
1 

 

 
 

 

 

 

 

લોટય લર્કવ ળાખા 
ભાશીતી (ભેલલાના) અધધકાય 

અધધધનમભ-૨૦૦૫ 
(ધી યાઇટ ટુ ઈંપોભેળન એકટ-૨૦૦૫) 

યાજકોટ ભશાનગયારીકા 
ડો.આંફેડકય બલન 

ઢેફયબાઈ યોડ 
યાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

 



2 

યાજર્ોટ ભશાનગયાલરર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા 

પ્રર્યણ - ય (નનમભ વગં્રશ-૧) 
વગંઠનની નલગતો, ર્ામો ને પયજો 

ય.૧ જાશયે તતં્ર ઉદ્રળે / શતેુુઃ- 
   ળશયેના નાગરયકોના જાશયે આયોગ્મ અને પ્રજા સખુાકાયી ભાટે સ્લચ્છ, આયોગ્મપ્રદ, શઘુ્ધ ીલા રામક ાણી ધલતયણ કયલાનો છે. 
ય.ય જાશયે તતં્રનુ ંધભળન / દુયંદેળી૫ણુ ં(ધલઝન) :- 
   ળશયેના  ધલકાવન ેઘ્માને રઈ રોકોન ેશઘુ્ધ ાણી ભી યશ ેતે ભાટે ાણીના શઘુ્ઘ્ધ કયણભા ંરપલ્ટય - પ્રાન્ટ, સ્ટોયેજ ટેન્ક તથા   
 પયુતા પ્રેવયથી અને આનવુગંી, ભી યશ ેતે ભાટે, ઉંચી ટાકંી તથા ં શાઉવ ફનાલલાનુ ંઆમોજન અને આનવુગંીક અભરીકયણના કાભો શાથ  
 ધયલાભાં  આલે છે.  
ય.૩ જાશયે તતં્રનો ટૂંકો ઈધતશાવ અને તેની યચનાનો વદંબભુઃ- 
    યાજકોટ  ળશયેભા ંશઘુ્ધ ાણી ધલતયણ ભાટે લોટય લકભવ ધલબાગની નગયાલરકાના વભમથી કયલાભા ંઆલી ત્માયથી    
  ભશાનગયાલરકાની  નાણંાકીમ તથા ળશયેના ધલકાવન ેઘ્માનભા ંયાખીને કોોયેળનના ધનમભો અને ઠયાલેર ધાયાને મજુફ ન  
  કનેકળન  આ૫લાન ુચાલ ુછે. તેભજ ળશયેની શદભા ંનલા બેરા ધલસ્તાયના નાગરયકોને ઉકત સધુલધા પયુી ાડલા ભાટે ૫ણ  
  ભાાખીકમ  સધુલધા ઉબી કયલાભા ંઆલેર છે. તેભજ જરૂયીમાત મજુફ ક્રભળુઃ લધાયો કયલાભા ંઆલે છે.  
ય.૪ જાશયે તતં્રની પયજોુઃ- 
  ૧) યાજકોટ ળશયેના નાગયીકોન ેશઘુ્ધ ીલારામક ાણી પયુી ાડલાની સધુલધા  
  ય) યાજકોટ ળશયેભા ંાણી પરુૂ ાડતા પીલ્ટય પ્રાન્ટ, ાઈ૫ રાઈનો, મ્ીંગ સ્ટેળનની જાલણી ધનબાલ તથા ભયાભત કયલાની   
   કાભગીયી કયલી.   

  ૩) જાશયે શને્ડ મ્ીંગની જાલણી. 
ય.૫ જાશયે તતં્રની મખુ્મ પ્રવધૃતઓ/કામોુઃ- 
  ાયા ય.૧ તથા ય.૪ મજુફ 
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ય.૬ જાશયે તતં્ર દલાયા આ૫લાભા ંઆલતી વેલાઓની માદી તથા તેન ુવલંિપ્ત ધલલયણ :- 
  યાજકોટ ળશયેની ધલતયણ વ્મલસ્થા શઘુ્ધ ીલારામક ાણી ધલતયણ વ્મલસ્થા તથા પયૂતા પ્રભાણભા ંદફાણથી ાણી ધલતયણ કયીને ાણીની 
ાઈ૫રાઈનોનુ ંભયાભત તથા રપલ્ટય પ્રાનટ અન ેમ્ીંગ સ્ટેળનની જાલણી  
ય.૭ જાશયે તતં્રના યાજમ, ધનમાભક કચેયી, પ્રદેળ, જજલ્રો, બ્રોક લગેયેએ સ્તયોએ વસં્થાગત ભાખાનો આરેખ (જમા ંરાગ ુ૫ડત ુશોમ ત્મા)ં 
ય.૮ જાશયે તતં્રની અવયકાયકતા અને કામભક્ષ્રભતા લધાયલા ભાટેની રોકો ાવેથી  અેિાઓ- 
  રોકાએ ાણીની ભેલતી સધુલધા ભાટે જરૂયી ધાયાધોયણ મજુફ ધનમત કયેર પી બયી ન જોડાણ કયાલવુ.ં ાણીની ાઈ રાઈન વાથે કોઈ ૫ણ 
 જાતના  તથા ગેયકામદેવય ાણી ભેલતા રોકોની તતં્રન ેજાણ કયલાની. રોક જાગધૃતની અેિાઓ ઉ૫યાતં અધનલામભ કાયણોવય ાણીની ધલતયણ 
 વ્મલસ્થા  ધલિ૫ે ૫ડે તેલા વજંોગોભા ંરોકો દ્વાયા વશમોગ ભે તેલી અેિાઓ યાખલાભા ંઆલે છે.    

ય.૯ રોકવશમોગ ભેલલા ભાટેની ગોઠલણ અને ૫ઘ્ધધતઓુઃ- 
  યાજકોટ ભશાનગયારીકાએ રોકો દ્વાયા ચ ૂટંામેરા પ્રધતનીધીઓ ભાયપત ચારતી સ્લામત વસં્થા છે. આ પ્રધતનીધી દ્વાયા લોટય લકભવ ધલબાગને રગત 
મોગ્મ ધનતી ઘડલાનુ ંકાભ જનયર ફોડભ/સ્થામી વધભતી/લોટય લકભવ વધભતી ભાયપત કયલાભા ંઆલે છે. આ વધભતી દ્વાયા મોગ્મ  ઠયાલોનો લશીલટી તતં્ર દ્વાયા 
મોગ્મ અભરીકયણ કયલાભા ંઆલે છે.  
ય.૧૦ વેલા આ૫લાના દેખયેખ ધનમતં્રણ અને જાશયે પરયમાદ ધનલાયણ ભાટે ઉ૫રબ્ધ તતં્રુઃ- 
 શારભા ંળશયેના ૧ થી ય૩ લોડભભા ંલોટય લકભવ ધલબાગ દ્વાયા ાણી ધલતયણની કાભગીયી અંગ ેપયીમાદ ધનલાયણ ભાટે ય૪ કરાક               
        કંટ્રોર રૂભ કામભયત યશ ેછે. 
ય.૧૧ મખુ્મ કચેયી તથા જુદા જુદા સ્તયોએ આલેરી અન્મ કચેયીઓના વયનાભાુઃ-  

 મખુ્મ કચેયીુઃ-  લોટય લકભવ ળાખા 
   યાજકોટ ભશાનગયારીકા  

   ડો. આંફેડકય બલન, 

   રૂભ ન.ં૬, ફીજો ભા  

   ઢેફયબાઈ યોડ, 

   યાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧ 
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   પલુભ  ઝોન ઓપીવુઃ- "ઝલેય ચદં ભેઘાણી બલન" 
   રૂભ ન.ં-૧૩, બાલનગય યોડ, યાજકોટ 

   ૫ધિભ  ઝોન ઓપીવુઃ-"શયીધવિંશજી ગોશીર બલન" 
   રૂભ ન.ં૧૪,  ફીગ ફજાય ાછ, 
   ૧૫૦'  યીંગ યોડ, યાજકોટ 

 

 

પયીમાદ ધનલાયણ કેન્દ્રોુઃ- લોટય લકભવ ળાખા, 
કંટ્રોર રૂભ જયફેુરી ફાગ, યાજકોટ 

પોન નેં. ૯૬ય૪૭૦૪૭૪૦-૯૬ય૪૭૦૪૭૪૧૧ય 

 

 

 

ય.૧ય          કચેયી ળરૂ થલાનો / તથા ફધં થલાનો વભમુઃ- 
 

 મખુ્મ ર્ચેયી પયીમાદ નનલાયણ રે્ન્દ્ર 

ર્ચેયી ળરૂ થલાનો વભમ ૧૦:૩૦ ૮:૦૦ 

ર્ચેયી ફધં થલાનો વભમ ૧૮:૧૦ ૧૮:૦૦ 

પયીમાદ નનલાયણ રે્ન્દ્ર - ય૪ કરાક કામભયત 
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ  ળાખા 

પ્રર્યણ- ૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજો 

૩.૧ વસં્થાના નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજોની નલગત :- 
શોદો :-   એક્ઝીક્યટુીલ  એન્દ્ીનીમય, વીટી એન્દ્ીનીમય, એડી. વીટી એન્દ્ીનીમય લે.ઝોન, એડી. વીટી એન્દ્ીનીમય ઇ.ઝોન 

વતાઓઃ- લશીલટી : 
  ૧ .  સ્ટાપનુ ંજનયર સ૫ુયધલઝન તથા સ્ટાપની યજા ભજુંય કયલી. (શકક યજા અને ફીજી યજા રદલવ - ૩૦ સધુી)    
  ય . વયકાયિી તથા અન્મ ધલબાગો તયપથી ભાગંલાભા ંઆલતી ભારશતીનુ ંવકંરન કયવુ.ં  
  ૩ . ધાયાવભ્મિી, વવંદવભ્મિી તયપથી સચુલલાભા ંઆલેર કાભોનુ ંવકંરન કયવુ.ં 
  ૪ . ઉ૫યી અધધકાયીઓ દ્વાયા વોામેર અન્મ કાભગીયી. 
  નાણારં્ીમ : 
  ૧ . એસ્ટીભેટો રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/- સધુીના ભજુંય કયલા. 
  ય . રૂા.૨૦૦,૦૦૦/- થી ઉ૫યના કાભોના ં૧૦ % ચેકીંગ કયવુ.ં 
  ૩ . રૂા.૨૦૦,૦૦૦/- થી ઉ૫યની યકભના ફીરો યજુ કયલા. 
  ૪ . રૂા.૫૦૦/- સધુીની ૫યચયુણ ખયીદી રૂફરૂ ફજાય બાલ ચકાવીને કયલી. 
  ૫ . ળાખાના અંદાજ૫ત્રનુ ંઆમોજન કયવુ.ં 
  ૬ . વયકાયિી ભાથંી ધલધલધ ગ્રાન્ટ ભેલલાની કામભલાશી કયલી. 
  ૭ . ધલધલધ મોજનાઓનુ ંઆમોજન કયવુ.ં 
  પયજો : 
  ૧ . ધલધલધ કભીટીઓની ફેઠકભા ંશાજયી આ૫લી. 
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  ય . ખાતાના લડા તયીકે પયજ ફજાલલી.  

  ૩ . ળશયેભા ંલોટય લકભવ મોજના ધલબાગને રગત જલાફદાયી. 
  ૪ . કોોયેળનની ધલધલધ ધભરકતોના વફધંધત અયજદાયોને દસ્તાલેજ કયી આ૫લા. 
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ  ળાખા 

પ્રર્યણ- ૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજો 

૩.૧ વસં્થાના નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજોની નલગત :- 
 

 શોદો  :- ડેપ્યટુી એર્ઝીર્યટુીલ એન્દ્ીનીમય 

 વતાઓ  :- લશીલટી : 
   ૧ .  લોટય લકભવ મોજનાને રગત પ્રાનીંગ કયવ ુ

   ય . લોટય લકભવ ન કનેકળનો જોડાણો ભાટેની કામભલાશી કયલી. 
   ૩ . ચોથાલગભના કભભચાયીઓની યજા ભજુંય કયલી. 
   ૪ . ઉ૫યી અધધકાયીઓ દ્વાયા વોામેર અન્મ કાભગીયી. 
   નાણારં્ીમ  : 
   ૧ .    લોટય લકભવ રગત રૂ.૫૦,૦૦૦/- સધુીના એસ્ટીભેટો ભજુંય કયલા  

   ય . લોટય લકભવ રગત રૂા. ૨,૦૦,૦૦૦/- સધુીના ફીરો ભોકરલા. 
   ૩ . લોટય લકભવ પ્રોજેકટન ેરગત એસ્ટીભેટ તૈમાય કયાલલા  તથા આ અંગ ેનાણાકીમ ભજુંયી ભેલલી. 
   ૪ . પયુા થમેર લોટય-લકભવ-પ્રોજેકટલકભની M.B યેકડભ કયલી. 
   પયજો : 
   ૧ . કભીટીના ઠયાલોની ભજુંયી ભેલલાની કામભલાશી કયલી. 
   ય . લોડભ ભાથંી આલતી પયીમાદો ધનકારનુ ંવકંરન કયવુ.ં 
   ૩ . એડી. આવી.એન્જીનીમય/લકભઆવીસ્ટન્ટ તથા ભજુયની કાભગીયીનુ ંસ૫ુયધલઝન. 
   ૪ . ળશયેને ભતા ાણી પયુલઠાને રગત તભાભ કાભગીયી. 
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ  ળાખા 

પ્રર્યણ- ૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજો 

૩.૧ વસં્થાના નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજોની નલગત :- 
 શોદો  :- અવી. એન્દ્ીનીમય / એડી. અવી. એન્દ્ીનીમય 

 વતાઓ  :-  લશીલટી : 
   ૧ .  પ્રાન -અંદાજ૫ત્રક તૈમાય કયવ.ુ  
   ય . લોટય લકભવ ન કનેકળન કયાલલા ભાટે કામભલાશી કયલી. 
   ૩ . ઉ૫યી અધધકાયીઓ દ્વાયા વોામેર અન્મ કાભગીયી. 
    નાણારં્ીમ : 
   ૧ . ભેઝયભેન્ટ રઈ એસ્ટીભેટો તૈમાય કયલા. 
   ય . લોડભ ભા ંથમેર લોટય લકભવ  તથા પ્રોજેકટલકભના ભા૫ રઈ ફીરો તૈમાય કયલા. 
    પયજો : 
   ૧ . વાઈટ ૫યના કાભનુ ંતથા સપુ્રત કયામેર લોડભના લોટય લકભવ ને રગત કાભોનુ ંવપંણૂભ સ૫ુયધલઝન. 
   ય . ાણી ચોયી તથા અનઅધધકૃત કનેકળન અંગેની કાભગીયી કયલી. 
   ૩ . ાણી ધલતયણ અને ધનબાલ-ભયાભત તથા નલી ાઈ રાઈનની કાભગીયી કયલાની તથા દેખયેખ યાખલાનુ.ં 
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા 

પ્રર્યણ- ૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજો 

૩.૧ વસં્થાના અધધકાયીઓ અન ેકભભચાયીઓની વતા અન ેપયજોની ધલગત :- 
શોદો :- કેભીસ્ટ 

વતાઓ :- પયજો : 
૧. જાળમોભાથી ભેલેર ાણીની ગણુલતા ચકાવલાનુ.ં 
ય. પીલ્ટય પ્રાન્ટ ઉ૫યની ાણીની શઘુ્ઘ્ધકયણ ભાટે જોમતા કેભીકલ્વની ભાત્રા મોગ્મ જલામ યશ ેતે અંગેની કાભગીયી જન્તમુકુત ાણી ભે તે પ્રકાયની  
 ગણુલતા જાલલાન.ુ 
૩. ળશયેને અાતા ાણીના વેમ૫્ર રઈને જરૂયી રેફોયેટયી ભાયપત ટેસ્ટ કયાલલાનુ ંતથા તે અન્લમ ેજરૂયી ૫ગરા સચૂલલાનુ.ં 
૪. ગદંા ાણીના રકસ્વાભા ંવેમ૫્ર રઈને જરૂયી ૫ગરા રેલાની નામફ કામભારક ઈજનેયિી ને સચૂના આ૫લાનુ.ં 
૫. ાણીના શઘુ્ઘ્ધકયણ ભાટે જોમતા કેભીકલ્વની ખયીદી તથા લ૫યાળ ઉ૫ય ધનમતં્રણ યાખલાનુ.ં 
૬. વભમાતંયે પીલ્ટય પ્રાન્ટ, અન્ડય ગ્રાઉન્ડ સ્ટોયેજ, કરેયીપામય લીગેયેની વપાઈ ભાટે સચૂન કયલાનુ.ં 
૭. કેભીકલ્વના લ૫યાળ ભાટે વાલચેતીના ૫ગરા રેલાનુ ંતથા જરૂય જણામ સ્ટાપને તારીભ આ૫લાનુ.ં 
૮. ઉ૫યોકત કેભીકલ્વના સ્ટોક અંગેના યજીસ્ટ્રાય ભેઈન્ટેઈન કયલાનુ.ં 
૯. ઉ૫યી અધધકાયીઓ દ્વાયા વોામેર કાભગીયી. 
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા 

પ્રર્યણ- ૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજો 

૩.૧ વસં્થાના નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજોની નલગત :- 
શોદો :- ઇરે.સ૫ુયલાઇઝય  
વતાઓ :- પયજો : 
  ૧ . પ્રાન્ટ તથા મં્ શાઉવની તભાભ ઈરે. આઈટભોનુ ંસ૫ુયલીઝન તેભજ તેભા ંપોલ્ટ થમે દુયસ્ત કયલાની કાભગીયી  
  ય . ૫ધિભ ગજુયાત લીજ કં૫ની તયપથી આલતા ફીરો તાવી ભીટયોનુ ંચેકીંગ કયવ ુતથા ાલય પેકટય જલામ યશ ેતે મજુફના ૫ગરા રેલા. 
  ૩ . ઉ૫યી અધધકાયીઓ દ્વાયા વોામેર કાભગીયી. 
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા 

પ્રર્યણ- ૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજો 

૩.૧ વસં્થાના નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજોની નલગત :- 
શોદો :- ભીરે્.સ૫ુયલાઇઝય  
વતાઓ :-  

પયજો : 
 ૧ . મં્ શાઉવ તથા પીલ્ટય પ્રાન્ટને રગત ભીકેનીકર કાભગીયી કયલી તેભજ ભળીનયીની ધનબાલ-ભયાભત ની કાભગીયી કયલી. 
 ય . પ્રાન્ટ ઉ૫ય તથા ૫મ૫્ શાઉવ ઉ૫યના તભાભ પ્રકાયના લાલ્લ ધનબાલની કાભગીયી તેભજ નલા ફેવાડલાની કાભગીયી. 
 ૩ . કરોયીન ગેવના ટનય તેભજ વીરીન્ડયને કરોયીન ડોઝ આ૫લા અંગ ેકેરોયીનેટય વાથે જોડલાની તથા જરૂયી ભાત્રાભા ંકરોયીન ાણીભા ંબે તે  
  પ્રકાયે   કરોયીનના લાલ્લ વેટીંગ કયલાની કાભગીયી. 
 ૪ . ઉ૫યી અધધકાયીઓ દ્વાયા વોામેર કાભગીયી. 
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા 

પ્રર્યણ- ૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજો 

૩.૧ વસં્થાના નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજોની નલગત :- 
શોદો :- પીટય  
વતાઓ :-  

પયજો : 
  ૧ . ેટ્રોરય વભમવય ાણીના ધલતયણના લાલ્લ ખોરફધંની કાભગીયી ઉ૫ય દેખયેખ યાખલાનુ.ં 
  ય . ગદંા ાણી,  રાઈન રીકેજ તેભજ યીેયીંગને રગત તથા લોટય લકભવન ેરગત તભાભ કાભગીયી. 
  ૩ . નલા ન કનેકળન ને જોડાણ આપ્મા ફાદ યીોટભ બયી પોભભ ૫યત ઓપીવ ેજભા કયલાની કાભગીયી. 
  ૪ . અનઅધધકૃત ન કનેકળનની તાવ તથા કાતની કાભગીયી. 
  ૫ . ઉ૫યી અધધકાયીઓ દ્વાયા વોામેર કાભગીયી. 
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા 

પ્રર્યણ- ૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજો 

૩.૧ વસં્થાના નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજોની નલગત :- 
શોદો :-  ં ઓ૫યેટય  
વતાઓ :- પયજો : 
 

  ૧ . ળશયેભા ંઆલેર અરગ અરગ જગ્માએ તેભજ ફશાયના ધલસ્તાયભા ંકોોયેળનના મ્ીંગ સ્ટેળન ઉ૫ય ૫મ૫્ ઓ૫યેટ કયલાની કાભગીયી  
   તથા  તેના ભેઈન્ટેનેન્વ વભમે જરૂયી કાભગીયી કયલાનુ.ં 
  ય . મ્ીંગ અંગેના યજીસ્ટ્રાય રખલાના ભીકેનીકર તથા ઈરેકટ્રીક ભીટયના યીડીંગ રેલાની કાભગીયી. 
  ૩ . વભમાતયે ભળીનયીઓભા ંજરૂયી લબુ્રીકન્ટ તથા ગ્રાન્ડની દોયી બયલી, ેનર ફોડભના યીેયીંગ કાભ તથા મ્ીંગને રગતા ભેઈન રાઈનન ે
   રગતા  લાલ્લ ઓ૫યેટ કયલાનુ.ં 
  ૪ . મ્ીંગ સ્ટેળનને કોમ્યનુીકેળન વીસ્ટભ વબંાલાનુ ંતથા જરૂય જણામ યજીસ્ટ્રાયે નોંધ કયલાની. 
  ૫ . ઈ.એવ.આય/જી.એવ.આય ના તભાભ રેલર યજીસ્ટ્રાયભા ંનોંધલાની કાભગીયી. 
  ૬ . શલે્ય/ભજુય ાવેથી મ્ીંગ સ્ટેળનની ભળીનયી, ેનર ફોડભની વપાઈ લીગેયીની કાભગીયી તથા ભેઈન્ટેન્ટવની કાભગીયી કયાલલી. 
  ૭ . મ્ીંગ સ્ટેળનની ભાઈનય પોલ્ટની કાભગીયી દુય કયલાનુ.ં  

  ૮ . ઉ૫યી અધધકાયીઓ દ્વાયા વોામેર કાભગીયી. 
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા 

પ્રર્યણ- ૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજો 

 

૩.૧ વસં્થાના નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજોની નલગત :- 
 

શોદો :- લર્ક અવીસ્ટન્દ્ટ 

 

વતાઓ :-  

 

પયજો : 
  ૧ . વાઈટ ઉ૫ય ચારતા કાભો ઉ૫ય આવી.એન્જી./ એડી. આવી. એન્જી. િી ના ધનમતં્રણ શઠે યશી કાભગીયી કયલી. 
  ય . થમેર કાભના ભાો વાઈટ ઉ૫ય રેલા 
  ૩ . ઉ૫યી અધધકાયીઓ દ્વાયા વોામેર કાભગીયી. 
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા 

પ્રર્યણ- ૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજો 

 

૩.૧ વસં્થાના નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજોની નલગત :- 
 

શોદો :- વીનનમય ર્રાર્ક 
 

વતાઓ :- લશીલટી : 
  ૧ . ૫ગાયફીર કરાભકની કાભગીયીનુ ંસ૫ુયધલઝન 

  નાણારં્ીમ : 
  ૧ . ૫ગાય ફીર કરાકભિીની કાભગીયીનુ ંસ૫ુયધલઝન 

  પયજો  : 
  ૧ . આયટીઆઈને રગત કાભગીયીનુ ંસ૫ુયધલઝન 

  ય . ઉ૫યી અધધકાયીઓ દ્વાયા વોામેર અન્મ કાભગીયી. 
  ૩ .  સ્ટાપનુ ંસ૫ુયધલઝન 
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પ્રર્યણ- ૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજો 

 

૩.૧ વસં્થાના નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજોની નલગત :- 
 

 શોદો  :- એર્ાઈન્દ્ટન્દ્ટ 

 વતાઓ  :- લશીલટી : 
   ૧ . લશીલટી વતાઓ વોામેર નથી. 
   નાણારં્ીમ  : 
   ૧ . ળાખાનુ ંફજેટ તૈમાય કયવ,ુ તથા ભેઈન્ટેન કયવુ ં
   ય . ફીરોની આકડાકીમ ચકાવણી કયી ઓડીટ ભાટે યજુ કયલા 
   ૩ . ળાખાને રગત વયકાયિીભાથંી ભતી ગ્રાન્ટોનુ ંવકંરન કયાલવુ.ં 
   ૪ .     ન કન.ેને રગત લસરુાતનુ ંવકંરન કયાલવુ.ં 
 

   પયજો  : 
   ૧ . કેળીમયની કાભગીયીનુ ંસ૫ુયધલઝન કયવુ ં
   ય . કોયા ટેન્ડય પોભભની અયજીઓ ચકાવલી તથા ટેન્ડય ઈસ્ય ુકયલા. 
   ૩ . ઉ૫યી અધધકાયીઓ દ્વાયા વોામેર અન્મ કાભગીયી. 
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પ્રર્યણ- ૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજો 

૩.૧ વસં્થાના નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજોની નલગત :- 
શોદો :- રે્ળીમય 

વતાઓ :- લશીલટી : 
  ૧ . વોામેર નથી. 
  નાણારં્ીમ : 
  ૧ .  ટેન્ડય પોભભ લેચાણ કયલા તથા તેની યકભ રશવાફી ળાખાભા ંજભા કયાલલી. 
  ય . અનેસ્ભની ડીોઝીટની યકભનો ડ્રાપટ સ્લીકાયલા તથા ૫યત કયલા 
  ૩ . વીકમોયીટી ડીોઝીટ ની યકભ ના ડ્રાપટ / એપ.ડી.આય. સ્લીકાયલા તથા ૫યત કયલા 
  ૪ . સ્ટાપ ૫ગાયનુ ંતથા સ્ટાપન ેરગત અન્મ એરાઉન્વ ચકુલલા. 
  ૫ . ળાખાને રગત વભગ્ર નાણાકીમ રેતી દેતી કયલી. 
  ૬ . યેલન્ય ુસ્ટેમ૫્ ભેલલી તથા તે અંગેનુ ંયજીસ્ટય જાલવુ ં
  ૭ . ભજુંય થમેર નલા ન કનેકળનની ધનમત દય મજુફની લસરુાત અંગેની કાભગીયી તથા ાણી ટેન્કય ની ધનમત ચાર્જ મજુફની લસરુાતની 
   કાભગીયી , અન્મ લસરુાતની કાભગીયી કયલી. 
  પયજો  : 
  ૧ . કેળ ફોકવ વભમવય સ્ટ્રોંગરૂભભાથંી ભેલલી તથા મકુલી.  

  ય . લેચાણ કયેર ટેન્ડયનુ ંયજીસ્ટય ભેઈન્ટેઈન કયવ ુ

  ૩ . અનેસ્ટભની, વીકમોયીટી ડીોઝીટનુ ંયજીસ્ટય ભેઈન્ટેઈન કયવુ ં
  ૪ . જાશયેાતો નોટીવ ફોડભ ઉ૫ય પ્રધવઘ્ધી ભાટે મકુલી. ૫. ઉ૫યી અધધકાયીઓ દ્વાયા વોામેર અન્મ કાભગીયી. 
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પ્રર્યણ- ૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજો 

૩.૧ વસં્થાના નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજોની નલગત :- 
 શોદો  :- જુનનમય ર્રાર્ક  
 વતાઓ  :- લશીલટી : 
   ૧. સ્લતતં્ર વતાઓ વોામેર નથી, ૫યંત ુવફંધંીત અધધકાયીિી સચુલે તે મજુફ કાભની પાઈરો તૈમાય કયી ભજુયી અથે તબ્ફકાલાય યજુ 
    કયલી.   
   નાણારં્ીમ : 
   ૧. ૫ગાય ફીરો તથા અન્મ બથ્થા ધલગેયે ફીરો તૈમાય કયલાની કાભગીયી  
   ય. કભભચાયીઓના ઈન્કભટેકવના ૫ત્રકો તૈમાય કયલા તથા વફંધંીત ધલબાગને ભોકરલા 
   ૩. ળાખાને રગત ટારો ફશાય ભોકરલા ભાટે સ્ટેમ૫્ ખયીદી કયલી તથા તેનુ ંયજીસ્ટય  ધનબાલવુ.ં 
   પયજો : 
   ૧. કાગો / ટારો આલક તથા જાલક કયલી. 
   ય. પાઈરો ઈનલડભ /આઉટ લડભ કયલી. 
   ૩. કાભની પાઈરો તથા વરંગ્ન યેકભડની જાલણી કયલી. 
   ૪. પયુા થમેર કાભોની ભેઝયભેન્ટ બકુ, ટેન્ડયો લગેયે યેકડભની જાલણી કયલી. 
   ૫. જાશયેાતો ભોકરલાની કાભગીયી 
   ૬. ટેન્ડયો ભજુંયીની પ્રરક્રમા કયલી. 
   ૭. કભભચાયીઓની યજા ભજુંય કયાલલાની કામભલાશી કયલી. 
   ૮. કભભચાયીઓની વધલિવ બકુ ભેઈન્ટેઈન કયલી. 
          ૯. ઉ૫યી અધધકાયીઓ દ્વાયા વોામેર અન્મ કાભગીયી. 
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   ૧૦ .  નલા ન કનેકળન અંગ ેઅયજી પોભભ સ્લીકાયલલા. 
   ૧૧ .  કનેકળન  જોડાણ આપ્મા ફાદ જરૂયી નોંધ યજીસ્ટયે નોંધી તભાભ કાભગીયી ધનબાલલાની તથા જાલાની કાભગીયી. 
   ૧ય . આય.ટી.આઈ.ને રગત કાભગીયી / મખુ્મ ભતં્રી પયીમાદ ધનલાયણ ની કાભગીયી તથા યજીસ્ટય ધનબાલવુ ં
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પ્રર્યણ- ૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજો 

 

૩.૧ વસં્થાના નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજોની નલગત :- 
 

શોદો :- ેટ્રોરય 

વતાઓ :-  

  પયજો : 
  ૧ . વફંધંધત અધધકાયી દ્વાયા જે-તે લોટય ડીસ્ટ્રીબ્યળુન વીસ્ટભનુ ંવભમ૫ત્રક મજુફ ાણી ધલતયણની લાલ્લ ખોરફધં કયલાની કાભગીયી. 
  ય . લીતયણ દરયમ્માન રાઈન રીકેજ, લાલ્લ રીકેજ, ગદંાાણી બલાની પયીમાદ અંગ ેઉ૫યી અધીકાયીન ેવત્લયે જાણ કયલાની જલાફદાયી. 
  ૩ . ાણી ચોયી કયતા અથલા અનઅધધકૃત કનેકળન ભેલનાય આવાભીઓની માદી ઉ૫યી અધધકાયીઓન ેજાણ કયલાની. 
  ૪.      ઉ૫યી અધધકાયીઓ દ્વાયા વોામેર કાભગીયી. 
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પ્રર્યણ- ૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજો 

 

 

૩.૧ વસં્થાના નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજોની નલગત :- 
 શોદો  :- ટાલાા 
 વતાઓ  :- પયજો : 
    ૧ . ટાર-પાઈરો ૫ત્રો ધલ. સચુલલાભા આલે ત્માથંી રાલલી રઈ જલાની કાભગીયી.   
    ય .અધધકાયી સચુવ્મા મજુફ ફશાય ટાર / હુકભ ધલ. કભભચાયી કે કરાકભ દ્વાયા ફજાલલાની કાભગીયી.  

    ૩ .ઓપીવના કભભચાયીઓ દ્વાયા ભાગંલાભા ંઆલે તે યેકડભ ળોધીને આ૫લાની કાભગીયી. 
    ૪ .અધધકાયી/કભભચાયી ભાયપત વો૫લાભા ંઆલતી કચેયીને રગત કાભગીયી  
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પ્રર્યણ- ૩ (નનમભ વગં્રશ-ય) 
નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજો 

 

૩.૧ વસં્થાના નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓની વતા ને પયજોની નલગત :- 
 

શોદો :- એક્ઝીક્યટુીલ એન્દ્ીનીમય, શડેલર્કવ,વીટી એન્દ્ીનીમય વે.ઝોન, એડી. વીટી એન્દ્ીનીમય લે.ઝોન, એડી. વીટી એન્દ્ીનીમય ઇ.ઝોન,  
વતાઓ :- લશીલટી : 
   ૧ .    

   ય .  

   ૩ . 
  નાણારં્ીમ  : 
   ૧ .  

   ય .  

   ૩ . 
 

  પયજો  : 
   ૧ . અધધકાયી/કભભચાયી ભાયપત વો૫લાભા ંઆલત ુજાશયે ભજુયી કાભ 

   ય . 
   ૩ .  
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પ્રર્યણ-૪ (નનમભ વગં્રશ-૩) 
ર્ામો ર્યલા ભાટેના નનમભો, નલનનમભો, સચુનો નનમભવગં્રશ ને દપતયો 

૪.૧ જાશયે તતં્ર અથલા તેના ધનમતં્રણ શઠેના અધધકાયીઓ અને કભભચાયીઓએ ઉ૫મોગ કયલાના ધનમભો, ધલધનમભો, સચુનાઓ, ધનમભવગં્રશ અને દપતયોની 
માદી :- 
 દસ્તાલેજનું  નાભ ભથાળં      દસ્તાલેજનો પ્રકાય  
 ટેન્ડય પ્રરક્રિમા       ધનમભાનવુાય  વોરલવંી ધયાલનાય  
 S.O.R       તેભજ મોગ્મ ક્ક્િાની એજન્વીઓન ેટેન્ડય આ૫લાનો ધનમભ 

 દસ્તાલેજ  ૫યનુ ંટંુક રખાણ     ટેન્ડય નોટીવ 

 વ્મરકતને  ધનમભ, ધલધનમભો, સચુનાઓ,   વયનામુ ં 
 ધનમભવગં્રશ  અને દપતયોની નકર     લોટય લકભવ ળાખા, રૂભ ન.ં૬, યાજકોટ ભશાનગયારીકા  

 અશીંથી  ભળ.ે       ડો . આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઈ યોડ, 

 (૧). ટેન્ડય પ્રરક્મા-ઈ ટેન્ડય વીસ્ટભ    યાજકોટ  - ૩૬૦ ૦૦૧. 
 (ય). S.O.R      ટેરીપોન નફંયુઃ  
 (૩).  ાણી કનેકળન અંગેના ન કનેકળનના ધનમભો  પેકવ  : ૦ય૮૧ - યયય૪ય૫૮ 

 (૪). દપતયીુઃ- ચાલ ુકાભગીયીની પાઈરો  અન્મ :website www.rmc.gov.in   

 

 ધલબાગ  દ્વાયા ધનમભો, ધલધનમભો, સચુનાઓ,   ટેન્ડયની  નકર રેલા ભાટે વસં્થાએ નકકી કયે તે  
 ધનમભવગં્રશ  અને દપતયોની નકર ભાટે રેલાની પી  મજુફ ટેન્ડય પી લસરુ  રેલાભા ંઆલે છે.  
 (જો શોમતો) 
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા 

પ્રર્યણ-૫ (નનમભ વગં્રશ-૪) 
નીધત ઘડતય અથલા નીધતના અભર વફંધંી જનતાના વભ્મો વાથ ેવરાશ - ૫યાભળભ અથલા તેભના પ્રધતધનધધત્લ ભાટેની કોઈ વ્મલસ્થા શોમ તો તેની ધલગત  
નીધત ઘડતય : 
 ૫ .૧ શુ ંનીધતઓના ઘડતય ભાટે જનતાની અથલા તેના પ્રધતધનધધઓની વરાશ-૫યાભળભ / વશબાલગતા ભેલલા ભાટેની કોઈ જોગલાઈ છે ? જો શોમ તો,
  નીચેના  નમનુાભા ંઆલી નીધતની ધલગતો આ૫ોો. 

નુ.ંન.ં નલમ મદુો શુ ંજનતાની વશબાલગતા 
સનુનનિલત ર્યલાનુ ંજરૂયી 

છે. m 

જનતાની વશબાલગતા ભેલલા 
ભાટેની વ્મલસ્થા 

૧. નલા ન કનેકવન આલા ભાટે લોટય લકભવ 
વભીતીના પ્રધતધનધધઓ દ્વાયા નીધત ધડતયની 
મોજના અભરભા ંછે. શાર, કભીટીના ંઠયાલ 
ન.ં૩૯૬ તાયીખ :- ૨૧/૧૧/૧૪ કનેકવન 
આલાની નીધત નક્કી થમેર છે. 

 

 

           શા 
 

 

ચુટંામેરા પ્રધતધનધધ દ્વાયા નીધત 
નક્કી કયલા ભાટેની વ્મલસ્થા - 
જનયર ફોડભ અને સ્ટેન્ડીંગ 
કભીટી દ્વાયા છે. 

 

આનાથી નાગયીકને કમા આધાયે નીધત ધલમક ફાફતોના ઘડતય અને અભરભા ંજનતાની વશબાગીતા નકકી કયાઈ છે તે વભજલાભા ંભદદ થળે. 
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નીધત નો અભર  : 
 

 

૫.ય શુ ંનીધતઓના અભર ભાટે જનતાની અથલા તેભના પ્રધતધનધધઓની વરાશ-૫યભળભ / વશબાગીતા ભેલલા ભાટેની કોઈ જોગલાઈ છે  જો શોમ તો, આલી 
જોગલાઈઓની ધલગતો નીચ ેનમનુાભા ંઆ૫ોો. 
 

 

નુ.ં 
નં
. 

નલમ મદુો શુ ંજનતાની વશબાલગતા 
સનુનનિલત ર્યલાનુ ંજરૂયી 

છે. m 

જનતાની વશબાલગતા ભેલલા 
ભાટેની વ્મલસ્થા 

૧. ઉય મજુફ  

 

 

 

શા 

નીધતઓના અભરભા ંજનતાની 
નશી યંત ુચુટંામેર પ્રધતધનધધઓ 

ની વરાશ યાભળભ/વશબાગી 
ભેલલાની ખાવ વધભધત (લોટય 
લોકભવ ભાટે)/ સ્ટેન્ડીંગ 
વધભધત/જનયર ફોડભ ભા ંધનણભમ 
કયલાભા ંઆલે છે. 
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા 

પ્રર્યણ-૬ (નનમભ વગં્રશ-૫) 
જાશયે તતં્ર થલા તેના નનમતં્રણ શઠેની વ્મકર્તઓ ાવેના દસ્તાલેજોની ર્ક્ષાઓ અંગેનુ ં૫ત્રર્ 

 ૬ .૧ વયકાયી દસ્તાલેજો ધલળેની ભારશતી આ૫લા નીચેના નમનુાનો ઉ૫મોગ કયળો. જમા ંઆ દસ્તાલેજો ઉ૫રબ્ધ છે તેલી જગ્માએ જેલી કે વલચલારમ 
  ક્ક્િા,  ધનમાભકની કચેયી ક્ક્િા અન્મનો ૫ણ ઉલ્રેખ કયો. (બઅન્મોબ રખલાની જગ્માએ કિાનો ઉલ્રેખ કયો.) 
 

 

નુ.ં ન.ં દસ્તાલેજનો ક્ક્ષા દસ્તાલેજનુ ંનાભ 
ને તેની એર્ 
રીટીભા ંઓખ 

દસ્તાલેજ ભેલલાની ર્ામક૫ઘ્ધનત નીચેની વ્મકર્ત ાવે છે / 
તેના નનમતં્રણભા ંછે. 

 

૧. જાશયે સચુના ટેન્ડય લતભભાન૫ત્ર / લેફવાઈટ ૫યથી ધોયણવય અયજી 
કયેની 

કામભારક ઈજનેય, વીટી 
એન્જીનીમય,વે.ઝોન, એડી 
વીટી એન્જીનીમય લે,ઝોન, 
એડી.વીટી એન્જીનીમય 
ઈ.ઝોન 

 
૨. હુકભ હુકભ અયજી કયી નીમત કયેર દય મજુફ ઉય મજુફ 

૩. પાઈર  પાઈર  અયજી કયી નીમત કયેર દય મજુફ ઉય મજુફ 

૪. ૫યી૫ત્ર ૫યી૫ત્ર અયજી કયી નીમત કયેર દય મજુફ  ઉય મજુફ 
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આ દસ્તાલેજો નીચેના સ્થે ઉ૫રબ્ધ યશળેે. 
યાજકોટ ભશાનગયારીકા 

લોટય લકભવ ળાખા, 
ડો.આંફેડકય બલન, ફીજા ભાે,રૂભ-૬, ઢેફયબાઈ યોડ, યાજકોટ 

 

યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા 

પ્રર્યણ-૭ (નનમભ વગં્રશ-૭) 
તેના બાગ તયીરે્ યચામેરી  ફોડક ,૫કયદ, વનભનતઓ ને ન્દ્મ વસં્થાઓનુ ં૫ત્રર્ 

 

૭.૧  જાશયે તતં્રન ેરગતા ફોડભ, ૫રયદો, વધભધતઓ અને અન્મ ભડંો અંગેની ધલગતુઃ- 
 

    -:યાજકોટ ભશાનગયારીકાન ેરગત ન શોમ અરગ ભાશીતી આેર નથી :- 
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા 

પ્રર્યણ-૮  (નનમભવગં્રશ-૭) 
વયર્ાયી ભાકશતી નધર્ાયીઓના ંનાભ, શોદો ને ન્દ્મ નલગતો 

૮.૧  જાશયે તતં્રના વયર્ાયી ભાકશતી નધર્ાયીઓની ભદદનીળ વયર્ાયી ભાકશતી નધર્ાયીઓ ને નલબાગીમ ર્ામદાર્ીમ (એેરેટ) વતાનધર્ાયી નલળેની 
  વ૫ંર્ક  ભાકશતીઃ- 
વયકાયી તતં્રનુ ંનાભુઃ  લોટય લકભવ ળાખા યાજકોટ ભશાનગયારીકા 
ભદદનીળ વયકાયી ભારશતી અધધકાયીઓુઃ 

નુ ં
નફં 

શોદો એવ.ટી.ડી 
ર્ોડ 

પોન નફંય પેર્વ ઇ-ભેઇર વયનામ ુ

 

   ર્ચેયી    
૧. 
 

એક્ક્ઝીક્યટુીલ એન્જીનીમય 

 વીટી એન્જીનીમય વ.ેઝોન,  

એડી. વીટી એન્જીનીમય લ.ેઝોન 

એડી. વીટી એન્જીનીમય ઈ.ઝોન 

૦ય૮૧ ૯૭૧૪૫૦૩૭૦૮ 

૯૭૧૪૫૦૩૭૧૯ 

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૬ 

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૯ 

 

યયય૪ય૫૮ 

 

૨૩૩૨૫૪૩ 

૨૩૮૯૨૭૪ 

 યાજકોટ ભશાનગયારીકા, 
ઢેફયબાઈ યોડ, 

યાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧ 

વયકાયી ભારશતી અધધકાયીઓુઃ 
નુ ં
નફં 

શોદો એવ.ટી.ડી 
ર્ોડ 

પોન નફંય પેર્વ ઇ-ભેઇર વયનામ ુ

 

   ર્ચેયી    
૧ ડેપ્યટુી એકઝીકયટુીલ 

એન્જીનીમયિી/વીનીમય 

કરાકભિી 

૦ય૮૧  યયય૪ય૫૮  યાજકોટ ભશાનગયારીકા, 
ઢેફયબાઈ યોડ, 

યાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧ 
ધલબાગીમ એેરેટ (કામદા) વતાધધકાયીુઃ 

નુ ં
નફં 

શોદો એવ.ટી.ડી 
ર્ોડ 

પોન નફંય પેર્વ ઇ-ભેઇર વયનામ ુ
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   ર્ચેયી    
૧. ર્નભશ્નય ૦ય૮૧ ૯૬ય૪૭૦૧૧૦૧ 

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૧ 
યયય૪ય૫૮× rmc_commissioner@yahoo.co.in યાજકોટ ભશાનગયારીકા, 

ઢેફયબાઈ યોડ, 

ડો.આંફડેકય બલન 

યાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧ 
૨. 
 

ડે. કધભળનય વ.ેઝોન ૦ય૮૧ ૯૬ય૪૭૦૧૧૦૪ 

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૪ 

 

ય૩૩ય૫૪૩ rmc_commissioner@yahoo.co.in યાજકોટ ભશાનગયારીકા, 
ઢેફયબાઈ યોડ, 

ડો.આંફડેકય બલન 

યાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧ 
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ  ળાખા 

પ્રર્યણ - ૯ 

નનણકમ રેલાની પ્રકિમાભા ંનવુયલાની ર્ામક૫ઘ્ધનત 

 

૯.૧ જુદા જુદા મદુાઓ અંગ ેધનણભમ રેલા ભાટે કઈ ૫ઘ્ધધત અનવુયલાભા ંઆલે છે ?(વલચલારમ ધનમભવગં્રશ અને કાભકાજના ધનમભોના ધનમભવગં્રશ,  અન્મ 
 ધનમભો  / ધલધનમભો લગેયેનો વદંબભ ટાકંી ળકામ) 
  જુદા જુદા મદુાઓ અંગ ેધનણભમ રેલા ભાટે ફહુસ્તયીમ કામભ૫ઘ્ધધત અનવુયલાભા ંઆલે છે. 
૯.ય અગત્મની ફાફતો ભાટે કોઈ ખાવ ધનણભમ રેલા ભાટેની દસ્તાલેજી કામભ૫ઘ્ધધતઓ / ઠયાલેરી કામભ૫ઘ્ધધતઓ  ધનમત ભા૫દંડો / ધનમભો કમા કમા છે ? 
 ધનણભમ  રેલા ભાટે કમા સ્તયે ધલચાય કયલાભા ંઆલે છે ?  
  ( ૧).ફી.ી.એભ.વી.એકટ મજુફ, (ય) વીટી એન્જીનીમય/એડી. વીટી એન્જીનીમયિીઓ, કધભશ્નય,  સ્ટે.ક.ચેયભેનિી (૩) ાણી ભાટે ન કનેકળન 
અંગેની ભજુંયી ભાટેના લોટય લકભવ વભીતી/સ્ટેન્ડીંગ કભીટી જનયર ફોડભ તયપથી થમેર ઠયાલ મજુફના ધોયણો અભરભા ંછે.  
૯.૩ ધનણભમન ેજનતા સધુી ૫શોચાડલાની કઈ વ્મલસ્થા છે ? 
  મ્યધુન. કોોયેળનને રગત ધલકાવ કાભોની ધલગતની ધત્રભાવીક ભેગેજીન ફશાય ાડલાભા ંઆલે છે. તેભજ નીણભમોની રેખીત જાણ વફંધંધત ને ટાર 
 દ્વાયા  ભોકલાની વ્મલઘ્સ્લકાવના કાભો/ તથા ભેળનયી કાભોની ધલગતો જાશયે લતભભાન ૫ત્રો ભાયપત 

૯.૪ ધનણભમ રેલાની પ્રરક્રમાભા ં જેના ંભતંવ્મો રેલાનાય છે તે અધધકાયીઓ કમા છે ?  
  ભ.ઈ, અ.ભ.ઈ, ડેપ્યટુી એકઝી. એન્જીનીમય, વીટી એન્જીનીમય એડી વીટી એન્જીનીમય કે તેની ક્ક્િાના અધધકાયીિી  
૯.૫ ધનણભમ રેનાય અંધતભ વતાધધકાયી કોણ છે ? 
  ૧) ન કનેકળન જોડાણ ભાટે -   ડે .એકઝી.એન્જીનીમય  
 ય) કાભો ભાટે (લકભ)             - કામભારક ઈજનેય, વીટી એન્જીનીમય,એડી. વીટી એન્જીનીમયિીઓ, નામફ કધભળનયિીઓ 

કધભળનયિી  
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   ઉ૫યાતં જોગલાઈઓભા ંઅ૫લાદરૂ૫ ફાફતો િી કધભળનય વાશફેની ઘ્માને મકુલાન ુધોયણ છે.    

૯.૬ જે અગત્મની ફાફતો ૫ય જાશયે વતાધધકાયી દ્વાયા ધનણભમ રેલભા ંઆલે છે, તેની ભારશતી અરગ યીતે નીચેના નમનુાભા ંઆો.. 
 

 

 

િભ નફંય :  

જેના ૫ય ધનણભમ રેલાનાય છે તે ધલમ ધલકાવ કાભો, પ્રાથધભક સધુલધાના કાભોન ેરગત ફાધંકાભ અને 
ભેઈન્ટેનન્વ 

ભાગભદળભક સચુન / રદળાધનદેળ નો કોઈ શોમ તો ફજેટની જોગલાઈઓ મજુફ તેભજ અન્મ ભજુંયીઓથી 
અભરની પ્રરક્રમા હુકભ અથલા કભીટી ઠયાલ અનવુાય 
ધનણભમ રેલાની કામભલાશીભા ંવકંામેર અધધકાયી ઓનો શોદો ડે. એકઝી.એન્જીનીમય/વીટી એન્જીનીમય અથલા વભક ્

અધધકાયીિી 
ઉ૫ય જણાલેર અધધકાયીઓના વ૫ંકભ અંગેની ભારશતી ભોફાઈર પોન દ્વાયા/રેન્ડરાઈન ટેરીપોન દ્વાયા અથલા ઓરપવ 

વભમ દયમ્માન રૂફરૂ ભલાથી 
જો ધનણભમથી વતંો ન શોમ તો, કમા ંઅને કેલી યીત ેઅીર 
કયલી ? 

ડે. કધભળનય લેસ્ટ ઝોન ઓરપવ કધભશ્નય યા.ભ.ન.ા, શયીધવિંશજી 
ગોશરે બલન, ૧૫૦ યીંગ યોડ ફીગ ફજાય ાછ, યાજકોટ 
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યાજર્ોટ ભશાનગય ાલરર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા (કપલ્ટય પ્રાન્દ્ટ) 

પ્રર્યણ -૧૦ 

નધર્ાયીઓ ને ર્ભકચાયીઓ ભાકશતી પસુ્સ્તર્ા 
(ડીયેર્ટયી) 

નુ ં
ન.ં 

નાભ શોદો કુર ભાનવર્ 
ભશનેતાણ ુ

પોન 

ર્ચેયી ઘય 
(ભોફાઇર) 

લતય 
બથથુ ં 

લતય  યીભાર્કવ  

૧  િી આય.એર. યાઠોડ એ.ઈ ૬૭૭૧૬    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૨  િી કે.એવ. ખયાડી એ.ઈ ૬૬૧૭૦ ૯૬૨૪૦૬૬૯૯૦   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૩  િી રશયેનધવશ આય જાડેજા એ.ઈ ૬૭૭૧૬    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૪  િી ટેર જરદી એ. લકભ આવી. ૨૩૬૦૩  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૫  િી ઉાધ્મામ ધનળાતં ડી. લકભ આવી. ૨૩૬૦૩  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬  િી આય. ી ટીરાયા લામયભેન ૧૫૧૧૬    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૭  િી એ.એ. ભોગર રાઈનભેન ૫૨૭૬૪    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૮  િી જાડેજા અજમવીંશ બયતધવિંશ કેભીસ્ટ ૬૫૬૯૮ ૯૮૨૫૬૦૮૦૭૫   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૯  િી નાગ૫યા શવમખુ છગનબાઈ કેભીસ્ટ ૬૩૯૮૦ ૯૬૨૪૭૦૩૩૮૮   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૧૦  િી યાઠોડ ભયયુ જે કેભીસ્ટ ૬૫૬૯૮ ૯૭૨૩૪૫૭૦૭૫   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૧૧  િી ભોનાદેલી.ગોરશર કેભીસ્ટ ૫૭૧૯૪ ૯૮૨૪૭૪૬૧૨૧   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૧૨  િી વ્માવ કભરેળકુભાય કે કેભીસ્ટ     વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
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૧૩  િી ફોયીચા દીારીફેન આય. ક્ક્રોયીન એટેન્ડન્ટ ૨૧૯૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૧૪  િી ભયયુ કભરેળબાઈ વાગંરાણી ક્ક્રોયીન એટેન્ડન્ટ ૨૧૯૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૧૫  િી ડાબી ગોારબાઈ ી. ક્ક્રોયીન એટેન્ડન્ટ ૨૧૯૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૧૬  િી એભ.ી.કુગવીમા ડ્રામલય ૩૬૩૩૯    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૧૭  િી જાદલ જમધતરાર એચ ડ્રામલય ૪૩૬૪૭    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૧૮  િી ખાબંરા જસ્ભીન કે. .ંઓ૫યેટય ૨૩૨૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૧૯  િી ફધંીમા ગોધલિંદ એર. .ંઓ૫યેટય ૨૧૯૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૨૦  િી કયભટા યેળ કે. .ંઓ૫યેટય ૨૧૯૨૪    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૨૧  િી ખયાડી મોગેળકુભાય એભ. .ંઓ૫યેટય ૨૧૯૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૨૨  િી યભાય રારજીબાઈ એભ. .ંઓ૫યેટય ૪૯૬૬૦    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૨૩  િી પણૂભલૈયાગી ભશળેકુભાય એભ. .ંઓ૫યેટય ૨૧૯૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૨૪  િી યાણા યેળ આય. .ંઓ૫યેટય ૨૧૯૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૨૫  િી તલુયા પ્રદીધવિંશ એચ. .ંઓ૫યેટય ૨૧૯૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૨૬  િી શાવંલરમા ફી.ફી. .ંઓ૫યેટય ૩૫૨૫૭    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૨૭  િી યાલર એભ.ડી. .ંઓ૫યેટય ૩૭૬૫૯    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૨૮  િી જાની કૌધળક કે. .ંઓ૫યેટય ૩૫૫૪૮    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૨૯  િી ચના અભયા ભકલાણા .ંઓ૫યેટય ૩૪૨૩૦    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૩૦  િી એ.એભ. ૫યભાય .ંઓ૫યેટય ૨૧૯૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૩૧  િી આય.જી. આચામભ .ંઓ૫યેટય ૪૬૯૦૫ ૯૨૨૭૦૧૧૪૬૪   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૩૨  િી જી.જી.નકુભ .ંઓ૫યેટય ૪૬૨૨૦    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૩૩  િી એભ. ી. ૫યભાય .ંઓ૫યેટય ૪૨૩૯૦    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૩૪  િી  જે.કે. લાઢેય .ંઓ૫યેટય ૫૪૬૦૪    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૩૫  િી લી.ી. ઝારાલડીમા .ંઓ૫યેટય ૫૪૨૫૪    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 



34 

૩૬  િી ળભા એવ.આઈ .ંઓ૫યેટય ૩૫૩૧૬ ૯૮૨૪૧૯૨૯૨૦   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૩૭  િી લી.કે.૫યભાય .ંઓ૫યેટય ૩૨૮૧૦ ૯૯૭૮૮૧૮૩૭૯   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૩૮  િી લી.ફી.વયલૈમા .ંઓ૫યેટય ૩૨૪૦૨ ૯૨૨૮૭૬૫૧૯૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૩૯  િી ફી.ફી વોરકંી .ંઓ૫યેટય ૩૬૩૫૬    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૪૦  િી એચ.જે.ખીભસયુીમા .ંઓ૫યેટય ૨૯૮૫૩  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૪૧  િી ફાફયીમા ભયયુ જે .ંઓ૫યેટય ૨૧૯૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૪૨  િી ડાભોય પ્રકાળકુભાય ડી .ંઓ૫યેટય ૨૧૯૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૪૩  િી ધાભેચા ધલર .ંઓ૫યેટય ૨૧૯૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૪૪  િી ગોરશર સધુભત જે .ંઓ૫યેટય ૨૧૯૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૪૫  િી ગોસ્લાભી કંજશાયથી આઈ .ંઓ૫યેટય ૨૧૯૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૪૬  િી શયેબા ધલજમ જે .ંઓ૫યેટય ૨૧૯૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૪૭  િી કયભટા રદવ્મેળ .ંઓ૫યેટય ૨૧૯૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૪૮  િી ભરડમા યણજીતધવશ .ંઓ૫યેટય ૨૩૨૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૪૯  િી ભકલાણા દીક .ંઓ૫યેટય ૩૫૩૫૪ ૯૭૨૩૮૧૦૨૦૫   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૫૦  િી યાભકફીય ગુજંન ડી .ંઓ૫યેટય ૨૧૯૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૫૧  િી વાશભદા વયપયાજ ફી .ંઓ૫યેટય ૨૧૯૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૫૨  િી ચોલરટમા ગોારબાઈ ી .ંઓ૫યેટય ૫૪૯૦૦ ૯૪૨૮૨૫૭૬૪૮   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૫૩  િી ધવિંધાર રખભણબાઈ આય .ંઓ૫યેટય ૨૩૨૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૫૪  િી લાઘેરા અધભત જે .ંઓ૫યેટય ૨૧૯૨૪  પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૫૫  િી જે.એભ.ફાફયીમા શલે્ય ૩૮૪૭૮ ૯૫૫૮૨૩૭૩૩૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૫૬  િી ફી.લી. ફાયીમા શલે્ય ૩૫૮૧૬ ૯૮૨૪૨૪૧૦૩૫   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૫૭  િી ફી.ડી. બટી શલે્ય ૩૯૫૭૮ ૯૯૭૪૨૪૭૮૭૫   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૫૮  િી આય.જી. ચાલડા શલે્ય ૩૫૮૨૧ ૯૫૩૭૪૫૧૮૦૪   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
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૫૯  િી એવ.આય.ગાલડે શલે્ય ૩૯૬૪૩ ૯૭૨૬૫૦૪૪૬૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬૦  િી આય.એવ.ગોરશર શલે્ય ૩૪૩૧૬ ૯૨૭૭૬૦૪૫૨૧   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬૧  િી ફી.આય.ઝાખંરીમા શલે્ય ૩૮૫૨૬    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬૨  િી ડી.ડી. ૫યભાય શલે્ય ૩૪૨૯૬ ૯૪૨૬૫૧૮૭૬૯   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬૩  િી લી.એન.વોરકંી શલે્ય ૩૪૨૫૬ ૯૩૩૭૭૦૮૯૫૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬૪  િી ફી.આય. ઉભયેઠીમા શલે્ય ૩૯૫૭૮    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬૫  િી જી.ી. લાગડીમા શલે્ય ૩૫૮૧૬ ૯૮૨૪૫૯૦૩૭૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬૬  િી જી.એચ. ઝીંઝુલાડીમા શલે્ય ૩૮૭૧૬ ૯૩૭૪૯૨૩૯૯૪   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬૭  િી જે.જે.વયલૈમા શલે્ય ૨૯૫૧૮    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬૮  િી એભ. ડી. ળેખ શલે્ય ૩૪૪૬૨    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬૯  િી લી.વી લાઘેરા લોચભેન ૩૨૯૭૩ ૯૯૨૫૫૧૪૪૨૫   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૭૦  િી મુગંયા જમતંીરાર ફી. લોચભેન ૩૨૯૭૩    વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૭૧  િી યભાય ગોધલિંદબાઈ ફી લોચભેન ૩૨૯૭૩ ૯૭૩૭૭૧૩૩૯૮   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
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યાજર્ોટ ભશાનગયાલરર્ા 
લોટય લર્કવ  ળાખા (આન્દ્ડોય) 

પ્રર્યણ - ૧૧ (નનમભનવગં્રશ-૧૦) 
નલનનમભોભા ંજોગલાઇ ર્માક મજુફ ભશનેતાણાની ૫દ્ધનત વકશત દયેર્ નધર્ાયી ને ર્ભકચાયીને ભતુ ંકુર ભાનવર્ ભશનેતાણુ ં
૧૧.૧       

નુ ં
નફંય 

નાભ શોદો કુર ભાનવર્ ભશનેતાણ ુ લતય બથથ ુ લતય કયભાર્કવ 

૧ િી લી.વી યાજમગરુુ કામભારક ઈજનેય ૧૧૬૦૫૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૨ િી ઢોરયીમા ફી.ફી. ના.કા.ઈજનેય ૧૧૦૦૫૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૩ િી ટેર યવભીન જી ના.કા.ઈજનેય ૯૧૨૨૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪ િી એભ.ફી ગાધલત ના.કા.ઈજનેય ૯૮૩૧૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૫ િી એ.એચ દલ ે ના.કા.ઈજનેય ૮૯૬૬૮   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૬ િી ભકલાણા નીકેવ.એ ના.કા.ઈજનેય ૮૪૭૬૧   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૭ િી યભાય શવભદ.ી ના.કા.ઈજનેય ૮૨૩૭૦   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮ િી જતીન જે. ડંયા ના.કા.ઈજનેય ૮૭૧૧૮   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૯ િી એચ એ લવાલા ના.કા.ઈજનેય ૧૩૧૧૬૦   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૧૦ િી ઉભટ લી.એચ. ના.કા.ઈજનેય ૮૪૭૨૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૧૧ િી બાખય યોરશતકુભાય ડી એ.ઈ ૬૭૭૧૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૧૨ િી ગોશરે .લી.એચ એ.ઈ ૬૫૮૬૮   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૧૩ િી યાઠોડ અતરુ.એવ એ.ઈ ૬૫૮૬૮   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૧૪ િી વોરકંી જીગ્નેળ.એ એ.ઈ ૬૨૨૯૪   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૧૫ િી લાછાણી.યેનીવ એ.ઈ. ૬૫૫૮૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 



37 

૧૬ િી બટ્ટ ભૌલરક મકેુળચદં્ર એ.ઈ ૬૭૭૧૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૧૭ િી રૂાયા આધળવ આય. એ.ઈ ૬૦૨૨૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૧૮ િી ળાશ ઋધત આય. એ.ઈ ૬૦૫૭૧   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૧૯ િી ચૌશાણ મકેુળ એભ એ.ઈ ૬૭૩૭૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૨૦ િી ભકલાણા મકેુળ.આય એ.ઈ ૬૭૭૧૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૨૧ િી ળીંગાા જગદીળ.એર એ.ઈ ૬૬૩૪૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૨૨ િી ધત્રલેદી રદવ્મેળ એ.ઈ ૬૫૯૯૮   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૨૩ િી ખખ્ખય રશયેન એભ. એ.ઈ.ધવધલર ૬૯૬૮૪   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૨૪ િી ધત્રલેદી કે.જે આવી.ટાઉન પ્રાનય ૮૬૭૩૪   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૨૫ િી ફથલાય લચયાગ એન લકભ .આવી ૩૨૬૭૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૨૬ િી કભાણી અિમ ી લકભ .આવી ૩૨૬૭૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૨૭ િી ધોરકમા દળભન ી લકભ .આવી ૩૨૬૭૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૨૮ િી ફગડા પ્રકાળકુભાય લકભ .આવી ૩૮૪૦૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૨૯ િી ધાયૈમા આધળવ.વી લકભ .આવી ૩૮૪૦૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૩૦ િી વયધાયા કેલર.જે લકભ .આવી ૩૮૪૦૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૩૧ િી ચીત્રોડા વી. એ. લકભ આવી. ૨૩૬૦૩ પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૩૨ િી ટોરીમા એચ. ડી. લકભ આવી. ૨૩૬૦૩ પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૩૩ િી ડંમા એવ. એર. લકભ આવી. ૨૩૬૦૩ પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૩૪ િી ભાર આય. વી. લકભ આવી. ૨૩૬૦૩ પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૩૫ િી નકુભ આય. ડી. લકભ આવી. ૨૩૬૦૩ પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૩૬ િી ભેયજા રશયેનબાઈ ફી. લકભ આવી.ધવધલર ૩૮૪૦૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૩૭ િી લવાલા ટી. એચ. લકભ આવી. ૨૩૬૦૩ પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૩૮ િી રીડીમા લી. આય. મ્ ઓયેટય ૨૧૯૨૪ પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
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૩૯ િી ચાલડા લી. ડી. લકભ આવી. ૨૩૬૦૩ પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૪૦ િી ચૌશાણ રકયીટધવશ કે એ.એ.ઈ ૫૧૦૨૧   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪૧ િી ી.એભ.દલે એ.એ.ઈ ૬૦૩૭૧   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪૨ િી જીલાણી શભદકુભાય એ.એ.ઈ ૬૯૭૫૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪૩ િી કાચા અસતુોવ જે એ.એ.ઈ ૬૩૮૬૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪૪ િી યભાય એચ.એ એ.એ.ઈ ૭૫૩૪૪   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪૫ િી યભાય ભનોજ કે એ.એ.ઈ ૬૦૩૯૫   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪૬ િી પ્રજાધત ભશળે.એવ એ.એ.ઈ ૨૯૧૨૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪૭ િી યાલયાણી ળૈરેળ જી એ.એ.ઈ ૬૦૪૦૧   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪૮ િી ધળમાણી ભશળે એન એ.એ.ઈ ૬૭૬૨૫   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪૯ િી ટાકં વજંમ ફી એ.એ.ઈ ૬૨૦૫૦   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૫૦ િી લાજા એન.વી એ.એ.ઈ ૬૭૫૬૧   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૫૧ િી વ્માવ ભનીળકુભાય ી એ.એ.ઈ ૬૯૫૮૪   વયકાય િી ના નીમભ મજુફ 
૫૨ િી વ્માવ ધલળાર એચ એ.એ.ઈ ૫૫૩૬૩   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૫૩ િી ગઢલી શમેબુાઈ ી એ.એ.ઈ ૫૬૯૫૪   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૫૪ િી ફાલડેચા પ્રીમેન ફી એ.એ.ઈ ૫૬૯૫૪   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૫૫ િી જે.ડી.કટાયા વીનીમય ક્ક્રાકભ ૪૮૮૯૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૫૬ િી યભાય ધવધયાજ ફી. જુનીમય ક્ક્રાકભ ૩૫૩૦૦   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૫૭ િી રાફંા ગીયીળબાઈ ફી જુનીમય ક્ક્રાકભ ૩૮૮૨૫   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૫૮ િી અવાયી શભેાફેન એર. જુધનમય કરાકભ ૨૬૬૬૩   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૫૯ િી ફાયોટ પ્રકાળબાઈ જી. જુધનમય કરાકભ ૨૯૦૭૫   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬૦ િી ગોંડરીમા રકળનયાભ એન. જુધનમય કરાકભ ૪૪૭૯૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬૧ િી જોળી ભનોજ ફી. જુધનમય કરાકભ ૪૨૩૮૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 



39 

૬૨ િી કોટક યિાફેન જે. જુધનમય કરાકભ ૪૬૨૧૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬૩ િી સલેુયા ચરંદ્રકાફેન કે. જુધનમય કરાકભ ૨૬૬૬૩   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬૪ િી યાઠોડ રકળન કે. જુધનમય કરાકભ ૩૧૪૪૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬૫ િી નથલાણી  ફીીન જી. જુધનમય કરાકભ ૫૫૦૧૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬૬ િી મલુરમાણા બાધલળા કે. જુધનમય કરાકભ ૨૬૬૬૩   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬૭ િી ભારૂ અલ્ેળ પ્રતાબાઈ જુધનમય કરાકભ ૩૦૪૮૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬૮ િી સભુરખાનીમા ચદુંબાઇ ફી. જુધનમય કરાકભ ૨૫૧૮૧   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૬૯ િી ચાલડા શાભફેન એ. જુધનમય કરાકભ ૨૫૧૮૧   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૭૦ િી કરોરા પ્રધલણ ડી. કેધળમય ૫૫૦૦૪   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 

૭૧ િી એન.ડી.ભકલાણા આવી.પીટય ૫૫૫૮૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૭૨ િી જે.ી.ડંમા આવી.પીટય ૩૮૨૬૩   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૭૩ િી આય.વી.ઠાકય આવી.પીટય ૩૯૨૧૪   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૭૪ િી એચ.ફી.દલે પીટય ૫૫૫૮૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૭૫ િી એન.એન.બટ પીટય ૩૮૨૬૩   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૭૬ િી કે.એવ.ડોફયીમા પીટય ૩૯૧૦૭   વયકાય િી ના નીમભ મજુફ 
૭૭ િી આય.એભ.ભકલાણા પીટય ૪૮૦૨૪   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૭૮ િી એચ.એભ.ચાલચમા પીટય ૩૮૧૯૧   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૭૯ િી એચ.આય.વયલૈમા પીટય ૩૮૧૯૧   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮૦ િી યાઠોડ ધલભર કે પીટય ૨૩૪૦૩ પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮૧ િી ઠાકુય ધળશુાર પીટય ૩૪૨૫૪   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮૨ િી યાખાવીમા બીખબુાઈ કે ડ્રામલય ૪૧૧૨૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮૩ િી ફી.જે.૫યભાય ડ્રામલય ૪૯૬૫૦   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮૪ િી આંફરીમા ધલનોદબાઈ જી ડ્રામલય ૩૮૪૯૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
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૮૫ િી ફી.ડી.ફધવમા ડ્રામલય ૩૪૨૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮૬ િી ગોસ્લાભી જમતંગીયી એ ડ્રામલય ૩૬૩૩૯   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮૭ િી વોરકંી યભેળબાઈ એભ ડ્રામલય ૩૭૨૮૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮૮ િી ઝારા અળોકધવશ એર ડ્રામલય ૩૫૨૯૪   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮૯ િી ાડરીમા અતરુ જી ભજુય ૩૦૨૫૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૯૦ િી ભાલફેુન.ગોશરે ાણીલાા ફેન ૩૨૭૭૩   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૯૧ િી એ.ફી.ચત્રભજુ કરીનય ૩૨૮૦૯   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૯૨ િી લી.જે.કુફાલત કરીનય ૨૯૩૦૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૯૩ િી.આય.આઈ.કારાલડીમા કરીનય ૩૪૨૫૮   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
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યાજર્ોટ ભશાનગયાલરર્ા  
લોટય લર્કવ  ળાખા 
(અઈટડોય) સ્ટાપ  

પ્રર્યણ - ૧૧ (નનમભનવગં્રશ-૧૦) 
 

નલનનમભોભા ંજોગલાઇ ર્માક મજુફ ભશનેતાણાની ૫દ્ધનત વકશત દયેર્ નધર્ાયી ને ર્ભકચાયીને ભતુ ંકુર ભાનવર્ ભશનેતાણુ ં
૧૧.૧       

નુ ં
નફંય 

નાભ શોદો કુર ભાનવર્ ભશનેતાણુ ં
 

લતય બથથ ુ

 

લતય 

 

યીભાર્કવ 

 

૧ િી ખાડંેખા એ. ફી. ડ્રાઈલય ૩૭૩૬૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૨ િી વાગઠીમા એચ.એભ. ડ્રાઈલય ૩૭૩૩૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૩ િી ફહુકીમા ફી. ડી. ેટ્રોરય ૩૮૯૩૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪ િી ફહુકીમા ડી.ડી. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૫ િી ફહુકીમા એવ. એભ. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૬ િી ફવીમા એચ. આય. ેટ્રોરય ૩૪૯૮૪   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૭ િી ચૌશાણ જી. ફી. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮ િી ડાબી ડી. જે. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૯ િી ડાબી એચ. એવ. ેટ્રોરય ૩૯૧૫૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૧૦ િી દેલાણીમા જી. જે. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૧૧ િી ગોધાણીમા કે. એવ. ેટ્રોરય ૩૪૭૮૪   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૧૨ િી ગોંડરીમા વી. આય. ેટ્રોરય ૪૩૮૩૫   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
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૧૩ િી ગોસ્લાભી કે. ડી, ેટ્રોરય ૩૩૯૫૦   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૧૪ િી જોી એ. કે. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૧૫ િી કનોજીમા એચ. ફી. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૧૬ િી કટાયીમા એન. ડી. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૧૭ િી ભજેઠીમા ફી. એન. ેટ્રોરય ૩૭૫૧૧   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૧૮ િી ભજેઠીમા એચ. ી. ેટ્રોરય ૪૩૮૯૧   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૧૯ િી ભજેઠીમા ી. એન. ેટ્રોરય ૪૩૭૫૧   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૨૦ િી ભકલાણા એચ. એચ. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૨૧ િી ભકલાણા એચ. કે. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૨૨ િી ભેઘાણી ડી. એન. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૨૩ િી ભેઘાણી ડી. એન. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૨૪ િી ભેઘાણી એર. એન. ેટ્રોરય ૩૯૧૫૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૨૫ િી યભાય ફી.જે. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૨૬ િી યભાય કે. જે. ેટ્રોરય ૩૯૭૮૪   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૨૭ િી ાટરડમા આય. કે. ેટ્રોરય ૩૪૯૩૦   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૨૮ િી ઠાણ ડી. ય.ુ ેટ્રોરય ૪૩૮૩૮   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૨૯ િી યાઠોડ એ. કે. ેટ્રોરય ૩૪૪૫૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૩૦ િી વાધયીમા ડી. ી. ેટ્રોરય ૩૪૯૭૦   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૩૧ િી વાધયીમા જે. ી. ેટ્રોરય ૩૪૯૬૪   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૩૨ િી વાધયીમા એવ. ી. ેટ્રોરય ૩૯૧૫૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૩૩ િી વયલૈમા વી. લી. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૩૪ િી વયલૈમા લી. લી. ેટ્રોરય ૩૯૧૫૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૩૫ િી ધળશોયા જી. જી. ેટ્રોરય ૩૯૧૫૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
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૩૬ િી વીતાયા ફી. ટી. ેટ્રોરય ૪૩૬૫૮   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૩૭ િી વોરકંી જે. જી. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૩૮ િી વોરકંી એન. એવ. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૩૯ િી લણોર ફી. ડી. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪૦ િી લણોર એચ. આય. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪૧ િી લેયામા ી. એન. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪૨ િી ઝાખંરીમા એભ. આય. ેટ્રોરય ૩૯૧૫૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪૩ િી ઝાંડા એવ. ઓ. ેટ્રોરય ૩૪૯૭૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪૪ િી ઝીંઝુલાડીમા એચ. જી. ેટ્રોરય ૩૪૯૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪૫ િી અજાણી એચ. એવ. ભજુય ૨૯૮૧૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪૬ િી આઝાદ ટી. ડી. ભજુય ૧૯૯૭૩   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪૭ િી ફાલીમા ફી. આય. ભજુય ૨૮૪૬૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪૮ િી ચાલડા ડી. એ. ભજુય ૨૪૩૫૧   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૪૯ િી ચાલડા ડી. આય. ભજુય ૨૫૦૮૮   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૫૦ િી ચાલડા એભ. આય. ભજુય ૩૧૧૮૩   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૫૧ િી ચાલડા ી. એચ. ભજુય ૧૯૦૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૫૨ િી ડાબી ફી.ી. ભજુય ૨૮૨૭૩   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૫૩ િી દેવાઈ ફી.ડી. ભજુય ૨૯૫૦૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૫૪ િી ધલર કે. એર. ભજુય ૩૧૧૮૩   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૫૫ િી ગઢીમા ટી. એર. ભજુય ૨૮૪૬૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૫૬ િી ગાગંાણી જે. જે. ભજુય ૨૮૪૬૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૫૭ િી જાડેજા ફી. એન. ભજુય ૨૯૫૦૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૫૮ િી કરોરા કે. ડી. ભજુય ૩૨૭૭૩   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
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૫૯ િી રીંફાવીમા લી. ફી. ભજુય ૩૪૨૯૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૬૦ િી રીંફાવીમા લી. જી. ભજુય ૩૪૨૯૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૬૧ િી ભકલાણા જે. એન. ભજુય ૨૧૨૦૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૬૨ િી ભકલાણા એભ. ફી. ભજુય ૩૧૧૮૩   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૬૩ િી ભકલાણા આય. ફી. ભજુય ૩૧૨૭૫   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૬૪ િી ભેયીમા એ. એચ. ભજુય ૨૮૭૩૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૬૫ િી નાગોયી એ. એભ. ભજુય ૩૨૯૭૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૬૬ િી ઢીમાય લી. એભ. ભજુય ૨૧૧૪૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૬૭ િી રાણીમા એભ. ી. ભજુય ૩૧૧૮૩   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૬૮ િી યભાય એ. ફી. ભજુય ૩૦૨૭૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૬૯ િી યભાય જી. એર. ભજુય ૩૦૦૭૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૭૦ િી યભાય જે. એચ. ભજુય ૩૫૪૩૯   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૭૧ િી યભાય કે. ી. ભજુય ૩૧૧૮૩   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૭૨ િી યભાય ી. ી. ભજુય ૩૧૧૫૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૭૩ િી યભાય આય. ી. ભજુય ૨૫૧૭૦   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૭૪ િી યાઠોડ કે. એભ. ભજુય ૨૯૩૦૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૭૫ િી યાતોજા ડી. એભ. ભજુય ૨૨૪૭૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૭૬ િી ળભા એવ. લી. ભજુય ૧૮૮૯૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૭૭ િી વચંાણીમા આય. ડી. ભજુય ૩૩૦૦૯   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૭૮ િી વોઢા એવ. એભ. ભજુય ૨૮૭૧૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૭૯ િી વોજીત્રા એ. એર. ભજુય ૩૪૨૯૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮૦ િી વોરકંી વી. આય. ભજુય ૦ પીકવ ગાય  વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮૧ િી વોરકંી એવ. ફી. ભજુય ૨૮૪૬૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
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૮૨ િી ઉધાડ આય.ફી. ભજુય ૨૨૦૫૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮૩ િી લડોદયીમા કે. જી. ભજુય ૩૪૨૯૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮૪ િી લાઘેરા કે. એભ. ભજુય ૨૧૮૫૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮૫ િી લૈષ્ણલ જે. ટી. ભજુય ૩૪૨૯૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮૬ િી લાા એભ. ફી. ભજુય ૨૯૩૦૬   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮૭ િી ઝીંઝુલાડીમા એભ. આય. ભજુય ૨૧૨૦૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮૮ િી ઝીંઝુલાડીમા વી. જી. ભજુય ૨૯૮૧૨   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૮૯ િી ઝીંઝુલાડીમા આય. વી. ભજુય ૨૮૪૬૭   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
૯૦ િી અગેવાણીમા આય. આય. ભજુય ૨૮૨૨૮   વયકાયિી ના નીમભ મજુફ 
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા 

પ્રર્યણ - ૧ય (નનમભ વગં્રશ-૧૧) 
પ્રત્મેર્ વસં્થાને પાલામેર અંદાજ૫ત્ર 

તભાભ મોજનાઓ, સલૂચત ખચભ અને કયેર ચકુલણી અંગ ેઅશલેારોની ધલગતો 
ધલકાવ, ધનભાભણ અને તકધનકી કામો અંગ ેજલાફદાય જાશયેતતં્ર ભાટે 

૧ય.૧  જુદી જુદી મોજનાઓ અન્લમે જુદી જુદી પ્રવધૃતઓ ભાટે અંદાજ૫ત્રની ધલગતોની ભારશતી લભ – ૨૦૧૭-૧૮  
િભ મોજનાનુ ંનાભ / વદય પ્રવનૃત પ્રવનૃત ળરૂ 

ર્માકની 
તાયીખ 

પ્રવનૃતના 
અંતની 

અંદાીત 
તાયીખ 

સલુચત યર્ભ 
(રૂા.રાખભા)ં 

ભજુંય થમેર 
યર્ભ (રૂા. 
રાખભા)ં 

છેલ્રા લકનુ ં
ખયેખય ખચક 
(રૂા. રાખભા)ં 

(૧૬-૧૭) 

ર્ામકની ગણુલતા ભાટે 
વપંણુક૫ણે ર્ાભગીયી 

ભાટે જલાફદાય 
નધર્ાયી 

૧) 

 
૫ગાય ખચભ લોટય લકભવ ળાખાના ઈન્ડોય 

કભભચાયીઓનો ૫ગાય 
૧-૦૪-૧૭ ૩૧-૩-૧૮  ૧૨૫૫.૬૫   ૧૨૫૫.૬૫   ૧૧૫૬.૯૩  ૧) કામભારક ઈજનેય 

ય) નામફ કામભારક 
ઈજનેય 

૩) ભ.ઈ./અ.ભ.ઈ 
૨) વાદીરલાય ૫યચયૂણ ખચભ ૧-૦૪-૧૭ ૩૧-૩-૧૮  ૩.૦૦  ૩.૦૦  ૧.૬૩  --------'------- 
૩) ટેરીપોન ખચભ ટેરીપોન ખચભ ૧-૦૪-૧૭ ૩૧-૩-૧૮  ૨.૦૦  ૨.૦૦  ૧.૮૪  --------'------- 
૪) લો.લ.-ધનબાલ ભયાભત ખચભ ાઈ રાઈન યીેયીંગ / 

ભયાભત 
૧-૦૪-૧૭ ૩૧-૩-૧૮  ૩૫૦.૦૦  ૩૫૦.૦૦  ૬૧૩.૩૮  --------'------- 

૫) ાણી પયુલઠાનો વયકાયી 
ચાર્જ 

નભભદા ા.પ.ુમોજના ાણીના 
ચકૂલણીના / તથા ડેભો ધલ.ના 
ાણી જાલણી ખચભના 

૧-૦૪-૧૭ ૩૧-૩-૧૮  ૪૫૦૦.૦૦  ૪૫૦૦.૦૦  ૨૫૧૫.૫૪  --------'------- 

૭) પીલ્ટય પ્રાન્ટ - ૫ગાય ખચભ પીલ્ટય પ્રાન્ટ કભભચાયીનો ૫ગાય ૧-૦૪-૧૭ ૩૧-૩-૧૮  ૩૫૦.૦૦  ૩૫૦.૦૦  ૨૭૮.૫૭  --------'------- 
૮) પીલ્ટય પ્રાન્ટ - મ્ીંગ અરગ અરગ પીલ્ટય પ્રાન્ટની ૧-૦૪-૧૭ ૩૧-૩-૧૮  ૭૦૦.૦૦   ૭૦૦.૦૦  ૭૪૬.૨૫  ૧) એડી. વીટી એન્જીનીમય 
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સ્ટેળન ધનબાલ ભયાભત ધનબાલ-ભયાભત ખચભ ય) નામફ કામભારક 
ઈજનેય 

૩) ભ.ઈ./અ.ભ.ઈ 
૯) પીલ્ટય - ંો ભાટે ધલજી 

લ૫યાળ 
ધલજી લ૫યાળ ખચભ ૧-૦૪-૧૭ ૩૧-૩-૧૮  ૨૬૫૦.૦૦  ૨૬૫૦.૦૦  ૧૯૭૯.૦૯  --------'------- 

૧૦) પીલ્ટય પ્રાન્ટ કેભીકલ્વ 
લ૫યાળ 

ાણીના શઘુ્ઘ્ધકયણ કેભીકલ્વ 
ખયીદી 

૧-૦૪-૧૭ ૩૧-૩-૧૮  ૧૩૦.૦૦  
 

 

 

 

 

૧૩૦.૦૦  
 

 

 

 

 

૧૩૦.૫૩  --------'------- 

૧૧) લોટય વપ્રામ ઈભયજન્વી 
ખચભ 

ન.ં ૧ થી ય૪ભા ંજાશયે ડકંી તથા 
ડી૫લેર યીેય 

૧-૦૪-૧૭ ૩૧-૩-૧૮  ૪૦.૦૦  ૪૦.૦૦  ૩૪.૯૬  --------'------- 

૧૨) ન્માયી ય ઈભયજન્વી મોજના 
વચંારન ખચભ 

ન્માયી ય ડેભ જાલણી તથા 
મં્ીંગ સ્ટેળનો ભયાભત, તથા 
ાઈ રાઈન ધનબાલણી 

૧-૦૪-૧૭ ૩૧-૩-૧૮  ૪૦.૦૦  ૪૦.૦૦  ૪૧.૫૨  --------'------- 

૧૩) ન્માયી ૧ મોજના વચંારન 
તથા ધનબાલત ખચભ 

ન્માયી  ૧ ડેભની જાલણી તથા 
ંીંગ ભળીનયીઓ વચંારન 
ઈરે.ભીકે ન્માયી રપલ્ટયથી 
ન્માયી-૧ ાઈરાઈન કાભો 

૧-૦૪-૧૭ ૩૧-૩-૧૮  ૫૦.૦૦  ૫૦.૦૦  ૩૩.૨૫  --------'------- 

૧૪) લોટય લકભવ નલા કાભો લોડભ ૧ થી ય૦ભા ંનલી ાઈ 
રાઈન નાખંલાનુ ંકાભ 

૧-૦૪-૧૭ ૩૧-૩-૧૮  ૩૨૬.૦૦  ૩૨૬.૦૦  ૪૦૦.૦૦  --------'------- 

૧૫) લોટય લકભવ વીલીર કાભો લોડભ ૧ થી ય૦ભા ંલાલ્લ ચેમ્ફયો 
ફનાલલાનુ ંતથા જુની યીેય 
કયલાનુ ં

૧-૦૪-૧૭ ૩૧-૩-૧૮  ૩૦૦.૦૦  ૩૦૦.૦૦  ૩૯૯.૫૫  --------'------- 

૧૮) લોટય લકભવ સ્ટોય 
એડલાન્વીવ 

લોડભ ન.ં ૧ થી ય૪ ભા ંાઈ 
રાઈન નાખલા કાભે સ્ટોયભાથંી 
ાઈ જોઈન્ટ,લાલ્લ ધલગેયે 
ભાર કોન્ટ્રા.ને વપ્રામ 

૧-૦૪-૧૭ ૩૧-૩-૧૮  ૫૦૦.૦૦  ૫૦૦.૦૦  ૩૭૩.૬૯  --------'------- 
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૧૯) લાલ્લ ઓયેટીંગ લાલ્લ ઓયેટીંગ ૧-૦૪-૧૭ ૩૧-૩-૧૮  ૩૦૨.૦૦  ૩૦૨.૦૦  ૨૪૮.૨૧   
૨૦) ટેન્કય દ્વાયા ાણી ધલતયણ 

ખચભ 
લોડભ ન.ં ય૧ થી ય૩ભા ં
ટેન્કય/ટે્રકટય ભાયપત ાણી 
ધલતયણનુ ંકાભ 

૧-૦૪-૧૭ ૩૧-૩-૧૮  ૨૮૪.૦૦  ૨૮૪.૦૦  ૫૭.૯૪  --------'------- 

૨૧) ાણી પયુલઠા  
JNNURM MISSION-1 

ાણીપયુલઠા ૧-૦૪-૧૭ ૩૧-૩-૧૮  ૧૧૩૨.૦૦  ૧૧૩૨.૦૦  ૧૧૦૯.૮૨  --------'------- 
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા 

પ્રર્યણ-૧૩ 

વશામર્ી ર્ામકિભોના ભર અંગેની ૫દ્ધનત 

 

 

     આ  ળાખા શઠે વશામકી કામભક્રભ મોજના અભરભા ંન શોમ રાગ ુ૫ડત ુનથી. 
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા 

પ્રર્યણ-૧૪ (નનમભવગં્રશ- ૧૩) 
 

 

   તેણે  આેર યાશતો, ૫યધભટ કે અધધકૃધત ભેલનાયની ધલગતો 
 

 

   આ  ળાખા ભાયપત કોઈ યાશત આ૫લાભા ંઆલતી નથી.  તેભજ કોઈ ૫યભીટ ઈસ્ય ુકયલાભા ંઆલતી નથી. 
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા 

પ્રર્યણ -૧૫ (નનમભ વગં્રશ-૧૪) 
ર્ામો ર્યલા ભાટે નર્ર્ી ર્યેરા ંધોયણો 

 

૧૫.૧ ધલધલધ પ્રવધૃતઓ/ કામભક્રભો શાથ ધયલા ભાટે ધલબાગ ેનકકી કયેર ધોયણોની ધલગતોુઃ- 
   કોઈ૫ણ ધલસ્તાયભા ંલોટય લકભવ મોજનાની અભરલાયી ભાટે નીચ ેમજુફ કામભલાશી કયલાભા ંઆલે છે.  
  ૧) યાજકોટ ળશયેના કોઈ૫ણ ધલસ્તાયભા ંનાગયીક દ્વાયા ધનમત કયેર પોભભભા ંનકકી કયેર જરૂયી દસ્તાલેજો વાભેર યાખી    
   અયજી કમ ેન કનેકળન ભાટે ભાગંણી કમ ેધોયણવય જે-તે વભમે લો.લ.કભીટી,સ્ટેન્ડીંગ કભીટી, તથા જનયર ફોડભ ઠયાલ  
                        અન્લમ ેનકકી કયેર દય મજુફના ચાજીવ લસરુ કયી કનેકળન આ૫લાની કાભગીયી. 
  ય) યશણેાકં ભાટે, કોભભળીમર ભાટે તથા ચણતય કાભે ધનમત કયેર ચાર્જ લસરુ કયી કનેકળન આ૫લાની પ્રથા શાર અભરભા ં
                        છે. તેભજ કનેકળન રાઈન પેય કયલાની , કનેકળન ફધં કયલાની , કનેકળન યીેય કયલાની તથા જે- તે ધલસ્તાયભા ંકનેકળન            
                        ઉ૫રબ્ધ ન શોમ ત્મા ંાણી ટેન્કય ચાર્જ લસરુ રઈ ાણી ટેન્કય ૫શોંચાડલાની કાભગીયી.        

  ૩) તાધંત્રક તથા નાણાકંીમ ભજૂંયી / નાણાકંીમ જોગલાઈની કામભલાશી. 
  ૪) ટેન્ડયો તૈમાય કયી ટેન્ડયો ભાગંલા  
  ૫) સ્થ ઘ્સ્થતી તથા પ્રલભતભાન બાલોને અનરુિીને વ્માજફી આલેર ટેન્ડયના બાલો અંગે વક્ષ્ભ વતા / ાવેથી ભજુંયી    
   ભેલલી. 
  ૬) પ્રીઓડીટ તથા કયાયનાભાની કામભલાશી કયલી. 
  ૭) લકભઓડભય આ૫લો અને કાભની અભરલાયી કયાલલી. 
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                                                                   યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા 

પ્રર્યણ -૧૬ (નનમભ વગં્રશ-૧૫) 
લીજાણરુૂે ઈ૫રભ્મ ભાકશતી 

 

 

૧૬.૧  લીજાણરુૂે ઉ૫રભ્મ ધલધલધ મોજનાની ભારશતીની ધલગતોુઃ- 
 

  ૧) ટેન્ડય લેંચાણ અંગેની જાશયેાત લીજાણરુૂે ઉ૫રભ્મ છે. 
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા 

પ્રર્યણ -૧૭ (નનમભ વગં્રશ-૧૬) 
ભાકશતી ભેલલા ભાટે નાગકયર્ોને ઈ૫રભ્મ વલરતોની નલગતો 

 

૧૭.૧ રોકોને ભારશતી ભે તે ભાટે ધલબાગે અ૫નાલેર વાધનો, ૫ધ્ધીધતઓ અથલા વલરતોુઃ- 
 ૧) કચેયીખડં 

 ય) લતભભાન૫ત્રો 
 ૩) નોટીવ ફોડભ 
 ૪) કચેયીભા ંયેકડભન ુ ંધનયીક્ષ્ણ 

 ૫) ઉ૫રભ્મ મરુદ્રત ધનમભવગં્રશ  
 ૬) ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈટ 

 ૭) જાશયેખફયના અન્મ વાધનો  
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યાજર્ોટ ભશાનગયારીર્ા 
લોટય લર્કવ  ળાખા 

પ્રર્યણ - ૧૮ (નનમભવગં્રશ-૧૭) 
ન્દ્મ ઈ૫મોગી ભાકશતી 

૧૮.૧ રોકો દ્વાયા લાયા પછુાતા પ્રશ્નો અને તેના જલાફોુઃ- 
  રોકો દ્વાલાયા પછુાતા પ્રશ્નો મોગ્મ જલાફો રૂફરૂ ટેરીપોન દ્વાલાયા કે રેખીતભા ંઆ૫લાભા ંઆલે છે. 
૧૮.ય ભારશતી ભેલલા અંગ ે

  ભારશતી ભેલલા અંગ ેાયા ૧૮.૧ ભા ંસચૂવ્મા મજુફની અભરલાયી કયલાભા ંઆલળે. 
૧૮.૩ જાશયે તતં્ર દ્વાયા રોકોન ેઅાતી તારીભ 

  જાશયે તતં્ર દ્વાયા રોકોન ેઆ ફાફત ેતારીભ આ૫લાની જોગલાઈ નથી. 
૧૮.૪ ધનમભવગં્રશ-૧૩ ભા ંવભાધલષ્ટ ન કયામેર શોમ તેલા,જાશયે     

  આ ધલબાગ દ્વાયા રોકોન ેપ્રભાણ૫ત્ર આ૫લાભા ંઆલતા ન શોમ રાગ ુ૫ડત ુનથી. 
૧૮.૫ નોંધણી પ્રરક્રમા અંગ ે

  નલા ન કનેકળન ભેલલા ભાટે લોટય લકભવ ળાખાભાથંી ધનમત અયજી૫ત્રક (રૂા. ૫ની કીંભત) ભેલી તેભા જરૂયી ધલગતો બયી ધનમત             
                કયેરા દસ્તાલેજોની નકર વાભેર યાખી યજુ કયલાનુ ંયશ ેછે.  
૧૮.૬ જાશયે તતં્રે કય ઉઘયાલલા અંગ ે

  આ ધલબાગ દ્વાયા કય ઉઘયાલલાની કાભગીયી કયલાભા ંઆલતી ન શોમ રાગ ુ૫ડત ુનથી. 
 

૧૮.૭ લીજી ાણીના ંશગંાભી અને કામભી જોડાણો આ૫લા અને કા૫લા અંગ ે 
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૧) ન કનેકળન જોડાણ અંગેની  ભેલલા અંગેની 
કામભલાશી ? 

દ્વાયા પછુાતા મોગ્મ જગ્માએ ટેરીપોન દ્વાયા અથલા રેખીતભા ંઆ૫લાભા ંઆલે છે. 

૨) નલા ન કનેકળન જોડાણ  ભેલલા ભાટે શ ુકામભલાશી 
કયલાની થામ ? 

આ ભાટે લોટય લકભવ ળાખા,વે.ઝોન,લે.ઝોન,ઈ.ઝોન ખાતે આલેર કચેયી ભાથંી તથા જુદા જુદા 
વીલીક વેન્ટયભાથંી ધનમત અયજી ૫ત્રક રૂા. ૫ ની રકિંભત ેભેલી તેભા જરૂયી ધલગતો બયી આ 
વાથ ેભકાનલેયા/ ફીર બયાઈ કમાભની ૫શોંચ, કભ૫રીળન વટીપીકેટ, દસ્તાલેજની નકર, ભકાન 
યશણેાકંનો આધાય, લીગેયે વાભેર યાખી યનુીટ દીઠ લો.લ.કભીટી સ્ટન્ડીંગ કભીટીના જનયર ફોડભ 
ઠયાલ અન્લમે નકકી કયેર દય મજુફ ચાર્જ બયાઈ કયલાનો યશ ેછે. આ યીત ેભજુંયી ભેળ્લમા 
ફાદ અયજદાયે ોતાના ખચે ન કનેકળન ભજુયી ચાર્જ પીકવ રૂા. ય૫૦/-  સ્થ ઉ૫ય 
આ૫લાનો યશળેે તેભજ જોડાણ અંગેના જરૂયી ભારવાભાન રાલી આ૫લાના યશળેે.  

૩) લોટય લકભવના નજોડાણ ભાટે યાજકોટ 
ભશાનગયારીકાભા ં કેટરો યજી.ચાર્જ બયલાનો થામ ? 

રૂા. ૧૦૦૦/-  નલા ન કનેક્ક્ળન ચાર્જ 

રૂા. ૧૦૦૦/- યસ્તા યીેય કાભ 

રૂા.   ૫૦૦/- યભેનેન્ટ ડીોઝીટ  
૪) લોટય લકભવ ન કનેકળન જોડાણ ભાટે  કોની ાવ ે

કયાલવ ુતથા આ ભાટેનો ભાર-ભજુયી ખચભ કોણ ે
બોગલલાનો યશ ે? 

લોટય લકભવ ન કનેકળન જોડાણ ભાટે ભશાનગયાલરકાની ભજુંયી ભેવ્મા ફાદ અયજદાયે 
અધધકૃત કયેર કોોયેળનભા ંકભભચાયી ભાયપત અથલા કોોયેળનના અધધકૃત કયેર 
કોન્ટ્રાકટયિીના ભાણવો દ્વાયા જોડાણ ભેલલાન ુયશ ેછે. જે ભાટે અરગથી ભજુયીના રૂા. ય૫૦/- 
સ્થ ઉ૫ય આવાભીએ ચકૂલલાના યશ ેછે. તેભજ ભારવાભાન સ્લખચ ેરાલી આ૫લાનો યશ ેછે. 

૫) કોભભળીમર/ઔધોલગક ભકાનોભા ંલોટય લકભવ ન 
કનેકળનનુ ંજોડાણ રેલા ભાટે ન  કનેકળન યજી.ચાર્જ 
શ ુધોયણ છે ? 

સ્ટેન્ડીંગ કભીટી ઠયાલ ન.ં ૩૯૬ તાયીખ :- ૨૧/૧૧/૧૪ અન્લમ ેધનમત કયેર ધોયણ મજુફ  
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૬) અયજી કયલાની ૫ઘ્ધધત ? અયજદાયે ધનમત કયેર પોભભભા ંધનમત કયેર દસ્તાલેજોની નકરો વાભેર યાખી લોટય લકભવ 
ધલબાગભા ંઈનલડભ કયલાન ુયશ ેછે. 

૭) અયજી ભળ્મા ૫છી જાશયે તતં્રભા ંથનાય પ્રરક્રમા ? આવાભીની અયજી ભળ્મા ફાદ જે-તે લોડભના રાગ ુ૫ડતા ડેપ્યટુી એકઝી.એન્જીનીમય તયપ 
ભોકરી આ૫લાભા ંઆલે છે, ત્માયફાદ રાગ ુ૫ડતા લોડભના ભ.ઈ/અ.ભ.ઈ. દ્વાયા સ્થ તાવ કમાભ 
ફાદ ભજુંય કયલાની પ્રરક્રમા કયલાભા ંઆલે છે. 

૮) અયજી ભાટેની વ૫ંકભ ભારશતી ? લોટયલકભવ ધલબાગ યાજકોટ ભશાનગયારીકા,વે.ઝોન,ઓરપવ,ફીજાભાે,ડો.આંફેડકય બલન 

 ઢેફયબાઈ યોડ, યાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧., લેસ્ટ ઝોન, શયીવીંશજી ગોશીર બલન, ફીગફજાય ાછ, 
યાજકોટ., ઈસ્ટ ઝોન  ઝલેય ચદં ભેઘાણી બલન, બાલનગય યોડ, યાજકોટ. 

 

  જાશયેતતં્ર દ્વાયા પયુી ાડલાભા ંઆલતી અન્મ વેલાઓ આ ધલબાગને રાગ ુ૫ડત ુનથી. 
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                                                                 યાજર્ોટ ભશાનગયાલરર્ા 
બાદય ળાખા 
પ્રર્યણ -૧૦ 

નધર્ાયી ને ર્ભકચાયીઓની ભાશીતી પસુ્સ્તર્ા(ડીયેર્ટયી) 
૧૦.૧ નીચેના નમનુાના ીલ્રાલાય ભાશીતી અો 

ન ુ
ન.ં 

નાભ શોદો ભાનવર્ 
ભશનેતાણુ ં

લતય/બથથું
  

નલનનભમભા ં જણાવ્મા મજુફ 
ભશનેતાણુ ંનર્ર્ી  ર્યલાની ર્ામક 

દ્ધનત 

૧ િી કાથયોટીમા ફી. એ. લકભ આવી. ૨૩૬૦૩ રપક્ક્વ ગાય વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૨ િી યભાય અળોકબાઈ જી. નામફ કામભારક ઈજનેય ૭૭૯૯૦  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૩ િી દેથયીમા કે. ી. નામફ કામભારક ઈજનેય ૮૮૮૧૦  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૪ િી ડાબી ી. વી. ભદદનીળ ઈજનેય ૬૭૪૮૭  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૫ િી ભેવલાણી કે. એ. કેભીસ્ટ ૮૭૨૪૯  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૬ િી જાદલાણી એભ.એભ. અધધક ભદદનીળ ઈજનેય ૬૭૬૪૩  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૭ િી યભાય એ. લી. લકભ આવી. ૬૫૧૯૯  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૮ િી ઠકકય વી. એચ, લકભ આવી. ૬૩૫૨૦  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૯ િી તાલડે ભનોયભાફેન એવ. જુધનમય કરાકભ ૩૯૯૫૭  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 

૧૦ િી જાડેજા એવ.જી. ડ્રામલય ૪૯૬૬૦  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 

૧૧ િી જે. કે. ઝારા ડ્રામલય ૩૮૪૭૨  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૧૨ િી ફોધયા આય. જી. ં ઓ૫યેટય ૫૧૦૩૫  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૧૩ િી ચાલડા જે. એવ. ં ઓ૫યેટય ૫૧૦૩૫  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
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૧૪ િી રીરા આય. જી. ં ઓ૫યેટય ૫૨૩૮૩  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૧૫ િી ડંમા ી.ી. ં ઓ૫યેટય ૪૯૬૦૦  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૧૬ િી. યાભોરીમા વી. એભ ં ઓ૫યેટય ૫૦૯૬૦  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 

૧૭ િી ફાફયીમા એચ. લી. શલે્ય ૩૫૮૧૪  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૧૮ િી બટ્ટી ફી.ી શલે્ય ૩૫૮૧૪  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૧૯ િી બટ્ટી ફી. જી. શલે્ય ૩૭૧૧૪  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૨૦ િી બટ્ટી ડી. ફી. શલે્ય ૩૬૮૯૭  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૨૧ િી. બટ્ટી જી.એભ શલે્ય ૩૭૧૧૪  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૨૨ િી બટ્ટી આય. એર. શલે્ય ૩૪૧૯૬  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૨૩ િી ઢોરયીમા આય. એભ. શલે્ય ૩૪૯૭૬  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૨૪ િી જાદલ લી. આય. શલે્ય ૩૫૮૧૪  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૨૫ િી જોી એચ.એ શલે્ય ૩૫૮૧૪  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૨૬ િી. જોી એવ. આય શલે્ય ૩૭૧૧૪  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૨૭ િી કાદયી આય. આય. શલે્ય ૩૪૩૧૬  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૨૮ િી કંડોરીમા ડી. આય. શલે્ય ૩૭૧૧૪  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૨૯ િી ૫યભાય જી. ડી. શલે્ય ૩૪૨૫૬  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૩૦ િી ૫યભાય જે. ી. શલે્ય ૩૫૫૫૬  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૩૧ િી યતડા એભ. ડી. શલે્ય ૩૫૮૧૪  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૩૨ િી વખીમા એન. એભ. શલે્ય ૩૭૧૧૪  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૩૩ િી. ઠુભય વી. કે શલે્ય ૩૫૪૬૯  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
૩૪ િી લેકયીમા લી. એન. શલે્ય ૩૭૧૭૪  વયકાયિીના ધનમભ મજુફ 
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