલાફ 
૧ કઇ ચક્કવ મલસ્કતાયભા ંસ્કરીટરાઇટની 

વગલડ કમાયે ઉરબ્ધ થળે? 
સ્કરીટરાઇટ સમુલધા ભાટે મનમત પભષભા ંઅયજી યળની મલબાગ કચેયીભા ંઆલાની થામ. આ અયજી વાથે મલસ્કતાયન ભજુંય થમેર 
રે આઉટ તથા દસ્કતાલેજની નકર વાભેર યાખલાની શમ છે. આલા મલસ્કતાયભા ંજ મલજી કંનીના ર શમ અને યસ્કતાઓ 
ભેટરીંગ/ડાભય/ેલીંગ થમેરા શમ ત તે મલસ્કતાય સ્કરીટરાઇટ અંગેની ભજુંયીને ાત્ર થામ છે.  

૨ સ્કરીટરાઇટ ભાટે કેટર ખચષ થામ? યાજકટ ળશયે મલસ્કતાયભા ંસ્કરીટરાઇટ સમુલધા આલા ભાટેનુ ંતભાભ પ્રાથમભક/કેીટર ખચષ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા બગલલાભા ં
આલે છે. ળશયેીજન એ આ કાભ ભાટે કઇ પ્રકાયનુ ંખચષ બગલલાનુ ંયશતે ુ ંનથી.  

૩ સ્કરીટરાઇટ ફધં શમ તે ચાલ ુકયાલલા 
શુ ંકયવુ?ં 

ભશાનગયાલરકાના કર વેન્ટય ય ટેરીપન ન.ં ૨૪૫૦૦૭૭  ય પયીમાદ નોંધાલી ળકામ જેભા ંથાબંરા ય દળાષલેરા 
ભશાનગયાલરકાના લડષ/ર નફંય તેભજ વયનામુ ંમખુ્મ મલસ્કતાયની મલગત વાથે રખાલવુ ંઅને રાઇટન પ્રકાય રખાલલ.   

૪ પયીમાદ એટેન્ડ કયલાની વભમ ભમાષદા  વાભાન્મ વજંગભા ંત્રણ ડદલવભા ંપયીમાદ એટેન્ડ કયલાભા ંઆલે છે.  

  
 



 37 

 
૧૮.૨     ભાડશતી ભેલલા અંગે 

    અયજીત્રક 

નમનૂ – ‘ક’ 
ભાડશતી ભાગંલા ભાટેની અયજીન નમનૂ 

sજુઓ મનમભ v૬) 

 

                      આઇ.ડી.ન.ં 

sકચેયીના ઉમગ ભાટે) 

પ્રમત, 
ભાડશતી અમધકાયીશ્રી,  
યાજકટ ભશાનગયાલરકા 

૧) અયજદાયનુ ંનાભ:-  

૨) વયનામુ]ં\:-  

 

 

૩) ભાડશતીની મલગત:- 
 

 વફંધંીત મલબાગ:- 
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 ભાગંેરી ભાડશતીની મલગત:- 

  ૧) ભાગેંરી ભાડશતીનુ ંમલલયણ:- 

  ૨) ભાગંેરી ભાડશતીન વભમગા:- 

  ૩) અન્મ મલગત:- 

 

૪) હુ ંજણાવુ ંછ ંકે, ભાગંલાભા ંઆલેરી ભાડશતી અમધમનમભની કરભ- & ભા ંમઉુકલાભા ંઆલેરા પ્રમતફધં શઠેની નથી અને ભાયી વપંણૂષ જાણકાયી મજુફ તે 
આની કચેયીને રગતી છે. 

 

૫) વિભ અમધકાયીની કચેયીભા ં  તા.               ના ન.ં             થી ફૃ,________ની પી જભા કયાલી છે. 
 

સ્કથ:- 

તાયીખ:- 

                        અયજદાયની વશી  
 ઇ-ભેઇર વયનામુ,ં જ શમ ત, 
                      ટે. ન.ં (કચેયી) 
                 ઘય 

નોંધ:- 

૧) નમનૂ ‘ક’ બયલાભા ંભાડશતી અમધકાયી મગ્મ કયી ળકે. 
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૨) પભષ – ‘ક’ તભાભ ફાફતે પયેૂ પફૂૃ બયવુ ંઅને જફૃયી ભાડશતીની મલગત પયૂી ાડલાભા ંકઇ વડંદગ્ધતા ન યશ ેતે સમુનમિત કયવુ.ં 
  પીના દય 

  S ૧) યાજકટ ભશાનગયાલરકા નીચે મજુફના દયે પી લસરુ કયળે. 

   sS ) અયજી પી 

   s ૧) ટેન્ડય વફંધંી ભાડશતી ભાટે દસ્કતાલેજ/ફરી/બાલત્રક/ફીઝનેળ કન્રાક્ટ ભાટે અયજી દીઠ ફૃમમા ાચંવ 

   s ૨) ઉક્ત s૧) મવલામની ભાડશતી ભાટે અયજી દીઠ ફૃમમા ચાવ 

  

sB) અન્મ પી 
  ક્રભાકં   ભાડશતીની મલગત        ડકિંભત/પી ફૃમમાભા ં
  ૧  લેંચાણ ભાટેના પ્રકાળન સ્કલફૃે ભાડશતી ઉરબ્ધ શમ ત  મનમત કયેર ડકિંભત   

  ૨  લેંચાણ ભાટેના પ્રકાળન મવલામ     ાના દીઠ ાચં ફૃમમા 

  S) રકની અમર ભાટે ભશાનગયાલરકા અમર દીઠ ફૃ.૫૦ની પી રેળે. 
 ભાડશતી આલાન ઇન્કાય વયલાભા ંઆલે ત તેલા લખતે નાગડયક મલબાગીમ એેરેટ (કામદા) વત્તામધકાયી – મ્યમુનવીર કમભશ્નયશ્રીને અમર 

કયી શ્કે છે.  
૧૮.૩  જાશયે તતં્ર દ્વાયા રકને અાતી તારીભ 

  આ મલબાગ દ્વાયા રકને તારીભ અાતી ન શમ રાગ ુડત ુ ંનથી.) 
૧૮.૪  મનમભવગં્રશv!# ભા ંવનામલષ્ટ ન કયામેર શમ તેલા, જાશયે તતં્રએ આલાના પ્રભાણત્ર, ના-લાધંા પ્રભાણત્ર 

  આ મલબાગ દ્વાયા રકને પ્રભાણત્ર આલાભા ંઆલતા ન શમ રાગ ુડત ુ ંનથી.) 
૧૮.૫  નોંધણી પ્રક્રીમા અંગ ે
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   અગાઉ દળાષવ્મા અનવુાય મલગત ભગંાલેર પયુાલા વાથે યજુ કયલી. અયજી વાદા કાગ ય કયી ળકામ. 
૧૮.૬  જાશયે તતેં્ર કય ઉઘયાલલા અંગે 

   આ મલબાગ દ્વાયા કય ઉઘયાલલાની કાભગીયી કયલાભા ંઆલતી ન શમ રાગ ુડત ુ ંનથી. 
૧૮.૭  મલજી ાણીના શગંાભી અને કામભી જડાણ આલા અને કાલા અંગ ે 

  આ મલબાગને રાગ ુડત ુનથી. 
૧૮.૮  જાશયે તતં્ર દ્વાયા પયુી ાડલાભા ંઆલનાય અન્મ વેલાઓની મલગત  

ઇરેક્રીક સ્કમ્ળાનના ભેઇન્ટેનન્વ/ઓટભેટીક રાપીક વીગ્નરના ભેઇન્ટેનન્વ ભશાનગયાલરકાના તભાભ લફલ્ડીંગના ઇરેસ્કરીકર ભેઇન્ટેનન્વ 
ભશાનગયાલરકાના લફલ્ડીંગ લટયકુરય/એયકડીળનયના ભેઇન્ટેનન્વ કાભ. 

 


