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લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
ગ્નનળભન ને તાત્કાલરક વેલા વલબાગ 

યાઆટ ટુ આન્પોભેળન એકટ-૨૦૦૫ વદંબેદ.હુ.અંકઃ ૧૦૮૮/ ૦૫-૦૬ વદંબે કરભ ૪-૧ (ખ) 
ન્લમે ભાહશતી અલા ફાફત.  
1. વસં્થાની કાભગીયીઓને પયજોની વલગતઃ  

 વસં્થાનુ ંનાભઃ  ગ્નન ળભન ને તાત્કાલરક વેલાઓ વલબાગ 

 વયનામુ ં  દાડંીમા ફજાય વેન્રર  પામય સ્ટેળન,  
   વળલાજી ભાગગ, દાડંીમા ફજાય, લડોદયા. 

 કાભગીયી ને પયજોઃ 

 અગ બઝુાલલાની કાભગીયી  
 ઝાડ ડલાથી ફચાલ કાભગીયી 
 ભકાન ડલાથી ફચાલ કાભગીયી  
 યોડ કસ્ભાત થલાથી ફચાલ કાભગીયી  
 ગેવ રીકેજની કાભગીયી  
 ાણીભાથંી ફચાલ કાભગીયી  
 દયેક પ્રકાયના ડીઝાસ્ટયની કાભગીયી  
 સ્ટેન્ડફામ પામય એન્જીનની વેલાઓ  
 પ્રોટોકોરભા ંઅલતી વેલાઓ  
 એમ્બ્યરુન્વ વેલાઓ  
 મતૃદેશ લાશીનીની વેલાઓ  
 ાણીની ટેન્કયોની વેલાઓ  
 લી.અઆ.ી. ને લી.લી.અઆ.ી. પામય પ્રોટેકળન  
 ભાનલ વજીત તોપાનો દયમ્બમાનની વેલાઓ  
 જાશયે કામગકભો ને યેરીઓ દયમ્બમાનની વેલાઓ  
 વયકાયશ્રી દ્વાયા થતા ંહકુભ / ભાગંણીની વેલાઓ  
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2. ોતાના વધકાયી / કભગચાયીઓની વત્તાઓ ને પયજોઃ  
01.  શ. ચીપ ઓહપવય )પામય(  

  
02.  ડે  .ચીપ ઓહપવય )પામય(  

  
03.  સ્ટેળનઓહપવય )પામય(  

  
04.  સ્ટેળનઓહપવય )લામયરેવ(  

  
05.  વફ ઓહપવય (પામય) 

 

1. વનભણકુ કે ફદરી  કયલાભા ંઅલેર પામય ઓપીવયની વીધી દેખ યેખ શઠેપયજ ફજાલલાની 
યશળેે તેભજ જે તે સ્ટેળનના ંપામય ઓપીવય કે તેના કયતા ંઈચ્ચ કક્ષાના પામય ખાતાના ન્મ 
વધકાયીના અદેળમજુફ ખાતાકીમ પયજ ફજાલલાની યશળેે લધભુા ંપામય ઓપીવયની 
નુગ્સ્થતીભા ંપામય સ્ટેળનનો વંણૂગ ચાજૉ તેભના તાફા શઠેયશળેે.  

2. વફ ઓપીવયે ોતાના તાફા શઠેના ંકભગચાયીઓ જેલા કે, ડ્રામલય, વય વૈવનક, વૈવનક, કરીનય 
લગેયેની દૈવનક પયજો યોજ ફયોજ નકકી કયલાની યશળેે ને તેલા કભગચાયીઓોતાની પયજનુ ં
ારન સવુ્મલસ્થીત કયે તે મજુફ નોંધ યાખલાની યશળેે. 

3. વફ ઓપીવયે પામય સ્ટેળનભા ંોતે શાજય શોમ તે દયેક પવામય સ્ટેળનને ભેર દયેક અગ-
કસ્ભાતના ંકોરભા ંભશાનગયાલરકા તયપથી પાલલાભા ંઅલેર ગણલેળ વાથે પયજીઅત ણે 
જલાનુ ંયશળેે.  

4. વફ ઓપીવયે ોતાના તાફા શઠેના ંકભગચાયીઓ શાજયીના ંવભમે તેભજ લકીંગ વભમે વનમભીત 
શાજય થઆ ોતાની કાભગીયી વ્મલગ્સ્થત ફજાલે છે કે કેભ?તેન ુનીયીક્ષણ કયલાનુ ંયશળેે ને જો 
તેભા ંકોઆ ક્ષવત ભાલભુ ડે તો ોતાના ઈયી વધકાયીને રેખીત જાણ કયલાની યશળેે. 

5. ોતાના તાફા શઠેના ંપામય સ્ટેળન ઈય યાખલાભા ંઅલેર દયેક લાશનો તેભજ વાધનોનુ ં
વનમભીત ચેકીંગ કયલાનુ ંયશળેે. જો કોઆ વાધન કે લાશનભા ંક્ષવત થલા તટૃી જણામ તો તેલા 
વાધન થલા લાશનને તાત્કારીક યીેય કયાલલા થલા જો વાધન ગભુ થઆ ગમેર શોમ તો તે 
યત ભેલલા અંગે થલા તો નવ ુવાધન ભેલલા અંગે ઈયી વધકાયીને રેલખત  
હયોટગકયલાનો યશળેે તેભજ દયેક લાશનોની રોગબકુ વ્મલસ્થીત બયાલી એન્રીઓનુ ંખયાણુ ં
કયાલલાનુ ંયશળેે.  

6. વફ ઓપીવયે ોતાનાથી ઈતયતી કક્ષાના કભગચાયીઓ વાથે કભગ વનમત કમાગ મજુફ યેડભા ંશાજય 
થઆ યેડ કયાલલાની યશળેે.  

7. વફ ઓપીવયે ોતાના સ્ટેળન વલસ્તાયના પામય શાઆડ્રન્ટનુ ંવનમભીત લગભા ંફે લાય ચેકીંગ જે તે 
કભગચાયીઓ ાવે કયાલલાનુ ંયશળેે ને ખાભી બમાગ શાઆડ્રન્ટનો હયોટગ  ઈયી વધકાયીને વાધય 
કયલાનો યશળેે ને તેની દુયસ્તી કયાલલાની યશળેે.  

8. વફ ઓપીવયે ોતાની ઓપીવ, પયજ અગ-કસ્ભાતના ંકોરભા ંતેભજ નમ ખાવ પયજોભા ં
ભશાનગય ાલરકા તયપથી પાલલાભાં અલેર ગણલેળ શયેલાનો યશળેે તેભજ ોતાનાથી 
ઈતયતીકક્ષાના; કભગચાયીઓ ાવે વદય ફાફતનુ ંારન કયાલલાનુ ંયશળેે.  
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9. વફ ઓપીવયે ોતાના તાફા શઠેના ંનો-કવભળન્ડ લાશનોની દૈનીક નોંધ તેભજ ગેય શાજય 
કભગચાયીઓની વલગતલાય માદી (ખેયીમા હયોટગ ) યોજ ફયોજ પામય ખાતાના કંરોર રૂભને તેભજ 
ઈયી વધકાયીને વાધયકયલાની યશળેે.  

10. પ્રવગંોાત પામય સ્ટેળન છોડલાનો પ્રશ્ન ઈસ્થીત થામ થલા ટકૂી યજા ય જલાનો પ્રવગં 
ઈબો થામ તેલા વજંોગોભા ંપામય ઓપીવયની થલા તેની નુગ્સ્થતીભા ંોતાના ડે. ચીપ 
ઓપીવય (પામય) ીીકે તેનાથી ઈચ્ચ કક્ષાના વધકાયીની ભજૂંયી રેલાનો યશળેે ને તે ફાફતની 
નોંધ ોતાના સ્ટેળનની ડયટુી બકુભા ંતેભજ કંરોરરૂભને કયલાની યશળેે.  

11. વફ ઓપીવય બ્રીધીંગ ઓયેટવ, રાઆટીંગ, જનયેટય, ોટેફર ં, પામય એન્રી પ્રોટેકળન શટુ 
જેલા વલળીષ્ટ વાધનોનુ ંટેસ્ટીંગ જાતે કયલાનુ ંયશળેેથલા રૂફરૂ શાજય યશી વય વૈવનક, ડ્રાઇલય 
ને પામય ભેન ાવે કયાલલાનુ ંયશળેે.  

06.  વય વૈવનક 

 

1. જે પામય સ્ટેળન ય વનભણ ૂકં કે ફદરી થમેર શોમ તે સ્ટેળનના ંજલાફદાય વફ ઓપીવય કે 
સ્ટેળન ઓપીવય (પામય) તેભજ ઈરા વધકાયની વીધી દેખ યેખ શઠે તેભજ તેનાં અદેળ 
મજુફ પયજ ફજાલલાની યશળેે. 

2. ોતાના તાફા શઠેના ંપામય ભેન, ડ્રાઆલયને દૈવનક પયજો વોંલાની યશળેે.  
3. ોતાના તાફા શઠેના ંકભગચાયીઓને પયજ ઈય ભશાનગયાલરકા તયપથી પાલલાભા ંઅલેર 

ગણલેળ શ ુવ્મલગ્સ્થત શયેે તેની નોંધ યાખલાની યશળેે તેભજ જાણે ણ તેનુ ંારન કયલાનુ ં
યશળેે. 

4. જલાફદાય વધકાયી વનમભ  કયે તે મજુફ અગ-કસ્ભાતના કોરભા ંજલાનુ ંયશળેે તેભજ ટનગ 
અઈટનુ ંનકકી કયલાનુ ંયશળેે.  

5. તાફા શઠેના ંકભગચાયીઓ ાવે દૈવનક શાજયી જે તે ળીપટ મજુફ ોતાના સ્ટેળન ઈય યાખલાભા ં
અલેર વાધનો, લાશનો લગેયેની વાપ સધુીની કાભગીયી કયાલલાની યશળેે.  

6. તાફા શઠેના ંકભગચાયીઓ ોતાની પયજ વનમભીત ણે ફજાલે તેનુ ંધ્માન યાખલાનુ ંયશળેે જો 
તેભા ંક્ષવત જણામ તો નકુ્ભે વફ ઓપીવય, પામય ઓપીવય તેભજ ન્મ ઈચ્ચ વધકાયીને 
રેલખતભા ંજાણ કયલાની યશળેે.  

7. અગકસ્ભાતના ંકોરભાંથી યત અવ્મા ફાદ તેભજ વાભાન્મ વજંોગોભા ંતાફાશઠેનાં પામય 
સ્ટેળનના ંલાશનો કે વાધનોભા ંક્ષવત કે તટૃી જણામ તો .ન.ં૬ મજુફના ંવધકાયીઓને તાકીદે 
જાણ કયલાની યશળેે.  

8. તાફા શઠેના ંસ્ટેળન વલસ્તાયના ંશાઆડ્રન્ટ તાફા શઠેના ંપામય ભેન ભાયપતે ચેક કયાલલાના 
યશળેે ખાભી બમાગ શાઆડ્રન્ટોનો રેલખત હયોટગ  જલાફદાય વધકાયીને કયલાનો યશળેે.  

9. તાતાની દૈવનક યેડભા ંજાતે તેભજ તાફા શઠેના ંકભગચાયીઓને વનમત ક્રભે શાજય યાખલાની 
તેભજ યેડ કયાલલાની યશળેે.  

10. કોઆણ કાયણવય ોતાના પામય સ્ટેળન છોડતા ંશરેા જલાફદાય વધકાયીને તે ફાફતની જાણ 
કયલાની યશળેે.  

11. અગના ંકોરભાથંી યત અવ્મા ફાદ પામય પાઆટીંગ યવુનટોભા ંાણી બયાલલાની તેભજ ન્મ 
ગ્નનળાભક વાધનો સવુ્મલગ્સ્થત યાખલાની જલાફદાયી જે તે વય વૈવનકની યશળેે.  
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07.  વૈવનક + વશામક વૈવનક 

 

1. જે પામય સ્ટેળન ય વનભણ ૂકં કે ફદરી થમેર શોમ તે સ્ટેળનના ંજલાફદાય વય વૈવનક, વફ ઓપીવય 
કે સ્ટેળન ઓપીવય (પામય) તેભજ ઈરા વધકાયની વીધી દેખ યેખ શઠે ચોલીવ કારક ભાટે પયજ 
ફજાલલાની યશળેે. 

2. જલાફદાય વધકાયી (જભાદાય, વફ ઓપીવય તેભજ સ્ટેળન ઓપીવય (પામય) ) વનમત કયેર ક્રભ 
મજુફ અગ-કસ્ભાતના ંકોરભા ંપયજીમાત ણે જલાનુ ંયશળેે.  

3. જલાફદાય વધકાયીએ વનમત કયેર ક્રભ મજુફ ખાતાની એમ્બ્યરુન્વ, ડેડફોડી તથા ાણીની ટાકંી 
ઈય પયજ ફજાલલાની યશળેે.  

4. જલાફદાય વધકાયીએ ગોઠલણ કયેર શોમ તે ભજુફ જે તે પામય સ્ટેળન ઈય શયેા ડયટુી, ટેલરપોન 
ડયટુી, ટારની વ્શેંચણી, દૈવનક યેડ તેભજ પોરીંગભા ંજલાફદાય વધકાયીના ંઅદેળ મજુફ 
ખાતાકીમ પયજ ફજાલલાની યેશળેે.  

5. ોતાના સ્ટેળન ઈય જે તે ળીપટભા ંજણાવ્મા મજુફ પયજીઅત શાજયીભા ંઈગ્સ્થત યશલેાનુ ંયશળેે.  
6. ોતાના ંસ્ટેળન ઈય જે તે ળીપટભા ંચાલ ુપયજના ંવભમે લકીંગભા ંશાજય યશી સ્ટેળન ઈય યાખલાભા ં

અલેર વાધનો / લાશનો લગેયેની વાપ વપાઆ તેભજ જલાફદાય વધકાયીનાં અદેળ મજુફ પયજો 
ફજાલલાની યશળેે.  

7. ોતાની શયેા ડયટુી, ટેલરપોન ડયટુી જેલી પયજો અગ-કસ્ભાતના ંકોરભાં ભશાનગયાલરકા તયપથી 
પાલલાભા ંઅલેર ગણલેળભાં સવુ્મલગ્સ્થત યીતે પયજીઅતણે શયેલાનો યશળેે.  

8. ોતાની શયેા ડયટુી, ટેલરપોન ડયટુી દયમ્બમાન ોતાના સ્ટેળનનુ ંલાશન પામય સ્ટેળન છોડી ફશાય 
જામ તો તેની નોંધ તાફા શઠેના ંયજીસ્ટયભા ંકયલી તેભજ ોતાના સ્ટેળનના ંજલાફદાય 
વધકાયીઓને પામય ખાતાના ંકંરોર રૂભને લશ્મ કયલી.  

9. ોતાનીપયજ દયમ્બમાન કોઆ વાધન કે લાશન ખાભી બયેર ભાલભુ ડે થલા તો ત્રટૃી જણામ તો તેની 
જાણ ોતાના સ્ટેળનનાં જલાફદાય વધકાયીને રેલખતભા ંકયલી.  

10. ોતાના પામય સ્ટેળનના ંવલસ્તાયના ંપામય શાઆડ્રન્ટ જલાફદાય વધકાયીઓના અદેળ મજુફ ચેક 
કયલાના યશળેે ને ખાભી લાા શાઆડ્રન્ટનો હયોટગ  કયલાનો યશળેે.  

11. કોઆણ કાયણ વય પામય સ્ટેળન છોડતા શરેા જલાફદાય વધકાયીની ભજૂંયી રઆને જ થલાનુ ંયશળેે.   
08.  ડ્રાઇલય (પામય) 

  
09.  ડ્રાઇલય (એમ્બ્યરુન્વ)  

 

1. જે પામય સ્ટેળન ય વનભણ ૂકં કે ફદરી થમેર શોમ તે સ્ટેળનના ંજલાફદાય વય વૈવનક, વફ ઓપીવય 
કે સ્ટેળન ઓપીવય (પામય) તેભજ ઈરા વધકાયની વીધી દેખ યેખ શઠે ચોલીવ કારક ભાટે પયજ 
ફજાલલાની યશળેે. 

2. ોતાને પાલલાભા ંઅલેર લાશનભા ંફતણ તેભજ લાશનોને રગતી ન્મ વાધન વાભગ્રી જેલાકે, 
જેક, સ્ય વ્શીર, વલવલધ સ્ેનય વલગેયેની ચકાવણી યાખલી. લાશનનાયેડીએટયનુ ંાણી વનમભીત ચેક 
કયવુ.ં વલાશનની વલવલધ રાઆટ, બે્રક તેભજ ંીંગ યનુીટ શોમ તો તેનો ં, ઓઆર વલગેયે વનમવભત 
ણે ટેસ્ટ તેભજ ચેક કયલા-કયાલલાની વંણૂગ જલાફદાયી યશળેે.  

3. ોતાની પયજ દયમ્બમાન ભશાનગયાલરકા તયપથી પાલલાભા ંઅલેર ગણલેળ ચકૂ ણે શયેલાનો 
યશળેે. જે તે ળીપટભા ંશાજય યશી ળીપટ પ્રભાણે વય વૈવનક શાજયી રેળે તે લખતે પોરીનભા ંશાજય 
યશલેાનુ ંયશળેે ને લાશનો ટેસ્ટીંગ કયલા-કયલલાના ંયશળેે.  
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4. અગ-કસ્ભાત કોર વવલામ ન્મ પ્રવગંોએલાશન પામય સ્ટેળન છોડે તેની જાણ પયજ યના પામય 
ભેન તેભજ પામયખાતાના ંકંરોર રૂભને લશ્મ કયલાની યશળેે તેભજ ોતાના સ્ટેળનના ંજલાફદાય 
વધકાયીને ણ તે ફાફતની જાણ કયલાની યશળેે.  

5. અગ-કસ્ભાતના ંકોરભાથંી યત અવ્મા ફાદ ોતાના તાફા શઠેના ંલાશનભા ંફતણ, ઓઆર, 
વલગેયેની ચકાવણી કયલાની યશળેે તેભજ તે અંગે જો કોઆ ક્ષવત જણામ તો જલાફદાય વધકાયીને તે 
ફાફતની જાણ કયલાની યશળેે.  

6. ખાતાભા ંચારતી દૈવનક પોરીંગ યેડભા ંવલાયે ૭.૦૦ કરાકે જલાફદાય વધકાયીના ંઅદેળ મજુફ 
શાજય થઆ યેડ કયલાની યશળેે.  

7. ોતાના તાફા શઠેના ંલાશનો રોગબકુ યોજ ફયોજ વલગતલાય ભાહશતી વાથે બયલી. વજંોગો લવાત 
ોતાના તાયા શઠેના ંલાશનનો ચાજૉ ન્મ ડ્રાઆલયને અલાનો થામ તેલા પ્રવગંોભા ંરોગબકુની 
વંણૂગ એન્રી કંરીટ કયીને લાશન વાથે રોગબકુ તેભજ એમ્બ્યરુન્વ / વફ લાશીનીના ંકીસ્વાભા ંયવીદ 
બકુ ને લધીના ંનાણા શોમ તો તે ૨૪ કરાકભાં કેળીમય ાવે જલા કયાલલાના ંયશળેે ને ત્માયફાદ 
જે તે સ્ટેળનના ંજલાફદાય વધકાયીને વોંણી કમાગ ફાદ લાશન ઈયથી છૂટા થવુ.ં    

10.  ક્રીનય 

 

1. જે પામય સ્ટેળન ય વનભણ ૂકં કે ફદરી થમેર શોમ તે સ્ટેળનના ંવય વૈવનક, વફ ઓપીવય કે સ્ટેળન 
ઓપીવય (પામય) ની વીધી દેખ યેખ શઠે ચોલીવ કારક ભાટે પયજ ફજાલલાની યશળેે. 

2. પામય સ્ટેળનનાં વધકાયી કે ન્મ ઈચ્ચ વધકાયી જે લાશનઈય ખાતાકીમ પયજ વોંે તેનુ ંવનમભીત 
ારન કયલાનુ ંયશળેે.  

3. ભશાનગયાલરકા તયપથી પાલલાભા ંઅલેર ગણલેળ ચકૂ ણે શયેલાનો યશળેે.  
4. જે લાશન ઈય પયજ ય શોમ તે લાશનની વાપ વપાની જલાફદાયી યશળેે.  
5. જે તે ળીપટભા ંકભગચાયીએ શાજય થઆ વનમભીત ણે સ્ટેળન લકગવભા ંશાજય યશી પામય સ્ટેળનના ંતાફા 

શઠેના ંલાશનોની વાપ સપુી કયલાની યશળેે.  
6. કોઆણ કાયણ વય પામય સ્ટેળન છોડતા શરેા જલાફદાય વધકાયીને તે ફાફતની જાણ કયલાની 

યશળેે.  
11.  એટેન્ડન્ટ 

 

1. જે પામય સ્ટેળન ય વનભણ ૂકં કે ફદરી થમેર શોમ તે સ્ટેળનના ંવય વૈવનક, વફ ઓપીવય કે સ્ટેળન 
ઓપીવય (પામય) ની વીધી દેખ યેખ શઠે ચોલીવ કારક ભાટે પયજ ફજાલલાની યશળેે. 

2. પામય સ્ટેળનનાં વધકાયી કે ન્મ ઈચ્ચ વધકાયી જે લાશનઈય ખાતાકીમ પયજ વોંે તેનુ ંવનમભીત 
ારન કયલાનુ ંયશળેે.  

3. ભશાનગયાલરકા તયપથી પાલલાભા ંઅલેર ગણલેળ ચકૂ ણે શયેલાનો યશળેે.  
4. જે લાશન ઈય પયજ ય શોમ તે લાશનની વાપ વપાની જલાફદાયી યશળેે.  
5. જે તે ળીપટભા ંકભગચાયીએ શાજય થઆ વનમભીત ણે સ્ટેળન લકગવભા ંશાજય યશી પામય સ્ટેળનના ંતાફા 

શઠેના ંલાશનોની વાપ સપુી કયલાની યશળેે.  
6. કોઆણ કાયણ વય પામય સ્ટેળન છોડતા શરેા જલાફદાય વધકાયીને તે ફાફતની જાણ કયલાની 

યશળેે.  
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12.  યેડીમોવભકેનીક 

 

1. ોતાની વનભણ ૂકં જે સ્ટેળન ય કયલાભા ંઅલી શોમ ત્મા ંતેભજ લામય રેવ કંરોર રૂભભા ંલામય રેવ 
ઓપીવય, ડે. ચીપ ઓહપવય (પામય) તેભજ ચીપ ઓહપવય (પામય) ની વીધી દેખ યેખ શઠે પયજ 
ફજાલલાની યશળેે. તેભજ ભશાનગયાલરકા એ પાલેર ગણલેળ ચકૂ શયેલાનો યશળેે.  

2. યેડીમો ભીકેકનીક લામયરેવ તેભજ ટેલરપોન કંરોર રૂભના તભાભ વલધતુ ઈકયણો, ભોફાઆર તેભજ 
સ્ટેટીક લામયરેવ વેટોનુ ંટેસ્ટીંગ, યીયીંગ વલગેયેની કામગલાશી કયલાની યશળેે.  

3. જરૂય ડમે શંગાભી ધોયણે સ્ટેટીક કંરોર ચાલ ુકયલાની જલાફદાયી યેડીમો ભીકેનીકની યશળેે.  
13.  ઇરેકરીશ્મન 

  
14.  રેઇની ડ્રામલય 

  
15.  રેઇની વૈવનક 

  
16.  રેઇની ક્રીનય 

  
17.  શડેક્રાકગ 

 શારભા ંજનમા ખારી છે.  
18.  વી.ક્રાકગ 

  
19.  જુ.ક્રાકગ  / વશા. જુ. કરાકગ  

 
તભાભ લશીલટી પ્રહક્રમાભાં ભદદ કયલાની તેભજ તેનો યેકોડગ યાખલાની, લફર વફધંી, કેળીમય, ભશકેભ દપતય, 
સ્ટોય દપતય, ફાયનીવી, યેકોડગ , યચેઝ, પામય એન.ઓ.વી. દપતય. 

20.  ટાઇીસ્ટઃ 
 તભાભ ત્ર વ્મલશાયનાં ટાઆીંગ અંગેની કાભગીયી  

21.  સુયલાઇઝય 
 યેકોડગ ભેઆનટેઆન ્કયલાની કાભગીયી  

22.  વવાઇ 
 ઓપીવની તભાભ ટારો ફજાલલાની તથા ઓપીવભા ંવાપ વપાઆની કાભગીયી  
 

2. વનયીક્ષણ ને જલાફદાયીના વાધનો વશીત વનણગમ રેલાની પ્રહક્રમાઃ  
દયેક પામય સ્ટેળન ખાતે મકુલાભા ં અલેર જે તે સ્ટેળન ઓપીવય (પામય) ની જલાફદાયી થતી શોમ છે. 
તેઓની નઈગ્સ્થતીભા ં કે ચાજૉભા ં સ્ટેન્ડીંગ એલીએળન પ્રભાણે કાભગીયી કયલાની યશ ે છે. અજ પ્રભાણે 
પીલ્ડભા ંકાભગીયીના ંવભમે જલાફદાયીનુ ંધોયણ શોમ છે.  
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3. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નકકી કયામેર ધોયણોઃ  
 જી.ડી.વી.અય. (ગજુયાત ડલેરોભેન્ટ કંરોર યેનયરેુળન)  
 એન.ફી.વી. કોઙ (નેળનર લફલ્ડીંગ કોડ)  
 વીનેભેટોગ્રાપ એકટ ૧૯૫૨  
 ઓ.અઆ.એવ.ડી.  
 ગજુયાત પામય પ્રીલેન્ળન એન્ડ રાઆપ વેપટી ભેઝય એકટ-૨૦૧૩  

 
 

4. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના થલા વનમતં્રણ શઠેના ંથલા ોતાના કભગચાયીઓ દ્વાયા 
ઈમોગભા ંરેલાતા વનમભો, વલવનમભો, સચૂનાઓ, વનમભ વગં્રશ ને યેકોડગ ઃ 
 જી.ી.એભ.વી. એકટ ૨૦૦૮  

 
 

5. ોતાના દ્વાયા થલા તેના અંકુળ શઠે યખામેર વલવલધ કેટેગયીના ંદસ્તાલેજોનુ ંવનલેદનઃ  
 જરૂયી એલા તભાભ યજીસ્ટયો / અલકની ાલતીઓની / લફર બકુ / વનબાલણી વનમભ મજુફ કયલાભા ં

અલે છે.  
 જે તે ભાગંણી અવ્મેથી પોભગ બયાલલાભા ંઅલે છે.  

 
 

6. વનતી ધડલાના થલા તેના ભરીકયણ વફવંધત જાશયે જનતાના વભ્મો દ્વાયા યજુઅત કયામેરી થલા 
તેની ચચાગ ભાટે યશરેી કોઆણ વ્મલસ્થાની વલગતો.  

વનતી વલમક ફાફતો અંગે ચટૂામેરા પ્રવતવનવધઓની ફનેરી સ્થામી વવભવત ને વભગ્ર વબા દ્વાયા વનણગમ રેલાભા ં
અલે છે.  
 
7. ોતાના ચરણના ં શતે ુભાટે થલા તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફે કે તેથી લધ ુ વ્મગ્ક્તઓ ધયાલતા ફોડગ , 

કાઈન્વીર કવભહટ ને ન્મ ભડંોની ફેઠકો જાશયે જનતા ભાટે ખલુ્રી છે કે કેભ? થલા અલી ફેઠકોની 
વલગતો જાશયે પ્રજા ભેલી ળકે કે કેભ?  
 અલા કોઆ ભડં કે ફેઠક જાશયે જનતા ભાટે ખલુ્રી નથી  
 ભાગંણી કયલાભા ંઅલતા ંજે તે કાભગીયી કયતા ંકભગચાયી દ્વાયા ચીપ ઓહપવય (પામય) ની ભજૂંયી ભેલી 

યૂી ાડલાભા ંઅલે છે.  
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8. ોતાના વધકાયીઓ ને કભગચાયીઓની ડીયેકટયી, તેના વનમભભા ં યૂી ડામેર ડતયની દ્ધવત વશીત 
તેના દયેક વધકાયી ને કભગચાયીઓ દ્વાયા પ્રાપ્ત કયામેર ભાવીક ગાયઃ  
 

 .નં.  શોદ્દો  ે ભેહરક્વ  

૧ ચીપ ઓહપવય (પામય)  ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ 

૨ ડ.ે ચીપ ઓહપવય (પામય)  ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦  

૩ સ્ટેળન ઓહપવય )પામય(  ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

૪ સ્ટેળન ઓહપવય )લામયરેવ(  ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

૫ વફ ઓપીવય (પામય)  ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦  

૬ વય વૈવનક ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦  

૭ વૈવનક + વશામક વૈવનક ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  

૮ ડ્રામલય (પામય)  ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦  

૯ ડ્રામલય (એમ્બ્યરુન્વ) ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  

૧૦ ક્રીનય ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  

૧૧ એટેન્ડન્ટ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦   

૧૨ યેડીમો વભકેવનક ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  

૧૩ ઇરેકરીશ્મન ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦  

૧૪ શડે ક્રાકગ  ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

૧૫ વી. ક્રાકગ  ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦  

૧૬ જુ. ક્રાકગ  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  

૧૭ ટાઇીસ્ટ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦  

૧૮ સુયલાઇઝય ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦  

૧૯ વવાઇ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦   
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તા.૦૧-૦૨-૧૭ના ંયોજ ગ્નન ળભન ને તાત્કાલરક વેલાઓ વલબાગભા ંપયજ ફજાલતા ંકભગચાયીઓની  માદી 
 

.ન.ં આડીી નફંય નાભ શોદો 
1.  ૧૬૮૦૧૭ શ્રી જમવંતરાર શીયારાર યાલર ક્રીનય 
2.  ૧૮૬૩૮૪ શ્રી હદકકુભાય પ્રતાયાલ ગુજંાર ડે. ચીપ ઓહપવય )પામય(  
3.  ૧૮૬૭૨૪ શ્રી ફાલબુાઇ વોભાબાઇ યભાય ડ્રામલય 
4.  ૧૯૪૫૨૨ શ્રી શાગ જગદીળચદં્ર ચંાર ટાઆીસ્ટ-  
5.  ૨૦૪૧૧૧ શ્રી કેદાયનાથ જનેશ્વય ભીશ્રા વય વૈવનક 
6.  ૨૦૪૯૬૦ શ્રી રારજીબાઇ ધુાબાઇ દેવાઇ જુ. કરાકગ  (રોન વેલા, ગાય ખચગ  લોડગ-11 ) 
7.  ૨૧૬૨૫૯ શ્રી વનરકુભાય બોગીરાર ળાશ  વી. કરાકગ (રોન વેલાથી, ગાય ખચગ  

ાણીયુલઠા વલબાગભાં ) 
8.  ૨૨૨૮૭૯ શ્રી નાયવવિંશ યાઇવવિંશ વોરકંી ક્રીનય 
9.  ૨૨૩૩૧૦ શ્રી ભશળેકુભાય ભોતીબાઆ યભાય વવાઆ  
10.  ૨૨૮૬૨૧ શ્રી ડાહ્યાબાઇ જેઠાબાઇ યભાય ડ્રામલય 
11.  ૨૨૮૬૩૦ શ્રી જ્ઞાનેશ્વય શીરાર લાય ક્રીનય 
12.  ૨૩૪૨૪૯ શ્રી હશતેળકુભાય જળલતંવવિંશ ટાયીમા ચીપ ઓહપવય (પામય)-કાભગીયી 

પ્રેનેટોહયમભભા ં 
13.  ૨૩૫૫૭૧ શ્રી ભશને્દ્ર નાભદેલ ળેરાય વય વૈવનક 
14.  ૨૩૫૫૯૮ શ્રી મકેુળબાઇ મુજીબાઇ ચાલડા વય વૈવનક 
15.  ૨૩૫૬૧૦ શ્રી મોગેળબાઇ નયતબાઇ કશાય ડ્રાઇલય 
16.  ૨૩૫૬૨૮ શ્રી યભેળબાઇ નાભદેલ ઘાગ વય વૈવનક 
17.  ૨૩૫૬૪૪ શ્રી શ્રીનાથ યાભનયેળ ભીશ્રા વૈવનક 
18.  ૨૩૫૬૬૧ શ્રી ળાંતીરાર ળકંયબાઇ બારીમા વય વૈવનક 
19.  ૨૩૫૬૭૯ શ્રી યવલિંદબાઇ યાલજીબાઇ ઢીમાય વય વૈવનક 
20.  ૨૩૫૬૮૭ શ્રી ફલતંજી લગતજી યાજતુ વય વૈવનક 
21.  ૨૩૫૬૯૫ શ્રી હદરીવવિંશ વભયવવિંશ ચૌશાણ વય વૈવનક 
22.  ૨૩૫૭૧૭ શ્રી સયેુન્દ્રવવિંશ વલક્રભવવિંશ યાજ વય વૈવનક 
23.  ૨૩૫૭૩૩ શ્રી યાજનબાઇ ઇશ્વયબાઇ દેલતા વય વૈવનક 
24.  ૨૩૫૭૪૧ શ્રી તરુકુભાય જમવંતરાર સથુાય વય વૈવનક 
25.  ૨૩૫૮૧૪ શ્રી શવમખુબાઇ અંફારાર ટેર વય વૈવનક 
26.  ૨૪૦૩૯૭ શ્રી નાથબુાઇ ગરાબાઇ ડાગંી વફ ઓહપવય )પામય(  
27.  ૨૪૦૪૦૧ શ્રી જળબાઇ લારજીબાઇ લાઘેરા વય વૈવનક (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં 
28.  ૨૪૦૪૧૯ શ્રી ઇશ્વયબાઇ યાલજીબાઇ ટેર વૈવનક 
29.  ૨૪૦૪૨૭ શ્રી ભગંબાઇ ભેરાબાઇ લવાલા વય વૈવનક 
30.  ૨૪૦૪૩૫ શ્રી અંફારાર છગનબાઇ તડલી વય વૈવનક 
31.  ૨૪૦૪૫૧ શ્રી નાયામણબાઇ ભેરાબાઇ યાઠોડીમા વય વૈવનક 
32.  ૨૪૦૪૬૦ શ્રી છત્રવવિંશ ચદં્રવવિંશ લવાલા વય વૈવનક 
33.  ૨૪૦૪૭૮ શ્રી યવલિંદબાઇ લારજીબાઇ યોશીત વય વૈવનક (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં 
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34.  ૨૪૦૪૮૬ શ્રી ભયુવવિંગ કાલબુાઇ ડાભોય વય વૈવનક 
35.  ૨૪૦૪૯૪ શ્રી જારભવવિંશ યતનવવિંશ ડાભોય વૈવનક 
36.  ૨૪૦૫૨૪ શ્રી વલજમકુભાય બાઇરારબાઇ લવાલા વય વૈવનક 
37.  ૨૪૦૫૩૨ શ્રી કાનજીબાઇ વલઠ્ઠરબાઇ લવાલા વય વૈવનક 
38.  ૨૬૦૦૫૩ શ્રી ડાહ્યાબાઇ ગફાબાઇ વોરકંી ક્રીનય 
39.  ૨૬૩૩૨૦ શ્રી પ્રકાળબાઇ રક્ષ્ભણબાઇ કશાય ક્રીનય 
40.  ૨૬૩૪૪૩ શ્રી શ્માભયાલ ખાવેયાલ ટેકે ડ્રામલય 
41.  ૨૬૩૪૮૬ શ્રી ભશભદવરીભ એ  .યશભેાન ભન્સયુી  ક્રીનય 
42.  ૨૬૩૫૫૯ શ્રી ખભુાનવવિંશ હદવવિંશ ચૌશાણ ક્રીનય 
43.  ૨૬૩૫૬૭ શ્રી ભશંભદઇબ્રાશીભ ગરુાભહુવેન કરકત્તાલારા ડ્રામલય 
44.  ૨૬૩૭૦૨ શ્રી ઈસ્ભાનભીમા યસુપુભીમા ળેખ ક્રીનય 
45.  ૨૬૩૭૧૧ શ્રી ળોક અંફારાર પ્રજાવત ક્રીનય 
46.  ૨૬૩૭૩૭ શ્રી ભશંભદયસુપુ ગરુાયભસરુ ભન્સયુી ક્રીનય 
47.  ૨૬૩૭૯૬ શ્રી ળોકકુભાય ફચબુાઇ યાઠોડ ક્રીનય 
48.  ૨૬૩૮૮૫ શ્રી જીતેન્દ્રયાલ ળીલાજીયાલ નીમ્બફારકય ક્રીનય 
49.  ૨૬૩૮૯૩ શ્રી હકળોય બીખાયાભ માદલ ક્રીનય 
50.  ૨૬૪૪૬૬ શ્રી તાયાચદં તરુવીયાભ કશાય ક્રીનય 
51.  ૨૬૮૫૮૫ શ્રી રારજીબાઇ યેલાબાઇ યફાયી ડ્રામલય 
52.  ૨૬૯૯૩૦ શ્રી બાગગલકુભાય નટલયરાર વ્માવ સ્ટેળન ઓહપવય )પામય(  
53.  ૨૬૯૯૬૪ શ્રી જગદીળકુભાય યાભાબાઇ ટેર વૈવનક 
54.  ૨૭૦૦૦૮ શ્રી શયીવવિંશ નાયવવિંશ યાજ વૈવનક 
55.  ૨૭૦૦૧૬ શ્રી જગહદળચદં્ર શવમખુબાઇ ટેર વૈવનક 
56.  ૨૭૦૦૨૪ શ્રી લીીનચદં્ર ભોશનરાર લયીમા વૈવનક 
57.  ૨૭૦૦૩૨ શ્રી ફીીનચદં્ર કાીદાવ ટેર વૈવનક 
58.  ૨૭૦૦૪૧ શ્રી યાજેન્દ્રવવિંશ જમનાયામણ જાટ વૈવનક 
59.  ૨૭૦૦૫૯ શ્રી વળલદાવ ભાધલદાવ લારૂરે વૈવનક 
60.  ૨૭૦૦૭૫ શ્રી પ્રવલણબાઇ ગોયધનબાઇ વીવોદીમા વૈવનક 
61.  ૨૭૦૦૮૩ શ્રી ગરુૂનાથ બોરાનાથ નામક વૈવનક 
62.  ૨૭૦૦૯૧ શ્રી ફશાદુયવવિંશ છત્રવવિંશ ઝારા વૈવનક 
63.  ૨૭૦૧૦૫ શ્રી વલજમ જાનયુાલ ભોયે વૈવનક 
64.  ૨૭૦૧૧૩ શ્રી બગલાનબાઇ ફુરાબાઇ ભકલાણા વૈવનક 
65.  ૨૭૦૧૨૧ શ્રી યાજેન્દ્રવવિંશ યાભળીયોભણી યાજતુ વૈવનક 
66.  ૨૭૦૧૩૦ શ્રી વલનોદબાઇ ફાાવાશફે ભોશીતે વૈવનક 
67.  ૨૭૦૧૪૮ શ્રી પ્રફુરબાઇ ભનબુાઇ ટેર વૈવનક 
68.  ૨૭૦૧૭૨ શ્રી શયીકાતં જળબાઇ ટેર વૈવનક 
69.  ૨૭૦૪૫૮ શ્રી ભશને્દ્રકુભાય પ્રશરાદબાઇ ટેર વૈવનક 
70.  ૨૭૧૦૪૭ શ્રી લરીભશંભદ કયીભબાઇ ળેખ ક્રીનય 
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71.  ૨૭૩૫૪૬ શ્રી હદરીબાઆ ફાબબુાઆ ડંમા  સુયલાઆઝય (રોન વેલા થે કાભગીયી 

ાણીયુલઠા વલબાગભાં )  
72.  ૨૭૩૭૪૧ શ્રી હદનેળબાઇ ચીભનબાઇ લવાલા ડ્રામલય 
73.  ૨૭૩૭૫૯ શ્રી ફીીનચદં્ર ઇશ્વયરાર યાઠલા ડ્રામલય 
74.  ૨૭૩૭૬૭ શ્રી છગનબાઇ ભોશનબાઇ નામકા ડ્રામલય 
75.  ૨૭૪૨૧૬ શ્રી બયતકુભાય નદંરાર લવાલા ડ્રામલય 
76.  ૨૭૪૨૨૪ શ્રી જમતંીબાઇ ધોરજીબાઇ યાઠલા ડ્રામલય 
77.  ૨૭૪૨૩૨ શ્રી બધુાબાઇ દરતબાઇ લવાલા ડ્રામલય 
78.  ૨૭૪૪૯૬ શ્રી યણવધયવવિંશ ઇન્દ્રવવિંશ યાજ યેડીમો વભકેનીક 
79.  ૨૭૫૮૮૩ શ્રી ગોારબાઇ ભગંરબાઇ કશાય ડ્રામલય 
80.  ૨૭૯૫૦૧ શ્રી યનુવુબાઇ ભશંભદબાઇ ળેખ ડ્રાઇલય  (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં  
81.  ૨૭૯૯૪૩ શ્રી હદરીકુભાય આન્દ્રલદન બાલવાય પીલ્ડ અવી.  
82.  ૨૭૯૯૬૦ શ્રી ચદં્રવવિંશ પ્રબાતવવિંશ યાજતુ વૈવનક 
83.  ૨૭૯૯૭૮ શ્રી વયફુદીન ભોશંભદ મલુ્રા વૈવનક 
84.  ૨૭૯૯૮૬ શ્રી જીતેન્દ્ર લવતંયાલ જાદલ વૈવનક 
85.  ૨૭૯૯૯૪ શ્રી કનૈમાવવિંગ યાભવવિંગ યાજતુ વૈવનક 
86.  ૨૮૦૦૨૦ શ્રી પ્રભોદ સખુદેલ ાટીર વૈવનક 
87.  ૨૮૦૦૩૮ શ્રી શ્માભયાલ હકળનયાલ લાય વૈવનક 
88.  ૨૮૦૦૪૬ શ્રી યવલન્દ્ર વલશ્વાવયાલ દેલયે વૈવનક 
89.  ૨૮૦૦૫૪ શ્રી ળયણદાવ નટલયરાર ડંયા વૈવનક 
90.  ૨૮૦૨૬૭ શ્રી યવલન્દ્ર વળલાજીયાલ કદભ વૈવનક 
91.  ૨૮૦૨૭૫ શ્રી વતરકવવિંશ થાનવવિંશ યાઠોડ વૈવનક 
92.  ૨૮૦૫૯૩ શ્રી યેળકુભાય જમકષૃ્ણબાઇ બટ્ટ ઇરેકરીશ્મન(રોન વેલા થે કાભગીયી 

ટુયીસ્ટ વલબાગભાં ) 
93.  ૨૮૭૮૫૭ શ્રી કનબુાઆ જેઠાબાઆ ટેર  જુ. કરાકગ 
94.  ૨૯૩૧૪૮ શ્રી ઈદમ યાભચદં્ર નાલેકય  ડ્રાઇલય -રોન વેલા,  ગાય ખચગ 

વ્શીકરરુભા ં 
95.  ૨૯૩૯૨૦ શ્રી જમેળકુભાય જમવંતરાર ચનુાયા વૈવનક 
96.  ૨૯૩૯૩૮ શ્રી ભનોજ યામબુાઇ કશાય વૈવનક 
97.  ૨૯૩૯૪૬ શ્રી વલળાર લવતંયાલ વળિંદે વૈવનક 
98.  ૨૯૪૧૮૭ શ્રી જીતેન્દ્ર ગોવલિંદબાઇ યભાય વૈવનક 
99.  ૨૯૫૯૪૯ શ્રી ભશળેબાઇ બાઇરારબાઇ ભાી ડ્રાઇલય 
100.  ૨૯૫૯૬૫ શ્રી દેલીદાવ નલરબાઇ જાધલ ડ્રાઇલય 
101.  ૨૯૫૯૭૩ શ્રી ડાહ્યાબાઇ શભેાબાઇ યભાય ડ્રાઇલય 
102.  ૨૯૫૯૮૧ શ્રી મકેુળ ગોવલિંદબાઇ યાઠોડ ડ્રાઇલય 
103.  ૨૯૫૯૯૦ શ્રી ગજાનદં ફાબયુાલ લાય ડ્રાઇલય 
104.  ૨૯૬૦૧૫ શ્રી ગણતબાઇ છોટુબાઇ યાઠોડ ડ્રાઇલય 
105.  ૨૯૬૦૨૩ શ્રી પ્રવલણવવિંશ ધીરૂબા જાડેજા ડ્રાઇલય (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં  
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106.  ૨૯૬૦૩૧ શ્રી તરુકુભાય મુજીબાઇ ટેર ડ્રાઇલય 
107.  ૨૯૬૦૫૮ શ્રી ઇકફારહુવેન ્ફાવભીમા ળેખ ડ્રાઇલય 
108.  ૨૯૬૦૬૬ શ્રી વજંમ અનદંયાલ ગામકલાડ ડ્રાઇલય 
109.  ૨૯૬૨૮૭ શ્રી નાનાબાઇ ત્રફંકયાલ અશીયે ડ્રાઇલય 
110.  ૨૯૬૨૯૫ શ્રી ઠાણ ભશંભદઆદ્રીળ વપીભશંભદ  ડ્રાઇલય (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં  
111.  ૨૯૬૩૦૯ શ્રી ઐયફુરી ભશમેદુરી ભકયાણી ડ્રાઇલય (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં 
112.  ૨૯૬૪૪૯ શ્રી ગોવલિંદયાલ ચદં્રયાલ લે ડ્રાઇલય 
113.  ૨૯૮૧૫૮ શ્રી નશાયવવિંશ ઢેડાબાઇ યાઠલા ડ્રાઇલય 
114.  ૨૯૮૩૧૦ શ્રી શવમખુબાઇ યભણબાઇ લવાલા વૈવનક 
115.  ૨૯૮૩૩૬ શ્રી ગોવલિંદબાઇ રક્ષ્ભણબાઇ લવાલ વૈવનક 
116.  ૨૯૮૩૪૪ શ્રી વનકંુજ શીયારાર ભોદી વૈવનક 
117.  ૨૯૮૩૫૨ શ્રી વનરેળબાઇ નલવવિંગબાઇ યાઠલા વૈવનક 
118.  ૨૯૮૩૭૯ શ્રી શભેતંબાઇ લેંકટયાલ ભશાડીક વૈવનક 
119.  ૨૯૮૩૯૫ શ્રી વવત ફાાવાશફે ભોશીતે વૈવનક 
120.  ૨૯૮૪૦૯ શ્રી ધભેન્દ્રવવિંશ ભોશનવવિંશ યાજ વૈવનક 
121.  ૨૯૮૪૨૫ શ્રી ગરુાભહવેુન યફતવવિંગ યાઠોડ વૈવનક (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં  
122.  ૨૯૮૪૪૧ શ્રી હકયણ વાશફેયાલ વનકભ વૈવનક 
123.  ૨૯૮૪૫૦ શ્રી પ્રતાબાઇ ફકરાબાઇ ડાભોય વૈવનક 
124.  ૨૯૮૪૬૮ શ્રી ળૈરે ચદં્રકાન્ત ભોશીતે વૈવનક 
125.  ૨૯૮૪૭૬ શ્રી નગીનબાઇ પ્રબાતબાઇ બારીમા વૈવનક 
126.  ૨૯૮૪૯૨ શ્રી પ્રબાતબાઇ યાભાબાઇ યોશીત વૈવનક 
127.  ૨૯૮૫૦૬ શ્રી નદંહકળોય જમવંતરાર વોરકંી વૈવનક 
128.  ૨૯૮૫૧૪ શ્રી હકયીટકુભાય ચદુંબાઇ બારીમા વૈવનક 
129.  ૨૯૮૫૨૨ શ્રી વરીભ ભશંભદરી ળેખ વૈવનક 
130.  ૨૯૮૫૩૧ શ્રી કયળનબાઇ કડકીમાબાઇ ચાયેર વૈવનક 
131.  ૨૯૮૭૨૭ શ્રી ફનવવિંગબાઇ ચદુંબાઇ યાઠલા વૈવનક 
132.  ૨૯૮૮૩૨ શ્રી ગૌયીળકંય બીખબુાઇ કશાય વૈવનક 
133.  ૩૦૦૨૮૪ શ્રી ભશળેબાઆ બાઆરારબાઆ યભાય  સુયલાઆઝય  
134.  ૩૦૧૦૦૧ શ્રી ભીરીંદ કીતીકાન્ત ભોદી  જુ. કરાકગ  
135.  ૩૦૧૪૭૭ શ્રી હકળોયકુભાય યાભચદં્ર કારગડેુ  વવાઆ 
136.  ૩૧૬૭૯૨ શ્રી હશભાંશકુુભાય બયતબાઇ ટેર વૈવનક 
137.  ૩૧૮૯૫૭ શ્રી પ્રકાળબાઇ ચદુંબાઇ ળીન્દે એટેન્ડન્ટ 
138.  ૩૧૮૯૬૫ શ્રી ઈદેવીંગ ભણીરાર યભાય એટેન્ડન્ટ 
139.  ૩૧૮૯૭૩ શ્રી યભણબાઇ શીંભતબાઇ નામક એટેન્ડન્ટ 
140.  ૩૧૮૯૯૦ શ્રી ભનોજકુભાય ફફરદાવ ચનુાયા એટેન્ડન્ટ 
141.  ૩૧૯૦૦૭ શ્રી વજંમકુભાય કંચનબાઇ ાટણલાડીમા એટેન્ડન્ટ 
142.  ૩૧૯૦૧૫ શ્રી ભશને્દ્રબાઇ બાઇરારબાઇ વોરકંી એટેન્ડન્ટ 
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143.  ૩૧૯૦૨૩ શ્રી ભુતવવિંશ બગાબાઇ ભકલાણા એટેન્ડન્ટ 
144.  ૩૧૯૦૩૧ શ્રી ળોકબાઇ ચતયુબાઇ ચનુાયા એટેન્ડન્ટ 
145.  ૩૧૯૦૪૦ શ્રી જમવંતરાર નટુબાઇ લણકય એટેન્ડન્ટ 
146.  ૩૧૯૦૫૮ શ્રી મકેુળબાઇ જીણાબાઇ ચૌશાણ એટેન્ડન્ટ 
147.  ૩૧૯૦૬૬ શ્રી યાજેન્દ્ર નાયામણ ખૈયે એટેન્ડન્ટ 
148.  ૩૧૯૦૮૨ શ્રી યભેળબાઇ ડાહ્યાબાઇ બારીમા એટેન્ડન્ટ 
149.  ૩૧૯૧૦૪ શ્રી યવલિંદબાઇ ભનશયબાઇ શયીજન એટેન્ડન્ટ 
150.  ૩૧૯૧૧૨ શ્રી યભેળબાઇ ધનજીબાઇ શયીજન એટેન્ડન્ટ 
151.  ૩૧૯૧૩૯ શ્રી શયીળકુભાય રક્ષ્ભણબાઇ વોરકંી એટેન્ડન્ટ 
152.  ૩૧૯૧૫૫ શ્રી સયેુળકુભાય જેવીંગબાઇ યભાય એમ્બ્ય.ુ ડ્રામલય 
153.  ૩૧૯૧૬૩ શ્રી શગદકુભાય ફેચયબાઇ ચાલડા એમ્બ્ય.ુ ડ્રામલય 
154.  ૩૧૯૧૭૧ શ્રી દાયાવવિંશ દેલનવવિંગ યાજતુ એમ્બ્ય.ુ ડ્રામલય 
155.  ૩૧૯૧૮૦ શ્રી નાયણબાઇ ભગનબાઇ ફાયીમા એમ્બ્ય.ુ ડ્રામલય 
156.  ૩૧૯૧૯૮ શ્રી વતીચદં્ર શીયારાર યાલ એમ્બ્ય.ુ ડ્રામલય 
157.  ૩૨૪૫૫૮ શ્રી યાજેળબાઇ ફચબુાઇ ફાયીમા  વવાઇ  (રોન વેલાથી, ગાય ખચગ  ભાકેટ 

ળાખાભાં ) 
158.  ૩૨૭૩૨૮ શ્રી જમેળ જીલણરાર બારીમા વૈવનક 
159.  ૩૨૭૩૩૬ શ્રી ભશળેકુભાય ભગનબાઇ ડાંગી વૈવનક 
160.  ૩૨૭૩૪૪ શ્રી ફાબબુાઇ યાભવવિંશ શઠીરા વૈવનક 
161.  ૩૨૭૩૫૨ શ્રી હદકકુભાય ગોયધનબાઇ યભાય વૈવનક 
162.  ૩૨૭૩૬૧ શ્રી હશતેળ ળકંયયાલ વાલયકય વૈવનક (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં  
163.  ૩૨૭૩૭૯ શ્રી ભશળે વત્મનાયામણ કશાય વૈવનક 
164.  ૩૨૭૩૮૭ શ્રી જૈવભન યાજેન્દ્રબાઇ સથુાય વૈવનક 
165.  ૩૨૭૩૯૫ શ્રી લ્ેળ ભણીરાર લયીમા વૈવનક 
166.  ૩૨૭૪૧૭ શ્રી લગયીળબાઇ ગફુાનબાઇ ચાયેર વૈવનક 
167.  ૩૨૭૪૨૫ શ્રી હદરીવવિંશ ડાહ્યાબાઇ યભાય વૈવનક 
168.  ૩૨૭૪૩૩ શ્રી જીતેન્દ્ર નયોત્તભબાઇ યોશીત વૈવનક 
169.  ૩૨૭૪૪૧ શ્રી વહંદકુભાય ફચબુાઇ યાણા વૈવનક 
170.  ૩૨૭૪૫૦ શ્રી સયેુળબાઇ ળાતંીરાર બારીમા વૈવનક 
171.  ૩૨૭૪૬૮ શ્રી નાયણબાઇ યવલિંદબાઇ ભાી વૈવનક 
172.  ૩૨૭૪૮૪ શ્રી ધભેળકુભાય નયેન્દ્રવવિંશ જાધલ વૈવનક 
173.  ૩૨૭૪૯૨ શ્રી હદકબાઇ અંફારાર ગઢલી વૈવનક 
174.  ૩૨૭૫૦૬ શ્રી પ્રવલણકુભાય દેવીંગબાઇ યાઠલા વૈવનક 
175.  ૩૨૭૫૧૪ શ્રી હકળનબાઇ કનૈમારાર કશાય વૈવનક (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં 
176.  ૩૨૭૫૨૨ શ્રી મકેુળ વલશ્વાવયાલ ખોન્ડે વૈવનક (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં  
177.  ૩૨૭૫૩૧ શ્રી ભનોજકુભાય શીયાબાઇ કટાયા વૈવનક 
178.  ૩૨૭૫૪૯ શ્રી જીનનેળ ળોકબાઇ કશાય વૈવનક 
179.  ૩૨૭૫૫૭ શ્રી ભયવવિંશ ક્ષમબાઇ ઠાકોય વૈવનક 
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180.  ૩૨૭૫૬૫ શ્રી શયીળકુભાય ફાબબુાઇ ટેર વૈવનક 
181.  ૩૨૭૫૮૧ શ્રી ગભુાનબાઇ થાલયીમાબાઇ યાઠલા વૈવનક 
182.  ૩૨૭૫૯૦ શ્રી વલરુકુભાય યાજેળબાઇ વાધ ુ વૈવનક 
183.  ૩૨૭૬૦૩ શ્રી ળોક લજેયાભ ગોંડરીમા વૈવનક 
184.  ૩૨૭૬૧૧ શ્રી વવભય ગરુૂળયણ બ્રહ્મબટ્ટ વૈવનક 
185.  ૩૨૭૬૨૦ શ્રી હક્રારવવિંશ રાખબુા ગોશીર વૈવનક 
186.  ૩૨૭૬૩૮ શ્રી જનક નટલયરાર ચંાર વૈવનક 
187.  ૩૨૭૬૪૬ શ્રી વશ્વનબાઇ ળીવબુાઇ ગઢલી વૈવનક 
188.  ૩૨૭૬૫૪ શ્રી ભીતકુભાય યાજેન્દ્રબાઇ યાલ વૈવનક 
189.  ૩૨૭૬૬૨ શ્રી હકળોયબાઇ ોટબાઇ ાટીર વૈવનક 
190.  ૩૨૭૬૭૧ શ્રી ભનોજ ધીરૂબાઇ ટેર વૈવનક 
191.  ૩૨૭૬૮૯ શ્રી જમબાઇ ફાલબુાઇ યાઠલા વૈવનક 
192.  ૩૨૭૬૯૭ શ્રી હકયીટકુભાય જીલણબાઇ યભાય વૈવનક 
193.  ૩૨૭૭૦૧ શ્રી બયતબાઇ યાભાબાઇ દોડીમા વૈવનક (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં 
194.  ૩૩૦૮૭૬ શ્રી પ્રાણેળ વતંરાર ડંયા    વૈવનક 
195.  ૩૩૯૪૮૨ શ્રી જમહદવવિંશ દરતવવિંશ ચાલડા વૈવનક 
196.  ૩૩૯૪૯૧ શ્રી વલચન ુપ્ા જુાયી વૈવનક 
197.  ૩૩૯૫૦૪ શ્રી તુાય ગજભર દેલયે વૈવનક 
198.  ૩૩૯૫૧૨ શ્રી ભેહરુ કનૈમારાર ટેર વૈવનક 
199.  ૩૩૯૫૨૧ શ્રી લ્ેળકુભાય છગનબાઇ યભાય વૈવનક 
200.  ૩૩૯૫૩૯ શ્રી કલ્ેળ લાભનયાલ ગીતે વૈવનક 
201.  ૩૩૯૫૪૭ શ્રી જીતેન્દ્ર ખળુારબાઇ યોશીત વૈવનક 
202.  ૩૩૯૫૫૫ શ્રી ધલર જમલતંયાલ ભોહશતે વૈવનક 
203.  ૩૩૯૫૬૩ શ્રી ભેુન્દ્રવવિંશ શયીવવિંશ યાજ વૈવનક 
204.  ૩૩૯૫૭૧ શ્રી ળારીગ્રાભ યભેળ તોયલણે વૈવનક 
205.  ૩૩૯૫૮૦ શ્રી યાજેળકુભાય ડાહ્યાબાઇ બયલાડ વૈવનક 
206.  ૩૩૯૫૯૮ શ્રી વવતબાઇ વબયુબાઇ ડાભોય વૈવનક 
207.  ૩૩૯૬૦૧ શ્રી વલભરકુભાય ઇશ્વયબાઇ ચૌધયી વૈવનક 
208.  ૩૩૯૬૧૦ શ્રી જગદીળ શીયાબાઇ બાબોય વૈવનક 
209.  ૩૩૯૬૨૮ શ્રી હયતેળ હદનેળબાઇ ટેર વૈવનક 
210.  ૩૩૯૬૩૬ શ્રી યઘલુીયવવિંશ યભેળચદં્ર ઝારા વૈવનક 
211.  ૩૩૯૬૪૪ શ્રી બગીયાથદાન ભનશયદાન ગઢલી વૈવનક 
212.  ૩૩૯૬૫૨ શ્રી હશતેળકુભાય જળબાઇ ટેર વૈવનક 
213.  ૩૩૯૬૬૧ શ્રી હશતેન્દ્રવવિંશ ખભુાનવવિંશ લાઘેરા વૈવનક 
214.  ૩૪૨૨૭૧ શ્રી ાથગ ગરુુળયણ બ્રહ્મબટ્ટ વશા  .સ્ટેળન ઓહપવય  
215.  ૩૪૨૨૯૭ શ્રી ઓભ ફીીનચદં્ર જાડેજા વશા  .સ્ટેળન ઓહપવય 
216.  ૩૪૫૨૪૫ શ્રી કૌળર સયેુળચદં્ર ળાશ   એડી.અવી.એન્જી. -રોન વેલા,  

ગાય ખચગ વેન્રર  સ્ટોયભા ં    
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217.  ૩૫૨૯૪૨ શ્રી ળેખ આનામતહવેુન આબ્રાશીભબાઆ  વશા  .સ્ટેળન ઓહપવય 
218.  ૩૫૨૯૫૧ શ્રી અઝાદ વનકંુજ પ્રવલણચદં્ર  વશા  .સ્ટેળન ઓહપવય 
219.  ૩૫૩૧૭૫ શ્રી વરીભ યસરુબાઆ ળેખ  વશા. વૈવનક  

220.  ૩૫૩૧૮૩ શ્રી જમ શ્રીનાથ ભીશ્રા  વશા. વૈવનક  

221.  ૩૫૩૧૯૧ શ્રી ધલર યેળબાઆ ટેર  વશા. વૈવનક (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં  
222.  ૩૫૩૨૦૫ શ્રી યપીકુદ્દીન ભીય મલુ્રા  વશા. વૈવનક  

223.  ૩૫૩૨૧૩ શ્રી હકયણ યાજુબાઆ ફાયીમા  વશા. વૈવનક  

224.  ૩૫૩૨૨૧ શ્રી થૃ્લીયાજ બયતવવિંશ ડોડીમા  વશા. વૈવનક  

225.  ૩૫૩૨૩૦ શ્રી યવલન્દ્રકુભાય દરવવિંશ નીનાભા  વશા. વૈવનક  

226.  ૩૫૩૨૪૮ શ્રી વભીયકુભાય વલનોદબાઆ ગઢલી  વશા. વૈવનક (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં 
227.  ૩૫૩૨૫૬ શ્રી વલયાજ ળોકબાઆ કશાય  વશા. વૈવનક  

228.  ૩૫૩૨૬૪ શ્રી હદપ્તેળ નથયુાલ લાય  વશા. વૈવનક  

229.  ૩૫૩૨૭૨ શ્રી ધભેન્દ્ર જળલતંબાઆ બારીમા  વશા. વૈવનક  

230.  ૩૫૩૨૮૧ શ્રી તોવીપ ઈસ્ભાનબાઆ ળેખ  વશા. વૈવનક  

231.  ૩૫૩૨૯૯ શ્રી ધલરબાઆ વરુબાઆ ગોશીર  વશા. વૈવનક  

232.  ૩૫૩૩૦૨ શ્રી વપ્રમાકંકુભાય પ્રશરાદબાઆ લારભકય  વશા. વૈવનક (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં  
233.  ૩૫૩૩૧૧ શ્રી બાવલનબાઆ ચદુંબાઆ ચૌધયી  વશા. વૈવનક (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં 
234.  ૩૫૩૩૨૯ શ્રી લચયાગવવિંશ દળયથવવિંશ યભાય  વશા. વૈવનક  (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં 
235.  ૩૫૩૩૩૭ શ્રી વજંમકુભાય બોગીરાર કંથાયીમા  વશા. વૈવનક (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં 

- યાજીનામુ ંઅેર છે.  
236.  ૩૫૩૩૪૫ શ્રી ચદં્રળે કાવંતરાર દલે  વશા. વૈવનક  

237.  ૩૫૩૩૫૩ શ્રી યાકેળબાઆ યતનબાઆ લણઝાયા  વશા. વૈવનક  

238.  ૩૫૩૩૬૧ શ્રી નયેળકુભાય કંચનબાઆ પ્રજાવત  વશા. વૈવનક  

239.  ૩૫૩૩૭૦ શ્રી વજંમબાઆ ધીયજીબાઆ ગયાવવમા  વશા. વૈવનક  

240.  ૩૫૩૩૭૮ શ્રી દેલકુબાઆ ડાન્કુબાઆ લારા  વશા. વૈવનક  

241.  ૩૫૩૩૯૬ શ્રી જમદેલ હશિંભતયાલ ખડે  વશા. વૈવનક  

242.  ૩૫૩૪૦૦ શ્રી ળૈરેબાઆ નગયવવિંગબાઆ યાઠલા વશા. વૈવનક  

243.  ૩૫૩૪૧૮ શ્રી વલરુબાઆ ળકંયબાઆગામકલાડ વશા. વૈવનક  

244.  ૩૫૩૪૨૬ શ્રી ળૈરેબાઆ ચદં્રકાતંબાઆ વળિંદે  વશા. વૈવનક  

245.  ૩૫૩૪૩૪ શ્રી કણૃાર ગણતવવશ યાઠોડ  વશા. વૈવનક  

246.  ૩૫૩૪૪૨ શ્રી યાહરુ યાભવગં ઢીમાય  વશા. વૈવનક  

247.  ૩૫૩૪૫૧ શ્રી મોગેળબાઆ જેવીંગબાઆ ફાભણીમા  વશા. વૈવનક  

248.  ૩૫૩૪૬૯ શ્રી કુરદીકુભાય કાનજીબાઆ યાઠોડ વશા. વૈવનક  

249.  ૩૫૩૪૭૭ શ્રી સવુનર વલજમ લાય  વશા. વૈવનક  

250.  ૩૫૩૪૮૫ શ્રી અવળકુભાય યાભજીબાઆ ટેર  વશા. વૈવનક  

251.  ૩૫૩૪૯૩ શ્રી ભનોજ ગભભર દેલયે  વશા. વૈવનક  

252.  ૩૫૩૫૦૭ શ્રી યલુયાજવવિંશ પ્રતાવવિંશ ગોશીર  વશા. વૈવનક (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં 
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253.  ૩૫૩૫૧૫ શ્રી વલયેન્દ્રવીંશ વલક્રભવવિંશ ચૌશાણ  વશા. વૈવનક (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં 
254.  ૩૫૩૫૨૩ શ્રી જેવીંગબાઆ ધીરૂબાઆ બાબંાણીમા  વશા. વૈવનક  

255.  ૩૫૩૫૩૧ શ્રી ભાનવીંગબાઆ ભેયાભણબાઆ વોરકંી  વશા. વૈવનક  

256.  ૩૫૩૫૪૦ શ્રી સયેુળબાઆ લજુબાઆ ફાફંા  વશા. વૈવનક  

257.  ૩૫૩૫૫૮ શ્રી ભશળેકુભાય ફાબબુાઆ ખાટં વશા. વૈવનક  

258.  ૩૫૩૫૬૬ શ્રી યવલકુભાય પે્રભજીબાઆ વોવા  વશા. વૈવનક  

259.  ૩૫૩૫૭૪ શ્રી જનકવવિંશ યાજેન્દ્રવવિંશ લાધેરા  વશા. વૈવનક (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં 
260.  ૩૫૩૫૮૨ શ્રી નમનબાઆ શવમખુબાઆ ટેર  વશા. વૈવનક (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં 
261.  ૩૫૩૫૯૧ શ્રી અકાળ સવુનર વવકે  વશા. વૈવનક  

262.  ૩૫૩૬૦૪ શ્રી કાળુબાઆ ભોશનબાઆ ડાભોય  વશા. વૈવનક  

263.  ૩૫૩૬૧૨ શ્રી વતંો જગાયાલ ડોંગારા  વશા. વૈવનક(કાભગીયી .આ અય.વી.ભા)ં  
264.  ૩૫૩૬૨૧ શ્રી વલભરકુભાય વલયેન્દ્રબાઆ યાઠલા વશા. વૈવનક  

265.  ૩૫૩૬૩૯ શ્રી અવળકુભાય ળનાબાઆ ડાભોય વશા. વૈવનક  

266.  ૩૫૩૬૪૭ શ્રી ભોન્ટુ ળૈરેકુભાય કામસ્થ  વશા. વૈવનક  

267.  ૩૫૩૬૫૫ શ્રી જુ ગનકુભાય ફશાદુયદાન ગઢલી  વશા. વૈવનક (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં 
268.  ૩૫૩૬૬૩ શ્રી કુરદીવવિંશ ભૂતવવિંશ ગોશીર  વશા. વૈવનક (કાભગીયી ઇ.અય.વી.ભા)ં 
269.  ૩૫૩૬૭૧ શ્રી વનરેળ જીલાબાઆ ાંણીમા  વશા. વૈવનક  

270.  ૩૫૩૬૮૦ શ્રી બયત યાભબાઆ ફાભણીમા  વશા. વૈવનક  

271.  ૩૫૩૬૯૮ શ્રી ધભેળકુભાય નુભચદં ચૌશાણ  વશા. વૈવનક  

272.  ૩૫૩૭૦૧ શ્રી શભેતં ચદં્રકાતં ઈતે્તકય  વશા. વૈવનક  

273.  ૩૫૩૭૧૦ શ્રી જમ નતંયાલ અંફાલરે  વશા. વૈવનક  

274.  ૩૫૩૭૪૪ શ્રી યોશીતકુભાય ડાહ્યાબાઆ ટેર  વશા. વૈવનક  

275.  ૩૫૪૪૧૪ શ્રી કનબુાઆ ભોશનબાઆ યાઠલા  વશા. વૈવનક  

276.  ૩૫૪૪૨૨ શ્રી યભેળબાઆ જલાનબાઆ ડાભોય  વશા. વૈવનક  

277.  ૩૫૪૩૭૬ શ્રી ભીરનકુભાય સભુનબાઆ ગામકલાડ  વશા. વૈવનક  

278.  ૩૫૫૦૩૮ શ્રી કરવહયમા સયેુળકુભાય લારાબાઆ   વશામક જુ. ક્રાકગ 
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11. તભાભ મોજનાઓની વલગતો સલૂચત ખચાગઓ ને કયામેર ચકુલણીના ંશલેારો દળાગલતો તેની તભાભ 
એજન્વીને પાલેર ફજેટ  

 વભગ્ર વબા ધ્લાયા  ગ્નન ળભન ને તાત્કાલરક વેલા વલબાગ ભાટે  નીચે જણાલેર શડે પ્રભાણે 
યકભ પાલામેર છે. જેભાથંી તે શડેભા ંલગ અખયે રગબગ યેુ યુી યકભનો ખચગ થઇ જામ છે. 

યેલન્ય ુખચગ 
.ન.ં વલગત ફ.ા.ન.ં કોડ ભજુંય થમેર 

યકભ 

1.  
એમ્બ્યરુન્વ / સ્ટેવનલેગન / મતૃ દેશ લાશીની / પામય એન્જીન ભાટે 
સ્ેયાટગવ તથા વનબાલણી 

ફી-૦૩૦૧૩૦૧ ૩૫,૦૦,૦૦૦ 

2.  કોન્રાક્ટ થી ડ્રાઇલય ક્રીનય વલ. યાખલાનો ખચગ  ફી-૦૩૦૧૧૦૨ ૫૦,૦૦,૦૦૦ 
3.  ઇનાભ તથા ગ્નન વનયોધક વપ્તાશ ભાટે ફી-૦૩૦૧૩૦૨ ૪૦,૦૦૦ 
4.  ગ્નનળભન કભગચાયીઓ ભાટે કલ્માણ વનવધ ફી-૦૩૦૧૩૦૩ ૫૦,૦૦૦ 
5.  પ્રાથભીક વાયલાય ભાટે દલા તથા યચયૂણ ભાર વાભાન ખયીદલા  ફી-૦૩૦૧૩૦૪ ૩૫,૦૦૦ 

6.  
પામયએન્જીન તથા ઇત્તય ભાટે નલીન ટામય ટયફુખયીદલા (૧૦૦ % સ્ટોય 
ખયીદી)  

ફી-૦૩૦૧૩૦૫ ૧૫,૦૦,૦૦૦ 

7.  
એમ્બ્યરુન્વ / સ્ટેળન લેગન / મતૃદેશ લાશીની / પામય એન્જીનની ફોડી 
ફાઘંલા યંગ યોગાન તથા દુયસ્તી ભાટે  

ફી-૦૩૦૧૩૦૭ ૨૦,૦૦,૦૦૦ 

8.  ફેટયીચાજૉય / સ્રેફકટય / ભળીન / વામયન / લાશનો ભાટે ફેટયી ખયીદલા ફી-૦૩૦૧૩૦૮ ૧૦,૦૦,૦૦૦ 
9.  સ્નોયકેરવનબાલણી ફી-૦૩૦૧૩૦૯ ૩,૦૦,૦૦૦ 

10.  ડ્રામ કેભીકર ાઈડય તથા પોભ કંાઈન્ડ ખયીદલા ફી-૦૩૦૧૩૧૦ ૬,૦૦,૦૦૦ 
11.  લામયરેવ વેટ, લોકી ટોકી તથા ઇક્લીભેન્ટ વનબાલણી  ફી-૦૩૦૧૩૧૧ ૧૫,૦૦,૦૦૦ 
12.  કોોયેળનના ંન્મ વધકાયીઓ ભાટે લોકીટોકીવનબાલણી ફી-૦૩૦૧૩૧૨ ૧,૦૦૦ 
13.  પામય સ્ટેળનોભા ંસધુાયા લધાયા યંગ યોગાન વલ. ભાટે  ફી-૦૩૦૧૩૧૩ ૫૦,૦૦,૦૦૦ 

14.  
ડીઝાસ્ટયભેનેજભેન્ટગ્રાન્ટભાથંીખયીદલાભા ંઅલનાય વાધન વાભગ્રીનાવલીવ 
ચાજૉ ચકુલલા ભાટે 

ફી-૦૩૦૧૩૧૪ ૨,૦૦,૦૦૦ 

15.  નલીન રેવનિંગ વેન્ટય ભાટે વાધનો તથા ન્મ કાભગીયી ભાટે ફી-૦૩૦૧૩૧૫ ૨,૦૦,૦૦૦ 
16.  ભશકેભ ખચગઃ    

 કામભ ભશકેભ વળડયરુ ન.ં ૫૫ થી ૫૮ ફી-૦૩૦૧૧૦૧ ૯,૯૫,૭૫,૦૦૦ 
    

 કેીટર ખચગ    
1.  નલીન ભોટી ળફ લાશીનીખયીદલા ડી-૦૩૦૧૬૦૩ ૨૫,૦૦,૦૦૦ 

2.  પામયબ્રીગેડ ભાટે નલીન લાશનો તથા ન્મ વાધનો ખયીદલા ડી-૦૩૦૧૬૦૪ ૫,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

3.  નલીન પામય સ્ટેળન ભાટે ઇભાયતો ફધંલા તથા સલુીધા તથા સ્ટાપ કલાટગય 
ભાટે 

ડી-૦૩૦૧૬૦૫ ૩૦,૦૦,૦૦૦ 
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વનબાલણી  ને  દુયસ્તી  
 

.ન.ં વલગત ફ.ા.ન.ં કોડ ભજુંય થમેર યકભ 
૧. લોટયટેન્કય ભાટે સ્ેયાટગવ દુયસ્તી તથા યંગ યોગાન ફી-૦૭૦૩૩૦૧ ૩૦,૦૦,૦૦૦ 
૨. ટામય ટયફુ ખયીદલા  ફી-૦૭૦૩૩૦૨ ૧,૨૫,૦૦૦ 
૩. ણધામાગ વદય ( બાગ-૧) ફી-૧૬૦૩૩૦૧ ૧૦,૦૦,૦૦૦ 
૪. યૂ યાશત તથા ઇતય ખચગ ભાટે   ફી-૧૬૦૧૩૦૬ ૧,૦૦,૦૦૦ 
૫. મ્બય.ુ કોોયેળનના ંનાકભગચાયીઓના લવાન વભમે અવથિક વશામ 

અલાની યકભ બાગ-૧-૭૬ 
ફી-૧૬૦૩૩૦૨ ૫૦,૦૦,૦૦૦ 

૬. સ્લણીભ ગ્રાન્ટ  ૬૫,૯૪,૦૦,૦૦૦ 
 
 

.ન.ં વલગત ફ.ા.ન.ં કોડ ભજુંય થમેર યકભ 

 વાભાન્મકન્ટીજન્વી હયવળષ્ટ-૧   

૧ ચોડીઓ, નક્ળા ને ચોાનીમા  ફી-૦૩૦૧૨૦૧ ૨,૦૦૦ 

૨ યચયૂણ ફી-૦૩૦૧૨૦૧ ૫૦,૦૦૦ 

૩ ોસ્ટેજયીવીપ્ટ ને ટેરીગ્રાભ ફી-૦૩૦૧૨૦૧ ૮,૦૦૦ 

૪ મવુાપયીબથ્થ ુ ફી-૦૩૦૧૨૦૧ ૨૦,૦૦૦ 

૫ ઇરકરીક લફર ફી-૦૩૦૧૨૦૧ ૪૦,૦૦,૦૦૦ 

૬ ટેલરપોન ચાજીવ ડીાટગ ભેન્ટ ફી-૦૩૦૧૨૦૧ ૪,૦૦,૦૦૦ 

યીવળષ્ટ-૨ તથા ૩  

૭ સ્ટેળનયી ફી-૧૬૦૨૩૦૨ ૩૦,૦૦૦ 

૮ છાભણી ફી-૧૬૦૨૩૦૩ ૬૦,૦૦૦ 

૯ ડે્રવ ફી-૧૨૦૩૩૦૪ ૨૫,૦૦,૦૦૦ 

૧૦ પવનિચય ફી-૧૨૦૩૩૦૬ ૨,૫૦,૦૦૦ 
 

  



E:\2016-17\RTI\Pro-active-Disploser-for-RTI-2005-01-020217.docx 19 

 
12. પાલેર યકભ ને અ કામગક્રભભાથંી પામદો ભેલનાયની વલગતો વશીત વફવીડી વશીત કામગક્રભોનો ભરનો 

પ્રકાય.  

 લડોદયાની જાશયે જનતા. 

 વેલાઓ યુી ાડતા નથી.  

13.    તેના દ્વાયા ામેર છૂટછાટો, યલાનગીઓ ને વત્તા વોંણી ભેલનાયની    વલગતોઃ  

 તે્રથી કોઆ છૂટ છાટો યલાનગીઓ કે વધકૃત કયણ કયલાભા ંઅલત;ૂ નથી.   

14.     આરેકરોવનક પોભગભા ંધડામેરી, તેના દ્વાયા યખામેરી થલા તેને ઈર્ધ ભાશીતીનાં વદંબગની વલગતઃ  

15.    સુ્તકારમ થલા લાચંન ખડંના કાભના કરાકો વશીત ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને ઈર્ધ સવુલધાની વલગતો, 

જો જાશયે ઈમોગ ભાટે તેની જાલણી કયાઆ શોમ તો.  

 તે્રની ળાખાભા ંલાચંનારમ કે સુ્તાકારમ ઈર્ધ નથી.  

 
16. જાશયે ભાહશતી વધકાયીઓના ંનાભઃ શોદા ને ન્મ વલગતોઃ  

 નાભઃ શ્રી હદક કુભાય ી. ગુજંાર.  
 શોદોઃ ડે. ચીપ ઓહપવય (પામય) ને જાશયે ભાહશતી વધકાયી  
 શારભા ંઆ.ચા. ચીપ ઓહપવય (પામય) ને ીર વધકાયી  
 કચેયીઃ દાંડીમાફજાય વેન્રર પામય સ્ટેળન, લડોદયા.   
 પોન નફંયઃ ૦૨૬૫-૨૪૧૩૭૫૩, ૨૪૧૩૬૩૫, ૨૪૧૩૭૫૪, ૨૪૨૦૮૮૧,  
 પેક્વ ન.ં ૦૨૬૫-૨૪૨૦૮૮૧ 

17. સચુલી ળકામ તેલી ન્મ કોઆ ભાહશતી ને ત્માય ફાદ દય લે અ પ્રકાળનભા ંસધુાયો કયાળે. 

 શારભા ંકોઆ ભાહશતી નથી.  

 
 

શ. ચીપ ઓહપવય (પામય) 
ભશાનગયાલરકા 

લડોદયા. 
 

 
 


