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લડોદયા ભશાનગય ાલરકા 

ફાાંધકાભ યલાનગી ળાખા 

 

 

 
વદય કામદાની કરભ-૪(૧) (ફી) શેઠ આ જાશેય વત્તાભાંડ દ્વાયા નીચે ભુજફ ભુદા નાં. ૧ થી ૧૭ ની 

ફાફતે પ્રલવલધધ કયલાભાાં આલે છે. 

 
(૧) ોતાની વાંસ્થા, કાભગીયીઓ અને પયજોની લલગતો : 

ટાઉન ડેલરભેન્ટ ઓફપવયશ્રી, ફાાંધકાભ યલાનગી ળાખા, ખાંડેયાલ ભાકેટ, ત્રીજો ભા, યાજભશેરયોડ, લડોદયા. 

 
ફી.ી.એભ.વી. એકટ ૧૯૪૯ તથા શારના અભરી જી.ડી.વી.આય.-૨૦૦૬, ગુજયાત ટાઉન પ્રાનીંગ એકટ, 
ગલભેન્ટ ઠયાલો / નનમભો / અનધનનમભો / ફયત્રોના આધાયે ફાાંધકાભ યલાનગીને રગતી તેભજ ભોફાઇર 
કોમ્મુનનકેળન ટાલય એન.ઓ.વી.ની કાભગીયી કયે છે. 

 
(૨) ોતાના અલધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની વત્તા અને પયજો : 

 
ટાઉન ડેલરભેન્ટ ઓફપવયની કાભગીયી : 

(૧) ડે.ટાઉન ડેલરભેન્ટ ઓફપવય દ્વાયા ચકાવણી કયામેર ફાાંધકાભ યલાનગીને રગતાાં તેભજ તેઓની વત્તા 

ભમાાદા ઉયના કેવનુાં નલગતલાયનુાં નલશ્લેણ કયી, ક્ષનતૂનતા કયલાની, વત્તા ભમાાદાભાાં નનણામ રેલાની અને 
અન્મ ફકસ્વાભાાં વક્ષભ વત્તાનધળ વભક્ષ અનબપ્રામ વશ નનણામાથે યજુ કયલાની કાભગીયી. 

(૨) પ્રીન્થ / કમ્રીળન વટીફપકેટના ફકસ્વાભાાં ક્ષનતૂનતા કયાલી જરૂય જણામે સ્થ તાવ કયી વત્તા 
ભમાાદાભાાં ફકસ્વાભાાં  નનણામ રેલાની તથા અન્મ ફકસ્વા જરુયી અનબપ્રામ વશ વક્ષભ વત્તાનધળ વભક્ષયજુ 
કયલાની કાભગીયી. 

(૩) યીન્મુઅર આતાાં અગાઉ પ્રકયણની પ્રલતાભાન નનમભો વાથે નલગતલાયની ચકાવણી કયી નનણામ રેલાની. 

(૪) અીર અનધકાયી કે જાશેય ભાફશતી અનધકાયી દ્વાયા આેર ભાફશતીની થતી અીરની વુનાલણી RTI ના 

કામદા શેઠ કયલાની કાભગીયી. 

() C.M. ONLINE વાંદબે યજુ કયેર પ્રશ્નો વાંદબે જલાફી કામાલાશી કયી ભાન. કરેકટયશ્રી વભક્ષ ઉનસ્થત 
યશી પ્રશ્નોના નનલાયણની કાભગીયી. 

(૬) ફી.ી.એભ.વી. એકટની કરભ ૩૭૨(૧) ભુજફ આફકા ટેક્ટ / એન્જીનીમય / વલેમય / સ્ટરકચયર 
એન્જીનીમયશ્રીના યલાના આલાની તથા યીન્મુઅર કયલાની કાભગીયી. 

(૭) લશીલટી જરૂયીમાત ભુજફ તેભના તાફા શેઠના સ્ટાપની આાંતયીક કાભગીયીભાાં પેયફદરી કયલાની 
કાભગીયી. 

(૮) વાભાન્મ વબા, સ્થામી વનભતી, ટી.ી. કનભટી તથા વબાવદશ્રીઓના ત્રોના પ્રત્મુત્તય, ઠયાલોનુાં 

અભરીકયણની કાભગીયી. 
(૯) ફાાંધકાભ યલાનગી વાંદબે થમેર કોટા  કેવના જલાફ તૈમાય કયાલલાની કાભગીયી. 

(૧૦)ઇમ્ેકટના કામદા અાંતગાત આલેર અયજીઓ વાંદબે નનણામ રઇ ભાંજુય કયલા અને આગ વક્ષભ વત્તાનધળ 
વભક્ષ યજુ કયાલલાની કાભગીયી. 

 
 ડે.ટાઉન ડેલરભેન્ટ ઓફપવયની કાભગીયી(ફી.ી.) : 

(૧) ફાાંધકાભ તાવનીળ દ્વાયા ફાાંધકાભ યલાનગીના યજુ કયલાભાાં આલેર પ્રકયણભાાં ક્ષનતૂનતા ફાદ વત્તા 
ભમાાદાભાાં ગ્રાહ્ય યાખલા અથલા નાભાંજુય કયલાની અન્મથા વક્ષભ વત્તાનધળ વભક્ષ નનણામાથે યજુ કયલાની 
કાભગીયી તેભજ તે જ ભુજફ પ્રીંથ ચેકીંગ / કમ્રીળન / ઓકમુેળન વટીફપકેટ આલાની કાભગીયી. 

(૨) તાાંફા શેઠના કભાચાયીઓની નનમનભતતા તેભજ કાભગીયીની દેખયેખ યાખલી. 

ભાફશતી અલધકાય અલધલનમભ – ૨૦૦૫ 

કામદાની કરભ – ૪ 

પ્રભાણે વત્તાભાંડે સ્લમાં ભાફશતી પ્રલવલધધ કયલા ફાફત 
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(૩) DP ORDER ભુજફ BPMC ACT ની કરભ ૨૬૦(૧) ભુજફ કાયણદળાક વૂચના આલાની કાભગીયી. 
(૪) જાશેય ભાફશતી અનધકાયી તયીકે તેભના તાાંફાભાાં આલતાાં લશીલટી લોડાભાાં ભાફશતી અનધકાય અનધનનમભ-

૨૦૦૫ શેઠ ભાાંગલાભાાં આલતી ભાફશતી આલાની  કાભગીયી. 
(૫) કોટા  કેવ (શાઇકોટા  નવલામ) ભાાં જલાફો તૈમાય કયાલલાની તેભજ વોગાંદનાભા કયલાની તથા લકીરશ્રી વાથે  

શાઇકોટા  વફશતના કેવોભાાં રામઝોનીંગની કાભગીયી. 

(૬) C.M. ONLINE વાંદબે જલાફો તૈમાય કયી યજુ કયલાની કાભગીયી. 

(૭) લાાંધા અયજીઓ વાંદબે તાાંફા શેઠના ફાાંધકાભ તાવનીળ, વલેમયશ્રી ાવેથી નનકારને રગતી કાભગીયી. 

(૮) BPMC ACT ની કરભ ૨૬૦(૧) ની વૂચના ફાદ આલેર જલાફના અનુવાંધાને કાભની અગ્રીભતા અને 
ફાાંધકાભની ગાંબીયતાને ધ્માને રઇ ાણી / ડર ેનેજ કનેકળન ફાંધ કયલા  અન્મથા ગેયકામદેવય ફાાંધકાભ દૂય 

કયલા વાંફાંધે આમોજનને રગતી  કાભગીયી. 
ડે.ટાઉન ડેલરભેન્ટ ઓફપવયની કાભગીયી(ટી.ી.) :                                                                                                        

લડોદયા  ભશાનગયાનરકા શદ નલસ્તાયભાાં વભાનલષ્ટ નલક્વીત નલસ્તાયભા વુઆમોજીત અન ે
વુગ્રથીત  નલકાવ થામ તે શેતથુી ભુવદારુ નગય યચના મોજના ફનાલલાનુ આમોજન કયલા  
ભુવદારુ નગય યચના મોજનાની શદ નક્કી કયી ભુખ્મ નગય નનમોજક્શ્રીનો યાભળા ભેલલાભાાં આલે 
છે.ત્માયફાદ  ભુવદારુ નગય યચના મોજનાનો ઇયાદો જાશેય કયી મોજનાની દયખાસ્તો તૈમાય કયી તનેે 
પ્રનવદ્ધ કયી જભીન ભારીકો ાવથેી લાાંધવુચનો ભાંગાલી નનમભ ભુજફ કયલાાત્ર જરૂયી પેયપાય કયી 
મોજના ભાંજુયી અથે વયકાયશ્રીભા વાદય કયલાભાાં આલ ેછે.                                                                              

          યોડ રાઇન: 
નોન ટી.ી નલસ્તાયભાાં આજુફાજુના નલસ્તાયભાાં વાંરગ્ન યોડ રાઇનને ધ્માન રઇ શારના તેભજ 

બનલષ્મના ટર ાપીકને ધ્માનભાાં યાખીન ેયોડને શોો કયલા યોડ રાઇનન ુઆમોજન કયલાભાાં લશીલટી 
પ્રફિમા શાથ ધયલાભાાં આલ ેછે.                                                                                                                                                                                                     
ફાાંધકાભ તાવનીળની કાભગીયી : 
(૧) પ્રકયણવશ વાભેર કાગો / ુયાલા વ્મલનસ્થત ચકાવલા. 

(૨) પ્રકયણની GDCR ભુજફની વાંૂણા ચકાવણી કયલી. 
(૩) દયેક પ્રકયણભાાં યજુ કયેર રે-આઉટની શદો સ્કેરથી ચકાવલી તથા વલેમયની ભાણી વાથે વયખાલલી. 

(૪) ભાણી, ૭/૧૨, અને વીટી વલે યેકડાભાાં જ ેઓછુાં ભા શોમ તે જ ધ્માને રઇ, ફાાંધકાભ FSIઆલો. 
(૫) ઝોનીંગની નલગતો તથા તેને વુવાંગત ઉમોગ ચકાવલા. 

(૬) સ્થે જભીનભાાં આલેર શાઇટેન્ળન રાઇન, ફાાંધકાભો, કાાંવ, તાલ, નાનમાની ચકાવણી કયલી. 
યસ્તાથી ભતા પ્રલેળને ચકાવલો. 

(૭) ૧૦૦ ટકા ફકસ્વાભાાં સ્થ નનયીક્ષ્ણ કયી, સ્થ નનયીક્ષણ કમાાની નોંધકયલી. 
(૮) પ્રકયણની ચકાવણી કમાા ફાદ ક્ષનતઓ જણાલલી. 
(૯) ભાનરકી ભુજફ યલાનગી ચકાવલી. અગાઉ ભાંજુય થમેર પ્રકયણ અલશ્મ યજુ યાખલુાં. 

(૧૦)પ્રીંથ ચેક તેભજ કમ્રીળન વટીફપકેટ આલાના ફકસ્વાભાાં સ્થે નકળા ભુજફ ફાાંધકાભ થમેર છે કે 

કેભ? તેની નલગતો ચકાવલી. 
(૧૧)ન્મુનક્રમવ / યેલન્મુ નલસ્તાયભાાં વલેમય ાવે નનમત નભુનાભાાં ભાણી કયાલલી. ત્માયફાદ જ કેવ 

પ્રોવેવ કયલો. 
(૧૨)પ્રીંથ ચેક / કમ્રીળન વટીફપકેટ લખતે યજાનચઠ્ઠીની ળયતો ચકાવલી. 

(૧૩)સ્થે ચારુ કયેર ફાાંધકાભ / શમાત ફાાંધકાભ ભાંજુયીને ાત્ર છે. કે કેભ? તે ધ્માને રાલલુાં. 

(૧૪)યજુ કયેર ેવા ભાનરકી અાંગે રેટેસ્ટ ુયાલા, ફાકી તભાભ યજુ કયલા  ડતાાં ેવા, વશીઓ, ટુ-કોીઓ 
ચકાવી રેલા. 

(૧૫)ભુજફની ટેકનીકર ફાફતે વાંૂણા ચકાવણીની જલાફદાયી ફાાંધકાભ તાવનીળની યશેળે. 
(૧૬)યજુ કયેર ટીપ્ણ ભુજફના સ્કેરના નકળા નસ્લકાયલા. 

(૧૭)પ્રકયણ યલાનગીાત્ર છે કે કેભ? તેનો સ્ષ્ટ અનબપ્રામ આલો. નનણામ રેલાના ચેકરીસ્ટના ભુદાઓ નીચે 

રાર રીટી દોયલી તથા તેનો ઉલ્લેખ સ્ષ્ટ કયલો. 
(૧૮)નનમભ ભુજફની રાગતો બયાલલાની યશેળે. 

(૧૯)પ્રકયણ વાથે આફકા ટેકટ ાવે ચેકરીસ્ટ બયાલી તેભની વશી રેલી. 
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(૨૦)ડર ાપટ ટી.ી. સ્કીભ જમાાં ફનેર શોમ અને ભાંજુયી આલાની કાભગીયી જાયી શોમ તેલા ફકસ્વાભાાં ડર ાપટ સ્કીભ 

ભાંજુય થમેર શોમ કે ન શોમ તો ણ ભાંજુયી ભાટે યજુ થતાાં પ્રકયણ વશ જ ેતે ભાનરક, પા.પ્રોટ  ભુજફ જ 

નલકાવ કયે અને તેને છોડલી ડતી યસ્તા, યીઝલેળન કે અન્મ પા.પ્રોટને ભતી જભીનનો કફજો છોડી 
દીધેર છે તે ફાફતનુાં પ્રભાણત્ર નનમત નભુના ભુજફ ભાાંગલુાં. 

(૨૧)ભાફશતી અનધકાય અનધનનમભ-૨૦૦૫ શેઠ ભદદનીળ ભાફશતી અનધકાયી તયીકે જ ે તે જાશેય ભાફશતી 
અનધકાયીના તાાંફા શેઠ આલેર ભાફશતીની અયજી વાંદબે ભાફશતીના જલાફો તૈમાય કયલા. અન્મ 
વત્તાભાંડને ટર ાન્વપય નનમત વભમ ભમાાદાભાાં કયલા યજુ કયલાની કાભગીયી. 

(૨૨)કોટા  કેવ વાંદબે વાંફાંનધત લકીરશ્રીનો વાંકા  કયી જરૂયી જલાફી કામાલાશી નનમત વભમ ભમાાદાભાાં  કયલાની 

કાભગીયી, ાંચક્માવભાાં શાજયી આલાની કાભગીયી. 
(૨૩)સ્થે નફનયલાનગીથી થતાાં ફાાંધકાભ વાંદબે નોટીવો આલા ભાટે યજુ કયલાની કાભગીયી. 
(૨૪)લાાંધા અયજી / કોટા કેવ / વી.એભ. ઓનરાઇન વાંદબે સ્થ ભુરાકાત કયી શકીકત રક્ષી અશેલાર યજુ 

કયલાની કાભગીયી. 

 
વલેમયની કાભગીયી : 

(૧) પ્રીંથ ચેક લખતે કોભન પ્રોટની ભાણી, આાંતયીક યસ્તાની શોાઇ નલગેયે ખાવ ચકાવલા તથા સ્થે 

શદો, ભાજીનો જલામ છે કે કેભ? તે સ્ષ્ટ રખલુાં. યસ્તાયેા છોડેર જગ્મા ચકાવલી. 
(૨) ભાફશતી અનધકાય અનધનનમભ-૨૦૦૫ શેઠ ભદદનીળ ભાફશતી અનધકાયી તયીકેની કાભગીયી. 

(૩) પ્રીંથ ચેક, કમ્રીળન, યલાનગીના પ્રકયણોના યજીસ્ટય ભેઇન્ટેઇન કયલાની કાભગીયી. 
(૪) લાાંધા અયજી / ફાયનીળી જ ેતે લોડાની આલે તે યજીસ્ટયે નોંધલાની કાભગીયી. 
(૫) કોટા  કેવ વાંદબે લકીરશ્રી વાથે વાંકા  કયી જરૂયી કામાલાશી કયલી. 
(૬) કોમ્પ્મુટયભાાં ડેટા એન્ટર ી યલાનગીના પ્રકયણો વાંદબે કયલાની કાભગીયી. 

(૭) ાંચક્માવભાાં (કોટા કેવ) શાજયી આલાની કાભગીયી. 

 
(૩) લનયીક્ષણ (દેખયેખ) અને જલાફદાયીના ભાધમભો વફશત લનણમમ રેલાની પ્રફિમાભાાં તેભણે અનુવયલાની 

કામમયીલત : 

(અ) ફાાંધકાભ યલાનગી ળાખાભાાં ટાઉન ડેલરભેન્ટ ઓફપવયની દેખયેખ અને જલાફદાયીના  ભાધ્મભ  વફશત 
નનણામ રેલાની પ્રફિમાભાાં અનુવયલાની કામાલાશીની ફાાંધકાભ યલાનગીના પ્રકયણોભાાં ડી.ી.ઓડાય ભુજફ 

ભેર વત્તા ભમાાદાભાાં ફાાંધકાભ યલાનગીને રગતી કામાલાશી GDCR ભુજફ કયાલલાભાાં આલે છે. 
તેઉયાાંતના ફકસ્વાભાાં જરુયી નલશ્લેણો વશ વક્ષભ વત્તાનધળ વભક્ષ નનણામ ભાટે યજુ કયલાની કાભગીયી. 

(ફ) વાભાન્મ યીતે ફાાંધકાભ યલાનગી (Non T.P. Area) ભાટે તેભજ ન્મુનક્રમળ અને નોડ નલસ્તાય ભાટે યજુ 

થતાાં પ્રકાયણોભાાં યોડ રાઇનનો ળેયો, ટી.ી. સ્કીભોના પામનર પ્રોટભાાં યલાનગીના પ્રકયણોભાાં યોડ 

રાઇનનો ળેયો, વૂનચત ટી.ી. સ્કીભોના પામનર પ્રોટભાાં ફાાંધકાભ યલાનગી ભાટે ટી.ી.ઓ. (નગય 

નલકાવ અનધકાયી) નો અનબપ્રામ (ળેયો) ભેવ્મા ફાદ જ ેતે લશીલટી લોડાના ઇન્સ્ેકટય દ્વાયા સ્કુટીની ચાજ ા 
બયાલી પ્રકયણ (પાઇર) ઇનલડા  કયલાભાાં આલે છે. ત્માય ફાદ યજુ થમેર નકળાનુાં  કોમ્પ્મુટય ચેકીંગ 
દ્વાયાક્ષેત્રપની ચકાવણી કયલાભાાં આલે છે. 

ક) વલેમય દ્વાયા પ્રાયાં બીક ભાણી, ઇન્સ્ેકટયશ્રી દ્વાયા વાઇટ ઇન્સ્ેકળન કયી ક્ષનતૂનતા કયલા જણાલલુ. 
યીોટીંગ કયલુાં અને તેભના અનધકાયભાાં ગ્રાહ્ય યાખલુાં અથલા નાભાંજુય કયલુાં અથલા તેઓના વત્તા ક્ષેત્રભાાં ના 
આલતુાં શોમ તો ડે.ટી.ડી.ઓ. વભક્ષ યજુ કયલાભાાં આલે છે. 

 તે ભુજફ પ્રીંથ ચેકીંગ / કમ્રીળન / ઓકમુેળન વટીફપકેટ ભાટે ોતાની વત્તા ભમાાદાભાાં  ભાંજુય 
કયલા / નાભાંજુય કયલા તેભજ આગ વત્તાનધળ વભક્ષ ભાંજુયી અથે / નનણામ અથે યજુ  કયલાની 

કામાધ્ધનત છે. 
(ડ) ડે.ટી.ડી.ઓ. દ્વાયા યજુ કયેર પ્રકયણ ચકાવી યીોટીંગ કયી અનધકાય યત્લે ગ્રાહ્ય યાખલા અથલા નાભાંજુય 

કયલા, ક્ષનતૂનતા ભાટે ૂતાતા કયાલલા અથલા આગ ટી.ડી.ઓ. વભક્ષ નનણામ અથે યજુ કયલાભાાં આલે છે. 
તે ભુજફ પ્રીંથ ચેકીંગ / કમ્રીળન / ઓકમુેળન વટીફપકેટ ભાટે ોતાની વત્તા ભમાાદાભાાં ભાંજુય 
કયલા/નાભાંજુયકયલા તેભજ આગ વત્તાનધળ વભક્ષ ભાંજુયી અથે / નનણામ અથે યજુ કયલાની કામાધ્ધનત છે. 
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(ઇ) ટી.ડી.ઓ. વભક્ષ યજુ થતાાં પ્રકયણો ક્ષનતૂનતા ભાટે ૂતાતા કયાલલા અનધકાય યત્લે ગ્રાહ્ય યાખલા અથલા 

નાભાંજુય કયલાની, વત્તાનધકાય યત્લે તેઓની વત્તા ભમાાદા ઉયના પ્રકયણો નનણામ ભાટે 
ડે.મ્મુ.કનભળનયશ્રી(લ) તથા મ્મુ.કનભળનયશ્રી વભક્ષ યજુ કયલાની કામાધ્ધનત અભરભાાં છે. 

 તે ભુજફ પ્રીંથ ચેકીંગ / કમ્રીળન / ઓકમુેળન વટીફપકેટ ભાટે ોતાની વત્તા ભમાાદાભાાં ભાંજુય કયલા / 
નાભાંજુય કયલા તેભજ આગ વત્તાનધળ વભક્ષ ભાંજુયી અથે / નનણામ અથે યજુ કયલાની કામાધ્ધનત છે. 

 
(૪) ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતે નકકી કયામેરા ધોયણો : 

પ્રલતાભાન જી.ડી.વી.આય. તેભજ ફી.ી.એભ.વી. એકટ અન્લમે તેભજ ગુજયાત ટાઉન પ્રાનીંગ એકટ શેઠ જરૂયી 

વાધનનક ુયાલાઓ / દસ્તાલેજો, રામવન્વ શોલ્ડય (આફકા ટેકટ) દ્વાયા યજુ કમેથી ૯૦ ફદલવની વભમ ભમાાદાભાાં 
ફાાંધકાભ યલાનગી આલાની કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે. તદ્ઉયાાંત આ યલાનગી અન્લમે પ્રીંથ 

ચેક,કમ્રીળન તેભજ ઓકમુેળન વટીફપકેટ આલાની કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે. તેભજ વયકાયશ્રીના ઠયાલો 
/ યીત્રો / નનમભો / અનધનનમભો શેઠ ફાાંધકાભ યલાનગીને રગતી કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે. 

 
() ોતાના કામો ભુકત કયલા ભાટે તેના કભમચાયીઓ દ્રાયા ઉમોગભાાં રેલામેરા અથલા અાંકુળ શેઠ અથલા 

તેના દ્વાયા યખામેરા લનમભો, લલલનમભો, વૂચનાઓ, ભેન્મુઅલ્વ (લનમભ વાંગ્રશ) અને યેકોડમવ : 

ટી.ડી.ઓ.શ્રી તેભજ શાથ નીચેના અનધકાયીઓ દ્વાયા ોતાના કામો કયલા ભાટે યખામેરા નનમભો, નલનનમભો, 

વૂચનાઓ, નનમભ વાંગ્રશો અને યેકોડાવના આધાયે ફાાંધકાભ યલાનગી અાંગેની કાભગીયી કયે છે. તે નીચે ભુજફ છે. 

- જી.ડી.વી.આય. (શારભાાં અભરી જી.ડી.વી.આય.-૨૦૦૬), 

- ફી.ી.એભ.વી. એકટ (શલે જી.ી.એભ.વી. એકટ), 

- ગુજયાત ટાઉન પ્રાનીંગ એકટ, 

- જી.આઇ.ડી.વી. ફામરોઝવ, 
- જી.વી.એવ.આય. 

- ગુજયાત યાજમ વેલા લશીલટી નનમભ, 

- વયકાયી ઠયાલ / યીત્ર, 

- ખાતાફકમ યીત્ર, 

- લશીલટી વૂચનાઓ. 

 
(૬) ોતાની ાવે અથલા ોતાના અાંકુળ શેઠ યખામેર લલલલધ કેટેગયીઓના દસ્તાલેજોનુાં  લનલેદન : 

જી.ડી.વી.આય., ફી.ી.એભ.વી. એકટ અન્લમે અાતી યલાનગી ભાટેના 
 (૧) યજાનચઠ્ઠીનુાં યજીસ્ટય. 

 (૨) પ્રીંથ ચેકીંગ વટીફપકેટનુાં યજીસ્ટય. 
 (૩) કમ્રીળન વટીફપકેટનુાં યજીસ્ટય. 
 (૪) ઓકમુેળન વટીફપકેટનુાં યજીસ્ટય. 
 () કોટા  કેવના દાલાઓનુાં યજીસ્ટય. 

 (૬) ૨૬૦(૧) શેઠ આેર નોટીવોનુાં યજીસ્ટય. 
 (૭) દયેક અયજીઓનુાં ઇનલડા  યજીસ્ટય તેભજ જલાફો આી ભોકરેર  ટારોનુાં   

 આઉટલડા  યજીસ્ટય. 

 
(૭) તેની લનતી ઘડલાના અથલા તેના અભરીકયણ વાંફાંધભાાં જાશેય જનતાના વભ્મો દ્વાયા  યજુઆત 

કયામેરી અથલા તેભની વાથે ચચામ ભાટે યશેરી કોઇણ વ્મલસ્થાની લલગતો : 

અત્રેથી જી.ડી.વી.આય. કામદા ભુજફ કામાલાશી કયલાની યશેતી શોઇ, તે ભુજફ અભરીકયણ કયલાભાાં આલે છે. જનેુાં 
ઘડતય લડોદયા અફાન ડેલરભેન્ટ ઓથોયીટી દ્વાયા કયલાભાાં આલે  છે. જથેી લુડાભાાં નલીન જી.ડી.વી.આય. તથા 
ડી.ી. વભમે ફાાંધકાભ યલાનગી અાંગે જરૂયી વુધાયાઓ ભાટે યજુઆત કયલાભાાં આલે છે. નલનળષ્ટ ફકસ્વા ભાટે 
નનનત નલમક નનણામ  રેલાનો થામ તેલા વાંજોગોભાાં લુડા ાવેથી અનબપ્રામ / ભાગાદળાન ભેલી ફાાંધકાભ 
યલાનગી વાંદબે નનણામ રેલાભાાં આલે છે. 
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(૮) ોતાની વરાશના શેતુ ભાટે અથલા તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફે કે તેથી લધુ વ્મલતતઓ ધયાલતા ફોડમ વ, 

કાઉન્વીરો, કલભટીઓ અને ફીજા ભાંડોનુાં લનલેદન અને આ ફોડમવ, કાઉન્વીલ્વ, કલભટીઓ અને અન્મ 

ભાંડોની ફેઠકો જાશેય પ્રજા ભાટે ખુલ્લી છે કે કેભ અથલા આલી ફેઠકની લલગતો જાશેયપ્રજા ભેલી ળકે છે કે 

કેભ તેનુ લનલેદન : 

 
ફોડા , કાઉન્વીર, કનભટીઓ અત્રેના ખાતા દ્વાયા મોજનાભાાં આલતી નથી. યાં તુ અત્રેના  લશીલટીભાાંફી.ી.એભ.વી. 

ભુજફ જાશેય જનતાના ચૂાંટામેરા પ્રનતનનનધશ્રીની વાભાન્મ વબા, સ્થામી વનભનત તેભજ ટાઉન પ્રાનીંગ કનભટીની 
ફેઠક ભે છે. 

 ખાવ યલાનગીને રગત ફકસ્વાઓ ભાટે લડોદયા ળશેયી નલકાવ વત્તા ભાંડ (લુડા) તથા ળશેયી નલકાવ અને 

ળશેયી ગૃશનનભાાણ નલબાગની વરાશ, વૂચનો, અનબપ્રામ તેભજ ભાગાદળાન ભેલી કામાલાશી કયલાભાાં આલે છે. તેની 
નલગતોની જાણ વાંફાંનધત અવયકતાાને કયલાભાાં આલે છે. જથેી આ નલગત જાશેય પ્રજાને આલાની યશેતી નથી. 

 
(૯) અલધકાયીઓ / કભમચાયીઓની લલગત નીચે ભુજફ છે. 

અ.નાં. નાભ, શોદો, વયનાભુ લગમ પોન નાંફય 

૧ શ્રી નલેન્દુબાઇ જી યીખ 
ટી.ડી.ઓ. (ફી.ી.) 

૧ ૯૮૭૯૦ ૦૦૭૧૧ 

૨ શ્રી પ્રળાાંત જ ેજોી 
ડે.ટી.ડી.ઓ.(ટી.ી.) 

૨ ૯૮૭૯૫ ૧૫૬૫૫ 

૩ શ્રી યીભર એન ટણી 
ડે.ટી.ડી.ઓ.(ફી.ી.)  

૨ ૯૯૦૯૯ ૪૨૦૩૪ 

૪ શ્રી ફદવ્માાંગ ઉાધ્મામ 

શ.ડી.ટી.ઓ (ફી.ી.)(General) 
૩ ૯૮૨૫૧૦૭૮૪૪ 

૫ શ્રી યાજળે નભસ્ત્રી  

એડી.આવી.એન્જી .(ફી.ી.)(લોડા-૧ અને ૯) 
૩ ૯૯૦૯૦૦૮૩૮૨ 

૬ શ્રી યનલ ગાાંધી 

એડી.આવી.એન્જી .(ફી.ી.)(લોડા-૨) 
RTI Cordination & General RTI 

૩ ૯૭૨૭૭૪૪૩૯૦ 

૭ શ્રી મજ્ઞેળ ઉાધ્મામ 

એડી.આવી.એન્જી .(ફી.ી.)(લોડા-૩) 
૩ ૯૬૬૨૪૨૨૨૪૯ 

૮ શ્રી  ગૌયલ ટેર 

એડી.આવી.એન્જી .(ફી.ી.)(લોડા-૪) 
૩ ૯૭૨૫૯૦૪૭૨૭ 

૯ શ્રી વાંજમ ળાશ 

એડી.આવી.એન્જી .(ફી.ી.)(લોડા-૫) 
૩ ૯૬૮૭૬૩૯૧૫૫ 

૧૦ શ્રી નચયાગ યાણા 

એડી.આવી.એન્જી .(ફી.ી.)(લોડા-૬) 
૩ ૮૨૩૮૦૮૯૨૫૩ 

૧૧ શ્રી  ગોાર દયજી  

એડી.આવી.એન્જી .(ફી.ી.)(લોડા-૭) 
૩ ૯૦૯૯૯૬૯૭૬૭ 

૧૨ શ્રી જમોજ ા યભાય 

એડી.આવી.એન્જી .(ફી.ી.)(લોડા-૮) 
૩ ૯૭૨૭૭૪૩૦૨૪ 

૧૩ શ્રી જમયાજ ટેર 

એડી.આવી.એન્જી .(ફી.ી.)(લોડા-૧૦) 
૩ ૯૮૭૯૬૧૯૯૩૮ 

૧૪ શ્રી પ્રળાાંત ી. જોી 

એડી.આવી.એન્જી .(ફી.ી.)(લોડા-૧૦) 
૩ ૭૬૯૮૧૪૩૭૧૧ 

૧૫ શ્રી નનકુાંજ દુફે 

એડી.આવી.એન્જી .(ફી.ી.)(લોડા-૧૧) 
૩ ૯૭૨૫૦૦૯૫૭૫ 

૧૬ શ્રી  ભેશુર વોરાંકી 

એડી.આવી.એન્જી .(ફી.ી.)(લોડા-૧૧, MOU + 

online) 

૩ ૭૩૮૩૧૪૫૨૪૩ 



F:\proactive discloser.docx 

૧૭ શ્રી વુનનર ભાશરા  

એડી.આવી.એન્જી .(ફી.ી.)(લોડા-૧૨, 
વયકાયશ્રીના ત્રો) 

૩ ૯૭૨૫૦૦૯૫૭૫ 

૧૮ શ્રી નમુ ગલી  

એડી.આવી.એન્જી .(ફી.ી.)(લોડા-૧૨, Online) 

૩ ૯૯૭૯૯૩૨૧૪૩ 

૧૯ શ્રી ફદરી પ્રજાનત 

એડી.આવી.એન્જી .(ફી.ી.)(લોડા-૧૨, PMO 

Grievance) 

૩ ૯૪૨૬૪૮૬૮૨૭ 

૨૦ શ્રી વતી એભ. ગોવાઇ 

વલેમય (General)  
૩ ૯૮૭૯૫૩૧૬૦૨ 

૨૧ શ્રી નલનોદ ગાાંધી 

વલેમય(ફી.ી.)(લોડા-૧ અને ૯) 
૩ ૯૮૯૮૦૪૪૦૯૨ 

૨૨ શ્રી અળોક ટેર 

વલેમય (ફી.ી.)(લોડા-૨) 

૩ ૯૪૨૯૨૫૫૨૯૯ 

૨૩ શ્રી ચાંદ્રકાાંત લયીમા 
વલેમય (ફી.ી.)(લોડા-૩ અને વયકાયશ્રીના 
ત્રો) 

૩ ૯૯૭૮૯૮૦૦૦૫ 

૨૪ શ્રી અળોક લયીમા 

વલેમય (ફી.ી.)(લોડા-૪ અને ૫) 

૩ ૯૮૨૫૪૩૬૬૯૨ 

૨૫ શ્રી ફદનેળ લયીમા 
વલેમય (ફી.ી.)(લોડા-૬ અને ૧૦) 

૩ ૯૯૯૮૪૧૪૧૩૩ 

૨૬ શ્રી કાાંતુ  ચલધયી  

વલેમય (ફી.ી.)(લોડા-૭) 

૩ ૮૧૪૧૦૨૧૮૦૫ 

૨૭ શ્રી યાજળે બાલવાય 

વલેમય (ફી.ી.)(લોડા-૮ અને online) 

૩ ૯૯૯૮૪૧૪૧૩૩ 

૨૮ શ્રી નલનોદ ટેર 

વલેમય (Noting Format) 
૩ ૯૪૨૬૩૭૧૩૬૭ 

૨૯ શ્રી મેળા ળાશ 
જુનીમય આકીટેકટ (Arch.+Computer Checking) 

૩ ૮૨૩૮૦૯૭૩૮૦ 

૩૦ શ્રી યાજને્દ્ર દલે (ટરેવય) ૩ ૯૦૯૯૦૨૮૨૬૧ 

૩૧ શ્રી પ્રબુદાન ગઢલી 

એડી.આવી.એન્જી .(ફી.ી.)(ટી.ી.યોડરાઇન) 
૩ ૭૫૭૪૮૫૦૬૨૬ 

૩૨ શ્રી તખતનવાંશ ઝારા 

વલેમય .(ફી.ી.)(ટી.ી.યોડરાઇન) 
૩ ૯૭૨૫૦૨૨૨૭૯ 

૩૩ શ્રી ચીભન યાઠલા 

વલેમય (ફી.ી.)(ટી.ી.યોડરાઇન) 
૩ ૯૭૩૭૬૭૩૫૭૧ 

૩૪ શ્રી કાયીગય ભુનીય 

ટરેવય (ફી.ી.)( ટી.ી.યોડરાઇન ) 
૩ ૯૮૨૪૦૨૯૮૭૦ 

૩૫ શ્રી શયેન  ટેર 

ડર ાપટવભેન (ફી.ી.)(ટી.ી.યોડરાઇન) 
૩ ૯૮૭૯૫૫૭૦૬૫ 

૩૬ શ્રી નીરેળ કોન્ટર ાકટય 

ડર ાપટવભેન (ફી.ી.)(ટી.ી.યોડરાઇન) 
૩ ૮૯૮૦૮૧૦૯૮૬ 

૩૭ શ્રી ળનુબાઇ તડલી  

ડર ાપટવભેન (ફી.ી.)(ટી.ી.યોડરાઇન) 

૩ ૯૮૭૯૫૮૯૬૧૫ 

૩૮ શ્રીભનત નાંદુફેન એર.ટેર 
વીનીમય કરાકા  (ભશેકભને રગતી તભાભ કાભગીયી) 

૩ ૯૯૦૯૭૨૩૫૮૭ 

૩૯ શ્રીભનત  જીતેન્દ્ર એવ. ખાયલા ૩  
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(૧૦) તેના લલલનમભોભાાં ુયી ડામેરા લતયની ધધલત વફશત તેના દયેક અલધકાયીઓ અને કભમચાયીઓ 

દ્વાયા પ્રાપ્ત કયામેરો ભાલવક ગાય : 

વીનીમય કરાકા  (ફજટે, ફી-પોભા,ટી.ી.ના યચુયણ 

ફીરો, જભાખચાના ફીરો,) 

૪૦ શ્રી ગણતબાઇ ગોફશર  

જુનીમય કરાકા  (શાજયીત્રક, ટી.ી.ના વલેના ફીરો,  

ફી.ી.ના યચુયણ ફીરો , નગય આમોજનના ફીરો) 

૩ ૯૮૯૮૭૨૦૪૭૩ 

૪૧ શ્રી બાલીન કટાયીમા 
જુનીમય કરાકા  (ઇનલડા  કયી ત્રોની લશેંચણી) 

૩ ૯૯૭૮૭૮૩૬૭૬ 

૪૨ શ્રી બગલતીપ્રવાદ રીંફચીમા 

જુનીમય કરાકા  (યજાનચઠ્ઠી, યેકોડા  નનબાલણી અને 

વાચલણી, આકીટેકટ/સ્ટરકચયના રામવન્વની 
કાભગીયી) 

૩ ૯૫૫૮૮૦૨૪૭૨ 

૪૩ શ્રી યભેળબાઇ યાઠલા 

જુનીમય કરાકા  (ઓ.વી.,ી.વી., આઉટલડા  કયી 

ટાર શોંચાડલાની, સ્ટેળનયી વ્મલસ્થાન) 

૩ ૯૮૭૯૮૯૧૪૮૦ 

૪૪ શ્રીભનત શ્વેતાફેન જોી 

જુનીમય કરાકા  (કેળીમય, જાથ્થુ તવરભાત, યજાનચઠ્ઠી 
ઉતાયાની કાભગીયી) 

૩ ૯૯૯૮૬૨૦૭૦૦ 

૪૫ શ્રી મોગેળબાઇ ડી. યભાય 
ડેટા એન્ટર ી ઓયેટય 

૩ ૯૯૨૫૮૭૭૭૧૮ 

અ.નાં. નાભ, શોદો,  લગમ ફેઝીક ગાય 

૧ શ્રી નલેન્દુબાઇ જી. યીખ ટી.ડી.ઓ. (ફી.ી.) ૧ ૮૦૨૦૦ 

૨ શ્રી પ્રળાાંત જ ેજોી (ડે.ટી.ડી.ઓ.-ટી.ી.) ૨ ૬૭૨૦૦ 

૩ શ્રી યીભર એન ટણી (ડે.ટી.ડી.ઓ.-ફી.ી.) ૨ ૪૯૦૦૦ 

૪ શ્રી ફદવ્માાંગ ઉાધ્મામ (શ.ડે.ટી.ઓ -ફી.ી.) ૩ ૬૨૨૦૦ 

૫ શ્રી યાજળે નભસ્ત્રી (એડી.આવી.એન્જી.-ફી.ી.) ૩ ૬૨૨૦૦ 

૬ શ્રી યનલ ગાાંધી (એડી.આવી.એન્જી.-ફી.ી.) ૩ ૪૩૬૦૦ 

૭ શ્રી મજ્ઞેળ ઉાધ્મામ (એડી.આવી.એન્જી. -ફી.ી.) ૩ ૧૫૫૦૦ 

૮ શ્રી  ગૌયલ ટેર (એડી.આવી.એન્જી.-ફી.ી.) ૩ ૧૦૦૦૦ 

૯ શ્રી વાંજમ ળાશ (એડી.આવી.એન્જી.-ફી.ી.) ૩ ૧૦૦૦૦ 

૧૦ શ્રી નચયાગ યાણા (એડી.આવી.એન્જી.-ફી.ી.) ૩ ૧૦૦૦૦ 

૧૧ શ્રી  ગોાર દયજી (એડી.આવી.એન્જી.-ફી.ી.) ૩ ૧૫૫૦૦ 

૧૨ શ્રી જમોજ ા યભાય (એડી.આવી.એન્જી.-ફી.ી.) ૩ ૧૦૦૦૦ 

૧૩ શ્રી જમયાજ ટેર (એડી.આવી.એન્જી.-ફી.ી.) ૩ ૬૨૦૦૦ 

૧૪ શ્રી પ્રળાાંત ી. જોી (એડી.આવી.એન્જી.-ફી.ી.) ૩ ૧૫૫૦૦ 

૧૫ શ્રી નનકુાંજ દુફે (એડી.આવી.એન્જી.-ફી.ી.) ૩ ૧૫૫૦૦ 

૧૬ શ્રી  ભેશુર વોરાંકી (એડી.આવી.એન્જી.-ફી.ી.) ૩ ૧૫૫૦૦ 

૧૭ શ્રી વુનનર ભાશરા (એડી.આવી.એન્જી.-ફી.ી.) ૩ ૪૩૬૦૦ 

૧૮ શ્રી નમુ ગલરી (એડી.આવી.એન્જી.-ફી.ી.) ૩ ૧૫૫૦૦ 

૧૯ શ્રી ફદરી પ્રજાનત (એડી.આવી.એન્જી.-ફી.ી.) ૩ ૧૫૫૦૦ 

૨૦ શ્રી વતી એભ.ગોવાઇ (વલેમય -)  ૩ ૫૫૨૦૦ 

૨૧ શ્રી નલનોદ કાીદાવ ગાાંધી (વલમેય -ફી.ી.) ૩ ૪૬૨૦૦ 

૨૨ શ્રી અળોક જી. ટેર વલેમય (ફી.ી.) ૩ ૫૫૨૦૦ 

૨૩ શ્રી ચાંદ્રકાાંત યભણરાર લયીમા (વલેમય -ફી.ી.) ૩ ૪૬૨૦૦ 
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 (૧૧) તભાભ મોજનાઓની લલગતો, વૂલચત ખચામઓ અને કયામેરી ચૂકલણીના અશેલારો દળામલતા  તેની 

તભાભ એજન્વીને પાલામેર ફજટે : 

  અત્રેના ખાતાને રાગુ ડતુાં નથી. 

૨૪ શ્રી અળોક યનતરાર લયીમા (વલેમય-ફી.ી.) ૩ ૫૦૫૦૦ 

૨૫ શ્રી ફદનેળ કનૈમારાર લયીમા (વલેમય -ફી.ી.) ૩ ૫૬૯૦૦ 

૨૬ શ્રી કાાંતુબાઇ દેલાજુબાઇ ચલધયી (વલેમય -

ફી.ી.) 

૩ ૫૫૨૦૦ 

૨૭ શ્રી યાજળે બાલવાય વલેમય (ફી.ી.) ૩ ૪૬૨૦૦ 

૨૮ શ્રી નલનોદ ટેર (વલેમય) ૩ ૪૬૨૦૦ 

૨૯ શ્રી મેળા ળાશ (જુનીમય આકીટેકટ)  ૩ ૧૭૦૦૦ 

૩૦ શ્રી યાજને્દ્ર અાંફારાર દલે (ટરેવય) ૩ ૬૮૦૦૦ 

૩૧ શ્રી પ્રબુદાન ગઢલી (એડી.આવી.એન્જી .-ટી.ી.) ૩ ૫૮૬૦૦ 

૩૨ શ્રી તખતનવાંશ કે.ઝારા (વલેમય -ટી.ી.) ૩ ૬૮૦૦૦ 

૩૩ શ્રી ચીભનબાઇ કેળયબાઇ યાઠલા (વલેમય -ટી.ી.) ૩ ૫૬૯૦૦ 

૩૪ શ્રી કાયીગય ભુનીય (ટરેવય-ટી.ી.) ૩ ૫૬૯૦૦ 

૩૫ શ્રી ફશયેનકુભાય કાન્તીરાર ટેર (ડર ાપટવભેન-

ટી.ી.) 

૩ ૬૬૦૦૦ 

૩૬ શ્રી નીરેળ ાંકજબાઇકોન્ટર ાકટય (ડર ાપટવભેન-ટી.ી.) ૩ ૬૨૨૦૦ 

૩૭ શ્રી ળનુબાઇ કાાંનતબાઇ તડલી  (ડર ાપટવભેન -ટી.ી.) ૩ ૬૨૨૦૦ 

૩૮ શ્રીભનત નાંદુફેન એર.ટેર (વીનીમય કરાકા ) ૩ ૪૭૬૦૦ 

૩૯ શ્રી જીતેન્દ્ર એવ. ખાયલા (વીનીમય કરાકા )  ૩ ૬૦૪૦૦ 

૪૦ શ્રી ગણતબાઇ ગોફશર  (જુનીમય કરાકા ) ૩ ૪૩૩૦૦ 

૪૧ શ્રી બાલીન કટાયીમા (જુનીમય કરાકા ) ૩ ૧૦૦૦૦ 

૪૨ શ્રી બગલતીપ્રવાદ રીંફચીમા  (જુનીમય કરાકા ) ૩ ૪૯૦૦૦ 

૪૩ શ્રી યભેળબાઇ આય.યાઠલા (જુનીમય કરાકા )  ૩ ૪૯૦૦૦ 

૪૪ શ્રીભનત શ્વેતાફેન ફી. જોી (જુનીમય કરાકા )  ૩ ૪૬૨૦૦ 

૪૫ શ્રી મોગેળબાઇ ડી. યભાય (ડેટા એન્ટર ી ઓયેટય) ૩ ૧૧૫૦૦ 

૪૬ શ્રી ફિષ્ણા જમાંનત યાઠોડ (નવાઇ) ૪ ૨૩૫૦૦ 

૪૭ શ્રી ધભેન્દ્ર યભેળચાંદ્ર બટ્ટ (નવાઇ) ૪ ૨૪૯૦૦ 

૪૮ શ્રી દક્ષાફેન ભશીજીબાઇ વોરાંકી (નવાઇ) ૪ ૨૩૫૦૦ 

૪૯ શ્રી નલજમ કે. ચુનાયા (નવાઇ) ૪ ૨૫૬૦૦ 

૫૦ શ્રી પ્રકાળ ી. યભાય (નવાઇ) ૪ ૩૧૧૦૦ 

૫૧ શ્રી નલજમ શયીજન (નવાઇ) ૪ ૧૭૭૦૦ 

૫૨ શ્રી કાાંનતબાઇ ગોનલાંદબાઇ વોરાંકી (ભજુય) ૪ ૨૭૨૦૦ 

૫૩ શ્રી ગોારબાઇ વોભાબાઇ ભાી (નવાઇ) ૪ ૧૮૭૦૦ 

૫૪ શ્રી ુનાબાઇ જાપયબાઇ બીર (નવાઇ) ૪ ૨૮૪૦૦ 

૫૫ શ્રી દક્ષાફેન અશ્વીનકુભાય નત્રલેદી (નવાઇ) ૪ ૨૪૯૦૦ 

૫૬ શ્રી યાજુબાઇ વાંતબાઇ ગોડડીમા (ભજુય) ૪ ૩૧૧૦૦ 

૫૭ શ્રી ચીભનબાઇ ચુનીબાઇ  ભાછી (નવાઇ)  ૪ ૩૩૦૦૦ 

૫૮ શ્રી ફકળન ભોશનબાઇ ભાી (ભીટય શેલ્ય) ૪ ૨૯૩૦૦ 

૫૯ શ્રી દુષ્માંતનવાંશ યણજીતબાઇ લાધરેા (નવાઇ) ૪ ૧૭૨૦૦ 

૬૦ શ્રી પ્રળાાંત ભધુવુદન ટેર (નવાઇ)  ૪ ૨૪૯૦૦ 

૬૧ શ્રી યાજકુભાય લાય (નવાઇ) ૪ ૨૮૪૦૦ 

૬૨ શ્રી જીતેન્દ્ર યામા (નવાઇ) ૪ ૧૬૭૦૦ 

૬૩ શ્રી  બીખાબાઇ ભધુવુદન  ગોફશર (નવાઇ) ૪ ૩૨૦૦૦ 
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(૧૨) પાલામેરી યકભ અને આ કામમિભોની પામદો (રાબાથીઓ) ભેલનાયની લલગતો વફશત 

 વફવીડી (આલથમક વશામ) કામમિભોનો અભરનો પ્રકાય : 

  અત્રેના ખાતાને રાગુ ડતુાં નથી. 

 
(૧૩) તેના દ્વાયા અામેરી છુટછાટો (યાશતો), યલાનગીઓ અને વત્તા વોંણી ભેલનાયની લલગતો : 

 અત્રેની નકકી કયેર નીનત ભુજફ યસ્તાયેાભાાં જતી જભીન ભશાનગય ાનરકાને નલના લતયે વોંે તો તેલા 

ફકસ્વાભાાં યાખલાાત્ર કોભન પ્રોટભાાં ૨૫%ની છુટછાટ આલાભાાં આલે છે. યાં તુ યાખલાાત્ર કોભન પ્રોટ 

૧૦% કોભન પ્રોટ ઓછાભાાં ઓછો યાખલો ડે છે. 
 આ છુટછાટ યીરેકવેળન કનભટી દ્વાયા નનણામ રઇ આલાભાાં આલે છે. 

 જી.ડી.વી.આય.-૨૦૦૬ અન્લમે નફલ્ટ અ / ભાજીન / એપ. એવ. આઇ. ભાાં અનધકાય યત્લે છુટછાટ અાંગે 
નનણામ રેલાભાાં આલે છે. 

 
 

(૧૪)ઇરેકટરોલનક પોભમભાાં ઘડામેરી તેના દ્વાયા યખામેરી અથલા તેને ઉરબ્ધ ભાફશતીના વાંદબમની લલગતો : 

 લેફવાઇટનુાં એડર ેવ :   www.vmc.gov.in 

 
(૧)ુસ્તકારમ અથલા લાચનખાંડના કાભના કરાકો વફશત ભાફશતી ભેલલા ભાટે નાગયીકોને 

 ઉરબ્ધ વુલલધાઓની લલગતો, જો જાશેય ઉમોગ ભાટે તેની જાલણી કયાઇ શોમ તો : 

  (૧) વાંફાંનધત ક્ષકાયોને તેના ફકસ્વા ુયતી ઉરબ્ધ યેકડાની નકર ભાાંગણી થમે આલાભાાં આલે છે. 
  (૨) નાગયીકોની ુચ્છા અન્લમે મોગ્મ પ્રત્મુત્તય ાઠલલાભાાં આલે છે. 

 
 (૧૬)જાશેય ભાફશતી અલધકાયીઓના નાભો, શોદાઓ અને ફીજી લલગતો : 

 ૧. શ્રી પ્રળાાંત જ ેજોી   ડે.ટી.ડી.ઓ. 
 ૨. શ્રી યીભર એન ટણી   ડે.ટી.ડી.ઓ. 
                     ૩.  શ્રી ફદવ્માાંગ લી. ઉાધ્મામ            શ. ડે.ટી.ડી.ઓ. 

  
(૧૭)ઠયાલી ળકામ તેલી અન્મ કોઇ ભાફશતી અને ત્માયફાદ દય લે આ પ્રકાળનોને અધમાલત કયલી 

જોઇએ. 
 વભમાાંતયે અને પેયપાય થમેરી આ ભાફશતી અધ્મતન કયલાભાાં આલળે. 

 લધુભાાં નલજાણુ રૂે ઇન્ટયનેટ / લેફવાઇટ દ્વાયા વાંફાંનધત નાગયીક રોગીંગ કયીને જોઇ ળકે છે. 

   

http://www.vmc.gov.in/

