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તલમ : પ્રોએક્ટીલ ડડસ્કોરઝયની લેફવાઇટ ઈય રોડ કયલા ાત્ર ભાડશિી ભોકરલા  

 ફાફિ. 
 
 વતલનમ ઈયોક્િ તલમના નુવંધાનભાં જણાલલાનંુ કે ભાડશિી ભેલલાના તધનીમભ-

૨૦૦૫ ના કામદાની કરભ –૪ (૧)(ખ)(૧૭) શેઠ જાશેય વબા ભંડએ પ્રોએક્ટીલ 
ડડસ્કોરઝયની ભાડશિી વા.લ.તલ. ડયત્ર શુકભ ંક – ૧૯૩/૨૦-૨૧ િા. ૧૭/૦૯/૨૦૨૦ 
ભુજફની ભાડશિી લેફવાઇટ ઈય રોડ કયલા ભોકરલાભાં અલે છે . 
 
 
              વ્શીકરુર ભેનેજય 
               વ્શીકરુર ળાખા 
           લડોદયા ભશાનગય ાતરકા 
 
  
 
 
 
 
 
 
     



 

અઇ.ટી ડીાટટભને્ટ ડયત્ર ંક : ૧/૧૮-૧૯ િા: ૧૯/૦૪/૧૮ િથા વા.લ.તલ.શંુ.ંક.: ૨૮૦/૧૯-૨૦ 
િા.૦૪/૧૧/૨૦૧૯  નાં અધાયે વ્શીકરુર ળાખાની ભાડશિી  

 

૧. ખાિા દ્વાયા ધી યાઆટ ટુ આન્ પભેળન એક્ ટ,૨૦૦૫ ખયીદલાભાં અલેર છે. 
૨. તે્રના ખાિા રગિની  ં.નં. ૧ થી ૧૯ ની ભાડશિી નીચે ભુજફ છે.  
૧. વંસ્ થાની કાભગીયીઓ ને પયજોની તલગિઃ 

વ્શીકરુર ળાખા 
વ્શીકરુર ળાખા માંતત્રક તલબાગના િાફા શેઠ કાભગીયી ક્ યે છે. 
વ્ શીક્ રુર ળાખા દ્વાયા ભશાનગયાતરકાના લાશનોની વલીવીંગ િથા તનબાલણી રગિની 

કભગીયી ક્ યલાભાં અલે છે. જુદા જુદા ખાિાઓ ભાટે જરૂયી લાશનોનું તલિયણ િથા સ્ ટાપના લાશનો ભાટે 
ેટર ોર િથા ડીઝરનંુ તલિયણ બંૂિડીઝાંા ખાિેના ેટર ોરં યથી ક્ યલાભાં અલે છે. િેભજ જરૂયીમાિ 
ભુજફના લાશનો જ ેિે લોડટભાં પાલણીની કાભગીયી વ્શીકરુર ળાખા ભાયપિે કયલાભાં અલે છે. 

૨. ખાિાના તધકાયી/ક્ ભટચાયીઓની વત્તાઓ િથા પયજોઃ 

અ.ન ં જગોનુ નામ સત્તાઓ ફરજો રીમાર્ક સસ 

1  વ્શીકરુર ભેનેજય 
લાશનોના 
યીેયીંગની 
રૂ.૩૦૦૦/-
વુધીની વત્તા. 

વ્શીકરુર ળાખાના િભાભ લાશનોની 

પાલણી, ભેન્ટેનન્વ િેભજ ેટર ોર 

ડીઝર તલિયણની દેખયેખની કાભગીયી. 
 

2  અવી. એન્ ી. -- 

વ્શીકરુર ળાખાના લાશનોના ભાઆનોય 
ભેન્ટેનન્વ,રગિની િભાભ કાભગીયીની 
દેખયેખ િેભજ ભશાનગયાતરકા 
શસ્િકના િભાભ લોડટ/ખાિાઓભાં 
જરૂયીમાિ ભુજફના લાશનોની પાલણી 

કયલાની, તલતલધ પ્રકાયના લાશનો 

બાડેથી રેલાના આજાયાના ફીરોની 
ચકાવણીની કાભગીયી 

 

3  પોયભેન -- 

વ્શીકરુર ળાખાના િભાભ લાશનોની 
ભેન્ટેનન્વની કાભગીયી િેઓના શાથ 

નીચેના ભીકે ગે્રડ-એ, ફી, 
આરેકટર ીશ્મન, આરે.શેલ્ય, એપે્રન્ટીવ 

કભટચાયીઓ/ઓઆરય ાવેથી લાશનોના 
ભેન્ટેનન્વની કાભગીયી િેઓ દ્વાયા 
કયાલલાભાં અલે છે. 

 

4  શેડ કરાકટ  -- -- ખારી જગો 

5  વીની.ક્ રાકટ -- -- ખારી જગો 

6  જુની.ક્ રાકટ -- 
સ્ટોય તલબાગની સ્ટોયને રગિ િભાભ 
કાભગીયી િેભજ વ્શીકરુર ળાખાના 
સ્ટોયને રગિ િભાભ ફીરો ફનાલલાની 
કાભગીયી 

 



 

7  જુની.ક્ રાકટ -- સ્ટોય તલબાગભાં કાભગીયી  

8  જુની.ક્ રાકટ -- 
વ્શીકરુર ળાખાના ેટર ોર ં ખાિેથી 
ડીઝર ેટર ોર તલિયણ િેભજ િેને 
રગિી િવરભાિ રેલાની જભા ખચટ 
ંગેની િભાભ કાભગીયી વંબાે છે.  

 

9  જુની.કરાકટ  -- વ્શીકરુર ળાખાની ભશેકભને રગિી 
િભાભ કાભગીયી 

 

10  જુની.કરાકટ  -- 

વ્શીકરુર ળાખાના િભાભ 

કભટચાયીઓની શાજયી, કોટટ  દપિય િેભજ 

કભટચાયીઓને નીમભ ભુજફ અલાાત્ર 
વુતલધાઓની કાભગીયી િેભજ િભાભ 
ફીરોની કાભગીયી 

 

11  જુની.કરાકટ -- 
-- કાભગીયી 

ભીકેનીકર 
ળાખાભાં 
કયે છે. 

12  જુની.કરાકટ  -- વ્શીકરુર ળાખાના ખયીદીના ફીરો 
ફનાલલાની કાભગીયી 

 

13  તવાઆ -- -- ખારી જગો  
14  તવાઆ -- વ્શીકર ૂર ળાખા ભાં કાભગીયી કયે છે.  

 

૩. તનયીક્ષણ ને જલાફદાયીઓના વાધનો વડશિ તનણટમ રેલાની પ્રક્રીમાઃ 
વ્શીકરુર ળાખા દ્વાયા જરૂયીમાિ ભુજફના લાશનોની ભશાનગયાતરકાભાં લોડટભાં પાલણી કયલાભાં અલ ે
છે િેભજ નલીન લાશનોની ખયીદી ભાટે ભીકેનીકર ળાખા વાથે વંકરન કયી ખયીદી ભાટે જણાલલાભાં અલ ે
છે જથેી કાભગીયીભાં વયિા યશે છે. કાભગીયીભાં ઈચ્ચ તધકાયીઓની વુચના િથા નુબલો/ 
તનણટમળતકિ ભુજફ બતલષ્મભાં કયલાની થિી કાભગીયીભાંવિિ ભાગટદળટન શેઠ કાભગીયી કયલાભાં અલ ે
છે.  

૪. ોિાના કામો ફજાલલા ભાટે નક્ ક્ ી ક્ યામેર ધોયણોઃ 
જરૂયીમાિ ભુજફના લાશનોની પાલણી, ભાઆનોય ભેન્ટેનન્વની કાભગીયી કયાલલાભાં અલે છે ને 

જરૂયીમાિ ભુજફ યીેયીંગ ભાટે ટેન્ડયની પ્રક્રીમાઓ નુવયીને કાભગીયી કયાલલાભાં અલે છે.  
૫. ોિાના કામો ફજાલલા ભાટે ોિાની ાવેના થલા તનમંણ શેઠના થલા ોિાના ક્ ભટચાયીઓ દ્વાયા 

ઈમોગભાં રેલાિા તનમભો તલતનમભો, વુચનાઓ, તનમભ વંગ્રશ ને યેકેડટ ઃ 
 ફી.ી.એભ.વી.એક્ ટ ૧૯૪૯, ગુજયાિ વીલીર વતલટવ, રૂલ્ વ, ન્ મામના ડશિભાં સ્ થાતનક સ્ લયાજના 

કામદાઓ િથા િથા કુદયિી ન્ મામના તવ ધાંિને નુવયલાભાં અલે છે. િેભજ ક્ ભટચાયીઓના ઈમોગ 

ભાટે ફી.વી.એવ.અય.રૂલ્ વ, મ્ મતુન.રૂલ્ વ, ંગ્રેી ડીક્ ળનયી તલગેયે જલેા યેકેડટવ યાખલાભાં અલેરા છે.  
૬. ોિાના દ્વાયા થલા િેના ંકુળ શેઠ યખામેર તલતલધ કેટેગયીના દસ્ િાલેજોનુ તનલેદનઃ ખાિાને રગિી 

ભાડશિીઓનો યેકેડટ  પાઆર સ્ લરૂ,ે યીસ્ ટય સ્ લરૂે િેભજ કોમ્ ્  મટુયભાં િૈમાય કયલાભાં અલે છે.  
 



 

૭. તનિી ઘડલાના થલા િેના ભરીક્ યણ વંફતધિ જાશેય જનિાના વ્ મો દ્વાયા યજુઅિ ક્ યામેરી થલા 
િેની ચચાટ ભાટે યશેરી કોઆણ વ્ મલસ્ થાની તલગિોઃ 
ખાિા ભાટે તનતિ ઘડલાના િથા િેના ભરીક્ યણ વફતંધિ જાશેય જનિાના વ્ મો દ્વાયા  જો યજુઅિ 
ક્ યામેરી શોમ િો િેઓ ક્ ચેયી વભમ દયમ્ માન વ્શીકરુર ભેનેજયશ્રીની કચેયીભાં ચચાટ ભાટે કોઆણ ડદલવ ે
અલી ળકે છે.  

૮. ોિાના ચરણના શેિુ ભાટે થલા િેના બાગ િયીકે યચામેરી ૨-કે િેથી લધુ વ્ મતક્ િઓ ધયાલિાં ફોડટ , 
કાઈન્ વીર, કતભટીઓ ન ે ન્ મ ભંડોની ફેઠકે જાશેય જનિા ભાટે ખુલ્લી છે કેકેભ? થલા અલી 

ફેઠકોની તલગિો જાશેય પ્રજા ભેલી ળકે કે કેભ? 
તે્રની ક્ ચેયીને રાગુ ડિુ નથી. યંિુ ફધાજ ફોડટવ, કાઈન્ વીલ્ વ, કતભટીઓ ને ન્ મ ભંડોની 

ફેઠકો જાશેય જનિા ભાટે ખલુ્લી શોિી નથી, યંિુ અલી ફેઠકોની તલગિો જાશેય પ્રજા ભેલી ળકે છે.  
૯. ોિાના તધકાયીઓ ને ક્ ભટચાયીઓની ડીયેકટયીઃ 
 

અ.નં. અધિકરી/ર્ક મસચાારીનુ નામ 

૧ વ્શીકરુર ભેનેજયશ્રી(શલારા)શ્રી જગદીળચંદ્ર અય બાબોય  

૨ એડી.અવી.એન્ીનીમયશ્રી જગદીળચંદ્ર અય. બાબોય 

૩ શેડ કરાકટખારી જગો 

૪ વીની.ક્ રાકટખારી જગો 

૫ જુની.ક્ રાકટશ્રી બ્દુર ઝીઝ માકુફબાઇ ટેર 

૬ જુની.ક્ રાકટ  શ્રી ભમુય નીતિનબાઇ ગજ્જય 

૭ જુની.ક્ રાકટશ્રી યણીિબાઇ યાધુબાઆ ફામ્ફા 

૮ જુની.કરાકટશ્રી વંજમ પ્રબુદાવ ાયેખ 

૯ જુની.કરાકટશ્રી યતલન્દ્રબાઆ જારભવીંગ લવાલા 

૧૦ જુની.કરાકટશ્રી શવભુખબાઆ ભંગુબાઆ ફાયીમા (કાભગીયી ભીકે.) 

૧૧ જુની.કરાકટશ્રી વંીલકુભાય ચીભનરાર શ્માભર (કાભગીયી ભીકે.) 

૧૨ તવાઆ શ્રી તલકાવ વુદાભા ાટીર 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

૧૦. િેના તનમભભાં ુયી ડામેર ડિયની  ધતિ વડશિ િેના દયેક તધકાયીઓ ને ક્ ભટચાયીઓ દ્વાયા પ્રાપ્ત 
ક્ યાલેર ભાવીક ગાય. 
 

અ.નં. અધિકારી/ર્ક મસચાારીનુ નામ હોદ્દો ઇ.ડી.પી.નં. નળો બેઝીક 
પગાર 

૭ માં 
પગાર પંચા 

માં ગે્રડ 
નીકલી 

ગયે છે. 

૧ શ્રી જગદીળચંદ્ર અય. 
બાબોય 

શ.વ્શીકરુર 
ભેનેજય 

૩૨૩૧૧૦ ૫૨૦૦૦/-  

૨. ખારી જગો અવી. ન્ ીષ.    
૩ શ્રી આશ્વયબાઆ વી.યાઠલા એડી. 

અવી.એન્ી. 
૩૨૩૯૦૦ ૫૨૦૦૦/- ગાય ખચટ 

તભકેતનકર 
ળાખા 

૪ શ્રી ગોતલંદા શંવયાજાની એડી. 
અવી.એન્ી. 

૩૪૫૨૩૭ ૪૧૧૦૦/- ગાય ખચટ 
લોડટ  નં ૨ 

૫ શ્રી જગદીળચંદ્ર અય. 
બાબોય 

એડી.અવી.એન્ી. ૩૨૩૨૧૦ ૫૨૦૦૦/-  

૬ ખારી જગો શેડ કરાકટ  - -  
૭ ખારી જગો વીની.ક્ રાકટ - -  
૮ શ્રી ભમુય નીતિનબાઇ ગજ્જય જુની.કરાકટ  ૩૫૪૭૨૪ ૨૦૫૦૦/ 

 
 

૯ શ્રી બ્દુર ઝીઝ 
માકુફબાઇ ટેર 

જુની.ક્ રાકટ ૨૮૦૯૮૪ ૫૦૫૦૦/-  

૧૦ શ્રી ફામ્ફા યણીિબાઇ 
યાધુબાઆ 

જુની.ક્ રાકટ ૩૫૯૭૫૧ ૧૯૯૫૦/ 
ઈચ્ચક 

 

૧૧ શ્રી વંજમ પ્રબુદાવ ાયેખ જુની.કરાકટ ૨૮૩૪૨૮ ૩૫૩૦૦ /-  
૧૨ શ્રી યતલન્દ્રબાઆ જારભવીંગ 

લવાલા 
જુની.કરાકટ ૨૮૦૧૭૮ ૫૦૫૦૦/-  

૧૩ શ્રી શવભુખબાઆ ભંગુબાઆ 
ફાયીમા (કાભગીયી ભીકે.) 

જુની.કરાકટ  ૨૮૩૪૫૨ ૩૫૩૦૦ /-  

૧૪ શ્રી વંીલકુભાય ચીભનરાર  
શ્માભર 

જુની.કરાકટ  ૩૦૧૦૧૯ ૪૩૬૦૦/- કાભગીયી 
ભીકેનીકર 

૧૫ શ્રી તલકાવ વુદાભા ાટીર તવાઆ ૩૧૪૪૪૭ ૨૬૪૦૦/-  
 
૧૧. િભાભ મોજનાઓની તલગિો વુતચિ ખચાટઓ ને ક્ યાલરે ચુક્ લણીના શેલારો દળાટલિો િેની િભાભ 

એજન્ વીને પાલેર ફજટેઃ - જ ેિે લટના ભંજુય થમેર ફજટે ભજુફ ખચાટઓ ને ચકુ્ લણી  
 



 

૧૨. પાલામેરી યક્ ભ ને અ કામટક્રભોથી પામદો ભેલનાયની તલગિો વડશિ વફવીડી વડશિ કામટક્રભોની 
ભરનો પ્રકાય. 

 ફજટેભાં ભંજુય થમેર જ ે િે યક્ ભ ેટે જ ે તલતલધ વાધનો/લાશનો ને આજાયાઓ ક્ યલાભાં અલે છે, િ ે

ળશેયના એન્ ી. ને વેનટેયી કાભગીયીભાં ઈમોગી થામ છે િેથી ળશેયના નાગડયકોને વારૂ ને સ્ લચ્ છ 
લાિાલયણ ુરૂ ડે છે. અન ેકાયણે ળશેયના નાગયીકોનુ જાશેય અયોગ્મ જલામ.   

૧૩. િેના દ્વાયા ામેરી છુટછાટો યલાનગીઓ ને વત્તા વોંણી ભેલાનાયની તલગિો. 
ફી.ી.એભ.વી.એક્ ટભાં ઠયાલેર તનમભો અધાયે ઠયાલેર ધોયણો ભુજફ. 

૧૪. આરેક્ ટર ોતનક પોભટભાં ઘડામેરી, િેના દ્વાયા યખામેરી થલા િેને ઈરબ્ ધ ભાડશિીના વંદબટની તલગિો. 
 ભાડશિી કોમ્્મટુયભાં યાખલાભાં અલે છે િેભજ પાઆરો િેભજ યીસ્ ટયોના સ્ લરૂભાં જાલલાભાં અલે છે.   
૧૫. ુસ્ િકારમ થલા લાંચનખંડના કાભના ક્ રાકો વડશિ ભાડશિી ભેલલા ભાટે નાગડયકોને ઈરબ્ ધ 

વુતલધાઓની તલગિો જો જાશેય ઈમોગ ભાટે િેની જાલણી ક્ યાઆ શોમ િો. તે્રની ળાખાભાં ુસ્ િકરમ કે 
લાંચનખંડ નથી. 

૧૬. જાશેય ભાડશિી તધકાયીશ્રીનુ નાભ, શોદ્દો તલગિોઃ 
વ્શીકરુર ભેનેજયશ્રી 
વ્શીકરુર ળાખા, બુિડીઝાંા ફવ સ્ટેન્ડ વાભ,ે લડોદયા. 
લડોદયા ભશાનગયાતરકા, 
પોન નં.: ૭૪૦૫૦૮૩૨૫૫ 

૧૭. વદય ખાિુ અલશ્ મક વેલાભાં અલે છે ને ભશાનગયાતરકા લિી જરૂયીમાિ ભુજફના લાશનો બાડેથી રે 
છે / આજાયાઓ ક્ યે છે ને માંતત્રક્ ને રગિી ફાફિોની કાભગીયી ક્ યે છે.િેભજ વુચલી ળકામ િેલી ન્ મ 
કોઆ ભાડશિી ને ત્ માયફાદ દય લે અ પ્રકાળનભાં વુધાયો ક્ યાળે. 

૧૮.     થમેરા ને થનાય કાભોની તલગિ પોટોગ્રાફ્વ વડશિ તે્ર રાગુ ડિું નથી. 
૧૯.     તવતધધ/ એલોડટ  ભેર નથી. 
 
 

શ.વ્શીકરુર ભેનેજય, 
ભશાનગયાતરકા, 

લડોદયા. 
 


