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  EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

બી. .ન.ં..................                                                      કાયપાલક ઇજનરે ીની કચેર , 
                                                              બ ડ ગ િવભાગ,  

                                                                         મહાનગરપા લકા ભાવનગર 
                                                               તા.૨૪/ ૫ /૨૧ 

િત, 
ઉપા ય ી   
આર.ટ .આઈ.સલે િવભાગ,  
મહાનગરપા લકા,ભાવનગર.  
 
 
 િવષય –  મા હતી અિધકાર અિધિનયમ - ૨૦૦૫ની કલમ ૪ તગત હર સ ા મડંળે વયમં 

હર કરવાની બાબતો. ( પી. એ. ડ .)   
 
 સદંભ -   (૧) આપ ીના પ  ન.ં આર. ટ . આઈ. સેલ. .ન.ં ૩ તા. ૨૯/૪/૨૧           
 
 
                     જય ભારત સાથ અ ેના િવભાગે તા.૧/૫/૨૦૨૧ ની થિતએ ોએ ટ વ ડ કલોઝર            

( પી. એ. ડ .) તમેજ અને ર-બી જુબ ુ ં માણપ  આ સાથ ેહાડ કોપીમા ંસામલે રાખેલ છે. તમેજ 

સદર ુ અહવાલ બી.એમ.સી.ની કોમન ાઈવમા ં      RTI PAD નામના ફો ડરમા ં કુલ છે.  િવદ ત થવા 

િવનતંી.   

 

                                                                                              કાયપાલક ઇજનેર 
                                                                                      બ ડ ગ િવભાગ  

                                                                         મહાનગરપા લકા ભાવનગર 
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ભાવનગર મહાનગરપા લકા  
ભાવનગર 

બાધંકામ િવભાગ           
મા હતી(મળેવવાનો)અિધિનયમ 

 

 

  

 
વો મુ - ૨    

એને ચર નPં ૫ 

 

 

 

              ી.વી.એન.પં ડત   

       કાયપાલક ઇજનેર (બાધંકામ) 
       ઓ.ફોન.ન.ં ૨૪૨૪૮૩૨  

                            ઘર ફોન ન.ંP    
                                                              મો. G\P ૯૮૨૫૪૧૯૦૦૮ 
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અ ુ મ ણકા 

 

 

મ કરણ ન.ં કરણ ુ ંનામ પાના ન.ં 

૧ ૩ અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો.[ ૩  - ૭  

૨ ૪ કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનમયો, ચૂનાઓં, 

િનયમસં હ અને દફતરો 

૧૦-૨૧  

૩ ૯ િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ ધિત ૨૨-૨૩  

૪ ૧૦ અિધકાર  અને કમાચાર ઓની ુ તકા   ૨૪-૨૬ 

૫ ૧૧ િવનીમયોમા ં જોગવાઈ કયા જુબ મહનતાણાની પ િત 

સહ ત દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ ુ ં માિસક 

મહનતા ું\ 

૨૭-૨૯ 

૬ ૧૨ યેક સં થાને ફાળવાયેલ દાજપ  ૩૦-૩૨ 

૭ ૧૫ કાય  કરવા માટ ન  કરલા ધોરણો ૩૩ 

૮ ૧૬ િવ ુ ં પે ઉપલ ધ મા હતી ૩૩ 

૯ ૧૭ હર મા હતી અિધકાર ી અને અપીલ અિધકાર ુ ં નામ  

તથા િવગતો   

૩૪ 

૧૦ ૧૮ મા હતી મેળવવા માટ નાગર કોને ઉપલ ધ સવલતો ની 

િવગતો 

૩૫ 
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કરણ – ૩ (િનયમ સં હ – ૨) 

અધીકાર ઓ અન ેકમચાર ઓની સ ા અને ફરજો [ 

 

૩.૧ બાંધકામ િવભાગના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજોની 

િવગતો. 
 

હો ો : કાયપાલક ઇજનેર ી, બાધંકામ િવભાગ 

 સ ાઓ o 

કા.પા.ઈ. ી બાધંકામ િવભાગને તેમના ં ઉપર   અિધકાર ઓ મ ક ખાતાના 

િનયં ણ અિધકાર  સીટ  એ નીયર ી, સં થાના ંવડા કિમ ર ી વગેર ારા 

વખતો વખત અપાતા કાયાલય આદશ, ુકમ, દફતર  કુમ, સબધંી ઠરાવ, 

ખાસ ચૂના વગેરનો યથા યો ય અમલવાર  કરાવવાની સ ા છે. 

 વહ વટ  સ ા : 

( ૧ ) મહાનગરપા લકા ારા સચંા લત ન. ા.િશ. સિમિત હ તક ની તમામ 

ાથિમક શાળાઓનો ર પેર ગ તેમજ ઓ ફક બ ડ ગ, હ થ સે ટરો , વોડ 

ઓ ફસો, ુ ં ર પેર ગ કરાવવા તથા નવા બાધંકામોની દરખા ત તૈયાર કર  

તેને તાિં ક મં ુ ર  આપવાની સ ા. 

( ૨ ) બાધંકામો ના ં કામો હાથ ધરવા ટ ડર યામા ં ટ ડર ઓપન ગ 

કિમટ મા ંમે બર તર ક ની સ ા. 
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( ૩ ) મહાનગરપા લકાની ક ાની સરકાર , અધ સરકાર  સં થા થાિનક 

વરા યની સં થાઓમા ંસબિંધત ખાતાઓનાવડા તર ક દરક િમ ટગ મા ં

થયેલ િનણય અ સુાર અમલ કરાવવો. 

( ૪ ) ટાફ એ ટા ને લગતી કટલીક સામા ય સ ાઓ વી ક સી.આર.ભરવા, 

ટપ ડ  ુ કરવા, ક રુ બદલ મયા દત દંડ કરવા, ટાફની કામગીર  

સોપવી, નીચેના તરના ં ટાફનીફરજો  કુરર કરવી અને તેને લગતા 

ુકમો કરવા અને તેમજ ફરજ ન બ વનાર સામે યો ય પગલા ભરવા 

ઉપલી સ ાને ભલામણ લખી મોકલવી તેમજ પગારબીલ પાસ કર  સહ  

કરવાની વગેર સ ાઓ છે. 

( ૫ ) તેમના િનયં ણ હઠળના ંકમચાર ઓની પર રુણ ર  મં ુ ર કરવા તથા 

૩૦ દવસ ધુીની હ  ર  મં ુર કરવાની સ ા છે. 

( ૬ ) તાબા હઠળના ં અિધકાર /કમચાર ઓની િવભાગને લગતી કામગીર  

વહચણી કરવાની સ ા.. 

 નાણાક ય સ ાઓ o 

( ૧ ) િનયત કાયપ િતથી |.૨૫૦૦૦/- કરતા વધે ન હ તેવા, પરં  ુમાસ 

દર યાન |.૫૦૦૦૦૦/- કરતા વધે ન હ તેમ ખચ મયાદામા ંખાતા 

માટ આવ યક સેવા કામો કરાવવાની સ ા. 

( ૨ ) ઓ ફસ બ ડ ગ તથા કિમ ર બગંલો ના ં .ઈ.બી.નાં બલો પાસ 

કરવાની સ ા. 

( ૩ ) િવભાગને લગતી ટલીફોન બલો પાસ કરવાની સ ા.. 

( ૪ ) ઈ ેસની રકમ ,૨૦,૦૦૦/- ધુી રાખવાની સ ા. 
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 અ ય સ ાઓ o 

               ( ૧ ) બાધંકામને લાગત કામોમા ં િનધાર ત થયેલ એ ીમે ટ િવ  બાધંકામ  

થ ુ ંહોય તો તે અટકાવવા અને િનયમસર કાયવાહ  કરવાની સ ા. 

              ( ૨ ) બાધંકામ િવભાગે આઉટડોર કામગીર  કરતા કમચાર ઓની ુર ડાયર   

સટ  ફાઈડ કરવાની સ ા. 

( ૩ ) ખાતાના વડા તર ક ખાતાની સમ  કામગીર  પર દખરખ અને િનયં ણ 

રાખ ુ.ં 

( ૪ ) ઉપર  અમલાદાર ી ારા ઉપર  અમલદાર ી ારા થતા ુકમ ુ ંપાલન 

કર  ત સબધંી અમલ કરાવવાની ફરજ બ વવી. 

( ૫ ) ા ત સ ામા ંવખતો વખત  ફરફારવાળા ુકમ થાય તો તે અન યે 

અમલવાર ની ફરજ બ વવી. 

( ૬ ) મહાનગરપા લકા ારા સચંા લત ન. ા.િશ.સિમિત હ તકની તમામ 

ાથિમક શાળાઓનો ર પેર ગ તેમજ ઓ ફસ બ ડ ગ, હ થ સે ટરો, 

વોડ ઓ ફસો ુ ં ર પેર ગ કરાવવા તથા નવા બાધંકામોની દરખા ત 

તૈયાર કરાવી ટ ડર યા કરાવવી તેમજ યો ય સ ાની મં ુર  અથ 

મોકલવાની કાયવાહ  કરવી.   

( ૭ ) કામો ુ ંમોનીટર ગ કર ુ ંિનયત સમયમા ંકામો રુા કરાવવા અને યો ય 

િવભાગે સોપણી કરવી. 

( ૮ ) ય ત સ હૂ ક સં થા ારા .ુ િમલ તને કુસાન થયેલ હોય તો તેનો 

દાજ કઢાવી એ ટટ િવભાગે કાયવાહ  માટ મોકલ ુ.ં           
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          ( ૯ ) બાધંકામોના ં કામો સમયસર હોય હાથ ધરવા ટ ડર યા કરાવી તથા 

થયેલ કામોના બલો ચકાસી મા ણત કરવા. 

         ( ૧૦ ) તાબા હઠળના ંઅિધકાર /કમચાર ઓને સોપવામા ંઆવેલ કામગીર  ફરજો ુ ં

ુ યાકંન કર ુ.ં 

 

હો ો : નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી, બાધંકામ િવભાગ 

વહ વટ  સ ા o 

         ( ૧ ) ખાતાના વડા ારા સોપવામા ં આવેલ કામગીર  ુ ં સકંલન કર ુ ં તેમજ 

પોતાના તાબા હઠળ ના ં કમચાર ઓને સોપવામા ં આવેલ ફરજો, કામગીર  

પર પુર િવઝન કર ુ ં

 નાણાક ય સ ાઓ o 

                ઉપલી સ ાની મં ુ ર થી વાપરવાની રહશે. 

 ફરજો[ o  

    ( ૧ ) ઉપલી સ ા ારા  કામ સોપવામા ંઆવે તે કામ પોતે કર ુ ંજ ર જણાય તો 

તેમના િનયં ણ હઠળના ં ટાફ પાસે તે ુ ં કામ કરાવ ુ ંઅને તેનો અહવાલ 

ર પોટ ઉપલી સ ાને કરવો, કાયપાલક ઇજનેરને અ ય સ ાઓ અને ફરજો 

માથંી ના.ંકા.ઈ. ી ને સોપવામા ંઆવે તેવી ફરજો અદા કરવી. 

          ( ૨ ) ખાતાના વડાની અવે મા ંખાતા વડા તર ક ફરજ બ વવી. 

          ( ૩ ) ખાતાની લગતી તમામ કામગીર  ગે ખાતાના વડા ને સહાય પ બન ુ.ં 

           (૪) બ ડ ગ િવભાગને લગતા તમામ કામો પર દખરખ રાખી િનયત સમય 

મયાદામા ંકામો ણૂ થાય તે ુ ંસકંલન કર ુ.ં 
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હો ો : મદદનીશ ઇજનેર ી તથા અિધ ક મદદનીશ ઇજનેર ી 

સ ાઓ : 

 વહ વટ  સ ાઓ o 

(૧) કરાવેલ કામોની એમ.બી.રકડ કરવાની સ ા. 

(૨) શ  કામોમા ંએ ીમે ટ િવ  થ ુ ંહોય તો તે કામ અટકાવવાની સ ા. 

(૩) એ ીમે ટ જુબ કામ કરાવવા માટ ટાઈમ કપર ને જ ર  આદશો 

આપવાની અને તે જુબ કામ લેવાની સ ા. 

 નાણાક ય સ ાઓ : 

ઉપલી સ ાની મં ુ ર થી વાપરવાની રહશે. 

 ફરજો o  

(૧) બાધંકામને લાગત કામો મા ં જ રયાત જુબ ર પેર ગ કરવા ક 

ચૂ યા જુબ નવા કરવા માટ થળ તપાસ કર  એ ટ મેટ લાન ગ 

સાથેની દરખા ત સાથેની દરખા ત તૈયાર કરવી. 

(૨) ચાલતા કામો પર રુ ુ ં પુરિવઝન કર ુ ં તથા થયેલ કામોના માપ 

લઇ બલો બનાવવા તથા કામ ણૂ થયે ણૂતા સટ ફ કટ આપવા 

ધુી ુ ંકામ. 

(3) ુ દ  – ુ દ  ા ટના ંકામોની િનયમા સુારની દરખા ત તૈયાર કરવી 

તેમજ મં ુ ર રહલ ા ટના કામો સમય મયાદામા ં ણૂ કરવા. 

(૪) િનયમા સુાર તેમને ઉપર  અિધકાર ી ારા વખતો વખત  કામગીર  

સોપવામા ંઆવે તે કરશે. 

(૫) પોતાને ફાળવેલ ટાફ પર િનયં ણ અને દખરખ રાખશે. 
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(૬) આઉટડોરની મોટા ભાગની કામગીર  તેઓ કરશે. 

હો ો : કમચાર ઓ વા ક સીની. લાક, ુ . લાક 

               સ ાઓ અને ફરજો : 

(૧) તેમને વહ વટ  ક નાણાક ય સ ાઓ ા ત નથી. 

(૨) તેમને ઉપર  અિધકાર  ખાસ કર ને ખાતાિધકાર ી ારા વહ વટ  

યાના ં ભાગ પે  કામગીર  સોપવામા ં આવે તેવી ફરજ તેઓ 

બ વશે. 

(૩) સબિંધત મુારો – કરણો ુ ં રકડ, પોટલા ં દફતર વગેર તેના પર 

નામાકંન કર  જ ર  નબંર ગ ક આઇડ ટફ કશન કર  રકડ િનભાવણી 

કરશે. 

(૪) ુ દા ુદા ફોમ ુ ં વેચાણ કર  તેની ન ધ અને રકડ રાખશે, ટશનાર  

િનભાવ કરશે, ુ દા ુદા વક ર ટરો, બલ કુ, વગેર િનભાવશે, 

કામના ગિત અહવાલો, ખચ ના ંઅહવાલો,મં ુ ર કરણ ના ંઅહવાલો 

વગેર િનભાવશે. 

(૫) ટ ડર યાઓ ખાતાના ઉપર  અિધકાર ીની ચૂના જુબ કરશે 

અને તે િનભાવશે. 

(૬) ફાઈલો ુ ંદફતર િનભાવશે. 

(૭)   તેમની કામગીર  મહદ શે ઇ ડોર કામગીર  હોઈ રકડ, દફતર, મુારો 

વગેર તેઓ િનભાવશે. 
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હો ો : ટાઈમ કપર  

સ ાઓ અને ફરજો o 

(૧) તેમને વહ વટ  ક નાણાક ય સ ાઓ ા ત નથી.  

(૨) તેમને ઉપર  અિધકાર  ારા વહ વટ  યાના ભાગ પે  કામગીર  

સોપવામા ંઆવે તેવી ફરજો તેઓ બ વશે. 

(૩) ચાલતા કામ ઉપર ઉપર  અિધકાર  ારા આપવામા ંઆવેલ ચૂનાઓ 

જુબ ુ ંકામ કો ાકટર ી પાસેથી કરાવવા ુ ંરહ છે. 

હો ો : પ ાવાળા 

સ ાઓ અને ફરજો o 

(૧) તેમને વહ વટ  ક નાણાક ય સ ાઓ ા ત નથી. 

(૨) તેમને ઉપર  અિધકાર  ારા વહ વટ  યાના ભાગ પે  કામગીર  

સોપવામા ંઆવે તેવી ફરજ તેઓ બ વશે. 
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કરણ - ૪ ( િનયમ સં હ – ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો4 િવિનમયો4 ચૂનાઓ4  

િનયમસં હ અને દફતરો 

બાંધકામ િવભાગ -  મહાનગરપા લકા – ભાવનગર 

મ ન.ં ૧ 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા  ં  કાયાલય આદશ 

દ તાવેજ નો કાર   દફતર 

દ તાવેજ પર ુ ં ુ ુ ં લખાણ  િવભાગને લગતબાબત માટ સ મ સ ા ારા કરવામા ંઆવેલ 

અમલીકરણ કાયાલય આદશ. 

ય ત ને િનયમો4 િવનીમય ચૂનો4 

િનયમસં હ અને દફતરો ની નકલ 

અહ થી મળશે.P 

સરના ું\ o 

બાધંકામ િવભાગ 

મહાનગરપા લકા ભાવનગર. 

ફોન ન.ં O૦૨૭૮v૨૪૨૪૮૦૧ થી ૦૮ 

એ સેટનશન નPં ૧૪૨. 

ફ સ નPં o૦૨૭૮ v ૨૪૨૮૬૨૮ 

ઈમેઈલ o 

અ ય o 

િવભાગ ારા િનયમો4 િવિનમયોM4 

ચૂનાઓ4િનયમસં હ અને દફતર  

નકલ માટ લેવાની ફ  (જો હોય તો ) 

, ૧૦ િત પેઇઝ 
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કરણ - ૪ ( િનયમ સં હ – ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો4 િવિનમયો4 ચૂનાઓ4  

િનયમસં હ અને દફતરો 

બાધંકામ િવભાગ -  મહાનગરપા લકા – ભાવનગર 

મ નPં ૨ 

 

 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા  ં  એ ીમે ટ 

દ તાવેજ નો કાર   દફતર 

દ તાવેજ પર ુ ં ુ ુ ં લખાણ  િવભાગના કામો કરવા માટ તેયાર થયેલ કરારખત 

ય ત ને િનયમો4 િવનીમય 

ચૂનો4 િનયમસં હ અને દફતરો 

ની નકલ અહ થી મળશે.P 

સરના ું\ o 

બાધંકામ િવભાગ 

મહાનગરપા લકા ભાવનગર. 

ફોન ન.ં O૦૨૭૮v૨૪૨૪૮૦૧ થી ૦૮ 

એ સેટનશન નPં ૧૪૨. 

ફ સ નPં o૦૨૭૮ v ૨૪૨૮૬૨૮ 

ઈમેઈલ o 

અ ય o 

િવભાગ ારા િનયમો4 િવિનમયોM4 

ચૂનાઓ4િનયમસં હ અને દફતર  

નકલ મા 

ટ લેવાની ફ  (જો હોય તો ) 

, ૧૦ િત પેઇઝ 
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કરણ - ૪ ( િનયમ સં હ – ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો4 િવિનમયો4 ચૂનાઓ4  

િનયમસં હ અને દફતરો 

બાંધકામ િવભાગ -  મહાનગરપા લકા – ભાવનગર 

મ ન.ં૩ 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા  ં  વક ઓડર 

દ તાવેજ નો કાર   દફતર 

દ તાવેજ પર ુ ં ુ ુ ં લખાણ  િવભાગના કામો કરવા માટ એજ સીને આપવા આવેલ 

વક ઓડર 

ય ત ને િનયમો4 િવનીમય ચૂનો4 

િનયમસં હ અને દફતરો ની નકલ 

અહ થી મળશે.P 

સરના ું\ o 

બાધંકામ િવભાગ 

મહાનગરપા લકા ભાવનગર. 

ફોન ન.ં O૦૨૭૮v૨૪૨૪૮૦૧ થી ૦૮ 

એ સેટનશન નPં ૧૪૨. 

ફ સ નPં o૦૨૭૮ v ૨૪૨૮૬૨૮ 

ઈમેઈલ o 

અ ય o 

િવભાગ ારા િનયમો4 િવિનમયોM4 

ચૂનાઓ4િનયમસં હ અને દફતર  

નકલ મા 

ટ લેવાની ફ  (જો હોય તો ) 

, ૧૦ િત પેઇઝ 
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કરણ - ૪ ( િનયમ સં હ – ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો4 િવિનમયો4 ચૂનાઓ4  

િનયમસં હ અને દફતરો 

બાંધકામ િવભાગ -  મહાનગરપા લકા – ભાવનગર 

મ ન.ં ૪  

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા  ં  પ રપ ો 

દ તાવેજ નો કાર   ચૂનાઓ 

દ તાવેજ પર ુ ં ુ ુ ં લખાણ  િવભાગને વહ વટ  વડા મારફત આપવામા ં આવતી 

ચૂનાઓ. 

ય ત ને િનયમો4 િવનીમય ચૂનો4 

િનયમસં હ અને દફતરો ની નકલ 

અહ થી મળશે.P 

સરના ું\ o 

બાધંકામ િવભાગ 

મહાનગરપા લકા ભાવનગર. 

ફોન ન.ં O૦૨૭૮v૨૪૨૪૮૦૧ થી ૦૮ 

એ સેટનશન નPં ૧૪૨. 

ફ સ નPં o૦૨૭૮ v ૨૪૨૮૬૨૮ 

ઈમેઈલ o 

અ ય o 

િવભાગ ારા િનયમો4 િવિનમયોM4 

ચૂનાઓ4િનયમસં હ અને દફતર  

નકલ માટ લેવાની ફ  (જો હોયતો ) 

, ૧૦ િત પેઇઝ 



EFJGUZ DCFGUZ 5F,LSF v AF\WSFD lJEFU 

 - 14 - 

 

કરણ - ૪ ( િનયમ સં હ – ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો4 િવિનમયો4 ચૂનાઓ4  

િનયમસં હ અને દફતરો 

બાંધકામ િવભાગ -  મહાનગરપા લકા – ભાવનગર 

મ ન.ં ૫ 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા  ં  લોગ કુ 

દ તાવેજ નો કાર   દફતર 

દ તાવેજ પર ુ ં ુ ુ ં લખાણ  િવભાગ હ તક ના ંવાહન વપરાશ રકડ" 

ય ત ને િનયમો4 િવનીમય ચૂનો4 

િનયમસં હ અને દફતરો ની નકલ 

અહ થી મળશે.P 

સરના ું\ o 

બાધંકામ િવભાગ 

મહાનગરપા લકા ભાવનગર. 

ફોન ન.ં O૦૨૭૮v૨૪૨૪૮૦૧ થી ૦૮ 

એ સેટનશન નPં ૧૪૨. 

ફ સ નPં o૦૨૭૮ v ૨૪૨૮૬૨૮ 

ઈમેઈલ o 

અ ય o 

િવભાગ ારા િનયમો4 િવિનમયોM4 

ચૂનાઓ4િનયમસં હ અને દફતર  

નકલ માટ લેવાની ફ (જો હોય તો ) 

, ૧૦ િત પેઇઝ 

 

 

 



EFJGUZ DCFGUZ 5F,LSF v AF\WSFD lJEFU 

 - 15 - 

કરણ - ૪ ( િનયમ સં હ – ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો4 િવિનમયો4 ચૂનાઓ4  

િનયમસં હ અને દફતરો 

બાંધકામ િવભાગ -  મહાનગરપા લકા – ભાવનગર 

મ ન.ં ૬ 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા  ં  અખબાર  યાદ  

દ તાવેજ નો કાર   દફતર 

દ તાવેજ પર ુ ં ુ ુ ં લખાણ  િવભાગ ારા હર જનતાની ણકાર  માટ િસ  કરાયેલ 

ેસનોટ. 

 

ય ત ને િનયમો4 િવનીમય ચૂનો4 

િનયમસં હ અને દફતરો ની નકલ 

અહ થી મળશે.P 

સરના ું\ o 

બાધંકામ િવભાગ 

મહાનગરપા લકા ભાવનગર. 

ફોન ન.ં O૦૨૭૮v૨૪૨૪૮૦૧ થી ૦૮ 

એ સેટનશન નPં ૧૪૨. 

ફ સ નPં o૦૨૭૮ v ૨૪૨૮૬૨૮ 

ઈમેઈલ o 

અ ય o 

િવભાગ ારા િનયમો4 િવિનમયોM4 

ચૂનાઓ4િનયમસં હ અને દફતર  

નકલ માટ લેવાની ફ (જો હોય તો ) 

, ૧૦ િત પેઇઝ 
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કરણ - ૪ ( િનયમ સં હ – ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો4 િવિનમયો4 ચૂનાઓ4  

િનયમસં હ અને દફતરો 

બાંધકામ િવભાગ -  મહાનગરપા લકા – ભાવનગર 

મ ન.ં ૭ 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા  ં  હ ત ત ફાઈલો 

દ તાવેજ નો કાર   દફતર 

દ તાવેજ પર ુ ં ુ ુ ં લખાણ  િવભાગની કોઈ પણ કામગીર  કરવા માટ કરવામા ંઆવેલ 

હ ત લે ખત નોટ ગ. 

ય ત ને િનયમો4 િવનીમય ચૂનો4 

િનયમસં હ અને દફતરો ની નકલ 

અહ થી મળશે.P 

સરના ું\ o 

બાધંકામ િવભાગ 

મહાનગરપા લકા ભાવનગર. 

ફોન ન.ં O૦૨૭૮v૨૪૨૪૮૦૧ થી ૦૮ 

એ સેટનશન નPં ૧૪૨. 

ફ સ નPં o૦૨૭૮ v ૨૪૨૮૬૨૮ 

ઈમેઈલ o 

અ ય o 

િવભાગ ારા િનયમો4 િવિનમયોM4 

ચૂનાઓ4િનયમસં હ અને દફતર  

નકલ માટ લેવાની ફ (જો હોય તો ) 

, ૧૦ િત પેઇઝ 
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કરણ - ૪ ( િનયમ સં હ – ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો4 િવિનમયો4 ચૂનાઓ4  

િનયમસં હ અને દફતરો 

બાંધકામ િવભાગ -  મહાનગરપા લકા – ભાવનગર 

મ ન.ં ૮ 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા  ં  મેજરમે ટ કુ 

દ તાવેજ નો કાર   દફતર 

દ તાવેજ પર ુ ં ુ ુ ં લખાણ  િવભાગ ારા કરવામા ં આવેલ કામ ણૂ થયા બાદ 

મેજરમે ટ કુમા ંકરવામા ંઆવેલ ઉતારો. 

ય ત ને િનયમો4 િવનીમય ચૂનો4 

િનયમસં હ અને દફતરો ની નકલ 

અહ થી મળશે.P 

સરના ું\ o 

બાધંકામ િવભાગ 

મહાનગરપા લકા ભાવનગર. 

ફોન ન.ં O૦૨૭૮v૨૪૨૪૮૦૧ થી ૦૮ 

એ સેટનશન નPં ૧૪૨. 

ફ સ નPં o૦૨૭૮ v ૨૪૨૮૬૨૮ 

ઈમેઈલ o 

અ ય o 

િવભાગ ારા િનયમો4 િવિનમયોM4 

ચૂનાઓ4િનયમસં હ અને દફતર  

નકલ માટ લેવાની ફ (જો હોય તો ) 

, ૧૦ િત પેઇઝ 
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કરણ - ૪ ( િનયમ સં હ – ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો4 િવિનમયો4 ચૂનાઓ4  

િનયમસં હ અને દફતરો 

બાધંકામ િવભાગ -  મહાનગરપા લકા – ભાવનગર 

મ ન.ં ૧૦ 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા  ં  કામના મુારો 

દ તાવેજ નો કાર   દફતર 

દ તાવેજ પર ુ ં ુ ુ ં લખાણ  િવભાગ ારા કરવામા ં આવેલ કિપટલ, સરકાર  ા ટ 

તથા મેઇ ટન સ હડ કરવામા ંઆવેલ કામની ફાઈલ. 

ય ત ને િનયમો4 િવનીમય 

ચૂનો4 િનયમસં હ અને દફતરો 

ની નકલ અહ થી મળશે.P 

સરના ું\ o 

બાધંકામ િવભાગ 

મહાનગરપા લકા ભાવનગર. 

ફોન ન.ં O૦૨૭૮v૨૪૨૪૮૦૧ થી ૦૮ 

એ સેટનશન નPં ૧૪૨. 

ફ સ નPં o૦૨૭૮ v ૨૪૨૮૬૨૮ 

ઈમેઈલ o 

અ ય o 

િવભાગ ારા િનયમો4 િવિનમયોM4 

ચૂનાઓ4િનયમસં હ અને દફતર  

નકલ માટ લેવાની ફ  (જો હોયતો) 

, ૧૦ િત પેઇઝ 
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કરણ - ૪ ( િનયમ સં હ – ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો4 િવિનમયો4 ચૂનાઓ4  

િનયમસં હ અને દફતરો 

બાંધકામ િવભાગ -  મહાનગરપા લકા – ભાવનગર 

મ ન.ં૧૧ 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા  ં  ઈ ેસ હડ ને લગતા મુારો 

દ તાવેજ નો કાર   દફતર 

દ તાવેજ પર ુ ં ુ ુ ં લખાણ  િવભાગને ફાળવેલ ઈ ેસ ગેની કામગીર  દશાવતી 

િવગતો. 

ય ત ને િનયમો4 િવનીમય ચૂનો4 

િનયમસં હ અને દફતરો ની નકલ 

અહ થી મળશે.P 

સરના ું\ o 

બાધંકામ િવભાગ 

મહાનગરપા લકા ભાવનગર. 

ફોન ન.ં O૦૨૭૮v૨૪૨૪૮૦૧ થી ૦૮ 

એ સેટનશન નPં ૧૪૨. 

ફ સ નPં o૦૨૭૮ v ૨૪૨૮૬૨૮ 

ઈમેઈલ o 

અ ય o 

િવભાગ ારા િનયમો4 િવિનમયોM4 

ચૂનાઓ4િનયમસં હ અને દફતર  

નકલ માટ લેવાની ફ (જો હોય તો ) 

, ૧૦ િત પેઇઝ 
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કરણ - ૪ ( િનયમ સં હ – ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો4 િવિનમયો4 ચૂનાઓ4  

િનયમસં હ અને દફતરો 

બાંધકામ િવભાગ -  મહાનગરપા લકા – ભાવનગર 

મ ન.ં ૧૨ 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા  ં  એ ટાની મા હતી તથા મુારો 

દ તાવેજ નો કાર   દફતર 

દ તાવેજ પર ુ ં ુ ુ ં લખાણ  િવભાગના એ ટા લીશમે ટને લગતી બાબતો તથા  

ગેના તમામા મુારો. 

ય ત ને િનયમો4 િવનીમય ચૂનો4 

િનયમસં હ અને દફતરો ની નકલ 

અહ થી મળશે.P 

સરના ું\ o 

બાધંકામ િવભાગ 

મહાનગરપા લકા ભાવનગર. 

ફોન ન.ં O૦૨૭૮v૨૪૨૪૮૦૧ થી ૦૮ 

એ સેટનશન નPં ૧૪૨. 

ફ સ નPં o૦૨૭૮ v ૨૪૨૮૬૨૮ 

ઈમેઈલ o 

અ ય o 

િવભાગ ારા િનયમો4 િવિનમયોM4 

ચૂનાઓ4િનયમસં હ અને દફતર  

નકલ માટ લેવાની ફ (જો હોય તો ) 

, ૧૦ િત પેઇઝ 
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કરણ - ૪ ( િનયમ સં હ – ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો4 િવિનમયો4 ચૂનાઓ4  

િનયમસં હ અને દફતરો 

બાંધકામ િવભાગ -  મહાનગરપા લકા – ભાવનગર 

મ ન.ં ૧૩ 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા  ં  લીગલ મેટર 

દ તાવેજ નો કાર   દફતર 

દ તાવેજ પર ુ ં ુ ુ ં લખાણ  િુ મ કોટ"4 હાઈકોટ અથવા અ ય કોટની કાયદા કય 

બાબતો તથા ુકમો. 

ય ત ને િનયમો4 િવનીમય ચૂનો4 

િનયમસં હ અને દફતરો ની નકલ 

અહ થી મળશે.P 

સરના ું\ o 

બાધંકામ િવભાગ 

મહાનગરપા લકા ભાવનગર. 

ફોન ન.ં O૦૨૭૮v૨૪૨૪૮૦૧ થી ૦૮ 

એ સેટનશન નPં ૧૪૨. 

ફ સ નPં o૦૨૭૮ v ૨૪૨૮૬૨૮ 

ઈમેઈલ o 

અ ય o 

િવભાગ ારા િનયમો4િવિનમયોM4 

ચૂનાઓ4િનયમસં હ અને દફતર  

નકલ માટ લેવાની ફ (જો હોય તો ) 

, ૧૦ િત પેઇઝ 
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કરણ – ૯ 

િનણય લેવાની યામાં અ સુરવાની પ િત 

૯.૧ ુ દા ુદા ુ ાઓ ગે િનણય લેવા માટ કઈ કાયપ િત અ સુરવામા ંઆવે છે. (સ ચવાલય 

િનયમ સં હ અને કામકાજ ુ ં િનયમ સં હ, અ ય િનયમો/િવિનમયો વગેરનો સદંભ ટાકં  
શકાય) ુ દા ુદા કામો ગે િનણય લવેા માટ અ ત વમા ં પાવર ડલીગશેનના ં અમલમા ં
રહલ િનયમો તગત જ ર  િનણય લેવા માટ સબિંધત લાક, અ.મ.ઈ. ી, મ.ઈ. ી ારા 
ન ધ ડ.એ . તરફ યાથંી કા.ઈ. ી. તરફ છેવટ સી.ઈ.કિમ ર ી તરફ િનણય માટ 
અ ભ ાયસહન ધ કુ છે. અને કિમ ર ારા અથવા સબિંધત કિમટ   જન.બોડ ારા જ ર  
િનણય ઠરાવવામા ં આવે છે યારબાદ ઠરાવેલ બાબતે િનયં ણ અિધકાર  ારા અમલવાર  
કુમ થતા થયેલ િનણય અમલમા ંઆવે છે. 

૯.૨ અગ યની બાબતોમાટ કોઈ ખાસ િનણય લેવા માટની દ તાવે  કાયપ િત/ ઠરાવેલ 

કાયપ ધતી/ િનયત માપદંડો/ િનયમો ા ા છે ? િનણય લેવા માટ ા ા તર િવચાર 

કરવામા ંઆવે છે ? 

       બાધંકામ ખાતામા ંઅિધકાર ને  વહ વટ  નાણાક ય સ ાઓ આપવામા ંઆવે છે ત સસબધંી 
િનણય નીચેના ટાફથી દરખા ત ર ૂ થયેથી જ ર  િનણય લઇ લેવામા ંઆવે છે. તે િસવાયની 
બધી અગ યની બાબતો માટ ઉપર ૯.૧ મા ં દશાવેલ પ િત અપનાવવામા ં આવે છે,                   
તદ ઉપરાતં જ ર જણાયા તો રા ય સરકાર ને પણ િનણય લેવા માટ રફર સ કરવામા ંઆવે 
છે. 

   

૯.૩ િનણય ને જનતા ધુી પહોચાડવાની કઈ યવ થા છે ? 

(૧) વાતં  ય તગત પશતી બાબતોનો િનણય હોય તો પ  ારા  તે સબિંધત 

ય ત, સં થા ક મડંળ ને જણાવવામા ંઆવે છે, ટલીફોન થી પણ જણાવા ુ ંહોય છે . 

(૨)     લેવાયેલ િનણય હર જનતાને પશતો હોય તો તેવા વખતે ઝુપેપર, ઝુ ચનેલ, 

ેસનોટ ારા, હરાત ારા વી પ િત થી જનતા ધુી િનણય પહોચાડાય છે. ઘણી 

વખત પિ કાઓ છપાવી પણ જનતાને મા હતગાર કરવામા ંઆવે છે.  

૯.૪ િનણય લવેાની યામા ં ના ંમતં યો લવેાનાર છે તે અિધકાર ઓ ા છે ? 

બાધંકામ િવભાગ માટ બાધંકામ ખાતાના અિધકાર  િનણય લે તે યામા ંસબિંધત લાક, 

અ.મ.ઈ. ી, મ.ઈ. ી, ના.ંકા.ઈ. ી લીગલ િવભાગ વગેરના મતં યો લવેામા ંઆવે છે.  
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૯.૫ િનણય લનેાર િતમ સ ાધીકાર કોણ છે ? 

              બાધંકામ િવભાગ માટ કા.પા.ઈ. ી બાધંકામ ને મળેલ વહ વટ  અને નાણાક ય સ ાઓ હઠળ       

િનણય લવેા માટ કાયપાલક ઇજનેર ી (બાધંકામ) િનણય લવેા માટ િતમ સ ાધાર  છે. 
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કરણ – ૧૦ 

એમ.એસ.એ સલ s M.S. EXCELf  ની નીચે જણાવેલ ફાઈલ ુઓ 

RTI 2005 Booklet vol-2 chap no 10-11-12.xls 
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કરણ – ૧૦ 

એમ.એસ.એ સલ s M.S. EXCELf  ની નીચે જણાવેલ ફાઈલ ુઓ 

RTI 2005 Booklet vol-2 chap no 10-11-12.xls 
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કરણ – ૧૦ 

એમ.એસ.એ સલ s M.S. EXCELf  ની નીચે જણાવેલ ફાઈલ ુઓ 

RTI 2005 Booklet vol-2 chap no 10-11-12.xls 
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કરણ – ૧૧ 

એમ.એસ.એ સલ s M.S. EXCELf  ની નીચે જણાવેલ ફાઈલ ુઓ 

RTI 2005 Booklet vol-2 chap no 10-11-12.xls 
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કરણ – ૧૧ 

એમ.એસ.એ સલ s M.S. EXCELf  ની નીચે જણાવેલ ફાઈલ ુઓ 

RTI 2005 Booklet vol-2 chap no 10-11-12.xls 
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કરણ – ૧૧ 

એમ.એસ.એ સલ s M.S. EXCELf  ની નીચે જણાવેલ ફાઈલ ુઓ 

RTI 2005 Booklet vol-2 chap no 10-11-12.xls 
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કરણ – ૧૨ 

એમ.એસ.એ સલ s M.S. EXCELf  ની નીચે જણાવેલ ફાઈલ ુઓ 

RTI 2005 Booklet vol-2 chap no 10-11-12.xls 
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કરણ – ૧૨ 

એમ.એસ.એ સલ s M.S. EXCELf  ની નીચે જણાવેલ ફાઈલ ુઓ 

RTI 2005 Booklet vol-2 chap no 10-11-12.xls 
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કરણ – ૧૨ 

એમ.એસ.એ સલ s M.S. EXCELf  ની નીચે જણાવેલ ફાઈલ ુઓ 

RTI 2005 Booklet vol-2 chap no 10-11-12.xls 
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કરણ – ૧૫ ( િનયમ સં હ – ૧૪) 

કાય  કરવા માટ ન  કરલા ધોરણો 

 

૧૫.૧ િવિવધ િૃતઓ/ કાય મો હાથ ધરવા માટ િવભાગે ન  કરલા ધોરણો ની િવગત આપો. 

 
 મં ુ ર  આધા રત ધોરણો 

 , ૨૫૦૦૦/- ધુીના કામો ની મં ુ ર  કાયપાલક ઇજનેર બ ડ ગ ારા આપવામા ંઆવે છે. 

 , ૫૦,૦૦૦/- ધુીના કામોની મં ુ ર  સીટ  ઇજનેર ારા આપવામા ંઆવે છે. 

  ,૫,૦૦,૦૦૦/- ધુીના કામો ની મં ુ ર  કિમ ર ી ારા આપવામા ંઆવે છે. 

 ,૭,૦૦,૦૦૦/- ધુીના કામો ની મં ુ ર  બાધંકામ કિમટ  ારા આપવામા ંઆવે છે. 

 ,૭,૦૦,૦૦૦/- થી ઉપરના ંકામોની મં ુ ર  ટ ડ ગ કિમટ  ારા આપવામા ંઆવે છે. 

 ફંડ ઉપલ ધતા આધા રત ધોરણો ov 

 િવિવધ કારની ા ટ વી ક ધારાસ ય ી, સસંદસ ય ી, .ુફાઈ.બોડ, મનોરંજન કર, 

ગદંાિવ તાર ધુારણા વગેર. 

 વભડંોળ માથંી કરવાના થતા કામો 

           સ ય ી ની ા ટ માથંી કરવાના થતા કામો.  

િવ ું પે ઉપલ ધ મા હતી 

(એ) મહાનગરપાલકાની વેબ સાઈટ પર આપવામા ંઆવેલ બાધંકામ િવભાગની ટકનીકલ મા હતી. 

 

(બી) મહાનગરપાલકાની વેબ સાઈટ પર આપવામા ંઆવેલ િવભાગની ાથિમક મા હતી. 
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કરણ - ૧૬  

હર મા હતી અિધકાર ીનાં નામ, હો ો તથા બી  િવગતો 

મ કાયપાલક ઇજનેર, 

તથા હર મા હતી 

અિધકાર ી ુ ંનામ  

સરના ુ ં સપંક નબંર 

૧. ી વી.એન.પં ડત બ ડ ગ િવભાગ, બીજો માળ, 

મગંળિસહ  

રોડ,મહાનગરપાલકા ઓ ફસ, 

ભાવનગર 

૯૮૨૫૪૧૯૦૦૮ 

 

કરણ - ૧૬  

હર અપીલ અિધકાર ીના ંનામ હો ો તથા બી  િવગતો 

મ નાયબ 

કિમ ર(એડમીન0 

તથા હર અપીલ 

અિધકાર ી ુ ંનામ 

સરના ુ ં સપંક નબંર 

૧. ી દલીપિસહ એમ. 

ગો હલ 

નાયબ કિમ ર ીની 

ઓ ફસ,બીજો માળ, 

મગંળિસહ  

રોડ,મહાનગરપાલકા 

ઓ ફસ, ભાવનગર 

૯૯૨૫૨૨૪૬૪૬ 
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કરણ – ૧૭ ( િનયમ સં હ – ૧૬) 
 
 મા હતી મેળવવા માટ ઉપલ ધ સવલતો : -  
 
 

૧૭.૧ લોકોને મા હતી માળે તે માટ િવભાગે આપનાવેલ સાધનો, પ િતઓ અથવા સવલતો વી ક, 
 

 _ વતમાન પ ો 

 _ નોટ સ બોડ 

 _ કચેર મા ંરકડ ુ ંિનર ણ  

 _ દ તાવેજોની નકલો મેળવવાની પ િત 

 _ ઉપલ ધ ુ ત િનયમસં હ 

 _ હર તં ની વેબસાઈટv www.statetenders.com 

 _ મહાનગરપાલકા ની વેબસાઈટv www.bmcgujarat.com 

_ હર ખબરના ંઅ ય સાધનો વા ક ટ .વી. લોકલ કબલ નેટવક , બેનરો, પો ટરો. 

 

 

http://www.statetenders.com
http://www.bmcgujarat.com


;NZ D\H]Z YI[, K]8L SZ[, ZLDFS¶
V\NFH5+ R]SJ[, ZSD

sC%TFGL ;\bIFf

V[P V[:8Fla,;D[g8

! 5UFZ 170 170

Z VgI EyYFVM 100 100

S], 275 270

ALP Sg8LHg;L

1 TFZ4 85F, lJU[Z[ 0 0

2 5ZR]Z6 :8M;" 1 1

S], 1 1

;LP DZFDT

1 dI]P SM5M"P GL lD<STM ZL5[Z TYF 5|FYlDS XF/FGF DSFG ZL5[ZL\U 200 200

2 dI]lGP HDLG O[g;L\U4 Sd5Fpg0 JM,4SZJF 10 10

3 C[ZL8[H lA<0L\U HF/J6L VG[ GJLGLSZ6 10 10

4 dI]P SM5M"PGL DFl,SLGL lD<STGM JLDM 10 10

5 XC[ZDF\ VFJ[, DCFG]EFJMGL 5|lTDFVM GL ;FZ ;\EF/ TYF GJL K+L AGFJJF 5 5

6 dI]GLPSM5MPC:TSGF H]NFH]NF SFI¶SDMDF\ D\05 TYF OGL¶RZGL jIJ:YF 100 100

S], 335 335

V
G]P

s~FP ,FBDF\f

;]lRT V\NFH5+

5|SZ6 v !Z slGID ;\U|C v !!f
5|tI[S ;\:YFG[ OF/JFI[, V\NFH5+S

JQF" Z_Z!vZ_ZZ

VgI HFC[Z T\+ DF8[

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v lA<0L\U lJEFU v ##
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;NZ D\H]Z YI[, K]8L SZ[, ZLDFS¶
V\NFH5+ R]SJ[, ZSD

sC%TFGL ;\bIFf

V
G]P

s~FP ,FBDF\f

;]lRT V\NFH5+

5|SZ6 v !Z slGID ;\U|C v !!f
5|tI[S ;\:YFG[ OF/JFI[, V\NFH5+S

JQF" Z_Z!vZ_ZZ

VgI HFC[Z T\+ DF8[

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v lA<0L\U lJEFU v ##

1 V[OP V[GZHL

VMOL;4 DSFG4 JLH/L VG[ ,LO8 5FJZ 5ZFJXLJ, DFS["8GM 5[;[H lJP 50 50

S], 50 50

S[5L8,

1 H]NF H]NF DFS["8 XM ~D DLGL :8M, AF\WJF 1 1

2 ;[g8=, :8MZ lA<0L\U AGFJJF 1 1
3 VMOL; lA<0L\U4 V[0LXG4 VM<8=[XG4 SlD8L ~D4 SMgOZg; CM,4 lA<0L\U 5FK/ 5FSL"\U

X[04 HG;[JF S[gN= lJP
200 200

4 V8, lACFZL AFH5F. VM5G V[Z YLV[8Z D[HZ ZL5[ZL\U 5 5

5 8FpG D[HZ ZL5[ZL\U 1 1

6 GJ]\ OFIZ A|LU[0 lA<0L\U AGFJJF 1 1

7 lJn]T :DXFG U'C AF\WJF 1 1

8 5|FYlDS XF/FGF GJF DSFGM AF\WJF 1 1

9 :,M8Z CFp;4 D8G DFS["84 U[Z[H JS"XM5DF\ ;]WFZF SZJF 1 1

10 D[IZzLG]\ lGJF; :YFG AF\WJF 1 1

11 VlWSFZL VG[ :8FO SJF8;" 1 1
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;NZ D\H]Z YI[, K]8L SZ[, ZLDFS¶
V\NFH5+ R]SJ[, ZSD

sC%TFGL ;\bIFf

V
G]P

s~FP ,FBDF\f

;]lRT V\NFH5+

5|SZ6 v !Z slGID ;\U|C v !!f
5|tI[S ;\:YFG[ OF/JFI[, V\NFH5+S

JQF" Z_Z!vZ_ZZ

VgI HFC[Z T\+ DF8[

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v lA<0L\U lJEFU v ##

12 GF.8 ;[g8Z AF\WJF 1 1

13 ;M,L0 J[:8 D[[G[HD[g8 sSg8[.GZf SRZF 5[8L %,[8OMD" 0 0

14 GJF -MZGF 0AF AGFJJF 15 15

15 hMG, VMOL; AGFJJF 5 5

16 VF8¶ U[,[ZL AGFJJF 1 1

17 dI]hLID 0[J,5D[g8 SZJF 15 15

S], 251.00 251.00

E:\3786\BUILDING\12. T.C. - PP\BUILDING r.t.i. pro active disklozar(pad) 21-22\ RTI 2005 Booklet vol-2 chap no 10-11-12



                                                                                                                                 
 

Y:\RTI PAD\BUILDING r.t.i. pro active disklozar(pad) 21-22\Sarti...docx 

 EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

 
 
 

voo 5|DF65+ oov 
 
 

                VFYL 5|DF6LT SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4 DFCLTL VlWlGIDGL S,D v$ V\TU¶T :JI\ HFC[Z 

SZJFGL AFATM 5|Mv V[S8LJ 0L:S,MhZ s P.A.D. f DFZF lJEFU NJFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, 

K[ VG[ TFP!q_5qZ_Z! GL l:YlTV[ VDFZL D\H}ZL D[/JL VWTG SZJFDF\ VFJ[, K[P  

TFPZ$q5qZ_Z_ 

:Y/ o EFJGUZ 

 

                                                     HFC[Z DFlCTL VlWSFZL 

                                                                                          VG[ 

                  SFI"5F,S .HG[Z4lA<0L\U lJEFU 

                                                                            DCFGUZ5Fl,SF4EFJGUZ 
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EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
EFJGUZ  

 

A; U[Z[H lJEFU 
DFlCTLsD[/JJFGMfVlWSFZ 

       VlWlGIDvZ__5 

 
 

 
  

                                                                                      

JM<I]D vZ    

V[G[1FRZ G\P    # 

  

      zL V[RP H[P jIF;4    

      .PRFPSFI"5F,S .HG[Z sDLS[f  
                           s;[g8=,  VMlO;f 

      V[1F8[gXG G\P      
      VnTG SIF" TFP !v5vZ_Z!   
      DMP G\P )(Z55Z(5Z( 
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DFCLTL sD[/JJFGF\f VlWSFZ VlWlGIDvZ__5 

A; U[Z[H lJEFU 

DCFGUZ5Fl,SFv EFJGUZ 

VG]S|Dl6SF 

5|SZ6 5FGF G\AZ 

5|SZ6v#  s lGID  ;\U|C vZ f ! 

5|SZ6v$ s lGID  ;\U|C v#  f Z 
5|SZ6v& s lGID  ;\U|C v5 f # 

5|SZ6v!_ slGID  ;\U|C v!_ f ૫ 

5|SZ6v!Zs lGID  ;\U|C v!!f ૬ થી ૭ 

5|SZ6v!& ૮ 
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5|SZ6v#  slGID  ;\U|CvZf 

VlWSFZLVM VG[ 

SD"RFZLVMGL ;TF  VG[ OZHM 

5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHF[ 

 
#P! ;\:YFGF  VlWSFZLV  VG[ SD"RFZLVMGL ;TF  VG[ OZHF[GL lJUTP 

 

CMNNM  zL SFI"5F,S .HG[ZvDLS[GLS,vA;U[Z[H lJEFU   
 

;TFVMvJCLJ8L s!f ;DU| A;U[Z[H lJEFUG]\  ;]5ZlJhG VG[ ;\RF,G SZJ]\P  

VlWSFZL S1FFGL TDFD  ;TFVM VG[ OZHMP 
 

GF6F\SLI s!f 8[d5ZZL .d5|[; 

 sZf JFCG ZL5[ZL\U  TYF  VgI  5ZR]Z6   BR"  

 s#f JLDF  VG[ VFp8 ;M;L"U  JFCG EF0F  BR" 
VgI s!f GL, 

OZHF[ s!f ;DU| A; U[Z[H lJEFUG]\  ;]5ZlJhG        
;LGLPS,FS"   

;TFVMvJCLJ8L  ;tTF  GL, 
 ! VgI  lJEFU[ AN,L YTF  T[ lJEFUGF  BFTF  VlWSFZLzLGL 

;]RGF  D]HA    TDFD  S,[ZLS,  SFDULZL    
H]PS,FS" ! BFTF  VlWSFZLzLGL ;]RGF  D]HA  TDFD  S,[ZLS,  SFDULZL   
VF;LP DLS[P ! VgI  lJEFU[ AN,L YTF  T[  lJEFUGF  VlWSFZL ;M\5[ T[ SFDULZL 
OL8Z ! VgI  lJEFU[ AN,L YTF  T[  lJEFUGF  VlWSFZL ;M\5[ T[ SFDULZL 
8FIZ OL8Z ! VgI  lJEFU[ AN,L YTF  T[  lJEFUGF  VlWSFZL ;M\5[ T[ SFDULZL 
S,LGZ ! VgI  lJEFU[ AN,L YTF  T[  lJEFUGF  VlWSFZL ;M\5[ T[ SFDULZL 
DH]Z ! VgI  lJEFU[ AN,L YTF  T[  lJEFUGF  VlWSFZL ;M\5[ T[ SFDULZL 
A[,NFZ ! VgI  lJEFU[ AN,L YTF  T[  lJEFUGF  VlWSFZL ;M\5[ T[ SFDULZL 
S\0S8Z ! VgI  lJEFU[ AN,L YTF  T[  lJEFUGF  VlWSFZL ;M\5[ T[ SFDULZL 
0=F.JZ ! VgI  lJEFU[ AN,L YTF  T[  lJEFUGF  VlWSFZL ;M\5[ T[ SFDULZL 
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5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 

lGID;\U|C VG[ NOTZM 
 

 $P! HFC[Z T\T| VYJF T[GF lGI\T|6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU 
SZJFGF lGIDM4 lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA 
VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

 
N:TFJ[HG]\  GFDqDYF/]\   s!f D[P A\;L 8=FJ[<; S\5GLG[dI]lGPA;GM VF5[,  SMg8=[S8  

     V\U[GM SZFZPlGID  V\U[GM SZFZ 
 
     sZf  SM5M"Z[XGGL DF,LSLGF  TDFD   JFCGMGF  0MSI]D[g8    

 
     s#f  SM5M"Z[XGGL DF,LSGF  ZNAFT,  JFCGMGF   0MSI]D[g8 
 
     s$f  JFCGM EF0[ ZFBJFGF  0MSI]]D[g8 

 

N:TFJ[H 5ZG]\  8]\S]\  ,BF6            s!f   SM5M"Z[XG V[ZLIFDF  VF9 JQF" SMg8\=FS8YL lGIT SZ[,   
       ~8M p5Z A;M R,FJJF  DF8[GM SZFZ 

 
     sZf   SM5M"Z[XGGL DF,LSLGF  JFCGMGF  V;,VFZP;LPA]S4  

       JLDF  ZHL:8=[XG4 V;,  0MSI]D[g8 
 

s#f   SM5M"Z[XGGL DF,LSGF  ZN SZ[,  JFCGM  HFC[Z CZZFHYL   
         J[RJF  DF8[ GL SFI"JFCL 

   
 s$f dI]P SM5M"Z[XGGF  H]NF  H]NF  lJEFUMGF  VlWSFZLVM 

  DF8[  JFCG EF0[YL ZFBJF  AFATP   
    

jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4  ;ZGFD]\P  A;U[Z[H lJEFU  GL,DADFU  ;S",4 AC]DF/L     
EJGGL;FD[4EFJGUZ        8[,LOMG  G\AZ v  vv  

 
lJEFU  wJFZF  lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS,  DF8[ ,[JFGL       VFZP8LPVF.P V[S8 D]HA   lGIT YI[,  V[S5FGFGL  
OL sHM CMITMf      GS,GF  ~FPZ qv  D]HA  OL ,[JFGL ZC[ K[P 
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5|SZ6v& slGID ;\U|Cv5f 
HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GL jIlSTVM 5F;[GF 

N:TFJ[HMGL S1FFVM VU[G]\ 5+S 
&P! ;ZSFZL N:TFJ[HM lJX[GL DFlCTL VF5JF  GLR[GF  GD}GFGM p5IMU  SZXMP HIF\  VF  N:TFJ[HM 

p5,aW K[ T[JL HuIFVM H[JL S[ ;lRJF,I  S1FF4 lGIFDSGL SR[ZL S1FF4 VgIGM 56  p<,[B 
SZMPsc  VgIMc  ,BJFGL HuIFV[ S1FFGM p<,[B SZMPf 

VG]P 
G\P 

N:TFJ[HGL S1FF N:TFJ[HG][\ GFD VG[ 
T[GL V[S ,L8LDF\ 

VM/BF6 

N:TFJ[H D[/JJFGL 
SFI"5wWlT 

GLR[GL jIlST 
5F;[ K[q T[GF 
lGI\T|6DF\ K[P 

! D[P A\;L 8=FJ[<;    

 D[P A\;L 8=FJ[<; ;L8L A;  SMg8=FS8YL  
R,FJJF  V\U[GM SZFZ  

V[U|LD[g8S  SZFZ 
T[DH I]lGP  SM5M"  P 
TZO YL HZ]ZL   
9ZFJM T[DH HGZ,  

AM0"GL 5ZDLXGYL 
VF5[,  D\H]ZL 

SFI"5F,S 
.HG[ZsDLS[f 

A;U[Z[H lJEFU 

Z SM5M"Z[XGGF  JFCGM vv          cc cc 

# SM5M"Z[XGGL 
DF,LSLGF  H]GF  ZN 
SZ[,  JFCGM TYF  
:S|[5 

HFC[Z CZZFHL SZL A\W 
SJZM wJFZF  EFJM 
D\UFJL :S|[5 TYF  
AFSLGF  H]GF  JFCGM  
V5;[8 5|F.;YL  
JlZQ9 ;TFGL D\H]ZL 
D[/JL J[RF6YL VF5[,P 
:S|[5 JFCGM lGSF,  
SZJF  8[g0Z 5|lS|IF  
CFY WZJFDF\  VFJ[,  

K[P 

 SM5M"Z[XG V[SFpg8 
lJEFU[ GF6F\  
HDF  SZFJJFGL 
5CM\RGL h[ZM1F  
TYF  VgI  ,UTF  
5[5ZM       
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                                                   સીટીએન્જીનીયરશ્રીની કચેરી,   

ભાવનગર મહાનગરપાલીકા, 

ભાવનગર. 

                                                                                 તારીખ-૬/૫/૨૧ પ્રતત,     

ઉપાઘ્જયક્ષશ્રી,  

આર.ટી.આઈ.સેલ., 

ભાવનગર મહાનગરપાતલકા, 

ભાવનગર,   
          

       તવષય-   માતહતી(મેળવવાનાાં) અતિકાર અતિતનયમ-ર00૫ હેઠળ કલમ-૪ અાંતતગત  જાહેર સતામાંડળે  

સ્જવયાં જાહેર કરવાની બાબતો.(પ્રોએકટીવ ડીસ્જકલોઝર) 

       સાંદભત-     આર.ટી.આઇ.જા.નાં.૩ તારીખ-૨૯-૪-૨૧  
     

                                                      ઉપરોકત તવષયે સાંદતભદર્શીત પત્રનાાં  અનુસાંિાને સીટી  એન્જીનીયર કચેરી 

ખાતે માતહતી અતિકાર અતિતનયમ ર00૫ ની કલમ -૪ અાંતતગત પ્રો એકટીવ ડીસ્જકલોઝર (પી.એ.ડી) 

તારીખ-૧/૫/૨૧ની  તસ્જિતી એ અિતન કરી  આ સાિે નાાં પરીપત્ર મુજબ પ્રમાણપત્ર તૈયાર કરી અહેવાલ 

ની હાડત  કોપી  આ સાિે સામેલ છે.તેમજ અહેવાલને બી.એમ.સી.કોમનમાાં RTI PAD  નામનાાં ફોલ્ડરમાાં 

મુકેલ છે. 
   
       
    

                                                                       જાહેર માતહતી અતિકારી                  અને 

સીટી એન્જીતનયર 

મહાનગરપાતલકા,ભાવનગર. 

ફોનનાંબર-0૨૭૮-૨૫૧૧૬૦૫. 

 
 
 

  
  
 

 
 

  ભાવનગર મહાનગરપાતલકા 

    ભાવનગર 

   સીટી એન્જીનીયરશ્રી ની કચેરી 

માતહતી(મેળવવાનો)અતિકાર 

                        અતિતનયમ-ર005 
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(કલમ-૪(૧)(ખ)ની જોગવાઇ અાંતગતત) મેન્જયુઅલ 

૧-૫-૨૦૨૧ ની તસ્જિતતએ 
 
    

 (શ્રી એસ.જ ેચાંદારાણા)  

    સીટી એાંન્ીનીયર. 

 સીટી એન્જીનીયરશ્રીની કચેરી. 

મહાનગરપાતલકા,ભાવનગર 

                                                               ફોનનાંબર ઓફીસ(૦૨૭૮)૨૫૧૧૬૦૫ 

                                                   પી.બી.એક્ષનાંબર-(૦૨૭૮)૨૪૨૪૮૦૧ િી ૧૦ સુિી 

                                                                   મોબાઇલ નાંબર-૯૯૨૫૮૫૫૯૯૯. 

                                                             ઇ-મેઇલ એડર ેસ=city.bmc@gmail.com. 

                                                                             faxno-(0278)2428628 

 
  

 

 અનુક્રમણીકા 
 

ક્રમ પ્રકરણ 

નાંબર 

તવગત 

 
પાના નાંબર 

૧ (૩) પ્રકરણ-૩,(તનયમ સાંગ્રહ - ર) અતિકારીઓ અન ે

કમતચારીઓની સત્જતા અન ેફરજો 

 
  

૪ િી ૧૩ 

ર (૧૧) અતિકારી અન ેકમતચારીને મળતામહેનતાણાની તવગતો ૧૪ િી ૧૫ 
3 (૧૦) (તનયમ સાંગ્રહ -10) અતિકારી અન ેકમતચારીની માતહતી ૧૬ િી ૧૭ 
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પુસ્તીક.ફોનનાંબર/સરનામાાં તવગેર ે

૪ (૧૨) (તનયમ સાંગ્રહ - 10) પ્રત્યેક સાંસ્િાને ફાળવેલ અાંદાજપત્ર વષત- 

૧૮-૧૯  

૧૮ િી ૧૯ 

૫ 
 

(૧૩) સીટી એાંન્ીનીયરશ્રી ની કચેરી નુાં માંજુર રહેલ સેટઅપ ૨૦ િી ૨૧ 

૬ (૫) પ્રકરણ -૫ ,(તનયમ સાંગ્રહ -૪) તનતી િડતર ૨૨ 

૭ 

૮ 

(૧૪)  

(૧૬) 

પ્રકરણ -૬,(તનયમ સાંગ્રહ -૫) દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અાંગેનુાં 

પત્રક.(૬.૧) મ્યુ કોપોરરે્શન દ્વ્રારા કલમ ૨૨૪ હેઠળ સાંભાળેલ 

સોસાયટી ની યાદી (૧૯૮૫ િી એતપ્રલ-૨૦૨૧ સુિી)  પ્રકરણ 

-૧૭,(તનયમ સાંગ્રહ -૧૬) માતહતી મેળવવા ઉપલબ્િ 

સવલતોની તવગત. 

૨૩ િી ૨૯ 

૯ ૧૬ સીટી એન્ીનીયરશ્રીનાાં તનયાંત્રણ નીચ ેફાળવવામાાં આવેલ 

તવભાગોની યાદી 

૩૦ િી ૩૧ 

૧૦  તારીખ-૧-૫-૨૦૨૧ ની તસ્િતીએ આપવાનુાં િતુ એનેક્ષર-બી 

પ્રમાણપત્ર. 

૩૨ 

 
 

 
 
 
 

પ્રકરણ-3 (તનયમ સાંગ્રહ-ર) 

અતિકારીઓ અન ેકમતચારીઓની સત્જતા અન ેફરજો 

 
3.1 સાંસ્જિાના અતિકારીઓ અને કમતચારીઓની સત્તા અને ફરજોની તવગતો આપો. 

 
હોદો  સીટી એન્જીનીયર 

 
સત્ત્તાઓ  

વહીવટી 

 સીટીએન્જીનીયરશ્રીની કચેરીના તનયાંત્રણ હેઠળના તવભાગો જવેા કે  તબલ્જડી ાંગતવભાગ,/વોટર-

વકતસ તવભાગ,/રોડ તવભાગ, /ડર ેનેજતવભાગ, /રોર્શનીતવભાગ,/તફલ્જટરતવભાગ,/ગાડતનતવભાગ,/ 

યોજનાતવભાગ,/એમ કુલ -૮ (આઠ) તવભાગને લગતી તમામ વહીવટી તિા તાાંત્રીક સતાઓ 

(મ્જયુ. કોપોરરે્શન ના તનયમ મુજબ.) 

 
નાણાાંકીય  મેઇાં ન્ટેનાંન્સનાાં કામોમાાં રા. 50,000/- (પચાસ  હજાર )સુિી ની મયાતદામાાં  ખચતની નાણાાંકીય 

સત્જતાઓ  અન ે તે  માતસક ૩0,00,000 (તત્રસ લાખ ) ની મયાતદામાાં. 
અન્જય  -િારાસભ્યશ્રી તિા સાંસદસભ્યશ્રી ની  ગ્રાાંટ ના કામો માાં 300000 િી 500000 સુિીનાાં કામો ની 

ખચત ની માંજુરી આપવાની તેમજ  ડીઝલ તબલોમાાં તેમજ સભ્યશ્રીદ્વ્રારા ફાળવવામાાં આવતા 

તેમના મતતવસ્તારનાાં તવકાસકામો માાં તનયાંત્રણ નીચેનાાં તવભાગોમાાં આવતા તબલો માાં ખચતની  

માંજુરી આપવાની સત્તા. તવભાગ હસ્તકનાાં કોઇ પણ કામ માટે જ્યાર ેરસ્તાનુાં ખોદાણ કરવાનુાં 

િાય ત્યાર ેપ્રિમ રોડ તવભાગની માંજુરી લઇ ને પછીજ રોડ તોડવાનો રહેર્શ.ેજુના (ત્રણ વષત 

પુવેનાાં)બનેલા રસ્તાઓ માટે કા.ઇ.શ્રી રોડ માંજુરી આપર્શે. જ્યાર ેત્રણ વષત પણુત િયલે ન હોય 
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તેવા તકસ્સામાાં સીટી એાંન્ીનીયરશ્રીની પુવત માંજુરી મેળવ્યા બાદ કા.ઇ.શ્રીરોડ માંજુરી આપી 

ર્શકર્શ.ેરુપીયા ૨000/- સુિીનાાં પદરનાાં ખચત કરવાની સત્તા સી.ઇ.શ્રી તેમજ દરકે ખાતા 

અતિકારીશ્રી ને સોપવામાાં આવેલ છે. એગ્રીમેંન્ટ કરવા અાંગે તનયાંત્રણ નીચેના કોઇપણ 

તવભાગમાાં કોઇ કામ પ્રસાંગે પાટી કે એજાંન્સી સાિે કરાર કરવા રુપીયા ૧  લાખ િી ૧0 લાખ 

સુિી જ ેતે તવભાગનાાં કાયતપાલક ઇજનેરશ્રીએ અન ે૧0 લાખ િી ઉપરના એગ્રીમેંન્ટ સીટી 

એાંન્ીનીયરશ્રીની સહી િી સચીવશ્રી ને મોકલવાના રહે છે. સભ્યશ્રી દ્વારા સુચવવામાાં આવતા 

કામો માાં ખચતની માંજુરી આપવાની સત્તા.વોટરવર્કસત તવભાગમાાં રહેણાાંકીય ફ્લેટ સ્કીમમાાં પાણી 

મેળવવાની અરીમાાં,મીટરિી પાણી કનેકર્શન મેળવવાની અરીમાાં,માંજુર લ-ેઆઉટનાાં 

આાંતરીક રસ્તા પર ડેવલપસત દ્વારા તેમના સ્વ ખચ ેપાણી ની લાઇનનુાં નેટવકત  લેઇાં ગ કરવા માટે 

તેમજ રહેણાકીય ટેનામેંન્ટનાાં આાંતરીક રસ્તા પર સયકુ્ત પાણીની લાઇન લઇેાં ગ કરવાની 

માંજુરીની સત્તા સીટી એાંન્ીનીયરશ્રીને આપવામાાં આવેલ છે.સીટી એાંન્ીનીયર કચેરીમાાં 

બહારિી આવતા અતિકારીશ્રીઓ તેમજ પદાિીકારીશ્રીને ચા-પાણી માટે માસીક રુપીયા 

૧000/- ની મયાતદામાાં ખચત કરવાની તિા માંજુરી આપવાની સત્તા.વગત ૩-અન ે૪નાાં તમામ 

કમતચારીઓની ૧ માસ સુિીની રજા માંજુર કરવાનાાં અતિકારો તેમજ તેમના નીચેનાાં કચેરીનાાં 

કમતચારીનાાં વાતષક ઇજાફા માંજુર કરવાની સત્તા તેમજ સતવતસ બુક પ્રમાણીત કરવાની સત્તા.                              

ફરજો  સીટી એન્જીનીયર કચેરીના તનયાંત્રણ હેઠળના તવભાગો જવેાકે તબલ્જડી ાંગ,વોટર 

વકતસ,રોડ,ડર ેનેજ,રોર્શની,તફલ્જટર,ગાડતન,યોજના તવભાગન ેલગતી તમામ ખાતાની વહીવટી તેમજ 

ટેકનીકલી કામગીરીની દેખરખે તેમજ સાંચાલન. 
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પ્રકરણ-3 (તનયમ સાંગ્રહ-ર) 

                         અતિકારીઓ અન ેકમતચારીઓની સતા અન ેફરજો 

3.1 સાંસ્જિાના અતિકારીઓ અને કમતચારીઓની સત્તા અને ફરજોની તવગતો આપો. 
 

હોદો  અતિક મદદનીર્શ ઈજનેર 

 સત્જતાઓ  વહીવટી  - 

નાણાાંકીય  - 

અન્જય  - 

ફરજો  ૧. સરકારશ્રી તરફિી મળતી દરકે પ્રકારની ગ્રાન્જટ જવેી કે મનોરાંજન કરની 

ગ્રાાંટ, નાણાપાંચની ગ્રાન્જટ, સી.આર.એફ. ગ્રાન્જટ, ર્શહેરી તવકાસ વષતની 

ગ્રાન્જટ, પ્રવાસન વષતની ગ્રાન્જટ,  SJMMSVY ની ગ્રાાંન્ટ તવગેર ેઅાંતગતત 

તવતવિ તવભાગોના સાંકલન દવારા જરરીયાત મુજબનાાં કામો 

તનશ્જચીત કરી, સક્ષમ સત્જતાની માંજુરી મેળવી આ કામોની દરખાસ્જત 

સરકારશ્રીમાાં કરવી, માંજુરી મેળવવી, ફોલોઅપ તિા પુતતતા કરવી, 

પ્રોગ્રેસન ુમોનીટરી ાંગ તિા રીવ્જયુઈાં ગ, લાયેઝનીાંગ કરવુ, પ્રોગ્રેસનાાં રીવ્જયુ 

માટેની  તમતટાંગો એટેન્જડ કરવી, પ્રોગ્રેસ રીપોટત  મોકલવા તિા 

યુટીલાઈઝેર્શન સટીફીકેટ/કમ્જ્જલીર્શન સટી સરકારશ્રીમાાં મોકલવા 

તવગેર.ે 

ર. તજલ્જલા આયોજન કચેરી તરફિી મળતી તવતવિ ગ્રાન્જટો જવેી કે માન. 

સાંસદસભ્જયશ્રી / માન. િારાસભ્જયશ્રીની ગ્રાન્જટ / 15 % તવવેકાતિન , 

5% પ્રોત્જસાહક ગ્રાાંન્ટ તવગેરનેા કામો માટે દરખાસ્જતો મોકલવા તવતવિ 

તવભાગોનુાં સાંકલન કરવુાં, માંજુરી મેળવવી, કામોનાાં પ્રોગ્રેસનુાં 

મોનીટરી ાંગ તિા રીવ્જયુઈાં ગ કરવુાં, તવતવિ તવભાગોનુ લાયેઝનીાંગ કરી 

પ્રોગ્રેસ અાંગેની માતહતત મેળવી તજલ્જલા આયોજન કચેરીન ે દરમાસે 

પ્રોગ્રેસ રીપોટત  મોકલવા, કામોનાાં પ્રોગ્રેસની સમીક્ષા બાબતની રીવ્જય ુ

તમતટાંગો એટેન્જડ કરવી તિા કામો પણુત કરાવી કમ્જ્જલીર્શન સટી 

મોકલવા તવગેર.ે 

૩. ર્શહેરનાાં તવકાસ માટેનાાં સરકારશ્રીમાાંિી માંજુર િતા / સરકારશ્રીમાાં 

મુકવામાાં આવતા તવતવિ પ્રોજકેટો જવેાકે સીટી એસેસમેન્જટ એન્જડ 

ડેવલપમેન્જટ સ્જટર ે ટેી (સીએડીએસ), સ્પેતર્શયલ પેકેજ પ્રોજકેટ તવગેર ે

માટે પ્રોજકેટ પ્રપોઝલ તયૈાર કરવી કે તૈયાર કરવામાાં કન્જસલટન્જટને 
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મદદ કરવી, તે માટે તવતવિ તવભાગોનુ લાયેઝનીાંગ/સાંકલન કરવુાં, 

જરરી તમામ ટેકતનકલ માતહતી મેળવવી/મેળવી પરુી પાડવી, 

પ્રોજકેટ રીપોટત  તૈયાર કરવા/કરાવવામાાં મદદ કરવી, પ્રોજકેટન ે

સરકારશ્રીમાાં/લગત એજન્જસી કે તવભાગમાાં સબમીટ કરવો, પુતતતા 

કરવી, લાયેઝનીાંગ કરવુ, માંજુરી મેળવવી, માંજુરી મુજબ લગત 

તવભાગોન ેકામોની વહેચણી કરી કામોનુ મોનીટરી ાંગ તિા રીવ્જયુ કરવો 

, પ્રોગ્રેસ બાબતે તમતટાંગ એટેન્જડ કરવી, પ્રોગ્રેસની સમીક્ષા કરી પ્રોગ્રેસ 

રીપોટત  સરકારશ્રીમાાં રજુ કરવા, કામો સમયમયાતદામાાં પુણત કરવા માટે 

તવભાગોન ુ સાંકલન/ લાયેઝનીાંગ કરવુ, કમ્જ્જલીર્શન/યુ.ટી.સી. તવગેર ે

સરકારશ્રીમાાં મોકલી આપવા તવગેર.ે 

 

૪. ભાવનગર મહાનગરપાતલકા ઘ્જવારા સમયાાંતર ે સરકારશ્રીમાાં /                                          

તવતવિ તવભાગોમાાં રજુ કરવામાાં આવતા તિા ર્શહેરની મુલાકાતે આવતા 

માંત્રીશ્રીઓ, રાજકીય પદાતિકારીશ્રીઓ, અન્જય ર્શહેરોનાાં મહાનુભાવો કે 

આમાંતત્રત મહેમાનોને ર્શહેરમાાં તવકાસનાાં કામો તવરે્શ રજુ કરવાનાાં િતા 

પ્રેઝન્જટેર્શન / રીપોટત  તૈયાર કરવા તવગેર.ે 

૫. ી.પી..એમ.સી.એકટની કલમ રર૪ હેઠળ સાંભાળવામાાં આવતી 

સોસાયટીની અરીઓની રીસ્જટરમાાં નોાંિ કરવી, રીસ્જટર મેઈન્જટેઈન 

કરવુાં, તવભાગો પાસેિી અતભપ્રાયો માંગાવવા, સાંકલન કરવુાં તેમજ 

સાંકલીત કરી સોસાયટી સાંભાળવા માટે સક્ષમ સત્જતાને દરખાસ્જત 

કરવી, માંજુરી મળ્જયે અમલીકરણની કાયતવાહી કરવી. 
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પ્રકરણ-3 (તનયમ સાંગ્રહ-ર) 

                       અતિકારીઓ અન ેકમતચારીઓની સત્તા અન ેફરજો 

3.1 સાંસ્જિાના અતિકારીઓ અને કમતચારીઓની સત્તા અને ફરજોની તવગતો આપો. 

 
હોદો  જુ.કલાકત  

 
સત્જતાઓ  વહીવટી  - 

નાણાાંકીય  - 

અન્જય  - 

ફરજો  ૧. સીટી એન્જીનીયર કચેરીના તનયાંત્રણ હેઠળના  તવભાગો તરફિી 

આવતી રોીાંદી ફાઈલો તિા પત્રોની રીસ્ટરમાાં નોાંિ કરવી તિા 

માન.કતમશ્જનરશ્રીના વાંચાણેિી આવતી ફાઈલોની રીસ્જટરમાાં નોાંિ 

કરવી તેમજ નોાંિ કરી ફાઈલો/પત્રો સબાંતિત તવભાગોન ેમોકલવા. 

ર. સરકારશ્રીમાાંિી તિા અન્જય તવભાગો તરફિી આવતા પત્રોની નોાંિ 

કરવી તિા તેના રીસ્જટર મેન્જટેઈન કરવા. 

૩. સી.સી.આર. રીસ્જટર મેઈન્જટેઈન કરવા તિા જરરી કાયતવાહી કરી 

સેટલ કરાવવા. 

૪. સીટીએન્જીનીયર કચેરીનાાં પરચુરણ ખચત, ઝેરોક્ષ તબલ તિા 

ટેતલફોન તબલ બનાવવા તિા માંજુર કરાવવા. 

૫. કાયમી ઈમ્જપ્રસે્જટ તનભાવવુાં તિા તેનુાં રીસ્જટર મેઈન્જટેઈન કરવુ. 
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પ્રકરણ-3 (તનયમ સાંગ્રહ-ર) 

અતિકારીઓ અન ેકમતચારીઓની સત્તા અન ેફરજો 

3.1 સાંસ્જિાના અતિકારીઓ અને કમતચારીઓની સતા અને ફરજોની તવગતો આપો. 

 
હોદો  જુતનયર કલાકત  

 
સત્જતાઓ  વહીવટી 1 - 

નાણાાંકીય 1 - 

અન્જય 1  
ફરજો 1 કલેરીકલ કામગીરી - 

૧.     કોપોરટેરશ્રીઓના સભ્જયફાંડના બેલેન્જસ રીસ્જટર મેન્જટેઈન કરવા તિા 

બેલેન્જસ રીપોટત  આપવા.  

૨. સીટીએન્જીનીયર કચેરીનુાં બજટે તૈયાર કરી માંજુર કરાવવુાં. 

૩.     એસ્જટાબ્લીર્શમેંન્ટ ને લગતી તમામ કામગીરી.ટી.એ.ડી.એ.બીલ 

બનાવવા 

       હાજરી તરપોટત  મોકલવા,સી.આર.તરપોટત  રીસ્ટર મેંન્ટેન કરવુ.  

૪.     ગ્રાન્જટનાાં કામોનાાં એબસ્જટરેકટ ભરવા તિા રીસ્જટર મેન્જટેન  

       કરવા.            

૫.     માન. સાંસદસભ્જયશ્રી / માન. િારાસભ્જયશ્રીની ગ્રાન્જટનાાં કામોનાાં 

       જુદા-જુદાતવભાગો માાંિી આવતા બીલોમાાં એબસ્જટરેકટ  ભરવા  

૬.     સભ્યશ્રી દ્વ્રારા ફાળવવામાાં  આવતા કામો ની જરુરી નોાંિ 

        કોમ્્યુટર માાં કરવી તિા રીસ્ટર તનભાવવા.                         

૭  ડીઝલ બીલો બનાવવા, ઝેરોક્ષ બીલો,કમીર્શનરશ્રી ની                                                            

સ્વતવવેક ગ્રાાંન્ટ નાાં બીલો બનાવવા .  

 
 
 
 
 
 

પ્રકરણ-3 (તનયમ સાંગ્રહ-ર) 

અતિકારીઓ અન ેકમતચારીઓની સતા અન ેફરજો 

 
૩.૧ સાંસ્જિાના અતિકારીઓ અને કમતચારીઓની સતા અને ફરજોની તવગતો આપો. 

 
હોદો  પટ ાવાળા 
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સત્જતાઓ  વહીવટી 1 - 

નાણાાંકીય 1 - 

અન્જય 1 - 

ફરજો 1 ખાતા અતિકારીશ્રી દ્વારા સોાંપવામાાં આવતી તમામ કામગીરી. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પ્રકરણ-3 (તનયમ સાંગ્રહ-ર) 

અતિકારીઓ અન ેકમતચારીઓની સત્તા અન ેફરજો 
૩.૧ સાંસ્જિાના અતિકારીઓ અને કમતચારીઓની સત્તા અને ફરજોની તવગતો આપો. 

 
ક્રમ 

નાંબર 

કમતચારી નુાં નામ હોદ્દો કરવાની િતી  કામગીરીની તવગત 
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૧ શ્રી ભારત ભાઇ 

એમ અડવાણી  

ડી.ઇ. (૧) સરકારશ્રી માાંિી ઉપલબ્િ િતી ગ્રાાંટો અાંન્વયે લેવાનાાં િતા કામો 

નક્કી કરવા તિા સક્ષમસત્તાએ માંજુર કરાવવા દરખાસ્ત તૈયાર 

કરવાની કામગીરી.                             (૨)મ્યુ.સાંકલન અને ીલ્લા 

સાંકલન બેઠકનાાં પ્રશ્નોની તવગતો તૈયાર કરવાની કામગીરી 

સાંભાળવાની રહેર્શે.         

(૩)સરકારશ્રી/મયેરશ્રી/ચરેમેંનશ્રી/કતમશ્નરશ્રી/તરફિી માાંગવામાાં 

આવતી માતહતીઓ તવભાગ પાસિેી મેળવી તિા જરુરી સાંકલન કરી 

કરવાની િતી કામગીરી કરવી.                  (૪)સ્માટતસીટી. અમ તયોજના 

તિા અન્ય યોજનાઓ અાંગનેાાં કામો નક્કી કરવા તિા ચકાસવા તવગરે ે

કરવાની કાયતવાહી તેમજ સીટી એાંન્ીનીયરશ્રી વખતો વખત જ ે

કામગીરી સોાંપે તે કરવાની રહેર્શે.  

૨ શ્રીઅર્શોકભાઇ પી 

વેગડ 

અ.મ.ઇ (૧)જુદી-જુદી યોજના હેઠળ માંજુર િયેલા કામો સબાંિીત આાંકડાકીય 

માતહતી તૈયાર કરી સરકારશ્રીમાાં તનયતપત્રકોમાાં રીપોટીાંગ કરવુ                                             

(૨)ીલ્લા આયોજન કચરેી સાિે સાંકલન કરવુ એમ.પી./એમ.એલ.એ. 

ગ્રાાંન્ટ અાંગે ઓન લાઇન રીપોટીગ કરવ.ુ   (૩) ૧૪મુાં નાણાપાંચ તવગરે ે

જમેા ઓનલાઇન માહીતી આપવાની િાય છે.તે તેમજ સરકારશ્રી માાં 

પત્ર વ્યવહાર કરવો                                        (૪)LAQ 

તારાાંકીત/અતારાાંકીત પ્રશ્નો તૈયાર કરવાની કામગીરી(૫) સ્માટતસીટી. 

અમ તયોજના તિા અન્ય યોજનાઓ અાંગે સરકારશ્રીમાાં પત્ર વ્યવહાર 

કરવો. તેમજ સીટી એાંન્ીનીયરશ્રી વખતો વખત જ ેકામગીરી સોાંપે તે 

કરવાની રહેર્શે.  

3. ભરત જયાંતતલાલ 

પાંડ્યા 

સીનીયર 

કલાકત  
કાયમી ઈમ્પ્રેસ તેમજ ટેમ્પરરી ઈમ્પ્રેસ-ડીપોતઝટ-સભ્યશ્રીનાાં 

ગ્રાન્ટનાાં રીસ્ટર તનભાવા- ટી.એ.ડી.એ. નાાં તબલો બનાવવા -

તેમજ મ્યુ. વાહન ી.જ.ે૦૪.ીએ. ૮૮૮૮ (સ્કોપીઓ) ને લગતી 

આર.ટી.ઓ પાતસાંગની કાયતવાહી કરવી.આર.ટી.આઇ..રીસ્ટર 

તનભાવવા તેમજ તે અાંગેનાાં તત્રમાસીક તરપોટત  અતિક્ષકશ્રી 

આર.ટી.આઇ.ને  મોકલવા.ગ્રાાંન્ટ-સેલ નુાં બજટે તૈયાર 

કરવુ.સભ્યશ્રીની ગ્રાાંન્ટનાાં બેલેંન્સ તરપોટત  આપવા.અત્રેનાાં તવભાગે 

તલયન િરાવતા અને અન્ય તવભાગે ફરજ બજાવતા 

કમતચારી/અતિકારીશ્રી નાાં માસીક હાજરી તરપોટત  સેંન્ટરલ 

એસ્ટાબ્લીર્શમેંન્ટ  તવભાગમાાં મોકલવા.તવતવિ ગ્રાાંન્ટની બચત 

રહેતી રકમ પરત કરવાનાાં તબલો બનાવી ઓડીટ પાસ કરાવવા. 

તેમજ સીટી એન્ીનીયરશ્રી વખતો-વખત સોપ ેત ેકામગીરી પૂણત 

કરવી. 
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૪ 
 
 
 
 
 
 

મોરી ર્શૈલેર્શભાઈ 

એન. 

જુતનયર 

કલાકત  

તનયાંત્રણ નીચેના તવભાગો માાંિી આવતી તવકાસ કામોની 

ફાઇલોનુાં ઇનવડત  કરી જ ે તે તવભાગમાાં મોકલવાની આઉટવડત-

ઈનવડતની કામગીરી તેમજ જુદી-જુદી મીટી ાંગોની ફાઇલો તૈયાર 

કરવી.,સ્ટેર્શનરી ને લગતી તમામ પ્રકાર ની કામગીરી. સીટી 

એન્ીનીયરશ્રી દ્વારા આપવામાાં આવતી મેઇન્ટેનાંન્સનાાં કામોની 

ખચતની માંજૂરી ની નોાંિ માંજુરી રીસ્ટરમાાં કરી  ફાઇલો પર માંજુરી 

નાંબર નોાંિવાની કામગીરી. જુદા-જુદા તવભાગમાાંિી આવતા 

ગ્રાન્ટનાાં તવકાસ કામો ના બીલોમાાં એબેસ્ટરેક ભરવા તિા 

રીસ્ટરો તનભાવવા, એસ્ટાન ે લગતી કામગીરી રજા રીસ્ટર 

તનભાવવા તિા સીટી એન્ીનીયરશ્રી વખતો-વખત સોપ ે તે 

કામગીરી પૂણત કરવાની રહે છે.  
 

૫. ભાવનાબેન આર 

ચાવડા 

જુતનયર 

કલાકત  

જુદા-જુદા તવભાગોમાાંિી તેમજ અન્ય સરકારશ્રી માાંિી  આવતા 

પત્રો આઉટવડત-ઈનવડત  કરવાની  કામગીરી  તેમજ સભ્યશ્રી દ્વારા 

ફાળવવામાાં આવતા સભ્યગ્રાન્ટનાાં તવકાસકામોની તેમજ 

ત્યારબાદ તેના આવતા બીલોની કોમ્્યુટર માાં સભ્યશ્રીનાાં 

ખાતામાાં નોાંિ કરવી. જુદા-જુદા તવભાગમાાંિી આવતા એગ્રીમેન્ટ 

અાંગેનુાં  રીસ્ટર તનભાવવાવ ુ તેમજ તવભાગમાાંિી કરવામાાં 

આવતા  પતરપત્રો તિા અન્ય  પત્રોનુાં કોમ્્યુટરમાાં ટાઇપીગ કરવુાં. 

સી.સી.આર રીસ્ટર તનભાવવુાં. તેમજ  સીટી એન્ીનીયરશ્રી 

વખતો-વખત સોપ ેત ેકામગીરી પૂણત કરવી. 

૬ તક્રષ્નાબેન એચ. 

જોષી 

જુતનયર 

કલાકત  

તનયાંત્રણ નીચેનાાં તવભાગોમાાંિી આવતી જુદા-જુદા તવકાસ 

કામોની ફાઇલો આઉટવડત-ઈનવડત  કરવાની  કામગીરી  તેમજ 

સભ્યશ્રી દ્વારા ફાળવવામાાં આવતા સભ્યગ્રાન્ટનાાં તવકાસકામોની 

તેમજ ત્યારબાદ તેના આવતા બીલોની કોમ્્યુટર માાં સભ્યશ્રીનાાં 

ખાતામાાં નોાંિ કરવી. ટેલીફોન/ મોબાઈલ તિા ચા, કોફી, ઝેરોક્ષ 

તેમજ પેટર ોલ-ડીઝલ ના તબલો બનાવવા અને ઓડીટપાસ 

કરાવવાની કામગીરી, જુદા-જુદા તવભાગમાાંિી કરવામાાં આવતા 

એગ્રીમેન્ટ અાંગેનુાં  રીસ્ટર તનભાવવુ તેમજ તવભાગમાાંિી 

કરવામાાં આવતા  પતરપત્રો તિા અન્ય  પત્રોનુાં કોમ્્યુટરમાાં 

ટાઇપીગ કરવુાં. સીટીએાંન્ીનીયરશ્રીએ જુદા-જુદા તવભાગ માાંિી 

આવતા સી.આર.ની સતમક્ષા કરી હોય તેનુ રીસ્ટર મેંન્ટેન કરવુાં 

તેમજ તવભાગોને કે મહેકમ તવભાગમાાં સબાંતિત સી.આર. પરત 
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મોકલવાની કામગીરી.  તેમજ  સીટી એન્ીનીયરશ્રી વખતો-

વખત સોપે તે કામગીરી પૂણત કરવી. 
   
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પ્રકરણ-૧૧ (તનયમસાંગ્રહ-૧૦) 

વિવિમયોમ ાં જોગિ ઇ કય ા મુજબ મહેિત ણ િી પધ્ધવત સવહત દરકે અવધક રી અિ ે

કમાચ રીિ ેમળતુ મ વસક મહેંિત ણુાં 

     િીચિે ાં િમુિ મ ાં મ વહતીઆપો.P 

 

ક્રમ 

નાં. 

નામ હોદો માતસક મહેનતાણુાં 

રતપયા 

વળત

ર/ 

વળત

ર  

ભથ્જિુ 

તવતનયમમાાં 

જણાવ્જયા મુજબ 

મહેનતાણુાં નકકી 

કરવાની 

કાયતપઘ્જિતત 

૧ શ્રી 

એસ.જ.ેચાંદારાણા 

(કોડનાંબર-૨૯૨ 

સીટી 

એન્જીનીયર  

પે-બેંન્ડ(૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦)            

બેઝીક-પ-ે૧૧૯૦૦૦/-    ગ્રોસ 

પગાર-૧૪૮૭૮૪ 

 

 
 
 

સરકારશ્રીનાાં 

િારાિોરણો મુજબ 

મળતા અન્યભથ્િા  

ર શ્રી ભારતભાઇ એમ 

અડવાણી   

કોડનાંબર-૨૨૦૦ 

ડી.ઇ. પે-બેંન્ડ(૫૩૧૦૦-

૧૬૭૮૦૦)બેઝીક-પ-ે૮૨૬૦૦/-                 

ગ્રોસ પગાર-૧૦૫૦૪૪ 

 --,,-- 

૩ શ્રીઅર્શોકભાઇ પી 

વેગડ   

કોડનાંબર-૩૫૬૫ 

અ.મ.ઇ. પે-બેંન્ડ(૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦)           

બેઝીક-પ-ે૬૦૪૦૦/-      ગ્રોસ 

પગાર-૭૬૬૯૦ 

 -,,-- 

૪ શ્રી ભરત.જ.ેપાંડયા 

કોડનાંબર-૩૬૮ 

તસ.કલાકત  પે-બેંન્ડ(૨૫૫૦૦-

૮૧૧૦૦)બેઝીક-પ-ે૫૦૪૦૦/- 

ગ્રોસ પગાર-૧૦૫૦૪૪ 

 --,,-- 
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૫ શ્રી ર્શૈલેષભાઇ એન 

મોરી (૨૧૭૫)  

જુ.કલાકત  પે-બેંન્ડ(૨૫૫૦૦-

૮૧૧૦૦)બેઝીક-પ-ે૩૯૮૦૦/- 

  

૬ શ્રીમતીભાવનાબેન 

આર ચાવડા 

કોડનાંબર-૪0૭૪    

 જુ.કલાકત   પે-બેંન્ડ(૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦)   

ફીર્કસ પે (૧૯૯૫૦) 

 -,,-- 

૭ તક્રષ્નાબેન એચ. 

જોષી 

કોડનાંબર-૪૫૭૧ 

 જુ.કલાકત   પે-બેંન્ડ(૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦)   

ફીર્કસ પે (૧૯૯૫૦) 

 -,,-- 

૮ 
 

શ્રી  

અર્શોકભાઇ.ી. 

ખેસ્જતી 

કોડનાંબર-૨૯૨૪    

્યુન પે-બેંન્ડ(૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦)           

બેઝીક-પ-ે૨૮૪૦૦/- 

 -,,-- 

૯ શ્રીપાંકજભાઇ એચ 

મકવાણા  

કોડનાંબર-૩૬૬૫    

,, પે-બેંન્ડ(૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦)           

બેઝીક-પ-ે૨૧૭૦૦/- 

 --,,-- 

૧૦ શ્રી રિુતવરતસાંહ 

આર ગોતહલ 

કોડનાંબર-૨૨૬૮    

ડર ાઈવર પે-બેંન્ડ(૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦)            

બેઝીક-પ-ે૩૮૬૦૦/-  

 --,,-- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(પ્રકરણ-1૦) 
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(તવતનયમોમાાં જોગવાઈ કયાત મુજબ અતિકારી અને કમતચારીની માતહતી પુસ્તીકા) 

કચેરીનુાં નામ-સીટીએાંન્ીનીયરશ્રી કચેરી 

ફોન નાંબર-ઓતફસ-૦૨૭૮(૨૫૧૧૬૦૫) 
 

 

૧૦.૧   નીચેના નમુનામાાં માહીતી આપો. 
 

ક્રમ 

નાં. 

અતિકારી/ 

કમતચારીનુાં નામ 

હોદો ફોનનાંબર/મોબાઇલ 

નાંબર  

િરનુાં સરનામુાં 

1 શ્રીએસ.જ.ે 

ચાંદારાણા 
 
 

સીટી 

એન્જીનીયર  

૯૯૨૫૮૫૫૯૯૯ ્લોટનાંબર-૮૪૧/એ.તતલક 

નગર.ભાવનગર 

ર શ્રીઅર્શોકભાઇ 

પી વેગડ       
 

અ.મ.ઈ. ૯૮૭૯૧૦૭૯૮૦ ્લોટ નાંબર-૧૪,પ્રગતી સોસાયટી, 

િોિારોડ,ભાવનગર   

૩ શ્રી ભારતભાઇ 

એમ અડવાણી  
 

ડી.ઇ. ૯૮૯૮૨૦૧૦૫૦ ્લોટનાંબર-

૧૬૮એ.રુપાણી.કે.આર.દોર્શી 

સ્કુલવાળો ખાાંચો.ભાવનગર 

૪ શ્રી ભરતભાઇ.જ.ે 

પાંડયા 
 

તસ.કલાકત  ૯૯૨૫૦૫૭૩૩૮ સી-૩૦૬૪.નવીભગવતી 

પાકત .કાળીયાબીડ.ભાવનગર  

5 શ્રી મોરી 

ર્શૈલેર્શભાઇ એન 
  

જુ.કલાકત  ૮૩૨૦૮૦૫૪૫૯ ્લોટનાંબર ૧૨/ઇ.તક્રષ્ના 

ટેનામેંન્ટની બાજુમાાં.જસેી 

ભવનની પાસ.ેિોિા 

જકાતનાકા.ભાવનગર 

૬ શ્રીમતી 

ભાવનાબેન 

આર ચાવડા 
  

 જુ.કલાકત   ૯૭૨૨૭૬૭૯૮૪ બ્લોક્નાંબર-બી/૩.રુમનાંબર-

૪૨.ત્રીજોમાળ.તવદ્યાનગર.નવી 

પોતલસલાઇન.ભાવનગર 

૭ શ્રીતક્રષ્નાબેન 

એચ. જોષી 
 

 જુ.કલાકત   ૯૩૨૭૮૨૨૨૬૮ ્લોટ નાંબર-૨૨૭૨/બી, અાંકુર 

સોસાયટી-૨, ફુલવાડી 

ચોક,તહલડર ાઇવ. ભાઅવનગર  

૮ શ્રી  અર્શોકભાઇ 

.ી.ખેસ્જતી 
  

,, ૯૮૨૫૨૮૫૪૭૪ એકલવ્ય સોસાયટીની 

પાસ.ેગૌર્શાળાની પાછળ.િોિા 

રોડ.ભાવનગર  

૯ શ્રીપાંકજભાઇ 

એચ મકવાણા  
  

,, ૯૮૭૯૨૧૩૫૦૮ ્લોટનાંબર-૧૦.સ્વસ્તીકપાકત -

૧.સીદસરરોડ.ભાવનગર 
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૧૦ શ્રી રિુતવરતસાંહ  

આર ગોતહલ 
  

ડર ાઈવર ૯૭૧૨૦૪૦૭૮૫ મુ.પોસ્ટ િોરડી.તાલુકો-

ભાવનગર.ીલ્લો-ભાવનગર 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પ્રકરણ-૧૨(તનયમ સાંગ્રહ-10) 
તવતનયમોમાાં જોગવાઈ કયાત મુજબ પ્રત્યેક સાંસ્િાને ફાળવેલ અાંદાજપત્ર વષત ૨૧-૨૨ 

 

માંજુર રહેલ બજટે (ખચત સાઇડ) 

 ની તવગતો-સન ૨૧-૨૨ 

સીટી એાંન્ીનીયરશ્રીની કચેરી 
 

ક્રમ  કોડનાંબર નવા કોડ નાંબર  હેડ નુાં નામ માંજુર રહેલ રકમ 

વષત ૨૧-૨૨( રકમ 

રુતપયા લાખમાાં) 

૧ ૧૮૧૩૪ ૨૬૦૧૦૦૦૦૧ જુદી જુદી ગ્રાાંન્ટ ૫૦ 

૨ ૧૮૨૦૯ 

૧૮૧૪૯ 

૨૬૦૧૦૦૦૦૨ 

૨૬૦૧૦૦૦૦૦ 

મનોરાંજનકર ની ગ્રાાંન્ટ 

કેબલ ટી.વી.ની ગ્રાન્ટ 

૧૦૦ 
 

૩ ૧૮૨૧૨ ૨૬૦૧૦૦૦૦૩ સાંસદસભ્યશ્રી ની ગ્રાાંન્ટ ૧0 

૪ ૧૮૨૦૭ ૨૬૦૧૦૦૦૦૪ િારાસભ્યશ્રી ની ગ્રાાંન્ટ ૭00 

૫ ૧૮૧૨૬ ૨૬૦૧૦૦૦૦૬ વ્યવસાયવેરાની ગ્રાાંન્ટ ૩00 

૬ ૫૦૧૪૧ ૨૬૦૧૦૦૦0૭ સ્પીલ ઓવર ગ્રાાંન્ટ ૨૫૦ 

૭ ૫૦૧૨૨ ૨૬૦૧૦૦૦૦૮ સભ્યફાંડ ૫૨૦ 

૮ ૧૮૧૩૧ ૨૬૦૧૦૦૦૦૯ નાણાપાંચની ગ્રાાંન્ટ ૧૭૦૦ 

૯ ૧૮૨૦૮ ૨૬૦૧૦૦૦૧૦ ભાર ેવરસાદ અાંગેની ગ્રાાંન્ટ ૩૦૦ 

૧૦ ૧૮૧૪૮ ૨૬૦૧૦૦૦૧૩ અનુસુતચત જાતત તવસ્તાની ગ્રાાંન્ટ ૧૫ 

૧૧ ૧૮૧૫૧ ૨૬૦૧૦૦૦૪૨ સ્વતણતમ જયાંતી મુખ્યમાંત્રી ર્શહેરી તવકાસ 

યોજના 

૧૪૦૦૦ 

૧૨ ૧૮૧૬૨ ૨૬૦૧૦૦૦૧૬ જન ભાગીદારી િી સોસયટીનાાં તવકાસ કામો ૪૦૦ 
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૧૩ ૧૮૧૭૫ ૨૬૦૧૦૦૦૧૯ અટલ મીર્શન ફોર રીજને્યુએર્શન એન્ડ અબતન 

ટર ાાંન્સફોરમેર્શન 

૫૦૦૦ 

૧૪ ૧૮૧૭૮ ૨૬૦૧૦૦૦૨૨ કાંસારા ગઢેચી  ર્શુધ્િીકરણ ૨૦૦૦ 

૧૫ ૧૮૧૭૯ ૨૬૦૧૦૦૦૨૩ ર્શહેરમાાં જુદા જુદા સ્િળોએ મલ્ટી લેવલ 

પાકીાંગ કોમ્પલેર્કસ બનાવવાનુાં કામ   

૦ 

૧૬ ૧૮૧૮૦ ૨૬૦૧૦૦૦૨૪ મ્યુતનતસપલ ટાઉાંનહોલનાાં તિા 

બાલવાટીકાનાાં ડેવલપમેંન્ટનાાં કામ માટેની 

ગ્રાાંન્ટ  

૬૦૦ 

૧૭ ૧૮૧૮૧ ૨૬૦૧૦૦૦૨૫ રુવાગામ પાસે રવેચીિામ ડેવલપમેંન્ટ   ૨૦૦ 

૧૮ ૧૮૧૮૨ ૨૬૦૧૦૦૦૨૬ ગાંગાજળીયા/અકવાડા તળાવ / ડેવલપમેંન્ટ 

બ્યુટીફીકેર્શન/  

૦ 

૧૯ ૧૮૧૮૫ ૨૬૦૧૦૦૦૨૯ ટર્શતરી ટર ીટમેંન્ટ ્લાન્ટ વીિ પાંપીગ એાંન્ડ 

રાઇઝીાંગ મેઇન 

૦ 

૨૦ ૧૮૧૭૭ ૨૬૦૧૦૦૦૨૧ ર્શહેરમાાં જુદા જુદા તવસ્તારોમાાં ફ્લાય ઓવર 

નુાં કામ   

૫૦૦૦ 

   કુલ સરવાળો 31145 

 
  
 

પ્રિમ  માંજુર રહેલ  સેટઅપ-૨૬-૯-૦૮ િી અમલમાાં 
 

ભાવનગર મહાનગરપાતલકા નાાં સીટી એાંન્ીનીયર કચેરી નુાં નવુ સેટઅપ સ્ટેં .ક.ઠ.નાં.૪૮૯ તારીખ ૫-૩-૦૮ 

િી તેમજ સમગ્રસભા ઠરાવ આાંક-૪૦ તારીખ્ ૨૫-૭-૦૮ િી માંજુર કરલે છે. તનેો અમતલકરણ આદેર્શ 

ક્રમાાંક/મહેકમ/૬/૩૦૭ તારીખ ૨૬-૯-૦૮ િી િયેલ છે .ત ેમુજબ સીટી એાંન્ીનીયરશ્રી ની કચેરી નુ સેટઅપ 

નીચેની તવગતે માંજુર િયેલ છે. 
 

ક્રમ જગ્યાની તવગત વગત પગારિોરણ માંજુર જગ્યા 

૧ સીટી એાંન્ીનીયર ૧ ૮૫૦૦-૧૪૧૦૦ ૧ 

૨ અતિક મદદનીર્શ ઇજનેર (સીવીલ) ૩ ૫૫૦૦-૯૦૦૦ ૨ 
3 જુનીયર ક્લાકત  ૩ ૩૨૦૦-૪૭૫૦ ૨ 

૪ કોમ્્યુટર ઓપરટેર કમ ક્લાકત  ૩ ૩૨૦૦-૪૭૫૦ ૧ 

૫ ડર ાઇવર  ૩ ૩૨૦૦-૪૭૫૦ ૧ 

૬ પટ્ટાવાળા ૩ ૨૬૫૦-૪૦૦૦ ૧ 
   
 
 
 

નવુ  માંજુર (સેકાંન્ડ) રહેલ સેટઅપ=૩૧-૩-૧૬ િી  હાલ અમલમાાં 
 

ભાવનગર મહાનગરપાતલકા નુાં રીવાઇઝ સેટઅપ સ્ટેં .ક.ઠ.નાં.૮૧૭ તારીખ ૧૧-૩-૧૬ િી તેમજ સમગ્રસભા 

ઠરાવ આાંક-૧૧૪ તારીખ્ ૧૯-૩-૧૬ િી માંજુર કરલે છે. તેનો અમતલકરણ આદેર્શ ક્રમાાંક/મહેકમ/૧/૯૬૯ 

તારીખ ૩૧-૩-૧૬ (ક્રમાાંક/મહેકમ/૧/૧૧૫ તારીખ ૧૧-૫-૧૬  િી િયેલ છે .તે મુજબ સીટી એાંન્ીનીયરશ્રી 

ની કચેરી નુ સેટ અપ નીચેની તવગતે માંજુર િયેલ છે.પાના નાંબર-૯ િી નીચે મુજબ. 
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ક્રમ જગ્યાની તવગત વગત પગારિોરણ માંજુર જગ્યા 

૧ સીટી એાંન્ીનીયર ૧ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦+૬૬૦૦ ૧ 

૨ નાયબ કાયતપાલક ઇજનેર (સીવીલ) ૨ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦+૫૪૦૦ ૧ 
3 અતિક મદદનીર્શ ઇજનેર ૩ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦+૪૬૦૦ ૨ 

૪ જુનીયર ક્લાકત  ૩ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦+૧૯૦૦ ૪ 

૫ ડર ાઇવર  ૩ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦+૧૯૦૦ ૧ 

૬ પટ્ટવાળા ૪ ૪૪૪૦-૭૪૪૦+૧૩૦૦ ૨ 
 કુલ   ૧૧ 
   
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   પ્રકરણ્જ ૫ (તનયમ સાંગ્રહ-૪) 

નીતી િડતર અિવા નીતી નાાં અમલ સબાંિી જનતાના સભ્યો સાિે સલાહ-પરામષત અિવા તેમના 

પ્રતતતનતિત્વ માટેની વ્યવસ્િા હોય તો તેની તવગતો.  
 

અનુક્રમ 

નાંબર 

તવષય/મુદ્દો ર્શુાં? જનતાની 

સહભાગીતા સુતનતિત 

કરવાનુાં જરુરી છે? 

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા માટેની 

વ્યવસ્િા.  

૧ સીટીએાંન્ીનીયરશ્રીની 

કચેરીની કામગીરી 

ના જુદા-જુદા ટેકનીકલ તવભાગોનાાં તનયાંત્રણ 

અતિકારી તરીકે દેખરખે અન ે સાંચાલન 

સબાંિીત કામગીરી હોવાિી આમ જનતાને 

સ્પર્શતતી નિી. 
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                                    પ્રકરણ્જ ૬ (તનયમ સાંગ્રહ-૫) 
 

જાહેર તાંત્ર અિવા તેના તનયાંત્રણ હેઠળની વ્યક્તીઓ પાસેનાાં દ્વ્સ્તાવેજોની કક્ષાઓ અાંગેનુાં પત્રક ૬.૧ 

સરકારી દસ્તાવેજો તવર્શેની માતહતી આપવા નીચેનાાં નમુનાનો ઉપયોગ અાંન્વયે જ્યાાં આ દસ્તાવેજો 

ઉપલધ્િ છે તેવી જગ્યાઓ(જવેી કે સતચવશ્રીની કચેરી,તનયામકશ્રીની કચેરી)તવગેર.ે 
  

ફાઇલોનાાં નામ -   ફાઇલ નાંબર-૧ િી ૭૦ B.P.M.C Act િી કલમ ૨૨૪ હેઠળ મ્યુ એ 

                    સાંભ ળેલ સોસ યટી િી ય દી, 

હોદ્દો-               સીટી એાંન્જીિીયર 

        ક મગીરીિુાં સ્થળ- સીટી એાંન્જીિીયરશ્રીિી કચેરી,મ.િ.પ .ભ િિગર.  
 
 
                                   

                                     (   પ્રકરણ્જ ૧૭ ) 

                                     (તનયમ સાંગ્રહ-૧૬) 

              માતહતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્િ સવલતોની તવગતો ૧૭.૧  
 

લોકોને માતહતી મળે તે માટે તવભાગે અપનાવેલ સાિનો પધ્િતીઓ અિવા સવલતોજવેી કે વતતમાન 

પત્રો,દૈનીક વતતમાન પત્રોમાાં જાહેરાત દ્વારા પ્રેસ નોાંિ તિા સમાચાર દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર ,નોટીસ બોડત  

,કચેરીમાાંનાાં રકેર્ડ્ુું  તનરીક્ષણ જરુરીયાત મુજબ ઉપલધ્િ કરાવવામાાં આવે છે. દસ્તાવેજો ની નકલો 

મેળવવાની પધ્િતી જરુરીયત મુજબનાાં રકેર્ડ્ની તનયમાનુાંસાર ફી લઇ  ઉપલધ્િ કરાવવામાાં આવે છે.જાહેર 

તાંત્રની વેબસાઇટ-www.bmcgujarat.com છે.જાહેર ખબરનાાં અન્ય સાિનો-માઇક રીક્ષા-પત્રીકા-

ટી.વી.ચેનલો.તવગેર ેદ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર.        
 
 
 
|  

  
 
 

 
 

 

 

ભાવનગર મ્યુ કોપોરરે્શન દ્વ્રારા B.P.M.C Act િી કલમ ૨૨૪ હેઠળ સિ-૧૯૮૫ થી અવિલ-૨૦૨૧ સુધી 

મ ાં  સાંભ ળેલ સોસ યટી િી ય દી- 
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ક્રમ 

િાં 

B.P.M.C Act િી કલમ ૨૨૪ હેઠળ મ્યુ એ સાંભ ળેલ સોસ યટી િુાં િ મ 

અિે સરિ મુાં 

મજૂરી િાં અિે 

ત રીખ 

૧ ગુજરાત હાઉસીાંગ બોડત ,નારી રોડ કોલોની કતમર્શનર મજૂરી નાં:-

૬૬૮૭,   તા:-

૧૩/૯/૮૫ 

૨ ગુજરાત હાઉસીાંગ બોડતની પાાંચ વસાહતો 

(૧)ર્શાસ્ત્રીનગર(૨)તવઠ્ઠલવાડી(૩)જવાહરનગર(૪)આનાંદનગર(5)ભરત 

નગર 

સ.સ.ઠ.નાં:-૧૪૭ તા:-

૨૮/૩/૮૯ 

૩ ી.આઈ.ડી.સી,તવઠ્ઠલવાડી એડમીન સ.સ.ઠ નાં:-

૨૯૫/૯૦-૯૧,તા:-

૭/૧/૯૧ 

૪ અનાંતવાડી ના રસ્તાિી દેરીરોડને જોડતા રસ્તાને જાહેર રોડ તરીકે પ્રતસધ્િ 

કરવા બાબત 

કતમર્શનર મજૂરી નાં:-

૧,   તા:-૧૧/૯/૨૦૦૨ 

૫ આદર્શત કો.ઓ.હાઉસીાંગ સોસાયટી લી. તવજયરાજનગર વડવા સવે નાં:-૨૫૮ સ.સ.ઠ.નાં:-૭ તા:-

૨૩/૫/૦૩ 

૬ દેવબાગ ના રસ્તાને જોડતા પાાંચ રસ્તાને જાહેર રોડ તરીકે પ્રતસધ્િ કરવા 

બાબત 

સ.સ.ઠ.નાં:-૪૪ તા:-

૩૧/૮/૦૪ 

૭ અનાંતવાડી માાં આવેલ રામેશ્વર પાકત  સોસાયટી ના રસ્તાને જાહેર રોડ તરીકે 

પ્રતસધ્િ કરવા બાબત 

સ.સ.ઠ.નાં:-૪૨ તા:-

૩૧/૮/૦૪ 

૮ કાળીયાબીડ તવસ્તારના લખુભા હોલિી વીરાણી સ્કુલ સુિીના રસ્તાને જાહેર 

રોડ તરીકે પ્રતસધ્િ કરવા બાબત 

મેયર ઠરાવ નાં:-૫૯  

તા:-૧૦/૧૧/૦૪ 

૯ અનાંતવાડી તવસ્તારમાાં તર્શવપાકત  તરીકે ઓળખાતા તવસ્તારના રસ્તાને જાહેર 

રોડ તરીકે પ્રતસધ્િ કરવા બાબત 

સ.સ.ઠ.નાં:-૨૯ તા:-

૨૨/૬/૦૫ 

૧૦ અનાંતવાડી પૂવત તવસ્તારમાાં જલે ગ્રાઉન્ડ પાછળ ના તવસ્તારના રસ્તાને જાહેર 

રોડ તરીકે પ્રતસધ્િ કરવા બાબત 

સ.સ.ઠ.નાં:-૨૮ તા:-

૨૨/૬/૦૫ 

૧૧ ભાગીરિી કાળીદાસ અાંિારીયા તિા અન્ય ના કુ.મુ.રાજન કે ર્શાહ,સવે નાં:-

૪૫/૨-અ પૈકી લક્ષ્મીનગર-૨,શ્રીનાિીનગર ની પાછળ,ભરતનગર રોડ, ના 

રસ્તાને જાહેર રસ્તા તરીકે પ્રતસધ્િ કરવા બાબત 

સ.સ.ઠ.નાં:-૭૬ તા:-

૩૦/૯/૦૫ 

૧૨ હરીતક્રષ્નાપાકત  સોસાયટી, રવા સવે નાં:- ૧૦૮, પૈકી ્લોટા નાં:- ૧૮ તિા ૧૯ 

રવા ટી.પી સ્કીમ નાં:-૩ 

સ.સ.ઠ.નાં:-૧૧૨ તા:-

૨૯/૧/૦૮ 

૧૩ અક્ષરપાકત  સોસાયાટી,શ્રીનાિીનગર,ટી.પી સ્કીમ નાં:-૧૪, ઓ.પી નાં:-૧૬,સવે 

નાં:- ૪૫/૨/ડી 

સ.સ.ઠ.નાં:-૯૩ તા:-

૨૯/૧/૦૯ 

૧૪ આદર્શત સાસોયટી, જલે રોડ, સીટી સવે નાં:- ૭,સવે નાં:-૨૨૭૩/૧ સ.સ.ઠ.નાં:-૨ 

તા:-૨૯/૫/૦૯ 

૧૫ નટરાજ ટેનામેન્ટ,રવા સવે નાં:- ૧૨૩/બી, ટી.પી એસ નાં:-૩(રવા) 

ઓરીજનલ ્લોટ નાં:- ૫, ફાઈનલ ્લોટ નાં:- ૮ 

સ.સ.ઠ.નાં:-૩ તા:-

૨૯/૫/૦૯ 

૧૬ સીતારામનગર સોસાયાટી,ભરતનગર,તરસમીયા સવે નાં:-

૪૫/૨/બી,ઓ.પી.નાં:-૧૬.ટી.પી.એસ નાં:-૧૪,ફાઈનલ ્લોટ નાં:-૧૬ 

સ.સ.ઠ.નાં:-૧૨ તા:-

૩૦/૬/૦૯ 

૧૭ ભોળાનાિ સોસાયટી,સુભાષનગર,રવા સવે નાં:-૧૧૬ સ.સ.ઠ.નાં:-૨૭ તા:-

૩૧/૭/૦૯ 

૧૮ સુમેર ટાઉન ર્શીપ,તરસમીયા ટી.પી સ્કીમ નાં ૧૨,િોિા રોડ સ.સ.ઠ.આાંક ૩૩ , 
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તા:-૨૯/૮/૦૯ 

૧૯ ન્યુ પીપલ્સ કો.ઓ.હાઉસીાંગસોસાયટી,ફાઈનલ ્લોટ નાં:- ૧૩ પૈકી સવે નાં:-

૧૨૧,ટી.પી સ્કીમ નાં-૩,રવા 

સ.સ.ઠ.આાંક ૩૨ , 

તા:-૨૯/૮/૦૯ 

૨૦ આચાયતકુલ સોસાયટી,ચીત્રા કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૭૧,   તા:-૭/૯/૦૯ 

૨૧ માિવબાગ સોસાયટી-૧,વાિાવાડી રોડ, વડવા સવે નાં:- ૨૪૩/૧ કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૭૨,   તા:-૭/૯/૦૯ 

૨૨ જુની તપપલ્સ સોસાયાટી,રવા સવે નાં:-૧૧૫,ટી.પી સ્કીમ નાં:-૩,ઓ.પી નાં:- 

૨૩,એફ.પી નાં:-૩૫ તિા ૩૬,સુભાષનગર 

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૨૯૭,   તા:-

૨૧/૧૨/૦૯ 

૨૩ મીરા પાકત ,રવા ટી.પી સ્કીમા નાં:-3,એફ.પી નાં:- ૩૦,સવે નાં:- ૧૧૧/૧,તક્રષ્ના 

ટાઉનર્શીપા ની પાછળ,અતખલેર્શ સકતલ,સુભાષનગર 

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૩૨૩,   તા:-૩/૯/૧૦ 

૨૪ ચાંદ્રોદય પાકત ,સવે નાં ૨૫૭,તમલ્ટર ી સોસાયટી ની પાછળ,તચત્રા કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૫૧૭,   તા:-

૨૩/૨/૧૨ 

૨૫ અતખલેર્શ પાકત ,રવા ટી.પી સ્કીમ નાં ૩, ફાઈનલ ્લોટ નાં:-૧૧૧,િોિા 

જકાતનાકા 

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૩૬૬,   તા:-

૨૪/૬/૧૧ 

૨૬ માનર્શ દર્શતન બાંગ્લોઝ, સવે નાં ૧૦૭,રવા ટી.પી સ્કીમ 3, એફ.પી.નાં ૨૧, 

એરપોટત  રોડ, સુભાષનગર 

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૫૧૬,   તા:-

૨૩/૨/૧૨ 

૨૭ તવઠ્ઠલબાગ સોસાયટી.સવે નાં ૨૭૭/૨૭૮ પૈકી ્લોટ નાં ૧ િી ૧૦૬, 

તવદ્યાનગર(શ્રી ગોરિનભાઈ ર્શામીભાઈ બાાંભણીયા) 

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૫૧૨,   તા:-૧/૨/૧૨ 

૨૮ પારલ કો.ઓ.હાઉસીાંગ સોસાયટી,રવા સવે નાં:-૮૯/૯૦, ફાતીમા સ્કુલની 

પાછળ, િોિા રોડ 

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૫૮,   તા:-

૦૭/૦૯/૧૨ 

૨૯ િેલાભાઇ િનાભાઈ મોરી તિા અન્ય રવા સવે નાં:૭૫, ટી.પી. સ્કીમ ૩, 

ફાઈનલ ્લોટ નાં: ૬૮ પૈકી હરીદર્શતન ટાઉનર્શીપ, ૧૫૦ ફૂટ રી ાંગ રોડ ઉપર 

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૨૦૬,   તા:-

૨૬/૧૨/૧૨ 

૩૦ લક્ષ્મીનગર, તચત્રા ટી.પી. સ્કીમ ૧/બી નાાં એફ. પી. નાં ૧૨ કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૫૪,   તા:-૩/૧/૧૪ 

૩૧ સાિના બાંગ્લોઝ, રવા ટી.પી.સ્કીમ નાં ૩, સવે નાં:- ૧૦૭ પૈકી ઓ.પી :- ૧૩ 

એફ.પી - ૨૦, એરપોટત  રોડ,સુભાષનગર 

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૫૭,   તા:-૭/૧/૧૪ 

૩૨ રાિેશ્યામ પાકત  ,તચત્રા, એફ.પી. નાં:- ૯,ટી.પી સ્કીમા ૧/બી કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૫૫,   તા:-૩/૧/૧૪ 
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૩૩ અક્ષર પાકત  કો.ઓ.હાઉસીાંગ સોસાયટી,ચીત્રા સવે નાં:- ૧૬૪,૧૬૫/૧,૧૬૫/૨ કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૩,   તા:-

૨૦/૦૭/૧૫ 

૩૪ ૪૫ એમ.આઈ.ી તિા ૨૦ એચ.આઈ.ી,રિુકુલ સ્કુલ ની સામે, દેવરાજનગર 

ની પાછળ,સવેનાં ૭૮/૭૯/૮૨/૮૩/૧  

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૨૫,   તા:-૧૬/૯/૧૫ 

૩૫ માનસપાકત -2,ટી.પી.નાં ૩, રવા સવે નાં:- ૧૦૯, એફ.પી નાં:- ૨૬, એરપોટત  રોડ, 

સુભાષનગર,સહયોગ એન્ટરપ્રાઈઝ 

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૨૯,   તા:-૧૧/૧/૧૬ 

૩૬ િમતરાજ સોસાયટી -રુવા-સવે નાંબર ૧૨૨ પૈકી ટી.પી.તસ્કમ નાંબર-૩ 

સુભાર્શનગર ભાવનગર  

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૪,તા:-૨૦/૬/૧૬ 

૩૭ પ્રયોર્શા રતેસડેંન્સી ,ર.ેસ.નાંબર.૨૦ પૈકી ૪,તરસતમયા ટી.પી.તસ્કમ નાંબર નો-

૧૪.ઓ પી નાંબર ૧,એફ પી નાંબર ૧/૧,પૈકી તચત્રકુટ નગર પાસ ે ,શ્રીનાિી 

તવભાગ ૩ પાછળ,   

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૯,તા:-૩/૮/૧૬ 

૩૮ તચત્રા-સવે નાંબર ૨૫૦ પૈકી ૧/પૈકી-૧, ન્યુ સુખસાગાર સોસાયટી ક્રાઇસ્ટ 

સ્કુલની પાછળ .    

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૦,તા:-૫/૮/૧૬ 

૩૯ વડવા સવે નાંબર -૨૪૩-૨ ,વાિાવાડી રોડ ઉપર પાણીની ટાાંકી પાસ ેઆવેલ 

માિવબાગ-૨  

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૧,તા:-૧૯/૮/૧૬  

૪૦ વડવા સવે નાંબર -૨૪૩-૩ ,વાિાવાડી રોડ ઉપર પાણીની ટાાંકી પાસ ેઆવેલ 

માિવબાગ-૩,મનસુખભાઇ હરીવાંનભાઇ ડોડીયા  તિા અન્યો 

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૨,તા:-૧૯/૮/૧૬  

૪૧ વડવા સવે નાંબર -૪૫૧ પૈકી આર.ટી.ઓ.િી જ્વલે્સ સકતલ રોડ ઉપર આવલે 

તુલતસપાકત .પ્રમુખ િનશ્યામભાઇ સલીયા 

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૩,તા:-૧૯/૮/૧૬  

૪૨ તરસતમયા સવે નાંબર-૪૪/૪,માાં આવેલ બમ્હપાકત  સોસાયટી ,ટી.પી.સ્કીમ 

નાંબર ૧૪.ઓ.પી.નાંબર્ ૨૦.એફ .પી.નાંબર ૨૦/૧. 

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૪,તા:-૨૩/૯/૧૬ 

૪૩ તચત્રા બેંક કોલોની પાસ ે ,તચત્રા નાાં ર.ેસવે નાંબર૨૮૫ માાં આવેલ "ચાંદ્રદર્શતન 

પાકત  " 

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૫,તા:-૧૭/૧0/૧૬ 

૪૪ તરસમીયા-સવેનાંબર ૨૦ પૈકી ,તરસમીયા રોડ,જુના તર્શવનગર ની બાજુમાાં 

અાંકુર પ્રોપટી ડેવલ્મેંન્ટ પ્રા.તલ.નાાં" આસ્િા હોમ"   

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૯,તા:-૨૮/૧૧/૧૬  

૪૫ ક્રાઇસ્ટ સ્કુલ ની પાસ ેઆવેલ "અખાંડ આનાંદ" સોસાયટી તચત્રા સવે નાંબર૨ 

૫૦પૈકી માાં આવેલ સોસાયટી ની સુતવિાઓ સાંભાળી લેવા બાબત  

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૨૧,તા:-૬/૧૨/૧૬  

૪૬ તચત્રકુટ નગર. ર.ેસ.નાંબર.૪૫/૧ પૈકી ,તરસતમયા ટી.પી.એસ.નાંબર ૧૪. ઓપી 

નાંબર ૧૨. એફ પી નાંબર ૧૨/૬ િી ૧૨/૧૧ શ્રીનાિી નગર તવભાગ -૩ પાસ ે

માતલક તવઠ્ઠલભાઇ વસ્તાભાઇ તિા અન્યો ની  સોસાયટી ની સુતવિાઓ 

સાંભાળી લેવા બાબત માંજુરી આપવામાાં આવે છે. 

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૨૯,તા:-૩/૩/૧૭ 

૪૭ કૌશ્યલ્યાપાકત  સોસાયટી,તરસમીયા. ર.ેસ.નાંબર.૪૪/૨ તિા ૪૪/૩, 

,તરસતમયા ટી.પી.એસ.નાંબર ૧૪.શ્રીનાિી નગર તવભાગ -૧ પાછળ 

તસતારમ્ચોક પાસે, માળખાકીય સુતવિાઓ સાંભાળી લેવા બાબત માંજુરી 

આપવામાાં આવ ેછે. 

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૫,તા:-૯/૫/૧૭ 

૪૮ રુવા સવે નાંબર ૧૩૬ ,ઓ.પી.નાંબર ૧૭,એફ.પી.નાંબર-૧૭ ટી.પી.એસ.નાંબર ૮ 

(રુવા)માાં આવેલ “ માનસ ર્શાાંતી પાકત”એરપોટત  રોડ વતત-શ્રી અરતવાંદ એમ 

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૮,તા:-૨૫/૫/૧૭ 
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જાસોતલયા  ની માળખાકીય સુતવિાઓ સાંભાળી લેવા બાબત માંજુરી 

આપવામાાં આવ ેછે. 

૪૯ રુવા ટી.પી.એસ.નાંબર-૩.સ,ને.૩૫. એફ.પી.નાં.૫૯.હરીદ્વારએપાટમેાંન્ટની સામે 

આવેલ રાિે તક્રષ્ના સોસાયટી ની માળખાકીય સુતવિાઓ સાંભાળી લેવા 

બાબત માંજુરી આપવામાાં આવ ેછે.   

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૯,તા:-૨૫/૭/૧૭ 

૫0 ગોતવાંદબાગ સોસાયટી, વડવા સવે નાંબર ૨૭૭,૨૭૮ તવદ્યાનગર,લો કોલેજની 

પાછળ  ની માળખાકીય સુતવિાઓ સાંભાળી લેવા બાબત માંજુરી આપવામાાં 

આવે છે.   

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૨0,તા:-૨૮/૭/૧૭ 

૫૧ રુવા ટી.પી.એસ.નાંબર ૩,સવે નાંબર-૧00/૨ પૈકી ઓ,પી,નાંબર-

૧૭,એફ.પી.નાંબર્ ૨૭,નટરાજ પાટી્લોટ સામે.આવેલ તર્શવમ બાંગલોઝ ની 

માળખાકીય સુતવિાઓ સાંભાળી લેવા બાબત માંજુરી આપવામાાં આવે છે.    

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૨૨,તા:-૧૧/૮/૧૭ 

૫૨ રુવા ટી.પી.એસ.નાંબર ૩,સવે નાંબર-૯૧ , ઓ,પી,નાંબર-૩૫,એફ.પી.નાંબર ્

૫૯,હરીદ્વાર એપાટતમેંન્ટની સામે આવેલ રાિેનગરવસાહતની માળખાકીય 

સુતવિાઓ  સાંભાળી લેવા બાબત માંજુરી આપવામાાં આવે છે.    

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૨૬,તા:-૨૯/૯/૧૭ 

૫૩ રુવા સવે નાંબર-૧૨૨ પૈકી , ટી.પી.એસ.નાંબર ૩ સુભાર્શનગરમાાંઆવેલ  

હરીરામ સોસાયટી  રુવાની માળખાકીય સુતવિાઓ  સાંભાળી લેવા બાબત 

માંજુરી આપવામાાં આવ ેછે.     

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૨૮,તા:-૨૩/૧0/૧૭  

૫૪ તચત્રાનાાં રવેન્યુ સવે નાંબર ૪૭ પૈકી ૧ ફુલસર પાણી ની ટાાંકી પાસ ેઆવેલ 

તુલસીપાકતની માળખાકીય સુતવિાઓ સાંભાળી લેવા બાબત માંજુરી 

આપવામાાં આવ ેછે.     

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૩૨,તા:-૨/૧/૧૮ 

૫૫ અાંજલી પાકત ,સવે નાંબર-૨૪૩ પૈકી /૩,ફુલસરગુરુકુલ સામે,અમર પાકત  ની 

બાજુમાની માળખાકીય સુતવિાઓ સાંભાળી લેવા બાબત માંજુરી આપવામાાં 

આવે છે.      

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૩૫,તા:-૧૯/૧/૧૮  

૫૬ તચત્રા રવેન્યુ સવે નાંબર-૨૪૯,પૈકી ૩ માાં ક્રાઇસ્ટ સ્કુલની પાછળ આવેલ 

વસાહત ,સુખસાગર રતેસડાંન્સીની બાજુમાાં શ્રી કેસરબેન તજલાભાઇ 

જાસોલીયા તિા અન્યો ની વસાહત બી.પી.એમ.સી. એર્કટની કલમ ૨૨૪ 

હેઠળ રસ્તાઓ સાવતજનીક જાહેર કરી સોસાયટીની માળખાકીય સુતવિાઓ 

સાંભાળી લેવા બાબત માંજુરી આપવામાાં આવે છે.       

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૧,તા:-૬/૭/૧૮ 

૫૭ તચત્રા રવેન્યુ સવે નાંબર-૧૬/૧પૈકી૧, ૧૬/૨ તિા ૧૭ તક્રષ્નાપાકત  સોસાયટી 

ભરતભાઇ વનમાળીભાઇ ચુડાસમા ની  વસાહત બી.પી.એમ.સી. એર્કટની 

કલમ ૨૨૪ હેઠળ રસ્તાઓ સાવતજનીક જાહેર કરી સોસાયટીની માળખાકીય 

સુતવિાઓ સાંભાળી લેવા બાબત માંજુરી આપવામાાં આવે છે.       

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૨,તા:-૯/૭/૧૮ 

૫૮ તચત્રા સવે નાંબર ૨૩૯ પૈકીમાાં આવેલ રામેશ્વર સોસાયટીની   બી.પી.એમ.સી. 

એર્કટની કલમ ૨૨૪ હેઠળ રસ્તાઓ સાવતજનીક જાહેર કરી સોસાયટીની 

માળખાકીય સુતવિાઓ સાંભાળી લેવા બાબત માંજુરી આપવામાાં આવે છે.        

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૪૧,તા:-૬/૨/૧૯ 

૫૯ ફુલસર સવે નાંબર -૨૧ પૈકી ૧/૧ ખાતે આવેલ ઉપવન બાંગલોઝ તિા સુયોદય 

રસેીડેંન્સી વસાહત ની સુવીિાઓ સાંભાળી  લેવા બાબત માંજુરી આપવામાાં 

આવે છે.        

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૭૮,તા:-૧૦/૧૦ /૧૯ 

૬૦ માનસ દર્શતન -૩ અરતવાંદભાઇ મેિીભાઇ જાસોતલયા તિા અન્ય રુવા સવે 

નાંબર -૯૮, ટી.પી.તસ્કમ નાંબર -૩, ફાઇનલ ્લોટ નાંબર-૫૮, હરીદ્વાર 

રતેસડાંસીની બાજુમા ,નટરાજ પાટી ્લોટની સામે , સુભાસનગર ભાવનગરની  

વસાહત ની માળખાકીય સુવીિાઓ સાંભાળી  લેવા બાબત માંજુરી 

આપવામાાં આવ ેછે.        

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૮૪,તા:-૦૧/૦૧ 

/૨૦૨૦  
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૬૧ શ્રીરામ રતેસડાંન્સી ,તચત્રા સવ ેનાંબર ૧૪/૨,રાજનગરની બાજુમાાં, ભાવનગરની  

વસાહત ની માળખાકીય સુવીિાઓ સાંભાળી  લેવા બાબત માંજુરી 

આપવામાાં આવ ેછે.        

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૯૧તા:-૦૪/૦૨ 

/૨૦૨૦ 

૬૨ ગાયત્રીમાંદીરની પાછળ ,ી.આઇ.ડી.સી.ની પાસ ે તચત્રા સવે નાંબર ૧૮૩માાં 

આવેલ વસાહતની  ની માળખાકીય સુવીિાઓ સાંભાળી  લેવા બાબત માંજુરી 

આપવામાાં આવ ેછે.        

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૯૩ તા:-૧૧/૦૨ 

/૨૦૨૦  

૬૩ ફુલસરના રવેન્યુ સવે નાંબર ૫,૬ તિા ૭,ટી.પી.એસ. નાંબર ૨/એ (ફુલસર) નાાં 

એફ પી નાંબર ૨૫/૧ અન ે૨૯/૩ માાં આવેલ આણાંદી પાકત  વસાહત ને  કલમ 

૨૨૪ હેઠળ રસ્તાઓ સાવતજનીક જાહેર કરી સોસાયટીની માળખાકીય 

સુતવિાઓ સાંભાળી લેવા બાબત માંજુરી આપવામાાં આવે છે.   

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૯૫.તારીખ 

૨૪/૨/૨૦૨૦ 

૬૪ તચત્રા સવે નાંબર ૨૪૯/૪ માાં આવેલ તનલકાંઠ સોસાયટીની માળખાગત 

સુતવિાઓ બી.પી.એમ.સી.એર્કટની કલમ ૨૨૪ હેઠળ સાંભાળી લેવા માંજુરી 

આપવામાાં આવે છે. રોડ તવભાગ દ્વારા આપવામાાં આવેલ અતભપ્રાય મુજબ 

રસ્તા અાંગેની ૩ વષત સુિીની મેંન્ટેનાંન્સની જવાબદારી ડેવલપરની રહેર્શે તે 

ર્શરતે એન.ઓ.સી.આપવામાાં આવે છે.    

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૧૩.તારીખ 

૧૪/૯/૨૦૨૦ 

૬૫ બી.પી.એમ.સી.અએર્કટની કલમ ૨૨૪ હેઠળ રુવા સવે નાંબર ૭૫ 

.ઓ.પી.નાંબર ૪૩ એફ.પી,નાંબર ૬૮ પૈકી રી ાંગ રોડ લીલા ઉડાન પાછળ 

આવેલ લીલા બીઝનેસ વેંન્ચર પ્રા.લી.નાાં ્લોટ નાંબર ૨૪ િી ૬૨ વસાહતની 

સુતવિાઓ સાંભાળી લેવા માંજુરી આપવામાાં આવે છે.  

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૧૪.તારીખ 

૨૧/૯/૨૦૨૦ 

૬૬ બી.પી.એમ.સી.અએર્કટની કલમ ૨૨૪ હેઠળ તરસમીયાના રવેન્યુ  સવે નાંબર 

૬૮/૨/૧ પૈકી ટી.પી.એસ.નાંબર ૧૨.  ઓ.પી.નાંબર ૨૫,  એફ.પી,નાંબર 

૨૫/૧/.૨૫/૨, ૨૫/૩, પૈકી ૧૫૦ ફુટ રી ાંગ રોડ ની પાછળ આવેલ “પ્રેમ સાગર 

રસેીડેંન્સી” ની  સુતવિાઓ સાંભાળી લેવા માંજુરી આપવામાાં આવે છે.રોડ 

તવભાગનાાં અતભપ્રાય મુજબ ત્રણ વષત સુિી રસ્તાનાાં મૈંટેનાંસ ની જવાબદારી 

ડેવલપસતની  રહેર્શે.  

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૯૯.તારીખ 

૨૩/૩/૨૦૨૦ 

૬૭ પ્રતદપભાઇ હરકાાંતભાઇ દેસાઇ તિા અન્યો  રવેન્યુ સવે નાંબર ૨૩૬ પૈકી 

હાટકેર્શ પાકત  તચત્રા તસદસર રોડ ને  કલમ ૨૨૪ હેઠળ રસ્તાઓ સાવતજનીક 

જાહેર કરી સોસાયટીની માળખાકીય સુતવિાઓ સાંભાળી લેવા બાબત 

માંજુરી આપવામાાં આવ ેછે.     

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૧૯.તારીખ 

૨૭/૧૦/૨૦૨૦ 

૬૮ કમલેર્શભાઇ સરવૈયા તસધ્િીતવનાયક ટાઉનર્શીપ રવેન્યુ સવે નાંબર ૭૨  નવા 

૧૫૦ ફુટ તરાંગ રોડ (તરસતમયા) કલમ ૨૨૪ હેઠળ રસ્તાઓ સાવતજનીક જાહેર 

કરી સોસાયટીની માળખાકીય સુતવિાઓ સાંભાળી લેવા બાબત માંજુરી 

આપવામાાં આવ ેછે.     

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૨૧.તારીખ 

૯/૧૧/૨૦૨૦ 

૬૯ ફુલસર રવેન્યુ સવે નાંબર ૩૪ પૈકી ૨ ર્શીવાલીક પાકત  .ટી.પી.સ્કીમ નાંબર ૨ –

બી, એફ પી નાંબર ૨૪, વસાહતનાાં ડેવલપેસતશ્રી દ્વારા વસાહતની પ્રાિમીક 

સુવીિાઓ સાંભાળી લેવા બી.પી. એમ.સી.એર્કટની કલમ ૨૨૪ અાંન્વયે અરી 

કરતા સુતવિાઓ સાંભાળીલેવા માંજુરી આપવામાાં આવે છે.    

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૨૨.તારીખ 

૨૩/૧૧/૨૦૨૦  

૭૦ તરસમીયા રવેન્યુ સવે નાંબર ૪૧, ઓ.પી નાંબર ૨૦,એફ.પી. નાંબર ૨૦/૧, પૈકી 

ટી.પી.એસ.નાંબર-૧૩,(તરસમીયાની )  પ્રાિમીક સુવીિાઓ સાંભાળી લેવા 

બી.પી. એમ.સી.એર્કટની કલમ ૨૨૪ અાંન્વયે અરી કરતા સુતવિાઓ 

સાંભાળીલેવા માંજુરી આપવામાાં આવે છે.    

કતમર્શનર મજૂરી નાં 

૧૩૦.તારીખ 

૩૧/૧૨/૨૦૨૦  
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ક્રમાાંક/મહેકમ/૫/૪૪૯/તા-૨૯/૯/૨૦૦૮ નાાં હુકમિી ટાઉન ડેવલપમેંન્ટ અને ટાઉન ્લાની ાંગ તવભાગની 

ફાઇલો સીટી એાંન્ીનીયરશ્રીનાાં તનયાંત્રણ નીચ ેિી રજુ િાય છે. 
 
 

ક્રમાાંક/મહેકમ/ટે.નાંબર.૫/૫૨૧/તા-૧૬/૧૧/૨૦૧૦ નાાં હુકમિી ટાઉન ડેવલપમેંન્ટ અન ેટાઉન ્લાની ાંગ 

તવભાગની ફાઇલો વહીવટી ખચતમાાં ૧૦% કરકસર અાંગે તેમજ “વહીવટી પ્રતક્રયામાાં લેવલ જમ્પીાંગ અાંગે 

નાયબ કતમશ્નર (જનરલ) ને તેમજ સત્તા સોપણી અાંગે નાયબ કતમર્શનર (એડમીન) ને અહેવાલ રજુ કરલે તે 

અનુસાંિાને સીટી એાંન્ીનીયરશ્રીનાાં તનયાંત્રણનીચે િી .રજુ િતી ફાઇલો હવે પછી સીિીજ કમીર્શનરશ્રી 

પાસ ેરજુ કરવા હુકમ કરવામાાં આવેલ છે.  
 

 
  

તા-૨૯-૯-૨૦૦૮ િી તા-૧૫-૧૧-૨૦૧૦ સુિી ટાઉન ડેવલપમેંન્ટ અન ેટાઉન ્લાની ાંગ તવભાગની ફાઇલો 

સીટી એાંન્ીનીયરશ્રીનાાં તનયાંત્રણનીચે િી રજુ િયેલ છે.  
 
 

ક્રમાાંક/મહેકમ/૫/૩૩૯/તા-૯/૭/૨૦૧૩ નાાં હુકમિી ટાઉન ડેવલપમેંન્ટ અન ેટાઉન ્લાની ાંગ તવભાગની 

ફાઇલો સીટી એાંન્ીનીયરશ્રીનાાં તનયાંત્રણ નીચ ેફરીિી મુકવામાાં આવેલ છે. 
 
 
 
 

સીટીએાંન્ીનીયરશ્રીનાાં નીયાંત્રણ નીચ ેફાળવવમાાં આવેલ  તવભાગો ની યાદી-- 
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ક્રમનાંબર ક્રમાાંક/મહેકમ/૧/જન.જા.નાં.૧૭૩૦ 

તારીખ-૧૦-૨-૧૫ િી ફાળવેલ તવભાગો 

ક્રમાાંક/મહેકમ/૧/જન.જા.નાં.૮૦૩ તારીખ-૧૬-૨-

૧૬ િી ફાળવેલ તવભાગો  

૧ વોટરવકતસ તવભાગ  વોટરવકતસ તવભાગ  

૨ રોડઝ તવભાગ રોડઝ તવભાગ 

૩ ડર ેનેજ તવભાગ ડર ેનેજ તવભાગ 

૪ તબલ્ડી ાંગ તવભાગ તબલ્ડી ાંગ તવભાગ 

૫ રોર્શની તવભાગ રોર્શની તવભાગ 

૬ તફલ્ટર તવભાગ  તફલ્ટર તવભાગ  

૭ યોજના તવભાગ  યોજના તવભાગ  

૮ સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેંન્ટ તવભાગ  સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેંન્ટ તવભાગ  

૯ ગાડતન તવભાગ ગાડતન તવભાગ 

૧૦ સ્લમ તવભાગ  

૧૧ ટાઉન ડેવલોપમેંન્ટ તવભાગ   

૧૨ ટાઉન ્લાની ાંગ તવભાગ   

૧૩ એસ્ટેટ તવભાગ (દબાણ હટાવ સેલ 

સતહત) 

 

૧૪ સ્ટોર તવભાગ   

૧૫ ટર ાન્સપોટત  તવભાગ   

૧૬ સીક્યુરીટી તવભાગ   

૧૭ ફાયર બ્રીગેડ તવભાગ   

                              
    

સીટીએાંન્ીનીયરશ્રી ને ફાળવવમાાં આવેલ  તવભાગો ની યાદી--તા-૫-૪-૧૬ િી =ક્રમાાંક/મહેકમ/૧/૨૪ 

તારીખ-૫-૪-૧૬ િી ફાળવેલ તવભાગો= 
 

ક્રમનાંબર ક્રમાાંક/મહેકમ/૧/૨૪ તારીખ-૫-૪-૧૬ િી 

ફાળવેલ તવભાગો  

ક્રમાાંક/મહેકમ/૧/૫૯૪ તારીખ-૨-૨-૧૯ િી 

ફાળવેલ તવભાગો- નાયબ 

કતમશ્નરશ્રી(એડમીન)પાસેિી સુપરતવતઝન અન ે

તનયાંત્રણની કામગીરી લોકસભા-૨૦૧૯ ની સમગ્ર 

ચૂટણી પ્રક્રીયા પુણત િાય ત્યા સુિી સોાંપવા હુકમ 

કરવામા આવે છે.૨૩-૫-૧૯ કાઉાં ન્ટી ાંગ ડે-   

૧ વોટરવકતસ તવભાગ  (૧)સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેંન્ટ તવભાગ  

૨ રોડઝ તવભાગ  

 ૩ ડર ેનેજ તવભાગ  

૪ તબલ્ડી ાંગ તવભાગ  

૫ રોર્શની તવભાગ  

૬ તફલ્ટર તવભાગ   

૭ યોજના તવભાગ   

૮ ગાડતન તવભાગ   
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ક્રમાાંક/મહેકમ/૧/૬૨/તા-૬-૬-૧૯ િી સોતલડે્વસ્ટ મેનેજમેંન્ટ તવભાગનાાં તનયાંત્રણ અન ેસુપરતવજનની 

કામગીરી ાં  નાયબ કતમશ્નર એડમીન ને સોપવા હુકમ કરવામાાં આવેલ છે. એટલે તા- ૨/૨/૧૯ િી તા ૫-૬-

૧૯ સુિી લોકસભા ચુટણી-૨૦૧૯ નાાં અનુસાંિાને સોતલડે્વસ્ટ મેનેજમેંન્ટ તવભાગની કામગીરી નાાં તનયાંત્રણ 

અતિકારી તરીકે કામગીરી સોપવામાાં આવેલ હતી.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

એનકે્ષર-બી 
 

                   ( સામાન્જય વતહવટ તવભાગનાાં તા.૧0-૫-ર00૯ નાાં પતરપત્ર ક્રમાાંક      

                     પીએડી-૧0-ર00૭- ૩૩૫૩૬૪- આર.ટી.આઈ. સેલનુાં તબડાણ ) 

 

પ્રમાણપત્ર 
 
 

          આિી પ્રમાતણત કરવામાાં આવ ે છે કે,  માતહતી અતિકાર અતિતનયમની કલમ-૪ અાંતગતત 

સ્જવયાં જાહેર કરવાની બાબતો   પ્રો- એકટીવ ડીસ્જકલોઝર (P.A.D.)   મારા તવભાગ  ઘ્જવારા  તૈયાર 

કરવામાાં આવેલ છે.  અને તા.૧-૫-૨૧ ની તસ્જિતતએ અમારી માંજૂરી મેળવી અદ્યતન કરવામાાં આવેલ છે.  

 
 
તારીખઃ૦૫/૦૫/૨૧ 

સ્િળ-ભાવનગર                 જાહેર માતહતી અતિકારી અન ેસીટીએન્જીનીયર                     

                          તવભાગનુાંનામ    :-સીટીએન્જીનીયર કચેરી 

ભાવનગર મહાનગરપાતલકા 
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ભાવનગર  

  



 

 

 
                                         
 
 

કોમ્પ્યટુર વિભાગ 

 

માહિતી ( મેળિિાના ) અવિકાર 
અવિવનયમ - 2005 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
િર્ષ ૨૦૨૧ - ૨૦૨૨   

 

શ્રી િનરાજવ િંિ એમ. પરમાર 
ઈ.ડી.પી મેનેજરશ્રી 

 

 

 

ફોન ઓફી : (૦૨૭૮) ૨૪૩૧૮૮૭ 

 

ભાિનગર મિાનગરપાલિકા 
ભાિનગર 



 

 

  કોમ્પ્યટુર વિભાગ 
અનકુ્રમણીકા 

 
ક્રમાાંક પ્રકરણ પ્રકરણની વિગત પાના નાં. 

1 પ્રકરણ-3 અવિકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તા અને 
ફરજો 

1  

2 પ્રકરણ-4 કાર્યો કરિા માટેના વનર્યમો, વિવનર્યમો, 
સચૂનાઓ વનર્યમસાંગ્રહ અને દફતરો 

16 

3 પ્રકરણ-6 જાહરે તાંત્ર અથિા તેના વનર્યાંત્રણ હઠેળની 
વ્ર્યક્તતઓ પાસેના દસ્તાિેજોની કક્ષાઓ અંગેનુાં 
પત્રક 

17 

4 પ્રકરણ-9  18 

5 પ્રકરણ-10 અવિકારીઓ અને કમમચારીઓની માહહતી-
પકુ્સ્તકા(ડીરેતટરી) 

20 

6 પ્રકરણ-11 વિવનર્યમોમાાં જોગિાઈ કર્યામ મજુબ 
મહનેતાણાની પધ્િવત સહીત દરેક અવિકારી 
અને કમમચારીને મળતુાં માવસક મહનેતાણુાં 

23 

7 પ્રકરણ-12 પ્રત્રે્યક સાંસ્થાને ફાળિારે્યલ અંદાજપત્ર 24 

8 પ્રકરણ-14 વિજાણુાંરૂપે ઉપલબ્િ માહહતી 26 

9 પ્રકરણ-16 જાહરે માહહતી અવિકારીશ્રી તથા જાહરે અવપલ 
અવિકારીશ્રીના નામ, હોદ્દા તથા બીજી વિગતો  

27 
 

10 પ્રકરણ-17  28 

 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

કોમ્પ્યટુર  નિભાગ 
 

હોદ્દો : ઈ.ડી.પી મેિેજર 

િામ : શ્રી િિરાજનસિંહ એમ. પરમાર 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ૧) કોમ્પ્યટુર નિભાગિા કમમચારીઓિી પરચરુણ 

રજા મજુંર કરિી. 
૨) કોમ્પ્યટુર નિભાગિા કમમચારીઓિી હક્ક રજા/ 
કપાત મજુંર કરિી. 
૩) કોમ્પ્યટુર નિભાગિા પગાર બીલ મજુંર કરિા 
૪) કોમ્પ્યટુર નિભાગિા કમમચારીઓિી 
સનિિસબકુમા ંસહી કરિી. 
૫) કોમ્પ્યટુર નિભાગિા ખચમ-ખરીદીિા બીલ પાસ 
કરાિિા. 
૬) કોમ્પ્યટુર નિભાગિા કમમચારીઓિી આંતરીક 
બદલી કરિી 
૭) રૂ.૨૦૦૦૦/- િા ખચમ માટે કોટેશિ મગંાિિાિી 
મજુંરી આપિી. 

 િાણાકીય: ૧) રૂ.૨૦૦૦૦/- િા દૈનિક ખચમ માટે કોટેશિ 
મગંાિિાિી મજુંરી આપિી. 
૨) રૂ.૫૦૦૦૦/- િા માનસક ખચમ માટે કોટેશિ 
મગંાિિાિી મજુંરી આપિી. 

 અન્ય: ---- 
 ફરજો: ૧) કોમ્પ્યટુર નિભાગિા કમમચારીઓિી કામગીરીનુ ં 

સપુરનિઝિ કરવુ.ં 
૨) િિા સોફ્ટિેરનુ ંઈમ્પ્લીમેટેન્શિ કરાિવુ ંતથા  
સ્ટાફિે તે અંગે જરૂરી માગમદશમિ આપવુ.ં 
૩) િિા હાડમિેર ખરીદી અંગેનુ ં્લાિીંગ કરવુ.ં 
૪) કોમ્પ્યટુર હાડમિેર તથા સોફ્ટિેરિા મેઈન્ટેિન્સ   



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

અંગેનુ ં્લાિીંગ કરવુ.ં  
૫) અન્ય નિભાગ સાથે કોમ્પ્યટુર કામગીરી અંગે  
સકંલિ કરવુ.ં 
૬) કોમ્પ્યટુર નિભાગિા કમમચારીઓિે કામગીરી 
ફાળિિી તથા તે કામગીરીિી દેખરેખ રાખિી. 

 

 
 

 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 હોદ્દો : પ્રોગ્રામર & સીસ્ટમ એિાલીસ્ટ 

િામ : અપેક્ષા એલ. જોષી 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
૧) સોફ્ટિેર ડેિલોપમેન્ટ 
૨) સોફ્ટિેર મેઈન્ટેિન્સ 
૩) ડેટાબેઝ  મેઈન્ટેિન્સ 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

 એકાઉન્ટ નિન્ડો કલેકશિ સીસ્ટમ 
 EWS ડ્રો સોફ્ટિેર 
 BMC કોલ લેટર સોફ્ટિેર 
 પસમિલ ઈન્ ફોમનશિ સોફ્ટિેર  
 ઓિલાઈિ ફાયર એિ.ઓ.સી. 
 ઓિલાઇિ ટેન્ડર ફી અિે ઇ.એમ.ડી  
  પ્રોગ્રામીંગ કોડ મેિેજમેન્ટ 
 Tally Software integration with all other 

Software for daily income 

 Bhavnagar Municipal.Gov.in Domain 

Renew 

  ઓિલાઇિ વ્યિસાય િેરા  સોફ્ટિેર 
 સોલીડ િેસ્ટ મેિેજમેન્ટ DOOR TO DOOR 

COLLECTION બીલીંગ સોફટિેર   
 નિનિિ સોફ્ટિેર લગતા ટેન્ડરો બિાિિા તથા 

બિાિેલ ટેન્ડરિી સપંણૂમ ટેન્ડરીંગ પ્રોસેસ કરિી. 
 કોન્રાક્ટ બેઝ રીસોસમિી રરક્રુટમેન્ટ  
 અિેિાડા ગ્રામ પચંાયતિો સોફ્ટિેર 
 GOV.in Registration/Renewal  

સોફ્ટિેર ડેિલોપમેન્ટ & મેઈન્ટેિન્સ, સોફ્ટિેર ટેન્ડર, 
ડેટાબેઝ  મેઈન્ટેિન્સ  સબંનંિત સમગ્ર પ્રકારિી કામગીરી 
કરે છે. 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

 
 

 

હોદ્દો : આસી.પ્રોગ્રામર & સીસ્ટમ એિાલીસ્ટ 

િામ : હાદીક સીમરીયા  
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
૧) સોફ્ટિેર ડેિલોપમેન્ટ 
૨) સોફ્ટિેર મેઈન્ટેિન્સ 
૩) ડેટાબેઝ  મેઈન્ટેિન્સ 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

 KPI  / CM dash board એન્રી મોડયલુ તથા  િેબ 
સિીસ   

 ઓિલાઇિ શોપ 
 ભાિિગર મહાિગરપાલલકાનુ ંકમ્પ્લેઈિ મોડયલુ 
 ભાિિગર મહાિગરપાલલકાનુ ંERP મોડયલુ 
 ભાિિગર મહાિગરપાલલકાિો શોપ સોફ્ટિેર 
 બજેટ ડેલી ઈિકમ સોફ્ટિેર 
 િેબસાઇટ અપડેટ 
 બથમ એન્ડ ડેથ 
 મોબાઇલ એ્લીકેશિ (android and IOS) 
 નિનિિ સોફ્ટિેર લગતા ટેન્ડરો બિાિિા તથા 

બિાિેલ ટેન્ડરિી સપંણૂમ ટેન્ડરીંગ પ્રોસેસ કરિી.  
સોફ્ટિેર ડેિલોપમેન્ટ & મેઈન્ટેિન્સ, સોફ્ટિેર ટેન્ડર, 
ડેટાબેઝ  મેઈન્ટેિન્સ  સબંનંિત સમગ્ર પ્રકારિી 
કામગીરી કરે છે. 

 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : ડેટા એન્રી ઓપરેટર 

િામ : શ્રી ઋનષભાઈ જે.પાઠક 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
૧) ડેટા એન્રી તથા તેનુ ંિેરીફીકેશિ તથા નપ્રન્ટ-આઉટ. 
૨)ડેટા પ્રોસેસીંગ તથા રીપોટીંગ. 
૩)ડેટા બેકઅપ. 
૪) હાલિા ડેટા પરથી યઝુર નિભાગિે જરૂરી મારહતી પરૂી 
પાડિી. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

 રુટીિ કોમ્પ્યટુર અિે પ્રીન્ટર  મેઈન્ટેિન્સ (Primary) 
 િિા હાડમિેર ખરીદીમા ં કંપિી િાઈઝ સ્પેસીફીકેશિ 

તૈયાર કરિાન ુ
 નિનિિ હાડમિેરિે લગતા ટેન્ડરો બિાિિા તથા 

બિાિેલ  ટેન્ડરિી સપંણૂમ ટેન્ડરીંગ પ્રોસેસ કરિી.  
 રીપેરીંગ અિે હાડમિેર રજીસ્ટર િીભાિવુ ં જેિી 

હાડમિેર સબંનંિત સમગ્ર પ્રકારિી કામગીરી કરે છે. 
 સ્રેપ ન ુિેચાણ  
 શીક્ષણ સમીતી સી.સી.ટી.િી પ્રોજેક્ટ (ટેન્ડરીંગ ફેઝ) 
 િવુ ંIT Infrastructure  પ્રોજેક્ટ ( મેઈન્ટેિન્સ  ફેઝ) 
 ફેસ કમ થમ્પબ એટેન્ડન્સ  સીસ્ટમ િા સોફટિેર 

બાબત  
 િવુ ંસિમર, હાડમિેર & િેટિકમ મેઈન્ટેિન્સ 

 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : ડેટા એન્રી ઓપરેટર 

િામ : શ્રી પ્રશાતંભાઈ આઈ.ચૌહાણ 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
૧) ડેટા એન્રી તથા તેનુ ંિેરીફીકેશિ તથા નપ્રન્ટ-આઉટ. 
૨)ડેટા પ્રોસેસીંગ તથા રીપોટીંગ. 
૩)ડેટા બેકઅપ. 
૪) હાલિા ડેટા પરથી યઝુર નિભાગિે જરૂરી મારહતી પરૂી 
પાડિી. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

હાલમા ંએકાઉન્ટ નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : ડટેા એન્રી ઓપરેટર 

િામ : શ્રી સનુિલભાઈ એમ.પાટીલ 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
૧) ડેટા એન્રી તથા તેનુ ંિેરીફીકેશિ તથા નપ્રન્ટ-આઉટ. 
૨) ડેટા પ્રોસેસીંગ તથા રીપોટીંગ. 
૩) ડેટા બેકઅપ. 
૪) હાલિા ડેટા પરથી યઝુર નિભાગિે જરૂરી મારહતી પરૂી 
પાડિી. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

 જુિી કર પધ્િનતિી તમામ કામગીરી 

 કાપનટ એરીયા કર પધ્િનતનુ ંટેસ્ટીંગ ટેસ્ટ સિમર પર 
 Year End Process 

 Bill Printing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : ડેટા એન્રી ઓપરેટર 

િામ : શ્રી ત ૃ્  તીબેિ બી.નેિેદી 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
૧) ડેટા એન્રી તથા તેનુ ંિેરીફીકેશિ તથા નપ્રન્ટ-આઉટ. 
૨) ડેટા પ્રોસેસીંગ તથા રીપોટીંગ. 
૩) ડેટા બેકઅપ. 
૪) હાલિા ડેટા પરથી યઝુર નિભાગિે જરૂરી મારહતી પરૂી 
પાડિી. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

કોમ્પ્યટુર નિભાગ ખાતે ઈ.ડી.પી. મેિેજર દ્રારા સોપિામા ં
આિતી કામગીરી 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : ડેટા એન્રી ઓપરેટર 

િામ : શ્રી ભરતભાઈ આર.જાિી 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
૧) ડેટા એન્રી તથા તેનુ ંિેરીફીકેશિ તથા નપ્રન્ટ-આઉટ. 
૨) ડેટા પ્રોસેસીંગ તથા રીપોટીંગ. 
૩) ડેટા બેકઅપ. 
૪) હાલિા ડેટા પરથી યઝુર નિભાગિે જરૂરી મારહતી પરૂી 
પાડિી. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

હાલમા ંહલે્થ નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : ડેટા એન્રી ઓપરેટર 

િામ : શ્રી કેજલભાઈ એચ.શાહ 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
૧) ડેટા એન્રી તથા તેનુ ંિેરીફીકેશિ તથા નપ્રન્ટ-આઉટ. 
૨) ડેટા પ્રોસેસીંગ તથા રીપોટીંગ. 
૩) ડેટા બેકઅપ. 
૪) હાલિા ડેટા પરથી યઝુર નિભાગિે જરૂરી મારહતી પરૂી 
પાડિી. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

હાલમા ંએકાઉન્ટ નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : ડેટા એન્રી ઓપરેટર 

િામ : શ્રી સોહિભાઈ બી.ઝા 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
૧) ડેટા એન્રી તથા તેનુ ંિેરીફીકેશિ તથા નપ્રન્ટ-આઉટ. 
૨) ડેટા પ્રોસેસીંગ તથા રીપોટીંગ. 
૩) ડેટા બેકઅપ. 
૪) હાલિા ડેટા પરથી યઝુર નિભાગિે જરૂરી મારહતી પરૂી 
પાડિી. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

 રીબીિ રીફીલીંગ તથા પ્રીન્ટર રીપેરીંગ 
 ફેસ મશીિ િે લગતી કામગીરી  
 કન્ ઝયમેુબલ પચનઝ 

જેિા હાડડમ િેર  સબંનંિત સમગ્ર પ્રકારિા કામગીરી 
કરે છે. 

 ઘરિેરા મધ્ય, ઘરિેરા પિૂમ , ઘરિેરા પનિમ 
નિભાગિી જુિા અિમેચ પાણીિે લગતા ફાઈલો 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : જુિીયર ક્લાકમ  
િામ : શ્રી સોમાણી કલ્પેશ એચ 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
હાલમા ંિોટરિકમસ નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

હાલમા ંિોટરિકમસ નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : જુિીયર ક્લાકમ  
િામ : શ્રી કુશિભાઇ િરમશીભાઇ િરાજીયા 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
હાલમા ંયોજિા નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

હાલમા ંયોજિા નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : જુિીયર ક્લાકમ  
િામ : શ્રી જયકુમારભાઇ પકંજભાઇ રાઠોડ 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
હાલમા ંસોલીડ િેસ્ટ મેિેજમેન્ટ  નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

હાલમા ંસોલીડ િેસ્ટ મેિેજમેન્ટ નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : જુિીયર ક્લાકમ  
િામ : શ્રી પીયષુ ચિુીલાલ મોણપરા  
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
હાલમા ંઆઈ.સી.ડી.એસ નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

હાલમા ંઆઈ.સી.ડી.એસ નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

 



પ્રકરણ-4(નિયમસગં્રહ-૩) 
 

કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિયમો, સચૂિાઓ નિયમસગં્રહ 
અિે દફતરો 

 

કોમ્પ્યટુર નવભાગ 
 

દસ્તાવેજનુ ંિામ / મથાળં:-    (૧) ઈ.ડી.પી.મેિેજરિે સત્તા અિે અનિકાર  
     કનમ./પી.એ./૮૨ તા.૮/૨/૧૯૯૬ 

    (૨) કોમ્પ્યટુર હાડડવેરિી ખરીદીિા એગ્રીમેન્ ટ  
     (૩)  કોમ્પ્યટુર સોફટવેર ડેવેલપમેન્ટ તથા સોફટવેર િી 

ખરીદીિા એગ્રીમેન્ ટ 
(૪) કોમ્પ્યટુર હાડડવેર વાનષિક મેઈન્ ટેિન્ સ એગ્રીમેન્ ટ 
(૫)    કોમ્પ્યટુર સોફ્ટવેર વાનષિક મેઈન્ટેિન્સ એગ્રીમેન્ટ 
(૬) ટેન્ડર પ્રકીયા દ્વારા તથા સરકારર્શ્રી િી માન્ય સસં્થા  

દ્વારા સોફટવેર ખરીદી હાડડવેર ખરીદી ત્ થા સોફટવેર 
ડેવલપમેન્ ટ 

(૭)   ક્રમાકં/મહકેમ/૫/જિજાિ.ં૧૯૨૫ તા:૧૨/૩/૨૦૧૫ 
 
દસ્ તાવેજ પરનુ ંટંુકંુ લખાણ :- ઉપર મજુબ 
 

 

વ્ યકિકત િે નિયમો, નવનિયમો, સરિામુ:ં- કોમ્પ્યટુર નવભાગ, પહલેા માળે 
       ભાવિગર મહાિગરપાલલકા, ભાવિગર 
 
સચુિાઓ, નિયમસગં્રહ અિે દફતરોિી િકલ અહીંથી મળશે.  
ટેલલફોિ િબંર :- (0ર૭૮) ૨૪૩૧૮૮૭  
 



પ્રકરણ-6(નિયમસગં્રહ-5) 
જાહરે તતં્ર અથવા તેિા નિયતં્રણ હઠેળિી વ્યક્તતઓ 

પાસેિા દસ્તાવેજોિી કક્ષાઓ અંગેન  ંપત્રક 

કોમ્પ્ય ટર નવભાગ 
 

અન . 
િ.ં 

દસ્તાવેજિી કક્ષા દસ્તાવેજ ન  ંિામ અિે 
તેિી એક લીટીમા ં
ઓળખાણ 

દસ્તાવેજ 
મેળવવાિી 
કાયયપઘ્ ધનત 

િીચેિી વ્ યકિકત 
પાસે છે / તેિા 
નિયતં્રણમા ંછે. 

૧. ઈ.ડી.પી.મેિેજરિે સત્તા  અિે 
અનધકાર 

િ.ંકનમ./પી.એ./૮૨ 
 તા. ૮/૨/૧૯૯૬ 

 ઈ.ડી.પી.મેિેજર 

ર. કોમ્પ્ય ટર હાડયવેરિી ખરીદીિા 
એગ્રીમેન્ટ 

એગ્રીમેન્ટ  ઈ.ડી.પી.મેિેજર 

૩. કોમ્પ્ય ટર સોફટવેર ડેવેલપમેન્ટ 

તથા સોફટવેર િી ખરીદીિા 
એગ્રીમેન્ટ 

એગ્રીમેન્ટ  ઈ.ડી.પી.મેિેજર 

૪. કોમ્પ્ય ટર હાડયવેર વાનષિક 
મેઈન્ ટેિન્ સ એગ્રીમેન્ટ 

એગ્રીમેન્ટ  ઈ.ડી.પી.મેિેજર 

૫. કોમ્પ્ય ટર સોફ્ટવેર વાનષિક 
મેઈન્ટેિન્સ એગ્રીમેન્ટ 

એગ્રીમેન્ટ   ઈ.ડી.પી.મેિેજર 

૬. ટેન્ડર પ્રકીયા દ્વારા સરકારર્શ્રી િી 
માન્ય સસં્થા દ્વારા સોફટવેર 

ખરીદી, હાડયવેર ખરીદી તથા 
સોફટવેર ડેવલપમેન્ટ  

  ઈ.ડી.પી.મેિેજર 

૭. ઈ.ડી.પી.મેિેજરિે સત્તા અિે 
અનધકાર 

ક્રમાકં/મહકેમ/૫/જિ 
જા િ ં૧૯૨૫ તા 
૧૨/૩/૨૦૧૫ 

 ઈ.ડી.પી.મેિેજર 

 



પ્રકરણ-9 
કોમ્પ્યટુર વિભાગ 

9.1 કવિ/પી.એ./૮૨ તા.૮/૨/૧૯૯૬ ના હુકિ મજુબ તથા ક્રિાાંક/િહકેિ/પ/જન જા 
નાં.૧૯૨૫ તા:૧૨/૦૩/૨૦૧૫ 

 હાર્ડિેરની ખરીદી 
 સોફટિેરની ખરીદી 
 સોફટિેર ર્ેિેલપિેન્ટ 
 િાવષિક િેઈન્ ટેનન્ સ કોન્રાકટ (કોમ્પ્યટુર હાર્ડિેર, 

સોફટિેર) 
 અન્ય જરૂરી ખરીદી 
 ટેન્ર્ર પ્રકીયા દ્વારા તથા સરકારર્શ્રી ની િાન્ય સાંસ્થા દ્વારા 

સોફટિેરની ખરીદી હાર્ડિેરની ખરીદી ત્ થા સોફટિેર 
ર્ેિલપિેન્ ટ 

 
9.2 (1) રૂા.ર૦,૦૦૦/- સધુીનો ખર્ડ ઈ.ર્ી.પી. િેનેજરના હકુિ મજુબ 
 (ર) રૂા.રપ,૦૦૦/- સધુી નાયબ કિીશ્નરર્શ્રીના હુકિ મજુબ 
        (3) રૂા.પ,૦૦,૦૦૦/- સધુી કિીશ્નરર્શ્રીના હુકિ મજુબ 
        (4) રૂા.પ,૦૦,૦૦૦/- થી િધુાં સ્ટેન્ર્ીંગ કવિટટના હુકિ મજુબ 
 
9.3  
 
9.4       નાયબ કિીશ્નરર્શ્રી / સી.પી.ઓર્શ્રી / કિીશ્નર ર્શ્રી 
9.5       નાયબ કિીશ્નરર્શ્રી / કિીશ્નરર્શ્રી / સ્ટેન્ર્ીંગ કવિટટના રે્રિેનર્શ્રી 
 
9.6 
9.7  (1) જેના પર વનણડય લેિાનો છે   - હાર્ડિેર/સોફટિેર ખરીદી તે વિષય  

                                               
  - િાવષિક િેઇન્ટેનન્સ કોન્રાકટ, અન્ય જરૂરી 
ખરીદી 

     (2) િાગડદર્ડક સરુ્ન ટદર્ા વનદેર્ જો કોઈ હોય તો   ------------------ 
     (3) અિલની પ્રટક્રયા                      ------------------  
    



પ્રકરણ-9 
(4)  વનણડય લેિાની કાયડિાટહિાાં    ઈ.ર્ી.પી.િેનેજર, 
     સાંકળાયેલ અવધકારી નો હોદો     નાયબ કિીશ્નરર્શ્રી 

              કિીશ્નરર્શ્રી, સ્ટેન્ર્ીંગ કવિટટ 
  
 
(5)  ઉપર જણાિેલ              ૨૪૨૪૮૦૧ થી ૧૦ 
     અવધકારીઓના  
     સાંપકડ નાંબર 
 
(6)  જો વનણડય થી સાંતોષ ન હોય       નાયબ કિીશ્નર (જનરલ) 
     તો કયાાં અને કેિી રીતે અપીલ કરિી 



પ્રકરણ-10 અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની ર્ાહિતી-પસુ્તતકા(ડીરેક્ટરી) 

કોમ્પ્યટુર  ધિભાગ 
 

અનકુ્રર્  
નબંર 

નાર્ િોદો STD 

કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ e-mail સરનામુ ં
કચેરી ઘર 

1. શ્રી િનરાજધસિંિ એર્. 
પરર્ાર 

EDP 

રે્નેજર 

0278 2431887  -- itmanager.bmc@
gmail.com 

્લોટ ન-ં67/B, 

"વ  દંાિન", સતંોષ પાકમ  
સોસાયટી, સભુાષનગર, 
ભાિનગર 

2. શ્રી અપેક્ષા એલ. જોષી પ્રોગ્રાર્ર & 
સીતટર્ 
એનાલીતટ 

0278 2431887  -- bmc.apexajoshi
@gmail.com 

ફ્લેટ ન-ં3610, બ્લોક ન-ં 
L-82, સાિના કોલોની, 
રણજીતસાગર રોડ, 
જાર્નગર 

3. શ્રી જયકુર્ાર પકંજભાઇ 
રાઠોડ    

જુ.ક્લાકમ 0278 2431887   Jayshinhrathod3
3@gmail.com 

રુખડીયા શેરી . ધશિોર  
જી .ભાિનગર 

4. શ્રી િાદીક સીર્રીયા  આસી 
પ્રોગ્રાર્ર & 
સીતટર્ 
એનાલીતટ 

0278 2431887   Hardik.bmc@gm
ail.com 

૬૬-ઉપલી બઝાર,  ગાિંી 
ચોક .જેસર તા. જેસર 
જીલ્લો. ભાિનગર  

https://www.bmcgujarat.com/Contact.aspx
https://www.bmcgujarat.com/Contact.aspx


પ્રકરણ-10 અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની ર્ાહિતી-પસુ્તતકા(ડીરેક્ટરી) 

 

5. શ્રી કુશનભાઇ 
િરર્શીભાઇ િરાજીયા  

જુ.કલાકમ    0278 2431887   Kushan.dharaji
ya@gmail.com 

દેરાળા,તા. િાકાનેર ,જી 
ર્ોરબી પોતટ લણુાસર 

6. શ્રી ઋધષભાઈ જે.પાઠક 

 

ડેટા એન્ટ રી 
ઓપરેટર 

0278 2431887 2571804 -- ---- ્ લોટ ન.ં1605/એ1/ર, 

રર્ણનગર, ગરુૂકુળ 
પાછળ, સરદારનગર, 

ભાિનગર 

7. શ્રી પ્રશાતંભાઈ 
આઈ.ચૌિાણ 

ડેટા એન્ટ રી 
ઓપરેટર 

0278 2431887 2525959 -- ---- 204, કાલીન્ટ દી ફલેટ 

ડેરી રોડ, ભાિનગર 

8. શ્રી સધુનલભાઈ 
એર્.પાટીલ 

ડેટા એન્ટ રી 
ઓપરેટર 

0278 2431887 2449817 -- ---- ્ લોટ ન.ં સી  2396 

કે.પી.એસ ત કુલ પાસે 

કાળીયાબીડ, 

ભાિનગર 

9. શ્રી ત ુ્ તીબેન બી.ધિિેદી ડેટા એન્ટ રી 
ઓપરેટર 

0278 2431887 ----- -- ---- લ1ર્ીનારાયણ 
સોસાયટી, શિરે ફરતી 
સડક, પચંિટી ચોક 
પાસે, ભાિનગર 

10. શ્રી ભરતભાઈ આર.જાની ડેટા એન્ટ રી 
ઓપરેટર 

0278 2431887 2525959 -- ---- બ્ લોક ન.ં103, 

કાલીન્ટ દી ફલેટ, 



પ્રકરણ-10 અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની ર્ાહિતી-પસુ્તતકા(ડીરેક્ટરી) 

ડેરી રોડ, ભાિનગર 

11. 
 

શ્રી કેજલભાઈ એચ.શાિ ડેટા એન્ટ રી 
ઓપરેટર 

0278 2431887 2518773 -- ---- રાિાર્ ંહદર રોડ,રાિા 
એપાટમ રે્ન્ટ ટ 

ભાિનગર 

12. શ્રી સોિનભાઈ બી.ઝા ડેટા એન્ટ રી 
ઓપરેટર 

0278 2431887 2571056 -- ---- 21/6543, 

ધશિરંજની સોસાયટી 
ભાિનગર 

ગાયિીનગર પાછળ 

13. શ્રી સોર્ાણી કલ્પેશ એચ જુ કલામક 0278 2431887 ----- -- ----- અભભનિ એપાટમ રે્ન્ટ ટ  
એ 301 િીજે ર્ાળ 

દેિરાજનગર પાસે 

શિરે ફરતી 
સડક,ભરતનગર 
ભાિનગર  

14 શ્રી ર્ોણપરા ધપયષુ 
ચધુનલાલ  

જુ ક્લાકમ 0278 2431887    “ખોડલ ક પા”, ૯૮,જુનુ ં
ઋધષરાજનગર, 
ભાિનગર. 

 



પ્રકરણ-11 (નિયમસગં્રહ-10) નિનિયમોમા ંજોગિાઈ કયાા 
મજુબ મહિેતાણાિી પધ્ધનત સહીત દરેક અનધકારી અિે 

કમાચારીિે મળત ુ ંમાનસક મહિેતાણુ ં

 

અન ુ
ક્રમ  
િ.ં 

િામ હોદો માનસક 
મહિેતાણુ ં

િળતર 
ભથ્ુ ં

નિનિયમમા ં
જણાવ્યા મજુબ 
મહિેતાણુ ંિક્કી 
કરિાિી કાયાપદ્ધનત 

1 શ્રી િિરાજનસિંહ એમ. પરમાર ઈ.ડી.પી. મેિેજર 75903/-   

2 અપેક્ષા એલ. જોષી પ્રોગ્રામર & સીસ્ટમ 
એિાલીસ્ટ 

31340/-   

3 શ્રી જયકુમાર પકંજભાઇ રાઠોડ    જુ.કલાકા 19950/-   

4 શ્રી હાદીક સીમરીયા  આસી પ્રોગ્રામર & 
સીસ્ટમ એિાલીસ્ટ 

31340/-   

5 શ્રી કુશિભાઇ ધરમશીભાઇ 
ધરાજીયા 

જુ.કલાકા  19950/-   

6 શ્રી ઋનષભાઈ જે.પાઠક 

 

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર 66554/-   

7 શ્રી પ્રશાતંભાઈ આઈ.ચૌહાણ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર 64531/-   

8 શ્રી નનુિલભાઈ એમ.પાટીલ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર 64499/-   

9 શ્રી તપૃ્ તીબેિ બી.નેિેદી ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર 55567/-   

10 શ્રી ભરતભાઈ આર.જાિી ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર 51616/-   

11 શ્રી કેજલભાઈ એચ.શાહ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર 42837/-   

12 શ્રી સોહિભાઈ બી.ઝા ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર 44105/-   

13 શ્રી સોમાણી કલ્પેશ એચ જુ કલાાક 40223/-   

14 શ્રી મોણપરા નપયષુ ચનુિલાલ જુ ક્લાકા 19950/-   



પ્રકરણ-12 પ્રત્યેક સસં્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર 

કોમ્પ્યટુર વવભાગ 

મખુ્ ય સદર પેટા-સદર સચુિત 
અંદાજપત્ર 

મજુંર થયેલ 
અંદાજપત્ર 

છૂટી 
કરેલ 
હ્ તાન  
રકમ 
(હ્ તાન  
સખં્ યા) 

કુલ ખિચ 

એસ્ટાબ લ શ્મેન્ટ   (1) પગાર  /-  ---- 

 (ર) અન્ ય ભ્ થા ં  /-  ---- 

બ . ક્નન્ટીજન્સ   (1) હાર્ડચ વેર 
મેઈન્ ટેનન્ સ ખિચ 

 7,00,000/-  ---- 

 (ર) ઇન્સ્યરુન્સ 
વપ્રમ યમ  

 1,00,000/-  ----- 

 (3) પરચરુણ ખિચ  5,00,000/-  120/- 
 (4) લ ઝલાઇન 

િાર્જ 

 15,00,000/-  ---- 

 (5) કન્ઝયમુલ 
આઇટમ 

 4,00,000/-  ---- 

 (6) રીબ ન 
રીફીલ ગ  

 5,00,000/-  ----- 

 (7) બ્રોડ બેન્ડ, 
ડોગલ ઇન્ટરનેટ 
કનેકશન 

 2,00,000/-  ----- 

 (8) સોફટવેર 
મેઈન્ ટેનન્ સ 

 40,00,000/-  13,00,950/- 

 (9)સવચર અને ડેટા 
સેન્ટર મેઈન્ ટેનન્ સ 

 1,00,000/-  ---- 

કેપ ટલ (1) હાડચવેર ખરીદી  5,00,000/-  --- 



પ્રકરણ-12 પ્રત્યેક સસં્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર 

 (ર) સોફટવેર 
ખરીદી 

 5,00,000/-  --- 

 (3) સોફટવેર 
ડેવલપમેન્ ટ ખિચ 

 20,00,000/-  --- 

 (4) તાલ મ અને 
અમલ કરણ 

 2,00,000/-  ---- 

 (5) ડેટા એન્ રી 
અને ડેટા કન્ વઝચન 
ખિચ 

 10,00,000/-  ---- 

 (6) સ સ ટીવ  
કેમેરા (વશક્ષણ 
સવમવતન  
શાળાઓના મકાન 
તથા કિેરીમા ં
મકુવા)/ 
બાયોમેટ્રરક કાડચ  

 1,50,000/-  ---- 

 (10) સવચર અને 
ડેટા સેન્ટર 
બનાવવુ ં

 1,00,000/-  ---- 

આવક (1)  પરચરુણ  2,00,000/-   

 



પ્રકરણ-14 
વિજાણ ુંરૂપે ઉપલબ્ ધ ાહિતવ  

 

 

કોમ્પ્ય ટર વિભહગ 
 

િેબસહઈટ નહા :- www.bmcgujarat.com 

 
કોમ્પ્ય ટર વિભહગ દ્વહરહ આપિહાહું આિ ી જ દી-જ દી સ વિદ્યહ   હ  ેનહ દ્વહરહ ેતીરીોનોને 
ાળ ી સિલ ોની ાહિત ી 
 

http://www.bmc.gujarat.gov.in/


પ્રકરણ-16 
  

જાહરે માહહતી અધિકારીશ્રીના નામ, હોદ્દા તથા બીજી 
ધિગતો  

 

ક્રમ ઈ.ડી.પી મેનેજરશ્રી તથા 
 જાહરે માહહતી અધિકારીન ું નામ 

સરનામ  સુંપકક નુંબર 

૧   શ્રી િનરાજધસિંહ એમ. પરમાર કોમ્પ્ય ટર ધિભાગ,  
પ્રથમ માળ,  
ભાિનગર 
મહાનગરપાલિકા, 
ભાિનગર 

(૦૨૭૮)૨૪૩૧૮૮૭ 

 
 

પ્રકરણ-16 
જાહરે અધપિ અધિકારીશ્રીના નામ, હોદ્દા તથા બીજી 

ધિગતો  
 

ક્રમ નાયબ કધમશ્નર(એડમીન) તથા  
જાહરે અધપિ અધિકારીન ું નામ  

સરનામ  સુંપકક નુંબર 

૧   ડી.એમ.ગોહહિ  મહકેમ ધિભાગ,  
બીજો માળ,  
ભાિનગર 
મહાનગરપાલિકા, 
ભાિનગર 

૯૯૨૫૨૨૪૬૪૬ 

 
 



પ્રકરણ-17 
 

 

કોમ્પ્યટુર વિભાગ 
 

17.1 લોકોને માહિવિ મળે િે માટે વિભાગે અપનાિેલ સાધનો પઘ્ ધવિ  અવિા સિલિો 
જેિી કે.... 
જાિરે િતં્રની િેબ સાઈટ : www.bmcgujarat.com 

 

http://www.bmc.gujarat.gov.in/


 

 

 

 

 

એનેક્ષર - બી 
(સામાન્ ય હિવહ  િહાા  ના  ા ા ૧૦-૦૫-ર૦૦૯ ના  પિરપત્ર ક્રમા ક:પીએડી-10-2007-
335364- આર. ી.આઈ.સેલ ન   બબડાણ) 
 

 

પ્રમાણ પત્ર 

 
આથી પ્રમાબણા  કરહામા  આહે છે કે માિવા ી અિિકાર અિિિનયમ ની કલમ-4 

અંા  ગા  સ્હય મ  જાવરે કરહાની બાબાે  "પ્રોએક ીહ ડીસ્ કલોરર" મારા કોમ્પ્ય  ર 
િહાા  દ્વારા ાૈ યાર કરહામા  આહેલ છે. અને  ા ા ૦૧-૦૫-૨૦૨૧ની સ્સ્થિા એ અમારી 
મ જ રી મેળહી અિા ન કરહામા  આહેલ છે. 

 
 

ા ારીખ :-   ૦૧-૦૫-૨૦૨૧                                    
ઈ.ડી.પી. મેનેજર  

 કોમ્પ્ય  ર િહાા  

                  ાાહન ર મવાન રપાબલકા 
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ડ્રનેેજ વલબાગ 

ભશાનગયાલરકા, બાલનગય. 
તા. ૨૦/૦૫/૨૦૨૧ 

પ્રવત, 
ી.આય.ઓ.શ્રી, 
ી.આય.ઓ.વલબાગ, 
ભશાનગયાલરકા, 
બાલનગય. 
 

                             વલમ:- ભાહશતી અવધકાય અવધવનમભ-૨૦૦૫ ની કરભ-૪ અંતગગત જાશયે   વત્તા ભડંે સ્લમ ં
જાશયે કયલાની ફાફતો.  (P.R.O. Active Disclosure) 

                          વદંબગ:- આય.ટી.આઈ.વેર જા. ન.ં૦૩ તા.૨૯/૪/૨૧ થી આશ્રીના હયત્ર અન્લમે. 
   -------------------------------------------------------------------------------  

   ઉર્યગકત વલમ અને વદંબગભા ંદવળિત ત્ર અન્લમે જણાલલાનય ંકે , વયકાયશ્રી અને 

કરેકટયશ્રીની ઉકત સયચના અનયવાય ભાગંલાભા ંઆલેર ભાહશતીના ંઅવધકાય અવધવનમભ–ય૦૦ ની કરભ–૪ 

અન્લમે તા.૧//ય૦ ૨૧ ની સ્સ્થવતએ અતે્રના વલબાગને રગત ''પ્રોએકટીલ ડીસ્કરોઝય '' (P.A.D.) તેભજ 

એનક્ષય–ફી મયજફનય ંપ્રભાણ ત્ર તૈમાય કયી તથા (P.A.D.) ના અશલેારની શાડગ કોી  અય.ટી.આઈ. ને 

ભોકરલા તેભજ તે અશલેારને ફી.એભ.વી. કોભનભાં  P.R.O. નાભના પોલ્ડયભા ંમયકલાભા ંઆલેર છે. જે 

વલહદત થલા વલનતંી. 

 

 

કામગારક ઈજનેય 

ડ્રનેેજ વલબાગ 

ભશાનગયાલરકા, બાલનગય. 
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બાલનગય ભશાનગયાલરકા  

ડ્રેનેજ વલબાગ  
 

ભાહશતી (ભેલલાના) અવધકાય 
અવધવનમભ -૨૦૦૫  

 

 
 
 

લોલ્ર્યભv II 

                                                                                  એનેક્ષચય v 

                                                                                                                                       શ્રી આય. જી. યીખ 

                કામગારક  ઈજનેય 

                ડ્રેનેજ વલબાગ 

                                                                                                    ભો.- ૯૮૭૯૬૦૯૪૬૦  
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અનકુ્રમણીકા 
 

ક્રમ પ્રકરણ નબંર વિગત પાના નબંર 

૧ ૨ વગંઠનની વલગતો, કમો અને પયજો ૧ થી ૩ 

૨ ૩ અવધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની વત્તા અને પયજો ૪ થી ૭ 

૩ ૪ કામગ કયલા ભાટેના વનમભો, વલવનમભો સચૂનાઓ, 

વનમભ વગં્રશ અને દપતયો 
૮ 

૪ ૬ જાશયે તતં્ર અથલા તેના ંવનમતં્રણશઠેની વ્મસ્તતઓ 

ાવેના દસ્તાલેજોની કક્ષાઓ અંગેનય ંત્રક 

૯ 

૫ ૯ વનણગમ રેલાની પ્રહિમાભા ંઅનયવયલાની કામગ ધ્ધવત  ૧૦ થી ૧૧ 

૬ ૧૦ અવધકાયઓ અને કભગચાયીઓની ભાહશતી પયસ્તીકા ૧૨ થી ૨૫ 

૭ ૧૧ વલવનમભોભા ંજોગલાઈ કમો મયજફ ભશનેતાણાની 

ધ્ધવત વશીત દયેક અવધકાયી અને કભગચાયીને 

ભતય ભાવવક ભશનેતાણય ં

૨૬ થી ૩૩ 

૮ ૧૨ પ્રત્મેકવસં્થાને પાલામેર અંદાજત્ર ૩૪ થી ૩૬ 

૯ ૧૭ ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને ઉરબ્ધ 

વલરતોની વલગત 

૩૬ 

૧૦ ૧૮ અન્મ ઉમોગી ભાહશતી ૩૭ થી ૩૮ 

૧૧ ૧૬ જાશયે ભાહશતી અવધકાયી અને અીર અવધકાયીની 

ભાહશતી  

૩૯ 

૧૨ ૧૯ અવધકાયી કભગચાયીઓની પયજોની ભાહશતી ૪૦ થી ૪૧ 
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V[G[1FZ v AL 

 

s;FDFgI JCLJ8L lJEFUGF TFP !_q5qZ__)GF 5lZ5+ S|DF\S ov 5LV[0Lv!_vZ__*v 

##5#&$vVF 8LVF. ;[,G]\ lA0F6f 

 

 

5|DF65+ 

 

 VFYL 5|DF6LT SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4 DFlCTL VlWSFZ VlWlGIDGL S,Dv$ V\TU"T :JI\ 

HFC[Z SZJFGL AFATM c5|MV[S8LJ 0L:S,MhZc sP.A.D.f DFZF lJEFU äFZF T{IFZ SZJFDF\ 

VFJ[, K[P VG[ TFP _!v_5v Z_Z૧ GL l:YlTV[ VDFZL D\H]ZL D[/JL VWTG SZJFDF\  VFJ[, 

K[P 

 

TFP ૨૦/૦૫/૨૦૨૧                                                                            

                                                                                  HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VG[ 

SFI"5F,S  .HG[Z 

0=[G[H  lJEFU4 

DCFGUZ5F,LSF4 EFJGUZP 
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                                                                           5|SZ6 v Z  slGID ;\U|Cv!f 

;\U9GGL lJUTM4 SFIM"4 VG[ OZHM 

ZP! 0=[G[H lJEFUGM pN'[XqC[T]  EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGL CNDF\  ;DFlJQ8 lJ:TFZDF\  ;]VZ TYF   :8=MD" ,F.GGF\  DF/SBFSLI  SFD  T[DH T[GL  
lGEFJJFGL  HJFANFZLP 

ZPZ 0=[G[H  lJEFUG\]  lDXG  DCFGUZ5Fl,SFGL CNDF\    ;DFlJQ8 TDFD  lJ:TFZGF\  ZC[JF;LG[ p5ZMST ;]lJWF  p5,aW SZFJJLP 

ZP# 0=[G[H lJEFUGM 8\]SM .lTCF; VG[ 
ZRGFGM ;\NE" 

 EFJGUZ XC[ZDF\  GFP  DCFZFHF  ;FC[AGF  N]ZN[XL 56FGF  SFZ6[ VFhFNL 5C[,FGF  ;DI  YL !)$$ YL XC[ZL ,MSMGL 
;]BFSSFZL TYF  VFZMuI  H/JFI  ZC[  T[DH XC[ZL  :JrKTFGL  HF/J6L YFI  T[ DF8[ E]U"E  U8Z IMHGF   VD,L  
AGFJJFDF\  VFJ[,   CTL tIFZYL  XC[ZGF  ;TT lJSF;G[ VG],1FLG[ GJL 0=[G[H  ,F.GM SFI"ZT YTF   CF,[ V\NFHLT #__ 

SLPDLP H[8,L 0=[G[H ,F.GM GBFI[,  K[P  H[GF  wJFZF  XC[ZGF  (5@  lJ:TFZ VFJZL ,[JFDF\  VFJ[,  K[P 

ZP$ 0=[G[H  lJEFUGL  OZHM ! DCFGUZ5Fl,SF  lJ:TFZDF\  ;]VZ ,F.G TYF  :8MD"  ,F.GGF\  GFGF  T[DH DM8F  SFDGF  5|MH[S8 T{IFZ SZJF4 T[GL D\H]ZL 
V\U[  lGIT SFI"JFCL SZJL T[G\]  VD,L  SZFJJ\] TYF  OZHLIFT 0=[G[H SG[SXG V5FJJFP 

 Z p5Z D]HA  T{IFZ SZFI[,  5|MH[S8GF\  VD,LSZ6  AFN XC[ZGF\  ;]VZ ,F.G T[DH :8MD" ,F.GDF\   ;DU| DF/BFGL 

HF/J6L  T[DH  lGEFJGL SFDULZLP 

 # DCFGUZ5Fl,SF  lJ:TFZDF\  HFC[Z 5a,LS TZOYL pST  ,F.GGL ;]lJWF  5]ZL 5F0JF  VFJTL ZH]VFT VgJI[ ;\:YFGF\  
lGIT  AH[8GL DFI"NFDF\  ZCL NZBF:T T{IFZ SZL ZH]  SZJLP 

$  DCFGUZ5Fl,SF  lJ:TFZDF\  p5l:YT ;]VZ ,F.G T[DH :8MD" ,F.G DF8[GL HF/J6L VG[ lGEFJG[ ,UTL OZLIFNMGM 

lGSF,GL SFDULZLP 

5 XC[ZGL J;TL TYF  lJ:TFZG[ VG],1FLG[ HFC[Z X{FRF,I   TYF  I]GLZ,  GJF  AGFJJF  V\NFHM  ZH]SZJF4 D\H]ZL D?I[YL T[G\] 
VD,LSZ6  VG[ AFN T[GL HF/J6L VG[ lGEFJ   SZJM TYF  5[ V[g0  I]h  5wWlTYL HFC[Z ;\:YFG[  pST ;]lJWFGL ;M\56LGL 
SFDULZL SZJLP 

ZP5 0=[G[H lJEFUGL D]bI  5|J'lTVMq 
SFIM"P 

 p5Z D]HAGF  TDFD  SFIM"P  

 & DCFGUZ5Fl,SF  lJ:TFZDF  0=[G[H ;]lJWF  DF8[GF  lGIDMG];FZGF\  ,[vVFp8 %,FG4 0=[G[H SG[SXG %,FG4 D\H]Z SZJF  T[DH 

0=[G[H SG[SXG  YI[YL T[GF  Sd5,LXG  ;8L"OLS[8 VF5JF\P 

* 0=[G[H SG[SXG DF8[ %,dAZM DF8[GF  ,FI;g; lZgI]V,GL SFDULZLP 

ZP& 0=[G[H lJEFU  wJFZF  VF5JFDF\  

VFJTL ;[JFVMGL IFNL VG[ T[G\]  

;\l1F%T lJJZ6 

! 0=[G[H  ,F.G ;OF.GL  SFDULZLP 

  Z :8MD"  ,F.G ;OF.GL SFDULZLP 

# HFC[Z I]ZLG,  VG[ X{FRF,I  ;OF.P 

$ JZ;FNL 5F6LGF\  lGSF,GL SFDULZLP 
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  5 5|F.J[8 ;]VZ ,F.G S,LGL\U  H[8L\U  I]GL8 EF0[YL VF5JFDF\  VFJ[  K[P 

& 5|F.J[8 TYF  VW";ZSFZL ;\:YFGF  ;[%8LS 8[\S DF8[  lGIT RFH" J;],L J[SI]D  V[d5LIZ EF0[ VF5JFDF\  VFJ[  K[P 

 SDLxGZzL 

F 

ZP* 0=[G[H lJEFUGF\  I]GL8GM 

DF/BFUT VF,[BP 

 ;L8L V[gHLGLIZzL 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;LGLP S,FS" 

F 

 SFI"5F,S .HG[ZzL 

F 

H]PS,FS" 

F 

 0[%I]8L SFI"5F,S .HG[Z 

F 

58'FJF/F 

F 

 VWLS DNNGLX .HG[ZzLs;LJL,f 

F 

 

 

 

 

 

 VWLS DNNGLX .HG[ZzLsDLS[Pf 

F 

 ;LGLIZ  .g:5[S8Z 

F 

 JM0" ;A  .g:5[S8Z 

 

 VM5Z[8Z 

F 

S,LGZ 

F 

 8=[;Zv 

F 

 JM0" D]SFND 

F 

 ;OF.SFDNFZ 

 vvvvvvvvvvvv 
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ZP( 0=[G[H lJEFUGL V;ZSFZSTF ! lAG 5ZJFGULGF  0=[G[H SG[SXGG\]   HM0F6  SZJ\] GCLP 

 Z DFgI  %,dAZ wJFZF  0=[G[H D\H]ZLGL 5|lS|IF   SFDULZL SZFJJLP 

# lGIDFG];FZGF\  0=[G[H HM0F6  SZJF  TYF  T[[ SFD[ lGIT :5[;LOLS[XG  D]HAGM ;FDFG JF5ZJMP 

$ 5|F.J[8 ;M;FI8L wJFZF  :JBR[" 0=[G[H ,F.G DCFGUZ5Fl,SFGF\  lGIDM  D]HA  ;]5ZJLhG  RFH" EZL SFD  SZFJJ\]P 

5 5MTFGF  0==[G[H SG[SXG T[DH T[GF\  OL8L\UMGL ;DIF\TZ[ HF/J6L   SZJLP 

& 0=[G[H HM0F6DF\  OST J[:8  JM8Z l;JFIGL SM. J:T]  G HFI   T[GL TS[NFZL ZFBJLP 

* ;M;FI8L wJFZF  5MTFGL 5|F.J[8  ,F.GGL lGIlDT 56[ ;OF. T[DH  N[BZ[B ZFBJLP 

( 0=[G[H ,F.GGF\  ;]IMuI  JCG DF8[ DCFGUZ5Fl,SF  wJFZF  JBTMJBT VF5JFDF\   VFJTL4 ;}RGFVM4 5|[;GM84 5l+SF4 
HFC[Z V5L,  T[DH  DL0LIF  wJFZF  V5FTL ;}RGFGM VD,  SZL  ;CSFZ VF5JMP 

ZP) ,MS ;CIMU  D[/JJF  DF8[GL 

UM9J6  VG[ 5wWlT 

! cc  5[ V[g0 I]h cc  ;L:8DYL   8MI,[8 a,MS AGFJJFGL ;]lJWFP 

Z ;ZSFZzLGL 3[Z 3[Z X{FRF,I  AGFJJFGL IMHGF  V\TU"T ;\:YFVM wJFZF  ;J[" SZL X{FRF,I  AGFJJFDF\  VFJ[  K[P 

ZP!_ ;[JF  VF5JF  VG[  N[BZ[B  

lGI\+6  VG[ HFC[Z OZLIFN 
lGJFZJF  DF8[ p5,aW T\+P 

 VF  DF8[ DCFGUZ5Fl,SF  BFT[ lJEFULI  J0FGL SR[ZLDF\  OlZIFN ,[JFDF\  VFJ[ K[P VG[ T[GF   lGJFZJFGL  DFlCTL 

ZBFIK[P VF  p5ZF\T lJEFUGL XC[ZDF\  VFJ[,  ;FTvJM0" VMlO;M  5Z 56  p5Z D]HAGL  SFDULZL CFY WZJFDF\  VFJ[  
K[P   

ZP!! D]bI  SR[ZL VG[ VgI  

SR[ZLGF\  ;ZGFDF 

!  D]bI  SR[ZL 4 EFJGUZ DCFGZU5Fl,SF4  

 0=[G[H  lJEFU4 5C[,M DF/4 D\U/l;\CHL ZM04 EFJGUZP 

 Z  JM0" VMlO; 

 
 

 
 

ZP! S\]EFZJF0F4 lR+F4 O],;Z4 S\]EFZJF0F  ;S",  EFJGUZP 

ZPZ J0JF4 J0JFJMXL\U  WF84 U\UFH/LIF  T/FJ  5F;[P 

ZP# pTZ S'Q6GUZ4 l0:5Mh %,Fg84 VF0M0LIFJF; lN5SRMS 5F;[4EFJGUZP 

ZP$ Nl1F6  S'Q6GUZ4 ;\TS\JZZFD  RMS Z[Dg0 XM~DGL AFH]DF\  EFJGUZP 

ZP5 ;ZNFZGUZ JM0" VMOL;4dI]lGP XM5L\U  ;[g8Z4 ;ZNFZGUZ ;S",4 ;ZNFZGUZP 

ZP& SZR,LIF5ZF4 5|E]NF; T/FJ4 OFIZ :8[XG4 EFJGUZP 

ZP* XC[Z  B05L9 5d5L\U  :8[XG EL0E\HG DCFN[J  ;FD[ EFJGUZP 

ZP!Z SR[ZL X~  YJFGM  ;DI 
44      A\W     44      44 

 D]bI   VMOL; 
;JFZ[                       )v__  v!v__s8[SGLS,  :8FOf 
                             !_v#_ YL Zv#_sJCLJ8L :8FOf 
A5MZ[                         #v__ YL &v!_ 

 JM0"VMlO; 

;JFZ[                       (v__    !Zv__ 
A5MZ[                       Zv#_      5v#_ 
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5|SZ6v# s lGID ;\U|CvZ f 

 VlWSFZLVM  VG[ 
 SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHM 

 
VG]S|D CMN'M JCLJ8L ;TF GF6F\SLI ;¿F OZHM VgI 

! Z # $ 5 & 

#P! SFI"5F,S .HG[Z !f 5|MH[S8GLNZBF:T SZJLP 
 

Zf Z5___qv ~FP ;]WLGF\  
BR"GF\  D[.g8[Gg; SFDMGL D\H]ZL 
VF5JLP 

 
#f ZC[6FSL T[DH ALG ZC[6FSLI  

I]GL8GF\\  0=[G[H SG[SXGGL D\H]ZL 
VF5JLP 
 

$f 5|F.J[8 ;OF. DF8[ WMZ6;Z 

RFH" J;],L SFDULZL DF8[ D\H]ZL 

VF5JLP 
 
5f  lJEFUGL TF\+LS T[DH 

JCLJ8L SFDULZL DF8[ ;\A\WLT 

SD"RFZL VlWSFZLG[ ,[lBT T[DH 
D{FlBS ;]RGF  VF5L SFDULZL 
SZFJJLP       

~F\P Z54___qv GL 
DIF"NF  DCTD  DF;LS 

~F\P 54__4___qv 
 
 

 
 

 
 
~FP 5__qv D[gI]V,L 

0=[G[H ;OF. RFH"P 

!flJEFULI  SFDULZL DF8[ ;\A\WLT 
SD"RFZLqVlWSFZLGL SFDULZL4OZHM lGIT SZJLP 

Zf lJEFULI  SFDULZL DF8[ DCFGUZ5Fl,SF  IMHFTL 
A[9SDF\  DL8L\U  CFHZL VF5JL T[DH p5ZL 
VlWSFZLG[ HZ]ZL DFlCTL 5]ZL 5F0JLP 

#f lJEFUGF\SD"RFZLvVlWSFZL 5Z TF\T|LS T[DH 
lAGTF\T|LS SFDULZL DF8[ ;LW]\  lGI\T|6  ZFBJ]\P 

$f  XC[ZGL 0=[G[H lJEFUGF\  SFDM V\U[ 5|MH[S8 T{IFZ 
SZFJJF  T[GL NZBF:T D\H]Z YI[YL T[G]\  VD,LSZ6  
SZFJJ]\P 

5f  lJEFUGF\  SFDMGL  8[SGLS,  :Y/ D],FSFT ,.4 

YI[,  SFDFGF\  AL,  T{IFZ SZFJJFP 

&f lJEFUGF\  SD"RFZLGF\  :8FO V[:8'Fa,LXD[g8GL 
TDFD  SFDULZLG]\  lGI\T|6P 
*f  p5ZL VlWSFZL wJFZF  ;M\5JFDF\  VFJ[  T[JL 

SFDULZLP  

 

lJEFULI  :8FO 5Z 
;LW]\  lGI\T|6P 

#PZ GFIA SFI"5F,S 
.HG[Z s;LJL,Pf 

!f lJEFUGL TF\T|LS T[DH JCLJ8L 
SFDULZL DF8[ GLR[GF\  :8FOG[ 

,[lBT T[DH D{FlBS ;]RGF\  VF5L 
SFDULZL SZFJJLP 

   vv !f  lJEFUGL SFDULZLG[ ,UT DM8F  T[DH GFGF  
SFDM DF8[ NZBF:TM T{IFZ SZFJJLP D\H]ZL VY[" ZH] 

SZJLP 
Zf  D\H]Z ZC[,  NZBF:TGF\  8[g0ZM HFC[ZFT4T{IFZ 

SZFJJLP 
#f  RF,] SFDMGL :Y/ D],FSFT ,[JFP 

$f ZGL\U  AL,M T[DH OFIG,  AL,M T{IFZ SZFJJF  

!f:Y/ 5Z RF,TF\  
D[.g8[Gg;GF\  SFDMDF\ 

;LWM lG6"I  ,. OZLIFN 
lGSF,GL SFDULZLP 

Zf VFp80MZ TYF  .g0MZ 
:8FOGL CFHZL RSF;L 

p5ZL VlWSFZLG[ lZ5M8L"U  
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TYF  ;J["GL SFDULZL 5Z lGI\T|6P  

5f lAGTF\T|LS SD"RFZLGL SFDULZLG]\  JCLJ8L 

;\RF,G SZJ]\P 
&f HFC[Z 5a,LS TZOYL VFJTL OlZIFNGF\  lGSF,  
DF8[GF\  jIJ:YF  T\T|G]\  ;\RF,GP 
*f  ;ZSFZL4 T[DH VW";ZSFZL lJEFUM wJFZF  

DF\UJFDF\  VFJTL T[DH DL8L\UG[ ,UT DFCLTL 
VC[JF,  T{IFZ SZFJJL ZH] SZJMP 

(f  XC[ZGF\  0[J,5D[G8 G[ ,UTF\  SFDM V\U[ 
HZ]ZL ;J[' SZFJL NZBF:T p5,L ;TFG[ ZH] SZJLP 

)f p5ZL VlWSFZL WJFZF  ;M\5JFDF\  VFJTL VgI  

SFDULZLP 

SZJFGL ;¿FP 

#P# GFIA SFI"5F,S 
.HG[Z sDLS[Pf 

!f XC[ZDF\  0=[G[H lJEFUDF\  
VFJ[,  TDFD  5\5L\U  :8XGM 

HFC[Z W/C p5ZGF  5\5 ;[8; 
0LHL ;[8;4 H[8L\U  DXLGM ;lCTGF  

TDFD  JFCGM TYF  0=[G[H :8MZ 
;A\lWT SFDULZLP 5|F.J[8 JWL"G]\  
lGI+\6GL SFDULZLP 

5|F.J[8 JWL"GF       ~FP 
&(_qv OL S,FSqV[S 

O[ZFGF  EZFJJFGL ;¿FP 

!f H[8L\U  DXLG4 0LHL ;[8 TYF  0=[G[H lJEFUGF  
VgI  JFCGM GL ZL5[ZL\UqD[.g8[Gg; TYF  

V5U|[0[XGGL SFDULZLP 
Zf 5\5L\U  :8[XGMG]\  D[.g8[Gg;qZL5[ZL\U  TYF  
TG]\  V5U|[0[XGGL SFDULZLP 

 

 

#P$ DNNGLX .HG[Z v v !f JM0"JF.h 0=[G[H ;OF.G[ ,UTL OZLIFNMG lGSF,GL 
SFDULZLP 

Zf S[5L8,  TYF  5ZR]Z6  SFDMGL :Y/ D],FSFT ,[JL4 
V\NFH T{IFZ SZJF4 SMg8=FPwJFZF  SFDM SFJJF4 T[GF  
DF5M ,[JF4AL,  AGFJL ZH] SZJFP  
#f  5|MH[S8 V\U[GF\  ,[J,  ;J[" SZFJJF  U|[0 GSSL 

SZJF40LhF.G lZ5M8" T{IFZ SZJF  VG[ T[ V\U[GL 

NZBF:TM ZH] SZJLP 
 $f  HFC[Z I]ZLG,  TYF  AFYZ]DGF\  5|5Mh0 T[DH 

CIFT I]GL8MGL HZ]ZL SFDULZLGF  V\NFHM T{IFZ SZL 

ZH] SZJFP 
5f  5[vV[g0 I]h ;L:8D  TYF  HFC[Z ;\:YFVM 
TZOYL VF5JFDF\  VFJTF\  O\0 V\U[GM VC[JF,  
T{IFZ SZL HZ]ZL V\NFHM ZH] SZJFP 
&f JFlQF"S EFJM4 Z[.8 V[GF,L;L;4 V[S;[;4 

!f S[5L8,  T[DH 
D[.g8[Gg;GF\  SFDM 

:5[XLOLS[XG D]HA  
SZFJJF  H~ZL ;]RGF  
VF5JFGL ;TFP 
Zf lGI\T|6  C[9/GF\  

:8FOGL CFHZL R[S SZL 

lZ5M8" SZJFGL ;TFP  
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;[JL\U5T|SM HZ]ZLIFT D]HA  T{IFZ SZL ZH] SZJFP 

*f  ,FI;g; %<dAZMGF\  ,FI;g;M ZLgI] SZJF  

DF8[GL NZBF:TM ZH] SZJLP 
(f 0=[G[H SG[SXG TYF  ,[vVFp8 D\H]ZLGL 
lGIDVG];FZ RSF;6L SZL ZL5M8" ZH] SZJFP 
 )f lGI\T|6  C[9/GF\  SD"RFZLVM 5F;[YL lGIT 

SFDULZL ,[JL T[DH T[GF\  lZ5M8" D[/JJFP 
!_f p5ZL VlWSFZL wJFZF  ;M\5JFDF\  VFJTL 

SFDULZL SZJL4 T[DH SZFJJLP 

#P5 VlWS DNNGLX 

.HG[Z 

v v !f JM0"JF.h 0=[G[H ;OF.G[ ,UTL OZLIFNMGF\  

lGSF,GL SFDULZLP 
Zf S[5L8,  TYF  5ZR]Z6  SFDMGL :Y/ D],FSFT ,[JL4 

V\NFH T{IFZ SZJF4 SMg8=FPwJFZF  SFDM SFJJF4 T[GF  
DF5M ,[JF4AL,  AGFJL ZH] SZJFP 

#f  5|MH[S8 V\U[GF\  ,[J,  ;J[" SZFJJF  U|[0 GSSL 
SZJF40LhF.G lZ5M8" T{IFZ SZJF  VG[ T[ V\U[GL 
NZBF:TM ZH] SZJLP 

$f  HFC[Z I]ZLG,  TYF  AFYZ]DGF\  5|5Mh0 T[DH 
CIFT I]GL8MGL HZ]ZL SFDULZLGF  V\NFHM T{IFZ SZL 

ZH] SZJFP 
5f  5[vV[g0 I]h ;L:8D  TYF  HFC[Z ;\:YFVM 

TZOYL VF5JFDF\  VFJTF\  O\0 V\U[GM VC[JF,  
T{IFZ SZL HZ]ZL V\NFHM ZH] SZJFP 
&fJFlQF"S EFJM4 Z[.8 V[GF,L;L;4 V[S;[;4 ;[JL\U  

5T|SM HZ]ZLIFT D]HA  T{IFZ SZL ZH] SZJFP 
*f,FI;g; %<dAZMGF\  ,FI;g;M ZLgI] SZJF  DF8[GL 

NZBF:TM ZH] SZJLP 
(f  0=[G[H SG[SXG TYF  ,[vVFp8 D\H]ZLGL 

lGIDVG];FZ RSF;6L SZL ZL5M8" ZH] SZJFP 
)f lGI\T|6  C[9/GF\  SD"RFZLVM 5F;[YL lGIT 
SFDULZL ,[JL T[DH T[GF\  lZ5M8" D[/JJFP 
!_f p5ZL VlWSFZL wJFZF  ;M\5JFDF\  VFJTL 

SFDULZL SZJL4 T[DH SZFJJLP 
 

!f :Y/ 5Z RF,TF\ 

D[.g8[Gg;GF\  SFDMDF\  
;LWM lG6"I  ,. OZLIFN 

lGSF,GL SFDULZLP 
Zf VFp80MZ TYF  .g0MZ 

:8FOGL CFHZL RSF;L 
p5ZL VlWSFZLG[ lZ5M8L"U  
SZJFGL ;TFP 



C:\Users\3565\Desktop\DRAINAGE 2020-21\DRAI. PROA. RTI CELL 2020-21\DRAINAGE DEPART MAHITI 2020-21.doc Page 7 

 

#P& ;LGLP ;AP .g;P v v !f  NZ[S JM0"DF\  H. JWL" R[S SZJLP 

sZf JM0" .g;PG[ 0=[G[H ,F.G OlZIFN V\U[ ;]RGF  

VF5L SFDULZL SZFJJLP 
s#f NZ[S JM0"GF\  ZHF  ZHL:8Z VG[ CFHZL D:8Z 
R[S SZJFP 
s$f NZ[S JM0"GF  HFC[Z 0A<I]P;LP VG[ I]ZLG,  

;OF.GL R[SL\U  SFDULZLP 
s5f JM0"DF\  U[ZSFIN[;Z 0=[G[H HM0F6  V\U[ GM8L; 

VF5L SFI"JFCL SZJLP 

NZ[S JM0"GL CFHZL 

D:8ZZHFvZHL:8Zv 

JM0"GL SFDULZLDF\   
;P.Pp5Z N[BZ[B ;PSFPGL 
O[ZAN,L SZJL H[8L\U  
DXLGGL SFDULZLDF  

VFJ[,  OlZIFNM lGSF,  
V\U[GL N[BZ[BP 

#P* JM0" ;AP v 

.g:5[S8Z 

v v !f JM0"GF  NZ[S ;PSFPGL CFHZL VG[ ZHF  ZHL:8Z 

T{IFZ SJFP 
Zf JM0"GL VFJ[,  OlZIFNM V\U[ ;OF. SFDNFZM TYF  

JFCGMGL JWL"SZL OZLIFNMGF  lGSF,  V\U[ ZMH[ZMH 
SFDULZL 5]ZL SZFJJLP 

s#f HFC[Z 0A<I]P;LP I]ZLG,  ;OF. SFDULZLP 
s$f JM0"GL :8=MD  ,F.G 0=[G[H ,F.GM ;FO SZFJJLP 

JM0"DF\  VFJTL 0=[G[H 

OlZIFNMGM lGSF,  ;PSFPGL 
CFHZL ZHF  ZHL:8Z 

BTJ6L ;LGLP .g;P 
VPDP.PGL ;]RGF  

5|DF6[GL SFDULZLP 

#P( JM0" D]SFND v v JM0"DF\  .g;PTZOYL D/[,  ;]RGF  D]HA  0=[G[H 
,F.G HF/LIF  HFC[Z 0A<I]P;LP I]ZLG,  ;OF.GL 

SFDULZL ;PSFP SFDNFZ 5F;[YL  SZFJJLP 

JM0"GF  ;PSFP p5Z JWL"GL 
SFDULZL lGSF,  SZJM 

T[DH JM0" .g;PTZOYL 

D/[,  ;]RGF  D]HAGL 

SFDULZL 0=[G[H ,F.G :8MD" 
,F.G ;FO SZJFGL 
SFDULZLP 

#P) ;OF. SFDNFZ v v JM0"GL 0=[G[H ,F.GM :8MD" ,F.G JZ;FNL HF/LIF  
pEZFTL U8Z ,F.GM HFC[Z 0A<I]P;LP I]ZLG,  
;OF.GL SFDULZLP 

JM0"DF\  VFJTL 
OlZIFNDF\  0=[G[H ,F.G 
;OF. :8=MD  ,F.G ;OF. 

SZJLP HFC[Z I]ZLG,  

HFC[Z 0A<I]P ;LP ;OF. 
SZJFGL SFDULZLP 
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5|SZ6v$ slGID  ;\U|Cv#f 

SFIM" SZJF  DF8[GF  lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 
lGID;\U|C VG[ NOTZMP 

 
$P! HFC[Z T\T| VYJF  T[GF  lGI\T|6  C[9/GF  VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU  SZJFGF  lGIDM4 lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF  GD}GF  D]HA  VF5MP 

VF  GD}GM NZ[S 5|SFZGF  N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P  

VG]S|D N:TFJ[HG]\GFDqDYF/] N:TFJ[HGM 5|SFZ TYF 0=[G[H SG[PGF 5[8F lGIDMP 

! N:TFJ[HGM 5|SFZ lJlGIDM 

Z N:TFJ[H 5Z 8]\S\] ,BF6 0=[G[HGF  5[8FvlGIDM 

# jIlSTG[ T[GL GS,  VCL YL D/X[P ;ZGFD]\  SFP.PzLGL SR[ZL40=[G[H lJEFU  U[,[S;L ;LG[DF  ;FD[ EFJGUZ 
8[PG\PG\P (!$!)!!)!! 

$ lJEFU  wJFZF  lJlGIDMGL GS,  DF8[ ,[JFGL OL vv 

5 N:TFJ[HG]\  GFD DCL,F  DMAF.,  8M.,[8 JFCG EF0[YL VF5JF  AFATP 

& N:TFJ[HGM 5|SFZ :8[PSP9PG\P 

* jIlSTG[  N:TFJ[HGL GS,    VCL\YL D/X[P     SFP.PzL 0=[G[HvEFJGUZ  8[PG\P (!$!)!!)!! 

( lJEFU  wJFZF  GS,  DF8[ ,[JFGL YTL OL lGIT SZ[,  OLGL ZSD  D]HAP 

) N:TFJ[HG]\  GFD H[8L\U  DXLG EF0[YL VF5JFGF\  NZ 

!_ N:TFJ[HGM 5|SFZ V[0DLq:8[PSP9PG\P!)#  TFo!Zq!!q)#P 

!! N:TFJ[H 5ZG]\  8]\S\] ,BF6 H[8L\U  DXLG EF0FGF\  NZP 

!Z jIlSTG[ N:TFJ[HGL GS,    VCL YL  D/X[P  SFI"5F,S .HG[ZzLGL SR[ZLv0=[G[H lJEFUPEFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF4U[,[S;L 
;LG[DF  ;FD[4EFJGUZP 

!# lJEFU  wJFZF  GS,  DF8[ ,[JFGL YTL OLP v 

!$ N:TFJ[HG]\  GFD 0=[G[HGF  5[8F  lGIDDF\  ;]WFZF  AFATP 

!5 N:TFJ[H GM 5|SFZ V[P9PG\P)( TFo!Zq!!q)#P 

!& N:TFJ[H 5ZG]\  8]\S] ,BF6 0=[G[H 5[8FvlGIDv;]WFZFP 

!* jIlSTG[ N:TFJ[HGL GS,  VlCYL D/X[P SFP.PzL 0=[G[H lJEFU4DCFGUZ5Fl,SF4EFJGUZ 8[PG\P (!$!)!!)!! 

!( lJEFU  wJFZF  GS,  DF8[ ,[JFGL YTL OL  vv 

 
 
 
 



C:\Users\3565\Desktop\DRAINAGE 2020-21\DRAI. PROA. RTI CELL 2020-21\DRAINAGE DEPART MAHITI 2020-21.doc Page 9 

 

 

5|SZ6v&  slGID ;\U|Cv5f 

HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GL jIlSTVM 5F;[GF 
N:TFJ[HMGL S1FFVM VU[G]\ 5+S 

 

&P! ;ZSFZL N:TFJ[HM lJX[GL DFlCTL VF5JF  GLR[GF  GD}GFGM p5IMU  SZXMP HIF\  VF  N:TFJ[HM p5,aW K[ T[JL HuIFVM H[JL S[ ;lRJF,I  S1FF4 lGIFDSGL SR[ZL S1FF4 VgIGM 56  

p<,[B SZMPsc  VgIMc  ,BJFGL HuIFV[ S1FFGM p<,[B SZMPf 

 

VG]PG\P N:TFJ[HGL S1FF N:TFJ[HG][\ GFD VG[ T[GL V[S ,L8LDF\ 
VM/BF6 

N:TFJ[H D[/JJFGL SFI"5wWlT GLR[GL jIlST 5F;[ K[q T[GF lGI\T|6DF\ 
K[P 

v GL, v v v 

! SFP.PzLGL SR[ZL 
S1FF 

0=[G[HGF  5[8FvlGIDM lGID  D]HA  VZHL SZL lGIT RFH" ~FP &(_qv 
EIF"YL 

8=[';ZzL 0=[G[H lJEFU 

Z       cc H[8L\U  DXLG EF0FGF  NZ                  cc                   cc 

#       cc   0=[G[Hv5[8F  lGID  ;]WFZF                  cc                   cc 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



C:\Users\3565\Desktop\DRAINAGE 2020-21\DRAI. PROA. RTI CELL 2020-21\DRAINAGE DEPART MAHITI 2020-21.doc Page 10 

 

 
 

5|SZ6v) 

lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ VG];ZJFGL SFI"5wWlT 
 
)P! H]NF  H]NF  D]N'FVM V\U[ lG6"I  ,[JF  DF8[ S. SFI"5wWlT VG];ZJFDF\  VFJ[ K[ms;lRJF,I  lGID  ;\U|C VG[ SFDSFHGF  lGIDMGF  lGID;\U|C4 VgI  lGIDMqlJlGIDM JU[Z[GM 

;\NE" 8F\SL XSFIf 
 
)PZ VUtIGL AFATM DF8[ SM. BF; lG6"I  ,[JF  DF8[GL N:TFJ[HL SFI"5wWlTVMq9ZFJ[,LqSFI"5wWlTVMqlGIT DF5N\0MqlGIDM SIF  SIF  K[m lG6"I  ,[JF  DF8[ SIF  SIF   :TZ[ lJRFZ 

SZJFDF\  VFJ[ K[ m 
 

)P# lG6"IG[ HGTF  ;]WL 5CM\RF0JFGL S. jIJ:YF  K[ m 
 
)P$ lG6"I  ,[JFGL 5|lS|IFDF\  H[GF  D\TjIM ,[JFGFZ K[ T[ VlWSFZLVM SIF  K[ m 

 
)P5 lG6"I  ,[GFZ V\lTD  ;TFlWSFZL SM6  K[m ;ZSFZzLGF\  ;FDFgI  JCLJ8L C]SDM T[DH SlDxGZ EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF  VG[ ;FDFgI  ;EFP 
 

 )P& H[ VUtIGL AFATM 5Z HFC[Z ;TFlWSFZL wJFZF  lG6"I  ,[JFDF\  VFJ[ K[ T[GL DFCLTL V,U  ZLT[ GLR[GF  GD]GFDF\  VF5MP  

 

lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ VG];ZJFGL SFI"5wWlT oov  
  

VG]S|D 
G\AZ 

H[GF 5Z lG6"I ,[JFGFZ K[ T[ lJQFIP DFU"NX"S ;]RG 
lNXF lGN["X 

VD,GL 
5|lS|IF 

lG6"I ,[JFGL SFI"JFCLDF\  
;\S/FI[, VlWSFZLGM CMN'M 

VlWSFZLGF 
;\5S"GL DFCLTL 

HM lG6"IYL ;\TMQF G CMITM SIF\ VG[ 
S[JLZLT[ V5L, SZJLP 

! dI]lGl;5,  C:TSGL 0=[G[H ,F.G EZF. 

HJLq pEZFJL VYJF  :8MD" ,F.G 
EZF. HJLP 

D[.g8[Gg; SFDP S|DFG];FZ 

;tJZ[ 

DP.P 

VPDP.P 
.g:5[S8Z 

EFJGUZ 

DCFGUZ5Fl,SF 
0=[G[H lJEFU  BFT[ 

SFI"5F,S .HG[ZzL TYF  GFIaF  

SFI"5F,S .HG[ZzLG[ Z]AZ] VYJF  ,[lBT 
OlZIFN SZL XSFIP 
 

Z dI]lGl;5,  0=[G[H ,F.Gq :8MD" 
,F.GG]]\  D[GCM,q.g,[8 T]8L HJ]\  
TYF  VgIP 

5ZR]Z6 cc SFI"5F,S .HG[Z 
GFPSFP.P DP.P VPDP.P 

cc ;L8L V[GHLGLIZzLG[ Z]AZ] T[DH ,[lBT 
OZLIFN SZL XSFIP 

# dI]lGl;5,  HFC[Z AFYZ]DqHFHZ]GL 
;OF.P 

D[.g8[Gg; SFDP cc DNNGLX .HG[Z 
VlWS DNNGLX .HG[Z 

.g:5[S8Z 

cc SFI"5F,S .HG[ZzL 
GFIaF  SFI"5F,S .HG[ZzLG[ Z]AZ] VYJF  

,[lBT OZLIFN SZL XSFIP 
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$ 0=[G[H SG[SXGGL D\H]ZL 0=[G[H SG[SXG 

D\H]ZLGF  

lGIDFG];FZ 

S|DFG];FZ VPDP.PvDP.P GFPSFP.P 

SFI"5F,S .HG[Z 

cc ;L8L V[GHLGLIZzLG[ Z]AZ] VYJF  ,[lBT 

OZLIFN SZL XSFIP 

5 H[8L\U  I]GL8 RFH"YL D[/JJ]P VZHL SZL lGIT 

RFH" EZFI[YL 

S|DFG];FZ 

;tJZ[ 

.g:5[S8Z cc GFIaF  SFI"5F,S .HG[ZzL TYF  

SFI"5F,S .HG[ZzLG[ Z]AZ] S[ ,[lBT 
ZH]VFT SZL XSFIP 

& vvvv VZHL SZL lGIT 
RFH" EZFI[YL 

cc cc 
 

cc          cc 

* J[SI]D  V[d5LIZ BF/S]JF4DF8[ RFH"YL 

EF0[ VF5JF  AFATP 

cc cc cc cc          cc 

( GJL 0=[G[H ,F.G :8MD" ,F.G4HFC[Z 

AFY4 W/C JU[Z[GL ;]lJWF  AFAT 
DF\U6L D]HAP 

VZHL wJFZF  
DF\U6L D]HA 

cc SFI"5F,S .HG[Z ;L8L 
V[gHLGLIZzL TYF  ;\A\WLT 

SlDl8 

cc SFI"5F,S .HG[ZzL T[DH ;L8L V[gHLGLIZ 
VG[ ,[lBT S[ D{FlBS ZH]VFT SZL XSFIP 
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5|SZ6v!_ 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL DFCLTLv5]l:TSF 
sl0Z[S8ZLf 

!_P! GLR[GF  GD]GFDF\  lH<,FJFZ DFCLTL VF5MP 

 

VG]P G\P એમ્પ્રો
મ ન.ં 

GFD CM'N'M V[;P8LP0LP 
SM0 

OMG G\AZ DMAF., 
OMG G\AZ 

.vD[., ;ZGFD]\P 

SR[ZL 3Z 

! ૦૨૫૩ zL ZFS[XEF.P HLP %FZLB SFP .P s;LJL,f vvv (!$!)!
!)!! 

v )(*)&
_)$&_ 

v વી/૧૨૯૭,વી/૧૨૯૭ 
"અન્નરુ્ણા"4 એવ.ફી.આઈ. 
ફેંક4 વણભેનો ખણચંો 
કણીમણફીડ4 બણલનગયP 

Z ૨૨૦૩ શ્રી બયતબણઈ કે. ટેર નણ.કણ.ઈ --   ૯૪૨૭૭૫
૦૬૫૧ 

 જી/૨ શણર્દિક ફ્રેટ આદળા 
દેયી વોવણમટી જેર યોડ 
બણલનગય 

# ૨૨૭૪ શ્રી કણનજીબણઈ એવ. ઝણડીમણ  નણ.કણ.ઈ --   ૯૮૭૯૭૯
૨૭૩૨ 

 ્રોટ ન.ં૩૮ ભેરુફણગ 
શળલણજી ણકા વોવણમટી 
ઘોઘણ યોડ પણશતભણ કોન્લેન્ટ 
શણઈસ્કરૂની ફણજુભણ ં 

$ ૩૫૬૭ શ્રી અશભતબણઈ એ. ગોવણઈ VPDP.P --   ૯૯૦૯૯૧
૬૫૬૫ 

 ૧૪ વશમોગ ફ્રેટ દેવફુણગ 
બણલનગય 

5 ૨૨૭૨ શ્રી ર્દકબણઇ એન. જાની VPDP.P --   ૯૬૨૪૭૫
૩૩૩૩ 

 ્રોટ ન.ં૨૨૨૬/K અક્ષય 
લણડી વણભે ર્શરડ્રણઈલ લણઘણ 
લણડી યોડ બણલનગય 



C:\Users\3565\Desktop\DRAINAGE 2020-21\DRAI. PROA. RTI CELL 2020-21\DRAINAGE DEPART MAHITI 2020-21.doc Page 13 

 

& ૪૦૯૨ શ્રી ર્શતેબણઈ ડી. દયજી ટે.આ. 
(શવશલર) 

--   ૯૯૭૮૫૯
૬૯૧૦ 

 શ્રી નદં નગય ૩ વોનર 
શવનેભણ યોડ અભદણલણદ 

* ૪૫૬૭ શ્રી જમદીશવિંશ ડોડીમણ ટે.આ. 
(શવશલર) 

   ૮૧૨૮૨૯
૪૮૮૪ 

 કેયીમણ ન.ં૨ તણ.ફોટણદ 
જી.ફોટણદ 

( ૪૧૦૪ શ્રી જેન્તીબણઈ એન. ચૌશણર્ ટે.આ. 
(શવશલર) 

   ૯૭૨૫૮૫
૦૨૬૦ 

 ગણભ ઘોઘણ ભશણકણી ભરં્દય 
ણવે તણ.ઘોઘણ 
જી.બણલનગય 

) ૪૬૧૨ શ્રી મકેુળબણઈ કે. બેડણ ટે.આ. 
(શવશલર) 

   ૯૬૮૭૫૨
૨૬૫૬ 

 ળણસ્ત્રીનગય ર્દલ વોવણમટી 
વદંી ણનની વણભે 
દેરલણડણ યોડ ઉનણ. 
૩૬૨૫૬૦ 

!_ ૩૯૩૮ શ્રી લણાફેન એન. યભણય વશણમક ટે્રવય    ૭૬૯૮૫૫
૩૮૫૭ 

 ્રોટ ન.ં૧૧ ગોકુ 
યેવીડેન્વી કોરલણડણ 
ગણધંીનગય 

!! ૨૨૨૨ શ્રી અમતૃબણઈ આય. ચૌશણર્ વી. કરણકા     ૯૮૨૪૯૨
૭૧૦૭ 

 ્રોટ ન.ં૯૪ કષૃ્ર્નગય 
વીદવય યોડ ચચત્રણ 
બણલનગય 

!Z ૩૪૬૬ શ્રી ધયભળીબણઇ ી. NF9LIF જુ. કરણકા     ૯૯૦૯૯૧
૯૧૪૨ 

 રક્ષ્ભીનગય ૧ ્રોટ 
ન.ં૧૪૪ થી ૧૫૦ એ 
વીદવય યોડ બણલનગય  

 
!# ૩૭૫૯ શ્રી યજનીબણઈ ી. લણોદયણ જુ. કરણકા     ૯૪૨૮૫૯

૦૩૧૧ 
 ૩૩/એ અજમલણડી એયોટા  

યોડ સબુણનગય બણલનગય 
!$ ૪૫૯૧ શ્રી શલજમબણઈ ડી. ફોયીચણ જુ. કરણકા     ૮૧૬૦૩૭

૫૩૩૯ 
 ્રોટ ન.ં૮૧ કષૃ્ર્નગય 

વીદવય યોડ ચચત્રણ 
બણલનગય 
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!5 ૪૫૯૨ શ્રી ધભાયણજબણઈ વી. ઉલ્લણ જુ. કરણકા     ૭૯૮૪૪૧
૭૫૭૦ 

 બગલતી વોવણમટી વણભે 
ખણડીમણ ચોક શળશોય 
જી.બણલનગય 

!& ૧૭૪૦ શ્રી શાદબણઈ એભ. વોરકંી વી.ઓયેટય    ૯૯૭૮૩૪
૮૫૫૮ 

 મ્પયુનં્વીર વોવણમટી ્રોટ 
ન.ં૪૯ શળક્ષક વોવણમટીની 
વણભે બયતનગય યોડ 
બણલનગય   

!* ૨૮૯૭ શ્રી જશફેુન જી. ચૌશણર્ ટ્ટણલણણ    ૯૪૨૮૭૮
૭૭૩૪ 

 ક.યણ યભણય પી 
બણલનગય 

!( ૩૫૭૬ zL SF\lT,F,  HLP D[Z નણ.કણ.ઈ v v v )( Z5 
#_5 
Z#_ 

v :G[CDL,G ;M;FI8L4 ,F,  
8F\SL 5FK/4 %,M8 G\P#(4 
EFJv5ZF4 EFJGUZP 

!) ૩૬૨૦ zL EZTEF. V[P AFZ{IF H]P VM5Z[8Z v v v v v A|Fï6  T,FJ0L4 %,M8 G\P$( 

5|E]NF; T/FJ  EFJGUZP 

Z_ ૩૬૨૧ zL 5|O],EF. 0LP RF{CF6 H]P VM5Z[8Z v v v v v %,M8 G\P&qAL CZLZFD  
;M;FP ;]EFQFGUZ4 

EFJGUZP 

Z! ૩૬૨૨ zL Vl`JGS]DFZ 0LP AFZ{IF H]P VM5Z[8Z v v v v v %,M8 G\P!#*!4 zDHLJL4 
VBF0F  5F;[ 3M3F  ;S",4 
EFJGUZP 

ZZ ૩૬૪૭ zL SFgTLEF. JLP SF<IF6L H]P VM5Z[8Z v v v v v ;]EFQFGUZ4 JQFF" ;M;FI8L4 
X[ZL G\P5 EFJGUZP 

Z# ૨૭૪૨ zL V[GP JLP UMlC, 8F.DSL5Z v v v v v NZAFZL4 SM9FZ4 A|LH VF8"GL 

5FK/4 J0JF4 EFJGUZP 
 

Z$ ૨૯૦૩ zL V[;P ALP HF0[HF 8F.DSL5Z v v v v v %,M8 G\P *$qAL4 U]~S]/ 
5|FYDLS XF/FGL AFH]DF\  

D9],L ;FD[4 lR+F4 EFJGUZP 

Z5 ૧૪૨૯ zL VD'T,F,  8LP S6AL  
 

H]P VM5Z[8Z v v v v v HJFCZGUZ4 ;MCD4 ;M;FP 
~D  G\P!*( U9[RL J0,F  

ZM04 EFJGUZP 
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Z& ૨૩૭૪ zL VXMSS]DFZ H[P 58[, H]P VM5Z[8Z v v v v v S6ALJF04 UMZHLGM 0[,M4 

EFJGUZP 

Z* ૨૩૭૬ zL ZFH[XEF. V[RP 5\0IF H]P VM5Z[8Z v v v v v lXJGUZ4 lGE"I  ;M;FP 
&&qV[4 EFJGUZP 

Z( ૨૩૭૭ zL EF:SZEF. ALP RF\N,LIF RMSLNFZ v v v v v EZTGUZ4 SF{X<IF  5FS"4 

zLGFYHL v!GL AFH]DF\  
%,M8 G\P** EFJGGUZP 

Z) ૧૫૨૩ zL DMCGEF. DL9FEF. ZF9M0 D]SFND v v v v v D]P VW[JF0F4 J6SZJF;4 
TFPqHLP EFJGUZP 

#_ ૧૫૪૧ zL CZ[XEF. 0LP AFAZLIF D]SFND v v v v v lJWFGUZ UF\WL SM,MGL %,M8 
G\P$4 EFJGUZP 

#! ૧૬૨૭ zL lCDT,F,  ;LP  G{IF D]SFND v v v v v ;\3[0LIF  AHFZ4 88'L JF<DLSL 
JF;4 EFJGUZ P 

#Z ૨૩૩૭ zL DG;]BEF. lJ9',EF. શણલીમણ  D]SFND v v v v v JF<S[8U[8 JF<DLSL JF;4 

EFJGUZP  

## ૨૮૯૦ zL lNG[XEF. ALP ;M,\SL D]SFND v v v v v T/FHF  HSFTFGFSF  ;FD[ 
H,FZFD  ;M;FP %,M8 

G\P#& EFJGUZP 

#$ ૨૮૯૩ zL lSXMZEF. XLJFEF. D]SFND v v v v v B[0]TJF;4 DOTGUZ4 

D[.0LDFGLWFZ4 5F;[  

#5 ૧૪૩૬ zL CLT[QFS]DFZ VFZP 5F9S S,LGZ v v v v v ;Lq*) lXJXlST4 

SF/LIFAL04 EFJGUZP 

#& ૨૩૯૮ zL ALgN]\EF. V[GP 58[, S,LGZ v v v v v SF/LIFAL04 EUJTL 5FS"4 
;LvZZ&$4 EFJGUZ 

#* ૧૪૮૨ zL A8]SEF. pSFEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4 JF<DLSJF;4EFJGUZ 

#( ૧૫૩૩ zL AFZ{IF  ULTFA[G EG]EF. ;PSFP v v v v v JF<S[8U[8 JF<DLSL JF;4 

EFJGUZP  

#) ૩૧૫૨ zL AFZ{IF  H[ZFDEF. W]0FEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4GJF5ZF4JF<DLSJF;4

EFJGUZP 

$_ ૩૧૭૮ zL ;ZWFZF  DG;]B  ;JHLEF. ;PSFP v v v v v J0JF  T,FJ0L44 

JF<DLSJF;4EFJGUZP 

$! ૩૧૭૯ zL 5ZDFZ  X\SZ EGFEF. ;PSFP v v v v v Z[<J[ :8[XGGL 
AFH]DF\4JF<DLSLJF;4EFJP 
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$Z ૩૧૮૪ 

 

zL AFZ{IF  UMlJ\N GFGHLEF. ;PSFP v v v v v Z;F,F  

0LPV[;P5LPVMOL;;FD[4 

EFJGUZP 

$# ૩૧૮૫ zL R{FCF6  lNG[X SF/]EF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04JF<DLSJF;4 

EFJGUZP 

$$ ૩૧૮૮ zL G{IF  EM/F  KGFEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF  JF<S[84 JF<DLSJF;4 
EFJGUZP 

$5 ૩૨૬૭ zL R{FCF6  VZlJ\N T],;LEF. ;PSF v v v v v HDGFS]\04 
JF<DLSJF;4EFJGUZP 

$& ૩૪૩૭ zL R{FCF6  NM,T H[;L\UEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[84JF<DLSJF;4 
EFJGUZP 

$* ૩૪૩૯ zL 5ZDFZ H[ZFDEF. AR]EF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04 
JF<DLSJF;4EFJGUZP 

$( ૩૫૬૨ zL JF/MNZF  N]WLA[G X\SZEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF  JF<S[8U[8 4 EFJGUZ 

$) ૩૬૮૧ zL AFZ{IF  WG]A[G ;]BFEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4 JF<S[84 JF<DLSJF;4 
EFJGUZP 

5_ ૩૭૦૩ zL JFW[,F  VHIEF. E]5TEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4 JF<S[8U[.84 JF<DLSL 
JF;4EFJP 

5! ૩૭૦૪ zL J[U0 ;]GL,EF. A8]SEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4 JF<S[8U[.84 JF<DLSL 

JF;4EFJP 

    5Z ૩૭૦૫ zL J[U0 EF:SZEF. ,1D6EF. ;PSFP v v v v v JF<S[8U[.84 JF<DLSLJF;4 

EFJGUZP 

5# ૩૭૦૬ zL R{FCF6  ZJHL A]wWL,F, ;PSFP v v v v v SP5ZF4VFUZLIFJF;4 

;\0F;GL AFH]DF\P4 

5$ ૩૭૦૭ zL CFJ/LIF GZ[X lC\DTEF. ;PSFP v v v v v JF<S[8U[.84 JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

55 ૩૭૦૮ zL G{IF  ZFS[X AFA]EF. ;PSFP v v v v v JF<S[8U[.84 JF<DLSLJF;4 

EFJGUZP 

5& ૩૭૦૯ zL G{IF  X{,[X AR]EF. ;PSFP v v v v v JF<S[8U[.84 JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

5* ૩૭૭૯ zL UMC[,  VXMSEF. HLJFEF. ;PSFP v v v v v lC,5FS"vZ4 ;LN;Z ZM04 
EFJGUZP 
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5( ૩૭૮૦ zL AFZ{IF  XMEGFA[G EZTEF. ;PSFP v v v v v JF<S[8U[.84 

JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

5) ૩૭૯૨ zL AFZ{IF  R[TG H[gTL,F, ;PSFP v v v v v HDGFS]\04 JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

&_ ૪૪૩૩ શ્રી ર્શતેબણઈ યભેળબણઈ NF9LIF  ;PSFP      JF<S[8U[8 JF<DLSL JF;4 
બણગંનણ કણયખણનણ ણવે  

EFJGUZP  

&! ૧૫૨૬ શ્રી ભનબુણઈ કેળણબણઇ લણોદયણ ;PSFP - - - - - યણર્ીકણ કણયખણનણ વણભે 
લણલ્ભીકી લણવ બણલનગય 

&Z ૧૫૩૧ શ્રી ર્કળન કયળનબણઇ લેગડ ;PSFP      ક.યણ લણલ્કેટગેટ 
લણલ્ભીકીલણવ બણલનગય 

&# ૧૫૩૨ શ્રી પ્રબણફેન ભોશનબણઈ ચૌશણર્ ;PSFP      ક.યણ લણલ્કેટગેટ 
લણલ્ભીકીલણવ બણલનગય 

&$ ૨૩૨૧ શ્રી તરુવીબણઈ જેયણભબણઇ ચૌશણર્ ;PSFP      SP5ZF  JF<S[8U[8 4 EFJGUZ 

&5 ૨૩૨૩ શ્રી ચદુંબણઈ ફણબબુણઈ ગૌયી ;PSFP      Z[<J[ :8[XG 
વિદ્યાયF4JF<DLSLJF;4 

EFJGUZ 

&& ૨૩૩૦ શ્રી ગબંીયબણઈ ળણભજીબણઈ વયલૈમણ ;PSFP      શતરકનગય ભશણલીયનગય 
લણલ્ભીકી લણવ EFJGUZ 

&* ૨૯૨૯ શ્રી અળોકબણઈ ભગંણબણઈ વોરકંી ;PSFP      દીકચોક લણલ્ભીકીલણવ  
&( ૨૯૪૩ શ્રી યભેળબણઈ ગોશલિંદબણઈ ફણયૈમણ ;PSFP      જભનણકંુડ ૪૦ ક્લણટય 

લણલ્ભીકીલણવ 
&) ૩૧૫૫ શ્રી ખીભજીબણઈ પકીયબણઈ નૈમણ ;PSFP      ક.યણ લણલ્કેટગેટ 

લણલ્ભીકીલણવ બણલનગય 

*_ ૩૧૫૭ શ્રી ર્કળનબણઈ ધડુણબણઇ ભકલણર્ણ ;PSFP      શતરકનગય ભશણલીયનગય 
લણલ્ભીકી લણવ 
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*! ૩૧૫૯ શ્રી ચીથયબણઈ કયળનબણઈ નૈમણ ;PSFP      ક.યણ લણલ્કેટગેટ 
લણલ્ભીકીલણવ બણલનગય 

*Z ૩૧૬૦ શ્રી ળકંયબણઈ નણનજીબણઈ વોરકંી ;PSFP      HDGFS]\04;\:SFZS[gN| AFH]DF\P 
JF<DLSLJF; 

*# ૩૧૬૧ શ્રી ભગંણબણઈ પકીયબણઈ નૈમણ ;PSFP      ર્શરણકા ૨ વીદવય યોડ 
બણલનગય 

*$ ૩૧૬૨ શ્રી બયતબણઈ બીખણબણઈ યણઠોડ ;PSFP      બણગંનણ કણયખણનણ વણભે 
લણલ્ભીકીલણવ બણલનગય 

*5 ૩૧૬૫ શ્રી અશનરબણઈ ફટુકબણઈ વયલૈમણ ;PSFP      જભનણકંુડ મ્પયનુી.શણ.કોરોની 
લણલ્ભીકીલણવ  

*& ૩૧૬૭ zL WGHLEF. H;DTEF. ;PSFP v v v v v J0JF  T,FJ0L JF<DLSJF;4 

EFJGUZP 

** ૩૪૪૧ zL JF/MNZF  RLDGEF. UF\0FEF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04;\:SFZS[gN| AFH]DF\P 
JF<DLSLJF; 

*( ૩૪૪૩ zL DG;]BEF. H[9FEF. ;PSFP v v v v v SZN[H UFDP 

*) ૩૪૪૪ zL SG]EF. GFGHLEF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04 D8G DFS["8 ;FD[4 

JF<DLSLJF;4  

(_ ૩૭૧૦ zL NF9LIF  S{FlXS E]5TEF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

(! ૩૭૧૧ zL G{IF  HUNLXEF. SLXGEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[.8U[.84JF<DLSL
JF;4 EFJGUZ P 

(Z ૩૭૧૨ zL J[U0 5|lJ6EF. ZlT,F, ;PSFP v v v v v HDGFS]\04JF<DLSLJF;4 

EFJGUZP 

(# ૩૭૧૩ zL AFZ{IF  CZ[X GZXLGEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF44JF<S[8U[.8 JF<DLSL 
JF; EFJGUZ P 

($ ૩૭૧૪ zL ;ZWFZF  lNG[X ULZWZEF. ;PSFP v v v v v lT|,SGUZ4 
JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

(5 ૩૭૧૫ zL G{IF  HUNLXEF. EUJFGEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<DLSLJF;4EFJGUZ 
(& ૩૭૧૯ zL W]D0LIF  VHIEF. H[9FEF.  ;PSFP v v v v v SP5ZF4 JF,S[8U[.84 

JF<DLSLJF;4 EFJGUZ P 
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(* ૩૭૨૦ zL UMCL,  ZFH]EF. DG]EF. ;PSFP v v v v v lT|,SGUZ4JF<DLSLJF;4 

EFJGUZ 

(( ૩૭૨૧ zL R{CF6  ;\HIEF. RLDGEF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04 
JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

() ૩૭૨૩ zL UMC[,  CZ[X ZJHLEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;

4EFJGUZP 

)_ ૩૭૨૪ zL JF3[,F  ;TLQFEF. ZFDHLEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;
4EFJGUZP 

)! ૩૭૨૫ 

 

zL UMC[,  5|lJ6EF. R\N]EF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;

4EFJGUZP 

)Z ૩૭૨૬ zL ;M,\SL .,[XEF. A]wWL,F, ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;
4EFJGUZP 

)# ૩૭૩૦ zL ;M,\SL GZ[X D6L,F, ;PSFP v v v v v J0JF4DM8FO/LIF4JF<DLSLJF
;4EFJGUZP 

)$ ૩૭૩૧ 

 

zL  C;D]B VZH6EF. ;PSFP v v v v v J0JF  88L4  BLH0LIF4  

JF<DLSLJF;4 EFJGUZ 

)5 ૩૭૩૨ zL ;M,\SL R[TGEF. DMCGEF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04 JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

)& ૩૭૩૩ zL J[U0  ZFH]EF. ZTL,F,   ;PSFP v v v v v ;LN;Z ZM04 CL,5FS" 

G\PZ4EFJGUZP 

)* ૩૭૩૫ zL  UMC[,  CZ[X EG]EF. ;SFP v v v v v Z;F,F40LPV[;P5LPVMOL;;F

D[4EFJGUZP 

)( ૩૭૩૬ zL J[U0 ZFH[XEF. 5ZXMTDEF. ;SFP v v v v v ફોયડી ગેટ શત્રમખુી શનભુણન 
વણભે ઘટંી લણણ ખણચણની 
વણભે બણલનગય 

)) ૩૭૩૭ zL GZ[XEF. WLZ]EF. ;PSFP v v v v v Z;F,F40LPV[;P5LPVMOL;;F

D[4JF<DLSL  

!__ ૩૭૩૮ zL N[JZFHEF. H[ZFDEF. ;PSFP v v v v v Z;F,F40LPV[;P5LPVMOL;;F
D[4JF<DLSL  

 !_! ૩૭૪૦ zL ;ZJ{IF  lJHIEF. AFA]EF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[.84JF<DLSLJF
;4 EFJGUZ P 

!_Z ૩૭૪૧ zL N,5TEF. SFGFEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;
4EFJGUZP 
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!_# ૩૭૪૨ zL CFJ/LIF  ;]Z[XEF. ZD[XEF.  ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[.84JF<DLSLJF

;4 EFJGUZ 

!_$ ૩૭૪૩ zL HUNLXEF.  ZMCLTEF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04 
JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

!_5 ૩૭૪૯ zL R{FCF6  WZDXLEF. JF,HLEF. ;PSFP v v v v v Z;F,F40LPV[;P5LPVMOL; 

;FD[4JF<DLSL EFJGUZ 

!_& ૩૭૯૦ zL lGક ુંજEF. R\N],F, ;PSFP v v v v v HDGFS]\04JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

!_* ૩૮૫૯ zL AFZ{IF  lN5SEF. GZ[XEF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04JF<DLSLJF;4 

EFJGUZP 

!_( ૩૮૭૩ zL JFW[,F  AFA]EF. 5]\HFEF. ;PSFP v v v v v J0JF4 T,FJF0L4 
JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

!_) ૩૮૭૪ zL R{FCF6  ;\HIEF. GFZ6EF. ;PSF v v v v v U9[RL J0,F  JF<DLSL JF;4 
EFJGUZP 

!!_ ૩૮૭૫ zL AFZ{IF  A]wWL,F,  EF6FEF. ;PSFP v v v v v l;N;Z4Z5 
JFZLIF4EFJGUZP 

!!! ૩૯૧૮ zL JFW[,F  DGMHEF. DUGEF. ;PSFP v v v v v UFD  E\0FZLIF4 

!!Z ૪૪૨૬ શ્રી કશરબણઈ જગદીળબણઈ ફણયૈમણ  ;PSFP      727 ફી-5 દીકચોક 
બણલનગય 

!!# ૪૭૦૪ શ્રી યોશનબણઈ કભરેળબણઈ ફણયૈમણ  ;PSFP      ભીયણનગય ્રોટ ન.ં૨૧૨ 
ચચત્રણ વીદવય યોડ ર્પલ્ટયની 
ટણકી ણવે બણલનગય 

!!$ ૧૫૨૭ zL D\U]A[G AG]EF. ;PSFP v v v v v Z;F,F40LPV[;P5LVMP;FD[4 
JF<DLSLJF;4 

!!5 ૧૫૭૧ zL 9FSZXLEF. DMCGEF. ;PSFP v v v v v Z[<J[ :8[XG;FD[4 HFC[Z 0A<I] 

;LP5F;[ EFP 

!!& ૧૫૭૨ zL lSXMZEF. ,BD6EF. ;PSFP v v v v v GFZLUFD4JF,DLSLJF;4 
EFJGUZP 

!!* ૧૫૭૩ zL ZlT,F,EF. ALH,EF. ;PSFP v v v v v ;]EFQFGUZ4GD|TFV[5F8"D[G8

4DOTGUZ EFJGUZ 

!!( ૧૬૪૨ zL AFA]EF. DF,FEF. ;PSFP v v v v v JF<S[8U[.84JF<DLSJF;4 
EFJGUZP 



C:\Users\3565\Desktop\DRAINAGE 2020-21\DRAI. PROA. RTI CELL 2020-21\DRAINAGE DEPART MAHITI 2020-21.doc Page 21 

 

!!) ૨૩૨૨ zL UMCL,  AFA]EF.  S[X]EF. ;PSFP v v v v v Z;F,F  0LPV[;P5LPVM ;FD[4 

JF<DLSLJF;4 EFJGUZ 

!Z_ ૨૩૪૪ zL CFJ/LIF  AFA]EF. ,JHLEF. ;PSFP v v v v v Z[<J[ :8[XG ;FD[4 
JF<DLSJF;4 EFJGUZP 

!Z! ૨૩૪૬ zL UMC[,  X\SZEF. A8]SEF. ;PSFP v v v v v ZF6LSF  4EF\UGF  

SFZBFGL;FD[4EFJGUZ 

!ZZ ૨૯૦૫ zL W]D0LIF lSZ6EF. WGHLEF. ;PSFP v v v v v ZF6LSF4 EF\UGF  
SFZBFGF5F;[4EFJGUZP 

!Z# ૩૨૬૩ zL AFZ{IF  VZlJ\N AFA]EF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04 ;\;SFZ S[gN| 5F;[4 

JF<DLSLJF;4 EFJGUZ  

!Z$ ૩૪૪૬ zL CZ[X lRYZEF. ;M,\SL ;PSFP v v v v v HDGFS]\04$_ SJF8"Z4 
JF<DLSJF;4 EFJGUZP 

!Z5 ૩૭૪૪ zL UMC[,  R\N=SFgT DG]EF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[.84 
JF<DLSLJF; EFJGUZP 

!Z& ૩૭૪૫ zL UMC[,  ZFH[gN=EF. VXMSEF. ;PSF v v v v v Z;F,F  
0LPV[;P5LPVMOL;GL;FD[4 
JF<DLSL EFJGUZ 

!Z* ૩૭૪૬ zL UMC[,  5Z[XEF. DG]EF. ;PSFP v v v v v J0JFT,FJ04LJF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

!Z( ૩૭૪૭ zL UMC[,  5Z[XEF. H[gTL,F, ;PSFP v v v v v Z;F,F40LPV[;P5LPVMOL;GL
;FD[4JF<DLSL EFJGUZ 

!Z) ૩૭૪૮ zL ;ZWFZF  lC\DTEF. AFA]EF. ;PSF v v v v v SP5ZF4JF<DLSLJF;4EFJGUZ 

!#_ ૩૭૫૦ zL CFJ/LIF  VlG,EF. RLDGEF. ;PSFP v v v v v ;LN;ZZM04 CL,5FS" 

G\P!4EFJGUZP 

!#! ૩૭૫૧ zL NF9LIF  DC[XEF. HLJFEF. ;PSFP v v v v v l;N;Z Z5 
JFZLIF4EFJGUZP 

!#Z ૩૭૫૨ zL UMC[,  CZ[XEF. UUHLEF. ;PSFP v v v v v Z;F,F40LPV[;P5LPVMOL;GL

;FD[4JF<DLSL EFJGUZ 

!## ૩૭૫૩ zL 5ZDFZ HLT]EF. D[ZFEF. ;PSFP v v v v v J0JF4T,FJF0L4JF<DLSLJF;4
EFJGUZP 

!#$ ૩૮૬૦ zL W]D0LIF  VHIEF. D6L,F, ;PSF v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[.84JF<DLSLJF
;4EFJP 

!#5 ૩૮૬૪ zL UMC[,  ZFH]EF. E]5TEF. ;PSF v v v v v HDGFS]\04JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 
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!#& ૩૮૭૨ zL UMC[,  lJD,EF. G\N,F, ;PSFP v v v v v HDGFS]\04 

JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

!#* ૧૪૭૯ શ્રી દી ુકણનજી ધભુડીમણ ;PSFP v v v v v Z[<J[ :8[XG  JF<DLSJF;4 
EFJGUZP 

!#( ૧૬૧૦ શ્રી યોર્શત યણભજીબણઈ વોરકંી ;PSFP v v v v v J0JF  T,FJ0L JF<DLSJF;4 

EFJGUZP 

!#) ૧૬૧૮ શ્રી બગલણન ફચબુણઈ ચૌશણર્ ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;
4EFJGUZP 

!$_ ૧૬૩૧ શ્રી ચૌશણર્ કણનફેુન ટબુણઈ  ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;

4EFJGUZP 

!$! ૧૬૩૫ શ્રી ર્કળોયબણઈ જલેયબણઇ NF9LIF ;PSFP v v v v v Z[<J[ :8[XGGL 
AFH]DF\4JF<DLSLJF;4 
EFJGUZ 

!$Z ૧૬૩૮ શ્રી ભનસખુ નણનજીબણઈ ગોર્શર ;PSFP v v v v v ર્શરણકા ૧ વીદવય યોડ 
બણલનગય 

!$# ૧૬૪૫ શ્રી દોરત યળોતભબણઈ નૈમણ ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;
4EFJGUZP 

!$$ ૨૩૪૯ શ્રી અયશલિંદ ફચબુણઈ ઘભૂડીમણ ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;

4EFJGUZP 

!$5 ૨૩૫૦ શ્રી ભનબુણઈ દુદણબણઈ ફણયૈમણ ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;
4EFJGUZP 

!$& ૨૩૫૨ શ્રી ભર્ીરણર ઓધલજી લણોદયણ ;PSFP v v v v v Z[<J[ :8[XGGL 
AFH]DF\4JF<DLSLJF;4 EFJP 

!$* ૨૩૫૪ શ્રી અયશલિંદ શર્યબણઈ લણોદયણ ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;

4EFJGUZP 

!$( ૨૩૫૬ શ્રી ર્દનેળબણઈ ઉકણબણઈ નૈમણ ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84 ભાુંગના 
કારખાના પાસે 
JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

!$) ૨૩૫૮ શ્રી પ્રતણ ળમ્પભબુણઈ ચૌશણર્ ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84ભાુંગના 
કારખાના પાસે 
JF<DLSLJF;4EFJGUZP 
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!5_ ૨૭૨૮ શ્રી શયેળબણઈ અયજર્બણઈ ગોશરે ;PSFP v v v v v Z[<J[ :8[XGGL 
AFH]DF\4JF<DLSLJF;4 

EFJGUZ 

!5! ૨૯૦૧ શ્રી લણઘેરણ યેખણફેન યશવકરણર ;PSFP v v v v v ળણસ્ત્રીનગય (શિંજયણ) 
EFJGUZ 

!5Z ૨૯૩૦ શ્રી નીતણફેન યભેળબણઈ ધભુડીમણ ;PSFP v v v v v ળણસ્ત્રીનગય (શિંજયણ) 
EFJGUZ 

 
!5# ૩૧૭૧ શ્રી જશફેુન ભેયણબણઈ યભણય ;PSFP v v v v v J0JF  T,FJ0L JF<DLSJF;4 

EFJGUZP 

!5$ ૩૧૭૩ શ્રી અળોકબણઈ બીખણબણઈ લણઘેરણ ;PSFP v v v v v ભીયણનગય ર્પલ્ટયની ટણકંી 
ણવે વીદવય યોડ ચચત્રણ 
બણલનગય 

!55 ૩૧૭૪ શ્રી જેન્તીબણઈ શભીયબણઈ નણયોરણ  ;PSFP v v v v v Z[<J[ :8[XGGL 
AFH]DF\4JF<DLSLJF;4 EFJP 

!5& ૩૧૭૫ શ્રી દોરત ડણમણબણઇ લણરોદયણ ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[8EF\UGF  
SFZBFGF  5F;[ EFJGUZ 

!5* ૩૧૮૧ શ્રી ભૂત બીખણબણઈ ચૌશણર્ ;PSFP v v v v v ભીયણનગય ર્પલ્ટય ટણકંીની 
ણછ EFJGUZ 

!5( ૩૧૮૨ શ્રી અળોક ફચબુણઈ નૈમણ ;PSFP v v v v v શતરકનગય ભશણલીયનગય 
લણલ્ભીકીલણવ EFJGUZ 

!5) ૩૧૮૩ શ્રી ભનબુણઈ બણકણબણઈ યભણય ;PSFP v v v v v Z[<J[ :8[XGGL 
AFH]DF\4JF<DLSLJF;4 
EFJGUZ 

!&_ ૩૨૬૬ zL ;M,\SL 5|SFXEF. AFA]EF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04JF<DLSLJF;4EFJG
UZP 

!&! ૩૨૭૮ zL ;M,\SL lSXGEF. D\UFEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[8EF\UGF  
SFZBFGF  5F;[P 

!&Z ૩૪૪૯ zL R[FCF6  HLJZFHEF. ELBFEF. ;PSFP v v v v v J0JF4T,FJ0L4JF<DLSLJF;4
EFJGUZP 
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!&# ૩૪૫૦ zL A[Z0LIF  WLZ]EF. lRYZEF. ;PSFP v v v v v Z;F,F40LPV[;P5LPVMOL;GL

;FD[4JF<DLSL EFJGUZ 

!&$ ૩૪૭૯ zL 3Z6LIF  CZHLEF. DMCGEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;
4EFJGUZP 

!&5 ૩૭૨૨ zL 5ZDFZ HLT]EF. N[JHLEF. ;PSFP v v v v v J0JF4T,FJ0L4 

JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

!&& ૩૭૨૭ zL NF9LIF  lSXMZEF. SZXGEF. ;PSFP v v v v v l;N;Z4Z5 
JFZLIF4EFJGUZP 

!&* ૩૭૫૪ zL JFW[,F  HUNLXEF. DG]EF. ;PSFP v v v v v Z[<J[ 

:8[XGGLAFH]DF\4JF<DLSLJF;4 
EFJGUZ 

!&( ૩૭૫૫ zL JFW[,F  lJGMNEF. UMlJ\NEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4 
JF<S[8U[.84EFJGUZP 

!&) ૩૭૫૬ zL RF{CF6  VlG,EF. ZFDHLEF. ;PSFP v v v v v J0JF4T,FJ0FL4JFG<DLSLJF;

4 EFJGUZ 

!*_ ૩૭૫૭ zL AFZ{IF  lG,[XEF. GFZ6EF. ;PSFP v v v v v J0JF  T,FJ0L JF<DLSL JF;4 
EFJGUZP 

!*! ૩૭૬૦ zL JFW[,F  D]S[XEF. 0FIFEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4  JF<S[8U[.84 

JF<DLSLJF;4 EFJGUZP 

!*Z ૩૭૬૧ zL AFZ{IF  ZFH[XEF. SF\lT,F, ;PSFP v v v v v J0JF4T,FJ0L4 JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

!*# ૩૭૬૨ zL  W]D0LIF  S{,F; AR]EF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[.84 
JF<DLSLJF; EFJGUZP 

!*$ ૩૭૬૩ zL JFW[,F  VlxJGEF. NL,L5EF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04JF<DLSLJF;4 

EFJGUZP 

!*5 ૩૭૬૪ zL CFJ/LIF  V%5]EF. VZlJ\NEF. ;PSFP v v v v v J0JFT,FJ0L4 

JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

!*& ૩૭૬૫ zL G{IF  DUGEF. S[XJEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4 JF<S[8U[.84 JF<DLSL 

JF;4 EFJGUZ 

!** ૩૭૬૬ zL NF9LIF  EZTEF. AFA]EF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04 

JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

!*( ૩૭૬૭ zL R{FCF6  CZ[XEF. AR]EF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[.84JF<DLSLJF
;4EFJGUZP 
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!*) ૩૭૬૮ zL G{IF  CZ[XEF. AR]EF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[.84JF<DLSLJF

;4EFJGUZ 

!(_ ૩૭૬૯ zL WZ6LIF  SD,[XEF. S<IF6EF. ;PSFP v v v v v J0JF4T,FJ0FL4 JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

!(! ૩૭૭૦ zL R{FCF6  lJS|DEF. XFDHLEF. ;PSFP v v v v v 88L4 JF<DLSLJF;4 Z[<J[:8[XG 

;FD[4 EFJGUZ 

!(Z ૩૭૭૨ zL CFJ/LIF  ZFH[XEF. EUJFGEF. ;PSFP v v v v v J0JF  88'L4 BLH0LIF4 
EFJGUZP 

!(# ૩૭૭૩ zL ;ZJ{IF  D]S[XEF. ZD[XEF. ;PSFP v v v v v Z;F,F  0LPV[;P5LPVMOL;4 

JF<DLSLJF;4 EFJGUZ 

!($ ૩૭૭૪ zL JFW[,F  G8]EF. ;]DGEF. ;PSFP v v v v v J0JF  T,FJ0L4JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

!(5 ૩૭૭૫ zL AFZ{IF  DC[XEF. R\N]EF. ;PSFP v v v v v HDGFS]0\4JF<DLSLJF;4EFJG
UZP 

!(& ૩૭૭૬ zL J[U0 X\SZEF. DG;]BEF. ;PSFP v v v v v JF<S[8U[84JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

!(* ૩૭૯૧ zL G{IF  lC\DTEF. lJ9',EF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4 JF<S[.8U[84  
EFJGUZP 

!(( ૩૮૮૮ zL AFZ{IF  5|lJ6EF. lNG[XEF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04 JF<DLSL 

JF;4EFJGUZP 

!() ૩૮૮૯ zL JF/MNZF  ZFH]EF. AR]EF. ;PSFP v v v v v VFB,M,  HSFTGFSF  Z54 

JFZLIF4 EFJGUZ 
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5|SZ6v!!slGID ;\U|Cv!_f 

lJlGIDMDF\ HMUJF. SIF" D]HA DC[GTFGF6FGL 5wWlT ;lCT 
NZ[S VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ D/T]\ DFl;S DC[GTF6]\ 

!!P!   GLR[GF  GD]GFDF\  DFCLTLP  

S|DG\P એમ્પ્રોમ ન.ં GFD CMN'M DFl;S DC[GTF6]\ J/TZqJ/TZ 

EyY]\ 

lJlGIDDF\ H6FjIF  D]HA 

DC[GTF6] GSSL SZJFGL SFI"5wWlTP 

! ૦૨૫૩ zL ZFS[XEF.P HLP %FZLB SFP .P s;LJL,f ૧૨૭૧૩૪/- v ;FTD]\5UFZ 5\R D]HA  VG[ 

;ZSFZzLGF  WFZF  WMZ6  D]HAP 

Z ૨૨૦૩ શ્રી બયતબણઈ કે. ટેર નણ.કણ.ઈ ૧૦૨૫૧૮/- v cc 

# ૨૨૭૪ શ્રી કણનજીબણઈ એવ. ઝણડીમણ  નણ.કણ.ઈ ૯૧૨૦૦/- v cc 

$ ૩૫૬૭ શ્રી અશભતબણઈ એ. ગોવણઈ VPDP.P ૭૭૩૭૬/- v cc 

5 ૨૨૭૨ શ્રી ર્દકબણઇ એન. જાની VPDP.P ૭૦૮૩૨/- v cc 

& ૪૦૯૨ શ્રી ર્શતેબણઈ ડી. દયજી ટે.આ. (શવશલર) ૩૧૨૪૦/- v cc 

* ૪૫૬૭ શ્રી જમદીશવિંશ ડોડીમણ ટે.આ. (શવશલર) ૩૧૨૪૦/- v cc 

( ૪૧૦૪ શ્રી જેન્તીબણઈ એન. ચૌશણર્ ટે.આ. (શવશલર) ૩૧૨૪૦/- v cc 

) ૪૬૧૨ શ્રી મકેુળબણઈ કે. બેડણ ટે.આ. (શવશલર) ૩૧૨૪૦/- v cc 

!_ ૩૯૩૮ શ્રી લણાફેન એન. યભણય વશણમક ટે્રવય ૨૭૫૪૭/- v cc 

!! ૨૨૨૨ શ્રી અમતૃબણઈ આય. ચૌશણર્ વી. કરણકા  ૫૧૨૪૦/- v cc 

!Z ૩૪૬૬ શ્રી ધયભળીબણઇ ી. NF9LIF જુ. કરણકા  ૪૮૦૩૭/- v cc 

!# ૩૭૫૯ શ્રી યજનીબણઈ ી. લણોદયણ જુ. કરણકા  ૩૪૬૪૪/- v cc 

!$ ૪૫૯૧ શ્રી શલજમબણઈ ડી. ફોયીચણ જુ. કરણકા  ૧૯૯૫૦/- v cc 

!5 ૪૫૯૨ શ્રી ધભાયણજબણઈ વી. ઉલ્લણ જુ. કરણકા  ૧૯૯૫૦/- v cc 

!& ૧૭૪૦ શ્રી શાદબણઈ એભ. વોરકંી વી.ઓયેટય ૬૯૦૮૭/- v cc 

!* ૨૮૯૭ શ્રી જશફેુન જી. ચૌશણર્ ટ્ટણલણણ ૩૬૬૭૫/- v cc 

!( ૩૫૭૬ zL SF\lT,F,  HLP D[Z નણ.કણ.ઈ ૮૧૫૨૫/- v cc 
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!) ૩૬૨૦ zL EZTEF. V[P AFZ{IF H]P VM5Z[8Z ૫૨૫૧૨/- v cc 

Z_ ૩૬૨૧ zL 5|O],EF. 0LP RF{CF6 H]P VM5Z[8Z ૫૨૫૧૨/- v cc 

Z! ૩૬૨૨ zL Vl`JGS]DFZ 0LP AFZ{IF H]P VM5Z[8Z ૫૨૫૧૨/- v cc 

ZZ ૩૬૪૭ zL SFgTLEF. JLP SF<IF6L H]P VM5Z[8Z ૫૨૫૧૨/- v cc 

Z# ૨૭૪૨ zL V[GP JLP UMlC, 8F.DSL5Z ૫૨૭૪૬/- v cc 

Z$ ૨૯૦૩ zL V[;P ALP HF0[HF 8F.DSL5Z ૪૫૪૬૮/- v cc 

Z5 ૧૪૨૯ zL VD'T,F,  8LP S6AL  H]P VM5Z[8Z ૬૬૯૪૬/- v cc 

Z& ૨૩૭૪ zL VXMSS]DFZ H[P 58[, H]P VM5Z[8Z ૬૩૫૭૪/- v cc 

Z* ૨૩૭૬ zL ZFH[XEF. V[RP 5\0IF H]P VM5Z[8Z ૬૩૨૧૪/-   

Z( ૨૩૭૭ zL EF:SZEF. ALP RF\N,LIF RMSLNFZ ૪૨૪૩૬/- v cc 

Z) ૧૫૨૩ zL DMCGEF. DL9FEF. ZF9M0 D]SFND ૪૯૧૫૬/- v cc 

#_ ૧૫૪૧ zL CZ[XEF. 0LP AFAZLIF D]SFND ૪૩૬૮૬/- v cc 

#! ૧૬૨૭ zL lCDT,F,  ;LP  G{IF D]SFND ૪૪૯૯૦/- v cc 

#Z ૨૩૩૭ zL DG;]BEF. lJ9',EF. શણલીમણ  D]SFND ૪૨૫૨૫/-  cc 

## ૨૮૯૦ zL lNG[XEF. ALP ;M,\SL D]SFND ૩૬૬૭૫/- v cc 

#$ ૨૮૯૩ zL lSXMZEF. XLJFEF. D]SFND ૩૬૬૭૫/-  cc 

#5 ૧૪૩૬ zL CLT[QFS]DFZ VFZP 5F9S S,LGZ ૪૬૪૦૪/- v cc 

#& ૨૩૯૮ zL ALgN]\EF. V[GP 58[, S,LGZ ૪૩૬૮૦/- v cc 

#* ૧૪૮૨ zL A8]SEF. pSFEF. ;PSFP 43657/- v cc 

#( ૧૫૩૩ zL AFZ{IF  ULTFA[G EG]EF. ;PSFP 44938/- v cc 

#) ૩૧૫૨ zL AFZ{IF  H[ZFDEF. W]0FEF. ;PSFP 33011/- v cc 

$_ ૩૧૭૮ zL ;ZWFZF  DG;]B  ;JHLEF. ;PSFP 35665/- v cc 

$! ૩૧૭૯ zL 5ZDFZ  X\SZ EGFEF. ;PSFP 21859/- v cc 

$Z ૩૧૮૪ zL AFZ{IF  UMlJ\N GFGHLEF. ;PSFP 35665/- v cc 

$# ૩૧૮૫ zL R{FCF6  lNG[X SF/]EF. ;PSFP 35665/- v cc 
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$$ ૩૧૮૮ zL G{IF  EM/F  KGFEF. ;PSFP 34667/- v cc 

$5 ૩૨૬૭ zL R{FCF6  VZlJ\N T],;LEF. ;PSF 32214/- v cc 

$& ૩૪૩૭ zL R{FCF6  NM,T H[;L\UEF. ;PSFP 35665/- v cc 

$* ૩૪૩૯ zL 5ZDFZ H[ZFDEF. AR]EF. ;PSFP 35665/- v cc 

$( ૩૫૬૨ zL JF/MNZF  N]WLA[G X\SZEF. ;PSFP 27636/- v cc 

$) ૩૬૮૧ zL AFZ{IF  WG]A[G ;]BFEF. ;PSFP 20078/- v cc 

5_ ૩૭૦૩ zL JFW[,F  VHIEF. E]5TEF. ;PSFP 31152/- v cc 

5! ૩૭૦૪ zL J[U0 ;]GL,EF. A8]SEF. ;PSFP 31152/- v cc 

    5Z ૩૭૦૫ zL J[U0 EF:SZEF. ,1D6EF. ;PSFP 31152/- v cc 

5# ૩૭૦૬ zL R{FCF6  ZJHL A]wWL,F, ;PSFP 26884/- v cc 

5$ ૩૭૦૭ zL CFJ/LIF GZ[X lC\DTEF. ;PSFP 30279/- v cc 

55 ૩૭૦૮ zL G{IF  ZFS[X AFA]EF. ;PSFP 30279/- v cc 

5& ૩૭૦૯ zL G{IF  X{,[X AR]EF. ;PSFP 30148/- v cc 

5* ૩૭૭૯ zL UMC[,  VXMSEF. HLJFEF. ;PSFP 28505/- v cc 

5( ૩૭૮૦ zL AFZ{IF  XMEGFA[G EZTEF. ;PSFP 28505/- v cc 

5) ૩૭૯૨ zL AFZ{IF  R[TG H[gTL,F, ;PSFP 23414/- v cc 

&_ ૪૪૩૩ શ્રી ર્શતેબણઈ યભેળબણઈ NF9LIF  ;PSFP 15962/- v cc 

&! ૧૫૨૬ શ્રી ભનબુણઈ કેળણબણઇ લણોદયણ ;PSFP 46919/- v cc 

&Z ૧૫૩૧ શ્રી ર્કળન કયળનબણઇ લેગડ ;PSFP 44938/- v cc 

&# ૧૫૩૨ શ્રી પ્રબણફેન ભોશનબણઈ ચૌશણર્ ;PSFP 47688/- v cc 

&$ ૨૩૨૧ શ્રી તરુવીબણઈ જેયણભબણઇ ચૌશણર્ ;PSFP 42436/- v cc 

&5 ૨૩૨૩ શ્રી ચદુંબણઈ ફણબબુણઈ ગૌયી ;PSFP 42436/- v cc 

&& ૨૩૩૦ શ્રી ગબંીયબણઈ ળણભજીબણઈ વયલૈમણ ;PSFP 42436/- v cc 

&* ૨૯૨૯ શ્રી અળોકબણઈ ભગંણબણઈ વોરકંી ;PSFP 36637/- v cc 

&( ૨૯૪૩ શ્રી યભેળબણઈ ગોશલિંદબણઈ ફણયૈમણ ;PSFP 26800/- v cc 



C:\Users\3565\Desktop\DRAINAGE 2020-21\DRAI. PROA. RTI CELL 2020-21\DRAINAGE DEPART MAHITI 2020-21.doc Page 29 

 

&) ૩૧૫૫ શ્રી ખીભજીબણઈ પકીયબણઈ નૈમણ ;PSFP 35089/- v cc 

*_ ૩૧૫૭ શ્રી ર્કળનબણઈ ધડુણબણઇ ભકલણર્ણ ;PSFP 35665/- v cc 

*! ૩૧૫૯ શ્રી ચીથયબણઈ કયળનબણઈ નૈમણ ;PSFP 35665/- v cc 

*Z ૩૧૬૦ શ્રી ળકંયબણઈ નણનજીબણઈ વોરકંી ;PSFP 35665/- v cc 

*# ૩૧૬૧ શ્રી ભગંણબણઈ પકીયબણઈ નૈમણ ;PSFP 35665/- v cc 

*$ ૩૧૬૨ શ્રી બયતબણઈ બીખણબણઈ યણઠોડ ;PSFP 35665/- v cc 

*5 ૩૧૬૫ શ્રી અશનરબણઈ ફટુકબણઈ વયલૈમણ ;PSFP 35665/- v cc 

*& ૩૧૬૭ zL WGHLEF. H;DTEF. ;PSFP 34168/- v cc 

** ૩૪૪૧ zL JF/MNZF  RLDGEF. UF\0FEF. ;PSFP 35665/- v cc 

*( ૩૪૪૩ zL DG;]BEF. H[9FEF. ;PSFP 12480/- v cc 

*) ૩૪૪૪ zL SG]EF. GFGHLEF. ;PSFP 35665/- v cc 

(_ ૩૭૧૦ zL NF9LIF  S{FlXS E]5TEF. ;PSFP 31152/- v cc 

(! ૩૭૧૧ zL G{IF  HUNLXEF. SLXGEF. ;PSFP 25151/- v cc 

(Z ૩૭૧૨ zL J[U0 5|lJ6EF. ZlT,F, ;PSFP 31152/- v cc 

(# ૩૭૧૩ zL AFZ{IF  CZ[X GZXLGEF. ;PSFP 31152/- v cc 

($ ૩૭૧૪ zL ;ZWFZF  lNG[X ULZWZEF. ;PSFP 30279/- v cc 

(5 ૩૭૧૫ zL G{IF  HUNLXEF. EUJFGEF. ;PSFP 31152/- v cc 

(& ૩૭૧૯ zL W]D0LIF  VHIEF. H[9FEF.  ;PSFP 31152/- v cc 

(* ૩૭૨૦ zL UMCL,  ZFH]EF. DG]EF. ;PSFP 31152/- v cc 

(( ૩૭૨૧ zL R{CF6  ;\HIEF. RLDGEF. ;PSFP 26884/- v cc 

() ૩૭૨૩ zL UMC[,  CZ[X ZJHLEF. ;PSFP 26884/- v cc 

)_ ૩૭૨૪ zL JF3[,F  ;TLQFEF. ZFDHLEF. ;PSFP 37345/- v cc 

)! ૩૭૨૫ zL UMC[,  5|lJ6EF. R\N]EF. ;PSFP 28326/- v cc 

)Z ૩૭૨૬ zL ;M,\SL .,[XEF. A]wWL,F, ;PSFP 30279/- v cc 

)# ૩૭૩૦ zL ;M,\SL GZ[X D6L,F, ;PSFP 21100/- v cc 
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)$ ૩૭૩૧ zL  C;D]B VZH6EF. ;PSFP 24118/- v cc 

)5 ૩૭૩૨ zL ;M,\SL R[TGEF. DMCGEF. ;PSFP 31152/- v cc 

)& ૩૭૩૩ zL J[U0  ZFH]EF. ZTL,F,   ;PSFP 31152/- v cc 

)* ૩૭૩૫ zL  UMC[,  CZ[X EG]EF. ;SFP 26884/- v cc 

)( ૩૭૩૬ zL J[U0 ZFH[XEF. 5ZXMTDEF. ;SFP 31152/- v cc 

)) ૩૭૩૭ zL GZ[XEF. WLZ]EF. ;PSFP 27718/- v cc 

!__ ૩૭૩૮ zL N[JZFHEF. H[ZFDEF. ;PSFP 30279/- v cc 

 !_! ૩૭૪૦ zL ;ZJ{IF  lJHIEF. AFA]EF. ;PSFP 30242/- v cc 

!_Z ૩૭૪૧ zL N,5TEF. SFGFEF. ;PSFP 31152/- v cc 

!_# ૩૭૪૨ zL CFJ/LIF  ;]Z[XEF. ZD[XEF.  ;PSFP 31152/- v cc 

!_$ ૩૭૪૩ zL HUNLXEF.  ZMCLTEF. ;PSFP 31152/- v cc 

!_5 ૩૭૪૯ zL R{FCF6  WZDXLEF. JF,HLEF. ;PSFP 30279/- v cc 

!_& ૩૭૯૦ zL lGક ુંજEF. R\N],F, ;PSFP 26884/- v cc 

!_* ૩૮૫૯ zL AFZ{IF  lN5SEF. GZ[XEF. ;PSFP 25432/- v cc 

!_( ૩૮૭૩ zL JFW[,F  AFA]EF. 5]\HFEF. ;PSFP 22682/- v cc 

!_) ૩૮૭૪ zL R{FCF6  ;\HIEF. GFZ6EF. ;PSF 19300/- v cc 

!!_ ૩૮૭૫ zL AFZ{IF  A]wWL,F,  EF6FEF. ;PSFP 25432/- v cc 

!!! ૩૯૧૮ zL JFW[,F  DGMHEF. DUGEF. ;PSFP 17200/- v cc 

!!Z ૪૪૨૬ શ્રી કશરબણઈ જગદીળબણઈ ફણયૈમણ  ;PSFP 16224/- v cc 

!!# ૪૭૦૪ શ્રી યોશનબણઈ કભરેળબણઈ ફણયૈમણ  ;PSFP 16224/- v cc 

!!$ ૧૫૨૭ zL D\U]A[G AG]EF. ;PSFP ૪૧૫૦૦/- v cc 

!!5 ૧૫૭૧ zL 9FSZXLEF. DMCGEF. ;PSFP ૪૯૦૨૫/- v cc 

!!& ૧૫૭૨ zL lSXMZEF. ,BD6EF. ;PSFP ૩૦૧૪૦/- v cc 

!!* ૧૫૭૩ zL ZlT,F,EF. ALH,EF. ;PSFP ૪૮૨૨૫/- v cc 

!!( ૧૬૪૨ zL AFA]EF. DF,FEF. ;PSFP ૪૩૭૩૬/- v cc 
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!!) ૨૩૨૨ zL UMCL,  AFA]EF.  S[X]EF. ;PSFP ૪૨૪૩૬/- v cc 

!Z_ ૨૩૪૪ zL CFJ/LIF  AFA]EF. ,JHLEF. ;PSFP ૪૨૪૩૬/- v cc 

!Z! ૨૩૪૬ zL UMC[,  X\SZEF. A8]SEF. ;PSFP ૪૦૦૧૬/- v cc 

!ZZ ૨૯૦૫ zL W]D0LIF lSZ6EF. WGHLEF. ;PSFP ૩૬૬૩૭/- v cc 

!Z# ૩૨૬૩ zL AFZ{IF  VZlJ\N AFA]EF. ;PSFP ૩૫૬૬૫/- v cc 

!Z$ ૩૪૪૬ zL CZ[X lRYZEF. ;M,\SL ;PSFP ૩૫૬૬૫/- v cc 

!Z5 ૩૭૪૪ zL UMC[,  R\N=SFgT DG]EF. ;PSFP ૩૧૧૫૨/- v cc 

!Z& ૩૭૪૫ zL UMC[,  ZFH[gN=EF. VXMSEF. ;PSF ૩૦૨૭૯/- v cc 

!Z* ૩૭૪૬ zL UMC[,  5Z[XEF. DG]EF. ;PSFP ૨૬૮૮૪/- v cc 

!Z( ૩૭૪૭ zL UMC[,  5Z[XEF. H[gTL,F, ;PSFP ૩૦૨૭૯/- v cc 

!Z) ૩૭૪૮ zL ;ZWFZF  lC\DTEF. AFA]EF. ;PSF ૩૧૧૫૨/- v cc 

!#_ ૩૭૫૦ zL CFJ/LIF  VlG,EF. RLDGEF. ;PSFP ૨૬૮૮૪/- v cc 

!#! ૩૭૫૧ zL NF9LIF  DC[XEF. HLJFEF. ;PSFP ૩૧૧૫૨/- v cc 

!#Z ૩૭૫૨ zL UMC[,  CZ[XEF. UUHLEF. ;PSFP ૩૧૧૫૨/- v cc 

!## ૩૭૫૩ zL 5ZDFZ HLT]EF. D[ZFEF. ;PSFP ૩૧૧૫૨/- v cc 

!#$ ૩૮૬૦ zL W]D0LIF  VHIEF. D6L,F, ;PSF ૨૪૬૮૪/- v cc 

!#5 ૩૮૬૪ zL UMC[,  ZFH]EF. E]5TEF. ;PSF ૨૫૪૩૨/- v cc 

!#& ૩૮૭૨ zL UMC[,  lJD,EF. G\N,F, ;PSFP ૨૪૬૮૪/- v cc 

!#* ૧૪૭૯ શ્રી દી ુકણનજી ધભુડીમણ ;PSFP ૪૬૩૧૫/- v cc 

!#( ૧૬૧૦ શ્રી યોર્શત યણભજીબણઈ વોરકંી ;PSFP ૫૦૪૦૪/- v cc 

!#) ૧૬૧૮ શ્રી બગલણન ફચબુણઈ ચૌશણર્ ;PSFP ૪૪૯૯૦/- v cc 

!$_ ૧૬૩૧ શ્રી ચૌશણર્ કણનફેુન ટબુણઈ  ;PSFP ૪૩૭૩૬/- v cc 

!$! ૧૬૩૫ શ્રી ર્કળોયબણઈ જલેયબણઇ NF9LIF ;PSFP ૪૩૭૩૬/- v cc 

!$Z ૧૬૩૮ શ્રી ભનસખુ નણનજીબણઈ ગોર્શર ;PSFP ૪૩૭૦૫/- v cc 

!$# ૧૬૪૫ શ્રી દોરત યળોતભબણઈ નૈમણ ;PSFP ૪૩૭૩૬/- v cc 
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!$$ ૨૩૪૯ શ્રી અયશલિંદ ફચબુણઈ ઘભૂડીમણ ;PSFP ૪૪૪૦/- v cc 

!$5 ૨૩૫૦ શ્રી ભનબુણઈ દુદણબણઈ ફણયૈમણ ;PSFP ૪૨૪૩૬/- v cc 

!$& ૨૩૫૨ શ્રી ભર્ીરણર ઓધલજી લણોદયણ ;PSFP ૪૨૪૩૬/- v cc 

!$* ૨૩૫૪ શ્રી અયશલિંદ શર્યબણઈ લણોદયણ ;PSFP ૩૫૫૯૧/- v cc 

!$( ૨૩૫૬ શ્રી ર્દનેળબણઈ ઉકણબણઈ નૈમણ ;PSFP ૪૨૪૩૬/- v cc 

!$) ૨૩૫૮ શ્રી પ્રતણ ળમ્પભબુણઈ ચૌશણર્ ;PSFP ૪૨૪૩૬/- v cc 

!5_ ૨૭૨૮ શ્રી શયેળબણઈ અયજર્બણઈ ગોશરે ;PSFP ૩૮૮૮૯/- v cc 

!5! ૨૯૦૧ શ્રી લણઘેરણ યેખણફેન યશવકરણર ;PSFP ૩૬૬૩૭/- v cc 

!5Z ૨૯૩૦ શ્રી નીતણફેન યભેળબણઈ ધભુડીમણ ;PSFP ૩૬૬૩૭/- v cc 

!5# ૩૧૭૧ શ્રી જશફેુન ભેયણબણઈ યભણય ;PSFP ૨૬૪૬૧/- v cc 

!5$ ૩૧૭૩ શ્રી અળોકબણઈ બીખણબણઈ લણઘેરણ ;PSFP ૬૧૯૦/- v cc 

!55 ૩૧૭૪ શ્રી જેન્તીબણઈ શભીયબણઈ નણયોરણ ;PSFP ૩૫૬૬૫/- v cc 

!5& ૩૧૭૫ શ્રી દોરત ડણમણબણઇ લણરોદયણ ;PSFP ૩૫૬૬૫/- v cc 

!5* ૩૧૮૧ શ્રી ભૂત બીખણબણઈ ચૌશણર્ ;PSFP ૩૫૬૬૫/- v cc 

!5( ૩૧૮૨ શ્રી અળોક ફચબુણઈ નૈમણ ;PSFP ૩૫૯૮૫/- v cc 

!5) ૩૧૮૩ શ્રી ભનબુણઈ બણકણબણઈ યભણય ;PSFP ૩૫૬૬૫/- v cc 

!&_ ૩૨૬૬ zL ;M,\SL 5|SFXEF. AFA]EF. ;PSFP ૩૫૬૬૫/- v cc 

!&! ૩૨૭૮ zL ;M,\SL lSXGEF. D\UFEF. ;PSFP ૩૩૦૮૧/- v cc 

!&Z ૩૪૪૯ zL R[FCF6  HLJZFHEF. ELBFEF. ;PSFP ૩૫૬૨૬/- v cc 

!&# ૩૪૫૦ zL A[Z0LIF  WLZ]EF. lRYZEF. ;PSFP ૩૪૦૬૬/- v cc 

!&$ ૩૪૭૯ zL 3Z6LIF  CZHLEF. DMCGEF. ;PSFP ૩૪૦૯૫/- v cc 

!&5 ૩૭૨૨ zL 5ZDFZ HLT]EF. N[JHLEF. ;PSFP ૩૦૨૭૯/- v cc 

!&& ૩૭૨૭ zL NF9LIF  lSXMZEF. SZXGEF. ;PSFP ૩૧૧૫૨/- v cc 

!&* ૩૭૫૪ zL JFW[,F  HUNLXEF. DG]EF. ;PSFP ૧૪૦૬૮/- v cc 
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!&( ૩૭૫૫ zL JFW[,F  lJGMNEF. UMlJ\NEF. ;PSFP ૩૦૨૭૯/- v cc 

!&) ૩૭૫૬ zL RF{CF6  VlG,EF. ZFDHLEF. ;PSFP ૩૧૧૨૧/- v cc 

!*_ ૩૭૫૭ zL AFZ{IF  lG,[XEF. GFZ6EF. ;PSFP ૨૯૪૬૦/- v cc 

!*! ૩૭૬૦ zL JFW[,F  D]S[XEF. 0FIFEF. ;PSFP ૩૧૧૫૨/- v cc 

!*Z ૩૭૬૧ zL AFZ{IF  ZFH[XEF. SF\lT,F, ;PSFP ૩૧૧૫૨/- v cc 

!*# ૩૭૬૨ zL  W]D0LIF  S{,F; AR]EF. ;PSFP ૩૧૧૫૨/- v cc 

!*$ ૩૭૬૩ zL JFW[,F  VlxJGEF. NL,L5EF. ;PSFP ૩૧૧૫૨/- v cc 

!*5 ૩૭૬૪ zL CFJ/LIF  V%5]EF. VZlJ\NEF. ;PSFP ૩૧૧૫૨/- v cc 

!*& ૩૭૬૫ zL G{IF  DUGEF. S[XJEF. ;PSFP ૩૧૧૫૨/- v cc 

!** ૩૭૬૬ zL NF9LIF  EZTEF. AFA]EF. ;PSFP ૩૧૧૫૨/- v cc 

!*( ૩૭૬૭ zL R{FCF6  CZ[XEF. AR]EF. ;PSFP ૩૧૧૫૨/- v cc 

!*) ૩૭૬૮ zL G{IF  CZ[XEF. AR]EF. ;PSFP ૩૧૧૫૨/- v cc 

!(_ ૩૭૬૯ zL WZ6LIF  SD,[XEF. S<IF6EF. ;PSFP ૩૧૧૫૨/- v cc 

!(! ૩૭૭૦ zL R{FCF6  lJS|DEF. XFDHLEF. ;PSFP ૩૦૨૭૯/- v cc 

!(Z ૩૭૭૨ zL CFJ/LIF  ZFH[XEF. EUJFGEF. ;PSFP ૩૧૧૫૨/- v cc 

!(# ૩૭૭૩ zL ;ZJ{IF  D]S[XEF. ZD[XEF. ;PSFP ૩૧૧૫૨/- v cc 

!($ ૩૭૭૪ zL JFW[,F  G8]EF. ;]DGEF. ;PSFP ૩૧૧૫૨/- v cc 

!(5 ૩૭૭૫ zL AFZ{IF  DC[XEF. R\N]EF. ;PSFP ૨૬૮૮૪/- v cc 

!(& ૩૭૭૬ zL J[U0 X\SZEF. DG;]BEF. ;PSFP ૩૦૨૭૯/- v cc 

!(* ૩૭૯૧ zL G{IF  lC\DTEF. lJ9',EF. ;PSFP ૨૨૦૫૫/- v cc 

!(( ૩૮૮૮ zL AFZ{IF  5|lJ6EF. lNG[XEF. ;PSFP ૨૪૬૮૪/- v cc 

!() ૩૮૮૯ zL JF/MNZF  ZFH]EF. AR]EF. ;PSFP ૨૪૬૮૪/- v cc 
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5|SZ6v!Z  slGID ;\U|Cv!!f 

5|tI[S ;\:YFG[ OF/JFI[,  V\NFH5+ 
TDFD  IMHGFVM4 ;]lRT BR" VG[ SZ[,  R]SJ6L V\U[ VC[JF,MGL lJUTM 

lJSF;4 lGDF"6  VG[ TSGLSL SFIM" V\U[ HJFANFZ  HFC[Z T\+ DF8[P 
 

!ZP!  H]NL H]NL IMHGFVM VgJI[  H]NL H]NL 5|J'lTVM DF8[ V\NFH5+GL lJUTMGL 

DFCLTL GLR[GF  GD]GFDF\  VF5MP 

JQF"vZ_૨૦/૨૧ 
 

S|D  
G\P 

IMHGFG]\  GFDq;NZ 5|J'lT 5|J'lT 
XZ] 

SIF"GL 
TFZLB 

5|J'lT 
GF  V\T 

GL 
V\NFH[,  

TFZLB 

;]lRT ZSD D\H]Z YI[,  ZSD K]8L SZ[,q 
R]SJ[,  

ZSD 
sC%TFGL 
;\bIFf 
U|F\g8 

K[<,F  JQF"G]\  
BZ[BZ BR" 
sS],  BR"f 

SFI"GL 
U]6JTF  DF8[ 

;\5}6"56[ 
SFDULZL DF8[ 

HJFANFZ 
VlWSFZLzL 

 ALvSg8LHg;L         

s!f 5ZR]Z6  DF,;FDFG ;]VZ ;L:8D  
:8=MD  0=['.G 5d5L\U  8=\L8D[g8 %,Fg8 
JFCGM TYF  JM0" VMOL; DF8[  DF,  

;FDFGP 

v v v v Z5  ,FB v ૧૯,૨૬,૨૪૮/-- v 

 ;LPDZFDT         

s!f HFC[Z XF{RF,I  ZL5[ZL\U v v v v 5 ,FB v ૩,૪૪,૨૦૯/- v 

sZf :8=MD  0=[.G  ZL5[Z VG[ ZLGMJ[XG v v v v ૮_ ,FB v ૫૩,૦૧,૮૬૫/- v 

s#f ;]VZ ,F.G ZL5[Z v v v v !Z_ ,FB   v ૮૧,૧૦,૧૬૯/- v 

s$f 5a,LS I]ZLG,  ZL5[Z v v v v ૧૫  ,FB v ૭,૪૩,૨૬૪/- v 

s5f AFYZ]D  ZL5[Z v v v v !  _ ,FB v ૭,૨૪,૪૩૩/- v 

s&f ;Ld; 0=[.G ;FO SZJF  GJ] C[0 v v v v !5_ ,FB v ૧,૨૫,૫૨,૬૯૧/- v 
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 ;LvDZFDT lGEFJ         

s!f 5d5 DXLG lJU[Z[ TYF  H[8L\U  DXLG 

VgI  JFCGM ZL5[ZL\U  TYF  5\d5 
DXLGZL ZL%,[XD[g8 

v v v v ૫ ,FB 

 

v ૧,૦૮,૯૫૦/- v 

sZf 5\5LU  :8[XG sJFlQF"S SMg8=FPf v v v v ૧૨૫ ,FB v ૧,૨૪,૭૬,૮૫૯/- v 

s#f ટોમરેટ બ્રોક વપણઈ શનબણલર્ી કોન્ટ્રણ.     ૪૦ ,FB  ૩૫,૧૩,૫૩૬/-  

s $f ડે્રનેજ રણઈન, સ્ટોભા રણઈન, ફોક્ષ 
રણઈન વપણઈનો કોન્ટ્રણ. 

    ૯૦ ,FB  ૭૩,૫૧,૦૬૩/-  

s5f જેટીંગ ભળીન તથણ અન્મ લણશનો 
ઓયેળન એન્ડ ભેન્ટેનન્વ કોન્ટ્રણ. 

    ૧૦_ ,FB  ૪૨,૭૦,૭૫૦/-  

s&f 0LPV[GZHLP v v v v v v  v 

 lJH/L  v v v v ૩૫૦ ાખ  v ૩,૨૧,૮૬,૫૧૯/- v 

s!f 0=[G[H lJEFU 

DF.GMZ A|FGRL; OMZ D[.G ,F.G + 

ZLV[ 

v v v v 5_  ,FB v ૨૨,૮૧,૪૦૮/- v 

s!f GJL D]TZ0L AGFJJF v v v v 5 ,FB v --- v 

sZf :8=MD  0=[.G GJL GFBJF  TYF  SJZ 

SZJFP + ZLV[  

v v v v ૫૦ ,FB 

 

v ૭,૦૪,૦૯૦/-  

s#f ;]VZ H[8 ;[S I]GL8 BZLNJF v v v v v v ------  

s$f HLPVF.P0LP;LP V[;F.0 5|MH[S8 
ALPV[DPALP OF/M !5@ 

    v  ------  

s5f h]\5058=LDF\  AFYZ]D  ;\0F; TYF  

0=[G[H IMHGF  TYF  DCL,F  ;[FRF,I  
AGFJJFP 

vv v v v !   ,FB v ------ v 

s&f JM0" VMOL; / પપ્પીંગ સ્ટેશન AGFJJF v v v v  !_ ,FB v ૧,૫૧,૯૪૩/- v 

s*f S[5L8,  SFDM DF8[ DF,  ;FDFG BZLNJF v v v v !,FB  v ------ v 

s(f GJF  AFY~D  AGFJJF v v v v !   ,FB v ------ v 

s)f S\;FZF  SF\9F  D[.G ,F.G v v v v ૧  ,FB v ------ v 
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s!_f U-[RL J0,F  D[.G ,F.G  v v v v  !   ,FB  ------  

s!!f ~JF  8LP 5LP :SLD  ;,\uG 0=[G[H 
5|MH[S8 T[GL VFH] AFH] UF{XF/F  
lJS;TF  lJ:TFZP 

v v v v v v ------ v 

s!Zf lR+F  O],;Z ;]VZ 5|MH[S8G]\  SFDP v v v v v v ------ v 

s!#f S]\EFZJF0F  0=[G[H IMHGF  EFUvZ v v v v v v ------  

s!$f 5F6L4 5|N]QF6  s5M<I]XGf lGI\+6  X[QF  

sGJFC[0f 

v v v v ૨૦ ાખ   v v v 

 
 

 
 

5|SZ6v!*   slGID ;\U|Cv!&f 
 

DFlCTL D[/JJF DF8[ GFUZLSMG[ p5,wI ;J,TMGL lJUTM 
 

!*P! ,MSMG[ DFCLTL D/[ T[ DF8[ lJEFU[ V5GFJ[,  ;FWGM4 5wWlTVM VYJF  ;J,TM H[JL S[4 
 

!f JT"DFG 5T|M wJFZF s!f 8[g0Z 5|l;wWL 

  sZf  5|[;GM8 

  s#f  R[TJ6L GM\W 

Zf GM8L; AM0" wJFZF s!f  DFgI  SMg8'FS8ZM VG[ ,FI;g; %,dAZMGL IFNL TYF  ,UT wIFG5MRGL AFAT[ 

  sZf   lGIT 5|OMDF"GL IFNLP 

#f J[A;F.8 www.bmcgujarat.gov.in  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.bmcgujarat.gov.in/
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5|SZ6v!( slGID ;\U|Cv!*f   VgI p5IMUL DFlCTL 

 VgI p5IMUL DFCLTL ov 

 

!(P* 0=[G[H SG[SXG VF5JF  VG[ SF5JF  V\U[P 

 s!f  HM0F6  DF8[GL 5F+TFP 
        s!f  VZHNFZG]\  DSFG DCFGUZ5Fl,SFGL CNDF\  VFJ[,  CMJ']\  HM.V[P  

 sZf   5}J" H~ZLIFTM  

        VZHNFZG]\  DSFG DCFGUZ5Fl,SFGF  5|JT"DFG lGIDM D]HA  D\H]Z YI[, 
         CMJ]\  HM.V[P  lAv%,FG VG[ ZHF  lR9'LGL GS,P 

 s#f   VZHL DF8[GL ;\5S" DFCLTLov 

        0=[G[H lJEFU4DCFGUZ5Fl,SF4EFJGUZP 

s$f   VZHL OL ov 

         0=[G[H SG[SXG OMD" G[8 5ZYL ,[JFG]\ ZC[X[P 

s5f   VgI  OL ov 

         s!f  0=[G[H %,FG4 RSF;6L OL ~F\P Z5_qv  
         sZf   GJF  SG[SXG DF8[ 0L5MhL8 ~F\P 5__qv  

                  sVFlY"S ZLT[ GA/F  JU"GF  S[ H[GM WZJ[ZMvDFO SZJFDF\ VFJ[,  CMI  T[ l;JFIfP 

         s#f  O,[8P 0=[PRPOL 5Z O,[8 ~FP5__qv 
         s$f  O,[8P0=[PSG[PRFH" O,[8 ~FP!___qv 
         s5f  SMDXLI,  5Z I]GL8 v ~FP!5__qv:S]8L GL 
         s&f  0=[PSG[P5Z I]GL8v ~FP  Z___qv 

s&f    VZHL GD]GM ov  ;FD[,  GS,  D]HAP              

 s*f     lA0F6MovN:TFJ[HMGL IFNL ov 

          s!f    DF,LSL VFWFZGL GS,P 
          sZf     RF,] ;F,  ;]WLGM J[ZF  EZ[,  RF,] JQF"GL 5CM\RMGL GS,MP 
          s#f     D\H]Z %,FG ZHFRL9'LGL GS,P 
          s$f    0L8[.,  %,FGGL V[DMGLIF  5|Lg8v$sRFZf V[,P;[SXG ;FY[  GS,DF\ 
          s5f     lGIT  :8[d5 5[5Z p5Z AMg0 VG[ SA],FTP 
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          s&f     TDFD  GS,M BZL GS,  SZFJLG[ DFgIP%,dAZGF  ;CLl;SSF  SZFjIF  AFN ZH] SZJFGL ZC[ K[P 

          s*f   VZHL SZJFGL 5wWlT lGIT GD]GFGF  VZHL OMD"GF  ;\5}6" lJUT ;FY[ HZ]ZL OL EZLG[ ;[g8=,L ZHL:8=L lJEFUDF  .gJ0"  

                  SZFJJFGL ZC[ K[P       
          s(f      VZHL D?IF  5KL HFC[Z T\T|DF  YGFZ 5|lS|IFP 

s!f      5|FZ\lES RSF;6LP 

sZf       :Y/  T5F; 

s#f      DFCLTL VW]ZL CMITM ,[lBT HF6  SZJFDF\        

s$f      TF\T|LS GM\W ;FY[ D\H]ZLqGFDH]ZL ;\A\W[ ZL5M8"P 

s5f      D\H]ZqGFvD\H]Z 

s&f      D\H]Z YI[YL lGIT RFH' EZFjIF  AFN ZHFvRL9'L T[DH %,FGGL GS,  VF5JLP 

s*f      GFD\H]Z YI[YL ,[lBT HF6  SZJLP            

!(P(  5|F.J[8 ;]lJWF DF8[ lGIT RFH"GL lJUTP 

       s!f       H[8L\U  DXLG RFH"  &(_qv ~F\P s5|lT S,FS v 5__ + 5|lT lSPDLP v!5f 
       sZf       J[SI]D  V[d5LIZ DXLG V[S O[ZFGF  ~FP &(_qv  sp5Z D]HAf     
       s#f       DMAF.,   ,[0Lh 8MI,[8JFG  ~F\P Z5_qvsAFZ S,FSGF\4 ZFTGM V,Uf 8MSGRFH"P 
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પ્રકયર્-૧૬ જાશયે ભણર્શતી અશધકણયીશ્રી અને અીર અશધકણયીશ્રી ની ભણર્શતી  

 
  

ક્રમ જાહરે માહહતી અવિકારીશ્રી ન ું નામ અને 
મોબાઈ નુંબર 

હોદ્દો 
 

૧ શ્રી આર.જી.પરીખ.  ૯૮૭૯૬૦૯૪૬૦ કાયયપાક ઇજનેર ડ્રેનેજ વિભાગ 
ભાિનગર મહાનગરપાલકા  

 
 

ક્રમ અવપ અવિકારીશ્રી ન ું નામ હોદ્દો 
૧ શ્રી ડી.એમ.ગોહહ 

કચેરી સુંપકય નુંબર- ૦૨૭૮૨૪૩૯૨૯૨ 

નાયબ કવમશ્નર (એડમીન)  
ભાિનગર મહાનગરપાલકા  
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પ્રકયર્-૧૯ અશધકણયી કભાચણયીઓની પયજોની ભણર્શતી  

SFI"5F,S .HG[ZzL VFZPHLP5ZLB v DMP G\P ૯૮૭૯૬૦૯૪૬૦ 

      SFI"5F,S .HG[ZzL sDLS[Pq>,[Pf 5LPH[PR]0F;DF DMP G\P ૯૯૨૫૦૦૯૨૯૩ 

 

GFPSFP.PzL JM0" VPDP.PzL/ટેક.આવી શ્રી  JM0" .g:5[S8Z JM0" GFD  G\AZ 

 
zL S[P V[;P 
hF50LIF  
sGFPSFP.Pf 
DMP9879792732 

zL HIlN5l;\C 0M0LIF  
s8[PVFPf 
DMP8128294884 

zL EF:SZEF. RF\N,LIF 
DMP 7383603237 

12 -  pP;ZNFZGUZ-
તયવભીમણ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

zL l;wWZFHl;\C HF0[HF 
DMP 9879596699 

11 - NP;ZNFZGUZ 

zL D]S[XEF. E[0F  s8[PVFPf 

DMP૯૬૮૭૫૨૨૬૫૬ 

zL કૌશળકબણઈ દણઠીમણ 
DMP ૯૫૭૪૫૧૩૧૧૦ 

5 -  pPS'Q6GUZ 

zL lNG[XEF. ;M,\SL 
DMP )))(_&!(## 

13 -  3M3F  ;S", 

zL lN5SEF. HFGL sVPDP.Pf 
DMP9624753333 

zL VlG,EF. CFJ/LIF 
DMP ))*$*_*_5& 

9 -  AMZT/FJ 

zL SF\lTEF. SF,LIF6L 
DMP 9725419279 

10 - SF/LIFAL0 

વીદવય-અધેલણડણ   

zL ALPS[P 58[,  
sGFPSFP.Pf 
)$Z**5_&5! 
 

zL RF{CF6  H[gTLEF. V[GP 
s8[PVFPf DMP9725850260 

zL SD,[XEF. S[P 3Z6LIF 

DMP ૭૦૪૩૪૪૪૮૯૭ 
૩ - J0JFvA 

zL ALgN]EF. 58[, 
DMP 9925232374 

 
8 - J0JFvV 
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zL lCT[QF  NZHL s8[PVFPf 

DMP૯૯૭૮૫૯૬૯૧૦ 

zL EZTEF. AFZ{IF 
DMP))Z$5!5#&# 

4 - SP5ZF 

zL ZFH]EF. CFJ/LIF 

ભો.૯૭૨૭૫૪૩૪૩૪ 
6 - 5LZK<,F 

7  - TbT[̀ JZ 

zL S[PHLP D[Z 
sGFPSFP.Pf 
DMP9825305230 

 

zL S[PHLP D[Z sGFPSFP.Pf 
DMP9825305230 

 

zL U\ELZEF. ;ZJ{IF 
DMP )$Z*($*!_# 

1 - lR+FvO],;Z-નણયી  

zL CZ[XEF. AFAZLIF 
DMP )(*)!_$!_5 

2 - S]\EFZJF0F 

zL V[PV[PUM;F.          zL VXMSEF. J[U0 
sVPDP.Pf              sVPDP.Pf 
DMP9909916565        DMP9879107980 

 

8[g0Z4 DFlCTL4 ;ZSFZL 5+M, 
સ્લચ્છતણ વલેક્ષર્,ODF 

વપણઈશભત્ર સયુક્ષણ TYF  

DL8L\UGL DFlCTLG]\  
;\S,GP 

;[g8=,  VMOL;   

ડ્રેનેજ વિભાગ, વમકેનીક િાહન િોડય(જેટીંગ, સ પરસકર તથા ગે્રબ બકેટ  મશીનની િિી માટે) 
શ્રી નરેન્દ્રવસિંહ િી. ગોહહ    ઇન્દ્સ્પેકટર ૯૯૨૫૨૨૫૦૫૦ િાહન િોડય 

;[g8=,  0=[G[H lJEFU (!$!)!!)!! ;[g8=,  VMOL; 
 

 

 
 

SFI"5F,S .HG[Z 

0=[G[H lJEFU4 

DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZP 



            

DFCLTL sD[/JJFGFf VlWSFZ 

VlWlGIDvZ__5 

TFP૦૧/૦૫/૨૦૨૧ GL l:YTLV[ 

 

DCFGUZ 5Fl,SF 

EFJGUZ 

V[:8[8 lJEFU



 

 

 

DFlCTL sD[/JJFGF\f VlWSFZ VlWlGID vZ__5 

V[:8[8 lJEFU 

 DCFGUZ ;[JF;NG v EFJGUZ 

VG]S|Dl6SF 

5|SZ6 5FGFG\AZ 

5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf ! YL & 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f * YL #& 

5|SZ6v& slGID ;\U|Cv5f #* YL $_ 

5|SZ6v)  $! YL $# 

5|SZ6v!! slGID ;\U|Cv!_f ૪૪ થી ૪૯ 

5|SZ6v!5 slGID ;\U|Cv!$f ૫૦ 

5|SZ6v!૬  ૫૧ 

5|SZ6v!* slGID ;\U|Cv!&f ૫૨ 

5|SZ6v!( slGID ;\U|Cv!*f ૫૩ થી ૫૫ 



5|SZ6v#  s lGID ;\U|C vZ f 

V[:8[8 lJEFU 

#P! ;\:YFGF VlWSFZLzLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZÔ[GL lJUTM 

s!f CMN'M    o V[:8[8 VMOL;Z 

 ;¿FVM v JlCJ8L         s!f BFTFGF SD"RFZLVMGL 5ZR]Z64 CSS TYF VW"5UFZL ZÔ 

D\H]Z SZJFGL ;¿FPslZDFS"; o #_ lNJ;YL JW] G CMI 

T[JLf  

     sZf V[:8[8 lJEFUGF\ TDFD SD"RFZLVMGF\ 5UFZ AL,M T{IFZ 

SZFJJFGL TYF T[GL RSF;6L VG[ N[BZ[BGL ;¿F sD\H]Z 

YI[, ;[8V5G[ VFlWGf 

     s#f BFTFGF SD"RFZLVMGL ;[JF5MYL TYF T[DGF ZÔGF lNJ;MGF 

5+SMDF\ ;CL SZJFGL ;¿FP 

     s$f BFTFGF SD"RFZLVMG[ SFDULZL TYF OZÔ[ ;M\5JFGL ;¿FP 

     s5f BFTFGF SD"RFZLVMGF .ÔOF D\H]Z SZJFGL ;¿FP  

      s&f DCFGUZ5Fl,SFGF ,LhCM<0 %,M8GF DMU["H V[GPVMP;L 

VF5JFGL ;¿F 

     s*f C\UFDL WMZ6[ V[S DF;GL ;DI DIF"NF ;]WLGL HuIF 

J5ZFXGL D\H]ZLGL ;¿F 

   v GF6FSLI  s!f ~FP !____qv ;]WLGF BR"GL ;¿F 4 DFl;S DIF"NF ~FP 

5____qv GL DIF"NF ;]WLDF\P 

      sZf ,FZL U<,F T[DH 5YZF6F H%T SZ[, CMI TM T[ N\0 J;], 

SZLG[ 5ZT VF5JFGL ;¿FP 

   v VgI  s!f ZM0 S[ DCFGUZ5Fl,SFGL HDLG p5Z ZFBJFDF\ VFJTF 

,FZL U<,FGF 5YZF6F N]Z SZJFGL SFI"JFCLGL ;¿FP 

      sZf %,M8 s,Lh CM<0f :S[R TYF NFB,F T[DH AgG[GL 5|DF6LT 

GS, VF5JFGL ;¿FP 

      s#f ALP5LPV[DP;LP V[S8 S,D Z&$s!f  GM8L; VF5JFGL 

;¿FP 

             s$f          H]NL H]NL TDFD VZHLVM VgJI[ H~ZL IMuI 5}T"TF YJF\ 

VZHNFZzLG[ ,[lBT Ô6 SZJFGL ;¿FP   

 PPZqv 

 



 

PPZPP 

      s5f ,Lh ZHL:8Z4 EF0F ZHL:8Z4 lD<ST ZHL:8Z VgI Z[S0"DF\ 

;1FD ;¿FGL D\H]ZL D]HA ;A\lWT Z[S0"DF\ N]Z:TLGL GM\W 

SZJFGL ;¿FP 

      s&f dI]P DF,LSLGF\ B]<,F %,M84 :S], U|Fpg04 Z:TFGL ;F.04 

8[d5ZZL EF0[ VF5JF AFATP sZ[O o ;;9 VF\Sv&! 

TFP!_q!_qZ__ZPf  

      s*f 8FpGCM,4 VM5GV[Z YLV[8Z EF0[ VF5JF TYF T[ 5[8[ 

,[JFI[, 0L5MhL8 5ZT VF5JLP  

      s(f WFZF;eIzLq;\;N;eIzLGL U|Fg8DF\YL  SZJFGF YTF\ 

SFDMGL NZBF:T ;FY[ VF5JFGL dI]P SM5M"PGL HDLGGF\ 

;\NE"DF\ DF,LS TZLS[ AF\C[WZL TYF GFvJF\WF 5|DF65+ 

VF5JFP 

       s)f  ,Lh CM<0 B]<,F %,M8 GFD 8=Fg;OZ V\U[GL D\H]ZL GL  

;¿FsS=DF\SqDC[SDq5q&$& TFPZZq_#qZ_!_f 

                                                         s!_f   DCFGUZ5Fl,SFGF\ XM5LU ;[g8ZGL N]SFGMqVMOL;MqUM0FpGq 

                                                                     :8MZqV[GPVMP;L lJU[Z[ GFD 8=Fg;OZ V\U[GL 

;¿FsS=DF\SqDC[SDq5qZ*Z TFP!&q_*qZ_!_f 

   v  OZHM  s!f lGTL lGIDM  Ô[UJF. VgJI[ RSF;6L SZL JlZQ9q ;1FD 

;¿FV[YL H~ZL lG6"IFY[" GM\W D]SJFGL OZHP 

      sZf TDFD SD"RFZLVMGL SFDULZLGL N[BZ[B TYF RSF;6L4 

lX:T 5F,G VgJI[P 

      s#f BFTFGF\ TDFD Z[S0"GL Ô/J6L4 lGEFJ6L4 JUL"SZ64 

V5U|[0[XG SZJFGL OZHP 

      s$f JlZQ9 ;tTFV[YL VFN[XMG];FZGF NAF6M N]Z SZJFP 

      

 

PP#PP 



PP#PP 

 

5|SZ6v#  s lGID ;\U|C vZ f 

V[:8[8 lJEFU 

#P! ;\:YFGF VlWSFZLzLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZÔ[GL lJUTM 
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V\U[GF VZHL OMD" lJGFD]<I[ DCFGUZ5F,LSFGL J[A;F.8 www.bmcgujarat.com  

5ZYL 0FpG,M0 SZL XSFX[P  

 ZP EF0F 5ÎF ZLgI] V\U[GL VZHLGM lGIT GD}GM lJGFD]<I[ D/X[P 

 #P VZHLDF\ EZJFGL lJUTM V\U[ lJEFU wJFZF DFU"NX"G 5]~ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 

!(P$ lGID ;\U|Cv!# DF\ ;DFlJQ8 G SZFI[, CMI T[JF4 HFC[ZT\+ V[ VF5JFGF\ 5|DF65+M4 

GFvJF\WF 5|DF65+MP 

 DMU["H4 GFvJF\WF 5|DF65+ EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF\ ,Lh CM<0 %,M8DF\ TYF 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGL lD<STDF\ CF,GF ,Lh CM<0;"qEF0]T G[ %,M8qEF0FJF/L 

lD<ST DMU["H SZJF DF8[ ,Lh 58'FGL XZTMG[ VFWLG GFvJF\WF 5|DF65+ VF5JFDF\ 

VFJ[ K[P  

 VZHL SZJF DF8[GL 5F+TF ov  DMU["H GFvJF\WF 5|DF65+ D[/JJF %,M8GM CF,GM ,Lh 

CM<0;"q EF0]T CMJM HM.V[ TYF ;NZC]\ %,M8G]\qlD<STG]\ ,Lh 0L0qEF0FBT YI[, CMJ]\ 

HM.V[P 

 VZHL OL  ov  OL ~FP Z__ qv  

 VgI OL ov SM5L\U OL ~FP 5_qv 

 HM VZHL ;FNF SFU/ 5Z SZJFDF\ VFJL CMI TM VZHNFZ[ 5]ZL 5F0JFGL lJUTMov 

!P CF,DF\ ,Lh CM<0;"qEF0]T CMJFGM VWFZGL 5|DF6LT GS,P 

ZP ,Lh 0L0qEF0FBT 5|DFl6T GS,P 

#P RF,] ;F,GF ,Lh AFSL TDFD J[ZF EZ5F. SIF"GL 5CM\RGL 5|DF6LT GS,P  

PP૫૬PP 

 

http://www.bmcgujarat.com/


 

PP૫૬PP 

 

$P p5,aWTF 5|DF6[ V\lTD WFZSGF GFD[ 8=Fg;OZ SZJFGF 9ZFJGL 5|DF6LT 

GS,qN:TFJ[HP  

 GFD q ;ZGFD]\4 TFZLB TYF H[ %,M8 DFU["H SZJF DF8[ GFvJF\WF 5|DF65+ D[/JJFG]\ 

CMI T[GL lJUTM ;FY[ VZHLGF\ ~5DF\ lJJZ6 ;FY[ ;FNF SFU/DF\ VZHL ;FY[ N:TFJ[HL 

VFWFZ 5]ZFJF ;FY[ OF., ZH] SZJFGL ZC[X[P 

 lJUTMq N:TFJ[HMGL IFNL ov 

!P CF,GF\ ,Lh CM<0;" q EF0]T CMJFGF VFWFZGL 5|DF6LT GS,P 

ZP ,Lh0L0q EF0FBTGL 5|DF6LT GS,P 

#P RF,] ;F,GF\ ,LhqAFSL TDFD J[ZF EZ5F. SIF"GL 5CM\RGL 5|DF6LT GS,P 

  

$P p5,aWTF 5|DF6[ V\lTD WFZSGF GFD[ 8=Fg;OZ YIFGF 9ZFJGL GS,P 

 VZHL SZJFGL 5wWlT ov 

 ;FNF SFU/ 5Z TDFD lJUT[ H~ZL N:TFJ[HL VFWFZM ;FY[ OF.,YL V[:8[8 

lJEFUG[ ZH] SZJFGL ZC[ K[P 

 VZHL D?IF 5KL HFC[Z T\+DF\ YGFZ 5|lS|IF ov 

 VZHL ZH] YI[YL ,Lh5ÎFq EF0FBTGL XZTM D]HA H~ZL IMuI TDFD AFATMV[ 

RSF;6L ;FY[ ;A\lWT JlZQ9 ;¿FV[YL lG6"I ;C D\H]ZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 

 5|DF65+ VF5JFDF\ ;FDFgI ZLT[ ,FUTM ;DI ov lGIDM4 lJlGIDM4 HMUJF.VM 

D]HA H~ZL IMuI TDFD RSF;6LG[ VFWLGP 

 5|DF65+GM SFIN[;ZGM ;DIUF/Mov  p5Z D]HA 

 GJLSZ6 DF8[GL 5|lS|IF s HM CMI TM f  CF, GYLP 

PP૫૭PP 

 



PP૫૭PP 

!(P& HFC[Z T\+[ SZ pWZFJJF V\U[ ov 

 J[ZFG]\ GFD ov YLI[8Z 8[1F 

  lJJZ6     ov VF SZGL J;],FT ;LG[DF4 GF8S4 ;S";4 TDFXF VYJF SM.56 HFTGF 

YLI[8=LS, B[,GF\ DFl,S4 D[G[HZ VYJF ;[S|[8ZL 5F;[YL J;], ,[JFDF\ 

VFJ[ K[P 

 J[ZM ,[JFGM C[T] ov ALP5LPV[DP;LP V[S8GL S,D !Z*sZf 0L4 !$$4 !$)vs!f 

TYF $5*s*f VgJI[P 

 SZ lGWF"Z6 DF8[GL SFI"JFCL VG[ DF5N\0 ov 

v ALP5LPV[DP;LPV[S8GL S,D !Z*sZfs0Lf4 !$( VG[ !$)vs!f TYF 

$5*s*f VgJI[ V[0DLP ;P;P9P VF\S o  Z_! TFP !Zq)q)_ YL lGIDM D\H]Z 

SZJFDF\ VFJ[, K[P 

v :8[PSP9PG\P #(* TFP !Zq#qZ__! TYF ;P;P9P VF\S o !!* TFPZ(q#qZ__! 

YL SZGF\ NZM ZLJF.h SZJFDF\ VFJ[, K[P  



 
PP$ZPP 

 
 
 

 
 

PP$#PP 

S|D 

G\P 

H[GF 5Z lG6"I ,[JFGFZ K[ T[ lJQFI DFU"NX"S 

;]RGqlNXF 
lGN["X HM SM. 

CMI TM 

VD,GL 5|lS|IF lG6"I ,[JFGL SFI"JFCLDF\ 

;\S/FI[, VlWSFZLVMGM 
CMN'M 

VlWSFZLVMGF\ ;\5S" 

V\U[GL DFlCTL 

HM lG6"IYL ;\TMQF G 

CMI TM SIF\ VG[ S[JL 
ZLT[ V5L, SZJL m 

! Z # $ 5 & * 

! DCFGUZ5Fl,SFGF ,LhCM<0 
%,M8GF\ C[T]O[Z D\H]ZL V\U[P 

 SlD`GZzLGL NZBF:T 
VgJI[ ;1FD ;tTFV[YL 

D\H]ZL 

V[:8[8 VMOL;ZqlGI\+6 
VlWSFZLqSlD`GZzLq 

;1FD ;tTF 

EFJGUZ 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

;ZSFZzL 

Z EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF B]<,F 

%,M8 GFD 8=Fg;OZ V\U[P  

 VlE5|FI VgJI[ 

lGI\+6 VlWSFZLzLGL 
D\H]ZLq9ZFJ 

V[:8[8 VMOL;ZqlGI\+6 

VlWSFZL 

EFJGUZ 

DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

;1FD ;tTF 

# EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGL 

lD<STjIJ:YF V\U[  

 CZZFHLGL 5|lS|IF AFN 

SlD`GZzLGL NZBF:T 
VgJI[ ;1FD ;tTFV[YL 

lG6"IqD\H]ZLYL 

V[:8[8 VMOL;ZqlGI\+6 

VlWSFZLqSlD`GZzLq 
;1FD ;tTF 

EFJGUZ 

DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

;ZSFZzL 

$ V{FWMlUS p5IMU DF8[GF ,LhCM<0 

%,M8GF\ ,Lh 58'F ZLgI] V\U[ 

 SlD`GZzLGL NZBF:T 

VgJI[ ;1FD ;tTFV[YL 
lG6"IqD\H]ZLYL  

V[:8[8 VMOL;ZqlGI\+6 

VlWSFZLqSlD`GZzL 
;1FD ;tTF 

EFJGUZ 

DCFGUZ5Fl,SF 
EFJGUZP  

;ZSFZzL 
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PP$$PP 

S|D 
G\P 

H[GF 5Z lG6"I ,[JFGFZ K[ T[ lJQFI DFU"NX"S 
;]RGqlNXF 

lGN["X HM SM. 

CMI TM 

VD,GL 5|lS|IF lG6"I ,[JFGL SFI"JFCLDF\ 
;\S/FI[, VlWSFZLVMGM 

CMN'M 

VlWSFZLVMGF\ ;\5S" 
V\U[GL DFlCTL 

HM lG6"IYL ;\TMQF G 
CMI TM SIF\ VG[ S[JL 
ZLT[ V5L, SZJL m 

! Z # $ 5 & * 

5 HFC[Z ;\:YFG[ HFC[Z C[T] DF8[ HDLG 

OF/JJF V\U[ 

 
SlD`GZzLGL NZBF:T 

VgJI[ ;1FD ;tTFV[YL 
lG6"IqD\H]ZLYL  

V[:8[8 VMOL;ZqlGI\+6 

VlWSFZLqSlD`GZzL 
;1FD ;tTF 

EFJGUZ 

DCFGUZ5Fl,SF 
EFJGUZP  

;ZSFZzL 

& U,LGL q,UT HDLG OF/JJF V\U[P  
SlD`GZzLGL NZBF:T 
VgJI[ ;1FD ;tTFV[YL 

lG6"IqD\H]ZLYL  

V[:8[8 VMOL;ZqlGI\+6 
VlWSFZLqSlD`GZzL 

;1FD ;tTF 

EFJGUZ 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZP  

;ZSFZzL 

* EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGL 

lD<STqHuIF 5Z CM0L"U AM0"q HFC[Z 
BAZGL D\H]ZL V\U[P 

 
SlD`GZzLGL NZBF:T 

VgJI[ ;1FD ;tTFV[YL 
lG6"IqD\H]ZLYL  

V[:8[8 VMOL;ZqlGI\+6 

VlWSFZLqSlD`GZzL 
;1FD ;tTF 

EFJGUZ 

DCFGUZ5Fl,SF 
EFJGUZP  

;ZSFZzL 



૪૪ 

પ્રકરણ -૧૦ અધિકારીઓ અને કમમચારીઓની માહિતી પસુ્તતકા (હિરેક્ટરી) 
 

ક્રમ  નામ  િોદ્દો  
STD 

કોિ  
ફોન નબંર  ફેક્સ  ઈમેઇ  સરનામુ ં રીમાકમસ  

        કચેયી  ઘય          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ડો. વલજમ એન ડંડત  કામયારક 

ઈજનેય  
૦ 278 

_ 
9825419008 

_ 

estatebmc@gmail.com 

5828,નીરકંઠનગય,ઘોઘાયોડ,                       

બાલનગય    

2 
યાઠોડ ડકળોયબાઈ ફચબુાઈ 

અ. ભ. ઇ  ૦ 278 
_ 

9825222080 
_ 

" 
8-ફી, સ્લાશ્રમ વોવામટી-સબુાનગય,     

બાલનગય    

3 
ચૌશાણ શતેરફેન જજગયબાઈ  

અ. ભ. ઇ  ૦ 278 
_ 

9106608397 
_ 

" 
B-,નલદ ફ્રેટ,પ્રોટ ન.ં6B,ગોીફાય 
શનભુાન ાછ,રૂાણી   

4 
ડકળોયબાઈ વી રલ્લલુાડીમા   

ડ્રાફ્ટભેન  ૦ 278 
_ 

9825449647 
_ 

" 
69, ન્ય ુઋવયાજનગય દેવાઇનગય, ેટ્રોર 
ં ાછ ચચત્રા, બાલનગય    

5 
વોરકંી અજીતવવિંશ ભાનવવિંશ  

ઇન્સ્ેકટય  ૦ 278 

_ 
9925232292 

_ 

" 
આનદંનગય ન્ય ૂઆયઆઈજી ૫૨૦ બાગ્મ 
ભલુન બાલનગય     

6 
ઉભટ ભનોજકુભાય શભેાજીબાઈ  

ઇન્સ્ેકટય  ૦ 278 

_ 
9879567967 

_ 

" 
39-વી, ફારમોગીનગય ઘોઘાયોડ,             

બાલનગય   

7 
પ્રકાળબાઈ ફી ભોટલાણી 

વી. ક્રાકય   ૦ 278 
_ 

9723892209 
_ 

" 
રૂભ ન.ં109,નવુ ંવવિંધનુગય,                                  

બાલનગય    

8 

વોયઠીમા શયેળબાઈ ફાબબુાઈ  

જુ. ક્રાકય   ૦ 278 

_ 

9773135660 

_ 

" 

૨૦૧, વેકન્ડ ફ્રોય ,સમુખુ યેવીડેન્વી 
પ્રમોળા યેવીડેન્વી શ્રીનાથજીનગય ૩ ફી 
ની વાભે.  બાલનગય   

9 
લાા બયતબાઈ ઉકાબાઈ  

જુ. ક્રાકય   ૦ 278 
_ 

9327104891 
_ 

" 
10, લાલ્ભીકીલાવ એડીલીઝનાછ જેર 
યોડ, બાલ.ળશયે, બાલનગય   

10 
સથુાય પ્રલીણબાઈ યવતરાર  

જુ. ક્રાકય   ૦ 278 

_ 
8154007309 

_ 

" 
૩૮૯, વોભનાથ પે્રવીડેન્વી, મોગીનગય 
ાછ, ઘોઘા યોડ, બાલનગય   

mailto:estatebmc@gmail.com


 

૪૫ 

11 

ભેય જેવીંગબાઇ ખોડાબાઈ  

જુ. ક્રાકય   ૦ 278 

_ 

9913169673 

_ 

" 

367-એ, મખુીની રાઈન ડીએવી ઓપીવ 
વાભે યવારા કેમ્, નલાયા,બાલનગય , 

બાલનગય   

12 
ધાધંચરમા બધેુળબાઈ 

ગણેળબાઈ  
જુ. ક્રાકય   ૦ 278 

_ 
9773284798 

_ 
" 

ચોડા ગાભ (તખ્ત ગઢ )તા. તાજા,જી. 
બાલનગય    

13 

ગોડશર થૃ્લીયાજવવિંશ 

ભશાલીયવવિંશ  જુ. ક્રાકય   ૦ 278 
_ 

9049568248 
_ 

" પ્રોટ ન.ંb/4257,શે્રમવ ફગંરો,અક્ષયધાભ-
3,કાચમાફીડ,બાલનગય    

14 

ફગડા યેળકુભાય ભનબુાઈ 

ટી. એ.   ૦ 278 

_ 

8000567980 

_ 

" 

C/O પ્રોટ ન ં૩૬/એ/૧ જલાશય કોરોની 
ફોયડી ગેટ ોરીવ ચોકી ાછ ફોયડી 
ગેટ બાલનગય    

15 

બાલના શયલધયન ભૌમય  
ટી. એ.   ૦ 278 

_ 
7016624449 

_ 
" 

પ્રોટ. ન.ં52,સ્લપ્ન વળલ્ વોવામટી 
ખાયળીની વાભે,તયવવભમા યોડ,બાલનગય  

  

16 

 શભેતંબાઈ એભ ભારૂ  

ટી. એ.   ૦ 278 

_ 

9737282526 

_ 

" 

ળીલાજી વકયર,નદંકંુલયફા કોરેજ 
ાવે,તરુવી ટેનાભેન્ટ,દેલયાજનગય-2 

બાલનગય    

17 

માદલ કીસ્ભતબાઈ 

નાયણબાઈ  પ્યનુ ૦ 278 
_ 

9924911303 
_ 

" 
1104-1, કયચરીયા, શઠેાણપી-2, 

ક.યા,, બાલનગય 
  

18 
જાડેજા તાયાફા યઘબુા  ભજુય  ૦ 278 

_ 
9427639760 

_ 
" 

ાનલાડી,લડલા નલી ગયાવીમા 
લાડ,ળેયીન.ં3,બાલનગય    

19 

કોજાણી અવિનબાઈ 
નટલયરાર  ફેરદાય  ૦ 278 

_ 
9099558823 

_ 
" 

પ્રોટ ન ં૧૦ નલી જોગીલાડ ની ટાકંી 
પ્રભદુાવ તાલ કૃષ્ણનગય બાલનગય   

  

20 
ભેઘરાતય સનુીરબાઈ 
ડદનકયબાઈ  

પ્યનુ ૦ 278 
_ 

9409188099 
_ 

" 
1-6-ફી, ભણીાકય , ઘોઘાયોડ, બાલનગય  

  

21 
 જીતેન્રબાઈ  ડી. યાઠોડ ખરાવી  ૦ 278 

_ 
9924411322 

_ 
" 

286-એ, ડદક ચોક, ઘટંીલાો ખાચંો, 
લણકયલાવ , ઉ.કૃષ્ણનગય બાલનગય.   

22 

વોરકંી રક્ષ્ભણબાઈ ફચબુાઈ 

ભજુય  ૦ 278 

_ 

9824460233 

_ 

" 

જુનુ ંચાલડી ગેટ બયલાડ લાો ખાચંો નવુ ં
અક્ષયાકય ની ફાજુભા ંશાદાનગય , 

બાલનગય .   



 

P૪૬PP 

5|SZ6v!! 

lJlGIDMDF\ HMUJF. SIF" D]HA DC[GTF6FGL 5wWlT ;lCT VlWSFZL VG[ SD"RFZLVMG[ D/T] DFl;S DC[GTF6]\ 

 V[:8[8 lJEFU 

S|D GFD CMN'M DFl;S DC[GTF6]\ J/TZqJ/TZ EyY] 
lJlGIDDF\ H6FjIF D]HA 

DC[GTF6]\ GSSL SZJFGL SFI" 

5wWlT 

! Z # $ 5 & 

! શ્રી ધિજયભાઈ એન પહંિત  SFP5FP. ઈ.ચા. એસ્ટેટ ઓપીવય  - ધાયા ધોયણ અનવુાય  

Z 
શ્રી યભાય વત્મારવવશ 
એન  

ઓપીવ 
સવુપ્રટેન્ડેન્ટ  

૭૩૬૦૫.૦૦ VgI lJEFU[ OZH AHFJ[ 

K[P 

- “ 

# zL EZT V[D V0JF6L 
GFPSFP. ૧૦૫૦૪૪.૦૦ VgI lJEFU[ OZH AHFJ[ 

K[P 

- “ 

$ zL lN5SS]DFZ V[G HFGL 
VPDP. ૭૦૯૩૨ v__ VgI lJEFU[ OZH AHFJ[ 

K[P 

- “ 

5 zL VXMSEF. 5LP J[U0 
VPDP.P ૭૬૬૯૦.__ VgI lJEFU[ OZH AHFJ[ 

K[P 

- “ 

& zL ZF9M0 lSXMZEF. AR]EF. VPDP.P ૭૬૬૯૦ v__ - “ 

* zL UM;F. VlDTEF. V[P 
VPDP.P ૭૭૩૭૬-__ VgI lJEFU[ OZH AHFJ[ 

K[P 

- 
“ 

( શ્રી બગિા પરેશકુમાર એમ  ટેકનીક 
આસીતટન્ટ  ૩૬૯૬૬-૦૦ 

- “ 

) શ્રી મોયમ ભાિનાબેન એચ .  
ટેકનીક 
આસીતટન્ટ 

૩૭૨૦૪-૦૦ 
- “ 

 



 

૪૭ 

૧૦ 
શ્રી વોરકંી અજજતવવશ 
ભાનવવશ  

વવક્ય ુઇન્સ્ેક્ટય  ૪૯૫૭૪.૦૦ - “ 

૧૧ zL 59F6 V,LIFZBFG V[R H]PS,FS" 
૫૫૬૧૯ v__ VgI lJEFU[ OZH AHFJ[ 

K[P 
- “ 

૧૨ 
zL CZ[XEF. ALP ;MZ9LIF H]P S,FS" ૩૫૬૩૮.__ 

 
-  “ 

!# લાા બયતબાઈ ઉકાબાઈ  H]P S,FS" ૩૭૭૬૧.૦૦ - “ 

!$ ભેય જેવવિંગબાઈ કે  H]P S,FS" ૩૭૭૬૧.૦૦ - “ 

!5 
zL  S],NL5l;\C Z6HLTl;\C H]P S,FS" ૨૪૮૫૩ v__ 

 
- “ 

!& 
zL  ;]YFZ 5|lJ6S]DFZ VFZ H]P S,FS" ૨૪૮૫૩__ 

 
- “ 

!* શ્રી ચાદંચરમા દીવકા કે.  H]P S,FS" ૧૯૯૫૦.૦૦ - “ 

!( શ્રી ચૌશાણ બાલનાફેન એભ  H]P S,FS" ૧૯૯૫૦.૦૦ - “ 

!) 
zL UMlC, ;CN[Jl;\C 0L RMSLNFZ ૪૬૩૧૫ v__ 

VgI lJEFU[ OZH AHFJ[ K[P 
- “ 

Z_ 
zL AFZ{IF X{,[QF V[D 

RMSLNFZ 
૩૬૭૮૮.__ 

VgI lJEFU[ OZH AHFJ[ K[P 
- “ 

Z! `F|L IFNJ lS:DTEF. GFZ6EF. 58'FJF/F ૪૩૬૯૦.__ - “ 

ZZ zL ;]GL,EF. 0L D[W,FTZ 58'FJF/F ૩૭૭૩૭.__ - “ 

Z# zL 59F6 ZMXGA[G V[ 58'FJF/F 
૩૫૬૬૫.__ 

VgI lJEFU[ OZH AHFJ[ K[P 
- “ 

 



૪૮ 

Z$ zL JF3[,F A]W[XEF. AL 58'FJF/F 
૪૧૧૯૬.__ 

VgI lJEFU[ OZH AHFJ[ K[P 
- “ 

Z5 zL Vl`JG V[GP SMHF6L A[,NFZ ૪૨૪૩૬.__ - “ 

Z& zL SZXG HLJFEF. B,F;L 
૩૬૭૧૦.__ 

VgI lJEFU[ OZH AHFJ[ K P 
- “ 

Z* શ્રી ચડુાવભા ળાવંતબાઈ વલજીબાઈ  ખરાવી  ૩૬૭૯૦.૦૦ - “ 

Z( zL 59F6 VI]ABFG V[R B,F;L 
૪૨૪૪૦.__ 

VgI lJEFU[ OZH AHFJ[ K[P 
- “ 

Z) zL OF~SEF. S[P B,LOF B,F;L 
૩૭૭૬૨.__ 

VgI lJEFU[ OZH AHFJ[ K[P 
- “ 

#_ 5ZDFZ ;]Z[X WZDXLEF. A[,NFZ 
૩૬૬૭૫.__  

VgI lJEFU[ OZH AHFJ[ K[P 
- “ 

#! zL ZF9M0 lHT[gN=EF. 0FIFEF. B,F;L 
૩૬૬૭૩.__ 

VgI lJEFU[ OZH AHFJ[ K[P 
- “ 

#Z zL ,1D6EF. AR]EF. DH]Z ૪૨૩૯૧.__ VgI lJEFU[ OZH AHFJ[ K[P - “ 

## zL DFJHLEF. નાનુબંાઈ  DH]Z 
૪૧૧૯૧.__ 

VgI lJEFU[ OZH AHFJ[ K[P 
- “ 

#$ `F|L HIFA[G AR]EF. :+L DH]Z 
૩૬૬૭૫.__ 

UF0¶G lJEFU[   OZH AHFJ[ K[P 
- “ 

#5 zL J[U0 WD["gãEF. AR]EF. DH]Z 
૨૦૨૪૨.__ 

VgI lJEFU[ OZH AHFJ[ K[P 
- “ 

#& શ્રી ચૌધયી યાજેળકુભાય 
ચેરાબાઈ  

વી.ક્રાકય કભ 
વી.આવી.  

૧૯૯૫૦.__ 

VgI lJEFU[ OZH AHFJ[ K[P 

- “ 

 



કોડ નં
ક્રભ નં

હિસાફનો સદય અંદાજ ૨૦૨૦-

૨ ૧
તા. ૨૦/૦૩ /૨૦૨ ૧  
સધુી થમેર આવક

ફેરેન્સ ફાકી અંદાજ 
૨૦૨ ૧ -૨ ૨

યીભાકકસ

૧ ૩ ૧૦૧
૧ ૩ ૧૦૨
૧ ૩ ૧૦૬
૭૨ ૧૦૭ ૪ થથમેટય ટેક્ષ ૧ ૦.૦૦ ૦ ૧
૭૨ ૨૦૧ ૫ રીઝ ૧૦૦ ૫૩ .૯૧ ૪૬ .૦૯ ૧૦૦
૭૨૨૦૨ ૬ જભીન ટ્ટા બાડુ ં ૧૦૦ ૭૯.૮૪ ૨૦.૧૬ ૧૦૦
૨૮૧૦૮ ૭ રીઝનુ ંવ્માજ + જભીનટ્ટા નુ ંવ્માજ ૧૦ ૭.૨૭ ૨ .૭૩ ૧૦
૧ ૩૫૦૫/ 

૨૫૮૦૭ ૮ જાિયે ખફય ૭૫ ૧૫.૯૮ ૫૯.૦૨ ૫૦
૧ ૩ ૧૦૯ ૯ ટાઉન િોર ઓન એય થીએટય ૭૫ ૬ .૪૨ ૬૮ .૫૮ ૫૦

૩૪૬૦૪ ૧૦ રાઈસન્સ પી, િોહડિંગ જાિયેાત ફોડક થસજનેફર 
ધધંા ભાટે યવાના ૧૦૦ ૧૮ .૮૩ ૮૧ .૧૭ ૭૫

૧૩૫૦૪
૧૩૪૧૯
૧ ૩૪૨ ૧
૧ ૩ ૩ ૧ ૩ ૧ ૨ જભીનના ઉમોગ અંગે િતેપેુય પ્રીથભમભ ૧૦૦ ૨૭.૭૧ ૭૨ .૨૯ ૧૦૦
૧ ૩ ૩ ૧ ૨ ૧ ૩ સથવિસ તથા પી ૦.૦૦
૭૨૨૦૪ ૧૪ ભાકેટ બાડા/આઈ.ડી.એસ.એભ.ડી. ૧ ૩ ૧ ૧ ૧ ) ૬૦ ૩ ૨ .૪૯ ૨૭.૫૧ ૬૦
૭૨૨૦૩ ૧૫ ક્વાટય બાડા, ગદંા વસવાટ નાબદુી મોજના ૧ ૧
૨૮૧૦૮ ૧૬ ભાકેટ બાડા વ્માજ તથા ક્વાટય બાડા વ્માજ ૧ ૨ .૪૩ ૦.૦૦ ૧
૧ ૩૪૦૧
૨૫૮૯૯
૧ ૩૪૧ ૨
૧ ૩૪૧૭
૯૩ ૨૯૭
૧ ૩૪૦૭
૧૩૪૨૪
૧ ૩૪૧ ૧
૧ ૩ ૨૦૪ કૈરાશ વાહટકા ૧૫.૮૭

૭૨૩ ૬૫૩

ભિાનગયાલરકા બાવનગય 

૧ ૧ દંડ ની આવક (દફાણ સેર) ૯.૨૪ ૦.૦૦ ૧૦૫

૧૮ પ્રોટ ટ્રાન્સપય પી, દુકાન/ઓપીસ ટ્રાન્સપય પી, 
યજીસ્ટ્ટે્રશન પી,

૩૪.૮૮ ૪૦.૧ ૨

૧૦

૭૫

૧૧ .૧ ૧ ૦.૦૦ ૧૦

૫૧

કામકારક ઈજનેય 
એસ્ટ્ટેટ થવબાગ 

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા 
સને ૨૦૨૦-૨૧ નાાં વર્ષ આવકનો વવગતવાર અંદાજ (આકડા િાખમાાં છે) 

એસ્ટેટ - ૩૧ 

૨ કાભ ચરાઉ  સ્ટ્ટોર ૬ .૪૨ ૩ .૫૨ ૧૦૧૦

૧૭ નોટીસ, ેનલ્ટી, એસ્ટ્ટેટ યચયુણ ઉજ 

૭૫
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s;FDFgI JlCJ8 lJEFUGF\ TFP_!v_5vZ__) GF\ 5lZ5+ S|DF\S 5L V[0L 
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D[/JL VnTG SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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ભાવનગર મહાનગરપાલિકા 

ફાયર એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વિસીસ ર્વભાગ 

માહહતી(મેળવવના) અર્િકાર અર્િર્નયમ  - ૨૦૦૫ 

 

 

 

 

વોલ્યમુ- II 

એનેક્ષર- ૨૧ 

 

શ્રી એમ. એમ. હિરપરા 

 ઈ.ચા.ચીફ ફાયર ઓહફસર, 

ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસીસ,મહાનગરપાલિકા 

ભાવનગર ફોન .2430061 

મો.ન.ં 9727712177 
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અનકુ્રમણીકા 
 

 

ક્રમ વવગત પાના નબંર 

1 વ્યવસ્થા તતં્ર કાયો અને ફરજો  3 
 

2 અર્િકારીઓ અને કમેચારીઓની સત્તા ફરજો 4 

3 કાયો કરવા માટેના નીયમો , ર્વનીયમો, સચુનાઓ ર્નયમ સગં્રહ અને દફ્તરો 5 

4 જાહરે તતં્ર અથવા તેના ર્નયતં્રણ હઠેળ ની વ્યક્તીઓ પાસેના દસ્તાવેજોની 
કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક  

6 

5 ર્નણણય િેવાની પ્રક્રીયામા ંઅનસુરવાની કાયણપદ્ધતી  7 

6 અર્િકારી અને કમણચારીની માહહતી પસુ્તીકા 8  

7 ર્વર્નયમોમા જોગવાઈ કયાણ મજુબ મહનેતાણાની પદ્ધતી મજુબ મહનેતાણાની 
પદ્ધતી સહહત દરેક અર્િકારી અને કમણચારીને મળત ુમાર્સક મહનેતાણુ ં

10 

8 ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસીસ ર્વભાગ નુ ંઅંદાજપત્ર  12 

9 જાહરે માહહતી અર્િકારીનુ ંનામ તથા હોદ્દો 13 

10 જાિરે ઉપયોગ માટે વનભાવવામા ંઆવતા િોય તેવા સાધનોની યાદી 
 

14 
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                                                             પ્રકરણ -3 (વનયમ સગં્રિ-2) 

 વ્યવસ્થા તતં્ર કાયો અને ફરજો 
િોદ્દો  :- ચીફ ફાયર ઓહફસર (ઈન્ચાર્જ) 
નામ   :- શ્રી એમ. એમ. હહરપરા 
સત્તાઓ  :- 1) ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસીસમા ંર્િસ્ત પાિન ની જવાબદારી 
                    2)ફાયર સવીસીસના સાિનો સસુજ્જ રાખવા 
                    3)કમણચારીઓની પરચરુણ રજા તથા હક્ક અને માદંગીની 30 હદવસ                 

                        સિુીની રજાઓ મજુંર કરવાની 
                    4) સેવાપોથી મા ંદરેક પ્રકારની નોંિો કરવાની સત્તા. 
નાણાકીય       : ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસીસ ર્વભાગ ખાત ેરાખવામા ંઆવેિ  

                  રૂ|.20,000/- ઈમપે્રસ પૈકી જરૂરીયાત મજુબ મજુંરી આપવાની સત્તાઓ. 
િોદ્દો  :- સ્ટેશન ફાયર ઓહફસર. 
નામ   :- પ્રધ્યમુનર્સિંહ આર. જાડજેા 
અન્ય             :- ફાયર ડ્રીિ, પરેડ, હાજરી, વાહનોનુ ંચકેીંગ વગેરે 
                             ૧) ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસીસ ર્વભાગ ન ુસચંાિન કરવ.ુ 

૨) ભા.મ.પા. ર્વસ્તારમા ંતથા ર્વસ્તાર બહાર િાગ ુપડતી ર્મિકતોમા ંફાયર સેફટી          
ના સાિનો અંગે N.O.C આપવા બાબતે સ્થળ તપાસ કરવી તેમજ રીપોટીંગ કરવ.ુ      

િોદ્દો             :- સીનીયર ફાયર મેન  
નામ            :- (૧) અનવરર્મયા સૈયદ  (૨) ભરતભાઈ કનાડા  (૩) વનઝામખા ંબલોચ                        

 ફરજો              :-1) ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસીસ ર્વભાગ ની ર્િફ્ટ ન ુ સચંાિન કરવ ુ

                  2) આગ અકસ્માત સમયે કામગીરી બજાવવાની, પરુ, વરસાદ, વાવાઝોડુ             

                    તથા અકસ્માત સમયે તાકીદની બચાવ કામગીરી કરવાની. 
                  3) કુદરતી કે માનવસજીત આપત્તી સમયે બનતી ત્વરાએ બચાવ કામગીરી  

                       કરવાની, િવાયેિાઓને સારવાર માટે હોસ્પીટિ ખસેડવા તથા મતૃ્ય ુ 

                       પામેિાઓના માનવ દેહ પોસ્ટ મોટમમાટે હોસ્પીટિ ખસેડવા. 
                  4) જાહરે જનતાની જરૂરીયાત માટે એમ્બ્યિુન્સ તથા િબવાહહનીનુ ંસચંાિન 

                               5) વી.વી.આઈ.પી. કે વી.આઈ.પી. ના આગમન સમયે ફાયર બ્રીગેટની સેવાઓ પરૂી  

          પાડવી 
                          6) જજલ્િામા ંકોઈપણ જગ્યાએ હિેીપેડ ઉપર વી.વી.આઈ.પી. કે વી.આઈ.પી. ના 
         આગમન સમયે ફાયર બ્રીગેટની સેવાઓ પરૂી પાડવી 

 7) મહાનગરપાલિકાના જનરિ બોડણ દરમ્બયાન ફાયર માિણિની સેવા પરૂી પાડવી. 
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પ્રકરણ -3 (વનયમ સગં્રિ -2) 
અવધકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજ 

 
 
 

િોદ્દો ફરજ/કામગીરીની વવગત 

 

જુ.કિાકણ  
હાજરી પરૂવી, રજા ફોમણ તયૈાર કરવા, રજા ખતવવી, સેવાપોથી ર્નભાવવી, 
ઓવર ટાઈમ તથા ટી.એ.ડી.એ બનાવવા. ફાયર રીપોટણ તૈયાર કરવા, 
ઈમપે્રસનો રીપોટણ ર્નભાવવો, વાર્ષીક બજેટ બનાવવુ,ં પત્ર વ્યવહાર કરવો, 
નોંિ તથા મસુદો મકુવાનો, અન્ય દરેક પ્રકારના રીપોટણ બનાવવા, વાહનોના 
ર્વમા ઉતારવા, રીન્ય ુકરવા, વાહનોનો આર.ટી.ઓ.પાસીંગ કરાવવુ.ં આવક-
જાવક રજીસ્ટર નીભાવવુ.ં 
એમ્બ્યિુન્સ, િબવાહીની ચિણ બનાવવા, આવક-જાવક મજુંરીના રજીસ્ટર 
નીભાવવા, એમ્બ્યિુન્સ અને િબવાહહની ના રજીસ્ટરો ર્નભાવવા તેમજ 
સી.કિાકણ ને મદદરૂપ થવુ.ં 

ડ્રાઈવર એમ્બ્યિુન્સ, િબવાહીની વિીઓ ભરવી, આગ અકસ્માત સ્થળ પર ફાયર 
ફાયટર ,એમ્બ્યિુન્સ, િબવાહી વગેરે બનતી ત્વરાએ પહોંચી ફાયર પમ્બપ 
ઓપરેટ કરી સચુના મજુબ પાણીનો સપ્િાય પરૂો પાડવો, પાણી પરંુૂ થયે 
આવેિ ટેન્કર માથી પાણી સકિન કરી ફરી આગના સ્થળે તાત્કાિીક ચાલ ુ
કરવુ,ં ફાયર ફાયટરના સાિનોની દેખરેખ રાખવી અને વકીંગ સ્સ્થર્તમા 
રાખવા 

કિીનર વાહનોની સફાય કરી, જરૂરી ઓઈિ , ડીઝિ વગેરે ચેક કરવુ,ં બેટરીનુ ં
ર્નયમીત મેઈન્ટેનન્સ કરવુ,ં વાહનોને રીપેરીંગમા ંિઈ જવા વગેરે. 

બેિદાર ફાયર સ્ટેિનમા સીક્યરુીટી ડયટુી બજાવવી, ફાયર બ્રીગડેના વાહનોની 
સફાઈ કરવી, એમ્બ્યિુન્સ, િબવાહીનીમા ંફરજ બજાવવી. 

ફાયરમેન  આગ, અકસ્માત સમયે ફાયર ફાયટર સાથે પહોંચી કામગીરી કરવી, ફાયર 
બ્રીગેડના વાહનોન ુમેઈન્ટેનન્સ, સાફ સફાઈ કરવી, નદી નાળા, તળાવમા ં
ડબૂેિા વ્યક્તીઓને બચાવવા, કાઢવા તેમજ કુદરતી આફત અગર તો 
અકસ્માત સમયે મકાનમા ંફસાયેિા માણસોને કાઢવા, હોસ્પીટિ ખસેડવા 
તેમજ દરેક પ્રકારના ઈમરજન્સી સમયે સીનીયર ફાયરમેન અથવા 
અર્િકારીની સચુના મજુબ કામગીરી કરવી. 

ટેિીફોન ઓપરેટર ફાયર ર્વભાગનો કંન્રોિ રૂમ સભંાળવો, એમ્બ્યિુન્સ/િબવાહીની તેમજ 
ટેિીફોન દ્વારા કંન્રોિ રૂમમા ંવિી િેવી અને તેનો અમિ કરવો. ડયટુી બકુ 
ર્નભાવવી. 
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પ્રકરણ-4 (વનયમ સગં્રિ-3) 
કાયો કરવા માટેના વનયમો, વવવનમયો, સચુનાઓ વનયમ સગં્રિ અને દફ્તરો 

 

ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસ 

 

દસ્તાવેજ નુ ંનામ : -               (1) એમ્બ્યિુન્સ સચંાિનના ર્નયમો 

                                                      (2) િબવાહીની સચંાિનના ર્નયમો 

                                                      (3) ફાયર ફાયટર િહરેની બહાર મોકિવાના ર્નયમો 

                                                      (4) મુબંઈ પ્રાતીય મહાનગરપાલિકા અર્િર્નયમ – 1949 

                                                        પ્રકરણ -17 , કિમ-285 થી 289 

                                                      (5) સ્ટે.ક.ઠ.ન.ં 48 તા. 25/11/10 રેઈટ રીવાઈઝ સવાણનમુતે પસાર 

       થયેિ ઠરાવ  

                                                      (6) ગજુ.ફા.પ્રી.એન્ડ િાઈફ સેફ્ટી મેઝસણ એક્ટ ,2013 

       (7) વર્ષણ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ ના ંબજેટ બોડણમા ંસવાણનમુતે પસાર થયેિ ઠરાવ 

   મજુબ િહરે િીમીટ મા ંકોમિીયિ યરુ્નટમા ંઅસ્ગ્નિમન સેવા 

ચાજીસ 

   માફ કરવાનો ઠરાવ સ્ટે.ક.ઠ.ન.ં૯૦૦ તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૯ પ્રમાણે  

  
 

દસ્તાવેજ પરનુ ંટંુકંુ લખાણ :- ઉપર મજુબ  

 

વ્યક્તીને વનયમો,વવવનમયો,  :-  સરનામ ુ                      ચીફ ફાયર ઓહફસર 

સચુનાઓ વનયમ સગં્રિ અને                                                            ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસીસ 

દફ્તરોની વવગત અહિથી મળશે.                                                    ભાવનગર  

 

ટેિીફોન નબંર :                                                                                 101, (0278) 2424814, 

                                                   2424815   ,    2424878. 
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પ્રકરણ -6 (વનયમ સગં્રિ -5) 
જાિરેતતં્ર અથવા તેના વનયતં્રણ િઠેળની વ્યક્તીઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક  

 

અ.ન.ં  દસ્તાવેજની કક્ષા  દસ્તાવેજ નુ ંનામ 
અને તેની એક 
લીટીમા ંઓળખાણ  

દસ્તાવેજ 
મેળવવાની 
કાયમપધ્ધતી  

નીચેની વ્યક્તી પાસે 
નીયતં્રણમા છે. 

1 એમ્બ્યિુન્સ 
સચંાિનના ર્નયમો 

એમ્બ્યિુન્સ ના 
નીયમો 

 સ્ટેિન ફાયર ઓહફસર  

2 િબવાહીની સચંાિનના 
ર્નયમો 

િબવાહીની  ર્નયમો  સ્ટેિન ફાયર ઓહફસર 

3 ફાયર ફાયટર િહરેની 
બહાર મોકિવાના 
ર્નયમો તથા રેસ્ક્ય ુ
કામગીરી માટેના 
ર્નયમો. 

ફાયર ફાયટરના 
ર્નયમો 

 ચીફ ફાયર ઓહફસર  

4 મુબંઈ પ્રાતંીય 
મહાનગરપાલિકા 
અર્િનીયમ -1949  

બી.પી.એમ.સી. 
એક્ટ  

 ચીફ ફાયર ઓહફસર  

5 સ્ટે.ક.ઠ.ન.ં 27/11/10 
રેઈટ રીવાઈઝ 
સવાણનમુતે ઠરાવ  

ઠરાવ   સ્ટે.કમીટી 

6 ગજુરાત ફાયર 
પ્રીવેન્િન એન્ડ િાઈફ 
સેફ્ટી મેઝસણ એક્ટ -
2013  

  િહરેી ર્વકાસ અને 
િહરેી ગહૃ ર્નવાણણ 
ર્વભાગ, 
સચીવાિય ગાિંીનગર 
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 પ્રકરણ -9 

વનણમય લેવાની પ્રહક્રયામા અનસુરવાની કાયમપધ્ધ્તી 
 

9.1 બી.પી.એમ.સી. એક્ટ પ્રકરણ -5 અને 6 મજુબ  

 

9.2 (1) રૂ|.  25,000  સિુી દર માસે  50,000  ની મયાણદા સિુીનો ખચણ ચીફ ફાયર ઓહફસરના હકુમ  

  મજુબ. 

    (2) રૂ|. 5,00,000/- સિુી કમીશ્નરના હકુમ મજુબ  

    (3) રૂ|. 5,00,000/- થી વધ ુસ્ટેન્ડીગ કર્મટીના હકુમ મજુબ 

9.3 ડી.એમ.સી.શ્રી (એડમીન) કર્મશ્નરશ્રી, 

 

 

9.4 ડી.એમ.સી.શ્રી(એડમીન) , કર્મિનરશ્રી/સ્ટેન્ડીગ કર્મટી/કોપોરેિન  

 

 

9.5 (1) જેના પર ર્નણણય િવેાનો છે ત ેર્વર્ષય : આગ, અકસ્માત , બચાવ કામગીરી 

     (2) માગણદિણક સચુનો /દીિા ર્નદેિ જો કોઈ હોય તો : પહરસ્સ્થર્ત આિારીત 

     (3) અમિની પ્રક્રીયા : ત્વરીત  

     (4) ર્નણણય િેવાની કાયણવાહીમા સકંળાયેિ અર્િકારી:ચીફ ફાયર ઓહફસરશ્રીઓનો હોદ્દો 

     (5) ઉપર જણાવેિ અર્િકારીઓના સપંકણ અંગેની માહહતી : ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસીસ 

                                                                  ર્નમણળનગર , ભાવનગર  

                                                                  ફોન: 2430061 

     (6) જો ર્નણયૅથી અસતંોર્ષ હોય તો  ક્ા ંઅને કેવી રીતે અપીિ કરવી? 

                   :  નાયબ કર્મશ્નરશ્રી એડમીન ભાવનગર મહાનગરપાલિકા  
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પ્રકરણ -10( વનયમ સગં્રિ -10) 
અવધકારી અને કમમચારીઓની માહિતી પસુ્તીકા ડીરેક્ટરી 

 
 
 

નામ િોદ્દો હરમાકમ  સપંકમ  નબંર  
ઓહફસ રિણેાકં  

1 શ્રી એમ. એમ. હહરપરા ઇ.ચા.ચીફ 
ફાયર ઓહફસર  

પ્િોટ ન.૧ ઇસ્કોન મગેાર્સટી 
ભાવનગર 

2430061 9727712177 

2 જાડજેા પ્રધ્યમુનર્સિંહ 
આર. 

સ્ટેિન ફાયર 
ઓહફસર  

5631,ર્િવમ”ર્નિકંઠ” સોસાયટી 
ગાયત્રીનગર પાછળ,ઘોઘારોડ 

2424814 

2424815 
9825204004 

3 રણજીતર્સિંહ ચૌહાણ  જુ.કિાકણ  ૫૨,સત્યનારાયણ સોસા. 
હાદાનગર. 

2424814 

2424815 
 

4 સૈયદ અનવરર્મિંયા એચ. સી.ફાયરમેન કંુભારવાડા,નારીરોડ ,ગ.ુહા.બોડણ 
રૂમન ં169 ભાવનગર 

2424814 

2424815 
9974423364 

5 કનાડા ભરત ડી. સી.ફાયરમેન િહરે ફરતી સડક, અલભનવપાકણ , 
માિિારી સોસા.સામ,ેપ્િોટ ન-ંઈ-
2 

2424814 9428493210 

6 સહદેવર્સિંહ ગોહહિ  જુ ક્િાકણ . ૮૭, પટેિનગર, ર્મ.સોસાયટી.  2424814      - 
7 રર્વભાઈ જીતીયા  જુ ક્િાકણ . રત્નદીપ 

સોસાયટી,વઢવાણ,સ.ુનગર  
2424814 9428222160 

8 રાઠોડ અનીિ જી. ફાયરમેન ભક્તીનગર પાસે ટોપથ્રી રોડ  2424814 

2424815 
9327048530 

9 વાળા ઘનશ્યામર્સિંહ  ઈ.ચા. ટે.ઓ  વડવા.નવીફાયરીવાડી, િેરીન-ં2  2424814 9328176877 
10 ખાભંિીયા કાળુભાઈ  ફાયરમેન 1931/સરદારનગર,ગરુુકુળ સામે,   2424814 9879472709 
11 રાઠોડ ગોર્વિંદર્સિંહ બી. ફાયરમેન  ર્મલ્રી સોસા. પાછળ 

,પટેિનગર,પ્િોટ ન1ં98 
2424814 

2424815 
6542233 

12 રાજ્યગરુુ મનીર્ષ એચ. ઈ.ચા. ટે.ઓ 6/7800 િક્ષમીનારાયણ સોસા.  2424814 

2424815 
9427759476 

13 ચડુાસમા કાતંીભાઈ  ફાયરમેન  રજપતુવાડો, પ્િોટ ન.ં90 સ.ુનગર  2424814 

2424815 
9428222157 

14 અ.કાદર અ. કરીમ ફાયરમેન રૂવાપરીરોડ,સાઢંીયાવાડ.  2424814 

2424815 
2426144092 

15 િોળકીયા હરેિ એન. ફાયરમેન 499,ભરતનગર ર્સિંગિીયા 2424814 

2424815 
9979620620 
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16 પટ્ટણી આરીફ એમ. ફાયરમેન પ્રભદુાસ તળાવ , પ્િોટ ન4ં21 2424814 9924330127 

17 ગીિાતર જીવરાજભાઈ  ફાયરમેન ઉ.કૃ.નગર વણકરવાસ, દીપકચોક  2424814 942822167 

18 જાડજેા મયરુર્સિંહ જે  ફાયરમેન પનુીત નગર ,જામનગર  2424814 ૯૬૦૧૧૫૨૮૭૬  

19 કરમટીયા રામભાઈ એિ. ફાયરમેન િહરે ફરતી સડક ભાવનગર  2424814 9426163305 

20 સરેુિભાઇ જાદવ ફાયરમેન  2424814 - 
21 મહેંદ્રભાઇ ગળચર ફાયરમેન  2424814 - 
22 હદપકભાઇ ગોહિે ફાયરમેન  2424814 - 
23 યોગરાજ પઢેરીયા ફાયરમેન  2424814 - 
24 સહંદપભાઇ કોહડયાતર ફાયરમેન  2424814 - 
25 ભરુીયા સજંય કુમાર વી. ફાયરમેન તા,ઝાિોદ જી.દાહોદ  2424814 - 
26 ચડુાસમાઘનશ્યામર્સિંહ ડ્રાઈવર કમણચારીનગર,્િોકન. 189 2424814 9327719669 
27 વાિજીભાઈ કાિોદરા ડ્રાઈવર હાદાનગર ભાવનગર  2424814 - 
28 ડામોર ઈિેિ વી. ફાયરમેન તા,ઝાિોદ જી.દાહોદ 2424814 - 
29 ચેતન એન. મકવાણા ક્િીનર  પ્રગર્તનગર,મકાનન.ં5062 2424814 9374654148 
30 હદિીપભાઈરામજીભાઈ ક્િીનર  નવાપરા, ઈદગાહ મસ્જીદ પાસે 2424814 9913166900 
31 અિોકર્સિંહએસ.ગોહીિ  બેિદાર  દરબારગઢ , વરતજે  2424814 9428222162 
32 ભારતીબેન એિ.પાથર  સ્ત્રી મજુર   2424814 - 
33 અંબાબેન ચૌહાણ  સ્ત્રી મજુર  2424814 - 
34 પ્રકાિભાઈ સોિકંી  સ.કામદાર   2424814 - 
35 
  

સાકહરયા મકેુિ એસ. ફાયરમેન  િાખ ચોહકયા,ચોટીિા,સ.ુનગર  2424814 - 

36 
 

નાકીય નયનકુમાર આર  ફાયરમેન તા:િીંબડી જી.સ.ુનગર  2424814 - 

37 વાળા વજુભાઈ કે  ફાયરમેન મોટી ફાફણી,કોડીનાર  2424814 - 
38 સરવૈયા સજંયર્સિંહ એમ. ફાયરમેન મિેક્વદર,ઘોઘા,ભાવનગર  2424814 - 
39 સોિકંી સજંય એમ  ફાયરમેન ગરીબપરુા,ઘોઘા ભાવનગર  2424814 - 
40 ગોહિે નરર્સિંહભાઈ જી  ફાયરમેન મોરચદં,ઘોઘા,ભાવનગર  2424814 - 
41 ખાભંલિયા પ્રદીપ કે  ફાયરમેન પ્િોટ ન.૧૯૩૧,સરદારનગર  2424814 - 
42 રામભાઈ કે સોહિા  ડ્રાઈવર ભરતનગર,ભાવનગર  2424814 - 

43 
 

નીઝામખા બિોચ  સી. ફાયરમેન  અિકા ટોકીઝ,ભાવનગર  2424814 - 
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પ્રકરણ -11 (વનયમ સગં્રિ) 
વવવનયમોમા જોગવાઈ કયામ મજુબ મિનેતાણાની પદ્ધતી મજુબ મિનેતાણાની પદ્ધતી સહિત દરેક 

અવધકારી અને કમમચારીને મળત ુમાવસક મિનેતાણુ.ં 

ક્રમ નામ િોદ્દો માવસક  વળતર  વવવનયમમા 
જણાવ્યા મજુબ મિનેતાણુ ં  

1 શ્રી એમ.એમ. હહરપરા ચીફ ફાયર 
ઓહફસર  

53,600  િીયન ર્વભાગે  -“-  

2 જાડજેા પ્રધ્યમુનર્સિંહ આર. સ્ટેિન ફાયર 
ઓહફસર  

39900 200 -“- 

3 રણજીતર્સિંહ ચૌહાણ  જુ.ક્િાકણ  39,800  - -“- 

4 સૈયદ અનવરર્મિંયા એચ. સી.ફાયરમેન 43500 200 -“- 
5 સહદેવર્સિંહ ગોહહિ  જુ ક્િાકણ . 19,950 - -“- 
6 કનાડા ભરત ડી. સી.ફાયરમેન 43500 200 -“- 
7 ર્નઝામખા ંઆર.્િોચ   સી.ફાયરમેન 39800 200  
8 ખાભંિીયા કાળુભાઈ એસ.  જુ.કિાકણ 39800 200 -“- 
9 રર્વભાઈ જીતીયા  જુ ક્િાકણ . 19,950  - -“- 

10 રાઠોડ અનીિકુમારર્સિંહ જી જુ.કિાકણ 39500 200 -“- 
11 વાળા ઘનશ્યામર્સિંહ એન. જુ.કિાકણ 39800 200 -“- 
12 રાઠોડ ગોર્વિંદર્સિંહ બી. ફાયરમને  32100 200 -“- 
13 રાજ્યગરુુ મનીર્ષ એચ. ઈ.ચા.ટેિીફોન 

ઓપરેટર  
32100 200 -“- 

14 ચડુાસમા કાતંીભાઈ એન. ફાયરમેન  31100 200 -“- 
15 અ.કાદર અ. કરીમ ફાયરમેન 31100 200 -“- 
16 િોળકીયા હરેિ એન. ફાયરમેન  32100 200 -“- 
17 પટ્ટણી આરીફ એમ. ફાયરમેન 38300 200 -“- 
18 ગીિાતર જીવરાજભાઈ બી. ફાયરમેન 38300 200 -“- 
19 કરમટીયા રામભાઈ એિ. ફાયરમેન 38300 200 -“- 
20 સરેુિભાઇ જાદવ ફાયરમેન 19500 200 -“- 
21 મહેંદ્રભાઇ ગળચર ફાયરમેન 19500 200 -“- 
22 હદપકભાઇ ગોહિે ફાયરમેન 19500 200 -“- 
23 યોગરાજ પઢેરીયા ફાયરમેન 19500 200 -“- 
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24 સહંદપભાઇ કોહડયાતર ફાયરમેન 19500 200 -“- 
25 રામભાઈ કે સોહિા  ડ્રાઈવર 37,200 200 -“ 
26 ચડુાસમા ઘનશ્યામર્સિંહ  ડ્રાઈવર 37,200 200 -“ 
27 કાિોદરા વાિજીભાઇ  ડ્રાઈવર 39,400 200 -“- 
28 ચેતન નારણભાઈ મકવાણા ક્િીનર  25200 200 -“- 
29 અિોકર્સિંહ સજુભા ગોહીિ  બેિદાર  29300 200 -“- 
30 હદિીપભાઈ રામજીભાઈ ક્િીનર  25200 200 -“- 
31 ભારતીબેન એિ. પાથર  સ્ત્રી મજુર  25,200 - -“- 
32 અંબાબેન ચૌહાણ  સ્ત્રી મજુર 37,200 - -“- 
33 પ્રકાિભાઈ સોિકંી  સ.કામદાર  25,200 - -“- 
34 સાકહરયા મકેુિ એસ. ફાયરમેન  19,950 200 -“- 
35 નાકીય નયનકુમાર આર  ફાયરમેન 19,950 200 -“- 
36 વાળા વજુભાઈ કે  ફાયરમેન 19,950 200 -“- 
37 સરવૈયા સજંયર્સિંહ એમ. ફાયરમેન 19,950 200 -“- 
38 સોિકંી સજંય એમ  ફાયરમેન 19,950 200 -“- 
39 ગોહિે નરર્સિંહભાઈ જી  ફાયરમેન 19,950 200 -“- 
40 ખાભંલિયા પ્રદીપ કે  ફાયરમેન 19,950 200 -“- 
41 જાડજેા મયરુર્સિંહ જે  ફાયરમેન 19,950 200 -“- 
42 ભરુીયા સજંયકુમાર  ફાયરમેન 19,950 200 -“- 
43 ડામોર ઈિેિ  ફાયરમેન 19,950 200 -“- 
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પ્રકરણ-11 
 
 
 

ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસીસ, મિાનગરપાલલકા ભાવનગર વવભાગનુ ંવર્મ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ નુ ં
અંદાજપત્ર નીચે મજુબ છે. 

 

ક્રમ વવભાગ રકમ 

1 આવક ૨,૪૨,૦૦૦ /- 

2 ખચણ ૯,૯૮,૭૧૦ /- 

3 કેપીટિ ૦૦ /- 
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પ્રકરણ -16 

1) જાહરે માહહતી અર્િકારીનુ ંનામ : એમ.એમ. હહરપરા 

         હોદ્દો                               : ઈ.ચા. ચીફ ફાયર ઓહફસર 

2) ર્વભાગ                    : ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસીસ 

       ફોન ન ં (ઓહફસ)                         : 2430061 

              (મો.ન.ં)                        : 9727712177 
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પ્રકરણ-૧૭ 

 જાિરે ઉપયોગ માટે વનભાવવામા ંઆવતા િોય તેવા સાધનોની યાદી 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

             ભાવનગર મિાનગરપાલલકા ફાયર વવભાગ પાસે ઉપલબ્ધ સાધનોની વવગત 

ક્રમ  વાહનનો પ્રકાર   સાિનો નો ઉપયોગ  સખં્યા  

૧. મીની ફાયર ફાયટર (૨૦૦૦ િી.) આગ   કામગીરી ૨ 

૨  ફાયર ફાયટર (૪૫૦૦ િી.) આગ  કામગીરી ૪ 

૩  ફોમણ ટેન્ડર (૩૦૦૦ િી + ૧૦૦૦ ફોમ)  આગ  કામગીરી ૨ 

૪   ફાયર બ્રાઉઝર (૧૨,૦૦૦ િી.) આગ  કામગીરી ૨ 

૫  હવેી ફાયર ટેન્ડર (નવા) (૧૦,૦૦૦ 
િી/૩૨૫૦ LMP ) 

આગ  કામગીરી ૨ 

૫  રેસ્ક્ય ુવાન  રેસ્ક્ય ુકામગીરી  ૧ 

૬  રેસ્ક્ય ુવાન(પીક અપ) રેસ્ક્ય ુકામગીરી ૨ 

૭  એમ્બ્યિુન્સ  એમ્બ્યિુન્સ કામગીરી  ૨ 

૮  િબવાહીની  િબવાહીની ૧ 

૯  િમણરથ  અંર્તમ સસં્કાર માટે  ૩ 

૧૦  ફાયર જીપ  સી.એફ.ઓ શ્રી માટે  ૧ 

૧૧  ફાયર બિુેટ  આગ  કામગીરી ૧ 

૧૨ િાઈફ જેકેટ  રેસ્ક્ય ુકામગીરી ૧૨૦ 

૧૩ દોરડા (૨૦૦ મીટર) રેસ્ક્ય ુકામગીરી ૧૦ 

૧૪ દોરડા (૧૦૦ મીટર) રેસ્ક્ય ુકામગીરી ૨૦ 

૧૫ બોટ (રબર) રેસ્ક્ય ુકામગીરી ૨ 

૧૬ બોટ (ફાઈબર) રેસ્ક્ય ુકામગીરી ૧ 

૧૭ ઈમરજન્સી િાઈટ (ટાવર િાઈટ) રેસ્ક્ય ુકામગીરી ૫ 

૧૮ િાઈફબોય(રીંગ) આગ/રેસ્ક્ય ુકામગીરી ૧૨૦ 
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એનેક્ષર –બી 
 

(સામન્ય વહિવટ વવભાગના તા. 10/05/2016 ના પરીપત્ર ક્રમાકં પીએડી-10-2007-335364-
આર.ટી.આઈ.સેલ નુ ંલબડાણ) 

 

પ્રમાણપત્ર 

 

આથી પ્રમાણીત કરવામા ંઆવે છે કે, માહહતી અર્િકાર અર્િનીયમની કિમ -4 અંતગણત સ્વય ં
જાહરે કરવાની બાબતો “ પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્િોઝર “ મારા ર્વભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવિે છે. 
અને તા. ૦૧/૦૫/૨૦૨૧ ની સ્સ્થતી એ અમારી મજુંરી મેળવી અદ્યતન કરવામા ંઆવેિ છે. 
 
 
 
 
 
 
 

તારીખ:- ૧૨/૦૫/૨૦૨૧                                            ચીફ ફાયર ઓહફસર  

                                                  ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસીસ 
                                                              મહાનગરપાલિકા ભાવનગર  
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 DFlCTL sD[/JJFGFf VlWSFZ      

VlWlGIDvZ__5 
VlWlGIDGL S,Dv$sBf C[9/GL lJUTJFZ DFlCTL VF5TL 5]:TLSF q 

DFU"NlX"SF 
 

JM<I]D v Z 
    

 
 

 
 

 
 
lJEFUG]\ GFD     UF0"G lJEFU 

V[G[1RZ G\AZ     Z_Z૧ 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
UF0"G lJEFU 

5|l;wW SIF" TFZLB o _!q5qZ_Z૧                5|[QFS ov 
        zL S[I]ZS]DFZ S[PUMlC,  
        UF0"G ;]l5|g8[ન્િેg8  

                                     DMP G\P )()($)!)!$ 
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 UF0"G HFP G\P ૧૧૭ તા.૧૧/૦૫/૨૦૨૧             UF0"G  lJEFU 

             DCFGUZ ;[JF ;NG 
             EF J G U Z 

              TFP૧૧q૦૫qZ_Z૧ 

 
5|lT4 
VwI1FzL4 
VFZP8LPVF.P ;[,4  
DCFGUZ5Fl,SF 
EFJGUZ 
 

lJQFIov DFCLTL sD[/JJFGFf VlWSFZ VlWlGID Z__5GL S,Dv$ V\T"UT HFC[Z ;tTF D\0/M 
:JI\ HFC[Z SZJFGL AFATM  5|MV[S8LJ 0L:S,MhZ P 

 

;\NE"ov VFZP8LPVF.P ;[,HFPG\P _૩ q TFP Z)v_$vZ_Z૧ 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 
 
 HIEFZT ;FY H6FJJFG]\ S[4 VF ;FY[ ;\NE"v! GL ;]RGF VgJI[ 5|M V[S8LJ 0L:S,MhZGL                       

TFP !v5vZ_Z૧   GL l:YlTV[  V[S  SM5L GS, ;FD[, K[P  

 p5ZMST AFAT[ lJlNT YJF lJG\TL K[P 

 

             UF0"G ;]5|Lg8 [ન્િgે8 

                 EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
                   EFJGUZ 
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VG]S|Dl6SF 
 
 

S|D 5|SZ6 G\P 5|SZ6GL lJUT 5FGF G\P 

! ! ;\U9GGL lJUTM4 SFIM" VG[ OZHM !v$ 

Z Z VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHM &v!_ 

# # SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

!!v!$ 

$ $ GLTL 30TZ VYJF GLTLGF\ VD, ;A\WL HGTFGF\ ;eIM 

;FY[ 5ZFDX" 

!5 v૧૬ 

5 5 UF0"G lJEFUGF VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GL jIlSTVM 

5F;[GF\ N:TFJ[HMGL S1FFVM V\U[G]\ 5+S 

!* v!( 

& & ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZLVMGF\ GFD4 CMN'M VG[ VgI 

lJUTM  

!) v૨૦ 

* * lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ VG];ZJFGL SFI"5wWlT ૨૧ v૨૨ 

( ( VlWSFZL VG[ SD"RFZLVMGL DFlCTL 5]l:TSF ૨#v#૨ 

) ) lJlGIDMDF\ HMUJF. SIF" D]HA DC[GTF6FGL 5wWlT 

;lCT NZ[S VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ D/T]\ DFl;S 

DC[GTF6]\ 

##v$_ 

!_ !_ 5|tI[S ;\:YFG[ OF/JFI[, V\NFH5+ $!v$ Z 

!! !! DFlCTL D[/JJF DF8[ GFUlZSMG[ p5,eI ;J,TMGL 

lJUTM 

$#  

૧૨ ૧૬ જાશયે ભાશીતી અઘઘકાયીશ્રીના નાભ, શોદો તથા ફીજી 
ઘલગતો 

૪૪-૪૫  
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5|SZ6v!slGID ;\U|Cv!f 

;\U9GGL lJUTM4 SFIM" VG[ OZHM 
 

!P! UF0"G lJEFUGF pN'[X q C[T] o 

 dI]GLP SM5M"P EFJGUZ XC[Z CN lJ:TFZDF\ VFJ[, 50TZ HDLGM T[DH AULRFGF C[T] DF8[GF 

SMDG %,M8MDF\ GFUZLSMGL ;]lJWFVM DF8[ AULRFVM AGFJJF T[DH H[ AULRFVM K[ T[G]\ 

;]RF~ ZLT[ D[.g8[Gg; SZJ]\ H~ZL ;]WFZF JWFZF SZL GFUZLSMGL ;]lJWFDF\ TYF AULRFGL 

;]\NZTDF\ JWFZM SZJM T[DH XC[ZGF\ ZFHDFUM"4 5|FYlDS XF/FVM4 AULRFVM4 50TZ 

HDLGMDF\ J'1FFZM56 SZJ]\ VG[ 5IF"JZ6GL ;DT],F HF/JJL T[ VF lJEFUGM D]bI C[T] pN'[X 

K[P 

 

!PZ UF0"G lJEFUG]\ N]ZN[XL56]\ sJLhGf o 

 EFJGUZ V[S lJSF; 5FDL ZC[, EFJGUZ XC[Z G[ CZLIF/] VG[ ;]\NZ AGFJJ]\ 

 

!P# UF0"G lJEFUGM 8]\SM .lTCF; o 

 :JT\+TF 5C[,F EFJGUZ :8[8 JBT[ H[ T[ ;DI[ ;G[ !(($ D\F 5L,UF0"GGL\ lGDF"6 YI[,P 

DCFZFHF ;ZTbTl;\CHL ;FC[A[ lDP .P0A<I] J[:8 5F;[ J'1FFZM56 SZFJL 5a,LS UF0"G TZLS[ 

VF AULRFG[ TFP Z# HFgI]P !(($ DF\ ,MSF5"6 YI]\P !)&_ DF\ VF AULRFDF\ ;ZNFZzLGL 

5|lTDFGL :YF5GF SZL VF AULRFG]\ GFD ;ZNFZ J<,EEF. 58[, GFD ZFBJFDF\ VFjI]P S], 

૫૪ AULRF K[PT[ 5{SL ૨૬ ,MS ;CEFULNFZLYL lJS;FJ[, K[ VG[ N¿S VF5[, K[PCF, lJlJ3 

ZM0 GF l0JF.0Z DF\ J'1FFZM56 SZL XC[Z GL XMEF JWFZJFG]\ SFD  RF,] K[P  

   H[D H[D XC[ZGM lJSF; YTM ZC[ T[GL ;FYM ;FY AFUvAULRFVM 56 lJS;FJJFGF\ 

ZC[ K[P 

 

PP!PP 
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!P$ UF0"G lJEFUGL OZHM o 

 UF0"G lJEFU C:TS VFJ[, NZ[S AULRFv;S",M ;]\NZ VG[ DGMCZ AG[ T[ ZLTGF\ TDFD 

5|IF;M SZJF T[DH H]NLvH]NL HuIFV[ YI[, J'1FFZM56 AFN T[ J'1FMG] \ ;FZL ZLT[ HTG YFI 

VG[ J'1F DM8] YFI V[ DF8[GF\ TDFD 5|IF;M ;3G ZLT[ CFY WZJF ;FYM ;FY AF/SMGF\ 

DGMZ\HG DF8[ AF/ lS|0F\U6GF\ ;FWGM J;FJL AF/SMG[ DGMZ\HG 5]~ 5F0J]\ T[DH VFAF, 

J'wW ;C]G[ AULRFDF\ VFJ[YL VFG\N VG[ XF\lT D/[ T[ ZLT[ 5MTFGL OZHM VF lJEFU VNF SZ[ 

K[P  

!P5 UF0"G lJEFUGL D]bI 5|J'lTVM q SFIM" o 

 XC[ZGL ;]\NZTFDF\ JWFZM SZJF4 AFUvAULRFGL DFJHT SZJL4 GJF AULRFVM p5JGM 

AGFJJF VFIMHG SZJ]\4 J'1FFZM56 J'1F[F G] lJTZ6 VG[ J'1FMGM pK[Z SZJM4 VF SFDMDF\ ,MS 

;CEFULNFZL S[/JJLP 

 

!P& UF0"G lJEFU äFZF VF5JFDF\ VFJTL ;[JFVMGL IFNL VG[ T[G]\ ;\1FL%T lJJZ6o 

 UF0"G lJEFU wJFZF :GFGFUFZ TYF AF,JF8LSF BFT[ GFUZLSMG[ VF ;FY[GF\ lGIDM lJGLDIM 

;]RGFVM H[ 5|SZ6 $ slGID ;\U|Cv#f YL ;FD[, K[4 T[ D]HAGL ljUT[ S|D G\PZ VG[ # 

D]HA HJFCZ AF,JF8LSF VG[ :GFGFUFZGF\ ;FD[, lGIDM D]HA ZFCT VF5JFDF\ VFJ[ K[P 

GFUZLSMG[ ;]lJWF VF5JFDF\ VFJ[ K[P :GFGFUFZ ;LGLP;L8LhGMG[ 5_@ HIFZ[ 51FL3ZDF\ 

TYF VgI AULRFDF\ lJGF D]<I[ 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[ H[GM GFUZLSM4 lJnFYL"VM4 AF/SM 

AC[GM TYF ;LGLIZ ;L8LhGM ,FE D[/J[ K[P 

 

 

 

                                                   PPZPP



D:\પ્રોએક્ટીલ ડિસ્કરોઝય\mahiti adhikar adhiniyam 2005.docx 

!P* UF0"G lJEFUGF\ DF/BFGM VF,[B 

 

SlDxGZzL 

 

;L8L V[gHLGLIZzL 

 

UF0"G ;]l5|g8[[ન્િgે8 

 

 

ગાિડન સુયલાઈઝય     ;LPS,FS  l:JP .g:8=S8Z         H]P S,FS"    .PC[0DF/L       ટ્ટાલાા  "  

                                           

                                           ભાી 
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S|D SD"RFZLG]\ GFD CMN'M SZJFGL YTL SFDULZLGL lJUT 

! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

 

 

 

# 

zL HUNLXEF. એન[P 

DSJF6F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zL WGxIFDEF. ી. 

DSJF6F 

 

 

શ્રી યાજેન્રઘવિંશ ફી.જાિેજા 

;LGLP 

S,FS" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H]GLIZ  

S,FS" 

 

 

H]GLIZ  

S,FS" 

 

  

V[:8Fla,XD[g8GL TDFD 5|SFZGL SFDULZL4 ઇમ્ેળની 

કાભગીયી,ઘવક્યડુયટીફીરો તથા ફેરદાય/ વપાઇકાભદાય 

,વપ્રાઇના ફીરો ની કાભગીયી તથા અન્મ યચયુણ ફીરો ની 

કાભગીયી અને વકુ્ષો અને તેની નિતય રૂ િાીઓ કાલાની 

ભજુયી આલા અંગે ની કાભગીયી તેભજ સ્ટાપ અંગે ની 

વબ્ધીત ભાગલાભાાં આલતી ભાડશતી અંગે ની કાભગીયી ઈમ્પે્રવ 

ફીરની કાભગીયી અને  ખાતા અઘધકાયી રાયા વોલાભાાં 

આલતી કાભગીયી.   
U|Fg8 GF\ SFD TYF AULRF lJSF; GL OF.,M VFZP8LPVF.P 

;[,4 ;ZSFZL 5+M4 DFlCTL lJU[Z[ T[DH ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ 

SFDULZL AHFJJL VG[ T[G]\ Z[S0" lGEFJJ] 

આલક-જાલક(ડિસ્ેચ)ની કાભગીયી યચયુણ બફરોની કાભગીયી 

અને ખાતા અઘધકાયી રાયા વોલાભાાં આલતી કાભગીયી.   

!P!! D]bISR[ZL VG[ H]NFvH]NF :TZMV[ VFJ[, VgI SR[ZLGF\ ;ZGFDF o 

                      B UF0"G lJEFUGL D]bI SR[ZL 

               UF0"G ;]l5|g8ન્િgે8શ્રી  

  UFિડG ;]l5|P`|FLP| GL SR[ZL ;ZNFZફાગ (ીરગાિડન) ાનલાિી 
                  EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF4 
B UF0"G lJEFUDF\ VFJ[, hMG, VMOL;  

       s૧f :GFGFUFZ 

   lG,DAFU RMS4 UF0"G lJEFU4 
   DCFGUZ5Fl,SF EFJGUZP 

                   s૨f   :GFGFUFZ  ;ZNFZGUZ ;S",4  UF0"G lJEFU4 

                           DCFGUZ5Fl,SF EFJGUZP 
                                                   PP$PP 
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5|SZ6vZ 

slGID ;\U|CvZf 
VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL  

;TF VG[ OZHM 
 
 

 
 
 

             EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

UF0"G lJEFU 
 

5FGF G\P & YL !_ 
 
 
 
 

PP5PP 

 

 

 
 
          5|SZ6vZ slGID ;\U|CvZf 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHM 
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ZP! UF0"G lJEFUGF\ VlWSFZL TYF SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHMGL lJUT o 

      B          CMદ્દો o     UF0"G ;]l5|g8[ન્િgે8 

 B ;¿FVM  o   

 UF0"G ;]l5|g8[ન્િgે8zL T[DGF\ p5ZL VlWSFZLzL ;L8L V[gHLGLIZzL ;\:YFGF\ J0F 

SlDxGZzL lJU[Z[ äFZFPJBTM JBT V5FTF SFIF",I VFN[XM C]SD4 NOTZL C]SD4 

Tt;\AWL 9ZFJ4 BF; ;]RGF\ lJU[Z[GM IYFIMuI VD,JFZL SZFJJFGL ;¿F K[P   

 

 J JCLJ8L ;¿F o 

s!f T[DGF\ lGI\+6 C[9/GF\ SD"RFZLVMGL ZHFVM AFAT DIF"lNT ;¿FP 

sZf :8FO V[:8FG[ ,UTL S[8,LS ;FDFgI ;¿FVM H[JL S[ ;LPVFZP EZJF4 :8[50I] 

S;]ZAN, DIF"NLT N\0 SZJF4 :8FOGL SFDULZL HMJL4 ;M\5JL4 GLR[GF\ :8FOGL 

OZHM D]SZZ SZJL VG[ T[G[ ,UTF C]SDM T[DH OZH G AHFJGFZ ;FD[ IMuI 

5U,F EZJF p5Z,L;¿FG[ E,FD6[ ,BL DMS,JL lJU[Z[P  

    

J GF6FSLI ;¿FVM o 

GF6FSLI H[ SF\. BR" SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ p5,L ;¿FGL D\H]ZL D[/JLG[  SFDM 

SZFJJFDF\ VFJ[K[PTYF UF0G ;]l5=g8[g0[8`FL G[ DCTD ~P5___|qv GF BR" GL s~P 

Z54___qvDF; NZDLIFGf GF6F\SLI ;TF VF5[, K[P  

 

J VgI ;¿F o 

ALGVlWS'T ZLT[ AULRF ;S",DF\ NAF6 G YFI TYF T[GM ZBZBFJ AZFAZ YFI T[ 

HMJ]\ VG[ T[GF DF8[ H~ZL ;]RGM NAF6 lJEFU wJFZF VF5JF VG[ T[GM VD, 

SZFJJM T[DH ;LPSFP4 H]PSFP4 l:JDL\U .g:8=S8Z4 .P C[0DF/L4 RL0LIF3Z 

jIJ:YF5S4" lJU[Z[ TZOYL ZH] YTL NZBF:TMGL ;DL1FF SZJL VG[ IMuI SZJ]\P 

                                               PP૬PP 

J OZHM o 

s!f BFTFGF\ J0F TZLS[ ;DU| SFDULZL 5Z N[BZ[B VG[ lGI\+6 ZFBJ]\P  

sZf p5ZL VD,NFZzL äFZF YTF C]SDG]\ 5F,G SZL Tt;A\WL VD, SZJFGL TYF 

VD, SZFJJFGL OZH AHFJJLP 
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s#f 5|F%T ;¿FDF\ JBTM JBT H[ O[ZOFZ JF/F C]SDM YFI TM T[ VgJI[ 

VD,JFZLGL OZH AHFJJLP     

B   CMN'M o SD"RFZLVM H[JF S[ ;LPS,FS"4 l:JDL\U4 .g:8=S8Z4 .gRFH" C[0DF/L4 

0=F.JZ4 H]GLIZ S,FS"4 RL0LIF3Z jIJ:YF5S " lJU[Z[P 

S|D SD"RFZLG]\ GFD CMN'M SZJFGL YTL SFDULZLGL lJUT 

! zLSD,[XEF.ALP;MDF6L H]PSFP 

s:JLDL\U5], 

jIJ:YF5SGL 

OZHDF\f 

l:JDL\U5], BFT[ DF;LS4 +LDF;LS4 

KDF;LS4 JFlQF"S4 XLBFp ;eI AGFJJF4 

TZ6 S[d54 :5WF" V\U[ VFJTL DF\U6L 

jIJ:YF SZJLP TS[NFZL ZFBL :8FOG[ H~ZL 

SFDULZL ;M\5JL ;\5}6" Z[S0" lGEFJJ]P TYF 

BFTFGF\ ;\S,GDF\ ZCLG[ ;DU| ;\RF,G 

SZJ]\P 

;DI o ;JFZ[ & YL !_  

 ;F\H[ # YL ૬4 NZ ;MDJFZ[ A\W 

Z zL5|SFXEF. R]0F;DF H]P S,FS" 

AF,JF8LSF 

jIJ:YF5SGL 

OZHDF\ 

HJFCZ AF,JF8LSF BFT[ VFJTF 

;C[,F6LVMG[ 5|J[X OLGL 8LSL8 VF5JL4 

S[D[ZF JL0LIM DF8[ X]8L\U SZJF VFJ[ TM OL 

J;], ,[JLP ;C[,F6LVM ;FY[ ;],[C EI]" 

JFTFJZ6 :8FOG[ ;FY[ ZFBL pE] SZJ]\P NZ[S 

Z[S0" lGEFJJ] VG[ BFTFF\ ;\S,GDF\ ZlCG[ 

;DU| ;\RF,G SZJ]P 

;DI o ( YL !Z ;F\H[ $ YL ( GM 

NZ D\U/JFZ[ AF,JF8LSF A\W 

 

PP૭PP   
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# zL ZFH]EF. V[RPDSJF6F lR0LIF3Z 

jIJ:YF5S 

51FL3ZGL ;FZ;\EF/GL TDFD HJFANFZL 

TYF ;DIF\TZ[ S[ H~Z 50I[ 51FL3ZGF\ 51FL 

DF8[ D[0LS, S[d5 IMHJF lGQ6F\TMG[ AM,FJL4 

H~ZL ;\5S" SZL 51FLVMG[ R[SV5 SZFJJF T[ 

D]HA ;FZJFZ SZFJJL VG[ TDFD Z[S0" 

lGEFJJ]\ ;DU| 51FL3ZGL ;OF. :JrKTFGL 

5]ZTL SF/HL ,[JL Z1F6 DF8[GF\ TDFD H~ZL 

5U,F ,[JF lGIDLT ZLT[ ZL5M8" VF5JF VG[ 

TDFD Z[S0" jIJl:YT lGEFJJ]P ;DI ( YL 

!Z VG[ Z YL & NZ D\U/JFZ[ ZHFP 

$ શ્રી  ,[0Lh l:JDL\U 

.g:8=S8Z 

:GFGFUFZ lXO8GF\ ;DI D]HA OZHGF\ :Y/[ 

CFHZ ZC[J]\P SM.56 N]3"8GF 38[ VS:DFT G 

YFI T[J]\ DFU"NX"G XLBFp ;eIMG[ VF5J]\ 

VG[ lGID D]HA ;,FDTLG[ 5|FYlDSTF 

VF5JLP TZTF XLBJJ] T[DH lGIT ;DI[ 

8[:8 ,.G[ 5FZ\UT YI[ T[J]\ 5|DF65+ 

VF5J]\PSFIDL ;eIMGL lXO8 TZ6 :5WF" S[ 

S[d5 NZdIFG ;,FDTLG[ 5|FYlDSTF VF5JLP 

OZHGF\ :Y/[ CFHZ ZC[J]\4 ;TS" ZC[J]\4 JBTM 

JBT BFTF TZOYL VF5JFDF\ VFJTL 

;]RGFGM VD, SZJMP Z[S0" lGEFJJ] 

;DI o ;JFZ[ & YL !_4 A5MZ[ # YL * 

NZ ;MDJFZ[ ZHF 

૫ 

૬ 

 

 

ઈસ્ભાઇર એ વાાંફરીમા 

  
બચયાગ એવ.ઘવિંધલ  

 

 

H[g8; 

:JLDL\U 

.g:8=S8Z 

 

PP૮PP 

 

B ;¿FVM VG[ OZHM o 

s!f T[DG[ JCLJ8L S[ GF6FSLI ;¿FVM 5|F%T GYLP 
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UF0"GF CJF,[ 

RMSLNFZ 

૧૨ zL VXF[SEF. NF[,TZFI RF[SLNFZ   યાજીનામુાં   )&(*$*_Z!#       VFG\NGUZ4 GJF +6 DF/LIF4 

ELDZFJ ;M;FI8L4 ~D G\PZZ_4 

EFJGUZP 

    44 

૧૩ zL D]S[XEF. Z6HLTEF. RF[SLNFZ 

શાર ઈ.ચા. 

શિેભાી 

    )*Z#Z#($&*       J0JF 5FNZ N[JSL RMS4 

EFJGUZP 

UF0"G lJEFU 

 

 

૧૪  zL G,LGEF. ELB]EF. 

5ZDFZ 

RF[SLNFZ          ;ZNFZGUZ 5_ JFZLIF %,M8 

G\PZ_(qV[R4 V[S8LJ :S],GL 

;FD[4 EFJGUZP 

SDLP SR[ZL BFT[ 

OZHDF\ 

૧૫  zL DFJHLEF. VF,HLEF. RF[SLNFZ     *5&*Z$&_$Z       lJ`JSDF" ;M;FP4 lR+F O],;Z ;LSI]ZL8L UF0"G[ 
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5L V[g0 8L SJF8;" ;FD[4 

EFJGUZP 

CJF,[ 

૧૬  zL D[ZFEF. SZ6FEF. RF[SLNFZ     
)*#*5!5!5!
   

    S]\EFZJF0F4 UMS]/GUZ4 VDZ 

;M;FP4 EFJGUZP 

;LSI]ZL8L UF0"G[ 

CJF,[ 

૧૭  zL lJS|Dl;\C V[DP UMlC, RF[SLNFZ     )55(Z)&)5$       ;ZNFZGUZ4 %,M8 G\PZ#4 

dI]PSD"RFZL ;M;FP4EFJ. 
;LSI]ZL8L UF0"G[ 

CJF,[ 

૧૮ zL SFGFEF. GFG]EF. RF[SLNFZ   ઘનવતૃ    (____Z5Z*& 

 

    › GDolXJFI ;M;FP4%,M8 

G\PZ&4 U]~S]/GL AFH]DF\4 

O],;Z4 EFJGUZP 

;LSI]ZL8L UF0"G[ 

CJF,[ 

 

૧૯ 
  

zL VlG~âl;\C 

GZl;\CEF. 

RF[SLNFZ      ))*)_(*5)#     ~JF HUgGFY 5FS"vZ4 a,MS 

G\P&(4 EFJGUZP 

;LSI]ZL8L UF0"G[ 

CJF,[ 

૨૦ 
  

zL 3GxIFDEF. J:TFEF. RF[SLNFZ      ))*(!Z#!*)     D]P5MPA]W[,4 lHPEFJGUZ ;LSI]ZL8L UF0"G[ 

CJF,[ 

૨૧ zL 3]3FEF. HLJ6EF. 

WT]ZFTZ 

RF[SLNFZ      )*Z&&#5*(#     3M3F ZM04 UF{XF/F 5FK/4 

V[S,jI ;M;FP4 EFJGUZP 

;LSI]ZL8L UF0"G[ 

CJF,[ 

૨૨ zL JZHF\UEF. JF3FEF. RF[SLNFZ      ))_)&!&Z5(     DF,WFZL ;M;FP4 EZTGUZ4 

EFJGUZP 

;LSI]ZL8L UF0"G[ 

CJF,[ 

૨૩ zL HLuG[XEF. 0LP 5ZDFZ RF[SLNFZ     )(Z5Z#Z#5#       Z[<J[ 5M:8 VMOL; ;FD[4 a,MS 

G\P)_4 EFJGUZ 5ZF4 

EFJGUZP 

;LSI]ZL8L UF0"G[ 

CJF,[ 

૨૪ zL CZ[X E]5TEF. RF[SLNFZ     (!$!(5(5!Z       3M3F ZM04 UF{XF/F 5FK/4 

V[S,jI ;M;FI8L4 EFJGP 
સ્ટેન્િના [ CJF,[ 
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૨૫ 

 

zL SD,[XEF.  ALP ZF9F[0 RF[SLNFZ           JF6\N ;M;FP4 %,M8 G\P#54 
l;N;Z ZM04 EFJGUZP 

;LSI]ZL8L UF0"G[ 
CJF,[ 

૨૬ zL JF3FEF. ZFHFEF. RMSLNFZ     ))Z$(&&*)!       H]GL DF6[SJF0L4 -MZGF\ 0aAF 
5F;[4 EFJGUZP 

;LSI]ZL8L UF0"G[ 
CJF,[ 

૨૭ zLlN,L5l;\C V[ભP HF0[HF RMSLNFZ           EZTGUZ SFRGF D\lNZ 5F;[ CF, ડપલ્ટય lJEFU[ 

OZH AHFJ[ K[P 

૨૮  
 

zL lSXMZl;\C ીP UMCL, RMSLNFZ     *_!&&*_ZZ5       EZTGUZ ;LTFZFDRMS  5F;[ ;LSI]ZL8L UF0"h 
CJF,[ 

૨૯ 
 

zL5|SFXEF. V[P jIF; RMSLNFZ     )(*)5*5**Z       BM0LIFZ ZFH5ZF UD ;LSI]ZL8L lJEFU[ 

૩૦  
 

zL DI]ZNLG  C[P ;{IN RMSLNFZ     )(Z$5_)*!#       DF6[SJF0L 0MP V\WFZLIF WZ 
5F;[ 

કઘભ.કચેયી 

૩૧  
 

શ્રી S{FX,  V[P  R\NFZF6F 

 

RMSLNFZ        )_)))Z(*(*      કઘભ.કચેયી lJEFU[ 

૩૨   zL D]/HLEF. CLZFEF. V[8[g0g8   અલળાન     *5&*Z$&)_$     lR+F4 lJ<SM ,[AMZ[8ZL ;FD[4 
H]GF J6SZ JF;4 

UF0"G lJEFU[ 
AF,JF8LSF 

૩૩ zL GFYLA[G 5|[DHLEF. :+L DH]Z   અલળાન   )_))!)_&*5      VFG\NGUZ4 J6SZJF;4 lJDFGF 

NJFBFGF ાવે બાલનગય    

દફાણ શટાલ 

૩૪  zL ,L,FA[G HI\TL,F, :+L DH]Z           ~JF V[Z5M8" SM,MGL 5F;[4 

EL,JF;4 EFJGUZP 

SlDPzLGF\ A\U,[ 

UF0"G lJEFU 

૩૫
 

zL DW]A[G 0FIF,F, :+L DH]Z           V[S,jI ;M;FI8L4UF{XF/F 

5F;[4 3M3F ZM04 EFJGUZP 

UF0"G lJEFU 

૩૬ zL D]STFA[G WLZH,F, 

AFZ{IF 

:+L DH]Z     ($_!&&$55(      U]~S]/GL 5FK/4 ;ZNFZGUZ4 

%,M8 G\P!&q!!4 EFJGUZP 

44 
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૩૭ શ્રીબાયતીફેનરક્ષ્ભણ
બાઇ 

:+L DH]Z      યાભ યશીભ વોવામટી,પ્રોટ 
નાં.૮૨બયતનગય ચોક્િી ાવે, 

બાલનગય. 

પામય બફિંગેિ 
ઘલબાગે પયજ 
ફજાલે છે. 

૩૮
 

zL SZ6l;\C 0LP ZF9F[0 DF/L           S]\EFZJF0F4 VDZ ;M;FI8L 

5FK/4 %,M8 G\P&*qV[4 

UMS]/GUZ4 EFJGUZP 

NAF6 ;[, 

૩૯ 
 

શ્રી lJGF[NEF. 

JXZFDEF. 

DF/L     )$Z&5&#_##       ;]EFQFGUZ X\ZGF\ D\lNZGL 

;FD[GF\BF\RFDF\4DOTGUZ4 

EFJGUZP 

NAF6 ;[, 

૪૦ 
 

zL ZFH]EF. CS]EF. DSJF6F DF/L     )(Z5#_$)#_       G1F+ 5FS ,L,F ;S, 

;LN;ZZM0 

UF0"G lJEFU  

૪૧ 
 

zL J[,HLEF. UF[lJ\NEF. 

0FEL 
DF/L     )(Z5*!Z#)_       ~JF V[ZM0=FD ZM04 EFJGUZP UF0"G lJEFU 

૪૨ 
 

zL VZ]6EF. D[ZFEF. DF/L      (!$_&)Z!$5     AFZ;MlXJ DCFN[JGL JF0L4 

EFJGUZP 

UF0"G lJEFUDF 

૪૩ 
 

zL lSXF[ZEF. XF\TLEF. 

AFZ{IF 
DF/L      *Z(5_!!Z#*     ~B0LIF CG]DFG4 SZR,LIF 

5ZF4 JF<S[8 U[.84 EFJGUZP 

NAF6 ;[,DF\ 

૪૪ 
 

zL ;0FEF. UF[lJ\NEF. 

0FEL 
DF/L      )&#(&#&(##     ~JF V[ZM0=FD ZM04 EFJGUZP UF0"G lJEFU 

૪૫  
 

zL 5|lJ6l;\C WLZ]EF DF/L     )_))&*#!$_      5FGJF0L RFJ0L U[.84 HF0[HFGM 

0[,M4 EFJGUZP 

;LSI]ZL8L UF0"GF 

CJF,[ 

૪૬ 
 

zL SF\TLEF. 3[,FEF. DF/L           lT,SGUZ4 JF3ZLJF;4 

EFJGUZP 

UF0"G lJEFU 
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૪૭ 
 

zL VZlJ\NEF. 5LP 5]ZF6L DF/L     ))Z55&!#55       lR+F4 AHZ\UAF5F CFp;L\U 

;M;FI8L4 ;LN;Z ZM04 %,M8 

G\P!**qV[4 EFJG 

UF0"G lJEFU 

 

૪૮
 

zL AL5LGEF. 0LP ZF9F[0 ઈ.ચા. 

શિેભાી 

     ))_)&_&Z$)     ;JU]6GUZ4 GFZL ;S, 5F;[ 

EFJGUZP 

44 

૪૯  zL ;,LDEF. ZlCDEF. DF/L      ))Z$5_)&&5     H]GL 5M:8 VMOL;4 ,L\A0LJF/L 

;0S4 

44 

૫૦ 
 

zL ZD[XEF. U6[XEF.   

DSJF6F 

DF/L      )*#*!Z_Z*&     ;LN;Z ZM04 SFDLGLIFGUZ4 

%,M8 G\P!!4 EFJGUZP 

44 

૫૧  zL lC\DT,F, T],;LEF. DF/L           S'Q65ZF4UF{XF/F4 

EFJGUZP 

vvvccvvv 

૫૨  zL CZLEF. H[;L\UEF. DF/L     )_))#Z&&55       S'Q65ZF4 UF{XF/F4 EFJGUZP NAF6 ;[, lJEFU[ 

૫૩ 
 

zL ;]\NZA[G R\N]EF. R{FCF6 ;P SFDNFZ      ))Z$5#))$)     ZF6LSF4 EF\UGF SFZBFGF 5F;[4 

CZLHGJF;4 EFJGUZP 

UF0"G lJEFU 

૫૪  
 

zL HIFA[G GFG]EF. :+L DH]Z           5FGJF0L4 ,LD0F RMS4 

EFJGUZP 

UF0"G lJEFU[ 

૫૫ 
 

zL ;lJTFA[G DGHLEF. :+L DH]Z           ;]EFQFGUZ4 GFUZ ;M;FI8L 

;FD[4 DOTGUZ4 EFJG 

UF0"G lJEFU[ 

૫૬ zL D\H]A[G E,FEF. :+L DH]Z           S]\EFZJF0F DL,GL RF,L4 l;\CF 

SM,MGL 5FK/4 EFJGUZP 

44 

૫૭ zL J;\TA[G KGFEF. :+L DH]Z   ઘનવતૃ          l;CMZ JF3ZLJF;4 DM\3LAFGL 

HuIF 5F;[4 l;CMZ4 

lHPEFJGUZP 

44 
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૫૮
 

zL HXFEF. V[DP 

VF,UMTZ 

RMSLNFZ           VFhFNGUZ ZFDD\+ DlNZ ;FD[ 

T/FHFZM04 EFJG 

I]P;LP0LP lJEFI[ 

૫૯ 
 

zL ધા~EF. SG]EF. ;EF0 RMSLNFZ           D]P;LN;Z  VFJ0DFTFGF 

D\lNZGL AFHJ]DF\ EFJGUZ 

;LSI]ZL8LGF 

lJEFU[ 

૬૦ 
 

zL JF,FEF. ;M\0FEF. 

;EF0 

RMSLNFZ           44 44 

૬૧ zL HUNLXEF. JF,FEF. 

;EF0 

RMSLNFZ           44 44 

૬૨  zL JFWFEF. HMWFEF.  RMSLNFZ           AMZT/FJAF,JF8LSF;FD[5M8"SM

,MGL5FK/ EFJGUZ 

 

44 

૬૩  zL HUNLXEF. ESFEF. 

VF,UMTZ 

RMSLNFZ           H]GL DF6[SJF0L D]STF,1FL :S][, 

;FD[4 EFJGUZ 

44 

૬૪  zL JFWFEF. HMWFEF.  RMSLNFZ           H]GL DF6[SJF0L D]STF,1FL :S][, 

;FD[4 EFJGUZ 

 

44 

૬૫ 

  

zLSZD6EF. D[5FEF. 

VF,UMTZ 

DF/L કભ. 
    RMSLNFZ 

    )$Z&5((Z(&       H]GL DF6[SJF0L D]STF,1FL :S][, 

;FD[4 EFJGUZ 

UF0"G lJEFU[ 
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5|SZ6v૯ 

slGID ;\U|Cv૯f 

lJlGIDMDF\ HMUJF. SIF" D]HA  
DC[GTF6FGL 5wWlT ;lCT NZ[S  

VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ D/T]\  
DFl;S DC[GTF6]\ 

 
 

 
 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
UF0"G lJEFU 

 

5FGF G\P #૪ YL ૪૦ 

 
PP૩૩PP 
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5|SZ6v૯ slGID ;\U|Cv૯f 

lJlGIDMDF\ HMUJF. SIF" D]HA DC[GTF6FGL 5wWlT ;lCT NZ[S VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ D/T] DFl;S DC[GTF6]\ 
 

VPG\P GFD CMN'M DFl;S DC[GTF6]\ J/TZ EyY] lJlGIDDF\ H6FjIF D]HA DC[GTF6]\ GSSL SZJFGL 

SFI"5wWlT 
૧     zL S[I]Zકુભાય S[P UMCL, UF0"G ;]l5|P    ૬૫4૦૦૦/         

૨  zL  HUNLXEF. V[GP DSJF6F ;LGLPS,FS"  ૬૦4૦૦૦/-    

      

૩  zL 3GxIFDEF. 5LP DSJF6F H]P S,FS" ૪૧4૦૦૦/-                VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૪  zL R[TGl;\C 3GxIFDl;\C HF0[HF JFIZD[G SD S,FS"  ૩૩,૫૦૦/-             VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ z[6L 

D]HA 

૫ શ્રીયાજેન્રઘવિંશ જાિેજા 

 

જુ.કરાકડ             ૧૯4૯૫૦/-              VD,DF\   ZC[,   5UFZ   WMZ6       TYF D/JF5F+ 

5UFZ z[6L D]HA 
    

 ૬  શ્રી ઇસ્ભારબાઇ એ. વાાંફરીમા     સ્લી.ઇન્વ  ૧૯4૯૫૦/-               VD,DF\  ZC[,   5UFZ    WMZ6     TYF D/JF5F+ 

5UFZ z[6L D]HA 
   

 ૭  શ્રી બચયાગ એવ. ઘવિંધલ  સ્લી.ઇન્વ.  ૧૯4૯૫૦/-                VD,DF\ ZC[,  5UFZ     WMZ6    TYF D/JF5F+ 

5UFZ z[6L D]HA 
   

 ૮  શ્રી કણૂાર કે ઘિલેદી (કોનટ્રાક્ટ ફેઇઝ) સ્લી.ઇન્વ         ૭૮૦૦/-               VD,DF\   ZC[,   5UFZ     WMZ6    TYF D/JF5F+ 

5UFZ z[6L D]HA 
   

૯  શ્રી મકુુરબાઈ એન. જાની  અ.ભ.ઈ.        ૭૦,૦૦૦/-               VD,DF\ ZC[,     5UFZ      WMZ6   TYF D/JF5F+ 

5UFZ z[6L D]HA 
 

૧૦   zL ,1D6EF. ;]ZFEF. 0=F.JZ   ૪૫4૦૦૦/-                 VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૧૧  zL ZFH]EF. BF[0FEF. RF[SLNFZ ૨૮4૦૦૦/               VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 
      

૧૨ zL D]S[XEF. Z6HLTEF. RF[SLNFZ   ૨૮4૦૦૦/-                VD,DF\ ZC[, 5UFZ  WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૧૩  zL G,LGEF. ELB]EF. RF[SLNFZ ૨૮4૦૦૦/-                VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 
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z[6L D]HA 

૧૪ zL DFJHLEF. VF,HLEF. RF[SLNFZ ૨૮4૦૦૦/-                VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૧૫  zL D[ZFEF. SZ6FEF. RF[SLNFZ ૨૮4૦૦૦/-                VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૧૬  zL lJS|Dl;\C V[DP UMlC, RF[SLNFZ ૨૮4૦૦૦/-                 VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 
      

૧૭   zL VlG~âl;\C GZl;\CEF. RF[SLNFZ ૨૮4૦૦૦/-                  VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૧૮   zL 3GxIFDEF. J:TFEF. આરગોતય RF[SLNFZ   ૨૮4૦૦૦/-                    VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૧૯ zL 3]3FEF. HLJ6EF. WT]ZFTZ RF[SLNFZ   ૨૮4૦૦૦/-                  VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૨૦ zL JZHF\UEF. JF3FEF. RF[SLNFZ   ૨૮4૦૦૦/-                   VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૨૧ zL HLuG[XEF. 0LP 5ZDFZ RF[SLNFZ   ૨૮4૦૦૦/-                   VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૨૨ zL CZ[X E]5TEF. RM[CF7 RF[SLNFZ   ૨૮4૦૦૦/-                   VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૨૩ 

 

zL SD,[XEF. 0LP ZF9F[0 RF[SLNFZ ૨૮4૦૦૦/-                 VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૨૪  zL JF3FEF. ZFHFEF. RMSLNFZ   ૨૮4૦૦૦/-                VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૨૫ zL lNl,5l;\C V[DP HF0[HF RMSLNFZ ૨૧4૦૦૦/-              VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૨૬ zL lSXMZl;\C ીP UMCL, RMSLNFZ ૨૧4૦૦૦/-             VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૨૭  zL5|SFXEF. V[P jIF; RMSLNFZ ૨૮4૦૦૦/-             VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૨૮ zL DI]ZNLG  એ[P ;{IN RMSLNFZ ૨૮4૦૦૦/-             VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૨૯  S{FX,  V[P  R\NFZF6F RMSLNFZ  ૨૧4૦૦૦/-              VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 
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z[6L D]HA 
      
       

૩૦ zL ,L,FA[G HI\TL,F, B[:TL :+L DH]Z  ૨૨4૦૦૦/-                 VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૩૧ zL DW]A[G 0FIF,F, :+L DH]Z  ૨૨4૦૦૦/-                  VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૩૨ 

 

zL D]STFA[G WLZH,F, AFZ{IF :+L DH]Z  ૨૨4૦૦૦/-                   VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૩૩ zL EFZTLA[G ,1D6EF. 5FYZ :+L DH]Z   ૨૧4૦૦૦/-                VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૩૪ zL SZ6l;\C 0LP ZF9F[0 DF/L   ૩૦4૦૦૦/-                VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૩૫   zL lJGF[NEF. JXZFDEF. DF/L   ૨૮4૦૦૦/-                  VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૩૬  zL ZFH]EF. CS]EF. DSJF6F DF/L    ૨૮4૦૦૦/-                  VD,DF\ ZC[, 5UFZ W WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૩૭  zL J[,HLEF. UF[lJ\NEF. 0FEL 

 

DF/L    ૨૮4૦૦૦/-                  VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૩૮   zL VZ]6EF. D[ZFEF. DF/L    ૨૮4૦૦૦/-                   VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૩૯  zL lSXF[ZEF. XF\TLEF. AFZ{IF DF/L    ૨૮4૦૦૦/-                   VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૪૦   zL ;0FEF. UF[lJ\NEF. 0FEL DF/L   ૨૮4૦૦૦/-                    VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૪૧ zL 5|lJ6l;\C WLZ]EF DF/L   ૨૮4૦૦૦/-                    VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૪૨  zL SF\TLEF. 3[,FEF. DF/L   ૨૮4૦૦૦/-                   VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૪૩   zL VZlJ\NEF. 5LP 5]ZF6L DF/L   ૨૪4૦૦૦/-      VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ z[6L 

D]HA 

૪૪ zL AL5LGEF. ALP ZF9F[0 DF/L   ૨૪4૦૦૦/-                   VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 
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z[6L D]HA 

૪૫ zL ;,LDEF. ZlCDEF. DF/L     ૨૭4૦૦૦/-      VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ z[6L 

D]HA 

૪૬ zL ZD[XEF. U6[XEF. DSJF6F DF/L     ૨૮4૦૦૦/-    VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ z[6L 

D]HA 

૪૭ 

 

zL lC\DT,F, T],;LEF. DMZL  DF/L  ૨૮4૦૦૦/-      VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ z[6L 

D]HA 

૪૮ 

  

zL CZLEF. H[;L\UEF. DF/L     ૨૭4૦૦૦/-     VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ z[6L 

D]HA 

૪૯  zL ;]\NZA[G R\N]EF. YM[CF6 ;P SFDNFZ     ૩૦4૦૦૦/-    VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ z[6L 

D]HA 

૫૦ zL HIFA[G GFG]EF. :+L DH]Z     ૨૬4૦૦૦/-     VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ z[6L 

D]HA 

૫૧ zL ;lJTFA[G GFGHLEF. :+L DH]Z ૨૪4૦૦૦/-     VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ z[6L 

D]HA 

૫૨ zL D\H]A[G E,FEF. :+L DH]Z ૨૪4૦૦૦/-     VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ z[6L 

D]HA 

       

૫૩  zL WL~EF. SG]EF. ;EF0 RMSLNFZ    ૧૮4૦૦૦/-    VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ z[6L 

D]HA 

૫૪  zL JF,FEF. ;M\0FEF. ;EF0 RMSLNFZ       ૧૮4૦૦૦/- 
 

  VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ z[6L 

D]HA 

૫૫ zL HUNLXEF. JF,FEF. ;EF0 RMSLNFZ       ૧૮4૦૦૦/- 
 

  VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ z[6L 

D]HA 

૫૬  zL HUNLXEF. ESFEF. VF,UMTZ RMSLNFZ      ૧૮4૦૦૦/- 
 

  VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ z[6L 

D]HA 

૫૭ zL JFWFEF. HMWFEF.  RMSLNFZ      ૧૮4૦૦૦/- 
 

  VD,DF\ ZC[, 5UFZ WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ z[6L 

D]HA 

૫૮  zL H[;FEF. V[GP VF,UMTZ RMSLNFZ       ૧૮4૦૦૦/- 
 

  VD,DF\ ZC[, 5UFZ  WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 

૫૯ zLSZD6EF. D[5FEF. VF,UMTZ RMSLNFZ કભ   

DF/L 

       ૧૮4૦૦૦/-   VD,DF\ ZC[, 5UFZ  WMZ6 TYF D/JF5F+ 5UFZ 

z[6L D]HA 
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5|SZ6v૧૦ slGID ;\U|C v ૧૦f 
5|tI [S ;\:YFG[ OF/JFI[, V\NFH5+S 

JQF" Z_Z!vZ_ZZ 
EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v UF0"G lJEFUP 

 
S|D 
G\P 

;NZ ;]lRT V\NFH5+ D\H]Z YI[, 
V\NFH5+ 

 

! 

Z 

# 

$ 

AL Sg8LHg;L 

VMhFZ4 ZMh 5F.5 GJL ,M\G UM\NZL 

5ZR]Z6  

ALIF TYF KM0 

51FLVMGF\ VGFH 

 

 

 

 

 

 

Z4__4___P__   

#4__4___P__ 

!_4__4___P__ 

!4__4___P__ 

 

5 

& 

* 

( 

) 

;LPDZFDT lGEFJ 

5F\HZF AFS0F ZL5[ZL\U lJU[Z[ 

Z\USFD 

GJL UF{\NZL TYF .\8GL WFZ 

DLGL8=[G TYF ZDS0F ZL5[Z 

AULRF ;S", SMg8=FPYL R,FJJF 

  

Z4__4___ 

!4__4___P__ 

Z4__4___P__ 

Z4__4___P__ 

Z4૬૦4__4___P__ 

 

!_ 

0LPV[GZHL 

JLH/L 

  

#_4__4___ 

 

!! 

!Z 

!# 

!$ 

!5 

 

. lJX[QF BR" 

DFK,FGM BMZFS 

J'1F Z1F6 TYF GJF J'1FM JFJJF 

.,[P;FWGM ZL5[Z 

5LSGLS CFp;4 AF,JF8LSF ZL5[ZL\U TYF OlG"RZ 

5|F6L TYF 51FLGL ;FZJFZ DF8[ J[8GZL 0MS8ZGL OL 

  

!4__4___ 

54__4___P__ 

Z4__4___P__ 

Z4__4___P__ 

!4__4___P__ 

 

 

!૬ 

!૭ 

 

!૮ 

૧૯ 

Z૦ 

S[5L8, 

RL<0=G SMG"Z TYF ;FWGM 

H]NF H]NF :Y/[ AULRF SZJF TYF CF,GF\ :Y/[ 

AULRFDF\ ;]WFZF SZJFP 

51FL3Z4 DFK,L3Z TYF VgI 5|F6L BZLNJF 

UF{\NZL SF5JFGF\ DXLG BZLNJF 

U|LGZL TYF 0=L5 .ZLU[XG 

HF0G[ 5F6L 5FJF 8[gSZ  BZLNJF 

OG5FS" AGFJJF TYF GSXF T{IFZ SZJF 

GJF AFS0F BZLNJF 

  

Z4__4___P__ 

Z_4__4___P__ 

 

#4__4___P__ 

Z4__4___P__ 

૫4__4___P__ 

     ૧4__4___P__ 

!4__4___P__ 



D:\પ્રોએક્ટીલ ડિસ્કરોઝય\mahiti adhikar adhiniyam 2005.docx 

ZZ 

Z# 

Z$ 

Z5 

Z& 

8=FOLS 5FS" AGFJJF DF8[ sXC[ZL lJSF; IMHGFf 

8[,LOMGq DMAF., 

          !4__4___P__ 

54__4___P__ 

Z_4___ 

                                                      
!!P! UF0"G lJEFU äFZF ,MSMG[ DFlCTL D/[ T[ DF8[ lJEFU äFZF V5GFJ[, ;FWGM4 

5wWlTVM VG[ ;J,TM 
 sV[f JT"DFG5+M 

 sALf GM8L; AM0" 

 s;Lf DCFGUZ5Fl,SFGL J[A;F.8 

 s0Lf XC[ZDF\ VFJ[, ,MS, S[A, G[8JS" 

 s.f ZL1FF äFZF ,Fp0 :5LSZ äFZF HFC[Z 5|RFZ 

 sV[Of A[GZ TYF 5+SM äFZF HFC[Z 5|RFZ TYF 5|;FZ 

 sHLf HG;\5S" lJEFU 

 sV[Rf GFUZLS ;]lJWF S[gã  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



D:\પ્રોએક્ટીલ ડિસ્કરોઝય\mahiti adhikar adhiniyam 2005.docx 

 

                                               PP૪૩PP 
 

 

 

 

 

5|SZ6v૧૬  

slGID ;\U|Cv૧૬f 

જાશયે ભાશીતી અઘઘકાયીશ્રીના નાભ,  
શોદો તથા ફીજી ઘલગતો 

 

 

 
 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

UF0"G lJEFU5FGF G\P $૫  
                                                          PP૪૪PP 

 

             5|SZ6v૧૬ slGID ;\U|C v ૧૬)  
જાશયે ભાશીતી અઘઘકાયીશ્રીના નાભ, શોદો તથા ફીજી ઘલગતો 
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ક્ર્ભ  જન વાંકડ અઘધકાયી તથા જાશયે 
ભાશીતી અઘધકાયીશ્રીનુાં નાભ 

વયનામુાં વાંકડ  નાંફય 

૧ શ્રી એભ. િી. અવાયી ી.આય.ઓ.ઘલબાગ ભાંગઘવિંશજી 
યોિ,ભશાનગયાબરકા ઓપીવ 

બાલનગય. 

૯૪૨૯૧૬૪૦૯૩ 

  
                5|SZ6v૧૬ slGID ;\U|C v ૧૬)  

જાશયે અીર અઘઘકાયીશ્રીના નાભ, શોદો તથા ફીજી ઘલગતો 
 

ક્ર્ભ  નામફ કઘભશ્નય(એિભીન)તથા જાશયે 
અીર ભાડશતીઅઘધકાયીશ્રીનુાં નાભ 

વયનામુાં વાંકડ  નાંફય 

૧ શ્રી ડદરીઘવિંશ ગોડશર  નામફ કઘભશ્નયશ્રીની 
ઓપીવ,ફીજોભા,ભાંગઘવિંશજી 
યોિ,ભશાનગયાબરકા ઓપીવ 

બાલનગય. 

૯૯૨૫૨૨૪૬૪૬ 
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ZP TF #_v&vZ_૨૧sVCL JQF" ,BJ]fGL l:YlTV[ CJ[ SM. HFC[Z ;tTFD\0/MGF 5|MV[S8LJ 
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lA0F6 o v      SR[ZLG]\GFD    o v UF0"G lJEFU4 
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vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
v 
 



D:\પ્રોએક્ટીલ ડિસ્કરોઝય\mahiti adhikar adhiniyam 2005.docx 

                                                                V[G[1FZvAL 
 
s;FDFgI JlCJ8 lJEFUGF\ TFP!_v5vZ__) GF\ 5lZ5+ S|DF\S 5LV[0Lv!_vZ__*v ##5#&$v 
VFZP8LPVF.P ;[,G]\ lA0F6 f 
 
                                                       5|DF65+ 
 
 
VFYL 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4  DFlCTL VlWSFZ VlWlGIDGL S,Dv$ V\TU"T :JI\ HFC[Z SZJFGL 
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DF/BFGM VF,[B sHIF\ 
,FU] 50T]\ CMI tIF\f 

SlD`GZ 
;L8L V[gHLGLIZ 
SFI"5F,S .HG[Z 
GFIA SFP5FP.HG[Z 
VPDP.P 
8[SPVFl;P  VG[ 8F.DSL5Z 

ZP( HFC[Z T\+GF V;ZSFZSTF 
VG[ SFI"1FDTF JWFZJF 
DF8[GL ,MSM 5F;[YL 
V5[1FFVMP 

HFC[Z Z:TFVMG[ SM.56 5|SFZG]\ G]SXFG G SZJF T[DH T\+GL 
SFDULZLDF\ DNN~5 YJFGL V5[1FFP 

ZP) ,MS ;CIMU D[/JJF DF8[GL 
UM9J6 VG[ 5wWLTVMP 

XC[ZDF\ 8=FOLS ;S", sVFI,[g0f q O]85FY TYF 8=FOLS ;]lJWF ,MS 
;CIMUYL lJS;FJJFGL SFDULZLP 
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ZP!_ ;[JF VF5JFGF N[BZ[B lGI\+6 VG[ HFC[Z OZLIFN 
lGJFZ6 DF8[ p5,aW T\+P 

SlD`GZ4 ;L8L V[gHLGLIZ4 SFI"5F,S .HG[Z  
GFPSFP5FP.HG[Z4VPDP.P48[SPVFl;P4 
8F.DlS5Z4 

ZP!! D]bI SR[ZL VG[ H]NFH]NF :TZMV[ VFJ[,L VgI 
SR[ZLVMGF\ ;ZGFDF\ sJ5ZFXSFZMG[ ;DHJFDF\ 
;Z/ 50[ T[ DF8[ lH<,F JFZ JUL"SZ6 SZMPf  

D]bI SR[ZL4 ZM0h lJEFU4 
DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZP 
 

ZP!Z SR[ZL X~ YJFGM ;DI ;JFZGF !_v#_  
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5|SZ6 v # 
 

slGID ;\U|C v Zf 

VlWSFZLVM VG[  
SD"RFZLVM ;tTF VG[ OZHM 

 
#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;tTF VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP 
 
SFI"5F,S .HG[Z sZM0h lJEFUf o 
JCLJ8L ;tTFVM o 
 s!f ZM0 lJEFU C:TSGF SZJFGF\ YTF\ SFDMGL TF\+LS D\H]ZL VF5JFGL ;tTF4 AL,M  
  ;8L"OF.0 SZJFGL ;tTFP 
 sZf Z:TFGF SFDMGL 8[g0Z 5|lS|IF VgJI[ lGIT SZ[, 8[g0Z VM5GL\U SlDl8GF\ D[dAZ  
  TZLS[GL ;tTFP 
 s#f TFAF C[9/GF VlWSFZL4 SD"RFZLVMG[ SFDULZL JC[\R6L SZJFGL ;tTFP 
 s$f lJEFUGF SD"RFZLVMGF\ 5UFZ 5+SMDF\ ;CL SZJFGL ;tTFP 
 s5f lJEFUGF SD"RFZLVMGF\ :8[5 0I] SZJFGL ;tTFP 
 s&f ZHF D\H]Z SZJFGL ;tTF4 5ZR]Z6 ZHF TYF #_ lNJ;GL DIF"NFDF\ VgI ZHFVM  
  D\H]Z SZJFGL ;tTFP 
 s*f TFAF v C[9/GF SD"RFZLVMGF\ ;LPVFZP EZJF4 S;]Z AN, GM8L; VF5JFGL ;tTFP 
 
GF6F\SLI o !P lGIT SFI"5wWlTYL ~FP Z5___qv SZTF\ JW[ GCL T[JF4 5Z\T] DF; NZdIFG 
   S], ~FP 54__4___qv SZTF JW[ GCL T[JF SFDM SZFJJF ;\A\WL BR" D\H]Z 
   SZJFGL ;tTFP 
  ZP 8=FOLS ;LuG,MGF\ ,F.8 AL,M D\H]Z SZJFGL ;tTFP 
  #P 8[,LOMG AL, D\H]Z SZJFGL ;tTFP 
  $ .d5|[;4 S[X VMG C[g0 ~FP !_4___qv WZFJJFGL ;tTFP 
 
VgI ;tTFVMo !P lGIT NZ J;], ,.G[4 BFTFGF\ JFCGM EF0[ VF5JFGL ;tTFP 
  ZP G/vU8Z4 8[,LOMG4 .,[S8=LS S[A, GF\BJF lGIT ZM0 RFH" ,.G[4 lA8I]DLG4               
                                 5[JZ VG[ VFZP;LP;LP l;JFIGF\ ZM0 TM0JFGL D\H]ZL VF5JFGL ;tTFP 
  #P 8[g0Z q V[U|LD[g8 D]HA SFD G YT]\ CMI TM T[G[ V8SFJJFGL sA\W SZFJJFGLf 
   ;tTFP 
  $ S;]ZJFZ SD"RFZLVMGM 5UFZ SF5JFGL ;tTFP 
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OZHM o  !P BFTFGF\ J0F TZLS[ BFTFGL ;DU| SFDULZL 5Z N[BZ[B VG[ lGI\+6 ZFBJ]\P 
  ZP Z:TFGF\ SFDMGL NZBF:TM T{IFZ SZFJJL4 ;1FD ;tTFGL D\H]ZL D[/JJLP 
  #P lJEFUG[ ,UTF SFDMG]\ JFlQF"S AH[8 T{IFZ SZFJJ]\P 
  $P jIlST4 ;D]C S[ ;\:YF wJFZF HFC[Z Z:TFG[ SZJFDF\ VFJT]\ G]SXFG V8SFJJF 
   VFG];F\lUS SFI"JFCL CFY WZJFGLP 
  5P p5ZL VlWSFZLzL wJFZF YTF\ C]SDG]\ 5F,G SZL4 T[GM VD, SZFJJFGL OZHP 
 
GFP SFI"5F,S .HG[ZzL ;tTFVMP 
 
JCLJ8L ;tTFo !P 5FTFGF TFAF C[9/GF\ SD"RFZLVMGL SFDULZL p5Z ;]5ZlJhG TYF lGI\+6 
   ZFBJFGL ;tTFP 
  ZP TFAFC[9/GF SD"RFZLVMGL 5ZR]Z6 ZHF D\H]Z SZFJJFGL ;tTFP 
  #P Z:TFGF\ SFDMGF\ AL,M ;8L"OF.0P 
  $P TFAF C[9/GF SD"RFZLVMGF\ ;LPVFZPEZJFGL ;tTFP 
 
GF6F\SLI ;tTF ov GL, 
 
VgI ;tTFVMo !P 8[g0Z q V[U|LD[g8 q :5[XLOLS[XG D]HA SFDG YT]\ CMI TM T[G[ V8SFJJFGL  
   ;tTF VYJF A\W SZJFGL ;tTFP 
  ZP TFAF C[9/GF SD"RFZLVMG[4 lX:T ;\A\W[ GM8L; VF5JFGL ;tTFP 
  #P S;]ZJFZ SD"RFZLVMGM 5UFZ SF5JFGL ;tTFP 
 
OZHM o  !P Z:TFGF\ SFDMGL NZBF:TM T{IFZ SZJL4 ;1FD ;tTFGL D\H]ZL D[/JJLP 
  ZP p5ZL VlWSFZL wJFZF YTF\ C]SDG]\ 5F,G SZJ]\ TYF SZFJJ]\P 
  #P BFTFGF\ J0FGF ;CFIS TZLS[ OZH AHFJJLP 
 
VlWS DNNGLX .HG[ZzL ;tTFVM ov 
 
JCLJ8L ;tTFo !P 0L5F8"D[g8GF DF6;M H[JF S[ ZM0 lJEFUGF\  8[SPVFl;P4 8F.D SL5ZM4 0=F.JZM4         

DhN]ZM JU[Z[ 5F;[YL SFDULZL ,[JFGL ;tTFP 
 
GF6F\SLI ;tTF ov GL, 
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OZH o  !P BFTFGF J0F wJFZF H[ T[ JM0" slJ:TFZfGL ;M\5JFDF\ VFJ[, SFDULZL H[JL S[ 
   H[ T[ JM0"GF \ CIFT Z:TFVM4 O]85FY4 ;S",4 8=FOLS VFI,[g0 JU[Z[GL 
   lGEFJ6L T[DH GJF SFDM ;\A\WL :Y/ T5F;4 V[:8LD[.8 %,FGL\U ;FY[GL 
   NZBF:TM T{IFZ SZJLP 
  ZP D\H]Z ZC[, SFDG]\ ;]5ZlJhG SZJ]\4 :5[XLOLS[XG D]HA SFDM SZFJJF YI[, 
   SFDMGF\ D[HZD[g8 ,[JF\ AL,M AGFJJF TYF SFD 5]6" YI[4 5]6"TF ;8L"OLS[8 
   VF5JF ;]WLGL SFDULZLP 
  #P JFlQF"S EFJMGL NZBF:T T{IFZ SZJLP 
  $P ZM0 lJEFUDF\ BFTFSLI DF6;M SD"RFZLVMG[ ZMH v AZMHGL SZJFGL YTL 
   OL<0 p5ZGL SFDULZL ;M\5JFGL T[DH T[ D]HA SFDULZL 5]6" SZJFGF 
   lGI\+6 SZJFGLP 
 
VgI ;tTFVM o 

!P 8[g0Z v :5[XLOLS[XG D]HA SFD YT]\ G CMI TM SFD V8SFJJF VYJF A\W 
SZFJJFGL ;tTFP 

  ZP TFAF C[9/GF VFp80MZ SD"RFZLVMG[ SFDULZL OF/JL T[G]\ lGI\+6 SZJ]\P 
 
 
H]GLIZ S,FS" ov 
 
OZH o  !P BFTFGF\ J0F wJFZF OF/JJFDF\ VFJ[, SFDULZL H[JL S[4 V[:8Fa,LXD[g8  
        .d5|[; SF0"4 lJlJW 5|SFZGF\ ZHL:8ZM4 lGEFJJF4 ;ZSFZL 5+ jIJCFZ4  
        5UFZ AL,4 8LPV[P AL,4 8[,LOMG q lJH/L AL,M AGFJJF4 VM0L8 5F;  
        SZFJJF JU[Z[ 5|SFZGL SFDULZL SZJFGL OZHMP 
                      ZP  lJEFUG[ ,UT]\ JFlQF"S AH[8 T{IFZ SZJ]\P 
                         #P  5UFZ AL, T{IFZ SZJFP 
   $P  SMg8=FS8ZGF\ AL,M T{IFZ SZJFP 
   %FP  .d5|[:8 ZHL:8Z lGEFJJ]\P 
   &P  lJEFUG]\ Z[S0" lGEFJJ]\ T[DH JBTMJBT V5 v 0[.8 SZJ]\P 
   *P  AL, ZHL:8Z4 JS" ZHL:8Z lGEFJJFP 
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8F.DSL5Z o 
 
OZHMP  !P p5,F VlWSFZLVMGL ;]RGF VG];FZ lJEFUGF\ TYF SMg8=FS8ZM wJFZF YTF\ 
   RF,] SFDM p5Z ZMH v AZMHGL N[BZ[B ZFBJLP 
  ZP ZMH[ v ZMHGF\ SFDGM 0[.,L 5|MU|[; ZL5M8" VFJJMP 
 
5ÎFJF/F ov  
 
OZH o  !P ZJFGUL S,FS" 5F;[GL 85F, q 5+ H[ T[ ;\A\WL jIlST q ;\:YF q VMOL;G[ 
   ;DI;Z 5CM\RF0JL4 T[DH T[ V\U[GL GM\W SZJLP 
  ZP lJEFUG]\ NOTZ q Z[S0" q OGL"RZ jIJl:YT UM9JJ]\P 
 
0=F.JZ ov 
 
OZH o  !P BFTFGF J0F wJFZF ;M\5JFDF\ VFJ[, JFCG R,FJJ]\P H[ T[ JFCGGL ,MUA]S 
   D[.G8[.G SZJLP 
  ZP JBTMJBT H[ T[ JFCGGL DZFDT SZJL4 SZFJJLP 
DhN]Z ov  
 
OZH o  !P ZM0 DL:+L wJFZF ;M5JFDF\ VFJ[ T[JL 0L5F8"D[g8GF\ SFDMG[ ,UTL TDFD 
   5|SFZGL VFp80MZ SFDULZL H[JL S[ o S,ZSFD4 BMNF6 SFD4 AFJ/ S8L\U4 
   ;OF. JU[Z[P  
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5|SZ6 v $ 

lGID ;\U|C v # 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM q lJlGIDM q ;]RGFVM 
 lGID ;\U|C VG[ NOTZMP 

 
$P! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 lJGLIDM4 
 ;]RGFVM4 lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD]GF D]HA VF5MP VF GD]GF NZ[S 
 5|SFZGF\ N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 
 
N:TFJ[HG]\ GFD N:TFJ[HGM 5|SFZ 
8[g0Z 0MSI]D[g8; 8[g0Z 0MSI]D[g8; 
N:TFJ[HMG]\ ,BF6 ZM0h lJEFU[YL SMg8=FS8YL V5FTF SFDM V\U[G]\ 

8[g0ZP 
jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM lGID 
;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCL\YL D/X[P 

;ZGFD]\ ov  
ZM0h lJEFU EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

 .D[., ovbhmcroads@yahoo.com 

lJEFU wJFZF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 
lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL OL 
sHM CMI TMf 
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5|SZ6 v $ 

lGID ;\U|C v # 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM q lJlGIDM q ;]RGFVM 
 lGID ;\U|C VG[ NOTZMP 

 
$PZ HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 lJGLIDM4 
 ;]RGFVM4 lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD]GF D]HA VF5MP VF GD]GF NZ[S 
 5|SFZGF\ N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 
 
N:TFJ[HG]\ GFD N:TFJ[HGM 5|SFZ 
9ZFJ s;P;P9PG\P !!Z TFP Z!q_Zq_#f GFDSZ6 ;\A\WL DFU"NXL"SFP 
N:TFJ[HMG]\ ,BF6 XC[ZGF Z:TFVM4 RMS4 ;S",M4 lJPG[ 

DCFG]EJMGF GFD VF5JF DFU"NXL"SFP 
jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM lGID 
;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCL\YL D/X[P 

;ZGFD]\ ov  
;lRJzLGL SR[ZL DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 

 .D[., ov 
lJEFU wJFZF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 
lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL OL 
sHM CMI TMf 

V 
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5|SZ6 v $ 
 

lGID ;\U|C v # 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM q lJlGIDM q ;]RGFVM 
 lGID ;\U|C VG[ NOTZMP 

 
$P# HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 lJGLIDM4 
 ;]RGFVM4 lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD]GF D]HA VF5MP VF GD]GF NZ[S 
 5|SFZGF\ N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 
 
N:TFJ[HG]\ GFD N:TFJ[HGM 5|SFZ 
SMg8=FS8 V[U|LD[g8 SZFZGFD]\ 
N:TFJ[HMG]\ ,BF6 SMg8=FS8YL VF5JFDF\ VFJTF SFDM V\U[G]\ XZTG]\ 

SZFZGFD]\P 
jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM lGID 
;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCL\YL D/X[P 

;ZGFD]\ ov  
ZM0h lJEFU4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZP 

 .D[., ov bhmcroads@yahoo.com 
lJEFU wJFZF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 
lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL OL 
sHM CMI TMf 

V 
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5|SZ6 v $ 
 

lGID ;\U|C v # 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM q lJlGIDM q ;]RGFVM 
 lGID ;\U|C VG[ NOTZMP 

 
$P$ HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 lJGLIDM4 
 ;]RGFVM4 lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD]GF D]HA VF5MP VF GD]GF NZ[S 
 5|SFZGF\ N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 
 
N:TFJ[HG]\ GFD N:TFJ[HGM 5|SFZ 
VM0"Z JS" VM0"Z 
N:TFJ[HMG]\ ,BF6 SFD X~ SZJF V\U[GM VFN[XP 
jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM lGID 
;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCL\YL D/X[P 

;ZGFD]\ ov  
ZM0h lJEFU4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZP 

 .D[., ov bhmcroads@yahoo.com 
lJEFU wJFZF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 
lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL OL 
sHM CMI TMf 

V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bhmcroads@yahoo.com
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5|SZ6 v $ 

lGID ;\U|C v # 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM q lJlGIDM q ;]RGFVM 
 lGID ;\U|C VG[ NOTZMP 

 
$P5 HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 lJGLIDM4 
 ;]RGFVM4 lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD]GF D]HA VF5MP VF GD]GF NZ[S 
 5|SFZGF\ N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 
 
N:TFJ[HG]\ GFD N:TFJ[HGM 5|SFZ 
9ZFJ s;P;P9PG\P )* TFP #!q!Zq_*f ZM0 BMNF6 RFH" ;\A\WL 5lZ5+P 
N:TFJ[HMG]\ ,BF6 H]NFH]NF 5|SFZGF\ Z:TFVM 5Z BMNF6YL 

G]SXFGL EZ5F. SZJF ;\A\WL N:TFJ[HP 
jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM lGID 
;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCL\YL D/X[P 

;ZGFD]\ ov  
;lRJzLGL SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZP 

 .D[., ov  
lJEFU wJFZF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 
lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL OL 
sHM CMI TMf 

V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

15 
 

 

5|SZ6 v $ 

lGID ;\U|C v # 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM q lJlGIDM q ;]RGFVM 
 lGID ;\U|C VG[ NOTZMP 

 
$P& HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 lJGLIDM4 
 ;]RGFVM4 lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD]GF D]HA VF5MP VF GD]GF NZ[S 
 5|SFZGF\ N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 
 
N:TFJ[HG]\ GFD N:TFJ[HGM 5|SFZ 
9ZFJ JFlQF"S EFJ V\U[GM 9ZFJP 
N:TFJ[HMG]\ ,BF6 JFlQF"S EFJMYL Z:TFGF SFDM SZFJJF V\U[GM 

;FDFgI ;EFwJFZF YI[,M 9ZFJP 
jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM lGID 
;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCL\YL D/X[P 

;ZGFD]\ ov  
;lRJzLGL SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 

 .D[., ov  
lJEFU wJFZF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 
lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL OL 
sHM CMI TMf 

V 
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5|SZ6 v $ 

 

lGID ;\U|C v # 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM q lJlGIDM q ;]RGFVM 
 lGID ;\U|C VG[ NOTZMP 

 
$P* HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 lJGLIDM4 
 ;]RGFVM4 lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD]GF D]HA VF5MP VF GD]GF NZ[S 
 5|SFZGF\ N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 
 
N:TFJ[HG]\ GFD N:TFJ[HGM 5|SFZ 
SFIF",I VFN[XP SFIF",I VFN[XP 
N:TFJ[HMG]\ ,BF6 ;\A\WLT ;tTFGL D\H]ZL D?I[YL T[ ;\NE[" SZJFDF\ 

VFJTM VFN[XP 
jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM lGID 
;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCL\YL D/X[P 

;ZGFD]\ ov  
ZM0h lJEFU4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZP 

 .D[., ov bhmcroads@yahoo.com 
lJEFU wJFZF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 
lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL OL 
sHM CMI TMf 

V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bhmcroads@yahoo.com
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5|SZ6 v $ 

 

lGID ;\U|C v # 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM q lJlGIDM q ;]RGFVM 
 lGID ;\U|C VG[ NOTZMP 

 
$P( HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 lJGLIDM4 
 ;]RGFVM4 lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD]GF D]HA VF5MP VF GD]GF NZ[S 
 5|SFZGF\ N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 
 
N:TFJ[HG]\ GFD N:TFJ[HGM 5|SFZ 
5lZ5+ 5lZ5+ 
N:TFJ[HMG]\ ,BF6 lJEFUGL SFDULZL ;\A\WLT SZJFDF\ VFJ[, 

5lZ5+P 
jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM lGID 
;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCL\YL D/X[P 

;ZGFD]\ ov  
ZM0h lJEFU4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZP 

 .D[., ov bhmcroads@yahoo.com 
lJEFU wJFZF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 
lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL OL 
sHM CMI TMf 

V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bhmcroads@yahoo.com
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5|SZ6 v $ 

lGID ;\U|C v # 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM q lJlGIDM q ;]RGFVM 
 lGID ;\U|C VG[ NOTZMP 

 
$P) HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 lJGLIDM4 
 ;]RGFVM4 lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD]GF D]HA VF5MP VF GD]GF NZ[S 
 5|SFZGF\ N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 
 
N:TFJ[HG]\ GFD N:TFJ[HGM 5|SFZ 
;FDFgI ;F\EF 9ZFJ s;P;P9PG\P (                
TFP Z_q_*q)*f 

JFCGEF0F V\U[GM RFH" 9ZFJP 

N:TFJ[HMG]\ ,BF6 ZM0 lJEFU C:TSGF JFCGM lGIT NZ[ EF0[ 
VF5JF V\U[GM 9ZFJP 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM lGID 
;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCL\YL D/X[P 

;ZGFD]\ ov  
ZM0h lJEFU4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZP 

 .D[., ov bhmcroads@yahoo.com 
lJEFU wJFZF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 
lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL OL 
sHM CMI TMf 

V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bhmcroads@yahoo.com
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5|SZ6 v $ 

 

lGID ;\U|C v # 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM q lJlGIDM q ;]RGFVM 
 lGID ;\U|C VG[ NOTZMP 

 
$P!_ HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 lJGLIDM4 
 ;]RGFVM4 lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD]GF D]HA VF5MP VF GD]GF NZ[S 
 5|SFZGF\ N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 
 
N:TFJ[HG]\ GFD N:TFJ[HGM 5|SFZ 
D\H]ZL 5+P D\H]ZL 5+P 
N:TFJ[HMG]\ ,BF6 lJEFU[YL VF5JFDF\ VFJTF TDFD 5|SFZGF 

D\H]ZL 5+P 
jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM lGID 
;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCL\YL D/X[P 

;ZGFD]\ ov  
ZM0h lJEFU4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZP 

 .D[., ov bhmcroads@yahoo.com 
lJEFU wJFZF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 
lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL OL 
sHM CMI TMf 

V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bhmcroads@yahoo.com
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5|SZ6 v $ 

 

lGID ;\U|C v # 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM q lJlGIDM q ;]RGFVM 
 lGID ;\U|C VG[ NOTZMP 

 
$P!! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 lJGLIDM4 
 ;]RGFVM4 lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD]GF D]HA VF5MP VF GD]GF NZ[S 
 5|SFZGF\ N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 
 
N:TFJ[HG]\ GFD N:TFJ[HGM 5|SFZ 
5|DF65+P 5|DF65+P 
N:TFJ[HMG]\ ,BF6 lJEFU[YL VF5JFDF\ VFJTF SFD ;\A\WL TYF 

VgI 5|DF65+P 
jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM lGID 
;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCL\YL D/X[P 

;ZGFD]\ ov  
ZM0h lJEFU4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZP 

 .D[., ov bhmcroads@yahoo.com 
lJEFU wJFZF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 
lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL OL 
sHM CMI TMf 

V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

mailto:bhmcroads@yahoo.com
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                               5|SZ6 v & slGID ;\U|C v 5f 
HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GL jIlSTVM 5F;[GF 

N:TFJ[HMGL S1FVM V\U[G]\ 5+SP  
&P! ;ZSFZL N:TFJ[HM lJX[GL DFlCTL VF5JF GLR[GF GD]GFGM p5IMU SZXMP HIF\ VF N:TFJ[HM 
 p5,aW K[ T[JL HuIFVM H[JL S[ ;lRJF,I S1FF4 lGIFDSGL SR[ZL S1FF4 VgIGM 56 p<,[B 
 SZMP scVgIMc ,BJFGL HuIFV[ S1FFGM p<,[B SZMPf 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VG]\P 
G\P 

N:TFJ[HGL S1FF N:TFJ[HG]\ GFD VG[ 
T[GL V[S ,L8LDF\ 

VM/BF6 

N:TFJ[H 
D[/JJFGL 
SFI"5wWlT 

GLR[GL jIlST 5F;[ 
K[ q T[GF lGI\+6DF\ 

K[P 
!P lJEFULI S1FF 8[g0Z 0MSI]D[g8 ;FNL VZHL SZLG[ lGIT 

OL EZLG[  
H]GLIZ S,FS" 

ZP lJEFULI S1FF SMg8=FS8 V[U|LD[g8 VZHL SZLG[ lGIT 
OL EZLG[  

H]GLIZ S,FS" 

#P lJEFULI S1FF SFIF",I VFN[X ;FNL VZHL SZLG[ 
lGIT OL EZLG[  

H]GLIZ S,FS" 

$P lJEFULI S1FF JS" VM0"Z ;FNL VZHL SZLG[ 
lGIT OL EZLG[  

H]GLIZ S,FS" 

5P lJEFULI S1FF 5lZ5+ ;FNL VZHL SZLG[ 
lGIT OL EZLG[  

H]GLIZ S,FS" 

&P lJEFULI S1FF D\H]ZL 5+ ;FNL VZHL SZLG[ 
lGIT OL EZLG[  

H]GLIZ S,FS" 

*P ;lRJ SR[ZL4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZ 

DFU"NlX"SF lGIT OL EZLG[  ;lRJzL 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 

(P ;lRJ SR[ZL4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZ 

ZM0 BMNF6 RFH" 
J;], ,[JF V\U[GM 
9ZFJ 

;FNL VZHL SZLG[ 
lGIT OL EZLG[  

;lRJzL 
DCFGUZ5Fl,SF4 

EFJGUZP 
)P ;lRJ SR[ZL4 

DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZ 

JFCG EF0] J;], 
,[JF V\U[GM 9ZFJ 

;FNL VZHL SZLG[ 
lGIT OL EZLG[  

;lRJzL 
DCFGUZ5Fl,SF4 

EFJGUZP 
!_P ;lRJ SR[ZL4 

DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZ 

BFGUL ;M;FPGF 
.g:O|F:8=SRZ 0[J,5 
D[g8 V\U[GM 9ZFJ 

;FNL VZHL SZLG[ 
lGIT OL EZLG[  

;lRJzL 
DCFGUZ5Fl,SF4 

EFJGUZP 
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5|SZ6 v ) 

lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ VG];ZJFGL SFI"5wWlT 
 
)P! H]NFH]NF D]NŸFVM V\U[ lG6"I ,[JF DF8[ S. SFI"5wWlT VG] ;ZJFDF\ VFJ[ K[ m 

ZM0 lJEFUG[ ;\A\WLT CFY p5Z ,[JFGF YTF\ SFDM V\U[GL NZBF:T H]PS,FS" VPDP.PzL 
wJFZF pNŸEJ[ VG[ VFJL NZBF:TGL GFPSFP.PzL wJFZF RSF;6L SZLG[ SFP5FP.PzL ;D1F 
ZH] SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ ;L8L V[gHLP zL DFZOT[ SlD`GZzL ;D1F ZH] YFI K[P H~Z 
H6FI[ ;\A\WLT ;lDlTGL D\H]ZL DF8[ DMS,JFDF\ VFJ[ K[P  

)PZ VUtIGL AFATM DF8[ SM. BF; lG6"I ,[JF DF8[GL N:TFJ[HL SFI"5wWlTVM q 9ZFJ[,L 
SFI"5wWlTVM q lGIT DF5 N\0M lGIDM SIF SIF K[ m 
lG6"I ,[JF DF8[ SIF v SIF :TZ[ lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VUtIGL AFATM q VUtITF 
WZFJTF SFDM DF8[ 56 lJlWJT NZBF:T lJEFU TZOGL T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P H~Z 
H6FI[ lGQ6F\TMGL ;,FC v ;[JF ,[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ VFJL NZBF:T lGI\+6 VlWSFZL 
DFZOT[ SlDPzL ;D1F ZH] SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ TF\+LS T[DH JCLJ8L ZLT[ IMuI H6FI[ 
;1FD ;tTF s5[8F SlDl8 :YFIL SlDl8 HGZ, AM0"f ;D1F D]SJFDF\ VFJ[ K[P HIF\ IMuI 
RRF" v lJRFZ6FGF\ V\T[ lG6"I SZJFDF\ VFJ[ K[P 

)P# lG6"IG[ HGTF ;]WL 5CMRF0JFGL S. jIJ:YF K[ m 
s!f   :JT\+ jIlSTUT :5X"TL AFATGM lG6"I CMI TM 5+ wJFZF H[ T[ ;\A\WLT jIlST 
;\:YF S[D\0/G[ H6FJJFDF\ VFJ[ K[P 8[,LOMGYL 56 H6FJJFDF\ VFJ[ K[P 
sZf     ,[JFI[, lG6"I HFC[Z HGTFG[ :5X"TM CMI TM T[JF JBT[ gI]h 5[5Z4 gI]h R[G,4 
5|[;GM8 wJFZF HFC[ZFT wJFZF ZL1FFVM O[ZJL H[JL 5wWTLGL HGTF ;]WL lG6"I 5CMRF0FI 
K[P 36L JBT 5+LSFVM K5FJL 56 HGTFG[ DFlCTUFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P   

)P$ lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ H[GF\ D\TjIM ,[JFGFZ K[ T[ VlWSFZL SIF\ K[ m 
ZM0 lJEFUGF SFDM DF8[ VPDP.PzL4GFPSFP.PzL4 SFP.PzL4 ;L8L V[gHLPzL ,LU, lJEFU 
T[DH SlD`GZzL lJU[Z[GF\ D\TjIM ,[JFDF\ VFJ[ K[P 

)P5 lG6"I ,[GFZ V\lTD ;tTFlWSFZL SM6 K m 
JCLJ8L lG6"IM ,[JF DF8[ V\lTD VlWSFZL SlD`GZzL K[P 
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                                                 ZM0h lJEFU 
TFP !q_5qZ! GL l:YlTV[P 

    5|SZ6v!! slGID ;\U|Cv!_f 
lJlGIDMDF\ HMUJF. SIF" D]HA DC[GTF6FGL 5wWlT ;lCT 

NZ[S VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ D/T] DFl;S DC[GTF6]\  
!! P! GLR[GF GD]GFDF\  DFlClTP 

S|D GFD CMÛM DFl;S 
DC[GTF6]  

J
/
T
Z 
q 
J
/
T
Z 
E
yY] 

lJlGIDDF\ H6FjIF D]HA DC[TF6\] GSSL 
SZJFGL SFI"5wWlT 

૧ ી એમ.ડી.મકવાણા SFP5FP.P 1,19,737  

;
ZS

FZ
z

LG
F ;

FT
DF

\ G
F6

F5
\RG

F 5
U

FZ
5\R

 D
]H

A
 D

/
TF

 5
U

FZ
 T

YF
 

V
gI

  E
yY

F 
 

૨ ી ભગીરથભાઈ ભ ટ VPDP.P 56,961  

૩ ી મનસખુભાઈ બોરીચા VPDP.P 56,961  

૪ ી િહતેષભાઈ પચંાલ VPDP.P 55,262  

૫ ી મહે સહ ગોિહલ VPDP.P 55,262  

૬ ી વભૈવ સહ મોરી VPDP.P 55,262  

૭ ી મનીષભાઈ દહોરા VPDP.P 55,262  

૮ ી દવેાભાઈ ચાવડા H]PS,FS" 41,000  

૯ ી રાહુલ સોલકંી 
H]PS,FS" 
sOLS;f 

19,950  

૧૦ ી િનલશેભાઈ મછાર H]PS,FS" 24,853  

૧૧ ી મેહુલભાઈ રાવળ ટ.આસી. 36,004  

 
૧૨ ી અજય સહ દરબાર ટ.આસી. 

sOLS;f 

31,340  

૧૩ 
ી ઉ કષ માલિવયા ટ.આસી. 

sOLS;f 

31,340  
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૧૪ 
ી ભાિવક પટલે ટ.આસી. 

sOLS;f 
31,340  

૧૫ ી બહાદરુ સહ રાઠોડ 8F.D 
SL5Z 

42,422  

૧૬ ી મિહપત સહ ઝાલા 8F.SL5Z 56,792  

૧૭ ી કશોરભાઈ ઠ કર 8F.D 
SL5Z 

55,555  

૧૮ ી  લભુાઈ પરમાર 
lD:+L s 
:8MZ f 

47,088  

૧૯ ી ભગવાનભાઈ સભાડ s58'FJF/Ff 43,000  
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5|SZ6 !Z   lGID ;\U|C v !! 
5|tI[S ;\:YFG[ OF/JFI[, V\NFH 5+Pv Z_Z!v ZZ 

TDFD IMHGFVM4 ;}lRT BR" VG[ SZ[, R]SJ6L V\U[ VC[JF,MGL lJUTM 
lJSF;4 lGDF"6 VG[ TSGLSL SFIM" V\U[ HJFANFZ HFC[Z T\+ DF8[P 

!ZP! H]NL H]NL IMHGFVM VgJI[ H]NL H]NL 5|J'lTVM DF8[ V\NFH5+GL lJUTGMGL DFCLTL GLR[GF 
GD]GFDF\ VF5MP 

  JQF" v Z_Z!v ZZ VgI HFC[Z T\+M DF8[P 
  lJEFU  ov $!P ZM0h lJEFU 

SM0" 
G\AZ 

;NZ ;}lRT V\NFH5+ 
Z_Z!v ZZ 

D\H]Z YI[, 
V\NFH5+ 

K]8L SZ[, 
R]SJ[, ZSD 

 C%TFGL 
;\bIF 

S], 
BR" 

s,FBDF\f s,FBDF\f 

30101 5UFZ  150 150                                                                                                                                
30299 VgIEYF 80 80    
38404 VMhFZ 0 0     
        ;LPDZFDT lGEFJ       

38401 Z:TF ZL5[ZL\U 300 300     
38403 8=FOLS VF.,[g0 10 10     
34301 5ZR]Z6 TYF 5M:8H BR" 1 1     
38412 O]85FY  ZL5[Z 200 200     

 ZM0 ;F.0 S,LGL\U 30 30   
43101 0L V[GZHLP 1 1     
        . lJX[QF BR"        

38415 VFp8ZZLU ZM0 AGFJJF  1 1     
38406 .,[P5M<; XLO8LU 5 5     
38416 5KFT lJ:TFZGF 0[J,M5 DF8[ ZM0GL ;]lJWF 05 05     
        S[5L8,       

64401 V5U|[0LU V[P5[િવગ SZJF  5 5     
64403 8=FOLS VFI,[g0 25 25     
64402 GJF lA|H vGF/F AGFJJF TYF  

H]GF lA|H DHA]TL SZ6 
10 10     

64803 5LSV5 JFCG  BZLNJF  1 1     
64404 Z[,LU SZJL 10 10     
64304 Z\ULG S]JFZF  0 0     
64405 :8[rI]v VG];F\ULS SFDP 0 0     
64221 Z[<J[ Vg0Z lA|H 1 1     
64406 O]85FY AGFJJF 5 5     
64407 8=FOLS ;LuG, 5 5     
64408 ;F.G AM0" TYF :8=L8 AM0" 5 5     
64232 XC[ZDF\ VFMJZA|LH AGFJJF  1 1     
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5|SZ6 v !5 
 

slGID ;\U|C v !$f 
SFIM" SZJF DF8[ GlSS SZ[, WMZ6M 

 
!5P! lJlJW 5|J'lTVM q SFI"S|DM CFY WZJF DF8[ lJEFU[ GlSS SZ[, WMZ6MGL lJUTM VF5MP 
 
D\H]ZLVM VFWFZLT WMZ6M 
!P ~FP Z5___qv ;]WLGF\ SFDMGL D\H]ZL SFI"5F,S .HG[Z ZM0 wJFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP ~FP 5_4___qv ;]WLGF\ SFDMGL D\H]ZL ;L8L V[gHLGLIZ wJFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
#P ~FP 54__4___qv ;]WLGF\ SFDMGL SlD`GZzL wJFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
$P ~FP )4__4___qv ;]WLGF\ SFDMGL D\H]ZL AF\WSFD ;lDlT wJFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
5P ~FP )4__4___qv YL p5ZGF\ SFDMGL D\H]ZL ખડ  ;lDlT wJFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
                                      

                                     SFDGL VUtITF VFWFZLT WMZ6M 
 

!P   TFSLN[ SZJFGF\ YTF\ SFDMP 
ZP   D]bI Z:TF ;\A\WLT SFDMP 
#P   5[8F Z:TFG[ ,UTF SFDMP 
$P   SFRF Z:TFG[ ,UTF\ SFDMP 
5P   GJF lJS;L ZC[,F lJ:TFZGF\ SFDMP 
       O\0 p5,aWLGF\ VFWFZ[P 
!f   lJlJW 5|SFZGL U|Fg8 H[JL S[ WFZF;eIzL4 ;\;N;eIzL4 dI]P OF.P AM0"4 DGMZ\HG SZ4  
PPPPPPU\NF lJ:TFZ;]WFZ6F JU[Z[P 

Zf         :JE\0M/DF\YL SZJFGF YTF\ SFDMP 
ZqV[         ;eIzLGF\ O\0DF\YL ;]RJ[, SFDMP 

        :JE\0M/DF\YL SZJFGF\ SFDMP 
 ;LhG VFWFZLT SFDMP 

         RMDF;FGL kT]DF\ 0FDZGF SFDM SZJFDF\ VFJTF GYLP RMDF;FGL kT]DF\ Z:TF 5ZGF\ 
BF0FVM 5]ZJFGL તથા ટોન પેવ ગ અને આર.સી.સી.રોડના SFDM SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ૧૫ 
ઓ ટોબર YL !5 H]G ;]WL 0FDZGF\ Z:TFVMGF\ SFD SZJFDF\ VFJ[ K[P  
           ZM0 lJEFU wJFZF4 Z:TF4 RMS4 ;S",G[ GFD v SZ6 SZJF4 5|lTDFVM D]SJF V\U[GL 
SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZGL SFDULZLDF\ HGZ, AM0" wJFZF GlSS SZJFDF\ VFJ[, 
GLTL v lGIDM D]HA 5|YD RSF;6L SZL ;1FD ;tTFGL D\H]ZL VY[" NZBF:T SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 

 



 
  

27 
 

 
5|SZ6 v !& 

 
 
 

મ હર મા હતી અિધકાર ુ ંનામ અને મોબાઈલ 
નબંર 

હો ો 

૧ ી એમ.ડ .મકવાણા – ૯૯૦૯૯૧૧૯૧૦ કાયપાલક ઇજનેર – રો ઝ િવભાગ, 
ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 
 
 
 
 
 

મ અપીલ અિધકાર ુ ંનામ અને મોબાઈલ નબંર હો ો 

૧ ી ડ .એમ.ગો હલ  
 કચેર  સપંક નબંર – ૦૨૭૮૨૪૩૯૨૯૨ 

નાયબ કિમ ર (એડમીન),  
ભાવનગર મહાનગરપા લકા 
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5|SZ6 v !* 
 

slGID ;\U|C v !&f 

DFlCTL D[/JJF DF8[ GFUZLSMG[ p5,aW ;J,TMGL lJUTM 
 

!*P! ,MSMG[ DFlCTL D/[ T[ DF8[ lJEFU[ V5GFJ[, ;FWGM4 5wWlTVM VYJF ;J,TM H[JLS[4 
 
 sV[Pf  JT"DFG 5+M 
 sALPf  GM8L; AM0" 
 s;LPf  DCFGUZ5Fl,SFGL J[A;F.8 
 s0LPf  XC[ZDF\ VFJ[, ,MS, S[A, G[8JS" 
 s.Pf  HFC[ZFT T\+GL J[A;F.8 
 sV[OPf  SR[ZLDF\ Z[S0"G]\ lGZL1F6 
 sHLPf  A[GZ TYF 5+SM wJFZF HFC[Z 5|RFZ TYF 5|;FZ 
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EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
ZM0h lJEFU 
TFP !Zq_%FqZ! 

 

V[G[1FZ vAL 
 
                          s;FDFgI JCLJ8 lJEFUGF TFP !q5qZ__)GF 5ZL5+ S|DF\S v 

5LPV[P0LP !_vZ__*v##5#&$ VFZP8LPVF. ;[,G]\ lA0F6f 

  

o v 5|DF65+ o v 
 

                 VFYL 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ DFlCTL VlWSFZ VlWlGIDGL S,Dv$ 
V\TગT  :JI\ HFC[Z SZJFGL AFATM cc 5|M V[S8LJ 0L:S,MhZcc s5LPV[P0LPf DFZF lJEFU  

  wJFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ TFP!Zq_%FqZ! GL l:YlTV[ VDFZL D\H]ZL D[/JL  
  VWTG SZJFDF\ VFJ[, K[P 

 
 
       એમ.ડ .મકવાણા 
    SFI5F,S .HG[Z  
       ZM0h lJEFU 

      EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
 
 
 
 



[1] 
 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

રોશની િવભાગ 

મા હતી(મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ  - ૨૦૦૫ 

 

 
 
 

વો મુ- II 

એને ર- ૨૮ 

 
 

ી ડ .આર.કવડ યા 

ઈ ચા  નાયબ કાયપાલક ઇજનેર, 

રોશની િવભાગ,મહાનગરપા લકા 

ભાવનગર ફોન .૦૨૭૮-૨૫૧૨૯૨૯ 

વષ: ૨૦૨૧-૨૨  



[2] 
 

 

 

અ ુ મણીકા 

મ કરણ 

નબંર 

િવગત પાના 

નબંર 

૧ (૨) સગંઠની િવગતો/કય  અને ફરજો ૩ થી ૫ 

૨ (૩) અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો ૬ થી ૭ 

૩ (૪) કાય  કરવા માટના િનયમો િવિનયમો, ચુનો, િનયમસં હ અને દફતરો ૮ 

૪ (૬) હર ત ં  અથવા તનેા િનય ં ણ હઠળની ય તઓ પાસનેા દ તાવજેો 
ક ાઓ ગે  ુપ ક  

૯ 

૫ (૯) િનણય લેવાની યમા અ સુરવાિન કાય પ ધિત ૧૦ થી 
૧૧ 

૬ (૧૦) િવિનયમોમા જોગવાઇ કયા જુબ મહનતાણાની પ ધિત સ હત દરક 
અિધકાર  અને કમચાર ઓને મળ  ુમાિસક મહનતા  ુ 

૧૨ 

૭ (૧૨)    યકે સ ં થાને ફાળવેલ દાજપ  વષ ૨૦૨૧-૨૨ 
 

૧૩ 

૮ (૧૬) હર મા હતી અિધકાર  તથા અપીલ અિધકાર ીની િવગત ૧૪ 
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કરણ-2 (િનયમ સં હ-1) 

સગંઠનની િવગતો,કાય ,અને ફરજો 

2.1 રોશની િવભાગના ઉ ેશ/હ  ુ: 
              િુન. કોપ રશન ભાવનગર શહરના હદ િવ તારમા ંઆવેલ .ુ કોપ રશન ારા હર કરવામા આવેલા સાવજનીક 

ર તા ઉપર ટ લાઈટ િુવધાની જોગવાઈ જુબ લાઈટ િુવધા આપવામા આવે છે અને તેની િનભાવણી  
કરવામા આવે છે. 

2.2 રોશની િવભાગ તં ુ ં ુ રંદશીપ ુ ં(િવજન): 
              ભિવ યના શહરના વધતા યાપને યાને લઈ આ િવભાગ ારા ટલાઈટ િુવધાને વખતો વખત અપ ડે કરવામા  
        આવે છે. તેમજ વીજ બચતના ભાગ પે સમ  શહરની ક વે શનલ ટલાઈટને એલ.ઈ.ડ  ટલાઈટમા ં પાતંર             
        કરવામા ંઆવેલ છે. 
2.3  રોશની િવભાગનો ૂંકો ઈિતહાસ: 
            ભાવનગર ટટના સમયથી મહારા  સાહબ ારા ટલાઈટ િુવધા મયાદ ત માણમા રૂ  પાડવામા આવેલ નો 
        મરામત અને િનભાવણીની કામગીર  ગોધરા ઈલે ટ ક સીટ  ારા તેમજ યારબાદ ભાવનગર ઈલે ક સીટ  ારા આ  

        િુવધા 1978 ધુી તેઓ હ તક િનભાવવામા આવતી હતી. 
         ભાવનગર શહરના િવજ રુવઠાની યવ થા 1979મા ં .ુિવ. બોડ ારા ભાવનગર ઈલે ક સીટ  કંપની પાસેથી  
         હ તગત કરવામા આવતા ટલાઈટની િુવધા પણ 1978 ધુી .ુવી. બોડ પાસે ચા  ુરહલ. 1978 થી ભાવનગર  
        .ુ કોપ રશન ના રોશની િવભાગ ુ ં ટલાઈટ મે ટન સ ુ ંસટેઅપ ઉ  ુકર  લાઈટ મે ટન સ િનભાવણી    
        કરવામા આવતી હતી. હાલમા ંશહરની તમામ ટલાઈટ િનભાવ મરામતની કામગીર  આઉટ સોસ ગ એજ સી ારા 
       કરવામા ંઆવે છે. 
2.4 રોશની િવભાગની ફરજો: 
           આ િવભાગની ફરજોમા ુ ય વે શહરના સાવજનીક ર તાઓ ઉપર આવેલ ટલાઈટની મરામત િનભાવણી કરવી 
       તથા વતમાન બી.પી.એમ.સી. એ ટ અ વયે કલમ -249 જુબ ર તાઓ પર ટ ની કર  નવી ડમા ડ ગ ે

       કાયવાહ  હાથ ધરવી. તથા નુી. કોપ રશનના બી ડ ગોમા ઈલે ફકશન અને તનેે આ શુાગંીક કામગીર   
       કરવી. 
2.5 રોશની િવભાગની ુ ય તૃી અને કાય : 

લાઈટ િુવધા રુ  પાડવા ઉપરાતં શહરમા ંઆવેલ ા ફક િસ નલોની િનભાવ મરામત કામગીર  કરવામા ંઆવે 
છે. આ િસવાય .ુબી ડ ગ ખાતે આવેલ ણ લ ટ તથા વોટર ુલર, એરકં ડશનર િવગરે એ લાય સીસ તથા લાઇટ 
પખંા િવગેર  ુમેઇ ટન સ અ થેી કરવામા આવે છે. 
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2.6 રોશની િવભાગના માળખાનો આલેખ : 

 

કિમ ર ી 

સીટ  એ નીયર ી 

નાયબ કાયપાલક ઈજનરે 
 

અિધક મદદનીશ ઈજનરે 

                                                      ુ .કલાક              ટક.આસી ટ ટ 

 

                                                   લાઈટ ઈ પકેટર            લી ટમને               હ પર/બેલદાર 
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     2.7 રોશની િવભાગ તં ની અસરકારકતા અને કાય મતા વધારવા લોકો પાસેથી અપે ાઓ 
 
(૧) આ િવભાગને ટલાઈટ નેટવક સરં ણ માટ સાચી અને વૂ હ વગરની ફર યાદ ક માહ તી મળે તે અપે ા રાખવામા 
    આવે છે. 
(૨) ફર યાદ કરલ કામ સબબ િનવારણ માટ ઈલે ક કામ હોય થોડ  ધીરજ કળવવી જોઈએ તથેી કોઈ અક માત ન થાય  

     તેની તકદાર  રાખી શકાય. 
 
(૩) થળ તપાસ ક મરામત દર યાન ઈલે ક પોલ ફરતે દબાણ ન કરવા જોઈએ તથા લોકો ારા સહયોગ મળવો  

     જોઈએ. 
(૪)  ટલાઈટ હર જનતાની િુવધા માટ હોય તેની પોતાની સમ  તેની તોડફોડ ન થાય તે બાબતે ળવણી ક  
     કાળ  રાખવી જોઈએ. 
 
    2.8 લોકોનો સહયોગ મેળવવા માટની ગોઠવણ અને તૃી: 
   ટલાઈટ હર િુવધા સબબ હોય અસામા ક ત વો ારા ટલાઈટને કુશાન કર ક તનેે બધં કરવા ય ન કર  
      તે ગેની મા હતી નામ જોગ િવભાગને આપવા અપે ા કરવામા ંઆવે છે. 
 
    2.9  સેવા આપવાના દખરખ િનયં ણ અને હર ફર યદ િનવારણ માટ ઉપલ ધ તં : 

   આ િવભાગમા ં ટલાઈટ સબિંધત ફર યાદ ૦૨૭૮-૨૫૧૪૮૧૨ ઉપર ફોન ારા ન ધાવતા ઉપરાતં ઓ ફસ સમય દર યાન  
   બ  આવીને પણ ફર યાદ ન ધાવી શકાય છે. તેમજ નલાઇન ફ રયાદ www.bmcgujarat.com વેબ સાઇટ પર લોગ  
   ઇન કર  ન ધાવી શકાય છે. 
 
 
 2.10 ુ ય કચેર ુ ંસરના ુ:ં 

      નાયબ કાયપાલક ઈજનરે 
     રોશની િવભાગ, 
     મહાનગર સેવાસદન,  
     મગંળિસહ  રોડ, ભાવનગર 
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કરણ -3 (િનયમ સં હ -2) 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો 
 

3.1 સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 
હો ો   નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી, રોશની િવભાગ 

સ ાઓ-ફરજો   

 1 રોશની િવભાગને તમેના ઉપર  અિધકાર ઓ મ ક ખાતાના િનય ં ણ અિધકાર  ી સીટ  એ િનયર, 
સં થાના વડા કિમ ર ી ારા વખતો વખત અપાતા કાયાલય આદશ, ુકમ, દફતર  ુકમ, ત સબંધંી 
ઠરાવ, ખાસ ચુનાઓ િવગેરનો યથાયો ય અમલવાર  કરાવવાની સ ા છે. 

વહ વટ  1 ટલાઈટ િુવધા આપવા માટ વતમાન િનયમ અન ેજોગવાઈ અ સુાર આવેલ ર ુઆતની ચકાસણી 
કર  સવ કર  ઉપલી સ ાને મ ં ુ ર  અથ ર ુ  કરવામા આવે છે.તેમજ મ ં ુર  ઉપલ ધ થયે તનેી 
અમલવાર  કરવામા આવે છે, 

2 ખાતા અિધકાર ના િનય ં ણ હઠળના કમચાર ઓની ર ઓ મં ર કરવા બાબતની મયાદ ત સ ાઓ તે 
ઉપરાતં કટલીક સામા ય સ ાઓ વી ક સી.આર. ભરવા , ટ પ ડ  ુકરવા, ક રુ બદલ મયાદ ત દંડ 
કરવા , ટાફની કામગીર ની સ પણી કરવી નીચેના તરના ટાફની ફરજો કુરર કરવી અને તેને લગતા 
ુકમો કરવા અને ફરજ ના બ વવા સામે યો ય પગલા ભર  ઉપલી સ ાને ભલામણ લખી મોકલવી.  

નાણાકં ય 

સ ાઓ 

1 િનયત કાયપ ધતીથી પીયા ૨૫,૦૦૦/- કરતા વધે નહ  તેવા પરં  ુ માસ દર યાન પીયા 
૨,૦૦,૦૦૦/- કરતા વધે નહ  તેમ ખચ મયાદામા ખાતા માટ આવ યક એવા કામો કરવાની સ ા  

અ ય સ ાઓ  
 

1
  

ટલાઈટ નટેવક તથા ફ ટ ગો સાથે અક માતથી થતા કુસાન કરતા વળતર ગે એફ.આર.આઈ. કર  
કાયવાહ  હાથ ધરવા. તથા હયાત ટલાઈટ ની મરામત િનભાવણી અ.મ.ઈ., ટક.આસી.ની દખરખ 
નીચે કામગીર  કરાવવી.ખાતા િનય ં ણની તથા સમ  કામગીર  પર દખરખ ઉપર  અિધકાર  ારા થતા 
ુકમ  ુપાલન કર  સબંધંીત કામગીર  અમલવાર  કરાવવી. તથા  સમયે ફરફાર વાળા ુકમ થાય તે 

અ વયે અમલવાર ની ફરજ બ વવી. 
   

હો ો  અિધક મદદનીશ ઈજનેર  

સ ાઓ-ફરજો   

 1 શહરના બધા જ િવ તારોમા ં ટલાઈટ િુવધાની મરામત અને િનભાવણીના કામની દખરખ રાખવી. 
 2 ચાલતા કામો પર રુ  ુ પુરિવઝન રાખ ુ.ં 
 ૩ ટલાઈટ િુવધા આપવા માટના કરણો, નેટવક મ ં ુ ર ના કરણો િવગેર માટ થળ તપાસ કર ન ે

અહવાલો ર ુ  કરવા. 
 ૪ ટલાઈટ નટેવકમા અપ ડેશન માટ આવેલ ર ુઆતોમા ં દાજો ર ુ  કરવા. વખતોવખત ના કામના 

મેઝરમે ટ રકોડ કરશે, થળ તપાસી ચાલતા રહલ કરણો પર પોતાનો અ ભ ાય ય ત કરશે. 
 ૫ િનયમો સુાર તમેના ઉપર  અિધકાર ી ારા વખતોવખત  કામગીર  સ પવામા આવશે તે કરશ.ે 
નાણાકં ય 

સ ાઓ 
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અ ય સ ાઓ   

હો ો  ટકનીકલ આસી ટ ટ 

સ ાઓ-ફરજો 1 શહરના બધા જ િવ તારોમા ં ટલાઈટ િુવધાની મરામત અને િનભાવણીના કામની દખરખ રાખવી. 
 2 ચાલતા કામો પર રુ  ુ પુરિવઝન રાખ ુ.ં 
 3 ટલાઈટ િુવધા આપવા માટના કરણો, નેટવક મ ં ુ ર ના કરણો િવગેર માટ થળ તપાસ કર ન ે

અહવાલો ર ુ  કરવા. 
 4 ટલાઈટ નટેવકમા અપ ડેશન માટ આવેલ ર ુઆતોમા ં દાજો ર ુ  કરવા. વખતોવખત ના કામના 

મેઝરમે ટ રકોડ કરશે, થળ તપાસી ચાલતા રહલ કરણો પર પોતાનો અ ભ ાય ય ત કરશે. 
 5 િનયમો સુાર તમેના ઉપર  અિધકાર ી ારા વખતોવખત  કામગીર  સ પવામા આવશે તે કરશે. 
હો ો   ુનીયર કલાક  

સ ાઓ-ફરજો 1 ખાતા અિધકાર ી ારા વહ વટ  યાના ભાગ પે કામગીર  સ પવામા આવે તેવી ફરજો બ વશ.ે 
 2 સબંધંીત મુારો- કરણો ુ ં રકોડ, પોટલા દ તર વગરે તેના પર નામાકંન કર  આઈડ ટ ફ કશન કર  

રકડ િનભાવણી કરશે. તેમજ ટશનર  િનભાવ કરશ,ે ુ દા ુદા ર ટર િનભાવશ.ે કામના ગિત 
અહવાલો મ ં ુર કરણના અહવાલો, ટ ડર યાઓ ખાતા ના ઉપર  અિધકાર ી ચુના જુબ કરશે. 

 3 પગાર તથા એ ટા લીશમે ટ ગેની કામગીર  

હો ો  વાયરમેન/લ ટમેન/હ પર 

સ ાઓ- 

ફરજો 

1 નુી. ઓ ફસ બ ડ ગમા આવતા ઈલે ફ કશન ના મરામત અને િનભાવણી તથા ઈ ટરનલ ટલીફોન 
મરામત ની કામગીર .. તથા શાખા અિધકાર ી ારા વખતોવખત  કામગીર  સ પવામા આવશે તે 
કરશે. 
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કરણ -4 (િનયમ સં હ-3) 

કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો, ચુનો, િનયમસં હ અને દફતરો 
4.1 હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,  

િવિનયમો, ચુનો, િનયમસં હ અને દફતરોની યાદ  નીચેના ન નુા જુબ આપો.આ ન નુો દરક કારના દ તાવેજ  

માટ ભરવાનો છે. 

 
(1) દ તાવેજ ુ ં

નામ/મથા ં 

ટલાઈટ િુવધા આપવા બાબત 

  ટલાઈટ િુવધા મેળવવા માટ થાનીક રહ શો તથા મહાનગરપા લકાના સ ય ીઓ ારા 
ર ુઆત કરવામા ં આવે છે.  ર ુઆત અ સુધંાને થળ તપાસ કર  થળ ઉપર જ ર યાત 
જણાય તવેા થળોએ એક ટ લાઈટ થી બી  ટલાઈટ વ ચે ૨૫ થી 30 મીટરના તરને 
યાનમા રાખી િુવધા આપવામા આવે છે. આ િુવધાને ઉપલ ધ કરવા િવભાગ ારા નુી. 
ારા હર ર તા છે ક નહ  તે માટ રોડ િવભાગ/ટાઉન લાન ગ િવભાગ સાથે જ ર જણાયે 

સકંલન કર ને િુવધા ઉપલ ધ કરવામા આવે છે.  
(2) દ તાવેજ ુ ં

નામ/મથા ં 

ટ લાઈટ ર પેર ગ ગે 

  ટ લાઈટ ર પરે ગ માટ લેખીત અર  ક બ  આવી લખાવી જવાથી ક ફોન ઉપર ક 
ઓનલાઈન ફર યાદ ન ધવામા ં આવે છે. આખા દવસ દર યાન આવેલ ફર યાદો ટલાઈટ 
િનભાવ મરામતની કામગીર  કરતી એજ સી ારા સા ં  અ ેના િવભાગથેી મેળવીને સમય 
મયાદામા ંર પેર ગ કામગીર  કરવામા ંઆવે છે. હર જનતા પાસેથી કોઈ ચા  વ લુ કરવામા 
આવતો નથી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[9] 
 

 

કરણ -6 (નીયમ સં હ -5) 

હરતં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળની ય તઓ પાસેના દ તાવેજોની ક ાઓ ગે  ુપ ક 

6.1 સરકાર  દ તાવેજો િવશે ની મા હતી આપવા નીચેના ન નુાનો ઉપયોગ કરશો. યા આ દ તાવેજો ઉપલ ધ છે તેવી  

જ યાઓ િવ ક સ ચવાલય ક ા, નીયામક ની કચેર  ક ા, અ યનો પણ ઉ લેખ કરો.(‘ યો’) લખવા ની જ યાએ ક ા  

નો ઉ લેખ કરો.) 
 
િનિત ધ તર: 
 

અ .ુન.ં  દ તાવેજ

ની ક ા  

દ તાવેજ ુ ંનામ અને તેની એક લીટ મા 

ઓળખાણ  

દ તાવેજ મેળવવાની 

કાયપ ધતી  

નીચેની ય તી પાસે 

છે/તેના િનયં ણમા છે.  

1 દ તર કાયાલય આદશ,દફતર  ુકમ, ટ ડર 
યા  

મા હતી અિધકાર ી, 
ભાવ. .ુકોપ . ને જ ર  
િવગત સબંધંીત અર  કરવી 

અ.મ.ઈ/ટક.આસી.  

2 દ તર એ ીમટ  ---“--- અ.મ.ઈ/ટક.આસી.  

3 દ તર વકઓડર  ---“--- અ.મ.ઈ/ટક.આસી.  

4 દ તર પર પ  ---“--- અ.મ.ઈ/ટક.આસી.  

5 દ તર અખબાર  યાદ  ---“--- અ.મ.ઈ/ટક.આસી.  

6 દ તર હ તક પ ક ફાઈલો  ---“--- અ.મ.ઈ/ટક.આસી.  
7 દ તર મેઈ ટન સ કામના મુારો ---“--- અ.મ.ઈ/ટક.આસી.   
8 દ તર પી. .વી.સી.એલના બીલો તથા ટલીફોન 

બીલો 
---“--- ુ નીયર કલાક 

9 દ તર ઈમ ેશ હડને લગતા મુારો અને બીલો ---“--- ુ નીયર કલાક 
10 દ તર એ ટા લીશમટ ને લગતા મુારો  ---“--- ુ નીયર કલાક 
11 દ તર એ ટાને લગતા બીલો ---“--- ુ નીયર કલાક 
12 દ તર એ ટાને લગતી ર ઓ િવ. બાબત  ---“--- ુ નીયર કલાક 
13 દ તર રોશની િવભાગને લગત ઠરાવ ુ ંદ તર ---“--- ુ નીયર કલાક 
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કરણ-9 
િનણય લેવાની યામા અ સુરવાની કાયપ ધતી. 

 
9.1 ુ દા ુ દા ુ ાઓ ગે િનણય લેવા માટ કઈ કાયપ તી અ સુરવામા આવે છે. (સ ચવાલય િનયમ સં હ અને 

કામકાજ ુ ંિનયમ સં હ અ ય િનયમો/િવિનયમો વગેર નો સદંભ ટાકં  શકાય .) 

ુ દા ુ દા કામો ગે િનણય લેવા અ ત વમા પાવર ડલીગેશન અમલમા ંરહલ િનયમો તગત જ ર  િનણય માટ સબંધંીત 
કલાક, ટક.આસી. ારા ન ધ અ.મ.ઈ તરફ તથા યાથી ના.કા.ઈ. ી તરફ યાથી સી.ઈ. ી તરફ છેવટ સી.ઈ. ી, કિમ ર ી 
તરફ િનણય માટ અભ ાય સહ ન ધ કુ છે. કિમ ર ી ારા અથવા સબંધીત કિમટ  ક જનરલ બોડ ારા જ ર  િનણય 
ઠરાવવામા આવે છે. 
 
9.2 અગ યની બાબતો માટ કોઈ ખાસ િનણય લેવા માટની દ તાવે  કાયપ ધતીઓ ઠરાવેલ કાયપ ધતીઓ/નીયમ 

માપદંડો/નીયમો ા ંકયા ંછે? િનણય લેવા માટ ા ં ા ં તર િવચાર કરવામા ંઆવે છે.? 

રોશની ખાતામા અિધકાર ને  વહ વટ  નાણાકં ય સ ાઓ આપવામા આવે છે. ત સબંધંી િનણય નીચેના ટાફ થી દરખા ત 
ર ુ  થયથેી જ ર  નીણય લઈ લેવામા ંઆવે છે તે િસવાયની બધી અગ યની બાબતો માટ ઉપર 9.1 મા ંદશાવેલ પ ધતી 
અપનાવવામા ંઆવે છે. તદઉપરાતં જ ર  જણાય તો રા ય સરકારને પણ િનણય લેવા માટ રફર સ કરવામા ંઆવે છે. 
 
9.3 િનણય ને જનતા ધુી પહ ચાડવાની કઈ યવ થા છે? 

 વતં  ય તીગત પશતી બાબતનો િનણય હોય તો પ  ારા  સબંધંીત ય તી, સં થા ક મડંળને જણાવવામા ંઆવ ેછે  

9.4 િનણય લેવાની યામા ં ના મતં યો લેવાનાર છે તે અિધકાર ઓ ા ંછે? 

રોડ િવભાગ, ટાઉન ડવલપમે ટ, ટ .પી. ક મ િવભાગમા ંસાવજનીક ર તાઓની તૂતા માટ મતં યો લેવામા ંઆવે છે. જ ર 

પડ લીગલ િવભાગનો પણ અ ભ ાય લેવામા ંઆવે છે. 
 

9.5 િનણય લેવાના િતમ સ ાિધકાર  કોણ છે? 

મયાદામા ંિનણય લેવામા ંઆવે છે. યાર મયાદા બહાર ઉપલી સ ાએ મ ં ુર  િનણય અથ ર ુ કરવામા ંઆવે છે. 

 

અમલની યા  વોડના ટક.આસી., અ.મ.ઈ. ીના ર પોટ થઈ આ યથેી 
િનણય લેવાની 

કાયવાહ મા સકંળાયેલ 

અિધકાર ઓનો હો ો  

ટક.આસી, અ.મ.ઈ. ી. અને નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી રોશની િવભાગ 

જો િનણય થી સતંોષ ન 

હોય તો ાં અને કવી 

ર તે અપીલ કરવી? 

ખાતાઅિધકાર ીના િનણય થી સતંોષ ન થાય તો કં ોલ ગ અિધકાર  માન. સીટ  એ . ી અન ે
યારબાદ તેમના ઉપર  અિધકાર ીને અપીલ કર  શકાય છે. ખાતાઅિધકાર એ લીધેલ િનણયના 
ણ કરતા પ ની નકલ સાથે ઉપર  અિધકાર ીને અપીલ કરવી. 

ના પર િનણય 

લેવાનાર છે તે િવષય  

માિસક |. ૨,૦૦,00૦/- ની મયાદામા ખચ કરવા બાબત સ ા હઠળની કાયવાહ નો િનણય  
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માગદશક 

ચુન/ દશાિનદશ જો 

હોય તો  

ઉપલી સ ાએથી વખતોવખત કરાવેલ પ તીથી ભાવો મગંાવી ખચ મં ુર  આપવામા આવે છે. 

િનણય લેવાની 

કાયવાહ મા સકંળાયેલ 

અિધકાર ઓનો હો ો 

વોડના ટક. આસી., અ.મ.ઈ. ારા થયેલ િનણય જુબ કામ કરાવવા  ુહોય છે 

ઉપર જણાવેલ 

અિધકાર ના સપંક 

ગેની મા હતી 

.ુકોપ . બી ડ ગ ાઉ ડ લોર રોશની િવભાગ ફોન ન.ં2512929/2514812  
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કરણ—10 (િનયમ સગંહ—10) 

િવિનયમો મા ંજોગવાય કયા જુબ મહનતાણાની પ ધિત સ હત દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ  ુમાિસક મહનતા ુ ં

11.1 નીચનેા ન નુા મા ંમા હતી આપો. 

મ 

ન ં

નામ હો ો માિસક 

મહનતા  ુ

સરના  ુ

૧ ી ધમશભાઈ ડ . 
કવડ યા  

ઈ ચા  
ના.કા.ઈ  

૪૯,૬૬૩ 994, હરશનગર, ર નદ પ સોસાયટ ,સણોસરા 
તા. િશહોર .ભાવનગર 

૨ ી ૃ વીબેન વી. વૈ ણવ  અ.મ.ઈ. ૫૦,૫૮૬ એ-૭, ી બાલા  ીન બં લો ઝ, 
િનમળનગર સામ,ે પાટણ. 

૩ ી અિ નભાઈ આર. 
જોગીયા  

ટક.આસી. ૩૭,૨૦૪ .ુપો.દવળ  િશવ ચોક તા. કોડ નાર .ગીર 
સોમનાથ  

૪ ી ગો ુળભાઈ સભાડ  ુ .કલાક  ૪૬,૨૪૩ .ુસીદસર તા.ભાવનગર  
૫ ી િવિધશાબેન ટ . 

કાનાણી 
ુ . લાક ૧૯,૯૫૦ લોટ ન.ં ૭૩૬/૧, સકેટર ૭/બી, ગાધંીનગર 

૬ ી કુશભાઈ બારડ  ટાઈમક પર ૪૨,૩૭૦ “ ુ ંજદ પ” 4113 ુ દાવન સોસા. સીતારામ 
ચોક,ભરતનગર  

૭ ી રા શભાઈ મકવાણા  લી ટમેન  ૪૨,૬૪૦ લોક ન ં33 િશવનગર તળા  રોડ, કાચના 
મ ંદર પાસે , ભાવનગર  

૮ ી હષદભાઈ મકવાણા  હ પર  ૩૬,૮૦૫ લોટ :100 A બજરંગ બાળક સોસા. ચ ા 
િસદસર રોડ ભાવનગર 

૯ ી દ પક . દવ ે બેલદાર  ૪૩,૬૮૦ લોટ ન5ં4-બી, નીલકંઠ સોસાયટ  
સરદારનગર 
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કરણ:-૧૨ 

યેક સં થાને ફાળવેલ દાજપ  વષ:- ૨૦૨૧-૨૨ 

તમામ યોજનાઓ, ૂચત ખચ અને કરલ કુવણી ગે અહવાલોની િવગતો, િવકાસ િનમાણ અને તકનીક  કાય  ગે 

જવાબદાર હર તં  માટ 
  

અ .ુન.ં  કોડ નબંર  હસાબ નો સદર  મં ુર થયેલ રકમ . 

(લાખમા)ં 
  બી.ક ટ જ સી  

૧ ૩૪૮૧૦ પર રુણ તથા ઓ રો  ૧.૦૦ 
  સી. મરામત િનભાવ   

૧ ૩૪૩૦૨ લી ટ, ઈ ટરનલ ટલીફોન, સોલાર લા ટ, 
ા ફક િસ નલ િવગેર  

૧૦.૦૦ 

૨ ૩૮૩૦૬ .ુઓ ફસ, ઝોનલ ઓ ફસ, .ુ ુ લ, 
ગણવાડ મા ંવાયર ગ/ર લસેમે ટ  

૧૫.૦૦ 

૩ ૩૮૭૧૧ ઈલે ક સાધન સામ ી ર પરે ગ તથા પાટસ 
ર પલેસમે ટ  

૨.૦૦ 

૪ ૩૮૪૧૧ ટ લાઈટ , ગાડન લાઈટ મેઈ ટન સ  ૧૦.૦૦ 

૫ ૩૮૪૧૭ .ુ ઓ ફસ, ટાઉન હોલ તથા અ ય 
.ુ બ ડ ગોને રોશની થી શણગારવા તથા 
હર કાય મમા ંલાઈટ/માઈકની યવ થા  

૨૦.૦૦ 

૬ ૩૮૪૧૮ આઉટ સોસ ગ ારા ટલાઈટ ઓ.એ ડ.એમ 
તથા ક ોલ વીચ ગ ઓન/ઓફ નીભાવણી  

૩૫૦.૦૦ 

  ડ . એનજ   

૧ ૪૩૧૦૧ ટલાઈટ  ૩૦૦.૦૦ 
  એફ. િવશેષ ખચ   

૧ ૩૯૦૦૫ નવી લાઈટ તથા ફકચસ ખર દવા  ૫.૦૦ 
  ઈ. કપીટલ   

૧ ૬૪૭૧૦ .ુબી ડ ગમા ંનવા વોટર ુલર, યોર ફાયર, 

એ.સી કુવા 
૧૦.૦૦ 

૨ ૬૪૭૧૧ ુ ય ર તા પર રાઉ ડ પોલ તથા ડર ા ડ 
લાઈટ િુવધા તથા હાઈમા ટ ટાવર  

૧૦.૦૦ 

૩ ૬૪૭૦૮ ઈમ સી લાઈટ તથા ઈ વટર સટે તથા લી ટ 
એલીવટેર ખર દવા   

૩.૦૦ 

૪ ૬૪૭૨૧ નોન ક વકેશનલ સોસ ઓફ એનજ   ૧૫.૦૦ 
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કરણ-૧૬ 

હર મા હતી અિધકાર ીના નામ, હો ા તથા બી  િવગતો 

       

મ નાયબ કાયપાલક ઈજનેર તથા 

હર મા હતી અિધકાર  ુનામ 
સરના  ુ સપંક નબંર 

૧ ડ .આર.કવડ યા રોશની િવભાગ ાઉ ડ લોર, 

મહાનગરપાલકા ભાવનગર 
૮૪૬૦૪૪૨૦૬૬ 

 

હર અપીલ અિધકાર ીના નામ, હો ા તથા બી  િવગતો 

 

મ નાયબ કિમ ર ી(એ મીન) તથા 

હર અપીલ અિધકાર  ુનામ 

સરના  ુ સપંક નબંર 

૧ ી ડ .એમ. ગો હલ મહકમ િવભાગ, બીજો માળ, ભાવનગર 
મહાનગરપા લકા 

૯૯૨૫૨૨૪૬૪૬ 
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          એને ર -- બી 

(સામા ય વ હવટ િવભાગના તા.૧૦/૫/૨૦૦૯ ના પ રપ  માકં પીએડ —૧૦—૨૦૦૭— 

૩૩૫૩૬૪—આર.ટ .આઇ.સેલ ુ ં બડાણ) 
 

માણપ  

આથી માણીત કરવામા ં આવે છે ક મા હતી અિધકાર અિધિનયમની કલમ—૪ તગત વય ં હર કરવાની 

બાબતો“ ો -- એ ટ વ ડ લોજર (P.A.D) મારા િવભાગ ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. અને તા. ૧/૦૫/૨૦૨૧ની થિતએ 

અમાર  મ ં ુ ર  મેળવી અધતન કરવામા ંઆવેલ છે. 

તાર ખ:  ૦૫/૦૫/૨૦૨૧ 

થળ:- ભાવનગર 
 

                                                            હર મા હતી અિધકાર  અન ે

                                                            નાયબ કાયપાલક ઇજનરે 

                                                          રોશની િવભાગ 

                                                            મહાનગરપાલકા ભાવનગર 
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1 
 

 
 

          
 

બાલનગય ભશાનગયાલરકા  
 

ફપલ્ટય વલબાગ  
 

 

     ભાફશતી(ભેલલાનો)અવધકાય અવધવનમભ -૨૦૦૫  
 

 
 

                    લોલ્યભુ નફંય-૨ 

                   એનેક્ષ્ચય નફંય-૨૮ 

                   લષ-૨૦૨૧-૨૨     
 
 

 

                                               શ્રી બાલેળબાઈ.ડી.વ્માવ 
                                                                       ઇન્ચાર્જ એક્ઝીક્યટુીલ એન્ીનીમય 

                                                                       પોન નફંય-૨૫૧૪૮૨૮(ઓ) 
                                                                       ભો .૯૮૨૫૬૦૪૨૪૨   
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અનકુ્રભલિકા 
 

 

ક્રભ 

 

પ્રકયણ 
નફંય 

 

 વલગત 

 

ાના નફંય 

૧ 

 

૨ વગંઠનની વલગતો અને કામો 4 અને પયજો... ૩  થી ૫ 

૨ ૩ વનમભ વગં્રશ - ય. અવધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની વત્તા અને 
પયજો... 

૬ થી ૮ 

૩ 

 

૮ 

 

વનમભ વગં્રશ - ૭. વયકાયી ભાશીતી અવધકાયીઓના ંનાભ અને શોદદા 
અને વલગતો... 

    ૯ 

૪ ૧૦ વનમભ વગં્રશ - . અવધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની ભાશીતી પસુ્તતકા  
(ડીયેકટયી ) 

૧૦ થી ૧૫  

૫ ૧ ૧ વનમભ વગં્રશ - ૧ ૧. અવધકાયીઓ અને કભમચાયીઓને ભતુ ંભાવવક 
ભશનેતાણુ ં

૧૬ થી ૧ ૮  

૬ ૧ ૨ વનમભ વગં્રશ - ૧ ૧.  પ્રત્મેક વતંથાને પાલામેર અંદાજત્ર ય૦૨૦-૨ ૧ ૧૯ 

૭ ૪ વનમભ વગં્રશ અને દપતયો ૨૦ થી ૩ ૨  

૮ ૧૫ વનમભ વગં્રશ - ૧૪. કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેરા ધોયણો ૩ ૩  

૯ ૧ ૬ ૩૪ 
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પીલ્ટય વલબાગ 

પ્રકયિ-ય (વનમભ વગં્રશ-૧) 
વગંઠનની વલગતો,કામો અને પયજો 

 

 

૨ .૧ પીલ્ટય વલબાગનો 
ઉદૃેળ/ શતે ુ  

ળશયેને તલચ્છ અને ીલાણ ુયશીત ીલારામક ાણી પરુુ 
ાડલાન ુકાભ 

૨ .૨ 
 

પીલ્ટય વલબાગનુ ં
વભળન 
/દુયનદેળીણું (વલઝ
ન) 

ળશયેના તભાભ વલતતાયોભા પયુતા પ્રભાણભા યોજ ફયોજ 
તલચ્છ અને ીલાણ ુયશીત ીલાનુ ંાણી પરુુ ાડલાનુ ં
કાભ. 

૨ .૩ પીલ્ટય વલબાગનો ટંુકો 
ઈવતશાવ અને 
યચનાનો વદંબમ" 

બાલનગય ળશયેને વ ાપ્રથભ બાલનગય તટેટ દ્વાયા  ૧૯૧યભાં 
વનરભફાગ વકમરાવે વલકટોયીમા જયફુીરી લોટય લકમવ 

તરો વેન્ડ પીલ્ટય વનભામણ  કયલાભા ં આલેર ત્માય ફાદ 
૧૯૩યભા ં તટેટ ધ્લાયા ેટવમન કંની ઈંગ્રેન્ડના તખ્તેશ્વય 
ખાતે ભીકેનીકર વેન્ડ પીલ્ટય પ્રાન્ટ વનભામણ  છી થી 
બાલનગય ળશયેની જરુયીમાતો લધતા ચચત્રા પીલ્ટય પ્રાન્ટ 
તથા વનરભફાગ પીલ્ટય જુન ુનવ ુતથા તયવભીમા પીલ્ટય 
ડામભન્ડ ંીગ તથા ળેત્ુંી ડેભ વાઈટે નલા મં્ીંગ તથા 
ાઈ રાઈન ભશાનગયાચરકા ધ્લાયા વનભામણ  કયામેર છે. 

૨ .૪ પીલ્ટય વલબાગની 
પયજો 

ળશયેના ોતાના ં અરગ અરગ યીઝલમલોમય ળેત્ીુ ડેભ  
તથા ભશીયીએજ ભાથંી જરુયીમાત મજુફનુ ંાણી ભેલલી 
પીલ્રેળન તેભજ કરોયીનેળન પ્રક્રક્રમાથી  પયુા વનમભન વાથે 
પીલ્ટય લોટય વગં્રશ કયી જરુયીમાત મજુફનુ ં ંીગ કયી 
ઓલયશને્ડ ટેંક  ધ્લાયા ીલારામક ાણી ઉરબ્ધ કયલાન ુ
કાભ. 

૨ .૫ પીલ્ટય વલબાગની 
મખુ્મ પયજો  

ઉય મજુફની તભાભ કાભગીયીને રગતી ભળીનયીની  
જાલણી વાથે આલતા વભમના ંઆનવુગંીક સધુાયા લધાયા 
તથા ડેલરીંગના કાભો. વલગેયે 
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૨ .૬ પીલ્ટય વલબાગ  
ધ્લાયા આલાભા ં
આલતી વેલાઓની 
માદી અને તેનુ ં
વચંિપ્ત વલલયણ. 

ળશયેના ં તભાભ યશણેાકંીમ વલતતાયોભા ં ધય લયાળ ભાટે 
ીલાના ંશધુ્ધ ાણી વલતયણ ભાટે યીઝયલોમય ભાથંી ાણી 
ભેલી શધુ્ધ કયેર ાણી ઉરબ્ધ કયવુ.ં P 

 -અરગ અરગ  ઐાદ્ ાચગક વલતતાય/એકભો ભાટે યો-લોટય 
ઉરબ્ધ કયવુ.ં 
  -ટેન્કયો ધ્લાયા ીલારામક ાણી જરુયીમાત મજુફના 
તથે શોંચાડવુ.ં 
  -આગ અકતભાત  વભમે ટેન્કયથી ાણી શોંચાડવુ.ં  

૨ .૭ જાશયે તતં્રના યાજમ 

વનમાભક  
કચેયી પ્રદેળ જજલ્રો 
બ્રોક લગેયે તતયોએ 
વતંથાગત ભાખાનો 
આરેખ (જમાં રાગ ુ
ડત ુ ંશોમ ત્માં) 

                          વીટી એન્ીનીમયશ્રી         

                            ↓  

                         કામમારક ઈજનેય 

                            ↓  
 

                 ડે.કામમારક ઈજનેય અ.ભ.ઈ                                                              
↓  

                            ↓  

                શલે્ય  કરીનય ચોકીદાય 

૨ .૮ રોક વશમોગ 
ભેલલા ભાટેની 
ગોઠલણ અને 
ધ્ધવતઓ. 

ચોકકવ વલતતાયભા ાણીની અછત વદંમ બે  કોોયેટય  ધ્લાયા 
ભાગંણી  કમેથી  આલા લચંીત વલતતાયભા ટેન્કય ધ્લાયા 
ાણી ભોકરી આલાભા આલે છે. 
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૨ .૯ વેલા આલાના 
દેખયેખ [અને જાશયે 
પક્રયમાદ વનલાયણ 
ભાટે ઉલ્બ્ધ તતં્ર. 

                         

                        વીટી એન્ીનીમયશ્રી         

                            ↓  

                          કામમારક ઈજનેય 

                            ↓  
 

                ડે.કામમારક ઈજનેય અ.ભ.ઈ                                                              
↓  

                           ↓  

              શલે્ય  કરીનય ચોકીદાય 

૨ .૧૦ મખુ્મ કચેયી અને 
જુદા જુદા તતયોએ 
આલેરી અન્મ 
કચેયીઓના ં
વયનાભાં(લકાળકાય
ને વભજલાભા ંવય 
ડ ેતે ભાટે જજલ્રા 
લાય  લગીકયણ  કયો) 

મખુ્મ કચેયી- તખ્તેશ્વય પીલ્ટય પ્રાનં્ટ કંમ્ાઉન્ડ ભેનેજય   
ફગં્રો 

           લાઘાલાડી યોડ દચિાણામવૂતિ  શાઈતકુરની ાછ.  

           ભશાનગયાચરકા બાલનગય. 

૨ .૧ ૧ કચેયી ળરુ થલા નો 
વભમ   
 

  

કચેયી ળરુ થલા નો વભમ   
મખુ્મકચેયી :-   વલાયના ં ૧૦-૩૦ થી વાજંના ૦૬-૧૦ સધુી  
પીલ્ટય પ્રાન્ટ અને મં્ીંગ  તટેળનો ય :- વલાયના ં            
૬-૦૦ થી ફોયે ૨ -૦૦ સધુી તથા  ફોયના ં ૨-૦૦  
થી વાજંના ં૧૦-૦૦ તથા યાત્રીના ૧૦-૦૦ થી વલાયના             
૬-૦૦  સધુી યાઉન્ડ ધી કરોક ળીપટ  ડયટુી મજુફ વતત 
કામમયત શોમ છે. 
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                                 પ્રકયણ-૩ ( વનમભ વગં્રશ-ય) 

                      અવધકાયીઓ  અને કભમચાયીઓની વતા અને પયજો 
૩ .૧ પીલ્ટય વલબાગના અવધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની વતા અને પયજોની વલગતો 
 શોદૃો  :- કામમારક ઈજનેયશ્રી   પીલ્ટય વલબાગ 

       વત્તાઓ :- તેભના ંઉયી અવધકાયીઓ જેભ કે ખાતાનાં વનમતં્રણ અવધકાયી વીટી  એન્ીનીમયશ્રી  વતંથાના લડા 
ઠયાલ ખાવ સચુનાં વલગેયેની  અભરલાયી કયાલલાની વત્તા  છે.    

     લશીલટી વત્તા: o(૧ )  તેભના વનમતં્રણો શઠેનાં કભમચાયીઓની યજાઓ ફાફત ભમામક્રદત  વતા.    (૨ ) તટાપ એતટાને 
રગતી કેટરીક વાભાન્મ વતાઓ જેલી કે વી.આય. બયલા તટે  ડય ુકયલા કસયુ ફદર કામમલાશી  
કયલા તટાપની  કાભગીયી વોંણી કયલી નીચેના તતયનાં તટાપની પયજો મકુયય કયલી તેને રગતા 
હકુભો કયલા અને તેભ પયજ ન ફજાલનાય  વાભે મોગ્મ કામમલાશી  કયલા  ઉરી વતાને બરાભણો 
રખી ભોકરલી વલગેયે. 

નાણાકંીમ વતાઓ : વનમત કામમધ્ધવતને અનવુયીને  રા. ય૦૦૦ /- કયતા લધે નશી તેલા યંન્ત ુભાવ દયમ્માન  રા. 
એક  રાખ કયતા લધે  નશી  તેભ ખચમ ભમામદાભા ંખાતા ભાટે  આલશ્મક વેલાના  કાભો કયાલલાની 
વત્તા. 

       પયજો :-          (૧ ) ખાતાના લડા તયીકે ખાતાની વભગ્ર કાભગીયી ય દેખયેખ અને વનમતં્રણ  યાખવુ.ં           

                         (ય ) ઉયી અભરદાયશ્રી ધ્લાયા થતાં હકુભનુ ંારન કયી તત્વફંધંી અભર કયાલલાની  પયજ 
ફજાલલી. 

                            (૩ )         પ્રાપ્ત વતાભાં લખતો લખત જે પેયપાય લાા હકુભ થામ તો તે અન્લમે  અભરલાયીની  
પયજ ફજાલલી.               

 

          શોદૃો :-  નામફ કામમારક ઈજનેયશ્રી  પીલ્ટય વલબાગ    

          વત્તાઓ :-  લશીલટી વત્તા: 
        (૧ ) ઉરી વતા ધ્લાયા ભજુંય કયલાભાં આલેર શોમ નોટીવ ત્રો  કાગો તટાપ  નોટીવ વલગેયે 

તેભની વક્રશથી યલાના કયલા. 
 

            (ય) ઉરી  વતા ધ્લાયા તેભને તેભનાં વનમતં્રણ શઠે પાલેર કભમચાયીઓ  સુયલાઈઝયો ક્રાકો  
વલગેયે ાવેથી કાભ રેવુ.ં  જરુયી સચુનો આલા અને તેભના ય મોગ્મ વનમતં્રણ યાખવુ.ં 

 

ફધા જ વલતતાયોભા નાગયીકોને  શધુ્ધ ાણી ભી યશે પક્રયમાદોનો મોગ્મ ઉકેર આલી યશ ેતે ભાટે  જરુય ડે તે ભાટે 
વતંથાના અન્મ વલબાગો અન્મ અવધકાયીઓ કે નીચેના તટાપ વાથે જરુયી વકંરનભાં યશવે ુઅને વતંથાનુ ંકે  વલબાગનુ ં
કાભ સેુયે ચારે તેભ તથાવત કયલા ફનતા પ્રમત્નો કયલા અને જરુય જણામે ઉરી વતાને યીોટમ કયલા. 

 

                 નાણાકંીમ વતાઓ :  ના.કા.ઈ.શ્રીને કોઈ નાણાકીમ વત્તા નથી. 
                  વત્તાઓ અને પયજો oç ઉરી વતા ધ્લાયા જે કાભ વોંલાભાં આલે તે કાભ ોતે કયવ ુઅને તેભના વનમતં્રણ 
શઠેના તટાપ ાવે રેવુ ંકાભ કયાલવુ ંઅને તેનો અશલેાર યીોટમ  ઉરી  વતાને કયલો. કામમારક ઈજનેયને અન્મ 
વતાઓ અને પયજોભાથંી ના.કા.ઈ.શ્રીને વોંલાભા ંઆલે તેલી પયજો અદા કયલી.          

                         (૧ )  ળશયેનાં ફધા જ વલતતાયોને શધુ્ધ ીલાનુ ંાણી  ભી યશ ે તે ભાટે અ.ભ.ઈ.  તથા  નીચેના    

તટાપની દેખયેખ તથા વનમતં્રણ યાખળે.          

                        (ય)   ચારતા કાભો ય પયુત ુસુયવલઝન યાખળે.                 
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                         (૩ )  પીલ્ટય તથા તેના શતતકના મં્ીંગ ય કોઈના ધ્લાયા અનઅવધકતૃ પ્રલવત  ચારતી  શળે તે 
અટકાલળે જરુય ડમે ઉરી વતાને યીોટમ  કયળે.       

                         (૪ )  રીકેજ તટુફુટ ધ્લાયા ાણી વ્મમ ન જામ તે ભાટે ભયાભત કામમ શાથ ધયળે ખચમ ભાટે જરુયી 
દયખાતત કયળે.                          

                        ( ) મ્ીંગ તટેળનભાં જરુયત જણામે અગે્રડેળન  ભાટે અંદાજો યજુ કયળે. ભયાભત ભાટે ભારવાભાન 
રગત ઈન્ડેન્ટ કે અંદાજો યજુ કયળે. લખતોલખત કાભનાં ભેજયભેન્ટ યેકોડમ કયળે તથ તાવી 
ચારતા ંયશરે પ્રકયણો ય અચબપ્રામ વ્મકત કયળે.                          

                         (૬)  વનમભાનવુાય તેભને ઉયી અવધકાયીશ્રી ધ્લાયા લખતો લખત જે કાભગીયી  વોંલાભાં આલે તે 
કયળે.         

                        (૭)  ોતાને પાલેર તટાપ ય વનમતં્રણ અને દેખયેખ યાખળે.                                   

                   

       શોદૃો :-  અવધક ભદદનીળ ઈજનેયશ્રી 
                    વત્તાઓ અને પયજો :-   (૧ )  ળશયેનાં ફધા જ વલતતાયોને શધુ્ધ ીલાનુ ંાણી ભી યશ ેતે ભાટે તેભની  નીચેના  

  તટાપની  દેખયેખ તથા વનમતં્રણ યાખળે. 
                                (ય )   ચારતા કાભો ય પયુત ુસુયવલઝન યાખળે. 
                         (૩ )  પીલ્ટય તથા તેના શતતકના મં્ીંગ ય કોઈના ધ્લાયા અનઅવધકતૃ પ્રવવૃત ચારતી 

                 (૪)  રીકેજ તટુફુટ ધ્લાયા ાણી વ્મમ ન જામ તે ભાટે ભયાભત કામમ શાથ ધયળે ખચમ ભાટે 
  જરુયી દયખાતત કયળે. 

                                                               ()  મ્ીંગ તટેળનભાં અગે્રડેળન જરુયત જણામે તે ભાટે અંદાજો યજુ કયળે. ભયાભત 
 ભાટે  ભારવાભાન રગત ઈન્ડેન્ટ કે અંદાજો યજુ કયળે. લખતોલખત કાભનાં ભેજયભેન્ટ 
 યેકોડમ કયળે.  તથ તાવી ચારતા ંયશરે પ્રકયણો ય અચબપ્રામ વ્મકત કયળે. 

                                                                (૬ )  વનમભાનવુાય તેભને ઉયી અવધકાયીશ્રી ધ્લાયા લખતો લખત જે કાભગીયી વોંલાભાં 
  આલે તે કયળે. 

                                              (૭)  ોતાને પાલેર તટાપ ય વનમતં્રણ અને દેખયેખ યાખળે અને આઉટડોયની  

 ભોટાબાગની   કાભગીયી તેઓ કયળે અને કયાલળે. 
                       નાણાકંીમ વતાઓ  : અ.ભ.ઈ.શ્રીને કોઈ નાણાકીમ વત્તા નથી. 
 

      શોદો:- રેફોયેટયી  ટેકનીશ્મન 

                     વત્તા અને પયજો :-(૧ )  પીલ્ટય ઉય આલતા યો-લોટયભાં યાઉન્ડ ધ કરોક ટયફીડીટી  ચકાવણી. જરુયી ીએવી 
તથા કરોયીનેળનન ુન ુડોઝીંગ કયી ળશયેભાં ીલાનુ ંશધુ્ધ  ાણી ભી યશ ેતે ભાટે જરુયી દેખયેખ 
યાખળે. 

                                                  (ય)  ાણી શધુ્ધકયણ પ્રક્રકમા અન્લમે જરુયી ીએવી તથા કરોયીનેળન અને જથ્થાનુ ં વનમભન 
તથા તેને રગત યાવામણીક  વનમભન ચકાવણી નીબાલણી  તથા તેને રગતા જરુયી  યીતટયો 
તથા ાણી  આલક તથા જાલકના આંકડા ડેઈરી યીોટમ   લયવાદી આંકડા વલગેયેની નોંધણી તેની 
વનબાલણી કયલાનુ ંકાભ કયળે.  
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શોદો  :-   જુ. ઓયેટય 

 

વત્તાઓ અને પયજો   :- પીલ્ટય પ્રાન્ટની અને રગત ભળીનયીઓ જેલી કે  ભોટય મં્ ેનરો ચાલ ુફધં 
કયલાની તથા  તેની દેખયેખ યાખલી અને વભમવય ટાકંીઓભાં રેલર કયી લોટય  લકમવની સચુના 
મજુફ  વપ્રાઈ જાલલા લાલ્લ ખોરાલલા અને ફધં કયાલલા પીલ્ટય ફેડના લોળીંગ કયાલલા 
રોગબકુભા વપ્રામ અને ભળીનયી વફવંધત નોધ કયલી તથા પીલ્ટય પ્રાન્ટ અને ંીગ 

ભળીનયીઓ અને પ્રીભાઈવીવભા રગત વાપ વપાઈ કયાલલી તેભજ યાઉન્ડ ધ કરોક ી.એ.વી. 
તથા કરોયીન ડોઝ ચેક કયલા કરોયીન ટનમય ખારી  થમે ફદરાલલા વલગેયે કાભગીયી તથા 
વભકિા કેડયના કભમચાયીઓની જલાફદાયી  વનબાલલી તથા ખાતાવધકાયીશ્રી દ્વાયા  લશીલટી 
પ્રક્રક્રમાના બાગ રુે જે કાભગીયી વોંલાભા આલે તે  મજુફની કાભગીયી કયળે. 

શોદો :-   શલે્ય અને કરીનય વલગેયે. 
 

પયજો   :-    પીલ્ટયપ્રાન્ટ /ંીગને રગત જુ.ઓયેટયશ્રીની સચુના મજુફ વપ્રાઈ જાલલા 
ભળીનયી ઓ જેલી કે ભોટય મં્ ેનરો ાઈરાઈનો ની વાપ વપાઈઅને  રટીન મજુફ  
પીલ્ટયફેડના લોળીંગ કયલા યાઉન્ડ ધ કરોક  કરોયીન ટનય ખારી થમે ફદરાલલા તથા 
પીલ્ટયપ્રાટં અને ંીગ તટેળનોની  પ્રીભાઈવીવ અને ભળીનયીઓનાં યીેયીંગ વફફ ઉરી 
વતાની સચુના મજુફની તભાભ પ્રકાયની શ્રવભકને રગત  કાભગીયીઓ કયળે. 

 

 

વત્તાઓ અને પયજો :-   (૧ )  તેભને લશીલટી કે નાણાકંીમ વતાઓ પ્રાપ્ત નથી. 
                                            (ય)  તેભને ઉયી અવધકાયી ખાવ કયીને ખાતાવધકાયીશ્રી ધ્લાયા લશીલટી 
પ્રક્રક્રમા  બાગ રુે જે   કાભગીયી વોંલાભા આલે તેલી પયજો તેઓ ફજાલળે. 
                       (૩ ) કભમચાયીઓના એતટાને રગતી તભાભ કાભગીયી  અને વફંધંીત 
તભુાયો-પ્રકયણોનુ ંયેકડમ  ોટરા દપતયઓ વલગેયે તેના ય નાભાકંન કયી જરુયી  નફંયીંગ તથા 
આઇડેન્ટીપીકેળન  કયી યેકડમ લગીકયણ  તથા વનબાલણી કયળે. 
.ભજુંય પ્રકયણનાં અશલેારો વલગેયે વનબાલળે. 

                          ( )  ટેન્ડય પ્રક્રક્રમા ખાતાનાં  ઉયી અવધકાયીશ્રીની સચુના મજુફ કયળે. 
અને તેને આનવુાગંીક તભાભ કાભગીયી કયળે.                                
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પ્રકયિ-૮ (વનમભ વગં્રશ-૭) 
વયકાયી ભાફશતી અવધકાયીઓના નાભ                                                                                                                                                                                                                                                                                        

શોદ ા અને અન્મ વલગતો 
 

વલબાગીમ કામદાકીમ(એેરેટ) વતાવધકાયી વલળેની વંકમ ભાક્રશતી નીચેના નમનુાભા ંઆો. 

વયકાયી તતં્રનુ ંનાભ:-  પીલ્ટય વલબાગ ભશાનગયાચરકા બાલનગય. 
વયકાયી ભાક્રશતી અવધકાયી  ov  

ક્રભ 
ન.ં 

નાભ શોદૃો એવ.ટી.
ડીકોડ 

પોનનફંય પેકવ ઈ- 
ભેઈર 

વયનામુ ં

૧ ફી.ડી.વ્માવ     ઇન્ચાર્જ 
એકઝ્રીકયટુીલ 

એન્ીનીમય 

(૦ય૭૮
) 

કચેયી 
ય૧૪૮ય૮ 

 v v બાલનગય. 

 

ભદદનીળ વયકાયી ભાક્રશતી અવધકાયીઓov  

ક્રભ 
ન.ં 

નાભ શોદૃો એવ.ટી.ડીકોડ પોનનફંય પેકવ ઈ- 
ભેઈર 

વયનામુ ંP 

૧ એર. એભ. 
યાઠલા  

અ.ભ.ઈ. 44 44    બાલનગય. 

૨ લી.લી.ચ ાશાણ અ.ભ.ઈ 44 44    નફંય-૬૯ 
તયવભીમા યોડ 
બાલનગય  

વલબાગીમ એેરેટ(કામદા)વતાવધકાયી- 
ક્રભ 
ન.ં 

નાભ શોદ ો એવ.ટી.ડીકોડ પોનનફંય પેકવ ઈ- ભેઈર વયનામુ ંP  

- - - - કચેયી  ઘય - - - 
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                               પ્રકયણ-૧૦ (વનમભ વગં્રશ-) 

અવધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની ભાશીતી-vપસુ્તતકા 
(ક્રડયેકટયી) 

૧૦.૧ નીચેના નમનુાભા જજલ્રાલાય ભાશીતી આો. 
ક્રભ નાભ 

 

શોદ્દો એવ.
ટી.ડી.
કોડ 

કચેયી ઘ
ય 

પે
ક્વ 

ઈ ભેઈર વયનામુ ં

૧ 

શ્રી બાલેળબાઈ.ડી.વ્માવ 

ઇન્ચાર્જ 
કા.ઈ.શ્રી 

cc cc  v v બાલનગય. 

૨ 

 

શ્રી લરુવવિંગ  એભ 
યાઠલા અ.ભ.ઈ 

cc cc v  v બાલનગય. 

૩ 

શ્રી વલયાજ લી. ચ ાશાણ અ.ભ.ઈ 

cc cc v  v નફંય-૬૯ 
તયવભીમા યોડ 
બાલનગય  

૪ 

શ્રી તનલીય એન ઠાણ 
ટે.આ.(ભીકે

) 

     ારીતાણા 
બાલનગય 

૫ 

સભુયા વલનમચદં્ર કે. રેફો.ટેકની 

cc cc v v v બાલનગય. 

૬ 

ગાધંી જગદીળબાઈ ડી જુ.ઓયેટય 

cc cc v v v તકુરની 
ફાજુભા.ંબાલનગય 
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૭ 

રાણીમા જમેળ 
કયણવવશ જુ.ઓયેટય 

cc cc cc v v ખોડીમાય 
પ્રોટન.ં૦ 

વળિાક વોવામટી 
બયતનગય યોડ 

૮ 

યાઠોડ વલજમ નલરવવિંશ જુ.ઓયેટય 

cc cc cc v v ગોકુધાભ 
બાલનગય. 

૯ 

તાવલમાડ પ્રભદુાવ 
ફુલ્રાબાઈ જુ.ઓયેટય 

cc cc cc v v ગોકુધાભ 
બાલનગય. 

૧૦ 

આયફ આયીપ અબફુકય જુ.ઓયેટય 

cc cc cc v v જેરગ્રાઉન્ડ 
વશકાયી લવાશત 
બ્રોકન.ંવી/૮ /૯
૦ બાલનગય. 

૧ ૧ 

ચડુાવભા શયદેલવવિંશ લી. 

શલે્ય cc cc v v  બાલનગય. 

૧ ૨ 

જોળી  જમતંબાઈ એવ. 

શલે્ય cc cc v v v ૧ વલક્રભ 
ફગંરાાછ 

વયદાયનગય. 
બાલનગય. 

૧ ૩ 

યભાય જમેળ 
કયળનબાઈ 

શલે્ય cc cc v v v બાલનગય. 
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૧૪ 

દુફર યાજુબાઈ 
બયતબાઈ 

શલે્ય cc cc v v v બાલનગય. 

૧૫ 

ભેય ભયુાબાઈ 
અભયાબાઈ 

શલે્ય cc cc v v v ભારધાયી 

૧ ૬ 
યાઠોડ વલજમબાઈ 

બરાબાઈ 

શલે્ય cc cc v v v ય. 

૧૭ 

લાધેરા બરાબાઈ 
ભુતબાઈ 

શલે્ય cc cc v v v બીર વોવામટી 
ય 

૧ ૮ 

યભાય યભેળ 
દાભીબાઈ 

શલે્ય cc cc v v v બ્રોકન.ંય૦૮  
બાલનગય. 

૧૯ 

ચ ાશાણ અળોક કાળુબાઈ 

શલે્ય cc cc v v v બીર વોવામટી  
બાલનગય. 

૨૦ ધતયુાતય યલીબાઈ 
વી. 

શલે્ય cc cc v v v ચચત્રા તટાપ 
ક્લાટવમ 

૨ ૧ વબાડ શભીય 
નગીનબાઈ 

શલે્ય cc cc cc v v શલયુીમા ચોક 
બાલનગય 

૨ ૨ 

અજલાીમા પ્રણલ ડી. 

રેફો.ટેકની. cc cc v v v ભાનવ ળાવંત ાકમ 

૨ ૩ 
લોયા યેળ અયવલિંદયામ 

જુ.ઓયેટય cc cc v v v ચચત્રા ક્રપલ્ટય તટાપ 
કલાટવમ 

૨૪ ગ ાતલાભી યાજેળગીયી 
ી. 

જુ.ઓયેટય cc cc v v v બાલનગય. 

૨૫ 

ગણુલતંયામ એર.ડંમા 

જુ.ઓયેટય v cc v v v કોળલ્મા ાકમ 
બયતનગય 
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૨ ૬ ભકલાણા સયેુળબાઈ 
આય. 

જુ.ઓયેટય cc cc v v v બાલનગય. 

૨૭ 

બગોયા અયવલિંદ 
ફદાબાઈ 

જુ.ઓયેટય cc cc v v v બાલનગય. 

૨ ૮ 

વત્રલેદી બાતકયબાઈ ફી. 

શલે્ય cc cc v v v બાલનગય. 

૨૯ 

ભનાણી નયેળબાઈ 
વી. 

શલે્ય cc cc v v v બાલનગય. 

 

૩૦ 

ગોકુબાઈ ોટબાઈ 
બધેુરીમા 

શલે્ય  cc    એયોટમ  યોડ 
ભાનવ દળમન 

ાવે 

૩ ૧ 

ફોયીચા બયતબાઈ ડી 

શલે્ય cc cc v v v 

૩ ૨ 

ચચથયબાઈ લળયાભબાઈ 

વ.કાભદાય cc cc v v v એ.ડીલીઝન ાવે 
ગય. 

૩ ૩ 

ડાબી યેળબાઈ ી. 

જુ.ઓયેટય cc cc v v v દેલયાજ નગય- ૧  

૩૪ 

લલાઈ ઈશ્વયબાઈ 
એચ 

જુ.ઓયેટય cc cc v v v ગોકુધાભ 
બાલનગય. 

૩૫ 

ાયગી યભેળબાઈ એન. 

જુ.ઓયેટય cc cc v v v બાલનગય. 
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૩ ૬ 
વ્માવ દેલાી 
અયવલિંદકુભાય 

શલે્ય cc cc v v v બાલનગય. 

૩૭ 

ખોડા ધનશ્માભબાઈ 
એર. 

શલે્ય cc cc v v v વક્રયતા વોવામટી 
ળશયેી નફંય.૧ ૧ના ં

બાલનગય 

૩ ૮ યાઠોડ યણીતવવિંશ 
અખબુા 

શલે્ય cc cc v v v ચોભેર. 

૩૯ કનાડા બાલેળચદં્ર 
યભેળચદં્ર 

શલે્ય cc cc v v - બાલનગય. 

૪૦ 

ગોક્રશર લનયાજવવિંશ 
એભ. 

શંગાભી 
ચોકીદાય 

cc cc v v v વલયાણી તકુર 
બાલનગય. 

૪૧  
ભનીબાઈ યભાય  જુ.કરાકમ  

     બાલનગય  

૪૨  

અરીમાયખાન ઠાણ  જુ.કરાકમ  

     ફાગ-એ-શભદદમ   

બાલનગય  

૪૩  
લાઘ યભેળ ભેયાભણ જુ.કરાકમ  

     બાલનગય   

૪૪ લાલડીમા યાભ 

ભાણસયુબાઈ 
જુ.કરાકમ  

     બાલનગય   

૪૫ 
ભાનવ કે ડંમા  જુ.કરાકમ  

     બાલનગય.  
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૪૬ 

ક્રદરીવવિંશ જાડજેા  ચોકીદાય 

     પ્રોટ ન.ં-૨ ૧/AAએ. 

૪૭ 

 ળ રે એભ ફાયૈમા ચોકીદાય 

     બાલનગય  

૪૮ 

કભરેળ એન ટેર 
આવી.ભીકે

. 

     યાભ વો. 
બાલનગય  

૪૯ 
 નાઝાબાઈ એવ  

વબાડ 
ફેરદાય 

     ભકં્રદય ાવે 
બાલનગય 

૫૦ 
બાલવગંબાઈ લી. 

શાડા. 
રાઈટ 

ઈન્વ. 

     પ્રોટ ન.ંફી-૪૩  
બાલનગય 

૫૧  
 ચેતનવીંશ  ી   

જાડેજા. 
લા.ક.ક્રાકમ   

     બાલનગય 

૫૨  
યાજેન્દ્ર ી. અઠીમા. રાઈનભેન 

     

૫૩  

ળ રે ી.  છાટંફાય રાઈનભેન 

     બાલનગય   

૫૪ 

 નયેળ ટી. ટેર 
આ.રાઈન
ભેન 

     બાલનગય  
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૫૫ 

 ભયયુ ફી. જોી શલે્ય 

     તોલન તકુર 

૫૬ 
 યાભચન્દ્ર  ડી. ળભામ શલે્ય 

     

૫૭ 
 ળાન્તીબાઈ 
વલીબાઈ 

ખરાવી 
     બાલનગય  

૫૮ 
 ધીરબાઈ એન ફાયૈમા ફેરદાય 

     ફાયવો ભશાદેલની 
વાભે બાલનગય  

૫૯ 
 કેતન વી યભાય 

ટામય 

પીટય 

     

૬૦ 

 ધની દાભી ફેરદાય 

     વો.બાલનગય  

૬૧  

 યાજુબાઈ ડી ાઠક ફેરદાય 

     ફગં્રોઝ 
સબુાવનગય 
બાલનગય  

૬૨ 
 

બગીયથવીંશ ફી 
ગોશીર 

ડ્રાઈલય 

     લયતેજ દયફાય 
ગઢ દાદાની ડરેી 

બાલનગય  
૬૩  

યાજેન્દ્દગીયી એભ. 
ગૌતલાભી 

શલે્ય 

     જુના ફે ભાચમા 
બયતનગય  
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પ્રકયણ-૧ય(વનમભ વગં્રશ-૧ ૧) 
વલવનમભોભા ંજોગલાઈ કમામ મજુફ ભશનેતાણાની ધ્ધવત વક્રશત 

દયેક અવધકાયી અને કભમચાયીને ભતુ ંભાવવક ભશનેતાણુ.ં 
૧ ૧.૧ નીચેના નમનુાભા ંભાશીતી આો. 
     

ક્રભ નાભ શોદ્દો ભાવવક 
ભશનેતાણુ ં

લતય/
બથ્થુ ં

વલવનમભભા ંજણાવ્મા મજુફ 
ભશનેતાણુ ંનકકી કયલાની 

કામમધ્ધવત. 
 

૧ બાલેળબાઈ ડી. વ્માવ 
ઇન્ચાર્જ 
.કા.ઈ.શ્રી 

83830 --- cc 

૨ એર. એભ. યાઠલા ના.કા.ઈ. 57261  cc 

૩ લી.લી.ચૌશાણ અ.ભ.ઈ. 51263 --- cc 

૪ 
તનલીય એભ ઠાણ 

ટેકનીકર 

આવીવટન્ટ 

31340 --- cc 

૫ ભનીબાઈ યભાય જુ.કરાકમ  43664  cc 

૬ અરીમાયખાન ઠાણ જુ.કરાકમ  55619  cc 

૭ લાઘ યભેળ ભેયાભણ જુ.કરાકમ  19950  cc 

૮ લાલડીમા યાભ ભાણસયુબાઈ જુ.કરાકમ  19950 --- cc 

૯ 

ભાનવ કે ડંમા જુ.કરાકમ  

19950 --- cc 

૧૦ વલનમચદં્ર  કે  સભુયા રેફ. ટેક. 81567 --- cc 

૧ ૧ પ્રલણબાઈ ડી. 
અજલાીમા 

રેફ. ટેક. 
70358 

--- cc 

૧ ૨ ચીથયબાઈ લાઘેરા ટ્ટાલાા 42484 
--- cc 

૧ ૩ ક્રદરીવવિંશ જાડજેા ચોકીદાય 27692 
--- cc 

૧૪ ગણુલતંયામ એર.ડંમા જુ.ઓયેટય 63300 
--- cc 

૧૫ ગ ાતલાભી યાજેળગીયી ી. જુ.ઓયેટય 63355 
--- cc 

૧ ૬ આયફ આયીપ અબફુકય જુ.ઓયેટય 51076 
--- cc 

૧૭ ગાધંી જગદીળબાઈ ડી જુ.ઓયેટય 51039 
--- cc 

૧ ૮ વબાડ શભીય નગીનબાઈ શલે્ય 26967 
 cc 

૧૯ ળ રે એભ ફાયૈમા ચોકીદાય 36808 
--- cc 
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૨૦ યભાય યભેળ દાભીબાઈ શલે્ય 33766 
--- cc 

૨ ૧ યાઠોડ વલજમબાઈ 
બરાબાઈ 

શલે્ય 
33766 

--- cc 

૨ ૨ ભેય ભયુાબાઈ અભયાબાઈ શલે્ય 33741 
--- cc 

૨ ૩ દુફર યાજુબાઈ બયતબાઈ શલે્ય 33726 
--- cc 

૨૪ ચ ાશાણ અળોક કાળુબાઈ શલે્ય 23525 
--- cc 

૨૫ લનયાજવવિંશ એભ. ગોક્રશર શલે્ય 18574 
--- cc 

૨ ૬ ડાબી યેળબાઈ ી. જુ.ઓયેટય 50261 
--- cc 

૨૭ કભરેળ એન ટેર આવી.ભીકે. 81396 
--- cc 

૨ ૮ લોયા યેળ અયવલિંદયામ જુ.ઓયેટય 58737 
--- cc 

૨૯ નાઝાબાઈ એવ  વબાડ ફેરદાય 37767 
--- cc 

૩૦ ગોકુબાઈ ોટબાઈ 
બધેુરીમા 

શલે્ય 39080 
 

--- cc 

૩ ૧ વત્રલેદી બાતકયબાઈ ફી. શલે્ય 42568 
 cc 

૩ ૨ બાલવગંબાઈ લી. શાડા. રાઈટ ઈન્વ. 42460 
--- cc 

૩ ૩ ચેતનવીંશ  ી   જાડેજા. લા.ક.ક્રાકમ  44983 
--- cc 

૩૪ યાજેન્દ્ર ી. અઠીમા. રાઈનભેન 55072 
--- cc 

૩૫ ળ રે ી.  છાટંફાય રાઈનભેન 63478 
--- cc 

૩ ૬ નયેળ ટી. ટેર આ.રાઈનભેન 47675 
--- cc 

૩૭ ભયયુ ફી. જોી શલે્ય 34707 
--- cc 

૩ ૮ યાભચન્દ્ર  ડી. ળભામ શલે્ય 43741 
--- cc 

૩૯ ળાન્તીબાઈ વલીબાઈ ખરાવી 36795 
--- cc 

૪૦ દેલાી એ.વ્માવ શલે્ય 
28421 

 
--- cc 

૪૧ ઘનશ્માભ એર. ખોડા શલે્ય 28466 
--- cc 

૪૨ ધીરબાઈ એન ફાયૈમા ફેરદાય 32782 
--- cc 

૪૩ રાણીમા જમેળ કયણવવશ જુ.ઓયેટય 51076 
--- cc 

૪૪ કેતન વી યભાય ટામય પીટય 43676 
--- cc 

૪૫ ધની દાભી ફેરદાય 36720 
--- cc 

૪૬ યાજુબાઈ ડી ાઠક ફેરદાય 27987 
--- cc 

૪૭ ભકલાણા સયેુળબાઈ આય. જુ.ઓયેટય 51056 
--- cc 

૪૮ ાયગી યભેળબાઈ એન. જુ.ઓયેટય 50256 
--- cc 

૪૯ બગોયા અયવલિંદ ફદાબાઈ જુ.ઓયેટય 51061 
--- cc 
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૫૦  યણીતવવિંશ એ. યાઠોડ શલે્ય 28381 
--- cc 

૫૧  લલાઈ ઈશ્વયબાઈ એચ જુ.ઓયેટય 52557 
--- cc 

૫૨  યાઠોડ વલજમ નલરવવિંશ જુ.ઓયેટય 51051 
--- cc 

૫૩  તાવલમાડ પ્રભદુાવ 
ફુલ્રાબાઈ 

જુ.ઓયેટય 
51036 

 cc 

૫૪ ફોયીચા બયતબાઈ ડી. શલે્ય 33716 
 cc 

૫૫ યભાય જમેળ કયળનબાઈ શલે્ય 33711 
 cc 

૫૬ ચડુાવભા શયદેલવવિંશ લી. શલે્ય 42538 
 cc 

૫૭ યાજેન્દ્દગીયી એભ. ગૌતલાભી શલે્ય 46420 
 cc 

૫૮ ભનાણી નયેળબાઈ વી. શલે્ય 40070 
 cc 

૫૯ લાધેરા બરાબાઈ 
ભુતબાઈ 

શલે્ય 
33711 

 cc 

૬૦ ધતયુાતય યલીબાઈ વી. શલે્ય 31725 
 cc 

૬૧  બગીયથવીંશ ફી ગોશીર ડ્રાઈલય 58895 
 cc 

૬૨ જોી જમતંબાઈ એવ. શલે્ય 33747 
 cc 

૬૩  કનાડા બાલેળચદં્ર યભેળચદં્ર શલે્ય 34702 
 cc 
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પ્રકયણ-૧ ય(વનમભ વગં્રશ-૧ ૧) 
પ્રત્મેક વતંથાને પાલામેર અંદાજત્રk- ૨૦૨ ૧ -૨૦૨ ૨ 

તભાભ મોજનાઓ સચુચત ખચમ અને કયેર ચકુલણી અંગે અશલેારોની વલગતો 
વલકાવ વનભામણ અને તકનીકી કામો અંગે જલાફદાય  જાશયે તતં્ર ભાટે. 

૧ ય.૧  જુદી જુદી મોજનાઓ અન્લમે  જુદી જુદી પ્રવવૃતઓ ભાટે અંદાજત્રની વલગતોની ભાશીતી નીચેના નમનુાભાં આો. 
                                             લમ v ૨૦૨ ૧ -૨૦૨ ૨   

ક્રભ              વદય  ભજુંય યશરે અંદાજત્ર  એફસ્ટેક આધાયીત ખચષ ૧/૪/૨૧  થી 
૦૧//૨૧  સધુી. 

                                                                                 ફી-કન્ટીજન્વી 

૧) ફુડ ઓઈર લબુ્રી ઓઈર ખયીદી 2.00.000/- Nil 

ય) એરભ તથા ીએવી ખયીદલા 50.00.000/- Nil 

૩) કરોયીન એભોનીમા 5.00.000/- 16,992/- 

૪) યચયુિ સ્ટોવષ 1.00.000/- Nil 

) ટેન્કય બાડા ચાજીવ 80.00.000/- Nil 

                                                                                    વી-એનષજી 

૧) મ્વ ઈરેકટ ીક ફીરો 17.50.00.000/- 1,36,41,734/- 

                                                                                    ડી ભયાભત 

૧) પરાનં્ટ ભેઈન્ટનન્વ 1.50.00.000/- 6,29,383/- 

ય) ળેત્ુંજી વયકડીમા પરાનં્ટ ભેઈન્ટેનન્વ 25.00.000/- 19,000/- 

                                                                                    ઈ.ફીજો ખચષ 
૧) રામવન્વ પી 1.00.000/- nil 

                                                                                   એપ વલળેષ ્ખચષ 
૧) ઈયીગેળન ચાજીવ ભશી-યીએજ ાિી ચાર્જ 25.00.00.000/- 2,09,51,664/- 

                                                                                                   કેીટર શડે 

૧) નવ ુલાશન ખયીદલા 1.00.000/- nil 

ય) નલા મં્ ખયીદલા 20.00.000/- nil 

૩) કરોયીનેટય તથા વાધનો ખયીદલા 20.00.000/- 45,120/- 

૪) ાિી ભાલાના વાધનો 2.00.000/- nil 

 

તાયીખ  :- ૦૧//ય૦૨૧ ની સ્થીવતએ. 
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પ્રકયિ-૪(વનમભ વગં્રશ-૩) 

ક્રભ નફંય-૧  

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

દતતાલેજનુ ંનાભ/ભથાળંુ  ાણી ટેન્કય પોભમ  

દતતાલેજનો પ્રકાય ભજુંયી ભાટેનુ ંઅયી પોભમ  

દતતાલેજ યનુ ંટૂં કંુ રખાણ  જરક્રયમાત મજુફના વલતતાયભા ં૫૦૦૦ રીટય/૧૦૦૦૦ રીટય 
ાણીનુ ંટેન્કય ભગંાલલા ભાટેનુ ંપોભમ  

દપતયોની નકર અશીંથી ભળે.  વયનામુ ં– 

કામમારક ઇજનેયશ્રી કચેયી  

તખ્તેશ્વય ક્રપલ્ટય પ્રાન્ટ અને મ્ીંગ તટેળન  

બાલનગય ભશાનગય ાચરકા -બાલનગય  

દપતયોની નકર ભાટે રેલાની પી(જો શોમ તો)  --------  
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 પ્રકયિ-૪(વનમભ વગં્રશ-૩) 

ક્રભ નફંય-૨  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

દતતાલેજનુ ંનાભ/ભથાળંુ  કામામરમ આદેળ 

દતતાલેજનો પ્રકાય દપતય  

દતતાલેજ યનુ ંટૂં કંુ રખાણ  વલબાગને રગત ફાફત ભાટે વિભ વત્તા દ્વાયા કયલાભા ં
આલેર અભરીકયણ કામામરમ આદેળ  

દપતયોની નકર અશીંથી ભળે.  વયનામુ ં– 

કામમારક ઇજનેયશ્રી કચેયી  

તખ્તેશ્વય ક્રપલ્ટય પ્રાન્ટ અને મ્ીંગ તટેળન  

બાલનગય ભશાનગય ાચરકા -બાલનગય  

દપતયોની નકર ભાટે રેલાની પી(જો શોમ તો)  -----------  
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પ્રકયિ-૪(વનમભ વગં્રશ-૩) 

ક્રભ નફંય-૩  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

દતતાલેજનુ ંનાભ/ભથાળંુ  એગ્રીભેન્ટ  

દતતાલેજનો પ્રકાય દપતય  

દતતાલેજ યનુ ંટૂં કંુ રખાણ  વલબાગના કાભો કયલા ભાટે થમેર કયાય ખત  

દપતયોની નકર અશીંથી ભળે.  વયનામુ ં– 

કામમારક ઇજનેયશ્રી કચેયી  

તખ્તેશ્વય ક્રપલ્ટય પ્રાન્ટ અને મ્ીંગ તટેળન  

બાલનગય ભશાનગય ાચરકા -બાલનગય  

દપતયોની નકર ભાટે રેલાની પી(જો શોમ તો)  ---------------  



- 24 - 

 

પ્રકયિ-૪(વનમભ વગં્રશ-૩) 

ક્રભ નફંય-૪  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

દતતાલેજનુ ંનાભ/ભથાળંુ  લકમ ઓડમય  

દતતાલેજનો પ્રકાય દપતય  

દતતાલેજ યનુ ંટૂં કંુ રખાણ  વલબાગના કાભો કયલા ભાટે એજન્વીને આલાભા ંઆલેર લકમ 
ઓડમય. 

દપતયોની નકર અશીંથી ભળે.  વયનામુ ં– 

કામમારક ઇજનેયશ્રી કચેયી  

તખ્તેશ્વય ક્રપલ્ટય પ્રાન્ટ અને મ્ીંગ તટેળન  

બાલનગય ભશાનગય ાચરકા -બાલનગય  

દપતયોની નકર ભાટે રેલાની પી(જો શોમ તો)  -------------  
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પ્રકયિ-૪(વનમભ વગં્રશ-૩) 

ક્રભ નફંય-૫  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

દતતાલેજનુ ંનાભ/ભથાળંુ  ક્રયત્રો  

દતતાલેજનો પ્રકાય સચુનાઓ 

દતતાલેજ યનુ ંટૂં કંુ રખાણ  વલબાગને લશીલટી લડા ભાયપત આલાભા ંઆલતી 
સચૂનાઓ 

દપતયોની નકર અશીંથી ભળે.  વયનામુ ં– 

કામમારક ઇજનેયશ્રી કચેયી  

તખ્તેશ્વય ક્રપલ્ટય પ્રાન્ટ અને મ્ીંગ તટેળન  

બાલનગય ભશાનગય ાચરકા -બાલનગય  

દપતયોની નકર ભાટે રેલાની પી(જો શોમ તો)  ----------------  
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પ્રકયિ-૪(વનમભ વગં્રશ-૩) 
વનમભ વગં્રશ અને દપતયો 

ક્રભ નફંય-૬  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

દતતાલેજનુ ંનાભ/ભથાળંુ  રોગ બકુ  

દતતાલેજનો પ્રકાય દપતય  

દતતાલેજ યનુ ંટૂં કંુ રખાણ  વલબાગ શતતકના લાશન લયાળ યેકડમ  

વનમભવગં્રશ અને દપતયોની નકર અશીંથી ભળે.  વયનામુ ં– 

કામમારક ઇજનેયશ્રી કચેયી  

તખ્તેશ્વય ક્રપલ્ટય પ્રાન્ટ અને મ્ીંગ તટેળન  

૩૬૪૦૦૧   
બાલનગય ભશાનગય ાચરકા -બાલનગય  

વનમભવગં્રશ અને દપતયોની નકર ભાટે રેલાની પી(જો શોમ 
તો) 

------------  
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પ્રકયિ-૪(વનમભ વગં્રશ-૩) 

ક્રભ નફંય-૭  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

દતતાલેજનુ ંનાભ/ભથાળંુ   

   

દતતાલેજનો પ્રકાય દપતય  

દતતાલેજ યનુ ંટૂં કંુ રખાણ  વલબાગ 

દ્વાયા જાશયે જનતાની જાણકાયી ભાટે પ્રવવદ્ધ કયામેર પે્રવનોટ  

દપતયોની નકર અશીંથી ભળે.  વયનામુ ં– 

કામમારક ઇજનેયશ્રી કચેયી  

તખ્તેશ્વય ક્રપલ્ટય પ્રાન્ટ અને મ્ીંગ તટેળન  

બાલનગય ભશાનગય ાચરકા -બાલનગય  
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પ્રકયિ-૪(વનમભ વગં્રશ-૩) 

ક્રભ નફંય-૮  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

દતતાલેજનુ ંનાભ/ભથાળંુ  શતતપ્રત પાઈર    

દતતાલેજનો પ્રકાય દપતય  

દતતાલેજ યનુ ંટૂં કંુ રખાણ  વલબાગની કોઈણ કાભગીયી કયલા ભાટે કયલાભા ંઆલેર 
શતત રેચખત નોટીંગ  

દપતયોની નકર અશીંથી ભળે.  વયનામુ ં– 

કામમારક ઇજનેયશ્રી કચેયી  

તખ્તેશ્વય ક્રપલ્ટય પ્રાન્ટ અને મ્ીંગ તટેળન  

બાલનગય ભશાનગય ાચરકા -બાલનગય  

દપતયોની નકર ભાટે રેલાની પી(જો શોમ તો)  -------------  
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 પ્રકયિ-૪(વનમભ વગં્રશ-૩) 

ક્રભ નફંય-૯  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

દતતાલેજનુ ંનાભ/ભથાળંુ  ભેઝયભેન્ટ બકુ    

દતતાલેજનો પ્રકાય દપતય  

દતતાલેજ યનુ ંટૂં કંુ રખાણ  વલબાગની દ્વાયા કયલાભા ંઆલેર કાભ પણૂમ થમા ફાદ 
ભેઝયભેન્ટ બકુભા ંકયલાભા ંઆલેર ઉતાયો  

દપતયોની નકર અશીંથી ભળે.  વયનામુ ં– 

કામમારક ઇજનેયશ્રી કચેયી  

તખ્તેશ્વય ક્રપલ્ટય પ્રાન્ટ અને મ્ીંગ તટેળન  

બાલનગય ભશાનગય ાચરકા -બાલનગય  

દપતયોની નકર ભાટે રેલાની પી(જો શોમ તો)  ---------------  
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પ્રકયિ-૪(વનમભ વગં્રશ-૩) 

ક્રભ નફંય-૧0 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

દતતાલેજનુ ંનાભ/ભથાળંુ  કાભના તભુાયો    

દતતાલેજનો પ્રકાય દપતય  

દતતાલેજ યનુ ંટૂં કંુ રખાણ  ભેઈન્ટેનન્વ શડેે કયલાભા ંઆલેર કાભની પાઈર  

દપતયોની નકર અશીંથી ભળે.  વયનામુ ં– 

કામમારક ઇજનેયશ્રી કચેયી  

તખ્તેશ્વય ક્રપલ્ટય પ્રાન્ટ અને મ્ીંગ તટેળન  

બાલનગય ભશાનગય ાચરકા -બાલનગય  

દપતયોની નકર ભાટે રેલાની પી(જો શોમ તો)  -------------  
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પ્રકયિ-૪(વનમભ વગં્રશ-૩) 

ક્રભ નફંય-૧ ૧ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

દતતાલેજનુ ંનાભ/ભથાળંુ  ઈમ્પે્રવ શડેને રગતા તભુાયો     

દતતાલેજનો પ્રકાય દપતય  

દતતાલેજ યનુ ંટૂં કંુ રખાણ  વલબાગને પાલેર ઈમ્પે્રવ અંગેની કાભગીયી દળામલતી 
વલગતો   

દપતયોની નકર અશીંથી ભળે.  વયનામુ ં– 

કામમારક ઇજનેયશ્રી કચેયી  

તખ્તેશ્વય ક્રપલ્ટય પ્રાન્ટ અને મ્ીંગ તટેળન  

બાલનગય ભશાનગય ાચરકા -બાલનગય  

દપતયોની નકર ભાટે રેલાની પી(જો શોમ તો)  --------------  
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પ્રકયિ-૪(વનમભ વગં્રશ-૩) 

ક્રભ નફંય-૧ ૨ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

દતતાલેજનુ ંનાભ/ભથાળંુ  એતટાની ભાક્રશતી તથા તભુાયો      

દતતાલેજનો પ્રકાય દપતય  

દતતાલેજ યનુ ંટૂં કંુ રખાણ  વલબાગના એતટાબ્રીળભેન્ટને રગતી ફાફતો તથા આ 
અંગેના તભાભ તભુાયો   

દપતયોની નકર અશીંથી ભળે.  વયનામુ ં– 

દપતયોની નકર ભાટે રેલાની પી(જો શોમ તો)  --------------  
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પ્રકયિ-૪(વનમભ વગં્રશ-૩) 

ક્રભ નફંય-૧ ૩ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

દતતાલેજનુ ંનાભ/ભથાળંુ  રીગર ભેટય       

દતતાલેજનો પ્રકાય દપતય  

દતતાલેજ યનુ ંટૂં કંુ રખાણ  તથા હકુભો  

દપતયોની નકર અશીંથી ભળે.  વયનામુ ં– 

કામમારક ઇજનેયશ્રી કચેયી  

તખ્તેશ્વય ક્રપલ્ટય પ્રાન્ટ અને મ્ીંગ તટેળન  

બાલનગય ભશાનગય ાચરકા -બાલનગય  

દપતયોની નકર ભાટે રેલાની પી(જો શોમ તો)  ------  
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પ્રકયણ-૧૫(વનમભ વગં્રશ – ૧૪).  

કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેરા ધોયણો 
૧૫.૧  વલવલધ પ્રવવૃત્તઓ/કામમક્રભો શાથ ધયલા ભાટે વલબાગે નક્કી કયેર ધોયણોની વલગતો આો. 

(અ)પફયમાદ તથા અયજી ફાફત  
ક્રભ  ક્રપલ્ટય વલબાગ દ્વાયા કયલાભા ં

આલતા કામો  
વનકાર કયલા ભાટેની 
વભમભમામદા(ક્રદલવ)  

૧ ડીોઝીટ યત ભેલલા ભાટેની 
અયી  

૩૦ 

૨ ટેન્કય ભોકરલા ભાટેની અયી  ૨ 

 
 

(ફ)વલબાગના ફપલ્ટય પરાન્ટ અને મ્ીંગ સ્ટેળનના ભેઈન્ટેનન્વ કાભો 
 બાલનગય ળશયેભા ંઆલેર તભાભ ક્રપલ્ટય પ્રાન્ટ અને મ્ીંગ તટેળનો ઉય દૈવનક યીેયીંગની 
જરક્રયમાત તથા રગત નાના કાભો ભજુંય થમેર લાવિક બાલો મજુફ કયાલલાભા ંઆલે છે.પ્રથભ કાભ 
કયાલલા ભાટે વલબાગીમ લડાની પલૂમભજુંયી રેલાભા ંઆલે છે. 

(ક)વલબાગના ફપલ્ટય પરાન્ટ અને મ્ીંગ સ્ટેળનના કેવટર કાભો  
(૧ ) ક્રપલ્ટય પ્રાન્ટ અને મ્ીંગ તટેળનો રગત કાભો જેની અંદાીત યકભ ાચં રાખથી ઓછી શોમ 
ત્માયે રોકર જાશયેાત/ટેન્ડય પ્રક્રક્રમા કયી વિભ વત્તા (કવભશ્નયશ્રી)ની ભજુંયી ભેલલાભા ંઆલે છે તથા 
શકીકત વિભ વત્તાએ (તટે. કવભટી) કાભ મજુફ જાશયે કયલાભા ંઆલેછે.  

(૨ ) ક્રપલ્ટય પ્રાન્ટ અને મ્ીંગ તટેળનો રગત કાભો કે જેની અંદાીત યકભ ાચં રાખથી લધાયે શોમ 
ત્માયે જાશયે લતમભાનત્રોભા ંટેન્ડય પ્રવવદ્ધ કયી બાલો ભગંાલી તથા ત્માયફાદ વિભ વત્તાની ભજુંયી ઠયાલ 
ફાદ કાભ કયાલલાભા ંઆલે છે. 
 

*વલજાણુ ંરે ઉરબ્ધ ભાક્રશતી  

તભાભ અવધકાયી અને કભમચાયીઓની ભાક્રશતી  

 

તભાભ ક્રપલ્ટય પ્રાન્ટ અને મ્ીંગ તટેળનની ભાક્રશતી    
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પ્રકયિ-૧૬ 

જાશયે ભાફશતી અવધકાયીશ્રીના નાભ,શોદ્દો તથા ફીજી વલગતો  
ક્રભ  જન વંકમ  અવધકાયી 

તથા જાશયે ભાક્રશતી 
અવધકાયીશ્રીનુ ંનાભ  

વયનામુ ં વંકમ  નફંય  

૧. શ્રી બાલેળબાઈ.ડી.વ્માવ કામમારક ઇજનેયશ્રી કચેયી  

તખ્તેશ્વય ક્રપલ્ટય પ્રાન્ટ અને 
મ્ીંગ તટેળન  

બાલનગય ભશાનગય ાચરકા 
-બાલનગય 

ભો.નફંય -
૯૮૨૫૬૦૪૨૪૨ 
ઓપીવ-
(૦૨૭૮)૨૫૧૪૮૨૮ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ક્રભ  નામફ 
કવભશ્નય(એડભીન) 
તથા જાશયે અીર 
ભાક્રશતી 
અવધકાયીશ્રીનુ ંનાભ  

વયનામુ ં વંકમ  નફંય  

૧. શ્રી ડી એભ ગોફશર   નામફ કવભશ્નયશ્રીની 
ઓપીવ બાલનગય  

ઓપીવ- 
(૦૨૭૮)૨૪૩૯૨૯૨ 



1 
 

 

 
 EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ  
 

;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8  lJEFU 
 

DFlCTLsD[/JJFGMfVlWSFZ 
VlWlGIDvZ__5 

વષ ૨૦૨૧ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

      zL  જયશેભાઇ  એમ.  સોમ રુા 
      SFI"5F,S .HG[Z 
      OMGP G\PsVF[OL;f Z$Z$(_!v Z$Z$(!_ 
      DMP G\P 9879572323 
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સોલીડ વે ટ મેનજેમે ટ િવભાગ  
 

VG]S|Dl6SF 
 

S|D 5|SZ6 
G\AZ 

lJUT 5FGF G\AZ 

૧ ૧ સોિલડ વે ટ મેનેજમે ટ િવભાગ ના કમચારીઓની માિહતી  ૩થી ૪ 

૨ Z ;\U9GGL lJUTM4 SFIM" VG[ OZHM ૫ 

૩ # VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;tTF VG[ OZHM ૬ થી ૧૮ 

૪ !_ VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL DFlCTL 5]:TLSF ૧૯ થી ૨૨ 

૫ !! 
lJlGIDMDF\ HMUJF. SIF" D]HA DC[GTF6FGL 5wWlT ;CLT NZ[S VlWSFZL VG[ 
SD"RFZLG[ D/T] DFl;S DC[GTF6]\ 

૨૩ થી ૨૪ 

૬ !Z 5|tI[S ;\:YFG[ OF/JFI[, V\NFH5+ ૨૫ 

૭ !5 SFIM" SZJF DF8[ GSSL SZ[,F WMZ6M ૨૬ 

૮ ૧૬ હરે માિહતી (અપીલ) અિધકારી ીના નામ હોદો તથા િબ  િવગત ૨૭ 

૯ !* DFlCTL D[/JJF DF8[ GFUZLSMG[ p5,aW ;J,TMGL lJUT ૨૮ 

૧૦  એને ર - બી તેમજ માણપ  ૨૯ 
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ભાવનગર મહાનગરપાિલકાના સોલીડ વે ટ મનેેજમે ટ િવભાગના  
અિધકારી ીઓના નામ , હોદો તથા મોબાઈલ ફોન નબંર ની યાદી 

 
ી જે.એમ.સોમપુરા                 કાયપાલક ઈજનરે               મોબાઈલ ન.ં  – 9879572323 
ી એમ. એન. શઠે    અિધક મદદનીશ ઈજનેર    મોબાઈલ નં.  – 9428078486  

ી એ. ડી. ટેવાણી    અિધક મદદનીશ ઈજનેર   મોબાઈલ નં.  – 8401295477  

ી એચ. પી. ઢાપા     ટેકનીકલ આસીસટ ટ    મોબાઈલ નં.  – 8200034291  

ી એ.બી. વાઘેલા  MIS/IT Expert(કરાર આધારીત )   મોબાઇલ નં. -   9016786709 
ી ડી.આર. આહીર  પયાવરણ ઇજનેર (કરાર આધારીત )   મોબાઇલ નં. -   9687416576 

ી એ.એસ. રોહીત    ચીફ સેનેટરી ઈ પે ટર    મોબાઈલ નં.  – 9925151542  

ી જે. બી. ગરચર    ચીફ સેનેટરી ઈ પે ટર   મોબાઈલ નં.  – 9925195919  

      

મ વોડ નબંર વોડનુ ંનામ સ.ેઈ. ી/ સબ સ.ેઈ. ીનુ ંનામ વોડ ઓફીસનુ ંસરનામુ ં મોબાઈલ નબંર 

 પિ મ ઝોન ી એ. એસ. રોિહત  CSI   
1 1 િચ ા લસર/નારી ી દપભાઈ . ધોરીયા આખલોલ જકાતનાકા 7600187678 
2 2 વડવા – બ ી તાપભાઈ એમ. પરમાર િતનબતી ચોક, ચાવડી ગેઈટ. 9924712989 

3 5 િપરછ લા વોડ ી સુિનલભાઈ એમ. ભ ટી મિહલા કોલેજ સકલ, યશવંતરાય 
ના ય ગૃહ બાજુમા ં, યુિનિસપલ 
શાળા ન. ૨૨  

9427782121 

4 7 વડવા – અ ી રાજેષભાઇ બી વેગડ સી.ટી.બસ કચેરી બાજુમાં 
ગંગાજળીયા તળાવ. 

9687603360 

5 8 કંુભારવાડા ી રઘુિવ સહ એન.સોલંકી શીતળામાની દેરી સામે, નારી રોડ. 9825211210 

6 9 બોરતળાવ વોડ ી સતીષભાઈ કે. દવે બાલવાટીકા પાસે, બોરતળાવ. 9979892653 

પવૂ ઝોન  ી જે. બી. ગરચર CSI 
7 3 કરચલીયાપરા ી કાશભાઇ એસ.સરધારા ભદુાસ તળાવ ફાયર ટશેન. 9879606016 

8 4 ઉ. ૃ ણનગર – વા 
 

ી િવજયભાઇ જે.દવે ા.શાળા નં.૧૭, પાસે દપક ચોક. 7769034950 

9 6 નવાપરા-ત તે વર ી સી.ઝેડ.વાઘેલા પારસીની અગીયારી સામે, 
નવાપરા. 

9825621904   

10 10 કાળીયાબીડ ી ગો મભાઈ એમ.બારૈયા તળા  રોડ, જુના જકાતનાકા, ટોપ 
ી પાસે. 

9974053435 

11 11 દિ ણ સરદારનગર 
વોડ 

ી મુકેશભાઇ ડી.ગોિહલ  સધી કુલ પાસ,ે સરદારનગર. 8490996444 

12 12 ઉતર સરદારનગર વોડ ી શૈલેષભાઈ કે. ચૌહાણ સરદારનગર, યુિન. શોપ ગ સે ટર. 9054620063 

13 13 ઘોઘાસકલ ી મહમદહનીફ  યુ. મ સુરી યુ.શાળા ચં મોલી, િશવા  સકલ 
પાસે. 

9428496119 

 

14 - 
 

વાહન િવભાગ અને 
મૃત પશુના િનકાલ 

માટે 

ી સી.ઝેડ.વાઘેલા યુ. કોપ  બસ ગેરેજ િવભાગ 
એલ.આઈ.સી. પાછળ િનલમબાગ 
સકલ-9909820820 

9825621904 
9727623623 / 

  



4 
 

વહીવટી ટાફ 
15 - ઓ ફસ ખાતે ી અ દુલવાિહદ એસ. ખોખર (જુ.કલાક) સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ 

િવભાગ 
9727505050 

16 - ઓ ફસ ખાતે ી અજુન સહ એસ.ગોિહલ (જુ.કલાક) સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ 
િવભાગ 

9898943952 

17 - વાહન ી મહાવીર સહ જે. ઝાલા (જુ.કલાક) સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ 
િવભાગ 

9427448182 

18 - ઓ ફસ ખાતે ી પેમે ભાઈ વી.મકવાણા (જુ.કલાક) સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ 
િવભાગ 

8401580085 

19 - ઓ ફસ ખાતે ી અનીલભાઇ કે .બારૈયા (જુ.કલાક) સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ 
િવભાગ 

9898641000 

20 - ઓ ફસ ખાતે ી જયભાઇ પી. રાઠોડ (જુ.કલાક) સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ 
િવભાગ 

8347067995 

21 - ડ પ સાઇટ ી કેતનભાઇ એ.પંડયા  (જુ.કલાક) સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ 
િવભાગ 

9106873450 

22 - ડ પ સાઇટ ી સં દપભાઇ એચ.મકવાણા (જુકલાક) સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ 
િવભાગ 

7226026126 

23 - ડ પ સાઇટ ી ચં કાંતભાઇ સી.ગ ડલીયા  (જુ.કલાક) સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ 
િવભાગ 

8780612581 

24 - મોબાઈલ કોટ/ડ પ 
સાઇટ  

ી કશોરભાઈ વી. વા  (જુ.કલાક) સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ 
િવભાગ 

7567239435 

25 - ડ પ સાઇટ ી કીરીટભાઇ એચ.વાળોદરીયા (ટકે.આસી.) સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ 
િવભાગ 

7600693801 

26 - ડ પ સાઇટ ી મયુરભાઇ એન.ઓઝા  ( જુ. કલાક) સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ 
િવભાગ 

9879933690 

27 - ડ પ સાઇટ ી સોમ ભાઇ એમ.સ લકી ( સી. કલાક) સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ 
િવભાગ 

9825142214 

28 - ડ પ સાઇટ ી અરંિવદભાઇ હઠીલા  (ટકે.આસી.) સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ 
િવભાગ 

9099887389 

29 - ડ પ સાઇટ ીગીરીશભાઇ મો ા  (જુ.કલાક) સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ 
િવભાગ 

 

30 - કોટ ી દશનભાઈ બી. ની (જુ.કલાક) સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ 
િવભાગ 

9825852525 

31 - રાિ  સફાઈ ી કાશભાઇ બારયૈા  સફાઇ –કામદાર  9712173236 

 

ઉપરોકત તમામ વોડ ઓફીસનો 
સમય સવારના ૬–૦૦ થી સાંજના ૬–૦૦ સુધીનો છે. 

તેમજ કો ઝરવ સી સમય :- સવારના ૬–૦૦ થી રા ીના ૧૦–૦૦ કલાક સુધીનો છે. 
તેમજ વો.સે.ઈ. ી, િસપાઈ, સફાઈ કામદારની કામગીરીનો સમય  :- સવારના ૬ થી ૧૦ 

:- બપોરના ૨ થી ૫  
કો ઝરવ સીનો સમય       :-  જનરલ શીફટ સમય સવારના    :- ૮ થી ૧ 

બપોરના  :-૨:૦૦થી ૫:૦૦ 
    બપોરના :- ૨:૦૦થી ૩:૦૦ રીસેસ 
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5|SZ6vZ  slGID ;\U|Cv!f;\U9GGL lJUTM4 SFIM"4 VG[ OZHM 

ZP! HFC[Z T\+ pN'[X qC[T] V[DPV[;P0A<I] ~<;v૨૦૧૬ 5|DF6[  

ZPZ HFC[Z T\+G\] lDXGqN]ZN[XL56\] slJhGf XC[ZDF\YL 3G SRZFGF lGSF,G]\ SFD 

ZP# HFC[Z T\+GM 8\]SM .lTCF; VG[ T[GL ZRGFGM ;\NE"  GL, 

ZP$ HFC[Z T\+GL OZHM XC[ZDF\YL 3G SRZFGF lGSF,G]\ SFD 

ZP5 HFC[Z T\+GL D]bI 5|J]lTVMqSFIM" XC[ZDF\YL 3G SRZFGF lGSF,GF TDFD SFIM"P 

ZP& HFC[Z T\+ wJFZF VF5JFDF\ VFJTL ;[JFVMGL IFNL XC[ZDF\YL 3G SRZFGF lGSF,GF TDFD SFIM"P 

ZP* HFC[Z T\+GF ZFHI4lGIFDS SR[ZL4 5|N[X4 lH<,M4 a,MS JU[Z[ 
:TZMV[ ;\:YFUT DF/BFGM VF,[B sHIF\ ,FU] 50T\] CMI tIF\f 

GL, 

ZP( HFC[Z T\+GL V;ZSFZTF VG[ SFI"1FDTF JWFZJF DF8[GL ,MSM 
5F;[YL V5[1FFVMP 

XC[Z ;OF. V\U[  HFU'lT S[/JLG[ T\+GL 
SFDULZLDF\ DNN~5 YJFP 

ZP) ,MS ;CIMU D[/JJF DF8[GL UM9J6 VG[ 5wWlTVMP GL, 

ZP!_ ;[JF VF5JFGF N[BZ[B lGI\+6 VG[  HFC[Z OlZIFN lGJFZ6 
DF8[p5,aW T\+P 

D]bI SR[ZLDF\ ;[g8', VMOL; ૧૩ JM0" VMOL;P !    
SMghZJg;L VMlO;4 

ZP!! D]bI SR[ZL VG[ H]NF H]NF lJ:TFZMV[ VF5[,L VgI SR[ZLVMGF\ 
;ZGFDF sJ5ZFXSFZG[ ;DHJFDF\  ;Z/ 50[ T[ DF8[ lH<,F 
JFZ JUL"SZ6 SZM f 

;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8 lJEFU TYF SMghZJg;L 

lJEFU TYF ૧૩ JM0"GL DFlCTL 5+S 5FGF G\P૨ 
YL ;FD[, K[P sZP!!f 

ZP!Z SR[ZL X~ YJFGM ;DI ;[g8', VMOL;  !_v#_ YL &v!_ 

JM0" VMlO;GM ;JFZ[ &v__ ;F\HGF &v__ ;]WL 
YF  XC[Z ;OF.SFD ;JFZ[ &v__ YL!_v__ 
TYF A5MZ[ Zv__ YL5v__ 

 SR[ZL A\W YJFGM ;DI ;[g8=, VMlO;  &v!_ 
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5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf 

 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHM 

 

#P! ;\:YFGF VlWSFZLVMGL ;TF VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP 

  

 

CMN'M  કાયપાલક ઇજનેર s ;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8 f 

;tTFVM OZHM ! XC[ZGL ;OF. TYF SRZM p50FJJF VG[ T[G[ ,UT SFDULZLGM JCLJ8 

GF6FSLI  Z5___ 

VgI  vvGL, vv 

;tTFVM OZHM ! XC[Z SRZM p50FJJF vlGI\+6P 

 Z SRZM p50FJJF VFIMHGP 

 # ,[g0 OL<0 ;F.8 DF8[  HDLG p5,aW SZJLP 

 $ XC[Z DF\YL SRZM p50FJJF JFCGM 5Z N[BZ[BP 

 5 XC[ZDF\YL  SRZFGM lGSF,P 

 & BFTZ AGFJJF ;FIg8LOLS VFIMHGP A]8 A[hL;YL  V[DPV[DPV[;P 0A<I]P 
%,Fg8G]\ SFDP  

 * SRZFGF lGSF, VY[" ;\5]6" SFDULZL p5Z N[BZ[B ZFBJLP 

 ( SRZF lGSF,GL OZLIFNMGM lGSF,P 

 ) SlDxGZzLGL ;]RGFVMGM VD,P 

 !_ 5NFlWSFZLzLGL OZLIFNMGM lGSF,P 

 !! ;M,L0 J[:8 s D[G[HD[g8 V[g0 C[g0,L\Uf v~<; ૨૦૧૬ અન ે લા ટીક 
વે ટ મનેજેમે ટ સ - ૨૦૧૬G[ ,UT TDFD SFDULZL અન ેઅમલવારી. 



7 
 

  

 

 

 

 

CMN'M  નાયબ કાયપાલક ઇજનેર 

;tTFVM OZHM ! XC[ZGL ;OF. TYF SRZM p50FJJF VG[ T[G[ ,UT SFDULZLGM JCLJ8 

GF6FSLI  vv GL, vv 

VgI  vvGL, vv 

;tTFVM OZHM ! XC[Z SRZM p50FJJF vlGI\+6P 

 Z SRZM p50FJJF VFIMHGP 

 # ,[g0 OL<0 ;F.8 DF8[  HDLG p5,aW SZJLP 

 $ XC[Z DF\YL SRZM p50FJJF JFCGM 5Z N[BZ[BP 

 5 XC[ZDF\YL  SRZFGM lGSF,P 

 & BFTZ AGFJJF ;FIg8LOLS VFIMHGP A]8 A[hL;YL  V[DPV[DPV[;P 0A<I]P 
%,Fg8G]\ SFDP  

 * SRZFGF lGSF, VY[" ;\5]6" SFDULZL p5Z N[BZ[B ZFBJLP 

 ( SRZF lGSF,GL OZLIFNMGM lGSF,P 

 ) સેનીટશેન ટાફની ફરીયાદોનુ ંિનવારણ 

 !_ ગેરેજ િવભાગન ેલગત કામગીરી અન ેિનયં ણ 

 ૧૧ કાયપાલક ઇજનેર ી GL ;]RGFVMGM VD,P 

 ૧૨ 5NFlWSFZLzLGL OZLIFNMGM lGSF,P 

 ૧૩ ;M,L0 J[:8 s D[G[HD[g8 V[g0 C[g0,L\Uf v~<; ૨૦૧૬ અન ે લા ટીક 
વે ટ મનેજેમે ટ સ - ૨૦૧૬G[ ,UT TDFD SFDULZL અન ેઅમલવારી. 
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CMN'M  પયાવરણ ઇજનેર s ;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8 f 

;tTFVM OZHM ! XC[ZGL ;OF. TYF SRZM p50FJJF VG[ T[G[ ,UT SFDULZLGM JCLJ8 

GF6FSLI  vv GL, vv 

VgI  vvGL, vv 

;tTFVM OZHM ! XC[Z SRZM p50FJJF vlGI\+6P 

 Z SRZM p50FJJF VFIMHGP 

 # ,[g0 OL<0 ;F.8 DF8[  HDLG p5,aW SZJLP 

 $ XC[Z DF\YL SRZM p50FJJF JFCGM 5Z N[BZ[BP 

 5 XC[ZDF\YL  SRZFGM lGSF,P 

 & BFTZ AGFJJF ;FIg8LOLS VFIMHGP A]8 A[hL;YL  V[DPV[DPV[;P 0A<I]P 
%,Fg8G]\ SFDP  

 * SRZFGF lGSF, VY[" ;\5]6" SFDULZL p5Z N[BZ[B ZFBJLP 

 ( SRZF lGSF,GL OZLIFNMGM lGSF,P 

 ૯ કાયપાલક ઇજનેર ી GL ;]RGFVMGM VD,P 

 ૧૦ 5NFlWSFZLzLGL OZLIFNMGM lGSF,P 

 ૧૧ ;M,L0 J[:8 s D[G[HD[g8 V[g0 C[g0,L\Uf v~<; ૨૦૧૬ અન ે
લા ટીક વે ટ મનેજેમે ટ સ - ૨૦૧૬G[ ,UT TDFD SFDULZL 

અન ેઅમલવારી. 
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CMN'M  VlWS DNNGLX  .HG[Z s ;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8 f 

;tTFVM OZHM ! XC[ZGL ;OF. TYF SRZM p50FJJF VG[ T[G[ ,UT SFDULZLનું સપુરિવઝન 

GF6FSLI  vvGL, vv 

VgI  vvGL, vv 

;tTFVM OZHM ! XC[Z SRZM p50FJJF vlGI\+6P 

 Z SRZM p50FJJF VFIMHGP 

 # ,[g0 OL<0 ;F.8 DF8[  HDLG p5,aW કરાવવીP 

 $ XC[Z DF\YL SRZM p50FJJF JFCGM 5Z N[BZ[BP 

 5 XC[ZDF\YL  SRZFGM lGSF,P 

 & વે ટ ોસેસ ગ ોજે ટનુ ંસુપરિવઝન 

 * SRZFGF lGSF, VY[" ;\5]6" SFDULZL p5Z N[BZ[B ZFBJLP 

 ( SRZF lGSF,GL OZLIFNMGM lGSF,P 

 ) ટકેનીકલ  કામગીરી માટનેી કાયપાલક ઇજનેર ીGL ;]RGFVMGM VD, 

 !_ ;M,L0 J[:8 s D[G[HD[g8 V[g0 C[g0,L\Uf v~<; ૨૦૧૬ અન ે
લા ટીક વે ટ મનેેજમે ટ સ - ૨૦૧૬G[ ,UT TDFD SFDULZL 

અન ેઅમલવારી. 
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CMN'M  RLO ;[G[8ZL .g:5[S8Z  

;tTFVM OZHM ! JM0" VMOL;GF T]DFZM4 ZL5M8" lJU[Z[ 

 Z ;MPJ[PD[P VlWSFZLzL NJFZF V5FTF C]SDM4 OZLIFN ZL5M8" SZJF JCLJ8L 
SFI" SZJ]\P 

GF6FSLI  vv GL, vv 

VgI  vvGL, vv 

;tTFVM OZHM ! JM0" VMOL; R[S SZJL TYF ;M\5[, SFDULZLGF VD,LSZ6 

 Z XC[Z ;OF. R[S SZJL TYF 3G SRZFGF lGSF, SZJMP 

 # ;M,L0 J[:8 s D[G[HD[g8 V[g0 C[g0,L\Uf v~<; ૨૦૧૬ અન ે
લા ટીક વે ટ મનેેજમે ટ સ - ૨૦૧૬G[ ,UT TDFD SFDULZL 

અન ેઅમલવારી. 

 $ ;[GLP.g:5[PNJFZF gI];g; S[; SZJF H6FJJ]\P 

 5 OZLIFNGF :Y/ 5Z ~A~ :Y/ R[SL\U SZJ]P 

 & S[;M SZ[, ;[GLP.g;PGF SFDM 5Z N[BZ[B ZFBJLP 

 * XC[Z SRZFGM lGSF, SZFJJM 

 (  SFI"5F,S .HG[Z4 GFIA 5IF"JZ6 .HG[Z4  TYF  અ.મ.ઇ. ી  ;MPJ[PD[P 

lJEFU વારા ;LWL ;]RGFVM YL VF5[, C]SD D]HA કામગીરી કરવી અન ે
OZLIFNMGM lGSF, SZFJJM 

 ) ;OF. SFDNFZM4;L5F. 4;[GLP.g;P5Z SFDULZLG]\ R[SL\U SZL OZLIFNMGM 
lGSF, SZFJJMP 

 !_ ;[GL8[XG V\U[GL TDFD AFAT p5Z wIFG VF5L JBTMJBT H~ZL SFI"JFCL 
SZJLq SZFJJL TYF p5,F VlWSFZLzLGL wIFG[ D]SJLP 

 !! ;]RGF D]HA TDFD SFDULZL SZJLP 
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CMN'M  સીનીયર કલાક  

;tTFVM OZHM ! VFZP8LPVF.P GL DFlCTL H~ZL OF., ZHL:8ZM lGEFJJF  

 Z ;ZSFZL 5+M GM HJFAM v lGEFJ6LP  

 # ;OF. SFDNFZM G[ ,UTF TDFD 5|xGMGF HJFA 5+M DL\8LU T[DH  

 $ ;OF. SFDNFZ G[ ,UT TDFD SM8" S[;G[ ,UTL SFDULZL TYF T[G] ZlH:8Z 
lGEFJJ]\ 

 5 C.C.R. G[ ,UT TDFD DFlCTL HJFAM SZJF ZlH:8Z lGEFJ6LP 

 & JM0" DF\YL DF\UJFDF\ VFJ[, DFlCTL V[S+LT SZL H~ZL SFI"JFCL SZJLP 

 * RLOP;[P.P GF 5+MGF HJFA SZJFP 

 ( BFTF VlWSFZLzL TYF GFP SFP 5FP zL,અ.મ.ઇ. ી, RLOP;[P.PzL H6FJ[ T[ 
SFDULZL SZJLP 

 ) SlDP SR[ZL GF C]SD HFJS S|DF\SqDC[SDq5q૮૧૮ TFP૦૩/૦૨/૨૦૨૦YL YI[, 
C]SD D]HA GL SFDULZLP 

GF6FSLI  vv GL, vv 

VgI  vvGL, vv 
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CMN'M   ;[G[8ZL .g:5[S8Z sJM0" f 

;tTFVM OZHM ! JM0"DF\ 3G SRZFGF lGSF,G[  ,UTL TDFD SFDULZL 

 Z T]DFZMGM lGSF,4SFI"5F,S .HG[Z ;M,L0J[:8 D[G[HD[g8 ;]RGFVM YL 
VF5[, C]SD D]HA OZLIFNMGM lGSF, SZFJJM  

GF6FSLI  vv GL, vv 

VgI  vvGL, vv 

;tTFVM OZHM ! JM0"G[ ,UT OZLIFNMGM lGSF, SZJM4:Y/ lJhL8 SZJL 

 Z XC[Z ;OF. JM0" lJ:TFZGL ;]5ZlJhG SZJ] 

 # ;L5F.  TYF ;PSFPVMGL SFDULZL p5Z N[BZ[B ZFBJL 

 $ gI];g;STF" 5Z WFZF;ZGL SFI"JFCL SZL S[;M SZJF TYF JCLJ8L RFH" J;], 
SZJMP 

 5 JM0" lJ:TFZMDF\ H\T]GFXS NJF K\8SFJ SZJM 

 & SFI"5F,S .HG[Z4GFIA 5IF"JZ6 .HG[Z TYF અ.મ.ઇ. ી  
;MPJ[PD[PlJEFU TYF RLO ;[P.PzL GL ;LWL ;]RGFVM YL VF5[, C]SD D]HA 

કામગીરી કરવી 

 ૭ ;M,L0 J[:8 s D[G[HD[g8 V[g0 C[g0,L\Uf v~<; ૨૦૧૬ અન ે
લા ટીક વે ટ મનેેજમે ટ સ - ૨૦૧૬G[ ,UT TDFD SFDULZL 

કરવી 
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CMN'M  H]GLIZ S,FS" 

;tTFVM OZHM ! s!f  VMOL; T]DFZGM lGSF,P 

sZf  SFI"5F,S .HG[Z ;M,L0 J[:8 D[G[PGL ;]RGF D]HA T]DFZMGM lGSF, 

 ! GL, 

VgI ! GL,  

;tTFVM OZHM ! !f   VFp8JM0" .gJJM0"GL SFDULZL 
Zf    V[:8=FG[ ,UTL SFDULZL 
#f   ZHF ZHL:8Z lGEFJJFGL SFDULZL 
$f   GFUZLS ;]lJWFG[ ,UTL OZLIFN H[ T[ JM0"DF\ lGSF, SZJFGL  
       DMS,JFGL TYF lGSF, YIF AFN GFUZLS ;]lJWFDF\ HF6 
       SZJFGL TYF T[GF ZHL:8Z lGEFJJFGL SFDULZLP 
5f    :8MZG[ ,UTL TDFD DFCLTLGL SFDULZLP 
&f    JM0"DF\ ;OF. SFDNFZGL CFHZL 5]ZJFGL VG[ ;PSFPGM 5UFZG[ 
       ,UTL TDF V[:8'FGL SFDULZL4 ZHF ZHL:8Z lGEFJJFGL SFDULZL 
૭) આર.ટી.આઇ., સેનોટ, CCR, ઓડીટ પારાન ેલગત કામગીરી 
૮) સરકારી પ ો, સ ય ીઓ – કોપ રટેર ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, સાસંદ 

સ ય ીઓના પ ો/ નો, બોડ – કિમટી અન ેધારાસભાના પ ો / નો / 
સંકલન નો,  GPCBના પ ોના િનકાલ કરવાની કામગીરી અન ે રેકડ 
િનભાવણી 

૯) વા ષક ભાવોના કામો, ધારાસ ય / સસંદસ ય ીના કામો તમેજ અ ય ખરીદી 
– કામોન ે લગત મજુંરી, પ  યવહાર, નોટીસો, તથા તનેા બીલ, ટે ડર, 
ઇ.એમ.ડી., ડપોઝીટ, િવભાગની અ ય કામગીરીના બીલોન ે લગત તમામ 

કારની કામગીરી  
૧૦) બજેટ, િવભાગને લગત માિહતી તયૈાર કરવી, ા ટન ેલગત તમામ કામગીરી, 

ર ટર / રેકડ િનભાવણી અન ે ખચ પ ક તયૈાર કરવા, િવભાગના 
ોજે ટસ, લા સન ે લગત કરણ ઉભા કરવા, સિચવ દરખા ત તયૈાર 

કરવી, અ ય િવભાગ સાથ ેપ યવહારની કામગીરી 
૧૧) SFI"5F,S .HG[Z4GFIA 5IF"JZ6 .HG[Z TYF અ.મ.ઇ. ી  

;MPJ[PD[PlJEFUGL ;LWL ;]RGFVM YL VF5[, C]SD D]HA કામગીરી 
કરવી 

   

 

 

 



14 
 

 

CMN'M  58'FJF/F 

;tTFVM JCLJ8L ! GL, 

 Z GL, 

 # GL, 

GF6F\lSI ! GL, 

 Z GL, 

 # GL, 

VgI ! GL, 

 Z GL, 

 # GL, 

OZHM ! s!f   lGIT ;DI[ VMOL; BM,L CFHZ ZC[J]\P 

 Z sZf   VlWSFZLzLGF C]SD D]HA D],FSFTLVMG[ D],FSFT VY["lGIT 
;DI[ H VFJJF N[JF 

  s#f   VMOL; 85F,M H[ T[ lJEFU[ 5CM\RTL SZJLP 

  s$f   VMOL;GF HZ]ZL C]SDMGL AHJ6L SZJLP 
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CMN'M  0=F.JZ 

;tTFVM JCLJ8L ! GL, 

 Z GL, 

 # GL, 

GF6F\lSI ! GL, 

 Z GL, 

 # GL, 

VgI ! GL, 

 Z GL, 

 # GL, 

OZHM ! s!f   lGIT ;DI[  JFCG ,. VFJJ]\P 

 Z sZf   JFCGGL ,MUA]S lGEFJJLP 

  s#f   JFCGGL CJF4 VM.,45F6L lJPT5F;L HZ]ZL jIJ:YFP 

  s$f   JFCG lGIT :Y/[ 5ZT D]SJ]\P 

  s5f   VlWSFZLzLGF VFN[X VgJI[ JFCG ,. ZFpg0DEF\ HJ]\P 

  s&f   JFCGDF\ 5\SRZ 50[ S[ VgI BZFAL pt5gG YFI tIFZ[VlWSFZLzLG[ 
HF6 SZL HZ]ZL ZL5[ZL\U  SZFJJF JFCG 5CM\RF0J]\P 

  s*f  0=F.JZ[ ACFZUFD JFCG ,. HJFG]\ YFI tIFZ[ 

          ;1FD VlWSFZLzLGF\ C]SDYL JFCG ,. HJ]\P 
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CMN'M  U[UD[G 

;tTFVM 
JCLJ8L 

! GL, 

 Z GL, 

 # GL, 

GF6F\lSI ! GL, 

 Z GL, 

 # GL, 

VgI ! GL, 

 Z GL, 

 # GL, 

OZHM ! s!f  HFC[Z Z:TF p5ZGF SRZFGF 5M.g8M4gI];g;JF/F 
:Y/MV[   

 Z      TYF 5KFT lJ:TFZMDF\ ;[P.PGL ;]RGF D]HA H\T]GFXS 
NJF 

       VMGM K\8SFJ SZFJJMP   
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CMN'M  ;OF. SFDNFZ       sJM0"f 

;tTFVM JCLJ8L ! GL, 

 Z GL, 

 # GL, 

GF6F\lSI ! GL, 

 Z GL, 

 # GL, 

VgI ! GL, 

 Z GL, 

 # GL, 

OZHM ! s!f   JM0" ;[GLP.P;L5F.GL ;]RGF D]HA HFC[Z 
Z:TFVMGL4;OF.SFD SZJFG]\ VG[ ;OF. SFD SIF"GM SRZM V[S9M 
SZL4 SRZF5[8L S[ SRZFGF\ 5M.g8 p5Z V[S9M SZJFGL OZHP         

 

  sZf  T[DGL OZHGL AL8DF\ 50[, DZ[, S]TZF4DL\N0FGM SRZFGL  
Y0L p5Z lGSF, SZJFGL SFDULZLGL OZHP 

  s#f  NZZMH ;JFZGL 5MTFGF AL8GL ;OF.GL SFDULZL 5}6" SZL 
CZST VUZ 50TZ AL8GL SFDULZL SZJLP 
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5|SZ6v!_ 

 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL DFCLTLv5]l:TSF 

sl0Z[S8ZLf ;M,L0 J[;8 D[G[HD[g8  lJEFU 

!_P! GLR[GF GD]GFDF\ lH<,FJFZ DFCLTL VF5MP 

VG]P 

G\P 
GFD CM'N'M 

V[;P8LP0LP 

SM0 
OMG G\AZ O[S; .vD[., ;ZGFD]\P 

    SR[ZL WZ    

! zL HI[X ;MD5]ZF  SFP.P _Z*( Z$Z$(_! 
YL ( 

vv v v ;ZNFZGUZ4 U]~S]/ :S], 5FK/ EFJGUZ 

Z zL H[PALPUZRZ RLO ;[P.P _Z*( Z$Z$(_! 
YL ( 

v v v ;ZNFZGUZ4 %,M8G\AZv!5)!q54 

# zL V[PV[;PZMCLT RLO ;[P.P _Z*( Z$Z$(_! 
YL ( 

v v v HJFCZGUZ4a,MSG\PZ&4EFIF6LGL JF0LGL AFH]DF\4 

EFJGUZ5ZFP 

$ વાઘેલા ચીથરભાઇ ઝેડ સે.ઇ vvccvv vvccvv v v v લોટ નંબર-૩૪ રાધા વ ભ સોસાયટી અખીલેશ સકલ 
ઘોઘા જકાતનાકા  

૫ ગોહેલ મુકેશભાઇ ડી સે.ઇ vvccvv vvccvv v v v લોટ નંબર -૧૫૯૨ /એ એ સરદારનગર  

૬ zL;TLQF S[PNJ[ સે.ઇ. vvccvv vvccvv v v v %,M8G\AZv5!4;\S<5 8FpGXL54WMWFZM0 

૭ zL ;M,\SL ZW]JLZl;\C 44 vvvccvvvv vvccvv v v v %,M8 G\P &Z5 lJHIZFHGUZ  

૮ zL 5|SFXEF. ;ZWFZF  ;AP;[P.P vvvccvvvv vvccvv v v v  HDGFS]\0 JF<DLSLJF; EFJGUZ 
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VG]P 

G\P 
GFD CM'N'M 

V[;P8LP0LP 

SM0 
OMG G\AZ O[S; .vD[., ;ZGFD]\P 

૯ zL DCD\N CGLO I]P Dg;]ZL ;AP;[P.P vvvccvvvv vvccvv v v v lNJFG 5ZF ZM04 5L\HFZFJF0   EFJGUZ 

૧૦ zL ZFH[XEF. ALP J[U0  ;AP;[P.P vvvccvvvv vvccvv v v v lT,SGUZ EFJGUZ 

૧૧ ી િવજયભાઇ જે.દવે  H]PSF(ચાજ 
એસ.આઇ.) 

vvvccvvvv vvccvv v v v ગાય ીનગર ભરતનગર  

૧૨ zL E8'L ;]lG, V[DP H]PSFP(ચાજ 
એસ.એસ.આઇ.) 

vvvccvvvv vvccvv v v v ;tIGFZFI6 ZM04 5]HF O,[8;" 5F;[4 DMCG lGJF;4dI]lGP:S],GL 
;FD[4 

૧૩ ી અ દુલવાિહદ 
એસ.ખોખર   

H]PSF vvvccvvvv vvccvv v v v ભુદાસ તળાવ યુ હ રયાણા લોટ નં.-૮૦(A) 

૧૪ ી અજુન સહ એસ.ગોિહલ H]PSF vvvccvvvv vvccvv v v v (C)૫૧૮૭ શાંિતનગર -૧ ભવવતી સકલ કાળીયાબીડ  

૧૫ ી ેમે ભાઇ વી.મકવાણા H]PSF vvvccvvvv vvccvv v v v લોટ નં-૩૬ યામનગર ઘોઘા જકાતનાકા  

૧૬ ી જયભાઇ પી.રાઠોડ  H]PSF vvvccvvvv vvccvv v v v િસહોર- ભાવનગર  

૧૭ ી મહાવી સહ જે.ઝાલા H]PSF vvvccvvvv vvccvv v v v િનમણનગર ભાવનગર  

૧૮ ી કશોરભાઇ વી.વા  H]PSF vvvccvvvv vvccvv v v v રાણીકા બરફના કારખાના પાસે  

૧૯ બારૈયા અનીલભાઇ કે. જુ.કા vvvccvvvv vvccvv v v v લોટ નબંર  ૧૨ ભારતી  સોસાયટ  એસ.ટ . ટ ડ સામે  

૨૦ zL JF/MNZF VXMS 0L l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v 88=LGF 5FIBFGF4J0JF JF<DLSLJF; 

૨૧ zL R{FCF6 AMWFEF. 0L l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v lN5SRMS JF<DLSLJF; 
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VG]P 

G\P 
GFD CM'N'M 

V[;P8LP0LP 

SM0 
OMG G\AZ O[S; .vD[., ;ZGFD]\P 

૨૨ zL 5ZDFZ ZJHL ;LP l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v HDGFS]\04 D8'G DFS["8 ;FD[4JF<DLSLJF; 

૨૩ zL JFW[,F ZFH[X S[P l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v JF<S[8U[.84JF<DLSLJF; 

૨૪ zL 5ZDFZ DF,LA[G S[P l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v S]\EFZJF0F XLT/FDFGF N[ZL4GFZLZM04EFJGUZ 

૨૫ zL G{IF ZD[XEF. AL l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v H[.,5FK/4 JF<DLSLJF; 

૨૬ zL R{FCF6 EG] EUJFG l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v JF<S[8U[.84JF<DLSLJF; 

૨૭ zL UMCL, ZW]JLZl;\C 0L l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v ElSTGUZG\PZ4T/FHF HSFTGFSF5FK/ 

૨૮ zL H[9JF VXMS V[P l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v AMZT/FJ CZLHGJF; 

૨૯ zL R{FCF6 X{,[QF VFZP Pl;5F.         
RFH" V[;PVF. 

vvvccvvvv vvccvv v v v ~5F6L ;S",4 YLIM;MOLS; ,Mh5FK/ 

૩૦ UMC[, ZFH[gN| V[DP l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v EZTGUZZM04 lXJGUZ4+6DF/LIF4~DG\AZvZ_) EFJGUZ 

૩૧ UM:JFDL ZD[XUZ VF. l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v HDGFS]\04 WMALGL JF0L EFJGUZP 

૩૨ E8' lN5S V[RP l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v T5MJG O,[8;4VFTFEF. RMS 5F;[4+LHMDF/4EFJGUZP 

૩૩ ગોહીલ ભ ાબેન એસ. l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v JF<DLSLJF;4 HDGFS]\04EFJGUZ 

૩૪ JFW[,F ULZWZ AL l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v V1FZ5FS" ;M;FI8L4;[g8D[ZL :S],5F;[4%,M8G\AZv&$4EFJGUZ 
5ZFP4EFJGUZP 

૩૫ 0FULIF SG]EF. AL l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v J0JF T,FJ0L4JF<DLSLJF; 
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VG]P 

G\P 
GFD CM'N'M 

V[;P8LP0LP 

SM0 
OMG G\AZ O[S; .vD[., ;ZGFD]\P 

૩૬ 5ZDFZ 5|TF5l;\C V[D  RFH" V[;PVF.P 

l;5F. 

vvvccvvvv vvccvv v v v %,M8G\AZv(#(qAL4BM0,S'5F4 

0FID\0RMS4EFJGUZP 

૩૭ 5ZDFZ CZ[X ALP l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v AMZT/FJ4CZBFEFEFGLJF0L 

૩૮ JFW[,F EFG]A[G ALP l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v HDGFS]\04 D8GDFS["8;FD[4 

dI]lGPSM,MGL a,MSG\PZZ4EFJGUZ 

૩૯ ZF9M0 ZFH]EF. 0L. l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v 8LPALPCM:5L8,5F;[4JF<DLSLJF;EFJGUZ 5ZFP4EFJGUર 

૪૦ NF9LIF ;ZMHA[G ALP l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v JF<DLSLJF;4HDGFS]\0 

૪૧ ગો હશકંર એમ. l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v lC,5FS"4 ;LN;ZZM04%,M8G\AZv!_&4 

૪૨ R{FCF6 HDF, V[P l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v J0JF lJHI8MSLh4DH]Z DCFHGVMOL;5F;[4EFJGUZ 

૪૩ zL 5|XF\gT ;M0FEF. ;MC,F 0=F.JZ v v v v v EZTGUZZM04 lX1FS ;M;FP;FD[4DOTGUZZM04EFJGUZ 

૪૪ zL D[Z SZD6EF. H[P 58FJF/F  v v v v v lN5S RMS EFJGUZ 

૪૫ zL DM\WLA[G NFDFEF. l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v DF,WFZL ;M;FP EFJGUZ 

૪૬ zL ZFH[X ALP 0FEL l;5F. vvvccvvvv vvccvv v v v UFD VSJF0F EFJGUZ 
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5|SZ6v!!slGID ;\U|Cv!_f 
lJlGIDMDF\ HMUJF. SIF" D]HA DC[GTFGF6FGL 5wWlT ;lCT 

NZ[S VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ D/T]\ DFl;S DC[GTF6]\ 
!!P!    GLR[GF GD]GFDF\ DFCLTL VF5MP 
 
S|D 
G\P 

GFD CMN'M DFl;S 
DC[GTF6]\ 

~l5IF 

J/T
Zq 

J/T
Z  

EyY] 

lJlGIDDF\ 
H6FjIF 
D]HA 

DC[GTF6]\ 
GSSL SZJFGL 
SFI"5wWlT 

૧ zL HI[X ;MD5]ZF   SF..P ૧,૧૧,૫૦૦/
- 

v44v vv44vv 

૨ ી વાઘલેા અભય બી. MIS( IT) 
Expert  

૩૦,૦૦૦/- 
ફ સ 

v44v vv44vv 

૩ ી આિહર દપક આર. પયા.ઇજનેર ૩૦,૦૦૦/- 
ફ સ 

v44v vv44vv 

૪ zL H[PALPUZRZ RLO ;[P. ૭૬,૫૦૦/- vccv vvccvv 

૫ zL V[PV[;PZMCLT RLO ;[P.P ૭૬,૫૦૦/- vccv vvccvv 

૬ zL Dg;]ZL DCDN CGLO I] ;[G[ ;[P.P ૩૬,૭૦૦/- vccv vvccvv 

૭ zL NJ[ ;TLQFEF. S[P ;[G[ ;[P.P ૬૬,૪૦૦/- vccv vvccvv 

૮ ી ગોહ લ કુશભાઇ ડ . ;[G[P.g:5[P ૬૪,૨૦૦/- vccv vvccvv 

૯ zL JFW[,F  lRYZEF. h[0 ;[G[P.g:5[P ૬૪,૨૦૦/- vccv vvccvv 

૧૦ zL ;M,\SL ZW]JLZl;\C ;[G[P.g:5[P ૫૧,૦૦૦/- vccv vvccvv 

૧૧ ી બારૈયા ગૌતમભાઇ  એમ . ;[G[P.g:5[P ૩૧,૩૪૦/- vccv vvccvv 

૧૨ ી ધોર યા દપભાઇ . ;[G[P.g:5[P ૩૧,૩૪૦/- vccv vvccvv 

૧૩ zL E8'L ;]GL,  V[DP H]GLPS,FS" ૪૪,૬૦૦/- vccv vvccvv 

૧૪ zL VT],  HLPNJ[ H]GLPS,FS" ૪૯,૯૦૦/- vccv vvccvv 

૧૫ ીજોષી કતનભાઇ ક. ટ ટક આસી. ૫૭,૦૦૦/- vccv vvccvv 

૧૬ zL ;ZWFZF  5|SFX V[;P V[;PVF.P ૩૬,૭૦૦/- vccv vvccvv 

૧૭ zL J[U0 ZFH[XEF. ALP V[;PVF.P ૪૦,૯૦૦/- vccv vvccvv 

૧૮ ી બાબર યા કુશભાઇ . H]GLPS,FS ૩૯,૨૦૦/- vccv vvccvv 

૧૯ ી રાઠોડ મગંળિસહ ડ . H]GLPS,FS ૩૬,૦૦૦/- vccv vvccvv 

૨૦ ી દાઠ યા ધરમસીભાઇ પી. H]GLPS,FS ૩૯,૯૦૦/- vccv vvccvv 

૨૧ ી બારયા દપકભાઇ બી. H]GLPS,FS ૩૧,૩૦૦/- vccv vvccvv 

૨૨ ી વાઘલેા ચં ુભાઇ . H]GLPS,FS ૩૧,૩૦૦/- vccv vvccvv 

૨૩ ી બારયા અનીલભાઇ ક . H]GLPS,FS ૪૧,૦૦૦/- vccv vvccvv 
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૨૪ zL D[Z SZD6EF. H[P 58'FJF/F ૨૯,૨૫૦/- vccv vvccvv 

૨૫ zL lJ9',EF. ZFDHLEF. ;L5F. ૩૯,૧૦૦/- vccv vvccvv 

૨૬ zL JF/MNZF  VXMS 0LP ;L5F. ૩૬,૬૫૦/- vccv vvccvv 

૨૭ zL RF{CF6  AMWFEF. 0LP ;L5F. ૪૧,૩૦૦/- vccv vvccvv 

૨૮ zL ZJHLEF. ;LP5ZDFZ ;L5F. ૩૮,૦૦૦/- vccv vvccvv 

૨૯ zL JFW[,F  ZFH[X S[P ;L5F. ૩૬,૯૦૦/- vccv vvccvv 

૩૦ zL 5ZDFZ DF,LA[G S[P ;L5F. ૩૨,૭૫૦/- vccv vvccvv 

૩૧ zL G{IF  ZD[X ALP ;L5F. ૩૩,૬૫૦/- vccv vvccvv 

૩૨ zL RF{CF6  EG]EF. ALP ;L5F. ૩૫,૯૦૦/- vccv vvccvv 

૩૩ zL UMCL,  ZW]lJZl;\C 0L ;L5F. ૩૦,૯૫૦/- vccv vvccvv 

૩૪ zL H[9JF  VXMS V[P ;L5F. ૩૦,૯૫૦/- vccv vvccvv 

૩૫ ી બારયા મોઘીબેન ડ . ;L5F. ૩૨,૭૫૦/- vccv vvccvv 

૩૬ zL RF{CF6  X{,[QF  VFZP RFH" V[;PVF. 
;L5F. 

૨૭,૬૫૦/- vccv vvccvv 

૩૭ zL UMC[,  ZFH[gN= V[DP ;L5F. ૩૦,૦૫૦/- vccv vvccvv 

૩૮ zLUM:JFDL.`JZUZ VF. ;L5F. ૩૦,૦૫૦/- vccv vvccvv 

૩૯ zL lN5S V[RPE8' ;L5F. ૩૦,૦૫૦/- vccv vvccvv 

૪૦ ી ગોહેલ ભ ાબેન એસ. ;L5F. ૨૮,૪૫૦/- vccv vvccvv 

૪૧ zL JFW[,F  ULZWZ AL ;L5F. ૨૮,૪૫૦/- vccv vvccvv 

૪૨ zL 0FULIF  SG]EF. ALP ;L5F. ૨૯,૨૫૦/- vccv vvccvv 

૪૩ zL 5ZDFZ 5|TF5l;\C V[D RFH" \V[;PVF. 
;L5F. 

૩૪,૯૦૦/- vccv vvccvv 

૪૪ zL 5ZDFZ CZ[XEF. ALP ;L5F. ૩૪,૯૦૦/- vccv vvccvv 

૪૫ zL JFW[,F  EFG]A[G ALP ;L5F. ૨૭,૬૫૦/- vccv vvccvv 

૪૬ zL ZF9M0 ZFH]EF. ALP ;L5F. ૧૬,૫૯૦/- vccv vvccvv 

૪૭ zL NF9LIF  ;ZMHA[G AL ;L5F. ૨૬,૫૫૩/- vccv vvccvv 

૪૮ zL UMCL,  X\SZ V[DP ;L5F. ૨૮,૪૫૦/- vccv vvccvv 

૪૯ zL RF{CF6  HDF,  V[P ;L5F. ૩૯,૧૦૦/- vccv vvccvv 

૫૦ zL 5|XF\T ;M\0FEF. 0=F.JZ ૩૬,૦૦૦/- vccv vvccvv 

૫૧ ી ડાભી રા શભાઇ બી. િસપાઇ  ૩૬,૯૦૦/- vccv vvccvv 

૫૨ ીપરમાર  રવ ભાઇ સી. િસપાઇ  ૩૯,૧૦૦/- vccv vvccvv 

S], ;OF. SFDNFZGL ;\bIF o-  ૯૫૧ 

 
 



24 
 

5|SZ6v!Z   slGID ;\U|Cv!!f 
5|tI[S ;\:YFG[ OF/JFI[, V\NFH5T 

 
 TDFD IMHGFVM4 ;]lRT BR" VG[ SZ[, R]SJ6L V\U[ VC[JF,MGL lJUTM 
 lJSF;4 lGDF"6 VG[ TSGLSL SFIM" V\U[ HJFANFZ  HFC[Z T\T| DF8[P 
 

!ZP! H]NL H]NL IMHGFVM VgJI[  H]NL H]NL 5|J'lTVM DF8[ V\NFH5T|GL lJUTMGL DFCLTL 
GLR[GF  GD]GFDF\  VF5MP 

વષ : ૨૦૨૧ 
 

S|D 
G\P 

IMHGF
G]\ GFDq 
;NZ 

5|J'lT 5|J'lT 
XZ] 

SIF"GL 
TFZLB 

5|J'lT 
GF V\T 

GL 
V\NFH[

, 
TFZLB 

;]lRT 
ZSD 

D\H]
Z 

YI[
, 

ZSD 

K]8L 
SZ[,q 
R]SJ[, 
ZSD 

sC%TFGL 
;\bIFf 
U|F\g8 

K[<,F JQF"G]\ 
BZ[BZ BR" 

SFI"GL 
U]6JTF 

DF8[ 
;\5}6"56[ 
SFDULZL 

DF8[ 
HJFANFZ 
VlWSFZL 

! 3G SRZF 
lGSF, 

XC[Z SRZM 
p5F0JM 

૧/૦૪/૨૦ 
થી  
૩૧/૦૩/૨૧ 

#!q#q૨
૦ 

૧૧,૫૦,
૦૦,૦૦

૦/- 
 
 

૧૧ 
કરોડ 
૫૦ 
લાખ  

 

૯ SZM0  

૨૮ ,FB 

૪૮ હ ર 

 

૯૨,૮૭,૦૦૦/- 
 

૮,૩૫,૬૧,૦૦૦/- 

SFP5FP.P 
;M,L0 J[:8 

VG[ 
Sg8=M,L\U 
VMOL;Z 

TZLS[ 
GFIA 

SlDxGZzL 
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5|SZ6v!5slGID ;\U|Cv!$f 

  SFIM" SZJF DF8[ GSSL SZ[,F\ WMZ6M 

!5P!PlJlJW 5|J'lTVMqSFI"S|DM CFY WZJF  DF8[ lJEFU[ GSSL SZ[,F  WMZ6MGL lJUT VF5Mov 
 
          ;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8 lJEFU 
 
 EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGM VFZMuI  lJEFU EFJGUZ XC[ZGL HG VFZMuI  VG[ ;]BFSFZL 4 
:JrKTF  HF/JJFGL U\ELZTF5]J"SGL HJFANFZL lGEFJ[ K[ HFC[Z VFZMuI  DF8[ XC[ZGF\  Z:TFVMGL ;OF. 
V\U[GL SFDULZL4SRZFGF\  lGIT SZ[,F  5M.8M 5Z V[S9M YI[,  SRZM lJPJFCGM NJFZF  p5F0L T[GM XC[Z 
ACFZ lGSF,  SZJFGL SFDULZL4XC[ZGF  HFC[Z DFUM"4Z:TFVM 5Z H\T]GFXS NJFGM K\8SFJ  SZJFGL SFDULZL 
XC[ZGF\  ULR J:TL JF/F  lJ:TFZM4U\NULJF/F  lJ:TFZM4VFlY"S ZLT[ 5KFT lJ:TFZMDF\  
;OF.SFD4SRZFGF  lGSF,GL SFDULZL4lAGJFZ;L ,FXGL V\lTD  lS|IFGL SFDULZL4DZ[,F  5X]vHGFJZM GF  
lGSF,GL SFDULZL4 SZJFDF\  VFJ[ K[P 
 
 XC[ZGF\  ULR lJ:TFZM TYF  5KFT lJ:TFZMDF\  TYF  50TZ lJ:TFZMDF\  H~ZLIFT D]HA ;OF. 
h\]A[X UM9JLG[ ;OF. SFD  SZFJJFDF\  VFJ[ K[PT[DH H\T]GFXS NJFVMGM jIF5S 5|DF6DF\  K\8SFJ  
SZFJJFDF\  VFJ[ K[P  
 શહેરની ડ પ સાઇટ પર રહેલ લેગસી વે ટના િનકાલ કરવા માટે ૧૨ વષ સુધી એબેલોન લીન એન  ા.લી. ને 

કામ સ પવામાં આવેલ છે, તેમજ શહેરના ૩૦૦ મે ીક ટન ઘન કચરાના વૈ ાિનક ઢબે િનકાલ કરવા માટે માતૃ એન  
સવ સ કોપ રેશનને કામ સ પવામાં આવેલ છે. tIFZAFN AFSL ZC[TF  .G"8 s V[DPV[;P0A<I]fG[  ;[G[8ZL ,[g0 
OL,L\U SZJFGL SFI"JFCL SZJFDF\  VFJL ZCL K[ H[ J0JF  ;J[" G\P$&q!q 5{SLGL !__ V[SZ HDLG 
OF/JJFDF\  VFJ[,  K[P  
 dI]P;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8 V[g0 C[g0,L\U ~<;v૨૦૧૬ VgJI[ CFp; 8] CFp; s0MZ 8] 0MZf 
dI]P;M,L0 J[:8 S,[S8 SZJF  DF8[ શહેરના ૧૩ વોડમાં ઓમ વ છતા કોપ રેશન અને જે.કે. ગોિહલ એમ કુલ બે 
એજ સીના ૧૧૩ વાહનો કાયરત છે જેમાં નાગ રકોનો સારો સહકાર મળી ર ો છે. આવા વાહનોમા ંભીના અને સુકા 

કચરાના એક ીકરણ માટે અલગ અલગ બે િવભાગ પાડવામા ંઆવેલ છે, અને આવો સે ીગેટેડ વે ટ ોસેસ ગ અથ ડ પ 
સાઇટ પર મોકલવામાં આવે છે 
 
 XC[ZG[ :JrK4;]30 AGFJJF  DF8[ TASSFJFZ TDFD  lJ:TFZG[ VFJZL ,. 3G SRZFGF\  lGSF,  
V\U[ VFIMHG SZFJ[,  K[ VF  V\U[ XC[ZGF  lJlJW JM0M"DF  ;OF. V\U[ h\]A[X p5F0JFDF\  VFJX[P 
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         કરણ -૧૬ 

હર મા હતી અિધકાર ીના નામ હોદો તથા બ િવગ ો  

 

 

 

        કરણ -૧૬ 

હર અપીલ અિધકાર ીના નામ હોદો તથા બ િવગ ો  

 

 

 

 

  

મ  કાયપાલક ઇજનેર ી તથા 
હેર માિહતીઅિધકારીનુ ંનામ 

સરનામુ ં સપંક નંબર 

૧ ી જયેશભાઇ એમ.સોમપુરા સોલીડ વે ટ મેનેજેમે ટિવભાગ  
      મંગળ સહ  રોડ 
મહાનગરપાિલકા ભાવનગર  

૯૮૮૯૫૭૨૩૨૩ 

મ  નાયબ કિમશનર ી(એડમીન) તથા  
હેર અપીલ માિહતી 

અિધકારી ીનુ ંનામ  
 

સરનામુ ં સપંક નબંર 

૧ ી એમ.ડી.ગોહીલ  નાયબ કિમ નર ીની 
ઓફીસ િબજો માળ 
મંગળ સહ  રોડ 

મહાનગરપાિલકા ઓફીસ 
ભાવનગર 

૦૨૭૮-૨૪૩૯૨૯૨ 
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5|SZ6v!*slGID;\U|Cv!&f 

 
 DFlCTL D[/JJF  DF8[ GFUZLSMG[ p5,eI  ;J,TMGL lJUTM 
 
!*P! ,MSMG[ DFCLTL D/[ T[ DF8[ lJEFU[ V5GFJ[,  ;FWGM4 5wWlTVM VYJF  ;J,TM H[JL S[4 
 
  SR[ZL  U|\YF,IP 

 
vvGL,vv 

  GF8S VG[ XM 
 

vvGL,vv 

  JT"DFG 5T|M 
 

N{lGS ;DFRFZ 5+MDF\  5|[; GM\W45l+SF4 
 

  5|NX"GM 
 

vvGL,vv  

  GM8L; AM0" 
 

vvGL,vv 

  SR[ZLDF\  Z[S0"G]\  lGZL1F6 
 

vvGL,vv 

  N:TFJ[HMGL GS,M D[/JJFGL 
5wWlT 
 

vvGL,vv 

  p5,aW D]lN=T lGID;\U|C 
 

vvGL,vv 

  HFC[Z T\T|GL J[A;F.8 
 

WWW. bmc. gujarat.gov.in 

  HFC[Z BAZGF\  VgI  
;FWGMP 
 

5l+SFVM 
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V[G[1FZvAL 

 

s;FDFgI JlCJ8 lJEFUGF\ TFP!_v5vZ_!_ GF\ 5lZ5+ S|DF\S 5LV[0Lv!_vZ__*v ##5#&$v 
VFZP8LPVF.P ;[,G]\ lA0F6 f 

 

5|DF65+ 

 

 

 VFYL 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4 DFlCTL VlWSFZ VlWlGIDGL S,Dv$ V\TU"T :JI\ HFC[Z SZJFGL 

AFATMcc 5|Mv V[S8LJ 0L:S,MhZ sP.A.D.)   DFZF lJEFU  wJFZF  T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P  VG[ TFP 

૦૧/૦૫/૨૦૨૧ GL  l:YlTV[ VDFZL D\H}ZL D[/JL VnTG SZJFDFVFJ[, K[P  

 

 

 

TFZLBo ૨૦/૦૫/૨૦૨૧                            હેર માિહતી અિધકારી  
           SFI"5F,S .HG[Z 
          ;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8 

DCFGUZ5Fl,SF4EFJGUZ   
 
 
 
 
 

  



 
 
 EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ  
 

8FpG 0[J,5D[g8  lJEFU 
 

DFlCTLsD[/JJFGMfVlWSFZ 
VlWlGIDvZ__5 

 
 

  

                                                                                      

JM<I]D vZ    

V[G[1FRZ G\P*   

      zL  V[;P V[DPUMWJF6L 
      8FpG 0[J,5D[g8 VMlO;Z4 
      OMGP G\PsVF[OL;f Z$Z$(_ YL Z$Z$(!_ 
      VnTG SIF" TFP !q 5 q Z_Z!    
      DMP G\P ))_))!Z*Z* 
 

  



 
 

DFlCTL sD[/JJFGFf VlWSFZ 
VlWlGID  v Z__5 

 
 
 
 
 

8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 

 

 

 

 



z                                                                                              



DFlCTLsD[/JJFGF\fVlWSFZ VlWlGID Z__5 
 
 

8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

S|D G\ 5|SZ6 
! 5|SZ6v#slGID ;\U|CvZf 
Z 5|SZ6v$slGID ;\U|Cv#f 
# 5|SZ6v&slGID ;\U|Cv5f 
$  5|SZ6v) 
5  5|SZ6v!_ 
& 5|SZ6v!!slGID ;\U|Cv!_f 
* 5|SZ6v!ZslGID ;\U|Cv!!f 
( 5|SZ6v!5slGID ;\U|Cv!$f 
) 5|SZ6 v!&slGID ;\U|Cv!5f 

!_ 5|SZ6v!*slGID ;\U|Cv!&f 
!! 5|SZ6v!(slGID ;\U|Cv!*f 



 
 
 
 

 
 

DFlCTLsD[/JJFGF\fVlWSFZ VlWlGID Z__5 
 
 

 
 
 

5|SZ6 v# slGID ;\U|CvZf  
 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHM  
 
 
 
 
 
 

8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf  

 
VlWSFZLVM  VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHM     

 
 
#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP  
 
        CMN'M o  8FpG 0[J,5D[g8 VMlO;Z  
  
        ;¿FVM    JCLJ8L   !P ALP5LPV[DP;LP V[S8 !)$) GL S,D Z5#4 Z5$4 Z&_s!f4Z&_sZf4 Z&*s!f4  
                                               Z&#s!f4  Z&(s!f VG[ 8FpG %,FlG\U V[S8 !)*& GL S,D Z*4 Z)4 #$ VG[ $)  
                  VgJI[ SlDxGZzLGF C}SD VG];FZGL lJSF; lGI\+6GL ;¿FP  
        ZP BFTFGF SD"RFZLVMG[ H]NL H]NL SFDULZL VG[ lJX[QF OZHM ;M\5JFGL ;¿FP  
        #P BFTFGF TDFD SD"RFZLVMGL TDFD SFDULZLGL N[BZ[B4 RSF;6L TYF IMuI lGI\+6   
                   sZHF4 5UFZ EyYF4 .HFOF TYF VgI AFATMf  
 
     GF6FSLI  !P ~FP !_4___qv ;]WLGL DIF"NFDF\ T[DH DFl;S 5_4___qv;]WL BR" SZJFGL ;¿F  
 
     VgI       PPPPPP  
 
     OZHM      !P ;M\5[, ;¿F D]HA TFAF C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVM 5F;[YL lGIDFG];FZGL 
               H~ZL SFDULZL ,[JFGL OZHP    
         ZP BFTFGL SFDULZL DF8[ DCFGUZ5Fl,SFGF VgI lJEFUM T[DH VgI SR[ZLVM4 ;ZSFZL 
              SR[ZLVM4 prR VlWSFZLVM TYF ;ZSFZzL ;FY[ H~ZL VG[ IMuI ;\S,G SZJFGL OZHP  
         #P GLlTvlGIDM D]HA H~ZL RSF;6L SZL VlE5|FI ;FY[ lG6"IFY[" ;1FD ;¿FG[ GM\W  
    D}SJFGL OZHP  
         $P lGI\+6 VlWSFZLzL TYF SlDxGZzL £FZF JBTM JBT ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ 5|DF6[ VF   
                                                lJEFUG[ ;A\WLT lJEFULI J0F TZLS[GL SFDULZLP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf  

 
VlWSFZLVM  VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHM     

 
 
#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP  
 
 CMN'M  o  VFl;P 8FpG 0[J,5D[g8 VMlO;Z  
  
 ;¿FVM    JCLJ8L   !P lJSF; lGI\+6 lGIDM C[9/ ZH] YTL VZHLVMDF\ ,FI;g; CM<0Z V[lgHlGIZ VG[   
                        VZHNFZG[ B}8TL H~ZL DFlCTL 5}ZL 5F0JF GM8L; VF5JFGL ;¿FP  
 

ZP 8FpG 0[J,5D[g8 lJEFUDF\ ZH] YTL (_P__ RMPDL ;]WLGF %,M8DF\ jIlSTUT ZC[6F\SGF                      
    AF\WSFDMGL D\H]ZL TYF T[ V\U[GF VFJF;GF 5|DF65+M VF5JFGL ;¿F T[DH lJSF; 
    lGI\+6 lGIDM C[9/ ZH] YTL VZHLVMDF\ ,FI;g; CM<0Z V[lgHGLIZ VG[ VZHNFZMG[ 
    B]8TL H~ZL DFlCTL 5]ZL 5F0JF GM8L; VF5JFGL ;¿FP 

 
     GF6FSLI      PPPPPPP 
  
     VgI     PPPPPPP  
 
     OZHM     !P lJSF; lGI\+6 lGIDM C[9/ ZH] YTL VZHLVMDF\ RSF;6L SZL VlE5|FI ;FY[ 8FpG  
                          0[J,5D[g8 VMlO;ZG[ lG6"IFY[" ZH] SZJ]\P  
          ZP SFI"1F[+DF\ ;DFlJQ8 VgI 8[SlGS, T[DH JlCJ8L SD"RFZLVM p5Z lGI\+6 T[DH H]NL 
              H]NL DFlCTLVM DF8[ H~ZL ;\S,GP  
         #P BFTF VlWSFZL TYF TDFD p5ZL VlWSFZLzLVM  äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI OZHMP   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 

5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf  
 

VlWSFZLVM  VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHM     
 

 
#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP  
 
 CMN'M  o  VlWS DNNGLX .HG[Z   
  
 ;¿FVM    JCLJ8L     PPPPPPPP 
 
     GF6FSLI       PPPPPPP 
 
     VgI       PPPPPPPP  
 
     OZHM     !P lJSF; lGI\+6 lGIDM C[9/ lJSF; SFD V\U[GL ZH] YTL VZHLVM VG[ Sd%,LXG  
    ;l8"lOS[8 DF8[GL VZHLVM GL D\H}ZL VF5JF V\U[ lJSF; lGI\+6 lGIDM T[DH  
    ALP5LPV[DP;LP V[S8 !)$) GL HMUJF.VM VG];FZ RSF;6L SZL VlE5|FI ;FY[  
    VFl;P 8FpG 0[J,5D[g8 VMlO;ZG[ q 8FpG 0[J,5D[g8 VMlO;ZG[ ZH] SZJ]\P  
         ZP lGIT SFI"1F[+DF\ RF,TF JUZ D\H}ZLGF AF\WSFDM VgJI[ WFZF;Z SFI"JFCL SZJF ;1FD 
             ;¿FG[ lZ5M8" SZJM TYF  HLP5LPV[DP;LP V[S8 !)$) GL S,D Z5#4 Z5$4  
                                                           Z&_s!f4Z&_sZf4 Z&*s!f  Z&#s!f4  Z&(s!f VG[ 8FpG %,FlG\U V[S8 !)*&   
                                                          GL S,D Z*4 Z)4 #$ VG[ $) VgJI[ ZL5M8" SZJF VG[ T[G[ VFG];F\lUS SFDULZL SZJL  
         #P VFJF; 5|DF65+ VF5TF ;DI[ AF\WSFDMGL VFSFZ6L SZJLP  
         $P BFTF VlWSFZL TYF TDFD p5ZL VlWSFZLzLVM äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI OZHMP   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf  

 
VlWSFZLVM  VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHM     

 
 
#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP  
 
 CMN'M  o  8[SGLS, VF;L:8\8       
  
 ;¿FVM    JCLJ8L     PPPPPPPP 
 
     GF6FSLI       PPPPPPP 
 
     VgI       PPPPPPPP  
 
     OZHM    !P lJSF; lGI\+6 lGIDM C[9/ lJSF; SFD V\U[GL ZH] YTL VZHLVM VG[ Sd%,LXG  
    ;l8"lOS[8 DF8[GL VZHLVM GL D\H}ZL VF5JF V\U[ lJSF; lGI\+6 lGIDM T[DH  
    ALP5LPV[DP;LP V[S8 !)$) GL HMUJF.VM VG];FZ RSF;6L SZL VlE5|FI ;FY[  
    VFl;P 8FpG 0[J,5D[g8 VMlO;ZG[ q 8FpG 0[J,5D[g8 VMlO;ZG[ ZH] SZJ]\P  
         ZP  lGIT SFI"1F[+DF\ RF,TF JUZ D\H}ZLGF AF\WSFDM VgJI[ WFZF;Z SFI"JFCL SZJF ;1FD 
    ;¿FG[ lZ5M8" SZJM TYF  HLP5LPV[DP;LP V[S8 !)$) GL S,D Z5#4 Z5$4  
                                                  Z&_s!f4Z&_sZf4 Z&*s!f  Z&#s!f4  Z&(s!f VG[ 8FpG %,FlG\U V[S8 !)*&   
                                                          GL S,D Z*4 Z)4 #$ VG[ $) VgJI[ ZL5M8" SZJF VG[ T[G[ VFG];F\lUS SFDULZL SZJ
         #P VFJF; 5|DF65+ VF5TF ;DI[ AF\WSFDMGL VFSFZ6L SZJLP  
         $P BFTF VlWSFZL TYF TDFD p5ZL VlWSFZLzLVM äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI OZHMP   
         5P DMAF., 8FJZ G[[ ‘;A\WLT TDFD SFDULZL 
         &P SM8"  D[8ZGF ZHL:8ZM lGEFJJF 
                                                 *P !Z5 RMPDLP ;]WLGF ZC[6FSLI AF\WSFDMG] Z[S0" ZFBJ] T[DH T[G[ ;A\WLT TDFD 5|SFZGL   
                                                           SFDULZLP 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf  

 
VlWSFZLVM  VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHM     

 
 
#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP  
 
 CMN'M  o  0=FO8;D[G   
  
 ;¿FVM    JCLJ8L     PPPPPPPP 
 
     GF6FSLI       PPPPPPP 
 
     VgI       PPPPPPPP  
 
     OZHM    !P D\H}Z ZC[, GSXFVMGL GS,M DF\U6L YI[YL T{IFZ SZL VF5JLP   
         ZP 5|JT"DFG lJSF; GSXFDF\YL H~ZL lJEFULI %,FG DFU6L D]HAGF T{IFZ SZL VF5JFP  
         #P ,LhCM<0 %,M8DF\ lJEFHG T[DH V[S+LSZ6 YTF\ %,M8GL l,hG]\ lJEFHGqV[S+LSZ6 
    SZJFGL SFDULZLP    
         $P BFTF VlWSFZL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI OZHMP  
                                                 5P 0=M[.U lJEFUDF\ p5,aW TDFD Z[S0"GL HF/J6L  
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf  

 
VlWSFZLVM  VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHM     

 
 
#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP  
 
 CMN'M  o  l;lGP S,FS"     
  
 ;¿FVM    JCLJ8L     PPPPPPPP 
 
     GF6FSLI       PPPPPPP 
 
     VgI       PPPPPPPP  
 
     OZHM    !P  ;ZSFZL 5+M4 DFGP D\+LzL4 DFGP ;\;N ;eIzL4 WFZF;eIzL4 5NFlWSFZLzLVM4 JU[Z[ 
    äFZF ZH} YTF\ 5+M4 SlDxGZ SR[ZL TZOYL VFJTF\ cc5FGcc4 cc;LP;LPVFZPcc 5+M V\U[  
    VlWSFZLzLGF ;\S,GDF\ ZCLG[ 5|tI]TZ 5F9JJF VG[ Z[S0" D[.g8[.G SZJ]\P  
         ZP lGIT SZ[,F ZlH:8ZM lGEFJJF T[DH H~ZL NOTZ VG[ Z[S0" HF/JJFP  
         #P V[:8Fla,XD[g84 5UFZ lA,4 SFIDL T[DH C\UFDL .d5|[:8 VG[ AH[8 V\U[GL SFDULZLP  
         $P  VFZP 8LP VF. G[ ‘;A\WLT TDFD SFDULZL  
         5P V[gHLlGIZMGF ,FI;g; GJF VF5JF TYF ZLgI] SZJFGL SFDULZLP 
         &P SM8"  D[8ZGF ZHL:8ZM lGEFJJF  
                                                *P TDFD H]lGIZ S,FS" p5Z lGI\+6 SZJFGL SFDULZL 
                                           (P BFTF VlWSFZL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ JM0" ;A\WLT TDFD 5|SFZGL SFDULZL T[DH VgI 
       ;M\5JFDF\ VFJTL SFDULZLGL OZHM   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf  

 
VlWSFZLVM  VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHM     

 
 
#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP  
 
 CMN'M o  H]lGP S,FS" sJM0" S,FS"f     
  
 ;¿FVM    JCLJ8L     PPPPPPPP 
 
     GF6FSLI       PPPPPPP 
 
     VgI       PPPPPPPP  
 
     OZHM    !P  BFTFDF\ VFJTF\ TDFD 5+M GM\WJF VG[ VFJS TYF HFJS G\P R0FJJFGL SFDULZLP  
         ZP SFI"1F[+DF\ D\H}Z YTF\ TDFD 5|SZ6MG]\ Z[S0" D[.g8[.G SZJ] VG[ VF TDFD Z[S0"GF  
             ZlH:8ZM T{IFZ SZL T[GL lGEFJ6L SZJLP    

         #P SFI"1F[+DF\ D\H}Z YTF\ lJSF; SFDM DF8[ ZHFlRõL TYF Sd%,LXG ;l8"lOS[8 VF5JF                
                                   ;\A\WL SFDULZLP  

         $P VZHL 5ZGL ;}RGF D]HA H[ v T[ VZHNFZ q V[lgHlGIZG[ VF5JFGL GM8L;M T{IFZ      
                                                  SZJLP   
        5P 5F8" %,FG .:I] SZJF4VUFp .:I] YI[, ZHF lR9L 4 Sd5,LXG  q ,[ v VFp8 JU[Z[GF        
                                                          5MTFG[ ;A\WLT JM0"DF\YL lGIT OL EZ5F. SZFJL GS,M VF5JLP   
                                                 &P !Z5 RMPDLP ;]WLGF ZC[6FSLI AF\WSFDMG] Z[S0" ZFBJ] T[DH T[G[ ;A\WLT TDFD 5|SFZGL   
                                                           SFDULZLP 
                                                 *P Sd5,LXG q Z[uI],[XG ZHFlR9LVM DF8[ VFSFZ6LGL 5|S|LIF SZJL  
                                                 (P 5MTFG[ ;A\WLT JM0"G[ ;A\WLT 8FpG 0[J,5D[g8 lJEFUGL TDFD 5|SFZGL S|[,[ZLSZ     
                                                          SFDULZL 
                                                )P BFTF VlWSFZL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI OZHMP   
 
 
 
 
 
 
 
 



8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf  

 
VlWSFZLVM  VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHM     

 
 
#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP  
 
 CMN'M  o  5ÎFJF/F      
  
 ;¿FVM    JCLJ8L     PPPPPPPP 
 
     GF6FSLI       PPPPPPP 
 
     VgI       PPPPPPPP  
 
     OZHM    !P  H]NF H]NF lJEFUMDF\ T[DH DCFGUZ5Fl,SF lJ:TFZDF\ VFJTL lJlJW SR[ZLVMDF\ H~ZL 
             5+M 5CM\RF0JFGL SFDULZLP   
         ZP BFTFGF ;A\lWT Z[S0" jIJl:YT ZFBJF TYF H~ZL Z[S0" C:TUT SZJF V\U[ ;M\5JFDF\  
    VFJ[ T[ SFDULZLP   
          #P BFTF VlWSFZL TYF p5ZL VlWSFZLzL q SD"RFZL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI OZHMP   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
DFlCTLsD[/JJFGF\fVlWSFZ VlWlGID Z__5 

 

 

 

5|SZ6 v$ slGID ;\U|Cv#f  

 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;}RGFVM  

lGID ;\U|C VG[ NOTZM   

 

 

8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 

 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 

lGID;\U|C VG[ NOTZM 
 
$P! ÔC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVF[ VG[ SD"RFZLVF[V[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVF[4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 
5|SFZGF N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\                          N:TFJ[HGM5|SFZ      
 
 
            WL U]HZFT  5|MlJgXLI,  dI]lGl;5, SM5M"Z[XG V[S8 !)$)                        VlWlGID 
 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6  
8FpG %,FGL\U V[g0 VA"G 0[J,5D[g8 V[S8 !)*( 
 CGDCR - 2017                                                                 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
 
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4               ;ZGFD]\ov ;ZSFZL 5|[;4SFINFGF 5]:TS lJS|[TF                                                                               
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCLYLD/X[P  
 
         
 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL                                   V+[G[ ,FU] 50T] GYL 
 OL sHM CMITMf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 
lGID;\U|C VG[ NOTZM 

 
$P! ÔC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVF[ VG[ SD"RFZLVF[V[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVF[4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 
5|SFZGF N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFD q DYF/]\                         N:TFJ[HGM5|SFZ     
 
              WL  U]HZFT 8FpG%,FlG\U V[g0 VA"G 0[J,5D[g8 
                V[S8 !)*& TYF Z]<; !)*)                                                     VlWlGIDqlGID 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6ov                        WL  U]HZFT 8FpG%,FlG\U V[g0     

     VA"G 0[J,5D[g8 V[S8 !)*& TYF Z]<; !)*)                                                
 
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4    ;ZGFD]ovSFINFGF 5]:TSMGF lJS|[TF4;ZSFZL 5|[; 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCLYL 
 D/X[P  
 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4                   V+[G[ ,FU] GYL 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 
lGID;\U|C VG[ NOTZM 

 
$P! ÔC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVF[ VG[ SD"RFZLVF[V[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVF[4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 
5|SFZGF N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\            N:TFJ[HGM5|SFZ    ;[Sg0 

ZLJF.h0 0[[J,M5D[g8 %,FG v Z_#!  
           V\TU"T ZFHI  ;ZSFZ £FZF                                                   lJlGID 
           EFJGUZ XC[Z VG[ AF0F V[ZLIF DF8[   
           T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,F SMDG HGZ, 0[J,M5D[g8 S\8=M,  
           Z[uI],[XG; v Z_!*                 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6               PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4              
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCLYL D/X[   ;ZGFD]\P ov EFJGUZ lJ:TFZ     
                                                                                                   lJSF; ;¿F D\0/GL VMOL;4   
                                                                                                   DMTLAFU4 8FpGCM,4 EFJGUZP 
     
 
         
  
            lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
            OL sHM CMITMv                                               J[A;F.8 5Z p5,aW K[ H[ 0FpG,M0 SZL     
             XSFI 
  
 
 
 
 



 
 
 
8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 
lGID;\U|C VG[ NOTZM 

 
$P! ÔC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVF[ VG[ SD"RFZLVF[V[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVF[4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 
5|SFZGF N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\                  N:TFJ[HGM5|SFZ     
 
               WL U]HZFT Z[uI],ZF.h[XG VMO VGVMYMZFh0 0[J,5D[g8  
               V[S8 Z_!! TYF ;]WFZF V[S8 Z_!Z TYF Z_!#                                      VlWlGID 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6               PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
 jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  ;ZGFD]\P ov              ;ZSFZL 5|[; 4VYJF 
lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCLYL D/X[     8FpG0[J,5D[g8 lJEFU                                                                       
                          EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
 
       
  
           lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                     ;ZSFZzL £FZF lGIT SIF" VG];FZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 
lGID;\U|C VG[ NOTZM 

 
$P! ÔC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVF[ VG[ SD"RFZLVF[V[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVF[4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 
5|SFZGF N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\     N:TFJ[HGM5|SFZ 
   
              DFlCTL sD[/JJFGF fVlWSFZ Vl3lGID  Z__5                VlWlGID 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                                           DFlCTL sD[/JJFGF fVlWSFZ        
        Vl3lGID  Z__5        
 
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4                ;ZGFD]\P ov   ;ZSFZL 5|[;  
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCLYL                                         
 D/X[P         
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lJlGIDM4;]RGFVF[4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 
5|SFZGF N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\     N:TFJ[HGM5|SFZ         
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jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4  ;ZGFD]\P ov            8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
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 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
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jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 ;ZGFD]\P ov           8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
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D/X[P                                                                              EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
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દાજ  

ુલ  

૧ ટાઉન 
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   5|SZ6v!5 slGID;\U|Cv!$f 

 

SFIM" SZJF DF8[ GSSL SZ[,F\ WMZ6M 
 

!5P!    lJlJW 5|J'lTVM qSFI"S|DM CFY WZJFDF8[ lJEFU[ GSSL SZ[,F WMZ6MGL lJUTM VF5MP 

            lJEFUGF\ SFI"1F[+ DF\ lJEFU G[ D/[, ;tTF DIF"NFDF\  GLIDMVG];FZGL SFI"JFCL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

 

 

 

 



8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU  
 

                                                     JLHF6]~5[ p5,aW DFCLTL 

 

!&P! JLHF6]~5[ p5,aW lJlJW IMHGFVMGL DFCLTL VF5MP 

8FpG 0[J,5D[g8 lJEFUG\F SFI"1F[+ TYF SFDULZL AFATGL VF\S0FSLI DFCLTL p5,aW K[P TYF EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGL J[A ;F.8 
p5Z lJEFUGL VF\XLS DFCLTL p5,aW K[P 

S|D lJUT J;],JFGF RFHL"; 
! VMP;LP N\0  
V ZC[6FS I]GL8GF AF\WSFD I]GL8 DF8[  RSF;6L OL 2 $ U6F 

 sDLGLDD !___f 
S ALGZC[6F\SLI sSMDXL"I, TYF .g0:8=LI, DF8[f I]GL8GF 5_ RMPDL 

;]WLGF AF\WSFD I]GL8 DF8[ 
RSF;6L OL 2 $ U6F  
sDLGLDD !___f 

Z V[S+LSZ6 9ZFJ OL   
V ZC[6F\SLI C[T] DF8[GF %,M8GF V[S+LSZ6 %,FG DF8[ #___qv 
A VgI C[T] DF8[GF %,M8GF V[S+LSZ6 %,FG DF8[ 5___qv 
# EFU %,FG 9ZFJ OL  
V ZC[6F\SLI C[T] DF8[GF %,M8GF EFU %,FG DF8[ 5|TL %,M8 NL9 #___qv 
A VgI C[T] DF8[GF %,M8GF EFU %,FG DF8[ 5|TL %,M8 NL9 5___qv 
$ DF, ;FDFG EF0F  
V 5___qv RMZ; O]8YL VMKF AF\WSFD JF/F ZC[6F\SLI TYF VgI 

C[T]GF I]GL8 DF8[  
5___qv RMPO]8 ;]WL ~FP#qv 5|TL RMPO]8 

A 5___qv RMZ; O]8YL JWFZ[ AF\WSFD JF/F ZC[6F\SLI TYF VgI 
C[T]GF I]GL8 DF8[ sp5ZMST $sVf sAf GF RFH" ;L8L ,LDL8GF 
V\NZ YTF TDFD AF\WSFDM DF8[ ,[JFGF ZC[ K[P f  

~FP5qv 5|TL RMPO]8 

5 ,FI;g; OL lJU[Z[GL ZHL:8=[XG OL sV[gHLGLI;" TYF :8=SRZ 
V[gHLGLI;" f 

 

V 0[J,M5;"GF ZHL:8=[XG OL 5F\R JQF" DF8[  Z5___qv 
A ZLgI]V, OL JFlQF"S ~FP!___qv TYF ,[.8 OL 5|TL 

DF; ~FP!__qv 
& GSXFGL ;8L"OF.0 SM5LGL OL 5|TL GS, NL9  !5__qv 
* VgI 5F8L"GF HJFAGL BZL GS,GL OL 5|TL GS, NL9 Z__qv 
( GM8L;GL BZL GS, 5|TL GS, NL9 Z__qv 
) ZHF lR9'L TYF VMSI]5\;L ;8L"GL 5|TL GS, NL9 5__qv 
!_ hMGL\U ;8L" 5|TL GS, NL9 5__qv 
!! NFB,F OL  5__qv 
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મ 

ન.ં 

હર મા હતી અિધકાર ી ુ ંનામ તથા મો ન.ં હો ો 

૧ ી રુશભાઈ એમ. ગોધવાણી  

(મો. ૯૯૦૯૯૧૨૭૨૭)  

ટાઉન ડવલપમે ટ ઓફ સર  

ટાઉન ડવલપમે ટ િવભાગ  

મહાનગરપાલકા, ભાવનગર  
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ન ં

અપીલ અિધકાર ી ુ ંનામ તથા મો. ન.ં હો ો 

૧ ી દલીપિસહ એમ. ગો હલ  

(મો. ૯૯૨૫૨૨૪૬૪૬) 

(ઓ. ૦૨૭૮-૨૪૩૯૨૯૨) 

નાયબ કિમ ર ી (એડમીન) 

મહાનગરપાલકા, ભાવનગર  
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                             5|SZ6v!*slGID ;\U|Cv!&f 
 
             DFCLTL D[/JJF DF8[ GFUZLSMG[ p5,eI ;J,TMGL lJUT 
 
!*P! ,MSMG[ DFCLTLD/[ T[DF8[ lJEFU[ V5GFJ[, ;FWGM45wWlTVM VYJF ;J,TMP 
 
            !P JT"DFG 5+M DF\ HFC[Z GM8L; VYJF VBAFZL IFNL 5|l;wW SZLG[ ,MSMG[ HF6SFZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
            ZP GM8L; AM0"  p5Z ;]RGFqGM8L; 5|l;wW SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
            #P SR[ZLDF\ lJSF; IMHGF TYF GUZ ZRGF IMHGFVMGF GSXFVMG]\ lGZL1F6 SZJF N[JFDF\ VFJ[ K[P 
            
           $P dI]P SM5M" GL J[A ;F.8 5Z DFlCTL p5,aW K[P  
           5P lGIDVG];FZ OL EI"[YL TDFD 5|SFZGF Z[S0"GL GS,M VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
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VgI p5IMUL DFlCTL  
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EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
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                            5|SZ6v!( slGID ;\U|Cv!*f 
 

VgI p5IMUL DFCLTL 
 

!(PZ DFCLTL D[/JJF V\U[ 
 

!PlJSF; 5ZJFGUL D[/JJF DF8[GF\ VZHL 5+SM EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGL J[A ;F.8        
   www.bmcgujarat.com 5ZYL 0FpG,M0 SZL XSFX[P  
 
ZPOL GL lJUT ;FDFgI lJSF; lGI\+6 lJlGIDMDF\ VF5[, K[4 TYF lJEFUDF\ ~A~ ;\5S" SZJFYL JW] lJUTM   D[/JL   

XSFX[P 
 
#PVZHLDF\ EZJFGL lJUTM V\U[ lJEFU NJFZF DFU"NX"G 5]Z] 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
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            zL lGT[QF ALP J-JF6LIF 

                                                          .PRFP 8FpG %,FGL\U VMlO;Z  
                                                          OMG G\P sVMOL;f  Z$Z$(_! YL Z$Z$(!_ 
VnTG SIF" TFP #! q_5q Z_Z!         DMPG\P )(Z5( #&#&) 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf 
 

VlWSFZLVM  VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHM 
 
#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP  
 
 CMN'M o  8FpG %,FGL\U VMlO;Z  
  
 ;¿FVM    JCLJ8Lo !P ALP5LPV[DP;LP V[S8 !)$) GL S,D Z5#4 Z5$4  
     Z&_s!f4 Z&*s!f4 Z&#s!f4  Z&(s!f VG[ 8FpG  
     %,FlG\U V[S8 !)*& GL S,D Z*4 Z)4 #$ VG[ $)  
     VgJI[ SlD`GZzLGF C}SD VG];FZGL lJSF; lGI\+6GL  
     ;¿FP  
       ZP BFTFGF SD"RFZLVMG[ H]NL H]NL SFDULZL VG[ lJX[QF OZHM  
     ;M\5JFGL ;¿FP  
       #P BFTFGF TDFD SD"RFZLVMGL TDFD SFDULZLGL N[BZ[B4  
     RSF;6L TYF IMuI lGI\+6   
                     sZHF4 5UFZ EyYF4 .HFOF TYF VgI AFATMf  
 
     GF6FSLIo !P  ~FP Z_4___qv ;]WLGL DIF"NFDF\ T[DH DFl;S 5_4___qv ;]WL 
     BR" SZJFGL ;¿F  
 
     VgI         PPPPPP  
 
     OZHM o !P 8FpG %,FlG\U :SLDGF\ VFIMHG TYF VD,JFZL V\U[  
     SDLXGZzL wJFZF ;]5|T SZJF DF\ VFJ[ T[JL SFDULZLP 
    ZP V[OM0["A, CFp;L\U T[DH :,DG[ ,UTL SFDULZLP 

    #P ;M\5[, ;¿F D]HA TFAF C[9/GF VlWSFZLVM VG[   
     SD"RFZLVM  5F;[YL lGIDFG];FZGL H~ZL SFDULZL ,[JFGL  
     OZHP 
                        $P  BFTFGL SFDULZL DF8[ DCFGUZ5Fl,SFGF VgI lJEFUM  
     T[DH VgI SR[ZLVM4 ;ZSFZL SR[ZLVM4 prR VlWSFZLVM  
     TYF ;ZSFZzL ;FY[ H~ZL VG[ IMuI ;\S,G SZJFGL OZHP  
       5P GLlTvlGIDM D]HA H~ZL RSF;6L SZL VlE5|FI ;FY[  
     lG6"IFY[" ;1FD ;¿FG[ GM\W D}SJFGL OZHP  
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8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf 
 

VlWSFZLVM  VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHM 
 
#P!P   ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP  
 
 CMNŸM  o  VFl;P 8FpG %,FGZq VFl;P 8FpG %,FGL\U VMOL;Z  
  
 ;¿FVM    JCLJ8Lo  !P  8FpG %,FGL\U lJEFUDF\ ZH] YTL (_P_ RMDL ;]WLGF %,M8DF\  
      jIlSTUT ZC[6\FSGF AF\WSFDMGL VMG ,F.G D\H]ZL TYF T[ V\U[GF  
    VFJF;GF 5|DF65+M VF5JFGL ;ttFF T[DH lJSF; lGI\+6 lGIDM C[9/ 
    ZH] YTL VZHLVMDF\ ,FI;g; CM<0Z V[lgHlGIZ VG[ VZHNFZG[ B}8TL 
    H~ZL DFlCTL 5}ZL 5F0JF GM8L; VF5JFGL ;¿FP  
 

     GF6FSLI      PPPPPPP 
 

     VgI        PPPPPP  
 

                            OZHM       !P  lJSF; lGI\+6 lGIDM C[9/ ZH] YTL VZHLVMDF\ RSF;6L SZL 
 VlE5|FI ;FY[ 8FpG %,FGL\U VMlO;ZG[ lG6"IFY[" ZH] SZJ]\P  

      ZP SFI"1F[+DF\ ;DFlJQ8 VgI 8[SlGS, T[DH JlCJ8L SD"RFZLVM p5Z 
     lGI\+6 T[DH H]NL  H]NL DFlCTLVM DF8[ H~ZL ;\S,G  
      #P BFTF VlWSFZL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI OZHMP  
                                             $P HZ]ZL IMuI RSF;6L ;FY[ CSLST ,1FL VC[JF, VG[ VlE5|FI 
     VF5JMP ÝÝ  
 
 CMN'M  o  VlWS DNNGLX .HG[Z    
  
 ;¿FVM    JCLJ8L     PPPPPPPP 
 

     GF6FSLI       PPPPPPP 
 

     VgI       PPPPPPPP  
 

 OZHM  !P  HLP0LP;LPVFZP VgJI[ VMG ,F.G lJSF; 5ZJFGUL D[/JJF q Sd%,LXG 
;8L"P D[/JJF ZH] YTL VZHLVM V\U[ :Y/ T5F; SZL VF 5|SFZGL D\H]ZL 
VF5JF ;\A\lWT H~ZL SFI"JFCL SZJLP 

  ZP 8LP5LP :SLD lJ:TFZDF\ JUZ D\H]ZL RF,TF AF\WSFD V\U[ WMZ6;Z SFI"JFCL 
VY[" ZL5M8" SZJMP 

     #P 3ZJ[ZFGL VMG ,F.G VFSFZ6L ;\A\lWT SFDULZL SZJLP 
     $P 8LP5LP :SLDGF VFIMHG TYF VD,LSZ6 V\U[GL SFDULZL SZJLP 
      5P BFTF VlWSFZL H[ SFDULZL ;M\5[ T[ SFDULZL SZJLP                        v # v 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf 
 

VlWSFZLVM  VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHM 
 

 
 CMNŸM  o  C[0 ;J["IZ    
  
 ;¿FVM    JCLJ8L     PPPPPPPP 
 
     GF6FSLI       PPPPPPP 
 
     VgI       PPPPPPPP  
 
     OZHM  !P lJSF; SFD V\U[GL lA<0L\U %,FG4 EFU %,FG4 ,[vVFp8 %,FG lJU[Z[ DF8[ 
     ZH} YTL  VZHLVM ;FY[ ZH} YTF\ Z[S0" D]HA :Y/ l:YlTGL RSF;6L SZJLP  
  
          ZP  GJL  ;]lRT 8LP5LP:SLDM AGFJJF DF8[ BFTF VlWSFZLzL H[ SFDULZL ;M\5[ T[  
     D]HAGL SFDULZL SZJLP   
 
          #P lJSF; SFDGL D\H}ZL DF8[ ZH} YTL VZHLVMDF\ 5|JT"DFG   
     0[J,5D[g8 %,FG D]HA 0LP5LP  ZM0 q 8LP5LP ZM0GL V;Z AFAT RSF;6L 
     SZJLP 
 
      $P  jIlSTUT ZC[6F\SGF\ DSFGMGL Sd%,LXG ;DI[ VFSFZ6L SZJLP  
 
           5P  SFI"1F[+DF\ RF,TF JUZ D\H}ZLGF AF\WSFDGL VPDP.P zL G[ HF6  SZJLP  
 
           &P  BFTF VlWSFZL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI OZHMP   
 
                                                   *P H~ZL IMuI RSF;6L ;FY[ CSLST ,1FL VC[JF, VG[ VEL5|FI  VF5JM  
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VlWSFZLVM  VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHM 
 

 
 CMNŸM  o  8[SGLS, VFl;:8g8    
  
 ;¿FVM    JCLJ8L     PPPPPPPP 
 
     GF6FSLI       PPPPPPP 
 
     VgI       PPPPPPPP  
 
     OZHM  !P lJSF; SFD V\U[GL lA<0L\U %,FG4 EFU %,FG4 ,[vVFp8 %,FG lJU[Z[ DF8[ 
     ZH} YTL  VZHLVM ;FY[ ZH} YTF\ Z[S0" D]HA :Y/ l:YlTGL RSF;6L SZJLP  
  
          ZP   jIlSTUT ZC[6F\SGF\ DSFGMGL Sd%,LXG ;DI[ VFSFZ6L SZJLP  
 
           #P  SFI"1F[+DF\ RF,TF JUZ D\H}ZLGF AF\WSFDGL lJEFUG[  HF6  SZJLP  
 
           $P  BFTF VlWSFZL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI OZHMP   
 
                                                   5P H~ZL IMuI RSF;6L ;FY[ CSLST,1FL VC[JF, VG[ VEL5|FI  VF5JMP 
 

&P ;ZSFZL 5+M4 DFGP D\+LzL4 DFGP ;\;N ;eIzL4 WFZF;eIzL4  
  5NFlWSFZLzLVM4 JU[Z[ äFZF ZH} YTF\ 5+M4 SlD`GZ SR[ZL TZOYL VFJTF\ 
  cc ;LP;LPVFZPcc 5+M V\U[ VlWSFZLzLGF ;\S,GDF\ ZCLG[ 5|tI]TZ 5F9JJFP 
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VlWSFZLVM  VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHM     

 
 
#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP  
 
 CMN'M  o  8=[;Z  
  
 ;¿FVM    JCLJ8L     PPPPPPPP 
 
     GF6FSLI       PPPPPPP 
 
     VgI        PPPPPPPP  
 
     OZHM  !P D\H]Z ZC[, GSXFVMGL GS,M DF\U6L YI[YL T{IFZ SZL VF5JL 
    ZP 5|JT"DFG lJSF; GSXFDF\YL TYF 8LP5LP:SLDGF GSXFFDF\YL H~ZL lJEFULI 
     %,FG lGID D]HAGF T{IFZ SZL VF5JFP P  
    #P 8LP5LP:SLDGF VFIMHG TYF VD,LSZ6 ;\AWLT GSXFVM T{IFZ SZJF 
    $P BFTF VlWSFZL NJFZF ;M5JFDF\ VFJ[ T[ VgI OZHMP 
  
 CMN'M o  l;lGIZ S,FS"    
  
 ;¿FVM    JCLJ8L     PPPPPPPP 
 
     GF6FSLI       PPPPPPP 
 
     VgI        PPPPPPPP  
 
     OZHM   !P ;ZSFZL 5+M4 DFGP D\+LzL4 DFGP ;\;N ;eIzL4 WFZF;eIzL4  
     5NFlWSFZLzLVM4 JU[Z[ äFZF ZH} YTF\ 5+M4 SlD`GZ SR[ZL TZOYL VFJTF\ 
     cc5FGcc4 cc ;LP;LPVFZPcc 5+M V\U[ VlWSFZLzLGF ;\S,GDF\ ZCLG[ 5|tI]TZ 
     5F9JJF VG[ Z[S0" D[.g8[.G SZJ]\P  
         ZP  lGIT SZ[,F ZlH:8ZM lGEFJJF T[DH H~ZL NOTZ VG[ Z[S0" HF/JJFP  
         #P  V[:8Fla,XD[g84 5UFZ lA,4 SFIDL T[DH C\UFDL .d5|[:8 VG[ AH[8 V\U[GL 
     SFDULZLP  
         $P  J[RF6DF\ ZC[, OMD" lJTZ6GL SFDULZL T[DH T[ ZSDGM lC;FA ZFBJMP  
    5P D]bID\+L VFJF; IMHGFGF SFDGF AL,M TYF HFC[ZFTGF AL,M AGFJJFGL 
     SFDULZL 
          &P  BFTF VlWSFZL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI OZHMP   
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5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf 
 
VlWSFZLVM  VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHM     
 
#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP  
 
 CMN'M o  H]lGIZ S,FS"  
  
 ;¿FVM    JCLJ8L     PPPPPPPP 
 
     GF6FSLI       PPPPPPP 
 
     VgI        PPPPPPPP  
 
     OZHM  ! BFTFDF\ VFJTF\ TDFD 5+M GM\WJF VG[ VFJS TYF HFJS G\AZ R0FJJFGL 
     SFDULZLP  
          ZP  SFI"1F[+DF\ D\H}Z YTF\ TDFD 5|SZ6MG]\ Z[S0" D[.g8[.G SZJ] VG[ VF TDFD 
     Z[S0"GF  ZlH:8ZM T{IFZ SZL T[GL lGEFJ6L SZJLP    
          #P  SFI"1F[+DF\ D\H}Z YTF\ lJSF; SFDM DF8[ ZHFlRõL TYF Sd%,LXG ;l8"lOS[8 
     VF5JF ;\A\WL  SFDULZLP  
          $P  VZHL 5ZGL ;}RGF D]HA H[vT[ VZHNFZ q V[lgHlGIZG[ VF5JFGL GM8L;M 
     T{IFZ SZJLP   
    5P !Z5 RMDL ;]WLGF jIlSTUT AF\WSFDMGL D\H]ZLDF\YL D]lST VF5JF AN, 
     %,FGGL :lJS'TL VF5JFGL SFDULZLP 
    &P VFZP8LPVF.PG[ ,UTL TDFD SFDULZL SZJLP 
           *P  BFTF VlWSFZL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI OZHMP   
 
  
 CMNŸM  o  5ÎFJF/F      
  
 ;¿FVM    JCLJ8L     PPPPPPPP 
 
     GF6FSLI       PPPPPPP 
 
     VgI        PPPPPPP  
 
     OZHM   !P H]NF H]NF lJEFUMDF\ T[DH DCFGUZ5Fl,SF lJ:TFZDF\ VFJTL lJlJW 
     SR[ZLVMDF\ H~ZL  5+M 5CM\RF0JFGL SFDULZLP   
          ZP  BFTFGF ;A\lWT Z[S0" jIJl:YT ZFBJF TYF H~ZL Z[S0" C:TUT SZJF V\U[ 
     ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ SFDULZLP   
          #P  BFTF VlWSFZL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI OZHMP   

 
v*v 



 
8FpG %,FlG\U lJEFU 

 
5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf 

 
VlWSFZLVM  VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHM     

 
 
#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP  
 
 CMNŸM  o  RMSLNFZ q DH]Z       
  
 ;¿FVM    JCLJ8L     PPPPPPPP 
 
     GF6FSLI       PPPPPPP 
 
     VgI        PPPPPPPP  
 
     OZHM  !P lGIT SZ[, SFI"1F[+DF\ VFJTF lJSF; SFDMG[ ;A\lWT VZHNFZMq V[lgHlGIZMG[ 
     GMl8;  AHFJJFG]\ SFD4 ;J["IZM q VPDP.P ;FY[ DF56L ;A\lWT SFDULZLDF\ 
     DNN SZJLP    
           
    ZP BFTFGF ;A\lWT Z[S0" jIJl:YT ZFBJF TYF H~ZL Z[S0" C:TUT SZJF V\U[ 
     ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ SFDULZLP   
           
    #P  SFI"1F[+DF\ RF,TF JUZ D\H}ZLGF AF\WSFDM AFAT[ H~ZL DFlCTL lJEFUG[ 
     VF5JLP  
            
    $P   BFTF VlWSFZL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI OZHMP   
 
 
 
 
 
 
 
 
  P  
 
  
 
 

v(v 



 

8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM 
 

$P! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 
lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5M4 VF GD}GM NZ[S 
5|SFZGF N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/ ]\          N:TFJ[HGM5|SFZ      
 
 
  WL U]HZFT  5|MlJgXLI,  dI]lGl;5, SM5M"Z[XG V[S8 !)$) VlWlGID 
 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                                   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4           ;ZGFD]\ov    ;ZSFZL  5|[;4 SFINFGF 5]:TS 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCLYL D/X[P           lJS|[TF 
 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL            V+[G[ ,FU] 50T] GYL 
 OL sHM CMITMf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v)v 
 



 

8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM 
 
 

 
 
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/] \     N:TFJ[HGM5|SFZ     
 
              WL  U]HZFT 8FpG %,FlG\U V[g0 VA"G 0[J,5D[g8 V[S8v!)*& 
              TYF ~<;v!)*)                                                                             VlWlGIDqlGID 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6ov                                   WL U]HZFT 8FpG%,FlG\U V[g0 VA"G   

                           0[J,5D[g8 V[S8 !)*& TYF ~<;!)*)                                                                               
 
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4                         ;ZGFD]ovSFINFGF 5]:TSMGF lJS|[TF4 
 lGID;\U|C  VG[ NOTZMGL GS, VCLYL               ;ZSFZL 5|[;  
 D/X[P  
 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4                     V+[G[ ,FU] GYL 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v!_v 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     

 
$P! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 
N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFD q DYF/ ]\     N:TFJ[HGM 5|SFZ  
 
               WL U]HZFT Z[uI],ZF.h[XG VMO VGVMYMZFh0 0[J,5D[g8  
               V[S8 Z_!!      VlWlGID 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                   PPPPPPPPPPPPPP 
 
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4    ;ZGFD]\P ov;ZSFZL 5|[; 4VYJF 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCLYL                                             8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
 D/X[P                                                                                             EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
 
        8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
         Z$Z$(!_ 
        V[1F8[gXG G\AZo !5Z 
        O[S; 
        . D[.,o 
        VgIo 
  
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                       OL GSSL YI[,L GYL 
 
  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\     N:TFJ[HGM5|SFZ 
   
              DFlCTL sD[/JJFGF fVlWSFZ VlElGID  Z__5   VlWlGID 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                                           DFlCTL sD[/JJFGFfVlWSFZ   
        VlWlGID v  Z__5        
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4                        
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCLYL                                         
 D/X[P              ;ZGFD]\P ov   ;ZSFZL 5|[; 
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                               V+[G[ ,FU] GYL 
 
 

v!!v 
 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM 
 

$P! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 
lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 
N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\     N:TFJ[HGM5|SFZ        
 
              ;FDFgI lJSF; lGI\+6 lJlGIDM                                                    lJlGID 
 
 N:TFJ[H 5ZG]  8]\S] ,BF6 
 
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4     ;ZGFD]\PovEFJGUZ lJ:TFZ  lJSF; 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCLYL                            ;tTF D\0/  sAF0Ff 
 D/X[P                                        DCFtDF UF\WL ;NG4  
                         8FpG CM, 5FK/4  
                                                                                                       EFJGUZ  
 
        8[,LOMG G\AZo     Z$ZZ*$*                                                                                      
        O[S; 
        . D[., 
        VgIo 
 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL                     V+[G[ ,FU] GYL 
 OL sHM CMITMf  
 
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\              N:TFJ[HGM5|SFZ       
 
              AF\WSFD ;,FDTL V\U[GF GLIDM TFPZ)v5vZ__!                            ;]RGF ov 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                                 
 
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4    ;ZGFD]\P ov 8FpG %,FGL\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                   EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

    8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_!  
                  YL Z$Z$(!_ 

                                                                                                          
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                                  OL GSSL YI[,L GYL 
 

v!Zv 
 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     
 
$P! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\T|6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 
N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM 5|SFZ   
 
               E}UE" H/ lZRFH" AFATGM 5ZL5+   ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                                 
 
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\Pov 8FpG%,FlG\U  lJEFU 
                                                                                           EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
                  Z$Z$(!_ 

                                                                                                       8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!! 
               lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                                          OL GSSL YI[,L GYL 
 
 
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\     N:TFJ[HGM5|SFZ   
 
              XFlZZLS V5\U jIlSTVM DF8[ 
              HFC[Z DSFGMDF\ SZJFGL ;]lJWFVMGM 5ZL5+                                            ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6              
                    
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\Pov 8FpG%,FlG\U  lJEFU 
 D/X[P                                                                                             
          EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
      Z$Z$(!_ 

                                                                                                       8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!! 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                                         OL GSSL YI[,L GYL 
 
 
 

v!#v 
 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     
 
$P! HFC[Z T\T| VYJF T[GF lGI\T|6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 
N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM 5|SFZ   
 
 ALGB[TLGF\ VlE5|FI VF5JF AFAT   ;]RGF  
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6             
                     
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\Pov 8FpG %,FlG\U lJEFU 
                                                                                       EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
     Z$Z$(!_ 

                                                                                                      8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!! 
               lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                                 OL GSSL YI[,L GYL 
 
  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ 
 
              5FSL"\U lS|V[XG OL V\U[GM NOTZL C]SD                                ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6           
                       
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\P ov 8FpG %,FGL\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                           EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

     8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
         Z$Z$(!_ 

                                                                                                        8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!! 
 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                                           OL GSSL YI[,L GYL 
 
 
 
 

v!$v 
 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM 
 
$P! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 
N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM 5|SFZ   
 
 5FSL"\UGL HuIFGM C[T]O[Z GCL SZJF AFAT                         ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                          
        
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\Pov 8FpG %,FlG\U  lJEFU 
    D/X[P                                                                                              
          EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
      Z$Z$(!_ 

                                                                                                      8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!!
          
               lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                                         OL GSSL YI[,L GYL 
 
 
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ           
    
               V[gJFIZ .d5[S8 V[;[;D[g8    ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                
                  
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\Pov 8FpG %,FlG\U lJEFU  
        
 D/X[P                                                                                            EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL   
       Z$Z$(!_ 

                                                                                                        8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!!  
   
               lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                             OL GSSL YI[,L GYL 
 
 

v!5v 
 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     
 
$P! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\T|6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 
N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM 5|SFZ   
 
 JM8ZAM0LGL HF/J6L AFAT    ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                  
                
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\Pov 8FpG %,FlG\U lJEFU  
          
                                                  EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
       Z$Z$(!_ 

                                                                                                       8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!!
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf      OL GSSL YI[,L GYL 
 
 
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ      
        
              lJSF; 5ZJFGULGL VZHL ;FY[ lJSF; RFH" G]\  
              V[GPVMP;LP ZH] SZJF AFAT    ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6         
                         
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\Pov 8FpG%,FlG\U lJEFU  
          
          EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
      Z$Z$(!_ 

                                                                                                      8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!!
  lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf      OL GSSL YI[,L GYL 
 
 
 

v!&v 
 



 

8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     
 
$P! HFC[Z T\T| VYJF T[GF lGI\T|6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 
N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM 5|SFZ   
 
 lJSF; 5ZJFGULGL VZHL ;FY[ 3ZJ[ZF TYF 5F6LJ[ZFGF\\  
              V[GPVMP;LP ZH] SZJF AFAT    ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                                 
 
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\P ov 8FpG %,FGL\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                            EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

     8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
         Z$Z$(!_ 

                                                                                                        8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!!
        
               lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf     OL GSSL YI[,L GYL 
 
  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ                   
 
              VMSI]5g;L ;8L"OLS[8 VF5TF ;DI[ ;Z ;FDFG 
              EF0]\ J;], ,[JF AFAT    ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                        
          
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4  ;ZGFD]\Pov    8FpG %,FGL\U   lJEFU 
                                                                                        EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

     8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL Z$Z$(!_ 
                                                                                           8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!!  
  lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMI TM f     OL GSSL YI[,L GYL 
 

v!*v 
 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     
 
$P! HFC[Z T\T| VYJF T[GF lGI\T|6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 
N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM 5|SFZ    
 
             VMSI]5g;L ;8L"OLS[8 VF5TF ;DI[ R6TZDF\  
             5F6LG\F J5ZFXGM RFH" J;], SZJF AFATP 
                                                                                                             ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6          
                        
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\Pov 8FpG %,FlG\U lJEFU 
   D/X[P                                                                                         EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

  8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
                 Z$Z$(_! YL !_ 

                                                                                                     8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!!
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf     OL GSSL YI[,L GYL 
  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM 5|SFZ    
 
               VMSI]5g;L ;8L"OLS[8 D[/jIF  ;LJFI p5IMU 
               XZ] SZJF V\U[GM N\0                                                                             ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6              
                    
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\P ov 8FpG %,FlG\U lJEFU 
           EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

    8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
                   Z$Z$(!_ 

                                                                                                       8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!!
      
              lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf      OL GSSL YI[,L GYL 
 

v!(v 
 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     
 
$P! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 
N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM 5|SFZ     
 
              EFU %,FGq V[S+LSZ6 %,FG D\H]ZLGL 9ZFJ OL  ;]RGFq9ZFJ 
 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6       
                           
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\P ov 8FpG %,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                            EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

     8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
                    Z$Z$(!_ 

                                                                                                        8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!!  
   
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                V+[GF lJEFUG[ ,FU] GYL 
  
  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ        
                                                                  
               DMAF., 8FJZ pEF SZJFGL D\H]ZL AFAT  ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6   
                               
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\P ov 8FpG %,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                          EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
     Z$Z$(!_ 

                                                                                                       8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!!
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                   OL GSSL YI[,L GYL 
 
 

v!)v 
 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     
 
$P! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 lJlGIDM4 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF N:TFJ[H DF8[ 
EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM 5|SFZ       
 
               3ZJ[ZFGL VFSFZ6L V\U[ hMG4 NZ TYF S,F;L OF.0 Z:TFVM               ;]RGF 
              V\U[GM 5ZL5+ 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                 
                 
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\Pov8FpG %,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                         EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

  8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
                Z$Z$(!_ 

                                                                                                     8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!!
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                        OL GSSL YI[,L GYL 
 
  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\     N:TFJ[HGM5|SFZ   
 
               3ZJ[ZFGL VFSFZ6L V\U[ .O[S8 0[.8 GSSL SZJL    ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6    
                              
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\Pov8FpG0  %,FlG\U  lJEFU 
                                                                                           EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

  8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
  Z$Z$(!_ 

                                                                                                      8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!!
       
               lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                                 OL GSSL YI[,L GYL 
 

 
vZ_v 

 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     
 
$P! HFC[Z T\T| VYJF T[GF lGI\T|6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 
N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ       
 
 TFP!$qZq(Z 5C[,FGF\ AF\WSFDM DF8[ Sd5,LXG 
 ;8L"OLS[8GM VFU|C GCL ZFBJF AFAT    ;]RGFq9ZFJ 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6    
                              
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\P ov 8FpG %,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                            EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

     8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
         Z$Z$(!_ 

                                                                                                        8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!!
       
               lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf              V+[GF lJEFU G[ ,FU] GYL 
 
  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ       
 
              ,Lh ZHL:8Z p5Z H[G] GFD CMI T[ GFD YLH 
              D\H]ZL VF5JF AFAT                                                                          ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6    
                              
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\P ov 8FpG %,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                            EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

     8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
          Z$Z$(!_ 

                                                                                                        8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!! 
     
               lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                    OL GSSL YI[,L GYL 
 

vZ!v 
 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     
 
$P! HFC[Z T\T| VYJF T[GF lGI\T|6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 
N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM 5|SFZ 
      
              AF\WSFD ;,FDTLGF\ GLIDMDF VF5[,  K]8KF8                                         ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6   
                               
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\P ov 8FpG %,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                            EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

     8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
           Z$Z$(!_ 

                                                                                                        8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!!
   
               lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf              OL GSSL YI[,L GYL 
 
  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ 
 
               VZHLVM ;FY[ 5|DF6LT GS,M HM0JF AFAT                                            ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6 
                                
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\ o v8FpG %,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                          EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
                 Z$Z$(!_ 

                                                                                                      8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!!
         
               lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf       OL GSSL YI[,L GYL 
 
 

vZZv 
 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     
 
$P! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 
N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ     
 
              8FpG %,FGL\U VG[ 8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
              GF\ SFI"1F[+GL JC[\R6L                                  C]SD 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6           
                       
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\ ov8FpG %,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                          EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
    Z$Z$(!_ 

                                                                                                      8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!!
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf              OL GSSL YI[,L GYL 
 
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ  
 
              8FpG %,FGL\U VG[ 8pG 0[J,5D[g8 lJEFUGF\ 
              D\H]ZL VF5JFGF\ VlWSFZ                 C]SD 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6    
                              
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\Pov 8FpG %,FlG\U lJEFU 
                                                                                           EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
    Z$Z$(!_ 

                                                                                                      8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!!
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                OL GSSL YI[,L GYL 
 

vZ#v 
 
 

 
 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     
 
$P! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\=+6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 
N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ      
   
              lJSF; IMHGFDF\  VGFDT ZFB[, HDLGM 
             !_ JQF" DF\ ;\5FNLT SZJL                      ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6    
                              
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\Pov 8FpG %,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                          EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
     Z$Z$(!_ 

                                                                                                      8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!!
      
               lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf          OL GSSL YI[,L GYL   
 
  N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\   N:TFJ[HGM5|SFZ    
 
              .gJ0" q VFp8J0" ZHL:8Z      
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6   
                               
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\ ov 8FpG %,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                          EFJGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
      Z$Z$(!_ 

                                                                                                      8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!!
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf     pTFZF D[/JJFGL OL GSSL YI[,L GYL 
 
 
 

vZ$v 
 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     
 
$P! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 
N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ 
 
 lJSF; 5ZGULVMGL VFJ[, VZHLVMG]\ ZHL:8Z   NOTZ 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6               
                   
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\P ov 8FpG%,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                            EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

     8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
          Z$Z$(!_ 

                                                                                                        8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!! 
   
               lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                            pTFZF D[/JJFGL OL GSSL YI[,L GYL 
 
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ 
 
              0L5MhL8 ZHL:8Z                                                                          NOTZ  
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6            
                      
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\P ov 8FpG%,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                            EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

     8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
         Z$Z$(!_ 

                                                                                                        8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!! 
                                                                            
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                     pTFZF D[/JJFGL OL GSSL YI[,L GYL 
 
 
 
 

vZ5v 
 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     
 
$P! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 
N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ 
 
  .d5|[:8 ZHL:8Z                                                                             NOTZ 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6              
                    
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\P ov8FpG %,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                          EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
     Z$Z$(!_ 

                                                                                                      8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!! 
 
               lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf     pTFZF D[/JJFGL OL GSSL YI[,L GYL 
 
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\     N:TFJ[HGM5|SFZ        
 
              V[A:8=[S8 ZHL:8Z                                                                           NOTZ 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6      
                            
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\P ov8FpG %,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                          EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
      Z$Z$(!_ 

                                                                                                      8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!! 
 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                              pTFZF D[/JJFGL OL GSSL YI[,L GYL 
 
 
 
 

vZ&v 
 
 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     
 
$P! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 
N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ 
 
 AF\WSFD D\H]ZL VF5[, CMI T[GF 5|SZ6M         NOTZ                                      
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6           
                       
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\P ov8FpG %,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                          EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
       Z$Z$(!_ 

                                                                                                      8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!! 
           
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4                    D\H]Z YI[, %,FGGL GS, OL ~FP!5__qv5|lT GS, 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL               ZHFlR99LGL GS, OL ~FP 5__qv 5|lT GS, 
 OL sHM CMITMf   
 
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ 
 
              VMSI]5g;L ;8L"OLS[8 VF5JFDF\ VFJ[, CMI       NOTZ 
              T[GF  5|SZ6M 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6     
                             
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\P ov8FpG %,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                          EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
       Z$Z$(!_ 

                                                                                                      8[,LOMG G\AZov _Z*(v Z5!*_!! 
          
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                               VMSI]5g;L ;8L"OLS[8GL GS, OL ~FP5__q 5|lT  
       GS, 
 
 

vZ*v 
 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     
 
$P! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\T|6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 
N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P 

  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ 
 
 EFU%,FG qV[S+LSZ6 %,FGq ,[VFp8 %,FG GL D\H]ZL 
  GF\ 5|SZ6                        NOTZ            
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  N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6               8LP5LP:SLD G\AZ Z& sGFZLf  D];NNF~5 D\H]ZLGL  

                   :SLD A]S       

    

 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4                 ;ZGFD]\P ov 8FpG %,FlG\U lJEFU 

 D/X[P                                                                                 EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

                                                                                       8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL Z$Z$(!_ 

                                                            V[1F8[gXG G\AZo!5# 

       

 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4       !P8LP5LPP:SLDGM 5F8"%,G  ~FPZ5_q 5|lT V\lTD B\0  

 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL    ZP5]GoJC[\R6L5+S sOMD"v V[Of GM pTFZM ~FP5__qv 5|lT 

 OLsHM CMITMf                                                  ;J ["G\AZ 

                                         #PHFC[ZGFDFGL GS,  VU[\ OL GSSL YI[, GYLP 
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 %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     
 
$P! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 

N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P  

  

 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ          
 
 SA],FTqAFC[\WZL     D{FBLS VFN[X   

 
N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                                                 S]], D]BtIFZ GFD] RF,] CMJF V\U[ 

  
               jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\Pov  8FpG %,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                      EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

          8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
       Z$Z$(!_ 

                                                                                                      V[1F8[gXG G\Azo!5Z4!5# 
               
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4         OL GSSL YI[, GYL 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL     
 OL sHM CMITMf                                        
 
  
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ                                                                                     

 
SA],FTqAFC[\WZL     D{FBLS VFN[X 
 
N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6    ,L8LU[XG AFAT 

  
              jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\Pov 8FpG %,FlG\U  lJEFU 
 D/X[P                                                                                           EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

    8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
         Z$Z$(!_ 

                                                                                                         V[1F8[gXG G\AZo!5Z4!5# 
        
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4        OL GSSL YI[, GYL 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL     
 OL sHM CMITMf                                        
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8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     
 
$P! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 lJlGIDM4 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF N:TFJ[H DF8[ 

EZJFGM K[P  

  

 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ          
 
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ                                                                               

 
SA],FTqAFC[\WZL     D{FBLS VFN[X 
 
N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6        8LP5LPq0LP5LP S5F6 V\U[ 

  
               jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\Pov 8FpG %,FlG\U  lJEFU 
                                                                                          EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
       Z$Z$(!_ 

                                                                                                      V[1F8[gXG G\AZo!5Z4!5# 
        
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4            OL GSSL YI[, GYL 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL     
 OL sHM CMITMf                                        
 
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM 5|SFZ                                                                                     

 
 
SA],FTqAFC[\WZL     D{FlBS VFN[X 
 
N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                                                  .gO=F:8=SRZ 0[J,5D[g8 AFAT 

  
               jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\P ov 8FpG%,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                            EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

     8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
           Z$Z$(!_ 

                                                                                                        V[1F8[gXG G\AZo!5# 
     
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4      OL GSSL YI[, GYL 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL     
 OL sHM CMITMf                                        
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8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     
 
$P! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 

N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P  

  

 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ 
 

SA],FTqAFC[\WZL     D{FBLS VFN[X 
 
N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6       .g0[DGL8L AMg0 s INDEMNITY BOND f 

  
              jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\Pov 8FpG %,FlG\U lJEFU 
                                                                                                       EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
      Z$Z$(!_ 

   
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4        OL GSSL YI[, GYL 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL     
 OL sHM CMITM 
 
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ 
                                        
  
 SA],FT q AFC[\WZL     D{FBLS VFN[X 

 
N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                                                   S],D]BtIFZ GFD] RF,] CMJFV\U[ 

  
              jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\Pov 8FpG %,FlG\U   lJEFU                                                                                  
              
         EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
      Z$Z$(!_ 

                                                                                                      V[1F8[gXG G\AZo!5# 
   
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4     OL GSSL YI[, GYL 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL     
 OL sHM CMITMf     
                                    
 

v5$v 
 



8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv#f 
 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZM     
 
$P! HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 

lJlGIDM4;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM NZ[S 5|SFZGF 

N:TFJ[H DF8[ EZJFGM K[P  

  

 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ 
 

N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM 5|SFZ                                                                                     
 
AM0" VMO Vl5, GL ZRGF         HFC[ZGFD] 
 
N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                                      

  
  jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\P ov 8FpG %,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                           EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

     8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
          Z$Z$(!_ 

                                                                                                         
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   OL GSSL YI[, GYL 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL     
 OL sHM CMITMf                                        
 
 N:TFJ[HG]\ GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM5|SFZ                                                                                     

 
WL AL<0L\U V[g0 VWZ Sg:8=SXG  JS"Z J[,O[Z ;[;  
V[S8v!))&            5ZL5+ VG[ VMOL; VM0"Z 
 
N:TFJ[H 5ZG]  8]\S] ,BF6                   ,[AZ J[,O[Z ;[;                     

              
  jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4   ;ZGFD]\P ov8FpG %,FlG\U lJEFU 
 D/X[P                                                                                          EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

   8[,LOMG G\AZo Z$Z$(_! YL  
       Z$Z$(!_ 

                                                                                                      V[1F8[gXG G\AZo!5# 
                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4    OL GSSL YI[, GYL 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL     
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        8FpG %,FlG\U lJEFU 

 
5|SZ6v& slGID ;\U|Cv5f 

 
HFC[Z T\+ VYJF  T[GF  lGI\+6  C[9/GL jIlSTVM 5F;[ GF  N:TFJ[HMGL S1FFVM V\U[G] 5+S 

 
&P!    ;ZSFZL N:TFJ[HM lJX[GL DFlCTL VF5JF  GLR[GF  GD}GFGM p5IMU  SZXMP  HIF\  VF  N:TFJ[HM p5,aW K[       
       T[JL HuIFVM H[JL S[ ;lRJF,I  S1FF4 lGIFDSGL SR[ZL S1FF4 VgIGM 56  p<,[B SZMP                     
       scVgIMc  ,BJFGL HuIFV[ S1FFGM p<,[B SZMPf 
 

VG]PG\P 
 

N:TFJ[HGL S1FF 
N:TFJ[HG] GFD  VG[ T[GL V[S ,L8LDF\  

VM/BF6 

N:TFJ[H 
D[/JJFGL 
SFI"5wWTL 

T[GF  
lGI\+6DF\  

K[P 
! 8FpG %,FGL\U  lJEFU VFBZL4 5|FZ\ELS TYF  D];NNF~5 D\H]Z YI[,  

8LP5LP:SLDGF  OMD" V[O GM pTFZM  
lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 

8FpG %,FGL\U  
VMlO;Z 

Z 8FpG %,FGL\U  lJEFU VFBZL45|FZ\ELS TYF  D];NNF~5 D\H]Z YI[,  
8LP5LP:SLDGF  5F8" %,FG 

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 

8FpG %,FGL\U  
VMlO;Z 

# 8FpG %,FGL\U  lJEFU VFBZL TYF  5|FZ\ELS D\H]Z YI[,  
8LP5LP:SLDGF  V\lTDB\0GL ;G\N 

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 

8FpG %,FGL\U  
VMlO;Z 

$ 8FpG %,FGL\U  lJEFU VFBZL45|FZ\ELS TYF  D];NNF~5 D\H]Z YI[,  
8LP5LP:SLDGF  HFC[ZGFDF\ 

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 

8FpG %,FGL\U  
VMlO;Z 

5 8FpG %,FGL\U  lJEFU D\H]Z YI[,  AL<0L\U  %,FG TYF  ZHF  RL9'L lJUTM VG[ OL ;FYGL 
;FNL VZHL 

8FpG %,FGL\U  
VMlO;Z 

& 8FpG%,FGL\U  lJEFU D\H]Z YI[,  EFU  %,FG TYF  V[S+LSZ6  %,FG 
TYF  ZHF  RL9'L 

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 

8FpG %,FGL\U  
VMlO;Z 

* 8FpG %,FGL\U  lJEFU D\H]Z YI[,  ,[VFp8 %,FG TYF  ZHF  RL9'L  lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 

8FpG %,FGL\U  
VMlO;Z 

( 8FpG %,FGL\U  lJEFU lJSF; 5ZJFGULVMGL VFJ[,  VZHLVMGF\  
ZHL:8ZGM pTFZM                                   

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 

8FpG %,FGL\U  
VMlO;Z 

) 8FpG %,FGL\U  lJEFU 0L5MhL8 ZHL:8Z GL lJUT                                                                          lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 

8FpG %,FGL\U  
VMlO;Z 

!_ 8FpG %,FGL\U  lJEFU .d5|[:8 ZHL:8ZGL lJUT                                      lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 

8FpG %,FGL\U  
VMlO;Z 

!! 8FpG %,FGL\U  lJEFU V[A:8=[S8 ZHL:8ZGL lJUT                                                                        lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 

8FpG %,FGL\U  
VMlO;Z 

!Z 8FpG %,FGL\U  lJEFU JUZ D\H]ZLGF\  AF\WSFDMG[  VF5JFDF\  
VFJ[,  GM8L;GL GS,                                                                                  

lJUTM VG[ OL ;FYGL 
;FNL VZHL 

8FpG %,FGL\U  
VMlO;Z 

!# 8FpG %,FGL\U  lJEFU AM0" VMO Vl5,GL ZRGF  HFC[ZGFD] lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 

8FpG %,FGL\U  
VMlO;Z 

!$ 8FpG %,FGL\U  lJEFU .gJ0" q VFp8J0" ZHL:8Z GM pTFZM                                                                  lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 

8FpG %,FGL\U  
VMlO;Z 
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!5 8FpG %,FGL\U  lJEFU 5FSL"\UGL HuIFGM C[T]O[Z GCL SZJF  AFAT lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

!& 
8FpG %,FGL\U  lJEFU 

V[gJFIZD[g8 .d5[S8 V[;[;D[g8 lJUTM VG[ OL ;FYGL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

!* 
8FpG %,FGL\U  lJEFU 

JM8ZAM0LGL HF/J6L AFAT lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

!( 
8FpG %,FGL\U  lJEFU 

D\H]Z YI[,  lJSF; IMHGFGF  5F8" %,FGGL 
GS, 

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL[ 8LP5LPVMP 

!) 
8FpG %,FGL\U  lJEFU 

D\H]Z YI[,  lJSF; IMHGFGF  hMGL\U  
;8L"OLS[8; 

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

Z_ 
8FpG %,FGL\U  lJEFU 

D\H]Z YI[,  lJSF; IMHGFG]\  HFC[ZGFD] lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

Z! 
8FpG %,FGL\U  lJEFU 

EFU  %,FGq V[S+LSZ6  %,FG D\H]ZLGL 9ZFJ  
OL   

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

ZZ 
8FpG %,FGL\U  lJEFU 

;FDFgI  lJSF; lGI\+6  lJlGIDM V+[G[ ,FU] GYL 
8LP5LPVMP 

Z# 
8FpG %,FGL\U  lJEFU 

VMSI]5g;L ;8L"OLS[8 D[/jIF  ;LJFI  
p5IMU  X~ SZJF  V\U[GM N\0  

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

Z$ 
8FpG %,FGL\U  lJEFU 

lJSF; 5ZJFGULGL VZHL ;FY[ lJSF;              
RFH"G]\  V[GPVMP;LP ZH] SZJF  AFAT 

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

Z5 
8FpG %,FGL\U  lJEFU 

3ZJ[ZFGL VFSFZ6L V\U[ hMG4 NZ TYF  
S,F;LOF.0 Z:TFVM ;]RGF  V\U[[GM 5ZL5+  

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

Z& 
8FpG %,FGL\U  lJEFU 

3ZJ[ZFGL VFSFZ6L V\U[ .O[S8 0[.8 GSSL SZJL   lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

Z* 
8FpG %,FGL\U  lJEFU 

,Lh ZHL:8Z p5Z H[G]\  GFD  CMI  T[ 
GFDYL H D\H]ZL VF5JF  AFAT                                      

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

Z( 
8FpG %,FGL\U  lJEFU 

VZHLVM ;FY[ 5|DF6LT GS,M HM0JF  AFAT lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

Z) 
8FpG %,FGL\U  lJEFU 

8FpG %,FGL\U  VG[ 8FpG 0[J,5D[g8 lJEFUGF   
SFI"1F[+GL JC[\R6L                                                                        

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

#_ 
8FpG %,FGL\U  lJEFU 

8FpG %,FGL\U  VG[ 8FpG 0[J,5D[g8 
lJEFUGF\  D\H]ZL VF5JFGF\  VlWSFZ                                                                  

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 
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#! 8FpG %,FGL\U  lJEFU lJSF; IMHGFDF\  VGFDT ZFB[,  HDLGM 
 !_ JQF" DF\  ;\5FNLT SZJL                                                 

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

#Z 8FpG %,FGL\U  lJEFU .gO|F:8=SRZ 0L5MhL8 ,[JF  TYF  5ZT 
VF5JF  AFAT     

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL[ 8LP5LPVMP 

## 8FpG %,FGL\U  lJEFU DM8F  AL<0L\UMDF\  ;M,FZ V[GHL"GM p5IMU                     lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

#$ 8FpG %,FGL\U  lJEFU ALGB[TLGF\  VEL5|FI  VF5JF  AFAT lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

#5 8FpG %,FGL\U  lJEFU E]UE" H/ ;\RI  q ZLRFH" AFAT lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

#& 8FpG %,FGL\U  lJEFU AF\WSFD  ;,FDTL V\U[GF  GLIDM 
TFPZ)v5vZ__! 

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

#* 8FpG %,FGL\U  lJEFU AF\WSFD  ;,FDTLGF\  GLIDMDF  VF5[,      
K]8KF8 

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

#( 8FpG %,FGL\U  lJEFU WLU]HZFT Z[uI],ZF.h[XG VMO  VGVMYMZFh0 
0[J,5D[g8 V[S8 v Z_!!  

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

#) 8FpG %,FGL\U  lJEFU 5FSL"\U  lS|V[XG OL V\U[GM NOTZL C]SD lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

$_ 8FpG %,FGL\U  lJEFU DMAF.,  8FJZ pEF  SZJFGL D\H]ZL AFAT lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

$! 8FpG %,FGL\U  lJEFU lJSF; 5ZJFGULGL VZHL ;FY[ 3ZJ[ZF  TYF  
5F6L J[ZFGF  V[GPVMP;LP ZH] SZJF  AFAT    

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 

8LP5LPVMP 

$Z 8FpG %,FGL\U  lJEFU VMSI]5g;L ;8L"OLS[8 VF5TF  ;DI[ ;Z;FDFG 
EF0]\  J;],  ,[JF  AFAT   

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 

8LP5LPVMP 

$# 8FpG %,FGL\U  lJEFU VMSI]5g;L ;8L"OLS[8 VF5TF  ;DI[ 
R6TZDF\  5F6LGF  J5ZFXGM RFH" J;],  
SZJF 

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 8LP5LPVMP 

$$ 8FpG %,FGL\U  lJEFU SA],FTM q AFC[\WZLVM lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 

8LP5LPVMP 

$5 8FpG %,FGL\U  lJEFU ,[AZ J[,O[Z ;[; V\U[GM 5ZL5+ TYF  VMOL; 
VM0"Z 

lJUTM VG[ OL ;FY[GL 
;FNL VZHL 

8LP5LPVMP 
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lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ VG];ZJFGL SFI" 5wWlT 
 
)P! H]NF H]NF D]NNFVM V\U[ lG6"I ,[JF DF8[ S. SFI" 5wWlT VG];ZJFDF\ VFJ[ K[ m 
 
     8FpG %,FlG\U lJEFUG[ ,UT AFATM DF8[ 5|SZ6v$ s lGID ;\U|Cv#f DF\ NXF"J[,F N:TFJ[HDF\ H6FjIF 

 VG];FZGL SFI" 5wWlT VG];ZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
)PZ   VUtIGL AFATM DF8[ SM. BF; lG6"I ,[JF DF8[GL N:TFJ[HL SFI"5wWlTVM q 9ZFJ[,L SFI"5wWlTVMq lGIT     

 DF5N\0M q lGIDM SIF SIF K[ m lG6"I ,[JF DF8[ SIF SIF :TZ[ lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[m 
 
      s!f N:TFJ[HL SFI" 5wWlTov VGlWS'T AF\WSFDM lGIDAwW SZJFV\U[ GL VZHLVM V\U[ TH7MGL  
                  SDL8L  NJFZF RSF;6L SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 sZf 9ZFJ[,L SFI" 5wWlTov    lJSF; 5ZJFGULVMGL VZHLVMDF\ K]8KF8 VF5JF V\U[GF lS:;FDF\  
                           SlDxGZzLGL ;]RGF VG];FZ GFIA SlDPsHGZ,f4 8LP5LPVM TYF 8FpG 
     0[J,5D[g8 VMOL;Z NJFZF  RSF;6L SZJFDF\ VFJ[ K[P 
     s#f  lGIT DF5 N\0ov           p5ZMST D]NNFG\P)P!DF\ H6J[, N:TFJ[HDF\ H6FJ[, lGIDMGL DIF"NFDF\ 
     SFI"JFCL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
)P#       lG6"IG[ HGTF ;]WL 5CM\RF0JFGL S. jIJ:YF K[m 
 
              VZHNFZGL VZHL V\U[ SZJFDF\ VFJ[, lG6"I AFAT[ VZHNFZG[ 5+ NJFZF ~A~ AHJ6L SZLG[ q 5M:8 NJFZF 
 HF6 SZJFGL jIJ:YF K[P 
 
)P$     lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ H[GF D\TjIM ,[JFGFZ K[ T[ VlWSFZLVM SIF K[ m 
 

 lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ JU"v! TYF JU"vZ GF\ VlWSFZLVM GM ;DFJ[X YFI K[P 
 
)P5      lG6"I ,[GFZ V\lTD ;tTFlWSFZL SM6 K[ m 
 
            lG6"I ,[GFZ V\lTD ;tTFlWSFZL SDLxGZzL K[P 
 
)P& H[ VUtIGL AFATM 5Z HFC[Z ;tTFlWSFZL NJFZF lG6"I ,[JFDF\ VFJ[ K[ T[GL DFCLTL V,U V,U ZLT[ GLR[GF 

GD]GFDF\ VF5MP 
 

S|D G\P ! 
H[GF5Z lG6"I ,[JFGFZ K[ T[ lJQFI 8LP5LP:SLDGM .ZFNM HFC[Z SZJM 
DFU"NX"S ;]RG q lNXF lGN["X HM SM. CMI TM U]HZFT 8FpG %,FGL\U V[S8 TYF T[ VgJI[GF\ lGIDM 
VD,GL 5|lS|IF D]bI GUZ lGIMHSzLGM 5ZFDX" D?IF AFN ;1FD 

;tTFGL D\H]ZL D?I[YL ;ZSFZL HFC[ZGFDFDF\ 5|l;wWLP    
lG6"I ,[JFGL SFI"JFCLDF\ ;\S/FI[, VlWSFZLVMGM CMNNM 8FpG %,FGL\U VMlO;ZzL4 GFIA SlDxGZzLsHGZ,f 

TYF SDLxGZzL 
p5Z H6FJ[, VlWSFZLVMGF ;\5S" V\U[GL DFCLTL EFJGUZ DCFGUZ5F,LSF VMOL; lA<0L\U 
HM lG6"IYL ;\TMQF G CMI TM4 SIF\ VG[ S[JL ZLT[ V5L, 
SZJLm 

HMUJF. GYLP 

 
v5)v 



 
S|D G\P Z 
H[GF5Z lG6"I ,[JFGFZ K[ T[ lJQFI D];NNF~5 8LP5LP:SLD HFC[Z SZJL 
DFU"NX"S ;]RGqlNXFlGN["X HM SM. CMI TM U]HZFT 8FpG %,FlG\U V[S8 TYF T[ VgJI[GF\ lGIDM 
VD,GL 5|lS|IF HDLG DF,LSM ;FY[ lJRFZ lJDX" SZLG[ ;ZSFZL 

HFC[ZGFDFDF\ 5|l;wWLP    
lG6"I ,[JFGL SFI"JFCLDF\ ;\S/FI[, VlWSFZLVMGM 
CMNNM 

8FpG %,FGL\U VMlO;Z4 GFIA SlDPs HGZ,f TYF 
SDLxGZzL 

p5Z H6FJ[, VlWSFZLVMGF ;\5S" V\U[GL DFCLTL EFJGUZ DCFGUZ5F,LSF VMOL; lA<0L\U 
HM lG6"IYL ;\TMQF GCMITM4 SIF\  VG[ S[JLZLT[ Vl5, 
SZJLm 

HMUJF. GYL 

 
S|D G\P # 

H[GF 5Z lG6"I ,[JFGFZ K[ T[ lJQFI 
D];NNF~5 8LP5LP:SLD  D\H]ZL DF8[ ;ZSFZzLDF\ ZH] 
SZJL 

DFU"NX"S ;]RG q lNXFlGN["X HM SM. CMI TM U]HZFT 8FpG%,lG\U V[S8 TYF T[ VgJI[GF\ lGIDM 

VD,GL 5|lS|IF 
HDLG DF,LSM ;FY[ lJRFZ lJDX" TYF ;ZSFZL 
HFC[ZGFDFDF\ 5|l;wWL AFN D/[, JF\WF ;]RGM V\U[ 
lG6"I SZJM    

lG6"I ,[JFGL SFI"JFCLDF\ ;\S/FI[, VlWSFZLVMGM 
CMNNM 

8FpG %,FGL\U VMlO;Z4 GFIA SlDPs HGZ,f TYF 
SDLxGZzL 

p5Z H6FJ[, VlWSFZLVMGF ;\5S" V\UGL DFCLTL EFJGUZ DCFGUZ5F,LSF VMOL; lA<0L\U 
HM lG6"IYL ;\TMQF G CMI TM4 SIF\  VG[ S[JL ZLT[ Vl5, 
SZJL m 

HMUJF. GYL 

S|D G\P $ 

H[GF 5Z lG6"I ,[JFGFZ K[ T[ lJQFI 5|FZ\ELS qVFBZL  D\H]Z 8LP5LP:SLD GL VD,JFZL  
SZJL 

DFU"NX"S ;]RG q lNXF lGN["X HM SM. CMI TM U]HZFT 8FpG %,FlG\U V[S8 TYF T[ VgJI[GF\ lGIDM 

VD,GL 5|lS|IF 
HDLG DF,LSMG[ SAHF O[ZOFZ V\U[ TYF A[8ZD[g8RFH" 
EZ5F. SZJF GM8L;M VF5JL    

lG6"I ,[JFGL SFI"JFCLDF\ ;\S/FI[, VlWSFZLVMGM 
CMNNM 

8FpG %,FGL\U VMlO;Z4 GFIA SlDPs HGZ,f TYF 
SDLxGZzL 

p5Z H6FJ[, VlWSFZLVMGF ;\5S" V\UGL DFCLTL EFJGUZ DCFGUZ5F,LSF VMOL; lA<0L\U 
HM lG6"IYL ;\TMQF G CMITM4 SIF\  VG[ S[JL ZLT[ Vl5, 
SZJL m 

HMUJF. GYL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v&_v 
 



 

S|D G\P 5 
H[GF5Z lG6"I ,[JFGFZ K[ T[ lJQFI 8LP5LP:SLD DF\ J[RF65F+ D/[, HDLGMGM lGSF, 

SZJM 
DFU"NX"S ;]RG q lNXF lGN["X HM SM. CMI TM ALP5LPV[DP;LPV[S8 TYF U]HZFT 8FpG %,FlG\U V[S8 

TYF T[ VgJI[GF\ lGIDM 
VD,GL 5|lS|IF HDLGGL AHFZ SL\DT GSSL SZL HFC[Z CZZFHL q          

0=M 5wWlT    
lG6"I ,[JFGL SFI"JFCLDF\ ;\S/FI[, VlWSFZLVMGM 
CMNNM 

8FpG %,FGL\U VMlO;ZzL4 8FpG 0[J,5D[g8 VMOL;Z4 
V[:8[8 VMOL;Z4 ;LP5LPVMP4 RLO VM0L8Z4 RLO 
V[SFp8g84 GFIA SlDPsHGZ,f4 SlDxGZzL4 :YFIL 
;DLTL TYF ;FDFgI ;EF 

p5Z H6FJ[, VlWSFZLVMGF ;\5S" V\UGL DFCLTL EFJGUZ DCFGUZ5F,LSF VMOL; lA<0L\U 
HM lG6"IYL ;\TMQF G CMITM4 SIF\  VG[ S[JL ZLT[ Vl5, 
SZJL m 

HMUJF. GYL 

 S|D G\P & 
H[GF5Z lG6"I ,[JFGFZ K[ T[ lJQFI VGVlWS'T AF\WSFD lGIDAwW SZJF 
DFU"NX"S ;]RGqlNXF lGN["X HM SM. CMI TM WL U]HZFT Z[uI],ZF.h[XG VMO VGVMYMZFh0 

0[J,5D[g8 V[S8 Z_!!  
VD,GL 5|lS|IF JF\WFVM ZH] SZJF V\U[ lGIT DI"FNFGL GM8L; VF5L4 

TH7 SDL8LGM VEL5|FI D[/JJM 
lG6"I ,[JFGL SFI"JFCLDF\ ;\S/FI[, VlWSFZLVMGM 
CMNNM 

8FpG 0[J,5D[g8 VMOL;Z4 8LP5LPVM4 RLO OFIZ 
VMOL;;Z4 GFIA SlDPsHGZ,fTYF SDLxGZzL 

p5Z H6FJ[, VlWSFZLVMGF ;\5S" V\UGL DFCLTL EFJGUZ DCFGUZ5F,LSF VMOL; lA<0L\U 
HM lG6"IYL ;\TMQF G CMITM4 SIF\  VG[ S[JL ZLT[ Vl5, 
SZJL m 

JBTM JBT HFC[Z SZJFDF\ VFJ[ T[JL V[5[,[8 
VMYMZL8L 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v&!v 



8FpG %,FlG\U  lJEFU 

5|SZ6v!!slGID  ;\U|Cv!_f 

 
            lGIDMDF\ HMUJF. SIF" D]HA DC[GTF6FGL 5wWlT ;CLT  NZ[S VlWSFZL VG[ 
SD"RFZLG[ D/T]\ DFl;S DC[GTF6]     
 
!!P! GLR[GF GD]GFDF\ DFCLTL VF5M 

 
 
 
 
 

S|D
G\ 

GFD CMNNM 
DFl;S 

DC[GTF6] 
J/TZqJ/TZ 

EyY] 

lJlGIDMDF  
HMUJF. SIF" 

D]HA DC[GTF6] 
GSSL SZJFGL 

SFI"5wWlT 

! zL lGT[QF ALP J-JF6LIF 
.PRFP 
8L[P5LPVMP 84798   

Z zL pD[XEF. 0LP 0M0LIF VPDP.P     81000   

# zL lJGMN V[RPDF~ .PRFP VD. 49456   

$ zL V[P8LP ZF9M0 
C[0 ;J["IZ 
q.PRFP VD. 66340   

5 lJSF; HLP RMZ;LIF 8[SP VFl;P 36204   

& ZFC], A,NF6LIF 8[SP VFl;P 31340  OLS; 5[ 
* lCT[QF V[P UMC[, 8[SP VFl;P 31340  OLS; 5[ 
( J{EJ 5ZDFZ 8[SP VFl;P 31340  OLS; 5[ 
) zwWFA[G 8LP WD/ 8=[;Z 26801   

!_ H[ZFDEF. V[DP SFZ[,LIF ;LPS,F"S  58759   
!! l;wWFY" V[,P SM0LIFTZ H]P S,F"S 19950  OLS; 5[ 
!Z ZFH[XEF. 5LP AFZ{IF RMSLNFZ 41192   
!# WD[gN=EF. AL[P J[U0 DH]Z 20242   
!$ HMZ;\UEF. V[GP J[U0 SL D[G 47648   

 
 
 

v&Zv 



 
 

8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v!Z slGID ;\U|Cv!!f 

 
;\:YFG[ OF/JFI[, V\NFH5+ 

     
 

!ZP!  H]NL H]NL IMHGFVM  VgJI[ H]NL H]NL 5|J'ltTVM DF8[ V\NFH5+GL lJUTMGL DFCLTL     

            GLR[GF  GD]GFDF\ VF5MP  

JQF" Z_Z_vZ! 

 
 
 VgI HFC[Z T\+ DF8[ 
 
 

;NZ ;]lRT V\NFH5+ 
D\H]Z YI[, 
V\NFH5+ 

K]8L SZ[, q 
R]SJ[, TDFD 

ZSD 
sC%TFGL ;\bIFf 

S], BR" qAFSL 
ZSD 

8FpG %,FGL\U :SLD 
lJSF; C[0 

~FP Z4__4__4___4 ~FP Z4__4___4__ 5(4&&4*))qv !4$!4##4Z_!qv 
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8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v!#  
 

;CFISL SFI"S|DMGF VD, V\U[GL SFI"5wWlT  
  

!#P! GLR[GF GD]GF D]HA DFCLTL VF5MP 
 
SFI"S|DqIMHGFG]\ GFDo             5|WFGD\+L VFJF; IMHGF s E.W.S-1f Z5$( 
 
SFI"S|DqIMHGFGM ;DIUF/Mo     Z! DF; 
 
SFI"S|DGM pN=[Xo            UZLA ,MSMG[ VFJF;GL ;]lJWF  VF5JL 
 
SFI"S|DGF E{FTLS VG[ GF6FSLI ,1IF\SMo   Z5$( VFJF;M 
 
,FEFYL"GL 5F+TFo                            ;ZSFZzLGL UF.0 ,F.G qVZHL5+SDF\ H6FJ[, lJUTM         
                   
,FE V\U[GL 5]J" H~ZLIFTMo              ;ZSFZzLGL UF.0,F.GqVZHL5+SDF\ H6FJ[, lJUTM  
                          
SFI"S|DGM ,FE ,[JFGL 5wWlTo           ;ZSFZzLGL UF.0,F.GqVZHL5+SDF\ H6FJ[, lJUTM        
                    
5F+TF GSSL SZJFV\U[GF DF5N\0Mo      ;ZSFZzLGL UF.0,F.GqVZHL5+SDF\ H6FJ[, lJUTM   
                         
IMHGFGM 5|MU|[; ov                                           ;NZC] IMHGF VgJI[ VFJF;MGF ,FEFYL"VM SMd%I]8ZF.h0 0=M  

wJFZF GSSL SZJFDF VFJ[, K[ T[DH VF VFJF;MGF DCN V\X[ 
AF\WSFDM 5]6" YJFDF K[4 T[DH  Z5$( 5{SL 5!Z VFJF;M 
,FEFYL"VMG[ ;M\5L VF5JFDF\ VFJ[, K[P 

  
 
;CFISL lJTZ6GL SFI"5wWlTo             ;ZSFZzLGL UF.0,F.G D]HA     
                       
 
5|lS|IFG[ ,UTL ;D:IF V\U[ SIF\ ;\5S" SZJM o       8FpG %,FGL\U lJEFU 
 
,FEFYL"VMGL IFNLov  EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGL J[A;F.8  www.bmcgujarat.com 5Z D]SJFDF\ VFJ[, K[P 
 
 
 
 
 
 
           v &$v 

http://www.bmcgujarat.com


!#P# GLR[GF GD]GF D]HA DFCLTL VF5MP 
 
SFI"S|DqIMHGFG]\ GFDo             5|WFGD\+L VFJF; IMHGF s E.W.S-1f Z$() 
 
SFI"S|DqIMHGFGM ;DIUF/Mo     Z! DF; 
 
SFI"S|DGM pN=[Xo            UZLA ,MSMG[ VFJF;GL ;]lJWF  VF5JL 
 
SFI"S|DGF E{FTLS VG[ GF6FSLI ,1IF\SMo   Z$() VFJF;M 
 
,FEFYL"GL 5F+TFo                            ;ZSFZzLGL UF.0 ,F.G qVZHL5+SDF\ H6FJ[, lJUTM         
                   
,FE V\U[GL 5]J" H~ZLIFTMo              ;ZSFZzLGL UF.0,F.GqVZHL5+SDF\ H6FJ[, lJUTM  
                          
SFI"S|DGM ,FE ,[JFGL 5wWlTo           ;ZSFZzLGL UF.0,F.GqVZHL5+SDF\ H6FJ[, lJUTM        
                    
5F+TF GSSL SZJFV\U[GF DF5N\0Mo      ;ZSFZzLGL UF.0,F.GqVZHL5+SDF\ H6FJ[, lJUTM   
                         
IMHGFGM 5|MU|[; ov                                           ;NZC] IMHGF VgJI[ VFJF;MGF ,FEFYL"VM SMd%I]8ZF.h0 0=M  

wJFZF GSSL SZJFDF VFJ[, K[ T[DH VF VFJF;MGF AF\WSFD X~ 
SZJFDF\ VFJ[, K[P  

  
 
;CFISL lJTZ6GL SFI"5wWlTo             ;ZSFZzLGL UF.0,F.G D]HA     
                       
 
5|lS|IFG[ ,UTL ;D:IF V\U[ SIF\ ;\5S" SZJM o       8FpG %,FGL\U lJEFU 
 
,FEFYL"VMGL IFNLov  EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGL J[A;F.8  www.bmcgujarat.com 5Z D]SJFDF\ VFJ[, K[P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v&5v 
 
 

http://www.bmcgujarat.com


!#P$ GLR[GF GD]GF D]HA DFCLTL VF5MP 
 
SFI"S|DqIMHGFG]\ GFDo             5|WFGD\+L VFJF; IMHGF s E.W.S-2f !Z5Z 
 
SFI"S|DqIMHGFGM ;DIUF/Mo     Z* DF; 
 
SFI"S|DGM pN=[Xo            UZLA ,MSMG[ VFJF;GL ;]lJWF  VF5JL 
 
SFI"S|DGF E{FTLS VG[ GF6FSLI ,1IF\SMo   !Z5Z VFJF;M 
 
,FEFYL"GL 5F+TFo                            ;ZSFZzLGL UF.0 ,F.G qVZHL5+SDF\ H6FJ[, lJUTM         
                   
,FE V\U[GL 5]J" H~ZLIFTMo              ;ZSFZzLGL UF.0,F.GqVZHL5+SDF\ H6FJ[, lJUTM  
                          
SFI"S|DGM ,FE ,[JFGL 5wWlTo           ;ZSFZzLGL UF.0,F.GqVZHL5+SDF\ H6FJ[, lJUTM        
                    
5F+TF GSSL SZJFV\U[GF DF5N\0Mo      ;ZSFZzLGL UF.0,F.GqVZHL5+SDF\ H6FJ[, lJUTM   
                         
IMHGFGM 5|MU|[; ov                                           ;NZC] IMHGF VgJI[ VFJF;MGF ,FEFYL"VM SMd%I]8ZF.h0 0=M  

wJFZF GSSL SZJFDF VFJ[, K[ T[DH VF VFJF;MGF AF\WSFD X~ 
SZJFDF\ VFJ[, K[P  

  
 
;CFISL lJTZ6GL SFI"5wWlTo             ;ZSFZzLGL UF.0,F.G D]HA     
                       
 
5|lS|IFG[ ,UTL ;D:IF V\U[ SIF\ ;\5S" SZJM o       8FpG %,FGL\U lJEFU 
 
,FEFYL"VMGL IFNLov  EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGL J[A;F.8  www.bmcgujarat.com 5Z D]SJFDF\ VFJ[, K[P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v &&v 
 

http://www.bmcgujarat.com


 
 
!#P5 GLR[GF GD]GF D]HA DFCLTL VF5MP 
 
SFI"S|DqIMHGFG]\ GFDo             5|WFGD\+L VFJF; IMHGF VgJI[ Beneficiary Lead   
     Construction (BLC)   
SFI"S|DqIMHGFGM ;DIUF/Mo     Z_ZZ ;]WL 
 
SFI"S|DGM pN=[Xo            3Z lJCF[6F ,MSMG[ 5MTFGL DFl,SLGL HDLG p5Z DSFG AF\WSFD  
     SZJFGL ;]lJWF  VF5JL 
 
SFI"S|DGF EF{TLS VG[ GF6FSLI ,1IF\SMo   ($) VFJF;M 
 
,FEFYL"GL 5F+TFo                            ;ZSFZzLGL UF.0 ,F.G D]HA 
                   
,FE V\U[GL 5]J" H~ZLIFTMo              ;ZSFZzLGL UF.0 ,F.G D]HA 
                          
SFI"S|DGM ,FE ,[JFGL 5wWlTo           ;ZSFZzLGL UF.0 ,F.G D]HA 
                    
5F+TF GSSL SZJFV\U[GF DF5N\0Mo      ;ZSFZzLGL UF.0 ,F.G D]HA 
                         
IMHGFGM 5|MU|[; ov                                           ;NZC] IMHGFGF 0LP5LPVFZP D\H]ZL VY[" ;ZSFZzLDF\ DMS,JFDF\ 

VFJ[, K[P  
  
 
;CFISL lJTZ6GL SFI"5wWlTo             ;ZSFZzLGL UF.0,F.G D]HA     
                       
 
5|lS|IFG[ ,UTL ;D:IF V\U[ SIF\ ;\5S" SZJM o       8FpG %,FGL\U lJEFU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           v &*v 
 



 
 

8FpG %,FlG\U lJEFU 
 

5|SZ6v!5 slGID ;\U|Cv!$f 
 

SFIM" SZJF DF8[ GSSL SZ[,F\ WMZ6M  
 

 
!5P!   lJlJW 5|J'lTVM qSFI"S|DM CFY WZJF DF8[ lJEFU[ GSSL SZ[,F WMZ6MGL lJUTM  

            VF5MP 

         

            lJEFUGF\ SFI"1F[+DF\ lJEFU G[ D/[, ;tTF q DIF"NFDF\  lGIDM VG];FZGL SFI"JFCL   

            SZJFDF\ VFJ[ K[P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

v&(v 



 

8FpG %,FlG\U lJEFU 

5|SZ6v!& slGID ;\U|Cv!5f 

 
JLHF6]~5[ p5,aW DFCLTL o  
 
 
!&P!  JLHF6]~5[ p5,aW lJlJW IMHGFVMGL DFCLTL VF5MP 
 

 8FpG %,FGL\U lJEFUGF SFI"1F[+ lJ:TFZGL D];NNF~54 5|FZ\lES TYF VFBZL D\H]Z 
GUZ ZRGF IMHGFVMGF\  ;J[" G\AZ4 D]/B\04 V\lTDB\0 TYF VGFDT ZFB[, HDLGMGL 
VF\S0FSLI DFCLTL p5,aW K[P EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGL J[A ;F.8 p5Z lJEFUGL 
DFCLTL p5,aW K[P 
!&PZ  8FpG %,FGL\U lJEFU[YL H]NL H]NL D\H]ZLVM VgJI[ J;], ,[JFGF YTF RFHL";GL lJUTP 
s ;P;P9PVF\S 5( TFP #_q!q!5 YL YI[, 9ZFJYL ZLJF.h0 YI[, NZF[ D]HAf 
 

S|D lJUT J;],JFGF YTF RFHL"; 
! VMP;LP N\0 SMDG HLP0LP;LPVFZP D]HA RSF;6L OLGF RFZ U6F TDFD 

5|SFZGF AF\WSFDM DF8[ 
Z V[S+LSZ6 9ZFJ OL  
V ZC[6F\SLI C[T] DF8[GF %,M8GF V[S+LSZ6 %,FG DF8[ #___qv 
A VgI C[T] DF8[GF %,M8GF V[S+LSZ6 %,FG DF8[ 5___qv 
# EFU %,FG 9ZFJ OL  
V ZC[6F\SLI C[T] DF8[GF %,M8GF EFU %,FG DF8[ 5|lT %,M8 

NL9 
#___qv 

A VgI C[T] DF8[GF %,M8GF EFU %,FG DF8[ 5|lT %,M8 NL9 5___qv 
$ DF,;FDFG EF0F  
V 5___qv RMZ; O]8YL VMKF AF\WSFDJF/F ZC[6F\SLI TYF 

VgI C[T]GF I]GL8 DF8[  
5___qv RMP O]8 ;]WL ~FP #qv 5|lT RMP O]8 

A 5___qv RMZ; O]8YL JWFZ[ AF\WSFDJF/F ZC[6F\SLI TYF 
VgI C[T]GF I]GL8 DF8[ s p5ZMST $sVf sAf GF RFH" ;L8L 
,LDL8GL V\NZ YTF TDFD AF\WSFDM DF8[ ,[JFGF ZC[ K[Pf 
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પ્રકરિ-2 (લનયમ  સગ્રહ-1) 

      સંગઠનની લવગતો, કાયો અને ફરજો 

2021 

2.1 જાહેર તંત્ર ઉદે્દશ/હેતુ  અર્બન મેલ્રેરીયા લવભાગનાં ઉદે્દશો:- નેશનિ  વેકટર ર્ોનબ ડીસીઝ કંટર ોિ પ્રોગ્રામ અંતગબત મેિેરીયા, ડેન્ગયુ,ં 

લચકૂનગનુીયા, ફાઈિેરીયા, જાપાનીઝ એન્કેફેિાઈટીસ, યિોલફવર જવેા રોગોનાં લનંયત્રિની અટકાયતી 

કામગીરી.  

2.2 જાહેર તંત્રનુ લમશન/ દુરંદેશી પિંુ (લવઝન)  અર્બન મેલ્રેરીયા લવભાગનંુ દુરંદેશી પિંુ (લવઝન):- ભાવનગર શહેર લવસ્તારમાં નેશનિ વકેટર ર્ોનબ ડીસીઝ 

કંટર ોિ પ્રોગ્રામ અંતગબત મેિેરીયા, ડેન્ગયું, લચકૂનગુનીયા, ફાઈિેરીયા, જાપાનીઝ એન્કેફેિાઈટીસ, યિોલફવર 

જવેા રોગોનાં લનંયત્રિની અટકાયતી કામગીરી. અંતગબત જુદા- જુદા લવસ્તારમાં અતે્રના સ્ટાફ દ્વારા દરકે 

વોડબમાં સરળતાથી કામગીરી.  

2.3 જાહેર તંત્રનો ટંુકો ઈલતહાસ અને તેની 

રચનાનો સંદભબ  

અર્બન મેલ્રેરીયા લવભાગનો ટંુકો ઈલતહાસ:- ભાવંનગર શહેરમાં તા.14/2/1978 થી સ્થાપનાં થયેિ છે જ ે

સરકારશ્રીની યોગય ગાઈડ િાઈન મુજર્ કાયબરત છે.  

2.4 જાહેર તંત્રની ફરજો અર્બન મેિેરીયા લવભાગની ફરજો:- વાહક જન્ય રોગોની ઉત્પલત અટકાવવી.  

2.5 જાહેર તંત્રની મુખ્ય પ્રવ્રતીઓ /કાયો  અર્બન મેિેરીયા લવભાગની પ્રવ્રતીઓ /કાયો:- (1) મચ્છરની ઘનતા ઘટાડવા ફ્યુલમગેશન- ફોગંીગ (2) 

મચ્છરનાં િાવાબની ઉત્પલત અટકાવવા માટે ઈંન્ટર ા ડોમેસ્ટીક , પેરી ડોમેસ્ટીક તેમજ ર્ાયોિોજીકિ કંટર ોિ 

કામગીરી અને માઈનોર એન્જીલનંયરીગ કામગીરી મારફત ભરાયિે ગંદા પાિીને વહેતુ કરવું. (3) મેિેરીયા 

રોગોનાં પરીક્ષિ હેતુ માટે બ્િડ સ્િાઈડ િેવાની કામગીરી. (4) પોઝીટીવ કેસ માિુમ પડતા રડેીકિ 

ટર ીટમેંન્ટ અપાવવાની કામગીરી અત્રેનાં લવભાગેથી હાથ િરવામાં આવે છે. (5) BPMC Act ની કિમ 457(13) 

એમ 1949 મુજર્ મચ્છર ઉત્પલત અટકાવવા માટે નવા ર્નતા મકાનો તથા લમલ્કતોના પાિીભરવા માટેની 

ટાંકીઓ એરટાઈટ ર્ંિ હોવા ઉપરાંત આજુર્ાજુ કોઈ ર્ીજા મચ્છર ઉત્પલત સ્થાનો છે કે કેમ તેની ખરાઈ 

કયાબ ર્ાદ આરોગય લવભાગનુ એન ઓ સી આપવામાં આવે છે. હયાત લમલ્કતોમાં વારંવાર જો મચ્છરના 

િાવાબ જોવા મળે તો પ્રથમ નોટીસ ત્યારર્ાદ રૂ. 50 થી 500 સુિીનાં દંડની જોગવાઈ કરિે છે.  

 

2.6 જાહેર તંત્ર  દ્વારા આપવામાંક આવતી સેવાઓની 

યાદી અને તેનુ સક્ષીપત વીવરિ 

અર્બન મેિેરીયા વીભાગ દ્વારા આપવામા આવતી સેવાઓની યાદી અને તેનુ સક્ષીપત વીવરિ: 

શહેરના નાગરીકોનંી આરોગયની સુખાકારી માટે સરકારી હોસ્પીટિ,ટરસ્ટહોસ્પીટિ 

કિીનીકમાથી જાહેર થતા મેિેરીયાના પોજીટીવ કેસોમા પાયરથે્રમ સ્પ્રીઈંગની કામગીરી તેમજ 

ઈંન્ટર ા ડોમેસ્ટીક , પેરી ડોમેસ્ટીક કામગીરી અને પોરાભક્ષક માછિી વીનામુલ્ય મરછર ઉત્પતી 

અટકાવવા માટે મરછર  ઉત્પતી સ્થાનોમા મુકવામા આવે છે. ઉપરાંત િોકોની સુખાકારી અથે 

શહેરના સવદેનશીિ વીસ્તારોમા એફ.ડી.ટી.(ફીવર ટર ીટ્મેંટ ડેપા) તથા ડી.ડી.સી(ડરગ 

ડીસ્ટર ીબ્યુશન સેંટર )ખોિવામા આવિે છે.તેમજ અત્રેના વીભાગેથી ક્િોરોકવીન તથા 

પેરાસીટામોભ ટેર્િેટ વીનામુલ્યે આપવામા આવિે છે. 

2.7 જાહેર તંત્રના રાજ્ય, નીયામક કચેરી,પ્રદેશ,જીલ્િો 

બ્િોક વગેર ેસ્તરોએ સંસ્થાગત માળખાનો આિખે 

(જ્યા િાગુ પડતુ હોય ત્યા). 

સંકળાયિે કમબચારી ગિ1)કમીશનર શ્રી,(2)નાયર્ કમીશનર શ્રી,(3) મેડીકિ ઓફીસર ઓફ 

હેલ્થ (4) ર્ાયોિોજીસ્ટ (5)મેિેરીયા ઈંસપેકટર (6) ઇંસેક્ટ કિેકટર (7)સપુીરીયર ફીલ્ડ વકબ ર (8) 

ફીલ્ડ વકબ ર (9) ડર ાઈવર. 

2.8 જાહેર તંત્રની અસરકારકતા  અને કાયબક્ષમતા 

વિારવા માટેની િોકો પાસેથી અપકે્ષાઓ. 

અર્બન મેિેરીયા વીભાગની અસરકારકતા  અને કાયબક્ષમતા વિારવા માટેની િોકો પાસેથી 

અપેક્ષાઓ.:-અઠવાડીયામા એક દીવસ ડર ાય કે (પાિીના સ્પોટૅ ચુકવવાનો દીવસ)રાખવો.તેમજ 

આજુર્ાજુના ડ્ર્ા,ડુર્િી,નાના મોટા પાિીના ખાર્ોચીયાના પાિી વહેવડાવવા િોકોને જાગ્રુત 

કરવા. 

2.9 િોક સહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવિ અને 

પધ્િતીઓ 

અર્બન મેિેરીયા વીભાગ દ્વારા િોક સહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવિ અને પધ્િતીઓ:-મેિેરીયા 

જવેા રોગોની અટકાયતી માટે જનજાગ્રુતી આવશ્યક છે. સર્ર્ િોકોને આરોગય શીક્ષિ મળી રહે 

તે માટે પ્રેસનોટ,પત્રીકા વીતરિ તેમજ  આરોગય, પ્રદશન કરવામા આવે છે.  

2..10 સેવા આપવાના દેખરખે નીયત્રિા અને જાહેર 

ફરીયાદ નીવારિ માટે ઉપિબ્િ તંત્ર, 

અર્બન મેિેરીયા વીભાગ દ્વારા સેવા આપવાના દેખરખે નીયત્રિા અને જાહેર ફરીયાદ નીવારિ 

માટે ઉપિબ્િતા:-ફરીયાદના અનુસંિાનમા ફોન મારફત કે િેખીત સ્વરુપે આવતી ફરીયાદોનુ 

દીવસ ત્રિ(3)મા નીકાિ કરવામા આવે છે. 

2.11 મુખ્ય કચેરી અને જુદા જુદા સ્તરોએ આવિેી અન્ય 

કચેરીઓના સરનામા (વપરાશકાને સમજવામા 

સરળ પડે તે માટે જીિિા વાર વગીકરિ કરો. 

શહેરી મેિેરીયા યોજના,સરદારનગર ભાવનગર ફોન ન: ૦૨૭૮-૨૫૬૪૮૨૦ 
 

2.12 કચેરી શરુ થવાનો સમય  કચેરીનો ફરજનો સમય:સવારના 7-00 કિાકથી ર્પોરના 15-00 કિાક સુિી. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પ્રકરિ-3 (લનયમ સગં્રહ-2 ) 

અલિકારીઓ અને કમબચારીઓની સત્તા અને ફરજો 

કમબચારીઓની સત્તા અને ફરજો 

હોદ્દો                             ર્ાયોિોજીસ્ટ  

સત્તાઓ વહીવટ (1) સરાકારશ્રીની ગાઈડ િાઈન મુજર્નંુ અમિીકરિ.  

 (2) શહેરી મેિેરીયાને િગત ફરીયાદના લનકાિ અંગેની વ્યવસ્થા ગોઠવવી. 



  

નાિાંકીય  (1) જુદા જુદા ખચબ પેટે રૂ.૧૦૦૦/- ની મયાબદામાં ખચબ કરવાના પાવર  

 (2) સરકારશ્રી માંથી મળતી ગ્રાનં્ટનાં ખચબ પત્રકો સમયસર પહોચંતા કરવાની વ્યવસ્થા કરવી   

  

ફરજો.  (1) િોકોની આરોગય સુખાકારી જળવાય રહે તે અંગેના આરોગયને િગતા પ્રશ્નો નંુ લનરાકરિ કરવુ.ં  

 (2) એનં્ટી િાવબિ કામગીરીનુ ચેકીગં, તેમજ ક્રોસ ચેકીગં કરવું  

 (3) ર્ાયોિોજીકિ કટર ોિં (પોરાભક્ષક માછિી દ્વારા મચ્છરની ઉત્પલત અટકાવવી)  

 (4) મંથિી ટેકનીકિ રીપોટીગં કરવુ  

 (5) એફ.ટી.ડી. ડી.ડી.સી. કેન્રો લનભાવવા.  

 (6) જાહેર થયિેા મેિેરીયા, લચકુનગલુનયા, ડેન્ગયુ પોઝીટીવ કેસોમાં સવે અને ફોગંીગની કામગીરી કરાવવી.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

પ્રકરિ-5 (લનયમ સંગ્રહ-4) 
 

લનલત ઘડતર અથવા લનલતના અમિ સંર્િી જનતાના સભ્યો સાથે 

સિાહ –પરામશબ અથવા તેમના પ્રલતલનલિત્વ માટેની કોઈ 

વ્યવસ્થા હોય તો તેની લવગત. 
 

લનલત િડતર:  

5.1      શું લનલતઓના િડતર માટે જનતાની અથવા તેના પ્રલતલનલિઓની સિાહ-પરામશબ  

          સહભાલગતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય તો નીચેના નમુનામાં આવી લનલતની  

          લવગતો આપો. 
 

 

    અનુ. નં લવષય/મુદ્દો  શું જનતાની 

સહભાગીતા સુલનલિત 

કરવાનુ જરૂરી છે ? 

હા/ના 

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા.  

   --    નીિ         --    ---- 

  1 મેિેરીયા લનયંત્રિ 

સૌની જવાર્દારી  

હા  (1) મચ્છરની ઉત્પલત કેવી રીતે રોકી શકાય (2) પાિી ભરિે ટાંકીઓને ર્રાર્ર ચુસ્ત 

ઢાંકવી. (3) ઘરની આસપાસનાં ખાડાઓ માટીથી પૂરી દેવા. (4) પાિીની નીક સાફ 

રાખવી. (5) પાિી ભરવાના વાસિો અઠવાડીયામાં એકવાર ખાિી કરી સાફ કરવા. 

(6) જુના કાઢી નાખેિા ટાયરોમાં પાિી એકઠંુ થવા ન દેવુ. હેન્ડ પંપની આસપાસ 

સીમેન્ટનો ચોરો ર્નાવવો (7) જ્યાર ે કુિરનો ઉપયોગ ન કરો ત્યાર ેએનંુ પાિી કાઢી 

નાખી સુકવી દેવું (8) મેિેરીયા ખાતા પાસેથી ગપ્પી માછ્િીઓ િઈને ગામના તળાવ, 

કુવા, હોઝ,ટાંકીઓમાં નાંખવી. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

પ્રકરિ-9 

લનિબય િેવાની પ્રલક્રયામાં અનુસરવાની કાયબ પધ્િલત. 
 

9.1 જુદા-જુદા મુદ્દાઓ અંગે લનિબય િવેા માટે કઈ કાયબ પધ્િલત અનુસરવામા ંઆવે છે ? (સલચવાિય લનયમ    

      સંગ્રહ , અન્ય લનયમો/ લવલનયમો વગેરનેો સદંભબ ટાંકી શકાય)  

      જુદા-જુદા મુદ્દાઓ અંગે લનિબય િવેા માટે કઈ કાયબ પધ્િલત:- અત્રેના લવભાગ દ્વારા નોિં તૈયાર કરી      

      ર્ાયોિોજીસ્ટશ્રી સમક્ષ રજુ કરવામાં આવે છે. તેમની સહી થી તે નોિં એમ.ઓ.એચ. શ્રી તરફ સાદર કરી  

      એમ.ઓ.એચ. શ્રી ના રીમાકબ સ થયા ર્ાદ પ્રકરિ લનિબય અથે નાયર્ કલમશ્નરશ્રી તરફ રજુ કરવામાં આવે છે.  

      નાયર્ કલમશ્નરશ્રી પોતાના અલભપ્રાય સહ નોિં કલમશ્નરશ્રી તરફ રજુ કર ેછે. કલમશ્નરશ્રી લનિબય કરી જરૂર  

      જિાયે જનરિ ર્ોડબમાં ઠરાવ થયે પ્રકરિ વીજીિન્સમાં અમિવારી હુકમ માટે જાય છે. અમિવારી હુકમ  

      થયેથી તે લનયબિનો અમિ કરવામાં આવે છે.  

9.2 અગત્યની ર્ાર્તો માટે ખાસ લનિબય િેવા માટેની દસ્તાવજેી કાયબપધ્િલતઓ/ ઠરાવિેી/     

      કાયબપધ્િલતઓ/લનયત માપદંડો/ લનયમો કયા ક્યા છે ? લનિબય િવેા માટે કયા ક્યા સ્તર ેલવચાર કરવામાં    

      આવે છે. અગત્યની ર્ાર્તો માટે ખાસ લનિબય િવેા માટેની દસ્તાવજેી કાયબપધ્િલતઓ/ ઠરાવેિી કાયબપધ્િલત 9.1 માં દશાબવિે કાયબપધ્િલત   

          અનુસરવામાં આવે છે તેમજ જરૂર જિાયે સરકારશ્રી તરફ મોકિવામાં આવે છે. 

9.3   લનિબય ને જનતા સુિી પહોચંાડાવાની કઈ વ્યવસ્થા છે ?  

      લનિબય ને જનતા સુિી પહોચંાડાવાની વ્યવસ્થા:-  અખર્ારો દ્વારા તેમજ પત્રીકા દ્વારા લનિબયની જાિ જનતા   

      સુિી પહોચંાડવામાં આવે છે.  

9.4 લનિબય િવેાની પ્રલક્રયામાં જનેા મંતવ્યો િેવાનાર છે તે અલિકારીઓ કયા છે ?  

    લનિબય િવેાની પ્રલક્રયામાં જનેા મંતવ્યો િેવાનાર છે તે અલિકારીઓ:- (1) ર્ાયોિોજીસ્ટ (2) એમ.ઓ.એચ.શ્રી  

     (3) નાયર્ કલમશ્નરશ્રી (4) કલમશ્નરશ્રી (5) લવજીિંન્સ ઓફીસરશ્રી.  

9.5 લનિબય િેનાર અંલતમ સત્તાલિકારી કોિ છે ? સરકાર શ્રીના સામાન્ય વહીવટી હુકમો તેમજ કલમશ્નરશ્રી  

      ભાવનગર મહાનગર પાિીકા અને સામાન્ય સભા.  

      લનિબય િેનાર અંલતમ સત્તાલિકારી:- લનિબય િેનાર અંલતમ સત્તાલિકારી કલમશ્નરશ્રી છે. 

9.6 જ ેઅગત્યની ર્ાર્તો પર જાહેર સત્તાલિકારી દ્વારા લનયબિ િવેામાં આવે છે તેની માલહતી અિગ રીતે નીચેના         

      નમુનામાં અપો.  િાગુ પડતુ નથી.  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            
 
 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 પ્રકરિ – 10 
 

અલિકારીઓ અને કમબચારીઓની માલહતી-પલુસ્તકા 

(લડરકેટરી) 

10.1 નીચેના નમુનામાં માલહતી આપો. 
 

અનુ.ન          નામ    હોદ્દો.  મો.નંર્ર /ઓફીસ 

નો નંર્ર  

           સરનામંુ 

1 શ્રી ડો.અક્ષયભાઇ પંડયા ર્ાયોિોજીસ્ટ 9426162158 
0278-2564820 

બ્િોક નં.૯૬, ર્ે માળીયા , ન્યુ લવઠિવાડી , ભાવનગર  

2 શ્રી લવજયભાઈ વી ગોલહિ  મેિ.ેઈન્સ્પકેટર 9898216444 સ્વાગત એપાટબ મેન્ટ ડીસ્ટર ીક જજનાં ર્ગંિા પાસે પાનવાડી ભાવનગર  

3 શ્રી ખોડાભાઈ એન પરમાર  મેિ.ેઈન્સ્પકેટર 9913331760 9/એ મિુવન સોસાયટી, કમબચારી નગર પાછળ ફિુસર ભાવનગર  

4 શ્રી ર્ુિેશભાઈ ર્ી પરમાર  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 9824286408 અજય સોસાયટી, પ્િોટ નં 23/એ કંસારા કાંઠે લતિકનગર ભાવનગર  

5 શ્રી દશબનભાઈ જાની  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 9825852525 રબ્ર્ર ફેકટરી રોડ , ભાવનગર 

6 શ્રી લકશોરભાઈ એચ પરમાર  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 9998799826 પ્િોટ નં 95, રામરહીમ સોસાયટી, ભરતનગર રોડ ભાવનગર  

7 શ્રી રાજુભાઈ ડી. ચૌહાિ  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 9638261967 વાલ્મીકી વાસ એ.ડીવીજન પોિીસ કવાટબર પાછળ ભાવનગર  

8 શ્રી ર્ીપીનભાઈ એમ મકવાિા  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 8866224094 15, શ્રમજીવી સોસાયટી િોિારોડ શહેરફરતી સડક ભાવનગર  

9 શ્રી મલનષભાઈ એમ મકવાિા  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 9824448841 74/ર્ી/સી/ લત્રમૂતી પાન હાઉસ કેસરર્ાગ લનમબળનગર ભાવનગર  

10 શ્રી અતુિભાઈ જ ેદવ ે સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 9723443578 24/ચરંોદય ટેનામેન્ટ પ્રભુદાસ તળાવ  

11 શ્રી લક્રસ્ટોફરભાઈ એન લક્રશ્યન  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 9228204724 શેરી નં 10, કેસરર્ાગ લનમબળનગર પ્િોટ નં 19 ભાવનગર  

12 શ્રી સાજીદ ર્ી ર્િેીમ  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 9276155775 શૈિારશા રોડ, અમીપરા ભાવનગર  

13 શ્રી હરશેભાઈ ર્ી ચૌહાિ  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 9016273010 રાિા મંલદર પાસે તખ્તશે્વર પ્િોટ નં 4 વાઘાવાડી રોડ ભાવનગર  

14 શ્રી િરમેન્રભાઈ કે  નાથાિી  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 9924240120 120 સીગંિીયા સ્કુિ પાસ,ે ભરતનગર ભાવનગર  

15 શ્રી માતરભાઈ ર્ી ચાવડા સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 9377114476 પ્રેસ રોડ ભરવાડવાડો કિર્ીવાડ ભાવનગર  

16 શ્રી રહીમભાઈ એચ  કાજી  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 9016871982 માળીનો ટેકરો,આમ્ર્ાચોક,દરગાહપાસે,ભાવનગર્ 

17 શ્રી ભગવાન એસ ચભાડ સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 9898985201 જીવીનીવાસ,ભીિવાડાસકબ િ,જુની માિેકવાડી,ભાવનગર્ 

18 શ્રી અકર્રખા એચ પઠાિ્ સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 7383693641 2/2શાળા,મફતનગર,પ્રભદુાસતળાવ,ભાવનગર્ 

19 શ્રી કમિશેભાઈ એન ભટ્ટ  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 9512672689 .ખીજડાવાળી શેરી હંસાર્ેન ના દવાખાના પાસે ભાવનગર  

20 શ્રી ભાકાભાઈ કે ચાવડા સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 9825482644 પ્રેસરોડ,ભરવાડવાડો,ભાવનગર. 

21 શાંતીિાિ શામજીભાઈ  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 9904174864 ભાંગના કારખાનાપાસે રૂવાપરી રોડ રાિીકા ક.પરા ભાવનગર  

22  શ્રી ખાિીદર્ીન યુ ર્ાટવાની ફીલ્ડ વકબ ર 9904470169 સાઢંીયાવાડ ભાવનગર  

23 શ્રી પાચંાભાઈ ર્ી ચભાડ  ફીલ્ડ વકબ ર 9428497728 ભીિવાડા સકબ િ,જીવીનીવાસ,જુની માિેકવાડી,ભાવનગર.  

24 શ્રી રજાકાભાઈ યુ  કાજી ફીલ્ડ વકબ ર 9725934452 મુરઘાકેન્રપાસ,ેમફતનગર,પ્રભુદાસતળાવ,ભાવનગર 

25 શ્રી  દેવાભાઈ એસ ચભાડ ફીલ્ડ વકબ ર 9898616555 જીવીનીવાસ,ભીિવાડા,જુનીમાિેકવાડી,ભાવનગર.  

26 શ્રી સતારભાઈ એ મંસુરી  ફીલ્ડ વકબ ર 9510474570 પીજંારાવાડ,મહમદ હનીફ માગબ,રુવાપરી રોડ,ભાવનગર. 

27  શ્રી સાદીક એ કાજી ફીલ્ડ વકબ ર 9714907563 મામા ખાંડ્િીયારોડ,આમ્ર્ાચોક,ભાવનગર, 

28 શ્રી િાખાભાઈ ર્ી કારઠેા ફીલ્ડ વકબ ર 9426920971  શક્તીનગર, ટૉપથ્રીની સામે, તળાજા જકાતનાકા પાસે ભાવનગર  

29 શ્રી રસીદખાન આર  પઠાિ ફીલ્ડ વકબ ર 9714381242 ભીિવાડાસકબ િ,ભાવનગર્ 

30 શ્રી કાળુભાઈ આર ર્ારયૈા ફીલ્ડ વકબ ર 9586039676 હા.ર્ોડબસોસાયટી,માળીયા,આખિોિજકાતનાકાસામે,ભાવ્નગર્ 

31 શ્રીમતી હિીમાર્ેન એમ કાઝી   ફીલ્ડ વકબ ર 9157412248 વડવા ર્ાપેસરા કુવા પાસે ભાવનગર  

32 શ્રી શબ્ર્ીરભાઈ યુ કાજી  ફીલ્ડ વકબ ર 9054629562 ગાંિી સ્રુતી સામે વલનતા લવશ્રામ પાછળ રલે્વે ક્રોલંસગ પાસે ભાવનગર  

33 શ્રી દેવાભાઈ ખીમાભાઈ મારૂ ફીલ્ડ વકબ ર 9377349114 માિિારી સોસાયટી નાળા પાસે ભરતનગર રોડ ભાવનગર  



34 શ્રી નારિભાઈ ર્ી ચમાડ   ફીલ્ડ વકબ ર 9825660283 જીવી લવવાસ જુની માિેકવાડી ભીિવાડા સકબ િ ભાવનગર  

35 શ્રી ભૂપતભાઈ કે મારૂ  ફીલ્ડ વકબ ર 9376291101 નાળા પાસે, માિિારી સોસાયટી ભરતનગર રોડ ભાવનગર  

36 શ્રી મુનાફભાઈ યુ કાઝી  ફીલ્ડ વકબ ર 9879969916 ભાંગના કારખાના પાસે રૂવાપરી રોડ રાિીકા ક.પરા ભાવનગર  

37 શ્રી રવેાભાઈ આર ચૌહિા  ફીલ્ડ વકબ ર 9374837431 જુની માિેકવાડી ભીિવાડા સકબ િ ભાવનગર  

38 શ્રી આરીફભાઈ એમ શેખ ફીલ્ડ વકબ ર 7984782020 પ્રભૂદાર તળાવ મફતનગર ભાવનગર  

39 જેંસીગભાઈ સોહિા  ફીલ્ડ વકબ ર 9081009009 શહેર ફરતી સડક  

40 શ્રી કૌશીકભાઈ રાઠોડ પટ્ટાવાળા   

41 શ્રી અયુર્ખાન એચ પઠાિ ખિાસી  9714226090 પ્રભુદાસ તળાવ , મફતનગર  

 
 

 
 

                                                                              લવલનયમોમાં જોગવાઈ કયાબ મુજર્ મહેનતાિાની પધ્િલત સહીત 

                                                                                  દરકે અલિકારી અને કમબચારીને મળતંુ માલસક મહેનતાિંુ  
  

11.1 નીચેના નમુનામાં માલહતી  

અનુ.ન          નામ    હોદ્દો.  માલસક મહેનતાિુ  લવલનમયમાં જિાવ્યા મુજર્ મહેનતાિંુ નક્કી કરવાની કાયબ પધ્િલત. 

૧ શ્રી ડો.અક્ષયભાઇ પંડયા ર્ાયોિોજીસ્ટ 31,250/-  અમિમાં રહેિ પગાર િોરિ તથા મળવાપાત્ર પગાર શ્રિેી મુજર્.  

2 શ્રી લવજયભાઈ વી ગોલહિ  મેિ.ેઈન્સ્પકેટર 63008/-                          “ 

૩ શ્રી ખોડાભાઈ એન પરમાર  મેિ.ેઈન્સ્પકેટર 56349/-                          “ 

૪ શ્રી દશબનભાઈ જાની મેિ.ેઈન્સ્પકેટર 61475/-                          “ 

૫ શ્રી ર્ુિેશભાઈ ર્ી  ટાંક સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 49512/-                          “ 

૬ શ્રી લકશોરભાઈ એચ પરમાર  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 48163/-                          “ 

૭ શ્રી રાજુભાઈ ડી. ચૌહાિ  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 48163/-                          “ 

૮ શ્રી ર્ીપીનભાઈ એમ મકવાિા  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 45434/-                          “ 

૯ શ્રી મલનષભાઈ એમ મકવાિા  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 45439/-                          “ 

૧૦ શ્રી અતુિભાઈ જ ેદવ ે સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 45439/-                           “ 

૧૧ શ્રી લક્રસ્ટોફરભાઈ એન લક્રશ્યન  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 45439/-                            “ 

૧૨ શ્રી સાજીદ ર્ી ર્િેીમ  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 36704/-                            “ 

૧૩ શ્રી હરશેભાઈ ર્ી ચૌહાિ  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 37827/-                            “ 

૧૪ શ્રી િરમેન્રભાઈ કે  નાથાિી  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 35104/-                           “ 

૧૫ શ્રી માતરભાઈ ર્ી ચાવડા સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 47648/-  

૧૬ શ્રી રહીમભાઈ એચ  કાજી  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 41294/-                           “- 

૧૭ શ્રી ભગવાન એસ ચભાડ સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 41294/-                           “ 

૧૮ શ્રી અકર્રખા એચ પઠાિ્ સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 41262/-                           “ 

૧૯ શ્રી કમિશેભાઈ એન ભટ્ટ  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 34814/-                           “ 

૨૧ શ્રી ભાકાભાઈ કે ચાવડા સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 34814/-                            “ 

૨૨ શાંતીિાિ શામજીભાઈ  સુપી.ફીલ્ડ વકબ ર 27571/-                          “ 

૨૩  શ્રી ખાિીદર્ીન યુ ર્ાટવાની ફીલ્ડ વકબ ર 41222/-                          “ 

૨૫ શ્રી પાચંાભાઈ ર્ી ચભાડ  ફીલ્ડ વકબ ર 37161/-                           “ 

૨૬ શ્રી રજાકાભાઈ યુ  કાજી ફીલ્ડ વકબ ર 37161/-                           “ 

૨૭ શ્રી  દેવાભાઈ એસ ચભાડ ફીલ્ડ વકબ ર 38280/-                           “ 

૨૮ શ્રી સતારભાઈ એ મંસુરી  ફીલ્ડ વકબ ર 38280/-                            “ 

૨૯ શ્રી સાદીકકાજી એ કાઝી ફીલ્ડ વકબ ર 35175/-                           “ 

૩૦ શ્રી િાખાભાઈ ર્ી કારઠેા ફીલ્ડ વકબ ર 34177/-                            “ 

૩૧ શ્રી રસીદખાન આર  પઠાિ ફીલ્ડ વકબ ર 35175/-                             “ 

૩૨ શ્રી કાળુભાઈ આર ર્ારયૈા ફીલ્ડ વકબ ર 34177/-                            “ 

૩૩ શ્રીમતી હિીમાર્ેન એમ કાઝી   ફીલ્ડ વકબ ર 25492/-                            “ 

૩૪ શ્રી શબ્ર્ીરભાઈ યુ કાજી  ફીલ્ડ વકબ ર 21815/-                             “ 

૩૫ શ્રી દેવાભાઈ ખીમાભાઈ મારૂ ફીલ્ડ વકબ ર 23369/-                             “ 

૩૬ શ્રી નારિભાઈ ર્ી ચમાડ   ફીલ્ડ વકબ ર 23369/-                              “ 

૩૭ શ્રી ભૂપતભાઈ કે મારૂ  ફીલ્ડ વકબ ર 23369/-                              “ 

૩૮ શ્રી મુનાફભાઈ યુ કાઝી  ફીલ્ડ વકબ ર 23288/-                             “ 

૩૯ શ્રી રવેાભાઈ આર ચૌહિા  ફીલ્ડ વકબ ર 23327/-                             “ 

૪૦ શ્રી આરીફભાઈ એમ શેખ ફીલ્ડ વકબ ર 22115/-                           “     

૪૧ જેંસીગભાઈ સોહિા  ફીલ્ડ વકબ ર 18859/-                           “   (  વોટર વકબ સ લવભાગ ) 

૪૩ શ્રી કૌશીકભાઈ રાઠોડ પટ્ટાવાળા 38292/-  

૪૪ શ્રી અયુર્ખાન એચ પઠાિ ખિાસી                             ( એસ્ટા – એસ્ટેટ  લવભાગ )  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પ્રકરિ -12 (લનયમ સગં્રહ-11) 

પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેિ અંદાજપત્ર 

          તમામ યોજનાઓ, સુલચત ખચબ અને કરિે ચુકવિી અંગે અહેવાિોની લવગતો 

               લવકાસ , લનમાબિ અને તકનીકી કાયો અંગે જવાર્દાર જાહેર તંત્ર માટે.  
 

12.1 જુદી જુદી યોજનાઓ અન્વયે જુદી જુદી પ્રવ્રુલતઓ માટે અંદાજ પત્રની લવગતોની માલહતી નીચેના નમુનામાં આપો.  
 

                                                                               વષબ 2020-2021 
 

ક્રમ 

નં 

યોજનાનંુ 

નામ/સદર  

પ્રવ્રુલત  પ્રવ્રુલત શરૂ 

કયાબની 

તારીખ  

પ્રવ્રુલત

ના 

અંત

ની 

અંદા

જિે 

તારી

ખ  

સુલચત રકમ મંજુર થયેિ 

રકમ  

છૂટી 

કરિે/ 

ચુકવેિ 

રકમ 

(હપ્તાની 

સંખ્યા) 

ગ્રાનં્ટ  

છેલ્િા વષબનંુ 

ખરખેર ખચબ  

કાયબની 

ગુિવતા 

માટે સંપિૂબ 

પિે 

કામગીરી 

માટે 

જવાર્દાર 

અલિકારી  

1 અર્બન મેિેરીયા 

યોજના 

2210/તર્ીર્ી 

અને જાહેર 

આરોગય 

એન.વી. 

ર્ી.ડી.સી. 

પી. ની  

કામગીરી 

 
 

14-2-1978 

 ___  
 

33500000/- 

 
 

33500000/- 

નીિ   
 

17922615/- 

કમીશ્નરશ્રી  

 
 

                                                 અન્ય જાહેર તંત્રો માટે: 
 

સદર  સુલચત અંદાજપત્ર  મંજુર થયેિ 

અંદાજપત્ર  

છૂટી કરિે ચકુવિે 

રકમ (હપ્તાની સંખ્યા)  

કુિ ખચબ  

      નીિ      નીિ      નીિ      નીિ 

      નીિ      નીિ      નીિ      નીિ 

                 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

પ્રકરિ -15 (લનયમ સંગ્રહ-14) 

કાયો કરવા માટે નક્કી કરિેા િોરિો 
                                

                                       



15.1 વીવીિ પ્રવુતીઓ/કાયબક્રમો હાથ િરવા માટે નક્કી કરિેા િોરિોની વીગતો આપો. 

                                 ભાવનગરના િોકોની સખુાકારી જળવાઈ રહે તે હેતથુી શહેરી મેિેરીયા યોજના દ્વારા ભાવનગર શહેરના ર્ે જોન(ઉત્તર અને 

દક્ષીિ) મા વહેચીને એટંીિાવેિ કામગીરી નીચે મુજર્ કરવામા આવે છે. 
 
  

1)પેરાડેમોસ્ટેકી ભાવનગર શહેરના જુદા-જુદા વીસ્તારોમા પાિીથી ભરાયિે્ ખાડાઓમાથી શકય હોય ત્યા માઇનોર એજંીનીયરીગં 

કામગીરી દ્વારા પાિી વહેતુ કરી દેવામા આવે છે. અને ભરાયેિ પાિીમા પોરાનાશક દવાઓ જવેી કે ર્ાયોિાવીસાઈડ 

નામની દવાઓનો છટકાવ કરવામા આવે છે અને મચ્છર  ઉત્પતી અટકાવવામા આવે છે 

2)ઈંટર ા ડોમેસ્ટર ીક ભાવનગર શહેરના સવેદનશીિ વીસ્તારોમા રહેિાકીય ઘરોમા ઘરવપરાશ માટે ભરવામા આવ્તા પાિીના પ્રાત્રો જવેા કે 

કંુડી, કોઠી,પીપ,કુવા,હોજ,હવેડા,પક્ષકંુજ,વગેર ેપ્રાત્ર્ઓમા ઘર ઘરની મુિાકાત િઈ વીકિી પ્રોગ્રામ મુજર્ એર્ેટ-50-સી.સી. 

નામની દવાનો છટકાવ કરવામા આવ ેછે.અને મછર બર ની ઉત્પતી અટકાવવાના પ્રયત્નો હાથ િરવામા આવે છે  
 

3)ર્ાયોિોજીકિ કંટર ોિ ્ ભાવનગર શહેરના ઘરવપરાશ માટે ભરવામા આવતા પાિીના મોટા પ્રાતો જવેા કે કંુડી, કોઠી,પીપ,કુવા,હોજ,અવેડા તેમજ 

ફીલ્ડમા ભરાયેિ પાિીના વીશાળ ખાડાઓમા પોરભક્ષક માછિી મુકાવીને ઉત્પતી અટકાવવાના પગિા હાથ િરવામા 

આવે છે  

4)પાયરથે્રમ સ્પ્રેઈ ભાવનગર શહેરના  સરકારી દવાખાના કિીનીકો,ટરસ્ટનામા જાહેર થયેિ મેિેરીયાના પોજીટીવ કેસોમા આસપાસના ઘરોમા 

સરકાર ની ગાઈડિાઈન મુજર્ પાયરથે્રમ સ્પેઈંગ કરીને પુખ્ત મછબરોનો નાશ કરવામા આવે છે. 

5)એફ.ટી.ડી/અને ડી.ડી.સી ભાવનગર શહેરના સવદેનશીિ વીસ્તારોમા જુદા-જુદા સ્થળોએ તાવ સારવાર કેન્રો તથા દવા વીતરિ કેન્રો ખોિીને વીના 

મુલ્યે કિોરીકીન,પેરાસીટામોિ,પ્રીમાકવીન, જવેી ટેર્િેટો આપવામા આવે છે.તેમજ એફ.એસ.ડર્લ્ય.ુ દ્વારા િોહીના નમુના 

િઈ પરીક્ષિ માટે જીિિા પંચાયતમા મોકિી આપવામા આવે છે અર્બન હેલ્થ સોસાયટીમા નીયુકત કરવામા આવેિ 

સી.ર્ી.એચ.વી. ર્હેનોને મેિેરીયા માટેની સ્િાઈડ િવેાની તાિીમ આપવામા આવિે છે 

6)આરોગય શીક્ષિ ભાવનગર શહેરના સવેદનશીિ વીસ્તારોમા સમ્યાંતર ેપ્રદશનોનુ આયોજન હાથ િરીને નેશનિ વેકટૅર ર્ોડં ડીસીજ કંટર ોિ 

અંતરગત િોકોન ેસાચી સમજ આપવામા આવે છે.તેમજ પત્રીકાઓ વીતરિ અને શાળાઓમા  પિ આરોગય શીક્ષિ દ્વારા 

મેિેરીયાના અસરગ્રસ્ત પગિા િવેા અંગે શાળાના  નોટીસ ર્ોડબ  ઉપર પત્રીકાઓ,રોિર ચાટબ  િગાવીને વીદાથીઓને 

સહભાગી ર્નાવવામા આવે છે. 

                  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              પ્રકરિ -16   
 

                                                 જાહેરમાહીતી  અધીકારીશ્રીના નામ , હોદ્દો તથા અન્ય વવગત 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
                                         
 
 

 

                                    

 

  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧ ડો.અક્ષયભાઈ પંડયા 
 

અર્બન મેલેરીયા યોજના 

અષ્ટ વવનાયક કોમ્પલેક્ષ 

સામે અંકુર મંદર્ુધ્ધી 

શાળા ની ર્ાજુમા,ં  

આયબસમાજ રોડ , 

સરદારનગર. 

9426162158 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ડો.અક્ષયભાઈ પંડયા 
 

અર્બન મેલેરીયા યોજના 

અષ્ટ વવનાયક કોમ્પલેક્ષ 

સામે અંકુર મંદર્ુધ્ધી 

શાળા ની ર્ાજુમા,ં  

આયબસમાજ રોડ , 

સરદારનગર. 

9426162158 
 
 

 



 

                                                                                              પ્રકરિ -16 (લનયમ સગં્રહ-16) 
 

માહીતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપિબ્િ સવિતોની વીગતો 
 

 17.1 િોકોને માહીતી મળે તે માટે વીભાગે અપનાવિે સાિનો,પધ્ધ્તીઓ અથવા સવિતો જવેી કે, 

 કચેરી ગ્રથાિય :                ના 

 

 નાટક અને શો :                ના 

 

 વતબમાન પત્રો :                વતબમાન પત્રોમા જાહેર જનતાને પ્રસેનોટ્ આપીને માહીતગાર કરવામા આવે છે. 

 પ્રદશનો :                      શહેરી મેિેરીયા યોજના દ્વારા ભાવનગર શહેરમા વીવીિ સ્થળોએ પ્રદશન યોજી િોકોને આરોગય શીક્ષિ      

                                પુરુ પાડવામા આવે છે. 

 

 નોટીસ ર્ોડબ :           ભાવનગર શહેરની સ્કુિોમા નોટીસ ર્ોડબ ઉપર ડેગયુ જવેા રોગોના નીયત્રિૅ અથે રોિર ચાટબ  પત્રીકાઓ     

                          િગાડવવામા આવે છે. 

 કચેરીમા રકેરુ્ડ્બ  નીરીક્ષિ :  કચેરીના વડા દ્વારા કરવામા આવે છે. 

 દસતાવજેોની નકિો મેળવવાની પધ્િતી : ના 

 

 ઉપિભ્ય મુદીત નીયમસંગ્રહ : નીયમ મુજર્  

 જાહેર ત્ંત્રની વેર્ સાઈટ : નથી. 

 

 જાહેરખર્રના અન્ય સાિનો: પ્રીટં મીડીયા, ઈિેકટર ોનીકસ મીડીયા, પ્રદશન,પત્રીકા, હેલ્થએજ્યુકેશન. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



અનેક્ષર- ર્ી 
 

(સામન્ય વલહવટ લવભાગના તા.૧૦/૦૫/૨૦૦૯ ના પરીપત્ર કં્રમાક : પીએડી-૧૦-૨૦૦૭-૩૩૫૩૬૪-આર ટી 

આઈ સેિનુ લર્ડાિ ) 
 
 
 

 
 

પ્રમાિ પત્ર 
 

આથી પ્રમાલિત કરવામાં આવે છે કે, માલહતી અલિકાર અલિલનયમની કિમ-૪ અંતગબત સ્વયં જાહેર 

કરવાની ર્ાર્તો “લપ્ર એકટીવ ડીસ્કિોઝર “ મારા લવભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેિ છે અન ે

તા.૧/૦૫/૨૦૨૧ ની લસ્થલતએ અમારી મજુંરી મેળવી અિતન કરવામાં આવિે છે.  
 
 

તા. ૧૫/૦૫/૨૦૨૧  

સ્થળ : શહેરી મિેેરીયા યોજના , ભાવનગર  
 

                                                                                                                              
                                                                                                      
                                                                                                    
                                                                                                     

                                                                                                                               ડો.અક્ષયભાઈ પંડયા 
ર્ાયોિોજીસ્ટ 

શહેરી મિેેરીયા યોજના 

મહાનગર પાિીકા ભાવનગર 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

પ્રવત  

ઉપાધ્યાય શ્રી 

આર.ટી.આઈ.સેલ  

મહાનગર પાવલકા,ભાવનગર 
 



 

       વવષય:- માવહતી અવધકાર અવધનીયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪ અંતગબત જાહેર સત્તા મંડળ સ્વયં જાહેર        

                કરવાની ર્ાર્તો (પ્રો.એક્ટીવડીસ્કલોઝર)  

       સંદભબ:- આર.ટી.આઈ જા.ન.ં  
 
 

                સવવનય સાથ જણાવાનું કે અર્બન મેલરેીયા વવભાગ મહાનગર પાવલકા ભાવનગર માં NVBDCP 

અંરગબત કામગીરી કરવામાં આવે છે. જથેી ઉપરોક્ત સદંભબને લગત માવહતી આ સાથે સામેલ રાખેલ છે. (હાડબ  કોપી 

તેમજ સોફ્ટ કોપી) જનેી આપશ્રી ને જાણ થવા વવનંતી છે.  
 
           
 

ર્ાયોલોજીસ્ટ 

શહેરી મેલેરીયા યોજના 

મહાનગર સવેા સદન , ભાવનગર 
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5|SFXG JQF" o Z_Z!vZ_ZZ 

S=D 
5|SZ6 

GP\ 
5|SZ6GL lJUT 5FGF G\P 

1 2 ;\U9GGL lJUTM4 SFIM"  VG[ OZHM 4-9 

2 3 VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;tTF VG[ OZHM 11-14 

3 4 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID;\U|C 

VG[ NOTZM 16 – 40 

4 6 
JM8Z JS"; lJEFUGF VYJF T[GF lGI\+6  C[9/GL jIlSTVM 

5F;[GF N:TFJ[HMGL S1FFVM V\U[G]\ 5+S 42 – 49 

5 8 ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZLVMGF GFD4CMN'M  VG[ VgI lJUTM 51 

6 9 lG6"I ,[JFGL 5|lS=IFDF\ VG];ZJFGL SFI" 5wWTL 53 – 57 

7 10 VlWSFZL VG[ SD"RFZLVMGL DFlCTL 5]:TLSF 59 – 69 

8 11 
lJlGIDMDF\ HMUJF. SFIF" D]HA DC[GTF6FGL 5wWTL ;lCT 

NZ[S VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ D/T] DFl;S DC[GTF6]\ 
70-81 

9 12 5|tI[S ;\:YFG[ OF/JFI[, V\NFH5+ 82- 90 

10 15 SFIM" SZJF DF8[ GSSL SZ[,F WMZ6M 91-93 

11 16 
5|SZ6v!& HFC[Z DFCLTL VlWPzLGF GFD4 CMN'F TYF ALHL 

lJUTM 
95 

12 17 DFlCTL D[/JJF DF8[ GFUZLSMG[ p5,eI ;J,TMGL lJUTM 97  

13 18 VgI p5IMUL DFlCTL 99-102 
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5|SZ6 v Z slGID ;\U|C v !f 

;\U9GGL lJUTM4 SFIM" VG[ OZHF[ 
ZP! JM8Z JS"; lJEFUGF pN[X q C[T] o 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF CN lJ:TFZDF\ VFJ[, J;FCTM4 pnMUM4 jIF5FlZS ;\U9GM4 

GFUZLSM4 3ZUyY]4 ;ZSFZL4 .gO|F:8=SRZ lDXGM S[ ;\:YFVM lJU[Z[G[ H~ZL G[8JS" wJFZF 

5LJF DF8[ TYF pnMUMG[ T[DGF J5ZFX DF8[ 5F6L 5]~ 5F0JFGM VF lJEFUGM D]bI C[T] 

pN[X K[P 

ZPZ JM8Z JS"; T\+G]\ N]Z\N[XL56]\ sJLhGf o 

ElJQIGF\ XC[ZGF VFUFDL lJSF; VG[ JWTF jIF5G[ wIFG[ ,. VF lJEFU wJFZF JM8Z 

,F.G G[8JS"GF\ DF/BFG[ JBTM JBT V5U|[0 SZJFDF\ VFJT]\ ZC[ K[P  

ZP# JM8Z JS"; lJEFUGM 8]\SM .lTCF; o 

:JT\+TF 5C[,FGF\ EFJGUZ :8[8 wJFZF H[ T[ ;DI[ U{FZLX\SZ T/FJ4 BM0LIFZ T/FJ4 

ELS0F C[0JS" ZMvJM8Z DF8[ 0[J,5 SZJFDF\ VFJ[, TYF lG,DAFU BFT[ HI]lA,L JM8Z 

lO<8Z VG[ tIFZAFN TbT[̀ JZ GJF OL<8Z %,Fg8 pEF YI[,P :JT\+TF 5KL GJF OL<8Z 

V5U|[0 YI[,4 tIFZAFN JBTM JBT H~ZT D]HA lR+F OL<8Z %,Fg8 SFI"ZT 

YI[,PtIFZAFN GL,DAFU BFT[ !54 V[DPV[,P0LP lO<8Z %,Fg8 SFI"ZT YI[, K[P 

TFH[TZDF\ GJM TZ;DLIF lO<8=[XG %,Fg8G\] ,MSF56" TFP !q5qZ_!_YL SZFI[, K[P H[GL 

1FDTF #_ V[DPV[,P0LP K[P VF lO<8Z %,Fg8 p5ZYL EZTGUZ4 T/FHF ZM04 lX1FS 

;M;FI8L4 DF,WFZL4 UFI+LGUZ4 TZ;DLIF CFp;L\U AM0" J;FCTM4 3M3F ZM04 V[Z5M8" 

ZM04 ;]EFQFGUZ lJU[Z[ lJ:TFZMG[ 5F6L 5]ZJ9M VF5JFG]\ X~ SZL N[JFDF\ VFJ[, K[P 

%,Fg8GL 1FDTF4 5M%I],[XG4 0LDFg04 CIFT G[8JS"4 GJ] 0[J,5 D[g8 lJU[Z[ AFATM  wIFG[ 

,. JM8Z JS"; lJEFU wJFZF 5F.5 ,F.G G[8JS" 0L:8=LaI]XG DF8[G]\ H~ZL JBTM  

JBT V5U|[0  SZJFDF\ VFJL ZC[, K[  VG[ ;TT 5F6L 5]ZJ9M IMuI ZLT[ D/L ZC[ VG[ 

,MSMG[ 5F6LGL ;]lJWF ;FZL ZLT[ D/L ZC[ T[ HF[JFG]\ SFD VF lJEFUG]\ D]bI SFI" K[P  

 

ZP$ JM8Z JS"; lJEFUGL OZHF[ o 

JM8Z JS"; lJEFUGL OZHF[DF\ D]bItJ[ 5F6LGL ;%,FIGL 5F.5 ,F.GM wJFZF K[JF0FGF\ 

EFUM  ;]WL V[S ;DFG WMZ6[ 5LJFG]\ X]wW VG[ 5IF"%T 5F6L D/L ZC[ T[ HF[JFG]\ ZC[ K[P 
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HIF\ E]5'Q9G[ ,LW[ G[8JS" wJFZF 5F6L G VF5L XSFI tIF\ S]JF4 AMZ4 0FZq0\SL wJFZF 

H~ZT D\N HGTFG[ 5LJFGF\ 5F6LGL VFJxIS ;]lJWF D/L ZC[ T[ HF[JFDF\ VFJ[ K[P TYF 

HIF\ VFlY"S q ;FDFlHS ZLT[ 5KFT JU"GF ,MSM 5F6L SG[SXGM ,. XSTF\ GYL T[JF 

:Y/MV[ HFC[Z G/ :8[g0 wJFZF4 0\SL wJFZF 5F6L D/L ZC[ T[ AFAT 5Z JM8Z JS"; 

lJEFU wJFZF BF; wIFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P SM. 56 ;\HMUMDF\ 5LJFG\] 5F6L p5,aW 

G AG[ tIFZ[ T[JF lJ:TFZMDF\ 8[gSZYL 5F6L 5]~ 5F0JF DF8[GL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P 

VF ZLT[   JM8Z JS"; lJEFU  5MTFGL OZHF[ K[J8GF\ DFGJL ;]WL VNF SZ[ K[P 
 

ZP5 JM8Z JS"; BFTFGL D]bI 5|J'lTVMqSFIM" 

JM8Z JS"; BFTF wJFZF XC[ZGF\ K[J8GF\ DFGJL ;]WL 5LJFG]\ 5F6L 5CM\RF0JF DF8[ SZJF 

50TF SFIM" S[ H~ZL 5|J'lTVM SZ[ K[ H[DS[ N]ZvNZFZGF\ lJ:TFZM TZO4 0[J,5 Y. ZC[, 

lJ:TFZM TZO GJL ,F.GM GF\BL4 CIFT G[8JS" V5U|[0 SZJ]\ VG[ T[G]\ H~ZL DZFDT 

lGEFJ VG[ ZBZBFJ ZFBJM4 H~ZT D\NMG[ GJF G/ SG[SXGM .:I] SZJF4 lJS;TF\ 

lJ:TFZMGF\ ,F.GDF\ ,[vVFp8 D\H]Z SZJF4 SFDM SZJF DF8[ H~ZL lGIT YI[, 8[g0Z 

5|lS|IF4 JFlQF"S EFJ 5|lS|IF TYF HGTFG[ 5F6L G D/JF S[ VMKF 5|[;Z[ 5F6L D/JFGL 

OZLIFNM N]Z SZJF4 dI]P ,F.GM 5ZGL U[ZSFIN[ 5|J'lTVM V8SFJJF4 CIFT 5F6LGM 

;M;"GL lGEFJ6L SZJF lJU[Z[ H[JF\ SFIM" JM8Z JS"; BFTF wJFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 

ZP& JM8Z JS"; T\+ wJFZF VF5JFDF\ VFJTL ;[JFVMGL IFNL VG[ T[G]\ ;\l1F%T lJJZ6 

 sV[fT\+ wJFZF S]JM4 AMZ4 0\SL VG[ HFC[Z JM8Z :8[g0 T[DH 8[gSZ wJFZF 5F6LGL H[ 

;]lJWF V5FI K[ VG[ ,MSM T[GM jIF5S 5|DF6DF\ p5IMU SZ[ K[ VG[ T\+ wJFZF T[ ;FD[ 

,MSM 5F;[YL SM. OL ,[JFDF\ VFJTL GYL T[ D]bI ;[JF K[ VG[ T[GM ,FE XC[ZGF\ 36F\ 

GFUlZSMG[ D/TM ZC[, K[P 

        sALf ;ZSFZzL wJFZF S[ DCFGUZ5Fl,SF VFIMHLT HFC[Z SFI"S|DM S[ Z[,LGF :Y/MV[ 

HFC[Z HGTF DF8[ TYF DCFG]EFJM DF8[ 5LJFGF X]wW 5F6LGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P  

        s;Lf  H/;\RI 5|J'lT GF EFU ~5[ UF{ZLX\SZ ;ZMJZ DF\YL VFH] AFH]GF\ ,MSM wJFZF 

H[P;LPALP v 8=[S8ZM4 8=SM4wJFZF :JI\E] DF8L ,. HJF DF8[ JT"DFG 5+MDF\ HFC[Z BAZ 

5|l;wW SZL VF 5|J'lTG[ J[U VF5[, K[P T[DH :Y/[ T\+ wJFZF D\05 v A[Z, lJU[Z[ 

UM9JL 5LJFGF\ 5F6LGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[, K[P   
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ZP( JM8Z JS"; T\+GL V;ZSFZSTF VG[ SFI"1FDTF JWFZJF ,MSM 5F;[YL V5[1FFVM 

 JM8Z JS";GF\ 5F6LGF\ G[8JS" ;Z\1F6 DF8[ ;FRL VG[ 5}J"U|C JUZGL OZLIFN S[ 
DFlCTL D/[ T[ V5[1FF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 

 ,MSMV[ 5MT[ GM\WFJ[, OZLIFNGF\ lGJFZ6 DF8[ JW] 50TL tJZF VG[ .\T[HFZL 
ZFBTF CMI K[ T[ ;FD[ YM0L WLZH S[/JJL H[F.V[ T[JL V5[1FF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 

 T\+ 5F;[ DIF"lNT ;FWGM VG[ ;M;L"; CMI4 T[ AFAT 56 HGTFG[ bIF,DF\ ZFBJ]\ 
H[F.V[ T[JL V5[1FF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P   

 H[ T[ AFATGL :Y/ 5ZGL T5F; JBT[ ,MSMV[ 5]ZM ;CIMU VF5JM H[F.V[ VG[ 
DF\U[, DFlCTL S[ lJUTM 5]ZL 5F0JL H[F.V[P 

 T\+ 5ZtJ[ ,MSMV[ ;F1FL EFJ lGEFJJM HF[.V[P 
 5F6L V[ lS\DTL CM. T[GM AUF0 G YFI jII G YFI T[ TZO HFU'TTF NFBJJL 

H[F.V[P 
 5F6L 5]ZJ9FGF ;FWGM GFUZLSM DF8[GF CMI 5MTFGF ;DHL T[GL SF/HL ZFBJL 

VG[ ;CIMU VF5JM HM.V[P 
 

ZP) ,MS ;CIMU D[/JJF DF8[GL UM9J6 VG[ 5|J'lTVMP 

,MS ;CIMU D[/JJF DF8[ JM8Z JS"; wJFZF JBTM JBT HFC[ZFTM SZJFDF\ VFJ[ K[4 

5|[;GM8 5|l;wW SZJFDF\ VFJ[ K[4 5l+SFVM K5FJL 5|l;wWL SZFTL CMI K[4 IYF5|;\U 

,MS ;[lDGFZ4 RRF"VM UM9JJFDF\ VFJ[ K[P 

ZP!_ ;[JF VF5JFGF\ N[BZ[B lGI\+6 VG[ HFC[Z OlZIFN lGJFZ6 DF8[ p5,aW T\+ 

D]N'F G\P ZP* DF\ VF,[B SIF" D]HAG]\ T\+ p5,aW K[ TNp5ZF\T GFUlZS ;]lJWF S[gN= 

wJFZF 56 OZLIFN VF5L XSFI K[4 p5ZF\T 5a,LS ZL,[XG VMOL;ZG[ 56 D/L 

DFU"NX"G ,. XSFI K[P 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

ZP!! D]bI SR[ZL VG[ H]NF H]NF :TZMV[ VFJ[, VgI SR[ZLVMGF ;ZGFDF 

 JM8Z JS";GL D]bI SR[ZL 

  SFI"5F,S .HG[ZzL 

  JM8Z JS"; lJEFU4 ALHF[ DF/[4 

  DCFGUZ5Fl,SF lA<0L\U4 

  D\U,l;\CHL ZM04 EFJGUZP  

 H]NF H]NF lJ:TFZDF\ VFJ[, hMG, VMOL;GF\ ;ZGFDF\ 

s!f hMG G\P ! v lR+F O],;Z lJ:TFZ 

   EFJGUZ v ZFHSM8 ZM04 

   Z[<J[ CMl:58, 5F;[4 EFJGUZP 

sZf hMG G\P Z v S]\EFZJF0F DFl-IF ZM0 lJ:TFZ 

S]\EFZJF0F ;S",4 S]\EFZJF0F4 EFJGUZP 

s#f hMG G\P #sV[f TYF #sALf v 3M3F ZM04 VFTFEF.4 ~5F6L4 ;ZNFZGUZ4 

T/FHF ZM04 EZTGUZ lJ:TFZ 

3M3F ZM04 lXJFHL ;S",4 dI]lGP XM5L\U ;[g8Z4 EFJGUZP 

s$f hMG G\P $ TYF 5q* v J0JF4 GJF5ZF4 XF:+LGUZ4 VG\TJF0L4 N[JAFU4 

lJnFGUZ4 SP5ZF4 S6ALJF04 JMZFAHFZ4 ~JF5ZL4 C,]ZLIF4 DF6[SJF0L 

lJ:TFZ 

 EL0E\HG RMS4 B05L9 0=[G[H 5\5LU :8[XG 5F;[4 

 EFJGUZP 

 OMG G\P o 5LP5LP Z$#_Z5* 

s5f hMG G\P & v VFG\NGUZ4 lT,SGUZ4 0MGv0[ZL ZM04 3M3F ;S",4 

lXX]lJCFZ4 5|E]NF; T/FJ lJ:TFZ 

 NL5S RMS4 dI]lGP XF/F G\P !* 5FK/4 EFJGUZP 

s&f S]JF4 C[g05\5 hMG ;DU| XC[ZGF S]JF TYF 0\SL AFAT 

 DCFGUZ5Fl,SF GL D]bI SR[ZL4 JM8Z JS"; lJEFUP 

 OMG G\P Z$#_Z$* 
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF 

VG[ OZHF[ 

 

 

 

 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 
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5|SZ6 v # slGID ;\U|C v Zf 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHF[ 
#P! JM8Z JS"; lJEFUGF\ VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHF[GL lJUTM 

 

 CMN'M  o SFI"5F,S .HG[ZzL4 JM8Z JS"; lJEFU 

 ;tTFVM o 

SFI"5F,S .HG[ZzL JM8Z JS";G[ T[DGF\ p5ZL VlWSFZLVM H[D S[ BFTFGF\ 

lGI+\6 VlWSFZL ;L8L V[gHLGLIZzL4 ;\:YFGF\ J0F SlDxGZzL4 GFIA 

SlDxGZzL  lJU[Z[ wJFZF  JBTM JBT V5FTF SFIF",I VFN[X4 C]SD4 NOTZL 

C]SD4 ;\A\WLT 9ZFJ4 BF; ;]RGF\ lJU[Z[GM VD, SZJFGM ZC[ K[P 

 JCLJ8L ;tTF o 

s!f K .\R ;]WLGL 5F6LGL 5F.5 ,F.GDF\YL V0WF .\R ;]WLGL 

;F.hG]\ G/ SG[SXG ZL,LH SZJFGL S[ D\H]Z SZJFGL ;TF4 

JBTMJBT C]SDM D]HA SG[SXGM Z[uI],Z SZJFGL ;TFP 

sZf T[DGF\ lGI\+6M C[9/GF\ SD"RFZLVMGL ZHFVM AFAT DIF"lNT ;TFP 

s#f :8FO V[:8FG[ ,UTL S[8,LS ;FDFgI ;TFVM H[JL S[ ;LPVFZP EZJF4 

:8[5 0I] SZJF4 S;]Z AN, DIF"lNT N\0 SZJF4 :8FOGL SFDULZL 

;M\56L SZJL4 GLR[GF :TZGF\ :8FOGL OZHF[ D]SZZ SZJL VG[ T[G[ 

,UTF\ C]SDM SZJF VG[ T[D OZH G AHFJGFZ ;FD[ IMuI 5U,F\ 

EZJF p5,L ;TFG[ NZBF:T SZJLP 

 GF6F\SLI ;TFVM o 

lGIT SFI"5wWlTYL ~FP Z5___qv GL DIF"NFDF\ BR"GL D\H]ZL VF5JL 
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 VgI ;TFVM o 

XC[ZGF\ 5LJFGF\ 5F6LGF\ G[8JS" ;FY[ YTF\ lAGVlWS'T HM0F6M V8SFJJF4 

H/FXI sZMvJM8Z :+MTf ;FY[ YTL lAGVlWS'T S'lTVM V8SFJJL4 T[GM 

ZBZBFJ AZFAZ YFI T[ HF[J]\ VG[ VF DF8[ H~ZL ;]RGFVM VF5JL VG[ 

VD, SZFJJM4 GFPSFP.P zL TZOYL ZH] YTL NZBF:TM4 ZL5M8"GL ;DL1FF 

SZJL VG[ IMuI SZJ]\ 

 OZHF[ o  

s!f BFTFGF\ J0F TZLS[ BFTFGL ;DU| SFDULZL 5Z N[BZ[B VG[ lGI\+6 

ZFBJ]\P 

sZf p5ZL VD,NFZzL wJFZF YTF\ C]SDG]\ 5F,G SZFJJ]\P 

s#f 5|F%T ;TFDF\ JBTM JBT H[ O[ZOFZJF/F C]SD YFI TM T[ VgJI[ 

VD,JFZLGL OZH AHFJJLP 

 CMN'M  o GFIA SFI"5F,S .HG[ZzL4 JM8Z JS"; lJEFU 

 ;tTFVM o 

 JCLJ8L ;tTF o 

s!f p5,L ;TF wJFZF D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, CMI GM8L;4 5+M4 SFU/M4 

:8FO GM8L;4 lJU[Z[ T[DGL ;CLYL ZJFGF SZJFP 

sZf p5,L ;TF wJFZF T[DG[ T[DGF\ lGI\+6 C[9/ OF/J[, :8FO 

SD"RFZLVM4 ;]5ZJF.hZM4 S,FS"M lJU[Z[ 5F;[YL SFD ,[J]\4 H~ZL 

;]RGM VF5JF4 T[DGF 5Z IMuI lGI\+6 ZFBJ]\P 

s#f SFDGF\ RF,TF ZC[, 5|MU|[; 5Z N[BZ[B4 ;\S,G4 ZFBJ]\ lGIT 

;DIDF\ SFD Y. ZC[ T[ DF8[4 lJ:TFZDF\ VFJTF\ AWF H hMGDFGF\ 

GFUlZSMG[ X]wW 5F6L D/L ZC[4 OlZIFNMGM IMuI pS[, VFJL ZC[ T[ 

DF8[ IF H~Z 50[ T[ DF8[ ;\:YFGF\ VgI lJEFUM4 VgI VlWSFZLVM 

S[ GLR[GF :8FO ;FY[ H~ZL ;\S,GDF\ ZC[J]\ VG[ ;\:YFG]\ S[ lJEFUG]\ 

SFD ;]5[Z[ RF,[ T[D :YFl5T SZJF AGTF 5|ItGM SZJF VG[ H~Z 

H6FI[ p5,L ;TFG[ ZL5M8" SZJFP 
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 OZHF[ o  

s!f p5,L ;TF wJFZF H[ SFD ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ SFD 5MT[ SZJ] H~Z 

H6FI[ T[DGF\ lGI\+6 C[9/GF\ :8FO 5F;[ T[J]\ SFD SZFJJ]\ VG[ T[GM 

VC[JF, ZL5M8" p5,L ;TFG[ SZJM4 SFI"5F,S .HG[ZG[ VgI 

;TFVM VG[ OZHF[DF\YL GFIA SFI"5F,S .HG[ZzL G[ ;M\5JFDF\ 

VFJ[ T[JL OZHF[ VNF SZJLP 

 CMN'M  o VlWS DNNGLX .HG[ZzL 

 ;tTFVM VG[ OZHF[ o 

s!f XC[ZGF\ AWF H lJ:TFZMG[ 5]ZT]\ 5LJFG]\ 5F6L D/L ZC[ T[ DF8[ OL<0DF\ 

T[VMzL VG[ T[DGL GLR[GM :8FO N[BZ[B lGI\+6 ZFBX[P 

sZf RF,TF SFDM 5Z 5]ZT] ;]5ZlJhG ZFBX[P 

s#f G[8JS"4 dI]P :+MT 5Z SM.GF wJFZF VGVlWS'T 5|J'lT RF,TL CX[ T[ 

V8SFJX[4 H~Z 50I[ p5,L ;TFG[ ZL5M8" SZX[P 

s$f ,LS[H4 T]8O]8 wJFZF 5F6L jII G YFI T[ DF8[ DZFDT SFI" CFY WZX[4 BR" 

DF8[ H~ZL NZBF:T SZX[P 

s5f 5F6LGF\ SG[SXGM DF8[GF\ 5|SZ6M4 G[8JS" D\H]ZLGF\ 5|SZ6M lJU[Z[ DF8[ :Y/ 

T5F; SZL 5MTFGM VC[JF, ZH] SZX[P 

s&f G[8JS"DF\ V5U|[0[XG H~ZT H6FI[ T[ DF8[ V\NFHF[ ZH] SZX[4 :+MTGF\ 

ZBZBFJ DF8[ H~ZL V\NFHF[ ZH] SZX[4 DZFDT DF8[ DF,;FDFG ,UT 

.g0[g8 S[ V\NFHF[ ZH] SZX[4 JBTM JBT SFDGF\ D[HZD[g8 Z[SM0" SZX[4 :Y/ 

T5F;L RF,TF\ ZC[, 5|SZ6M 5Z 5MTFGM VlE5|FI jIST SZX[P 

s*f lGIDFG];FZ T[DG[ p5ZL VlWSFZLzL wJFZF JBTM JBT H[ SFDULZL 

;M\5JFDF\ VFJ[ T[ SZX[P 

s(f 5MTFG[ OF/J[, :8FO 5Z lGI\+6 VG[ N[BZ[B ZFBX[P 

s)f VFp80MZGL DM8F EFUGL SFDULZL T[VM SZX[P 
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 CMN'M  o SD"RFZLVM H[JF S[ H]P S,FS"4 ;LGL S,FS" 4 DL8Z ZL0Z  

lJU[Z[ 

 ;tTFVM VG[ OZHF[ o 

 
s!f T[DG[ p5ZL VlWSFZL BF; SZLG[ BFTFlWSFZLzL wJFZF JCLJ8L 5|lS|IFGF\ 

EFU ~5[ H[ SFDULZL ;M\5JFDF\ VFJ[ T[JL OZHF[ T[VM AHFJX[P 

sZf ;\A\lWT T]DFZMv5|SZ6MG]\ Z[S0"4 5M8,F NOTZ lJU[Z[ T[GF 5Z GFDF\SG SZL 

H~ZL G\AZL\U S[ VF.0[g8LOLS[XG SZL Z[S0" lGEFJ6L SZX[P 

s#f H]NF H]NF OMD"G]\ J[RF6 SZL T[GL GM\W VG[ Z[S0" ZFBX[4 :8[XGZL lGEFJ 

SZX[4 H]NF H]NF JS" ZHL:8ZM4 lA,A]S4 lJU[Z[ lGEFJX[4 SFDGF 5|UlT 

VC[JF,M BR"GF\ VC[JF,M4 D\H]Z 5|SZ6GF\ VC[JF,M lJU[Z[ lGEFJX[P 

s$f 8[g0Z 5|lS|IFVM BFTFGF\ p5ZL VlWSFZLzLGL ;]RGF D]HA SZX[ VG[ T[ 

lGEFJX[P 

s5f  5F6L SG[SXGGL OF.,MG]\ NOTZ lGEFJX[P 

s&f T[DGL SFDULZL DCN V\X[ .g0MZ SFDULZL CM. Z[S0"4 NOTZ4 T]DFZM lJU[Z[ 

T[VM lGEFJX[P 
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5|SZ6 v $ 

slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 

;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

 

 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

       JM8Z JS"; lJEFU 

5FGF G\P !& YL $_ 

 

 

 



16 
 

 

 

5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P ! 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  G/ SG[SXG OMD" 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   D\H]ZL DF8[G]\ VZHL OMD" 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  GJF\ G/ SG[SXG VYJF CIFT G/ SG[SXG lGIDLT 

SZJF DF8[G]\ DFlCTL DF\UT] OMD"P 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHM CMI 

TMf 

RF,] JQF"YL A\W SZ[, K[P  
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P Z 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  G/ SG[SXG 5F.5 ZL5[ZL\U OMD" 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   D\H]ZL DF8[G]\ VZHL OMD" 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  CIFT G/ SG[SXG ZL5[ZL\U SZJF D\H]ZL D[/JJF DF8[ 

ZH] SZJFGL YTL DFlCTLP 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL s HM 

CMI TM f 

RF,] JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P # 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  G/ SG[SXG ,F.G O[Z OMD" 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   D\H]Z DF8[G]\ VZHL OMD" 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  CIFT G/ SG[SXG ,F.G O[Z SZJF D\H]ZL D[/JJF 

DF8[ ZH] SZJFGL YTL DFlCTL 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF 4 EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P $ 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  GLlT lGIDM 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   lGID ;\U|C 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  G/ SG[SXG D\H]ZL TYF JM8Z ,F.G G[8JS" ;\A\lWT 

VD,DF\ ZC[, GLlT lGIDMP 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P 5 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  SFIF",I VFN[X 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZ 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  lJEFUG[ ,UT AFAT DF8[ ;1FD ;TF wJFZF SZJFDF\ 

VFJ[, VD,LSZ6 SFIF",I VFN[X 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF 4 EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P & 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  ZHF lR9'L 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZ 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  JM8Z ,F.G G[8JS" D\H]ZL ZHF lR9'L 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF 4 EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P * 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  D\H]Z GSXFVM 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZ 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  G/ SG[SXGGF D\H]Z GSXF VYJF JM8Z ,F.G 

G[8JS"GF D\H]Z GSXF 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF 4 EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P ( 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  GF JF\WF 5|DF65+ 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZ 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  R6TZ NZdIFG DCFGUZ5Fl,SFG] 5F6L J5ZFX G 

SZJF V\U[G]\ GF JF\WF 5|DF65+ 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P ) 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  V[U|LD[g8 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZ 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  lJEFUGF SFDM SZJF DF8[ YI[, SZFZ BT 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF 4 EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P !_ 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  5F6L NZ 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   lJlGDIM VYJF lGIDM 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  VF5JFDF\ VFJTF 5F6L ;%,FIGF H]NL H]NL S[8[UZL 

5|DF6[GF 5F6L NZ 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF 4 EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P !! 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  JS" VM0"Z 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZ 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  lJEFUGF SFDM SZFJF DF8[ V[Hg;LG[ VF5JFDF\ 

VFJ[, JS" VM0"Z 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF 4 EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P !Z 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  5lZ5+M 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   ;]RGFVM 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  lJEFUG[ JCLJ8L J0F DFZOT VF5JFDF\ VFJTL 

;]RGFVMP 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF 4 EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P !# 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  5F6L ;%,FI 5+S 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZ 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  XC[ZDF\ 5]ZM 5F0JFDF\ VFJTF 5F6L ;%,FI ;DI 

5+S hMG 5|DF6[ 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF 4 EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P !$ 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  JM8Z ,F.G G[8JS" GSXF 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZ 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  XC[ZDF\ H]NF H]NF lJ:TFZDF\ VFJ[, CIFT JM8Z 

,F.G G[8JS" GSXF 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF 4 EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P !5 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  ,MUA]S 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZ 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  lJEFU C:TSGF JFCG J5ZFX Z[S0" 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P !& 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  VBAFZL IFNL 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZ 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  lJEFU wJFZF HFC[Z HGTFGL HF6SFZL DF8[ 5|l;wW 

SZFI[, 5|[;GM8 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF 4 EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P !* 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  C:T5|T OF., 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZ 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  lJEFUGL SM.56 SFDULZL SZJF DF8[ SZJFDF\ 

VFJ[, C:T ,[lBT GM8L\U 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF 4 EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P !( 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  GD]GF OMD" 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZ 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  lJEFUGL SFDULZL DF8[GF V,U V,U AFAT 

DF8[GF RSF;6L OMD" 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P !) 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  AMg0 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZ 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  lJEFU wJFZF ,[JFDF\ VFJTF G/ SG[SXG4 

SF/LIFAL04 ,[vVFp8 G[8JS" VG[ DOTGUZ DF8[GF 

AMg0 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF 4 EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P Z_ 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  D[HZD[g8 A]S 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZ 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  lJEFU wJFZF SZJFDF\ VFJ[, SFD 5]6" YIF AFN 

D[HZD[g8 A]SDF\ SZJFDF\ VFJ[, pTFZM 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF 4 EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P Z! 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  SFDGF T]DFZM 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZ 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  lJEFU wJFZF SZJFDF\ VFJ[, S[5L8,4 ;ZSFZL U|\F8 

TYF D[.g8[Gg; C[0[ SZJFDF\ VFJ[, SFDGL OF., 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF 4 EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P ZZ 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  .d5|[; C[0G[ ,UTF T]DFZM 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZ 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  lJEFUG[ OF/J[, .d5|[; V\U[GL SFDULZL NXF"JTL 

lJUTM 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF 4 EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P Z# 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  V[:8FGL DFlCTL TYF T]DFZM 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZ 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  lJEFUGF V[:8Fa,LXD[g8G[ ,UTL AFATM TYF VF 

V\U[GF TDFD T]DFZM 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF 4 EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P Z$ 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  JM8Z AM0L 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZ 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  JM8Z AM0LG[ ,UTL TDFD AFATM TYF VF V\U[GF 

SFU/M 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI 

TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

S|D G\P Z5 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  ,LU, D[8Z 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZ 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6  ;]l5|D SM8"4 CF.SM8" VYJF VgI SM8"GL SFINFSLI 

AFATM TYF C]SDM 

jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM 

;]RGFVM4 lGID;\U|C VG[ 

NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

 ;ZGFD]\ o 

 JM8Z JS"; lJEFU4 

 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF 4 EFJGUZP 

 OMG G\P o _Z*(vZ$#_Z$* 

 O[S; G\P o _Z*(vZ$Z(&Z( 

  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID 

;\U|C VG[ NOTZMGL GS, 

DF8[ ,[JFGL OL sHF[ CMI TMf 

JQF" Z_!5 YL  JQF"YL A\W SZ[, K[P 
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5|SZ6 v & 

slGID ;\U|C v 5f 

JM8Z JS"; ljFEFUGF VYJF T[GF 

lGI\+6 C[9/GL jIlSTVM 5F;[GF 

N:TFJ[HF[GL S1FFVM V\U[G]\ 5+S 

 

 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

JM8Z JS"; lJEFU 

 

5FGF G\P $Z YL $) 
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5|SZ6 v & slGID ;\U|C v 5f 

JM8Z JS"; ljFEFUGF VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GL 

jIlSTVM 5F;[GF N:TFJ[HF[GL S1FFVM V\U[G]\ 5+S 

 

&P! JM8Z lJEFUGF N:TFJ[HF[ lJQFIGL DFlCTL TYF VF N:TFJ[HF[ SMGF lGI\+6DF\ K[ T[ 

V\U[GL DFlCTL GLR[ D]HA K[P 

S|D N:TFJ[H

GL S1FF 

N:TFJ[HG]\ GFD VG[ 

T[GL V[S ,L8LDF\ 

VM/BF6 

N:TFJ[H D[/JJFGL SFI" 

5wWlT 

GLR[GL jIlST 

5F;[ K[q T[GF 

lGI\+6DF\ K[P 

1 NOTZ SFDGF T]DFZM S[5L8, 

TYF U|\F8 hMG G\P ! 

DF8[ 

DFlCTL VlWSFZLzL4 EFJP 

dI]P SM5M"P G[ H~ZL lJUT 

;\A\WL VZHL SZJLP 

8[A, G\P ! 

VPDP.PzL 

hMG G\P ! 

2 NOTZ G[8JS" ,[ VFp8 

%,FGGF T]DFZM hMG 

G\P ! 

vccv vccv 

3 NOTZ D[HZD[g8 A]S hMG 

G\P ! 

vccv vccv 

4 NOTZ JM8Z ,F.G G[8JS" 

hMG G\P ! 

vccv vccv 

5 NOTZ hMGDF\ VFJTF NZ[S 

DL8Z SG[SXG 

AFATGL DFlCTL 

vccv vccv 
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6 NOTZ SFDGF T]DFZM S[5L8, 

TYF U|\F8 hMG G\P Z 

DF8[ 

DFlCTL VlWSFZLzL4 EFJP 

dI]P SM5M"P G[ H~ZL lJUT 

;\A\WL VZHL SZJLP 

8[A, G\P Z 

VPDP.PzL 

hMG G\P Z 

 

7 NOTZ G[8JS" ,[ VFp8 

%,FGGF T]DFZM hMG 

G\P Z 

vccv vccv 

8 NOTZ D[HZD[g8 A]S hMG 

G\P Z 

vccv vccv 

9 NOTZ JM8Z ,F.G G[8JS" 

hMG G\P Z 

vccv vccv 

10 NOTZ hMGDF\ VFJTF NZ[S 

DL8Z SG[SXG 

AFATGL DFlCTL 

vccv vccv 

11 NOTZ SFDGF T]DFZM S[5L8, 

TYF U|\F8 hMG G\P 

#V[ DF8[ 

DFlCTL VlWSFZLzL4 EFJP 

dI]P SM5M"P G[ H~ZL lJUT 

;\A\WL VZHL SZJLP 

8[A, G\P #V[ 

VPDP.PzL 

hMG G\P #V[ 

12 NOTZ G[8JS" ,[ VFp8 

%,FGGF T]DFZM hMG 

G\P #V[ 

vccv vccv 

13 NOTZ D[HZD[g8 A]S hMG 

G\P #V[ 

vccv vccv 

14 NOTZ JM8Z ,F.G G[8JS" 

hMG G\P #V[ 

vccv vccv 

15 NOTZ hMGDF\ VFJTF NZ[S 

DL8Z SG[SXG 

AFATGL DFlCTL 

vccv vccv 
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16 NOTZ SFDGF T]DFZM S[5L8, 

TYF U|\F8 hMG G\P 

#AL DF8[ 

DFlCTL VlWSFZLzL4 EFJP 

dI]P SM5M"P G[ H~ZL lJUT 

;\A\WL VZHL SZJLP 

8[A, G\P #AL 

VPDP.PzL 

hMG G\P #AL 

17 NOTZ G[8JS" ,[ VFp8 

%,FGGF T]DFZM hMG 

G\P #AL 

vccv vccv 

18 NOTZ D[HZD[g8 A]S hMG 

G\P #AL 

vccv vccv 

19 NOTZ JM8Z ,F.G G[8JS" 

hMG G\P #AL 

vccv vccv 

20 NOTZ hMGDF\ VFJTF NZ[S 

DL8Z SG[SXG 

AFATGL DFlCTL 

vccv vccv 

21 NOTZ SFDGF T]DFZM S[5L8, 

TYF U|\F8 hMG G\P $ 

DF8[ 

DFlCTL VlWSFZLzL4 EFJP 

dI]P SM5M"P G[ H~ZL lJUT 

;\A\WL VZHL SZJLP 

8[A, G\P $ 

VPDP.PzL 

hMG G\P $ 

22 NOTZ G[8JS" ,[ VFp8 

%,FGGF T]DFZM hMG 

G\P $ 

vccv vccv 

23 NOTZ D[HZD[g8 A]S hMG 

G\P $ 

vccv vccv 

24 NOTZ JM8Z ,F.G G[8JS" 

hMG G\P $ 

vccv vccv 

25 NOTZ hMGDF\ VFJTF NZ[S 

DL8Z SG[SXG 

AFATGL DFlCTL 

vccv vccv 
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26 NOTZ SFDGF T]DFZM S[5L8, 

TYF U|\F8 hMG G\P 

5q* DF8[ 

DFlCTL VlWSFZLzL4 EFJP 

dI]P SM5M"P G[ H~ZL lJUT 

;\A\WL VZHL SZJLP 

8[A, G\P 5q* 

VPDP.PzL 

hMG G\P 5q* 

27 NOTZ G[8JS" ,[ VFp8 

%,FGGF T]DFZM hMG 

G\P 5q* 

vccv vccv 

28 NOTZ D[HZD[g8 A]S hMG 

G\P 5q* 

vccv vccv 

29 NOTZ JM8Z ,F.G G[8JS" 

hMG G\P 5q* 

vccv vccv 

30 NOTZ hMGDF\ VFJTF NZ[S 

DL8Z SG[SXG 

AFATGL DFlCTL 

vccv vccv 

31 NOTZ SFDGF T]DFZM S[5L8, 

TYF U|\F8 hMG G\P & 

DF8[ 

DFlCTL VlWSFZLzL4 EFJP 

dI]P SM5M"P G[ H~ZL lJUT 

;\A\WL VZHL SZJLP 

8[A, G\P & 

VPDP.PzL 

hMG G\P & 

32 NOTZ G[8JS" ,[ VFp8 

%,FGGF T]DFZM hMG 

G\P & 

vccv vccv 

33 NOTZ D[HZD[g8 A]S hMG 

G\P & 

vccv vccv 

34 NOTZ JM8Z ,F.G G[8JS" 

hMG G\P & 

vccv vccv 

35 NOTZ hMGDF\ VFJTF NZ[S 

DL8Z SG[SXG 

AFATGL DFlCTL 

vccv vccv 
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36 NOTZ SFDGF T]DFZM S[5L8, 

TYF U|\F8 sAMZL\U 

T[DH S]JF ,UTf 

DFlCTL VlWSFZLzL4 EFJP 

dI]P SM5M"P G[ H~ZL lJUT 

;\A\WL VZHL SZJLP 

8[A, G\P ( 

VPDP.PzL 

S]JF40\SL4AMZ 

37 NOTZ S]JF 0\SL AMZGF 

,MS[XG TYF DFlCTL 

vccv vccv 

38 NOTZ D[HZD[g8 A]S vccv vccv 

39 NOTZ S]JF4 0\SL AMZGF\ 

H~ZL :S[R GSXF 

vccv vccv 

40 NOTZ SFIF",I VFN[X4 

NOTZL C]SD4 8[g0Z 

5|lS|IF 

DFlCTL VlWSFZLzL4 EFJP 

dI]P SM5M"P G[ H~ZL lJUT 

;\A\WL VZHL SZJLP 

8[A, G\P ) 

H]P S,FS"zL 

41 NOTZ V[U|LD[g8; vccv vccv 

42 NOTZ JS" VM0;" vccv vccv 

43 NOTZ 5ZL5+M vccv vccv 

44 NOTZ VBAFZL IFNL vccv vccv 

45 NOTZ C:T5|T OF.,M vccv vccv 

46 NOTZ G/ SG[SXG OMD" DFlCTL VlWSFZLzL4 EFJP 
dI]P SM5M"P G[ H~ZL lJUT 

;\A\WL VZHL SZJLP 

8[A, G\P !_ 
H]P S,FS"zL 

47 NOTZ G/ SG[XG ZL5[ZL\U 

OMD" 

vccv vccv 

48 NOTZ ,F.GO[Z OMD" vccv vccv 

49 NOTZ SG[P Z[uI],ZF.h0 

OMD" 

vccv vccv 

50 NOTZ G[8JS"4 G/ SG[SXG 

DF8[GF\ GLlT lGIDM 

lGIDFJ,L 

vccv vccv 
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51 NOTZ GJ]\ G/ SG[SXG 

DF8[G]\ AMg0 

vccv vccv 

52 NOTZ SF/JLAL0 DF8[G]\ :5[P 

AMg0 

vccv vccv 

53 NOTZ ,[vVFp8 G[8JS" 

D\H]Z SZJF DF8[G]\ 

AMg0 

vccv vccv 

54 NOTZ DOTGUZ DF8[G]\ 

AMg0 TYF GD]GF OMD" 

q AMg0 

vccv vccv 

55 NOTZ ZHFlR9'L GSXF ;FY[4 

GF JF\WF 5|DF65+4 

G/ SG[SXG D\H]ZL 

T]DFZM4 5F6LNZ 

5+SM4 5F6L ;%,FI 

5+SM 

DFlCTL VlWSFZLzL4 EFJP 

dI]P SM5M"P G[ H~ZL lJUT 

;\A\WL VZHL SZJLP 

8[A, G\P !! 

H]P S,FS"zL 

56 NOTZ DF, ;FDFG :8M;"4 

BZLNL T]DFZM4 

D[HZD[g8 A]S4 :8M;"4 

:8MZ .:I]P lJP 

ZHL:8ZM 

DFlCTL VlWSFZLzL4 EFJP 

dI]P SM5M"P G[ H~ZL lJUT 

;\A\WL VZHL SZJLP 

8[A, G\P !Z 

:8MZ S,FS" TYF 

VPDP.PzL 

:8MZ ;\I]ST 

57 NOTZ D[g8[Gg; SFDGF\ 

T]DFZM 

DFlCTL VlWSFZLzL4 EFJP 

dI]P SM5M"P G[ H~ZL lJUT 

;\A\WL VZHL SZJLP 

8[A, G\P !# 

H]P SFP JMPJP 

58 NOTZ BFTFGF JFCGGL ,MU 

A]SM 

vccv vccv 
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59 NOTZ D[g8[Gg; SFDGF\ 

lA,M 

vccv vccv 

60 NOTZ HLP.PALP 8[,LOMG 

AL,M VG[ T]DFZM 

vccv vccv 

61 NOTZ .d5|[:8 C[0G[ ,UTF 

T]DFZM VG[ AL,M 

DFlCTL VlWSFZLzL4 EFJP 

dI]P SM5M"P G[ H~ZL lJUT 

;\A\WL VZHL SZJLP 

8[A, G\P !$ 

;LP S,FS"zL 

62 NOTZ :8[XGZLG[ ,UT] 

NOTZ 

vccv vccv 

63 NOTZ V[:8Fa,LXD[g8G[ 

,UT T]DFZM4 

ZL5M8"; 

vccv 8[A, G\P !5 

H]P S,FS"zL 

64 NOTZ V[:8F ,UT lA,M vccv vccv 

65 NOTZ V[:8F ,UT ZHFVM 

lJUZ[ TDFD AFATM 

vccv vccv 

66 NOTZ JMPJPSG[P ,UT 

9ZFJG]\ NOTZ 

vccv 8[A, G\P !& 

H]P S,FS"zL 

67 NOTZ DL8ZJF/F SG[SXGMG]\ 

ZL0L\U AL, AFATG]\ 

Z[S0" 

vccv 8[A, G\P !* 

DL8Z ZL0Z 
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68 NOTZ JM8Z AM0L H[JLS[ 

U{FZLX\SZ T/FJ4 

BM0LIFZ T/FJ TYF 

ELS0F C[0JS";G[ 

,UTL ,LU, AFATM 

VG[ SM8" D[8Z TYF 5 

,FBYL p5ZGF\ 

SFDMGF T]DFZM 

vccv 8[A, G\P !( 

GFPSFP.PzL 

hMG G\P !4 Z4 

5q* 

69 NOTZ JM8Z AM0L VSJF0F 

8[, 8[gS ;\A\lWT 

AFATM TYF 

U\UFH/LIF T/FJ 

;\A\lWT AFATM TYF 

,LU, AFATM SM8" 

D[8Z4 V[:8Fa,LX 

D[g8 ,UT AFAT 

TYF 5 ,FB p5ZGF 

SFDMGF T]DFZM 

vccv 8[A, G\P !( 

GFPSFP.PzL 

hMG G\P #V[4 

#AL4 $4 & 
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5|SZ6 v ( 

slGID;\U|C v *f 

;ZSFZL DFlCTL VlWSFZLVMGF\ GFD4 

CMN'M VG[ VgI lJUTM 

 

 

 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

 JM8Z JS"; lJEFU 

5FGF G\P 5! 
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5|SZ6 v ( slGID;\U|C v *f 

;ZSFZL DFlCTL VlWSFZLVMGF\ GFD4 CMN'M VG[ VgI 

lJUTM 

(P! JM8Z JS"; lJEFUGF\ DFlCTL VlWSFZLVM 

 

SD GFD CMN'M V[;P8LP 

0LP SM0 

OMG G\AZ O[S

; 

.D[

., 

;ZGFD]\ 

SR[ZL 3Z 

!P zL ;LP;LPN[JD]ZFZL .gRFH" 

SFI"5F,S 

.HG[Z 

JM8Z JS"; 

lJEFU 

_Z*( Z$#_Z$*  98 79 52 51  99  v v JM8Z JS"; 

lJEFU4 

EFJGUZ 

DCFGUZ5Fl,SF 

EFJUGZ 

ZP zL ;\HIEF. E8' SFI"5F,S 

.HG[Z 

JM8ZJS"; 

lJEFU 

_Z*( Z$#_Z$* 98 79 59  10  01   JM8Z JS"; 

lJEFU4 

EFJGUZ 

DCFGUZ5Fl,SF 

EFJUGZ 
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5|SZ6 v ) 

lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ VG];ZJFGL 

SFI"5wWlT 

 

 

 

EFJUGZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

  JM8Z JS"; lJEFU 

 

5FGF G\P 5# YL 5* 
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5|SZ6 v ) 

lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ VG];ZJFGL SFI"5wWlT 

 
)P! H]NF H]NF D]N'FVM V\U[ lG6"I ,[JF DF8[ S. SFI"5wWlT VG];ZJFDF\ VFJ[ K[ s;lRJF,I 

lGID ;\U|C VG[ SFDSFHG]\ lGID ;\U|C4 VgI lGIDMqlJlGIDM JU[Z[GM ;\NE" 8F\SL 

XSFIf 

 

 H]NF H]NF SFDM V\U[ lG6"I DF8[ Vl:TtJDF\ 5FJZ 0[,LU[XGGF\ VD,DF\ ZC[, lGIDM 

V\TU"T H~ZL lG6"I ,[JF DF8[ ;\A\lWT S,FS"4 VPDP.PzL wJFZF GM\W GFIA SFI"5F,S 

.HG[ZzL TZO tIF\YL SFI"5F,S .HGZ[zL TZO tIF\YL ;L8L V[gHLGLIZzL TZO K[J8[ 

;L8L V[gHLGLIZzL SlDxGZzL TZO lG6"I DF8[ VlE5|FI;C GM\W D]S[ K[ VG[ 

SlDxGZzL wJFZF VYJF ;\A\lWT SlD8L S[ HGP AM0" wJFZF H~ZL lG6"I 9ZFJJFDF\ VFJ[ 

K[ tIFZAFN 9ZFJ[, AFAT[ JLHL,g; VD,JFZL C]SD YTF\ YI[, lG6"I VD,DF\ VFJ[ 

K[P 
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)PZ VUtIGL AFATM DF8[ SM. BF; lG6"I ,[JF DF8[GL N:TFJ[HL SFI"5wWlTVM q 9ZFJ[, 

SFI"5wWlTVM q lGIT DF5N\0M q lGIDM SIF\ SIF\ K[ m lG6"I ,[JF DF8[ SIF SIF :TZ[ 

lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ m 

 

 JM8Z JS"; BFTFDF\ VlWSFZLG[ H[ JCLJ8L GF6F\SLI ;TFVM VF5JFDF\ VFJ[ K[ Tt;\A\WL 

lG6"I GLR[GF\ :8FOYL NZBF:T ZH] YI[YL H~ZL lG6"I ,. ,[JFDF\ VFJ[ K[4 T[ l;JFIGL 

AWL VUtIGL AFATM DF8[ p5Z )P! DF\ NXF"J[, 5wWlT  

 V5GFJJFDF\ VFJ[ K[4 TNp5ZF\T H~Z H6FI TM ZFHI ;ZSFZG[ 56 lG6"I ,[JF DF8[ 

Z[OZg; SZJFDF\ VFJ[ K[P  

 

 

)P# lG6"IG[ HGTF ;]WL 5CM\RF0JFGL S. jIJ:YF K[ m 

s!f :JT\+ jIlSTUT :5X"TL AFATGM lG6"I CMI TM 5+ wJFZF H[ T[ ;\A\lWT jIlST4 

;\:YF S[ D\0/G[ H6FJJFDF\ VFJ[ K[4 8[,LOMGYL 56 H6FJFT]\ CMI K[P 

sZf ,[JFI[, lG6"I HFC[Z HGTFG[ :5X"TM CMI TM T[JF JBT[ gI]h5[5Z4 gI]h R[G,4 

5|[;GM8 wJFZF4 HFC[ZFT wJFZF4 ZL1FFVM O[ZJL4 DF.S JUF0L4 H[JL 5wWlTYL 

HGTF ;]WL lG6"I 5CM\RF0FI K[P 36L JBT 5l+SFVM K5FJL 56 HGTFG[ 

DFlCTUFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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)P$ lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ H[GF D\TjIM ,[JFGFZ K[ T[ VlWSFZLVM SIF\ K[ m 

JM8Z JS"; lJEFU DF8[ JM8Z JS"; BFTFGF\ VlWSFZL lG6"I ,[ T[ 5|lS|IFDF\ ;\A\lWT 

S,FS"4 VPDP.PzL4 GFPSFP.PzL4 VgI lS:;FVMDF\ lO<8Z D[G[ZHzL T[DH .g:5[S8ZzL4 

8[S; S,[SXG ;]l5|8[g0g8 zL4 ,LU, lJEFU lJU[Z[GF D\TjIM ,[JFDF\ VFJ[ K[P  

)P5 lG6"I ,[GFZ V\lTD ;TFlWSFZL SM6 K[ m 

JM8Z JS"; lJEFU DF8[ SFI"5F,S .HG[ZzL JM8Z JS";G[ D/[, JCLJ8L VG[ GF6F\SLI 

;TFVM C[9/ lG6"I ,[JF DF8[ SFI"5F,S .HG[ZzL sJM8Z JS";f lG6"I ,[JF DF8[ V\lTD 

;TFWFZL K[P 
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)P& H[ VUtIGL AFATM 5Z HFC[Z ;TFlWSFZL wJFZF lG6"I ,[JFDF\ VFJ[ K[ T[GL DFlCTL 

V,U ZLT[ GLR[GF GD}GFDF\ VF5MP 

 

S|D G\P v !  

H[GF 5Z lG6"I ,[JFGFZ K[ T[ 

lJQFI 

!qZcc G] G/ SG[SXG &cc ;]WLGL 

,F.GDF\YL VF5JF AFAT 

DFU"NX"G ;]RGqlNXFlGN["X HF[ 

SM. CMI TM 

GSSL YI[, lGID D]HA VFWFZM ZH] 

SZJFGF 

VD,GL 5|lS|IF JM0"GF VPDP.PzL4 GFPSFP.PzL GF\ ZL5M8" 

Y. VFjI[YL 

lG6"I ,[JFGL SFI"JFCLDF\ 

;\S/FI[, VlWSFZLVMGM CMN'M 

VPDP.PzL4 GFPSFP.PzL VG[ SFI"5F,S 

.HG[ZzL JM8Z JS"; lJEFU 

p5Z H6FJ[, VlWSFZLVMGF 

;\5S" V\U[GL DFlCTL 

EFJUGZ DCFGUZ5Fl,SF4 ALH[ DF/[4 

JM8Z JS"; lJEFU4 OMG G\P Z$#_Z$*4 

5LPALPV[S;P Z$Z$(_! YL _) V[S;P 

G\P !$$ VG[ !55 

H[F lG6"IYL ;\TMQF G CMI TM4 

SIF\ VG[ S[JL ZLT[ V5L, SZJL m 

BFTFlWSFZLzLGF\ lG6"IYL ;\TMQF G YFI TM 

S\8=M,L\U VlWSFZL DFGP ;L8L V[gHLP zL 

VG[ tIFZAFN T[DGF\ p5ZL VlWSFZLzLG[ 

V5L, SZL XSFI K[4 BFTFlWSFZLV[ ,LW[, 

lG6"IGF\ HF6 SZTF\ 5+GL GS, ;FY[ 

p5ZL VlWSFZLzLG[ V5L, SZJLP 
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S|D G\P v Z  

H[GF 5Z lG6"I ,[JFGFZ K[ T[ 

lJQFI 

DFl;S ~FP Z5___qv GF\ BR" SZJF AFAT 

;TF C[9/GL SFI"JFCLGM lG6"I 

DFU"NX"G ;]RGqlNXF lGN["X HF[ 

SM. CMI TM 

p5,L ;TFV[YL JBTM JBT SZFJ[, 

5wWlTYL EFJM DF\UJF4 BR" D\H]ZL 

VF5JFGL CMI K[P 

VD,GL 5|lS|IF JM0"GF VPDP.P4 GFPSFP.P wJFZF YI[, 

lG6"I D]HA SFD SZFJJFG]\ CMI K[P 

lG6"I ,[JFGL SFI"JFCLDF\ 

;\S/FI[, VlWSFZLVMGM CMN'M 

VPDP.P4 GFPSFP.P VG[ SFP.PzL lG6"I 

,[JFGL SFDULZLDF\ ;\S/FI[, CMI K[P 

p5Z H6FJ[, VlWSFZLVMGF 

;\5S" V\U[GL DFlCTL 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF ALH[ DF/[4 

JM8Z JS"; lJEFU4 OMG G\P Z$#_Z$*4 

5LPALPV[S;P Z$Z$(_! YL _) V[S;P 

G\P !$$ VG[ !55 

H[F lG6"IYL ;\TMQF G CMI TM4 

SIF\ VG[ S[JL ZLT[ V5L, SZJL m 

BFTFlWSFZLzLGF\ lG6"IYL ;\TMQF G YFI TM 

S\8=M,L\U VlWSFZL DFGP ;L8L V[gHLP zL 

VG[ tIFZAFN T[DGF\ p5ZL VlWSFZLzLG[ 

V5L, SZL XSFI K[4 BFTFlWSFZLV[ ,LW[, 

lG6"IGF\ HF6 SZTF\ 5+GL GS, ;FY[ 

p5ZL VlWSFZLzLG[ V5L, SZJLP 
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL 

DFlCTL 5]l:TSF sl0Z[S8ZLf 

 

 

 

EFJUGZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

JM8Z JS"; lJEFU 

 

5FGF G\P 5) YL &( 

 



59 
 



60 
 



61 
 



62 
 



63 
 



64 
 



65 
 



66 
 



67 
 



68 
 



69 
 

 

5|SZ6 v !! 

slGID;\U|C v !_f 

lJlGIDMDF\ HMUJF. SIF" D]HA 

DC[GTF6FGL 5wWlT ;lCT NZ[S 

VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ D/T]\ 

DFl;S DC[GTF6]\ 

 

 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

JM8Z JS"; lJEFU 

5FGF G\P *_ YL (_ 
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5|SZ6 v !Z 

slGID;\U|C v !! f 

5|tI[S ;\:YFG[ OF/JFI[, V\NFH5+ 
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JM8Z JS"; lJEFU 

 

5FGF G\P (# v )!
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5|SZ6 v !5 

slGID ;\U|C v !$f 

SFIM" SZJF DF8[ GSSL SZ[,F\ WMZ6M 

 

 

 

 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

JM8Z JS"; lJEFU 

 

5FGF G\P )# VG[ )$ 
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5|SZ6 v !5 slGID ;\U|C v !$f 

SFIM" SZJF DF8[ GSSL SZ[,F\ WMZ6M 

 

 

!5P! lJlJW 5|J'lTVM q SFI"S|DM CFY WZJF DF8[ lJEFU[ GSSL SZ[, WMZ6MGL lJUTM VF5MP 

 sVf OZLIFN TYF VZHL AFATP 

S|D JM8Z JS"; lJEFU wJFZF SZJFDF\ VFJTF SFIM" lGSF, SZJF DF8[GL ;DI 

DIF"NF slNJ;f 

1 GJF G/ SG[SXG D\H]ZL DF8[GL VZHL 30 

2 CIFT G/ SG[SXG ZL5[ZL\U DF8[GL VZHL 10 

3 VMKF 5|[;ZGL 5F6L D/JFGL OZLIFN 30 

4 G/ SG[SXGDF\ 5F6L G D/JFGL OZLIFNP 30 

5 GF JF\WF 5|DF65+ D[/JJFGL VZHL 15 

6 5F6L ;%,FI NZdIFG 5F6LDF\ U8Z DLS;GL 

OZLIFNP 

15 

7 CIFT G/ SG[SXG ,F.G O[Z SZJF DF8[GL VZHL 30 

8 U[ZSFIN[;Z SG[SXG 5Z 5U,F EZJFGL VZHL 15 

9 G/ SG[SXG 5Z .,[S8=LS DM8Z D]SJFGL OZLIFN 10 

10 JM8Z :8[g0 ZL5[ZL\U SZJF DF8[GL VZHL 30 

11 C[g05\5 ZL5[ZL\U SZJF DF8[GL VZHL 15 

12 0L5MhL8 5ZT D[/JJF DF8[GL VZHL 10 

13 JM8Z ,F.G G[8JS" D\H]ZL DF8[GL 5|lS|IF 90 

14 8[gSZ D[/JJF DF8[GL VZHL 10 
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 sAf lJEFUGF\ JM8Z ,F.G D[.g8[Gg; SFDMP 

;DU| XC[ZDF\ VFJ[, JM8Z ,F.GGF\ N{lGS ZL5[ZL\UGL H~ZLIFT TYF OZLIFN 

D]HA GFGF SFDM D\H]Z YI[, JFlQF"S EFJM D]HA SZFJJFDF\ VFJ[ K[P 5|YD SFD 

SZFJJF DF8[ ;L8L V[gHLP zL GL 5]J" D\H]ZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P 

 

 sSf lJEFUGF\ JM8Z ,F.G S[5L8, SFDMP 

s!f JM8Z ,F.G G[8JS" ;\A\lWT SFDM S[ H[GL V\NFHLT ZSD V[S ,FBYL VMKL 

CMI tIFZ[ D\H]Z YI[, JFlQF"S EFJM D]HA ;1FD ;TFGL D\H]ZL D[/JLG[ 

SZJFDF\ VFJ[ K[P 

sZf JM8Z ,F.G G[8JS" ;\A\lWT SFDM S[ H[GL V\NFHLT ZSD 5F\R ,FBYL JWFZ[ 

CMI tIFZ[ HFC[Z JT"DFG5+MDF\ 8[g0Z 5|l;wW SZL EFJM D\UFJL TYF 

tIFZAFN ;1FD ;TFGF D\H]ZL 9ZFJ AFN SFD SZFJJFDF\ VFJ[ K[P  
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HFC[Z DFlCTL VlWSFZLzLGF GFD4 CMN'M TYF ALHL lJUTM 

 

 

 

 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

JM8Z JS"; lJEFU 

 

5FGF G\P )&  
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5|SZ6v!& 

HFC[Z DFlCTL VlWSFZLzLGF GFD4 CMN'M TYF ALHL lJUTM 
 

S=D HFC[Z DFCLTL VWLSFZLzLqSFI"5F,S 

.HG[ZzLG]\ GFD 

;ZGFD] DMAF., G\AZ 

! zL R\N=SFgTEF. ;LP N[JD]ZFZL SFI"5F,S .HG[Z  

JM8Z JS"; lJEFU 

EFJGUZ DCFGUZ5F,LSF 

EFJGUZ 

 

)(*)5Z5!)) 

 

 

5|SZ6v!& 

HFC[Z V5L,  VlWSFZLzLGF GFD4 CMN'M TYF ALHL lJUTM 

 

S=D GFIA SlDXGZ sV[0DLGf TYF HFC[Z 

V5L,  VWLSFZLzLG]\ GFD 

;ZGFD] DMAF., G\AZ 

! zL lN,L5l;\C V[DP UMCL, GFIA SlDXGZzLGL 

VMOL; ALHMDF/4 

D\U/l;\CHL ZM04 

DCFGUZ5F,LSF4 

EFJGUZ 
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DFlCTL D[/JJF DF8[ GFUlZSMG[ 

p5,eI ;J,TMGL lJUTM 

 

 

 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

JM8Z JS"; lJEFU 

 

5FGF G\P )( 
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5|SZ6 v !* slGID ;\U|C v !&f 

DFlCTL D[/JJF DF8[ GFUlZSMG[ p5,eI ;J,TMGL 

lJUTM 
 

 

!*P! JM8Z JS"; lJEFU wJFZF ,MSMG[ DFlCTL D/[ T[ DF8[ lJEFU wJFZF V5GFJ[, ;FWGM4 

5wWlTVM VG[ ;J,TM 

 

sV[f JT"DFG5+M 

sALf GM8L; AM0" 

s;Lf EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 4 EFJGUZ GL J[A;F.8 

s0Lf XC[ZDF\ VFJ[, ,MS, S[A, G[8JS" 

s.f ZL1FF wJFZF ,Fp0 :5LSZ wJFZF HFC[Z 5|RFZ 

sV[Of A[GZ TYF 5+SM wJFZF HFC[Z 5|RFZ TYF 5|;FZ 
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slGID ;\U|C v !*f 

VgI p5IMUL DFlCTL 

 

 

 

 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

JM8Z JS"; lJEFU 
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5|SZ6 v !( slGID ;\U|C v !*f 

VgI p5IMUL DFlCTL 
!(P*  lJH/Lq5F6LGF C\UFDL TYF SFIDL HF[0F6M VF5JF TYF SF5JF DF8[ 

5F6LGF SG[SXG C\UFDL TYF SFIDL VF5JF V\U[P 

 HF[0F6GL 5F+TF  v DF\U6L D]HAP 

 5]J" H~lZIFT  v lJEFU wJFZF GSSL SZFI[, GLlT  

lGID VG];FZ ZH] SZJFGF YTF 

VFWFZMP 

 VZHL DF8[GL ;\5S" DFlCTL v JM8Z JS"; lJEFU 

 VZHL OL   v OMD" OL ~FP !_qv 

 VgI OL   v D\H]ZL D?IF AFN VD,DF\ CMI  

T[JF ZM0 RFH" JCLJ8L RFH" TYF 8[5L\U 

RFH" TYF R6TZ RFH"  

 VZHLGM GD]GM  v lGIT OMD"  

 lA0F6 VG[ N:TFJ[HGL IFNLv lJEFU wJFZF GSSL SZFI[, GLlT  

lGID VG];FZ ZH] SZJFGF YTF 

VFWFZMP 

 lA0F6M TYF N:TFJ[HGM GD]GM v VZHL 5+S TYF AFC[\WZL 5+S 

 VZHL SZJFGL 5wWlT v lGIT OMD" H~ZL TDFD VFWFZM  

;FY[ lJEFUDF\ VZHL SZJFGL ZC[ K[P  

 VZHL D?IF AFN lJEFU v VZHL D?IF AFN VZHLGL GSSL  

wJFZF YGFZ 5|lS|IF  SZ[, ;DI DIF"NFDF\ VZHLGL 

lGIDFG];FZ RSF;6L SZL D\H]ZL V\U[GL 

SFI"JFCL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T 

VZHL ;\NE[" ,[JFI[, V\lTD lG6"IGL HF6 

VZHNFZG[ ,[lBTDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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 8[ZLO BR"   v 5F6L ;%,FI DF8[ H]NL H]NL  

S[8[UZL DF8[ GSSL SZFI[, VYJF 

VD,DF\ CMI T[JF 5F6L RFH" ,[JFDF\ 

VFJ[ K[P 5F6L RFH" JFlQF"S VYJF 

DFl;S WMZ6[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 

5F6LGF SG[SXG SF5JF V\U[P 

 HF[0F6 SF5JFGL 5F+TF v EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF TDFD,[6F 

     K[<,F JQF" ;]WLGF J;], VFJ[, CMJF  

     H~ZL K[P 

 5]J" H~lZIFT  v lJEFU wJFZF GSSL SZFI[, GLlT lGID   

     VG];FZ ZH] SZJFGF YTF VFWFZMP 

 VZHL DF8[GL ;\5S" DFlCTL v JM8Z JS"; lJEFU 

 VZHL OL   v OMD" OL ~FP Zqv 

 VgI OL   v D\H]ZL D?IF AFN VD,DF\ CMI  

T[JM RFH"  

 VZHLGM GD]GM  v lGIT OMD"  

 lA0F6 VG[ N:TFJ[HGL IFNLv lJEFU wJFZF GSSL SZFI[, GLlT  

lGID VG];FZ ZH] SZJFGF YTF 

VFWFZMP 

 lA0F6M TYF N:TFJ[HGM GD]GM v VZHL 5+S TYF AFC[\WZL 5+S 

 VZHL SZJFGL 5wWlT v lGIT OMD" H~ZL TDFD VFWFZM  

;FY[ lJEFUDF\ VZHL SZJFGL ZC[ K[P  

 VZHL D?IF AFN lJEFU v VZHL D?IF AFN VZHLGL GSSL  

wJFZF YGFZ 5|lS|IF  SZ[, ;DI DIF"NFDF\ VZHLGL 

lGIDFG];FZ RSF;6L SZL D\H]ZL V\U[GL 

SFI"JFCL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T 

VZHL ;\NE[" ,[JFI[, V\lTD lG6"IGL 

HF6 VZHNFZG[ ,[lBTDF\ SZJFDF\ VFJ[ 

K[P  
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s;FDFgI JCLJ8 lJEFUGF TFP#_q$qZ_  GF 5lZ5+ S|DFS\ o 5LV[0L v !_v Z__* v ##5#&$ v 

VFZ8LVF. ;[,G]\ AL0F6 f 

 

voo 5|DF65+ oov 

 

 VFYL 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4 DFlCTL VlWSFZ VlWlGIDGL S,D v $ V\TU"T :J\I HFC[Z 

SZJFGL AFATM 5|MV[S8LJ 0L:S,MhZ s P.A.D.f DFZF lJEFU wJFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[     

TFP  !q5qZ_Z_  GL l:YTLV[ VDFZL D\H]ZL D[/JL VnTG SZJFDF\ VFJ[, K[P 

 

TFZLB ov      q 5 qZ_Z! 

 

;CLqv VJFrI 
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SFI"5F,S 5F,S .HG[Z 
JM8Z JS"; lJEFU 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
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5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHF[ 

 
#P! ;\:YFGF VlWSFZLV VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHF[GL lJUTP 

 

   

 CMNNM ;CFIS SlDxGZ4 s.PRFPf 
EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZP 

;TFVMvJCLJ8L s!f ;CFIS SlDxGZ  lJEFUGL TDFD SFDULZL 5Z lGI\+6 VG[ 
;]5ZlJhGP 

 sZf SlDxGZzLV[ SZ[, C]SD4 ;TF ;M\56L D]HA ZH] YTL OF.,M4 
VZHLVMGM lG6"I SZL lGSF, SZJMP 

   

GF6F\SLI s!f ~FP5____qv ;]WLGF BR"GF 5FJ;" 

   

VgI s!f :8FO p5Z ;FDFgI N[BZ[B VG[ lGI\+6 

 sZf 5ZR]Z6 ZHF TYF #_ lNJ; ;]WLGL CSSqD[0LS, ZHFVM D\H]Z SZJLP 

   

OZHF[ s!f V+[GF OF/J[, BFTFGL SFDULZL p5Z N[BZ[B  ZFBJLP 

 sZf 3ZJ[ZF lJEFUGL ;\S,G VG[ lGI\+6GL SFDULZLP 

 s#f DCFGUZ5Fl,SFGF TDFD SFIDL SD"RFZLVM4 lGJ'T4 VJ;FG S[ 
:J{PZFHLGFDF VF5[ tIFZ[ T[VMG[ R]SJJFGF 5LPV[OP VG[ U|[rI]8LGF 
BR"GL D\H]ZL VF5JLP 

 s$f HLPVF.PV[;P;[,GL N[BZ[B TYF HLPVF.PV[;P 5|MH[S8GL 
VD,JFZLGL SFDULZL 

 s5f VZHNFZMG[ ~A~ ;F\E/JFP 

 s&f HGZ, VFJTL VZHLVMGM lGSF, SZJMP 

 s*f .d5|[;8GL D\H]ZLGL SFDULZL q;LP5LPV[OPJF/F SD"RFZLG[ U|[rI]8LGL 
D\H]ZL VF5JLP 

CMNM H]PS,FS"  

OZHF[ vo ;CFIS SlDxGZzLGF VFN[X4 C]SD D]HA H[ SFDULZL ;M\5JFDF\ 
VFJ[T[ TDFD SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P 

 vo ;1FD ;TF £FZF ZRJFDF\ VFJ[, H]NL H]NL TDFD Sldl8VM £FZF 
SZJFDF\ VFJTF 9ZFJMG[ .gJ0" SZL VlWSFZLzLGF J\RF6[ D]SL ,UT 
lJEFU[ ZJFGF SZJFDF\ VFJ[ K[P  

 vo 0LPV[DP;LPsV[f TYF 0LPV[DP;LPsHLf VG[ SlDxGZzL £FZF V5FI[, 
D\H]ZLGL OF.,MDF\ D\H]ZL G\AZ R-FJJFDF\ VFJ[ K[P 

 vo SM5M"Z[XGGF\ TDFD lJEFUMDF\YL HIFZ[ H[ T[ C[0DF\ AH[8 JQF" NZdIFG 
ZSDGL T]8 50[ tIFZ[ ZLPV[P DF8[GL NZBF:T T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 

 
  

vo EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF H[ T[ lJEFUMG[ SFIDL TYF 8[d5ZZL 
.d5|[:8GL D\H]ZL SlDxGZzL £FZF D?IF AFN T[GF C]SDM SZJFDF\ VFJ[ 
K[P  
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 vo ;LP5LPV[OPJF/F SD"RFZLVMG[ V[SFpg8 lJEFU[YL VFJTF 5|SZ6DF\ 
U|[rI]8L R]SJJF DF8[GF D\H]ZL G\AZ VF5L VG[ C]SD SZJFGL SFDULZL 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  

 vo HLPVF.PV[;P 5|MH[S8 D/TL DFlCTL V\U[GF VFJS vHFJS SZJF 

TYF 5F8L"G[ HF6 SZJF V\U[GL SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P 

 vo 3ZJ[ZF 5}J"qDwIq5l`RD lJEFU[ V+[GF VlWSFZL wJFZF H~ZL 
DFlCTLGF  VFJSvHFJS SZJFDF\ VFJ[ K[P 

 vo ;CFIS SlDxGZzLG[ OF/J[,  JFCGG\] l0h,G\] lA, AGFJJFGL 
SFDULZL SZJFDF\VFJ[ K[P T[DH H~ZL ZL5[ZL\UGF lA,M AGFJJFGL 
SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P  

CMNM 8=[;Z  

OZHF[ vo s!fGSXFGL  SFDULZL sZf HLPVF.PV[;P;[,DF\ ;]RGF D]HAGL 
SFDULZL s#f ;CFIS SlDxGZzLGL ;]RGF  VG];FZGL SFDULZLP 

CMNM 8=[;Z  

OZHF[ vo s!fGSXFGL  SFDULZL sZf HLPVF.PV[;P;[,DF\ ;]RGF D]HAGL 
SFDULZL s#f ;CFIS SlDxGZzLGL ;]RGF  VG];FZGL SFDULZLP 

CMNM 58'FJF/F  

OZHF[ vo 58'FJF/FGL  TDFD SFDULZL 
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5|SZ6v!_ 
 S,Dv!_P! 

VPG\P GFD CMNM V[;P8LP 
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Z[;L0g; VMOL; 

! zL OF<U]GEF. 
V[DP XFC 
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SlDxGZ 
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_Z*( ))*))$5### Z$Z$(_!  
YL !_ 

.g8ZSMDv!5_ 

GL, GL, #_Z4 5NDzL 
%,[8LGD4 

3ZXF/F 
AF/D\lNZ 
5F;[4 TbT[`JZ 
%,M84 
EFJGUZ 

Z zLSD,[XEF.  

V[PDMZL 

H]PS,FS" _Z*( )$Z((Z)#__ Z$Z$(_! 

 YL  
Z$Z$(!) 

GL, GL, %,M8 G\P$)4 

J'\NFJG 
Z[;L0[g;L4 
,L,Fp\0FG 

%,M8 5FK/4 
$5 DL8Z ZL\U 
ZM04;J[" G\P*$ 

5{SL !qZ4 
V[ZM5M8" ZM04 
;]EFQFGUZ 

EFJGUZ 

# zL  lGZHEF. 0LP 
R{FCF6 

8=[;Z _Z*( )$Z(_Z*&)# vv44vv GL, GL, ccSl5,cca,MS 
G\P #5!4 ;J[" 

PZ$$ ;FUJF0L 

SF/LIFAL04 

EFJGUZ 

$ zL zwWFA[G  8LP 
WD/ 

8=[;Z _Z*( ))_)()&&** vv44vv GL, GL, AF\WJ Z[;L0[g;L 
O,[8 G\PZ_!4 
ALHF[ DF/4 

,\A[ CG]DFGGL 
U,LDF4 

;ZNFZGUZ4 
EFJGUZP 

5 zL I];]OEF. ALP 

WFD[RF 

58'FJF/F _Z*( )$Z)!&&$Z) vvccvv GL, GL, VDL5ZF4 

:8[XGZM04 
X[,FZXFGM -F/ 
EFJGUZ 
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5SZ6v!! slGID ;\U|Cv!_f 
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!!P! GLR[GF GD]GFDF\ DFCLTLP 

S|D  
G\AZ 

GFD CMNM  DFl;S 

DC[GTF6\] 

J/TZqJ/TZ 
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Z zL SD,[XEF.  
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8=[;Z Z&(_!qv lGID 

VG];FZ 

lGID  VG];FZ 
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5|SZ6v!& 
HFC[Z DFCLTL VlWSFZLzLGF GFD4 CMNM TYF ALHL lJUTM 

 

S|D ;CFIS SlDxGZzL TYF 
HFC[Z DFCLTL 

VlWSFZLzLG\] GFD 

;ZGFD\] ;\5S" G\AZ 

! zL OF<U]GEF.  
V[DPXFC 

VF;LPSlDxGZ SR[ZL4 
DCFGUZ5Fl,SF4 

EFJGUZP 

))*))$5### 

 

 
5|SZ6v!& 

HFC[Z V5L, VlWSFZLzLGF GFD4 CMNM TYF ALHL lJUTM 

 

S|D GFIA SlDxGZ 

sV[0DLGPf TYF HFC[Z 
V5L, DFCLTL 

VlWSFZLzLG\] GFD 

;ZGFD\] ;\5S" G\AZ 

! zL 0LPV[DP UMlC, GFIA SlDxGZzLsV[0DLGfGL 
VMOL;4 ALHF[ DF/4 

D\U/l;\CHL ZM04 
DCFGUZ5Fl,SF VMOL; 

EFJGUZP 
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V[G[1FZ vAL 

 
s;FDFgI JCLJ8 lJEFUGF TFP!_q5qZ__)GF 5lZ5+ S|DF\Sov 

5LV[0Lv!_vZ__*v##5#&$vVFZ8LVF.;[,G]\ AL0F6f 
 

 
5|DF65+ 

 

VFYL 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[ DFlCTL VlWSFZ VlWlGIDGL S,Dv$ V\TU"T 

:JI\ HFC[Z SZJFGL AFATM cc 5|MV[S8LJ 0L:S,MhZcc s5LPV[P0LPf DFZF lJEFU NJFZF 

T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ TFP!v5vZ_Z! GL l:YlTV[ VDFZL D\H]ZL D[/JL VnTG 

SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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મહાનગર સવેા સદન

ભાવનગર

માિહતી અિધકાર અિધિનયમ- ૨૦૦૫

-૧

.૦૪

તા.૦૧-૦૫-૨૦૨૧

( )
મો.૭૫૬૭૦૧૯૭૯૭
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પાના
નબર

1 ૩

2 ૪
,િવિનયમો,સૂચનાઓ,

અનેદફતરો

4 ૬ પાસેના
5 ૯
6 ૧૦ અિધકારી

7 ૧૧ દરેક અિધકારી
8 ૧૨
9 ૧૩

1૦ ૧૬ માિહતી અિધકારી ના ંનામ,હોદો,

11 ૧૭
12 ૧૮
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-૩ ( -૨)

૩.૧

હોદો નામ કામગીરી
સેલ અિધકારી િવભાગની કામગીરી ઉપર દેખરેખ

.
ગોિહલ અિધકારીની સુચના  મુજબ

કામગીરી કરવાની રહેશે.
કૃણાલભાઇ એમ.
પટેલ કરવાની કામગીરી

.
મહેતા

િમલકતની આકરણી
કરવાની કામગીરી

રાધાબેન પી. વસાવા
કરવાની કામગીરી

. સુવેરા
કરવાની કામગીરી

આશાબેન ડી. પરમાર આકરણી
કરવાની કામગીરી

મોવીનાબેન
એન.પઠાણ કરવાની કામગીરી

બેન ડી.
કરવાની કામગીરી

.શાહ
કરવાની કામગીરી

બેન ડી. રાઠોડ
કરવાની કામગીરી

સુહાગભાઇ જે.પટેલ
કરવાની કામગીરી
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.િહરાણી
કરવાની કામગીરી

માનસીબેન ડી.
કાલીયા કરવાની કામગીરી

જુ. ધવલભાઇ એસ. વહીવટી  કામગીરી

.
સૈયદ

-૪(િનયમ -૩)
કરવા માટેના િનયમો,િવિનયમો,સૂચનો,

િવભાગ-મહાનગરપાિલકા-ભાવનગર
૧

નામ/મથાળું
ધી .
૧૯૪૯ ની જોગવાઈઓ.

હુકમ મંજુરી નંબર .તારીખ ---
િનયમ
દરેક

િનયમો,િવિનયમો,સૂચનાઓ, ,અને
દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી.
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=૬ ( -૫)

૬.૧ .
, , .(“ ”

.)

દસાવજે નુ ં નામે અનેતેની
એક લીટીમાં ઓળખાણ છે/

છે.

1 િનયમ
. -

૧૯૪૯

(૧)

૨ સૂચનાઓ ૪
.૧ માં જણાવેલ

(૧) સદા કાગળમાં
.

(૨) િનયત ફી જમા
અિધકારી.

મુઈ. .ભાવનગર
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=૯

૯.૧ .

( , / )

-
- બી.પી.એમ.સી. -૧૯૪૯ િન જોગવાઈઓ ,

સૂચનાઓ, ? તેની ચકાસણી.
- , .
- , , .
- અ,મ,એ, .
- .

૯.૨ /ઠરાવેલ
/િનયત માપદંડો/ ? .?

અમલમાં છે.

.

૯.૩ ?

૯.૪ ,અ.મ.ઈ., .
., ,આસી. ,ડે. ,

૯.૫ ? સરકાર

૯.૬
નીચેના  નમૂનામાં આપો.

- ., .



X:\4583\PROACTIVE DISCLOSER  21-22 - Copy.docx

િમલકતોના માપ અનુસાર સરેલ નીિત િનયમ અનુસાર આકારણી કરવાની કામગીરી

- / .

-

.

- .

. . તમામ/ / / /

-

- હોય તો. ?

નામ હોદો મોબાઈલ નંબર સરનામંુ

1 અિધકારી
9033741298

10/B , દેવબાગ ભાવનગર.

2 .એ.ગોિહલ 9537096555 મંુ. (પાનસડા) તા. .ભાવનગર

3 .ડી. ટેક.આસી 7779078874

ડી-૧૨૧ ,
પાછળ ,અટલાદરા વડોદરા

4 .ડી.રાઠોડ ટેક.આસી 9099965223 ભાવનગર

5 મોવીનાબેન.એન.પઠાણ ટેક.આસી 9917735710
B001 પોલીસ લાઇની સામે
અકોટા વડોદરા

6 કૃણાલભાઇ એમ. પટેલ ટેક.આસી 8128802849 , કાળુભા રોડ, ભાવનગર

7 સુહાગભાઇ જે.પટેલ ટેક.આસી 9687866162 ,

8 એમ.િહરાણી ટેક.આસી 9409662483 એ-૧,પાન ચબુતરા પાસે,

9 ભાઇ એન.શાહ ટેક.આસી 9173739781
બી-૧૦૫ ૬, ,

, ભાવનગર.

10 . મહેતા ટેક. આસી. 9106709330 મુ.બાબરા તા. . અમરેલી

11 રાધાબેન પી. વસાવા ટેક. આસી. 9712458993
બી/૨૦૩ , ,
શુભાષનગર રોડ, ભાવનગર

12 . સુવેરા ટેક. આસી. 8141986008

બી/૨૦૩ , ,

શુભાષનગર રોડ, ભાવનગર

13 આશાબેન ડી. પરમાર ટેક. આસી. 7069940239
. ૨૯ , બી.આર.આંબેડકર ચોક

પાસે,છાયા, પોરબંદર.

14 માનસીબેન ડી. કાલીયા ટેક. આસી. 8200886993

.૩૭/૩૮ ગાંધીનગર સોસાયટી ૩૪ નં, બસ

, રતનપર, .

15 ધવલભાઇ એસ. જુ. 9574488906 , , , ભાવનગર
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-૧૧

માિસક મહનેતાણા;

માિસક વળતર/વળતર ભથું
િવિનયમ

1 ઝાલાવાડીયા 49663/- -
સરકારના ધારા ધોરણ
મુજબ

2 .એ.ગોિહલ 31340/- -
સરકારના ધારા ધોરણ
મુજબ

3 .ડી. ટેક. 31340/- -
સરકારના ધારા ધોરણ
મુજબ

4 .ડી.રાઠોડ ટેક. 36004/- -
સરકારના ધારા ધોરણ
મુજબ

5 મોવીનાબને.એન.પઠાણ ટેક. 31340/- -
સરકારના ધારા ધોરણ
મુજબ

6 સુહાગભાઇ જે.પટેલ ટેક. 31340/- -
સરકારના ધારા ધોરણ
મુજબ

7 .એમ.િહરાણી ટેક. 31340/- -
સરકારના ધારા ધોરણ
મુજબ

8 ભાઇ એન.શાહ ટેક. 31340/- -
સરકારના ધારા ધોરણ
મુજબ

9 કૃણાલભાઇ એમ. પટેલ ટેક. 31340/- -
સરકારના ધારા ધોરણ
મુજબ

10 . મહેતા ટેક. 36004/- -
સરકારના ધારા ધોરણ
મુજબ

11 રાધાબેન પી. વસાવા ટેક. 31340/- -
સરકારના ધારા ધોરણ
મુજબ

12 . સવુેરા ટેક. 31340/- -
સરકારના ધારા ધોરણ
મુજબ

13 આશાબેન ડી. પરમાર ટેક. 31340/- -
સરકારના ધારા ધોરણ
મુજબ

14 માનસીબેન ડી. કાલીયા ટેક. 31340/- -
સરકારના ધારા ધોરણ
મુજબ

14 ધવલ એસ. જુ. 19950/- -
સરકારના ધારા ધોરણ
મુજબ
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-૧૨

અનુ.નં. િહસાબનો સદર
કોડ
નંબર

ખરેખર
૨૦૨૦-
૨૦૨૧

મંજુર થયેલ
અંદાજ
૨૦૨૦-
૨૦૨૧

સને ૨૦૨૦-૨૦૨૧ નો સુધારેલ
અંદાજ

૨૦૨૦-
૨૦૨૧
અંદાજ

સિમિતએ
મંજુર કરેલ
અંદાજ

સભાએ
મંજુર
કરેલ
અંદાજ

૬ માસ નંુ
ખરેખર

૬ માસનંુ
અંદાજ કુલ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨

૧ પરચુરણ nil nil nil nil nil nil nil nil nil

૨

મુજબના
માટેના રે-

(કેિપટલ) nil nil nil nil nil nil nil nil nil
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-૧3( -૧૫)

૧૬.૧ .

(૧) િમલકતોની રી- .
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-૧૬

,હોદા,

માિહતી
નુ ંનામ

સરનામું નબંર

૧ ( ) ૧૦/બી,
સામે ,દવેબાગ,ભાવનગર

૯૦૩૩૭૪૧૨૯૮
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૧૭.૧ ,
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–બી
( .૧૦-૫-૨૦૦૯ -૧૦-૨૦૦૭-૩૩૫૩૬૪-આર.ટી.આઈ.
સેલનંુ બીડાણ)

, માિહતી અિધકાર અિધિનયમની કલમ -૪
બાબતો “ - (P.A.D.) . અને તા.૧-૫-૨૦૨૧

MANJURIEEમંજુરી મેળવી અધતન કરવામાં આવેલ છે.

તારીખ:-૦૧/૦૫/૨૦૨૧

. ઝાલાવાડીયા

ભાવનગર મહાનગરપાિલકા, ભાવનગર
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sH]VM lGID $ s!f 

HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VG[ GFIA SlDxGzL4 DCFGUZ5Fl,SF4EFJGUZ TZOYL 

S|DF\S o 

 

 

5|lT4 

p5FwI1FzL4 

VFZP8LPVF.P;[,4 

DCFGUZ5Fl,SFvEFJGUZ 

 

 

 lJQFI ov  DFlCTL VlWSFZ VlWlGIDvZ__5GL S,D H V\T"UT NZ[S  

   HFC[Z ;tTF D\0/[ HFC[Z SZJFGL AFATM s PRO ACTIVE   

   DISCLOSURE f 

     
 HI EFZT ;FY H6FJJFG]\ S[ p5ZMST lJQFI VG];\WFG[ ;\NE" NlX"T 5+YL VF5GF 

äFZF DFlCTL VlWSFZsD[/JJFGFf VlWlGIDvZ__5 C[9/ DF\UJFDF\ VFJ[, DFlCTL 

AFAT[ RLO VMl08Z SR[ZLV[ VF5JFGL YTL DFlCTL VF ;FY[ ZH} ZFB[, K[P 

 

 

 

        HFC[Z DFlCTL VlWSFZL 
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S|D lJUT 5FGF G\AZ 

!P 5|SZ6v# slGDI ;\U|CvZf 
VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL 
;tTF VG[ OZHM 
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ZP 5|SZ6v!_ VlWSFZLVM VG[ 

SD"RFZLVMGL DFlCTL 5]l:TSF  
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lJSF;4 lGDF"6 VG[ TSlGSL SFIM" 
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HFC[Z DFlCTL VlWSFZLzLGF 
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CMNM ov   RLO VMl08Z  

             zL V<S[XEF. 5L 58[, 

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!fB.P.M.C. V[S8GL HMUJF.VM 5|DF6[GL 

TDFD ;tTFVM  

 

 GF6FlSI ov s!f SM5M"Z[XGGF TDFD lA,MGL RSF;6L AFN 

5[vVM0"Z SZJF 

 

 VgI ov s!f 

 

 OZHM ov s!f TDFD :8FOG]\ ;]5ZlJhG  tYF T[DGL OZHM 

GSSL SZJLP 

 

   

   

   

   

   

   

 VgI ov s!f 

  sZf 

  s#f 

 OZHM ov s!f  

  sZf  

  s#f 

  s$f 

  s5f 
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CMNM ov  0[%I]8L RLO VMl08Z s8[SGLS,f 

             zL D]S[XEF. ALPDM-lSIF 

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!f 

  sZf 

 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 GF6FlSI ov s!f 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 VgI ov s!f fRLO VMl08ZzL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ 

TDFD SFDULZL 

  sZf 

  s#f 

 OZHM ov s!f DCFGUZ5Fl,SF GF H]NF H]NF 8[SGLS, 

lJEFUM äFZF SZFJJFDF\ VFJTF SFDMGL 

8[SGLS, ZLT[ RSF;6L SZJL 

  sZf 3ZJ[ZF lJEFUGL SF5["8 V[ZLIF VFWFZLT  

TDFD JM0"GL OF.,MGL VMG ,F.G RSF;6L 

  s#f 3ZJ[ZF lJEFUGL H]GL VFSFZ6L 5wWlTGL 

OF.,MGL VMG ,F.G RSF;6LGL SFDULZL 
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CMNM ov  l;lGIZ VMl08Z  

             zL ZFH[gN=S]DFZ VFZP5\0IF 

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!f 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 GF6FlSI ov s!fJM8Z JS"; TYF lO<8Z lJEFUGF lA,M 

  sZf8[l,OMG4 5LPHLPJLP;LPV[,PGF lA,M 

  s#fGUZ 5|FYlDS lX1F6 ;lDlTGF lA,M 

  s$f 8[,LOMG4 DMAF.,4 SMd%I]8Z4 0=[G[H4 

lJEFUGF AL,MGL RSF;6L 

   

 VgI ov s!f fRLO VMl08ZzL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ 

T[ TDFD SFDULZL   

  

 OZHM ov s!f  

  sZf  

  s#f VFp8 ;M;L"\UYL ,[JFDF\ VFJ[, 

;[JSMGF AL,MGL RSF;6L 

  s$f;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8 lJEFUGF 

AL,MGL RSF;6L 

  s5f  
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CMNM ov l;lGIZ VMl08Z 

            zL EUJTl;\C 0LPJ[U0  

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 GF6FlSI ov s!f8LP0LPVMP4 8LP5LPVMP4 :8MZ4 5LPVFZPVMP 

  sZfVF.P;LP0LPV[;P 38S ! tYF Z 

  s#fI]P;LP0LP4 :,D4 VA"G D[,[ZLIF4 

  s$fJ:TL U6+L4 V[:8[84 C[<Y4 VA"G C[<Y 

  s5fS[gN=LI ZHL:8=L4 

 VgI ov s!fRLO VMl08ZzL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ 

TDFD SFDULZL 

 OZHM ov s!f UF0"G TYF A; U[Z[H lJEFUGF AL,MGL 

RSF;6L 

  sZf jIJ;FI J[ZF TYF XM5 lJEFUGF AL,MGL 

RSF;6L4 

  s#f lA<0L\U lJEFU TYF :,D lJEFUGF 

lA,M 

  s$f R\]86L4 3ZJ[ZF4  I]PVF.P0LP4 VA"G 

D[,[ZLIF4 TYF C[<Y lJEFUGF lA,MGL 

RSF;6L SZL ;A\lWT 0[%I]8L RLO VMl08ZzL 

TZO DMS,JFGF ZC[X[P 

  s5f  
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CMNM ov l;lGIZ VMl08Z s8[SGLS,f 

            zL lCT[GEF. 5LPZF9M0  

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!f  

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 GF6FlSI ov s!f 

   

   

   

   

 VgI ov s!fRLO VMl08ZzL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ 

TDFD SFDULZL 

 OZHM ov s!f TDFD 8[SGLS, lA,MGL 5|FYlDS 

RSF;6L SZJL VG[ H~Z H6FI[ :Y/ T5F; 

SZJFGL 
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CMNM ov  l;lGIZ VMl08Z 

             zL CZ[XEF. VFZPZF9M0 

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 GF6FlSI ov s!f:8FO V[:8Fla,XD[g8 TYF  5[gXG 

5|SZ6 

 

  sZf VMl08 lJEFUG]\ AH[8 AGFJJFGL 

SFDULZL 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 VgI ov s!fRLO VMl08ZzL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ 

TDFD SFDULZL  

  sZf ;[S|[8ZL lJEFUGF AL,MGL RSF;6L 

  s#f8LPV[P0LPV[PGF AL,M 

 OZHM ov s!f SFI"5F,S .HG[ZzL sIMHGFfGF 

lA,MGL RSF;6L 

  sZf  ;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8 lJEFUGF 3G 

SRZFGF lA,MGL RSF;6L 

  s#f D];FOZL lA,MGL 5|FYlDS RSF;6L 

  s$f  

  s5f  
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CMNM ov  l;lGIZ VMl08Z  

             zL DC[gN=l;\C I]PhF,F 

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 GF6FlSI ov s!f 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 VgI ov s!fRLO VMl08ZzL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ 

TDFD SFDULZL  

  sZf5LVFZVM4 lJEFUGF lA,MGL RSF;6L 

  s#fOF.G, 5LPV[OPGF AL,M4 U|[rI].8LGF 

AL,M4 

 OZHM ov s!fSlDxGZzLGL SR[ZL4 GFIA SlDxGZzL 

V[0DLG tYF HGZ,4 DC[SD XFBF4 

VF;LPSlDPG\P ! tYF Z4 ;L8LV[gHLGLIZzLGL 

SR[ZLGF lA,MGL RSF;6LP 

  sZf ;OF. SFDNFZ V[:8Fa,LXD[g8GL SFDUZL 

  s#f OFIZ V[g0 .\DZHg;L4 lC;FAL XFBFGF 

lA,MGL RSF;6L 

  s$f  
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CMNM ov   ;A VMl08Z 

             zL CZ[gN=EF. VFZPEÎ 

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 GF6FlSI ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 VgI ov s!f DFlCTL VlWSFZ VlWlGID vZ__5 

V\TU"TGL TDFD SFDULZL 

 

  sZf 

  s#f 

 OZHM ov s!f  5[gXG 5|SZ6MGL 5|FYlDS RSF;6L 

  sZfZM0h4 ZMXGL lJEFUGF lA,MGL 5|FYlDS 

RSF;6L 

  s#f prRtTZ 5UFZ WMZ6GF 5[vlOS;[XG 

5|SZ6M 

  s$f SMd%I]8Z SFD4 VgI lJEFUM ;FY[GF 5+ 

jIJCFZ4 

 

  s5f RLO VMl08ZzLGL ;]RGF 5|DF6[GL 

SFDULZL 
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CMNM ov ;A VMl08Z 

            zL WD["gN=l;\C ALPhF,F 

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 GF6FlSI ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 VgI ov s!fRLO VMl08ZzL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ 

TDFD SFDULZL  

  sZf 

  s#f 

 OZHM ov s!f SMd%I]8Z lJEFUGF lA,MGL RSF;6L 

  sZf GUZ 5|FYlDS lX1F6 ;lDlTGF lA,M 

 

  s#f SMd%I]8Z4 8L0LVM4 8L5LVM4 R\}86L4 J:TL 

U6+L4 VFlY"S U6+L4 

  s$f I]VF.0L4 S[gN=LI ZHL:8=L4 IMHGF 

lJEFU4;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8 lJEFUGF 

SRZFGF 8[d5, A[,GF AL,M TYF TDF lJEFUGF 

8LPV[P0LPV[PGF lA,MGL 5|FYlDS RSF;6L 

 

  s5f V[OM0"[A, CFp;L\UGF lA,MGL 5|FYlDS 

RSF;6L SZJLP 
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CMNM ov ;A VMl08Z 

            zL E]5[gN=l;\C V[RP;ZJ{IF  

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 GF6FlSI ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 VgI ov s!fRLO VMl08ZzL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ 

TDFD SFDULZL  

  sZf 

  s#f 

 OZHM ov s!f ;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8 lJEFUGF 5ZR]Z6 

lA,MGL RSF;6L 

  sZf JM8Z JS;" lJEFUGF TDFD lA,MGL 

RSF;6L 

  s#f  

  s$f 

 

  s5f 
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CMNM ov ;A VMl08Z 

            zL IMU[XEF. HLPl+J[NL 

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 GF6FlSI ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 VgI ov s!fRLO VMl08ZzL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ 

TDFD SFDULZL  

  sZf 

  s#f 

 OZHM ov s!f VFZP8LPVF.P;[,GF AL,M4A;vU[Z[H4 

GFUZLS ;]lJnF4 DFl;S 5[gXG lA,M4 

  sZf  :8FO tYF ;OF. SFDNFZMGF OF.G, 

5LV[O4 U|[rI].8L4 tYF ~5F\TZLT 5[gXG 

lA,MGL 5|FYlDS RSF;6L T[DH ;OF. 

SFDNFZ V[:8Fa,LXD[g8GF TDFD AL,MGL 

5|FYlDS RSF;6L 

  s#f VFYL"S U6+L4 0LHF:8Z D[G[HD[g8 

lJEFUGF lA,MGL 5|FYlDS RSF;6L SZJL 

  s$f KõF 5UFZ5\R D]HAGF TDFD V[ZLI;" 

lA,MGL RSF;6L SZL  ;\A\lWT l;lGIZ 

VMl08zL TZO DMS,JFGF ZC[X[P 
  s5f jIJ;FI J[ZF TYF O,0 S\8=M, lJEFUGF 

AL,MGL RSF;6LP 
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CMNM ov ;A VMl08Z 

            zL DGMHEF. 8LPWFD[HF 

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 GF6FlSI ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 VgI ov s!fRLO VMl08ZzL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ 

TDFD SFDULZL  

  sZf 

  s#f 

 

 OZHM ov s!f lO<8Z lJEFUGF TDFD AL,MGL 5|FYlDS 

RSF;6L 

 

  sZf  

  s#f  

  s$f  

 

  s5f 
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CMNM ov VMl08 S,FS"  

            zL S'Q6l;\C V[DPR]0F;DF 

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 GF6FlSI ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 VgI ov s!fRLO VMl08ZzL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ 

TDFD SFDULZL  

  sZf 

  s#f 

 OZHM ov s!f VMl08 VC[JF, ;\S,G SZJF V\U[GL 

SFDULZL 

  sZf VF.P;LP0LPV[;P 38S v! TYF Z4 

I]P;LP0LP lJEFU4 :,D4 C[<Y4 VA"G C[<Y 

;M;FI8L4 VA"G D[,[ZLIF lJEFU TYF 3ZJ[ZF 

5}J"4 5l`RD 4 DwI TYF V[;[;D[g8 ;[, 

lJEFUGF 5ZR]Z6 lA,MGL 5|FYlDS RSF;6L 

SZL ;\A\lWT l;lGIZ VMl08ZzL ;D1F ZH} 

SZJFGF ZC[X[P 

  s#f U|FdI lJ:TFZGL 3ZJ[ZFGL GJL VFSFZ6L 

GL RSF;6LGL SFDULZL 

 

  s$f VFp8 ;M;L"UYL ZFBJFDF\ VFJ[, ;[JSMGF 

DC[GTF6FGF AL,MGL RSF;6LP 

 

  s5f 
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CMNM ov  ;A VMl08Z 

             zL ZlxDG=EF. V[RPjIF; 

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 GF6FlSI ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 VgI ov s!fRLO VMl08ZzL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ 

TDFD SFDULZL  

  sZf 

  s#f 

 OZHM ov s!f 3ZJ[ZF sDwIf JM0" G\P !4Z4&4*4(4!Z4 

3ZJ[ZF s5l`RDf JM0" G\P )4!!4!* 

  sZf 3ZJ[ZF H]GL VFSFZ6L 5wWlT D]HAGL 

OF.,MGL 5|FYlDS RSF;6L 

 

  s#fV[;[;D[g8 ;[, JM0" G\P * 

 

  s$f 

 

  s5f 
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;tTF VG[ OZHM 
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CMNM ov  ;A VMl08Z 

             zL R[TGEF. HLPDC[TF 

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 GF6FlSI ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 VgI ov s!f0=[G[H lJEFUGF AL,MGL 5|FYlDS 

RSF;6L  

  sZf 5LPV[OP,MGGF AL,M 

  s#f 

 OZHM ov s!f  

  sZf prRtTZ TYF KõF 5UFZ 5\R TYF 

;FTDF\ 5UFZ 5\RGF :8FOGF 5[vlOS;[XGM 

  s#f  

  s$f  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5|SZ6 v # slGID ;\U|CvZf 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;tTF VG[ OZHM 
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CMNM ov  VMl08 S,FS"  

             zL DGMHEF. ALPHMQFL 

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 GF6FlSI ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 VgI ov s!fRLO VMl08ZzL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ 

TDFD SFDULZL  

  sZf 

  s#f 

 OZHM ov s!f UF0"G4 AF\WSFD ,LU, GF lA,MGL 

RSF;6L 
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CMNM ov VMl08 S,FS" 

            zL 3GxIFDEF. ALPZF9M0  

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 GF6FlSI ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 VgI ov s!fRLO VMl08ZzL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ 

TDFD SFDULZL  

  sZf 

  s#f 

 OZHM ov s!f 3ZJ[ZF s5}J"f JM0" G\P #4$454!#4!54!& 

3ZJ[ZF s5l`RDf JM0" G\P !_ 

V[;[;D[g8 ;[, JM0" G\P * 

   

  s#f 

 

  s$f 

 

  s5f 
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;tTF VG[ OZHM 
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CMNM ov VMl08 S,FS"  

            zL lSXMZEF. ;LPDMZL  

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 GF6FlSI ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 VgI ov s!fRLO VMl08ZzL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ 

TDFD SFDULZL  

  sZf  

  s#f 

 OZHM ov s!f ;[S|[8ZL lJEFUGF lA,M4:8FO 

V[:8Fla,XD[g8GF lA,MGL 5|FYlDS RSF;6L 

 

  sZf RLO VMl08Z SR[ZLG]\ V[:8Fla,XD[g8 

V\U[GL SFDULZL TYF 5ZR]Z6 lA,M AGFJJF 

JU[Z[ 

  s#f V[5|[g8L; TYF SZFZ VFWFZLT 

SD"RFZLVMGF AL,MGL RSF;6L 

 

  s$fV[,P8LP;LPAL,MGL RSF;6L 

 

  s5f.P5LPV[OP4 V[GP5LPV[;P4 ;LP5LPV[OP4 

HLP5LPV[OP4 S5F6GF AL,MGL RSF;6L 
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CMNM ov VMl08 S,FS"  

            zL ;GTEF. S[ DF~  

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 GF6FlSI ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 VgI ov s!fRLO VMl08ZzL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ 

TDFD SFDULZL  

  sZf 

  s#f 

 OZHM ov s!f :8MZ4 V[:8[84 5LPHLPJLP;LPV[,P 8[,LOMG4 

DMAF., AL,MGL 5|FYlDS RSF;6L 

   

  s#f 

 

  s$f 

 

  s5f 
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CMNM ov VMl08 S,FS"  

            zL lSZ6EF. V[DP;ZJ{IF 

 

;tTFVM JlCJ8L ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 GF6FlSI ov s!f 

 

  sZf 

  s#f 

  s$f 

  s5f 

 VgI ov s!f  

  sZf 

  s#f 

 OZHM ov s!f DFGPD\+LzL4 VFlNHFlT lJSF;4 JgI VG[ 

5IF"JZ6 lJEFU4 ;lRJF,I4 UF\WLGUZ BFT[ 

,MG ;JL"; p5Z 

   

  s#f 

 

  s$f 

 

  s5f 

 

   

   

   

   
 



 

28 
 

5|SZ6 v !& 
 

HFC[Z DFlCTL VlWSFZLzL G]\ GFD4 CMNM TYF ALHL lJUTM 

 

S|D HFC[Z DFlCTL VlWSFZLzL VG[ RLO 

VMl08ZzLG]\ GFD 

;ZGFD]\ ;\5S" G\AZ 

! zL V,S[XEF. 5LP 58[, 5|YD DH,M4 RLO 

VMl08Z SR[ZL4 

DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

_Z*(Z5!55$_ 
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL DFlCTL v5]:TLSF 
             s0LZ[S8ZLf 
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VG]P 
G\P 

GFD CMNM STD 
SM0 

OMG G\AZ O[S; .vD[.
, 

;ZGFD]\ 

SR[ZL 3Z 
! zL V<S[XEF. 

5LP58[, 

 RLO VMl08Z _Z*( Z$Z$(_! YL 

!_  

Ext. !$& 

vvv GYL GYL %,M8 G\P C-!_$!4 

SF/LIFAL04 

 

Z zL D]S[XEF. ALPDM-

lSIF 

0[%I]8L RLO 

VMl08Z 

s8[SGLS,f 

_Z*( Z$Z$(_! YL 

!_  

Ext. !## 

vv GYL GYL %,M8 G\P!#*&qAL4 

zDHLJL VBF0F 5FK/ 

3M3F ;S",4EFJGUZ 

# zL ZFH[gN= VFZP5\0IF l;lGIZ 

VMl08Z 

_Z*( Z$Z$(_! YL 

!_  

Ext. !## 

vvv GYL GYL c HI ,1DL lGJF; c4 

%,M8 G\P($*4 

DlC,F SM,[H 5FK/4 

$ zL EUJTl;\C 

0LPJ[U0 

l;lGIZ 

VMl08Z 

_Z*( Z$Z$(_! YL 

!_  

Ext. !$& 

vvv GYL GYL cc BM0, S'5F cc 

%,M8 G\P (#)4  

0MP;LNLGM BF\RM4 

0FIDg0 RMS4 

5 zL lCT[GEF. 

5LPZF9M0 

l;lGIZ 

VMl08Z s8[Sf 

_Z*( Z$Z$(_! YL 

!_  

Ext. !$& 

vv GYL GYL VB\0 VFG\N ;M;FI8L4 

S|F.:8 :S], 5F;[4 

lR+F 
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL DFlCTL v5]:TLSF 
             s0LZ[S8ZLf 
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& zL CZ[XEF. 

VFZPZF9M0 

l;lGPVMl08Z _Z*( Z$Z$(_! YL 

!_ Ext. !&* 

vvv GYL GYL %,M8 G\P !**4 

;FUJF0L4 

SF/LIFAL04 

* zL DC[gN=l;\C 

I]PhF,F 

l;lGPVMl08Z _Z*( Z$Z$(_! YL !_  

Ext !## 

vvv GYL GYL %,M8 G\P #_!4 

;J["G\P Z$$4 ;FUJF0L 

SF/LIFAL04EFJGUZ 

 

( zL CZ[gN=EF. 

VFZPEÎ 

;A VMl08Z _Z*( Z$Z$(_! YL !_  

Ext. !## 

vvv GYL GYL M-*q*(!54 

,1DLGFZFI6 

;M;FI8L43M3F ZM04 

UFI+LGUZ 5FK/4 

3M3FZM04 EFJGUZ 

) zL ZlxD=GEF. 

V[RPjIF; 

;A VMl08Z _Z*( Z$Z$(_! YL !_  

Ext. !&* 

Z5&&)(# GYL GYL Z5qALq*4 

lXJ;FUZv! 8M5vY|L4 

TZ;DLIF ZM04 

EFJGUZ 

!_ zL IMU[XEF. 

HLPl+J[NL 

;A VMl08Z _Z*( Z$Z$(_! YL !_  

Ext. !&* 

ZZ_!5)_ GYL GYL cc VJW cc  

%,M8 G\P (5*qV[q$ 
DlC,F SM,[H 5FK/ 

 



  5|SZ6 v!_ 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL DFlCTL v5]:TLSF 
             s0LZ[S8ZLf 
 

 - 23 - 

!! zL DGMHEF. 

8LPWFD[HF 

;A VMl08Z _Z*( Z$Z$(_! YL !_  

Ext !$& 

Z$*_&*) GYL GYL a,MS G\P ))4 

X[ZL G\P!4 gI] 

l;gW]GUZ4 

!Z zL E]5[gN=l;\C 

V[RP;ZJ{IF 

;A VMl08Z _Z*( Z$Z$(_! YL !_  

Ext!## 

vvv GYL GYL %,M8 G\P !Z_)qB, 
:Jl:TS ;M;FI8L4 

VF\AFJF0L 

!# zL WD["gN=l;\C 

ALPhF,F 

;A VMl08Z _Z*( Z$Z$(_! YL !_  

Ext !## 

vvv GYL GYL %,M8 G\P #(4  

;J[" G\P$5_4 

;FUJF0L4 SF/LIFAL0 

!$ 

 

zL S'Q6N[Jl;\C 

V[DPR]0F;DF 

VMl08 S,FS" _Z*( Z$Z$(_! YL !_  

Ext. !$& 

vvv GYL GYL A-#!#4 C]0SM4 

VFG\NGUZ 

!5 zL DGMHEF. 

ALPHMQFL 

S,FS" _Z*( Z$Z$(_! YL !_  

Ext. !## 

ZZ_Z*)Z GYL GYL %,M8 G\P ***q;L4 

lT,SGUZ4 EFJGUZ 

!& zL 3GxIFDEF. 

ALPZF9M0 

S,FS" 
 

_Z*( Z$Z$(_! YL !_  

Ext. !## 

Z5!#!!# GYL GYL ~D G\P&_*4 H]GL  

lJ9,JF0L4EFJGUZ 

!* zL R[TGEF. 

HLPDC[TF 

;A VMl08Z _Z*( Z$Z$(_! YL !_  

Ext. !&* 

Z$ZZ_)& GYL GYL %,M8 G\P !5Z(vVF. 

:8FZ S,A 5F;[ 

!( zL lSXMZEF. 

;LPDMZL 

S,FS" _Z*( Z$Z$(_! YL !_  

Ext. !$& 

vv GYL GYL DMZL O/LI]\4 
ZFDN[J 5[8=M, 5\d5 
5FK/4 lR+F 
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL DFlCTL v5]:TLSF 
             s0LZ[S8ZLf 
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!) zL ;GTEF. S[PDF~ S,FS" _Z*( Z$Z$(_! YL !_  

Ext !&* 

vvv GYL GYL #(4 HFU'lT ;M;FP4 

VG\NGUZ4EFJGUZ 

 
Z_ zL lSZ6EF. 

V[DP;ZJ{IF 

S,FS" _Z*( Z$Z$(_! YL !_  

Ext. !## 

vvv GYL GYL %,M8 G\P 5_4 

U]~ VFlQFX 8[GFD[g84 

SF{X<IF 5FS"4 

EZTGUZ4 
Z! zL DC[XEF. S[PDMZL 5ÎFJF/F _Z*( Z$Z$(_! YL !_  

Ext!$& 

vvv GYL GYL %,M8 G\P!#q!$4 

lS|QGF 8[GFD[g84 

GFUlZS A[\S ;FD[4 

XC[Z OZTL ;0S 
ZZ zL lJ5],EF. S[PD[Z 5ÎFJF/F _Z*( Z$Z$(_! YL !_  

Ext!$& 

vvv GYL GYL UMS],GUZ4S]\EFZJF0F4 

 

 
Z# zL 5|SFXEF. 

5LPU]HZFTL 

5ÎFJF/F 

 

_Z*( Z$Z$(_! YL !_  

Ext !&# 

vvv GYL GYL Z_$vJ, 
5_ JFZLIF4 

;ZNFZGUZ 
 



5|SZ6v!! slGID;\U|Cv!_f 
lJlGIDMDF\ HMUJF. SIF" D]HA DC[GTF6FGL 5wWlT ;lCT 

NZ[S VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ D/T]\ DFl;S DC[GTF6]\ 
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S|D 
G\P 

GFD CMNM DFl;S DC[GTF6]\ J/TZqJ/TZ 
EyY]\ 

lJlGIDDF\ H6FjIF 
D]HA DC[GTF6]\ GSSL 
SZJFGL SFI"5wWlT 

! zL V<S[XEF. 5LP58[, RLO VMl08Z 103194.00   
Z zL D]S[XEF. ALPDM-lSIF 0[PRLPVMPs8[SPf 81039.00   
# zL ZFH[gN= VFZP5\0IF l;lGIZ VMl08Z 93955.00   
$ zL EUJTl;\C 0LPJ[U0 l;lGIZ VMl08Z 86195.00   
5 zL lCT[GEF. 5LPZF9M0 l;lGIZ VMl08Z 

s8[SGLS,f 
51951.00   

& zL CZ[XEF. VFZPZF9M0 l;lGIZ VMl08Z 78860.00   
* zL DC[gN=l;\C I]PhF,F l;lGIZ VMl08Z 78997.00   
( zL CZ[gN=EF. VFZPEÎ ;A VMl08Z 48123.00 

 
  

) zL ZlxD=GEF. V[RPjIF; ;A VMl08Z 48123.00 
 

  

!_ zL IMU[XEF. HLPl+J[NL ;A VMl08Z 48123.00 
 

  

!! zL DGMHEF. 8LPWFD[HF ;A VMl08Z 48123.00 
 

  
 



5|SZ6v!! slGID;\U|Cv!_f 
lJlGIDMDF\ HMUJF. SIF" D]HA DC[GTF6FGL 5wWlT ;lCT 

NZ[S VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ D/T]\ DFl;S DC[GTF6]\ 
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S|D 
G\P 

GFD CMNM DFl;S DC[GTF6]\ J/TZqJ/TZ 
EyY]\ 

lJlGIDDF\ H6FjIF 

D]HA DC[GTF6]\ GSSL 
SZJFGL SFI"5wWlT 

!Z zL E]5[gN=l;\C V[RP;ZJ{IF ;A VMl08Z 48123.00 
 

  

!# zL WD["gN=l;\C ALPhF,F 

 

;A VMl08Z 48123.00 
 

  

!$ zL S'Q6N[Jl;\C 

V[DPR]0F;DF 

VMl08 S,FS" 48123.00 

 
  

!5 zL 3GxIFDEF. ALPZF9M0 VMl08 S,FS" 38870.00   
!& zL DGMHEF. ALPHMQFL VMl08 S,FS" 33636.00 

 
  

!* zL lSXMZEF. ;LPDMZL VMl08 S,FS" 34632.00   
!( zL ;GTEF. S[PDF~ VMl08 S,FS" 40061.00   
!) zL lSZ6EF. V[DP;ZJ{IF VMl08 S,FS" 41186.00   
Z_ zL R[TGEF. HLPDC[TF ;A VMl08Z 48123.00 

 
  

Z! zL DC[XEF. S[PDMZL 5ÎFJF/F 46315.00   
ZZ zL lJ5],EF. S[PD[Z 5ÎFJF/F 46315.00   
Z# zL 5|SFXEF. 5LPU]HZFTL 5ÎFJF/F 23996.00   

 



5|SZ6 v !Z slGID;\U|Cv!!f 
5|tI[S ;\:YFG[ OF/JFI[, V\NFH5+ 

TDFD IMHGFVM4 ;}lRT BR" VG[ SZ[, R]SJ6L V\U[ VC[JF,MGL lJUTM 

lJSF;4 lGDF"6 VG[ TSlGSL SFIM" V\U[ HJFANFZ HFC[Z T\+ DF8[ 
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D]bI ;NZ 5[8F ;NZ ;]lRT 

V\NFH5+ 

D\H}Z YI[, 

V\NFH5+ 

K}8L SZ[, 
R]SJ[, ZSD 

sC%TFGL 
;\bIFf 

S], 

BR" 

V[:8Fla,XD[g8 5UFZ 2,22,00,000.00 2,22,00,000.00   

 VgI EyYF\ 80,00,000.00 80,00,000.00   

 V[lZI;" 1,00,000.00 1,00,000.00   

 V[gS[X 1,00,000.00 1,00,000.00   

 O]0,MG 1,00,000.00 1,00,000.00   

 TC[JFZ 5[XUL 1,00,000.00 1,00,000.00   

 VgI ,MG4 JFCG 1,00,000.00 1,00,000.00   

 VMJZ8F.D 1,00,000.00 1,00,000.00   

 5|JF; EyY]\ 1,00,000.00 1,00,000.00   

 ZHF 5|JF; ZFCT 1,00,000.00 1,00,000.00   

 ZMHDNFZ 1,00,000.00 1,00,000.00   

S\g8Lhg;L :8[XGZL VG[ 

KF5SFD 

1,00,000.00 1,00,000.00   

 8[l,OMG 1,00,000.00 1,00,000.00   

 5ZR]Z6 BR" 1,00,000.00 1,00,000.00   

 JT"DFG5+ VG[ 

5l+SFVM 

1,00,000.00 1,00,000.00   

 5ÎFJF/F DF8[ 

0=[; WM,F. K+L 

1,00,000.00 1,00,000.00   

 NFJF BR" 1,00,000.00 1,00,000.00   

 U]6JtTF 

RSF;6L DF8[GF 

;FWGM 

s,[AMZ[8ZLf 

J;FJJF 

1,00,000.00 1,00,000.00   
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V[G[1FZ v AL 

 
s;FDFgI JlCJ8 lJEFUGF TFP _!v_5vZ__) GF 5lZ5+ S|DF\S ov 
5LV[0Lv!_vZ__*v##5#&$vVFZ8LVF. ;[,G]\ lA0F6f 
 

 

 

 

 

5| DF 6 5 +  

 
VFYL 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[  S[ DFlCTL VlWSFZ VlWlGIDGL S,Dv$ 

V\TU"T :JI\ HFC[Z SZJFGL AFATM cc 5|MV[S8LJ 0L:S,MhZ sP.A.D.f VDFZF lJEFU 

äFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ TFP!v5vZ_Z!GL l:YlTV[ VDFZL D\H}ZL D[/JL 

VnTG SZJFDF\ VFJ[, K[P 

 
 
 
 
TFP !v5vZ_Z! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ભાવનગર મહાનગરપા લકા 
મહાનગર સેવા સદન 

ભાવનગર 
સે ટર  િવભાગ 

 
મા હતી (મેળવવાનો) અિધકાર 

અિધિનયમ-ર૦૦૫ 
ના અમલીકરણના ં ોએકટ વ ડ  કલોઝર તા.૧/૫/ર૦૨૧ની િ  થિતએ ધુારા 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

વો  મુ - ર 

 
એને  ચર-૧૭ 

   
ી ગીર શ . પટલ 

સે ટર  

ઓ.ફોન ન.ં ર૪ર૪૮૦૧થી  ર૪ર૪૮૧૦ 
મો.ન.ં૯૮૭૯૨૪૧૪૯૩ 

 
 
 
 

 

 

 



અ ુ મ ણકા 

મ કરણ નબંર િવગત પાના નબંર 

૧. ૪ (િનયમસં હ-૩) 
કાય  કરવા માટના ંિનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 
િનયમ સં હ અને દફતરો 

૧ થી ર 

ર. ૫ (િનયમસં હ-૪) 

નીિત ઘડતર અથવા નીિતના ંઅમલ સબંધંી 
જનતાના ંસ  યો સાથે સલાહ-૫રામશ અથવા 
તેમના ં િતિનિધ  વ માટની કોઈ  યવ  થા. 

૩ થી ૪ 

૩. ૬ (િનયમસં હ-૫) 

હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળની 
 ય કતઓ પાસેના ંદ  તાવેજોની ક  ્।ઓ ગે ુ ં

૫ ક. 
૫ 

૪. ૭ (િનયમસં હ-૭) 
તેના ભાગ તર ક રચાયેલી બોડ,૫ર ષદ, 
સિમિતઓ અને અ  ય સં  થાઓ ુ ં૫ ક 

૬ થી ૭ 

૫. ૯ 
િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાય 
૫  ધિત 

૮ થી ૯ 

૬. ૧૦ અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી ૧૦ થી ૧૨ 

૭. ૧૧ (િનયમસં હ-૧૦) 
િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયા જુબ મહનતાણાની 
૫  ધિત. 

૧૩ થી ૧૪ 

૮. ૧૬  
હર મા હતી અિધકાર ી તથા હર અપીલ 

અિધકાર ીના નામ, હો ો તથા બી  િવગત 
૧૫ 

૯. ૧૭ 
મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉ૫લ   ્   
સવલતોની િવગતો. 

૧૬ 

૧૦  એને  ચર-બી માણ૫  ૧૭ 

 



કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 
કાય  કરવા માટના ંિનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

 

દ  તાવેજ ુ ંનામ / મથા  
 

 િનયમો 

દ  તાવેજ ૫ર ુ ં ુ ં ુ  લખાણ (૧) 
 
 

(ર) 

કોપ રશન,  થાયી સિમિત, ૫ રવહન 
સિમિત તથા ખાસ સિમિતઓની 
કાયવાહ ુ ંસચંાલન કરવાના ંિનયમો 
 િુન. કાઉ  સીલરોને માનદવેતન ભ  થા 

આ૫વા માટના ં િનયમો-૧૯૮ર અ  વયે 
અબન ડવ. અને અબન હાઉસ ગ 
ડ પાટમે  ટ ર જો  શુન 
ન.ંરમન/૧૦૨૦૧૪/૬૪૧૦/પી 
તા.૨૭/૩/૨૦૧૫. 
સદ  યોને સુાફર  ગે ભાડા ભ  થા 
આ૫વાના ંિનયમો. 

.પી.એમ.સી. એકટ અ  વયે ુદ - ુ દ  
કિમટ ઓની સ ા ગેના િનયમો.  

 ય કતને િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 
મળશે. 

 
 

સરના ુ ં:- 
સે ટર ી 
સે ટર  િવભાગ, 
મહાનગરપા લકા,ભાવનગર. 
ટલીફોન નબંર : ર૪રર૬૫ર 
ફકસ નબંર : -- 
ઈમેઈલ : -- 
અ  ય : ર૪ર૪૮૦૧ થી ર૪ર૪૮૧૦ 
           એકસ ન.ં ૧૦૪, ૧૫૭ 

િવભાગ ારા િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 
િનયમ સં હ અને દફતરોની નકલ માટ 
લેવાની ફ  (જો હોય તો) 

 ઠરાવ ફ  ા.૧૦૦/-  
( ક ુપીયા એક સો રુા) 
ન ધ : સ.સ.ઠ. ક-૭૯ તા.૧૮/૨/૨૦૧૨  
અ  વયે એ. .ન.૧૯૬૦ તા.૨૪/૨/૨૦૧૨ 
જુબ ા.૫૦/-ના ં ા.૧૦૦/- ફ  કરલ 

છે. 
......૧..... 



 

કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટના ંિનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 
 

 

દ  તાવેજ ુ ંનામ / મથા  

 

 અ  ય 

દ  તાવેજ ુ ં ુ ં ુ  લખાણ  ોસીડ  ઝ(બોડ, ુ દ  ુદ  સિમિતઓની 

કાયવાહ  કુ) 

૫ ર૫ ,લોગ કુ, ુકમો, ૫ કો, દફતરો, 
ર  ટરો. 
 

 ય કતને િનયમો િવિનયમો ચુનાઓ, 
િનયમ સં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 
મળશે. 

 
 

સે ટર ી, 
સે ટર  િવભાગ,  
મહાનગર સેવા સદન, ભાવનગર. 
 

 

િવભાગ ારા િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 
િનયમ સં હ અને દફતરોની નકલ માટ 
લેવાની ફ  (જો હોય તો) 

 

(૧) 

 

(ર) 

 

ોસીડ  ઝ ઠરાવ ફ  ા.૧૦૦/- 

( ક ુપીયા એક સો રુા) 
ખાસ સિમિતઓના ં રોજકામની કુ 
કોપ રશનની ુ  ય કચેર મા ં ઓફ સ 
સમય દર  યાન કોઈ૫ણ યો  ય સમયે 
કોઈ૫ણ સ  યને ચા  ભયા િવના જોવા 
માટ ુ  લી રહશે. અ  ય  ય કતને  યેક 
કલાકના ં ૧ િપયો ફ  ભરવાની રહશે. 
૫રં  ુ રોજકામની કાયદા િવષયક 
બાબતો સ  ય િસવાય અ  ય કોઈ  ય કત 
માટ ુ  લી રખાશે નહ .  

 
 
 

.......૨...... 
 
 
 



 
કરણ-૫ (િનયમ સં હ-૪) 

 
૫.૧ નીિત ઘડતર અથવા નીિતના ંઅમલ સબંધંી જનતાના સ  યો સાથે સલાહ-૫રામશ અથવા 

તેમના ં િતિનિધ  વ માટની કોઈ  યવ  થા હોય તો તેની િવગત. 
 

નીિત ઘડતર :- 
 

અ ુ.ં 
ન.ં 

િવષય / ુ ૃ ો ુ ંજનતાની 
સહભાગીતા 
િુનિ ત કરવા ુ ં

જ ર  છે ? 

( હા/ના ) 

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા માટની 
 યવ  થા 

૧ નીિત ઘડતર અથવા 
નીિતના ં અમલ સબંધી 
કિમ  નર ી તરફથી ર ુ  
થતી દરખા  તો. 

ના ના 

૫રં ,ુ 

      જનતા ારા ુટં ને મોકલેલ 
તેમના િતિનિધઓ ુ ં (કોપ રટર 
કાઉ  સીલરો) બોડની રચના ધી 

.પી.એમ.સી. એકટ જુબ થાય છે. 
આ બોડ ારા ધી .પી.એમ.સી. એકટ 
ની જોગવાઈઓ અ સુાર  થાયી 
સિમિત તથા ખાસ સિમિતની રચના 
કરવામા ંઆવે છે. આમ બોડ,  થાયી 
સિમિત, ખાસ સિમિતઓ તેમની સમ  ્ 
ર ુ  થતી નીિત ઘડતર અથવા નીિતના ં
અમલ સબંધંી કિમ  નર ી તરફથી 
આવેલ દરખા  તો ગે િનણયો કર છે.  

 
F આનાથી નાગ રકને કયા આધાર નીિત િવષયક બાબતોના ં ઘડતર અને અમલમા ં જનતાની 

સહભાગીતા નકક  કરાઈ છે તે સમજવામા ંમદદ થશે. 

......૩......  
 

 
 



 
કરણ-૫ (િનયમ સં હ-૪) 

 
૫.ર ુ ંનીિતઓના ંઅમલ માટ જનતાની અથવા તેમના ં િતિનિધઓની સલાહ-૫રામશ/સહભાગીતા 

મેળવવા માટની કોઈ જોગવાઈ છે? જો હોય તો, આવી જોગવાઈઓની િવગતો નીચેના ન નુામા ં
આપો.   

 

અ ુ.ં 
ન.ં 

િવષય / ુ ૃ ો ુ ંજનતાની 
સહભાગીતા 
િુનિ ત કરવા ુ ં

જ ર  છે ? 
( હા / ના ) 

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા માટની 
 યવ  થા 

૧ નીિતના અમલ માટ 

જનતાની અથવા 

તેમના િતિનધીઓની 
સલાહ / ૫રામશ / 
સહભાગીતા મેળવવા 
માટની  યવ  થા 

ના ના 

૫રં ,ુ 

      જનતા ારા ુટં ને મોકલેલા 
તેમના િતિનિધઓ ુ ં (કોપ રટર 
કાઉ  સીલરો) બોડની રચના ધી 

.પી.એમ.સી. એકટ જુબ રચાય છે. 
આ બોડ તેમના કાય  કરવા માટ ધી 

.પી.એમ.સી. એકટની જોગવાઈઓ 
અ સુાર  થાયી સિમિત તથા ખાસ 
સિમિતઓની રચના કર છે. બોડ, 
 થાયી સિમિત, ખાસ સિમિતઓની 

મીટ ગો મળતી હોય છે તેમા ં અવાર-
નવાર નકક  થયેલ નીિતઓની 
અમલવાર  બાબતે ચચા િવચારણા 
કરવામા ંઆવતી હોય છે.   

 
 

.......૪....... 
 
 
 

 
 



 
કરણ-૬ (િનયમ સં હ-૫) 

 
હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળની  ય કતઓ પાસેના ંદ  તાવેજોની ક ાઓ ગે ુ ં૫ ક 

 
૬.૧ સરકાર  દ  તાવેજો િવશેની માહ તી આ૫વા નીચેના ં ન નુાનો ઉ૫યોગ કરશો. જયા ં આ 

દ  તાવેજો ઉ૫લ  ધ છે તેવી જ  યાઓ વી ક સ ચવાલય ક  ્। િનયામકની કચેર  ક  ્। અ  યનો 

૫ણ ઉ  લેખ કરો. (અ  યો લખવાની જ  યાએ ક  ્।નો ઉ  લેખ કરો.) 

 

અ ુ.ં 
ન.ં 

દ  તાવેજની ક ા 
દ  તાવેજ ુ ંનામ 
અને તેની એક 

લીટ મા ંઓળખાણ 

દ  તાવેજ 
મેળવવાની કાય 

૫  ધિત 

નીચેની  ય કત પાસે 
છે/તેના ંિનયં ણમા ં

છે 

૧. બોડ એ  ડ કમીટ  કાયન ધ મીટ ગમા ં
૫સાર થયેલ ઠરાવ 
તથા ચચાની ુ ંક  
ન ધ 

લેખીત અર  તથા 
િનયત થયેલ ફ  
ભરવાથી ઠરાવની 
નકલ મળ  શક. 

સે ટર   
મહાનગરપા લકા   
મહાનગર સેવા સદન, 
ભાવનગર. 

ર. બોડ એ  ડ કમીટ  ૫ ર૫ ો નોટ સ બોડ ઉ૫ર 
લગાડવામા ંઆવે 
છે.  

સે ટર  
મહાનગરપા લકા 
મહાનગર સેવા સદન, 
ભાવનગર. 

૩. સે ટર  િવભાગ લોગ કુ, ુકમો, 
૫ કો, દફતરો, 
ર  ટરો. 

-- સે ટર  
મહાનગરપા લકા 
મહાનગર સેવા સદન, 
ભાવનગર. 

 
 
 
 
 

.......૫....... 
 
 
 
 
 



 
કરણ-૭ (િનયમ સં હ-૭) 

તેના ભાગ તર ક રચાયેલી બોડ, ૫ર ષદ, સિમિતઓ અને અ  ય સં  થાઓ ુ ં૫ ક 
૭.૧ હરતં ને લગતા બોડ, ૫ રષદો, સિમિતઓ અને અ  ય મડંળો ગેની િવગત નીચેના ં

ન નૂામા ંઆપો.  
* મા  યતા ા  ત સં  થા ુ ંનામ અને 

સરના ુ ં 
: ભાવનગર મહાનગર સેવા સદન,  

સર મગંળિસહ  રોડ, કાળાનાળા પાસે,  
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧. 

* મા  યતા ા  ત સં  થાનો કાર (બોડ, 
૫ રષદ, સિમિતઓ, અ  ય મડંળો) 

: કોપ રશન (બોડ) 

* મા  યતા ા  ત સં  થાનો ુ ંકો ૫ રચય 
(સં  થાવન વષ ઉદશ/ ુ  ય 

િૃતઓ) 

: સં  થાવન વષ સને.૧૮૭રમા ં શહર ધુરાઈની 
 થા૫ના બાદ તા.૧૪/ર/૧૯૮રથી ભાવનગર 
 િુનિસ૫લ કોપ રશનની રચના થઈ.  

 શહરના લોકોને પાયાની િુવધાઓ અને ખુાકાર  
રુ  પાડવાના ં કોય . વા ક, પાણી, આરો  ય, 
ાથિમક િશ  ્ણ, ર  તા, દવાબતી, બગીચા. 

* મા  યતા ા  ત સં  થાની િૂમકા 
(સલાહકાર/સચંાલક/કાયકાર  
/અ  ય) 

: સચંાલક 

* માળખા ુ ંઅને સ  ય બધંારણ : ધી જુરાત ોિવિ  સયલ  િુનિસ૫લ કોપ રશન 
એકટ (અિધિનયમ) ૧૯૪૯ તથા મે.સરકાર ીના 
વખતો વખતના ંઆદશોને આધીન. 

* સં  થાના વડા : મેયર ી,  
 ટ  ડ ગ કમીટ  ચેરમેન ી,  

કિમ  નર ી(િનયં ણ-મે. જુરાત સરકાર ીનો શહર  
િવકાસ િવભાગ) 

* ુ  ય કચેર  અને તેની શાખાઓના ં
સરનામા 

: ભાવનગર મહાનગર સેવા સદન, 
સર મગંળિસહ  રોડ, કાળાનાળા પાસે, 
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧. 

* બેઠકની સં  યા : ૫૨(બાવન)  ૫રં  ુમે. જુરાત રાજય ુટંણી 
પચંના આદશ અ સુાર. 

 
.......૬...... 



 
 

* 

 

ુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ 
લઈ શક છે ?  

: ના,૫રં  ુદરક સભા હર જનતા માટ ુ  લી રહશે. િસવાય ક 
સભામા ં હાજર હોય તેવા સદ  યો બ ુમતીથી ઠરાવ ૫સાર 
કર ને એવો િનણય કર ક મહાનગર સેવા સદન સમ  ્ ચા  ુ
હોય એવી કોઈ૫ણ ચોકસી અથવા િવચારણા એવી છે ક તે 
ખાનગીમા ં કરવી જોઈએ. આવો ઠરાવ અ  ય  ્ થાન લેનાર 
પોતાની મેળે અથવા સભામા ં હાજર હોય તેવા કોઈ૫ણ 
સદ  યોની િવનતંી ૫રથી અગાઉ ચચા કયા િસવાય ર ુ  કરવો 
જોઈએ. આ ઉ૫રાતં ે  ્ક ક  ્ના ં વેશ ુ ં િનયમન નીચે 
જુબ કરવામા ંઆવશે.  

      મહાનગર સેવા સદનના ં સે ટર  તરફથી દરક સ  યને 
તેમના ંમહમાન માટ ે  ્ક ક  ્મા ં વેશ આ૫વા માટ સભાના 
એક કલાક અગાઉથી સભા હૃની ે  ્ક ક  ્ની બેઠક સં  ્ યાની 
મયાદામા ં દરક સદ  યને સરખી સં  યામા ં પાસ આ૫વામા ં
આવશે. ે  ્ક ક  ્ની બેઠકો માટના ં૫ વેશ ૫ ો મેયર ીના ં
મહમાનો માટ અનામત રહશે. જો પાસ માટનો ઘસારો વધાર 
હશે તો વેશ ૫ ોનો સમય એક કલાક રુતો મયાદ ત રહશે.  
      જો કોઈ૫ણ લુાકાતી સભાના કામકાજને ખલેલ 
૫હ ચાડશે તો સભા૫િત તેમને ે  ્ક ક  ્ ખાલી કર ને 
તા  કાલીક ચા  યા જવા િનદશ કર તો લુાકાતીએ તે જુબ 
ચા  યા જ  ુ૫ડશે. લુાકાતી તેમ નહ  વત તો મેયર અગરતો 
અ  ય  ્ થાન લેનાર તેમને ુ ર કરવા માશલને આદશ આ૫શે.  

* ુ ંબેઠકોની કાયન ધ 
તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

: હા, કાયન ધ હ  ત લ ખત ૫  ધિતથી તૈયાર કરવામા ંઆવે છે.  

 બેઠકોની કાયન ધ જનતાને 
ઉ૫લ  ધ છે? જો તેમ હોય 
તો તે મેળવવા માટની 
૫  ધિતની માહ તી. 

: ના, ૫રં  ુ કાયન ધ માટના ઠરાવની નકલ મેળવવા માટ 
ખાતાના વડા સે ટર ીને નબંર તથા તાર ખ સાથે અર  
કયથી િનયમ જુબ ા.૧૦૦/- ફ  ભયથી નકલ મળ  શક છે. 
તેમજ  યેક કલાકના ં ા.૧/- ફ  ભર  અ  ય  ય કતને 
રોજકામની કુ ુ  લી રખાય છે. ૫રં  ુ રોજકામની કાયદા 
િવષયક બાબતો સ  ય િસવાય અ  ય કોઈ  ય કત માટ ુ  લી 
રખાતી નથી.  

 

.......૭...... 



કરણ-૯ 

િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાય ૫  ધિત 
 

૯.૧ ુ દા- ુ દા ુ ૃ ાઓ ગે િનણય લેવા 
માટ કંઈ કાય૫  ધિત અ સુરવામા ં
આવે છે?(સ ચવાલય િનયમ સં હ અને 
કામકાજના િનયમોના ં િનયમ સં હ 
અ  ય િનમયો/િવિનયમો િવગેરનો સદંભ 
ટાકં  શકાય) :- 

ુ દા- ુ દા ુ ૃ ાઓ ગે િનણય લેવા માટ 
િનયમો અ સુાર ુદ - ુ દ  ખાસ સિમિતઓ, 
 થાયી સિમિત તથા કોપ રશન િવગેરની બેઠક 

બોલાવવી બ ુમિતએ િનણય લેવા માટ 
કોપ રશનની  થાયી સિમિત ૫ રવહન સિમિત, 
તથા ખાસ સિમિતઓની કાયવાહ ુ ં સચંાલન 
કરવાના િનયમો અ સુાર કાયવાહ  કરવામા ં
આવે છે.  

૯.ર અગ  યની બાબતો માટ કોઈ ખાસ 
િનણય લેવા માટની દ  તાવે  
કાય૫  ધિતઓ/ઠરાવેલી 
કાય૫  ધિતઓ/ િનયત મા૫દંડો/ 
િનયમો કયા ં કયા ં છે ? િનણય લેવા 
માટ કયા ં કયા ં  તર િવચાર કરવામા ં
આવે છે? :- 

અગ  યની બાબતો માટ ખાસ િનણય લેવા માટ 
થમ કિમ  નર ી લેવલેથી કાય ગેની 

દરખા  ત આ  યેથી તે બાબતે િનણય લેવા માટ 
૫ ર૫  (એજ  ડા) બહાર પાડ  બેઠક (મીટ ગ) 
બોલાવવામા ંઆવે છે. મા ંકોપ રશનની  થાયી 
સિમિત, ૫ રવહન સિમિત તથા ખાસ સિમિતની 
કાયવાહ ુ ં સચંાલન કરવાના ં િનયમો તથા 

.પી.એમ.સી. એકટ અ  વયે ુદ  ુદ  
કમીટ ઓના ં સ ા ગેના ં િનયમો જુબ તથા 

.પી.એમ.સી. એકટની જોગવાઈઓ અ સુાર 
 થાયી સિમિતની બેઠકમા ં તથા કોપ રશનની 

બેઠકમા ં તેમજ .પી.એમ.સી. એકટની કલમ 
૬૭(૩)(કક) જુબ બેઠક બોલાવી િનણયો 
કરવામા ંઆવે છે. આમ ખાસ સિમિત  યારબાદ 
 થાયી સિમિત  યારબાદ કોપ રશન  તર 

િવચારણા કરવામા ંઆવે છે.  
૯.૩ િનણયને જનતા ધુી ૫હ ચાડવા કઈ 

 યવ  થા છે ? 

વતમાન૫ ો,  ઈલેક ોિનકસ મીડ યા. 

૯.૪ િનણય લેવાની યામા ં ના મતં  યો 
લેવાનાર છે. તે અિધકાર  કયા છે ?  

િનણય લેવાની યામા ં િવષય સલં ન 
ખાતાિધકાર , કિમ  નર ી. 

 
......૮...... 

 



 
 

૯.૫ િનણય લેનાર િતમ સ ાિધકાર  કોણ છે? :- .પી.એમ.સી. એકટની જોગવાઈ જુબ 

કોપ રશને રચેલ ખાસ સિમિત,  થાયી 

સિમિત, કોપ રશન (બોડ)  તે લેવલે 

િનણય લેનાર િતમ સ ાિધકાર  છે.  

૯.૬  અગ  યની બાબતો ૫ર હર સ ાિધકાર  ારા િનણય લેવામા ંઆવે છે. તેની મા હતી 

અલગ ર તે નીચેના ન નુામા ંઆપો. 

મ નબંર ઠરાવ ક 

ના ઉ૫ર િનણય લેવાનાર છે તે િવષય  તે િવષય સબંધી ર ુ  થનાર દરખા  ત 

માગદશન ચુના/ દશા િનદશ જો કોઈ હોય તો દરખા  તમા ંજણાવેલ મતં  યો/અ ભ ાય 

અમલની યા 
બ ુમિતએ િનણય થયે ૫સાર થયેલ ઠરાવ 
અ સુાર 

િનણય લેવાની કાયવાહ મા ંસકંળાયેલ 

અિધકાર ઓના ંહો ૃ ા 

 િુન. કિમ  નર ી તથા સલં ન ખાતા 

અિધકાર ી 

ઉ૫ર જણાવેલ અિધકાર ઓના ંસ૫ંક ગેની મા હતી 
ભાવનગર મહાનગર સેવા સદન, ુ  ય 
કચેર  ઓફ સ 

જો િનણયથી સતંોષ ન હોય તો કયા ંઅને કવી ર તે 
અપીલ કરવી. 

.પી.એમ.સી. એકટની જોગવાઈઓ 
અ સુાર 

 
 
 
 
 

........૯........ 

 

 



કરણ-૧૦ 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી - િુ  તકા (ડ રકટર ) 

ભાવનગર મહાનગર સેવા સદન - સે ટર  િવભાગ 
 

મ નામ હોદો 
S.T.D

કોડ 

ફોન નબંર 
ફકસ ઈમેઈલ સરના ુ ં ર માકસ 

કચેર  ઘર 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ ગર શભાઈ . ૫ટલ સે ટર       ૧૪૬, સાઈંદશનપાક, 

ભુાષનગર,ભાવનગર. 

 

૨ જયદવભાઈ ક. વેગડ ડ ટુ  સે ટર    
 j a y d e v v ega d @ g ma i l . c o m  

ja y d e v v ega d @ ya h oo . c o. in  

 લોટ ન.ં૮૬૪/એ, ુ પૃા, 

મહ લા કોલેજ પાછળ, 

ભાવનગર.  

 

૩ ૫  કશ ડ . ૫ટલ ડ ટુ  સે ટર    
   લોટ ન.ં૪૬, માનસ દશન 

બં  લોઝ, વી.પી. સોસા., 

એરપોટ રોડ, ભાવનગર. 

 

૪ પડંયા િનખીલભાઈ એચ. 
પી.એ. ુ  

મેયર  
  

   લોટ ન.ં૯/એ-૧, િતલકનગર, 
જને ર મહાદવ 

પાસે,ભાવનગર. 

 

૫ તે   એસ. ધામેલીયા હડ કલાક   
   લોટ ન.ં૩૫ર, સાગવાડ , 

કાળ યાબીડ, સવ ન.ંર૪૪, 
ભાવનગર. 

 

૬ દવેશ એમ. ભ ૃ સી.કલાક  





   લોટ ન.ં૮૯, જગ  નાથ પાક-
ર, િુવધા ટનામે  ટ પાછળ, 
ભુાષનગર, ભાવનગર. 

 

.......૧૦....... 



૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૭ બ ુલભાઈ ડ . ઓઝા સી.કલાક  



 

ુની એલ.આઈ. . ૭૧૫, 
આનદંનગર, ભાવનગર. 

 

૮ મ હપાલિસહ ડ . ગો હલ સી.કલાક   
 

ફલેટ ન.ં ર૦૪, મહાવીર 
દશન ફલેટ, ગીતાચોક, ડોન, 
ભાવનગર. 

 

૯ ઉદય ુમાર બી. િનમાવત 
ડટા એ  

ઓપરટર 
  

 ni ma va tu da y @ g ma i l . c o m  
લોટ ન.૨૩૧, ગણેશનગર-

૨/એ, ચ ા, ભાવનગર.  

૧૦ કશન એમ. રા ણી ટાઈપી  ટ   
 

૬૦,ખોડ યાર સોસાયટ , 
િશ  ્ક સોસાયટ  સામે, 
ભરતનગર રોડ,ભાવનગર 

 

૧૧ મ રુ એન. ઓઝા 
ટાઈપી  ટ 

કમ કલાક   

  ગીતાચોક,જવાહર કોલોની 
હર યાળા  લોટવાળા 
ખાચંામા,ં  લોટ ન.ં૩૩૬/બી-
ર, ભાવનગર. 

 

૧૨ ગોહલ શૈલેષ એસ. 
ુ નીયર 

કલાક 
  

   લોટ ન.ં૯૮/બી, સરદારનગર 

૫૦ વાર યા, લબંે હ મુાન 

પાછળ, ભાવનગર. 

 

૧૩ કશોરભાઈ બી. ગોહલ ાઈવર     
રાણીકા, ભાગંના કારખાના 
પાસે,ઘર ન.ં૪૭૦, ભાવનગર. 

 

૧૪ 
રમણીકભાઈ ઓ. 

બાભંણીયા 
ાઈવર   

 
 લોટ ન.ંર૪ર૭,ઘોઘારોડ 
ુના જકાતનાકા પાસે, 

રામદવપીર મદં ર, ભાવ.  

 

૧૫ વાલ ભાઈ બી. બારયા ાઈવર   
 

 લોટ ન.ં૧૪૭, ખે ુતવાસ, 
મ વી સોસાયટ , 

ભાવનગર.  

 

.......૧૧....... 



૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧૬ રુશભાઈ ટ . ૫િત ૫ ૃાવાળા   

 


 લોટ ન.ં૪૮૬, સોમનાથ 
રસીડ સી, યો ગનગર પાછળ, 
ર ગરોડ, ભુાષનગર, 
ભાવનગર. 

 

૧૭ મહમદ સેુન એસ. શેખ ૫ ૃાવાળા   
  કામળફળ , ભીલ ાિતની 

વાડ ની બા ુમા,ંભીલવાડા 
સકલ,ભાવનગર. 

 

૧૮ જયમલિસહ આર. હડ યલ ૫ ૃાવાળા   

  લ ાઉ  ડ,ગવ. કવાટસ, 
 લોક ન.ં૧૦, મ ન.ંર૬૭, 

હ મુાન ના ંમં દરપાસે, 
ભાવનગર. 

 

૧૯ મિસહ એન. ચૌહાણ ૫ ૃાવાળા   
  િતલકનગર,  લોટ ન.ં૭૬૭ 

જયભવાની પૃા, ચારભાઈ 
બીડ વાળો ખાચંો, ભાવ. 

 

૨૦ ચં ુ ભાઈ આર. મેર ૫ ૃાવાળા  




   લોટ ન.ં૧૧૫૭/ઈ, 
અલકંાર,સેનેટોર યમગલી 
મેઘાણી સકલ, ભાવનગર. 

 

૨૧ ૫ટલ પેુ   એચ. ૫ ૃાવાળા   
   લોટ ન.ં૪૩૦૧,  

પાથ સોસાયટ , 

ગાય ીનગર, ભાવનગર. 

 

૨૨ જય ીબેન એમ. ધાર યા ૫ ૃાવાળા   
  લેટ ન.ં૩૦૩, રાધે ના 

એપાટમે ટ, બોરડ ગેટ, 

ભાવનગર.  

 

 

.......૧૨....... 



કરણ-૧૧ (િનયમ સં હ-૧૦) 

િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયા જુબ મહનતાણાની ૫  ધિત સ હત દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ  ુમાિસક મહનતા ું 
અ.ન.ં નામ હો ૃ ો માિસક મહનતા ુ ં વળતર ભ   ુ િવિનયમમા ંજણા  યા જુબ મહનતા ુ ંનકક  કરવાની કાય૫  ધિત 

૧ ગર શભાઈ . ૫ટલ સે ટર  ૯૯૫૨૫/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ 

જુબ ૫ગાર ેડ   (૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦) 

૨ જયદવભાઈ ક. વેગડ ડ  ટુ  સે ટર  ૯૩૯૨૬/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ 

જુબ ૫ગાર ેડ   (૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦) 

૩ ૫  કશભાઈ ડ . ૫ટલ ડ  ટુ  સે ટર  ૮૬૨૮૬/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ 

જુબ  ૫ગાર ેડ   (૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦) 

૪ પડંયા િનખીલભાઈ એચ. પી.એ. ુ મેયર  ૭૪૯૩૫/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ 

જુબ ૫ગાર ેડ   (૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦) 

૫ તે   એસ. ધામેલીયા હડ કલાક ૬૬૪૭૮/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ 

જુબ ૫ગાર ેડ   (૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦) 

૬ દવેશ એમ. ભ ૃ સી. કલાક ૬૨૩૩૭/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ 

જુબ ૫ગાર ેડ   (૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦) 

૭ બ ુલભાઈ ડ . ઓઝા સી. કલાક ૬૨૩૩૭/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ 

જુબ ૫ગાર ેડ   (૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦) 

૮ મ હપાલિસહ ડ . ગો હલ સી. કલાક ૬૨૩૩૭/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ 

જુબ ૫ગાર ેડ   (૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦) 

૯ ઉદય ુમાર બી. િનમાવત 
ડટા એ  

ઓપરટર  
૩૨૭૭૭/- --- 

૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ 

જુબ ૫ગાર ેડ   (૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦) 

૧૦ કશન એમ. રા ણી ટાઈપી  ટ ૪૮૧૨૩/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ 

જુબ ૫ગાર ેડ   (૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦) 

.......૧૩....... 



અ.ન.ં નામ હો ૃ ો માિસક મહનતા ુ ં વળતર ભ   ુ િવિનયમમા ંજણા  યા જુબ મહનતા ુ ંનકક  કરવાની કાય૫  ધિત 

૧૧ મ રુ એન. ઓઝા 
ટાઈપી  ટ કમ 

કલાક ૪૮૧૨૩/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ જુબ 
૫ગાર ેડ   (૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦) 

૧૨ ગોહલ શૈલેષ એસ. ુ નીયર કલાક ૪૦૦૩૧/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ જુબ 
૫ગાર ેડ   (૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦) 

૧૩ કશોરભાઈ બી. ગોહલ ાઈવર ૫૧૦૨૪/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ જુબ 
૫ગાર ેડ   (૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦) 

૧૪ રમણીકભાઈ ઓ. બાભંણીયા ાઈવર ૫૩૧૮૩/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ જુબ 
૫ગાર ેડ    (૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦) 

૧૫ વાલ ભાઈ બી. બારયા ાઈવર ૪૭૬૭૦/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ જુબ 
૫ગાર ેડ   (૨૧૭૦૦-૬૯૧૦૦) 

૧૬ રુશભાઈ ટ . ૫િત ૫ ૃાવાળા ૪૬૪૦૪/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ જુબ 
૫ગાર ેડ    (૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦) 

૧૭ મહમદ સેુન એસ. શેખ ૫ ૃાવાળા ૪૬૩૧૫/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ જુબ 
૫ગાર ેડ    (૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦) 

૧૮ જયમલિસહ આર. હડ યલ ૫ ૃાવાળા ૪૫૫૪૪/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ જુબ 
૫ગાર ેડ   (૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦) 

૧૯ મિસહ એન. ચૌહાણ ૫ ૃાવાળા ૪૬૩૧૫/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ જુબ 
૫ગાર ેડ   (૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦) 

૨૦ ચં ુ ભાઈ આર. મેર ૫ ૃાવાળા ૪૪૯૩૮/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ જુબ 
૫ગાર ેડ   (૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦) 

૨૧ ૫ટલ પેુ   એચ. ૫ ૃાવાળા ૪૦૦૯૧/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ જુબ 
૫ગાર ેડ   (૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦) 

૨૨ જય ીબેન એમ. ધાર યા ૫ ૃાવાળા ૨૭૬૯૨/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાના ંમં ુ ર સેટઅ૫ જુબ 
૫ગાર ેડ   (૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦) 

.......૧૪.......



 
કરણ-૧૬ 

હર મા હતી અિધકાર ીના નામ, હો ો તથા બી  િવગતો  
મ લીગલ ઓ ફસર તથા હર મા હતી 

અિધકાર ી  ુનામ 
સરના  ુ સપંક નબંર  

૧ ી ગીર શ . પટલ 

 

સે ટર  િવભાગ, ીજો માળ, 
મગંળિસહ  રોડ,  

મહાનગરપા લકા ઓ ફસ,  
ભાવનગર. 

૯૮૭૯૨૪૧૪૯૩ 

 
 
 

કરણ-૧૬ 
હર અપીલ અિધકાર ીના નામ, હો ો તથા બી  િવગતો  

 
મ લીગલ ઓ ફસર તથા હર મા હતી 

અિધકાર ી  ુનામ 
સરના  ુ સપંક નબંર  

૧ ી દલીપિસહ એમ. ગો હલ 

નાયબ કિમશનર ીની 
ઓ ફસ, બીજો માળ,  
મગંળિસહ  રોડ,  

મહાનગરપા લકા ઓ ફસ,  
ભાવનગર. 

૯૯૨૫૨૨૪૬૪૬ 

 
 
 
 

.......૧૫....... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

કરણ-૧૭ 
 

મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉ૫લ  ય સવલતોની િવગતો 
 
 

૧૭.૧ લોકોને મા હતી મળે તે માટ િવભાગે 
અ૫નાવેલ સાધનો, ૫  ધિતઓ અથવા 
સવલતો વી ક, 

*  નોટ સ બોડ 

*  કચેર મા ંરકડ ુ ંિનર ણ 

*  દ  તાવેજોની નકલો મેળવવાની 
૫  ધિત 

 
 
 
 
 

 
.......૧૬....... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

એને  ચર-બી 

 
(સામા  ય વહ વટ િવભાગના ંતા.૧૦-૫-ર૦૦૯ના ં૫ ર૫  માકં પીએડ -૧૦-ર૦૦૭-૩૩૫૩૬૪- 

આર.ટ .આઈ. સેલ ુ ંબીડાણ) 
 

માણ૫  

 

 આથી માણીત કરવામા ંઆવે છે ક, માહ તી અિધકાર અિધિનયમની કલમ-૪ તગત  વય ં

હર કરવાની બાબતો " ો-એકટ વ ડ  કલોઝર" મારા િવભાગ  વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે અને 

તા.૦૧/૦૫/ર૦૨૧ની િ  થતીએ અમાર  મં ુ ર  મેળવી અ તન કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

તાર ખ :-  ૦૫/૦૫/ર૦૨૧. 
 

હર માહ તી અિધકાર  અને 
સે ટર , 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા, 
ભાવનગર. 

 
 
 
 
 

.......૧૭....... 
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EFJGUZ  

 
 

 

R}\86L    lJEFU 
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VG]S|D6LSF 
 

S|D 5|SZ6 G\AZ lJUT 

 

5FGF G\AZ 

! s#f lGID ;\U|C v Z ! YL Z 

Z s$f lGID ;\U|C v #4$45 # 

# s&f TYF s)f lGID ;\U|C v5 $ 

$ s!_f S,Dv!_P! 5 

5 s!!f lGID ;\U|Cv!_ & 

& s!Zf lGID ;\U|C v!! * 

(  V[G[1FZvAL ( 
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dI]P SM5M"P.,[P  HFPG\P              SlDxGZ SR[ZL4 
               R}\86L XFBF4  
                              DCFGUZ5Fl,SF4 
               EF J G U Z 
               TFP !v5vZ_Z! 
 
5|lT4 
VwI1FzL4 
VFZP8LPVF.P ;[,4  
DCFGUZ5Fl,SF 
EFJGUZ 

 
lJQFIov DFCLTL sD[/JJFGFf VlWSFZ VlWlGID Z__5GL S,Dv$ V\T"UT HFC[Z ;tTF D\0/M :JI\ 

HFC[Z SZJFGL AFATM  s5|MV[S8LJ 0L:S,MhZ f 
 
;\NE"ov s!f VFZP8LPVF.P ;[, HFPG\P# q TFP Z)v$vZ_Z! 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 

HIEFZT ;FY H6FJJFG]\ S[4 VF ;FY[ ;\NE"v! GL ;]RGF VgJI[ 5|M V[S8LJ 0L:S,MhZGL TFP 

!v5vZ_Z!  GL l:YlTV[  VnTG T{IFZ SZL  CF0" SM5L VF ;FY[  ;FD[,  K[P T[DH VC[JF, ALPV[DP;LP 

SMDGDF\ sVFZP8LPVF.P 5LPV[P0Lf GFDGF OM<0ZDF\ D]S[, K[P   H[ lJlNT YJF lJG\TL K[P 

 

         R}\86L XFBFlWSFZL 
             R}\86L XFBF 
              DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
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5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHM 
 

#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP 

 
CMN'M  zL 0LPV[DP UMlC,4  GFIA SlDxGZ sV[0DLGfslGI\+6 VlWSFZLf 

 

;tTFVM OZHM  JCLJ8Lo 

 ! lJEFU p5Z lGI\+6 ZFBL lJEFULI J0F 5F;[YL lJEFULI DFlCTL D[/JJL 
TYF H~ZL ;]RGFVM VF5JL lJEFUL SFDULZL SZFJJLP 

Z lJEFULI J0FGL ZHF D\H]Z SZJL T[DH lJEFULI JCLJ8L D]xS[,LVMG][\ 
lGZFSZ6 SZJ]\P 

# lJEFULI SFDULZL  ;]jIJl:YT RF,[ K[ S[ S[D T[G]\ lGI\+6 ZFBJ]\ T[DH 
lJEFULI VlWSFZL TYF SD"RFZLGL SFDULZL V\U[GL A[NZSFZL AFAT[ D/[, 
;tTFGL ~.V[ H~ZL SFI"JFCL SZJLP 

GF6F\SLI ;tTF  lJEFULI SFDULZL NZdIFG YI[, BR" ~FP Z5___qv  ;]WLGL D\H]ZL OZDFJLP 

VgI  lGI\+6 VlWSFZL TZLS[  lGIDGL HMUJF. VgJI[ D/[, ;tTF D]HA  SFI"JFCL 
SZJLP 

OZHM ! lJEFULI J0F TYF SD"RFZLVM p5Z H~ZL N[BZ[B ZFBJL VG[ lGI\+6 SZJ]\P 
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5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf 

VlWSFZLVM VG[SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHM 

 
#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP 

 
CMN'M o  zL EFG]A[G  V[GP 5ZDFZ4   BFTFlWSFZL 

 

;tTFVM OZHM  JCLJ8L o 
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  5<; 5M,LIM VlEIFG4 ,[5|;L ;R" SFI"S|D4 BF; XF/F  VFZMuI   
  SFI"S|D4lGNFG S[d5M4 :JrKTF  VlEIFG JU[Z[ SFI"S|DM V\U[GL  

  SFDULZLG]\  N[BZ[B C[9/ ;\RF,GP 
&f VA"G VFZP;LPV[R G[ ,UTL TDFD  SFDULZLG]\  N[BZ[B C[9/  

  ;\RF,GP 
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHM 
#P! ;\:YFGF  VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHMGL lJUTMP 

CM¡M  JCLJ8L SD  lC;FAL VlWSFZL 

;¿FVM  VG[ OZHM 

! S]8]\A S<IF6G[ ,UT] TDFD  JlCJ8L SFI" SZJ]\P 

Z S]8]\A S<IF6  lJEFUGF  5[8F  C[0GF  JlCJ8L T]DFZMGM lGSF,P 

# SlDxGZzLGF  C]SDM D]HAGF  TYF  ;ZSFZzLGF  T]DFZMGM lGSF,  SZJMP 

SFDULZL $ 
V[DPVMPV[RPzLGL ;]RGF  TYF  ;ZSFZzLGL  IMHGFVM D]HAGL TDFD  
SFDULZL 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 



5|SZ6v#  slGID  ;\U|CvZf 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHM 
#P! ;\:YFGF  VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHMGL lJUTMP 

 
CM¡M  V[DPV[g0P.P VFl;:8g8sSMg8=FS8 A[hf 

;¿FVM  VG[ OZHM ! 

S]8]\A S<IF6  XFBFG[ ,UT] TDFD  SFD4XC[ZL S]8] \A S<IF6  XFBF  G[ ,UTF  

DFl;S ZL5M8"GL SFDULZL TYF  VFZMuI  lJEFU C[9/GF  TDFD  5+ 
jIJCFZMGF4O[DL,L %,FGL\U V\U[G]\  ZL5M"8L\U4JFlQF"S 5ZlZlXQ8 V\U[GL SFDULZL 

TYF  VFZMuIG[ ,UTL ZFQ8=LI  SFDULZL4GFUZLS VlWSFZ 5+MGM ;]RGF  D]HA 
IMuI  lGSF,GL SFDULZLP 

SFDULZL Z 
V[DPVMPV[RPzL TYF  JlCJ8L SD  lC;FAL VlWSFZLzLGL ;]RGF  D]HAGL 
TDFD  SFDULZL 
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHM 
#P! ;\:YFGF  VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHMGL lJUTMP 

CMN'M  ;LGLIZ O]0 ;[O8L VMOL;Z  

;¿FVM  VG[ OZHM 

! 

!f X\SFGF  VFWFZ[ VYJF  YI[,  OZLIFN  D]HA BFn 5NFYM"GF    
  GD]GFs;[d5,Mf T5F; VY[" ,[JFP 

Zf BFn 5NFYM"GF  ,LW[,F  GD]GFs;[d5,Mf G[ ZLHG,  O]0 ,[AMZ[8ZL  
  sZFHSM8f DF\  T5F;  VY[" DMS,JFP 

#f ;A:8Fg0"0 4lD; A|Fg0  TYF  VG;[O sV;]Z1FLTfHFC[Z YI[,F    
  GD]GFGF  lS:;FVMDF\  V[0HI]S[8L\U VMOL;Z ;D1F  SM8" S[;GL        

  SFIN[;ZGL SFI"JFCL YJF  VY[" ZH] SZJFP 

Z 

V[OPV[;4V[;PV[PVF.PZ__& D]HA ;LGLIZ O]0 ;[O8L VMOL;Z GL VgIP;¿F  

VG[ OZHM 5|MCLALXG VMO 8MA[SM V[S8vZ__#  VgJI[ VF5JFDF\  VFJ[,  
VgI  ;¿FVMP 

SFDULZL # 

s!f O]0 ;[O8L V[S8v FSSA-2006 VgJI[GL  SFDULZL TYF  OZLIFNG[    

  ,UTL TDFD  SFDULZL 

sZf O]0 ;[O8L V[S8v FSSA-2006 V\TU"T ,FI;g;qZHL:8=[XG VZHL VgJI[  
  :Y/ T5F; TYF  VMG,F.G ,FI;g;qZHL:8=[XG .:I]qZLgI]qGM8LlOS[XG  

  TYF  ,UTL TDFD  SFDULZLP 
s#f sBFn 5NFYM"fGF  pt5FNGq J[RF6q ;\U|C SZTF  V[SDMGL T5F; TYF   

   GD]GFs;[d5,Mf ,[JFGL YTL SFDULZLP 
s$f SM8" S[;q V5L,q CF.SM8"GF  S[;G[ ,UTL TDFD  SFDULZLP 

s5f ;ZSFZzL T[DH SlDxGZzL TYF  0[hLuG[8[0 VMOL;ZzL âFZF   
   ;M5JFDF\  VFJTL SFDULZLP 

 
 

  



 

 

5|SZ6v#  slGID  ;\U|CvZf 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHM 
#P! ;\:YFGF  VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHMGL lJUTMP 

CMN'M  O]0 ;[O8L VMOL;Z 

;¿FVM VG[ OZHM 

! 

!f X\SFGF  VFWFZ[ VYJF  YI[,  OZLIFN  D]HA BFn 5NFYM"GF    
  GD]GFs;[d5,Mf T5F; VY[" ,[JFP 

Zf BFn 5NFYM"GF  ,LW[,F  GD]GFs;[d5,Mf G[ ZLHG,  O]0   
  ,[AMZ[8ZLsZFHSM8f DF\  T5F;  VY[" DMS,JFP 

#f ;A:8Fg0"0 4lD; A|Fg0  TYF  VG;[O sV;]Z1FLTfHFC[Z YI[,F    
  GD]GFGF  lS:;FVMDF\  V[0HI]S[8L\U VMOL;Z ;D1F  SM8" S[;GL        

  SFIN[;ZGL SFI"JFCL YJF  VY[" ZH] SZJFP 

Z 

V[OPV[;4V[;PV[PVF.PZ__& D]HA O]0 ;[O8L VMOL;Z GL VgIP ;¿F  VG[ 

OZHM 5|MCLALXG VMO 8MA[SM V[S8vZ__#  VgJI[ VF5JFDF\  VFJ[,  
VgI  ;¿FVMP 

SFDULZL # 

s!f BFn 5NFYM"GF  pt5FNGqJ[RF6q;\U|C SZTF  J[5FZLVM DF8[ ,FI;g;q  

  ZHL:8=[XG ,[JZFJJFGL SFDULZLP 
sZf ~8LG R[SL\UDF  ,FI;g;qZHL:8=[XGDF\  NXF"jIF  D]HAGL XZTMG]   
  5F,G SZFJJF  DF8[GL  H~ZL  SFI"JFCLP 

s#f E[/;[/ I]ST BFn 5NFYM"GF  GD]GFs;[d5,Mf ,[JFGL YTL   
  SFDULZLP 

s$f ,[AMZ[8ZLGF  ZL5M8" D]HA O]0 ;[O8L V[S8 VgJI[GL SZJFGL YTL H~ZL  
  SFI"JFCLP 

s5f ,FI;g;qZHL:8=[XG DF8[GL VZHLVM T[DH O]0G[ ,UTL  AFATMGL   
   VgI  VFJTL VZHLVM VgJI[ :Y/ T5F; SZJLP 

s&f YI[,  O]0 5M.hL\U NZdIFG SZJFGL YTL WMZ6;ZGL SFI"JFCLP 
s*f ;ZSFZzL T[DH SlDxGZzL TYF  0[hLuG[8[0 VMOL;ZzL âFZF  ;M5JFDF\   

   VFJTL SFDULZLP  
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHM 
#P! ;\:YFGF  VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHMGL lJUTMP 
CMN'M  H]GLIZ S,FS" sO]0 XFBFf 

;¿FVM  VG[ OZHM ! 
s!f VMOL;GL JlCJ8L SFDULZLGF  T]DFZMGM lGSF,  SZJFGL SFDULZLP 
sZf V[DPVMPV[RzLq0[hLuG[8[0 VMOL;ZzLGL ;]RGF  D]HA ;M5JFDF\      

  VFJTL SFDULZLP 

SFDULZL Z 

!f BFn 5NFYM"G]\  AGFJTF4J[RF6  SZTF4 S[ ;\U|C SZTF  W\WFYL"VM  DF8[  

  VD,DF\  VFJ[,  FSSAI VlWlGIDvZ__& VgJI[GL O]0 ;[O8L  

  :8F00" V[S8GF  SFINF  VgJI[ ,FI;g;qZHL:8=[XG T[DH T[ V\U[GL  
  SFDULZLGM 5+ jIJCFZ TYF  O]0 ;[d5,  S:80L VG[ 5F;sSGOD"f    

  YI[,  ;[d5,MG[ GFXs0L:8=MIfSZJFGL SFDULZL TYF   O]0 lJEFUGL  
  VFJTL VFZP8LPVF.PGL  OZLIFNMqVZHLVMGF  lGSF,GL SFDULZLP  
Zf S,LGLSqG;L"U CMDqCMl:58,  ZHL:8=[XGqGlJGLSZ6GL SFDULZL TYF   

  T[ V\U[GL VFZP8LPVF.P TYF  T[ V\U[GL  VgI  OZLIFNMGF  lGSF,GL   
  SFDULZLP 

#f B.P.M.C. V[S8 D]HGF  DF+ ZC[JFGL ;UJ0TF  WZFJTF  U[:8  
  CFp;MGF  ZHL:8=[XGqGlJGLSZ6GL SFDULZL TYF  VFZP8LPVF.P T[DH  

  T[ V\U[GL  VgI  OZLIFNMGF  lGSF,GL SFDULZLP 
$f V[DPVMPV[RPq 0[hLuG[8[0 VMOL;ZzL âFZF  ;M5JFDF\  VFJTL  TDFD   

  SFDULZLGL D/[,  ;]RGF  D]HA SZJFGL YTL SFDULZLP 
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHM 
#P! ;\:YFGF  VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP 

CMN'M   l;5F.      sO|]0 lJEFUf 

SFDULZL ! 
 0[hLuG[8[0 VMOL;ZqVFZMuI  VlWSFZL VG[ O]0 ;[O8L VMOL;Z GL ;]RGF  
D]HAGL   SFDULZL TYF  O]0 lJEFUG[ ,UTL OZLIFNM VgJI[GL .g0MZ T[DH 

VFp80MZ SFDULZLP 
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHM 
#P! ;\:YFGF  VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHMGL lJUTMP 

CMN'M  VF\S0F  DNNGLXsHgDvDZ6  GM\W6L  lJEFUf 

;¿FVM  VG[ OZHM ! 
s!f ;ZSFZzL  wJFZF  VFJTF  T]DFZMGM lGSF,  SZJMP 
sZf HgDvDZ6  lJEFUG[ ,UTF  5+MGM lGSF,  SZJMP 

SFDULZL Z 

!f HgDvDZ6GF  VF\S0FVMGL DFCLTL V[S+ SZL T[ DFlCTLG[ V50[8 SZL    
  ;ZSFZzLDF\  5CM\RF0JFGL SFDULZLP 

Zf HgDvDZ6  lJEFUG[ ,UT GFDNFZ SM8"DF\  YI[,  S[;M V\U[GL  
  SFDULZLGL SFI"JFCL SZJLP  

#f SM8"  D]¡TDF  Z[S0" D]HAGL SFI"JFlC SZJLP 
$f HgDvDZ6  VlWlGIDv!)&)GF  SFINF  VgJI[GL VF\S0F   

  DNNGLX TZLS[GL SZJFDF\  VFJTL TDFD  SFDULZLP 
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHM 
#P! ;\:YFGF  VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHMGL lJUTMP 

P 
CMN'M  H]GLIZ S,FS" 

;¿FVM  VG[ OZHM ! 

s!f VMOL;GL JlCJ8L SFDULZLGF  VFJTF  T]DFZMGM lGSF,  SZJFGL  

  SFDULZLP 
sZf VFJ[,  T]DFZMG[ V50[8 SZL V[DPVMPV[RPzLGL ;]RGF  D]HA    

  lGSF,  SZJFGL SFDULZLP 

SFDULZL Z 

!f VFp8J0" TYF   .GJ0"GL SFDULZL 

Zf V+[GF  lJEFUG[ ,UT VFJTL OZLIFNMqVZHLVMG]\  VMG ,F.G   
  5wWlTYL lGSF,  SZJFGL SFDULZLP 

#f HgDvDZ6GL GM\W6L  TYF  ZHL:8ZGF  Z[S0" D]HA TYF  VMG   
  ,F.G T[DH VMO,F.G 5wWlTYL  YI[,  HgDvDZ6GL GM\W6LGF    

  NFB,FVM U]HZFTL T[DH V\U|HL EFQFFDF\  SF-L VF5JFGL SFDULZL   
  TYF  ;A ZHL:8=FZ TZLS[ NFB,FqZ[S0" 5Z ;CLVM SZJFGL SFDULZLP 

$f ,uG GM\W6L VlWlGIDvZ__& D]HA YI[,  VMG   
  ,F.G T[DH VMO,F.G 5wWlTYL ,uGGL  GM\W6L D]HA  

  NFB,FVM U]HZFTL T[DH V\U|HL EFQFFDF  SF-L VF5JFGL TYF  T[GM    
  Z[S0" lGEFJJFGL SFDULZLP 

 

5|SZ6v#  slGID  ;\U|CvZf 
VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHM 

#P! ;\:YFGF  VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHMGL lJUTMP 
CMN'M  ;LGLIZ S,FS" 

;¿FVM VG[ OZHM ! 

s!f VMOL;GL JlCJ8L SFDULZLGF  T]DFZMGM lGSF,  SZJFGL SFDULZLP 

sZf VFJTF  T]DFZMGM V[DPVMPV[RPzLGL ;]RGF  D]HA lGSF,  SZJFGL    
  SFDULZLP 

SFDULZL Z 

!f ;ZSFZzL âFZF  DF\UJFDF\  VFJTL TDFD  DFCLTLG[  V50[8 SZL    
  T[GM lGSF,  SZJFGL SFDULZLP 

Zf V[DPVMPV[RPzLGL ;]RGF  D]HAGL SZJFGL YTL  SFDULZLP 
#f lJEFUG[ ,UTF  TDFD  Z[S0" lGEFJ6L  TYF  lGSF,GL SFDULZLP 
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHM 
#P! ;\:YFGF  VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHMGL lJUTMP 

CMN'M  TALAL VlWSFZL sI]P;LPV[RP;LP TYF  I]P5LPV[RP;LPf 

;¿FVM ! V[DPVMPV[RPzL GF  ;LWF  lGI\+6  C[9/q HFC[Z VFZMuIG[ ,UTL 

 

GF6F\SLI 
Z 

XC[ZL 5|FYlDS VFZMuI  S[gãGDF\  H~ZL BR"G[ ,UTL TDFD  GF\6FlSI  

SFDULZLP 

OZHM # 

!PXC[ZL 5|FYlDS VFZMuI  S[gãGF  ;FZL ZLT[ ;\RF,G SZJ]\P 

ZP1F[+LI  SD"RFZLVMGF  SFDULZLG]\  ;]5ZlJhG SZJ]\P 
#P SFI"S|DM DF8[ SFI"EFZ GÞL  SZJF  VG[ JC[\R6L SZJLP 

$P TDFD  ZFQ8=LI  SFI"S|DMG]\  VD,LSZ6  SZJ]\P 

5PZFHI  S1FFGF  TDFD  SFI"S|DMG]\  VD,LSZ6  SZJ]\P 

&P5MTFGF  TFAF  C[9/GF  TDFD  SD"RFZLVMG[ lJlJW lJQFIMGL TF,LD  DF8[  
  JFlQF"S VFIMHG VG[ VD,LSZ6  SZJ]\P 

*PDFlCTLG]\  V[S+LSZ64;\S,G SZJ] VG[ ;DI;Z IMuI  HuIFV[ VF5J\]P 
(P V[DPVMPV[RPzL TYF  C[<Y VMOL;ZzLGL ;]RGFVMGM VD,  SZJMP 
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHM 
#P! ;\:YFGF  VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHMGL lJUTMP 

CMN'M  OFDF";L:8 

;¿FVM ! TALAL VlWSFZLGF  ;LWF  lGI\+6  C[9/GL SFDULZLP 

OZHM Z 

!P AWF  Z[SM0" VG[ ZHL:8Z VnTG ZFBJFP 

ZP NZ DF;[ H~ZLIFT D]HA J[S;LG VA"G 5|FYlDS VFZMuI  S[gã BFT[ ,FJJLP  
#P :8MZGL NJFVM O:8" V[S;5FIZL O:8" VFp8 5|DF6[ SZJLP 

$P TDFD  D[0LS,  Z[SM0" lGlTlGIDM D]HA jIJl:YT VG[ CFYJUF  ZFBJFP 
5P NZ DF;[ NJFVMG]\  J5ZFX5+S T{IFZ SZL TALAL VlWSFZL 5F;[ RSF;6L  

  SZFJL T[ V\U[G]\  5|DF65+ D[/JJ]\Ps:8MS ZHL:8ZGF  5FK/GF  EFU[ NZ  
  DF;[ :8MS J[ZLOLS[XG AFATG]\  5|DF65+ TALAL VlWSFZL ,BL VF5[Pf 

&PV[DPVMPV[RPzL TYF  TALAL VlWSFZLzLGL ;]RGFVMGM VD,  SZJMP 
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHM 
#P! ;\:YFGF  VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHMGL lJUTMP 

CMN'M  ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 

;¿FVM ! TALAL VlWSFZLGF  ;LWF  lGI\+6  C[9/GL SFDULZLP 

OZHM Z 

!PVF.P5LPV[RPV[;PDF\  H6FjIF  D]HA VA"G 5|FYlDS VFZMuI  S[gãGL  
  ,[AMZ[8ZLDF\  T5F; SZJLP 

ZP TDFD  Z[SM0" VnTG ZFBJFP 
#PYI[,  SFDULZLG]\  RF8"4 U|FO âFZF  IMuI  ZLT[ 5|NX"G SZJ]\P 

$P TDFD  DFlCTL lGIT GD]GFDF\  p5,L S1FFV[ 5CMRF0JFGL jIJ:YF  SZJLP 
5P 1F[+LI  SD"RFZLVMG[ H~ZL GD]GF  ,[JFGL  TF,LD  VF5JL T[DH T[GL 

U]6J¿F  AFAT[ ;DIFT\Z[ p5,L S1FFG[ OL0A[S VF5JMP 
&P V[DPVMPV[RPzL TYF  TALAL VlWSFZLzLGL ;]RGFVMGM VD,  SZJMP 

 



 

5|SZ6v#  slGID  ;\U|CvZf 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHM 
#P! ;\:YFGF  VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHMGL lJUTMP 

CMN'M  :8FO G;" 

;¿FVM ! TALAL VlWSFZLGF  ;LWF  lGI\+6  C[9/GL SFDULZLP 

OZHM Z 

!P I]P;LPV[RP;LP ;[g8Z GLR[GF  lJ:TFZDF\  OF/J[,  J:TLGM ;J[" SZLG[  
  DFT'tJ   VG[ AF/S S<IF6G[ ,UTL  VFZMuI  ,1FL SFDULZL SZJLP 

ZP Z;LSZ6  TYF  VFZMuI,1FL H~ZL DFU"NX"G T[DH ;M5[,  ,1IF\SM 5lZ5}6"  
  SZJF  VG[ VFZMuI  lJQFIS 5|RFZv5|;FZ GL SFDULZLP 

#P ;ZSFZzLGF  5|JT"DFG lGIDMG]\  VD,LSZ6  SZJ]\P 
$P .DZHg;L ;[JFVM VF5JLP 

5P TDFD  Z[SM0" VG[ ZHL:8Z VnTG ZFBJFP 

&P V[DPVMPV[RPzL TYF  TALAL VlWSFZLzLGL ;]RGFVMGM VD,  SZJMP 

 

5|SZ6v#  slGID  ;\U|CvZf 
VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHM 

#P! ;\:YFGF  VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHMGL lJUTMP 
CMN'M  lOD[,  C[<Y JS"Z 

;¿FVM ! TALAL VlWSFZLGF  ;LWF  lGI\+6  C[9/GL SFDULZLP 

OZHM 
Z 

 

!P I]P;LPV[RP;LP ;[g8Z GLR[GF  lJ:TFZDF\  OF/J[,  J:TLGM ;J[" SZLG[  

  DFT'tJ   VG[ AF/S S<IF6G[ ,UTL  VFZMuI  ,1FL SFDULZL SZJLP 
ZP Z;LSZ6  TYF  VFZMuI,1FL H~ZL DFU"NX"G T[DH ;M5[,  ,1IF\SM 5lZ5}6"  
  SZJF  VG[ VFZMuI  lJQFIS 5|RFZv5|;FZ GL SFDULZLP 

#P ;ZSFZzLGF  5|JT"DFG lGIDMG]\  VD,LSZ6  SZJ]\P 
$P .DZHg;L ;[JFVM VF5JLP 

5P TDFD  Z[SM0" VG[ ZHL:8Z VnTG ZFBJFP 
&P V[DPVMPV[RPzL TYF  TALAL VlWSFZLzLGL ;]RGFVMGM VD,  SZJMP  
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHM 
#P! ;\:YFGF  VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHMGL lJUTMP 

CMN'M  D<8L 55"; C[<Y JS"Z 

;¿FVM ! TALAL VlWSFZLGF  ;LWF  lGI\+6  C[9/GL SFDULZLP 

OZHM Z 

!P I]P;LPV[RP;LP ;[g8Z GLR[GF  lJ:TFZDF\  OF/J[,  J:TLGM ;J[" sH[JF  S[  
  8LPALP,[5|;L4 D[,[ZLIF  TYF  NZ[S V[5[0[DLS lJP SZLG[  
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84 ZFH[`JZL V[RP0FEL OLD[, C[<Y JS"Z 8154809766 D]PU]\NL4SM/LIFS4HLPEFJGUZP 

85 DLT, lJõ,EF. IFNJ OLD[, C[<Y JS"Z 8347804186 D]P;GJJF4TFPULZ U-0F4 lHPULZ ;MDGFY 

86 T'%TLA[G DG]X\SZEF. WF\W<IF4  OLD[, C[<Y JS"Z 6353931914 D[.G AHFZ4N[JUF6F4 TFPl;CMZ4lHPEFJGUZP 

87 lNjIF V[DP5\0IF4  OLD[, C[<Y JS"Z 9725253738 Z!(4AMZT/FJ4 A[gS SM,MGL 5FK/4EFJGUZP 

88 5lZTFA[G ZFDHLEF. UFD[TL4  OLD[, C[<Y JS"Z 8238328338 D]P5MPRMZLDF,F4TFPlE,M0L4 lHPVZJ<,LP 

89 lG,DA[G DG]EF. 5ZDFZ OLD[, C[<Y JS"Z 9998117921 

*&4 ;H,5FS" ;M;FI8L4 S9JF0F ZM04 S]X .g8Z;L8LGL 
AFH]DF\4GZM0F4VDNFJFNP 

90 A\;L 5ZATEF. WZ;\0F OLD[, C[<Y JS"Z 7623970613 TFPDFWJ5]Z4s3\0f4 HLP5MZA\NZP 

91 HFU'lTA[G ;]DFEF. RF{WZL OLD[, C[<Y JS"Z 9727113168 UFDv ;9JFIFsA[0L O/LI]f4 TFPDF\0JL4lHP;]ZTP 

92 C\;FA[G V[,PRF{WZL OLD[, C[<Y JS"Z 7600663185 D]P5MPS]0F4 lHPAGF;SF9F 

93 S<5GF CZHLJGEF. ;M,\SL  OLD[, C[<Y JS"Z 8320424067 

!!#4 EUJTL ;M;FI8LGF KF5ZF4ZFDEF. D]BLGL RF,L 
ZFDGUZ4VDNFJFN 

94 DlGQFFA[G VXMSEF. 0FDMZ  OLD[, C[<Y JS"Z 9512325076 D]PS\8F;Z4 TFPDC]JF4 lHPEFJGUZP 

95 HCFgJL X\SZEF. 58[, OLD[, C[<Y JS"Z 7600732753 DF,J6 ;FUZ O/LIF4 HMUL;FY4lHPJ,;F0 

96 lAGFA[G NFDHLEF. l+J[NL OLD[, C[<Y JS"Z 9016283781 

%,M8 G\P#&qAL4 SFlDgIFGUZ4 l;N;Z ZM04 zLZFD 
:S],GL AFH]DF\4EFJGUZP 

97 C[DF\UL 0]\UZEF. DSJF6F OLD[, C[<Y JS"Z 9925480711 !4 X\E]GFY ;M;FI8L4 ZFDT,FJ0L4 DLXG ZM04G0LVFN 

98 GFG] 5]\HF HFNJ OLD[, C[<Y JS"Z 6351636952 D][ SG;[ZF4 TFPH;N64 lHPZFHSM8 

99 :G[CFA[G ULZWZEF. DM- OLD[, C[<Y JS"Z 6352022349 zLGFYGUZ ;M;FI8L4 D]PEFEZ4 lHPAGF;SF9F 

100 N1FF U,FEF. 0FDMZ OLD[, C[<Y JS"Z 9714026295 

$_!4JFU0LIF O/LI]4 VF\H6JF4 ;ZTFG5]Z4 
lHPDlC;FUZP 

101 %IF;F HLT[gãEF. NFO0F OLD[, C[<Y JS"Z 8154091324 UFDv l55/LIF4 TFPWMZFHL4 lHPZFHSM8 

102 CQFF" ;]BFEF. S\8FZLIF  OLD[, C[<Y JS"Z 7874572024 4D]PE]T[`JZ4 lHPEFJGUZ 

103 J{XF,L XFN"],EF. RF{CF6  OLD[, C[<Y JS"Z 8238086839 JF;MH4 TFPpGF4 lHPULZ ;MDGFY 

104 VFZTL GZl;\CEF. RDFZ OLD[, C[<Y JS"Z 8247103595 D]P5MP;MEF;64 TFPJ0GUZ4 lHPDC[;F6FP 

105 EFJGF 0FIFEF. RF{CF6 OLD[, C[<Y JS"Z 7878181088 %,M8 G\P Z)4 ALqV[R4D:TZFDAF5F VFzD 4lR+F4EFJGUZ 



106 5|lJ6F ,FEX\SZ 5\0IF4  OLD[, C[<Y JS"Z 9880974166 

SF\8M0F X[ZL4 A; :8[g0 5FK/4 D]P8LDF6F4 TF[PT/FJF4 

lHPEFJGUZP 

107 EFZTLA[G N,FEF. 58[, OLD[, C[<Y JS"Z 9099895428 

Z(4 S{,F; 5FS" ;M;FI8L4 5LP0LP5\0IF4 SM,[H43M0F;Z4 
VDNFJFN 

108 ClQF"NF C[D\TEF. EMUFITF OLD[, C[<Y JS"Z 9067259874 UFDvR]Z4 TFPS<IF65]Z4 lHPN[JE]DL  âFZSF 

109 U]\HG lCZFEF. DF~ OLD[, C[<Y JS"Z 7698273472 D[NZ0F4 ;FD[ SF9[4 VHFA ZM04 lHPH]GFU- 

110 DGLQFF ;UZFDEF.  ;[\TF  OLD[, C[<Y JS"Z 7621820076 

a,MS G\P !5(qV[4 N[JZFHGUZvZ4 lXJFHL ;S",4 
EFJGUZ 

111 S\RG JF,HLEF. ;FU9LIF   OLD[, C[<Y JS"Z 9998094950 ~D G]P!$4 a,MS G\PALv!4 ;L8L 5M,L; ,F.G4 VDZ[,L 

112 

lNjIFA[G lJHIEF. 

V\S,[`JZLIF 
OLD[, C[<Y JS"Z 6352051529  VDZGUZ ZM04 lJJ[SFG\N :S], 5F;[4 H[T5]Z4ZFHSM8 

113 N1FFA[G N[JHLEF. ;LH]4 OLD[, C[<Y JS"Z 8128022706 UFDvKF0]ZF4 VA0F;FsGl,IFf4HLPSrK 

114 ;\ULTF SLXMZEF. JF/F OLD[, C[<Y JS"Z 9558881484 0MPVF\A[0SZ ;M;F4 D]PEFIFJNZ4 TFPp5,[8F4HLPZFHSM8 

115 ;]DLTF HUlNXEF. WF\W,LIF OLD[, C[<Y JS"Z 7359549811 

Z&_4 A\HZUNF; AF5F VFzD lJ:TFZ4UFDv lNCMZ4 
TFPT/FHF4HLPEFJGUZP 

116 HFU'lTA[G 5M58EF. WF\W,LIF OLD[, C[<Y JS"Z 9737759542 

!Z_4ZFDHL D\lNZGM D[.G lJ:TFZ4 D]\PTZ;ZF4 
TFPT/FHFP 

117 JlCNF AS],EF. DLZ OLD[, C[<Y JS"Z 7046961295 #!(4SM8O/L4 5[YF5]Z4TFPHLPVDNFJFNP 

118 .gN]DTLA[G D6L,F, ZF9M0 OLD[, C[<Y JS"Z 9265084395 

0MPVF\A[0SZ :8=L84 GFGF S,MNZF4 TFPB\EFT4 lHPVF\6N v 

#((&#_P 

119 

VFSF\1FFA[G 
E]5[gãEF.DFIFJ\XL 

OLD[, C[<Y JS"Z 7283918117 UFDo5F\0JF4 TFPAF,Fl;GMZ4 HLPDlC;FUZ v #((Z&5 

120 SlJTFA[G DUGEF. ,FWJF OLD[, C[<Y JS"Z 9409470962 D]vVULIF/L4 TFvlXCMZ4HLvEFJUGZP 

121 AA,LA[G ,<,]EF. DF6;F OLD[, C[<Y JS"Z 7265992589 D]vUJZF4TFvVDLZU-4 HLvAGF;SF\9FP 

122 DlGQFFA[G ZD[XEF. S,F;JF OLD[, C[<Y JS"Z 9979621907 D]vKL8FNZ45MvGJFUFD4TFvD[WZH4HLvVZJ<,L 

123 HIzLA[G DY]ZEF. 0FEL OLD[, C[<Y JS"Z 9327619323 D]vSL0L4 TFvAFAZF4HLvVDZ[,L 

124 UMlC, HIMt;GF lN,L5EF.  OLD[, C[<Y JS"Z 9512338366 

;tID SMd5,[1F4 O,[8G\vV[Ov!4GLIZ AF8F 
V[PAL[PV[DPDM,4XLJFHL;S",4;]EFQFGUZ4EFJGZP 

125 R[TGFA[G .`JZEF. HMQFL OLD[, C[<Y JS"Z 6359332166 

%,M8 G\P!#4!$4.`JZ lGJF;4NF+0GL JF0L4T/FHF4 
EFJGUZ 

126 T[H, DMCGEF. AF\E6LIF OLD[, C[<Y JS"Z 9016209708 D]P J[/FSM84 TFP ULZU-0F4HLPULZv;MDGFY 

127 JQFF"A[G ELDFEF. EL, OLD[, C[<Y JS"Z 8028225970 UFDPU/YZ4TFPDC]JF4HLP EFJGUZ 

128 

VFXLIFGF VaN],EF. 
RLT,LIF 

OLD[, C[<Y JS"Z 9173386086 DM8F S:AFJF04 U\]NLIF RMZF 5F;[4VDZ[,LP 

129 lG,DA[G EF6HLEF. DW]0LIF OLD[, C[<Y JS"Z 9737335398 D]PH]JFG5]Z4TFPS<IF65]Z4HLvN[JE]DL£FZSF 

130 5|lT1FFAF CZN[Jl;\C HF0[HF OLD[, C[<Y JS"Z 9722614014 

GJF UFD4 VFG\N ;M;FI8L4 ,1DL V[5F8D[g8GL ;FD[4 
HFDGUZP 

    131 DLZFA[G lSXMZEF. W[,F6L OLD[, C[<Y JS"Z 9879505874 

&_4 GFUGFY ;M;FI8L4 CFY;6L ZM04 
;FJZS]\0,F4HLvVDZ[,L 

132 lSTL"AC[G 5|lJ6S]DFZ jIF; OLD[, C[<Y JS"Z 9099976629 %,M8 G\P!ZZqZ4 ;[S8Zv&AL4 UF\WLGUZ 

133 D[WFA[G 5M68EF. 5ZDFZ OLD[, C[<Y JS"Z 6351209352 D]P 5MPvSZM,4 TFv5|F\lTH HLv;FAZSF9Fv#(#Z_5 

134 J{XF,LAF HINL5l;\C hF,F OLD[, C[<Y JS"Z 8866582362 

GFZ]EF ;FC[AGM BF\RM4:JFDLGFZFI6 D\NLZ 5F;[4 
;]Z[g£GUZ 

135 XMEGF EUJFGHL S]S0LIF OLD[, C[<Y JS"Z 6351597195 8]vVFBF4TFvJ\Y,L4HLvH]GFU- 

136 NX"GF HI;]BEF. WZHLIF OLD[, C[<Y JS"Z 7016491045 zL ZFH;MEFU X[ZL4D[.G AHFZ4;FI,F4HLv;]Z[g£GUZ 

137 lSTL"SFA[G X\SZEF. 58[,  OLD[, C[<Y JS"Z 9023240785 D]v5MP S]Z[,LIF4 TFvJF;\NF4HLvGJ;FZL 

138 TZ]6F KUGEF. 0FDMZ OLD[, C[<Y JS"Z 7016368960 UFDvpA[Z4TFv;TZFD5]Z4HLvDCL;FUZ 

139 

NX"GFAC[G EUJTS]DFZ 
UHHZ 

OLD[, C[<Y JS"Z 9016390313 ;Lq5(4 ;]SFG A\U,Mh4SFZFGGUZ ZM04 S0Lv#(Z*!5 

140 XLT,U{FZL N,;]BZFI NJ[ OLD[, C[<Y JS"Z 9408853429 D]P 5L5Z,F4TFPT/FHF4 5MPA5F0F4 HLv EFJGUZ 

141 lRZFUEF. ZD6EF. ;MG[ZL4  D<8L 55"; C[<Y JS"Z 7990977083 

ALv$ 4 &_(4 S[XJ V[5F8"D[g84 V[,PVF.PHLP*4 
8LP5LP$$4 LNJF5\H A\u,MH 5F;[4 RF\NB[0F4VDNFJFN 

142 HLUZ UMlJ\NEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 6359603469  E]H4 GJL pD[NGUZ4 DSFG G\PV[Dv5!)4HLPSrK 

143 S[TGS]DFZ J[6LX\SZ AFZ{IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9909980793 

Z#$4 B0B0JF/L AHFZ48LDF6F4D]P8LDF6F4 

TFPT/FHF4HLPEFJGUZP 

144 ;\HI 0FIFEF. hF50F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9727606858 

UFDvHUF4 TFPHFDGUZ4 
HLPHFDGUZ4JFIFvHFDJ6Y,L 

145 lGTLGEF. E]NZEF. DSJF6F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8530002521 

W|FU|WF40MPVF\A[0Z GUZ4;JM"NI ;M;I8L4 CZL5Z 
ZM04W|F\U|WF4HLP;]Z[g ãGUZ 



146 ZFC],S]DFZ lNG[XEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8980315144 D]P5MPTFPJ0F,L4HLP;FAZSF\9F 

147 HFJ[N HDF,EF. DBLIF,F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9726518397 lRT,45\RFIT VMOL; 5FK/P 

148 l5I]QF D]S[XEF. D\0,L D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9033336706 lJHIGUZv!4 SM9FZLIF D[.G ZM04 ZFHSM8P 

149 

ClQF", S]DFZ VlG,EF. 
l;;MNLIF 

D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9913630754 

$!$qZ#*54lJJ[SFG\NGUZ4U]PCFPAM0"4 
RF\NB[0F4VDNFJFNP 

150 VlG~wWl;\C SG]EF. RF{CF6   D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9558156108 D]P,JZ0F4 TFPlXCMZ4 HLPEFJGUZ 

151 ;\lN5S]DFZ 5|lJ6S]DFZ RF{CF6 D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9978090790 D]PDM8F ;[ZSF4 TFPl;CMZ4HLPEFJGUZP 

152 lJGFEF. JLZFEF. 0FDMZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9712899022 !((4 SZMZ O/LIF4HCF,MN SCJF,4NFCMN 

153 lA5LGEF. HLPJF3[,F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 7984610858 D]PSFZM,4TFPR]0F4 HLP;]Z[gâGUZv #&#$!_ 

154 CFlN"Sl;\C ;A/l;\C HF0[HF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 79090269229 D]P5L5Z0L4TFP,MWLSF4 HLvZFHSM8v#&__#! 

155 lJXF, A/N[JEF. DSJF6F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8849532882 !($*4CG]DFG D\lNZ 5F;[4 S]A[ZGUZ4JFJM,4UF\WLGUZ 

156 NX"GS]DFZ VZlJ\N HMQFL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 7575029270 

HMQFL lGJF;4 lXJD\lNZ 5F;[4 A]8F4TFvVA0F;F4 
HLvSZK 

157 5|SFXS]DFZ ZFDFEF. HFNJ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9724449100 D]v5Mvl;5]Z4 TFvX\B[̀ JZ4HLv5F86v#($Z$! 

158 ZFS[XEF. RT]ZEF. DSJF6F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9974545411 

;M0JNZF4 D[.G AHFZ 4GLIZ XLT/FDF 8[D5, 
4EFJGUZ 

159 lN5SEF. HI\TLEF. WMZLIF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 
 

8347376050 

V5MhL8;F.8 S[;ZLIF CG]DFGHL D\lNZ4 hJ[ZEF.GL 
JF0L4N[;F.GUZ4 EFJGUZ 

160 E{FlTSEF. lJG]EF. N]DF0LIF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8000032244 D]vJ0LIF4TFv;FI,F4HLv;]Z[g£GUZ 

161 D]GFEF. WZDXLEF. WZHLIF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9737050405 UFDvN[ZF/F4TFvJFSFG[Z45Mv,]6;Z4 HLvDMZAL 

162 ZFH[g£l;\C lSZ6l\;\C DlC0F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8469884501 

D]vRM50F B]N"4 5MvRM50F A]hU"4TFvDMZJF4 C0O4 
HLv5\RDCF, 

163 ;\lN5 pS[XEF. HLSF£F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8264930743 ZFD S'Q6 ;M;FI8L4TFv,L,LIF DM8F4 HLvVDZ[,L 

164 VZlJ\NEF. ELBFEF. ZF9M0 D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9106706653 D]vDM8L S]SFJFJ4 HLvVDZ[,L 

165 U{FZJ C;D]BEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8866421487 DFT'S'5F4 U{FTDGUZv&4 UF\WLU|FD4 ZFHSM8 

166 lJZ, ZFDFEF. SFZ[9F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 7567706898 Dl:HN U[8  5F;[4 EZJF0 lJ;FJNZ TFv lJ;FJNZ 

167 lCZ[G C9FEF. 9]\UF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9099314497 UFDvHUF4 TFv4HLvHFDGUZ 

168 lJXF,S]DFZ D]S[XEF. R{FWZL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9638559425 

D]v JF\S,F 554VFzD O/LI]\4TFv0M,J64HLvTF5L  
#)$&#_ 

169 ;\HIS]DFZ XSZFEF. AZ\0F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9537910586 D]vALP8LPKF5ZF4 5MvZ[<,FF0F4TFvD[YZH4HLvVZJ<,LP 

170 lRZFUS]DFZ WLZ[g£EF. GFIS D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8320151513 D]P5MvSZR[,LIF4TFvDC]JF4 HLv;]ZTP 

171 lGS],EF. SF\TLEF. D[;lZIF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 7990521376  ;Lq5_*4 GZM0F4 VDNFJFNv#(Z##_ 

172 lGS]\H DG;]BEF. AMZLRF D<8L 55"; C[<YJS"Z 8866158703 %,M8 G\v!(4 TZ;DLIF4TFP HLv EFJGUZP 

173 DI\SS]DFZ lSXMZEF. ZF9M0 D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9925910837 ZF9M0 lGJF;4 J6SZJF;4 JZT[H4 HLvEFJGUZP 

174 HLuG[XS]DFZ G8JZ,F, JFW[,F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 7801822723 

V[v5_4 lJHI SFDNFZ ;M;FU8L4 HLP0LPCF.:S], ZM04 
;{HI]AMWF4 VDNFJFNP 

175 lJ5],EF. XLJFEF. D[l6IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 6351157119 D]PhhFJNZ4 TFv R]0F4 HLv;]Z[g£GUZP 

176 

ZFH[XEF. 9FSZXLEF. 
DF\0F6L 

D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9978404812 D]vS8]SF4TFvH;N64HLvZFHSM8P 

177 lN5SS]DFZ OZ;]ZFD 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9624829655 

$!4U/M;S]\H ;M;FI8L4 UFI+L :S],GL AFH]DF\4Z[<J[ 5]J"4 
S,M, TFvUF\WLGUZP 

178 HLT[g£S]DFZ VD'TEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9974297135 

$* VFZF;]ZLGUZ ;M;FI8L4 RF6:DF CF.J[ ZM04TFP HLv 
5F86P 

179 5FY" HI;]BEF. ZJ{IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 6354536748 UFDvTFT6LIFsULZf4 TFvBF\EF HLvVDZ[,LP 

180 5|6JS]DFZ 0FCIFEF. ;[GDF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9998432638 5|[; KF5ZF4 ;[S8ZvZ(4 VF.P0LP;LP ZM04 UF\WLGUZP 

181 EFlJSS]DFZ ZD[XEF. 58[, D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9099312690 UFDvWMW0S]JF4 TFvS5ZF0F4 HLv J,;F0P 

182 ClZXS]DFZ R\5SEF. UFlDT D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9913344109 D]v~5JF0F4 5Mv;[U]5F0F4 TFv;MGU-4 HLvJF5LP 

183 lN5SS]DFZ HI\lTEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9724856875 X\FTLGUZ4 ;,[D5]Z NZJFHF ACFZ4 5F,G5]ZP 

184 lG,[X J[6LX\SZEF. HFGL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 7990773300 AFZ;M DCFN[JGL JF0L4 SF/FGF/F4EFJGUZP 

185 

l5QF]XS]DFZ DG;]B,F, 
WF\W<IF 

D<8L 55"; C[<Y JS"Z 7818044848 

AFC]A,L SMd,[1FGL ;FD[4 AFZ;M DCFN[JGL 
JF0L4SF/FGF/F4EFJGUZP 

186 lGDLT EZTEF. HMQFL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8128140400 

U]HZFT CFp;L\U AF[0"4 a,MSG\vV[Dv#_q)*#4 
DMTLAFU ZM04 H]GFU-v#&Z__! 

187 lRZFU 5|lJ6EF. 5\0IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8866619959 

%,M8 G\v!*4 S:T]ZAF ;M;FI8L4 XLJGUZ ;FD[4T/FHF 
ZM04 EFJGUZP 

188 R[TGEF. HLJZFHEF. ;]DZF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8320565587 

DCF,1DL DL,GL RF,L4 G[TFHL lGJF; ~D G\v$)4 
S]\EFZJF0F4 EFJGUZP 

189 lG,[QFEF. DC[XEF. ;M,\SL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 6351004906 UFDvhZ5ZF4 TFvWFZL4 HLvVDZ[,LP 

190 lN5S JXZFDEF. ;M,\SL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8238789109 UFDvhZ5ZF4 TFvWFZL4 HLvVDZ[,L JFIFvR,F,FP 



 
  

191 lCT[XS]DFZ DCFN[JEF. AFZ{IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9723187855 D]vN[JUF6F TFv;LCMZ4 HLvEFJGUZP 

192 lJHI SZDXLEF. N[;F. D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9173076593 &54 GJL J;FCT4 HXMNFGUZ4WM0F;Z4VDNFJFNP 

193 5LI]QFEF. N,5TEF. AFZ{IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9924740304 UFDvN[JUF6F4 TFvl;CMZ4HLvEFJGUZP 

194 NL5SS]DFZ DUG,F, ZD6F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9925139244 UFDvN[JUF6F4 TFvl;CMZ4HLvEFJGUZP 

195 ;]I"5|TF5 pN[;\UEF. DMZL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9574605656 JZT[H4GJF %,M84 SgIF XF/F 5F;[4 TFvHLv EFJGUZP 

196 5|lTSS]DFZ VE[l;\CEF. AFZ0 D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9275334191 D]vVF,LNZ4 TFvSM0LGFZ4 HLvULZ ;MDGFY 

197 .`JZ 5M58EF. HFNJ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9825829935 

!554 lG,S\9 ;M;FI8L4 EULZYvZGL AFH]DF\4 ,\A[ 
CG]DFG ZM04 ;]ZTv#)5__& 

198 V<5[XS]DFZ lCZFEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8140754003 D] vZ,LIFTF4 5MvSFRM0L4TFvJLZ5]Z4 HLvDCL;FUZP 

199 DMCLT GZ[XS]DFZ JFW[,F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9408146689 5MvZTG5]Z4TFv5F,G5]Z4 HLvAGF;SF\9F 



5|SZ6v!!slGID ;\U|Cv!_f 

lJlGIDMDF\ HMUJF. SIF" D]HA DC[GTF6FGL 5wWTL ;lCT 
NZ[S VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ D/T]\ DF;LS DC[GTF6]\ 

!!P!GLR[GF  GD]GFDF\  DFlCTL VF5MP 

S|D GFD CM¡M 

DFl;S 

DC[GTF6]\  
~l5IF 

lJlGIDDF\  
H6FjIF\  D]HA 

DC[GTF6]\  
GlÞSZJFGL 

5wWlT 

1 0MPVFZPS[Pl;gCF V[DPVMPV[RPsI/Cf 1,53.132/- 

JBTMJBTGF  

;ZSFZzLGF  

C]SD  D]HA 
2 DGLQFEF. ALP58[, ;LGLIZ O]0 ;[O8L VMOL;Z 73634/- vvccvv 
3 N[JF\UEF. V[PHMQFL  O]0 ;[O8L VMOL;Z 51065/- vvccvv 
4 3GxIFDEF. V[DP58[, ;LPSFP 64206/- vvccvv 
5 ,1D6EF. 0LPSM0LIFTZ ;LPSFP 62337/- vvccvv 
6 ZFH[XEF. 0LPGFYF6L H]PSFP 48079/- vvccvv 
7 DlGQFEF. V[DPZFHF6L H]PSFP 51002/- vvccvv 
8 5ZDFZ DGMHEF. VFZP H]PSFP 53948/- vvccvv 
9 lJD,EF. V[GPEÎ H]PSFP 39393/- vvccvv 
10 DSJF6F EFlJGEF. ZFDHLEF.  H]PSFP 24853/- vvccvv 
11 HM8F6LIF lNXF  ZD[XEF.  H]PSFP 24853/- vvccvv 
12 lGWLA[G DlGQFEF. HFNJ H]PSFP 19950/- vvccvv 
13 HL7[XEF. SG]EF. SF50LIF H]PSFP 19950/- vvccvv 
14 5\0IF CQFF" V[P M & E VFl;:8g8 10000/- vvccvv 
15 VF,UMTZ ;M\0FEF. HLJFEF. l;5F. 34657/- vvccvv 
16 VF,UMTZ ZFDEF. ESFEF. l;5F. 34657/- vvccvv 
17 R{FCF6 J;\TA[G 0LP :+L DH]Z 37802/- vvccvv 
18 EFJ;FZ VlGTF JLP DL0JF.O 59869/- vvccvv 
19 0MPZ6HLT  VFZP5ZDFZ  D[0LS, VMOL;Z 70342/- vvccvv 
20 0MPEFJ[X  V[PJ/LIF  D[0LS, VMOL;Z 70342/- vvccvv 
21 0MPDF{,LS  V[PJF3F6L D[0LS, VMOL;Z 70342/- vvccvv 
22 0MPlJHIS]DFZ ,1D6EF. SF50LIF D[0LS, VMOL;Z 70342/- vvccvv 

23 0MPlS|QGF S[PH;F6L D[0LS, VMOL;Z 70342/- vvccvv 
24 0MPlCT[QF V[DPU]H"Z  D[0LS, VMOL;Z 70342/- vvccvv 
25 0MPlNjIZFHl;\C V[DPR]0F;DF D[0LS, VMOL;Z 70342/- vvccvv 
26 0MPW'lT  V[P5GFZF D[0LS, VMOL;Z 70342/- vvccvv 
27 0MPlJwIF H[PSFSZ[RF D[0LS, VMOL;Z 70342/- vvccvv 
28 0MP~5, V[,PH[9JF D[0LS, VMOL;Z 70342/- vvccvv 
29 0MPN[J[GS]DFZ VF.Pl+J[NL D[0LS, VMOL;Z 70342/- vvccvv 
30 0MPlGZF,L VFZP5,F6 D[0LS, VMOL;Z 70342/- vvccvv 

31 0MP XZNS]DFZ V[RP UMCL, D[0LS, VMOL;Z 70342/- vvccvv 

32 0MP ZMGS V[DP ZF9M0 D[0LS, VMOL;Z 70342/- vvccvv 
33 0MP DGMH ALP EFZF. D[0LS, VMOL;Z 70342/- vvccvv 
34 0MP l;wWL S[P9FSZ UFIG[SM,MHL:8 91493/- vvccvv 
35 0MP EFuIzL V[;P 5ZDFZ 5L0LIF8=L;LIG 91943/- vvccvv 
36 lDG, UMlJ\NEF. AMZLRF                                      OFDF"l;:8 31340/- vvccvv 
37 J{XF,L HI;]BEF. ZFDFJT  OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
38 GD|TFA[G GZ[gãS]DFZ lD:+L OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 



39 B]xA] G8]EF. SZUYZF4  OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
40 lJHIS]DFZ  lJS|DEF. AFlZVF4  OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
41 ZFC],EF. EF:SZEF. UM;F. OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
42 lJQ6]\S]DFZ 5|DR\NEF.  5ZDFZ OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
43 EULZYl;\C H[PZFVM, OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
44 R{TgIl;\C HLP;ZJ{IF OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
45 U]6J\T VF.P58[, OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
46 J{XF,L JLPV[ZJF0LIF OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
47 5Z[XS]DFZ VFZP UMCL, OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
48 NL1FLTS]DFZ VFZP J;FJF OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
49 HTLG V[DP 58[, OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
50 l;wWFY" S[X]EF. ;FIl9IF  ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
51 lJ,F;A[G 3GxIFDEF. EÎ ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
52 ;[HLGFA[G DCDN C];[G CF;DF6L  ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
53 lN,L5EF. ;JHLEF. EF0HF ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
54 5FI,A[G ZD[XEF. 58[, ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
55 HLUZS]DFZ  VDZl;\C RF{CF6 ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
56 SMD,A[G HLuG[XEF.  DF,;TZF ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
57 DLT,A[G CZ[XEF. Z\IF6L ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
58 CQF"N V[,PUMlC, ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
59 ZHGLX 0LPRFJ0F ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
60 ZL\S,A[G S[PEUMZF ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
61 HI JLP5F9S ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
62 VlJGFXS]DFZ 8LP J;FJF ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
63 ;\ULTFA[G ALH,EF. UMC[, :8FOG;" 31340/ vvccvv 
64 ;MG,A[G H[9FEF. ZF9JF :8FOG;" 31340/ vvccvv 
65 DLGFA[G DG;]BEF. UMC[,  :8FOG;" 31340/ vvccvv 
66 lRZFUS]DFZ S[PUMlC, :8FOG;" 31340/ vvccvv 
67 N[J,A[G ZD[XEF. ZFBM,LIF  :8FOG;" 31340/ vvccvv 
68 WZFAC[G C[D\TS]DFZ 5\0IF :8FOG;" 31340/ vvccvv 
69 5|lTSS]DFZ UMlJ\NEF. AFZ{IF  :8FOG;" 31340/ vvccvv 
70 ZFC], HI\lT,F, DC[ZLIF :8FOG;" 31340/ vvccvv 
71 lS,MTGF HLJFEF. D[Z :8FOG;" 31340/ vvccvv 
72 DMGLSF WL~EF. ;M,\SL  :8FOG;" 31340/ vvccvv 
73 z'lTG lN5SEF. ZFDFJT  :8FOG;" 31340/ vvccvv 
74 VF:YF 5|lTSS]DFZ HMQFL :8FOG;" 31340/ vvccvv 
75 CQF" ;\HIEF. ZFJ, :8FOG;" 31340/ vvccvv 
76 Z]RL DC[XS]DFZ DC[TF  :8FOG;" 31340/ vvccvv 
77 lRZFU lNGZFHEF. 58JF :8FOG;" 31340/ vvccvv 
78 lRTZ\HG 5|lJ6EF. ZFHIU]~ :8FOG;" 31340/ vvccvv 
79 lJWL lJHIEF. 9FSZ :8FOG;" 31340/ vvccvv 
80 T[H; S]DFZ XF\lT,F, RF{CF6  :8FOG;" 31340/ vvccvv 
81 ;\lUTFA[G HUlNXR\gã 5FZUL  :8FOG;" 31340/ vvccvv 
82 l5|I\SF 5FZlX\UEF. 0FDMZ :8FOG;" 31340/ vvccvv 
83 DMlGSFA[G DGMHS]DFZ VFDl,IFZ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/- vvccvv 
84 ZFH[`JZL V[RP0FEL OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
85 DLT, lJõ,EF. IFNJ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
86 T'%TLA[G DG]X\SZEF. WF\W<IF4  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
87 lNjIF V[DP5\0IF4  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
88 5lZTFA[G ZFDHLEF. UFD[TL4  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
89 lG,DA[G DG]EF. 5ZDFZ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
90 A\;L 5ZATEF. WZ;\0F OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 



91 HFU'lTA[G ;]DFEF. RF{WZL OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
92 C\;FA[G V[,PRF{WZL OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
93 S<5GF CZHLJGEF. ;M,\SL  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
94 DlGQFFA[G VXMSEF. 0FDMZ  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
95 HCFgJL X\SZEF. 58[, OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
96 lAGFA[G NFDHLEF. l+J[NL OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
97 C[DF\UL 0]\UZEF. DSJF6F OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
98 GFG] 5]\HF HFNJ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
99 :G[CFA[G ULZWZEF. DM- OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
100 N1FF U,FEF. 0FDMZ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
101 %IF;F HLT[gãEF. NFO0F OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
102 CQFF" ;]BFEF. S\8FZLIF  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
103 J{XF,L XFN"],EF. RF{CF6  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
104 VFZTL GZl;\CEF. RDFZ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
105 EFJGF 0FIFEF. RF{CF6 OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
106 5|lJ6F ,FEX\SZ 5\0IF4  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
107 EFZTLA[G N,FEF. 58[, OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
108 ClQF"NF C[D\TEF. EMUFITF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
109 SlJTFA[G DUGEF. ,FWJF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
110 AA,LE[G ,<,]EF. DF6;F OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
111 DlGQFFA[G ZD[XEF. S,F;JF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
112 HIzLA[G DY]ZEF. 0FEL OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
113 HIMt;GF lN,l5EF. UMCL, OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
114 R[TGFA[G .`JZEF. HMQFL OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
115 T[H, DMCGEF. AF\E6LIF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
116 JQFF"A[G ELDFEF. EL, OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
117 VFXLIFGF VaN],EF. RLT,LIF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
118 lG,DA[G EF6HLEF. DW]0LIF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
119 5|lT1FFAF CZN[Jl;\C HF0[HF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
120 DLZFA[G lSXMZEF. W[,F6L OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
121 lSTL"AC[G 5|lJ6S]DFZ jIF; OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
122 D[WFA[G 5M68EF. 5ZDFZ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
123 J{XF,LAF HINL5l;\C hF,F OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
124 XMEGF EUJFGHL S]S0LIF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
125 NX"GF HI;]BEF. WZHLIF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
126 lSTL"SFA[G X\SZEF. 58[,  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
127 TZ]6F KUGEF. 0FDMZ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
128 NX"GFAC[G EUJTS]DFZ UHHZ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
129 XLT,U{FZL N,;]BZFI NJ[ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
130 U]\HG lCZFEF. DF~ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
131 DGLQFF ;UZFDEF.  ;[\TF  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
132 S\RG JF,HLEF. ;FU9LIF   OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
133 lNjIFA[G lJHIEF. V\S,[`JZLIF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
134 N1FFA[G N[JHLEF. ;LH]4 OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
135 ;\ULTF SLXMZEF. JF/F OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
136 ;]DLTF HUlNXEF. WF\W,LIF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
137 HFU'lTA[G 5M58EF. WF\W,LIF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
138 JlCNF AS],EF. DLZ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
139 .gN[DTLA[G D6L,F, ZF9M0 OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
140 VFSF\1FFA[G E]5[gãEF.DFIFJ\XL OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
141 lRZFUEF. ZD6EF. ;MG[ZL4  D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
142 HLUZ UMlJ\NEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 



143 S[TGS]DFZ J[6LX\SZ AFZ{IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
144 ;\HI 0FIFEF. hF50F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
145 lGTLGEF. E]NZEF. DSJF6F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
146 ZFC],S]DFZ lNG[XEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
147 HFJ[N HDF,EF. DBLIF,F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
148 l5I]QF D]S[XEF. D\0,L D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
149 ClQF", S]DFZ VlG,EF. l;;MNLIF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
150 VlG~wWl;\C SG]EF. RF{CF6   D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
151 ;\lN5S]DFZ 5|lJ6S]DFZ RF{CF6 D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
152 lJGFEF. JLZFEF. 0FDMZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
153 lA5LGEF. HLPJF3[,F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
154 CFlN"Sl;\C ;A/l;\C HF0[HF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
155 lJXF, A/N[JEF. DSJF6F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
156 NX"GS]DFZ VZlJ\N HMQFL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
157 5|SFXS]DFZ ZFDFEF. HFNJ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
158 ZFS[XEF. RT]ZEF. DSJF6F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
159 lN5SEF. HI\TLEF. WMZLIF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
160 E{FlTSEF. lJG]EF. N]DF0LIF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
161 D]GFEF. WZDXLEF. WZHLIF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
162 ZFH[g£l;\C lSZ6l\;\C DlC0F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
163 ;\lN5 pS[XEF. HLSF£F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
164 VZlJ\NEF. ELBFEF. ZF9M0 D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
165 U{FZJ C;D]BEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
166 lJZ, ZFDFEF. SFZ[9F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
167 lCZ[G C9FEF. 9]\UF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
168 lJXF,S]DFZ D]S[XEF. R{FWZL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
169 ;\HIS]DFZ XSZFEF. AZ\0F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
170 lRZFUS]DFZ WLZ[g£EF. GFIS D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
171 lGS],EF. SF\TLEF. D[;lZIF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
172 lGS]\H DG;]BEF. AMZLRF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
173 DI\SS]DFZ lSXMZEF. ZF9M0 D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
174 HLuG[XS]DFZ G8JZ,F, JFW[,F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
175 lJ5],EF. XLJFEF. D[l6IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
176 ZFH[XEF. 9FSZXLEF. DF\0F6L D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
177 lN5SS]DFZ OZ;]ZFD 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
178 HLT[g£S]DFZ VD'TEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
179 5FY" HI;]BEF. ZJ{IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
180 5|6JS]DFZ 0FCIFEF. ;[GDF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
181 EFlJSS]DFZ ZD[XEF. 58[, D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
182 ClZXS]DFZ R\5SEF. UFlDT D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
183 lN5SS]DFZ HI\lTEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
184 lG,[X J[6LX\SZEF. HFGL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
185 l5QF]XS]DFZ DG;]B,F, WF\W<IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
186 lGDLT EZTEF. HMQFL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
187 lRZFU 5|lJ6EF. 5\0IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
188 R[TGEF. HLJZFHEF. ;]DZF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
189 lG,[QFEF. DC[XEF. ;M,\SL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
190 lN5S JXZFDEF. ;M,\SL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
191 lCT[XS]DFZ DCFN[JEF. AFZ{IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
192 lJHI SZDXLEF. N[;F. D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
193 5LI]QFEF. N,5TEF. AFZ{IF-+ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
194 NL5SS]DFZ DUG,F, ZD6F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 



 

  

195 ;]I"5|TF5 pN[;\UEF. DMZL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
196 5|lTSS]DFZ VE[l;\CEF. AFZ0 D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
197 .`JZ 5M58EF. HFNJ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
198 V<5[XS]DFZ lCZFEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
199 DMCLT GZ[XS]DFZ JFW[,F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
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$ 
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ઘરવેરા ધવભાગ (પવૂવ) 
 

હોદ્દો નામ કામગીરી 

પ્રોર્ટી રે્ટક્વ સપુ્રપ્રરે્ટન્ડન્ર્ટશ્રી  શ્રીજે. કે. યભાય 
લોડડભાાં દેખયેખ અને પ્રનમાંત્રણ યાખવુાં. નામફ 
કભીશ્નયશ્રીની લખતોલખતની સચૂનાઓનુાં ારન કયવુાં.  

ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી શ્રીઆયતીફેન ભકલાણા 

અયજદાયના બફરભાાં નાભ કે વયનાભાભાાં કે કોઈ ણ 
પેયપાય કયલાનો થામ તો આ પેયપાય લોડડ ક્રાકડ દ્વાયા 
કયલાભાાં આલે તેની અંગત કાજી યાખલી.કોર્ટડ  કેવ 
લાા કેવોભાાં કોર્ટડ  હકુભમજુફ કામડલાશી શાથ ધયલી.  

રે્ટકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી(લોડડ નાં ૩) 
 

શ્રીગ્રીષ્ભાફેન વોજીત્રા 
બફન આકાયી પ્રભલ્કતોની આકાયણી કયલાની જરૂયી 
કામડલાશી કયલી. આકાયણી થમેરી પ્રભરકતોભાાં અયજી 
મજુફ પેક્ર્ટયભાાં જરૂયી સધુાયો કયલો.  

રે્ટકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી(લોડડ નાં ૪) શ્રીગ્રીષ્ભાફેન વોજીત્રા 
રે્ટકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી(લોડડ નાં ૫) શ્રીઅંકકતાફેન કાચા 

રે્ટકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી(લોડડ નાં ૧૩) 
શ્રીસ્લાતીફેન બરુ્ટાણી 
શ્રીદક્ષાફેન બાદયકા 
શ્રીતાયાફેનગાાંપ્રલત 

રે્ટકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી(લોડડ નાં ૧૪) શ્રીસ્લાતીફેન બરુ્ટાણી 
રે્ટકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી(લોડડ નાં ૧૫) શ્રીદક્ષાફેન બાદયકા 

જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી(લોડડ નાં ૩) શ્રીઝરકફેન જોગયાણા નાભ ટ્રાન્વપય, ભાઈનોય સધુાયા  કે અન્મ કોઈ 
અયજીઓનો પ્રનકાર કયલો. આલેર અયજીના અનવુાંધાને 
નાભ,વયનાભાાં કે અન્મ કોઈ ણ પ્રકાયના પેયપાય કયલા 
ભારે્ટ જરૂયી અડેળન પોભડ તૈમાય કયલા અને 
ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી તેભજ પ્રોર્ટી રે્ટક્વ સપુ્રપ્રરે્ટન્ડન્ર્ટશ્રી ાવે 
પેયપાય થમા ફદરાની વશી ભેલલી.  

જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી(લોડડ નાં ૪) શ્રીવાંગીતાફેન ગજુયાતી 
જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી(લોડડ નાં ૫) શ્રીનીરૂફેન વાગકિમા 

જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી(લોડડ નાં ૧૩) 
શ્રીઝરકફેન જોગયાણા 
શ્રીશતેરફેન ફોદય  

જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી(લોડડ નાં ૧૪) શ્રીવાંગીતાફેન ગજુયાતી 

જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી(લોડડ નાં ૧૫) 
શ્રીજગકદળ ઝાાંકડમા 
શ્રીશયેળબાઈ ળાભા 

જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી શ્રીગૌયાાંગબાઈ આનાંદ  
એસ્ર્ટા. ક્રાકડની કાભગીયી, ઇન્લડડ-આઉર્ટલડડ ક્રાકડની 
કાભગીયી, આય.ર્ટી.આઈ.ની કાભગીયી તથાપ્રલબાગીમ 
ત્રોના જલાફ કયલાની કાભગીયી  

પ્યનુ શ્રીભશને્રબાઈ યભાય જનયર પ્યનુની કાભગીયી. 
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ઘરવેરા ધવભાગ (મધ્ય) 
 

હોદ્દો નામ કામગીરી 

પ્રોર્ટી રે્ટક્વ સપુ્રપ્રરે્ટન્ડન્ર્ટશ્રી  શ્રી એવ.એન.યભાય 

લોડડભાાં દેખયેખ અને પ્રનમાંત્રણ યાખવુાં. નામફ 
કભીશ્નયશ્રીની લખતોલખતની સચૂનાઓનુાં ારન 
કયવુાં. 

ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી શ્રીપ્રલરુબાઈ અરગોતય  

અયજદાયના બફરભાાં નાભ કે વયનાભાભાાં કે કોઈ 
ણ પેયપાય કયલાનો થામ તો આ પેયપાય લોડડ 
ક્રાકડ દ્વાયા કયલાભાાં આલે તેની અંગત કાજી 
યાખલી.કોર્ટડ  કેવ લાા કેવોભાાં કોર્ટડ  હકુભમજુફ 
કામડલાશી શાથ ધયલી. 

ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી શ્રીધલરબાઇ રે્ટર 

અયજદાયના બફરભાાં નાભ કે વયનાભાભાાં કે કોઈ 
ણ પેયપાય કયલાનો થામ તો આ પેયપાય લોડડ 
ક્રાકડ દ્વાયા કયલાભાાં આલે તેની અંગત કાજી 
યાખલી.કોર્ટડ  કેવ લાા કેવોભાાં કોર્ટડ  હકુભમજુફ 
કામડલાશી શાથ ધયલી. 

રે્ટકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી(લોડડ નાં ૧) શ્રી જીતેનબાઇ ીિડીમા  બફન આકાયી પ્રભલ્કતોની આકાયણી કયલાની 
જરૂયી કામડલાશી કયલી. આકાયણી થમેરી 
પ્રભરકતોભાાં અયજી મજુફ પેક્ર્ટયભાાં જરૂયી સધુાયો 
કયલો. 

રે્ટકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી(લોડડ નાં ૨) શ્રી ઉત્તભબાઈ ભાી  

રે્ટકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી(લોડડ નાં ૬) શ્રી જીતેનબાઇ ીિડીમા  
રે્ટકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી(લોડડ નાં ૭) શ્રી ભભુીફેન ફોવપ્રભમા  
રે્ટકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી(લોડડ નાં ૮) શ્રી જીના સથુાય 
રે્ટકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી(લોડડ નાં ૧૨) શ્રી જીના સથુાય  

રે્ટકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી(લોડડ નાં ૧૬) 
શ્રીાથડબાઇ વોની 
શ્રીકભરેળબાઇ ચૌશાણ 

જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી(લોડડ નાં ૧) શ્રીબાલનાફેન ચૌશાણ નાભ ટ્રાન્વપય, ભાઈનોય સધુાયા  કે અન્મ કોઈ 
અયજીઓનો પ્રનકાર કયલો. આલેર અયજીના 
અનવુાંધાને નાભ,વયનાભાાં કે અન્મ કોઈ ણ 
પ્રકાયના પેયપાય કયલા ભારે્ટ જરૂયી અડેળન પોભડ 
તૈમાય કયલા અને ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી તેભજ પ્રોર્ટી 
રે્ટક્વ સપુ્રપ્રરે્ટન્ડન્ર્ટશ્રી ાવે પેયપાય થમા ફદરાની 
વશી ભેલલી. 
 

જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી(લોડડ નાં ૨) શ્રીભનીબાઈ ફાયીઆ 
જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી(લોડડ નાં ૬) શ્રીભનીબાઈ ફાયીઆ 

જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી(લોડડ નાં ૭) શ્રીયાકેળકુભાય વોરાંકી 
જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી(લોડડ નાં ૮) શ્રીવાંદીબાઇ ડાબી 
જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી(લોડડ નાં ૧૨) શ્રીયભેળબાઈ વોરાંકી 
જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી(લોડડ નાં ૧૬) શ્રીપ્રભરનકુભાય તબફમાય 

જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી શ્રીયાકેળકુભાય વોરાંકી 

એસ્ર્ટા. ક્રાકડની કાભગીયી, ઇન્લડડ-આઉર્ટલડડ 
ક્રાકડની કાભગીયી, આય.ર્ટી.આઈ. ની કાભગીયી 

તથા પ્રલબાગીમ ત્રોના જલાફ કયલાની 
કાભગીયી 

પ્યનુ શ્રીબધેુળબાઇ લાઘરેા જનયર પ્યનુની કાભગીયી 

પ્યનુ શ્રીકૈરાવફા યાણા જનયર પ્યનુની કાભગીયીP 
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ઘરવેરા ધવભાગ (પધિમ) 
 

હોદ્દો નામ કામગીરી 

પ્રોર્ટી રે્ટક્વ સપુ્રપ્રરે્ટન્ડન્ર્ટશ્રી  શ્રીકૃણારપ્રવિંશ ચૌશાણ 
લોડડભાાં દેખયેખ અને પ્રનમાંત્રણ યાખવુાં. નામફ 
કભીશ્નયશ્રીની લખતોલખતની સચૂનાઓનુાં ારન કયવુાં.  

ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી 
 

શ્રીમાબિકબાઇ ગઢલી 

અયજદાયના બફરભાાં નાભ કે વયનાભાભાાં કે કોઈ ણ 
પેયપાય કયલાનો થામ તો આ પેયપાય લોડડ ક્રાકડ દ્વાયા 
કયલાભાાં આલે તેની અંગત કાજી યાખલી.કોર્ટડ  કેવ 
લાા કેવોભાાં કોર્ટડ  હકુભમજુફ કામડલાશી શાથ ધયલી.  

ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી 
 

શ્રીકેતનબાઈ વોરાંકી 

અયજદાયના બફરભાાં નાભ કે વયનાભાભાાં કે કોઈ ણ 
પેયપાય કયલાનો થામ તો આ પેયપાય લોડડ ક્રાકડ દ્વાયા 
કયલાભાાં આલે તેની અંગત કાજી યાખલી.કોર્ટડ  કેવ 
લાા કેવોભાાં કોર્ટડ  હકુભમજુફ કામડલાશી શાથ ધયલી.  

રે્ટકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી(લોડડ નાં ૯) શ્રીધાપ્રભિકબાઈ રે્ટર 
બફન આકાયી પ્રભલ્કતોની આકાયણી કયલાની જરૂયી 
કામડલાશી કયલી. આકાયણી થમેરી પ્રભરકતોભાાં અયજી 
મજુફ પેક્ર્ટયભાાં જરૂયી સધુાયો કયલો.  

રે્ટકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી(લોડડ નાં ૧૦) શ્રીજતીનબાઈ ઢામાણી 

રે્ટકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી(લોડડ નાં ૧૧) શ્રીધાપ્રભિકબાઈ રે્ટર 

રે્ટકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી(લોડડ નાં ૧૭) શ્રીલાંદનાફેન પ્રતલાયી 
જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી(લોડડ નાં ૯) શ્રીકિષ્નાફેન ખયવાણી નાભ ટ્રાન્વપય, ભાઈનોય સધુાયા  કે અન્મ કોઈ 

અયજીઓનો પ્રનકાર કયલો. આલેર અયજીના અનવુાંધાને 
નાભ,વયનાભાાં કે અન્મ કોઈ ણ પ્રકાયના પેયપાય કયલા 
ભારે્ટ જરૂયી અડેળન પોભડ તૈમાય કયલા અને 
ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી તેભજ પ્રોર્ટી રે્ટક્વ સપુ્રપ્રરે્ટન્ડન્ર્ટશ્રી ાવે 
પેયપાય થમા ફદરાની વશી ભેલલી.  

જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી(લોડડ નાં ૧૦) શ્રીઆપ્રળબાઈ દેવાઈ 

જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી(લોડડ નાં ૧૧) શ્રીકિષ્નાફેન ખયવાણી 

જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી(લોડડ નાં ૧૭) 
 

શ્રીભયયુીફેન ાંડયા 

જુપ્રનમય ક્રાકડશ્રી શ્રીકશતેળબાઈ િક્કય એસ્ર્ટા. ક્રાકડની કાભગીયી 

પ્રવનીમય ક્રાકડશ્રી 

 

શ્રીભકશતપ્રવિંશ ગોકશર 
ઇન્લડડ-આઉર્ટલડડ ક્રાકડની કાભગીયી યીકલયીની 
કાભગીયી તથા આય.ર્ટી.આઈ.ની કાભગીયી તથા 
પ્રલબાગીમ ત્રોના જલાફ કયલાની કાભગીયી  

લોચભેન શ્રીઇભયાનબાઈ કાઝી  

પ્યનુની કાભગીયી 
પ્યનુ શ્રીળકીનાફેન ભોગર  
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P ! 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  ધી જી.ી.એભ.વી. એકર્ટ – ૧૯૪૯ 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB v 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   એકર્ટ 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

વયકાયી પે્રવ, પસુ્તકના પ્રલિેતા 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

v 

ZLDFS";  
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P Z 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  કાેર્ટ એકયમા આધાકયત પ્રભરકતલેયાના પ્રનમભો 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB ળ. લી. ળ. ગ્ર.ુ ની. પ્રલબાગના િયાલ નાં. 

બભન/૮૦૨૦૧૧/૧૦૪૪/ી, તા. ૦૨/૦૪/૨૦૧૩. 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   વયકાયી ગેઝેર્ટ 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

ઘયલેયા પ્રલબાગ 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

V 

ZLDFS"; V 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P # 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  એપ્રપ્રર અને ભે ભાવભાાં એડલાન્વ રે્ટક્વભાાં યીફેર્ટ આલા ફાફત. 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB ઘ.ભ.જા.નાં. ૧૪૮૬, તા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૯. 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   હકુભ 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

ઘયલેયા પ્રલબાગ 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

- 

ZLDFS"; - 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P $ 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  ઘયલેયાના કાેર્ટ એકયમા આધાકયત પ્રનમભોભાાં સ્ષ્ર્ટતા ફાફત. 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB એવે. વેર જા. નાં. ૨૯, તા. ૨૨/૦૫/૨૦૧૪. 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   હકુભ 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

ઘયલેયા પ્રલબાગ 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

- 

ZLDFS"; - 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P 5 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  ઘયલેયાના કાેર્ટ એકયમા આધાકયત પ્રનમભોભાાં સ્ષ્ર્ટતા ફાફત. 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB ઘ. . જા. નાં. ૬૪૪, તા. ૨૭/૦૩/૨૦૧૫. 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   હકુભ 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

ઘયલેયા પ્રલબાગ 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

- 

ZLDFS"; - 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

 S|D G\P &  

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  ોસ્ર્ટ ઓડીર્ટ દ્ધપ્રત ફાફત. 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB ના. કભી. (જ) જા. નાં. ૫, તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૫. 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   હકુભ 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

ઘયલેયા પ્રલબાગ 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

- 

ZLDFS"; - 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P * 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  ઘયલેયાના કાેર્ટ એકયમા આધાકયત પ્રનમભોભાાં સ્ષ્ર્ટતા ફાફત. 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB પ્રભ. ક. જા. નાં. ૭૨, તા. ૦૪/૦૫/૨૦૧૫. 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   હકુભ 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

ઘયલેયા પ્રલબાગ 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

- 

ZLDFS"; - 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P ( 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  ઘયલેયાના કાેર્ટ એકયમા આધાકયત પ્રનમભોભાાં સ્ષ્ર્ટતા ફાફત. 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB ઘ. પ.ૂ જા. નાં. ૪૨૨, તા. ૨૧/૦૫/૨૦૧૬. 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   હકુભ 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

ઘયલેયા પ્રલબાગ 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

- 

ZLDFS"; - 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P ) 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  કમ્પપ્રીળન પ્રાનની ભાંજુયી ફાદ ઘયલેયાની આકાયણી કયલા તથા 

તેની નાભ ટ્રાન્વપય પી ફાફત. 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB ર્ટા. પ્રા. જા. નાં. ૬૫૩, તા. ૨૧/૧૦/૨૦૧૬. 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   હકુભ 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

ઘયલેયા પ્રલબાગ 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

- 

ZLDFS"; - 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P !_ 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  ઘયલેયાના કાેર્ટ એકયમા આધાકયત પ્રનમભોભાાં સ્ષ્ર્ટતા ફાફત. 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB ઘ. પ.ૂ જા. નાં. ૧૩૪૫, તા. ૨૫/૧૧/૨૦૧૬. 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   હકુભ 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

ઘયલેયા પ્રલબાગ 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

- 

ZLDFS"; - 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P !! 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  ઘયલેયાના નાભ ટ્રાન્વપય પ્રનમભોભાાં સ્ષ્ર્ટતા ફાફત. 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB ઘ. . જા. નાં. ૧૧૨૩, તા. ૧૦/૦૨/૨૦૧૭. 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   હકુભ 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

ઘયલેયા પ્રલબાગ 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

- 

ZLDFS"; - 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P !Z 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  ઘયલેયાના પ્રનમભોભાાં ભાજી વૈપ્રનકોને મકુ્ક્ત આલા ફાફત. 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB પ્રભ. ક. જા. નાં. ૫૦૯, તા. ૨૬/૧૨/૨૦૦૮. 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   હકુભ 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

ઘયલેયા પ્રલબાગ 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

- 

ZLDFS"; - 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P !# 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  lJWJF DFOLGM C]SD 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB 8[P VMP HFP G\P !$ TFP ZZq!q!))& 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   - 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

ઘયલેયા પ્રલબાગ 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

- 

ZLDFS"; - 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P !$ 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  આકાયણી વભમ સધુી ફાંદ યશરે પ્રભરકતનુાં પ્રથભ ફીર ૧/૩ 
મજુફ આલા ફાફત. 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB VF;LP SDLP !/ભાં. G\P ૧૨૭/૩૦-૦૧-૨૦૦૩ તથા ઘ. જા. નાં. 
૫૩૨, તા. ૨૦/૦૨/૨૦૧૫. 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   હકુભ 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

ઘયલેયા પ્રલબાગ 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

- 

ZLDFS"; - 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P !5 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  આકાયણી યજીસ્ર્ટય 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB - 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   દપતય 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

ઘયલેયા પ્રલબાગ,ઘયલેયા પ્રલબાગ  w w w. b m c g u j a r a t. c o m  

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

- 

ZLDFS"; - 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P !& 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  ડીભાન્ડ યજીસ્ર્ટય 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB - 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   દપતય 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

lD<ST SZ lJEFU 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

- 

ZLDFS"; - 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P !* 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  કપલ્ડ યજીસ્ર્ટય 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB - 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   દપતય 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

દપતય 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

- 

ZLDFS"; - 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P !( 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  રે્ટક્ષ વાંફાંપ્રધત કયદાતાઓને આેર નોર્ટીવો. 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB - 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   દપતય 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

lD<ST SZ lJEFU 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

- 

ZLDFS"; V 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P !) 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  પ્રભરકત નાભ ટ્રાન્વપય 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB - 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   દપતય 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

lD<ST SZ lJEFU 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

V 

ZLDFS"; V 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P Z_ 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  પ્રળક્ષણ ઉકય ગ્રાન્ર્ટ દયખાસ્ત પાઈર. 

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB - 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   દપતય 

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

lD<ST SZ lJEFU 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

V 

ZLDFS"; V 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

lD<ST SZ lJEFU v DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ 

S|D G\P ૨૧ 

 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  કાેર્ટ આધાકયત પ્રભલ્કત લેયાના પ્રનમભોભાાં પેયપાય કયલા અંગે  

C]SD D\H]ZL G\P TFZLB બભન/૮૦૨૦૧૧/૧૦૪૪/ી,તા-૩૧/૦૩/૨૦૨૦ 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   હકુભ  

N:TFJ[H 5|F%T SZJFG]\ 

;ZGFD]\ 

lD<ST SZ lJEFU 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

 

ZLDFS";  
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5|SZ6 v & slGID ;\U|C v 5f 

HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GL jIlSTVM 

5F;[GF N:TFJ[HF[GL S1FFVM V\U[G]\ 5+S 

 

&P! ;ZSFZL N:TFJ[HF[ lJX[GL DFlCTL VF5JF GLR[GF GD]GFGM p5IMU SZXMP HIF\ 

VF N:TFJ[HF[ p5,aW K[ T[JL HuIFVM H[JL S[ ;lRJF,I S1FF4 lGIFDSGL 

SR[ZL S1FF4 VgIGM 56 p<,[B SZMP scVgIMc ,BJFGL HuIFV[ S1FFGM p<,[B 

SZMPf 

 

S|D N:TFJ[H

GL S1FF 

N:TFJ[HG]\ GFD VG[ 

T[GL V[S ,L8LDF\ 

VM/BF6 

N:TFJ[H D[/JJFGL SFI" 

5wWlT 

GLR[GL jIlST 

5F;[ K[q T[GF 

lGI\+6DF\ K[P 

1 lGID WL AMdA[ 5|MlJlg;I, 

dI]lGl;5, 

SM5M"Z[XG V[S8 v 

!)$) 

BZLN lS\DT R]SJL s!f ;ZSFZL 

5|[; 

sZf SFINFGF 

5]:TS lJS|[TF 

2 ;]RGFVM 5|SZ6 $ DF\ NXF"J[, 

S|D G\P Z YL #) DF\ 

H6FJ[, N:TFJ[H 

s!f  ;FNF SFU/DF\ 

VZHL SZJLP 

sZf  lGIT OL HDF SIF"YL 

lD<ST SZ ;]l5|P 

lD<ST SZ 

lJEFU 

dI]P SM5M"P  

EFJGUZP 

3 NOTZ 5|SZ6 v $ DF\ 

NXF"J[, S|D $_ YL 

$( DF\ H6FJ[, 

N:TFJ[HP 

vccv vccv 
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5|SZ6 v ) 

lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ VG];ZJFGL SFI"5wWlT 
 

 

)P! H]NF H]NF D]N'FVM V\U[ lG6"I ,[JF DF8[ S. SFI"5wWlT VG];ZJFDF\ VFJ[ K[ 

s;lRJF,I lGID ;\U|C VG[ SFDSFHG]\ lGID ;\U|C4 VgI lGIDMqlJlGIDM 

JU[Z[GM ;\NE" 8F\SL XSFIf 

 lGIT OMD"DF\ lJUTM 5]6" SZ[, K[ m lJUTM IMuI ZLT[ EZFI[, K[ S[ T[GL 

RSF;6LP 

v N:TFJ[HL VFWFZ 5]ZFJF 5]ZTF 5|DF6DF\ IMuI ZLT[ ZH] YI[, K[ T[GL 

RSF;6LP 

v ALP5LPV[DP;LP V[S8 v !)$) GL HF[UJF.VM4 GSSL YI[, GLlT 

WMZ6 SlDxGZzLGL TZOYL YI[, ;]RGFVM4 Z[S0" H~ZL Z[OZg;M lJU[Z[ 

;FY[ ;];\UT K[ S[ S[D m T[GL RSF;6LP 

v :Y/ T5F; SZJL4 :Y/ l:YTLGL DFlCTL D[/JJLP 

v 8[1F J;],FT AFAT RSF;6LP 

v lJEFUGF\ ;\A\lWT :8FO4 .g:5[S8ZP 

v ટેકનીક આસી.S1FFV[ VlE5|FI ZL5M8"D[/JJFP 

 p5Z D]HA SFI"JFCL 5]6" YT\F NZBF:T lG6"I SZGFZ VlWSFZLzLGL 

;D1F ZH] SZJLP 

 

)PZ VUtIGL AFATM DF8[ SM. BF; lG6"I ,[JF DF8[GL N:TFJ[HL SFI"5wWlTVM q 

9ZFJ[, SFI"5wWlTVM q lGIT DF5N\0M q lGIDM SIF\ SIF\ K[ m lG6"I ,[JF DF8[ 

SIF SIF :TZ[ lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ m 

WL AMdA[ 5|MlJlg;I, dI]lGl;5, SM5M"Z[XG V[S8GL VG];]lR cSc DF\ lGlN"Q8 

SZ[,F O[ZOFZMG[ VFlWG ZCLG[ VF lGIDGL S,D !$!qAL C[9/ ,[JF 5F+ 

lD<ST SZGF\ ;\A\WDF\ VF V[S8GL S,DM !#(4 !#)4 !$_4 !$!4 !$!qAL 

GL HF[UJF.VM VG];FZ lG6"I SZJF SFI" 5wWlT VD,DF\ K[P  
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lG6"IM ,[JF DF8[ SlDxGZzLGL S1FFV[ VgIYF SlDxGZzLV[ H[ D]N[ 5FJZ 

0[,LU[8 SZ[, K[ T[ VlWSFZLzL S1FFV[ lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 

 

)P# lG6"IG[ HGTF ;]WL 5CM\RF0JFGL S. jIJ:YF K[ m 

5+4 GM8L;4 HFC[ZFTGF DFwID wJFZFP 

 

)P$ lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ H[GF D\TjIM ,[JFGFZ K[ T[ VlWSFZLVM SIF\ K[ m 

lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ D\TjIM VF5GFZ VlWSFZLzLVM.g:5[S8Z4 VPDP.P4 

5|MP 8[1F ;]5|LP4 8[1F VMOL;Z4 VF;LP SlDxGZ4 0[P SlDxGZzL4 SlDxGZzLP 

 

)P5 lG6"I ,[GFZ V\lTD ;TFlWSFZL SM6 K[ m ;ZSFZzLGF\ ;FDFgI JCLJ8L C]SDM 

T[DH SlDxGZP 

SlDxGZzL 

 

)P& H[ VUtIGL AFATM 5Z HFC[Z ;TFlWSFZL wJFZF lG6"I ,[JFDF\ VFJ[ K[ T[GL 

DFlCTL V,U ZLT[ GLR[GF GD}GFDF\ VF5MP 

v S|D G\P4 H[GF 5Z lG6"I ,[JFGFZ K[ T[ lJQFIP 

v DFU"NX"S ;]RGqlNXF lGN["X HF[ SM. CMI TMP 

v VD,DF\ 5|lS|IFP 

v lG6"I ,[JFGL SFI"JFCLDF\ ;\S/FI[, VlWSFZLVMGM D]N'MP 

v p5Z H6FJ[, VlWSFZLVMGF\ ;\5S" V\U[GL DFlCTLP 

v HF[ lG6"IYL ;\TMQF G CMI TM4 SIF VG[ S[JL ZLT[ V5L, SZJL m 
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5|SZ6 v !_ 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL DFlCTL v 5]l:TSF 

sl0Z[S8ZLf 

      

ઘરવેરા ધવભાગ(પવૂવ) 
 

 

VG]P 
 

GFD 
 

 

 
CMN'M 

 

 
 

મોબાઈ નબંર 

 
સરનામ  ં

! Z # $ 5 

૧ zL  જે. કે. યભાય 
5|MP 8[P ;]l5|P 

 
૭૦૧૬૧૪૩૨૫૧  

૨ zL આયતીફેન ભકલાણા ઈન્સ્ેક્ર્ટય ૯૧૭૩૮૪૩૮૫૪  

૩ zL અંકકતાફેન કાચા રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૯૭૨૪૪૪૦૮૫૧  

૪ શ્રી તાયાફેન ગાાંપ્રલત રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૮૨૩૮૪૦૫૩૮૧  

૫ zL સ્લાપ્રતફેન બરુ્ટાણી રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૯૯૧૩૫૩૯૮૫૫  

૬ zL દક્ષાફેન બાદયકા રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૯૮૨૪૭૪૯૧૩૨  

૭ zL ગ્રીષ્ભાફેન વોજીત્રા રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૯૯૭૮૩૩૮૨૩૯  

૮ 
zLઝરકફેન જોગયાણા 
 

H]PS,FS" ૮૪૬૦૧૨૪૮૩૦  

૯ zL વાંગીતાફેન ગજુયાતી H]PS,FS" ૯૭૩૭૦૯૬૩૩૧  

૧૦ zL નીરૂફેન વાગિીમા H]PS,FS" ૮૭૩૩૮૭૬૩૦૦  

૧૧ zL ગૌયાાંગબાઈ આનાંદ H]PS,FS" ૭૦૯૬૯૬૭૪૮૩  

૧૨ zL જગદીળબાઈ ઝાાંડીમા H]PS,FS" ૯૯૭૮૫૮૨૮૨૩  

૧૩ શ્રી શયેળબાઈ ળાભા  H]PS,FS" ૯૬૬૪૫૩૦૫૬૬  

૧૪ શ્રી શતેરફેન ફોદય H]PS,FS" ૭૦૬૯૬૬૮૦૫૮  

૧૫ શ્રી ભશને્રબાઈ યભાય પ્યનુ -  
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ઘરવેરા ધવભાગ (મધ્ય) 

 
 

VG]P 
 
 

 

 
 

GFD 
 
 

 

 
 

CMN'M 
 
 

 

 

મોબાઈ નબંર 

 
 

સરનામ  ં

! Z # $ 5 

1 
 

શ્રી વત્મારપ્રવિંશ યભાય 5|MP 8[P ;]l5|P 
 ૯૯૧૩૩૧૮૪૯૩ 

 

2 
 શ્રી ધલરબાઈ રે્ટર ઈન્સ્ેક્ર્ટય ૮૪૬૯૨૨૩૩૬૬  

3 
 શ્રીપ્રલરુબાઈ અરગોતય ઈન્સ્ેક્ર્ટય ૮૦૦૦૮૧૦૦૬૨  

4 શ્રી ીિડીમા જીતેનબાઇ 
રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૮૧૬૦૨૪૦૯૦૨  

5 શ્રી ચૌશાણ કભરેળ 
રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૮૧૪૦૧૪૭૨૮૬  

6 શ્રી ભાી ઉત્તભબાઈ 
રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૮૨૦૦૨૪૫૬૯૦  

7 શ્રી સથુાય જીના રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૮૧૪૦૭૧૨૫૭૫  

8 શ્રી ભભુીફેન ફોવભીમા  
રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૯૪૦૮૩૦૩૦૯૩  

9 
શ્રી વોની ાથડબાઇ 

રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૮૨૦૦૪૪૮૧૮૫  

10 શ્રીભનીબાઈ ફાકયઆ 
H]PS,FS" ૯૦૯૯૭૩૮૨૯૨  

11 શ્રીવોરાંકી યાકેળકુભાય 
H]PS,FS" ૯૧૫૭૫૧૦૨૯૫  

12 શ્રીવોરાંકી યભેળબાઈ H]PS,FS" ૯૬૨૪૩૭૩૮૨૪  

13 શ્રીડાબી વાંકદબાઈ H]PS,FS" ૯૮૭૯૯૫૩૫૫૩  

14 શ્રીતબફમાય પ્રભરન H]PS,FS" ૯૪૦૯૪૩૭૨૮૯  

15 શ્રીચૌશાણ બાલનાફેન H]PS,FS" ૮૧૬૦૯૧૬૦૭૦  

16 
શ્રીબધેુળબાઈ લાઘરેા પ્યનુ ૯૭૨૭૭૧૦૪૨૭  

17 શ્રીકૈરાવફા યાણા પ્યનુ ૮૬૯૦૯૧૪૯૪૯  
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ઘરવેરા ધવભાગ (પધિમ) 

 
 
 

VG]P 
 
 

 

 
 
 

GFD 
 
 

 

 
 
 

CMN'M 
 
 

 

 
 
 

મોબાઈ નબંર 

 

 

સરનામ  ં

! Z # $ 5 

૧ શ્રી કૃણારપ્રવિંશ ચૌશાણ 5|MP 8[P ;]l5|P 

 
૭૫૭૩૮૮૦૮૮૮  

૨ શ્રીમાબિકબાઇ ગઢલી ઈન્સ્ેક્ર્ટય ૯૯૦૪૨૮૮૪૪૪  

૩ શ્રી કેતનબાઈ વોરાંકી ઈન્સ્ેક્ર્ટય ૯૮૯૮૦૫૫૭૯૮  

૪ શ્રી જપ્રતનબાઈ ઢામાણી રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૯૦૩૩૯૬૨૮૦૧  

૫ શ્રી લાંદનાફેન પ્રતલાયી રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૮૮૬૬૨૭૩૦૭૧  

૬ શ્રી ધાપ્રભિકબાઈ રે્ટર રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૯૯૯૮૪૮૨૭૮૯  

૭ શ્રી ભકશારપ્રવિંશ ગોકશર પ્રવ.ક્રાકડ ૯૮૭૯૮૦૮૧૦૬  

૭ શ્રી ભયયુીફેન ાંડયા H]PS,FS" ૭૩૫૯૪૫૧૦૭૨  

૮ શ્રી આપ્રળબાઈ દેવાઈ H]PS,FS" ૯૯૧૩૦૦૯૬૫૪  

૯ શ્રી કિષ્નાફેન ખયવાણી H]PS,FS" ૭૫૭૫૦૩૫૮૦૧  

૧૦ શ્રી કશતેળબાઈ િક્કય H]PS,FS" ૯૪૨૮૯૯૪૮૩૩  

૧૧ શ્રીઈભયાનબાઈ કાજી ચોકીદાય ૯૮૯૮૮૪૨૭૬૧  

૧૨ શ્રી ળકીનાફેન ભોગર પ્યનુ ૯૯૭૮૫૨૬૬૫૩  
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5|SZ6 v !! 

lJlGIDMDF\ HF[UJF. SIF" D]HA DC[GTF6FGL 5wWlT ;lCT NZ[S VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ 

D/T] DFl;S DC[GTF6]\ 

      

ઘરવેરા ધવભાગ (પવૂવ) 
 

VG]P 
 
 

 

GFD 
 
 

 

CMN'M 
 
 

 

DFl;S 
DC[GTF6]\ 

(રૂ.) 
 

J/TZ q 
J/TZ 
EyY] 

 

lJlGIDDF\ 

H6FjIF 
D]HA DC[GTF6]\ 
GSSL SZJFGL 

SFI"5wWlT 

! Z # $ 5 & 

૧ શ્રીજે. કે. યભાય 
5|MP 8[P ;]l5|P 

 
૭૩૧૨૬   

૨ શ્રીઆયતીફેન ભકલાણા ઈન્સ્ેક્ર્ટય ૬૫૩૦૭   

૩ શ્રી ગ્રીષ્ભાફેન વોજીત્રા 
 

રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૩૧૩૪૦   

૪ શ્રીઅંકકતાફેન કાચા રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૩૬૦૦૪   

૫ શ્રીતાયાફેન ગાાંપ્રલત રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૩૧૩૪૦   

૬ શ્રીસ્લાપ્રતફેન બરુ્ટાણી રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૩૬૦૦૪   

૭ શ્રીદક્ષાફેન બાદયકા રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૩૬૦૦૪   

૮ શ્રીઝરકફેન જોગયાણા H]PS,FS" ૧૯૯૫૦   

૯ શ્રીવાંગીતાફેન ગજુયાતી H]PS,FS" ૧૯૯૫૦   

૧૦ શ્રીનીરૂફેન વાગિીમા H]PS,FS" ૧૯૯૫૦   

૧૧ શ્રીગૌયાાંગબાઈ આનાંદ H]PS,FS" ૨૪૮૫૩   

૧૨ શ્રીજગદીળબાઈ ઝાાંડીમા H]PS,FS" ૨૪૮૫૩   

૧૩ શ્રી શતેરફેન ફોદય H]PS,FS" ૧૯૯૫૦   

૧૪ શ્રી શયેળબાઈ ળાભા H]PS,FS ૧૯૯૫૦   

૧૫ શ્રી ભશને્રબાઈ યભાય પ્યનુ ૪૨૪૪૦   
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ઘરવેરા ધવભાગ (મધ્ય) 

VG]P 

 
 
 

GFD 

 
 
 

CMN'M 

 
 
 

DFl;S 
DC[GTF6]\ 

(રૂ.) 
 
 

J/TZ q 

J/TZ 
EyY] 

 

lJlGIDDF\ 
H6FjIF 

D]HA DC[GTF6]\ 
GSSL SZJFGL 

SFI"5wWlT 

! Z # $ 5 & 

1 
 

શ્રી વત્મારપ્રવિંશ યભાય 5|MP 8[P ;]l5P 

 
૭૩૬૦૫   

2 
 

શ્રી ધલરબાઈ રે્ટર ઈન્સ્ેક્ર્ટય ૬૫૩૦૭   

3 
 

શ્રીપ્રલરુબાઈ અરગોતય ઈન્સ્ેક્ર્ટય ૩૧૩૪૦   

4 શ્રી ીિડીમા જીતેનબાઇ 
રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૩૬૦૦૪   

5 શ્રી ચૌશાણ કભરેળ 
રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૩૬૦૦૪   

6 શ્રી ભાી ઉત્તભબાઈ 
રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૩૬૦૦૪   

7 શ્રી સથુાય જીના 
રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૩૬૦૦૪   

8 શ્રી ફોવભીમા ભભુીફેન 
રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૩૧૩૪૦   

9 શ્રી વોની ાથડબાઇ 
રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૩૧૩૪૦   

10 શ્રી ફાયીઆ ભનીબાઈ 
H]PS,FS" ૨૪૮૫૩   

11 શ્રી વોરાંકી યાકેળકુભાય 
H]PS,FS" ૨૪૮૫૩   

12 શ્રી વોરાંકી યભેળબાઈ 
H]PS,FS" ૨૪૮૫૩   

13 શ્રી ડાબી વાંકદબાઈ 
H]PS,FS" ૧૯૯૫૦   

14 શ્રી તબફમાય પ્રભરન 
H]PS,FS" ૧૯૯૫૦   

15 શ્રી ચૌશાણ બાલનાફેન 
H]PS,FS" ૧૯૯૫૦   

16 શ્રી બધેુળબાઈ લાઘરેા પ્યનુ ૩૪૨૪૫   

17 

 
શ્રી કૈરાળફા યાણા પ્યનુ ૨૧૭૦૮   
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ઘરવેરા ધવભાગ (પધિમ) 

VG]P 
 

 
 

GFD 
 

 
 

CMN'M 
 

 
 

DFl;S 

DC[GTF6]\ 

(રૂ.) 
 
 

J/TZ q 
J/TZ 

EyY] 
 

lJlGIDDF\ 
H6FjIF 

D]HA DC[GTF6]\ 

GSSL SZJFGL 
SFI"5wWlT 

! Z # $ 5 & 

૧ શ્રી કૃણારપ્રવિંશ ચૌશાણ પ્રો.રે્ટ. સપુ્રપ્ર. ૬૫૩૦૭   

૨ શ્રી માબિકબાઇ ગઢલી ઈન્સ્ેક્ર્ટય ૩૧૩૪૦   

૩ શ્રી કેતન વોરાંકી ઈન્સ્ેક્ર્ટય ૩૬૦૦૪   

૪ શ્રી જપ્રતન ઢામાણી રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૩૬૦૦૪   

૫ શ્રી લાંદનાફેન પ્રતલાયી રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૩૧૩૪૦   

૬ શ્રી ધાપ્રભિક રે્ટર રે્ટક. આવી. (પ્રવપ્રલર) ૩૧૩૪૦   

૭ શ્રી ભકશારપ્રવિંશ ગોકશર પ્રવ.ક્રાકડ ૬૨૩૩૭   

૮ શ્રી ભયયુી ાંડયા H]PS,FS" ૧૯૯૫૦   

૯ શ્રી આપ્રળ દેવાઈ H]PS,FS" ૨૪૮૫૩   

૧૦ શ્રી કિષ્નાફેન ખયવાણી H]PS,FS" ૧૯૯૫૦   

૧૧ શ્રી કશતેળબાઈ િક્કય H]PS,FS" ૪૪૦૬૮   

૧૨ 
શ્રી ઈભયાનબાઈ કાજી ચોકીદાય ૩૩૮૬૭   

૧૩ શ્રી ળકીનાફેન ભોગર પ્યનુ ૩૪૬૬૭   

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

પ્રકરણ ૧૨ 

5|tI[S ;\:YFG[ OF/JFI[, V\NFH5+ 
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બાલનગય ભશાનગયાલરકા ના વને લષ ૨૦૨૧-૨૨નાાં લષનો સચુીત અંદાજત્રનો ટુાંકવાય 

              (રૂપમા રાખભાાં) 

અનુ
.નાં. 

હશવાફનો વદય કોડ 
નાંફય 

ખયેખય 
૨૦૧૮-૧૯ 

ખયેખય૨૦૧
૯-૨૦ 

ભાંજુય થમરે 
અંદાજ૨૦૨૦-

૨૧ 

વન ે૨૦૨૦-૨૧નોસધુાયેર અંદાજ ૨૦૨૧-
૨૨અંદાજ 

સ્થામી 
વપભપતએ 

ભાંજુય કયેર 
અંદાજ 

વભગ્ર 
વબાએ ભાંજુય 
કયેર અંદાજ 

યીભાકષવ 

છ ભાવનુાં 
ખયેખય 

છ ભાવનુાં 
અંદાજ 

કુર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ 

 

૧ 

 

 

૨ 

 

 

૩ 

 

૪ 

મ્યનુી રેઈટ અને કરો   

ઘયલેયા (પ્રોર્ટી 
રે્ટક્ષ)(જુનો) 

વ્માજ આલક(ઘયલેયા તથા 
ભીર્ટય પવલામનુાં ાણીનુાં 
વ્માજ) (જુનુાં)   

 

 

ઘયલેયા(પભલ્કત લેયો) 
(કાેર્ટ મજુફ) 

વ્માજ આલક (કાેર્ટમજુફ)  

                  કુર  

 

૭૨૧૦૨ 

 

 

૨૬૧૦૮ 

 

 

૭૨૧૧૧ 

 

૨૬૧૦૮ 

 

 

૧૪૩.૯૯ 

 

 

૪૬.૨૯ 

 

 

૩૬૦૬.૧૧ 

 

૫૯૩.૫૭ 

૪૩૮૯.૯૬ 

 

૪૧.૪૮ 

 

 

૮૨.૬૬ 

 

 

૩૬૬૨.૧૩ 

 

૬૧૯.૮૪ 

૪૪૦૬.૧૧ 

 

૫૦૦ 

 

 

૯૦૦ 

 

 

૫૦૦૦ 

 

૧૦૦૦ 

૭૪૦૦ 

 

૩૫.૭૩ 

 

 

૧૧.૩૪ 

 

 

૨૭૯૧.૮૧ 

 

૧૬૮.૯૧ 

૩૦૦૭.૭૯ 

 

૪૬૪.૨૭ 

 

 

૮૮૮.૬૬ 

 

 

૨૨૦૮.૧૯ 

 

૮૩૧.૦૯ 

૪૩૯૨.૨૧ 

 

૫૦૦ 

 

 

૯૦૦ 

 

 

૫૦૦૦ 

 

૧૦૦૦ 

૭૪૦૦ 

 

૨૦૦ 

 

 

૩૦૦ 

 

 

૪૭૦૦ 

 

૧૦૦૦ 

૬૨૦૦ 

 

૨૦૦ 

 

 

૩૦૦ 

 

 

૫૫૦૦ 

 

૧૦૦૦ 

૭0૦૦ 
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બાલનગય ભશાનગયાલરકા ના વને લષ ૨૦૨૧-૨૨ નાાં લષનો સચુીત અંદાજત્રનો ટુાંકવાય 

             (રૂપમા રાખભાાં)  

અનુ
.નાં. 

હશવાફનો વદય કોડ 
નાંફય 

ખયેખય 
૨૦૧૮-૧૯ 

ખયેખય 
૨૦૧૯-૨૦ 

ભાંજુય થમરે 
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧ 

વન ે૨૦૨૦-૨૧નોસધુાયેર અંદાજ ૨૦૨૧-૨૨ 
અંદાજ 

સ્થામી 
વપભપતએ 

ભાંજુય કયેર 
અંદાજ 

વભગ્ર 
વબાએ 

ભાંજુય કયેર 
અંદાજ 

યીભાકષવ 

છ ભાવનુાં 
ખયેખય 

છ ભાવનુાં 
અંદાજ 

કુર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ 

૧   

 

કોન્ઝયલન્વી રે્ટક્ષ (વપાઈ 
કય) (જુનો)     

૭૨૧૦૩ 

 

૧૦૬.૯૬ ૪૧.૨૯ ૫૦૦ ૨૯.૪૭ ૪૭૦.૫૩ ૫૦૦ ૨૦૦ ૨૦૦   

૨ વપાઈ લેયો (કાયેર્ટ મજુફ)  ૭૨૧૧૨ ૨૪૭૭.૯૦ ૨૬૦૬.૧૨ ૩૫૦૦ ૧૯૯૬.૫૬ ૧૫૦૩.૪૪ ૩૫૦૦ ૩૫૦૦ ૩૮૦૦ 

૫ 

૧૦૦ 

 

૩ 

૪ 

 

સ્રીર્ટ રાઈર્ટ ચાર્જ (જુનો) 

સ્રીર્ટ રાઈર્ટ રે્ટક્ષ  

(કાેર્ટમજુફ) 

 

 

૭૨૧૦૯ 

૭૨૧૧૩ 

૪.૭૨ 

૬૦.૩૦ 

૧.૧૦ 

૬૨.૩૭ 

૧૦ 

૮૦ 

૧.૨૭ 

૪૦.૫૦ 

૮.૭૩ 

૩૯.૫૦ 

૧૦.૦૦ 

૮૦ 

૫ 

૮૦ 

  

          
 એડવાન્સીઝ           

૩ પળક્ષણ ઉકય (જુનો) ૯૩૨૦૧ ૧૦૯.૭૩ ૩૧.૭૪ ૧૫૦ ૨૨.૧૯ ૧૨૭.૮૧ ૧૫૦ ૭૫ ૭૫ 

૪ પળક્ષણ ઉકય (કાયેર્ટ) ૯૩૨૦૪ ૬૬૪.૫૭ ૬૭૨.૩૫ ૯૦૦ ૫૫૨.૬૭ ૩૪૭.૩૩ ૯૦૦ ૯૦૦ ૧૦૦૦ 
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બાલનગય ભશાનગયાલરકા ના વને લષ ૨૦૨૧-૨૨નાાં લષનો સચુીત અંદાજત્રનો ટુાંકવાય 

              (રૂપમા રાખભાાં)  

અનુ
.નાં. 

હશવાફનો વદય કોડ 
નાંફય 

ખયેખય 
૨૦૧૮-૧૯ 

ખયેખય 
૨૦૧૯-૨૦ 

ભાંજુય થમરે 
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧ 

વન ે૨૦૨૦-૨૧નોસધુાયેર અંદાજ ૨૦૨૧-૨૨ 
અંદાજ 

સ્થામી 
વપભપતએ 

ભાંજુય કયેર 
અંદાજ 

વભગ્ર 
વબાએ ભાંજુય 
કયેર અંદાજ 

યી
ભાકષ
વ 

છ ભાવનુાં 
ખયેખય 

છ ભાવનુાં 
અંદાજ 

કુર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ 

 ઉધાર ખર્ચ            

૩ પળક્ષણ-ઉકય (જૂનો) ૯૩૨૦૧ ૮૮.૪૯ ૧૨.૫૬ ૧૫૦ ૩૨.૩૯ ૧૧૭.૬૧ ૧૫૦ ૭૫ ૭૫ 

૧૦૦૦ 

 

૪ પળક્ષણ-ઉકય (કાયેર્ટ) ૯૩૨૦૪ ૭૪૭.૪૭ ૬૩૯.૬૫ ૯૦૦ ૫૬૭.૮૨ ૩૩૫.૧૮ ૯૦૦ ૯૦૦ 

  

          

એસ્ટા 
 મમલકત કર મવભાગ-૨૨   

 ગાય ૩૦૧૦૧ ૩૫૨.૭૫ ૩૩૧.૪૭ ૩૭૦ ૨૧૩ ૧૫૭ ૩૭૦ ૪૦૦ ૪૦૦  

 અન્મ બથ્થાઓ ૩૦૨૯૯ ૩૬.૭૫ ૪૪.૭૭ ૧૯૦ ૨૮ ૧૬૨ ૧૯૦ ૨૦૦ ૨૦૦  

 કુર...  ૩૮૯.૫૦ ૩૮૯.૫૦ ૫૬૦ ૨૪૧ ૩૧૯ ૫૬૦ ૬૦૦ ૬૦૦  
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બાલનગય ભશાનગયાલરકા ના વને લષ ૨૦૨૧-૨૨ નાાં લષનો સચુીત અંદાજત્રનો ટુાંકવાય 

               (રૂપમા રાખભાાં)  

અનુ
.નાં. 

હશવાફનો વદય કોડ 
નાંફય 

ખયેખય 
૨૦૧૮-૧૯ 

ખયેખય 
૨૦૧૯-૨૦ 

ભાંજુય થમરે 
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧ 

વન ે૨૦૨૦-૨૧નોસધુાયેર અંદાજ ૨૦૨૧-૨૨ 
અંદાજ 

સ્થામી 
વપભપતએ 

ભાંજુય કયેર 
અંદાજ 

વભગ્ર 
વબાએ ભાંજુય 
કયેર અંદાજ 

યી
ભાકષ
વ 

છ ભાવનુાં 
ખયેખય 

છ ભાવનુાં 
અંદાજ 

કુર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ 

 ઘરવેરા મવભાગ – ૨૨            

 (ફી) કન્ર્ટીજન્વી          

૧ યચયુણ સ્ર્ટોવષ ૩૪૮૧૦ ૧.૬૪ ૩.૦૪ ૧૫ 0.૩૫ ૧૪.૬૫ ૧૫ ૧૫ ૧૫  

૨ સ્રે્ટમ્ ૩૪૩૦૧ ૦.૧૦ 0 ૧ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧ ૧   

૩ વ્માજ યીફેર્ટ ૫૩૨૯૯ ૦ ૦ ૭૦૦ ૨૬૩.૦૪ ૪૩૬.૯૬ ૭૦૦ ૩૦૦ ૩૦૦  

૪ 

 

 

૫ 

ઓનરાઈન ેભેન્ર્ટ અને 
લોરેર્ટ ેભેન્ર્ટ ભારે્ટના 
ઈન્વેન્ર્ટીલ 

પલલાદાસ્દ કેવો 
ઉકેરલાભારે્ટ રોક અદારત 
- રોક દયફાય આમોજન 

 

 

 

૩૪૮૨૮ 

૦ 

 

 

 

૦ 

૦ 

 

 

 

૦ 

૭૦ 

 

 

 

૫ 

49.૯૮ 

 

 

 

૦ 

૨૦.૦૨ 

 

 

૫ 

૭૦ 

 

 

૫ 

 

૬૦ 

 

 

 

૧ 

૬૦ 

 

 

 

૧ 

 

૬ 

૭ 

સ્ર્ટાપ રેનીંગ 

યીફેર્ટ લતય 

 

૩૪૮૨૯ 

૨૬૧૦૬ 

૦ 

૪૩૦.૦૮ 

૦ 

૩૯૨.૨૭ 

૧ 

૫૫૦ 

૦ 

૫૫૦ 

૧ 

0 

૧ 

૫૫૦ 

૧ 

૫૦૦ 

૧ 

૫૦૦ 

 

 કુર  ૪૩૧.૮૨ ૩૯૫.૩૧ ૧૨૯૨ ૮૬૩.૩૭ ૪૭૮.૬૩ ૧૩૪૨ 

 

૮૭૮ ૮૭૮  
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               (રૂપમા રાખભાાં)  

અનુ
.નાં. 

હશવાફનો વદય કોડ 
નાંફય 

ખયેખય 
૨૦૧૮-૧૯ 

ખયેખય 
૨૦૧૯-૨૦ 

ભાંજુય થમરે 
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧ 

વન ે૨૦૨૦-૨૧નોસધુાયેર અંદાજ ૨૦૨૧-૨૨ 
અંદાજ 

સ્થામી 
વપભપતએ 

ભાંજુય કયેર 
અંદાજ 

વભગ્ર 
વબાએ ભાંજુય 
કયેર અંદાજ 

યીભા
કષવ છ ભાવનુાં 

ખયેખય 

છ ભાવનુાં 
અંદાજ 

કુર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ 

 બીજો ખર્ચ            

૧ રે્ટક્ષ યીપાંડ ૫૭૪૦૩ ૧૦.૨૮ ૭.૩૫ ૨૫ ૭.૨૩ ૧૭.૭૭ ૨૫ ૨૫ ૨૫  

 કુલ... 

 

કેીટલ 

ઘરવેરા મવભાગ – ૨૨ 

 ૧૦.૨૮ ૭.૩૫ ૨૫ ૭.૨૩ ૧૭.૭૭ ૨૫ ૨૫ ૨૫  

         

૧ લશીલર્ટનુાં પલકેન્રીકયણ ૬૪૬૦૮ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૧  

૨ ભોફાઇર રે્ટક્ષ ઉઘયાણી ૬૪૬૦૯ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૧  

૩ આકાયણી ભારે્ટ પભલ્કત 
ોથી ફનાલલી 

૬૪૬૧૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૧   

૪ કાયેર્ટ એહયમા મજુફના 
રે્ટક્ષેળન ભારે્ટના યી વલે   

૬૪૬૧૨ ૧૦૭.૯૦ ૧૨૨.૧૯ ૧૦૦ 0 ૧૦૦ ૧૦૦ ૨૦૦ ૨૦૦  
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               (રૂપમા રાખભાાં)  

અનુ
.નાં. 

હશવાફનો વદય કોડ 
નાંફય 

ખયેખય 
૨૦૧૮-૧૯ 

ખયેખય 
૨૦૧૯-૨૦ 

ભાંજુય થમરે 
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧ 

વન ે૨૦૨૦-૨૧નોસધુાયેર અંદાજ ૨૦૨૧-૨૨ 
અંદાજ 

સ્થામી 
વપભપતએ 

ભાંજુય કયેર 
અંદાજ 

વભગ્ર 
વબાએ ભાંજુય 
કયેર અંદાજ 

યી
ભાકષ
વ 

છ ભાવનુાં 
ખયેખય 

છ ભાવનુાં 
અંદાજ 

કુર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ 

૫ 

૬ 

નલેવયથી શાઉવ નાંફયીંગ  

યી. એવેવભેન્ર્ટ અને ન્ય ુ  

એવેવભેન્ર્ટ 

૬૪૬૧૪ 

૬૪૬૧૭ 

૦ 

૦ 

૦ 

૦ 

 

૧ 

૧૦ 

૦ 

૦ 

૧ 

૧૦ 

૧ 

૧૦ 

૧ 

૧૦ 

૧ 

૧૦ 

  

 

 

 

 

 

            

            

            

 કુર   ૧૦૭.૯૦ ૧૨૨.૧૯ ૧૧૪ 0 ૧૧૪ ૧૧૪ ૨૧૪ ૨૧૪  
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42 
 

5|SZ6 v !# 

;CFISL SFI"S|DMGF VD, V\U[GL 5wWlT 

 

!#P! GLR[GF GD]GF D]HA DFlCTL VF5MP 

lJUT SFI"S|DqIMHGF\ SFI"S|DqIMHGF\ 

IMHGFG]\ GFD lJWJF DFOL ;CFI SZDF\ ZFCT ZLA[8 IMHGF\ 

IMHGFGM ;DIUF/M lJWJFGF D'tI] ;]WL VgIYF 

5]Go ,uG YTF\ ;]WL 

dI]lGP SM5M"P wJFZF lGIT 

SFI"S|DGM pN[X ;CFIqDNN VF5JF J;],FTG[ J[U VF5JFP 

SFI"S|DGF\ E{FlTSqGF6F\SLI 

,1IF\S 

મિકતવેરા અને સપાઈ 

વેરાિાાંથીD]lST 

!__@ J;],FTGM C[T] 

,FEFYL"GL 5F+TF 8[PVMPHFPG\P !$, તા. ZZ-!-

૧૯)) VFN[X XZTMG[ VFlWG 

Z[S0" p5Z GM\W6L YI[, 

lD<STGF WFZ6STF" 

5F+TF GSSL SZJFGF 

DF5N\0 

8[PVMPHFPG\P !$, તા. ZZ-!-

૧૯)) VFN[X XZTMG[ VFlWG 

8[1F HDF VFjI[YL 

SFI"S|DDF\ ;FD[, ,FEGL 

lJUT 

મિકતવેરા અને સપાઈ 

વેરાિાાંથીD]lST 

- 

VZHL SZJF DF8[ ;\5S" 

SZJMP 

 

 

 

 

lD<ST SZ lJEFU lD<ST SZ lJEFU 
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lA0F6GL IFNLP RF,] ;F, ;]WL 8[1F EIF"GL 

5CM\R 5|DFl6T GS,P 

v 

 5lTGF DZ6 ;8L"P  

 Z[XGSF0" DFl,SL VFWFZP  

 VFJSGM NFB,M4 GFD 8=FP 

9ZFJ SM5LP 

 

5|lS|IFG[ ,UTL ;D:IFVM 

V\U[ SIF ;\5S" SZJMP 

lD<ST SZ lJEFU lD<ST SZ lJEFU 
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5|SZ6 v !$ slGID ;\U|C v !#f 

T[6[ VF5[, ZFCTM4 5ZlD8 S[ VlWS'lT D[/JGFZGL 

lJUTM 

 

!#P! GLR[GF GD]GF D]HA DFlCTL VF5MP 

lJUT SFI"S|DqIMHGF\ SFI"S|DqIMHGF\ 

SFI"S|DG]\ GFD િાજી સૈમનક િાપી SZDF\ ZFCT ZLA[8 IMHGF\ 

5|SFZ sZFCT4 5ZDL84 

VlWS'lTf 

ZFCT ZFCT 

pN[XG 8[1FDF\ ZFCT D[/JJF 8[1FDF\ ZFCT ,FE D[/JJF 

5F+TF િાજી સૈમનક તથા િાજી સૈમનકની 

મવધવા ત્નનના મનૃય ુસધુી 

dI]lGP SM5M"P V[ HFC[Z SZ[, 

D]NT DF8[ 

5F+TF DF8[GF\ DF5N\0M SlDxGZzLGF\ VFN[X S|DF\S 

૫૦૯, તા. ૨૬q૧૨q૨૦૦૮ DF\ 

H6FJ[, XZTMG[ VFlWG 

AFSL 0LDFg0 V[S ;FY[ HDF 

SZFjI[YL 

5}J" H~ZLIFT - v 

,FE D[/JJFGL 5wWlT lGIT VZHL OMD"DF\ lJUT 

5]6" SZL ZH] SZFJFYL 

8[1FGL AFSL ZSD V[S;FY[ 

HDF SZFjI[YL 

ZFCT4 5ZDL84 VlWS'lT 

;DI DIF"NF 

મિકતવેરા અને સપાઈવેરાિાાંથી 

મકુ્તત 

dI]lGP SM5M"P GSSL SZ[ T[ 

D]NT ;DIDIF"NFP 

VZHL OL - - 
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lA0F6MGL IFNL RF,] ;F, ;]WL 8[1F EIF"GL 5CM\RGL 

GS,,િાજી સૈમનકના સેવા મનવતૃ 

થયે પ્રિાણત્રની નક, િાજી 

સૈમનકના િરણ સર્ટી., િાલકી 

આધાર. 

v 
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 5|SZ6 v !5 slGID ;\U|C v !$f 

SFIM" SZJF DF8[ GSSL SZ[,F\ WMZ6M 

 

 

!5P! lJlJW 5|J'lTVM q SFI"S|DM CFY WZJF DF8[ lJEFU[ GSSL SZ[, WMZ6MGL lJUTM 

VF5MP 

 lD<ST SZ lJEFUGL lJlJW 5|J'lT4 SFDULZL CFY WZJF TDFD D]N[ WL AMdA[ 

5|MlJlg;I, dI]lGl;5,  SM5M"Z[XG V[S8 v !)$) GL HF[UJF.VM4 TYF 

SlDxGZzLV[ JBTM JBT SZ[, VFN[XM4 ;]RGM4 5lZ5+ ;FY[ ;];\UT ZCL VG[ 

DCFGUZ5Fl,SFV[ lD<STMGL VFSFZ6L SZJF DF8[ TYF 8[SFGF\ 9ZFJ[, NZ 

VG];FZ 8[1F ,FU] SZJF VG[ J;],FT D[/JJLP 
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5|SZ6 v !& 

જાહરે માહહતી અધધકારીના  

નામ, હોદ્દા તથા અન્ય બાબતો 

(૧) નામ:- શ્રી જે. કે. રમાર, 
     હોદ્દો:- પ્રોર્ટી રે્ટક્ષ સધુપ્ર. (પળૂવ),  
     સરનામુું:- પ્ોર્ટ નું. ૨૯/૨,  સ્ળપ્ની સોસાયર્ટી, તરસમીયા રોડ, ખારસીની સામે, 

ભાળનગર 
     મો. નું.:- ૭૦૧૬૧૪૩૨૫૧ 

 
(૨) નામ:- શ્રી એસ. એન. રમાર, 
     હોદ્દો:- પ્રોર્ટી રે્ટક્ષ સધુપ્ર. (મધ્ય),  
     સરનામુું:- “દીળાકર”, ૫૧૬-૪૩, રાજરાજેશ્વરી સોસાયર્ટી, દાલમી રોડ, સરેુન્રનગર. 
મો. નું.:- ૯૯૧૩૩૧૮૪૯૩ 

 
(૩) નામ:- શ્રીકૃણાધસિંહ એમ. ચૌહાણ 
     હોદ્દો:- પ્રોર્ટી રે્ટક્ષ સધુપ્ર. (ધિમ),  
     સરનામુું:-બ્ોક નું. ૬૫૯, GHB, જૂની ધળઠ્ઠળાડી, ધસિંગ માળલયા, ભાળનગર. 
     મો. નું.:- ૭૫૭૩૮૮૦૮૮૮ 
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5|SZ6 v !* slGID;\U|C v !5f 

lJHF6] ~5[ p5,aW DFlCTL 

 

 

!&P! lJHF6]~5[ p5,aW lJlJW IMHGFVMGL DFlCTLGL lJUTM VF5MP 

 

s!f lD<ST SZGL SFDULZLG]\ SMd%I]8ZF.h[XG SZJFYL BFTFGL SFDULZL4 JCLJ8L 

5|lS|IF h05L VG[ ;Z/ AGL K[P 

 

sZf SFDULZLGL V[SI]Z[;LDF\ JWFZM YIM K[ H[GF SFZ6[ SM5M"Z[XGGL VFJS 56 JWJF 

5FD[, K[P 

 

s#f SMd%I]8Z wJFZF 0LDFg0 lA,M 0LDFg0 GM8L;4 H%TLGL GM8L;4 JMZ\8 T{IFZ SZJFDF\ 

VFJ[ K[ VG[ VF SFDULZL h05L AGL K[P 

 

s$f SMd%I]8Z wJFZF Z[S0"GL HF/J6L IMuI ZLT[ XSI AGL K[P 

 

s5f SMd%I]8Z wJFZF 0[.,L4 DFl;S4 JFlQF"S VFJSGF\ :8[8D[g8M T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ 

H[YL VFJSGL DFlCTL RMS;F.5]J"S D[/JJL XSI AG[ K[P 

 

s&f SM.56 5|M58L"G]\ AL, ;L\U, SMd%I]8ZF.h lJg0M 5Z TFSLN[ l5|g8 SZL VF5JF 

jIJ:YF SZL K[P 

 

s*f SZNFTFV[ K[<,F ;FT JQF" NZdIFG H[ T[ BFTFDF\ HDF YI[, 5|M58L" 8[1FGL TDFD 

lJUTM BFTF G\AZ VF5JFYL SMd%I]8Z wJFZF VMG,F.G 5|F%T YFI K[P 
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s(f SM.56 5|M58L"GL AF\WSFDGM lJ:TFZ VG[ hMG TYF J5ZFXGM C[T] TYF DF/ RFZ 

lJUTM VF5JFYL 5|M58L"GL DFl;S EF0F VFSFZ6LGL DFlCTL TYF JFlQF"S YTF S], 

8[1FGL DFlCTL SMd%I]8Z 5Z VMG,F.G p5,aW AGL K[P 

 

s)f SM.56 5|M58L"GL hMG SM04 AF\WSFDGM lJ:TFZ4 J5ZFXGM C[T]4 .O[S8 TFZLB 

VF5JFYL RF,] ;F,GM VFBZ ;]WL YTM S], 8[1F SMd%I]8Z wJFZF NZ[SG[ HF6JF 

D/[ K[P 

 

s!_f SZNFTFG[ T[GF wJFZF HDF\ YI[, 8[1FGL ;\5]6" DFlCTL ;EZ ZL;L%8 .:I] SZJFDF\ 

VFJ[ K[P 

 

s!!f 5a,LS Sd%,[.GGF\ SMd%I]8ZF.h DMGL8ZL\UYL ,MSMGL ZH] YTL OZLIFNMGM 

lGSF, ;Z/ VG[ h05L AG[ K[P lGIT ;DIDF\ lGSF, YFI K[P 

 

s!Zf SMd%I]8Z ;L:8D JW] h05L Y. XS[ T[ C[T]YL ;J"ZGL BZLNL SZ[, K[P 

 

 VFD SMd%I]8ZF.h[XGYL SFDULZL h05L ;Z/ VG[ RMS;F.5]J"S AGL K[ VG[ 

;FYM ;FY GFUZLSMG[ 56 h05L ;[JF ;J,T p5,aW AGL K[P 
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5|SZ6 v !( slGID ;\U|C v !&f 

DFlCTL D[/JJF DF8[ GFUlZSMG[ p5,aW ;J,TMGL 

lJUTM 
 

 

!*P! lD<ST SZ lJEFU wJFZF ,MSMG[ DFlCTL D/[ T[ DF8[ lJEFU wJFZF V5GFJ[, 

;FWGM4 5wWlTVM VG[ ;J,TM 

sV[f JT"DFG5+M 

sALf 8LP JLP ,MS, R[G,M sS[A, G[8JS"f 

s;Lf DCFGUZ5Fl,SFGL J[A;F.8 

s0Lf ZL1FF wJFZF ,Fp0 :5LSZ wJFZF HFC[Z 5|RFZ  

s.f A[GZ TYF 5+SM wJFZF HFC[Z 5|RFZ TYF 5|;FZ 

sV[Of GM8L; AM0" 
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5|SZ6 v !૯ slGID ;\U|C v !*f 

VgI p5IMUL DFlCTL 
 

5|`G ptTZ 
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 S. SFI"5wWlT VG];ZJFDF\ VFJ[ K[P   

VPG\P N:TFJ[HG]\ GFD 

! EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF\ DC[SD ;A\WL lJlGIDMP 

Z Tt;DIGF\ GUZ5Fl,SFGF\ lGIDMP 

# s;OF. SFDNFZMGF lS:;FVMDF\ !Z__ lNJ;[ C\UFDLvZ$__ lNJ;[ 
SFIDL SZJFGL GLTLP 

$ RFH" ;M\56LqV[,Fpg; 

5 5F\R JQF[" C\UFDLvSFIDL 
s;OF. SFDNFZ l;JFIGF\ SD"RFZLVM DF8[f 

& 5[gXG lGIDv!))Z 

* ZC[DZFC[ GMSZLGF\ lGIDM P 
s;ZSFZzLGF\ lGIDM D]HAf 

( ;DU| ;EF S[ :YFIL ;lDlT NJFZF GSSL YI[, SlDxGZ TFAF C[9/GF\ 

lJEFUMG\] ;[8V5P 

) ;LGLIMZL8L ,L:8 S[0ZJF.hP 

!_ 5UFZ WMZ6 V\U[GM 9ZFJ 

!! ;DU| ;EFv:8[g0L\U SlDl8 NJFZF SZJFDF\ VFJTF 9ZFJM D]HA 
VD,LSZ6P 

)PZ VUtIGL AFATM DF8[ SM. BF; lG6"I  vo p5ZMST )P! DF\ NXF"J[, VlWlGID  
 ,[JF DF8[GL N:TFJ[HL SFI"5wWlTVM   lGIDM4 lJlGIDM4 9ZFJMG[ wIFG[ 
 q9ZFJ[, SFI"5wWlTVM lGIT DF5N\0Mq  ,. T[ VFlWG lG6"I SZJFDF\ 

 lGIDM SIF SIF K[ m lG6"I ,[JF DF8[   VFJ[ K[P 
 SIF SIF :TZ[ lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 

)P# lG6"IG[ HGTF ;]WL 5CMRF0JFGL  vo  V+[GL SFDULZL VlWSFZLVMq 
S. jIJ:YF K[ m     SD"RFZLVMGL DC[SD ;A\WLT CMI 

lG6"I HGTF ;]WL 5CMRF0JFGL ZC[TL 

GYLP  
)P$ lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ H[GF D\TjI ,[JFGF\Z vo s!f GFIA SlDxGZ sV[0DLGPf 

 K[4 T[ VlWSFZLVM SIF K[ m    sZf JCLJ8L VlWSFZL 
)P5 lG6"I ,[GFZ V\lTD ;TF SM6 K[ m  vo SlDxGZ4 :8[g0L\U SlDl84 SM5M"Z[XG4 
)P& GL,     

!_ 
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5|SZ6v!_ 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL DFlCTLv5]l:TSF 

s0LZ[S8ZLf 

VP
G\P 

GFD CMNM V[;8L0L 
SM0 G\P 

OMG G\AZ O[S; .D[, ;ZGFD\] 

SR[ZL 3Z 

! zL 0LPV[DPUMlC, 
 

GFIA 
SlDxGZ 
sV[0DLGf 

_Z*( Z$#)Z)Z 
 

)()(*_!_*! Z$Z
(&Z

( 

 v v 

Z zL N[JF\UL V[DP 
DC[TF 

JCLJ8L 
VlWSFZL 

_Z*( Z$#)Z)Z 
 

)&Z$&$5Z_* GL, GL, X[ZLG\PZ%,M8G\P!_Z 
VFZ8LVM ;S", 5F;[ 

lJHIZFHGUZ 
EFJGUZ 

# zL VT],EF. 
HFGL 

C[0 S,FS" _Z*( Z$#)Z)Z 
 

v GL, GL, ;LPV[DP5$!!4 58[, 
5FS"v!4 SF/LIFAL04 
EFJGUZP 

$ zL S[TG S[P HF[QFL VF\S0F 

DNNGLX 

_Z*( Z$#)Z)Z 

 

v GL, GL,  ((4 lR+S]8GUZ 

zLGFYHLGUZ ;FD[4 
EFJGUZP 

5 zL AFA]EF. 
58[,LIF 

H]PS,FS" _Z*( Z$#)Z)Z 
 

 v GL, GL, D]P SZN[H 
TFPlHPEFJGUZ 

& zL 3GxIFDEF. 
DME 

H]PS,FS" _Z*( Z$#)Z)Z 
 

 v GL, GL, D]PUZLA5]ZF4 
TFP3M3F4 

HLPEFJGUZP 

* zL J{XF,LA[G AL 

DSJF6F 

H]PS,FS" _Z*( Z$#)Z)Z 

 

v GL, GL, &_4 UF{ZLX\SZ 

;M;FI8L4 EFJGUZP 

( zL Vl`JG S[P 
WF~SLIF 

8F.5L:8 _Z*( Z$#)Z)Z 
 

v GL, GL,  ccSXLXcc %,M8 G\P$4  
V1FZ 5FS"4 VFZPS[P 
D\U,D CM,GL 
;FD[GF BFRFDF\ 

EZTGUZ ZM04 
EFJGUZP 

) zL lN5F,L UZRZ H]PS,FS" _Z*( Z$#)Z)Z 

 

v GL, GL, *$4 J[HL8[A, 

;M;FI8L4 lJWFGUZ 
EFJGUZP 

!_ zL R\N]EF. H[P 
JF3[,F 

H]PS,FS" _Z*( Z$#)Z)Z 
 

v GL, GL, lXJWFD4 JF<DLSL 
;M;FI8L4 %,M8 

G\P!ZqV[4 VFB,M, 
HSFTGFSF4 

EFJGUZP 

!! zL R[TGEF. 
58[, 

H]PS,FS" _Z*( Z$#)Z)Z 
 

v GL, GL, :Jl:TS VFS"4 ,L,F 
;S",4 EFJGUZP 

!!
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!Z zL lJS|DEF. 
V[DP JF8]SLIF 

H]PS,FS" _Z*( Z$#)Z)Z 
 

v GL, GL, VB,M, HSFTGFSF4 
8MI[8M XM ~D 5FK/ 
EFJGUZP 

!# zL 5\SHEF. X[9 H]PS,FS" _Z*( Z$#)Z)Z 
 

v GL, GL, a,MS G\P#_4 ;]D[~ 
8FpG XL54 3M3F 
ZM04 EFJGUZP 

!$ zL DFG;L 5\0LT H]PS,FS" _Z*( Z$#)Z)Z v GL, GL, #_vAL4 :Jl:TS 
;M;FI8L4 5F/LIFN 

ZM04 AM8FNP 

!5 zL ZFH[XEF. 
RF{WZL 

;LPSFP SD 
;LPVF;LP 

_Z*( Z$#)Z)Z v GL, GL, 8LPJLPS[gN= 5F;[4 
3M3F ;S", 4 

EFJGUZ 

!&  zL GFZ6EF. 

;MC,F 

0=F.JZ _Z*( Z$#)Z)Z v GL, GL,  VlEQF[S 

;M;FI8LGL ;FD[4 
EZTGUZ ZM04 
EFJGUZ 

!* zL lJGMN   V[P 
UMC[, 

58'FJF/F _Z*( Z$#)Z)Z v GL, GL,  S]\EFZJF0F4 DL,GL 
RF,L4 ~D G\P!*Z4 

EFJGUZP 

!( zL SM{X, 

R\NFZF6F 

58'FJF/F _Z*( Z$#)Z)Z v GL, GL, TbT[`JZ Z[;L0[g;L4 

HLPV[DP0LP;LP 
SM,MGL 5F;[4 
EFJGUZP 

!) zL SM{XLS ZF9M0 58'FJF/F _Z*( Z$#)Z)Z v GL, GL, O],;Z4 EFJGUZ 
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5|SZ6v!! slGID ;\U|Cv!_f 

lJlGIDMDF\ HF[UJF. SIF" D]HA DC[GTF6FGL 5wWlT ;CLT 

NZ[S VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ D/T\] DFl;S DC[GTF6\]P 

 
!!P! GLR[GF GD]GFDF\ DFCLTL VF5MP 
 

S|D 
G\AZ 

GFD CMNM DFl;S DC[GTF6\] 
sD[vZ_Z! GF 
5UFZ D]HAf 

J/TZq 
J/TZ 
EyY] 

lJlGIDDF\ 
H6FjIF D]HA 
DC[GTF6\] GSSL 

SZJFGL 
SFI"5wWlT 

!  zL N[JF\UL V[DP DC[TF JCLJ8 VlWSFZL 73566 GL, GL, 

Z zL VT],EF. HFGL C[0 S,FS" 74316 GL, GL, 

# zL S[TG S[P HF[QFL VF\S0F DNNGLX 68866 GL, GL, 

$ zL VlxJG S[P WF~SLIF U]HZFTL 8F.5L:8 64206 GL, GL, 

5 zL  CZ[X ALP HFNJ U]HZFTL 8F.5L:8 64148 GL, GL, 

& zL 5\SH  VFZP X[9 H]PS,FS" 49478 GL, GL, 

* zL J{XF,L ALP DSJF6F H]PS,FS" 38870 GL, GL, 

( zL R\N]EF. H[P JF3[,F H]PS,FS" 37731 GL, GL, 

) zL R[TGS]DFZ 5LP 58[, H]PS,FS" 25053 GL, GL, 

!_ zL lN5F,LA[G V[RP UZRZ H]PS,FS" 25053 GL, GL, 

!! zL 3GxIFDEF. 5LP DME H]PS,FS" 25053 GL, GL, 

!Z zL lJS|DEF. V[DP JF8]SLIF H]PS,FS" 25053 GL, GL, 

!# zL AFA]EF. 58[,LIF H]PS,FS" 37809 GL, GL, 

!$ zL DFG;L 5\0LT H]PS,FS" 19950 GL, GL, 

!5 zL GFZ6 ALP ;MC,F 0=F.JZ 47460 GL, GL, 

!& zL lJGMN   V[P UMC[, 58'FJF/F 36577 GL, GL, 

!* zL SM{X, R\NFZF6F 58'FJF/F 34695 GL, GL, 

!( zL SM{XLS ZF9M0 58'FJF/F 38292 GL, GL, 
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5|SZ6v!Z slGID ;\U|Cv!!f 5|tI[S ;\:YFG[ OF/JFI[, 
V\NFH 5+ 

 
TDFD IMHGFVM4 ;]lRT BR" VG[ SZ[, R[SJ6L V\U[ VC[JF,MGL lJUTM lJSF;4 lGDF"6 VG[ TSGLSL SFIM" V\U[ 

HJFANFZ HFC[Z T\+ DF8[P 
!ZP! H]NL H]NL IMHGFVM VgJI[ H]NL H]NL 5|J'lTVM DF8[ V\NFH 5+GL lJUTMGL DFCLTL GLR[GF GD]GFDF\ VF5MP 

 

JQF" Z_Z!vZZ 
VgI HFC[Z T\+M DF8[ 
 

 ;NZ ;]lRT V\NFH 5+ D\H]Z YI[, V\NFH 
5+ 

TFP!q5qZ_Z!;]WLGL 
K]8F SZ[, R]SJ[, ZSD 

sC%TFGL ;\bIFf 

S], BR" 

SlDxGZ 

SR[ZL  
;[g8=, 

V[:8FP 

!f 5UFZ 2,00,00,000 2,00,00,000 46,03,525 46,03,525 

 Zf VgI EyYF 1,10.00,000 1,10.00,000 12,07,865 12,07,865 

 #f :8FO 8=[.GL\U 1,00,000 1,00,000 GL, GL, 

 $f :8FO J[<O[Z O\0 1,00,000 1,00,000 GL, GL, 

 5f C[<Y R[SV5 1,00,000 1,00,000 GL, GL, 

 &f BF,L HuIFVM DF8[ 15,00,00,000 15,00,00,000 GL, GL, 
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5|SZ6v!& 

HFC[Z DFlCTL VlWSFZLzLGF GFD4 CMNM VG[ ALHL lJUTM 

 

S|D JCLJ8L VlWSFZL TYF HFC[Z 
DFlCTL VlWSFZLzLG\] GFD  

;ZGFD\] ;\5S" G\AZ 

! zL N[JF\ULA[G V[DP DC[TF DC[SD lJEFU4 ALHF[ DF/4 D\U/l;\CHL 

ZM04 DCFGUZ5Fl,SF VMOL;4 EFJGUZP 

)&Z$&$5Z_* 

 
 

 

5|SZ6v!& 

HFC[Z V5L, VlWSFZLzLGF GFD4 CMNM VG[ ALHL lJUTM 

 

S|D GFIA SlDxGZzL sV[0DLGPf 
TYF HFC[Z V5L, 
VlWSFZLzLG\] GFD  

;ZGFD\] ;\5S" G\AZ 

! zL lN,L5l;\C V[DPUMlC, GFIA SlDxGZzLGL VMOL;4 ALHF[ DF/4 

D\U/l;\CHL ZM04 DCFGUZ5Fl,SF 

VMOL;4 EFJGUZP 

))Z5ZZ$&$& 
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 DCFGUZ ;[JF ;NG  

EFJGUZ  

 

 

5LPVFZPVM lJEFUq 

;[g8=,L ZHL:8=L XFBFq GFUZLS ;]lJWF S[gN= 
 

DFlCTLsD[/JJFGMfVlWSFZ 

VlWlGIDvZ__5 
  

JM<I]D vZ    

V[G[1FRZ G\P Z5 

      zL GJ,EF.  JLP DrKFZ    
      HG ;\5S" VlWSFZL4  
      V[S;P !$_ 
      DMAF., G\P)$Z&ZZ#(_* 



VG]S|D6LSF 
 

 

S|D lJUT 5FGF G\AZ 

 

! 5|SZ6v#  s lGID ;\U|CvZ f ! YL Z 

Z 5|SZ6v$  s  lGID ;\U|Cv# f # YL 5 

# 5|SZ6v5  s  lGID ;\U|C v$f & 

$ 5|SZ6v!_  * YL ( 

5 5|SZ6v!! s lGID ;\U|Cv!_f ) 

& 5|SZv!Z   slGID ;\U|C v!!f   

5|tI[S ;\:YFG[ OF/JFI[, V\NFH 5+ 

!_ 

* 5|SZ6v!5  slGID ;\U|C v!$f 

 

!! 

( 5|SZ6v!&  sHFC[Z DFCLTL VlWSFZL 

TYF HFC[Z V5L, VlWSFZLGL DFCLTLPf 

!Z 

) 5|SZ6v!*  slGID ;\U|C v!&f !# 

!_ 5|DF65+ !$ 

 



5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf 

VlWSFZLVM VG[SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHM 
 

#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP 
 

CMN'M o  zL V[GP lJP DrKFZ  vHG;\5S" VlWSFZL 
 

;tTFVM OZHM  JCLJ8L o 

 

 ! lGI\+6 VlWSFZLzLGL N[BZ[B  VG[ DFU"NX"G C[9/ lJEFULI 

SFDULZL 5MTFGF TFAF C[9/GF\ SD"RFZLVM 5F;[YL SZFJJL VG[ 

H~ZL DFU"NX"G 5]~ 5F0J]\ 

Z D/[, ;tTFGL ~.V[  lJEFULI SFDULZL p5Z H~ZL N[BZ[B ZFBL 

SD"RFZLGL lGQSF/HL V\U[ SFI"JFCL SZJLP 

GF6F\SLI ;tTF ! ~FP 5F\R  CHFZ 5]ZF 

VgI ! lGI\+6 VlWSFZL wJFZF H[ SM. ;tTFVM 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ T[G]\ 

5F,G SZL SFI"JFCL SZJLP 

OZHM ! lGI\+6 VlWSFZLGL ;]RGF VG[ lGIDMG];FZ D/[, ;tTFGL ~.V[ 

lJEFULI SFDULZL SZJLP 

 



5|SZ6v# lGID ;\U|CvZ 
 
 

;\:YFGF VlWSFZLzLVM VG[ SD"RFZLVM  VG[  SD"RFZLVMG[ ;tTF VG[ OZHMGL lJUT ov 
 
 

S|D SD"RFZLG\] GFD  CMN'M SZJFGL YTL SFDULZLGL lJUT 
 

! zL ;\HIl;\C  
JLP HF0[HF 

;LGLPS,FS" ;\S,G q ;FWFZ6 ;EF4 lJU[Z[GF  5|`GMGF HJFAGL 
DFlCTL D[/JJFGL4;\S,GGL DL8L\UDF\ WFZF;eIzLG[ 
5|`GMGF HJFA 5CM\RTF SZJFGL SFDULZL TYF 
5LPVFZPVMP zL H[ ;M\5[ T[ SFDULZL SZJFGL ZC[ K[P 

Z zL 5|lJ6FA[G E8'L H]P S,FS" 5|[;GM84 HFC[Z BAZGF AL,M AGFJJF 4 5|[; S8L\U  
lJU[Z[GF  5|`GMGF HJFAGL DFlCTL D[/JJFGL 

SFDULZL TYF 5LPVFZPVMP zL H[ ;M\5[ T[ SFDULZL 
SZJFGL ZC[ K[P 

# zL S[TGEF. J{`GJ H]P S,FS" VFZP8LPVF.PG[ ,UTL TDFD VFG]QFF\ULS SFDULZL q 
VMG,F.G ;LPV[DP 5M8", TYF 5LPV[DP 5M8",GL 
SFDULZL 
 

$ zL C[D\GNF; HU0 H]PS,FS" ;[g8=,L ZHL:8=L wJFZF .gJ0" YI[,F TDFD 5+ ,UT 
lJEFU[ ZJFGF SZJFGL SFDULZL 
ZF.8; VMO ;L8LhGGL TDFD SFDULZL4.h VMO 
0].\U ALhG[;GL TDFD SFDULZL4 H]GF ;L8LhG 
RFH"GL ,UTL TDFD SFDULZL4 DFGP SlDxGZzLG[ 
pN'[XLG[ VFJTF TDFD 5+M .gJ0" SZJFP :JFUT 
SFI"S|D 

5 zL Z;LNFA[G S]Z[XL H]PS,FS" 5M:8G[ ,UTL TDFD 5|SFZGL SFDULZL4 AL, 
AGFJJFGL SFDULZL4 O[gSL\U SZLG[ 5+ DMS,JFGL 
SFDULZLP TYF VFp80MZGL TDFD 5|SFZGL 85F,M 
ZJFGF SZJFGLSFDULZLP 5M:8VMlO;G[  ,UTL 
SFDULZLP 

& zL DC[XEF. ZF9M0 58'FJF/F 58'FJF/FG[ ,UTL TDFD 5|SFZGL 
SFDULZLP5LPVFZPVMP zL H[ ;M\5[ T[ SFDULZL SZJFGL 
ZC[ K[P 

* zL SF/]EF. R{FCF6 58'FJF/F 58'FJF/FG[ ,UTL TDFD 5|SFZGL 
SFDULZLP5LPVFZPVMP zL H[ ;M\5[ T[ SFDULZL SZJFGL 
ZC[ K[P 

 



( zL AFW]A[G  V[GP 
;M,\SL 

58'FJF/F 58'FJF/FG[ ,UTL TDFD 5|SFZGL 
SFDULZLP5LPVFZPVMP zL H[ ;M\5[ T[ SFDULZL SZJFGL 
ZC[ K[P 

 



 
5|SZ6 v$ s lGID ;\U|C v#f 

 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;}RGM lGID ;\U|C VG[ NOTZM 

;[g8=,L ZHL:8=L XFBF4 DCFGUZ5Fl,SFvEFJGUZ 
 

 EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFDF\VFJTF TDFD 5+Mq VZHLVM ;[g8=,L ZHLP XFBF BFT[ 

:JLSFZJFDF\VFJ[ K[P T[DH TDFD VZHLVMq 5+M ,UT lJEFUG[ 5CM\RTF SZJFGL SFDULZL 

SZJFDF\ VFJ[ K[P  

 
 

  5|SZ6 v$ s lGID ;\U|C v$f 
 

5MTFGF SFIM" AHFJJF DF8[ 5MT[ GSSL SZ[,F WMZ6M  
;[g8=,L ZHL:8=L XFBF4   DCFGUZ5Fl,SF EFJGUZ 

 

 

  VF lJEFU wJFZF  SM. lGIDM S[ WMZ6M GSSL SZJFDF\ VFJ[, GYLP  
 
 

 

5|SZ6 v$ s lGID ;\U|C v5f 

 
HFC[Z T\+ VYJF  T[GF lGI\+6 C[9/GL jIlSTVM 5F;[GF  N:TFJ[HMGL 

S1FFVM V\U[ 5+S 
 

 

  VF V\U[ ZFHI ;ZSFZ wJFZF GSSL SZJFDF VFJ[, JUL"SZ6 5|DF6[ Z[S0"G]\ JUL"SZ6 SZL 

lJEFUDF\ TYF VgI OF/J[, HuIFVM p5Z Z[SM0" HF/J6L SZJFDF\ VFJ[ K[P 

 

 



 
 

  WL U]HZFT  s ZF.8 VMO ;L8Lhg; 8] 5a,LS ;lJ";Lh  f V[S8 vZ_!#GL VD,JFZL  

TFP!v$v!& YL X~  SZJFDF\ VFJ[, K[P 

 
  ;NZC] V[S8GL VD,JFZL AFAT[ S|DF\S o DC[SDq!q)_ TFP _#v_5vZ_!& YL  

GM8LOLS[XG ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[, K[P 

 
  ;NZC] V[S8GL VD,JFZL DF8[ ,UT lJEFUMV[ HJFANFZ VlWSFZL4 OZLIFN lGJFZ6  

VlWSFZL TYF 5|YD V5L, VlWSFZLzLG[ lGI]ST SZJFDF\ VFJ[, K[P 

 

 



5|SZ6 v $ slGID ;\U|C v #f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4  

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

S|D G\P & 

N:TFJ[HG\] GFD q DYF/]  VlWSFZLVMqSD"RFZLVMGL 5LPVFZPVMPV\U[ DFlCTL 

N:TFJ[HGM 5|SFZ   NOTZM 

N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6 5LPVFZPVMP;A\WL  

NOTZMGL GS, VCLYL 

D/X[P 

5LPVFZPVMP XFBF4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 

 

lJEFU wJFZF lGIDM4 

lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFGL OL 

!fEFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 5LPVFZPVMP ;A\WL  

lJlGIDM VG];FZP 

 Zf DCFGUZ5Fl,SFGF lGIDM 

 #f 0FIZL ;A\WLT GLTL VG];FZ AGFJJLP 

 $f  KF5FGL HFC[ZFTGF AL, TYF KF5FDF\ VFJTF 

dI]PGF ;DFRFZG\] S8L\U4  

 5f ;DU| ;EF S[ :YFIL4 ;\S,G ;lDlT  wJFZF GSSL 

YI[,P 

 &f DFGP ;F\;NzL TYF DFGPWFZF;eIzLGL 85F,M 

:JLSFZL H[ T[ lJEFU[ DMS,JFP 

lGID ;\U|C  VG[ NOTZMGL 

GS, DF8[ ,[JFTL OL 

lGID VG];FZ 



 

5|SZ6v5 slGID ;\U|Cv$f 
GLTL 30TZ VYJF GLTLGF \ VD, ;A\WL HGTFGF\ ;eIM 

;FY[ 5ZFDX" VYJF T[DGF \ 5|lTlGWLtJ DF8[GL SM. 
jIJ:YF CMI TM T[GL lJUT 

 
B GLTL 30TZ o 

5P! X] \ lGTL 30TZ DF8[ HGTFGL VYJF T[GF \ 5|lTlGWLVMGL ;,FC q 5ZFDX" q 

;CEFULTF\ D[/JJF DF8[GL SM. HMUJF. m HM CMITM GLR[GF \ GD]GFDF\ 

VFJL GLTLGL lJUTM VF5MP  

 

VG] \P  

G\P 

 
 

 

! 
 

 
 

 

 

lJQFI D]N'M  

 

 
 

 

5LPVFZPVMP XFBFGL 
SFDULZL 

X] \  HGTFGL 

;CEFULTF 

;]lGlüT SZJFG] \  
H~Z K[ [P  

 

  CF  
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મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર 

અિધિનયમ – ૨૦૦૫ 

વષ ૨૦૨૧ - ૨૦૨૨  

વો મુ-૨  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

ો ામ ઓ ફસર કચેર , આઈ.સી.ડ .એસ.શાખા  



 

સકં લત બાલ િવકાસ યોજના ો ામ ઓ ફસર કચેર   
અ ુ મ ણકા 

મ કરણ કરણની િવગત પાના ન.ં 

૧ ૩ અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો ૧ 

ર ૩ કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરો 

ર 

૩ પ નીિત પડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી 

જનતાના સ  યો સાથે સલાહ પરામશ અથવા 

તેમના િતિનિધ  વ માટની કોઈ  યવ  થા હોય તો 

તેની િવગત 

૩-૪ 

૪ ૬ આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક ૧ તથા ર ના અથવા તેના 

િનયં ણ હઠળની  ય કતઓ પાસેના દ  તાવેજોની 

ક ાઓ ગે ુ ંપ ક 

પ 

પ ૮ સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, હોદો અને 

અ  ય િવગતો 

૬-૮ 

૬ ૯ િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની 

કાયપ  ધિત 

૯ 

૭ ૧૦ અિધકાર  અને કમચાર ઓની મા હતી િુ  તકા ૧૦-૧૧ 

૮ ૧૧ િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયૉ જુબ મહનતાણાની 

પ  ધિત 

૧૨ 

૯ ૧ર  યેક સં  થાને ફાળવાયેલ દાજપ  ૧૩ 

૧૦ ૧પ કાય  કરવા માટ નકક  કરલા ંધોરણો ૧૪ 

૧૧ ૧૭ મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ  ય 

સવલતોની િવગતો 

૧૫ 

૧ર ૧૮ અ  ય ઉપયોગી મા હતી ૧૬-પ૧ 

 

 

 



 

કરણ-૩ 

(િનયમ સં હ - ૨) 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની  

સ ા અને ફરજો 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર  મહાનગરપા લકા 

  

ો ામ ઓ ફસર કચેર , આઈ.સી.ડ .એસ.શાખા 

 

પાના ન.ં ૧ 



 

કરણ – ૩ (િનયમ સં હ – ૨) 
અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની  

સ ા અને ફરજો 

 
૩.૧   સં  થા અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 

હો ો  : ો ામ ઓ ફસર 

સ ાઓ વહ વટ  : ૧... સમ  યોજના ુ ંસચંાલન અને તેના ં 

   અમલીકરણ 

   ર... િનર ણ અને અહવાલો કરવા તેમજ શાખા 

   અિધકાર  ક ાની તમામ સ ાઓ અને 

   ફરજો. 

   ૩...  

   નાણાં કય : ૧... પ૦૦૦/- ા. ખચ  કરવાની  સ ા  છે. 

     ર... નીલ 

     ૩... નીલ 

   અ  ય :  ૧... નીલ 

     ર...  

   ૩...  

 ફરજો :  ૧... િવગતો ગે ુ ંબીડાણ પ ક પાના  

 ન.ં ૧- ૧૪ મા ં સામેલ  છે.  

ર... િવગતો ગે ુ ં બીડાણ પ ક પાના  

        ન.ં૧ થી ૧૩ સામલે છે. 

          ૩... 

 
 

 

 

 

 



 

કરણ – ૩ (િનયમ સં હ – ૨) 
અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની  

સ ા અને ફરજો 

 
૩.૧   સં  થા અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 

હો ો  : બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર  ધટક - ૧ 

સ ાઓ વહ વટ  : ૧... સમ  યોજના ુ ંસચંાલન અને તેના ં 

   અમલીકરણ 

   ર... િનર ણ અને અહવાલો કરવા તેમજ શાખા 

   અિધકાર  ક ાની તમામ સ ાઓ અને 

   ફરજો. 

   ૩...  

   નાણાં કય : ૧... પ૦૦૦/- ા. ખચ  કરવાની  સ ા  છે. 

     ર... નીલ 

     ૩... નીલ 

   અ  ય :  ૧... નીલ 

     ર...  

   ૩...  

 ફરજો :  ૧... િવગતો ગે ુ ંબીડાણ પ ક પાના  

 ન.ં ૧- ૧૪ મા ં સામેલ  છે.  

ર... િવગતો ગે ુ ં બીડાણ પ ક પાના  

        ન.ં૧ થી ૧૩ સામલે છે. 

          ૩... 

 

 

 



 

કરણ – ૩ (િનયમ સં હ – ૨) 
અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની  

સ ા અને ફરજો 

 
૩.૧   સં  થા અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 

હો ો  : બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર  ધટક – ૨ 

સ ાઓ વહ વટ  : ૧... સમ  યોજના ુ ંસચંાલન અને તેના ં 

   અમલીકરણ 

   ર... િનર ણ અને અહવાલો કરવા તેમજ શાખા 

   અિધકાર  ક ાની તમામ સ ાઓ અને 

   ફરજો. 

   ૩...  

   નાણાં કય : ૧... પ૦૦૦/- ા. ખચ  કરવાની  સ ા  છે. 

     ર... નીલ 

     ૩... નીલ 

   અ  ય :  ૧... નીલ 

     ર...  

   ૩...  

 ફરજો :  ૧... િવગતો ગે ુ ંબીડાણ પ ક પાના  

 ન.ં ૧- ૧૪ મા ં સામેલ  છે.  

ર... િવગતો ગે ુ ં બીડાણ પ ક પાના  

        ન.ં૧ થી ૧૩ સામલે છે. 

          ૩... 

 

 

 



 

કરણ-૪ 

(િનયમ સં હ - ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો,  

ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર  મહાનગરપા લકા 

 

ો ામ ઓ ફસર કચેર , આઈ.સી.ડ .એસ.શાખા 

 

પાના ન.ં ર 



 

કરણ-૪ 

(િનયમ સં હ - ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો,  

ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 
૪.૧ હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓએ 

ઉપયોગ કરવાના િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરોની યાદ  

નીચેના ન નુા જુબ આપો. આ ન નુો દરક કારના દ  તાવેજ માટ ભરવાનો 

છે. 

દ  તાવેજ ુ ંનામ / મથા ં દ  તાવેજનો કાર 

 નીચે આપેલા કારોમાથંી એક 

પસદં કરો. 

(િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ, દફતરો, અ  ય) 

દ  તાવેજ  પર ુ ં ુ ં ુ ં  લખાણ  

 ય કતને િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે. 

ભાવનગર 

સરના ુ ં: ો ામ ઓ ફસર 

કચેર , 

મહાનગર પા લકા, ભાવનગર  

 ટલીફોન ન.ં : ૨૪૨૮૯૦૦ 

 અ  ય 

 ઈમેઈલ : po.bhavnagar. 

urban@gmail.com 

 અ  ય : 

ઘટક ારા િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટ 

લેવાની ફ  (જો હોય તો) 

 

          

 

 



 

કરણ-૪ 

(િનયમ સં હ - ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો,  

ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 
૪.૧ હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓએ 

ઉપયોગ કરવાના િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરોની યાદ  

નીચેના ન નુા જુબ આપો. આ ન નુો દરક કારના દ  તાવેજ માટ ભરવાનો 

છે. 

દ  તાવેજ ુ ંનામ / મથા ં દ  તાવેજનો કાર 

 નીચે આપેલા કારોમાથંી એક 

પસદં કરો. 

(િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ, દફતરો, અ  ય) 

દ  તાવેજ  પર ુ ં ુ ં ુ ં  લખાણ  

 ય કતને િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે. 

ભાવનગર 

સરના ુ ં: આઈ.સી.ડ .એસ. 

ઘટક -૧  

મહાનગર પા લકા, ભાવનગર 

વુ ઝોન, તરસમીયા, 

ભાવનગર 

 ટલીફોન ન.ં : ૨૫૬૧૭૧૧ 

 અ  ય 

 ઈમેઈલ :cdpo.bhav.urban.1@  

           gmail.com 

 અ  ય : 

ઘટક ારા િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટ 

લેવાની ફ  (જો હોય તો) 

 

          

 



 

કરણ-૪ 

(િનયમ સં હ - ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો,  

ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 
૪.૧ હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓએ 

ઉપયોગ કરવાના િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરોની યાદ  

નીચેના ન નુા જુબ આપો. આ ન નુો દરક કારના દ  તાવેજ માટ ભરવાનો 

છે. 

દ  તાવેજ ુ ંનામ / મથા ં દ  તાવેજનો કાર 

 નીચે આપેલા કારોમાથંી એક 

પસદં કરો. 

(િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ, દફતરો, અ  ય) 

દ  તાવેજ  પર ુ ં ુ ં ુ ં  લખાણ  

 ય કતને િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે. 

ભાવનગર 

સરના ુ ં: આઈ.સી.ડ .એસ. 

ઘટક - ૨, 

મહાનગર પા લકા, ભાવનગર 

પિ મ ઝોન, આખલોલ 

જકાતનાકા, ભાવનગર 

 ટલીફોન ન.ં :  

 અ  ય 

 ઈમેઈલ :cdpo.bhav.urban.2@  

                gmail.com 

 અ  ય : 

ઘટક ારા િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટ 

લેવાની ફ  (જો હોય તો) 

 



 

કરણ – ૫ 

(િનયમ સં હ – ૪) 

નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી  

જનતાના સ યો સાથે સલાહ-પરામશ અથવા 

તેમના િતિનિધ વ માટની કોઈ યવ થા 

હોય તો તેની િવગત 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર  મહાનગરપા લકા 

 

ો ામ ઓ ફસર કચેર , આઈ.સી.ડ .એસ.શાખા 

 

         પાના ન.ં ૩ થી ૪ 



 

કરણ – ૫   

(િનયમ સં હ – ૪) 

િનતી ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી જનતાના સ યો સાથે 

સલાહ-પરામશ અથવા તેમના િતિનિધ વ માટની કોઈ યવ થા 

હોય તો તેની િવગત 

 પ.૧  ુ ંનીિતઓના ધડતર માટ જનતાની અથવા તેના િતિનિધઓની સલાહ -  

  પરામશૅ સહભા ગતા મેળવવા માટની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય તો,  

  નીચેના ન નુામા ંઆવી નીિતની િવગતો આપો. 

 
અ.ન.ં િવષય / ુ ો ુ ંજનતાની 

સહભાગીતા 

િુનિ  ચત કરવા ુ ં

જ ર  છે ? (હા/ 

ના) 

જનતાની 

સહભાગીતા 

મેળવવા માટની 

 યવ  થા 

૧ ર ૩ ૪ 

 
------------------િનલ ------------------ 

 

 

 
આનાથી નાગ રકને કયા આધાર િનતી િવષયક બાબતોના ધડતર 

અને અમલમા ંજનતાની સહભા ગતા નકક  કરાઈ છે તે સમજવામા ંમદદ 

થશે. 

 

 

 

 



 

 
નીિતનો અમલઃ- 

પ.ર ુ ં નીિતઓના અમલ માટ જનતાની અથવા તેમના િતિનિધઓની સલાહ 

- પરામશ / સહભા ગતા મેળવવા માટની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય ત  

આવી જોગવાઈઓની િવગતો નીચેના ન નુામા ંઆપો. 

 
અ.ન.ં િવષય / ુ ો ુ ંજનતાની 

સહભાગીતા 

િુનિ  ચત કરવા ુ ં

જ ર  છે ? (હા/ 

ના) 

જનતાની 

સહભાગીતા 

મેળવવા માટની 

 યવ  થા 

૧ ર ૩ ૪ 

 
------------------િનલ ------------------ 

 

 

 

 

  
  



 

કરણ – ૬ 

(િનયમ સં હ – ૫) 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક-૧ તથા ૨ ના 

અથવા તેના િનયં ણ હઠળની ય તઓ 

પાસેના દ તાવેજોની ક ાઓ ગે ુ ંપ ક 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર  મહાનગરપા લકા 

 

ો ામ ઓ ફસર કચેર , આઈ.સી.ડ .એસ.શાખા 

 

  પાના ન.ં પ 



 

કરણ – ૬ 

(િનયમ સં હ – ૫) 

હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળની ય તઓ 

પાસેના દ તાવેજોની ક ાઓ ગે ુ ંપ ક 
 
૬.૧ સરકાર  દ  તાવેજો િવશેની મા હતી આપવા નીચેના ન નુાનો ઉપયોગ 

કરશો. જયા ંઆ દ  તાવેજો ઉપલ  ધ છે. તેવી જ  યાઓ વી ક સ ચવાલય 

ક ા, િનયામકની કચેર  ક ા, અ  યનો પણ ઉ  લખે કરો. (અ  યો લખવાની 

જ  યાએ ક ાનો ઉ  લખે કરો.) 

 
અ. 

ન.ં 

દ  તાવેજની 

ક ા 

દ  તાવેજન ુ ં

નામ અને 

તેની એક 

લીટ મા ં

ઓળખાણ 

દ  તાવેજ 

મેળવવાની 

કાયપ  ધિત 

નીચેની  ય કત 

પાસે છે / તેના 

િનયં ણમા ંછે. 

૧ ર ૩ ૪ પ 

 

 
---------------- નીલ ----------------- 

 

 
  



 

કરણ – ૮ 

(િનયમ સં હ – ૭) 

સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, 

હો ો અને અ ય િવગતો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

ો ામ ઓ ફસર કચેર , આઈ.સી.ડ .એસ.શાખા 

 

પાના ન.ં ૬ થી ૭  



 

કરણ – ૮ (િનયમ સં હ – ૭) 

 સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, હો ો અને અ ય િવગતો 
૮.૧ હર તં ના સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ, મદદનીશ સરકાર  મા હતી 

અિધકાર ઓ અને િવભાગીય કાયદાક ય (એપેલટે) સ ાિધકાર  િવશેની સપંક 

મા હતી નીચેના ન નુામા ંઆપો. 
 

 સરકાર  તં ુ ંનામ : સકં લકત બાળ િવકાસ સેવા યોજના - ો ામ 

ઓ ફસર કચેર , મહાનગરપા લકા ભાવનગર 

 મદદનીશ સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ : 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મઈેલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ીમતી 

સાિવ ી 

એ.નાથ  

ો ામ 

ઓ ફસર 

(૦ર૭૮)-

૨૪૨૮૯૦૦ 

મો. 

૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨ 

- Po.bhavn

agar.urba

n@gmail.

com 

ભાવનગર 

મહાનગર

પા લકા 

 સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ :- 
 

અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મઈેલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ીમતી 

સાિવ ી 

એ.નાથ  

ો ામ 

ઓ ફસર 

(૦ર૭૮)-

૨૪૨૮૯૦૦ 

મો. 

૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨ 

- Po.bhavn

agar.urb

an@gma

il.com 

ભાવનગર 

મહાનગર

પા લકા 

 િવભાગીય એપેલેટ (કાયદા) સ ાિધકાર  : 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ 

મઈેલ 

સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ી 

ડ .એમ.ગો હલ 

નાયબ 

કિમ ર 

(એડમીન) 

(૦ર૭૮)-

૨૪૩૯૨૯૨ 

-- 

 

- - ભાવનગર 

મહાનગર

પા લકા 

 

 

 

 



 

કરણ – ૮ (િનયમ સં હ – ૭) 

 સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, હો ો અને અ ય િવગતો 
૮.૧ હર તં ના સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ, મદદનીશ સરકાર  મા હતી 

અિધકાર ઓ અને િવભાગીય કાયદાક ય (એપેલટે) સ ાિધકાર  િવશેની સપંક 

મા હતી નીચેના ન નુામા ંઆપો. 
 

 સરકાર  તં ુ ંનામ : સકં લકત બાળિવકાસ સેવા યોજના-૧ અબન-૧ 

 મદદનીશ સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ : 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . 

ડ . કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મઈેલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ીમતી 

િનતાબને 

એચ.ભ  

સી.ડ . 

પી.ઓ.-૧ 

અબન 

(૦ર૭૮)-

૨૫૬૧૭૧૧ 

મો. 

૬૩૫૯૯૨૪૩૩૯ 

- cdpo.bhav. 

urban.1@ 

gmail.com 

વુ ઝોન, 

તરસમીયા, 

ભાવનગર  

 સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ :- 
 

અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મઈેલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ 

 

 

 

ીમતી 

િનતાબને 

એચ.ભ  

સી.ડ . 

પી.ઓ.-૧ 

અબન 

(૦ર૭૮)-

૨૫૬૧૭૧૧ 

મો. 

૬૩૫૯૯૨૪૩૩૯ 

- cdpo.bhav. 

urban.1@ 

gmail.com 

વુ ઝોન, 

તરસમીયા 

ભાવનગર  

 િવભાગીય એપેલેટ (કાયદા) સ ાિધકાર  : 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મઈેલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ીમતી 

સાિવ ી 

એ.નાથ  

ો ામ 

ઓ ફસર 

(૦ર૭૮)-

૨૪૨૮૯૦૦ 

મો. 

૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨ 

- Po.bhavnagar.ur

ban@gmail.com 

ભાવનગર 

મહાનગર 

પા લકા 

 

 

 



 

કરણ – ૮ (િનયમ સં હ – ૭) 

      સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, હો ો અને અ ય િવગતો 
૮.૧ હર તં ના સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ, મદદનીશ સરકાર  મા હતી 

અિધકાર ઓ અન ે િવભાગીય કાયદાક ય (એપેલટે) સ ાિધકાર  િવશનેી 

સપંક મા હતી નીચેના ન નુામા ંઆપો. 

સરકાર  તં ુ ંનામ : સકં લત બાળ િવકાસ સેવા યોજના - ર અબન – ર 

મદદનીશ સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ : 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . 

ડ . કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મેઈલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ી 

હતલબેન 

બી. 
ુધર જયા 

સી.ડ . 

પી.ઓ.-૨ 

અબન 

- મો. 

૬૩૫૯૯૨૪૩૪૧ 

- cdpo.bhav. 

urban.2@ 

gmail.com 

પિ મ 

ઝોન, 

આખલોલ, 

જકાતનાકા, 

ભાવનગર 

સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ :- 

અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . 

ડ . કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મેઈલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ી 

હતલબેન 

બી. 
ુધર જયા 

સી.ડ . 

પી.ઓ.-૨ 

અબન 

- મો. 

૬૩૫૯૯૨૪૩૪૧ 

- cdpo.bhva. 

urban.2@ 

gmail.com 

પિ મ 

ઝોન, 

આખલોલ, 

જકાતનાકા, 

ભાવનગર 

િવભાગીય એપેલેટ (કાયદા) સ ાિધકાર  :- 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મેઈલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૭ ૮ ૯ 
૧ ીમતી 

સાિવ ી 

એ.નાથ  

ો ામ 

ઓ ફસર 

(૦ર૭૮)-

૨૪૨૮૯૦૦ 

મો. 

૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨ 

- Po.bhavnagar.

urban@gmail.

com 

ભાવનગર 

મહાનગર 

પા લકા 

 

 



 

કરણ – ૯  

 

િનણય લેવાની યામા ં 

અ સુરવાની કાયપ િત  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

ો ામ ઓ ફસર કચેર , આઈ.સી.ડ .એસ.શાખા 

 

પાના ન.ં ૯ 



 

કરણ – ૯ 

 િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ િત  
૯.૧ ુદા ુદા ુ ાઓ ગે િનણય લેવા માટ કઈ કાયપ  ધિત અ સુરવામા ં

આવે છે ? (સ ચવાલય િનયમ સં હ અને કામકાજના િનયમોના 

િનયમસં હ, અ  ય િનયમો / િવિનયમો વગેરનો સદંભ ટાકં  શકાય) 

૯.ર અગ  યની બાબતો માટ કોઈ ખાસ િનણય લેવા માટની દ  તાવે  

કાયપ  ધિતઓ / ઠરાવેલી / કાયપ  ધિતઓ / િનયત માપદંડો / િનયમો 

કયા કયા છે ? િનણૅય લેવા માટ કયા કયા  તર િવચાર કરવામા ંઆવ ેછે 

? 

૯.૩ િનણયને જનતા ધુી પહ ચાડવાની કઈ  યવ  થા છે ? 

૯.૪ િનણય લેવાની યામા ં ના મતં  યો લેવાનાર છે  તે અિધકાર ઓ કયા 

છે ? 

૯.પ િનણય લેનાર િતમ સ ાિધકાર  કોણ છે ? સરકાર ીના ંસામા  ય વહ વટ  

ુકમો તેમજ કિમ  નર ભાવનગર મહાનગર પા લકા અને સામા  ય સભા. 

૯.૬  અગ  યની બાબતો પર હર સ ાિધકાર  ારા િનણૅય લવેામા ંઆવે છે 

તેની મા હતી અલગ ર ત ેનીચેના ન નુામા ંઆપો. 

મ નબંર  
ના પર િનણય લેવાનાર છે તે 

િવષય માગદશક ચુન / દશા 

િનદશ જો કોઈ હોય તો 

 

િનણય લેવાની કાયવાહ મા ં

સકંળાયેલ અિધકાર ઓનો હો ો 

ો ામ ઓ ફસર 

ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સપંક 

ગેની મા હતી 

આઈ.સી.ડ .એસ.શાખા, 
મ.ન.પા.,ભાવનગર 

જો િનણયથી સતંોષ ન હોય તો કયા ં

અને કવી ર તે અપીલ કરવી ? 

નાયબ કિમ ર, 
મ.ન.પા.ભાવનગર 

 

 

 



 

કરણ – ૯ 

 િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ િત  
૯.૧ ુદા ુદા ુ ાઓ ગે િનણય લેવા માટ કઈ કાયપ  ધિત અ સુરવામા ં

આવે છે ? (સ ચવાલય િનયમ સં હ અને કામકાજના િનયમોના 

િનયમસં હ, અ  ય િનયમો / િવિનયમો વગેરનો સદંભ ટાકં  શકાય) 

૯.ર અગ  યની બાબતો માટ કોઈ ખાસ િનણય લેવા માટની દ  તાવે  

કાયપ  ધિતઓ / ઠરાવેલી / કાયપ  ધિતઓ / િનયત માપદંડો / િનયમો 

કયા કયા છે ? િનણૅય લેવા માટ કયા કયા  તર િવચાર કરવામા ંઆવ ેછે 

? 

૯.૩ િનણયને જનતા ધુી પહ ચાડવાની કઈ  યવ  થા છે ? 

૯.૪ િનણય લેવાની યામા ં ના મતં  યો લેવાનાર છે  તે અિધકાર ઓ કયા 

છે ? 

૯.પ િનણય લેનાર િતમ સ ાિધકાર  કોણ છે ? સરકાર ીના ંસામા  ય વહ વટ  

ુકમો તેમજ કિમ  નર ભાવનગર મહાનગર પા લકા અને સામા  ય સભા. 

૯.૬  અગ  યની બાબતો પર હર સ ાિધકાર  ારા િનણૅય લવેામા ંઆવે છે 

તેની મા હતી અલગ ર ત ેનીચેના ન નુામા ંઆપો. 

મ નબંર  
ના પર િનણય લેવાનાર છે તે 

િવષય માગદશક ચુન / દશા 

િનદશ જો કોઈ હોય તો 

 

િનણય લેવાની કાયવાહ મા ં

સકંળાયેલ અિધકાર ઓનો હો ો 

બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર  

ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સપંક 

ગેની મા હતી 

વૂ ઝોનલ ઓ ફસ, તરસમીયા ર ગ 

રોડ, મહાનગરપા લકા ભાવનગર 
જો િનણયથી સતંોષ ન હોય તો કયા ં

અને કવી ર તે અપીલ કરવી ? 

ો ામ ઓ ફસર, 

આઇ.સી.ડ .એસ.શાખા, 
મ.ન.પા.ભાવનગર 

 

 



 

કરણ – ૯ 

 િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ િત  
૯.૧ ુદા ુદા ુ ાઓ ગે િનણય લેવા માટ કઈ કાયપ  ધિત અ સુરવામા ં

આવે છે ? (સ ચવાલય િનયમ સં હ અને કામકાજના િનયમોના 

િનયમસં હ, અ  ય િનયમો / િવિનયમો વગેરનો સદંભ ટાકં  શકાય) 

૯.ર અગ  યની બાબતો માટ કોઈ ખાસ િનણય લેવા માટની દ  તાવે  

કાયપ  ધિતઓ / ઠરાવેલી / કાયપ  ધિતઓ / િનયત માપદંડો / િનયમો 

કયા કયા છે ? િનણૅય લેવા માટ કયા કયા  તર િવચાર કરવામા ંઆવ ેછે 

? 

૯.૩ િનણયને જનતા ધુી પહ ચાડવાની કઈ  યવ  થા છે ? 

૯.૪ િનણય લેવાની યામા ં ના મતં  યો લેવાનાર છે  તે અિધકાર ઓ કયા 

છે ? 

૯.પ િનણય લેનાર િતમ સ ાિધકાર  કોણ છે ? સરકાર ીના ંસામા  ય વહ વટ  

ુકમો તેમજ કિમ  નર ભાવનગર મહાનગર પા લકા અને સામા  ય સભા. 

૯.૬  અગ  યની બાબતો પર હર સ ાિધકાર  ારા િનણૅય લવેામા ંઆવે છે 

તેની મા હતી અલગ ર ત ેનીચેના ન નુામા ંઆપો. 

મ નબંર  
ના પર િનણય લેવાનાર છે તે 

િવષય માગદશક ચુન / દશા 

િનદશ જો કોઈ હોય તો 

 

િનણય લેવાની કાયવાહ મા ં

સકંળાયેલ અિધકાર ઓનો હો ો 

બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર  

ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સપંક 

ગેની મા હતી 

પિ મ ઝોનલ ઓ ફસ, આખલોલ 

જકાતનાકા, મહાનગરપા લકા 

ભાવનગર 
જો િનણયથી સતંોષ ન હોય તો કયા ં

અને કવી ર તે અપીલ કરવી ? 

ો ામ ઓ ફસર, 

આઇ.સી.ડ .એસ.શાખા, 
મ.ન.પા.ભાવનગર 

 



 

કરણ – ૧૦ 

  

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની  

મા હતી ુ તકા ( ડરકટર ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

ો ામ ઓ ફસર કચેર , આઈ.સી.ડ .એસ.શાખા 

 

                       પાના ન.ં ૧૦ થી ૧૧ 



 

કરણ – ૧૦ ( ો ામ ઓ ફસર કચેર ) 

 અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી ુ તકા ( ડરકટર ) 
 

૧૦.૧ નીચેના ન નુામા ં જ  લાવાર મા હતી આપો. 

 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ.ટ . 

ડ .કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ 

મેઈલ કચેર  ઘર 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ીમતી 

સાિવ ી એ. 

નાથ  

ો ામ 

ઓ ફસર 

વગ -૧ 

૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ મો. 

૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨  
-- -- 

૨ ી 

ગાય ીબેન 

દવ ે

S.A. ૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ મો. 

૭૪૦૫૪૧૦૪૩૨ 
-- -- 

૩ ી વુ 

ની 

એકાઉટંટ ૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ મો. 

૯૫૫૮૯૯૬૧૭૩ 
-- -- 

૪ ી 

નેહલબને 

યાસ 

ુ . લાક ૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ મો. 

૯૪૦૯૩૭૩૭૮૩ 
-- -- 

 

  



 

કરણ – ૧૦ (ઘટક – ૧) 

 અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી ુ તકા ( ડરકટર ) 
 

૧૦.૧ નીચેના ન નુામા ં જ  લાવાર મા હતી આપો. 

 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ.ટ . 

ડ .કોડ 

ફોન નબંર ફક

સ 

ઈ 

મેઈલ કચેર  ઘર 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ી એન. 

એચ. ભ  

સી.ડ . 

પી.ઓ. 

વગ-ર 

૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 

૬૩૫૯૯૨૪૩

૩૯  

-- -- 

૨ ી ુ  ુ

આર. 

સોલકં  

S.A. ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 

૯૯૧૩૦૮૦૭

૦૨ 

-- -- 

૩ ી સીમાબા 

આર. 

ગો હલ 

પુરવાઈઝર ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 

૬૩૫૭૦૦૫૫

૭૩ 

-- -- 

૪ ી ુ  પી. 

ખભંોળ યા 

પુરવાઈઝર ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો.૬૩૫૭૦૦

૫૫૭૫ 
-- -- 

૫ ી િુમ . 

ડોડ યા 

પુરવાઇ

ઝર 

૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 

૯૪૨૯૨૫૯૭

૯૮ 

-- -- 

૬ ી આર.બી. 

ભ   

ુ .કલાક ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો.૬૩૫૯૯૨

૪૩૪૦ 
-- -- 

 



 

કરણ – ૧૦ (ઘટક – ૨) 

 અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી ુ તકા ( ડરકટર ) 
૧૦.૧ નીચેના  ન નુામા ં જ  લાવાર  મા હતી  આપો. 

અ.

ન.ં 

નામ હો ો એસ.ટ . 

ડ .કોડ 

ફોન નબંર ફક

સ 

ઈ 

મેઈલ કચેર  ઘર 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ ી 

હતલબેન. 

બી. 
ુધર જયા 

બાળ િવકાસ 

યોજના 

અિધકાર  

વગ-૨ 

-- 

 

-- મો. 

૬૩૫૯૯૨૪૩

૪૧ 

--  cdpo.bhav.u

rban2@gm

ail.com 

૨ ી કવટ 

પટલ 

S.A. -- -- મો. 

૯૦૩૩૩૮૨૬

૩૧ 

-- -- 

૩ ીમતી 

હતલબેન 

પી. ઘેલડા 

પુરવાઈઝર 

અબન-૨ 

-- -- મો. 

૯૮૯૮૯૩૭૩

૧૪ 

-- -- 

૪ ી ુ બુેન 

એચ. 

ઉપા યાય 

પુરવાઇઝર -- -- મો. 

૯૨૬૫૭૧૧૨

૪૦ 

-- -- 

૫ ીમતી 

જ પાબેન 

એ. ચૌહાણ 

પુરવાઈઝર 

અબન-૨ 

-- -- મો. 

૭૦૪૧૪૦૪૧

૭૩ 

-- -- 

૬ ી 

હરનભાઇ 

પી.દવે 

લાક કમ 

ટાઇપી ટ  

અને 

કડા 

મદદનીશ 

(S.A.) નો 

ચા  સભંાળે 

છે. 

-- -- મો. 

૭૩૮૩૯૩૪૪

૪૪ 

-- --  

 
 

 

 



 

કરણ – ૧૧  

(િનયમ સં હ- ૧૦) 

 

િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયા જુબ મહનતાણાની  

પ િત સ હત દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ ુ ં

માિસક મહનતા ુ ં
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

ો ામ ઓ ફસર કચેર , આઈ.સી.ડ .એસ.શાખા  

 

પાના ન.ં ૧૨  



 

કરણ – ૧૧(િનયમ સં હ- ૧૦) ( ો ામ ઓ ફસર કચેર ) 

      િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયા જુબ મહનતાણાની પ િત સ હત 

 દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ ુ ંમાિસક મહનતા ુ ં
 ૧૧.૧ નીચેના ન નુામા ં મા હતી આપો. 

 
અ.ન.ં નામ 

 

હો ો માિસક 

મહનતા ુ ં

(એિ લ- 

૨૧)ની 

િ  થિતએ 

વળતર 

/ 

વળતર 

ભ   ુ

િવિનયમમા ં

જણા  યા ં જુબ 

મહનતા ુ ંનકક  

કરવાની 

કાયપ  ધિત 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

૧ ીમતી સાિવ ીબેન 

એ.નાથ  

પી.ઓ. વગ-

૧ 

૮૧૬૫૬/- -- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૨ ી ગાય ીબેન દવ ે વગ-૩ ૨૫૦૦૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૩ ી વુ ની વગ-૩ ૧૫૦૦૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૪ ી નેહલબેન યાસ વગ-૩ ૧૫૦૦૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

કરણ – ૧૧(િનયમ સં હ- ૧૦) (ઘટક-૧) 

      િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયા જુબ મહનતાણાની પ િત સ હત 

 દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ ુ ંમાિસક મહનતા ુ ં
 ૧૧.૧ નીચેના ન નુામા ં મા હતી આપો. 

 
અ.ન.ં નામ 

 

હો ો માિસક 

મહનતા ુ ં

(એિ લ- 

૨૧)ની 

િ  થિતએ 

વળતર 

/ 

વળતર 

ભ   ુ

િવિનયમમા ંજણા  યા ં

જુબ મહનતા ુ ં

નકક  કરવાની 

કાયપ  ધિત 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

૧ ીમતી નીતાબેન 

એચ.ભ  

બાળ િવકાસ 

યોજના 

અિધકાર  

ઘટક-૧ 

૮૨૮૫૦/- -- સરકાર  પગાર ધોરણ 

જુબ 

૨ ી ુ  ુઆર. 

સોલકં  

S.A. ૨૫૦૦૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર ધોરણ 

જુબ 

૩ ી સીમાબા 

આર.ગો હલ 

પુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર ધોરણ 

જુબ 

૪ ીમતી ુ બેન 

પી.ખભંોળ યા 

પુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર ધોરણ 

જુબ 

૫ ી િુમ . 

ડોડ યા 

પુરવાઇઝર ૩૧૩૪૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર ધોરણ 

જુબ 

૬ ી આર.બી.ભ  ુ .કા. ૪૨૩૭0/-  -- સરકાર  પગાર ધોરણ 

જુબ 

૭ ૧ થી ૧૭૧ 

ધુીના 

ગણવાડ  

કાયકરો 

૭૮૦૦/- -- માનદ મહનતાણા ની 

રકમ સરકાર ી ના 

કુમ અ સુાર 

 

૮ ૧ થી ૧૭૧ 

ધુીના 

તેડાગર ૩૯૫૦/- -- માનદ મહનતાણા ની 

રકમ સરકાર ી ના 

કુમ અ સુાર 



 

૯ ૧ થી ૩ ધુીના મીની 

ગણવાડ  

કાયકરો 

૪૪૦૦/- -- માનદ મહનતાણા ની 

રકમ સરકાર ી ના 

કુમ અ સુાર 



 

કરણ – ૧૧(િનયમ સં હ- ૧૦) (ઘટક-૨) 

 િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયા જુબ મહનતાણાની પ િત સ હત 

 દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ ુ ંમાિસક મહનતા ુ ં
 ૧૧.૧ નીચેના ન નુામા ં મા હતી આપો. 

 
અ.ન.ં નામ 

 

હો ો માિસક 

મહનતા ુ ં

(એિ લ- 

૧૭)ની 

િ  થિતએ 

વળતર 

/ 

વળતર 

ભ   ુ

િવિનયમમા ં

જણા  યા ં જુબ 

મહનતા ુ ંનકક  

કરવાની 

કાયપ  ધિત 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

૧ ી હતલબેન બી. 
ુધર જયા 

બાળ િવકાસ 

યોજના 

અિધકાર  

ઘટક-૨ 

૫૫૫૫૩/- -- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૨ ી કવટ પટલ  S.A. ૨૫૦૦૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૩ ીમતી હતલબેન 

પી. ઘલેડા 

પુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૪ ી ુ બુેન. એચ 

ઉપા યાય 

પુરવાઇઝર ૩૧૩૪૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૫ ીમતી જ પાબને 

એ. ચૌહાણ 

પુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૬ ી હરનભાઈ પી. 

દવ ે

કલાક કમ 

ટાઈપી ટ 

{I.C.(S.A.)} 

૪૧૧૨૬/- -- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૭ ૧ થી ૧૪૨ ધુીના ગણવાડ  

કાયકરો 

૭૮૦૦/- -- માનદ મહનતાણા 

ની રકમ સરકાર ી 

ના કુમ અ સુાર 

૮ ૧ થી ૧૪૨ ધુીના તેડાગર ૩૯૫૦/- -- માનદ મહનતાણા 

ની રકમ સરકાર ી 

ના કુમ અ સુાર 



 

કરણ – ૧૨  

(િનયમ સં હ- ૧૧) 

યેક સં થાને ફાળવાયેલ 

દાજપ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

ો ામ ઓ ફસર કચેર , આઈ.સી.ડ .એસ.શાખા 

 

પાના ન.ં ૧૩ 



 

કરણ-૧૨ (િનયમ સં હ-૧૧) ( ો ામ ઓ ફસર કચેર ) 
યેક સં થાને ફાળવાયેલ દાજપ  તમામ યોજનાઓ, ુચત ખચ  

અને કરલ કુવણી ગે અહવાલોની િવગતો િવકાસ, િનમાણ અને  

તકનીક  કાય  ગે જવાબદાર હર તં  
 ૧ર.૧ ુદ  ુદ  યોજનાઓ અ  વયે ુદ  ુદ  િતઓ માટ દાજપ ની િવગતોની 

 મા હતી નીચેના ન નુામા ંઆપો. (વષ : ર૦૨૧-૨૨) ( કડા હ રમા)ં 

 

મ 

નં

. 

યોજના ુ ં

નામ / 

સદર 

િત િત  

શ  

કયૉની 

તાર ખ 

િત 

ના 

તની 

દા લ 

તાર ખ 

ુચત 

રકમ 

મં ુર 

થયેલ 

રકમ 

ટ  કરલ 

/ કુવલે 

રકમ  

(હ  તાની 

ા  ટ) 

છે  લા 

વષ ુ ં

ખરખર 

ખચ ૅ

કાયની 

ણુવતા માટ 

સં ણૅૂ પણે 

કામગીર  માટ 

જવાબદાર 

અિધકાર  

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ આઈ. 

સી.ડ . 

એસ. 

બાળકોના 

સવાગી 

િવકાસની 

કામગીર  

૧/૪/૨૧ -- ૧૧૩૦ ૧૧૬૦ ૮૨૬૪૦ ૪૮૦ પી.ઓ. વગ-૧ 

 

અ  ય હર તં ો માટ : 

મ 

ન.ં 

સદર ુચત 

દાજપ  

મં ુર થયેલ 

દાજપ  

ટ  કરલ કુવેલ 

રકમ (હ  તાની 

સં  યા) 

ુલ ખચૅ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

 
---------------------  નીલ -------------------- 

 
 

 

 

 

 

 



 

કરણ-૧૨ (િનયમ સં હ-૧૧) (ઘટક-૧) 
યેક સં થાને ફાળવાયેલ દાજપ  તમામ યોજનાઓ, ુચત ખચ  

અને કરલ કુવણી ગે અહવાલોની િવગતો િવકાસ, િનમાણ અને  

તકનીક  કાય  ગે જવાબદાર હર તં  
 ૧ર.૧ ુદ  ુદ  યોજનાઓ અ  વયે ુદ  ુદ  િતઓ માટ દાજપ ની િવગતોની 

 મા હતી નીચેના ન નુામા ંઆપો. (વષ : ર૦૨૧-૨૨) ( કડા હ રમા)ં 

 

મ 

નં

. 

યોજના ુ ં

નામ / 

સદર 

િત િત  

શ  

કયૉની 

તાર ખ 

િત 

ના 

તની 

દા લ 

તાર ખ 

ુચત 

રકમ 

મં ુર 

થયેલ 

રકમ 

ટ  કરલ 

/ કુવલે 

રકમ  

(હ  તાની 

ા  ટ) 

છે  લા 

વષ ુ ં

ખરખર 

ખચ ૅ

કાયની 

ણુવતા માટ 

સં ણૅૂ પણે 

કામગીર  માટ 

જવાબદાર 

અિધકાર  

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ આઈ. 

સી.ડ . 

એસ. -૧ 

બાળકોના 

સવાગી 

િવકાસની 

કામગીર  

૧/૪/૨૧ -- ૬૭૪૦૦ ૬૭૪૦૦ ૮૨૬૪૦ ૩૫૪૦૮ સી.ડ . પી.ઓ. 

વગ-૨ 

 

અ  ય હર તં ો માટ : 

મ 

ન.ં 

સદર ુચત 

દાજપ  

મં ુર થયેલ 

દાજપ  

ટ  કરલ કુવેલ 

રકમ (હ  તાની 

સં  યા) 

ુલ ખચૅ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

 
---------------------  નીલ -------------------- 

 
 

 

 

 

 

 



 

કરણ-૧૨ (િનયમ સં હ-૧૧) (ઘટક-૨) 
યેક સં થાને ફાળવાયેલ દાજપ  તમામ યોજનાઓ, ુચત ખચ  

અને કરલ કુવણી ગે અહવાલોની િવગતો િવકાસ, િનમાણ અને  

તકનીક  કાય  ગે જવાબદાર હર તં  
 ૧ર.૧ ુદ  ુદ  યોજનાઓ અ  વયે ુદ  ુદ  િતઓ માટ દાજપ ની િવગતોની 

 મા હતી નીચેના ન નુામા ંઆપો. (વષ : ર૦૨૧-૨૨) ( કડા હ રમા)ં 

 

મ 

નં

. 

યોજના ુ ં

નામ / 

સદર 

િત િત  

શ  

કયૉની 

તાર ખ 

િત 

ના 

તની 

દા લ 

તાર ખ 

ુચત 

રકમ 

મં ુર 

થયેલ 

રકમ 

ટ  કરલ 

/ કુવલે 

રકમ  

(હ  તાની 

ા  ટ) 

છે  લા 

વષ ુ ં

ખરખર 

ખચ ૅ

કાયની 

ણુવતા માટ 

સં ણૅૂ પણે 

કામગીર  માટ 

જવાબદાર 

અિધકાર  

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ આઈ. 

સી.ડ . 

એસ. -૨ 

બાળકોના 

સવાગી 

િવકાસની 

કામગીર  

૧/૪/૨૧ -- ૬૦૪૦૦ ૬૦૪૦૦ ૮૨૬૪૦ ૩૦૩૦૦ સી.ડ . પી.ઓ. 

વગ-૨ 

 

અ  ય હર તં ો માટ : 

મ 

ન.ં 

સદર ુચત 

દાજપ  

મં ુર થયેલ 

દાજપ  

ટ  કરલ કુવેલ 

રકમ (હ  તાની 

સં  યા) 

ુલ ખચૅ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

 
---------------------  નીલ -------------------- 

 

 

  



 

કરણ-૧૫ 

 

(િનયમ સં હ-૧૪)  

કાય  કરવા માટ ન  કરલા ંધોરણો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

ો ામ ઓ ફસર કચેર , આઈ.સી.ડ .એસ.શાખા 

 

      પાના ન.ં ૧૩ 



 

કરણ-૧૫ (િનયમ સં હ – ૧૪) કાય  કરવા માટ ન  કરલા ંધોરણો 
 

૧પ.૧ િવિવધ િતઓ / કાય મો હાથ ધરવા માટ િવભાગે નકક  કરલ 

ધોરણોની િવગતો આપો. 

(૧)  થાિનક સં  થા ( ભાવનગર  િુન. કોપ રશન)  થાપના દન ઉજવણી 

કાય મ ૧૪મી ફ આુર . 

(ર) તર રા  ય મહ લા દન ઉજવણી  ૯ મી મે,  ૮- માચ   

(૩) િવ  આરો  ય દન ઉજવણી ૭ મી એ ીલ. 

(૪) મે દન અને જુરાત રાજય  થાપના દન ઉજવણી ૧ લી મ ે

(પ)  વ  છતા અ ભયાન ુલાઈ માસ 

(૬) િવ  વ  તી દન ઉજવણી ૧૧ મી ુલાઈ 

(૭) બાળ આરો  ય તપાસ બેંશ કાય મ ુલાઈ- ઓગ  ટ 

(૮) િવટામીન-એ ટ પા પીવડાવવા કાય મ - ઓગ  ટ 

(૯) િવ   તનપાન સ  તાહ, ઉજવણી ૧ થી ૭ ઓગ  ટ 

(૧૦) રા  ય પોષણ સ  તાહ, કાય ઉજવણી - ૧ થી ૭ સ  ટ  બર 

(૧૧) આઈ.સી.ડ .એસ. યોજના  થાપના દન -ર  ઓકટો. 

(૧ર) બાલ દન ઉજવણી ૧૪ મી નવે  બર 

(૧૩) િવ  એઈડસ દન ઉજવણી ૧ લી ડ સે  બર 

(૧૪) ગણતં દન અને સ ાક દનની ઉજવણી ૧પ મી ઓગ  ટ અને ર૬ મી 

 આુર . 

(૧પ) શહરના ંપછાત િવ  તારોમા ંબાળકો અને માતાઓના ંમેડ કલ ચેક અપ 

કાય મો વષ દર  યાન કરવામા ંઆવે છે. 

(૧૬) સરકાર ી  હર થયેલ તાર ખો દર  યાન પોલીયો ના દુ  માટની 

કામગીર  કરવામા ંઆવે છે. 

(૧૭) આરો  ય કલે  ડર જુબ ઉજવણી 

(૧૮) મમતા  દવસની ઉજવણી 

(૧૯) ગણવાડ  વેશો  સવ તથા શાળા વેશો  સવની ઉજવણી 

(ર૦) માતા યશોદા એવોડની કામગીર  - ેણીકરણ કામગીર  

(ર૧) SAG, ણૂા કશોર ની તાલીમ તથા રૂક આહારની કામગીર . 

૨૨)  મગંળ દવસની ઉજવણી 

૨૩)  પોષણ પખવાડ યાની ઉજવણી. 

૨૪)  પોષણ માસની ઉજવણી  (સ ટ બર માસ) 



 

૨૫)  મ હલા સશ તકરણ પખવાડ યાની ઉજવણી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

કરણ-૧૭ 

(િનયમ સં હ-૧૬)  

મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ ધ 

સવલતોની િવગતો  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

ો ામ ઓ ફસર કચેર , આઈ.સી.ડ .એસ.શાખા 

 

પાના ન.ં ૧૫ 



 

કરણ-૧૭ (િનયમ સં હ-૧૬) 

મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ ધ 

સવલતોની િવગતો 
 

૧૭.૧ લોકોને મા હતી મળે તે માટ િવભાગે અપનાવેલ સાધનો, પ  ધિતઓ અથવા 

  સવલતો વી ક,.... 

 કચેર  થંાલય. 

 યોજનાક ય બેનસ ારા તથા ભીત ચ ો. 

 વતમાન  પ ો 

 દશનો 

 નોટ સ  બોડ 

 કચેર મા ંરકડ ુ ં િનર ણ 

 દ  તાવેજોની  નકલો  મેળવવાની પ  ધિત 

 ઉપલ  ધ ુ દત િનયમસં હ 

 હર  તં ની વેબસાઈટ 

 હર  ખબરના ંઅ  ય સાધનો. 

  



 

 

કરણ-૧૮ 

 

(િનયમ સં હ-૧૭)  

અ ય ઉપયોગી મા હતી  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

ો ામ ઓ ફસર કચેર , આઈ.સી.ડ .એસ.શાખા 

 

પાના ન.ં ૧૬ થી પ૧ 



 

 



 

૧૨- મ હલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ તગત ICDSમા ં

ચાલતી યોજનાઓ 
 

 જુરાત સરકાર અને ભારત સરકાર ારા   ીઓ અન ેબાળકો માટ ુદા ુદા  ે ોમા ં

  ુદ - ુદ  યોજનાઓબહાર પાડવામા આવ ેછે. સામા જક અને આિથૅક  ર તે પછાત 

વગૅ આ યોજનાનો લાભ લઈશક તેવો સરકારનો આ સઘન યાસ છે.  આ કરણમા ં

સરકારના ુદા- ુદા િવભાગોમા ંમ હલા અને બાળકો માટની  યોજના ુ ંસકંલન કરલ 

છે અને ુ ંકમા ંયોજનાની મા હતી  આપેલ  છે. 

અ. 

ન.ં 

યોજના ુ ંનામ 

યોજનાનો લાભ કોન ે

મળશે ? 

યોજના િવશ ે ુ ંક  મા હતી અમલીકરણ 

અિધકાર  

૧   વા   ય અને પોષણ 

બાળકો અને 

માતાઓને  

(સવૅ િત માટ) 

 રોગ િતર ણ 

 રુક પોષણ 

 આરો  ય તપાસ 

 રસીકરણ 

સદંભૅ સેવા ગણવાડ  મારફત 

માતાઓ અને બાળકોન ેપોષણ અને 

રસીકરણ વી મફતસેવા આપવમા ં

આવ ેછે. 

બાળ િવકાસ 

યોજના અિધકાર  

ાથિમક  

આરો  ય ક   

ર ધાનમં ી મા  ૃવદંના 

યોજના (PMMVY) 

થમ વખતના સગભાવ થા દર યાન 

તબ ાવાર .૫૦૦૦/- ની સહાય  

બાળ િવકાસ 

યોજના અિધકાર  

૩ SAG અન ે ણૂા યોજના ૧૧ થી ૧૪ વષની શાળાએ ન જતી 

તથા ૧૫ થી ૧૮ વષની તમામ 

કશોર ઓન ે રૂકપોષણ તથા આરો ય 

િશ ણ તથા ક લ ડવલપમે ટ 

તાલીમ 

બાળ િવકાસ 

યોજના અિધકાર  

૪ નેશનલ ુ શન 

િમશન તગત પોષણ 

અ ભયાન -૨૦૨૦-૨૨ 

ુપોિષત બાળકોન ે પુોિષત બનાવી 
ુપોષણ તરમા ંઘટાડો લાવવો. 

બાળ િવકાસ 

યોજના અિધકાર  

 

 

 

 

 

 



 

૫ CAS એ લીકશન ગણવાડ ની કામગીર મા ંડ ટલ 

મા યમ ારા કરલ કામગીર ની એ  

અને ર પોટ ગ તથા ઉપલી ક ા ારા 

આ કામગીર ુ ંમોનીટર ગ કરવા માટ 

વષ ૨૦૧૯-૨૦ થી ઘટક હઠળની 

તમામ ગણવાડ  ક ો તથા સે  

પુવાઇઝરન ે માટફોન 

સરકાર ીમાથંી આપવામા ંઆવેલ છે. 

 ફોન (CAS) એ લીકશનના 

મા યમથી સં ણૂ કામગીર ને 

ડ ઝીટાઇઝેશન કરવામા ંઆવી ર ુ ંછે. 

બાળ િવકાસ 

યોજના અિધકાર  

 



 

૧-સકં લત બાળ િવકાસ યોજના (આઈ.સી.ડ .એસ) 
 

જુરાત રાજયમા ંસકં લત બાળ િવકાસ યોજના ર  ઓકટોબર ૧૯૭પ થી 

અમલમા ંછે. ભારતના બધંારણમા ંક  યાણ રાજયની ભાવના િસ  કરવા માટ કટલાક 

લ યાકંો નકક  કરવામા ંઆ  યા છે. આ લ યાકંોન ેિસ  કરવા માટ અસરકારક પગલા ં

લેવામા ંઆ  યા છે. દશના ગર બ અને પછાત જનોની િ  થતી ધુારવા માટ 

િવશેષ પગલા ંલેવાવા જ ર  છે. 

માનવ શ કતનો િવકાસએ દશના િવકાસ માટ ુ ં અગ  ય ુ ં પ રબળ છે. 

 ય કતના શાર રક તેમજ માનિસક િવકાસનો પાયો બા  યાવ  થામા ંજ રોપાઈ ય 

છે. ભારતના મોટા ભાગના બાળકો ગર બ તમેજ શૈ ણક, સામા જક, આિથૅક વગેર 

લાભોથી વ ંચત ુ ુ ંબોમા ં ઉછેર છે. ારં ભક બા  યાવ  થામા ં ુપોષણ, માદંગી, 

િવકલાગંતાના તેમજ ૃ  દુરના માણમા ંઘટાડો થાય તો દશમા ંઆિથક, સામા જક 

તથા સવાગી િવકાસ માટ ગણનાપા  ફાળો મેળવી શકાય. 

સકં લત બાળ િવકાસ સેવાઓ ુ ં આયોજન કરવા ભારત સરકાર ીના 

માનનીય આયોજન મં ી ીએ ૧૯૭રમા ં ચુન ક ,ુ આના કારણે આઠ અ  યાસ 
ુથોની રચના કરવામા ં આવી અને તેઓના અહવાલના આધાર સકં લત બાળ 

સભંાળ ગેની એક દરખા  ત ર ુ કરવામા ંઆવી આ દરખા  ત જુબ બાળકોના 

રુકપોષણ, રોગ િતકારક રસીઓ, સદંભ િન  ણાતં સવેાઓ સાથેની આરો  ય સભંાળ, 

માતાઓને પોષણ, આરો  ય િશ ણ, વૂ ાથિમક િશ ણ, ુ ુ ંબ ક  યાણ, પીવાના 

ચો  ખા પાણીની સેવાઓ સાકંળ  લેવામા ંઆવી પાચંમી પચંવષ ય યોજના તૈયાર 

કરવા માટના સલાહકાર ુથે પણ બાળકો માટની ાથિમક સેવાઓના સકંલન માટ 

ભલામણ કર  હતી. આ ભલામણોનો  વીકાર કર  સમાજક  યાણ િવભાગના 

આયોજનમા ં ાથિમક બાળિવકાસ  સેવાઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆ  યો. 

સકં લત બાળ િવકાસ યોજનાને આખર   વ પ મ  યા બાદ આ યોજનાના ૩૩ ઘટકો 

સમ  દશમા ં૧૯૭પ-૭૬ મા ં ાયો ગક ધોરણે શ  કરવામા ંઆ  યા હતા. જુરાતમા ં

વડોદરા જ  લાનો છોટાઉદ રુ ઘટક ાયો ગક ધોરણે સૌ થમ શ  થયો. આ ઘટકોની 

કામગીર ના ુ  યાકંનમા ં જણાઈ આ  ુ ં ક આ યોજનાથી બાળકો ુ ં આરો  ય અન ે 

પોષણ  તર ધુ  ુછે. પછાત ાિત અને આ દવાસીઓ તથા ગર બ વગના  બાળકોન ે

ગણનાપા  લાભ મ  યો છે. 

 

 

 



 

 

સકં લત બાળ િવકાસ યોજનાના હ ઓુ :- 

(૧) ૦ થી ૬ વષના બાળકો ુ ંપોષણ અને આરો  ય ુ ં  તર ધુાર ુ.ં 

(ર) બાળકના શાર રક, માનિસક તથા સામા જક િવકાસનો પાયો નાખંવો. 

(૩) માતા ૃ ,ુ માતા માદંગી, બાળ ૃ  ,ુ બાળ માદંગી, ુપોષણ તેમજ અ - 

વ  ચથેી શાળા છોડ  જનાર બાળકો ુ ં માણ ઘટાડ ુ.ં 

(૪) બાળ િવકાસને વેગ આપવા માટ િવિવધ િવભાગો તથા સં થાઓ સાથ ે

અસરકારક સકંલન કર ુ.ં 

(પ) ૧૫ થી ૪૫ વય ુથની મ હલાઓને આરો ય િશ ણ આપ ુ.ં 

સેવાઓ :- 
 

 ુદ  - ુદ  સેવાઓ જો સકં લત  વ પે આપવામા ંઆવે તો વ  ુઅસર          

 પડ એ િવચારસરણી પર આધાર રાખી િવિવધ સેવાઓ ુ ં સ ં ુલ રચવામા ં               

 આ  ુ ં છે  વી  ક - (૧) વૂ ાથિમક િશ ણ 
(ર) રુક પોષણ 

(૩) રોગ િતકારક રસીઓ 

(૪) આરો  ય તપાસ 

(પ) સદંભ િન  ણાતં સેવાઓ 

(૬) આરો  ય િશ ણ તથા પોષણ 

 

છ વષથી નીચેની વયના બાળકો માટ જ આ સેવાઓ મયા દત રાખવામા ંઆવી 

 છે. બા  યાવ  થાને બાળકના િવકાસ માટ કસોટ  કાળ ગણવામા ં આવે છે. 

 બાળકના સામા ક, માનિસક અને શાર રક િવકાસમા ંમાતાનો ફાળો અગ  યનો 

 હોય છે. થી  તનપાન કરાવતી માતાઓ અને સગભા  ીઓને પણ આ યોજના 

 હઠળ આવર  લેવામા ંઆવી છે. 



 

(૧) વૂ ાથિમક િશ ણ :- 

બાળક છ વષ ુ ંહોય  યાર તેને શાળાએ મોકલ ુ ંજ ર  છે. આ માટ તેન ે

માનિસક ર તે તૈયાર કર ુ ંજોઈએ. આથી જયાર તે ણ વષ ુ ંથાય  યાર તેને 

ાથિમક િશ ણ આપવા માટ િનયિમત ગણવાડ  ક  મા ં મોકલ ુ ં જોઈએ. 

ખરખર બધા બાળકો શીખવાની જ ાસા સાથે જ  મે છે. તેની જ ાસાને સતંોષવા 

અને બૌ ક િવકાસને વેગ આપવા માટ ો  સાહનની જ ર છે. આ ુ ં ો  સાહન તેન ે

ગણવાડ  ક   ારા મળ  રહ તે ુ ંઆયોજન કરાયેલ છે. 

ગણવાડ  ક  ોમા ં બાળકન ે સામા  ય અ ર ાન, ભાષા ાન સં  યા ાન, 

 આપવામા ં આવ ે છે. થી ત ે તનેી આસપાસના પયૉવરણ અને સામા જક 

 માળખાને સમજ ુ ંથાય છે.  બાળકના ભાવના  મક અને સામા જક િવકાસ માટ 

 સહાય પ છે. ગણવાડ મા ં મળ ુ ં વૂ ાથિમક િશ ણ તેના ભિવ  યના 

 શાળાક ય િશ ણ માટ પાયા ુ ંકામ કર છે અન ેતેની િશ ણ  યેની અ ભ ચીન ે

 આગળ વધારવામા ંમદદ પ બને છે. આ સવાગી િવકાસને યાનમા ંરાખીન ે

િથમેટ કલ ટાઇમ ટબલ ારા તમામ િવકાસન ેલગતી ECCE ની િૃ ઓ ારા 

િશ ણ. 

(ર) રુક પોષણ :- 

બાળકના ત ં ુ ર  ત િવકાસ અને ઉછેર માટ માતા અને બાળક બનંે માટ રુક 

પોષણની જ ર જણાઈ છે. આ માટ સગભા માતાને ડબલ ફોટ ફાઇડ મી ુ ં અન ે

િવટામીન -એ કુત ખોરાક લેવાની બુ જ ર છે. પાં ુરોગ એ સગભાવ  થા 

દરિમયાન ઉદભવતી સમ  યા છે. પાં ુરોગથી પીડાતી સગભા  ી નબળાઈ 

અ ભુવે છે. અને સગભાવ  થા ક વુાવડના સમય ેજોખમકારક બની શક છે. આવી 

 ીના બાળક ુ ંવજન ઓ  હોઈ શક છે અને બાળક માદંગી થવાની શકયતા વ  ુ

રહ છે. આ માટ લોહત  વ / ફો લક એસીડની ગોળ ઓનો કોસ કરાવવામા ંઆવે છે. 

પાં ુરોગથી પીડ ત ધા ી માતાઓએ પણ લોહત  વ / ફોલીક એસીડની ગોળ ઓનો 

કોસ રુો કરવો જ ર  છે. આ ગોળ ઓ આરો ય ઘટકના સકંલનથી ગણવાડ  

ક   ઉપરથી રુ  પાડવામા ંઆવે છે.  

જ  મથી ૬ માસ ધુી બાળક માટ માતા ુ ં ુ ધ ે ઠ છે. પરં  ુ૬ માસ પછ  

તેને ધાવણ ઉપરાતં વધારાના આહારની જ ર પડ છે. અને જો વધારાનો આહાર 

ન મળે તો બાળક ુ ંવજન વધ ુ ંનથી તે ધીર ધીર નબ ં પડ ુ ં ય છે અન ે

સહલાઈથી માદંગીનો ભોગ બને છે. િવટામીન-એ જ  મથી છ વષના બાળકો માટ 

બુ અગ  ય ુ ંપોષકત વ છે. િવટામીન-એ ઓર  તેમજ ાસના ચેપસામનેી  



 

િતરોધક શ કતમા ંવધારો કર છે. રતાધંણાપણાને અટકાવે છે. ૦ થી ૩ વષના  

બાળકને દર છ મ હને િવટાિમન -એ નો ડોઝ ગણવાડ  ક  માથંી આપવામા ં 

આવે છે. રુકપોષણની સેવા માટ ગણવાડ  કાયકર અને તેડાગર બહનોની  

મદદથી ગણવાડ  ક   ઉપર બાળકોને ક મા ંબનતી વાનગી તથા સગભા  

ધા ી માતાઓ અને કશોર ઓને ઘર આપવાના THR ારા દિનક કલેર  તથા  

ોટ નની જ રયાત રૂ  કરવામા ંઆવે છે. આ રુક પોષણ માટ ખા   

સામ ીનો જ  થો રાજય ક ાએ કિમ  નર કચેર  ારા ફાળવવામા ંઆવે છે. મા ં 

બાલશ ત, ણૂા શ ત,તથા મા શૃ તના ંિ િમ સ THR પેકટ તથા ૩ થી ૬  

વષના બાળકોને સરકાર ીમાથંી મળતા ઘ , ચોખા અને તેલ રુવઠામાથંી  

વાનગી બનાવી પીરસવામા ંઆવ ેછે. તેમજ ૩ થી ૬ વષના ંલાભાથ  બાળકોને  

સોમ અને ુ  સીઝનલ ટ અને સોમ અને શની ધુી ગરમ ના  તો પણ  

આપવામા ંઆવે છે.  

 

ી ુ  ભોજન :- 

ુપોિષત બાળકો ુ ંવજન વધારવા માટ સરકાર ીના પ  ન.ંતા૨૫/૬/૧૩ 

થી ૩ થી ૬ વષના મ યમ ુપોિષત તેમજ અિત ુપોિષત બાળકો માટ એક 

દવસના .૩/-લેખનેો લા ુ બાળકોન ેઘર લઇ જવા માટ આપવામા ંઆવ ેછે. 

 

 

પોષણ અ ભયાન તગત મગંળ દવસ ઉજવણી:- 

(૧) થમ મગંળવાર પુોષણ સવંાદ 

થમ વખત બનેલા સગભા બહનોને ગણવાડ  ક ો પર બોલાવી 

ો સા હત કરવામા ંઆવે છે અન ેઆવનાર બાળક માટ ભેુ છા અને આરો ય અને 

પોષણ ુ ં િશ ણ તેમજ સગભાવ થા માટ જ ર  પૌ ટક આહાર િવશે માગદશન 

આપવામા ંઆવે છે અને તેમન ેપોતાની સભંાળ માટ ુ ંમાગદશન આપવામા ંઆવે 

છે. 

 

 



 

(૨) બીજો મગંળવાર :- બાળ લુા દવસ 

ગણવાડ  ક મા ંતેમના િવ તારના ૦ થી ૬ વષના તમામ બાળકોન ે

ગણવાડ ક ો પર બોલાવી અન ેવજન ચાઇ કરવામા ંઆવે છે. ની ન ધ 

ક ને આપેલ CAS મોબાઇલમા ંકરવામા ંઆવે છે.  

 

(૩) ીજો મગંળવાર :- અ ા ાશન અને બાળ દવસ 

આ મગંળવાર ગણવાડ મા ંઅ ાશન દવસની ઉજવણીમા ંિવ તારના 

૬ માસ ણૂ કરલ બાળકોને ઉપર  આહાર આપવા માટ ુ ંમાગદશન આપવામા ં

આવે છે. અને બાળકોને ઉપર  આહર તર ક કવો ખોરાક આપવો ુ ંિનદશન કર  

અને ક મા ંબાળકોને થમ વખત અ ાશન િવિધ કરાવવામા ંઆવે છે. બાળ 

દવસમા ં ગણવાડ ના બાળકોના વાલીઓન ેબોલાવવામા ંઆવ ે છે. બાળકોએ 

બનાવેલી ચ પોથી એ ટ વીટ  કુ તેમજ અ ય કરલ િૃ ઓની ણકાર  

આપવામા ંઆવે છે અન ેતે ુ ં દશન કરવામા ંઆવ ેછે. 

(૪) ચોથો મગંળવાર :- અ  િવતરણ અને ણૂા દવસ 

ચોથા મગંળવાર સરકાર ી તરફથી આપવામા ંઆવ ુ ં THR બાલશ ત, 

મા શૃ ત અને ણૂાશ તના પેકટ ુ ં આ દવસે લાભાથ ઓને ઘર THR તર ક 

આપવામા ંઆવે છે. અને આ પેકટમાથંી બની શક તેવી વાનગી િવશે માગદશન 

આપવામા ંઆવે છે. ણૂા દવસમા ં૧૧ થી ૧૪ વષની શાળાએ ન જતી કશોર  અન ે

૧૫ થી ૧૮ વષની શાળાએ જતી અને ન જતી કશોર ઓને આરો ય પોષણ અન ે

જવન કૌશ ય ુ ંિશ ણ આપવામા ંઆવે છે.     

 

(૩) રોગ િતકારક રસીઓ :- 

બાળકોને વલેણ રોગથી બચાવવા સમયસર રસીઓ કુાવવી બુ જ ર  

છે. ભારતમા ંપ૦% બાળકો તેના જ  મની થમ વષગાઠં ઉજવી શકતા નથી. આ 

પહલા જ તે   ુપામે છે. રોગ િતકારક રસી, ય, ધ રુ, કાળ  ખાસંી ( ટાટ ુ)ં 

પો લઓ અને ઓર  વા રોગો સામે ર ણ આપે  છે. 

ધ રુની રસી સગભા  ીઓએ પણ કુાવવી અ  યતં જ ર  છે. સગભા 

 ીઓએ ધ રુની રસીના બે ઈ  ક નો અવ  ય લેવા જોઈએ. ધ રુની રસી માતા 

અને બાળકન ેધ રુથી બચાવે છે. જો સવ દર  યાન ચો  ખાઈ રાખવામા ંન આવી 

હોય ક ચો  ખી - જ ં  ુવગરની  લડે વાપરવામા ંન આવી હોય તો માતા અન ે



 

બાળકને ધ રુ થઈ શક છે. થમ રસી સગભાવ  થાની ણ થતા ંજ કુાવવાની 

હોય છે અને બી  રસી પહલી રસીના એક મ હના પછ  કુાવવાની હોય છે. 

બાળકને જ  મના ૧ વષ દરિમયાન બી.સી. .ની એક રસી, પે ટાવેલે ટ અને 

 પો લયોની ણ, ઓર ની એક રસી આપવી જોઈએ. રસીઓ  વા  થ ક  ો, 

 દવાખાનાઓમા ંમળ  શક છે. 

રસીકરણ યાદ ુ ંસમય પ ક :- 

(ખાનામા ંટ ક કયૉ 

જુબ રસી 

અપાવવી) 

જ  મનો 

મ હનો 

૧PP

PP.પ 

મ હન ે

ર.પ 

મ હન ે

૩.પ 

મ હન ે

૯ 

મ હન ે

૧૬-ર૪ 

મ હન ે

૨૪-

૬૦ 

મ હન ે

બી.સી. .         

પે ટાવેલે ટ         

પોલીયોની ટ પા          

ઓર       √  

ડ .ટ . રસી        

િવટાિમન-એ થમ ડોઝ ઓર ની રસી સાથે બીજો ડોઝ ઓર ના ુ ટર ડોઝ દોઢ વષ સાથ ેદર છ 

મ હન ે

ઓર ની રસી સાથે િવટાિમન-એ નો ડોઝ પણ આપવો જ ર  છે.  

નવ ત િશ ઓુ માટ રોગ િતર ણ રસીઓની રુ  મા ાનો કોસ રુો 

કરવો અિનવાય છે. કોસ રુો કરવામા ંન આવે તો ર  પ રણામ આપે નહ . રસી 

માટનો દશૉવેલો સમય કુાઈ ય તો પણ રસીકરણ કરાવવા ુ ંચા  ુ રાખ ુ ં

જોઈએ.  

બાળક સાધારણ બમાર થી િપડા  ુહોય ક ુપોષણથી િપડા  ુહોય તો પોષણ ુ ં

 રસીકરણ કરાવ ુ ં જોઈએ. રસીકરણ કરા  યા પછ  બાળકન ે ુ ઃખાવો, તાવ, 

 બેચનેી ક ચડ યાપ  ુથઈ શક છે. બી.સી. . ની રસી  જ  યાએ કુાવલે હોય 

 તે જ  યા પર આશર એક મ હના બાદ બડેલી ક ફો  લો થઈ શક છે.  આપોઆપ 

 કુાઈ ય છે. 

 

  

 
 



 

 

(૪) આરો  ય તપાસ :-   

આઈ.સી.ડ .એસ. કાય મ હઠળ ળુ તુ છ સેવાઓ આપવામા ંઆવે છે  

પૈક  વૂૅ ાથિમક િશ ણ અને આરો  ય પોષણ િશ ણ આઈ.સી.ડ . એસ. ના  ટાફ 

ારા આપવામા ંઆવ ેછે. છ  વષની નીચેના બાળકો ુ ંસતત પોષણ  તર જળવાઈ 

રહ છે ક કમ તે ણવા માટ બાળકોના પોષણ  તર ુ ં ેડશન કરવામા ંઆવે છે. 

બાળકો ુ ંદર માસે િનયિમત વજન કર  CAS એ લીકશનમા ંએ  કર  અને આપલે 

માટફોનમા ં ુપોષણના તર ઉપર નજર રાખવામા ંઆવે છે.  

અ  યતં ુપોિષત બાળકોમા ં પોષણ ુ ં  તર ફકત રુક પોષણ વધાર 

આપવાથી ઉ ુ ંઆવ ુ ંનથી. આ માટ આવા બાળકોની સતત તબીબી તપાસ અન ે

સારવાર થાય તે અ  યતં જ ર  છે. આ શોધેલ બાળકોને ુપોષણમાથંી બહાર 

લાવવા માટ એન આર સી સે ટર પર સઘન સારવાર માટ મોકલવામા ંઆવે છે. 
  

બાળકની  િૃ  ધ  ઉપર  દખરખ 
 બાળકની પોષણ િ  થિત નકક  કર છે.  

 તેનાથી શ આતના તબકકામા ંજ બાળકની અ રુતી િ  ધ અને ુપોષણની ણ થાય છે.  

 બાળકના  જ  મથી જ િનયિમતપણે વજન કર  તેની િ  ધની દખરખ રાખવી શ  કરવી જોઈએ.  

 ૦ થી ૬ વષ ધુીની મરના બાળકો ુ ંદર મ હને વજન સાથે ચાઇ પણ કરવી.  

 ગભંીરપણે ુપોિષત બાળક ુ ંદર ૧૫ દવસે વજન કર ુ.ં 

 

 

(પ) સદંભ િન  ણાતં સેવાઓ :-  

જન  વા   ય એ રા  ય ઉ  થાનની પારાશીશી છે. તે માટ સરકાર ી તરફથી 

 ાથિમક આરો  ય સભંાળ તેમજ તબીબી સેવાઓ રુ  પાડવામા ં આવે છે. 

 સકં લત બાળ િવકાસ યોજના હઠળ છ વષથી નીચેની વયના બાળકો, 

 સગભા  ીઓ તેમજ  તનપાન કરાવતી માતાઓ ુ ંઆરો  ય તેમજ  પોષણ  તર 

 ધુારવા સકં લત ર ત ે િવિવધ સેવાઓ રુ  પાડવામા ં આવે છે.  અબન 

 આરો  ય ક  ના મડે કલ ઓ ફસર ીઓ  ારા દર માસે િનયિમત તેમના 

 િવ  તારના ગણવાડ  ક   ક ાએ આવી સેવાઓ આપવાની રહ છે. અને  

જ રતમદં બાળકોને કો  િુનટ  હ  થ સે  ટર ક જ  લા હોિ  પટલમા ંર ફર કર   

રુતી સારવાર અપાય છે. આ માટ મે ડકલ કોલેજો / હો પટલોના ંસાથે  

 ુ શન ર હબીબીટશન સે  ટરો બાળરોગ માટ કામગીર  કર છે.   



 

(૬) પોષણ અને આરો  ય ગે િશ ણ :-  

ગર બ અને ઓછા િશ ત ુ ુ ંબોના  ય કતઓમા ંસામા  ય ર તે એવી ગરેસમજ  

હોય છે. ક બાળકો ુદરતી ર તે મોટા થતા હોય છે અને મર વધવાની સાથે જ 

ર  માનસીક અને શાર રક િવકાસ આપમેળે જ થતો હોય છે. આવી ગેરસમજ  

ુ ર થાય અને બાળકની મર ૬ વષની થાય  યા ં ધુીના સમયગાળા ુ ંમહ  વ   

સમ વવા માટ મા-બાપ સાથે વાતચીત કરવાના ુ ાઓ અને સદંશાઓ આ  

ુ  તકમા ંસમાવી લેવામા ંઆ  યા છે.  

ઘટકની પસદંગી :-  

 સકં લત બાળ િવકાસ યોજના હઠળ ામ િવ  તારમા ંતા કુો ઘટક તર ક 

આ દવાસી િવ  તારમા ંઆ દવાસી ઘટક અને શહર  િવ  તારમા ંવોડ અથવા 

પંડપ  િવ  તારો ઘટક તર ક રહશે. ામ િવ  તારમા ંઘટકની પસદંગી 

માટ નીચે જણાવેલ ુ ાઓને અથવા આપવામા ંઆવશ.ે  

(૧) જયા ંઆ દવાસીઓની વ  તી વ  ુહોય તેવા આ દવાસી િવ  તાર ખાસ કર ન ે

પછાત આ દવાસીઓ.  

(ર) પછાત િવ  તારો, ુગંરાળ તથા રણ વા દશો.  

(૩) ુ  કાળ ામ િવ  તારો.  

(૪) મહદ શે  અ ુ િુ  ત િતની વ  તી હોય તેવા િવ  તારો.  

(પ) પોષણની િત કુત િવ તારો.  

(૬) સામા જક સેવાઓન : િવકાસની િ  ટએ પછાત િવ  તારોમા ંવોડ ની પસદંગી 

માટ નીચે જણાવેલ બાબતોને અ તા આપવામા ંઆવશે.  

(અ)  ગદંા વસવાટ (  લમ િવ  તાર) વાળા િવ  તારો.  

  (બ) અ ુ ુચત િતની વ  તી હોય તેવા િવ  તારો. 

 

  પોષણ કર એ લીકશન :- 

   સરકાર ી ારા ગણવાડ  ક મા ંઆવેલ એ ોઇડ મોબાઇલમા ંસરકાર ી 

  ારા પોષણ કર નામની એ લીકશન ૧૭૪ ગણવાડ મા ંઅમલવાર  કર  અને  

  ક મા ંઆવતા લાભ લેતા લાભાથ ઓની એ  એ લીકશનમા ંકરવામા ંઆવેલ છે.   

 

 



 

૩- બાળ િવકાસ અિધકાર  (સી.ડ .પી.ઓ) ની ફરજો 
 

 સકં લત બાળ િવકાસ યોજનાની અમલવાર મા ંબાળ િવકાસ યોજના અિધકાર ની 

  ુ  ય િુમકા છે. ેિ ય ક ાઓ બાળ િવકાસની સેવાઓના  યવ  થાપન   અને  

અમલીકરણની  જવાબદાર  તેમની છે. 

 બાળ  િવકાસ  અિધકાર ી નીચે  જુબની  ફરજો  નીભાવશે :- 

(૧) ઘટક ક ાએ આઈ.સી.ડ .એસ. કાય મમા ં ુ  ય અમલીકરણ અિધકાર  

તર ક કામ કરશે. 

(ર) ગણવાડ ઓ ચલાવવા માટના ખચૅ ુ ંઆયોજન કરશે. 

(૩) પોતાના કાય ે મા ં કામ કરતા ં પુરવાઈઝરો તેમજ ગણવાડ  

કાયકરોની િમ ટગ બોલાવવી. ગણવાડ ઓની લુાકાત લેવી, 

કામગીર ની ચકાસણી કરવી અને માગદશન આપ ુ.ં 

(૪) પોતાના ઘટકમા ં યોજનાના સફળ અમલીકરણ માટ જ ર  સવ કરાવી 

ો કટ રપોટ તૈયાર કરશે. 

(પ) ઘટક ક ાએ અને ગણવાડ  ક ાએ િનભાવવાના તથા ર જ  ટરો અન ે

રકડ રાખવામા ંઆવે તનેી ખાતર  કરશે અને સમયાતંર તેની ચકાસણી 

કરશે. 

(૬) યોજના માટ જ ર  ચીજવ  ઓુ અને રુવઠાની ખર દ , હરફર, સં હ અન ે

વહચણીને લગતી  યવ  થા કરશે અને આ માટ જ  લા તથા રાજયક ાના 

અિધકાર ઓ સાથે સકંલન કરશે. 

(૭) આઈ.સી.ડ .એસ. કાય મ માટ આપવામા ંઆવતી તમામ સાધન સામ ીના 

હસાબનો  યવિ  થત ર તે રખાય અને તેનો યો  ય ઉપયોગ થાય તે જોશે. 

(૮) આઈ.સી.ડ .એસ. ો કટની સકંલન સિમિતના ક  વીનર તર કની કામગીર  

કરશે. 

(૯) ઘટક ક ાની ટ મના ભાગ તર ક અ  ય અિધકાર ઓ અબન આરો  ય ક  ો, 

મહાનગરપા લકા અને  વિૈ  છક સં  થાઓના સકંલનમા ંરહ  કામગીર  કરશે. 

(૧૦) બાળ િવકાસના કાય મ માટ જ ર  ખચ કરશે અન ેઆ માટ ઉપાડ અિધકાર  

તર ક કામ કરશે. 

(૧૧) આ યોજનાના અમલી કરણમા ંતેમજ ખા  સામ ી મકાન માટની સાધન 

સામ ી વગરેમા ં  થાિનક લોકો સહયોગ આપ ેત ેમાટના ય  નો કરશે. 



 

(૧ર) શહર  ક ાની સકંલન સિમિતઓના આયોજનમા ંઅને મ હલા મડંળો અને 

વુક મડંળોના સકંલન માટ ગણવાડ  કાયકરોને મદદ કરશે. 

(૧૩) પોષણ અને આરો  યને લગતા િનદશનો અને શૈ ણક કાય મો ુ ંઆયોજન 

કરશે. 

(૧૪) યોજનાના અહવાલો િનયિમત સમયે જ  લા ક ાએ અને રાજય ક ાએ 

મોકલાય તે જોશે. 

(૧પ) ગણવાડ  કાયકરોની િનમ ુકં  ગે જ ર  કાયવાહ  કરશે અન ે

ગણવાડ  કાયકરો અન ે પુરવાઈઝરોન ેજ ર  તાલીમ માટ મોકલવાની 

 યવ  થા કરશે. 

(૧૬) ફ  ડ િવઝીટ માટના ુર ો ામ ુ ંઆયોજન કરશે અને માિસક ુર ો ામ 

ઉપલા અિધકાર ીઓન ે મોકલશે. સરકાર ીની વખતો વખતની ચુના 

જુબ બાળ િવકાસ અિધકાર ીએ નીચે જુબની વધારાની કામગીર  

કરવાની રહશે. 

(૧) ગણવાડ ના પોતાના મકાન માટની જ  યા શોધવી. 

(ર) સરકારની અ  ય યોજનાઓમાથંી આ માટ અ દુાન મેળવ ુ.ં 

(૩) પોષણ અને આરો  ય ગેના િશ ણને લગતી કામગીર . 

(૪) િવટાિમન-એ તથા અ  ય પોષક ત  વોની સામ ી રુ  પાડવો. 

(૫) બાળ િવકાસ સિમિતના સકંલનમા ંરહ ને કામગીર  કરશે. 

(૬) કશોર ઓને માગદશન આપવાની કામગીર  કરશ.ે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

૪- આઈ.સી.ડ .એસ.ના ં પુરવાઈઝરની ફરજો 
 

(૧) ગણવાડ  કાયકરોને તમેની કામગીર  માટ જ ર  માગદશન અને તાલીમ 

 થળ   પર જ રુ  પાડવી. 

(ર)  થાિનક આરો  ય કાયકર સાથે અઠવા ડયામા,ં ઓછામા ં ઓછા એક 

ગણવાડ ની લુાકાત લેશે. અને પોતાના િવ  તારમા ંઆવેલી તમામ 

ગણવાડ ઓ માનંી મ હલામા ંઓછામા ંઓછ  એક લુાકાત લેવાય ત ે

માણે વાસ ુ ં આયોજન કરશે. પોતાના વાસ ુ ં આયોજન કરશે. 

પોતાના કાયમથકથી પાચં ક.મી. થી વ  ુ ુ ર આવેલા િવ તારોમા ં

અઠવા ડયામા ંઓછામા ંઓ  ંએક રાિ  રોકાણ કરશે. 

  (૩) ગણવાડ ની લુાકાત દર  યાન પુરવાઈઝર ી નીચે જણાવેલ 

   કામગીર  કરશે. : 

 દરક ઘરની મોજણીમા ંઅને આવી મોજણી દર ણ માસે અ તન કરવામા ં

અને આઈ.સી.ડ .એસ. યોજનાના લાભાથ ઓના ુ ુ ંબો માટ  પ  ટ યાદ  

તૈયાર કરવા માટ ગણવાડ  કાયકરને માગદશન આપશે. 

 અ  યતં ગર બ િ  થિતના અને તી  ુપોષણથી પીડાતા ખાસ કર ને ૬ વષથી 

નીચેના બાળકોની યાદ ની ચકાસણી કરશે. 

 બાળકોની ચોકકસ મર અને તેમના વજન અને ચાઈ વગેરને લગતા 

ચાટ તૈયાર કરાવમા ં ગણવાડ  કાયકરને મદદ કરશે. 

 આરો  યની ર તે જોખમી પ રિ  થિત ધરાવતા બાળકો અને માતાઓન ે

ઓળખી કાઢવામા ંઅને તમેને અબન આરો  ય ક   ક હો પીટલમા ંઉપચાર 

માટ મોકલવામા ં ગણવાડ  કાયકરોને મદદ કરશે. 

 તી  ુપોષણથી પીડાતા બાળકો ુ ં તે જ વજન કરશે અને આવા બાળકોને 

તં ુ ર  ત બનાવવા માટ ગણવાડ  કાયકરને જ ર  માગદશન આપશે. 

 વાતા કહવી, િવિવધ રમતો ુ ંઆયોજન અને રંગોની ઓળખ વગરે વી 

વૂૅ શાળા િતઓ ચલાવવા માટ ગણવાડ  કાયકરોને માગદશન 

આપશે. 

 માતાઓને આરો  ય અન ેપોષણ ગે ુ ંિશ ણ અસરકારક ર ત ેકવી ર ત ે

આપી  શકાય તે માટ ુ ંિનદશૅન ગણવાડ  કાયકરો માટ કરશે. 

 બાળકોમા ં નાની મરમા ં ઉદભવતી ખામીઓ શોધી કાઢવા માટ અન ે

િનવારવા માટ ગણવાડ  કાયકરોને જ ર  માગદશન આપશે. 



 

 મોજણીના ર જ  ટરોમા ં અને રસીકરણોના ર જ  ટરોમા ં થતી જ  મ અને 

મરણની ન ધણીની ચકાસણી કરશે. 

 ગણવાડ  કાયકરોએ રાખવાના થતા ર જ  ટરો તપાસશે અને તેમને યો  ય 

ર તે િનભાવવા માટ માગદશન આપશે. 

  ગણવાડ  કાયકરો ઓ  ભણેલા હોય તમેન ે રકડ લખવામા ં મદદ 

કરશે. 

ગણવાડ  કાયકરો અપાતા ખોરાકનો સં હ કરવા માટની  યવ  થા અને  તે  

તૈયાર કર  બાળકોને આપવાની  યવ  થાની ચકાસણી કરશે. રુક પોષણ  

આહાર,  દવાઓ, શૈ ણક સાધનો અને ર જ  ટર રકડ, િનયિમત મળ  રહ તે 

માટ  યવ  થા કરશે અને આવી વ  ઓુ ઓછ  હોય તો બાળ િવકાસ 

અિધકાર ી (સી.ડ .પી.ઓ.) ને ણ કરશે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

સકં લત બાળ િવકાસ સેવા યોજના અિધકાર ની કચેર મા ંકરતા ં

કડા ંમદદનીશે કરવાની કામીગીર  (જોબચાટ) 
(૧) ગણવાડ  કાયકરોના ંમાસીક ગિત અહવાલો તમેજ માસીક મોનીટર ગ 

અહવાલો એક ીત કરવા. 

(ર) ગણવાડ  ક ાએ રાખવામા ંઆવતા રકડ તથા ર  ટરોની ળવણી, 

અ તન મા હતી ભર ને કરવામા ંઆવ ેત ે ગેની ચકાસણી કરવી, આ ગ ે

ુ  ય સેિવકા તેમજ ગણવાડ  કાયકરને જ ર  માગદશનૅ ુ  પાડ ુ.ં 

(૩) ઘટક ક ાએ ગણવાડ ની કાયમી મા હતી ુ ંર  ટર રાખ  ુતેમજ ગિત 

અહવાલો ઉપરથી લાભાથી◌ૅની તેમજ અ  ય તમામ િવગતો ુ ંર  ટર પણ 

દર માસની અ તન મા હતી ભર ને િનભાવ ુ.ં 

(૪) ખા - સામ ી ગે ઘટક ક ાના સકં લત મા હતી એક  કરવી. 

 (પ)  લા તેમજ રાજય ક ાએ મોકલવાના ંથતા ંમાસીક, િ માસીક 

તેમજ વાિષૅક અહવાલો એકિ ત મા હતી ઉપરથી તયૈાર ક ને મોકલી 

આપવા વા ક.., 

 ભારત સરકારને મોકલવાનો કો   ટુરાઈઝ માસીક ગિત અહવાલ. 

 ખાસ ગ તુ યોજનાનો માસીક ગિત અહવાલ. 

 આયોજનના ંિ માસીક ગિત અહવાલો. 

 ર૦ ુ ાનો માસીક ગિત અહવાલ. 

 રાહત કામો પર ખોલવામા ં આવતી વધારાની ગણવાડ ઓનો 

અઠવાડ ક અહવાલ. 

 ખા  સામ ીનો માસીક ગિત અહવાલ. 

 રોગ િતકારક રસીનો માસીક ગિત અહવાલ. 

 આર.આર.એસ. માિસક ગિત અહવાલ. 
 (૬) માસીક ગિત અહવાલો ઉપરથી ગણવાડ ની કામગીર ુ ં

મોનીટર ગ કર ુ,ં ુ  ય  વે નીચેના ુ ાઓ આવર  લેવા. 

 સ  ત ુપોષણથી પીડાતા ેડ ૩-૪ ના બાળકોની યાદ  ઉપરથી તેમની 

તં ુ ર  તીમા ંથતા ં ધુારાની િવગતોના ંઅહવાલ (નબળા બાળકો ગે) 

 મં ુર થયેલ જ  યાઓ િનમ ુકં તેમજ તાલીમની િવગતોના ંઅહવાલ. 

(૭) રુક પોષણના દવસોની સં  યા માણે આવર  લેવાયેલ લાભાથી◌ૅઓની 

સં  યા ુલ વ  તી સામેની ટકાવાર . 

(૮) ખા -સામ ીનો વપરાશ (લાભાથ ઓની સં  યા સામે) 



 

(૯) હ  થ ચેકઅપ, રોગ - િતકારક રસી તેમજ રફરલ સેવાઓની િવગતો. 

(૧૦) વૂ ાથિમક િશ ણમા ંબાળકોની હાજર . 

(૧૧) ુ  ય સેિવકાઓના ં ગણવાડ ઓની લુાકાત અને ુ  ય સેિવકાની 

ડાયર મા ંિનયત કરલ ર  ટરની ચકાસણી. 

(૧ર) મોનીટર ગની મા હતી ઉપરથી કામગીર ુ ં ુ  યાકંન (સરખામણી) કર  

ધુારા માટના પગલા ચુવવા. 

(૧૩) દર ણ માસે મોકલવામા ં આવતા કો   ટુર શીટમા ં ગણવાડ ઓની 

મા હતી ચકાસીન ેઅ તન મા હતી  ભર ન ેિનયત - સમય મયાદામા ંપરત 

મોકલી આપવી. 

(૧૪) ગણવાડ ઓ માટ િવક ીકરણ માટ જ ર  મા હતી એક  કર  તે ુ ં

 થકરણ કર   થળ ચુવવા. 

(૧પ) રાજય તમેજ  લા ક ાએથી માગંવામા ંઆવતી કડાક ય મા હતી રુ  

પાડવા તેમજ મોનીટર ગ માટ ઉપિ  થત કરવામા ંઆવતા ુ ાઓની તુતા 

કરવી. 

 

  



 

૫- ગણવાડ  કાયકરની ફરજો 
 

 

 ગણવાડ  કાયકર પોતાના કાય ે મા ં તથા જ ર જણાય યાર અ ય  

 િવ તારમા ંસકં લત બાળ િવકાસ યોજના હઠળની (ICDS SERVICES) સવેાઓ  

 રુ  પાડવાની રહશે. તદઉપરાતં ક  અને રા ય સરકાર ારા વખતોવખત  

 બહાર પાડવામા ંઆવતી ચુનાઓ અ સુાર અ ય સેવાઓ અને યોજનાઓ સાથે  

 સકંલનની કામગીર  પણ કરવાની રહશે. ગણવાડ  કાયકરના કાય  અને  

 ફરજોમા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ થશે.  

(૧) ગણવાડ  ક  િનધા રત સમય જુબ કાયરત રાખવા ુ ંરહશે. 

(ર) ગણવાડ  કાયકર ચુના જુબ પોતાના કાય ે નો સવ કરવાનો રહશ ે

અને નવી બાબતોની ન ધ લઇ તે જુબ રકડ િનયિમતપણ ે અ તન 

કરવા ુ ંરહશે. 

(૩) પોતાના કાય ે ના બાળકોને આરો ય, પોષણની સેવાઓ રુ  પાડવી, 

તમામ બાળકોના ૃ -િવકાસની દખરખ રાખવી અને મ યમ ુપોિષત, 

અિત ુપોિષત તેમજ તબીબી સવેાની જ રયાતવાળા બાળકોને ઓળખવા 

અને તેઓને સદંભસેવાઓ રુ  પાડવી. સદંભ સેવા લીધા બાદ પણ 

ગણવાડ  ક મા ં િનયિમત રુક પોષણ તથા અ ય સેવાઓનો લાભ 

મેળવે તે િુનિ ત કરવા ુ ંરહશે. 

(૪) ૃ  દખરખ ૦ થી ૩ વષના તમામ બાળકો ુ ંદર માસે વજન કરવા ુ ંરહશ ે

તથા ુપોિષત બાળકોન ેઓળખવાની િનણાયક િૃ  કરવાની રહશે. 

(પ) મમતા કાડ તથા દરક બાળકોની ય તગત ૃ ની ગિતને માપવા માટ 

ૃ  આલેખ િનભાવવાનો રહશે. 

(૬) ઓ  ંવજન ધરાવતા ંબાળકોની િવશષે સાર-સભંાળ રાખવી તથા મ યમ-

અિત ગભંીર ઓ  ં વજન ધરાવનાર બાળકો પૈક  મે ડકલ કો લીકશન 

ધરાવતા બાળકોને ઓળખી CMTC/NRC ખાતે ર ફર કરવાની કામગીર  

કરવાની રહશે. 

(૭) CMTC/NRC ખાતે નુવસન કરાયેલ બાળકોની દર ૧૫ દવસ ે ૪ 

ફોલોઅપ લુાકાત લેવાની કામગીર  કરવાની રહશે તથા સદર બાળકો 

ગણવાડ  ક મા ંિનયિમત રુક આહાર લે તે િુનિ ત કરવા ુ ંરહશે. 



 

(૮) ANM/આશા કાયકરની સહાયથી રસીકરણ, િુત- વૂ અને િુત-પ ાત 

તપાસ (ANC & PNC), રુક ુ મ પોષક ત વો, ડ -વોિમગ, સદંભ સેવાઓ 

વગેર સેવાઓ રુ  પાડવાની રહશે. તેમજ આરો ય, પોષણ, વ છતા, 

િશ ણ િવષયક માિસક િૃ  હાથ ધરવાની રહશે. 

(૯) ામ સં વની સિમિત (VHSNC)ની ા ય ક ાએ બેઠકમા ં હાજર  

આપવાની રહશે. 

(૧૦) ગણવાડ ના લાભાથ ઓની આગલા ણ (૩) દવસની સરરાશ હાજર ન ે

આધાર તેડાગરને દિનક રાશન કાઢ  આપવા ુ ંરહશે. 

(૧૧) વૂ િનધા રત સમયપ ક જુબ ૩-૬ વષના બાળકોને સવાર તથા 

બપોરના રૂક આહાર આપવાની કામગીર  કરવાની રહશે. 

(૧ર) ગણવાડ  ક મા ં ખા  સામ ીની રુ ા તથા વ છતાના ં િનયમોન ે

અ સુરવાના ંરહશે. 

(૧૩) અઠવા ડયામા ંઓછામા ંઓછા ણ દવસ હૃ લુાકાત કરવાની રહશે. હૃ 

લુાકાત દર યાન ખાસ કર ને ૩ વષથી નીચેના બાળકો, જોખમી સગભાઓ 

અને ધા ી માતાઓ વગરેની લુાકાત લેવી. સગભા ીઓને તનપાનની 

પહલી શ આત વખત ે િવિશ ટ તનપાન િવશે તેમજ ધા ી માતાઓન ે

બાળકના જ મના છ માસ પછ  યો ય ઉપર  આહાર િવશ ેજ ર  માગદશન 

આપવા ુ ંરહશે. 

(૧૪) ગણવાડ ની સવેાઓના અસરકારક અમલીકરણ માટ હૃ લુાકાત, 

મીટ ગ, િવિવધ કાય મોની ઉજવણી વગરે ારા લોકસપંક કરવાનો રહશે 

અને લોકભાગીદાર  મેળવવાની રહશે. 

(૧પ) લોકોની ભાગીદાર  િુનિ ત કરવાના હ થુી િવશષે દવસોની ઉજવણી 

કરવાની રહશે.  તગત, 

a. ચાર મગંળ દવસ (૧) થમ મગંળવાર – પુોષણ સવંાદ (૨) બીજો 

મગંળવાર – બાળ લુા (૩) ીજો મગંળવાર – અ ાશન અને બાળ 

દવસ (૪) ચોથો મગંળવાર – અ  િવતરણ અને ણુા દવસ. આવા 

િવશેષ દવસોની ઉજવણી કરવાની રહશે. 

b. ગણવાડ  ક મા ં િનધા રત કરલ દવસ ેમમતા દવસની ઉજવણી 

કરવાની રહશે.  



 

(૧૬) દરક બાળકના ારં ભક િવકાસના સીમા ચ હો ુ ં િનર ણ કરવા માટ 

ારં ભક િવકાસ પર હૃ લુાકાત દર યાન માગદશન આપવા ુ ંરહશે. 

(૧૭) િવકલાગં બાળકો અથવા િવલંબત િવકાસવાળા બાળકોની ઓળખ કરવી 

તથા તેઓન ેઆરો ય િનગ માટ ર ફર કરવાની સેવાઓ તા કાલીક રુ  

પાડવાની રહશે. 

(૧૮) ૩ થી ૬ વષના ંબાળકોને િ - લૂ સમય પ ક અ સુાર િ - લૂ ક ટનો 

ઉપયોગ કર ને વૂ ાથિમક િશ ણની િૃ  કરાવવાની રહશે. 

ગણવાડ  ક મા ંબાળકોને આનદંદાયક શૈ ણક વાતાવરણ ુ  પાડ ન ે

તેઓના િવકાસ ુ ં“માર  િવકાસયા ા” ુ તકામા ં ૂ યાકંન કરવા ુ ંરહશે. 

(૧૯)  ાથિમક શાળામા ં વેશ પામનાર ગણવાડ ના બાળકોને બાળ િવકાસ 

યોજના અિધકાર  ારા ઇ  ુ થયેલ વૂ ાથિમક િશ ણ ુ ં માણપ  

આપવા ુ ંરહશે. 

(૨૦) પોતાની ગણવાડ ના કાય ે મા ં ુપોષણ તથા આરો યની થિત 

ધુારવા માટ સબંિંધત અ ય િવભાગ વા ક આરો ય, પચંાયત, િશ ણ, 

પાણી રુવઠા સાથે સકંલન કરવા ુ ંરહશે. 

(૨૧) ગણવાડ  ો સાહન સિમિતની િનયિમત બેઠક બોલાવવાની રહશે. 

(૨૨) સરકાર ી ારા રુ  પાડવામા ંઆવતી તમેજ લોકભાગીદાર થી મળેવેલ 

સાધન સામ ીની ળવણી તેમજ યો ય િનયમન કરવા ુ ંરહશે. 

(૨૩) ICDS લેટફોમ ારા રુ  પડાતી સેવાઓ વી ક SAG-PURNA, PMMVY, 

WIFs, RBSK, CRECH, ુધ સં વની યોજના, પોષણ ધુા વગરે 

યોજનાઓ ુ ંઅમલીકરણ/સકંલન કરવા ુ ંરહશે. 

(૨૪) ગણવાડ  ક ના બાળકોની આધાર ન ધણી કરવાની રહશ ેતથા અ ય 

લાભાથ ઓના આધાર કાડ નબંરની સબંિંધત ર ટર તથા ઓનલાઇન 

િવિવધ પોટલ પર ન ધણી કરવાની રહશે. 

(૨૫) સેવાઓન ેલગતા તમામ અહવાલ, ર ટર, દ તાવેજો િનભાવવાના તથા 

િનયત સમય ધુી સાચવવાના રહશે. ખા -સામ ીની િવગતો, 

લાભાથ ઓની િવગતો, માતા ૃ ,ુ બાળ ૃ ,ુ બાળજ મ, જ મ-મરણની 

ન ધ વગેર કામગીર  દર માસે કરવાની રહશે. િનયત થયા જુબના 

માિસક/વાિષક અહવાલ ભરવાના રહશે. 



 

(૨૬) ગણવાડ  કાયકર તર ક પસદંગી થયથેી િનયત તાલીમો ફર જયાતપણે 

ણૂ કરવાની રહશે. 

(૨૭) ુ યસેિવકા, બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર , ો ામ અિધકાર , ાદિશક 

નાયબ િનયામક અને સકં લત બાળ િવકાસ યોજનાની રા ય કચેર  ારા 

સ પવામા ંઆવતી યોજનાઓને લગતી તમામ કામગીર  કરવાની રહશે. 

(૨૮) સરકાર ી ક ાએથી આ કાય  અન ે ફરજોમા ં જ ર જણાય યાર ફરફાર 

કરવામા ંઆવશ.ે 

 

 

 



 

 

૬-મ હલાઓ આગેવાનો અને ુટંાયેલા િતિનધીઓની િુમકા 

મ હલા આગેવાનો અને ુટંાયેલા િતિનિધઓની િુમકા ગર બી, 

િનર રતા, પછાતપ  ુઅને ધ  ધાઓના કારણે નાના બાળકો અને માતાઓનો 

શાર રક અને માનિસક િવકાસ ધંાય છે. આ સમ  યાના ઉપાય માટ સકં લત બાળ 

િવકાસ યોજના અમલમા ં કુવામા ંઆવી છે. આ યોજના બુ જ મહ  વની હોવા 

છતા ંઆ યોજનાની ણકાર  અને િત સામા  ય જનોમા ં બુ જ ઓછ  

જોવા મળે છે. આ મહ  વકાં ી કાય મને મા  બાળકોન ેના  તાના કાય મના પમા ં

જ જોવામા ંઆવે છે. 

ુટંાયેલા લોક િતિનિધઓની અને ખાસ કર ને મ હલા આગેવાનોની આ 

કાય મમા ં બુ મહ  વની િુમકા છે. તેઓ પોતાના િવ  તારમા ં આવેલ 

ગણવાડ ઓની િનયિમત તેમજ ઓ ચતી લુાકાત લઈ આ યોજનાની કામગીર  

બરાબર થાય છે ક નહ  તેની દખરખ રાખે તે અ  યતં જ ર  છે. આ માટ તેઓ નીચે 

ુ ાઓ ઉપર  યાન રાખ ેતો યોજના ુ ંઅમલીકરણ બુ સાર  ર તે થઈ શક તેમ 

છે. 
 

(૧) આ યોજનાનો ુ  ય આશય ુ ં છે તે પોતે બરાબર સમ  અને અ  ય  ય કતઓને 

 સમ વે. 
 (ર) સગભા માતાઓ,  તનપાન કરાવતી માતાઓ અને તેમના ુ ુ ંબીજનોની લુાકાત લઈ 

 તેમના માટ આ યોજનામા ં ુ ંજોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે તેની ણકાર  આપવી  અને 

 વ નુે વ  ુઆવી મ હલાઓ લાભ લેતી થાય ત ેજો ુ.ં 

 (૩) ગણવાડ  ક  મા ંઅપાતા ખોરાક તથા અ  ય સામ ી િનયમ જુબ અપાય છે ક નહ  

 તે ચકાસ ુ.ં આ ુ  તકમા ં ગણવાડ  કાયકરોની ફરજો આપલે છે તે માણે 

 ગણવાડ  કાયકરો કામ કર તે માટ તેમને જ ર  માગદશન તથા સહયોગ આપવો. જો 

 કોઈ ખામી જણાય તો આઈ.સી.ડ .એસ.ના પુરવાઈઝર ( ુ  ય સેિવકા) અથવા બાળ 

 િવકાસ અિધકાર ુ ં  યાન દોર ુ.ં 

(૪) ગણવાડ  ક  મા ં૬ વષ ધુીના બાળકો રુ રુ  હાજર  આપે અને યોજનાનો લાભ લે 

તે માટ િત ઉભી કરવા ુ ંકામ કર ુ.ં 

(પ) ગણવાડ ના પોતાના મકાનો બનાવવા તથા અ  ય સાધન સામ ી મેળવવા 

સરકાર ીની ુદ  ુદ  યોજનાઓમા ં ા  ટ મળે તે માટના ય  નો કરવા. 



 

 

૭ - કશોર  શ ત યોજના 

SAG – ણૂાયોજના 

કશોરાવ  થા એ  ીના વનનો મહ  વનો તબકકો છે. આ તબકકામા ંએ 

બા  યાવ  થા છોડ  અને ુ  તાવ  થા તરફ િવકાસ કર છે. આ અવ  થામા ંતેનામા ં

બૌિ  ધક, માનિસક અને મનોવૈ ાિનક ફરફારો થાય છે. વન િવકાસની આ 

યા ામા ં કશોર  તેના ભિવ  યના વન માટ સમજદાર બને એ માટ મ હલા અને 

બાળ િવકાસ િવભાગ ારા આ યોજનાનો અમલ કરવામા ંઆવ ેછે. 

 
 યોજનાનો હ  ુ:- 

(૧) ૧૧ થી ૧૮ વષની બાળાઓમા ંઆરો  ય અને પોષણ ુ ં  તર ધુાર ુ.ં 

(ર) અ ર ાન અને કડાક ય કૌશ  ય વધે તે  ુિશ ણ આપ  ુસામા ક ાન 

વધે અને ભિવ  યના વનમા ંતેઓ  વ િનણયૅ કર  શક તેવા તૈયાર થાય 

તે ુ ંઆયોયજન કર ુ.ં 

(૩) ભિવ  યમા ંઆવક મેળવી શક તેવા હ ુ  નરો શીખ,ે  ઘરગ   ુકામ કાજમા ં

ધવાર િન ણુ બને. 

(૪) આરો  ય,  વ  છતા, પોષણ, ુ ુ ંબ ક  યાણ બાળ સભંાળ, હ સચંાલનની 

અને ૧૮ વષ રુા કયૉ પછ  લ ન કરવા જોઈએ એ તમામ બાબતોમા ં

ત થાય. 

 
 

 

 SAG – યોજના :- 
આ યોજનામા ં કશોર વય એટલે ક ૧૧ થી ૧૪ વષની શાળાએ ના જતી 

કશોર ઓના સં ણૂ િવકાસ થાય તે માટ આરો ય પોષણ િશ ણ, વન કૌશ ય 

િશ ણ આપવામા ંઆવે છે. આ બા લકા શાળામા ં નુ: વેશ મેળવ ેતે માટ પરામશ 

કરવામા ં આવે છે. અન ે આ બા લકાને THR તર ક ણૂા શ કતના પકેટ ઘર 

આપવામા ંઆવે છે. 
 

 



 

 ણૂા યોજના :- 
૧૫ થી ૧૮ વષની વય ુથ કશોર ઓ વી ક શાળાએ જતી અને ના જતી 

કશોર ઓના સં ણૂ િવકાસ થાય તે માટ આરો ય પોષણ િશ ણ, વન કૌશ ય 

િશ ણ અને THR તર ક ણૂા શ તના પેકટ ઘર આપવામા ંઆવે છે.  



 

 

અ ાશન દવસની ઉજવણી 

બાળ લુા દવસની ઉજવણી 

પુોષણ સવંાદ દવસની ઉજવણી 



 

અ  િવતરણ દવસની ઉજવણી 

 

ણૂા દવસની ઉજવણી 

 

ગણવાડ મા ંઇ.સી.સી.ઇ. િૃ  

 

 



 

CAS મોબાઇલ તાલીમ 

THR (ટક હોમ રશન) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T.H.R. (ટક હોમ રશન) ની િવગત 

T.H.R.  (ટક હોમ 

રશન)  ના લાભાથ   

T.H.R.  (ટક હોમ 

રશન)  ુ ંનામ  

T.H.R. 

(ટક હોમ 

રશન) ુ ં

માણ  

T.H.R. (ટક હોમ 

રશન)  નો દવસ  

T.H.R. (ટક હોમ 

રશન) ના પોષક ત વો  

૬ માસ થી 3 વષ ના 

સામા ય બાળકો  

બાલશ ત  ૭ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ 

દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૦ ક.કલર  

 ોટ ન  ૧૦ .ામ ૫   

૬ માસ થી 3 વષ ના 

અિત ુપોિષત બાળકો  

બાલશ ત  ૧૦ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ 

દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૦ ક. કલર  

ોટ ન ૧૦ .ામ ૫   

3 વષ થી ૬ વષના 

અિત ુપોિષત બાળકો  

બાલશ ત  ૪ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ 

દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૦ ક. કલર  

ોટ ન ૧૦ .ામ ૫   

૧૧ થી ૧૪ વષ ની 

શાળા એ ન જતી કશોર   

ણૂાશ ત  ૪ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ 

દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૫ ક. કલર  

ોટ ન ૧3.૪ ામ  

૧૫ થી ૧૮ વષ ની  

કશોર   

ણૂાશ ત  ૪ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ 

દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૫ ક.કલર  

 ોટ ન  ૧3.૪ ામ  

સગભા  મા શૃ ત  ૪ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ 

દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૫ ક. કલર  

ોટ ન ૧3.૪ ામ  

ધા ી  મા શૃ ત  ૪ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ 

દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૫ ક.કલરે   

ોટ ન ૧3.૪ ામ  

કશોર ઓ, સગભા, 

ધા ીમાતાઓ અને 

ગણવાડ ના બાળકો  

સ વ મી ુ ં  ૧ પકેટ               

(૧ 

ક . ા.)  

ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ 

દવસ) 

આયોડ ન અન ેઆયન 

ુ ત 

       નોવલે કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ ની પ ર થિતમા ં ગણવાડ  ક મા ંઆવતા ૩ થી ૬ વષના બાળકોને 

ગરમ ના તાની અવે મા ં .ૂપો.થી વંચત ન રહ ત ેમાટ T.H.R. ની ખુડ  િવતરણ કરવામા ંઆવલે છે. 

૩ થી ૬ વષના 

ગણવાડ ના ંબાળકોન ે

ઘર ટક હોમ રશનામા ં

ખુડ  

ખુડ  ૧ ક. ા. 

પકેટ  

દર અઠવા ડયાના 

દર ુ ુવાર 

િત દવસ  

૫૬૪ ક.કલરે  

૧૨.૧ ામ ોટ ન 



 

(સામા  ય વહ વટ  િવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પ રપ  માકં :  

પીએડ - ૧૦- ર૦૦૭ - ૩૩પ૩૬૪ - આરટ આઈસેલ ુ ં બડાણ) 

 

માણપ   
 

 

આથી મા ણત કરવામા ંઆવે છે ક, મા હતી  અિધકાર અિધિનયમની 

કલમ-૪ તગત  વય ં હર  કરવાની બાબતો ોએકટ વ ડ  કલોઝર (P.A.D.) 

માર  શાખા  ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે અને તા.૧-પ-ર૦૨૧ ની  િ  થિતએ  

અમાર   મં ુર   મેળવી  અ તન કરવામા ંઆવલે છે.  

 

તાર ખ :- 

      હર મા હતી અિધકાર  અને 

      ો ામ ઓ ફસર 

      આઈ.સી.ડ .એસ.શાખા 

         મહાનગર પા લકા, ભાવનગર 

 

 

 

 

 

 

 



 

(સામા  ય વહ વટ  િવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પ રપ  માકં :  

પીએડ - ૧૦- ર૦૦૭ - ૩૩પ૩૬૪ - આરટ આઈસેલ ુ ં બડાણ) 

 

માણપ   
 

 

આથી મા ણત કરવામા ંઆવે છે ક, મા હતી  અિધકાર અિધિનયમની 

કલમ-૪ તગત  વય ં હર  કરવાની બાબતો ોએકટ વ ડ  કલોઝર (P.A.D.) 

મારા ઘટક  ારા તૈયાર કરવામા ંઆવલે છે અને તા.૧-પ-ર૦૨૧ ની  િ  થિતએ  

અમાર   મં ુર   મેળવી  અ તન કરવામા ંઆવલે છે.  

 

તાર ખ :- 

      હર મા હતી અિધકાર  અને 

      બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર  

      આઈ.સી.ડ .એસ.- અબન-૧ 

         મહાનગર પા લકા, ભાવનગર 

 

 

 

 

 

 
 



 

(સામા  ય વહ વટ  િવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પ રપ  માકં : 

પીએડ - ૧૦- ર૦૦૭ - ૩૩પ૩૬૪- આરટ આઈસેલ ુ ં બડાણ) 

 

માણપ  
 

 

આથી મા ણત કરવામા ંઆવે છે ક, મા હતી  અિધકાર અિધિનયમની 

કલમ-૪ તગત  વય ં હર  કરવાની બાબતો ોએકટ વ  ડ  કલોઝર (P.A.D) 

મારા ઘટક  ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે અન ેતા.૧-પ-ર૦૨૧  ની  િ  થિતએ  

અમાર   મં ુર   મેળવી  અ તન કરવામા ંઆવલે છે. 

 

તાર ખ :- 

      હર મા હતી અિધકાર  અને 

      બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર  

      આઈ.સી.ડ .એસ.- અબન-૨  

        મહાનગર પા લકા, ભાવનગર 



 

  

(સામા  ય વહ વટ  િવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પ રપ  માકં : પીએડ - ૧૦- ર૦૦૭ -

 ૩૩પ૩૬૪- આરટ આઈસેલ ુ ં બડાણ) 

માણપ  
 

આથી મા ણત કરવામા ંઆવે છે ક, માર  વડ  કચેર  ( ોપર) તથા મારા વહ વટ  

કાય ે ના આ સાથેની યાદ  જુબના હર સ  તા મડંળો ારા મા હતી અિધકાર અિધિનયમની 

કલમ-૪ તગત  વય ં હર કરવાની બાબતો ( ોએકટ વ ડ  કલોઝર) (P.A.D.) તૈયાર કરવામા ં

આવી છે અને તા.૧/પ/...... ની િ  થિતએ  તે અ તન કરવામા ંઆવેલ છે ુ ંઅમારા ારા માહ 

: મે  ુન ...... (વષ લખ ુ)ં દર  યાન  ઈ  સપેકશન -કમ- ઓડ ટ કરવામા ંઆ  ુ ં છે અને  

બાબતે િત જણાઈ હતી અગર તો અ રુતી િવગતો જણાઈ હતી તેની તૂતા કરાવવામા ંઆવી 

છે. 

ર. તા.૩૦-૬-......  (અહ   વષ લખ ુ)ં ની િ  થિતએ હવે કોઈ હર સ  તામડંળોના 

ોએકટ વ ડ  કલોઝર ૮.ઈબઈમઈ૯  ુ ંઈ  સપેકશન- કમ - ઓડ ટ બાક  રહલ નથી. 

તાર ખ :- 

ુ  ય મથક :- 

     (કલે./ જ.િવ.અ./ખાતાના વડા/ મે.ડ .ની સહ ) 

      હો ૃ ો 

બડાણ  :     કચેર ુ ંનામ :- 

------------------------------------------------------- 

 

(સામા  ય વહ વટ  િવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પ રપ  માકં : પીએડ - ૧૦- ર૦૦૭ -

 ૩૩પ૩૬૪- આરટ આઈસેલ ુ ં બડાણ) 

માણપ   

 

આથી મા ણત કરવામા ંઆવ ેછે ક, મા હતી  અિધકાર અિધિનયમની કલમ-૪ તગત 

 વય ં હર  કરવાની બાબતો ોએકટ વ  ડ  કલોઝર (P.A.D.) મારા િવભાગ  ારા તૈયાર 

કરવામા ંઆવેલ છે અન ેતા. ૧-પ-....... (અહ   વષ લખ ુ)ં ની  િ  થિતએ  અમાર   મં ુર   

મેળવી  અ તન કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

તાર ખ :-    ..........................  

     (અ. .ુસ. ી/ અ સ ચવ ી / સ ચવ ીની સહ ) 

      િવભાગ ુ ં નામ  / િસકકો 

 



 

મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર 

અિધિનયમ – ૨૦૦૫ 

વષ ૨૦૨૧ - ૨૦૨૨  

વો મુ-૨  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

આઈ.સી.ડ .એસ.ઘટક – ૧  



 

સકં લત બાલ િવકાસ યોજના ઘટક - ૧  
અ ુ મ ણકા 

મ કરણ કરણની િવગત પાના ન.ં 

૧ ૩ અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો ૧ 

ર ૩ કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરો 

ર 

૩ પ નીિત પડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી 

જનતાના સ  યો સાથે સલાહ પરામશ અથવા 

તેમના િતિનિધ  વ માટની કોઈ  યવ  થા હોય તો 

તેની િવગત 

૩-૪ 

૪ ૬ આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક ૧ તથા ર ના અથવા તેના 

િનયં ણ હઠળની  ય કતઓ પાસેના દ  તાવેજોની 

ક ાઓ ગે ુ ંપ ક 

પ 

પ ૮ સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, હોદો અને 

અ  ય િવગતો 

૬-૮ 

૬ ૯ િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની 

કાયપ  ધિત 

૯ 

૭ ૧૦ અિધકાર  અને કમચાર ઓની મા હતી િુ  તકા ૧૦-૧૧ 

૮ ૧૧ િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયૉ જુબ મહનતાણાની 

પ  ધિત 

૧૨ 

૯ ૧ર  યેક સં  થાને ફાળવાયેલ દાજપ  ૧૩ 

૧૦ ૧પ કાય  કરવા માટ નકક  કરલા ંધોરણો ૧૪ 

૧૧ ૧૭ મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ  ય 

સવલતોની િવગતો 

૧૫ 

૧ર ૧૮ અ  ય ઉપયોગી મા હતી ૧૬-પ૧ 

 

 

 



 

કરણ-૩ 

(િનયમ સં હ - ૨) 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની  

સ ા અને ફરજો 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર  મહાનગરપા લકા 

  

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક - ૧  

 

 

પાના ન.ં ૧ 



 

કરણ – ૩ (િનયમ સં હ – ૨) 
અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની  

સ ા અને ફરજો 

 
૩.૧   સં  થા અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 

હો ો  : ો ામ ઓ ફસર 

સ ાઓ વહ વટ  : ૧... સમ  યોજના ુ ંસચંાલન અને તેના ં 

   અમલીકરણ 

   ર... િનર ણ અને અહવાલો કરવા તેમજ શાખા 

   અિધકાર  ક ાની તમામ સ ાઓ અને 

   ફરજો. 

   ૩...  

   નાણાં કય : ૧... પ૦૦૦/- ા. ખચ  કરવાની  સ ા  છે. 

     ર... નીલ 

     ૩... નીલ 

   અ  ય :  ૧... નીલ 

     ર...  

   ૩...  

 ફરજો :  ૧... િવગતો ગે ુ ંબીડાણ પ ક પાના  

 ન.ં ૧- ૧૪ મા ં સામેલ  છે.  

ર... િવગતો ગે ુ ં બીડાણ પ ક પાના  

        ન.ં૧ થી ૧૩ સામલે છે. 

          ૩... 
 
 
 
 
 
 



 

કરણ – ૩ (િનયમ સં હ – ૨) 
અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની  

સ ા અને ફરજો 

 
૩.૧   સં  થા અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 

હો ો  : બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર  ધટક - ૧ 

સ ાઓ વહ વટ  : ૧... સમ  યોજના ુ ંસચંાલન અને તેના ં 

   અમલીકરણ 

   ર... િનર ણ અને અહવાલો કરવા તેમજ શાખા 

   અિધકાર  ક ાની તમામ સ ાઓ અને 

   ફરજો. 

   ૩...  

   નાણાં કય : ૧... પ૦૦૦/- ા. ખચ  કરવાની  સ ા  છે. 

     ર... નીલ 

     ૩... નીલ 

   અ  ય :  ૧... નીલ 

     ર...  

   ૩...  

 ફરજો :  ૧... િવગતો ગે ુ ંબીડાણ પ ક પાના  

 ન.ં ૧- ૧૪ મા ં સામેલ  છે.  

ર... િવગતો ગે ુ ં બીડાણ પ ક પાના  

        ન.ં૧ થી ૧૩ સામલે છે. 

          ૩... 
 
 
 
 
 
 



 

કરણ – ૩ (િનયમ સં હ – ૨) 
અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની  

સ ા અને ફરજો 

 
૩.૧   સં  થા અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 

હો ો  : બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર  ધટક – ૨ 

સ ાઓ વહ વટ  : ૧... સમ  યોજના ુ ંસચંાલન અને તેના ં 

   અમલીકરણ 

   ર... િનર ણ અને અહવાલો કરવા તેમજ શાખા 

   અિધકાર  ક ાની તમામ સ ાઓ અને 

   ફરજો. 

   ૩...  

   નાણાં કય : ૧... પ૦૦૦/- ા. ખચ  કરવાની  સ ા  છે. 

     ર... નીલ 

     ૩... નીલ 

   અ  ય :  ૧... નીલ 

     ર...  

   ૩...  

 ફરજો :  ૧... િવગતો ગે ુ ંબીડાણ પ ક પાના  

 ન.ં ૧- ૧૪ મા ં સામેલ  છે.  

ર... િવગતો ગે ુ ં બીડાણ પ ક પાના  

        ન.ં૧ થી ૧૩ સામલે છે. 

          ૩... 

 
 

 

 

 



 

કરણ-૪ 

(િનયમ સં હ - ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો,  

ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર  મહાનગરપા લકા 
 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક - ૧ 

 
પાના ન.ં ર 



 

કરણ-૪ 

(િનયમ સં હ - ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો,  

ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 
૪.૧ હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓએ 

ઉપયોગ કરવાના િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરોની 

યાદ  નીચેના ન નુા જુબ આપો. આ ન નુો દરક કારના દ  તાવેજ માટ 

ભરવાનો છે. 

દ  તાવેજ ુ ંનામ / મથા ં દ  તાવેજનો કાર 

 નીચે આપેલા કારોમાથંી એક 

પસદં કરો. 

(િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ, દફતરો, અ  ય) 

દ  તાવેજ  પર ુ ં ુ ં ુ ં  લખાણ  

 ય કતને િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે. 

ભાવનગર 

સરના ુ ં: ો ામ ઓ ફસર 

કચેર , 

મહાનગર પા લકા, ભાવનગર  

 ટલીફોન ન.ં : ૨૪૨૮૯૦૦ 

 અ  ય 

 ઈમેઈલ : po.bhavnagar. 

urban@gmail.com 

 અ  ય : 

ઘટક ારા િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટ 

લેવાની ફ  (જો હોય તો) 

 

          

 

 



 

કરણ-૪ 

(િનયમ સં હ - ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો,  

ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 
૪.૧ હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓએ 

ઉપયોગ કરવાના િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરોની 

યાદ  નીચેના ન નુા જુબ આપો. આ ન નુો દરક કારના દ  તાવેજ માટ 

ભરવાનો છે. 

દ  તાવેજ ુ ંનામ / મથા ં દ  તાવેજનો કાર 

 નીચે આપેલા કારોમાથંી એક 

પસદં કરો. 

(િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ, દફતરો, અ  ય) 

દ  તાવેજ  પર ુ ં ુ ં ુ ં  લખાણ  

 ય કતને િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે. 

ભાવનગર 

સરના ુ ં: આઈ.સી.ડ .એસ. 

ઘટક -૧  

મહાનગર પા લકા, ભાવનગર 

વુ ઝોન, તરસમીયા, 

ભાવનગર 

 ટલીફોન ન.ં : ૨૫૬૧૭૧૧ 

 અ  ય 

 ઈમેઈલ :cdpo.bhav.urban.1@  

           gmail.com 

 અ  ય : 

ઘટક ારા િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટ 

લેવાની ફ  (જો હોય તો) 

 

          

 



 

કરણ-૪ 

(િનયમ સં હ - ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો,  

ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 
૪.૧ હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓએ 

ઉપયોગ કરવાના િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરોની 

યાદ  નીચેના ન નુા જુબ આપો. આ ન નુો દરક કારના દ  તાવેજ માટ 

ભરવાનો છે. 

દ  તાવેજ ુ ંનામ / મથા ં દ  તાવેજનો કાર 

 નીચે આપલેા કારોમાથંી એક 

પસદં કરો. 

(િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ, દફતરો, અ  ય) 

દ  તાવેજ  પર ુ ં ુ ં ુ ં  લખાણ  

 ય કતને િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે. 

ભાવનગર 

સરના ુ ં: આઈ.સી.ડ .એસ. 

ઘટક - ૨, 

મહાનગર પા લકા, ભાવનગર 

પિ મ ઝોન, આખલોલ 

જકાતનાકા, ભાવનગર 

 ટલીફોન ન.ં :  

 અ  ય 

 ઈમેઈલ :cdpo.bhav.urban.2@  

                gmail.com 

 અ  ય : 

ઘટક ારા િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટ 

લેવાની ફ  (જો હોય તો) 

 



 

કરણ – ૫ 

(િનયમ સં હ – ૪) 

નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી  

જનતાના સ યો સાથે સલાહ-પરામશ અથવા 

તેમના િતિનિધ વ માટની કોઈ યવ થા 

હોય તો તેની િવગત 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર  મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક - ૧ 

 

         પાના ન.ં ૩ થી ૪ 



 

કરણ – ૫   

(િનયમ સં હ – ૪) 

િનતી ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી જનતાના સ યો સાથે 

સલાહ-પરામશ અથવા તેમના િતિનિધ વ માટની કોઈ યવ થા 

હોય તો તેની િવગત 

 પ.૧  ુ ંનીિતઓના ધડતર માટ જનતાની અથવા તેના િતિનિધઓની સલાહ -  

  પરામશ ૅસહભા ગતા મેળવવા માટની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય તો,  

  નીચેના ન નુામા ંઆવી નીિતની િવગતો આપો. 

 
અ.ન.ં િવષય / ુ ો ુ ંજનતાની 

સહભાગીતા 

િુનિ  ચત કરવા ુ ં

જ ર  છે ? (હા/ 

ના) 

જનતાની 

સહભાગીતા 

મેળવવા માટની 

 યવ  થા 

૧ ર ૩ ૪ 

 
------------------િનલ ------------------ 

 

 

 
આનાથી નાગ રકને કયા આધાર િનતી િવષયક બાબતોના ધડતર 

અને અમલમા ંજનતાની સહભા ગતા નકક  કરાઈ છે તે સમજવામા ંમદદ 

થશે. 

 

 

 

 



 

 
નીિતનો અમલઃ- 

પ.ર ુ ં  નીિતઓના અમલ માટ જનતાની અથવા તમેના િતિનિધઓની 

સલાહ - પરામશ / સહભા ગતા મેળવવા માટની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો 

હોય ત  આવી જોગવાઈઓની િવગતો નીચેના ન નુામા ંઆપો. 

 
અ.ન.ં િવષય / ુ ો ુ ંજનતાની 

સહભાગીતા 

િુનિ  ચત કરવા ુ ં

જ ર  છે ? (હા/ 

ના) 

જનતાની 

સહભાગીતા 

મેળવવા માટની 

 યવ  થા 

૧ ર ૩ ૪ 

 
------------------િનલ ------------------ 

 

 

 

 

  
  



 

કરણ – ૬ 

(િનયમ સં હ – ૫) 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક-૧ તથા ૨ ના 

અથવા તેના િનયં ણ હઠળની ય તઓ 

પાસેના દ તાવેજોની ક ાઓ ગે ુ ંપ ક 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર  મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક - ૧ 

 

 

  પાના ન.ં પ 



 

કરણ – ૬ 

(િનયમ સં હ – ૫) 

હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળની ય તઓ 

પાસેના દ તાવેજોની ક ાઓ ગે ુ ંપ ક 
 
૬.૧ સરકાર  દ  તાવેજો િવશેની મા હતી આપવા નીચનેા ન નુાનો ઉપયોગ 

કરશો. જયા ં આ દ  તાવેજો ઉપલ  ધ છે. તેવી જ  યાઓ વી ક 

સ ચવાલય ક ા, િનયામકની કચરે  ક ા, અ  યનો પણ ઉ  લખે કરો. 

(અ  યો લખવાની જ  યાએ ક ાનો ઉ  લખે કરો.) 

 
અ. 

ન.ં 

દ  તાવેજની 

ક ા 

દ  તાવેજન ુ ં

નામ અને 

તેની એક 

લીટ મા ં

ઓળખાણ 

દ  તાવેજ 

મેળવવાની 

કાયપ  ધિત 

નીચેની  ય કત 

પાસે છે / તેના 

િનયં ણમા ંછે. 

૧ ર ૩ ૪ પ 

 

 
---------------- નીલ ----------------- 

 

 
  



 

કરણ – ૮ 

(િનયમ સં હ – ૭) 

સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, 

હો ો અને અ ય િવગતો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક - ૧ 

 

પાના ન.ં ૬ થી ૭  



 

કરણ – ૮ (િનયમ સં હ – ૭) 

 સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, હો ો અને અ ય િવગતો 
૮.૧ હર તં ના સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ, મદદનીશ સરકાર  મા હતી 

અિધકાર ઓ અન ે િવભાગીય કાયદાક ય (એપેલટે) સ ાિધકાર  િવશનેી 

સપંક મા હતી નીચેના ન નુામા ંઆપો. 
 

 સરકાર  તં ુ ંનામ : સકં લકત બાળ િવકાસ સેવા યોજના - ો ામ 

ઓ ફસર કચેર , મહાનગરપા લકા ભાવનગર 

 મદદનીશ સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ : 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ 

મઈેલ 

સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ીમતી 

સાિવ ી 

એ.નાથ  

ો ામ 

ઓ ફસર 

(૦ર૭૮)-

૨૪૨૮૯૦૦ 

મો. ૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨ 

 

- Po.bhav

nagar.ur

ban@g

mail.co

m 

ભાવનગર 

મહાનગર

પા લકા 

 સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ :- 
 

અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ 

મઈેલ 

સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ીમતી 

સાિવ ી 

એ.નાથ  

ો ામ 

ઓ ફસર 

(૦ર૭૮)-

૨૪૨૮૯૦૦ 

મો. 

૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨ 

- Po.bha

vnagar.

urban

@gmail

.com 

ભાવનગર 

મહાનગર

પા લકા 

 િવભાગીય એપેલેટ (કાયદા) સ ાિધકાર  : 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ 

મઈેલ 

સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ી 

ડ .એમ.ગો હલ 

નાયબ 

કિમ ર 

(એડમીન) 

(૦ર૭૮)-

૨૪૩૯૨૯૨ 

-- 

- 

- - ભાવનગર 

મહાનગર 

પા લકા 

 

 



 

કરણ – ૮ (િનયમ સં હ – ૭) 

 સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, હો ો અને અ ય િવગતો 
૮.૧ હર તં ના સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ, મદદનીશ સરકાર  મા હતી 

અિધકાર ઓ અન ે િવભાગીય કાયદાક ય (એપેલટે) સ ાિધકાર  િવશનેી 

સપંક મા હતી નીચેના ન નુામા ંઆપો. 
 

 સરકાર  તં ુ ંનામ : સકં લકત બાળિવકાસ સેવા યોજના-૧ અબન-૧ 

 મદદનીશ સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ : 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . 

ડ . કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મઈેલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ીમતી 

િનતાબને 

એચ.ભ  

સી.ડ . 

પી.ઓ.-૧ 

અબન 

(૦ર૭૮)-

૨૫૬૧૭૧૧ 

મો. 

૬૩૫૯૯૨૪૩૩૯ 

- cdpo.bhav. 

urban.1@ 

gmail.com 

વુ ઝોન, 

તરસમીયા, 

ભાવનગર  

 સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ :- 
 

અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મઈેલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ 

 

 

 

ીમતી 

િનતાબને 

એચ.ભ  

સી.ડ . 

પી.ઓ.-૧ 

અબન 

(૦ર૭૮)-

૨૫૬૧૭૧૧ 

મો. 

૬૩૫૯૯૨૪૩૩૯ 

- cdpo.bhav. 

urban.1@ 

gmail.com 

વુ ઝોન, 

તરસમીયા 

ભાવનગર  

 િવભાગીય એપેલેટ (કાયદા) સ ાિધકાર  : 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મઈેલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ીમતી 

સાિવ ી 

એ.નાથ  

ો ામ 

ઓ ફસર 

(૦ર૭૮)-

૨૪૨૮૯૦૦ 

મો. 

૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨ 

- Po.bhavnagar.ur

ban@gmail.com 

ભાવનગર 

મહાનગર 

પા લકા 

 

 

 



 

કરણ – ૮ (િનયમ સં હ – ૭) 

      સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, હો ો અને અ ય િવગતો 
૮.૧ હર તં ના સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ, મદદનીશ સરકાર  મા હતી 

અિધકાર ઓ અન ે િવભાગીય કાયદાક ય (એપેલેટ) સ ાિધકાર  િવશનેી 

સપંક મા હતી નીચેના ન નુામા ંઆપો. 

સરકાર  તં ુ ંનામ : સકં લત બાળ િવકાસ સેવા યોજના - ર અબન – ર 

મદદનીશ સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ : 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . 

ડ . કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મેઈલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ી 

હતલબેન 

બી. 
ુધર જયા 

સી.ડ . 

પી.ઓ.-૨ 

અબન 

- મો. 

૬૩૫૯૯૨૪૩૪૧ 

- cdpo.bhav. 

urban.2@ 

gmail.com 

પિ મ 

ઝોન, 

આખલોલ, 

જકાતનાકા, 

ભાવનગર 

સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ :- 

અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . 

ડ . કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મેઈલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ી 

હતલબેન 

બી. 
ુધર જયા 

સી.ડ . 

પી.ઓ.-૨ 

અબન 

- મો. 

૬૩૫૯૯૨૪૩૪૧ 

- cdpo.bhav. 

urban.2@ 

gmail.com 

પિ મ 

ઝોન, 

આખલોલ, 

જકાતનાકા, 

ભાવનગર 

િવભાગીય એપેલેટ (કાયદા) સ ાિધકાર  :- 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મેઈલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૭ ૮ ૯ 
૧ ીમતી 

સાિવ ી 

એ.નાથ  

ો ામ 

ઓ ફસર 

(૦ર૭૮)-

૨૪૨૮૯૦૦ 

મો. 

૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨ 

- Po.bhavnagar.

urban@gmail.

com 

ભાવનગર 

મહાનગર 

પા લકા 

 

 



 

કરણ – ૯  

 

િનણય લેવાની યામા ં 

અ સુરવાની કાયપ િત  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક – ૧ 

 

 

પાના ન.ં ૯ 



 

કરણ – ૯ 

 િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ િત  
૯.૧ ુદા ુદા ુ ાઓ ગે િનણય લેવા માટ કઈ કાયપ  ધિત અ સુરવામા ં

આવે છે ? (સ ચવાલય િનયમ સં હ અને કામકાજના િનયમોના 

િનયમસં હ, અ  ય િનયમો / િવિનયમો વગેરનો સદંભ ટાકં  શકાય) 

૯.ર અગ  યની બાબતો માટ કોઈ ખાસ િનણય લેવા માટની દ  તાવે  

કાયપ  ધિતઓ / ઠરાવેલી / કાયપ  ધિતઓ / િનયત માપદંડો / િનયમો 

કયા કયા છે ? િનણૅય લેવા માટ કયા કયા  તર િવચાર કરવામા ંઆવ ેછે 

? 

૯.૩ િનણયને જનતા ધુી પહ ચાડવાની કઈ  યવ  થા છે ? 

૯.૪ િનણય લેવાની યામા ં ના મતં  યો લેવાનાર છે  તે અિધકાર ઓ કયા 

છે ? 

૯.પ િનણય લેનાર િતમ સ ાિધકાર  કોણ છે ? સરકાર ીના ં સામા  ય 

વહ વટ  ુકમો તેમજ કિમ  નર ભાવનગર મહાનગર પા લકા અન ે

સામા  ય સભા. 

૯.૬  અગ  યની બાબતો પર હર સ ાિધકાર  ારા િનણૅય લવેામા ંઆવ ેછે 

તેની મા હતી અલગ ર ત ેનીચેના ન નુામા ંઆપો. 

મ નબંર  
ના પર િનણય લેવાનાર છે તે 

િવષય માગદશક ચુન / દશા 

િનદશ જો કોઈ હોય તો 

 

િનણય લેવાની કાયવાહ મા ં

સકંળાયેલ અિધકાર ઓનો હો ો 

ો ામ ઓ ફસર 

ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સપંક 

ગેની મા હતી 

આઈ.સી.ડ .એસ.શાખા, 
મ.ન.પા.,ભાવનગર 

જો િનણયથી સતંોષ ન હોય તો કયા ં

અને કવી ર તે અપીલ કરવી ? 

નાયબ કિમ ર, 
મ.ન.પા.ભાવનગર 

 

 

 



 

કરણ – ૯ 

 િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ િત  
૯.૧ ુદા ુદા ુ ાઓ ગે િનણય લેવા માટ કઈ કાયપ  ધિત અ સુરવામા ં

આવે છે ? (સ ચવાલય િનયમ સં હ અને કામકાજના િનયમોના 

િનયમસં હ, અ  ય િનયમો / િવિનયમો વગેરનો સદંભ ટાકં  શકાય) 

૯.ર અગ  યની બાબતો માટ કોઈ ખાસ િનણય લેવા માટની દ  તાવે  

કાયપ  ધિતઓ / ઠરાવેલી / કાયપ  ધિતઓ / િનયત માપદંડો / િનયમો 

કયા કયા છે ? િનણૅય લેવા માટ કયા કયા  તર િવચાર કરવામા ંઆવ ેછે 

? 

૯.૩ િનણયને જનતા ધુી પહ ચાડવાની કઈ  યવ  થા છે ? 

૯.૪ િનણય લેવાની યામા ં ના મતં  યો લેવાનાર છે  તે અિધકાર ઓ કયા 

છે ? 

૯.પ િનણય લેનાર િતમ સ ાિધકાર  કોણ છે ? સરકાર ીના ં સામા  ય 

વહ વટ  ુકમો તેમજ કિમ  નર ભાવનગર મહાનગર પા લકા અન ે

સામા  ય સભા. 

૯.૬  અગ  યની બાબતો પર હર સ ાિધકાર  ારા િનણયૅ લવેામા ંઆવે છે 

તેની મા હતી અલગ ર ત ેનીચેના ન નુામા ંઆપો. 

મ નબંર  
ના પર િનણય લેવાનાર છે તે 

િવષય માગદશક ચુન / દશા 

િનદશ જો કોઈ હોય તો 

 

િનણય લેવાની કાયવાહ મા ં

સકંળાયેલ અિધકાર ઓનો હો ો 

બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર  

ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સપંક 

ગેની મા હતી 

વૂ ઝોનલ ઓ ફસ, તરસમીયા ર ગ 

રોડ, મહાનગરપા લકા ભાવનગર 
જો િનણયથી સતંોષ ન હોય તો કયા ં

અને કવી ર તે અપીલ કરવી ? 

ો ામ ઓ ફસર, 

આઇ.સી.ડ .એસ.શાખા, 
મ.ન.પા.ભાવનગર 

 



 

કરણ – ૯ 

 િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ િત  
૯.૧ ુદા ુદા ુ ાઓ ગે િનણય લેવા માટ કઈ કાયપ  ધિત અ સુરવામા ં

આવે છે ? (સ ચવાલય િનયમ સં હ અને કામકાજના િનયમોના 

િનયમસં હ, અ  ય િનયમો / િવિનયમો વગેરનો સદંભ ટાકં  શકાય) 

૯.ર અગ  યની બાબતો માટ કોઈ ખાસ િનણય લેવા માટની દ  તાવે  

કાયપ  ધિતઓ / ઠરાવેલી / કાયપ  ધિતઓ / િનયત માપદંડો / િનયમો 

કયા કયા છે ? િનણૅય લેવા માટ કયા કયા  તર િવચાર કરવામા ંઆવ ેછે 

? 

૯.૩ િનણયને જનતા ધુી પહ ચાડવાની કઈ  યવ  થા છે ? 

૯.૪ િનણય લેવાની યામા ં ના મતં  યો લેવાનાર છે  તે અિધકાર ઓ કયા 

છે ? 

૯.પ િનણય લેનાર િતમ સ ાિધકાર  કોણ છે ? સરકાર ીના ં સામા  ય 

વહ વટ  ુકમો તેમજ કિમ  નર ભાવનગર મહાનગર પા લકા અન ે

સામા  ય સભા. 

૯.૬  અગ  યની બાબતો પર હર સ ાિધકાર  ારા િનણૅય લવેામા ંઆવે છે 

તેની મા હતી અલગ ર ત ેનીચેના ન નુામા ંઆપો. 

મ નબંર  
ના પર િનણય લેવાનાર છે તે 

િવષય માગદશક ચુન / દશા 

િનદશ જો કોઈ હોય તો 

 

િનણય લેવાની કાયવાહ મા ં

સકંળાયેલ અિધકાર ઓનો હો ો 

બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર  

ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સપંક 

ગેની મા હતી 

પિ મ ઝોનલ ઓ ફસ, આખલોલ 

જકાતનાકા, મહાનગરપા લકા 

ભાવનગર 
જો િનણયથી સતંોષ ન હોય તો કયા ં

અને કવી ર તે અપીલ કરવી ? 

ો ામ ઓ ફસર, 

આઇ.સી.ડ .એસ.શાખા, 
મ.ન.પા.ભાવનગર 

 



 

કરણ – ૧૦ 

  

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની  

મા હતી ુ તકા ( ડરકટર ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક - ૧ 

 

 

                       પાના ન.ં ૧૦ થી ૧૧ 



 

કરણ – ૧૦ ( ો ામ ઓ ફસર કચેર ) 

 અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી ુ તકા ( ડરકટર ) 
 

૧૦.૧ નીચેના ન નુામા ં જ  લાવાર મા હતી આપો. 

 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ.ટ . 

ડ .કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ 

મેઈલ કચેર  ઘર 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ીમતી 

સાિવ ી એ. 

નાથ  

ો ામ 

ઓ ફસર 

વગ -૧ 

૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ મો. 

૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨  
-- -- 

૨ ી 

ગાય ીબેન 

દવ ે

S.A. ૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ મો. 

૭૪૦૫૪૧૦૪૩૨ 
-- -- 

૩ ી વુ 

ની 

એકાઉટંટ ૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ મો. 

૯૫૫૮૯૯૬૧૭૩ 
-- -- 

૪ ી 

નેહલબને 

યાસ 

ુ . લાક ૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ મો. 

૯૪૦૯૩૭૩૭૮૩ 
-- -- 

 

  



 

કરણ – ૧૦ (ઘટક – ૧) 

 અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી ુ તકા ( ડરકટર ) 
 

૧૦.૧ નીચેના ન નુામા ં જ  લાવાર મા હતી આપો. 

 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ.ટ . 

ડ .કોડ 

ફોન નબંર ફક

સ 

ઈ 

મેઈલ કચેર  ઘર 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ી એન. 

એચ. ભ  

સી.ડ . 

પી.ઓ. 

વગ-ર 

૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 

૬૩૫૯૯૨૪૩

૩૯  

-- -- 

૨ ી ુ  ુ

આર. 

સોલકં  

S.A. ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 

૯૯૧૩૦૮૦૭

૦૨ 

-- -- 

૩ ી સીમાબા 

આર. 

ગો હલ 

પુરવાઈઝર ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 

૬૩૫૭૦૦૫૫

૭૩ 

-- -- 

૪ ી ુ  પી. 

ખભંોળ યા 

પુરવાઈઝર ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો.૬૩૫૭૦૦

૫૫૭૫ 
-- -- 

૫ ી િુમ . 

ડોડ યા 

પુરવાઇ

ઝર 

૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 

૯૪૨૯૨૫૯૭

૯૮ 

-- -- 

૬ ી આર.બી. 

ભ   

ુ .કલાક ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો.૬૩૫૯૯૨

૪૩૪૦ 
-- -- 

 



 

કરણ – ૧૦ (ઘટક – ૨) 

 અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી ુ તકા ( ડરકટર ) 
૧૦.૧ નીચેના  ન નુામા ં જ  લાવાર  મા હતી  આપો. 
અ.

ન.ં 

નામ હો ો એસ.ટ . 

ડ .કોડ 

ફોન નબંર ફક

સ 

ઈ 

મેઈલ કચેર  ઘર 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ ી 

હતલબેન. 

બી. 
ુધર જયા 

બાળ િવકાસ 

યોજના 

અિધકાર  

વગ-૨ 

-- 

 

-- મો. 

૬૩૫૯૯૨૪૩

૪૧ 

--  cdpo.bhav.u

rban2@gm

ail.com 

૨ ી કવટ 

પટલ 

S.A. -- -- મો. 

૯૦૩૩૩૮૨૬

૩૧ 

-- -- 

૩ ીમતી 

હતલબેન 

પી. ઘેલડા 

પુરવાઈઝર 

અબન-૨ 

-- -- મો. 

૯૮૯૮૯૩૭૩

૧૪ 

-- -- 

૪ ી ુ બુેન 

એચ. 

ઉપા યાય 

પુરવાઇઝર -- -- મો. 

૯૨૬૫૭૧૧૨

૪૦ 

-- -- 

૫ ીમતી 

જ પાબેન 

એ. ચૌહાણ 

પુરવાઈઝર 

અબન-૨ 

-- -- મો. 

૭૦૪૧૪૦૪૧

૭૩ 

-- -- 

૬ ી 

હરનભાઇ 

પી.દવે 

લાક કમ 

ટાઇપી ટ  

અને 

કડા 

મદદનીશ 

(S.A.) નો 

ચા  સભંાળે 

છે. 

-- -- મો. 

૭૩૮૩૯૩૪૪

૪૪ 

-- --  

 
 

 

 



 

કરણ – ૧૧  

(િનયમ સં હ- ૧૦) 

 

િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયા જુબ મહનતાણાની  

પ િત સ હત દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ ુ ં

માિસક મહનતા ુ ં
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક - ૧  

 

પાના ન.ં ૧૨  



 

કરણ – ૧૧(િનયમ સં હ- ૧૦) ( ો ામ ઓ ફસર કચેર ) 

      િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયા જુબ મહનતાણાની પ િત સ હત 

 દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ ુ ંમાિસક મહનતા ુ ં
 ૧૧.૧ નીચેના ન નુામા ં મા હતી આપો. 

 
અ.ન.ં નામ 

 

હો ો માિસક 

મહનતા ુ ં

(એિ લ- 

૨૧)ની 

િ  થિતએ 

વળતર 

/ 

વળતર 

ભ   ુ

િવિનયમમા ં

જણા  યા ં જુબ 

મહનતા ુ ંનકક  

કરવાની 

કાયપ  ધિત 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

૧ ીમતી સાિવ ીબેન 

એ.નાથ  

પી.ઓ. વગ-

૧ 

૮૧૬૫૬/- -- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૨ ી ગાય ીબેન દવ ે વગ-૩ ૨૫૦૦૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૩ ી વુ ની વગ-૩ ૧૫૦૦૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૪ ી નેહલબેન યાસ વગ-૩ ૧૫૦૦૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

કરણ – ૧૧(િનયમ સં હ- ૧૦) (ઘટક-૧) 

      િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયા જુબ મહનતાણાની પ િત સ હત 

 દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ ુ ંમાિસક મહનતા ુ ં
 ૧૧.૧ નીચેના ન નુામા ં મા હતી આપો. 

 
અ.ન.ં નામ 

 

હો ો માિસક 

મહનતા ુ ં

(એિ લ- 

૨૧)ની 

િ  થિતએ 

વળતર 

/ 

વળતર 

ભ   ુ

િવિનયમમા ંજણા  યા ં

જુબ મહનતા ુ ં

નકક  કરવાની 

કાયપ  ધિત 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

૧ ીમતી નીતાબેન 

એચ.ભ  

બાળ િવકાસ 

યોજના 

અિધકાર  

ઘટક-૧ 

૮૨૮૫૦/- -- સરકાર  પગાર ધોરણ 

જુબ 

૨ ી ુ  ુઆર. 

સોલકં  

S.A. ૨૫૦૦૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર ધોરણ 

જુબ 

૩ ી સીમાબા 

આર.ગો હલ 

પુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર ધોરણ 

જુબ 

૪ ીમતી ુ બેન 

પી.ખભંોળ યા 

પુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર ધોરણ 

જુબ 

૫ ી િુમ . 

ડોડ યા 

પુરવાઇઝર ૩૧૩૪૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર ધોરણ 

જુબ 

૬ ી આર.બી.ભ  ુ .કા. ૪૨૩૭0/-  -- સરકાર  પગાર ધોરણ 

જુબ 

૭ ૧ થી ૧૭૧ 

ધુીના 

ગણવાડ  

કાયકરો 

૭૮૦૦/- -- માનદ મહનતાણા ની 

રકમ સરકાર ી ના 

કુમ અ સુાર 

 

૮ ૧ થી ૧૭૧ 

ધુીના 

તેડાગર ૩૯૫૦/- -- માનદ મહનતાણા ની 

રકમ સરકાર ી ના 

કુમ અ સુાર 



 

૯ ૧ થી ૩ ધુીના મીની 

ગણવાડ  

કાયકરો 

૪૪૦૦/- -- માનદ મહનતાણા ની 

રકમ સરકાર ી ના 

કુમ અ સુાર 



 

કરણ – ૧૧(િનયમ સં હ- ૧૦) (ઘટક-૨) 

 િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયા જુબ મહનતાણાની પ િત સ હત 

 દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ ુ ંમાિસક મહનતા ુ ં
 ૧૧.૧ નીચેના ન નુામા ં મા હતી આપો. 

 
અ.ન.ં નામ 

 

હો ો માિસક 

મહનતા ુ ં

(એિ લ- 

૧૭)ની 

િ  થિતએ 

વળતર 

/ 

વળતર 

ભ   ુ

િવિનયમમા ં

જણા  યા ં જુબ 

મહનતા ુ ંનકક  

કરવાની 

કાયપ  ધિત 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

૧ ી હતલબેન બી. 
ુધર જયા 

બાળ િવકાસ 

યોજના 

અિધકાર  

ઘટક-૨ 

૫૫૫૫૩/- -- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૨ ી કવટ પટલ  S.A. ૨૫૦૦૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૩ ીમતી હતલબેન 

પી. ઘલેડા 

પુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૪ ી ુ બુેન. એચ 

ઉપા યાય 

પુરવાઇઝર ૩૧૩૪૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૫ ીમતી જ પાબને 

એ. ચૌહાણ 

પુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૬ ી હરનભાઈ પી. 

દવ ે

કલાક કમ 

ટાઈપી ટ 

{I.C.(S.A.)} 

૪૧૧૨૬/- -- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૭ ૧ થી ૧૪૨ ધુીના ગણવાડ  

કાયકરો 

૭૮૦૦/- -- માનદ મહનતાણા 

ની રકમ સરકાર ી 

ના કુમ અ સુાર 

૮ ૧ થી ૧૪૨ ધુીના તેડાગર ૩૯૫૦/- -- માનદ મહનતાણા 

ની રકમ સરકાર ી 

ના કુમ અ સુાર 



 

કરણ – ૧૨  

(િનયમ સં હ- ૧૧) 

યેક સં થાને ફાળવાયેલ 

દાજપ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક - ૧ 

 

 

પાના ન.ં ૧૩ 



 

કરણ-૧૨ (િનયમ સં હ-૧૧) ( ો ામ ઓ ફસર કચેર ) 
યેક સં થાને ફાળવાયેલ દાજપ  તમામ યોજનાઓ, ુચત ખચ  

અને કરલ કુવણી ગે અહવાલોની િવગતો િવકાસ, િનમાણ અને  

તકનીક  કાય  ગે જવાબદાર હર તં  
 ૧ર.૧ ુદ  ુદ  યોજનાઓ અ  વયે ુદ  ુદ  િતઓ માટ દાજપ ની િવગતોની 

 મા હતી નીચેના ન નુામા ંઆપો. (વષ : ર૦૨૧-૨૨) ( કડા હ રમા)ં 

 

મ 

નં

. 

યોજના ુ ં

નામ / 

સદર 

િત િત  

શ  

કયૉની 

તાર ખ 

િત 

ના 

તની 

દા લ 

તાર ખ 

ુચત 

રકમ 

મં ુર 

થયેલ 

રકમ 

ટ  કરલ 

/ કુવલે 

રકમ  

(હ  તાની 

ા  ટ) 

છે  લા 

વષ ુ ં

ખરખર 

ખચ ૅ

કાયની 

ણુવતા માટ 

સં ણૅૂ પણે 

કામગીર  માટ 

જવાબદાર 

અિધકાર  

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ આઈ. 

સી.ડ . 

એસ. 

બાળકોના 

સવાગી 

િવકાસની 

કામગીર  

૧/૪/૨૧ -- ૧૧૩૦ ૧૧૬૦ ૮૨૬૪૦ ૪૮૦ પી.ઓ. વગ-૧ 

 

અ  ય હર તં ો માટ : 

મ 

ન.ં 

સદર ુચત 

દાજપ  

મં ુર થયેલ 

દાજપ  

ટ  કરલ કુવેલ 

રકમ (હ  તાની 

સં  યા) 

ુલ ખચૅ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

 
---------------------  નીલ -------------------- 

 
 

 

 

 

 

 



 

કરણ-૧૨ (િનયમ સં હ-૧૧) (ઘટક-૧) 
યેક સં થાને ફાળવાયેલ દાજપ  તમામ યોજનાઓ, ુચત ખચ  

અને કરલ કુવણી ગે અહવાલોની િવગતો િવકાસ, િનમાણ અને  

તકનીક  કાય  ગે જવાબદાર હર તં  
 ૧ર.૧ ુદ  ુદ  યોજનાઓ અ  વયે ુદ  ુદ  િતઓ માટ દાજપ ની િવગતોની 

 મા હતી નીચેના ન નુામા ંઆપો. (વષ : ર૦૨૧-૨૨) ( કડા હ રમા)ં 

 

મ 

નં

. 

યોજના ુ ં

નામ / 

સદર 

િત િત  

શ  

કયૉની 

તાર ખ 

િત 

ના 

તની 

દા લ 

તાર ખ 

ુચત 

રકમ 

મં ુર 

થયેલ 

રકમ 

ટ  કરલ 

/ કુવલે 

રકમ  

(હ  તાની 

ા  ટ) 

છે  લા 

વષ ુ ં

ખરખર 

ખચ ૅ

કાયની 

ણુવતા માટ 

સં ણૅૂ પણે 

કામગીર  માટ 

જવાબદાર 

અિધકાર  

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ આઈ. 

સી.ડ . 

એસ. -૧ 

બાળકોના 

સવાગી 

િવકાસની 

કામગીર  

૧/૪/૨૧ -- ૬૭૪૦૦ ૬૭૪૦૦ ૮૨૬૪૦ ૩૫૪૦૮ સી.ડ . પી.ઓ. 

વગ-૨ 

 

અ  ય હર તં ો માટ : 

મ 

ન.ં 

સદર ુચત 

દાજપ  

મં ુર થયેલ 

દાજપ  

ટ  કરલ કુવેલ 

રકમ (હ  તાની 

સં  યા) 

ુલ ખચૅ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

 
---------------------  નીલ -------------------- 

 
 

 

 

 

 

 



 

કરણ-૧૨ (િનયમ સં હ-૧૧) (ઘટક-૨) 
યેક સં થાને ફાળવાયેલ દાજપ  તમામ યોજનાઓ, ુચત ખચ  

અને કરલ કુવણી ગે અહવાલોની િવગતો િવકાસ, િનમાણ અને  

તકનીક  કાય  ગે જવાબદાર હર તં  
 ૧ર.૧ ુદ  ુદ  યોજનાઓ અ  વયે ુદ  ુદ  િતઓ માટ દાજપ ની િવગતોની 

 મા હતી નીચેના ન નુામા ંઆપો. (વષ : ર૦૨૧-૨૨) ( કડા હ રમા)ં 

 

મ 

નં

. 

યોજના ુ ં

નામ / 

સદર 

િત િત  

શ  

કયૉની 

તાર ખ 

િત 

ના 

તની 

દા લ 

તાર ખ 

ુચત 

રકમ 

મં ુર 

થયેલ 

રકમ 

ટ  કરલ 

/ કુવલે 

રકમ  

(હ  તાની 

ા  ટ) 

છે  લા 

વષ ુ ં

ખરખર 

ખચ ૅ

કાયની 

ણુવતા માટ 

સં ણૂૅ પણે 

કામગીર  માટ 

જવાબદાર 

અિધકાર  

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ આઈ. 

સી.ડ . 

એસ. -૨ 

બાળકોના 

સવાગી 

િવકાસની 

કામગીર  

૧/૪/૨૧ -- ૬૦૪૦૦ ૬૦૪૦૦ ૮૨૬૪૦ ૩૦૩૦૦ સી.ડ . પી.ઓ. 

વગ-૨ 

 

અ  ય હર તં ો માટ : 

મ 

ન.ં 

સદર ુચત 

દાજપ  

મં ુર થયેલ 

દાજપ  

ટ  કરલ કુવેલ 

રકમ (હ  તાની 

સં  યા) 

ુલ ખચૅ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

 
---------------------  નીલ -------------------- 

 

 

  



 

કરણ-૧૫ 

 

(િનયમ સં હ-૧૪)  

કાય  કરવા માટ ન  કરલા ંધોરણો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક - ૧ 

 

 

      પાના ન.ં ૧૩ 



 

કરણ-૧૫ (િનયમ સં હ – ૧૪) કાય  કરવા માટ ન  કરલા ંધોરણો 
 

૧પ.૧ િવિવધ િતઓ / કાય મો હાથ ધરવા માટ િવભાગે નકક  કરલ 

ધોરણોની િવગતો આપો. 

(૧)  થાિનક સં  થા ( ભાવનગર  િુન. કોપ રશન)  થાપના દન ઉજવણી 

કાય મ ૧૪મી ફ આુર . 

(ર) તર રા  ય મહ લા દન ઉજવણી  ૯ મી મે,  ૮- માચ   

(૩) િવ  આરો  ય દન ઉજવણી ૭ મી એ ીલ. 

(૪) મે દન અને જુરાત રાજય  થાપના દન ઉજવણી ૧ લી મ ે

(પ)  વ  છતા અ ભયાન ુલાઈ માસ 

(૬) િવ  વ  તી દન ઉજવણી ૧૧ મી ુલાઈ 

(૭) બાળ આરો  ય તપાસ બેંશ કાય મ ુલાઈ- ઓગ  ટ 

(૮) િવટામીન-એ ટ પા પીવડાવવા કાય મ - ઓગ  ટ 

(૯) િવ   તનપાન સ  તાહ, ઉજવણી ૧ થી ૭ ઓગ  ટ 

(૧૦) રા  ય પોષણ સ  તાહ, કાય ઉજવણી - ૧ થી ૭ સ  ટ  બર 

(૧૧) આઈ.સી.ડ .એસ. યોજના  થાપના દન -ર  ઓકટો. 

(૧ર) બાલ દન ઉજવણી ૧૪ મી નવે  બર 

(૧૩) િવ  એઈડસ દન ઉજવણી ૧ લી ડ સે  બર 

(૧૪) ગણતં દન અને સ ાક દનની ઉજવણી ૧પ મી ઓગ  ટ અને ર૬ મી 

 આુર . 

(૧પ) શહરના ંપછાત િવ  તારોમા ંબાળકો અને માતાઓના ંમેડ કલ ચેક અપ 

કાય મો વષ દર  યાન કરવામા ંઆવ ેછે. 

(૧૬) સરકાર ી  હર થયેલ તાર ખો દર  યાન પોલીયો ના દુ  માટની 

કામગીર  કરવામા ંઆવે છે. 

(૧૭) આરો  ય કલે  ડર જુબ ઉજવણી 

(૧૮) મમતા  દવસની ઉજવણી 

(૧૯) ગણવાડ  વેશો  સવ તથા શાળા વેશો  સવની ઉજવણી 

(ર૦) માતા યશોદા એવોડની કામગીર  - ેણીકરણ કામગીર  

(ર૧) SAG, ણૂા કશોર ની તાલીમ તથા રૂક આહારની કામગીર . 

૨૨)  મગંળ દવસની ઉજવણી 

૨૩)  પોષણ પખવાડ યાની ઉજવણી. 

૨૪)  પોષણ માસની ઉજવણી  (સ ટ બર માસ) 



 

૨૫)  મ હલા સશ તકરણ પખવાડ યાની ઉજવણી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

કરણ-૧૭ 

(િનયમ સં હ-૧૬)  

મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ ધ 

સવલતોની િવગતો  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક - ૧ 

 

 

પાના ન.ં ૧૫ 



 

કરણ-૧૭ (િનયમ સં હ-૧૬) 

મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ ધ 

સવલતોની િવગતો 
 

૧૭.૧ લોકોને મા હતી મળે તે માટ િવભાગે અપનાવેલ સાધનો, પ  ધિતઓ અથવા 

  સવલતો વી ક,.... 

 કચેર  થંાલય. 

 યોજનાક ય બેનસ ારા તથા ભીત ચ ો. 

 વતમાન  પ ો 

 દશનો 

 નોટ સ  બોડ 

 કચેર મા ંરકડ ુ ં િનર ણ 

 દ  તાવેજોની  નકલો  મળેવવાની પ  ધિત 

 ઉપલ  ધ ુ દત િનયમસં હ 

 હર  તં ની વેબસાઈટ 

 હર  ખબરના ંઅ  ય સાધનો. 

  



 

 

કરણ-૧૮ 

 

(િનયમ સં હ-૧૭)  

અ ય ઉપયોગી મા હતી  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક - ૧ 

 

 

પાના ન.ં ૧૬ થી પ૧ 



 

 



 

૧૨- મ હલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ તગત ICDSમા ં

ચાલતી યોજનાઓ 
 

 જુરાત સરકાર અને ભારત સરકાર ારા   ીઓ અન ેબાળકો માટ ુદા ુદા  ે ોમા ં

  ુદ - ુદ  યોજનાઓબહાર પાડવામા આવ ેછે. સામા જક અને આિથૅક  ર તે પછાત 

વગૅ આ યોજનાનો લાભ લઈશક તેવો સરકારનો આ સઘન યાસ છે.  આ કરણમા ં

સરકારના ુદા- ુદા િવભાગોમા ંમ હલા અને બાળકો માટની  યોજના ુ ંસકંલન કરલ 

છે અને ુ ંકમા ંયોજનાની મા હતી  આપેલ  છે. 

અ. 

ન.ં 

યોજના ુ ંનામ 

યોજનાનો લાભ કોન ે

મળશે ? 

યોજના િવશ ે ુ ંક  મા હતી અમલીકરણ 

અિધકાર  

૧   વા   ય અને પોષણ 

બાળકો અને 

માતાઓને  

(સવૅ િત માટ) 

 રોગ િતર ણ 

 રુક પોષણ 

 આરો  ય તપાસ 

 રસીકરણ 

સદંભૅ સેવા ગણવાડ  મારફત 

માતાઓ અને બાળકોન ેપોષણ અને 

રસીકરણ વી મફતસેવા આપવમા ં

આવ ેછે. 

બાળ િવકાસ 

યોજના અિધકાર  

ાથિમક  

આરો  ય ક   

ર ધાનમં ી મા  ૃવદંના 

યોજના (PMMVY) 

થમ વખતના સગભાવ થા દર યાન 

તબ ાવાર .૫૦૦૦/- ની સહાય  

બાળ િવકાસ 

યોજના અિધકાર  

૩ SAG અન ે ણૂા યોજના ૧૧ થી ૧૪ વષની શાળાએ ન જતી 

તથા ૧૫ થી ૧૮ વષની તમામ 

કશોર ઓન ે રૂકપોષણ તથા આરો ય 

િશ ણ તથા ક લ ડવલપમે ટ 

તાલીમ 

બાળ િવકાસ 

યોજના અિધકાર  

૪ નેશનલ ુ શન 

િમશન તગત પોષણ 

અ ભયાન -૨૦૨૦-૨૨ 

ુપોિષત બાળકોન ે પુોિષત બનાવી 
ુપોષણ તરમા ંઘટાડો લાવવો. 

બાળ િવકાસ 

યોજના અિધકાર  

 

 

 

 

 

 



 

૫ CAS એ લીકશન ગણવાડ ની કામગીર મા ંડ ટલ 

મા યમ ારા કરલ કામગીર ની એ  

અને ર પોટ ગ તથા ઉપલી ક ા ારા 

આ કામગીર ુ ંમોનીટર ગ કરવા માટ 

વષ ૨૦૧૯-૨૦ થી ઘટક હઠળની 

તમામ ગણવાડ  ક ો તથા સે  

પુવાઇઝરન ે માટફોન 

સરકાર ીમાથંી આપવામા ંઆવેલ છે. 

 ફોન (CAS) એ લીકશનના 

મા યમથી સં ણૂ કામગીર ને 

ડ ઝીટાઇઝેશન કરવામા ંઆવી ર ુ ંછે. 

બાળ િવકાસ 

યોજના અિધકાર  

 



 

૧-સકં લત બાળ િવકાસ યોજના (આઈ.સી.ડ .એસ) 
 

જુરાત રાજયમા ંસકં લત બાળ િવકાસ યોજના ર  ઓકટોબર ૧૯૭પ 

થી અમલમા ં છે. ભારતના બધંારણમા ંક  યાણ રાજયની ભાવના િસ  કરવા માટ 

કટલાક લ યાકંો નકક  કરવામા ં આ  યા છે. આ લ યાકંોને િસ  કરવા માટ 

અસરકારક પગલા ં લેવામા ં આ  યા છે. દશના ગર બ અને પછાત જનોની 

િ  થતી ધુારવા માટ િવશેષ પગલા ંલેવાવા જ ર  છે. 

માનવ શ કતનો િવકાસએ દશના િવકાસ માટ ુ ં અગ  ય ુ ં પ રબળ છે. 

 ય કતના શાર રક તેમજ માનિસક િવકાસનો પાયો બા  યાવ  થામા ંજ રોપાઈ ય 

છે. ભારતના મોટા ભાગના બાળકો ગર બ તમેજ શૈ ણક, સામા જક, આિથૅક વગેર 

લાભોથી વ ંચત ુ ુ ંબોમા ં ઉછેર છે. ારં ભક બા  યાવ  થામા ં ુપોષણ, માદંગી, 

િવકલાગંતાના તેમજ ૃ  દુરના માણમા ં ઘટાડો થાય તો દશમા ં આિથક, 

સામા જક તથા સવાગી િવકાસ માટ ગણનાપા  ફાળો મેળવી શકાય. 

સકં લત બાળ િવકાસ સેવાઓ ુ ં આયોજન કરવા ભારત સરકાર ીના 

માનનીય આયોજન મં ી ીએ ૧૯૭રમા ં ચુન ક ,ુ આના કારણે આઠ અ  યાસ 
ુથોની રચના કરવામા ં આવી અને તેઓના અહવાલના આધાર સકં લત બાળ 

સભંાળ ગેની એક દરખા  ત ર ુ કરવામા ંઆવી આ દરખા  ત જુબ બાળકોના 

રુકપોષણ, રોગ િતકારક રસીઓ, સદંભ િન  ણાતં સેવાઓ સાથેની આરો  ય 

સભંાળ, માતાઓને પોષણ, આરો  ય િશ ણ, વૂ ાથિમક િશ ણ, ુ ુ ંબ ક  યાણ, 

પીવાના ચો  ખા પાણીની સેવાઓ સાકંળ  લેવામા ં આવી પાચંમી પચંવષ ય 

યોજના તૈયાર કરવા માટના સલાહકાર ુથે પણ બાળકો માટની ાથિમક 

સેવાઓના સકંલન માટ ભલામણ કર  હતી. આ ભલામણોનો  વીકાર કર  

સમાજક  યાણ િવભાગના આયોજનમા ં ાથિમક બાળિવકાસ  સેવાઓનો સમાવેશ 

કરવામા ંઆ  યો. 

સકં લત બાળ િવકાસ યોજનાને આખર   વ પ મ  યા બાદ આ યોજનાના ૩૩ ઘટકો 

સમ  દશમા ં૧૯૭પ-૭૬ મા ં ાયો ગક ધોરણે શ  કરવામા ંઆ  યા હતા. જુરાતમા ં

વડોદરા જ  લાનો છોટાઉદ રુ ઘટક ાયો ગક ધોરણે સૌ થમ શ  થયો. આ 

ઘટકોની કામગીર ના ુ  યાકંનમા ંજણાઈ આ  ુ ંક આ યોજનાથી બાળકો ુ ંઆરો  ય 

અને  પોષણ  તર ધુ  ુ છે. પછાત ાિત અને આ દવાસીઓ તથા ગર બ વગના  

બાળકોને ગણનાપા  લાભ મ  યો છે. 

 

 



 

 

સકં લત બાળ િવકાસ યોજનાના હ ઓુ :- 

(૧) ૦ થી ૬ વષના બાળકો ુ ંપોષણ અને આરો  ય ુ ં  તર ધુાર ુ.ં 

(ર) બાળકના શાર રક, માનિસક તથા સામા જક િવકાસનો પાયો નાખંવો. 

(૩) માતા ૃ ,ુ માતા માદંગી, બાળ ૃ  ,ુ બાળ માદંગી, ુપોષણ તેમજ 

અ - વ  ચથેી શાળા છોડ  જનાર બાળકો ુ ં માણ ઘટાડ ુ.ં 

(૪) બાળ િવકાસન ે વગે આપવા માટ િવિવધ િવભાગો તથા સ ં થાઓ સાથ ે

અસરકારક સકંલન કર ુ.ં 

(પ) ૧૫ થી ૪૫ વય ુથની મ હલાઓને આરો ય િશ ણ આપ ુ.ં 

સેવાઓ :- 
 

 ુદ  - ુદ  સેવાઓ જો સકં લત  વ પે આપવામા ંઆવ ેતો વ  ુઅસર          

 પડ એ િવચારસરણી પર આધાર રાખી િવિવધ સેવાઓ ુ ં સ ં ુલ રચવામા ં               

 આ  ુ ં છે  વી  ક - (૧) વૂ ાથિમક િશ ણ 
(ર) રુક પોષણ 

(૩) રોગ િતકારક રસીઓ 

(૪) આરો  ય તપાસ 

(પ) સદંભ િન  ણાતં સેવાઓ 

(૬) આરો  ય િશ ણ તથા પોષણ 

 

છ વષથી નીચેની વયના બાળકો માટ જ આ સેવાઓ મયા દત રાખવામા ંઆવી 

 છે. બા  યાવ  થાને બાળકના િવકાસ માટ કસોટ  કાળ ગણવામા ં આવે છે. 

 બાળકના સામા ક, માનિસક અને શાર રક િવકાસમા ંમાતાનો ફાળો અગ  યનો 

 હોય છે. થી  તનપાન કરાવતી માતાઓ અને સગભા  ીઓને પણ આ યોજના 

 હઠળ આવર  લેવામા ંઆવી છે. 



 

(૧) વૂ ાથિમક િશ ણ :- 

બાળક છ વષ ુ ંહોય  યાર તેને શાળાએ મોકલ ુ ંજ ર  છે. આ માટ તેન ે

માનિસક ર તે તૈયાર કર ુ ંજોઈએ. આથી જયાર તે ણ વષ ુ ંથાય  યાર તેને 

ાથિમક િશ ણ આપવા માટ િનયિમત ગણવાડ  ક  મા ં મોકલ ુ ં જોઈએ. 

ખરખર બધા બાળકો શીખવાની જ ાસા સાથે જ  મે છે. તેની જ ાસાને સતંોષવા 

અને બૌ ક િવકાસને વગે આપવા માટ ો  સાહનની જ ર છે. આ ુ ં ો  સાહન 

તેને ગણવાડ  ક   ારા મળ  રહ તે ુ ંઆયોજન કરાયેલ છે. 

ગણવાડ  ક  ોમા ં બાળકન ે સામા  ય અ ર ાન, ભાષા ાન સં  યા ાન, 

 આપવામા ં આવે છે. થી ત ે તનેી આસપાસના પયૉવરણ અને સામા જક 

 માળખાને સમજ ુ ંથાય છે.  બાળકના ભાવના  મક અને સામા જક િવકાસ માટ 

 સહાય પ છે. ગણવાડ મા ં મળ ુ ં વૂ ાથિમક િશ ણ તેના ભિવ  યના 

 શાળાક ય િશ ણ માટ પાયા ુ ંકામ કર છે અન ેતેની િશ ણ  યેની અ ભ ચીન ે

 આગળ વધારવામા ંમદદ પ બને છે. આ સવાગી િવકાસને યાનમા ંરાખીન ે

િથમેટ કલ ટાઇમ ટબલ ારા તમામ િવકાસન ેલગતી ECCE ની િૃ ઓ ારા 

િશ ણ. 

(ર) રુક પોષણ :- 

બાળકના ત ં ુ ર  ત િવકાસ અને ઉછેર માટ માતા અન ેબાળક બનંે માટ 

રુક પોષણની જ ર જણાઈ છે. આ માટ સગભા માતાને ડબલ ફોટ ફાઇડ મી ુ  ં

અને િવટામીન -એ કુત ખોરાક લવેાની બુ જ ર છે. પાં ુરોગ એ સગભાવ  થા 

દરિમયાન ઉદભવતી સમ  યા છે. પાં ુરોગથી પીડાતી સગભા  ી નબળાઈ 

અ ભુવે છે. અને સગભાવ  થા ક વુાવડના સમયે જોખમકારક બની શક છે. 

આવી  ીના બાળક ુ ં વજન ઓ  હોઈ શક છે અન ે બાળક માદંગી થવાની 

શકયતા વ  ુ રહ છે. આ માટ લોહત  વ / ફો લક એસીડની ગોળ ઓનો કોસ 

કરાવવામા ં આવે છે. પાં ુરોગથી પીડ ત ધા ી માતાઓએ પણ લોહત  વ / 

ફોલીક એસીડની ગોળ ઓનો કોસ રુો કરવો જ ર  છે. આ ગોળ ઓ આરો ય 

ઘટકના સકંલનથી ગણવાડ  ક   ઉપરથી રુ  પાડવામા ંઆવે છે.  

જ  મથી ૬ માસ ધુી બાળક માટ માતા ુ ં ુ ધ ે ઠ છે. પરં  ુ ૬ માસ 

પછ  તેને ધાવણ ઉપરાતં વધારાના આહારની જ ર પડ છે. અને જો વધારાનો 

આહાર ન મળે તો બાળક ુ ંવજન વધ ુ ંનથી તે ધીર ધીર નબ ં પડ ુ ં ય છે 

અને સહલાઈથી માદંગીનો ભોગ બન ેછે. િવટામીન-એ જ  મથી છ વષના બાળકો 

માટ બુ અગ  ય ુ ંપોષકત વ છે. િવટામીન-એ ઓર  તેમજ ાસના ચેપસામેની  



 

િતરોધક શ કતમા ંવધારો કર છે. રતાધંણાપણાને અટકાવે છે. ૦ થી ૩ વષના  

બાળકને દર છ મ હને િવટાિમન -એ નો ડોઝ ગણવાડ  ક  માથંી આપવામા ં 

આવે છે. રુકપોષણની સેવા માટ ગણવાડ  કાયકર અને તેડાગર બહનોની  

મદદથી ગણવાડ  ક   ઉપર બાળકોન ેક મા ંબનતી વાનગી તથા સગભા  

ધા ી માતાઓ અને કશોર ઓને ઘર આપવાના THR ારા દિનક કલેર  તથા  

ોટ નની જ રયાત રૂ  કરવામા ંઆવે છે. આ રુક પોષણ માટ ખા   

સામ ીનો જ  થો રાજય ક ાએ કિમ  નર કચેર  ારા ફાળવવામા ંઆવે છે. મા ં 

બાલશ ત, ણૂા શ ત,તથા મા શૃ તના ંિ િમ સ THR પેકટ તથા ૩ થી ૬  

વષના બાળકોને સરકાર ીમાથંી મળતા ઘ , ચોખા અને તેલ રુવઠામાથંી  

વાનગી બનાવી પીરસવામા ંઆવ ેછે. તેમજ ૩ થી ૬ વષના ંલાભાથ  બાળકોને  

સોમ અને ુ  સીઝનલ ટ અને સોમ અને શની ધુી ગરમ ના  તો પણ  

આપવામા ંઆવે છે.  

 

ી ુ  ભોજન :- 

ુપોિષત બાળકો ુ ં વજન વધારવા માટ સરકાર ીના પ  

ન.ંતા૨૫/૬/૧૩ થી ૩ થી ૬ વષના મ યમ ુપોિષત તેમજ અિત ુપોિષત 

બાળકો માટ એક દવસના .૩/-લેખનેો લા ુ બાળકોને ઘર લઇ જવા માટ 

આપવામા ંઆવે છે. 

 

પોષણ અ ભયાન તગત મગંળ દવસ ઉજવણી:- 

(૧) થમ મગંળવાર પુોષણ સવંાદ 

થમ વખત બનેલા સગભા બહનોને ગણવાડ  ક ો પર બોલાવી 

ો સા હત કરવામા ંઆવ ે છે અને આવનાર બાળક માટ ભેુ છા અને આરો ય 

અને પોષણ ુ ં િશ ણ તેમજ સગભાવ થા માટ જ ર  પૌ ટક આહાર િવશ ે

માગદશન આપવામા ં આવે છે અને તેમન ે પોતાની સભંાળ માટ ુ ં માગદશન 

આપવામા ંઆવે છે. 

 

 



 

(૨) બીજો મગંળવાર :- બાળ લુા દવસ 

ગણવાડ  ક મા ંતેમના િવ તારના ૦ થી ૬ વષના તમામ બાળકોન ે

ગણવાડ ક ો પર બોલાવી અન ેવજન ચાઇ કરવામા ંઆવે છે. ની ન ધ 

ક ને આપેલ CAS મોબાઇલમા ંકરવામા ંઆવે છે.  

 

(૩) ીજો મગંળવાર :- અ ા ાશન અને બાળ દવસ 

આ મગંળવાર ગણવાડ મા ંઅ ાશન દવસની ઉજવણીમા ંિવ તારના 

૬ માસ ણૂ કરલ બાળકોને ઉપર  આહાર આપવા માટ ુ ંમાગદશન આપવામા ં

આવે છે. અને બાળકોને ઉપર  આહર તર ક કવો ખોરાક આપવો ુ ં િનદશન 

કર  અન ેક મા ંબાળકોને થમ વખત અ ાશન િવિધ કરાવવામા ંઆવે છે. 

બાળ દવસમા ં ગણવાડ ના બાળકોના વાલીઓને બોલાવવામા ં આવે છે. 

બાળકોએ બનાવેલી ચ પોથી એ ટ વીટ  કુ તેમજ અ ય કરલ િૃ ઓની 

ણકાર  આપવામા ંઆવ ેછે અને તે ુ ં દશન કરવામા ંઆવ ેછે. 

(૪) ચોથો મગંળવાર :- અ  િવતરણ અને ણૂા દવસ 

ચોથા મગંળવાર સરકાર ી તરફથી આપવામા ંઆવ ુ ં THR બાલશ ત, 

મા શૃ ત અને ણૂાશ તના પેકટ ુ ં આ દવસે લાભાથ ઓને ઘર THR તર ક 

આપવામા ંઆવે છે. અને આ પેકટમાથંી બની શક તેવી વાનગી િવશે માગદશન 

આપવામા ંઆવે છે. ણૂા દવસમા ં ૧૧ થી ૧૪ વષની શાળાએ ન જતી કશોર  

અને ૧૫ થી ૧૮ વષની શાળાએ જતી અન ેન જતી કશોર ઓને આરો ય પોષણ 

અને જવન કૌશ ય ુ ંિશ ણ આપવામા ંઆવે છે.     

 

(૩) રોગ િતકારક રસીઓ :- 

બાળકોને વલેણ રોગથી બચાવવા સમયસર રસીઓ કુાવવી બુ 

જ ર  છે. ભારતમા ં પ૦% બાળકો તેના જ  મની થમ વષગાઠં ઉજવી શકતા 

નથી. આ પહલા જ તે   ુ પામે છે. રોગ િતકારક રસી, ય, ધ રુ, કાળ  

ખાસંી ( ટાટ ુ)ં પો લઓ અને ઓર  વા રોગો સામે ર ણ આપે  છે. 

ધ રુની રસી સગભા  ીઓએ પણ કુાવવી અ  યતં જ ર  છે. સગભા 

 ીઓએ ધ રુની રસીના બે ઈ  ક નો અવ  ય લેવા જોઈએ. ધ રુની રસી 

માતા અને બાળકન ેધ રુથી બચાવ ેછે. જો સવ દર  યાન ચો  ખાઈ રાખવામા ં

ન આવી હોય ક ચો  ખી - જ ં  ુવગરની  લડે વાપરવામા ંન આવી હોય તો માતા 



 

અને બાળકને ધ રુ થઈ શક છે. થમ રસી સગભાવ  થાની ણ થતા ં જ 

કુાવવાની હોય છે અન ેબી  રસી પહલી રસીના એક મ હના પછ  કુાવવાની 

હોય છે. 

બાળકને જ  મના ૧ વષ દરિમયાન બી.સી. .ની એક રસી, પે ટાવેલે ટ અને 

 પો લયોની ણ, ઓર ની એક રસી આપવી જોઈએ. રસીઓ  વા  થ ક  ો, 

 દવાખાનાઓમા ંમળ  શક છે. 

રસીકરણ યાદ ુ ંસમય પ ક :- 

(ખાનામા ંટ ક કયૉ 

જુબ રસી 

અપાવવી) 

જ  મનો 

મ હનો 

૧PP

PP.પ 

મ હન ે

ર.પ 

મ હન ે

૩.પ 

મ હન ે

૯ 

મ હન ે

૧૬-ર૪ 

મ હન ે

૨૪-

૬૦ 

મ હન ે

બી.સી. .         

પે ટાવેલે ટ         

પોલીયોની ટ પા          

ઓર       √  

ડ .ટ . રસી        

િવટાિમન-એ થમ ડોઝ ઓર ની રસી સાથે બીજો ડોઝ ઓર ના ુ ટર ડોઝ દોઢ વષ સાથ ેદર છ 

મ હન ે

ઓર ની રસી સાથે િવટાિમન-એ નો ડોઝ પણ આપવો જ ર  છે.  

નવ ત િશ ઓુ માટ રોગ િતર ણ રસીઓની રુ  મા ાનો કોસ રુો 

કરવો અિનવાય છે. કોસ રુો કરવામા ંન આવે તો ર  પ રણામ આપે નહ . રસી 

માટનો દશૉવેલો સમય કુાઈ ય તો પણ રસીકરણ કરાવવા ુ ંચા  ુ રાખ ુ ં

જોઈએ.  

બાળક સાધારણ બમાર થી િપડા  ુહોય ક ુપોષણથી િપડા  ુહોય તો પોષણ ુ ં

 રસીકરણ કરાવ ુ ં જોઈએ. રસીકરણ કરા  યા પછ  બાળકન ે ુ ઃખાવો, તાવ, 

 બેચનેી ક ચડ યાપ  ુથઈ શક છે. બી.સી. . ની રસી  જ  યાએ કુાવલે હોય 

 તે જ  યા પર આશર એક મ હના બાદ બડેલી ક ફો  લો થઈ શક છે.  આપોઆપ 

 કુાઈ ય છે. 

 

  



 

 

(૪) આરો  ય તપાસ :-   

આઈ.સી.ડ .એસ. કાય મ હઠળ ળુ તુ છ સેવાઓ આપવામા ંઆવ ેછે  

પૈક  વૂૅ ાથિમક િશ ણ અને આરો  ય પોષણ િશ ણ આઈ.સી.ડ . એસ. ના 

 ટાફ ારા આપવામા ંઆવે છે. છ  વષની નીચેના બાળકો ુ ંસતત પોષણ  તર 

જળવાઈ રહ છે ક કમ તે ણવા માટ બાળકોના પોષણ  તર ુ ં ેડશન કરવામા ં

આવે છે. બાળકો ુ ંદર માસે િનયિમત વજન કર  CAS એ લીકશનમા ંએ  કર  

અને આપલે માટફોનમા ં ુપોષણના તર ઉપર નજર રાખવામા ંઆવે છે.  

અ  યતં ુપોિષત બાળકોમા ં પોષણ ુ ં  તર ફકત રુક પોષણ વધાર 

આપવાથી ઉ ુ ંઆવ ુ ં નથી. આ માટ આવા બાળકોની સતત તબીબી તપાસ 

અને સારવાર થાય તે અ  યતં જ ર  છે. આ શોધેલ બાળકોને ુપોષણમાથંી બહાર 

લાવવા માટ એન આર સી સે ટર પર સઘન સારવાર માટ મોકલવામા ંઆવે છે. 
  

બાળકની  િૃ  ધ  ઉપર  દખરખ 
 બાળકની પોષણ િ  થિત નકક  કર છે.  

 તેનાથી શ આતના તબકકામા ંજ બાળકની અ રુતી િ  ધ અને ુપોષણની ણ થાય છે.  

 બાળકના  જ  મથી જ િનયિમતપણે વજન કર  તેની િ  ધની દખરખ રાખવી શ  કરવી 

જોઈએ.  

 ૦ થી ૬ વષ ધુીની મરના બાળકો ુ ંદર મ હને વજન સાથ ે ચાઇ પણ કરવી.  

 ગભંીરપણે ુપોિષત બાળક ુ ંદર ૧૫ દવસે વજન કર ુ.ં 

 

 

(પ) સદંભ િન  ણાતં સેવાઓ :-  

જન  વા   ય એ રા  ય ઉ  થાનની પારાશીશી છે. તે માટ સરકાર ી તરફથી 

 ાથિમક આરો  ય સભંાળ તેમજ તબીબી સેવાઓ રુ  પાડવામા ં આવે છે. 

 સકં લત બાળ િવકાસ યોજના હઠળ છ વષથી નીચેની વયના બાળકો, 

 સગભા  ીઓ તેમજ  તનપાન કરાવતી માતાઓ ુ ંઆરો  ય તેમજ  પોષણ  તર 

 ધુારવા સકં લત ર ત ે િવિવધ સેવાઓ રુ  પાડવામા ં આવે છે.  અબન 

 આરો  ય ક  ના મડે કલ ઓ ફસર ીઓ  ારા દર માસે િનયિમત તેમના 

 િવ  તારના ગણવાડ  ક   ક ાએ આવી સેવાઓ આપવાની રહ છે. અને  

જ રતમદં બાળકોને કો  િુનટ  હ  થ સે  ટર ક જ  લા હોિ  પટલમા ંર ફર કર   

રુતી સારવાર અપાય છે. આ માટ મે ડકલ કોલેજો / હો પટલોના ંસાથે  



 

 ુ શન ર હબીબીટશન સે  ટરો બાળરોગ માટ કામગીર  કર છે.   

(૬) પોષણ અને આરો  ય ગે િશ ણ :-  

ગર બ અને ઓછા િશ ત ુ ુ ંબોના  ય કતઓમા ંસામા  ય ર તે એવી ગરેસમજ  

હોય છે. ક બાળકો ુદરતી ર તે મોટા થતા હોય છે અને મર વધવાની સાથે જ 

ર  માનસીક અને શાર રક િવકાસ આપમેળે જ થતો હોય છે. આવી ગેરસમજ  

ુ ર થાય અને બાળકની મર ૬ વષની થાય  યા ં ધુીના સમયગાળા ુ ંમહ  વ   

સમ વવા માટ મા-બાપ સાથે વાતચીત કરવાના ુ ાઓ અને સદંશાઓ આ  

ુ  તકમા ંસમાવી લેવામા ંઆ  યા છે.  

ઘટકની પસદંગી :-  

 સકં લત બાળ િવકાસ યોજના હઠળ ામ િવ  તારમા ંતા કુો ઘટક તર ક 

આ દવાસી િવ  તારમા ં આ દવાસી ઘટક અને શહર  િવ  તારમા ં વોડ 

અથવા પંડપ  િવ  તારો ઘટક તર ક રહશે. ામ િવ  તારમા ં ઘટકની 

પસદંગી માટ નીચે જણાવેલ ુ ાઓને અથવા આપવામા ંઆવશ.ે  

(૧) જયા ં આ દવાસીઓની વ  તી વ  ુ હોય તેવા આ દવાસી િવ  તાર ખાસ 

કર ને પછાત આ દવાસીઓ.  

(ર) પછાત િવ  તારો, ુગંરાળ તથા રણ વા દશો.  

(૩) ુ  કાળ ામ િવ  તારો.  

(૪) મહદ શે  અ ુ િુ  ત િતની વ  તી હોય તેવા િવ  તારો.  

(પ) પોષણની િત કુત િવ તારો.  

(૬) સામા જક સેવાઓન : િવકાસની િ  ટએ પછાત િવ  તારોમા ં વોડ ની 

પસદંગી માટ નીચે જણાવેલ બાબતોને અ તા આપવામા ંઆવશ.ે  

(અ)  ગદંા વસવાટ (  લમ િવ  તાર) વાળા િવ  તારો.  

  (બ) અ ુ ુચત િતની વ  તી હોય તેવા િવ  તારો. 

 

  પોષણ કર એ લીકશન :- 

   સરકાર ી ારા ગણવાડ  ક મા ંઆવેલ એ ોઇડ મોબાઇલમા ંસરકાર ી 

  ારા પોષણ કર નામની એ લીકશન ૧૭૪ ગણવાડ મા ંઅમલવાર  કર  અને  

  ક મા ંઆવતા લાભ લેતા લાભાથ ઓની એ  એ લીકશનમા ંકરવામા ંઆવેલ છે.   

 



 

૩- બાળ િવકાસ અિધકાર  (સી.ડ .પી.ઓ) ની ફરજો 
 

 સકં લત બાળ િવકાસ યોજનાની અમલવાર મા ંબાળ િવકાસ યોજના અિધકાર ની 

  ુ  ય િુમકા છે. ેિ ય ક ાઓ બાળ િવકાસની સેવાઓના  યવ  થાપન   અને  

અમલીકરણની  જવાબદાર  તેમની છે. 

 બાળ  િવકાસ  અિધકાર ી નીચે  જુબની  ફરજો  નીભાવશે :- 

(૧) ઘટક ક ાએ આઈ.સી.ડ .એસ. કાય મમા ં ુ  ય અમલીકરણ અિધકાર  

તર ક કામ કરશે. 

(ર) ગણવાડ ઓ ચલાવવા માટના ખચૅ ુ ંઆયોજન કરશે. 

(૩) પોતાના કાય ે મા ં કામ કરતા ં પુરવાઈઝરો તેમજ ગણવાડ  

કાયકરોની િમ ટગ બોલાવવી. ગણવાડ ઓની લુાકાત લેવી, 

કામગીર ની ચકાસણી કરવી અને માગદશન આપ ુ.ં 

(૪) પોતાના ઘટકમા ં યોજનાના સફળ અમલીકરણ માટ જ ર  સવ કરાવી 

ો કટ રપોટ તૈયાર કરશે. 

(પ) ઘટક ક ાએ અને ગણવાડ  ક ાએ િનભાવવાના તથા ર જ  ટરો અન ે

રકડ રાખવામા ંઆવે તનેી ખાતર  કરશે અને સમયાતંર તેની ચકાસણી 

કરશે. 

(૬) યોજના માટ જ ર  ચીજવ  ઓુ અને રુવઠાની ખર દ , હરફર, સં હ 

અને વહચણીને લગતી  યવ  થા કરશે અને આ માટ જ  લા તથા 

રાજયક ાના અિધકાર ઓ સાથે સકંલન કરશે. 

(૭) આઈ.સી.ડ .એસ. કાય મ માટ આપવામા ં આવતી તમામ સાધન 

સામ ીના હસાબનો  યવિ  થત ર તે રખાય અને તેનો યો  ય ઉપયોગ 

થાય તે જોશે. 

(૮) આઈ.સી.ડ .એસ. ો કટની સકંલન સિમિતના ક  વીનર તર કની 

કામગીર  કરશે. 

(૯) ઘટક ક ાની ટ મના ભાગ તર ક અ  ય અિધકાર ઓ અબન આરો  ય 

ક  ો, મહાનગરપા લકા અન ે  વૈિ  છક સં  થાઓના સકંલનમા ં રહ  

કામગીર  કરશે. 

(૧૦) બાળ િવકાસના કાય મ માટ જ ર  ખચ કરશ ે અને આ માટ ઉપાડ 

અિધકાર  તર ક કામ કરશે. 



 

(૧૧) આ યોજનાના અમલી કરણમા ંતેમજ ખા  સામ ી મકાન માટની સાધન 

સામ ી વગરેમા ં  થાિનક લોકો સહયોગ આપ ેત ેમાટના ય  નો કરશે. 

(૧ર) શહર  ક ાની સકંલન સિમિતઓના આયોજનમા ંઅને મ હલા મડંળો અન ે

વુક મડંળોના સકંલન માટ ગણવાડ  કાયકરોને મદદ કરશે. 

(૧૩) પોષણ અને આરો  યને લગતા િનદશનો અને શૈ ણક કાય મો ુ ં

આયોજન કરશે. 

(૧૪) યોજનાના અહવાલો િનયિમત સમયે જ  લા ક ાએ અને રાજય ક ાએ 

મોકલાય તે જોશે. 

(૧પ) ગણવાડ  કાયકરોની િનમ ુકં  ગે જ ર  કાયવાહ  કરશે અન ે

ગણવાડ  કાયકરો અને પુરવાઈઝરોન ે જ ર  તાલીમ માટ 

મોકલવાની  યવ  થા કરશે. 

(૧૬) ફ  ડ િવઝીટ માટના ુર ો ામ ુ ં આયોજન કરશે અને માિસક ુર 

ો ામ ઉપલા અિધકાર ીઓને મોકલશે. સરકાર ીની વખતો વખતની 

ચુના જુબ બાળ િવકાસ અિધકાર ીએ નીચ ે જુબની વધારાની 

કામગીર  કરવાની રહશે. 

(૧) ગણવાડ ના પોતાના મકાન માટની જ  યા શોધવી. 

(ર) સરકારની અ  ય યોજનાઓમાથંી આ માટ અ દુાન મેળવ ુ.ં 

(૩) પોષણ અને આરો  ય ગેના િશ ણને લગતી કામગીર . 

(૪) િવટાિમન-એ તથા અ  ય પોષક ત  વોની સામ ી રુ  પાડવો. 

(૫) બાળ િવકાસ સિમિતના સકંલનમા ંરહ ને કામગીર  કરશે. 

(૬) કશોર ઓને માગદશન આપવાની કામગીર  કરશ.ે 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

૪- આઈ.સી.ડ .એસ.ના ં પુરવાઈઝરની ફરજો 
 

(૧) ગણવાડ  કાયકરોને તેમની કામગીર  માટ જ ર  માગદશન અને 

તાલીમ  થળ   પર જ રુ  પાડવી. 

(ર)  થાિનક આરો  ય કાયકર સાથે અઠવા ડયામા,ં ઓછામા ં ઓછા એક 

ગણવાડ ની લુાકાત લેશે. અને પોતાના િવ  તારમા ંઆવેલી તમામ 

ગણવાડ ઓ માનંી મ હલામા ંઓછામા ંઓછ  એક લુાકાત લેવાય ત ે

માણે વાસ ુ ં આયોજન કરશે. પોતાના વાસ ુ ં આયોજન કરશે. 

પોતાના કાયમથકથી પાચં ક.મી. થી વ  ુ ુ ર આવેલા િવ તારોમા ં

અઠવા ડયામા ંઓછામા ંઓ  ંએક રાિ  રોકાણ કરશે. 

  (૩) ગણવાડ ની લુાકાત દર  યાન પુરવાઈઝર ી નીચે જણાવેલ 

   કામગીર  કરશે. : 

 દરક ઘરની મોજણીમા ં અને આવી મોજણી દર ણ માસે અ તન 

કરવામા ં અન ે આઈ.સી.ડ .એસ. યોજનાના લાભાથ ઓના ુ ુ ંબો માટ 

 પ  ટ યાદ  તૈયાર કરવા માટ ગણવાડ  કાયકરને માગદશન આપશે. 

 અ  યતં ગર બ િ  થિતના અને તી  ુપોષણથી પીડાતા ખાસ કર ને ૬ 

વષથી નીચેના બાળકોની યાદ ની ચકાસણી કરશે. 

 બાળકોની ચોકકસ મર અને તેમના વજન અને ચાઈ વગેરને લગતા 

ચાટ તૈયાર કરાવમા ં ગણવાડ  કાયકરને મદદ કરશે. 

 આરો  યની ર તે જોખમી પ રિ  થિત ધરાવતા બાળકો અને માતાઓન ે

ઓળખી કાઢવામા ં અન ે તેમને અબન આરો  ય ક   ક હો પીટલમા ં

ઉપચાર માટ મોકલવામા ં ગણવાડ  કાયકરોને મદદ કરશે. 

 તી  ુપોષણથી પીડાતા બાળકો ુ ં તે જ વજન કરશે અને આવા 

બાળકોને તં ુ ર  ત બનાવવા માટ ગણવાડ  કાયકરને જ ર  માગદશન 

આપશે. 

 વાતા કહવી, િવિવધ રમતો ુ ંઆયોજન અને રંગોની ઓળખ વગરે વી 

વૂૅ શાળા િતઓ ચલાવવા માટ ગણવાડ  કાયકરોને માગદશન 

આપશે. 

 માતાઓને આરો  ય અન ેપોષણ ગે ુ ંિશ ણ અસરકારક ર ત ેકવી ર ત ે

આપી  શકાય તે માટ ુ ંિનદશૅન ગણવાડ  કાયકરો માટ કરશે. 



 

 બાળકોમા ં નાની મરમા ં ઉદભવતી ખામીઓ શોધી કાઢવા માટ અન ે

િનવારવા માટ ગણવાડ  કાયકરોને જ ર  માગદશન આપશે. 

 મોજણીના ર જ  ટરોમા ં અને રસીકરણોના ર જ  ટરોમા ં થતી જ  મ અને 

મરણની ન ધણીની ચકાસણી કરશે. 

 ગણવાડ  કાયકરોએ રાખવાના થતા ર જ  ટરો તપાસશ ે અને તેમન ે

યો  ય ર તે િનભાવવા માટ માગદશન આપશે. 

  ગણવાડ  કાયકરો ઓ  ભણેલા હોય તમેન ે રકડ લખવામા ં મદદ 

કરશે. 

ગણવાડ  કાયકરો અપાતા ખોરાકનો સં હ કરવા માટની  યવ  થા અને  તે  

તૈયાર કર  બાળકોને આપવાની  યવ  થાની ચકાસણી કરશે. રુક પોષણ  

આહાર,  દવાઓ, શૈ ણક સાધનો અને ર જ  ટર રકડ, િનયિમત મળ  રહ તે 

માટ  યવ  થા કરશે અને આવી વ  ઓુ ઓછ  હોય તો બાળ િવકાસ 

અિધકાર ી (સી.ડ .પી.ઓ.) ને ણ કરશે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

સકં લત બાળ િવકાસ સેવા યોજના અિધકાર ની કચેર મા ંકરતા ં

કડા ંમદદનીશે કરવાની કામીગીર  (જોબચાટ) 
(૧) ગણવાડ  કાયકરોના ં માસીક ગિત અહવાલો તેમજ માસીક 

મોનીટર ગ અહવાલો એક ીત કરવા. 

(ર) ગણવાડ  ક ાએ રાખવામા ંઆવતા રકડ તથા ર  ટરોની ળવણી, 

અ તન મા હતી ભર ને કરવામા ંઆવે તે ગેની ચકાસણી કરવી, આ 

ગે ુ  ય સેિવકા તેમજ ગણવાડ  કાયકરને જ ર  માગદશૅન ુ  

પાડ ુ.ં 

(૩) ઘટક ક ાએ ગણવાડ ની કાયમી મા હતી ુ ં ર  ટર રાખ  ુ તેમજ 

ગિત અહવાલો ઉપરથી લાભાથી◌ૅની તેમજ અ  ય તમામ િવગતો ુ ં

ર  ટર પણ દર માસની અ તન મા હતી ભર ને િનભાવ ુ.ં 

(૪) ખા - સામ ી ગે ઘટક ક ાના સકં લત મા હતી એક  કરવી. 

 (પ)  લા તેમજ રાજય ક ાએ મોકલવાના ંથતા ંમાસીક, િ માસીક 

તેમજ વાિષૅક અહવાલો એકિ ત મા હતી ઉપરથી તૈયાર ક ને મોકલી 

આપવા વા ક.., 

 ભારત સરકારને મોકલવાનો કો   ટુરાઈઝ માસીક ગિત અહવાલ. 

 ખાસ ગ તુ યોજનાનો માસીક ગિત અહવાલ. 

 આયોજનના ંિ માસીક ગિત અહવાલો. 

 ર૦ ુ ાનો માસીક ગિત અહવાલ. 

 રાહત કામો પર ખોલવામા ં આવતી વધારાની ગણવાડ ઓનો 

અઠવાડ ક અહવાલ. 

 ખા  સામ ીનો માસીક ગિત અહવાલ. 

 રોગ િતકારક રસીનો માસીક ગિત અહવાલ. 

 આર.આર.એસ. માિસક ગિત અહવાલ. 
 (૬) માસીક ગિત અહવાલો ઉપરથી ગણવાડ ની કામગીર ુ ં

મોનીટર ગ કર ુ,ં ુ  ય  વે નીચેના ુ ાઓ આવર  લેવા. 

 સ  ત ુપોષણથી પીડાતા ેડ ૩-૪ ના બાળકોની યાદ  ઉપરથી 

તેમની ત ં ુ ર  તીમા ં થતા ં ધુારાની િવગતોના ં અહવાલ (નબળા 

બાળકો ગ)ે 

 મં ુર થયેલ જ  યાઓ િનમ ુકં તેમજ તાલીમની િવગતોના ંઅહવાલ. 



 

(૭) રુક પોષણના દવસોની સં  યા માણે આવર  લેવાયેલ લાભાથી◌ૅઓની 

સં  યા ુલ વ  તી સામેની ટકાવાર . 

(૮) ખા -સામ ીનો વપરાશ (લાભાથ ઓની સં  યા સામે) 

(૯) હ  થ ચેકઅપ, રોગ - િતકારક રસી તેમજ રફરલ સેવાઓની િવગતો. 

(૧૦) વૂ ાથિમક િશ ણમા ંબાળકોની હાજર . 

(૧૧) ુ  ય સેિવકાઓના ં ગણવાડ ઓની લુાકાત અને ુ  ય સેિવકાની 

ડાયર મા ંિનયત કરલ ર  ટરની ચકાસણી. 

(૧ર) મોનીટર ગની મા હતી ઉપરથી કામગીર ુ ં ુ  યાકંન (સરખામણી) કર  

ધુારા માટના પગલા ચુવવા. 

(૧૩) દર ણ માસે મોકલવામા ં આવતા કો   ટુર શીટમા ં ગણવાડ ઓની 

મા હતી ચકાસીને અ તન મા હતી  ભર ન ે િનયત - સમય મયાદામા ં

પરત મોકલી આપવી. 

(૧૪) ગણવાડ ઓ માટ િવક ીકરણ માટ જ ર  મા હતી એક  કર  તે ુ ં

 થકરણ કર   થળ ચુવવા. 

(૧પ) રાજય તેમજ  લા ક ાએથી માગંવામા ં આવતી કડાક ય મા હતી 

રુ  પાડવા તેમજ મોનીટર ગ માટ ઉપિ  થત કરવામા ંઆવતા ુ ાઓની 

તુતા કરવી. 

 

  



 

૫- ગણવાડ  કાયકરની ફરજો 
 

 

 ગણવાડ  કાયકર પોતાના કાય ે મા ં તથા જ ર જણાય યાર અ ય  

 િવ તારમા ંસકં લત બાળ િવકાસ યોજના હઠળની (ICDS SERVICES) સવેાઓ  

 રુ  પાડવાની રહશે. તદઉપરાતં ક  અને રા ય સરકાર ારા વખતોવખત  

 બહાર પાડવામા ંઆવતી ચુનાઓ અ સુાર અ ય સેવાઓ અને યોજનાઓ સાથે  

 સકંલનની કામગીર  પણ કરવાની રહશે. ગણવાડ  કાયકરના કાય  અને  

 ફરજોમા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ થશે.  

(૧) ગણવાડ  ક  િનધા રત સમય જુબ કાયરત રાખવા ુ ંરહશે. 

(ર) ગણવાડ  કાયકર ચુના જુબ પોતાના કાય ે નો સવ કરવાનો રહશ ે

અને નવી બાબતોની ન ધ લઇ તે જુબ રકડ િનયિમતપણ ે અ તન 

કરવા ુ ંરહશે. 

(૩) પોતાના કાય ે ના બાળકોને આરો ય, પોષણની સેવાઓ રુ  પાડવી, 

તમામ બાળકોના ૃ -િવકાસની દખરખ રાખવી અને મ યમ ુપોિષત, 

અિત ુપોિષત તેમજ તબીબી સવેાની જ રયાતવાળા બાળકોને ઓળખવા 

અને તેઓને સદંભસેવાઓ રુ  પાડવી. સદંભ સેવા લીધા બાદ પણ 

ગણવાડ  ક મા ં િનયિમત રુક પોષણ તથા અ ય સેવાઓનો લાભ 

મેળવે તે િુનિ ત કરવા ુ ંરહશે. 

(૪) ૃ  દખરખ ૦ થી ૩ વષના તમામ બાળકો ુ ં દર માસે વજન કરવા ુ ં

રહશે તથા ુપોિષત બાળકોન ે ઓળખવાની િનણાયક િૃ  કરવાની 

રહશે. 

(પ) મમતા કાડ તથા દરક બાળકોની ય તગત ૃ ની ગિતને માપવા માટ 

ૃ  આલેખ િનભાવવાનો રહશે. 

(૬) ઓ  ંવજન ધરાવતા ંબાળકોની િવશષે સાર-સભંાળ રાખવી તથા મ યમ-

અિત ગભંીર ઓ  ં વજન ધરાવનાર બાળકો પૈક  મે ડકલ કો લીકશન 

ધરાવતા બાળકોને ઓળખી CMTC/NRC ખાતે ર ફર કરવાની કામગીર  

કરવાની રહશે. 

(૭) CMTC/NRC ખાતે નુવસન કરાયેલ બાળકોની દર ૧૫ દવસ ે ૪ 

ફોલોઅપ લુાકાત લેવાની કામગીર  કરવાની રહશે તથા સદર બાળકો 

ગણવાડ  ક મા ંિનયિમત રુક આહાર લે તે િુનિ ત કરવા ુ ંરહશે. 



 

(૮) ANM/આશા કાયકરની સહાયથી રસીકરણ, િુત- વૂ અન ે િુત-

પ ાત તપાસ (ANC & PNC), રુક ુ મ પોષક ત વો, ડ -વોિમગ, 

સદંભ સેવાઓ વગરે સેવાઓ રુ  પાડવાની રહશે. તેમજ આરો ય, 

પોષણ, વ છતા, િશ ણ િવષયક માિસક િૃ  હાથ ધરવાની રહશે. 

(૯) ામ સં વની સિમિત (VHSNC)ની ા ય ક ાએ બેઠકમા ં હાજર  

આપવાની રહશે. 

(૧૦) ગણવાડ ના લાભાથ ઓની આગલા ણ (૩) દવસની સરરાશ 

હાજર ને આધાર તેડાગરને દિનક રાશન કાઢ  આપવા ુ ંરહશે. 

(૧૧) વૂ િનધા રત સમયપ ક જુબ ૩-૬ વષના બાળકોને સવાર તથા 

બપોરના રૂક આહાર આપવાની કામગીર  કરવાની રહશે. 

(૧ર) ગણવાડ  ક મા ં ખા  સામ ીની રુ ા તથા વ છતાના ં િનયમોન ે

અ સુરવાના ંરહશે. 

(૧૩) અઠવા ડયામા ંઓછામા ંઓછા ણ દવસ હૃ લુાકાત કરવાની રહશે. 

હૃ લુાકાત દર યાન ખાસ કર ને ૩ વષથી નીચેના બાળકો, જોખમી 

સગભાઓ અને ધા ી માતાઓ વગેરની લુાકાત લેવી. સગભા ીઓન ે

તનપાનની પહલી શ આત વખત ે િવિશ ટ તનપાન િવશે તેમજ ધા ી 

માતાઓને બાળકના જ મના છ માસ પછ  યો ય ઉપર  આહાર િવશ ે

જ ર  માગદશન આપવા ુ ંરહશે. 

(૧૪) ગણવાડ ની સવેાઓના અસરકારક અમલીકરણ માટ હૃ લુાકાત, 

મીટ ગ, િવિવધ કાય મોની ઉજવણી વગરે ારા લોકસપંક કરવાનો રહશે 

અને લોકભાગીદાર  મેળવવાની રહશે. 

(૧પ) લોકોની ભાગીદાર  િુનિ ત કરવાના હ થુી િવશષે દવસોની ઉજવણી 

કરવાની રહશે.  તગત, 

a. ચાર મગંળ દવસ (૧) થમ મગંળવાર – પુોષણ સવંાદ (૨) 

બીજો મગંળવાર – બાળ લુા (૩) ીજો મગંળવાર – અ ાશન અન ે

બાળ દવસ (૪) ચોથો મગંળવાર – અ  િવતરણ અન ે ણુા દવસ. 

આવા િવશેષ દવસોની ઉજવણી કરવાની રહશે. 

b. ગણવાડ  ક મા ં િનધા રત કરલ દવસ ેમમતા દવસની ઉજવણી 

કરવાની રહશે.  



 

(૧૬) દરક બાળકના ારં ભક િવકાસના સીમા ચ હો ુ ં િનર ણ કરવા માટ 

ારં ભક િવકાસ પર હૃ લુાકાત દર યાન માગદશન આપવા ુ ંરહશે. 

(૧૭) િવકલાગં બાળકો અથવા િવલંબત િવકાસવાળા બાળકોની ઓળખ કરવી 

તથા તેઓન ે આરો ય િનગ માટ ર ફર કરવાની સેવાઓ તા કાલીક 

રુ  પાડવાની રહશે. 

(૧૮) ૩ થી ૬ વષના ંબાળકોને િ - લૂ સમય પ ક અ સુાર િ - લૂ ક ટનો 

ઉપયોગ કર ને વૂ ાથિમક િશ ણની િૃ  કરાવવાની રહશે. 

ગણવાડ  ક મા ં બાળકોને આનદંદાયક શૈ ણક વાતાવરણ ુ  

પાડ ને તેઓના િવકાસ ુ ં “માર  િવકાસયા ા” ુ તકામા ં ૂ યાકંન 

કરવા ુ ંરહશે. 

(૧૯)  ાથિમક શાળામા ં વેશ પામનાર ગણવાડ ના બાળકોને બાળ િવકાસ 

યોજના અિધકાર  ારા ઇ  ુ થયેલ વૂ ાથિમક િશ ણ ુ ં માણપ  

આપવા ુ ંરહશે. 

(૨૦) પોતાની ગણવાડ ના કાય ે મા ં ુપોષણ તથા આરો યની થિત 

ધુારવા માટ સબંિંધત અ ય િવભાગ વા ક આરો ય, પચંાયત, િશ ણ, 

પાણી રુવઠા સાથે સકંલન કરવા ુ ંરહશે. 

(૨૧) ગણવાડ  ો સાહન સિમિતની િનયિમત બેઠક બોલાવવાની રહશે. 

(૨૨) સરકાર ી ારા રુ  પાડવામા ંઆવતી તમેજ લોકભાગીદાર થી મળેવેલ 

સાધન સામ ીની ળવણી તેમજ યો ય િનયમન કરવા ુ ંરહશે. 

(૨૩) ICDS લેટફોમ ારા રુ  પડાતી સેવાઓ વી ક SAG-PURNA, 

PMMVY, WIFs, RBSK, CRECH, ુધ સં વની યોજના, પોષણ ધુા 

વગેર યોજનાઓ ુ ંઅમલીકરણ/સકંલન કરવા ુ ંરહશે. 

(૨૪) ગણવાડ  ક ના બાળકોની આધાર ન ધણી કરવાની રહશ ેતથા અ ય 

લાભાથ ઓના આધાર કાડ નબંરની સબંિંધત ર ટર તથા ઓનલાઇન 

િવિવધ પોટલ પર ન ધણી કરવાની રહશે. 

(૨૫) સેવાઓન ેલગતા તમામ અહવાલ, ર ટર, દ તાવેજો િનભાવવાના તથા 

િનયત સમય ધુી સાચવવાના રહશે. ખા -સામ ીની િવગતો, 

લાભાથ ઓની િવગતો, માતા ૃ ,ુ બાળ ૃ ,ુ બાળજ મ, જ મ-મરણની 

ન ધ વગેર કામગીર  દર માસે કરવાની રહશે. િનયત થયા જુબના 

માિસક/વાિષક અહવાલ ભરવાના રહશે. 



 

(૨૬) ગણવાડ  કાયકર તર ક પસદંગી થયથેી િનયત તાલીમો ફર જયાતપણે 

ણૂ કરવાની રહશે. 

(૨૭) ુ યસેિવકા, બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર , ો ામ અિધકાર , ાદિશક 

નાયબ િનયામક અને સકં લત બાળ િવકાસ યોજનાની રા ય કચેર  ારા 

સ પવામા ંઆવતી યોજનાઓને લગતી તમામ કામગીર  કરવાની રહશે. 

(૨૮) સરકાર ી ક ાએથી આ કાય  અન ે ફરજોમા ં જ ર જણાય યાર ફરફાર 

કરવામા ંઆવશ.ે 

 

 

 



 

 

૬-મ હલાઓ આગેવાનો અને ુટંાયેલા િતિનધીઓની િુમકા 

મ હલા આગવેાનો અને ુટંાયેલા િતિનિધઓની િુમકા ગર બી, 

િનર રતા, પછાતપ  ુઅને ધ  ધાઓના કારણે નાના બાળકો અને માતાઓનો 

શાર રક અન ે માનિસક િવકાસ ધંાય છે. આ સમ  યાના ઉપાય માટ સકં લત 

બાળ િવકાસ યોજના અમલમા ં કુવામા ંઆવી છે. આ યોજના બુ જ મહ  વની 

હોવા છતા ંઆ યોજનાની ણકાર  અને િત સામા  ય જનોમા ં બુ જ 

ઓછ  જોવા મળે છે. આ મહ  વકાં ી કાય મને મા  બાળકોન ે ના  તાના 

કાય મના પમા ંજ જોવામા ંઆવે છે. 

ુટંાયેલા લોક િતિનિધઓની અને ખાસ કર ને મ હલા આગેવાનોની આ 

કાય મમા ં બુ મહ  વની િુમકા છે. તઓે પોતાના િવ  તારમા ં આવેલ 

ગણવાડ ઓની િનયિમત તેમજ ઓ ચતી લુાકાત લઈ આ યોજનાની 

કામગીર  બરાબર થાય છે ક નહ  તેની દખરખ રાખે તે અ  યતં જ ર  છે. આ 

માટ તેઓ નીચે ુ ાઓ ઉપર  યાન રાખ ેતો યોજના ુ ંઅમલીકરણ બુ સાર  

ર તે થઈ શક તેમ છે. 
 

(૧) આ યોજનાનો ુ  ય આશય ુ ં છે તે પોતે બરાબર સમ  અને અ  ય  ય કતઓને 

 સમ વે. 
 (ર) સગભા માતાઓ,  તનપાન કરાવતી માતાઓ અને તેમના ુ ુ ંબીજનોની લુાકાત લઈ 

 તેમના માટ આ યોજનામા ં ુ ંજોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે તેની ણકાર  આપવી  અને 

 વ નુે વ  ુઆવી મ હલાઓ લાભ લેતી થાય ત ેજો ુ.ં 

 (૩) ગણવાડ  ક  મા ંઅપાતા ખોરાક તથા અ  ય સામ ી િનયમ જુબ અપાય છે ક નહ  

 તે ચકાસ ુ.ં આ ુ  તકમા ં ગણવાડ  કાયકરોની ફરજો આપેલ છે તે માણે 

 ગણવાડ  કાયકરો કામ કર તે માટ તેમને જ ર  માગદશન તથા સહયોગ આપવો. જો 

 કોઈ ખામી જણાય તો આઈ.સી.ડ .એસ.ના પુરવાઈઝર ( ુ  ય સેિવકા) અથવા બાળ 

 િવકાસ અિધકાર ુ ં  યાન દોર ુ.ં 

(૪) ગણવાડ  ક  મા ં૬ વષ ધુીના બાળકો રુ રુ  હાજર  આપ ેઅન ેયોજનાનો લાભ લે 

તે માટ િત ઉભી કરવા ુ ંકામ કર ુ.ં 

(પ) ગણવાડ ના પોતાના મકાનો બનાવવા તથા અ  ય સાધન સામ ી મેળવવા 

સરકાર ીની ુદ  ુદ  યોજનાઓમા ં ા  ટ મળે તે માટના ય  નો કરવા. 



 

 

૭ - કશોર  શ ત યોજના 

SAG – ણૂાયોજના 

કશોરાવ  થા એ  ીના વનનો મહ  વનો તબકકો છે. આ તબકકામા ંએ 

બા  યાવ  થા છોડ  અને ુ  તાવ  થા તરફ િવકાસ કર છે. આ અવ  થામા ંતેનામા ં

બૌિ  ધક, માનિસક અને મનોવૈ ાિનક ફરફારો થાય છે. વન િવકાસની આ 

યા ામા ં કશોર  તેના ભિવ  યના વન માટ સમજદાર બને એ માટ મ હલા અને 

બાળ િવકાસ િવભાગ ારા આ યોજનાનો અમલ કરવામા ંઆવે છે. 

 
 યોજનાનો હ  ુ:- 

(૧) ૧૧ થી ૧૮ વષની બાળાઓમા ંઆરો  ય અને પોષણ ુ ં  તર ધુાર ુ.ં 

(ર) અ ર ાન અને કડાક ય કૌશ  ય વધે તે  ુ િશ ણ આપ  ુ સામા ક 

ાન વધે અન ેભિવ  યના વનમા ંતેઓ  વ િનણયૅ કર  શક તેવા તૈયાર 

થાય તે ુ ંઆયોયજન કર ુ.ં 

(૩) ભિવ  યમા ં આવક મેળવી શક તેવા હ ુ  નરો શીખ,ે  ઘરગ   ુ કામ 

કાજમા ંધવાર િન ણુ બન.ે 

(૪) આરો  ય,  વ  છતા, પોષણ, ુ ુ ંબ ક  યાણ બાળ સભંાળ, હ સચંાલનની 

અને ૧૮ વષ રુા કયૉ પછ  લ ન કરવા જોઈએ એ તમામ બાબતોમા ં

ત થાય. 

 
 

 

 SAG – યોજના :- 
આ યોજનામા ં કશોર વય એટલે ક ૧૧ થી ૧૪ વષની શાળાએ ના જતી 

કશોર ઓના સં ણૂ િવકાસ થાય તે માટ આરો ય પોષણ િશ ણ, વન કૌશ ય 

િશ ણ આપવામા ં આવે છે. આ બા લકા શાળામા ં નુ: વેશ મેળવ ે ત ે માટ 

પરામશ કરવામા ંઆવ ેછે. અને આ બા લકાને THR તર ક ણૂા શ કતના પકેટ 

ઘર આપવામા ંઆવ ેછે. 
 

 



 

 ણૂા યોજના :- 
૧૫ થી ૧૮ વષની વય ુથ કશોર ઓ વી ક શાળાએ જતી અને ના જતી 

કશોર ઓના સં ણૂ િવકાસ થાય તે માટ આરો ય પોષણ િશ ણ, વન કૌશ ય 

િશ ણ અને THR તર ક ણૂા શ તના પેકટ ઘર આપવામા ંઆવે છે.  



 

 

અ ાશન દવસની ઉજવણી 

બાળ લુા દવસની ઉજવણી 

પુોષણ સવંાદ દવસની ઉજવણી 



 

અ  િવતરણ દવસની ઉજવણી 

 

ણૂા દવસની ઉજવણી 

 

ગણવાડ મા ંઇ.સી.સી.ઇ. િૃ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAS મોબાઇલ તાલીમ 

THR (ટક હોમ રશન) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T.H.R. (ટક હોમ રશન) ની િવગત 

T.H.R.  (ટક હોમ રશન) 

ના લાભાથ   

T.H.R.  (ટક હોમ 

રશન)  ુ ંનામ  

T.H.R. 

(ટક હોમ 

રશન) ુ ં

માણ  

T.H.R. (ટક હોમ 

રશન)  નો દવસ  

T.H.R. (ટક હોમ 

રશન) ના પોષક ત વો  

૬ માસ થી 3 વષ ના 

સામા ય બાળકો  

બાલશ ત  ૭ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૦ ક.કલર  

 ોટ ન  ૧૦ .ામ ૫   

૬ માસ થી 3 વષ ના 

અિત ુપોિષત બાળકો  

બાલશ ત  ૧૦ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૦ ક. કલર  

ોટ ન ૧૦ .ામ ૫   

3 વષ થી ૬ વષના અિત 
ુપોિષત બાળકો  

બાલશ ત  ૪ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૦ ક. કલર  

ોટ ન ૧૦ .ામ ૫   

૧૧ થી ૧૪ વષ ની શાળા 

એ ન જતી કશોર   

ણૂાશ ત  ૪ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૫ ક. કલર  

ોટ ન ૧3.૪ ામ  

૧૫ થી ૧૮ વષ ની  

કશોર   

ણૂાશ ત  ૪ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૫ ક.કલર  

 ોટ ન  ૧3.૪ ામ  

સગભા  મા શૃ ત  ૪ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૫ ક. કલર  

ોટ ન ૧3.૪ ામ  

ધા ી  મા શૃ ત  ૪ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૫ ક.કલરે   

ોટ ન ૧3.૪ ામ  

કશોર ઓ, સગભા, 

ધા ીમાતાઓ અને 

ગણવાડ ના બાળકો  

સ વ મી ુ ં  ૧ પકેટ               

(૧ 

ક . ા.)  

ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ દવસ) 

આયોડ ન અન ેઆયન 

ુ ત 

       નોવલે કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ ની પ ર થિતમા ં ગણવાડ  ક મા ંઆવતા ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે

ગરમ ના તાની અવે મા ં .ૂપો.થી વંચત ન રહ ત ેમાટ T.H.R. ની ખુડ  િવતરણ કરવામા ંઆવલે છે. 

૩ થી ૬ વષના 

ગણવાડ ના ંબાળકોન ે

ઘર ટક હોમ રશનામા ં

ખુડ  

ખુડ  ૧ ક. ા. 

પકેટ  

દર અઠવા ડયાના દર 

ુ ુવાર 

િત દવસ  

૫૬૪ ક.કલરે  

૧૨.૧ ામ ોટ ન 



 

(સામા  ય વહ વટ  િવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પ રપ  માકં :  

પીએડ - ૧૦- ર૦૦૭ - ૩૩પ૩૬૪ - આરટ આઈસેલ ુ ં બડાણ) 

 

માણપ   
 

 

આથી મા ણત કરવામા ંઆવે છે ક, મા હતી  અિધકાર અિધિનયમની 

કલમ-૪ તગત  વય ં હર  કરવાની બાબતો ોએકટ વ ડ  કલોઝર 

(P.A.D.) મારા ઘટક  ારા તયૈાર કરવામા ંઆવલે છે અને તા.૧-પ-ર૦૨૧ ની  

િ  થિતએ  અમાર   મં ુર   મેળવી  અ તન કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

તાર ખ :- 

      હર મા હતી અિધકાર  અને 

      ો ામ ઓ ફસર 

      આઈ.સી.ડ .એસ.શાખા 

         મહાનગર પા લકા, ભાવનગર 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(સામા  ય વહ વટ  િવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પ રપ  માકં :  

પીએડ - ૧૦- ર૦૦૭ - ૩૩પ૩૬૪ - આરટ આઈસેલ ુ ં બડાણ) 

 

માણપ   
 

 

આથી મા ણત કરવામા ંઆવે છે ક, મા હતી  અિધકાર અિધિનયમની 

કલમ-૪ તગત  વય ં હર  કરવાની બાબતો ોએકટ વ ડ  કલોઝર 

(P.A.D.) મારા ઘટક  ારા તૈયાર કરવામા ંઆવલે છે અને તા.૧-પ-ર૦૨૧ ની  

િ  થિતએ  અમાર   મં ુર   મેળવી  અ તન કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

તાર ખ :- 

      હર મા હતી અિધકાર  અને 

      બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર  

      આઈ.સી.ડ .એસ.- અબન-૧ 

         મહાનગર પા લકા, ભાવનગર 

 

 

 

 

 

 
 



 

(સામા  ય વહ વટ  િવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પ રપ  માકં : 

પીએડ - ૧૦- ર૦૦૭ - ૩૩પ૩૬૪- આરટ આઈસેલ ુ ં બડાણ) 

 

માણપ  
 

 

આથી મા ણત કરવામા ંઆવે છે ક, મા હતી  અિધકાર અિધિનયમની 

કલમ-૪ તગત  વય ં હર  કરવાની બાબતો ોએકટ વ  ડ  કલોઝર 

(P.A.D) મારા ઘટક  ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે અને તા.૧-પ-ર૦૨૧  ની  

િ  થિતએ  અમાર   મં ુર   મેળવી  અ તન કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

તાર ખ :- 

      હર મા હતી અિધકાર  અને 

      બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર  

      આઈ.સી.ડ .એસ.- અબન-૨  

        મહાનગર પા લકા, ભાવનગર 



 

  

(સામા  ય વહ વટ  િવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પ રપ  માકં : પીએડ - ૧૦- ર૦૦૭ -

 ૩૩પ૩૬૪- આરટ આઈસેલ ુ ં બડાણ) 

માણપ  
 

આથી મા ણત કરવામા ંઆવે છે ક, માર  વડ  કચેર  ( ોપર) તથા મારા વહ વટ  

કાય ે ના આ સાથેની યાદ  જુબના હર સ  તા મડંળો ારા મા હતી અિધકાર અિધિનયમની 

કલમ-૪ તગત  વય ં હર કરવાની બાબતો ( ોએકટ વ ડ  કલોઝર) (P.A.D.) તૈયાર 

કરવામા ં આવી છે અને તા.૧/પ/...... ની િ  થિતએ  ત ે અ તન કરવામા ં આવેલ છે ુ ં

અમારા ારા માહ : મે  ુન ...... (વષ લખ ુ)ં દર  યાન  ઈ  સપેકશન -કમ- ઓડ ટ કરવામા ં

આ  ુ ં  છે અન ે  બાબત ે િત જણાઈ હતી અગર તો અ રુતી િવગતો જણાઈ હતી તેની 

તૂતા કરાવવામા ંઆવી છે. 

ર. તા.૩૦-૬-......  (અહ   વષ લખ ુ)ં ની િ  થિતએ હવે કોઈ હર સ  તામડંળોના 

ોએકટ વ ડ  કલોઝર ૮.ઈબઈમઈ૯  ુ ંઈ  સપકેશન- કમ - ઓડ ટ બાક  રહલ નથી. 

તાર ખ :- 

ુ  ય મથક :- 

     (કલે./ જ.િવ.અ./ખાતાના વડા/ મે.ડ .ની સહ ) 

      હો ૃ ો 

બડાણ  :     કચેર ુ ંનામ :- 

------------------------------------------------------- 

 

(સામા  ય વહ વટ  િવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પ રપ  માકં : પીએડ - ૧૦- ર૦૦૭ -

 ૩૩પ૩૬૪- આરટ આઈસેલ ુ ં બડાણ) 

માણપ   

 

આથી મા ણત કરવામા ં આવે છે ક, મા હતી  અિધકાર અિધિનયમની કલમ-૪ 

તગત  વય ં હર  કરવાની બાબતો ોએકટ વ  ડ  કલોઝર (P.A.D.) મારા િવભાગ  ારા 

તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે અને તા. ૧-પ-....... (અહ   વષ લખ ુ)ં ની  િ  થિતએ  અમાર   

મં ુર   મેળવી  અ તન કરવામા ંઆવલે છે. 

 

તાર ખ :-    ..........................  

     (અ. .ુસ. ી/ અ સ ચવ ી / સ ચવ ીની સહ ) 

      િવભાગ ુ ં નામ  / િસકકો 



 

મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર 

અિધિનયમ – ૨૦૦૫ 

વષ ૨૦૨૧ - ૨૦૨૨  

વો મુ-૨  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

આઈ.સી.ડ .એસ.ઘટક – ૨ 



 

સકં લત બાલ િવકાસ યોજના ઘટક – ૨  
અ ુ મ ણકા 

મ કરણ કરણની િવગત પાના ન.ં 

૧ ૩ અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો ૧ 

ર ૩ કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરો 

ર 

૩ પ નીિત પડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી 

જનતાના સ  યો સાથે સલાહ પરામશ અથવા 

તેમના િતિનિધ  વ માટની કોઈ  યવ  થા હોય તો 

તેની િવગત 

૩-૪ 

૪ ૬ આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક ૧ તથા ર ના અથવા તેના 

િનયં ણ હઠળની  ય કતઓ પાસેના દ  તાવેજોની 

ક ાઓ ગે ુ ંપ ક 

પ 

પ ૮ સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, હોદો અને 

અ  ય િવગતો 

૬-૮ 

૬ ૯ િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની 

કાયપ  ધિત 

૯ 

૭ ૧૦ અિધકાર  અને કમચાર ઓની મા હતી િુ  તકા ૧૦-૧૧ 

૮ ૧૧ િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયૉ જુબ મહનતાણાની 

પ  ધિત 

૧૨ 

૯ ૧ર  યેક સં  થાને ફાળવાયેલ દાજપ  ૧૩ 

૧૦ ૧પ કાય  કરવા માટ નકક  કરલા ંધોરણો ૧૪ 

૧૧ ૧૭ મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ  ય 

સવલતોની િવગતો 

૧૫ 

૧ર ૧૮ અ  ય ઉપયોગી મા હતી ૧૬-પ૧ 

 

 

 



 

કરણ-૩ 

(િનયમ સં હ - ૨) 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની  

સ ા અને ફરજો 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર  મહાનગરપા લકા 

  

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક – ૨  

 

 

પાના ન.ં ૧ 



 

કરણ – ૩ (િનયમ સં હ – ૨) 
અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની  

સ ા અને ફરજો 

 
૩.૧   સં  થા અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 

હો ો  : ો ામ ઓ ફસર 

સ ાઓ વહ વટ  : ૧... સમ  યોજના ુ ંસચંાલન અને તેના ં 

   અમલીકરણ 

   ર... િનર ણ અને અહવાલો કરવા તેમજ શાખા 

   અિધકાર  ક ાની તમામ સ ાઓ અને 

   ફરજો. 

   ૩...  

   નાણાં કય : ૧... પ૦૦૦/- ા. ખચ  કરવાની  સ ા  છે. 

     ર... નીલ 

     ૩... નીલ 

   અ  ય :  ૧... નીલ 

     ર...  

   ૩...  

 ફરજો :  ૧... િવગતો ગે ુ ંબીડાણ પ ક પાના  

 ન.ં ૧- ૧૪ મા ં સામેલ  છે.  

ર... િવગતો ગે ુ ં બીડાણ પ ક પાના  

        ન.ં૧ થી ૧૩ સામલે છે. 

          ૩... 
 
 
 



 

કરણ – ૩ (િનયમ સં હ – ૨) 
અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની  

સ ા અને ફરજો 

 
૩.૧   સં  થા અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 

હો ો  : બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર  ધટક - ૧ 

સ ાઓ વહ વટ  : ૧... સમ  યોજના ુ ંસચંાલન અને તેના ં 

   અમલીકરણ 

   ર... િનર ણ અને અહવાલો કરવા તેમજ શાખા 

   અિધકાર  ક ાની તમામ સ ાઓ અને 

   ફરજો. 

   ૩...  

   નાણાં કય : ૧... પ૦૦૦/- ા. ખચ  કરવાની  સ ા  છે. 

     ર... નીલ 

     ૩... નીલ 

   અ  ય :  ૧... નીલ 

     ર...  

   ૩...  

 ફરજો :  ૧... િવગતો ગે ુ ંબીડાણ પ ક પાના  

 ન.ં ૧- ૧૪ મા ં સામેલ  છે.  

ર... િવગતો ગે ુ ં બીડાણ પ ક પાના  

        ન.ં૧ થી ૧૩ સામલે છે. 

          ૩... 

 
 
 



 

કરણ – ૩ (િનયમ સં હ – ૨) 
અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની  

સ ા અને ફરજો 

 
૩.૧   સં  થા અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 

હો ો  : બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર  ધટક – ૨ 

સ ાઓ વહ વટ  : ૧... સમ  યોજના ુ ંસચંાલન અને તેના ં 

   અમલીકરણ 

   ર... િનર ણ અને અહવાલો કરવા તેમજ શાખા 

   અિધકાર  ક ાની તમામ સ ાઓ અને 

   ફરજો. 

   ૩...  

   નાણાં કય : ૧... પ૦૦૦/- ા. ખચ  કરવાની  સ ા  છે. 

     ર... નીલ 

     ૩... નીલ 

   અ  ય :  ૧... નીલ 

     ર...  

   ૩...  

 ફરજો :  ૧... િવગતો ગે ુ ંબીડાણ પ ક પાના  

 ન.ં ૧- ૧૪ મા ં સામેલ  છે.  

ર... િવગતો ગે ુ ં બીડાણ પ ક પાના  

        ન.ં૧ થી ૧૩ સામલે છે. 

          ૩... 

 
 

 

 

 



 

કરણ-૪ 

(િનયમ સં હ - ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો,  

ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર  મહાનગરપા લકા 
 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક – ૨ 

 
પાના ન.ં ર 



 

કરણ-૪ 

(િનયમ સં હ - ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો,  

ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 
૪.૧ હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓએ 

ઉપયોગ કરવાના િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરોની યાદ  

નીચેના ન નુા જુબ આપો. આ ન નુો દરક કારના દ  તાવેજ માટ ભરવાનો 

છે. 

દ  તાવેજ ુ ંનામ / મથા ં દ  તાવેજનો કાર 

 નીચે આપેલા કારોમાથંી એક 

પસદં કરો. 

(િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ, દફતરો, અ  ય) 

દ  તાવેજ  પર ુ ં ુ ં ુ ં  લખાણ  

 ય કતને િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે. 

ભાવનગર 

સરના ુ ં: ો ામ ઓ ફસર 

કચેર , 

મહાનગર પા લકા, ભાવનગર  

 ટલીફોન ન.ં : ૨૪૨૮૯૦૦ 

 અ  ય 

 ઈમેઈલ : po.bhavnagar. 

urban@gmail.com 

 અ  ય : 

ઘટક ારા િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટ 

લેવાની ફ  (જો હોય તો) 

 

          

 



 

કરણ-૪ 

(િનયમ સં હ - ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો,  

ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 
૪.૧ હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓએ 

ઉપયોગ કરવાના િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરોની યાદ  

નીચેના ન નુા જુબ આપો. આ ન નુો દરક કારના દ  તાવેજ માટ ભરવાનો 

છે. 

દ  તાવેજ ુ ંનામ / મથા ં દ  તાવેજનો કાર 

 નીચે આપેલા કારોમાથંી એક 

પસદં કરો. 

(િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ, દફતરો, અ  ય) 

દ  તાવેજ  પર ુ ં ુ ં ુ ં  લખાણ  

 ય કતને િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે. 

ભાવનગર 

સરના ુ ં: આઈ.સી.ડ .એસ. 

ઘટક -૧  

મહાનગર પા લકા, ભાવનગર 

વુ ઝોન, તરસમીયા, 

ભાવનગર 

 ટલીફોન ન.ં : ૨૫૬૧૭૧૧ 

 અ  ય 

 ઈમેઈલ :cdpo.bhav.urban.1@  

           gmail.com 

 અ  ય : 

ઘટક ારા િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટ 

લેવાની ફ  (જો હોય તો) 

 

          

 



 

કરણ-૪ 

(િનયમ સં હ - ૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો,  

ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 
૪.૧ હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓએ 

ઉપયોગ કરવાના િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરોની યાદ  

નીચેના ન નુા જુબ આપો. આ ન નુો દરક કારના દ  તાવેજ માટ ભરવાનો 

છે. 

દ  તાવેજ ુ ંનામ / મથા ં દ  તાવેજનો કાર 

 નીચે આપેલા કારોમાથંી એક 

પસદં કરો. 

(િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ, દફતરો, અ  ય) 

દ  તાવેજ  પર ુ ં ુ ં ુ ં  લખાણ  

 ય કતને િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે. 

ભાવનગર 

સરના ુ ં: આઈ.સી.ડ .એસ. 

ઘટક - ૨, 

મહાનગર પા લકા, ભાવનગર 

પિ મ ઝોન, આખલોલ 

જકાતનાકા, ભાવનગર 

 ટલીફોન ન.ં :  

 અ  ય 

 ઈમેઈલ :cdpo.bhav.urban.2@  

                gmail.com 

 અ  ય : 

ઘટક ારા િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટ 

લેવાની ફ  (જો હોય તો) 

 



 

કરણ – ૫ 

(િનયમ સં હ – ૪) 

નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી  

જનતાના સ યો સાથે સલાહ-પરામશ અથવા 

તેમના િતિનિધ વ માટની કોઈ યવ થા 

હોય તો તેની િવગત 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર  મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક – ૨ 

 

         પાના ન.ં ૩ થી ૪ 



 

કરણ – ૫   

(િનયમ સં હ – ૪) 

િનતી ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી જનતાના સ યો સાથે 

સલાહ-પરામશ અથવા તેમના િતિનિધ વ માટની કોઈ યવ થા 

હોય તો તેની િવગત 

 પ.૧  ુ ંનીિતઓના ધડતર માટ જનતાની અથવા તેના િતિનિધઓની સલાહ -  

  પરામશૅ સહભા ગતા મેળવવા માટની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય તો,  

  નીચેના ન નુામા ંઆવી નીિતની િવગતો આપો. 

 
અ.ન.ં િવષય / ુ ો ુ ંજનતાની 

સહભાગીતા 

િુનિ  ચત કરવા ુ ં

જ ર  છે ? (હા/ 

ના) 

જનતાની 

સહભાગીતા 

મેળવવા માટની 

 યવ  થા 

૧ ર ૩ ૪ 

 
------------------િનલ ------------------ 

 

 

 
આનાથી નાગ રકને કયા આધાર િનતી િવષયક બાબતોના ધડતર 

અને અમલમા ંજનતાની સહભા ગતા નકક  કરાઈ છે તે સમજવામા ંમદદ 

થશે. 

 

 

 

 



 

 
નીિતનો અમલઃ- 

પ.ર ુ ં નીિતઓના અમલ માટ જનતાની અથવા તેમના િતિનિધઓની સલાહ 

- પરામશ / સહભા ગતા મેળવવા માટની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય ત  

આવી જોગવાઈઓની િવગતો નીચેના ન નુામા ંઆપો. 

 
અ.ન.ં િવષય / ુ ો ુ ંજનતાની 

સહભાગીતા 

િુનિ  ચત કરવા ુ ં

જ ર  છે ? (હા/ 

ના) 

જનતાની 

સહભાગીતા 

મેળવવા માટની 

 યવ  થા 

૧ ર ૩ ૪ 

 
------------------િનલ ------------------ 

 

 

 

 

  
  



 

કરણ – ૬ 

(િનયમ સં હ – ૫) 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક-૧ તથા ૨ ના 

અથવા તેના િનયં ણ હઠળની ય તઓ 

પાસેના દ તાવેજોની ક ાઓ ગે ુ ંપ ક 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર  મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક – ૨ 

 

 

  પાના ન.ં પ 



 

કરણ – ૬ 

(િનયમ સં હ – ૫) 

હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળની ય તઓ 

પાસેના દ તાવેજોની ક ાઓ ગે ુ ંપ ક 
 
૬.૧ સરકાર  દ  તાવેજો િવશેની મા હતી આપવા નીચેના ન નુાનો ઉપયોગ 

કરશો. જયા ંઆ દ  તાવેજો ઉપલ  ધ છે. તેવી જ  યાઓ વી ક સ ચવાલય 

ક ા, િનયામકની કચેર  ક ા, અ  યનો પણ ઉ  લખે કરો. (અ  યો લખવાની 

જ  યાએ ક ાનો ઉ  લખે કરો.) 

 
અ. 

ન.ં 

દ  તાવેજની 

ક ા 

દ  તાવેજન ુ ં

નામ અને 

તેની એક 

લીટ મા ં

ઓળખાણ 

દ  તાવેજ 

મેળવવાની 

કાયપ  ધિત 

નીચેની  ય કત 

પાસે છે / તેના 

િનયં ણમા ંછે. 

૧ ર ૩ ૪ પ 

 

 
---------------- નીલ ----------------- 

 

 
  



 

કરણ – ૮ 

(િનયમ સં હ – ૭) 

સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, 

હો ો અને અ ય િવગતો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક – ૨ 

 

પાના ન.ં ૬ થી ૭  



 

કરણ – ૮ (િનયમ સં હ – ૭) 

 સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, હો ો અને અ ય િવગતો 
૮.૧ હર તં ના સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ, મદદનીશ સરકાર  મા હતી 

અિધકાર ઓ અને િવભાગીય કાયદાક ય (એપેલટે) સ ાિધકાર  િવશેની સપંક 

મા હતી નીચેના ન નુામા ંઆપો. 
 

 સરકાર  તં ુ ંનામ : સકં લકત બાળ િવકાસ સેવા યોજના - ો ામ 

ઓ ફસર કચેર , મહાનગરપા લકા ભાવનગર 

 મદદનીશ સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ : 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ 

મઈેલ 

સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ીમતી 

સાિવ ી 

એ.નાથ  

ો ામ 

ઓ ફસર 

(૦ર૭૮)-

૨૪૨૮૯૦૦ 

મો. 

૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨ 

- Po.bhav

nagar.ur

ban@g

mail.co

m 

ભાવનગર 

મહાનગર

પા લકા 

 સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ :- 
 

અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ 

મઈેલ 

સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ીમતી 

સાિવ ી 

એ.નાથ  

ો ામ 

ઓ ફસર 

(૦ર૭૮)-

૨૪૨૮૯૦૦ 

મો. 

૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨ 

- Po.bhav

nagar.u

rban@g

mail.co

m 

ભાવનગર 

મહાનગર

પા લકા 

 િવભાગીય એપેલેટ (કાયદા) સ ાિધકાર  : 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ 

મઈેલ 

સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ી 

ડ .એમ.ગો હલ 

નાયબ 

કિમ ર 

(એડમીન) 

(૦ર૭૮)-

૨૪૩૯૨૯૨ 

- - - ભાવનગર 

મહાનગર

પા લકા 

 

 



 

કરણ – ૮ (િનયમ સં હ – ૭) 

 સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, હો ો અને અ ય િવગતો 
૮.૧ હર તં ના સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ, મદદનીશ સરકાર  મા હતી 

અિધકાર ઓ અને િવભાગીય કાયદાક ય (એપેલટે) સ ાિધકાર  િવશેની સપંક 

મા હતી નીચેના ન નુામા ંઆપો. 
 

 સરકાર  તં ુ ંનામ : સકં લકત બાળિવકાસ સેવા યોજના-૧ અબન-૧ 

 મદદનીશ સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ : 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મઈેલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ીમતી 

િનતાબને 

એચ.ભ  

સી.ડ . 

પી.ઓ.-૧ 

અબન 

(૦ર૭૮)-

૨૫૬૧૭૧૧ 

મો. 

૬૩૫૯૯૨૪૩૩૯ 

- cdpo.bhav. 

urban.1@ 

gmail.com 

વુ ઝોન, 

તરસમીયા, 

ભાવનગર  

 સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ :- 
 

અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મઈેલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ 

 

 

 

ીમતી 

િનતાબને 

એચ.ભ  

સી.ડ . 

પી.ઓ.-૧ 

અબન 

(૦ર૭૮)-

૨૫૬૧૭૧૧ 

મો. 

૬૩૫૯૯૨૪૩૩૯ 

- cdpo.bhav. 

urban.1@ 

gmail.com 

વુ ઝોન, 

તરસમીયા

ભાવનગર  

 િવભાગીય એપેલેટ (કાયદા) સ ાિધકાર  : 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મઈેલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ીમતી 

સાિવ ી 

એ.નાથ  

ો ામ 

ઓ ફસર 

(૦ર૭૮)-

૨૪૨૮૯૦૦ 

મો. 

૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨ 

- Po.bhavnagar.ur

ban@gmail.com 

ભાવનગર 

મહાનગર 

પા લકા 

 

 

 



 

કરણ – ૮ (િનયમ સં હ – ૭) 

      સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, હો ો અને અ ય િવગતો 
૮.૧ હર તં ના સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ, મદદનીશ સરકાર  મા હતી 

અિધકાર ઓ અન ે િવભાગીય કાયદાક ય (એપેલટે) સ ાિધકાર  િવશનેી 

સપંક મા હતી નીચેના ન નુામા ંઆપો. 

સરકાર  તં ુ ંનામ : સકં લત બાળ િવકાસ સેવા યોજના - ર અબન – ર 

મદદનીશ સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ : 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . 

ડ . કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મેઈલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ી 

હતલબેન 

બી. 
ુધર જયા 

સી.ડ . 

પી.ઓ.-૨ 

અબન 

- મો. 

૬૩૫૯૯૨૪૩૪૧ 

- cdpo.bhav. 

urban.2@ 

gmail.com 

પિ મ 

ઝોન, 

આખલોલ, 

જકાતનાકા, 

ભાવનગર 

સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ :- 

અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . 

ડ . કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મેઈલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ી 

હતલબેન 

બી. 
ુધર જયા 

સી.ડ . 

પી.ઓ.-૨ 

અબન 

- મો. 

૬૩૫૯૯૨૪૩૪૧ 

- cdpo.bhav. 

urban.2@ 

gmail.com 

પિ મ 

ઝોન, 

આખલોલ, 

જકાતનાકા, 

ભાવનગર 

િવભાગીય એપેલેટ (કાયદા) સ ાિધકાર  :- 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ મેઈલ સર ના ુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૭ ૮ ૯ 
૧ ીમતી 

સાિવ ી 

એ.નાથ  

ો ામ 

ઓ ફસર 

(૦ર૭૮)-

૨૪૨૮૯૦૦ 

મો. 

૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨ 

- Po.bhavnagar.

urban@gmail.

com 

ભાવનગર 

મહાનગર 

પા લકા 

 

 



 

કરણ – ૯  

 

િનણય લેવાની યામા ં 

અ સુરવાની કાયપ િત  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક – ૨ 

 

 

પાના ન.ં ૯ 



 

કરણ – ૯ 

 િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ િત  
૯.૧ ુદા ુદા ુ ાઓ ગે િનણય લેવા માટ કઈ કાયપ  ધિત અ સુરવામા ં

આવે છે ? (સ ચવાલય િનયમ સં હ અને કામકાજના િનયમોના 

િનયમસં હ, અ  ય િનયમો / િવિનયમો વગેરનો સદંભ ટાકં  શકાય) 

૯.ર અગ  યની બાબતો માટ કોઈ ખાસ િનણય લેવા માટની દ  તાવે  

કાયપ  ધિતઓ / ઠરાવેલી / કાયપ  ધિતઓ / િનયત માપદંડો / િનયમો 

કયા કયા છે ? િનણૅય લેવા માટ કયા કયા  તર િવચાર કરવામા ંઆવ ેછે 

? 

૯.૩ િનણયને જનતા ધુી પહ ચાડવાની કઈ  યવ  થા છે ? 

૯.૪ િનણય લેવાની યામા ં ના મતં  યો લેવાનાર છે  તે અિધકાર ઓ કયા 

છે ? 

૯.પ િનણય લેનાર િતમ સ ાિધકાર  કોણ છે ? સરકાર ીના ંસામા  ય વહ વટ  

ુકમો તેમજ કિમ  નર ભાવનગર મહાનગર પા લકા અને સામા  ય સભા. 

૯.૬  અગ  યની બાબતો પર હર સ ાિધકાર  ારા િનણૅય લવેામા ંઆવે છે 

તેની મા હતી અલગ ર ત ેનીચેના ન નુામા ંઆપો. 

મ નબંર  
ના પર િનણય લેવાનાર છે તે 

િવષય માગદશક ચુન / દશા 

િનદશ જો કોઈ હોય તો 

 

િનણય લેવાની કાયવાહ મા ં

સકંળાયેલ અિધકાર ઓનો હો ો 

ો ામ ઓ ફસર 

ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સપંક 

ગેની મા હતી 

આઈ.સી.ડ .એસ.શાખા, 
મ.ન.પા.,ભાવનગર 

જો િનણયથી સતંોષ ન હોય તો કયા ં

અને કવી ર તે અપીલ કરવી ? 

નાયબ કિમ ર, 
મ.ન.પા.ભાવનગર 

 

 

 



 

કરણ – ૯ 

 િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ િત  
૯.૧ ુદા ુદા ુ ાઓ ગે િનણય લેવા માટ કઈ કાયપ  ધિત અ સુરવામા ં

આવે છે ? (સ ચવાલય િનયમ સં હ અને કામકાજના િનયમોના 

િનયમસં હ, અ  ય િનયમો / િવિનયમો વગેરનો સદંભ ટાકં  શકાય) 

૯.ર અગ  યની બાબતો માટ કોઈ ખાસ િનણય લેવા માટની દ  તાવે  

કાયપ  ધિતઓ / ઠરાવેલી / કાયપ  ધિતઓ / િનયત માપદંડો / િનયમો 

કયા કયા છે ? િનણૅય લેવા માટ કયા કયા  તર િવચાર કરવામા ંઆવ ેછે 

? 

૯.૩ િનણયને જનતા ધુી પહ ચાડવાની કઈ  યવ  થા છે ? 

૯.૪ િનણય લેવાની યામા ં ના મતં  યો લેવાનાર છે  તે અિધકાર ઓ કયા 

છે ? 

૯.પ િનણય લેનાર િતમ સ ાિધકાર  કોણ છે ? સરકાર ીના ંસામા  ય વહ વટ  

ુકમો તેમજ કિમ  નર ભાવનગર મહાનગર પા લકા અને સામા  ય સભા. 

૯.૬  અગ  યની બાબતો પર હર સ ાિધકાર  ારા િનણૅય લવેામા ંઆવે છે 

તેની મા હતી અલગ ર ત ેનીચેના ન નુામા ંઆપો. 

મ નબંર  
ના પર િનણય લેવાનાર છે તે 

િવષય માગદશક ચુન / દશા 

િનદશ જો કોઈ હોય તો 

 

િનણય લેવાની કાયવાહ મા ં

સકંળાયેલ અિધકાર ઓનો હો ો 

બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર  

ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સપંક 

ગેની મા હતી 

વૂ ઝોનલ ઓ ફસ, તરસમીયા ર ગ 

રોડ, મહાનગરપા લકા ભાવનગર 
જો િનણયથી સતંોષ ન હોય તો કયા ં

અને કવી ર તે અપીલ કરવી ? 

ો ામ ઓ ફસર, 

આઇ.સી.ડ .એસ.શાખા, 
મ.ન.પા.ભાવનગર 

 

 



 

કરણ – ૯ 

 િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ િત  
૯.૧ ુદા ુદા ુ ાઓ ગે િનણય લેવા માટ કઈ કાયપ  ધિત અ સુરવામા ં

આવે છે ? (સ ચવાલય િનયમ સં હ અને કામકાજના િનયમોના 

િનયમસં હ, અ  ય િનયમો / િવિનયમો વગેરનો સદંભ ટાકં  શકાય) 

૯.ર અગ  યની બાબતો માટ કોઈ ખાસ િનણય લેવા માટની દ  તાવે  

કાયપ  ધિતઓ / ઠરાવેલી / કાયપ  ધિતઓ / િનયત માપદંડો / િનયમો 

કયા કયા છે ? િનણૅય લેવા માટ કયા કયા  તર િવચાર કરવામા ંઆવ ેછે 

? 

૯.૩ િનણયને જનતા ધુી પહ ચાડવાની કઈ  યવ  થા છે ? 

૯.૪ િનણય લેવાની યામા ં ના મતં  યો લેવાનાર છે  તે અિધકાર ઓ કયા 

છે ? 

૯.પ િનણય લેનાર િતમ સ ાિધકાર  કોણ છે ? સરકાર ીના ંસામા  ય વહ વટ  

ુકમો તેમજ કિમ  નર ભાવનગર મહાનગર પા લકા અને સામા  ય સભા. 

૯.૬  અગ  યની બાબતો પર હર સ ાિધકાર  ારા િનણૅય લવેામા ંઆવે છે 

તેની મા હતી અલગ ર ત ેનીચેના ન નુામા ંઆપો. 

મ નબંર  
ના પર િનણય લેવાનાર છે તે 

િવષય માગદશક ચુન / દશા 

િનદશ જો કોઈ હોય તો 

 

િનણય લેવાની કાયવાહ મા ં

સકંળાયેલ અિધકાર ઓનો હો ો 

બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર  

ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સપંક 

ગેની મા હતી 

પિ મ ઝોનલ ઓ ફસ, આખલોલ 

જકાતનાકા, મહાનગરપા લકા 

ભાવનગર 
જો િનણયથી સતંોષ ન હોય તો કયા ં

અને કવી ર તે અપીલ કરવી ? 

ો ામ ઓ ફસર, 

આઇ.સી.ડ .એસ.શાખા, 
મ.ન.પા.ભાવનગર 

 



 

કરણ – ૧૦ 

  

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની  

મા હતી ુ તકા ( ડરકટર ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક – ૨ 

 

 

                       પાના ન.ં ૧૦ થી ૧૧ 



 

કરણ – ૧૦ ( ો ામ ઓ ફસર કચેર ) 

 અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી ુ તકા ( ડરકટર ) 
 

૧૦.૧ નીચેના ન નુામા ં જ  લાવાર મા હતી આપો. 

 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ.ટ . 

ડ .કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ 

મેઈલ કચેર  ઘર 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ીમતી 

સાિવ ી એ. 

નાથ  

ો ામ 

ઓ ફસર 

વગ -૧ 

૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ મો. 

૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨  
-- -- 

૨ ી 

ગાય ીબેન 

દવ ે

S.A. ૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ મો. 

૭૪૦૫૪૧૦૪૩૨ 
-- -- 

૩ ી વુ 

ની 

એકાઉટંટ ૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ મો. 

૯૫૫૮૯૯૬૧૭૩ 
-- -- 

૪ ી 

નેહલબને 

યાસ 

ુ . લાક ૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ મો. 

૯૪૦૯૩૭૩૭૮૩ 
-- -- 

 

  



 

કરણ – ૧૦ (ઘટક – ૧) 

 અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી ુ તકા ( ડરકટર ) 
 

૧૦.૧ નીચેના ન નુામા ં જ  લાવાર મા હતી આપો. 

 
અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ.ટ . 

ડ .કોડ 

ફોન નબંર ફક

સ 

ઈ 

મેઈલ કચેર  ઘર 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ ી એન. 

એચ. ભ  

સી.ડ . 

પી.ઓ. 

વગ-ર 

૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 

૬૩૫૯૯૨૪૩

૩૯  

-- -- 

૨ ી ુ  ુ

આર. 

સોલકં  

S.A. ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 

૯૯૧૩૦૮૦૭

૦૨ 

-- -- 

૩ ી સીમાબા 

આર. 

ગો હલ 

પુરવાઈઝર ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 

૬૩૫૭૦૦૫૫

૭૩ 

-- -- 

૪ ી ુ  પી. 

ખભંોળ યા 

પુરવાઈઝર ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો.૬૩૫૭૦૦

૫૫૭૫ 
-- -- 

૫ ી િુમ . 

ડોડ યા 

પુરવાઇ

ઝર 

૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 

૯૪૨૯૨૫૯૭

૯૮ 

-- -- 

૬ ી આર.બી. 

ભ   

ુ .કલાક ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો.૬૩૫૯૯૨

૪૩૪૦ 
-- -- 

 



 

કરણ – ૧૦ (ઘટક – ૨) 

 અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી ુ તકા ( ડરકટર ) 
૧૦.૧ નીચેના  ન નુામા ં જ  લાવાર  મા હતી  આપો. 

અ.

ન.ં 

નામ હો ો એસ.ટ . 

ડ .કોડ 

ફોન નબંર ફક

સ 

ઈ 

મેઈલ કચેર  ઘર 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ ી 

હતલબેન. 

બી. 
ુધર જયા 

બાળ િવકાસ 

યોજના 

અિધકાર  

વગ-૨ 

-- 

 

-- મો. 

૬૩૫૯૯૨૪૩

૪૧ 

--  cdpo.bhav.u

rban2@gm

ail.com 

૨ ી કવટ 

પટલ 

S.A. -- -- મો. 

૯૦૩૩૩૮૨૬

૩૧ 

-- -- 

૩ ીમતી 

હતલબેન 

પી. ઘેલડા 

પુરવાઈઝર 

અબન-૨ 

-- -- મો. 

૯૮૯૮૯૩૭૩

૧૪ 

-- -- 

૪ ી ુ બુેન 

એચ. 

ઉપા યાય 

પુરવાઇઝર -- -- મો. 

૯૨૬૫૭૧૧૨

૪૦ 

-- -- 

૫ ીમતી 

જ પાબેન 

એ. ચૌહાણ 

પુરવાઈઝર 

અબન-૨ 

-- -- મો. 

૭૦૪૧૪૦૪૧

૭૩ 

-- -- 

૬ ી 

હરનભાઇ 

પી.દવે 

લાક કમ 

ટાઇપી ટ  

અને 

કડા 

મદદનીશ 

(S.A.) નો 

ચા  સભંાળે 

છે. 

-- -- મો. 

૭૩૮૩૯૩૪૪

૪૪ 

-- --  

 
 

 

 



 

કરણ – ૧૧  

(િનયમ સં હ- ૧૦) 

 

િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયા જુબ મહનતાણાની  

પ િત સ હત દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ ુ ં

માિસક મહનતા ુ ં
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક – ૨  

 

પાના ન.ં ૧૨  



 

કરણ – ૧૧(િનયમ સં હ- ૧૦) ( ો ામ ઓ ફસર કચેર ) 

      િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયા જુબ મહનતાણાની પ િત સ હત 

 દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ ુ ંમાિસક મહનતા ુ ં
 ૧૧.૧ નીચેના ન નુામા ં મા હતી આપો. 

 
અ.ન.ં નામ 

 

હો ો માિસક 

મહનતા ુ ં

(એિ લ- 

૨૧)ની 

િ  થિતએ 

વળતર 

/ 

વળતર 

ભ   ુ

િવિનયમમા ં

જણા  યા ં જુબ 

મહનતા ુ ંનકક  

કરવાની 

કાયપ  ધિત 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

૧ ીમતી સાિવ ીબેન 

એ.નાથ  

પી.ઓ. વગ-

૧ 

૮૧૬૫૬/- -- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૨ ી ગાય ીબેન દવ ે વગ-૩ ૨૫૦૦૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૩ ી વુ ની વગ-૩ ૧૫૦૦૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૪ ી નેહલબેન યાસ વગ-૩ ૧૫૦૦૦/-

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

કરણ – ૧૧(િનયમ સં હ- ૧૦) (ઘટક-૧) 

      િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયા જુબ મહનતાણાની પ િત સ હત 

 દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ ુ ંમાિસક મહનતા ુ ં
 ૧૧.૧ નીચેના ન નુામા ં મા હતી આપો. 

 
અ.ન.ં નામ 

 

હો ો માિસક 

મહનતા ુ ં

(એિ લ- 

૨૧)ની 

િ  થિતએ 

વળતર 

/ 

વળતર 

ભ   ુ

િવિનયમમા ંજણા  યા ં

જુબ મહનતા ુ ં

નકક  કરવાની 

કાયપ  ધિત 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

૧ ીમતી નીતાબેન 

એચ.ભ  

બાળ િવકાસ 

યોજના 

અિધકાર  

ઘટક-૧ 

૮૨૮૫૦/- -- સરકાર  પગાર ધોરણ 

જુબ 

૨ ી ુ  ુઆર. 

સોલકં  

S.A. ૨૫૦૦૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર ધોરણ 

જુબ 

૩ ી સીમાબા 

આર.ગો હલ 

પુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર ધોરણ 

જુબ 

૪ ીમતી ુ બેન 

પી.ખભંોળ યા 

પુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર ધોરણ 

જુબ 

૫ ી િુમ . 

ડોડ યા 

પુરવાઇઝર ૩૧૩૪૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર ધોરણ 

જુબ 

૬ ી આર.બી.ભ  ુ .કા. ૪૨૩૭0/-  -- સરકાર  પગાર ધોરણ 

જુબ 

૭ ૧ થી ૧૭૧ 

ધુીના 

ગણવાડ  

કાયકરો 

૭૮૦૦/- -- માનદ મહનતાણા ની 

રકમ સરકાર ી ના 

કુમ અ સુાર 

 

૮ ૧ થી ૧૭૧ 

ધુીના 

તેડાગર ૩૯૫૦/- -- માનદ મહનતાણા ની 

રકમ સરકાર ી ના 

કુમ અ સુાર 



 

૯ ૧ થી ૩ ધુીના મીની 

ગણવાડ  

કાયકરો 

૪૪૦૦/- -- માનદ મહનતાણા ની 

રકમ સરકાર ી ના 

કુમ અ સુાર 



 

કરણ – ૧૧(િનયમ સં હ- ૧૦) (ઘટક-૨) 

 િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયા જુબ મહનતાણાની પ િત સ હત 

 દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ ુ ંમાિસક મહનતા ુ ં
 ૧૧.૧ નીચેના ન નુામા ં મા હતી આપો. 

 
અ.ન.ં નામ 

 

હો ો માિસક 

મહનતા ુ ં

(એિ લ- 

૧૭)ની 

િ  થિતએ 

વળતર 

/ 

વળતર 

ભ   ુ

િવિનયમમા ં

જણા  યા ં જુબ 

મહનતા ુ ંનકક  

કરવાની 

કાયપ  ધિત 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

૧ ી હતલબેન બી. 
ુધર જયા 

બાળ િવકાસ 

યોજના 

અિધકાર  

ઘટક-૨ 

૫૫૫૫૩/- -- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૨ ી કવટ પટલ  S.A. ૨૫૦૦૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૩ ીમતી હતલબેન 

પી. ઘલેડા 

પુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૪ ી ુ બુેન. એચ 

ઉપા યાય 

પુરવાઇઝર ૩૧૩૪૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૫ ીમતી જ પાબને 

એ. ચૌહાણ 

પુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 

( ફ સ) 

-- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૬ ી હરનભાઈ પી. 

દવ ે

કલાક કમ 

ટાઈપી ટ 

{I.C.(S.A.)} 

૪૧૧૨૬/- -- સરકાર  પગાર 

ધોરણ જુબ 

૭ ૧ થી ૧૪૨ ધુીના ગણવાડ  

કાયકરો 

૭૮૦૦/- -- માનદ મહનતાણા 

ની રકમ સરકાર ી 

ના કુમ અ સુાર 

૮ ૧ થી ૧૪૨ ધુીના તેડાગર ૩૯૫૦/- -- માનદ મહનતાણા 

ની રકમ સરકાર ી 

ના કુમ અ સુાર 



 

કરણ – ૧૨  

(િનયમ સં હ- ૧૧) 

યેક સં થાને ફાળવાયેલ 

દાજપ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક – ૨ 

 

 

પાના ન.ં ૧૩ 



 

કરણ-૧૨ (િનયમ સં હ-૧૧) ( ો ામ ઓ ફસર કચેર ) 
યેક સં થાને ફાળવાયેલ દાજપ  તમામ યોજનાઓ, ુચત ખચ  

અને કરલ કુવણી ગે અહવાલોની િવગતો િવકાસ, િનમાણ અને  

તકનીક  કાય  ગે જવાબદાર હર તં  
 ૧ર.૧ ુદ  ુદ  યોજનાઓ અ  વયે ુદ  ુદ  િતઓ માટ દાજપ ની િવગતોની 

 મા હતી નીચેના ન નુામા ંઆપો. (વષ : ર૦૨૧-૨૨) ( કડા હ રમા)ં 

 

મ 

નં

. 

યોજના ુ ં

નામ / 

સદર 

િત િત  

શ  

કયૉની 

તાર ખ 

િત 

ના 

તની 

દા લ 

તાર ખ 

ુચત 

રકમ 

મં ુર 

થયેલ 

રકમ 

ટ  કરલ 

/ કુવલે 

રકમ  

(હ  તાની 

ા  ટ) 

છે  લા 

વષ ુ ં

ખરખર 

ખચ ૅ

કાયની 

ણુવતા માટ 

સં ણૅૂ પણે 

કામગીર  માટ 

જવાબદાર 

અિધકાર  

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ આઈ. 

સી.ડ . 

એસ. 

બાળકોના 

સવાગી 

િવકાસની 

કામગીર  

૧/૪/૨૧ -- ૧૧૩૦ ૧૧૬૦ ૮૨૬૪૦ ૪૮૦ પી.ઓ. વગ-૧ 

 

અ  ય હર તં ો માટ : 

મ 

ન.ં 

સદર ુચત 

દાજપ  

મં ુર થયેલ 

દાજપ  

ટ  કરલ કુવેલ 

રકમ (હ  તાની 

સં  યા) 

ુલ ખચૅ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

 
---------------------  નીલ -------------------- 

 
 

 

 

 

 

 



 

કરણ-૧૨ (િનયમ સં હ-૧૧) (ઘટક-૧) 
યેક સં થાને ફાળવાયેલ દાજપ  તમામ યોજનાઓ, ુચત ખચ  

અને કરલ કુવણી ગે અહવાલોની િવગતો િવકાસ, િનમાણ અને  

તકનીક  કાય  ગે જવાબદાર હર તં  
 ૧ર.૧ ુદ  ુદ  યોજનાઓ અ  વયે ુદ  ુદ  િતઓ માટ દાજપ ની િવગતોની 

 મા હતી નીચેના ન નુામા ંઆપો. (વષ : ર૦૨૧-૨૨) ( કડા હ રમા)ં 

 

મ 

નં

. 

યોજના ુ ં

નામ / 

સદર 

િત િત  

શ  

કયૉની 

તાર ખ 

િત 

ના 

તની 

દા લ 

તાર ખ 

ુચત 

રકમ 

મં ુર 

થયેલ 

રકમ 

ટ  કરલ 

/ કુવલે 

રકમ  

(હ  તાની 

ા  ટ) 

છે  લા 

વષ ુ ં

ખરખર 

ખચ ૅ

કાયની 

ણુવતા માટ 

સં ણૅૂ પણે 

કામગીર  માટ 

જવાબદાર 

અિધકાર  

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ આઈ. 

સી.ડ . 

એસ. -૧ 

બાળકોના 

સવાગી 

િવકાસની 

કામગીર  

૧/૪/૨૧ -- ૬૭૪૦૦ ૬૭૪૦૦ ૮૨૬૪૦ ૩૫૪૦૮ સી.ડ . પી.ઓ. 

વગ-૨ 

 

અ  ય હર તં ો માટ : 

મ 

ન.ં 

સદર ુચત 

દાજપ  

મં ુર થયેલ 

દાજપ  

ટ  કરલ કુવેલ 

રકમ (હ  તાની 

સં  યા) 

ુલ ખચૅ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

 
---------------------  નીલ -------------------- 

 
 

 

 

 

 

 



 

કરણ-૧૨ (િનયમ સં હ-૧૧) (ઘટક-૨) 
યેક સં થાને ફાળવાયેલ દાજપ  તમામ યોજનાઓ, ુચત ખચ  

અને કરલ કુવણી ગે અહવાલોની િવગતો િવકાસ, િનમાણ અને  

તકનીક  કાય  ગે જવાબદાર હર તં  
 ૧ર.૧ ુદ  ુદ  યોજનાઓ અ  વયે ુદ  ુદ  િતઓ માટ દાજપ ની િવગતોની 

 મા હતી નીચેના ન નુામા ંઆપો. (વષ : ર૦૨૧-૨૨) ( કડા હ રમા)ં 

 

મ 

નં

. 

યોજના ુ ં

નામ / 

સદર 

િત િત  

શ  

કયૉની 

તાર ખ 

િત 

ના 

તની 

દા લ 

તાર ખ 

ુચત 

રકમ 

મં ુર 

થયેલ 

રકમ 

ટ  કરલ 

/ કુવલે 

રકમ  

(હ  તાની 

ા  ટ) 

છે  લા 

વષ ુ ં

ખરખર 

ખચ ૅ

કાયની 

ણુવતા માટ 

સં ણૅૂ પણે 

કામગીર  માટ 

જવાબદાર 

અિધકાર  

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ આઈ. 

સી.ડ . 

એસ. -૨ 

બાળકોના 

સવાગી 

િવકાસની 

કામગીર  

૧/૪/૨૧ -- ૬૦૪૦૦ ૬૦૪૦૦ ૮૨૬૪૦ ૩૦૩૦૦ સી.ડ . પી.ઓ. 

વગ-૨ 

 

અ  ય હર તં ો માટ : 

મ 

ન.ં 

સદર ુચત 

દાજપ  

મં ુર થયેલ 

દાજપ  

ટ  કરલ કુવેલ 

રકમ (હ  તાની 

સં  યા) 

ુલ ખચૅ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

 
---------------------  નીલ -------------------- 

 

 

  



 

કરણ-૧૫ 

 

(િનયમ સં હ-૧૪)  

કાય  કરવા માટ ન  કરલા ંધોરણો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક – ૨ 

 

 

      પાના ન.ં ૧૩ 



 

કરણ-૧૫ (િનયમ સં હ – ૧૪) કાય  કરવા માટ ન  કરલા ંધોરણો 
 

૧પ.૧ િવિવધ િતઓ / કાય મો હાથ ધરવા માટ િવભાગે નકક  કરલ 

ધોરણોની િવગતો આપો. 

(૧)  થાિનક સં  થા ( ભાવનગર  િુન. કોપ રશન)  થાપના દન ઉજવણી 

કાય મ ૧૪મી ફ આુર . 

(ર) તર રા  ય મહ લા દન ઉજવણી  ૯ મી મે,  ૮- માચ   

(૩) િવ  આરો  ય દન ઉજવણી ૭ મી એ ીલ. 

(૪) મે દન અને જુરાત રાજય  થાપના દન ઉજવણી ૧ લી મ ે

(પ)  વ  છતા અ ભયાન ુલાઈ માસ 

(૬) િવ  વ  તી દન ઉજવણી ૧૧ મી ુલાઈ 

(૭) બાળ આરો  ય તપાસ બેંશ કાય મ ુલાઈ- ઓગ  ટ 

(૮) િવટામીન-એ ટ પા પીવડાવવા કાય મ - ઓગ  ટ 

(૯) િવ   તનપાન સ  તાહ, ઉજવણી ૧ થી ૭ ઓગ  ટ 

(૧૦) રા  ય પોષણ સ  તાહ, કાય ઉજવણી - ૧ થી ૭ સ  ટ  બર 

(૧૧) આઈ.સી.ડ .એસ. યોજના  થાપના દન -ર  ઓકટો. 

(૧ર) બાલ દન ઉજવણી ૧૪ મી નવે  બર 

(૧૩) િવ  એઈડસ દન ઉજવણી ૧ લી ડ સે  બર 

(૧૪) ગણતં દન અને સ ાક દનની ઉજવણી ૧પ મી ઓગ  ટ અને ર૬ મી 

 આુર . 

(૧પ) શહરના ંપછાત િવ  તારોમા ંબાળકો અને માતાઓના ંમેડ કલ ચેક અપ 

કાય મો વષ દર  યાન કરવામા ંઆવ ેછે. 

(૧૬) સરકાર ી  હર થયેલ તાર ખો દર  યાન પોલીયો ના દુ  માટની 

કામગીર  કરવામા ંઆવે છે. 

(૧૭) આરો  ય કલે  ડર જુબ ઉજવણી 

(૧૮) મમતા  દવસની ઉજવણી 

(૧૯) ગણવાડ  વેશો  સવ તથા શાળા વેશો  સવની ઉજવણી 

(ર૦) માતા યશોદા એવોડની કામગીર  - ેણીકરણ કામગીર  

(ર૧) SAG, ણૂા કશોર ની તાલીમ તથા રૂક આહારની કામગીર . 

૨૨)  મગંળ દવસની ઉજવણી 

૨૩)  પોષણ પખવાડ યાની ઉજવણી. 

૨૪)  પોષણ માસની ઉજવણી  (સ ટ બર માસ) 



 

૨૫)  મ હલા સશ તકરણ પખવાડ યાની ઉજવણી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

કરણ-૧૭ 

(િનયમ સં હ-૧૬)  

મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ ધ 

સવલતોની િવગતો  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક – ૨ 

 

 

પાના ન.ં ૧૫ 



 

કરણ-૧૭ (િનયમ સં હ-૧૬) 

મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ ધ 

સવલતોની િવગતો 
 

૧૭.૧ લોકોને મા હતી મળે તે માટ િવભાગે અપનાવેલ સાધનો, પ  ધિતઓ અથવા 

  સવલતો વી ક,.... 

 કચેર  થંાલય. 

 યોજનાક ય બેનસ ારા તથા ભીત ચ ો. 

 વતમાન  પ ો 

 દશનો 

 નોટ સ  બોડ 

 કચેર મા ંરકડ ુ ં િનર ણ 

 દ  તાવેજોની  નકલો  મેળવવાની પ  ધિત 

 ઉપલ  ધ ુ દત િનયમસં હ 

 હર  તં ની વેબસાઈટ 

 હર  ખબરના ંઅ  ય સાધનો. 

  



 

 

કરણ-૧૮ 

 

(િનયમ સં હ-૧૭)  

અ ય ઉપયોગી મા હતી  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 

આઈ.સી.ડ .એસ. ઘટક – ૨ 

 

 

પાના ન.ં ૧૬ થી પ૧ 



 

 



 

૧૨- મ હલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ તગત ICDSમા ં

ચાલતી યોજનાઓ 
 

 જુરાત સરકાર અને ભારત સરકાર ારા   ીઓ અન ેબાળકો માટ ુદા ુદા  ે ોમા ં

  ુદ - ુદ  યોજનાઓબહાર પાડવામા આવ ેછે. સામા જક અને આિથૅક  ર તે પછાત 

વગૅ આ યોજનાનો લાભ લઈશક તેવો સરકારનો આ સઘન યાસ છે.  આ કરણમા ં

સરકારના ુદા- ુદા િવભાગોમા ંમ હલા અને બાળકો માટની  યોજના ુ ંસકંલન કરલ 

છે અને ુ ંકમા ંયોજનાની મા હતી  આપેલ  છે. 

અ. 

ન.ં 

યોજના ુ ંનામ 

યોજનાનો લાભ કોન ે

મળશે ? 

યોજના િવશ ે ુ ંક  મા હતી અમલીકરણ 

અિધકાર  

૧   વા   ય અને પોષણ 

બાળકો અને 

માતાઓને  

(સવૅ િત માટ) 

 રોગ િતર ણ 

 રુક પોષણ 

 આરો  ય તપાસ 

 રસીકરણ 

સદંભૅ સેવા ગણવાડ  મારફત 

માતાઓ અને બાળકોન ેપોષણ અને 

રસીકરણ વી મફતસેવા આપવમા ં

આવ ેછે. 

બાળ િવકાસ 

યોજના અિધકાર  

ાથિમક  

આરો  ય ક   

ર ધાનમં ી મા  ૃવદંના 

યોજના (PMMVY) 

થમ વખતના સગભાવ થા દર યાન 

તબ ાવાર .૫૦૦૦/- ની સહાય  

બાળ િવકાસ 

યોજના અિધકાર  

૩ SAG અન ે ણૂા યોજના ૧૧ થી ૧૪ વષની શાળાએ ન જતી 

તથા ૧૫ થી ૧૮ વષની તમામ 

કશોર ઓન ે રૂકપોષણ તથા આરો ય 

િશ ણ તથા ક લ ડવલપમે ટ 

તાલીમ 

બાળ િવકાસ 

યોજના અિધકાર  

૪ નેશનલ ુ શન 

િમશન તગત પોષણ 

અ ભયાન -૨૦૨૦-૨૨ 

ુપોિષત બાળકોન ે પુોિષત બનાવી 
ુપોષણ તરમા ંઘટાડો લાવવો. 

બાળ િવકાસ 

યોજના અિધકાર  

 

 

 

 

 

 



 

૫ CAS એ લીકશન ગણવાડ ની કામગીર મા ંડ ટલ 

મા યમ ારા કરલ કામગીર ની એ  

અને ર પોટ ગ તથા ઉપલી ક ા ારા 

આ કામગીર ુ ંમોનીટર ગ કરવા માટ 

વષ ૨૦૧૯-૨૦ થી ઘટક હઠળની 

તમામ ગણવાડ  ક ો તથા સે  

પુવાઇઝરન ે માટફોન 

સરકાર ીમાથંી આપવામા ંઆવેલ છે. 

 ફોન (CAS) એ લીકશનના 

મા યમથી સં ણૂ કામગીર ને 

ડ ઝીટાઇઝેશન કરવામા ંઆવી ર ુ ંછે. 

બાળ િવકાસ 

યોજના અિધકાર  

 



 

૧-સકં લત બાળ િવકાસ યોજના (આઈ.સી.ડ .એસ) 
 

જુરાત રાજયમા ંસકં લત બાળ િવકાસ યોજના ર  ઓકટોબર ૧૯૭પ થી 

અમલમા ંછે. ભારતના બધંારણમા ંક  યાણ રાજયની ભાવના િસ  કરવા માટ કટલાક 

લ યાકંો નકક  કરવામા ંઆ  યા છે. આ લ યાકંોન ેિસ  કરવા માટ અસરકારક પગલા ં

લેવામા ંઆ  યા છે. દશના ગર બ અને પછાત જનોની િ  થતી ધુારવા માટ 

િવશેષ પગલા ંલેવાવા જ ર  છે. 

માનવ શ કતનો િવકાસએ દશના િવકાસ માટ ુ ં અગ  ય ુ ં પ રબળ છે. 

 ય કતના શાર રક તેમજ માનિસક િવકાસનો પાયો બા  યાવ  થામા ંજ રોપાઈ ય 

છે. ભારતના મોટા ભાગના બાળકો ગર બ તમેજ શૈ ણક, સામા જક, આિથૅક વગેર 

લાભોથી વ ંચત ુ ુ ંબોમા ં ઉછેર છે. ારં ભક બા  યાવ  થામા ં ુપોષણ, માદંગી, 

િવકલાગંતાના તેમજ ૃ  દુરના માણમા ંઘટાડો થાય તો દશમા ંઆિથક, સામા જક 

તથા સવાગી િવકાસ માટ ગણનાપા  ફાળો મેળવી શકાય. 

સકં લત બાળ િવકાસ સેવાઓ ુ ં આયોજન કરવા ભારત સરકાર ીના 

માનનીય આયોજન મં ી ીએ ૧૯૭રમા ં ચુન ક ,ુ આના કારણે આઠ અ  યાસ 
ુથોની રચના કરવામા ં આવી અને તેઓના અહવાલના આધાર સકં લત બાળ 

સભંાળ ગેની એક દરખા  ત ર ુ કરવામા ંઆવી આ દરખા  ત જુબ બાળકોના 

રુકપોષણ, રોગ િતકારક રસીઓ, સદંભ િન  ણાતં સવેાઓ સાથેની આરો  ય સભંાળ, 

માતાઓને પોષણ, આરો  ય િશ ણ, વૂ ાથિમક િશ ણ, ુ ુ ંબ ક  યાણ, પીવાના 

ચો  ખા પાણીની સેવાઓ સાકંળ  લેવામા ંઆવી પાચંમી પચંવષ ય યોજના તૈયાર 

કરવા માટના સલાહકાર ુથે પણ બાળકો માટની ાથિમક સેવાઓના સકંલન માટ 

ભલામણ કર  હતી. આ ભલામણોનો  વીકાર કર  સમાજક  યાણ િવભાગના 

આયોજનમા ં ાથિમક બાળિવકાસ  સેવાઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆ  યો. 

સકં લત બાળ િવકાસ યોજનાને આખર   વ પ મ  યા બાદ આ યોજનાના ૩૩ ઘટકો 

સમ  દશમા ં૧૯૭પ-૭૬ મા ં ાયો ગક ધોરણે શ  કરવામા ંઆ  યા હતા. જુરાતમા ં

વડોદરા જ  લાનો છોટાઉદ રુ ઘટક ાયો ગક ધોરણે સૌ થમ શ  થયો. આ ઘટકોની 

કામગીર ના ુ  યાકંનમા ં જણાઈ આ  ુ ં ક આ યોજનાથી બાળકો ુ ં આરો  ય અન ે 

પોષણ  તર ધુ  ુછે. પછાત ાિત અને આ દવાસીઓ તથા ગર બ વગના  બાળકોન ે

ગણનાપા  લાભ મ  યો છે. 

 

 

 



 

 

સકં લત બાળ િવકાસ યોજનાના હ ઓુ :- 

(૧) ૦ થી ૬ વષના બાળકો ુ ંપોષણ અને આરો  ય ુ ં  તર ધુાર ુ.ં 

(ર) બાળકના શાર રક, માનિસક તથા સામા જક િવકાસનો પાયો નાખંવો. 

(૩) માતા ૃ ,ુ માતા માદંગી, બાળ ૃ  ,ુ બાળ માદંગી, ુપોષણ તેમજ અ - 

વ  ચથેી શાળા છોડ  જનાર બાળકો ુ ં માણ ઘટાડ ુ.ં 

(૪) બાળ િવકાસને વેગ આપવા માટ િવિવધ િવભાગો તથા સં થાઓ સાથ ે

અસરકારક સકંલન કર ુ.ં 

(પ) ૧૫ થી ૪૫ વય ુથની મ હલાઓને આરો ય િશ ણ આપ ુ.ં 

સેવાઓ :- 
 

 ુદ  - ુદ  સેવાઓ જો સકં લત  વ પે આપવામા ંઆવે તો વ  ુઅસર          

 પડ એ િવચારસરણી પર આધાર રાખી િવિવધ સેવાઓ ુ ં સ ં ુલ રચવામા ં               

 આ  ુ ં છે  વી  ક - (૧) વૂ ાથિમક િશ ણ 
(ર) રુક પોષણ 

(૩) રોગ િતકારક રસીઓ 

(૪) આરો  ય તપાસ 

(પ) સદંભ િન  ણાતં સેવાઓ 

(૬) આરો  ય િશ ણ તથા પોષણ 

 

છ વષથી નીચેની વયના બાળકો માટ જ આ સેવાઓ મયા દત રાખવામા ંઆવી 

 છે. બા  યાવ  થાને બાળકના િવકાસ માટ કસોટ  કાળ ગણવામા ં આવે છે. 

 બાળકના સામા ક, માનિસક અને શાર રક િવકાસમા ંમાતાનો ફાળો અગ  યનો 

 હોય છે. થી  તનપાન કરાવતી માતાઓ અને સગભા  ીઓને પણ આ યોજના 

 હઠળ આવર  લેવામા ંઆવી છે. 



 

(૧) વૂ ાથિમક િશ ણ :- 

બાળક છ વષ ુ ંહોય  યાર તેને શાળાએ મોકલ ુ ંજ ર  છે. આ માટ તેન ે

માનિસક ર તે તૈયાર કર ુ ંજોઈએ. આથી જયાર તે ણ વષ ુ ંથાય  યાર તેને 

ાથિમક િશ ણ આપવા માટ િનયિમત ગણવાડ  ક  મા ં મોકલ ુ ં જોઈએ. 

ખરખર બધા બાળકો શીખવાની જ ાસા સાથે જ  મે છે. તેની જ ાસાને સતંોષવા 

અને બૌ ક િવકાસને વેગ આપવા માટ ો  સાહનની જ ર છે. આ ુ ં ો  સાહન તેન ે

ગણવાડ  ક   ારા મળ  રહ તે ુ ંઆયોજન કરાયેલ છે. 

ગણવાડ  ક  ોમા ં બાળકન ે સામા  ય અ ર ાન, ભાષા ાન સં  યા ાન, 

 આપવામા ં આવ ે છે. થી ત ે તનેી આસપાસના પયૉવરણ અને સામા જક 

 માળખાને સમજ ુ ંથાય છે.  બાળકના ભાવના  મક અને સામા જક િવકાસ માટ 

 સહાય પ છે. ગણવાડ મા ં મળ ુ ં વૂ ાથિમક િશ ણ તેના ભિવ  યના 

 શાળાક ય િશ ણ માટ પાયા ુ ંકામ કર છે અન ેતેની િશ ણ  યેની અ ભ ચીન ે

 આગળ વધારવામા ંમદદ પ બને છે. આ સવાગી િવકાસને યાનમા ંરાખીન ે

િથમેટ કલ ટાઇમ ટબલ ારા તમામ િવકાસન ેલગતી ECCE ની િૃ ઓ ારા 

િશ ણ. 

(ર) રુક પોષણ :- 

બાળકના ત ં ુ ર  ત િવકાસ અને ઉછેર માટ માતા અને બાળક બનંે માટ રુક 

પોષણની જ ર જણાઈ છે. આ માટ સગભા માતાને ડબલ ફોટ ફાઇડ મી ુ ં અન ે

િવટામીન -એ કુત ખોરાક લેવાની બુ જ ર છે. પાં ુરોગ એ સગભાવ  થા 

દરિમયાન ઉદભવતી સમ  યા છે. પાં ુરોગથી પીડાતી સગભા  ી નબળાઈ 

અ ભુવે છે. અને સગભાવ  થા ક વુાવડના સમય ેજોખમકારક બની શક છે. આવી 

 ીના બાળક ુ ંવજન ઓ  હોઈ શક છે અને બાળક માદંગી થવાની શકયતા વ  ુ

રહ છે. આ માટ લોહત  વ / ફો લક એસીડની ગોળ ઓનો કોસ કરાવવામા ંઆવે છે. 

પાં ુરોગથી પીડ ત ધા ી માતાઓએ પણ લોહત  વ / ફોલીક એસીડની ગોળ ઓનો 

કોસ રુો કરવો જ ર  છે. આ ગોળ ઓ આરો ય ઘટકના સકંલનથી ગણવાડ  

ક   ઉપરથી રુ  પાડવામા ંઆવે છે.  

જ  મથી ૬ માસ ધુી બાળક માટ માતા ુ ં ુ ધ ે ઠ છે. પરં  ુ૬ માસ પછ  

તેને ધાવણ ઉપરાતં વધારાના આહારની જ ર પડ છે. અને જો વધારાનો આહાર 

ન મળે તો બાળક ુ ંવજન વધ ુ ંનથી તે ધીર ધીર નબ ં પડ ુ ં ય છે અન ે

સહલાઈથી માદંગીનો ભોગ બને છે. િવટામીન-એ જ  મથી છ વષના બાળકો માટ 

બુ અગ  ય ુ ંપોષકત વ છે. િવટામીન-એ ઓર  તેમજ ાસના ચેપસામનેી  



 

િતરોધક શ કતમા ંવધારો કર છે. રતાધંણાપણાને અટકાવે છે. ૦ થી ૩ વષના  

બાળકને દર છ મ હને િવટાિમન -એ નો ડોઝ ગણવાડ  ક  માથંી આપવામા ં 

આવે છે. રુકપોષણની સેવા માટ ગણવાડ  કાયકર અને તેડાગર બહનોની  

મદદથી ગણવાડ  ક   ઉપર બાળકોને ક મા ંબનતી વાનગી તથા સગભા  

ધા ી માતાઓ અને કશોર ઓને ઘર આપવાના THR ારા દિનક કલેર  તથા  

ોટ નની જ રયાત રૂ  કરવામા ંઆવે છે. આ રુક પોષણ માટ ખા   

સામ ીનો જ  થો રાજય ક ાએ કિમ  નર કચેર  ારા ફાળવવામા ંઆવે છે. મા ં 

બાલશ ત, ણૂા શ ત,તથા મા શૃ તના ંિ િમ સ THR પેકટ તથા ૩ થી ૬  

વષના બાળકોને સરકાર ીમાથંી મળતા ઘ , ચોખા અને તેલ રુવઠામાથંી  

વાનગી બનાવી પીરસવામા ંઆવ ેછે. તેમજ ૩ થી ૬ વષના ંલાભાથ  બાળકોને  

સોમ અને ુ  સીઝનલ ટ અને સોમ અને શની ધુી ગરમ ના  તો પણ  

આપવામા ંઆવે છે.  

 

ી ુ  ભોજન :- 

ુપોિષત બાળકો ુ ંવજન વધારવા માટ સરકાર ીના પ  ન.ંતા૨૫/૬/૧૩ 

થી ૩ થી ૬ વષના મ યમ ુપોિષત તેમજ અિત ુપોિષત બાળકો માટ એક 

દવસના .૩/-લેખનેો લા ુ બાળકોન ેઘર લઇ જવા માટ આપવામા ંઆવ ેછે. 

 

પોષણ અ ભયાન તગત મગંળ દવસ ઉજવણી:- 

(૧) થમ મગંળવાર પુોષણ સવંાદ 

થમ વખત બનેલા સગભા બહનોને ગણવાડ  ક ો પર બોલાવી 

ો સા હત કરવામા ંઆવે છે અન ેઆવનાર બાળક માટ ભેુ છા અને આરો ય અને 

પોષણ ુ ં િશ ણ તેમજ સગભાવ થા માટ જ ર  પૌ ટક આહાર િવશે માગદશન 

આપવામા ંઆવે છે અને તેમન ેપોતાની સભંાળ માટ ુ ંમાગદશન આપવામા ંઆવે 

છે. 

 

 

 



 

(૨) બીજો મગંળવાર :- બાળ લુા દવસ 

ગણવાડ  ક મા ંતેમના િવ તારના ૦ થી ૬ વષના તમામ બાળકોન ે

ગણવાડ ક ો પર બોલાવી અન ેવજન ચાઇ કરવામા ંઆવે છે. ની ન ધ 

ક ને આપેલ CAS મોબાઇલમા ંકરવામા ંઆવે છે.  

 

(૩) ીજો મગંળવાર :- અ ા ાશન અને બાળ દવસ 

આ મગંળવાર ગણવાડ મા ંઅ ાશન દવસની ઉજવણીમા ંિવ તારના 

૬ માસ ણૂ કરલ બાળકોને ઉપર  આહાર આપવા માટ ુ ંમાગદશન આપવામા ં

આવે છે. અને બાળકોને ઉપર  આહર તર ક કવો ખોરાક આપવો ુ ંિનદશન કર  

અને ક મા ંબાળકોને થમ વખત અ ાશન િવિધ કરાવવામા ંઆવે છે. બાળ 

દવસમા ં ગણવાડ ના બાળકોના વાલીઓન ેબોલાવવામા ંઆવ ે છે. બાળકોએ 

બનાવેલી ચ પોથી એ ટ વીટ  કુ તેમજ અ ય કરલ િૃ ઓની ણકાર  

આપવામા ંઆવે છે અન ેતે ુ ં દશન કરવામા ંઆવ ેછે. 

(૪) ચોથો મગંળવાર :- અ  િવતરણ અને ણૂા દવસ 

ચોથા મગંળવાર સરકાર ી તરફથી આપવામા ંઆવ ુ ં THR બાલશ ત, 

મા શૃ ત અને ણૂાશ તના પેકટ ુ ં આ દવસે લાભાથ ઓને ઘર THR તર ક 

આપવામા ંઆવે છે. અને આ પેકટમાથંી બની શક તેવી વાનગી િવશે માગદશન 

આપવામા ંઆવે છે. ણૂા દવસમા ં૧૧ થી ૧૪ વષની શાળાએ ન જતી કશોર  અન ે

૧૫ થી ૧૮ વષની શાળાએ જતી અને ન જતી કશોર ઓને આરો ય પોષણ અન ે

જવન કૌશ ય ુ ંિશ ણ આપવામા ંઆવે છે.     

 

(૩) રોગ િતકારક રસીઓ :- 

બાળકોને વલેણ રોગથી બચાવવા સમયસર રસીઓ કુાવવી બુ જ ર  

છે. ભારતમા ંપ૦% બાળકો તેના જ  મની થમ વષગાઠં ઉજવી શકતા નથી. આ 

પહલા જ તે   ુપામે છે. રોગ િતકારક રસી, ય, ધ રુ, કાળ  ખાસંી ( ટાટ ુ)ં 

પો લઓ અને ઓર  વા રોગો સામે ર ણ આપે  છે. 

ધ રુની રસી સગભા  ીઓએ પણ કુાવવી અ  યતં જ ર  છે. સગભા 

 ીઓએ ધ રુની રસીના બે ઈ  ક નો અવ  ય લેવા જોઈએ. ધ રુની રસી માતા 

અને બાળકને ધ રુથી બચાવે છે. જો સવ દર  યાન ચો  ખાઈ રાખવામા ંન આવી 

હોય ક ચો  ખી - જ ં  ુવગરની  લડે વાપરવામા ંન આવી હોય તો માતા અન ે



 

બાળકને ધ રુ થઈ શક છે. થમ રસી સગભાવ  થાની ણ થતા ંજ કુાવવાની 

હોય છે અને બી  રસી પહલી રસીના એક મ હના પછ  કુાવવાની હોય છે. 

બાળકને જ  મના ૧ વષ દરિમયાન બી.સી. .ની એક રસી, પે ટાવેલે ટ અને 

 પો લયોની ણ, ઓર ની એક રસી આપવી જોઈએ. રસીઓ  વા  થ ક  ો, 

 દવાખાનાઓમા ંમળ  શક છે. 

રસીકરણ યાદ ુ ંસમય પ ક :- 

(ખાનામા ંટ ક કયૉ 

જુબ રસી 

અપાવવી) 

જ  મનો 

મ હનો 

૧PP

PP.પ 

મ હન ે

ર.પ 

મ હન ે

૩.પ 

મ હન ે

૯ 

મ હન ે

૧૬-ર૪ 

મ હન ે

૨૪-

૬૦ 

મ હન ે

બી.સી. .         

પે ટાવેલે ટ         

પોલીયોની ટ પા          

ઓર       √  

ડ .ટ . રસી        

િવટાિમન-એ થમ ડોઝ ઓર ની રસી સાથે બીજો ડોઝ ઓર ના ુ ટર ડોઝ દોઢ વષ સાથ ેદર છ 

મ હન ે

ઓર ની રસી સાથે િવટાિમન-એ નો ડોઝ પણ આપવો જ ર  છે.  

નવ ત િશ ઓુ માટ રોગ િતર ણ રસીઓની રુ  મા ાનો કોસ રુો 

કરવો અિનવાય છે. કોસ રુો કરવામા ંન આવે તો ર  પ રણામ આપે નહ . રસી 

માટનો દશૉવેલો સમય કુાઈ ય તો પણ રસીકરણ કરાવવા ુ ંચા  ુ રાખ ુ ં

જોઈએ.  

બાળક સાધારણ બમાર થી િપડા  ુહોય ક ુપોષણથી િપડા  ુહોય તો પોષણ ુ ં

 રસીકરણ કરાવ ુ ં જોઈએ. રસીકરણ કરા  યા પછ  બાળકન ે ુ ઃખાવો, તાવ, 

 બેચનેી ક ચડ યાપ  ુથઈ શક છે. બી.સી. . ની રસી  જ  યાએ કુાવલે હોય 

 તે જ  યા પર આશર એક મ હના બાદ બડેલી ક ફો  લો થઈ શક છે.  આપોઆપ 

 કુાઈ ય છે. 

 

  

 



 

 

(૪) આરો  ય તપાસ :-   

આઈ.સી.ડ .એસ. કાય મ હઠળ ળુ તુ છ સેવાઓ આપવામા ંઆવે છે  

પૈક  વૂૅ ાથિમક િશ ણ અને આરો  ય પોષણ િશ ણ આઈ.સી.ડ . એસ. ના  ટાફ 

ારા આપવામા ંઆવ ેછે. છ  વષની નીચેના બાળકો ુ ંસતત પોષણ  તર જળવાઈ 

રહ છે ક કમ તે ણવા માટ બાળકોના પોષણ  તર ુ ં ેડશન કરવામા ંઆવે છે. 

બાળકો ુ ંદર માસે િનયિમત વજન કર  CAS એ લીકશનમા ંએ  કર  અને આપલે 

માટફોનમા ં ુપોષણના તર ઉપર નજર રાખવામા ંઆવે છે.  

અ  યતં ુપોિષત બાળકોમા ં પોષણ ુ ં  તર ફકત રુક પોષણ વધાર 

આપવાથી ઉ ુ ંઆવ ુ ંનથી. આ માટ આવા બાળકોની સતત તબીબી તપાસ અન ે

સારવાર થાય તે અ  યતં જ ર  છે. આ શોધેલ બાળકોને ુપોષણમાથંી બહાર 

લાવવા માટ એન આર સી સે ટર પર સઘન સારવાર માટ મોકલવામા ંઆવે છે. 
  

બાળકની  િૃ  ધ  ઉપર  દખરખ 
 બાળકની પોષણ િ  થિત નકક  કર છે.  

 તેનાથી શ આતના તબકકામા ંજ બાળકની અ રુતી િ  ધ અને ુપોષણની ણ થાય છે.  

 બાળકના  જ  મથી જ િનયિમતપણે વજન કર  તેની િ  ધની દખરખ રાખવી શ  કરવી જોઈએ.  

 ૦ થી ૬ વષ ધુીની મરના બાળકો ુ ંદર મ હને વજન સાથે ચાઇ પણ કરવી.  

 ગભંીરપણે ુપોિષત બાળક ુ ંદર ૧૫ દવસે વજન કર ુ.ં 

 

 

(પ) સદંભ િન  ણાતં સેવાઓ :-  

જન  વા   ય એ રા  ય ઉ  થાનની પારાશીશી છે. તે માટ સરકાર ી તરફથી 

 ાથિમક આરો  ય સભંાળ તેમજ તબીબી સેવાઓ રુ  પાડવામા ં આવે છે. 

 સકં લત બાળ િવકાસ યોજના હઠળ છ વષથી નીચેની વયના બાળકો, 

 સગભા  ીઓ તેમજ  તનપાન કરાવતી માતાઓ ુ ંઆરો  ય તેમજ  પોષણ  તર 

 ધુારવા સકં લત ર ત ે િવિવધ સેવાઓ રુ  પાડવામા ં આવે છે.  અબન 

 આરો  ય ક  ના મડે કલ ઓ ફસર ીઓ  ારા દર માસે િનયિમત તેમના 

 િવ  તારના ગણવાડ  ક   ક ાએ આવી સેવાઓ આપવાની રહ છે. અને  

જ રતમદં બાળકોને કો  િુનટ  હ  થ સે  ટર ક જ  લા હોિ  પટલમા ંર ફર કર   

રુતી સારવાર અપાય છે. આ માટ મે ડકલ કોલેજો / હો પટલોના ંસાથે  

 ુ શન ર હબીબીટશન સે  ટરો બાળરોગ માટ કામગીર  કર છે.   



 

(૬) પોષણ અને આરો  ય ગે િશ ણ :-  

ગર બ અને ઓછા િશ ત ુ ુ ંબોના  ય કતઓમા ંસામા  ય ર તે એવી ગરેસમજ  

હોય છે. ક બાળકો ુદરતી ર તે મોટા થતા હોય છે અને મર વધવાની સાથે જ 

ર  માનસીક અને શાર રક િવકાસ આપમેળે જ થતો હોય છે. આવી ગેરસમજ  

ુ ર થાય અને બાળકની મર ૬ વષની થાય  યા ં ધુીના સમયગાળા ુ ંમહ  વ   

સમ વવા માટ મા-બાપ સાથે વાતચીત કરવાના ુ ાઓ અને સદંશાઓ આ  

ુ  તકમા ંસમાવી લેવામા ંઆ  યા છે.  

ઘટકની પસદંગી :-  

 સકં લત બાળ િવકાસ યોજના હઠળ ામ િવ  તારમા ંતા કુો ઘટક તર ક 

આ દવાસી િવ  તારમા ંઆ દવાસી ઘટક અને શહર  િવ  તારમા ંવોડ અથવા 

પંડપ  િવ  તારો ઘટક તર ક રહશે. ામ િવ  તારમા ંઘટકની પસદંગી 

માટ નીચે જણાવેલ ુ ાઓને અથવા આપવામા ંઆવશ.ે  

(૧) જયા ંઆ દવાસીઓની વ  તી વ  ુહોય તેવા આ દવાસી િવ  તાર ખાસ કર ન ે

પછાત આ દવાસીઓ.  

(ર) પછાત િવ  તારો, ુગંરાળ તથા રણ વા દશો.  

(૩) ુ  કાળ ામ િવ  તારો.  

(૪) મહદ શે  અ ુ િુ  ત િતની વ  તી હોય તેવા િવ  તારો.  

(પ) પોષણની િત કુત િવ તારો.  

(૬) સામા જક સેવાઓન : િવકાસની િ  ટએ પછાત િવ  તારોમા ંવોડ ની પસદંગી 

માટ નીચે જણાવેલ બાબતોને અ તા આપવામા ંઆવશે.  

(અ)  ગદંા વસવાટ (  લમ િવ  તાર) વાળા િવ  તારો.  

  (બ) અ ુ ુચત િતની વ  તી હોય તેવા િવ  તારો. 

 

  પોષણ કર એ લીકશન :- 

   સરકાર ી ારા ગણવાડ  ક મા ંઆવેલ એ ોઇડ મોબાઇલમા ંસરકાર ી 

  ારા પોષણ કર નામની એ લીકશન ૧૭૪ ગણવાડ મા ંઅમલવાર  કર  અને  

  ક મા ંઆવતા લાભ લેતા લાભાથ ઓની એ  એ લીકશનમા ંકરવામા ંઆવેલ છે.   

 

 



 

૩- બાળ િવકાસ અિધકાર  (સી.ડ .પી.ઓ) ની ફરજો 
 

 સકં લત બાળ િવકાસ યોજનાની અમલવાર મા ંબાળ િવકાસ યોજના અિધકાર ની 

  ુ  ય િુમકા છે. ેિ ય ક ાઓ બાળ િવકાસની સેવાઓના  યવ  થાપન   અને  

અમલીકરણની  જવાબદાર  તેમની છે. 

 બાળ  િવકાસ  અિધકાર ી નીચે  જુબની  ફરજો  નીભાવશે :- 

(૧) ઘટક ક ાએ આઈ.સી.ડ .એસ. કાય મમા ં ુ  ય અમલીકરણ અિધકાર  

તર ક કામ કરશે. 

(ર) ગણવાડ ઓ ચલાવવા માટના ખચૅ ુ ંઆયોજન કરશે. 

(૩) પોતાના કાય ે મા ં કામ કરતા ં પુરવાઈઝરો તેમજ ગણવાડ  

કાયકરોની િમ ટગ બોલાવવી. ગણવાડ ઓની લુાકાત લેવી, 

કામગીર ની ચકાસણી કરવી અને માગદશન આપ ુ.ં 

(૪) પોતાના ઘટકમા ં યોજનાના સફળ અમલીકરણ માટ જ ર  સવ કરાવી 

ો કટ રપોટ તૈયાર કરશે. 

(પ) ઘટક ક ાએ અને ગણવાડ  ક ાએ િનભાવવાના તથા ર જ  ટરો અન ે

રકડ રાખવામા ંઆવે તનેી ખાતર  કરશે અને સમયાતંર તેની ચકાસણી 

કરશે. 

(૬) યોજના માટ જ ર  ચીજવ  ઓુ અને રુવઠાની ખર દ , હરફર, સં હ અન ે

વહચણીને લગતી  યવ  થા કરશે અને આ માટ જ  લા તથા રાજયક ાના 

અિધકાર ઓ સાથે સકંલન કરશે. 

(૭) આઈ.સી.ડ .એસ. કાય મ માટ આપવામા ંઆવતી તમામ સાધન સામ ીના 

હસાબનો  યવિ  થત ર તે રખાય અને તેનો યો  ય ઉપયોગ થાય તે જોશે. 

(૮) આઈ.સી.ડ .એસ. ો કટની સકંલન સિમિતના ક  વીનર તર કની કામગીર  

કરશે. 

(૯) ઘટક ક ાની ટ મના ભાગ તર ક અ  ય અિધકાર ઓ અબન આરો  ય ક  ો, 

મહાનગરપા લકા અને  વિૈ  છક સં  થાઓના સકંલનમા ંરહ  કામગીર  કરશે. 

(૧૦) બાળ િવકાસના કાય મ માટ જ ર  ખચ કરશે અન ેઆ માટ ઉપાડ અિધકાર  

તર ક કામ કરશે. 

(૧૧) આ યોજનાના અમલી કરણમા ંતેમજ ખા  સામ ી મકાન માટની સાધન 

સામ ી વગરેમા ં  થાિનક લોકો સહયોગ આપે તે માટના ય  નો કરશે. 



 

(૧ર) શહર  ક ાની સકંલન સિમિતઓના આયોજનમા ંઅને મ હલા મડંળો અન ે

વુક મડંળોના સકંલન માટ ગણવાડ  કાયકરોને મદદ કરશે. 

(૧૩) પોષણ અને આરો  યને લગતા િનદશનો અને શૈ ણક કાય મો ુ ંઆયોજન 

કરશે. 

(૧૪) યોજનાના અહવાલો િનયિમત સમયે જ  લા ક ાએ અને રાજય ક ાએ 

મોકલાય તે જોશે. 

(૧પ) ગણવાડ  કાયકરોની િનમ ુકં  ગે જ ર  કાયવાહ  કરશે અન ે

ગણવાડ  કાયકરો અન ે પુરવાઈઝરોન ેજ ર  તાલીમ માટ મોકલવાની 

 યવ  થા કરશે. 

(૧૬) ફ  ડ િવઝીટ માટના ુર ો ામ ુ ંઆયોજન કરશે અને માિસક ુર ો ામ 

ઉપલા અિધકાર ીઓન ે મોકલશે. સરકાર ીની વખતો વખતની ચુના 

જુબ બાળ િવકાસ અિધકાર ીએ નીચે જુબની વધારાની કામગીર  

કરવાની રહશે. 

(૧) ગણવાડ ના પોતાના મકાન માટની જ  યા શોધવી. 

(ર) સરકારની અ  ય યોજનાઓમાથંી આ માટ અ દુાન મેળવ ુ.ં 

(૩) પોષણ અને આરો  ય ગેના િશ ણને લગતી કામગીર . 

(૪) િવટાિમન-એ તથા અ  ય પોષક ત  વોની સામ ી રુ  પાડવો. 

(૫) બાળ િવકાસ સિમિતના સકંલનમા ંરહ ને કામગીર  કરશે. 

(૬) કશોર ઓને માગદશન આપવાની કામગીર  કરશ.ે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

૪- આઈ.સી.ડ .એસ.ના ં પુરવાઈઝરની ફરજો 
 

(૧) ગણવાડ  કાયકરોને તમેની કામગીર  માટ જ ર  માગદશન અને તાલીમ 

 થળ   પર જ રુ  પાડવી. 

(ર)  થાિનક આરો  ય કાયકર સાથે અઠવા ડયામા,ં ઓછામા ં ઓછા એક 

ગણવાડ ની લુાકાત લેશે. અને પોતાના િવ  તારમા ંઆવેલી તમામ 

ગણવાડ ઓ માનંી મ હલામા ંઓછામા ંઓછ  એક લુાકાત લેવાય ત ે

માણે વાસ ુ ં આયોજન કરશે. પોતાના વાસ ુ ં આયોજન કરશે. 

પોતાના કાયમથકથી પાચં ક.મી. થી વ  ુ ુ ર આવેલા િવ તારોમા ં

અઠવા ડયામા ંઓછામા ંઓ  ંએક રાિ  રોકાણ કરશે. 

  (૩) ગણવાડ ની લુાકાત દર  યાન પુરવાઈઝર ી નીચે જણાવેલ 

   કામગીર  કરશે. : 

 દરક ઘરની મોજણીમા ંઅને આવી મોજણી દર ણ માસે અ તન કરવામા ં

અને આઈ.સી.ડ .એસ. યોજનાના લાભાથ ઓના ુ ુ ંબો માટ  પ  ટ યાદ  

તૈયાર કરવા માટ ગણવાડ  કાયકરને માગદશન આપશે. 

 અ  યતં ગર બ િ  થિતના અને તી  ુપોષણથી પીડાતા ખાસ કર ને ૬ વષથી 

નીચેના બાળકોની યાદ ની ચકાસણી કરશે. 

 બાળકોની ચોકકસ મર અને તેમના વજન અને ચાઈ વગેરને લગતા 

ચાટ તૈયાર કરાવમા ં ગણવાડ  કાયકરને મદદ કરશે. 

 આરો  યની ર તે જોખમી પ રિ  થિત ધરાવતા બાળકો અને માતાઓન ે

ઓળખી કાઢવામા ંઅને તમેને અબન આરો  ય ક   ક હો પીટલમા ંઉપચાર 

માટ મોકલવામા ં ગણવાડ  કાયકરોને મદદ કરશે. 

 તી  ુપોષણથી પીડાતા બાળકો ુ ં તે જ વજન કરશે અને આવા બાળકોને 

તં ુ ર  ત બનાવવા માટ ગણવાડ  કાયકરને જ ર  માગદશન આપશે. 

 વાતા કહવી, િવિવધ રમતો ુ ંઆયોજન અને રંગોની ઓળખ વગરે વી 

વૂૅ શાળા િતઓ ચલાવવા માટ ગણવાડ  કાયકરોને માગદશન 

આપશે. 

 માતાઓને આરો  ય અન ેપોષણ ગે ુ ંિશ ણ અસરકારક ર ત ેકવી ર ત ે

આપી  શકાય તે માટ ુ ંિનદશૅન ગણવાડ  કાયકરો માટ કરશે. 

 બાળકોમા ં નાની મરમા ં ઉદભવતી ખામીઓ શોધી કાઢવા માટ અન ે

િનવારવા માટ ગણવાડ  કાયકરોને જ ર  માગદશન આપશે. 



 

 મોજણીના ર જ  ટરોમા ં અને રસીકરણોના ર જ  ટરોમા ં થતી જ  મ અને 

મરણની ન ધણીની ચકાસણી કરશે. 

 ગણવાડ  કાયકરોએ રાખવાના થતા ર જ  ટરો તપાસશે અને તેમને યો  ય 

ર તે િનભાવવા માટ માગદશન આપશે. 

  ગણવાડ  કાયકરો ઓ  ભણેલા હોય તમેન ે રકડ લખવામા ં મદદ 

કરશે. 

ગણવાડ  કાયકરો અપાતા ખોરાકનો સં હ કરવા માટની  યવ  થા અને  તે  

તૈયાર કર  બાળકોને આપવાની  યવ  થાની ચકાસણી કરશે. રુક પોષણ  

આહાર,  દવાઓ, શૈ ણક સાધનો અને ર જ  ટર રકડ, િનયિમત મળ  રહ તે 

માટ  યવ  થા કરશે અને આવી વ  ઓુ ઓછ  હોય તો બાળ િવકાસ 

અિધકાર ી (સી.ડ .પી.ઓ.) ને ણ કરશે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

સકં લત બાળ િવકાસ સેવા યોજના અિધકાર ની કચેર મા ંકરતા ં

કડા ંમદદનીશે કરવાની કામીગીર  (જોબચાટ) 
(૧) ગણવાડ  કાયકરોના ંમાસીક ગિત અહવાલો તમેજ માસીક મોનીટર ગ 

અહવાલો એક ીત કરવા. 

(ર) ગણવાડ  ક ાએ રાખવામા ંઆવતા રકડ તથા ર  ટરોની ળવણી, 

અ તન મા હતી ભર ને કરવામા ંઆવ ેત ે ગેની ચકાસણી કરવી, આ ગ ે

ુ  ય સેિવકા તેમજ ગણવાડ  કાયકરને જ ર  માગદશનૅ ુ  પાડ ુ.ં 

(૩) ઘટક ક ાએ ગણવાડ ની કાયમી મા હતી ુ ંર  ટર રાખ  ુતેમજ ગિત 

અહવાલો ઉપરથી લાભાથી◌ૅની તેમજ અ  ય તમામ િવગતો ુ ંર  ટર પણ 

દર માસની અ તન મા હતી ભર ને િનભાવ ુ.ં 

(૪) ખા - સામ ી ગે ઘટક ક ાના સકં લત મા હતી એક  કરવી. 

 (પ)  લા તેમજ રાજય ક ાએ મોકલવાના ંથતા ંમાસીક, િ માસીક 

તેમજ વાિષૅક અહવાલો એકિ ત મા હતી ઉપરથી તૈયાર ક ને મોકલી 

આપવા વા ક.., 

 ભારત સરકારને મોકલવાનો કો   ટુરાઈઝ માસીક ગિત અહવાલ. 

 ખાસ ગ તુ યોજનાનો માસીક ગિત અહવાલ. 

 આયોજનના ંિ માસીક ગિત અહવાલો. 

 ર૦ ુ ાનો માસીક ગિત અહવાલ. 

 રાહત કામો પર ખોલવામા ં આવતી વધારાની ગણવાડ ઓનો 

અઠવાડ ક અહવાલ. 

 ખા  સામ ીનો માસીક ગિત અહવાલ. 

 રોગ િતકારક રસીનો માસીક ગિત અહવાલ. 

 આર.આર.એસ. માિસક ગિત અહવાલ. 
 (૬) માસીક ગિત અહવાલો ઉપરથી ગણવાડ ની કામગીર ુ ં

મોનીટર ગ કર ુ,ં ુ  ય  વે નીચેના ુ ાઓ આવર  લેવા. 

 સ  ત ુપોષણથી પીડાતા ેડ ૩-૪ ના બાળકોની યાદ  ઉપરથી તેમની 

તં ુ ર  તીમા ંથતા ં ધુારાની િવગતોના ંઅહવાલ (નબળા બાળકો ગે) 

 મં ુર થયેલ જ  યાઓ િનમ ુકં તેમજ તાલીમની િવગતોના ંઅહવાલ. 

(૭) રુક પોષણના દવસોની સં  યા માણે આવર  લેવાયેલ લાભાથી◌ૅઓની 

સં  યા ુલ વ  તી સામેની ટકાવાર . 

(૮) ખા -સામ ીનો વપરાશ (લાભાથ ઓની સં  યા સામે) 



 

(૯) હ  થ ચેકઅપ, રોગ - િતકારક રસી તેમજ રફરલ સેવાઓની િવગતો. 

(૧૦) વૂ ાથિમક િશ ણમા ંબાળકોની હાજર . 

(૧૧) ુ  ય સેિવકાઓના ં ગણવાડ ઓની લુાકાત અને ુ  ય સેિવકાની 

ડાયર મા ંિનયત કરલ ર  ટરની ચકાસણી. 

(૧ર) મોનીટર ગની મા હતી ઉપરથી કામગીર ુ ં ુ  યાકંન (સરખામણી) કર  

ધુારા માટના પગલા ચુવવા. 

(૧૩) દર ણ માસે મોકલવામા ં આવતા કો   ટુર શીટમા ં ગણવાડ ઓની 

મા હતી ચકાસીન ેઅ તન મા હતી  ભર ન ેિનયત - સમય મયાદામા ંપરત 

મોકલી આપવી. 

(૧૪) ગણવાડ ઓ માટ િવક ીકરણ માટ જ ર  મા હતી એક  કર  તે ુ ં

 થકરણ કર   થળ ચુવવા. 

(૧પ) રાજય તમેજ  લા ક ાએથી માગંવામા ંઆવતી કડાક ય મા હતી રુ  

પાડવા તેમજ મોનીટર ગ માટ ઉપિ  થત કરવામા ંઆવતા ુ ાઓની તુતા 

કરવી. 

 

  



 

૫- ગણવાડ  કાયકરની ફરજો 
 

 

 ગણવાડ  કાયકર પોતાના કાય ે મા ં તથા જ ર જણાય યાર અ ય  

 િવ તારમા ંસકં લત બાળ િવકાસ યોજના હઠળની (ICDS SERVICES) સવેાઓ  

 રુ  પાડવાની રહશે. તદઉપરાતં ક  અને રા ય સરકાર ારા વખતોવખત  

 બહાર પાડવામા ંઆવતી ચુનાઓ અ સુાર અ ય સેવાઓ અને યોજનાઓ સાથે  

 સકંલનની કામગીર  પણ કરવાની રહશે. ગણવાડ  કાયકરના કાય  અને  

 ફરજોમા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ થશે.  

(૧) ગણવાડ  ક  િનધા રત સમય જુબ કાયરત રાખવા ુ ંરહશે. 

(ર) ગણવાડ  કાયકર ચુના જુબ પોતાના કાય ે નો સવ કરવાનો રહશ ે

અને નવી બાબતોની ન ધ લઇ તે જુબ રકડ િનયિમતપણ ે અ તન 

કરવા ુ ંરહશે. 

(૩) પોતાના કાય ે ના બાળકોને આરો ય, પોષણની સેવાઓ રુ  પાડવી, 

તમામ બાળકોના ૃ -િવકાસની દખરખ રાખવી અને મ યમ ુપોિષત, 

અિત ુપોિષત તેમજ તબીબી સવેાની જ રયાતવાળા બાળકોને ઓળખવા 

અને તેઓને સદંભસેવાઓ રુ  પાડવી. સદંભ સેવા લીધા બાદ પણ 

ગણવાડ  ક મા ં િનયિમત રુક પોષણ તથા અ ય સેવાઓનો લાભ 

મેળવે તે િુનિ ત કરવા ુ ંરહશે. 

(૪) ૃ  દખરખ ૦ થી ૩ વષના તમામ બાળકો ુ ંદર માસે વજન કરવા ુ ંરહશ ે

તથા ુપોિષત બાળકોન ેઓળખવાની િનણાયક િૃ  કરવાની રહશે. 

(પ) મમતા કાડ તથા દરક બાળકોની ય તગત ૃ ની ગિતને માપવા માટ 

ૃ  આલેખ િનભાવવાનો રહશે. 

(૬) ઓ  ંવજન ધરાવતા ંબાળકોની િવશેષ સાર-સભંાળ રાખવી તથા મ યમ-

અિત ગભંીર ઓ  ં વજન ધરાવનાર બાળકો પૈક  મે ડકલ કો લીકશન 

ધરાવતા બાળકોને ઓળખી CMTC/NRC ખાતે ર ફર કરવાની કામગીર  

કરવાની રહશે. 

(૭) CMTC/NRC ખાતે નુવસન કરાયેલ બાળકોની દર ૧૫ દવસ ે ૪ 

ફોલોઅપ લુાકાત લેવાની કામગીર  કરવાની રહશે તથા સદર બાળકો 

ગણવાડ  ક મા ંિનયિમત રુક આહાર લે તે િુનિ ત કરવા ુ ંરહશે. 



 

(૮) ANM/આશા કાયકરની સહાયથી રસીકરણ, િુત- વૂ અને િુત-પ ાત 

તપાસ (ANC & PNC), રુક ુ મ પોષક ત વો, ડ -વોિમગ, સદંભ સેવાઓ 

વગેર સેવાઓ રુ  પાડવાની રહશે. તેમજ આરો ય, પોષણ, વ છતા, 

િશ ણ િવષયક માિસક િૃ  હાથ ધરવાની રહશે. 

(૯) ામ સં વની સિમિત (VHSNC)ની ા ય ક ાએ બેઠકમા ં હાજર  

આપવાની રહશે. 

(૧૦) ગણવાડ ના લાભાથ ઓની આગલા ણ (૩) દવસની સરરાશ હાજર ન ે

આધાર તેડાગરને દિનક રાશન કાઢ  આપવા ુ ંરહશે. 

(૧૧) વૂ િનધા રત સમયપ ક જુબ ૩-૬ વષના બાળકોને સવાર તથા 

બપોરના રૂક આહાર આપવાની કામગીર  કરવાની રહશે. 

(૧ર) ગણવાડ  ક મા ં ખા  સામ ીની રુ ા તથા વ છતાના ં િનયમોન ે

અ સુરવાના ંરહશે. 

(૧૩) અઠવા ડયામા ંઓછામા ંઓછા ણ દવસ હૃ લુાકાત કરવાની રહશે. હૃ 

લુાકાત દર યાન ખાસ કર ને ૩ વષથી નીચેના બાળકો, જોખમી સગભાઓ 

અને ધા ી માતાઓ વગરેની લુાકાત લેવી. સગભા ીઓને તનપાનની 

પહલી શ આત વખત ે િવિશ ટ તનપાન િવશે તેમજ ધા ી માતાઓન ે

બાળકના જ મના છ માસ પછ  યો ય ઉપર  આહાર િવશ ેજ ર  માગદશન 

આપવા ુ ંરહશે. 

(૧૪) ગણવાડ ની સવેાઓના અસરકારક અમલીકરણ માટ હૃ લુાકાત, 

મીટ ગ, િવિવધ કાય મોની ઉજવણી વગરે ારા લોકસપંક કરવાનો રહશે 

અને લોકભાગીદાર  મેળવવાની રહશે. 

(૧પ) લોકોની ભાગીદાર  િુનિ ત કરવાના હ થુી િવશષે દવસોની ઉજવણી 

કરવાની રહશે.  તગત, 

a. ચાર મગંળ દવસ (૧) થમ મગંળવાર – પુોષણ સવંાદ (૨) બીજો 

મગંળવાર – બાળ લુા (૩) ીજો મગંળવાર – અ ાશન અને બાળ 

દવસ (૪) ચોથો મગંળવાર – અ  િવતરણ અને ણુા દવસ. આવા 

િવશેષ દવસોની ઉજવણી કરવાની રહશે. 

b. ગણવાડ  ક મા ં િનધા રત કરલ દવસ ેમમતા દવસની ઉજવણી 

કરવાની રહશે.  



 

(૧૬) દરક બાળકના ારં ભક િવકાસના સીમા ચ હો ુ ં િનર ણ કરવા માટ 

ારં ભક િવકાસ પર હૃ લુાકાત દર યાન માગદશન આપવા ુ ંરહશે. 

(૧૭) િવકલાગં બાળકો અથવા િવલંબત િવકાસવાળા બાળકોની ઓળખ કરવી 

તથા તેઓન ેઆરો ય િનગ માટ ર ફર કરવાની સેવાઓ તા કાલીક રુ  

પાડવાની રહશે. 

(૧૮) ૩ થી ૬ વષના ંબાળકોને િ - લૂ સમય પ ક અ સુાર િ - લૂ ક ટનો 

ઉપયોગ કર ને વૂ ાથિમક િશ ણની િૃ  કરાવવાની રહશે. 

ગણવાડ  ક મા ંબાળકોને આનદંદાયક શૈ ણક વાતાવરણ ુ  પાડ ન ે

તેઓના િવકાસ ુ ં“માર  િવકાસયા ા” ુ તકામા ં ૂ યાકંન કરવા ુ ંરહશે. 

(૧૯)  ાથિમક શાળામા ં વેશ પામનાર ગણવાડ ના બાળકોને બાળ િવકાસ 

યોજના અિધકાર  ારા ઇ  ુ થયેલ વૂ ાથિમક િશ ણ ુ ં માણપ  

આપવા ુ ંરહશે. 

(૨૦) પોતાની ગણવાડ ના કાય ે મા ં ુપોષણ તથા આરો યની થિત 

ધુારવા માટ સબંિંધત અ ય િવભાગ વા ક આરો ય, પચંાયત, િશ ણ, 

પાણી રુવઠા સાથે સકંલન કરવા ુ ંરહશે. 

(૨૧) ગણવાડ  ો સાહન સિમિતની િનયિમત બેઠક બોલાવવાની રહશે. 

(૨૨) સરકાર ી ારા રુ  પાડવામા ંઆવતી તમેજ લોકભાગીદાર થી મળેવેલ 

સાધન સામ ીની ળવણી તેમજ યો ય િનયમન કરવા ુ ંરહશે. 

(૨૩) ICDS લેટફોમ ારા રુ  પડાતી સેવાઓ વી ક SAG-PURNA, PMMVY, 

WIFs, RBSK, CRECH, ુધ સં વની યોજના, પોષણ ધુા વગરે 

યોજનાઓ ુ ંઅમલીકરણ/સકંલન કરવા ુ ંરહશે. 

(૨૪) ગણવાડ  ક ના બાળકોની આધાર ન ધણી કરવાની રહશ ેતથા અ ય 

લાભાથ ઓના આધાર કાડ નબંરની સબંિંધત ર ટર તથા ઓનલાઇન 

િવિવધ પોટલ પર ન ધણી કરવાની રહશે. 

(૨૫) સેવાઓન ેલગતા તમામ અહવાલ, ર ટર, દ તાવેજો િનભાવવાના તથા 

િનયત સમય ધુી સાચવવાના રહશે. ખા -સામ ીની િવગતો, 

લાભાથ ઓની િવગતો, માતા ૃ ,ુ બાળ ૃ ,ુ બાળજ મ, જ મ-મરણની 

ન ધ વગેર કામગીર  દર માસે કરવાની રહશે. િનયત થયા જુબના 

માિસક/વાિષક અહવાલ ભરવાના રહશે. 



 

(૨૬) ગણવાડ  કાયકર તર ક પસદંગી થયથેી િનયત તાલીમો ફર જયાતપણે 

ણૂ કરવાની રહશે. 

(૨૭) ુ યસેિવકા, બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર , ો ામ અિધકાર , ાદિશક 

નાયબ િનયામક અને સકં લત બાળ િવકાસ યોજનાની રા ય કચેર  ારા 

સ પવામા ંઆવતી યોજનાઓને લગતી તમામ કામગીર  કરવાની રહશે. 

(૨૮) સરકાર ી ક ાએથી આ કાય  અન ે ફરજોમા ં જ ર જણાય યાર ફરફાર 

કરવામા ંઆવશ.ે 

 

 

 



 

 

૬-મ હલાઓ આગેવાનો અને ુટંાયેલા િતિનધીઓની િુમકા 

મ હલા આગવેાનો અને ુટંાયેલા િતિનિધઓની િુમકા ગર બી, 

િનર રતા, પછાતપ  ુઅને ધ  ધાઓના કારણે નાના બાળકો અને માતાઓનો 

શાર રક અને માનિસક િવકાસ ધંાય છે. આ સમ  યાના ઉપાય માટ સકં લત બાળ 

િવકાસ યોજના અમલમા ં કુવામા ંઆવી છે. આ યોજના બુ જ મહ  વની હોવા 

છતા ંઆ યોજનાની ણકાર  અને િત સામા  ય જનોમા ં બુ જ ઓછ  

જોવા મળે છે. આ મહ  વકાં ી કાય મને મા  બાળકોન ેના  તાના કાય મના પમા ં

જ જોવામા ંઆવે છે. 

ુટંાયેલા લોક િતિનિધઓની અને ખાસ કર ને મ હલા આગેવાનોની આ 

કાય મમા ં બુ મહ  વની િુમકા છે. તઓે પોતાના િવ  તારમા ં આવેલ 

ગણવાડ ઓની િનયિમત તેમજ ઓ ચતી લુાકાત લઈ આ યોજનાની કામગીર  

બરાબર થાય છે ક નહ  તેની દખરખ રાખે તે અ  યતં જ ર  છે. આ માટ તેઓ નીચે 

ુ ાઓ ઉપર  યાન રાખ ેતો યોજના ુ ંઅમલીકરણ બુ સાર  ર તે થઈ શક તેમ 

છે. 
 

(૧) આ યોજનાનો ુ  ય આશય ુ ં છે તે પોતે બરાબર સમ  અને અ  ય  ય કતઓને 

 સમ વે. 
 (ર) સગભા માતાઓ,  તનપાન કરાવતી માતાઓ અને તેમના ુ ુ ંબીજનોની લુાકાત લઈ 

 તેમના માટ આ યોજનામા ં ુ ંજોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે તેની ણકાર  આપવી  અને 

 વ નુે વ  ુઆવી મ હલાઓ લાભ લેતી થાય ત ેજો ુ.ં 

 (૩) ગણવાડ  ક  મા ંઅપાતા ખોરાક તથા અ  ય સામ ી િનયમ જુબ અપાય છે ક નહ  

 ત ે ચકાસ ુ.ં આ ુ  તકમા ં ગણવાડ  કાયકરોની ફરજો આપલે છે તે માણે 

 ગણવાડ  કાયકરો કામ કર તે માટ તેમને જ ર  માગદશન તથા સહયોગ આપવો. જો 

 કોઈ ખામી જણાય તો આઈ.સી.ડ .એસ.ના પુરવાઈઝર ( ુ  ય સેિવકા) અથવા બાળ 

 િવકાસ અિધકાર ુ ં  યાન દોર ુ.ં 

(૪) ગણવાડ  ક  મા ં૬ વષ ધુીના બાળકો રુ રુ  હાજર  આપે અને યોજનાનો લાભ લે 

તે માટ િત ઉભી કરવા ુ ંકામ કર ુ.ં 

(પ) ગણવાડ ના પોતાના મકાનો બનાવવા તથા અ  ય સાધન સામ ી મેળવવા 

સરકાર ીની ુદ  ુદ  યોજનાઓમા ં ા  ટ મળે તે માટના ય  નો કરવા. 



 

 

૭ - કશોર  શ ત યોજના 

SAG – ણૂાયોજના 

કશોરાવ  થા એ  ીના વનનો મહ  વનો તબકકો છે. આ તબકકામા ંએ 

બા  યાવ  થા છોડ  અને ુ  તાવ  થા તરફ િવકાસ કર છે. આ અવ  થામા ંતેનામા ં

બૌિ  ધક, માનિસક અને મનોવૈ ાિનક ફરફારો થાય છે. વન િવકાસની આ 

યા ામા ં કશોર  તેના ભિવ  યના વન માટ સમજદાર બને એ માટ મ હલા અને 

બાળ િવકાસ િવભાગ ારા આ યોજનાનો અમલ કરવામા ંઆવ ેછે. 

 
 યોજનાનો હ  ુ:- 

(૧) ૧૧ થી ૧૮ વષની બાળાઓમા ંઆરો  ય અને પોષણ ુ ં  તર ધુાર ુ.ં 

(ર) અ ર ાન અને કડાક ય કૌશ  ય વધે તે  ુિશ ણ આપ  ુસામા ક ાન 

વધે અને ભિવ  યના વનમા ંતેઓ  વ િનણયૅ કર  શક તેવા તૈયાર થાય 

તે ુ ંઆયોયજન કર ુ.ં 

(૩) ભિવ  યમા ંઆવક મેળવી શક તેવા હ ુ  નરો શીખ,ે  ઘરગ   ુકામ કાજમા ં

ધવાર િન ણુ બને. 

(૪) આરો  ય,  વ  છતા, પોષણ, ુ ુ ંબ ક  યાણ બાળ સભંાળ, હ સચંાલનની 

અને ૧૮ વષ રુા કયૉ પછ  લ ન કરવા જોઈએ એ તમામ બાબતોમા ં

ત થાય. 

 
 

 

 SAG – યોજના :- 
આ યોજનામા ં કશોર વય એટલે ક ૧૧ થી ૧૪ વષની શાળાએ ના જતી 

કશોર ઓના સં ણૂ િવકાસ થાય તે માટ આરો ય પોષણ િશ ણ, વન કૌશ ય 

િશ ણ આપવામા ંઆવે છે. આ બા લકા શાળામા ં નુ: વેશ મેળવ ેતે માટ પરામશ 

કરવામા ં આવે છે. અન ે આ બા લકાને THR તર ક ણૂા શ કતના પકેટ ઘર 

આપવામા ંઆવે છે. 
 

 



 

 ણૂા યોજના :- 
૧૫ થી ૧૮ વષની વય ુથ કશોર ઓ વી ક શાળાએ જતી અને ના જતી 

કશોર ઓના સં ણૂ િવકાસ થાય તે માટ આરો ય પોષણ િશ ણ, વન કૌશ ય 

િશ ણ અને THR તર ક ણૂા શ તના પેકટ ઘર આપવામા ંઆવે છે.  



 

 

અ ાશન દવસની ઉજવણી 

બાળ લુા દવસની ઉજવણી 

પુોષણ સવંાદ દવસની ઉજવણી 



 

અ  િવતરણ દવસની ઉજવણી 

 

ણૂા દવસની ઉજવણી 

 

ગણવાડ મા ંઇ.સી.સી.ઇ. િૃ  

 



 

CAS મોબાઇલ તાલીમ 

THR (ટક હોમ રશન) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T.H.R. (ટક હોમ રશન) ની િવગત 

T.H.R.  (ટક હોમ 

રશન)  ના લાભાથ   

T.H.R.  (ટક હોમ 

રશન)  ુ ંનામ  

T.H.R. 

(ટક હોમ 

રશન) ુ ં

માણ  

T.H.R. (ટક હોમ 

રશન)  નો દવસ  

T.H.R. (ટક હોમ 

રશન) ના પોષક ત વો  

૬ માસ થી 3 વષ ના 

સામા ય બાળકો  

બાલશ ત  ૭ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ 

દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૦ ક.કલર  

 ોટ ન  ૧૦ .ામ ૫   

૬ માસ થી 3 વષ ના 

અિત ુપોિષત બાળકો  

બાલશ ત  ૧૦ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ 

દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૦ ક. કલર  

ોટ ન ૧૦ .ામ ૫   

3 વષ થી ૬ વષના 

અિત ુપોિષત બાળકો  

બાલશ ત  ૪ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ 

દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૦ ક. કલર  

ોટ ન ૧૦ .ામ ૫   

૧૧ થી ૧૪ વષ ની 

શાળા એ ન જતી કશોર   

ણૂાશ ત  ૪ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ 

દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૫ ક. કલર  

ોટ ન ૧3.૪ ામ  

૧૫ થી ૧૮ વષ ની  

કશોર   

ણૂાશ ત  ૪ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ 

દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૫ ક.કલર  

 ોટ ન  ૧3.૪ ામ  

સગભા  મા શૃ ત  ૪ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ 

દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૫ ક. કલર  

ોટ ન ૧3.૪ ામ  

ધા ી  મા શૃ ત  ૪ પકેટ  ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ 

દવસ) 

૧૦૦ ામમા ંએનજ   

૪૪૫ ક.કલરે   

ોટ ન ૧3.૪ ામ  

કશોર ઓ, સગભા, 

ધા ીમાતાઓ અને 

ગણવાડ ના બાળકો  

સ વ મી ુ ં  ૧ પકેટ               

(૧ 

ક . ા.)  

ચોથો મગંળવાર         

( અ િવતરણ 

દવસ) 

આયોડ ન અન ેઆયન 

ુ ત 

       નોવલે કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ ની પ ર થિતમા ં ગણવાડ  ક મા ંઆવતા ૩ થી ૬ વષના બાળકોને 

ગરમ ના તાની અવે મા ં .ૂપો.થી વંચત ન રહ ત ેમાટ T.H.R. ની ખુડ  િવતરણ કરવામા ંઆવલે છે. 

૩ થી ૬ વષના 

ગણવાડ ના ંબાળકોન ે

ઘર ટક હોમ રશનામા ં

ખુડ  

ખુડ  ૧ ક. ા. 

પકેટ  

દર અઠવા ડયાના 

દર ુ ુવાર 

િત દવસ  

૫૬૪ ક.કલરે  

૧૨.૧ ામ ોટ ન 



 

(સામા  ય વહ વટ  િવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પ રપ  માકં :  

પીએડ - ૧૦- ર૦૦૭ - ૩૩પ૩૬૪ - આરટ આઈસેલ ુ ં બડાણ) 

 

માણપ   
 

 

આથી મા ણત કરવામા ંઆવે છે ક, મા હતી  અિધકાર અિધિનયમની 

કલમ-૪ તગત  વય ં હર  કરવાની બાબતો ોએકટ વ ડ  કલોઝર (P.A.D.) 

માર  શાખા  ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે અને તા.૧-પ-ર૦૨૧ ની  િ  થિતએ  

અમાર   મં ુર   મેળવી  અ તન કરવામા ંઆવલે છે.  

 

તાર ખ :- 

      હર મા હતી અિધકાર  અને 

      ો ામ ઓ ફસર 

      આઈ.સી.ડ .એસ.શાખા 

         મહાનગર પા લકા, ભાવનગર 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(સામા  ય વહ વટ  િવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પ રપ  માકં :  

પીએડ - ૧૦- ર૦૦૭ - ૩૩પ૩૬૪ - આરટ આઈસેલ ુ ં બડાણ) 

 

માણપ   
 

 

આથી મા ણત કરવામા ંઆવે છે ક, મા હતી  અિધકાર અિધિનયમની 

કલમ-૪ તગત  વય ં હર  કરવાની બાબતો ોએકટ વ ડ  કલોઝર (P.A.D.) 

મારા ઘટક  ારા તૈયાર કરવામા ંઆવલે છે અને તા.૧-પ-ર૦૨૧ ની  િ  થિતએ  

અમાર   મં ુર   મેળવી  અ તન કરવામા ંઆવલે છે.  

 

તાર ખ :- 

      હર મા હતી અિધકાર  અને 

      બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર  

      આઈ.સી.ડ .એસ.- અબન-૧ 

         મહાનગર પા લકા, ભાવનગર 

 

 

 

 

 

 
 



 

(સામા  ય વહ વટ  િવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પ રપ  માકં : 

પીએડ - ૧૦- ર૦૦૭ - ૩૩પ૩૬૪- આરટ આઈસેલ ુ ં બડાણ) 

 

માણપ  
 

 

આથી મા ણત કરવામા ંઆવે છે ક, મા હતી  અિધકાર અિધિનયમની 

કલમ-૪ તગત  વય ં હર  કરવાની બાબતો ોએકટ વ  ડ  કલોઝર (P.A.D) 

મારા ઘટક  ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે અન ેતા.૧-પ-ર૦૨૧  ની  િ  થિતએ  

અમાર   મં ુર   મેળવી  અ તન કરવામા ંઆવલે છે. 

 

તાર ખ :- 

      હર મા હતી અિધકાર  અને 

      બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર  

      આઈ.સી.ડ .એસ.- અબન-૨  

        મહાનગર પા લકા, ભાવનગર 



 

  

(સામા  ય વહ વટ  િવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પ રપ  માકં : પીએડ - ૧૦- ર૦૦૭ -

 ૩૩પ૩૬૪- આરટ આઈસેલ ુ ં બડાણ) 

માણપ  
 

આથી મા ણત કરવામા ંઆવે છે ક, માર  વડ  કચેર  ( ોપર) તથા મારા વહ વટ  

કાય ે ના આ સાથેની યાદ  જુબના હર સ  તા મડંળો ારા મા હતી અિધકાર અિધિનયમની 

કલમ-૪ તગત  વય ં હર કરવાની બાબતો ( ોએકટ વ ડ  કલોઝર) (P.A.D.) તૈયાર કરવામા ં

આવી છે અને તા.૧/પ/...... ની િ  થિતએ  તે અ તન કરવામા ંઆવેલ છે ુ ંઅમારા ારા માહ 

: મે  ુન ...... (વષ લખ ુ)ં દર  યાન  ઈ  સપેકશન -કમ- ઓડ ટ કરવામા ંઆ  ુ ં છે અને  

બાબતે િત જણાઈ હતી અગર તો અ રુતી િવગતો જણાઈ હતી તેની તૂતા કરાવવામા ંઆવી 

છે. 

ર. તા.૩૦-૬-......  (અહ   વષ લખ ુ)ં ની િ  થિતએ હવે કોઈ હર સ  તામડંળોના 

ોએકટ વ ડ  કલોઝર ૮.ઈબઈમઈ૯  ુ ંઈ  સપેકશન- કમ - ઓડ ટ બાક  રહલ નથી. 

તાર ખ :- 

ુ  ય મથક :- 

     (કલે./ જ.િવ.અ./ખાતાના વડા/ મે.ડ .ની સહ ) 

      હો ૃ ો 

બડાણ  :     કચેર ુ ંનામ :- 

------------------------------------------------------- 

 

(સામા  ય વહ વટ  િવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પ રપ  માકં : પીએડ - ૧૦- ર૦૦૭ -

 ૩૩પ૩૬૪- આરટ આઈસેલ ુ ં બડાણ) 

માણપ   

 

આથી મા ણત કરવામા ંઆવ ેછે ક, મા હતી  અિધકાર અિધિનયમની કલમ-૪ તગત 

 વય ં હર  કરવાની બાબતો ોએકટ વ  ડ  કલોઝર (P.A.D.) મારા િવભાગ  ારા તૈયાર 

કરવામા ંઆવેલ છે અન ેતા. ૧-પ-....... (અહ   વષ લખ ુ)ં ની  િ  થિતએ  અમાર   મં ુર   

મેળવી  અ તન કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

તાર ખ :-    ..........................  

     (અ. .ુસ. ી/ અ સ ચવ ી / સ ચવ ીની સહ ) 
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D[P zL p5FwI1F ;FC[A4sVFZP8LPVF. ;[,f 

DCFGUZ5Fl,SF4 

EFJGUZ 

 
         lJQFI ov5|MPV[S8LJ 0L:S,MhZ VnTG SZL DMS,JF AFATPPP 

        ;\NE" ov VF5 ;FC[AGL SR[ZLGF\ 5+ VFZP8LPVF.P ;[, HFPG\P#4TFPZ)q_$qZ_Z! 

zLDFG4 

;lJGI ;FY p5ZMST lJQFI[ VG[ ;\NE"[ TFP!q5qZ_Z!GL l:YlTG]\ 5|MPV[S8LJ 0L:S,MhZ 

VnTG SZL DMS,JFDF\ VFJ[ K[P H[ VF5 ;FC[AG[ lJlNT YJF lJG\TLP 

 

        

XF;GFlWSFZL 

GUZ 5|FYlDS lX1F6 ;lDlT 

      EFJGUZ 
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GUZ 5|FYlDS lX1F6 ;lDlT4EFJGUZ 

DFlCTL sD[/JJFGFf VlWSFZ 
VlWlGIDvZ__5GF  

VD,LSZ6 V\U[GL VwITG DFlCTL 
 JQF" o Z_Z!vZ_ZZ 

sTFP!q5qZ_Z! GL l:YlTf 
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DFlClT VlWSFZ VlWlGIDvZ__5 

JQF"vZ_Z!vZZ 
 

JM,I]DvZ 
V[G[1FZ G\v* 

 

 

                   szL IF[U[XEF. 5LPE8'f 

                XF;GFlWSFZL 

GUZ 5|FYlDS lX1F6 ;lDlT 

         EFJGUZ 
 

OMG G\vs_Z*(fZ5!5&$& 

DMPG\v)$Z(!_(&(& 
VnTG SIF" TFZLBov!q5qZ_Z! 
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15 16 lGID ;\U|Cv!5  
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DFlCTL sD[/JJFGFf VlWSFZ VlWlGIDv Z__5 V\TU"T  

GUZ 5|FYlDS lX1F6 ;lDlT4EFJGUZ VG[ ;lDlT ;\RFl,T XF/FVMGF 

DNNlGX DFlCTL VlWSFZL q V[%,[8 VlWSFZLGL lJUTMP 

 
S|D SR[ZLGF DFlCTL 

VlWSFZLzL q 
DNNlGX DFlCTL 

VlWSFZL 

dI]lGP 5|FYlDS 
XF/FVMGF DFlCTL 

VlWSFZLzL q DNNlGX 
DFlCTL VlWSFZL 

DFgI BFGUL 5|FYlDS 
XF/FVMGF DFlCTL 

VlWSFZLzL q DNNlGX 
DFlCTL VlWSFZL 

V[%,[8 VMYMZL8L 

     

! XF;GFlWSFZLzL q 
;]5ZJF.hZzL 

D]bIlX1FSzL q DNNlGX 
lX1FSzL 

vv GFIA SlDxGZzL4 
DCFGUZ5Fl,SF4 

EFJGUZ  
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;\U9GGL lJUTM4 SFIM" VG[ OZHMP 
HFC[Z T\+GM pN[X VG[ C[T] TDFDG[ V;ZSFZS 5|FYlDS lX1F6 5]Z\] 5F0JF 

HFC[Z T\+G] lDXG q N]Z\N[XL56\] slJhGf & YL !$ JQF"GF TDFD AF/SMG[ OZlHIFT 

5|FYlDS lX1F6 5]Z]\ 5F0J]\P 

HFC[Z T\+GM 8}\SM .lTCF; VG[ T[GL ZRGFGM 

;\NE" 

XC[ZL lJ:TFZDF\ UZLA VG[ 5KFT JU"GF 

AF/SMG[ DOT 5|FYlDS lX1F6 5]Z] 5F0JF 

HFC[Z T\+GL OZHM ;ZSFZzLGL lGlTvlGIDM VG];FZ 

HFC[Z T\+GL D]bI 5|J'lTVM q SFIM" ;ZSFZzLGL lGlTvlGIDM VG];FZ 

HFC[Z T\+ wJFZF VF5JFDF\ VFJTL ;[JFVMGL 

IFNL VG[ T[G\] ;\l1F5T lJJZ6 

WMP! YL ( GL 5|FYlDS XF/F lGEFJJL T[DH 

;ZSFZzLGF lJlJW SFI"S|DMGM VD, SZJFP 

HFC[Z T\+GF ZFHI4 lGIFDS SR[ZL4 5|N[X4 

lH<,M4 a,MS JU[Z[ :TZMV[ ;\:YFUT DF/BFGM 

VF,[B sHIF\ ,FU] 50T\] CMI tIF\f 

5|FYlDS lX1F6 lGIFDS4 a,MS G\P!Zq!4 

0MPHLJZFH DC[TF EJG4 H]GF ;lRJF,I4 

U]PZFP4 UF\WLGUZ 

HFC[Z T\+GL V;ZSFZTF VG[ SFI"1FDTF JWFZJF 

DF8[GL ,MSM 5F;[YL V5[1FFVM 

,MS HFU'lT VG[ ;CIMU 

,MS ;CIMU D[/JJF DF8[GL UM9J6 VG[ 

5wWlTVM 

;\Sl,T 5wWlT wJFZF ;DFHGF TDFD JUM"GF 

DCFG]EJMGF ;\5S"DF\ ZC[J]\P 

;[JF VF5JFGF N[BZ[B lGI\+6 VG[ HFC[Z 

OlZIFN lGJFZ6 DF8[ p5,aW T\+ 

GP5|FPlXP;lDlT4 EFJGUZ 

 

D]bI SR[ZL VG[ H]NF H]NF :TZMV[ VFJ[,L VgI 

SR[ZLVMGF\ ;ZGFDF\ sJ5SFXSFZG[ ;DHJFDF\ 

;Z/ 50[ T[ DF8[ lH<,FJFZ JUL"SZ6 SZMPf 

GUZ 5|FYlDS lX1F6 ;lDlT4 

GJF5ZF4 EFJGUZ 

SR[ZL X~ YJFGM ;DI ;JFZGF !_o#_ 

SR[ZL A\W YJFGM ;DI ;F\HGF &o!_ 
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHM 

 

#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHMGL lJUTM VF5MP 
 

CMNM oVlWSFZLzLvzL IF[U[XEF. 5LPE8'sXF;GFlWSFZLzLf 

OZHM oJCLJ8L4GF6FlSI VgI TDFD 5Z lGI\+6M VG[ lG6"IP 

 

CMNM oC[0S,FS" SD V[SFpg8g8zLvzL ZFH[zLA[G l+J[NL 

OZHM os!fSR[ZLGL TDFD 5|SFZGL GF6F\lSI VG[ lC;FAL SFDULZL TDFD  SD"RFZLGF 5UFZG[   

          VG],1FLG[ SZJFGL YTL TDFD SFDULZL  
       sZfV\NFH5+ 
       s#flJnF,1DL AF[g0 SFDULZL 
       s$fHLP5LPV[O4.P5LPV[O VG[ JlW"T 5[gXG IMHGF ,UTLSFDULZL 
       s5fTDFD 5|SFZGL BFTFGL GF6FlSI  R]SJ6L 
       s&f5MTFG]\ VMl08 
       s*fU|Fg8 JC\[R6L 
       s(f:8FO DMGL8ZL\U VG[ SFI" JC\[R6L 
       s)fVUtIGF 5+M l;JFIGF 5+M J\RF6[ ,. lGSF, 

       s!_fSAS DF\ VFJTL TDFD 5|SFZGL GF6FlSI SFDULZL 
       s!!fV[0DLGG[ ,UT TDFD SFDULZL 
       s!ZfJ[A;F.8 V50[8[XG 
      s!#f XF;GFlWSFZL §FZF ;M\5[ T[ SFDULZL 
 
 

CMNM oH]PS,FS"zLvzL HLT[g§EF. HMQFL 

OZHM os!fV[:8F XFBFG[ ,UTF TDFD 5+jIJCFZ 
      sZfV[,P8LP;LG;[ ,UT TDFD SFDULZL 

      s#f;[JF5MYLG[ ,UT TDFD SFDULZLsGJL ;[JF5MYL T{IFZ SZJL4TDFD G\MWM4VMG,F.G  

           .HFOF45}6" J[TG TYF ZHF D\H]ZLf 

      s$fprRTZ 5UFZ3MZ6 TYF 5UFZ5\R lOS;[XG 

      s5fZM:8ZGL SFDULZL 

      s&fH}Y ;EFG]\ VFIMHG 
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      s(flX:T lJQFIS SFDULZL TDFD YTF GM8L; B},F;FGL SFDULZL 

      s)f;+F\T VG[ JFlQF"S 5ZL1FF ;\AWL VF\S0FlSI SFDULZL TYF lJlJW :5WF"tDS5ZL1FFVM 

      s!_fSAS DF\ GF6FlSI l;JFIGL VF\S0FG[ ,UT TDFD SFDULZL sDFl;S 5+S4CSLST 5+SfT[DH    

          XF/F lJl,GLSZ6 VG[ XF/F DH"G[ ,UT SFDULZL 

      s!!fXF/FGL EF{lTS ;]lJWFvD[g8[Gg; 

      s!ZflX1FS ;\3GL ZH]VFTM 

             s!#fV[;PV[;PV[ G[ ,UT TDFD SFDULZL 

             s!$f5F9I5]:TS .g0[g; lJTZ6 

             s!5fVFWFZ0FI;4A[\S V[SFpg84VFWFZSF0"4.SM S,A4J'1FZM5645\TUMt;J H[JF ;ZSFZGF SFI"S|DM 

             s!&f.g:5FIZ V[JM0"  

             s!*fDC[SD4EZTL4AN,L4AN,L S[d54A-TL V\U[GL SFDULZL 

             s!(fXF;GFlWSFZL §FZF ;M\5JFDF\ VFJ[, TDFD SFDULZL SZJFGL ZC[X[ 

 s!)f5MTFG]\ VMl08 

 CMNM oH]PS,FS"zLvzL 5|lJ6EF. HFGL 

 
 

 OZHMos!fSR[ZLGL VFp8J0"v.GJ0"G T[DH S[g§LI ZHL:8ZGL TDFD SFDULZL 

     sZf,LU,G[ ,UTL TDFD SFDULZL sSR[ZL 51FSFZ CMI T[JF TDFD 5|SFZ S[;MG[ ,UTL4D]NT JBT[ CFHZL   
        VF5JL VYJF CFHZL VF5JF H6FJJ]Pf 

      s$f5|JF;D\H]ZL4prR VeIF; D\H]ZL45F;5M8" D\H]ZL 

     s5fGFDvV8S ;]WFZ6F 

     s&f5L HL 5M8", VG[ ;LPV[DP5M8", 

     s*fTS[NFZL VFIMU 

     s(fTDFD 5|SFZGL OZLIFNMGM lGSF, 

     s)fXF;GFlWSFZL DL8L\U OF., T{IFZ SZJL 

     s!_fVFZP8LPVF. 

     s!!fSDL8L XFBFG[ ,UT TDFD SFDULZL 

     s!ZfV[,PV[PSI] VG[ VTFZF\lST 5|`GM 

     s!#f;ZSFZ §FZF X~ YTF GlJG 5|MH[S8M 

     s!$f7FGS]\H4;L;L8LJL4AFIMD[l8=S4XF/F .g:5[SXG 

     s!5fZDTMt;J4lJ7FGD[/M4AF/D[/F 

     s!&fXF;GFlWSFZL ;M\5[ T[ SFDULZL 

     s!*f5MTFG]\ VMl08 

     s#f NZ DF;[ DFGP 5|FYlDS lX1F6 lGIFDSzLGL 50TZ S[;MGL ;lD1FF V\U[GL ;lD1FF A[9SDF\ lGIT    
         GD]GFDF\ DFlCTL 5]ZL 5F0JL VG[ CFHZL VF5JLP 
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CMNM o5|lTlGI]lSTPl;PS,FS"zLvzLAS],EF. VF[hF   

s!$f5MTFG]\ VMl08 
 

CMNM o5|lTlGI]lSTPH]PS,FS"zLvzL ZlJEF. V[D AFEl6IF  
 

 

OZHM s!f :8MZ XFBFG[ ,UT TDFD SFDULZL 
sZfTDFD 5|SFZGFGL 8[g0Z 5|lS|IF VG[ TDFD 5|SFZGL BZLNL 

s#f5[gXG XFBFG[ ,UT TDFD SFDULZL 

s$fDwIFCGEMHG4R]\86L4J:TL U6TZL 

s5fl0hF:8Z D[G[HD[g84VFlY"S U6TZL 4VG[ TDFD 5|SFZGF ;J[" 

s&f5|J[XMt;J TYF U]6Mt;J 

s*f;F\:S'lTS SFI"S|D4lJlJW 5|SFZGL pHJ6L TYF lJX[QF lNGGL pHJ6L 

s (flXQIJ'lT VG[ lJnFlN5 VG[ :YFlGS ;CFI 

s)fSM5M"Z[XGG[ ,UT 5ZR]Z6 SFDULZL 

s!_fs!)fDCFGUZ5Fl,SFGF GJF SFI"S|DM 

s!!fUZLA S<IF6D[/F4;[JF;[T]4B[,DCFS]\E4S,FDCFS]\EG[ ,UT TDFD SFDULZL 

s!ZfZFQ8=LI TC[JFZMGL pHJ6Ls!5 DL VMUQ8 VG[ Z& DL HFgI]VFZLf 

s!#fXF;GFlWSFZL ;M\5[ T[JL TDFD SFDULZL 
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SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;}RGFVM lGID;\U|C VG[ NOTZM 
        
S|D N:TFJ[HG\] GFD o N:TFJ[HGM 5|SFZ 

   

! D\]A. 5|FYlDS lX1F6 VlWlGID s!)$*f 5]:TLSF4 5|FYlDS lX1F6 V\U[GL lJlJW 

S,DMGL HF6SFZL 

   

Z D\]A. 5|FYlDS lX1F6 VlWlGID s!)$)f 5]:TLSF4 5|FYlDS lX1F6 V\U[GL lJlJW 

lGIDMGL HF6SFZL 

   

# N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S] ,BF6 p5Z D]HA 

   

$ jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, VCL\YL 

D/X[P 

XF;GFlWSFZL SR[ZL4 

GUZ 5|FYlDS lX1F6 ;lDlT4 

GJF5ZFvEFJGUZP 

8[l,OMG G\AZ o s_Z*(f Z5!5&$& 

   

5 lJEFU wJFZF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZL GS, DF8[ ,[JFGL 

OL sHM CMI TMf 

D[P ;ZSFZzLGF lGlTvlGIDM D]HA 
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lGlT 30TZ VYJF lGlTGF VD, ;\A\lW  

HGTFGF ;eIM ;FY[ ;,FC 5ZFDX" VYJF 

T[DGF 5|lTlGlWtJ DF8[GL SM. jIJ:YF CMI TM T[GL lJUT 

lGlT 30TZ ov 
 

S|D lJQFI q D]NM X\] HGTFGL ;CEFULTF 

;]lGlüT SZJFG\] H~ZL K[ m 

HGTFGL ;CEFULTF D[/JJF 

DF8[GL jIJ:YF 

    

! ;FJ"l+S 5|FYlDS lX1F6 CF !P GP5|FPlXP;lDlT4EFJGUZ 

ZP DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 

    

Z 5|FYlDS lX1F6GL lJlJW 

IMHGFVM 

CF D[PZFHI ;ZSFZzLGL lJlJW 

V[Hg;LVM VG[ V[GPHLPVMP 
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HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GL jIlSTVM 5F;[GF  

N:TFJ[HMGL S1FFVM V\U[G]\ 5+S 

  

VG]PG\P N:TFJ[HGL S1FF N:TFJ[HG\] GFD VG[ T[G\] V[S 
,L8LDF\ VM/BF6 

N:TFJ[H 
D[/JJFGL SFI" 

5wWlT 

GLR[GL jIlST 5F;[ K[ q T[GF 
lGI\+6DF\ K[P 

     

! VlWlGIDv!)$* D]\A. 5|FYlDS lX1F6 

VlWlGIDv$* 

5|FYlDS lX1F6 

;FY[ ;\,uG 
;ZSFZL SR[ZLVM 

DF\YL 

D[P 5|FYlDS lX1F6 

lGIFDS ;FC[AP 
 

D[PlH<,F 5|FYlDS 
lX1F6FlWSFZL ;FC[AP 

 
D[PXF;GFlWSFZL ;FC[A4 

GP5|FPlXP;lDlTP 

     

Z lJlGIDMv!)$) D]\A. 5|FYlDS lX1F6 
lJlGIDMv$) 

5|FYlDS lX1F6 
;FY[ ;\,uG 

;ZSFZL SR[ZLVM 
DF\YL 

D[P 5|FYlDS lX1F6 
lGIFDS ;FC[AP 

 
D[P lH<,F 5|FYlDS 

lX1F6FlWSFZL ;FC[A 
 

D[PXF;GFlWSFZL ;FC[A4 
GP5|FPlXP;lDlT 
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T[GF EFU TZLS[ ZRFI[, AM0"4 5lZQFN4 ;lDlTVM VG[ VgI ;\:YFVMG\] 5+S 

DFgITF 5|F%T ;\:YFG\] GFD v ;ZGFD\] GP5|FPlXP;lDlTvEFJGUZ 
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5|SZ6 v # slGID ;\U|C v Zf 
VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHF[ 

 
#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHF[GL lJUTM VF5MP 
 

CMN'M  H]GLIZ S,FS" (૩) 
;tTFVM JCLJ8L  GL, 

GF6F\SLI  GL, 

VgI  અવધકાયીની સચુના મજુફ કાભગીયી તેભજ અન્મ 
કાભગીયી 

OZH[F ! jIJ:IFIJ[ZFGF R,6 SF-JFGL  TYF SMd%I]8ZGL SFDULZL 

 ૨ લાશન કયની  SFDULZL,  

 ૩ ગભુાસ્તા ધાયાને રગત કાભગીયી 

 
 

5|SZ6 v # slGID ;\U|C v Zf 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHF[ 
 
#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHF[GL lJUTM VF5MP 

 

CMN'M  58'FJF/F (૨) 
;tTFVM JCLJ8L  GL, 

GF6F\SLI  GL, 

VgI  અવધકાયીની સચુના મજુફ કાભગીયી 
OZH[F  ! VMlO;GF TDFD Z[S0"GL HF/J6L SZJFG]\ SFDP 

 Z 85F,M NZ[S lJEFUG[ AHFJJFGL SFDULZLP 

 # jIJ;FI J[ZF VlWSFZL wJFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ TDFD 
SFDULZLP 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|Cv#f 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 

lGID;\U|C VG[ NOTZM 
 

jIJ;FIJ[ZF lJEFU DCFGUZ5Fl,SF4EFJGUZ 
 

              ZFHI ;ZSFZ wJFZF TFP!q!_qZ__& YL jIJ;FI4 jIF5FZ4 W\WM VG[ ZMHUFZ 

WZFJTF jIJ;FI SZTFVM 5F;[YL J[ZM J;], SZJFGL ;\5}6" ;¿F VF DCFGUZ5Fl,SFG[ ;M\5JFDF\ 

VFJ[,P T[DH TFP!q$qZ__( YL ZFHI ;ZSFZ4 S[gã ;ZSFZ4 5\RFITM ZFHI VG[ S[gã ;ZSFZGF\ 

HFC[Z 1F[+GF\ p5S|DM VG[ U|Fg8 .G V[.0 ;\:YFVMGF\ 5UFZNFZM VG[ J[TGNFZM l;JFIGF\ 5UFZ 

VG[ J[TGNFZM 5F;[YL J[ZM J;],JFGL ;¿F ;M\5JFDF\ VFJ[, K[P T[GF\ NZM GLR[ D]HA K[P 

 

VG];}lRv! 

sH]VF[ S,D # VG[ S,D 5 GL 5[8F S,D s#f 

jIJ;FI4 jIF5FZ4 W\WF[ VG[ ZF[HUFZ p5ZGF\ J[ZFGF\ NZ 

 

VG]S|D 

G\AZ 

jIlSTVF[GF[ JU" J[ZFGF[ DC¿D 

NZ 

! Z # 

! sSf ZFHI ;ZSFZ4 S[g§ ;ZSFZ4 5\RFITF[4 ZFHI VG[ 

S[g§ ;ZSFZGF\ HFC[Z 1F[+GF\ p5S|DF[ VG[ U|Fg8 .G V[.0 

;\:YFVF[GF\ 5UFZNFZF[ VG[ J[TGNFZF[ H[GF[ DFl;S 5UFZ 

VYJF J[TG 

s!f~FP#___qv YL VF[KF[ 

sZf ~FP#___qv VYJF T[YL JW] 56 ~FP&___qv YL VF[KF[ 

s#f ~FP&___qv VYJF T[YL JW] 56 ~FP)___qv YL VF[KF[ 

s$f~FP)___qv VYJF T[YL JW] 56 ~FP!Z___qv YL VF[KF[ 

s5f~FP!Z___qv VYJF T[YL JW] 

 

 

 

 

 

              ZERO 

ZERO 

80/- 

150/- 

200/- 
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:5Q8LSZ6 v! SF[. DlCGF l;JFIGL SF[. D]NT DF8[ SF[. 

5UFZ VYJF J[TG VF5JFG]\ CF[I tIFZ[4 DFl;S 5UFZ 

VYJF J[TG4 VF GF[\WGF\ C[T] DF8[ SF[. DlCGF DF8[ VF5[, 

VYJF VF5JFGF\ 5UFZ VYJF J[TGGL BZ[BZL ZSDGF\ 

VFWFZ[ U6JFDF\ VFJX[P 

:5Q8LSZ6 vZ SF[. jIlST SF[. DlCGFGF V\T 5C[,F 

5UFZ VYJF J[TG D[/JGFZ TZLS[ A\W YFI4 tIFZ[ T[ 

DlCGFGF[ J[ZF[ EZJFGL T[GL HJFANFZL4 5|DF6;Z ZLT[ 

38F0JFDF\ VFJX[P 

 

sBf 5[8F GF[\W sSf DF\ H6FJ[, v CF[I T[ l;JFIGF\ 5UFZ 

VG[ J[TGNFZ H[GF[ DFl;S 5UFZ VYJF J[TG v  

s!f~FP#___qv YL VF[KF[ CF[I 

sZf~FP#___qv VYJF T[YL JW] 56 ~FP&___qv YL VF[KF[ 

s#f~FP&___qv VYJF T[YL JW] 56 ~FP)___qv YL VF[KF[ 

s$f~FP)___qv VYJF T[YL JW] 56 ~FP!Z___qv YL VF[KF[ 

s5f~FP!Z___qv VYJF T[YL JW] 

 

:5Q8LSZ6 v! SF[. DlCGF l;JFIGL SF[. D]NT DF8[ SF[. 

5UFZ VYJF J[TG VF5JFG]\ CF[I tIFZ[4 DFl;S 5UFZ 

VYJF J[TG4 VF GF[\WGF\ C[T] DF8[ SF[. DlCGF DF8[ VF5[, 

VYJF VF5JFGF\ 5UFZ VYJF J[TGGL BZ[BZL ZSDGF\ 

VFWFZ[ U6JFDF\ VFJX[P 

:5Q8LSZ6 vZ SF[. jIlST SF[. DlCGFGF V\T 5C[,F 

5UFZ VYJF J[TG D[/JGFZ TZLS[ A\W YFI4 tIFZ[ T[ 

DlCGFGF[ J[ZF[ EZJFGL T[GL HJFANFZL4 5|DF6;Z ZLT[ 

38F0JFDF\ VFJX[P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZERO 

ZERO 

80/- 

150/- 

200/- 
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Z sSf ;F[,L;L8ZF[ VG[ GF[8ZL 5a,LS ;lCT SFINF 

jIJ;FILVF[ 

sBf TALAL ;,FCSFZF[ sSg;<8g8F[f VG[ N\T lRlSt;SF[ 

s0[g8L:8F[f ;lCT TALAL jIJ;FILVF[P 

sUf VFlS"8[S8F[4 V[lgHlGIZF[4 VFZ;L;L Sg;<8g8F[4 8[S; 

Sg;<8g8F[4 RF8"0" V[SFpg8g8F[4 JLDFXF:+LVF[ VG[ 

D[G[HD[g8 Sg;<8g8F[ ;lCT 8[SlGS, VG[ 5|F[O[XG, 

Sg;<8g8F[P 

s3f JLDF VlWlGID4 !)#( s;G[ !)#( GF $ YFf C[9/ 

ZlH:8Z YI[,F VYJF ,FI;g; WZFJTF RLO V[Hg8F[4 

l5g;L5F, V[Hg8F[4 :5[lXI, V[Hg8F[4 .g:IF[Zg; V[Hg8F[ 

VG[ ;J"[IZF[ VYJF ,F[; V;[;ZF[P 

sRf lA<0L\U SF[g8=FS8ZF[ l;JFIGF\ TDFD SF[g8=FS8ZF[P 

sKf SlDXG V[Hg8F[4 N,F,F[ VG[ V[:8[8 A|F[SZF[ l;JFIGF\ 

A|F[SZF[P 

sHf VF[8F[DF[AF., A|F[S;" 

shf 8]Z VF[5Z[8;" VG[ 8=FJ[, V[Hg8 

s8f S[A, 8LPJLP VF[5Z[8;" 

s9f lO<D lJTZSF[P 

s0f lJ7F5G V[Hg;LVF[GF DFl,SF[ o 

s-f 8I]XG S,F;L; VYJF 8I]8F[ZLI, .g0:8L8I]Xg;GF\ 

DFl,SF[P 

sTf SF[d%I]8Z lX1F6 TF,LD VYJF SF[d%I]8Z G[8JS" 

DFZOT VF[G,F.G .gOF[D"[XG VG[ 0[8F A[h ;lJ";DF\ 

ZF[SFI[,L ;\:YFGF\ DFl,SF[ VYJF ;[JF 5]ZL 5F0GFZFVF[P 

sYf 0=F.lJ\U :S],GF\ DFl,SF[P 

2,000/- 

 

2,000/- 

 

2,000/- 

 

 

 

2,000/- 

 

 

 

2,000/- 

2,000/- 

 

2,000/- 

2,000/- 

2,000/- 

2,000/- 

2,000/- 

2,000/- 

 

2,000/- 

 

 

2,000/- 



11 

 

sNf D[Z[H CF[, VG[ 5F8L" %,F[8GF\ DFl,SF[P 

sWf VF\Ul0IF VYJF S}ZLIZ ;[JF 5}ZL 5F0GFZFP 

sGf C[<Y S,A VG[ DGF[Z\HG S,AGF\ DFl,SF[P 

2,000/- 

2,000/- 

2,000/- 

# s!f JFINF v ;F[NF slGIDGf VlWlGID4 !)5Z s;G[ 

!)5Z GF\ *$ DF\f C[9/ DFgI YI[,F V[;F[l;I[XGGF\ 

;eIF[P 

 

sZf l;SIF[ZL8L ;F[NF slGIDGf VlWlGID4 !)5& GF\ $Z 

DFf C[9/ DFgI YI[,F :8F[S V[S;R[gHGF\ ;eIF[P 

s#f VF[., 5d5F[ VG[ ;lJ"; :8X[GF[GF DFl,SF[ VG[ 

SF[.56 VF[., 5\5F[ VG[ ;lJ"; :8[XGF[ EF0F58[ VF%IF 

CF[I tIFZ[ T[JF 5[8[ ,[GFZFVF[P 

s$f D]\A. N]SFG VG[ ;\:YF VlWlGID4 !)$( s;G[ 

!)$( GF\ D]\A.GF\ *) DF\f DF\ jIFbIF SIF" 5|DF6[ 

,F.;g; WZFJTF lJN[XL NF~ J[RGFZF VG[ lGJF;L CF[8,F[ 

VG[ lYI[8ZF[GF DFl,SF[P 

s5f S\5GL VlWlGID4 !05& C[9/ ZlH:8Z YI[,L VG[ 

SF[.56 jIJ;FI4 jIF5FZ VYJF W\WF[ SZTL 5a,LS 

l,lD8[0 VYJF 5|F.J[8 l,lD8[0 S\5GLVF[P  

s&f RL8 O\0F[G]\= ;\RF,G SZTL jIlSTVF[ VYJF ;\:YFVF[P 

s*f A[lgS\U lGIDG4 VlWlGID4 !)$) s;G[ !)$) GF\ 

!_ DF\ jIFbIF SIF" 5|DF6[GL A[lgS\U S\5GLVF[P 

s(f U]HZFT ;CSFZL D\0/L VlWlGID4 !)&! s!)&Z 

GF\ U]HZFTGF\ !_ DFf C[9/ ZlH:8Z YI[,L VYJF 

ZlH:8Z YI[,L CF[JFG]\ U6FTL ;CSFZL ;F[;FI8LVF[ o 

 

2,000/- 

 

 

 

2,000/- 

 

2,000/- 

 

 

2,000/- 

 

 

 

2,000/- 

 

 

2,000/- 

2,000/- 
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sSf SF[.56 jIJ;FI4 jIF5FZ VYJF W\WFDF\ ZF[SFI[,L 

ZFHI :TZGL D\0/LVF[ VG[ lH<,F :TZGL D\0/LVF[P 

sBf ;ZSFZL ;]UZ O[S8ZLVF[ VG[ ;CSFZL l:5GL\U 

lD,F[P 

s)f V[:8[8 V[Hg8F[ VYJF V[:8[8 A|F[S;" VYJF lA<0L\U 

SF[g8=FS8ZF[P 

s!_f lJl0IF[ 5F,";" VYJF lJl0IF[ ,FIA|[ZL VYJF T[ 

AgG[GF DFl,SF[ VYJF ALHF SF[.56 lJl0IF[ VYJF lJl0IF[ 

,FIA|[ZL VYJF T[ AgG[ EF0F 5[8[ VF5[, CF[I tIFZ[ T[G[ 

EF0F 58[ ZFBGFZP 

2,000/- 

 

2,000/- 

 

2,000/- 

 

2,000/- 

 

 

$ SF[.56 jIJ;FI4 jIF5FZ VYJF W\WFDF\ ZF[SFI[,L 

EFZTLI EFULNFZL VlWlGID4 !#Z s;G[ !)#Z GF\ ) 

DFf C[9/ ZlH:8Z YI[,L 5[-LVF[P 

2,000/- 

5 SFZBFGF VlWlGID4 !)$( s;G[ !)$( GF\ &# DF\f 

jIFbIF SIF" 5|DF6[ S\5GLGF EF[UJ8[NFZF[P 

2,000/- 

& D]\A. N]SFG VG[ ;\:YF VlWlGID4 !)($ s;G[ !)$( GF\ 

D]\A.GF\ #) DF\f DF\ jIFbIF SIF" 5|DF6[ H[ ;\:YFVF[ JQF" 

NZlDIFG lNJ; NL9 VFXZ[ 5F\RYL JW] SD"RFZLVF[ SFD[ 

ZFB[,F CF[I T[JL ;\:YFGF\ DFl,SF[P 

2,000/- 

* 

 

U]HZFT D}<IJlW"T J[ZF VlWlGID4 Z__# s;G[ Z__5 

GF ! ,Ff DF\ jIFbIFlIT SIF" 5|DF6[GF\ J[5FZLVF[4 H[DGF\ 

TDFD J[RF6F[ VYJF TDFD BZLNLVF[G]\ S], JFlQF"S 8G" 

VF[JZ v       s!f ~FPZ45_4___qv YL JW] G CF[I TF[ 

sZf~FPZ45_4___qv YL JW] CF[I 56         

~FP54__4___qv YL JW] G CF[I TF 

[ 

 

 

 

            ZERO 

500/- 
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s#f ~FP54__4___qv YL JW] CF[I 56 

~FP!_4__4___qv YL JW] G CF[I TF[ 

s$f ~FP!_4__4___qv YL JW] CF[I TF[ 

:5Q8LSZ6 ov 

VF GF[\WGF\ C[T] DF8[ ccJQF"cc V[ XaNGFD[ VY"4 U]HZFT 

D}<IJlW"T J[ZF VlWlGID4 Z__# s;G[ Z__5 GF\ 

U]HZFTGF\ ! ,Ff GL S,D  Z GF B\0 s#&f DF\ jIFbIF 

SIF" 5|DF6[G]\ G CF[I TF[ JQF" V[JF[ YX[P 

1,250/- 

 

2,400/- 

( DF[8Z JFCG VlWlGID4 !)(( s;G[ !)(( GF 5) DF\f 

C[9/ EF0FYL VYJF AN,FYL ZSD ,.G[ J5ZFTF VYJF 

JF5ZJF DF8[ VG]S}/ AGFJ[,F 8=Fg;5F[8" JFCGF[GF 

5ZDL8WFZSF[ HIFZ[ VFJL SF[. jIlST A[ YL JW] 8=Fg:5F[8" 

JFCGF[4 A;F[4 8[1FLVF[4 8=SF[ VYJF +6 5{0FJF/F DF[8Z 

JFCGF[GL 5ZlD8 WZFJTL CF[I tIFZ[  

:5Q8LSZ6 ov V[SH S]8]\AGF\ ;eIF[ TZLS[ ;FY[ ZC[TL VG[ 

V,U 5ZDL8F[ WZFJTL jIlSTVF[4 VF GF[\WGF\ C[T]VF[ DF8[ 

V[SH jIlST TZLS[ U6FX[P 

 

 

2,000/- 

)P D]\A. GF6FGL WLZGFZ SZGFZFVF[ AFATGF\ VlWlGID4 !)$& 

s;G[ !)$* GF\ #! DFf C[9/ ,FI;g; VF5[,F GF6FGL WLZWFZ 

SZGFZFVF[P 

2,000/- 

!_P VFU/GL SF[. GF[\WDF\ p<,[B[,L G CF[I T[JL4 jIJ;FI4 jIF5FZ 

W\WF[ VYJF ZF[HUFZ SZTL VG[ S,D # GL 5[8F S,D sZf GF 

RF[YF 5Z\T] C[9/ H[GF ;A\WDF\ HFC[ZGFD]\ ACFZ 5F0[,] CF[I T[JL 

jIlSTVF[P 

2,000/- 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|Cv$f 

5MTFGF SFIM" AHFJJF DF8[ 5MT[ GSSL SZ[,F WMZ6M 
jIJ;FIJ[ZF lJEFU DCFGUZ5Fl,SF4EFJGUZ 

 
 

 jIJ;FI  J[ZF lJEFUGL SFDULZL DF8[  ZFHI ;ZSFZ wJFZF H[ GLTL lGIDM VG[ 

WMZ6M GSSL SZJFDF\ VFJ[, K[ T[ D]HA SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P V+[YL  SM. lGTLlGIDM 

S[  WMZ6M GSSL SZJFDF\ VFJ[, GYLP 
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5|SZ6 v $ slGID ;\U|Cv5f 
 HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GL jIlSTVM 

 5F;[GF N:TFJ[HMGL S1FFVM V\U[G]\ 5+S 
 

Notification 

FINANCE DEPARTMENT 

Sachivalaya, Gandhinagar. 

Dated the 20th September, 2006. 

 

 

GUJARAT STATE TAX 

ON PROFESSIONS, 

TRADERS, CALLINGS 

AND EMPLOYMENTS 

ACT, 1976. 

No. (GHN-99) PFT-2006-S.12(3) (14)-TH :- In exercise of the 

powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 12 of the 

Gujarat state Tax on Professions, Trades, Callings and 

Employments Act, 1976 (President's Act No. 11 of 1976) 

(hereinafter referred to as "the said Act" ), the Government of 

Gujarat hereby- 

1) appoints all the Municipal Corporations, Municipalities 

and the Village Panchayats constituted respectively, 

under the Bombay Provincial Municipal Corporations 

Act, 1949 (Bom. LIX of 1949), the Gujarat Municipalities 

Act, 1963 (Guj. XXXIV of 1964) and the Gujarat 

Panchayats Act, 1993 (Guj. 18 of 1993), as the Collecting 

Agents within their resoective areas (other than industiral 

township and the notified areas)  for the purpose of levy 

and collection of the tax under the said Act of 1976 from 

the class of persons referred to in rule 21A of the Gujarat 

State Tax on Professions, Trades, Callings and 

Employments Rules, 1976. 

2) appoints the officer or employee authorised by the 

respective Collecting Agent as the prescribed authority 

for the purpose of clause (a) of sub-section (1) of section 

12 of the said Act, and 

3) directs that the prescribed authority appointed as such 

shall exercise the powers and functions within their 
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respective areas of the Municipal Corporation, 

Municipality or, as the case may be, the Village 

Panchayat. 

 

By order and in the name of the Government of Gujarat. 

 

                        M.A. Bhatt 

                              Additioonal Secretary to Government. 
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ORDER 

FINANCE DEPARTMENT, 
Sachivalaya, Gandhinagar. 

Dated the 20th September, 2006. 

 

 

 

GUJARAT STATE TAX 

ON PROFESSIONS, 

TRADERS, CALLINGS 

AND EMPLOYMENTS 

ACT, 1976. 

No.(GHN-100) PFT-2006-S.12 (5) (15) -TH :- In exercise of 

the powers conferred by sub-section (5) of section 12 of the 

Gujarat State Tax of Professions, Trades, Callings and 

Employments Act, 1976 (President's Act No. 11 of 1976), the 

Government of Gujarat hereby determines that the amount to 

be paid to the Municipal Corporation, Municipality or, as the 

case may be, the Village Panchayat shall be the hundred per 

cent of the amount of tax levied, collected and credited in the 

Consilidated Fund of the State by such Collecting Agents 

within its respective areas. 

 

By order and in the name of the Government of Gujarat. 

 

                                    M.A. Bhatt 

                            Additioonal Secretary to Government. 
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Notification 

FINANCE DEPARTMENT 

Sachivalaya, Gandhinagar. 

Dated the 20th September, 2006. 

 

 

 

GUJARAT STATE TAX 

ON PROFESSIONS, 

TRADERS, CALLINGS 

AND EMPLOYMENTS 

ACT, 1976. 

No. (GHN-101) PFT-2006-S.1 (2) (1)-TH :- In exercise of 

the powers conferred by sub-sections (2) of section 1 of the 

Gujarat State Tax on Professions, Trades, Callings and 

Employments (Amendement) Act, 2006 (Guj. 23 of 2006), 

the Government of Gujarat hereby apponts the 1st October, 

2006 as the date on which the said Act shall come into force. 

 

By order and in the name of the Government of Gujarat. 

 

                                                 M.A. Bhatt 

                                                Additioonal Secretary to            

                                                 Government. 
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 Notification 

FINANCE DEPARTMENT 

Sachivalaya, Gandhinagar. 

Dated the 20th September, 2006. 

 

 

 

 

GUJARAT STATE TAX 

ON PROFESSIONS, 

TRADERS, CALLINGS 

AND EMPLOYMENTS 

ACT, 1976. 

No. (GHN-102) PFT-2006-(S.27)  (1)  (10)-TH :- 

WHEREAS the Government of Gujarat is satisfied that 

circumstances exit which  render it necessary to take 

immediate action to amend the Gujarat State Tax on 

Professions, Trades, Callings and Employments Rules, 1976 

and to dispense with the previous publication thereof under 

the provision to sub-section (3) of section 27 of the Gujarat 

State Tax of Professions, Trades, Callings and Employmen's 

Act, 1976 (President's Act No. 11 of 1976); 

 

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by 

section 27 of the Gujarat State Tax on Professions, Trades, 

Calings and Employments Act, 1976 (President's Act No. 11 

of 1976), the Government of Gujarat hereby makes the 

following rules further to amend the Gujarat State Tax on 

Professions, Trades, Callings and Employments Rules 1976 

namely :- 

 

1.  (1)  These rules may be called the Gujarat State Tax on 

Professions, Trades, Callings and Employments 

(Amendment) Rules, 2006 

       (2)     They shall come into force on the 1st October, 

2006. 

2.    In the Gujarat State Tax on Professions, Trades, Callings 

and Exployments Rules, 1976 (herein after referred to as " the 

said rules"), in rule 2,- 

        (1)   after clause (1), the following  clause shall be 

inserted, namely :- 
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        (1A)  "Collecting Agent"  means the Collecting Agent 

appointed under sub-section(3) of section 12," 

        (2)      Clause (5) shall be deleted; 

        (3)      after clause (7), the following clause shall be 

added, namely :- 

       "(8)   the words and expressions used in these rules but not 

defined shall have the meaning as assigned to them in the Act."  

              3.       In the said rules, in CHAPTER III, after ruel 21, the following rules shall be 

inserted,  namely :- 

 

            "21 A.   Collection of Tax by Collecting Agent :- 
       The collecting Agent shall  levy and collect the tax under the Act from all the class of 

 persons falling under the entries at serial Nos. 2,3,4,5,6,7,8,9 and 10 in SCHEDULE 1 

of the  Act.  

 21 B. Duties and functions of Collecting Agent :- 

 The officers or employees authorized by the Collecting Agent shall perform all the 

duties and  functions imposed upon and shall exercise all the powers conferred to the 

prescribed  authority by or under the Act and the rules made thereunder. 

 

 21C.  Appointment of Officer and Employee by Collecting Agent :- 

 For the purpose of effective implementation of the Act, the Collecting Agent shall 

appoint the  ollowing classes of officers ane employees, to exercise powers and perform 

duties presribed  nder rule 21B, namely :- 

a) in the case of a Municipal Corporation, the Commissioner or the Deputy 

Commissioner of the Corporation, 

b) in the case of a Municipality, the Chief Officer of the Municipality, and 

c) in the case of a Village Panchayat, the Talati-cum-Mantri or the Taluka 

Development Officer. 
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 21D.  Submission of accounts by Collecting Agents :- 

1) The Collecting Agent shall prepare quarterly Statement in form 19 

showing the correct and complete accounts of the tax levied and 

collected by it during each month, of the quarter. 

2) The Village Panchayats shall submit such Statement in Form No. 19 to 

the Development Commissioner, and the Municipal Corporation 

Corporations and the Municipalities shall submit  such statement in 

Form 19 to the Gujarat Municipal Finance Board, within fifteen days 

from the end of each quarter. 

3) The Development Commissioner and the Gujarat Municipal Finance 

Board shall consolidate the infomation received under sub-rule (2) and 

shall forward the consolidated statement to the Commissioner of 

Professional Tax within fifteen days.  

 

Sr. No. of Entry of 

Schedule I of the 

Act. 

No. of Enrolment Certificate Holders 

from whom the tax collected during the 

month. 

Total Amount of the Tax 

Collected during the month. 

Rs. 

(1) (2) (3) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Total    

 

(Rupees in words 

....................................................................................................................................) 
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 It is hereby certified that the above figures are verified with the records and found to 

be correct and complete. 

 

 Date ..................................... Authorized Signatory of Municipal Corporation / 

Municipality / Panchayat. 

 

 By order and in the name of the Government of Gujarat. 

 

 

    M.A. Bhatt 

    Additional Secretary to Government 
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5|SZ6 v & slGID ;\U|C v 5f 

HFC[ZT\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GL jIlSTVM 5F;[GF 

N:TFJ[HF[GL S1FFVM V\U[G]\ 5+S 
 

&P! ;ZSFZL N:TFJ[HF[ lJX[GL DFlCTL VF5JF GLR[GF GD]GFGM p5IMU SZXMP HIF\ 

VF N:TFJ[HF[ p5,aW K[ T[JL HuIFVM H[JL S[ ;lRJF,I S1FF4 lGIFDSGL 

SR[ZL S1FF4 VgIGM 56 p<,[B SZMP scVgIMc ,BJFGL HuIFV[ S1FFGM p<,[B 

SZMPf 

 

S|D N:TFJ[H

GL S1FF 

N:TFJ[HG]\ GFD VG[ T[GL 

V[S ,L8LDF\ VM/BF6 

N:TFJ[H D[/JJFGL 

SFI" 5wWlT 

GLR[GL jIlST 

5F;[ K[q T[GF 

lGI\+6DF\ K[P 

1 lGID GUJARAT STATE TAX ON 

PROFESSIONS, TRADERS, 

CALLINGS AND 

EMPLOYMENTS ACT, 

1976 

 ;ZSFZL 0[5M 

VYJF 4 ;\,uG 

A]S :8M, 

2 ;]RGFVM VG];]lRv!sH]VM S,D 
v# VG[ S,Dv5GL 5[8F 
S,D s#f NXF"J[, GLTL 
lGIDM VG[ ;]RGFVM 

  

3 NOTZ    
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5|SZ6 v ) 

lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ VG];ZJFGL SFI"5wWlT 
 

 

)P! H]NF H]NF D]N'FVM V\U[ lG6"I ,[JF DF8[ S. SFI"5wWlT VG];ZJFDF\ VFJ[ K[ 

s;lRJF,I lGID ;\U|C VG[ SFDSFHG]\ lGID ;\U|C4 VgI lGIDMqlJlGIDM 

JU[Z[GM ;\NE" 8F\SL XSFIf 

 

                 lGIT OMD"DF\ EZ[, lJUTM T5F;L T[GL VFSFZ6L SZL H~Z H6FI[ 

:Y/ T5F; SZL VFSFZ6L SZJL T[DH G EZFI[, ZSD V\U[ lGTLlGID VG];FZ 

SFI"JFCL SZJLP 
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િકયિ-૧૦ 

અવધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની ભાહશતી – પસુ્તીકા (ડીયેક્ટયી) 
ટેક્ષ કરેક્ળન વલબાગ  

ક્ર્ભ નાભ શોદ્દો ભોફાઇર ન. પેક્વ ઇ-
ભેઇર 

વયનામ ુ યી-ભાક્વમ 

૧ zL યભેળ.લી.શાલરીમા ટેક્ષ 
કરેક્ળન 

સવુિટેન્ડને્ટ 

૯૨૬૫૮૧૫૬૧
૬ 

- - 
પ્રોટ નં .૨૭૧૩/વી  

વલયાિી યોડ, 

ભોભાઇ ચોક, 

કાીમાફીડ, 
 

 

૨ zL ALGFA[G VFZPJ;F6L XM5 .g:5[S8Z ૭૯૮૪૯૩૩૬૫
૪ 

- - પ્રોટ ન. ૧૦૪૮/ફ 
ફ્રેટ ન. ૮ 

આમ્રારી એાટમ ભેન્ટ 
આઁફાલાડી 

 

૩ zL વિતીફેન જી.લોયા 
 
 

jIJ;FI J[ZF 
.g:5[S8Z 

તથા લાશન 
કય 

૯૪૨૯૫૦૩૨૫
૨ 

- - પ્રોટ ન.ંએ/૨,અજમ 
વોવામટી, અનતંલાડી, 

વલધ્માનગય 

 

૪ zL lJHIX\SZ HLP5F\0[ ;LP S,FS" ૯૯૦૪૨૬૬૭૫
૧ 

- - ભગંરભ શોરની 
ફાજુભા,ંશ્રીનાથજીનગ

ય,બયતનગય 

 

૫ zL .,FA[G ALP 58[, ;LGLIZ S,FS" ૭૦૪૩૦૮૮૯૯
૮ 

- - પ્રોટ 
ન.ં૨૩/૩,કૌળલ્માાકમ ,

વીતાયાભ 
ચોક,બયતનગય 

 

૬ zL EZTEF.  V[RP 0M0LIF H]P S,FS" ૯૪૨૯૫૦૬૩૧
૦ 

- - ાણરતાિા 
,બાલનગય 

 

 
 

 

૭ zL DI]ZEF.  S[  ;MGL H]PS,FS" ૯૬૮૭૭૭૫૫૬
૬ 

- - પ્રોટ ન.૪૮ યક્ક્ષ 
ફગં્રોઝ ણરરા ઉડાન 
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પ્રોટ, ણરરા ઉડાન 
ફ્રેટ્ની ફાજુભા 

યલેળીના ભદંીયની 
ફાજુભા એયોટમ  યોડ 

સબુાનગય 

૮ lH7FXF ;LP0FDMZ H]PS,FS" ૭૮૭૪૯૧૫૭૯
૧ 

- - પ્રોટ ન.ં૧૭,ફ્રેટ 
ન.ં૧૦૧ ભશી,સ્લપ્ન 
વાકાય,આખરોર 

જકાતનાકા 
વાભે,ટોમોટા ળોરૂભ 

ાછ ફુરવય 

 

૯ zL G8]EF. V[;P ZF9M0 58'FJF/F ૯૯૨૪૫૨૯૯૮
૪ 

- - પ્રોટ ન.ં૭૫ ળેયી 
ન.ં૩,ગોકુનગય,કંુબા

યલાડા 

 

૧૦ zL pQFFA[G  V[DPD[Z ટ્ટાલાા ૭૦૪૩૯૪૦૦૪
૩ 

- - પ્રોટ  ન. ૧૦૨ 
શ્રભજીલી વોવામટી 
ઘોઘા જકાતનાકા 
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JFCG SZ 
 

 

                                 TFP !q$qZ_!# YL VFHLJG JFCGSZGF\ NZ GLR[ D]HA K[P 

TFP !q$q!# S[ T[ 5KL ,LW[, JFCG 5Z GLR[ D]HAGF\ NZ[ VFHLJG JFCGSZ EZ5F. 

SZJFGM ZC[X[P 

 

 

S=D                      JFCGGM 5|SFZ VF HLJG  JFCG SZGF\ NZ 

! :S]8Z DM8Z ;FIS,4l£RS|L JFCGM XM ~D 

5|F.hGF\ 

!P5@ ,[B[ 

Z VM8M ZL1FF XM ~D 5|F.hGF\ !@ ,[B[ 

# ,M0L\U ZL1FF XM ~D 5|F.hGF\ !@ ,[B[ 

$ DM8ZSFZ TYF HL5 XM ~D 5|F.hGF\ !P5@ ,[[B[ 

5 D[TF0MZv DLGLA; TYF 8=[S8Z VG[ 8=[S8ZG]\ 8=[,Z 

XM ~D 5|F.hGF\ 

!@ ,[B[ 

& 8=S TYF DM8L A; TYF 

ZM,Z4A],0MhZ48=[,Z4H[P;LPAL 

S=[.G XM ~D 5|F.hGF\ 

!@ ,[B[ 

 

 8MSG OLGF\ NZ JFCG NL9 ~P Z_qv   

 

!P  p5Z NXF"jIF l;JFIGF\ SM.56 JFCG DF8[ VFHLJG JFCGSZ XM ~D 5|F.hGF\   

       !P5@   ,[B[  ,[JFGM ZC[X[P      

  

 

ZP  ZFHI ACFZGF\ JFCGMGF\ 8[S; S=D G\Pv!4Z4# ;]WL  DLGLDD ~P !___qv  VG[ 

      S=D v$,54& DF\ DLGLDD ~P !_4___qv ,[JFGL ZC[X[P 
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U]DF:TFWFZM 

 

slGID ;\U|CvZf 

 

SFI["F SZJF DF8[GF lGIDM 

 
D]\A. N]SFG VG[ ;\:YF VlWlGID4!)$(   

s;G[ !)$( GM D]\A.GM VlWlGID G\AZ *)fD]HA SFDULZLP 
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5|SZ6 v !! slGID ;\U|C v !_f 

lJlGIDMDF\ HF[UJF. SIF" D]HA DC[GTF6FGL 5wWlT ;lCT NZ[S VlWSFZL 

VG[ SD"RFZLG[ D/T]\ DFl;S DC[GTF6]\ 

!!P! GLR[GF GD]GFDF\ DFlCTL VF5MP 
 
S|D  
G\P 

GFD CMN'M DFl;S 
DC[GTF6]\ 

~l5IF 

J/TZqJ/TZ 
EyY] 

lJlGIDDF\  H6FjIF   
D]HADC[GTF6]\GSSL 
  SZJFGL SFI"5wWlT 

! zL યભેળ.લી.શાલરીમા ટેક્ષ કરેક્ળન સવુિટેન્ડેન્ટ ૭૭,૧૯૫/- 
 

  

૨ zL ALGFA[G VFZPJ;F6L XM5 .g:5[S8Z ૬૭૮૦૨/-   

૩ zL વિતીફેન જી.લોયા 
 

 

jIJ;FI J[ZF .g:5[S8Z 

તથા લાશન કય 
#!4#$_qv   

૪ zL lJHIX\SZ HLP5F\0[ ;LP S,FS" ૫૬૧૦૦qv   

૫ zL .,FA[G ALP 58[, ;LGLIZ S,FS" ૬૨,૨૭૫/- 
 

  

૬ zL EZTEF.  V[RP 0M0LIF H]P S,FS" ૪૮,૦૦૦qv    

* zL DI]ZEF.  S[  ;MGL H]PS,FS"   ૩૩,૬૫૦q 

      
 

  

( lH7FXF ;LP0FDMZ H]PS,FS" ૨૫,૬૫૩/v 

 

  

) 
 

zL G8]EF. V[;P ZF9M0 58'FJF/F 
૪૬,૩૧૫qv 

  

!_ zL pQFFA[G  V[DPD[Z 58'FJF/F ૨૫,૩૦૦qv   
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5|SZ6 v ૧૨ slGID ;\U|C v !Zf 

lJlGdFIMDF\  HMUJF. SIF" D]HA jIJ;FIJ[ZF GL VFJS 

VFZP;L TYF .P;L TYF JFCGSZ4 U]DF:TFWFZM D\H]Z 
ZC[, V\NFH5+ 

 
 

 

ક્રભ 

s!Zf jIJ;FIJ[ZF D\H]Z AH[8 s,FBDF\ 
NXF"J[, K[P 

! RC $__ 

 EC 5__ 

 Z JFCGSZ ૩૦૦ 

 ૩ U]DF:TFWFZM 
 

૩ 
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                                                         5|SZ^Fv!& 
 

                             HFC[Z DFlCTL VlWSFZLzLGF GFD4 CM¡M TYF 
ALHL  lJUTM 
 

S|D HG ;̇5S" VlWSFZL TYF 

HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZLzL G]̇ GFD 

;ZGFD]̇ ;̇5S" ĠAZ 

! zL યભેળબાઇ શાલરીમા  ટેક્વ કરેક્ળન lJEFU રૂભ 
ન.૧૧૦ શરેા ભાે 

ḊU/l;̇CHL ZM04 

DCFGUZ5Fl,SF VMlO; 
EFJGUZ 

૯૨૬૫૮૧૫૬૧૬ 

 

 

 
 
 

5|SZ^Fv!& 
 

HFC[Z DFlCTL VlWSFZLzLGF GFD4 CM¡M TYF ALHL  lJUTM 
 

S|D GFiFA SldFxgFZ sજનયરPf  

 HFC[Z V5L, DFlCTL 
VlWSFZL zLgF]\ GFD 

;ZGFD]̇ ;̇5S" ĠAZ 

! zL   એભ.આય.કુકડીમા  GFIA 
SlDxGZzLGL 

VMOL;4 ALHM 
DF/4 D\U/l;\CHL 

ZM04 
DCFGUZ5F,LSF 

VMlO; 
EFJGUZ 

૯૪૨૯૯૪૬૯૭૨ 
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 V[G[1FZvAL 

 
              s;FDFgI JlCJ8 lJEFUGF\ TFP!_v5vZ__) GF\ 5lZ5+ S|DF\S 5LV[0Lv!_vZ__*v 
##5#&$v VFZP8LPVF.P ;[,G]\ lA0F6 f 
 

5|DF65+ 
 
 

          VFYL 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4  DFlCTL VlWSFZ VlWlGIDGL S,Dv$ V\TU"T :JI\ 

HFC[Z SZJFGL AFATM  5|Mv V[S8LJ 0L:S,MhZ ( P.A.D.)   DFZF lJEFU  wJFZF  T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, 

K[P  VG[ TFP ૨૫q૦૫q૨૦૨૧ GL l:YlTV[ VDFZL D\H}ZL D[/JL VnTG SZJFDF\ VFJ[, K[P  

 
 

TFZLBo  ૨૫q૦૫q૨૦૨૧ 

                        

 

                                                                    
jIJ;FI J[ZF .g:5[S8Z     ળો .g:5[S8Z          ટેક્ષ કરેક્ળન સવુિટેન્ડેન્ટ   

                                   DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 



ય.ુસી.ડી.જા.ન.ં-૫૬                                                                      ય.ુસી.ડી. વિભાગ  

                                                                                         મહાનગરપાલિકા, 
ભાિનગર  

                                                                                         તા : ૧૩/૦૫/૨૦૨૧ 

પ્રવત,  

ઉપાધ્યક્ષશ્રી, 
આર.ટી.આઈ.સેિ,  

મહાનગરપાલિકા, 
ભાિનગર 

 

             વિષય :- માહહતી અવિકાર અવિવનયમ-૨૦૦૫ની કિમ-૪ અંતગગત જાહરે સત્તા મડંળે સ્િય ં
જાહરે કરિાની બાબતો (પ્રો.એક્ટીિ હડસ્ક્િોઝર). 

સદંભગ :- આર.ટી.આઈ.જા.ન.ં-૩, તા-૨૯/૦૪/૨૦૨૧. 
 
 

સવિનય સાથ ઉપરોક્ત વિષયે અને સદંભે જણાિિાનુ ં કે સામાન્ય વિભાગની ઉક્ત સચુના તેમજ 
માનનીય માહહતી આયોગના ઉક્ત આદેશ અનસુાર માહહતી અવિકાર અવિવનયમ-૨૦૦૫ ના કાયદાની કિમ-
૪(૧)(૫) “પ્રો-એક્ટીિ હડસ્ક્િોઝર” અદ્યતન કરિા અંગેના આ સાથે અત્રેના વિભાગની અદ્યતન માહહતી આ સાથ ે
હાડગ કોપીમા ંસામેિ છે. તેમજ પી.ડી.એફ. ફાઈિમા ંઅત્રેના વિભાગનો અહિેાિ તૈયાર કરી બીએમસી કોમનમા ંRTI 

PAD નામના ફોલ્ડરમા ંમકૂી આપેિ છે. જે આપ સાહબેને વિહદત થિા વિનતંી છે. 
 
 
 
 

પ્રોજેક્ટ ઓહફસર  

ય.ુસી.ડી. વિભાગ  

મહાનગરપાલિકા, ભાિનગર  
 
 
 
        
         
 

 
 
 



    ભાવનગર મહાનગરપાલિકા   

  ભાવનગર 

 

    ય.ુસી.ડી વવભાગ  

માહહતી (મેળિિાનો) અવિકાર અવિવનયમ -૨૦૦૫ 

 

            
 
 

વોલ્યમુ-૨  

    એનેક્ષ્ચર ન-ં૧૪  

 
 

  શ્રી દેવાંગીબેન મહતેા  

ઈ.ચા. પ્રોજેક્ટ ઓફિસર  

િોન ન.ં(ઓિીસ) ૨૫૬૦૬૬૦ 

અદ્યતન કર્ાા તા.-૦૧/૦૫/૨૦૨૧        મો. ન.ં- ૭૫૭૫૮૬૪૫૪૫ 



અનકુ્રમલિકા 
 

ક્રમ       વવષર્  

1. પ્રસ્તાિના  

2. પ્રકરણ – ૨ વનયમ સગં્રહ -૧ (સગંઠનની વિગતો, કાયો અને ફરજો ) 

3. પ્રકરણ – ૩ વનયમ સગં્રહ -૨ (અવિકારીઓ અને કમગચારીઓની સત્તા અને ફરજો ) 

4. પ્રકરણ – ૪ વનયમ સગં્રહ -૩ (કાયો કરિા માટેના વનયમો, વિવનયમો, સચૂનાઓ, વનયમસગં્રહ અને 
દફતરો)  

5. પ્રકરણ – ૫ વનયમ સગં્રહ -૪ (નીવતઘડતર અથિા નીવતના અમિ સબંિંી જનતાના સભ્યો સાથે સિાહ 
પરામશગ અથિા તેના પ્રવતવનિીત્િ માટેની કોઇપણ વ્યિસ્થા હોય તો તેની વિગત ) 

6. પ્રકરણ – ૬ વનયમ સગં્રહ -૫ ( જાહરે તતં્ર અથિા તેના વનયતં્રણ હઠેળ વ્યક્ક્તઓ પાસે ના દસ્તાિેજોની 
કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક ) 

7. પ્રકરણ – ૮ વનયમ સગં્રહ -૭ (સરકારી માહહતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય વિગત) 

8. પ્રકરણ – ૯ વનયમ સગં્રહ -૮ (વનણગય િેિાની પ્રહિયામા ંઅનસુરિાની કાયગ પદ્ધવત ) 

9. પ્રકરણ – ૧૦ વનયમ સગં્રહ -૯ (અવિકારીઓ અને કમગચારીઓની માહહતી પકુ્સ્તકા, વિવનયમોમા ંજોગિાઈ 
કયાગ મજુબ મહનેતાણાની પદ્ધવત સહીત દરેક અવિકારી અને કમગચારીઓને મળતુ ંમાવસક મહનેતાણુ)ં 

10. પ્રકરણ – ૧૨ વનયમ સગં્રહ -૧૧ (પ્રત્યેક સસં્થાને ફાળિાયેિ અંદાજપત્ર મજુબ તમામ યોજનાઓ,સલૂચત 
ખચગ અને કરેિ ચકુિણી અંગે અહિેાિની વિગતો ) 

11. પ્રકરણ – ૧૩ વનયમ સગં્રહ -૧૨ ( સહાયકી કાયગિમો ના અમિ અંગેની કાયગ પદ્ધવત) 

12. પ્રકરણ – ૧૫ વનયમ સગં્રહ -૧૪ (કાયો કરિા માટે નક્કી કરેિા િોરણો ) 

13. પ્રકરણ – ૧૬ વનયમ સગં્રહ -   ( જાહરે માહહતી અવિકારીશ્રી ના નામ, હોદ્દા તથા અન્ય વિગતો ) 

14. પ્રકરણ – ૧૭ વનયમ સગં્રહ -૧૬  ( માહહતી મેળિિા માટે નાગહરકોને ઉપિબ્િ સિિતોની વિગતો ) 
  



પ્રકરિ – ૧  

પ્રસ્તાવના  
 

૧.૧   આ પકુ્સ્તકા (માહહતી અવિકાર અવિવનયમ -૨૦૦૫) ની પાશ્ચાદભવૂમકા અંગે જાણકારી  

૧.૨   આ પકુ્સ્તકાનો ઉદે્દશ્ય/હતે ુ 

       માહહતી અવિકાર અવિવનયમ -૨૦૦૫ 

૧.૩   આ પકુ્સ્તકા કઈ વ્યક્ક્તઓ /સસં્થાઓ સગંઠનો િગેરેને ઉપયોગી છે?  

હા, બી.પી.એિ. િાભાથીઓ તથા તેઓના મડંળો માટે  

૧.૪   આ પકુ્સ્તકા મા ંઆપેિી માહહતીનુ ંમાળખુ ં–  

       સરકાર શ્રીની ગાઈડિાઈન અનસુાર  

૧.૫   વ્યાખ્યાઓ (પસુ્તકમા ંિાપરિામા ંઆિેિ જુદાજુદા શબ્દોની વ્યાખ્યા આપિા વિનતંી) 

      ૧. બી.પી.એિ. કે ગરીબી રેખા હઠેળ જીિતા  

      ૨. દીનદયાળ અંત્યોદય યોજના રાષ્ટ્રીય શહરેી આજીવિકા વમશન (DAY-NULM) 

૧.૬   કોઈ વ્યક્ક્ત આ પકુ્સ્તકા મા ંઆિરી િેિાયેિ વિષયો અંગે િધ ુમાહહતી મેળિિા માગેં તો તે માટેની સપંકગ        
વ્યક્ક્ત - 

શ્રી દેિાગંીબેન મહતેા, ઈ.ચા. પ્રોજેક્ટ ઓહફસર, ય.ુસી.ડી વિભાગ,સરદારનગર મ્ય.ુ શોવપિંગ સેન્ટર,બીજે 
માળે,સરદારનગર,ભાિનગર  

૧.૭   આ પકુ્સ્તકામા ંઉપિબ્િ ન હોય તે માહહતી મેળિિા માટેની કાયગ પદ્ધવત અને ફી - 

       ફી નથી, માહહતી મેળિિાની કાયગ પદ્ધવત - માહહતી અવિકાર અવિવનયમ -૨૦૦૫ અનસુાર  
  



પ્રકરિ – ૨ વનર્મ સગં્રહ -૧ 

(સગંઠનની વવગતો, કાર્ો અને િરજો ) 
૨.૧ જાહરે તતં્ર ઉદે્દશ્ય/હતે ુ–  

➢ ભાિનગર શહરેી વિસ્તાર માટે સરકાર શ્રી ની યોજનાઓનો અમિ  

૨.૨ જાહરે તતં્ર નુ ંવમશન /દુરંદેશીપણુ ં(વિઝન)  

➢ શહરેી ગરીબો માટે સરકાર શ્રીની  કામગીરી પણૂગ કરિી  

૨.૩ જાહરે તતં્ર નો ટંૂકો ઇવતહાસ અને તેની રચનાનો સદંભગ  

➢ શહરેી ગરીબો માટે સરકારશ્રીની વિવિિ યોજનાઓની માહહતી અને આવથિક િાભો 
પહોચતા કરિા માટે  

૨.૪ જાહરે તતં્રની ફરજો  

➢ પારદશગક અને પ્રજાિક્ષી િહીિટી અરજીઓનો સમયમયાગદામા ંવનકાિ, સરકારશ્રીની 
યોજનાઓનો સ્થાયી સચૂનાઓ મજુબ અમિ કરિો  

૨.૫ જાહરે તતં્રની મખુ્ય પ્રવવૃત્તઓ /કાયો 
➢ પારદશગક અને પ્રજાિક્ષી િહીિટી અરજીઓનો સમયમયાગદામા ંવનકાિ, સરકારશ્રીની 

યોજનાઓનો સ્થાયી સચૂનાઓ મજુબ અમિ કરિો 
૨.૬ જાહરે તતં્ર દ્વારા આપિામા ંઆિતી સેિાઓની યાદી અને તેનુ ંસલંક્ષપ્ત વિિરણ  

➢ બી.પી.એિ. િાભાથીઓને ઓળખી તેઓ માટે અમિ મા ંહોય તેિી સરકારશ્રીની 
યોજનાઓનુ ંઅમિીકરણ 

૨.૭ જાહરે તતં્રના રાજ્ય, નીયામક ક્ચેરી, પ્રદેશ જીલ્િો િગેરે સ્થળો એ સસં્થાગત માળખાનો ઉલ્િેખ  

(જ્યા ંિાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં  

➢ ભાિનગર શહરેી વિસ્તાર પરૂત ુ ં
૨.૮ જાહરે તતં્રની અસરકારકતા અને કાયગક્ષમતા િિારિા માટેની િોકો પાસેથી અપેક્ષાઓ જનજાગવૃત  

અને િોકો તરફ થી પરુતો સહયોગ  
૨.૯ િોક સહયોગ મેળિિા માટેની  ગોઠિણ અને પદ્ધવત  

➢ અખબારયાદી, દ્રશ્ય,શ્રાવ્ય સાિનો, સી.ડી.એસ. મારફત િોકજાગવૃત  

૨.૧૦ સેિા આપિાના દેખરેખ વનયતં્રણ અને જાહરે ફહરયાદ વનિારણ માટે ઉપિબ્િ તતં્ર –  

➢ કવમશ્નરશ્રી મહાનગરપાલિકા, ભાિનગર 

૨.૧૧ કચેરી શરુ થિાનો સમય –  

➢ સિારે ૧૦:૩૦ કિાકે  

કચેરી બિં થિાનો સમય –  

➢ સાજંે ૦૬:૧૦ કિાકે  

 

પ્રકરિ – ૩ વનર્મ સગં્રહ -૨ 



(અવિકારીઓ અને કમાચારીઓની સત્તા અને િરજો ) 
૩. સસં્થાના અવિકારીઓ અને કમગચારીઓની સત્તા અને ફરજોની વિગતો  

 
હોદ્દો  :- પ્રોજેકટ ઓહફસર  

સત્તાઓ   િહીિટી – ૧. કમગચારીઓ / િહીિટી બાબતોને િગતી સત્ત્તા નથી. 
            ૨...  

            ૩... 
નાણાકીય - ૧.રૂ! ૫૦૦૦/- સિુી ખચગ કરિાની સત્તા છે.             

            ૨...  

            ૩... 
અન્ય –    ૧. નથી. 
            ૨...  

            ૩... 
ફરજો -    ૧. ય.ુસી.ડી. વિભાગ. ની હસ્તકની યોજનાઓનુ ંઅમિીકરણ  

            ૨. સામાન્ય પત્ર વ્યિહાર  

            ૩... 
 

       
  



પ્રકરિ – ૪ વનર્મ સગં્રહ -૩ 

     (કાર્ો કરવા માટેના વનર્મો, વવવનર્મો, સચૂનાઓ, વનર્મસગં્રહ અને દિતરો) 
 

જાહરે તતં્ર અથિા તેના વનયતં્રણ હઠેળના અવિકારીઓ અને કમગચારીઓએ ઉપયોગ કરિાના 
વનયમો,વિવનયમો,સચૂનાઓ, વનયમ સગં્રહ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમનુા મજુબ આપો. આ નમનુા દરેક 
પ્રકારના દસ્તાિેજ માટે ભરિાના છે. 
 

દસ્તાિેજ નુ ંનામ / મથાળં  દસ્તાિેજ નો પ્રકાર  

DAY-NULM યોજનાનુ ંમાગગદશગક પકુ્સ્તકા  સચૂનાઓ  

  

દસ્તાિેજ પરનુ ંટંૂકંુ િખાણ :  

  

વ્યક્ક્તની વનયમો, વિવનયમો, સચૂનાઓ, વનયમ  

સગં્રહ અને દફતરો ની નકિ અહીંથી મળશે. 
સરનામુ ં– ય.ુસી.ડી. વિભાગ, સરદારનગર શોવપિંગ 

 સેન્ટર, બીજે માળે, મહાનગરપાલિકા, ભાિનગર 

ટેિીફોન – ૨૫૬૦૬૬૦ 

ફેકસ –  

ઈ-મેઈિ – bmc.ucd@gmail.com   

 

વિભાગ દ્વારા નીયમો, વિવનયમો, સચૂનાઓ, વનયમ સગં્રહ અને દફતરોની નકિ માટે િેિાની ફી ( જો હોય તો) 
  



પ્રકરિ – ૫ વનર્મ સગં્રહ -૪ 

(નીવતઘડતર અથવા નીવતના અમિ સબંિંી જનતાના સભ્ર્ો સાથે સિાહ પરામર્ા અથવા તેના 
પ્રવતવનિીત્વ માટેની કોઇપિ વ્ર્વસ્થા હોર્ તો તેની વવગત ) 

 

નીવત ઘડતર :-  

૫.૧ શુ ંનીવતઓના અમિ માટે જનતાની અથિા તેના પ્રવતવનવિઓની સિાહ – પરામશગ / સહભાગીતા મેળિિા 
માટેની કોઈ જોગિાઈ છે ? જો હોય તો, અઆિી જોગિાઈઓની વિગતો નીચેના નમનૂામા ંઆપો. 
 

અ.ન.ં વિષય/મદુ્દો શુ ંજનતાની સહભાલગતા  

સવુનવશ્ચત કરિાનુ ંજરૂરી 
છે ? (હા/ના) 

જનતાની સહભાલગતા  
મેળિિા માટેની વ્યિસ્થા 

૧ _ 

 

ના _ 

 

આનાથી નાગહરકને ક્ા ંઆિારે નીવત વિષયક બાબતોના ઘડતર અને અમિમા ંજનતાની સહભાલગતા. નક્કી 
કરી છે તે સમજિામા ંમદદ થશે. 
 
 
 

નીવતનો અમિ :- 
૫.૨ શુ ંનીવતઓના અમિ માટે જનતાની અથિા તેના પ્રવતનીિીઓની સિાહ – પરામશગ/સહભાલગતા મેળિિા 
માટેની કોઈ જોગિાઈ છે ? જો હોય તો, આિી જોગ્િીઓની વિગતો નીચેના નમનૂામા ંઆપો. 
 

અ.ન.ં વિષય/મદુ્દો શુ ંજનતાની સહભાલગતા  

સવુનવશ્ચત કરિાનુ ંજરૂરી 
છે ? (હા/ના) 

જનતાની સહભાલગતા  
મેળિિા માટેની વ્યિસ્થા 

૧ DAY-NULM યોજના તથા  

અન્ય યોજનાઓ 
ના _ 

  
  



પ્રકરિ – ૬ વનર્મ સગં્રહ -૫ 

 જાહરે તતં્ર અથવા તેના વનર્તં્રિ હઠેળ વ્ર્ક્ક્તઓ પાસે ના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક  

 

૬.૧ સરકારી દસ્તાિેજો વિશેની માહહતી આપિા નીચેના નમનુાનો ઉપયોગ કરશો. જ્યા ંઆ દસ્તાિેજો ઉપિબ્િછે 
તેિી જગ્યાઓ જેિી કે સલચિાિય કક્ષા, વનયામકની કચેરી, કક્ષા નયનો પણ ઉલ્િેખ કરો. (અન્ય િખિાની 
જગ્યાએ કક્ષાનો ઉલ્િેખ કરો.) 

 

િમ  દસ્તાિેજની કક્ષા  દસ્તાિેજનુ ંનામ અને તેની 
 એક િીટીમા ંઓળખાણ  

દસ્તાિેજ મેળિિાની  

કાયગ પદ્ધવત  

નીચેની વ્યક્ક્ત પાસે 
/તેના વનયતં્રણમા ં  

 છે. 

૧ 
ક DAY-NULM યોજનાની 

ગાઈડિાઈન 
સાદી અરજી તથા નકિનો 
ખચગ   

પ્રોજેકટ ઓહફસર  

૨ 
ક મહાનગરપાલિકાની 

બજેટ મજુબની યોજના  

  

૩ 
ક બી.પી.એિ. સિેની યાદી    

 

  



પ્રકરિ – ૮ વનર્મ સગં્રહ -૭ 

(સરકારી માફહતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ર્ વવગતો ) 
 

૮.૧ જાહેર તતં્રના સરકારી માહહતી અવિકારીઓ , મદદનીશ સરકારી માહહતી અવિકારીઓ અને વિભાગીય 
કાયદાકીય (એપિેટ) સત્તા અવિકારી વિશેની સપંકગ માહહતી નીચેના નમનૂામા ંઆપો.  

 

સરકારી તતં્રનુ ંનામ :- 
મદદનીશ સરકારી માહહતી અવિકારીઓ :- 

અ.ન.ં નામ  હોદ્દો એસ.ટી.ડી. કોડ  ફોન ન.ં ફેક્સ  ઈ-મેઈિ  સરનામુ ં

કચેરી  મોબાઈિ  

૧ શ્રીદેિાગંીબેન  

મહતેા  

ઈ.ચા. 
પ્રોજેક્ટ 
ઓહફસર 

૦૨૭૮ ૨૫૬૦૬૬૦ ૭૫૭૫૮૬૪૫૪૫ - bmc.ucd@ 

gmail.com   

સરદારનગર  

શોવપિંગ 

 સેન્ટર,  

બીજે માળે, 
ભાિનગર 

સરકારી માહહતી અવિકારીઓ :- 

અ.ન.ં નામ  હોદ્દો એસ.ટી.ડી. કોડ  ફોન ન.ં ફેક્સ  ઈ-મેઈિ  સરનામુ ં

કચેરી  મોબાઈિ  

૧ શ્રીદેિાગંીબેન 
મહતેા  

ઈ.ચા. 
પ્રોજેક્ટ 
ઓહફસર 

૦૨૭૮ ૨૫૬૦૬૬૦ ૭૫૭૫૮૬૪૫૪૫ - bmc.ucd@ 

gmail.com   

સરદારનગર  

શોવપિંગ 

 સેન્ટર,  

બીજે માળે,  

ભાિનગર 

વિભાગીય એપિેટ (કાયદા) અવિકારીઓ :- 

અ.ન.ં નામ  હોદ્દો એસ.ટી.ડી. કોડ  ફોન ન.ં ફેક્સ  ઈ-મેઈિ  સરનામુ ં

કચેરી  મોબાઈિ  

૧        
 

   પ્રકરિ – ૯ વનર્મ સંગ્રહ -૮ 

(વનિાર્ િેવાની પ્રફક્રર્ામાં અનસુરવાની કાર્ા પદ્ધવત ) 
 



 

૯.૧ જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે વનણગય િેિા માટે કઈ કાયગ પદ્ધવત અનસુરિા આિે છે ? (વનયમ સગં્રહ અને 
કામકાજના વનયમોના વનયમ સગં્રહ, અન્ય વનયમો / વિવનયમો િગેરેનો સદંભગ ટાકંી શકાય) 

➢ જે તે યોજનાઓની સરકારશ્રીની સ્થાઈ સચૂનાઓ  

 

૯.૨ અગત્યની બાબત માટે  કોઈ ખાસ વનણગય િેિા માટેની દસ્તાિેજી કાયગ પદ્ધવતઓ / ઠરાિેિી કાયગ 
પદ્ધવતઓ / વનયત માપદંડો/વનયમો કયા કયા છે ? વનણગય િેિા માટે કયા કયા સ્તરે વિચાર કરિામા ંઆિે 
છે ?  

➢ મદદનીશ કવમશ્નરશ્રી, નાયબ કવમશ્નરશ્રી, કવમશ્નરશ્રી દ્વારા  

 

૯.૩ વનણગય ને જનતા સિુી પહોચાડિાની કઈ વ્યિસ્થા છે ?  

➢ જરૂર નથી. 
 

૯.૪ વનણગય િેિાની પ્રહિયામા ંજેના મતંવ્યો િેિાનાર છે તે અવિકારીઓ કયા છે ?  

➢ જરૂર નથી. 
 

૯.૫ વનણગય િેનાર અંવતમ સત્તા અવિકારી કોણ છે ?  

➢ કવમશ્નરશ્રી તથા સામાન્ય સભા  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

પ્રકરિ – ૧૦ વનર્મ સંગ્રહ -૯ 

(અવિકારીઓ અને કમાચારીઓની માફહતી પકુ્સ્તકા, વવવનર્મોમાં જોગવાઈ કર્ાા મજુબ મહનેતાિાની 
પદ્ધવત સહીત દરેક અવિકારી અને કમાચારીઓને મળતુ ંમાવસક મહનેતાણુ)ં 

૧૦.૧  નીચેના નમનૂામા ંજજલ્િાિાર માહહતી આપિી :-  ય.ુસી.ડી. વિભાગ, મહાનગરપાલિકા, ભાિનગર  

 
અ.ન.ં નામ  હોદ્દો  એસ.ટી.ડી. 

કોડ  

ફોન નબંર ફેક્સ  ઈ-મેઈિ સરનામુ ં
કચેરી  ઘર  

૧ શ્રી દેિાગંીબેન  

મહતેા  

ઈ.પ્રોજેકટ  

ઓહફસર  

૦૨૭૮ ૨૫૬૦૬૬૦ ૭૫૭૫૮૬૪૫૪૫ - - D-44,દેિજ્ઞ, િખભુા હોિ  

પાસ,ે રામમતં્ર, ભાિનગર  
૨ શ્રી ય.ુડી.િેગડ  ઇન્સ્પેક્ટર  ” ”  - - પ્િોટ ન.ં ૮૩૯, ”ખોડિ કૃપા”  

ડાયમડં ચોક, ભાિનગર  

૩ શ્રી િક્ષ્મણભાઈ  

સી. પરમાર   

જુવનયર  

કિાકગ  
” ”  - - પ્િોટ ન.ં૬,રૂપાિી સોસાયટી,  

નેસડા રોડ, વસહોર  

૪ શ્રી દશગનાબેન  

જે. િાણીયા  

જુવનયર  

કિાકગ  
” ”  - - પ્િોટ ન.ં૮૮, કલ્યાણનગર, 

ફુિસર, ભાિનગર 

૫ શ્રી આર.એસ. 
પરમાર  

પટ્ટાિાળા  ” ”  - - પ્િોટ ન.ં૧૬૬૩/એ  

સરદારનગર, ભાિનગર  

૬ શ્રી જેશાભાઈ  

એન.આિગોતર  

ચોકીદાર  ” ”  - - આઝાદનગર,રામમતં્ર મહંદર  

સામે, તળાજા રોડ,ભાિનગર  

૭ શ્રી સવિતાબેન 

એન. ભરિાડીયા 
સ્ત્રી મજુર  ” ”  - - સભુાષનગર,હરી વસદ્ધદ્ધ મહંદર 

પાસે, ભાિનગર 

૮ શ્રી િીમિભાઈ 

એન. ગોહહિ  

 

સફાઈ  

કામદાર 

” ”  - - જમનાકુંડ, ભીિિાડા સકગિ,  

ભાિનગર 

અવિકારી અને કમગચારીઓની માહહતી – પકુ્સ્તકા 
(ડીરેકટરી) ય.ુસી.ડી. વિભાગ 

વિવનયમોમા ંજોગિાઈ કયાગ મજુબ મહનેતાણાની પદ્ધવત સહીત દરેક અવિકારી અને કમગચારીને મળતુ ંમાવસક મહનેતાણુ.ં 
૧૧.૧ નીચેના નમનૂામા ંમાહહતી આપો. 
અ.ન.ં       નામ    હોદ્દો માવસક 

મહનેતાણુ ં
િળતર/ 

િળતર ભથ્ુ ં
વિવનયમમા ંજણાવ્યા મજુબ મહનેતાણુ ં
નક્કી કરિાની કાયગપદ્ધવત 

૧ શ્રી દેિાગંીબેન મહતેા  ઈ.પ્રોજેકટ  

ઓહફસર  

૭૩,૫૬૬/- _ ૫૩,૧૦૦ -૧,૬૭,૮૦૦/- 

૨ શ્રી ય.ુડી. િેગડ  

 

ઇન્સ્પેકટર  ૬૬,૪૫૦/- _ ૩૫૪૦૦ – ૧૧૨૪૦૦/- 

૩ શ્રી િક્ષ્મણભાઈ  

પરમાર 

જુવનયર  

ક્િાકગ  
૪૯,૪૭૮/- _ ૨૫૫૦૦ - ૮૧૧૦૦/- 



૪ શ્રી દશગનાબેન જે. 
િાણીયા  

જુવનયર  

ક્િાકગ  
૧૯,૯૫૦/- _ હફક્સ પગાર  

૫ શ્રી આર.એસ.  

પરમાર  

પટ્ટાિાળા  ૨૭,૬૯૨/- _ ૧૫,૭૦૦ – ૫૦,૦૦૦/- 

૬ શ્રી જેશાભાઈ એન. 
આિગોતર  

ચોકીદાર  ૨૦,૧૮૨/- _ ૧૫૭૦૦ - ૫૦,૦૦૦/- 

 

૭ શ્રી સવિતાબેન એન. 
ભરિાડીયા 

સ્ત્રી મજુર  ૩૬,૬૭૫/- 

 

_ ૧૫,૫૦૦ - ૫૦,૦૦૦/- 

 

૮ શ્રી વિમિભાઈ એન. 
 ગોહહિ 

સફાઈ કામદાર 

કામદાર 

૨૪,૬૮૪/- _ ૧૪,૮૦૦ - ૪૭,૧૦૦/- 

 
  



પ્રકરિ – ૧૨ વનર્મ સંગ્રહ -૧૧ 

પ્રત્ર્ેક સસં્થાને િાળવાર્ેિ અંદાજપત્ર  

તમામ ર્ોજનાઓ,સલૂચત ખચા અને કરેિ ચકુવિી અંગે અહવેાિની વવગતો  

વવકાસ, વનમાાિ અને તકનીકી કાર્ા અંગે જવાબદાર જાહરે તતં્ર માટે 

 

                                   -------------------------------------------------------------------------
------ 

૧૨.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્િયે જુદી જુદી પ્રવવૃતઓ માટે અંદાજપત્રની વિગતો માહહતી નીચેના નમનૂામા ં
આપો. (િષગ ૨૦૨૦-૨૧) 

 

િમ  

ન.ં 
યોજનાનુ ં
 નામ/સદર  

પ્રવવૃત્ત પ્રવવૃત્ત  

શરુ  

કયાગની  
તારીખ  

પ્રવવૃત્તના  

અંતની  

અંદાજેિી  
તારીખ  

સલૂચત રકમ  મજુંર કરેિ  

રકમ 

છુટી  

કરેિ/ 

ચકુિેિ 

રકમ  

હપ્તાની  

સખં્યા 

છેલ્િા િષગનુ ં
ખરેખર ખચગ 

કાયગની 
ગણુિત્તા 
માટે  

સપંણૂગપણે  

કામગીરી 
માટે 
જિાબદાર 
અવિકારી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ બી.કન્ટીજન્સી પરચરુણ સદર સદર ૧,૦૦,૦૦૦/- ૧,૦૦,૦૦૦/-  ૧૭૮૫/- પ્રોજેક્ટ  

ઓહફસર 

  સી-મેલચિંગ ગ્રાન્ટ  સદ સદર સદ સદર ૧,૦૦,૦૦૦/- ૧,૦૦,૦૦૦/-  ૧૩,૭૦૨/- સદર 

  ટેિીફોન સદર સદર ૧૫,૦૦૦/- ૨,૦૦,૦૦૦/-  - સદર 

  ઉચ્ચ વશક્ષણ 
વશષ્ટ્યવવૃત્ત 

સદર સદર ૧,૦૦,૦૦૦/- ૧,૦૦,૦૦૦/-  ૪૨૦૦/- સદર 

  ગજુરાત ગૌરિ 
હદિસ  

ઉજિણી, ગરીબ 
કલ્યાણ  

મેળા અન્ય 
સરકારી  

કાયગિમોની 
ઉજિણી 

સદર સદર ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/-  - સદર 



  રાષ્ટ્રીય 
તહિેારોની 
ઉજિણી  

સદર સદર ૫,૦૦,૦૦૦/- ૫,૦૦,૦૦૦/-  - સદર 

  ડો.બાબાસાહબે 

આંબેડકર જયવંત 

સદર સદર ૧,૦૦,૦૦૦/- ૧,૦૦,૦૦૦/-  - સદર 

  સ્િામી 
વિિેકાનદં જન્મ 
જયવંત 

સદર સદર ૧,૦૦,૦૦૦/- ૧,૦૦,૦૦૦/-  - સદર 

  રાષ્ટ્રીય કુટંુબ 
સહાય યોજના  

સદર સદર - - - - સદર 

૨ યિુક વ્યાયામ  

તથા હિડાગંણ 

પ્રવવૃત્ત અંગેની  

ગ્રાન્ટ 

િોિીબોિ,ટેબિ 
ટેનીસ,  

હિકેટ િગેરે 
રમતોનુ ંમ્યનુી.  

તરફથી 
આયોજન 

સદર સદર ૫,૦૦,૦૦૦/- ૫,૦૦,૦૦૦/- - - સદર 

  રાષ્ટ્રીય કે્ષત્રે 
તથા  

આંતરરાષ્ટ્રીય 
કે્ષત્રે રમતગમત 

તથા સાસં્કૃવતક 
પ્રવવૃતને  

ઉતે્તજજત મ્યનુી. 
તરફથી  

આયોજન 

સદર સદર ૨,૦૦,૦૦૦/- ૨,૦૦,૦૦૦/- - - સદર 

  બાળ હિડાગંણ 
તથા શહરેની 
િોકોઉપયોગી 
તથા હહતાથે  

ચાિતી સસં્થા  

સદર સદર ૧,૦૦,૦૦૦/- ૧,૦૦,૦૦૦/- - - સદર 

  સાસં્કૃવતક પ્રવવૃત્ત 
પ્રોત્સાહન 

સદર સદર ૧,૦૦,૦૦૦/- ૧,૦૦,૦૦૦/- - - સદર 



તથા યિુા 
સાહવસક 
પ્રવવૃત્તઓ 

તથા પસુ્તકાિય 
પ્રવવૃત્તઓ 

  

 
  વશશ ુપસુ્તકાિય 

તથા  

મહહિા વિકાસ 
મોબાઈિ  

પસુ્તકાિય 

સદર સદર ૧,૦૦,૦૦૦/- ૧,૦૦,૦૦૦/- - - સદર 

૩ સ્મશાન 
અંગેની  

ગ્રાન્ટ  

અંવતમ હિયા 
ગ્રાન્ટ  

સદર સદર ૧૫,૦૦,૦૦૦/- 

 
૧૫,૦૦,૦૦૦/- 

 
- ૬,૭૫૦૦૦/- સદર 

૪ આરોગ્ય અને  

કમગચારી  

કલ્યાણ  

પ્રવવૃત્ત 

જુદા જુદા 
કમગચારી 
મડંળની 
ગ્રાન્ટ 

સદર સદર ૦૦ ૦૦ - - સદર 

  મ્યનુી.બકુ બેંક, 
ટાઉનહોિ, 
પસુ્તકો, ફનીચર 

સદર સદર ૧,૦૦,૦૦૦/- ૧,૦૦,૦૦૦/- - - સદર 

  શહરેની જુદી 
જુદી સામાજજક 

શૈક્ષલણક અને 
સાસં્કૃવતક 

પ્રવવૃતઓ કરતી 
સસં્થાઓની 
ગ્રાન્ટ 

સદર સદર ૧,૦૦,૦૦૦/- ૧,૦૦,૦૦૦/- - - સદર 

  મહહિા આવથિક 
કાયગિમ 

સદર સદર ૦૦ ૦૦ - - સદર 

  જન જાગવૃત 
કાયગિમ 

સદર સદર ૩,૦૦,૦૦૦/- ૩,૦૦,૦૦૦/- - ૭૫,૦૦૦/- સદર 

  મ્યનુી. 
િાચંનાિય 

સદર સદર ૧,૦૦,૦૦૦/- ૧,૦૦,૦૦૦/- - - સદર 



 

  



પ્રકરિ – ૧૩ વનર્મ સંગ્રહ -૧૨ 

( સહાર્કી કાર્ાક્રમો ના અમિ અંગેની કાર્ા પદ્ધવત) 
 

૧૩.૧ નીચેના નમનુા મજુબ માહહતી આપો. 
❖ કાયગિમ યોજનાનુ ંનામ     - DAY NULM રાષ્ટ્રીય શહરેી આજીવિકા વમશન  

 

❖ કાયગિમ યોજનાનો સમયગાળો    - સરકારશ્રીની ગાઈડિાઈન મજુબ  

 

❖ કાયગિમનો ઉદે્દશ્ય     - આવથિક મદદ/સહાય, પગભર બનાિિા  

 

❖ કાયગિમના ભૌવતક અને નાણાકીય િક્ષાકંો  - DAY NULM ભૌવતક િક્ષાકં 

                                                    ૧ સ્િસહાય જૂથ – ૧૫૩  

                                                    ૨ વ્યક્ક્તગત ઉદ્યોગ સાહસ માટે િોન – ૭૦ 

                                                           ગ્રપુ િોન -૦૫  , સખી મડંળ િોન-૯૦  

                                                    ૩ કૌશલ્ય તાિીમ અને પ્િેસમેન્ટ દ્વારા રોજગારી -૭૫૦ 
 

❖ િાભાથીની પાત્રતા    - શહરેી ગરીબો  

 

❖ િાભ અંગેની પિૂગ જરૂહરયાત જોગિાઈ મજુબ  - સરકારશ્રીની ગાઈડિાઈન મજુબ 

 

❖ કાયગિમનો િાભ િેિાની પદ્ધવત    - વનયત નમનુાની અરજીઓ અને આિારો 
 

❖ કાયગિમમા ંઆપેિ િાભની વિગતો          -  DAY NULM િોન સહાય – 

(સહાયકીની રકમ અથિા આપિામા ંઆિેિ અન્ય મદદ)       વ્યક્ક્તગત ઉદ્યોગ સાહસ માટે િોન – ૮૨  

કુિ રકમ -૯૪,૧૫,૦૦૦/- 

                                                                સખી મડંળ િોન-૯૦  

         કુિ રકમ – ૭૩,૩૨,૦૨૩/- 

 

❖ સહાયકી વિતરણની કાયગ પદ્ધવત   - વનયમ અનસુાર  

 

❖ અરજી કયા કરિી અથિા અરજી કરિા કોનો  - ય.ુસી.ડી. વિભાગ, મહાનગરપાલિકા, ભાિનગર        
સપંકગ કરિો  

 

❖ અરજી ફી (િાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં   - નથી. 
 

❖ અરજીપત્રક નો નમનુો (િાગ ુપડતુ ંહોય તો)  - સામે વનયત નમનુા અનસુાર  

       (જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય તો  

       અરજદારે શુ ંદશાગિવુ ંતેનો ઉલ્િેખ)  



❖ બીડાણો ની યાદી (પ્રમાણપત્રો/દસ્તાિેજો)  -  વનયત નમનુા અનસુાર  

 

❖ લબડાણોનો નમનુો      - સદર  

 

❖ પ્રહિયાને િગતી સમસ્યાઓ અંગે ક્ા ંસપંકગ કરિો  -  ય.ુસી.ડી. વિભાગ, મહાનગરપાલિકા,ભાિનગર 

 

❖ ઉપિબ્િ વનવિની વિગતો     -  મહાનગરપાલિકા, ભાિનગર 

 

❖ નીચેના નમનુામા ંિાભાથીઓની યાદી  

 

િમ િાભાથીઓનુ ં
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા/વપતા 
િાિી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

સરનામુ ં
જીલ્િો શહરે નગર/ગામ ઘર ન.ં 

 સામેિ યાદી મજુબ      

  
        
 
 
 
 
 
 
 

  



પ્રકરિ – ૧૫ વનર્મ સંગ્રહ -૧૪ 

(કાર્ો કરવા માટે નક્કી કરેિા િોરિો ) 
 
 

૧૫.૧ વિવિિ પ્રવવૃત્તઓ/ કાયગિમો હાથ િરિા માટે વિભાગે નક્કી કરેિ િોરણોની વિગતો આપો. 
 
 

  શહરેી આજીવિકા વમશન યોજના અંતગગત ભાિનગર શહરે, ભાિનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તારને તથા 
ભાિનગર નજીકના આઉટ ગ્રોથ વિસ્તારમા ં િસતા ૧૮ થી ૩૫ િષગ સિુીની ઉંમરના યિુાિગગ કૌશલ્ય િિગક 
કાયગિમોની રેનીંગ તથા રોજગારી સ્ત્રી/પરુુષ જે વ્યિસાયિક્ષી તાિીમ યોજનામા ંસરકારશ્રીની યોજના હઠેળ સ્િ 
રોજગારી પરૂી પાડિા વ્યિસાયિક્ષી તાિીમ કેન્દ્ર ચિાિિા માટે કૌશલ્ય તાિીમ અને પ્િેસમેન્ટ દ્વારા રોજગારી 
મેળિી શકાય છે.  

 

  જેમા ંશહરેી આજીવિકા વમશન અંતગગત સરકારશ્રી દ્વારા વનયકુ્ત કરેિ જે એજન્સી ભાિનગર મહાનગર 
પાલિકા દ્વારા તાિીમાથીઓને વ્યિસાયિક્ષી તાિીમ પરુી પાડિાનુ ંકાયગ કરે છે. જેમા ંિાભાથીને વિના મલુ્યે તાિીમ 
કોસગ મજુબના કિાકની તાિીમ મેળિે છે. તાિીમ મેળિી નોકરી મેળિિા માટે સરકારશ્રી દ્વારા વનયકુ્ત થયેિ 
એજન્સી મદદરૂપ થાય છે. 
 

  આ યોજના મહદઅંશે િોરણ ૫ (પાચં)થી િઈને િોરણ ૧૨ (બાર) સિુીનો અભ્યાસ અને ગરીબી રેખા 
નીચે જીિતા કુટંુબો, સામાજજક અને આવથિક પછાત િગગના િોકો તથા ૧૮ થી ૩૫ િષગ સિુીની સ્ત્રી ઉમેદિારો, 
વિિિા, ત્યકતા િગેરેને પ્રાથવમકતા આપી પગભર કરિાનો પ્રયત્ન કરે છે. 
 

  તાિીમ દ્વારા વ્યક્ક્ત વિકાસ તથા સામાજજક સ્તર ઊંચુ ંિાિિા કાયમી આજીવિકા સાથે જોડાિિાનો 
મહત્િાકાકં્ષી હતે ુછે. તેનો ઉદેશ્ય સ્િરોજગારી ઉભી કરીને પગભર કરિાનો છે. 

  



પ્રકરિ – ૧૬ 

( જાહરે માફહતી અવિકારીશ્રી ના નામ, હોદ્દા તથા અન્ર્ વવગતો ) 

 

િમ  પ્રોજેક્ટ ઓહફસર તથા જાહરે માહહતી  

અવિકારીશ્રીનુ ંનામ  
 સરનામુ ં સપંકગ નબંર  

૧ 
શ્રી દેિાગંીબેન મહતેા  

ય.ુસી.ડી. વિભાગ  

સરદારનગર શોવપિંગ સેન્ટર, 
બ્િડ બેંકની ઉપર,  

બીજે માળે, સરદારનગર  

ભાિનગર 

૭૫૭૫૮૬૪૫૪૫ 

 
 

પ્રકરિ – ૧૬ 

( જાહરે અપીિ અવિકારીશ્રી ના નામ, હોદ્દા તથા અન્ર્ વવગતો ) 
 

  

િમ  નાયબ કવમશ્નર (એડમીન) તથા  

જાહરે અપીિ અવિકારીશ્રી નુ ંનામ  
સરનામુ ં સપંકગ નબંર  

૧ શ્રી હદિીપવસિંહ એમ. ગોહહિ  નાયબ કવમશ્નરશ્રીની ઓફીસ, 
બીજો માળ, મગંિવસિંહજી રોડ, 
મહાનગરપાલિકા કચેરી, 
ભાિનગર. 

૯૯૨૫૨૨૪૬૪૬ 



પ્રકરિ – ૧૭ વનર્મ સંગ્રહ -૧૬   

( માફહતી મેળવવા માટે નાગફરકોને ઉપિબ્િ સવિતોની વવગતો ) 
 

૧૭.૧ િોકોને માહહતી મળે તે માટે વિભાગે અપનાિેિ સાિનો, પદ્ધવતઓ અથિા સિિતો જેિી કે, 
 

➢ કચેરી ગ્રથંાિય     :- 
➢ નાટક અને શો :- 
➢ િતગમાનપત્ર :- 
➢ પ્રદશગનો :- 
➢ નોટીસ બોડગ :- 
➢ કચેરીમા ંરેકડગનુ ંવનરીક્ષણ :- 
➢ દસ્તાિેજોની નકિ મેળિિાની પદ્ધવત :- 
➢ ઉપિભ્ય મહુદ્રત વનયમ સગં્રહ :-  

➢ જાહરેતતં્ર ની િેબસાઈટ :- 
➢ જાહરે ખબરના અન્ય સાિનો :- 

  



એનેક્ષ્ચર-બી 
  

(સામાન્ર્ વહીવટ વવભાગના તા-૧૦/૦૫/૨૦૧૦ નાં પફરપત્ર ક્રમાંક પીએડી-૧૦-૨૦૦૭-૩૩૫૩૬૪-
આર.ટી.આઈ.સેિનુ ંલબડાિ) 

 

પ્રમાિપત્ર 

    
 

આથી પ્રમાલણત કરિામા ંઆિે છે કે, માહહતી અવિકાર અવિવનયમની કિમ-૪ અંતગગત સ્િયજંાહરે 
કરિાની બાબતો “પ્રો-એક્ટીિ હડસ્ક્િોઝર” (P.A.D.)  મારા વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરિામા ંઆિેિ છે. અને તા-
૦૧/૦૫/૨૦૨૧ની ક્સ્થવતએ અમારી મજૂંરી મેળિી અદ્યતન કરિામા ંઆિેિ છે.  

 
 

તારીખ:     

સ્થળ :           ----------------------------- 

                  જાહેર માહહતી અવિકારી અને 
પ્રોજેક્ટ ઓહફસર  

ય.ુસી.ડી. વિભાગ  

મહાનગરપાલિકા, ભાિનગર  
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