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યાઇટ ટુ ઇન્ પોભનળન ્ટટ-૨૦૦૫ વંદબન તથા દ.શુકભ ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ વંદબન કરભ ૪-૧(ખ) અન્ લમ  
ખાતાની ભાહશતી ફાફત. 
 

૧. વંસ્થાનકમાભરકયકેનફપયનીનકગલર   
  ખાતુ – ભશાત્ ભા ગાંધીનગય ગૃશ  કાભગીયી અન  પયજો :  

ભશાત્ ભા ગાંધીનગય ગશૃની કચ યી ખાત  આલતા લડોદયા ળશ ય તથા લડોદયા ફશાયના કરાકાયો 
નાગહયકો વંસ્ થાઓ , ક કોર જોક યાજકીમ તથા વાભાક ક વંસ્ થાઓ , આગ લાનોક ળાાઓ , તથા 
આમોજકોન  વલવલધ પ્રોગ્રાભ ળો ભાટ  ઠયાલ ર ધાયા ધોયણ ભુજફ રાગત રઇ શોર ફુકીંગ યીપંડ તથા 
ળાખાવધકાયીશ્રી/ ખાતાવધકાયીશ્રી લખતો લખત વોં  ત  કાભગીયી તથા તભાભ પ્રકાયની લશીલટી 
કાભગીયી 

૨. ેગધમાયક/મભમચાયકનકવત્તા થાપયની 
  અવધકાયી/કભમચાયીઓ ,ના નાભક શોદ્દોક ગાય તથા કાભગીયીની વલગત 
 

અ.ન.ં નાભ શોદ્દો ફ ઝીક ગાય 
ગ્ર ડ/ 

ગ્ર ડ   

કાભની વલગત 

૧. શ્રી કુરદીવવંશ 
્ન. ાલાગઢી 

શ. ભ ન જય 

રૂ.૯ક૩૦૦ થી 
૩૪ક૮૦૦/૪૪૦૦ 

ભશાત્ ભા ગાંધીનગયગૃશક વય વમાક યાલ 
નગયગૃશ તથા સ્ લાવભ વલલ કાનંદ આટમ  ગ ર યી 
વલબાગના ્કભોના વુયવલઝનન  રગતી 
કાભગીયી તથા લશીલટન  રગતી કાભગીયી 

૨. શ્રી ક તન ્. ભાછી વશામક 
ય ફ્રીજય ળન ઇજન ય 

રૂ.૯ક૩૦૦ થી 
૩૪ક૮૦૦/૪૪૦૦ 

(પીટવ રૂ.૧૫૦૦૦) 

ભશાત્ ભા ગાંધીનગયગૃશક વય વમાક યાલ 
નગયગૃશ , પ્ ર ન ટોયીમભ તથા લ.ભ.ાવરકાની 
વલવલધ ઓ ,પીવોભાં ભુક ર રૂભ ્ય કન્ ડીળનયક 
લોટય કુરયોની યી યીંગ ત ભજ વનબાલણીની 
કાભગીયી તથા ટેંડય ઓ ,નની કાભગીયી 

૩. શ્રી પ્રહદવવંશ 
આઇ. ુંલાય  
(ગાય ખચમ 
ભ.ગાંધી નગય ગુ્રશ) 

જુ.ટરાકમ  
રૂ. ૫,૨૦૦ થી 
૨૦’૨૦૦/૧૯૦૦  

ભશાત્ ભા ગાંધીનગયગૃશક વય વમાક યાલ 
નગયગૃશ તથા સ્ લાભી વલલ કાનંદ આટમ  ગ ર યીનુ ં
ફુકીંગક બયણંક ભશ કભક ફાયનીળીક ગલનમભ ન્ ટ 
વવલમવ ટ ક્ષક રાઇટ ફીરક ટ રીપોન ફીરક 
ટ ન્ ડયક ાથથુ ક યીપંડ ફીરક આય.ટી.આઇ. તથા 
ળાખાવધકાયીશ્રી/ ખાતાવધકાયીશ્રી લખતો લખત 
વોં  ત  કાભગીયી તથા તભાભ પ્રકાયની લશીલટી 
કાભગીયી  

૪. શ્રી ઋબ. આય. 
પ્રાથવત   (ગાય 
ખચમ ટુયીસ્ટ 
હડાટમભ ન્ટ) 

       જુ.ટરાકમ   
(પીટવ ૧૦,૦૦૦ 
પ્રથભ ૫ લમ ભાટ )             
રૂ.૫ક૨૦૦ થી 
૨૦ક૨૦૦/૧૯૦૦ 

- ઉય ભુજફ 

 

 

 

 

 

 

૫. ખારી જગ્ મા જુ.ટરાકમ  
રૂ.૫ક૨૦૦ થી 

૨૦ક૨૦૦/૧૯૦૦ 

 

- -  
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૬ ખારી જગ્ મા જુ.ટરાકમ  
રૂ૫,૨૦૦ થી 

૨૦,૨૦૦/૧૯૦૦ 

વય વમાક યાલ નગયગૃશ ફુકીંગક બયણંક 
ભશ કભક ફાયનીળીક ગલનમભ ન્ ટ વવલમવ ટ ક્ષક 
રાઇટ ફીરક ટ રીપોન ફીરક ટ ન્ ડયક ાથથુ ક યીપંડ 
ફીરક આય.ટી.આઇ. તથા ળાખાવધકાયીશ્રી/ 
ખાતાવધકાયીશ્રી લખતો લખત વોં  ત  કાભગીયી 
તથા તભાભ પ્રકાયની લશીલટી કાભગીયી  

૭ ખારી જગ્ મા જુ.ટરાકમ  
રૂ.૫ક૨૦૦ થી 

૨૦ક૨૦૦/૧૯૦૦ 

વય વમાક યાલ નગયગૃશ ફુકીંગક બયણંક 
ભશ કભક ફાયનીળીક ગલનમભ ન્ ટ વવલમવ ટ ક્ષક 
રાઇટ ફીરક ટ રીપોન ફીરક ટ ન્ ડયક ાથથુ ક યીપંડ 
ફીરક આય.ટી.આઇ. તથા ળાખાવધકાયીશ્રી/ 
ખાતાવધકાયીશ્રી લખતો લખત વોં  ત  કાભગીયી 
તથા તભાભ પ્રકાયની લશીલટી કાભગીયી  

૮ ખારી જગ્ મા જુ.ટરાકમ  
રૂ.૫ક૨૦૦ થી 

૨૦,૨૦૦/૧૯૦૦ 

વય વમાક યાલ નગયગૃશ ફુકીંગક બયણંક 
ભશ કભક ફાયનીળીક ગલનમભ ન્ ટ વવલમવ ટ ક્ષક 
રાઇટ ફીરક ટ રીપોન ફીરક ટ ન્ ડયક ાથથુ ક યીપંડ 
ફીરક આય.ટી.આઇ. તથા ળાખાવધકાયીશ્રી/ 
ખાતાવધકાયીશ્રી લખતો લખત વોં  ત  કાભગીયી 
તથા તભાભ પ્રકાયની લશીલટી કાભગીયી  

૯ શ્રી બયતકુભાય 
દ લવવંગબાઈ 
ચૌધયી (ગાય 
ખચમ જ.ભ.ળાખા) 

લામયભ ન 

રૂ.૯૩૦૦ થી 
૨૦ક૨૦૦/૧૯૦૦ 

વ.વ.નગયગૃશ,ભશાત્ ભા ગાંધીનગયગૃશ તથા 
સ્ લાભી વલલ કાનંદ આટમ  ગ ર યી ખાત  પ્રોગ્રાભ ળો 
દયમ્ માન ઇર ટટસ ીવીટીનું વંચારન તથા યી યીંગ 
વશીતની કાભગીયી  

૧૦ ખારી જગ્ મા લામયભ ન 

રૂ.૫ક૨૦૦ થી 
૨૦ક૨૦૦/૧૯૦૦ 

ભશાત્ ભા ગાંધીનગયગૃશ તથા સ્ લાભી વલલ કાનંદ 
આટમ  ગ ર યી ખાત  પ્રોગ્રાભ ળો દયમ્ માન 
ઇર ટટસ ીવીટીનું વંચારન તથા યી યીંગ 
વશીતની કાભગીયી  

૧૧ શ્રી ય ળબાઈ બટ્ટ 
(ગાય ખચમ પામય 
બ્રીગ ડ ળાખા) 

લામયભ ન 

રૂ.૯,૩૦૦ થી 
૩૪,૮૦૦/૨૮૦૦ 

વય વમાક યાલ નગયગૃશ ખાત  પ્રોગ્રાભ ળો 
દયમ્ માન ઇર ટટસ ીવીટીનું વંચારન તથા યી યીંગ 
વશીતની કાભગીયી  

૧૨ ખારી જગ્ મા લામયભ ન 

રૂ.૫ક૨૦૦ થી 
૨૦ક૨૦૦/૧૯૦૦ 

વય વમાક યાલ નગયગૃશ ખાત  પ્રોગ્રાભ ળો 
દયમ્ માન ઇર ટટસ ીવીટીનું વંચારન તથા યી યીંગ 
વશીતની કાભગીયી 

૧૩ શ્રી હશત ળબાઇ જ  . 
ટ ર 

પ્ રાન્ ટ ઓ ,ય ટય 

રૂ.૯,૩૦૦ થી 
૩૪,૮૦૦/૪,૪૦૦ 

ભશાત્ ભા ગાંધીનગયગૃશ ખાત ના ્.વી.પ્ રાન્ ટ 
ળો દયમ્ માન ઓ ,ય ટીંગ તથા દ ખય ખ ની 
કાભગીયી  

૧૪ શ્રી જમ આય.ટ ર પ્ રાન્ ટ ઓ ,ય ટય 

પીટવ રૂ.૧૦૦૦૦ 
વય વમાક યાલ નગયગૃશ ખાત ના 
્.વી.પ્ રાન્ ટ ળો દયમ્ માન ઓ ,ય ટીંગ તથા 
દ ખય ખ ની કાભગીયી 

૧૫ શ્રી વુયતી યાજન 
લામ. 

પ્ રાન્ ટ ઓ ,ય ટય 

પીટવ રૂ.૧૦૦૦૦ 
વય વમાક યાલ નગયગૃશ ખાત ના 
્.વી.પ્ રાન્ ટ ળો દયમ્ માન ઓ ,ય ટીંગ તથા 
દ ખય ખ ની કાભગીયી 

૧૬ ખારી જગ્ મા પ્ રાન્ ટ ઓ ,ય ટય 

રૂ.૫ક૨૦૦ થી 
ભશાત્ ભા ગાંધીનગયગૃશ ખાત ના ્.વી.પ્ રાન્ ટ 
ળો દયમ્ માન ઓ ,ય ટીંગ તથા દ ખય ખ ની 
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૨૦ક૨૦૦/૧૯૦૦ કાભગીયી  

૧૭ ખારી જગ્ મા વાઉન્ ડ ઓ ,ય ટય 

રૂ.૫ક૨૦૦ થી 
૨૦ક૨૦૦/૨૪૦૦ 

ભશાત્ ભા ગાંધીનગયગૃશ ખાત ના વાઉન્ ડ વીસ્ ટભ 
ળો દયમ્ માન ઓ ,ય ટીંગ તથા દ ખય ખ ની 
કાભગીયી  

૧૮ શ્રી જમ ળબાઇ 
્વ. ટ ર 

વાઉન્ ડ ઓ ,ય ટય 

રૂ.૫ક૨૦૦ થી 
૨૦ક૨૦૦/૧૯૦૦ 

ભશાત્ ભા ગાંધીનગયગૃશ ખાત ના વાઉન્ ડ વીસ્ ટભ 
ળો દયમ્ માન ઓ ,ય ટીંગ તથા દ ખય ખ ની 
કાભગીયી  

૧૯ ખારી જગ્ મા વાઉન્ ડ ઓ ,ય ટય 

રૂ.૫ક૨૦૦ થી 
૨૦ક૨૦૦/૧૯૦૦ 

વય વમાક યાલ નગયગૃશ ખાત ના વાઉન્ ડ 
વીસ્ ટભ ળો દયમ્ માન ઓ ,ય ટીંગ તથા દ ખય ખ 
ની કાભગીયી  

૨૦ ખારી જગ્ મા વાઉન્ ડ ઓ ,ય ટય 

રૂ.૫ક૨૦૦ થી 
૨૦ક૨૦૦/૧૯૦૦ 

વય વમાક યાલ નગયગૃશ ખાત ના વાઉન્ ડ 
વીસ્ ટભ ળો દયમ્ માન ઓ ,ય ટીંગ તથા દ ખય ખ 
ની કાભગીયી  

૨૧ ખારી જગ્ મા વભસ્ રી 
રૂ.૫ક૨૦૦ થી 

૨૦ક૨૦૦/૧૯૦૦ 

વય વમાક યાલનગયગૃશ ખાત ની ખુયળી તથા 
ફાયી દયલાાથ વલગ ય  પનીચયની યી યીંગ તથા 
દ ખય ખની કાભગીયી 

૨૨ ખારી જગ્ મા વભસ્ રી 
રૂ.૫ક૨૦૦ થી 

૨૦ક૨૦૦/૧૯૦૦ 

ભશાત્ ભા ગાંધીનગયગૃશ ખાત ની ખુયળી તથા 
ફાયી દયલાાથ વલગ ય  પનીચયની યી યીંગ તથા 
દ ખય ખની કાભગીયી 

૨૩ ખારી જગ્ મા શ લ્ ય 

રૂ.૪ક૪૪૦ થી 
૭ક૪૪૦/૧૩૦૦ 

ભ. ગાંધી નગયગૃશભાં શ લ્યની કાભગીયી 

૨૪ શ્રી વનર ળ ક . 
ઉત્ત કય 

શ લ્ ય 

રૂ.૪ક૪૪૦ થી 
૭ક૪૪૦/૧૩૦૦ 

લડોદયા ભશાનગય ાવરકાના ઇર કળન 
ળાખાભાં કાભગીયી 

૨૫ શ્રી બીખાબાઇ ફી. 
બારીમા 
(ગાયખચમ 
વ.વ.ન.ગૃશ) 

શ લ્ ય 

રૂ.૫,૨૦૦થી 
૨૦,૨૦૦/૧૯૦૦ 

ભશાત્ભા ગાંધી નગયગૃશભાં શ લ્ ય તયીક ની 
કાભગીયી 

૨૬ શ્રી યફાયી 
ફાફયબાઇ ી. 

શ લ્ ય 

રૂ.૫,૨૦૦ થી 
૨૦,૨૦૦/૧૯૦૦ 

વય વમાક યાલ નગયગૃશભાં શ લ્ ય તયીક ની 
કાભગીયી 

૨૭ ખારી જગ્ મા લોચભ ન/ગી 
 રૂ.૪ક૪૪૦ થી 
૭ક૪૪૦/૧૩૦૦ 

 

ભશાત્ ભા ગાંધીનગયગૃશભાં ગી લોચભ નન  રગતી 
કાભગીયી પ્રથભ ફીક  રીક  ળીફ્ટભાં પ્રોગ્રાભ ળો 
દયમ્ માન વપાઇ કાભગીયીનું વંચારન તથા શોર 
દ ખય ખની કાભગીયી  

૨૮ ખારી જગ્મા લોચભ ન/ગી 
 રૂ.૪ક૪૪૦ થી 
૭ક૪૪૦/૧૩૦૦ 

 

ભશાત્ભા ગાંધી નગયગૃશભાં ગી લોચભ નન  
રગતી કાભગીયી પ્રથભ ફીક  રીક  ળીફ્ટભાં 
પ્રોગ્રાભ ળો દયમ્ માન વપાઇ કાભગીયીનું 
વંચારન તથા શોર દ ખય ખની કાભગીયી  

૨૯ ખારી જગ્ મા ગી /વવાઇ  
 રૂ.૪ક૪૪૦ થી 
૭ક૪૪૦/૧૩૦૦ 

હદક ઓ ,ન ્ય થી્ટયભાં ગી વવાઇ ન  
રગતી કાભગીયી પ્રથભ ફીક  રીક  ળીફ્ટભાં 
પ્રોગ્રાભ ળો દયમ્ માન વપાઇ કાભગીયીનું 
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 વંચારન તથા શોર દ ખય ખની કાભગીયી  

૩૦ ખારી જગ્ મા ગી/લોચભ ન 
 રૂ.૪ક૪૪૦ થી 
૭ક૪૪૦/૧૩૦૦ 

 

હદક ઓ ,ન ્ય થી્ટયભાં ગી લોચભ ન ન  
રગતી કાભગીયી પ્રથભ ફીક  રીક  ળીફ્ટભાં 
પ્રોગ્રાભ ળો દયમ્ માન વપાઇ કાભગીયીનું 
વંચારન તથા શોર દ ખય ખની કાભગીયી  

૩૧ ખારી જગ્ મા ગી/લોચભ ન 
 રૂ.૪ક૪૪૦ થી 
૭ક૪૪૦/૧૩૦૦ 

 

હદક ઓ ,ન ્ય થી્ટયભાં ગી લોચભ ન ન  
રગતી કાભગીયી પ્રથભ ફીક  રીક  ળીફ્ટભાં 
પ્રોગ્રાભ ળો દયમ્ માન વપાઇ કાભગીયીનું 
વંચારન તથા શોર દ ખય ખની કાભગીયી 

૩૨ ખારી જગ્ મા ગી/લોચભ ન 
 રૂ.૪ક૪૪૦ થી 
૭ક૪૪૦/૧૩૦૦ 

 

હદક ઓ ,ન ્ય થી્ટયભાં ગી લોચભ ન ન  
રગતી કાભગીયી પ્રથભ ફીક  રીક  ળીફ્ટભાં 
પ્રોગ્રાભ ળો દયમ્ માન વપાઇ કાભગીયીનું 
વંચારન તથા શોર દ ખય ખની કાભગીયી  

૩૩ ખારી જગ્ મા લોચભ ન 
 રૂ.૪ક૪૪૦ થી 
૭ક૪૪૦/૧૩૦૦ 

 

વય વમાક યાલ નગયગૃશભાં લોચભ ન ન  રગતી 
કાભગીયી પ્રથભ ફીક  રીક  ળીફ્ટભાં પ્રોગ્રાભ ળો 
દયમ્ માન વપાઇ કાભગીયીનું વંચારન તથા શોર 
દ ખય ખની કાભગીયી  

૩૪ ખારી જગ્ મા લોચભ ન 
 રૂ.૪ક૪૪૦ થી 
૭ક૪૪૦/૧૩૦૦ 

 

વય વમાક યાલ નગયગૃશભાં લોચભ ન ન  રગતી 
કાભગીયી પ્રથભ ફીક  રીક  ળીફ્ટભાં પ્રોગ્રાભ ળો 
દયમ્ માન વપાઇ કાભગીયીનું વંચારન તથા શોર 
દ ખય ખની કાભગીયી  

 

૩૫ 
 

ખારી જગ્ મા 
 

લોચભ ન 
 રૂ.૪ક૪૪૦ થી 
૭ક૪૪૦/૧૩૦૦ 

 

વય વમાક યાલ નગયગૃશભાં લોચભ ન ન  રગતી 
કાભગીયી પ્રથભ ફીક  રીક  ળીફ્ટભાં પ્રોગ્રાભ ળો 
દયમ્ માન વપાઇ કાભગીયીનું વંચારન તથા શોર 
દ ખય ખની કાભગીયી  

૩૬ શ્રી ળૈર કુભાય 
શવભુખબાઇ  
વોરંકી 

વપાઇ વ લક 
 રૂ.૪ક૪૪૦ થી 
૭ક૪૪૦/૧૩૦૦ 

(પીક્ષ ગાય 
રૂ.૯૦૦૦/- 

ભશાત્ ભા ગાંધીનગયગૃશ શોર તથા સ્ લાભી 
વલલ કાનંદ આટમ  ગ ર યી વફલ્ ડીંગક કંાઉન્ ડ તથા 
ફાગની વાપ વપાઇની કાભગીયી  

૩૭ શ્રી અંફારાર 
્વ. વોરંકી 

વપાઇ વ લક 
 રૂ.૪ક૪૪૦ થી 
૭ક૪૪૦/૧૩૦૦ 

 

ભશાત્ ભા ગાંધીનગયગૃશ શોર તથા સ્ લાભી 
વલલ કાનંદ આટમ  ગ ર યી વફલ્ ડીંગક કંાઉન્ ડ તથા 
ફાગની વાપ વપાઇની કાભગીયી  

૩૮ શ્રી વગયીળકુભાય 
ળાંવતરાર  વોરંકી 

વપાઇ વ લક 
 રૂ.૪ક૪૪૦ થી 
૭ક૪૪૦/૧૩૦૦ 

    (પીક્ષ ગાય      
         રૂ.૯૦૦૦) 

ભશાત્ ભા ગાંધીનગયગૃશ શોર તથા સ્ લાભી 
વલલ કાનંદ આટમ  ગ ર યી વફલ્ ડીંગક કંાઉન્ ડ તથા 
ફાગની વાપ વપાઇની કાભગીયી  

૩૯ શ્રી ભણીરાર ્ર. 
વોરંકી (ગાય 
ખચમ હદક ઓ ,ન 

વપાઇ વ લક 
 રૂ.૪ક૪૪૦ થી 
૭ક૪૪૦/૧૪૦૦ 

ભશાત્ ભા ગાંધીનગયગૃશ શોર તથા સ્ લાભી 
વલલ કાનંદ આટમ  ગ ર યી વફલ્ ડીંગક કંાઉન્ ડ તથા 
ફાગની વાપ વપાઇની કાભગીયી  
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્ય થી્ટય)  

૪૦ જમલંતબાઈ 
વલઠ્ઠરબાઈ 
વોરંકી(ગાય 
ખચમ વય 
વમાક યાલ નગય 
ગૃશ) 

વપાઇ વ લક 
રૂ.૪ક૪૪૦ થી 
૭ક૪૪૦/૧૩૦૦ 

લોડમ  નં. ૨ વ ન ટયી ળાખાભાં વપાઈકયલાની 
કાભગીયી. 

૪૧ શ્રી ક તુબાઇ 
ભુક ળબાઇ વોરંકી  

વપાઇ વ લક 
રૂ.૪ક૪૪૦ થી 
૭ક૪૪૦/૧૩૦૦ 

લોડમ  ન.ં ૬ ભાં વ ન ટયી ળાખા ભાં વપાઇ કયલાની 
કાભગીયી  

૪૨ શ્રી રારાબાઇ ી 
યાઠોડ (ગાય ખચમ 
વય વમાક યાલ 
નગયગૃશ ) 

વપાઇ વ લક 
રૂ.૪ક૪૪૦ થી 
૭ક૪૪૦/૧૪૦૦ 

અકોટા અવતવથગૃશ વફલ્ ડીંગક કંાઉન્ ડ તથા 
ફાગની વાપ વપાઇની કાભગીયી 

૪૩ શ્રી હિષ્ણા ક  કશાય 

(ગાય ખચમ: 
ાણી ુયલઠા) 

ભજુય 

રૂ.૪ક૪૪૦ થી 
૭ક૪૪૦/૧૩૦૦ 
(પીક્ષ ગાય 
રૂ.૯૦૦૦/-)  

ભશાત્ભા ગાંધી નગયગૃશની દ ખય ખ તથા વાય 
વંબા ભજુય  તયીક ની કાભગીયી 

 

૩ ગનયકક્ષણેનફજલાફદાયકનાવાધન વહશ ગનણમમરફલાનકહિમા : 
વક્ષભ ભંજુયી ભ લતી લખત  વંફંવધત દફ્તયના સ્ ટાપ વારાયા ખાતાના લડા શ્રીન  ટુયીસ્ ટ ઓ ,પીવય 
વારાયા યજુ કયલાભાં આલ  છ . ત્ માયફાદ યજુ થમ ર વક્ષભ વનણમમ અથનની પાઇર જરૂયી શકીકત વશ 
મ્ મુવનવવર કવભ નયશ્રી વભક્ષ યજુ કયલાભાં આલ  છ . જ   હકસ્ વાઓ ,ભાં અંવતભ વત્તાવધકાયી 
મ્ મુવનવવર કવભશ્નય શોમ છ . અથલા સ્ થામી વવભવત/વાભાન્ મ વબા શોમ છ . ત લા હકસ્ વાઓ ,ભા ં
વક્ષભ અથન રાગુ ડ  ત  વત્તા ભંડ વભક્ષ પાઇર યજુ કયલાભાં આલ  છ .  

૪.   ાનામામોફજાલલાભાટફનક્કકમયાલફરાધ યણ : 
યોજ ફયોજના કાભ ભાટ  ફી.ી.્ભ.વી.્ટટની જોગલાઇઓ ,/વનમભો તથા અર થી ઇસ્ મ ુ કય ર 
યીરો અનુવાય કામો કયલાના યશ  છ . આ ઉયાંત વયકાયશ્રી વારાયા વભમાંતય  ફશાય 
ાડલાભાં આલતી ર ખીત/ભૌવખક વુચનાઓ , / આદ ળોનું અભરીકયણ યોજીંદી પયજો ફાથલલા અથન 
કયલાનું યશ  છ . 

૫.   ાનામામોફજાલલાભાટફ   ાનકાવફનકેથલા  ાના ગનમંત્રણશફઠનાેથલા

  ાના મભમચાયકઓ દ્વાયા ઉમ રભાં રફલા ા ગનમભ , ગલગનભમ  ,વુચનાઓ, ગનમભ
વંગ્રશ ેનફયફમ ડમ : 
લડોદયા ભશાનગય ાવરકા વારાયા ભશાત્ ભા ગાંધીનગયગૃશ વલબાગના વુચારૂ વંચારનની કાભગીયી 
ફયોફય થામ ત  અંગ ની વનતી નક્કી કયલાની યશ  છ . આ વનતી નક્કી કયલા પ્રલતમભાન અન  ઉરબ્ ધ 
વાધનો તથા ભાહશતીના આધાય  ત નું અભરીકયણ કયલાનું યશ  છ . 

૬.   ાનાદ્વાયાેથલા ફનાેંમુળશફઠયખામફરગલગલધમફટફરયકનાદસ્ ાલફનીનુંગનલફદન: 
 કચ યી વારાયા કામમ ધ્ધવતભાં જરૂયી ્લા ભૂબુત યક સ્ ટયોની વનબાલણી કયલાભાં આલ  છ . જ  લા ક  

આભદાની યક સ્ ટયક અનાભત યક સ્ ટયક ફુકીંગ યક સ્ ટય આઉટલડમ  ઇનલડમ  યક સ્ ટયક વનબાલણી 
યક સ્ ટય તથા ભાર વાભાન યક સ્ ટય વલગ ય   

૭.  ફનક ગન ક ઘડલાના ેથલા  ફના ેભરકમયણ વંફગંધ  જાશફય જન ાના વભ્મ  દ્વાયા
યજુઆ મયામફરકેથલા ફનકવાથફચચામભાટફયશફરકમ ઇણવ્મલસ્થાનકગલર  : 



C:\Users\evmc-001\Desktop\PADs received after 1st feb\ગ ાંધીનગર ગહૃ PAD-Feb-2017.doc 

આ પ્રકાયની વનતી ઘડલા તથા ત ના અભરીકયણ ભાટ  રોકોની પ્રવતવનવધઓ ,ની ફન રી સ્ થાવમ 
વવભવતક વભગ્ર વબા અથલા વંફંવધત વલબાગન  સ્ ળમતી વવભવત વારાયા અવધકાય યત્ લ  વનણમમ 
ર લામ છ .   

૮.   ાનાચરણનાશફ ુ ભાટફેથલા ફનાબાર યકમફ યચામફરકફફ મફ  ફથક લધુ વ્મગિ ઓ
ધયાલ ા ફ ડમ , માઉન્વકર, મગભટકઓ ેનફ ેન્મ ભંડ નુ ગનલફદન ેનફ આ ફ ડમ 

માઉન્વકરમગભટકઓેનફેન્મભંડ નકફફઠમ જાશફય્રજજાભાટફખુ્રક ફમફ મફભેથલા
આલકફફઠમનકગલર  જાશફય્રજજાભફલકળમફમફમફભ? 

 અર ની કચ યીન  રાગુ ડતું નથી. યંતુ ફધાજ ફોડમવક કાઉન્ વીલ્ વક કવભટીઓ , અન  અન્ મ ભંડોની 
ફ ઠકો ાથશ ય જનતા ભાટ  ખુલ્ રી શોતી નથીક યંતુ આલી ફ ઠકોની વલગતો ાથશ ય પ્રાથ ભ લી ળક  છ . 

૯.   ાનાેગધમાયકઓેનફમભમચાયકઓનકડકયફિટયક: 
 ભુદ્દા ન.ં ૨ભા વભામ ર માદી ભુજફ  
૧૦.  ફના ગનમભભા ુયક ડામફર ડ યનક ધ્ધગ  વહશ   ફના દયફ  ેગધમાયકઓ ેનફ

મભમચાયકઓદ્વાયા્રજાપ્ મયામફરભાગવમરાય 
વલગત ભુદ્દા નં.૨ ભાં વભાવલષ્ ટ 

૧૧.  ભાભમ જનાઓનકગલર  ,વુગચ ખચામઓેનફમયામફરચમુલણકનાેશફલાર દળામલ ા
 ફનક ભાભએજન્વકનફપાલફરફજફટ: 
જ   ત  નાણાંહકમ લમ ભાટ  ભંજુય થમ ર ફજ  ટ ભુજફ  

૧૨. પાલામફરક યમભ ેનફ આ મામમિભ થક પામદ  ભફલનાયનક ગલર   વહશ  વફવકડક

વશક મામમિભ ન ેભરન ્રજમાય: 
 અર ની કચ યીન  રાગુ ડતું નથી. 
૧૩.  ફનાદ્વાયાેામફરક ુટ ાટ ,યલાનરકઓેનફવત્તાવોંણકભફલનાયનકગલર  : 

આલી કોઇ છુટછાટોક યલાનગીઓ , ક  અવધકૃતી કયણ કયલાભાં આલતું નથી. 
૧૪. ઇરફિટર ગનિવ પ ર્મવમભાં ઘડામફરક  ફના દ્વાયા યખામફરક ેથલા  ફનફ ઉર્ધ ભાહશ કના

વંદબમનકગલર : 
 અર ની ઓ ,પીવભાં કોઇણ કાભગીયી  ઇર ટટસ ોનીટવ પોભમભાં યાખલાભાં આલતી નથી. 
૧૫. ુસ્ મારમેથલાલાંચનખંડના માભનાર મ વહશ ભાહશ કભફલલાભાટફ નારયકમ નફ

ઉર્ધવગુલધાઓનકગલર  ,નીજાશફયઉમ રભાટફ ફનકજાલણકમયાઇશ મ  : 
ટુયીસ્ ટ વલબાગ ખાત  ુસ્ તકારમ ક  લાંચન ખંડ ઉરબ્ ધ નથી. 

૧૬. જાશફયભાહશ ક/ેગધમાયકઓનાનાભશ દ્દ ેનફેકરેગધમાયકઓનાનાભ,શ દ્દ ેનફ

ેન્મગલર  : 
નાભ :        શોદ્દો : 
ાથશ ય ભાહશતી અવધકાયી                    શ.ભ ન જય 
 શ્રી કુરદીવવંશ ્ન. ાલાગઢી    ભશાત્ ભા ગાંધીનગયગૃશ 

  

           નાભ                 શોદ્દો: 
. અીર અવધકાયી       વીટી ્વન્જનીમયશ્રી કચ યી 
 શ્રી ી.્ભ.ટ ર       લડોદયા ભશાનગય ાવરકા 
 
૧૭. વુચલકળમામ ફલકેન્મમ ઇભાહશ કેનફ્માયફાદદયલઆઆ્રજમાળનભાં 
 વુધાયામયાળફ: 
 ભશદઅંળ  કાભકાજ વંફંધી ભાહશતી આલયી ર લામ છ . 
નોંધ : તા. ૩૧/૧/૨૦૧૭ વુધી ની ભાહશતી અરોડ કય ર છ .  


