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યાઆટ ટુ આન્ પભનળન એકટ ૨૦૦૫ વંદબન તથા દપતયી શુકભ ંકઃ૧૦૮૮/૨૦૦૫-૦૬ 
વંદબન કરભ ૪-૧ (ખ) ન્ લમે  ખાતાની ભાશીતી ફાફત  

 
૧) વસં્થાની કાભગીયી ને  પયજોની વલગત : 

 ખાતુ :  
ચૂંટણી ળાખા,  
ખંડે યાલ ભાકનટ વફલ્ડીંગ, 
યાજ ભશે ર યડ,  
લડદયા ભશાનગયાવરકા, 
લડદયા  

 કાભગીયી/પયજો : 
લડદયા ભશાનગયાવરકાની ચૂંટણી ળાખાભાં ધી જી ી એભ વી  એક્ટની વાભાન્મ 
ચૂંટણીઓ રગત જોગલાઆઓ તે ભજ યાજમ ચૂંટણી અમગના અદે ળ ને  રયત્ર ભુજફ 
મ્મુવનવવર કવભળનયશ્રી ને  ડે  મ્મુવનવવર કવભળનયશ્રી(લ)ના ભાગગદળગન ને  
વૂચના શે ઠ કાભગીયી કયલાભાં અલે  છે  જે ભાં વલબાનવબા વલબાગની ભતદાય માદી 
ઉયથી લડદયા ભશાનગયાવરકાની ભુ ભતદાયમાદી તે ભજ ુયલણી ભતદાયમાદી તૈમાય 
કયલાની કાભગીયી તથા યાજમ ચૂંટણી અમગના તથા કરે કટયશ્રીની કચે યી, લડદયાના 
અદે ળ તથા ત્ર ભુજફ ચૂંટણી રગત કાભગીયી કયલાભાં અલે  છે   
 

૨) તાના વધકાયી ને  કભગચાયીઓ ની વત્ તા ને  પયજો : 
લડદયા ભશાનગયાવરકાના ચૂંટણી ળાખાના વધકાયી /કભગચાયીઓના નાભ શદ્દા ગાય તથા 
કાભગીયીની વલગત  

 

અનુ. 
નં. 

નામ હોદ્દો/બેઝીક પગાર 
ગ્રેડ પે 

કામગીરી ની વિગત 

૧  શ્રી યવલંદબાઆ વી  
ટે ર  

આરે કળન ઓપીવય 
ઉચ્ચક ભશે નતાણં 

રૂ ૧૭,૫૦૮/- 

+   ખાવ ગાય  
રૂ ૫,૦૦૦/- 

 ચૂંટણી ળાખાભાં લશીલટી કાભગીયી 
મ્મુવનવવર કવભળનયશ્રી ને  ડે   
મ્મુવનવવર કવભળનયશ્રી (લ) ના ભાગગદળગન 
ને  વૂચના શે ઠ યાજમ ચૂંટણી અમગના 
તથા કરે કટયશ્રીની કચે યીના શુકભ    
તથા અદે ળ ભુજફ આરે કળન ને  રગતી   
લશીલટી કાભગીયી નું વંચારન કયલાભાં અલે  
છે   

૨  શ્રી કંચનબાઆ એભ  
યભાય 

યે લન્મુ ઓપીવય  
ફે ઝીક-
૭૩,૪૦૦/- 
(ગાય ખચગ વે ન્ટરર 
સ્ટય ળાખા) 

 ચૂંટણી ળાખાભાં લશીલટી કાભગીયી આરે કળન 
ઓપીવય ના ભાગગદળગન ને  વૂચના શે ઠ 
યાજમ ચૂંટણી અમગના તથા કરે કટયશ્રીની 
કચે યીના શુકભ તથા અદે ળ ભુજફ 
આરે કળનને  રગતી લશીલટી કાભગીયી નું 
વંચારન કયલાભાં અલે  છે    
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અનુ. 
નં. 

નામ હોદ્દો/બેઝીક પગાર 
ગ્રેડ પે 

કામગીરી ની વિગત 

 ઉયી વધકાયીશ્રીની વુચન ભુજફની તભાભ 
કાભગીયી  

૩  શ્રી ભશે ળબાઆ વી  
લવાલા 

જુ  કરાકગ   
ફે ઝીક-
૪૭,૬૦૦/- 

 યાજમ ચૂંટણી અમગના શુકભ/અદે ળ 
ન્ લમે  પાઆર તૈમાય કયી કરે કટયશ્રીની 
કચે યી તથા યાજમ ચૂંટણી અમગની કચે યી 
તથા ન્ મ વલબાગ વાથે  ત્ર ્ મલશાયની 
વભગ્ર કાભગીયી  

 વાભાન્ મ ચૂંટણી/ે ટા ચૂંટણી મજલાના 
પ્રવંગે  ચૂંટણી ખચગ ભાટે  તવરભાત રઆ યકભ 
દા કયલાની કાભગીયી તથા જભા-ખચગ 
કયલા તથા ફીરનું ચુકલણં કયલાની 
કાભગીયી   

 વલધાનવબા વલબાગની ભતદાયમાદી ઉયથી 
લડદયા ભશાનગયાવરકાની  ભુ તે ભજ 
ુયલણી ભતદાય માદી  તૈમાય કયલાની 
કાભગીયી  

     યાજમ ચૂંટણી અમગના અદે ળ ભુજફ    
     આરે કળન લડગની ુનઃ યચનાની કાભગીયી   

 ઉયી વધકાયીશ્રી ની વુચન ભુજફની 
તભાભ કાભગીયી  

૪  શ્રી બયતકુભાય એ  
લવાલા 

જુ  કરાકગ   
ફે ઝીક-
૪૬,૨૦૦/-ગાય 
ખચગ અકાયણી 
ળાખા 

 વલધાનવબા વલબાગની ભતદાયમાદી ઉય 
થી લડદયા ભશાનગયાવરકાની  ભુ  તે ભજ 
ુયલણી ભતદાય માદી  તૈમાય કયલાની 
કાભગીયી  

 ભતદાય માદી લે ચાણ/ભતદાય માદીની 
નકર/કમ્ ્  મુટય ાલતી ફનાલલી/ રીધે ર 
યકભ ફે ન્ કભાં જભા કયાલી કમ્ ્  મુટય યજભે  
તૈમાય કયી શીવાફી ળાખાભાં જભા થમે ર 
યકભ ની ભે લણી કયાલલી તે ભજ યચુણ 
કાભગીયી/પ્રે વ ળાખાભાંથી જરૂયી સ્ટે ળનયી 
રાલલી/ટે રીપન ફીર/ફીર  ફનાલલા 
ને  ચુકલણ કયલુ  

 યાજમ ચૂંટણી અમગના અદે ળ ભુજફ 
આરે કળન લડગની ુનઃ યચનાની કાભગીયી   

 ચૂંટણી ડીઝીટની યકભની કમ્ ્  મુટયભાં 
એન્ ટર ી કયલાની કાભગીયી  ચૂંટણીભાં 
ઉભે દલાયી નોંધાલે ર ઉભે દલાયને  બયે ર 
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અનુ. 
નં. 

નામ હોદ્દો/બેઝીક પગાર 
ગ્રેડ પે 

કામગીરી ની વિગત 

ડીઝીટ યત અલા તથા જ્ ત  કયલાની 
કામગલાશીની કાભગીયી    

     ચૂંટણી ળાખાને  રગતાં ત્ર આનલડગ/     
     અઉટલડગ  કયલા ને  સ્ ટ યજભે ની  
     નીબાલણી કયલી    

 અય ટી અઆ ને  રગત કાભગીયી  

૫  શ્રી ંફારાર કે   
લવાલા 

વવાઆ  
ફે ઝીક-
૨૮,૪૦૦/- 
  

 લડદયા ભશાનગયાવરકા ન્ મ ખાતાઓના  
તે ભજ ફશાયની વંસ્ થાઓની ટારની 
ફજલણી કયલી   

 ઓપીવ વાપ વપાઆની કાભગીયી કયલી  

 ઉયી વધકાયીશ્રીની વુચના ભુજફ 
ઓપીવની કાભગીયી કયલી  

 
૩) વનયીકક્ષણ  ને  વનણગમ રે લાની કામગલાશી : 

વક્ષભ ભંજુયી ભે લતી લખતે  નીચે  ભુજફ ની કામગલાશી શાથ ધયલાભાં અલે  છે  વફંધીત દપતયના 
કભગચાયી દ્વાયા કચે યીના લડા આરે કળન ઓપીવયને  નોંધ વશ પાઆર યજુ કયલાભાં અલે  છે   જે  તે  
વલગતની નધ વક્ષભ ભંજુયી થન ખાતા વધકાયી શ્રી ડે  મ્ મુવનવવર કવભ નય(લ) વભક્ષ ભંજુયી 
થન યજુ કયલાભાં અલે  છે   તથા ંવતભ વનણગમ થન વત્તાવધકાયી મ્ મુવનવવર કવભળનયશ્રી વભક્ષ 
યજુ કયલાભાં અલે  છે  તે ભજ લધુ ભંજુયી થન ભા  સ્ થામી વવભવત તે ભજ વભગ્ર વબા વભક્ષ દયખાસ્ત 
સ્લરૂે   યજુ કયલાભાં અલે  છે   

૪) તાના દ્વાયા થલા તે ના ંકુળ શે ઠ યખામે ર વલવલધ કે ટે ગયીના દસ્તાલે જોનુ વનલે દન : 
ઓપીવની કામગધ્ ધવતભાં જરૂયી એલા યજીસ્ ટયની વનબાલણી કયલાભાં અલે  છે   ડે ડ સ્ ટક 
વનબાલણી યજીસ્ ટય, ભે લણી યજીસ્ ટય, તવરભાત યજીસ્ ટય, આનલડગ  યજીસ્ ટય, અઉટ લડગ  
યજીસ્ ટય, ઠયાલ યજીસ્ ટય, તથા યાજમ ચૂંટણી અમગના અદે ળ ન્ લમે  ભતદાય માદીની પ્રાથભીક 
ને  અખયી પ્રવવવધ્ધ વશીતની કાભગીયી  

૫)   તાના કામો ફવવલલા ભાટે  નકકી કયે ર ધયણ : 
અ વલબાગ જી ી  એભ વી  એકટની જોગલાઆઓ/વનમભ તથા વાભાન્ મ લશીલટ વલબાગ ભાંથી 
વવયી કયલાભાં અલતા યીત્ર નુવાય કાભગીયી કયલાભાં અલે  છે   અ ઉયાંત ચૂંટણી લડગનુ ં
વીભાંકન, ભતદાયમાદી ફનાલલા તે ભજ ચૂંટણી રગત યાજમ ચૂંટણી અમગના તથા વયકાયશ્રી  
દ્વાયા જે  તે  વભમે  ફશાય ાડલાભાં અલતા અદે ળ/યીત્ર/રે ખીત વુચન ભુજફ કાભગીયી 
કયલાભાં અલે  છે   

૬) વધકાયી ને  કભગચાયીઓની માદી : 
ભુદૃદા નંફય - ૨ ભાં વભાલે ળ થામ છે   
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૭) ગાય ની વલગત  : 
ભાવીક ગાય ંગે ની વલગત ભુદૃદા નંફય - ૨ ના કરભ નં ૩ ભાં વભાલે ળ કયલાભાં અલે ર છે   

 
૮) તભાભ મજનાઓની વલગત વૂવચત ખચાગઓ ને  કયામે ર ચૂકલણીના શે લાર દળાગલતા તે ની 

તભાભ એજન્ વીને  પાલે ર ફજે ટ : 
 
       જે  તે  નાણાંકીમ લગ ભાટે ના વભગ્ર વબા દ્વાયા ચૂંટણી વલબાગ ના  ફજે ટ ભાં ભંજુય થમે ર યકભ ભુજફ 
 
૯)   નાગયીકને  ઉરબ્ ધ વુવલધાઓની વલગત જો વવશે ય ઉમગ ભાટે  તે ની વવલણી કયાઆ શમ ત : 

યાજમ ચૂંટણી અમગના અદે ળ ભુજફ લડદયા ભશાનગયારીકા શદ વલસ્ તાયભાં અલતા આરે કળન 
લડગ  ભુજફની ભતદાયમાદીઓ પ્રાથવભક ને  અખયી માદીઓ પ્રવવધ્ ધ કયી વવશે ય જનતાને  જોલા 
ભાટે  ભુકલાભાં અલે  છે   

 
૧૦) વવશે ય ભાશીતી વધકાયી/ીર વધકાયીશ્રીઓના નાભ ને  શદદા ની વલગત : 

 
જાહેર માહીતી અવિકારી :                   અપીલ અવિકારી   
શ્રી એ  વી  ટે ર               ડૉ  એન  કે   ભીણા (I.A.S.)  
આરે કળન ઓપીવય,               ડે   મ્ મુવનવવર કવભળનય(લ) 
આરે કળન ળાખા,               ડે   મ્ મુવનવવર કવભળનય (લ)શ્રી ની કચે યી, 
ખંડે યાલ ભાકનટ વફલ્ ડીંગ,             ખંડે યાલ ભાકનટ વફલ્ ડીંગ, 
લડદયા  ભશાનગયાવરકા              લડદયા  ભશાનગયાવરકા  


