
Right to Information-G A D Circular-1088-1-2-06 workshop vmc 

યાઇટ ટુ ઇન્ટ્ પભેળન એક્ ટ-૨૦૦૫ વં દબે દ.હકુ્ ભ ંર્:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ અન્ટ્ લમે ક્ રભ-૪(૧) (ખ) મજુફ વેન્ટ્રર 
લર્કળો ળાખાની ભાહશતી 

 
૧. ખાતા દ્વાયા ધી યાઇટ ટુ ઇન્ટ્ પભેળન એક્ ટ,૨૦૦૫ ખયીદલાભાં  આલેર છે.  

૨. અિેના ખાતા રગતની  ં.નં . ૧ થી ૧૭ ની ભાહશતી નીચે મજુફ છે.  
૧. વં સ્ થાની ર્ાભગીયીઓ અને પયજોની તલગતઃ 

વેન્ટ્રર લર્કળો ળાખા 
વેન્ટ્રર લર્કળો ળાખા દ્વાયા જુદા જુદા પ્રર્ાયના લાશનો, ભળીનયીઓ તેભજ તલતલધ જાતના 

ઇજાયાઓ ર્યલાભાં આલે છે. તેભજ તભરે્નીર્ર (માં તિર્) પ્રર્ાયના ર્ાભો ર્યલાભાં  આલે છે.  
વેન્ટ્રર લર્કળો ળાખા દ્વાયા ભશાનગયાલરર્ાના લાશનોની વલીવીંગ તથા તનબાલણી રગતની 

ર્ભગીયી ક્ યલાભાં  આલે છે. જુદા જુદા ખાતાઓ ભાટે જરૂયી લાશનોનું  યીેયીંગને રગત ર્ાભગીયી ર્યલાભાં  
આલે છે. તથા જુદા જુદા લાશનોના લાતિર્ ઇજાયાઓન ુર્ાભ આ તલબાગ વં બાે છે. તથા રાન્ટ્વોટેળન 
રગતની તભાભ ર્ામકલાશી આ તલબાગ દ્વાયા શાથ ધયલાભાં  આલે છે.  

૨. ખાતાના અતધર્ાયી/ક્ ભકચાયીઓની વત્તાઓ તથા પયજોઃ  

અ.નં  જગોન ુનાભ વત્તાઓ પયજો યીભાક્ વક 
1  ર્ામકારર્ ઇજનેય 

(માં તિર્) 
લાશનોના 
યીેયીંગની 
રૂ.૫૦૦૦૦/- 
સધુીની વત્તા. 

વેન્ટ્રર લર્કળોની તભાભ ટેર્તનર્ર 
અને લશીલટી ફાફતો ઉય દેખયેખ 
યાખલી તથા જરૂયી ભાગકદળકન/ 
સચુનાઓ આલાની ર્ાભગીયી તથા 
અગ્નનળાં તત રે્ન્ટ્રના લાશનોના 
ભેન્ટ્ટેનન્ટ્વની ર્ાભગીયી  

 

2  ઇન્ટ્ચાર્જ 
ના.ર્ામકારર્ 
ઇજનેય (વેન્ટ્રર 
લર્કળો) 

લાશનોના 
યીેયીંગની 
રૂ.૨૫૦૦૦/- 
સધુીની વત્તા. 

વેન્ટ્રર લર્કળોની તભાભ ટેર્તનર્ર 
અને લશીલટી ફાફતો ઉય દેખયેખ 
યાખલી તથા જરૂયી ભાગકદળકન/ 
સચુનાઓ આલાની ર્ાભગીયી તથા 
અગ્નનળાં તત રે્ન્ટ્રના લાશનોના 
ભેન્ટ્ટેનન્ટ્વની ર્ાભગીયી  

 

3  યચેઝ 
ભટી.ઓહપવય 

-- લર્કળો ળાખાના લાશનોના 
ભેન્ટ્ટેનન્ટ્વની ર્ાભગીયી તેભજ ાટકવની 
ખયીદી અને લશીલટી તથા ટેન્ટ્ડયોની 
તભાભ ર્ાભગીયી  

 

4  જુની.ક્ રાર્ક -- ખારી જગો ખારી જગો 
5  જુની.ક્ રાર્ક -- ભશરે્ભને રગતી તથા લશીલટી 

ફાફતોને રગતી ર્ાભગીયી, 
આય.ટી.આઇ.ની ભાહશતી તવરભાત 
રેલાની જભા ર્યાલલાની ર્ાભગીયી 
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સ્ટેળનયી ફાફતની ર્ાભગીયી 
6  જુની.ક્ રાર્ક --  ર્ાભગીયી 

એપોડેફર 
શાઉવીંગ 
ળાખાભાં  ર્યે 
છે.  

7  તવાઇ -- -- ર્ાભગીયી 
વ્શીર્રરુ
ર્યે છે  

8  તવાઇ -- જુદા જુદા તલબાગભાં  ટારો તલતયણ, 
પાઇરો રઇ જલા રાલલાની ર્ાભગીયી. 

 

 
૩. તનયીક્ષણ અને જલાફદાયીઓના વાધનો વહશત તનણકમ રેલાની પ્રક્રીમાઃ 

વેન્ટ્રર લર્કળો ળાખા દ્વાયા જુદા જુદા તલબાગો ભાટે જુદા જુદા લાશનો/ઇર્લીભેન્ટ્ટવ તેભજ તલતલધ 
ઇજાયાઓ યીેયીંગ ફાફતે ભતૂર્ાભાં  ખાતાને ડેર મશુ્રે્રી તથા તેઓના અનબુાલને ધ્માનભાં  રઇ 
ર્ાભગીયી ર્યલાભાં  આલે છે. તેથી તનણકમ રેલાભાં  વયતા યશ ે છે. ર્ાભગીયીભાં  ઉચ્ચ અતધર્ાયીઓની 
સચુના તથા અનબુલો, તનણકમ ળહર્ત મજુફ બતલષ્મભાં  ર્યલાની થતી ર્ાભગીયીભાં  વતત ભાગકદળકન 
શઠે ર્ાભગીયી ર્યલાભાં  આલે છે.  
 

૪. ોતાના ર્ામો ફજાલલા ભાટે નક્ ક્ ી ક્ યામેર ધોયણોઃ 
વેન્ટ્રર લર્કળો ખાતા દ્વાયા થતી યીેયીંગ/તનબાલણીના ર્ાભે તં દુયસ્ત શયીપાઇ ભાટે જાશયે ટેન્ટ્ડયો લેફ 
વાઇટ યથી પ્રતવધ્ધ ર્યલાભાં  આલે છે. ભશાનગયાલરર્ાના દ્વાયા તં દુયસ્ત શયીપાઇ ભાટે લખતો લખત 
ટેન્ટ્ડયની પ્રહક્રમાભાં  જે સધુાયા લધાયા ર્યલાભાં  આલે છે તેને અનવુયીને ટેન્ટ્ડય પ્રહક્રમાનો અભર ર્યલાભાં  
આલે છે. તં દુયસ્ત શયીપાઇ ન થલાના પ્રવં ગે દેળબયના લેાયીઓને ઇન્ટ્ર્લામયીઓ ભોર્રલાભાં  આલે છે. 
તથા જાશયેાતથી યાજમ સ્તયે ફશોી પ્રતવધ્ધી ર્યલાભાં  આલે છે.  
 

૫. ોતાના ર્ામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના અથલા તનમં િણ શઠેના અથલા ોતાના ક્ ભકચાયીઓ દ્વાયા 
ઉમોગભાં  રેલાતા તનમભો તલતનમભો, સચુનાઓ, તનમભ વં ગ્રશ અને યેરે્ડક ઃ 

 યેરે્ડકવ યાખલાભાં  આલેરા છે.  
 

૬. ોતાના દ્વાયા અથલા તેના ંકુળ શઠે યખામેર તલતલધ રે્ટેગયીના દસ્ તાલેજોન ુતનલેદનઃ 
 ખાતાને રગતી ભાહશતીઓનો યેરે્ડક પાઇર સ્ લરૂે, યજીસ્ ટય સ્ લરૂે તેભજ ર્ોમ્ ્ યટુયભાં  તૈમાય ર્યલાભાં  

આલે છે.  
 

૭. તનતી ઘડલાના અથલા તેના અભરીક્ યણ વં ફતધત જાશયે જનતાના વ્ મો દ્વાયા યજુઆત ક્ યામેરી અથલા 
તેની ચચાક ભાટે યશરેી ર્ોઇણ વ્ મલસ્ થાની તલગતોઃ 
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ખાતા ભાટે તનતત ઘડલાના તથા તેના અભરીક્ યણ વફં તધત જાશયે જનતાના વ્ મો દ્વાયા  જો યજુઆત 
ક્ યામેરી શોમ તો તેઓ ક્ ચેયી વભમ દયમ્ માન ર્ામકારર્ ઇજનેયશ્રી(લર્કળો)ની ર્ચેયીભાં  ચચાક ભાટે 
ર્ોઇણ હદલવે આલી ળરે્ છે.  
 

૮. ોતાના ચરણના શતે ુભાટે અથલા તેના બાગ તયીરે્ યચામેરી ૨-રે્ તેથી લધ ુવ્ મતક્ તઓ ધયાલતાં  ફોડક, 
ર્ાઉન્ટ્ વીર, ર્તભટીઓ અને અન્ટ્ મ ભં ડોની ફેઠરે્ જાશયે જનતા ભાટે ખલુ્રી છે રે્ રે્ભ? અથલા આલી 
ફેઠર્ોની તલગતો જાશયે પ્રજા ભેલી ળરે્ રે્ રે્ભ? 
અિેની ક્ ચેયીને રાગ ુડત ુનથી. યં ત ુફધાજ ફોડકવ, ર્ાઉન્ટ્ વીલ્ વ, ર્તભટીઓ અને અન્ટ્ મ ભં ડોની ફેઠર્ો 
જાશયે જનતા ભાટે ખલુ્રી શોતી નથી, યં ત ુઆલી ફેઠર્ોની તલગતો જાશયે પ્રજા ભેલી ળરે્ છે.  
 

૯. ોતાના અતધર્ાયીઓ અને ક્ ભકચાયીઓની ડીયેર્ટયીઃ 
અ.નં . અતધર્ાયી/ક્ ભકચાયીન ુનાભ 

૧ ઇન.ર્ામકારર્ ઇજનેય(માં તિર્)શ્રી  શ્રી ધભેળએ.યાણા 
૨ યચેઝ ભટીયીમર ઓહપવય શ્રી યાહરુ એ.ર્શ્મ 
૩ વશા. એડી.આવી.એન્ટ્જી. શ્રી તેજળ એ. યણોરીમા  
૪ જુની.ક્ રાર્ક શ્રી શકદ એવ.યાજતુ 
૫ જુની.ક્ રાર્ક શ્રી અશ્વીન રે્. યાજતુ 
૬ તવાઇ શ્રી તલજમ ફી.ખેયનાય  
૭ તવાઇ શ્રી ભશળે ફી.ળભાક 

૧૦. તેના તનમભભાં  યુી ડામેર ડતયની ઘ્ ધતત વહશત તેના દયેર્ અતધર્ાયીઓ અને ક્ ભકચાયીઓ દ્વાયા 
પ્રા્ત ક્ યાલેર ભાવીર્ ગાય.  

અ.નં . અતધર્ાયી/ક્ ભકચાયીન ુનાભ શોદ્દો ઇ.ડી.ી.નં . ફેઝીર્ ગાય ગે્રડ ે 
૧ શ્રી ધભેળ એ.યાણા શ.ર્ામક.ઇજનેય (માં તિર્) ૨૯૪૨૩૩ ૯૩૦૦૦/-  
૩ શ્રી યાહરુ એ.ર્શ્મ યચેઝ ભટી. ઓહપવય ૩૦૨૫૦૩ ૬૪૧૦૦/-  
 શ્રી તેજળ એ. યણોરીમા  વશા. એડી.આવી.એન્ટ્જી. ૩૪૫૫૧૨ ૩૮૦૯૦/- 

પીર્વ + 
૧૫૦૦  

 

૪ શ્રી શકદ એવ.યાજતુ જુની.ક્ રાર્ક ૨૭૫૦૦૦ ૪૭૬૦૦/-  
૫ શ્રી અશ્વીન રે્. યાજતુ જુની.ક્ રાર્ક ૩૦૦૦૩૯ ૩૯૯૦૦/-  
૬ શ્રી તલજમ ફી. ખેયનાય  તવાઇ ૨૯૫૧૧૬ ૨૮૪૦૦/-  
૭ શ્રી ભશળે ફી. ળભાક તવઇ ૨૯૫૨૭૨ ૨૮૪૦૦/-  

૧૧. તભાભ મોજનાઓની તલગતો સલુચત ખચાકઓ અને ક્ યાલેર કકુ્ લણીના અશલેારો દળાકલતો તેની તભાભ 
એજન્ટ્ વીને પાલેર ફજેટઃ 

 - જે તે લકના ભં જુય થમેર ફજેટ મજુફ ખચાકઓ અને કકુ્ લણી  
 

૧૨. પાલામેરી યક્ ભ અને આ ર્ામકક્રભોથી પામદો ભેલનાયની તલગતો વહશત વફવીડી વહશત ર્ામકક્રભોની 
અભરનો પ્રર્ાય. 
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 ફજેટભાં  ભ ં જુય થમેર જે તે યક્ ભ ેટે જે તલતલધ વાધનો/લાશનો યીેયીંગના ઇજાયાઓ ક્ યલાભાં  આલે છે, 
જે ળશયેના એન્ટ્ જી. અને વેનેટયી ર્ાભગીયીભાં  ઉમોગી થામ છે તેથી ળશયેના નાગહયર્ોને વારૂ અને સ્ લચ્ છ 
લાતાલયણ રુૂ ડે છે. આને ર્ાયણે ળશયેના નાગયીર્ોન ુ જાશયે આયોનમ જલામ.  
   

૧૩. તેના દ્વાયા અામેરી છુટછાટો યલાનગીઓ અને વત્તા વોંણી ભેલાનાયની તલગતો. 
ફી.ી.એભ.વી.એક્ ટભાં  ઠયાલેર તનમભો આધાયે ઠયાલેર ધોયણો મજુફ. 

 

૧૪. ઇરેક્ રોતનર્ પોભકભાં  ઘડામેરી, તેના દ્વાયા યખામેરી અથલા તેને ઉરબ્ ધ ભાહશતીના વં દબકની તલગતો. 
  ભાહશતી ર્ોમ્્યટુયભાં  યાખલાભાં  આલે છે તેભજ પાઇરો તેભજ યજીસ્ ટયોના સ્ લરૂભાં  જાલલાભાં  આલે છે.   
 

૧૫. સુ્ તર્ારમ અથલા  
લાં ચનખં ડના ર્ાભના ક્ રાર્ો વહશત ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયર્ોને ઉરબ્ ધ સતુલધાઓની તલગતો જો 
જાશયે ઉમોગ ભાટે તેની જાલણી ક્ યાઇ શોમ તો. 
અિેની ળાખાભાં  સુ્ તર્રમ રે્ લાં ચનખં ડ નથી. 

 

૧૬. જાશયે ભાહશતી અતધર્ાયીશ્રીન ુનાભ, શોદ્દો તલગતોઃ 
  ના.ર્ામકાર ર્ઇજનેયશ્રી(લર્કળો) 

લડોદયા ભશાનગયાલરર્ા, 
વેન્ટ્રર લર્કળો ળાખા, વેન્ટ્રર સ્ટોય ાવે,  
નલા ફજાય, લડોદયા.  
પોન નં .: ૦૨૬૫-૨૪૧૧૧૬૮ 

 

૧૭. વદય ખાત ુ આલશ્ મર્ વેલાભાં  આલે છે અને ભશાનગયાલરર્ા લતી જરૂયીમાત મજુફના લાશનો 
યીેયીંગના તલતલધ ઇજાયાઓ ર્યે છે અને માં તિક્ ને રગતી ફાફતોની ર્ાભગીયી ક્ યે છે. તેભજ સચુલી 
ળર્ામ તેલી અન્ટ્ મ ર્ોઇ ભાહશતી અને ્ માયફાદ દય લે આ પ્રર્ાળનભાં  સધુાયો ક્ યાળે.  

 
 

Sd/- 
ર્ામકારર્ ઇજનેય(માં તિર્), 

ભશાનગયાલરર્ા, 
લડોદયા. 
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એનેક્ષય-એ 
 
 આથી પ્રભાલણત ર્યલાભાં  આલે છે રે્, ભાયી લડી ર્ચેયી (પ્રોય) તથા ભાયા લશીલટી ર્ામકક્ષેિના આ 

વાથેની માદી મજુફના જાશયે વત્તા ભં ડો દ્વાયા ભાહશતી અતધર્ાય અતધતનમભની ર્રભ-૪ ંતગકત સ્લમં  જાશયે 

ર્યલાની ફાફતો (પ્રોએર્ટીલ ડીસ્ર્રોઝય) (P.A.D.) તૈમાય ર્યલાભાં  આલી છે અને તા.૧૬-૫-૧૮ ની ગ્સ્થતતએ તે 

અદ્યતન ર્યલાભાં  આલેર છે જેન ુઅભાયા દ્વાયા ભાશ ેજાન્ટ્યઆુયી-૨૦૧૭ દયમ્માન ઇન્ટ્સ્ેર્ળન ર્ભ ઓડીટ ર્યલાભાં  

આવ્યું  છે. અને જે ફાફતે ક્ષતત જણાઇ શતી અગય તો અયૂતી તલગતો જણાઇ શતી તેની તૂકતા ર્યાલલાભાં  આલી 

છે.  

 તા.૩૧-૧-૧૭ની ગ્સ્થતતએ શલે ર્ોઇ જાશયે વત્તા ભં ડોના પ્રોએર્ટીલ ડીસ્ર્રોઝય (P.A.D.)ન ુઇન્ટ્સ્ેર્ળન 

ર્ભ ઓહડટ ફાર્ી યશરે નથી.  

 
તા.     –     - 
મખુ્મ ભથર્ઃ લડોદયા 

Sd/- 
ર્ામકારર્ ઇજનેય(માં તિર્), 

ભશાનગયાલરર્ા, 
લડોદયા. 




