
ખાતાકીમ તાવ અધધકાયીશ્રીની કચેયી 
દભાલતી ળોીંગ વેન્ટય, શરેા ભાે, 

ન્મામ ભદંદય વાભે, લડોદયા. 
ભશાનગય વેલા વદન, લડોદયા. 
તા.૦૭-૧-૨૦૧૬ 

  

૧. ખાતાકીમ તાવ અધધકાયીશ્રીની કચેયી મ્યધુનધવર કધભળનયશ્રીની વીધી દેખયેખ શઠે કાભ કયે છે. કચેયીની લશીલટી 
ફાફતો ડે. મ્યધુનધવર કધભળનયશ્રી (લ.) ના ધનમતં્રણ ધનયીક્ષણ શઠે છે. 

        ભશાનગય વેલા વદનની અધધકાયી/કભમચાયીઓના ધળસ્તબગંના વદંબે જો કોઇ ખાતાકીમ તાવ કયલી જરૂયી જણામ 
અને તે વદંબે ધળસ્ત અધધકાયીશ્રી હકુભ કયે તો તેલા દકસ્વાભા ં કેવની કુદયતી ન્મામના ધવધધાતંોને અનવુયી ખાતાકીમ 
તાવ, ખાતાકીમ તાવ અધધકાયીશ્રી શાથ ધયે છે અને તેઓ તાવ અશલેાર ધળસ્ત અધધકાયીશ્રીને ભોકરી આતા શોમ 
છે. 

૨. ખાતાકીમ તાવ અધધકાયીશ્રીની કચેયીના અધધકાયી/કભમચાયીઓની કામમપ્રણારી નીચે મજુફ છે. 
 

શોદ્દો જગા કામમકે્ષત્ર 

ખાતાકીમ 
તાવ 

અધધકાયી 

૧ ભશાનગય વેલા વદનના અધધકાયી/કભમચાયીઓની ખાતાકીમ તાવ કયલા ધળસ્ત 
અધધકાયીશ્રીએ કયેર હકુભથી કભમચાયીને વભન્વ જાયી કયલા, કભમચાયીનો પ્રાથધભક જલાફ 
રઇ વેલા વદન તેભજ તશોભતદાય તપેના વાક્ષીઓના વભન્વ જાયી કયી તેઓની જુફાનીની 
કામમલાશી, ફનેં ક્ષકાયોના તપેની રેખખત દરીરો યજુ થમેથી કેવનો છેલટનો અશલેાર 
ધળસ્તઅધધકાયીશ્રી તયપ ભોકરી આલાનો, આભ ખાતાકીમ તાવની વપંણૂમ કામમલાશી તેભજ 
કચેયીના લશીલટી કાભગીયી ભાટે જે તે કભમચાયીને આદેળ સચુનોથી લાકેપ કયી કાભગીયી 
રેલાની કામમલાશી.  

સ્ટેનો ટાઇીસ્ટ  ૧ 

ગજુયાતી 
લશીલટી કે્ષત્રના ત્રવ્મલશાય તેભજ તાવ અશલેારનુ ં ડીકટેળન રઇ તેને ટાઇ કયલાની 
કાભગીયી. 

જુનીમય કરાકમ  ૧ ખાતાકીમ તાવની કામમલાશી ભાટે ક્ષકાયોને નોટીવો તૈમાય કયલી, કેવોની પ્રોવીડીંગની 
કાભગીયી, જુફાનીઓ રખલાની, ભશકેભ , ફાયનીળી, સ્ટેળનયી, સ્ટોવમ, ફીરો તેભજ ઉરા 
અધધકાયી જે ફતાલે તે ફધી કાભગીયી.  

ધવાઇ  ૧ કચેયી ધનમત વભમે ખોરી ફધં કયલાની, વાપ-વપાઇ કયલાની, કચેયીની ટારો ફજાલલાની. 
 

૩. જુની.કરાકમ ોતાને રગતી કાભગીયીની પાઇરો તથ્મરક્ષી શકીકતો વાથે ખાતાકીમ તાવ અધધકાયીશ્રી વભક્ષ યજુ કયે છે. 
ખાતાકીમ તાવ અધધકાયી, ખાતાકીમ તાવની કામમલાશી પણૂમ કયી પાઇરો ધનણમમ અથે મ્યધુનધવર કધભળનયશ્રી વભક્ષ 
યજુ કયે છે.  

૪. ખાતાકીમ તાવભા ંઆલતા તભાભ કાભો ખાતાકીમ તાવ કામમલાશીને અનરુક્ષીને પણૂમ કયલાના શોમ  છે. જેથી આ અંગે 
કોઇ ચોકકવ ધોયણ યાખલાનો પ્રશ્ન નથી.  

૫. ધી ફી.ી.એભ.વી. એકટ, ૧૯૪૯, ગજુયાત વીલીર વધલિવ રૂલ્વ, ન્મામના શીતભા ં સ્થાધનક સ્લયાજમની વસં્થાને સ્ળમતા 
તભાભ પ્રકાયના કામદાઓ તથા કુદયતી ન્મામના ધવધધાંતો અનવુયલાભા ંઆલે છે.  

૬. ખાતાકીમ તાવ દીઠ દપતય લગીકતૃ કયલાભાં આલેર છે.  
૭. ધનતીધલમક ફાફતો વાભાન્મ લશીલટ ધલબાગ તયપથી નકકી થતી શોઇ, વદય મદુ્દો અતે્ર સ્ળમતો નથી.  
૮. અતે્રથી કચેયીને રાગ ુડતો નથી.  
૯. + ૧૦ 



અ. 
ન.ં 

શોદ્દો જગો નાભ વયનામુ ં પોન ન.ં કરૂ ભાધવક 

ગાય રૂ. 
ળેયો 

૧. ખાતાકીમ 

તાવ  

અધધકાયી 
(શલારાના) 

૧ શ્રી ઠાકોયબાઇ આય. 
ગાધંી 

ખાતાકીમ તાવ 
અધધકાયીશ્રીની કચેયી, 
પ્રથભ ભા, દભાલતી 
ળોીંગ વેન્ટય, 

ન્મામભદંદય વાભે, 
લડોદયા.   

9825801145 ફેઝીક  

૨૫૩૪૦/- 
ગે્રડ-ે 
૫૪૦૦/- 

આવી. મ્યધુન. 
કધભળનય(ઉ.ઝોન) 
નો ચાર્જ  

૩. જુની. 
કરાકમ 

૧ શ્રી ઘનશ્માભબાઇ  

વોભાબાઇ ટેર  

- વદય - 9427453255 ફેઝીક  

૧૮૬૬૦/- 
ગે્રડ-ે 
૪૬૦૦/- 

 

૨. ટાઇીસ્ટ  ૧ શ્રી જળબાઇ  

ભગનબાઇ લવાલા  

- વદય - 9998054693 ફેઝીક  

૧૧૯૭૦/- 
ગે્રડ-ે 
૪૨૦૦/- 

રોન વેલાથે  
ગાય ખચમ - 
આઇ.ટી. 
ડીાટમ ભેન્ટ  

૪. ધવાઇ  ૧ શ્રી પ્રધલણચદં્ર  

ફેચયબાઇ યભાય 

- વદય - 9586676893 ફેઝીક  

૯૫૭૦/- 
ગે્રડ-ે 
૧૯૦૦/- 

રોન વેલાથે  
ગાય ખચમ – લોડમ-
૧(એ) યેલન્ય ુ
ધલબાગ 

  

૧૧. ૨૦૧૫-૧૬ ભાટે ભજુંય થમેર યકભ 

ગાય (ભશકેભ) ખચમ                              ૧૭,૭૦,૦૦૦-૦૦ 

વાભાન્મ કન્ટીજન્વી                                    ૮૪,૦૦૦-૦૦ 
૧૨. રાબાથીઓને રગતી ભાદશતી શોઇ, અતે્રની કચેયીને રાગ ુડતી નથી. 
૧૩. અતે્રથી કોઇ છુટકાયો, યલાનગીઓ કે અધધકૃતકયણ કયલાભા ંઆલત ુનથી. 
૧૪. ઇરેકટ્રોનીક સ્લરૂે કોઇ ભાદશતી કોઇણ કભમચાયીઓના કફજાભા ંયાખલાભા ંઆલતી નથી. 
૧૫. જાશયે ઉમોગ ભાટે રાઈબે્રયીની કોઇ વ્મલસ્થા અતે્રની કચેયીએ યાખલાભા ંઆલેર નથી. 
૧૬. જાશયે ભાદશતી અધધકાયી શ્રી ઠાકોયબાઇ આય. ગાધંી, ખાતાકીમ તાવ અધધકાયી. 
૧૭. શારભા ંકોઇ ભાદશતી નથી.  
 ભાદશતી અધધકાયી અધધધનમભ-૨૦૦૫ ની કરભ-૧૯ અને ધનમભ ૬ (૧) શઠે ભાદશતી અધધકાયી દ્વાયા અાતી ભાદશતી વાભે 

પ્રથભ એેરેટ અધધકાયી અને દ્વદ્વતીમ એેરેટ અધધકાયીને અીર કયી ળકે છે.  
 
 

ખાતાકીમ તાવ અધધકાયી 
ભશાનગય વેલા વદન, 

લડોદયા. 
 


