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યાઆટ ટુ આન્ પોભનળન ટ ટ ૨૦૦૫ વંદબન તથા દપતયી શુ ભ ં ઃ૧૦૮૮/૨૦૦૫-૦૬ 
વંદબન  રભ ૪-૧ (ખ) ન્ લમે  ખાતાની ભાશીતી ફાફત  

 

૧) વંસ્ થાની  ાભરીયી ને  પયનીની ગલરતો : 
 ખાતુ :  

જનવં ક  ગલબાર,  

ખંડે યાલ ભા નટ ગફલ્ડીંર, 
યાજભશે ર યોડ,  
લડોદયા ભશાનરયાગર ા, 
લડોદયા  

  ાભરીયી/પયની : 

લડોદયા ભશાનરાગર ાના જનવં ક  ગલબારભાં મ્મુગનગવર  ગભળનયશ્રી ને  
ડે  મ્મુગનગવર  ગભળનયશ્રી(શે લ્થ) ના ભારકદળકન ને  વૂચના શે ઠ  ાભરીયી  યલાભાં 
અલે  છે  જે ભાં ગલગલધ  ામકક્રભોનું અમોજન, પ્રે વ ગલરવીટી, ચુંટામે રી ાંખ ને  
લશીલટી ાંખ લચ્ચે ની વં રનની  ાભરીયી  યલાભાં અલે  છે  
 

૨) ોતાના ગધ ાયી ને   ભકચાયીઓની વતા ને  પયની : 

લડોદયા ભશાનરયાગર ાના જનવં ક  ગલબારના ગધ ાયી /  ભકચાયીઓના નાભ શોદ્દા રાય 
તથા  ાભરીયીની ગલરત  

 

અનુ. 
નં. 

નામ હોદ્દો/બેઝીક પગાર કામગીરી ની વિગત 

૧  શ્રી પ્રપુલ્લબાઆ વી  
બટ્ટ 

યે પ નં  ૧૯૧૪૫૧ 

જનવં ક  ગધ ાયી 
ફે ઝી   
 

 

 

 જનવં ક  ગલબારભા ંટડભીનીસ્ ટરે ટીલની 
 ાભરીયી મ્મુગનગવર  ગભળનયશ્રી ને  
ડે   મ્મુગનગવર  ગભળનયશ્રી(શે લ્થ) ના 
ભારકદળકન ને  વૂચના શે ઠ જનવં ક  
ગલબારને  રરતી લશીલટી  ાભરીયી નું 
વંચારન  યલાભાં અલે  છે   

૨  શ્રી યાજે ન્રબાઆ નીી 
યે પ  નં ૨૩૭૨૫૬ 

જુ  રા ક   
ફે ઝી  ૫૬,૯૦૦/- 

ખાવ નોંધ : 
જનવં ક  ગલબારભાં શાર 

વીની ક્રા કની જગ્મા ખારી શોઆ, 

તે  જગ્મા ના બયામ તમાં વુધી 
ગનલૃત્ત થમે ર  ભકચાયી શ્રી 

ુયાણીના દપતયની  ાભરીયી શાર 

શ્રી નીળી ાવે  રે લાભાં અલે  છે    

 

 ભશાનરયાગર ાના ગલગલધ ગલબારોભાંથી 
અલતી જાશે યાતો તૈમાય  યી ગલગલધ 
ખફાયોને  વભમવય ભો રલી    

  ામકક્રભોના અમોજન રરત નોંધ યજુ  યી 
વક્ષભ ભંજુયી ભે લલાની  ાભરીયી  

 સ્થામી વગભગત, વભગ્ર વબા તે ભજ ન્મ 
વગભગતઓભાં જે  તે   ાભની ભંજુયી વંદબન 
દયખાસ્ત તૈમાય  યલી   

 ગલગલધ વંસ્થાઓ, ખાડાઓને  અગથક  
વશામ દા  યલાની  ાભરીયી  

 ડામયી તૈમાય  યલાની  ાભરીયી  
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અનુ. 
નં. 

નામ હોદ્દો/બેઝીક પગાર કામગીરી ની વિગત 

  ામકક્રભોની પાઆરો તૈમાય  યી ન્ મ 
ગલબારો વાથે  ત્ર વ્ મલશાયની વભગ્ર 
 ાભરીયી  

 ઉરી ગધ ાયીશ્રીના શુ ભ ભુજફ ની 
 ાભરીયી  

  

૩  શ્રી લ્ે ળ ચૌધયી 
યે પ નં   
 

વ જુ ક્રા ક  
ઉચ્ચ  લે તન  
રૂ  ૧૦,૦૦૦/- 

(ાંચ લક ભાટે  ઓન 
પ્રોફે ળન) 

 ભશે  ભની  ાભરીયી  

 ાગર ા દ્વાયા અમોગજત  ામકક્રભો પ્રવંરે  
પયાવખાનાની વરલડ ુયી ાડલાભાં અલે  
તે  ંરે ના ગફરોની ચ ાવણી  યી અ 
ગફરોનું ચુ લણં  યલાની  ાભરીયી  

 ગલગલધ  ામકક્રભો પ્રવંરે  ભશાનરયાગર ાના 
ગલગલધ ગલબારોને   ાભરીયીની લશેંચણી 
 યલાની  ાભરીયી  ઉયાંત  ામકક્રભો 
ગલરતની  ાભરીયી   

 ઉયી ગધ ાયીશ્રીની વુચન ભુજફની 
તભાભ  ાભરીયી  

૪  શ્રી  લ્નાફે ન 
ફી ટે ર 

યે પ નં  ૨૨૧૯૧૧ 

જુ  રા ક   
ફે ઝી  ૫૮,૬૦૦/- 

 યચુણ  ાભરીયી/પ્રે વ ળાખાભાંથી જરૂયી 
સ્ટે ળનયી રાલલી/ટે રીપોન ફીર/ફીરો  
ફનાલલા ને  ચુ લણ  યલુ  

 ફે નવક, પોટોગ્રાપી, લીડીમોગ્રાપી,શોર્ડિં ગ્વ 
વર્શત તભાભ ફીરના ચુ લણાની 
 ાભરીયી   

 તવરભાતોના જભાખચક ફાફતની 
 ાભરીયી   

૫   શ્રી નીગ તાફે ન 
લવાલા 
યે પ નં ૩૫૬૩૫૨ 

વ જુ ક્રા ક  
ઉચ્ચ  લે તન  
રૂ  ૧૦,૦૦૦/- 

(ાંચ લક ભાટે  ઓન 
પ્રોફે ળન) 

 ગલગલધ ખફાયોના જાશે યાતોના ગફરોનું 
ચુ લણ  યલાની  ાભરીયી 

 ાગર ાની યોજફયોજ પ્રગવધ્ધ  યલાભાં 
અલતી જાશે યાતો  ોમ્્મુટય ય 
ફનાલલાભાં તથા તે ને  રરત અનુવંગર  
 ાભરીયીભાં ભદદ રે લાભાં અલે  છે    
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૬  શ્રી ગ ળોય ુભાય ટભ  
ભાી 
યે પ નં  ૨૯૬૭૯૧ 

વુયલાઆઝય 
ફે ઝી  ૨૮૪૦૦/- 

 

 ફાયનીળીની  ાભરીયી 

 તભાભ  ામકક્રભોભાં તે ઓની ભદદ રે લાભાં 
અલે  છે  (ડામયી પાલણીની  ાભરીયી ) 

  ામકક્રભો રરતના રતમના યે  ડકની 
જાલણી  

 ઉયી ગધ ાયીશ્રીની વુચના ભુજફ 
ઓપીવની  ાભરીયી  યલી  

૭  શ્રી ભશે યાજ ટ ળે ખ 

યે પ નં  ૨૦૩૧૨૨ 
ગવાઆ 

ફે ઝી  ૩૩,૦૦૦/-            
 

 

 લડોદયા ભશાનરયાગર ાના ન્ મ 
ખાતાઓ તે ભજ ફશાયની વંસ્ થાઓની 
ટારની ફજાલણી  યલી   

  ામકક્રભોના ગનભંત્રણ પ્રે વ ભીડીમાભાં 
ફજાલલા તથા યોજફયોજની પ્રે વનોટ/ 
જાશે યાતો પ્રે વ ભીડીમાભાં ફજાલલા  

 ઓપીવ વાપ વપાઆની  ાભરીયી  યલી  

 ઉયી ગધ ાયીશ્રીની વુચના ભુજફ 
ઓપીવની  ાભરીયી  યલી  
 

૮ શ્રી મોરે ળ જે    ાે  
યે પ નં  ૨૧૩૩૬૫ 

ગવાઆ 

ફે ઝી    ૩૨,૦૦૦/-           

 

 તભાભ  ાભરીયી ઉય ભુજફ ઉયાંત 
ભશાનરયાગર ા દ્વાયા અમોગજત તભાભ 
 ામકક્રભોભાં પયજ ફજાલલા ને   ોન્પયન્વ 
શોર, વય ીટ શાઉવ થલા ન્મ સ્થે  
મોજાતી ભીટીંરોભાં  ાભરીયી  

૯ શ્રી ગનળાન 
ટન શ્રાલરે  
યે પ નં  ૩૧૩૪૦૮ 

ગવાઆ  
ફે ઝી    ૨૪,૨૦૦/-            
 

 તભાભ  ાભરીયી ઉય ભુજફ 

૧૦ શ્રી ભુ ે ળ ફી  ભશે તા 
યે પ નં  ૨૦૩૯૧૨ 

ગવાઆ 

ફે ઝી  ૩૩,૦૦૦/-   
 

 તભાભ  ાભરીયી ઉય ભુજફ 

૧૧ શ્રી  ભાફે ન વોરં ી 
યે પ નં  ૨૭૦૬૪૪ 

શે લ્ય 
ફે ઝી    ૨૯,૩૦૦/-            
 

 ઓપીવની વપાઆ,પાઆરો/યે  ડક  વ્મલગસ્થત 
રોઠલલા  

 જનવં ક  ગલબારભાં અલતા ભશે ભાનોની 
વયબયાની  ાભરીયી 

૧૨ યણગજતગવંશ યભાય 
યે પ નં  ૩૫૦૬૨૧ 

વ ડે ટા ટન્ટર ી 
ઓયે ટય 
ઉચ્ચ  ૧૦૦૦૦/- 

(ઓન પ્રોફે ળન) 

 

 ડે ટા ટન્ટર ી ઓયે ટયને  રરત તભાભ 
 ાભરીયી 

  



pro active discloser-2017 Page 4 of 5 

૧૩ શ્રી ામર ઉાધ્મામ 

તદ્દન શંરાભી ધોયણે  
ગનભણૂં  

ડે ટા ટન્ટર ી ઓ  
ઉચ્ચ  રૂ  ૮૦૦૦/- 

(૬ ભાવ ભાટે ) 

 ડે ટા ટન્ટર ી ઓયે ટયને  રરત તભાભ 
 ાભરીયી વાથે  ન્મ દપતયની  ાભરીયીભાં 
તે ઓની ભદદ રે લાભાં અલે  છે   

૧૪ શ્રી શગવત ગત્રલે દી 
યે પ નં  ૩૧૧૮૫૫ 

ઓયે ટય ને  
શ અવી ી અય ઓ 

ફે ઝી     ૨૬૮૦૦/- 

 

  ામકક્રભો, ભીટીંરોને  રરત તભાભ  ાભરીયી 
શાર ૬ ભાવ વુધી અવી ી અય ઓનો 
ચાજક શોઆ તે  લધાયાની  ાભરીયી ણ  યે  
છે   

 જાથુ તવરભાત તથા  ામકક્રભો ભાટે  રે લાભાં 
અલતી તવરભાતોના ર્શવાફો યાખલા   

૧૫ શ્રી ભાનવી યાણા 
યે પ નં  ૩૫૫૪૫૩ 

ટપ્રે ન્ટીવ 

ઉચ્ચ  રૂ  ૭૩૦૦/- 

(ટ  લક ભાટે ) 

 ડે ટા ટન્ટર ી ઓયે ટયને  રરત તભાભ 
 ાભરીયી વાથે  ન્મ દપતયની  ાભરીયીભાં 
તે ઓની ભદદ રે લાભાં અલે  છે   

 

૩) ગનયીક્ષણ  ને  ગનણકમ રે લાની  ામકલાશી : 
વક્ષભ ભંજુયી ભે લતી લખતે  નીચે  ભુજફ ની  ામકલાશી શાથ ધયલાભાં અલે  છે  વફંધીત દપતયના 
 ભકચાયી દ્વાયા  ચે યીના લડા જનવં ક  ગધ ાયીને  નોંધ વશ પાઆર યજુ  યલાભાં અલે  છે   જે  તે  
ગલરતની નોધ વક્ષભ ભંજુયી થન ખાતા ગધ ાયી શ્રી ડે  મ્ મુગનગવર  ગભ નયશ્રી(શે લ્થ) વભક્ષ 
ભંજુયી થન યજુ  યલાભાં અલે  છે   તથા ંગતભ ગનણકમ થન વતાગધ ાયી મ્ મુગનગવર  ગભળનયશ્રી 
વભક્ષ યજુ  યલાભાં અલે  છે  તે ભજ લધુ ભંજુયી થન ભા  સ્ થામી વભીગત તે ભજ વભગ્ર વબા વભક્ષ 
યજુ  યલાભાં અલે  છે   

૪) ોતાના દ્વાયા થલા તે ના ં ુળ શે ઠ યખામે ર ગલગલધ  ે ટે રયીના દસ્તાલે નીનું ગનલે દન : 
ઓપીવની  ામકધ્ ધગતભાં જરૂયી ટલા યીસસ્ ટયોની ગનબાલણી  યલાભાં અલે  છે  જે ભ ે  ડે ડ સ્ ટો  
યીસસ્ ટય નીબાલણી યીસસ્ ટય, ભે લણી યીસસ્ ટય, તવરભાત યીસસ્ ટય, આનલડક  યીસસ્ ટય, અઉટ લડક  
યીસસ્ ટય, ઠયાલ યીસસ્ ટયની ગનબાલણી  યલાભાં અલે  છે   

૫)   ોતાના  ામો ફજાલલા ભાટે  ન  ી  યે ર ધોયણો : 
અ ગલબાર દ્વાયા ીસ ી  ટભ વી ટ ટની નીરલાઆઓ/ગનમભો તથા વાભાન્ મ લશીલટ ગલબાર 
ભાંથી જાયી  યલાભાં અલતા યીત્રો નુવાય  ામો  યલાભાં અલે  છે   અ ઉયાંત 
ભશાનરયાગર ાના ગલગલધ  ામકક્રભોનું અમોજન, ખફાયોભાં ટે ન્ડયની જાશે યાતો ગલગલધ 
ખફાયોને  પ્રગવધ્ધ થમે ર જાશે યાતોના ગફરોની ચુ લણી, વંસ્થાઓને  અગથક  વશામ લરે યે  જ ે લી 
ગલગલધ  ાભરીયી તથા વય ાયશ્રી દ્વાયા જે  તે  વભમે  ફશાય ાડલાભાં અલતા 
અદે ળો/યીત્રો/રે ખીત વુચનો ભુજફ  યોીસન્ દી  ાભરીયી  યલાભાં અલે  છે   
 

૬) ગધ ાયી ને   ભકચાયીઓની માદી : 
ભુદૃદા નંફય - ૨ ભાં વભાલે ળ થામ છે   
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૭) તે ના ગનમભભાં ુયી ડામે ર ડતયની ધ્ ધગત વશીત તે ના દયે   ગધ ાયીઓ ને   ભકચાયીઓ 
દ્વાયા પ્રા્ ત  યામે ર ભાવી  રાય : 
ભાવી  રાય ંરે ની ગલરત ભુદૃદા નંફય - ૨ ના  ોરભ નં ૩ભાં વભાલે ળ  યલાભાં અલે ર છે   

 

૮) તભાભ મોજનાઓની ગલરતો વૂગચત ખચાકઓ ને   યામે ર ચૂ લણીના શે લારો દળાકલતા તે ની 
તભાભ ટજન્ વીને  પાલે ર ફજે ટ : 
જે  તે  નાણાં ીમ લક ભાટે ના ફજે ટભાં ભંજુય થમે ર ય ભ ભુજફ 

 

૯)   નારયી ોને  ઉરલ ધ વુગલધાઓની ગલરતો લખતોલખત ખફાયોના ભાધ્મભ દ્વાયા પ્રગવધ્ધ   
        યલાભાં અલે  છે    
 

૧૦) જાશે ય ભાશીતી ગધ ાયી/ીર ગધ ાયીશ્રીઓના નાભ ને  શોદ્દા ની ગલરતો : 
 

જાહેર માહીતી અવિકારી :   અપીલ અવિકારી : 
શ્રી પ્રપુલ્લ વી બટ્ટ    શ્રી ી જે  ઓંગધમા(ીસ ટ ટવ) 

શ જનવં ક  ગધ ાયી,    ડે  મ્ મુગનગવર  ગભળનયશ્રી(શે લ્થ) , 
જનવં ક  ગલબાર,    જનવં ક  ગલબાર 

ખંડે યાલ ભા નટ ગફલ્ ડીંર,   ખંડે યાલ ભા નટ ગફલ્ ડીંર, 
લડોદયા ભશાનરયાગર ા    લડોદયા ભશાનરયાગર ા 

 

 

 

 

 

 
 


