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યાઆટ ટુ આન્ પયભશળન કટટ ૨૦૦૫ની ટરભ ૪-૧(ખ) ન્ લમશ ખાાાની ભાિશાી ફાફા 
 

બ્ રીટ શ્   રશફય્ટય  
લડદયા ભશાનગય વશલા વદન 

લડદયા 
પ્રો એકટીલ ડીસ્ક્રોઝય 

(૧) ોતાની વસં્ક થા, ક કાભગીયી ેનફ પયનોની ગલગતો   
                 બ્ રીટ શ્   રશફય્ટય  અયગ્ મ ભરદાય્ી ભાયપા ડ.્ મ્ યનુિસનનિસવર ટનિસભશ્ નય્ી ની 

વીધી દયલણી નશ ભાગગદળગન શઠ્ ટાભગીય  ટય્ છશ. બ્ રીટ શ્   રશફય્ટય  રશય્ ુયુા ન્ ય ુ
યડ ખાાશ ટામગયા શાી, જે ાા. ૨૦- ૦૭- ૨૦૧૫ ી પાશગજં ખાાશ, જુના વડુા બફડીંગ, લડગ ન.ં ૭ 
(જી), ઉત્ ાય ઝનની ટચશય ની ઉય  ટામગયા  મશર છશ.   

      (ટ) અ રશફય્ટય  ફુડ વશપટ  નશ સ્ ટાન્ ડડગવ કટટ ૨૦૦૬, રૂ વ ૨૦૧૧ નશ ય્ગ્ યરુશળન્ વ ૨૦૧૧ 
શઠ્ ખાધ્ મ દા ગના નુનુા ાાવલાની ટાભગીય  ટય્ છશ. ા ૌ્ ઉયાાં ખાનગી લશાય   
ા ા જાશય્ વસં્  ા  ટ્ જે  ખાધ્ મ દા ગના નુનુા  ાાવલા ભાગંાા શમ ાશભની 
ાવશ ી ઠયાલશર પ  રઆ ાાવી અલાભા ંઅલશ છશ. 

      (ખ) ળશય્ભા ંાાા ીલાના ાણીનશ દૈનિસનટ ધયણશ ાાવી, ીલારામટ છશ નશ શાનિસનટાયટ ન ી 
ાશની ખાાય  ટયલાભા ંઅલશ છશ. ળશય્ભા ંઅલશરી ાણીની ટાટં   ા ા વંભા ંય્વીડયુર 
ટરય નનુ ંપ્રભાણ લખાલખા ાાવલાભા ંઅલશ છશ. અ ઉયાાં ળશય્ભા ંઅલશરી જાશય્ 
ાશભજ ખાનગી ળાા , દલાખાના, કાટગભશન્ ટ, ળશયડ ના યવના ટ શા, ફયપના ટાયખાના, 
શટર, જાશય્ વસં્  ા , વયટાય  ટચશય  , ખાણીીણીની રાય   લગશય્ સ્  શ ી ીલાના 
ાણીના નુનુા રઆ ાાવલાભા ંઅલશ છશ. પ્રાઆલશટ ભાબરટ ના કુલા ા ા ફયલશરના ાણી 
ઠયાલશર પ  રઆ ાાવલાભા ંઅલશ છશ. 
 

(૨) ોતાના ેગધકાયીઓ ેનફ કભમચાયીઓની વત્ તાઓ ેનફ પયનો  
ન.ુ શદદ પયજ 
૧ ફુડ કનારીસ્ ટ ટચશય ના લડા ાય ટ્ની પયજ નશ ીલાના ાણી નશ ફુડ વશપટ  

નશ સ્ ટાન્ ડડગવ કટટ ૨૦૦૬, રૂ વ ૨૦૧૧ નશ ય્ગ્ યરુશળન્ વ ૨૦૧૧ 
શઠ્ સ્ લીટાય્ર ખાધ્ મ દા ગના નુનુા નુ ં ુથૃ્  ટયણ ટય  ાશના 
શલ્ાર ડઝ્ીગ્ નશટ્ડ  પ વય નશ નિસધટ અયગ્ મ ભરદાય્ીનશ 
અગની ટામગલાશ  વારૂ ભટરલા. 

૨ અવી. ટ્ભીસ્ ટ ીલાના ાણી નશ ખાધ્ મ દા ગના નુનુા ના ુથૃ્  ટયણની 
ટાભગીય  

૩ રશફય્ટય  અવી. અવી. ટ્ભીસ્ ટની ટાભગીય ભા ંભદદ ા ા ીલાના ાણી નશ ખાધ્ મ 
દા ગના નુનુા ના ુથૃ્  ટયણની ટાભગીય  

૪ જુ. ટરાટગ ાભાભ લિશલટ મ ફાફા અંગશની ટાભગીય  
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ન.ુ શદદ પયજ 
 ટરય ન ટ્સ્ ટય ળશય્નશ ાાા ીલાના ાણી, ળાા , દલાખાના, કાટગભશન્ ટ, 

ળશયડ ના યવના ટ શા, ફયપના ટાયખાના, શટર, જાશય્ વસં્  ા , 
વયટાય  ટચશય  , ખાણીીણીની રાય   લગશય્  સ્  શ ી ાણીના 
નુનુા રશલાની ટાભગીય  

 

(૩) દેખયેખ ેનફ નલાફદાયીના ભાધ્ મભ વિશત ગન મ્મ રફલાની પ્રિરિયમાભા ંેનસવયલાની કામમયીગત  
     અ રશફય્ટય  ફુડ વશપટ  નશ સ્ ટાન્ ડડગવ કટટ ૨૦૦૬, રૂ વ ૨૦૧૧ નશ ય્ગ્ યરુશળન્ વ ૨૦૧૧ ા ા 

અઆકવઃ૧૦૫૦૦/૧૯૯૧, ભશાનગય વશલા વદનના ધાયાધયણ/ઠયાલ શઠ્ નટટ  ટયામશર ધયણ 
ુજુફ ટાભગીય  ટય્ છશ.  

(૪) ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નકકી કયામફર ધોય્ો  
      અ રશફય્ટય  ફુડ વશપટ  નશ સ્ ટાન્ ડડગવ કટટ ૨૦૦૬, રૂ વ ૨૦૧૧ નશ ય્ગ્ યરુશળન્ વ ૨૦૧૧ ા ા 

અઆકવઃ૧૦૫૦૦/૧૯૯૧, ભશાનગય વશલા વદનના ધાયાધયણ/ઠયાલ શઠ્ નટટ  ટયામશર ધયણ 
ુજુફ ટાભગીય  ટય્ છશ.  

 (૫) ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવફના ેથલા ોતાના ગનમતં્ર્ શઠેના ેથલા ોતાના 
કભમચાયીઓ દલાયા ઉમોગભા ંરફલાતા ગનમભો, ક  ગલગનમભો, ક સચૂનાઓ, ક ગનમભવગં્રશો ેનફ યેકડમ   

 ફુડ વશપટ  નશ સ્ ટાન્ ડડગવ કટટ ૨૦૦૬, રૂ વ ૨૦૧૧ નશ ય્ગ્ યરુશળન્ વ ૨૦૧૧ 

 રશફય્ટય  ભશન્ યુ વ, ડામય્ટટય જનયર શ્   વનિસલસવીવ, નિસભનીસ્ર   પ શ્   કન્ ડ પ્નિસભરી 
લશરપ્ય, ૨૦૦૫   

 અઆકવઃ૧૦૫૦૦/૧૯૯૧,  

 ભશાનગય વશલા વદનના ધાયાધયણ/ઠયાલ શઠ્ નટટ  ટયામશર ધયણ ુજુફ ટાભગીય  ટય્ 
છશ.  

(૬) ોતાના દલાયા ેથલા તફના અંકસળ શઠે યખામફર ગલગલધ કેટેગયીના દસ્ક તાલફનોનસ ંગનલફદન  
 ુથૃ્  ટયણનશ રગાા ાભાભ યજીસ્ ટય 

 કનારીવીવ ય ટગવ 

 રશફય્ટય ની જરૂય માા ભાટ્ના વાભાનના સ્ ટટના યજીસ્ ટય 
 રશફય્ટય ના લિશલટ ાશભજ િશવાફનશ રગાા ાભાભ યજીસ્ ટય / પાઆર 

(૭) તફની ગનતી ઘડલા ેથલા ેભરીકય્ વફંધીત જાશયે નનતાના વભ્ મો દલાયા યઆસ ત કયામફરી 
ેથલા તફભની વાથફ ચચામ ભાટે યશરેી કોઇ્ વ્ મલસ્ક થાની ગલગતો   

 રટ વા શ વટંામશર વસં્  ા શઆ રટના પ્રનિસાનિસનધી ની ફનશરી સ્  ામી વનિસભાી, વભર સ વબા 
 લા વફંનિસધા નિસલબાગનશ સ્ ળગાી વનિસભાી દલાયા નિસધટાય યત્ લશ નિસનણગમ રશલાભા ંઅલશ છશ. 

(૮) ોતાના ચર્ના શતે સ ભાટે ેથલા તફના બાગ તયીકે યચામફરી ફફ કે તફથી લધસ વ્ મિકતઓ ધયાલતા ં
ફોડમવ, ક કાઉન્ વીર કગભટીઓ ેનફ ેન્ મ ભડંોનસ ં ગનલફદન ેનફ   ફોડમવ, ક કાઉન્ વીર કગભટીઓ ેનફ 
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ેન્ મ ભડંોની ફફઠકો જાશયે પ્રજા ભાટે ુસલ્ રી  ફ કે કેભ? ેથલા  લી ફફઠકની ગલગતો જાશયે પ્રજા 
ભફલી ળકે કે કેભ?  

 વભર સ વબા, સ્  ામી વનિસભાી નશ અયગ્ મ વનિસભાી છશ. મ્ મનિસનવીર વશ્્ટય ્ી  લા 
વફંનિસધા વનિસભાીના ધ્ મક્ષ  ાવશ ી અ અંગશ લુ ુસ્ ષ્ ટાા ભશલી ળટામ. 

(૯) ોતાના ેગધકાયીઓ ેનફ કભમચાયીઓની િડયેકટયી  
નિસધટાય  
ન.ુ ય્પયન્ વ ન.ં નાભ શદદ વંટગ ન.ં ગાય ામય  + ર સશડ શ  

૧ ૩૧૯૯૮૮ ગિશર ગણાનિસવિંશ યાભબાઆ ફુડ કનારીસ્ ટ ૨૭૮૧૪૩૩ ૯૩૦૦  ી ૩૪૮૦૦ + ૫૪૦૦ 
ટભગચાય  
ન.ુ ય્પયન્ વ ન.ં નાભ શદદ ગાય ામય  + ર સશડ શ ગાયખચગનુ ંસ્   

૧ ૩૫૧૩૬૯ ્ી નિસનરશકુભાય કભ ટાટં અવી. ટ્ભીસ્ ટ ૧૫,૫૦૦/- ઉચ્ ચટ  

૨ ૩૦૪૫૨૨ ્ી ય ાશનબાઆ ટ્ ઠટટય રશફ. અવી. ૫૨૦૦  ી ૨૦૨૦૦ + ૨૪૦૦  

૩  ્ી લવાંબાઆ કવ ટ્ર ” ૫૨૦૦  ી ૨૦૨૦૦ + ૨૪૦૦ પાઆરશય મા ળાખા 
૪  ્ી ભશમ ડ  વોચશ ” ૫૨૦૦  ી ૨૦૨૦૦ + ૨૪૦૦ પાઆરશય મા ળાખા 
૫ ૨૩૭૨૩૦ ્ી ચનં્ ્ ૂટાાં કચ ળાશ  રશફ. અવી. 

(ફશટટ) 
૫૨૦૦  ી ૨૦૨૦૦ + ૨૮૦૦  

૬ ૨૯૧૭૪૯ ્ી યિશાબાઆ કન ટ્ર જુ. ટરાટગ ૫૨૦૦  ી ૨૦૨૦૦ + ૧૯૦૦  

૭ ૨૩૮૩૭૬ ્ી નિસનાીનબાઆ કવ ઉખાડ્ ટાઆીસ્ ટ ૫૨૦૦  ી ૨૦૨૦૦ + ૧૯૦૦  

૮ ૨૧૦૭૮૧ ્ી રૂટનદુદ ન કભ ટાઝી ટરય ન 
ટ્સ્ ટય/શ્ ય 

૪૪૦૦  ી ૭૪૪૦ + ૧૩૦૦  

૯ ૨૨૫૯૭૫ ્ી વય ફુદદ ન કચ વમૈદ ” ૪૪૦૦  ી ૭૪૪૦ + ૧૩૦૦  

૧૦ ૨૬૫૧૭૯ ્ી યાજેળબાઆ કન ટશાય ” ૪૪૦૦  ી ૭૪૪૦ + ૧૩૦૦  

૧૧ ૨૬૮૨૯૧ ્ી ળટંયબાઆ કન યાઠડ ” ૪૪૦૦  ી ૭૪૪૦ + ૧૩૦૦  

૧૨ ૨૬૮૩૦૫ ્ી ટંજબાઆ અય ઉાધ્ મામ ” ૪૪૦૦  ી ૭૪૪૦ + ૧૩૦૦  

૧૩ ૨૬૮૩૧૩ ્ી ગારબાઆ વી દયજી ” ૪૪૦૦  ી ૭૪૪૦ + ૧૩૦૦  

૧૪ ૨૭૬૫૮૮ ્ી ળનાબાઆ ટ્ લવાલા નિસવાઆ ૪૪૦૦  ી ૭૪૪૦ + ૧૩૦૦  

૧૫  ્ી ભશન્્ ્ ૃબાઆ ફી ભા  ” ૪૪૦૦  ી ૭૪૪૦ + ૧૩૦૦ ખયાટ ળાખા 
૧૬ ૨૭૬૧૧૧ ્ી નં્ ુ બાઆ કભ વરટં  ” ૪૪૦૦  ી ૭૪૪૦ + ૧૩૦૦  

૧૭ ૨૪૪૫૮૯ ્ી જમંનિસાબાઆ ટ્ લવાલા ” ૪૪૦૦  ી ૭૪૪૦ + ૧૩૦૦  

૧૮ ૨૪૫૨૨૪ ્ી યનુવૃભશભંદ જી ટ્ર શ્ ય ૪૪૦૦  ી ૭૪૪૦ + ૧૩૦૦  

૧૯ ૨૭૦૫૩૯ ્ી ગારબાઆ કવ બાલવાય ” ૪૪૦૦  ી ૭૪૪૦ + ૧૩૦૦  

૨૦  ્ી જમબાઆ ડ  િડવઝા ” ૪૪૦૦  ી ૭૪૪૦ + ૧૩૦૦ ા. ુ.ુ (અજલા) 

૨૧  ્ી શવુખુબાઆ ટ્ ાટણલાડ મા ” ૪૪૦૦  ી ૭૪૪૦ + ૧૩૦૦ ા. ુ.ુ (અજલા) 

૨૨  ્ી ગીયલાબાઆ કવ નદ્ંવય મા ” ૪૪૦૦  ી ૭૪૪૦ + ૧૩૦૦ ા. ુ.ુ (અજલા) 

૨૩ ૨૯૬૮૭૨ ્ી પ યજખા ંગીવશખા ંઠાણ   ” ૪૪૦૦  ી ૭૪૪૦ + ૧૩૦૦  
૨૪ ૩૦૦૦૪૭ ્ી જીગ્ નશબાઆ ગનિસલિંદબાઆટ્ર  ” ૪૪૦૦  ી ૭૪૪૦ + ૧૩૦૦  
૨૫ ૩૨૯૭૯૭ ્ી ્ી જમશળબાઆ રારજીબાઆ યફાય   ” ૪૪૦૦  ી ૭૪૪૦ + ૧૩૦૦  
૨૬ ૩૪૫૪૫૮ ્ી ભશન્્ ્ ૃબાઆ જી વરટં  વપાઆ વશલટ ૪૪૦૦  ી ૭૪૪૦ + ૧૩૦૦ લોડમ ન.ં ૪ (વફનફટયી) 
૨૭ ૩૫૦૮૬૯ ્ી  શબાઆ ટ્ વરટં  ” ૯,૦૦૦/- ઉચ્ ચટ લોડમ ન.ં ૭ (વફનફટયી) 
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(૧૦) તફના ગનમભભા ં સયી ડામફર ડતયની ધ્ ધગત વિશત તફના દયેક ેગધકાયીઓ ેનફ કભમચાયીઓ 
દલાયા પ્રાપ્ત કયામફર ભાગવક ગાય. 

 ભાનિસવટ ગાય અંગશની નિસલગા ુદુદા ન.ં ૯ભા ંઅલય  રશલાભા ંઅલશર છશ.. 
(૧૧) તભાભ મોનનાઓની ગલગતો, ક સસચચત ખચામઓ ેનફ કયામફર ચસકલ્ીના ેશલેારો દળામલતા તફની    

તભાભ એનન્ વીનફ પાલફર ફટટ. 
 જે ાશ લગના ભજુંય ફજેટની નિસલગા ા ા  મશર ખચાગની નિસલગા કટાઉન્ ટ ળાખાભા ંી ભશલી 

ળટામ.   
(૧૨) પાલામફર યકભ ેનફ   કામમરિયભોથી પામદો ભફલનાયની ગલગતો વિશત વફવીડી વિશત કામમરિયભોનો 

ેભરનો પ્રકાય. 
 ફજેટભા ંપાલશર યટભ રશફય્ટય ના ખચગ ભાટ્ જ લાયલાભા ંઅલશ છશ. 

 

(૧૩) તફના દલાયા ેામફરી છુટ ાટો, ક યલાનગીઓ ેનફ વત્ તા વપણ્ી ભફલનાયની ગલગતો  
 વભર સ વબા, સ્  ામી વનિસભાી ા ા મ્ યનુિસનવીર ટનિસભશ્ નય્ીની વાા ન્ લમશ ભાી ુટછાટ, 

યલાનગી , વત્ ાા વપણણી વફંધંશ ટામગલાશ  ટયલાભા ંઅલશ છશ. 
 

(૧૪) ઇરફકટ્રોનીક પોભમભા ં ઘડામફરી તફના દલાયા યખામફરી ેથલા તફનફ ઉરબ્ ધ ભાિશતીના વદંબમની 
ગલગતો. 

 આરશટરનીટ પભગ ઉરબ્ ધ ટઆણ ભાિશાી ન ી. 
 

(૧૫) સસ્ક તકારમ ેથલા લાચંનખડંના કાભના કરાકો વિશત ભાિશતી ભફલલા ભાટે નાગિયકોનફ ઉરબ્ ધ 
સસગલધાઓની ગલગતો, ક નો જાશયે ઉમોગ ભાટે તફની જાલ્ી કયાઇ શોમ તો. 

 ત્રશની ળાખાભા ંુસુ્ ાટારમ  લા લાચંનખડં ઉરબ્ ધ ન ી. 
 

 

 

(૧૬) જાશયે ભાિશતી ેગધકાયીઓના નાભ, ક શોદદા ેનફ ેન્ મ ગલગતો. 
ન.ુ નાભ શદદ વંટગ ન.ં 

૧ 

્ી ગણાનિસવિંશ યાભબાઆ ગિશર 

બ્ રીટ શ્   રશફય્ટય  
જુના વડુા બફડીંગ, લડગ ન.ં ૭ (જી),  

ઉત્ ાય ઝનની ટચશય ની ઉય, ભશાનગય વશલા વદન,લડદયા. 

ફુડ કનારીસ્ ટ ૨૭૮૧૪૩૩ 

 

(૧૬-ે) ેીર ેગધકાયીઓના નાભ, ક શોદદા ેનફ ેન્ મ ગલગતો. 
ન.ુ નાભ શદદ વંટગ ન.ં 

૧ 

ડૉ. ુટ્ુળબાઆ ક. લૈધ્ મ 

અયગ્ મ નિસલબાગ,  

ભશાનગય વશલા વદન,લડદયા. 

નિસધટ અયગ્ મ 
ભરદાય 

૨૫૬૨૦૧૦ 
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(૧૭) સચૂલી ળકામ તફલી ેન્ મ કોઇ ભાિશતી ેનફ ત્ માય ફાદ દય લઆ   પ્રકાળનભા ંસસધાયા કયાળફ. 
 

બ્ રીક શલે્ થ રફફોયેટયીના કાભકાનનો વભમ વલાયે ૧૦.૩૦ થી ૨.૦૦ ેનફ ૨.૩૦ થી ૬.૧૦ સસધીનો  ફ .  
પ્રાઇલફટ નમસના સ્ક લીકાયલાનો વભમ વલાયે ૧૦.૩૦ થી ૨.૩૦ સસધીનો  ફ. 
પ્રાઇલફટ નમસનાઓના થૃ્ થકય્ પીનસ ંધોય્ - 
ેનસ. નમસનો થૃ્ થકય્ પી લિશલટી ચાર્જ કસર પી 
૧ ા્ી – કેભીકર રૂ. ૫૦૦/- -- રૂ. ૫૦૦/- 
૨ ા્ી – ફફકટેયીઓરોજીકર રૂ. ૨૦૦/- -- રૂ. ૨૦૦/- 
૩ દૂધ, ક ભાખ્, ક ઘી રૂ. ૦૩/- રૂ. ૧૦૦/- રૂ. ૧૦૩/- 
૪ ખાધ્ મ તફર ેનફ ચયફી રૂ. ૦૫/- રૂ. ૧૦૦/- રૂ. ૧૦૫/- 
૫ ેન્ મ ખાધ્ મ ચીનો રૂ. ૨૦/- રૂ. ૧૦૦/- રૂ. ૧૨૦/- 
૬ પટકડી રૂ. ૨૦૦/- -- રૂ. ૨૦૦/- 
૭ કરોયીન રીકલીડ રૂ. ૨૦૦/- -- રૂ. ૨૦૦/- 
૮ ખો રૂ. ૨૦૦/- -- રૂ. ૨૦૦/- 
૯ ચસનાની પાંક રૂ. ૨૦૦/- -- રૂ. ૨૦૦/- 

 

 

 

 

જાશયે ભાિશતી ેગધકાયી ેનફ ફુડ એનારીસ્ક ટ 
બ્ રીક શલે્ થ રફફોયેટયી 
ભશાનગય વફલા વદન 

લડોદયા 
પોન. ૦૨૬૫ ૨૭૮૧૪૩૩ 


