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પ્રકરણ – ૧  
 

પ્રસ્તાવના  
 

1. આ પસુ્સ્તકા(ર્માહિતી અશ્ચિકાર અશ્ચિશ્ચનયર્મ-૨૦૦૫) ની પાશ્વાદભશૂ્ચર્મકા અંગે 
જાણકારી. તા.૧૨-૦૫-૨૦૦૫ થી અર્મલી ર્માહિતીના અશ્ચિકારનો કાયદો 
અર્મલર્મા ં છે. સદર કાયદોએ શ્ચસર્માલચહ્નરુપ ફાયદો છે. જેનાથી સાર્માન્ય 
ર્માણસો કે જેને સરકારી ર્માહિતીઓ, શ્ચવગતો સિલેાઇથી ર્મળી રિશેે.  

2. આ પસુ્સ્તકાનો ઉદે્દશ / િતે ુ ર્માહિતી અશ્ચિશ્ચનયર્મ િઠેળ સચુવવાર્માં આવેલ 
ર્માગડદશ્ચશિકાથી સાર્માન્ય ર્માણસને ર્માહિતી પરુી પાર્વાનો ધ્યેય. 

3. આ ર્માહિતી તર્માર્મ જાિરે જનતા, સસં્થાઓ, સગંઠનો વગેરેને ઉપયોગી છે. 
4. આ પસુ્સ્તકાર્મા ંઆપેલી ર્માહિતીનુ ંર્માળખુ,ં સદર પસુ્સ્તકાના પ્રકરણ ૨ થી ૧૭ 

મજુબ 

5. વ્યાખ્યાઓ(પસુ્સ્તકાર્મા ં વાપરવાર્મા ં આવેલ જુદા જુદા શબ્દોની વ્યાખ્યા 
આપવા શ્ચવનતંી) – ર્માહિતી અશ્ચિશ્ચનયર્મની પસુ્સ્તકા સદર ર્માહિતી સાથે 
વ્યાખ્યાઓની જાણકારી ર્માટે ઉપલબ્િ રાખવાર્મા ંઆવેલ છે. 

6. કોઇ વ્યસ્ક્ત આ પસુ્સ્તકાર્મા ં આવરી લેવાયેલ શ્ચવષયો અંગે વધ ુ ર્માહિતી 
રે્મળવવા ર્માગેં તો તે ર્માટેની સપંકડ  વ્યસ્ક્ત-ર્માહિતી અશ્ચિકારી તથા નાયબ 
કાયડપાલક ઇજનેર, કાયડપાલક ઇજનેર તથા અપીલ અશ્ચિકારીશ્રી  

7. આ પસુ્સ્તકાર્મા ં (ઉપલબ્િ ન િોય તે ર્માહિતી રે્મળવવા ર્માટેની કાયડપધ્િશ્ચત 
અને ફી – ર્માહિતી અશ્ચિશ્ચનયર્મન િઠેળ અરી કયેથી સબંશં્ચિત શ્ચવભાગને 
તબદીલ કરી ર્માહિતી આપવાર્મા ંઆવશે.  
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પ્રકરણ -૨ (શ્ચનયર્મ સગં્રિ – ૧) 
સસં્થાના કાયો અને ફરજોની શ્ચવગતો 

૨.૧ જાિરે તતં્ર : ઉદે્દશ / િતે ુિી બોમ્બે પ્રોશ્ચવન્સીયલ મ્યશુ્ચનશ્ચસપલ કોપોરેશન એક્ટ 
૧૯૪૯ મજુબ ર્મિાનગરપાલલકાનુ ં સચંાલન અને રચનાનો ઉદે્દશ સ્થાશ્ચનક 
લોકોપયોગી અને લોક સખુાકારીના કાયો કરવા તેર્મજ તે હદશાર્માં 
શ્ચનયર્માનસુાર આવકના સાિનોના ંપ્રર્માણર્મા ંશ્ચવકાસના કાર્મો કરવાના છે.  

૨.૨ કશ્ચર્મશન : સદર કચેરીએથી થતી કાયડવાહિઓર્મા ંસર  
૨.૩ ટંુકો ઇશ્ચતિાસ : િી બી.પી.એર્મ.સી.એક્ટ – ૧૯૪૯ ની જોગવાઇઓ આિારે 

શએરી ઇજનેરની જગો િારાહકય રીતે રાજ્ય સરકારની બિાલીને આિીન 
રિી શ્ચનશ્ચશ્વત કરેલ છે. શિરેી ઇજનેરને સોંપવાર્મા ં આવેલ સત્તા મજુબના 
ઇજનેરી કાર્મોનુ ંઆયોજન સકંલન અને શ્ચનયર્મન કરવાનુ ંિોય છે. 

૨.૪  ફરજો : તાશં્ચત્રક કાર્મોનુ ંઆયોજન કરી લોક સશુ્ચવિાઓર્મા ંવિારો કરવો. 

૨.૫ મખુ્ય પ્રવશૃ્ચત્ત / કાયો : વોર્ડ 0૯ એન્ીનીયરીંગ શ્ચવભાગ, પશ્ચિર્મ ઝોનની કચેરી 
દ્વારા રોર્, ડ્રેનેજ, પાણી, વરસાદી ગટર, આર.સી.સી. રોર્, લબલ્ર્ીંગ શ્ચવગેરે 
સશુ્ચવિાના કાર્મોનુ ંશ્ચનયર્મન સચંાલન, દેખરેખ કરવા/કરાવવાર્મા ંઆવે છે.  

૨.૬ સેવાઓની યાદી : પશ્ચિર્મ ઝોનની કચેરી : (રોર્, ડ્રેનેજ, વરસાદી ગટર, પાણી 
પરુવઠા, આર.સી.સી. રોર્, લબલ્ર્ીંગ નશ્ચવન કાર્મો તથા િયાત સશુ્ચવિાની 
શ્ચનભાવણી ના કાર્મો)  

 ઉપરોક્ત ખાતાઓર્મા ં સાર્માન્ય વિીવટી શ્ચવભાગ દ્વારા જ્યારે પણ ખાતા 
ફાળવવાર્મા ંહુકર્મોના ફેરફાર કરવાર્મા ંઆવશે અને તેને આશ્ચિન રિશેે.  

૨.૭ લોકો પાસેથી અપેક્ષા : વિીવટી કાર્મર્મા ં સરળતા તથા ઝર્પથી કાયડવાિી 
ર્માટે જરૂરી સિકાર 

 ડ્રેનેજ નળીકાર્મા ંઘન કચરો જવા ન દેવો 
 ડ્રેનેજ નળીકાર્મા ંઘન કચરો નાખંનારને રોકવો 
 રસ્તાની સફાઇ થયા બાદ કચરો નાંખવો નિી. 
 પાણીની નળીકાર્માથંી કાયદેસર પ્લમ્બર દ્વારા પાણીનુ ંક્નેક્શન લેવુ.ં 
 રસ્તા, ડ્રેનેજ પાણીની ટાકંીજેવી જાિરે શ્ચર્મલ્કતોનુ ંરક્ષણ કરવુ.ં 
 રાજકીય શ્ચવગેરે િતેસુર રોર્ તોર્ાણ ન કરવુ.ં  
 પાણીનો બગાર્ અટકાવવો. 
 પાણીનો બગાર્ કરનારને અટકાવવો. 
 રસ્તા પર ખાર્ા ન ખોદવા.  

૨.૮ લોક સિયોગ : લોક તાશં્ચત્રક પધ્િશ્ચતથી ચુટંાયેલ લોક પ્રશ્ચતશ્ચનશ્ચિઓના તેર્મજ 
વ્યસ્ક્તગત રીતે લોકોના સચૂનો અને રજુઆતોનો આયોજન પવૂડ શ્ચવકાસના 
કાર્મોર્મા ંસર્માવેશ કરવાર્મા ંઆવે છે. 



4 

૨.૯ જાિરે ફહરયાદ શ્ચનવારણ : વોર્ડ કચેરીઓથી ઝોનલ કચેરી અને તયાથંી મખુ્ય 
કચેરીએ શ્ચવશ્ચવિ સ્તરે ફરીયાદો શ્ચનવારણ કરવાની કાર્મગીરી અને દેખરેખ 
રાખવાર્મા ંઆવે છે. પશ્ચિર્મ ઝોન કાયડપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરીએથી સબંશં્ચિત 
ફહરયાદોની કાર્મગીરી કરવાર્મા ંઆવે છે. 

૨.૧૦ પશ્ચિર્મ ઝોન, એન્ીનીયરશ્રીની કચેરી, વ.વોર્ડ ન.ં 0૯ િાઇટેન્શન 
રોર્,સભુાનપરુા વર્ોદરા  

૨.૧૧ સર્મય :- ક્લેરીકલ સ્ટાફ(જુ.ક્લાકડ , સી.ક્લાકડ , ટાઇપીસ્ટ) : ૧૦.૩૦ થી ૧૮.૧૦ 
(રીસેસ ટાઇર્મ : ૧૪.૦૦ થી ૧૪.૩૦)  

 ટેક્નીકલ સ્ટાફ (કાયડપાલક ઇજનેર, નાયબ કાયડપાલક ઇજનેર, 

એર્ી.આસી.એન્ીનીયર, ડ્રાફ્ટ્સ રે્મન(િાલર્માં જગ્યા ખાલી)) : ૮.૦૦ થી 
૧૨.૩૦ તથા ૧૫.૦૦ થી ૧૮.૧૦ (રીસેષ ટાઇર્મ : ૧૨.૩૦ થી ૧૫.૦૦)  
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પ્રકરણ – ૩ (શ્ચનયર્મ સગં્રિ-૨) 
અશ્ચિકારીઓ અને કર્મડચારીઓની સત્તા અને ફરજો 
 

િોદ્દો : કાયડપાલક ઇજનેર 

સત્તાઓ  
વિીવટી : ર્ીપી ઓર્ડર ૪૧૦-૯૭-૯૮ર્મા ંઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 

વખતોવખતના પહરપત્રો મજુબ 

નાણંાકીય : ર્ીપી ઓર્ડર ૪૧૦-૯૭-૯૮ર્મા ંઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 
વખતોવખતના પહરપત્રો મજુબ 

ફરજો : તાશં્ચત્રક વર્ા તરીકે તથા તેર્મના તાબા િઠેળના વખતો વખતના 
ભાગોની કાયડવાિીનુ ંશ્ચનયર્મન સચંાલન અને દેખરેખ 

િોદ્દો : નાયબ કાયડપાલક ઇજનેર 

સત્તાઓ  
વિીવટી : ર્ીપી ઓર્ડર ૪૧૦-૯૭-૯૮ર્મા ંઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 

વખતોવખતના પહરપત્રો મજુબ 

નાણંાકીય : ર્ીપી ઓર્ડર ૪૧૦-૯૭-૯૮ર્મા ંઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 
વખતોવખતના પહરપત્રો મજુબ 

ફરજો : તાશં્ચત્રક વર્ા તરીકે તથા તેર્મના તાબા િઠેળના વખતો વખતના 
શ્ચવભાગોની કાયડવાિીનુ ંશ્ચનયર્મન સચંાલન અને દેખરેખ  

િોદ્દો : ડ્રાફ્ટ્સ રે્મન 

સત્તાઓ  
વિીવટી : ર્ીપી ઓર્ડર ૪૧૦-૯૭-૯૮ર્મા ંઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 

વખતોવખતના પહરપત્રો મજુબ 

નાણંાકીય : ર્ીપી ઓર્ડર ૪૧૦-૯૭-૯૮ર્મા ંઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 
વખતોવખતના પહરપત્રો મજુબ 

ફરજો :  

િોદ્દો : સીનીયર ક્લાકડ  /જુનીયર ક્લાકડ /ટાઇપીસ્ટ/ર્ેટા એન્રી ઓપરેટર 

સત્તાઓ  
વિીવટી : ર્ીપી ઓર્ડર ૪૧૦-૯૭-૯૮ર્મા ંઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 

વખતોવખતના પહરપત્રો મજુબ 

નાણંાકીય : ર્ીપી ઓર્ડર ૪૧૦-૯૭-૯૮ર્મા ંઠરાવ્યા મજુબ તથા અન્ય 
વખતોવખતના પહરપત્રો મજુબ 

ફરજો : કચેરીના વર્ા સચુવે તે મજુબની કાર્મગીરી તથા સાર્માન્ય 
વિીવટ શ્ચવભાગ દ્વારા કરેલ હુકર્મ મજુબની કાર્મગીરી 
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રાઇટ ટુ  ઇન્ફોરે્મશન એક્ટ ૨૦૦૫ સદંભે તથા દ.હકુર્મ અંક : 
૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંભે કલર્મ ૪-૧(ખ) અન્વયે ખાતાની 

ર્માહિતી બાબત  
(વ.વોર્ડ ન.ં09એન્ીનીયરશ્રીની કચેરી, પશ્ચિર્મ ઝોન ) 

 

૧. સસં્થા : કાર્મગીરીઓ અને ફરજોની શ્ચવગતો : -  
ખાત ુ ં: વિીવટી વોર્ડ ન.ં૦૯ એન્ીનીયરીંગ શાખા, પશ્ચિર્મ ઝોન, વર્ોદરા 

ર્મિાનગરપાલલકા 
કાર્મગીરીઓ :વોર્ડ ન.ં૦૯ એન્ી.ની કચેરી દ્વારા રોર્, વરસાદી ગટર, ડ્રેનેજ 

તથા પાણીની લાઇનો તથા મ્યશુ્ચનશ્ચસપલ લબલ્ર્ીંગોની શ્ચનભાવણી, 
શ્ચવકાસના કાર્મો, એર્મ.પી. ગ્રાટં, એર્મ.એલ.એ.ગ્રાટં તથા અન્ય ગ્રાટંના 
તાશં્ચત્રક કાર્મોનુ ં શ્ચનયર્મન, સચંાલન, દેખરેખ કરવા / કરાવવાર્મા ંઆવે 
છે. સદર કાર્મો અંગે સ્થળ તપાસ કરી જગ્યાની ર્માલલકીની ખાત્રી કરી 
અંદાજો તૈયાર કરી નાંણાકીય સર્મથડન સિ અશ્ચિકાર પરતવે ર્મજુંરી 
રે્મળવી, ટેન્ર્ર પ્રહિયાથી એજન્સી નક્કી કરી/ વાશ્ચષિક ઇજારા િઠેળ 
કાર્મ જરૂરી સપુરવીઝન/ શ્ચનયર્મન/સચંાલન સિ કરાવી તેર્મજ 
જર્માખચડ સિ તર્માર્મ પ્રકારે બીલ પણુડ કરી કંપલીશન સટીફીકેટ 
આપવા સહિતની તર્માર્મ કાર્મગીરી તથા શ્ચનભડયતાની કાર્મગીરી પણ 
કરવાર્મા ંઆવે છે.  

(અ) ડ્રેનેજ ડ્રેનેજની નશ્ચવન નળીકાઓ નાખંવી, િયાત નળીકાઓની 
શ્ચનભાવણી તેર્મજ નશ્ચવન ડ્રેનેજ જોર્ાણ આપવા 

(બ) પાણી પાણીની નશ્ચવન નળીકાઓ નાખંવી, િયાત નળીકાઓની 
શ્ચનભાવણી તેર્મજ નશ્ચવન પાણી જોર્ાણ આપવા 

(ક) વરસાદી ગટર નશ્ચવન વરસાદી ગટર નાખંવી, િયાત વરસાદી  
ગટર/ચેનલ/ કાસંની શ્ચનભાવણી અને સફાઇ  

(ર્) રોર્  ૧૨ ર્મી. થી ઓછી પિોળાઈના નશ્ચવન રસ્તા બનાવવા તેર્મજ 
િયાત રસ્તાઓની શ્ચનભાવણી 

(ઇ) લબલ્ર્ીંગ ર્મિાનગરપાલલકાની ર્માલલકી/િસ્તકના તર્માર્મ ર્મકાનોની 
શ્ચનભાવણી અને ખાનગી ર્મકાનોની શ્ચનભડયતા સબંશં્ચિત કાર્મગીરી 
તેર્મજ િયાત ર્મકાનોના પ્રથર્મ તથા ઉપરના ર્માળના બાિંકાર્મની 
પરવાનગી  

૨૪ ક્લાકર્મા ંશ્ચનકાલ કરવાર્મા ંઆવતી ફરીયાદોની શ્ચવગત  
 ડ્રેનેજ ઓવરફ્ટલોની ફહરયાદ  
 પાણી લીકેજની ફરીયાદ 

 પાલલકાના જાિરે સ્ટેન્ર્ પોસ્ટના લીકેજ 
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 પાલલકાની પાઇપ લાઇનર્મા ંગટરનુ ંગદું પાણી આવતુ ં િોવા અંગેની 
ફરીયાદ 

 ડ્રેનેજલાઇન, પાણીની લાઇન વરસાદી પાણીના શ્ચનકાલની પાઇપ 
લાઇનર્મા ંચેમ્બરના તટેુલા ઢાકંણા બદલવા 

 વરસાદી પાણીનો શ્ચનકાલ  
૩ હદવસર્મા ંશ્ચનકાલ કરવાર્મા ંઆવતી ફહરયાદની શ્ચવગત 

 જગંલ કટીંગની ફહરયાદ 

 તટેુલા રોર્ ર્ીવાઇર્રના રોર્ાછારૂ, કાટર્માળ, તથા ડ્રેનેજ પાણી 
લાઇટ ગેસ શ્ચવગેરેના રીપેરીંગ પ્રસગેં ચરી અને ખાર્ા બેસાર્વા 
તથા દુર કરવા 

 સ્ટેન્ર્ પોસ્ટ બિં કરવા 
૭ હદવસર્મા ંશ્ચનકાલ કરવાર્મા ંઆવતી ફહરયાદની શ્ચવગત 

 નવા નળ જોર્ાણ આપવા (લાયસન્સ પ્લમ્બર ર્મારફત અરી 
કરવી.) 

 નવા ડ્રેનેજ જોર્ાણ આપવા (લાયસન્સ પ્લમ્બર ર્મારફત અરી 
કરવી.) 

 જાિરે રસ્તા પરના ખાર્ા અને ચરીઓ પરુવી. 
 તટેુલા પતથર રીપેર કરવા 
 જગંલ કટીંગ વિારે િોય તો 
 કોમ્યનુીટી સ્ટેન્ર્ પોસ્ટ અંગે ર્મજુંરી આપવી 
 ખાર્કુવા ઉભરાવા અંગેની ફહરયાદ 

 

૧. ફરજો :  સાર્માન્ય વિીવટ શ્ચવભાગ તરફથી થયેલ હુકર્મ અન્વયે જે તે િોદ્દા પર 
કરવાપાત્ર ટેક્નીકલ તથા વિીવટી કાર્મોનુ ં આયોજન કરી લોક 
સશુ્ચવિાઓર્મા ંવિારો કરવો. 

1. પોતાના અશ્ચિકારીઓને કર્મડચારીઓની સત્તાઓ તથા ફરજો : સારે્મલ લીસ્ટ 
‘એ’ મજુબ 

2. શ્ચનહરક્ષણ અને જવાબદારીના સાિનો સહિત શ્ચનણડય લેવાની પ્રહિયા : જે તે 
સોંપાયેલ કાર્મગીરી સબંશં્ચિત કર્મડચારીઓએ તેઓના ઉપરી અશ્ચિકારીશ્રી પાસે 
રજુ કરી સક્ષર્મ સત્તાશ્ચિકારીશ્રીની ર્મજુંરી લેવાની રિ ેછે. આ અંગે મખુ્ય શાખા 
ર્મિકેર્મ શ્ચવભાગથી નાણંાકીય અને અન્ય વિીવટી સત્તા સોંપણીના સકંલલત 
ઠરાવ ૧૯૯૮ ના અર્મલીકરણ બાબતે દફતરી હુકર્મ અંક : ૪૧૦/૯૮ તા.૦૭-
૦૭-૯૮ થી હુકર્મો થયેલ છે. 

3. પોતાના કાયો બજાવવા ર્માટે નક્કી કરાયેલા િોરણો : ઉપરોક્ત મદુ્દા ન.ં૩ ર્મા ં
દશાડવેલ દફતરી હુકર્મ અન્વયે તથા જે તે કાર્મોના સબંિંર્મા ં સક્ષર્મ 
સત્તાશ્ચિકારીશ્રીની સચુનાઓ અન્વયે કાયડવાિી કરવાર્મા ંઆવે છે. 
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4. પોતાના કાયો બજાવવા ર્માટે પોતાની પાસેના અથવા પોતાના શ્ચનયતં્રણ 
િઠેળના અથવ પોતાના કર્મડચારીઓ દ્વારા ઉપયોગર્માં લેવાતા શ્ચનયર્મો, 
શ્ચવશ્ચનયર્મો સચૂનાઓ, શ્ચનયર્મ સગં્રિો અને રેકોર્ડ 

 વર્ોદરા ર્મિાનગરપાલલકાના વખતોવખતના પહરપત્રો 
 તાશં્ચત્રક કાર્મો ર્માટે R & B તથા GWSSB શ્ચવભાગના SOR 

 બી.પી.એર્મ.સી.એક્ટ ૧૯૪૯ 

 દ.હુકર્મ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૦૭-૦૭૯૯ 

 સ્ટોરના રીસ્ટરો 
 ડ્રેનેજ, પાણી, રોર્ તેર્મજ વરસાદી ગટરની ફરીયાદોના રીસ્ટર તેર્મજ 

તે ફરીયાદના અનસુિંાને કાર્મગીરી કરવા ર્માટે કાર્મનુ ં વિેંચણ 
રીસ્ટર  

૨. પોતાના દ્વારા અથવા તેના અંકુશ િઠેળ રખાયેલ શ્ચવશ્ચવિ કેટેગરીના 
દસ્તાવેજોનુ ંશ્ચનવેદન 

 ખાતા તરફથી ર્મોકલવાર્મા ં તથા આવતા પત્રોના ઇનવર્ડ તથા આઉટવર્ડ 
રીસ્ટરો 

 અતે્રથી િાથ િરવાર્મા ંઆવતા કાર્મોની ફાઇલો 
૩. તેની નીશ્ચત ઘર્વાના અથવા તેના અર્મલીકરણ સબંશં્ચિત જાિરે જનતાના 

સભ્યો દ્વારા રજુઆત કરાયેલી અથવા તેર્મની સાથે ચચાડ ર્માટે રિલેી કોઇપણ 
વ્યવસ્થાની શ્ચવગતઓ લોકો સાથે સકંળાયેલી સસં્થા જોઇ લોકોના ચ ૂટંાયેલા 
પ્રશ્ચતશ્ચનશ્ચિઓની બનેલી સ્થાયી સશ્ચર્મશ્ચત, સર્મગ્ર સભા અથવા સબંશં્ચિત 
શ્ચવભાગને સ્પશડતી સશ્ચર્મશ્ચત દ્વારા અશ્ચિકાર પરતવે શ્ચનણડય લેવાર્મા ંઆવે છે. 

૪. પોતાના ચલણના િતે ુઅથવા તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બે કે તેથી વધ ુ
વ્યસ્ક્તઓ િરાવતા ંબોર્ડસ, કાઉન્સીલ, કશ્ચર્મહટઓ અને અન્ય ર્મરં્ળોનુ ંશ્ચનવેદન 
અને આ બોર્ડસ કાઉન્સીલ કશ્ચર્મટીઓ અને અન્ય ર્મરં્ળોની બેઠકો જાિરે પ્રજા 
ર્માટે ખલુ્લી છે કે કેર્મ? અથવ આવી બેઠકની શ્ચવગતો જાિરે પ્રજા રે્મળવી શકે 
કે કેર્મ? – સર્મગ્ર સભા, સ્થાયી સશ્ચર્મશ્ચત ડ્રેનેજ અને સએુઝ સશ્ચર્મશ્ચત છે 
મ્યશુ્ચનશ્ચસપલ સેિેટરીશ્રી અથવા સબંશં્ચિત સશ્ચર્મતીના અધ્યક્ષ પાસેથી આ અંગે 
વધ ુસ્પષ્ટતા રે્મળવી શકાય. 
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૧. પોતાના અશ્ચિકારીઓ અને કર્મડચારીઓની ર્માહિતી 
 મદુ્દા ન.ં-૨ ર્મા ંસર્માવેલ લીસ્ટ મજુબ 
૨. તેના શ્ચનયર્મર્મા ં પરુી પર્ાયેલ વળતરની પધ્િશ્ચત સહિત તેના દરેક 

અશ્ચિકારીઓ અને કર્મડચારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલ ર્માસીક પગાર (ર્માશ્ચસક 
પગાર અંગેની શ્ચવગત મદુ્દા ન.ં-૨ ન લીસ્ટર્મા ંઆવરી લેવાર્મા ંઆવેલ છે/નથી. 

૩. તર્માર્મ યોજનાઓની શ્ચવગતો, સલૂચત ખચાડઓ અને વપરાયેલ ચકુવણીના 
અિવેાલો દશાડવતા તેની તર્માર્મ એજન્સીને ફાળવેલ બજેટ – જે તે વષડના 
ર્મજુંર બજેટની શ્ચવગત તથા થયેલ ખચાડની શ્ચવગતો એકાઉન્ટ શાખાર્માથંી 
રે્મળવી શકાય. 

૪. ફાળવાયેલી રકર્મ અને આ કાયડિર્મોથી ફાયદો રે્મળવનારની શ્ચવગતો સહિત 
સબસીર્ી સહિત કાયડિર્મોનો અર્મલશ્ચન પ્રકાર – રે્મળવેલ સબસીર્ી લોન ગ્રાટં 
અન્વયે સર્મગ્રસભા દ્વારા બજેટર્મા ંર્મજુંર કરાયેલ કાર્મો િાથ િરવાર્મા ંઆવે 
છે.  

૫. તેના દ્વારા અપાયેલી છુટછાટો, પરવાનગીઓ અને સત્તા સોંપણી રે્મળવનારની 
શ્ચવગતો – સર્મગ્ર સભા, સ્થાયી સશ્ચર્મશ્ચત તથા મ્યશુ્ચનશ્ચસપલ કશ્ચર્મશનરશ્રીની સત્તા 
અન્વયે ર્મળતી છુ્છટ, પરવાનગીઓ, સત્તા સોંપણી સબંિેં કાયડવાિી 
કરવાર્મા ંઆવે છે. 

૬. ઇલેક્રોનીક ફોર્મડર્મા ં ઘર્ાયેલી તેના દ્વારા રખાયેલી અથવા તેને ઉપલબ્ઘ 
ર્માહિતીના સદંભડની શ્ચવગતો – ઇલેક્રોનીક ફોર્મડ આિારીત ર્માહિતી ઉપલબ્િ 
નથી. 

૭ પસુ્તકાલય અથવા વાચનખરં્ના કાર્મના ક્લાકો સહિત ર્માહિતી રે્મળવવા ર્માટે 
નાગહરકોને ઉપલબ્િ સશુ્ચવિાઓની શ્ચવગતો, જો જાિરે ઉપયોગ ર્માટે તેની 
જાળવણી કરાઇ િોય તો – આ કચેરીર્મા ંઉપર દશાડવેલ રેકોર્ડનુ ંશ્ચનરીક્ષણ થઈ 
શકશે. ઉપરોક્ત મજુબના દસ્તાવેજોની નકલો RTI ર્મા ંઠરાવ્યા મજુબ જરૂરી 
લાગતો ભરપાઇ કયેથી શ્ચનયર્મ મજુબની સર્મય ર્મયાડદાર્માં બને તેટલી વિલેી 
આપી શકાશે. અતે્રની શાખાર્મા ંપસુ્તકાલય કે વાચંનખરં્ ઉપલબ્િ નથી. 
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૧. જાિરે ર્માહિતી અશ્ચિકારીઓના નાર્મ, િોદ્દો અને અન્ય શ્ચવગતો : 

અ.ન.ં નાર્મ િોદ્દો પગાર 
૧ શ્રી નેષિ શાિ નાયબ કાયડપાલક ઇજનેર   કરાર     

આિારીત 
૨. સચુવી શકાય તેવી અન્ય કોઇ ર્માહિતી અને તયારબાદ દરવષે આ પ્રકાશનર્માં 

સિુારા કરાશે. – ર્મિદઅંશે કાર્મો સબંિંી ર્માહિતી ર્મજુંર બજેટ અનલુક્ષીને 
આવી જાય છે.  

 

    

       ર્માહિતી અશ્ચિકારી અને 

       નાયબ કાયડપાલક ઇજનેર 

       વિીવટી વોર્ડ ન.ં૦૯  
       વર્ોદરા ર્મિાનગરપાલલકા  
          ઇરે્મઇલ: exewest@gmail.com 

 

  



11 

લીસ્ટ ‘એ’ 

વર્ોદરા ર્મિાનગરપાલલકા વિીવટી વોર્ડ ન.ં ૦૯ એન્ીનીયરીંગ શાખાના 
અશ્ચિકારી/કર્મડચારીઓકર્મડચારીઓના નાર્મ અને િોદ્દા તથા કાર્મગીરીની શ્ચવગતો  

અ.ન.ં નાર્મ િોદ્દો કાર્મની શ્ચવગત 

૧. 
 

શ્રી નેષિ શાિ નાયબ 
કાયડપાલક 
ઇજનેર 

વ.વોર્ડન.ં૦૯ ર્મા ં પાણી,ડ્રેનેજ, R.C.C.ROAD,રોર્ 
વરસાદી ગટર ને  લગત તર્માર્મ પ્રકારની તથા ઉપરી 
અશ્ચિકારીશ્રી સચુવે તે મજુબની કાર્મગીરી 

૨. શ્રી ઉષાબેન 
શાિ 

એર્ી.આસી. 
એન્ીનીયર 

વ.વોર્ડ ન.ં૦૯ ર્મા ંરસ્તાને લગત તર્માર્મ પ્રકારની તથા 
ઉપરી અશ્ચિકારીશ્રી સચુવે તે મજુબની કાર્મગીરી 

૩. શ્રી જગહદશ 
ગર્વી 

એર્ી.આસી. 
એન્ીનીયર 

વ.વોર્ડ ન.ં ૦૯ ર્મા ંડ્રેનેજને લગત તર્માર્મ પ્રકારની 
તથા ઉપરી અશ્ચિકારીશ્રી સચુવે તે મજુબની કાર્મગીરી 

૪. શ્રી હિતેશ 
ર્મકવાણા 

એર્ી.આસી. 
એન્ીનીયર 

વ.વોર્ડ ન.ં ૦૯ર્મા ંપાણી ને લગત તર્માર્મ પ્રકારની 
તથા ઉપરી અશ્ચિકારીશ્રી સચુવે તે મજુબની કાર્મગીરી 

૫. શ્રી ભશ્ચવષ્ય 
પાટણવાર્ીયા 

એર્ી.આસી. 
એન્ીનીયર 

વ.વોર્ડ ન.ં ૦૯ર્મા ંવરસાદી ગટર તેર્મજ લબલ્ર્ીઁગ  ને 
લગત તર્માર્મ પ્રકારની તથા ઉપરી અશ્ચિકારીશ્રી સચુવે 
તે મજુબની કાર્મગીરી 

૬. શ્રી અશોકભાઇ 
પરર્માર 

 

 

જુ.ક્લાકડ વ.વોર્ડ ન.ં૦૯ ર્મા,ં બારનીશી,બીલ તથા અનાર્મતને 
લગત તથા ટેન્ર્રને લગત તર્માર્મ પ્રકારની તથા 
ઉપરી અશ્ચિકારીશ્રી સચુવે તે મજુબની કાર્મગીરી 

૭. શ્રી શ્ચનરવભાઇ 
પરીખ  

જુ.ક્લાકડ વ.વોર્ડ ન.ં ૦૯ ર્મા ંર્મિકેર્મને લગત તર્માર્મ પ્રકારની 
તથા ઉપરી અશ્ચિકારીશ્રી સચુવે તે મજુબની કાર્મગીરી 
 

     -ઉપર મજુબ- 
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પ્રકરણ – ૪ (શ્ચનયર્મ સગં્રિ – ૩)  
કાયડ કરવા ર્માટેના શ્ચનયર્મો, શ્ચવશ્ચનયર્મો, સચૂનાઓ, 

શ્ચનયર્મ સગં્રિ, દફ્ટતરો 
1. દસ્તાવેજનુ ંનાર્મ :  
2. દસ્તાવેજનો પ્રકાર : 
3. દસ્તાવેજ પરનુ ંટંુકુ લખાણ :  
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પ્રકરણ – ૫ (શ્ચનયર્મ સગં્રિ-૪) 
 

નીશ્ચત ઘર્તર 

 

 જનતાની ભાગીદારી રે્મળવવા ર્માટે લોક તાશં્ચત્રક રીતે લોકોર્માથંી ચ ૂટંાયેલ 
પ્રશ્ચતશ્ચનિી અને સક્ષર્મ આયોજનો, કાયો શ્ચવગેરે સૈધ્િાશં્ચતક અને નાણંાકીય ર્મજુંરી ર્માટે 
રજુ કરવાર્મા ંઆવે છે. તેઓએ સચૂવેલ ફેરફાર અને આપેલ ર્મજુંરી મજુબના કાયો 
કરવાની નીશ્ચત અર્મલર્મા ંછે. 
 આ સદંભડર્મા ંવખતો વખત નક્કી કરેલ નીશ્ચતઓ મજુબ પ્રજાહકય કાર્મો અને 
જાિરે હિતર્મા ંશ્ચવકાસના કાર્મો કરવાર્મા ંઆવે છે. 
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પ્રકરણ – ૬  
 

 

 

પ્રકરણ – ૭ 

રચાયેલ બોર્ડ , પહરશ્ચશષ્ટ, સશ્ચર્મશ્ચતઓ અને અન્ય સસં્થાઓનુ ંપત્ર 

 

૧. સસં્થાન ુનાર્મઅને સરનામુ ં : વર્ોદરા ર્મિાનગરપાલલકા, વ.વોર્ડ ન.ં0૯  
 િાઇટેન્શન રોર્,સભુાનપરુા,વર્ોદરા  
૨. સસં્થાનો પ્રકાર  : ર્મિાનગરપાલલકા, અિડસરકારી  
૩.    સસં્થાનો પહરચય         : િી બોમ્બે પ્રો.મ્યશુ્ચનશ્ચસપલ કોપોરેશન એક્ટ- 

૧૯૪૯ આિારે આ સ્વાયત્ત સસં્થાની સર્મગ્ર 
પ્રહિયાનુ ંશ્ચનયર્મન થાય છે. 

 આ સસં્થા રાજ્ય સરકારની વિીવટી 
નીશ્ચતઓની સીિી અસર િઠેળ સચંાલન અને 
શ્ચનયર્મન કરે છે.  

 રાજ્ય સરકાર દ્વારા શ્ચનયકુ્ત આઇ.એ.એસ./ 
ી.એ.એસ.અશ્ચિકારી પોતાને BPMC Act ૧૯૪૯ 
અન્વયે અશ્ચિકાર મજુબના સત્તાશ્ચિકારી છે. 
લોકતાશં્ચત્રક પધ્િશ્ચતથી ચ ૂટંવાર્મા ં આવેલ લોક 
પ્રશ્ચતશ્ચનશ્ચિઓની ચ ૂટંાયેલ પાચં લોકહિતર્મા ંથતા 
કાર્મોના સચૂનો અને અર્મલીકરણની ભશૂ્ચર્મકા 
શ્ચનભાવે છે. જાજેર જનતા નાગરીકો ચ ૂટંણીર્મા ં
પ્રશ્ચતશ્ચનશ્ચિતવ કરી શકે છે. જેની તર્માર્મ બેઠકોની 
કાયડવાિી નોંિ તૈયાર કરવાર્મા ં આવે છે. 
બેઠકોની કાયડ નોંિ તથા ઠરાવો સભા શાખા 
દ્વારા તૈયાર થાય છે. જેની શ્ચનયર્મ મજુબ નકલ 
જે તે શ્ચવભાગર્મા ંર્માગંવાથી ર્મળી શકે છે.  
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પ્રકરણ – ૮  
સરકારી અશ્ચિકારી/કર્મડચારીઓના નાર્મ/િોદ્દો/ટેલીફોન ન.ં શ્ચવગેરે શ્ચવગતો 

તતં્રના સરકારી ર્માહિતી અશ્ચિકારીઓ, ર્મદદનીશ સરકારી ર્માહિતી અશ્ચિકારીઓ અને શ્ચવભાગીય કાયદાકીય(એપલેટ) સત્તાશ્ચિકારી 
શ્ચવશેની સપંકડ  ર્માટે ર્માહિતી નીચેના નમનૂાર્મા ંઆપો 

સરકારી તતં્રનુ ંનાર્મ :- વોર્ડ ૦૯(આઇ), પશ્ચિર્મ ઝોનની કચેરી  
ર્માહિતી અશ્ચિકારીઓ અને ર્મદદનીશ ર્માહિતી અશ્ચિકારીઓ  
અ.ન.ં નાર્મ િોદ્દો ર્મોબાઇલ નબંર ઇ-રે્મઇલ એડ્રેસ સરનામુ ં
૧. શ્રી નેષિ શાિ નાયબ કાયડપાલક 

ઇજનેર 

૯૬૮૭૬૩૯૧૧૦ exewestzone@gmail.com સભુાનપરુા િાઇટેંન્શન 
રોર્ 

૨. શ્રી ઉષાબેન શાિ સીની.એર્ી.આસી. 
એન્ીનીયર 

૯૯૦૯૦૧૨૯૦૫ exewestzone@gmail.com સભુાનપરુા િાઇટેંન્શન 
રોર્ 

૩. શ્રી જગહદશ ગર્વી સીની.એર્ી.આસી. 
એન્ીનીયર 

૯૬૮૭૬૫૭૦૩૬ exewestzone@gmail.com સભુાનપરુા િાઇટેંન્શન 
રોર્ 

૪. શ્રી હિતેશ ર્મકવાણા એર્ી.આસી. એન્ીનીયર ૯૭૨૭૭૪૪૩૯૮ exewestzone@gmail.com સભુાનપરુા િાઇટેંન્શન 
રોર્ 

૫. શ્રી ભશ્ચવષ્ય 
પાટણવાર્ીયા 

એર્ી.આસી. એન્ીનીયર ૭૪૦૫૦૪૦૭૨૬ exewestzone@gmail.com સભુાનપરુા િાઇટેંન્શન 
રોર્ 
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૬. શ્રી અશોકભાઇ 
પરર્માર 

 

 

જુ.ક્લાકડ ૯૪૨૯૮૩૯૨૫૦ exewestzone@gmail.com સભુાનપરુા િાઇટેંન્શન 
રોર્ 

૭. શ્રી શ્ચનરવભાઇ 
પરીખ 

જુ.ક્લાકડ ૮૧૫૫૯૪૮૧૭૭ 
exewestzone@gmail.com સભુાનપરુા િાઇટેંન્શન 

રોર્ 

      

 

 

જાિરે ર્માહિતી અશ્ચિકારીઓ :-  
અ.ન.ં નાર્મ િોદ્દો ર્મોબાઇલ નબંર ઇ-રે્મઇલ એડ્રેસ સરનામુ ં
૧  શ્રી નેષિ શાિ નાયબ કાયડપાલક ઇજનેર ૯૬૮૭૬૩૯૧૧૦  exewestzone@gmail.com 

 
સભુાનપરુા િાઇટેંન્શન રોર્ 

 

શ્ચવભાગીય એપેલેટ (અપીલ) સત્તાશ્ચિકારી :  
અ.ન.ં નાર્મ િોદ્દો ર્મોબાઇલ નબંર ઇ-રે્મઇલ એડ્રેસ સરનામુ ં
૧ શ્રી રાજેન્ર વસાવા કાયડપાલક ઇજનેર ૯૯૨૫૨૦૪૬૮૦ exewestzone@gmail.com 

 

પ.ઝોનની કચેરી, શ્ચવનસ 
િોસ્સ્પટલની સારે્મની ગલીર્મા, 
અકોટા 
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પ્રકરણ – ૯  
શ્ચનણડય લેવાની પ્રહિયા  

૯.૧ અતે્રની કચેરીર્મા ંમખુ્ય શાખા દફતરીન હુકર્મ અંક : ૪૧૦/૦૭-૦૭-૯૮ 
અન્વયે તથા થયેલ વખતો વખતના સિુારા અન્વયે નાણંાકીય અને 
વિીવટી સત્તાઓ ર્મળેલ છે. BPMC Act ૧૯૪૯ મજુબ કાયડપધ્િશ્ચત 
અનસુરવાર્મા ંઆવે છે.  

૯.૨ ના.ગજુરાત સરકારશ્રી દ્વારા અર્મલીકૃ્રત અનદુાનવાળી યોજનાઓ અને 
પહરયોજનાનોની ચુટંાયેલ પ્રશ્ચતશ્ચનશ્ચિઓ દ્વારા તૈયાર રૂપરેખાની 
સરકારશ્રીર્મા ંજે તે અર્મલીકૃત સ્કીર્મની ર્માગડદશ્ચશિકા મજુબની ર્મજુંરી ર્મજુંરી 
રે્મળવવાની નીશ્ચત છે. અન્ય શ્ચવભાગો ર્માટે જે તે સત્તાર્મરં્ળો સાથે તાલરે્મલ 
સાિી લોકહિતના કાર્મો કરવાર્મા ંઆવે છે.  

૯.૩ આ પ્રકારના કાર્મો શિરેના શ્ચવશ્ચવિ સર્માચાર પત્રો, કેબલ ટીવી જેવા 
ર્માધ્યર્મો દ્વારા જનતા સિુી પિોંચે છે. 

૯.૪ આ શ્ચનણડયોર્મા ંમ્યશુ્ચન.કશ્ચર્મશ્નરશ્રી, સર્મગ્ર સભા, સ્થાયી સશ્ચર્મશ્ચત(ચ ૂટંાયેલ 
પાચં) તથા વર્ોદરા ર્મિાનગરપાલલકાના વગડ૧ તથા ૩ ના પદાશ્ચિકારીઓ 
વખતો વખત જરૂરીયાત મજુબ ભશૂ્ચર્મકા અદા કરે છે. 

૯.૫ વિીવટી વર્ા તરીકે મ્યશુ્ચનશ્ચસપલ કશ્ચર્મશ્નર, ચ ૂટંાયેલ પાખંના વર્ા અને 
પ્રથર્મ નાગરીક રે્મયરશ્રી િોય છે. 

૯.૬  અનુ.ં૯.૧ મજુબ સત્તા વિેંચક્ણીના હુકર્મો થયેલ છે. પ્રકરણ ૮ મજુબના 
અશ્ચિકારીઓના નાર્મ/િોદ્દા/સપંકડની શ્ચવગત છે. અતે્રની કચેરીના તાબા િઠેળ 
રોર્, વરસાદી ગટર, પાણી, ડ્રેનેજ, લબલ્ર્ીંગના કાર્મો ર્માટે અપીલ થઇ શકશે 
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પ્રકરણ ૧૦-૧૧  
અશ્ચિકારીઓ અને કર્મડચારીઓની ર્માહિતી પસુ્સ્તકા  

અ.ન.ં નાર્મ િોદ્દો ર્મોબાઇલ નબંર ઇ-રે્મઇલ એડ્રેસ સરનામુ ં
૧. શ્રી નેષિ શાિ નાયબ કાયડપાલક ઇજનેર ૯૬૮૭૬૩૯૧૧૦ exewestzone@gmail.com સભુાનપરુા િાઇટેંન્શન રોર્ 

૨. શ્રી ઉષાબેન શાિ સીની.એર્ી.આસી. 
એન્ીનીયર 

૯૯૦૯૦૧૨૯૦૫ exewestzone@gmail.com સભુાનપરુા િાઇટેંન્શન રોર્ 

૩. શ્રી જગહદશ ગર્વી સીની.એર્ી.આસી. 
એન્ીનીયર 

૯૬૮૭૬૫૭૦૩૬ exewestzone@gmail.com સભુાનપરુા િાઇટેંન્શન રોર્ 

૪. શ્રી હિતેશ ર્મકવાણા એર્ી.આસી. એન્ીનીયર ૯૭૨૭૭૪૪૩૯૮ exewestzone@gmail.com સભુાનપરુા િાઇટેંન્શન રોર્ 

૫. શ્રી ભશ્ચવષ્ય 
પાટણવાર્ીયા 

એર્ી.આસી. એન્ીનીયર ૭૪૦૫૦૪૦૭૨૬ exewestzone@gmail.com સભુાનપરુા િાઇટેંન્શન રોર્ 
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પ્રકરણ – ૧૨  
ફાળવેલ અંદાજપત્ર  

 

 સર્મગ્ર સભા દ્વારા ર્મજુંર થયેલ અંદાજપત્ર મજુબ તથા ગવડરે્મન્ટ તરફથી 
આવતી ગ્રાટં પેટે ર્મજુંર કાર્મો ર્માટે પશ્ચિર્મ ઝોન કચેરીના તાબા િઠેળના વોર્ડ શ્ચવભાગ 
દ્વારા કાર્મગીરી કરવાર્મા ંઆવે છે. ફક્ત શ્ચનભાવણીના કાર્મો ર્માટે કચેરીર્મા ંબજેટની 
ફાળવણી થાય છે. 

પ્રકરણ – ૧૩ 

સિાયના અર્મલ અંગે 

 

 અતે્રની કચેરીર્માથંી રાિતો શ્ચવગેરે સિાયકી/આશ્ચથિક/ર્મદદ/અનદુાન પ્રકારના 
કોઇ નાણંાકીય વ્યવિારો અદા કરવાર્મા ંઆવતા નથી.  

પ્રકરણ – ૧૫ 

કાયો કરવા ર્માટે નક્કી કરેલા િોરણો 
 લોકહિતના કાર્મો ર્માટે નીચે મજુબ શ્ચવગતો છે. 
 

 નાણંાકીય ફંર્ પ્રકાર :- 
 રેવન્ય ુકેપીટલ 

 િારાસભ્યશ્રીની ગ્રાટં 

 સસંદસભ્યશ્રીની ગ્રાટં 

 ર્મનોરંજન કરની ગ્રાટં 

 સ્વલણિર્મ જયતંી મખુ્યર્મતં્રી શિરેી શ્ચવકાસ યોજના ગ્રાટં 

 ૧૪ ર્મા ંનાણંાપચંની ગ્રાંટ 

 

એન્ીનીયરીંગના કાર્મોની પધ્િશ્ચત :-  
 

 ઉપરોક્ત તે મજુબની નાણંાકીય જોગવાઇઓ આિારે તર્માર્મ એન્ીનીયરીંગ 

કાર્મો ર્માટે અંદાજ બનાવવા, ટેન્ર્ર બનાવવા, જાિરેાત આપવી, જે તે ઇજારદારને 

કાર્મોના વકડઓર્ડર આપી કાર્મો કરાવવાર્મા ં આવે છે. જે પર વર્ોદરા 

ર્મિાનગરપાલલકાના અશ્ચિકારીઓ જરૂરી શ્ચનરીક્ષણ/શ્ચનયતં્રણ રાખી કાર્મ કરે છે. 

રૂ.૧૦.૦૦ લાખથી ઉપરના કાર્મોર્મા ંથર્ડ પાટી ઇન્સ્પેક્શન પણ કરાવવાર્મા ંઆવે છે.  
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પ્રકરણ – ૧૬ 

શ્ચવજાણુરંૂપે ઉપલબ્િ ર્માહિતી 
અતે્રની કચેરીના સદંભડર્મા ંિાલ શ્ચવજાણુરંૂપે કોઇ ર્માહિતી ઉપલબ્િ થાય તેર્મ નથી. 

 

પ્રકરણ – ૧૭ 

ર્માહિતી રે્મળવવા ર્માટે નાગહરકોને ઉપલબ્િ સવલતોની શ્ચવગત 

૧૭.૧ આ કચેરીર્મા ંઅગાઉના પ્રકરણોર્મા ંદશાડવેલ રેકર્ડનુ ંશ્ચનરીક્ષણ થઇ શકશે. 
૧૭.૨ ઉપરોક્ત ૧૭.૧ ના દસ્તાવેજોની જ નકલો RTI nર્મા ં ઠરાવ્યા મજુબ જરૂરી 

લાગતો ભરપાઇ કયેથી શ્ચનયર્મ મજુબની સર્મય ર્મયાડદાર્મા ંબને તેતલી વિલેી 
આપી શકાશે. અતે્રની કચેરીના સદંભડર્મા ં િાલ શ્ચવજાણુરંૂપે કોઇ ર્માહિતી 
ઉપલબ્િ થાય તેર્મ નથી. 

 

પ્રકરણ – ૧૮ 

૧. નમનુો – 
 

૨. ફીની ર્માહિતી 
 

૩. ર્માહિતી રે્મળવવા ર્માટે ર્માહિતી રે્મળવનારે અતે્રના તાબા િઠેળના 
૧,૨,૩,૪,૫...... શ્ચનયત અરીપત્રર્મા ંઅરી કરવાની રિશેે. જેન ઓ જવાબ જે 
તે ખાતા દ્વારા આપવાર્મા ં આવશે. આપની અરીનો અંગે જરૂરી કાયડવાિી 
સા.વ.શ્ચવભાગ દ્વારા ઠરાવેલ જાિરે ર્માહિતી અશ્ચિકારીશ્રી તથા અશ્ચપલ 
અશ્ચિકારીશ્રી દ્વારા આપવાર્મા ંઆવશે.  

 

 

  

 

 


