
                  
 (૧). ભારે્કટ ળાખાની ર્કાભગીયીની વલગત : 
 

લડદયા ભશાનગયાલરર્કા આયગ્ મ વલબાગના આયગ્ મ અભરદાયશ્રીના 
વીધા ભાગગદળગન અને વનમતં્રણ શઠે ભારે્કટ ળાખાના એરં્કદય લશીલટ અને વનમતં્રણ ભારે્કટ 
સવુિન્ ટેન્ ડન્ ટશ્રી ્ લાયા યાખલાભા ંઆલે .ે.  
 

 લડદયા ભશાનગયાલરર્કા વચંાલરત ઘેટા ં ફર્કયાનુ ં (નાના જાનલય) નુ ં ર્કતરખાનુ ં
ાણીગેટ વ થત આલેર .ે.  

 ળશયેના વલવલધ વલ તાયભા ં આલેર ભારે્કટ ળાખા શ તર્કના ળાર્કભારે્કટ-૦૫, ળીંગ 
વેન્ ટય, ભટન-૦૫ તથા ભચ્ .ી-૦૨ ભારે્કટ અને દુર્કાન, દેખયેખ અને યેલન્ ય ુ
ર્કરેર્કળનન લશીલટ ભારે્કટ સવુિન્ ટેન્ ડન્ ટના તાફા શઠે ર્કયલાભા ં આલે .ે. ભટન-
ભચ્ .ીના ધધંા ભાટે નવલન યલાના તથા જુના યલાના તાજા ર્કયલાની ર્કાભગીયી. 

 અનઅવધકૃત ભટન/ભચ્ .ી લેચતા ઇવભ વાભે ધધં ફધં ર્કયાલલા તથા ર્કટગ  
પરયમાદની ર્કાભગીયી ર્કયલાભા ંઆલે .ે. 

 યખડતા કુતયાઓના ત્રાવ વનલાયણ ભાટે લગ ૨૦૦૦-૨૦૦૧ દયમ્ માન બાયત 
વયર્કાયશ્રીના વાભાજીર્ક ન્ મામ અને અવધર્કાય ભતં્રારમ ્ લાયા ન ં૨૧/૭૯/૨૦૦૦ AWO 
તા. ૧૫/૧૧/૨૦૦૦ ત્ર વદંબે એ.ફી.વી.  ર્કીભ માના (એનીભર ફથગ રં્કરોલર એન્ ડ 
ઇમ્ યનુાઇશેળન) નુ ંઅભરીર્કયણ  લૈચ્ .ીર્ક વં થાઓના ાવે ર્કયલાભા ંઆલે .ે. 

 શધુનની લ તી ગણતયી લશીલટી લડગ વાથે વરં્કરન ર્કયી ર્કાભગીયી ર્કયલાભા ંઆલે 
.ે. 

 (૨) અવધર્કાયી અને ર્કભગચાયીઓની વતાઓ અને પયા 

અ.ન. અવધર્કાયી/ર્કભગચાયીન 
શદ/વયનામુ ં વત્તા અને પયા 

૧. 
ડાગ. વલામકુભાય 
ી.ચંાર 

ભારે્કટ સવુિન્ ટેન્ ડન્ ટ 

ર્કરભ ા/ખ-૧ ભા ં ફતાલેર ભારે્કટ ળાખાન તભાભ લશીલટ 
દેખયેખ અને વનમતં્રણની તભાભ ર્કાભગીયી ભારે્કટ 
સવુિન્ ટેન્ ડન્ ટશ્રી ્ લાયા ર્કયલાભા ંઆલે .ે. 
 

વત્તા : ભટન/ભચ્ .ી ના નવલન યલાન આલા/રયન્ય ુ
ર્કયલાની, ર્કભગચાયીઓની યજા ભજુંય ર્કયલી. ઇજાપા .ડલા, 
ડી.ી.૪૧૦ માુફની તભાભ વત્તાઓ, શધુન લ તી 
ગણતયી, ર્કતરખાનાભા ં ધેટા ફર્કયાઓના ર્કતરનુ ં િત્ મક્ષ 
વનયીક્ષણ, અનઅવધકૃત ભટન/ભચ્ .ીની દુર્કાન ઉય યેઇડ 
તેભા ર્કટગ  પરયમાદ ર્કયલી, ABC  ર્કીભ રગત ર્કાભગીયી, 
ભારે્કટળાખા શ તર્કના ળાર્ક ભારે્કટ તથા બાડા ટેની દુર્કાનનુ ં
યેલન્ ય ુર્કરેર્કળન ર્કયાલંુ.ં  વલગેયે 

૨. આવી.ભારે્કટ ઇન્ેર્કટય 

ખડંયેાલ ભારે્કટ લફલ્ ડીંગ તથા ળાર્કબાજી ભારે્કટભા ંવેનીટેળનની 
ર્કાભગીયી, ભારે્કટભા ં દફાણ દુય ર્કયાલંુ,ં અખા્ મ ળાર્કબાજી, 
પ પાદી તથા અનઅવધકૃત ભટન/ભચ્ .ીની દુર્કાન ઉય 
યેઇડ તેભા ર્કટગ  પરયમાદ ર્કયલી, આયગ્ મના યલાના 
આલાની િાથવભર્ક ર્કાભગીયી ABC  ર્કીભ તરતગગત પયીમાદના 
વનર્કારની ર્કાભગીયી, તભાભ યેર્કડગની ચર્કાવણી તેભા દેખયેખ. 



૩. 
શ્રી સધુાફેન જે શઠીરા 
 

જુની. ર્કરાર્કગ 

િામભયી :      યેલન્ય ુરગત તભાભ ર્કાભગીયી  
o યલાના યીન્યઅુર  
o RTI એર્કટ શઠે ભારશતી તૈમાય ર્કયલી  
o શધુન લ તી ગણતયી  
o તભાભ યેર્કોડની નીબાગલણી, દેખયેખ 

o ઓનરાઈન ડટેા એન્રોલી ર્કયલી 
o દૈવનર્ક યીોટની ભારશતી 
o વલેની ર્કાભગીયી  

વેર્કન્ડયી :       ભશરે્કભ રગત ર્કાભગીયી  
o યખડતા ંકુતયા તથા ભ ૂડંના ત્રાવ વનલાયણની 

ર્કાભગીયી 
o એર્કાઉન્ટ તથા ઓરડટ રગત ર્કાભગીયી 
o નરટવ, યેઈડ તથા ર્કટગ  રગત ર્કાભગીયી, 
o  ટવગ રગત ર્કાભગીયી 
o ઉરા અવધર્કાયી ્ લાયા સચુલલાભા ંઆલતી  

ર્કાભગીયી 

 

 

૪. 
શ્રી ભવનર્કાફેન યાઠલા  

િામભયી :  ભશરે્કભ રગત ર્કાભગીયી  
o તભાભ યેર્કોડની નીબાગલણી, દેખયેખ 

o ઓનરાઈન ડટેા એન્રોલી ર્કયલી 
o એર્કાઉન્ટ તથા ઓરડટ રગત ર્કાભગીયી 
o દૈવનર્ક યીોટની ભારશતી 
o વલેની ર્કાભગીયી 
o  ટવગ રગત ર્કાભગીયી 

વેર્કન્ડયી :     યખડતા ં કુતયા તથા ભ ૂડંના ત્રાવ વનલાયણની  
                 ર્કાભગીયી  

o યેલન્ય,ુ નરટવ, યેઈડ તથા ર્કટગ  રગત તભાભ  
ર્કાભગીયી  

o યલાના યીન્યઅુર,  
o RTI એર્કટ શઠે ભારશતી તૈમાય ર્કયલી 
o શધુન લ તી ગણતયીની ર્કાભગીયી 
o ર્કટગ  રગત ર્કાભગીયી   
o ઉરા અવધર્કાયી ્ લાયા સચુલલાભા ંઆલતી  

            ર્કાભગીયી  

૫. શ્રી મરેુ્કળબાઈ દેવાઈ  

િામભયી : યખડતા ં કુતયા તથા ભ ૂડંના ત્રાવ વનલાયણની  
             ર્કાભગીયી  

o તભાભ યેર્કોડની નીબાલણી, દેખયેખ 

o ઓનરાઈન ડટેા એન્રોલી ર્કયલી 
o એર્કાઉન્ટ તથા ઓરડટ રગત ર્કાભગીયી 
o ર્કટગ  રગત ર્કાભગીયી 
o દૈવનર્ક યીોટની ભારશતી 
o  ટવગ રગત ર્કાભગીયી  

વેર્કન્ડયી :   ભશરે્કભ રગત ર્કાભગીયી 
o યેલન્ય,ુ નરટવ, યેઈડ તથા ર્કટગ  રગત તભાભ 

ર્કાભગીયી  
o યલાના યીન્યઅુર 



o RTI એર્કટ શઠે ભારશતી તૈમાય ર્કયલી  
o શધુન લ તી ગણતયીની ર્કાભગીયી   
o ઉરા અવધર્કાયી ્ લાયા સચુલલાભા ંઆલતી 
   ર્કાભગીયી  
       

૬. 

શ્રી યાજેન્ રબાઈ એવ. 
ર્કાર્કડ ે
 

સુયલાઇશય 

િામભયી : ખડંયેાલ ળાર્કભારે્કટ, લફલલ્ડિંગ વેનીટેળન ર્કાભગીયીનુ ં 
            સુયવલશન 

o લેા - નન લેા યેઈડની ર્કાભગીયી    
o દૈવનર્ક યીોટની ભારશતી,  
o ેનલ્ટી, નરટવ તથા ર્કટગ  પરયમાદ,  
o  ટવગ રગત ર્કાભગીયી 
o વલેની ર્કાભગીયી  

વેર્કન્ડયી :  ર્કતરખાના, ભટન ભારે્કટભા ંસુયવલશન 

o ઉરા અવધર્કાયી ્ લાયા સચુલલાભા ં આલતી  
ર્કાભગીયી  

૭. 

શ્રી યાજેળબાઈ વી. 
વરરં્કી 
 

સુયલાઇશય 

િામભયી : ખડંયેાલ ળાર્કભારે્કટ, લફલલ્ડિંગ વેનીટેળન ર્કાભગીયીનુ ં 
            સુયવલશન 

o લેા - નન લેા યેઈડની ર્કાભગીયી    
o દૈવનર્ક યીોટની ભારશતી,  
o ેનલ્ટી, નરટવ તથા ર્કટગ  પરયમાદ,  
o  ટવગ રગત ર્કાભગીયી 
o વલેની ર્કાભગીયી  

વેર્કન્ડયી :  ર્કતરખાના, ભટન ભારે્કટભા ંસુયવલશન 

o ઉરા અવધર્કાયી ્ લાયા સચુલલાભા ંઆલતી  
        ર્કાભગીયી 

૮. 
શ્રી યનુળુ રે્ક. ટેર 
 

સુયલાઇશય 

િામભયી : ર્કતરખાના, ભટન ભારે્કટભા ંસુયવલશન 

o લેા - નન લેા યેઈડની ર્કાભગીયી    
o દૈવનર્ક યીોટની ભારશતી,  
o ેનલ્ટી, નરટવ તથા ર્કટગ  પરયમાદ,  
o  ટવગ રગત ર્કાભગીયી 
o વલેની ર્કાભગીયી  

વેર્કન્ડયી :  ખડંયેાલ ળાર્કભારે્કટ, લફલલ્ડિંગ વેનીટેળન ર્કાભગીયીનુ ં 
            સુયવલશન  

o ઉરા અવધર્કાયી ્ લાયા સચુલલાભા ંઆલતી 
ર્કાભગીયી  

૯. 
શ્રી બાઇરારબાઇ ી. 
વરરં્કી  
વવાઇ 

વવાઇને રગત ર્કાભગીયી તથા તેભા ઉરા અવધર્કાયી 
્ લાયા સચુલલાભા ંઆલતી ર્કાભગીયી ર્કયલી 



૧૦ 
શ્રી ભની બાઈ ફી. 
અરડમર 

વવાઇ 

વવાઇને રગત ર્કાભગીયી તથા તેભા ઉરા અવધર્કાયી 
્ લાયા સચુલલાભા ંઆલતી ર્કાભગીયી ર્કયલી 

૧૧ 
શ્રી ફર્કયબાઇ ચનુાયા 
વવાઇ 

વવાઇને રગત ર્કાભગીયી તથા તેભા ઉરા અવધર્કાયી 
્ લાયા સચુલલાભા ંઆલતી ર્કાભગીયી ર્કયલી 

 

 

 (૩) વનયીક્ષણ અને ાલાફદાયીના વાધન વશીત વનણગમ રેલાની િરિમાભા ંતેભણે અનવુયલાની ર્કામગયીવત: 
 

મ્યવુનવવર ર્કવભળનયશ્રી 

ડપે્યટુી મ્યવુનવવર ર્કવભળનયશ્રી (શલે્થ)  

આયગ્મ અભરદાયશ્રી 

ભારે્કટ સવુિન્ટેન્ડન્ટ 

આવી. ભારે્કટ ઈન્ેર્કટય 

જુ.ક્રાર્કગ   

અન્મ ટાપ 

 

ઉયક્ત વનદળીત વંથાર્કીમ ભાખા માુફ વનયીક્ષણ અને ાલાફદાયીના વાધન વશ વનણગમ 

રેલાની િરિમાઓ તથા વદેંળા વ્ મલશાય અનવુયલાભા ંઆલે .ે. વત્તાઓ અને ાલાફદાયીઓ ણ આ 
ભાખા માુફ લશેંચામેરી .ે.  

 

(૪) તાના ર્કામો ફજાલલા ભાટે તેના ્ લાયા નર્કર્કી ર્કયામેરા ધયણ : 
ભારે્કટળાખા ભાટે ારૂયી લાશન વ્ શીર્કર લરુ ખાતેથી પાલલાભા ં આલે .ે. અન અવધક્રૂત 

ભટન/ભચ્ .ી લેચાણની ાગએ યેઈડ ર્કયલા ળશયે રીવની ભદદ રઇને વનમત ર્કાભગીયી લણુગ ર્કયલાભા ં
આલે .ે. 
(૫) તાના ર્કામો મરુ્કત ર્કયલા ભાટે તેના ર્કભગચાયીઓ ્ લાયા ઉમગભા ંરેલામેરા અથલા તરકુળ શઠે  

અથલા 
 તેના ્ લાયા યખામેરા વનમભ, વલવનમભ,સચુનાઓ,ભેન્ યરુ અને યેર્કડગ : 
 

ર્કભગચાયીઓ ્ લાયા ધી જાુયાત િવલન્ વીમર મ્ યવુનવવર ર્કોયેળન એર્કટ અને રૂલ્ વ ૧૯૪૯ 
તથા જાુયાત વીલીર વવલિવ રૂલ્ વ ઉમગભા ંરેલામ .ે. 
 

(૬) તાના ્ લાયા અથલા તેના તરકુળ શઠે યખામેરા વલવલધ રે્કટેગયીના દ તાલેાન ુવનલેદન : 
     
  અતે્રની ળાખાના ટવગ ટૉર્ક, બાડા રગત , ABC Scheme તરતગગત પરયમાદ આલર્ક-
જાલર્ક, ફજેટ ખતલણી, ઠયાલ, વલગેયે. યજીટયની વનમભનવુાય ારૂયી જાલણી ર્કયલાભા ંઆલે .ે. ભારે્કટ 
ળાખા રાયા ર્કયલાભા ં આલતી તથા ર્કયલાાત્ર ર્કામગલાશી અને ર્કાભગીયીઓ યા્મ વયર્કાયશ્રીના 



જાશયેનાભાઓ,વબાળાખાના ઠયાલ, વાભાન્મ લશીલટી વલબાગ, શીવાફી ળાખા અને ઓડીટ ળાખાઓ દ્વાયા 
લખતલખત જાયી ર્કયલાભા ંઆલતા હરુ્કભ તથા યીત્ર માુફ ર્કયલાભા ંઆલે .ે.   
 

(૭) તેની નીવત ઘડલાના અથલા તેના અભરીર્કયણ વફધંીત જાશયે ાનતાના વભ્ મ ્ લાયા યજુઆત    
      ર્કયામેરી 
     અથલા તેભની વાથે ચચાગ ભાટે યશરેી ર્કઇ ણ વ્ મલ થાની વલગત : 
 

  જાશયે ાનતાના વભ્ મ ્ લાયા યજુઆત ર્કયામેરી ર્કઇ ણ નીવત વલમર્ક અથલા યાીંદા 
ર્કરણ િર્કાયની રેલખત રે્ક ભોલખર્ક પયીમાદ જે તે ખાતા, વલબાગ રે્ક ળાખા તયપ ભર્કરી આલાભા ંઆલે 
.ે. અતે્રના વલબાગ ્ લાયા ર્કયલા ાત્ર ર્કામગલાશી જે તે ર્કાભગીયી વબંાતા અવધર્કાયીશ્રીને રે્ક ર્કભગચાયીઓને 
વોંલાભા ંઆલે .ે. તથા વોંેરી ર્કાભગીયી લણુગ ર્કયલા અથે વરિમ યીતે અનવુયલાભા ંઆલે .ે. 
 

(૮) રાજ ુડત ુનથી. 
 

(૯) તાના અવધર્કાયીઓ અને ર્કભગચાયીઓની ડીયેર્કટયી : 
 

  ભારે્કટ ળાખાભા ંપયા ફજાલતા અવધર્કાયીના શદ્દા, નાભ, ર્કચેયીના વયનાભા, ર્કચેયી તથા 
ભફાઇર ટેરીપન નફંય, લડદયા ભશાનગય વેલા વદન ્ લાયા િવવ્ ધ ર્કયલભા ં આલતી ડામયીભા ં
ઉરબ્ ધ ર્કયેર .ે. 
 

(૧૦) તેના વનમભભા ંલયુી ડામેરી ઘડતયની ્ ધતી વશીત તેના દયેર્ક અવધર્કાયીઓ અને ર્કભગચાયીઓ  
      ્ લાયા િાપ્ ત ર્કયામેર ભાવીર્ક ગાય : 
 

  ભારે્કટ ળાખાભા ં પયા ફજાલતા અવધર્કાયીઓ/ર્કભગચાયીઓને દય ભશીને મુ ગાય, 
ભોંઘલાયી બથ્ થ,ુ ભોંઘલાયી બથ્ થાની યાશત, ઘયબા,ુ,  થાવનર્ક બથ્ થ,ુ તથા લખત લખત ભોંઘલાયી 
બથ્ થાભા ંતપાલત કુર ભાવીર્ક ગાય ેટે ચરુ્કલલાભા ંઆલે .ે. 
 

(૧૧) તભાભ માનાઓની વલગત, સલુચત ખચાગઓ અને ર્કયામેરી ચરુ્કલણીઓના અશલેાર દળાગલતા અને  
      તભાભ એાન્ વીઓને પામેર ફજેટ : 
 

ભારે્કટ ળાખા ્ લાયા ર્કયલાભા ં આલતા તભાભ સલુચત ખચાગઓ પાલામેર ફજેટ અને 
ર્કયામેર ચરુ્કલણાની વલગત લડદયા ભશાનગય વેલા વદનના જે તે નાણારં્કીમ લગના વભગ્ર વબા ્ લાયા 
ભજુંય ર્કયલાભા ંઆલેરા તરદાાત્રભા ંઉરબ્ ધ .ે. 
 

(૧૨) રાજ ુડત ુનથી. 
 

(૧૩) રાજ ુડત ુનથી. 
 

(૧૪) રાજ ુડત ુનથી. 
 

(૧૫) લુ તર્કારમ અથલા લાચંન ખડંના ર્કાભના ર્કરાર્ક વશીત ભારશતી ભેલલા ભાટે નાગયીર્કને ઉરબ્ ધ  
      સવુલધાની વલગત, જે જાશયે ઉમગ ભાટે તેની જાલણી ર્કયામેર શમ ત : 
   



  અતે્રના વલબાગે ઉરબ્ ધ તભાભ યેર્કડગ જાશયે યજાના રદલવ વીલામ ઓપીવ વભમ 
દયમ્ માન નીયીક્ષણ અથે ઉરબ્ ધ .ે. 
 

(૧૬) જાશયે ભારશતી અવધર્કાયી અને અીર અધીર્કાયીના નાભ, શદ્દા અને અન્ મ વલગત : 
 

  (૧) જાશયે ભારશતી અવધર્કાયીશ્રી :– ડાગ. વલામકુભાય ી. ચંાર : ભારે્કટ સવુિન્ ટેન્ ડન્ ટ 
                 (૨) અવર અધીર્કાયીશ્રી        :- ડાગ. દેલેળ એભ. ટેર       : આયગ્મ અભરદાય  
 

(૧૭) સચુલી ળર્કામ તેલી અન્ મ ર્કઇ ભારશતી અને ત્ માય ફાદ દય લે આ િર્કાળનભા ંસધુાયા ર્કયળે. 
 

  રાજ ુડત ુનથી. 
 

 

 

 

 

  

ભારે્કટ સવુિન્ ટેન્ ડન્ ટ 
     લડદયા ભશાનગયાલરર્કા 


