
::યાઇટ ટુ ઇન્પભેળન એક્ટ-૨૦૦૫ વદંબે થમેર દ.હુ.અંક:૧૦૮૮/૦૫-૦૬ અંર્તગર્ કરભ-૪(૧)(ખ) 
અન્લમેની વલજીરન્વ ળાખાની ભાહશર્ી પ્રોએક્ટીલ હડસ્કક્રોઝયના રૂભા ંપ્રવવધ્ધ કયલા ફાફર્:: 

(૧)વસં્કથાની કાભગીયીઓ અને પયજોની વલગર્:: 
*ખાર્ાની વલગર્::વલજીરન્વ ળાખા,મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રીની કચેયી,ભશાનગયાલરકા,લડોદયા. 
*કાભગીયી::લડોદયા ભશાનગયાલરકાના કામયકે્ષત્રભાાં આલતી ફાફતો અન્લમે આલેર કોઇ રેલખત 
પરયમાદ ય ભાન.મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રી/વક્ષભ વત્તાવધકાયીશ્રી દ્વાયા સ્લવલલેકથી પ્રાથવભક તાવ 
કયાલલાનો વનર્યમ થઇ આવ્મા ફાદ,પરયમાદ વાંદબે જરૂયી પ્રાથવભક તાવની કામયલાશી શાથ ધયી  
ભાન.મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રી ને તાવ અશલેાર સપુ્રત કયલાની પ્રાથવભક કાભગીયી કયલાભાાં આલે 
છે. 
*પયજો::ભાન.મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રીની વીધા વનમાંત્રર્ અને દેખયેખ શઠે પ્રાથવભક તાવ 
કયલી/અને લખતોલખત લશીલટી/તાાંવત્રક/નાર્ાાંકીમ નકુળાન/ક્ષવત/અવનમવભતતા/ગેયયીતી 
ફાફતે ચચાય/પ્રાથવભક તાવ કયલા વાંફાંધી મખુ્મ પયજ વનબાલલાની શોમ છે. (૨)ોર્ાના 
અવધકાયીઓ અને કભતચાયીઓની વત્તાઓ અને પયજો:: 

શોદ્દો જગા કામતકે્ષત્ર 

વલજીરન્વ ઓરપવય ૧ *ભાન.મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રી/વક્ષભ વત્તાવધકાયીશ્રી તયપથી 
સપુ્રત કયલાભાાં પરયમાદની પ્રાથવભક તાવ કયલી,જે તાવ 
પ્રરિમા પ્રત્મેક કેવલાઇઝ અરગ અરગ અને વલજીરન્વ વલબાગના 
વલલેકાવધકાયની ફાફત છે.વાભાન્મ યીતે વાધવનક યેકડય કફજે 
કયલો,ટેકનીકર ફાફતોભાાં વાઇટ વલલઝટ કયલી,વાંફાંવધત ક્ષોના 
સ્લૈચ્છછક વનલેદનો રેલા લગેયે પ્રરિમા વલયવાભાન્મ છે.       
*લધભુાાં વપ્રલેન્ટીલ વલજીરન્વ રગત ગરા બયલા. 
*કભયચાયી/અવધકાયીશ્રીઓને સ્લૈચ્છછક વનવવૃત્ત અને ાવોટય-
વલદેળગભનએન.ઓ.વી.આલા. 
*ઉયાાંત ભાન.મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રી તયપથી લખતોલખત સપુ્રત 
કયલાભાાં આલતી લરશલટી કાભગીયી કયલી. 

વલજીરન્વ આવીસ્ટન્ટ 

(ટેકનીકર) 

*વીની.એડી.આવી.એન્જી.-૧ 

*વીની.સુયલાઇઝય-૧ 

૨ વલજીરન્વ ઓરપવયને તાવ પ્રરિમાભાાં ભદદરૂ થવુાં,ઉયાાંત 
વલજીરન્વ ઓરપવય સપુ્રત કયેતે તભાભ લશીલટી કાભગીયી.  

વલજીરન્વ આવીસ્ટન્ટ 

(નોન-ટેકનીકર) 

(શડે ક્રાકય કક્ષાની) 

૧ વલજીરન્વ ઓરપવયને તાવ પ્રરિમાભાાં ભદદરૂ થવુાં,ઉયાાંત 
વલજીરન્વ ઓરપવય સપુ્રત કયેતે તભાભ લશીલટી કાભગીયી. 

જુની.ક્રાકય ૧ વલજીરન્વ ઓરપવયને તાવ પ્રરિમાભાાં ભદદરૂ થલાની 
કાભગીયી,ઉયાાંત ફાયનીળી દપતય,ભશકેભ દપતય,ખયીદી/ફીર 
વાંફાંવધત કાભગીયી,તેભજ લખતોલખત વલજીરન્વ ઓરપવય સપુ્રત 
કયેતે તભાભ લશીલટી કાભગીયી.  

જુની.ટાઇીસ્ટ ૧ વલજીરન્વ ળાખાની જરૂયીમાત તાવ અશલેાર,વલવલધ 
ત્રવ્મલશાય,ત્રકો  લગેયે ટાઇીંગ કયલા વાંફાંધી કાભગીયી. 



*ઉયાાંત જે તે વભમે મખુ્મ ળાખા ભાાંથી થમેર રયત્રો/હુકભો અનિુભ નાંફય-૪૬/૮૦-૮૧,           
તા.૧૩-૭-૮૦,નાં.૨૪/૮૩-૮૪,તા.૭-૬-૮૩ અનવુાય કાભગીયી કયલાની થામ છે. 
(૩)વનયીક્ષણ અને જલાફદાયીના વાધનો વહશર્ વનણતમ રેલાની પ્રહિમા:: 
 ભાન.મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રી/વક્ષભ વત્તાવધકાયીશ્રી તયપથી સપુ્રત કયલાભાાં આલેર 
તાવભાાં વલજીરન્વ અવધકાયીશ્રીના ભાગયદળયન,સચુન અને આદેળાનવુાય ભદદનીવ વલજીરન્વ 
આવી./સ્ટાપ દ્વાયા કેવ વાંફાંવધત યેકડય કફજે કયલાથી રઇ તાવ અશલેાર તૈમાય કયલાની 
કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે.વલજીરન્વ તાવ અશલેાર ય મોગ્મ તે વનર્યમ રેલાનો અવધકાય 
ભાન.મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રીને શોંચે છે.(૪)ોર્ાના કામો ફજાલલા ભાટે નક્કી કયામેર ધોયણો::  
 લડોદયા ભશાનગયાલરકાની વભગ્ર વબાનો ઠયાલ અંક:૧૨૧/તા.૨૪-૫-૮૫ આધાયે વનમત 
કયેર કાભગીયી,રયત્ર અંક-૪૬/૮૦-૨૧,તા.૧૩-૭-૮૦,રયત્ર અંક-૨૪/૮૩-૮૪,તા.૭-૬-૮૩ના 
રયત્રભાાં દળાયવ્મા મજુફની કાભગીયી.તાવ કેવની જરૂયીમાત અનવુાય વલજીરન્વ તાવ પ્રરિમા 
તાવ અવધકાયીના સ્લવલલેકને આવધન શોઇ,વલયવાભાન્મ ધોયર્ો યાખલાનો પ્રશ્ન નથી. 
(૫)ોર્ાના કામો ફજાલલા ભાટે ોર્ાની ાવેના અથલા વનમતં્રણ શઠેના અથલા ોર્ાના 
કભતચાયીઓ દ્વાયા ઉમોગભા ંરેલાર્ા વનમભો,વલવનમભો,સચુનાઓ,વનમભવગં્રશ અને યેકોડત:: 
 GPMC Act-1949,ગજુયાત યાજ્મ વેલા(લતયણુાંક)વનમભો-૧૯૭૧,ગજુયાત વીલીર વવલિવ 
રૂલ્વ,લખતો લખત વાભાન્મ લરશલટ વલબાગ દ્વાયા રયવત્રત થતાાં હુકભો/ઠયાલો/રયત્રો,જરૂય 
જર્ાતા ભાગયદળયકરૂ કેન્રીમ વતયકતા આમોગ અને યાજ્મ વતયકતા આમોગના ભેન્યઅુર 
લગેયે.(૬)ોર્ાના દ્વાયા અથલા રે્ના અંકુળ શઠે યખામેર વલવલધ કેટેગયીના દસ્કર્ાલેજોનુ ંવનલેદન:: 
 કચેયી કામયધ્ધવતભાાં જરૂયી એલા મૂભતુ યજીસ્ટયોની વનબાલર્ી કયલાભાાં આલે છે. 
 

(૭)વનર્ી ઘડલાના અથલા રે્ના અભરીકયણ વફવંધર્ જાશયે જનર્ાના વભ્મો દ્વાયા યજુઆર્ 
કયામેરી અથલા ચચાત ભાટે યશરેી કોઇણ વ્મલસ્કથાની વલગર્ો::  
 વનતીવલમક ફાફતો અંગે ચુાંટામેરા પ્રવતવનવધઓની ફનેરી સ્થામી વવભવત અને વભગ્ર 
વબા દ્વાયા વનર્યમ રેલાભાાં આલે છે. 
 

(૮)ોર્ાના ચરણના શતે ુભાટે અથલા રે્ના બાગ ર્યીકે યચામેરી ૨(ફે) કે રે્થી લધ ુવ્મક્ક્ર્ઓ 
ધયાલર્ા ફોડત ,કાઉંવીર કવભટી અને અન્મ ભડંોની ફેઠક જાશયે જનર્ા ભાટે ખલુ્રી છે કે કેભ? 
અથલા આલી ફેઠકોની વલગર્ો જાશયે પ્રજા ભેલી ળકે કે કેભ?::  
 અત્રેની કચેયીને રાગ ુડત ુાં નથી. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(૯) અને (૧૦) ોર્ાના અવધકાયીઓ અને કભતચાયીઓની હડયેક્ટયી,રે્ના વનમભભા ંયુી ડામેર 
ડર્યની ધ્ધવર્ વહશર્ રે્ના કયેર અવધકાયીઓ અને કભતચાયીઓ દ્વાયા પ્રાપ્ર્ કયામેર ભાવવક 
ગાય:: 
 

અ.ન.ં શોદ્દો જગો નાભ વયનામુ ં પોન નફંય મૂ ળે



ગાયગે્રડ 

(`)  
યો 

૧  

ડ.ેમ્યવુનવવર 
કવભશ્નય(શલે્થ) 

અને  
વલજીરન્વ 
ઓરપવય 

૧ શ્રી ાંકજ ઔધીંમા રૂભ નાં.૧૩૩, 
વલજીરન્વ ળાખા, 
પ્રથભભા, 
ખાંડેયાલ ભાકેટ 
લફલ્ડીંગ, 
ભશાનગયાલરકા,
યાજભશરે યોડ, 
લડોદયા. 

PBX NO. 

(૦૨૬૫)૨૪૩૩
૧૧૬/૧૮/ 

૨૪૩૩૩૮૮ 

Ext-૨૬૮ 

 - 

ભો.૯૦૯૯૯ 

૦૧૩૯૯ 

૨ યેલન્ય ુ
ઓરપવય 

૧ શ્રી રયતેળકુભાય એ 
વોરાંકી 

રૂભ નાં.૧૩૩, 
વલજીરન્વ ળાખા, 
પ્રથભભા, 
ખાંડેયાલ ભાકેટ 
લફલ્ડીંગ, 
ભશાનગયાલરકા,
યાજભશરે યોડ, 
લડોદયા. 

PBX NO. 

(૦૨૬૫)૨૪૩૩
૧૧૬/૧૮/ 

૨૪૩૩૩૮૮ 

Ext-૨૬૯ 

`  

ભો.૯૮૭૯૪ 

૪૩૨૯૧ 

૨ જુની.ક્રાકય ૧ શ્રી અવનરબાઇ      
બવોરટમા 

રૂભ નાં.૧૩૩, 
વલજીરન્વ ળાખા, 
પ્રથભભા, 
ખાંડેયાલ ભાકેટ 
લફલ્ડીંગ, 
ભશાનગયાલરકા,
યાજભશરે યોડ, 
લડોદયા. 

PBX NO. 

(૦૨૬૫)૨૪૩૩
૧૧૬/૧૮/ 

૨૪૩૩૩૮૮ 

Ext-૨૬૯ 

રપક્વ 
લેતનથી 

`૧૦,૦૦૦/- 

- 

ભો.૮૧૨૮૫ 

૬૯૬૩૧ 

 

(૧૧)ર્ભાભ મોજનાઓની વલગર્ો સચુચર્ ખચાતઓ અને કયામેર ચકુલણીના અશલેારો દળાતલર્ો 
રે્ની ર્ભાભ એજન્વીને પાલેર ફજેટ:: 
 

 *વને-૨૦૧૬-૧૭ ભાટે ભાંજુય થમેર યકભ:: 
 (૧)ભશકેભ ખચય - `૪૫,૦૦,૦૦૦/- 
 (૨)વાભાન્મ કન્ટીજન્વી- `૫૧,૦૦૦/- 
 

(૧૨)પાલેરી યકભ અને આ કામતિભોથી પામદો ભેલનાયની વલગર્ો વહશર્,વફવીડી વહશર્ 
કામતિભોનો અભરનો પ્રકાય:: 
 અત્રેની કચેયીને રાગ ુડત ુાં નથી. 
 

(૧૩)રે્ના દ્વાયા અામેરી છુટછાટો,યલાનગીઓ અને વત્તા વોંણી ભેલનાયની વલગર્ો:: 



 અત્રેથી કોઇ છુટછાટ,યલાનગી કે અવધકૃતકયર્ કયલાભાાં આલતુાં નથી. 
(૧૪)ઇરેક્ટોવનક પોભતભા ંઘડામેરી,રે્ના દ્વાયા યખામેરી અથલા રે્ને ઉરબ્ધ ભાહશર્ીના વદંબતની 
વલગર્:: 
 ઇરેક્રોવનક પોભયભાાં કોઇ ભારશતી કોઇર્ કભયચાયીના કફજાભાાં યાખલાભાાં આલતી નથી. 
 
 

(૧૫)સુ્કર્કારમ અથલા લાચંનખડંના કાભના કરાકો વહશર્ ભાહશર્ી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને 
ઉરફધ સવુલધાની વલગર્ો,જો જાશયે ઉમોગ ભાટે રે્ની જાલણી કયાઇ શોમ ર્ો:: 
  અતે્રની ળાખાભાાં જાશયે ઉમોગ ભાટે લાાંચનારમ કે સુ્તકારમની સવુલધા ઉરબ્ધ નથી.  

(૧૬)જાશયે ભાહશર્ી અવધકાયીઓના નાભ,શોદ્દાઓ અને અન્મ વલગર્ો:: 
 * શ્રી દેલાાંગ વી.બટ્ટ,ઇ.ચા. લશીલટી અવધકાયી,વાભાન્મ લરશલટ 
વલબાગ,ભશાનગયાલરકા,લડોદયા. 
 (ભો.)૯૯૦૯૯૧૭૬૪૦  

 

(૧૭)સચુલી ળકામ રે્લી અન્મ કોઇ ભાહશર્ી અને ત્માયફાદ દય લે આ પ્રકાળનભા ંસધુાયો કયાળે:: 
 શારભાાં આલી કોઇ ભારશતી નથી. 
 
 

         ડે.મ્યવુનવવર કવભશ્નય અને  
         વલજીરન્વ ઓહપવય,  
       વલજીરન્વ ળાખા,    
     ભશાનગયાચરકા,      

   લડોદયા.  

     ઇ-ભેઇર-vigilance@vmc.gov.in 

       અરગથી લેફવાઇટ નથી. 
                                     ટેરીપોન નફંય-
(૦૨૬૫)૨૪૩૩૧૧૬/૧૮/૨૪૩૩૩૮૮ 


