
 લડોદયા ભશાનગય ાલરકા  
 દફાણ અને વીક્યરુયટી ળાખા  

  

(૧) વીક્યયુીટી ળાખા અને દફાણ કાભગીયીની વલગત:        
લડોદયા ભશાનગય ફયો અને ત્માય ફાદ લડોદયા ભશાનગયાલરકા વને ૧૯૬૮ ભા અસ્તતત્લભા ીલીઅ અને તે વભમે 

લોચ એન્ડ લોડડ કામડયત શતીઅ વભમ ફાદ ી ળાખા ન ુ વલબાજન થઇને વીક્યયુીટી ળાખા અને જભીન વભરકત ળાખા(દફાણ) 
અસ્તતત્લભા ીલીઅ શારભા વભગ્ર વબાની ભજુંયી ીધાયે એન્કોચભેન્ટ તથા વીક્યયુીટી ળાખાની કાભગીયી ઉય એક જ 
અવધકાયીન ુવનમતં્રણ યશ ેઅને કાભગીયીની વયતા યશ ેતથા એકસતુ્રતા જલામ તે શતેથુી ફનેં વલબાગ ડામયેકટય: એન્કોચભેન્ટ 
રયમલુર એન્ડ વીક્યયુીટીના તાફા શળે મકુલાભા ંીલેર છેઅ 

લડોદયા ભશાનગયાલરકાના જુદા જુદા ખાતા / વલબાગો / ળાખાઓની ભાર વભરકતોની સયુક્ષા અથે વનમત કયેરા 
ોઇન્ટ ઉય સયુક્ષા કભડચાયીઓની પલણી કયીને સયુક્ષા વ્મલતથા વબંાલાભા ીલે છેઅ 

તે ઉયાતં ભશાનગયાલરકાની ભારીકીની જભીનો ઉય તથા અનવધકતૃ દફાણો જેલાકે રાયી-ગલ્રા, કેલફનો, કાચા-
ાકા ભકાનો, ઝુડાઓ વલગેયે શળાલલા તથા તથાતંય કયલાની કાભગીયી કયલાભા ીલે છેઅ 

લડોદયા ળશયે ોરીવના ભાગડદળડન અને દોયલણી શળે અતે્ર ઢોય ાટી દ્રાયા વયંકુ્ત યીતે ળશયેના યાજભાગો ઉય થી 
યખડતા ઢોય કડલાની કાભગીયી કયાલલાભા ંીલે છેઅ ી ઉયાતં લડોદયા ભશાનગયાલરકા દ્રાયા મ્યવુનવવર ફેંન્ડન ુવચંારન 
કયલાભા ીલે છેઅ 

(૨) અવધકાયી અને કભડચાયીઓની વત્તાઓ અને પયજો:-   
 

અઅ
ન ં

ઇઅડીઅીઅનઅં અધીકાયી/કભડચાયીન ુ
નાભ 

શોદ્દો ગાય ામયી પયજો 

૧ ૩૦૬૧૯૩ શ્રી ભગેંળ બાઇ ીઅ 
જમતલાર 

ડામયેક્ટય 

(ER&S) 

૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ વલબાગીમ લડા તયીકે દફાણ અને વીક્યયુીટી 
ળાખાની કાભગીયીનુ ંવનમભન અને વનમતં્રણ 

૨ ૨૬૪૭૨૫ શ્રી પતાબાઇ ીઅ 
ફાયીમા 

શઅ એન્રોચભેન્ટ 
યીમલુર ઓપીવય 

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ દફાણ દૂય કયલાની કાભગીયી ઉયાતં ઉયી 
અવધકાયીશ્રી નાઓના સચૂવ્મા મજુફની કાભગીયી 

૩ 

 

 

૩૫૧૦૦૮ શ્રી યાજેળ 
એભઅભેકલાન 

એન્રોચભેન્ટ 
યીમલુર ઓપીવય 

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ દફાણ દૂય કયલાની કાભગીયી ઉયાતં ઉયી 
અવધકાયીશ્રી નાઓના સચૂવ્મા મજુફની કાભગીયી 

૪ 

 
૩૨૬૩૮૧ શ્રી ચનં્દ્રકાનં્ત એરઅ 

ટેર 
ીવીઅવીક્યયુીટી 

ઓપીવય 
૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ વીક્યયુીટી રગત વીક્યયુીટી ોઇન્ટનુ ં ચેકીંગ, 

વબા, ભોયચા, લીઅએભઅવીના કામડરભ, વલગેયે 
વભમે સયુક્ષા ફદંોફતત, ોલરવ રામઝન, તેભજ 
ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે કાભગીયી 

૫ 

 
૩૨૬૩૯૯ શ્રી નલીનબાઇ 

એભઅયાળોડ 
એન્રોચભેન્ટ 
ઇન્તેકટય 

૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ દફાણ દૂય કયલાની/ ઢોયાટી ની કાભગીયી 
તેભજ ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે કાભગીયી  

૬ 

 
૩૦૦૭૦૫ શ્રી પ્રજ્ઞાફેન 

ીયઅલવાલા 
જુનીઅકરાકડ  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ખાનગી વીક્યયુીટી દફ્તયને રગતી કાભગીયી 

તેભજ ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે કાભગીયી 
૭ ૨૪૨૨૨૫ શ્રી અતરુ 

એભઅફડલે 

જુનીઅકરાકડ  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ભશકેભ દપતયની તભાભ કાભગીયી  તથા  ઉયી 
અવધકાયી ફતાલે તે કાભગીયી 

૮ 

 
૨૭૯૫૭૯ શ્રી સવુનર  જી યાજ જુનીઅકરાકડ  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ફાયનીળી દપતય, ફેન્ડબકુીંગ, કાભગીયી તથા 

ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે કાભગીયી  
૯ ૩૦૨૫૬૨ શ્રી નયેન્દ્ર 

અંફારાર યભાય 
જુનીઅકરાકડ  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ દફાણ દુય કયલા રગત તભાભ કાભગીયી, 

ીયઅટીઅીઇઅની ભાશીતી, ટેરીપોન ફીર, ઉયાંત 
ઉયી અવધકાયીશ્રી ફતાલે તે કાભગીયીઅ (જભીન-
વભલ્કત ળાખા ગાય ખચડ, અતે્ર કાભગીયી અથે) 
 



અઅ
ન ં

ઇઅડીઅીઅનઅં અધીકાયી/કભડચાયીન ુ
નાભ 

શોદ્દો ગાય ામયી પયજો 

૧૦ ૩૧૯૨૧૦ શ્રી કલ્ેળકુભાય 
ક્ષવત્રમ 

જુનીઅકરાકડ  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ દફાણ દુય કયલા રગત તભાભ કાભગીયી, 
ીયઅટીઅીઇઅની ભાશીતી, ટેરીપોન ફીર, ઉયાતં 
ઉયી અવધકાયીશ્રી ફતાલે તે કાભગીયીઅ (ફીઅવીઅ 
જીઅ ળાખા ગાય ખચડ, અતે્ર કાભગીયી અથે) 

૧૧ ૩૫૪૭૦૮ શ્રી ભશને્દ્રવવિંશ જીઅ 
ગોરશર 

જુનીઅકરાકડ  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ડેડ તટોક વનબાલણી, તટેળનયી, કભડચાયીના 
યવુનપોભડ તથા તેને ીનવુગંીક સવુલધા, ફીર 
ફનાલલા, અને દફાણની રાગત લસરુાતની 
કાભગીયી ઉયાતં ઉયી અવધકાયીશ્રી ફતાલે તે 
કાભગીયી 

૧૨ ૨૩૧૬૦૬ શ્રી મકેુળ ીઇઅ 
કશાય 

લોચભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ વોંલાભા ં ીલે તે વીક્યયુીટી ોઇન્ટ ઉય 
લોચભેન તયીકેની પયજો 

૧૩ ૨૪૭૧૭૧ શ્રી અળોક એઅ કશાય લોચભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 
૧૪ ૨૪૭૨૯૪ શ્રી અબ્દુરગની એઅ 

ળેખ 
લોચભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 

૧૫ ૨૪૭૩૨૪ શ્રી કનબુાઇ 
જીલણબાઇ વોરકંી 

લોચભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 

૧૬ ૨૪૭૯૯૫ શ્રી વનયંજન એઅ 
ીચામડ 

લોચભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 

૧૭ ૨૫૨૮૩૨ શ્રી અળોક ફીઅ 
વનમ્ફાકય 

લોચભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 

૧૮ ૨૫૨૮૮૩ શ્રી ળકંયયાલ ફીઅ 
ગલી 

લોચભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ વીક્યયુીટી ોઇન્ટ ઉય લોચભેન તયીકેની પયજો 
ઉયાતં મ્યવુનવવર ફેંન્ડના ઇઅચાઅ ફેંન્ડ ભેજય 
તયીકે ફેંન્ડ ાટીના કભડચાયીઓની ભદદથી રગ્ન 
તેભજ ઇતય પ્રવગંોએ નાગયીકોની ભાગંણી 
અનવુાય, તથા લડોદયા ભશાનગયાલરકાના 
જાશયે પ્રવગંો દયમ્માન ફેંન્ડ લગાડલાની  
કાભગીયી  

૧૯ ૨૫૨૯૮૧ શ્રી યધનુાથ ીયઅ 
કશાય 

લોચભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ વોંલાભા ં ીલે તે  વીક્યયુીટી ોઇન્ટ ઉય 
લોચભેન તયીકેની પયજો 

૨૦ ૨૫૪૪૨૮ શ્રી પ્રતાવીંશ એરઅ 
યાળોડ 

લોચભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 

૨૧ ૨૬૨૮૯૭ શ્રી ગરુૂપ્રવાદ એચઅ 
કશાય 

લોચભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 

૨૨ ૨૬૪૧૬૪ શ્રી શ્માભ ફીઅ 
અંફાલરે 

લોચભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 

૨૩ ૨૬૯૦૫૧ શ્રી કચયાબાઇ એપઅ 
કશાય 

લોચભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦  વોંલાભા ં ીલે તે  વીક્યયુીટી ોઇન્ટ ઉય 
લોચભેન તયીકેની પયજો 

૨૪ ૨૯૩૫૯૮ શ્રી યભણબાઇ એવઅ 
યભાય 

લોચભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 
 

 

૨૫ ૩૦૨૯૮૮ શ્રી કીળન ફીઅ 
ગલી 

લોચઅકભઅ 
ફેન્ડભેન 

૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ વોંલાભા ંીલે તે  વીક્યયુીટી ોઇન્ટ ઉય લોચભેન 
તયીકેની પયજો ઉયાતં મ્યવુનવવર ફેન્ડભા ંકાભગીયી 



અઅ
ન ં

ઇઅડીઅીઅનઅં અધીકાયી/કભડચાયીન ુ
નાભ 

શોદ્દો ગાય ામયી પયજો 

૨૬ ૩૦૨૯૯૬ શ્રી રક્ષ્ભણબાઇ વીઅ 
લવાલા 

લોચઅકભઅફેન્ડભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 

૨૭ ૩૦૩૦૦૩ શ્રી યભેળ 
ગરુાફયાલ વૈદાણે 

લોચઅકભઅફેન્ડભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 

૨૮ ૩૦૩૦૧૧ શ્રી કભરેળબાઇ કેઅ 
વોરકંી 

લોચઅકભઅફેન્ડભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 

૨૯ ૩૦૯૭૭૦ શ્રી દીનેળ ફીઅ 
ગામકલાડ 

લોચઅકભઅફેન્ડભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 

૩૦ ૩૧૬૬૦૧ શ્રી કભરવીંશ જીઅ 
લણઝાયા 

એન્રોઅવવાઇ ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ વોલરડ લેતટ ળાખાભા ંરોન વેલાથે પયજોઅ 

૩૧ ૩૧૯૭૮૩ શ્રી વચીનકુભાય 
એભઅ કાછીમા 

એન્રોઅવવાઇ ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ એન્રોચભેન્ટ વવાઇ તયીકેની કાભગીયી  

૩૨ ૩૨૦૦૫૬ શ્રી રક્ષ્ભણબાઇ 
ીયઅ યભાય 

એન્રોઅવવાઇ ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ -વદય- 

૩૩ ૩૨૬૮૦૧ શ્રી મકેુળકુભાય વીઅ 
યભાય 

લોચભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ વોંલાભા ં ીલે તે  વીક્યયુીટી ોઇન્ટ ઉય 
લોચભેન તયીકેની પયજ 

૩૪ ૩૨૮૬૫૧ શ્રી ભનબુાઇ 
જેઅયભાય 

ઇન્તેક્ટય 
(ER&S) 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ વીક્યયુીટી રગત વીક્યયુીટી ોઇન્ટનુ ંચેકીંગ, 
વબા, ભોયચા, લીઅએભઅવીના કામડરભ, વલગેયે 
વભમે સયુક્ષા ફદંોફતત,ોલરવ રામઝન, તેભજ 
ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે કાભગીયી 

૩૫ ૩૨૮૬૬૯ શ્રી ીનદં એવઅ 
નેવયીકય 

સુયલાઇઝય 

(ER&S) 

૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ દફાણ દૂય કયલા વલમક તેભજ ઢોયાટી 
વલમક ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે કાભગીયીઅ  

૩૬ ૩૨૮૬૭૭ શ્રી ભશને્દ્ર જીઅ ળાકોય ઇન્તેક્ટય 
(ER&S) 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ -વદય- 

૩૭ ૩૨૮૬૮૫ શ્રી પ્રકાળ 
શીયાજીયાલ કદભ 

સુયલાઇઝય 

(ER&S) 
૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ -વદય- 

૩૮ ૩૨૮૬૯૩ શ્રી યાજેળ ીયઅ 
શીંગયુાલ 

સુયલાઇઝય 

(ER&S) 
૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ -વદય- 

૩૯ ૩૨૮૭૦૭ શ્રી અયવલિંદબાઇ એઅ 
ટેર 

સુયલાઇઝય 

(ER&S) 
૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ -વદય- 

૪૦ ૩૨૮૭૧૫ શ્રી અવનરૂધ્ધવીંશ 
ફીઅ ચડુાવભા 

સુયલાઇઝય 
(ER&S) 

૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ રાયી-ગલ્રા તટોવડ ખાતે રાયી જભા રેલી તેભજ 
છોડલા અંગે તેભજ ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે 

કાભગીયી  
૪૧ ૩૨૮૭૨૩ શ્રી મળલતં ડીઅ 

ળીંદે 
ઇન્તેક્ટય 
(ER&S) 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ દફાણ દૂય કયલા વલમક તેભજ ઢોયાટી 
વલમક ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે કાભગીયીઅ  

૪૨ ૩૨૮૭૩૧ શ્રી વજંમ એવઅ 
જોળી 

સુયલાઇઝય 

(ER&S) 
૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ -વદય- 

 

 

 

૪૩ ૩૨૮૭૪૦ શ્રી ફાલબુાઇ વીઅ 
ટેર 

ઇન્તેક્ટય 
(ER&S) 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ -વદય- 
 

 

 

 



અઅ
ન ં

ઇઅડીઅીઅનઅં અધીકાયી/કભડચાયીન ુ
નાભ 

શોદ્દો ગાય ામયી પયજો 

૪૪ ૩૨૮૭૫૮ શ્રી પ્રરદ ટીઅ 
જાધલ 

ઇન્તેક્ટય 
(ER&S) 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ -વદય- 

૪૫ ૩૨૮૭૭૪ શ્રી દેવબુા વીઅ 
ગોશીર 

ઇન્તેક્ટય 
(ER&S) 

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ -વદય- 

૪૬ ૩૨૮૭૮૨ શ્રી વ્મકંટેશ્ર્લયયાલ 
કેઅ ેરૂગ ુ

ઢોયકડનાય 
(ER&S) 

૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ -વદય- 

૪૭ ૩૨૮૮૦૪ શ્રી વલરભવીંશ એભઅ 
ફોયાડે 

ઢોયકડનાય 
(ER&S) 

૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 

૪૮ ૩૨૮૮૭૧ શ્રી પ્રદી એનઅ 
રોખડેં 

ઢોયકડનાય 
(ER&S) 

૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ -વદય- 

૪૯ ૩૩૩૬૩૮ શ્રી વલજમ એવઅ 
ગલી 

લોચઅકભઅ 
ફેન્ડભેન 

૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ વોંલાભા ં ીલે તે  વીક્યયુીટી ોઇન્ટ ઉય 
લોચભેન તયીકેની પયજો ઉયાતં મ્યવુનવવર 
ફેન્ડભા ંકાભગીયી 

૫૦ ૩૩૩૬૪૬ શ્રી સયુજ ીઇઅ વળકે લોચઅકભઅફેન્ડભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 
૫૧ ૩૩૩૬૫૪ શ્રી યોશન ીયઅ 

બડંાયી 
લોચઅકભઅફેન્ડભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 

૫૨ ૩૪૪૫૬૭ શ્રી કલ્માણ 
ીયઅકશાય 

વશાલોચઅકભઅ 
ફેન્ડભેન 

૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 

૫૩ ૩૪૪૫૭૫ શ્રી ળળીકાતં એવઅ 
ગલી 

વશાલોચઅકભઅ 
ફેન્ડભેન 

૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 

૫૪ 

 
૨૮૬૦૧૦ શ્રી વમ્ભીક ડીઅ 

કદભ 

પીલ્ડઅીવીતટન્ટ ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ દફાણ દુય કયલા વલમક ઉયી અવધકાયીશ્રીના 
ભાગડદળડન અને દોયલણી શળે કાભગીયી(જભીન-
વભલ્કત ળાખા ભાથંી અતે્ર કાભગીયી અથે) 

૫૫ ૨૬૨૧૦૨ શ્રી અળોક એભઅ 
કશાય 

પીલ્ડઅીવીતટન્ટ ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ -વદય- 

૫૬ ૨૪૬૪૪૧ શ્રી અંફારાર એચ 
ચૌશાણ 

લોચભેન ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 

૫૭ ૩૦૬૪૬૧ શ્રી ભેુન્દ્ર એચ 
ચૌશાણ 

ભજૂય ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 

૫૮ ૨૪૮૧૦૦ શ્રી રદવવિંગ ફી 
શળીરા 

ભજૂય ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 

૫૯ ૩૧૬૮૮૧ શ્રી જમેળ ડી 
લવાલા 

ભજૂય ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 

૬૦ ૩૧૬૮૬૫ શ્રી યાજેળ વી ભાી ભજૂય ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 
૬૧ ૩૧૬૮૯૦ શ્રી વલજમ ીય સલેૂ ભજૂય ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ -વદય- 
૬૨ ૨૮૫૩૨૩ શ્રી શવમખુ ીઇઅ 

વોરકંી 
ભજૂય ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ દફાણ દુય કયલા વલમક ઉયી અવધકાયીશ્રીના 

ભાગડદળડન અને દોયલણી શળે કાભગીયી (સલેુઝ 
ડી ળાખાભા ગાય ખચડ અતે્ર કાભગીયી) 

૬૩ ૨૮૫૩૭૪ શ્રી યભેળ એભઅ 
વોરકંી 

ભજૂય ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ દફાણ દુય કયલા વલમક ઉયી અવધકાયીશ્રીના 
ભાગડદળડન અને દોયલણી શળે કાભગીયી (સલેુઝ 

ડી ળાખાભા ગાય ખચડ અતે્ર કાભગીયી) 
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શોદ્દો ગાય ામયી પયજો 

૬૪ ૩૦૩૧૮૧ શ્રી અવિન યાજતુ ભજૂય ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ દફાણ દુય કયલા વલમક ઉયી અવધકાયીશ્રીના 
ભાગડદળડન અને દોયલણી શળે કાભગીયી (ાક્વડ 

એન્ડ ગાડડન ળાખાભા ંગાય ખચડ, અતે્ર 
કાભગીયી) 

 

(૩) વનયીક્ષણ અને જલાફદાયીના વાધનો વરશત વનણડમ રેલાની પ્રરરમાભા ંતેભણે અનવુયલાની કામડયીતી  
 

મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રી 

એડીઅ વીટી એન્જીઅ(ગેવ) શ્રી 

ડામયેકટય: એન્રોચભેન્ટ યીમલુર એન્ડ વીક્યયુીટી 
 

ીવીઅવીક્યયુીટી ઓપીવય                                                                          એન્રોચભેન્ટ યીમલુર ઓપીવય  
ફેન્ડ ભેજય તથા અન્મ તટાપ                                                                   વીનીઅ એન્રોચભેન્ટ ઇન્તેક્ટય  
                                                                                                એન્રોચભેન્ટ ઇન્તેક્ટય તથા અન્મ તટાપ  
 

         
 ઉયોક્ત વનદડ વળત વતંથાકીમ ભાખા મજુફ વનયીક્ષણ અને જલાફદાયીના વાધનો વશ વનણડમ રેલાની પ્રરરમાઓ તથા 
કામડધ્ધવત અનવુયલાભા ંીલે છેઅ વત્તાઓ અને જલાફદાયીઓ ણ ઉયોક્ત ભાખા મજુફ લશેંચામેરી છેઅ લડોદયા ભશાનગય 
ાલરકાના શદ વલતતાયની લધતીજતી લતતી, વલકાવ તેભજ કાભગીયીના વ્મા વાથે ઝોન લાઇઝ દફાણ ટીભોનુ ં ગળણ કયી 
દફાણ દૂય કયલાની કામડલાશી કયલાભા ંીલે છેઅ   
 

 ધી જીઅીઅએભઅવી એકટ, જીઅડીઅવીઅીય એકટ, રેન્ડ એક્લીઝીવન એકટ અને ટીઅીઅએકટની જોગલાઇઓ અનવુાય 
શંગાભી(અતથામી) તેભજ કામભી(તથામી) અનવધકૃત દફાણો દુય કયલાની કામડલાશી કયલાભા ંીલે છેઅ 
 

શંગાભી (અતથામી) દફાણો :- 
વફંવંધત લોડડ કચેયીના તટાપ દ્વાયા, જગ્માની ખાત્રી કયાઇ, અભરીકૃત શોકીંગ, નોન શોકીંગ ઝોન તકીભની જોગલાઇઓ 

અનવુાય તથા નાભઅકોટડના તટે ઓડડય વલગેયેની પ્રાપ્ત ભારશતી વવલામની અનવધકૃત રાયી-ગલ્રા, થાયા, કેફીન વલગેયેને ઓખી 
ફતાલી લોડડ કચેયી દ્વાયા સચુવ્મા મજુફના દફાણો દુય કયાલલાભા ંીલે છેઅ 
 

કામભી (તથામી) દફાણો :- 
(૧) ખાનગી જગ્મા ઉયના કામભી દફાણો દુય કયલા અંગે ફાધંકાભ યલાનગી ળાખા દ્વાયા વક્ષભ ભજુંયી ભેલી અતે્ર જાણ 
કમેથી દફાણ ટીભ પાલીને તથ ઉય શાજય ટેકનીકર તટાપ દ્વાયા સચુવ્મા મજુફન ુદફાણ દુય કયલાભા ંીલે છેઅ 
 

(૨) લડોદયા ભશાનગયાલરકાના ટીઅીઅ યતતા, ભાલરકીના પ્રોટ તથા વંાદન કયેર જગ્માના દફાણો વલગેયે દુય કયલા જે તે 
વલબાગ દ્વાયા વક્ષભ ભજુંયી ભેલી અતે્ર જાણ કમેથી ોલરવ ફદંોફતત શળે વનદેળીત દફાણો તથ ઉય શાજય ટેકવનકર તટાપ 
દ્વાયા સચુવ્મા મજુફ દુય કયલાભા ીલે છેઅ 
 

(3) વયકાયી જભીન ઉયના દફાણો દુય કયલા અંગે વવટી વલે સવુપ્રઅશ્રી, ભાભરતદાયશ્રી દ્વાયા વક્ષભ ભજુંયી ભેલી અતે્ર જાણ 
કમેથી, તથ ઉય શાજય જે તે વયકાયી અવધકાયીશ્રી દ્વાયા વનદેવળત દફાણો દુય કયલાભા ંીલે છેઅ 
 

(૪) ોતાના કામો  ફજાલલા ભાટે તેના દ્વાયા નક્કી કયામેરા ધોયણો:-   
 દફાણ અને વીક્યયુીટી ળાખા ભાટે જરૂયી લાશનો વ્શીકર રુ ખાતેથી પાલલાભા ંીલે છેઅ વાભાન્મ વબા દયમ્માન 
ીલતા નાગયીકોના ભોયચાઓને વનમતં્રણભા ંરેલા તથા કોઇ અવનચ્છવનમ ફનાલ ન ફને તેભજ કામદો અને વ્મલતથા જલામ 
તે  ભાટે ળશયે ોલરવની ભદદ રઇને વનમત કાભગીયી ણુડ કયલાભા ંીલે છેઅ    
 



(૫) ોતાના કામો મકુત કયલા ભાટે તેના કભડચાયીઓ દ્વાયા ઉમોગભા ંરેલામેરા અથલા અંકુળ શળે અથલા તેના દ્વાયા યખામેર 
વનમભો, વલવનમભો, સચૂનાઓ, ભેન્યરુ અને યેકોડડ :-  
 કભડચાયીઓ દ્વાયા ધી ગજુયાત પ્રોવલન્વીમર મ્યવુનવવર એકટ અને રુલ્વ ૧૯૪૯ તથા ગજુયાત વીલીર વવલિવ રુલ્વ 
ઉમોગભા ંરેલામ છેઅ  
 

(૬) ોતાના દ્વાયા અથલા તેના અંકુળ શળે યખામેરા વલવલધ કેટેગયીના દતતાલેજોનુ ંવનલેદન:-  
 અતે્રના વલબાગના તાફા શળે તટોવડ તટોક યજીતટય, ફેન્ડ ભાટે ીલતમક યજીતટય, ીભદાની યજીતટય, વીક્યયુીટી 
યજીતટય, વલગેયે વનમભોનવુાયના જરૂયી યેકોડડ જાલલાભા ંીલે છેઅ એન્રોચભેન્ટ યીમલુર એન્ડ વીક્યયુીટી ળાખા દ્વાયા કયલાભા ં
ીલતી તથા કયલાાત્ર કામડલાશી અને કાભગીયીઓ યાજ્મ વયકાયશ્રીના જાશયેનાભાઓ, વબા ળાખાના ળયાલો, વાભાન્મ લશીલટ 
વલબાગ, ટાઉન ડેલરભેન્ટ ળાખા, શીવાફી અને ઓડીટ ળાખા દ્વાયા લખતો લખત જાયી કયલાભા ંીલતા ંહુક્ભો તથા યીત્રો 
મજુફ કયલાભા ંીલે છેઅ ી દતતાલેજો અતે્ર જાલલાભા ંીલે છેઅ  
 

(૭) તેની નીવત ઘડલાના અથલા તેના અભરીકયણ વફંધંીત જાશયે જનતાના વભ્મો દ્વાયા યજુીત કયામેરી અથલા તેભની વાથે 
ચચાડ ભાટે યશરેી કોઇ ણ વ્મલતથાની વલગતો:- 

જાશયે જનતાના વભ્મો દ્વાયા યજુીત કયામેરી કોઇ ણ નીવત વલમક અથલા યોજીંદી કોઇણ પ્રકાયની રેખીત કે 
ભૌખીક પયીમાદ જે તે ખાતા, વલબાગ કે ળાખા તયપ ભોકરી ીલાભા ંીલે છેઅઅતે્રના વલબાગ દ્વાયા કયલાાત્ર કામડલાશી જે તે 
કાભગીયી વબંાતા અવધકાયીશ્રી ને કે કભડચાયીઓને વોંલાભા ંીલે છે તથા વોંેર કાભગીયીનુ ંમલુ્માકંન કયલાભા ંીલે છેઅ 
 

(૮) ોતાની વરાશના શતે ુ ભાટે અથલા તેના બાગ તયીકે યચામેર ફે કે તેથી ફધ ુ વ્મસ્ક્તઓ ધયાલતા ફોડવડ, કાઉન્વીલ્વ, 
કભીટી, અને અન્મ ભડંોનુ ંવનલેદન અને ી ફોડવડ, કાઉન્વીલ્વ, કભીટી અને અન્મ ભડંીઓની ફેળકો જાશયે પ્રજા ભાટે ખલુ્રી 
છે કે કેભ ? અથલા ીલી ફેળકોની વલગતો જાશયે પ્રજા ભેલી ળકે છે કે કેભ ? તેનુ ંવનલેદનઅ અતે્રના વલબાગને રગતી કાભગીયી 
અથે તથા અન્મ ખાતાઓ, વલબાગો તથા ળાખાઓની કાભગીયી વાથે વકંરન અથે ીલશ્મક્તા મજુફ ચચાડ, ફેળકોનુ ંીમોજન 
કયલાભા ંીલે છેઅ યંત ુી દયેક ફેળકો આંતયીક શોઇ, જાશયે જનતા ભાટે ખલુ્રી નથીઅ યંત ુીલી ચચાડ, ફેળકોની વલગતો 
જાશયે પ્રજા ભેલી ળકે છેઅ 
 

(૯) ોતાના અવધકાયીઓ અને કભડચાયીઓની ડીયેક્ટયી :- 
 વીક્યયુીટી અને દફાણ ખાતાભા ંપયજો ફજાલતા અવધકાયીઓના શોદ્દા, નાભ, વલબાગ/ળાખા/કચેયીના વયનાભા, કચેયી 
તથા ભોફાઇર ટેરીપોન નફંય લડોદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા પ્રવવધ્ધ કયલાભા ંીલતી ડામયીભાથંી ઉરબ્ધ થઇ ળકે છેઅ 
 

 

(૧૦) તેના વનમભોભા ંયુી ડામેરી ઘડતયની ધ્ધવત વશીત તેના દયેક અવધકાયીઓ અને કભડચાયીઓ દ્વાયા પ્રાપ્ત કયામેરો 
ભાવવક ગાય :-  

વીક્યયુીટી અને દફાણ ળાખાભા ં પયજો ફજાલતા અવધકાયીઓ/કભડચાયીઓને દય ભશીને વનમભાનવુાય મુ ગાય, 
ભોંઘલાયી બથ્થ,ુ ભોંઘલાયી બથ્થાની યાશત, ઘયબાડુ, તથાવનક બથ્થ ુતથા લખતો લખત ભોંઘલાયી બથ્થાભા ંતપાલત કુર ભાવીક 
ગાય ેટે ચકુલલાભા ંીલે છેઅ 
 

(૧૧) તભાભ મોજનાઓની વલગતો, સલુચત ખચાડઓ અને કયામેરી ચકુલણીઓના અશલેારો દળાડલતા અને તેની તભાભ 
એજન્વીઓને પાલામેર ફજેટ :- 

વીક્યયુીટી અને દફાણ ળાખા દ્વાયા કયલાભા ંીલતા તભાભ સલુચત ખચાડઓ પાલામેર ફજેટ અને કયામેર ચકુલણાની 
વલગતો લડોદયા ભશાનગયાલરકાના જે તે નાણાકંીમ લડના વભગ્ર વબા દ્વાયા ભજુંય કયલાભા ંીલેરા અંદાજત્રભા ંઉરબ્ધ છેઅ 
 

(૧૨) રાગ ુડત ુનથીઅ 
 

(૧૩) રાગ ુડત ુનથીઅ 
  
(૧૪) રાગ ુડત ુનથીઅ 
(૧૫) તુતકારમ અથલા લાચંન ખડંના કાભના કરાકો વશીત ભારશવત ભેલલા ભાટે નાગયીકોને ઉરબ્ધ સવુલધાની વલગતો, જે 
જાશયે ઉમોગ ભાટે તેની જાલણી કયામેર શોમ તો :- 



અતે્રના વલબાગે ઉરબ્ધ તભાભ યેકોડડ જાશયે યજાના રદલવો વવલામ ઓપીવ વભમ દયમ્માન વનરયક્ષણ અથે  ઉરબ્ધ છેઅ 
  

(૧૬) જાશયે ભારશવત અવધકાયીઓના નાભ, શોદ્દાઓ અને અન્મ વલગતો :- 
(૧) શ્રી યાજેળકુભાય એભઅ ભેકલાન :- એન્રોચભેન્ટ યીમલુર ઓપીવય (દફાણ વલબાગ ભાટે) 
(૨) શ્રી ચન્દ્રકાતં એરઅટેર   :- ીવીઅ વીકયયુીટી ઓપીવય (વીક્યયુીટી વલબાગ ભાટે) 

 

(૧૭) સચુલી ળકામ તેલી અન્મ કોઇ ભારશવત અને ત્માયફાદ દય લે ી પ્રકાળનોભા ંસધુાયા કયળેઅ 
            -  રાગ ુડત ુનથીઅ  

 
 
     

                                                                                            ડામયેક્ટય 

                                                                                           એન્રોચભેન્ટ યીમલુર એન્ડ વીક્યયુીટી 
                                                                                               લડોદયા ભશાનગયાલરકા     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


