
યાઇટ ટુ ઇન્પયભેળન એક્ટ ૨૦૦૫ વંદબે તથા દ.શુકભ ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ વંદબે કરભ 

૪-૧ (ખ) અન્લમે ખાતાની ભાહશતી ફાફત. 

 

વયદાયફાગ સ્નાનાગાય, લડોદયા ભશાનગયાલરકા 

 
૧)  વંસ્થા, કાભગીયીઓ અને પયજોની લલગતો :  

 ખાત ુ              : વયદાયફાગ સ્નાનાગાય(ટુયીસ્ટ ળાખા) લડોદયા ભશાનગયાલરકા  

 કાભગીયી/પયજો   :  લડોદયાના ઇચ્છુક નાગયીકોને સ્લીભીંગ ળીખલાડલાની કાભગીયી તથા સ્લીભીંગ   

                     કયતા વભ્મોની દેખયેખ તથા ફચાલ કયલાની કાભગીયી  

 ૨)    ોતાના અલધકાયી અને કભમચાયીઓનીવત્તાઓ તથા પયજો  :  

લડોદયા ભશાનગયાલરકાના ટુયીસ્ટ ળાખા શસ્તકના વયદાયફાગ સ્નાનાગાયના અલધકાયી/ કભમચાયીઓના 

નાભ,શોદ્દો,ગાય તથા  કાભગીયીની લલગત 

 

૧૩૨-વયદાયફાગ સ્નાનાગાય  

અ. 

નં. 
નાભ શોદ્દો/ગાય કાભની લલગત 

૧. કીયીટ જી. બગત  
પીલ્ડ આવી. 

૪૧૬૦૦ 
સ્નાનાગાય ખાતે કાડડ  ચેકયની કાભગીયી  

૨. અયલલિંદ ડી. ફાયોટ   
જુ.કરાકડ  

૫૬૯૦૦  
સ્નાનાગાય ખાતે વભ્મોના રવેલેળ,ફીરો,સ્ટોવડ અિંગેની કાભગીયી 

૩. જગદીળ જી. ચૌશાણ  
રાઇપ ગાડડ   

૫૦૫૦૦ 
સ્નાનાગાય ખાતે રાઈપ ગાડડની કાભગીયી 

૪. લમુળ જ.ે વ્માવ  
રાઇપ ગાડડ  

૪૯૦૦૦ 
સ્નાનાગાય ખાતે રાઈપ ગાડડની કાભગીયી 

૫. અરૂણ આઇ. વોરિંકી 
વ.વેલક 

૨૦૯૦૦ 
યાજીલગાિંધી સ્નાનાગાય ખાતે વાપ-વપાઇની કાભગીયી 

૬. શડ એવ. યાણા  
એરેવે.યેપી.એન્ડ એય ભીકે. 

૮૨૩૦ 
વય વમાજીયાલ નગય ગૃશભાિં એરેવેન્ટીવની કાભગીયી  

૭. રવેણારી ડી. ટેરય  
વશામક રાઇપ ગાડડ  

૧૦૦૦૦ 
વનાનાગાય ખાતે રાઇપ ગાડડની કાભગીયી  

૮. અલિન એભ. ફાિંબણીમા  
વશામક જુ.કરાકડ  

૧૦૦૦૦ 
ટુયીસ્ટ ખાતે જુ.કરાકડની કાભગીયી  

 

 

૩ લનયીક્ષણ અને જલાફદાયીના વાધનો વહશત લનણમમ રેલાની હિમા : 

વક્ષભ ભિંજુયી ભેલતી લખતે વિંફિંલધત દફ્તયના સ્ ટાપ વારાયા ખાતાના લડા રીનીને ટુયીસ્ ટ ફપીવય વારાયા યજુ કયલાભાિં આલે છે. 

ત્ માયફાદ યજુ થમેર વક્ષભ લનણડમ અથીની પાઇર જરૂયી શકીકત વશ મ્ મુલનલવર કલભ નયરીની વભક્ષ યજુ કયલાભાિં આલે છે. જ ે

કકસ્ વાફભાિં અિંલતભ વતાધાલધકાયી મ્ મુલનલવર કલભનર ય શોમ છે. અથલા સ્ થામી વલભલત/વાભાન્ મ વબા શોમ છે. તેલા 

કકસ્ વાફભાિં વક્ષભ અથી રાગુ ડે તે વતાધા ભિંડ વભક્ષ પાઇર યજુ કયલાભાિં આલે છે.  

૪. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નક્કી કયાલેરા ધોયણો :  

યોજ ફયોજના કાભ ભાટે ફી.ી.એભ.વી.એક્ટની જોગલાઇફ/લનમભો તથા અતે્રથી ઇસ્ મુ કયેર યીત્રો અનુવાય કામ  

કયલાના યશે છે. આ ઉયાિંત વયકાયરીની વારાયા વભમાિંતયે ફશાય ાડલાભાિં આલતી રેખીત/ભૌલખક વુચનાફ / આદેળોનુિં 

અભરીકયણ યોજીંદી પયજો ફજાલલા અથી કયલાનુિં યશે છે. 

૫. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે  ોતાની ાવેની અથલા ોતાના લનમંત્રણ શેઠના અથલા ોતાના કભમચાયીઓ દ્વાયા ઉમોગભાં 

રેલાતા લનમભો, લલલનભમો ,વુચનાઓ, લનમભ વંગ્રશો અને યેકોડમ  : 



લડોદયા ભશાનગય ાલરકા વારાયા વયદાયફાગના વુચારૂ વિંચારનની કાભગીયી ફયોફય થામ તે અિંગનેી લનતી નક્કી કયલાની યશે 

છે. આ લનતી નક્કી કયલા રવેલતડભાન અને ઉરબ્ ધ વાધનો તથા ભાકશતીના આધાયે તેનુિં અભરીકયણ કયલાનુિં યશે છે. 

૬. ોતાના દ્વાયા અથલા તેના અંકુળ શેઠ યખામેર લલલલધ કેટેગયીના દસ્ તાલેજોનું લનલદેન :  

 કચેયી વારાયા કામડ ધ્ધલતભાિં જરૂયી એલા ભૂબુત યજીસ્ ટયોની લનબાલણી કયલાભાિં આલે છે. જલેા કે આભદાની યજીસ્ ટય  

અનાભત યજીસ્ ટય  ફુકીંગ યજીસ્ ટય આઉટલડડ  ઇનલડડ  યજીસ્ ટય  લનબાલણી યજીસ્ ટય તથા ભાર વાભાન યજીસ્ ટય લલગેયે  

૭. તેની લનતી ઘડલાના અથલા તેના અભરીકયણ વંફંલધત જાશેય જનતાના વભ્ મો દ્વાયા યજુઆત કયામેરી અથલા તેની વાથે ચચામ 

ભાટે યશેરી કોઇણ વ્ મલસ્ થાની લલગતો : 

આ રવેકાયની લનતી ઘડલા તથા તેના અભરીકયણ ભાટે રોકોની રવેલતલનલધફની ફનેરી સ્ થાલમ વલભલત  વભર સ વબા અથલા 

વિંફિંલધત લલબાગને સ્ ળડતી વલભલત વારાયા અલધકાય યત્ લે લનણડમ રેલામ છે.   

૮. ોતાના ચરણના શેતુ ભાટે અથલા તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફે કે તેથી લધુ વ્ મલક્તઓ ધયાલતા ફોડમ , કાઉન્ વીર, કલભટીઓ 

અને અન્ મ ભંડોનુ લનલેદન અન ેઆ ફોડમ  કાઉન્ વીર કલભટીઓ અને અન્ મ ભંડોની ફેઠકો જાશેય ્રજજા ભાટે ખુ્ રી  ે કે કેભ 

અથલા આલી ફેઠકની લલગતો જાશેય ્રજજા ભેલી ળકે કે કેભ ?  

 અતે્રની કચેયીને રાગુ ડતુિં નથી. યિં તુ ફધાજ ફોડડવ  કાઉન્ વીલ્ વ  કલભટીફ અને અન્ મ ભિંડોની ફેકકો જાશેય જનતા ભાટે 

ખુલ્ રી શોતી નથી  યિં તુ આલી ફેકકોની લલગતો જાશેય રવેજા ભેલી ળકે છે. 

૯. ોતાના અલધકાયીઓ અને કભમચાયીઓ ની ડીયેક્ટયી :  

 ભુદ્દા નિં. ૨ભા વભામેર માદી ભુજફ  

૧૦. તેના લનમભભા ુયી ડામેર ડતયની ધ્ધલત વહશત તેના દયે અલધકાયીઓ અને કભમચાયીઓ દ્વાયા ્રજાપ્ ત કયામેર ભાલવક ગાય 

લલગત ભુદ્દા નિં.૨ ભાિં વભાલલષ્ ટ 

૧૧. તભાભ મોજનાઓની લલગતો, વુલચત ખચામઓ અને કયામેર ચુકલણીના અશેલારો દળામલતા તેની તભાભ એજન્ વીને પાલેર 

ફજટે : 

જ ેતે નાણાિંકકમ લડ ભાટે ભિંજુય થમેર ફજટે ભુજફ  

૧૨. પાલામેરી યકભ અને આ કામમિભોથી પામદો ભેલનાયની લલગતો વહશત વફવીડી વશીત કામમિભોનો અભરનો ્રજકાય :  

 અતે્રની કચેયીને રાગુ ડતુિં નથી. 

૧૩. તેના દ્વાયા અામેરી  ુટ ાટો, યલાનગીઓ અને વત્તા વોંણી ભેલનાયની લલગતો : 

આલી કોઇ છુટછાટો  યલાનગીફ કે અલધકૃતી કયણ કયલાભાિં આલતુિં નથી. 

૧૪. ઇરેક્ટર ોલનક્વ પોર્મ વમભાં ઘડામેરી તેના દ્વાયા યખામેરી અથલા તેને ઉર્ ધ ભાહશતીના વંદબમની લલગત :  

 અતે્રની ફપીવભાિં કોઇણ કાભગીયી  ઇરેક્ટર ોનીક્વ પોભડભાિં યાખલાભાિં આલતી નથી. 

૧૫. ુસ્ તકારમ અથલા લાંચન ખંડના કાભના રોકો વહશત ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગયીકોને ઉર્ ધ વુલલધાઓની લલગતો, જો 

જાશેય ઉમોગ ભાટે તેની જાલણી કયાઇ શોમ તો : 

સ્નાનાગાય  ખાતે ુસ્ તકારમ કે લાિંચન ખિંડ ઉરબ્ ધ નથી. 

૧૬.  જાશેય ભાહશતી / અલધકાયીઓના નાભ શોદ્દો અને અીર અલધકાયીઓના નાભ, શોદ્દો અને અન્ મ લલગતો : 

  નાભ :       શોદ્દો : 

 જાશેય ભાકશતી અલધકાયી                               શ. ભેનેજય 

 રીની લમુ જ.ે વ્માવ       વયદાયફાગ સ્નાનાગાય  
   

           નાભ        શોદ્દો: 

. અીર અલધકાયી       શ. ટુયીસ્ટ ફપીવય  

 રીની કુરદીલવિંશ એન. ાલાગઢી          લડોદયા ભશાનગય ાલરકા 

 

૧૭. વુચલી ળકામ તેલી અન્ મ કોઇ ભાહશતી અને ્ માયફાદ દય લે આ ્રજકાળનભાં  વુધાયા  કયાળે : 

 ભશદઅિંળે કાભકાજ વિંફિંધી ભાકશતી આલયી રેલામ છે. 

 


