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પ્રકયણ - ૧ 

 

પ્રસ્તાલના 
 

૧.૧ અ સુ્તતકા (ભાહશતી ધધકાય ધધધનમભ, ૨૦૦૫) ની 

ાશ્ચાદભધૂભકા અંગે જાણકાયી 

૧.૨ અ સુ્તતકાનો ઈદે્દળ/શતે ુ

૧.૩ અ સુ્તતકા કઇ વ્મસ્તતઓ/વતંથાઓ/વગંઠનો લગેયેને 

ઈમોગી છે? 

૧.૪ અ સુ્તતકાભા ંઅેરી ભહશતીનુ ંભાખુ ં

૧.૫ વ્માખ્માઓ (સુ્તતકાભા ંલાયલાભા ંઅલેર જુદા જુદા 

ળબ્દોની વ્માખ્મા) 

૧.૬ કોઇ વ્મસ્તત અ સુ્તતકાભા ંઅલયી રેલામેર ધલમો 

અંગે લધ ુભાહશતી ભેલલા ભાગે તો તે ભાટેની વંકક 

વ્મસ્તત 

૧.૭ અ સુ્તતકાભા ંઈરબ્ધ ન શોમ તે ભાહશતી ભેલલા 

ભાટેની કામકધ્ધધત ને પી. 

 

નોંધ : ઈયોતત ભાહશતી યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની જનયર ભાહશતી મજુફની છે. 
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પ્રકયણ-ય (નનમભવગં્રશ-૧) 
વગંઠનનીનલગતો, કામોઅનેપયજો 

ય.૧ જાશયેતતં્રઈદેળ/શતે ુ

-ભશાનગયાલરકાની જુદી -જુદી ળાખાઓ લચ્ચે લશીલટી અધનુીકીકયણ તેભજ         
ઇ- ગલકનન્વના પામદા રોકો સધુી ૫શોંચાડલા. 

ય.ય જાશયેતતં્રનુ ંધભળન/દુયંદેળી૫ણ ુ(ધલઝન) 
ઇ-ગલકનન્વના ખ્માર દ્વાયા રોકોને ભાહશતીની અ૫ -રે તાત્કાલરક થઇ ળકે તેલી 
વ્મલતથા ગોઠલલી તેભજ ે૫ય રેવ ઓપીવનો ખ્માર ભરભા ંમકુલો. 

ય.૩ જાશયેતતં્રનો ટંુકો ઇધતશાવ ને તેની યચનાનો વદંબક -વને ૧૯૮૯ ેયોરધવતટભ દ્વાયા 
કોમ્પ્યટુયાઇઝેળનની પ્રહિમાનો પ્રાયંબ થમો ,  ત્માયથી અજસધુીભા ંભોટાબાગની 
નાગહયક વફંધંીત વેલાઓ તેભજ લશીલટને વયકતાક વેલાઓ કોમ્પ્યટુયાઆઝ કયલાભા ં
અલેર છે. 

ય.૪ જાશયેતતં્રની પયજો 
ભશાનગયાલરકાની જુદી -જુદી ળાખાઓ ભાટે જરૂયીમાત મજુફ લશીલટી વયતા ભાટે 
કોમ્પ્યટુયાઆઝેળનનો ભર કયાલલો.   

ય.૫ જાશયેતતં્રની મખુ્મ પ્રવધૃતઓ/કામો 
ધલધલધ પ્રકાયના ંકોમ્પ્યટુયાઇઝેળન દ્વાયા યાજકોટના નાગયીકોની સધુલધાભા ંલધાયો 
કયલો, ફેકઓપીવ ઓટોભાઆઝેળન દ્વાયા ભશાનગયાલરકાની ઓપીવની કાભગીયી 
કોમ્પ્યટુયાઆઝ કયી લશીલટી અધનુીકીકયણ કયવુ . ટેન્ડય પ્રહિમા કયલી ,  જરૂયીમાત 
મજુફના કોમ્પ્યટુય શાડકલેય ત્થા વોપટલેય ખયીદલા, અલેર ભારના ંફીર ફનાલલા. 

ય.૬ જાશયે તતં્ર દ્વાયા અ૫લાભા ંઅલતી વેલાઓની માદી ને તેનુ ંવલંિ્ત ધલલયણ. 
  -×- 

ય.૭ જાશયેતતં્રના ંયાજમ , ધનમાભક કચેયી , પ્રદેળ જીલ્રો , બ્રોક લગેયે તતયોએ વતંથાગત 
ભાખાનો અરેખ (જમા ંરાગ ુ૫ડત ુ ંશોમ ત્મા)ં 

  -×- 

ય.૮ જાશયેતતં્રની વયકયકતા ને કામકિભતા લધાયલા ભાટેની રોકો ાવેથી ેિાઓ 

  -×-  

ય.૯ રોકવશમોગ ભેલલા ભાટેની ગોઠલણ ને ૫ઘ્ઘધતઓ 

  -×- 

ય.૧૦ વેલા અ૫લાના ંદેખયેખ ધનમતં્રણ ને જાશયે પહયમાદ ધનલાયણ ભાટે ઈ૫રબ્ધ તતં્ર 

  -ખાતાના ંલડા, ડે.કધભશ્નય 
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ય.૧૧ મખુ્મકચેયી ને જુદાજુદા તતયોએ અલેરી ન્મ કચેયીઓના ંવયનાભા ં
(લ૫યાળકાયને વભજલાભા ંવય ૫ડે તે ભાટે જીલ્રાલાય લગીકયણ કયો.) 

  -અઇ. ટી. ધલબાગ ધલબાગ, રૂભન.ં૩, ફીજોભા,  

ડો. આંફેડકયબલન,ઢેફયયોડ,યાજકોટ.  
ય.૧ય કચેયી ળરૂ થલાનો વભમઃવલાયે ૧૦.૩૦કરાકે 

 કચેયી ફધં થલાનો વભમઃવાજંે ૦૬.૧૦કરાકે 
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પ્રકયણ-૩ (નનમભવગં્રશ-ય) 
 

ધધકાયીઓની કભકચાયીઓની વતા ને પયજો 
૩.૧ વતંથાના ંધધકાયીઓ ને કભકચાયીઓની વતા ને પયજોની ધલગતો અો. 
 

શોદોઃ  - ડામયેતટય અઇ.ટી. 
 

વતાઓ લશીલટી ૧.: - કોમ્પ્યટુય ધલબાગને રગતી તભાભ કાભગીયી 
ય.: - કચેયી વચંારન તથા એડભીનીળતરેળનને રગત તભાભ 

કાભગીયી. 
   

નાણાકીમ  ૧.: - કોમ્પ્યટુય ધલબાગને રગતા તભાભ પ્રકાયના ટેન્ડય ફશાય  
ાડલા ત્થા તેને રગત ધનણકમો રેલા.  

   ય.: - કોમ્પ્યટુય ધલબાગના તભાભ પ્રકાયના ંફીરને રગત  
 નાણાકંીમ વતા 

   ૩.: - ૫ગાયફીરને રગત 

 

ન્મ ૧ .: ભશાનગયાલરકાના ધનમતં્રણ શઠે અલતી જુદીજુદી વતંથાઓ 
દ્વાયા ખયીદ કયલાભા ંઅલતા કોમ્પ્યટુયો ભાટે ટેકનીકર એડલાઝય 
તયીકેની કાભગીયી 

     

પયજો   ૧.: - અઇ. ટી. ધલબાગનુ ંધનમભન. 
   ય.: - તાફા શઠેના ંકભકચાયીઓની શાજયી ચકાવલી. 
   ૩.: - ખાતાના ંલડાની સચુના નવુાયની પયજો. 
 

૩.૧ વતંથાના ંધધકાયીઓ ને કભકચાયીઓની વતા ને પયજોની ધલગતો અો. 
 

શોદોઃ  - ડે્યટુી ઇ.ડી.ી.ભેનેજય 

 

વતાઓ લશીલટી ૧.: - કોમ્પ્યટુય ધલબાગને રગતી તભાભ કાભગીયી 
ય.: - કચેયી વચંારન ત્થા એડભીનીળતરેળનને રગત તભાભ 

કાભગીયીભા ંઇ.ડી.ી. ભેનેજયને ભદદ કયલી 
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ન્મ  ૧ .: યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના ધનમતં્રણ શઠે અલતી જુદી-જુદી વતંથાઓ 
દ્વાયા ખયીદ કયલાભા ંઅલતા કોમ્પ્યટુયો ભાટે ટેકનીકર એડલાઝય તયીકેની કાભગીયી 
     

પયજો   ૧.: - અઇ. ટી.ળાખાના ંધનમભનભા ંડામયેતટય અઇ.ટી.ને  
    ભદદ કયલી . 
   ય.: - તાફા શઠેના ંકભકચાયીઓની શાજયી ચકાવલી. 
   ૩.: - ખાતાના ંલડાની સચુના નવુાયની પયજો. 
  

શોદોઃ  - પ્રોગ્રાભય કભ ડેટા એનારીતટ 

 

વતાઓ લશીલટી  -  

નાણાકંીમ   -  

   

પયજો ૧.: - યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની રગ રગ ળાખાઓની 
કોમ્પ્યટુયાઇઝેળનભા ંભદદ કયલી, તેના ભાટે વોપટલેય ડેલર૫ કયલા. 

  

૩.૧ વતંથાના ંધધકાયીઓ ને કભકચાયીઓની વતા ને પયજોની ધલગતો અો. 
શોદ્દો :   - જુ. કરાકક   

 

વતાઓ લશીલટી ૧.: - ×- 

નાણાકીમ ૧.: - ૫ગાય તથા યોકડ, ચેકનુ ંચકુલણુ,ં ધલધલધ પ્રકાયની રોનોની  
ચકુલણી. 

ન્મ   ૧.: - ×- 

પયજો   ૧.: - તભાભ પ્રકાયની પાઇરો ઈ૫સ્તથત કયલી 
ય.: - શાજયી યજીતટયનુ ંધનમભન કયવુ.ં 
૩.: - કોમ્પ્યટુય ધલબાગને રગત તભાભ નાની ભોટી ખયીદીના ફીરો 

ફનાલલા ત્થા ાવ કયાલલા ,  ધલધલધ પ્રકાયની કલેયીઓનુ ં
નીયાકયણ રાલવુ.ં  

૪.: - એતટા બ્રીળભેન્ટ કરાકકને રગત કાભગીયી 
   ૫.: - તટેળનયી ત્થા ધલધલધ ૫યચયુણ અઇટભો ભગંાલલી 
   ૬.: - દયેક ળાખાના રગત જરૂયી ૫ત્રો તૈમાય કયલા. 

૭.: - યાજકોટ ભશાનગયાલરકાને વરંગ્ન તભાભ ળાખાઓના ં
કોમ્પ્યટુય ખયીદીના ફીરો ફનાલલા ત્થા ાવ કયાલલા , 

ધલધલધ પ્રકાયની કલેયીઓનુ ંનીયાકયણ રાલવુ.ં  
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૮.: - ભીન ભાગક ત્થા મખુ્મકચેયીભા ંઅલેર નાગયીક સધુલધા કેન્દ્વોને 
રગત તભાભ કરેયીકર કાભગીયી , ૫યચયુણ લતતઓુની ભાગંણી 
અંગેની કાભગીયી , કભકચાયીઓની સધુલધા ભાટેના ૫ત્રો તૈમાય 
કયલા. 

૯.: - ળાખાનુ ંફજેટ તૈમાય કયવુ ં
 

૩.૧ વતંથાના ંધધકાયીઓ ને કભકચાયીઓની વતા ને પયજોની ધલગતો અો. 
શોદોઃ   - જુ. ડેટા એન્રી ઓ૫યેટય 

વતાઓ લશીલટી ૧.: - ×- 

નાણાકીમ  ૧.: - ×- 

ન્મ   ૧.: - ×- 

પયજો   ૧.: - ભાહશતીની ચકાવણી કયલી 
ય.: - ભાહશતીનુ ંલગીકયણ કયવુ ં
૩.: - ભાહશતી તૈમાય કયલી 

   ૪.: - ભાહશતી કોમ્પ્યટુયભા ંદાખર કયલી. 
   ૫.: - યીોટકવ ધપ્રન્ટ કયલા, વાયવબંા યાખલી 

૬.: - કેળ કરેકળન કાઈન્ટય વબંાવુ ં
૭.: - કોમ્પ્યટુય ડેટા ફેઇઝની સયુિા જાલલી. 

 

૩.૧ વતંથાના ંધધકાયીઓ ને કભકચાયીઓની વતા ને પયજોની ધલગતો અો. 
શોદોઃ   - આરેતરોનીક તટોયકીય 

વતાઓ લશીલટી ૧.: - ×- 

નાણાકીમ  ૧.: - ×- 

ન્મ   ૧.: - ×- 

પયજો   ૧.: - શાડકલેયની હડભાન્ડ પાઆર તૈમાય કયલી. 
ય.: - શાડકલેયના ટેન્ડયની કાભગીયી કયલી. 
૩.: - શાડકલેયનુ ંઆન્તેતળન કયવુ.ં 

   ૪.: - શાડકલેયની ભાહશતીતૈમાયકયલી 
   ૫.: - શાડકલેયની ભાહશતીકોમ્પ્યટુયભાદંાખરકયલી. 

૬.: - શાડકલેયની જાલણી, લશેંચણી તથા લગીકયણ કયવુ ં
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૩.૧ વતંથાના ંધધકાયીઓ ને કભકચાયીઓની વતા ને પયજોની ધલગતો અો. 
શોદોઃ   - જુ. પ્રોગ્રાભય  
વતાઓ લશીલટી ૧.: - ×- 

નાણાકીમ  ૧.: - ×- 

ન્મ   ૧.: - ×- 

પયજો ૧.: - યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની રગ રગ ળાખાઓની 
કોમ્પ્યટુયાઇઝેળનભા ંભદદ કયલી, તેના ભાટે વોપટલેય ડેલર૫ કયલા. 

 

૩.૧ વતંથાના ંધધકાયીઓ ને કભકચાયીઓની વતા ને પયજોની ધલગતો અો. 
શોદોઃ   - ભોફાઆર એ ડેલરોય  
વતાઓ લશીલટી ૧.: - ×- 

નાણાકીમ  ૧.: - ×- 

ન્મ   ૧.: - ×- 

પયજો ૧.: - યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની રગ રગ ળાખાઓની 
ભાહશતીને રગત ભોફાઆર એ્રીકેળનભા ંભદદ કયલી, નલી નલી 
ટેતનોરોજીને નરુિી ભોફાઆર એ્રીકેળન વોપટલેય ડેલર૫ કયલા. 
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પ્રકયણ-૪ (નનમભવગં્રશ-૩) 
કામો કયલા ભાટેના ંનનમભો, નલનનમભો, સચુનાઓ 

નનમભ વગં્રશ અને દપતયો 
૪.૧ જાશયેતતં્ર થલા તેના ંધનમતં્રણ શઠેના ંધધકાયીઓ ને કભકચાયીઓએ ઈ૫મોગ 
કયલાના ંધનમભો , ધલધનમભો, સચુનાઓ, ધનમભ વગં્રશ ને દપતયોની માદી નીચેના ંનમનુા 
મજુફ અો. અ નમનુો દયેક પ્રકાયના ંદતતાલેજ ભાટે બયલાનો છે. 
 

દતતાલેજનુ ંનાભ ભથાળં  વયકાયી ૫યી૫ત્રો, હુકભો, જુદાજુદા પ્રકાયના 
     યજીતટયો જેલા ંકે શાડકલેય યજી., ડેડતટોક યજી.,  
     ઇન્લડક ત્થા અઈટલડક યજી. 
       

      નીચે અેરા પ્રકાયોભાથંી એક ૫વદં કયો. 
      (ધનમભો, ધલધનમભો, સચુનાઓ, ધનમભવગં્રશ,  

દપતયો, ન્મ) 
 

દતતાલેજ ૫યનુ ંટંુકંુ રખાણ     - ×- 

 

 

વ્મહકતને ધનમભો, ધલધનમભો, સચુનાઓ, વયનામુ ં  -×- 

ધનમભ વગં્રશ ને દપતયોની નકર શીથી 
ભળ.ે 
 

ટેરીપોનનફંયઃ 
પેકવઃ 
ઇભેઇરઃ 
ન્મઃ 
 

 

 

ધલબાગના ધનમભો, ધલધનમભો, સચુનાઓ 

ધનમભ વગં્રશ ને દપતયોની નકર ભાટે રેલાની પી (જો શોમ તો)  - ×- 
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પ્રકયણ-૫ (નનમભવગં્રશ - ૪) 
નીનત ઘડતય અથલા નીનતના ંઅભર વફંધંી જનતાના ંવભ્મો 

વાથે વરાશ-૫યાભળશ અથલા તેભના ંપ્રનતનનનધત્લ ભાટેની 
કોઈ વ્મલસ્થા શોમ તો તેની નલગત 

 

નીધત ઘડતયઃ  - ×- 

 

૫.૧ શુ ંનીધતઓના ંઘડતય ભાટે જનતાની થલા તેના ંપ્રધતધનધધઓની વરાશ -૫યાભળક / 
વશબાલગતા ભેલલા ભાટેની કોઇ જોગલાઇ છે ? જો શોમ તો, નીચેના ંનમનુાભંા ંઅલી નીધતની 
ધલગતો અો. 
 

ન.ુન.ં ધલમ/મદુ્દો શુ ંજનતાની વશબાગીતા 
સધુનધશ્ચત કયલાનુ ં
જરૂયી છે? 

(શા/ના) 

જનતાની વશબાગીતા 
ભેલલા ભાટેની 
વ્મલતથા 

-×- -×- -×- -×- 

   

 અનાથી નાગહયકને કમા અધાયે નીધતધલમક ફાફતોના ંઘડતય ને ભરભા ં
જનતાની વશબાગીતા નકકી કયાઇ છે તે વભજલાભા ંભદદ થળ.ે 

  

નીધતનો ભરઃ 
૫.ય શુ ંનીધતઓના ંભર ભાટે જનતાની થલા તેભના ંપ્રધતધનધધઓની વરાશ -૫યાભળક / 
વશબાગીતા ભેલલા ભાટેની કોઇ જોગલાઇ છે ? જો શોમ તો ,  અલી જોગલાઇઓની ધલગતો 
નીચેના ંનમનુાભા ંઅો. 
ન.ુ ન.ં ધલમ / મદુ્દો શુ ંજનતાની વશબાગીતા 

સધુનધશ્ચત કયલાનુ ં
જરૂયી છે ? 

(શા/ના) 

જનતાની વશબાગીતા 
ભેલલા ભાટેની 
વ્મલતથા 

-×- -×- -×- -×- 
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પ્રકયણ-૬  (નનમભવગં્રશ-૫) 
જાશયેતતં્ર અથલા તેના ંનનમતં્રણ શઠેની વ્મકકતઓ ાવેના ં

દસ્તાલેજોની કક્ષાએ અંગેનુ ં૫ત્રક 

 

૬.૧ વયકાયી દતતાલેજો ધલળેની ભાહશતી અ૫લા નીચેના ંનમનુાનો ઈ૫મોગ કયળો . જમા ંઅ 
દતતાલેજો ઈ૫રબ્ધ છે તેલી જગ્માઓ જેલી કે વલચલારમ કિા , ધનમાભકની કચેયી કિા , 

ન્મનો ૫ણ ઈલ્રેખ કયો. ("ન્મો' રખલાની જગ્માએ કિાનો ઈલ્રેખ કયો.) 
 

નુ.ંન.ં દતતાલેજની 
કિા 

દતતાલેજનુ ંનાભ 
ને 
તેની એકરીટીભા ં
ઓખાણ 

દતતાલેજ 
ભેલલાની 
કામક૫ઘ્ઘધત 

નીચેની વ્મહકત 
ાવે છે/ તેના ં
ધનમતં્રણભા ંછે. 
 

-×- -×- -×- -×- -×- 
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પ્રકયણ-૭ (નનમભવગં્રશ-૭) 
તેના ંબાગ તયીકે યચામેરી ફોડશ, ૫કયદ, વનભનતઓ 

અને અન્મ વસં્થાઓનુ ં૫ત્રક 

 

૭.૧ જાશયેતતં્રને રગતા ંફોડક , ૫હયદો, વધભધતઓ ને ન્મ ભડંો અંગેની ધલગત નીચેના ં
નમનુાભા ંઅો. 

 ભાન્મતા પ્રા્ત વતંથાનુ ંનાભ ને વયનામુ ં- ×- 

 ભાન્મતા પ્રા્ત વતંથાનો પ્રકાય (ફોડક, ૫હયદ, વધભધતઓ, ન્મભડંો) - ×- 

 ભાન્મતા પ્રા્ત વતંથાનો ટંુકો ૫હયચમ (વતંથા૫ના લક, ઈદે્દળ/મખુ્મ પ્રવધૃતઓ) -×- 

 ભાન્મતા પ્રા્ત વતંથાની ભધુભકા (વરાશકાય/વચંારક/કામકકાયી/ન્મ) - ×- 

 ભાખુ ંને વભ્મ ફધંાયણ - ×- 

 વતંથાના લડા - ×- 

 મખુ્મ કચેયી ને તેની ળાખાઓના ંવયનાભા ં- ×- 

 ફેઠકોની વખં્મા -×- 

 શુ ંજનતા ફેઠકોભા ંબાગ રઇ ળકે છે ? - ×- 

 શુ ંફેઠકોની કામકનોંધ તૈમાય કયલાભા ંઅલે છે ? - ×- 

 ફેઠકોની કામકનોંધ જનતાને ઈ૫રભ્મ છે ? જો તેભ શોમ તો તે ભેલલા ભાટેની 
૫ઘ્ધધતની ભાહશતી અો. -×- 
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પ્રકયણ-૮ (નનમભવગં્રશ-૭) 
વયકાયી ભાકશતી અનધકાયીઓના ંનાભ, શોદ્દાને અન્મ નલગતો 

 

૮.૧ જાશયેતતં્રના ંવયકાયી ભાહશતી ધધકાયીઓ , ભદદનીળ વયકાયી ભાહશતી ધધકાયીઓ 
ને ધલબાગીમ કામદાકીમ  ( એેરેટ) વતાધધકાયી ધલળેની વ૫ંકક ભાહશતી નીચેના ંનમનુાભા ં
અો. 
વયકાયી તતં્રનુ ંનાભઃ  - યાજકોટભશાનગયાલરકા 
ભદદનીળ વયકાયી ભાહશતી ધધકાયીઓઃ 
વયકાયી ભાહશતી ધધકાયીઓઃ 
 

એેરેટ (કામદા) વતાધધકાયીઃ 
ન.ુ 
ન.ં 

નાભ શોદ્દો એવ.ટી
.ડી.કોડ 

પોન નફંય પેકવ ઇ-ભેઇર વયનામુ ં
 કચેયી ઘય 

૧ શ્રી.  
ડી. જે. 
જાડેજા 

નામફ 
મ્પયધુનધવ૫ર
કધભળનય 

૦ય૮૧ ૨૩૩૧૪૮૪ - 

૨૩
૩૨

૫૪
૩ dmcwz@r

mc.gov.in 

શ્રી શહયધવિંશજી 
ગોહશર ધલબાગીમ 
કચેયી, ધશ્ચભ 
ઝોન, યાજકોટ. 
 

    

જાશયે ભાહશતી ધધકાયી 
ન.ુ 
ન.ં 

નાભ શોદ્દો એવ.ટી.ડી.
કોડ 

પોન નફંય પેકવ ઇ-ભેઇર વયનામુ ં
 કચેયી ઘય 

૧ શ્રી. 
એવ. એભ.  

ગોશીર 

ડામયેતટય 
અઇ.ટી. 

૦ય૮૧ ૨૨૩૦ 
૯૨૦
  

- - smgohil@

rmc.gov.in 

આંફેડકય
બલન, 

ઢેફયયોડ, 

યાજકોટ. 
 

 

ભદદનીળ ભાહશતી ધધકાયી: 
ન.ુ 
ન.ં 

નાભ શોદ્દો એવ.ટી.ડી
.કોડ 

પોન નફંય પેકવ ઇ-ભેઇર વયનામુ ં
 કચેયી ઘય 
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પ્રકયણ-૯ 

નનણશમ રેલાની પ્રકિમાભા ંઅનવુયલાની કામશ૫ઘ્ધનત 

 

૯.૧ જુદા જુદા મદુાઓ અંગે ધનણકમ રેલા ભાટે કઇ કામક૫ઘ્ધધત નવુયલાભા ંઅલે છે ? 
(વલચલારમ ધનમભ વગં્રશ ને કાભકાજના ંધનમભોના ંધનમભવગં્રશ ,  ન્મ ધનમભો/ધલધનમભો 
લગેયેનો વદંબક ટાકંી ળકામ) 

-×- 

૯.ય ગત્મની ફાફતો ભાટે કોઇ ખાવ ધનણકમ રેલા ભાટેની દતતાલેજી કામક૫ઘ્ધધતઓ / 
ઠયાલેરી કામક ૫ઘ્ધધતઓ/ધનમત ભા૫ દંડો/ધનમભો કમા કમા છે ? ધનણકમ રેલા ભાટે કમા કમા 
તતયે ધલચાય કયલાભા ંઅલે છે ? 

  -×- 

૯.૩ ધનણકમને જનતા સધુી ૫શોંચડલાની કઇ વ્મલતથા છે ? 

  -×- 

૯.૪ ધનણકમ રેલાની પ્રહિમાભા ંજેના ંભતંવ્મો રેલાનાય છે તે ધધકાયીઓ કમા છે ? 

  -નામફ કધભશ્નય 

૯.૫ ધનણકમ રેનાય અંધતભ વતાધધકાયી કોણ છે ? 

  -મ્પયધુનધવ૫ર કધભશ્નય 

૯.૬ જે ગત્મની ફાફતો ૫ય જાશયે વતાધધકાયી દ્વાયા ધનણકમ રેલાભા ંઅલે છે તેની ભાહશતી 
રગ યીતે નીચે નમનુાભા ંઅો. 
િભ નફંયઃ -×- 

જેના ૫ય ધનણકમ રેલાનાય છે તે ધલમ -×- 

ભાગકદળકક સચુન /હદળા ધનદેળ જો કોઇ શોમ 
તો 

-×- 

ભરની પ્રહિમા -×- 

ધનણકમ રેલાની કામકલાશીભા ંવકંામેર -×- 

ધધકાયીઓનો શોદ્દો -×- 

ઈ૫ય જણાલેર ધધકાયીઓના ંવ૫ંકક અંગેની 
ભાહશતી 

-×- 

જો ધનણકમથી વતંો ન શોમતો, 
કમા ને કેલી યીતે ીર કયલી ? 

-×- 
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પ્રકયણ-૧૦ 

અનધકાયીઓ અને કભશચાયીઓની ભાકશતી-પસુ્સ્તકા 
(કડયેકટયી) 

 

૧૦.૧ નીચેના ંનમનુાભા ંજીલ્રાલાય ભાહશતી અો.  
અનુ
. 
ન.ં 

નાભ શોદદો એવ.
ટી.ડી
કોડ 

પોનનફંય પેકવ ઈ-ભેઈર વયનામુ ં
 કચેયી ઘય 

૧ ગોશીર 

વજંમ એભ. 
ડામયેતટય 
અઇ.ટી.  

૦ય૮૧ ૨૨૩૦૯૨૦ -×-  smgohil@ 
rmc.gov.in 

આંફેડકય
બલન, 

ઢેફયયોડ, 

યાજકોટ. 
૨ ળાશ બાલેળ 

કે. 
પ્રોગ્રાભય 
કભ ડેટા 
એનારીતટ 

૦ય૮૧ ૨૨૨૩૮૩૨ -×-  bkshah@ 
rmc.gov.in 

આંફેડકય
બલન, 

ઢેફયયોડ, 

યાજકોટ. 
૩ ળભાક દુગેળ 

એવ. 
પ્રોગ્રાભય 
કભ ડેટા 
એનારીતટ 

૦ય૮૧ ૨૨૨૩૮૩૨ -×-  dssharma@ 
rmc.gov.in 

આંફેડકય
બલન, 

ઢેફયયોડ, 

યાજકોટ. 
૪ ગયાવીમા 

ભશળેકે. 
જુ. 
કરાકક 

૦ય૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંફેડકય
બલન, 

ઢેફયયોડ, 

યાજકોટ. 
૫ બટ્ટી 

જગતધવિંશ 
બાલધવિંશ 

જુનીમય 

ડેટા એન્રી 
ઓ૫યેટય 

૦ય૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંફેડકય
બલન, 

ઢેફયયોડ, 

યાજકોટ. 
૬ પ્રકાળ ફી . 

જુાયા 
જુનીમય 

ડેટા એન્રી 
ઓ૫યેટય 

૦ય૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંફેડકય
બલન, 

ઢેફયયોડ, 

યાજકોટ. 
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૭ લોયા પ્રળાતં 
યભેળચદં્ર 

જુનીમય 

ડેટા એન્રી 
ઓ૫યેટય 

૦ય૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંફેડકય
બલન, 

ઢેફયયોડ, 

યાજકોટ. 
૮ ચેતન કે. 

યાઠોડ 
જુનીમય 

ડેટા એન્રી 
ઓ૫યેટય 

૦ય૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંફેડકય
બલન, 

ઢેફયયોડ, 

યાજકોટ. 
૯ કક્કડ શભેર 

નટલયરાર 
કોમ્પ્યટુય 
ઓયેટય 

૦૨૮૧ ૨૪૫૦૦૭૭ -×-  v2v આંફેડકય
બલન, 

ઢેફયયોડ, 

યાજકોટ. 
૧૦ લચિંતન ડી. 

ગ્રાલત   
આરે. 
તટોયકીય 

૦ય૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંફેડકય
બલન, 

ઢેફયયોડ, 

યાજકોટ. 
૧૧ પઝર ફી. 

ભીઠાણી  
જુ. 
પ્રોગ્રાભય  

  -×-  v2v આંફેડકય
બલન, 

ઢેફયયોડ, 

યાજકોટ. 
૧૨ ધનયલ એવ. 

વબામા  
ભોફા. 
એ 
ડેલરોય  

  -×-  v2v આંફેડકય
બલન, 

ઢેફયયોડ, 

યાજકોટ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Page # 16 of 25 

પ્રકયણ-૧૧ (નનમભવગં્રશ-૧૦) 
નલનનમભોભા ંજોગલાઈ કમાશ મજુફ ભશનેતાણાની ૫ઘ્ધનત વકશત દયેક અનધકાયી 

અને કભશચાયીને ભતુ ંભાનવક ભશનેતાણુ ં
૧૧.૧ નીચેના ંનમનુાભા ંભાહશતી અો. 
િભ
ન.ં 

નાભ શોદો ભાધવક 

ભશનેતાણુ ં
લતય/ 

લતય 
બથથુ ં* 

ધલધનમભભા ં
જણાવ્મા 
મજુફ 

ભશનેતાણુ ં
નકકી 
કયલાની 
કામક૫ઘ્ધધત 

૧ ગોશીર વજંમ એભ. ડામયેતટય અઇ.ટી.  ૮૬૩૪૭/- -×- -×- 
૨
  

ળાશ બાલેળ કે. પ્રોગ્રાભય કભ ડેટા 
એનારીતટ 

૬૭૩૨૬/- -×- -×- 

૩ ળભાક દુગેળ એવ. પ્રોગ્રાભય કભ ડેટા 
એનારીતટ 

૭૫૫૦૯/- -×- -×- 

૪ ગયાવીમા ભશળે કે. જુ. 
કરાકક 

૨૮૩૬૦/- -×- -×- 

૫ બટ્ટી જગતધવિંશ 
બાલધવિંશ 

જુનીમય 

ડેટા એન્રી ઓ૫યેટય 
૪૮૪૪૪/- -×- -×- 

૬ પ્રકાળ ફી. જુાયા જુનીમય 

ડેટા એન્રી ઓ૫યેટય 
૪૯૨૪૪/- -×- -×- 

૭ લોયા પ્રળાતં 
યભેળચદં્ર 

જુનીમય 

ડેટા એન્રી ઓ૫યેટય 
૪૯૮૪૬/- -×- -×- 

૮ ચેતન કે. યાઠોડ જુનીમય 

ડેટા એન્રી ઓ૫યેટય 
૪૪૫૨૦/- -×- -×- 

૯ કક્કડ શભેર 
નટલયરાર 

કોમ્પ્યટુય ઓયેટય ૪૮૮૯૪/- -×- -×- 

૧૦ લચિંતન ડી. 
ગ્રાલત   

આરે. તટોયકીય ૩૮૦૯૦/- -×- -×- 

૧૧ પઝર ફી. ભીઠાણી જુ. પ્રોગ્રાભય  ૩૧૩૪૦/- -×- -×- 

૧૨ ધનયલ એવ. 
વબામા  

ભોફા. એ 
ડેલરોય   

૩૯૨૦૦/- -×- -×- 

* લતય બથથ ુભાધવક ભશનેતાણાભા ંવાભેર છે. 
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પ્રકયણ-૧ય ( નનમભવગં્રશ-૧૧) 
પ્રત્મેક વસં્થાને પાલામેર અંદાજ૫ત્ર 

તભાભ મોજનાઓ, સચુચત ખચશ અને કયેર ચકુલણી અંગે અશલેારોની 
નલગતો 

નલકાવ, નનભાશણ અને તકનીકી કામો અંગે જલાફદાય જાશયેતતં્ર ભાટે 

 

 

૧ય.૧ જુદી જુદી મોજનાઓ ન્લમે જુદી જુદી પ્રવધૃતઓ ભાટે અંદાજ૫ત્રની ધલગતોની ભાહશતી 
નીચેના ંનમનુાભા ંઅો. 
લક ય૦૦૪- ય૦૦૫ 

િભ 

ન.ં 
મોજનાનુ ં 
નાભ/ 

વદય 

પ્રવ ૃ
ધત 

 

પ્રવધૃત  
ળરૂ  
કમાકની  
તાયી
ખ 

પ્રવધૃત
ના ં 
અંતની  
અંદાજેર  
તાયીખ 

સલુચ
ત 

યકભ 

ભજુંય  
થમે
ર 

યકભ 

છુટી 
કયેર/ 

ચકુલેર 

યકભ 

(શ્તા
ની 
વખં્મા) 

છેલ્રા 
લકનુ ં
ખયેખય 

ખચક 

કામકની   
ગણુલતાભા
ટે 

વંણુક૫ણે 

કાભગીયી 
ભાટે 

જલાફદાય 

ધધકાયી 
-

×- 

-×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- 

 

 

ન્મ જાશયેતતં્ર ભાટેઃ 
  
 વદય  સલુચત 

અંદાજ૫ત્ર 

ભજુંય થમેર 
અંદાજ૫ત્ર 

છુટી કયેર 
ચકુલેર યકભ 
(શ્તાનીવખં્મા) 

કુર ખચક 

-×- -×- -×- -×- -×- -×- 
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પ્રકયણ-૧૩ 

વશામકી કામશિભોના ંઅભર અંગેની ૫ઘ્ધનત 

 

૧૩.૧ નીચેના ંનમનુા મજુફ ભાહશતી અો. 
 કામકિભ/મોજનાનુ ંનાભ     -×- 

 કામકિભ/મોજનાનો વભમગાો    -×- 

 કામકિભનો ઈદે્દળ      -×- 

 કામકિભના ંબૌધતક ને નાણાકીમ રક્ષમાકંો (છેલ્રા ંલક ભાટે)-×- 

 રાબાથીની ાત્રતા      -×- 

 રાબ અંગેની લુક જરૂયીમાતો     -×- 

 કામકિભનો રાબ રેલાની ૫ઘ્ધધત    -×- 

 ાત્રતા નકકી કયલા અંગેના ંભા૫દંડો    -×- 

 કામકિભભા ંઅેર રાબની ધલગતો   
(વશામકીની યકભ થલા અ૫લાભા ંઅલેર ન્મ ભદદ ૫ણ દળાકલલી)  
        -×- 

 વશામકી ધલતયણની કામક૫ઘ્ધધત    -×- 

 યજી કમા ંકયલી કે યજી કયલા ભાટે કચેયીભા ંકોનો વ૫ંકક કયલો. - ×- 

 યજી પી ( રાગ ુ૫ડત ુ ંશોમ ત્મા)ં    -×- 

 ન્મ પી ( રાગ ુ૫ડત ુ ંશોમ ત્મા)ં    -×- 

 યજી ૫ત્રકનો નમનુો  
(રાગુ ં૫ડત ુ ંશોમતો વાદા કાગ ૫ય યજી કયી શોમતો યજદાયે યજીભા ંશુ ંશુ ં
દળાકલવુ ંતેનો ઈલ્રેખ કયો.)     -×- 

 લફડાણોની માદી (પ્રભાણ૫ત્રો/દતતાલેજો)   -×- 

 લફડાણોનો નમનુો      -×- 

 પ્રહિમાનેરગતીવભતમાઓઅંગેકમાવં૫ંકકકયલો.   -×- 

 ઈ૫રબ્ધ ધનધધની ધલગતો (જીલ્રા, કિા, ઘટક કિા લગેયે જેલા ંધલધલધ તતયોએ) -×- 

 નીચેના ંનમનુાભંા ંરાબાથીઓની માદી    -×- 

િભન.ં/ 

કોડ 

રાબાથીનુ ં
નાભ 

વશામકીની 
યકભ 

ભાતા-
ધતા/ 

લારી 

૫વદંગીનો 
ભા૫દંડ 

વયનામુ ં
 

જજલ્રો ળશયે નગય/ 

ગાભ 

ઘયન.ં 

-×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- 
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પ્રકયણ-૧૪ (નનમભવગં્રશ-૧૩) 
તેણે આેર યાશતો, ૫યનભટ કે અનધકૃનત ભેલનાયની નલગતો 

 

નીચેના ંનમનુા મજુફ ભાહશતી અો. 
 કામકિભનુ ંનાભ      -×- 

 પ્રકાય (યાશત/૫યધભટ/ધધકૃધત)   -×- 

 ઈદે્દળ       -×- 

 નકકી કયેર રક્ષમાકં (છેલ્રા ંલક ભાટે)   -×- 

 ાત્રતા       -×- 

 ાત્રતા ભાટેના ંભા૫દંડો    -×- 

 લુક જરૂયીમાતો     -×- 

 રાબ ભેલલાની ૫ઘ્ધધત    -×- 

 યાશત / ૫યધભટ / ધધકૃધતની વભમભમાકદા  -×- 

 યજી પી ( રાગ ુ૫ડત ુ ંશોમ ત્મા)ં   - ×- 

 યજીનો નમનુો (રાગુ ં૫ડત ુ ંશોમ ત્મા)ં   -×- 

 લફડાણોની માદી (પ્રભાણ૫ત્રો/ દતતાલેજો)   -×- 

 લફડાણોનો નમનુો.     -×- 

 નીચે અેરા નમનુાભા ંરાબાથીની ધલગતો. 
 

િભન.ં/ 

કોડ 

રાબાથીનુ ં
નાભ 

વશામકીની 
યકભ 

ભાતા-
ધતા/ 

લારી 

૫વદંગીનો 
ભા૫દંડ 

વયનામુ ં
 

જજલ્રો ળશયે નગય/ 

ગાભ 

ઘયન.ં 

-×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- 
 

યાશત ભાટે નીચેની ભાહશતી ૫ણ અ૫લી. 
 અેર રાબની ધલગત     -×- 

 રાબોનુ ંધલતયણ     -×- 
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પ્રકયણ-૧૫ (નનમભવગં્રશ-૧૪) 
કામો કયલા ભાટે નકકી કયેરા ંધોયણો 

૧૫.૧ ધલધલધ પ્રવધૃતઓ / કામકિભો શાથ ધયલા ભાટે ધલબાગે નકકી કયેર ધોયણોની ધલગતો  
અો.       -×- 
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પ્રકયણ-૧૬ (નનમભવગં્રશ-૧૫) 
લીજાણ ુરૂે ઉ૫રભ્મ ભાકશતી 

 

૧૬.૧ લીજાણ ુરૂે ઈ૫રભ્મ ધલધલધ મોજનાઓની ભાહશતીની ધલગતો અો. 
     -×- 
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પ્રકયણ-૧૭ (નનમભવગં્રશ-૧૬) 
ભાકશતી ભેલલા ભાટે નાગકયકોને ઉ૫રભ્મ વલરતોની નલગતો 

 

૧૭.૧ રોકોને ભાહશતી ભે તે ભાટે ધલબાગે ૫નાલેર વાધનો,૫ઘ્ધધતઓ થલા વલરતો  
જેલીકે, 

 કચેયી ગ્રથંારમ     -×- 

 નાટક ને ળો     - ×- 

 લતકભાન૫ત્રો     - ×- 

 પ્રદળકનો     - ×- 

 નોટીવ ફોડક     - ×- 

 કચેયીભા ંયેકડકન ુ ંધનયીિણ   - ×- 

 દતતાલેજોની નકરો ભેલલાની ૫ઘ્ધધત - ×- 

 જાશયેતતં્રની લેફવાઇટ    - ×- 

 જાશયેખફયના ંન્મ વાધનો   - ×- 
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પ્રકયણ-૧૮ (નનમભવગં્રશ-૧૭) 
અન્મ ઉ૫મોગી ભાકશતી 

 

૧૮.૧ રોકો દ્વાયા છુાતા પ્રશ્નો ને તેના ંજલાફો.    -×- 

૧૮.ય ભાહશતી ભેલલા અંગે. 
 યજી૫ત્રક (વદંબક ભાટે બયેરા યજી૫ત્રકની નકર)  -×- 

 પી         -×- 

 ભાહશતી ભેલલા ભાટેની યજી કઇ યીતે કયી કેટરીક હટ્ણી.  -×- 

 ભાહશતી અ૫લાનો ઇન્કાય કયલાભા ંઅલે તેલા લખતે નાગહયકના ંધધકાય ને ીર 
કયલાની કામકલાશી       -×- 

૧૮.૩ જાશયેતતં્ર દ્વાયા રોકોને ાતી તારીભની ફાફતભા.ં 
 તારીભ કામકિભનુ ંનાભ ને તેનુ ંવલંિ્ત લણકન   - ×- 

 તારીભ કામકિભ/ મોજનાની મદુત.     - ×- 

 તારીભનો ઈદે્દળ.       - ×- 

 બૌધતક ને નાણાકીમ રક્ષમાકંો (છેલ્્ુ ંલક)    -×- 

 તારીભ ભાટેની ાત્રતા       - ×- 

 તારીભ ભાટેની લુક જરૂયીમાતો (જો કોઇ શોમતો)   -×- 

 નાણાકીમતેભજન્મપ્રકાયનીવશામ (જોકોઇશોમતો)    -×- 

 વશામની ધલગત (નાણાકીમ વશામની યકભ જો શોમતો જણાલો.)  -×- 

 વશામ અ૫લાની ૫ઘ્ધધત      - ×- 

 યજી કયલા ભાટે વ૫ંકક ભાહશતી.     - ×- 

 યજી પી (રાગ ુ૫ડત ુ ંશોમ ત્મા)ં     - ×- 

 ન્મ પી   (રાગ ુ૫ડત ુ ંશોમ ત્મા)ં     - ×- 

 યજી પોભક  
(જો યજી વાદા કાગ ૫ય કયલાભા ંઅલી શોમતો યજદાયે યુી ાડલાની ધલગતો 
જણાલો.)        - ×- 

 લફડાણો / દતતાલેજોની માદી      -×- 

 લફડાણો / દતતાલેજોનો નમનુો     - ×- 

 યજી કયલાની કામક૫ઘ્ઘધત      - ×- 

 ૫વદંગીની કામક૫ઘ્ધધત      -×- 

 તારીભ કામકિભનુ ંવભમ૫ત્રક (જો ઈ૫રબ્ધ શોમતો)   - ×- 
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 તારીભના ંવભમ૫ત્રક અંગે તારીભાથીને જાણ કયલાની ૫ઘ્ધધત -×- 

 તારીભ કામકિભ અંગે રોકોભા ંજાગરૂકતા રાલલા ભાટે જાશયેતતં્રએ કયલાની વ્મલતથા
         -×- 

 જજલ્રાકિા, ઘટકકિા એભ ધલધલધતતયે તારીભ કામકિભના ંહશતાધધકાયીઓની માદી -×- 

૧૮.૪ ધનમભવગં્રશ-૧૩ભાવંભાધલષ્ટ ન કયામેર શોમ તેલા , જાશયેતતં્રએ અ૫લાના ંપ્રભાણ૫ત્રો , 
ના-ંલાધંા પ્રભાણ૫ત્ર 

 પ્રભાણ૫ત્ર ને ના-ંલાધંા પ્રભાણ૫ત્રના ંનાભ ને ધલલયણ  -×- 

 યજી કયલા ભાટેની ાત્રતા      -×- 

 યજી કયલા ભાટેની વ૫ંકક ભાહશતી.     -×- 

 યજી પી (રાગુ ં૫ડત ુ ંશોમ ત્મા)ં     - ×- 

 ન્મ પી (રાગુ ં૫ડત ુ ંશોમ ત્મા)ં     - ×- 

 યજી પોભક  
( જો યજી વાદા કાગ ૫ય કયલાભા ંઅલી શોમતો યજદાયે યુી ાડલાની ધલગતો 
જણાલો.)        - ×-   

 લફડાણો/દતતાલેજોની માદી      - ×- 

 લફડાણો/દતતાલેજોના ંનમનુા      -×- 

 યજી કયલાની ૫ઘ્ધધત      - ×- 

 યજી ભળ્મા ૫છી જાશયેતતં્રભા ંથનાય પ્રહિમા.   - ×- 

 પ્રભાણ૫ત્ર અ૫લાભા ંવાભાન્મ યીતે રાગતો વભમ.   -×- 

 પ્રભાણ૫ત્રનો કામદેવયનો વભમગાો.    - ×- 

 નલીકયણ ભાટેની પ્રહિમા (જો શોમતો)     - ×- 

 

૧૮.૫ નોંધણી પ્રહિમા અંગે 
 ઈદે્દળ         - ×- 

 નોંધણી ભાટેની ાત્રતા      - ×- 

 લુક જરૂયીમાતો (જો શોમતો)      -×- 

 યજી કયલા ભાટે વ૫ંકક ભાહશતી     - ×- 

 યજી પી (રાગ ુ૫ડત ુ ંશોમ ત્મા)ં     - ×- 

 ન્મ પી (રાગ ુ૫ડત ુ ંશોમ ત્મા)ં     - ×- 

 યજીનો નમનુો  
(યજી વાદા કાગ ૫ય કયલાભા ંઅલી શોમતો યજદાયે યુી ાડલાની ધલગતો 
દળાકલો.)        - ×- 
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 લફડાણ / દતતાલેજોની માદી      - ×- 

 લફડાણ / દતતાલેજોનો નમનુો      -×- 

 યજીની ૫ઘ્ઘધત       - ×- 

 યજી ભળ્મા ૫છી જાશયેતતં્રભા ંથનાય પ્રહિમા   - ×- 

 નોંધણીની કામદેવયતાનો ગાો (જો રાગ ુ૫ડત ુ ંશોમતો)  - ×- 

 નલીકયણની પ્રહિમા (જો શોમતો)     - ×- 

 

૧૮.૬ જાશયેતતેં્ર કય ઈઘયાલલા અંગે 

(મ્પયધુનધવ૫ર કોોયેળન, વ્મલવામ લેયો, ભનોયંજન લેયો લગેયે.)  -×- 

 લેયાનુ ંનાભ ને ધલલયણ      - ×- 

 લેયો રેલાનો શતે ુ      - ×- 

 કય ધનધાકયણ ભાટેની કામકલાશી ને ભા૫દંડ    -×- 

 ભોટા કસયુદાયોની માદી      - ×- 

 

૧૮.૭ લીજી/ાણીના ંશગંાભી ને કામભી જોડાણો અ૫લા ને કા૫લા અંગ ે

(અ ફાફત મ્પયધુનધવ૫ર કોોયેળન/ નગયાલરકા / યુીવીએરને રાગ ુ૫ડળ.ે) - ×- 

 જોડાણ ભાટેની ાત્રતા       - ×- 

 લુક જરૂયીમાતો (જો શોમતો)      - ×- 

 યજી ભાટેની વ૫ંકક ભાહશતી      - ×- 

 યજી પી (રાગ ુ૫ડત ુ ંશોમ ત્મા)ં     - ×- 

 ન્મ પી / શલુ્ક (રાગ ુ૫ડત ુ ંશોમ ત્મા)ં    -×- 

 યજીનો નમનુો 
(જો યજી વાદા કાગ ૫ય કયલાભા ંઅલી શોમતો યજદાયે યુી ાડલાની ધલગતો 
જણાલો.)        -×- 

 લફડાણો / દતતાલેજોની માદી      -×- 

 લફડાણો / દતતાલેજોનો નમનુો     -×- 

 યજી કયલાની ૫ઘ્ધધત      -×- 

 યજી ભળ્મા ૫છી જાશયેતતં્રભા ંથનાય પ્રહિમા   -×- 

 લફરભા ંલા૫યેર ળબ્દપ્રમોગોનુ ંટુકંુ ધલલયણ.    -×- 

 લફર થલા વેલાની ફાફતભા ંમશુ્કેરી શોમતો વ૫ંકક ભાહશતી.  -×- 

 ટેયીપ ને ન્મ ખચક.       -×- 

૧૮.૮ જાશયેતતં્ર દ્વાયા યુી ાડલાભા ંઅલનાય ન્મ વેલાઓની ધલગત. -×-  


