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5|SZ6 v # slGID ;\U|CvZf 

VlWSFZLVMGL ;¿F VG[ OZHM 

CMÛM  ov RLO V[SFpg8 VMlO;Z 

;¿FVM ov JlCJ8L 

 

s!f V[SFpg8 lJEFUGF\ lGI\+6 VlWSFZL D[P GFIA SlDxGZ zLGL ;]RGF D]HA TYF ;\:YFGF J0F D[P 
SlDxGZzL äFZF JBTM JBT V5FTF C]SDM4 BF; ;}RGFGM IMuI VD,JFZL SZFJJFGL ;¿FP 

sZf lGI\+6 C[9/GF\ SD"RFZLVMGL ZHFVM AFAT DIF"lNT ;¿FP 

s#f :8FO4 V[:ÎFG[ ,UTL H[DF\ ;LPVFZP EZJF4 :8[5 0I] SZJF4 :8FOG[ SFDULZLGL ;M\56L SZJLP TFAF 
C[9/GF\ SD"RFZLVMGL OZHM D]SZZ SZJL VG[ OZH G AHFJGFZ ;FD[ 5U,F\ ,> JlZQ8 ;¿FG[ 
VlE5|FI VF5JF AFATP 

s$f NZ JQF[" DCFGUZ5Fl,SFG]\ AH[8 T{IFZ SZJF DF8[ NZ[S lJEFUMGL DFlCTL V[S+LT SZL AH[8 T{IFZ 
SZFJL 5|YD SlDxGZzL4 :YFIL ;lDTL TYF ;FDFgI ;EFDF\ AH[8 5F; SZFJJFDF\ K5FD6L 
SZFJJF ;]WLGL TDFD SFDULZLP 

s5f TDFD ;ZSFZL DFlCTLVM T{IFZ SZFJJLP 

s&f 5|MlJ0g0 O\0GF lC;FAM U6TZL TYF VMl08 SZFJJF AFAT TDFD SFDULZLP 

s*f 5[gXGvU|[rI]8L U6TZL VG[ R}SJ6F\P 

s(f ;ZSFZzLDF\YL 5|F%T SZFTL U|Fg8MG[ ;\,uG SFDULZLP 

s)f VFlY"S AFATMG]\ ‘;\S,G4 DL8L\U4 DFlCTLVM4 SMg8=FS8Z ;%,FIZMGF\ 5[D[g8 SZJ]\ TYF VFlY"S 
AFATMGL SlDxGZzL ;FY[ RRF" SZL 5[D[g8 jIJ:YF SZFJJFP 

s!_f VFJSvBR"GF\ lC;FAM lGEFJJFP 

s!!f 8[g0Z SlD8LDF\ ;eIG[ ,UTL SFDULZLP 

s!Zf DCFGUZ5Fl,SFGF\ VMl08 lJEFUDF\ lC;FAM VMl08 SZFJJF TYF ,MS, O\0G]\ VMl08 SZFJJFGL 
SFDULZLP 

s!#f BFTFGF J0F TZLS[ BFTFGL TDFD SFDULZL p5Z ;]5ZlJhG GF6FSLI ;¿FP 

 !f ~FP 54___qv ;]WLGL DIF"NFDF\ BR" SZJFGL ;¿FP 

Zf ALP5LPV[DP;LP V[S8GL S,Dv($s!f D]HA R[SYL 5[D[g8DF\ ;lC SZJFGL ;¿FP 

#f S]NZTL VF5¿LGF ;\HMUMDF\ >DZHg;L SFDULZLP 

 

 



5|SZ6 v # slGID ;\U|CvZf 
VlWSFZLVM v SD"RFZLVMGL ;¿F VG[ OZHMqSFDULZL 

 
!P VF5GF lJEFU C[9/GL SFDULZLGL lJUTP 
S|D SD"RFZLG]\ 

GFD  
CF[N'F[ SFDULZL 

! zL ZLT[X 
VFZP DC[TF 

RLO V[SFpg8 
VF[OL;Z 

 GST ,UT TDFD SFI"JFCL SZJL 
 PFMS HIFZ[ SF[. U|Fg8GL PFMS wJFZF R]SJ6F SZJFGF CF[I 

tIFZ[ T[ 5|DF6[ SZJFP 
 PFMS wJFZF DEO – DEA lS|V[XG SZL J[ZLOF. SZJ] 
 lC;FAL XFBF T[DH 8=[hZL XFBFGL SFDULZLGL N[BZ[B ZFBJLP  

 
Z zL 

VFlXQFEF. 
HF[QFL 

0[PRLO 
V[SFpg8g8 

 DGSM G[ ;F[\5FI[, V[S|]V, A[.h0 0A, V[g8=L ;L:8DGF 
5|F[H[S8G[ ,UTL ;\S,G SFDULZLP 

 VFJS VG[ A[gS S|[0L8G]\ N{lGS WF[Z6[ ZF[S0 TYF POS G]\ 
D[/JJFGL SFDULZLP 

 VFJS D[JJ6]G[ ,UT R[SGF D[/J6FGL lJUTF[ :8FO 5F;[YL 
D[/J6L ;\Sl,T JFlQF"S VFJSGF ZLSg;L,LV[XGGL SFDULZLP 

 ,F[S, O\0 VF[0L8 ;\S,G VY[" ,FIhG VlWSFZLG[ ,UT SFDULZLP 
 C[<Y lJEFUDF\ JCLJ8L VlWSFZLGF RFH"GL SFDULZLP 
 V[;[;D[g8 lJEFUDF\ V[5[,[8 VlWSFZL TZLS[GL SFDULZLP 
 5[gXG ;[,GF C[0 TZLS[GL ;W/L SFDULZLP 
 lC;FALXFBF JTL VF{WF[ULS SF[8" TYF ,[AZ SF[8"DF\ CFHZ ZCL 

lJUTF[ 5]ZL 5F0JFGL T[DG JSL,F[G[ D/L H~ZL DFlCTL T{IFZ 
SZJFGL SFDULZLP 

 A[gS ,FIhG TYF :8[8D[g8 D[/JJF V\U[GL SFDULZLP 
 EPF .gSJFIZL ,UT Z[S0" VFWFZLT SFDULZLP 
 A[gS ,FIhG TYF :8[8D[g8 D[/JJF V\U[GL SFDULZLP 
 VgI ;F[\5FTL ZLSJZL4 H%TL lJU[Z[ H[JL SFDULZL 

 
# zL DP 

ZOLSEF. 
,F[AL 

VF;LP 
V[SFpg8g8 
 

 5[gXG R]SJJFGL SFDULZL 
 5[gxFG DF;LS AL, DF8[ V[0L8 OF[D"DF\ EZL SF[d%I]8ZDF\ T{IFZ 

SZFJJFGL SFDULZL 
 5[gxFG DF;LS V[ZLI;" AL, DF8[ V[0L8 OF[D" EZL SF[d%I]8ZDF\ 

T{IFZ SZFJJFGL  SFDULZL 
 lGJ'T YGFZ 5[gXGZGL U6TZL SZL 5[gXG A]S T{IFZ SZFJJLP TYF 

T[DG[ DF;LS 5[gXG GL U6TZL SZJLP 
 lGJ'T YGFZ SD"RFZLGL SF[d%I]8 5[gXGGL U6TZLSZL AL,GL 

SFDULZLP 
 A[gS ZLSg;L,LV[XGGL SFDULZLP 
 ZLJF.h 5[gXG TYF A[gSDF\YL 5[gXG ZLSJZL SFDULZL 
 VgI ;F[\5FTL ZLSJZL4 H%TL lJU[Z[ H[JL SFDULZL 

 



$ zL ZtGFEF. 
5ZDFZ 

VF;LP 
V[SFpg8g8 

 5LPV[OP ;F[O8J[Z 5LPV[OP SD"RFZLVF[GL RF[50FDF\ 0[8F V[g8=L 
SZJFGL SFDULZL 

 VF[OL; :8FO SD"RFZL HLP5LPV[OP q ;LP5LPV[OP q V[;P5LPV[OP GF 
Z[S0" RF[50FDF\ BTJ6L SZJFGL SFDULZL 

 ;OF. :8FO SD"RFZL HLP5LPV[OP q ;LP5LPV[OP GF Z[S0" RF[50FDF\ 
BTJ6L SZJFGL SFDULZLP 

 :8FO q ;OF. SFDNFZ SD"RFZLVF[GF 5|F[JL0\0 O\0 ,F[G VF5JF 
V\U[GL SFDULZLP 

 VF[OL; :8FO SD"RFZLVF[GF OF/FGL ZSD pD[ZL AL, AGFJL T[G[ 
,UT SFDULZL 

 ;OF. :8FO SD"RFZLVF[GF OF/FGL ZSD pD[ZL AL, AGFJL T[G[ 
,UT SFDULZL 

 lGJ'T YGFZ SD"RFZLVF[GF OF.G, 5LPV[OPG[ ,UT R]SJ6FGL 
SFDULZL 

 VFZP8LPVF.P G[ ,UT HJFA VF5JFGL SFDULZL 
 VFZP8LPVF.P G[ ,UT DF;LS DFlCTL DF[S,JFGL SFDULZL 
 VFZP8LPVF.P G[ ,UT JFlQF"S  DFlCTL DF[S,JFGL SFDULZL 
 VFZP8LPVF.P G[ ,UT V[gI]V, 0L:S,F[hZ T{IFZ SZJFGL 

SFDULZL 
 A[gS ZLSg;L,LV[XGGL SFDULZLP 
 VgI ;F[\5FTL ZLSJZL4 H%TL lJU[Z[ H[JL SFDULZL 

5 zL 
;\HIEF. 
DF~  

VF;LP 
V[SFpg8g8 

 SD"RFZL q SF[g8=FS8ZGF VF[0L8 5F; Y.G[ VFJ[, AL,F[GL SF[d%I]8Z 
DF\ V[g8=L SZJLP 

 SD"RFZL q SF[g8=FS8ZGF VF[0L8 5F; Y.G[ VFJ[, AL,F[GL Z[uI],Z 
5|FIZF[8LJF/F AL,F[GF R]SJ6F SZJFP 

 .gSD8[S;G[ ,UT  AL,F[GF R]SJ6FGL SF[d%I]8ZDF\ DF;LS V[g8=L 
SZJL  

 8LP0LPV[;PGF ;F[O8J[ZDF\ TDFD SF[g8=FS8Z JF.h H[ R]SJ6F YI[, 
CF[I T[  AL,F[GF R]SJ6FGL SFDULZL SZJLP 

 HLPV[;P8LP  8LP0LPV[;PGF ;F[O8J[ZDF\ TDFD SF[g8=FS8Z JF.h H[ 
R]SJ6F YI[, CF[I T[ AL,F[GF DF;LS 0[8F  ZL8G" EZFJJFGL 
SFDULZL SZJLP 

 ,[AZ;[; H[ SF[g8=FS8ZGF AL,F[DF\ S5FI[, CF[I  T[ AL,F[GF DF;LS 
;ZSFZzLDF\ HDF SZFJJFGL SFDULZL 

 .gSD8[S; q HLPV[;P8LP lJU[Z[ SJF8"Z,L 0[8F ZL8"G EZFJJFGL 
5|lS|IF SZFJJLP 

 V[SFpg8 AFZL ;F[O8J[Z ,UT SF[. ;]WFZF[ SZJFGF[ lJEFUGF J0FGF[  
q A[gSGF[ 5+ CF[I TF[  ZL;L%8DF\ ;]WFZF[ SZJF[P 

  V[SFpg8 AFZL ;F[O8J[ZDF\ lJEFUGF J0FGF[ q A[gSGF[ 5+ CF[I TF[ 
ZL;L%8 S[g;, SZJFGL CF[I TF[ SZJLP 

 VFJF; IF[HGFG[ ,UT 0L5F[hL8 V[SFpg8 AFZL 5CF[\R R[SGL 
5CF[\RG[ J[ZLOF. SZL H[ T[ A[gSG[ 0[8F :S[G TYF D[., SZL 5+ 
jIJCFZ SZJF[P 

 VgI ;F[\5FTL ZLSJZL4 H%TL lJU[Z[ H[JL SFDULZLP 



& zL ZD[XEF. 
W8F0 

8=[hZZ    VFJSGF 0[.,L ZLSg;L,[XG  S[X4 R[S4 5LPVF[PV[;P4 VF[G ,F.G 
D[/J6]\ SZJFGL SFDULZL 

 VFJS G[ ,UT V[OPV[PV[;PDF\ ZF[H[ ZF[H VF[G ,F.G VFJS GL 
V[g8=L SZFJJL 

 VFJSG[ ,UT ZL5F[8" ;FY[ H[ T[ lJEFUDF\ TOFJT VFJTF[ CF[I T[ 
D[/JJFGL SFDULZL 

 lOS; 0L5F[hL8 q A[gS U[Z[g8L SF[g8=FS8ZGL H[ T[ lJEFUG[ ZL,Lh 
SZL DF[S,JFGL SFDULZL 

 5[8L S[X GL ;[8[,D[g8GL SFDULZL 
 .d5|[:8 ;[8[,D[g8GL SFDULZL 
 A[gSDF\ V[SFpg8 GJ] BF[,FJJFG[ ,UT SFDULZL 
 A[gSDF\ V[SFpg8G[ D[,g8[Gg; ,UT SFDULZL 
 V[SFpg8 lJEFUGF VFJS TYF BR"G[ ,UT JFpRZGL SF[d%I]8ZDF\ 

V[OPV[PV[;P TYF 0A, V[g8=L l;:8DDF\ V[g8=L SZFJ0FJJL 
 VZHNFZ wJFZF VFZP8LPVF.P JBT[ V[SFpg8 GF JFpRZ S[ VgIGL 

GS, DF\U[ tIFZ[ 5]ZL 5F0JFGL SFDULZL 
 A[gSG[ ,UT JFpRZGL 5[D[g8 SZJFGL SFDULZL 
 5LPHLPJLP;LPV[,PG[ ,UT 5[Dg8 SZJFGL SFDULZL 
 ALPV[;PV[GPV[,P q JF[0FOF[G G[ ,UT 5[D[g8 SZJFGL SFDULZL 
 8=[hZL A|FgR V[;PALPVF.P G[ ,UT SD"RFZLVF[GF R,6 TYF 

;ZSFZL SF[.56 R,6G[ R]SJ6FG[ ,UT SFDULZL 
 VgI SD"RFZL ,UT SF[.56 R]SJ6FGL SFDULZL 
 OF.G, 5LPV[OP GF R]SJ6F R[SYL SZJFGL SFDULZLP 
 VgI ;F[\5FTL ZLSJZL4 H%TL lJU[Z[ H[JL SFDULZL 

* zL 
5|XF\TEF. 
RF{CF6 

0[8F V[g8=L 
VF[5Z[Z8Z 

 5LPV[OP ;F[O8J[ZDF\ SD"RFZLVF[GF 5LPV[OPGL  0[8F V[g8=L SZJFGL 
SFDULZLP 

 5LPV[OP;F[O8J[ZDF\YL SD"RFZL JF.h JFlQF"S 5LPV[OP ,[hZ l5|g8 
SZL AF.g0L\U SZFJJFP 

 5LPV[OP ;F[O8J[ZDF\ JFlQF"S 5[gXG :,L5 TYF A|F[0XL8 T{IFZ SZL 
,F[S, O\0 VF[0L8 5F;[ J[ZLOF. SZFJJ]\ 

 U|Fg8G[ ,UT H[ T[ lJEFU 5F;[YL C]SD D[/JL A[gSDF\ V[0JF.h 
D[/JL  V[SFpg8 lJEFUGL S[XAFZL 5Z U|Fg8GL ZL;L%8 
AGFJ0FJJL tIFZAFN H[ T[ ,UT lJEFUG[ ZL;L%8GL GS, TYF 
OF[ZJ0L\U ,[8Z ;FY[ C]SD DF[S,FJJF 

 U]HZFT dI]GL;L5, OF.GFg; AF[0" TYF U]HZFT VA"G 0[J,5D[g8 
DLXGG[ ,UT 5+SF[ T{IFZ  SZL T[VF[G[ DF[S,JF 

 DCFGUZ5Fl,SFG]\ ;\5}6" V\NFH5+ H[ T[ lJEFU 5F;[YL DFlCTL 
,. T{IFZ SZJ]\ 

 V[SFpg8 lJEFUGL S[XAFZL 5ZGF ZF[H[ ZF[HGF S[X ZHL:8Z TYF 
VFJS TYF 0L5F[hL8GF ZL5F[8" l5|g8 SZL DlCG[ AF.g0L\U SZFJJFP 

 CM DASH BOARD G[ ,UT SFDULZL 
 RBI DESK G[ ,UT SFDULZL 
 A[gS ZLSg;L,LV[XGGL SFDULZLP 
 VgI ;F[\5FTL ZLSJZL4 H%TL lJU[Z[ H[JL SFDULZL 



( zL S[H,EF. 
XFC 

0[8F V[g8=L 
VF[5Z[Z8Z 

 TDFD VFJS TYF HFJSG[ ,UT JFpRZGL V[g8=L V[OPV[PV[;P 
;F[O8J[ZDF\ SZJLP 

 JFpRZDF\YL S5FT YI[, 0L5F[hL8 S[ VgI S5FT J[ZLOF. SZJFGL 
VFJ[ tIFZ[ SZJLP 

 ZF[H[ ZF[HGL 0[vA]S l5|g8L\U  SZJL VG[ DlCG[ AF.g0L\U SZFJJLP 
 DF;LS ZL5F[8" DF8[ 0[8F T{IFZ SZJFP 
 V[GP5LPV[;P G[ ,UT GJF SD"RFZLVF[GF V[SFpg8 BF[,FJJFGL 

SFDULZLP 
 lGJ'T SD"RFZLVF[GF 5[gXG4 U|[rI].8L4 SF[P5[gXG4 p\RF[NZ4 GLRF[NZ 

G[ ,UT SF[d%I]8ZDF\ 5+S AGFJJFGL SFDULZL 
 VgI ;F[\5FTL ZLSJZL4 H%TL lJU[Z[ H[JL SFDULZL 
  

) zL 
VI]AEF. 
D,[S 

;LGLP S,FS"  V[SFpg8 S[XAFZL 5ZGL 0]%,LS[8 ZL;L%8 VZHNFZGL q VgI 
lJEFUGF J0FGL DF\U6L VG];FZ T{IFZ SZL VF5JLP 

 0L5F[hL8 EZ[, 5CF[\RGL ZSD J[ZLOF. V[SFpg8 lJEFUGF ZHL:8Z 
5ZYL J[ZLOF. SZL VF5JLP 

 .d5|[;G[ ,UT 0L5F[hL8 EZ[, 5CF[\RGL ZSD J[ZLOF. V[SFpg8 
lJEFUGF ZHL:8Z 5ZYL J[ZLOF. SZL VF5JLP 

 0[%I]8[XG SD"RFZLVF[GF 5UFZ TYF VgI ,UT BR"GF AL,F[ AGFJL 
SFI"JFCL SZJLP 

 0[%I]8[XG SD"RFZLVF[GF VgI 8=Fg;OZ YFI tIFZ[ T[DG]\ V[,P5LP;LP 
AGFJL  SFI"JFCL SZJLP 

 lC;FALXFBFDF\ l,IG WZFJTF T[DH OZH AHFJTF SD"RFZLVF[G[ 
,UT 5|`GF[GF lGZFSZ6P 

 lC;FALXFBFDF\ l,IG WZFJTF T[DH OZH AHFJTF SD"RFZLVF[G[ 
,UT CFHZLGL SFDULZLP 

 VgI ;F[\5FTL ZLSJZL4 H%TL lJU[Z[ H[JL SFDULZL 
!_ zL 

VFSFXEF. 
CZLIF6L 

;LGLP S,FS"  5|FYlDS lX1F6 lJEFUGF Z_@ TYF !__@ GL D\H]ZL TYF ;[Sg0 
D[DF[ EZL R]SJJFGL SFDULZL 

 .P5LPV[OP G[ ,UT SD"RFZLVF[GL lJUTGL DF[0LOLS[XG TYF 
S[PJFIP;LPGL ,UT SFDULZL 

 .P5LPV[OP ,UT SD"RFZLVF[GF DF;LS S5FT 5[D[g8  TYF OF/FGL 
ZSD ;ZSFZzLDF\ R]SJ6LGL SFDULZL 

 .P5LPV[OP *qV[ TYF *qAL  
 TALLY ;F[O8J[ZDF\ V[g8=L GL SFDULZLP 
 VgI ;F[\5FTL ZLSJZL4 H%TL lJU[Z[ H[JL SFDULZL 

!! zL 
;]Z[XS]DFZ 
DFWZ 

;LGLP S,FS"  VFJS q HFJS G[ ,UT 85F,F[ ZF[H[ ZF[H ZHL:8ZDF\ ,BL G\AZ 
R0FJJFP 

 A[gS ZLSg;L,LV[XGGL SFDULZLP 
!Z zL 

5|XF\TEF. 
5ZDFZ 

H]P  S,FS"”  0[.,L VFJSGF ZL5F[8"DF\ ,LhGL VFJS pD[ZL ZL5F[8" T{IFZ SZJFP 
 SF[.56 lJEFUGF S[XAFZL VZHNFZ wJFZF EZ[,  R[S ZL8"G[ ,UT 

TDFD SFI"JFCLP 
 A[gSL\U G[ ,UT RTGS / NEFT / R[S 8=Fg;OZ   sA[gS YL 

A[gSf 



 R]SJ6F YI[, JFpRZG[ jIJl:YT OF.,L\U SZFJL Z[S0" ;FRJJFGL 
SFDULZL  

 ,F[S, O\0 VF[0L8 G[ V[SFpg8 G[ ,UT Z[S0" 5]Z] 5F0JFGL SFDULZL 
 l5|PVF[0L8 G[ V[SFpg8 G[ ,UT Z[S0" 5]Z] 5F0JFGL SFDULZL 
 VgI ;F[\5FTL ZLSJZL4 H%TL lJU[Z[ H[JL SFDULZL 

!# zL 
lN5LSFA[G 
RF\N,LIF 

 H]P 
S,FS"” 

 5[gXG ;F[O8J[Z SF[d%I]8ZDF\ SZJFGL SFDULZL 
 5[gxFG DF;LS AL, SF[d%I]8ZDF\ AGFJJFGL SFDULZL 
 5[gxFG DF;LS V[ZLI;" AL, SF[d%I]8ZDF\ AGFJJFGL SFDULZL 
 AF[0" V[g0 SlDl8 TYF VF[0L8 5[gxFG AL,GL SFDULZLP 
 lGJ'T YGFZ 5[gXGZGL U6TZL SZL GJF[ 5[gXGZ 0[8F pD[ZJFGL 

SFDULZL 
 TALLY ;F[O8J[ZDF\ V[g8=L GL SFDULZL 
 VgI ;F[\5FTL ZLSJZL4 H%TL lJU[Z[ H[JL SFDULZL 

!$ zL 
0Ld5,A[G 
AFZ0  

H]P S,FS"”  lGJ'T SD"RFZLVF[GL U|[rI].8LGL U6TZLGL SFDULZL TYF T[G[ ,UT 
D\H]ZL TYF AL, AGFJL VF[0L8 5F; SZFJJFGL SFDULZL 

 SF[g8=FS8Z wJFZF EZJFDF\ VFJ[, V[SFpg8 S[X AFZL 5Z 0L5F[hL8 
GL ZSD  HIFZ[ VZHNFZ q H[ T[ lJEFUGF J0F wJFZF J[ZLOF. SZJF 
VFJ[ tIFZ[ 5CF[\R J[ZLOF. SZJL4 ,Lh AFZLGL 5CF[\R 56 J[ZLOF. 
SZJLP 

 V[SFpg8 lJEFUG[ ,UT BR"GF AL,F[ AGFJJFP 
 DCFGUZ5Fl,SFDF\ VFJ[, TDFD U|Fg8G[ ,UT  U|Fg8GF AL,F[GF 

V[A:8=[S ZHL:8ZDF\ V[g8=L SZFJJL H[ T[ lJEFUG[ AL,F[ 5ZT 
DF[S,FJJFP 
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                             મહાનગર સેવા સદન                                

                                                       ભાવનગર  

                                                એસેસમે ટ સેલ િવભાગ 

                              માિહતી અિધકાર અિધિનયમ- ૨૦૦૫ 

                         

                                               વો યમુ -૧ 

                                            એને ચર ન.ં૦૪ 

 

તા.૦૧-૦૫-૨૦૨૨ 

ી યામભાઈ ઝાલાવા ડયા 
એસેસમે ટ સેલ અિધકારી 

(ઇ ચાજ અિધકારી) 
 મો.૭૫૬૭૦૧૯૭૯૭ 
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મ રણ નં કરણની િવગત પાના 
નબર 

1 ૩ અિધકારીઓ અને કમચારીઓને સતા અને ફરજો   

2 ૪ 
કાય  કરવા માટેના િનયમો,િવિનયમો,સૂચનાઓ, િનયમસં હ 
અનેદફતરો   

4 ૬ 
િમ કત કર િવભાગના અથવા તેના િનયં ણ હેઠળ ય કતઓ 
પાસેના દ તાવેજોની ક ાઓ અંગેનું પ ક   

5 ૯ િનણય લેવાની કયામાં અનુસરવાની કાય પ ધતી   

6 ૧૦ અિધકારી અને કમચારીઓની માિહતી પુ તકા   

7 ૧૧ 
િવિનયમોમાં જોગવાઈ કાયમુજબ મહેનતાણાની પ ધિત સહીત 
દરેક અિધકારી અને કમચારીને મળતુંમાિસક મહેનતા ં   

8 ૧૨ યેક સં થાને ફાળવાયેલ અંદાજપ    

9 ૧૩ િવ ં પે ઉપલ ધ માિહતી   

1૦ ૧૬ માિહતી અિધકારી નાં નામ,હોદો,બી  િવગતો   

11 ૧૭ માિહતી મેળવવા માટે નાગ રકોને ઉપલ ય સવલતોની િવગતો   

12 ૧૮ અ ય ઉપયોગો માિહતી    
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         કરણ -૩ (િનયમ સં હ -૨)  
અિધકારીઓ અન ેકમચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ એસેસમે ટ સેલ નાં કમચારીના નામ અને તેમને સોપાયલેી કામગીરીની િવગત 
એસેસમે ટ િવભાગ 

હોદો નામ કામગીરી 
એસેસમે ટ સેલ અિધકારી ી યામભાઈ 

ઝાલાવા ડયા 
િવભાગની કામગીરી ઉપર દેખરેખ 
તેમજ નીયં ણ 

ઇ પેકટર ી ી િવરે સહ એ. 
ગોિહલ 

વખતો વખત એસેસમે ટ સેલ 
અિધકારીની સુચના  મુજબ 
કામગીરી કરવાની રહેશ.ે 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી કૃણાલભાઇ એમ. 
પટેલ 

થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી મહે વરીબેન જે. 
મહેતા 

થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી રાધાબેન પી. વસાવા થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી હ ષદાબેન વી. સુવેરા થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી આશાબેન ડી. પરમાર થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી મોવીનાબેન 
એન.પઠાણ 

થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી હષભાઇ એન.શાહ થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી ફા ગુનીબેન ડી. રાઠોડ થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી સુહાગભાઇ જે.પટેલ થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી પૂ બેન એન.િહરાણી થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 
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ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી માનસીબેન ડી. 
કાલીયા 

થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી િ માબેન જે. 
સો ા 

થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી ભુમીબેન 
એસ.બોસમીયા 

થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી અવનીબેન એન. 
સુથાર 

થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી સુરભીબેન એન. 
સોલંકી 

થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી મીતભાઇ એન. રાઠોડ થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી િહમાનીબેન સી. 
ભાડ  

થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી મોસમકુમાર એમ. 
ચૌહાણ 

થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી સચીનભાઇ એમ. 
ચૌધરી 

થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી ધા મકભાઇ એ. પટેલ થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

ટેકનીકલ આિસ ટ ટ ી અર વદભાઇ ક.ે 
હ ઠલા 

થળ પર જઈ િમલકતની આકરણી 
કરવાની કામગીરી 

જુ.કલાક ધવલભાઇ  એસ. 
દવ 

વહીવટી  કામગીરી 

પ ટાવાળા મયુર નભાઇ એ. 
સૈયદ 

સામ ય કામગીરી 
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કરણ-૪(િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો,િવિનયમો,સૂચનો, 
િનયમસં હ અને દફતરો 

એસેસમે ટ િવભાગ-મહાનગરપાિલકા-ભાવનગર 
મ નંબર ૧ 

દ તાવેજ નું નામ/મથાળું 
ધી બો બે ોવી સીયલ યુિનસીપલ કોપ . એ ટ 
૧૯૪૯ ની જોગવાઈઓ. 

હુકમ મંજુરી નંબર .તારીખ --- 
દ તાવેજ નો કાર િનયમ 
દ તાવેજ ા ત કરવાનું સરનામંુ દરેક કાયદાના પુ તકોના િવ ેતા સરકારી ેસ 

િવભાગ વારા 
િનયમો,િવિનયમો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ,અને 
દફતરોની  નકલ માટે લેવાની ફી.   

રીમાકસ   
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     કરણ=૬ (િનયમ સં હ-૫) 

હરે તં  અથવા તનેા િનયં ણ હેઠળની ય કતઓ પાસેના દ તાવજેોની ક ાઓ અગંનેું પ ક 

૬.૧ સરકારી સ તાવેજો િવશેની માિહતી આપવા નીચેના નમૂનાનો ઉપયોગ કરશો. યાં આ દ તાવેજો ઉપલ ધ છે તવેી 
જ યાઓ જેવી ક ે સિચવાલય ક ા,િનયામકની કચેરી ક ા,અ યનો પણ ઉ લેખ કરો.(“અ યો” લખવાની જ યાએ ક ાનો 
ઉ લેખ કરો.) 

મ દ તાવેજ ની ક ા દસાવેજ નું નામે અનેતેની 
એક લીટીમાં ઓળખાણ 
 

દ તાવેજ મેળવવાની 
કાયપ ધિત 

નીચનેી ય કત પાસે 
છે/તેના િનયં ણ માં 
છે. 
 

1 
 

િનયમ ધી બો બે ોવી સીયલ 
મુનીસીપલ કોપ .એ ટ-
૧૯૪૯ 

ખરીદ કમત ચૂકવી  
 

(૧) સરકારી સે 
 

૨ સૂચનાઓ કરણ ૪ મા ંદશાવેલ 
મ નંબર.૧ માં જણાવેલ 

દ તાવેજ 

(૧) સદા કાગળમા ં
અર  કરવી.  
(૨) િનયત ફી જમા 
કયા થી 

એસેસમે ટ 
અિધકારી. 
એસેસમે ટ િવભાગ 
મુઈ.કોપ .ભાવનગર 
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      કરણ=૯ 

િનણય લેવાની કયામા ંઅનુસરવાની કાય પ ધિત 

૯.૧ જુદા જુદા મુદાઓ અંગે િનણય અંગે લેવા મે કઈ કાય પ ધિત અનુસરવામાં આવે છે. 

(સિચવાલય િનયમ સં હ અને કામકાજ નંુ િનયમ સં હ ,અ ય િનયમો/િવિનયમો વગેરેનો સંદભ ટાંકી શકાય) 

- દ તાવે  આધાર પરુાવા પુરતા માણમાં યો ય રીતે રજુ થયેલ છે નેિત ચકાસણી 
- બી.પી.એમ.સી.એ ટ -૧૯૪૯ િન જોગવાઈઓ ,ન કી થયેલ નીિત ધોરણ કમી નર ી િન તરફથી થયલે 

સૂચનાઓ,રેકડ જ રી રે સો િવગેરે સાથ ેસુસંગત છે કે કેમ? તનેી ચકાસણી. 
- થળ તપાસ કરવી, થળ થળ િ થિત િન માિહતી મેળવવી. 
- િવભાગના સંભિંધત ટાફ,સબ ઇ પે ટર, ઇ પેકટર. 
- અ,મ,એ,ક ાએ અિભ ાય રપોટ મેળવવા. 
- ઉપર મજુબ કાયવાહી પૂણ થતા દરખા ત િનણય કરનાર અિધકારી ી ની સમ  રજુ કરવી. 

૯.૨ અગ યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ િનણય લવેા માટેની દ તાવે  કાયપ ધિતઓ/ઠરાવલે 
કાયપ ધતીઓ/િનયત માપદંડો/િનયમો યાં કયા છે? િનણય લેવા માટે યાં યાં તરે િવચાર કરવામાં આવે છે.? 

 ધી બો બે ોવી સીયલ મુનીસીપલ કોપ રેશન એ ટની જોગવાઈઓ અનુસાર િનણય કરવા કાયપિ ત 
અમલમાં છે. 

િનણયો લેવા માટ ેકમી નર ી ની ક ા એ અ યથા કમી નર ી એ જે મુદે પાવર ડેલીગેટ કરેલ છે તે અિધકારી ી 
ક ાએ િવચાર કરવામાં આવે છે. 

૯.૩ િનણયને જનતા સુધી પહોચાડવાની કઈ યવ થા છે? 

પે લેટ તથા મી ડયા અને હેરાતના મા યમ ારા 

૯.૪ િનણય લેવાની કયામા ં મંત યો આપનાર અિધકારી ીઓ સબ ઇ પેકટર,અ.મ.ઈ., ો.ટે  
સુ ી.,ટે ઓફીસર,આસી.કિમ નર,ડે.કમી નર ી,કમી નર ી 

૯.૫ િનણય લેનાર અંિતમ સતાિધકારી કોણ છે? સરકાર ી ના ંસામા યવહીવટી હુકમો તેમજ કિમ નર 

કમી નર ી 

૯.૬ જે અગ યની બાબતો પર હેર સથાિધકારી વારા િનણય લેવામાં આવે છે તેની માિહતીઅલગ રીતે 
નીચેના  નમૂનામાં આપો. 

- મ નં.,જેના પર િનણય લવેાનાર છે તે  િવષય. 

િમલકતોના માપ અનુસાર સરલે નીિત િનયમ અનુસાર આકારણી કરવાની કામગીરી 

-માગ દશક સુચન/ દશા િનદશ જો કોઈ હોય તો. 
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-અમલમાં કયા 

િવભાગ ારા કરેલ કામગીરીની તમામ િવગતો ઘરવેરા િવભાગ ને આગળ ની કાયવાહી કરવા મોકલવી. 

-િનણય લેવાની કાયવાહીમાં સંકળાયેલ અિધકારીઓનો હોદો. 

એસેસમે ટ અિધકારી .ઘરવેરા સુ ી. ી તમામ/નાયબ કિમ નર ી/કમી નર ી/ ટે ડ ગ કિમટી/જનરલ બોડ  

મ  નામ  હોદો મોબાઈલ નંબર સરનામુ ં

૧ યામભાઈ ઝાલાવા ડયા 
એસેસમે ટ 
અિધકારી 

9033741298 Mig 137, ભાયાણીની વાડી પાછળ, જવાહરનગર, 
ભાવનગર. 

૨ િવરે િસહ.એ.ગોિહલ  ઇ પે ટર 9537096555 મું. ળીયા(પાનસડા) તા.ગારીયાધાર .ભાવનગર  

૩ અવનીબેન એન. સુથાર ટેક.આસી 8154920773 િવ ઠલવાડી, આટામીલ, ભાવનગર. 

૪ ફા ગુનીબેન.ડી.રાઠોડ  ટેક.આસી 9099965223 
વ કગ વુમન હો ટેલ લડબક સામ ેસરદારનગર 
ભાવનગર 

૫ મોવીનાબેન.એન.પઠાણ ટેક.આસી 9917735710 
B001 મહા મા ગાંધી હાઇ સ પોલીસ લાઇની સામે 
અકોટા વડોદરા  

૬ કૃણાલભાઇ એમ. પટેલ  ટેક.આસી 8128802849 ઉષા કરણ લેટ, કાળુભા રોડ, ભાવનગર  

૭ સુહાગભાઇ જે.પટલે ટેક.આસી 9687866162 બૌિ ધક વૃ  સોસાયટી, વલે સકલભાવનગર  

૮ પુ બેન એમ.િહરાણી ટેક.આસી 9409662483 એ-૧,પાન ચબુતરા પાસે,ધોરા  

૯ હષભાઇ એન.શાહ ટેક.આસી 9106705479 
બી-૧૦૫ અ િવનાયક ૬, પટેલ પાકની સામ,ે 
એરપોટ રોડ, ભાવનગર. 

૧૦ મહે વરીબેન જે. મહેતા ટેક. આસી. 9106709330 મુ.બાબરા તા. બાબરા . અમરેલી 

૧૧ રાધાબેન પી. વસાવા ટેક. આસી. 9712458993 
બી/૨૦૩ સુમે  એપાટમે ટ, શીવા  સકલ પાસ,ે 
શુભાષનગર રોડ, ભાવનગર 

૧૨ હ ષદાબેન વી. સવુેરા ટેક. આસી. 8141986008 
બી/૨૦૩ સુમે  એપાટમે ટ, શીવા  સકલ પાસ,ે 
શુભાષનગર રોડ, ભાવનગર 

૧૩ આશાબેન ડી. પરમાર ટેક. આસી. 7069940239 લોટ નં.૪૯, શભુ રેસીડ સી, છાયા, પોરબંદર. 

૧૪ માનસીબેન ડી. કાલીયા ટેક. આસી.  7046993730 સુમે  ટાઉનશીપ, તરસમીયા, ભાવનગર. 

૧૫ ધા મકભાઇ એ. પટલે ટેક. આસી.  9998482789 
૭૦૧-અ ર દપ કો લે  જૈન દેરાસર પાસ,ે 
ભાવનગર. 

૧૬ મીતભાઇ એન. રાઠોડ ટેક. આસી.  8460553742 લોક ૨૪ મોહનનગર લીલા સકલ પાસ,ે ભાવનગર. 

૧૭ સુરભીબેન એન. સોલંકી ટેક. આસી.  7490943992 ૧૫૯-ડી રે વે કોલોની ટે ડયમ, ભાવનગ. 

૧૮ મોસમકુમાર એમ. ચૌહાણ ટેક. આસી.  9408090803 લોટ. નં.૧૦/સી, રામદેવનગર, ભાવનગર. 

૧૯ અર વદભાઇ કે. હ ઠલા ટેક. આસી.  9099887389 
િસદસર રોડ, લોટ નં.૯૦, જગ દ વર પાક,  
ભાવનગર. 

૨૦ સચીનભાઇ એમ. ચૌધરી ટેક. આસી.  9512583593 
બી-૪૦૧,િધરજ લટે,નારાયણ ઇલે ોનીક પાસ,ે 
આતાભાઇ ચોક, ભાવનગર. 

૨૧ િ માબેન જે. સો ા ટેક. આસી.  9978338239 
જવાહર નગર, વિ તક કુલ સામ,ે લીલા સકલ 
પાસે, ભાવનગર. 

૨૨ ભુમીબેન બોસમીયા ટેક. આસી.  9099351295 
લોટ નં.૧૦૭૨/૭,  યશવંતરાય ના ય ગૃહની 

પાછળ, આંબાવાડી, ભાવનગર. 
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૨૩ િહમાનીબેન સી. ભાડ  ટેક. આસી.  8200341634 
વ કગ વુમન હો ટેલ લડબક સામ ેસરદારનગર 
ભાવનગર 

૨૪ ધવલભાઇ એસ. દવ જુ. લાક 9574488906 

ડી.૨૦૧, રાધે યામ રેસીડે સી, િચ ા-િસદસર 
રોડ,ભાવનગર, 
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કરણ-૧૧ 

તનેા િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયા માણ ેવળતરની પ ધિત સિહત  તનેા દરકે અિધકારીઓ અન ેકમચારીઓન ેમળતા ંમાિસક મહનેતાણા; 

   કમચારી ીઓના નામ હો ો  માિસક ોસ 
મહેનતા  ં વળતર/વળતર ભથંુ 

િવિનયમ મા જણા યા 
મુજબ મહેતા  ંન કી 
કરવાની કાય પ ધિત 

1 યામભાઇ ઝાલાવાડીયા  એસેસમે ટ અિધકારી 49663/-      - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

2 િવરે િસહ.એ.ગોિહલ  ઇ પે ટર 31340/-       - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

3 અવનીબેન એન. સુથાર ટેક.આસી ટ ટ 31340/-       - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

4 ફા ગુનીબને.ડી.રાઠોડ  ટેક.આસી ટ ટ 36004/-       - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

5 મોવીનાબેન.એન.પઠાણ ટેક.આસી ટ ટ 31340/-       - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

6 સુહાગભાઇ જે.પટેલ ટેક.આસી ટ ટ 31340/-       - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

7 પુ બેન.એમ.િહરાણી ટેક.આસી ટ ટ 31340/-       - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

8 હષભાઇ એન.શાહ ટેક.આસી ટ ટ 31340/-       - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

9 કૃણાલભાઇ એમ. પટેલ ટેક.આસી ટ ટ 31340/-       - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

10 મહે વરીબને જે. મહતેા ટેક.આસી ટ ટ 49663/- -      
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

11 રાધાબેન પી. વસાવા ટેક.આસી ટ ટ 31340/-       - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

12 હ ષદાબેન વી. સુવેરા ટેક.આસી ટ ટ 31340/-       - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

13 આશાબને ડી. પરમાર ટેક.આસી ટ ટ 31340/-      - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

14 માનસીબને ડી. કાલીયા ટેક.આસી ટ ટ 31340/-      - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

15 ધા મકભાઇ એ. પટલે ટેક.આસી ટ ટ 
31340/ 

     - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

16 મીતભાઇ એન. રાઠોડ ટેક.આસી ટ ટ 
31340/ 

     - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

17 સુરભીબેન એન. સોલંકી ટેક.આસી ટ ટ 
31340/ 

     - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

18 મોસમકુમાર એમ. ચૌહાણ ટેક.આસી ટ ટ 
31340/ 

     - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

19 અર વદભાઇ કે. હ ઠલા ટેક.આસી ટ ટ 
31340/ 

     - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 
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20 સચીનભાઇ એમ. ચૌધરી ટેક.આસી ટ ટ 
31340/ 

     - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

21 િ માબેન જે. સો ા ટેક.આસી ટ ટ 
31340/ 

     - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

22 ભુમીબેન બોસમીયા ટેક.આસી ટ ટ 31340/-      - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

23 િહમાનીબેન સી. ભાડ  ટેક.આસી ટ ટ 31340/-      - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 

24 ધવલ એસ. દવ જુ. લાક 19950/-       - 
સરકારના ધારા ધોરણ 
મુજબ 
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કરણ-૧૨ 
યકે સં થાન ેફાળવલે અદંાજપ  

અનુ.નં. િહસાબનો સદર 
કોડ 
નંબર 

ખરેખર 
૨૦૨૦-
૨૦૨૧ 

મંજુર થયલે 
અંદાજ 
૨૦૨૦-
૨૦૨૧ 

સને ૨૦૨૦-૨૦૨૧ નો સુધારેલ 
અંદાજ 

૨૦૨૦-
૨૦૨૧ 
અંદાજ 

થાયી 
સિમિતએ 
મંજુર કરેલ 
અંદાજ 

સમ  
સભાએ 
મંજુર 
કરેલ 
અંદાજ રીમાકસ 

૬ માસ નંુ 
ખરેખર 

૬  માસનંુ 
અંદાજ કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૧ 
બી ક ટીજ સી 
પરચુરણ ટોર nil nil nil nil nil nil nil nil nil 

૨ 

કાપટ એ રયા 
મુજબના ટે સેસન 
માટેના રે-સવ અને 
નેટવક(કેિપટલ) nil nil nil nil nil nil nil nil nil 
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કરણ -૧3(િનયમ સં હ-૧૫) 

                                     િવ  ં પ ેઉપલ ધ માિહતી 
૧૬.૧  વી પ ેઉપલ ધ િવિવધ યોજનાઓની માિહતીની િવગતો આપો. 
  

  (૧) િમલકતોની રી-સવ ની કરલે કામગીરી ડ ટલ વ પ ેઉપલ ધ છે. 
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કરણ -૧૬ 

હરે માિહતી અિધકારી ી ના નામ,હોદા,તથા બી  િવગતો 

 

મ માિહતી અિધકારી તથા હરે માિહતી અિધકારી નુ ં
નામ 

સરનામુ ં સપંક નબંર 

૧ ી યામભાઈ ઝાલાવા ડયા(એસસેમે ટ ઓ ફસર) Mig 137, ભાયાણીની વાડી 
પાછળ, જવાહરનગર, 
ભાવનગર. 

7567019797 
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કરણ -૧૭(િનયમ સં હ-૧૬) 

      માિહતી  મળેવવા માટ ેનાગ રકોન ેઉપલ ધ સવલતોની િવગતો 
૧૭.૧    િમ કત કર િવભાગ વારા લોકોન ેમાિહતી મળ ેત ેમાટ ેિવભાગ વારા અપનાવલે સાધનો,પ ધિતઓ અન ેસવલતો 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X:\PROACTIVE DISCLOSER  22-23.docx 

 

 

 

                                            એને ર –બી      
(સામાં ય વહીવટ િવભાગનાતા.૧૦-૫-૨૦૦૯ નાંપ રપ  મ પીએડી -૧૦-૨૦૦૭-૩૩૫૩૬૪-આર.ટી.આઈ.         
સેલનંુ બીડાણ) 

 

     માણપ  

 

 આથી માિણત કરવામાં આવે છે ક,ે માિહતી અિધકાર અિધિનયમની કલમ -૪ અંતગત વયં હેર કરવાની 
બાબતો “ ો-એ ટીવ ડ કલોઝર (P.A.D.) મારા િવભાગ વારા તયૈાર કરવામાં આવેલ છે. અને તા.૧-૫-૨૦૨૨ 

ની િ થિતએ અમારી મજુંરી મેળવી અધતન કરવામાં આવેલ છે. 

 

તારીખ:-૧૦/૦૫/૨૦૨૨ 

થળ:-  

 

 

 

ી યામકમુાર આર. ઝાલાવાડીયા  
હેર માિહતી અિધકારી અને 
એસેસમે ટ અધીકારી 

ભાવનગર મહાનગરપાિલકા, ભાવનગર 
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                             મહાનગર સેવા સદન                               

 

                                                       ભાવનગર  

                                                એસેસમેન્ટ સેલ વિભાગ 

                              માવિતી અવિકાર અવિવિયમ- ૨૦૦૫ 

                         

                                               વોલ્યુમ -૧ 

                                            એનકે્ષચર નં.૦૪ 

 

તા.૦૧-૦૫-૨૦૨૧ 

શ્રી 

શ્યામભાઈઝાલાિાવિયા 

એસેસમેન્ટ સેલ 

અવિકારી 
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(ઇન્ચાર્જ અવિકારી) 

 મો.૭૫૬૭૦૧૯૭૯૭ 

 

 

 

                                        

ક્રમ 
પ્રક્રરણ 

િ ં
પ્રકરણિી વિગત 

પાિા 

િબર 

1 ૩ અવિકારીઓ અિે કમજચારીઓિે સતા અિ ેફરર્ો   

2 ૪ 

કાયો કરિા માટેિા વિયમો,વિવિયમો,સચૂિાઓ, 

વિયમસંગ્રિ અિેદફતરો   

4 ૬ 

વમલ્કત કર વિભાગિા અથિા તેિા વિયંત્રણ િેઠળ 

વ્યવકતઓ પાસેિા દસ્તાિરે્ોિી કક્ષાઓ અંગેિ ં પત્રક   

5 ૯ વિણજય લેિાિી પ્રવકયામાં અિ સરિાિી કાયજ પધ્િતી   

6 ૧૦ અવિકારી અિે કમજચારીઓિી માવિતી પ સ્તકા   

7 ૧૧ 

વિવિયમોમાં ર્ોગિાઈ કાયજમ ર્બ મિેિતાણાિી 

પધ્િવત સિીત દરકે અવિકારી અિે કમજચારીિ ે

મળત ંમાવસક મિેિતાણ  ં   

8 ૧૨ પ્રત્યેક સંસ્થાિે ફાળિાયેલ અંદાર્પત્ર   

9 ૧૩ વિજાણ ં રૂપે ઉપલબ્િ માવિતી   

1૦ ૧૬ માવિતી અવિકારી િાં િામ,િોદો,બીજી વિગતો   

11 ૧૭ 

માવિતી મેળિિા માટે િાગવરકોિે ઉપલભ્ય 

સિલતોિી વિગતો   

12 ૧૮ અન્ય ઉપયોગો માવિતી    
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         પ્રકરણ -૩ (વિયમ સંગ્રિ -૨)  

અધિકારીઓ અને કમમચારીઓની સતા અને ફરજો 

૩.૧ એસેસમેન્ટ સેલ િાં કમજચારીિા િામ અિે તેમિે સોપાયેલી કામગીરીિી વિગત 

એસેસમેન્ટ ધવભાગ 

િોદો િામ કામગીરી 

એસેસમેન્ટ સેલ અવિકારી શ્રી શ્યામભાઈ 

ઝાલાિાવિયા 

વિભાગિી કામગીરી ઉપર 

દેખરખે તેમર્ િીયંત્રણ 

ઇન્સ્પેકટર શ્રી શ્રી વિરને્રવસંિ એ. 

ગોવિલ 

િખતો િખત એસેસમેન્ટ સેલ 

અવિકારીિી સ ચિા  મ ર્બ 

કામગીરી કરિાિી રિેશે. 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી કૃણાલભાઇ એમ. 

પટેલ 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી મિેશ્વરીબેિ ર્.ે 

મિેતા 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી રાિાબેિ પી. 

િસાિા 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી િવષજદાબેિ િી. 

સ િેરા 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી આશાબેિ િી. 

પરમાર 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી મોિીિાબેિ 

એિ.પઠાણ 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી િષજભાઇ એિ.શાિ સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી ફાલ્ગ િીબેિ િી. 

રાઠોિ 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 
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ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી સ િાગભાઇ 

ર્.ેપટેલ 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી પૂજાબેિ 

એિ.વિરાણી 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી માિસીબેિ િી. 

કાલીયા 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી વગ્રષ્માબેિ ર્.ે 

સોજીત્રા 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી ભ મીબેિ 

એસ.બોસમીયા 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી અિિીબેિ એિ. 

સ થાર 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી સ રભીબેિ એિ. 

સોલંકી 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી મીતભાઇ એિ. 

રાઠોિ 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી વિમાિીબેિ સી. 

ભાિજા 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી મોસમક માર એમ. 

ચૌિાણ 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી સચીિભાઇ એમ. 

ચૌિરી 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી િાવમજકભાઇ એ. 

પટેલ 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ટેકિીકલ આવસસ્ટન્ટ શ્રી અરવિંદભાઇ કે. 

િવઠલા 

સ્થળ પર ર્ઈ વમલકતિી 

આકરણી કરિાિી કામગીરી 

ર્ .કલાકજ  િિલભાઇ  એસ. 

જાદિ 

િિીિટી  કામગીરી 

પટ્ટાિાળા મય રવિિભાઇ એ. 

સૈયદ 

સામન્ય કામગીરી 
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પ્રકરણ-૪(વિયમ સંગ્રિ-૩) 

કાયો કરિા માટેિા વિયમો,વિવિયમો,સૂચિો, 

વિયમસંગ્રિ અિ ેદફતરો 

એસેસમેન્ટ વિભાગ-મિાિગરપાવલકા-ભાિિગર 

ક્રમ િંબર ૧ 

દસ્તાિરે્ િ ં િામ/મથાળ ં 

િી બોમ્બે પ્રોિીન્સીયલ મ્ય વિસીપલ 

કોપો. એક્ટ ૧૯૪૯ િી ર્ોગિાઈઓ. 

િ કમ મરં્ રી િબંર .તારીખ --- 

દસ્તાિરે્ િો પ્રકાર વિયમ 

દસ્તાિરે્ પ્રાપ્ત કરિાિ  ંસરિામ  ં

દરકે કાયદાિા પ સ્તકોિા વિકે્રતા સરકારી 

પ્રેસ 

વિભાગ દ્વારા 

વિયમો,વિવિયમો,સચૂિાઓ,વિયમસંગ્રિ,અિે 

દફતરોિી  િકલ માટે લેિાિી ફી.   

રીમાકજસ   
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     પ્રકરણ=૬ (ધનયમ સંગ્રહ-૫) 

જાહેર તંત્ર અથવા તેના ધનયંત્રણ હેઠળની વ્યધકતઓ પાસેના દસ્તાવજેોની 

કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક 

૬.૧ સરકારી સસ્તાિેર્ો વિશેિી માવિતી આપિા િીચિેા િમિૂાિો ઉપયોગ કરશો. જ્ાં આ દસ્તાિેર્ો 

ઉપલબ્િ છે તેિી ર્ગ્યાઓ ર્િેી કે સવચિાલય કક્ષા,વિયામકિી કચરેી કક્ષા,અન્યિો પણ ઉલ્લેખ 

કરો.(“અન્યો” લખિાિી ર્ગ્યાએ કક્ષાિો ઉલ્લેખ કરો.) 

ક્રમ દસ્તાિેર્ િી કક્ષા દસાિેર્ િ ં િામ ે

અિેતેિી એક લીટીમા ં

ઓળખાણ 

 

દસ્તાિેર્ 

મેળિિાિી 

કાયજપધ્િવત 

િીચેિી વ્યવકત 

પાસ ે છે/તેિા 

વિયંત્રણ માં છે. 

 

1 

 

વિયમ િી બોમ્બે પ્રોિીન્સીયલ 

મ િીસીપલ 

કોપો.એક્ટ-૧૯૪૯ 

ખરીદ વકમત 

ચૂકિી  

 

(૧) સરકારી પ્રેસ 

 

૨ સૂચિાઓ પ્રકરણ ૪ માં દશાજિેલ 

ક્રમ િંબર.૧ મા ં

ર્ણાિેલ દસ્તાિેર્ 

(૧) સદા 

કાગળમા ં અરજી 

કરિી.  

(૨) વિયત ફી 

ર્મા કયાજ થી 

એસેસમેન્ટ 

અવિકારી. 

એસેસમેન્ટ વિભાગ 

મ ઈ.કોપો.ભાિિગર 
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      પ્રકરણ=૯ 

ધનણમય લેવાની પ્રધકયામા ંઅનુસરવાની કાયમ પધ્િધત 

૯.૧ ર્ દા ર્ દા મ દાઓ અંગે વિણજય અંગે લેિા મે કઈ કાયજ પધ્િવત અિ સરિામાં આિે છે. 

(સવચિાલય વિયમ સંગ્રિ અિ ેકામકાર્ િ  ંવિયમ સંગ્રિ ,અન્ય વિયમો/વિવિયમો િગેરિેો સંદભજ 

ટાંકી શકાય) 

- દસ્તાિેજી આિાર પ રાિા પ રતા પ્રમાણમાં યોગ્ય રીતે રર્  થયેલ છે િેવત ચકાસણી 

- બી.પી.એમ.સી.એક્ટ -૧૯૪૯ વિ ર્ોગિાઈઓ ,િક્કી થયેલ િીવત િોરણ કમીશ્નરશ્રી વિ 

તરફથી થયેલ સૂચિાઓ,રકેિજ ર્રૂરી રફે્ર્નન્સો વિગેર ે સાથે સ સંગત છે કે કેમ? તેિી 

ચકાસણી. 

- સ્થળ તપાસ કરિી,સ્થળ સ્થળ વસ્થવત વિ માવિતી મેળિિી. 

- વિભાગિા સંભંવિત સ્ટાફ,સબ ઇન્સ્પેક્ટર, ઇન્સ્પેકટર. 

- અ,મ,એ,કક્ષાએ અવભપ્રાય વરપોટજ મેળિિા. 

- ઉપર મ ર્બ કાયજિાિી પૂણજ થતા દરખાસ્ત વિણજય કરિાર અવિકારીશ્રી િી સમક્ષ રર્  

કરિી. 

૯.૨ અગત્યિી બાબતો માટે કોઈ ખાસ વિણજય લેિા માટેિી દસ્તાિેજી કાયજપદ્ધવતઓ/ઠરાિલે 

કાયજપધ્િતીઓ/વિયત માપદંિો/વિયમો ક્ા ંકયા છે? વિણજય લેિા માટે ક્ાં ક્ા ંસ્તર ેવિચાર 

કરિામા ંઆિ ેછે.? 

 િી બોમ્બે પ્રોિીન્સીયલ મ િીસીપલ કોપોરશેિ એક્ટિી ર્ોગિાઈઓ અિ સાર વિણજય 

કરિા કાયજપવધ્ત અમલમાં છે. 

વિણજયો લેિા માટે કમીશ્નરશ્રી િી કક્ષા એ અન્યથા કમીશ્નરશ્રી એ ર્ ેમ દે પાિર િેલીગેટ કરલે 

છે તે અવિકારીશ્રી કક્ષાએ વિચાર કરિામા ંઆિે છે. 

૯.૩ વિણજયિે ર્િતા સ િી પિોચાિિાિી કઈ વ્યિસ્થા છે? 

પેમ્્લેટ તથા મીવિયા અિે જાિેરાતિા માધ્યમ રારા 

૯.૪ વિણજય લેિાિીપ્રવકયામાં મંતવ્યો આપિાર અવિકારીશ્રીઓ સબ 

ઇન્સ્પેકટર,અ.મ.ઈ.,પ્રો.ટેક્ષ સ પ્રી.,ટેક્ષઓફીસર,આસી.કવમશ્નર,િે.કમીશ્નરશ્રી,કમીશ્નરશ્રી 
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૯.૫ વિણજય લેિાર અંવતમ સતાવિકારી કોણ છે? સરકાર શ્રી િાં સામાન્યિિીિટી િ કમો તેમર્ 

કવમશ્નર 

કમીશ્નરશ્રી 

૯.૬ ર્ ે અગત્યિી બાબતો પર જાિેર સથાવિકારી દ્વારા વિણજય લેિામાં આિે છે તેિી 

માવિતીઅલગ રીતે િીચેિા  િમૂિામા ંઆપો. 

-ક્રમ િં.,ર્િેા પર વિણજય લેિાિાર છે તે  વિષય. 

વમલકતોિા માપ અિ સાર સરલે િીવત વિયમ અિ સાર આકારણી કરિાિી કામગીરી 

-માગજ દશજક સ ચિ/વદશા વિદજશ ર્ો કોઈ િોય તો. 

-અમલમા ંપ્રવકયા 

વિભાગ રારા કરલે કામગીરીિી તમામ વિગતો ઘરિેરા વિભાગ િે આગળ િી કાયજિાિી કરિા 

મોકલિી. 

-વિણજય લેિાિી કાયજિાિીમાં સંકળાયેલ અવિકારીઓિો િોદો. 

એસેસમેન્ટ અવિકારી .ઘરિેરા સ પ્રી.શ્રી તમામ/િાયબ કવમશ્નરશ્રી/કમીશ્નરશ્રી/સ્ટેન્િીગં 

કવમટી/ર્િરલ બોિજ  

ક્રમ  િામ  િોદો 

મોબાઈલ 

િંબર સરિામ ં 
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૧ શ્યામભાઈ ઝાલાિાવિયા 

એસેસમેન્ટ 

અવિકારી 

9033741298 Mig 137, ભાયાણીિી િાિી પાછળ, 

ર્િાિરિગર, ભાિિગર. 

૨ વિરને્રવસિ.એ.ગોવિલ  ઇન્સ્પેક્ટર 

9537096555 મ ં.જાળીયા(પાિસિા) તા.ગારીયાિાર 

જી.ભાિિગર  

૩ અિિીબેિ એિ. સ થાર ટેક.આસી 8154920773 વિઠ્ઠલિાિી, આટામીલ, ભાિિગર. 

૪ ફાલ્ગ િીબેિ.િી.રાઠોિ  ટેક.આસી 9099965223 
િવકિંગ િ મિ િોસ્ટેલબ્લિબેંક સામે 

સરદારિગર ભાિિગર 

૫ મોિીિાબેિ.એિ.પઠાણ ટેક.આસી 9917735710 

B001 મિાત્મા ગાંિી િાઇટ્સ પોલીસ 

લાઇિી સામે અકોટા િિોદરા  

૬ કૃણાલભાઇ એમ. પટેલ  ટેક.આસી 8128802849 ઉષાવકરણ ફ્લેટ, કાળ ભા રોિ, ભાિિગર  

૭ સ િાગભાઇ ર્.ેપટેલ ટેક.આસી 9687866162 બૌવદ્ધક િૃક્ષ સોસાયટી, જ્િેલ સકજલભાિિગર  

૮ પ જાબેિ એમ.વિરાણી ટેક.આસી 9409662483 એ-૧,પાિ ચબ તરા પાસે,િોરાજી 

૯ િષજભાઇ એિ.શાિ ટેક.આસી 9106705479 

બી-૧૦૫ અષ્ઠવિિાયક ૬, પટેલ પાકજિી સામે, 

એરપોટજ રોિ, ભાિિગર. 

૧૦ મિેશ્વરીબેિ ર્.ે મિેતા 

ટેક. 

આ

સી

. 9106709330 મ .બાબરા તા. બાબરા જી. અમરલેી 

૧૧ રાિાબેિ પી. િસાિા 

ટેક. 

આસી. 9712458993 

બી/૨૦૩ સ મેરુ એપાટજમેન્ટ, શીિાજી સકજલ 

પાસે, શ ભાષિગર રોિ, ભાિિગર 

૧૨ િવષજદાબેિ િી. સ િેરા 

ટેક. 

આસી. 8141986008 

બી/૨૦૩ સ મેરુ એપાટજમેન્ટ, શીિાજી સકજલ 

પાસે, શ ભાષિગર રોિ, ભાિિગર 

૧૩ આશાબેિ િી. પરમાર 

ટેક. 

આસી. 7069940239 ્લોટ િં.૪૯, શ ભ રસેીિન્સી, છાયા, પોરબંદર. 

૧૪ માિસીબેિ િી. કાલીયા 

ટેક. 

આસી.  7046993730 સ મેરુ ટાઉિશીપ, તરસમીયા, ભાિિગર. 

૧૫ િાવમજકભાઇ એ. પટેલ 

ટેક. 

આસી.  9998482789 

૭૦૧-અક્ષરવદપ કોમ્્લેક્ષ ર્િૈ દેરાસર પાસે, 

ભાિિગર. 

૧૬ મીતભાઇ એિ. રાઠોિ 

ટેક. 

આસી.  8460553742 

બ્લોક ૨૪ મોિિિગર લીલા સકજલ પાસે, 

ભાિિગર. 

૧૭ સ રભીબેિ એિ. સોલંકી 

ટેક. 

આસી.  7490943992 ૧૫૯-િી રલે્િે કોલોિી સ્ટેવિયમ, ભાિિગ. 

૧૮ મોસમક માર એમ. ચૌિાણ 

ટેક. 

આસી.  9408090803 ્લોટ. િં.૧૦/સી, રામદેિિગર, ભાિિગર. 

૧૯ અરવિંદભાઇ કે. િવઠલા 

ટેક. 

આસી.  9099887389 

વસદસર રોિ, ્લોટ િં.૯૦, ર્ગવદશ્વર પાકજ ,  

ભાિિગર. 

૨૦ સચીિભાઇ એમ. ચૌિરી 

ટેક. 

આસી.  9512583593 

બી-૪૦૧,વિરર્ ફ્લેટ,િારાયણ ઇલેક્ટર ોિીક 

પાસે, આતાભાઇ ચોક, ભાિિગર. 

૨૧ વગ્રષ્માબેિ ર્.ે સોજીત્રા 

ટેક. 

આસી.  9978338239 

ર્િાિર િગર, સ્િવસ્તક સ્ક લ સામે, લીલા 

સકજલ પાસે, ભાિિગર. 

૨૨ ભ મીબેિ બોસમીયા 

ટેક. 

આસી.  9099351295 

્લોટ િં.૧૦૭૨/૭,  યશિંતરાય િાટ્ય ગૃિિી 

પાછળ, આંબાિાિી, ભાિિગર. 

૨૩ વિમાિીબેિ સી. ભાિજા 

ટેક. 

આસી.  8200341634 
િવકિંગ િ મિ િોસ્ટેલબ્લિબેંક સામે 

સરદારિગર ભાિિગર 

૨૪ િિલભાઇ એસ. જાદિ ર્ .ક્લાકજ  9574488906 િી.૨૦૧, રાિેશ્યામ રસેીિેન્સી, વચત્રા-વસદસર 
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રોિ,ભાિિગર, 

 

પ્રકરણ-૧૧ 

તેના ધવધનયમોમા ંજોગવાઈ કયામ પ્રમાણે વળતરની પધ્િધત સધહત  તેના દરકે અધિકારીઓ અન ેકમમચારીઓને મળતાં 

માધસક મહેનતાણા; 

   કમજચારીશ્રીઓિા િામ િોિો  

માવસક 

ગ્રોસ 

મિેિતાણ  ં

િળતર/િળતર 

ભથ  ં

વિવિયમ મા ર્ણાવ્યા 

મ ર્બ મિેતાણ ં િક્કી 

કરિાિી કાયજ પદ્ધવત 

1 શ્યામભાઇ ઝાલાિાિીયા  એસેસમેન્ટ અવિકારી 49663/-      - 
સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

2 વિરને્રવસિ.એ.ગોવિલ  ઇન્સ્પેક્ટર 31340/-       - 
સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

3 અિિીબિે એિ. સ થાર ટેક.આસીસ્ટન્ટ 31340/-       - 
સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

4 ફાલ્ગ િીબિે.િી.રાઠોિ  ટેક.આસીસ્ટન્ટ 36004/-       - 
સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

5 મોિીિાબિે.એિ.પઠાણ ટેક.આસીસ્ટન્ટ 31340/-       - 
સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

6 સ િાગભાઇ ર્.ેપટેલ ટેક.આસીસ્ટન્ટ 31340/-       - 
સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

7 પ જાબિે.એમ.વિરાણી ટેક.આસીસ્ટન્ટ 31340/-       - 
સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

8 િષજભાઇ એિ.શાિ ટેક.આસીસ્ટન્ટ 31340/-       - 
સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

9 કૃણાલભાઇ એમ. પટેલ ટેક.આસીસ્ટન્ટ 31340/-       - 

સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

10 મિેશ્વરીબિે ર્.ે મિેતા ટેક.આસીસ્ટન્ટ 49663/- -      
સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

11 રાિાબેિ પી. િસાિા ટેક.આસીસ્ટન્ટ 31340/-       - 

સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

12 િવષજદાબેિ િી. સ િરેા ટેક.આસીસ્ટન્ટ 31340/-       - 

સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

13 આશાબિે િી. પરમાર ટેક.આસીસ્ટન્ટ 31340/-      - 

સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

14 માિસીબેિ િી. કાલીયા ટેક.આસીસ્ટન્ટ 31340/-      - 

સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 
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15 િાવમજકભાઇ એ. પટેલ ટેક.આસીસ્ટન્ટ 

31340/ 

     - 

સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

16 મીતભાઇ એિ. રાઠોિ ટેક.આસીસ્ટન્ટ 

31340/ 

     - 

સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

17 સ રભીબેિ એિ. સોલંકી ટેક.આસીસ્ટન્ટ 

31340/ 

     - 

સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

18 મોસમક માર એમ. ચૌિાણ ટેક.આસીસ્ટન્ટ 

31340/ 

     - 

સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

19 અરવિંદભાઇ કે. િવઠલા ટેક.આસીસ્ટન્ટ 

31340/ 

     - 

સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

20 સચીિભાઇ એમ. ચૌિરી ટેક.આસીસ્ટન્ટ 

31340/ 

     - 

સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

21 વગ્રષ્માબેિ ર્.ે સોજીત્રા ટેક.આસીસ્ટન્ટ 

31340/ 

     - 

સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

22 ભ મીબેિ બોસમીયા ટેક.આસીસ્ટન્ટ 31340/-      - 

સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

23 વિમાિીબેિ સી. ભાિજા ટેક.આસીસ્ટન્ટ 31340/-      - 

સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

24 િિલ એસ. જાદિ ર્ .ક્લાકજ  19950/-       - 
સરકારિા િારા િોરણ 

મ ર્બ 

 

 

પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સંસ્થાન ેફાળવેલ અંદાજપત્ર 
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પ્રકરણ -૧3(ધનયમ સંગ્રહ-૧૫) 

                                     ધવજાણું રૂપે ઉપલબ્િ માધહતી 

૧૬.૧  વીજાણુરૂપે ઉપલબ્િ ધવધવિ યોજનાઓની માધહતીની ધવગતો 

આપો. 

  

  (૧) ધમલકતોની રી-સવે ની કરલે કામગીરી ધિજીટલ સ્વરૂપે ઉપલબ્િ છે. 

 

 

 

 

 

 

અિ .િં. વિસાબિો સદર 

કોિ 

િંબર 

ખરખેર 

૨૦૨૦-

૨૦૨૧ 

મંર્ ર 

થયેલ 

અંદાર્ 

૨૦૨૦-

૨૦૨૧ 

સિે ૨૦૨૦-૨૦૨૧ િો 

સ િારલે અંદાર્ 

૨૦૨૦-

૨૦૨૧ 

અંદાર્ 

સ્થાયી 

સવમવતએ 

મંર્ ર 

કરલે 

અંદાર્ 

સમગ્ર 

સભાએ 

મંર્ ર 

કરલે 

અંદાર્ રીમાકજસ 

     

૬ માસ 

િ ં 

ખરખેર 

૬  

માસિ ં 

અંદાર્ ક લ     

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૧ 

બી કન્ટીર્ન્સી 

પરચ રણ સ્ટોર nil nil nil nil nil 

 

nil nil nil nil 

૨ 

કાપેટ એવરયા 

મ ર્બિા 

ટેક્સેસિ માટેિા 

ર-ેસિ ેઅિે 

િેટિકજ(કેવપટલ) nil nil nil nil nil nil nil nil nil 
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પ્રકરણ -૧૬ 

જાહેર માધહતી અધિકારીશ્રી ના નામ,હોદા,તથા બીજી ધવગતો 

 

ક્રમ માધહતી અધિકારી તથા જાહેર માધહતી 

અધિકારી નું નામ 

સરનામુ ં સંપકમ  નંબર 

૧ શ્રી શ્યામભાઈ ઝાલાવાધિયા(એસેસમેન્ટ 

ઓધફસર) 

Mig 137, ભાયાણીિી 

િાિી પાછળ, 

ર્િાિરિગર, ભાિિગર. 

7567019797 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C:\Users\convert\AppData\Local\Temp\1\task-
629539687\e9711722d0156e1a979989e570719ebb.docx 

 

 

પ્રકરણ -૧૭(ધનયમ સંગ્રહ-૧૬) 

      માધહતી  મેળવવા માટે નાગધરકોને ઉપલબ્િ સવલતોની ધવગતો 
૧૭.૧    ધમલ્કત કર ધવભાગ દ્વારા લોકોને માધહતી મળે તે માટે ધવભાગ દ્વારા અપનાવેલ સાિનો,પદ્ધધતઓ અને 

સવલતો 
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                                            એનકે્ષર –બી      

(સામાંન્ય િિીિટ વિભાગિાતા.૧૦-૫-૨૦૦૯ િાંપવરપત્ર ક્રમ પીએિી -૧૦-૨૦૦૭-૩૩૫૩૬૪-

આર.ટી.આઈ.         સેલિ ં બીિાણ) 

 

     પ્રમાણપત્ર 

 

 આથી પ્રમાવણત કરિામા ંઆિ ેછે કે, માવિતી અવિકાર અવિવિયમિી કલમ -૪ અંતગજત 

સ્િયં જાિેર કરિાિી બાબતો “પ્રો-એક્ટીિ વિસ્કલોઝર (P.A.D.) મારા વિભાગ દ્વારા તૈયાર 

કરિામા ંઆિેલ છે. અિે તા.૧-૫-૨૦૨૨ િી વસ્થવતએ અમારી મંર્ રી મેળિી અિતિ કરિામાં 

આિેલ છે. 

 

તારીખ:-૧૦/૦૫/૨૦૨૨ 

સ્થળ:-  

 

 

 

શ્રી શ્યામક માર આર. ઝાલાિાિીયા  

જાિેર માવિતી અવિકારી અિે 

એસેસમેન્ટ અિીકારી 

ભાિિગર મિાિગરપાવલકા, ભાિિગર 
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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 ;LGLPPS,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 
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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  

 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 0=FO8D[G  

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 

0LP 
SM0 G\P 

OMG G\AZ 

 

O[S; .D[, ;ZGFD] 

Z[;L0g; VMOL; 

! zL OF<U]GEF. 
V[DP XFC 

VF;LP 
SlDXGZ 

s.PRFPf 

_Z*( ))*))$5### Z$Z$(_!  
YL !_ 

.g8ZSMDv!5_ 
 
 

GL, GL, Z_!4 `,MS 
Z[;L0[g;L4 %,M8 

G\P Z!qALqZ3 
3ZXF/F 
5FK/4  
TbT[`JZ %,M84 
TZLD, RMS 

5F;[4 EFJGUZ 

Z zLSD,[XEF.  
V[PDMZL 

;LGLP 
S,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 

0=FO8D[G _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 

 

  

 ;CFIS SlDXGZ 

                                      DCFGUZ5Fl,SF   

      EFJGUZ 
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5SZ6v!! 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\ DFCLTLP 

S|D  
G\AZ 

GFD CMNM  DFl;S 

DC[GTF6\] 

J/TZqJ/TZ 

EyY\] 

lJlGIDDF\ H6FjIF 
D]HA DC[GTF6\]  
GSSL SZJFGL 
SFI"5wWlTP 

! zL OF<U]GEF. V[DP 
XFC 

;CFIS 
SlDXGZ 
s.PRFPf 

()5ZZqv lGID 

VG];FZ 

lGID  VG];FZ 

Z zL SD,[XEF.  
V[PDMZL 

;LGLP 

S,FS" 

&5*)(qv lGID 

VG];FZ 

lGID  VG];FZ 

# zL  lGZHEF. 0LP 
R{FCF6 

0=FO8D[G &(_($qv lGID 

VG];FZ 

lGID  VG];FZ 

$ zL zwWFA[G 8LP 
WD/ 

8=[;Z Z))#$qv lGID 

VG];FZ 

lGID  VG];FZ 

5 zL I];]OEF. ALP 
WFD[RF 

58'FJF/F $&!ZZqv lGID 

VG];FZ 

lGID  VG];FZ 

  

 

;CFIS SlDXGZ 

           DCFGUZ5Fl,SF 

               EFJGUZ 



C:\Users\53\Desktop\AC -1  PAD  2022.doc 

 
 

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 lJP V[DP ZFH5}T GFIA SlDXGZzLsV[0DLGfGL 
VMOL;4 ALHF[ DF/4 

D\U/l;\CHL ZM04 
DCFGUZ5Fl,SF VMOL; 

EFJGUZP 

))Z5ZZ$&$& 
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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_ZZ GL l:YlTV[ VDFZL D\H]ZL D[/JL VnTG 

SZJFDF\ VFJ[, K[P 

 

 

TFZLBov  5q5 qZ_ZZ               ;CFIS SlDXGZ 

DCFGUZ5Fl,SF4 

     EFJGUZ 



 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GD]GM 3 

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 

              VG[ 

                 RLO VMl08Z 

              DCFGUZ5Fl,SF 

           EFJGUZ 

 

lA0F6 ov 

S,D s$f C[9/ TFP !q5qZ_ZZ GL l:YlTV[ 5|MV[S8LJ 0L:S,MhZ GL A]S 
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S|D lJUT 5FGF G\AZ 

!P 5|SZ6v# slGDI ;\U|CvZf 
VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL 
;tTF VG[ OZHM 

! YL Z_ 

ZP 5|SZ6v!_ VlWSFZLVM VG[ 

SD"RFZLVMGL DFlCTL 5]l:TSF  
s l0Z[S8ZLf 

Z! YL Z$ 

 

#P 5|SZ6v!! s lGID ;\U|Cv!_f 
lJlGIDMDF\ HMUJF. SIF" D]HA 
DC[GTF6FGL 5wWlT ;lCT NZ[S 
VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ D/T]\ 

DFl;S DC[GTF6]\ 

Z5 YL Z& 

$P 5|SZ6v!Z s lGID ;\U|Cv!!f 
5|tI[S ;\:YFGG[ OF/J[, 
V\NFH5+ TDFD IMHGFVM4 
;]lRT BR" VG[ SZ[, R}SJ6L V\U[ 
VC[JF,MGL lJUTMP 
lJSF;4 lGDF"6 VG[ TSlGSL SFIM" 

V\U[ HJFANFZ HFC[Z T\+ DF8[P 

Z* 

5P 5|SZ6 v !& 
HFC[Z DFlCTL VlWSFZLzLGF 
GFD4 CMNM TYF ALHL lJUTM 

Z( 
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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_ZZGL l:YlTV[ VDFZL D\H}ZL D[/JL 

VnTG SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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 - 1 - 

 

 

 

 

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 0=[G[H 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  

lJEFUGF AL,MGL RSF;6L 

   

 VgI ov s!f fRLO VMl08ZzL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ 

T[ TDFD SFDULZL   

  

 OZHM ov s!f  

  sZf lO<8Z lJEFUGF AL,MGL RSF;6L 

  s#f VFp8 ;M;L"\UYL ,[JFDF\ VFJ[, 

;[JSMGF AL,MGL RSF;6L 

  s$f;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8 lJEFUGF 

5ZR]Z6 AL,MGL RSF;6L 

  s5f  
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;tTF VG[ OZHM 
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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  

  sZfVF.P;LP0LPV[;P 38S ! tYF Z 

  s#fI]P;LP0LP4 :,D4 VA"G D[,[ZLIF4 

  s$f 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 lA<0L\U lJEFUGF AL,MGL 

RSF;6L 

  sZf jIJ;FI J[ZF TYF XM5 lJEFUGF AL,MGL 

RSF;6L4 

  s#f ,LU, lJEFUGF lA,MGL RSF;6L 

  s$f 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 

 

  CF, 3ZJ[ZF 5}J" lJ:TFZDF\ ZLvSJZL 8LDDF\ 

OZH AHFJ[ K[P 
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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 5LPV[OP ,MGGF AL,MGL RSF;6L 

  s5f SZFZ VFWFZLT SD"RFZLVMGF 5UFZ 

AL, 
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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 ;OF. SFDNFZ V[:8Fa,LXD[g8 

  sZf U|[rI].8LGF AL,MGL RSF;6L 

  s#f OF.G, 5LPV[OPGF AL,M 

  s$f SMdI]8 5[gXGGF AL,M 

  s5f 

 VgI ov s!fRLO VMl08ZzL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ 

TDFD SFDULZL  

  sZf;L8L V[gHLlGIZzLGL SR[ZLGF AL,MGL 

RSF;6L 

  s#fV[SFpg8 lJEFUGF 5ZR]Z6 AL,MGL 

RSF;6L 

 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!fA;vU[Z[H4 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  

  s$f  
  s5f jIJ;FI J[ZF TYF O,0 S\8=M, lJEFUGF 

AL,MGL RSF;6LP 

 

 

 

 

 

 



5|SZ6 v # slGID ;\U|CvZf 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;tTF VG[ OZHM 
 

 - 12 - 

 

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 8[,LOMG TYF DMAF., AL,MGL RSF;6LP 

  s#f :8MZ lJEFU TYF V[:8[8 lJEFUGF 

AL,MGL 5|FYlDS RSF;6L 

  s$f 5LHLJL;LV[,GF TDFD AL,MGL RSF;6L 

 

  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 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  

 

  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 JM0" G\P !_ GL TDFD  OF.,MGL 

RSF;6L 

 

  sZf  

  s#f 

  s$f 

 

  s5f 
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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  
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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 

 

  sZf  C[<Y lJEFU4 VF.P;LP0LPV[;Pv! TYF Z4 

VA"G D[,[ZLIF lJEFU4 5LPVMP SR[ZLGF TDFD 

AL,MGL 5|FYlDS 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!$4!54!& 

 

   

  s#f 

 

  s$f 

 

  s5f 
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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;6L4 ;FTDF\ 5UFZ 

5\RGF V[ZLI;"GF AL,MGL RSF;6L 

 

  s$fV[,P8LP;LPAL,M4 I]P;LP0LP4 3ZJ[ZF 

lJEFUGF AL,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 SF5["8 D]HAGF JM0"G\P 

!4Z4&4*4(4)4!!4!Z4!*GF JM0"GL TDFD 

OF.,MGL RSF;6L 

  sZf H]GL 5wWlT D]HAGF TDFD JM0"GL 

OF.,MGL RSF;6L 

 

  s#f 

 

  s$f 
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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 
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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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& 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 %,M8 G\P Z#qV[4 

DCFN[JGUZ4 TZ;DLIF 

ZM04 BFZ;L4 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/ 
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!! 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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!) 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 
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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 115646.00   
Z zL D]S[XEF. ALPDM-lSIF 0[PRLPVMPs8[SPf 90580.00   
# zL ZFH[gN= VFZP5\0IF l;lGIZ VMl08Z 105116.00   
$ zL EUJTl;\C 0LPJ[U0 l;lGIZ VMl08Z 96401.00   
5 zL lCT[GEF. 5LPZF9M0 l;lGIZ VMl08Z 

s8[SGLS,f 
58094.00   

& zL CZ[XEF. VFZPZF9M0 l;lGIZ VMl08Z 88278.00   
* zL DC[gN=l;\C I]PhF,F l;lGIZ VMl08Z 88426.00   
( zL CZ[gN=EF. VFZPEÎ ;A VMl08Z 53744.00 

 
  

) zL ZlxD=GEF. V[RPjIF; ;A VMl08Z 53744.00 
 

  

!_ zL IMU[XEF. HLPl+J[NL ;A VMl08Z 53744.00 
 

  

!! zL DGMHEF. 8LPWFD[HF ;A VMl08Z 53744.00 
 

  
 



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 53744.00 
 

  

!# zL WD["gN=l;\C ALPhF,F 

 

;A VMl08Z 53744.00 
 

  

!$ zL S'Q6N[Jl;\C 

V[DPR]0F;DF 

VMl08 S,FS" 53744.00 

 
  

!5 zL 3GxIFDEF. ALPZF9M0 VMl08 S,FS" 43414.00   
!& zL DGMHEF. ALPHMQFL VMl08 S,FS" 37580.00 

 
  

!* zL lSXMZEF. ;LPDMZL VMl08 S,FS" 38666.00   
!( zL ;GTEF. S[PDF~ VMl08 S,FS" 44708.00   
!) zL lSZ6EF. V[DP;ZJ{IF VMl08 S,FS" 46062.00   
Z_ zL R[TGEF. HLPDC[TF ;A VMl08Z 53744.00 

 
  

Z! zL DC[XEF. S[PDMZL 5ÎFJF/F 51778.00   
ZZ zL lJ5],EF. S[PD[Z 5ÎFJF/F 51778.00   
Z# zL 5|SFXEF. 5LPU]HZFTL 5ÎFJF/F 26865.00   

 



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 2,00,00,000.00 2,00,00,000.00   

 VgI EyYF\ 1,20,00,000.00 1,20,00,000.00   

 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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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$_ 

 



ભાવનગર મહાનગરપા લકા 
ભાવનગર 
સે ટર  િવભાગ 

 
મા હતી (મળેવવાનો) અિધકાર 

અિધિનયમ-ર૦૦૫ 
ના અમલીકરણના ં ોએકટ વ ડ  કલોઝર તા. ૦૧/૦૫/ર ૦૨૨ની િ  થિતએ ધુારા 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

વો  મુ - ર 

 
એને  ચર-૧૭ 

   
ી ગીર શ . પટલ 

સે ટર  

મહાનગરપા લકા, ભાવનગર. 

મો.ન.ં૯૮૭૯૨૪૧૪૯૩ 

 
 
 
 

 

 

 

 



અ ુ મ ણકા 

મ કરણ નબંર િવગત પાના નબંર 

૧. ૩ (િનયમસં હ-૨) અિધકાર ઓ/કમચાર ઓની સ ા અન ેફરજ ૧ 

ર. ૪ (િનયમસં હ-૩) 
કાય  કરવા માટના ંિનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 
િનયમ સ ં હ અન ેદફતરો 

૫ 

૩. ૫ (િનયમસં હ-૪) 

નીિત ઘડતર અથવા નીિતના ંઅમલ સબંધંી 
જનતાના ંસ  યો સાથ ેસલાહ-૫રામશ અથવા 
તમેના ં િતિનિધ  વ માટની કોઈ  યવ  થા. 

૭ 

૪. ૬ (િનયમસં હ-૫) 

હર તં  અથવા તનેા િનયં ણ હઠળની 
 ય કતઓ પાસનેા ંદ  તાવજેોની ક ાઓ ગે ુ ં

૫ ક. 
૯ 

૫. ૭ (િનયમસં હ-૭) 
તનેા ભાગ તર ક રચાયલેી બોડ,૫ર ષદ, 
કિમ ટઓ અન ેઅ  ય સં  થાઓ ુ ં૫ ક 

૧૦ 

૬. ૯ 
િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાય 
૫  ધિત 

૧૨ 

૭. ૧૦ અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી ૧૪ 

૮. ૧૧ (િનયમસં હ-૧૦) 
િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયા જુબ મહનતાણાની 
૫  ધિત. 

૧૭ 

૮. ૧૨ (િનયમસં હ-૧૧) યેક સં થાને ફાળવાયલે દાજપ  ૧૯ 

૯. ૧૬  
હર મા હતી અિધકાર ી તથા હર અપીલ 

અિધકાર ીના નામ, હો ો તથા બી  િવગત 
૨૧ 

૧૦ ૧૭ 
મા હતી મળેવવા માટ નાગ રકોન ેઉ૫લ ધ   
સવલતોની િવગતો. 

૨૨ 

૧૧  એને  ચર-બી માણ૫  ૨૩ 

     
 



.....૧..... 
કરણ-૩ (િનયમસં હ-૨) 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અન ેફરજો 

હો ો સતાઓ અન ેફરજો 
િુનિસપલ સે ટર  વહ વટ  સ ા:- 

ધી .પી.એમ.સી એકટ ૧૯૪૯ ની કલમ ૪૮  
(ક) કોપ રશન અન ે થાયી કિમ ટ અ ુ મી પોતપોતાના સબંધી 
તનેે ફરમાવ ેતેવી બી  ફરજો બ વવી. 
(ખ) (૧) કોપ રશન અન ેધી .પી.એમ.સી એકટ ૧૯૪૯ ની કલમ 
૩૦ અથવા ૩૧ જુબ કોપ રશનન ે િનમલેી કોઈપણ કિમ ટની  (૨) 
થાયી કિમ ટ અન ેતનેી કોઈ પણ ખાસ સિમિતની કાયવાહ  સાથે 

સબંધ ધરાવતા સધળા કાગળો અન ેદ તાવેજો ક ટડ મા ંરાખવા  
(ગ) થાયી કિમ ટ વખતોવખત કર તવેા િનદશોને આધીન રહ ને 
તનેા સીધા તાબા હઠળના અિધકાર ઓન ેનોકરોની ફરજો ઠરાવવી 
અને  
(ઘ) થાયી કિમ ટના ુકમોન ેઆિધન રહ ને સદર ુ ં અિધકાર ઓ 
અને નોકરોના કોપ . અન ેકાયવાહ ઓ ઉપર દખરખ અન ેિનયં ણ 
રાખ ુ ં અને િવિનયમોન ે આધીન રહ ને સદર ુ અિધકાર ઓ અન ે
નોકરોની નોકર , મહનતા ુ ં અને િવશેષિધકારોને લગતા સઘળા 

નો િનકાલ કરવો.  
નાણાક ય સ ાઓ:- 

બ ટ જોગવાઈને જુબ .૫૦૦૦ ધુીના ખચ મં ુર કરવાની 
સતા તથા તેનાથી વ  ુ ખચની સ મ સ ાની મ ં ુર ન ે આધીન 
ખચ મં ુર કરવાની સ ા તથા પે ોલ,ડ ઝલના બીલ મ ં ુર કરવાની સ ા 
અ ય સ ાઓ:- 

ધી .પી.એમ.સી એકટ ની જોગવાઈ જુબ તમેજ વતમાન 
કાયદા જુબ  
ફરજો:- 

(૧) ધી .પી.એમ.સી એકટ ૧૯૪૯ ની કલમ ૪૮ હઠળ, 
(૨) ધી .પી.એમ.સી એકટ ૧૯૪૯ ની કલમ ૫૬(૧) ઘ હઠળ, 
(૩) ધી .પી.એમ.સી એકટ ૧૯૪૯ ની કલમ ૬૭(ખ) હઠળ, 
(૪)કોપ રશનની થાયી સિમિત, પ રવહન સિમિત તથા ખાસ  
સિમિતઓની કાયવાહ ુ ંસચંાલન કરવાના િનયમો હઠળ 
(૫) ધી .પી.એમ.સી એકટ ૧૯૪૯ ના અ ુ ુચ ક(A) કરણ-૫-૧(૨) હઠળ 

(૬)ઓડ ટ િવભાગના બલો ુ ંઓડ ટ કરવા. 



…..૨..... 

 
 
 

ડ ટુ  સે ટર  ફરજો:- 

સમ  સભા, થાયી સિમિત અન ેખાસ સિમિતઓના એજ  ડા ઠરાવ 
તયૈાર કરવા, િમ ટગોમા ં હાજર  આપવી, તથા જનરલ બોડની 
કામગીર મા ં મદદગાર  કરવી, ખાસ સિમિતઓન ેલગત કામગીર  
કરવી, સે ટર ી તરફથી પુરત કરવામા ં આવતી કામગીર  
કરવી, સે ટર  િવભાગના તમામ ટાફની કામગીર  ઉપર જનરલ 
પુરિવઝનની કામગીર  કરવી, ઑડ ટ િવભાગના બીલોની 

ચકાસણી કર  સે ટર  તરફ મોકલવા  તેમજ ઉપર  અિધકાર  
તરફથી સ પવામા ંઆવતી તમામ કામગીર  કરવી. 

આિસ ટ  ટ સે ટર  ફરજો:- 

થાયી કિમ ટન ે લગત કામગીર મા ં મદદ કરવી. જનરલ બોડની 
ોિસડ ગ કુની, ટા  ઈ  કમ ટ  લગત કામગીર  કરવી. મયેર ી, 

ડ. મયેર ી, ટ.ક.ચેરમને ી તથા કોપ રટર ીઓના વાસ ગનેી 
ફાઈલો રાખવી. બ ટ, ડાયર  તમેજ વાિષક અહવાલની મા હતી 
તયૈાર કરવી.ખાસ સિમિત લગત કામગીર , ઠરાવો તયૈાર કરવા 
િવગેર તમામ કામગીર  તથા ટાફ પુરિવઝન તમેજ ઉપર  
અિધકાર  તરફથી સ પવામા ંઆવતી તમામ કામગીર  બ વવી.   

પી.એ. ુ  મયેર 
 

ફરજો:- 

મયેર ી પાસથેી ડ ટશન લઈ પ ો ટાઈપ કરાવવા, જનરલ 
બોડના ઠરાવો ટાઈપ કરાવવા, મયેર ીની તમામ ફાઈલો, 
મયેર ીના કાય મની પરખા બનાવવી, મેયર ીની ચૂના 
જુબની તમામ કાયવાહ  કરવી તમેજ ઉપર  અિધકાર ી તરફથી 
ુ ત થતી તમામ કામગીર  બ વવી. 

 

પી.એ. ુ  ચેરમને ( ટ.કિમ ટ) ફરજો:- 

ટ.કિમ ટ ચરેમને ી પાસથેી ડ ટશન લઈ પ ો ટાઈપ કરાવવા, 
થાયી કિમ ટના ઠરાવો ટાઈપ કરાવવા, ટ.કિમ ટ ચરેમને ી  

તમામ ફાઈલો, s ટ.કિમ ટ ચરેમને ીના કાય મની પરખા 
બનાવવી, ટ. કિમ ટ ચરેમને ીની ચૂના જુબની તમામ 
કાયવાહ  કરવી તેમજ ઉપર  અિધકાર ી તરફથી ુ ત થતી 
તમામ કામગીર  બ વવી. 



 
.....૩...... 

પી.એ. ુ  ડ.મયેર ફરજો:- 

ડ.મેયર ી પાસથેી ડ ટશન લઈ પ ો ટાઈપ કરાવવા,            
ડ.મેયર ીની તમામ ફાઈલો, ડ.મયેર ીના કાય મની પરખા 
બનાવવી,ડ.મયેર ીની ચૂના જુબની તમામ કાયવાહ  કરવી 
તમેજ ઉપર  અિધકાર ી તરફથી ુ ત થતી તમામ કામગીર  
બ વવી. 

હડ લાક ફરજો:- 

થાયી કિમ ટના ઠરાવો તૈયાર કરવા, સરકાર  ગઝેેટોની ફાઈલો 
િનભાવવી. કચેર ના સકંલનની કામગીર , જનરલ બોડની 
કામગીર , થાયી કિમ ટની ોસી ડગ કુની કામગીર  તેમજ ખાસ 
કિમટ  લગત કામગીર , ટાફ પુરિવઝન તમેજ ઉપર  
અિધકાર ઓ તરફથી સ પવામા ં આવતી કામગીર , ટાફ, 
સ ય ીઓના માનદ વતેનના બીલ બનાવવા તથા કુવવાની 
કામગીર , શાખાના વાઉચર બીલો બનાવવા, કૂવવા, ટાફ મહકમ 
એ ટા બ શમે  ટની કામગીર , ઠરાવોની ખર  નકલ તૈયાર કરાવવી 
તમેજ ખાસ કિમટ ઓના એજ  ડા અન ેઠરાવો િવગેર તૈયાર કરવા 
તમેજ જનરલ બોડ, થાયી કિમ ટ, ખાસ સિમિતના પર પ ો, 
ઠરાવો ક પરે કરાવવા તથા ઉપર  અિધકાર ીઓ તરફથી પુરત 
કરવામા આવતી તમામ કામગીર  બ વવી 

િસિનયર લાક ફરજો:- 

ુ દા ુદા ોસીડ ગ કુ અપડટ કરવાની કામગીર  તથા ઉપર  
અિધકાર ીઓ તરફથી ુ ત કરવામા ં આવતી તમામ કામગીર  
બ વવી. ટપાલો વીકારવી, વક ર ટર, પો ટ ર ટર, ડડ 
ટોક ર ટર, ટશનર  ર ટર, લોન ર ટર િવગેર િનભાવવા 

તમેજ જનરલ બોડ, ટ ડગ કિમટ  તથા ખાસ સિમિતઓના ઠરાવો, 
પ રપ ો િવગેર ક પરે કરાવવા, મયેર ી, ટ. કિમ ટ ચરેમને ીની 
તથા શાખાને  લગત ફાઈલ ગ કામગીર  કરવી તથા િનભાવવી, 
ખાસ કિમટ ઓની કામગીર , ટાફ મહકમ એ ટા બ શમે  ટની 
કામગીર   તમેજ ઉપર  અિધકાર ીઓ તરફથી ુ ત થતી તમામ 
કામગીર  બ વવી. 

ડટા એ   ઓપરટર ફરજો:- 
ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ટૂાયેંલા સ ય ીઓના પ ો ટાઈપ 
કરવા, થાયી સિમતીના એજ  ડા, ઠરાવો ટાઈપ કરવા, જનરલ 
બોડના એજ  ડા, ઠરાવો ટાઈપ કરવા,તથા ઉપર  અિધકાર ીઓ 
તરફથી ુ ત થતી તમામ કામગીર  બ વવી. 



 
....૪.... 

 
 

 
 
 
 

ુ િનયર લાક ફરજો:- 

ટપાલો વીકારવી, વક ર ટર, પો ટ ર ટર, ડડ ટોક 
ર ટર િવગેર િનભાવવા તમેજ જનરલ બોડ, ટ. કિમ ટ તથા 
ખાસ સિમિતઓના ઠરાવો પ રપ ો િવગેર ક પરે કરાવવા. મેયર ી, 
ટ.કિમ ટ ચેરમનેની તથા શાખાન ે લગત ફાઈલ ગ કામગીર   

િનભાવવી,ઑડ ટ િવભાગ તરફથી આવતા બીલોની ચકાસણી કર  
ડ.સે ટર  તરફ મોકલવા, ખાસ કિમટ ઓની કામગીર , ટાફ મહકમ 
એ ટા બ શમે  ટની કામગીર  તેમજ ઉપર  અિધકાર ીઓ તરફથી 

ુ ત થતી તમામ કામગીર  બ વવી. 
નાયક ફરજો:- 

મયેર ીની ચે બર પાસ ેફરજ બ વવી તથા સમ  સભા, થાયી 
સિમિત, ખાસ સિમિતઓના એજ  ડા બ વવા તેમજ અ ય 
કચેર ઓની ટપાલો, સે યાદ  પહોચાડવી િવગરે આઉટડોરની 
કામગીર  તથા ઓફ સ તરફથી ુ ત કરવામા ં આવતી તમામ 
કામગીર , પ ાવાળાઓના પુરિવઝનની કામગીર . 

પ ાવાળા ફરજો:- 

મયેર ી,ડ ટુ  મયેર ી, સે ટર  િવભાગ, શાસક પ  કાયાલય, 
િવરોધ પ  કાયાલય, સે ટર ીના ટાફ મ િવગેરની ફરજ 
બ વવી, સમ  સભા, થાયી સિમિત, ખાસ સિમિતઓના એજ  ડા 
બ વવા, અ ય કચેર ની ટપાલો, સે યાદ ની િવગેર કામગીર  
તમેજ ઓફ સ તરફથી ુ ત કરવામા ંઆવતી તમામ કામગીર   

ાઈવર ફરજો:- 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાના પદાિધકાર ઓની ચૂના જુબ  
વધ ,  ત ેવાહનની લોગ કુ મઈેનટઈન કરવી, વખતો વખત  
ત ેવાહનની મરામત કરવી, કરાવવી તમેજ ઉપર  અિધકાર ીઓ 
તરફથી ુ ત થતી તમામ કામગીર  બ વવી. 



 
....૫.... 

કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટના ંિનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 
 

દ  તાવેજ ુ ંનામ / મથા   િનયમો 
દ  તાવજે ૫ર ુ ં ુ ં ુ  લખાણ (૧) 

 
 

(ર) 

કોપ રશન,  થાયી કિમ ટ, ૫ રવહન 
કિમ ટ તથા ખાસ સિમિતઓની 
કાયવાહ ુ ંસચંાલન કરવાના ંિનયમો 
 િુન. કાઉ  સીલરોને માનદવતેન ભ  થા 

આ૫વા માટના ં િનયમો-૧૯૮ર અ  વયે 
અબન ડવ. અન ે અબન હાઉસ ગ 
ડ પાટમે  ટ ર ઝો  શુન 
ન.ંરમન/૧૦૨૦૧૪/૬૪૧૦/પી 
તા.૨૭/૩/૨૦૧૫. 
સદ  યોન ે સુાફર  ગ ે 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 
મળશ.ે 

 
 

સરના ુ ં:- 
સે ટર ી 
સે ટર  િવભાગ, 
મહાનગરપા લકા,ભાવનગર. 
ફકસ નબંર : -- 
ઈમેઈલ : -- 
 

િ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  વય ે એ. .ન.૧૯૬૦ તા.૨૪/૨/૨૦૧૨ 
જુબ ા.૫૦/-ના ં બદલ ે ા.૧૦૦/- ફ  

ન  કરલ છે. 
 



 

.....૬..... 

કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટના ંિનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

 

 
 
 
 

 
 

દ  તાવજે ુ ંનામ / મથા   અ  ય 

દ  તાવજે ુ ં ુ ં ુ  લખાણ  ોસીડ  ઝ(બોડ, ુદ  ુદ  કિમ ટઓની 

કાયવાહ  કુ) 

૫ ર૫ ,લોગ કુ, કુમો, ૫ કો, દફતરો, 
ર  ટરો. 
 

 ય કતને િનયમો િવિનયમો ચુનાઓ, 
િનયમ સં હ અન ેદફતરોની નકલ અહ થી 
મળશ.ે 

 
 

સે ટર ી, 
સે ટર  િવભાગ,  
મહાનગરપા લકા, ભાવનગર. 
 

 

િવભાગ ારા િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, 
િનયમ સં હ અન ે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  યન ેચા  ભયા િવના જોવા 
માટ ુ  લી રહશ.ે અ  ય  ય કતન ે  યકે 
કલાકના ં ૧ િપયો ફ  ભરવાની રહશ.ે 
૫રં  ુ રોજકામની કાયદા િવષયક 
બાબતો સ  ય િસવાય અ  ય કોઈ  ય કત 
માટ ુ  લી રખાશે નહ .  



 
 

.....૭..... 
કરણ-૫ (િનયમ સં હ-૪) 

 
૫.૧ નીિત ઘડતર અથવા નીિતના ં અમલ સબંધંી જનતાના સ  યો સાથે સલાહ-૫રામશ અથવા 

તમેના ં િ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 મળેવવા 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 
કિમ ટ તથા ખાસ સિમિતની રચના 
કરવામા ંઆવે છે. આમ બોડ,  થાયી 
કિમ ટ, ખાસ સિમિતઓ તેમની સમ  
ર ુ  થતી નીિત ઘડતર અથવા નીિતના ં
અમલ સબંધંી કિમ  નર ી તરફથી 
આવલે દરખા  તો ગ ેિનણયો કર છે.  

 
 આનાથી નાગ રકન ે કયા આધાર નીિત િવષયક બાબતોના ં ઘડતર અને અમલમા ં જનતાની 

સહભાગીતા નકક  કરાઈ છે ત ેસમજવામા ંમદદ થશ.ે 

 
 



 
 

....૮.... 
કરણ-૫ (િનયમ સં હ-૪) 

 
૫.ર ુ ંનીિતઓના ંઅમલ માટ જનતાની અથવા તમેના ં િતિનિધઓની સલાહ-૫રામશ/સહભાગીતા 

મળેવવા 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 મળેવવા માટની 
 યવ  થા 

૧ નીિતના અમલ માટ 

જનતાની અથવા 

તેમના િતિનધીઓની 
સલાહ / ૫રામશ / 
સહભાગીતા મળેવવા 
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 કિમ ટ તથા ખાસ 
સિમિતઓની રચના કર છે. બોડ, 
 થાયી કિમ ટ, ખાસ સિમિતઓની 

મીટ ગો મળતી હોય છે તેમા ં અવાર-
નવાર નકક  થયેલ નીિતઓની 
અમલવાર  બાબતે ચચા િવચારણા 
કરવામા ંઆવતી હોય છે.   

 
 
 

 
 
 



 
 

....૯.... 
કરણ-૬ (િનયમ સં હ-૫) 

 
હર તં  અથવા તનેા િનયં ણ હઠળની  ય કતઓ પાસનેા ંદ  તાવજેોની ક ાઓ ગે ુ ં૫ ક 

 
૬.૧ સરકાર  દ  તાવેજો િવશેની માહ તી આ૫વા નીચનેા ં ન નુાનો ઉ૫યોગ કરશો. જયા ં આ 

દ  તાવજેો ઉ૫લ  ધ છે તેવી જ  યાઓ વી ક સ ચવાલય ક ા િનયામકની કચેર  ક ા અ  યનો 

૫ણ ઉ  લખે કરો. (અ  યો લખવાની જ  યાએ ક ાનો ઉ  લેખ કરો.) 

 

અ ુ.ં 
ન.ં 

દ  તાવજેની ક ા 
દ  તાવેજ ુ ંનામ 
અન ેતેની એક 

લીટ મા ંઓળખાણ 

દ  તાવજે 
મળેવવાની કાય 

૫  ધિત 

નીચેની  ય કત પાસ ે
છે/તેના ંિનયં ણમા ં

છે 

૧. બોડ એ  ડ કમીટ  

કાયન ધ મીટ ગમા ં
૫સાર થયલે ઠરાવ 
તથા ચચાની ુ ંક  
ન ધ 

લેખીત અર  તથા 
િનયત થયેલ ફ  
ભરવાથી ઠરાવની 
નકલ મળ  શક. 

સે ટર ,   
ભાવનગર 
મહાનગરપા લકા 

ર. બોડ એ  ડ કમીટ  ૫ ર૫ ો 

નોટ સ બોડ ઉ૫ર 
લગાડવામા ંઆવ ે
છે.  

સે ટર ,  
ભાવનગર 
મહાનગરપા લકા 

૩. બોડ એ  ડ કમીટ  

લોગ કુ, કુમો, 
૫ કો, દફતરો, 
ર  ટરો. 

-- સે ટર   
ભાવનગર 
મહાનગરપા લકા 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
.....૧૦..... 

કરણ-૭ (િનયમ સં હ-૭) 

તનેા ભાગ તર ક રચાયલેી બોડ, ૫ર ષદ, કિમ ટઓ અન ેઅ  ય સં  થાઓ ુ ં૫ ક 
૭.૧ હરતં ને લગતા બોડ, ૫ રષદો, કિમ ટઓ અન ેઅ  ય મડંળો ગનેી િવગત નીચેના ંન નૂામા ં

આપો.  
* મા  યતા ા  ત સ ં  થા ુ ંનામ અન ે

સરના ુ ં 
: ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

સર મગંળિસહ  રોડ, કાળાનાળા પાસ,ે  
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧. 

* મા  યતા ા  ત સ ં  થાનો કાર (બોડ, 
૫ રષદ, કિમ ટઓ, અ  ય મડંળો) 

: કોપ રશન (બોડ) 

* મા  યતા ા  ત સ ં  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 સ ં  થાની િૂમકા 
(સલાહકાર/સચંાલક/કાયકાર  
/અ  ય) 

: સચંાલક 

* માળખા ુ ંઅને સ  ય બધંારણ : ધી જુરાત ોિવિ  સયલ  િુનિસ૫લ કોપ રશન 
એકટ (અિધિનયમ) ૧૯૪૯ તથા મ.ેસરકાર ીના 
વખતો વખતના ંઆદશોન ેઆધીન. 

* સં  થાના વડા : મયેર ી,  
 ટ  ડ ગ કમીટ  ચેરમેન ી,  

કિમ  નર ી(િનયં ણ-મે. જુરાત સરકાર ીનો શહર  
િવકાસ િવભાગ) 

* ુ  ય કચરે  અન ેતેની શાખાઓના ં
સરનામા 

: ભાવનગર મહાનગરપા લકા 
સર મગંળિસહ  રોડ, કાળાનાળા પાસ,ે 
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧. 

* બેઠકની સં  યા : ૫૨(બાવન) 
 

 
  



....૧૧.... 
* 

 

ુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ 
લઈ શક છે ?  

: ના,૫રં  ુદરક સભા હર જનતા માટ ુ  લી રહશ.ે િસવાય ક 
સભામા ં હાજર હોય તેવા સદ  યો બ ુમતીથી ઠરાવ ૫સાર 
કર ન ેએવો િનણય કર ક મહાનગરપા લકા 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 તવેા કોઈ૫ણ 
સદ  યોની િવનતંી ૫રથી અગાઉ ચચા કયા િસવાય ર ુ  કરવો 
જોઈએ. આ ઉ૫રાતં ે ક ક ના વેશ ુ ં િનયમન નીચે 
જુબ કરવામા ંઆવશ.ે  

      મહાનગરપા લકાના સે ટર  તરફથી દરક સ  યને તેમના ં
મહમાન માટ ે ક ક મા ં વશે આ૫વા માટ સભાના એક 
કલાક અગાઉથી સભા હૃની ે ક ક ની બઠેક સં  યાની 
મયાદામા ં દરક સદ  યન ે સરખી સં  યામાં પાસ આ૫વામા ં
આવશે. ે ક ક ની બઠેકો માટના ં૫ વેશ ૫ ો મેયર ીના ં
મહમાનો માટ અનામત રહશ.ે જો પાસ માટનો ઘસારો વધાર 
હશ ેતો વશે ૫ ોનો સમય એક કલાક રુતો મયાદ ત રહશ.ે  
      જો કોઈ૫ણ લુાકાતી સભાના કામકાજને ખલેલ 
૫હ ચાડશ ે તો સભા૫િત તમેન ે ે ક ક  ખાલી કર ને 
તા  કાલીક ચા  યા જવા િનદશ કર તો લુાકાતીએ તે જુબ 
ચા  યા જ  ુ૫ડશ.ે લુાકાતી તમે નહ  વત તો મયેર અગરતો 
અ  ય થાન લેનાર તેમન ે ુ ર કરવા માશલન ેઆદશ આ૫શે.  

* ુ ંબઠેકોની કાયન ધ 
તયૈાર કરવામા ંઆવ ેછે? 

: હા, કાયન ધ હ  ત લ ખત ૫  ધિતથી તયૈાર કરવામા ંઆવ ેછે.  

 બેઠકોની કાયન ધ જનતાન ે
ઉ૫લ  ધ છે? જો તમે હોય 
તો તે મળેવવા માટની 
૫  ધિતની માહ તી. 

: ના, ૫રં  ુ કાયન ધ માટના ઠરાવની નકલ મળેવવા માટ 
ખાતાના વડા સે ટર ીને નબંર તથા તાર ખ સાથ ે અર  
કયથી િનયમ જુબ ા.૧૦૦/- ફ  ભયથી નકલ મળ  શક છે. 
તેમજ  યકે 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.  

 

 



....૧૨.... 
કરણ-૯ 

િનણય લેવાની યામાં અ સુરવાની કાય ૫  ધિત 
 

૯.૧ ુ દા- ુ દા ુ ૃ ાઓ ગે િનણય લેવા 
માટ કંઈ કાય૫  ધિત અ સુરવામા ં
આવ ે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 કિમ ટ તથા કોપ રશન િવગેરની બઠેક 

બોલાવવી બ ુમિતએ િનણય લેવા માટ 
કોપ રશનની  થાયી કિમ ટ ૫ રવહન કિમ ટ, 
તથા ખાસ સિમિતઓની કાયવાહ ુ ં સચંાલન 
કરવાના િનયમો અ સુાર કાયવાહ  કરવામા ં
આવ ેછે.  

૯.ર અગ  યની બાબતો માટ કોઈ ખાસ 
િનણય લેવા માટની દ  તાવે  
કાય૫  ધિતઓ/ઠરાવલેી 
કાય૫  ધિતઓ/ િનયત મા૫દંડો/ 
િનયમો કયા ં કયા ં છે ? િનણય લેવા 
માટ કયા ં કયા ં  તર િવચાર કરવામા ં
આવ ેછે? :- 

અગ  યની બાબતો માટ ખાસ િનણય લેવા માટ 
થમ કિમ  નર ી લેવલેથી કાય ગેની 

દરખા  ત આ  યથેી તે બાબતે િનણય લેવા માટ 
૫ ર૫  (એજ  ડા) બહાર પાડ  બેઠક (મીટ ગ) 
બોલાવવામા ંઆવ ેછે. મા ંકોપ રશનની  થાયી 
કિમ ટ, ૫ રવહન કિમ ટ તથા ખાસ સિમિતની 
કાયવાહ ુ ં સચંાલન કરવાના ં િનયમો તથા 

.પી.એમ.સી. એકટ અ  વયે ુદ  ુદ  
કમીટ ઓના ં સ ા ગનેા ં િનયમો જુબ તથા 

.પી.એમ.સી. એકટની જોગવાઈઓ અ સુાર 
 થાયી કિમ ટની બેઠકમા ં તથા કોપ રશનની 

બેઠકમા ં તેમજ .પી.એમ.સી. એકટની કલમ 
૬૭(૩)(કક) જુબ બેઠક બોલાવી િનણયો 
કરવામા ંઆવ ેછે. આમ ખાસ સિમિત  યારબાદ 
 થાયી કિમ ટ  યારબાદ કોપ રશન  તર 

િવચારણા કરવામા ંઆવ ેછે.  
૯.૩ િનણયન ે જનતા ધુી ૫હ ચાડવા કઈ 

 યવ  થા છે ? 

વતમાન૫ ો,  ઈલકે ોિનકસ મીડ યા. 

૯.૪ િનણય લેવાની યામા ં ના મતં  યો 
લેવાનાર છે. ત ેઅિધકાર  કયા છે ?  

િનણય લેવાની યામા ં િવષય સલં ન 
ખાતાિધકાર , કિમ  નર ી. 

 

 



....૧૩.... 
 
 

૯.૫ િનણય લેનાર િતમ સ ાિધકાર  કોણ છે? :- .પી.એમ.સી. એકટની જોગવાઈ જુબ 

કોપ રશને રચેલ ખાસ સિમિત,  થાયી 

કિમ ટ, કોપ રશન (બોડ)  ત ે લેવલે 

િનણય લેનાર િતમ સ ાિધકાર  છે.  

૯.૬  અગ  યની બાબતો ૫ર હર સ ાિધકાર  ારા િનણય લેવામા ંઆવ ેછે. તેની મા હતી 

અલગ ર ત ેનીચેના ન નુામા ંઆપો. 

મ નબંર ઠરાવ ક 

ના ઉ૫ર િનણય લેવાનાર છે તે િવષય  ત ેિવષય સબધંીત ર ુ  થનાર દરખા  ત 

માગદશન ચુના/ દશા િનદશ જો કોઈ હોય તો દરખા  તમા ંજણાવલે મતં  યો/અ ભ ાય 

અમલની યા 
બ ુમિતએ િનણય થય ે૫સાર થયેલ ઠરાવ 
અ સુાર 

િનણય લેવાની કાયવાહ મા ંસકંળાયલે 

અિધકાર ઓના ંહો ૃ ા 

 િુન. કિમ  નર ી તથા સલં ન ખાતા 

અિધકાર ી 

ઉ૫ર જણાવલે અિધકાર ઓના ંસ૫ંક ગેની મા હતી 
ભાવનગર મહાનગરપા લકા, ુ  ય કચરે  
ઓફ સ 

જો િનણયથી સતંોષ ન હોય તો કયા ંઅન ેકવી ર ત ે
અપીલ કરવી. 

.પી.એમ.સી. એકટની જોગવાઈઓ 
અ સુાર 
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કરણ-૧૦ 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી - િુ  તકા (ડ રકટર ) 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા- 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 yd e vve ga d @ g ma i l . c om  

j a yd ev ve gad @ ya hoo. c o . i n  

 લોટ ન.ં૮૬૪/એ, ુ ૃપા, 

મહ લા કોલેજ પાછળ, 

ભાવનગર.  

 

૩ ૫  કશભાઈ ડ . ૫ટલ ડ ટુ  સે ટર    
 

 લોટ ન.ં૪૬, માનસ દશન 
બં  લોઝ, વી.પી. સોસા., 
એરપોટ રોડ, ભાવનગર. 

 

૪ િનખીલભાઈ એચ. પડંયા આસી.સે ટર     

  લોક ન.૮, "પ રતોષ 
સોસાયટ , શહર ફરતી સડક 
શીવા  સકલ પાસે ઘોઘારોડ 
ભાવનગર. 

 

૫ 
તે  ભાઈ એસ. 

ધામેલીયા 
હડ કલાક   

   લોટ ન.ં૩૫ર, સાગવાડ , 
કાળ યાબીડ, સવ ન.ંર૪૪, 
ભાવનગર. 

 

૬ કશનભાઈ એમ. રા ણી િસનીયર કલાક   
 

૬૦,ખોડ યાર સોસાયટ , 
િશ  ્ક સોસાયટ  સામે, 
ભરતનગર રોડ,ભાવનગર 

 



....૧૫.... 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૭ મ રુ એન. ઓઝા િસનીયર કલાક   

  ગીતાચોક,જવાહર કોલોની 

હરયાળા  લોટવાળા ખાચંામાં, 

 લોટ ન.ં૩૩૬/બી-ર, ભાવનગર. 

 

૮ ચતન એ. ચાપંાનેર  િસનીયર કલાક   
  એ-૧, એફ-૧૧, આ દનાથ 

એપાટમટ, િવરભ  અખાડા 

પાસે, બાવાડ , ભાવનગર. 

 

૯ હપીલ ુમાર બી. ુ ંમર િસનીયર કલાક   



 

લેટ ન ં૩૦૪, ગ તાજલી 

કો પ ક , બીએમસી 

કચેર ની બા ુમા,ંસર 

મગંલિસહ  રોડ,ભાવનગર 

 

૧૦ નાબેન એચ. જોશી િસનીયર કલાક   9327822268
  ૨૦૧, એપલ હાઈ ્ સ, વારાહ  

સોસાયટ , ર ગ રોડ, 

ભાવનગર. 

 

૧૧ ઉદય ુમાર બી. િનમાવત 
ડટા એ  

ઓપરટર   
 ni ma va t ud a y@ g ma i l . co m  

લોટ ન.૨૩૧, ગણેશનગર-

૨/એ, ચ ા, ભાવનગર. 

 

૧૨ શૈલેષભાઈ એસ. ગોહલ ુ નીયર કલાક   

   લોટ ન.ં૯૮/બી, સરદારનગર 

૫૦ વાર યા, લબેં હ મુાન 

પાછળ, ભાવનગર. 

 

૧૩ 
રમણીકભાઈ ઓ. 

બાભંણીયા 
ાઈવર   

   લોટ ન.ંર૪ર૭,ઘોઘારોડ 

ુના જકાતનાકા પાસે, 

રામદવપીર મદં ર,ભાવનગર. 

 



....૧૬.... 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧૪ રુશભાઈ ટ . ૫િત ૫ ૃાવાળા   7041808038 

 


 લોટ ન.ં૪૮૬, સોમનાથ 

રસીડ સી, યો ગનગર પાછળ, 

ર ગરોડ, ભુાષનગર, 

ભાવનગર. 

 

૧૫ મહમદ ુસેન એસ. શેખ ૫ ૃાવાળા   

  કામળફળ , ભીલ ાિતની 

વાડ ની બા ુમા,ંભીલવાડા 

સકલ,ભાવનગર. 

 

૧૬ મિસહ એન. ચૌહાણ ૫ ૃાવાળા   

  િતલકનગર,  લોટ ન.ં૭૬૭ 

જયભવાની પૃા, ચારભાઈ 

બીડ વાળો ખાચંો, ભાવ. 

 

૧૭ ચં ુભાઈ આર. મેર ૫ ૃાવાળા  




   લોટ ન.ં૧૧૫૭/ઈ, 

અલકંાર,સેનેટોર યમગલી 

મેઘાણી સકલ, ભાવનગર. 

 

૧૮ પેુ   એચ. ૫ટલ ૫ ૃાવાળા   

   લોટ ન.ં૪૩૦૧,  

પાથ સોસાયટ , 

ગાય ીનગર, ભાવનગર. 

 

૧૯ જય ીબેન એમ. ધાર યા ૫ ૃાવાળા   

  લેટ નં.૩૦૩, રાધે ના 

એપાટમે ટ, બોરડ ગેટ, 

ભાવનગર.  

 

 



....૧૭.... 

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  ૧,૧૧,૨૧૬/- --- 
૭માં ૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાનાં મં ુ ર સેટઅ૫ 
જુબ ૫ગાર ેડ   (૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦) 

૨ જયદવભાઈ ક. વેગડ ડ  ટુ  સે ટર  ૧,૦૪,૯૮૪/- --- 
૭માં ૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાનાં મં ુ ર સેટઅ૫ 
જુબ ૫ગાર ેડ   (૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦) 

૩ ૫  કશભાઈ ડ . ૫ટલ ડ  ટુ  સે ટર  ૯૬,૩૯૪/- --- 
૭માં ૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાનાં મં ુ ર સેટઅ૫ 
જુબ  ૫ગાર ેડ   (૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦) 

૪ િનખીલભાઈ એચ. પડંયા આસી.સે ટર  ૮૬,૩૨૦/- --- 
૭માં ૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાનાં મં ુર સેટઅ૫ 

જુબ ૫ગાર ેડ   (૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦) 

૫ તે   એસ. ધામેલીયા હડ કલાક ૭૪,૩૭૬/- --- 
૭માં ૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાનાં મં ુ ર સેટઅ૫ 
જુબ ૫ગાર ેડ   (૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦) 

૬ કશન એમ. રા ણી સી. કલાક ૫૩,૭૪૪/- --- 
૭માં ૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાનાં મં ુ ર સેટઅ૫ 
જુબ ૫ગાર ેડ   (૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦) 

૭ મ રુ એન. ઓઝા સી. કલાક ૫૩,૭૪૪/- --- 
૭માં ૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાનાં મં ુ ર સેટઅ૫ 
જુબ ૫ગાર ેડ   (૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦) 

૮ ચતન એ. ચાપંાનેર  સી. કલાક ૧૯,૯૫૦/- --- સરકાર ીના િનયમા સુાર ફ સ પગાર આધા રત 

૯ હપીલ ુમાર બી. ુ ંમર સી. કલાક ૧૯,૯૫૦/- --- સરકાર ીના િનયમા સુાર ફ સ પગાર આધા રત 

૧૦ નાબેન એચ. જોશી સી. કલાક ૧૯,૯૫૦/- --- સરકાર ીના િનયમા સુાર ફ સ પગાર આધા રત 



....૧૮.... 

અ.ન.ં નામ હો ૃો માિસક મહનતા ું વળતર ભ   ુ
િવિનયમમા ંજણા  યા જુબ મહનતા ુ ંનકક  કરવાની 

કાય૫  ધિત 

૧૧ ઉદય ુમાર બી. િનમાવત 
ડટા એ  

ઓપરટર  
૩૭,૦૪૨/- --- 

૭માં ૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાનાં મં ુ ર સેટઅ૫ 
જુબ ૫ગાર ેડ   (૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦) 

૧૨ શૈલેષ એસ. ગોહલ ુ નીયર કલાક ૪૪,૬૭૬/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાનાં મં ુ ર સેટઅ૫ 
જુબ ૫ગાર ેડ   (૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦) 

૧૩ રમણીકભાઈ ઓ. બાભંણીયા ાઈવર ૫૩૮૦૪/- --- 
૭માં ૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાનાં મં ુ ર સેટઅ૫ 
જુબ ૫ગાર ેડ    (૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦) 

૧૪ રુશભાઈ ટ . ૫િત ૫ ૃાવાળા ૫૧૮૭૪/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાનાં મં ુ ર સેટઅ૫ 
જુબ ૫ગાર ેડ    (૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦) 

૧૫ મહમદ ુસેન એસ. શેખ ૫ ૃાવાળા ૫૧૭૭૮/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાનાં મં ુ ર સેટઅ૫ 
જુબ ૫ગાર ેડ    (૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦) 

૧૬ મિસહ એન. ચૌહાણ ૫ ૃાવાળા ૫૧૭૭૮/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાનાં મં ુ ર સેટઅ૫ 
જુબ ૫ગાર ેડ   (૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦) 

૧૭ ચં ુ ભાઈ આર. મેર ૫ ૃાવાળા ૫૦૨૭૮/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાનાં મં ુ ર સેટઅ૫ 
જુબ ૫ગાર ેડ   (૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦) 

૧૮ પેુ   એચ. ૫ટલ ૫ ૃાવાળા ૪૪૭૩૬/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાનાં મં ુ ર સેટઅ૫ 
જુબ ૫ગાર ેડ   (૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦) 

૧૯ જય ીબેન એમ. ધાર યા ૫ ૃાવાળા ૩૧૦૨૫/- --- 
૭મા ં૫ગાર પચંના આધાર સ મ સ ાનાં મં ુ ર સેટઅ૫ 
જુબ ૫ગાર ેડ   (૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦) 

 

 



....૧૯.... 

કરણ ૧૨ (િનયમસં હ-૧૧) 

                                                  યેક સં થાને ફાળવાયેલ દાજપ                                     ( .લાખમા)ં 

ુ ય સદર ખાસ સદર ુ ચત દાજપ  મં ુ ર થયેલ 

દાજપ  

એ ટા પગાર ૨૧૦ ૨૧૦ 

 અ ય ભ થાઓ ૧૨૬ ૧૨૬ 

 એર યસ ૫ ૫ 

 એ કશ ૫ ૫ 

 એલ.ટ .સી ૫ ૫ 

ક  ટ ઝ  સી કિમટ  મોટર ર પેર ગ ૫ ૫ 

 પે ોલ-ફ અુલ િવગેર ૧૫ ૧૫ 

 ટાયર ટ બુ ૩ ૩ 

 ટલીફોન ૨ ૨ 

 વાહનનો િવમા ખચ ૨ ૨ 

 અ ય ખચ ૧ ૧ 

 ર સે શન એ ડ એ  ટરટઈનમે  ટ ૧ ૧ 

 પેશયલ  ક  ટ ઝ  સી ૧ ૧ 

 ઓલ ઈિ  ડયા લોકલ સે ફ ગવ. સ ય ફ  તથા ફાળો ૧ ૧ 

 

 

 

 



 

                                                        

  

 

 

.....૨૦..... 

 પર રુણ ખચ ૬ ૬ 

 મેયર ી, સદ ય ીઓ તથા સે ટર  ટાફના સુાફર  ભ થા ૬ ૬ 

 બહારગામ સેમીનાર અને ક ફર  સમા ભાગ લેવા ડલીગેશન  ૧ ૧ 

 કોપ .ની કાયવાહ  ગે ચાર મા હતી ૧ ૧ 

 અ ય ખાસ સિમિતઓમાં આિત ય ભ  ુ યેક કિમ ટને ૧ ૧ 

 સદ ય ીના માનદવેતન ફ  ૫૦ ૫૦ 

 મેયર ીની મ રુ  એલાઉ  સ  ૩ ૩ 

 ઓલ ઈ  ડ યા મેયર કાઉિ  સલ ૧ ૧ 

 ઓલ ઈ  ડ યા .ુકોપ . પોટસ કં ોલ બોડ ૧ ૧ 

 સ ય ીઓને ટલીફોન એલાઉ  સ/મોબાઈલ એલાઉ  સ ૧૦ ૧૦ 

 ઓલ ઈ  ડ યા મેયર કાઉ  સીલ િૃત બ ડ ગ ફાળો ૧ ૧ 

 િમટ ગ ભ થાઓ  ૧૮ ૧૮ 

 પો ટજ ખચ ૧ ૧ 

 ટ. કિમ ટના ચેરમેન ી  ુ મ રુ  એલાઉ  સ ૧ ૧ 

 નાયબ મેયર ી  ુ મ રુ  એલાઉ  સ ૧ ૧ 

 હર ખબર  ૨ ૨ 

 કોટ દાવા ખચ વક લ ફ  ૧ ૧ 

 ટશનર   છાપકામ  ૧૫ ૧૫ 

 મેયર ર લીફ ફંડ ૫ ૫ 

કપીટલ મોટર ખર દવા ૫૦ ૫૦ 

 ટ.કિમ ટ તથા િમ ટગ મ ર નોવેશન ફિનચર ૧૦ ૧૦ 

 સમ  સભા હોલ ર નોવેશન તથા ફિનચર ૧૦ ૧૦ 

 ખાસ સિમિત ચે બરો- સચવ િવભાગ ર નોવેશન તથા ફિનચર ૫ ૫ 



....૨૧.... 
કરણ-૧૬ 

હર મા હતી અિધકાર ીના નામ, હો ો તથા બી  િવગતો  
મ સે ટર  તથા હર મા હતી 

અિધકાર ી  ુનામ 
સરના  ુ સપંક નબંર  

૧ ી ગીર શભાઈ . 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 નાયબ કિમ ર ી(એડમીન) તથા 

થમ અપીલ અિધકાર ી  ુનામ 
સરના  ુ સપંક નબંર  

૧ ી વી.એમ. રાજ તૂ 

નાયબ કિમશનર ીની 
ઓ ફસ, બીજો માળ,  
મગંળિસહ  રોડ,  

મહાનગરપા લકા ઓ ફસ,  
ભાવનગર. 

૯૯૨૫૨૨૪૬૪૬ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
....૨૨.... 
કરણ-૧૭ 

 
મા હતી મળેવવા માટ નાગ રકોને ઉ૫લ  ય સવલતોની િવગતો 

 
 

૧૭.૧ લોકોન ેમા હતી મળે તે માટ િવભાગે 
અ૫નાવલે સાધનો, ૫  ધિતઓ અથવા 
સવલતો વી ક, 

*  નોટ સ બોડ 

*  કચેર મા ંરકડ ુ ંિનર ણ 

*  દ  તાવેજોની નકલો મેળવવાની 
૫  ધિત 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

....૨૩.... 
 

એને ર-બી 

 
(સામા  ય વહ વટ િવભાગના ંતા.૧૦-૫-ર૦૦૯ના ં૫ ર૫  માકં પીએડ -૧૦-ર૦૦૭-૩૩૫૩૬૪- 

આર.ટ .આઈ. સલે ુ ંબીડાણ) 
 

માણ૫  

 

 આથી માણીત કરવામા ંઆવ ેછે ક, માહ તી અિધકાર અિધિનયમની કલમ-૪ તગત  વય ં

હર કરવાની બાબતો " ો-એકટ વ ડ  કલોઝર" મારા િવભાગ ારા તૈયાર કરવામા ંઆવલે છે અને 

તા.૦૧/૦૫/ર૦૨૨ની િ  થતીએ અમાર  મં ુર  મેળવી અ તન કરવામા ંઆવલે છે. 

 

તાર ખ :-  ૧૯/૦૫/ર૦૨૨. 
થળ   :-  ભાવનગર           હર માહ તી અિધકાર  અને 

સે ટર , 
ભાવનગર મહાનગરપા લકા, 

ભાવનગર. 
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ભાવનગર મહાનગરપા લકા  
ભાવનગર 

બાધંકામ િવભાગ           
મા હતી(મળેવવાનો)અિધિનયમ 

 

 

  

 
વો મુ - ૨    

એને ચર નPં ૫ 

 

 

 

              ી.બી.એમ.અડવાણી   
       કાયપાલક ઇજનેર (બાધંકામ) 
       ઓ.ફોન.ન.ં ૨૪૨૪૮૩૨  

                            ઘર ફોન ન.ંP    
                                                              મો. G\P ૯૮૯૮૨૦૧૦૫૦  
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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 |.૨૫,૦૦૦/- કરતા વધે ન હ તેવા, પરં  ુમાસ 

દર યાન |.૫,૦૦,૦૦૦/- 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.ના ં 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 પુરિવઝન 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.ં ૦૨૭૮v૨૪૨૪૮૦૧ થી ૦૮ 

એ સેટનશન નPં ૧૪૨. 

ફ સ નPં o ૦૨૭૮ 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.ં 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 
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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.ં 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.  



EFJGUZ DCFGUZ 5F,LSF v AF\WSFD lJEFU 

 - 23 - 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFJGUZ DCFGUZ 5F,LSF v AF\WSFD lJEFU 

 - 26 - 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFJGUZ DCFGUZ 5F,LSF v AF\WSFD lJEFU 

 - 27 - 

 

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. ી.બી.એમ.અડવાણી  બ ડ ગ િવભાગ, બીજો માળ, 

મગંળિસહ  

રોડ,મહાનગરપાલકા ઓ ફસ, 

ભાવનગર 

૯૮૯૮૨૦૧૦૫૦  

 

કરણ - ૧૬  

હર અપીલ અિધકાર ીના ંનામ હો ો તથા બી  િવગતો 

મ નાયબ 

કિમ ર(એડમીન) 

તથા હર અપીલ 

અિધકાર ી ુ ંનામ 

સરના ુ ં સપંક નબંર 

૧. ી વી.એમ.રાજ તૂ  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], 270 270

ALP Sg8LHg;L

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 1 1

4 dI]P SM5M"PGL DFl,SLGL lD<STGM JLDM 1 1

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], 317 317

VG]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_ZZvZ_Z#

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

VG]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_ZZvZ_Z#

VgI HFC[Z T\+ DF8[

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

1 0L P 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 100 5

2 ;[g8=, :8MZ lA<0L\U AGFJJF 20 5
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 1

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

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

E:\3786\BUILDING\12. T.C. - PP\BUILDING r.t.i. pro active disklozar(pad) 22-23\ RTI 2005 Booklet vol-2 chap no 10-11-12



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

sC%TFGL ;\bIFf

VG]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_ZZvZ_Z#

VgI HFC[Z T\+ DF8[

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

13 GJF -MZGF 0AF AGFJJF 50 50

14 hMG, VMOL; AGFJJF 5 5

15 VF8¶ U[,[ZL AGFJJF 1 1

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

S], 404.00 290.00
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E:\3786\BUILDING\12. T.C. - PP\BUILDING r.t.i. pro active disklozar(pad) 22-23\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_ZZ GL l:YlTV[ VDFZL D\H}ZL D[/JL VWTG SZJFDF\ VFJ[, K[P  

TFP!(q5qZ_ZZ 

: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[;PV[DP UMWJF6L    
      .PRFPSFI"5F,S .HG[Z sDLS[f  

s;[g8=,  VMlO;f 
      V[1F8[gXG G\P      
      VnTG SIF" TFP !v5vZ_ZZ   
      DMP G\P )!_&)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 ( $ 

5|SZ6v) 5 

5|SZ6v!_ slGID  ;\U|C v!_ f & YL * 

5|SZ6v!!s lGID  ;\U|C v!_f ( 

5|SZ6v!!s lGID  ;\U|C v!!f ) 

5|SZ6v!Zs lGID  ;\U|C v!!f !_ 

5|SZ6v!Zs lGID  ;\U|C v!_f !! 

5|SZ6v!& !Z 
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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,LSGF  $_ 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       
 
8[g0Z T{IFZ SZL 
5|l;wWL SZJFDF\  
VFJX[P 

 

cc 

$ dI]P SM5M"Z[XGGF  
H]NF  H]NF  
lJEFUMGF  
VlWSFZLVMzL DF8[ 
JFCGM EF0[YL ZFBJF   

A\W SJZM wJFZF  EFJM 
D\UFJL JlZQ8 ;TFGL 
D\H]ZL D[/JL JFCGM 
EF0[YLZFBJFP 

V[U|LD[g8 SZFZ T[DH 
dI]P SM5M"Z[XG  
TZOYL H~ZL 9ZFJM 
VF5[,  D\H]ZLGL 
GS,M VFZP8LP VF.P 
V[S8GL HMUJF. VM 
D]HA  lGIT OL  
EZL  ,[BLT DF\U6L  
A;U[Z[H lJEFU  
DF\ZH] ZJFGL ZC[X[P  
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5|SZ6v) 

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

 
)P! H]NF  H]NF  D]N'FVM V\U[ lG6"I  ,[JF  DF8[ S. SFI"5wWlT VG];ZJFDF\  VFJ[ K[m 

s;lRJF,I  lGID  ;\U|C VG[ SFDSFHGF  GLIDMGF  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"5wWlTVMq 9ZFJ[,Lq 

SFI"5wWlTVMq lGIT 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 

 H]GLIZ q ;LGLIZ S,FS"4  SFI"5F,S  .HG[Z 
 
)P5 lG6"I  ,[GFZ V\lTD  ;TFlWSFZL SM6  K[ m ;ZSFZzLGF\  ;FDFgI  JCLJ8L C]SDM 

T[DH SlDxGZzL4  :8[g0L\U  SlD8L 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  

 

S|DG\AZ v 

H[GF  5Z lG6"I  ,[JFGFZ K[ T[ lJQFI  
DFU"NX"S ;]RGqlNXFlGN["X HM SM. CMI  
TM 

v 

VD,GL 5|lS|IF    v 

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

v 

p5Z H6FJ[,  VlWSFZLVMGF  ;\5S" 
V\U[GL DFCLTL 

v 

HM lG6"IYL ;\TMQF  G CMI  TM SIF\  
VG[ S[JLZLT[ V5L,  SZJLm 

v 
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5|SZ6v!_ 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL DFCLTLv5]l:TSF 

sl0Z[S8ZLf 

A; U[Z[H lJEFU 

!_P! GLR[GF GD]GFDF\ lH<,FJFZ DFCLTL VF5MPP 

VG] 

G\P 

GFD CM'N'M V[;P8LP 

0LPSM0 

 O[S; .vD[., ;ZGFD]\P 

    SR[ZL WZ    

! zL V[;PV[DP 
UMWJF6L 

.gRFH" 
SFP5FP.P 

sDLS[PfA;
U[Z[H 

_Z*( v v v v ;\:SFZ D\0/4  
XF\lTGUZv! 

EFJGUZ 

Z zL SFJFEF. V[DP 
ZF9M0 

H]PS,FS" _Z*( v v v v 8M5 Y|L ;LG[DF  
;FD[4 XSTL GUZ4 

%,M8 G\P$!  
VW[JF0F  

EFJGUZ 

# zL R\N=SFgT 5LP 

UM0,LIF 
OL<8Z 

 

H]PS,FS" _Z*( v v v v ~JF5ZL ZM04 

EFJGUZ 

$ zL ZFH[XS]DFZ 

S[PhF\50LIF 
0=[G[H 

 
 

VF;LPDLS[

GLS, 

_Z*( v v v v ,1DLGFZFI6  

;M;FI8L4 G\PZ4 
a,MSG\P#4 

Z]DG\AZv 
**$54 

EFJGUZ 

5 zL S[TGEF. 

;LP5ZDFZ 
OL<8Z 

8FIZ OL8Z _Z*( v cc   AMZ0LU[.84HJFC

Z SM,MGL4 
%,M8G\PZ5qAL4 

EFJGUZP 

& zL HUNLXl;\CHL 

ZF9M0 
AM0" V[g0 SlDl8 

 
 

5LI]G _Z*( v cc   ;ZNFZGUZ  

ZFD  ;M;FI8L  
EFJGUZP 
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* zL EZTl;\C 

ALPZF9M0 
0=[G[H 

S,LGZ _Z*( v v v v DL,L8|L 

;M;FI8LGL 
5FK/4 

58[,GUZ4 
X\SZGF  D\NLZGL 

AFH]DF\4 
EFJGUZP 

( zL SGSS]DFZ 
S[P5ZDFZ 

0=[G[H 

S,LGZ _Z*( v v   J0JF4;LNLJF04,1
D6HLGF  

D\NLZ5F;[4 
EFJGUZP 

) zL lJGMNEF. 

V[PUMC[, 

DC[SD 

S,LGZ _Z*( v v v v S]\EFZJF0F4 

DCF,1DL 

DL,GLRF,L4 
S'Q6LGJF;4P 

 

!_ zL DCDNA;LZ 

VF.P X[B 
;LSI]ZL8L 

S,LGZ _Z*(qv v    ~JF5ZLZM04 

5FHLZLUZFJF/M 
BF\RM  D:HLN 

5F;[4 EFJGUZ 
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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]\ 
 

A; U[Z[H lJEFU 

 
!!P! GLR[GF GD]GFDF\ DFCLTL VF5MP 

   

S|D 
G\P 

GFD CMN'M DFl;S 
DC[GTF6]\ 

lJlGIDDF\ H6FjIF 
D]HA DC[GTF6]\ GSSL 
SZJFGL SFI"5wWlTP 

! zL ZFH[XEF. S[PhF\50LIF VF;LPDLS[P )!__Zqv JBTMJBT GF  
;ZSFZzLGF  C]SD  D]HA 

Z zL R\N=SFgT ALP UM0,LIF H]P S,FS" &#))5qv cc 

# zL S[TGEF. ;LP5ZDFZ 8FIZ OL8Z $(**$qv cc 

$ zL EZTl;\C ALP ZF9M0 S,LGZ #$$$*qv cc 

5 zL HUNLXl;\C HLP ZF9M0 58'FJF/F $*5!!qv cc 

& zL SGSS]DFZ S[P5ZDFZ S,LGZ 5_##_qv cc 

* zL DCDNA;LZ VF.P X[B S,LGZ $!_!*qv 44 

( zL lJGMNEF. V[PUMC[, S,LGZ $_)!)qv 44 
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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]\ 

A; 8=FlOS lJEFU 
 

!!P! GLR[GF GD]GFDF\ DFCLTL VF5MP   

 
S|D VlWSFZLqSD"RFZLG]\GFD CMN'M DF;LS 

DC[GTF6]\ 
~FP 5{;F 

J/TZqJ
/TZ 
EyY] 

lJlGIDDF\ H6FjIF 
D]HA DC[GTF6]\ 
GSSL SZJFGL 

SFI"5wWlT 

! zL DCL5Tl;\C DG]EF  hF,F S\0S8Z &$(!  #qv   

Z zL lJHI  HI\TL,F,  NJ[ S\0S8Z &((_(qv   
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5|SZ6v!ZslGID ;\U|Cv!!f 

 
5|tI[S ;\:YFG[ OF/JFI[, V\NFH5TvZ_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\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 
   

JQF"vZ_ZZ 
 

S|D ;NZ D\H]Z ZC[,  V\NFH5T| 

 

R]SJ[,  ZSD 

 ALvSg8LHg;L   

s!f 8[,LOMG BR" GL, GL, 

 0LPlJX[QF  BR" GL, GL, 

s!f ;LSIMZL8L UF0"h GL, GL, 
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5|SZ6v!ZslGID  ;\U|Cv!!f 

5|tI[S ;\:YFG[ OF/JFI[,  V\NFH5Tv Z_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\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 
 
  JQF"vZ_ZZ 
 

S|DG\P C[0G]\GFD 

 

 

AH[8DF\ D\H]Z YI[, ZSD 

! VgI  JFCG ZL5[P C[0[ 

 

GL, 

Z 5[8=M,q l0h,q 0I],  C[0[ 

 

GL, 

 

   p5ZMST C[0 SlDxGZ SR[ZL  C[0[ O[ZJ[,  K[P
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HFC[Z DFlCTL VlWSFZLzLGF GFD4 CMN'M TYF ALHL lJUTM 
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;ZGFD\] ;\5S" G\AZ 

! zL IXS]DFZ JLP 

DSJF6F 

A; U[Z[H lJEFU 

 lG,DAFU ;S", 5F;[4 

V[,PVF.P;LPlA<0L\U 5FK/4 

EFJGUZ 
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5|SZ6v!& 
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SlDxGZsV[0DLGf 
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;ZGFD\] ;\5S" G\AZ 

! 
 
 

zL lJP V[DP ZFH5}T GFIA SlDXGZzL 

sV[0DLGf 
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SZJFDF\  VFJ[,  K[P  

 

 

         ;CLqsJFIP;LP DSJF6Ff 
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  DCFGUZ5Fl,SF4  EFJGUZ  
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  ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

    ભાવનગર 

   સીટ  એ  નીયર ી ની કચેર  

મા હતી(મેળવવાનો)અિધકાર 

                        અિધિનયમ-ર00૫  

 

 

(કલમ-૪(૧)(ખ)ની જોગવાઇ તગત) મે  અુલ 

૧-૫-૨૦૨૨ ની િ  થિતએ 

 

           

( ી એસ.એમ.ગોધવાણી )  

    સીટ નીયર. 

 સીટ  એ  નીયર ીની કચેર . 

મહાનગરપા લકા,ભાવનગર 

                                                               ફોનનબંર ઓફ સ(૦૨૭૮)૨૫૧૧૬૦૫                                                   

મોબાઇલ નબંર-૮૨૦૦૨૧૧૦૭૩. 

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

                                                                             faxno-(0278)2428628 
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અ ુ મણીકા 
 

મ કરણ 

નબંર 

િવગત 
 

પાના નબંર 

૧ (૩) કરણ-૩,(િનયમ સં હ - ર) અિધકાર ઓ અને 

કમચાર ઓની સ  તા અન ેફરજો 

 
  

૩ થી ૧૪ 

૨ (૫) કરણ -૫ ,(િનયમ સં હ -૪) િનતી ધડતર ૧૫ 

૩ (૬)   કરણ -૬,(િનયમ સં હ -૫) દ તાવેજોની ક ાઓ 

ગે ુ ંપ ક.(૬.૧)  ુકોપ રશન ારા કલમ ૨૨૪ હઠળ 

સભંાળેલ સોસાયટ  ની યાદ  (૧૯૮૫ થી એિ લ-૨૦૨૨ 

ધુી)   

૧૬ થી ૨૪ 

૪ (૧૦) કરણ -૧૦,(િનયમ સં હ -10) અિધકાર  અને 

કમચાર ની મા હતી ુ તીકા. ફોનનબંર/સરનામા ંિવગેર 

૨૫ થી ૨૬ 

૫ (૧૧) કરણ -૧૧ (અિધકાર  અને કમચાર ન ેમળતા 

મહનતાણાની  િવગતો 

૨૭ થી ૨૮ 

૬ (૧૨) કરણ -૧૨ (િનયમ સં હ - 10) યેક સં થાને 

ફાળવેલ દાજપ  વષ- ૨૨-૨૩  

૨૯ થી ૩૦ 

૭ (૧૬) કરણ -૧૬ હર મા હતી અિધકાર ીના નામ, 

હો ો,તથા બી  િવગતો 

૩૧ 

૮ (૧૭) કરણ -૧૭,(િનયમ સં હ -૧૬) મા હતી મેળવવા 

નાગર કોને ઉપલ ઘ સવલતોની િવગત.  

૩૨ 

૯  કચેર ુ ંમ ં ુર રહલ સેટ અપ તેમજ એ નીયર ીના ં

િનયં ણ નીચે ફાળવવામા ંઆવેલ િવભાગોની યાદ  

૩૩ થી ૩૬ 

૧૦  તાર ખ-૧-૫-૨૦૨૨ ની થતીએ આપવા ુ ંથ  ુએને ર-

બી માણપ . 

૩૭ 
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કરણ-3 (િનયમ સં હ-ર) 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ  તા અને ફરજો 

 
3.1 સં  થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 
 

હો ૃ ો  સીટ  એ  નીયર 
 

સ ાઓ  

વહ વટ  

 સીટ એ  નીયર ીની કચેર ના િનયં ણ હઠળના િવભાગો વા ક  

બ  ડ ગિવભાગ,/વોટર-વકસ િવભાગ,/રોડ િવભાગ, / નેજિવભાગ, 

/રોશનીિવભાગ,/ ફ  ટરિવભાગ,/ગાડનિવભાગ,/ યોજનાિવભાગ,/એમ ુલ -૮ (આઠ) 

િવભાગને લગતી તમામ વહ વટ  તથા તાં ીક સતાઓ (  .ુ કોપ રશન ના િનયમ 

જુબ.) 
 

નાણાકં ય  મે ટનં સના ં કામોમા ં ા. 50,000/- (પચાસ  હ ર ) ધુી ની મયાદામા ં  ખચની 

નાણાકં ય સ  તાઓ  અને  તે  માિસક ૩0,00,000 (િ સ લાખ ) ની મયાદામા.ં 

અ  ય  -ધારાસ ય ી તથા સસંદસ ય ી ની  ાટં ના કામો મા ં300000 થી 500000 ધુીના ં

કામો ની ખચ ની મં ુર  આપવાની તમેજ  ડ ઝલ બલોમા ંતેમજ સ ય ી ારા 

ફાળવવામા ંઆવતા તમેના મતિવ તારના ંિવકાસકામો મા ંિનયં ણ નીચેના ંિવભાગોમા ં

આવતા બલો મા ંખચની  મં ુર  આપવાની સ ા. િવભાગ હ તકના ંકોઇ પણ કામ માટ 

યાર ર તા ુ ંખોદાણ કરવા ુ ંથાય યાર થમ રોડ િવભાગની મં ુર  લઇ ને પછ જ 

રોડ તોડવાનો રહશ.ે ુના ( ણ વષ વુના)ંબનેલા ર તાઓ માટ કા.ઇ. ી રોડ મં ુર  

આપશ.ે યાર ણ વષ ણુ થયેલ ન હોય તેવા ક સામા ંસીટ  નીયર ીની વુ 

મં ુર  મેળ યા બાદ કા.ઇ. ીરોડ મ ં ુર  આપી શકશ.ે ુપીયા ૨000/- ધુીના ંપદરના ં

ખચ કરવાની સ ા સી.ઇ. ી તેમજ દરક ખાતા અિધકાર ી ને સોપવામા ંઆવેલ છે. 

એ ીમ ટ કરવા ગે િનયં ણ નીચેના કોઇપણ િવભાગમા ંકોઇ કામ સગં ેપાટ  ક 

એજ ં સી સાથે કરાર કરવા ુપીયા ૧  લાખ થી ૧0 લાખ ધુી  તે િવભાગના ં

કાયપાલક ઇજનેર ીએ અને ૧0 લાખ થી ઉપરના એ ીમ ટ સીટ  નીયર ીની 

સહ  થી સચીવ ી ન ેમોકલવાના રહ છે. સ ય ી ારા ચુવવામા ંઆવતા કામો મા ં

ખચની મ ં ુર  આપવાની સ ા.વોટરવ સ િવભાગમા ંરહણાકં ય લેટ ક મમા ંપાણી 

મેળવવાની અર મા,ંમીટરથી પાણી કનકેશન મેળવવાની અર મા,ંમ ં ુર લે-આઉટના ં

તર ક ર તા પર ડવલપસ ારા તેમના વ ખચ પાણી ની લાઇન ુ ંનેટવક લે ગ 

કરવા માટ તેમજ રહણાક ય ટનામ ટના ં તર ક ર તા પર સ ુ ત પાણીની લાઇન 
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લે ગ કરવાની મં ુર ની સ ા સીટ  નીયર ીને આપવામા ંઆવેલ છે.સીટ  

નીયર કચેર મા ંબહારથી આવતા અિધકાર ીઓ તેમજ પદાધીકાર ીને ચા-પાણી 

માટ માસીક ુપીયા ૧000/- ની મયાદામા ંખચ કરવાની તથા મં ુર  આપવાની સ ા. 

વગ ૩-અને ૪ના ંતમામ કમચાર ઓની ૧ માસ ધુીની ર  મં ુર કરવાના ંઅિધકારો 

તેમજ તેમના નીચેના ંકચેર ના ંકમચાર ના ંવાિષક ઇ ફા મ ં ુર કરવાની સ ા તેમજ 

સિવસ કુ માણીત કરવાની સ ા.                              

ફરજો  સીટ  એ  નીયર કચેર ના િનયં ણ હઠળના િવભાગો વાક (૧) બ  ડ ગ,(૨) વોટર 

વકસ,(૩) રોડ,(૪) નેજ,(૫) રોશની,(૬) ફ  ટર,(૭) ગાડન,(૮) યોજના િવભાગને 

લગતી તમામ ખાતાની વહ વટ  તેમજ ટકનીકલી કામગીર ની દખરખ તેમજ સચંાલન. 
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કરણ-3 (િનયમ સં હ-ર) 

                         અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા અને ફરજો 

3.1 સં  થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 
 

હો ૃ ો  અિધક મદદનીશ ઈજનરે 

સ  તાઓ  વહ વટ   - 

નાણાકં ય  - 

અ  ય  - 

ફરજો  ૧. સરકાર ી તરફથી મળતી દરક કારની ા  ટ વી ક મનોરંજન 

કરની ાટં, નાણાપચંની ા  ટ, સી.આર.એફ. ા  ્ ટ, શહર  

િવકાસ વષની ા  ટ, વાસન વષની ા  ટ,  SJMMSVY ની 

ાં ટ િવગેર તગત િવિવધ િવભાગોના સકંલન દવારા 

જ ર યાત જુબના ં કામો િન  ચીત કર , સ મ સ  તાની મં ુર  

મેળવી આ કામોની દરખા  ત સરકાર ીમા ં કરવી, મં ુર  

મેળવવી, ફોલોઅપ તથા તુતા કરવી, ો ેસ  ુ મોનીટર ગ 

તથા ર  ુ ગ, લાયેઝન ગ કર ,ુ ો ેસના ં ર   ુ માટની  

િમ ટગો એટ  ડ કરવી, ો ેસ ર પોટ મોકલવા તથા 

ટુ લાઈઝેશન સટ ફ કટ/ક   લીશન સટ  સરકાર ીમા ંમોકલવા 

િવગેર. 

ર. જ  લા આયોજન કચરે  તરફથી મળતી િવિવધ ા  ટો વી ક 

માન. સસંદસ  ય ી / માન. ધારાસ  ય ીની ા  ટ / 15 % 

િવવકેાિધન , 5% ો  સાહક ાં ટ િવગરેના કામો માટ દરખા  તો 

મોકલવા િવિવધ િવભાગો ુ ં સકંલન કર ુ,ં મ ં ુર  મેળવવી, 
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કામોના ં ો ેસ ુ ં મોનીટર ગ તથા ર  ુ ગ કર ુ,ં િવિવધ 

િવભાગો  ુલાયઝેન ગ કર  ો સે ગનેી મા હિત મળેવી જ  લા 

આયોજન કચરે ને દર માસે ો ેસ ર પોટ મોકલવા, કામોના ં

ો ેસની સમી ા બાબતની ર   ુ િમ ટગો એટ  ડ કરવી તથા 

કામો ણુ કરાવી ક   લીશન સટ  મોકલવા િવગરે. 

૩. શહરના ં િવકાસ માટના ં સરકાર ીમાથંી મં ુર થતા / 

સરકાર ીમા ં કુવામા ં આવતા િવિવધ ો કટો વાક સીટ  

એસેસમે  ટ એ  ડ ડવલપમે  ટ  ટ  (સીએડ એસ), પેિશયલ 

પકેજ ો કટ િવગેર માટ ો કટ પોઝલ તૈયાર કરવી ક 

તૈયાર કરવામા ં ક  સલટ  ટને મદદ કરવી, તે માટ િવિવધ 

િવભાગો  ુ લાયેઝન ગ/સકંલન કર ુ,ં જ ર  તમામ ટકિનકલ 

મા હતી મેળવવી/ મેળવી રુ  પાડવી, ો કટ ર પોટ તૈયાર 

કરવા/કરાવવામા ં મદદ કરવી, ો કટને સરકાર ીમા/ંલગત 

એજ  સી ક િવભાગમા ંસબમીટ કરવો, તુતા કરવી, લાયેઝન ગ 

કર ,ુ મં ુર  મેળવવી, મં ુર  જુબ લગત િવભાગોને કામોની 

વહચણી કર  કામો  ુ મોનીટર ગ તથા ર   ુ કરવો , ો ેસ 

બાબતે િમ ટગ એટ  ડ કરવી, ો ેસની સમી ા કર  ો ેસ 

ર પોટ સરકાર ીમા ંર ુ કરવા, કામો સમયમયાદામા ં ણુ કરવા 

માટ િવભાગો  ુસકંલન/ લાયેઝન ગ કર ,ુ ક   લીશન/ .ુટ .સી. 

િવગેર સરકાર ીમા ંમોકલી આપવા િવગેર. 
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૪. ભાવનગર મહાનગરપા લકા  વારા સમયાતંર સરકાર ીમા ં /      

િવિવધ િવભાગોમા ંર ુ કરવામા ંઆવતા તથા શહરની લુાકાતે આવતા 

મં ી ીઓ, રાજક ય પદાિધકાર ીઓ, અ  ય શહરોના ં મહા ભુાવો ક 

આમિં ત મહમાનોને શહરમા ં િવકાસના ં કામો િવશે ર ુ કરવાના ં થતા 

ેઝ  ટશન / ર પોટ તૈયાર કરવા િવગેર. 

૫. .પી..એમ.સી.એકટની કલમ રર૪ હઠળ સભંાળવામા ં આવતી 

સોસાયટ ની અર ઓની ર  ટરમા ં ન ધ કરવી, ર  ટર 

મેઈ  ટઈન કર ુ,ં િવભાગો પાસેથી અ ભ ાયો મગંાવવા, સકંલન 

કર ુ ંતેમજ સકંલીત કર  સોસાયટ  સભંાળવા માટ સ મ સ  તાને 

દરખા  ત કરવી, મં ુર  મ  ય ેઅમલીકરણની કાયવાહ  કરવી. 
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કરણ-3  

(િનયમ સં હ-ર) 

                       અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો 

3.1 સં  થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 
 

હો ૃ ો  ુ .કલાક 
 

સ  તાઓ  વહ વટ   - 

નાણાકં ય  - 

અ  ય  - 

ફરજો  ૧. સીટ  એ  નીયર કચેર ના િનયં ણ હઠળના  િવભાગો તરફથી 

આવતી રોજ દ  ફાઈલો તથા પ ોની ર ટરમા ંન ધ કરવી 

તથા માન.કિમ  નર ીના વચંાણેથી આવતી ફાઈલોની 

ર  ટરમા ંન ધ કરવી તેમજ ન ધ કર  ફાઈલો/પ ો સબિંધત 

િવભાગોને મોકલવા. 

ર. સરકાર ીમાથંી તથા અ  ય િવભાગો તરફથી આવતા પ ોની 

ન ધ કરવી તથા તેના ર  ટર મે  ટઈન કરવા. 

૩. સી.સી.આર. ર  ટર મેઈ  ટઈન કરવા તથા જ ર  કાયવાહ  

કર  સેટલ કરાવવા. 

૪. સીટ એ  નીયર કચેર ના ં પર રુણ ખચ, ઝરેો  બલ તથા 

ટ લફોન બલ બનાવવા તથા મ ં ુર કરાવવા. 

૫. કાયમી ઈ  ે  ટ િનભાવ ુ ંતથા તે ુ ંર  ટર મેઈ  ટઈન કર .ુ 
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કરણ-3  

(િનયમ સં હ-ર) 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો 

3.1 સં  થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા અને ફરજોની િવગતો આપો. 
 

હો ૃ ો  ુ િનયર કલાક 
 

સ  તાઓ  વહ વટ  1 - 

નાણાકં ય 1 - 

અ  ય 1  

ફરજો 1 કલેર કલ કામગીર  - 

૧.     કોપ રટર ીઓના સ  યફંડના બેલે  સ ર  ટર મે  ટઈન કરવા 

તથા બેલે  સ ર પોટ આપવા.  

૨. સીટ એ  નીયર કચેર ુ ંબ ટ તૈયાર કર  મં ુર કરાવ ુ.ં 

૩.     એ  ્ ટા લીશમ ટ ને લગતી તમામ કામગીર .ટ .એ.ડ .એ.બીલ 

બનાવવા 

       હાજર  રપોટ મોકલવા,સી.આર. રપોટ ર ટર મ ટન કર .ુ  

૪.     ા  ટના ંકામોના ંએબ  કટ ભરવા તથા ર  ટર મે  ટન  

       કરવા.            

૫.     માન. સસંદસ  ય ી / માન. ધારાસ  ય ીની ા  ટના ંકામોના ં

       ુદા- ુદાિવભાગો માથંી આવતા બીલોમા ંએબ  કટ  ભરવા  

૬.     સ ય ી ારા ફાળવવામા ં આવતા કામો ની જ ુર  ન ધ 

        કો ટુર મા ંકરવી તથા ર ટર િનભાવવા.                        

૭  ડ ઝલ બીલો બનાવવા, ઝેરો  બીલો,કમીશનર ી ની         

વિવવેક ા ં ટ ના ંબીલો બનાવવા .  
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કરણ-3  

(િનયમ સં હ-ર) 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા અને ફરજો 

 
૩.૧ સં  થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા અને ફરજોની િવગતો આપો. 
 

હો ૃ ો  પ ૃાવાળા 

સ  તાઓ  વહ વટ  1 - 

નાણાકં ય 1 - 

અ  ય 1 - 

ફરજો 1 ખાતા અિધકાર ી ારા સ પવામા ંઆવતી તમામ કામગીર . 
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કરણ-3 

 (િનયમ સં હ-ર) 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો 
૩.૧ સં  થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 

 
મ 

નબંર 

કમચાર  ુ ંનામ હો ો કરવાની થતી  કામગીર ની િવગત 

૧ ી ભારતભાઇ 

એમ અડવાણી  

ડ .ઇ. 

અને 

ચા  

કા.ઇ. 

બ ડ ગ 

(૧) સરકાર ી માથંી ઉપલ ધ થતી ાટંો વયે લવેાના ંથતા 

કામો ન  કરવા તથા સ મસ ાએ મં ુર કરાવવા દરખા ત 

તૈયાર કરવાની કામગીર .                             

(૨) .ુસકંલન અન ે લા સકંલન બેઠકના ં ોની િવગતો 

તૈયાર કરવાની કામગીર  સભંાળવાની રહશ.ે         

(૩)સરકાર ી/મેયર ી/ચેરમન ી/કિમ ર ી/તરફથી માગંવામા ં

આવતી મા હતીઓ િવભાગ પાસેથી મળેવી તથા જ ુર  સકંલન 

કર  કરવાની થતી કામગીર  કરવી.                 

(૪) માટસીટ . અ તૃયોજના તથા અ ય યોજનાઓ ગેના ંકામો 

ન  કરવા તથા ચકાસવા િવગેર કરવાની કાયવાહ  તમેજ સીટ  

નીયર ી વખતો વખત  કામગીર  સ પ ેતે કરવાની રહશ.ે  

૨ ીઅશોકભાઇ પી 

વેગડ 

અ.મ.ઇ (૧) ુદ - ુદ  યોજના હઠળ મં ુર થયેલા કામો સબધંીત 

કડાક ય મા હતી તૈયાર કર  સરકાર ીમા ં િનયતપ કોમા ં

ર પોટ ગ કર  ુ                                            

(૨) લા આયોજન કચેર  સાથ ે સકંલન કર  ુ

એમ.પી./એમ.એલ.એ. ા ં ટ ગે ઓન લાઇન ર પોટ ગ કર .ુ   

(૩) ૧૪ ુ ં નાણાપચં િવગેર મા ઓનલાઇન માહ તી આપવાની 

થાય છે.તે તમેજ સરકાર ી મા ં પ  યવહાર કરવો                         

(૪)LAQ તારાકં ત/અતારાકં ત ો તૈયાર કરવાની કામગીર (૫) 

માટસીટ . અ તૃયોજના તથા અ ય યોજનાઓ ગ ેસરકાર ીમા ં

પ  યવહાર કરવો. તેમજ સીટ  નીયર ી વખતો વખત  

કામગીર  સ પે તે કરવાની રહશ.ે  

3. ીભરત 

જયિંતલાલ 

પડં ા 

સીનીયર 

કલાક 
કાયમી ઈ ેસ તેમજ ટ પરર  ઈ ેસ-ડ પો ઝટ-સ ય ીના ં

ા ટના ંર ટર િનભાવા- ટ .એ.ડ .એ. ના ં બલો બનાવવા 

-તેમજ .ુ વાહન . .૦૪. એ. ૮૮૮૮ ( કોપ ઓ) ને 
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લગતી આર.ટ .ઓ પાિસગની કાયવાહ  

કરવી.આર.ટ .આઇ..ર ટર િનભાવવા તેમજ તે ગેના ં

િ માસીક રપોટ અિધ ક ી આર.ટ .આઇ.ને  

મોકલવા. ા ં ટ-સેલ ુ ં બ ટ તૈયાર કર .ુસ ય ીની 

ા ં ટના ં બેલ સ રપોટ આપવા.અ ેના ં િવભાગે લયન 

ધરાવતા અને અ ય િવભાગે ફરજ બ વતા 

કમચાર /અિધકાર ી ના ં માસીક હાજર  રપોટ સ લ 

એ ટા લીશમ ટ  િવભાગમા ંમોકલવા.િવિવધ ાં ટની બચત 

રહતી રકમ પરત કરવાના ં બલો બનાવી ઓડ ટ પાસ 

કરાવવા. એ ટાને લગતી કામગીર  ર  ર ટર િનભાવવા 

તેમજ સીટ  એ નીયર ી વખતો-વખત સોપે ત ેકામગીર  

ણૂ કરવી. 

૪ 

 

 

 

 

 

 

ીશૈલેશભાઈ 

એન.મોર  

ુ િનયર 

કલાક 

િનયં ણ નીચેના િવભાગો માથંી આવતી િવકાસ કામોની 

ફાઇલો ુ ં ઇનવડ કર   તે િવભાગમા ં મોકલવાની 

આઉટવડ-ઈનવડની કામગીર  તેમજ ુદ - ુદ  મીટ ગોની 

ફાઇલો તૈયાર કરવી., ટશનર  ને લગતી તમામ કાર ની 

કામગીર . સીટ  એ નીયર ી ારા આપવામા ં આવતી 

મેઇ ટનં સના ં કામોની ખચની મં ૂર  ની ન ધ મં ુર  

ર ટરમા ં કર   ફાઇલો પર મં ુર  નબંર ન ધવાની 

કામગીર . ુદા- ુદા િવભાગમાથંી આવતા ા ટના ં િવકાસ 

કામો ના બીલોમા ંએબે ક ભરવા તથા ર ટરો િનભાવવા, 

તથા સીટ  એ નીયર ી વખતો-વખત સોપે તે કામગીર  

ણૂ કરવાની રહ છે.  

 

૫. ીભાવનાબેન 

આર ચાવડા 

ુ િનયર 

કલાક 

ુદા- ુદા િવભાગોમાથંી તેમજ અ ય સરકાર ી માથંી  

આવતા પ ો આઉટવડ-ઈનવડ કરવાની  કામગીર   તેમજ 

સ ય ી ારા ફાળવવામા ં આવતા સ ય ા ના ં
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િવકાસકામોની તેમજ યારબાદ તનેા આવતા બીલોની 

કો ટુર મા ં સ ય ીના ં ખાતામા ં ન ધ કરવી. ુદા- ુદા 

િવભાગમાથંી આવતા એ ીમે ટ ગે ુ ં  ર ટર 

િનભાવવા  ુતેમજ િવભાગમાથંી કરવામા ંઆવતા  પ રપ ો 

તથા અ ય  પ ો ુ ંકો ટુરમા ંટાઇપીગ કર ુ.ં સી.સી.આર 

ર ટર િનભાવ ુ.ંતેમજ  સીટ  એ નીયર ી વખતો-વખત 

સોપે તે કામગીર  ણૂ કરવી. 

૬ ીકવલભાઇ ડ  

િ વેદ  

ુ િનયર 

કલાક 

િનયં ણ નીચેના ં િવભાગોમાથંી આવતી ુદા- ુદા િવકાસ 

કામોની ફાઇલો આઉટવડ-ઈનવડ કરવાની  કામગીર   

તેમજ સ ય ી ારા ફાળવવામા ં આવતા સ ય ા ના ં

િવકાસકામોની તેમજ યારબાદ તનેા આવતા બીલોની 

કો ટુર મા ં સ ય ીના ં ખાતામા ં ન ધ કરવી. ટલીફોન/ 

મોબાઈલ તથા ચા, કોફ , ઝેરો  તેમજ પે ોલ-ડ ઝલ ના 

બલો બનાવવા અન ે ઓડ ટપાસ કરાવવાની કામગીર , 

ુદા- ુદા િવભાગમાથંી કરવામા ં આવતા એ ીમે ટ ગે ુ ં 

ર ટર િનભાવ  ુ તેમજ િવભાગમાથંી કરવામા ં આવતા  

પ રપ ો તથા અ ય  પ ો ુ ં કો ટુરમા ં ટાઇપીગ કર ુ.ં 

સીટ નીયર ીએ ુદા- ુદા િવભાગ માથંી આવતા 

સી.આર.ની સિમ ા કર  હોય તે  ુ ર ટર મ ટન કર ુ ં

તેમજ િવભાગોને ક મહકમ િવભાગમા ં સબિંધત સી.આર. 

પરત મોકલવાની કામગીર .  તેમજ  સીટ  એ નીયર ી 

વખતો-વખત સોપ ેતે કામગીર  ણૂ કરવી. 

૭ ીમનોજભાઇ 

એચ ઉમટ 

પેક

ટર 

એ ઝુમ ટ કારની િમ કતો ુ ં સચંાલન મ ટનસં,મેઘણી 

ઓડ ટોર યમ,ટાઉનહોલ,બાલવાટ કા,અકવાડા લકે,નાર  

તળાવ, ઓપન એર થીયેટર,ગગંાજળ યા તળાવ પે પાક ગ, 

િવગેર કારની િમ કતો ુ ં દખરખ અને સચંાલન. તેમજ  

સીટ  એ નીયર ી વખતો-વખત સોપે તે કામગીર  ણૂ 

કરવી. 
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૮ ી િવણભાઇ 

આર થુાર  

ુ .કલા

ક 

મેઘણી ઓડ ટોર યમ,ટાઉનહોલ,િવગેરની ફાળવણી કરિવ 

તેમની ફ  ગે અર દાર ીને ચલણ કાઢ  આપવા  

,ડ પોઝીટ  ત ે પાટ ન ે પરત કરવી, પી. .વી.સી.એલ. 

માથંી આવતા લાઇટના ં બીલો બનાવવા,તેમજ દ ટ  

ફડરશનના ં બીલો બનાવવા. હર ખબરો આપવી, તેમજ  

સીટ  એ નીયર ી વખતો-વખત સોપે તે કામગીર  ણૂ 

કરવી.  

૯ ીિ યકંાબેન 

ઘન યામભાઇ 

દવ રુાર   

ડ .ઇ. સીટ  નીયર ીની કચેર મા ં ા ં ટની કામગીર  ઉપરાતં 

બી ડ ગ િવભાગની વધારાની કામગીર . તેમજ  સીટ  

એ નીયર ી વખતો-વખત સોપ ેતે કામગીર  ણૂ કરવી.  
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                                             કર  ્  ૫  

                                        ( િનયમ સં હ-૪ ) 

                           નીતી ધડતર અથવા નીતીના ં અમલ સબધંી જનતાના સ યો સાથ ે

સલાહ-પરામષ અથવા તમેના િતિનિધ વ માટની યવ થા હોય તો તેની િવગતો.  

 

અ ુ મ 

નબંર 

િવષય/ ુ ો ુ?ં જનતાની 

સહભાગીતા િુનિ ત 

કરવા ુ ંજ ુર  છે? 

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા માટની 

યવ થા.  

૧ સીટ નીયર ીની 

કચેર ની કામગીર  

ના ુદા- ુદા ટકનીકલ િવભાગોના ં િનયં ણ 

અિધકાર  તર ક દખરખ અને સચંાલન 

સબધંીત કામગીર  હોવાથી આમ 

જનતાને પશતી નથી. 
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                                             કર  ્  ૬  

                                       (િનયમ સં હ-૫) 

 

હર તં  અથવા તનેા િનયં ણ હઠળની ય તીઓ પાસેના ં તાવેજોની ક ાઓ ગે ુ ં પ ક 

૬.૧ સરકાર  દ તાવેજો િવશનેી મા હતી આપવા નીચેના ં ન નુાનો ઉપયોગ વયે યા ં આ 

દ તાવેજો ઉપલ ધ છે તેવી જ યાઓ( વી ક સ ચવ ીની કચેર ,િનયામક ીની કચેર )િવગેર. 

  

ફાઇલોના ંનામ -   B.P.M.C Act ની કલમ ૨૨૪ હઠળ  ુએ 

                    સભંાળેલ સોસાયટ  ની યાદ , 

હો ો-               સીટ  નીયર 

        કામગીર ુ ં થળ- સીટ  નીયર ીની કચેર ,મ.ન.પા.ભાવનગર.  
 

ભાવનગર  ુકોપ રશન ારા B.P.M.C Act ની કલમ ૨૨૪ હઠળ સન-૧૯૮૫ થી અિ લ-૨૦૨૨ 

ધુી મા ં સભંાળેલ સોસાયટ  ની યાદ - 

 

મ 

ન ં

B.P.M.C Act ની કલમ ૨૨૪ હઠળ  ુએ સભંાળેલ સોસાયટ  ુ ંનામ 

અને સરના ુ ં

મ ૂર  ન ં અન ે

તાર ખ 

૧ જુરાત હાઉસ ગ બોડ,નાર  રોડ કોલોની કિમશનર મ ૂર  

ન:ં-૬૬૮૭,   તા:-

૧૩/૯/૮૫ 

૨ જુરાત હાઉસ ગ બોડની પાચં વસાહતો 

(૧)શા ીનગર(૨)િવ લવાડ (૩)જવાહરનગર(૪)આનદંનગર(5)ભરત 

નગર 

સ.સ.ઠ.ન:ં-૧૪૭ 

તા:-૨૮/૩/૮૯ 

૩ .આઈ.ડ .સી,િવ લવાડ  એડમીન સ.સ.ઠ 

ન:ં-૨૯૫/૯૦-

૯૧,તા:-૭/૧/૯૧ 

૪ અનતંવાડ  ના ર તાથી દર રોડને જોડતા ર તાને હર રોડ તર ક 

િસ ધ કરવા બાબત 

કિમશનર મ ૂર  

ન:ં-૧,   તા:-

૧૧/૯/૨૦૦૨ 

૫ આદશ કો.ઓ.હાઉસ ગ સોસાયટ  લી. િવજયરાજનગર વડવા સવ ન:ં-

૨૫૮ 

સ.સ.ઠ.ન:ં-૭ તા:-

૨૩/૫/૦૩ 
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૬ દવબાગ ના ર તાને જોડતા પાચં ર તાને હર રોડ તર ક િસ ધ 

કરવા બાબત 

સ.સ.ઠ.ન:ં-૪૪ 

તા:-૩૧/૮/૦૪ 

૭ અનતંવાડ  મા ંઆવેલ રામે ર પાક સોસાયટ  ના ર તાને હર રોડ 

તર ક િસ ધ કરવા બાબત 

સ.સ.ઠ.ન:ં-૪૨ તા:-

૩૧/૮/૦૪ 

૮ કાળ યાબીડ િવ તારના લ ભુા હોલથી વીરાણી ુલ ધુીના ર તાને 

હર રોડ તર ક િસ ધ કરવા બાબત 

મેયર ઠરાવ ન:ં-

૫૯  

તા:-૧૦/૧૧/૦૪ 

૯ અનતંવાડ  િવ તારમા ં િશવપાક તર ક ઓળખાતા િવ તારના ર તાન ે

હર રોડ તર ક િસ ધ કરવા બાબત 

સ.સ.ઠ.ન:ં-૨૯ તા:-

૨૨/૬/૦૫ 

૧૦ અનતંવાડ  વૂ િવ તારમા ં લ ાઉ ડ પાછળ ના િવ તારના ર તાન ે

હર રોડ તર ક િસ ધ કરવા બાબત 

સ.સ.ઠ.ન:ં-૨૮ તા:-

૨૨/૬/૦૫ 

૧૧ ભાગીરથી કાળ દાસ ધાર યા તથા અ ય ના ુ. .ુરાજન ક શાહ,સવ 

ન:ં-૪૫/૨-અ પૈક  લ મીનગર-૨, ીનાથ નગર ની પાછળ,ભરતનગર 

રોડ, ના ર તાને હર ર તા તર ક િસ ધ કરવા બાબત 

સ.સ.ઠ.ન:ં-૭૬ તા:-

૩૦/૯/૦૫ 

૧૨ હર નાપાક સોસાયટ , વા સવ ન:ં- ૧૦૮, પૈક  લોટા ન:ં- ૧૮ તથા 

૧૯ વા ટ .પી ક મ ન:ં-૩ 

સ.સ.ઠ.ન:ં-૧૧૨ 

તા:-૨૯/૧/૦૮ 

૧૩ અ રપાક સોસાયાટ , ીનાથ નગર,ટ .પી ક મ ન:ં-૧૪, ઓ.પી ન:ં-

૧૬,સવ ન:ં- ૪૫/૨/ડ  

સ.સ.ઠ.ન:ં-૯૩ તા:-

૨૯/૧/૦૯ 

૧૪ આદશ સાસોયટ , લ રોડ, સીટ  સવ ન:ં- ૭,સવ ન:ં-૨૨૭૩/૧ સ.સ.ઠ.ન:ં-૨ 

તા:-૨૯/૫/૦૯ 

૧૫ નટરાજ ટનામે ટ, વા સવ ન:ં- ૧૨૩/બી, ટ .પી એસ ન:ં-૩( વા) 

ઓર જનલ લોટ ન:ં- ૫, ફાઈનલ લોટ ન:ં- ૮ 

સ.સ.ઠ.ન:ં-૩ તા:-

૨૯/૫/૦૯ 

૧૬ સીતારામનગર સોસાયાટ ,ભરતનગર,તરસમીયા સવ ન:ં-

૪૫/૨/બી,ઓ.પી.ન:ં-૧૬.ટ .પી.એસ ન:ં-૧૪,ફાઈનલ લોટ ન:ં-૧૬ 

સ.સ.ઠ.ન:ં-૧૨ તા:-

૩૦/૬/૦૯ 

૧૭ ભોળાનાથ સોસાયટ , ભુાષનગર, વા સવ ન:ં-૧૧૬ સ.સ.ઠ.ન:ં-૨૭ તા:-

૩૧/૭/૦૯ 

૧૮ મુે  ટાઉન શીપ,તરસમીયા ટ .પી ક મ ન ં૧૨,ઘોઘા રોડ સ.સ.ઠ. ક ૩૩ , 

તા:-૨૯/૮/૦૯ 

૧૯  ુપીપ સ કો.ઓ.હાઉસ ગસોસાયટ ,ફાઈનલ લોટ ન:ં- ૧૩ પૈક  સવ 

ન:ં-૧૨૧,ટ .પી ક મ ન-ં૩, વા 

સ.સ.ઠ. ક ૩૨ , 

તા:-૨૯/૮/૦૯ 

૨૦ આચાય ુલ સોસાયટ ,ચી ા કિમશનર મ ૂર  ન ં



18 

૧૭૧,   તા:-

૭/૯/૦૯ 

૨૧ માધવબાગ સોસાયટ -૧,વાઘાવાડ  રોડ, વડવા સવ ન:ં- ૨૪૩/૧ કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૭૨,   તા:-

૭/૯/૦૯ 

૨૨ ુની િપપ સ સોસાયાટ , વા સવ ન:ં-૧૧૫,ટ .પી ક મ ન:ં-૩,ઓ.પી 

ન:ં- ૨૩,એફ.પી ન:ં-૩૫ તથા ૩૬, ભુાષનગર 

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૨૯૭,   તા:-

૨૧/૧૨/૦૯ 

૨૩ મીરા પાક, વા ટ .પી ક મા ન:ં-3,એફ.પી ન:ં- ૩૦,સવ ન:ં- 

૧૧૧/૧, ના ટાઉનશીપા ની પાછળ,અ ખલેશ સકલ, ભુાષનગર 

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૩૨૩,   તા:-

૩/૯/૧૦ 

૨૪ ચં ોદય પાક,સવ ન ં૨૫૭,િમ  સોસાયટ  ની પાછળ, ચ ા કિમશનર મ ૂર  ન ં

૫૧૭,   તા:-

૨૩/૨/૧૨ 

૨૫ અ ખલશે પાક, વા ટ .પી ક મ ન ં ૩, ફાઈનલ લોટ ન:ં-૧૧૧,ઘોઘા 

જકાતનાકા 

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૩૬૬,   તા:-

૨૪/૬/૧૧ 

૨૬ માનશ દશન બં લોઝ, સવ ન ં૧૦૭, વા ટ .પી ક મ 3, એફ.પી.ન ં૨૧, 

એરપોટ રોડ, ભુાષનગર 

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૫૧૬,   તા:-

૨૩/૨/૧૨ 

૨૭ િવ લબાગ સોસાયટ .સવ ન ં ૨૭૭/૨૭૮ પૈક  લોટ ન ં ૧ થી ૧૦૬, 

િવ ાનગર( ી ગોરધનભાઈ શામ ભાઈ બાભંણીયા) 

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૫૧૨,   તા:-

૧/૨/૧૨ 

૨૮ પા લ કો.ઓ.હાઉસ ગ સોસાયટ , વા સવ ન:ં-૮૯/૯૦, ફાતીમા ુલની 

પાછળ, ઘોઘા રોડ 

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૫૮,   તા:-

૦૭/૦૯/૧૨ 

૨૯ ઘેલાભાઇ ઘનાભાઈ મોર  તથા અ ય વા સવ ન:ં૭૫, ટ .પી. ક મ ૩, 

ફાઈનલ લોટ ન:ં ૬૮ પૈક  હર દશન ટાઉનશીપ, ૧૫૦ ટ ર ગ રોડ 

ઉપર 

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૨૦૬,   તા:-

૨૬/૧૨/૧૨ 

૩૦ લ મીનગર, ચ ા ટ .પી. ક મ ૧/બી ના ંએફ. પી. ન ં૧૨ કિમશનર મ ૂર  ન ં

૫૪,   તા:-
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૩/૧/૧૪ 

૩૧ સાધના બં લોઝ, વા ટ .પી. ક મ ન ં૩, સવ ન:ં- ૧૦૭ પૈક  ઓ.પી :- 

૧૩ એફ.પી - ૨૦, એરપોટ રોડ, ભુાષનગર 

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૫૭,   તા:-

૭/૧/૧૪ 

૩૨ રાઘે યામ પાક , ચ ા, એફ.પી. ન:ં- ૯,ટ .પી ક મા ૧/બી કિમશનર મ ૂર  ન ં

૫૫,   તા:-

૩/૧/૧૪ 

૩૩ અ ર પાક કો.ઓ.હાઉસ ગ સોસાયટ ,ચી ા સવ ન:ં- 

૧૬૪,૧૬૫/૧,૧૬૫/૨ 

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૩,   તા:-

૨૦/૦૭/૧૫ 

૩૪ ૪૫ એમ.આઈ.  તથા ૨૦ એચ.આઈ. ,ર ુ ુલ ુલ ની સામે, 

દવરાજનગર ની પાછળ,સવન ં૭૮/૭૯/૮૨/૮૩/૧  

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૨૫,   તા:-

૧૬/૯/૧૫ 

૩૫ માનસપાક-2,ટ .પી.ન ં૩, વા સવ ન:ં- ૧૦૯, એફ.પી ન:ં- ૨૬, એરપોટ 

રોડ, ભુાષનગર,સહયોગ એ ટર ાઈઝ 

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૨૯,   તા:-

૧૧/૧/૧૬ 

૩૬ ધમરાજ સોસાયટ  - ુવા-સવ નબંર ૧૨૨ પૈક  ટ .પી. કમ નબંર-૩ 

ભુાશનગર ભાવનગર  

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૪,તા:-૨૦/૬/૧૬ 

૩૭ યોશા રિસડ સી ,ર.સ.નબંર.૨૦ પૈક  ૪,તરસિમયા ટ .પી. કમ નબંર 

નો-૧૪.ઓ પી નબંર ૧,એફ પી નબંર ૧/૧,પૈક  ચ ુટ નગર પાસ ે

, ીનાથ  િવભાગ ૩ પાછળ,   

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૯,તા:-૩/૮/૧૬ 

૩૮ ચ ા-સવ નબંર ૨૫૦ પકૈ  ૧/પૈક -૧,  ુ ખુસાગાર સોસાયટ  ાઇ ટ 

ુલની પાછળ .    

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૦,તા:-૫/૮/૧૬ 

૩૯ વડવા સવ નબંર -૨૪૩-૨ ,વાધાવાડ  રોડ ઉપર પાણીની ટાકં  પાસ ે

આવેલ માધવબાગ-૨  

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૧,તા:-૧૯/૮/૧૬  

૪૦ વડવા સવ નબંર -૨૪૩-૩ ,વાધાવાડ  રોડ ઉપર પાણીની ટાકં  પાસ ે

આવેલ માધવબાગ-૩,મન ખુભાઇ હર વનંભાઇ ડોડ યા  તથા અ યો 

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૨,તા:-૧૯/૮/૧૬  

૪૧ વડવા સવ નબંર -૪૫૧ પૈક  આર.ટ .ઓ.થી વે સ સકલ રોડ ઉપર 

આવેલ લુિસપાક. ખુ ઘન યામભાઇ સલીયા 

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૩,તા:-૧૯/૮/૧૬  

૪૨ તરસિમયા સવ નબંર-૪૪/૪,મા ં આવેલ બ હપાક સોસાયટ  કિમશનર મ ૂર  ન ં
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,ટ .પી. ક મ નબંર ૧૪.ઓ.પી.નબં ્ ૨૦.એફ .પી.નબંર ૨૦/૧. ૧૪,તા:-૨૩/૯/૧૬ 

૪૩ ચ ા બક કોલોની પાસે , ચ ા ના ં ર.સવ નબંર૨૮૫ મા ં આવેલ 

"ચં દશન પાક " 

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૫,તા:-

૧૭/૧0/૧૬ 

૪૪ તરસમીયા-સવનબંર ૨૦ પૈક  ,તરસમીયા રોડ, ુના િશવનગર ની 

બા ુમા ં ુર ોપટ  ડવલ મ ટ ા. લ.ના"ં આ થા હોમ"   

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૯,તા:-૨૮/૧૧/૧૬  

૪૫ ાઇ ટ ુલ ની પાસે આવેલ "અખડં આનદં" સોસાયટ  ચ ા સવ 

નબંર૨ ૫૦પૈક  મા ં આવલે સોસાયટ  ની િુવધાઓ સભંાળ  લેવા 

બાબત  

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૨૧,તા:-૬/૧૨/૧૬  

૪૬ ચ ુટ નગર. ર.સ.નબંર.૪૫/૧ પૈક  ,તરસિમયા ટ .પી.એસ.નબંર 

૧૪. ઓપી નબંર ૧૨. એફ પી નબંર ૧૨/૬ થી ૧૨/૧૧ ીનાથ  નગર 

િવભાગ -૩ પાસે મા લક િવ લભાઇ વ તાભાઇ તથા અ યો ની  

સોસાયટ  ની િુવધાઓ સભંાળ  લેવા બાબત મં ુર  આપવામા ંઆવ ે

છે. 

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૨૯,તા:-૩/૩/૧૭ 

૪૭ કૌ ય યાપાક સોસાયટ ,તરસમીયા. ર.સ.નબંર.૪૪/૨ તથા ૪૪/૩, 

,તરસિમયા ટ .પી.એસ.નબંર ૧૪. ીનાથ  નગર િવભાગ -૧ પાછળ 

િસતાર ચોક પાસ,ે માળખાક ય િુવધાઓ સભંાળ  લેવા બાબત મં ુર  

આપવામા ંઆવે છે. 

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૫,તા:-૯/૫/૧૭ 

૪૮ ુવા સવ નબંર ૧૩૬ ,ઓ.પી.નબંર ૧૭,એફ.પી.નબંર-૧૭ 

ટ .પી.એસ.નબંર ૮ ( ુવા)મા ંઆવેલ “ માનસ શાતંી પાક”એરપ ટ રોડ 

વિત- ી અરિવદ એમ સો લયા  ની માળખાક ય િુવધાઓ સભંાળ  

લેવા બાબત મં ુર  આપવામા ંઆવે છે. 

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૮,તા:-૨૫/૫/૧૭ 

૪૯ ુવા ટ .પી.એસ.નબંર-૩.સ,ન.ે૩૫. એફ.પી.ન.ં૫૯.હર ારએપા મ ટની 

સામે આવેલ રાધે ના સોસાયટ  ની માળખાક ય િુવધાઓ સભંાળ  

લેવા બાબત મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.   

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૯,તા:-૨૫/૭/૧૭ 

૫0 ગોિવદબાગ સોસાયટ , વડવા સવ નબંર ૨૭૭,૨૭૮ િવ ાનગર,લો 

કોલેજની પાછળ  ની માળખાક ય િુવધાઓ સભંાળ  લેવા બાબત 

મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.   

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૨0,તા:-૨૮/૭/૧૭ 

૫૧ ુવા ટ .પી.એસ.નબંર ૩,સવ નબંર-૧00/૨ પૈક  ઓ,પી,નબંર- કિમશનર મ ૂર  ન ં
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૧૭,એફ.પી.નબં ્ ૨૭,નટરાજ પાટ લોટ સામ.ેઆવેલ િશવમ બગંલોઝ 

ની માળખાક ય િુવધાઓ સભંાળ  લેવા બાબત મં ુર  આપવામા ંઆવ ે

છે.    

૨૨,તા:-૧૧/૮/૧૭ 

૫૨ ુવા ટ .પી.એસ.નબંર ૩,સવ નબંર-૯૧ , ઓ,પી,નબંર-૩૫,એફ.પી.નબં ્ 

૫૯,હર ાર એપાટમ ટની સામે આવેલ રાધેનગરવસાહતની 

માળખાક ય િુવધાઓ  સભંાળ  લેવા બાબત મં ુર  આપવામા ંઆવ ે

છે.    

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૨૬,તા:-૨૯/૯/૧૭ 

૫૩ ુવા સવ નબંર-૧૨૨ પૈક  , ટ .પી.એસ.નબંર ૩ ભુાશનગરમાઆંવેલ  

હર રામ સોસાયટ   ુવાની માળખાક ય િુવધાઓ  સભંાળ  લેવા 

બાબત મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.     

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૨૮,તા:-૨૩/૧0/૧૭  

૫૪ ચ ાના ં રવ  ુ સવ નબંર ૪૭ પૈક  ૧ લસર પાણી ની ટાકં  પાસે 

આવેલ લુસીપાકની માળખાક ય િુવધાઓ સભંાળ  લેવા બાબત 

મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.     

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૩૨,તા:-૨/૧/૧૮ 

૫૫ જલી પાક,સવ નબંર-૨૪૩ પૈક  /૩, લસર ુ ુ ુલ સામે,અમર પાક 

ની બા ુમાની માળખાક ય િુવધાઓ સભંાળ  લેવા બાબત મં ુર  

આપવામા ંઆવે છે.      

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૩૫,તા:-૧૯/૧/૧૮  

૫૬ ચ ા રવ  ુસવ નબંર-૨૪૯,પૈક  ૩ મા ં ાઇ ટ ુલની પાછળ આવેલ 

વસાહત , ખુસાગર રિસડં સીની બા ુમા ં ી કસરબેન જલાભાઇ 

સોલીયા તથા અ યો ની વસાહત બી.પી.એમ.સી. એ ટની કલમ ૨૨૪ 

હઠળ ર તાઓ સાવજનીક હર કર  સોસાયટ ની માળખાક ય 

િુવધાઓ સભંાળ  લેવા બાબત મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.       

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૧,તા:-૬/૭/૧૮ 

૫૭ ચ ા રવ  ુ સવ નબંર-૧૬/૧પૈક ૧, ૧૬/૨ તથા ૧૭ નાપાક 

સોસાયટ  ભરતભાઇ વનમાળ ભાઇ ડુાસમા ની  વસાહત 

બી.પી.એમ.સી. એ ટની કલમ ૨૨૪ હઠળ ર તાઓ સાવજનીક હર 

કર  સોસાયટ ની માળખાક ય િુવધાઓ સભંાળ  લેવા બાબત મં ુર  

આપવામા ંઆવે છે.       

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૨,તા:-૯/૭/૧૮ 

૫૮ ચ ા સવ નબંર ૨૩૯ પૈક મા ં આવેલ રામે ર સોસાયટ ની   

બી.પી.એમ.સી. એ ટની કલમ ૨૨૪ હઠળ ર તાઓ સાવજનીક હર 

કર  સોસાયટ ની માળખાક ય િુવધાઓ સભંાળ  લેવા બાબત મં ુર  

આપવામા ંઆવે છે.        

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૪૧,તા:-૬/૨/૧૯ 

૫૯ લસર સવ નબંર -૨૧ પૈક  ૧/૧ ખાતે આવેલ ઉપવન બગંલોઝ તથા કિમશનર મ ૂર  ન ં
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યુ દય રસીડ સી વસાહત ની વુીધાઓ સભંાળ   લેવા બાબત મં ુર  

આપવામા ંઆવે છે.        

૭૮,તા:-૧૦/૧૦ 

/૧૯ 

૬૦ માનસ દશન -૩ અરિવદભાઇ મેઘ ભાઇ સો લયા તથા અ ય ુવા 

સવ નબંર -૯૮, ટ .પી. કમ નબંર -૩, ફાઇનલ લોટ નબંર-૫૮, 

હર ાર રિસડસંીની બા ુમા ,નટરાજ પાટ  લોટની સામે , ભુાસનગર 

ભાવનગરની  વસાહત ની માળખાક ય વુીધાઓ સભંાળ   લેવા 

બાબત મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.        

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૮૪,તા:-૦૧/૦૧ 

/૨૦૨૦  

૬૧ ીરામ રિસડં સી , ચ ા સવ નબંર ૧૪/૨,રાજનગરની બા ુમા,ં 

ભાવનગરની  વસાહત ની માળખાક ય વુીધાઓ સભંાળ   લેવા 

બાબત મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.        

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૯૧તા:-૦૪/૦૨ 

/૨૦૨૦ 

૬૨ ગાય ીમદં રની પાછળ , .આઇ.ડ .સી.ની પાસે ચ ા સવ નબંર 

૧૮૩મા ંઆવેલ વસાહતની  ની માળખાક ય વુીધાઓ સભંાળ   લેવા 

બાબત મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.        

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૯૩ તા:-૧૧/૦૨ 

/૨૦૨૦  

૬૩ લસરના રવ  ુ સવ નબંર ૫,૬ તથા ૭,ટ .પી.એસ. નબંર ૨/એ 

( લસર) ના ંએફ પી નબંર ૨૫/૧ અને ૨૯/૩ મા ંઆવેલ આણદં  

પાક વસાહત ને  કલમ ૨૨૪ હઠળ ર તાઓ સાવજનીક હર કર  

સોસાયટ ની માળખાક ય િુવધાઓ સભંાળ  લેવા બાબત મં ુર  

આપવામા ંઆવે છે.   

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૯૫.તાર ખ 

૨૪/૨/૨૦૨૦ 

૬૪ ચ ા સવ નબંર ૨૪૯/૪ મા ંઆવેલ િનલકંઠ સોસાયટ ની માળખાગત 

િુવધાઓ બી.પી.એમ.સી.એ ટની કલમ ૨૨૪ હઠળ સભંાળ  લેવા 

મં ુર  આપવામા ં આવે છે. રોડ િવભાગ ારા આપવામા ં આવેલ 

અ ભ ાય જુબ ર તા ગેની ૩ વષ ધુીની મ ટનં સની જવાબદાર  

ડવલપરની રહશે તે શરતે એન.ઓ.સી.આપવામા ંઆવે છે.    

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૧૩.તાર ખ 

૧૪/૯/૨૦૨૦ 

૬૫ બી.પી.એમ.સી.અએ ટની કલમ ૨૨૪ હઠળ ુવા સવ નબંર ૭૫ 

.ઓ.પી.નબંર ૪૩ એફ.પી,નબંર ૬૮ પૈક  ર ગ રોડ લીલા ઉડાન પાછળ 

આવેલ લીલા બીઝનેસ વ ચર ા.લી.ના ં લોટ નબંર ૨૪ થી ૬૨ 

વસાહતની િુવધાઓ સભંાળ  લેવા મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.  

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૧૪.તાર ખ 

૨૧/૯/૨૦૨૦ 

૬૬ બી.પી.એમ.સી.અએ ટની કલમ ૨૨૪ હઠળ તરસમીયાના રવ  ુ  સવ 

નબંર ૬૮/૨/૧ પૈક  ટ .પી.એસ.નબંર ૧૨.  ઓ.પી.નબંર ૨૫,  

એફ.પી,નબંર ૨૫/૧/.૨૫/૨, ૨૫/૩, પૈક  ૧૫૦ ટ ર ગ રોડ ની 

પાછળ આવેલ “ ેમ સાગર રસીડ સી” ની  િુવધાઓ સભંાળ  લેવા 

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૯૯.તાર ખ 

૨૩/૩/૨૦૨૦ 
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મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.રોડ િવભાગના ં અ ભ ાય જુબ ણ વષ 

ધુી ર તાના ંમટનસં ની જવાબદાર  ડવલપસની  રહશ.ે  

૬૭ દપભાઇ હરકાતંભાઇ દસાઇ તથા અ યો  રવ  ુસવ નબંર ૨૩૬ પૈક  

હાટકશ પાક ચ ા િસદસર રોડ ને  કલમ ૨૨૪ હઠળ ર તાઓ 

સાવજનીક હર કર  સોસાયટ ની માળખાક ય િુવધાઓ સભંાળ  

લેવા બાબત મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.     

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૧૯.તાર ખ 

૨૭/૧૦/૨૦૨૦ 

૬૮ કમલેશભાઇ સરવૈયા િસ ધીિવનાયક ટાઉનશીપ રવ  ુસવ નબંર ૭૨  

નવા ૧૫૦ ટ રગ રોડ (તરસિમયા) કલમ ૨૨૪ હઠળ ર તાઓ 

સાવજનીક હર કર  સોસાયટ ની માળખાક ય િુવધાઓ સભંાળ  

લેવા બાબત મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.     

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૨૧.તાર ખ 

૯/૧૧/૨૦૨૦ 

૬૯ લસર રવ  ુસવ નબંર ૩૪ પૈક  ૨ શીવાલીક પાક .ટ .પી. ક મ નબંર 

૨ –બી, એફ પી નબંર ૨૪, વસાહતના ં ડવલપેસ ી ારા વસાહતની 

ાથમીક વુીધાઓ સભંાળ  લેવા બી.પી. એમ.સી.એ ની કલમ ૨૨૪ 

વયે અર  કરતા િુવધાઓ સભંાળ લેવા મં ુર  આપવામા ંઆવ ે

છે.    

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૨૨.તાર ખ 

૨૩/૧૧/૨૦૨૦  

૭૦ “ લાલા-પાક” , તરસમીયા રવ  ુ સવ નબંર ૪૧, ઓ.પી નબંર 

૨૦,એફ.પી. નબંર ૨૦/૧, પૈક  ટ .પી.એસ.નબંર-૧૩,(તરસમીયાની )  

ાથમીક વુીધાઓ સભંાળ  લેવા બી.પી. એમ.સી.એ ની કલમ ૨૨૪ 

વયે અર  કરતા િુવધાઓ સભંાળ લેવા મં ુર  આપવામા ંઆવ ે

છે.    

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૩૦.તાર ખ 

૩૧/૧૨/૨૦૨૦  

૭૧ તરસમીયા સવ નબંર ૪૨ પૈક  એફ.પી. નબંર ૨૧ પૈક  ટ .પી. ક મ 

નબંર ૧૩, ( ા ટ) મા ં આવેલ “ ના રસીડ સી” સોસાયટ ની 

માળખાક ય વુીધાઓ સભંાલી લવેા .પી,એમ.સી. એ ટની કલમ- 

૨૨૪ હઠળ મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.     

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૧. .તાર ખ 

૨૪/૮/૨૦૨૧ 

૭૨ ચં મણી પાક – ૩, સવ નબંર ૨૪૫ પૈક  ૨, ચી ા સીદસર-રોડ , ચે ા 

ભાવનગરની માળખાક ય િુવધાઓ .પી.એમ.સી. એ તની કલમ 

૨૨૪ હઠળ સભંાળ  લેવા મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.     

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૫ . .તાર ખ 

૨૬/૮/૨૦૨૧ 

૭૩  ુ ુ ુનગર સોસાયટ  , ચ ા, રવ  ુ સવ નબંર ૧૮૯ પૈક  

.ટ .પી.એસ. નબંર ૧/બી, ઓ,પી, નબંર ૮. એફ.પી, નબંર ૮/૫, ની 

તર ક માલખાક ય વુીધાઓ  .પી.એમ.સી. એ તની કલમ ૨૨૪ 

હઠળ સભંાળ  લેવા મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.      

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૧૬ . .તાર ખ 

૨૬/૮/૨૦૨૧ 
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૭૪ અધેવાદા રવ  ુસવ નબંર ૬૫/૨, પૈક  ૧, ટ .પી,એસ. નબંર ૧૧, એફ 

,પી, નબંર- ૨૯/૧, ની .પી.એમ.સી.એ ટની કલમ ૨૨૪ હઠળ 

સોસાયટ ના ં તર ક ર તાઓ ને સાવજનીક ર તાઓ હર કર  

તમામ વુીધઓ સભંાળ લેવા મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.  

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૩૬ .તાર ખ 

૨૪/૧/૨૦૨૨ 

૭૫ હસ ખુભાઇ કાિંતભાઇ દવ ેએફ.પી.ન6બર-૪૦, ઓ.પી. નબંર ૨૭, ુવા 

ટ .પી. ક મ.નબંર-૩, આર.એસ. નો ૧૧૨/૨, શહર ફરતી સડક, િશવા  

સકલ પાસે. આવેલ સોસાયટ ના ં ર તાઓ અ ય તમામ િુવધાઓ 

.પી.એમ.સી. એ તની કલમ ૨૨૪ હઠળ સભંાળ  લેવા મં ુર  

આપવામા ંઆવે છે.      

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૩૭ .તાર ખ 

૨૪/૧/૨૦૨૨ 

૭૬ ીમતી િનરમલાબેન હસ ખુભાઇ ઉફ હસ ખુભાઇ દવે .એ.પી. નો-૪૨  

ઓ.પી. નબંર ૨૭, ટ ,પી, ક મ ન6બર=૩/ ુવા, આર.એસ. નબંર. 

૧૧૨/૨, પૈક  ૧, િશવા  સકલની બા ુમા ર તાઓ અ ય તમામ 

િુવધાઓ .પી.એમ.સી. એ તની કલમ ૨૨૪ હઠળ સભંાળ  લેવા 

મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.        

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૩૮ .તાર ખ 

૨૪/૧/૨૦૨૨ 

૭૭ “ ખુશાતંીરસીડ સી”  / બ ુકભાઇ બા ભુાઇ ડોબર યા તથા અ યો 

લસર રવ  ુસવ નબંર ૧૮, ૨૦/૨, ના ં ર તાઓ સાવજનીક ર તાઓ 

હર કર  તથા અ ય તમામ માળખાગત િુવધાઓ .પી.એમ.સી. 

એ તની કલમ ૨૨૪ હઠળ સભંાળ  લેવા મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.       

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૪૪ .તાર ખ 

૫/૨/૨૦૨૨ 

૭૮ ુવા સર નબંર ૧,૨,૩ તથા ૧૪૬ મા ં આવેલ “ બાલા હ મુાન પાક 

સોસાયટ ” ની િુવધાઓ તેમજ વસાહતના ં તર ક ર તાઓ ને 

સાવજનીક હર કર  .પી.એમ.સી.એ ટની કલમ -૨૨૪ હઠળ 

સોસાયટ ની િુવધાઓ સભંાળ  લેવા મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.  

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૪૫ .તાર ખ 

૨૩/૨/૨૦૨૨ 

૭૯ લસર સવ નબંર ૫૮ પૈક મા ંઆવેલ “ અવધ પાક” સોસાયટ ની  ” 

ની માળખાક ય િુવધાઓ તેમજ વસાહતના ં તર ક ર તાઓ ને 

સાવજનીક હર કર  .પી.એમ.સી.એ ટની કલમ -૨૨૪ હઠળ 

સોસાયટ ની િુવધાઓ સભંાળ  લેવા મં ુર  આપવામા ંઆવે છે.  

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૪૭ .તાર ખ 

૧૦/૩/૨૦૨૨ 

૮૦  રમેશભાઇ બોઘાભાઇ બારયા, ચ ા સવ નબંર ૨૪૬ પૈક  ૨ મા ંઆવેલ 

“ ી રામ સોસાયટ  “”ની માળખાક ય િુવધાઓ તેમજ વસાહતના ં

તર ક ર તાઓ ને સાવજનીક હર કર  .પી.એમ.સી.એ ટની 

કલમ -૨૨૪ હઠળ સોસાયટ ની િુવધાઓ સભંાળ  લેવા મં ુર  

આપવામા ંઆવે છે.  

કિમશનર મ ૂર  ન ં

૪૮ .તાર ખ 

૧૦/૩/૨૦૨૨ 
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                               ( કરણ-૧૦) 
(િવિનમયોમા ંજોગવાઈ કયા જુબ અિધકાર  અને કમચાર ની મા હતી ુ તીકા) 

કચેર ુ ંનામ-સીટ નીયર ી કચેર  

ફોન નબંર-ઓ ફસ-૦૨૭૮ (૨૫૧૧૬૦૫) 

 

 

૧૦.૧   નીચેના ન નુામા ંમાહ તી આપો. 
 

મ 

ન.ં 

અિધકાર / 

કમચાર ુ ંનામ 

હો ૃ ો ફોનનબંર/મોબાઇલ 

નબંર  

ઘર ુ ંસરના ુ ં

૧  

ી રુશભાઇ 

રુલીધર 

ગોધવાણી 

સીટ  

એ  નીયર  

૮૨૦૦૨૧૧૦૭૩ ૨૧૬૫-એ-૧/૧, ગણેશ 

ટનામટ ટ,  સં કાર મડંળચોક, 

ભાવનગર. 

૨ ી ભારતભાઇ 

એમ અડવાણી  

 

ડ .ઇ. અને 

કા,ઇ 

બ ડ ગ 

૯૮૯૮૨૦૧૦૫૦ લોટનબંર-

૧૬૮એ. ુપાણી.ક.આર.દોશી 

ુલવાળો ખાચંો.ભાવનગર 

૩ ીિ યકંાબેન 

ધન યામભાઇ 

દવ રુાર  

ડ .ઇ ૮૧૨૮૨૦૭૪૦૪ િનમળનગર, લોટ નબંર-૯, 

િનમળે ર મહાદવના ંમં દરની 

પાછળ, ભાવનગર. 

૪ ીઅશોકભાઇ 

પી વેગડ       
 

અ.મ.ઈ. ૯૮૭૯૧૦૭૯૮૦ લોટ નબંર-૧૪, ગતી 

સોસાયટ , ઘોઘારોડ,ભાવનગર   

૫ ીમનોજભાઇ 

એચ ઉમટ 

પેકટસ ૯૮૭૯૫૬૭૯૬૭ લોટ નબંર-૩૯ સી, બાલ 

યોગીનગર,મણીપાકની પાસ ે, 

૧૫૦ ટ ર ગરોડ, ઘોઘારોડ, 

ભાવનગર.  

૬ ી 

ભરતભાઇ. . 

પડંયા 
 

િસ.કલાક ૯૯૨૫૦૫૭૩૩૮ સી-૩૦૬૪.નવીભગવતી 

પાક.કાળ યાબીડ.ભાવનગર  
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૭ ી મોર  

શૈલેશભાઇ એન 

  

ુ .કલાક ૮૩૨૦૮૦૫૪૫૯ લો નબંર ૧૨/ઇ. ના 

ટનામ ટની બા ુમા.ં સી 

ભવનની પાસ.ેઘોઘા 

જકાતનાકા.ભાવનગર 

૮ ીમતી 

ભાવનાબેન 

આર ચાવડા 

  

 ુ .કલાક  ૯૭૨૨૭૬૭૯૮૪ લો નબંર-બી/૩. ુમનબંર-

૪૨. ીજોમાળ.િવ ાનગર.નવી 

પો લસલાઇન.ભાવનગર 

૯ ી િવણભાઇ 

આર થુાર  

ુ .કલાક ૮૧૫૪૦૦૭૩૦૯ ઘર નબંર-૩૮૯, સોમનાથ 

રસીડ સી, યોગીનગર, 

ભાવનગર.   

૧૦ ીકવલભાઇ ડ  

િ વેદ  

ુ .કલાક ૭૫૭૫૮૮૨૨૫૦ ૬૮ ,બાભંણીયાની 

વાડ ,િવ ાનગર,ભાવનગર.  

૧૧ ી  અશોકભાઇ 

. .ખે  તી 
  

નુ, ૯૮૨૫૨૮૫૪૭૪ એકલ ય સોસાયટ ની 

પાસે.ગૌશાળાની પાછળ.ઘોઘા 

રોડ.ભાવનગર  

૧૨ ીપકંજભાઇ 

એચ મકવાણા  
  

નુ ૯૮૭૯૨૧૩૫૦૮ લો નબંર-૧૦. વ તીકપાક-

૧.સીદસરરોડ.ભાવનગર 
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કરણ-૧૧  

(િનયમસં હ-૧૦) 

િવિનમયોમા ંજોગવાઇ કયા જુબ મહનતાણાની પ ધિત સ હત દરક અિધકાર  અને 

કમચાર ને મળ  ુમાિસક મહનતા ુ ં

     નીચેના ંન નુામા ંમા હતીઆપો.P 

 

મ 

ન.ં 

નામ હો ૃ ો માિસક મહનતા ુ ં

િપયા 

વળતર

/ 

વળતર  

ભ   ુ

િવિનયમમા ં

જણા  યા જુબ 

મહનતા ુ ંનકક  

કરવાની 

કાયપ  ધિત 

૧ ી રુશભાઇ 

રુ લધર 

ગોધવાણી  

સીટ  

એ  નીયર  

પ-ેબ ડ(૫૬૧૦૦-૧૭૭૫૦૦)            

બેઝીક-પ-ે૯૫૫૦૦/-    

ોસ પગાર-૧૩૦૨૯૮ 

 

 
 
 

સરકાર ીના ં

ધારાધોરણો જુબ 

મળતા અ યભ થા  

ર ી ભારતભાઇ 

એમ અડવાણી   

કોડનબંર-૨૨૦૦ 

ડ .ઇ. પ-ેબ ડ(૫૩૧૦૦-

૧૬૭૮૦૦)બેઝીક-પ-ે

૮૫૧૦૦/-                 

ોસ પગાર-૧૦૫૦૪૪ 

  --,,-- 

૩ ીિ યકંાબેન 

ધન યામભાઇ 

દવ રુાર  

ડ .ઇ પ-ેબ ડ(૫૩૧૦૦-

૧૬૭૮૦૦)બેઝીક-પ-ે

૫૩૧૦૦/-                 

ોસ પગાર-૭૧૧૪૮ 

  

૪ ીઅશોકભાઇ પી 

વેગડ   

કોડનબંર-૩૫૬૫ 

અ.મ.ઇ. પ-ેબ ડ(૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦)           

બેઝીક-પ-ે૬૨૨૦૦/-      

ોસ પગાર-૭૬૬૯૦ 

  

૫ ીમનોજભાઇ 

એચ ઉમટ 

પેકટસ પ-ેબ ડ(૩૫૪૦૦-

૧૧૨૪૦૦)બેઝીક-પ-ે

૫૦૫૦૦/-                 

ોસ પગાર-૭૦૧૭૬ 

  

૬ ી ભરત. .પડંયા િસ.કલાક પ-ેબ ડ(૨૫૫૦૦-  --,,-- 
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કોડનબંર-૩૬૮ ૮૧૧૦૦)બેઝીક-પે-

૫૧૯૦૦/- ોસ પગાર-

૭૧૭૮૮ 

૭ ી શૈલેષભાઇ 

એન મોર  

(૨૧૭૫)  

ુ .કલાક પ-ેબ ડ(૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦) 

બેઝીક-પ-ે૪૧૦૦૦/-       

ુલ પગાર -૫૭૦૧૪ 

  

૮ ીમતીભાવનાબેન 

આર ચાવડા 

કોડનબંર-૪0૭૪    

 ુ .કલાક  પ-ેબ ડ(૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦)    

બેઝીક પ-ે ૧૯૯૦૦  

ુલ પગાર -૨૭૨૪૨ 

 -,,-- 

૯ ી િવણભાઇ 

આર થુાર  

ુ .કલાક પ-ેબ ડ(૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦)   

બેઝીક પ-ે૨૦૫૦૦          

ોસ પ-ે૨૮૩૧૦  

  

૧૦ ીકવલભાઇ ડ  

િ વેદ  

ુ .કલાક પેબ ડ (૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦) 

ફ સ પે-૧૯૯૫૦           

ુલ પગાર ૧૯૯૫૦ 

 -,,-- 

૧૧ 
 

ી  

અશોકભાઇ. . 

ખે  તી 

કોડનબંર-૨૯૨૪    

નુ પ-ેબ ડ(૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦)           

બેઝીક-પ-ે૨૯૩૦૦/-        

ુલ પગાર  ૪૦૯૭૯ 

 -,,-- 

૧૨ ીપકંજભાઇ એચ 

મકવાણા  

કોડનબંર-૩૬૬૫    

,, પ-ેબ ડ(૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦)  

બેઝીક-પ-ે૨૨૪૦૦/-       

ગોસ પગાર- ૩૧૦૨૫ 

 --,,-- 
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                                     કરણ-૧૨  

                (િનયમ સં હ-૧0) 
િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયા જુબ યેક સં થાને ફાળવેલ દાજપ  વષ ૨૨-૨૩ 

 

મં ુર રહલ બ ટ (ખચ સાઇડ) 

 ની િવગતો-સન ૨૨-૨૩ 

સીટ  નીયર ીની કચેર  

 

મ  કોડનબંર નવા કોડ નબંર  હડ ુ ંનામ મં ુર રહલ રકમ 

વષ ૨૧-૨૨( રકમ 

ુિપયા લાખમા)ં 

૧ ૧૮૧૩૪ ૨૬૦૧૦૦૦૦૧ ુદ  ુદ  ા ં ટ ૫૦ 

૨ ૧૮૨૦૯ 

૧૮૧૪૯ 

૨૬૦૧૦૦૦૦૨ 

૨૬૦૧૦૦૦૦૦ 

મનોરંજનકર ની ા ં ટ 

કબલ ટ .વી.ની ા ટ 

૧૦૦ 

 

૩ ૧૮૨૧૨ ૨૬૦૧૦૦૦૦૩ સસંદસ ય ી ની ા ં ટ ૫૦ 

૪ ૧૮૨૦૭ ૨૬૦૧૦૦૦૦૪ ધારાસ ય ી ની ા ં ટ ૭00 

૫ ૧૮૧૨૬ ૨૬૦૧૦૦૦૦૬ યવસાયવેરાની ા ં ટ ૫૦૦ 

૬ ૫૦૧૪૧ ૨૬૦૧૦૦૦0૭ પીલ ઓવર ાં ટ ૨૦૦ 

૭ ૫૦૧૨૨ ૨૬૦૧૦૦૦૦૮ સ યફંડ ૫૨૦ 

૮ ૧૮૧૩૧ ૨૬૦૧૦૦૦૦૯ નાણાપચંની ા ં ટ ૨૫૦૦ 

૯ ૧૮૨૦૮ ૨૬૦૧૦૦૦૧૦ ભાર વરસાદ ગેની ા ં ટ ૨૦૦ 

૧૦ ૧૮૧૪૮ ૨૬૦૧૦૦૦૧૩ અ ુ ુચત િત િવ તાન  ાં ટ ૧૦ 

૧૧ ૧૮૧૫૧ ૨૬૦૧૦૦૦૪૨ વ ણમ જયતંી ુ યમં ી શહર  િવકાસ 

યોજના 

૧૦૦૦૦ 

૧૨ ૧૮૧૬૨ ૨૬૦૧૦૦૦૧૬ જન ભાગીદાર  થી સોસયટ ના ં િવકાસ 

કામો 

૧૦૦૦ 

૧૩ ૧૮૧૭૫ ૨૬૦૧૦૦૦૧૯ અટલ મીશન ફોર ર એુશન એ ડ 

અબન ાં સફોરમેશન 

૭૫૦૦ 

૧૪ ૧૮૧૭૮ ૨૬૦૧૦૦૦૨૨ કંસારા ગઢચી  ુ ધીકરણ ૩૦૦૦ 

૧૫ ૧૮૧૮૦ ૨૬૦૧૦૦૦૨૪ િુનિસપલ ટા નહોલના ં તથા 

બાલવાટ કાના ંડવલપમ ટના ંકામ માટની 

૧૦૦ 
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ા ં ટ  

૧૬ ૧૮૧૮૧ ૨૬૦૧૦૦૦૨૫ ુવાગામ પાસે રવેચીધામ ડવલપમ ટ   ૨૦૦ 

૧૭ ૧૮૧૮૨ ૨૬૦૧૦૦૦૨૬ ગગંાજળ યા/અકવાડા તળાવ / 

ડવલપમ ટ ટુ ફ કશન/  

૦ 

૧૮ ૧૮૧૮૭  અકવાડા તળાવ લેઇક ડવલપમ ટ ફઝ-૨ ૮૦૦ 

૧૯ ૧૮૧૭૭ ૨૬૦૧૦૦૦૨૧ શહરમા ં ુદા ુદા િવ તારોમા ં લાય 

ઓવર ુ ંકામ   

૫૦૦૦ 

૨૦ ૧૮૧૮૮  આઉટર ર ગ રોડ ૨૦૦૦ 

   ુલ સરવાળો ૩૪૪૩૦ 

 

  

 

મ  કોડનબંર નવા કોડ નબંર  હડ ુ ંનામ મં ુર રહલ રકમ 

વષ ૨૧-૨૨( રકમ 

ુિપયા લાખમા)ં 

   બી-કં ટ જસંી  

૧ ૩૪૮૧૦ ૨૨૦૮૦૦૦૦૪ પર રુણ ટોર  ૨ 

   સી-મરામત અને િનભાવ  

૨ ૩૪૩૦૫ ૨૩૦૫૨૦૦૦૩ ટા નહોલ-ઓપનએર થીયેટર 

,ઓડ ટોર યમ,કો નુીટ હોલ, તથા અ ય 

ભાડાના ંસ ં ુલ ુ ંમે ટ સ ખચ 

૭૦ 

૩ ૩૪૩૦૬  બાલ વાટ કા ,અકવાડા લઇેક ટ ,કલાસ 

વાટ કા , ગગંાજળ યા તલાવ , તથા 

અ ય એ ુ મ ટ કારની િમ કતો ુ ં   

મે ટ સ ખચ  

૫૦ 

   એનજ    

૪ ૪૩૧૦૧ ૨૩૦૨૦૦૦૦૧ િવજળ  પાવર ૫૦ 
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કરણ-૧૬ 

 

( હર મા હતી અિધકાર ીના ંનામ હો ો, તથા બી  િવગતો.) 

 

 

મ નબંર સીટ નીયર તથા 

હર મા હતી 

અિધકાર ી ુ ંનામ  

સરના ુ ં સપંક નબંર 

૧ ી રુશભાઇ 

રુલીધર ગોધવાણી 

સીટ નીયર ીની 

કચેર .સર મગંળિસહ  

રોડ,મહાનગરપા લકા 

ઓફ સ, ભાવનગર. 

૮૨૦૦૨૧૧૦૭૩ 

 

 
કરણ-૧૬ 

( હર અિપલ અિધકાર ીના ંનામ હો ો, તથા બી  િવગતો.) 

 

 

મ નબંર સીટ નીયર તથા 

હર મા હતી 

અિધકાર ી ુ ંનામ  

સરના ુ ં સપંક નબંર 

૧ ી વી.એમ.રાજ તુ નાયબ કિમશનર ીની 

કચેર .બીજો માળ, સર 

મગંળિસહ  

રોડ,મહાનગરપા લકા 

ઓફ સ, ભાવનગર. 

૯૯૨૫૨૨૪૬૪૬ 
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                                         (   કર  ્  ૧૭  ) 

                                         (િનયમ સં હ-૧૬) 

 

            (  મા હતી મળેવવા માટ નાગર કોને ઉપલ ધ સવલતોની િવગતો ૧૭.૧ ) 

 

લોકોને મા હતી મળે તે માટ િવભાગે અપનાવલે સાધનો પ ધતીઓ અથવા સવલતો વી ક 

વતમાન પ ો,દનીક વતમાન પ ોમા ં હરાત ારા ેસ ન ધ તથા સમાચાર ારા ચાર- સાર 

,નોટ સ બોડ ,કચેર માનંા ં રક  ુ િનર ણ જ ુર યાત જુબ ઉપલ ધ કરાવવામા ં આવે છે. 

દ તાવેજો ની નકલો મેળવવાની પ ધતી જ ુર યાત જુબના ં રક ન  િનયમા ુસંાર ફ  લઇ  

ઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવ ે છે. હર તં ની વેબસાઇટ-www.bmcgujarat.com છે. હર ખબરના ં

અ ય સાધનો-માઇક ર ા-પ ીકા-ટ .વી.ચેનલો.િવગેર ારા ચાર- સાર કરવામા ંઆવે છે.        
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થમ  મં ુર રહલ  સેટઅપ- ૨૬-૯-૦૮ થી અમલમા ં

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા ના ંસીટ  નીયર કચેર  ુ ંન  ુસેટઅપ ટ.ક.ઠ.ન.ં૪૮૯ તાર ખ 

૫-૩-૦૮ થી તેમજ સમ સભા ઠરાવ ક-૪૦ તાર  ્ ૨૫-૭-૦૮ થી મં ુર કરલ છે. તેનો 

અમ લકરણ આદશ માકં/મહકમ/૬/૩૦૭ તાર ખ ૨૬-૯-૦૮ થી થયેલ છે .તે જુબ સીટ  

નીયર ી ની કચેર   ુસેટઅપ નીચેની િવગતે મ ં ુર થયેલ છે. 

 

મ જ યાની િવગત વગ પગારધોરણ મં ુર જ યા 

૧ સીટ  નીયર ૧ ૮૫૦૦-૧૪૧૦૦ ૧ 

૨ અિધક મદદનીશ ઇજનેર (સીવીલ) ૩ ૫૫૦૦-૯૦૦૦ ૨ 

3 ુનીયર લાક ૩ ૩૨૦૦-૪૭૫૦ ૨ 

૪ કો ટુર ઓપરટર કમ લાક ૩ ૩૨૦૦-૪૭૫૦ ૧ 

૫ ાઇવર  ૩ ૩૨૦૦-૪૭૫૦ ૧ 

૬ પ ાવાળા ૩ ૨૬૫૦-૪૦૦૦ ૧ 

 

ન  ુ મં ુર (સેકં ડ) રહલ સેટઅપ=૩૧-૩-૧૬ થી  હાલ અમલમા ં

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા ુ ં ર વાઇઝ સેટઅપ ટ.ક.ઠ.ન.ં૮૧૭ તાર ખ ૧૧-૩-૧૬ થી તેમજ 

સમ સભા ઠરાવ ક-૧૧૪ તાર  ્ ૧૯-૩-૧૬ થી મં ુર કરલ છે. તેનો અમ લકરણ આદશ 

માકં/મહકમ/૧/૯૬૯ તાર ખ ૩૧-૩-૧૬ ( માકં/મહકમ/૧/૧૧૫ તાર ખ ૧૧-૫-૧૬  થી થયેલ છે 

.તે જુબ સીટ  નીયર ી ની કચેર   ુસેટ અપ નીચેની િવગતે મં ુર થયેલ છે.પાના નબંર-

૯ થી નીચે જુબ. 

 

મ જ યાની િવગત વગ પગારધોરણ મં ુર જ યા 

૧ સીટ  નીયર ૧ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦+૬૬૦૦ ૧ 

૨ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (સીવીલ) ૨ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦+૫૪૦૦ ૧ 

3 અિધક મદદનીશ ઇજનેર ૩ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦+૪૬૦૦ ૨ 

૪ ુનીયર લાક ૩ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦+૧૯૦૦ ૪ 

૫ ાઇવર  ૩ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦+૧૯૦૦ ૧ 

૬ પ વાળા ૪ ૪૪૪૦-૭૪૪૦+૧૩૦૦ ૨ 

 ુલ   ૧૧ 
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માકં/મહકમ/૫/૪૪૯/તા-૨૯/૯/૨૦૦૮ ના ં ુકમથી ટાઉન ડવલપમ ટ અને ટાઉન લાન ગ 

િવભાગની ફાઇલો સીટ  નીયર ીના ંિનયં ણ નીચે થી ર ુ થાય છે. 

 

 

માકં/મહકમ/ટ.નબંર.૫/૫૨૧/તા-૧૬/૧૧/૨૦૧૦ ના ં ુકમથી ટાઉન ડવલપમ ટ અને ટાઉન 

લાન ગ િવભાગની ફાઇલો વહ વટ  ખચમા ં૧૦% કરકસર ગે તેમજ “વહ વટ  યામા ંલેવલ 

જ પ ગ ગે નાયબ કિમ ર (જનરલ) ને તેમજ સ ા સોપણી ગે નાયબ કિમશનર (એડમીન) 

ને અહવાલ ર ુ કરલ તે અ સુધંાને સીટ  નીયર ીના ંિનયં ણનીચે થી ર ુ થતી ફાઇલો હવે 

પછ  સીધીજ કમીશનર ી પાસે ર ુ કરવા ુકમ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

 

  

તા-૨૯-૯-૨૦૦૮ થી તા-૧૫-૧૧-૨૦૧૦ ધુી ટાઉન ડવલપમ ટ અને ટાઉન લાન ગ િવભાગની 

ફાઇલો સીટ  નીયર ીના ંિનયં ણનીચે થી ર ુ થયેલ છે.  

 

 

માકં/મહકમ/૫/૩૩૯/તા-૯/૭/૨૦૧૩ ના ં ુકમથી ટાઉન ડવલપમ ટ અને ટાઉન લાન ગ 

િવભાગની ફાઇલો સીટ  નીયર ીના ંિનયં ણ નીચે ફર થી કુવામા ંઆવેલ છે. 

 

 

 

 

સીટ નીયર ીના ંનીયં ણ નીચે ફાળવવમા ંઆવેલ  િવભાગો ની યાદ -- 

 

મનબંર માકં/મહકમ/૧/જન. .ન.ં૧૭૩૦ 

તાર ખ-૧૦-૨-૧૫ થી ફાળવેલ િવભાગો 

માકં/મહકમ/૧/જન. .ન.ં૮૦૩ તાર ખ-૧૬-

૨-૧૬ થી ફાળવેલ િવભાગો  

૧ વોટરવકસ િવભાગ  વોટરવકસ િવભાગ  

૨ રોડઝ િવભાગ રોડઝ િવભાગ 

૩ નેજ િવભાગ નેજ િવભાગ 

૪ બ ડ ગ િવભાગ બ ડ ગ િવભાગ 
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૫ રોશની િવભાગ રોશની િવભાગ 

૬ ફ ટર િવભાગ  ફ ટર િવભાગ  

૭ યોજના િવભાગ  યોજના િવભાગ  

૮ સોલીડ વે ટ મેનેજમ ટ િવભાગ  સોલીડ વે ટ મેનેજમ ટ િવભાગ  

૯ ગાડન િવભાગ ગાડન િવભાગ 

૧૦ લમ િવભાગ  

૧૧ ટાઉન ડવલોપમ ટ િવભાગ   

૧૨ ટાઉન લાન ગ િવભાગ   

૧૩ એ ટટ િવભાગ (દબાણ હટાવ સેલ 

સ હત) 

 

૧૪ ટોર િવભાગ   

૧૫ ા સપોટ િવભાગ   

૧૬ સી રુ ટ  િવભાગ   

૧૭ ફાયર ીગેડ િવભાગ   

                              

    

સીટ નીયર ી ને ફાળવવમા ંઆવેલ  િવભાગો ની યાદ --તા-૫-૪-૧૬ થી 

= માકં/મહકમ/૧/૨૪ તાર ખ-૫-૪-૧૬ થી ફાળવેલ િવભાગો= 

 

મનબંર માકં/મહકમ/૧/૨૪ તાર ખ-૫-૪-૧૬ 

થી ફાળવેલ િવભાગો  

માકં/મહકમ/૧/૫૯૪ તાર ખ-૨-૨-૧૯ થી 

ફાળવેલ િવભાગો- નાયબ 

કિમ ર ી(એડમીન)પાસથેી પુરિવઝન અને 

િનયં ણની કામગીર  લોકસભા-૨૦૧૯ ની 

સમ  ટૂણી યા ણુ થાય યા ધુી 

સ પવા ુકમ કરવામા આવે છે.૨૩-૫-૧૯ 

કા ટ ગ ડ-   

૧ વોટરવકસ િવભાગ  (૧)સોલીડ વે ટ મેનેજમ ટ િવભાગ  

૨ રોડઝ િવભાગ  

 ૩ નેજ િવભાગ  

૪ બ ડ ગ િવભાગ  

૫ રોશની િવભાગ  
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૬ ફ ટર િવભાગ   

૭ યોજના િવભાગ   

૮ ગાડન િવભાગ   

                              

                        

  

 

માકં/મહકમ/૧/૬૨/તા-૬-૬-૧૯ થી સો લ વે ટ મેનજેમ ટ િવભાગના ંિનયં ણ અને 

પુરિવજનની કામગીર   નાયબ કિમ ર એડમીન ને સોપવા ુકમ કરવામા ંઆવેલ છે. એટલે તા- 

૨/૨/૧૯ થી તા ૫-૬-૧૯ ધુી લોકસભા ટુણી-૨૦૧૯ ના ંઅ સુધંાને સો લ વે ટ મેનજેમ ટ 

િવભાગની કામગીર  ના ંિનયં ણ અિધકાર  તર ક કામગીર  સોપવામા ંઆવલે હતી.  
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એને ર-બી 
 

                   ( સામા  ય વ હવટ િવભાગના ંતા.૧0-૫-ર00૯ ના ંપ રપ  માકં      

                     પીએડ -૧0-ર00૭- ૩૩૫૩૬૪- આર.ટ .આઈ. સેલ ુ ં 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  

 વારા  તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે.  અને તા.૧-૫-૨૨ ની િ  થિતએ અમાર  મં ૂર  મેળવી અ તન 

કરવામા ંઆવેલ છે.  
 
 
તાર ખઃ૦૭/૦૫/૨૨ 

થળ-ભાવનગર                 હર મા હતી અિધકાર  અને સીટ એ  નીયર                    

                           િવભાગ ુનંામ    :-સીટ એ  નીયર કચેર  

ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

ભાવનગર  
  



 

 

 
                                         
 
 

કોમ્પ્યટુર વિભાગ 

 

માહિતી ( મેળવવાના ) અધિકાર 
અધિધનયમ - 2005 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
વર્ષ ૨૦૨૨ - ૨૦૨૩   

 

શ્રી વનરાજધ િંિ એમ. પરમાર 
ઈ.ડી.પી મેનેજરશ્રી 

 

 

 

ફોન ઓફી : (૦૨૭૮) ૨૪૩૧૮૮૭ 

 

ભાિનગર મહાનગરપાલિકા 
ભાિનગર 



 

 

  કોમ્પ્યટુર વિભાગ 
અનકુ્રમણીકા 

 
ક્રમાાંક પ્રકરણ પ્રકરણની વગત ાના નાં. 

1 પ્રકરણ-3 અવધકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તા અને 
પરજો 

1  

2 પ્રકરણ-4 કાર્યો કરા માટેના વનર્યમો, વવનર્યમો, 
સચૂનાઓ વનર્યમસાંગ્રહ અને દપતરો 
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કોમ્પ્યટુર  નળભાગ 
 

હોદ્દો : ઈ.ડી.પી મેિેજર 

િામ : શ્રી ળિરાજનસિંહ એમ. પરમાર 
સત્તાઓ: ળહીળટીય: ૧) કોમ્પ્યટુય વલબાગના કભમચાયીઓની યચયુણ 

યજા ભજુંય કયલી. 
૨) કોમ્પ્યટુય વલબાગના કભમચાયીઓની હક્ક યજા/ 
કાત ભજુંય કયલી. 
૩) કોમ્પ્યટુય વલબાગના ગાય ફીર ભજુંય કયલા 
૪) કોમ્પ્યટુય વલબાગના કભમચાયીઓની 
સવલિસબકુભા ંસહી કયલી. 
૫) કોમ્પ્યટુય વલબાગના ખચમ-ખયીદીના ફીર ાસ 
કયાલલા. 
૬) કોમ્પ્યટુય વલબાગના કભમચાયીઓની આંતયીક 
ફદરી કયલી 
૭) રૂ.૨૦,૦૦૦/- ના ખચમ ભાટે કોટેળન 
ભગંાલલાની 
ભજુંયી આલી. 

 િાણાકીય: ૧) રૂ.૨૦,૦૦૦/- ના દૈવનક ખચમ ભાટે કોટેળન 
ભગંાલલાની ભજુંયી આલી. 
૨) રૂ.૫૦,૦૦૦/- ના ભાવસક ખચમ ભાટે કોટેળન 
ભગંાલલાની ભજુંયી આલી. 

 અન્ય: ---- 
 ફરજો: ૧) કોમ્પ્યટુય વલબાગના કભમચાયીઓની કાભગીયીનુ ં 

સુયવલઝન કયવુ.ં 
૨) નલા સોફ્ટલેયનુ ંઈમ્પ્રીભેટેન્ળન કયાલવુ ંતથા  
સ્ટાપને તે અંગે જરૂયી ભાગમદળમન આવુ.ં 
૩) નલા હાર્મલેય ખયીદી અંગેનુ ં્રાનીંગ કયવુ.ં 
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૪) કોમ્પ્યટુય હાર્મલેય તથા સોફ્ટલેયના ભેઈન્ટેનન્સ   
અંગેનુ ં્રાનીંગ કયવુ.ં  
૫) અન્મ વલબાગ સાથે કોમ્પ્યટુય કાભગીયી અંગે  
સકંરન કયવુ.ં 
૬) કોમ્પ્યટુય વલબાગના કભમચાયીઓને કાભગીયી 
પાલલી તથા તે કાભગીયીની દેખયેખ યાખલી. 
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હોદ્દો : પ્રોગ્રામર & સીસ્ટમ એિાીસ્ટ 

િામ : શ્રી અપેક્ષા એ. જોષી 
સત્તાઓ: ળહીળટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મલુ 

ફરજો: 
૧) સોફ્ટલેય ર્ેલરભેન્ટ 
૨) સોફ્ટલેય ભેઈન્ટેનન્સ 
૩) ર્ેટાફેઝ  ભેઈન્ટેનન્સ 

કામગીરી: હાિી 
કામગીરી: 

 એકાઉન્ટ વલન્ર્ો કરેકળન સીસ્ટભ 
 EWS ડ્રો સોફ્ટલેય 
 BMC કોર રેટય સોફ્ટલેય 
 સમનર ઈન્પોકભેળન સોફ્ટલેય  
 ઓનરાઈન પામય એન.ઓ.સી. 
 ઓનરાઇન ટેન્ર્ય પી અને ઇ.એભ.ર્ી  
  પ્રોગ્રાભીંગ કોર્ ભેનેજભેન્ટ 
 Tally Software integration with all other 

Software for daily income 

 Bhavnagar Municipal.Gov.in Domain 

Renew 

  ઓનરાઇન વ્મલસામ લેયા  સોફ્ટલેય 
 HR ભોર્યરુ 
 સોરીર્ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ DOOR TO DOOR 

COLLECTION ફીરીંગ સોપટલેય   
 વલવલધ સોફ્ટલેય રગતા ટેન્ર્યો ફનાલલા તથા 

ફનાલેર ટેન્ર્યની સપંણૂમ ટેન્ર્યીંગ પ્રોસેસ કયલી. 
 કોન્રાક્ટ ફેઝ યીસોસમની રયક્રુટભેન્ટ  
 અધેલાર્ા ગ્રાભ ચંામતનો સોફ્ટલેય 
 GOV.in Registration/Renewal  
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હોદ્દો : આસી.પ્રોગ્રામર & સીસ્ટમ એિાીસ્ટ 

િામ : શ્રી હાર્દીકકુમાર ડી. સીમરીયા  
સત્તાઓ: ળહીળટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મલુ 

ફરજો: 
૧) સોફ્ટલેય ર્ેલરોભેન્ટ 
૨) સોફ્ટલેય ભેઈન્ટેનન્સ 
૩) ર્ેટાફેઝ  ભેઈન્ટેનન્સ 

કામગીરી: હાિી 
કામગીરી: 

 KPI  / CM dash board એન્રી ભોર્યરુ તથા  લેફ 
સલીસ   

 બાલનગય ભહાનગયાલરકાનુ ંકમ્પ્રેઈન ભોર્યરુ 
 બાલનગય ભહાનગયાલરકાનો ળો સોફ્ટલેય 
 ર્ેઇરી ઈનકભ સોફ્ટલેય 
 ભોફાઇર એ્રીકેળન (Android) 
 વલવલધ સોફ્ટલેયને રગતા ટેન્ર્યો ફનાલલા તથા 

ફનાલેર ટેન્ર્યની સપંણૂમ ટેન્ર્યીંગ પ્રોસેસ કયલી.  
 સોફ્ટલેય ર્ેલરોભેન્ટ & ભેઈન્ટેનન્સ, સોફ્ટલેય 

ટેન્ર્ય, ર્ેટાફેઝ  ભેઈન્ટેનન્સ  સફંવંધત સભગ્ર 
પ્રકાયની કાભગીયી.  
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હોદ્દો : ડેટા એન્રી ઓપરેટર 

િામ : શ્રી સનુિભાઈ એમ.પાટી 
સત્તાઓ: ળહીળટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મલુ 

ફરજો: 
૧) ર્ેટા એન્રી તથા તેનુ ંલેયીપીકેળન તથા વપ્રન્ટ-આઉટ. 
૨) ર્ેટા પ્રોસેસીંગ તથા યીોટીંગ. 
૩) ર્ેટા ફેકઅ. 
૪) હારના ર્ેટા યથી યઝુય વલબાગને જરૂયી ભારહતી પયૂી 
ાર્લી. 

કામગીરી: હાિી 
કામગીરી: 

 જુની કય ધ્ધવતની તભાભ કાભગીયી 
 કાેટ એયીમા કય ધ્ધવતનુ ંટેસ્ટીંગ ટેસ્ટ સલમય ય 
 Year End Process 

 Bill Printing 
 નલા હાર્મલેય ખયીદીભા ંકંની લાઈઝ સ્ેસીપીકેળન 

તૈમાય કયલાન ુ
 વલવલધ હાર્મલેયને રગતા ટેન્ર્યો ફનાલલા તથા 

ફનાલેર  ટેન્ર્યની સપંણૂમ ટેન્ર્યીંગ પ્રોસેસ કયલી.  
 હાર્મલેય યજીસ્ટ ય નીબાલવુ ંજેલી હાર્મલેય સફંવંધત 

સભગ્ર પ્રકાયની કાભગીયી કયે છે. 
 પેસ કભ થમ્પફ એટેન્ર્ન્સ  સીસ્ટભ ના સોપટલેય 

ફાફત  
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હોદ્દો : ઈન્સ્પેસકટર/ કોમ્પયિુીટી ઓગેિાઇઝર/ હડે કાકમ 

િામ : શ્રી નપ્રયાબા પી. ગોહહ 
સત્તાઓ: ળહીળટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મલુ 

ફરજો: 
૧) હાઉસ ટેક્સ કાેટ સોફ્ટલેય 
૨)ઓલ્ર્ હાઉસ ટેક્સ સોફ્ટલેય 
૩)લોટય લકમસ સોપટલેય 

કામગીરી: હાિી 
કામગીરી: 

૧) વ્હીકર ટેક્સ સોપટલેય 
૨) ભેયેજ યજી. સોપટલેય 
૩) ઓનરાઇન ેભેન્ટો સીસ્ટભ 
૪) ફેન્કો ને BMC સાથે ટેક્સ કરેકળનભા ંએમ્પેનર કયલાની 
તભાભ કામમલાહી  
૫) અધેલાર્ા ર્ેસ્કટો ફેઝર્ સોપટલેય 
૬) કોર રેટય સોપટલેય ચેંઝીસ 
૭) કાેટ ફેઇઝ  ટેક્સ વસસ્ટભનુ ંસપંણૂમ ભેનેજભેન્ટસ 
૮)એમ્પેનલ્ર્ ફેંક ટેક્સ કરેકળન વસસ્ટભ 
૯) GIS નોર્ર 
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હોદ્દો : સીિીયર કાકમ  
િામ : શ્રી ગળહરયાભાઇ એિ. બામણીયા 
સત્તાઓ: ળહીળટીય:  
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મલુ 

ફરજો: 
-જુદા જુદા વલબાગોના જલાફ કયલા 
-RTIના જલાફો કયલા તથા ભારહતી પયૂી ાર્લી  
-ઓનરાઇન સોપટલેય સફંવંધત લફરો ફનાલલા- પાઇરનુ ં
ભેનેજભેન્ટ , AMCના લફર, ટેન્ર્ધય સફંધંીત કામામલાહી કયલી 

 હાિી 
કામગીરી: 

-હાર્મલેય ખયીદી અંગેના લફરો ફનાલલા 
-દયેક કભમચાયીની હાજયી/યજાનુ ંસચોટ ભેનેજભેન્ટઇ– હાજયી 
યજીસ્ટય, મલુભેન્ટ/ યજીસ્ટય, ઝેયોક્ષ યજીસ્ટય વનબાલવુ,ં 
હાજયી યીોટમ  ભોકરલા 
-ફીર યજીસ્ટય, એફસ્રેક યજીસ્ટય, ભજુંયી યજીસ્ટય, ઇએભર્ી 
યજીસ્ટય, રેજય યજીસ્ટય, ભારસાભાન ઇસ્ય ુયજીસ્ટય, 
ભારસાભાનનુ ંઆલક યજીસ્ટય, ટેલરપોન યજીસ્ટય, RTI 
યજીસ્ટય વનબાલલા 
- ઈ.ર્ી.ી. ભેનેજય દ્રાયા સોલાભા ંઆલતી  અન્મ 
કાભગીયી 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

હોદ્દો : ડેટા એન્રી ઓપરેટર 

િામ : શ્રી સોહિભાઈ બી. ઝા 
સત્તાઓ: ળહીળટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મલુ 

ફરજો: 
૧) ર્ેટા એન્રી તથા તેનુ ંલેયીપીકેળન તથા વપ્રન્ટ-આઉટ. 
૨) ર્ેટા પ્રોસેસીંગ તથા યીોટીંગ. 
૩) ર્ેટા ફેકઅ. 
૪) હારના ર્ેટા યથી યઝુય વલબાગને જરૂયી ભારહતી પયૂી 
ાર્લી. 

કામગીરી: હાિી 
કામગીરી: 

 યીફીન યીપીરીંગ તથા પ્રીન્ટય યીેયીંગ 
 પેસ ભળીન ને રગતી કાભગીયી  
 કન્ઝયનુભેફર ચેઝ જેલા હાર્ડમલેય  સફંવંધત સભગ્ર 

પ્રકાયના કાભગીયી કયે છે. 
 ઘયલેયા ભધ્મ, ઘયલેયા પલૂમ, ઘયલેયા વિભ 

વલબાગની જુના અનભેચ ાણીને રગતા પાઈરો 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

હોદ્દો : સીિીયર કાકમ  
િામ : શ્રી રનળકુમાર ડી. ટાકં  
સત્તાઓ: ળહીળટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મલુ 

ફરજો: 
- જુદા જુદા વલબાગોના જલાફ કયલા 
-RTIના જલાફો કયલા તથા ભારહતી પયૂી ાર્લી  
 

કામગીરી: હાિી 
કામગીરી: 

- ફીર યજીસ્ટય , એફસ્રેક યજીસ્ટય , ભજુંયી યજીસ્ટય , ઇએભર્ી 
યજીસ્ટય, રેજય યજીસ્ટય , ભારસાભાન ઇસ્ય ુયજીસ્ટય , 
ભારસાભાનનુ ંઆલક યજીસ્ટય , ટેલરપોન યજીસ્ટય , RTI યજીસ્ટય 
વનબાલલા 
-વલવલધ ભજૂંયીની નોંધ મકૂલી. 
-ર્ીોઝીટ યત આલાના લફર ફનાલલા 
- વલવલધ હાર્મલેયને રગતા ટેન્ર્યો ફનાલલા તથા ફનાલેર  
ટેન્ર્યની સપંણૂમ ટેન્ર્યીંગ પ્રોસેસ કયલી 
- ઈ.ર્ી.ી. ભેનેજય દ્રાયા સોલાભા ંઆલતી  અન્મ કાભગીયી 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

હોદ્દો : જુનિયર કાકમ  
િામ : શ્રી હકિંજ એમ. રાઠોડ 
સત્તાઓ: ળહીળટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મલુ 

ફરજો: 
-રીઝ સોપટલેય 
-ઇ યજીસ્રી સોપટલેય 
 

કામગીરી: હાિી 
કામગીરી: 

-સયકાયી ત્રોના જલાફ કયલા 
-વલવલધ લફરો ફનાલલા 
-SMS  ને રગત તભાભ કાભગીયી 
-SMS ટેમ્પતરેટ ભજુંય કયલા 
-ટાઉન ્રાનીંગ, ટાઉન ર્લેરભેન્ટા અને લોટય લકમસ વલબાગની 
અનભેચ-લોટય ખાતાની પાઇરો 
-Fox pro ની એકાઉન્ટભ કરેકળન વલન્ર્ોોોએ યહરે સીસ્ટભનો  
ફેક-અ રેલો  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

હોદ્દો : જુિીયર ક્ાકમ  
િામ : શ્રી દુમાહર્દયા ભૌનિક ળી. 
સત્તાઓ: ળહીળટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મલુ 

ફરજો: 
-જુદા જુદા વલબાગોના જલાફ કયલા 
 

કામગીરી: હાિી 
કામગીરી: 

- ફીર યજીસ્ટય , એફસ્રેક યજીસ્ટય , ભજુંયી યજીસ્ટય , ઇએભર્ી 
યજીસ્ટય, રેજય યજીસ્ટય , ભારસાભાન ઇસ્ય ુયજીસ્ટય , 
ભારસાભાનનુ ંઆલક યજીસ્ટય , ટેલરપોન યજીસ્ટય , RTI યજીસ્ટય 
વનબાલલા 
- હાર્મલેયને રગતી કાભગીયી તેભજ પ્રોસેસ કયલી 
- ઈ.ર્ી.ી. ભેનેજય દ્રાયા સોલાભા ંઆલતી  અન્મ કાભગીયી 

 
 
 
 
 



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

 

 

 
હોદ્દો : પટ્ટાળાલા 
િામ : શ્રી અજયમાા એસ. રાઠોડ 
સત્તાઓ: ળહીળટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
કામગીરી: મલુ 

ફરજો: 
અત્રે વલબાગે ટ્ટાલાાની પયજ ફજાલે છે. 

 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-4(નિયમસગં્રહ-૩) 
 

કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિયમો, સચૂિાઓ નિયમસગં્રહ 
અિે દફતરો 

 

કોમ્પ્યટુર નવભાગ 
 

દસ્તાલેજન ું નાભ / ભથાળું:-    (૧) ઈ.ડી.ી.ભેનેજયને વત્તા અને અધધકાય  
     કધભ ./ી.એ./૮૨ તા.૮/૨/૧૯૯૬ 

    (૨) કોમ્પ્ય ટય શાડડલેયની ખયીદીના એગ્રીભેન્ટઓ  
     (૩ )     કોમ્પ્ય ટય વોપટલેય ડેલેરભેન્ટ તથા વોપટલેય ની ખયીદીના  

એગ્રીભેન્ટ 
(૪) કોમ્પ્ય ટય શાડડલેય લાધિક ભેઈન્ટેવનન્વ  એગ્રીભેન્ટ  
(૫)    કોમ્પ્ય ટય વોફ્ટલેય લાધિક ભેઈન્ટેનન્વ એગ્રીભેન્ટ 
(૬) ટેન્ડય પ્રકીમા દ્વાયા તથા વયકાયશ્રી ની ભાન્મ વુંસ્થા દ્વાયા                 
વોપટલેય ખયીદી શાડડલેય ખયીદી તથા વોપટલેય ડેલરભેન્ટવ 
(૭)   ક્રભાુંક/ભશકેભ/૫/જનજાનું.૧૯૨૫ તા:૧૨/૩/૨૦૧૫ 

 
દસ્તાેેલેજ યન ું ટ ુંક ું રખાણ :- ઉ ય મ જફ 
 

 

વ્મતકકત ને ધનમભો, ધલધનમભો, વયનામ ું:- કોમ્પ્ય ટય ધલબાગ, શરેા ભાે 
       બાલનગય ભશાનગયાલરકા, બાલનગય 
 
સ ચનાઓ, ધનમભવુંગ્રશ અને દપતયોની નકર અશીંથી ભળે.  
ટેલરપોન નુંફય :-        (0ય૭૮) ૨૪૩૧૮૮૭  
 



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

પાસેિા દસ્તાવેજોિી કક્ષાઓ અંગેન  ંપત્રક 

કોમ્પ્ય ટર નવભાગ 
 

અન.ુ 
ન.ં 

દસ્તાેજની કક્ષા દસ્તાેજ નુ ંનામ અને 
તેની એક લીટીમા ં
ઓળખાણ 

દસ્તાેજ 
મેળાની 
કાર્યઘ્ધ તત 

નીચેની વ્ર્ાકકત 
ાસે છે / તેના 
તનર્તં્રણમા ંછે. 

૧. ઈ.ડી.ી.મેનેજરન ેસત્તા અને 
અતધકાર 

ન.ંકતમ./ી.એ./૮૨ 
 તા. ૮/૨/૧૯૯૬ 

 ઈ.ડી.ી.મેનેજર 

ર. કોમ્પ્યટુર હાડયેરની ખરીદીના 
એગ્રીમેન્ટ 

એગ્રીમેન્ટ  ઈ.ડી.ી.મેનેજર 

૩. કોમ્પ્યટુર સોપટેર ડેેલમેન્ટ 

તથા સોપટેર ની ખરીદીના 
એગ્રીમેન્ટ 

એગ્રીમેન્ટ  ઈ.ડી.ી.મેનેજર 

૪. કોમ્પ્યટુર હાડયેર ાતષિક 
મેઈન્ટેુનન્સપ એગ્રીમેન્ટ 

એગ્રીમેન્ટ  ઈ.ડી.ી.મેનેજર 

૫. કોમ્પ્યટુર સોફ્ટેર ાતષિક 
મેઈન્ટેનન્સ એગ્રીમેન્ટ 

એગ્રીમેન્ટ   ઈ.ડી.ી.મેનેજર 

૬. ટેન્ડર પ્રકીર્ા દ્વારા સરકારશ્રી ની 
માન્ર્ સસં્થા દ્વારા સોપટેર 

ખરીદી, હાડયેર ખરીદી તથા 
સોપટેર ડેલમેન્ટ  

  ઈ.ડી.ી.મેનેજર 

૭. ઈ.ડી.ી.મેનેજરન ેસત્તા અને 
અતધકાર 

ક્રમાકં/મહકેમ/૫/જન 
જા ન ં૧૯૨૫ તા 
૧૨/૩/૨૦૧૫ 

 ઈ.ડી.ી.મેનેજર 

 



પ્રકરણ-9 
કોમ્પ્યટુર વિભાગ 

9.1 કમિ/ી.એ./૮૨ તા.૮/૨/૧૯૯૬ ના હુકિ મજુફ તથા ક્રિાાંક/િષકેિ//જન જા 
નાં.૧૯૨૫ તા:૧૨/૦૩/૨૦૧૫ 

 ષાર્ડળેરની ખરીદી 
 શોપટળેરની ખરીદી 
 શોપટળેર ર્ેળેિેન્ટ 
 ળામવિક િેઇન્ટે:નન્શર કોન્રાીીકટ (કોમ્પ્યટુર ષાર્ડળેર, શોપટળેર) 
 અન્ય જરૂરી ખરીદી 
 ટેન્ર્ર પ્રકીયા દ્વારા તથા શરકારર્શ્રી ની િાન્ય શાંસ્થા દ્વારા 

શોપટળેરની ખરીદી  ષાર્ડળેરની ખરીદી ત્થાશ શોપટળેર 
ર્ેળિેન્ટા 

 
9.2 ( 1) રૂા.ર૦,૦૦૦/- સધુીનો ખર્ડ ઈ.ર્ી.ી. િેનેજરના હુકિ મજુફ 
 (ર) રૂા.ર ,૦૦૦/- સધુી નાયફ કિીશ્નરર્શ્રીના હુકિ મજુફ 
        (3) રૂા.,૦૦,૦૦૦/- સધુી કિીશ્નરર્શ્રીના હુકિ મજુફ 
        (4) રૂા.,૦૦,૦૦૦/- થી ળધુાં સ્ટેન્ર્ીંગ કમિટટના હુકિ મજુફ 
 
9.3  
 
9.4       નાયફ કિીશ્નરર્શ્રી / શી.ી.ઓર્શ્રી / કિીશ્નર ર્શ્રી 
9.5       નાયફ કિીશ્નરર્શ્રી / કિીશ્નરર્શ્રી / સ્ટેન્ર્ીંગ કમિટટના રે્રિેનર્શ્રી 
 
9.6 
9.7  (1) જેના ર મનર્ડય ેળાનો છે   - ષાર્ડળેર/શોપટળેર ખરીદી તે મળવય  

                                               
  - ળામવિક િેઇન્ટેનન્શ કોન્રાકટ, અન્ય જરૂરી ખરીદી 

     (2) િાગડદડક સરુ્ન ટદા મનદે જો કોઈ ષોય તો   ------------------ 
     (3) અિની પ્રટક્રયા                      ------------------  



પ્રકરણ-9 
    
(4)  મનર્ડય ેળાની કાયડળાટષિાાં    ઈ.ર્ી.ી.િેનેજર, 
     શાંકલાયે અમધકારી નો ષોદો     નાયફ કિીશ્નરર્શ્રી 

              કિીશ્નરર્શ્રી, સ્ટેન્ર્ીંગ કમિટટ   
 
(5)  ઉર જર્ાળે              ૨૪૨૪૮૦૧ થી ૧૦ 
     અમધકારીઓના  
     શાંકડ નાંફર 
 
(6)  જો મનર્ડય થી શાંતોવ ન ષોય       ર્શ્રી નાયફ કિીશ્નર (જનર) 
     તો કયાાં અને કેળી રીતે અી કરળી 



કરણ-10 અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી- ુ તકા(ડ ર ટર ) 

કો ટુર  િવભાગ 
 
અ ુ મ  

નબંર 

નામ હોદો STD 
કોડ 

ફોન નબંર e-mail સરના ુ ં

કચેર  ઘર 

1. ી વનરાજિસહ એમ. 

પરમાર 

EDP 
મેનેજર 

0278 2431887 -- itmanager.bmc@gm
ail.com 

લોટ ન-ં67/B, " ૃદંાવન", 

સતંોષ પાક સોસાયટ , 

ભુાષનગર, ભાવનગર 

2. ી અપે ા એલ. જોષી ો ામર & 

સી ટમ 

એનાલી ટ 

0278 2431887 -- bmc.apexajoshi@g
mail.com 

લેટ ન-ં3610, લોક ન-ં 

L-82, સાધના કોલોની, 

રણ તસાગર રોડ, 

મનગર 

૩. ી હાદ ક ુમાર ડ . 

સીમર યા  

આસી. 

ો ામર & 

સી ટમ 

એનાલી ટ 

0278 2431887 -- Hardik.bmc@gmail.
com 

લોટ ન.ં૧૭૨/૨૪૪, 

સાગવાડ , ભાવનગર-

૩૬૪૦૦૨ 



કરણ-10 અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી- ુ તકા(ડ ર ટર ) 

 
4. ી િ યાબા પી. ગો હલ ઈ  પેકટર/ 

કો નુીટ  

ઓગનાઇઝ

ર/ હડ 

કલાક 

0278 2431887 -- Priyabagohil24

@gmail.com 

લોટ ન.ં ૨૪૮, િમ લ  સોસાયટ , 

ચ ા ેસ વાટરની પાછળ, 

ભાવનગર-૩૬૪૦૦૪ 

5. ી િુનલભાઈ 

એમ.પાટ લ 

ડટા એ   

ઓપરટર 

0278 2431887 -- Bmc.smpatil@g

mail.com 

 લોટ ન.ં સી/ 2396 

ક.પી.એસ  ુલ પાસે 

કાળ યાબીડ, 

ભાવનગર 

6. ી સોહનભાઈ બી.ઝા ડટા એ   

ઓપરટર 

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

િશવરંજની સોસાયટ , ગાય ીનગર 

પાછળ ભાવનગર 
 

7. ી ગવ રયાભાઇ એન. 

બામણીયા 

સીનીયર 

કલાક 

0278 2431887 -- ---- લોટ ન.ં૧૮૦, જગદ ર પાક, સીદસર 

રોડ, ભાવનગર 

8. ી રિવ ુમાર ડ . ટાકં  સીનીયર 

કલાક 

0278 2431887 -- Ravitank.bmc@

gmail.com 

રાધે પાક, જો ડયા નાકા પાસે, ોલ 

. મનગર 

૩૬૧૨૧૦  



કરણ-10 અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી- ુ તકા(ડ ર ટર ) 

9. ી કજલ એમ. રાઠોડ ુ િનયર 

કલાક  

0278 2431887 -- -- લોટ ન.ં૨૯૬, સવ ન.ં૪૫૦, 

સાગવાડ , કા ળયાબીડ, ભાવનગર-

૩૬૪૦૦૨ 

10. ી ુ મા દયા ભૌિતક વી. ુ િનયર 

કલાક 

0278 2431887 -- bhautikdumadiy

a@gmail.com 

:ુવ ડયા, તા. સાયલા જ. રુ  નગર 

િપન-૩૬૩૪૩૦ 

11. ી અજયમાલા એસ. 

રાઠોડ 

પ ાવાળા 0278 2431887 -- ---- ૧૩૨૪, લોક ન.ં ૨૧/A, ભરતનગર, 

તળા  રોડ, કાચના મં દરની સામે, 

ભાવનગર 
 



પ્રકરણ-11 (નનયમસગં્રહ-10) નિનનયમોમા ંજોગિાઈ કયાા 
મજુબ મહનેતાણાની ધ્ધનત સહીત દરેક અનધકારી અને 

કમાચારીને મળત ુ ંમાનસક મહનેતાણુ ં

 

અન ુ
ક્રમ  
ન.ં 

નામ હોદો માસિક 
મહનેતાણુ ં

ળલતર 
ભથ્ુ ં

સળસનયમમા ં
જણાવ્યા મજુબ 
મહનેતાણુ ંનક્કી 
કરળાની કાયયપદ્ધસત 

1 શ્રી ળનરાજસિિંહ એમ. પરમાર ઈ.ડી.પી. મેનેજર 86,682/-   

2 શ્રી અપેક્ષા એ. જોષી પ્રોગ્રામર & િીસ્ટમ 
એનાીસ્ટ 

50,842/-   

3 શ્રી સપ્રયાબા પી. ગોહહ ઈન્સસ્પેરકટર/ કોમ્યનુીટી 
ઓગેનાઇઝર/ હડે 
કાકય 

31,340/-   

4 શ્રી હાદીક િીમરીયા  આિી પ્રોગ્રામર & 
િીસ્ટમ એનાીસ્ટ 

31,340/-   

5 શ્રી સસુનભાઈ એમ.પાટી ડેટા એન્સરી ઓપરેટર 74,272/-   

6 શ્રી િોહનભાઈ બી.ઝા ડેટા એન્સરી ઓપરેટર 50,728/-   

7 શ્રી ગળહરયાભાઇ એન. 
બામણીયા 

િી ક્ાકય  57,014/-   

8 શ્રી રસળકુમાર ડી. ટાકં િી ક્ાકય 19,950/-   

9 શ્રી હકિંજ એમ. રાઠોડ જુ ક્ાકય 19,950/-   

10 શ્રી દુમાહદયા ભૌસતક ળી. જુ ક્ાકય 19,950/-   

11 શ્રી અજયમાા એિ. રાઠોડ પટ્ટાળાલા 38,731/-   



કરણ-12 યેક સં થાને ફાળવાયેલ દાજપ  

કો ટુર િવભાગ 

ુ  ય સદર પેટા-સદર ુ ચત 

દાજપ  

મં ુ ર થયેલ 

દાજપ  

ટ  

કરલ 

હ  તાની 

રકમ 

(હ  તાની 

સ ં  યા) 

ુલ ખચ 

એ ટાબીલી મે ટ   (1) પગાર  /-  ---- 

 (ર) અ  ય ભ  થા ં  /-  ---- 

બી. ટ જ સી  (1) હા ્વરે 

મેઈ  ટન  સ ખચ 

 7,00,000/-  1,46,190/- 

 (ર) ઇ રુ સ 

િ મીયમ  

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

 (3) પર રુણ ખચ  5,00,000/-  350/- 
 (4) લીઝલાઇન 

ચા  

 15,00,000/-  ------ 

 (5) ક ઝ મુલ 

આઇટમ 

 4,00,000/-  1,20,183/- 

 (6) ર બીન 

ર ફ લીગ  

 5,00,000/-  92,087/- 

 (7) ોડ બે ડ, 

ડોગલ ઇ ટરનટે 

કનેકશન 

 2,00,000/-  2,817/- 

 (8) સોફટવરે 

મેઈ  ટન  સ 

 40,00,000/-  6,34,250/- 

 (9)સવર અને ડટા 

સે ટર મેઈ  ટન  સ 

 1,00,000/-  ---- 



કરણ-12 યેક સં થાને ફાળવાયેલ દાજપ  

કપીટલ (1) હાડવરે ખર દ   5,00,000/-  23,500/- 
 (ર) સોફટવરે 

ખર દ  

 5,00,000/-  12,390/- 

 (3) સોફટવરે 

ડવલપમે  ટ ખચ 

 20,00,000/-  --- 

 (4) તાલીમ અન ે

અમલીકરણ ખચ 

 2,00,000/-  ---- 

 (5) ડટા એ   

અને ડટા ક  વઝન 

ડો મુે  ટ ગ ખચ 

 10,00,000/-  ---- 

 (6) સીસીટ વી 

કમેરા (િશ ણ 

સિમિતની 

શાળાઓના મકાન 

તથા કચેર મા ં

કુવા)/ 

બાયોમે ક/ કાડ 

િસ ટમ પ િત 

અમલીકરણ કરવા 

 1,50,00,000/

- 

 ---- 

 (7) સવર અન ે

ડટા સે ટર 

બનાવ ુ ં

 1,00,000/-  ---- 

આવક (1)  પર રુણ  2,00,000/-   

 



પ્રકરણ-14 
વિજાણ ુંરૂપે ઉપલબ્ધર માહિવિ 

 

 

કોમ્પ્ય ટર વિભાગ 
 

ેબસાઈટ નામ :- www.bmcgujarat.com 

 
કોમ્પ્યટુર વભાગ દ્વારા આામાાં આતી જુદી-જુદી સવુધા તથા તેના દ્વારા વહરેીજનોને 
મળતી સલતોની માહહતી. 
 



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 ળનરાજધસિંહ એમ. પરમાર કોમ્પ્ય ટર ધળભાગ, પ્રથમ માલ,  
ભાળનગર મહાનગરપાલકા, 
ભાળનગર 

(૦૨૭૮)૨૪૩૧૮૮૭ 

 
 

પ્રકરણ-16 
જાહરે અધિલ અધિકારીશ્રીના નામ, હોદ્દા તથા બીજી ધિગતો  

 

ક્રમ નાયબ કધમશ્નર(એડમીન) તથા  
જાહરે અધપ અધિકારીન ું નામ  

સરનામ  સુંપકક નુંબર 

૧   શ્રી ળી.એમ.રાજપતૂ  મહકેમ ધળભાગ, બીજો માલ,  
ભાળનગર મહાનગરપાલકા, 
ભાળનગર 

(૦૨૭૮)૨૪૩૯૨૯૨ 
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                                                                                                                                  ડ્રનેેજ વલબાગ  

                       ભશાનગયાલરકા, બાલનગય. 
                                                        તા. ૧૦/૦૫/૨૦૨૨ 

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.ં૦૫ તા.૩૦/૦૪/૨૦૨૨ 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.૦૧/૦/ય૦૨૨ 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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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_ZZ GL l:YlTV[ VDFZL D\H]ZL D[/JL VWTG SZJFDF\  VFJ[, K[P 

 

TFP ૧૦/૦૫/૨૦૨૨ 

             
                                                                                            

                                                                                  HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VG[ 
SFI"5F,S  .HG[Z 

0=[G[H  lJEFU4 

DCFGUZ5F,LSF4 EFJGUZP 
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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_ZZ GL l:YlTV[ VDFZL D\H]ZL D[/JL VWTG SZJFDF\  VFJ[, K[P 

 

TFP ૧૦/૦૫/૨૦૨૨ 

             
                                                                                            

                                                                                  HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VG[ 
SFI"5F,S  .HG[Z 

0=[G[H  lJEFU4 

DCFGUZ5F,LSF4 EFJGUZP 
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પ્રકરણ ૧૬ 

ક્રમ જાહરે માહહતી અધિકારી ન ું નામ અને મોબાઈ 

નુંબર 

હોદ્દો 

 

૧ શ્રી આર.જી.પરીખ.  ૯૮૭૯૬૦૯૪૬૦ કાયયપાક ઇજનેર ડ્રનેેજ ધિભાગ 

ભાિનગર મહાનગરપાલકા  

 
  
 
 

ક્રમ અધપ અધિકારી ન ું નામ હોદ્દો 

૧ શ્રી ડી.એમ.ગોહહ 

કચેરી સુંપકય નુંબર- ૦૨૭૮૨૪૩૯૨૯૨ 

નાયબ કધમશ્નર (એડમીન)  

ભાિનગર મહાનગરપાલકા  
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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 
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#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 
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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]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 
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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 

એમ્પ્ોય 
ન.ં 

GFD CM'N'M V[;P8LP0LP 
SM0 

OMG G\AZ DMAF., 
OMG G\AZ 

.vD[., ;ZGFD]\P 

SR[ZL 3Z 

! ૨૨૦૭ શ્રી પી.જે. ચડુાશમા કા.ઈ. (શીળી)    ૯૯૨૫૦૦૯૨
૯૩ 

 ્ોટ ન.ં૪૪-૪૫ અન્નપરુ્ાા 
ફ્ેટ પાછલ તિકનગર 
ભાળનગર. 

૨ ૦૨૫૩ zL ZFS[XEF.P HLP %FZLB SFP .P s;LJL,f vvv (!$!)!!)
!! 

v )(*)&_)
$&_ 

v શી/૧૨૯૭,શી/૧૨૯૭ "અન્નપરુ્ાા" 4 
એશ.બી.આઈ. બેંક 4 શામેનો ખાચંો 
કાલીયાબીડ4 ભાળનગરP 

૩ 

 

૨૨૦૩ શ્રી ભરિભાઈ કે. પટે ના.કા.ઈ --   ૯૪૨૭૭૫૦૬
૫૧ 

 જી/૨ ષાર્દિક ફ્ેટ આદા દેરી 
શોશાયટી જે રોડ ભાળનગર 

૪ ૩૫૭૬ zL SF\lT,F,  HLP D[Z ના.કા.ઈ v v v )( Z5 #_5 
Z#_ 

v 
  

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

EFJGUZP 

૪-અ ૪૮૦૬ શ્રી યકુમાર શી. મકળાર્ા  ના.કા.ઈ 

(ઈે.મી) 
   ૯૧૦૬૯૫૨૦

૭૩ 

 ાન્િીિીર્ા-૧ શસં્કાર મડંલ 
પાશે ભાળનગર. 

૫ ૩૫૬૭ શ્રી અતમિભાઈ એ. ગોશાઈ VPDP.P --   ૯૯૦૯૯૧૬૫
૬૫ 

 ૧૪ શષયોગ ફ્ેટ દેવબુાગ 
ભાળનગર 

૬ ૩૫૭૦  શ્રી નળશગં પી. પરમાર  અ.મ.ઈ.    ૯૫૩૭૧૭૦૪
૪૦ 

 ૨૨૦૫/બી શસં્કાર મડંલ 
ચોક પાશે ભાળનગર. 

૭ ૨૭૦૭ શ્રી તળનોદભાઈ એચ. મારૂ અ.મ.ઈ. (ઈ.ચા.)    ૯૮૭૯૬૧૫૯
૯૨ 

 નળા બે માળલયા બ્ોક 
ન.ં૨૩ ૨૦૩૧/બી રૂમ 
ન.ં૧૩૬૧ ભરિનગર 
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૮ ૪૦૯૨ શ્રી ર્ષિેવભાઈ ડી. દરજી ટે.આ. (તશતળ) --   ૯૯૭૮૫૯૬૯
૧૦ 

 શ્રી નદં નગર ૩ શોન 
તશનેમા રોડ અમદાળાદ 

૯ ૪૧૦૪ શ્રી જેન્િીભાઈ એન. ચૌષાર્ ટે.આ. (તશતળ)    ૯૭૨૫૮૫૦૨
૬૦ 

 ગામ ઘોઘા મષાકાલી મરં્દર 
પાશે િા.ઘોઘા 
જી.ભાળનગર 

૧૦ ૪૬૧૨ શ્રી મકેુભાઈ કે. ભેડા ટે.આ. (તશતળ)    ૯૬૮૭૫૨૨૬
૫૬ 

 ાસ્ત્રીનગર ર્દળ શોશાયટી 
શદંીપ પાનની શામે 
દેળાડા રોડ ઉના. 
૩૬૨૫૬૦ 

૧૧ ૪૭૩૮ શ્રી ફેતન એચ. જાદળ  ટે.આ. (તશતળ)    ૯૪૨૮૨૯૯૩
૭૩ 

 ્ોટ ન.ં૧૮૬૭/૧ ળર્ામાન 
ટેનામેન્ટ ગોપા નતશિંગ 
ષોસ્સ્પટ ળાલો ખાચંો 
આિાભાઈ રોડ. 

૧૨ ૪૭૬૯ શ્રી અંકીભાઈ બી. ઉમરેટીયા ટે.આ. (તશતળ)    ૭૫૭૫૦૨૬૯
૮૦ 

 ્ોટ ન.ં૩ સ્તિ શોશાયટી 
તળદ્યાનગર ભાળનગર 

૧૩ ૪૬૬૭ શ્રી તવુારભાઈ એન. 
બોરીશાગર 

ટે.આ. (ઈ.મી.)    ૮૮૬૬૧૬૫૮
૬૨ 

 A/40 ષર્રરામનગર તળભાગ 
૨ સભુાવનગર ભાળનગર 

૧૪ ૪૭૮૯ શ્રી સયૂાકાિં પી. તનશરિા ટે.આ. (તશતળ)    ૭૪૦૫૪૯૯૪
૧૭ 

 ૧૦ ઈશ્વર કપૃા ફ્ેટ મેડી 
માિાના મરં્દર પાશે અનિં 
ળાડી ભાળનગર. 

૧૫ ૨૨૨૨ શ્રી અમિૃભાઈ આર. ચૌષાર્ શી. કાકા     ૯૮૨૪૯૨૭૧
૦૭ 

 ્ોટ ન.ં૯૪ કષૃ્ર્નગર 
શીદશર રોડ ળચત્રા 
ભાળનગર 

૧૬ ૪૮૧૧ શ્રી રાહુભાઈ એશ. ડેર શી. કાકા    ૭૭૭૭૯૨૦૧
૪૨ 

 ગામ.કરકોળયા િા.ાઠી 
જી.અમરેી 
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૧૭ ૩૪૬૬ શ્રી ર્રમીભાઇ પી. NF9LIF જુ. કાકા     ૯૯૦૯૯૧૯૧
૪૨ 

 ક્ષ્મીનગર ૧ ્ોટ 
ન.ં૧૪૪ ર્ી ૧૫૦ એ 
શીદશર રોડ ભાળનગર  

૧૮ ૩૭૫૯ શ્રી રજનીભાઈ પી. ળાલોદરા જુ. કાકા     ૯૪૨૮૫૯૦૩
૧૧ 

 ૩૩/એ અજયળાડી એરપોટા  
રોડ સભુાવનગર ભાળનગર 

૧૯ ૪૮૩૩ શ્રી અક્ષયભાઈ જી. દેશાઈ જુ. કાકા     ૯૦૧૬૬૮૧૦
૩૭ 

 કામીનીયાનગર િલાજા 
રોડ ભાળનગર 

૨૦ ૪૫૯૨ શ્રી ર્મારાજભાઈ શી. ઉલ્ળા જુ. કાકા     ૭૯૮૪૪૧૭૫
૭૦ 

 ભગળિી શોશાયટી શામે 
ખાડીયા ચોક તષોર 
જી.ભાળનગર 

૨૧ ૧૭૪૦ શ્રી ષવાદભાઈ એમ. શોકંી શી.ઓપરેટર    ૯૯૭૮૩૪૮૫
૫૮ 

 મ્પયુનં્શીપ શોશાયટી ્ોટ 
ન.ં૪૯ તક્ષક શોશાયટીની 
શામે ભરિનગર રોડ 
ભાળનગર   

૨૨ ૨૮૯૭ શ્રી જશબેુન જી. ચૌષાર્ પટ્ટાળાલા    ૯૪૨૮૭૮૭૭
૩૪ 

 ક.પરા પરમાર ફલી 
ભાળનગર 

૨૩ 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 

૨૪ 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 

૨૫ 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 

૨૬ ૩૬૪૭ zL SFgTLEF. JLP SF<IF6L H]P VM5Z[8Z v v v v v ;]EFQFGUZ4 JQFF" ;M;FI8L4 

X[ZL G\P5 EFJGUZP 

૨૭ ૨૭૪૨ zL V[GP JLP UMlC, 8F.DSL5Z v v v v v NZAFZL4 SM9FZ4 A|LH VF8"GL 
5FK/4 J0JF4 EFJGUZP 
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૨૮ 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 

૨૯ ૨૩૭૪ zL VXMSS]DFZ H[P 58[, H]P VM5Z[8Z v v v v v S6ALJF04 UMZHLGM 0[,M4 

EFJGUZP 

૩૦ 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 

૩૧ ૧૫૪૧ zL CZ[XEF. 0LP AFAZLIF D]SFND v v v v v lJWFGUZ UF\WL SM,MGL %,M8 

G\P$4 EFJGUZP 

૩૨ 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 

૩૩ ૨૩૩૭ zL DG;]BEF. lJ9',EF. 
હાલીમા  

D]SFND v v v v v JF<S[8U[8 JF<DLSL JF;4 

EFJGUZP  

૩૪ 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 

૩૫ ૨૮૯૩ zL lSXMZEF. XLJFEF. D]SFND v v v v v B[0]TJF;4 DOTGUZ4 

D[.0LDFGLWFZ4 5F;[  

૩૬ ૧૪૩૬ zL CLT[QFS]DFZ VFZP 5F9S S,LGZ v v v v v ;Lq*) lXJXlST4 
SF/LIFAL04 EFJGUZP 

૩૭ ૨૩૯૮ zL ALgN]\EF. V[GP 58[, S,LGZ v v v v v SF/LIFAL04 EUJTL 5FS"4 
;LvZZ&$4 EFJGUZ 

૩૮ ૧૪૮૨ zL A8]SEF. pSFEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4 JF<DLSJF;4EFJGUZ 

૩૯ ૩૧૫૨ zL AFZ{IF  H[ZFDEF. 

W]0FEF. 

;PSFP v v v v v SP5ZF4GJF5ZF4JF<DLSJF;4

EFJGUZP 

૪૦ ૩૧૭૮ zL ;ZWFZF  DG;]B  

;JHLEF. 

;PSFP v v v v v J0JF  T,FJ0L44 

JF<DLSJF;4EFJGUZP 

૪૧ ૩૧૭૯ zL 5ZDFZ  X\SZ EGFEF. ;PSFP v v v v v Z[<J[ :8[XGGL 
AFH]DF\4JF<DLSLJF;4EFJP 

૪૨ ૩૧૮૪ 

 

zL AFZ{IF  UMlJ\N GFGHLEF. ;PSFP v v v v v Z;F,F  
0LPV[;P5LPVMOL;;FD[4 
EFJGUZP 
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૪૩ ૩૧૮૫ zL R{FCF6  lNG[X SF/]EF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04JF<DLSJF;4 

EFJGUZP 

૪૪ ૩૧૮૮ zL G{IF  EM/F  KGFEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF  JF<S[84 JF<DLSJF;4 
EFJGUZP 

૪૫ ૩૨૬૭ zL R{FCF6  VZlJ\N T],;LEF. ;PSF v v v v v HDGFS]\04 

JF<DLSJF;4EFJGUZP 

૪૬ ૩૪૩૭ zL R{FCF6  NM,T H[;L\UEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[84JF<DLSJF;4 
EFJGUZP 

૪૭ ૩૪૩૯ zL 5ZDFZ H[ZFDEF. AR]EF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04 

JF<DLSJF;4EFJGUZP 

૪૮ ૩૭૦૩ zL JFW[,F  VHIEF. 
E]5TEF. 

;PSFP v v v v v SP5ZF4 JF<S[8U[.84 JF<DLSL 
JF;4EFJP 

૪૯ ૩૭૦૪ zL J[U0 ;]GL,EF. A8]SEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4 JF<S[8U[.84 JF<DLSL 
JF;4EFJP 

    

૫૦ 

૩૭૦૫ zL J[U0 EF:SZEF. 
,1D6EF. 

;PSFP v v v v v JF<S[8U[.84 JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

૫૧ ૩૭૦૬ zL R{FCF6  ZJHL A]wWL,F, ;PSFP v v v v v SP5ZF4VFUZLIFJF;4 
;\0F;GL AFH]DF\P4 

૫૨ ૩૭૦૭ zL CFJ/LIF GZ[X lC\DTEF. ;PSFP v v v v v JF<S[8U[.84 JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

૫૩ ૩૭૦૮ zL G{IF  ZFS[X AFA]EF. ;PSFP v v v v v JF<S[8U[.84 JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

૫૪ ૩૭૦૯ zL G{IF  X{,[X AR]EF. ;PSFP v v v v v JF<S[8U[.84 JF<DLSLJF;4 

EFJGUZP 

૫૫ ૩૭૭૯ zL UMC[,  VXMSEF. 

HLJFEF. 

;PSFP v v v v v lC,5FS"vZ4 ;LN;Z ZM04 

EFJGUZP 

૫૬ ૩૭૯૨ zL AFZ{IF  R[TG H[gTL,F, ;PSFP v v v v v HDGFS]\04 JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

૫૭ ૪૪૩૩ શ્રી ર્ષિેવભાઈ રમેભાઈ 
NF9LIF  

;PSFP      JF<S[8U[8 JF<DLSL JF;4 
ભાગંના કારખાના પાશે  

EFJGUZP  
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૫૮ ૪૭૨૬ શ્રી તળજયભાઈ તળનભુાઈ 
બારૈયા 

સ.કા.      JF<S[8U[8 JF<DLSL JF;4 
ભાગંના કારખાના પાશે  

EFJGUZP  

૫૯ ૧૫૩૧ શ્રી ર્કન કરનભાઇ ળેગડ ;PSFP      ક.પરા ળાલ્કેટગેટ 
ળાલ્મીકીળાશ ભાળનગર 

૬૦ ૧૫૩૨ શ્રી પ્રભાબેન મોષનભાઈ 
ચૌષાર્ 

;PSFP      ક.પરા ળાલ્કેટગેટ 
ળાલ્મીકીળાશ ભાળનગર 

૬૧ ૨૩૨૧ શ્રી તુશીભાઈ જેરામભાઇ 
ચૌષાર્ 

;PSFP      SP5ZF  JF<S[8U[8 4 EFJGUZ 

૬૨ ૨૩૩૦ શ્રી ગભંીરભાઈ ામજીભાઈ 
શરળૈયા 

;PSFP      તિકનગર મષાળીરનગર 
ળાલ્મીકી ળાશ EFJGUZ 

૬૩ ૨૯૨૯ શ્રી અોકભાઈ મગંાભાઈ 
શોકંી 

;PSFP      દીપકચોક ળાલ્મીકીળાશ  

૬૪ ૨૯૪૩ શ્રી રમેભાઈ ગોતળિંદભાઈ 
બારૈયા 

;PSFP      જમનાકંુડ ૪૦ તળાટર 
ળાલ્મીકીળાશ 

(નોંર્-ાબંા શમયર્ી ફરજમા ંગેરષાજર છે) 
૬૫ ૩૧૫૫ શ્રી ખીમજીભાઈ ફકીરભાઈ 

નૈયા 
;PSFP      ક.પરા ળાલ્કેટગેટ 

ળાલ્મીકીળાશ ભાળનગર 

૬૬ ૩૧૫૯ શ્રી ચીર્રભાઈ કરનભાઈ 
નૈયા 

;PSFP      ક.પરા ળાલ્કેટગેટ 
ળાલ્મીકીળાશ ભાળનગર 

૬૭ ૩૧૬૦ શ્રી કંરભાઈ નાનજીભાઈ 
શોકંી 

;PSFP      HDGFS]\04;\:SFZS[gN| AFH]DF\P 
JF<DLSLJF; 

૬૮ ૩૧૬૨ શ્રી ભરિભાઈ ભીખાભાઈ 
રાઠોડ 

;PSFP      ભાગંના કારખાના શામે 
ળાલ્મીકીળાશ ભાળનગર 

૬૯ ૩૧૬૫ શ્રી અતનભાઈ બટુકભાઈ 
શરળૈયા 

;PSFP      જમનાકંુડ મ્પયનુી.ષા.કોોની 
ળાલ્મીકીળાશ  
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૭૦ ૩૧૬૭ zL WGHLEF. H;DTEF. ;PSFP v v v v v J0JF  T,FJ0L JF<DLSJF;4 

EFJGUZP 

 

૭૧ ૩૪૪૧ zL JF/MNZF  RLDGEF. 

UF\0FEF. 

;PSFP v v v v v HDGFS]\04;\:SFZS[gN| AFH]DF\P 

JF<DLSLJF; 

૭૨ ૩૪૪૩ zL DG;]BEF. H[9FEF. ;PSFP v v v v v SZN[H UFDP  
(નોંર્-ાબંા શમયર્ી ફરજમા ંગેરષાજર છે) 

૭૩ ૩૪૪૪ zL SG]EF. GFGHLEF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04 D8G DFS["8 ;FD[4 

JF<DLSLJF;4  

૭૪ ૩૭૧૦ zL NF9LIF  S{FlXS E]5TEF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04JF<DLSLJF;4 

EFJGUZP 

૭૫ ૩૭૧૧ zL G{IF  HUNLXEF. 

SLXGEF. 

;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[.8U[.84JF<DLSL

JF;4 EFJGUZ P 

૭૬ ૩૭૧૨ zL J[U0 5|lJ6EF. ZlT,F, ;PSFP v v v v v HDGFS]\04JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

૭૭ ૩૭૧૩ zL AFZ{IF  CZ[X GZXLGEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF44JF<S[8U[.8 JF<DLSL 

JF; EFJGUZ P 

૭૮ ૩૭૧૪ zL ;ZWFZF  lNG[X ULZWZEF. ;PSFP v v v v v lT|,SGUZ4 
JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

૭૯ ૩૭૧૫ zL G{IF  HUNLXEF. 

EUJFGEF. 

;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<DLSLJF;4EFJGUZ 

૮૦ ૩૭૧૯ zL W]D0LIF  VHIEF. 
H[9FEF.  

;PSFP v v v v v SP5ZF4 JF,S[8U[.84 
JF<DLSLJF;4 EFJGUZ P 

૮૧ ૩૭૨૦ zL UMCL,  ZFH]EF. DG]EF. ;PSFP v v v v v lT|,SGUZ4JF<DLSLJF;4 
EFJGUZ 

૮૨ ૩૭૨૧ zL R{CF6  ;\HIEF. 

RLDGEF. 

;PSFP v v v v v HDGFS]\04 

JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

૮૩ ૩૭૨૩ zL UMC[,  CZ[X ZJHLEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;

4EFJGUZP 

૮૪ ૩૭૨૪ zL JF3[,F  ;TLQFEF. 

ZFDHLEF. 

;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;

4EFJGUZP 

૮૫ ૩૭૨૫ 

 

zL UMC[,  5|lJ6EF. R\N]EF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;
4EFJGUZP 
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૮૬ ૩૭૨૬ zL ;M,\SL .,[XEF. A]wWL,F, ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;

4EFJGUZP 

૮૭ ૩૭૩૦ zL ;M,\SL GZ[X D6L,F, ;PSFP v v v v v J0JF4DM8FO/LIF4JF<DLSLJF
;4EFJGUZP 
(નોંર્-ાબંા શમયર્ી ફરજમા ંગેરષાજર છે) 

૮૮ ૩૭૩૩ zL J[U0  ZFH]EF. ZTL,F,   ;PSFP v v v v v ;LN;Z ZM04 CL,5FS" 
G\PZ4EFJGUZP 

૮૯ ૩૭૩૫ zL  UMC[,  CZ[X EG]EF. ;SFP v v v v v Z;F,F40LPV[;P5LPVMOL;;F

D[4EFJGUZP 

૯૦ ૩૭૩૬ zL J[U0 ZFH[XEF. 

5ZXMTDEF. 

;SFP v v v v v બોરડી ગેટ તત્રમખુી ષનમુાન 
શામે ઘટંી ળાલા ખાચાની 
શામે ભાળનગર 

૯૧ ૩૭૩૭ zL GZ[XEF. WLZ]EF. ;PSFP v v v v v Z;F,F40LPV[;P5LPVMOL;;F
D[4JF<DLSL  

૯૨ ૩૭૩૮ zL N[JZFHEF. H[ZFDEF. ;PSFP v v v v v Z;F,F40LPV[;P5LPVMOL;;F

D[4JF<DLSL  

 ૯૩ ૩૭૪૦ zL ;ZJ{IF  lJHIEF. 
AFA]EF. 

;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[.84JF<DLSLJF
;4 EFJGUZ P 

૯૪ ૩૭૪૧ zL N,5TEF. SFGFEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;
4EFJGUZP 

૯૫ ૩૭૪૨ zL CFJ/LIF  ;]Z[XEF. 

ZD[XEF.  

;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[.84JF<DLSLJF

;4 EFJGUZ 

૯૬ ૩૭૪૩ zL HUNLXEF.  ZMCLTEF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04 

JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

૯૭ ૩૭૪૯ zL R{FCF6  WZDXLEF. 
JF,HLEF. 

;PSFP v v v v v Z;F,F40LPV[;P5LPVMOL; 
;FD[4JF<DLSL EFJGUZ 

૯૮ ૩૭૯૦ zL lGક ુંજEF. R\N],F, ;PSFP v v v v v HDGFS]\04JF<DLSLJF;4 

EFJGUZP 

૯૯ ૩૮૫૯ zL AFZ{IF  lN5SEF. 
GZ[XEF. 

;PSFP v v v v v HDGFS]\04JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

૧૦૦ ૩૮૭૩ zL JFW[,F  AFA]EF. 5]\HFEF. ;PSFP v v v v v J0JF4 T,FJF0L4 
JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

૧૦૧ ૩૮૭૪ zL R{FCF6  ;\HIEF. ;PSF v v v v v U9[RL J0,F  JF<DLSL JF;4 
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GFZ6EF. EFJGUZP 
(નોંર્-ાબંા શમયર્ી ફરજમા ંગેરષાજર છે) 

૧૦૨ ૩૮૭૫ zL AFZ{IF  A]wWL,F,  
EF6FEF. 

;PSFP v v v v v l;N;Z4Z5 
JFZLIF4EFJGUZP 

૧૦૩ ૩૯૧૮ zL JFW[,F  DGMHEF. 
DUGEF. 

;PSFP v v v v v UFD  E\0FZLIF4 

૧૦૪ ૪૪૨૬ શ્રી કતપભાઈ જગદીભાઈ 
બારૈયા 

;PSFP      727 બી-5 દીપકચોક 
ભાળનગર 

૧૦૫ ૪૭૦૪ શ્રી રોષનભાઈ કમેભાઈ 
બારૈયા 

;PSFP      મીરાનગર ્ોટ ન.ં૨૧૨ 
ળચત્રા શીદશર રોડ ર્ફલ્ટરની 
ટાકી પાશે ભાળનગર 

૧૦૬ ૪૭૨૮ શ્રી પ્રદીપ ળરામભાઈ 
બારૈયા 

સ.કા.      તિકનગર ળાલ્મીકીળાશ 
ભાળનગર. 

૧૦૭ ૧૫૭૧ zL 9FSZXLEF. DMCGEF. ;PSFP v v v v v Z[<J[ :8[XG;FD[4 HFC[Z 0A<I] 
;LP5F;[ EFP 

૧૦૮ ૧૫૭૨ zL lSXMZEF. ,BD6EF. ;PSFP v v v v v GFZLUFD4JF,DLSLJF;4 

EFJGUZP 

૧૦૯ ૧૬૪૨ zL AFA]EF. DF,FEF. ;PSFP v v v v v JF<S[8U[.84JF<DLSJF;4 

EFJGUZP 

૧૧૦ 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 

૧૧૧ ૨૩૪૪ zL CFJ/LIF  AFA]EF. 

,JHLEF. 

;PSFP v v v v v Z[<J[ :8[XG ;FD[4 JF<DLSJF;4 

EFJGUZP 

૧૧૨ ૨૩૪૬ zL UMC[,  X\SZEF. A8]SEF. ;PSFP v v v v v ZF6LSF  4EF\UGF  

SFZBFGL;FD[4EFJGUZ 

૧૧૩ ૨૯૦૫ zL W]D0LIF lSZ6EF. 

WGHLEF. 

;PSFP v v v v v ZF6LSF4 EF\UGF  

SFZBFGF5F;[4EFJGUZP 

૧૧૪ 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  

૧૧૫ ૩૪૪૬ zL CZ[X lRYZEF. ;M,\SL ;PSFP v v v v v HDGFS]\04$_ SJF8"Z4 
JF<DLSJF;4 EFJGUZP 

૧૧૬ ૩૭૪૪ zL UMC[,  R\N=SFgT DG]EF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[.84 
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JF<DLSLJF; EFJGUZP 

૧૧૭ ૩૭૪૫ zL UMC[,  ZFH[gN=EF. 
VXMSEF. 

;PSF v v v v v Z;F,F  
0LPV[;P5LPVMOL;GL;FD[4 
JF<DLSL EFJGUZ 

૧૧૮ ૩૭૪૬ zL UMC[,  5Z[XEF. DG]EF. ;PSFP v v v v v J0JFT,FJ04LJF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

૧૧૯ ૩૭૪૭ zL UMC[,  5Z[XEF. H[gTL,F, ;PSFP v v v v v Z;F,F40LPV[;P5LPVMOL;GL;
FD[4JF<DLSL EFJGUZ 

૧૨૦ ૩૭૪૮ zL ;ZWFZF  lC\DTEF. 

AFA]EF. 

;PSF v v v v v SP5ZF4JF<DLSLJF;4EFJGUZ 

૧૨૧ ૩૭૫૦ zL CFJ/LIF  VlG,EF. 
RLDGEF. 

;PSFP v v v v v ;LN;ZZM04 CL,5FS" 
G\P!4EFJGUZP 

૧૨૨ ૩૭૫૧ zL NF9LIF  DC[XEF. 
HLJFEF. 

;PSFP v v v v v l;N;Z Z5 JFZLIF4EFJGUZP 

૧૨૩ ૩૭૫૨ zL UMC[,  CZ[XEF. 
UUHLEF. 

;PSFP v v v v v Z;F,F40LPV[;P5LPVMOL;GL;
FD[4JF<DLSL EFJGUZ 

૧૨૪ ૩૭૫૩ zL 5ZDFZ HLT]EF. D[ZFEF. ;PSFP v v v v v J0JF4T,FJF0L4JF<DLSLJF;4
EFJGUZP 

૧૨૫ ૩૮૬૦ zL W]D0LIF  VHIEF. 

D6L,F, 

;PSF v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[.84JF<DLSLJF

;4EFJP 

૧૨૬ ૩૮૬૪ zL UMC[,  ZFH]EF. E]5TEF. ;PSF v v v v v HDGFS]\04JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

૧૨૭ ૩૮૭૨ zL UMC[,  lJD,EF. G\N,F, ;PSFP v v v v v HDGFS]\04 

JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

૧૨૮ ૧૬૧૦ શ્રી રોર્ષિ રામજીભાઈ શોકંી ;PSFP v v v v v J0JF  T,FJ0L JF<DLSJF;4 
EFJGUZP 

૧૨૯ ૧૬૧૮ શ્રી ભગળાન બચભુાઈ 
ચૌષાર્ 

;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;
4EFJGUZP 

૧૩૦ ૧૬૩૫ શ્રી ર્કોરભાઈ જળેરભાઇ 
NF9LIF 

;PSFP v v v v v Z[<J[ :8[XGGL 
AFH]DF\4JF<DLSLJF;4 

EFJGUZ 

૧૩૧ ૧૬૪૫ શ્રી દોિ પરોિમભાઈ 
નૈયા 

;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;
4EFJGUZP 
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૧૩૨ ૨૩૪૯ શ્રી અરતળિંદ બચભુાઈ 
ઘમૂડીયા 

;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;

4EFJGUZP 
(નોંર્-ાબંા શમયર્ી ફરજમા ંગેરષાજર છે) 

૧૩૩ ૨૩૫૦ શ્રી મનભુાઈ દુદાભાઈ બારૈયા ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;

4EFJGUZP 

૧૩૪ ૨૩૫૪ શ્રી અરતળિંદ ષર્રભાઈ 
ળાલોદરા 

;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;
4EFJGUZP 

૧૩૫ ૨૩૫૬ શ્રી ર્દનેભાઈ ઉકાભાઈ નૈયા ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84 બાુંગના 
કાયખાના ાસે 
JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

૧૩૬ ૨૩૫૮ શ્રી પ્રિાપ મ્પભભુાઈ ચૌષાર્ ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84બાુંગના 
કાયખાના ાસે 
JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

૧૩૭ ૨૭૨૮ શ્રી ષરેભાઈ અરજર્ભાઈ 
ગોષે 

;PSFP v v v v v Z[<J[ :8[XGGL 
AFH]DF\4JF<DLSLJF;4 
EFJGUZ 

૧૩૮ ૩૧૭૧ શ્રી જશભુાઈ મેરાભાઈ 
પરમાર 

;PSFP v v v v v J0JF  T,FJ0L JF<DLSJF;4 
EFJGUZP 

૧૩૯ ૩૧૭૩ શ્રી અોકભાઈ ભીખાભાઈ 
ળાઘેા 

;PSFP v v v v v મીરાનગર ર્ફલ્ટરની ટાકંી 
પાશે શીદશર રોડ ળચત્રા 
ભાળનગર 

(નોંર્-ાબંા શમયર્ી ફરજમા ંગેરષાજર છે) 

૧૪૦ ૩૧૭૪ શ્રી જેન્િીભાઈ ષમીરભાઈ 
નારોા 

;PSFP v v v v v Z[<J[ :8[XGGL 
AFH]DF\4JF<DLSLJF;4 EFJP 

૧૪૧ ૩૧૮૧ શ્રી ભપૂિ ભીખાભાઈ ચૌષાર્ ;PSFP v v v v v મીરાનગર ર્ફલ્ટર ટાકંીની 
પાછલ EFJGUZ 

૧૪૨ ૩૧૮૨ શ્રી અોક બચભુાઈ નૈયા ;PSFP v v v v v તિકનગર મષાળીરનગર 
ળાલ્મીકીળાશ EFJGUZ 
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૧૪૩ ૩૧૮૩ શ્રી મનભુાઈ ભકાભાઈ 
પરમાર 

;PSFP v v v v v Z[<J[ :8[XGGL 
AFH]DF\4JF<DLSLJF;4 

EFJGUZ 

૧૪૪ ૩૨૬૬ zL ;M,\SL 5|SFXEF. AFA]EF. ;PSFP v v v v v HDGFS]\04JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

૧૪૫ ૩૨૭૮ zL ;M,\SL lSXGEF. D\UFEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[8EF\UGF  
SFZBFGF  5F;[P 

૧૪૬ ૩૪૪૯ zL R[FCF6  HLJZFHEF. 
ELBFEF. 

;PSFP v v v v v J0JF4T,FJ0L4JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

૧૪૭ ૩૪૫૦ zL A[Z0LIF  WLZ]EF. 
lRYZEF. 

;PSFP v v v v v Z;F,F40LPV[;P5LPVMOL;GL;
FD[4JF<DLSL EFJGUZ 

૧૪૮ ૩૪૭૯ zL 3Z6LIF  CZHLEF. 
DMCGEF. 

;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[84JF<DLSLJF;
4EFJGUZP 

૧૪૯ ૩૭૨૨ zL 5ZDFZ HLT]EF. N[JHLEF. ;PSFP v v v v v J0JF4T,FJ0L4 

JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

૧૫૦ ૩૭૨૭ zL NF9LIF  lSXMZEF. 
SZXGEF. 

;PSFP v v v v v l;N;Z4Z5 
JFZLIF4EFJGUZP 

૧૫૧ ૩૭૫૪ zL JFW[,F  HUNLXEF. 

DG]EF. 

;PSFP v v v v v Z[<J[ 

:8[XGGLAFH]DF\4JF<DLSLJF;4 

EFJGUZ 

૧૫૨ ૩૭૫૫ zL JFW[,F  lJGMNEF. 

UMlJ\NEF. 

;PSFP v v v v v SP5ZF4 

JF<S[8U[.84EFJGUZP 

૧૫૩ ૩૭૫૬ zL RF{CF6  VlG,EF. 
ZFDHLEF. 

;PSFP v v v v v J0JF4T,FJ0FL4JFG<DLSLJF;4 
EFJGUZ 

૧૫૪ ૩૭૫૭ zL AFZ{IF  lG,[XEF. 
GFZ6EF. 

;PSFP v v v v v J0JF  T,FJ0L JF<DLSL JF;4 
EFJGUZP 

૧૫૫ ૩૭૬૦ zL JFW[,F  D]S[XEF. 
0FIFEF. 

;PSFP v v v v v SP5ZF4  JF<S[8U[.84 
JF<DLSLJF;4 EFJGUZP 

૧૫૬ ૩૭૬૧ zL AFZ{IF  ZFH[XEF. 
SF\lT,F, 

;PSFP v v v v v J0JF4T,FJ0L4 JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

૧૫૭ ૩૭૬૨ zL  W]D0LIF  S{,F; AR]EF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[.84 
JF<DLSLJF; EFJGUZP 

૧૫૮ ૩૭૬૩ zL JFW[,F  VlxJGEF. 

NL,L5EF. 

;PSFP v v v v v HDGFS]\04JF<DLSLJF;4 

EFJGUZP 
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૧૫૯ ૩૭૬૪ zL CFJ/LIF  V%5]EF. 

VZlJ\NEF. 

;PSFP v v v v v J0JFT,FJ0L4 

JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

૧૬૦ ૩૭૬૫ zL G{IF  DUGEF. S[XJEF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4 JF<S[8U[.84 JF<DLSL 
JF;4 EFJGUZ 

૧૬૧ ૩૭૬૬ zL NF9LIF  EZTEF. 

AFA]EF. 

;PSFP v v v v v HDGFS]\04 

JF<DLSLJF;4EFJGUZP 

૧૬૨ ૩૭૬૭ zL R{FCF6  CZ[XEF. AR]EF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[.84JF<DLSLJF
;4EFJGUZP 

૧૬૩ ૩૭૬૮ zL G{IF  CZ[XEF. AR]EF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4JF<S[8U[.84JF<DLSLJF

;4EFJGUZ 

૧૬૪ ૩૭૬૯ zL WZ6LIF  SD,[XEF. 
S<IF6EF. 

;PSFP v v v v v J0JF4T,FJ0FL4 JF<DLSLJF;4 
EFJGUZP 

૧૬૫ ૩૭૭૦ zL R{FCF6  lJS|DEF. 
XFDHLEF. 

;PSFP v v v v v 88L4 JF<DLSLJF;4 Z[<J[:8[XG 
;FD[4 EFJGUZ 

૧૬૬ ૩૭૭૨ zL CFJ/LIF  ZFH[XEF. 
EUJFGEF. 

;PSFP v v v v v J0JF  88'L4 BLH0LIF4 
EFJGUZP 

૧૬૭ 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 

૧૬૮ ૩૭૭૪ zL JFW[,F  G8]EF. ;]DGEF. ;PSFP v v v v v J0JF  T,FJ0L4JF<DLSLJF;4 

EFJGUZP 

૧૬૯ ૩૭૭૫ zL AFZ{IF  DC[XEF. R\N]EF. ;PSFP v v v v v HDGFS]0\4JF<DLSLJF;4EFJG

UZP 

૧૭૦ ૩૭૭૬ zL J[U0 X\SZEF. DG;]BEF. ;PSFP v v v v v JF<S[8U[84JF<DLSLJF;4 

EFJGUZP 

૧૭૧ ૩૭૯૧ zL G{IF  lC\DTEF. lJ9',EF. ;PSFP v v v v v SP5ZF4 JF<S[.8U[84  
EFJGUZP 

૧૭૨ ૩૮૮૮ zL AFZ{IF  5|lJ6EF. 
lNG[XEF. 

;PSFP v v v v v HDGFS]\04 JF<DLSL 
JF;4EFJGUZP 

૧૭૩ ૩૮૮૯ zL JF/MNZF  ZFH]EF. 
AR]EF. 

;PSFP v v v v v VFB,M,  HSFTGFSF  Z54 
JFZLIF4 EFJGUZ 

૧૭૪ ૪૭૨૭ શ્રી શરળૈયા ગૌરળભાઈ 
મષેભાઈ  

શ.કા.      ળડળા િાળડી 
મગંલતળષાર રામાપીર 
મરં્દર શામે ભાળનગર 
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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 એમ્પ્ોય ન.ં GFD CMN'M DFl;S DC[GTF6]\ J/TZqJ/TZ 
EyY]\ 

lJlGIDDF\ H6FjIF  D]HA 
DC[GTF6] GSSL SZJFGL SFI"5wWlTP 

! ૨૨૦૭ શ્રી પી.જે. ચડુાશમા કા.ઈ. (શીળી) ૧,૩૪,૨૪૨/- v ;FTD]\5UFZ 5\R D]HA  VG[ 
;ZSFZzLGF  WFZF  WMZ6  D]HAP 

Z ૦૨૫૩ zL ZFS[XEF.P HLP %FZLB SFP .P s;LJL,f ૧,૪૬,૫૬૨/- v cc 

# ૨૨૦૩ શ્રી ભરિભાઈ કે. પટે ના.કા.ઈ ૧,૧૨,૯૪૮/- v cc 

$ ૩૫૭૬ zL SF\lT,F,  HLP D[Z ના.કા.ઈ ૯૧૦૭૨/- v cc 

૪-અ ૪૮૦૬ શ્રી યકુમાર શી. મકળાર્ા  ના.કા.ઈ (ઈે.મી) ૭૧૧૪૮/- v cc 

5 ૩૫૬૭ શ્રી અતમિભાઈ એ. ગોશાઈ VPDP.P ૮૫૭૮૦/- v cc 

& ૩૫૭૦  શ્રી નળશગં પી. પરમાર  અ.મ.ઈ. ૮૫૯૭૨/- v cc 

* ૨૭૦૭ શ્રી તળનોદભાઈ એચ. મારૂ અ.મ.ઈ. (ઈ.ચા.) ૫૫,૩૦૮/- v cc 

( ૪૦૯૨ શ્રી ર્ષિેવભાઈ ડી. દરજી ટે.આ. (તશતળ)   ૩૧,૩૪૦/- v cc 

) ૪૧૦૪ શ્રી જેન્િીભાઈ એન. ચૌષાર્ ટે.આ. (તશતળ) ૩૧૩૪૦/- v cc 

!_ ૪૬૧૨ શ્રી મકેુભાઈ કે. ભેડા ટે.આ. (તશતળ) ૩૧૩૪૦/ v cc 

!! ૪૭૩૮ શ્રી ફેતન એચ. જાદળ  ટે.આ. (તશતળ) ૩૧૩૪૦/ v cc 

!Z ૪૭૬૯ શ્રી અંકીભાઈ બી. ઉમરેટીયા ટે.આ. (તશતળ) ૩૧૩૪૦/ v cc 

!# ૪૭૬૭ શ્રી તવુારભાઈ એન. બોરીશાગર ટે.આ. (ઈ.મી.) ૩૧૩૪૦/ v cc 

!$ ૪૭૮૯ શ્રી સયૂાકાિં પી. તનશરિા ટે.આ. (તશતળ) ૩૧૩૪૦/- v cc 

!5 ૨૨૨૨ શ્રી અમિૃભાઈ આર. ચૌષાર્ શી. કાકા  ૬૩,૮૮૪/- v cc 

!& ૪૮૧૧ શ્રી રાહુભાઈ એશ. ડેર શી. કાકા ૧૯,૯૫૦/- v cc 

!* ૩૪૬૬ શ્રી ર્રમીભાઇ પી. NF9LIF જુ. કાકા  ૫૩,૬૫૬/- v cc 
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!( ૩૭૫૯ શ્રી રજનીભાઈ પી. ળાલોદરા જુ. કાકા  ૩૮,૬૭૮/- v cc 

!) ૪૮૩૩ શ્રી અક્ષયભાઈ જી. દેશાઈ જુ. કાકા  ૧૯,૯૫૦/- v cc 

Z_ ૪૫૯૨ શ્રી ર્મારાજભાઈ શી. ઉલ્ળા જુ. કાકા  ૧૯૯૫૦/- v cc 

Z! ૧૭૪૦ શ્રી ષવાદભાઈ એમ. શોકંી શી.ઓપરેટર ૭૭,૨૨૪/- v cc 

ZZ ૨૮૯૭ શ્રી જશબેુન જી. ચૌષાર્ પટ્ટાળાલા ૪૧,૦૧૭/- v cc 

Z# ૩૬૨૦ zL EZTEF. V[P AFZ{IF H]P VM5Z[8Z ૫૮૬૫૪/- v cc 

Z$ ૩૬૨૧ zL 5|O],EF. 0LP RF{CF6 H]P VM5Z[8Z ૫૮૬૫૪/- v cc 

Z5 ૩૬૨૨ zL Vl`JGS]DFZ 0LP AFZ{IF H]P VM5Z[8Z ૫૮૬૫૪/- v cc 

Z& ૩૬૪૭ zL SFgTLEF. JLP SF<IF6L H]P VM5Z[8Z ૫૮૬૫૪/- v cc 

Z* ૨૭૪૨ zL V[GP JLP UMlC, 8F.DSL5Z ૫૮૧૫૨/-  ”" 
Z( ૨૯૦૩ zL V[;P ALP HF0[HF 8F.DSL5Z ૫૦૮૦૯/- v cc 

Z) ૨૩૭૪ zL VXMSS]DFZ H[P 58[, H]P VM5Z[8Z ૭૧૯૦૪/- v cc 

#_ ૨૩૭૭ zL EF:SZEF. ALP RF\N,LIF RMSLNFZ ૪૭૪૨૨/- v cc 

#! ૧૫૪૧ zL CZ[XEF. 0LP AFAZLIF D]SFND ૪૮૭૮૪/- v cc 

#Z ૧૬૨૭ zL lCDT,F,  ;LP  G{IF D]SFND ૫૦૩૩૦/-  cc 

## ૨૩૩૭ zL DG;]BEF. lJ9',EF. હાલીમા  D]SFND ૪૭૫૧૮/- v cc 

#$ ૨૮૯૦ zL lNG[XEF. ALP ;M,\SL D]SFND ૪૧૦૧૭/-  cc 

#5 ૨૮૯૩ zL lSXMZEF. XLJFEF. D]SFND ૪૧૦૧૭/- v cc 

#& ૧૪૩૬ zL CLT[QFS]DFZ VFZP 5F9S S,LGZ ૫૧૮૭૪/- v cc 

#* ૨૩૯૮ zL ALgN]\EF. V[GP 58[, S,LGZ ૪૮૭૭૮/- v cc 

#( ૧૪૮૨ zL A8]SEF. pSFEF. ;PSFP ૩૯૮૪૦/- v cc 

#) ૩૧૫૨ zL AFZ{IF  H[ZFDEF. W]0FEF. ;PSFP ૩૬૯૫૫/- v cc 

$_ ૩૧૭૮ zL ;ZWFZF  DG;]B  ;JHLEF. ;PSFP ૩૯૭૮૯/- v cc 

$! ૩૧૭૯ zL 5ZDFZ  X\SZ EGFEF. ;PSFP ૩૯૭૮૯/- 

 

v cc 
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$Z ૩૧૮૪ zL AFZ{IF  UMlJ\N GFGHLEF. ;PSFP ૩૯૭૮૯/- v cc 

$# ૩૧૮૫ zL R{FCF6  lNG[X SF/]EF. ;PSFP ૩૯૭૮૯/- v cc 

$$ ૩૧૮૮ zL G{IF  EM/F  KGFEF. ;PSFP ૩૮૭૦૧/- v cc 

$5 ૩૨૬૭ zL R{FCF6  VZlJ\N T],;LEF. ;PSF ૩૬૪૭૨/- v cc 

$& ૩૪૩૭ zL R{FCF6  NM,T H[;L\UEF. ;PSFP ૩૯૭૮૯/- v cc 

$* ૩૪૩૯ zL 5ZDFZ H[ZFDEF. AR]EF. ;PSFP ૩૯૭૮૯/- v cc 

$( ૩૭૦૩ zL JFW[,F  VHIEF. E]5TEF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

$) ૩૭૦૪ zL J[U0 ;]GL,EF. A8]SEF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

5_ ૩૭૦૫ zL J[U0 EF:SZEF. ,1D6EF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

5! ૩૭૦૬ zL R{FCF6  ZJHL A]wWL,F, ;PSFP ૩૦૦૨૩/- v cc 

    5Z ૩૭૦૭ zL CFJ/LIF GZ[X lC\DTEF. ;PSFP ૩૩૮૪૭/- v cc 

5# ૩૭૦૮ zL G{IF  ZFS[X AFA]EF. ;PSFP ૩૩૮૪૭/- v cc 

5$ ૩૭૦૯ zL G{IF  X{,[X AR]EF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

55 ૩૭૭૯ zL UMC[,  VXMSEF. HLJFEF. ;PSFP ૩૧૮૬૫/- v cc 

5& ૩૭૯૨ zL AFZ{IF  R[TG H[gTL,F, ;PSFP ૩૦૦૨૩/- v cc 

5* ૪૪૩૩ શ્રી ર્ષિેવભાઈ રમેભાઈ NF9LIF  ;PSFP ૧૪૬૦૨/- v cc 

5( ૪૭૨૬ શ્રી તળજયભાઈ તળનભુાઈ બારૈયા સ.કા. ૧૬૨૨૪/- v cc 

5) ૧૫૩૧ શ્રી ર્કન કરનભાઇ ળેગડ ;PSFP ૫૦૨૭૮/- v cc 

&_ ૧૫૩૨ શ્રી પ્રભાબેન મોષનભાઈ ચૌષાર્ ;PSFP ૫૩૨૭૪/- v cc 

&! ૨૩૨૧ શ્રી તુશીભાઈ જેરામભાઇ ચૌષાર્ ;PSFP ૪૭૩૯૨/- v cc 

&Z ૨૩૩૦ શ્રી ગભંીરભાઈ ામજીભાઈ શરળૈયા ;PSFP ૪૭૩૯૨/- v cc 

&# ૨૯૨૯ શ્રી અોકભાઈ મગંાભાઈ શોકંી ;PSFP ૪૦૯૭૯/- v cc 

&$ ૨૯૪૩ શ્રી રમેભાઈ ગોતળિંદભાઈ બારૈયા ;PSFP ૨૬૮૦૦/- v નોંધ-પયજભાું રાુંફા સભમથી 
ગેયહાજય યહરે છે. 

&5 ૩૧૫૫ શ્રી ખીમજીભાઈ ફકીરભાઈ નૈયા ;PSFP ૨૯૭૮૯/- v cc 
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&& ૩૧૫૯ શ્રી ચીર્રભાઈ કરનભાઈ નૈયા ;PSFP ૩૯૭૮૯/- v cc 

&* ૩૧૬૦ શ્રી કંરભાઈ નાનજીભાઈ શોકંી ;PSFP ૩૯૭૮૯/- v cc 

&( ૩૧૬૨ શ્રી ભરિભાઈ ભીખાભાઈ રાઠોડ ;PSFP ૩૯૭૮૯/- v cc 

&) ૩૧૬૫ શ્રી અતનભાઈ બટુકભાઈ શરળૈયા ;PSFP ૩૯૭૮૯/- v cc 

*_ ૩૧૬૭ zL WGHLEF. H;DTEF. ;PSFP ૩૪૮૧૫/- v cc 

*! ૩૪૪૧ zL JF/MNZF  RLDGEF. UF\0FEF. ;PSFP ૩૯૭૮૯/- v cc 

*Z ૩૪૪૩ zL DG;]BEF. H[9FEF. ;PSFP ૨૧૭૦૦/- v નોંધ-પયજભાું રાુંફા સભમથી 
ગેયહાજય યહરે છે.  

*# ૩૪૪૪ zL SG]EF. GFGHLEF. ;PSFP ૩૯૭૮૯/- v cc 

*$ ૩૭૧૦ zL NF9LIF  S{FlXS E]5TEF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

*5 ૩૭૧૧ zL G{IF  HUNLXEF. SLXGEF. ;PSFP ૩૦૦૨૩/- v cc 

*& ૩૭૧૨ zL J[U0 5|lJ6EF. ZlT,F, ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

** ૩૭૧૩ zL AFZ{IF  CZ[X GZXLGEF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

*( ૩૭૧૪ zL ;ZWFZF  lNG[X ULZWZEF. ;PSFP ૩૩૮૪૭/- v cc 

*) ૩૭૧૫ zL G{IF  HUNLXEF. EUJFGEF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

(_ ૩૭૧૯ zL W]D0LIF  VHIEF. H[9FEF.  ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

(! ૩૭૨૦ zL UMCL,  ZFH]EF. DG]EF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

(Z ૩૭૨૧ zL R{CF6  ;\HIEF. RLDGEF. ;PSFP ૩૦૦૨૩/- v cc 

(# ૩૭૨૩ zL UMC[,  CZ[X ZJHLEF. ;PSFP ૩૦૦૨૩/- v cc 

($ ૩૭૨૪ zL JF3[,F  ;TLQFEF. ZFDHLEF. ;PSFP ૨૭૦૨૧/- v cc 

(5 ૩૭૨૫ zL UMC[,  5|lJ6EF. R\N]EF. ;PSFP ૩૩૮૪૭/- v cc 

(& ૩૭૨૬ zL ;M,\SL .,[XEF. A]wWL,F, ;PSFP ૩૩૮૪૭/- v cc 

(* ૩૭૩૦ zL ;M,\SL GZ[X D6L,F, ;PSFP ૨૧૧૦૦/- v નોંધ-પયજભાું રાુંફા સભમથી 
ગેયહાજય યહરે છે. 

(( ૩૭૩૩ zL J[U0  ZFH]EF. ZTL,F,   ;PSFP ૩૩૬૩૯/- v cc 
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() ૩૭૩૫ zL  UMC[,  CZ[X EG]EF. ;SFP ૩૦૦૨૩/- v cc 

)_ ૩૭૩૬ zL J[U0 ZFH[XEF. 5ZXMTDEF. ;SFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

)! ૩૭૩૭ zL GZ[XEF. WLZ]EF. ;PSFP ૩૧૦૫૩/- v cc 

)Z ૩૭૩૮ zL N[JZFHEF. H[ZFDEF. ;PSFP ૩૩૮૪૭/- v cc 

)# ૩૭૪૦ zL ;ZJ{IF  lJHIEF. AFA]EF. ;PSFP ૩૨૭૧૮/- v cc 

)$ ૩૭૪૧ zL N,5TEF. SFGFEF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

)5 ૩૭૪૨ zL CFJ/LIF  ;]Z[XEF. ZD[XEF.  ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

)& ૩૭૪૩ zL HUNLXEF.  ZMCLTEF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

)* ૩૭૪૯ zL R{FCF6  WZDXLEF. JF,HLEF. ;PSFP ૩૩૮૪૭/- v cc 

)( ૩૭૯૦ zL lGક ુંજEF. R\N],F, ;PSFP ૩૦૦૨૩/- v cc 

)) ૩૮૫૯ zL AFZ{IF  lN5SEF. GZ[XEF. ;PSFP ૨૮૪૩૭/- v cc 

!__ ૩૮૭૩ zL JFW[,F  AFA]EF. 5]\HFEF. ;PSFP ૨૫૩૧૧/- v cc 

 !_! ૩૮૭૪ zL R{FCF6  ;\HIEF. GFZ6EF. ;PSF ૧૯૩૦૦/- v નોંધ-પયજભાું રાુંફા સભમથી 
ગેયહાજય યહરે છે.  

!_Z ૩૮૭૫ zL AFZ{IF  A]wWL,F,  EF6FEF. ;PSFP ૨૭૪૯૦/- v cc 

!_# ૩૯૧૮ zL JFW[,F  DGMHEF. DUGEF. ;PSFP ૧૫૯૬૫/- v cc 

!_$ ૪૪૨૬ શ્રી કતપભાઈ જગદીભાઈ બારૈયા  ;PSFP ૧૬૨૨૪/- v cc 

!_5 ૪૭૦૪ શ્રી રોષનભાઈ કમેભાઈ બારૈયા  ;PSFP ૧૬૨૨૪/- v cc 

!_& ૪૭૨૮ શ્રી પ્રદીપ ળરામભાઈ બારૈયા સ.કા. ૧૬૨૨૪/- v cc 

!_* ૧૫૭૧ zL 9FSZXLEF. DMCGEF. ;PSFP ૫૪૭૩૪/- v cc 

!_( ૧૫૭૨ zL lSXMZEF. ,BD6EF. ;PSFP ૪૩૪૭૭/- v cc 

!_) ૧૬૪૨ zL AFA]EF. DF,FEF. ;PSFP ૪૮૮૩૬/- v cc 

!!_ ૨૩૨૨ zL UMCL,  AFA]EF.  S[X]EF. ;PSFP ૪૭૩૯૨/- v cc 

!!! ૨૩૪૪ zL CFJ/LIF  AFA]EF. ,JHLEF. ;PSFP ૪૭૪૨૨/- v cc 

!!Z ૨૩૪૬ zL UMC[,  X\SZEF. A8]SEF. ;PSFP ૪૪૬૬૧/- v cc 
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!!# ૨૯૦૫ zL W]D0LIF lSZ6EF. WGHLEF. ;PSFP ૪૦૯૭૯/- v cc 

!!$ ૩૨૬૩ zL AFZ{IF  VZlJ\N AFA]EF. ;PSFP ૩૯૭૮૯/- v cc 

!!5 ૩૪૪૬ zL CZ[X lRYZEF. ;M,\SL ;PSFP ૩૯૭૮૯/- v cc 

!!& ૩૭૪૪ zL UMC[,  R\N=SFgT DG]EF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

!!* ૩૭૪૫ zL UMC[,  ZFH[gN=EF. VXMSEF. ;PSF ૩૩૮૪૭/- v cc 

!!( ૩૭૪૬ zL UMC[,  5Z[XEF. DG]EF. ;PSFP ૩૦૦૨૩/- v cc 

!!) ૩૭૪૭ zL UMC[,  5Z[XEF. H[gTL,F, ;PSFP ૩૩૮૪૭/- v cc 

!Z_ ૩૭૪૮ zL ;ZWFZF  lC\DTEF. AFA]EF. ;PSF ૩૪૭૯૯/- v cc 

!Z! ૩૭૫૦ zL CFJ/LIF  VlG,EF. RLDGEF. ;PSFP ૩૦૦૨૩/- v cc 

!ZZ ૩૭૫૧ zL NF9LIF  DC[XEF. HLJFEF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

!Z# ૩૭૫૨ zL UMC[,  CZ[XEF. UUHLEF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

!Z$ ૩૭૫૩ zL 5ZDFZ HLT]EF. D[ZFEF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

!Z5 ૩૮૬૦ zL W]D0LIF  VHIEF. D6L,F, ;PSF ૨૭૬૨૧/- v cc 

!Z& ૩૮૬૪ zL UMC[,  ZFH]EF. E]5TEF. ;PSF ૨૦૫૦૦/- v cc 

!Z* ૩૮૭૨ zL UMC[,  lJD,EF. G\N,F, ;PSFP ૨૭૬૨૧/- v cc 

!Z( ૧૬૧૦ શ્રી રોર્ષિ રામજીભાઈ શોકંી ;PSFP ૫૬૩૨૪/- v cc 

!Z) ૧૬૧૮ શ્રી ભગળાન બચભુાઈ ચૌષાર્ ;PSFP ૫૦૨૯૦/- v cc 

!#_ ૧૬૩૫ શ્રી ર્કોરભાઈ જળેરભાઇ NF9LIF ;PSFP ૪૮૮૩૬/- v cc 

!#! ૧૬૪૫ શ્રી દોિ પરોિમભાઈ નૈયા ;PSFP ૪૮૮૩૬/- v cc 

!#Z ૨૩૪૯ શ્રી અરતળિંદ બચભુાઈ ઘમૂડીયા ;PSFP ૪૪૪૦/- v નોંધ-પયજભાું રાુંફા સભમથી 
ગેયહાજય યહરે છે.  

!## ૨૩૫૦ શ્રી મનભુાઈ દુદાભાઈ બારૈયા ;PSFP ૪૭૪૨૨/- v cc 

!#$ ૨૩૫૪ શ્રી અરતળિંદ ષર્રભાઈ ળાલોદરા ;PSFP ૪૭૪૨૨/- v cc 

!#5 ૨૩૫૬ શ્રી ર્દનેભાઈ ઉકાભાઈ નૈયા ;PSFP ૪૭૩૮૬/- v cc 

!#& ૨૩૫૮ શ્રી પ્રિાપ મ્પભભુાઈ ચૌષાર્ ;PSFP ૪૭૪૨૨/- v cc 
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!#* ૨૭૨૮ શ્રી ષરેભાઈ અરજર્ભાઈ ગોષે ;PSFP ૪૩૪૩૩/- v cc 

!#( ૩૧૭૧ શ્રી જશભુાઈ મેરાભાઈ પરમાર ;PSFP ૩૯૭૪૭/- v cc 

!#) ૩૧૭૩ શ્રી અોકભાઈ ભીખાભાઈ ળાઘેા ;PSFP ૬૧૯૦/- v નોંધ-પયજભાું રાુંફા સભમથી 
ગેયહાજય યહરે છે.  

!$_ ૩૧૭૪ શ્રી જેન્િીભાઈ ષમીરભાઈ નારોા  ;PSFP ૩૯૭૮૯/- v cc 

!$! ૩૧૮૧ શ્રી ભપૂિ ભીખાભાઈ ચૌષાર્ ;PSFP ૩૯૭૮૯/- v cc 

!$Z ૩૧૮૨ શ્રી અોક બચભુાઈ નૈયા ;PSFP ૪૦૧૦૯/- v cc 

!$# ૩૧૮૩ શ્રી મનભુાઈ ભકાભાઈ પરમાર ;PSFP ૩૯૭૮૯/- v cc 

!$$ ૩૨૬૬ zL ;M,\SL 5|SFXEF. AFA]EF. ;PSFP ૩૯૭૮૯/- v cc 

!$5 ૩૨૭૮ zL ;M,\SL lSXGEF. D\UFEF. ;PSFP ૩૭૦૨૭/- v cc 

!$& ૩૪૪૯ zL R[FCF6  HLJZFHEF. ELBFEF. ;PSFP ૩૯૭૮૯/- v cc 

!$* ૩૪૫૦ zL A[Z0LIF  WLZ]EF. lRYZEF. ;PSFP ૩૮૧૩૧/- v cc 

!$( ૩૪૭૯ zL 3Z6LIF  CZHLEF. DMCGEF. ;PSFP ૩૮૧૩૧/- v cc 

!$) ૩૭૨૨ zL 5ZDFZ HLT]EF. N[JHLEF. ;PSFP ૩૩૮૪૭/- v cc 

!5_ ૩૭૨૭ zL NF9LIF  lSXMZEF. SZXGEF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

!5! ૩૭૫૪ zL JFW[,F  HUNLXEF. DG]EF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

!5Z ૩૭૫૫ zL JFW[,F  lJGMNEF. UMlJ\NEF. ;PSFP ૩૩૮૪૭/- v cc 

!5# ૩૭૫૬ zL RF{CF6  VlG,EF. ZFDHLEF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

!5$ ૩૭૫૭ zL AFZ{IF  lG,[XEF. GFZ6EF. ;PSFP ૧૭૫૪૫/- v cc 

!55 ૩૭૬૦ zL JFW[,F  D]S[XEF. 0FIFEF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

!5& ૩૭૬૧ zL AFZ{IF  ZFH[XEF. SF\lT,F, ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

!5* ૩૭૬૨ zL  W]D0LIF  S{,F; AR]EF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

!5( ૩૭૬૩ zL JFW[,F  VlxJGEF. NL,L5EF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

!5) ૩૭૬૪ zL CFJ/LIF  V%5]EF. VZlJ\NEF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

!&_ ૩૭૬૫ zL G{IF  DUGEF. S[XJEF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 
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!&! ૩૭૬૬ zL NF9LIF  EZTEF. AFA]EF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

!&Z ૩૭૬૭ zL R{FCF6  CZ[XEF. AR]EF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

!&# ૩૭૬૮ zL G{IF  CZ[XEF. AR]EF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

!&$ ૩૭૬૯ zL WZ6LIF  SD,[XEF. S<IF6EF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

!&5 ૩૭૭૦ zL R{FCF6  lJS|DEF. XFDHLEF. ;PSFP ૩૩૮૪૭/- v cc 

!&& ૩૭૭૨ zL CFJ/LIF  ZFH[XEF. EUJFGEF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

!&* ૩૭૭૩ zL ;ZJ{IF  D]S[XEF. ZD[XEF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

!&( ૩૭૭૪ zL JFW[,F  G8]EF. ;]DGEF. ;PSFP ૩૪૭૯૯/- v cc 

!&) ૩૭૭૫ zL AFZ{IF  DC[XEF. R\N]EF. ;PSFP ૩૦૦૨૩/- v cc 

!*_ ૩૭૭૬ zL J[U0 X\SZEF. DG;]BEF. ;PSFP ૩૩૮૪૭/- v cc 

!*! ૩૭૯૧ zL G{IF  lC\DTEF. lJ9',EF. ;PSFP ૨૪૬૨૯/- v cc 

!*Z ૩૮૮૮ zL AFZ{IF  5|lJ6EF. lNG[XEF. ;PSFP ૨૭૬૨૧/- v cc 

!*# ૩૮૮૯ zL JF/MNZF  ZFH]EF. AR]EF. ;PSFP ૨૭૬૨૧/- v cc 

!*$ ૪૭૨૭ શ્રી શરળૈયા ગૌરળભાઈ મષેભાઈ  શ.કા. ૧૬૨૨૪/- 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_૨૧/૨૨ 
 

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 ૧૮,૯૪,૭૪૧/-- v 

 ;LPDZFDT         

s!f HFC[Z XF{RF,I  ZL5[ZL\U v v v v ૩૦ ,FB v ૨૪,૨૦,૭૩૪/- v 

sZf :8=MD  0=[.G  ZL5[Z VG[ ZLGMJ[XG v v v v ૮૯ ,FB v ૭૭,૮૩,૮૯૭/- v 

s#f ;]VZ ,F.G ZL5[Z v v v v ૧૨૯ ,FB   v ૧,૨૮,૯૯,૫૯૩/- v 

s$f 5a,LS I]ZLG,  ZL5[Z v v v v ૧૫  ,FB v ૪,૫૨,૩૧૨/- v 

s5f AFYZ]D  ZL5[Z v v v v !  _ ,FB v - v 

s&f ;Ld; 0=[.G ;FO SZJF  GJ] C[0 v v v v !5_ ,FB v ૧,૪૯,૮૬,૦૦૬/- 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 ૩,13,૧૦૯/- v 

sZf 5\5LU  :8[XG sJFlQF"S SMg8=FPf v v v v ૧૨૫ ,FB v ૧,૧૫,૩૩,૯૩૩/- v 

s#f ટોયેટ બ્ોક શફાઈ તનભાળર્ી કોન્રા.     ૪૦ ,FB  ૩૬,૮૮,૩૭૫/-  

s $f ડે્રનેજ ાઈન, સ્ટોમા ાઈન, બોક્ષ 
ાઈન શફાઈનો કોન્રા. 

    ૯૦ ,FB  ૮૪,૪૨,૩૧૯/-  

s5f જેટીંગ મીન િર્ા અન્ય ળાષનો 
ઓપરેન એન્ડ મેન્ટેનન્શ કોન્રા. 

    ૧૦_ ,FB  ૯,૦૦,૦૦૦/-  

s&f 0LPV[GZHLP v v v v v v  v 

 lJH/L  v v v v ૪૫૦ રાખ  v ૪,૧૮,૦૬,૨૪૬/- v 

s!f 0=[G[H lJEFU 

DF.GMZ A|FGRL; OMZ D[.G ,F.G + 

ZLV[ 

v v v v 5_  ,FB v ૪૯,૮૫,૮૮૧/- 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 ૨૫ ,FB 

 

v ૨૩,૪૧,૪૭૬/-  

s#f ભપતનગય (સ્રભ) ભાું 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; / પ્ીંગ સ્ટેળન AGFJJF v v v v  ૨૦ ,FB v ૭,૯૪,૧૯૬/- v 

s5f 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 

s(f U-[RL J0,F  D[.G ,F.G  v v v v  !   ,FB  ------  

(૯) 5F6L4 5|N]QF6  s5M<I]XGf lGI\+6  X[QF  

sGJFC[0f 

v v v v ૨૦ રાખ   v ૧૯,૦૦,૦૦૦/- v 
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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 
          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"  
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                  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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પ્રકરર્-૧૬ જાષરે માર્ષિી અતર્કારીશ્રી અને અપી અતર્કારીશ્રી ની માર્ષિી  

 
  

ક્રભ જાહયે ભાહહતી અધધકાયીશ્રી ન ું નાભ અને 
ભોફાઈર નુંફય 

હોદ્દો 
 

૧ શ્રી ી.જે. ચ ડાસભા ૯૯૨૫૦૦૯૨૯૩ કામયારક ઇજનેય ડ્રેનેજ ધલબાગ 
બાલનગય ભહાનગયાલરકા  

 

 

ક્રભ અધર અધધકાયીશ્રી ન ું નાભ હોદ્દો 
૧ શ્રી ધલ.એભ.યાજપતૂ 

કચેયી સુંકય નુંફય- ૦૨૭૮૨૪૩૯૨૯૨ 

નામફ કધભશ્નય (એડભીન)  
બાલનગય ભહાનગયાલરકા  
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પ્રક રર્-૧૯ અતર્કારી કમાચારીઓની ફરજોની માર્ષિી  

 

SFI"5F,S .HG[ZzL - પી.જે. ચડુાશમા મો. ન.ં૯૯૨૫૦૦૯૨૯૩  
       નાયબ SFI"5F,S .HG[ZzL sDLS[Pq>,[Pf zL યકુમાર મકળાર્ા -  DMP G\P ૯૧૦૬૯૫૨૦૭૩ 

GFPSFP.PzL JM0" VPDP.PzL/ટેક.આશી શ્રી  JM0" .g:5[S8Z JM0" GFD G\AZ 

 
zL ALPS[P 58[, 
sGFPSFP.Pf 

)$Z**5_&5! 
 

zL જાદળ ફેતન 

 s8[PVFPf 

DMP૯૪૨૮૨૯૯૩૭૩ 

zL l;wWZFHl;\C HF0[HF  

DMP 9879596699 
11 - NP;ZNFZGUZ   

zL EF:SZEF. RF\N,LIF 
DMP7383603237 

12 -  pP;ZNFZGUZ-
િરશમીયા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

zL D]S[XEF. E[0F 
 s8[PVFPf  

DMP૯૬૮૭૫૨૨૬૫૬ 

zL કૌતકભાઈ દાઠીયા 
DMP૯૫૭૪૫૧૩૧૧૦ 

5 -  pPS'Q6GUZ 

zL lNG[XEF. ;M,\SL 
DMP )))(_&!(## 

13 -  3M3F ;S", 

zL lCT[QF NZHL  
 s8[PVFPf 

DMP૯૯૭૮૫૯૬૯૧૦ 

શ્રી નરેભાઈ ષાળીયા 
મો.૯૯૧૩૩૮૩૮૯૬ 

4 - SP5ZF 

zL ZFH]EF. CFJ/LIF 

મો.૯૭૨૭૫૪૩૪૩૪ 
6 - 5LZK<,F 

zL અંર્કિ ઉમરેટીયા  
 s8[PVFPf 

DMP૭૫૭૫૦૨૬૯૮૦ 

zL SF\lTEF. SF,LIF6L 

DMP9725419279 

શીદશર- અરે્ળાડા  અને 
િેના શળે નબંર 

zL S[PHLP D[Z 
sGFPSFP.Pf 

DMP9825305230 

 

zL RF{CF6 H[gTLEF. V[GP      
 s8[PVFPf  
DMP9725850260 

zL SD,[XEF. S[P 3Z6LIF 

DMP૭૦૪૩૪૪૪૮૯૭ 
૩ - J0JFvA 

zL ALgN]EF. 58[, 
DMP9925232374 8 - J0JFvV 

zL અંર્કિ ઉમરેટીયા  
 s8[PVFPf 

DMP૭૫૭૫૦૨૬૯૮૦ 

 

zL SF\lTEF. SF,LIF6L 
DMP9725419279 

10 - SF/LIFAL0 
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zL સયૂાકાિં તનશરિા  

 sટે.આf 

DMP૭૪૦૫૪૯૯૪૧૭ 

zL U\ELZEF. ;ZJ{IF 
DMP )$Z*($*!_# 1 - lR+FvO],;Z-નારી  
zL CZ[XEF. AFAZLIF 
DMP )(*)!_$!_5 

2 - S]\EFZJF0F 

શ્રી તળનોદભાઈ મારૂ   

 sVPDP.Pf 

મો.૯૮૭૯૬૧૫૯૯૨, 
  

zL ZFH]EF. CFJ/LIF 

મો.૯૭૨૭૫૪૩૪૩૪ 
7  - TbT[`JZ 

zL VlG,EF. CFJ/LIF 
DMP ))*$*_*_5& 

9- બોરિલાળ 

zL V[PV[PUM;F. 

sVPDP.Pf DMP9909916565         

DFlCTL4 ;ZSFZL 5+M, સ્ળચ્છિા શળેક્ષર્,ODF શફાઈતમત્ર 
સરુક્ષા TYF DL8L\UGL DFlCTLG]\ ;\S,G િર્ા ળખિો-ળખિ 
તળભાગની જરૂરીયાિ મજુબની કામગીરી.  

;[g8=, VMOL; 

શ્રી નળભાઈ પરમાર 

 sVPDP.Pf મો.૯૫૩૭૧૭૦૪૪૦ 

8[g0Z4 રૂ.૫.૦ ાખ ઉપરના ંિમામ કેતપટના કામ અને 
િેને શંગ્ન કરળાની ર્િી કામગીરી િર્ા ળખિો-ળખિ 
તળભાગની જરૂરીયાિ મજુબની કામગીરી.  

;[g8=, VMOL;   

શ્રી તવુારભાઈ એન.બોરીશાગર 

 sટે.આf મો.૮૮૬૬૧૬૫૮૬૨ 

- ઈે./મીકે.ને ગિી ડે્રનેજ તળભાગની િમામ કામગીરી  
- ળાષન તળભાગે ળાષનોનુ ંમોનીટરીંગ\શંગ્ન કામગીરી 
િર્ા ળખિો-ળખિ તળભાગની જરૂરીયાિ મજુબની 
કામગીરી.  

;[g8=, VMOL;/ળાષન તળભાગ    

ડે્રનેજ તળભાગ, તમકેનીક ળાષન ળોડા(જેટીંગ, સપુરશકર િર્ા ગે્રબ બકેટ  મીનની ળર્ી માટે)  

શ્રી નરેન્રતશિંષ ળી. ગોર્ષ   ઇન્સ્પેકટર ૯૯૨૫૨૨૫૦૫૦ ળાષન ળોડા 
;[g8=, 0=[G[H lJEFU (!$!)!!)!!  ;[g8=, VMOL; 

                                                                                                                        

 

 
 

SFI"5F,S .HG[Z 
0=[G[H lJEFU4 

DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZP 
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બાલનગય ભહાનગયાલરકા  

ડ્રેનેજ વલબાગ  
 

 

ભાહહતી (ભેલલાના) અવધકાય 
અવધવનમભ -૨૦૦૫  

 

 
 

 
 

લોલ્યભુv II 

                              એનેક્ષચય  v 

 

        શ્રી ી. જે. ચડુાસભા 
        કામયારક  ઈજનેય 

        ડ્રેનેજ વલબાગ, 
        ભો.- ૯૯૨૫૦૦૯૨૯૩  
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અનકુ્રમણીકા 
 

ક્રમ પ્રકરણ નબંર વિગત પાના નબંર 

૧ ૨ સગંઠનની વલગતો, કમો અને પયજો ૧ થી ૩ 

૨ ૩ અવધકાયીઓ અને કભયચાયીઓની સત્તા 
અને પયજો 

૪ થી ૭ 

૩ ૪ કામય કયલા ભાટેના વનમભો, વલવનમભો 
સચૂનાઓ, વનમભ સગં્રહ અને દપતયો 

૮ 

૪ ૬ જાહયે તતં્ર અથલા તેના ંવનમતં્રણહઠેની 
વ્મક્તતઓ ાસેના દસ્તાલેજોની કક્ષાઓ 
અંગેનુ ંત્રક 

૯ 

૫ ૯ વનણયમ રેલાની પ્રહિમાભા ંઅનસુયલાની 
કામય ધ્ધવત  

૧૦ થી ૧૧ 

૬ ૧૦ અવધકાયઓ અને કભયચાયીઓની ભાહહતી 
પસુ્તીકા 

૧૨ થી ૨૪ 

૭ ૧૧ વલવનમભોભા ંજોગલાઈ કમો મજુફ 
ભહનેતાણાની ધ્ધવત સહીત દયેક 
અવધકાયી અને કભયચાયીને ભત ુભાવસક 
ભહનેતાણુ ં

૨૫ થી ૩૨ 

૮ ૧૨ પ્રત્મેકસસં્થાને પાલામેર અંદાજત્ર ૩૩ થી ૩૪ 

૯ ૧૭ ભાહહતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને 
ઉરબ્ધ સલરતોની વલગત 

૩૫ 

૧૦ ૧૮ અન્મ ઉમોગી ભાહહતી ૩૬ થી ૩૭ 

૧૧ ૧૬ જાહયે ભાહહતી અવધકાયી અને અીર 
અવધકાયીની ભાહહતી  

૩૮ 

૧૨ ૧૯ અવધકાયી કભયચાયીઓની પયજોની ભાહહતી ૩૯ થી ૪૦ 
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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 lJP V[DP ZFH5}T4  GFIA SlDXGZ sV[0DLGf 

slGI\+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 

 



C:\Users\53\Desktop\ELECATION PAD- 2022.doc                     

 

5|SZ6v# slGID ;\U|CvZf 
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 ! 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 

# ;FDFgI R}\86L4 DwI ;+  R}\86Lq 5[8F R}\86LG[ ,UTL VFG]QF\FULS ;M\5JFDF\ 
VFJ[ T[ TDFD SFDULZLP 

$ DTNFZIFNLG[ ,UTL TDFD SFDULZL TYF DTNFG DYSMG[ ,UTL SFDULZLP 

5 .PJLPV[DPG[ ,UTL TDFD SFDULZLP 
 

& JM0" l;DF\SGG[ ,UTL SFDULZLP 
 

GF6F\SLI ;tTF ! GL, 

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 
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ALP5LPV[DP;LP V[S8GL HMUJF. D]HA ;FDFgI  R}\86L TYF 5[8F R}\86L TYF JBTMJBT DTNFZ 

IFNLVM T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  

 

 

  5|SZ6 v$ s lGID ;\U|C v$f 
 

5MTFGF SFIM" AHFJJF DF8[ 5MT[ GSSL SZ[,F WMZ6M  

R}\86L XFBF DCFGUZ5Fl,SF EFJGUZ 
 

 

  R}\86L XFBF wJFZF ALP5LPV[DP;LP V[S8GL HMUJF.  V[ ZFHI R}\86L 5\RGF 

JBTMJBTGF\ VFN[XM VgJI[ ;FDFgI R}\86Lq 5[8F R}\86L  TYF JBTM JBT DTNFZ IFNLVM T{IFZ 

SZJF DF8[GL SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFU wJFZF  SM. lGIDM S[ WMZ6M GSSL SZJFDF\ 

VFJ[, GYLP  
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JUL"SZ6 SZL lJEFUDF TYF VgI OF/J[, HuIFVM p5Z Z[S0" HF/J6L SZJFDF VFJ[ K[P 
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અ ુ મ ણકા 
 

 

મ 

 

કરણ 

નબંર 

 

 િવગત 

 

પાના નબંર 

૧ 
 

૨ સગંઠનની િવગતો અને કાય  4 અને ફરજો... ૩ થી ૫ 

૨ ૩ િનયમ સં હ - ર. અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને 

ફરજો... 

૬ થી ૮ 

૩ 
 

૮ 
 

િનયમ સં હ - ૭. સરકાર  માહ તી અિધકાર ઓના ંનામ અને હોદદા 

અને િવગતો... 

    ૯ 

૪ ૧૦ િનયમ સં હ - પ. અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની માહ તી ુ તકા  

(ડ રકટર  ) 

૧૦ થી ૧૬ 

૫ ૧૧ િનયમ સં હ - ૧૧. અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓન ેમળ ુ ંમાિસક 

મહનતા ુ ં

૧૭ થી ૧૯  

૬ ૧૨ િનયમ સં હ - ૧૧.  યેક સં થાને ફાળવાયેલ દાજપ  ર૦૨૨-૨૩ ૨૦ 

૭ ૪ િનયમ સં હ - ૩. કાય  કરવા માટના િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ, 

િનયમ સં હ અને દફતરો 

૨૧ થી ૩૩ 

૮ ૧૫ િનયમ સં હ - ૧૪. કાય  કરવા માટ ન  કરલા ધોરણો ૩૪ 

૯ ૧૬ હર મા હતી અિધકાર ીના નામ,હો ો તથા બી  િવગતો   ૩૫ 
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ફ ટર િવભાગ 

કરણ-ર (િનયમ સં હ-૧) 
સગંઠનની િવગતો,કાય  અને ફરજો 

 
 

૨.૧ ફ ટર િવભાગનો 

ઉદૃશ/ હ  ુ  

શહરન ે વ છ અન ે વા  ુરહ ત પીવાલાયક પાણી ુ ુ 

પાડવા  ુકામ 

૨.૨ 

 

ફ ટર િવભાગ ુ ં

િમશન 

/ ુ રંદશીપ ુ(ંિવઝન) 

શહરના તમામ િવ તારોમા રુતા માણમા રોજ બરોજ 

વ છ અન ે વા  ુરહ ત પીવા ુ ંપાણી ુ ુ પાડવા ુ ં

કામ. 

૨.૩ ફ ટર િવભાગનો ુંકો 

ઈિતહાસ અન ે

રચનાનો સદંભ" 

ભાવનગર શહરને સૈા થમ ભાવનગર ટટ ારા  ૧૯૧રમા ં

િનલમબાગ સકલપાસે િવકટોર યા જ બુીલી વોટર વકસ 

લો સે ડ ફ ટર િનમાણ  કરવામા ં આવેલ યાર બાદ 

૧૯૩રમા ં ટટ વારા પેટસન કંપની લે ડના ત તે ર 

ખાતે મીકનીકલ સે ડ ફ ટર લા ટ િનમાણ પછ  થી 

ભાવનગર શહરની જ ુર યાતો વધતા ચ ા ફ ટર લા ટ 

ન ુ/ં ુ ુ,ંિનલમબાગ ફ ટર ુ  ુ /ન  ુ તથા તરસમીયા 

ફ ટર ુ ુ/ંન ુ,ંનાર  ફ ટર લા ટ, ડાયમ ડ 

પપંીગ, ટકો પ પ ગ ટશન તથા શે ુ ં  ડમ સાઈટ નવા 

પં પ ગ તથા પાઈપ લાઈન મહાનગરપા લકા વારા 

િનમાણ  કરાયેલ છે. 

૨.૪ ફ ટર િવભાગની 

ફરજો 

શહરના પોતાના ં અલગ અલગ ર ઝવવોયર શે ુ  ડમ  

તથા મહ પર એજ માથંી જ ુર યાત જુબ ુ ંપાણી મેળવી 

ફ શન તેમજ કલોર નેશન યાથી  રુા િનયમન સાથ ે

ફ ટર વોટર સં હ કર  જ ુર યાત જુબ ુ ં પપંીગ કર  

ઓવરહ ડ ટક  વારા પીવાલાયક પાણી ઉપલ ધ કરવા  ુ

કામ. 

૨.૫ ફ ટર િવભાગની 

ુ ય ફરજો  

ઉપર જુબની તમામ કામગીર ને લગતી મશીનર ની  

ળવણી સાથ ેઆવતા સમયના ંઆ સુગંીક ધુારા વધારા 
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તથા ડવલપ ગના કામો. િવગેર 

૨.૬ ફ ટર િવભાગ  

વારા આપવામા ં

આવતી સેવાઓની 

યાદ  અન ેતે ુ ં

સ ં ત િવવરણ. 

શહરના ં તમામ રહણાકં ય િવ તારોમા ં ધર વપરાશ માટ 

પીવાના ં ુ ધ પાણી િવતરણ માટ ર ઝરવોયર માથંી પાણી 

મેળવી ુ ધ કરલ પાણી ઉપલ ધ કર ુ.ં P 

 -અલગ અલગ  ઐા ૈા ગક િવ તાર/એકમો માટ રો-વોટર 

ઉપલ ધ કર ુ.ં 

  -ટ કરો વારા પીવાલાયક પાણી જ ુર યાત જુબના 

થળે પહ ચાડ ુ.ં 

  -આગ અક માત  સમય ેટ કરથી પાણી પહ ચાડ ુ.ં  

૨.૭ હર તં ના રાજય 

િનયામક  

કચેર  દશ જ લો 

લોક વગરે તરોએ 

સં થાગત માળખાનો 

આલેખ (જયા ંલા  ુ

પડ ુ ંહોય યા)ં 

                          સીટ  એ નીયર ી         

                            ↓  

                         કાયપાલક ઈજનેર 

                            ↓  
 

                 ડ.કાયપાલક ઈજનરે  

                            ↓  
        અ.મ.ઈ  

                            ↓                                                                
                           લેબ.ટકનીશયન , ુ .ઓપરટર                 

                            ↓  

                હ પર , કલીનર ,ચોક દાર 

૨.૮ લોક સહયોગ 

મેળવવા માટની 

ગોઠવણ અન ે

પ ધિતઓ. 

ચોકકસ િવ તારમા પાણીની અછત સદંભે  કોપ રટર  વારા 

માગંણી  કયથી  આવા વચંીત િવ તારમા ટ કર વારા 

પાણી મોકલી આપવામા આવે છે. 
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૨.૯ સેવા આપવાના 

દખરખ [અન ે હર 

ફ રયાદ િનવારણ 

માટ ઉપ ધ તં . 

                         

                        સીટ  એ નીયર ી         

                            ↓  

                         કાયપાલક ઈજનરે 

                            ↓  
 

                 ડ.કાયપાલક ઈજનરે  

                            ↓  
        અ.મ.ઈ  

                            ↓                                                                
                           લેબ.ટકનીશયન , ુ .ઓપરટર                 

                            ↓  

                હ પર , કલીનર ,ચોક દાર 

૨.૧૦ ુ ય કચેર  અન ે

ુદા ુદા તરોએ 

આવેલી અ ય 

કચેર ઓના ં

સરનામા(ંવપકાશકાર

ને સમજવામા ંસરળ 

પડ તે માટ જ લા 

વાર  વગ કરણ  કરો) 

ુ ય કચેર - ત તે ર ફ ટર લાં ટ કં પાઉ ડ મેનેજર   

બં લો, 

           વાઘાવાડ  રોડ દ ાણા િૂત  હાઈ ુલની પાછળ,  

           મહાનગરપા લકા ભાવનગર. 

૨.૧૧ કચેર  શ ુ થવા નો 

સમય   

 

  

કચેર  શ ુ થવા નો સમય   

ુ યકચરે  :-   સવારના ં ૧૦-૩૦ થી સાજંના ૦૬-૧૦ ધુી  

ફ ટર લા ટ અન ેપં પ ગ  ટશનો પર :- સવારના ં          

૬-૦૦ થી બપોર ૨-૦૦ ધુી તથા  બપોરના ં ૨-૦૦  

થી સાજંના ં૧૦-૦૦ તથા રા ીના ૧૦-૦૦ થી સવારના             

૬-૦૦  ધુી રાઉ ડ ધી કલોક શીફટ  ડ ટુ  જુબ સતત 

કાયરત હોય છે. 
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                                 કરણ-૩ ( િનયમ સં હ-ર) 

                      અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા અને ફરજો 

૩.૧ ફ ટર િવભાગના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા અને ફરજોની િવગતો 

 હો ૃ ો  :- કાયપાલક ઈજનેર ી  ફ ટર િવભાગ 

       સ ાઓ :- તેમના ંઉપર  અિધકાર ઓ મ ક ખાતાના ંિનયં ણ અિધકાર  સીટ   એ નીયર ી સં થાના વડા 

કિમ ર ી િવગેર વારા વખતો વખત અપાતા કાયાલય  આદશ,  કુમ દફતર  ુકમ ત સબંધંી 

ઠરાવ ખાસ ચુના ંિવગેરની  અમલવાર  કરાવવાની સ ા  છે.    

     વહ વટ  સ ા: o(૧)  તેમના િનયં ણો હઠળના ંકમચાર ઓની ર ઓ બાબત મયા દત  સતા.    (૨) ટાફ એ ટાને 

લગતી કટલીક સામા ય સતાઓ વી ક સી.આર. ભરવા ટપ ડ  ુ કરવા ક રુ બદલ કાયવાહ   

કરવા ટાફની  કામગીર  સ પણી કરવી નીચેના તરના ં ટાફની ફરજો કુરર કરવી તેને લગતા 

કુમો કરવા અને તેમ ફરજ ન બ વનાર  સામ ેયો ય કાયવાહ   કરવા  ઉપલી સતાને ભલામણો 

લખી મોકલવી િવગેર. 

નાણાકં ય સતાઓ : િનયત કાયપ ધિતને અ સુર ન ે ા. રપ૦૦૦/- કરતા વધે નહ  તેવા પરં  ુમાસ દર યાન  ા. 

એક  લાખ કરતા વધ ે નહ   તેમ ખચ મયાદામા ંખાતા માટ  આવ યક સેવાના  કામો કરાવવાની 

સ ા. 

       ફરજો :-          (૧) ખાતાના વડા તર ક ખાતાની સમ  કામગીર  પર દખરખ અને િનયં ણ  રાખ ુ.ં           

                         (ર) ઉપર  અમલદાર ી વારા થતા ં કુમ ુ ંપાલન કર  ત સબંધંી અમલ કરાવવાની ફરજ 

બ વવી. 

                            (૩)         ા ત સતામા ંવખતો વખત  ફરફાર વાળા ુકમ થાય તો ત ેઅ વય ે અમલવાર ની  

ફરજ બ વવી.               
 

          હો ૃ ો :-  નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી  ફ ટર િવભાગ    

          સ ાઓ :-  વહ વટ  સ ા: 

        (૧) ઉપલી સતા વારા મં ુર કરવામા ંઆવેલ હોય નોટ સ પ ો કાગળો ટાફ  નોટ સ િવગેર 

તેમની સ હથી રવાના કરવા. 
 

            (ર) ઉપલી સતા વારા તમેન ેતેમના ં િનયં ણ હઠળ ફાળવેલ કમચાર ઓ  પુરવાઈઝરો, લાક   

િવગેર પાસેથી કામ લે ુ.ં  જ ુર  ચુનો આપવા અને તેમના પર યો ય િનયં ણ રાખ ુ.ં 
 

        (૩) કામના ંચાલતા રહલ ો ેસ પર દખરખ, સકંલન,રાખ ુ ં િનયત સમયમા ં કામ થઈ રહ અને 

બધા જ િવ તારોમા નાગર કોન ે ુ ધ પાણી મળ  રહ ફ રયાદોનો યો ય ઉકલ આવી રહ ત ેમાટ  જ ુર પડ ત ેમાટ 

સં થાના અ ય િવભાગો અ ય અિધકાર ઓ ક નીચેના ટાફ સાથે જ ુર  સકંલનમા ંરહ  ુઅને સં થા ુ ંક  િવભાગ ુ ં

કામ પેુર ચાલે તેમ થાિપત કરવા બનતા ય નો કરવા અને જ ુર જણાયે ઉપલી સતાને ર પોટ કરવા. 
 

                 નાણાકં ય સતાઓ :  ના.કા.ઈ. ીન ેકોઈ નાણાક ય સ ા નથી. 

                  સ ાઓ અને ફરજો oç ઉપલી સતા વારા  કામ સ પવામા ં આવ ે તે કામ પોત ે કર  ુ અને તેમના 

િનયં ણ હઠળના ટાફ પાસે લે ુ ંકામ કરાવ ુ ંઅન ેતેનો અહવાલ ર પોટ ઉપલી સતાને કરવો. કાયપાલક ઈજનેરન ે

અ ય સતાઓ અને ફરજોમાથંી ના.કા.ઈ. ીન ેસ પવામા ંઆવે તેવી ફરજો અદા કરવી.          
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                         (૧)  શહરના ં બધા જ િવ તારોન ે ુ ધ પીવા ુ ં પાણી મળ  રહ તે માટ અ.મ.ઈ. તથા નીચેના    

ટાફની દખરખ તથા િનયં ણ રાખશે.          

                        (ર)   ચાલતા કામો પર રુ  ુ પુરિવઝન રાખશે.                 

                         (૩)  ફ ટર તથા તેના હ તકના પં પ ગ પર કોઈના વારા અનઅિધ ૃત વિત ચાલતી હશ ેતે 

અટકાવશે જ ુર પડય ેઉપલી સતાને ર પોટ કરશ.ે       

                         (૪)  લીકજ ટુ ટ વારા પાણી યય ન ય તે માટ મરામત કાય હાથ ધરશે ખચ માટ જ ુર  

દરખા ત કરશ.ે                          

                        (પ) પ પ ગ ટશનમા ંજ ુરત જણાયે અપ ેડશન  માટ દાજો ર ુ  કરશ.ે મરામત માટ માલસામાન 

લગત ઈ ડ ટ ક દાજો ર ુ  કરશ.ે વખતોવખત કામના ંમેજરમે ટ રકોડ કરશે થળ તપાસી 

ચાલતા ંરહલ કરણો પર અ ભ ાય યકત કરશ.ે                          

                         (૬)  િનયમા સુાર તેમન ેઉપર  અિધકાર ી વારા વખતો વખત  કામગીર   સ પવામા ંઆવે તે 

કરશ.ે         

                        (૭)  પોતાને ફાળવેલ ટાફ પર િનયં ણ અને દખરખ રાખશે.                                   

                   

       હો ૃ ો :-  અિધક મદદનીશ ઈજનેર ી 

                    સ ાઓ અને ફરજો :-   (૧)  શહરના ંબધા જ િવ તારોન ે ુ ધ પીવા ુ ંપાણી મળ  રહ તે માટ તેમની  નીચેના  

  ટાફની દખરખ તથા િનયં ણ રાખશે. 

                                (ર)   ચાલતા કામો પર રુ  ુ પુરિવઝન રાખશે. 

                         (૩)  ફ ટર તથા તેના હ તકના પં પ ગ પર કોઈના વારા અનઅિધ ૃત િૃત ચાલતી 

  હશે ત ેઅટકાવશે,જ ુર પડય ેઉપલી સતાને ર પોટ કરશ.ે 

                 (૪)  લીકજ ટુ ટ વારા પાણી યય ન ય ત ેમાટ મરામત કાય હાથ ધરશે ખચ માટ 

  જ ુર  દરખા ત કરશ.ે 

                                                               (પ)  પ પ ગ ટશનમા ંઅપ ેડશન જ ુરત જણાયે તે માટ દાજો ર ુ કરશ.ે મરામત 

 માટ માલસામાન લગત ઈ ડ ટ ક દાજો ર ુ કરશે. વખતોવખત કામના ં મેજરમે ટ 

 રકોડ કરશ.ે થળ તપાસી ચાલતા ંરહલ કરણો પર અ ભ ાય યકત કરશ.ે 

                                                                (૬)  િનયમા સુાર તેમને ઉપર  અિધકાર ી વારા વખતો વખત  કામગીર  સ પવામા ં

  આવે તે કરશ.ે 

                                              (૭)  પોતાન ે ફાળવેલ ટાફ પર િનયં ણ અને દખરખ રાખશે અને આઉટડોરની  

 મોટાભાગની  કામગીર  તેઓ કરશે અને કરાવશ.ે 

                       નાણાકં ય સતાઓ  : અ.મ.ઈ. ીન ેકોઈ નાણાક ય સ ા નથી. 
 

      હોદો:- લેબોરટર   ટકની યન 

                     સ ા અને ફરજો :-(૧)  ફ ટર ઉપર આવતા રો-વોટરમા ંરાઉ ડ ધ કલોક ટરબીડ ટ   ચકાસણી. જ ુર  પીએસી 

તથા કલોર નેશન  ુ  ુડોઝ ગ કર  શહરમા ંપીવા ુ ં ુ ધ  પાણી મળ  રહ તે માટ જ ુર  દખરખ 

રાખશે. 

                                                  (ર)  પાણી ુ ધકરણ કયા અ વય ેજ ુર  પીએસી તથા કલોર નશેન અન ેજ થા ુ ં  િનયમન 

તથા તેને લગત રાસાયણીક  િનયમન ચકાસણી નીભાવણી  તથા તેને લગતા જ ુર  ર ટરો 

તથા પાણી  આવક તથા વકના કડા ડઈલી ર પોટ  વરસાદ  કડા િવગેરની ન ધણી તેની 

િનભાવણી કરવા ુ ંકામ કરશે.  

 
 
  



- 8 - 

 
  
             
            

હોદો  :-   ુ . ઓપરટર 

 

સ ાઓ અન ે ફરજો   :- ફ ટર લા ટની અન ેલગત મશીનર ઓ વી ક  મોટર પં પ પનેલો ચા  ુ બધં 

કરવાની તથા  તેની દખરખ રાખવી અને સમયસર ટાકં ઓમા ંલેવલ કર  વોટર  વકસની ચુના 

જુબ  સ લાઈ ળવવા વા વ ખોલાવવા અને બધં કરાવવા ફ ટર બેડના વોશ ગ કરાવવા 

લોગ કુમા સ લાય અને મશીનર  સબિંધત નોધ કરવી તથા ફ ટર લા ટ અને પપંીગ 

મશીનર ઓ અને ીમાઈસીસમા લગત સાફ સફાઈ કરાવવી તેમજ રાઉ ડ ધ કલોક પી.એ.સી. 

તથા કલોર ન ડોઝ ચેક કરવા કલોર ન ટનર ખાલી  થયે બદલાવવા િવગેર કામગીર  તથા 

સમક ા કડરના કમચાર ઓની જવાબદાર   િનભાવવી તથા ખાતાિધકાર ી ારા  વહ વટ  

યાના ભાગ ુપ ે  કામગીર  સ પવામા આવે તે  જુબની કામગીર  કરશ.ે 

હોદો :-   હ પર અને કલીનર િવગેર. 
 

ફરજો   :-    ફ ટર લા ટ/પપંીગને લગત ુ .ઓપરટર ીની ચુના જુબ સ લાઈ ળવવા 

વા વ ખોલવા અન ે બધં કરવા ફ ટર બેડના વોશ ગ કરવા, ફ ટર લા ટ/પપંીગને લગત  

મશીનર  ઓ વી ક મોટર પં પ પેનલો પાઈપલાઈનો ની સાફ સફાઈઅને  ટ ન જુબ  

ફ ટરબેડના વોશ ગ કરવા રાઉ ડ ધ કલોક  કલોર ન ટનર ખાલી થયે બદલાવવા તથા 

ફ ટર લાટં અને પપંીગ ટશનોની  ીમાઈસીસ અને મશીનર ઓના ં ર પેર ગ સબબ ઉપલી 

સતાની ચુના જુબની તમામ કારની િમકન ેલગત  કામગીર ઓ કરશ.ે 
 

      હો ૃ ો:-  સીનીયર કલાક , ુ .કલાક (સીનીયર કલાકની જ યા ખાલી છે.) 

 

સ ાઓ અને ફરજો :-   (૧)  તેમન ેવહ વટ  ક નાણાકં ય સતાઓ ા ત નથી. 

                                            (ર)  તેમને ઉપર  અિધકાર  ખાસ કર ને ખાતાિધકાર ી વારા વહ વટ  

યા  ભાગ ુપ ે    કામગીર  સ પવામા આવે તેવી ફરજો તેઓ બ વશ.ે 

                       (૩) કમચાર ઓના એ ટાને લગતી તમામ કામગીર   અન ે સબંધંીત 

મુારો- કરણો ુ ં રકડ પોટલા દફતરઓ િવગેર તનેા પર નામાકંન કર  જ ુર   નબંર ગ તથા 

આઇડ ટ ફ કશન  કર  રકડ વગ કરણ  તથા િનભાવણી કરશે. 

                          (૪)  ુદા ુદા ફોમ  ુ નેાધં અને રકડ રાખશે , ટશનર  િનભાવ કરશ,ે 

ુદા ુદા વક ર ટરો, બલ કુ િવગેર િનભાવશે કામના ગિત અહવાલો ખચના અહવાલો  

.મ ં ુર કરણના ંઅહવાલો િવગેર િનભાવશ.ે 

                          (પ)  ટ ડર યા ખાતાના ંઉપર  અિધકાર ીની ચુના જુબ કરશ ે

અને તેને આ સુાગંીક તમામ કામગીર  કરશ.ે                                
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કરણ-૮ (િનયમ સં હ-૭) 

સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના નામ                                                                                                                                 

હો ૃ ા અન ેઅ ય િવગતો 
 

૮.૧ હર તં ના સરકાર  માહ તી અિધકાર ઓ, મદદનીશ સરકાર  માહ તી અિધકાર ઓ અને િવભાગીય 

કાયદાક ય(એપેલેટ) સતાિધકાર  િવશેની સપંક મા હતી નીચેના ન નુામા ંઆપો. 

સરકાર  તં ુ ંનામ:-  ફ ટર િવભાગ મહાનગરપા લકા ભાવનગર. 

સરકાર  મા હતી અિધકાર   ov  

મ 

ન.ં 

નામ હો ૃ ો એસ.ટ .

ડ .કોડ 

ફોનનબંર ફક

સ 

ઈ- મેઈલ સરના ુ ં

૧ . એમ. સોમ રુા     એક ક ટુ વ 

એ નીયર 

(૦ર૭૮) કચેર  

રપ૧૪૮ર૮ 

 v EXEN.FILTERBMC@GMAI
L.COM વાઘાવાડ  

રોડ,દ ણા ૂ

િત ુલ 

પાછળ 

ભાવનગર  
 

મદદનીશ સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓov  

મ 

ન.ં 

નામ હો ૃ ો એસ.ટ .ડ કોડ ફોનનબંર ફકસ ઈ- 

મેઈલ 

સરના ુ ંP 

૧ લુિસગ . એમ. 

રાઠવા  

ના.કા.ઇ. 44 44    ચ ુટ સોસાયટ , 

ભરતનગર, 

ભાવનગર. 

૨ ભાવેશ ડ  યાસ  ના.કા.ઇ. 44 44    સવ વેદ, 

બાવાડ , 

ભાવનગર. 

૩ િવરાજ.વી.ચૈાહાણ અ.મ.ઈ 44 44    િશવ સાગર-૧ 

,૧૫૦ 

ટરોડ, લોટ 

નબંર-૬૯ 

તરસમીયા રોડ 

ભાવનગર  

િવભાગીય એપલેટે(કાયદા)સતાિધકાર - 

મ 

ન.ં 

નામ હો ૃ ો એસ.ટ .ડ કોડ ફોનનબંર ફકસ ઈ- મઈેલ સરના ુ ંP  

- - - - કચરે   ઘર - - - 
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કરણ-૧૦ (િનયમ સં હ-પ) 

અિધકાર ઓ અન ેકમચાર ઓની માહ તી-v ુ તકા 

( ડરકટર ) 

૧૦.૧ નીચેના ન નુામા જ લાવાર માહ તી આપો. 

મ નામ 

 

હો ો એસ.

ટ .ડ .

કોડ 

કચેર  ઘ

ર 

ફ

સ 

ઈ મેઈલ સરના ુ ં

૧ ી . એમ. સોમ રુા  કાયપાલક 

ઈજનેર 
(૦ર૭

૮) 

રપ૧૪૮ર

૮ 

- v EXEN.FILTER
BMC@GMAIL

.COM 
ી ુ ુ દ,૨૭૬૦/બી-

૧, ુ ુ ુળ 

પાછળ,સરદારનગર  

૨ 

ી ભાવેશભાઈ.ડ . યાસ ના.કા.ઇ. 

cc cc  v v સવ વેદ, 

બાવાડ , 

ભાવનગર. 

૩ 
 ી લુિસગ  એમ 

રાઠવા ના.કા.ઇ. 

cc cc v  v ચ ુટ સોસાયટ , 

ભરતનગર, 

ભાવનગર. 

૪ 

ી િવરાજ વી. ચૈાહાણ અ.મ.ઈ 

cc cc v  v િશવ સાગર-૧ 

,૧૫૦ 

ટરોડ, લોટ 

નબંર-૬૯ 

તરસમીયા રોડ 

ભાવનગર  

૫ 

ી તનવીર એન પઠાણ 

ટ.આ.(મીક

) 

cc cc v  v પાલીતાણા 

ભાવનગર 

૬ ી જયદ પ ભાઈ 

ભતાણી   

ટ.આ.(મીક

) 

cc cc v  v િસહોર ભાવનગર  

૭ 

મુરા િવનયચં  ક. લેબો.ટકની 

cc cc v v v સાગવડ , 

ભાવનગર. 

૮ 

ગાધંી જગદ શભાઈ ડ  ુ .ઓપરટર 

cc cc v v v લોટન.ંર૯, 

ીરામ 

સોસાયટ ,એકટ વ 

ુલની 

બા ુમા.ંભાવનગર 
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૮ 

પલાણીયા જયશે 

કરણિસહ ુ .ઓપરટર 

cc cc cc v v ખોડ યાર 

સોસાયટ , 

લોટન.ંપ૦ 

િશ ાક સોસાયટ  

ભરતનગર રોડ 

૯ 

રાઠોડ િવજય નવલિસહ ુ .ઓપરટર 

cc cc cc v v ગો ુળધામ 

સોસાયટ - ૨, 

િશહોર, 

ભાવનગર. 

૧૦ 

તાિવયાડ દુાસ 

લાભાઈ ુ .ઓપરટર 

cc cc cc v v ગો ુળધામ 

સોસાયટ - ૨, 

િશહોર, 

ભાવનગર. 

૧૧ 

આરબ આર ફ અ બુકર ુ .ઓપરટર 

cc cc cc v v લ ાઉ ડ 

સહકાર  વસાહત 

લોકન.ંસી/૮/૯

૦ ભાવનગર. 

૧૨ 

ડુાસમા હરદવિસહ વી. 

હ પર cc cc v v   ુ

પોલીસલાઈન, 

િવ ાનગર, 

ભાવનગર. 

૧૩ 

જોશી  જયતંભાઈ એસ. 

હ પર cc cc v v v લાયન 

સોસાયટ , લોટન.ં

૧પ િવ મ 

બગંલાપાછળ 

સરદારનગર. 

ભાવનગર. 

૧૪ 

પરમાર જયેશ 

કરશનભાઈ 

હ પર cc cc v v v એકલ યસોસાયટ

, લોકન.ંપ૭ 

ગૈાશાળા, 

ધોધારોડ, 

ભાવનગર. 



- 12 - 

૧૫ 

ુ બલ રા ુભાઈ 

ભરતભાઈ 

હ પર cc cc v v v ભીલસોસાયટ ,ગાૈ

શાળા 

પાછળ,ધોધારોડ  

ભાવનગર. 

૧૬ 

મેર રુાભાઈ 

અમરાભાઈ 

હ પર cc cc v v v માલધાર  

સોસાયટ , ભારત 

નગર, ભાવનગર. 

૧૭ 

રાઠોડ િવજયભાઈ 

ભલાભાઈ 

હ પર cc cc v v v ભીલ સોસાયટ , 

ધોધારોડ,ભાવનગ

ર. 

૧૮ 

વાધેલા ભલાભાઈ 

પુતભાઈ 

હ પર cc cc v v v ભીલ સોસાયટ  

ધોધારોડ,ભાવનગ

ર 

૧૯ 

પરમાર રમેશ 

દામ ભાઈ 

હ પર cc cc v v v આનદંનગર, 

લમબોડ, 

લોકન.ંર૦૮  

ભાવનગર. 

૨૦ 

ચૈાહાણ અશોક કા ભાઈ 

હ પર cc cc v v v ભીલ સોસાયટ   

ધોધારોડ, 

ભાવનગર. 

૨૧ 
 

ધ રુાતર રવ ભાઈ 

સી. 

હ પર cc cc v v v ચ ા ટાફ 

વાટસ 

૨૨ સભાડ હમીર 

નગીનભાઈ 

હ પર cc cc cc v v હ રુ યા ચોક 

ભાવનગર 

૨૩ 

અજવાળ યા ણવ ડ . 

લેબો.ટકની. cc cc v v v માનસ શાિંત પાક 

પાક, ભુાષ 

નગર, ભાવનગર. 

૨૪ ગૈા વામી રા શગીર  

. 

ુ .ઓપરટર cc cc v v v સાગવાડ , 

ભાવનગર. 

૨૫ 

ણુવતંરાય એલ.પડંયા 

ુ .ઓપરટર v cc v v v કોશ યા પાક 

ભરતનગર 

૨૬ મકવાણા રુશભાઈ 

આર. 

ુ .ઓપરટર cc cc v v v િવ ાનગર, 

ભાવનગર. 
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૨૭ 

ભગોરા અરિવદ 

બદાભાઈ 

ુ .ઓપરટર cc cc v v v ડમ સાઈટ, 

પાલીતાણા, 

ભાવનગર. 

૨૮ 

િ વેદ  ભા કરભાઈ બી. 

હ પર cc cc v v v વ ન સાકાર, 

સોસાયટ , 

લસર, 

ભાવનગર. 

૨૯ 

પમનાણી નરશભાઈ 

સી. 

હ પર cc cc v v v રસાલા ક પ, 

નવાપરા, 

ભાવનગર. 
 

૩૦ 

ગો ુળભાઈ પોપટભાઈ 

ધુેલીયા 

હ પર cc cc v  v એરપોટ રોડ 

માનસ દશન 

પાસે 

૩૧ 

બોર ચા ભરતભાઈ ડ  

હ પર cc cc v v v દાદાનીવાવ, 

રામદવ 

સોસાયટ , િશહોર 

૩૨ 

ચથરભાઈ વશરામભાઈ 

સ.કામદાર cc cc v v v એ.ડ વીઝન પાસે 

લ ાઉ ડ,ભાવન

ગર. 

૩૩ 

ડાભી પરશભાઈ . 

ુ .ઓપરટર cc cc v v v દવરાજ નગર- ૧ 

ઘોઘા જકાત 

નાકા, ભાવનગર. 

૩૪ 

વળવાઈ ઈ રભાઈ 

એચ 

ુ .ઓપરટર cc cc v v v ગો ુળધામ 

સોસાયટ - ૨, 

િશહોર, 

ભાવનગર. 

૩૫ 

પારગી રમેશભાઈ એન. 

ુ .ઓપરટર cc cc v v v પાલીતાણા, 

ભાવનગર. 
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૩૬ 

યાસ દવાપી 

અરિવદ ુમાર 

હ પર cc cc v v v ર બર ફ ટર  પાસે, 

મેઘાણી સકલ, 

ભાવનગર. 

૩૭ 

ખોડા ધન યામભાઈ 

એલ. 

હ પર cc cc v v v સ રતા સોસાયટ  

શહર  નબંર.૧૧ના ં

નાક,મફતનગર, 

ભાવનગર 

૩૮ રાઠોડ રણ તિસહ 

અ ભુા 

હ પર cc cc v v v દરબાર ચોક, 

ચોમેલ. 

૩૯ કનાડા ભાવેશચં  

રમેશચં  

હ પર cc cc v v - ભરતનગર, 

ભાવનગર. 

૪૦ 

ગો હલ વનરાજિસહ 

એમ. 

હગંામી 

ચોક દાર 

cc cc v v v ૩૦૭૬, અવધનગર 

િવરાણી ુલ 

પાછળ 

કાળ યાબીડ, 

ભાવનગર. 

૪૧ 
મનીષભાઈ પરમાર  ુ .કલાક 

cc cc v  v લોટ ન.ં૧૮૫૨ , 

આતાભાઈ ચોક , 

ભાવનગર  

૪૨ 

અલીયારખાન પઠાણ  ુ .કલાક 

cc cc v  v બાગ-એ-હમદદ  

પાનબાઈ નો ડલો, 

જમના ુ ંડ રોડ, 

ભાવનગર  

૪૩ 
વાઘ રમેશ મેરામણ ુ .કલાક 

cc cc v  v યોગી ટનામે ટ, 

દવરાજ નગર -૨ , 

ભાવનગર   

૪૪ 
માનસ ક પડંયા  ુ .કલાક 

cc cc v  v િુવધા ટાઉનશીપ 

, ભુાસ નગર, 

ભાવનગર.  
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૪૫ 

દલીપિસહ ડ   ચોક દાર 

cc cc v  v લોટ ન.ં-૨૧/  એ. 

કાચના મં દર સામે, 

ક રુબા સો., 

તળા  

રોડ,ભાવનગર   

૪૬ 

 શૈલેષ એમ બારયા ચોક દાર 

cc cc v  v લોટ ન.ં૧૩૭/એ, 

શેર -૪, 

િનમળનગર, 

ભાવનગર  

૪૭ 
 નાઝાભાઈ એસ  

સભાડ 
બેલદાર 

cc cc v  v સીદસર 

રોડ,આવડમા ંના 

મં દર પાસે 

ભાવનગર 

૪૮ 
ભાવસગંભાઈ વી. 

હાડા. 

લાઈટ 

ઈ સ. 

cc cc v  v લોટ ન.ંબી-૪૩ 

નીલમણી નગર, 

કાળ યાબીડ, 

ભાવનગર 

૪૯  ચેતનસ હ     

ડ . 
વા.ક. લાક  

cc cc v  v લોટ ન.ં૩૮, ચ ા 

ેસ વોટર પાછળ, 

ભાવનગર 

૫૦ 
રા  પી. અઢ યા. લાઈનમેન 

cc cc v  v બી-િવગ , ુ દરમ 

રસીડ સી, ઘોઘા 

સકલ, ભાવનગર  

૫૧ 

શૈલેષ પી.  છાટંબાર લાઈનમને 

cc cc v  v ૩૬/૩, ભા યોદય 

સો., તળા  જકાત 

નાકા સામે, 

ભાવનગર   

૫૨ 

 નરશ ટ . પટલ 
આ.લાઈન

મેન 

cc cc v  v લોટ ન.ં૧૪૫, 

પચંનાથ નગર, 

નાર  ચોકડ , 

ભાવનગર  

૫૩ 

 મ રુ બી. જોષી હ પર 

cc cc v  v લોટ ન.ં ૧૮, 

તપોવન ુલ 

બા ુમા ં, ચ ા 

,ભાવનગર 
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૫૪ 
 રામચ   ડ . શમા હ પર 

cc cc v  v રસાલાક પ ,લાઈન 

ન.ં ૬ , કાળાનાળા 

,ભાવનગર  

૫૫ 
 ધી ભાઈ એન બારયા બેલદાર 

cc cc v  v બારસો મહાદવની 

વાડ ,પીલગાડન 

સામે ભાવનગર  

૫૬ 
 કતન સી પરમાર 

ટાયર 

ફ ટર 

cc cc v  v ૨૫/બી, જવાહર 

કોલોની , બોરડ  

ગેટ , ભાવનગર  

૫૭ 

 રા ુભાઈ ડ  પાઠક બેલદાર 

cc cc v  v માતગંી ૃપા, લોટ 

નબંર-

૧૭/૨,સાધના 

બં લોઝ 

ભુાસનગર 

ભાવનગર  

૫૮ 
રા ગીર  એમ. 

ગૌ વામી 
હ પર 

cc cc v  v લોક નબંર-૫૧૨ 

, મ નબંર-૪૯૮ 

ુના બે મા ળયા 

ભરતનગર  
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કરણ-૧ર(િનયમ સં હ-૧૧) 

િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયા જુબ મહનતાણાની પ ધિત સ હત 

દરક અિધકાર  અને કમચાર ન ેમળ ુ ંમાિસક મહનતા ુ.ં 

૧૧.૧ નીચેના ન નુામા ંમાહ તી આપો. 
     

મ નામ હો ો માિસક 

મહનતા ુ ં

વળતર/

ભ ુ ં

િવિનયમમા ંજણા યા જુબ 

મહનતા ુ ંનકક  કરવાની 

કાયપ ધિત. 

૧ ી  .એમ. સોમ રુા  કા.ઈ. ી 98400 --- --- 

૨ ભાવેશભાઈ ડ . યાસ ના.કા.ઈ.. 83830 --- cc 

૩ એલ. એમ. રાઠવા ના.કા.ઈ. 57261  cc 

૪ વી.વી.ચૌહાણ અ.મ.ઈ. 51263 --- cc 

૫ 
તનવીર એમ પઠાણ 

ટકનીકલ 

આસીસટ ટ 

31340 --- cc 

૬ 
ી જયદ પ ભાઈ ભતાણી   

ટકનીકલ 

આસીસટ ટ 

31340 --- cc 

૭ મનીષભાઈ પરમાર ુ .કલાક 43664 --- cc 

૮ અલીયારખાન પઠાણ ુ .કલાક 55619 --- cc 

૯ વાઘ રમેશ મેરામણ ુ .કલાક 19950 --- cc 

૧૦ 

માનસ ક પડંયા ુ .કલાક 

19950 --- cc 

૧૧ િવનયચં   ક  મુરા લેબ. ટક. 81567 --- cc 

૧૨ ણવભાઈ ડ . 

અજવાળ યા 
લેબ. ટક. 

70358 

--- cc 

૧૩ ચીથરભાઈ વાઘેલા પ ાવાળા 42484 
--- cc 

૧૪ દલીપિસહ ડ  ચોક દાર 27692 
--- cc 

૧૫ ણુવતંરાય એલ.પડંયા ુ .ઓપરટર 63300 
--- cc 

૧૬ ગૈા વામી રા શગીર  . ુ .ઓપરટર 63355 
--- cc 

૧૭ આરબ આર ફ અ બુકર ુ .ઓપરટર 51076 
--- cc 

૧૮ ગાધંી જગદ શભાઈ ડ  ુ .ઓપરટર 51039 
--- cc 

૧૯ સભાડ હમીર નગીનભાઈ હ પર 26967 
--- cc 
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૨૦ શૈલેષ એમ બારયા ચોક દાર 36808 
--- cc 

૨૧ પરમાર રમેશ દામ ભાઈ હ પર 33766 
--- cc 

૨૨ રાઠોડ િવજયભાઈ 

ભલાભાઈ 
હ પર 

33766 

--- cc 

૨૩ મેર રુાભાઈ અમરાભાઈ હ પર 33741 
--- cc 

૨૪ ુ બલ રા ુભાઈ ભરતભાઈ હ પર 33726 
--- cc 

૨૫ ચૈાહાણ અશોક કા ભાઈ હ પર 23525 
--- cc 

૨૬ વનરાજિસહ એમ. ગો હલ હ પર 18574 
--- cc 

૨૭ ડાભી પરશભાઈ . ુ .ઓપરટર 50261 
--- cc 

૨૮ નાઝાભાઈ એસ  સભાડ બેલદાર 37767 
--- cc 

૨૮ ગો ુળભાઈ પોપટભાઈ 

ધુેલીયા 
હ પર 39080 

 

--- cc 

૨૯ િ વેદ  ભા કરભાઈ બી. હ પર 42568 
--- cc 

૩૦ ભાવસગંભાઈ વી. હાડા. લાઈટ ઈ સ. 42460 
--- cc 

૩૧ ચેતનસ હ     ડ . વા.ક. લાક 44983 
--- cc 

૩૨ રા  પી. અઢ યા. લાઈનમેન 55072 
--- cc 

૩૩ શૈલેષ પી.  છાટંબાર લાઈનમેન 63478 
--- cc 

૩૪ નરશ ટ . પટલ આ.લાઈનમેન 47675 
--- cc 

૩૫ મ રુ બી. જોષી હ પર 34707 
--- cc 

૩૬ રામચ   ડ . શમા હ પર 43741 
--- cc 

૩૭ દવાપી એ. યાસ હ પર 
28421 

 
--- cc 

૩૮ ઘન યામ એલ. ખોડા હ પર 28466 
--- cc 

૩૯ ધી ભાઈ એન બારયા બેલદાર 32782 
--- cc 

૪૦ પલાણીયા જયેશ કરણિસહ ુ .ઓપરટર 51076 
--- cc 

૪૧ કતન સી પરમાર ટાયર ફ ટર 43676 
--- cc 

૪૨ રા ુભાઈ ડ  પાઠક બેલદાર 27987 
--- cc 

૪૩ મકવાણા રુશભાઈ આર. ુ .ઓપરટર 51056 
--- cc 

૪૪ પારગી રમશેભાઈ એન. ુ .ઓપરટર 50256 
--- cc 

૪૫ ભગોરા અરિવદ બદાભાઈ ુ .ઓપરટર 51061 
--- cc 

૪૬ રણ તિસહ એ. રાઠોડ હ પર 28381 
--- cc 

૪૭ વળવાઈ ઈ રભાઈ એચ ુ .ઓપરટર 52557 
--- cc 

૪૮ રાઠોડ િવજય નવલિસહ ુ .ઓપરટર 51051 
--- cc 
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૪૯ તાિવયાડ દુાસ 

લાભાઈ 
ુ .ઓપરટર 

51036 

--- cc 

૫૦ બોર ચા ભરતભાઈ ડ . હ પર 33716 
--- cc 

૫૧ પરમાર જયેશ કરશનભાઈ હ પર 33711 
--- cc 

૫૨ ડુાસમા હરદવિસહ વી. હ પર 42538 
--- cc 

૫૩ રા ગીર  એમ. ગૌ વામી હ પર 46420 
--- cc 

૫૪ પમનાણી નરશભાઈ સી. હ પર 40070 
--- cc 

૫૫ વાધેલા ભલાભાઈ 

પુતભાઈ 
હ પર 

33711 

--- cc 

૫૬ ધ રુાતર રવ ભાઈ સી. હ પર 31725 
--- cc 

૫૭ જોષી જયતંભાઈ એસ. હ પર 33747 
--- cc 

૫૮ કનાડા ભાવેશચં  રમેશચં  હ પર 34702 
--- cc 
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કરણ-૧ર(િનયમ સં હ-૧૧) 

યેક સં થાન ેફાળવાયેલ દાજપ  - ૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

તમામ યોજનાઓ ુ ચત ખચ અને કરલ કુવણી ગે અહવાલોની િવગતો 

િવકાસ િનમાણ અન ેતકનીક  કાય  ગે જવાબદાર  હર તં  માટ. 

૧ર.૧ ુદ  ુદ  યોજનાઓ અ વયે  ુદ  ુદ  િૃતઓ માટ દાજપ ની િવગતોની માહ તી નીચેના ન નુામા ંઆપો. 

                                             વષ v ૨૦૨૨-૨૦૨૩  

મ              સદર  મં ુર રહલ દાજપ   એબ ટક આધાર ત ખચ ૧/૪/૨૧  થી 

૦૧/૫/૨૨  ધુી. 

                                                                                 બી-ક ટ જ સી 

૧) ડ ઓઈલ ુ ી ઓઈલ ખર દ  2,00,000/- 25,274/- 

ર) એલમ તથા પીએસી ખર દવા 30,00,000/- 6,45,333/- 

૩) કલોર ન એમોનીયા 8,00,000/- 6,33,660/- 

૪) પર રુણ ટોસ 1,00,000/- 65,891/- 

પ) ટ કર ભાડા ચાજ સ 70,00,000/- 54,53,800/- 

                                                                                    સી-એન  

૧) પ પસ ઈલકે ૃીક બીલો 18,00,00,000/- 17,70,61,095/- 

                                                                                    ડ  મરામત 

૧) લાં ટ મઈે ટન સ 1,50,00,000/- 89,61,936/- 

ર) શે ુ ં  સરકડ યા લાં ટ મઈે ટન સ 25,00,000/- 17,09,511/- 

                                                                                    ઈ.બીજો ખચ 

૧) લાયસ સ ફ  1,00,000/- Nil 

                                                                                   એફ િવશે  ્ખચ 

૧) ઈર ગેશન ચાજ સ મહ -પર એજ પાણી ચા  27,00,00,000/- 14,58,90,906/- 

                                                                                                   કપીટલ હડ 

૧) ન  ુવાહન ખર દવા 1,00,000/- 72,000/- 

ર) નવા પં પ ખર દવા 10,00,000/- Nil 

૩) કલોર નટેર તથા સાધનો ખર દવા 10,00,000/- 45,902/- 

૪) પાણી માપવાના સાધનો 2,00,000/- Nil 

 

તાર ખ  :- ૦૧/૫/ર૦૨૨ ની થીિતએ. 
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કરણ-૪(િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમ સં હ અને દફતરો 

મ નબંર-૧ 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા ં પાણી ટ કર ફોમ  

દ તાવેજનો કાર મં ુર  માટ ુ ંઅર  ફોમ 

દ તાવેજ પર ુ ં ૂં ુ ં લખાણ જ રયાત જુબના િવ તારમા ં૫૦૦૦ લીટર/૧૦૦૦૦ લીટર 

પાણી ુ ંટ કર મગંાવવા માટ ુ ંફોમ  

ય તને િનયમો,િવિનયમો ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ અહ થી મળશે. 

સરના ુ ં–  

કાયપાલક ઇજનેર ી કચેર   

ત તે ર ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશન  

દ ણા િૂત ુલ પાછળ, વાઘાવાડ  રોડ,૩૬૪૦૦૧  

ભાવનગર મહાનગર પા લકા -ભાવનગર  

િવભાગ ારા િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ માટ લેવાની ફ (જો હોય તો) 

-------- 
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 કરણ-૪(િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમ સં હ અને દફતરો 

મ નબંર-૨ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા ં કાયાલય આદશ 

દ તાવેજનો કાર દફતર  

દ તાવેજ પર ુ ં ૂં ુ ં લખાણ િવભાગને લગત બાબત માટ સ મ સ ા ારા કરવામા ં

આવેલ અમલીકરણ કાયાલય આદશ 

ય તને િનયમો,િવિનયમો ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ અહ થી મળશે. 

સરના ુ ં–  

કાયપાલક ઇજનેર ી કચેર   

ત તે ર ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશન  

દ ણા િૂત ુલ પાછળ, વાઘાવાડ  રોડ,૩૬૪૦૦૧  

ભાવનગર મહાનગર પા લકા -ભાવનગર  

િવભાગ ારા િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ માટ લેવાની ફ (જો હોય તો) 

-----------  
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કરણ-૪(િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમ સં હ અને દફતરો 

મ નબંર-૩ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા ં એ ીમે ટ  

દ તાવેજનો કાર દફતર  

દ તાવેજ પર ુ ં ૂં ુ ં લખાણ િવભાગના કામો કરવા માટ થયેલ કરાર ખત 

ય તને િનયમો,િવિનયમો ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ અહ થી મળશે. 

સરના ુ ં–  

કાયપાલક ઇજનેર ી કચેર   

ત તે ર ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશન  

દ ણા િૂત ુલ પાછળ, વાઘાવાડ  રોડ,૩૬૪૦૦૧  

ભાવનગર મહાનગર પા લકા -ભાવનગર  

િવભાગ ારા િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ માટ લેવાની ફ (જો હોય તો) 

--------------- 
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કરણ-૪(િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમ સં હ અને દફતરો 

મ નબંર-૪ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા ં વક ઓડર  

દ તાવેજનો કાર દફતર  

દ તાવેજ પર ુ ં ૂં ુ ં લખાણ િવભાગના કામો કરવા માટ એજ સીને આપવામા ંઆવેલ વક 

ઓડર. 

ય તને િનયમો,િવિનયમો ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ અહ થી મળશે. 

સરના ુ ં–  

કાયપાલક ઇજનેર ી કચેર   

ત તે ર ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશન  

દ ણા િૂત ુલ પાછળ, વાઘાવાડ  રોડ,૩૬૪૦૦૧  

ભાવનગર મહાનગર પા લકા -ભાવનગર  

િવભાગ ારા િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ માટ લેવાની ફ (જો હોય તો) 

------------- 
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કરણ-૪(િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમ સં હ અને દફતરો 

મ નબંર-૫ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા ં પ રપ ો  

દ તાવેજનો કાર ચુનાઓ 

દ તાવેજ પર ુ ં ૂં ુ ં લખાણ િવભાગને વહ વટ  વડા મારફત આપવામા ંઆવતી 

ચૂનાઓ 

ય તને િનયમો,િવિનયમો ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ અહ થી મળશે. 

સરના ુ ં–  

કાયપાલક ઇજનેર ી કચેર   

ત તે ર ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશન  

દ ણા િૂત ુલ પાછળ, વાઘાવાડ  રોડ,૩૬૪૦૦૧  

ભાવનગર મહાનગર પા લકા -ભાવનગર  

િવભાગ ારા િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ માટ લેવાની ફ (જો હોય તો) 

---------------- 
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કરણ-૪(િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમ સં હ અને દફતરો 

મ નબંર-૬ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા ં લોગ કુ  

દ તાવેજનો કાર દફતર  

દ તાવેજ પર ુ ં ૂં ુ ં લખાણ િવભાગ હ તકના વાહન વપરાશ રકડ  

ય તને િનયમો,િવિનયમો ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ અહ થી મળશે. 

સરના ુ ં–  

કાયપાલક ઇજનેર ી કચેર   

ત તે ર ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશન  

દ ણા િૂત ુલ પાછળ, વાઘાવાડ  રોડ,૩૬૪૦૦૧  

ભાવનગર મહાનગર પા લકા -ભાવનગર  

િવભાગ ારા િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ માટ લેવાની ફ (જો હોય તો) 

------------ 
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કરણ-૪(િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમ સં હ અને દફતરો 

મ નબંર-૭ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા ં  
   

દ તાવેજનો કાર દફતર  

દ તાવેજ પર ુ ં ૂં ુ ં લખાણ િવભાગ 

ારા હર જનતાની ણકાર  માટ િસ  કરાયેલ ેસનોટ  

ય તને િનયમો,િવિનયમો ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ અહ થી મળશે. 

સરના ુ ં–  

કાયપાલક ઇજનેર ી કચેર   

ત તે ર ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશન  

દ ણા િૂત ુલ પાછળ, વાઘાવાડ  રોડ,૩૬૪૦૦૧  

ભાવનગર મહાનગર પા લકા -ભાવનગર  
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કરણ-૪(િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમ સં હ અને દફતરો 

મ નબંર-૮ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા ં હ ત ત ફાઈલ    

દ તાવેજનો કાર દફતર  

દ તાવેજ પર ુ ં ૂં ુ ં લખાણ િવભાગની કોઈપણ કામગીર  કરવા માટ કરવામા ંઆવેલ 

હ ત લે ખત નોટ ગ  

ય તને િનયમો,િવિનયમો ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ અહ થી મળશે. 

સરના ુ ં–  

કાયપાલક ઇજનેર ી કચેર   

ત તે ર ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશન  

દ ણા િૂત ુલ પાછળ, વાઘાવાડ  રોડ,૩૬૪૦૦૧  

ભાવનગર મહાનગર પા લકા -ભાવનગર  

િવભાગ ારા િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ માટ લેવાની ફ (જો હોય તો) 

------------- 
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 કરણ-૪(િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમ સં હ અને દફતરો 

મ નબંર-૯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા ં મેઝરમે ટ કુ    

દ તાવેજનો કાર દફતર  

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

મેઝરમે ટ કુમા ંકરવામા ંઆવેલ ઉતારો  

ય તને િનયમો,િવિનયમો ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ અહ થી મળશે. 

સરના ુ ં–  

કાયપાલક ઇજનેર ી કચેર   

ત તે ર ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશન  

દ ણા િૂત ુલ પાછળ, વાઘાવાડ  રોડ,૩૬૪૦૦૧  

ભાવનગર મહાનગર પા લકા -ભાવનગર  

િવભાગ ારા િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ માટ લેવાની ફ (જો હોય તો) 

--------------- 
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કરણ-૪(િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમ સં હ અને દફતરો 

મ નબંર-૧0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા ં કામના મુારો    

દ તાવેજનો કાર દફતર  

દ તાવેજ પર ુ ં ૂં ુ ં લખાણ િવભાગની ારા કરવામા ંઆવેલ કિપટલ,સરકાર  ા ટ તથા 

મેઈ ટન સ હડ કરવામા ંઆવેલ કામની ફાઈલ  

ય તને િનયમો,િવિનયમો ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ અહ થી મળશે. 

સરના ુ ં–  

કાયપાલક ઇજનેર ી કચેર   

ત તે ર ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશન  

દ ણા િૂત ુલ પાછળ, વાઘાવાડ  રોડ,૩૬૪૦૦૧  

ભાવનગર મહાનગર પા લકા -ભાવનગર  

િવભાગ ારા િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ માટ લેવાની ફ (જો હોય તો) 

------------- 
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કરણ-૪(િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમ સં હ અને દફતરો 

મ નબંર-૧૧ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા ં ઈ ેસ હડને લગતા મુારો     

દ તાવેજનો કાર દફતર  

દ તાવેજ પર ુ ં ૂં ુ ં લખાણ િવભાગને ફાળવેલ ઈ ેસ ગેની કામગીર  દશાવતી 

િવગતો   

ય તને િનયમો,િવિનયમો ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ અહ થી મળશે. 

સરના ુ ં–  

કાયપાલક ઇજનેર ી કચેર   

ત તે ર ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશન  

દ ણા િૂત ુલ પાછળ, વાઘાવાડ  રોડ,૩૬૪૦૦૧  

ભાવનગર મહાનગર પા લકા -ભાવનગર  

િવભાગ ારા િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ માટ લેવાની ફ (જો હોય તો) 

-------------- 
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કરણ-૪(િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમ સં હ અને દફતરો 

મ નબંર-૧૨ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા ં એ ટાની મા હતી તથા મુારો      

દ તાવેજનો કાર દફતર  

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

ગેના તમામ મુારો   

ય તને િનયમો,િવિનયમો ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ અહ થી મળશે. 

સરના ુ ં–  

વહ વટ  અિધકાર ી, મહકમ શાખા, મગંળિસહ  રોડ,  

ભાવનગર મહાનગર પા લકા ઓફ સ –ભાવનગર, ૩૬૪૦૦૧   

િવભાગ ારા િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ માટ લેવાની ફ (જો હોય તો) 

-------------- 
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કરણ-૪(િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટના િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમ સં હ અને દફતરો 

મ નબંર-૧૩ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

દ તાવેજ ુ ંનામ/મથા ં લીગલ મેટર       

દ તાવેજનો કાર દફતર  

દ તાવેજ પર ુ ં ૂં ુ ં લખાણ ુ ીમ કોટ,હાઈકોટ અથવા અ ય કોટની કાયદાક ય બાબતો 

તથા કુમો  

ય તને િનયમો,િવિનયમો ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ અહ થી મળશે. 

સરના ુ ં–  

કાયપાલક ઇજનેર ી કચેર   

ત તે ર ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશન  

દ ણા િૂત ુલ પાછળ, વાઘાવાડ  રોડ,૩૬૪૦૦૧  

ભાવનગર મહાનગર પા લકા -ભાવનગર  

િવભાગ ારા િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમસં હ અને 

દફતરોની નકલ માટ લેવાની ફ (જો હોય તો) 

------ 
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કરણ-૧૫(િનયમ સં હ – ૧૪).  

કાય  કરવા માટ ન  કરલા ધોરણો 

૧૫.૧ િવિવધ િૃ ઓ/કાય મો હાથ ધરવા માટ િવભાગે ન  કરલ ધોરણોની િવગતો આપો. 

(અ)ફ રયાદ તથા અર  બાબત  

મ  ફ ટર િવભાગ ારા કરવામા ં

આવતા કાય   

િનકાલ કરવા માટની 

સમયમયાદા( દવસ) 

૧ ડ પોઝીટ પરત મેળવવા માટની 

અર   

૩૦ 

૨ ટ કર મોકલવા માટની અર   ૨ 
 
 

(બ)િવભાગના ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશનના મેઈ ટન સ કામો 
 ભાવનગર શહરમા ંઆવેલ તમામ ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશનો ઉપર દિનક ર પેર ગની 

જ રયાત તથા લગત નાના કામો મં ુર થયેલ વાિષક ભાવો જુબ કરાવવામા ંઆવે છે. થમ કામ 

કરાવવા માટ િવભાગીય વડાની વૂમં ુર  લેવામા ંઆવે છે. 

(ક)િવભાગના ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશનના કિપટલ કામો  
(૧) ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશનો લગત કામો ની દા ત રકમ પાચં લાખથી ઓછ  હોય 

યાર લોકલ હરાત/ટ ડર યા કર  સ મ સ ા (કિમ ર ી)ની મ ં ુર  મેળવવામા ંઆવે છે તથા 

હક કત સ મ સ ાએ ( ટ. કિમટ ) કામ જુબ હર કરવામા ંઆવેછે. 

(૨) ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશનો લગત કામો ક ની દા ત રકમ પાચં લાખથી વધાર હોય 

યાર હર વતમાનપ ોમા ંટ ડર િસ  કર  ભાવો મગંાવી તથા યારબાદ સ મ સ ાની મં ુર  ઠરાવ 

બાદ કામ કરાવવામા ંઆવે છે. 
 
*િવ ુ ં પે ઉપલ ધ મા હતી 

(અ) ભાવનગર મહાનગરપા લકા,ભાવનગરની વેબ સાઈટ પર આપવામા ંઆવેલ ફ ટર િવભાગના 

તમામ અિધકાર  અને કમચાર ઓની મા હતી  
 

(બ) ભાવનગર મહાનગરપા લકા,ભાવનગરની વેબ સાઈટ પર આપવામા ંઆવેલ ફ ટર િવભાગના 

તમામ ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશનની મા હતી    
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કરણ-૧૬ 

હર મા હતી અિધકાર ીના નામ,હો ો તથા બી  િવગતો  

મ  જન સપંક અિધકાર  

તથા હર મા હતી 

અિધકાર ી ુ ંનામ  

સરના ુ ં સપંક નબંર  

૧. ી .એમ.સોમ રુા   કાયપાલક ઇજનેર ી કચેર   

ત તે ર ફ ટર લા ટ અને 

પ પ ગ ટશન  

દ ણા િૂત ુલ પાછળ, 

વાઘાવાડ  રોડ,૩૬૪૦૦૧  

ભાવનગર મહાનગર પા લકા 

-ભાવનગર 

મો.નબંર -

૯૮૭૯૫૭૨૩૨૩ 

ઓફ સ-

(૦૨૭૮)૨૫૧૪૮૨૮ 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

મ  નાયબ 

કિમ ર(એડમીન) 

તથા હર અપીલ 

મા હતી 

અિધકાર ી ુ ંનામ  

સરના ુ ં સપંક નબંર  

૧. ી વી એમ રાજ તૂ    નાયબ કિમ ર ીની 

ઓફ સ,બીજો 

માળ,મગંળિસહ  

રોડ,મહાનગરપા લકા 

ઓફ સ ભાવનગર  

ઓફ સ- 

(૦૨૭૮)૨૪૩૯૨૯૨ 



 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 

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 પ્રકરણ 

નબંર 
વિગત પાના 

નબંર 

1 3 નિયમ સગં્રહ-2, વ્યવસ્થા તતં્ર કાયો અિે ફરજો  2 

2 3 નિયમ સગં્રહ-2, અનિકારીઓ અિે કમેચારીઓિી સત્તા ફરજો 3 

3 4 નિયમ સગં્રહ-૩, કાયો કરવા માટેિા િીયમો , નવિીયમો, સચુિાઓ 
નિયમ સગં્રહ અિે દફ્તરો 

4 

4 6 નિયમ સગં્રહ-5, જાહરે તતં્ર અથવા તેિા નિયતં્રણ હઠેળ િી 
વ્યક્તીઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક  

5 

5 9 નિણણય લેવાિી પ્રક્રીયામા ંઅનસુરવાિી કાયણપદ્ધતી  6 

6 10 નિયમ સગં્રહ-10, અનિકારી અિે કમણચારીિી માહહતી પસુ્તીકા 7 

7 11 નવનિયમોમા જોગવાઈ કયાણ મજુબ મહિેતાણાિી પદ્ધતી મજુબ 
મહિેતાણાિી પદ્ધતી સહહત દરેક અનિકારી અિે કમણચારીિે મળત ુ
માનસક મહિેતાણુ ં

9 

8 11 ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસીસ નવભાગ નુ ંઅંદાજપત્ર  11 

9 16 જાહરે માહહતી અનિકારીનુ ંિામ તથા હોદ્દો   
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પ્રકરણ -3 (વનયમ સગં્રહ-2) 

 વ્યિસ્થા તતં્ર કાયો અને ફરજો 
 
 

હોદ્દો  :- ચીફ ફાયર ઓફફસર (ઈન્ચાર્જ) 
નામ   :- શ્રી એમ. એમ. હહરપરા 
સત્તાઓ  :- િહીિટી :-  1) ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસીસમા ંનિસ્ત પાલિ િી જવાબદારી 
                                 2) ફાયર સવીસીસિા સાિિો સસુજ્જ રાખવા 
                                 3) કમણચારીઓિી પરચરુણ રજા તથા હક્ક અિે માદંગીિી 30 હદવસ                 

                                     સિુીિી રજાઓ મજુંર કરવાિી 
                                 4) સેવાપોથી મા ંદરેક પ્રકારિી િોંિો કરવાિી સત્તા. 
                                 5) સેવાપોથી મા ંઈજાફા રીલીઝ  કરવાિી સત્તા. 
નાણાકીય     : ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસીસ નવભાગ ખાતે રાખવામા ંઆવેલ રૂ|.20,000/- ઈમપે્રસ 

પૈકી જરૂરીયાત મજુબ મજુંરી આપવાિી સત્તાઓ. 
હોદ્દો        :- ડીવિઝનલ ફાયર ઓફફસર (ઇન્ચાર્જ) 
નામ         :- પ્રધ્યમુિનસિંહ આર. જાડજેા 
અન્ય              :- ફાયર ડ્રીલ, પરેડ, હાજરી, વાહિોનુ ંચેકીંગ વગેરે 
  

હોદ્દો             :- સીનીયર ફાયર મેન  
નામ            :- (૧) અિવરનમયા સૈયદ (૨) ભરતભાઈ કિાડા    (૩)  નિઝામખા ંબલોચ  

 

 ફરજો              :- 1) ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસીસ નવભાગ િી નિફ્ટ ન ુ સચંાલિ કરવ ુ

                   2) આગ અકસ્માત સમયે કામગીરી બજાવવાિી, પરુ, વરસાદ, વાવાઝોડુ             

                             તથા અકસ્માત સમય ેતાકીદિી બચાવ કામગીરી કરવાિી. 
                   3) કુદરતી કે માિવસજીત આપત્તી સમયે બિતી ત્વરાએ બચાવ કામગીરી  

                             કરવાિી, િવાયેલાઓિે સારવાર માટે હોસ્પીટલ ખસેડવા તથા મતૃ્ય ુ 

                             પામલેાઓિા માિવ દેહ પોસ્ટ મોટમમાટે હોસ્પીટલ ખસેડવા. 
                   4) જાહરે જિતાિી જરૂરીયાત માટે એમ્બ્યલુન્સ તથા િબવાહહિીનુ ંસચંાલિ 

                                       5) વી.વી.આઈ.પી. કે વી.આઈ.પી. િા આગમિ સમયે ફાયર બ્રીગેટિી   
સેવાઓ પરૂી પાડવી 

                                       6) જજલ્લામા ંકોઈપણ જગ્યાએ હલેીપેડ ઉપર વી.વી.આઈ.પી. કે વી.આઈ.પી. 
િા આગમિ સમયે ફાયર બ્રીગેટિી સેવાઓ પરૂી પાડવી 

         7) મહાિગરપાલલકાિા જિરલ બોડણ દરમ્બયાિ ફાયર માિણલિી સેવા પરૂી   
પાડવી. 
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પ્રકરણ -3 (વનયમ સગં્રહ -2) 
અવિકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો 

 

હોદ્દો ફરજ/કામગીરીની વિગત 

 

જુ.કલાકણ  
હાજરી પરૂવી, રજા ફોમણ તયૈાર કરવા, રજા ખતવવી, સેવાપોથી નિભાવવી, 
ઓવર ટાઈમ તથા ટી.એ.ડી.એ બિાવવા. ફાયર રીપોટણ તેમજ ફાયર 
એિ.ઓ.સી. આપવાિી કામગીરી કરવી,ટેન્ડર તૈયાર કરવા, ઈમપ્રેસિો 
રીપોટણ નિભાવવો, વાર્ષીક બજેટ બિાવવુ,ં પત્ર વ્યવહાર કરવો, િોંિ તથા 
મસુદો મકુવાિો, અન્ય દરેક પ્રકારિા રીપોટણ બિાવવા, વાહિોિા નવમા 
ઉતારવા, રીન્ય ુકરવા, વાહિોિો આર.ટી.ઓ.પાસીંગ કરાવવુ.ં આવક-જાવક 
રજીસ્ટર િીભાવવુ.ં 
એમ્બ્યલુન્સ, િબવાહીિી ચલણ બિાવવા, આવક-જાવક મજુંરીિા રજીસ્ટર 
િીભાવવા, એમ્બ્યલુન્સ અિે િબવાહહિી િા રજીસ્ટરો નિભાવવા તેમજ 
સી.કલાકણ િે મદદરૂપ થવુ.ં 

ડ્રાઈવર એમ્બ્યલુન્સ, િબવાહીિી વિીઓ ભરવી, આગ અકસ્માત સ્થળ પર ફાયર 
ફાયટર ,એમ્બ્યલુન્સ, િબવાહી વગેરે બિતી ત્વરાએ પહોંચી ફાયર પમ્બપ 
ઓપરેટ કરી સચુિા મજુબ પાણીિો સપ્લાય પરૂો પાડવો, પાણી પરંુૂ થયે 
આવેલ ટેન્કર માથી પાણી સકિિ કરી ફરી આગિા સ્થળે તાત્કાલીક ચાલ ુ
કરવુ,ં ફાયર ફાયટરિા સાિિોિી દેખરેખ રાખવી અિે વકીંગ સ્સ્થનતમા 
રાખવા 

કલીિર વાહિોિી સફાય કરી, જરૂરી ઓઈલ , ડીઝલ વગેરે ચેક કરવુ,ં બેટરીનુ ં
નિયમીત મેઈન્ટેિન્સ કરવુ,ં વાહિોિે રીપેરીંગમા ંલઈ જવા વગેરે. 

બેલદાર ફાયર સ્ટેિિમા સીક્યરુીટી ડયટુી બજાવવી, ફાયર બ્રીગેડિા વાહિોિી 
સફાઈ કરવી, એમ્બ્યલુન્સ, િબવાહીિીમા ંફરજ બજાવવી. 

ફાયરમેિ આગ, અકસ્માત સમયે ફાયર ફાયટર સાથે પહોંચી કામગીરી કરવી, ફાયર 
બ્રીગેડિા વાહિોન ુ મેઈન્ટેિન્સ, સાફ સફાઈ કરવી, િદી િાળા, તળાવમા ં
ડબૂેલા વ્યક્તીઓિે બચાવવા, કાઢવા તેમજ કુદરતી આફત અગર તો 
અકસ્માત સમયે મકાિમા ં ફસાયેલા માણસોિે કાઢવા, હોસ્પીટલ ખસેડવા 
તેમજ દરેક પ્રકારિા ઈમરજન્સી સમયે સીિીયર ફાયરમેિ અથવા 
અનિકારીિી સચુિા મજુબ કામગીરી કરવી. 

ટેલીફોિ ઓપરેટર ફાયર નવભાગિો કંન્રોલ રૂમ સભંાળવો, એમ્બ્યલુન્સ/િબવાહીિી તેમજ 
ટેલીફોિ દ્વારા કંન્રોલ રૂમમા ંવિી લેવી અિે તેિો અમલ કરવો. ડયટુી બકુ 
નિભાવવી. 
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પ્રકરણ-4 (વનયમ સગં્રહ-3) 
કાયો કરિા માટેના વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ વનયમ સગં્રહ અને દફ્તરો 

ફાયર એન્ડ ઈમરજન્સી સવિિસીઝ  

 

દસ્તાિેજ નુ ંનામ : -               

(1) એમ્બ્યલુન્સ સચંાલિિા નિયમો 

(2) િબવાહીિી સચંાલિિા નિયમો 

(3) ફાયર ફાયટર િહરેિી બહાર મોકલવાિા નિયમો 

(4) મુબંઈ પ્રાતીય મહાિગરપાલલકા અનિનિયમ – 1949 પ્રકરણ -17 , કલમ-285 થી 289 

(5) સ્ટે.ક.ઠ.િ.ં 48 તા. 25/11/10 રેઈટ રીવાઈઝ સવાણનમુતે પસાર થયલે ઠરાવ  

(6)  ગજુ.ફા.પ્રી.એન્ડ લાઈફ સેફ્ટી મેઝસણ એક્ટ ,2013 

(7) વર્ષણ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ િા ંબજેટ બોડણમા ં  સવાણનમુતે પસાર થયેલ      ઠરાવ મજુબ િહરે લીમીટ મા ં

કોમિીયલ યનુિટમા ં અસ્ગ્િિમિ સેવા ચાજીસ માફ કરવાિો ઠરાવ સ્ટે.ક.ઠ.િ.ં૯૦૦ 

તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૯ પ્રમાણે  

  
 

દસ્તાિેજ પરનુ ંટંુકંુ લખાણ :- ઉપર મજુબ  

 

વ્યક્તીને વનયમો,વિવનમયો,  :-  સરિામ ુ                      ચીફ ફાયર ઓહફસર 

સચુનાઓ વનયમ સગં્રહ અને                                                            ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસીસ 

દફ્તરોની વિગત અફહથી મળશે.                                                    ભાવિગર  

 

ટેલીફોિ િબંર : 101, (0278) 2424814, 2424815 , 2424878. 
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પ્રકરણ -6 (વનયમ સગં્રહ -5) 
જાહરેતતં્ર અથિા તેના વનયતં્રણ હઠેળની વ્યક્તીઓ પાસેના દસ્તાિેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક  

 

અ.ન.ં  દસ્તાિેજની કક્ષા  દસ્તાિેજ નુ ંનામ 
અને તેની એક 
લીટીમા ંઓળખાણ  

દસ્તાિેજ 
મેળિિાની 
કાયમપધ્િતી  

નીચેની વ્યક્તી પાસે 
છે/તેના નીયતં્રણમા છે. 

1 એમ્બ્યલુન્સ 
સચંાલિિા નિયમો 

એમ્બ્યલુન્સ િા 
િીયમો 

 સ્ટેિિ ફાયર ઓહફસર  

2 િબવાહીિી સચંાલિિા 
નિયમો 

િબવાહીિી  નિયમો  સ્ટેિિ ફાયર ઓહફસર 

3 ફાયર ફાયટર િહરેિી 
બહાર મોકલવાિા 
નિયમો તથા રેસ્ક્ય ુ
કામગીરી માટેિા 
નિયમો. 

ફાયર ફાયટરિા 
નિયમો 

 ચીફ ફાયર ઓહફસર  

4 મુબંઈ પ્રાતંીય 
મહાિગરપાલલકા 
અનિિીયમ -1949  

બી.પી.એમ.સી. 
એક્ટ  

 ચીફ ફાયર ઓહફસર  

5 સ્ટે.ક.ઠ.િ.ં 27/11/10 
રેઈટ રીવાઈઝ 
સવાણનમુતે ઠરાવ  

ઠરાવ   સ્ટે.કમીટી 

6 ગજુરાત ફાયર 
પ્રીવેન્િિ એન્ડ લાઈફ 
સેફ્ટી મેઝસણ એક્ટ -
2013  

  િહરેી નવકાસ અિે 
િહરેી ગહૃ નિવાણણ 
નવભાગ, 
સચીવાલય ગાિંીિગર 
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 પ્રકરણ -9 

વનણમય લેિાની પ્રફક્રયામા અનસુરિાની કાયમપધ્ધ્તી 
 

9.1 બી.પી.એમ.સી. એક્ટ પ્રકરણ -5 અિે 6 મજુબ  

 

9.2 (1) રૂ|.  25,000  સિુી દર માસે  1,00,000 િી મયાણદા સિુીિો ખચણ ચીફ ફાયર ઓહફસરિા હકુમ  

  મજુબ. 

    (2) રૂ|. 5,00,000/- સિુી કમીશ્નરિા હકુમ મજુબ  

    (3) રૂ|. 5,00,000/- થી વધ ુસ્ટેન્ડીગ કનમટીિા હકુમ મજુબ 

 

 

9.3 ડી.એમ.સી.શ્રી (એડમીિ) કનમશ્નરશ્રી, 

 

 

9.4 ડી.એમ.સી.શ્રી(એડમીિ) , કનમિિરશ્રી/સ્ટેન્ડીગ કનમટી/કોપોરેિિ  

 

 

9.5 (1) જેિા પર નિણણય લવેાિો છે ત ેનવર્ષય : આગ, અકસ્માત , બચાવ કામગીરી 

     (2) માગણદિણક સચુિો /દીિા નિદેિ જો કોઈ હોય તો : પહરસ્સ્થનત આિારીત 

     (3) અમલિી પ્રક્રીયા : ત્વરીત  

     (4) નિણણય લેવાિી કાયણવાહીમા સકંળાયેલ અનિકારી:ચીફ ફાયર ઓહફસરશ્રીઓિો હોદ્દો 

     (5) ઉપર જણાવેલ અનિકારીઓિા સપંકણ અંગેિી માહહતી : ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસીસ 

                                                                  નિમણળિગર , ભાવિગર  

                                                                  ફોિ: 2430061 

     (6) જો નિણયૅથી અસતંોર્ષ હોય તો  ક્ા ંઅિે કેવી રીતે અપીલ કરવી? 

                   :  િાયબ કનમશ્નરશ્રી એડમીિ ભાવિગર મહાિગરપાલલકા  
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પ્રકરણ -10( વનયમ સગં્રહ -10) 
અવિકારી અને કમમચારીઓની માફહતી પસુ્તીકા ડીરેક્ટરી 

 
 
 

નામ હોદ્દો સરનામુ ં સપંકમ  નબંર  
ઓફફસ રહણેાકં  

1 શ્રી એમ. એમ. હહરપરા ઇ.ચા.ચીફ ફાયર 
ઓહફસર  

પ્લોટ િ.૧ ઇસ્કોિ મેગાનસટી ભાવિગર 2430061 9727712177 

2 જાડેજા પ્રધ્યમુિનસિંહ આર. ઇ.ચા.હડનવઝિલ 

ફાયર ઓહફસર 
5631,નિવમ”નિલકંઠ” સોસાયટી ગાયત્રીિગર 
પાછળ,ઘોઘારોડ 

2424814 

2424815 
9825204004 

3 સૈયદ અિવરનમિંયા એચ. સી.ફાયરમેિ કંુભારવાડા,િારીરોડ ,ગ.ુહા.બોડણ રૂમિ ં169 ભાવિગર 2424814 

2424815 
9974423364 

4 કિાડા ભરત ડી. સી.ફાયરમેિ િહરે ફરતી સડક, અલભિવપાકણ , માલિારી 
સોસા.સામે,પ્લોટ િ-ંઈ-2 

2424814 

2424815 
9428493210 

5 નિઝામખા ંઆર.બલોચ સી.ફાયરમેિ હોટલ મૌસમ સામે,અલકા ટોકીઝ પાસે,ભાવિગર 2424814 

2424815 
9662782276 

6 સહદેવનસિંહ ગોહીલ જુ.ક્લાકણ ૮૭,પટેલિગર,નમલીરી સોસાયટી 2424814 - 
7 રણજીતનસિંહ ચૌહાણ જુ.ક્લાકણ ૫૨,સત્યિારાયણ સોસા.,હાદાિગર 2424814 9428222152 
8 રનવભાઈ જીતીયા જુ.ક્લાકણ ગાિંી કોલોિી,નવદ્યાિગર 2424814 8238845925 
9 અજય ચાવડા જુ.ક્લાકણ ૨૪,મોહિિગર સોસા.,લીલા સકણલ 2424814 9099470477 

10 નવજય બોરીચા જુ.ક્લાકણ ૮૧,કૃષ્ણિગર,લચત્રા-નસદસર રોડ 2424814 8160375339 
11 રાઠોડ અિીલ જી. ફાયરમેિ ભક્તીિગર પાસે ટોપથ્રી રોડ ભાવિગર 2424814 

2424815 
9327048530 

12 વાળા ઘિશ્યામનસિંહ એિ. ઈ.ચા. ટ્ર્લીફોિ 
ઓપરેટર  

વડવા. િવી ગરાસીયાવાડ ફાયરીવાડીિેરી, િેરીિ-ં2  2424814 9328176877 

13 ખાભંલીયા કાળુભાઈ એસ. ફાયરમેિ 1931/સરદારિગર,ગરુુકુળ સામે, ભાવિગર  2424814 9879472709 
14 રાઠોડ ગોનવિંદનસિંહ બી. ફાયરમેિ  નમલ્રી સોસા. પાછળ ,પટેલિગર,પ્લોટ િ1ં98 2424814 

2424815 
6542233 

15 રાજ્યગરુુ મિીર્ષ એચ. ઈ.ચા.ટેલીફોિ 
ઓપરેટર  

6/7800 લક્ષમીિારાયણ સોસા. ગાયત્રીિગર  2424814 

2424815 
9427759476 

16 ચડુાસમા કાતંીભાઈ એિ. ફાયરમેિ  સભુાર્ષિગર ,રજપતુવાડો,40 વારીયા, પ્લોટ િ.ં90 2424814 

2424815 
9428222157 

17 અ.કાદર અ. કરીમ ફાયરમેિ રૂવાપરીરોડ,સાઢંીયાવાડ ,આરબ જમાત પાસે,ભાવિગર  2424814 

2424815 
2426144092 

18 િોળકીયા હરેિ એિ. ફાયરમેિ 499,ભરતિગર નસિંગલીયા 2424814 

2424815 
9979620620 

19 પટ્ટણી આરીફ એમ. ડ્રાઈવર પ્રભદુાસ તળાવ , પ્લોટ િ4ં21, ભાવિગર 2424814 9924330127 
20 ગીલાતર જીવરાજભાઈ બી. ફાયરમેિ ઉ.કૃ.િગર વણકરવાસ, દીપકચોક  2424814 942822167 
21 સરેુિભાઇ જાદવ ફાયરમેિ  2424814  
22 મહેંદ્રભાઇ ગળચર ફાયરમેિ  2424814  
23 હદપકભાઇ ગોહલે ફાયરમેિ  2424814  
24 યોગરાજ પઢેરીયા ફાયરમેિ  2424814  
25 સહંદપભાઇ કોહડયાતર ફાયરમેિ  2424814  
26 ગોહલે િરિીભાઈ ફાયરમેિ મોરચદં,તા.ઘોઘા,જજ.ભાવિગર 2424814  
27 સરવૈયા સજંયનસિંહ ફાયરમેિ કોળીયાક,તા.ઘોઘા,જજ.ભાવિગર 2424814  
28 પ્રદીપભાઇ ખાભંલ્યા ફાયરમેિ ૧૯૩૧,ગરુુકુળ સામે,સરદારિગર 2424814  
29 સજંયભાઇ સોલકંી ફાયરમેિ ગરીબપરુા,તા.ઘોઘા,જજ.ભાવિગર 2424814  
30 વજુભાઇ વાળા ફાયરમેિ મોટીફાફણી,તા.કોડીિાર,જજ.ગીર સોમિાથ 2424814 - 
31 િયિ િાકીયા ફાયરમેિ ભલગામડા,તા.લલિંબડી,જજ.સ.ુિગર 2424814  
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32 સજંયકુમાર ભરુીયા ફાયરમેિ ૩૦૭, તળગામ ફળીયુ,ં સાર મારીયાતા.ઝાલોદ, જજ.દાહોદ 2424814  
33 ઇલેિભાઈ ડામોર ફાયરમેિ સામા ખાદા ફળીયુ,ં જાફરપરુા, તા.ઝાલોદ, જજ.દાહોદ 2424814  
34 લાલજીભાઈ મકવાણા ફાયરમેિ જિિાળી,તા.લલિંબડી,જજ.સ.ુિગર 2424814  
35 િસ્ક્તનસિંહ જાડેજા ફાયરમેિ ખીજદડ,તા.જામકલ્યાણપરુ, જજ.દેવભનૂમ દ્વારકા 2424814  
36 ભરતભાઈ મકવાણા ફાયરમેિ ભાખળ,તા.ઘોઘા,જજ.ભાવિગર 2424814  
37 ક્રીપાલનસિંહ વાઢેર ફાયરમેિ મુગંણી,તા.જજ.જામિગર 2424814  
38 અજયકુમાર વાજા ફાયરમેિ મોટીફાફણી,તા.કોડીિાર,જજ.ગીર સોમિાથ 2424814  
39 વાલજીભાઈ કાલોદરા ડ્રાઈવર હાદાિગર ભાવિગર  2424814  
40 રમલણકભાઇ બાભંણીયા ડ્રાઈવર ભરતિગર,ભાવિગર 2424814  
41 અિોકનસિંહ સજુભા ગોહીલ  બેલદાર  દરબારગઢ , વરતેજ , હાદાિો ડેલો  2424814 9428222162 
42 ભારતીબેિ પાથર સ્ત્રી.મજુર ભરતિગર,ભાવિગર 2424814  
43 સુદંરબેિ ચૌહાણ સ્ત્રી.મજુર  2424814  
44 પ્રકાિ સોલકંી સફાઈ કામદાર   2424814  
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પ્રકરણ -11 (વનયમ સગં્રહ) 
વિવનયમોમા જોગિાઈ કયામ મજુબ મહનેતાણાની પદ્ધતી મજુબ મહનેતાણાની પદ્ધતી સફહત દરેક 

અવિકારી અને કમમચારીને મળત ુમાવસક મહનેતાણુ.ં 
 

 
 
 

નામ હોદ્દો માવસક િેતન િળતર વિવનયમમા ં
જણાવ્યા મજુબ મહનેતાણુ ં

1 શ્રી એમ. એમ. હહરપરા ઇ.ચા.ચીફ ફાયર ઓહફસર  લલયિ નવભાગે -“- -“- 
2 જાડેજા પ્રધ્યમુિનસિંહ આર. ઇ.ચા.હડનવઝિલ 

ફાયર ઓહફસર 
૪૧,૧૦૦/- ૨૦૦/- -“- 

3 સયૈદ અિવરનમિંયા એચ. સી.ફાયરમિે ૪૪,૮૦૦/- ૨૦૦/- -“- 
4 કિાડા ભરત ડી. સી.ફાયરમિે ૪૪,૮૦૦/- ૨૦૦/- -“- 
5 નિઝામખા ંઆર.બલોચ સી.ફાયરમિે ૪૨,૨૦૦/- ૨૦૦/- -“- 
6 સહદેવનસિંહ ગોહીલ જુ.ક્લાકણ લલયિ નવભાગે -“- -“- 
7 રણજીતનસિંહ ચૌહાણ જુ.ક્લાકણ લલયિ નવભાગે -“- -“- 
8 રનવભાઈ જીતીયા જુ.ક્લાકણ લલયિ નવભાગે -“- -“- 
9 અજય ચાવડા જુ.ક્લાકણ લલયિ નવભાગે -“- -“- 

10 નવજય બોરીચા જુ.ક્લાકણ લલયિ નવભાગે -“- -“- 
11 રાઠોડ અિીલ જી. ફાયરમિે ૪૦,૬૦૦/- ૨૦૦/ -“- 
12 વાળા ઘિશ્યામનસિંહ એિ. ઈ.ચા. ટ્ર્લીફોિ ઓપરેટર  ૪૧,૦૦૦/- ૨૦૦/ -“- 
13 ખાભંલીયા કાળુભાઈ એસ. ફાયરમિે ૪૧,૦૦૦/- ૨૦૦/ -“- 
14 રાઠોડ ગોનવિંદનસિંહ બી. ફાયરમિે  ૩૩,૦૦૦/- ૨૦૦/ -“- 
15 રાજ્યગરુુ મિીર્ષ એચ. ઈ.ચા.ટેલીફોિ ઓપરેટર  ૩૩,૦૦૦/- ૨૦૦/ -“- 
16 ચડુાસમા કાતંીભાઈ એિ. ફાયરમિે  ૩૨,૦૦૦/- ૨૦૦/ -“- 
17 અ.કાદર અ. કરીમ ફાયરમિે ૩૨,૦૦૦/- ૨૦૦/ -“- 
18 િોળકીયા હરેિ એિ. ફાયરમિે ૩૩,૦૦૦/- ૨૦૦/ -“- 
19 પટ્ટણી આરીફ એમ. ડ્રાઈવર ૪૦,૬૦૦/- ૨૦૦/ -“- 
20 ગીલાતર  જીવરાજભાઈ બી. ફાયરમિે ૪૦,૬૦૦/- ૨૦૦/ -“- 
21 સરેુિભાઇ જાદવ ફાયરમિે ૧૯,૯૫૦/- -“- -“- 
22 મહેંદ્રભાઇ ગળચર ફાયરમિે ૧૯,૯૫૦/ -“- -“- 
23 હદપકભાઇ ગોહલે ફાયરમિે ૧૯,૯૫૦/ -“- -“- 
24 યોગરાજ પઢેરીયા ફાયરમિે ૧૯,૯૫૦/ -“- -“- 
25 સહંદપભાઇ કોહડયાતર ફાયરમિે ૧૯,૯૫૦/ -“- -“- 
26 ગોહલે િરિીભાઈ ફાયરમિે ૧૯,૯૫૦/ -“- -“- 
27 સરવયૈા સજંયનસિંહ ફાયરમિે ૧૯,૯૫૦/ -“- -“- 
28 પ્રદીપભાઇ ખાભંલ્યા ફાયરમિે ૧૯,૯૫૦/ -“- -“- 
29 સજંયભાઇ સોલકંી ફાયરમિે ૧૯,૯૫૦/ -“- -“- 
30 વજુભાઇ વાળા ફાયરમિે ૧૯,૯૫૦/ -“- -“- 
31 િયિ િાકીયા ફાયરમિે ૧૯,૯૫૦/ -“- -“- 
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32 સજંયકુમાર ભરુીયા ફાયરમિે ૧૯,૯૫૦/ -“- -“- 
33 ઇલિેભાઈ ડામોર ફાયરમિે ૧૯,૯૫૦/ -“- -“- 
34 લાલજીભાઈ મકવાણા ફાયરમિે ૧૯,૯૫૦/ -“- -“- 
35 િસ્ક્તનસિંહ જાડેજા ફાયરમિે ૧૯,૯૫૦/ -“- -“- 
36 ભરતભાઈ મકવાણા ફાયરમિે ૧૯,૯૫૦/ -“- -“- 
37 ક્રીપાલનસિંહ વાઢેર ફાયરમિે ૧૯,૯૫૦/ -“- -“- 
38 અજયકુમાર વાજા ફાયરમિે ૧૯,૯૫૦/- -“- -“- 
39 વાલજીભાઈ કાલોદરા ડ્રાઈવર લલયિ નવભાગે ૨૦૦/- -“- 
40 રમલણકભાઇ બાભંણીયા ડ્રાઈવર લલયિ નવભાગે -“- -“- 
41 અિોકનસિંહ સજુભા ગોહીલ  બલેદાર  ૩૧,૧૦૦/- ૨૦૦/- -“- 
42 ભારતીબેિ પાથર સ્ત્રી.મજુર લલયિ નવભાગે -“- -“- 
43 સુદંરબિે ચૌહાણ સ્ત્રી.મજુર લલયિ નવભાગે -“- -“- 
44 પ્રકાિ સોલકંી સફાઈ કામદાર  લલયિ નવભાગે -“- -“- 
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પ્રકરણ-11 
 

ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સિીસીસ, મહાનગરપાલલકા ભાિનગર વિભાગનુ ંિર્મ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ નુ ં
અંદાજપત્ર નીચે મજુબ છે. 

 

ક્રમ વિભાગ રકમ 

1 આવક ૧૧,૬૬,૦૮૧/- 

2 ખચણ ૮,૦૮,૪૨૩/- 

3 કેપીટલ ૩,૩૦૨,૫૫૩/- 
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પ્રકરણ -16 

1) જાહરે માહહતી અનિકારીનુ ંિામ : એમ.એમ. હહરપરા 

         હોદ્દો                            : ઈ.ચા. ચીફ ફાયર ઓહફસર 

2) નવભાગ                    : ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસીસ 

       ફોિ િ ં (ઓહફસ)                     : 2430061 

              (મો.િ.ં)                    : 9727712177 
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એનેક્ષર –બી 
 

(સામન્ય િફહિટ વિભાગના 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 અનિકાર અનિિીયમિી કલમ -4 અંતગણત સ્વય ં
જાહરે કરવાિી બાબતો “ પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર “ મારા નવભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. 
અિે તા. ૦૧/૦૫/૨૦૨૨ િી સ્સ્થતી એ અમારી મજુંરી મેળવી અદ્યતિ કરવામા ંઆવેલ છે. 
 
 
 
 
 

તારીખ:- ૦૬/૦૫/૨૦૨૨                                            ચીફ ફાયર ઓહફસર  

                                                  ફાયર એન્ડ ઈમર્જન્સી સવીસીઝ 
                                                              મહાિગરપાલલકા ભાવિગર  



      માહિતી(મેળવવાના)અધિકાર      

   અધિધિયમ-૨૦૦૫ 

અધિધનયમની કલમ-૪(ખ)િેઠળની ધવગતવાર  

 માહિતી  આપતી પસુ્તતકા/ માગગદધશિકા 
 

વોલ્યમુ - ૨  

    

 
 

 
 
 
 

 

ધવભાગનુું િામ              UF0"G lJEFU 

એિેક્ષ્ચર િુંબર            ૨૦૨૨ 

ભાવનગર મિાનગરપાલલકા 
ગાર્ગન ધવભાગ 

પ્રધિધ્િ કયાા તારીખ: ૦૧/૦૫/૨૦૨૨  

                પે્રષક:- 

        શ્રી કેયરુ કુમાર કે. ગોહિલ 

        ગાર્ાિ સધુપ્રન્ટેન્ર્ને્ટ   

                                                    મો.િું.૯૮૯૮૪૯૧૯૧૪  

 
 



અનકુ્રમલિકા 
         
 

ક્રમ પ્રકરણ 
િું. 

પ્રકરણિી ધવગત  પાિા િું. 

૧ ૧ િુંગઠિિી ધવગતો,કયો અિે ફરજો  ૧-૬ 

૨ ૨ અધિકારીઓ અિે કમાચારીઓિી િતા અિે ફરજો  ૭-૧૧ 

૩ ૩ કયો કરવા માટેિા 
ધિયમો,ધવધિયમો,સચૂિાઓ,ધિયમ િુંગ્રહ અિે 
દફતરો  

૧૨-૧૪ 

૪ ૪ િીધત ઘર્તર અથવા િીધતિા અમલ િબુંિી 
જિતાિા િભ્યો િાથ ેપરામર્ા  

૧૫-૧૬ 

૫ ૫ ગાર્ાિ ધવભાગિા અથવા તેિા ધિયુંત્રણ હઠેળિી 
વ્યક્તતઓ પાિેિા દસ્તાવેજોિી કક્ષાઓ અંગેનુું પત્રક 

 ૧૭-૧૮ 

૬ ૬ િરકારી માહહતી અધિકારીઓિા િામ,હોદો અિે 
અન્ય ધવગતો 

૧૯-૨૦ 

૭ ૭ ધિણાય લેવાિી પ્રહક્રયામાું અનિુરવાિી કાયાપધ્િધત ૨૧-૨૨ 

૮ ૮ અધિકારી અિે કમાચારીઓિી માહહતી પકુ્સ્તકા  ૨૩-૩૪ 

૯ ૯ ધવધિયમોમાું જોગવાઈ કયાા મજુબ મહિેતાણાિી 
પધ્િધત િહહત દરેક અધિકારી અિે કમાચારીિે 
મળત ુું માધિક મહિેતાણુું 

૩૫-૪૧ 

૧૦ ૧૦ પ્રત્યેક િુંસ્થાિે ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર ૪૨-૪૪ 

૧૧ ૧૧ જાહરે માહહતી અધિકારીશ્રીિા િામ,હોદો તથા બીજી 
ધવગતો 

૪૫-૪૮ 

 

 

 

 

 

 



 

પ્રકરણ -૧ 

(ધિયમ િુંગ્રહ – ૧) 

િુંગઠિિી ધવગતો,કયો અિે ફરજો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવિગર મહાિગરપાલલકા 
ગાર્ાિ ધવભાગ 

પાિા િું.૧ થી ૬ 
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પ્રકરણ  - ૧(ધિયમ િુંગ્રહ – ૧) 

િુંગઠિિી ધવગતો,કયો અિે ફરજો 
૧.૧ ગાર્ગન ધવભાગના ઉદ્રશે / િતે ુ 
મ્યિુી.કોપો.ભાવિગર ર્હરે હદ ધવસ્તારમાું આવેલ પર્તર જમીિો તેમજ બગીચાિા 
હતે ુમાટેિા કોમિ પ્લોટોમાું િાગહરકોિી સધુવિાઓ માટે બગીચાઓ બિાવવા તમેજ 
જે બગીચાઓ છે તેનુું સચુારૂ રીતે મેઈન્ટેિન્િ કરવુું જરૂરી સિુારા વિારા કરી 
િાગહરકોિી સધુવિામાું તથા બગીચાિી સુુંદરતમાું વિારો કરવો તેમજ ર્હરેિા 
રાજમાગો,પ્રાથધમક ર્ાળાઓ,બગીચાઓ,પર્તર જમીિોમાું વકૃ્ષારોપણ કરવુું અિે 
પયાાવરણિી  િમતલુા જાળવવી તે આ ધવભાગિો મખુ્ય હતે ુઉદેર્ છે. 
 

૧.૨ ગાર્ગન ધવભાગનુું દુરદેશીપણુું(ધવઝન):  
ભાવનગર એક ધવકાસ પામી રિલે ભાવનગર શિરેને િહરયાળું અને સુુંદર બનાવવુું. 
૧.૩ ગાર્ગન ધવભાગનો ટ ુંકો ઈધતિાસ : 
તવતુંત્રતા પિલેા ભાવનગર તટેટ વખતે જે તે સમયે સને ૧૮૮૪ માું પીલગાર્ગનની 
ધનમાગિ થયેલ.મિારાજા સરતખ્તધસિંિજી સાિબેે ધમ.ઈ.ર્બલ્ય ુવેતટ પાસે વકૃ્ષારોપિ 
કરાવી પબ્લલક ગાર્ગન તરીકે આ બગીચાને તા.૨૩ જાન્ય.ુ ૧૮૮૪ માું લોકાપગિ થયુું. 
૧૯૬૦ માું આ બગીચામાું સરદારશ્રીની પ્રધતમાની તથાપના કરી આ બગીચાનુું નામ 
સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ નામ રાખવામાું આવયુું.કુલ ૫૪ બગીચા છે.તે પૈકી ૨૬ 
લોક સિભાગીદારીથી ધવકસાવેલ છે અને દત્તક આપેલ છે. િાલ ધવધવિ રોર્ના 
ર્ીવાઈર્રમાું વકૃ્ષારોપિ કરી શિરેની શોભા વિારવાનુું કામ ચાલ ુછે. 
 જેમ જેમ શિરેનો ધવકાસ થતો રિ ેતેની સાથો સાથ બાગ-બગીચાઓ પિ 
ધવકસાવવાના રિ ેછે. 
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૧.૪ ગાર્ગન ધવભાગની ફરજો : 
 

ગાર્ાિ ધવભાગ હસ્તક આવેલ દરેક બગીચા – િકાલો સુુંદર અિ ેમિોહર બિે ત ેરીતિા 
તમામ પ્રયાિો કરવા તેમજ જુદી-જુદી જગ્યાએ થયેલ વકૃ્ષારોપણ બાદ તે વકૃ્ષોનુું િારી 
રીતે જતિ થાય અિે વકૃ્ષ મોટુું થાય એ માટેિા તમામ પ્રયાિો િઘિ રીતે હાથ િરવા 
િાથો િાથ બાળકોિા મિોરુંજિ માટે બાલ ક્રીર્ાુંગણિા િાઘિો વિાવી બાળકોિે 
મિોરુંજિ પરુૂ પાર્વુું તેમજ આબાલ વદૃ્ધ િહુિે  બગીચામાું આવેથી આિુંદ અિે ર્ાુંધત 
મળે તે રીતે પોતાિી ફરજો આ ધવભાગ અદા કરે છે. 
 

૧.૫ ગાર્ગન ધવભાગની મખુ્ય પ્રવધૃતઓ /કાયો : 
 ર્હરેિી સુુંદરતામાું વિારો કરવા,બાગ  - બગીચાિી માવજત કરવી,િવા બગીચાઓ 
ઉપવિો બિાવવા આયોજિ કરવુું,વકૃ્ષારોપણ વકૃ્ષોનુું ધવતરણ અિે વકૃ્ષોિો ઉછેર 
કરવો,આ કામોમાું લોક િહભાગીદારી કેળવવી. 
 

૧.૬ ગાર્ગન ધવભાગ દ્વારા આપવામાું આવતી સેવાઓની યાદી અને તેનુું 
સુંક્ષીપ્ત ધવવરિ : 
ગાર્ગન ધવભાગ દ્વારા તનાનાગાર ખાતે નાગહરકોને આ સાથેના ધનયમો ધવધનમયો 
સ  ચનાઓ જે પ્રકરિ ૪ (ધનયમ સુંગ્રિ -૩) થી સામેલ છે,તે મજુબની ધવગતે ક્રમ નું.૨ 
અને ૩ મજુબ તનાનાગારના સામેલ ધનયમો મજુબ રાિત આપવામાું આવે છે.નાગહરકોને 
સધુવિા આપવામાું આવે છે.તનાનાગાર સીની.સીટીઝનોને  ૫૦ % જયારે પક્ષીઘરમાું 
તથા અન્ય બગીચામાું ધવના મલુ્યે પ્રવેશ આપવામાું આવે છે જેનો 
નાગહરકો,ધવદ્યાથીઓ,બાળકો બિનેો તથા સીનીયર ધસટીઝનો લાભ મેળવે છે. 
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 ૧.૭ ગાર્ગન ધવભાગનાું માળખાનો આલેખ : 
 

કધમશનરશ્રી 
 

 

  સીટી એન્જીનીયરશ્રી 
 

 
 

                                         ગાર્ગન સપુ્રીન્ટેન્ર્ેન્ટ 

 

  
 

  
 
 

ગાર્ાિ સપુરવાઈઝર   િી.કલાક      સ્વી.ઈન્સ્રકટર   જુ.તલાકા ઈ.હરે્માળી પટ્ટાવાળા 

         

  
                                               માળી                                            
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ક્રમ કમાચારીનુું 
િામ 

હોદો કરવાિી થતી કામગીરીિી ધવગત 

૧ શ્રી 
િાગરભાઈ 
એિ. ર્ાભી 

િીિી.તલાકા  ઇલેક્ટ્તરક બીલો બિાવવાિી કામગીરી તથા પક્ષીઓ 
માટે અિાજ ખરીદીિા બીલો બિાવવાિી કામગીરી 
તથા પરચરુણ બીલો બિાવવાિી કામગીરી તથા 
ખાતા અધિકારી દ્વારા િોપવામાું આવતી કામગીરી. 

૨ શ્રી 
પ્રકાર્ભાઈ 
એિ. 
ચરુ્ાિમા  

જુધિયર 
તલાકા 

એસ્ટાબ્લીર્મેન્ટિી તમામ પ્રકારિી કામગીરી, 
ધિક્યરુીટી બીલો તથા બેલદાર/િફાઈકામદાર, 
િપ્લાયિા લબલોિી કામગીરી તથા અન્ય પરચરુણ 
લબલોિી કામગીરી અિે વકૃ્ષો અિે તેિી િર્તર રૂપ 
ર્ાળીઓ કાપવાિી મજુરી આપવા અંગેિી કામગીરી 
તેમજ સ્ટાફ અંગેિી િબુંધિત માુંગવામાું આવતી 
માહહતી અંગેિી કામગીરી અિે ખાતા અધિકારી દ્વારા 
િોપવામાું આવતી કામગીરી.          

૩ શ્રી 
ઘિશ્યામભા
ઈ પી. 
મકવાણા   

જુધિયર 
તલાકા  

ગ્રાન્ટિા કામ તથા બગીચા ધવકાિિી ફાઈલો 
આર.ટી.આઈ. િલે,િરકારી પત્રો,માહહતી ધવગેરે તમેજ 
િોંપવામાું આવે તે કામગીરી બજાવવી અિે તેન ુું રેકર્ા 
ધિભાવવુું. 

૪ શ્રી 
રાજેન્રધિિંહ 
બી. જાર્ેજા 

જુધિયર 
તલાકા  

આવક-જાવક(ર્ીસ્પેચ)િી કામગીરી પરચરુણ લબલોિી 
કામગીરી, ઈમ્પ્રેિિા લબલોિી કામગીરી તથા ખાતા 
અધિકારી દ્વારા િોંપવામાું આવતી કામગીરી. 

૫ શ્રી ર્રદભાઈ 
એમ. પરમાર 

પટ્ટાવાળા  ભાવિગર મહાિગરપાલલકા િી મખુ્ય કચરેીએ 
ટપાલો તથા ફાઈલો લેવા-આપવાિી કામગીરી તથા 
ખાતા અધિકારી દ્વારા િોંપવામાું આવતી કામગીરી.  
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૧.૧૧ મખુ્યકચેરી અિ ેજુદા-જુદા સ્તરોએ આવેલ અન્ય કચેરીિા િરિામાું : 
ક ગાર્ાિ ધવભાગિી મખુ્ય કચરેી  
ગાર્ાિ સધુપ્રન્ટેન્ર્ેન્ટશ્રી 
 

ગાર્ાિ સપુ્રી.શ્રી િી કચેરી િરદારબાગ (પીલગાર્ાિ)પાિવાર્ી ભાવિગર 
મહાિગરપાલલકા, 
 

 

ખ   ગાર્ાિ ધવભાગમાું આવેલ ઝોિલ ઓફીિ 

(૧) સ્િાિાગાર 

    ધિલમબાગ ચોક, ગાર્ાિ ધવભાગ, 
   મહાિગરપાલલકા ભાવિગર. 
(૨) સ્િાિાગાર િરદારિગર િકાલ,ગાર્ાિ ધવભાગ, 
    મહાિગરપાલલકા ભાવિગર. 
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પ્રકરણ -૨ 

(ધિયમ િુંગ્રહ – ૨) 

અધિકારીઓ  અિે કમાચારીઓિી 
િત્તા અિે ફરજો 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવિગર મહાિગરપાલલકા 
ગાર્ાિ ધવભાગ 

પાિા િું.૭ થી ૧૧ 
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પ્રકરણ -૨(ધિયમ િુંગ્રહ – ૨) 

અધિકારીઓ અિે કમાચારીઓિી િત્તા અિે ફરજો 
૨.૧ ગાર્ાિ ધવભાગિા અધિકારી તથા કમાચારીઓિી િત્તા અિે ફરજોિી ધવગત : 
૨.૨ હોદો : ગાર્ાિ સપુ્રીન્ટેન્ર્ેન્ટ 

૨.૩ િત્તાઓ : 
ગાર્ાિ સપુ્રીન્ટેન્ર્ેન્ટશ્રી તેમિા ઉપરી અધિકારીશ્રી િીટી એન્જીિીયરશ્રી િુંસ્થાિા વર્ા 
કધમર્િરશ્રી ધવગેરે દ્વારા વખતો વખત અપાતા કાયાાલય આદેર્ો હુકમ,દફતરી 
હુકમ,તત્િબુંધિત ઠરાવ,ખાિ સચુિા ધવગેરેિો યથાયોગ્ય અમલવારી કરાવવાિી 
િત્તા છે. 
૨.૪  વહીવટી િત્તા : 
(૧)તેમિા ધિયુંત્રણ હઠેળિા કમાચારીઓિી રજાઓ બાબત માયાાહદત િત્તા. 
(૨) સ્ટાફ એસ્ટાિે લગતી કેટલીક િામાન્ય િત્તાઓ જેવી કે િી. આર. ભરવા,સ્ટેપર્્ુું 
કસરુબદલ મયાાહદત દુંર્ કરવા,સ્ટાફિી કામગીરી જોવી,િોંપવી,િીચેિા સ્ટાફિી ફરજો 
મકુરર કરવી અિે તિેે લગતા હુકમો તેમજ ફરજ િ બજાવિાર િામે યોગ્ય પગલા 
ભરવા ઉપલી િત્તાિે ભલામણે લખી મોકલવી ધવગેરે. 
 

(૩) તેમિા ધિયુંત્રણ હઠેળિા કમાચારીઓિી રજાઓ બાબત મયાાહદત િત્તા. 
(૪) સ્ટાફ એસ્ટાિે લગતી કેટલીક િામાન્ય િત્તાઓ જેવી કે. િી.આર. ભરવા,સ્ટેપર્્ુું 
કસરુબદલ મયાાહદત દુંર્ કરવા,સ્ટાફિી કામગીરી જોવી,િોંપવી,િીચેિા સ્ટાફિી ફરજો 
મકુરર કરવી અિે તિેે લગતા હુકમો તેમજ ફરજ િ બજાવિાર િામે યોગ્ય પગલા 
ભરવા ઉપરલી િત્તાિે ભલામણ લખી મોકલવી ધવગેરે. 
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૨.૫  િાણાુંકીય િત્તાઓ : 
િાણાુંકીય જે કાઈ ખચા કરવામાું આવે છે તે ઉપલી િત્તાિી મજુરી મેળવીિે કામો 
કરવામાું આવે છે.તથા ગાર્ાિ સપુ્રીન્ટન્ર્ેન્ટશ્રીિે મહતમ રૂ.૫૦૦૦/-િા ખચાિી 
(રૂ.૨૫,૦૦૦/- માિ દરધમયાિ) િાણાુંકીય િત્તા આપેલ છે. 
૨.૬  અન્ય િત્તા : 
બીિ અધિકૃત રીતે બાગીચ િકાલમાું દબાણ િ થાય તથા તિેો રખરખાવ બરાબર 
થાય તે જોવુું અિે તિેા માટે જરૂરી સચૂિો દબાણ ધવભાગ દ્વારા આપવા અિે તિેો 
અમલ કરાવવો તેમજ િી.ક.,જુ.કા.,સ્વીમીંગ ઈન્સ્રકટર,ઈ.હરે્માળી,લચર્ીયાઘર 
વ્યવસ્થાપક,ધવગેરે તરફથી રજુ થતી દરખાસ્તોિી િમીક્ષા કરવી અિે યોગ્ય કરવુું. 
 

૨.૭  ફરજો : 
(૧) ખાતાિા વર્ા તરીકે િુંગ્રહ કામગીરી પર દેખરેખ અિે ધિયુંત્રણ રાખવુું. 
(૨) ઉપરી અમલદારીશ્રી દ્વારા થતા હુકમનુું પાલિ કરી તત્િબુંિી અમલ કરવાિી તથા 
અમલ કરવાિી ફરજ બજાવવી. 
(૩) પ્રાપ્ત િત્તામાું વખતો વખત જે ફેરફાર વાળા હુકમો થાય તો તે અન્વયે 
અમલવારીિી ફરજ બજાવવી. 
 

૨.૮ હોદો :  કમાચારીઓ જેવા કે િી.તલાકા ,સ્વીમીંગ ઈન્સ્રકટર,ઇન્ચાર્જ 
હરે્માળી,ડ્રાઇવર,જુધિયર તલાકા ,ચીર્ીયાઘર વ્યવસ્થાપક ધવગેરે. 
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૨.૯  િત્તાઓ અિે ફરજો : 
(૧) તેમિે વહીવટી કે િાણાુંકીય િત્તાઓ પ્રાપ્ત િથી. 
(૨) તેમિે ઉપરી અધિકારી ખાિ કરીિે ખાતા આધિકારીશ્રી દ્વારા વહીવટી પ્રહક્રયાિા ભાગરૂપે 
જે કામગીરી િોંપવામાું  આવે તેવી ફરજો તેઓ બજાવર્ે. 
(૩) િી.કા.,જુ.કા. િુંબધિત તમુારો –પ્રકરણો રેકર્ા,પોટલા,દફતર ધવગેરે તેિા પર િામાુંકિ 
કરી જરૂરી િુંબરીંગ કરી જરૂરી િુંબરીંગ કે આઇર્ેક્ટ્ન્ટફેર્િ કરી રેકર્ા ધિભાવણી કરર્ે. 
(૪) િી.કા.,જુ.કા. જુદા માલ િામાિ જેવા કે કથાિો િામાિ,વેચાણ કરી તેિી િોંિ અિે રેકર્ા 
રાખર્ે.સ્ટેર્િરીિો ધિભાવ કરર્ે. જુદા જુદા વકા રજીસ્ટરો ,લબલબકુ ધવગેરે ધિભાવર્ે,કામિા 
પ્રગધતિો અહવેાલો,મુંજૂરી પ્રકારિા અહવેાલો,ખચાિા બીલો સ્ટાફનુું એસ્ટાિી કામગીરી 
ધિભાવર્ે. 

 

ક્રમ  કમમચારીન ું નામ  હોદો  કરવાની થતી કામગીરીની વવગત  

૧ શ્રી વચરાગ એસ. 

સસઘવ 

સ્વીમીંગ 

ઈન્સ્ટસ્રકટર 

સ્વીમીંગપ લ ખાતે માવસક, વિમાવસક, છમાવસક, વાર્ષિક શીખાઉ 

સભ્ય બનાવવા, તરણ કેમ્પ, સ્પર્ામ અુંગે આવતી માુંગણી વ્યવસ્થા 

કરવી. સ્નાનાગાર વશફટના સમય મ જબ ફરજના સ્થળે હજાર રહેવ ું. 

કોઈપણ દ ઘમટના નાું ઘટે અકસ્માત ન થાય તેવ ું માગમદશમન શીખાઉ 

સભ્યોને આપવ ું અને વનયમ મ જબ સલામતીને રાથાથવમકતા આપવી. 

તરતા શીખવવ ું તેમજ વનયત સમયે ટેસ્ટ લઈને પારુંગત થયે તેવ ું 

રાથમાણપિ  આપવ ું . કાયમી સભ્યોની વશફ્ટ તરણ સ્પર્ામ કે કેમ્પ 

દરમ્યાન સલામતીને રાથાથવમકતા આપવી. ફરજના સ્થળે હાજર 

રહેવ ું,સતકમ રહેવ ું ,વખતો વખત ખાતા તરફથી આપવામાું આવતી 

સ ચનાનો અમલ કરવો. રેકર્મ વનભાવવ ું સમય: ૬ થી ૧૦, ૩ થી ૬ દર 

સોમવારે રજા 

૨ શ્રી જયદીપ આર. 

ચ ર્ાસમા 

સ્વીમીંગ 

ઈન્સ્ટસ્રકટર 

૩ શ્રી વાઘાણી ર્ીમ્પલ 

જીત 

લેર્ીઝ સ્વીમીંગ 

ઈન્સ્ટસ્રકટર 

૪ શ્રી ઈસ્માઈલ એ. 

સાબલીયા  

સ્વીમીંગ 

ઈન્સ્ટસ્રકટર 

૫ શ્રી ર્વલ જી. 

વાગડર્યા 

સ્વીમીંગ 

ઈન્સ્ટસ્રકટર 

૬ શ્રી રાજ ભાઈ એચ. 

મકવાણા  

વચર્ીયાઘર 

વ્યવસ્થાપક  

પક્ષીઘરની સારસુંભાળની તમામ જવાબદારી તથા સમયાુંતરે કે જરૂર 

પડ્યે પક્ષીઘરના પક્ષી માટે મેર્ીકલ કેમ્પ યોજના વનષ્ણાતોને 

બોલાવી,જરૂરી સુંપકમ કરી પક્ષીઓને ચેકઅપ કરાવવા તે મ જબ 

સારવાર કરાવવી અને તમામ રેકર્મ વનભાવવ ું  સમગ્ર પક્ષીઘરની સફાઈ 

સ્વચ્છતાની પ રતી કાળજી લેવી રક્ષણ માટેના તમામ જરૂરી પગલા 

લેવા વનયવમત રીતે રીપોટમ આપવા આને તમામ રેકર્મ વ્યવવસ્થત 

વનભાવવ ું.સમય ૮ થી ૧૨ અને ૨ થી ૬ દર મુંગળવારે રજા.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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(૫) ટેન્ર્ર પ્રહક્રયા ખાતાિા અધિકારીશ્રીિી સચુિા મજુબ કરર્ે અિે તે ધિભાવર્ે. 
(૬)તેમિી કામગીરી મોટા પ્રમાણમાું મહદઅંર્ે ઇન્ર્ોર હોય રેકર્ા,દફતર,તમુારો ધવગેરે તેઓ 
ધિભાવર્ે. 
(૭) ઈ.હરે્માળી તમામ કમાચારી હાજરી ,કામગીરીિી ખાતા અધિકારીશ્રીિા માગાદર્ાિ અિ ે
સચુિાનિુાર િોંપણી કમાચારીિી રજામાું વ્યવસ્થા કરવી અન્ય કમાચારી મકુીિ ે તેમજ 
િોપવામાું આવે તે કામગીરી. 
(૮) લચર્ીયાઘર વ્યવસ્થાપક: પક્ષીિામાવજત અિે જાળવણી કરવી તે અંગેિા તમામ રેકર્ા 
ખોરાક તથા તે અંગેિા રેકર્ા પક્ષીિી િેહત અંગેિા ખ્યાલ રાખવો.રૂત ુપ્રમાણે માવજત કરવી 
અિે િમયાુંતરે કે જરૂર પર્ય ેતરુતજ પક્ષીઘરમાું મરે્ીકલ કેમ્પ યોજવો ધિષ્ણાતોિો િુંપકા 
કરીિે તિેે બોલાવી જરૂરી ચેક અપ અિે તે મજુબ િારવાર કરાવવા અિે રેકર્ા ધિભાવવુું 
તથા િમગ્ર પક્ષીઘરિી િફાઈ સ્વચ્છતાિી પરુતી કાળજી રાખવી,રક્ષણ માટેિા તમામ જરૂરી 
પગલા લેવા અિે ધિયધમત રીતે ખાતાિે રીપોટા  આપવા અિે તમામ રેકર્ા વ્યવક્સ્થત 
ધિભાવવુું. 
 (૯) ડ્રાઇવર વકૃ્ષોિ ે પાણી આપવા ગાર્ાિ ધવભાગનુું વાહિ લઈિે જવુું.ગાર્ાિિી તમામ 
પ્રકારિી કામગીરીમાું તથા કુદરતી આફતોિા િમયમાું વાહિ એલટા રાખી ખાતાિી 
સચુિાનિુાર હરે્માળીિી રાહબરી િીચે િુંકલિથી કામગીરી કરવાિી હોય છે. 
(૧૦)ધર્ફટિા િમય મજુબ ફરજિા સ્થળે હાજર રહવે ુું કોઈપણ દુઘાટિા િ ઘટે અકસ્માત િ 
થાય તેવુું માગાદર્ાિ ર્ીખાઉ િભ્યોિે આપવુું અિે ધિયમો મજુબ િલામતીિે પ્રાથધમકતા 
આપી તરતા ર્ીખવાર્વુું તેમજ ધિયત િમય ેટેસ્ટ લઈિે પારુંગત થયે તેવુું પ્રમાણપત્ર આપવુું 
અિે કાયમી િભ્યોિી ધર્ફ્ટ દરમ્યાિ કે તરણ સ્પિાા દરધમયાિ િલામતીિે પ્રાથધમકતા 
આપવી ફરજિા સ્થળે હાજર રહવે ુું િતકા રહવે ુું વખતો વખત ખાતા તરફ જે સચૂિાઓ મળે 
તેિો અમલ કરવો. 
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પ્રકરણ -૩ 

(ધિયમ િુંગ્રહ – ૩) 

કયો કરવા માટેિા ધિયમો, 
ધવધિમયો,સચૂિાઓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવિગર મહાિગરપાલલકા 
ગાર્ાિ ધવભાગ 

પાિા િું.૧૨ થી ૧૪ 
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પ્રકરણ -૩(ધિયમ િુંગ્રહ – ૩) 

કયો કરવા માટેિા ધિયમો,ધવધિમયો સચૂિાઓ ધિયમ 

             િુંગ્રહ અિે દફતરો. 
               ગાર્ાિ ધવભાગ – મહાિગરપાલલકા – ભાવિગર. 

ક્રમ – ૧ 

દસ્તાવેજોનુું િામ / મથાળું                                        કથાિો િામાિ મેળવવા  
દસ્તાવેજોિો પ્રકાર                                                 િામાન્ય પહોંચ 

દસ્તાવેજો પરનુું ટુકુું લખાણ                                        લેિારનુું િામ : મેળવવા અંગે  
વ્યક્તતિે કથાિો િામાિ મેળવવા                                  િરિામુું : 
િામાન્ય પહોચ અહીંથી મળરે્.                                     ગાર્ાિ ધવભાગ ઓફીિ, 
                                                                    ગાર્ાિ સપુ્રી.શ્રી િી કચેરી 
િરદારબાગ                   
                                                                    (પીલગાર્ાિ )પાિવાર્ી  
                                                                    મહાિગરપાલલકા,ભાવિગર.     
વ્યક્તતિે િામાિ મેળવવા માટે િામાન્ય        રૂ.૧૦/- પ્રધત પહોંચ ફતત એક. 
પહોંચ કઢાવવા ભરવાિી થતી ફી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

પ્રકરણ -૩(ધિયમ િુંગ્રહ – ૩) 

કયો કરવા માટેિા ધિયમો,ધવધિમયો સચૂિાઓ ધિયમ 

             િુંગ્રહ અિે દફતરો. 
               ગાર્ાિ ધવભાગ – મહાિગરપાલલકા – ભાવિગર. 

ક્રમ – ૨ 
દસ્તાવેજોનુું િામ / મથાળું સ્િાિાગારમાું પ્રવેર્ ફોમા વાધષિક,છ માધિક 

ધત્રમાધિક  
દસ્તાવેજોિો પ્રકાર િભ્ય ફી/ધવદ્યાથી  કન્િે-બોિો ફાઈર્,તરણ 
દસ્તાવેજો પરનુું ટુકુું લખાણ                                         કેમ્પ માટે ફોમા / સ્પિાા  
વ્યક્તતિી જુદા જુદા ફોમા,સ્િાિાગારિે 
લગતા / પાિ ધવગેરે અહીંથી મળરે્. 

િરિામુું : 
(૧) સ્િાિાગાર,ધિલમબાગ ચોક,ભાવિગર  
(૨) સ્િાિાગાર,િરદારિગર િકાલ 

     પાિે,િરદારિગર,ભાવિગર  
સ્િાિાગારિા જુદા-જુદા ફીિા િોરણો  (૧) પે્રવેર્ ફોમા              રૂ.૫૦.૦૦ 

(૨) વાધષિક િભ્ય ફી         રૂ.૧૨૦૦.૦૦ 

(3) છ માધિક િભ્ય ફી       રૂ.૯૫૦.૦૦ 

(૪) ધત્રમાધિક િભ્ય ફી      રૂ.૩૫૦.૦૦ 

(૫) ર્ીખાઉ િભ્ય ફી        રૂ.૨૫૦.૦૦ 

(૬) આઇકાર્ા ફી             રૂ.૫૦.૦૦ 

(૭) ધવદ્યાથી કન્િેર્િ ફી    રૂ.૬૦૦.૦૦ 

     (બોિોફાઈર્) 

(૮) તરણ કેમ્પ માટે ફી      રૂ.૨૦૦.૦૦ 

     વ્યક્તત દીઠ  
(૯) તરણ સ્પિાા પ્રધત દીવિ  રૂ.૪૦૦૦. 
(૧૦) િીિીયર િીટીઝિ       રૂ.૬૦૦ (વાધષિક 
િભ્ય   
       ફીિા ૫૦ % ) 
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તરણ સ્પિાા અિે કેમ્પ માટે ધિયત િમિૂાનુું ૩૦૦-૦૦ રૂ.િા સ્ટેમ્પ પેપર પર બોન્ર્ 
આપવાનુું રહ ેછે. દર િોમવારે સ્િાિાગાર બુંિ રહ ેછે. 
 

 

 

પ્રકરણ -૪ 

(ધિયમ િુંગ્રહ – ૪) 

િીધત ઘર્તર અથવા િીધતિા અમલ િબુંિી 
જિતાિા િભ્યો િાથે પરામર્ા 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવિગર મહાિગરપાલલકા 
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ગાર્ાિ ધવભાગ 

પાિા િું.૧૫ થી ૧૬ 
 

 

પ્રકરણ -૪(ધિયમ િુંગ્રહ – ૪) 

િીધત ઘર્તર અથવા િીધતિા અમલ િબુંિી જિતાિા િભ્યો 
િાથે પરામર્ા અથવા તેમિા પ્રધતધિધિત્વ માટેિી 

કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેિી ધવગત 

 

૪.૧  િીધત ઘર્તર 

   ૧. શુું િીધત ઘર્તર માટે જિતાિી અથવા તેિા પ્રધતધિધિઓિી િલાહ /   
    પરામર્ા / િહભાલગતા મેળવવા માટેિી કોઈ જોગવાઈ ? જો હોય તો     
    િીચેિા િમિુામાું આવી િીધતિી ધવગતો આપો. 

અન.ુ
િું. 

ધવષય મદુો  શુું જિતાિી 
િહભાલગતા સિુીશ્રીત 

કરવાનુું જરૂરી છે. 

જિતાિી િહભાલગતા મેળવવા માટેિી વ્યવસ્થા  

૧ 

 

 

 

 

 

૨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

બગીચા તથા 
િકાલો દત્તક 
આપવા 
 

વકૃ્ષારોપણ 
કરી છોર્િા 
રક્ષણ માટે 
રીગાર્ા મકુવુું 
 

 

 

 

હા 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

હા 
 

 

 

 

લોક િહભાગીદારી સ્વીકારિાર િુંસ્થા િાથે ધિયત િમિુા મજુબિા 
કરાર કરવા  
 

 

 

િુંસ્થાિી િુંપધતથી રીગાર્ા અતે્રિા સ્પેિીફીકેિિ મજુબ બિાવી તે 
રીગાર્ાઝ ઉપર જે તે િુંસ્થાનુું િામ લખવાનુું રહ ેતે રીતે જિતાિી / 
િુંસ્થાિી િહભાલગતા મેળવવી. 
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૩ 

 

 

 

ધવધવિ 
સ્થળોએ 
રજૂઆત 
મજુબ બાુંકર્ા 
મકુવા 

હા લોકભાગીદારીથી િુંસ્થા પાિેથી બાુંકર્ા તેમનુું િામ લખાવી મકૂી 
ર્કાય. 

 

 

પ્રકરણ -૫ 

(ધિયમ િુંગ્રહ – ૫) 

ગાર્ાિ ધવભાગિા અથવા તેિા ધિયુંત્રણ હઠેળિી 
વ્યક્તતઓ પાિેિા દસ્તાવેજોિી કક્ષાઓ અંગેનુું પત્રક 
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ભાવિગર મહાિગરપાલલકા 
ગાર્ાિ ધવભાગ 

પાિા િું.૧૭ થી ૧૮ 
 

 

પ્રકરણ -૫ (ધિયમ િુંગ્રહ – ૫) 

ગાર્ાિ ધવભાગિા અથવા તેિા ધિયુંત્રણ હઠેળિી વ્યક્તતઓ 
પાિેિા દસ્તાવેજોિી કક્ષાઓ અંગેનુું પત્રક 

 

૫.૧ ગાર્ાિ ધવભાગિાું દસ્તાવેજો ધવષયિી માહહતી તથા આ દસ્તાવેજો     
કોિા ધિયત્રણમાું છે તે અંગેિી માહહતી િીચે મજુબ છે. 
ક્રમ દસ્તાવેજ

િી તક્ષા 
દસ્તાવેજનુું િામ 
અિે તેિી એક 
લીટીમાું ઓળખાણ  

દસ્તાવેજ મેળવવાિી 
કાયા પદ્ધધત  

િીચેિી વ્યક્તત પાિે છે/તેિા 
ધિયુંત્રણમાું છે. 

૧ દફતર  કામિા તમુારો  માહહતી અધિકારીશ્રી 
ભાવ.મ્ય.ુકોપો.િે 
જરૂરી ધવગત િબુંિી 
અરજી કરવી  
    _”_ 

ગાર્ાિ સપુ્રીન્ટેન્ર્ન્ટિા િી.તલાકા  
શ્રી િાગરભાઈ બી. ર્ાભી, જુ.તલાકા 
શ્રી ઘિશ્યામભાઈ પી. મકવાણા, 
જુ.તલાકા  
શ્રી પ્રકાર્ભાઈ ચરુ્ાિમા જુ. તલાકા  
શ્રી રાજેન્રધિિંહ જાર્ેજા  
 

 

               
 

 

 Page-17 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ -૬ 

(ધિયમ િુંગ્રહ – ૬) 

િરકારી માહહતી અધિકારીઓિા િામ,હોદો અિે અન્ય 
ધવગતો 
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ભાવિગર મહાિગરપાલલકા 
ગાર્ાિ ધવભાગ 

પાિા િું. ૧૯ થી ૨૦ 
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પ્રકરણ -૬(ધિયમ િુંગ્રહ – ૬) 

િરકારી માહહતી અધિકારીઓિા િામ,હોદો અિે અન્ય ધવગતો 
૬.૧  ગાર્ાિ ધવભાગિા માહહતી અધિકારીઓ. 

અન.ુ
િુંબર 

િામ હોદો એિ.
ટી.ર્ી.
કોર્ 

ફોિ િુંબર ફેતિ ઈમેઈલ િરિામુું 

કચેરી  ઘર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧. શ્રી કેયરુકુમાર 
કે. ગોહહલ 

ગાર્ાિ 
સધુપ્રન્ટેન્ર્ન્ટ 

--- --- મો-
૯૮૯૮
૪૯૧૯
૧૪ 

-- -- ગાર્ાિ સપુ્રી.શ્રીિી કચેરી 
ગાર્ાિ ઓફીિ 

 િરદારબાગ 

પાિવાર્ી ભાવિગર 
મહાિગરપાલલકા,ભાવિગર. 

 

 
 

 

 

Page-20 



 

 

 

પ્રકરણ - ૭ 

ધિણાય લેવાિી પ્રહક્રયામાું અનુુંિરવાિી કાયા પદ્ધધત 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવિગર મહાિગરપાલલકા 
ગાર્ાિ ધવભાગ 

પાિા િું.૨૧ થી ૨૨ 
 

 

 

Page-21 



પ્રકરણ - ૭ 

ધિણાય લેવાિી પ્રહક્રયામાું અનુુંિરવાિી કાયા પદ્ધધત 

 
૭.૧ જુદા જુદા મદુાઓ અંગે ધિણાય લવેા માટે કઈ કાયાપદ્ધધત અનિુરવામાું આવે છે. 
(િલચવાલય ધિયમ િુંગ્રહ અિે કામકાજનુું ધિયમ િુંગ્રહ,અન્ય ધિયમો (ધવિીયમાું ધવગેરેિો 
િુંદભા ટાુંકી ર્કાય) 

 જુદા જુદા કામો અંગે ધિણાય માટે  અક્સ્તત્વમાું પાવર ર્ેલલગેર્િિા અમલમાું રહલે 
ધિયમો અંતગાત જરૂરી ધિણાય લેવા માટે િબુંધિત તલાકા દ્વારા િોંિ ગાર્ાિ સપુ્રી.શ્રી તરફ 
ત્યાુંથી િી.ઈ.શ્રી કધમર્િર શ્રી તરફ ધિણાય માટે અલભપ્રાય િહ િોંિ મકેુ છે અિે કધમર્િરશ્રી 
દ્વારા અથવા િબુંધિત કધમટી કે જિ.બોર્ા દ્વારા જરૂરી ધિણાય ઠરાવવામાું આવે છે.ત્યારબાદ 
ઠરાવેલ બાબતે ધવજીલન્િ અમલવારી હુકમ થતા થયેલ ધિણાય અમલમાું આવે છે. 
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પ્રકરણ – ૮ 

અધિકારી અિે કમાચારીઓિી માહહતી પકુ્સ્તકા 
(હર્રેતટરી) 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવિગર મહાિગરપાલલકા 
ગાર્ાિ ધવભાગ 

પાિા િું.૨૩ થી ૩૪ 
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પ્રકરણ – ૮ 

અધિકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહહતી - પકુ્સ્તકા (હર્રેતટરી) ભાવિગર મહાિગરપાલલકા 
– ગાર્ાિ ધવભાગ  
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અ.િું. િામ  હોદો કઈતઈ
મ કોર્ 

ફોિ િુંબર  ફેતિ ઈમેઈલ િરિામુું  રીમાકા  

કચેરી  ઘર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ શ્રી કેયરુકુમાર 
કે. ગોહહલ 

ગાર્ાિ સપુ્રી.   ૯૮૯૮૪૯૧૯૪   ૪ – ગજુરાત હાઉધિિંગ બોર્ા 
બહારપરા ,પાલીતાણા  

ગાર્ાિ ધવભાગ 

૨ શ્રી મકુુલભાઈ 
એિ. જાિી  

અ.મ.ઈ.   ૯૬૮૭૬૧૨૫૨૫   ટોપ-થ્રી િકાલ પાિે લીયિ ટાઉિ 
ર્ેવલપમેન્ટ ધવભાગ 

ફરજ ગાર્ાિ ધવભાગ 
૩ શ્રી િાગરભાઈ 

બી. ર્ાભી   
િીિી.તલાકા    ૯૭૧૨૫૦૪૫૩૫   મ.ુ ભધૂતયા તા. પાલીતાણા 

જી.ભાવિગર 

લીયિ હલે્થ ધવભાગ 
ફરજ ગાર્ાિ ધવભાગ 

૪ શ્રી  
ગવરીયા 
િવલધિિંહ 
બામણીયા  

 

િીિી.તલાકા    ૯૪૨૮૨૨૨૧૬૩ 

 

  પ્લોટિું -૧૦૮  જગદીશ્વર પાકા 
ભાવિગર 

 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

કોમ્પ્યટુર ધવભાગ 

૫  

શ્રી 
ઘિશ્યામભાઈ 
પી. મકવાણા  

જુ.તલાકા    ૯૮૭૯૫૭૫૫૯૪   પ્લોટ િું.૧૧૬૦/બી.િી./૪ 
િેિેટોરીયમ 

રોર્,મેઘાણીિકાલ િજીક 

હાલ ગાર્ાિ ધવભાગે 



૬ શ્રી પ્રકાર્ભાઈ 
એિ. 

ચરુ્ાિમા  

જુ.તલાકા   ૯૯૭૯૦૯૦૬૩૦   ધર્વાજી િકાલ, પુંચવટી 
ચોક  

લીયિ કધમશ્નર કચેરી 
ફરજ ગાર્ાિ ધવભાગ 

૭ શ્રી ચેતિધિિંહ 
ઘિશ્યામધિિંહ 

જાર્ેજા  

વાયરમેિ કમ 
તલાકા  

  ૯૯૨૫૨૩૨૩૫૧   વર્વા 
િીદીવાર્,હનમુાિજીિી ર્રેી 

િામે,બિેર્ીંગિો ર્ેલો, 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ હફલ્ટર 

ધવભાગ 

૮ શ્રી રાજેન્રધિિંહ 
જાર્ેજા  

જુ.તલાકા    ૮૯૮૦૯૮૦૬૬૯   જેલ ગ્રાઉન્ર્ ગવામેન્ટ 
તવાટાર 

લીયિ ઘરવેરા 
ધવભાગ ફરજ ગાર્ાિ 

ધવભાગ 

૯ શ્રી ર્રદભાઈ 
એમ. પરમાર 

પટ્ટાવાળા   ૯૪૨૬૨૬૦૯૪૪   આતાભાઈ ચોક  લીયિ ર્ોપ ધવભાગ 
ફરજ ગાર્ાિ ધવભાગ 

૧૦ શ્રી  
બોદર 

 હતેલબેિ 
મોતીલાલ  

 

જુ.તલાકા   ૭૦૬૯૬૬૮૦૫૮ 

 

  પ્લોટ િું .૧૮ , ધર્વિાગર 
ફલેટ, ચોથો માળ -૪૦૨ , 

આશતુોષ ધવદ્યાલય િામે, 

હનમુાિજી મુંહદર પાિે, 

િારેશ્વર િોિાયટી, 
ભાવિગર  

 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ ઘરવેરા 

ધવભાગ 

૧૧ શ્રી પથૃ્વીધિિંહ 
એમ. ગોહહલ 

જુ.તલાકા   ૯૦૪૯૫૬૮૨૪૮ 

 

  ફલેટ િું .-૪૦૭ , રચિા 
લેકવ્ય ુરેિીર્ેન્િી, 

હરીઓમિગર, કાળીયાબીર્  

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ એસ્ટેટ 

ધવભાગ 
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૧૨ શ્રી 

ઈસ્માઈલભાઈ 
એ. િાુંબલીયા 

સ્વી.ઇન્િ.   ૭૯૮૪૧૫૬૩૫૮   ગવામેન્ટ તવાટાર સ્વી.પલુ 

૧૩ શ્રી લચરાગ 
એિ. ધિિંિવ  

સ્વી.ઇન્િ.   ૯૮૭૯૭૯૨૪૮૪    સ્વી.પલુ 

૧૪ શ્રી વાગહર્યા 
િવલ 

ઘિશ્યામભાઈ  

સ્વી.ઇન્િ   ૯૫૩૭૩૪૯૫૪૨   ૧૯/ લક્ષ્મીવાર્ી, ધમલપરા 
મેઈિ રોર્, રાજકોટ 

સ્વી.પલુ 

૧૫ શ્રી ચરુ્ાિમા 
જયદીપ 

રામજીભાઈ  

સ્વી.ઇન્િ    ૮૭૩૩૦૦૯૧૧૫   વાલ્કેટ ગેટ, ક.પરા, 
ભાવિગર. 

સ્વી.પલુ 

૧૬ શ્રી  
વાિાણી 

ર્ીમ્પલ જીત 

 

સ્વી.ઇન્િ    

૯૬૬૨૮૧૪૪૧ 

 

  પ્લોટ િું -૨૬ , વ ૃુંદાવિ બાગ 
િોિાયટી, આિુંતવાર્ી, 

ભાવિગર. 
 

સ્વી.પલુ 

૧૭ શ્રી  
પરમાર 

રાજુભાઈ 
ખોર્ાભાઈ  

 

ચોકીદાર   ૯૦૬૭૫૩૮૧૮૨ 

 

    
૫૩૭૧ હહરઓમિગર 
પ્રગતીિગર પાિે 

ભરતિગર ભાવિગર 

 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

ધિક્યરુીટી ધવભાગ 
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૧૮ શ્રી મકેુર્ભાઈ 
રણજીતભાઈ  

ચોકીદાર હાલ 
ઈ.ચા.હરે્માળી 

  ૯૭૨૩૨૩૮૪૬૭   વર્વા પાદર દેવકી 
ચોક,ભાવિગર. 

ગાર્ાિ ધવભાગ 

૧૯ શ્રી 
િલીિભાઈ 
ભીખભુાઈ 
પરમાર 

ચોકીદાર      િરદારિગર ૫૦ વારીયા 
પ્લોટ િું.૨૦૮/એચ, 

એતટીવ સ્કુલિી 
િામે,ભાવિગર. 

 લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 
કધમ.કચેરી  

૨૦ શ્રી 
માવજીભાઈ 
આલજીભાઈ  

ચોકીદાર    ૭૫૬૭૨૪૬૦૪૨   ધવશ્વાકમાા િોિા.,લચત્રા 
ફુલિર પી એન્ર્ ટી તવાટિા 

િામે,ભાવિગર 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

ધિક્યરુીટી ધવભાગ 

૨૧ શ્રી મેરાભાઇ 
કરણાભાઈ  

ચોકીદાર    ૯૭૩૭૫૧૫૧૫૧   કુુંભારવાર્ા,ગોકુળિગર,અમ
ર િોિા.,ભાવિગર. 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

ધિક્યરુીટી ધવભાગ 

૨૨ શ્રી ધવક્રમધિિંહ 
એમ. ગોહહલ  

ચોકીદાર    ૯૫૫૮૨૯૬૯૫૪   િરદારિગર,પ્લોટ 
િું.૨૩,મ્ય.ુકમાચારી 

િોિા.,ભાવ. 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

ધિક્યરુીટી ધવભાગ 

૨૩ શ્રી 
અધિરૂરધિિંહ 
િરધિિંહભાઈ 

ચોકીદાર   ૯૯૭૯૦૮૭૫૯૩   રૂવા જગન્નાથ પાકા – 
૨,બ્લોક િું.૬૮,ભાવિગર  

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

ધિક્યરુીટી ધવભાગ 

૨૪ શ્રી 
ઘિશ્યામભાઈ 
વસ્તાભાઈ  

ચોકીદાર   ૯૯૭૮૧૨૩૧૭૯   મ.ુપો.બિેુલ,જી.ભાવિગર લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

ધિક્યરુીટી ધવભાગ 
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૨૫ શ્રી ઘઘુાભાઇ 
જીવણભાઈ 
િતરુાતર 

ચોકીદાર   ૯૭૨૬૬૩૫૭૮૩   ઘોઘા રોર્,ગૌર્ાળા 
પાછળ,એકલવ્ય 
િોિા.ભાવિગર 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

ધિક્યરુીટી ધવભાગ 

૨૬ શ્રી 
વજરાગભાઈ 
વાઘાભાઇ 
ચોહલા 

ચોકીદાર   ૯૯૦૯૬૧૬૨૫૮   માલિારી 
િોિા.,ભરતિગર,ભાવિગ

ર 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

ધિક્યરુીટી ધવભાગ 

૨૭ 

 

શ્રી 
જીગ્િેર્ભાઈ 
ર્ી. પરમાર 

ચોકીદાર   ૯૮૨૫૨૩૨૩૫૩   રેલ્વે પોસ્ટ ઓફીિ 
િામે,બ્લોક 

િું.૯૦,ભાવિગરપરા,ભાવિ
ગર 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

ધિક્યરુીટી ધવભાગ 

૨૮ શ્રી હરેર્ 
ભપુતભાઈ  

ચોકીદાર   ૮૧૪૧૮૫૮૫૧૨ 

 

  ઘોઘા રોર્,ગૌર્ાળા 
પાછળ,એકલવ્ય 

િોિાયટી,ભાવિગર. 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

ધિક્યરુીટી ધવભાગ 

૨૯ શ્રી 
કમલેર્ભાઈ 
બી. રાઠોર્  

ચોકીદાર      વાણુંદ િોિા.પ્લોટ 
િું.૩૫,િીદિર 
રોર્,ભાિવગર. 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

ધિક્યરુીટી ધવભાગ 

૩૦ શ્રી વાઘાભાઇ 
રાજાભાઈ 
ચોહલા 

ચોકીદાર   ૯૯૨૪૮૬૬૭૯૧   જૂિી માણેકવાર્ી,ઢોરિા 
ર્બ્બા પાિે,ભાવિગર. 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

ધિક્યરુીટી ધવભાગ 
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૩૧ શ્રી હદલીપધિિંહ 
એમ.જાર્ેજા 

ચોકીદાર      ભરતિગર કાચિા મુંહદર 
પાિે 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ  હફલ્ટર 

ધવભાગ 

૩૨ શ્રી હકર્ોરધિિંહ 
પી. ગોહહલ 

ચોકીદાર   ૭૦૧૬૬૭૦૨૨૫   ભરતિગર િીતારામચોક 
પાિે 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ લીગલ 

ધવભાગ 

૩૩ શ્રી પ્રકાર્ભાઈ 
એ. વ્યાિ 

ચોકીદાર   ૯૮૭૯૫૭૫૭૭૨   ખોર્ીયાર રાજપરા ગમ લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

ધિક્યરુીટી ધવભાગ 

૩૪ શ્રી મયરુહદિ 
હ.ેિૈયદ 

ચોકીદાર   ૯૮૨૪૫૦૯૭૧૩   માણેકવાર્ી ર્ો.અંિાહરયા 
ઘર પાિે 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

એિેિમેન્ટ િેલ 

૩૫ શ્રી કૌર્લ એ. 
ચુંદારાણા 

ચોકીદાર   ૯૦૯૯૯૨૮૭૮૭    લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ મહકેમ 

ધવભાગ 

૩૬ શ્રી લીલાબેિ 
જયુંધતલાલ  

સ્ત્રી મજુર      રૂવા એરપોટા  કોલોિી 
પાિે,ભીલવાિભાવિગર 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

કધમ.શ્રીિા બુંગલે  
૩૭ શ્રી મતુતાબેિ 

િીરજલાલ 
બારૈયા  

સ્ત્રી મજુર    ૮૪૦૧૬૬૪૫૫૮   ગરુુકુળિી 
પાછળ,િરદારિગર,પ્લોટ 

િું.૧૬/૧૧,ભાવિગર 

ગાર્ાિ ધવભાગ 
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૩૮ શ્રી ભારતીબેિ 
લક્ષ્મણભાઈ  

સ્ત્રી મજુર       રામ રહીમ િોિાયટી,પ્લોટ 
િું .૮૨,ભરતિગર ચોકર્ી 

પાિે ભાવિગર. 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજફાયર 

લિગેર્ ધવભાગ 

૩૯ શ્રી 
ધવિોદભાઈ 
વર્રામભાઈ  

માળી    ૯૪૨૬૫૬૩૦૩૩   સભુાષિગર ર્રિા 
મુંહદરિી િામેિા 

ખાચામાું,મફતિગર,ભાવિ
ગર 

ગાર્ાિ ધવભાગ 

૪૦ શ્રી રાજુભાઈ 
હકુભાઈ 
મકવાણા  

માળી    ૯૮૨૫૩૦૪૯૩૦   િક્ષત્ર પાક લીલા િકાલ 
િીદિર રોર્ 

ગાર્ાિ ધવભાગ 

૪૧ શ્રી 
વેલજીભાઈ 
ગોધવિંદભાઈ 

ર્ાભી  

માળી    ૯૮૨૫૭૧૨૩૯૦   રૂવા એરોડ્રામ 
રોર્,ભાવિગર 

ગાર્ાિ ધવભાગ 

૪૨ શ્રી અરુણભાઈ 
મેરાભાઇ  

માળી    ૮૧૪૦૬૯૨૧૪૫   બારિો ધર્વ મહાદેવિી 
વાર્ી,ભાવિગર 

ગાર્ાિ ધવભાગ 

૪૩ શ્રી હકર્ોરભાઈ 
ર્ાુંધતભાઈ 
બારૈયા  

માળી    ૭૨૮૫૦૧૧૨૩૭   રૂખહર્યા હનમુાિ,કરચલીયા 
પરા,વાલ્કેટ 

ગેઇટ,ભાવિગર. 
 

ગાર્ાિ ધવભાગ 
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૪૪ શ્રી િર્ાભાઈ 
ગોધવિંદભાઈ  

માળી    ૯૬૩૮૬૩૬૮૩૩   રૂવા એરોડ્રામ 
રોર્,ભાિવગર 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

કધમ.શ્રીિા બુંગલે 

૪૫ શ્રી પ્રવીણધિિંહ 
િીરુભા  

માળી    ૯૦૯૯૬૭૩૧૪૦   પાિવાર્ી ચાવર્ી 
ગેઇટ,જાર્ેજાિો 
ર્ેલો,ભાવિગર  

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

ધિક્યરુીટી ધવભાગ 

૪૬ શ્રી કાુંધતભાઈ 
ઘેલાભાઈ  

માળી       ધતલકિગર,વાઘરીવાિ,ભા
વિગર 

ગાર્ાિ ધવભાગ 

૪૭ શ્રી 
અરધવિંદભાઈ 
પી. પરુાણી 

માળી    ૯૯૨૫૫૬૧૩૫૫   લચત્રા,બજરુંગબાપા હાઉધિિંગ 
િોિાયટી,િીદિર 

રોર્,પ્લોટ 
િું.૧૭૭/એ,ભાવિ 

ગાર્ાિ ધવભાગ 

૪૮ શ્રી 
બીપીિભાઈ 
ર્ી. રાઠોર્  

ઈ.ચા.હરે્માળી   ૯૯૦૯૬૦૬૨૪૯   િવગણુિગર,િારી િકાલ 
પાિે ભાવિગર 

ગાર્ાિ ધવભાગ 

૪૯ શ્રી 
િલીમભાઈ 
રહીમભાઈ  

માળી    ૯૯૨૪૫૦૯૬૬૫   જૂિી પોસ્ટ 
ઓફીિ,લીમર્ીવાળી િર્ક, 

ગાર્ાિ ધવભાગ 

૫૦ શ્રી રમેર્ભાઈ 
ગણેર્ભાઈ 
મકવાણા  

માળી    ૯૭૩૭૧૨૦૨૭૬   િીદિર 
રોર્,કામીિીયાિગર,પ્લોટ 

િું.૧૧,ભાવિગર. 

ગાર્ાિ ધવભાગ 
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૫૧ શ્રી હહમુંતલાલ 
તલુિીભાઈ  

માળી      કૃષ્ણપરા,ગૌર્ાળા,ભાવિગ
ર 

ગાર્ાિ ધવભાગ 

૫૨ શ્રી હહરભાઈ 
જેિીંગભાઈ 

માળી    ૯૦૯૯૩૨૬૬૫૫   કૃષ્ણપરા,ગૌર્ાળા,ભાવિગ
ર 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ દબાણ 

ધવભાગ 

૫૩ શ્રી સુુંદરબેિ 
ચુંદુભાઈ 
ચૌહાણ  

િ.કામદાર   ૯૯૨૪૫૩૯૯૪૯   રાણીકા,ભાુંગિા કારખાિા 
પાિે,હરીજિવાિ,ભાિવગર  

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ ફાયર 

લિગેર્ ધવભાગ 

૫૪ 

 

શ્રી જયાબેિ 
િાનભુાઈ  

સ્ત્રી મજુર      પાિવાર્ી,લીમર્ા 
ચોક,ભાવિગર 

ગાર્ાિ ધવભાગ 

૫૫ શ્રી 
િધવતાબેિ 
િામજીભાઇ  

સ્ત્રી મજુર      મ.ુધિહોર લીયિ રોર્ ધવભાગ 
ફરજ ગાર્ાિ ધવભાગ 

૫૬ શ્રી મુંજુબેિ 
ભલાભાઈ  

સ્ત્રી મજુર       કુુંભારવાર્ા ધમલિી 
ચાલી,ધિન્હા કોલોિી 
પાછળ,ભાવિગર 

ગાર્ાિ ધવભાગ 

૫૭ શ્રી જયાબેિ 
બચભુાઈ 
મકવાણા 

સ્ત્રી મજુર      કરચલીયા પરા લીયિ એસ્ટેટ 
ધવભાગ ફરજ ગાર્ાિ 

ધવભાગ 
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૫૮ શ્રી જેર્ાભાઈ 
એમ. 

આલગોતર  

ચોકીદાર       આઝાદિગર રામમુંત્ર 
મુંહદર િામે તળાજા 

રોર્,ભાવિગર 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

ય.ુિી.ર્ી. ધવભાગ 

૫૯ શ્રી િારુભાઈ 
કનભુાઈ 
િભાર્ 

ચોકીદાર      મ.ુિીદિર આવર્માતાિા 
મુંહદરિી બાજુમાું,ભાવિગર 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ધિક્યરુીટી 

ધવભાગ  
૬૦ શ્રી વાલાભાઈ 

િોંર્ાભાઈ 
િભાર્  

ચોકીદાર      મ.ુિીદિર આવર્માતાિા 
મુંહદરિી બાજુમાું,ભાવિગર 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ધિક્યરુીટી 

ધવભાગ 

૬૧ શ્રી 
જગદીર્ભાઈ 
વાલાભાઈ 

િભાર્ 

ચોકીદાર      મ.ુિીદિર આવર્માતાિા 
મુંહદરિી બાજુમાું,ભાવિગર 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ધિક્યરુીટી 

ધવભાગ 

૬૨ શ્રી વાઘાભાઇ 
જોિાભાઇ 
જોગરાણા  

ચોકીદાર      બોરતળાવ બાલવાહટકા 
િામે કોલોિી પાછળ 

ભાવિગર  

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ધિક્યરુીટી 

ધવભાગ 

૬૩ શ્રી 
જગદીર્ભાઈ 

ભકાભાઇ 
આલગોતર  

ચોકીદાર       જૂિી માણેકવાર્ી 
મકુતાલક્ષ્મી સ્કુલ 
િામે,ભાવિગર 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ હલે્થ ધવભાગ 
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૬૪ શ્રી 
કરમણભાઈ 
મેપાભાઈ 
આલગોતર 

માળી કામ 
.ચોકીદાર 

  ૯૪૨૬૫૮૮૨૮૬   જૂિી માણેકવાર્ી 
મતુતાલક્ષ્મી સ્કુલે 
િામે,ભાવિગર 

ગાર્ાિ ધવભાગે 

૬૫ શ્રી 
ગીરિરભાઈ 
એ. િારૈયા 

અટેન્ર્ન્ટ      બોરર્ીગેટ ભાવિગર લીયિ હલે્થ ધવભાગ 
ફરજ ગાર્ાિ ધવભાગ 

૬૬  શ્રી રાવલ 

ધમર્ાલ 
ભાઈઅર્ોકભા

ઈ 

 

ચોકીદાર   ૯૯૭૮૫૭૫૭૫૭ 

 

  ૧૫૫૯ -િી -૪ 
ધથયોિોફીકલ લોજ પાછળ 
િીલમણી ટેિામેન્ટ તથા 
કે. એિ .એમ.અખાર્ા ફરતો 

ધવસ્તાર ભાવિગર 

 

લીયિ ગાર્ાિ 
ધવભાગ ફરજ 

ધિક્યરુીટી ધવભાગ 



 

પ્રકરણ – ૯ 

(ધિયમ િુંગ્રહ – ૯) 

  ધવધિયમોમાું જોગવાઈ કયાા મજુબ 
મહિેતાણાિી  

   પદ્ધધત િહહત દરેક અધિકારી અિે કમાચારીિે 

મળતુું માધિક મહિેતાણુું 
 

 

 

 

 

 

         
 

ભાવિગર મહાિગરપાલલકા 
ગાર્ાિ ધવભાગ 

પાિા િું.૩૫ થી ૪૧ 

 

 

 

Page-35 



 

પ્રકરણ – ૯(ધિયમ િુંગ્રહ – ૯) 

ધવધિયમોમાું જોગવાઈ કયાા મજુબ મહિેતાણાિી પદ્ધધત િહહત દરેક અધિકારી અિે કમાચારીિે મળત ુું માધિક મહિેતાણુું 

 
અ.નું. નામ િોદો માધસક મિનેતાણુું વળતર ભથ્ુું ધવધનયમમાું જિાવયા મજુબ મિનેતાણુું 

નક્કી કરવાની કાયગપધ્િધત 
૧ શ્રી કેયરુકુમાર કે. ગોહહલ ગાર્ાિ સપુ્રી. ૮૨૭૭૨/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 

મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 
૨ શ્રી મકુુલભાઈ એિ. જાિી અ.મ.ઈ. ૮૦૦૦૦/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 

મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 
૩ શ્રી િાગરભાઈ બી. ર્ાભી િીિી.તલાકા  ૧૯૯૫૦/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 

મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 
૪ શ્રી ગવરીયા િવલધિિંહ બામણીયા િીિી.તલાકા  ૫૭૦૧૪/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 

મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 
૫ શ્રી ઘિશ્યામભાઈ પી. મકવાણા જુ.તલાકા  ૫૫૩૮૪/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 

મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 
૬ શ્રી પ્રકાર્ભાઈ એિ. ચરુ્ાિમા જુ.તલાકા ૫૫૩૮૪/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 

મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 
૭ શ્રી ચેતિધિિંહ ઘિશ્યામધિિંહ જાર્ેજા વાયરમિે કમ તલાકા  ૫૦૨૮૮/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 

મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 
૮ શ્રી રાજેન્રધિિંહ જાર્ેજા જુ.તલાકા  ૧૯૯૫૦/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 

મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 
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૯ શ્રી ર્રદભાઈ એમ. પરમાર પટ્ટાવાળા ૪૦૦૦૦/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૧૦ શ્રી બોદર હતેલબેિ મોતીલાલ જુ.તલાકા ૧૯૯૫૦/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૧૧ શ્રી પથૃ્વીધિિંહ એમ. ગોહહલ જુ.તલાકા ૧૯૯૫૦/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૧૨ શ્રી ઈસ્માઈલભાઈ એ. િાુંબલીયા સ્વી.ઇન્િ. ૧૯૯૫૦/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૧૩ શ્રી લચરાગ એિ. ધિિંિવ સ્વી.ઇન્િ. ૧૯૯૫૦/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૧૪ શ્રી વાગહર્યા િવલ ઘિશ્યામભાઈ સ્વી.ઇન્િ ૧૯૯૫૦/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૧૫ શ્રી ચરુ્ાિમા જયદીપ રામજીભાઈ સ્વી.ઇન્િ ૧૯૯૫૦/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૧૬ શ્રી વાિાણી ર્ીમ્પલ જીત 

 

સ્વી.ઇન્િ ૧૯૯૫૦/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૧૭ શ્રી પરમાર રાજુભાઈ ખોર્ાભાઈ ચોકીદાર ૪૮૮૩૬/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૧૮ શ્રી મકેુર્ભાઈ રણજીતભાઈ ચાવર્ા ચોકીદાર હાલ 
ઈ.ચા.હરે્માળી 

૫૧૮૭૪/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૧૯ શ્રી િલીિભાઈ ભીખભુાઈ પરમાર ચોકીદાર ૫૧૭૭૮/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 



૨૦ શ્રી માવજીભાઈ આલજીભાઈ મકવાણા ચોકીદાર ૪૬૧૧૫/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૨૧ શ્રી મેરાભાઇ કરણાભાઈ ચોકીદાર ૪૬૦૧૯/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૨૨ શ્રી ધવક્રમધિિંહ એમ. ગોહહલ ચોકીદાર ૪૭૪૨૦/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૨૩ શ્રી અધિરૂરધિિંહ િરધિિંહભાઈ ચોકીદાર ૪૧૦૧૭/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૨૪ શ્રી ઘિશ્યામભાઈ વસ્તાભાઈ ચોકીદાર ૪૭૪૭૦/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૨૫ શ્રી ઘઘુાભાઇ જીવણભાઈ િતરુાતર ચોકીદાર ૪૦૯૭૯/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૨૬ શ્રી વજરાગભાઈ વાઘાભાઇ ચોહલા ચોકીદાર ૪૧૭૭૯/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૨૭ શ્રી જીગ્િેર્ભાઈ ર્ી. પરમાર ચોકીદાર ૪૦૯૭૯/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૨૮ શ્રી હરેર્ ભપુતભાઈ ચોકીદાર ૪૦૯૭૯/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૨૯ શ્રી કમલેર્ભાઈ બી. રાઠોર્ ચોકીદાર ૩૫૩૯૯/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૩૦ શ્રી વાઘાભાઇ રાજાભાઈ ચોહલા ચોકીદાર ૪૪૭૦૮/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 
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૩૧ શ્રી હદલીપધિિંહ એમ.જાર્ેજા ચોકીદાર ૩૧૦૨૫/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૩૨ શ્રી હકર્ોરધિિંહ પી. ગોહહલ ચોકીદાર ૩૧૦૨૫/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૩૩ શ્રી પ્રકાર્ભાઈ એ. વ્યાિ ચોકીદાર ૫૦૩૩૦/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૩૪ શ્રી મયરુહદિ હ.ેિૈયદ ચોકીદાર ૪૧૦૧૭/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૩૫ શ્રી કૌર્લ એ. ચુંદારાણા ચોકીદાર ૩૮૭૩૧/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૩૬ શ્રી લીલાબેિ જયુંધતલાલ સ્ત્રી મજુર ૪૦૯૭૯/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૩૭ શ્રી મતુતાબેિ િીરજલાલ બારૈયા સ્ત્રી મજુર ૩૮૭૩૧/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૩૮ શ્રી ભારતીબેિ લક્ષ્મણભાઈ સ્ત્રી મજુર ૩૬૪૮૧/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૩૯ શ્રી ધવિોદભાઈ વર્રામભાઈ માળી ૪૭૪૭૫/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૪૦ શ્રી રાજુભાઈ હકુભાઈ મકવાણા માળી ૪૮૮૩૬/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૪૧ શ્રી વેલજીભાઈ ગોધવિંદભાઈ ર્ાભી માળી ૪૮૮૩૬/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 
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૪૨ શ્રી અરુણભાઈ મેરાભાઇ માળી ૪૮૭૮૦/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૪૩ શ્રી હકર્ોરભાઈ ર્ાુંધતભાઈ બારૈયા માળી ૩૮૭૩૧/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૪૪ શ્રી િર્ાભાઈ ગોધવિંદભાઈ માળી ૩૮૭૩૧/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૪૫ શ્રી પ્રવીણધિિંહ િીરુભા માળી ૩૮૭૩૧/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૪૬ શ્રી કાુંધતભાઈ ઘેલાભાઈ માળી ૩૮૭૩૧/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૪૭ શ્રી અરધવિંદભાઈ પી. પરુાણી માળી ૪૬૦૯૮/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૪૮ શ્રી બીપીિભાઈ ર્ી. રાઠોર્ ઈ.ચા.હરે્માળી ૪૬૦૯૮/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૪૯ શ્રી િલીમભાઈ રહીમભાઈ માળી ૪૭૪૭૦/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૫૦ શ્રી રમેર્ભાઈ ગણેર્ભાઈ મકવાણા માળી ૪૮૭૮૪/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૫૧ શ્રી હહમુંતલાલ તલુિીભાઈ માળી ૪૮૭૮૪/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૫૨ શ્રી હહરભાઈ જેિીંગભાઈ માળી ૪૪૬૬૧/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 
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૫૩ શ્રી સુુંદરબેિ ચુંદુભાઈ ચૌહાણ િ.કામદાર ૫૩૨૩૪/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૫૪ 

 

શ્રી જયાબેિ િાનભુાઈ સ્ત્રી મજુર ૪૪૭૦૭/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૫૫ શ્રી િધવતાબેિ િામજીભાઇ સ્ત્રી મજુર   અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૫૬ શ્રી મુંજુબેિ ભલાભાઈ સ્ત્રી મજુર ૪૧૦૧૭/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૫૭ શ્રી જયાબેિ બચભુાઈ મકવાણા સ્ત્રી મજુર   અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૫૮ શ્રી જેર્ાભાઈ એિ. આલગોતર ચોકીદાર ૨૧૯૦૮/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૫૯ શ્રી િારુભાઈ કનભુાઈ િભાર્ ચોકીદાર ૨૩૯૬૫/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૬૦ શ્રી વાલાભાઈ િોંર્ાભાઈ િભાર્ ચોકીદાર ૨૩૯૬૫/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૬૧ શ્રી જગદીર્ભાઈ વાલાભાઈ િભાર્ ચોકીદાર ૨૩૯૬૫/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૬૨ શ્રી વાઘાભાઇ જોિાભાઇ જોગરાણા ચોકીદાર ૨૩૯૬૫/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૬૩ શ્રી જગદીર્ભાઈ ભકાભાઇ આલગોતર ચોકીદાર ૨૩૯૬૫/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 
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૬૪ શ્રી કરમણભાઈ મેપાભાઈ આલગોતર માળી કામ 
.ચોકીદાર 

૨૦૧૮૭/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૬૫ શ્રી ગીરિરભાઈ એ. િારૈયા અટેન્ર્ન્ટ   અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 

૬૬ શ્રી રાવલ ધમર્ાલ ભાઈઅર્ોકભાઈ ચોકીદાર ૨૧૨૩૫/-  અમલમાું રહલે પગાર િોરણ તથા 
મળવાપાત્ર પગારશે્રણી મજુબ 
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પ્રકરણ – ૧૦ 

(ધિયમ િુંગ્રહ – ૧૦) 

  પ્રત્યેક િુંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

ભાવિગર મહાિગરપાલલકા 
ગાર્ાિ ધવભાગ 

પાિા િું. ૪૨ થી ૪૪ 
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પ્રકરણ – ૧૦(ધિયમ િુંગ્રહ – ૧૦) 

પ્રત્યેક િુંસ્થાિે ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર 

વષા ૨૦૨૨-૨૩ 

ભાવિગર મહાિગરપાલલકા – ગાર્ાિ ધવભાગ 

ક્રમ િદર સલૂચત અંદાજપત્ર મુંજુર થયેલ 
અંદાજપત્ર 

                (બી) કાન્ટીઝન્સી 
(૧) ઓઝર,હોઝપાઈપ  ૨,૦૦,૦૦૦ 

(૨) પરચરુણ સ્ટોિા  ૩,૦૦,૦૦૦ 

(૩) બીયાું તથા છોર્ ખરીદી  ૧૦,૦૦,૦૦૦ 

(૪) પક્ષીઓિા અિાજ ખરીદી  ૧,૦૦,૦૦૦ 

 

                 (સી) મરામત ધનભાવ 

(5) પાુંજરા,બાુંકર્ા,વગેરે,રીપેર  કરવા  ૨,૦૦,૦૦૦ 

(6) રુંગકામ  ૧,૦૦,૦૦૦ 

(7) િવીગોંદરી વાવવી-ઈંટિી િાર  ૨,૦૦,૦૦૦ 

(8) મીિીરેિ તથા રમકર્ા રીપેર  ૨,૦૦,૦૦૦ 

(9) બગીચા િકાલ કોન્ટકટથી ચલાવવા  ૨ ,૬૦, ૦૦,૦૦૦ 

 

                 (ર્ી) ર્ી-એનરજી 

(10) ધવજળી  ૩૦,૦૦,૦૦૦ 

 

              (ઈ)ધવશેષ ખચગ 
(11) માછલા િા ખોરાક  ૧,૦૦,૦૦૦ 

(12) વ્રકુ્ષ રક્ષણ તથા િવાવ્રકુ્ષો રોપવા  ૫,૦૦,૦૦૦ 

(13) ઈલે .િાિિો રીપેરીંગ.ધવ.  ૨,૦૦,૦૦૦ 

(14) પીકિીક હાઉિ,બાળવાટીકા રીપેર તથા ફિીચર  ૨,૦૦,૦૦૦ 

(15) પ્રાણી તથા પક્ષીિી િારવાર તથા વેટરિીટી 
ર્ોતટરિી ધવઝીટ ફી 

 ૧,૦૦,૦૦૦ 
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             કેપીટલ 

(16) લચલ્ડ્રિકોિારતથા િાિિો(રે્હરી ગરીબ યોજિા)  ૨,૦૦,૦૦૦ 

(17) પક્ષીઘર/માછલીઘર તથા અન્ય પ્રાણીઓ ખરીદવા  ૩,૦૦,૦૦૦ 

(18) ગોંદરી કાપવાનુું મર્ીિ ખરીદવા  ૨.૦૦.૦૦૦ 

(19) ઝાર્િે પાણી પાવા ટેન્કર તથા વાહિ ખરીદવા  ૧,૦૦,૦૦૦ 

(20) ફિયાર્ા બિાવવા િકર્ા તૈયાર 

કરવા.વ્રકુ્ષારોપવા કાયાક્રમ કરવા 
 ૧,૦૦,૦૦૦ 

(21) િવા બાુંકર્ા ખરીદવા  ૧,૦૦,૦૦૦ 

(22) રાફીક પાકા ,બિાવવા માટે ખચા(ર્હરેી ગરીબ 
યોજિા) 

 ૫,૦૦,૦૦૦ 

(23) ગ્રીિરી તથા ડ્રીપઈરીગેર્િ  ૫,૦૦,૦૦૦ 

(24) જુદાજુદા સ્થળે બગીચા કરવા તથા હાલિા 
બગીચામાું સિુારો 

 ૪૦,૦૦,૦૦૦ 

 

 
૧૦.૧ ગાર્ાિ ધવભાગ દ્વારા લોકોિે માહહતી મળે તે માટે ધવભાગ દ્વારા અપિાવેલ 

      િાિિો,પધ્િધતઓ અિે િવલતો 
(એ) વતામાિપત્રો 
(બી) િોટીિ બોર્ા 
(િી) મહાિગરપાલીકાિી વેબિાઈટ 

(ર્ી) ર્હરેમાું આવેલ લોકલ કેબલ િેટવકા  
(ઈ) હરક્ષા દ્વારા લાઉર્ સ્પીકર દ્વારા જાહરે પ્રચાર 

(એફ) બેિર તથા પત્રકો દ્વારા જાહરે પ્રચાર તથા પ્રિાર  
(જી) જિ િુંપકા ધવભાગ 

(એચ) િાગહરક સધુવિા કેન્ર 
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પ્રકરણ – ૧૧ 

(ધિયમ િુંગ્રહ – ૧૧) 

  જાહરે માહહતી અધિકારીશ્રીિા િામ, 
હોદો તથા બીજી ધવગતો 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવિગર મહાિગરપાલલકા 
ગાર્ાિ ધવભાગ 

પાિા િું. ૪૫ થી ૪૮   
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પ્રકરણ – ૧૧(ધિયમ િુંગ્રહ – ૧૧) 

જાહરે માહહતી અધિકારીશ્રીિા િામ,હોદો તથા બીજી ધવગતો 
ક્રમ  ગાર્ાિ સધુપ્રન્ટેન્રે્ન્ટશ્રી તથા 

જાહરે માહહતી 
અધિકારીશ્રીનુું િામ 

િરિામુું  િુંપકા  

૧ શ્રી કેયરુકુમાર કે. ગોહહલ ગાર્ાિ સધુપ્ર.શ્રીિી કચેરી, 
િરદારબાગ, 
ગાર્ાિ ધવભાગ, 
મહાિગરપાલલકા 
ભાવિગર 

૯૮૯૮૪ ૯૧૯૧૪ 

 

 

 

                            પ્રકરણ – ૧૧(ધિયમ િુંગ્રહ – ૧૧) 

             જાહરે માહહતી અધિકારીશ્રીિા િામ,હોદો તથા બીજી ધવગતો 
 

ક્રમ િાયબ 
કધમર્િર(એર્મીિ)તથા 
જાહરે અપીલ માહહતી 
અધિકારીશ્રીનુું િામ 

િરિામુું િુંપકા  

૧ શ્રી વી. એમ. રાજપતુ િાયબ કધમર્િરશ્રીિી 
ઓફીિ,બીજોમાળ,મુંગળધિિંહજી 
રોર્,મહાિગરપાલલકા ઓફીિ 

ભાવિગર 

  (૦૨૭૮)૨૪૩૯૨૯૨ 
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એિેક્ષર-બી 
(િામાન્ય વહીવટી ધવભાગિા તા.૧૦/૦૫/૨૦૦૯ િા પહરપત્ર ક્રમાુંક :- પીએર્ી- ૧૦ - ૨૦૦૭ - ૩૩૫૩૬૪-આર ટી આઈ 

િેલનુું બીર્ાણ) 
 

 

-:: પ્રમાણપત્ર ::- 
    આથી પ્રમાલણત કરવામાું આવે છે કે, માહહતી અધિકાર અધિધિયમિી કલમ-૪ અંતગાત સ્વયું જાહરે કરવાિી 
બાબતો “પ્રો-એકટીવ હર્સ્કલોઝર” મારા ધવભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાું આવેલ છે. અિે તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૨ િી ક્સ્થધતએ 
અમારી મુંજુરી મેળવી અિતિ કરવામાું આવેલ છે 

 

તારીખ :– ૧૩/૦૫/૨૦૨૨ 

 

   ગાર્ાિ ધવભાગ 

             પીલગાર્ાિ (િરદારબાગ) 

             મહાિગર પાલલકા  
                                                                            ભાવિગર      
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;¿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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#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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#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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#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 
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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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#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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#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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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 
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#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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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[  

  DFT'tJ   VG[ AF/S S<IF6G[ ,UTL  VFZMuI  ,1FL SFDULZL SZJLP 
ZP D[,[ZLIFGL :,F.0 ,[JLP 

#P 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 
5P .DZHg;L ;[JFVM VF5JLP 

&P TDFD  Z[SM0" VG[ ZHL:8Z VnTG ZFBJFP 
*P V[DPVMPV[RPzL TYF  TALAL VlWSFZLzLGL ;]RGFVMGM VD,  SZJMP  
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#P! ;\:YFGF  VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHMGL lJUTMP 

CMN'M  DL0JF.O 

JCLJ8L SFDULZL ! V[DPVMPV[RPzL TZOYL D/TL JCLJ8L ;]RGFGM VD,  SZJMP 

OZHM 

Z 
V[DP;LPV[R ;[g8Z GLR[GF  lJ:TFZDF\  OF/J[,  J:TLGM ;J[" SZLG[ DFT'tJ  
VG[ AF/S S<IF6G[ ,UTL  VFZMuI,1FL SFDULZL SZJLP 

# 
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 
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#P! ;\:YFGF  VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿F  VG[ OZHMGL lJUTM  
CMN'M  8=[.g0 VFIF 

SFDULZL ! DL0JF.O ;FY[ V[DP;LPV[RP ;[g8ZDF  SFDULZLDF\  DNN~5 YJ]\P T[DH 

DFT'tJ  VG[ AF/ S<IF6GL SFDULZL SZJLP 
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CMN'M  58'FJF/F 

OZHM ! 

 

.G0MZ T[DH VFp80MZ 85F,MG[ D/[,  ;]RGF  T[DH H6FjIF  D]HA H[ T[ 

lJEFU[ 5CM\RTL SZJLPVlWSFZLzL T[DH SD"RFZL :8FOGL ;]RGF  D]HA D/[,  
SFDULZL SZJLP 
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SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 

-:: જન્મ મરણ નોંધણી શવગત ::- 
 આરોગ્ય શવભાગ હઠેળ જન્મ અને મરણ નોંધણી અશધશનયમ -૧૯૬૯ને હઠેળના ન્જુરાત જન્મ અને મરણ 

નોંધણી શનયમો- ૨૦૦૮ અંતગગત જન્મ -મરણ અને  થત જન્મની નોંધણી કેલેન્ડર વષગ પ્રમાણે હાૃ ધરવામાું 

આવેલ વે.તા૦૧/ ૦૫ /૨૦૧૬ ૃી લઅનલારૂનની પ્રકકયા  રૂ કરેલ વે. જે ભાવનગર મહાનગરપાળલકાની વેબ 

સારૂટ www.bmcgujarat.com  પરૃી સરકારી તેમજ ખાનગી હોસ્પપટલો તૃા પ્રસ થશતન્ થહોએ 
લનલારૂન એન્રી કરવાની રહ ેે . 

 જન્મ તૃા મરણ ૃયાની નોંધ :- જન્મ તૃા મરણ ૃયાની નોંધ જે તે તારીખૃી 12- કદવસની અંદર 

શવના લુ્યે ૃાય વે  .૨૧ કદવસ બાદ પરુંત ુ જન્મ તૃા મરણ ૃયાની નોંધ જે તે તારીખૃી 03- કદવસમાું  

સધુીમાું રૂ .૫/- (પાુંચ   (શવલુંબીત થી ભયીૃી ૃાય વે.તેમજ જન્મ તૃા મરણ ૃયાની નોંધ જે તે તારીખૃી ૩૦-

કદવસૃી વધ ુ પરુંત ુ એક વષગની અંદર રૂ .૧૫/- (પુંદર   (શવલુંબીત થી ભયીૃી અને એ ીીેટુીવ મેીપરેટ 

સાહબેની સમક  ્ષ સબુંધીત અરજદાર દ્વારા કરવામાું આવેલા સોગુંદનામાના આધારો રજુ  કયીૃી જન્મ તૃા 

મરણની નોંધ ૃાય વે . 

 એક વષગની ઉપરના નકહ નોંધાયેલ જન્મ -મરણની નોંધ ીયડુી.મેી).થપટગ   લાસ (ાુું  ાુકમનામા સાૃે રૂ.૨૫/- 

)પીચીસ (શવલુંબીત થી ભયીૃી જન્મ-મરણની નોંધ કરવામાું આવે વે .  

 બાળકના જન્મની  નોંધણી ૃયેલ હોય અને નામ ન નોંધાવેલ હોય તેવી શવગતમા એક વષગ સધુી બાળકનાું 

નામની નોંધણી શવના  લુ્યે તેમજ એક વષગૃી પુંદર વષગ સધુીની ઉમર દરમ્યાનની નોંધણી કરાવવા માટે  

જરૂરી આધારો જેવા કે ,પકુલ ળલવીંગ સટી અૃવા પકુલ બોનાથારૂટ સટી  સાૃે  રૂ.૫ /- (પાુંચ   (ની નોંધણી થી 

ભયીૃી ૃરૂ  ક ે    .  

 જન્મ -મરણ નોંધણી પ્રમાણપઅ મેળવવા શનયત પ્રથોમાગમાું અરી કરવાની રહ ેે .  

 જન્મ તૃા મરણ નોંધણી પ્રમાણપઅની  ન્જુરાતી તૃા અંગે્રીમાું એક નકલની થી  રૂ .૫/- (પાુંચ   (તૃા 

વધારાની નકલ મેળવવા નકલ કદઠ રૂ.૫/- (પાુંચ  (ભયીૃી મેળવી  કા ે . 

 જન્મ -મરણ નોંધણી માટે શનયત પ્રથોમાગમાું પપવટ વુંચાય તે રીતે સવુાીય અમરોમાું  રુતી માકહતી આપવાની 

રહ ેે .  

 જન્મની નોંધમાું બાળકા ુનામ એક વખત નોંધણી  ૃયા બાદ તેમાું કોરૂપણ જાતનો થેરથાર ૃરૂ  કતો નૃી 

કે નામની સાૃે ઉથે નામ લખી  કાત ુનૃી . 

 મરણ પામેલ વ્યસ્ તા ુ નામ નોંધણી કરાવતી વખતે મરનારાુું નામ જે વ્યવહારમાું ચાલત ુ હોય તે જ 

લખાવવાાુું રહ ેે .નોંધણી ૃયા બાદ મરણ પામેલ વ્યસ્ તના નામમાું  કોરૂપણ  જાતનો થેરથાર ૃરૂ  કતો 

નૃી કે નામ સાૃે ઉથે નામ લખી  કાત ુનૃી .  

 હોમ ડીલીવરી )ઘરે જન્મેલ બાળક (ના કકપસામા ભાવનગર મહાન ગરપાળલકાની વેબ સારૂટ ઉપર લનલારૂન 

એન્રી કરી પ્રમાણપઅની નકલ  લનલારૂનૃી પણ મેળવી  કા ે. 
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 અગત્યની સચુના  :-  

  જન્મ કે મરણ અરી થોમગ પવીકારવાનો સમય સવારના ૧૧ :૦૦ ૃી બપોરના ૦૧:૩૦સધુીનો રહ ેે . જન્મ કે 

મરણના પ્રમાણપઅો તૃા જન્મ કે મરણના ૃયેલ સધુારા -વધારાવાળા પ્રમાણપઅો મેળવવાનો સમય 

સાુંજના ૦૪: ૦૦ ૃી ૦૫ :૦૦ કલાકનો રહ ેે .  
  જન્મ કે મરણનો બનાવ ભાવનગર હદ્દ શવપતારમાું  )સ ્ીટી લીમીટ    (ૃયેલો હોવો જોરૂએ .  
  જન્મ પ્રમાણપઅમાું બાળકાુું નામ લખાવવાાુું રહી ગયેલ હોય અને દાખલ કરાવવા માુંગતા હોય ત્યારે 

પકુલ લીવીંગ /બોનોથારૂડ સટી લાવ ુું થરીયાત વે .  
 ભાવનગર મ્યશુનસીપલ કોપોરે ન દ્વારા નવા ભળેલા શવપતાર સીમાુંકનની હદ વધતા લગ્ન નોંધણી તૃા 

જન્મમરણ શવભાગ ને લગતી કામગીરી અણ અલગ – અલગ  ીોન વારૂીમાું   રૂ કરવામા આવેલ વે  .  
 

-:: લગ્ન નોંધણીની શવગત ::- 
આરોગ્ય શવભાગના જન્મ -મરણ નોંધણી શવભાગ દ્વાર તા.32/32/1332 ૃી ન્જુરાત લગ્ન નોંધણી 

અશધશનયમ - 1332 ની કામગીરી હાૃ ધરવામાું આવેલ વે  .તા.32/30/1322 ૃી લનલારૂનની પ્રકકયા  રૂ કરેલ 
વે .તેની લનલારૂન લગ્ન નોંધણીની અરી ભાવનગર મહાનગરપાળલકાની વેબ સારૂટ 

www.bmcgujarat.com પરૃી અરજદાર દ્વારા કરવાની રહ ેે . 
 લગ્ન નોંધણી થી ના દરો . 

(1) એક મકહના સધુી રી .થી રૂ.૫/- .  
(2) 0 મકહના સુુંધી રી.થી.૧૫/- .  
(3) 0 મકહના બાદ સુુંધી રી.થી.રૂ.૨૫/-  
(4) પ્રશત દાખલાની નકલ થી  .રૂ.૧૦/- .  

)અન્ય કોરૂ ચાજાસ લાન્ ુપડતા નૃી.જેની નોંધ લેવી (.  
 લગ્ન રી .કરાવતી વખતે જરૂરી દપતાવેજોની યાદી.  

)2 (થોમગ-૧.થોમગ-૫ ,તૃા બે લગ્ન યાદી )થોમગના પ્રકારવે ,જે લનલારૂન ભરવા (. 
)1 (વર-કન્યાનાું થોટો આરૂ.ડી.ફથૂ )પાનકાડગ,સારૂવીંગ લારૂસન્સ ,આધારકાડગ ,ાટુણીકાડગ કોરૂપણ એક અૃવા   

    થોટો આરૂ .ડી.ફથૂ ન હોય તો સોગુંધના ુું રજુ કરવાા ુરહ ેે(.  
)0 (વર-કન્યાના જન્મતારીખ દાખલા અૃવા  ાળા વોડાાાુું પ્રમાણપઅ )થરીયાત(  

)4 (બીે સામીન ્ા થોટો આરૂ .ડી.ફથૂ)ઉપર  જુબ(  
)0 (ગોરના આરૂ.ડી.ફથૂ)ઉપર  જુબ (  

)2 (વર-કન્યાના પારપોટગ  થોટ ૨+ ૨ અૃવા લગ્ન સમયના થોટો ૨ +૨ .  
)7 (લગ્નનો  આધાર)લગ્ન કુંકોઅી/લગ્ન સુંપકાર પ્રમાણપઅ/શનકાહના ુ(  

)2 (૨૦૦+૨૦૦ ની એગ્રીમેન્ટ પટેમ્પ) ટીકીટ  (પોપટ લથીસેૃી પ્રાસત ૃરૂ  ક ્ે . 
)9 (દરેક જોડાણ કાગળોની ીેરોમ ખરી નકલ થરીયાત  રજુ કરવાની રહ ેે  .  

 લગ્ન નોંધણી માટે પમકાર અને સામીની લળખ પ્રપૃાપીત કરવા માટે રીપરારને જરૂર  લાગે અને 
રીપરાર માુંગે તેવા અન્ય દપતાવેજો પણ લગ્ન યાદી સાૃે જોડવાના રહ ેે . 

 પ્રમાણપઅની જરૂરીયાત જે ભાષામાું હોય તેમાું દરેક થોમગ ભરવા થરીયાત વે )શગ્લી /ન્જુરાતી અૃવા બીે 
ભરવા. (  
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 વર -કન્યા N.R.I. હોય તેવા કકપસામાું પરીષ્વઠત -૧ ન નુા  જુબા ુથોમગ તૃા જરૂરી દપતાવેજો ) ડોેમેુન્ટસ (
અલગૃી જોડવાના રહ ેે.  

 
 

 જરૂરી સચુનો:-  
1. અરજદાર  દ્વારા રૂબરૂ સબુંધીત થારૂલ રજુ  કરવી યોગ્ય રહ ેે . 
2. લગ્ન નોંધણી માટે થારૂલ પવીકારવાનો સમય સવારે ૧૧ :૦૦ ૃી ૦૧:૩૦ સધુી રહ ેે.  
3. પ્રમાણપઅ પરત લેવાનો સમય સાુંજે ૦૫ :૦૦ ૃી ૦૫:૩૦ સધુીનો રહ ેે .  
4. લગ્ન નોંધણીના થોમગ લનલારૂન ભર  ુથરીયાત વે ) .૦૧/૦૫/૨૦૧૬ ૃી  (  
5. લગ્નશવધી ભાવનગર મહાનગરપાળલકા હદ શવપતારમા ૃયેલ હોવી જોરૂએ )સીટી લીમીટ (  

 
નોંધ:- અરજદારે શવલુંબ શનવારવા લગ્ન નોંધણી શવભાગે અરી થોમગ સાૃે જરૂરી આધાર  રુવા સામેલ રાખી  
રીપરાર સમમ રજુ કરાયેલ દપતાવેજો )ડોેમેુન્ટસ(ની ચકાસણી અને હકીકતૃી સુંતોષ ૃયા પવી જ  મ ્ેરેજ 
સટીથીકેટ આપી  કા ે. 

-:: ફૂડ સેફ્ટી લાયસન્સ હોમ રીપરે નની શવગત રીપરે ન એન્ડ નસજીગ/::- 
 
(1) આરોગ્ય શવભાગ દ્વારા બી .પી.એમ.સી .કાયદા અન્વયે ના ખાવા-પીવાની વપતનુી વેચાણ કરતા કે ઉત્પાદન 

કરતા વેપારીલને આપવામા આવેલ લાયસન્સ સરકાર ી દ્વારા રદ્દ કરેલ વે ,તેૃી તમામ વેપારીલને  

FSSAI-2006 ના કાયદા અન્વયે નવા ફૂડ સેફ્ટી લાયસન્સ આપવામાુંઆવે વે  .માઅ ગેપટ હાઉસ)બોડીગ (

રહવેાની સગવડતા ધરાવતા વેપારીલને બી.પી.એમ.સી .કાયદા અન્વયેના લાયસન્સ લેવાના રહ ેે .  

(2) ભાવનગર મહાનગરપાળલકા ખાતેના મેડીકલ લથીસર લથ હલે્ૃને ડેીીગ્નેટેડ લથીસર )ડડ (તરીકે ડડ 

એન્ડ સગ કન્રોલ એડમીનીપરે ન,ગાુંધીનગર દ્વારા ભાવનગર મહાનગરપાળલકાના હદ્દ શવપતાર માટે 

નોટીથારૂડ )જાહરે (કરેલ વે. FSSA-2006  કાયદા  જુબ ખાવા પીવાની વપતાુ ુું વેચાણ કરતા ,ઉત્પાદન 

કરતા તેમજ સુંગ્રહ કરતા વેપારીલની રીપરે /લાયસન્સ મા ટેની અરી લનલારૂન કરવાની કામગીરી 

સરકાર ીના આદે  અાસુાર fssai.gove.in.flrs.  વેબસારૂટ પરૃી કરવામા આવે વે. FSSA-2006 

અન્વયે SFSO અને FSO સોપવામા આવેલ જવાબદારી તૃા કાયો  જુબ ખાદ્ય પદા ગૃના ન નુા(સેમ્પલ (

લેવાાુ ,તેા ુ  થડૃકરણ કરાવવાાુું તૃા ડેીીગ્નેટેડ લથીસર  ્રીની સચુના  જુબ કોટગ  કાયગવાકહ તૃા 

એડયકેુટીંગની ૃરૂ આવેલ કાયગવાહી  જુબની કામગીરી  આ શવભાગના SFSO અને FSO દ્વારા કરવામા 

આવે વે  .ીયારે ખાવા-પીવા લાયક ચીજવપતલુનાું લીધેલ ન નુાલ)ડડ સેમ્પલો(પરકી અખાધ્ય  જાહરે 

ૃયેલ ન નુાલ  )ડડ સેમ્પલો (નાું કકપસામાું કશમકર ી ડડ એન્ડ સગ કન્રોલ એડમીગીપરે ન , ગાુંધીનગર 

દ્વારા મુંજુરી મળ્યેૃી કોટગ  સુંબધી થોજદારી કેસ દાખલ કરવાની કાયગવાહી કરવામા આવે વે . 

 

(3)  આરોગ્ય શવભાગ દ્વારા ભાવનગર  હરે શવપતરમાું આવેલ ડોકટરોનાું  લીનીક ૃી લરૂ ને મોટા દવાખાના-

લેબોરેટરી શવગેરેને ધી બોમ્બે નસજીગ હોમ્સની નોંધણી કાયદો-2949 ની કલમ -0  જુબ નોંધણી /નવીનીકરણ 

ની અરી કરવી થરીયાત વે.તે માટે આરોગ્ય શવભા ગમાૃી થોમગ –બી )રૂ.23/- (ાુું મેળવી જરૂરી આધારો 

 રુાવા રજુ કરી નોંધણી પ્રમાણપઅ મેળવી લેવાા ુહોય વે.તેમજ  મેડીકલ પટાથ   તૃા ડો ટર પટાથમા 

સમયાાસુાર ૃતા થેરથારની જાણ અઅેના શવભાગને લેખીતમા  રુાવા સાૃે કરવાની રહ ેે . 
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5|SZ6v!_ 
VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL DFCLTLv5]l:TSF 

sl0Z[S8ZLf VFZMuI lJEFU 
!_P! GLR[GF  GD]GFDF\  BFTFJFZ DFCLTL VF5MP 

VG]PG\P GFD CM¡M OMG G\AZ ;ZGFD]\P 

1 2 3 4 5 

1.  0MPVFZPS[Pl;gCF V[DPVMPV[RPsI/Cf 9727776890 

a,MS G\ 554UMlJ\NAFU4 AF\E6LIFGL JF0L4lJWFGUZ 
EFJGUZP 

2.    ડો. પી. કે. શસિંઘ  સીટી ટીબી લકથસર  ૯૫૩૭૩૨૨૦૨૦  સલોટ નું. ૭૫, બેંક કોલોની, ળચઅા, ભાવનગર.  

3.  

DGLQFEF. ALP58[, ;LGLIZ O]0 ;[O8L 
VMOL;Z 9727779747 

;Lq((( SF/LIFAL0 
ZFDS'Q6 0[ZL 5F;[4 EFJGUZP 

4.  
N[JF\UEF. V[PHMQFL  O]0 ;[O8L VMOL;Z 

9426338400 
%,M8 G\P!&*q.4 X[ZL G\PZ4 lJHIZFH GUZ4 EFJGUZ 

5.  3GxIFDEF. V[DP58[, 
;LPSFP 

9408179523 

;LN;Z ZM04CL,5FS"v! GL 5F;[4 :J:TLS 5FS"vZ4%,M8 
G\P!5*4 EFJGUZ 

6.   ી મહાવીરશસિંહ જે ીાલા ;LPSFP ૯૪૨૭૪૪૮૧૮૨  ભાવનગર 

7.   ી અયબુભારૂ કે મલેક  ;LPSFP ૯૪૨૭૭૬૯૫૮૩  ભાવનગર 

8.   ી કમલે ભાઈ એ મોરી  ;LPSFP ૯૪૨૮૮૨૯૩૦૦  ભાવનગર 

9.   ી રશવકુમાર ડી ટાુંક 
;LPSFP 

૯૦૬૭૧૪૧૮૨૯  રાધે પાકગ  સોસાયટી, જોકડયા રોડ, ધ્રોલ, ી. જામનગર  

10.   ી સાગરભાઈ બી ડાભી  
;LPSFP 

૯૭૧૨૫૦૪૫૩૫   .ુ પાલીતાણા, ી. ભાવનગર 

11.  5ZDFZ DGMHEF. VFZP 
H]PSFP 

9879509150 

5|D]B :JFlD GUZ4SF/LIFAL04 %,M8 
G\PALq5**Z4G\NGJGGL 5FK/4lJ`JSDF" AFU JF/M 
BF\RM4 EFJGUZ  

12.  

DSJF6F EFlJGEF. 
ZFDHLEF. 

H]PSFP 
8488087212 

#)4cc HIzL ZFDcc lS|QGF 5FS"v!4 GF0MNF AM0L"U 
5F;[4(_ O]8 ZM04 ;]Z[g§GUZP 

13.  HM8F6LIF lNXF  ZD[XEF. 
H]PSFP 

9426144601 

DFWJFG\Nv!4 %,M8 G\P)_4 lR+F4 D:TZFDAF5F JF/M 

BF\RM4T5MJG :S],GL ;FD[4EFJGUZP 

14.  5|lJ6FA[G VFZPEÎL 
H]PSFP 

9879545474 

SF,LSF 5FS"4 %,M8 G\P(!v;L4  T/FHF ZM04EFJGUZ 

15.  
zL SDFEF. ALP AF\AF 58'FJF/F 

9879535345 DF,WFZL ;M;FI8L4XC[Z OZTL ;0S4EFJGUZP 

16.  5\0IF CQFF" V[P M & E VFl;:8g8 9727779746 

;]EFQFGUZ4CZLZFDGUZ 
lJEFUv!4%,M8G\P!!qV[4;]lJWF 8FpGXL5 5FK/4V[Z 
5M8" ZM04 EFJGUZ 

17.  

WFZ{IF ULZWZEF. V[P V[8[g0g8 
9925619542 DCF,1DL DL,GL RF,L4 S]\EFZJF0F4EFJGUZ 

18.  
VF,UMTZ ;M\0FEF. HLJFEF. l;5F. 

9824927023 

H]GL DF6[SJF0L4lAH, E]JG X[ZL4-MZGF 0aAF 5F;[4SLlT" 
S,LGLS 5FK/4EFJGUZ 

19.  
VF,UMTZ ZFDEF. ESFEF. l;5F. 

9374171136 

H]GL DF6[SJF0L4lAH, E]JG X[ZL4-MZGF 0aAF 5F;[4SLlT" 
S,LGLS 5FK/4EFJGUZ 

20.  
zL R{FCF6 J;\TA[G 0LP :+L DH]Z 

9712808164 

EZTGUZ4H]GF ;L\U,LIF 
%,M8G\AZv$(Z4EFJGUZP 

21.  
EFJ;FZ VlGTF JLP DL0JF.O 

9727779766 

N[JFI" O,[84 V[;v(4 VF\AFJF0L4HLP.PAL VMOL;Z 
;FD[48M5 O,MZ4EFJGUZ 

22.  0MPZ6HLT  VFZP5ZDFZ  
D[0LS, VMOL;Z 

 
8128015889 

D]P5MP8F6F4ZlJ5FS" ;M;FI8L4 DW]JG lJ:TFZ4 
TFPlXCMZ4HLPEFJGUZP 

23.  0MPEFJ[X  V[PJ/LIF  
D[0LS, VMOL;Z 

 
9662824813 UFD4 ;D-LIF/F  G\v!4 TFPZFH],F 4 lHPVDZ[,L 

24.  0MPDF{,LS  V[PJF3F6L D[0LS, VMOL;Z 9033770212 $)!4 DMlTlJCFZ4X[ZL G\P(4 lJHIZFHGUZ4 EFJGUZ 



 

25.  0MPlCT[QF V[DPU]H"Z  
D[0LS, VMOL;Z 

 
8238532415 J6SZJF;4ZFDN[J5LZ D\lNZ 5F;[4 pDZF/F4lHPEFJGUZP 

26.  0MPlNjIZFHl;\C V[DPR]0F;DF 
D[0LS, VMOL;Z 

 
9099888404 ALv5!*$4 DCFJLZGUZ4SF/LIFAL04EFJGUZ 

27.  0MPW'lT  V[P5GFZF 
D[0LS, VMOL;Z 

 
9558763124 

%,M8 G\P$vV[4 HIJLZ 4 AFZ;M DCFN[JGL JF0L4 TF,]SF 

5\RFIT SR[ZL4 EFJGUZ 

28.  0MPlJwIF H[PSFSZ[RF 
D[0LS, VMOL;Z 

 
8320799624 

$(vV[4 VD'TGUZ ;M;FI8L4 XXLS]\H ZM04 GJL S,[S8Z 
SR[ZL AFH]DF\4 H]GFU-P 

29.  0MP~5, V[,PH[9JF 
D[0LS, VMOL;Z 

 
9712975818 

Z&4 S'6F, SM8[H4AF,IMUL GUZGL ;FD[4 3M3F 
ZM04EFJGUZP 

30.  0MPN[J[GS]DFZ VF.Pl+J[NL 
D[0LS, VMOL;Z 

 
9427546090 ;]EFQFGUZ4 D]P5MPTFPlHPlCD\TGUZP 

31.  0MPlGZF,L VFZP5,F6 D[0LS, VMOL;Z 8866582172 

$_$vV[ lJ\U4 J{EJ ,l1D Z[;L0[g;L4 VF\AF JF0L4;M,\SL 
.,[S8=LSGL ;FD[4EFJGUZP 

32.  0MPlJHIS]DFZ V[,PSF50LIF D[0LS, VMOL;Z 7069323334 

%,M8 G\P;LqZ)*!4 gI] EUJTL 5FS"4 

SF/LIFAL04EFJGUZP 
33.  0MP XZNS]DFZ V[RP UMCL, D[0LS, VMOL;Z 9426632060 ZZZ&qAL4 ;\TS'5F4 JFWFJF0L ZM04 CL, 0=F.J4 EFJGUZP 
34.  0MP ZMGS V[DP ZF9M0 D[0LS, VMOL;Z 9978442767 UFI+LGUZ4 ZDFAFU4 VG\TJF0L D[.G ZM04 EFJGUZP 
35.  0MP DGMH ALP EFZF. D[0LS, VMOL;Z 7405464956 ZAFZLJF;4 CG]DFG D\lNZ 5F;[4 p5,[8FP 

36.  ડો. હષગ સતી કુમાર પટેલ  મેડીકલ લકથસર  ૭૨૦૨૮૪૩૮૩૪  ૩૪૧,  ખુીની ખડકી, કનીજ, મહેમદાબાદ, ખેડા.  

37.  ડો. વરકદક કદને ભાઈ અવરયા  મેડીકલ લકથસર  ૯૫૮૬૮૫૧૭૩૫  
૭૯૯/૧૧, ડો. સરવરયા હોપપીટલની પાવળ, 
શવજયરાજનગર, ભાવનગર.   

38.  ડો. વરૂણકુમાર પી.  સરધારા   મેડીકલ લકથસર  ૮૭૮૦૦૪૯૧૦૯  જમનાકુુંડ, બ્લોક નું.૩, ભાવનગર.   
39.  ડો. પ્ર ીલભાઈ એસ.  ાહ   મેડીકલ લકથસર  ૮૦૦૦૩૨૦૧૫૫  ૪૦૧,  ાશ્વત ફ્લેટ, ડાયમુંડ ચોક, ભાવનગર. 

40.  lDG, UMlJ\NEF. AMZLRF                                      OFDF"l;:8 9824960448 

0[ZL ZM04 p¿Z S'Q6GUZ4 0MPHMUBLIF CMl:58, ;FD[4 
AMZ0LU[.84EFJGUZP 

41.  J{XF,L HI;]BEF. ZFDFJT  OFDF"l;:8 9974931928 ACFZ5ZF4 KEF0LIF ZM04 NFDGUZ4 TFP,F9L4 HLPVDZ[,L 

42.  GD|TFA[G GZ[gãS]DFZ lD:+L OFDF"l;:8 9428752447 

!!)4 zL V\ALSFGUZ4 lJHIFNXDL ;M;FI8L4 
ZFH[gã5FS" lS|; ZM04 VM-J4VDNFJFN 

43.  B]xA] G8]EF. SZUYZF4  OFDF"l;:8 7383368288 

UMDTLG\NG v! ;M;FI8L4 zLGFYHL5FS" U[.8GL ;FD[4 
XF\T[`JZ ZM04H]GFU-P 

44.  

lJHIS]DFZ  lJS|DEF. 
AFlZVF4  

OFDF"l;:8 7874375256 D]PD,[S5]Z4 5MPZF\WLS5]Z4 TFP,FDB[0F4HLPNFCMN 

45.  ZFC],EF. EF:SZEF. ગોસાઈ  OFDF"l;:8 
9099244848 

 

UM;F.4 ALv#4 VD'TWFZFv5 4 RSSZU- ZM04 VDZ[,L 

46.  lJQ6]\S]DFZ 5|DR\NEF.  5ZDFZ OFDF"l;:8 
9879806757 

 

 VFNX" ;M;FI8L 5FK/4 A[SZL S]JF4 jCM/F4 
0L;F4HLPAGF;SF\9FP 

47.  EULZYl;\C H[PZFVM, OFDF"l;:8 8000073535 

!5)4 lR+S]8 ;FD[GM %,M8 V[ZLIF4 T,JFHZ0F4 
DC]JF4lHPEFJGUZv #&$Z)_ 

48.  R{TgIl;\C HLP;ZJ{IF OFDF"l;:8 9898993318 

%,M8 G\P!$_4 GMSZLIFT ;M;FI8L4 lXJFHLGUZ4 
ZFD5ZF ZM04 T/FHFv #&$!$_ 

49.  U]6J\T VF.P58[, OFDF"l;:8 9924776424 V1FZ5]ZQFMTD D\lNZ 5FK/4 ,F9LN04AM8FNP 

50.  J{XF,L JLPV[ZJF0LIF OFDF"l;:8 9712511410 

UMS],WFD ;M;FI8L4D[JF0F VF., DL,GL AFH]DF\4 
DI]ZGUZ4 C/JN ZM04W|FU\W|Fv #&##!_P 

51.  5Z[XS]DFZ VFZP UMCL, OFDF"l;:8 800964406 

+L5NF %,M8 G\v554 Z[BF ;M;FI8L4 ;LN;Z ZM04,L,F 

;S",GL AFH]DF\4DFWJGUZv# 5FK/vEFJGUZP 
52.  NL1FLTS]DFZ VFZP J;FJF OFDF"l;:8 9099890531 D]PSL,4VF\AF O/LI]4 5MP5F84TFP;FUAFU4 HLPGD"NF 

53.  HTLG V[DP 58[, OFDF"l;:8 9925140946 

V[RvZ_Z4SFGDvZvZ[;L0[g;L4S]0F;64UF\WLGUZv#(Z
$Z! 

54.  l;wWFY" S[X]EF. ;Fગl9IF  ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 7600485588 

&4 GZl;\CGUZ4 VFZP8LPVMPVMOL;Z 5FK/4 ZFHSM8v 

#&___# 
55.  lJ,F;A[G 3GxIFDEF. EÎ ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 9574334952 ))4AC]RZ X[ZL4AFAZLIFG4T/FHF4EFJGUZP 

56.  

;[HLGFA[G DCDN C];[G 
CF;DF6L  

,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 8128864800 

V[v!4 DF6[SlJ,F V[5F8"D[g84lXX]lJCFZ ;S", 
5F;[4EFJGUZ 

57.  lN,L5EF. ;JHLEF. EF0HF ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 8469894151 

cDFWJc lSXG 5FS"v# 4 ;tID :S],GL 5FK/4ZFHGUZ 
;M;FI8L45\RF;Z S[GF, ZM04DMZALP 

58.  5FI,A[G ZD[XEF. 58[, ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 8511609292 D]P5MP;F;D4 TFP5F,G5]Z4 HLPAGF;SF\9F 



59.  HLUZS]DFZ  VDZl;\C RF{CF6 ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 8155875004 .lgNZFGUZ  ;M;FI8L4 D]PSFXL5]ZF4TFPS50J\H4HLPB[0F 
60.  SMD,A[G HLuG[XEF.  DF,;TZF ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 7874717247  %,M8  G\Pv)_4 lJHIZFH GUZ4 VHF\ZsSrKf 

61.  DLT,A[G CZ[XEF. Z\IF6L ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 9712167201 

DCFHG JF0LGL X[ZL4 DM8L S]SFJFJ4 TFPS]SF JFJ J0LIF4 
HLPVDZ[,LP 

62.  CQF"N V[,PUMlC, ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 9624803448 UMlC, AHFZ4D]PZ\U5]Z4TFPW\W]SF4HLPVDNFJFN 
63.  ZHGLX 0LPRFJ0F ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 9904926822 D]P5MPS6MNZ4TFP5F,G5]Z4lHPAGF;SF9F4v #(55Z_ 

64.  ZL\S,A[G S[PEUMZF ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 9408832380 

UFDvEF8SM8F4 5MvJF6LIFJF0F4 
TFvD[WZH4HLvVZJ<,LsDM0F;FfP 

65.  HI JLP5F9S ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 9377795557 V[P!_Z4DFIG[:8 V[R AL<0L\U4KFIFAHFZ4H]GFU- 
66.  VlJGFXS]DFZ 8LP J;FJF ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 9825129714 D]P WM0D]\U45MP 8FJZ4 TFP ;FUAFU4HLPGD"N 

67.  ;\ULTFA[G ALH,EF. UMC[, :8FOG;" 7575890097 TFPTFZF5]Z4 HLPVF\6N 

68.  ;MG,A[G H[9FEF. ZF9JF :8FOG;" 8141493838 !$4DMCGGUZ ;M;FI8L4 V,L5]ZF4 AF\0,L 

69.  ZFC], HI\lT,F, DC[ZLIF :8FOG;" 9998266422 

Z_4 ZMlCTGUZ ;M;FI8L4gI] l;lJ, CMl:58, 

5FK/4XFlCAFU4VDNFJFNP 
70.  lS,MTGF HLJFEF. D[Z :8FOG;" 9712211712 D]P HFDvZFJ,4 TFPS<IF65]Z4 HLPN[JE]DL äFZSFP 
71.  DMGLSF WL~EF. ;M,\SL  :8FOG;" 7622060236 GJF5ZF ,Z[SF4 TFPpGF4 lHPULZ ;MDGFY 
72.  z'lTG lN5SEF. ZFDFJT  :8FOG;" 8511856006 lS|QGF5FS"4 RFD]0F\ D\lNZ 5F;[4 ZFD[̀ JZ RMS4 HFDGUZP 
73.  VF:YF 5|lTSS]DFZ HMQFL :8FOG;" 9408529400 ;Lv!#&4 S[;ZLIF CG]DFG ZM04 SF/LIFAL04EFJGUZP 
74.  CQF" ;\HIEF. ZFJ, :8FOG;" 9723998843 a,MS G\PZ5(q&ccRcc 8F.54 ;[S8Z vZ)4 UF\WLGUZP 

75.  Z]RL DC[XS]DFZ DC[TF  :8FOG;" 9099367360 

!Z5vV[4 zLCZLZFDGUZvZ4 V[Z5M8" 
ZM04;]EFQFGUZ4EFJGUZP 

76.  lRZFU lNGZFHEF. 58JF :8FOG;" 9898919832 D]P5MP;Z0M.4TFPDM0F;F4 lHPVZjJ,Lv#(##Z_ 

77.  lRTZ\HG 5|lJ6EF. ZFHIU]~ :8FOG;" 9537057700 

%,M8 G\PZ$qV[4 ;FUZ 8FJZXL54ZJ[RLWFD 5F;[4!5_ O]8 
ZL\UZM04;]EFQFGUZ4EFJGUZP 

78.  lJWL lJHIEF. 9FSZ :8FOG;" 8160326056 

cEFZTc %,M8 G\P5*4H]G] 
kQFLZFHGUZ4N[;F.GUZ4EFJGUZ 

79.  ;\lUTFA[G HUlNXR\gã 5FZUL  :8FOG;" 9727461686 

UJ"D[g8 SM,MGL45FGJF0L4 ALPV[;PV[GPV[,PGL VMOL; 
;FD[4 EFJGUZP 

80.  

DMlGSFA[G DGMHS]DFZ 
VFDl,IFZ 

OLD[, C[<Y JS"Z 8483972261 8F.5v# 4a,MS G\PZ_Z!4 HLP.PALP SM,MGL4UF\WLGUZP 

81.  ZFH[`JZL V[RP0FEL OLD[, C[<Y JS"Z 8154809766 D]PU]\NL4SM/LIFS4HLPEFJGUZP 
82.  DLT, lJõ,EF. IFNJ OLD[, C[<Y JS"Z 8347804186 D]P;GJJF4TFPULZ U-0F4 lHPULZ ;MDGFY 
83.  T'%TLA[G DG]X\SZEF. WF\W<IF4  OLD[, C[<Y JS"Z 6353931914 D[.G AHFZ4N[JUF6F4 TFPl;CMZ4lHPEFJGUZP 
84.  lNjIF V[DP5\0IF4  OLD[, C[<Y JS"Z 9725253738 Z!(4AMZT/FJ4 A[gS SM,MGL 5FK/4EFJGUZP 
85.  5lZTFA[G ZFDHLEF. UFD[TL4  OLD[, C[<Y JS"Z 8238328338 D]P5MPRMZLDF,F4TFPlE,M0L4 lHPVZJ<,LP 

86.  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 

87.  A\;L 5ZATEF. WZ;\0F OLD[, C[<Y JS"Z 7623970613 TFPDFWJ5]Z4s3\0f4 HLP5MZA\NZP 
88.  HFU'lTA[G ;]DFEF. RF{WZL OLD[, C[<Y JS"Z 9727113168 UFDv ;9JFIFsA[0L O/LI]f4 TFPDF\0JL4lHP;]ZTP 
89.  C\;FA[G V[,PRF{WZL OLD[, C[<Y JS"Z 7600663185 D]P5MPS]0F4 lHPAGF;SF9F 

90.  S<5GF CZHLJGEF. ;M,\SL  OLD[, C[<Y JS"Z 8320424067 

!!#4 EUJTL ;M;FI8LGF KF5ZF4ZFDEF. D]BLGL RF,L 
ZFDGUZ4VDNFJFN 

91.  DlGQFFA[G VXMSEF. 0FDMZ  OLD[, C[<Y JS"Z 9512325076 D]PS\8F;Z4 TFPDC]JF4 lHPEFJGUZP 

92.  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 

93.  C[DF\UL 0]\UZEF. DSJF6F OLD[, C[<Y JS"Z 9925480711 !4 X\E]GFY ;M;FI8L4 ZFDT,FJ0L4 DLXG ZM04G0LVFN 
94.  GFG] 5]\HF HFNJ OLD[, C[<Y JS"Z 6351636952 D][ SG;[ZF4 TFPH;N64 lHPZFHSM8 
95.  :G[CFA[G ULZWZEF. DM- OLD[, C[<Y JS"Z 6352022349 zLGFYGUZ ;M;FI8L4 D]PEFEZ4 lHPAGF;SF9F 

96.  N1FF U,FEF. 0FDMZ OLD[, C[<Y JS"Z 9714026295 

$_!4JFU0LIF O/LI]4 VF\H6JF4 ;ZTFG5]Z4 
lHPDlC;FUZP 

97.  %IF;F HLT[gãEF. NFO0F OLD[, C[<Y JS"Z 8154091324 UFDv l55/LIF4 TFPWMZFHL4 lHPZFHSM8 
98.  CQFF" ;]BFEF. S\8FZLIF  OLD[, C[<Y JS"Z 7874572024 4D]PE]T[`JZ4 lHPEFJGUZ 
99.  J{XF,L XFN"],EF. RF{CF6  OLD[, C[<Y JS"Z 8238086839 JF;MH4 TFPpGF4 lHPULZ ;MDGFY 
100.  VFZTL GZl;\CEF. RDFZ OLD[, C[<Y JS"Z 8247103595 D]P5MP;MEF;64 TFPJ0GUZ4 lHPDC[;F6FP 
101.  EFJGF 0FIFEF. RF{CF6 OLD[, C[<Y JS"Z 7878181088 %,M8 G\P Z)4 ALqV[R4D:TZFDAF5F VFzD 4lR+F4EFJGUZ 

102.  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 

103.  EFZTLA[G N,FEF. 58[, OLD[, C[<Y JS"Z 9099895428 

Z(4 S{,F; 5FS" ;M;FI8L4 5LP0LP5\0IF4 SM,[H43M0F;Z4 
VDNFJFN 



104.  U]\HG lCZFEF. DF~ OLD[, C[<Y JS"Z 7698273472 D[NZ0F4 ;FD[ SF9[4 VHFA ZM04 lHPH]GFU- 

105.  DGLQFF ;UZFDEF.  ;[\TF  OLD[, C[<Y JS"Z 7621820076 

a,MS G\P !5(qV[4 N[JZFHGUZvZ4 lXJFHL ;S",4 
EFJGUZ 

106.  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 

107.  
lNjIFA[G lJHIEF. 
V\S,[`JZLIF 

OLD[, C[<Y JS"Z 6352051529  VDZGUZ ZM04 lJJ[SFG\N :S], 5F;[4 H[T5]Z4ZFHSM8 

108.  N1FFA[G N[JHLEF. ;LH]4 OLD[, C[<Y JS"Z 8128022706 UFDvKF0]ZF4 VA0F;FsGl,IFf4HLPSrK 
109.  ;\ULTF SLXMZEF. JF/F OLD[, C[<Y JS"Z 9558881484 0MPVF\A[0SZ ;M;F4 D]PEFIFJNZ4 TFPp5,[8F4HLPZFHSM8 

110.  ;]DLTF HUlNXEF. WF\W,LIF OLD[, C[<Y JS"Z 7359549811 

Z&_4 A\HZUNF; AF5F VFzD lJ:TFZ4UFDv lNCMZ4 
TFPT/FHF4HLPEFJGUZP 

111.  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 

112.  JlCNF AS],EF. DLZ OLD[, C[<Y JS"Z 7046961295 #!(4SM8O/L4 5[YF5]Z4TFPHLPVDNFJFNP 

113.  .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 

114.  
VFSF\1FFA[G 
E]5[gãEF.DFIFJ\XL 

OLD[, C[<Y JS"Z 7283918117 UFDo5F\0JF4 TFPAF,Fl;GMZ4 HLPDlC;FUZ v #((Z&5 

115.  SlJTFA[G DUGEF. ,FWJF OLD[, C[<Y JS"Z 9409470962 D]vVULIF/L4 TFvlXCMZ4HLvEFJUGZP 
116.  AA,LA[G ,<,]EF. DF6;F OLD[, C[<Y JS"Z 7265992589 D]vUJZF4TFvVDLZU-4 HLvAGF;SF\9FP 
117.  HIzLA[G DY]ZEF. 0FEL OLD[, C[<Y JS"Z 9327619323 D]vSL0L4 TFvAFAZF4HLvVDZ[,L 

118.  ગેlC 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 

119.  R[TGFA[G .`JZEF. HMQFL OLD[, C[<Y JS"Z 6359332166 

%,M8 G\P!#4!$4.`JZ lGJF;4NF+0GL JF0L4T/FHF4 
EFJGUZ 

120.  T[H, DMCGEF. AF\E6LIF OLD[, C[<Y JS"Z 9016209708 D]P J[/FSM84 TFP ULZU-0F4HLPULZv;MDGFY 
121.  JQFF"A[G ELDFEF. EL, OLD[, C[<Y JS"Z 8028225970 UFDPU/YZ4TFPDC]JF4HLP EFJGUZ 

122.  
VFXLIFGF VaN],EF. 
RLT,LIF 

OLD[, C[<Y JS"Z 9173386086 DM8F S:AFJF04 U\]NLIF RMZF 5F;[4VDZ[,LP 

123.  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 

124.  DLZFA[G lSXMZEF. W[,F6L OLD[, C[<Y JS"Z 9879505874 

&_4 GFUGFY ;M;FI8L4 CFY;6L ZM04 
;FJZS]\0,F4HLvVDZ[,L 

125.  lSTL"AC[G 5|lJ6S]DFZ jIF; OLD[, C[<Y JS"Z 9099976629 %,M8 G\P!ZZqZ4 ;[S8Zv&AL4 UF\WLGUZ 
126.  D[WFA[G 5M68EF. 5ZDFZ OLD[, C[<Y JS"Z 6351209352 D]P 5MPvSZM,4 TFv5|F\lTH HLv;FAZSF9Fv#(#Z_5 

127.  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 

128.  XMEGF EUJFGHL S]S0LIF OLD[, C[<Y JS"Z 6351597195 8]vVFBF4TFvJ\Y,L4HLvH]GFU- 
129.  NX"GF HI;]BEF. WZHLIF OLD[, C[<Y JS"Z 7016491045 zL ZFH;MEFU X[ZL4D[.G AHFZ4;FI,F4HLv;]Z[g£GUZ 
130.  lSTL"SFA[G X\SZEF. 58[,  OLD[, C[<Y JS"Z 9023240785 D]v5MP S]Z[,LIF4 TFvJF;\NF4HLvGJ;FZL 
131.  TZ]6F KUGEF. 0FDMZ OLD[, C[<Y JS"Z 7016368960 UFDvpA[Z4TFv;TZFD5]Z4HLvDCL;FUZ 

132.  
NX"GFAC[G EUJTS]DFZ 
UHHZ 

OLD[, C[<Y JS"Z 9016390313 ;Lq5(4 ;]SFG A\U,Mh4SFZFGGUZ ZM04 S0Lv#(Z*!5 

133.  XLT,U{FZL N,;]BZFI NJ[ OLD[, C[<Y JS"Z 9408853429 D]P 5L5Z,F4TFPT/FHF4 5MPA5F0F4 HLv EFJGUZ 

134.  લબુ્ના ઈસબુભાઈ ખોખર  OLD[, C[<Y JS"Z ૭૬૦૦૫૯૬૦૩૭  
પુંચરતી રેસીડન્સી, રાજકોટ રોડ, ગરીબ ાહપીર દરગાહ 
પાસે, શ હોર.   

135.  સોનલ કેસભુારૂ શ યાળ  OLD[, C[<Y JS"Z ૭૮૬૨૦૦૪૭૯૮   .ુવેલાકોટ, તા. ગીર ગઢડા, ી.ગીર સોમનાૃ  

136.  રમાબેન નરોત્તમભાઈ ભટ્ટ  OLD[, C[<Y JS"Z ૬૩૫૫૬૦૦૦૨૪  
બારસો મહાદેવની વાડી, હોટલ ીયળુબલીની બાજુમાું, 
હામુાન મુંકદરની સામે, ભાવનગર  

137.  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 
138.  HLUZ UMlJ\NEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 6359603469  E]H4 GJL pD[NGUZ4 DSFG G\PV[Dv5!)4HLPSrK 

139.  S[TGS]DFZ J[6LX\SZ AFZ{IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9909980793 

Z#$4 B0B0JF/L AHFZ48LDF6F4D]P8LDF6F4 
TFPT/FHF4HLPEFJGUZP 

140.  ;\HI 0FIFEF. hF50F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9727606858 

UFDvHUF4 TFPHFDGUZ4 
HLPHFDGUZ4JFIFvHFDJ6Y,L 

141.  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 

142.  ZFC],S]DFZ lNG[XEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8980315144 D]P5MPTFPJ0F,L4HLP;FAZSF\9F 



143.  HFJ[N HDF,EF. DBLIF,F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9726518397 lRT,45\RFIT VMOL; 5FK/P 
144.  l5I]QF D]S[XEF. D\0,L D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9033336706 lJHIGUZv!4 SM9FZLIF D[.G ZM04 ZFHSM8P 

145.  
ClQF", S]DFZ VlG,EF. 
l;;MNLIF 

D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9913630754 

$!$qZ#*54lJJ[SFG\NGUZ4U]PCFPAM0"4 
RF\NB[0F4VDNFJFNP 

146.  VlG~wWl;\C SG]EF. RF{CF6   D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9558156108 D]P,JZ0F4 TFPlXCMZ4 HLPEFJGUZ 
147.  ;\lN5S]DFZ 5|lJ6S]DFZ RF{CF6 D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9978090790 D]PDM8F ;[ZSF4 TFPl;CMZ4HLPEFJGUZP 
148.  lJGFEF. JLZFEF. 0FDMZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9712899022 !((4 SZMZ O/LIF4HCF,MN SCJF,4NFCMN 
149.  lA5LGEF. HLPJF3[,F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 7984610858 D]PSFZM,4TFPR]0F4 HLP;]Z[gâGUZv #&#$!_ 
150.  CFlN"Sl;\C ;A/l;\C HF0[HF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 79090269229 D]P5L5Z0L4TFP,MWLSF4 HLvZFHSM8v#&__#! 
151.  lJXF, A/N[JEF. DSJF6F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8849532882 !($*4CG]DFG D\lNZ 5F;[4 S]A[ZGUZ4JFJM,4UF\WLGUZ 

152.  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 

153.  5|SFXS]DFZ ZFDFEF. HFNJ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9724449100 D]v5Mvl;5]Z4 TFvX\B[̀ JZ4HLv5F86v#($Z$! 

154.  ZFS[XEF. RT]ZEF. DSJF6F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9974545411 

;M0JNZF4 D[.G AHFZ 4GLIZ XLT/FDF 8[D5, 
4EFJGUZ 

155.  D]GFEF. WZDXLEF. WZHLIF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9737050405 UFDvN[ZF/F4TFvJFSFG[Z45Mv,]6;Z4 HLvDMZAL 

156.  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, 

157.  ;\lN5 pS[XEF. HLSF£F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8264930743 ZFD S'Q6 ;M;FI8L4TFv,L,LIF DM8F4 HLvVDZ[,L 
158.  VZlJ\NEF. ELBFEF. ZF9M0 D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9106706653 D]vDM8L S]SFJFJ4 HLvVDZ[,L 
159.  U{FZJ C;D]BEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8866421487 DFT'S'5F4 U{FTDGUZv&4 UF\WLU|FD4 ZFHSM8 
160.  lJZ, ZFDFEF. SFZ[9F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 7567706898 Dl:HN U[8  5F;[4 EZJF0 lJ;FJNZ TFv lJ;FJNZ 
161.  lCZ[G C9FEF. 9]\UF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9099314497 UFDvHUF4 TFv4HLvHFDGUZ 
162.  ;\HIS]DFZ XSZFEF. AZ\0F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9537910586 D]vALP8LPKF5ZF4 5MvZ[<,FF0F4TFvD[YZH4HLvVZJ<,LP 
163.  lRZFUS]DFZ WLZ[g£EF. GFIS D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8320151513 D]P5MvSZR[,LIF4TFvDC]JF4 HLv;]ZTP 
164.  lGS]\H DG;]BEF. AMZLRF D<8L 55"; C[<YJS"Z 8866158703 %,M8 G\v!(4 TZ;DLIF4TFP HLv EFJGUZP 
165.  DI\SS]DFZ lSXMZEF. ZF9M0 D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9925910837 ZF9M0 lGJF;4 J6SZJF;4 JZT[H4 HLvEFJGUZP 

166.  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 

167.  lJ5],EF. XLJFEF. D[l6IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 6351157119 D]PhhFJNZ4 TFv R]0F4 HLv;]Z[g£GUZP 

168.  
ZFH[XEF. 9FSZXLEF. 
DF\0F6L 

D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9978404812 D]vS8]SF4TFvH;N64HLvZFHSM8P 

169.  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 

170.  5FY" HI;]BEF. ZJ{IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 6354536748 UFDvTFT6LIFsULZf4 TFvBF\EF HLvVDZ[,LP 
171.  5|6JS]DFZ 0FCIFEF. ;[GDF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9998432638 5|[; KF5ZF4 ;[S8ZvZ(4 VF.P0LP;LP ZM04 UF\WLGUZP 
172.  EFlJSS]DFZ ZD[XEF. 58[, D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9099312690 UFDvWMW0S]JF4 TFvS5ZF0F4 HLv J,;F0P 
173.  lN5SS]DFZ HI\lTEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9724856875 X\FTLGUZ4 ;,[D5]Z NZJFHF ACFZ4 5F,G5]ZP 
174.  lG,[X J[6LX\SZEF. HFGL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 7990773300 AFZ;M DCFN[JGL JF0L4 SF/FGF/F4EFJGUZP 

175.  
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 

176.  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__! 

177.  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 

178.  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 

179.  lG,[QFEF. DC[XEF. ;M,\SL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 6351004906 UFDvhZ5ZF4 TFvWFZL4 HLvVDZ[,LP 
180.  lN5S JXZFDEF. ;M,\SL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8238789109 UFDvhZ5ZF4 TFvWFZL4 HLvVDZ[,L JFIFvR,F,FP 
181.  lCT[XS]DFZ DCFN[JEF. AFZ{IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9723187855 D]vN[JUF6F TFv;LCMZ4 HLvEFJGUZP 
182.  5LI]QFEF. N,5TEF. AFZ{IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9924740304 UFDvN[JUF6F4 TFvl;CMZ4HLvEFJGUZP 
183.  NL5SS]DFZ DUG,F, ZD6F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9925139244 UFDvN[JUF6F4 TFvl;CMZ4HLvEFJGUZP 
184.  ;]I"5|TF5 pN[;\UEF. DMZL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9574605656 JZT[H4GJF %,M84 SgIF XF/F 5F;[4 TFvHLv EFJGUZP 
185.  5|lTSS]DFZ VE[l;\CEF. AFZ0 D<8L 55"; C[<Y JS"Z 9275334191 D]vVF,LNZ4 TFvSM0LGFZ4 HLvULZ ;MDGFY 

186.  .`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__& 

187.  V<5[XS]DFZ lCZFEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 8140754003 D] vZ,LIFTF4 5MvSFRM0L4TFvJLZ5]Z4 HLvDCL;FUZP 
188.  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 196530/- 

JBTMJBTGF  
;ZSFZzLGF  

C]SD  D]HA 

2.  ડો.પી.કે.શસિંઘ  શસટી ટીબી લકથસર  ૨૧૬૭૬૮/-  vvccvv 

3.  DGLQFEF. ALP58[, ;LGLIZ O]0 ;[O8L VMOL;Z 82520/-  vvccvv 
4.  N[JF\UEF. V[PHMQFL  O]0 ;[O8L VMOL;Z 57082/-  vvccvv 

5.  3GxIFDEF. V[DP58[, સી.કા. 71788/-  vvccvv 

6.  DCFJLZl;\C H[P hF,F સી.કા. 58590/- vvccvv 

7.  VI]AEF. S[P D,[S સી.કા. 56970/-  vvccvv 

8.  SD,[XEF. V[P DMZL સી.કા. 65798/-  vvccvv 

9.  8F\S ZlJS]DFZ NIF/HLEF. સી.કા. 19950/ vvccvv 

10.  0FEL ;FUZEF. EZTEF. સી.કા. 19950/ vvccvv 

11.  5ZDFZ DGMHEF. VFZP જુ.કા. 60352/- vvccvv 

12.  DSJF6F EFlJGEF. ZFDHLEF. H]PSFP 28354/- vvccvv 

13.  HM8F6LIF lNXF  ZD[XEF. જુ.કા.  28354/-         vvccvv 

14.  5|lJ6FA[G VFZ EÎL જુ.કા. 44706/-       vvccvv 

15.  5\0IF CQFF" V[P M & E VFl;:8g8 10000/-      vvccvv 

16.  ગીરધરલાલ આતભુાઈ ધાકરયા  અટેન્ડન્ટ ૪૪૭૨/-      vvccvv 

17.   બામ્બા કમાભાઈ ભોપાભાઈ             પટ્ટાવાળા  51778/-   vvccvv 

18.  VF,UMTZ ;M\0FEF. HLJFEF. l;5F. 38691/-  vvccvv 
19.  VF,UMTZ ZFDEF. ESFEF. l;5F. 38691/-  vvccvv 
20.  R{FCF6 J;\TA[G 0LP :+L DH]Z 42245/-  vvccvv 
21.  EFJ;FZ VlGTF JLP DL0JF.O 66838/-  vvccvv 

22.  0MPZ6HLT  VFZP5ZDFZ  D[0LS, VMOL;Z ૯૭૩૨૦/- vvccvv 

23.  0MPEFJ[X  V[PJ/LIF  D[0LS, VMOL;Z ૯૭૩૨૦/- vvccvv 

24.  0MPDF{,LS  V[PJF3F6L D[0LS, VMOL;Z ૯૫૭૨૦/-  vvccvv 

25.  0MPlJHIS]DFZ ,1D6EF. SF50LIF D[0LS, VMOL;Z ૮૭૨૧૬/-  vvccvv 

26.  0MPlCT[QF V[DPU]H"Z  D[0LS, VMOL;Z ૫૦૪૨૮/-  vvccvv 

27.  0MPlNjIZFHl;\C V[DPR]0F;DF D[0LS, VMOL;Z ૯૭૩૨૦/-  vvccvv 

28.  0MPW'lT  V[P5GFZF D[0LS, VMOL;Z ૮૮૮૧૬/-  vvccvv 

29.  0MPlJwIF H[PSFSZ[RF D[0LS, VMOL;Z ૯૭૩૨૦/-  vvccvv 

30.  0MP~5, V[,PH[9JF D[0LS, VMOL;Z ૯૭૦૨૦/-  vvccvv 

31.  0MPN[J[GS]DFZ VF.Pl+J[NL D[0LS, VMOL;Z ૯૭૩૨૦/-  vvccvv 



32.  0MPlGZF,L VFZP5,F6 D[0LS, VMOL;Z ૯૪૩૪૧/-  vvccvv 

33.  0MP XZNS]DFZ V[RP UMCL, D[0LS, VMOL;Z ૮૮૮૧૬/- vvccvv 

34.  0MP ZMGS V[DP ZF9M0 D[0LS, VMOL;Z ૮૮૮૧૬/- vvccvv 

35.  0MP DGMH ALP EFZF. D[0LS, VMOL;Z ૮૮૮૧૬/- vvccvv 

36.  ડો. હષગ એસ. પટેલ  મેડીકલ લકથસર  ૮૮૮૧૬/- vvccvv 

37.  ડો. વરુણકુમાર પી. સરધારા  મેડીકલ લકથસર  ૮૮૮૧૬/- vvccvv 

38.  ડો. વરકદક કદને ભાઈ અવરયા  મેડીકલ લકથસર  ૮૮૮૧૬/- vvccvv 

39.  ડો. પ્ર ીલભાઈ એસ.  ાહ   મેડીકલ લકથસર  ૮૮૮૧૬/- vvccvv 

40.  lDG, UMlJ\NEF. AMZLRF                                      OFDF"l;:8 31340/- vvccvv 
41.  J{XF,L HI;]BEF. ZFDFJT  OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
42.  GD|TFA[G GZ[gãS]DFZ lD:+L OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
43.  B]xA] G8]EF. SZUYZF4  OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
44.  lJHIS]DFZ  lJS|DEF. AFlZVF4  OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
45.  ZFC],EF. EF:SZEF. UM;F. OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
46.  lJQ6]\S]DFZ 5|DR\NEF.  5ZDFZ OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
47.  EULZYl;\C H[PZFVM, OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
48.  R{TgIl;\C HLP;ZJ{IF OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
49.  U]6J\T VF.P58[, OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
50.  J{XF,L JLPV[ZJF0LIF OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
51.  5Z[XS]DFZ VFZP UMCL, OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
52.  NL1FLTS]DFZ VFZP J;FJF OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
53.  HTLG V[DP 58[, OFDF"l;:8 31340/ vvccvv 
54.  l;wWFY" S[X]EF. ;FIl9IF  ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
55.  lJ,F;A[G 3GxIFDEF. EÎ ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
56.  ;[HLGFA[G DCDN C];[G CF;DF6L  ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
57.  lN,L5EF. ;JHLEF. EF0HF ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
58.  5FI,A[G ZD[XEF. 58[, ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
59.  HLUZS]DFZ  VDZl;\C RF{CF6 ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
60.  SMD,A[G HLuG[XEF.  DF,;TZF ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
61.  DLT,A[G CZ[XEF. Z\IF6L ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
62.  CQF"N V[,PUMlC, ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
63.  ZHGLX 0LPRFJ0F ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
64.  ZL\S,A[G S[PEUMZF ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
65.  HI JLP5F9S ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
66.  VlJGFXS]DFZ 8LP J;FJF ,[AMZ[8ZL 8[SGLXLIG 31340/ vvccvv 
67.  ;\ULTFA[G ALH,EF. UMC[, :8FOG;" 31340/ vvccvv 
68.  ;MG,A[G H[9FEF. ZF9JF :8FOG;" 31340/ vvccvv 
69.  ZFC], HI\lT,F, DC[ZLIF :8FOG;" 31340/ vvccvv 
70.  lS,MTGF HLJFEF. D[Z :8FOG;" 31340/ vvccvv 
71.  DMGLSF WL~EF. ;M,\SL  :8FOG;" 31340/ vvccvv 
72.  z'lTG lN5SEF. ZFDFJT  :8FOG;" 31340/ vvccvv 
73.  VF:YF 5|lTSS]DFZ HMQFL :8FOG;" 31340/ vvccvv 
74.  CQF" ;\HIEF. ZFJ, :8FOG;" 31340/ vvccvv 
75.  Z]RL DC[XS]DFZ DC[TF  :8FOG;" 31340/ vvccvv 
76.  lRZFU lNGZFHEF. 58JF :8FOG;" 31340/ vvccvv 
77.  lRTZ\HG 5|lJ6EF. ZFHIU]~ :8FOG;" 31340/ vvccvv 
78.  lJWL lJHIEF. 9FSZ :8FOG;" 31340/ vvccvv 
79.  ;\lUTFA[G HUlNXR\gã 5FZUL  :8FOG;" 31340/ vvccvv 
80.  DMlGSFA[G DGMHS]DFZ VFDl,IFZ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/- vvccvv 



81.  ZFH[`JZL V[RP0FEL OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
82.  DLT, lJõ,EF. IFNJ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
83.  T'%TLA[G DG]X\SZEF. WF\W<IF4  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
84.  lNjIF V[DP5\0IF4  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
85.  5lZTFA[G ZFDHLEF. UFD[TL4  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
86.  lG,DA[G DG]EF. 5ZDFZ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
87.  A\;L 5ZATEF. WZ;\0F OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
88.  HFU'lTA[G ;]DFEF. RF{WZL OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
89.  C\;FA[G V[,PRF{WZL OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
90.  S<5GF CZHLJGEF. ;M,\SL  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
91.  DlGQFFA[G VXMSEF. 0FDMZ  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
92.  lAGFA[G NFDHLEF. l+J[NL OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
93.  C[DF\UL 0]\UZEF. DSJF6F OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
94.  GFG] 5]\HF HFNJ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
95.  :G[CFA[G ULZWZEF. DM- OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
96.  N1FF U,FEF. 0FDMZ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
97.  %IF;F HLT[gãEF. NFO0F OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
98.  CQFF" ;]BFEF. S\8FZLIF  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
99.  J{XF,L XFN"],EF. RF{CF6  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
100.  VFZTL GZl;\CEF. RDFZ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
101.  EFJGF 0FIFEF. RF{CF6 OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
102.  5|lJ6F ,FEX\SZ 5\0IF4  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
103.  EFZTLA[G N,FEF. 58[, OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
104.  SlJTFA[G DUGEF. ,FWJF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
105.  AA,LE[G ,<,]EF. DF6;F OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
106.  HIzLA[G DY]ZEF. 0FEL OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 

107.  HIMt;GF કદલીપભાઈ ગેહી  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 

108.  R[TGFA[G .`JZEF. HMQFL OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
109.  T[H, DMCGEF. AF\E6LIF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
110.  JQFF"A[G ELDFEF. EL, OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
111.  VFXLIFGF VaN],EF. RLT,LIF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
112.  5|lT1FFAF CZN[Jl;\C HF0[HF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
113.  DLZFA[G lSXMZEF. W[,F6L OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
114.  lSTL"AC[G 5|lJ6S]DFZ jIF; OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
115.  D[WFA[G 5M68EF. 5ZDFZ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
116.  J{XF,LAF HINL5l;\C hF,F OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
117.  XMEGF EUJFGHL S]S0LIF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
118.  NX"GF HI;]BEF. WZHLIF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
119.  lSTL"SFA[G X\SZEF. 58[,  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
120.  TZ]6F KUGEF. 0FDMZ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
121.  NX"GFAC[G EUJTS]DFZ UHHZ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
122.  XLT,U{FZL N,;]BZFI NJ[ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
123.  U]\HG lCZFEF. DF~ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
124.  DGLQFF ;UZFDEF.  ;[\TF  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
125.  S\RG JF,HLEF. ;FU9LIF   OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
126.  lNjIFA[G lJHIEF. V\S,[`JZLIF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
127.  N1FFA[G N[JHLEF. ;LH]4 OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
128.  ;\ULTF SLXMZEF. JF/F OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
129.  ;]DLTF HUlNXEF. WF\W,LIF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
130.  HFU'lTA[G 5M58EF. WF\W,LIF OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
131.  JlCNF AS],EF. DLZ OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
132.  .gN[DTLA[G D6L,F, ZF9M0 OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 



133.  VFSF\1FFA[G E]5[gãEF.DFIFJ\XL OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
134.  લબુના ઈસબુભાઈ ખોખર  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 

135.  સોનલ કેસભુારૂ શ યાળ  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 

136.  રમાબેન નરોત્તમભાઈ ભટ્ટ  OLD[, C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 

137.  lRZFUEF. ZD6EF. ;MG[ZL4  D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
138.  HLUZ UMlJ\NEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
139.  S[TGS]DFZ J[6LX\SZ AFZ{IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
140.  ;\HI 0FIFEF. hF50F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
141.  lGTLGEF. E]NZEF. DSJF6F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
142.  ZFC],S]DFZ lNG[XEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
143.  HFJ[N HDF,EF. DBLIF,F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
144.  l5I]QF D]S[XEF. D\0,L D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
145.  ClQF", S]DFZ VlG,EF. l;;MNLIF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
146.  VlG~wWl;\C SG]EF. RF{CF6   D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
147.  ;\lN5S]DFZ 5|lJ6S]DFZ RF{CF6 D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
148.  lJGFEF. JLZFEF. 0FDMZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
149.  lA5LGEF. HLPJF3[,F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
150.  CFlN"Sl;\C ;A/l;\C HF0[HF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
151.  lJXF, A/N[JEF. DSJF6F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
152.  NX"GS]DFZ VZlJ\N HMQFL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
153.  5|SFXS]DFZ ZFDFEF. HFNJ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
154.  ZFS[XEF. RT]ZEF. DSJF6F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
155.  D]GFEF. WZDXLEF. WZHLIF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
156.  ZFH[g£l;\C lSZ6l\;\C DlC0F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
157.  ;\lN5 pS[XEF. HLSF£F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
158.  VZlJ\NEF. ELBFEF. ZF9M0 D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
159.  U{FZJ C;D]BEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
160.  lJZ, ZFDFEF. SFZ[9F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
161.  lCZ[G C9FEF. 9]\UF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
162.  ;\HIS]DFZ XSZFEF. AZ\0F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
163.  lRZFUS]DFZ WLZ[g£EF. GFIS D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
164.  lGS]\H DG;]BEF. AMZLRF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
165.  DI\SS]DFZ lSXMZEF. ZF9M0 D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
166.  HLuG[XS]DFZ G8JZ,F, JFW[,F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
167.  lJ5],EF. XLJFEF. D[l6IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
168.  ZFH[XEF. 9FSZXLEF. DF\0F6L D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
169.  HLT[g£S]DFZ VD'TEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
170.  5FY" HI;]BEF. ZJ{IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
171.  5|6JS]DFZ 0FCIFEF. ;[GDF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
172.  EFlJSS]DFZ ZD[XEF. 58[, D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
173.  lN5SS]DFZ HI\lTEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
174.  lG,[X J[6LX\SZEF. HFGL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
175.  l5QF]XS]DFZ DG;]B,F, WF\W<IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
176.  lGDLT EZTEF. HMQFL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
177.  lRZFU 5|lJ6EF. 5\0IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
178.  R[TGEF. HLJZFHEF. ;]DZF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
179.  lG,[QFEF. DC[XEF. ;M,\SL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
180.  lN5S JXZFDEF. ;M,\SL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
181.  lCT[XS]DFZ DCFN[JEF. AFZ{IF D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
182.  5LI]QFEF. N,5TEF. AFZ{IF-+ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
183.  NL5SS]DFZ DUG,F, ZD6F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 



 

  

184.  ;]I"5|TF5 pN[;\UEF. DMZL D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
185.  5|lTSS]DFZ VE[l;\CEF. AFZ0 D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
186.  .`JZ 5M58EF. HFNJ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
187.  V<5[XS]DFZ lCZFEF. 5ZDFZ D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
188.  DMCLT GZ[XS]DFZ JFW[,F D<8L 55"; C[<Y JS"Z 19950/ vvccvv 
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0 ડો .ભાવે  વળળયા  
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૯૪૨૬૬૩૨૦૬૦  

2 (I/C) ડો .રોનક રાઠોડ  
કરચલીયાપરા ,વાલ્કેટ ગેરૂટ પોલીસ પટે નની પાસે
  

૯૯૭૮૪૪૨૭૬૭  

7 ડો .કહતેષ ન્િુર  
સકરતા સોસાયટી , ેરી નું.૧૧ ,પુંડાા  ુધવાળાની 

બાજુમાું ,બોરતળાવ ,ભાવનગર  
૯૬૦૧૧૩૮૮૯૭  

2 ડો .ધ થશત પનારા 
વડવા સવી નું .૨૪૯ ,સરદાર  સોસાયટી જવેલ્સ 

સકગલ પાસે ,રૂપકોન  લબ રોડ,વડવા-અ ,ભાવનગર  
૯૫૫૮૭૬૩૧૨૪  

9 ડો .પ્ર ીલ  ાહ  ESI હોપપીટલ પાસે ,પોપટ લથીસ પાસે ,આનુંદનગર  ૮૦૦૦૩૨૦૧૫૫  

23 ડો  .શનરાલી પલાણ  
સલોટ નું .૩૭ ,ાતુનભારતી  સોસાયટી ,થાશતમા 
કોન્વેટ પકુલ સામે , ઘોઘા રોડ  ,ભાવનગર  

૮૮૬૬૫૮૨૧૭૨  

22 ડો .કદવ્યરાજશસિંહ ાડુાસમા  
સલોટ નું .૪૩ ,ગોકુલધામ સોસાયટી  ,શસયી શવનાયક 

 મુંકદરવાળી  ેરી  ,ભગવતી સકગલ પાસે ,કાળળયાબીડ  
૯૦૯૯૮૮૮૪૦૪  

21 ડો .માનસી મકવાણા  હલરુીયા ચોક ,સોની ીાતીની વાડી ,ભીલવાડા  ૬૩૫૩૫૫૮૬૭૮  

13 ડો .પ્રદીપ કવાઠીયા  
જૂની ગ્રામ પુંચાયત  ,એસ.બી.આઈ .બેંકની સામે ,

સીદસર ગામ ,ભાવનગર  
૮૧૫૬૦૫૯૫૭૫  

14 ડો .શવધ્યા કાકારેચા  ખોડલ ચોક  ,નારી રોડ,) ન્યુ  (કુુંભારવાડા,ભાવનગર  ૮૩૨૦૭૯૯૬૨૪  

15 ડો .મ ળલક વાઘાણી  
સી .પી.એમ.યશુનટ,મ્યશુન. ોપીંગ સેન્ટર,સરદારનગર
  

૯૦૩૩૭૭૦૨૧૨  

16 ડો .શવજય કાપકડયા  
સી .પી.એમ.યશુનટ,મ્યશુન. ોપીંગ સેન્ટર,સરદારનગર
  

૭૦૬૯૩૨૩૩૩૪  



17  ડો .હષગ પટેલ  U-CHC- નવાપરા શવપતાર ,નારી ગામ,ભાવનગર  ૭૨૦૨૮૪૩૮૩૪  

18 ડો .મનોજ ભરાઈ  )U-CHC- રૂવા વી .પી.સોસાયટી સામે ,જોગસગ પાકગની 
સામે  ,એરપોટગ  રોડ ,ભાવનગર  

૭૪૦૫૪૬૪૯૫૬  

19 ડો .વરૂણ સરધારા  ૮૭૮૦૦૪૯૧૦૯  

20 ડો .રોનક રાઠોડ  U-CHC- ભારવાડા સકગલ  ,પોલીસ ચોકીની સામે ,
કુુંભારવાડા ,ભાવનગર  

૯૯૭૮૪૪૨૭૬૭  

21 ડો .વરકદક અવરયા  ૯૫૮૬૮૫૧૭૩૫  
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5|SZ6 v # slGID ;\U|C v Zf 
VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHF[ 

#P! lD<ST SZ lJEFUGF\ VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHF[GL lJUTM 

ઘયલેયા શ્લબાગ sૂલવf 

શોદ્દો નાભ કાભગીયી 

પ્રોર્ટી ર્ટેક્વ વુશ્પ્રર્ટેન્ડન્ર્ટશ્રી જે .ક ે.યભાય 
લોડવભાાં દેખયેખ અને શ્નમાંત્રણ યાખલુાં .નામફ કશ્ભચનયશ્રીની 

લખતોલખતની વૂચનાઓનુાં ારન કયલુાં. 

ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી આયતીફેન ભકલાણા 

અયજદાયના શ્ફરભાાં નાભ કે વયનાભાભાાં કે કોઈ ણ પેયપાય કયલાનો 

થામ તો આ પેયપાય લોડવ ક્રાકવ દ્લાયા કયલાભાાં આલે તેની અાંગત કાજી 

યાખલી.કોર્ટવ કેવ લાા કેવોભાાં કોર્ટવ શુકભ ભુજફ કામવલાશી શાથ ધયલી. 

ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી દક્ષાફેન યાલરીમા 

અયજદાયના શ્ફરભાાં નાભ કે વયનાભાભાાં કે કોઈ ણ પેયપાય કયલાનો 

થામ તો આ પેયપાય લોડવ ક્રાકવ દ્લાયા કયલાભાાં આલે તેની અાંગત કાજી 

યાખલી.કોર્ટવ કેવ લાા કેવોભાાં કોર્ટવ શુકભ ભુજફ કામવલાશી શાથ ધયલી. 

ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી યભેળબાઈ વોરાંકી શ્ભરકત લેયાની યીકલયી ની કાભગીયી 

ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી ભનશયબાઈ બટ્ર્ટ શ્ભરકત લેયાની યીકલયી ની કાભગીયી 

ર્ટેકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી 

લોડવ નાં )૩( 

 

અાંકકતાફેન કાચા 

શ્ફન આકાયી શ્ભલ્કતોની આકાયણી કયલાની જરૂયી કામવલાશી કયલી .

આકાયણી થમેરી શ્ભરકતોભાાં અયજી ભુજફ પેક્ર્ટયભાાં જરૂયી વુધાયો કયલો. 

ર્ટેકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી 

લોડવ નાં )૪( 
શ્ચયાગબાઈ ચાલડા 

ર્ટેકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી 

લોડવ નાં )૫( 
અાંકકતાફેન કાચા 

ર્ટેકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી( લોડવનાં. )૧૩( શ્ચયાગબાઈ ચાલડા 

ર્ટેકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી 

લોડવ નાં )૧૪( 
આનરફેન દેવાઈ 

ર્ટેકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી 

લોડવ નાં )૧૫( 

 

દક્ષાફેન બાદયકા 

શ્વનીમય ઓડીર્ટય શ્શતેનબાઈ યાઠોડ શ્ભરકત લેયાની યીકલયી ની કાભગીયી 

શ્વનીમય ક્રાકવ કભ શ્વનીમય શ્વક્મુયીર્ટી 

આવીસ્ર્ટન્ર્ટ 
શ્નરેળબાઈ લેગડ શ્ભરકત લેયાની યીકલયી ની કાભગીયી 

ડ્રાઈલય પ્રળાાંતબાઈ વોશરા યીકલયી ર્ટીભ ની ડ્રાઈલયની કાભગીયી 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી શેતરફેન ફોદય - 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી લોડવ નાં. )૩( ઝરકફેન જોગયાણા 

નાભ ટ્રાન્વપય ,ભાઈનોય વુધાયા  કે અન્મ કોઈ અયજીઓનો શ્નકાર કયલો. 

આલેર અયજીના અનુવાંધાને નાભ,વયનાભાાં કે અન્મ કોઈ ણ પ્રકાયના 

પેયપાય કયલા ભાર્ટે જરૂયી અડેળન પોભવ તૈમાય કયલા અને ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી 

તેભજ પ્રોર્ટી ર્ટેક્વ વુશ્પ્રર્ટેન્ડન્ર્ટશ્રી ાવે પેયપાય થમા ફદરાની વશી 

ભેલલી. 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી લોડવ નાં. )૪(  ઝરકફેન જોગયાણા 

 જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી લોડવ નાં. )૫( નીરૂફેન વાગકઠમા 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી 

લોડવ નાં. )૧૩( 

બ્રોક નાં.૫૨ થી ૧૦૪ 
ગૌયાાંગબાઈ આનાંદ 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી 

 )૧૩( 

બ્રોક નાં.૧ થી ૫૧ 
નીરૂફેન વાગકઠમા 

 જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી 

લોડવ નાં. )૧૪( 
વાંગીતાફેન ગુજયાતી 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી 

લોડવ નાં. )૧૫( 
જગકદળ ઝાાંકડમા 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી ગૌયાાંગબાઈ આનાંદ 

એસ્ર્ટા .ક્રાકવની કાભગીયી, ઇન્લડવ-આઉર્ટલડવ ક્રાકવની કાભગીયી ,

આય.ર્ટી.આઈ .ની કાભગીયી શ્ળક્ષણ ઉકયની કાભગીયી તથા શ્લબાગીમ 

ત્રોના જલાફ કયલાની કાભગીયી 

પ્મુન જીલાબાઈ લાા કયકલયી પ્મુન ની કાભગીયી 

પ્મુન ભશેન્રબાઈ યભાય જનયર પ્મુનની કાભગીયી. 



 
 

 
 
 

          

ઘયલેયા શ્લબાગ sભધ્મf 

શોદ્દો નાભ કાભગીયી 

પ્રોર્ટી ર્ટેક્વ વુશ્પ્રર્ટેન્ડન્ર્ટશ્રી 
શ્રીવત્મારસવશ એન. 

યભાય  

ઝોનનાાં તભાભ લોડવભાાં દેખયેખ અને શ્નમાંત્રણ યાખલુાં. નામફ 

કભીચનયશ્રીની લખતોલખતની વૂચનાઓનુાં ારન કયલુાં. 

એડશ્ભશ્નસ્ટ્રેર્ટીલ ઓકપવય/વુપ્રી. કેડય ધલરબાઇ ર્ટેર 

અયજદાયના શ્ફરભાાં નાભ,વયનાભા, ર્ટેક્વ ભાાં કે કોઈ ણ 

પેયપાય કયલાનો થામ તો આ પેયપાય લોડવ ક્રાકવ દ્લાયા 

કયલાભાાં આલે તેની  કાજી યાખલી.કોર્ટવ કેવ લાા કેવોભાાં 

કોર્ટવ શુકભભુજફ કામવલાશી શાથ ધયલી. 

ઇન્સ્ેકર્ટયશ્રી શ્લરુબાઈ અરગોતય 

અયજદાયના શ્ફરભાાં નાભ,વયનાભા, ર્ટેક્વ ભાાં કે કોઈ ણ 

પેયપાય કયલાનો થામ તો આ પેયપાય લોડવ ક્રાકવ દ્લાયા 

કયલાભાાં આલે તેની  કાજી યાખલી.કોર્ટવ કેવ લાા કેવોભાાં 

કોર્ટવ શુકભભુજફ કામવલાશી શાથ ધયલી. 

ર્ટેકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી (લોડવ નાં ૧) ભાી ઉત્તભબાઈ 

શ્ફન આકાયી શ્ભલ્કતોની આકાયણી કયલાની જરૂયી 

કામવલાશી કયલી. આકાયણી થમેરી શ્ભરકતોભાાં અયજી ભુજફ 

પેક્ર્ટયભાાં જરૂયી વુધાયો કયલો. 

ર્ટેકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી (લોડવ નાં ૨) ભાી ઉત્તભબાઈ 

ર્ટેકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી (લોડવ નાં ૬) કાતયીમા દરતબાઈ 

ર્ટેકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી (લોડવ નાં ૭) જાની કીરબાઈ 

ર્ટેકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી (લોડવ નાં ૮) ર્ટેર નીધીફેન 

ર્ટેકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી (લોડવ નાં ૧૨) ર્ટેર નીધીફેન 

ર્ટેકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી (લોડવ નાં ૧૬) ાથવબાઇ વોની 

ર્ટેકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી (ઓબ્જેકળન 

પાઈરોને ાવ કયલાની કાભગીયી) 
કભરેળબાઈ ચૌશાણ 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી (લોડવ નાં ૧) વોરાંકી યાકેળકુભાય  

નાભ ટ્રાન્વપય, ભાઈનોય વુધાયા  કે અન્મ કોઈ અયજીઓનો 

શ્નકાર કયલો. આલેર અયજીના અનુવાંધાને નાભ,વયનાભાાં કે 

અન્મ કોઈ ણ પ્રકાયના પેયપાય કયલા ભાર્ટે જરૂયી અડેળન 

પોભવ તૈમાય કયલા અને ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી તેભજ પ્રોર્ટી ર્ટેક્વ 

વુશ્પ્રર્ટેન્ડન્ર્ટશ્રી ાવે પેયપાય થમા ફદરાની વશી ભેલલી. 
 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી (લોડવ નાં ૨) વોરાંકી યાકેળકુભાય  

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી (લોડવ નાં ૬) યભાય શ્વદ્ધાથવબાઈ 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી (લોડવ નાં ૭) ફાયીઆ ભનીબાઈ 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી (લોડવ નાં ૮) ડાબી વાંદીબાઇ  

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી (લોડવ નાં ૧૨) ડાબી વાંદીબાઇ 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી (લોડવ નાં ૧૬) 
તશ્ફમાય શ્ભરનકુભાય 

ચૌશાણ બાલનાફેન 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી વોરાંકી યભેળબાઈ 

એસ્ર્ટા. ક્રાકવની કાભગીયી, ચેક યીર્ટનવની કાભગીયી, ઇન્લડવ-

આઉર્ટલડવ ક્રાકવની કાભગીયી, આય.ર્ટી.આઈ. ની કાભગીયી, 

શ્લબાગીમ ત્રોના જલાફ કયલાની કાભગીયી તથા ભૂ 

પ્રકયણોની જાલણીની કાભગીયી 

ઇન્સ્ેકર્ટયશ્રી ઉદમળાંગબાઈ ચૌશાણ 

શ્ભરકત લેયાની યીકલયી ની કાભગીયી 

વીનીમય ક્રાકવ કભ વી.શ્વક્મુ.આવી. વુયેન્રસવશ યાણા 

વીનીમય ક્રાકવ કભ વી.શ્વક્મુ.આવી. કનૈમારાર અવોડા 

વીનીમય ક્રાકવ કભ વી.શ્વક્મુ.આવી. યાજેળબાઈ ચૌધયી 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી ભજફુતસવશ ગોશ્શર 

વપાઈ કાભદાય ભાંગાબાઈ નૈમા 

પ્મુન ફુધેળબાઇ લાઘેરા જનયર પ્મુનની કાભગીયી 

પ્મુન કૈરાવફા યાણા જનયર પ્મુનની કાભગીયી 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ઘયલેયા શ્લબાગ (શ્ચચભ) 
 

શોદ્દો નાભ કાભગીયી 

પ્રોર્ટી ર્ટેક્વ વુશ્પ્રર્ટેન્ડન્ર્ટશ્રી કૃણારસવશ ચૌશાણ 
લોડવભાાં દેખયેખ અને શ્નમાંત્રણ યાખલુાં. નામફ 

કાભીચનયશ્રીની લખતોલખતની વૂચનાઓનુાં ારન કયલુાં. 

ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી 

(લોડવ નાં.૯,૧૦) 

કેતન વોરાંકી 

 

અયજદાયના શ્ફરભાાં નાભ કે વયનાભાભાાં કે કોઈ ણ 

પેયપાય કયલાનો થામ તો આ પેયપાય લોડવ ક્રાકવ દ્લાયા 

કયલાભાાં આલે તેની અાંગત કાજી યાખલી.કોર્ટવ કેવ લાા 

કેવોભાાં કોર્ટવ શુકભ ભુજફ કામવલાશી શાથ ધયલી. 

ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી 

(લોડવ નાં. ૧૧,૧૭) 
માશ્િકબાઈ ગઢલી 

અયજદાયના શ્ફરભાાં નાભ કે વયનાભાભાાં કે કોઈ ણ 

પેયપાય કયલાનો થામ તો આ પેયપાય લોડવ ક્રાકવ દ્લાયા 

કયલાભાાં આલે તેની અાંગત કાજી યાખલી.કોર્ટવ કેવ લાા 

કેવોભાાં કોર્ટવ શુકભ ભુજફ કામવલાશી શાથ ધયલી. 

ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી યાજુબાઈ ભાંડરી શ્ભરકત લેયાની યીકલયી ની કાભગીયી 

ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી શનુબા યાઠોડ શ્ભરકત લેયાની યીકલયી ની કાભગીયી 

ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી અયસલદબાઈ ભેય શ્ભરકત લેયાની યીકલયી ની કાભગીયી 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી શ્શતેબાઈ ઠક્કય એસ્ર્ટા ની કાભગીયી 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી ભાંગરસવશ યાઠોડ શ્ભરકત લેયાની યીકલયી ની કાભગીયી 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી કુરદીસવશ ગોશ્શર શ્ભરકત લેયાની યીકલયી ની કાભગીયી 

ર્ટેકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી (લોડવ નાં 

૧૦) 
અજમ યાભાણી 

શ્ફન આકાયી શ્ભલ્કતોની આકાયણી કયલાની જરૂયી 

કામવલાશી કયલી. આકાયણી થમેરી શ્ભરકતોભાાં અયજી 

ભુજફ પેક્ર્ટયભાાં જરૂયી વુધાયો કયલો. 

ર્ટેકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી (લોડવ નાં ૯, 

૧૧) 
બશ્ક્ત ફાલીવા 

ર્ટેકનીકર આવીસ્ર્ટન્ર્ટશ્રી (લોડવ નાં 

૧૭) 
શ્નળા ાંકડત 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી (લોડવ નાં ૧૭) ભમુયી ાંડ્મા નાભ ટ્રાન્વપય, ભાઈનોય વુધાયા  કે અન્મ કોઈ અયજીઓનો 

શ્નકાર કયલો . આલેર અયજીના અનુવાંધાને નાભ ,વયનાભાાં 

કે અન્મ કોઈ ણ પ્રકાયના પેયપાય કયલા ભાર્ટે જરૂયી 

અડેળન પોભવ તૈમાય કયલા અને ઈન્વેક્ર્ટયશ્રી તેભજ 

પ્રોર્ટી ર્ટેક્વ વુશ્પ્રર્ટેન્ડન્ર્ટશ્રી ાવે પેયપાય થમા ફદરાની 

વશી ભેલલી. 

 આય.ર્ટી. આઈ. ને રગત કાભગીયી 

 ચેક યીર્ટનવ ની કાભગીયી 

 એસ્ર્ટા ની કાભગીયી 

 શ્લબાગીમ ત્રોના જલાફ કયલાની કાભગીયી 

 ઇન્લડવ-આઉર્ટલડવ ક્રાકવની કાભગીયી 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી (લોડવ નાં ૯,૧૧) શ્લળારકુભાય ાંડ્મા 

જુશ્નમય ક્રાકવશ્રી (લોડવ નાં ૧૦) આશ્ળ દેવાઈ 

પ્મુન ળકીનાફેન ભોગર 
પ્મુનની કાભગીયી 

પ્મુન ઈભયાનબાઈ કાઝી 
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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 

 

 

 



 
 

 
 

5|SZ6 v !_ 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL DFlCTL v 5]l:TSF 

sl0Z[S8ZLf 
      

ઘયલેયા શ્લબાગ(ૂલવ) 
 

VG]P GFD 
 

CMN'M 
 

ભોફાઈર નાંફય વયનાભુાં 

! Z # $ 5 

૧ zL  જે .ક ે.યભાય 5|MP 8[P ;]l5|P ૯૮૭૯૫૩૮૩૬૧  

૨ zL આયતીફેન ભકલાણા .G:5[S8Z ૯૧૭૩૮૪૩૮૫૪  

૩ zL યભેળબાઈ વોરાંકી ઈન્વેક્ર્ટય ૬૩૫૨૫૯૧૩૨૬  

૪ zL ભનશયબાઈ બટ્ર્ટ ઈન્વેક્ર્ટય ૯૯૫૦૨૫૦૨૦૪  

૫ zL દક્ષાફેન બાદયકા ર્ટેક .આવી. ૭૭૭૯૦૩૬૧૨૦  

૬ zL અાંકકતાફેન કાચા ર્ટેક .આવી. ૯૭૨૪૪૪૦૮૫૧  

૭ zL આનરફેન દેવાઈ ર્ટેક .આવી. ૯૯૧૩૫૩૯૮૫૫  

૮ શ્રી શ્ચયાગબાઈ ચાલડા ર્ટેક .આવી ૭૫૭૫૦૫૨૭૪૧  

૯ zL શ્શતેનબાઈ યાઠોડ 
શ્વનીમય 

ઓડીર્ટય 
૯૯૭૯૩૦૬૩૮૧  

૧૦ zL શ્નરેળબાઈ લેગડ શ્વનીમય ક્રાકવ ૯૮૨૫૭૩૯૩૯૪  

૧૧ zL પ્રળાાંતબાઈ વોશરા ડ્રાઈલય ૮૪૬૯૫૪૪૫૪૪  

૧૨ zL ઝરકફેન જોગયાણા H]PS,FS" ૮૪૬૦૧૨૪૮૩૦  

૧૩ zL વાંગીતાફેન ગુજયાતી H]PS,FS" ૯૭૩૭૦૯૬૩૩૧  

૧૪ zL નીરૂફેન વાગઠીમા H]PS,FS" ૮૭૩૩૮૭૬૩૦૦  

૧૫ zL ગૌયાાંગબાઈ આનાંદ H]PS,FS" ૭૦૯૬૯૬૭૪૮૩  

૧૬ zL જગદીળબાઈ ઝાાંડીમા H]PS,FS" ૯૯૭૮૫૮૨૮૨૩  

૧૭ zL શેતરફેન ફોદય H]PS,FS" ૭૦૬૯૬૬૮૦૫૮  

૧૮ શ્રી જીલાબાઈ લાા પ્મુન -  

૧૯ શ્રી ભશેન્રબાઈ યભાય પ્મુન -  

 
 
 

 



 
 

 
 

ઘયલેયા શ્લબાગ (ભધ્મ) 

 
 

VG]P 
 
 
 

 
 

GFD 
 
 
 

 
 

CMN'M 
 
 
 

 

ભોફાઈર નાંફય 
 
 

વયનાભુાં 

! Z # $ 5 

૧ વત્મારસવશ યભાય 5|MP 8[P ;]l5|P ૯૯૧૩૩૧૮૪૯૩  

૨ ધલરબાઈ ર્ટેર 
એડશ્ભશ્નસ્ટ્રેર્ટીલ 

ઓકપવય/વુપ્રી. કેડય 
૮૪૬૯૨૨૩૩૬૬  

૩ શ્લરુબાઈ અરગોતય ઇન્સ્ેકર્ટય ૮૦૦૦૮૧૦૦૬૨  

૪ ચૌશાણ કભરેળબાઈ અ.ભ.ઈ. ૮૧૪૦૧૪૭૨૮૬  

૫ ભાી ઉત્તભબાઈ અ.ભ.ઈ. ૯૮૯૮૯૮૨૮૫૪  

૬ વોની ાથવબાઇ ર્ટેક .આવી. ૯૭૨૫૯૯૫૬૯૪  

૭ જાની કીરબાઇ ર્ટેક .આવી. ૯૯૦૯૬૪૦૦૫૩  

૮ નીધીફેન ર્ટેર ર્ટેક .આવી. ૯૪૨૬૮૦૬૪૭૮  

૯ દરતબાઈ કાતયીમા ર્ટેક .આવી. ૯૬૩૮૧૩૨૫૬૦  

૧૦ ભનીબાઈ ફાયીઆ H]PS,FS" ૯૦૯૯૭૩૮૨૯૨  

૧૧ વોરાંકી યાકેળકુભાય H]PS,FS" ૯૧૫૭૫૧૦૨૯૫  

૧૨ વોરાંકી યભેળબાઈ H]PS,FS" ૯૬૨૪૩૭૩૮૨૪  

૧૩ ચૌશાણ બાલનાફેન H]PS,FS" ૮૪૬૦૬૬૦૯૫૬  

૧૪ તશ્ફમાય શ્ભરનબાઈ H]PS,FS" ૯૪૦૯૪૩૭૨૮૯  

૧૫ ડાબી વાંદીબાઈ H]PS,FS" ૯૮૭૯૯૫૩૫૫૩  

૧૬ યભાય શ્વદ્ધાથવબાઈ H]PS,FS" ૮૮૬૬૧૩૭૪૫૨  

૧૭ ઉદમળાંગબાઈ ચૌશાણ ઇન્સ્ેકર્ટયશ્રી ૯૯૨૫૦૮૦૬૯૮  

૧૮ વુયેન્રસવશ યાણા વીનીમય ક્રાકવ  ૯૬૯૭૦૨૫૪૭૮  

૧૯ કનૈમારાર અવોડા વીનીમય ક્રાકવ ૬૩૫૪૬૦૫૫૦૮  

૨૦ યાજેળબાઈ ચૌધયી વીનીમય ક્રાકવ ૯૪૨૯૫૬૦૦૩૦  

૨૧ ભજફુતસવશ ગોશ્શર H]PS,FS" ૯૮૭૯૧૧૧૪૪૧  

૨૨ ભાંગાબાઈ નૈમા પ્મુન ૯૩૭૭૩૬૫૦૮૫  

૨૩ ફુધેળબાઈ લાઘેરા પ્મુન ૯૭૨૭૭૧૦૪૨૭  

૨૪ કૈરાવફા યાણા પ્મુન ૮૬૯૦૯૧૪૯૪૯  



 
 

 
 
 
 
 

ઘયલેયા શ્લબાગ (શ્ચચભ) 

 
 

 
VG]P 

 
 
 

 
 

 
GFD 

 
 
 

 
 

 
CMN'M 

 
 
 

 
 
 

ભોફાઈર નાંફય 
 

 

વયનાભુાં 

! Z # $ 5 

૧ કૃણારસવશ ચૌશાણ 
5|MP 8[P 
;]l5|P 

૭૫૭૩૮૮૦૮૮૮  

૨ માશ્િકબાઈ ગઢલી  .G:5[S8Z ૯૯૦૪૨૮૮૪૪૪  

૩ કેતન વોરાંકી .G:5[S8Z ૯૮૯૮૦૫૫૭૯૮  

૪ યાજેળ ભાંડરી 
યીકલયી 

ઇન્સ્ેકર્ટય 
૯૮૨૫૧૭૪૭૪૪  

૫ અયસલદબાઈ ભેય  
યીકલયી 

ઇન્સ્ેકર્ટય 
૯૧૫૭૩૫૦૦૮૫  

૬ શનુબા યાઠોડ  
યીકલયી 

ઇન્સ્ેકર્ટય 
૯૯૦૯૯૧૫૪૦૯  

૭ શ્શતેળબાઈ ઠક્કય  જુ.ક્રાકવ  ૯૪૨૮૯૯૪૮૩૩  

૮ ભાંગસવશ યાઠોડ  જુ.ક્રાકવ ૯૪૨૬૯૫૭૯૦૭  

૯ કુરદીસવશ ગોશ્શર  જુ.ક્રાકવ ૭૪૦૫૦૮૩૯૭૫  

૧૦ અજમ યાભાણી ર્ટેક .આવી. ૯૮૨૫૬૪૪૨૮૫  

 ૧૧ શ્નળા ાંકડત  ર્ટેક .આવી. ૮૨૦૦૨૮૬૬૩૧  

૧૨ બશ્ક્ત ફાલીવા  ર્ટેક .આવી. ૭૦૪૮૫૬૨૦૯૨  

૧૩ આશ્ળ દેવાઈ H]PS,FS" ૯૯૧૩૦૦૯૬૫૪  

૧૪ ભમુયી ાંડ્મા H]PS,FS" ૭૩૫૯૪૫૧૦૭૨  

૧૫ શ્લળારકુભાય ાંડ્મા  H]PS,FS" ૯૦૨૩૯૦૯૩૫૫  

૧૬ ળકીનાફેન ભોગર પ્મુન ૯૯૭૮૫૨૬૬૫૩  

૧૭ ઇભયાન કાઝી  પ્મુન  ૯૮૯૮૮૪૨૭૬૧  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

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]\ 

      

ઘયલેયા શ્લબાગ (ૂલવ) 
 

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 zL  જે .ક ે.યભાય 5|MP 8[P ;]l5|P ૮૪,૪૧૨   

૨ zL આયતીફેન ભકલાણા ઇન્સ્ેક્ર્ટય ૭૫,૧૭૮   

૩ zL યભેળબાઈ વોરાંકી ઈન્વેક્ર્ટય ૭૨,૨૫૦   

૪ zL ભનશયબાઈ બટ્ર્ટ ઈન્વેક્ર્ટય ૩૧,૩૪૦   

૫ zL દક્ષાફેન બાદયકા ર્ટેક .આવી. ૫૫,૧૫૨   

૬ zL અાંકકતાફેન કાચા ર્ટેક .આવી. ૪૨,૧૪૧   

૭ zL આનરફેન દેવાઈ ર્ટેક .આવી. ૩૧,૩૪૦   

૮ zL શ્ચયાગબાઈ ચાલડા ર્ટેક .આવી. ૩૧,૩૪૦   

૯ zL શ્શતેનબાઈ યાઠોડ 
શ્વનીમય ઓડીર્ટય 

(ર્ટેકનીકર) 
૫૮,૦૯૪   

૧૦ zL શ્નરેળબાઈ લેગડ શ્વનીમય ક્રાકવ ૧૯,૯૫૦   

૧૧ zL પ્રળાાંતબાઈ વોશરા ડ્રાઈલય ૪૯,૦૨૪   

૧૨ zL ઝરકફેન જોગયાણા H]PS,FS" ૨૭,૨૪૨   

૧૩ zL શેતરફેન ફોદય H]PS,FS" ૧૯,૯૫૦   

૧૪ zL વાંગીતાફેન ગુજયાતી H]PS,FS" ૨૭,૨૪૨   

૧૫ zL નીરૂફેન વાગઠીમા H]PS,FS" ૨૭,૦૪૨   

૧૬ zL ગૌયાાંગબાઈ આનાંદ H]PS,FS" ૨૮,૩૫૪   

૧૭ zL જગદીળબાઈ ઝાાંડીમા H]PS,FS" ૨૮,૩૫૪   

૧૮ શ્રી જીલાબાઈ લાા પ્મુન ૪૭,૪૭૨   

૧૯ શ્રી ભશેન્રબાઈ યભાય પ્મુન ૪૮,૭૮૪   

 
 



 
 

 
 
 
 

 

ઘયલેયા શ્લબાગ (ભધ્મ) 

 

VG]P 
 

GFD 
 

CMN'M 
 

DFl;S 

ફેઝીક 
DC[GTF6]\ 

(રૂ). 

J/TZ q 
J/TZ 
EyY] 

lJlGIDDF\ 
H6FjIF 
D]HA 

DC[GTF6]\ 
GSSL SZJFGL 

SFI"5wWlT 

! Z # $ 5 & 

૧ વત્મારસવશ યભાય 5|MP 8[P ;]l5|P ૬૧૫૦૦   

૨ ધલરબાઈ ર્ટેર 

એડશ્ભશ્નસ્ટ્રેર્ટીલ 

ઓકપવય/વુપ્રી. 

કેડય 

૭૫૧૭૮

(કુર)  
  

૩ શ્લરુબાઈ અરગોતય ઇન્સ્ેકર્ટય ૩૧૩૪૦   

૪ ચૌશાણ કભરેળબાઈ અ.ભ.ઈ. ૩૯૯૦૦   

૫ ભાી ઉત્તભબાઈ અ.ભ.ઈ. ૩૯૯૦૦   

૬ વોની ાથવબાઇ ર્ટેક .આવી. ૩૧૩૪૦   

૭ જાની કીરબાઇ ર્ટેક .આવી. ૩૧૩૪૦   

૮ નીધીફેન ર્ટેર ર્ટેક .આવી. ૩૧૩૪૦   

૯ દરતબાઈ કાતયીમા ર્ટેક .આવી. ૩૧૩૪૦   

૧૦ ભનીબાઈ ફાયીઆ H]PS,FS" ૨૦૫૦૦   

૧૧ વોરાંકી યાકેળકુભાય H]PS,FS" ૨૦૫૦૦   

૧૨ વોરાંકી યભેળબાઈ H]PS,FS" ૨૦૫૦૦   

૧૩ ચૌશાણ બાલનાફેન H]PS,FS" ૧૯૯૫૦   

૧૪ તશ્ફમાય શ્ભરનબાઈ H]PS,FS" ૧૯૯૫૦   

૧૫ ડાબી વાંદીબાઈ H]PS,FS" ૧૯૯૫૦   

૧૬ યભાય શ્વદ્ધાથવબાઈ H]PS,FS" ૧૯૯૫૦   

૧૭ ઉદમળાંગબાઈ ચૌશાણ ઇન્સ્ેકર્ટયશ્રી ૪૪૯૦૦   

૧૮ વુયેન્રસવશ યાણા વીનીમય ક્રાકવ  ૧૯૯૫૦   

૧૯ કનૈમારાર અવોડા વીનીમય ક્રાકવ ૧૯૯૫૦   

૨૦ યાજેળબાઈ ચૌધયી વીનીમય ક્રાકવ ૧૯૯૫૦   

૨૧ ભજફુતસવશ ગોશ્શર H]PS,FS" ૪૧૦૦૦   

૨૨ ભાંગાબાઈ નૈમા પ્મુન ૨૮૪૦૦   

૨૩ ફુધેળબાઈ લાઘેરા પ્મુન ૩૩૦૦૦   

૨૪ કૈરાવફા યાણા પ્મુન ૨૧૧૦૦   

 
 
 

 



 
 

 
 

ઘયલેયા શ્લબાગ (શ્ચચભ) 

 

VG]P 

 
 
 

GFD 

 
 
 

CMN'M 

 
 
 

DFl;S 

DC[GTF6]\/ 

ગ્રેડ 

(રૂ). 
 
 

J/TZ q 

J/TZ 
EyY] 

 

lJlGIDDF\ 
H6FjIF 

D]HA 
DC[GTF6]\ 

GSSL SZJFGL 
SFI"5wWlT 

! Z # $ 5 & 

૧ કૃણારસવશ ચૌશાણ 
5|MP 8[P 
;]l5|P 

૫૪૭૦૦   

૨ માશ્િકબાઈ ગઢલી  ઇન્સ્ેકર્ટય ૩૧૩૪૦   

૩ કેતન વોરાંકી ઇન્સ્ેકર્ટય ૩૯૫૦૦   

૪ યાજેળ ભાંડરી 
યીકલયી 

ઇન્સ્ેકર્ટય 
૫૫૨૦૦   

૫ અયસલદબાઈ ભેય  
યીકલયી 

ઇન્સ્ેકર્ટય 
૩૬૫૦૦   

૬ શનુબા યાઠોડ  
યીકલયી 

ઇન્સ્ેકર્ટય 
૪૯૦૦૦   

૭ શ્શતેળબાઈ ઠક્કય  જુ.ક્રાકવ  ૩૬૧૦૦   

૮ ભાંગસવશ યાઠોડ  જુ.ક્રાકવ ૩૫૦૦૦   

૯ કુરદીસવશ ગોશ્શર  જુ.ક્રાકવ ૨૦૫૦૦   

૧૦ અજમ યાભાણી ર્ટેક .આવી. ૩૧૩૪૦   

૧૧ શ્નળા ાંકડત  ર્ટેક .આવી. ૩૧૩૪૦   

૧૨ બશ્ક્ત ફાલીવા  ર્ટેક .આવી. ૩૧૩૪૦   

૧૩ આશ્ળ દેવાઈ H]PS,FS" ૨૦૫૦૦   

૧૪ ભમુયી ાંડ્મા H]PS,FS" ૨૦૫૦૦   

૧૫ શ્લળારકુભાય ાંડ્મા  H]PS,FS" ૧૯૯૫૦   

૧૬ ળકીનાફેન ભોગર પ્મુન ૨૮૪૦૦   

૧૭ ઇભયાન કાઝી  પ્મુન  ૨૮૪૦૦   
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બાલનગય ભશાનગયાશ્રકાના વને ૨૦૨૨-૨૦૨૩ ના લવનો વુચીત અાંદાજત્રનો ર્ટુાંકવાય 

                (રૂશ્મા રાખભાાં) 

અન.ુ

નાં. 
શ્શવાફનો વદય કોડ નાંફય 

ખયેખય  

૨૦૧૯-

૨૦૨૦ 

ખયેખય 

૨૦૨૦-

૨૦૨૧ 

ભાંજુય થમેર 

અાંદાજ 

૨૦૨૧-

૨૦૨૨ 

વને ૨૦૨૧-૨૦૨૨ નો વુધાયેર અાંદાજ 
૨૦૨૨-

૨૦૨૩  

અાંદાજ 

સ્થામી વશ્ભશ્તએ 

ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ 

વભગ્ર વબાએ 

ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ 

યીભાકવવ 
છ ભાવનુાં 

ખયેખય 
છ ભાવનુાં અાંદાજ કુર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ 

એ 

૧ 

૨ 

 

૩ 

 

૪ 

મ્મુની યેઈર્ટ અને કયો 

ઘયલેયા (પ્રોર્ટી ર્ટેક્ષ) (જુનો) 

વ્માજ આલક(ઘયલેયા તથા ભીર્ટય 

શ્વલામનુાં ાણીનુાં વ્માજ) (જુનુાં) 

ઘયલેયા(શ્ભલ્કત લેયો) (કાેર્ટ 

ભુજફ) 

વ્માજ આલક (કાેર્ટ ભુજફ) 

કુર..... 

 

૭૨૧૦૨ 

૨૬૧૦૮ 

 

૭૨૧૧૧ 

 

૨૬૧૦૮ 

 

 

૪૧.૪૮ 

૮૨.૬૬ 

 

૩૬૬૨.૧૩ 

 

૬૧૯.૮૪ 

૪૪૦૬.૧૧ 

 

૫૮.૨૯ 

૫૩.૦૨ 

 

૪૧૯૬.૭૬ 

 

૪૫૭.૪૨ 

૪૭૬૫.૪૯ 

 

૨૦૦ 

૩૦૦ 

 

૫૫૦૦ 

 

૧૦૦૦ 

૭૦૦૦ 

 

૩૫.૩૮ 

૨૪૪.૭૦ 

 

૩૪૮૫.૯૭ 

 

૨૧૯.૦૬ 

૩૯૮૫.૧૧ 

 

૧૬૪.૬૨ 

૫૫.૩૦ 

 

૨૦૧૪.૦૩ 

 

૭૮૦.૯૪ 

૩૦૧૪.૮૯ 

 

૨૦૦ 

૩૦૦ 

 

૫૫૦૦ 

 

૧૦૦૦ 

૭૦૦૦ 

 

 

૨૦૦ 

૪૦૦ 

 

૪૮૦૦ 

 

૮૦૦ 

૬૨૦૦ 

 

૨૦૦ 

૪૦૦ 

 

૫૨૦૦ 

 

૮૦૦ 

૬૬૦૦ 

 

 



 
 

 

 

બાલનગય ભશાનગયાશ્રકાના વને ૨૦૨૨-૨૦૨૩ ના લવનો વુચીત અાંદાજત્રનો ર્ટુાંકવાય 

                (રૂશ્મા રાખભાાં) 

અન.ુ

નાં. 
શ્શવાફનો વદય કોડ નાંફય 

ખયેખય  

૨૦૧૯-

૨૦૨૦ 

ખયેખય 

૨૦૨૦-

૨૦૨૧ 

ભાંજુય થમેર 

અાંદાજ 

૨૦૨૧-

૨૦૨૨ 

વને ૨૦૨૧-૨૦૨૨ નો વુધાયેર અાંદાજ 
૨૦૨૨-

૨૦૨૩  

અાંદાજ 

સ્થામી વશ્ભશ્તએ 

ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ 

વભગ્ર વબાએ 

ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ 

યીભાકવ

વ છ ભાવનુાં 

ખયેખય 
છ ભાવનુાં અાંદાજ કુર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ 

૧   

 

કોન્ઝયલન્વી ર્ટેક્ષ (વપાઈ કય) 

(જુનો)     

૭૨૧૦૩ 

 

૪૧.૨૯ ૪૫.૯૮ ૨૦૦ ૩૬.૭૨ ૧૬૩.૨૮ ૨૦૦ ૨૦૦ ૨૦૦   

૨ વપાઈ લેયો (કાયેર્ટ ભુજફ)  ૭૨૧૧૨ ૨૬૦૬.૧૨ ૨૮૯૪.૦૧ ૩૮૦૦ ૨૫૫૭.૭૮ ૧૨૪૨.૨૨ ૩૮૦૦ ૩૭૦૦ ૩૮૦૦ 

૨૦ 

 

૩ 

૪ 

૫ 

લશીલર્ટી ચાજવ  

સ્ટ્રીર્ટ રાઈર્ટ ચાજવ (જુનો) 

સ્ટ્રીર્ટ રાઈર્ટ ર્ટેક્ષ (કાેર્ટ ભુજફ) 

૭૨૧૧૦ 

૭૨૧૦૯ 

૭૨૧૧૩ 

૪૨.૪૩ 

૧.૧૦ 

૬૨.૩૭ 

 

૩૦.૯૮ 

૧.૬૧ 

૬૬.૫૭ 

૪૦ 

૫ 

૧૦૦ 

૧૩.૨૨ 

૦.૯૩ 

૫૪.૮૧ 

૨૬.૭૮ 

૪.૦૭ 

૪૫.૧૯ 

૪૦ 

૫ 

૧૦૦ 

૨૦ 

૫ 

૮૦ 

૫ 

૧૦૦ 

 

          

 એડલાન્વીઝ           

૩ શ્ળક્ષણ ઉકય (જુનો) ૯૩૨૦૧ ૩૧.૭૪ ૩૩.૩૮ ૭૫ ૩.૧૪ ૭૧.૮૬ ૭૫ ૧૦૦ ૭૫ 

૪ શ્ળક્ષણ ઉકય (કાયેર્ટ) ૯૩૨૦૪ ૬૭૨.૩૫ ૬૧૫.૦૬ ૧૦૦૦ ૬૪૦.૫૯ ૩૫૯.૪૧ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ 



 
 

 

 

બાલનગય ભશાનગયાશ્રકાના વને ૨૦૨૨-૨૦૨૩ ના લવનો વુચીત અાંદાજત્રનો ર્ટુાંકવાય 

                (રૂશ્મા રાખભાાં) 

અન.ુ

નાં. 
શ્શવાફનો વદય કોડ નાંફય 

ખયેખય  

૨૦૧૯-

૨૦૨૦ 

ખયેખય 

૨૦૨૦-

૨૦૨૧ 

ભાંજુય થમેર 

અાંદાજ 

૨૦૨૧-

૨૦૨૨ 

વને ૨૦૨૧-૨૦૨૨ નો વુધાયેર અાંદાજ 
૨૦૨૨-

૨૦૨૩  

અાંદાજ 

સ્થામી વશ્ભશ્તએ 

ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ 

વભગ્ર વબાએ 

ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ 

યીભા

કવવ છ ભાવનુાં 

ખયેખય 
છ ભાવનુાં અાંદાજ કુર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ 

 ઉધાય ખચવ            

૩ શ્ળક્ષણ-ઉકય (જૂનો) ૯૩૨૦૧ ૧૨.૫૬ ૧૦૩.૬૬ ૭૫ ૧૭.૨૫ ૫૭.૭૫ ૭૫ ૧૦૦ ૭૫ 

૧૦૦૦ 

 

૪ શ્ળક્ષણ-ઉકય (કાયેર્ટ) ૯૩૨૦૪ ૬૩૯.૬૫ ૬૬૯.૫૫ ૧૦૦૦ ૬૬૯.૭૪ ૩૩૦.૨૬ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ 

  

          

 

એસ્ર્ટા 
 શ્ભરકત કય શ્લબાગ-૨૨   

 ગાય ૩૦૧૦૧ ૩૩૧.૪૭ ૩૬૨.૫૨ ૪૦૦ ૨૪૫ ૧૫૫ ૪૦૦ ૪૦૦ ૪૦૦  

 અન્મ બથ્થાઓ ૩૦૨૯૯ ૪૪.૭૭ ૫૧.૨૪ ૨૦૦ ૪૬ ૧૫૪ ૨૦૦ ૨૦૦ ૨૦૦  

 કુર...  ૩૭૬.૨૪ ૪૧૩.૭૬ ૬૦૦ ૨૯૧ ૩૦૯ ૬૦૦ ૬૦૦ ૬૦૦  

 



 
 

 

 

 

બાલનગય ભશાનગયાશ્રકાના વને ૨૦૨૨-૨૦૨૩ ના લવનો વુચીત અાંદાજત્રનો ર્ટુાંકવાય 

                (રૂશ્મા રાખભાાં) 

અન.ુ

નાં. 
શ્શવાફનો વદય કોડ નાંફય 

ખયેખય  

૨૦૧૯-

૨૦૨૦ 

ખયેખય 

૨૦૨૦-

૨૦૨૧ 

ભાંજુય થમેર 

અાંદાજ 

૨૦૨૧-

૨૦૨૨ 

વને ૨૦૨૧-૨૦૨૨ નો વુધાયેર અાંદાજ 
૨૦૨૨-

૨૦૨૩  

અાંદાજ 

સ્થામી વશ્ભશ્તએ 

ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ 

વભગ્ર વબાએ 

ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ 

યીભા

કવવ છ ભાવનુાં 

ખયેખય 
છ ભાવનુાં અાંદાજ કુર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ 

 ઘયલેયા શ્લબાગ – ૨૨            

 (ફી) કન્ર્ટીજન્વી          

૧ યચુયણ સ્ર્ટોવવ ૩૪૮૧૦ ૩.૦૪ ૧.૪૬ ૧૫ ૨.૨૮ ૧૨.૭૨ ૧૫ ૧૦ ૧૦  

૨ સ્ર્ટેમ્ ૩૪૩૦૧ ૦.૦૦ ૦.૧૪ ૧ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧ ૧ ૧   

૩ 

૪ 

વ્માજ યીફેર્ટ 

ઓનરાઈન ેભેન્ર્ટ અને લોરેર્ટ 

ેભેન્ર્ટ ભાર્ટે ઈન્વેર્ટીલ 

૫૩૨૯૯ 

 

૦ 

૦ 

૦ 

૦ 

૩૦૦ 

૬૦ 

૨૫૧.૮૭ 

૫૭.૮૭ 

૪૮.૧૩ 

૨.૧૩ 

૩૦૦ 

૬૦ 

૪૦૦ 

૭૦ 

૪૦૦ 

૭૦ 

 

૫ શ્લલાદાસ્દ કેવો ઉકેરલા ભાર્ટે 

રોક અદારત - રોક દયફાય 

આમોજન 

૩૪૮૨૮ ૦ ૦ ૧ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧ ૧ ૧  

૬ 

૭ 

સ્ર્ટાપ ટ્રેનીંગ 

યીફેર્ટ લતય 

૩૪૮૨૯ 

૨૬૧૦૬ 

૦ 

૩૯૨.૨૭ 

૦ 

૫૯૯.૨૭ 

૧ 

૫૦૦ 

૦.૦૦ 

૪૫૨.૭૧ 

૧.૦૦ 

૪૭.૨૯ 

૧ 

૫૦૦ 

૧ 

૫૫૦ 

૧ 

૬૦૦ 

 

 કુર....  ૩૯૫.૩૧ ૬૦૦.૮૭ ૮૭૮ ૭૬૪.૭૩ ૧૧૩.૨૭ ૮૭૮ ૧૦૩૩ ૧૦૮૩  

             

 



 
 

 

 

બાલનગય ભશાનગયાશ્રકાના વને ૨૦૨૨-૨૦૨૩ ના લવનો વુચીત અાંદાજત્રનો ર્ટુાંકવાય 

                (રૂશ્મા રાખભાાં) 

અન.ુ

નાં. 
શ્શવાફનો વદય કોડ નાંફય 

ખયેખય  

૨૦૧૯-

૨૦૨૦ 

ખયેખય 

૨૦૨૦-

૨૦૨૧ 

ભાંજુય થમેર 

અાંદાજ 

૨૦૨૧-

૨૦૨૨ 

વને ૨૦૨૧-૨૦૨૨ નો વુધાયેર અાંદાજ 
૨૦૨૨-

૨૦૨૩  

અાંદાજ 

સ્થામી વશ્ભશ્તએ 

ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ 

વભગ્ર વબાએ 

ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ 

યીભાકવ

વ છ ભાવનુાં 

ખયેખય 
છ ભાવનુાં અાંદાજ કુર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ 

 ફીજો ખચવ            

૧ ર્ટેક્ષ યીપાંડ ૫૭૪૦૩ ૭.૩૫ ૧૨.૧૪ ૨૫ ૬૫.૫૧ ૯.૪૯ ૭૫ ૧૦૦ ૧૦૦  

 કુર... 

 

કેીર્ટર 

ઘયલેયા શ્લબાગ – ૨૨ 

 ૭.૩૫ ૧૨.૧૪ ૨૫ ૬૫.૫૧ ૯.૪૯ ૭૫ ૧૦૦ ૧૦૦  

         

૧ લશીલર્ટનુાં શ્લકેન્રીકયણ ૬૪૬૦૮ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૧  

૨ ભોફાઇર ર્ટેક્ષ ઉઘયાણી ૬૪૬૦૯ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૧  

૩ આકાયણી ભાર્ટે શ્ભલ્કત ોથી 

ફનાલલી 

૬૪૬૧૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૧   

૪ કાયેર્ટ એકયમા ભુજફના ર્ટેકે્ષળન 

ભાર્ટેના યી વલે   

૬૪૬૧૨ ૧૨૨.૧૯ ૦ ૨૦૦ ૫.૧૦ ૧૪૪.૯૦ ૧૫૦ ૧૦૦ ૧૦૦  

 

 



 
 

 

બાલનગય ભશાનગયાશ્રકાના વને ૨૦૨૨-૨૦૨૩ ના લવનો વુચીત અાંદાજત્રનો ર્ટુાંકવાય 

                (રૂશ્મા રાખભાાં) 

અન.ુ

નાં. 
શ્શવાફનો વદય કોડ નાંફય 

ખયેખય  
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૨૦૨૨ 
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ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ 
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યીભા
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છ ભાવનુાં 
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છ ભાવનુાં અાંદાજ કુર 
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;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 
5|M58L" 8[1FDF\YL D]lST !__@ J;],FTGM C[T] 

,FEFYL"GL 5F+TF 
8[PVMPHFPG\P !$qZZq!q)) 

VFN[X XZTMG[ VFlWG 

Z[S0" p5Z GM\W6L YI[, 

lD<STGF WFZ6STF" 

SFI"S|DGM ,FE ,[JFGL 

5wWlT 
v v 

5F+TF GSSL SZJFGF 

DF5N\0 

SlDxGZzLGF VFN[X S|DF\S 

!$ ZZq!q)& H6FJ[, 

XZTMG[ VFlWGP 

8[1F HDF VFjI[YL 

SFI"S|DDF\ ;FD[, ,FEGL 

lJUT 
5|M58L" 8[1FDF\YL D]lST 

SZ l;JFIGL TDFD ZSDDF\ 

ZFCTP 

;CFISL lJTZ6GL 

SFI"5wWlTP 
v v 

VZHL SZJF DF8[ ;\5S" 

SZJMP 
lD<ST SZ lJEFU lD<ST SZ lJEFU 



 

VZHL OL v v 

VgI OL v v 

VZHL 5+SGM GD]GM ;FD[, K[P v 

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 
 

lA0F6GM GD]GM v v 

5|lS|IFG[ ,UTL ;D:IFVM 

V\U[ SIF ;\5S" SZJMP 
lD<ST SZ lJEFU lD<ST SZ lJEFU 

p5,aW GLlWG[ lJUTM v v 
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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 lJWJF DFOL 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 

GSSL SZ[, ,1IF\S v v 

5F+TF 
lJWJF VgIYF 5]Go ,uG YTF\ 

;]WL 

dI]lGP SM5M"P V[ HFC[Z SZ[, 

D]NT DF8[ 

5F+TF DF8[GF\ DF5N\0M 

SlDxGZzLGF\ VFN[X S|DF\S 

!$qZZq!q)& DF\ H6FJ[, 

XZTMG[ VFlWG 

AFSL 0LDFg0 V[S ;FY[ HDF 

SZFjI[YL 

5}J" H~ZLIFT v 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 

lJWJFGF D'tI] ;]WL VYJF 

lJWJF 5]Go ,uG SZ[ tIF\ ;]WL 

dI]lGP SM5M"P GSSL SZ[ T[ D]NT 

;DIDIF"NFP 

VZHL OL v v 

VZHLGM GD]GM ;FD[, K[P v 

lA0F6MGL IFNL 

RF,] ;F, ;]WL 8[1F EIF"GL 

5CM\RGL 5|DFl6T GS, 5lTGF 

DZ6 ;8L"P Z[XGSF0"4 VFJSGM 

NFB,M4 DFl,SL VFWFZP 

v 

lA0F6GM GD]GM v v 
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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 

 

 

 dI]lGP SM5M"P V[ VFSFZ6L DF8[ TYF 8[1F ;\A\lWT 9ZFJ[, WMZ6 V\U[GL 

lJUT ;FY[ ;FD[, ZFB[, K[P 
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જાશેય ભાશ્શતી અશ્ધકાયીના  

નાભ ,શોદ્દા તથા અન્મ ફાફતો  

 

 

(૧) નાભ:- શ્રી જે. ક.ે યભાય 

     શોદ્દો:- પ્રોર્ટી ર્ટેક્ષ વુશ્પ્ર. (ૂલવ),  

     વયનાભુાં.- સ્લપ્ન શ્ળલ્ વોવામર્ટી, પ્રોર્ટ નાં.૨૯/૨, ખાયવી વાભ,ે તયવભીમા યોડ, બાલનગય  

     ભો. નાં.: ૭૦૧૬૧૪૩૨૫૧ 
 

 

(૨) નાભ:- શ્રી વત્મારસવશ એન. યભાય      

     શોદ્દો:- પ્રોર્ટી ર્ટેક્ષ વુશ્પ્ર. (ભધ્મ),  

     વયનાભુાં:- :- “દીલાકય”, ૫૧૬-૪૩, યાજયાજેચલયી વોવામર્ટી, દાભીર યોડ, વુયેન્રનગય 

      ભો. નાં.:- ૯૯૧૩૩૧૮૪૯૩ 

 
  

(૩) નાભ:- શ્રી કૃણારસવશ ચૌશાણ  

     શોદ્દો:- પ્રોર્ટી ર્ટેક્ષ વુશ્પ્ર. (શ્ચચભ),  

     વયનાભુાં.:-૬૫૯, જૂની શ્લઠ્ઠરલાડી,સવગરીમા, બાલનગય   

     ભો. નાં.:૭૫૭૩૮૮૦૮૮૮ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   

 

 

5|SZ6 v !* slGID;\U|C v !5f 

lJHF6] ~5[ p5,aW DFlCTL 

 

 

!&P! lJHF6]~5[ p5,aW lJlJW IMHGFVMGL DFlCTLGL lJUTM VF5MP 
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sZf SFDULZLGL V[SI]Z[;LDF\ JWFZM YIM K[ H[GF SFZ6[ SM5M"Z[XGGL VFJS 56 
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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 
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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 

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 
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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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DFlCTL D[/JJF DF8[ GFUlZSMG[ p5,aW ;J,TMGL lJUTM 
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sALf 8LP JLP ,MS, R[G,M sS[A, G[8JS"f 
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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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VgI p5IMUL DFlCTL 
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VFSFZ6L lGIDFG];FZ SZJFDF\ 

VFJL K[P 

 8[1FGL ZSD JW] K[P 

lD<ST SZ DF8[ dI]lGP SM5M"P GF 

9ZFJ[, VD,DF\ ZC[, NZ 

WMZ6 VG];FZ lA, T{IFZ YI[, 
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lA,DF\ .O[S8 TFZLB ;]WZFJL4 

hMG lJ:TFZ C[T]O[Z DF8[ ZH]VFTP 

.O[S8 TFZLB ;]WFZJF TYF 

VgI H~ZL ZH] YI[, VFWFZ 

5]ZFJFGL RSF;6L SIF" AFN 

IMuI SZL VF5JFDF\ VFJX[P 
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ZH]VFTP 

Z[S0" TYF :Y/ RSF;6L SZL 

IMuI SZL VF5JFDF\ VFJX[P 

 
AF\WSFDDF\ 1F[+O/GL lJUTDF\ 

O[ZOFZ IMHGF ,FE DF8[P 

H~ZL RSF;6L SZJFDF\ 

VFjI[YL IMuI SZL VF5JFDF\ 

VFJX[P 



 

 
5[S[H 0L, IMHGF ,FE DF8[ 

ZH]VFTP 

VZHL SI["YL SFI"JFCL CFY WZL 

IMuI SZL VF5JFDF\ VFJX[P 

 ;[<O V[;[;D[g8 DF8[ ZH]VFTP 
lGIT OMD"DF\ VZHL SI["YL 

SFI"JFCL CFY WZJFDF\ VFJX[P 

 
VFSFZ6L EFU SZJFqV[5|]J SZJF 

ZH]VFTP 

lGIT OMD"DF\ VZHL TYF 

VFWFZ 5]ZFJF ZH] SI["YL 

SFI"JFCL CFY WZL IMuI SZL 

VF5JFDF\ VFJX[P 

 

 EF0]VFTDF\ O[ZOFZGL GM\WP 

lGIT OMD"DF\ VZHL TYF 

VFWFZ 5]ZFJF ZH] SI["YL 

SFI"JFCL CFY WZL IMuI SZL 

VF5JFDF\ VFJX[P 

 
S,FS" wJFZF YI[, E],M ;]WFZJF 

ZH]VFTP 

lGIT OMD"DF\ lJUT ZH] YI[YL   

SFI"JFCL CFY WZL IMuI SZL 

VF5JFDF\ VFJX[P 

!(P$ 

lGID ;\U|C !# DF\ ;DFlJQ8 G 

SZFI[, CMI T[JF4 HFC[Z T\+V[ 

VF5JFGF\ 5|DF65+4 GF JF\WF 

5|DF65+P 
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 VZHL SZJF DF8[GL 5F+TFP 
lD<ST ZHL:8Z p5Z GM\W YI[, 

lD<STGF\ WFZ6STF"P 



 

 VZHL SZJF DF8[GL 5F+TFP 
RF,] JQF" ;]WL 8[1F EIF"GF 

VFWFZ4 N:TFJ[HL 5]ZFJFP 

 VZHL SZJF DF8[ ;\5S" DFlCTLP 

lD<ST SZ ;]l5|P lD<ST SZ 

lJEFU DCFGUZ5Fl,SF4 

EFJGUZP 

 VZHL OL v 

 VgI OL v 

 VZHL OMD" ;FNF SFU/ p5Z VZHLP 

 lA0F6M 
8[1F HDF\ VF%IFGF VFWFZ 

5]ZFJF DFl,SL VFWFZ 5]ZFJFP 

 VZHL SZJFGL 5wWlT 

;FNF SFU/DF\ VZHL TYF 

DFl,SL VFWFZ 5]ZFJF ;FY[ 

ZH]VFT VZHLP 

 
VZHL D?IF 5KL HFC[Z T\+DF\ 

YGFZ 5|lS|IF 

VZHLGL lJUTM TYF ZH] YI[, 

N:TFJ[HL VFWFZ 5]ZFJF 

RSF;6L4 Z[S0" RSF;6L SZJLP 

SFDULZL ;\EF/TF Sg:<8g8 

SD"RFZLGF VlE5|FI ZL5M8" 

D[/JL 5|`GGM lGSF, ,FJJF 

SFI"JFCLP 

 5|DF65+ VF5JF ,FUTM ;DI v 



 

 
5|DF65+GM SFIN[;ZGM 

;DIUF/M 

H[ C[T] DF8[ 5|DF65+GL 

DF\U6L K[ T[ C[T] 5]6" YTF\ ;]WL 

!(P& HFC[Z T\+[ SZ p3ZFJJF V\U[  

 J[ZFG]\ GFD VG[ lJJZ6 5|MP 8[1F4 ;OF. SZ4 lXP p5SZ 

 J[ZF ,[JFGM C[T] 

WL AMdA[ 5|MlJlg;I, 

dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGL 

VlWlGIDGF C[T];Z 

 
SZ lGJFZ6 DF8[GL SFI"JFCL 

DF5N\0 
lJUTM ;FY[ ;FD[, K[P 

 DM8F S;]ZNFZMGL IFNLP lJUTM ;FY[ ;FD[, K[P 
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v VFZP8LPVF.P ;[,G]\ lA0F6f 
 
 

5|DF65+ 
 

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

HFC[Z SZJFGL AFATM  cc 5|Mv V[S8LJ 0L:S,MhZ ( P.A.D.)   DFZF lJEFU  wJFZF  T{IFZ 

SZJFDF\ VFJ[, K[P  VG[ TFP !v5vZ_૨૨   GL l:YlTV[ VDFZL D\જુZL D[/JL VnTG SZJFDF\ 

VFJ[, K[P  

 

TFZLB o ૧૩/૦૫/૨૦૨૨ 

સ્થ : બાલનગય                        
      
 

 
 
 

    5|M58L" 8[S; ;]l5|g8[g0g8 (ૂલવ),               5|M58L" 8[S; ;]l5|g8[g0g8 (ભધ્મ),           5|M58L" 8[S; ;]l5|g8[g0g8 (શ્ચચભ) 
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માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર 
અધિધનયમ – ૨૦૦૫ 
વર્ષ ૨૦૨૨ - ૨૦૨૩  

વોલ્યમુ-૨  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
આઈ.સી.ડી.એસ.ઘટક – ૧  



 

સકંલિત બાિ ધવકાસ યોજના ઘટક - ૧  
અનકુ્રમલિકા 

ક્રમ પ્રકરિ પ્રકરિની ધવગત પાના ન.ં 
૧ ૩ અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજો ૧ 
ર ૩ કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 

ધનયમસગં્રિ અને દફતરો 
ર 

૩ પ નીધત પડતર અથવા નીધતના અમિ સબંિંી 
જનતાના સભ્ યો સાથે સિાિ પરામશ અથવા 
તેમના પ્રધતધનધિત્ વ માટેની કોઈ વ્ યવસ્ થા િોય તો 
તેની ધવગત 

૩-૪ 

૪ ૬ આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક ૧ તથા ર ના અથવા તેના 
ધનયતં્રિ િઠેળની વ્ યહકતઓ પાસેના દસ્ તાવેજોની 
કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક 

પ 

૫ ૯ ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંઅનસુરવાની 
કાયષપઘ્ િધત 

૬ 

૬ ૧૦ અધિકારી અને કમષચારીઓની માહિતી પધુસ્ તકા ૭-૮ 
૭ ૧૧ ધવધનયમોમા ંજોગવાઈ કયાષ મજુબ મિનેતાિાની 

પઘ્ િધત 
૯ 

૮ ૧ર પ્રત્ યેક સસં્ થાને ફાળવાયેિ અંદાજપત્ર ૧૦ 
૯ ૧પ કાયો કરવા માટે નકકી કરેિા ંિોરિો ૧૧ 
૧૦ ૧૬ સરકારી માહિતી અધિકારીઓના ંનામ, િોદો અને 

અન્ ય ધવગતો 
  ૧૨-૧૪ 

૧૧ ૧૭ માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપિભ્ ય 
સવિતોની ધવગતો 

૧૫ 
 

૧ર ૧૮ અન્ ય ઉપયોગી માહિતી ૧૬-પ૧ 

 



 

પ્રકરિ-૩ 
(ધનયમ સગં્રિ - ૨) 

અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની  
સત્તા અને ફરજો 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર  મિાનગરપાલિકા 
  

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૧  
 
 

પાના ન.ં ૧ 



 

પ્રકરિ – ૩ (ધનયમ સગં્રિ – ૨) 
અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની  

સત્તા અને ફરજો 
 

૩.૧   સસં્ થા અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજોની ધવગતો આપો. 
િોદ્દો  : પ્રોગ્રામ ઓહફસર 
સત્તાઓ વિીવટી : ૧... સમગ્ર યોજનાનુ ંસચંાિન અને તેના ં 

   અમિીકરિ 
   ર... ધનરીક્ષિ અને અિવેાિો કરવા તેમજ શાખા 

   અધિકારી કક્ષાની તમામ સત્તાઓ અને 
   ફરજો. 

   ૩...  
   નાિાહંકય : ૧... ૨પ૦૦૦/- રા. ખચષ  કરવાની  સત્તા  છે. 
     ર... નીિ 
     ૩... નીિ 
   અન્ ય :  ૧... નીિ 
     ર...  

   ૩...  
 ફરજો :  ૧... ધવગતો અંગેનુ ંબીડાિ પત્રક પાના  

 ન.ં ૧- ૧૪ મા ં સામેિ  છે.  
ર... ધવગતો અંગેનુ ં બીડાિ પત્રક પાના  
        ન.ં૧ થી ૧૩ સામેિ છે. 

          ૩... 
 

 

 

 

 

 



 

પ્રકરિ – ૩ (ધનયમ સગં્રિ – ૨) 
અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની  

સત્તા અને ફરજો 
 

૩.૧   સસં્ થા અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજોની ધવગતો આપો. 
િોદ્દો  : બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી િટક - ૧ 
સત્તાઓ વિીવટી : ૧... સમગ્ર યોજનાનુ ંસચંાિન અને તેના ં 

   અમિીકરિ 
   ર... ધનરીક્ષિ અને અિવેાિો કરવા તેમજ શાખા 

   અધિકારી કક્ષાની તમામ સત્તાઓ અને 
   ફરજો. 

   ૩...  
   નાિાહંકય : ૧... પ૦૦૦/- રા. ખચષ  કરવાની  સત્તા  છે. 
     ર... નીિ 
     ૩... નીિ 
   અન્ ય :  ૧... નીિ 
     ર...  

   ૩...  
 ફરજો :  ૧... ધવગતો અંગેનુ ંબીડાિ પત્રક પાના  

 ન.ં ૧- ૧૪ મા ં સામેિ  છે.  
ર... ધવગતો અંગેનુ ં બીડાિ પત્રક પાના  
        ન.ં૧ થી ૧૩ સામેિ છે. 

          ૩... 
 

 

 

 

 

 



 

પ્રકરિ – ૩ (ધનયમ સગં્રિ – ૨) 
અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની  

સત્તા અને ફરજો 
 

૩.૧   સસં્ થા અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજોની ધવગતો આપો. 
િોદ્દો  : બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી િટક – ૨ 
સત્તાઓ વિીવટી : ૧... સમગ્ર યોજનાનુ ંસચંાિન અને તેના ં 

   અમિીકરિ 
   ર... ધનરીક્ષિ અને અિવેાિો કરવા તેમજ શાખા 

   અધિકારી કક્ષાની તમામ સત્તાઓ અને 
   ફરજો. 

   ૩...  
   નાિાહંકય : ૧... પ૦૦૦/- રા. ખચષ  કરવાની  સત્તા  છે. 
     ર... નીિ 
     ૩... નીિ 
   અન્ ય :  ૧... નીિ 
     ર...  

   ૩...  
 ફરજો :  ૧... ધવગતો અંગેનુ ંબીડાિ પત્રક પાના  

 ન.ં ૧- ૧૪ મા ં સામેિ  છે.  
ર... ધવગતો અંગેનુ ં બીડાિ પત્રક પાના  
        ન.ં૧ થી ૧૩ સામેિ છે. 

          ૩... 

 
 

 



 

પ્રકરિ-૪ 
(ધનયમ સગં્રિ - ૩) 

કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો,  
સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દફતરો  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ભાવનગર  મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૧ 

 
પાના ન.ં ર 

 



 

પ્રકરિ-૪ 
(ધનયમ સગં્રિ - ૩) 

કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો,  
સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દફતરો 

૪.૧જાિરે તતં્ર અથવા તેના ધનયતં્રિ િઠેળના અધિકારીઓ અને કમષચારીઓએ 
ઉપયોગ કરવાના ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દફતરોની 
યાદી નીચેના નમનુા મજુબ આપો. આ નમનુો દરેક પ્રકારના દસ્ તાવેજ માટે 
ભરવાનો છે. 

દસ્ તાવેજનુ ંનામ / મથાળં દસ્ તાવેજનો પ્રકાર 
 નીચે આપેિા પ્રકારોમાથંી એક 

પસદં કરો. 
(ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ, દફતરો, અન્ ય) 

દસ્ તાવેજ  પરનુ ં ટંુકંુ  િખાિ  
વ્ યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ અને દફતરોની નકિ અિીથી 
મળશે. 
ભાવનગર 

સરનામુ ં: પ્રોગ્રામ ઓહફસર 
કચેરી, 
મિાનગર પાલિકા, ભાવનગર  

 ટેિીફોન ન.ં : ૨૪૨૮૯૦૦ 
 અન્ ય 
 ઈમેઈિ : po.bhavnagar. 

urban@gmail.com 
 અન્ ય : 
ઘટક દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ અને દફતરોની નકિ માટે 
િેવાની ફી (જો િોય તો) 
 
          

 

mailto:urban@gmail.com


 

પ્રકરિ-૪ 
(ધનયમ સગં્રિ - ૩) 

કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો,  
સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દફતરો 

૪.૧જાિરે તતં્ર અથવા તેના ધનયતં્રિ િઠેળના અધિકારીઓ અને કમષચારીઓએ 
ઉપયોગ કરવાના ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દફતરોની 
યાદી નીચેના નમનુા મજુબ આપો. આ નમનુો દરેક પ્રકારના દસ્ તાવેજ માટે 
ભરવાનો છે. 

દસ્ તાવેજનુ ંનામ / મથાળં દસ્ તાવેજનો પ્રકાર 
 નીચે આપેિા પ્રકારોમાથંી એક 

પસદં કરો. 
(ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ, દફતરો, અન્ ય) 

દસ્ તાવેજ  પરનુ ં ટંુકંુ  િખાિ  
વ્ યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ અને દફતરોની નકિ અિીથી 
મળશે. 
ભાવનગર 

સરનામુ ં: આઈ.સી.ડી.એસ. 
ઘટક -૧  
મિાનગર પાલિકા, ભાવનગર 
પવુષ ઝોન, તરસમીયા, 
ભાવનગર 

 ટેિીફોન ન.ં : ૨૫૬૧૭૧૧ 
 અન્ ય 
 ઈમેઈિ :cdpo.bhav. 

urban.1@gmail.com 

 અન્ ય : 
ઘટક દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ અને દફતરોની નકિ માટે 
િેવાની ફી (જો િોય તો) 
   

 



 

પ્રકરિ-૪ 
(ધનયમ સગં્રિ - ૩) 

કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો,  
સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દફતરો 

૪.૧જાિરે તતં્ર અથવા તેના ધનયતં્રિ િઠેળના અધિકારીઓ અને કમષચારીઓએ 
ઉપયોગ કરવાના ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દફતરોની 
યાદી નીચેના નમનુા મજુબ આપો. આ નમનુો દરેક પ્રકારના દસ્ તાવેજ માટે 
ભરવાનો છે. 

દસ્ તાવેજનુ ંનામ / મથાળં દસ્ તાવેજનો પ્રકાર 
 નીચે આપેિા પ્રકારોમાથંી એક 

પસદં કરો. 
(ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ, દફતરો, અન્ ય) 

દસ્ તાવેજ  પરનુ ં ટંુકંુ  િખાિ  
વ્ યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ અને દફતરોની નકિ અિીથી 
મળશે. 
ભાવનગર 

સરનામુ ં: આઈ.સી.ડી.એસ. 
ઘટક - ૨, 
મિાનગર પાલિકા, ભાવનગર 
પધિમ ઝોન, આખિોિ 
જકાતનાકા, ભાવનગર 

 ટેિીફોન ન.ં :  
 અન્ ય 
 ઈમેઈિ :cdpo.bhav. 

urban.2@gmail.com 

 અન્ ય : 
ઘટક દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ અને દફતરોની નકિ માટે 
િેવાની ફી (જો િોય તો) 

 



 

પ્રકરિ – ૫ 
(ધનયમ સગં્રિ – ૪) 

નીધત ઘડતર અથવા નીધતના અમિ સબંિંી  
જનતાના સભ્યો સાથે સિાિ-પરામશષ અથવા 
તેમના પ્રધતધનધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા 

િોય તો તેની ધવગત 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ભાવનગર  મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૧ 
 
         પાના ન.ં ૩ થી ૪ 



 

પ્રકરિ – ૫   
(ધનયમ સગં્રિ – ૪) 

ધનતી ઘડતર અથવા નીધતના અમિ સબંિંી જનતાના સભ્યો સાથે 
સિાિ-પરામશષ અથવા તેમના પ્રધતધનધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા 

િોય તો તેની ધવગત 
 પ.૧  શુ ંનીધતઓના િડતર માટે જનતાની અથવા તેના પ્રધતધનધિઓની સિાિ -  
  પરામશૅ સિભાલગતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો િોય તો,  
  નીચેના નમનુામા ંઆવી નીધતની ધવગતો આપો. 

 
અ.ન.ં ધવર્ય / મદુ્દો શુ ંજનતાની 

સિભાગીતા 
સધુનધ ચત કરવાનુ ં
જરરી છે ? (િા/ 

ના) 

જનતાની 
સિભાગીતા 

મેળવવા માટેની 
વ્ યવસ્ થા 

૧ ર ૩ ૪ 

 
------------------ધનિ ------------------ 

 
 

 
આનાથી નાગહરકને કયા આિારે ધનતી ધવર્યક બાબતોના િડતર 

અને અમિમા ંજનતાની સિભાલગતા નકકી કરાઈ છે તે સમજવામા ંમદદ 
થશે. 

 
 



 

નીધતનો અમિઃ- 
પ.ર શુ ં  નીધતઓના અમિ માટે જનતાની અથવા તેમના પ્રધતધનધિઓની 

સિાિ - પરામશષ / સિભાલગતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો 
િોય તોં આવી જોગવાઈઓની ધવગતો નીચેના નમનુામા ંઆપો. 

 
અ.ન.ં ધવર્ય / મદુ્દો શુ ંજનતાની 

સિભાગીતા 
સધુનધ ચત કરવાનુ ં
જરરી છે ? (િા/ 

ના) 

જનતાની 
સિભાગીતા 

મેળવવા માટેની 
વ્ યવસ્ થા 

૧ ર ૩ ૪ 

 
------------------ધનિ ------------------ 

 
 

 
 
  

  



 

પ્રકરિ – ૬ 
(ધનયમ સગં્રિ – ૫) 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક-૧ તથા ૨ ના 
અથવા તેના ધનયતં્રિ િઠેળની વ્યક્તતઓ 
પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર  મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૧ 
 
 

  પાના ન.ં પ 



 

પ્રકરિ – ૬ 
(ધનયમ સગં્રિ – ૫) 

જાિરે તતં્ર અથવા તેના ધનયતં્રિ િઠેળની વ્યક્તતઓ 
પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક 

 
૬.૧ સરકારી દસ્ તાવેજો ધવશેની માહિતી આપવા નીચેના નમનુાનો ઉપયોગ 

કરશો. જયા ં આ દસ્ તાવેજો ઉપિબ્ િ છે. તેવી જગ્ યાઓ જેવી કે 
સલચવાિય કક્ષા, ધનયામકની કચેરી કક્ષા, અન્ યનો પિ ઉલ્ િેખ કરો. 
(અન્ યો િખવાની જગ્ યાએ કક્ષાનો ઉલ્ િખે કરો.) 

 
અ. 
ન.ં 

દસ્ તાવેજની 
કક્ષા 

દસ્ તાવેજનનુ ં
નામ અને 
તેની એક 
િીટીમા ં

ઓળખાિ 

દસ્ તાવેજ 
મેળવવાની 
કાયષપઘ્ િધત 

નીચેની વ્ યહકત 
પાસે છે / તેના 
ધનયતં્રિમા ંછે. 

૧ ર ૩ ૪ પ 

 
 

---------------- નીિ ----------------- 

 
 

  



 

પ્રકરિ – ૯  
 

ધનિષય િવેાની પ્રહક્રયામા ં 
અનસુરવાની કાયષપદ્ધધત  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક – ૧ 
 
 

પાના ન.ં ૬ 



 

પ્રકરિ – ૯ 
 ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયષપદ્ધધત  

૯.૧ જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે ધનિષય િેવા માટે કઈ કાયષપઘ્ િધત અનસુરવામા ં
આવે છે ? (સલચવાિય ધનયમ સગં્રિ અને કામકાજના ધનયમોના 
ધનયમસગં્રિ, અન્ ય ધનયમો / ધવધનયમો વગેરેનો સદંભષ ટાકંી શકાય) 

૯.ર અગત્ યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ ધનિષય િેવા માટેની દસ્ તાવેજી 
કાયષપઘ્ િધતઓ / ઠરાવેિી / કાયષપઘ્ િધતઓ / ધનયત માપદંડો / ધનયમો 
કયા કયા છે ? ધનિૅય િેવા માટે કયા કયા સ્ તરે ધવચાર કરવામા ંઆવે છે 
? 

૯.૩ ધનિષયને જનતા સિુી પિોંચાડવાની કઈ વ્ યવસ્ થા છે ? 
૯.૪ ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંજેના મતંવ્ યો િેવાનાર છે  તે અધિકારીઓ કયા 

છે ? 
૯.પ ધનિષય િેનાર અંધતમ સત્તાધિકારી કોિ છે ? સરકારશ્રીના ં સામાન્ ય 

વિીવટી હુકમો તેમજ કધમ નર ભાવનગર મિાનગર પાલિકા અને 
સામાન્ ય સભા. 

૯.૬ જે અગત્ યની બાબતો પર જાિરે સત્તાધિકારી દ્વારા ધનિૅય િેવામા ંઆવે છે 
તેની માહિતી અિગ રીતે નીચેના નમનુામા ંઆપો. 
ક્રમ નબંર  
જેના પર ધનિષય િેવાનાર છે તે 
ધવર્ય માગષદશષક સચુન / હદશા 
ધનદેશ જો કોઈ િોય તો 

 

ધનિષય િેવાની કાયષવાિીમા ં
સકંળાયેિ અધિકારીઓનો િોદ્દો 

પ્રોગ્રામ ઓહફસર 

ઉપર જિાવેિ અધિકારીઓના સપંકષ  
અંગેની માહિતી 

આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા, 
મ.ન.પા.,ભાવનગર 

જો ધનિષયથી સતંોર્ ન િોય તો કયા ં
અને કેવી રીતે અપીિ કરવી ? 

નાયબ કધમશ્નર, 
મ.ન.પા.ભાવનગર 

 



 

પ્રકરિ – ૯ 
 ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયષપદ્ધધત  

૯.૧ જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે ધનિષય િેવા માટે કઈ કાયષપઘ્ િધત અનસુરવામા ં
આવે છે ? (સલચવાિય ધનયમ સગં્રિ અને કામકાજના ધનયમોના 
ધનયમસગં્રિ, અન્ ય ધનયમો / ધવધનયમો વગેરેનો સદંભષ ટાકંી શકાય) 

૯.ર અગત્ યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ ધનિષય િેવા માટેની દસ્ તાવેજી 
કાયષપઘ્ િધતઓ / ઠરાવેિી / કાયષપઘ્ િધતઓ / ધનયત માપદંડો / ધનયમો 
કયા કયા છે ? ધનિૅય િેવા માટે કયા કયા સ્ તરે ધવચાર કરવામા ંઆવે છે 
? 

૯.૩ ધનિષયને જનતા સિુી પિોંચાડવાની કઈ વ્ યવસ્ થા છે ? 
૯.૪ ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંજેના મતંવ્ યો િેવાનાર છે  તે અધિકારીઓ કયા 

છે ? 
૯.પ ધનિષય િેનાર અંધતમ સત્તાધિકારી કોિ છે ? સરકારશ્રીના ં સામાન્ ય 

વિીવટી હુકમો તેમજ કધમ નર ભાવનગર મિાનગર પાલિકા અને 
સામાન્ ય સભા. 

૯.૬ જે અગત્ યની બાબતો પર જાિરે સત્તાધિકારી દ્વારા ધનિૅય િેવામા ંઆવે છે 
તેની માહિતી અિગ રીતે નીચેના નમનુામા ંઆપો. 
ક્રમ નબંર  
જેના પર ધનિષય િેવાનાર છે તે 
ધવર્ય માગષદશષક સચુન / હદશા 
ધનદેશ જો કોઈ િોય તો 

 

ધનિષય િેવાની કાયષવાિીમા ં
સકંળાયેિ અધિકારીઓનો િોદ્દો 

બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી 

ઉપર જિાવેિ અધિકારીઓના સપંકષ  
અંગેની માહિતી 

પવૂષ ઝોનિ ઓહફસ, તરસમીયા રીંગ 

રોડ, મિાનગરપાલિકા ભાવનગર 
જો ધનિષયથી સતંોર્ ન િોય તો કયા ં
અને કેવી રીતે અપીિ કરવી ? 

પ્રોગ્રામ ઓહફસર, 
આઇ.સી.ડી.એસ.શાખા, 
મ.ન.પા.ભાવનગર 



 

પ્રકરિ – ૯ 
 ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયષપદ્ધધત  

૯.૧ જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે ધનિષય િેવા માટે કઈ કાયષપઘ્ િધત અનસુરવામા ં
આવે છે ? (સલચવાિય ધનયમ સગં્રિ અને કામકાજના ધનયમોના 
ધનયમસગં્રિ, અન્ ય ધનયમો / ધવધનયમો વગેરેનો સદંભષ ટાકંી શકાય) 

૯.ર અગત્ યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ ધનિષય િેવા માટેની દસ્ તાવેજી 
કાયષપઘ્ િધતઓ / ઠરાવેિી / કાયષપઘ્ િધતઓ / ધનયત માપદંડો / ધનયમો 
કયા કયા છે ? ધનિૅય િેવા માટે કયા કયા સ્ તરે ધવચાર કરવામા ંઆવે છે 
? 

૯.૩ ધનિષયને જનતા સિુી પિોંચાડવાની કઈ વ્ યવસ્ થા છે ? 
૯.૪ ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંજેના મતંવ્ યો િેવાનાર છે  તે અધિકારીઓ કયા 

છે ? 
૯.પ ધનિષય િેનાર અંધતમ સત્તાધિકારી કોિ છે ? સરકારશ્રીના ં સામાન્ ય 

વિીવટી હુકમો તેમજ કધમ નર ભાવનગર મિાનગર પાલિકા અને 
સામાન્ ય સભા. 

૯.૬ જે અગત્ યની બાબતો પર જાિરે સત્તાધિકારી દ્વારા ધનિૅય િેવામા ંઆવે છે 
તેની માહિતી અિગ રીતે નીચેના નમનુામા ંઆપો. 

ક્રમ નબંર  
જેના પર ધનિષય િેવાનાર છે તે ધવર્ય 
માગષદશષક સચુન / હદશા ધનદેશ જો કોઈ 
િોય તો 

 

ધનિષય િેવાની કાયષવાિીમા ંસકંળાયેિ 
અધિકારીઓનો િોદ્દો 

બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી 

ઉપર જિાવેિ અધિકારીઓના સપંકષ  
અંગેની માહિતી 

પધિમ ઝોનિ ઓહફસ, આખિોિ 

જકાતનાકા, મિાનગરપાલિકા ભાવનગર 
જો ધનિષયથી સતંોર્ ન િોય તો કયા ંઅને 
કેવી રીતે અપીિ કરવી ? 

પ્રોગ્રામ ઓહફસર, 
આઇ.સી.ડી.એસ.શાખા, 
મ.ન.પા.ભાવનગર 



 

પ્રકરિ – ૧૦ 
  

અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની  
માહિતી પકુ્સ્તકા (હડરેકટરી) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૧ 
 
 

                       પાના ન.ં ૭ થી ૮ 



 

પ્રકરિ – ૧૦ (પ્રોગ્રામ ઓહફસર કચેરી) 
 અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની માહિતી પકુ્સ્તકા (હડરેકટરી) 

 
૧૦.૧ નીચેના નમનુામા ંજજલ્ િાવાર માહિતી આપો. 

 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ.ટી. 
ડી.કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ 
મેઈિ કચેરી ઘર 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રીમતી 

સાધવત્રી એ. 
નાથજી 

પ્રોગ્રામ 
ઓહફસર 
વગષ -૧ 

૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ મો. 
૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨  

-- -- 

૨ શ્રી ધ્રવુ 
જાની 

એકાઉન્ટંટ ૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ મો. 
૯૫૫૮૯૯૬૧૭૩ 

-- -- 

૩ શ્રી 
ધત્રિોકભાઇ 
જોર્ી 

જુ.તિાકષ ૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ -- -- -- 

 
  



 

પ્રકરિ – ૧૦ (ઘટક – ૧) 
 અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની માહિતી પકુ્સ્તકા (હડરેકટરી) 

 
૧૦.૧ નીચેના નમનુામા ંજજલ્ િાવાર માહિતી આપો. 

 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ.ટી. 
ડી.કોડ 

ફોન નબંર ફેક
સ 

ઈ 
મેઈિ કચેરી ઘર 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રી એન. 

એચ. ભટ્ટ 
સી.ડી. 
પી.ઓ. 
વગષ-ર 

૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 
૬૩૫૯૯૨૪૩૩
૯  

-- -- 

૨ શ્રી ખુબ ુ
આર. 
સોિકંી 

S.A. ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 
૯૯૧૩૦૮૦૭૦
૨ 

-- -- 

૩ શ્રી સીમાબા 
આર. 
ગોહિિ 

સપુરવાઈઝર ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 
૬૩૫૭૦૦૫૫
૭૩ 

-- -- 

૪ શ્રી પજુા પી. 
ખભંોળીયા 

સપુરવાઈઝર ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો.૬૩૫૭૦૦
૫૫૭૫ 

-- -- 

૫ શ્રી ભધુમ જે. 
ડોડીયા 

સપુરવાઇ
ઝર 

૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 
૯૪૨૯૨૫૯૭૯
૮ 

-- -- 

૬ શ્રી આર.બી. 
ભટ્ટ  

જુ.કિાકષ ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો.૬૩૫૯૯૨૪
૩૪૦ 

-- -- 

 



 

પ્રકરિ – ૧૦ (ઘટક – ૨) 
 અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની માહિતી પકુ્સ્તકા (હડરેકટરી) 

૧૦.૧ નીચેના  નમનુામા ં જજલ્ િાવાર  માહિતી  આપો. 
અ.
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ.ટી. 
ડી.કોડ 

ફોન નબંર ફેક
સ 

ઈ 
મેઈિ કચેરી ઘર 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રી 

િતેિબને. 
બી. 
દુિરેજજયા 

બાળ ધવકાસ 
યોજના 
અધિકારી 
વગષ-૨ 

-- 
 

-- મો. 
૬૩૫૯૯૨૪૩
૪૧ 

--  cdpo.bhav.u
rban2@gma

i l .com 

૨ શ્રીમતી 
િતેિબને 
પી. ઘિેડા 

સપુરવાઈઝર 
અબષન-૨ 

-- -- મો. 
૯૮૯૮૯૩૭૩૧
૪ 

-- -- 

૩ શ્રી ખુબબુને 
એચ. 
ઉપાધ્યાય 

સપુરવાઇઝર -- -- મો. 
૯૨૬૫૭૧૧૨
૪૦ 

-- -- 

૪ શ્રીમતી 
જલ્પાબેન 
એ. ચૌિાિ 

સપુરવાઈઝર 
અબષન-૨ 

-- -- મો. 
૭૦૪૧૪૦૪૧
૭૩ 

-- -- 

૫ શ્રી 
હિરેનભાઇ 
પી.દવ ે

તિાકષ કમ 
ટાઇપીસ્ટ  
અન ે
આંકડા 
મદદનીશ 
(S.A.) નો 
ચાર્જ સભંાળે 
છે. 

-- -- મો. 
૭૩૮૩૯૩૪૪
૪૪ 

-- --  

 
 

 



 

પ્રકરિ – ૧૧  
(ધનયમ સગં્રિ- ૧૦) 

 
ધવધનયમોમા ંજોગવાઈ કયાષ મજુબ મિનેતાિાની  

પદ્ધધત સહિત દરેક અધિકારી અને કમષચારીને મળતુ ં
માધસક મિનેતાણુ ં

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૧  
 

પાના ન.ં ૯  



 

પ્રકરિ – ૧૧(ધનયમ સગં્રિ- ૧૦) (પ્રોગ્રામ ઓહફસર કચેરી) 
      ધવધનયમોમા ંજોગવાઈ કયાષ મજુબ મિનેતાિાની પદ્ધધત સહિત 
 દરેક અધિકારી અને કમષચારીને મળતુ ંમાધસક મિનેતાણુ ં
 ૧૧.૧ નીચેના નમનુામા ં માહિતી આપો. 

 
અ.ન.ં નામ 

 
િોદ્દો માધસક 

મિનેતાણુ ં
(એધપ્રિ- 
૨૨)ની 

ધસ્ થધતએ 

વળતર 
/ 
વળતર 
ભથ્ થ ુ

ધવધનયમમા ં
જિાવ્ યા ંમજુબ 
મિનેતાણુ ંનકકી 

કરવાની 
કાયષપઘ્ િધત 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 
૧ શ્રીમતી સાધવત્રીબને 

એ.નાથજી 
પી.ઓ. વગષ-
૧ 

૯૧૫૧૮/- -- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૨ શ્રી ધ્રવુ જાની વગષ-૩ ૧૫૦૦૦/- 
(હફતસ) 

-- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૩ શ્રી ધત્રિોકભાઇ 
જોર્ી 

વગષ-૩ ૧૯૯૫૦/- 
(હફતસ) 

-- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

પ્રકરિ – ૧૧(ધનયમ સગં્રિ- ૧૦) (ઘટક-૧) 
      ધવધનયમોમા ંજોગવાઈ કયાષ મજુબ મિનેતાિાની પદ્ધધત સહિત 
 દરેક અધિકારી અને કમષચારીને મળતુ ંમાધસક મિનેતાણુ ં
 ૧૧.૧ નીચેના નમનુામા ં માહિતી આપો. 

 
અ.ન.ં નામ 

 
િોદ્દો માધસક 

મિનેતાણુ ં
(એધપ્રિ- 
૨૨)ની 
ધસ્ થધતએ 

વળતર 
/ 
વળતર 
ભથ્ થ ુ

ધવધનયમમા ંજિાવ્ યા ં
મજુબ મિનેતાણુ ં
નકકી કરવાની 
કાયષપઘ્ િધત 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 
૧ શ્રીમતી નીતાબને 

એચ.ભટ્ટ 
બાળ ધવકાસ 
યોજના 
અધિકારી 
ઘટક-૧ 

૯૫૫૪૨/- -- સરકારી પગાર િોરિ 
મજુબ 

૨ શ્રી ખુબ ુઆર. 
સોિકંી 

S.A. ૨૫૦૦૦/- 
(હફતસ) 

-- સરકારી પગાર િોરિ 
મજુબ 

૩ શ્રી સીમાબા 
આર.ગોહિિ 

સપુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 
(હફતસ) 

-- સરકારી પગાર િોરિ 
મજુબ 

૪ શ્રીમતી પજુાબેન 
પી.ખભંોળીયા 

સપુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 
(હફતસ) 

-- સરકારી પગાર િોરિ 
મજુબ 

૫ શ્રી ભધુમ જે. 
ડોડીયા 

સપુરવાઇઝર ૩૧૩૪૦/- 
(હફતસ) 

-- સરકારી પગાર િોરિ 
મજુબ 

૬ શ્રી આર.બી.ભટ્ટ જુ.કા. ૪૭૩૫૬/-  -- સરકારી પગાર િોરિ 
મજુબ 

૭ ૧ થી ૧૭૧ સિુીના આંગિવાડી 
કાયષકરો 

૭૮૦૦/- -- માનદ મિનેતાિા ની 
રકમ સરકારશ્રી ના 
હકુમ અનસુાર 
 



 

૮ ૧ થી ૧૭૧ સિુીના તેડાગર ૩૯૫૦/- -- માનદ મિનેતાિા ની 
રકમ સરકારશ્રી ના 
હકુમ અનસુાર 

૯ ૧ થી ૩ સિુીના મીની 
આંગિવાડી 

કાયષકરો 

૪૪૦૦/- -- માનદ મિનેતાિા ની 
રકમ સરકારશ્રી ના 
હકુમ અનસુાર 



 

પ્રકરિ – ૧૧(ધનયમ સગં્રિ- ૧૦) (ઘટક-૨) 
 ધવધનયમોમા ંજોગવાઈ કયાષ મજુબ મિનેતાિાની પદ્ધધત સહિત 
 દરેક અધિકારી અને કમષચારીને મળતુ ંમાધસક મિનેતાણુ ં
 ૧૧.૧ નીચેના નમનુામા ં માહિતી આપો. 

અ.ન.ં નામ 
 

િોદ્દો માધસક 
મિનેતાણુ ં
(એધપ્રિ- 
૨૨)ની 
ધસ્ થધતએ 

વળતર 
/ 
વળતર 
ભથ્ થ ુ

ધવધનયમમા ં
જિાવ્ યા ંમજુબ 
મિનેતાણુ ંનકકી 

કરવાની 
કાયષપઘ્ િધત 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 
૧ શ્રી િતેિબેન બી. 

દુિરેજજયા 
બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી 
ઘટક-૨ 

૬૦૪૯૨/- -- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૨ શ્રીમતી િતેિબેન 
પી. ઘેિડા 

સપુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 
(હફતસ) 

-- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૩ શ્રી ખુબબુેન. એચ 
ઉપાધ્યાય 

સપુરવાઇઝર ૩૧૩૪૦/- 
(હફતસ) 

-- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૪ શ્રીમતી જલ્પાબેન 
એ. ચૌિાિ 

સપુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 
(હફતસ) 

-- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૫ શ્રી હિરેનભાઈ પી. 
દવે 

કિાકષ કમ 
ટાઈપીસ્ટ 
{I .C.(S.A.)} 

૪૭૩૫૬/- -- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૬ ૧ થી ૧૪૨ સિુીના આંગિવાડી 
કાયષકરો 

૭૮૦૦/- -- માનદ મિનેતાિા 
ની રકમ સરકારશ્રી 
ના હકુમ અનસુાર 

૭ ૧ થી ૧૪૨ સિુીના તેડાગર ૩૯૫૦/- -- માનદ મિનેતાિા 
ની રકમ સરકારશ્રી 
ના હકુમ અનસુાર 

 



 

પ્રકરિ – ૧૨  
(ધનયમ સગં્રિ- ૧૧) 

પ્રત્યેક સસં્થાને ફાળવાયેિ 
અંદાજપત્ર 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૧ 
 
 

પાના ન.ં ૧૦ 



 

પ્રકરિ-૧૨ (ધનયમ સગં્રિ-૧૧) (પ્રોગ્રામ ઓહફસર કચેરી) 
પ્રત્યેક સસં્થાને ફાળવાયેિ અંદાજપત્ર તમામ યોજનાઓ, સલુચત ખચષ  
અને કરેિ ચકુવિી અંગ ેઅિવેાિોની ધવગતો ધવકાસ, ધનમાષિ અને  
તકનીકી કાયો અંગ ેજવાબદાર જાિરે તતં્ર 

 ૧ર.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્ વયે જુદી જુદી પ્રવ્રધતઓ માટે અંદાજપત્રની ધવગતોની 
 માહિતી નીચેના નમનુામા ંઆપો. (વર્ષ : ર૦૨૨-૨૩) (આંકડા િજારમા)ં 
 

ક્ર
મ 
ન ં
. 

યોજનાન ુ ં
નામ / 
સદર 

પ્રવ્રધત પ્રવ્રધત  
શર 

કયૉની 
તારીખ 

પ્રવ્રધત 
ના 

અંતની 
અંદાજેિ 
તારીખ 

સલુચત 
રકમ 

મજુંર 
થયેિ 
રકમ 

છુટી કરેિ 
/ ચકુવેિ 

રકમ  
(િપ્ તાની 
ગ્રાન્ ટ) 

છેલ્ િા 
વર્ષન ુ ં
ખરેખર 
ખચૅ 

કાયષની 
ગિુવતા માટે 
સપંિૅૂ પિે 

કામગીરી માટે 
જવાબદાર 
અધિકારી 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 
૧ આઈ. 

સી.ડી. 
એસ. 

બાળકોના 
સવાાંગી 
ધવકાસની 
કામગીરી 

૧/૪/૨૨ -- ૧૧૪૦ ૧૧૪૦ ૩૨૪૩૫ ૫૬૦ પી.ઓ. વગષ-૧ 

 
અન્ ય જાિરે તતં્રો માટે : 

ક્રમ 
ન.ં 

સદર સલુચત 
અંદાજપત્ર 

મજુંર થયેિ 
અંદાજપત્ર 

છુટી કરેિ ચકુવેિ 
રકમ (િપ્ તાની 

સખં્ યા) 

કુિ ખચૅ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

 
---------------------  નીિ -------------------- 

 
 
 

 



 

પ્રકરિ-૧૨ (ધનયમ સગં્રિ-૧૧) (ઘટક-૧) 
પ્રત્યેક સસં્થાને ફાળવાયેિ અંદાજપત્ર તમામ યોજનાઓ, સલુચત ખચષ  
અને કરેિ ચકુવિી અંગ ેઅિવેાિોની ધવગતો ધવકાસ, ધનમાષિ અને  
તકનીકી કાયો અંગ ેજવાબદાર જાિરે તતં્ર 

 ૧ર.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્ વયે જુદી જુદી પ્રવ્રધતઓ માટે અંદાજપત્રની ધવગતોની 
 માહિતી નીચેના નમનુામા ંઆપો. (વર્ષ : ર૦૨૨-૨૩) (આંકડા િજારમા)ં 
 

ક્ર
મ 
ન ં
. 

યોજનાન ુ ં
નામ / 
સદર 

પ્રવ્રધત પ્રવ્રધત  
શર 

કયૉની 
તારીખ 

પ્રવ્રધત 
ના 

અંતની 
અંદાજેિ 
તારીખ 

સલુચત 
રકમ 

મજુંર 
થયેિ 
રકમ 

છુટી કરેિ 
/ ચકુવેિ 

રકમ  
(િપ્ તાની 
ગ્રાન્ ટ) 

છેલ્ િા 
વર્ષન ુ ં
ખરેખર 
ખચૅ 

કાયષની 
ગિુવતા માટે 
સપંિૅૂ પિે 

કામગીરી માટે 
જવાબદાર 
અધિકારી 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 
૧ આઈ. 

સી.ડી. 
એસ. -૧ 

બાળકોના 
સવાાંગી 
ધવકાસની 
કામગીરી 

૧/૪/૨૨ -- ૪૮૯૦ ૪૮૯૦ ૩૨૪૩૫ ૨૪૩૪૫ સી.ડી. પી.ઓ. 
વગષ-૨ 

 
અન્ ય જાિરે તતં્રો માટે : 

ક્રમ 
ન.ં 

સદર સલુચત 
અંદાજપત્ર 

મજુંર થયેિ 
અંદાજપત્ર 

છુટી કરેિ ચકુવેિ 
રકમ (િપ્ તાની 

સખં્ યા) 

કુિ ખચૅ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

 
---------------------  નીિ -------------------- 

 
 
 
 



 

પ્રકરિ-૧૨ (ધનયમ સગં્રિ-૧૧) (ઘટક-૨) 
પ્રત્યેક સસં્થાને ફાળવાયેિ અંદાજપત્ર તમામ યોજનાઓ, સલુચત ખચષ  
અને કરેિ ચકુવિી અંગ ેઅિવેાિોની ધવગતો ધવકાસ, ધનમાષિ અને  
તકનીકી કાયો અંગ ેજવાબદાર જાિરે તતં્ર 

 ૧ર.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્ વયે જુદી જુદી પ્રવ્રધતઓ માટે અંદાજપત્રની ધવગતોની 
 માહિતી નીચેના નમનુામા ંઆપો. (વર્ષ : ર૦૨૨-૨૩) (આંકડા િજારમા)ં 
 

ક્ર
મ 
ન ં
. 

યોજનાન ુ ં
નામ / 
સદર 

પ્રવ્રધત પ્રવ્રધત  
શર 

કયૉની 
તારીખ 

પ્રવ્રધત 
ના 

અંતની 
અંદાજેિ 
તારીખ 

સલુચત 
રકમ 

મજુંર 
થયેિ 
રકમ 

છુટી કરેિ 
/ ચકુવેિ 

રકમ  
(િપ્ તાની 
ગ્રાન્ ટ) 

છેલ્ િા 
વર્ષન ુ ં
ખરેખર 
ખચૅ 

કાયષની 
ગિુવતા માટે 
સપંિૅૂ પિે 

કામગીરી માટે 
જવાબદાર 
અધિકારી 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 
૧ આઈ. 

સી.ડી. 
એસ. -૨ 

બાળકોના 
સવાાંગી 
ધવકાસની 
કામગીરી 

૧/૪/૨૨ -- ૩૫૨૦ ૩૫૨૦ ૩૨૪૩૫ ૨૪૧૪૧ સી.ડી. પી.ઓ. 
વગષ-૨ 

 
અન્ ય જાિરે તતં્રો માટે : 

ક્રમ 
ન.ં 

સદર સલુચત 
અંદાજપત્ર 

મજુંર થયેિ 
અંદાજપત્ર 

છુટી કરેિ ચકુવેિ 
રકમ (િપ્ તાની 

સખં્ યા) 

કુિ ખચૅ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

 
---------------------  નીિ -------------------- 

 
 

  



 

પ્રકરિ-૧૫ 
 

(ધનયમ સગં્રિ-૧૪)  
કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિા ંિોરિો 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૧ 
 
 

      પાના ન.ં ૧૧ 



 

પ્રકરિ-૧૫ (ધનયમ સગં્રિ – ૧૪) કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિા ંિોરિો 
 

૧પ.૧ ધવધવિ પ્રવ્રધતઓ / કાયષક્રમો િાથ િરવા માટે ધવભાગે નકકી કરેિ 
િોરિોની ધવગતો આપો. 

(૧) સ્ થાધનક સસં્ થા ( ભાવનગર મ્ યધુન. કોપોરેશન) સ્ થાપના હદન ઉજવિી 
કાયષક્રમ ૧૪મી ફેબ્રઆુરી. 

(ર) આંતર રાષ્ટ રીય મિીિા હદન ઉજવિી  ૯ મી મે,  ૮- માચષ   
(૩) ધવશ્વ આરોગ્ ય હદન ઉજવિી ૭ મી એપ્રીિ. 
(૪) મે હદન અને ગજુરાત રાજય સ્ થાપના હદન ઉજવિી ૧ િી મે 
(પ) સ્ વચ્ છતા અલભયાન જુિાઈ માસ 
(૬) ધવશ્વ વસ્ તી હદન ઉજવિી ૧૧ મી જુિાઈ 
(૭) બાળ આરોગ્ ય તપાસ ઝબેંશ કાયષક્રમ જુિાઈ- ઓગષ્ટ ટ 
(૮) ધવટામીન-એ ટીપા પીવડાવવા કાયષક્રમ - ઓગષ્ટ ટ 
(૯) ધવશ્વ સ્ તનપાન સપ્ તાિ, ઉજવિી ૧ થી ૭ ઓગષ્ટ ટ 
(૧૦) રાષ્ટ રીય પોર્િ સપ્ તાિ, કાયષ ઉજવિી - ૧ થી ૭ સપ્ ટેમ્ બર 
(૧૧) આઈ.સી.ડી.એસ. યોજના સ્ થાપના હદન -ર જી ઓકટો. 
(૧ર) બાિ હદન ઉજવિી ૧૪ મી નવેમ્ બર 
(૧૩) ધવશ્વ એઈડસ હદન ઉજવિી ૧ િી ડીસેમ્ બર 
(૧૪) ગિતતં્રહદન અને પ્રજાસત્તાકહદનની ઉજવિી ૧પ મી ઓગષ્ટ ટ અને ર૬ મી 

જાન્ યઆુરી. 
(૧પ) શિરેના ંપછાત ધવસ્ તારોમા ંબાળકો અને માતાઓના ંમેડીકિ ચેક અપ 

કાયષક્રમો વર્ષ દરમ્ યાન કરવામા ંઆવે છે. 
(૧૬) સરકારશ્રી  જાિરે થયેિ તારીખો દરમ્ યાન પોિીયો નાબદુી માટેની 

કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. 
(૧૭) આરોગ્ ય કેિેન્ ડર મજુબ ઉજવિી 
(૧૮) મમતા  હદવસની ઉજવિી 
(૧૯) આંગિવાડી પ્રવેશોત્ સવ તથા શાળા પ્રવેશોત્ સવની ઉજવિી 
(ર૦) માતા યશોદા એવોડષની કામગીરી -શે્રિીકરિ કામગીરી 
(ર૧) SAG,પિૂાષ હકશોરીની તાિીમ તથા પરૂક આિારની કામગીરી. 



 

૨૨)  મગંળ હદવસની ઉજવિી 
૨૩)  પોર્િ પખવાડીયાની ઉજવિી. 
૨૪)  પોર્િ માસની ઉજવિી  (સપ્ટેમ્બર માસ) 
૨૫)  મહિિા સશક્તતકરિ પખવાડીયાની ઉજવિી. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

પ્રકરિ – ૧૬ 
(ધનયમ સગં્રિ – ૭) 

સરકારી માહિતી અધિકારીઓના ંનામ, 
િોદ્દો અને અન્ય ધવગતો 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૧ 
 

પાના ન.ં ૧૨ થી ૧૪  



 

પ્રકરિ – ૧૬ (ધનયમ સગં્રિ – ૭) 
 સરકારી માહિતી અધિકારીઓના ંનામ, િોદ્દો અને અન્ય ધવગતો 

૮.૧ જાિરે તતં્રના સરકારી માહિતી અધિકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માહિતી 
અધિકારીઓ અને ધવભાગીય કાયદાકીય (એપેિેટ) સત્તાધિકારી ધવશેની 
સપંકૅ માહિતી નીચેના નમનુામા ંઆપો. 

 

 સરકારી તતં્રનુ ંનામ : સકંલિકત બાળ ધવકાસ સેવા યોજના - પ્રોગ્રામ 
ઓહફસર કચેરી, મિાનગરપાલિકા ભાવનગર 

 મદદનીશ સરકારી માહિતી અધિકારીઓ : 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. ડી. 
કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ 
મઈેિ 

સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રીમતી 

સાધવત્રી 
એ.નાથજી 

પ્રોગ્રામ 
ઓહફસર 

(૦ર૭૮)-
૨૪૨૮૯૦૦ 

મો. ૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨ 
 

- Po.bhav
nagar .u
rban@g

mai l .co
m 

ભાવનગર 
મિાનગર
પાલિકા 

 સરકારી માહિતી અધિકારીઓ :- 
 

અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. ડી. 
કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ 
મઈેિ 

સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રીમતી 

સાધવત્રી 
એ.નાથજી 

પ્રોગ્રામ 
ઓહફસર 

(૦ર૭૮)-
૨૪૨૮૯૦૦ 

મો. ૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨ - Po.bhav
nagar .u
rban@
gmai l .c
om 

ભાવનગર 
મિાનગર
પાલિકા 

 ધવભાગીય એપેિેટ (કાયદા) સત્તાધિકારી : 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. ડી. 
કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ 
મઈેિ 

સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રી વી.એમ. 

રાજપતુ 
નાયબ 
કધમશ્નર 
(એડમીન) 

(૦ર૭૮)-
૨૪૩૯૨૯૨ 

૯૯૨૫૨૨૪૬૪૬ - - ભાવનગર 
મિાનગર 
પાલિકા 

 



 

પ્રકરિ – ૧૬ (ધનયમ સગં્રિ – ૭) 
 સરકારી માહિતી અધિકારીઓના ંનામ, િોદ્દો અને અન્ય ધવગતો 

૮.૧ જાિરે તતં્રના સરકારી માહિતી અધિકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માહિતી 
અધિકારીઓ અને ધવભાગીય કાયદાકીય (એપેિેટ) સત્તાધિકારી ધવશેની 
સપંકૅ માહિતી નીચેના નમનુામા ંઆપો. 

 

 સરકારી તતં્રનુ ંનામ : સકંલિકત બાળધવકાસ સેવા યોજના-૧ અબષન-૧ 
 મદદનીશ સરકારી માહિતી અધિકારીઓ : 

અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. 
ડી. કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ મઈેિ સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ શ્રીમતી 
ધનતાબને 
એચ.ભટ્ટ 

સી.ડી. 
પી.ઓ.-૧ 
અબષન 

(૦ર૭૮)-
૨૫૬૧૭૧૧ 

મો. 
૬૩૫૯૯૨૪૩૩૯ 

- cdpo.bhav. 
urban.1@ 
gmai l .com 

પવુષ ઝોન, 
તરસમીયા, 
ભાવનગર  

 સરકારી માહિતી અધિકારીઓ :- 
 

અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. ડી. 
કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ મઈેિ સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ 
 
 
 

શ્રીમતી 
ધનતાબને 
એચ.ભટ્ટ 

સી.ડી. 
પી.ઓ.-૧ 
અબષન 

(૦ર૭૮)-
૨૫૬૧૭૧૧ 

મો. 
૬૩૫૯૯૨૪૩૩૯ 

- cdpo.bhav. 
urban.1@ 
gmai l .com 

પવુષ ઝોન, 
તરસમીયા 
ભાવનગર  

 ધવભાગીય એપેિેટ (કાયદા) સત્તાધિકારી : 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. ડી. 
કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ મઈેિ સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રી વી.એમ. 

રાજપતુ 
નાયબ 
કધમશ્નર 
(એડમીન) 

(૦ર૭૮)-
૨૪૩૯૨૯૨ 

૯૯૨૫૨૨૪૬૪૬ - - ભાવનગર 
મિાનગર 
પાલિકા 

 
 



 

પ્રકરિ – ૧૬ (ધનયમ સગં્રિ – ૭) 
      સરકારી માહિતી અધિકારીઓના ંનામ, િોદ્દો અને અન્ય ધવગતો 

૮.૧ જાિરે તતં્રના સરકારી માહિતી અધિકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માહિતી 
અધિકારીઓ અને ધવભાગીય કાયદાકીય (એપેિેટ) સત્તાધિકારી ધવશેની 
સપંકૅ માહિતી નીચેના નમનુામા ંઆપો. 

સરકારી તતં્રનુ ંનામ : સકંલિત બાળ ધવકાસ સેવા યોજના - ર અબષન – ર 
મદદનીશ સરકારી માહિતી અધિકારીઓ : 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. 
ડી. કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ મઈેિ સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રી 

િતેિબને 
બી. 
દુિરેજજયા 

સી.ડી. 
પી.ઓ.-૨ 
અબષન 

- મો. 
૬૩૫૯૯૨૪૩૪૧ 

- cdpo.bhav. 
urban.2@ 
gmai l .com 

પધિમ 
ઝોન, 
આખિોિ, 
જકાતનાકા, 
ભાવનગર 

સરકારી માહિતી અધિકારીઓ :- 

અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. 
ડી. કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ મઈેિ સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રી 

િતેિબને 
બી. 
દુિરેજજયા 

સી.ડી. 
પી.ઓ.-૨ 
અબષન 

- મો. 
૬૩૫૯૯૨૪૩૪૧ 

- cdpo.bhav. 
urban.2@ 
gmai l .com 

પધિમ 
ઝોન, 
આખિોિ, 
જકાતનાકા, 
ભાવનગર 

ધવભાગીય એપેિેટ (કાયદા) સત્તાધિકારી :- 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. ડી. 
કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ મઈેિ સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૭ ૮ ૯ 
૧ શ્રી વી.એમ. 

રાજપતુ 
નાયબ 
કધમશ્નર 
(એડમીન) 

(૦ર૭૮)-
૨૪૩૯૨૯૨ 

૯૯૨૫૨૨૪૬૪૬ - - ભાવનગર 
મિાનગર 
પાલિકા 

 



 

પ્રકરિ-૧૭ 
(ધનયમ સગં્રિ-૧૬)  

માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપિબ્િ 
સવિતોની ધવગતો  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૧ 
 
 

પાના ન.ં ૧૫ 



 

પ્રકરિ-૧૭ (ધનયમ સગં્રિ-૧૬) 
માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપિબ્િ 

સવિતોની ધવગતો 
 
૧૭.૧ િોકોને માહિતી મળે તે માટે ધવભાગે અપનાવેિ સાિનો, પઘ્ િધતઓ અથવા 

  સવિતો જેવી કે,.... 
 કચેરી ગ્રથંાિય. 

 યોજનાકીય બેનસષ દ્વારા તથા ભીતલચત્રો. 

 વતષમાન  પત્રો 

 પ્રદશષનો 

 નોટીસ  બોડષ 

 કચેરીમા ંરેકડષન ુ ં ધનરીક્ષિ 

 દસ્ તાવેજોની  નકિો  મેળવવાની પઘ્ િધત 

 ઉપિબ્ િ મહુદત ધનયમસગં્રિ 

 જાિરે  તતં્રની વેબસાઈટ 

 જાિરે  ખબરના ંઅન્ ય સાિનો. 

 
 
 
 
 



 

પ્રકરિ-૧૮ 
 

(ધનયમ સગં્રિ-૧૭)  
અન્ય ઉપયોગી માહિતી  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૧ 
 
 

પાના ન.ં ૧૬ થી પ૧ 



 

આઇ.સી.ડી.એસ. 
સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજના 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

૧૨- મહિિા અન ેબાળ ધવકાસ ધવભાગ અંતષગત ICDSમા ં
ચાિતી યોજનાઓ 

 

 ગજુરાત સરકાર અને ભારત સરકાર દ્વારા  સ્ ત્રીઓ અને બાળકો માટે જુદા જુદા  ક્ષેત્રોમા ં
  જુદી-જુદી યોજનાઓબિાર પાડવામાત્રઆવે છે. સામાજજક અને આધથૅક  રીતે પછાત 

વગૅ આ યોજનાનો િાભ િઈશકે તેવો સરકારનો આ સઘન પ્રયાસ છે.  આ પ્રકરિમા ં
સરકારના જુદા- જુદા ધવભાગોમા ંમહિિા અને બાળકો માટેની  યોજનાનુ ંસકંિન કરેિ 
છે અને ટંુકમા ંયોજનાની માહિતી  આપેિ  છે. 

અ. 
ન.ં 

યોજનાનુ ંનામ 
યોજનાનો િાભ કોને 
મળશે ? 

યોજના ધવશે ટંુકી માહિતી અમિીકરિ 
અધિકારી 

૧  સ્ વાસ્ થ્ ય અને પોર્િ 
બાળકો અને 
માતાઓને  

(સવૅજાધત માટે) 

 રોગ પ્રધતરક્ષિ 
 પરુક પોર્િ 
 આરોગ્ ય તપાસ 
 રસીકરિ 
સદંભૅ સેવા આંગિવાડી મારફત 
માતાઓ અને બાળકોને પોર્િ અને 
રસીકરિ જેવી મફતસેવા આપવમા ં
આવે છે. 

બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી 
પ્રાથધમક  
આરોગ્ ય કેન્ ર 

ર પ્રિાનમતં્રી માત ૃવદંના 
યોજના (PMMVY) 

પ્રથમ વખતના સગભાષવસ્થા દરમ્યાન 
તબક્કાવાર ર.૫૦૦૦/- ની સિાય  

બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી 

૩ SAG અને પિૂાષ યોજના ૧૧ થી ૧૪ વર્ષની શાળાએ ન જતી 
તથા ૧૫ થી ૧૮ વર્ષની તમામ 
હકશોરીઓને પરૂકપોર્િ તથા આરોગ્ય 
ધશક્ષિ તથા સ્કીિ ડેવિપમેન્ટ 
તાિીમ 

બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી 

૪ નેશનિ ન્યરુીશન 
ધમશન અંતષગત પોર્િ 
અલભયાન -૨૦૨૦-૨૨ 

કુપોધર્ત બાળકોને સપુોધર્ત બનાવી 
કુપોર્િ સ્તરમા ંઘટાડો િાવવો. 

બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી 
 
 
 



 

 
 
 

૫ CAS એપ્િીકેશન આંગિવાડીની કામગીરીમા ંડીજીટિ 
માધ્યમ દ્વારા કરેિ કામગીરીની એન્રી 
અને રીપોટીંગ તથા ઉપિી કક્ષા દ્વારા 
આ કામગીરીનુ ંમોનીટરીંગ કરવા માટે 
વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ થી ઘટક િઠેળની 
તમામ આંગિવાડી કેન્રો તથા સેજા 
સપુવાઇઝરને સ્માટષફોન 
સરકારશ્રીમાથંી આપવામા ંઆવેિ છે. 
જે ફોન (CAS) એપ્િીકેશનના 
માધ્યમથી સપંિૂષ કામગીરીને 
ડીઝીટાઇઝેશન કરવામા ંઆવી રહ્ુ ંછે. 

બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી 

 



 

૧-સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજના (આઈ.સી.ડી.એસ) 
 
ગજુરાત રાજયમા ંસકંલિત બાળ ધવકાસ યોજના ર જી ઓકટોબર ૧૯૭પ 

થી અમિમા ં છે. ભારતના બિંારિમા ંકલ્ યાિ રાજયની ભાવના ધસદ્ધ કરવા માટે 
કેટિાક િક્ષયાકંો નકકી કરવામા ં આવ્ યા છે. આ િક્ષયાકંોને ધસદ્ધ કરવા માટે 
અસરકારક પગિા ં િેવામા ં આવ્ યા છે. દેશના ગરીબ અને પછાત પ્રજાજનોની 
ધસ્ થતી સિુારવા માટે ધવશેર્ પગિા ંિેવાવા જરરી છે. 

માનવ શહકતનો ધવકાસએ દેશના ધવકાસ માટેનુ ં અગત્ યનુ ં પહરબળ છે. 
વ્ યહકતના શારીહરક તેમજ માનધસક ધવકાસનો પાયો બાલ્ યાવસ્ થામા ંજ રોપાઈ જાય 
છે. ભારતના મોટા ભાગના બાળકો ગરીબ તેમજ શૈક્ષલિક, સામાજજક, આધથૅક વગેરે 
િાભોથી વલંચત કુટંુબોમા ં ઉછેરે છે. પ્રારંલભક બાલ્ યાવસ્ થામા ં કુપોર્િ, માદંગી, 
ધવકિાગંતાના તેમજ મતૃ્ યદુરના પ્રમાિમા ં ઘટાડો થાય તો દેશમા ં આધથિક, 
સામાજજક તથા સવાાંગી ધવકાસ માટે ગિનાપાત્ર ફાળો મેળવી શકાય. 

સકંલિત બાળ ધવકાસ સેવાઓનુ ં આયોજન કરવા ભારત સરકારશ્રીના 
માનનીય આયોજન મતં્રીશ્રીએ ૧૯૭રમા ં સચુન કયુષ, આના કારિે આઠ અભ્ યાસ 
જુથોની રચના કરવામા ં આવી અને તેઓના અિવેાિના આિારે સકંલિત બાળ 
સભંાળ અંગેની એક દરખાસ્ ત રજુ કરવામા ંઆવી આ દરખાસ્ ત મજુબ બાળકોના 
પરુકપોર્િ, રોગપ્રધતકારક રસીઓ, સદંભષ ધનષ્ટ િાતં સેવાઓ સાથેની આરોગ્ ય 
સભંાળ, માતાઓને પોર્િ, આરોગ્ ય ધશક્ષિ, પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિ, કુટંુબ કલ્ યાિ, 
પીવાના ચોખ્ ખા પાિીની સેવાઓ સાકંળી િેવામા ં આવી પાચંમી પચંવર્ીય 
યોજના તૈયાર કરવા માટેના સિાિકાર જુથે પિ બાળકો માટેની પ્રાથધમક 
સેવાઓના સકંિન માટે ભિામિ કરી િતી. આ ભિામિોનો સ્ વીકાર કરી 
સમાજકલ્ યાિ ધવભાગના આયોજનમા ંપ્રાથધમક બાળધવકાસ  સેવાઓનો સમાવેશ 
કરવામા ંઆવ્ યો. 

સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજનાને આખરી સ્ વરપ મળ્ યા બાદ આ યોજનાના ૩૩ ઘટકો 
સમગ્ર દેશમા ં૧૯૭પ-૭૬ મા ંપ્રાયોલગક િોરિે શર કરવામા ંઆવ્ યા િતા. ગજુરાતમા ં
વડોદરા જજલ્ િાનો છોટાઉદેપરુ ઘટક પ્રાયોલગક િોરિે સૌ પ્રથમ શર થયો. આ 
ઘટકોની કામગીરીના મલુ્ યાકંનમા ંજિાઈ આવ્ યુ ં કે આ યોજનાથી બાળકોનુ ંઆરોગ્ ય 
અને  પોર્િ સ્ તર સિુયુષ છે. પછાત જ્ઞાધત અને આહદવાસીઓ તથા ગરીબ વગષના  
બાળકોને ગિનાપાત્ર િાભ મળ્ યો છે. 



 

 

સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજનાના િતેઓુ :- 
(૧) ૦ થી ૬ વર્ષના બાળકોન ુ ંપોર્િ અને આરોગ્ યનુ ંસ્ તર સિુારવુ.ં 
(ર) બાળકના શારીહરક, માનધસક તથા સામાજજક ધવકાસનો પાયો નાખંવો. 

(૩) માતા મતૃ્ય,ુ માતા માદંગી, બાળ મતૃ્ ય,ુ બાળ માદંગી, કુપોર્િ તેમજ 
અદ્ય- વચ્ ચેથી શાળા છોડી જનાર બાળકોન ુ ંપ્રમાિ ઘટાડવુ.ં 

(૪) બાળ ધવકાસને વેગ આપવા માટે ધવધવિ ધવભાગો તથા સસં્થાઓ સાથે 
અસરકારક સકંિન કરવુ.ં 

(પ) ૧૫ થી ૪૫ વય જુથની મહિિાઓને આરોગ્ય ધશક્ષિ આપવુ.ં 

સેવાઓ :- 
 

 જુદી - જુદી સેવાઓ જો સકંલિત સ્ વરપે આપવામા ંઆવે તો વધ ુઅસર          
 પડે એ ધવચારસરિી પર આિાર રાખી ધવધવિ સેવાઓનુ ં સકુંિ રચવામા ં               
 આવ્ યુ ં છે  જેવી  કે - (૧) પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિ 

(ર) પરુક પોર્િ 
(૩) રોગ પ્રધતકારક રસીઓ 
(૪) આરોગ્ ય તપાસ 
(પ) સદંભષ ધનષ્ટ િાતં સેવાઓ 

(૬) આરોગ્ ય ધશક્ષિ તથા પોર્િ 

 
છ વર્ષથી નીચેની વયના બાળકો માટે જ આ સેવાઓ મયાષહદત રાખવામા ંઆવી 

 છે. બાલ્ યાવસ્ થાને બાળકના ધવકાસ માટે કસોટી કાળ ગિવામા ં આવે છે. 
 બાળકના સામાજિૅક, માનધસક અને શારીહરક ધવકાસમા ંમાતાનો ફાળો અગત્ યનો 
 િોય છે. જેથી સ્ તનપાન કરાવતી માતાઓ અને સગભાષ સ્ ત્રીઓને પિ આ યોજના 
 િઠેળ આવરી િેવામા ંઆવી છે. 



 

(૧) પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિ :- 
બાળક છ વર્ષન ુ ંિોય ત્ યારે તેને શાળાએ મોકિવુ ંજરરી છે. આ માટે તેને 

માનધસક રીતે તૈયાર કરવુ ંજોઈએ. આથી જયારે તે ત્રિ વર્ષન ુ ંથાય ત્ યારે તેને 
પ્રાથધમક ધશક્ષિ આપવા માટે ધનયધમત આંગિવાડી કેન્ રમા ં મોકિવુ ં જોઈએ. 
ખરેખર બિા બાળકો શીખવાની જજજ્ઞાસા સાથે જન્ મે છે. તેની જજજ્ઞાસાને સતંોર્વા 
અને બૌદ્ધદ્ધક ધવકાસને વેગ આપવા માટે પ્રોત્ સાિનની જરર છે. આવુ ંપ્રોત્ સાિન 
તેને આંગિવાડી કેન્ ર દ્વારા મળી રિ ેતેવ ુ ંઆયોજન કરાયેિ છે. 
આંગિવાડી કેન્ રોમા ં બાળકને સામાન્ ય અક્ષરજ્ઞાન, ભાર્ા જ્ઞાન સખં્ યા જ્ઞાન, 

 આપવામા ં આવે છે. જેથી તે તેની આસપાસના પયૉવરિ અને સામાજજક 
 માળખાને સમજત ુ ંથાય છે. જે બાળકના ભાવનાત્ મક અને સામાજજક ધવકાસ માટે 
 સિાયરપ છે. આંગિવાડીમા ં મળત ુ ં પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિ તેના ભધવષ્ટ યના 
 શાળાકીય ધશક્ષિ માટે પાયાનુ ંકામ કરે છે અને તેની ધશક્ષિ પ્રત્ યેની અલભરચીને 
 આગળ વિારવામા ંમદદરપ બને છે. આ સવાાંગી ધવકાસને ધ્યાનમા ંરાખીને 

ધથમેટીકિ ટાઇમ ટેબિ દ્વારા તમામ ધવકાસને િગતી ECCE ની પ્રવધૃત્તઓ દ્વારા 
ધશક્ષિ. 
(ર) પરુક પોર્િ :- 

બાળકના તદુંરસ્ ત ધવકાસ અને ઉછેર માટે માતા અને બાળક બનેં માટે 
પરુક પોર્િની જરર જિાઈ છે. આ માટે સગભાષ માતાને ડબિ ફોટીફાઇડ મીઠંુ 
અને ધવટામીન -એ યકુત ખોરાક િેવાની ખબુ જરર છે. પાડુંરોગ એ સગભાષવસ્ થા 
દરધમયાન ઉદભવતી સમસ્ યા છે. પાડુંરોગથી પીડાતી સગભાષ સ્ ત્રી નબળાઈ 
અનભુવે છે. અને સગભાષવસ્ થા કે સવુાવડના સમયે જોખમકારક બની શકે છે. 
આવી સ્ ત્રીના બાળકનુ ં વજન ઓછુ િોઈ શકે છે અને બાળક માદંગી થવાની 
શકયતા વધ ુ રિ ે છે. આ માટે િોિતત્ વ / ફોલિક એસીડની ગોળીઓનો કોસષ 
કરાવવામા ં આવે છે. પાડુંરોગથી પીડીત િાત્રી માતાઓએ પિ િોિતત્ વ / 
ફોિીક એસીડની ગોળીઓનો કોસષ પરુો કરવો જરરી છે. આ ગોળીઓ આરોગ્ય 
ઘટકના સકંિનથી આંગિવાડી કેન્ ર ઉપરથી પરુી પાડવામા ંઆવે છે.  

જન્ મથી ૬ માસ સિુી બાળક માટે માતાનુ ં દુિ શે્રષ્ટઠ છે. પરંત ુ ૬ માસ 
પછી તેને િાવિ ઉપરાતં વિારાના આિારની જરર પડે છે. અને જો વિારાનો 



 

આિાર ન મળે તો બાળકનુ ંવજન વિત ુ ંનથી તે િીરે િીરે નબળં પડત ુ ંજાય છે 
અને સિિેાઈથી માદંગીનો ભોગ બને છે. ધવટામીન-એ જન્ મથી છ વર્ષના બાળકો 
માટે ખબુ અગત્ યનુ ંપોર્કતત્ત્વ છે. ધવટામીન-એ ઓરી તેમજ શ્વાસના ચેપસામેની  

પ્રધતરોિક શહકતમા ંવિારો કરે છે. રતાિંિાપિાને અટકાવે છે. ૦ થી ૩ વર્ષના  
બાળકને દર છ મહિને ધવટાધમન -એ નો ડોઝ આંગિવાડી કેન્ રમાથંી આપવામા ં 
આવે છે. પરુકપોર્િની સેવા માટે આંગિવાડી કાયષકર અને તેડાગર બિનેોની  
મદદથી આંગિવાડી કેન્ ર ઉપર બાળકોને કેન્રમા ંબનતી વાનગી તથા સગભાષ  
િાત્રી માતાઓ અને હકશોરીઓને ઘરે આપવાના THR દ્વારા દૈધનક કેિેરી તથા  

પ્રોટીનની જરહરયાત પરૂી કરવામા ંઆવે છે. આ પરુક પોર્િ માટે ખાદ્ય  
સામગ્રીનો જથ્ થો રાજય કક્ષાએ કધમ નર કચરેી દ્વારા ફાળવવામા ંઆવે છે. જેમા ં 
બાિશક્તત, પિૂાષ શક્તત,તથા માતશૃક્તતના ંધપ્રધમતસ THR પેકેટ તથા ૩ થી ૬  
વર્ષના બાળકોને સરકારશ્રીમાથંી મળતા ઘઉં, ચોખા અને તેિ પરુવઠામાથંી  
વાનગી બનાવી પીરસવામા ંઆવે છે. તેમજ ૩ થી ૬ વર્ષના ંિાભાથી બાળકોને  

સોમ અને ગરુ સીઝનિ ફ્રુટ અને સોમ અને શની સિુી ગરમ નાસ્ તો પિ  
આપવામા ંઆવે છે.  
ત્રીજુ ભોજન :- 

કુપોધર્ત બાળકોન ુ ંવજન વિારવા માટે સરકારશ્રીના પત્ર ન.ંતા૨૫/૬/૧૩ 
થી ૩ થી ૬ વર્ષના મધ્યમ કુપોધર્ત તેમજ અધત કુપોધર્ત બાળકો માટે એક 
હદવસના ર.૩/-િેખેનો િાડુ બાળકોને ઘરે િઇ જવા માટે આપવામા ંઆવે છે. 
પોર્િ અલભયાન અંતગષત મગંળહદવસ ઉજવિી:- 
(૧) પ્રથમ મગંળવાર સપુોર્િ સવંાદ 

પ્રથમ વખત બનેિા સગભાષ બિનેોને આંગિવાડી કેન્રો પર બોિાવી 
પ્રોત્સાહિત કરવામા ંઆવે છે અને આવનાર બાળક માટે સભેુચ્છા અને આરોગ્ય 
અને પોર્િનુ ં ધશક્ષિ તેમજ સગભાષવસ્થા માટે જરરી પૌષ્ષ્ટટક આિાર ધવશે 
માગષદશષન આપવામા ં આવે છે અને તેમને પોતાની સભંાળ માટેન ુ ં માગષદશષન 
આપવામા ંઆવે છે. 



 

(૨) બીજો મગંળવાર :- બાળ તિુા હદવસ 
આંગિવાડી કેન્રમા ં તેમના ધવસ્તારના ૦ થી ૬ વર્ષના તમામ બાળકોને 

આંગિવાડે કેન્રો પર બોિાવી અને વજન ઉંચાઇ કરવામા ંઆવે છે. જેની નોંિ 
કેન્રને આપેિ CAS મોબાઇિમા ંકરવામા ંઆવે છે.  
(૩) ત્રીજો મગંળવાર :- અન્નાપ્રાશન અને બાળ હદવસ 

આ મગંળવારે આંગિવાડીમા ંઅન્નપ્રાશન હદવસની ઉજવિીમા ંધવસ્તારના 
૬ માસ પિૂષ કરેિ બાળકોને ઉપરી આિાર આપવા માટેન ુ ંમાગષદશષન આપવામા ં
આવે છે. અને બાળકોને ઉપરી આિર તરીકે કેવો ખોરાક આપવો જેનુ ં ધનદશષન 
કરી અને કેન્રમા ંબાળકોને પ્રથમ વખત અન્નપ્રાશન ધવધિ કરાવવામા ંઆવે છે. 
બાળ હદવસમા ં આંગિવાડીના બાળકોના વાિીઓને બોિાવવામા ં આવે છે. 
બાળકોએ બનાવેિી લચત્રપોથી એતટીવીટી બકુ તેમજ અન્ય કરેિ પ્રવધૃત્તઓની 
જાિકારી આપવામા ંઆવે છે અને તેન ુ ંપ્રદશષન કરવામા ંઆવે છે. 
(૪) ચોથો મગંળવાર :- અન્ન ધવતરિ અને પિૂાષ હદવસ 

ચોથા મગંળવારે સરકારશ્રી તરફથી આપવામા ંઆવત ુ ં THR બાિશક્તત, 
માતશૃક્તત અને પિૂાષશક્તતના પેકેટનુ ં આ હદવસે િાભાથીઓને ઘરે THR તરીકે 
આપવામા ંઆવે છે. અને આ પેકેટમાથંી બની શકે તેવી વાનગી ધવશે માગષદશષન 
આપવામા ંઆવે છે.પિૂાષ હદવસમા ં૧૧ થી ૧૪ વર્ષની શાળાએ ન જતી હકશોરી અને 
૧૫ થી ૧૮ વર્ષની શાળાએ જતી અને ન જતી હકશોરીઓને આરોગ્ય પોર્િ અને 
જજવન કૌશલ્યનુ ંધશક્ષિ આપવામા ંઆવે છે.     
(૩) રોગપ્રધતકારક રસીઓ :- 

બાળકોને જીવિેિ રોગથી બચાવવા સમયસર રસીઓ મકુાવવી ખબુ 
જરરી છે. ભારતમા ં પ૦% બાળકો તેના જન્ મની પ્રથમ વર્ષગાઠં ઉજવી શકતા 
નથી. આ પિિેા જ તે મ્રત્ ય ુ પામે છે. રોગપ્રધતકારક રસી, ક્ષય, િનરુ, કાળી 
ખાસંી (ઉંટાટીયુ)ં પોલિઓ અને ઓરી જેવા રોગો સામે રક્ષિ આપે  છે. 

િનરુની રસી સગભાષ સ્ ત્રીઓએ પિ મકુાવવી અત્ યતં જરરી છે. સગભાષ 
સ્ ત્રીઓએ િનરુની રસીના બે ઈન્ જેકક્ષનો અવ ય િેવા જોઈએ. િનરુની રસી 
માતા અને બાળકને િનરુથી બચાવે છે. જો પ્રસવ દરમ્ યાન ચોખ્ ખાઈ રાખવામા ં
ન આવી િોય કે ચોખ્ ખી - જતં ુવગરની બ્ િેડ વાપરવામા ંન આવી િોય તો માતા 



 

અને બાળકને િનરુ થઈ શકે છે. પ્રથમ રસી સગભાષવસ્ થાની જાિ થતા ં જ 
મકુાવવાની િોય છે અને બીજી રસી પિિેી રસીના એક મહિના પછી મકુાવવાની 
િોય છે. 

બાળકને જન્ મના ૧ વર્ષ દરધમયાન બી.સી.જી.ની એક રસી, પેન્ટાવેિેન્ટ અને 
 પોલિયોની ત્રિ, ઓરીની એક રસી આપવી જોઈએ. રસીઓ સ્ વાસ્ થ કેન્ રો, 
 દવાખાનાઓમા ંમળી શકે છે. 

રસીકરિ યાદીન ુ ંસમય પત્રક :- 

(ખાનામા ંટીક કયૉ 
મજુબ રસી 
અપાવવી) 

જન્ મનો 
મહિનો 

૧.પ 
મહિને 

ર.પ 
મહિને 

૩.પ 
મહિને 

૯ 
મહિને 

૧૬-ર૪ 
મહિને 

૨૪-
૬૦ 

મહિને 

બી.સી.જી.         

પેન્ટાવેિેન્ટ            

પોિીયોની ટીપા             

ઓરી       √  

ડી.ટી. રસી        

ધવટાધમન-એ પ્રથમ ડોઝ ઓરીની રસી સાથે બીજો ડોઝ ઓરીનાબસુ્ટર ડોઝ દોઢ વર્ે સાથે દર છ 
મહિન ે

ઓરીની રસી સાથે ધવટાધમન-એ નો ડોઝ પિ આપવો જરરી છે.  

નવજાત ધશશઓુ માટે રોગ પ્રધતરક્ષિ રસીઓની પરુી માત્રાનો કોસષ પરુો 
કરવો અધનવાયષ છે. કોસષ પરુો કરવામા ંન આવે તો રી પહરિામ આપે નિી. રસી 
માટેનો દશૉવેિો સમય ચકુાઈ જાય તો પિ રસીકરિ કરાવવાનુ ંચાલ ુ રાખવુ ં
જોઈએ.  
બાળક સાિારિ લબમારીથી ધપડાત ુિોય કે કુપોર્િથી ધપડાત ુિોય તો પોર્િનુ ં

 રસીકરિ કરાવવુ ં જોઈએ. રસીકરિ કરાવ્ યા પછી બાળકને દુઃખાવો, તાવ, 
 બેચેની કે લચડીયાપણ ુથઈ શકે છે. બી.સી.જી. ની રસી જે જગ્ યાએ મકુાવેિ િોય 
 તે જગ્ યા પર આશરે એક મહિના બાદ બેડિી કે ફોલ્ િો થઈ શકે છે. જે આપોઆપ 
 સકુાઈ જાય છે. 



 

 

(૪) આરોગ્ ય તપાસ :-   
આઈ.સી.ડી.એસ. કાયષક્રમ િઠેળ મળુભતુ છ સેવાઓ આપવામા ંઆવે છે જે 

પૈકી પવૅૂ પ્રાથધમક ધશક્ષિ અને આરોગ્ ય પોર્િ ધશક્ષિ આઈ.સી.ડી. એસ. ના 
સ્ ટાફ દ્વારા આપવામા ંઆવે છે. છ  વર્ષની નીચેના બાળકોન ુ ંસતત પોર્િ સ્ તર 
જળવાઈ રિ ેછે કે કેમ તે જાિવા માટે બાળકોના પોર્િ સ્ તરનુ ંગે્રડેશન કરવામા ં
આવે છે. બાળકોન ુ ંદર માસે ધનયધમત વજન કરી CAS એપ્િીકેશનમા ંએન્રી કરી 
અને આપેિ સ્માટષફોનમા ંકુપોર્િના સ્તર ઉપર નજર રાખવામા ંઆવે છે.  

અત્ યતં કુપોધર્ત બાળકોમા ં પોર્િનુ ં સ્ તર ફકત પરુક પોર્િ વિારે 
આપવાથી ઉચુ ંઆવત ુ ં નથી. આ માટે આવા બાળકોની સતત તબીબી તપાસ 
અને સારવાર થાય તે અત્ યતં જરરી છે. આ શોિેિ બાળકોને કુપોર્િમાથંી બિાર 
િાવવા માટે એન આર સી સેન્ટર પર સઘન સારવાર માટે મોકિવામા ંઆવે છે. 

  

બાળકની  વધૃઘ્ િ  ઉપર  દેખરેખ 
 બાળકની પોર્િ ધસ્ થધત નકકી કરે છે.  

 તેનાથી શરઆતના તબકકામા ંજ બાળકની અપરુતી વ્રધઘ્ િ અને કુપોર્િની જાિ થાય છે.  

 બાળકના  જન્ મથી જ ધનયધમતપિે વજન કરી તનેી વ્રધઘ્ િની દેખરેખ રાખવી શર કરવી 
જોઈએ.  

 ૦ થી ૬ વર્ષ સિુીની ઉંમરના બાળકોનુ ંદર મહિને વજન સાથ ેઉંચાઇ પિ કરવી.  
 ગભંીરપિે કુપોધર્ત બાળકનુ ંદર ૧૫ હદવસે વજન કરવુ.ં 

(પ) સદંભષ ધનષ્ટ િાતં સેવાઓ :-  

જનસ્ વાસ્ થ્ ય એ રાષ્ટ રીય ઉત્ થાનની પારાશીશી છે. તે માટે સરકારશ્રી તરફથી 
 પ્રાથધમક આરોગ્ ય સભંાળ તેમજ તબીબી સેવાઓ પરુી પાડવામા ં આવે છે. 
 સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજના િઠેળ છ વર્ષથી નીચેની વયના બાળકો, 
 સગભાષસ્ ત્રીઓ તેમજ સ્ તનપાન કરાવતી માતાઓનુ ંઆરોગ્ ય તેમજ  પોર્િ સ્ તર 
 સિુારવા સકંલિત રીતે ધવધવિ સેવાઓ પરુી પાડવામા ં આવે છે.  અબષન 
 આરોગ્ ય કેન્ રના મેડીકિ ઓહફસરશ્રીઓ  દ્વારા દર માસે ધનયધમત તેમના 
 ધવસ્ તારના આંગિવાડી કેન્ ર કક્ષાએ આવી સેવાઓ આપવાની રિ ેછે. અને  

જરરતમદં બાળકોને કોમ્ યધુનટી િલે્ થ સેન્ ટર કે જજલ્ િા િોધસ્ પટિમા ંરીફર કરી  
પરુતી સારવાર અપાય છે. આ માટે મેહડકિ કોિેજો / િોક્સ્પટિોના ંસાથે  



 

ન્ યરુીશન રીિબેીબીટેશન સેન્ ટરો બાળરોગ માટે કામગીરી કરે છે.   
(૬) પોર્િ અને આરોગ્ ય અંગે ધશક્ષિ :-  

ગરીબ અને ઓછા ધશલક્ષત કુટંુબોના વ્ યહકતઓમા ંસામાન્ ય રીતે એવી ગેરસમજ  

િોય છે. કે બાળકો કુદરતી રીતે મોટા થતા િોય છે અને ઉંમર વિવાની સાથે જ 
રરી માનસીક અને શારીહરક ધવકાસ આપમેળે જ થતો િોય છે. આવી ગેરસમજ  
દુર થાય અને બાળકની ઉંમર ૬ વર્ષની થાય ત્ યા ંસિુીના સમયગાળાનુ ંમિત્ વ   
સમજાવવા માટે મા-બાપ સાથે વાતચીત કરવાના મરુાઓ અને સદેંશાઓ આ  
પસુ્ તકમા ંસમાવી િેવામા ંઆવ્ યા છે.  

ઘટકની પસદંગી :-  
 સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજના િઠેળ ગ્રામ ધવસ્ તારમા ંતાલકુો ઘટક તરીકે 

આહદવાસી ધવસ્ તારમા ં આહદવાસી ઘટક અને શિરેી ધવસ્ તારમા ં વોડ ૅ
અથવા ઝપંડપરી ધવસ્ તારો ઘટક તરીકે રિશેે. ગ્રામ ધવસ્ તારમા ં ઘટકની 
પસદંગી માટે નીચે જિાવેિ મરુાઓને અથવા આપવામા ંઆવશે.  

(૧) જયા ં આહદવાસીઓની વસ્ તી વધ ુ િોય તેવા આહદવાસી ધવસ્ તાર ખાસ 
કરીને પછાત આહદવાસીઓ.  

(ર) પછાત ધવસ્ તારો, ડુંગરાળ તથા રિ જેવા પ્રદેશો.  
(૩) દુષ્ટ કાળ ગ્રામ ધવસ્ તારો.  
(૪) મિદઅંશે  અનસુધુચ્ ત જાધતની વસ્ તી િોય તેવા ધવસ્ તારો.  

(પ) પોર્િની ક્ષધતયકુત ધવસ્તારો.  
(૬) સામાજજક સેવાઓન : ધવકાસની રધષ્ટ ટએ પછાત ધવસ્ તારોમા ં વોડોની 

પસદંગી માટે નીચે જિાવેિ બાબતોને અગ્રતા આપવામા ંઆવશે.  

(અ)  ગદંા વસવાટ (સ્ િમ ધવસ્ તાર) વાળા ધવસ્ તારો.  
  (બ) અનસુલુચત જાધતની વસ્ તી િોય તેવા ધવસ્ તારો. 
  પોર્િ રેકર એપ્િીકેશન :- 
   સરકારશ્રી દ્વારા આંગિવાડી કેન્રમા ંઆવેિ એન્રોઇડ મોબાઇિમા ંસરકારશ્રી 
  દ્વારા પોર્િ રેકર નામની એપ્િીકેશન ૧૭૪ આંગિવાડીમા ંઅમિવારી કરી અને  
  કેન્રમા ંઆવતા િાભ િેતા િાભાથીઓની એન્રી એપ્િીકેશનમા ંકરવામા ંઆવેિ છે.   



 

૩- બાળ ધવકાસ અધિકારી (સી.ડી.પી.ઓ) ની ફરજો 
 

 સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજનાની અમિવારીમા ંબાળ ધવકાસ યોજના અધિકારીની 
  મખુ્ ય ભધુમકા છે. ક્ષેધત્રય કક્ષાઓ બાળ ધવકાસની સેવાઓના વ્ યવસ્ થાપન   અને  

અમિીકરિની  જવાબદારી તેમની છે. 
 બાળ  ધવકાસ  અધિકારીશ્રી નીચે  મજુબની  ફરજો  નીભાવશે :- 
(૧) ઘટક કક્ષાએ આઈ.સી.ડી.એસ. કાયષક્રમમા ં મખુ્ ય અમિીકરિ અધિકારી 

તરીકે કામ કરશે. 
(ર) આંગિવાડીઓ ચિાવવા માટેના ખચૅનુ ંઆયોજન કરશે. 
(૩) પોતાના કાયષકે્ષત્રમા ં કામ કરતા ં સપુરવાઈઝરો તેમજ આંગિવાડી 

કાયષકરોની ધમહટિંગ બોિાવવી. આંગિવાડીઓની મિુાકાત િેવી, 
કામગીરીની ચકાસિી કરવી અને માગષદશષન આપવુ.ં 

(૪) પોતાના ઘટકમા ં યોજનાના સફળ અમિીકરિ માટે જરરી સવે કરાવી 
પ્રોજેકટ હરપોટષ  તૈયાર કરશે. 

(પ) ઘટક કક્ષાએ અને આંગિવાડી કક્ષાએ ધનભાવવાના તથા રજજસ્ ટરો અને 
રેકડષ રાખવામા ંઆવે તેની ખાતરી કરશે અને સમયાતંરે તેની ચકાસિી 
કરશે. 

(૬) યોજના માટે જરરી ચીજવસ્ તઓુ અને પરુવઠાની ખરીદી, િરેફેર, સગં્રિ 
અને વિચેિીને િગતી વ્ યવસ્ થા કરશે અને આ માટે જજલ્ િા તથા 
રાજયકક્ષાના અધિકારીઓ સાથે સકંિન કરશે. 

(૭) આઈ.સી.ડી.એસ. કાયષક્રમ માટે આપવામા ં આવતી તમામ સાિન 
સામગ્રીના હિસાબનો વ્ યવધસ્ થત રીતે રખાય અને તેનો યોગ્ ય ઉપયોગ 
થાય તે જોશે. 

(૮) આઈ.સી.ડી.એસ. પ્રોજેકટની સકંિન સધમધતના કન્ વીનર તરીકેની 
કામગીરી કરશે. 

(૯) ઘટક કક્ષાની ટીમના ભાગ તરીકે અન્ ય અધિકારીઓ અબષન આરોગ્ ય 
કેન્ રો, મિાનગરપાલિકા અને સ્ વૈધચ્ છક સસં્ થાઓના સકંિનમા ં રિી 
કામગીરી કરશે. 



 

(૧૦) બાળ ધવકાસના કાયષક્રમ માટે જરરી ખચષ કરશે અને આ માટે ઉપાડ 
અધિકારી તરીકે કામ કરશે. 

(૧૧) આ યોજનાના અમિી કરિમા ંતેમજ ખાદ્ય સામગ્રી મકાન માટેની સાિન 
સામગ્રી વગેરેમા ંસ્ થાધનક િોકો સિયોગ આપે તે માટેના પ્રયત્ નો કરશે. 

(૧ર) શિરેી કક્ષાની સકંિન સધમધતઓના આયોજનમા ંઅને મહિિા મડંળો અને 
યવુક મડંળોના સકંિન માટે આંગિવાડી કાયષકરોને મદદ કરશે. 

(૧૩) પોર્િ અને આરોગ્ યને િગતા ધનદશષનો અને શૈક્ષલિક કાયષક્રમોન ુ ં
આયોજન કરશે. 

(૧૪) યોજનાના અિવેાિો ધનયધમત સમયે જજલ્ િા કક્ષાએ અને રાજય કક્ષાએ 
મોકિાય તે જોશે. 

(૧પ) આંગિવાડી કાયષકરોની ધનમણુકં  અંગે જરરી કાયષવાિી કરશે અને 
આંગિવાડી કાયષકરો અને સપુરવાઈઝરોને જરરી તાિીમ માટે 
મોકિવાની વ્ યવસ્ થા કરશે. 

(૧૬) હફલ્ ડ ધવઝીટ માટેના ટુર પ્રોગ્રામનુ ં આયોજન કરશે અને માધસક ટુર 
પ્રોગ્રામ ઉપિા અધિકારીશ્રીઓને મોકિશે. સરકારશ્રીની વખતો વખતની 
સચુના મજુબ બાળ ધવકાસ અધિકારીશ્રીએ નીચે મજુબની વિારાની 
કામગીરી કરવાની રિશેે. 
(૧) આંગિવાડીના પોતાના મકાન માટેની જગ્ યા શોિવી. 
(ર) સરકારની અન્ ય યોજનાઓમાથંી આ માટે અનદુાન મેળવવુ.ં 
(૩) પોર્િ અને આરોગ્ ય અંગેના ધશક્ષિને િગતી કામગીરી. 
(૪) ધવટાધમન-એ તથા અન્ ય પોર્ક તત્ વોની સામગ્રી પરુી પાડવો. 
(૫) બાળ ધવકાસ સધમધતના સકંિનમા ંરિીને કામગીરી કરશે. 
(૬) હકશોરીઓને માગષદશષન આપવાની કામગીરી કરશે. 

 
 
 
 



 

૪- આઈ.સી.ડી.એસ.ના ંસપુરવાઈઝરની ફરજો 
 

(૧) આંગિવાડી કાયષકરોને તેમની કામગીરી માટે જરરી માગષદશષન અને 
તાિીમ સ્ થળ   પર જ પરુી પાડવી. 

(ર) સ્ થાધનક આરોગ્ ય કાયષકર સાથે અઠવાહડયામા,ં ઓછામા ં ઓછા એક 
આંગિવાડીની મિુાકાત િેશે. અને પોતાના ધવસ્ તારમા ંઆવેિી તમામ 
આંગિવાડીઓ માનંી મહિિામા ંઓછામા ંઓછી એક મિુાકાત િેવાય તે 
પ્રમાિે પ્રવાસનુ ં આયોજન કરશે. પોતાના પ્રવાસનુ ં આયોજન કરશે. 
પોતાના કાયષમથકથી પાચં હક.મી. થી વધ ુ દુર આવેિા ધવસ્તારોમા ં
અઠવાહડયામા ંઓછામા ંઓછું એક રાધત્ર રોકાિ કરશે. 

  (૩) આંગિવાડીની મિુાકાત દરમ્ યાન સપુરવાઈઝરશ્રી નીચે જિાવેિ 
   કામગીરી કરશે. : 

 દરેક ઘરની મોજિીમા ં અને આવી મોજિી દર ત્રિ માસે અદ્યતન 
કરવામા ં અને આઈ.સી.ડી.એસ. યોજનાના િાભાથીઓના કુટંુબો માટે 
સ્ પષ્ટ ટ યાદી તૈયાર કરવા માટે આંગિવાડી કાયષકરને માગષદશષન આપશે. 

 અત્ યતં ગરીબ ધસ્ થધતના અને તીવ્ર કુપોર્િથી પીડાતા ખાસ કરીને ૬ 
વર્ષથી નીચેના બાળકોની યાદીની ચકાસિી કરશે. 

 બાળકોની ચોકકસ ઉંમર અને તેમના વજન અને ઉંચાઈ વગેરેને િગતા 
ચાટષ  તૈયાર કરાવમા ંઆંગિવાડી કાયષકરને મદદ કરશે. 

 આરોગ્ યની રીતે જોખમી પહરધસ્ થધત િરાવતા બાળકો અને માતાઓને 
ઓળખી કાઢવામા ં અને તેમને અબષન આરોગ્ ય કેન્ ર કે િોસ્પીટિમા ં
ઉપચાર માટે મોકિવામા ંઆંગિવાડી કાયષકરોને મદદ કરશે. 

 તીવ્ર કુપોર્િથી પીડાતા બાળકોન ુ ં જાતે જ વજન કરશે અને આવા 
બાળકોને તદુંરસ્ ત બનાવવા માટે આંગિવાડી કાયષકરને જરરી માગષદશષન 
આપશે. 

 વાતાષ કિવેી, ધવધવિ રમતોનુ ંઆયોજન અને રંગોની ઓળખ વગેરે જેવી 
પવૅૂ શાળા પ્રવ્રધતઓ ચિાવવા માટે આંગિવાડી કાયષકરોને માગષદશષન 
આપશે. 



 

 માતાઓને આરોગ્ ય અને પોર્િ અંગેનુ ંધશક્ષિ અસરકારક રીતે કેવી રીતે 
આપી  શકાય તે માટેન ુ ંધનદશૅન આંગિવાડી કાયષકરો માટે કરશે. 

 બાળકોમા ં નાની ઉંમરમા ં ઉદભવતી ખામીઓ શોિી કાઢવા માટે અને 
ધનવારવા માટે આંગિવાડી કાયષકરોને જરરી માગષદશષન આપશે. 

 મોજિીના રજજસ્ ટરોમા ં અને રસીકરિોના રજજસ્ ટરોમા ં થતી જન્ મ અને 
મરિની નોંિિીની ચકાસિી કરશે. 

 આંગિવાડી કાયષકરોએ રાખવાના થતા રજજસ્ ટરો તપાસશે અને તેમને 
યોગ્ ય રીતે ધનભાવવા માટે માગષદશષન આપશે. 

 જે આંગિવાડી કાયષકરો ઓછુ ભિેિા િોય તેમને રેકડષ િખવામા ંમદદ 
કરશે. 

આંગિવાડી કાયષકરો અપાતા ખોરાકનો સગં્રિ કરવા માટેની વ્ યવસ્ થા અને  તે  
તૈયાર કરી બાળકોને આપવાની વ્ યવસ્ થાની ચકાસિી કરશે. પરુક પોર્િ  
આિાર,  દવાઓ, શૈક્ષલિક સાિનો અને રજજસ્ ટર રેકડષ , ધનયધમત મળી રિ ેતે 
માટે વ્ યવસ્ થા કરશે અને આવી વસ્ તઓુ ઓછી િોય તો બાળ ધવકાસ 
અધિકારીશ્રી (સી.ડી.પી.ઓ.) ને જાિ કરશે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

સકંલિત બાળ ધવકાસ સેવા યોજના અધિકારીની કચેરીમા ંકરતા ં
આંકડા ંમદદનીશે કરવાની કામીગીરી (જોબચાટષ) 

(૧) આંગિવાડી કાયષકરોના ં માસીક પ્રગધત અિવેાિો તેમજ માસીક 
મોનીટરીંગ અિવેાિો એકત્રીત કરવા. 

(ર) આંગિવાડી કક્ષાએ રાખવામા ંઆવતા રેકડષ તથા રજીસ્ ટરોની જાળવિી, 
અદ્યતન માહિતી ભરીને કરવામા ંઆવે તે અંગેની ચકાસિી કરવી, આ 
અંગે મખુ્ ય સેધવકા તેમજ આંગિવાડી કાયષકરને જરરી માગદશૅન પરુ 
પાડવુ.ં 

(૩) ઘટક કક્ષાએ આંગિવાડીની કાયમી માહિતીનુ ં રજીસ્ ટર રાખવ ુ તેમજ 
પ્રગધત અિવેાિો ઉપરથી િાભાથીૅૅની તેમજ અન્ ય તમામ ધવગતોનુ ં
રજીસ્ ટર પિ દર માસની અદ્યતન માહિતી ભરીને ધનભાવવુ.ં 

(૪) ખાદ્ય- સામગ્રી અંગે ઘટક કક્ષાના સકંલિત માહિતી એકત્ર કરવી. 
 (પ) જીલ્ િા તેમજ રાજય કક્ષાએ મોકિવાના ંથતા ંમાસીક, ધત્રમાસીક 

તેમજ વાધરૅ્ક અિવેાિો એકધત્રત માહિતી ઉપરથી તૈયાર કીને મોકિી 
આપવા જેવા કે.., 

 ભારત સરકારને મોકિવાનો કોમ્ પ્ યટુરાઈઝ માસીક પ્રગધત અિવેાિ. 
 ખાસ અંગભતુ યોજનાનો માસીક પ્રગધત અિવેાિ. 
 આયોજનના ંધત્રમાસીક પ્રગધત અિવેાિો. 
 ર૦ મદુ્દાનો માસીક પ્રગધત અિવેાિ. 
 રાિત કામો પર ખોિવામા ં આવતી વિારાની આંગિવાડીઓનો 

અઠવાડીક અિવેાિ. 
 ખાદ્ય સામગ્રીનો માસીક પ્રગધત અિવેાિ. 
 રોગ પ્રધતકારક રસીનો માસીક પ્રગધત અિવેાિ. 
 આર.આર.એસ. માધસક પ્રગધત અિવેાિ. 
 (૬) માસીક પ્રગધત અિવેાિો ઉપરથી આંગિવાડીની કામગીરીન ુ ં

મોનીટરીંગ કરવુ,ં મખુ્ યત્ વે નીચેના મદુ્દાઓ આવરી િેવા. 



 

 સખ્ ત કુપોર્િથી પીડાતા ગે્રડ ૩-૪ ના બાળકોની યાદી ઉપરથી 
તેમની તદુંરસ્ તીમા ં થતા ં સિુારાની ધવગતોના ં અિવેાિ (નબળા 
બાળકો અંગે) 

 મજુંર થયેિ જગ્ યાઓ ધનમણુકં તેમજ તાિીમની ધવગતોના ંઅિવેાિ. 
(૭) પરુક પોર્િના હદવસોની સખં્ યા પ્રમાિે આવરી િવેાયેિ િાભાથીૅૅઓની 

સખં્ યા કુિ વસ્ તી સામેની ટકાવારી. 
(૮) ખાદ્ય-સામગ્રીનો વપરાશ (િાભાથીઓની સખં્ યા સામે) 
(૯) િલે્ થ ચેકઅપ, રોગ - પ્રધતકારક રસી તેમજ રેફરિ સેવાઓની ધવગતો. 
(૧૦) પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિમા ંબાળકોની િાજરી. 
(૧૧) મખુ્ ય સેધવકાઓના ં આંગિવાડીઓની મિુાકાત અને મખુ્ ય સેધવકાની 

ડાયરીમા ંધનયત કરેિ રજીસ્ ટરની ચકાસિી. 
(૧ર) મોનીટરીંગની માહિતી ઉપરથી કામગીરીન ુ ં મલુ્ યાકંન (સરખામિી) કરી 

સિુારા માટેના પગિા સચુવવા. 
(૧૩) દર ત્રિ માસે મોકિવામા ં આવતા કોમ્ પ્ યટુર શીટમા ં આંગિવાડીઓની 

માહિતી ચકાસીને અદ્યતન માહિતી  ભરીને ધનયત - સમય મયાષદામા ં
પરત મોકિી આપવી. 

(૧૪) આંગિવાડીઓ માટે ધવકેન્રીકરિ માટે જરરી માહિતી એકત્ર કરી તેન ુ ં
પ્રથ્ થકરિ કરી સ્ થળ સચુવવા. 

(૧પ) રાજય તેમજ જીલ્ િા કક્ષાએથી માગંવામા ં આવતી આંકડાકીય માહિતી 
પરુી પાડવા તેમજ મોનીટરીંગ માટે ઉપધસ્ થત કરવામા ંઆવતા મદુ્દાઓની 
પતુષતા કરવી. 

 
  



 

૫-આંગિવાડી કાયષકરની ફરજો 
 

 

 આંગિવાડી કાયષકરે પોતાના કાયષકે્ષત્રમા ં તથા જરર જિાય ત્યારે અન્ય  
 ધવસ્તારમા ંસકંલિત બાળ ધવકાસ યોજના િઠેળની (ICDS SERVICES) સેવાઓ  
 પરુી પાડવાની રિશેે. તદઉપરાતં કેન્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા વખતોવખત  
 બિાર પાડવામા ંઆવતી સચુનાઓ અનસુાર અન્ય સેવાઓ અને યોજનાઓ સાથે  
 સકંિનની કામગીરી પિ કરવાની રિશેે. આંગિવાડી કાયષકરના કાયો અને  
 ફરજોમા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ થશે.  

(૧) આંગિવાડી કેન્ર ધનિાષહરત સમય મજુબ કાયષરત રાખવાનુ ંરિશેે. 
(ર) આંગિવાડી કાયષકરે સચુના મજુબ પોતાના કાયષકે્ષત્રનો સવે કરવાનો રિશેે 

અને નવી બાબતોની નોંિ િઇ તે મજુબ રેકડષ ધનયધમતપિે અદ્યતન 
કરવાનુ ંરિશેે. 

(૩) પોતાના કાયષકે્ષત્રના બાળકોને આરોગ્ય, પોર્િની સેવાઓ પરુી પાડવી, 
તમામ બાળકોના વદૃ્ધદ્ધ-ધવકાસની દેખરેખ રાખવી અને મધ્યમ કુપોધર્ત, 
અધત કુપોધર્ત તેમજ તબીબી સેવાની જરહરયાતવાળા બાળકોને ઓળખવા 
અને તેઓને સદંભષસેવાઓ પરુી પાડવી. સદંભષ સેવા િીિા બાદ પિ 
આંગિવાડી કેન્રમા ં ધનયધમત પરુક પોર્િ તથા અન્ય સેવાઓનો િાભ 
મેળવે તે સધુનધિત કરવાનુ ંરિશેે. 

(૪) વદૃ્ધદ્ધ દેખરેખ ૦ થી ૩ વર્ષના તમામ બાળકોન ુ ં દર માસે વજન કરવાનુ ં
રિશેે તથા કુપોધર્ત બાળકોને ઓળખવાની ધનિાષયક પ્રવધૃત્ત કરવાની 
રિશેે. 

(પ) મમતા કાડષ તથા દરેક બાળકોની વ્યક્તતગત વદૃ્ધદ્ધની ગધતને માપવા માટે 
વદૃ્ધદ્ધ આિેખ ધનભાવવાનો રિશેે. 

(૬) ઓછું વજન િરાવતા ંબાળકોની ધવશેર્ સાર-સભંાળ રાખવી તથા મધ્યમ-
અધત ગભંીર ઓછું વજન િરાવનાર બાળકો પૈકી મેહડકિ કોમ્પ્િીકેશન 
િરાવતા બાળકોને ઓળખી CMTC/NRC ખાતે રીફર કરવાની કામગીરી 
કરવાની રિશેે. 



 

(૭) CMTC/NRC ખાતે પનુષવસન કરાયેિ બાળકોની દર ૧૫ હદવસે ૪ 
ફોિોઅપ મિુાકાત િેવાની કામગીરી કરવાની રિશેે તથા સદર બાળકો 
આંગિવાડી કેન્રમા ંધનયધમત પરુક આિાર િે તે સધુનધિત કરવાનુ ંરિશેે. 

(૮) ANM/આશા કાયષકરની સિાયથી રસીકરિ, પ્રસધુત-પવૂષ અને પ્રસધુત-
પિાત તપાસ (ANC & PNC), પરુક સકુ્ષમ પોર્ક તત્વો, ડી-વોધમિંગ, 
સદંભષ સેવાઓ વગેરે સેવાઓ પરુી પાડવાની રિશેે. તેમજ આરોગ્ય, 
પોર્િ, સ્વચ્છતા, ધશક્ષિ ધવર્યક માધસક પ્રવધૃત્ત િાથ િરવાની રિશેે. 

(૯) ગ્રામ સજંીવની સધમધત (VHSNC)ની ગ્રામ્ય કક્ષાએ બેઠકમા ં િાજરી 
આપવાની રિશેે. 

(૧૦) આંગિવાડીના િાભાથીઓની આગિા ત્રિ (૩) હદવસની સરેરાશ 
િાજરીને આિારે તેડાગરને દૈધનક રાશન કાઢી આપવાનુ ંરિશેે. 

(૧૧) પવૂષ ધનિાષહરત સમયપત્રક મજુબ ૩-૬ વર્ષના બાળકોને સવાર તથા 
બપોરના પરૂક આિાર આપવાની કામગીરી કરવાની રિશેે. 

(૧ર) આંગિવાડી કેન્રમા ં ખાદ્ય સામગ્રીની સરુક્ષા તથા સ્વચ્છતાના ં ધનયમોને 
અનસુરવાના ંરિશેે. 

(૧૩) અઠવાહડયામા ંઓછામા ંઓછા ત્રિ હદવસ ગિૃ મિુાકાત કરવાની રિશેે. 
ગિૃ મિુાકાત દરમ્યાન ખાસ કરીને ૩ વર્ષથી નીચેના બાળકો, જોખમી 
સગભાષઓ અને િાત્રી માતાઓ વગેરેની મિુાકાત િેવી. સગભાષ સ્ત્રીઓને 
સ્તનપાનની પિિેી શરઆત વખતે ધવધશષ્ટટ સ્તનપાન ધવશે તેમજ િાત્રી 
માતાઓને બાળકના જન્મના છ માસ પછી યોગ્ય ઉપરી આિાર ધવશે 
જરરી માગષદશષન આપવાનુ ંરિશેે. 

(૧૪) આંગિવાડીની સેવાઓના અસરકારક અમિીકરિ માટે ગિૃ મિુાકાત, 
મીટીંગ, ધવધવિ કાયષક્રમોની ઉજવિી વગેરે દ્વારા િોકસપંકષ  કરવાનો રિશેે 
અને િોકભાગીદારી મેળવવાની રિશેે. 

(૧પ) િોકોની ભાગીદારી સધુનધિત કરવાના િતેથુી ધવશેર્ હદવસોની ઉજવિી 
કરવાની રિશેે. જે અંતગષત, 

a. ચાર મગંળ હદવસ (૧) પ્રથમ મગંળવાર – સપુોર્િ સવંાદ (૨) બીજો 
મગંળવાર – બાળતિુા (૩) ત્રીજો મગંળવાર – અન્નપ્રાશન અને બાળ 



 

હદવસ (૪) ચોથો મગંળવાર – અન્ન ધવતરિ અને પિુાષ હદવસ. આવા 
ધવશેર્ હદવસોની ઉજવિી કરવાની રિશેે. 

b. આંગિવાડી કેન્રમા ં ધનિાષહરત કરેિ હદવસે મમતા હદવસની ઉજવિી 
કરવાની રિશેે.  

(૧૬) દરેક બાળકના પ્રારંલભક ધવકાસના સીમાલચન્િોન ુ ં ધનરીક્ષિ કરવા માટે 
પ્રારંલભક ધવકાસ પર ગિૃ મિુાકાત દરમ્યાન માગષદશષન આપવાનુ ંરિશેે. 

(૧૭) ધવકિાગં બાળકો અથવા ધવિલંબત ધવકાસવાળા બાળકોની ઓળખ કરવી 
તથા તેઓને આરોગ્ય સ્ક્રીધનિંગ માટે રીફર કરવાની સેવાઓ તાત્કાિીક 
પરુી પાડવાની રિશેે. 

(૧૮) ૩ થી ૬ વર્ષના ંબાળકોને ધપ્ર-સ્કૂિ સમય પત્રક અનસુાર ધપ્ર-સ્કૂિ કીટનો 
ઉપયોગ કરીને પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિની પ્રવધૃત્ત કરાવવાની રિશેે. 
આંગિવાડી કેન્રમા ં બાળકોને આનદંદાયક શૈક્ષલિક વાતાવરિ પરુ 
પાડીને તેઓના ધવકાસનુ ં “મારી ધવકાસયાત્રા“ પકુ્સ્તકામા ં મલૂ્યાકંન 
કરવાનુ ંરિશેે. 

(૧૯)  પ્રાથધમક શાળામા ંપ્રવેશ પામનાર આંગિવાડીના બાળકોને બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી દ્વારા ઇસ્ય ુ થયેિ પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિનુ ં પ્રમાિપત્ર 
આપવાનુ ંરિશેે. 

(૨૦) પોતાની આંગિવાડીના કાયષકે્ષત્રમા ં કુપોર્િ તથા આરોગ્યની ક્સ્થધત 
સિુારવા માટે સબંધંિત અન્ય ધવભાગ જેવા કે આરોગ્ય, પચંાયત, ધશક્ષિ, 
પાિી પરુવઠા સાથે સકંિન કરવાનુ ંરિશેે. 

(૨૧) આંગિવાડી પ્રોત્સાિન સધમધતની ધનયધમત બેઠક બોિાવવાની રિશેે. 
(૨૨) સરકારશ્રી દ્વારા પરુી પાડવામા ંઆવતી તેમજ િોકભાગીદારીથી મેળવેિ 

સાિન સામગ્રીની જાળવિી તેમજ યોગ્ય ધનયમન કરવાનુ ંરિશેે. 
(૨૩) ICDS પ્િેટફોમષ દ્વારા પરુી પડાતી સેવાઓ જેવી કે SAG-PURNA, 

PMMVY, WIFs, RBSK, CRECH, દુિ સજંીવની યોજના, પોર્િસિુા 
વગેરે યોજનાઓનુ ંઅમિીકરિ/સકંિન કરવાનુ ંરિશેે. 



 

(૨૪) આંગિવાડી કેન્રના બાળકોની આિાર નોંિિી કરવાની રિશેે તથા અન્ય 
િાભાથીઓના આિાર કાડષ નબંરની સબંધંિત રજીસ્ટર તથા ઓનિાઇન 
ધવધવિ પોટષિ પર નોંિિી કરવાની રિશેે. 

(૨૫) સેવાઓને િગતા તમામ અિવેાિ, રજીસ્ટર, દસ્તાવેજો ધનભાવવાના તથા 
ધનયત સમય સિુી સાચવવાના રિશેે. ખાદ્ય-સામગ્રીની ધવગતો, 
િાભાથીઓની ધવગતો, માતામતૃ્ય,ુ બાળમતૃ્ય,ુ બાળજન્મ, જન્મ-મરિની 
નોંિ વગેરે કામગીરી દર માસે કરવાની રિશેે. ધનયત થયા મજુબના 
માધસક/વાધર્િક અિવેાિ ભરવાના રિશેે. 

(૨૬) આંગિવાડી કાયષકર તરીકે પસદંગી થયેથી ધનયત તાિીમો ફરજજયાતપિે 
પિૂષ કરવાની રિશેે. 

(૨૭) મખુ્યસેધવકા, બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી, પ્રોગ્રામ અધિકારી, પ્રાદેધશક 
નાયબ ધનયામક અને સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજનાની રાજ્ય કચેરી દ્વારા 
સોંપવામા ંઆવતી યોજનાઓને િગતી તમામ કામગીરી કરવાની રિશેે. 

(૨૮) સરકારશ્રી કક્ષાએથી આ કાયો અને ફરજોમા ં જરર જિાય ત્યારે ફેરફાર 
કરવામા ંઆવશે. 
 
 
 



 

 

૬-મહિિાઓ આગેવાનો અન ેચુટંાયેિા પ્રધતધનિીઓની ભધુમકા 
મહિિા આગેવાનો અને ચુટંાયેિા પ્રધતધનધિઓની ભધુમકા ગરીબી, 

ધનરક્ષરતા, પછાતપણ ુઅને અંિશ્રઘ્ િાઓના કારિે નાના બાળકો અને માતાઓનો 
શારીહરક અને માનધસક ધવકાસ રિંાય છે. આ સમસ્ યાના ઉપાય માટે સકંલિત 
બાળ ધવકાસ યોજના અમિમા ંમકુવામા ંઆવી છે. આ યોજના ખબુ જ મિત્ વની 
િોવા છતા ંઆ યોજનાની જાિકારી અને જાગ્રધત સામાન્ ય પ્રજાજનોમા ંખબુ જ 
ઓછી જોવા મળે છે. આ મિત્ વકાકં્ષી કાયષક્રમને માત્ર બાળકોને નાસ્ તાના 
કાયષક્રમના રપમા ંજ જોવામા ંઆવે છે. 

ચુટંાયેિા િોક પ્રધતધનધિઓની અને ખાસ કરીને મહિિા આગેવાનોની આ 
કાયષક્રમમા ં ખબુ મિત્ વની ભધુમકા છે. તેઓ પોતાના ધવસ્ તારમા ં આવેિ 
આંગિવાડીઓની ધનયધમત તેમજ ઓલચિંતી મિુાકાત િઈ આ યોજનાની 
કામગીરી બરાબર થાય છે કે નિી તેની દેખરેખ રાખે તે અત્ યતં જરરી છે. આ 
માટે તેઓ નીચે મરુાઓ ઉપર ઘ્ યાન રાખે તો યોજનાનુ ંઅમિીકરિ ખબુ સારી 
રીતે થઈ શકે તેમ છે. 

 

(૧) આ યોજનાનો મખુ્ ય આશય શુ ં છે તે પોતે બરાબર સમજે અને અન્ ય વ્ યહકતઓને 
 સમજાવે. 

 (ર) સગભાષ માતાઓ, સ્ તનપાન કરાવતી માતાઓ અને તેમના કુટંુબીજનોની મિુાકાત િઈ 
 તેમના માટે આ યોજનામા ંશુ ંજોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે તનેી જાિકારી આપવી  અન ે
 વધનુે વધ ુઆવી મહિિાઓ િાભ િેતી થાય તે જોવ ુ.ં 

 (૩) આંગિવાડી કેન્ રમા ંઅપાતા ખોરાક તથા અન્ ય સામગ્રી ધનયમ મજુબ અપાય છે કે નિી 
 તે ચકાસવુ.ં આ પસુ્ તકમા ં આંગિવાડી કાયષકરોની ફરજો આપિે છે તે પ્રમાિ ે
 આંગિવાડી કાયષકરો કામ કરે તે માટે તમેન ેજરરી માગષદશષન તથા સિયોગ આપવો. જો 
 કોઈ ખામી જિાય તો આઈ.સી.ડી.એસ.ના સપુરવાઈઝર (મખુ્ ય સેધવકા) અથવા બાળ 
 ધવકાસ અધિકારીનુ ંઘ્ યાન દોરવુ.ં 
(૪) આંગિવાડી કેન્ રમા ં૬ વર્ષ સિુીના બાળકો પરેુપરુી િાજરી આપ ેઅને યોજનાનો િાભ િ ે

તે માટે જાગ્રધત ઉભી કરવાનુ ંકામ કરવુ.ં 
(પ) આંગિવાડીના પોતાના મકાનો બનાવવા તથા અન્ ય સાિન સામગ્રી મેળવવા 

સરકારશ્રીની જુદી જુદી યોજનાઓમા ંગ્રાન્ ટ મળે તે માટેના પ્રયત્ નો કરવા. 



 

 

૭ - હકશોરી શક્તત યોજના 
SAG – પિૂાષયોજના 

હકશોરાવસ્ થા એ સ્ ત્રીના જીવનનો મિત્ વનો તબકકો છે. આ તબકકામા ંએ 
બાલ્ યાવસ્ થા છોડી અને પખુ્ તાવસ્ થા તરફ ધવકાસ કરે છે. આ અવસ્ થામા ંતેનામા ં
બૌધઘ્ િક, માનધસક અને મનોવૈજ્ઞાધનક ફેરફારો થાય છે. જીવન ધવકાસની આ 
યાત્રામા ંહકશોરી તેના ભધવષ્ટ યના જીવન માટે સમજદાર બને એ માટે મહિિા અને 
બાળ ધવકાસ ધવભાગ દ્વારા આ યોજનાનો અમિ કરવામા ંઆવે છે. 

 
 યોજનાનો િતે ુ:- 

(૧) ૧૧ થી ૧૮ વર્ષની બાળાઓમા ંઆરોગ્ ય અને પોર્િનુ ંસ્ તર સિુારવુ.ં 
(ર) અક્ષરજ્ઞાન અને આંકડાકીય કૌશલ્ ય વિે તેવ ુ ધશક્ષિ આપવ ુ સામાજીક 

જ્ઞાન વિે અને ભધવષ્ટ યના જીવનમા ંતેઓ સ્ વ ધનિૅય કરી શકે તેવા તૈયાર 
થાય તેન ુ ંઆયોયજન કરવુ.ં 

(૩) ભધવષ્ટ યમા ં આવક મેળવી શકે તેવા ગ્રિ હુન્ નરો શીખે,  ઘરગથ્ થ ુ કામ 
કાજમા ંિવારે ધનપિુ બને. 

(૪) આરોગ્ ય, સ્ વચ્ છતા, પોર્િ, કુટંુબ કલ્ યાિ બાળ સભંાળ, ગ્રિ સચંાિનની 
અને ૧૮ વર્ષ પરુા કયૉ પછી િગ્ન કરવા જોઈએ એ તમામ બાબતોમા ં
જાગ્રત થાય. 

 
 
 
 SAG – યોજના :- 

આ યોજનામા ં હકશોરીવય એટિે કે ૧૧ થી ૧૪ વર્ષની શાળાએ ના જતી 
હકશોરીઓના સપંિૂષ ધવકાસ થાય તે માટે આરોગ્ય પોર્િ ધશક્ષિ, જીવન કૌશલ્ય 
ધશક્ષિ આપવામા ં આવે છે. આ બાલિકા શાળામા ં પનુ:પ્રવેશ મેળવે તે માટે 
પરામશષ કરવામા ંઆવે છે. અને આ બાલિકાને THR તરીકે પિૂાષ શહકતના પેકેટ 
ઘરે આપવામા ંઆવે છે. 



 

 પિૂાષ યોજના :-  
૧૫ થી ૧૮ વર્ષની વયજુથ હકશોરીઓ જેવી કે શાળાએ જતી અને ના જતી 
હકશોરીઓના સપંિૂષ ધવકાસ થાય તે માટે આરોગ્ય પોર્િ ધશક્ષિ, જીવન કૌશલ્ય 

ધશક્ષિ અને THR તરીકે પિૂાષ શક્તતના પેકેટ ઘરે આપવામા ંઆવે છે.  



 

અન્નપ્રાશન હદવસની ઉજવિી 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

બાળ તિુા હદવસની ઉજવિી 
 
 

 
 
 
 
 

  સપુોર્િ સવંાદ હદવસની ઉજવિી 
 
 
 
 

 
 
 



 

અન્ન ધવતરિ હદવસની ઉજવિી 
 
 

 
 
 
 
 

 
પિૂાષ હદવસની ઉજવિી 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
આંગિવાડીમા ંઇ.સી.સી.ઇ. પ્રવધૃત્ત 



 

CAS મોબાઇિ તાિીમ 

THR (ટેક િોમ રેશન) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

T.H.R. (ટેક િોમ રેશન) ની ધવગત 

T.H.R.  (ટેક િોમ રેશન) 
ના િાભાથી  

T.H.R.  (ટેક િોમ 
રેશન)  ન ુ ંનામ  

T.H.R. (ટેક 
િોમ રેશન) 
નુ ંપ્રમાિ  

T.H.R. (ટેક િોમ 
રેશન)  નો હદવસ  

T.H.R. (ટેક િોમ રેશન) 
ના પોર્ક તત્વો  

૬ માસ થી 3 વર્ષ ના 
સામાન્ય બાળકો  

બાિશક્તત  ૭ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૦ હક.કેિરી 

 પ્રોટીન  ૧૦ .ગ્રામ ૫   

૬ માસ થી 3 વર્ષ ના અધત 
કુપોધર્ત બાળકો  

બાિશક્તત  ૧૦ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૦ હક. કેિરી  

પ્રોટીન ૧૦ .ગ્રામ ૫   

3 વર્ષ થી ૬ વર્ષના અધત 
કુપોધર્ત બાળકો  

બાિશક્તત  ૪ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૦ હક. કેિરી  

પ્રોટીન ૧૦ .ગ્રામ ૫   

૧૧ થી ૧૪ વર્ષ ની શાળા 
એ ન જતી હકશોરી  

પિૂાષશક્તત  ૪ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૫ હક. કેિરી  

પ્રોટીન ૧3.૪ ગ્રામ  

૧૫ થી ૧૮ વર્ષ ની  હકશોરી  પિૂાષશક્તત  ૪ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૫ હક.કેિરી 

 પ્રોટીન  ૧3.૪ ગ્રામ  

સગભાષ  માતશૃક્તત  ૪ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૫ હક. કેિરી  

પ્રોટીન ૧3.૪ ગ્રામ  

િાત્રી  માતશૃક્તત  ૪ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૫ હક.કેિેરી  

પ્રોટીન ૧3.૪ ગ્રામ  

હકશોરીઓ, સગભાષ, 
િાત્રીમાતાઓ અને 
આંગિવાડીના બાળકો  

સત્વ મીઠું  ૧ પેકેટ               
(૧ કી.ગ્રા.)  

ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

આયોડીન અને આયનષ 
યતુત 

       નોવેિ કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ ની પહરક્સ્થધતમા ંઆંગિવાડી કેન્રમા ંઆવતા ૩ થી ૬ વર્ષના બાળકોને ગરમ 
નાસ્તાની અવેજીમા ંપ.ૂપો.થી વલંચત ન રિ ેતે માટે T.H.R. ની સખુડી ધવતરિ કરવામા ંઆવેિ છે. 

૩ થી ૬ વર્ષના 
આંગિવાડીના ંબાળકોને 
ઘરે ટેક િોમ રેશનામા ં
સખુડી 

સખુડી ૧ હક.ગ્રા. 
પેકેટ  

દર અઠવાહડયાના દર 
ગરુુવારે 

પ્રધત હદવસ  

૫૬૪ હક.કેિેરી 

૧૨.૧ ગ્રામ પ્રોટીન 



 

(સામાન્ ય વિીવટ  ધવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પહરપત્ર ક્રમાકં :  
પીએડી- ૧૦- ર૦૦૭ - ૩૩પ૩૬૪ - આરટીઆઈસેિનુ ંલબડાિ) 

 

પ્રમાિપત્ર  
 

 

આથી પ્રમાલિત કરવામા ંઆવે છે કે, માહિતી  અધિકાર અધિધનયમની 

કિમ-૪ અંતગષત સ્ વય ં જાિરે  કરવાની બાબતો પ્રોએકટીવ ડીસ્ કિોઝર 

(P.A.D.) મારા ઘટક  દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેિ છે અને તા.૧-પ-ર૦૨૨ ની  

ધસ્ થધતએ  અમારી  મજુંરી  મેળવી  અદ્યતન કરવામા ંઆવેિ છે.  

 
તારીખ :- 
      જાિરે માહિતી અધિકારી અને 

      પ્રોગ્રામ ઓહફસર 
      આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા 

         મિાનગર પાલિકા, ભાવનગર 
 
 

 
 
 
 



 

(સામાન્ ય વિીવટ  ધવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પહરપત્ર ક્રમાકં :  
પીએડી- ૧૦- ર૦૦૭ - ૩૩પ૩૬૪ - આરટીઆઈસેિનુ ંલબડાિ) 

 

પ્રમાિપત્ર  
 

 

આથી પ્રમાલિત કરવામા ંઆવે છે કે, માહિતી  અધિકાર અધિધનયમની 

કિમ-૪ અંતગષત સ્ વય ં જાિરે  કરવાની બાબતો પ્રોએકટીવ ડીસ્ કિોઝર 

(P.A.D.) મારા ઘટક  દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેિ છે અને તા.૧-પ-ર૦૨૨ ની  

ધસ્ થધતએ  અમારી  મજુંરી  મેળવી  અદ્યતન કરવામા ંઆવેિ છે.  

 
તારીખ :- 
      જાિરે માહિતી અધિકારી અને 

      બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી 
      આઈ.સી.ડી.એસ.- અબષન-૧ 

         મિાનગર પાલિકા, ભાવનગર 

 
 
 
 

 



 

(સામાન્ ય વિીવટ  ધવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પહરપત્ર ક્રમાકં : 
પીએડી- ૧૦- ર૦૦૭ - ૩૩પ૩૬૪- આરટીઆઈસેિનુ ંલબડાિ) 

 

પ્રમાિપત્ર 
 

 

આથી પ્રમાલિત કરવામા ંઆવે છે કે, માહિતી  અધિકાર અધિધનયમની 

કિમ-૪ અંતગષત સ્ વય ં જાિરે  કરવાની બાબતો પ્રોએકટીવ  ડીસ્ કિોઝર 

(P.A.D) મારા ઘટક  દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેિ છે અને તા.૧-પ-ર૦૨૨  ની  

ધસ્ થધતએ  અમારી  મજુંરી  મેળવી  અદ્યતન કરવામા ંઆવેિ છે. 

 
તારીખ :- 
      જાિરે માહિતી અધિકારી અને 

      બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી 
      આઈ.સી.ડી.એસ.- અબષન-૨  

        મિાનગર પાલિકા, ભાવનગર 



 

  

(સામાન્ ય વિીવટ  ધવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પહરપત્ર ક્રમાકં : પીએડી- ૧૦- ર૦૦૭ -
 ૩૩પ૩૬૪- આરટીઆઈસેિનુ ંલબડાિ) 

પ્રમાિપત્ર 
 

આથી પ્રમાલિત કરવામા ંઆવે છે કે, મારી વડી કચેરી (પ્રોપર) તથા મારા વિીવટી 
કાયષક્ષતે્રના આ સાથનેી યાદી મજુબના જાિરે સત્ તા મડંળો દ્વારા માહિતી અધિકાર અધિધનયમની 
કિમ-૪ અંતગષત સ્ વય ં જાિરે કરવાની બાબતો (પ્રોએકટીવ ડીસ્ કિોઝર) (P.A.D.) તયૈાર 
કરવામા ં આવી છે અને તા.૧/પ/...... ની ધસ્ થધતએ  તે અદ્યતન કરવામા ં આવિે છે જેનુ ં
અમારા દ્વારા માિ ે: મે  જુન ...... (વર્ષ િખવુ)ં દરમ્ યાન  ઈન્ સપકેશન -કમ- ઓડીટ કરવામા ં
આવ્ યુ ં  છે અને જે બાબતે ક્ષધત જિાઈ િતી અગર તો અપરુતી ધવગતો જિાઈ િતી તનેી 
પતૂષતા કરાવવામા ંઆવી છે. 

ર. તા.૩૦-૬-......  (અિી  વર્ષ િખવુ)ં ની ધસ્ થધતએ િવે કોઈ જાિરે સત્ તામડંળોના 
પ્રોએકટીવ ડીસ્ કિોઝર ૮.ઈબઈમઈ૯  નુ ંઈન્ સપકેશન- કમ - ઓડીટ બાકી રિિે નથી. 

તારીખ :- 

મખુ્ ય મથક :- 

     (કિે./જજ.ધવ.અ./ખાતાના વડા/ મે.ડી.ની સિી) 

      િોદૃો 
લબડાિ  :     કચેરીનુ ંનામ :- 

------------------------------------------------------- 
 

(સામાન્ ય વિીવટ  ધવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પહરપત્ર ક્રમાકં : પીએડી- ૧૦- ર૦૦૭ -
 ૩૩પ૩૬૪- આરટીઆઈસેિનુ ંલબડાિ) 

પ્રમાિપત્ર  
 

આથી પ્રમાલિત કરવામા ં આવે છે કે, માહિતી  અધિકાર અધિધનયમની કિમ-૪ 
અંતગષત સ્ વય ંજાિરે  કરવાની બાબતો પ્રોએકટીવ  ડીસ્ કિોઝર (P.A.D.) મારા ધવભાગ  દ્વારા 
તૈયાર કરવામા ંઆવેિ છે અને તા. ૧-પ-....... (અિીં  વર્ષ િખવુ)ં ની  ધસ્ થધતએ  અમારી  
મજુંરી  મળેવી  અદ્યતન કરવામા ંઆવેિ છે. 

 
તારીખ :-    ..........................  

     (અ.મ.ુસ.શ્રી/ અગ્રસલચવશ્રી / સલચવશ્રીની સિી) 

      ધવભાગનુ ં નામ  / ધસકકો 



 

માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર 
અધિધનયમ – ૨૦૦૫ 
વર્ષ ૨૦૨૨ - ૨૦૨૩  

વોલ્યમુ-૨  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
આઈ.સી.ડી.એસ.ઘટક – ૨  



 

સકંલિત બાિ ધવકાસ યોજના ઘટક - ૨  
અનકુ્રમલિકા 

ક્રમ પ્રકરિ પ્રકરિની ધવગત પાના ન.ં 
૧ ૩ અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજો ૧ 
ર ૩ કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 

ધનયમસગં્રિ અને દફતરો 
ર 

૩ પ નીધત પડતર અથવા નીધતના અમિ સબંિંી 
જનતાના સભ્ યો સાથે સિાિ પરામશ અથવા 
તેમના પ્રધતધનધિત્ વ માટેની કોઈ વ્ યવસ્ થા િોય તો 
તેની ધવગત 

૩-૪ 

૪ ૬ આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક ૧ તથા ર ના અથવા તેના 
ધનયતં્રિ િઠેળની વ્ યહકતઓ પાસેના દસ્ તાવેજોની 
કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક 

પ 

૫ ૯ ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંઅનસુરવાની 
કાયષપઘ્ િધત 

૬ 

૬ ૧૦ અધિકારી અને કમષચારીઓની માહિતી પધુસ્ તકા ૭-૮ 
૭ ૧૧ ધવધનયમોમા ંજોગવાઈ કયાષ મજુબ મિનેતાિાની 

પઘ્ િધત 
૯ 

૮ ૧ર પ્રત્ યેક સસં્ થાને ફાળવાયેિ અંદાજપત્ર ૧૦ 
૯ ૧પ કાયો કરવા માટે નકકી કરેિા ંિોરિો ૧૧ 
૧૦ ૧૬ સરકારી માહિતી અધિકારીઓના ંનામ, િોદો અને 

અન્ ય ધવગતો 
  ૧૨-૧૪ 

૧૧ ૧૭ માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપિભ્ ય 
સવિતોની ધવગતો 

૧૫ 
 

૧ર ૧૮ અન્ ય ઉપયોગી માહિતી ૧૬-પ૧ 

 



 

પ્રકરિ-૩ 
(ધનયમ સગં્રિ - ૨) 

અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની  
સત્તા અને ફરજો 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર  મિાનગરપાલિકા 
  

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૨  
 
 

પાના ન.ં ૧ 



 

પ્રકરિ – ૩ (ધનયમ સગં્રિ – ૨) 
અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની  

સત્તા અને ફરજો 
 

૩.૧   સસં્ થા અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજોની ધવગતો આપો. 
િોદ્દો  : પ્રોગ્રામ ઓહફસર 
સત્તાઓ વિીવટી : ૧... સમગ્ર યોજનાનુ ંસચંાિન અને તેના ં 

   અમિીકરિ 
   ર... ધનરીક્ષિ અને અિવેાિો કરવા તેમજ શાખા 

   અધિકારી કક્ષાની તમામ સત્તાઓ અને 
   ફરજો. 

   ૩...  
   નાિાહંકય : ૧... ૨પ૦૦૦/- રા. ખચષ  કરવાની  સત્તા  છે. 
     ર... નીિ 
     ૩... નીિ 
   અન્ ય :  ૧... નીિ 
     ર...  

   ૩...  
 ફરજો :  ૧... ધવગતો અંગેનુ ંબીડાિ પત્રક પાના  

 ન.ં ૧- ૧૪ મા ં સામેિ  છે.  
ર... ધવગતો અંગેનુ ં બીડાિ પત્રક પાના  
        ન.ં૧ થી ૧૩ સામેિ છે. 

          ૩... 
 

 

 

 

 

 



 

પ્રકરિ – ૩ (ધનયમ સગં્રિ – ૨) 
અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની  

સત્તા અને ફરજો 
 

૩.૧   સસં્ થા અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજોની ધવગતો આપો. 
િોદ્દો  : બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી િટક - ૧ 
સત્તાઓ વિીવટી : ૧... સમગ્ર યોજનાનુ ંસચંાિન અને તેના ં 

   અમિીકરિ 
   ર... ધનરીક્ષિ અને અિવેાિો કરવા તેમજ શાખા 

   અધિકારી કક્ષાની તમામ સત્તાઓ અને 
   ફરજો. 

   ૩...  
   નાિાહંકય : ૧... પ૦૦૦/- રા. ખચષ  કરવાની  સત્તા  છે. 
     ર... નીિ 
     ૩... નીિ 
   અન્ ય :  ૧... નીિ 
     ર...  

   ૩...  
 ફરજો :  ૧... ધવગતો અંગેનુ ંબીડાિ પત્રક પાના  

 ન.ં ૧- ૧૪ મા ં સામેિ  છે.  
ર... ધવગતો અંગેનુ ં બીડાિ પત્રક પાના  
        ન.ં૧ થી ૧૩ સામેિ છે. 

          ૩... 
 

 

 

 

 

 



 

પ્રકરિ – ૩ (ધનયમ સગં્રિ – ૨) 
અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની  

સત્તા અને ફરજો 
 

૩.૧   સસં્ થા અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજોની ધવગતો આપો. 
િોદ્દો  : બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી િટક – ૨ 
સત્તાઓ વિીવટી : ૧... સમગ્ર યોજનાનુ ંસચંાિન અને તેના ં 

   અમિીકરિ 
   ર... ધનરીક્ષિ અને અિવેાિો કરવા તેમજ શાખા 

   અધિકારી કક્ષાની તમામ સત્તાઓ અને 
   ફરજો. 

   ૩...  
   નાિાહંકય : ૧... પ૦૦૦/- રા. ખચષ  કરવાની  સત્તા  છે. 
     ર... નીિ 
     ૩... નીિ 
   અન્ ય :  ૧... નીિ 
     ર...  

   ૩...  
 ફરજો :  ૧... ધવગતો અંગેનુ ંબીડાિ પત્રક પાના  

 ન.ં ૧- ૧૪ મા ં સામેિ  છે.  
ર... ધવગતો અંગેનુ ં બીડાિ પત્રક પાના  
        ન.ં૧ થી ૧૩ સામેિ છે. 

          ૩... 

 
 

 



 

પ્રકરિ-૪ 
(ધનયમ સગં્રિ - ૩) 

કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો,  
સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દફતરો  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ભાવનગર  મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૨ 

 
પાના ન.ં ર 

 



 

પ્રકરિ-૪ 
(ધનયમ સગં્રિ - ૩) 

કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો,  
સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દફતરો 

૪.૧જાિરે તતં્ર અથવા તેના ધનયતં્રિ િઠેળના અધિકારીઓ અને કમષચારીઓએ 
ઉપયોગ કરવાના ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દફતરોની 
યાદી નીચેના નમનુા મજુબ આપો. આ નમનુો દરેક પ્રકારના દસ્ તાવેજ માટે 
ભરવાનો છે. 

દસ્ તાવેજનુ ંનામ / મથાળં દસ્ તાવેજનો પ્રકાર 
 નીચે આપેિા પ્રકારોમાથંી એક 

પસદં કરો. 
(ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ, દફતરો, અન્ ય) 

દસ્ તાવેજ  પરનુ ં ટંુકંુ  િખાિ  
વ્ યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ અને દફતરોની નકિ અિીથી 
મળશે. 
ભાવનગર 

સરનામુ ં: પ્રોગ્રામ ઓહફસર 
કચેરી, 
મિાનગર પાલિકા, ભાવનગર  

 ટેિીફોન ન.ં : ૨૪૨૮૯૦૦ 
 અન્ ય 
 ઈમેઈિ : po.bhavnagar. 

urban@gmail.com 
 અન્ ય : 
ઘટક દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ અને દફતરોની નકિ માટે 
િેવાની ફી (જો િોય તો) 
 
          

 

mailto:urban@gmail.com


 

પ્રકરિ-૪ 
(ધનયમ સગં્રિ - ૩) 

કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો,  
સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દફતરો 

૪.૧જાિરે તતં્ર અથવા તેના ધનયતં્રિ િઠેળના અધિકારીઓ અને કમષચારીઓએ 
ઉપયોગ કરવાના ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દફતરોની 
યાદી નીચેના નમનુા મજુબ આપો. આ નમનુો દરેક પ્રકારના દસ્ તાવેજ માટે 
ભરવાનો છે. 

દસ્ તાવેજનુ ંનામ / મથાળં દસ્ તાવેજનો પ્રકાર 
 નીચે આપેિા પ્રકારોમાથંી એક 

પસદં કરો. 
(ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ, દફતરો, અન્ ય) 

દસ્ તાવેજ  પરનુ ં ટંુકંુ  િખાિ  
વ્ યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ અને દફતરોની નકિ અિીથી 
મળશે. 
ભાવનગર 

સરનામુ ં: આઈ.સી.ડી.એસ. 
ઘટક -૧  
મિાનગર પાલિકા, ભાવનગર 
પવુષ ઝોન, તરસમીયા, 
ભાવનગર 

 ટેિીફોન ન.ં : ૨૫૬૧૭૧૧ 
 અન્ ય 
 ઈમેઈિ :cdpo.bhav. 

urban.1@gmail.com 

 અન્ ય : 
ઘટક દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ અને દફતરોની નકિ માટે 
િેવાની ફી (જો િોય તો) 
   

 



 

પ્રકરિ-૪ 
(ધનયમ સગં્રિ - ૩) 

કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો,  
સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દફતરો 

૪.૧જાિરે તતં્ર અથવા તેના ધનયતં્રિ િઠેળના અધિકારીઓ અને કમષચારીઓએ 
ઉપયોગ કરવાના ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દફતરોની 
યાદી નીચેના નમનુા મજુબ આપો. આ નમનુો દરેક પ્રકારના દસ્ તાવેજ માટે 
ભરવાનો છે. 

દસ્ તાવેજનુ ંનામ / મથાળં દસ્ તાવેજનો પ્રકાર 
 નીચે આપેિા પ્રકારોમાથંી એક 

પસદં કરો. 
(ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ, દફતરો, અન્ ય) 

દસ્ તાવેજ  પરનુ ં ટંુકંુ  િખાિ  
વ્ યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ અને દફતરોની નકિ અિીથી 
મળશે. 
ભાવનગર 

સરનામુ ં: આઈ.સી.ડી.એસ. 
ઘટક - ૨, 
મિાનગર પાલિકા, ભાવનગર 
પધિમ ઝોન, આખિોિ 
જકાતનાકા, ભાવનગર 

 ટેિીફોન ન.ં :  
 અન્ ય 
 ઈમેઈિ :cdpo.bhav. 

urban.2@gmail.com 

 અન્ ય : 
ઘટક દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ અને દફતરોની નકિ માટે 
િેવાની ફી (જો િોય તો) 

 



 

પ્રકરિ – ૫ 
(ધનયમ સગં્રિ – ૪) 

નીધત ઘડતર અથવા નીધતના અમિ સબંિંી  
જનતાના સભ્યો સાથે સિાિ-પરામશષ અથવા 
તેમના પ્રધતધનધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા 

િોય તો તેની ધવગત 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ભાવનગર  મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૨ 
 
         પાના ન.ં ૩ થી ૪ 



 

પ્રકરિ – ૫   
(ધનયમ સગં્રિ – ૪) 

ધનતી ઘડતર અથવા નીધતના અમિ સબંિંી જનતાના સભ્યો સાથે 
સિાિ-પરામશષ અથવા તેમના પ્રધતધનધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા 

િોય તો તેની ધવગત 
 પ.૧  શુ ંનીધતઓના િડતર માટે જનતાની અથવા તેના પ્રધતધનધિઓની સિાિ -  
  પરામશૅ સિભાલગતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો િોય તો,  
  નીચેના નમનુામા ંઆવી નીધતની ધવગતો આપો. 

 
અ.ન.ં ધવર્ય / મદુ્દો શુ ંજનતાની 

સિભાગીતા 
સધુનધ ચત કરવાનુ ં
જરરી છે ? (િા/ 

ના) 

જનતાની 
સિભાગીતા 

મેળવવા માટેની 
વ્ યવસ્ થા 

૧ ર ૩ ૪ 

 
------------------ધનિ ------------------ 

 
 

 
આનાથી નાગહરકને કયા આિારે ધનતી ધવર્યક બાબતોના િડતર 

અને અમિમા ંજનતાની સિભાલગતા નકકી કરાઈ છે તે સમજવામા ંમદદ 
થશે. 

 
 



 

નીધતનો અમિઃ- 
પ.ર શુ ં  નીધતઓના અમિ માટે જનતાની અથવા તેમના પ્રધતધનધિઓની 

સિાિ - પરામશષ / સિભાલગતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો 
િોય તોં આવી જોગવાઈઓની ધવગતો નીચેના નમનુામા ંઆપો. 

 
અ.ન.ં ધવર્ય / મદુ્દો શુ ંજનતાની 

સિભાગીતા 
સધુનધ ચત કરવાનુ ં
જરરી છે ? (િા/ 

ના) 

જનતાની 
સિભાગીતા 

મેળવવા માટેની 
વ્ યવસ્ થા 

૧ ર ૩ ૪ 

 
------------------ધનિ ------------------ 

 
 

 
 
  

  



 

પ્રકરિ – ૬ 
(ધનયમ સગં્રિ – ૫) 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક-૧ તથા ૨ ના 
અથવા તેના ધનયતં્રિ િઠેળની વ્યક્તતઓ 
પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર  મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૨ 
 
 

  પાના ન.ં પ 



 

પ્રકરિ – ૬ 
(ધનયમ સગં્રિ – ૫) 

જાિરે તતં્ર અથવા તેના ધનયતં્રિ િઠેળની વ્યક્તતઓ 
પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક 

 
૬.૧ સરકારી દસ્ તાવેજો ધવશેની માહિતી આપવા નીચેના નમનુાનો ઉપયોગ 

કરશો. જયા ં આ દસ્ તાવેજો ઉપિબ્ િ છે. તેવી જગ્ યાઓ જેવી કે 
સલચવાિય કક્ષા, ધનયામકની કચેરી કક્ષા, અન્ યનો પિ ઉલ્ િેખ કરો. 
(અન્ યો િખવાની જગ્ યાએ કક્ષાનો ઉલ્ િખે કરો.) 

 
અ. 
ન.ં 

દસ્ તાવેજની 
કક્ષા 

દસ્ તાવેજનનુ ં
નામ અને 
તેની એક 
િીટીમા ં

ઓળખાિ 

દસ્ તાવેજ 
મેળવવાની 
કાયષપઘ્ િધત 

નીચેની વ્ યહકત 
પાસે છે / તેના 
ધનયતં્રિમા ંછે. 

૧ ર ૩ ૪ પ 

 
 

---------------- નીિ ----------------- 

 
 

  



 

પ્રકરિ – ૯  
 

ધનિષય િવેાની પ્રહક્રયામા ં 
અનસુરવાની કાયષપદ્ધધત  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક – ૨ 
 
 

પાના ન.ં ૬ 



 

પ્રકરિ – ૯ 
 ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયષપદ્ધધત  

૯.૧ જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે ધનિષય િેવા માટે કઈ કાયષપઘ્ િધત અનસુરવામા ં
આવે છે ? (સલચવાિય ધનયમ સગં્રિ અને કામકાજના ધનયમોના 
ધનયમસગં્રિ, અન્ ય ધનયમો / ધવધનયમો વગેરેનો સદંભષ ટાકંી શકાય) 

૯.ર અગત્ યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ ધનિષય િેવા માટેની દસ્ તાવેજી 
કાયષપઘ્ િધતઓ / ઠરાવેિી / કાયષપઘ્ િધતઓ / ધનયત માપદંડો / ધનયમો 
કયા કયા છે ? ધનિૅય િેવા માટે કયા કયા સ્ તરે ધવચાર કરવામા ંઆવે છે 
? 

૯.૩ ધનિષયને જનતા સિુી પિોંચાડવાની કઈ વ્ યવસ્ થા છે ? 
૯.૪ ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંજેના મતંવ્ યો િેવાનાર છે  તે અધિકારીઓ કયા 

છે ? 
૯.પ ધનિષય િેનાર અંધતમ સત્તાધિકારી કોિ છે ? સરકારશ્રીના ં સામાન્ ય 

વિીવટી હુકમો તેમજ કધમ નર ભાવનગર મિાનગર પાલિકા અને 
સામાન્ ય સભા. 

૯.૬ જે અગત્ યની બાબતો પર જાિરે સત્તાધિકારી દ્વારા ધનિૅય િેવામા ંઆવે છે 
તેની માહિતી અિગ રીતે નીચેના નમનુામા ંઆપો. 
ક્રમ નબંર  
જેના પર ધનિષય િેવાનાર છે તે 
ધવર્ય માગષદશષક સચુન / હદશા 
ધનદેશ જો કોઈ િોય તો 

 

ધનિષય િેવાની કાયષવાિીમા ં
સકંળાયેિ અધિકારીઓનો િોદ્દો 

પ્રોગ્રામ ઓહફસર 

ઉપર જિાવેિ અધિકારીઓના સપંકષ  
અંગેની માહિતી 

આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા, 
મ.ન.પા.,ભાવનગર 

જો ધનિષયથી સતંોર્ ન િોય તો કયા ં
અને કેવી રીતે અપીિ કરવી ? 

નાયબ કધમશ્નર, 
મ.ન.પા.ભાવનગર 

 



 

પ્રકરિ – ૯ 
 ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયષપદ્ધધત  

૯.૧ જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે ધનિષય િેવા માટે કઈ કાયષપઘ્ િધત અનસુરવામા ં
આવે છે ? (સલચવાિય ધનયમ સગં્રિ અને કામકાજના ધનયમોના 
ધનયમસગં્રિ, અન્ ય ધનયમો / ધવધનયમો વગેરેનો સદંભષ ટાકંી શકાય) 

૯.ર અગત્ યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ ધનિષય િેવા માટેની દસ્ તાવેજી 
કાયષપઘ્ િધતઓ / ઠરાવેિી / કાયષપઘ્ િધતઓ / ધનયત માપદંડો / ધનયમો 
કયા કયા છે ? ધનિૅય િેવા માટે કયા કયા સ્ તરે ધવચાર કરવામા ંઆવે છે 
? 

૯.૩ ધનિષયને જનતા સિુી પિોંચાડવાની કઈ વ્ યવસ્ થા છે ? 
૯.૪ ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંજેના મતંવ્ યો િેવાનાર છે  તે અધિકારીઓ કયા 

છે ? 
૯.પ ધનિષય િેનાર અંધતમ સત્તાધિકારી કોિ છે ? સરકારશ્રીના ં સામાન્ ય 

વિીવટી હુકમો તેમજ કધમ નર ભાવનગર મિાનગર પાલિકા અને 
સામાન્ ય સભા. 

૯.૬ જે અગત્ યની બાબતો પર જાિરે સત્તાધિકારી દ્વારા ધનિૅય િેવામા ંઆવે છે 
તેની માહિતી અિગ રીતે નીચેના નમનુામા ંઆપો. 
ક્રમ નબંર  
જેના પર ધનિષય િેવાનાર છે તે 
ધવર્ય માગષદશષક સચુન / હદશા 
ધનદેશ જો કોઈ િોય તો 

 

ધનિષય િેવાની કાયષવાિીમા ં
સકંળાયેિ અધિકારીઓનો િોદ્દો 

બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી 

ઉપર જિાવેિ અધિકારીઓના સપંકષ  
અંગેની માહિતી 

પવૂષ ઝોનિ ઓહફસ, તરસમીયા રીંગ 

રોડ, મિાનગરપાલિકા ભાવનગર 
જો ધનિષયથી સતંોર્ ન િોય તો કયા ં
અને કેવી રીતે અપીિ કરવી ? 

પ્રોગ્રામ ઓહફસર, 
આઇ.સી.ડી.એસ.શાખા, 
મ.ન.પા.ભાવનગર 



 

પ્રકરિ – ૯ 
 ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયષપદ્ધધત  

૯.૧ જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે ધનિષય િેવા માટે કઈ કાયષપઘ્ િધત અનસુરવામા ં
આવે છે ? (સલચવાિય ધનયમ સગં્રિ અને કામકાજના ધનયમોના 
ધનયમસગં્રિ, અન્ ય ધનયમો / ધવધનયમો વગેરેનો સદંભષ ટાકંી શકાય) 

૯.ર અગત્ યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ ધનિષય િેવા માટેની દસ્ તાવેજી 
કાયષપઘ્ િધતઓ / ઠરાવેિી / કાયષપઘ્ િધતઓ / ધનયત માપદંડો / ધનયમો 
કયા કયા છે ? ધનિૅય િેવા માટે કયા કયા સ્ તરે ધવચાર કરવામા ંઆવે છે 
? 

૯.૩ ધનિષયને જનતા સિુી પિોંચાડવાની કઈ વ્ યવસ્ થા છે ? 
૯.૪ ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંજેના મતંવ્ યો િેવાનાર છે  તે અધિકારીઓ કયા 

છે ? 
૯.પ ધનિષય િેનાર અંધતમ સત્તાધિકારી કોિ છે ? સરકારશ્રીના ં સામાન્ ય 

વિીવટી હુકમો તેમજ કધમ નર ભાવનગર મિાનગર પાલિકા અને 
સામાન્ ય સભા. 

૯.૬ જે અગત્ યની બાબતો પર જાિરે સત્તાધિકારી દ્વારા ધનિૅય િેવામા ંઆવે છે 
તેની માહિતી અિગ રીતે નીચેના નમનુામા ંઆપો. 

ક્રમ નબંર  
જેના પર ધનિષય િેવાનાર છે તે ધવર્ય 
માગષદશષક સચુન / હદશા ધનદેશ જો કોઈ 
િોય તો 

 

ધનિષય િેવાની કાયષવાિીમા ંસકંળાયેિ 
અધિકારીઓનો િોદ્દો 

બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી 

ઉપર જિાવેિ અધિકારીઓના સપંકષ  
અંગેની માહિતી 

પધિમ ઝોનિ ઓહફસ, આખિોિ 

જકાતનાકા, મિાનગરપાલિકા ભાવનગર 
જો ધનિષયથી સતંોર્ ન િોય તો કયા ંઅને 
કેવી રીતે અપીિ કરવી ? 

પ્રોગ્રામ ઓહફસર, 
આઇ.સી.ડી.એસ.શાખા, 
મ.ન.પા.ભાવનગર 



 

પ્રકરિ – ૧૦ 
  

અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની  
માહિતી પકુ્સ્તકા (હડરેકટરી) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૨ 
 
 

                       પાના ન.ં ૭ થી ૮ 



 

પ્રકરિ – ૧૦ (પ્રોગ્રામ ઓહફસર કચેરી) 
 અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની માહિતી પકુ્સ્તકા (હડરેકટરી) 

 
૧૦.૧ નીચેના નમનુામા ંજજલ્ િાવાર માહિતી આપો. 

 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ.ટી. 
ડી.કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ 
મેઈિ કચેરી ઘર 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રીમતી 

સાધવત્રી એ. 
નાથજી 

પ્રોગ્રામ 
ઓહફસર 
વગષ -૧ 

૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ મો. 
૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨  

-- -- 

૨ શ્રી ધ્રવુ 
જાની 

એકાઉન્ટંટ ૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ મો. 
૯૫૫૮૯૯૬૧૭૩ 

-- -- 

૩ શ્રી 
ધત્રિોકભાઇ 
જોર્ી 

જુ.તિાકષ ૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ -- -- -- 

 
  



 

પ્રકરિ – ૧૦ (ઘટક – ૧) 
 અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની માહિતી પકુ્સ્તકા (હડરેકટરી) 

 
૧૦.૧ નીચેના નમનુામા ંજજલ્ િાવાર માહિતી આપો. 

 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ.ટી. 
ડી.કોડ 

ફોન નબંર ફેક
સ 

ઈ 
મેઈિ કચેરી ઘર 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રી એન. 

એચ. ભટ્ટ 
સી.ડી. 
પી.ઓ. 
વગષ-ર 

૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 
૬૩૫૯૯૨૪૩૩
૯  

-- -- 

૨ શ્રી ખુબ ુ
આર. 
સોિકંી 

S.A. ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 
૯૯૧૩૦૮૦૭૦
૨ 

-- -- 

૩ શ્રી સીમાબા 
આર. 
ગોહિિ 

સપુરવાઈઝર ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 
૬૩૫૭૦૦૫૫
૭૩ 

-- -- 

૪ શ્રી પજુા પી. 
ખભંોળીયા 

સપુરવાઈઝર ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો.૬૩૫૭૦૦
૫૫૭૫ 

-- -- 

૫ શ્રી ભધુમ જે. 
ડોડીયા 

સપુરવાઇ
ઝર 

૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 
૯૪૨૯૨૫૯૭૯
૮ 

-- -- 

૬ શ્રી આર.બી. 
ભટ્ટ  

જુ.કિાકષ ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો.૬૩૫૯૯૨૪
૩૪૦ 

-- -- 

 



 

પ્રકરિ – ૧૦ (ઘટક – ૨) 
 અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની માહિતી પકુ્સ્તકા (હડરેકટરી) 

૧૦.૧ નીચેના  નમનુામા ં જજલ્ િાવાર  માહિતી  આપો. 
અ.
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ.ટી. 
ડી.કોડ 

ફોન નબંર ફેક
સ 

ઈ 
મેઈિ કચેરી ઘર 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રી 

િતેિબને. 
બી. 
દુિરેજજયા 

બાળ ધવકાસ 
યોજના 
અધિકારી 
વગષ-૨ 

-- 
 

-- મો. 
૬૩૫૯૯૨૪૩
૪૧ 

--  cdpo.bhav.u
rban2@gma

i l .com 

૨ શ્રીમતી 
િતેિબને 
પી. ઘિેડા 

સપુરવાઈઝર 
અબષન-૨ 

-- -- મો. 
૯૮૯૮૯૩૭૩૧
૪ 

-- -- 

૩ શ્રી ખુબબુને 
એચ. 
ઉપાધ્યાય 

સપુરવાઇઝર -- -- મો. 
૯૨૬૫૭૧૧૨
૪૦ 

-- -- 

૪ શ્રીમતી 
જલ્પાબેન 
એ. ચૌિાિ 

સપુરવાઈઝર 
અબષન-૨ 

-- -- મો. 
૭૦૪૧૪૦૪૧
૭૩ 

-- -- 

૫ શ્રી 
હિરેનભાઇ 
પી.દવ ે

તિાકષ કમ 
ટાઇપીસ્ટ  
અન ે
આંકડા 
મદદનીશ 
(S.A.) નો 
ચાર્જ સભંાળે 
છે. 

-- -- મો. 
૭૩૮૩૯૩૪૪
૪૪ 

-- --  

 
 

 



 

પ્રકરિ – ૧૧  
(ધનયમ સગં્રિ- ૧૦) 

 
ધવધનયમોમા ંજોગવાઈ કયાષ મજુબ મિનેતાિાની  

પદ્ધધત સહિત દરેક અધિકારી અને કમષચારીને મળતુ ં
માધસક મિનેતાણુ ં

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૨  
 

પાના ન.ં ૯  



 

પ્રકરિ – ૧૧(ધનયમ સગં્રિ- ૧૦) (પ્રોગ્રામ ઓહફસર કચેરી) 
      ધવધનયમોમા ંજોગવાઈ કયાષ મજુબ મિનેતાિાની પદ્ધધત સહિત 
 દરેક અધિકારી અને કમષચારીને મળતુ ંમાધસક મિનેતાણુ ં
 ૧૧.૧ નીચેના નમનુામા ં માહિતી આપો. 

 
અ.ન.ં નામ 

 
િોદ્દો માધસક 

મિનેતાણુ ં
(એધપ્રિ- 
૨૨)ની 

ધસ્ થધતએ 

વળતર 
/ 
વળતર 
ભથ્ થ ુ

ધવધનયમમા ં
જિાવ્ યા ંમજુબ 
મિનેતાણુ ંનકકી 

કરવાની 
કાયષપઘ્ િધત 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 
૧ શ્રીમતી સાધવત્રીબને 

એ.નાથજી 
પી.ઓ. વગષ-
૧ 

૯૧૫૧૮/- -- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૨ શ્રી ધ્રવુ જાની વગષ-૩ ૧૫૦૦૦/- 
(હફતસ) 

-- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૩ શ્રી ધત્રિોકભાઇ 
જોર્ી 

વગષ-૩ ૧૯૯૫૦/- 
(હફતસ) 

-- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

પ્રકરિ – ૧૧(ધનયમ સગં્રિ- ૧૦) (ઘટક-૧) 
      ધવધનયમોમા ંજોગવાઈ કયાષ મજુબ મિનેતાિાની પદ્ધધત સહિત 
 દરેક અધિકારી અને કમષચારીને મળતુ ંમાધસક મિનેતાણુ ં
 ૧૧.૧ નીચેના નમનુામા ં માહિતી આપો. 

 
અ.ન.ં નામ 

 
િોદ્દો માધસક 

મિનેતાણુ ં
(એધપ્રિ- 
૨૨)ની 
ધસ્ થધતએ 

વળતર 
/ 
વળતર 
ભથ્ થ ુ

ધવધનયમમા ંજિાવ્ યા ં
મજુબ મિનેતાણુ ં
નકકી કરવાની 
કાયષપઘ્ િધત 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 
૧ શ્રીમતી નીતાબને 

એચ.ભટ્ટ 
બાળ ધવકાસ 
યોજના 
અધિકારી 
ઘટક-૧ 

૯૫૫૪૨/- -- સરકારી પગાર િોરિ 
મજુબ 

૨ શ્રી ખુબ ુઆર. 
સોિકંી 

S.A. ૨૫૦૦૦/- 
(હફતસ) 

-- સરકારી પગાર િોરિ 
મજુબ 

૩ શ્રી સીમાબા 
આર.ગોહિિ 

સપુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 
(હફતસ) 

-- સરકારી પગાર િોરિ 
મજુબ 

૪ શ્રીમતી પજુાબેન 
પી.ખભંોળીયા 

સપુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 
(હફતસ) 

-- સરકારી પગાર િોરિ 
મજુબ 

૫ શ્રી ભધુમ જે. 
ડોડીયા 

સપુરવાઇઝર ૩૧૩૪૦/- 
(હફતસ) 

-- સરકારી પગાર િોરિ 
મજુબ 

૬ શ્રી આર.બી.ભટ્ટ જુ.કા. ૪૭૩૫૬/-  -- સરકારી પગાર િોરિ 
મજુબ 

૭ ૧ થી ૧૭૧ સિુીના આંગિવાડી 
કાયષકરો 

૭૮૦૦/- -- માનદ મિનેતાિા ની 
રકમ સરકારશ્રી ના 
હકુમ અનસુાર 
 



 

૮ ૧ થી ૧૭૧ સિુીના તેડાગર ૩૯૫૦/- -- માનદ મિનેતાિા ની 
રકમ સરકારશ્રી ના 
હકુમ અનસુાર 

૯ ૧ થી ૩ સિુીના મીની 
આંગિવાડી 

કાયષકરો 

૪૪૦૦/- -- માનદ મિનેતાિા ની 
રકમ સરકારશ્રી ના 
હકુમ અનસુાર 



 

પ્રકરિ – ૧૧(ધનયમ સગં્રિ- ૧૦) (ઘટક-૨) 
 ધવધનયમોમા ંજોગવાઈ કયાષ મજુબ મિનેતાિાની પદ્ધધત સહિત 
 દરેક અધિકારી અને કમષચારીને મળતુ ંમાધસક મિનેતાણુ ં
 ૧૧.૧ નીચેના નમનુામા ં માહિતી આપો. 

અ.ન.ં નામ 
 

િોદ્દો માધસક 
મિનેતાણુ ં
(એધપ્રિ- 
૨૨)ની 
ધસ્ થધતએ 

વળતર 
/ 
વળતર 
ભથ્ થ ુ

ધવધનયમમા ં
જિાવ્ યા ંમજુબ 
મિનેતાણુ ંનકકી 

કરવાની 
કાયષપઘ્ િધત 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 
૧ શ્રી િતેિબેન બી. 

દુિરેજજયા 
બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી 
ઘટક-૨ 

૬૦૪૯૨/- -- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૨ શ્રીમતી િતેિબેન 
પી. ઘેિડા 

સપુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 
(હફતસ) 

-- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૩ શ્રી ખુબબુેન. એચ 
ઉપાધ્યાય 

સપુરવાઇઝર ૩૧૩૪૦/- 
(હફતસ) 

-- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૪ શ્રીમતી જલ્પાબેન 
એ. ચૌિાિ 

સપુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 
(હફતસ) 

-- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૫ શ્રી હિરેનભાઈ પી. 
દવે 

કિાકષ કમ 
ટાઈપીસ્ટ 
{I .C.(S.A.)} 

૪૭૩૫૬/- -- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૬ ૧ થી ૧૪૨ સિુીના આંગિવાડી 
કાયષકરો 

૭૮૦૦/- -- માનદ મિનેતાિા 
ની રકમ સરકારશ્રી 
ના હકુમ અનસુાર 

૭ ૧ થી ૧૪૨ સિુીના તેડાગર ૩૯૫૦/- -- માનદ મિનેતાિા 
ની રકમ સરકારશ્રી 
ના હકુમ અનસુાર 

 



 

પ્રકરિ – ૧૨  
(ધનયમ સગં્રિ- ૧૧) 

પ્રત્યેક સસં્થાને ફાળવાયેિ 
અંદાજપત્ર 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૨ 
 
 

પાના ન.ં ૧૦ 



 

પ્રકરિ-૧૨ (ધનયમ સગં્રિ-૧૧) (પ્રોગ્રામ ઓહફસર કચેરી) 
પ્રત્યેક સસં્થાને ફાળવાયેિ અંદાજપત્ર તમામ યોજનાઓ, સલુચત ખચષ  
અને કરેિ ચકુવિી અંગ ેઅિવેાિોની ધવગતો ધવકાસ, ધનમાષિ અને  
તકનીકી કાયો અંગ ેજવાબદાર જાિરે તતં્ર 

 ૧ર.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્ વયે જુદી જુદી પ્રવ્રધતઓ માટે અંદાજપત્રની ધવગતોની 
 માહિતી નીચેના નમનુામા ંઆપો. (વર્ષ : ર૦૨૨-૨૩) (આંકડા િજારમા)ં 
 

ક્ર
મ 
ન ં
. 

યોજનાન ુ ં
નામ / 
સદર 

પ્રવ્રધત પ્રવ્રધત  
શર 

કયૉની 
તારીખ 

પ્રવ્રધત 
ના 

અંતની 
અંદાજેિ 
તારીખ 

સલુચત 
રકમ 

મજુંર 
થયેિ 
રકમ 

છુટી કરેિ 
/ ચકુવેિ 

રકમ  
(િપ્ તાની 
ગ્રાન્ ટ) 

છેલ્ િા 
વર્ષન ુ ં
ખરેખર 
ખચૅ 

કાયષની 
ગિુવતા માટે 
સપંિૅૂ પિે 

કામગીરી માટે 
જવાબદાર 
અધિકારી 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 
૧ આઈ. 

સી.ડી. 
એસ. 

બાળકોના 
સવાાંગી 
ધવકાસની 
કામગીરી 

૧/૪/૨૨ -- ૧૧૪૦ ૧૧૪૦ ૩૨૪૩૫ ૫૬૦ પી.ઓ. વગષ-૧ 

 
અન્ ય જાિરે તતં્રો માટે : 

ક્રમ 
ન.ં 

સદર સલુચત 
અંદાજપત્ર 

મજુંર થયેિ 
અંદાજપત્ર 

છુટી કરેિ ચકુવેિ 
રકમ (િપ્ તાની 

સખં્ યા) 

કુિ ખચૅ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

 
---------------------  નીિ -------------------- 

 
 
 

 



 

પ્રકરિ-૧૨ (ધનયમ સગં્રિ-૧૧) (ઘટક-૧) 
પ્રત્યેક સસં્થાને ફાળવાયેિ અંદાજપત્ર તમામ યોજનાઓ, સલુચત ખચષ  
અને કરેિ ચકુવિી અંગ ેઅિવેાિોની ધવગતો ધવકાસ, ધનમાષિ અને  
તકનીકી કાયો અંગ ેજવાબદાર જાિરે તતં્ર 

 ૧ર.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્ વયે જુદી જુદી પ્રવ્રધતઓ માટે અંદાજપત્રની ધવગતોની 
 માહિતી નીચેના નમનુામા ંઆપો. (વર્ષ : ર૦૨૨-૨૩) (આંકડા િજારમા)ં 
 

ક્ર
મ 
ન ં
. 

યોજનાન ુ ં
નામ / 
સદર 

પ્રવ્રધત પ્રવ્રધત  
શર 

કયૉની 
તારીખ 

પ્રવ્રધત 
ના 

અંતની 
અંદાજેિ 
તારીખ 

સલુચત 
રકમ 

મજુંર 
થયેિ 
રકમ 

છુટી કરેિ 
/ ચકુવેિ 

રકમ  
(િપ્ તાની 
ગ્રાન્ ટ) 

છેલ્ િા 
વર્ષન ુ ં
ખરેખર 
ખચૅ 

કાયષની 
ગિુવતા માટે 
સપંિૅૂ પિે 

કામગીરી માટે 
જવાબદાર 
અધિકારી 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 
૧ આઈ. 

સી.ડી. 
એસ. -૧ 

બાળકોના 
સવાાંગી 
ધવકાસની 
કામગીરી 

૧/૪/૨૨ -- ૪૮૯૦ ૪૮૯૦ ૩૨૪૩૫ ૨૪૩૪૫ સી.ડી. પી.ઓ. 
વગષ-૨ 

 
અન્ ય જાિરે તતં્રો માટે : 

ક્રમ 
ન.ં 

સદર સલુચત 
અંદાજપત્ર 

મજુંર થયેિ 
અંદાજપત્ર 

છુટી કરેિ ચકુવેિ 
રકમ (િપ્ તાની 

સખં્ યા) 

કુિ ખચૅ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

 
---------------------  નીિ -------------------- 

 
 
 
 



 

પ્રકરિ-૧૨ (ધનયમ સગં્રિ-૧૧) (ઘટક-૨) 
પ્રત્યેક સસં્થાને ફાળવાયેિ અંદાજપત્ર તમામ યોજનાઓ, સલુચત ખચષ  
અને કરેિ ચકુવિી અંગ ેઅિવેાિોની ધવગતો ધવકાસ, ધનમાષિ અને  
તકનીકી કાયો અંગ ેજવાબદાર જાિરે તતં્ર 

 ૧ર.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્ વયે જુદી જુદી પ્રવ્રધતઓ માટે અંદાજપત્રની ધવગતોની 
 માહિતી નીચેના નમનુામા ંઆપો. (વર્ષ : ર૦૨૨-૨૩) (આંકડા િજારમા)ં 
 

ક્ર
મ 
ન ં
. 

યોજનાન ુ ં
નામ / 
સદર 

પ્રવ્રધત પ્રવ્રધત  
શર 

કયૉની 
તારીખ 

પ્રવ્રધત 
ના 

અંતની 
અંદાજેિ 
તારીખ 

સલુચત 
રકમ 

મજુંર 
થયેિ 
રકમ 

છુટી કરેિ 
/ ચકુવેિ 

રકમ  
(િપ્ તાની 
ગ્રાન્ ટ) 

છેલ્ િા 
વર્ષન ુ ં
ખરેખર 
ખચૅ 

કાયષની 
ગિુવતા માટે 
સપંિૅૂ પિે 

કામગીરી માટે 
જવાબદાર 
અધિકારી 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 
૧ આઈ. 

સી.ડી. 
એસ. -૨ 

બાળકોના 
સવાાંગી 
ધવકાસની 
કામગીરી 

૧/૪/૨૨ -- ૩૫૨૦ ૩૫૨૦ ૩૨૪૩૫ ૨૪૧૪૧ સી.ડી. પી.ઓ. 
વગષ-૨ 

 
અન્ ય જાિરે તતં્રો માટે : 

ક્રમ 
ન.ં 

સદર સલુચત 
અંદાજપત્ર 

મજુંર થયેિ 
અંદાજપત્ર 

છુટી કરેિ ચકુવેિ 
રકમ (િપ્ તાની 

સખં્ યા) 

કુિ ખચૅ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

 
---------------------  નીિ -------------------- 

 
 

  



 

પ્રકરિ-૧૫ 
 

(ધનયમ સગં્રિ-૧૪)  
કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિા ંિોરિો 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૨ 
 
 

      પાના ન.ં ૧૧ 



 

પ્રકરિ-૧૫ (ધનયમ સગં્રિ – ૧૪) કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિા ંિોરિો 
 

૧પ.૧ ધવધવિ પ્રવ્રધતઓ / કાયષક્રમો િાથ િરવા માટે ધવભાગે નકકી કરેિ 
િોરિોની ધવગતો આપો. 

(૧) સ્ થાધનક સસં્ થા ( ભાવનગર મ્ યધુન. કોપોરેશન) સ્ થાપના હદન ઉજવિી 
કાયષક્રમ ૧૪મી ફેબ્રઆુરી. 

(ર) આંતર રાષ્ટ રીય મિીિા હદન ઉજવિી  ૯ મી મે,  ૮- માચષ   
(૩) ધવશ્વ આરોગ્ ય હદન ઉજવિી ૭ મી એપ્રીિ. 
(૪) મે હદન અને ગજુરાત રાજય સ્ થાપના હદન ઉજવિી ૧ િી મે 
(પ) સ્ વચ્ છતા અલભયાન જુિાઈ માસ 
(૬) ધવશ્વ વસ્ તી હદન ઉજવિી ૧૧ મી જુિાઈ 
(૭) બાળ આરોગ્ ય તપાસ ઝબેંશ કાયષક્રમ જુિાઈ- ઓગષ્ટ ટ 
(૮) ધવટામીન-એ ટીપા પીવડાવવા કાયષક્રમ - ઓગષ્ટ ટ 
(૯) ધવશ્વ સ્ તનપાન સપ્ તાિ, ઉજવિી ૧ થી ૭ ઓગષ્ટ ટ 
(૧૦) રાષ્ટ રીય પોર્િ સપ્ તાિ, કાયષ ઉજવિી - ૧ થી ૭ સપ્ ટેમ્ બર 
(૧૧) આઈ.સી.ડી.એસ. યોજના સ્ થાપના હદન -ર જી ઓકટો. 
(૧ર) બાિ હદન ઉજવિી ૧૪ મી નવેમ્ બર 
(૧૩) ધવશ્વ એઈડસ હદન ઉજવિી ૧ િી ડીસેમ્ બર 
(૧૪) ગિતતં્રહદન અને પ્રજાસત્તાકહદનની ઉજવિી ૧પ મી ઓગષ્ટ ટ અને ર૬ મી 

જાન્ યઆુરી. 
(૧પ) શિરેના ંપછાત ધવસ્ તારોમા ંબાળકો અને માતાઓના ંમેડીકિ ચેક અપ 

કાયષક્રમો વર્ષ દરમ્ યાન કરવામા ંઆવે છે. 
(૧૬) સરકારશ્રી  જાિરે થયેિ તારીખો દરમ્ યાન પોિીયો નાબદુી માટેની 

કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. 
(૧૭) આરોગ્ ય કેિેન્ ડર મજુબ ઉજવિી 
(૧૮) મમતા  હદવસની ઉજવિી 
(૧૯) આંગિવાડી પ્રવેશોત્ સવ તથા શાળા પ્રવેશોત્ સવની ઉજવિી 
(ર૦) માતા યશોદા એવોડષની કામગીરી -શે્રિીકરિ કામગીરી 
(ર૧) SAG,પિૂાષ હકશોરીની તાિીમ તથા પરૂક આિારની કામગીરી. 



 

૨૨)  મગંળ હદવસની ઉજવિી 
૨૩)  પોર્િ પખવાડીયાની ઉજવિી. 
૨૪)  પોર્િ માસની ઉજવિી  (સપ્ટેમ્બર માસ) 
૨૫)  મહિિા સશક્તતકરિ પખવાડીયાની ઉજવિી. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

પ્રકરિ – ૧૬ 
(ધનયમ સગં્રિ – ૭) 

સરકારી માહિતી અધિકારીઓના ંનામ, 
િોદ્દો અને અન્ય ધવગતો 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૨ 
 

પાના ન.ં ૧૨ થી ૧૪  



 

પ્રકરિ – ૧૬ (ધનયમ સગં્રિ – ૭) 
 સરકારી માહિતી અધિકારીઓના ંનામ, િોદ્દો અને અન્ય ધવગતો 

૮.૧ જાિરે તતં્રના સરકારી માહિતી અધિકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માહિતી 
અધિકારીઓ અને ધવભાગીય કાયદાકીય (એપેિેટ) સત્તાધિકારી ધવશેની 
સપંકૅ માહિતી નીચેના નમનુામા ંઆપો. 

 

 સરકારી તતં્રનુ ંનામ : સકંલિકત બાળ ધવકાસ સેવા યોજના - પ્રોગ્રામ 
ઓહફસર કચેરી, મિાનગરપાલિકા ભાવનગર 

 મદદનીશ સરકારી માહિતી અધિકારીઓ : 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. ડી. 
કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ 
મઈેિ 

સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રીમતી 

સાધવત્રી 
એ.નાથજી 

પ્રોગ્રામ 
ઓહફસર 

(૦ર૭૮)-
૨૪૨૮૯૦૦ 

મો. ૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨ 
 

- Po.bhav
nagar .u
rban@g

mai l .co
m 

ભાવનગર 
મિાનગર
પાલિકા 

 સરકારી માહિતી અધિકારીઓ :- 
 

અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. ડી. 
કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ 
મઈેિ 

સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રીમતી 

સાધવત્રી 
એ.નાથજી 

પ્રોગ્રામ 
ઓહફસર 

(૦ર૭૮)-
૨૪૨૮૯૦૦ 

મો. ૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨ - Po.bhav
nagar .u
rban@
gmai l .c
om 

ભાવનગર 
મિાનગર
પાલિકા 

 ધવભાગીય એપેિેટ (કાયદા) સત્તાધિકારી : 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. ડી. 
કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ 
મઈેિ 

સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રી વી.એમ. 

રાજપતુ 
નાયબ 
કધમશ્નર 
(એડમીન) 

(૦ર૭૮)-
૨૪૩૯૨૯૨ 

૯૯૨૫૨૨૪૬૪૬ - - ભાવનગર 
મિાનગર 
પાલિકા 

 



 

પ્રકરિ – ૧૬ (ધનયમ સગં્રિ – ૭) 
 સરકારી માહિતી અધિકારીઓના ંનામ, િોદ્દો અને અન્ય ધવગતો 

૮.૧ જાિરે તતં્રના સરકારી માહિતી અધિકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માહિતી 
અધિકારીઓ અને ધવભાગીય કાયદાકીય (એપેિેટ) સત્તાધિકારી ધવશેની 
સપંકૅ માહિતી નીચેના નમનુામા ંઆપો. 

 

 સરકારી તતં્રનુ ંનામ : સકંલિકત બાળધવકાસ સેવા યોજના-૧ અબષન-૧ 
 મદદનીશ સરકારી માહિતી અધિકારીઓ : 

અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. 
ડી. કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ મઈેિ સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ શ્રીમતી 
ધનતાબને 
એચ.ભટ્ટ 

સી.ડી. 
પી.ઓ.-૧ 
અબષન 

(૦ર૭૮)-
૨૫૬૧૭૧૧ 

મો. 
૬૩૫૯૯૨૪૩૩૯ 

- cdpo.bhav. 
urban.1@ 
gmai l .com 

પવુષ ઝોન, 
તરસમીયા, 
ભાવનગર  

 સરકારી માહિતી અધિકારીઓ :- 
 

અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. ડી. 
કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ મઈેિ સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ 
 
 
 

શ્રીમતી 
ધનતાબને 
એચ.ભટ્ટ 

સી.ડી. 
પી.ઓ.-૧ 
અબષન 

(૦ર૭૮)-
૨૫૬૧૭૧૧ 

મો. 
૬૩૫૯૯૨૪૩૩૯ 

- cdpo.bhav. 
urban.1@ 
gmai l .com 

પવુષ ઝોન, 
તરસમીયા 
ભાવનગર  

 ધવભાગીય એપેિેટ (કાયદા) સત્તાધિકારી : 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. ડી. 
કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ મઈેિ સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રી વી.એમ. 

રાજપતુ 
નાયબ 
કધમશ્નર 
(એડમીન) 

(૦ર૭૮)-
૨૪૩૯૨૯૨ 

૯૯૨૫૨૨૪૬૪૬ - - ભાવનગર 
મિાનગર 
પાલિકા 

 
 



 

પ્રકરિ – ૧૬ (ધનયમ સગં્રિ – ૭) 
      સરકારી માહિતી અધિકારીઓના ંનામ, િોદ્દો અને અન્ય ધવગતો 

૮.૧ જાિરે તતં્રના સરકારી માહિતી અધિકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માહિતી 
અધિકારીઓ અને ધવભાગીય કાયદાકીય (એપેિેટ) સત્તાધિકારી ધવશેની 
સપંકૅ માહિતી નીચેના નમનુામા ંઆપો. 

સરકારી તતં્રનુ ંનામ : સકંલિત બાળ ધવકાસ સેવા યોજના - ર અબષન – ર 
મદદનીશ સરકારી માહિતી અધિકારીઓ : 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. 
ડી. કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ મઈેિ સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રી 

િતેિબને 
બી. 
દુિરેજજયા 

સી.ડી. 
પી.ઓ.-૨ 
અબષન 

- મો. 
૬૩૫૯૯૨૪૩૪૧ 

- cdpo.bhav. 
urban.2@ 
gmai l .com 

પધિમ 
ઝોન, 
આખિોિ, 
જકાતનાકા, 
ભાવનગર 

સરકારી માહિતી અધિકારીઓ :- 

અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. 
ડી. કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ મઈેિ સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રી 

િતેિબને 
બી. 
દુિરેજજયા 

સી.ડી. 
પી.ઓ.-૨ 
અબષન 

- મો. 
૬૩૫૯૯૨૪૩૪૧ 

- cdpo.bhav. 
urban.2@ 
gmai l .com 

પધિમ 
ઝોન, 
આખિોિ, 
જકાતનાકા, 
ભાવનગર 

ધવભાગીય એપેિેટ (કાયદા) સત્તાધિકારી :- 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. ડી. 
કોડ 

ફોન નબંર ફેકસ ઈ મઈેિ સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૭ ૮ ૯ 
૧ શ્રી વી.એમ. 

રાજપતુ 
નાયબ 
કધમશ્નર 
(એડમીન) 

(૦ર૭૮)-
૨૪૩૯૨૯૨ 

૯૯૨૫૨૨૪૬૪૬ - - ભાવનગર 
મિાનગર 
પાલિકા 

 



 

પ્રકરિ-૧૭ 
(ધનયમ સગં્રિ-૧૬)  

માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપિબ્િ 
સવિતોની ધવગતો  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૨ 
 
 

પાના ન.ં ૧૫ 



 

પ્રકરિ-૧૭ (ધનયમ સગં્રિ-૧૬) 
માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપિબ્િ 

સવિતોની ધવગતો 
 
૧૭.૧ િોકોને માહિતી મળે તે માટે ધવભાગે અપનાવેિ સાિનો, પઘ્ િધતઓ અથવા 

  સવિતો જેવી કે,.... 
 કચેરી ગ્રથંાિય. 

 યોજનાકીય બેનસષ દ્વારા તથા ભીતલચત્રો. 

 વતષમાન  પત્રો 

 પ્રદશષનો 

 નોટીસ  બોડષ 

 કચેરીમા ંરેકડષન ુ ં ધનરીક્ષિ 

 દસ્ તાવેજોની  નકિો  મેળવવાની પઘ્ િધત 

 ઉપિબ્ િ મહુદત ધનયમસગં્રિ 

 જાિરે  તતં્રની વેબસાઈટ 

 જાિરે  ખબરના ંઅન્ ય સાિનો. 

 
 
 
 
 



 

પ્રકરિ-૧૮ 
 

(ધનયમ સગં્રિ-૧૭)  
અન્ય ઉપયોગી માહિતી  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક - ૨ 
 
 

પાના ન.ં ૧૬ થી પ૧ 



 

આઇ.સી.ડી.એસ. 
સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજના 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

૧૨- મહિિા અન ેબાળ ધવકાસ ધવભાગ અંતષગત ICDSમા ં
ચાિતી યોજનાઓ 

 

 ગજુરાત સરકાર અને ભારત સરકાર દ્વારા  સ્ ત્રીઓ અને બાળકો માટે જુદા જુદા  ક્ષેત્રોમા ં
  જુદી-જુદી યોજનાઓબિાર પાડવામાત્રઆવે છે. સામાજજક અને આધથૅક  રીતે પછાત 

વગૅ આ યોજનાનો િાભ િઈશકે તેવો સરકારનો આ સઘન પ્રયાસ છે.  આ પ્રકરિમા ં
સરકારના જુદા- જુદા ધવભાગોમા ંમહિિા અને બાળકો માટેની  યોજનાનુ ંસકંિન કરેિ 
છે અને ટંુકમા ંયોજનાની માહિતી  આપેિ  છે. 

અ. 
ન.ં 

યોજનાનુ ંનામ 
યોજનાનો િાભ કોને 
મળશે ? 

યોજના ધવશે ટંુકી માહિતી અમિીકરિ 
અધિકારી 

૧  સ્ વાસ્ થ્ ય અને પોર્િ 
બાળકો અને 
માતાઓને  

(સવૅજાધત માટે) 

 રોગ પ્રધતરક્ષિ 
 પરુક પોર્િ 
 આરોગ્ ય તપાસ 
 રસીકરિ 
સદંભૅ સેવા આંગિવાડી મારફત 
માતાઓ અને બાળકોને પોર્િ અને 
રસીકરિ જેવી મફતસેવા આપવમા ં
આવે છે. 

બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી 
પ્રાથધમક  
આરોગ્ ય કેન્ ર 

ર પ્રિાનમતં્રી માત ૃવદંના 
યોજના (PMMVY) 

પ્રથમ વખતના સગભાષવસ્થા દરમ્યાન 
તબક્કાવાર ર.૫૦૦૦/- ની સિાય  

બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી 

૩ SAG અને પિૂાષ યોજના ૧૧ થી ૧૪ વર્ષની શાળાએ ન જતી 
તથા ૧૫ થી ૧૮ વર્ષની તમામ 
હકશોરીઓને પરૂકપોર્િ તથા આરોગ્ય 
ધશક્ષિ તથા સ્કીિ ડેવિપમેન્ટ 
તાિીમ 

બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી 

૪ નેશનિ ન્યરુીશન 
ધમશન અંતષગત પોર્િ 
અલભયાન -૨૦૨૦-૨૨ 

કુપોધર્ત બાળકોને સપુોધર્ત બનાવી 
કુપોર્િ સ્તરમા ંઘટાડો િાવવો. 

બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી 
 
 
 



 

 
 
 

૫ CAS એપ્િીકેશન આંગિવાડીની કામગીરીમા ંડીજીટિ 
માધ્યમ દ્વારા કરેિ કામગીરીની એન્રી 
અને રીપોટીંગ તથા ઉપિી કક્ષા દ્વારા 
આ કામગીરીનુ ંમોનીટરીંગ કરવા માટે 
વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ થી ઘટક િઠેળની 
તમામ આંગિવાડી કેન્રો તથા સેજા 
સપુવાઇઝરને સ્માટષફોન 
સરકારશ્રીમાથંી આપવામા ંઆવેિ છે. 
જે ફોન (CAS) એપ્િીકેશનના 
માધ્યમથી સપંિૂષ કામગીરીને 
ડીઝીટાઇઝેશન કરવામા ંઆવી રહ્ુ ંછે. 

બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી 

 



 

૧-સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજના (આઈ.સી.ડી.એસ) 
 
ગજુરાત રાજયમા ંસકંલિત બાળ ધવકાસ યોજના ર જી ઓકટોબર ૧૯૭પ 

થી અમિમા ં છે. ભારતના બિંારિમા ંકલ્ યાિ રાજયની ભાવના ધસદ્ધ કરવા માટે 
કેટિાક િક્ષયાકંો નકકી કરવામા ં આવ્ યા છે. આ િક્ષયાકંોને ધસદ્ધ કરવા માટે 
અસરકારક પગિા ં િેવામા ં આવ્ યા છે. દેશના ગરીબ અને પછાત પ્રજાજનોની 
ધસ્ થતી સિુારવા માટે ધવશેર્ પગિા ંિેવાવા જરરી છે. 

માનવ શહકતનો ધવકાસએ દેશના ધવકાસ માટેનુ ં અગત્ યનુ ં પહરબળ છે. 
વ્ યહકતના શારીહરક તેમજ માનધસક ધવકાસનો પાયો બાલ્ યાવસ્ થામા ંજ રોપાઈ જાય 
છે. ભારતના મોટા ભાગના બાળકો ગરીબ તેમજ શૈક્ષલિક, સામાજજક, આધથૅક વગેરે 
િાભોથી વલંચત કુટંુબોમા ં ઉછેરે છે. પ્રારંલભક બાલ્ યાવસ્ થામા ં કુપોર્િ, માદંગી, 
ધવકિાગંતાના તેમજ મતૃ્ યદુરના પ્રમાિમા ં ઘટાડો થાય તો દેશમા ં આધથિક, 
સામાજજક તથા સવાાંગી ધવકાસ માટે ગિનાપાત્ર ફાળો મેળવી શકાય. 

સકંલિત બાળ ધવકાસ સેવાઓનુ ં આયોજન કરવા ભારત સરકારશ્રીના 
માનનીય આયોજન મતં્રીશ્રીએ ૧૯૭રમા ં સચુન કયુષ, આના કારિે આઠ અભ્ યાસ 
જુથોની રચના કરવામા ં આવી અને તેઓના અિવેાિના આિારે સકંલિત બાળ 
સભંાળ અંગેની એક દરખાસ્ ત રજુ કરવામા ંઆવી આ દરખાસ્ ત મજુબ બાળકોના 
પરુકપોર્િ, રોગપ્રધતકારક રસીઓ, સદંભષ ધનષ્ટ િાતં સેવાઓ સાથેની આરોગ્ ય 
સભંાળ, માતાઓને પોર્િ, આરોગ્ ય ધશક્ષિ, પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિ, કુટંુબ કલ્ યાિ, 
પીવાના ચોખ્ ખા પાિીની સેવાઓ સાકંળી િેવામા ં આવી પાચંમી પચંવર્ીય 
યોજના તૈયાર કરવા માટેના સિાિકાર જુથે પિ બાળકો માટેની પ્રાથધમક 
સેવાઓના સકંિન માટે ભિામિ કરી િતી. આ ભિામિોનો સ્ વીકાર કરી 
સમાજકલ્ યાિ ધવભાગના આયોજનમા ંપ્રાથધમક બાળધવકાસ  સેવાઓનો સમાવેશ 
કરવામા ંઆવ્ યો. 

સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજનાને આખરી સ્ વરપ મળ્ યા બાદ આ યોજનાના ૩૩ ઘટકો 
સમગ્ર દેશમા ં૧૯૭પ-૭૬ મા ંપ્રાયોલગક િોરિે શર કરવામા ંઆવ્ યા િતા. ગજુરાતમા ં
વડોદરા જજલ્ િાનો છોટાઉદેપરુ ઘટક પ્રાયોલગક િોરિે સૌ પ્રથમ શર થયો. આ 
ઘટકોની કામગીરીના મલુ્ યાકંનમા ંજિાઈ આવ્ યુ ં કે આ યોજનાથી બાળકોનુ ંઆરોગ્ ય 
અને  પોર્િ સ્ તર સિુયુષ છે. પછાત જ્ઞાધત અને આહદવાસીઓ તથા ગરીબ વગષના  
બાળકોને ગિનાપાત્ર િાભ મળ્ યો છે. 



 

 

સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજનાના િતેઓુ :- 
(૧) ૦ થી ૬ વર્ષના બાળકોન ુ ંપોર્િ અને આરોગ્ યનુ ંસ્ તર સિુારવુ.ં 
(ર) બાળકના શારીહરક, માનધસક તથા સામાજજક ધવકાસનો પાયો નાખંવો. 

(૩) માતા મતૃ્ય,ુ માતા માદંગી, બાળ મતૃ્ ય,ુ બાળ માદંગી, કુપોર્િ તેમજ 
અદ્ય- વચ્ ચેથી શાળા છોડી જનાર બાળકોન ુ ંપ્રમાિ ઘટાડવુ.ં 

(૪) બાળ ધવકાસને વેગ આપવા માટે ધવધવિ ધવભાગો તથા સસં્થાઓ સાથે 
અસરકારક સકંિન કરવુ.ં 

(પ) ૧૫ થી ૪૫ વય જુથની મહિિાઓને આરોગ્ય ધશક્ષિ આપવુ.ં 

સેવાઓ :- 
 

 જુદી - જુદી સેવાઓ જો સકંલિત સ્ વરપે આપવામા ંઆવે તો વધ ુઅસર          
 પડે એ ધવચારસરિી પર આિાર રાખી ધવધવિ સેવાઓનુ ં સકુંિ રચવામા ં               
 આવ્ યુ ં છે  જેવી  કે - (૧) પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિ 

(ર) પરુક પોર્િ 
(૩) રોગ પ્રધતકારક રસીઓ 
(૪) આરોગ્ ય તપાસ 
(પ) સદંભષ ધનષ્ટ િાતં સેવાઓ 

(૬) આરોગ્ ય ધશક્ષિ તથા પોર્િ 

 
છ વર્ષથી નીચેની વયના બાળકો માટે જ આ સેવાઓ મયાષહદત રાખવામા ંઆવી 

 છે. બાલ્ યાવસ્ થાને બાળકના ધવકાસ માટે કસોટી કાળ ગિવામા ં આવે છે. 
 બાળકના સામાજિૅક, માનધસક અને શારીહરક ધવકાસમા ંમાતાનો ફાળો અગત્ યનો 
 િોય છે. જેથી સ્ તનપાન કરાવતી માતાઓ અને સગભાષ સ્ ત્રીઓને પિ આ યોજના 
 િઠેળ આવરી િેવામા ંઆવી છે. 



 

(૧) પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિ :- 
બાળક છ વર્ષન ુ ંિોય ત્ યારે તેને શાળાએ મોકિવુ ંજરરી છે. આ માટે તેને 

માનધસક રીતે તૈયાર કરવુ ંજોઈએ. આથી જયારે તે ત્રિ વર્ષન ુ ંથાય ત્ યારે તેને 
પ્રાથધમક ધશક્ષિ આપવા માટે ધનયધમત આંગિવાડી કેન્ રમા ં મોકિવુ ં જોઈએ. 
ખરેખર બિા બાળકો શીખવાની જજજ્ઞાસા સાથે જન્ મે છે. તેની જજજ્ઞાસાને સતંોર્વા 
અને બૌદ્ધદ્ધક ધવકાસને વેગ આપવા માટે પ્રોત્ સાિનની જરર છે. આવુ ંપ્રોત્ સાિન 
તેને આંગિવાડી કેન્ ર દ્વારા મળી રિ ેતેવ ુ ંઆયોજન કરાયેિ છે. 
આંગિવાડી કેન્ રોમા ં બાળકને સામાન્ ય અક્ષરજ્ઞાન, ભાર્ા જ્ઞાન સખં્ યા જ્ઞાન, 

 આપવામા ં આવે છે. જેથી તે તેની આસપાસના પયૉવરિ અને સામાજજક 
 માળખાને સમજત ુ ંથાય છે. જે બાળકના ભાવનાત્ મક અને સામાજજક ધવકાસ માટે 
 સિાયરપ છે. આંગિવાડીમા ં મળત ુ ં પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિ તેના ભધવષ્ટ યના 
 શાળાકીય ધશક્ષિ માટે પાયાનુ ંકામ કરે છે અને તેની ધશક્ષિ પ્રત્ યેની અલભરચીને 
 આગળ વિારવામા ંમદદરપ બને છે. આ સવાાંગી ધવકાસને ધ્યાનમા ંરાખીને 

ધથમેટીકિ ટાઇમ ટેબિ દ્વારા તમામ ધવકાસને િગતી ECCE ની પ્રવધૃત્તઓ દ્વારા 
ધશક્ષિ. 
(ર) પરુક પોર્િ :- 

બાળકના તદુંરસ્ ત ધવકાસ અને ઉછેર માટે માતા અને બાળક બનેં માટે 
પરુક પોર્િની જરર જિાઈ છે. આ માટે સગભાષ માતાને ડબિ ફોટીફાઇડ મીઠંુ 
અને ધવટામીન -એ યકુત ખોરાક િેવાની ખબુ જરર છે. પાડુંરોગ એ સગભાષવસ્ થા 
દરધમયાન ઉદભવતી સમસ્ યા છે. પાડુંરોગથી પીડાતી સગભાષ સ્ ત્રી નબળાઈ 
અનભુવે છે. અને સગભાષવસ્ થા કે સવુાવડના સમયે જોખમકારક બની શકે છે. 
આવી સ્ ત્રીના બાળકનુ ં વજન ઓછુ િોઈ શકે છે અને બાળક માદંગી થવાની 
શકયતા વધ ુ રિ ે છે. આ માટે િોિતત્ વ / ફોલિક એસીડની ગોળીઓનો કોસષ 
કરાવવામા ં આવે છે. પાડુંરોગથી પીડીત િાત્રી માતાઓએ પિ િોિતત્ વ / 
ફોિીક એસીડની ગોળીઓનો કોસષ પરુો કરવો જરરી છે. આ ગોળીઓ આરોગ્ય 
ઘટકના સકંિનથી આંગિવાડી કેન્ ર ઉપરથી પરુી પાડવામા ંઆવે છે.  

જન્ મથી ૬ માસ સિુી બાળક માટે માતાનુ ં દુિ શે્રષ્ટઠ છે. પરંત ુ ૬ માસ 
પછી તેને િાવિ ઉપરાતં વિારાના આિારની જરર પડે છે. અને જો વિારાનો 



 

આિાર ન મળે તો બાળકનુ ંવજન વિત ુ ંનથી તે િીરે િીરે નબળં પડત ુ ંજાય છે 
અને સિિેાઈથી માદંગીનો ભોગ બને છે. ધવટામીન-એ જન્ મથી છ વર્ષના બાળકો 
માટે ખબુ અગત્ યનુ ંપોર્કતત્ત્વ છે. ધવટામીન-એ ઓરી તેમજ શ્વાસના ચેપસામેની  

પ્રધતરોિક શહકતમા ંવિારો કરે છે. રતાિંિાપિાને અટકાવે છે. ૦ થી ૩ વર્ષના  
બાળકને દર છ મહિને ધવટાધમન -એ નો ડોઝ આંગિવાડી કેન્ રમાથંી આપવામા ં 
આવે છે. પરુકપોર્િની સેવા માટે આંગિવાડી કાયષકર અને તેડાગર બિનેોની  
મદદથી આંગિવાડી કેન્ ર ઉપર બાળકોને કેન્રમા ંબનતી વાનગી તથા સગભાષ  
િાત્રી માતાઓ અને હકશોરીઓને ઘરે આપવાના THR દ્વારા દૈધનક કેિેરી તથા  

પ્રોટીનની જરહરયાત પરૂી કરવામા ંઆવે છે. આ પરુક પોર્િ માટે ખાદ્ય  
સામગ્રીનો જથ્ થો રાજય કક્ષાએ કધમ નર કચરેી દ્વારા ફાળવવામા ંઆવે છે. જેમા ં 
બાિશક્તત, પિૂાષ શક્તત,તથા માતશૃક્તતના ંધપ્રધમતસ THR પેકેટ તથા ૩ થી ૬  
વર્ષના બાળકોને સરકારશ્રીમાથંી મળતા ઘઉં, ચોખા અને તેિ પરુવઠામાથંી  
વાનગી બનાવી પીરસવામા ંઆવે છે. તેમજ ૩ થી ૬ વર્ષના ંિાભાથી બાળકોને  

સોમ અને ગરુ સીઝનિ ફ્રુટ અને સોમ અને શની સિુી ગરમ નાસ્ તો પિ  
આપવામા ંઆવે છે.  
ત્રીજુ ભોજન :- 

કુપોધર્ત બાળકોન ુ ંવજન વિારવા માટે સરકારશ્રીના પત્ર ન.ંતા૨૫/૬/૧૩ 
થી ૩ થી ૬ વર્ષના મધ્યમ કુપોધર્ત તેમજ અધત કુપોધર્ત બાળકો માટે એક 
હદવસના ર.૩/-િેખેનો િાડુ બાળકોને ઘરે િઇ જવા માટે આપવામા ંઆવે છે. 
પોર્િ અલભયાન અંતગષત મગંળહદવસ ઉજવિી:- 
(૧) પ્રથમ મગંળવાર સપુોર્િ સવંાદ 

પ્રથમ વખત બનેિા સગભાષ બિનેોને આંગિવાડી કેન્રો પર બોિાવી 
પ્રોત્સાહિત કરવામા ંઆવે છે અને આવનાર બાળક માટે સભેુચ્છા અને આરોગ્ય 
અને પોર્િનુ ં ધશક્ષિ તેમજ સગભાષવસ્થા માટે જરરી પૌષ્ષ્ટટક આિાર ધવશે 
માગષદશષન આપવામા ં આવે છે અને તેમને પોતાની સભંાળ માટેન ુ ં માગષદશષન 
આપવામા ંઆવે છે. 



 

(૨) બીજો મગંળવાર :- બાળ તિુા હદવસ 
આંગિવાડી કેન્રમા ં તેમના ધવસ્તારના ૦ થી ૬ વર્ષના તમામ બાળકોને 

આંગિવાડે કેન્રો પર બોિાવી અને વજન ઉંચાઇ કરવામા ંઆવે છે. જેની નોંિ 
કેન્રને આપેિ CAS મોબાઇિમા ંકરવામા ંઆવે છે.  
(૩) ત્રીજો મગંળવાર :- અન્નાપ્રાશન અને બાળ હદવસ 

આ મગંળવારે આંગિવાડીમા ંઅન્નપ્રાશન હદવસની ઉજવિીમા ંધવસ્તારના 
૬ માસ પિૂષ કરેિ બાળકોને ઉપરી આિાર આપવા માટેન ુ ંમાગષદશષન આપવામા ં
આવે છે. અને બાળકોને ઉપરી આિર તરીકે કેવો ખોરાક આપવો જેનુ ં ધનદશષન 
કરી અને કેન્રમા ંબાળકોને પ્રથમ વખત અન્નપ્રાશન ધવધિ કરાવવામા ંઆવે છે. 
બાળ હદવસમા ં આંગિવાડીના બાળકોના વાિીઓને બોિાવવામા ં આવે છે. 
બાળકોએ બનાવેિી લચત્રપોથી એતટીવીટી બકુ તેમજ અન્ય કરેિ પ્રવધૃત્તઓની 
જાિકારી આપવામા ંઆવે છે અને તેન ુ ંપ્રદશષન કરવામા ંઆવે છે. 
(૪) ચોથો મગંળવાર :- અન્ન ધવતરિ અને પિૂાષ હદવસ 

ચોથા મગંળવારે સરકારશ્રી તરફથી આપવામા ંઆવત ુ ંTHR બાિશક્તત, 
માતશૃક્તત અને પિૂાષશક્તતના પેકેટનુ ં આ હદવસે િાભાથીઓને ઘરે THR તરીકે 
આપવામા ંઆવે છે. અને આ પેકેટમાથંી બની શકે તેવી વાનગી ધવશે માગષદશષન 
આપવામા ંઆવે છે.પિૂાષ હદવસમા ં૧૧ થી ૧૪ વર્ષની શાળાએ ન જતી હકશોરી અને 
૧૫ થી ૧૮ વર્ષની શાળાએ જતી અને ન જતી હકશોરીઓને આરોગ્ય પોર્િ અને 
જજવન કૌશલ્યનુ ંધશક્ષિ આપવામા ંઆવે છે.     
(૩) રોગપ્રધતકારક રસીઓ :- 

બાળકોને જીવિેિ રોગથી બચાવવા સમયસર રસીઓ મકુાવવી ખબુ 
જરરી છે. ભારતમા ં પ૦% બાળકો તેના જન્ મની પ્રથમ વર્ષગાઠં ઉજવી શકતા 
નથી. આ પિિેા જ તે મ્રત્ ય ુ પામે છે. રોગપ્રધતકારક રસી, ક્ષય, િનરુ, કાળી 
ખાસંી (ઉંટાટીયુ)ં પોલિઓ અને ઓરી જેવા રોગો સામે રક્ષિ આપે  છે. 

િનરુની રસી સગભાષ સ્ ત્રીઓએ પિ મકુાવવી અત્ યતં જરરી છે. સગભાષ 
સ્ ત્રીઓએ િનરુની રસીના બે ઈન્ જેકક્ષનો અવ ય િેવા જોઈએ. િનરુની રસી 
માતા અને બાળકને િનરુથી બચાવે છે. જો પ્રસવ દરમ્ યાન ચોખ્ ખાઈ રાખવામા ં
ન આવી િોય કે ચોખ્ ખી - જતં ુવગરની બ્ િેડ વાપરવામા ંન આવી િોય તો માતા 



 

અને બાળકને િનરુ થઈ શકે છે. પ્રથમ રસી સગભાષવસ્ થાની જાિ થતા ં જ 
મકુાવવાની િોય છે અને બીજી રસી પિિેી રસીના એક મહિના પછી મકુાવવાની 
િોય છે. 

બાળકને જન્ મના ૧ વર્ષ દરધમયાન બી.સી.જી.ની એક રસી, પેન્ટાવેિેન્ટ અને 
 પોલિયોની ત્રિ, ઓરીની એક રસી આપવી જોઈએ. રસીઓ સ્ વાસ્ થ કેન્ રો, 
 દવાખાનાઓમા ંમળી શકે છે. 

રસીકરિ યાદીન ુ ંસમય પત્રક :- 

(ખાનામા ંટીક કયૉ 
મજુબ રસી 
અપાવવી) 

જન્ મનો 
મહિનો 

૧.પ 
મહિને 

ર.પ 
મહિને 

૩.પ 
મહિને 

૯ 
મહિને 

૧૬-ર૪ 
મહિને 

૨૪-
૬૦ 

મહિને 

બી.સી.જી.         

પેન્ટાવેિેન્ટ            

પોિીયોની ટીપા             

ઓરી       √  

ડી.ટી. રસી        

ધવટાધમન-એ પ્રથમ ડોઝ ઓરીની રસી સાથે બીજો ડોઝ ઓરીનાબસુ્ટર ડોઝ દોઢ વર્ે સાથે દર છ 
મહિન ે

ઓરીની રસી સાથે ધવટાધમન-એ નો ડોઝ પિ આપવો જરરી છે.  

નવજાત ધશશઓુ માટે રોગ પ્રધતરક્ષિ રસીઓની પરુી માત્રાનો કોસષ પરુો 
કરવો અધનવાયષ છે. કોસષ પરુો કરવામા ંન આવે તો રી પહરિામ આપે નિી. રસી 
માટેનો દશૉવેિો સમય ચકુાઈ જાય તો પિ રસીકરિ કરાવવાનુ ંચાલ ુ રાખવુ ં
જોઈએ.  
બાળક સાિારિ લબમારીથી ધપડાત ુિોય કે કુપોર્િથી ધપડાત ુિોય તો પોર્િનુ ં

 રસીકરિ કરાવવુ ં જોઈએ. રસીકરિ કરાવ્ યા પછી બાળકને દુઃખાવો, તાવ, 
 બેચેની કે લચડીયાપણ ુથઈ શકે છે. બી.સી.જી. ની રસી જે જગ્ યાએ મકુાવેિ િોય 
 તે જગ્ યા પર આશરે એક મહિના બાદ બેડિી કે ફોલ્ િો થઈ શકે છે. જે આપોઆપ 
 સકુાઈ જાય છે. 



 

 

(૪) આરોગ્ ય તપાસ :-   
આઈ.સી.ડી.એસ. કાયષક્રમ િઠેળ મળુભતુ છ સેવાઓ આપવામા ંઆવે છે જે 

પૈકી પવૅૂ પ્રાથધમક ધશક્ષિ અને આરોગ્ ય પોર્િ ધશક્ષિ આઈ.સી.ડી. એસ. ના 
સ્ ટાફ દ્વારા આપવામા ંઆવે છે. છ  વર્ષની નીચેના બાળકોન ુ ંસતત પોર્િ સ્ તર 
જળવાઈ રિ ેછે કે કેમ તે જાિવા માટે બાળકોના પોર્િ સ્ તરનુ ંગે્રડેશન કરવામા ં
આવે છે. બાળકોન ુ ંદર માસે ધનયધમત વજન કરી CAS એપ્િીકેશનમા ંએન્રી કરી 
અને આપેિ સ્માટષફોનમા ંકુપોર્િના સ્તર ઉપર નજર રાખવામા ંઆવે છે.  

અત્ યતં કુપોધર્ત બાળકોમા ં પોર્િનુ ં સ્ તર ફકત પરુક પોર્િ વિારે 
આપવાથી ઉચુ ંઆવત ુ ં નથી. આ માટે આવા બાળકોની સતત તબીબી તપાસ 
અને સારવાર થાય તે અત્ યતં જરરી છે. આ શોિેિ બાળકોને કુપોર્િમાથંી બિાર 
િાવવા માટે એન આર સી સેન્ટર પર સઘન સારવાર માટે મોકિવામા ંઆવે છે. 

  

બાળકની  વધૃઘ્ િ  ઉપર  દેખરેખ 
 બાળકની પોર્િ ધસ્ થધત નકકી કરે છે.  

 તેનાથી શરઆતના તબકકામા ંજ બાળકની અપરુતી વ્રધઘ્ િ અને કુપોર્િની જાિ થાય છે.  

 બાળકના  જન્ મથી જ ધનયધમતપિે વજન કરી તનેી વ્રધઘ્ િની દેખરેખ રાખવી શર કરવી 
જોઈએ.  

 ૦ થી ૬ વર્ષ સિુીની ઉંમરના બાળકોનુ ંદર મહિને વજન સાથ ેઉંચાઇ પિ કરવી.  
 ગભંીરપિે કુપોધર્ત બાળકનુ ંદર ૧૫ હદવસે વજન કરવુ.ં 

(પ) સદંભષ ધનષ્ટ િાતં સેવાઓ :-  

જનસ્ વાસ્ થ્ ય એ રાષ્ટ રીય ઉત્ થાનની પારાશીશી છે. તે માટે સરકારશ્રી તરફથી 
 પ્રાથધમક આરોગ્ ય સભંાળ તેમજ તબીબી સેવાઓ પરુી પાડવામા ં આવે છે. 
 સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજના િઠેળ છ વર્ષથી નીચેની વયના બાળકો, 
 સગભાષસ્ ત્રીઓ તેમજ સ્ તનપાન કરાવતી માતાઓનુ ંઆરોગ્ ય તેમજ  પોર્િ સ્ તર 
 સિુારવા સકંલિત રીતે ધવધવિ સેવાઓ પરુી પાડવામા ં આવે છે.  અબષન 
 આરોગ્ ય કેન્ રના મેડીકિ ઓહફસરશ્રીઓ  દ્વારા દર માસે ધનયધમત તેમના 
 ધવસ્ તારના આંગિવાડી કેન્ ર કક્ષાએ આવી સેવાઓ આપવાની રિ ેછે. અને  

જરરતમદં બાળકોને કોમ્ યધુનટી િલે્ થ સેન્ ટર કે જજલ્ િા િોધસ્ પટિમા ંરીફર કરી  
પરુતી સારવાર અપાય છે. આ માટે મેહડકિ કોિેજો / િોક્સ્પટિોના ંસાથે  



 

ન્ યરુીશન રીિબેીબીટેશન સેન્ ટરો બાળરોગ માટે કામગીરી કરે છે.   
(૬) પોર્િ અને આરોગ્ ય અંગે ધશક્ષિ :-  

ગરીબ અને ઓછા ધશલક્ષત કુટંુબોના વ્ યહકતઓમા ંસામાન્ ય રીતે એવી ગેરસમજ  

િોય છે. કે બાળકો કુદરતી રીતે મોટા થતા િોય છે અને ઉંમર વિવાની સાથે જ 
રરી માનસીક અને શારીહરક ધવકાસ આપમેળે જ થતો િોય છે. આવી ગેરસમજ  
દુર થાય અને બાળકની ઉંમર ૬ વર્ષની થાય ત્ યા ંસિુીના સમયગાળાનુ ંમિત્ વ   
સમજાવવા માટે મા-બાપ સાથે વાતચીત કરવાના મરુાઓ અને સદેંશાઓ આ  
પસુ્ તકમા ંસમાવી િેવામા ંઆવ્ યા છે.  

ઘટકની પસદંગી :-  
 સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજના િઠેળ ગ્રામ ધવસ્ તારમા ંતાલકુો ઘટક તરીકે 

આહદવાસી ધવસ્ તારમા ં આહદવાસી ઘટક અને શિરેી ધવસ્ તારમા ં વોડ ૅ
અથવા ઝપંડપરી ધવસ્ તારો ઘટક તરીકે રિશેે. ગ્રામ ધવસ્ તારમા ં ઘટકની 
પસદંગી માટે નીચે જિાવેિ મરુાઓને અથવા આપવામા ંઆવશે.  

(૧) જયા ં આહદવાસીઓની વસ્ તી વધ ુ િોય તેવા આહદવાસી ધવસ્ તાર ખાસ 
કરીને પછાત આહદવાસીઓ.  

(ર) પછાત ધવસ્ તારો, ડુંગરાળ તથા રિ જેવા પ્રદેશો.  
(૩) દુષ્ટ કાળ ગ્રામ ધવસ્ તારો.  
(૪) મિદઅંશે  અનસુધુચ્ ત જાધતની વસ્ તી િોય તેવા ધવસ્ તારો.  

(પ) પોર્િની ક્ષધતયકુત ધવસ્તારો.  
(૬) સામાજજક સેવાઓન : ધવકાસની રધષ્ટ ટએ પછાત ધવસ્ તારોમા ં વોડોની 

પસદંગી માટે નીચે જિાવેિ બાબતોને અગ્રતા આપવામા ંઆવશે.  

(અ)  ગદંા વસવાટ (સ્ િમ ધવસ્ તાર) વાળા ધવસ્ તારો.  
  (બ) અનસુલુચત જાધતની વસ્ તી િોય તેવા ધવસ્ તારો. 
  પોર્િ રેકર એપ્િીકેશન :- 
   સરકારશ્રી દ્વારા આંગિવાડી કેન્રમા ંઆવેિ એન્રોઇડ મોબાઇિમા ંસરકારશ્રી 
  દ્વારા પોર્િ રેકર નામની એપ્િીકેશન ૧૪૨ આંગિવાડીમા ંઅમિવારી કરી અને  
  કેન્રમા ંઆવતા િાભ િેતા િાભાથીઓની એન્રી એપ્િીકેશનમા ંકરવામા ંઆવેિ છે.   



 

૩- બાળ ધવકાસ અધિકારી (સી.ડી.પી.ઓ) ની ફરજો 
 

 સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજનાની અમિવારીમા ંબાળ ધવકાસ યોજના અધિકારીની 
  મખુ્ ય ભધુમકા છે. ક્ષેધત્રય કક્ષાઓ બાળ ધવકાસની સેવાઓના વ્ યવસ્ થાપન   અને  

અમિીકરિની  જવાબદારી તેમની છે. 
 બાળ  ધવકાસ  અધિકારીશ્રી નીચે  મજુબની  ફરજો  નીભાવશે :- 
(૧) ઘટક કક્ષાએ આઈ.સી.ડી.એસ. કાયષક્રમમા ં મખુ્ ય અમિીકરિ અધિકારી 

તરીકે કામ કરશે. 
(ર) આંગિવાડીઓ ચિાવવા માટેના ખચૅનુ ંઆયોજન કરશે. 
(૩) પોતાના કાયષકે્ષત્રમા ં કામ કરતા ં સપુરવાઈઝરો તેમજ આંગિવાડી 

કાયષકરોની ધમહટિંગ બોિાવવી. આંગિવાડીઓની મિુાકાત િેવી, 
કામગીરીની ચકાસિી કરવી અને માગષદશષન આપવુ.ં 

(૪) પોતાના ઘટકમા ં યોજનાના સફળ અમિીકરિ માટે જરરી સવે કરાવી 
પ્રોજેકટ હરપોટષ  તૈયાર કરશે. 

(પ) ઘટક કક્ષાએ અને આંગિવાડી કક્ષાએ ધનભાવવાના તથા રજજસ્ ટરો અને 
રેકડષ રાખવામા ંઆવે તેની ખાતરી કરશે અને સમયાતંરે તેની ચકાસિી 
કરશે. 

(૬) યોજના માટે જરરી ચીજવસ્ તઓુ અને પરુવઠાની ખરીદી, િરેફેર, સગં્રિ 
અને વિચેિીને િગતી વ્ યવસ્ થા કરશે અને આ માટે જજલ્ િા તથા 
રાજયકક્ષાના અધિકારીઓ સાથે સકંિન કરશે. 

(૭) આઈ.સી.ડી.એસ. કાયષક્રમ માટે આપવામા ં આવતી તમામ સાિન 
સામગ્રીના હિસાબનો વ્ યવધસ્ થત રીતે રખાય અને તેનો યોગ્ ય ઉપયોગ 
થાય તે જોશે. 

(૮) આઈ.સી.ડી.એસ. પ્રોજેકટની સકંિન સધમધતના કન્ વીનર તરીકેની 
કામગીરી કરશે. 

(૯) ઘટક કક્ષાની ટીમના ભાગ તરીકે અન્ ય અધિકારીઓ અબષન આરોગ્ ય 
કેન્ રો, મિાનગરપાલિકા અને સ્ વૈધચ્ છક સસં્ થાઓના સકંિનમા ં રિી 
કામગીરી કરશે. 



 

(૧૦) બાળ ધવકાસના કાયષક્રમ માટે જરરી ખચષ કરશે અને આ માટે ઉપાડ 
અધિકારી તરીકે કામ કરશે. 

(૧૧) આ યોજનાના અમિી કરિમા ંતેમજ ખાદ્ય સામગ્રી મકાન માટેની સાિન 
સામગ્રી વગેરેમા ંસ્ થાધનક િોકો સિયોગ આપે તે માટેના પ્રયત્ નો કરશે. 

(૧ર) શિરેી કક્ષાની સકંિન સધમધતઓના આયોજનમા ંઅને મહિિા મડંળો અને 
યવુક મડંળોના સકંિન માટે આંગિવાડી કાયષકરોને મદદ કરશે. 

(૧૩) પોર્િ અને આરોગ્ યને િગતા ધનદશષનો અને શૈક્ષલિક કાયષક્રમોન ુ ં
આયોજન કરશે. 

(૧૪) યોજનાના અિવેાિો ધનયધમત સમયે જજલ્ િા કક્ષાએ અને રાજય કક્ષાએ 
મોકિાય તે જોશે. 

(૧પ) આંગિવાડી કાયષકરોની ધનમણુકં  અંગે જરરી કાયષવાિી કરશે અને 
આંગિવાડી કાયષકરો અને સપુરવાઈઝરોને જરરી તાિીમ માટે 
મોકિવાની વ્ યવસ્ થા કરશે. 

(૧૬) હફલ્ ડ ધવઝીટ માટેના ટુર પ્રોગ્રામનુ ં આયોજન કરશે અને માધસક ટુર 
પ્રોગ્રામ ઉપિા અધિકારીશ્રીઓને મોકિશે. સરકારશ્રીની વખતો વખતની 
સચુના મજુબ બાળ ધવકાસ અધિકારીશ્રીએ નીચે મજુબની વિારાની 
કામગીરી કરવાની રિશેે. 
(૧) આંગિવાડીના પોતાના મકાન માટેની જગ્ યા શોિવી. 
(ર) સરકારની અન્ ય યોજનાઓમાથંી આ માટે અનદુાન મેળવવુ.ં 
(૩) પોર્િ અને આરોગ્ ય અંગેના ધશક્ષિને િગતી કામગીરી. 
(૪) ધવટાધમન-એ તથા અન્ ય પોર્ક તત્ વોની સામગ્રી પરુી પાડવો. 
(૫) બાળ ધવકાસ સધમધતના સકંિનમા ંરિીને કામગીરી કરશે. 
(૬) હકશોરીઓને માગષદશષન આપવાની કામગીરી કરશે. 

 
 
 
 



 

૪- આઈ.સી.ડી.એસ.ના ંસપુરવાઈઝરની ફરજો 
 

(૧) આંગિવાડી કાયષકરોને તેમની કામગીરી માટે જરરી માગષદશષન અને 
તાિીમ સ્ થળ   પર જ પરુી પાડવી. 

(ર) સ્ થાધનક આરોગ્ ય કાયષકર સાથે અઠવાહડયામા,ં ઓછામા ં ઓછા એક 
આંગિવાડીની મિુાકાત િેશે. અને પોતાના ધવસ્ તારમા ંઆવેિી તમામ 
આંગિવાડીઓ માનંી મહિિામા ંઓછામા ંઓછી એક મિુાકાત િેવાય તે 
પ્રમાિે પ્રવાસનુ ં આયોજન કરશે. પોતાના પ્રવાસનુ ં આયોજન કરશે. 
પોતાના કાયષમથકથી પાચં હક.મી. થી વધ ુ દુર આવેિા ધવસ્તારોમા ં
અઠવાહડયામા ંઓછામા ંઓછું એક રાધત્ર રોકાિ કરશે. 

  (૩) આંગિવાડીની મિુાકાત દરમ્ યાન સપુરવાઈઝરશ્રી નીચે જિાવેિ 
   કામગીરી કરશે. : 

 દરેક ઘરની મોજિીમા ં અને આવી મોજિી દર ત્રિ માસે અદ્યતન 
કરવામા ં અને આઈ.સી.ડી.એસ. યોજનાના િાભાથીઓના કુટંુબો માટે 
સ્ પષ્ટ ટ યાદી તૈયાર કરવા માટે આંગિવાડી કાયષકરને માગષદશષન આપશે. 

 અત્ યતં ગરીબ ધસ્ થધતના અને તીવ્ર કુપોર્િથી પીડાતા ખાસ કરીને ૬ 
વર્ષથી નીચેના બાળકોની યાદીની ચકાસિી કરશે. 

 બાળકોની ચોકકસ ઉંમર અને તેમના વજન અને ઉંચાઈ વગેરેને િગતા 
ચાટષ  તૈયાર કરાવમા ંઆંગિવાડી કાયષકરને મદદ કરશે. 

 આરોગ્ યની રીતે જોખમી પહરધસ્ થધત િરાવતા બાળકો અને માતાઓને 
ઓળખી કાઢવામા ં અને તેમને અબષન આરોગ્ ય કેન્ ર કે િોસ્પીટિમા ં
ઉપચાર માટે મોકિવામા ંઆંગિવાડી કાયષકરોને મદદ કરશે. 

 તીવ્ર કુપોર્િથી પીડાતા બાળકોન ુ ં જાતે જ વજન કરશે અને આવા 
બાળકોને તદુંરસ્ ત બનાવવા માટે આંગિવાડી કાયષકરને જરરી માગષદશષન 
આપશે. 

 વાતાષ કિવેી, ધવધવિ રમતોનુ ંઆયોજન અને રંગોની ઓળખ વગેરે જેવી 
પવૅૂ શાળા પ્રવ્રધતઓ ચિાવવા માટે આંગિવાડી કાયષકરોને માગષદશષન 
આપશે. 



 

 માતાઓને આરોગ્ ય અને પોર્િ અંગેનુ ંધશક્ષિ અસરકારક રીતે કેવી રીતે 
આપી  શકાય તે માટેન ુ ંધનદશૅન આંગિવાડી કાયષકરો માટે કરશે. 

 બાળકોમા ં નાની ઉંમરમા ં ઉદભવતી ખામીઓ શોિી કાઢવા માટે અને 
ધનવારવા માટે આંગિવાડી કાયષકરોને જરરી માગષદશષન આપશે. 

 મોજિીના રજજસ્ ટરોમા ં અને રસીકરિોના રજજસ્ ટરોમા ં થતી જન્ મ અને 
મરિની નોંિિીની ચકાસિી કરશે. 

 આંગિવાડી કાયષકરોએ રાખવાના થતા રજજસ્ ટરો તપાસશે અને તેમને 
યોગ્ ય રીતે ધનભાવવા માટે માગષદશષન આપશે. 

 જે આંગિવાડી કાયષકરો ઓછુ ભિેિા િોય તેમને રેકડષ િખવામા ંમદદ 
કરશે. 

આંગિવાડી કાયષકરો અપાતા ખોરાકનો સગં્રિ કરવા માટેની વ્ યવસ્ થા અને  તે  
તૈયાર કરી બાળકોને આપવાની વ્ યવસ્ થાની ચકાસિી કરશે. પરુક પોર્િ  
આિાર,  દવાઓ, શૈક્ષલિક સાિનો અને રજજસ્ ટર રેકડષ , ધનયધમત મળી રિ ેતે 
માટે વ્ યવસ્ થા કરશે અને આવી વસ્ તઓુ ઓછી િોય તો બાળ ધવકાસ 
અધિકારીશ્રી (સી.ડી.પી.ઓ.) ને જાિ કરશે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

સકંલિત બાળ ધવકાસ સેવા યોજના અધિકારીની કચેરીમા ંકરતા ં
આંકડા ંમદદનીશે કરવાની કામીગીરી (જોબચાટષ) 

(૧) આંગિવાડી કાયષકરોના ં માસીક પ્રગધત અિવેાિો તેમજ માસીક 
મોનીટરીંગ અિવેાિો એકત્રીત કરવા. 

(ર) આંગિવાડી કક્ષાએ રાખવામા ંઆવતા રેકડષ તથા રજીસ્ ટરોની જાળવિી, 
અદ્યતન માહિતી ભરીને કરવામા ંઆવે તે અંગેની ચકાસિી કરવી, આ 
અંગે મખુ્ ય સેધવકા તેમજ આંગિવાડી કાયષકરને જરરી માગદશૅન પરુ 
પાડવુ.ં 

(૩) ઘટક કક્ષાએ આંગિવાડીની કાયમી માહિતીનુ ં રજીસ્ ટર રાખવ ુ તેમજ 
પ્રગધત અિવેાિો ઉપરથી િાભાથીૅૅની તેમજ અન્ ય તમામ ધવગતોનુ ં
રજીસ્ ટર પિ દર માસની અદ્યતન માહિતી ભરીને ધનભાવવુ.ં 

(૪) ખાદ્ય- સામગ્રી અંગે ઘટક કક્ષાના સકંલિત માહિતી એકત્ર કરવી. 
 (પ) જીલ્ િા તેમજ રાજય કક્ષાએ મોકિવાના ંથતા ંમાસીક, ધત્રમાસીક 

તેમજ વાધરૅ્ક અિવેાિો એકધત્રત માહિતી ઉપરથી તૈયાર કીને મોકિી 
આપવા જેવા કે.., 

 ભારત સરકારને મોકિવાનો કોમ્ પ્ યટુરાઈઝ માસીક પ્રગધત અિવેાિ. 
 ખાસ અંગભતુ યોજનાનો માસીક પ્રગધત અિવેાિ. 
 આયોજનના ંધત્રમાસીક પ્રગધત અિવેાિો. 
 ર૦ મદુ્દાનો માસીક પ્રગધત અિવેાિ. 
 રાિત કામો પર ખોિવામા ં આવતી વિારાની આંગિવાડીઓનો 

અઠવાડીક અિવેાિ. 
 ખાદ્ય સામગ્રીનો માસીક પ્રગધત અિવેાિ. 
 રોગ પ્રધતકારક રસીનો માસીક પ્રગધત અિવેાિ. 
 આર.આર.એસ. માધસક પ્રગધત અિવેાિ. 
 (૬) માસીક પ્રગધત અિવેાિો ઉપરથી આંગિવાડીની કામગીરીન ુ ં

મોનીટરીંગ કરવુ,ં મખુ્ યત્ વે નીચેના મદુ્દાઓ આવરી િેવા. 



 

 સખ્ ત કુપોર્િથી પીડાતા ગે્રડ ૩-૪ ના બાળકોની યાદી ઉપરથી 
તેમની તદુંરસ્ તીમા ં થતા ં સિુારાની ધવગતોના ં અિવેાિ (નબળા 
બાળકો અંગે) 

 મજુંર થયેિ જગ્ યાઓ ધનમણુકં તેમજ તાિીમની ધવગતોના ંઅિવેાિ. 
(૭) પરુક પોર્િના હદવસોની સખં્ યા પ્રમાિે આવરી િવેાયેિ િાભાથીૅૅઓની 

સખં્ યા કુિ વસ્ તી સામેની ટકાવારી. 
(૮) ખાદ્ય-સામગ્રીનો વપરાશ (િાભાથીઓની સખં્ યા સામે) 
(૯) િલે્ થ ચેકઅપ, રોગ - પ્રધતકારક રસી તેમજ રેફરિ સેવાઓની ધવગતો. 
(૧૦) પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિમા ંબાળકોની િાજરી. 
(૧૧) મખુ્ ય સેધવકાઓના ં આંગિવાડીઓની મિુાકાત અને મખુ્ ય સેધવકાની 

ડાયરીમા ંધનયત કરેિ રજીસ્ ટરની ચકાસિી. 
(૧ર) મોનીટરીંગની માહિતી ઉપરથી કામગીરીન ુ ં મલુ્ યાકંન (સરખામિી) કરી 

સિુારા માટેના પગિા સચુવવા. 
(૧૩) દર ત્રિ માસે મોકિવામા ં આવતા કોમ્ પ્ યટુર શીટમા ં આંગિવાડીઓની 

માહિતી ચકાસીને અદ્યતન માહિતી  ભરીને ધનયત - સમય મયાષદામા ં
પરત મોકિી આપવી. 

(૧૪) આંગિવાડીઓ માટે ધવકેન્રીકરિ માટે જરરી માહિતી એકત્ર કરી તેન ુ ં
પ્રથ્ થકરિ કરી સ્ થળ સચુવવા. 

(૧પ) રાજય તેમજ જીલ્ િા કક્ષાએથી માગંવામા ં આવતી આંકડાકીય માહિતી 
પરુી પાડવા તેમજ મોનીટરીંગ માટે ઉપધસ્ થત કરવામા ંઆવતા મદુ્દાઓની 
પતુષતા કરવી. 

 
  



 

૫-આંગિવાડી કાયષકરની ફરજો 
 

 

 આંગિવાડી કાયષકરે પોતાના કાયષકે્ષત્રમા ં તથા જરર જિાય ત્યારે અન્ય  
 ધવસ્તારમા ંસકંલિત બાળ ધવકાસ યોજના િઠેળની (ICDS SERVICES) સેવાઓ  
 પરુી પાડવાની રિશેે. તદઉપરાતં કેન્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા વખતોવખત  
 બિાર પાડવામા ંઆવતી સચુનાઓ અનસુાર અન્ય સેવાઓ અને યોજનાઓ સાથે  
 સકંિનની કામગીરી પિ કરવાની રિશેે. આંગિવાડી કાયષકરના કાયો અને  
 ફરજોમા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ થશે.  

(૧) આંગિવાડી કેન્ર ધનિાષહરત સમય મજુબ કાયષરત રાખવાનુ ંરિશેે. 
(ર) આંગિવાડી કાયષકરે સચુના મજુબ પોતાના કાયષકે્ષત્રનો સવે કરવાનો રિશેે 

અને નવી બાબતોની નોંિ િઇ તે મજુબ રેકડષ ધનયધમતપિે અદ્યતન 
કરવાનુ ંરિશેે. 

(૩) પોતાના કાયષકે્ષત્રના બાળકોને આરોગ્ય, પોર્િની સેવાઓ પરુી પાડવી, 
તમામ બાળકોના વદૃ્ધદ્ધ-ધવકાસની દેખરેખ રાખવી અને મધ્યમ કુપોધર્ત, 
અધત કુપોધર્ત તેમજ તબીબી સેવાની જરહરયાતવાળા બાળકોને ઓળખવા 
અને તેઓને સદંભષસેવાઓ પરુી પાડવી. સદંભષ સેવા િીિા બાદ પિ 
આંગિવાડી કેન્રમા ં ધનયધમત પરુક પોર્િ તથા અન્ય સેવાઓનો િાભ 
મેળવે તે સધુનધિત કરવાનુ ંરિશેે. 

(૪) વદૃ્ધદ્ધ દેખરેખ ૦ થી ૩ વર્ષના તમામ બાળકોન ુ ં દર માસે વજન કરવાનુ ં
રિશેે તથા કુપોધર્ત બાળકોને ઓળખવાની ધનિાષયક પ્રવધૃત્ત કરવાની 
રિશેે. 

(પ) મમતા કાડષ તથા દરેક બાળકોની વ્યક્તતગત વદૃ્ધદ્ધની ગધતને માપવા માટે 
વદૃ્ધદ્ધ આિેખ ધનભાવવાનો રિશેે. 

(૬) ઓછું વજન િરાવતા ંબાળકોની ધવશેર્ સાર-સભંાળ રાખવી તથા મધ્યમ-
અધત ગભંીર ઓછું વજન િરાવનાર બાળકો પૈકી મેહડકિ કોમ્પ્િીકેશન 
િરાવતા બાળકોને ઓળખી CMTC/NRC ખાતે રીફર કરવાની કામગીરી 
કરવાની રિશેે. 



 

(૭) CMTC/NRC ખાતે પનુષવસન કરાયેિ બાળકોની દર ૧૫ હદવસે ૪ 
ફોિોઅપ મિુાકાત િેવાની કામગીરી કરવાની રિશેે તથા સદર બાળકો 
આંગિવાડી કેન્રમા ંધનયધમત પરુક આિાર િે તે સધુનધિત કરવાનુ ંરિશેે. 

(૮) ANM/આશા કાયષકરની સિાયથી રસીકરિ, પ્રસધુત-પવૂષ અને પ્રસધુત-
પિાત તપાસ (ANC & PNC), પરુક સકુ્ષમ પોર્ક તત્વો, ડી-વોધમિંગ, 
સદંભષ સેવાઓ વગેરે સેવાઓ પરુી પાડવાની રિશેે. તેમજ આરોગ્ય, 
પોર્િ, સ્વચ્છતા, ધશક્ષિ ધવર્યક માધસક પ્રવધૃત્ત િાથ િરવાની રિશેે. 

(૯) ગ્રામ સજંીવની સધમધત (VHSNC)ની ગ્રામ્ય કક્ષાએ બેઠકમા ં િાજરી 
આપવાની રિશેે. 

(૧૦) આંગિવાડીના િાભાથીઓની આગિા ત્રિ (૩) હદવસની સરેરાશ 
િાજરીને આિારે તેડાગરને દૈધનક રાશન કાઢી આપવાનુ ંરિશેે. 

(૧૧) પવૂષ ધનિાષહરત સમયપત્રક મજુબ ૩-૬ વર્ષના બાળકોને સવાર તથા 
બપોરના પરૂક આિાર આપવાની કામગીરી કરવાની રિશેે. 

(૧ર) આંગિવાડી કેન્રમા ં ખાદ્ય સામગ્રીની સરુક્ષા તથા સ્વચ્છતાના ં ધનયમોને 
અનસુરવાના ંરિશેે. 

(૧૩) અઠવાહડયામા ંઓછામા ંઓછા ત્રિ હદવસ ગિૃ મિુાકાત કરવાની રિશેે. 
ગિૃ મિુાકાત દરમ્યાન ખાસ કરીને ૩ વર્ષથી નીચેના બાળકો, જોખમી 
સગભાષઓ અને િાત્રી માતાઓ વગેરેની મિુાકાત િેવી. સગભાષ સ્ત્રીઓને 
સ્તનપાનની પિિેી શરઆત વખતે ધવધશષ્ટટ સ્તનપાન ધવશે તેમજ િાત્રી 
માતાઓને બાળકના જન્મના છ માસ પછી યોગ્ય ઉપરી આિાર ધવશે 
જરરી માગષદશષન આપવાનુ ંરિશેે. 

(૧૪) આંગિવાડીની સેવાઓના અસરકારક અમિીકરિ માટે ગિૃ મિુાકાત, 
મીટીંગ, ધવધવિ કાયષક્રમોની ઉજવિી વગેરે દ્વારા િોકસપંકષ  કરવાનો રિશેે 
અને િોકભાગીદારી મેળવવાની રિશેે. 

(૧પ) િોકોની ભાગીદારી સધુનધિત કરવાના િતેથુી ધવશેર્ હદવસોની ઉજવિી 
કરવાની રિશેે. જે અંતગષત, 

a. ચાર મગંળ હદવસ (૧) પ્રથમ મગંળવાર – સપુોર્િ સવંાદ (૨) બીજો 
મગંળવાર – બાળતિુા (૩) ત્રીજો મગંળવાર – અન્નપ્રાશન અને બાળ 



 

હદવસ (૪) ચોથો મગંળવાર – અન્ન ધવતરિ અને પિુાષ હદવસ. આવા 
ધવશેર્ હદવસોની ઉજવિી કરવાની રિશેે. 

b. આંગિવાડી કેન્રમા ં ધનિાષહરત કરેિ હદવસે મમતા હદવસની ઉજવિી 
કરવાની રિશેે.  

(૧૬) દરેક બાળકના પ્રારંલભક ધવકાસના સીમાલચન્િોન ુ ં ધનરીક્ષિ કરવા માટે 
પ્રારંલભક ધવકાસ પર ગિૃ મિુાકાત દરમ્યાન માગષદશષન આપવાનુ ંરિશેે. 

(૧૭) ધવકિાગં બાળકો અથવા ધવિલંબત ધવકાસવાળા બાળકોની ઓળખ કરવી 
તથા તેઓને આરોગ્ય સ્ક્રીધનિંગ માટે રીફર કરવાની સેવાઓ તાત્કાિીક 
પરુી પાડવાની રિશેે. 

(૧૮) ૩ થી ૬ વર્ષના ંબાળકોને ધપ્ર-સ્કૂિ સમય પત્રક અનસુાર ધપ્ર-સ્કૂિ કીટનો 
ઉપયોગ કરીને પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિની પ્રવધૃત્ત કરાવવાની રિશેે. 
આંગિવાડી કેન્રમા ં બાળકોને આનદંદાયક શૈક્ષલિક વાતાવરિ પરુ 
પાડીને તેઓના ધવકાસનુ ં “મારી ધવકાસયાત્રા“ પકુ્સ્તકામા ં મલૂ્યાકંન 
કરવાનુ ંરિશેે. 

(૧૯)  પ્રાથધમક શાળામા ંપ્રવેશ પામનાર આંગિવાડીના બાળકોને બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી દ્વારા ઇસ્ય ુ થયેિ પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિનુ ં પ્રમાિપત્ર 
આપવાનુ ંરિશેે. 

(૨૦) પોતાની આંગિવાડીના કાયષકે્ષત્રમા ં કુપોર્િ તથા આરોગ્યની ક્સ્થધત 
સિુારવા માટે સબંધંિત અન્ય ધવભાગ જેવા કે આરોગ્ય, પચંાયત, ધશક્ષિ, 
પાિી પરુવઠા સાથે સકંિન કરવાનુ ંરિશેે. 

(૨૧) આંગિવાડી પ્રોત્સાિન સધમધતની ધનયધમત બેઠક બોિાવવાની રિશેે. 
(૨૨) સરકારશ્રી દ્વારા પરુી પાડવામા ંઆવતી તેમજ િોકભાગીદારીથી મેળવેિ 

સાિન સામગ્રીની જાળવિી તેમજ યોગ્ય ધનયમન કરવાનુ ંરિશેે. 
(૨૩) ICDS પ્િેટફોમષ દ્વારા પરુી પડાતી સેવાઓ જેવી કે SAG-PURNA, 

PMMVY, WIFs, RBSK, CRECH, દુિ સજંીવની યોજના, પોર્િસિુા 
વગેરે યોજનાઓનુ ંઅમિીકરિ/સકંિન કરવાનુ ંરિશેે. 



 

(૨૪) આંગિવાડી કેન્રના બાળકોની આિાર નોંિિી કરવાની રિશેે તથા અન્ય 
િાભાથીઓના આિાર કાડષ નબંરની સબંધંિત રજીસ્ટર તથા ઓનિાઇન 
ધવધવિ પોટષિ પર નોંિિી કરવાની રિશેે. 

(૨૫) સેવાઓને િગતા તમામ અિવેાિ, રજીસ્ટર, દસ્તાવેજો ધનભાવવાના તથા 
ધનયત સમય સિુી સાચવવાના રિશેે. ખાદ્ય-સામગ્રીની ધવગતો, 
િાભાથીઓની ધવગતો, માતામતૃ્ય,ુ બાળમતૃ્ય,ુ બાળજન્મ, જન્મ-મરિની 
નોંિ વગેરે કામગીરી દર માસે કરવાની રિશેે. ધનયત થયા મજુબના 
માધસક/વાધર્િક અિવેાિ ભરવાના રિશેે. 

(૨૬) આંગિવાડી કાયષકર તરીકે પસદંગી થયેથી ધનયત તાિીમો ફરજજયાતપિે 
પિૂષ કરવાની રિશેે. 

(૨૭) મખુ્યસેધવકા, બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી, પ્રોગ્રામ અધિકારી, પ્રાદેધશક 
નાયબ ધનયામક અને સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજનાની રાજ્ય કચેરી દ્વારા 
સોંપવામા ંઆવતી યોજનાઓને િગતી તમામ કામગીરી કરવાની રિશેે. 

(૨૮) સરકારશ્રી કક્ષાએથી આ કાયો અને ફરજોમા ં જરર જિાય ત્યારે ફેરફાર 
કરવામા ંઆવશે. 
 
 
 



 

 

૬-મહિિાઓ આગેવાનો અન ેચુટંાયેિા પ્રધતધનિીઓની ભધુમકા 
મહિિા આગેવાનો અને ચુટંાયેિા પ્રધતધનધિઓની ભધુમકા ગરીબી, 

ધનરક્ષરતા, પછાતપણ ુઅને અંિશ્રઘ્ િાઓના કારિે નાના બાળકો અને માતાઓનો 
શારીહરક અને માનધસક ધવકાસ રિંાય છે. આ સમસ્ યાના ઉપાય માટે સકંલિત 
બાળ ધવકાસ યોજના અમિમા ંમકુવામા ંઆવી છે. આ યોજના ખબુ જ મિત્ વની 
િોવા છતા ંઆ યોજનાની જાિકારી અને જાગ્રધત સામાન્ ય પ્રજાજનોમા ંખબુ જ 
ઓછી જોવા મળે છે. આ મિત્ વકાકં્ષી કાયષક્રમને માત્ર બાળકોને નાસ્ તાના 
કાયષક્રમના રપમા ંજ જોવામા ંઆવે છે. 

ચુટંાયેિા િોક પ્રધતધનધિઓની અને ખાસ કરીને મહિિા આગેવાનોની આ 
કાયષક્રમમા ં ખબુ મિત્ વની ભધુમકા છે. તેઓ પોતાના ધવસ્ તારમા ં આવેિ 
આંગિવાડીઓની ધનયધમત તેમજ ઓલચિંતી મિુાકાત િઈ આ યોજનાની 
કામગીરી બરાબર થાય છે કે નિી તેની દેખરેખ રાખે તે અત્ યતં જરરી છે. આ 
માટે તેઓ નીચે મરુાઓ ઉપર ઘ્ યાન રાખે તો યોજનાનુ ંઅમિીકરિ ખબુ સારી 
રીતે થઈ શકે તેમ છે. 

 

(૧) આ યોજનાનો મખુ્ ય આશય શુ ં છે તે પોતે બરાબર સમજે અને અન્ ય વ્ યહકતઓને 
 સમજાવે. 

 (ર) સગભાષ માતાઓ, સ્ તનપાન કરાવતી માતાઓ અને તેમના કુટંુબીજનોની મિુાકાત િઈ 
 તેમના માટે આ યોજનામા ંશુ ંજોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે તનેી જાિકારી આપવી  અન ે
 વધનુે વધ ુઆવી મહિિાઓ િાભ િેતી થાય તે જોવ ુ.ં 

 (૩) આંગિવાડી કેન્ રમા ંઅપાતા ખોરાક તથા અન્ ય સામગ્રી ધનયમ મજુબ અપાય છે કે નિી 
 તે ચકાસવુ.ં આ પસુ્ તકમા ં આંગિવાડી કાયષકરોની ફરજો આપિે છે તે પ્રમાિ ે
 આંગિવાડી કાયષકરો કામ કરે તે માટે તમેન ેજરરી માગષદશષન તથા સિયોગ આપવો. જો 
 કોઈ ખામી જિાય તો આઈ.સી.ડી.એસ.ના સપુરવાઈઝર (મખુ્ ય સેધવકા) અથવા બાળ 
 ધવકાસ અધિકારીનુ ંઘ્ યાન દોરવુ.ં 
(૪) આંગિવાડી કેન્ રમા ં૬ વર્ષ સિુીના બાળકો પરેુપરુી િાજરી આપ ેઅને યોજનાનો િાભ િ ે

તે માટે જાગ્રધત ઉભી કરવાનુ ંકામ કરવુ.ં 
(પ) આંગિવાડીના પોતાના મકાનો બનાવવા તથા અન્ ય સાિન સામગ્રી મેળવવા 

સરકારશ્રીની જુદી જુદી યોજનાઓમા ંગ્રાન્ ટ મળે તે માટેના પ્રયત્ નો કરવા. 



 

 

૭ - હકશોરી શક્તત યોજના 
SAG – પિૂાષયોજના 

હકશોરાવસ્ થા એ સ્ ત્રીના જીવનનો મિત્ વનો તબકકો છે. આ તબકકામા ંએ 
બાલ્ યાવસ્ થા છોડી અને પખુ્ તાવસ્ થા તરફ ધવકાસ કરે છે. આ અવસ્ થામા ંતેનામા ં
બૌધઘ્ િક, માનધસક અને મનોવૈજ્ઞાધનક ફેરફારો થાય છે. જીવન ધવકાસની આ 
યાત્રામા ંહકશોરી તેના ભધવષ્ટ યના જીવન માટે સમજદાર બને એ માટે મહિિા અને 
બાળ ધવકાસ ધવભાગ દ્વારા આ યોજનાનો અમિ કરવામા ંઆવે છે. 

 
 યોજનાનો િતે ુ:- 

(૧) ૧૧ થી ૧૮ વર્ષની બાળાઓમા ંઆરોગ્ ય અને પોર્િનુ ંસ્ તર સિુારવુ.ં 
(ર) અક્ષરજ્ઞાન અને આંકડાકીય કૌશલ્ ય વિે તેવ ુ ધશક્ષિ આપવ ુ સામાજીક 

જ્ઞાન વિે અને ભધવષ્ટ યના જીવનમા ંતેઓ સ્ વ ધનિૅય કરી શકે તેવા તૈયાર 
થાય તેન ુ ંઆયોયજન કરવુ.ં 

(૩) ભધવષ્ટ યમા ં આવક મેળવી શકે તેવા ગ્રિ હુન્ નરો શીખે,  ઘરગથ્ થ ુ કામ 
કાજમા ંિવારે ધનપિુ બને. 

(૪) આરોગ્ ય, સ્ વચ્ છતા, પોર્િ, કુટંુબ કલ્ યાિ બાળ સભંાળ, ગ્રિ સચંાિનની 
અને ૧૮ વર્ષ પરુા કયૉ પછી િગ્ન કરવા જોઈએ એ તમામ બાબતોમા ં
જાગ્રત થાય. 

 
 
 
 SAG – યોજના :- 

આ યોજનામા ં હકશોરીવય એટિે કે ૧૧ થી ૧૪ વર્ષની શાળાએ ના જતી 
હકશોરીઓના સપંિૂષ ધવકાસ થાય તે માટે આરોગ્ય પોર્િ ધશક્ષિ, જીવન કૌશલ્ય 
ધશક્ષિ આપવામા ં આવે છે. આ બાલિકા શાળામા ં પનુ:પ્રવેશ મેળવે તે માટે 
પરામશષ કરવામા ંઆવે છે. અને આ બાલિકાને THR તરીકે પિૂાષ શહકતના પેકેટ 
ઘરે આપવામા ંઆવે છે. 



 

 પિૂાષ યોજના :-  
૧૫ થી ૧૮ વર્ષની વયજુથ હકશોરીઓ જેવી કે શાળાએ જતી અને ના જતી 
હકશોરીઓના સપંિૂષ ધવકાસ થાય તે માટે આરોગ્ય પોર્િ ધશક્ષિ, જીવન કૌશલ્ય 

ધશક્ષિ અને THR તરીકે પિૂાષ શક્તતના પેકેટ ઘરે આપવામા ંઆવે છે.  



 

અન્નપ્રાશન હદવસની ઉજવિી 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

બાળ તિુા હદવસની ઉજવિી 
 
 

 
 
 
 
 

  સપુોર્િ સવંાદ હદવસની ઉજવિી 
 
 
 
 

 
 
 



 

અન્ન ધવતરિ હદવસની ઉજવિી 
 
 

 
 
 
 
 

 
પિૂાષ હદવસની ઉજવિી 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
આંગિવાડીમા ંઇ.સી.સી.ઇ. પ્રવધૃત્ત 



 

CAS મોબાઇિ તાિીમ 

THR (ટેક િોમ રેશન) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

T.H.R. (ટેક િોમ રેશન) ની ધવગત 

T.H.R.  (ટેક િોમ રેશન) 
ના િાભાથી  

T.H.R.  (ટેક િોમ 
રેશન)  ન ુ ંનામ  

T.H.R. (ટેક 
િોમ રેશન) 
નુ ંપ્રમાિ  

T.H.R. (ટેક િોમ 
રેશન)  નો હદવસ  

T.H.R. (ટેક િોમ રેશન) 
ના પોર્ક તત્વો  

૬ માસ થી 3 વર્ષ ના 
સામાન્ય બાળકો  

બાિશક્તત  ૭ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૦ હક.કેિરી 

 પ્રોટીન  ૧૦ .ગ્રામ ૫   

૬ માસ થી 3 વર્ષ ના અધત 
કુપોધર્ત બાળકો  

બાિશક્તત  ૧૦ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૦ હક. કેિરી  

પ્રોટીન ૧૦ .ગ્રામ ૫   

3 વર્ષ થી ૬ વર્ષના અધત 
કુપોધર્ત બાળકો  

બાિશક્તત  ૪ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૦ હક. કેિરી  

પ્રોટીન ૧૦ .ગ્રામ ૫   

૧૧ થી ૧૪ વર્ષ ની શાળા 
એ ન જતી હકશોરી  

પિૂાષશક્તત  ૪ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૫ હક. કેિરી  

પ્રોટીન ૧3.૪ ગ્રામ  

૧૫ થી ૧૮ વર્ષ ની  હકશોરી  પિૂાષશક્તત  ૪ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૫ હક.કેિરી 

 પ્રોટીન  ૧3.૪ ગ્રામ  

સગભાષ  માતશૃક્તત  ૪ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૫ હક. કેિરી  

પ્રોટીન ૧3.૪ ગ્રામ  

િાત્રી  માતશૃક્તત  ૪ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૫ હક.કેિેરી  

પ્રોટીન ૧3.૪ ગ્રામ  

હકશોરીઓ, સગભાષ, 
િાત્રીમાતાઓ અને 
આંગિવાડીના બાળકો  

સત્વ મીઠું  ૧ પેકેટ               
(૧ કી.ગ્રા.)  

ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

આયોડીન અને આયનષ 
યતુત 

       નોવેિ કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ ની પહરક્સ્થધતમા ંઆંગિવાડી કેન્રમા ંઆવતા ૩ થી ૬ વર્ષના બાળકોને ગરમ 
નાસ્તાની અવેજીમા ંપ.ૂપો.થી વલંચત ન રિ ેતે માટે T.H.R. ની સખુડી ધવતરિ કરવામા ંઆવેિ છે. 

૩ થી ૬ વર્ષના 
આંગિવાડીના ંબાળકોને 
ઘરે ટેક િોમ રેશનામા ં
સખુડી 

સખુડી ૧ હક.ગ્રા. 
પેકેટ  

દર અઠવાહડયાના દર 
ગરુુવારે 

પ્રધત હદવસ  

૫૬૪ હક.કેિેરી 

૧૨.૧ ગ્રામ પ્રોટીન 



 

(સામાન્ ય વિીવટ  ધવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પહરપત્ર ક્રમાકં :  
પીએડી- ૧૦- ર૦૦૭ - ૩૩પ૩૬૪ - આરટીઆઈસેિનુ ંલબડાિ) 

 

પ્રમાિપત્ર  
 

 

આથી પ્રમાલિત કરવામા ંઆવે છે કે, માહિતી  અધિકાર અધિધનયમની 

કિમ-૪ અંતગષત સ્ વય ં જાિરે  કરવાની બાબતો પ્રોએકટીવ ડીસ્ કિોઝર 

(P.A.D.) મારા ઘટક  દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેિ છે અને તા.૧-પ-ર૦૨૨ ની  

ધસ્ થધતએ  અમારી  મજુંરી  મેળવી  અદ્યતન કરવામા ંઆવેિ છે.  

 
તારીખ :- 
      જાિરે માહિતી અધિકારી અને 

      પ્રોગ્રામ ઓહફસર 
      આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા 

         મિાનગર પાલિકા, ભાવનગર 
 
 

 
 
 
 



 

(સામાન્ ય વિીવટ  ધવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પહરપત્ર ક્રમાકં :  
પીએડી- ૧૦- ર૦૦૭ - ૩૩પ૩૬૪ - આરટીઆઈસેિનુ ંલબડાિ) 

 

પ્રમાિપત્ર  
 

 

આથી પ્રમાલિત કરવામા ંઆવે છે કે, માહિતી  અધિકાર અધિધનયમની 

કિમ-૪ અંતગષત સ્ વય ં જાિરે  કરવાની બાબતો પ્રોએકટીવ ડીસ્ કિોઝર 

(P.A.D.) મારા ઘટક  દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેિ છે અને તા.૧-પ-ર૦૨૨ ની  

ધસ્ થધતએ  અમારી  મજુંરી  મેળવી  અદ્યતન કરવામા ંઆવેિ છે.  

 
તારીખ :- 
      જાિરે માહિતી અધિકારી અને 

      બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી 
      આઈ.સી.ડી.એસ.- અબષન-૧ 

         મિાનગર પાલિકા, ભાવનગર 

 
 
 
 

 



 

(સામાન્ ય વિીવટ  ધવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પહરપત્ર ક્રમાકં : 
પીએડી- ૧૦- ર૦૦૭ - ૩૩પ૩૬૪- આરટીઆઈસેિનુ ંલબડાિ) 

 

પ્રમાિપત્ર 
 

 

આથી પ્રમાલિત કરવામા ંઆવે છે કે, માહિતી  અધિકાર અધિધનયમની 

કિમ-૪ અંતગષત સ્ વય ં જાિરે  કરવાની બાબતો પ્રોએકટીવ  ડીસ્ કિોઝર 

(P.A.D) મારા ઘટક  દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેિ છે અને તા.૧-પ-ર૦૨૨  ની  

ધસ્ થધતએ  અમારી  મજુંરી  મેળવી  અદ્યતન કરવામા ંઆવેિ છે. 

 
તારીખ :- 
      જાિરે માહિતી અધિકારી અને 

      બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી 
      આઈ.સી.ડી.એસ.- અબષન-૨  

        મિાનગર પાલિકા, ભાવનગર 



 

  

(સામાન્ ય વિીવટ  ધવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પહરપત્ર ક્રમાકં : પીએડી- ૧૦- ર૦૦૭ -
 ૩૩પ૩૬૪- આરટીઆઈસેિનુ ંલબડાિ) 

પ્રમાિપત્ર 
 

આથી પ્રમાલિત કરવામા ંઆવે છે કે, મારી વડી કચેરી (પ્રોપર) તથા મારા વિીવટી 
કાયષક્ષતે્રના આ સાથનેી યાદી મજુબના જાિરે સત્ તા મડંળો દ્વારા માહિતી અધિકાર અધિધનયમની 
કિમ-૪ અંતગષત સ્ વય ં જાિરે કરવાની બાબતો (પ્રોએકટીવ ડીસ્ કિોઝર) (P.A.D.) તયૈાર 
કરવામા ં આવી છે અને તા.૧/પ/...... ની ધસ્ થધતએ  તે અદ્યતન કરવામા ં આવિે છે જેનુ ં
અમારા દ્વારા માિ ે: મે  જુન ...... (વર્ષ િખવુ)ં દરમ્ યાન  ઈન્ સપકેશન -કમ- ઓડીટ કરવામા ં
આવ્ યુ ં  છે અને જે બાબતે ક્ષધત જિાઈ િતી અગર તો અપરુતી ધવગતો જિાઈ િતી તનેી 
પતૂષતા કરાવવામા ંઆવી છે. 

ર. તા.૩૦-૬-......  (અિી  વર્ષ િખવુ)ં ની ધસ્ થધતએ િવે કોઈ જાિરે સત્ તામડંળોના 
પ્રોએકટીવ ડીસ્ કિોઝર ૮.ઈબઈમઈ૯  નુ ંઈન્ સપકેશન- કમ - ઓડીટ બાકી રિિે નથી. 

તારીખ :- 

મખુ્ ય મથક :- 

     (કિે./જજ.ધવ.અ./ખાતાના વડા/ મે.ડી.ની સિી) 

      િોદૃો 
લબડાિ  :     કચેરીનુ ંનામ :- 

------------------------------------------------------- 
 

(સામાન્ ય વિીવટ  ધવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પહરપત્ર ક્રમાકં : પીએડી- ૧૦- ર૦૦૭ -
 ૩૩પ૩૬૪- આરટીઆઈસેિનુ ંલબડાિ) 

પ્રમાિપત્ર  
 

આથી પ્રમાલિત કરવામા ં આવે છે કે, માહિતી  અધિકાર અધિધનયમની કિમ-૪ 
અંતગષત સ્ વય ંજાિરે  કરવાની બાબતો પ્રોએકટીવ  ડીસ્ કિોઝર (P.A.D.) મારા ધવભાગ  દ્વારા 
તૈયાર કરવામા ંઆવેિ છે અને તા. ૧-પ-....... (અિીં  વર્ષ િખવુ)ં ની  ધસ્ થધતએ  અમારી  
મજુંરી  મળેવી  અદ્યતન કરવામા ંઆવેિ છે. 

 
તારીખ :-    ..........................  

     (અ.મ.ુસ.શ્રી/ અગ્રસલચવશ્રી / સલચવશ્રીની સિી) 

      ધવભાગનુ ં નામ  / ધસકકો 
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SFDULZL4 V[GPVMP;LP GL SFDULZL DM\3JFZL JWFZM ZHF 5|JF; 
ZFCTqJTG 5|JF; D\H]Z SZJF T[DH T[G[ ,UTL ZHF TYF 
VFZP8LPVF.P G[ ,UTL DFCLTL 5]ZL 5F0JLP 

!# !# zL  lJS|D ALP 
JF8]SLIF 
H]PS,FS"4 

  BFTFlWSFZL 
TZOYL 

;M\5JFDF\ 
VFJTL VgI 
SFDULZLVM 

SM5M"Z[XGGF TDFD lJEFUMGF VlWSFZLqSD"RFZLq ;OF. 
SFDNFZM lJPGF 5UFZGL V[g8=LGL SFDULZL TYF TDFD S1FFGF 
;LGLIMZL8L ,L:8 JBTM JBT T{IFZ SZL VFBZL SZJFGL 
SFDULZLP ;[8V5 V\U[GL TDFD 5|SFZGL SFDULZLP 
VFZP8LPVF.P G[ ,UTL DFCLTL 5]ZL 5F0JLP 

!$ !$ zL DFWJ 0LP 
SF50L 
H]PS,FS" 

  BFTFlWSFZL 
TZOYL 

;M\5JFDF\ 

VFJTL VgI 

SFDULZLVM 

8[A, G\AZvZ BFTFSLI T5F;4 lX:T VG[ ;[JF 

;A\WLT TDFD SFDULZLP 

 

&
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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_ZZ ;]WLGL 
K]8F SZ[, R]SJ[, ZSD 

sC%TFGL ;\bIFf 

S], BR" 

SlDxGZ SR[ZL  ;[g8=, V[:8FP !f 5UFZ 2,50,00,000 2,50,00,000 28,14,300 28,14,300 

 Zf VgI EyYF 1,00.00,000 1,00.00,000 10,08,840 10,08,840 

 #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, 

 
 
 

!5 
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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_ZZ GL l:YlTV[ VDFZL D\H]ZL D[/JL VnTG SZJFDF\ VFJ[, K[P 

 

 

TFZLBov     q5 qZ_ZZ             JCLJ8L VlWSFZL 

DCFGUZ5Fl,SF4 

EFJGUZ 
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5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv# f 
SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;}RGFVM 

lGID ;\U|C VG[ NOTZM 
 

$P! N:TFJ[HG\] GFDqDYF/\]  vo VlWSFZLVMqSD"RFZLVMGL DC[SD V\U[ SFDULZLP 

 

 N:TFJ[HGM 5|SFZ  vo NOTZM 

 

 N:TFJ[H 5ZG\] 8\]S] ,BF6 vo DC[SD ;A\WL 

 

 NOTZMGL GS, VCLYL vo DC[SD XFBF4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZP 

 D/X[P     8[,LOMG G\PZ$#)Z)Z    

      O[S; G\PZ$Z(&Z( 

 

 lJEFU NJFZF lGIDM4  vo !f EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF\ DC[SD ;A\WL 

       lJlGIDMP 

 lJlGIDM4 ;]RGFVM4   Zf GUZ5Fl,SFGF\ lGIDMP 

      #f C\UFDLvSFIDL !Z__vZ$__ lNJ;GL  

GLTL VG];FZ     

$f RFH" ;M\56LqV[,Fpg; 

5f 5F\R JQF[" SFIDLvC\UFDL 

&f 5[gXG lGIDv!))Z 

*f ZC[DZFC[ GMSZLGF\ lGIDM 

(f ;DU| ;EF S[ :YFIL ;lDlT NJFZF GSSL 

YI[, 

 SlDxGZ TFAF C[9/GF\ lJEFUMG\] ;[8V5P 

)f ;LGLIMZL8L ,L:8 S[0ZJF.hP 

!_f 5UFZ WMZ6 V\U[GM 9ZFJ  

        

             

 

 lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL  vo lGIDF[G];FZ 

 GS, DF8[ ,[JFTL OL  

 

 
* 
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5|SZ6v5 slGID ;\U|Cv$f 

GLlT 30TZ VYJF GLlTGF\ VD, ;A\WL HGTFGF ;eIM  

;FY[ ;,FCv5ZFDX" VYJF T[DGF\ 5|lTlGlWtJ DF8[GL 

SM. jIJ:YF CMI TM T[GL lJUT 

 
VG]P
G\P 

lJQFIqD]NM X\] HGTFGL ;CEFULTF ;lGlxRT 
SZJFG\] H~ZL K[ m sCFqGFf 

HGTFGL ;CEFULTF D[/JJF DF8[GL 
jIJ:YF 

! DC[SD XFBFGL 
SFDULZLP 

GF VF lJEFUGL SFDULZL VlWSFZLq 

SD"RFZL VMGL DC[SD ;A\WLT 

SFDULZL K[4 H[ VFD HGTFG[  

:5X"TL GYLP  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
( 
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5|SZ6v& s lGID ;\U|Cv5 f 

HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GL jIlSTVM 5F;[GF  

N:TFJ[HGL S1FFVM V\U[G\] 5+S 

 
VPG\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 

! NOTZM EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF\ DC[SD 

;A\WL lJlGIDMP   

5|J"DFG 

lGIDFG];FZ 

GFIA SlDxGZ 

sV[0DLGPf 

Z cc Tt;DIGF\ GUZ5Fl,SFGF\ lGIDMP cc cc 

# cc s;OF. SFDNFZMGF lS:;FVMDF\ 

!Z__ lNJ;[ C\UFDLvZ$__ lNJ;[ 

SFIDL SZJFGL GLTLP 

cc cc 

$ cc RFH" ;M\56LqV[,Fpg; cc cc 

5 cc 5F\R JQF[" C\UFDLvSFIDL 

s;OF. SFDNFZ l;JFIGF\ SD"RFZLVM 

DF8[f 

cc cc 

& cc 5[gXG lGIDv!))Z cc cc 

* cc ZC[DZFC[ GMSZLGF\ lGIDM P 

s;ZSFZzLGF\ lGIDM D]HAf 

cc cc 

( cc ;DU| ;EF S[ :YFIL ;lDlT NJFZF 

GSSL YI[, SlDxGZ TFAF C[9/GF\ 

lJEFUMG\] ;[8V5P 

cc cc 

) cc ;LGLIMZL8L ,L:8 S[0ZJF.hP cc cc 

!_ cc 5UFZ WMZ6 V\U[GM 9ZFJ cc cc 

!! cc ;DU| ;EFv:8[g0L\U SlDl8 NJFZF 

SZJFDF\ VFJTF 9ZFJM D]HA 

VD,LSZ6P 

  

 
 
 
 

 
 

) 
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5|SZ6v) 

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

)P! HF]NF HF]NF D]NNFVM V\U[ lG6"I ,[JF DF8[ vo 

 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 JLPV[DPZFH5}T 
 

GFIA 
SlDXGZ 
sV[0DLGf 

_Z*( Z$#)Z)Z 
 

))Z5ZZ$&$& 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. ALP 
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, %,M8 G\P*4 EFZTLI 
;M;FI8L4 RFJ0L 
U[.84 EFJGUZP 

& zL 3GxIFDEF. 
DME 

H]PS,FS" _Z*( Z$#)Z)Z 
 

 v GL, GL, D]PUZLA5]ZF4 
TFP3M3F4 

HLPEFJGUZP 

* zL J{XF,LA[G ALP 

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 

U]HZFTL 
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[4 
EFJGUZP 

) zL CZ[X ALP HFNJ U]HZFTL 
8F.5L:8 

_Z*( Z$#)Z)Z 
 

v GL, GL, ;]EFQFGUZ X\SZGF 
D\lNZ ;FD[4 %,M8 
G\P&#qV[O4 

EFJGUZ 

!_ zL lN5F,L V[;P 

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 

!Z 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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!# 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 

!5 zL DFG;L 5\0LT H]PS,FS" _Z*( Z$#)Z)Z v GL, GL, #_vAL4 :Jl:TS 
;M;FI8L4 5F/LIFN 

ZM04 AM8FNP 

!& zL DFWJ SF50L H]PS,FS" _Z*( Z$#)Z)Z v GL, GL, %,M8 G\P$(4 lGE"I 
;M;FI8L4 lR+F4 

EFJGUZP 

!*  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 

Z_ zL SM{XLS ZF9M0 58'FJF/F _Z*( Z$#)Z)Z v GL, GL, O],;Z4 EFJGUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

!Z
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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_ZZ GF 
5UFZ D]HAf 

J/TZqJ/TZ 
EyY] 

lJlGIDDF\ 
H6FjIF 
D]HA 

DC[GTF6\] 
GSSL 

SZJFGL 
SFI"5wWlT 

!  zL N[JF\UL V[DP DC[TF JCLJ8L VlWSFZL 82220 GL, GL, 

Z zL EFG]A[G V[GP 5ZDFZ HG ;\5S" VlWSFZL 87026 GL, GL, 

# zL VZlJ\N HLP D[Z C[0 S,FS" 50842 GL, GL, 

$ zL SF/]EF. V[,P HF[UNLIF U]HZFTL :8[GMU|FOZ 102528 GL, GL, 

5 zL VlxJG S[P WF~SLIF U]HZFTL 8F.5L:8 71788 GL, GL, 

& zL  CZ[X ALP HFNJ U]HZFTL 8F.5L:8 71728 GL, GL, 

* zL ;]Z[XEF. 5LP JFW[,F ;LPS,FS" 65758 GL, GL, 

( zL lJHI HLP 5F\0[ ;LPS,FS" 63800 GL, GL, 

) zL ;\HIl;\C JLP HF0[HF ;LPS,FS" 67764 GL, GL, 

!_ zL ZFS[X H[P HF[QFL ;LPS,FS" 63884 GL, GL, 

!! zL S[TG V[;P J{`GJ ;LPS,FS" 62104 GL, GL, 

!Z zL DFG;L S[P 5\0LT ;LPS,FS" 19950 GL, GL, 

!# zL SFH, VFZP GFSLIF ;LPS,FS" 19950 GL, GL, 

!$ zL 5|SFX V[GP R]0F;DF H]PS,FS" 55350 GL, GL, 

!5 zL HLT[gN= V[DP 5ZDFZ H]PS,FS" 55350 GL, GL, 

!& zL Z;LNF VF.P S]Z[XL H]PS,FS" 62104 GL, GL, 

!* zL 5\SH  VFZP X[9 H]PS,FS" 55350 GL, GL, 

!( zL UM{ZJ VFZP NJ[ H]PS,FS" 43414 GL, GL, 

!) zL J{XF,L ALP DSJF6F H]PS,FS" 43414 GL, GL, 

Z_ zL ZHGLEF. 5LP JF/MNZF H]PS,FS" 38678 GL, GL, 

Z! zL R[TGS]DFZ 5LP 58[, H]PS,FS" 28354 GL, GL, 
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ZZ zL lN5F,LA[G V[RP UZRZ H]PS,FS" 28310 GL, GL, 

Z# zL 3GxIFDEF. 5LP DME H]PS,FS" 28354 GL, GL, 

Z$ zL lJS|DEF. V[DP JF8]SLIF H]PS,FS" 28310 GL, GL, 

Z5 zL WD"ZFH ;LP p<JF H]PS,FS" 19950 GL, GL, 

Z& zL VDLT DSJF6F H]PS,FS" 19950 GL, GL, 

Z* zL IX5F,l;\C ALP UMlC, H]PS,FS" 19950 GL, GL, 

Z( zL VJlG V[DP 5ZLB H]PS,FS" 19950 GL, GL, 

Z) zL lS\H, S[P SFZLIF H]PS,FS" 19950 GL, GL, 

#_ zL lCZ,A[G JLP UMlC, H]PS,FS" 19950 GL, GL, 

#! zL GFZ6 ALP ;MC,F 0=F.JZ 52448 GL, GL, 

#Z zL ,FE]A[G ;LP RM{CF6 :+L DH]Z 39789 GL, GL, 

## zL lJGMN VFZP JSF6L 58'FJF/F 53380 GL, GL, 

#$ zL R\N=LSF HLP N[;F6L 58'FJF/F 48784 GL, GL, 

#5 zL G{QFWEF. E8' 58'FJF/F 48118 GL, GL, 

#& zL lJZ[gN=l;\C VFZP UMlC, 58'FJF/F 46066 GL, GL, 

#* zL ALGFA[G 5ZDFZ 58'FJF/F 40979 GL, GL, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
!$
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VG]S|D6LSF 

 

S|D lJUT 5FGF G\AZ 

! 5|DF65+ 

 

! 

Z 5|SZ6v# s lGID ;\U|CvZ f 

VlWSFZLVM  VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHM 

 

Z YL & 

# 5|SZ6v$ slGID ;\U|Cv# f 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;}RGFVM 

lGID;\U|C VG[ NOTZM 

 

* 

$ 5|SZ6v5 slGID ;\U|Cv$f 

GLlT 30TZ VYJF GLlTGF\ VD, ;A\WL HGTFGF ;eIM  

;FY[ ;,FCv5ZFDX" VYJF T[DGF\ 5|lTlGlWtJ DF8[GL 

SM. jIJ:YF CMI TM T[GL lJUTP 

 

( 

5 5|SZ6v& s lGID ;\U|Cv5 f 

HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GL jIlSTVM 5F;[GF  

N:TFJ[HGL S1FFVM V\U[G\] 5+SP 

 

) 

& 5|SZ6v) 

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

 

!_ 

* 5|SZ6v!_ 

VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL DFlCTLv5]l:TSF 

s0LZ[S8ZLf 

 

!! YL !Z 

( 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 

 

!# YL !$ 

) 
5|SZ6v!Z slGID ;\U|Cv!!f 5|tI[S ;\:YFG[ OF/JFI[, V\NFH 5+ 

 

!5 

!_ 
5|SZ6v!& HFC[Z DFlCTL VlWSFZLGL lJUT !& 
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5|SZ6v!& 

HFC[Z DFlCTL VlWSFZLzLGF GFD4 CMNM VG[ ALHL lJUTM 

 

S|D JCLJ8L VlWSFZL TYF HFC[Z 
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માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર 
અધિધનયમ – ૨૦૦૫ 
વર્ષ ૨૦૨૨ - ૨૦૨૩  

વોલ્યમુ-૨  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
પ્રોગ્રામ ઓહિસર કચેરી, આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા  



 

સકંલિત બાિ ધવકાસ યોજના ઘટક  
પ્રોગ્રામ ઓહિસર કચેરી, આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા  

અનકુ્રમલિકા 
ક્રમ પ્રકરિ પ્રકરિની ધવગત પાના ન.ં 

૧ ૩ અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને િરજો ૧ 
ર ૩ કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 

ધનયમસગં્રિ અને દિતરો 
ર 

૩ પ નીધત પડતર અથવા નીધતના અમિ સબંિંી 
જનતાના સભ્ યો સાથે સિાિ પરામશ અથવા 
તેમના પ્રધતધનધિત્ વ માટેની કોઈ વ્ યવસ્ થા િોય તો 
તેની ધવગત 

૩-૪ 

૪ ૬ આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક ૧ તથા ર ના અથવા તેના 
ધનયતં્રિ િઠેળની વ્ યહકતઓ પાસેના દસ્ તાવેજોની 
કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક 

પ 

૫ ૯ ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંઅનસુરવાની 
કાયષપઘ્ િધત 

૬ 

૬ ૧૦ અધિકારી અને કમષચારીઓની માહિતી પધુસ્ તકા ૭-૮ 
૭ ૧૧ ધવધનયમોમા ંજોગવાઈ કયાષ મજુબ મિનેતાિાની 

પઘ્ િધત 
૯ 

૮ ૧ર પ્રત્ યેક સસં્ થાને િાળવાયેિ અંદાજપત્ર ૧૦ 
૯ ૧પ કાયો કરવા માટે નકકી કરેિા ંિોરિો ૧૧ 
૧૦ ૧૬ સરકારી માહિતી અધિકારીઓના ંનામ, િોદો અને 

અન્ ય ધવગતો 
  ૧૨-૧૪ 

૧૧ ૧૭ માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપિભ્ ય 
સવિતોની ધવગતો 

૧૫ 
 

૧ર ૧૮ અન્ ય ઉપયોગી માહિતી ૧૬-પ૧ 

 



 

પ્રકરિ-૩ 
(ધનયમ સગં્રિ - ૨) 

અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની  
સત્તા અને િરજો 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર  મિાનગરપાલિકા 
  

પ્રોગ્રામ ઓહિસર કચેરી, આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા  
 
 

પાના ન.ં ૧ 



 

પ્રકરિ – ૩ (ધનયમ સગં્રિ – ૨) 
અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની  

સત્તા અને િરજો 
 

૩.૧   સસં્ થા અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને િરજોની ધવગતો આપો. 
િોદ્દો  : પ્રોગ્રામ ઓહિસર 
સત્તાઓ વિીવટી : ૧... સમગ્ર યોજનાનુ ંસચંાિન અને તેના ં 

   અમિીકરિ 
   ર... ધનરીક્ષિ અને અિવેાિો કરવા તેમજ શાખા 

   અધિકારી કક્ષાની તમામ સત્તાઓ અને 
   િરજો. 

   ૩...  
   નાિાહંકય : ૧... ૨પ૦૦૦/- રા. ખચષ  કરવાની  સત્તા  છે. 
     ર... નીિ 
     ૩... નીિ 
   અન્ ય :  ૧... નીિ 
     ર...  

   ૩...  
 િરજો :  ૧... ધવગતો અંગેનુ ંબીડાિ પત્રક પાના  

 ન.ં ૧- ૧૪ મા ં સામેિ  છે.  
ર... ધવગતો અંગેનુ ં બીડાિ પત્રક પાના  
        ન.ં૧ થી ૧૩ સામેિ છે. 

          ૩... 
 

 

 

 

 

 



 

પ્રકરિ – ૩ (ધનયમ સગં્રિ – ૨) 
અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની  

સત્તા અને િરજો 
 

૩.૧   સસં્ થા અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને િરજોની ધવગતો આપો. 
િોદ્દો  : બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી િટક - ૧ 
સત્તાઓ વિીવટી : ૧... સમગ્ર યોજનાનુ ંસચંાિન અને તેના ં 

   અમિીકરિ 
   ર... ધનરીક્ષિ અને અિવેાિો કરવા તેમજ શાખા 

   અધિકારી કક્ષાની તમામ સત્તાઓ અને 
   િરજો. 

   ૩...  
   નાિાહંકય : ૧... પ૦૦૦/- રા. ખચષ  કરવાની  સત્તા  છે. 
     ર... નીિ 
     ૩... નીિ 
   અન્ ય :  ૧... નીિ 
     ર...  

   ૩...  
 િરજો :  ૧... ધવગતો અંગેનુ ંબીડાિ પત્રક પાના  

 ન.ં ૧- ૧૪ મા ં સામેિ  છે.  
ર... ધવગતો અંગેનુ ં બીડાિ પત્રક પાના  
        ન.ં૧ થી ૧૩ સામેિ છે. 

          ૩... 
 

 

 

 

 

 



 

પ્રકરિ – ૩ (ધનયમ સગં્રિ – ૨) 
અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની  

સત્તા અને િરજો 
 

૩.૧   સસં્ થા અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને િરજોની ધવગતો આપો. 
િોદ્દો  : બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી િટક – ૨ 
સત્તાઓ વિીવટી : ૧... સમગ્ર યોજનાનુ ંસચંાિન અને તેના ં 

   અમિીકરિ 
   ર... ધનરીક્ષિ અને અિવેાિો કરવા તેમજ શાખા 

   અધિકારી કક્ષાની તમામ સત્તાઓ અને 
   િરજો. 

   ૩...  
   નાિાહંકય : ૧... પ૦૦૦/- રા. ખચષ  કરવાની  સત્તા  છે. 
     ર... નીિ 
     ૩... નીિ 
   અન્ ય :  ૧... નીિ 
     ર...  

   ૩...  
 િરજો :  ૧... ધવગતો અંગેનુ ંબીડાિ પત્રક પાના  

 ન.ં ૧- ૧૪ મા ં સામેિ  છે.  
ર... ધવગતો અંગેનુ ં બીડાિ પત્રક પાના  
        ન.ં૧ થી ૧૩ સામેિ છે. 

          ૩... 

 
 

 



 

પ્રકરિ-૪ 
(ધનયમ સગં્રિ - ૩) 

કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો,  
સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દિતરો  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ભાવનગર  મિાનગરપાલિકા 
 

પ્રોગ્રામ ઓહિસર કચેરી, આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા 

 
પાના ન.ં ર 

 



 

પ્રકરિ-૪ 
(ધનયમ સગં્રિ - ૩) 

કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો,  
સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દિતરો 

૪.૧જાિરે તતં્ર અથવા તેના ધનયતં્રિ િઠેળના અધિકારીઓ અને કમષચારીઓએ 
ઉપયોગ કરવાના ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દિતરોની 
યાદી નીચેના નમનુા મજુબ આપો. આ નમનુો દરેક પ્રકારના દસ્ તાવેજ માટે 
ભરવાનો છે. 

દસ્ તાવેજનુ ંનામ / મથાળં દસ્ તાવેજનો પ્રકાર 
 નીચે આપેિા પ્રકારોમાથંી એક 

પસદં કરો. 
(ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ, દિતરો, અન્ ય) 

દસ્ તાવેજ  પરનુ ં ટંુકંુ  િખાિ  
વ્ યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ અને દિતરોની નકિ અિીથી 
મળશે. 
ભાવનગર 

સરનામુ ં: પ્રોગ્રામ ઓહિસર 
કચેરી, 
મિાનગર પાલિકા, ભાવનગર  

 ટેિીિોન ન.ં : ૨૪૨૮૯૦૦ 
 અન્ ય 
 ઈમેઈિ : po.bhavnagar. 

urban@gmail.com 
 અન્ ય : 
ઘટક દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ અને દિતરોની નકિ માટે 
િેવાની િી (જો િોય તો) 
 
          

 

mailto:urban@gmail.com


 

પ્રકરિ-૪ 
(ધનયમ સગં્રિ - ૩) 

કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો,  
સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દિતરો 

૪.૧જાિરે તતં્ર અથવા તેના ધનયતં્રિ િઠેળના અધિકારીઓ અને કમષચારીઓએ 
ઉપયોગ કરવાના ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દિતરોની 
યાદી નીચેના નમનુા મજુબ આપો. આ નમનુો દરેક પ્રકારના દસ્ તાવેજ માટે 
ભરવાનો છે. 

દસ્ તાવેજનુ ંનામ / મથાળં દસ્ તાવેજનો પ્રકાર 
 નીચે આપેિા પ્રકારોમાથંી એક 

પસદં કરો. 
(ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ, દિતરો, અન્ ય) 

દસ્ તાવેજ  પરનુ ં ટંુકંુ  િખાિ  
વ્ યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ અને દિતરોની નકિ અિીથી 
મળશે. 
ભાવનગર 

સરનામુ ં: આઈ.સી.ડી.એસ. 
ઘટક -૧  
મિાનગર પાલિકા, ભાવનગર 
પવુષ ઝોન, તરસમીયા, 
ભાવનગર 

 ટેિીિોન ન.ં : ૨૫૬૧૭૧૧ 
 અન્ ય 
 ઈમેઈિ :cdpo.bhav. 

urban.1@gmail.com 

 અન્ ય : 
ઘટક દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ અને દિતરોની નકિ માટે 
િેવાની િી (જો િોય તો) 
   

 



 

પ્રકરિ-૪ 
(ધનયમ સગં્રિ - ૩) 

કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો,  
સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દિતરો 

૪.૧જાિરે તતં્ર અથવા તેના ધનયતં્રિ િઠેળના અધિકારીઓ અને કમષચારીઓએ 
ઉપયોગ કરવાના ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દિતરોની 
યાદી નીચેના નમનુા મજુબ આપો. આ નમનુો દરેક પ્રકારના દસ્ તાવેજ માટે 
ભરવાનો છે. 

દસ્ તાવેજનુ ંનામ / મથાળં દસ્ તાવેજનો પ્રકાર 
 નીચે આપેિા પ્રકારોમાથંી એક 

પસદં કરો. 
(ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ, દિતરો, અન્ ય) 

દસ્ તાવેજ  પરનુ ં ટંુકંુ  િખાિ  
વ્ યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ અને દિતરોની નકિ અિીથી 
મળશે. 
ભાવનગર 

સરનામુ ં: આઈ.સી.ડી.એસ. 
ઘટક - ૨, 
મિાનગર પાલિકા, ભાવનગર 
પધિમ ઝોન, આખિોિ 
જકાતનાકા, ભાવનગર 

 ટેિીિોન ન.ં :  
 અન્ ય 
 ઈમેઈિ :cdpo.bhav. 

urban.2@gmail.com 

 અન્ ય : 
ઘટક દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, 
ધનયમસગં્રિ અને દિતરોની નકિ માટે 
િેવાની િી (જો િોય તો) 

 



 

પ્રકરિ – ૫ 
(ધનયમ સગં્રિ – ૪) 

નીધત ઘડતર અથવા નીધતના અમિ સબંિંી  
જનતાના સભ્યો સાથે સિાિ-પરામશષ અથવા 
તેમના પ્રધતધનધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા 

િોય તો તેની ધવગત 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ભાવનગર  મિાનગરપાલિકા 
 

પ્રોગ્રામ ઓહિસર કચેરી, આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા 
 
         પાના ન.ં ૩ થી ૪ 



 

પ્રકરિ – ૫   
(ધનયમ સગં્રિ – ૪) 

ધનતી ઘડતર અથવા નીધતના અમિ સબંિંી જનતાના સભ્યો સાથે 
સિાિ-પરામશષ અથવા તેમના પ્રધતધનધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા 

િોય તો તેની ધવગત 
 પ.૧  શુ ંનીધતઓના િડતર માટે જનતાની અથવા તેના પ્રધતધનધિઓની સિાિ -  
  પરામશૅ સિભાલગતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો િોય તો,  
  નીચેના નમનુામા ંઆવી નીધતની ધવગતો આપો. 

 
અ.ન.ં ધવર્ય / મદુ્દો શુ ંજનતાની 

સિભાગીતા 
સધુનધ ચત કરવાનુ ં
જરરી છે ? (િા/ 

ના) 

જનતાની 
સિભાગીતા 

મેળવવા માટેની 
વ્ યવસ્ થા 

૧ ર ૩ ૪ 

 
------------------ધનિ ------------------ 

 
 

 
આનાથી નાગહરકને કયા આિારે ધનતી ધવર્યક બાબતોના િડતર 

અને અમિમા ંજનતાની સિભાલગતા નકકી કરાઈ છે તે સમજવામા ંમદદ 
થશે. 

 
 



 

નીધતનો અમિઃ- 
પ.ર શુ ં  નીધતઓના અમિ માટે જનતાની અથવા તેમના પ્રધતધનધિઓની 

સિાિ - પરામશષ / સિભાલગતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો 
િોય તોં આવી જોગવાઈઓની ધવગતો નીચેના નમનુામા ંઆપો. 

 
અ.ન.ં ધવર્ય / મદુ્દો શુ ંજનતાની 

સિભાગીતા 
સધુનધ ચત કરવાનુ ં
જરરી છે ? (િા/ 

ના) 

જનતાની 
સિભાગીતા 

મેળવવા માટેની 
વ્ યવસ્ થા 

૧ ર ૩ ૪ 

 
------------------ધનિ ------------------ 

 
 

 
 
  

  



 

પ્રકરિ – ૬ 
(ધનયમ સગં્રિ – ૫) 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક-૧ તથા ૨ ના 
અથવા તેના ધનયતં્રિ િઠેળની વ્યક્તતઓ 
પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર  મિાનગરપાલિકા 
 

પ્રોગ્રામ ઓહિસર કચેરી, આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા 
 
 

  પાના ન.ં પ 



 

પ્રકરિ – ૬ 
(ધનયમ સગં્રિ – ૫) 

જાિરે તતં્ર અથવા તેના ધનયતં્રિ િઠેળની વ્યક્તતઓ 
પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક 

 
૬.૧ સરકારી દસ્ તાવેજો ધવશેની માહિતી આપવા નીચેના નમનુાનો ઉપયોગ 

કરશો. જયા ં આ દસ્ તાવેજો ઉપિબ્ િ છે. તેવી જગ્ યાઓ જેવી કે 
સલચવાિય કક્ષા, ધનયામકની કચેરી કક્ષા, અન્ યનો પિ ઉલ્ િેખ કરો. 
(અન્ યો િખવાની જગ્ યાએ કક્ષાનો ઉલ્ િખે કરો.) 

 
અ. 
ન.ં 

દસ્ તાવેજની 
કક્ષા 

દસ્ તાવેજનનુ ં
નામ અને 
તેની એક 
િીટીમા ં

ઓળખાિ 

દસ્ તાવેજ 
મેળવવાની 
કાયષપઘ્ િધત 

નીચેની વ્ યહકત 
પાસે છે / તેના 
ધનયતં્રિમા ંછે. 

૧ ર ૩ ૪ પ 

 
 

---------------- નીિ ----------------- 

 
 

  



 

પ્રકરિ – ૯  
 

ધનિષય િવેાની પ્રહક્રયામા ં 
અનસુરવાની કાયષપદ્ધધત  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

પ્રોગ્રામ ઓહિસર કચેરી, આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા 
 
 

પાના ન.ં ૬ 



 

પ્રકરિ – ૯ 
 ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયષપદ્ધધત  

૯.૧ જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે ધનિષય િેવા માટે કઈ કાયષપઘ્ િધત અનસુરવામા ં
આવે છે ? (સલચવાિય ધનયમ સગં્રિ અને કામકાજના ધનયમોના 
ધનયમસગં્રિ, અન્ ય ધનયમો / ધવધનયમો વગેરેનો સદંભષ ટાકંી શકાય) 

૯.ર અગત્ યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ ધનિષય િેવા માટેની દસ્ તાવેજી 
કાયષપઘ્ િધતઓ / ઠરાવેિી / કાયષપઘ્ િધતઓ / ધનયત માપદંડો / ધનયમો 
કયા કયા છે ? ધનિૅય િેવા માટે કયા કયા સ્ તરે ધવચાર કરવામા ંઆવે છે 
? 

૯.૩ ધનિષયને જનતા સિુી પિોંચાડવાની કઈ વ્ યવસ્ થા છે ? 
૯.૪ ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંજેના મતંવ્ યો િેવાનાર છે  તે અધિકારીઓ કયા 

છે ? 
૯.પ ધનિષય િેનાર અંધતમ સત્તાધિકારી કોિ છે ? સરકારશ્રીના ં સામાન્ ય 

વિીવટી હુકમો તેમજ કધમ નર ભાવનગર મિાનગર પાલિકા અને 
સામાન્ ય સભા. 

૯.૬ જે અગત્ યની બાબતો પર જાિરે સત્તાધિકારી દ્વારા ધનિૅય િેવામા ંઆવે છે 
તેની માહિતી અિગ રીતે નીચેના નમનુામા ંઆપો. 
ક્રમ નબંર  
જેના પર ધનિષય િેવાનાર છે તે 
ધવર્ય માગષદશષક સચુન / હદશા 
ધનદેશ જો કોઈ િોય તો 

 

ધનિષય િેવાની કાયષવાિીમા ં
સકંળાયેિ અધિકારીઓનો િોદ્દો 

પ્રોગ્રામ ઓહિસર 

ઉપર જિાવેિ અધિકારીઓના સપંકષ  
અંગેની માહિતી 

આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા, 
મ.ન.પા.,ભાવનગર 

જો ધનિષયથી સતંોર્ ન િોય તો કયા ં
અને કેવી રીતે અપીિ કરવી ? 

નાયબ કધમશ્નર, 
મ.ન.પા.ભાવનગર 

 



 

પ્રકરિ – ૯ 
 ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયષપદ્ધધત  

૯.૧ જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે ધનિષય િેવા માટે કઈ કાયષપઘ્ િધત અનસુરવામા ં
આવે છે ? (સલચવાિય ધનયમ સગં્રિ અને કામકાજના ધનયમોના 
ધનયમસગં્રિ, અન્ ય ધનયમો / ધવધનયમો વગેરેનો સદંભષ ટાકંી શકાય) 

૯.ર અગત્ યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ ધનિષય િેવા માટેની દસ્ તાવેજી 
કાયષપઘ્ િધતઓ / ઠરાવેિી / કાયષપઘ્ િધતઓ / ધનયત માપદંડો / ધનયમો 
કયા કયા છે ? ધનિૅય િેવા માટે કયા કયા સ્ તરે ધવચાર કરવામા ંઆવે છે 
? 

૯.૩ ધનિષયને જનતા સિુી પિોંચાડવાની કઈ વ્ યવસ્ થા છે ? 
૯.૪ ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંજેના મતંવ્ યો િેવાનાર છે  તે અધિકારીઓ કયા 

છે ? 
૯.પ ધનિષય િેનાર અંધતમ સત્તાધિકારી કોિ છે ? સરકારશ્રીના ં સામાન્ ય 

વિીવટી હુકમો તેમજ કધમ નર ભાવનગર મિાનગર પાલિકા અને 
સામાન્ ય સભા. 

૯.૬ જે અગત્ યની બાબતો પર જાિરે સત્તાધિકારી દ્વારા ધનિૅય િેવામા ંઆવે છે 
તેની માહિતી અિગ રીતે નીચેના નમનુામા ંઆપો. 
ક્રમ નબંર  
જેના પર ધનિષય િેવાનાર છે તે 
ધવર્ય માગષદશષક સચુન / હદશા 
ધનદેશ જો કોઈ િોય તો 

 

ધનિષય િેવાની કાયષવાિીમા ં
સકંળાયેિ અધિકારીઓનો િોદ્દો 

બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી 

ઉપર જિાવેિ અધિકારીઓના સપંકષ  
અંગેની માહિતી 

પવૂષ ઝોનિ ઓહિસ, તરસમીયા રીંગ 

રોડ, મિાનગરપાલિકા ભાવનગર 
જો ધનિષયથી સતંોર્ ન િોય તો કયા ં
અને કેવી રીતે અપીિ કરવી ? 

પ્રોગ્રામ ઓહિસર, 
આઇ.સી.ડી.એસ.શાખા, 
મ.ન.પા.ભાવનગર 



 

પ્રકરિ – ૯ 
 ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયષપદ્ધધત  

૯.૧ જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે ધનિષય િેવા માટે કઈ કાયષપઘ્ િધત અનસુરવામા ં
આવે છે ? (સલચવાિય ધનયમ સગં્રિ અને કામકાજના ધનયમોના 
ધનયમસગં્રિ, અન્ ય ધનયમો / ધવધનયમો વગેરેનો સદંભષ ટાકંી શકાય) 

૯.ર અગત્ યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ ધનિષય િેવા માટેની દસ્ તાવેજી 
કાયષપઘ્ િધતઓ / ઠરાવેિી / કાયષપઘ્ િધતઓ / ધનયત માપદંડો / ધનયમો 
કયા કયા છે ? ધનિૅય િેવા માટે કયા કયા સ્ તરે ધવચાર કરવામા ંઆવે છે 
? 

૯.૩ ધનિષયને જનતા સિુી પિોંચાડવાની કઈ વ્ યવસ્ થા છે ? 
૯.૪ ધનિષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંજેના મતંવ્ યો િેવાનાર છે  તે અધિકારીઓ કયા 

છે ? 
૯.પ ધનિષય િેનાર અંધતમ સત્તાધિકારી કોિ છે ? સરકારશ્રીના ં સામાન્ ય 

વિીવટી હુકમો તેમજ કધમ નર ભાવનગર મિાનગર પાલિકા અને 
સામાન્ ય સભા. 

૯.૬ જે અગત્ યની બાબતો પર જાિરે સત્તાધિકારી દ્વારા ધનિૅય િેવામા ંઆવે છે 
તેની માહિતી અિગ રીતે નીચેના નમનુામા ંઆપો. 

ક્રમ નબંર  
જેના પર ધનિષય િેવાનાર છે તે ધવર્ય 
માગષદશષક સચુન / હદશા ધનદેશ જો કોઈ 
િોય તો 

 

ધનિષય િેવાની કાયષવાિીમા ંસકંળાયેિ 
અધિકારીઓનો િોદ્દો 

બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી 

ઉપર જિાવેિ અધિકારીઓના સપંકષ  
અંગેની માહિતી 

પધિમ ઝોનિ ઓહિસ, આખિોિ 

જકાતનાકા, મિાનગરપાલિકા ભાવનગર 
જો ધનિષયથી સતંોર્ ન િોય તો કયા ંઅને 
કેવી રીતે અપીિ કરવી ? 

પ્રોગ્રામ ઓહિસર, 
આઇ.સી.ડી.એસ.શાખા, 
મ.ન.પા.ભાવનગર 



 

પ્રકરિ – ૧૦ 
  

અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની  
માહિતી પકુ્સ્તકા (હડરેકટરી) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

પ્રોગ્રામ ઓહિસર કચેરી, આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા 
 
 

                       પાના ન.ં ૭ થી ૮ 



 

પ્રકરિ – ૧૦ (પ્રોગ્રામ ઓહિસર કચેરી) 
 અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની માહિતી પકુ્સ્તકા (હડરેકટરી) 

 
૧૦.૧ નીચેના નમનુામા ંજજલ્ િાવાર માહિતી આપો. 

 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ.ટી. 
ડી.કોડ 

િોન નબંર િેકસ ઈ 
મેઈિ કચેરી ઘર 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રીમતી 

સાધવત્રી એ. 
નાથજી 

પ્રોગ્રામ 
ઓહિસર 
વગષ -૧ 

૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ મો. 
૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨  

-- -- 

૨ શ્રી ધ્રવુ 
જાની 

એકાઉન્ટંટ ૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ મો. 
૯૫૫૮૯૯૬૧૭૩ 

-- -- 

૩ શ્રી 
ધત્રિોકભાઇ 
જોર્ી 

જુ.તિાકષ ૦ર૭૮ ૨૪૨૮૯૦૦ -- -- -- 

 
  



 

પ્રકરિ – ૧૦ (ઘટક – ૧) 
 અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની માહિતી પકુ્સ્તકા (હડરેકટરી) 

 
૧૦.૧ નીચેના નમનુામા ંજજલ્ િાવાર માહિતી આપો. 

 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ.ટી. 
ડી.કોડ 

િોન નબંર િેક
સ 

ઈ 
મેઈિ કચેરી ઘર 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રી એન. 

એચ. ભટ્ટ 
સી.ડી. 
પી.ઓ. 
વગષ-ર 

૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 
૬૩૫૯૯૨૪૩૩
૯  

-- -- 

૨ શ્રી ખુબ ુ
આર. 
સોિકંી 

S.A. ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 
૯૯૧૩૦૮૦૭૦
૨ 

-- -- 

૩ શ્રી સીમાબા 
આર. 
ગોહિિ 

સપુરવાઈઝર ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 
૬૩૫૭૦૦૫૫
૭૩ 

-- -- 

૪ શ્રી પજુા પી. 
ખભંોળીયા 

સપુરવાઈઝર ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો.૬૩૫૭૦૦
૫૫૭૫ 

-- -- 

૫ શ્રી ભધુમ જે. 
ડોડીયા 

સપુરવાઇ
ઝર 

૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો. 
૯૪૨૯૨૫૯૭૯
૮ 

-- -- 

૬ શ્રી આર.બી. 
ભટ્ટ  

જુ.કિાકષ ૦ર૭૮ ૨૫૬૧૭૧૧ મો.૬૩૫૯૯૨૪
૩૪૦ 

-- -- 

 



 

પ્રકરિ – ૧૦ (ઘટક – ૨) 
 અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની માહિતી પકુ્સ્તકા (હડરેકટરી) 

૧૦.૧ નીચેના  નમનુામા ં જજલ્ િાવાર  માહિતી  આપો. 
અ.
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ.ટી. 
ડી.કોડ 

િોન નબંર િેક
સ 

ઈ 
મેઈિ કચેરી ઘર 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રી 

િતેિબને. 
બી. 
દુિરેજજયા 

બાળ ધવકાસ 
યોજના 
અધિકારી 
વગષ-૨ 

-- 
 

-- મો. 
૬૩૫૯૯૨૪૩
૪૧ 

--  cdpo.bhav.u
rban2@gma

i l .com 

૨ શ્રીમતી 
િતેિબને 
પી. ઘિેડા 

સપુરવાઈઝર 
અબષન-૨ 

-- -- મો. 
૯૮૯૮૯૩૭૩૧
૪ 

-- -- 

૩ શ્રી ખુબબુને 
એચ. 
ઉપાધ્યાય 

સપુરવાઇઝર -- -- મો. 
૯૨૬૫૭૧૧૨
૪૦ 

-- -- 

૪ શ્રીમતી 
જલ્પાબેન 
એ. ચૌિાિ 

સપુરવાઈઝર 
અબષન-૨ 

-- -- મો. 
૭૦૪૧૪૦૪૧
૭૩ 

-- -- 

૫ શ્રી 
હિરેનભાઇ 
પી.દવ ે

તિાકષ કમ 
ટાઇપીસ્ટ  
અન ે
આંકડા 
મદદનીશ 
(S.A.) નો 
ચાર્જ સભંાળે 
છે. 

-- -- મો. 
૭૩૮૩૯૩૪૪
૪૪ 

-- --  

 
 

 



 

પ્રકરિ – ૧૧  
(ધનયમ સગં્રિ- ૧૦) 

 
ધવધનયમોમા ંજોગવાઈ કયાષ મજુબ મિનેતાિાની  

પદ્ધધત સહિત દરેક અધિકારી અને કમષચારીને મળતુ ં
માધસક મિનેતાણુ ં

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

પ્રોગ્રામ ઓહિસર કચેરી, આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા  
 

પાના ન.ં ૯  



 

પ્રકરિ – ૧૧(ધનયમ સગં્રિ- ૧૦) (પ્રોગ્રામ ઓહિસર કચેરી) 
      ધવધનયમોમા ંજોગવાઈ કયાષ મજુબ મિનેતાિાની પદ્ધધત સહિત 
 દરેક અધિકારી અને કમષચારીને મળતુ ંમાધસક મિનેતાણુ ં
 ૧૧.૧ નીચેના નમનુામા ં માહિતી આપો. 

 
અ.ન.ં નામ 

 
િોદ્દો માધસક 

મિનેતાણુ ં
(એધપ્રિ- 
૨૨)ની 

ધસ્ થધતએ 

વળતર 
/ 
વળતર 
ભથ્ થ ુ

ધવધનયમમા ં
જિાવ્ યા ંમજુબ 
મિનેતાણુ ંનકકી 

કરવાની 
કાયષપઘ્ િધત 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 
૧ શ્રીમતી સાધવત્રીબને 

એ.નાથજી 
પી.ઓ. વગષ-
૧ 

૯૧૫૧૮/- -- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૨ શ્રી ધ્રવુ જાની વગષ-૩ ૧૫૦૦૦/- 
(હિતસ) 

-- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૩ શ્રી ધત્રિોકભાઇ 
જોર્ી 

વગષ-૩ ૧૯૯૫૦/- 
(હિતસ) 

-- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

પ્રકરિ – ૧૧(ધનયમ સગં્રિ- ૧૦) (ઘટક-૧) 
      ધવધનયમોમા ંજોગવાઈ કયાષ મજુબ મિનેતાિાની પદ્ધધત સહિત 
 દરેક અધિકારી અને કમષચારીને મળતુ ંમાધસક મિનેતાણુ ં
 ૧૧.૧ નીચેના નમનુામા ં માહિતી આપો. 

 
અ.ન.ં નામ 

 
િોદ્દો માધસક 

મિનેતાણુ ં
(એધપ્રિ- 
૨૨)ની 
ધસ્ થધતએ 

વળતર 
/ 
વળતર 
ભથ્ થ ુ

ધવધનયમમા ંજિાવ્ યા ં
મજુબ મિનેતાણુ ં
નકકી કરવાની 
કાયષપઘ્ િધત 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 
૧ શ્રીમતી નીતાબને 

એચ.ભટ્ટ 
બાળ ધવકાસ 
યોજના 
અધિકારી 
ઘટક-૧ 

૯૫૫૪૨/- -- સરકારી પગાર િોરિ 
મજુબ 

૨ શ્રી ખુબ ુઆર. 
સોિકંી 

S.A. ૨૫૦૦૦/- 
(હિતસ) 

-- સરકારી પગાર િોરિ 
મજુબ 

૩ શ્રી સીમાબા 
આર.ગોહિિ 

સપુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 
(હિતસ) 

-- સરકારી પગાર િોરિ 
મજુબ 

૪ શ્રીમતી પજુાબેન 
પી.ખભંોળીયા 

સપુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 
(હિતસ) 

-- સરકારી પગાર િોરિ 
મજુબ 

૫ શ્રી ભધુમ જે. 
ડોડીયા 

સપુરવાઇઝર ૩૧૩૪૦/- 
(હિતસ) 

-- સરકારી પગાર િોરિ 
મજુબ 

૬ શ્રી આર.બી.ભટ્ટ જુ.કા. ૪૭૩૫૬/-  -- સરકારી પગાર િોરિ 
મજુબ 

૭ ૧ થી ૧૭૧ સિુીના આંગિવાડી 
કાયષકરો 

૭૮૦૦/- -- માનદ મિનેતાિા ની 
રકમ સરકારશ્રી ના 
હકુમ અનસુાર 
 



 

૮ ૧ થી ૧૭૧ સિુીના તેડાગર ૩૯૫૦/- -- માનદ મિનેતાિા ની 
રકમ સરકારશ્રી ના 
હકુમ અનસુાર 

૯ ૧ થી ૩ સિુીના મીની 
આંગિવાડી 

કાયષકરો 

૪૪૦૦/- -- માનદ મિનેતાિા ની 
રકમ સરકારશ્રી ના 
હકુમ અનસુાર 



 

પ્રકરિ – ૧૧(ધનયમ સગં્રિ- ૧૦) (ઘટક-૨) 
 ધવધનયમોમા ંજોગવાઈ કયાષ મજુબ મિનેતાિાની પદ્ધધત સહિત 
 દરેક અધિકારી અને કમષચારીને મળતુ ંમાધસક મિનેતાણુ ં
 ૧૧.૧ નીચેના નમનુામા ં માહિતી આપો. 

અ.ન.ં નામ 
 

િોદ્દો માધસક 
મિનેતાણુ ં
(એધપ્રિ- 
૨૨)ની 
ધસ્ થધતએ 

વળતર 
/ 
વળતર 
ભથ્ થ ુ

ધવધનયમમા ં
જિાવ્ યા ંમજુબ 
મિનેતાણુ ંનકકી 

કરવાની 
કાયષપઘ્ િધત 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 
૧ શ્રી િતેિબેન બી. 

દુિરેજજયા 
બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી 
ઘટક-૨ 

૬૦૪૯૨/- -- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૨ શ્રીમતી િતેિબેન 
પી. ઘેિડા 

સપુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 
(હિતસ) 

-- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૩ શ્રી ખુબબુેન. એચ 
ઉપાધ્યાય 

સપુરવાઇઝર ૩૧૩૪૦/- 
(હિતસ) 

-- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૪ શ્રીમતી જલ્પાબેન 
એ. ચૌિાિ 

સપુરવાઈઝર ૩૧૩૪૦/- 
(હિતસ) 

-- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૫ શ્રી હિરેનભાઈ પી. 
દવે 

કિાકષ કમ 
ટાઈપીસ્ટ 
{I .C.(S.A.)} 

૪૭૩૫૬/- -- સરકારી પગાર 
િોરિ મજુબ 

૬ ૧ થી ૧૪૨ સિુીના આંગિવાડી 
કાયષકરો 

૭૮૦૦/- -- માનદ મિનેતાિા 
ની રકમ સરકારશ્રી 
ના હકુમ અનસુાર 

૭ ૧ થી ૧૪૨ સિુીના તેડાગર ૩૯૫૦/- -- માનદ મિનેતાિા 
ની રકમ સરકારશ્રી 
ના હકુમ અનસુાર 

 



 

પ્રકરિ – ૧૨  
(ધનયમ સગં્રિ- ૧૧) 

પ્રત્યેક સસં્થાને િાળવાયેિ 
અંદાજપત્ર 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

પ્રોગ્રામ ઓહિસર કચેરી, આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા 
 
 

પાના ન.ં ૧૦ 



 

પ્રકરિ-૧૨ (ધનયમ સગં્રિ-૧૧) (પ્રોગ્રામ ઓહિસર કચેરી) 
પ્રત્યેક સસં્થાને િાળવાયેિ અંદાજપત્ર તમામ યોજનાઓ, સલુચત ખચષ  
અને કરેિ ચકુવિી અંગ ેઅિવેાિોની ધવગતો ધવકાસ, ધનમાષિ અને  
તકનીકી કાયો અંગ ેજવાબદાર જાિરે તતં્ર 

 ૧ર.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્ વયે જુદી જુદી પ્રવ્રધતઓ માટે અંદાજપત્રની ધવગતોની 
 માહિતી નીચેના નમનુામા ંઆપો. (વર્ષ : ર૦૨૨-૨૩) (આંકડા િજારમા)ં 
 

ક્ર
મ 
ન ં
. 

યોજનાન ુ ં
નામ / 
સદર 

પ્રવ્રધત પ્રવ્રધત  
શર 

કયૉની 
તારીખ 

પ્રવ્રધત 
ના 

અંતની 
અંદાજેિ 
તારીખ 

સલુચત 
રકમ 

મજુંર 
થયેિ 
રકમ 

છુટી કરેિ 
/ ચકુવેિ 

રકમ  
(િપ્ તાની 
ગ્રાન્ ટ) 

છેલ્ િા 
વર્ષન ુ ં
ખરેખર 
ખચૅ 

કાયષની 
ગિુવતા માટે 
સપંિૅૂ પિે 

કામગીરી માટે 
જવાબદાર 
અધિકારી 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 
૧ આઈ. 

સી.ડી. 
એસ. 

બાળકોના 
સવાાંગી 
ધવકાસની 
કામગીરી 

૧/૪/૨૨ -- ૧૧૪૦ ૧૧૪૦ ૩૨૪૩૫ ૫૬૦ પી.ઓ. વગષ-૧ 

 
અન્ ય જાિરે તતં્રો માટે : 

ક્રમ 
ન.ં 

સદર સલુચત 
અંદાજપત્ર 

મજુંર થયેિ 
અંદાજપત્ર 

છુટી કરેિ ચકુવેિ 
રકમ (િપ્ તાની 

સખં્ યા) 

કુિ ખચૅ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

 
---------------------  નીિ -------------------- 

 
 
 

 



 

પ્રકરિ-૧૨ (ધનયમ સગં્રિ-૧૧) (ઘટક-૧) 
પ્રત્યેક સસં્થાને િાળવાયેિ અંદાજપત્ર તમામ યોજનાઓ, સલુચત ખચષ  
અને કરેિ ચકુવિી અંગ ેઅિવેાિોની ધવગતો ધવકાસ, ધનમાષિ અને  
તકનીકી કાયો અંગ ેજવાબદાર જાિરે તતં્ર 

 ૧ર.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્ વયે જુદી જુદી પ્રવ્રધતઓ માટે અંદાજપત્રની ધવગતોની 
 માહિતી નીચેના નમનુામા ંઆપો. (વર્ષ : ર૦૨૨-૨૩) (આંકડા િજારમા)ં 
 

ક્ર
મ 
ન ં
. 

યોજનાન ુ ં
નામ / 
સદર 

પ્રવ્રધત પ્રવ્રધત  
શર 

કયૉની 
તારીખ 

પ્રવ્રધત 
ના 

અંતની 
અંદાજેિ 
તારીખ 

સલુચત 
રકમ 

મજુંર 
થયેિ 
રકમ 

છુટી કરેિ 
/ ચકુવેિ 

રકમ  
(િપ્ તાની 
ગ્રાન્ ટ) 

છેલ્ િા 
વર્ષન ુ ં
ખરેખર 
ખચૅ 

કાયષની 
ગિુવતા માટે 
સપંિૅૂ પિે 

કામગીરી માટે 
જવાબદાર 
અધિકારી 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 
૧ આઈ. 

સી.ડી. 
એસ. -૧ 

બાળકોના 
સવાાંગી 
ધવકાસની 
કામગીરી 

૧/૪/૨૨ -- ૪૮૯૦ ૪૮૯૦ ૩૨૪૩૫ ૨૪૩૪૫ સી.ડી. પી.ઓ. 
વગષ-૨ 

 
અન્ ય જાિરે તતં્રો માટે : 

ક્રમ 
ન.ં 

સદર સલુચત 
અંદાજપત્ર 

મજુંર થયેિ 
અંદાજપત્ર 

છુટી કરેિ ચકુવેિ 
રકમ (િપ્ તાની 

સખં્ યા) 

કુિ ખચૅ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

 
---------------------  નીિ -------------------- 

 
 
 
 



 

પ્રકરિ-૧૨ (ધનયમ સગં્રિ-૧૧) (ઘટક-૨) 
પ્રત્યેક સસં્થાને િાળવાયેિ અંદાજપત્ર તમામ યોજનાઓ, સલુચત ખચષ  
અને કરેિ ચકુવિી અંગ ેઅિવેાિોની ધવગતો ધવકાસ, ધનમાષિ અને  
તકનીકી કાયો અંગ ેજવાબદાર જાિરે તતં્ર 

 ૧ર.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્ વયે જુદી જુદી પ્રવ્રધતઓ માટે અંદાજપત્રની ધવગતોની 
 માહિતી નીચેના નમનુામા ંઆપો. (વર્ષ : ર૦૨૨-૨૩) (આંકડા િજારમા)ં 
 

ક્ર
મ 
ન ં
. 

યોજનાન ુ ં
નામ / 
સદર 

પ્રવ્રધત પ્રવ્રધત  
શર 

કયૉની 
તારીખ 

પ્રવ્રધત 
ના 

અંતની 
અંદાજેિ 
તારીખ 

સલુચત 
રકમ 

મજુંર 
થયેિ 
રકમ 

છુટી કરેિ 
/ ચકુવેિ 

રકમ  
(િપ્ તાની 
ગ્રાન્ ટ) 

છેલ્ િા 
વર્ષન ુ ં
ખરેખર 
ખચૅ 

કાયષની 
ગિુવતા માટે 
સપંિૅૂ પિે 

કામગીરી માટે 
જવાબદાર 
અધિકારી 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 
૧ આઈ. 

સી.ડી. 
એસ. -૨ 

બાળકોના 
સવાાંગી 
ધવકાસની 
કામગીરી 

૧/૪/૨૨ -- ૩૫૨૦ ૩૫૨૦ ૩૨૪૩૫ ૨૪૧૪૧ સી.ડી. પી.ઓ. 
વગષ-૨ 

 
અન્ ય જાિરે તતં્રો માટે : 

ક્રમ 
ન.ં 

સદર સલુચત 
અંદાજપત્ર 

મજુંર થયેિ 
અંદાજપત્ર 

છુટી કરેિ ચકુવેિ 
રકમ (િપ્ તાની 

સખં્ યા) 

કુિ ખચૅ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

 
---------------------  નીિ -------------------- 

 
 

  



 

પ્રકરિ-૧૫ 
 

(ધનયમ સગં્રિ-૧૪)  
કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિા ંિોરિો 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

પ્રોગ્રામ ઓહિસર કચેરી, આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા 
 
 

      પાના ન.ં ૧૧ 



 

પ્રકરિ-૧૫ (ધનયમ સગં્રિ – ૧૪) કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિા ંિોરિો 
 

૧પ.૧ ધવધવિ પ્રવ્રધતઓ / કાયષક્રમો િાથ િરવા માટે ધવભાગે નકકી કરેિ 
િોરિોની ધવગતો આપો. 

(૧) સ્ થાધનક સસં્ થા ( ભાવનગર મ્ યધુન. કોપોરેશન) સ્ થાપના હદન ઉજવિી 
કાયષક્રમ ૧૪મી િેબ્રઆુરી. 

(ર) આંતર રાષ્ટ રીય મિીિા હદન ઉજવિી  ૯ મી મે,  ૮- માચષ   
(૩) ધવશ્વ આરોગ્ ય હદન ઉજવિી ૭ મી એપ્રીિ. 
(૪) મે હદન અને ગજુરાત રાજય સ્ થાપના હદન ઉજવિી ૧ િી મે 
(પ) સ્ વચ્ છતા અલભયાન જુિાઈ માસ 
(૬) ધવશ્વ વસ્ તી હદન ઉજવિી ૧૧ મી જુિાઈ 
(૭) બાળ આરોગ્ ય તપાસ ઝબેંશ કાયષક્રમ જુિાઈ- ઓગષ્ટ ટ 
(૮) ધવટામીન-એ ટીપા પીવડાવવા કાયષક્રમ - ઓગષ્ટ ટ 
(૯) ધવશ્વ સ્ તનપાન સપ્ તાિ, ઉજવિી ૧ થી ૭ ઓગષ્ટ ટ 
(૧૦) રાષ્ટ રીય પોર્િ સપ્ તાિ, કાયષ ઉજવિી - ૧ થી ૭ સપ્ ટેમ્ બર 
(૧૧) આઈ.સી.ડી.એસ. યોજના સ્ થાપના હદન -ર જી ઓકટો. 
(૧ર) બાિ હદન ઉજવિી ૧૪ મી નવેમ્ બર 
(૧૩) ધવશ્વ એઈડસ હદન ઉજવિી ૧ િી ડીસેમ્ બર 
(૧૪) ગિતતં્રહદન અને પ્રજાસત્તાકહદનની ઉજવિી ૧પ મી ઓગષ્ટ ટ અને ર૬ મી 

જાન્ યઆુરી. 
(૧પ) શિરેના ંપછાત ધવસ્ તારોમા ંબાળકો અને માતાઓના ંમેડીકિ ચેક અપ 

કાયષક્રમો વર્ષ દરમ્ યાન કરવામા ંઆવે છે. 
(૧૬) સરકારશ્રી  જાિરે થયેિ તારીખો દરમ્ યાન પોિીયો નાબદુી માટેની 

કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. 
(૧૭) આરોગ્ ય કેિેન્ ડર મજુબ ઉજવિી 
(૧૮) મમતા  હદવસની ઉજવિી 
(૧૯) આંગિવાડી પ્રવેશોત્ સવ તથા શાળા પ્રવેશોત્ સવની ઉજવિી 
(ર૦) માતા યશોદા એવોડષની કામગીરી -શે્રિીકરિ કામગીરી 
(ર૧) SAG,પિૂાષ હકશોરીની તાિીમ તથા પરૂક આિારની કામગીરી. 



 

૨૨)  મગંળ હદવસની ઉજવિી 
૨૩)  પોર્િ પખવાડીયાની ઉજવિી. 
૨૪)  પોર્િ માસની ઉજવિી  (સપ્ટેમ્બર માસ) 
૨૫)  મહિિા સશક્તતકરિ પખવાડીયાની ઉજવિી. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

પ્રકરિ – ૧૬ 
(ધનયમ સગં્રિ – ૭) 

સરકારી માહિતી અધિકારીઓના ંનામ, 
િોદ્દો અને અન્ય ધવગતો 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

પ્રોગ્રામ ઓહિસર કચેરી, આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા 
 

પાના ન.ં ૧૨ થી ૧૪  



 

પ્રકરિ – ૧૬ (ધનયમ સગં્રિ – ૭) 
 સરકારી માહિતી અધિકારીઓના ંનામ, િોદ્દો અને અન્ય ધવગતો 

૮.૧ જાિરે તતં્રના સરકારી માહિતી અધિકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માહિતી 
અધિકારીઓ અને ધવભાગીય કાયદાકીય (એપેિેટ) સત્તાધિકારી ધવશેની 
સપંકૅ માહિતી નીચેના નમનુામા ંઆપો. 

 

 સરકારી તતં્રનુ ંનામ : સકંલિકત બાળ ધવકાસ સેવા યોજના - પ્રોગ્રામ 
ઓહિસર કચેરી, મિાનગરપાલિકા ભાવનગર 

 મદદનીશ સરકારી માહિતી અધિકારીઓ : 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. ડી. 
કોડ 

િોન નબંર િેકસ ઈ 
મઈેિ 

સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રીમતી 

સાધવત્રી 
એ.નાથજી 

પ્રોગ્રામ 
ઓહિસર 

(૦ર૭૮)-
૨૪૨૮૯૦૦ 

મો. ૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨ 
 

- Po.bhav
nagar .u
rban@g

mai l .co
m 

ભાવનગર 
મિાનગર
પાલિકા 

 સરકારી માહિતી અધિકારીઓ :- 
 

અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. ડી. 
કોડ 

િોન નબંર િેકસ ઈ 
મઈેિ 

સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રીમતી 

સાધવત્રી 
એ.નાથજી 

પ્રોગ્રામ 
ઓહિસર 

(૦ર૭૮)-
૨૪૨૮૯૦૦ 

મો. ૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨ - Po.bhav
nagar .u
rban@
gmai l .c
om 

ભાવનગર 
મિાનગર
પાલિકા 

 ધવભાગીય એપેિેટ (કાયદા) સત્તાધિકારી : 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. ડી. 
કોડ 

િોન નબંર િેકસ ઈ 
મઈેિ 

સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રી વી.એમ. 

રાજપતુ 
નાયબ 
કધમશ્નર 
(એડમીન) 

(૦ર૭૮)-
૨૪૩૯૨૯૨ 

૯૯૨૫૨૨૪૬૪૬ - - ભાવનગર 
મિાનગર 
પાલિકા 

 



 

પ્રકરિ – ૧૬ (ધનયમ સગં્રિ – ૭) 
 સરકારી માહિતી અધિકારીઓના ંનામ, િોદ્દો અને અન્ય ધવગતો 

૮.૧ જાિરે તતં્રના સરકારી માહિતી અધિકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માહિતી 
અધિકારીઓ અને ધવભાગીય કાયદાકીય (એપેિેટ) સત્તાધિકારી ધવશેની 
સપંકૅ માહિતી નીચેના નમનુામા ંઆપો. 

 

 સરકારી તતં્રનુ ંનામ : સકંલિકત બાળધવકાસ સેવા યોજના-૧ અબષન-૧ 
 મદદનીશ સરકારી માહિતી અધિકારીઓ : 

અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. 
ડી. કોડ 

િોન નબંર િેકસ ઈ મઈેિ સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ શ્રીમતી 
ધનતાબને 
એચ.ભટ્ટ 

સી.ડી. 
પી.ઓ.-૧ 
અબષન 

(૦ર૭૮)-
૨૫૬૧૭૧૧ 

મો. 
૬૩૫૯૯૨૪૩૩૯ 

- cdpo.bhav. 
urban.1@ 
gmai l .com 

પવુષ ઝોન, 
તરસમીયા, 
ભાવનગર  

 સરકારી માહિતી અધિકારીઓ :- 
 

અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. ડી. 
કોડ 

િોન નબંર િેકસ ઈ મઈેિ સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ 
 
 
 

શ્રીમતી 
ધનતાબને 
એચ.ભટ્ટ 

સી.ડી. 
પી.ઓ.-૧ 
અબષન 

(૦ર૭૮)-
૨૫૬૧૭૧૧ 

મો. 
૬૩૫૯૯૨૪૩૩૯ 

- cdpo.bhav. 
urban.1@ 
gmai l .com 

પવુષ ઝોન, 
તરસમીયા 
ભાવનગર  

 ધવભાગીય એપેિેટ (કાયદા) સત્તાધિકારી : 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. ડી. 
કોડ 

િોન નબંર િેકસ ઈ મઈેિ સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રી વી.એમ. 

રાજપતુ 
નાયબ 
કધમશ્નર 
(એડમીન) 

(૦ર૭૮)-
૨૪૩૯૨૯૨ 

૯૯૨૫૨૨૪૬૪૬ - - ભાવનગર 
મિાનગર 
પાલિકા 

 
 



 

પ્રકરિ – ૧૬ (ધનયમ સગં્રિ – ૭) 
      સરકારી માહિતી અધિકારીઓના ંનામ, િોદ્દો અને અન્ય ધવગતો 

૮.૧ જાિરે તતં્રના સરકારી માહિતી અધિકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માહિતી 
અધિકારીઓ અને ધવભાગીય કાયદાકીય (એપેિેટ) સત્તાધિકારી ધવશેની 
સપંકૅ માહિતી નીચેના નમનુામા ંઆપો. 

સરકારી તતં્રનુ ંનામ : સકંલિત બાળ ધવકાસ સેવા યોજના - ર અબષન – ર 
મદદનીશ સરકારી માહિતી અધિકારીઓ : 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. 
ડી. કોડ 

િોન નબંર િેકસ ઈ મઈેિ સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રી 

િતેિબને 
બી. 
દુિરેજજયા 

સી.ડી. 
પી.ઓ.-૨ 
અબષન 

- મો. 
૬૩૫૯૯૨૪૩૪૧ 

- cdpo.bhav. 
urban.2@ 
gmai l .com 

પધિમ 
ઝોન, 
આખિોિ, 
જકાતનાકા, 
ભાવનગર 

સરકારી માહિતી અધિકારીઓ :- 

અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. 
ડી. કોડ 

િોન નબંર િેકસ ઈ મઈેિ સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 
૧ શ્રી 

િતેિબને 
બી. 
દુિરેજજયા 

સી.ડી. 
પી.ઓ.-૨ 
અબષન 

- મો. 
૬૩૫૯૯૨૪૩૪૧ 

- cdpo.bhav. 
urban.2@ 
gmai l .com 

પધિમ 
ઝોન, 
આખિોિ, 
જકાતનાકા, 
ભાવનગર 

ધવભાગીય એપેિેટ (કાયદા) સત્તાધિકારી :- 
અ. 
ન.ં 

નામ િોદ્દો એસ. ટી. ડી. 
કોડ 

િોન નબંર િેકસ ઈ મઈેિ સર નામુ ં

૧ ર ૩ ૪ પ ૭ ૮ ૯ 
૧ શ્રી વી.એમ. 

રાજપતુ 
નાયબ 
કધમશ્નર 
(એડમીન) 

(૦ર૭૮)-
૨૪૩૯૨૯૨ 

૯૯૨૫૨૨૪૬૪૬ - - ભાવનગર 
મિાનગર 
પાલિકા 

 



 

પ્રકરિ-૧૭ 
(ધનયમ સગં્રિ-૧૬)  

માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપિબ્િ 
સવિતોની ધવગતો  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

પ્રોગ્રામ ઓહિસર કચેરી, આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા 
 
 

પાના ન.ં ૧૫ 



 

પ્રકરિ-૧૭ (ધનયમ સગં્રિ-૧૬) 
માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપિબ્િ 

સવિતોની ધવગતો 
 
૧૭.૧ િોકોને માહિતી મળે તે માટે ધવભાગે અપનાવેિ સાિનો, પઘ્ િધતઓ અથવા 

  સવિતો જેવી કે,.... 
 કચેરી ગ્રથંાિય. 

 યોજનાકીય બેનસષ દ્વારા તથા ભીતલચત્રો. 

 વતષમાન  પત્રો 

 પ્રદશષનો 

 નોટીસ  બોડષ 

 કચેરીમા ંરેકડષન ુ ં ધનરીક્ષિ 

 દસ્ તાવેજોની  નકિો  મેળવવાની પઘ્ િધત 

 ઉપિબ્ િ મહુદત ધનયમસગં્રિ 

 જાિરે  તતં્રની વેબસાઈટ 

 જાિરે  ખબરના ંઅન્ ય સાિનો. 

 
 
 
 
 



 

પ્રકરિ-૧૮ 
 

(ધનયમ સગં્રિ-૧૭)  
અન્ય ઉપયોગી માહિતી  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભાવનગર મિાનગરપાલિકા 
 

પ્રોગ્રામ ઓહિસર કચેરી, આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા 
 
 

પાના ન.ં ૧૬ થી પ૧ 



 

આઇ.સી.ડી.એસ. 
સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજના 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

૧૨- મહિિા અન ેબાળ ધવકાસ ધવભાગ અંતષગત ICDSમા ં
ચાિતી યોજનાઓ 

 

 ગજુરાત સરકાર અને ભારત સરકાર દ્વારા  સ્ ત્રીઓ અને બાળકો માટે જુદા જુદા  ક્ષેત્રોમા ં
  જુદી-જુદી યોજનાઓબિાર પાડવામાત્રઆવે છે. સામાજજક અને આધથૅક  રીતે પછાત 

વગૅ આ યોજનાનો િાભ િઈશકે તેવો સરકારનો આ સઘન પ્રયાસ છે.  આ પ્રકરિમા ં
સરકારના જુદા- જુદા ધવભાગોમા ંમહિિા અને બાળકો માટેની  યોજનાનુ ંસકંિન કરેિ 
છે અને ટંુકમા ંયોજનાની માહિતી  આપેિ  છે. 

અ. 
ન.ં 

યોજનાનુ ંનામ 
યોજનાનો િાભ કોને 
મળશે ? 

યોજના ધવશે ટંુકી માહિતી અમિીકરિ 
અધિકારી 

૧  સ્ વાસ્ થ્ ય અને પોર્િ 
બાળકો અને 
માતાઓને  

(સવૅજાધત માટે) 

 રોગ પ્રધતરક્ષિ 
 પરુક પોર્િ 
 આરોગ્ ય તપાસ 
 રસીકરિ 
સદંભૅ સેવા આંગિવાડી મારિત 
માતાઓ અને બાળકોને પોર્િ અને 
રસીકરિ જેવી મિતસેવા આપવમા ં
આવે છે. 

બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી 
પ્રાથધમક  
આરોગ્ ય કેન્ ર 

ર પ્રિાનમતં્રી માત ૃવદંના 
યોજના (PMMVY) 

પ્રથમ વખતના સગભાષવસ્થા દરમ્યાન 
તબક્કાવાર ર.૫૦૦૦/- ની સિાય  

બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી 

૩ SAG અને પિૂાષ યોજના ૧૧ થી ૧૪ વર્ષની શાળાએ ન જતી 
તથા ૧૫ થી ૧૮ વર્ષની તમામ 
હકશોરીઓને પરૂકપોર્િ તથા આરોગ્ય 
ધશક્ષિ તથા સ્કીિ ડેવિપમેન્ટ 
તાિીમ 

બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી 

૪ નેશનિ ન્યરુીશન 
ધમશન અંતષગત પોર્િ 
અલભયાન -૨૦૨૦-૨૨ 

કુપોધર્ત બાળકોને સપુોધર્ત બનાવી 
કુપોર્િ સ્તરમા ંઘટાડો િાવવો. 

બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી 
 
 
 



 

 
 
 

૫ CAS એપ્િીકેશન આંગિવાડીની કામગીરીમા ંડીજીટિ 
માધ્યમ દ્વારા કરેિ કામગીરીની એન્રી 
અને રીપોટીંગ તથા ઉપિી કક્ષા દ્વારા 
આ કામગીરીનુ ંમોનીટરીંગ કરવા માટે 
વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ થી ઘટક િઠેળની 
તમામ આંગિવાડી કેન્રો તથા સેજા 
સપુવાઇઝરને સ્માટષિોન 
સરકારશ્રીમાથંી આપવામા ંઆવેિ છે. 
જે િોન (CAS) એપ્િીકેશનના 
માધ્યમથી સપંિૂષ કામગીરીને 
ડીઝીટાઇઝેશન કરવામા ંઆવી રહ્ુ ંછે. 

બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી 

 



 

૧-સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજના (આઈ.સી.ડી.એસ) 
 
ગજુરાત રાજયમા ંસકંલિત બાળ ધવકાસ યોજના ર જી ઓકટોબર ૧૯૭પ 

થી અમિમા ં છે. ભારતના બિંારિમા ંકલ્ યાિ રાજયની ભાવના ધસદ્ધ કરવા માટે 
કેટિાક િક્ષયાકંો નકકી કરવામા ં આવ્ યા છે. આ િક્ષયાકંોને ધસદ્ધ કરવા માટે 
અસરકારક પગિા ં િેવામા ં આવ્ યા છે. દેશના ગરીબ અને પછાત પ્રજાજનોની 
ધસ્ થતી સિુારવા માટે ધવશેર્ પગિા ંિેવાવા જરરી છે. 

માનવ શહકતનો ધવકાસએ દેશના ધવકાસ માટેનુ ં અગત્ યનુ ં પહરબળ છે. 
વ્ યહકતના શારીહરક તેમજ માનધસક ધવકાસનો પાયો બાલ્ યાવસ્ થામા ંજ રોપાઈ જાય 
છે. ભારતના મોટા ભાગના બાળકો ગરીબ તેમજ શૈક્ષલિક, સામાજજક, આધથૅક વગેરે 
િાભોથી વલંચત કુટંુબોમા ં ઉછેરે છે. પ્રારંલભક બાલ્ યાવસ્ થામા ં કુપોર્િ, માદંગી, 
ધવકિાગંતાના તેમજ મતૃ્ યદુરના પ્રમાિમા ં ઘટાડો થાય તો દેશમા ં આધથિક, 
સામાજજક તથા સવાાંગી ધવકાસ માટે ગિનાપાત્ર િાળો મેળવી શકાય. 

સકંલિત બાળ ધવકાસ સેવાઓનુ ં આયોજન કરવા ભારત સરકારશ્રીના 
માનનીય આયોજન મતં્રીશ્રીએ ૧૯૭રમા ં સચુન કયુષ, આના કારિે આઠ અભ્ યાસ 
જુથોની રચના કરવામા ં આવી અને તેઓના અિવેાિના આિારે સકંલિત બાળ 
સભંાળ અંગેની એક દરખાસ્ ત રજુ કરવામા ંઆવી આ દરખાસ્ ત મજુબ બાળકોના 
પરુકપોર્િ, રોગપ્રધતકારક રસીઓ, સદંભષ ધનષ્ટ િાતં સેવાઓ સાથેની આરોગ્ ય 
સભંાળ, માતાઓને પોર્િ, આરોગ્ ય ધશક્ષિ, પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિ, કુટંુબ કલ્ યાિ, 
પીવાના ચોખ્ ખા પાિીની સેવાઓ સાકંળી િેવામા ં આવી પાચંમી પચંવર્ીય 
યોજના તૈયાર કરવા માટેના સિાિકાર જુથે પિ બાળકો માટેની પ્રાથધમક 
સેવાઓના સકંિન માટે ભિામિ કરી િતી. આ ભિામિોનો સ્ વીકાર કરી 
સમાજકલ્ યાિ ધવભાગના આયોજનમા ંપ્રાથધમક બાળધવકાસ  સેવાઓનો સમાવેશ 
કરવામા ંઆવ્ યો. 

સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજનાને આખરી સ્ વરપ મળ્ યા બાદ આ યોજનાના ૩૩ ઘટકો 
સમગ્ર દેશમા ં૧૯૭પ-૭૬ મા ંપ્રાયોલગક િોરિે શર કરવામા ંઆવ્ યા િતા. ગજુરાતમા ં
વડોદરા જજલ્ િાનો છોટાઉદેપરુ ઘટક પ્રાયોલગક િોરિે સૌ પ્રથમ શર થયો. આ 
ઘટકોની કામગીરીના મલુ્ યાકંનમા ંજિાઈ આવ્ યુ ં કે આ યોજનાથી બાળકોનુ ંઆરોગ્ ય 
અને  પોર્િ સ્ તર સિુયુષ છે. પછાત જ્ઞાધત અને આહદવાસીઓ તથા ગરીબ વગષના  
બાળકોને ગિનાપાત્ર િાભ મળ્ યો છે. 



 

 

સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજનાના િતેઓુ :- 
(૧) ૦ થી ૬ વર્ષના બાળકોન ુ ંપોર્િ અને આરોગ્ યનુ ંસ્ તર સિુારવુ.ં 
(ર) બાળકના શારીહરક, માનધસક તથા સામાજજક ધવકાસનો પાયો નાખંવો. 

(૩) માતા મતૃ્ય,ુ માતા માદંગી, બાળ મતૃ્ ય,ુ બાળ માદંગી, કુપોર્િ તેમજ 
અદ્ય- વચ્ ચેથી શાળા છોડી જનાર બાળકોન ુ ંપ્રમાિ ઘટાડવુ.ં 

(૪) બાળ ધવકાસને વેગ આપવા માટે ધવધવિ ધવભાગો તથા સસં્થાઓ સાથે 
અસરકારક સકંિન કરવુ.ં 

(પ) ૧૫ થી ૪૫ વય જુથની મહિિાઓને આરોગ્ય ધશક્ષિ આપવુ.ં 

સેવાઓ :- 
 

 જુદી - જુદી સેવાઓ જો સકંલિત સ્ વરપે આપવામા ંઆવે તો વધ ુઅસર          
 પડે એ ધવચારસરિી પર આિાર રાખી ધવધવિ સેવાઓનુ ં સકુંિ રચવામા ં               
 આવ્ યુ ં છે  જેવી  કે - (૧) પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિ 

(ર) પરુક પોર્િ 
(૩) રોગ પ્રધતકારક રસીઓ 
(૪) આરોગ્ ય તપાસ 
(પ) સદંભષ ધનષ્ટ િાતં સેવાઓ 

(૬) આરોગ્ ય ધશક્ષિ તથા પોર્િ 

 
છ વર્ષથી નીચેની વયના બાળકો માટે જ આ સેવાઓ મયાષહદત રાખવામા ંઆવી 

 છે. બાલ્ યાવસ્ થાને બાળકના ધવકાસ માટે કસોટી કાળ ગિવામા ં આવે છે. 
 બાળકના સામાજિૅક, માનધસક અને શારીહરક ધવકાસમા ંમાતાનો િાળો અગત્ યનો 
 િોય છે. જેથી સ્ તનપાન કરાવતી માતાઓ અને સગભાષ સ્ ત્રીઓને પિ આ યોજના 
 િઠેળ આવરી િેવામા ંઆવી છે. 



 

(૧) પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિ :- 
બાળક છ વર્ષન ુ ંિોય ત્ યારે તેને શાળાએ મોકિવુ ંજરરી છે. આ માટે તેને 

માનધસક રીતે તૈયાર કરવુ ંજોઈએ. આથી જયારે તે ત્રિ વર્ષન ુ ંથાય ત્ યારે તેને 
પ્રાથધમક ધશક્ષિ આપવા માટે ધનયધમત આંગિવાડી કેન્ રમા ં મોકિવુ ં જોઈએ. 
ખરેખર બિા બાળકો શીખવાની જજજ્ઞાસા સાથે જન્ મે છે. તેની જજજ્ઞાસાને સતંોર્વા 
અને બૌદ્ધદ્ધક ધવકાસને વેગ આપવા માટે પ્રોત્ સાિનની જરર છે. આવુ ંપ્રોત્ સાિન 
તેને આંગિવાડી કેન્ ર દ્વારા મળી રિ ેતેવ ુ ંઆયોજન કરાયેિ છે. 
આંગિવાડી કેન્ રોમા ં બાળકને સામાન્ ય અક્ષરજ્ઞાન, ભાર્ા જ્ઞાન સખં્ યા જ્ઞાન, 

 આપવામા ં આવે છે. જેથી તે તેની આસપાસના પયૉવરિ અને સામાજજક 
 માળખાને સમજત ુ ંથાય છે. જે બાળકના ભાવનાત્ મક અને સામાજજક ધવકાસ માટે 
 સિાયરપ છે. આંગિવાડીમા ં મળત ુ ં પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિ તેના ભધવષ્ટ યના 
 શાળાકીય ધશક્ષિ માટે પાયાનુ ંકામ કરે છે અને તેની ધશક્ષિ પ્રત્ યેની અલભરચીને 
 આગળ વિારવામા ંમદદરપ બને છે. આ સવાાંગી ધવકાસને ધ્યાનમા ંરાખીને 

ધથમેટીકિ ટાઇમ ટેબિ દ્વારા તમામ ધવકાસને િગતી ECCE ની પ્રવધૃત્તઓ દ્વારા 
ધશક્ષિ. 
(ર) પરુક પોર્િ :- 

બાળકના તદુંરસ્ ત ધવકાસ અને ઉછેર માટે માતા અને બાળક બનેં માટે 
પરુક પોર્િની જરર જિાઈ છે. આ માટે સગભાષ માતાને ડબિ િોટીિાઇડ મીઠંુ 
અને ધવટામીન -એ યકુત ખોરાક િેવાની ખબુ જરર છે. પાડુંરોગ એ સગભાષવસ્ થા 
દરધમયાન ઉદભવતી સમસ્ યા છે. પાડુંરોગથી પીડાતી સગભાષ સ્ ત્રી નબળાઈ 
અનભુવે છે. અને સગભાષવસ્ થા કે સવુાવડના સમયે જોખમકારક બની શકે છે. 
આવી સ્ ત્રીના બાળકનુ ં વજન ઓછુ િોઈ શકે છે અને બાળક માદંગી થવાની 
શકયતા વધ ુ રિ ે છે. આ માટે િોિતત્ વ / િોલિક એસીડની ગોળીઓનો કોસષ 
કરાવવામા ં આવે છે. પાડુંરોગથી પીડીત િાત્રી માતાઓએ પિ િોિતત્ વ / 
િોિીક એસીડની ગોળીઓનો કોસષ પરુો કરવો જરરી છે. આ ગોળીઓ આરોગ્ય 
ઘટકના સકંિનથી આંગિવાડી કેન્ ર ઉપરથી પરુી પાડવામા ંઆવે છે.  

જન્ મથી ૬ માસ સિુી બાળક માટે માતાનુ ં દુિ શે્રષ્ટઠ છે. પરંત ુ ૬ માસ 
પછી તેને િાવિ ઉપરાતં વિારાના આિારની જરર પડે છે. અને જો વિારાનો 



 

આિાર ન મળે તો બાળકનુ ંવજન વિત ુ ંનથી તે િીરે િીરે નબળં પડત ુ ંજાય છે 
અને સિિેાઈથી માદંગીનો ભોગ બને છે. ધવટામીન-એ જન્ મથી છ વર્ષના બાળકો 
માટે ખબુ અગત્ યનુ ંપોર્કતત્ત્વ છે. ધવટામીન-એ ઓરી તેમજ શ્વાસના ચેપસામેની  

પ્રધતરોિક શહકતમા ંવિારો કરે છે. રતાિંિાપિાને અટકાવે છે. ૦ થી ૩ વર્ષના  
બાળકને દર છ મહિને ધવટાધમન -એ નો ડોઝ આંગિવાડી કેન્ રમાથંી આપવામા ં 
આવે છે. પરુકપોર્િની સેવા માટે આંગિવાડી કાયષકર અને તેડાગર બિનેોની  
મદદથી આંગિવાડી કેન્ ર ઉપર બાળકોને કેન્રમા ંબનતી વાનગી તથા સગભાષ  
િાત્રી માતાઓ અને હકશોરીઓને ઘરે આપવાના THR દ્વારા દૈધનક કેિેરી તથા  

પ્રોટીનની જરહરયાત પરૂી કરવામા ંઆવે છે. આ પરુક પોર્િ માટે ખાદ્ય  
સામગ્રીનો જથ્ થો રાજય કક્ષાએ કધમ નર કચરેી દ્વારા િાળવવામા ંઆવે છે. જેમા ં 
બાિશક્તત, પિૂાષ શક્તત,તથા માતશૃક્તતના ંધપ્રધમતસ THR પેકેટ તથા ૩ થી ૬  
વર્ષના બાળકોને સરકારશ્રીમાથંી મળતા ઘઉં, ચોખા અને તેિ પરુવઠામાથંી  
વાનગી બનાવી પીરસવામા ંઆવે છે. તેમજ ૩ થી ૬ વર્ષના ંિાભાથી બાળકોને  

સોમ અને ગરુ સીઝનિ ફ્રુટ અને સોમ અને શની સિુી ગરમ નાસ્ તો પિ  
આપવામા ંઆવે છે.  
ત્રીજુ ભોજન :- 

કુપોધર્ત બાળકોન ુ ંવજન વિારવા માટે સરકારશ્રીના પત્ર ન.ંતા૨૫/૬/૧૩ 
થી ૩ થી ૬ વર્ષના મધ્યમ કુપોધર્ત તેમજ અધત કુપોધર્ત બાળકો માટે એક 
હદવસના ર.૩/-િેખેનો િાડુ બાળકોને ઘરે િઇ જવા માટે આપવામા ંઆવે છે. 
પોર્િ અલભયાન અંતગષત મગંળહદવસ ઉજવિી:- 
(૧) પ્રથમ મગંળવાર સપુોર્િ સવંાદ 

પ્રથમ વખત બનેિા સગભાષ બિનેોને આંગિવાડી કેન્રો પર બોિાવી 
પ્રોત્સાહિત કરવામા ંઆવે છે અને આવનાર બાળક માટે સભેુચ્છા અને આરોગ્ય 
અને પોર્િનુ ં ધશક્ષિ તેમજ સગભાષવસ્થા માટે જરરી પૌષ્ષ્ટટક આિાર ધવશે 
માગષદશષન આપવામા ં આવે છે અને તેમને પોતાની સભંાળ માટેન ુ ં માગષદશષન 
આપવામા ંઆવે છે. 



 

(૨) બીજો મગંળવાર :- બાળ તિુા હદવસ 
આંગિવાડી કેન્રમા ં તેમના ધવસ્તારના ૦ થી ૬ વર્ષના તમામ બાળકોને 

આંગિવાડે કેન્રો પર બોિાવી અને વજન ઉંચાઇ કરવામા ંઆવે છે. જેની નોંિ 
કેન્રને આપેિ CAS મોબાઇિમા ંકરવામા ંઆવે છે.  
(૩) ત્રીજો મગંળવાર :- અન્નાપ્રાશન અને બાળ હદવસ 

આ મગંળવારે આંગિવાડીમા ંઅન્નપ્રાશન હદવસની ઉજવિીમા ંધવસ્તારના 
૬ માસ પિૂષ કરેિ બાળકોને ઉપરી આિાર આપવા માટેન ુ ંમાગષદશષન આપવામા ં
આવે છે. અને બાળકોને ઉપરી આિર તરીકે કેવો ખોરાક આપવો જેનુ ં ધનદશષન 
કરી અને કેન્રમા ંબાળકોને પ્રથમ વખત અન્નપ્રાશન ધવધિ કરાવવામા ંઆવે છે. 
બાળ હદવસમા ં આંગિવાડીના બાળકોના વાિીઓને બોિાવવામા ં આવે છે. 
બાળકોએ બનાવેિી લચત્રપોથી એતટીવીટી બકુ તેમજ અન્ય કરેિ પ્રવધૃત્તઓની 
જાિકારી આપવામા ંઆવે છે અને તેન ુ ંપ્રદશષન કરવામા ંઆવે છે. 
(૪) ચોથો મગંળવાર :- અન્ન ધવતરિ અને પિૂાષ હદવસ 

ચોથા મગંળવારે સરકારશ્રી તરિથી આપવામા ંઆવત ુ ં THR બાિશક્તત, 
માતશૃક્તત અને પિૂાષશક્તતના પેકેટનુ ં આ હદવસે િાભાથીઓને ઘરે THR તરીકે 
આપવામા ંઆવે છે. અને આ પેકેટમાથંી બની શકે તેવી વાનગી ધવશે માગષદશષન 
આપવામા ંઆવે છે.પિૂાષ હદવસમા ં૧૧ થી ૧૪ વર્ષની શાળાએ ન જતી હકશોરી અને 
૧૫ થી ૧૮ વર્ષની શાળાએ જતી અને ન જતી હકશોરીઓને આરોગ્ય પોર્િ અને 
જજવન કૌશલ્યનુ ંધશક્ષિ આપવામા ંઆવે છે.     
(૩) રોગપ્રધતકારક રસીઓ :- 

બાળકોને જીવિેિ રોગથી બચાવવા સમયસર રસીઓ મકુાવવી ખબુ 
જરરી છે. ભારતમા ં પ૦% બાળકો તેના જન્ મની પ્રથમ વર્ષગાઠં ઉજવી શકતા 
નથી. આ પિિેા જ તે મ્રત્ ય ુ પામે છે. રોગપ્રધતકારક રસી, ક્ષય, િનરુ, કાળી 
ખાસંી (ઉંટાટીયુ)ં પોલિઓ અને ઓરી જેવા રોગો સામે રક્ષિ આપે  છે. 

િનરુની રસી સગભાષ સ્ ત્રીઓએ પિ મકુાવવી અત્ યતં જરરી છે. સગભાષ 
સ્ ત્રીઓએ િનરુની રસીના બે ઈન્ જેકક્ષનો અવ ય િેવા જોઈએ. િનરુની રસી 
માતા અને બાળકને િનરુથી બચાવે છે. જો પ્રસવ દરમ્ યાન ચોખ્ ખાઈ રાખવામા ં
ન આવી િોય કે ચોખ્ ખી - જતં ુવગરની બ્ િેડ વાપરવામા ંન આવી િોય તો માતા 



 

અને બાળકને િનરુ થઈ શકે છે. પ્રથમ રસી સગભાષવસ્ થાની જાિ થતા ં જ 
મકુાવવાની િોય છે અને બીજી રસી પિિેી રસીના એક મહિના પછી મકુાવવાની 
િોય છે. 

બાળકને જન્ મના ૧ વર્ષ દરધમયાન બી.સી.જી.ની એક રસી, પેન્ટાવેિેન્ટ અને 
 પોલિયોની ત્રિ, ઓરીની એક રસી આપવી જોઈએ. રસીઓ સ્ વાસ્ થ કેન્ રો, 
 દવાખાનાઓમા ંમળી શકે છે. 

રસીકરિ યાદીન ુ ંસમય પત્રક :- 

(ખાનામા ંટીક કયૉ 
મજુબ રસી 
અપાવવી) 

જન્ મનો 
મહિનો 

૧.પ 
મહિને 

ર.પ 
મહિને 

૩.પ 
મહિને 

૯ 
મહિને 

૧૬-ર૪ 
મહિને 

૨૪-
૬૦ 

મહિને 

બી.સી.જી.         

પેન્ટાવેિેન્ટ            

પોિીયોની ટીપા             

ઓરી       √  

ડી.ટી. રસી        

ધવટાધમન-એ પ્રથમ ડોઝ ઓરીની રસી સાથે બીજો ડોઝ ઓરીનાબસુ્ટર ડોઝ દોઢ વર્ે સાથે દર છ 
મહિન ે

ઓરીની રસી સાથે ધવટાધમન-એ નો ડોઝ પિ આપવો જરરી છે.  

નવજાત ધશશઓુ માટે રોગ પ્રધતરક્ષિ રસીઓની પરુી માત્રાનો કોસષ પરુો 
કરવો અધનવાયષ છે. કોસષ પરુો કરવામા ંન આવે તો રી પહરિામ આપે નિી. રસી 
માટેનો દશૉવેિો સમય ચકુાઈ જાય તો પિ રસીકરિ કરાવવાનુ ંચાલ ુ રાખવુ ં
જોઈએ.  
બાળક સાિારિ લબમારીથી ધપડાત ુિોય કે કુપોર્િથી ધપડાત ુિોય તો પોર્િનુ ં

 રસીકરિ કરાવવુ ં જોઈએ. રસીકરિ કરાવ્ યા પછી બાળકને દુઃખાવો, તાવ, 
 બેચેની કે લચડીયાપણ ુથઈ શકે છે. બી.સી.જી. ની રસી જે જગ્ યાએ મકુાવેિ િોય 
 તે જગ્ યા પર આશરે એક મહિના બાદ બેડિી કે િોલ્ િો થઈ શકે છે. જે આપોઆપ 
 સકુાઈ જાય છે. 



 

 

(૪) આરોગ્ ય તપાસ :-   
આઈ.સી.ડી.એસ. કાયષક્રમ િઠેળ મળુભતુ છ સેવાઓ આપવામા ંઆવે છે જે 

પૈકી પવૅૂ પ્રાથધમક ધશક્ષિ અને આરોગ્ ય પોર્િ ધશક્ષિ આઈ.સી.ડી. એસ. ના 
સ્ ટાિ દ્વારા આપવામા ંઆવે છે. છ  વર્ષની નીચેના બાળકોન ુ ંસતત પોર્િ સ્ તર 
જળવાઈ રિ ેછે કે કેમ તે જાિવા માટે બાળકોના પોર્િ સ્ તરનુ ંગે્રડેશન કરવામા ં
આવે છે. બાળકોન ુ ંદર માસે ધનયધમત વજન કરી CAS એપ્િીકેશનમા ંએન્રી કરી 
અને આપેિ સ્માટષિોનમા ંકુપોર્િના સ્તર ઉપર નજર રાખવામા ંઆવે છે.  

અત્ યતં કુપોધર્ત બાળકોમા ં પોર્િનુ ં સ્ તર િકત પરુક પોર્િ વિારે 
આપવાથી ઉચુ ંઆવત ુ ં નથી. આ માટે આવા બાળકોની સતત તબીબી તપાસ 
અને સારવાર થાય તે અત્ યતં જરરી છે. આ શોિેિ બાળકોને કુપોર્િમાથંી બિાર 
િાવવા માટે એન આર સી સેન્ટર પર સઘન સારવાર માટે મોકિવામા ંઆવે છે. 

  

બાળકની  વધૃઘ્ િ  ઉપર  દેખરેખ 
 બાળકની પોર્િ ધસ્ થધત નકકી કરે છે.  

 તેનાથી શરઆતના તબકકામા ંજ બાળકની અપરુતી વ્રધઘ્ િ અને કુપોર્િની જાિ થાય છે.  

 બાળકના  જન્ મથી જ ધનયધમતપિે વજન કરી તનેી વ્રધઘ્ િની દેખરેખ રાખવી શર કરવી 
જોઈએ.  

 ૦ થી ૬ વર્ષ સિુીની ઉંમરના બાળકોનુ ંદર મહિને વજન સાથ ેઉંચાઇ પિ કરવી.  
 ગભંીરપિે કુપોધર્ત બાળકનુ ંદર ૧૫ હદવસે વજન કરવુ.ં 

(પ) સદંભષ ધનષ્ટ િાતં સેવાઓ :-  

જનસ્ વાસ્ થ્ ય એ રાષ્ટ રીય ઉત્ થાનની પારાશીશી છે. તે માટે સરકારશ્રી તરિથી 
 પ્રાથધમક આરોગ્ ય સભંાળ તેમજ તબીબી સેવાઓ પરુી પાડવામા ં આવે છે. 
 સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજના િઠેળ છ વર્ષથી નીચેની વયના બાળકો, 
 સગભાષસ્ ત્રીઓ તેમજ સ્ તનપાન કરાવતી માતાઓનુ ંઆરોગ્ ય તેમજ  પોર્િ સ્ તર 
 સિુારવા સકંલિત રીતે ધવધવિ સેવાઓ પરુી પાડવામા ં આવે છે.  અબષન 
 આરોગ્ ય કેન્ રના મેડીકિ ઓહિસરશ્રીઓ  દ્વારા દર માસે ધનયધમત તેમના 
 ધવસ્ તારના આંગિવાડી કેન્ ર કક્ષાએ આવી સેવાઓ આપવાની રિ ેછે. અને  

જરરતમદં બાળકોને કોમ્ યધુનટી િલે્ થ સેન્ ટર કે જજલ્ િા િોધસ્ પટિમા ંરીિર કરી  
પરુતી સારવાર અપાય છે. આ માટે મેહડકિ કોિેજો / િોક્સ્પટિોના ંસાથે  



 

ન્ યરુીશન રીિબેીબીટેશન સેન્ ટરો બાળરોગ માટે કામગીરી કરે છે.   
(૬) પોર્િ અને આરોગ્ ય અંગે ધશક્ષિ :-  

ગરીબ અને ઓછા ધશલક્ષત કુટંુબોના વ્ યહકતઓમા ંસામાન્ ય રીતે એવી ગેરસમજ  

િોય છે. કે બાળકો કુદરતી રીતે મોટા થતા િોય છે અને ઉંમર વિવાની સાથે જ 
રરી માનસીક અને શારીહરક ધવકાસ આપમેળે જ થતો િોય છે. આવી ગેરસમજ  
દુર થાય અને બાળકની ઉંમર ૬ વર્ષની થાય ત્ યા ંસિુીના સમયગાળાનુ ંમિત્ વ   
સમજાવવા માટે મા-બાપ સાથે વાતચીત કરવાના મરુાઓ અને સદેંશાઓ આ  
પસુ્ તકમા ંસમાવી િેવામા ંઆવ્ યા છે.  

ઘટકની પસદંગી :-  
 સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજના િઠેળ ગ્રામ ધવસ્ તારમા ંતાલકુો ઘટક તરીકે 

આહદવાસી ધવસ્ તારમા ં આહદવાસી ઘટક અને શિરેી ધવસ્ તારમા ં વોડ ૅ
અથવા ઝપંડપરી ધવસ્ તારો ઘટક તરીકે રિશેે. ગ્રામ ધવસ્ તારમા ં ઘટકની 
પસદંગી માટે નીચે જિાવેિ મરુાઓને અથવા આપવામા ંઆવશે.  

(૧) જયા ં આહદવાસીઓની વસ્ તી વધ ુ િોય તેવા આહદવાસી ધવસ્ તાર ખાસ 
કરીને પછાત આહદવાસીઓ.  

(ર) પછાત ધવસ્ તારો, ડુંગરાળ તથા રિ જેવા પ્રદેશો.  
(૩) દુષ્ટ કાળ ગ્રામ ધવસ્ તારો.  
(૪) મિદઅંશે  અનસુધુચ્ ત જાધતની વસ્ તી િોય તેવા ધવસ્ તારો.  

(પ) પોર્િની ક્ષધતયકુત ધવસ્તારો.  
(૬) સામાજજક સેવાઓન : ધવકાસની રધષ્ટ ટએ પછાત ધવસ્ તારોમા ં વોડોની 

પસદંગી માટે નીચે જિાવેિ બાબતોને અગ્રતા આપવામા ંઆવશે.  

(અ)  ગદંા વસવાટ (સ્ િમ ધવસ્ તાર) વાળા ધવસ્ તારો.  
  (બ) અનસુલુચત જાધતની વસ્ તી િોય તેવા ધવસ્ તારો. 
  પોર્િ રેકર એપ્િીકેશન :- 
   સરકારશ્રી દ્વારા આંગિવાડી કેન્રમા ંઆવેિ એન્રોઇડ મોબાઇિમા ંસરકારશ્રી 
  દ્વારા પોર્િ રેકર નામની એપ્િીકેશન ૩૧૬ આંગિવાડીમા ંઅમિવારી કરી અને  
  કેન્રમા ંઆવતા િાભ િેતા િાભાથીઓની એન્રી એપ્િીકેશનમા ંકરવામા ંઆવેિ છે.   



 

૩- બાળ ધવકાસ અધિકારી (સી.ડી.પી.ઓ) ની િરજો 
 

 સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજનાની અમિવારીમા ંબાળ ધવકાસ યોજના અધિકારીની 
  મખુ્ ય ભધુમકા છે. ક્ષેધત્રય કક્ષાઓ બાળ ધવકાસની સેવાઓના વ્ યવસ્ થાપન   અને  

અમિીકરિની  જવાબદારી તેમની છે. 
 બાળ  ધવકાસ  અધિકારીશ્રી નીચે  મજુબની  િરજો  નીભાવશે :- 
(૧) ઘટક કક્ષાએ આઈ.સી.ડી.એસ. કાયષક્રમમા ં મખુ્ ય અમિીકરિ અધિકારી 

તરીકે કામ કરશે. 
(ર) આંગિવાડીઓ ચિાવવા માટેના ખચૅનુ ંઆયોજન કરશે. 
(૩) પોતાના કાયષકે્ષત્રમા ં કામ કરતા ં સપુરવાઈઝરો તેમજ આંગિવાડી 

કાયષકરોની ધમહટિંગ બોિાવવી. આંગિવાડીઓની મિુાકાત િેવી, 
કામગીરીની ચકાસિી કરવી અને માગષદશષન આપવુ.ં 

(૪) પોતાના ઘટકમા ં યોજનાના સિળ અમિીકરિ માટે જરરી સવે કરાવી 
પ્રોજેકટ હરપોટષ  તૈયાર કરશે. 

(પ) ઘટક કક્ષાએ અને આંગિવાડી કક્ષાએ ધનભાવવાના તથા રજજસ્ ટરો અને 
રેકડષ રાખવામા ંઆવે તેની ખાતરી કરશે અને સમયાતંરે તેની ચકાસિી 
કરશે. 

(૬) યોજના માટે જરરી ચીજવસ્ તઓુ અને પરુવઠાની ખરીદી, િરેિેર, સગં્રિ 
અને વિચેિીને િગતી વ્ યવસ્ થા કરશે અને આ માટે જજલ્ િા તથા 
રાજયકક્ષાના અધિકારીઓ સાથે સકંિન કરશે. 

(૭) આઈ.સી.ડી.એસ. કાયષક્રમ માટે આપવામા ં આવતી તમામ સાિન 
સામગ્રીના હિસાબનો વ્ યવધસ્ થત રીતે રખાય અને તેનો યોગ્ ય ઉપયોગ 
થાય તે જોશે. 

(૮) આઈ.સી.ડી.એસ. પ્રોજેકટની સકંિન સધમધતના કન્ વીનર તરીકેની 
કામગીરી કરશે. 

(૯) ઘટક કક્ષાની ટીમના ભાગ તરીકે અન્ ય અધિકારીઓ અબષન આરોગ્ ય 
કેન્ રો, મિાનગરપાલિકા અને સ્ વૈધચ્ છક સસં્ થાઓના સકંિનમા ં રિી 
કામગીરી કરશે. 



 

(૧૦) બાળ ધવકાસના કાયષક્રમ માટે જરરી ખચષ કરશે અને આ માટે ઉપાડ 
અધિકારી તરીકે કામ કરશે. 

(૧૧) આ યોજનાના અમિી કરિમા ંતેમજ ખાદ્ય સામગ્રી મકાન માટેની સાિન 
સામગ્રી વગેરેમા ંસ્ થાધનક િોકો સિયોગ આપે તે માટેના પ્રયત્ નો કરશે. 

(૧ર) શિરેી કક્ષાની સકંિન સધમધતઓના આયોજનમા ંઅને મહિિા મડંળો અને 
યવુક મડંળોના સકંિન માટે આંગિવાડી કાયષકરોને મદદ કરશે. 

(૧૩) પોર્િ અને આરોગ્ યને િગતા ધનદશષનો અને શૈક્ષલિક કાયષક્રમોન ુ ં
આયોજન કરશે. 

(૧૪) યોજનાના અિવેાિો ધનયધમત સમયે જજલ્ િા કક્ષાએ અને રાજય કક્ષાએ 
મોકિાય તે જોશે. 

(૧પ) આંગિવાડી કાયષકરોની ધનમણુકં  અંગે જરરી કાયષવાિી કરશે અને 
આંગિવાડી કાયષકરો અને સપુરવાઈઝરોને જરરી તાિીમ માટે 
મોકિવાની વ્ યવસ્ થા કરશે. 

(૧૬) હિલ્ ડ ધવઝીટ માટેના ટુર પ્રોગ્રામનુ ં આયોજન કરશે અને માધસક ટુર 
પ્રોગ્રામ ઉપિા અધિકારીશ્રીઓને મોકિશે. સરકારશ્રીની વખતો વખતની 
સચુના મજુબ બાળ ધવકાસ અધિકારીશ્રીએ નીચે મજુબની વિારાની 
કામગીરી કરવાની રિશેે. 
(૧) આંગિવાડીના પોતાના મકાન માટેની જગ્ યા શોિવી. 
(ર) સરકારની અન્ ય યોજનાઓમાથંી આ માટે અનદુાન મેળવવુ.ં 
(૩) પોર્િ અને આરોગ્ ય અંગેના ધશક્ષિને િગતી કામગીરી. 
(૪) ધવટાધમન-એ તથા અન્ ય પોર્ક તત્ વોની સામગ્રી પરુી પાડવો. 
(૫) બાળ ધવકાસ સધમધતના સકંિનમા ંરિીને કામગીરી કરશે. 
(૬) હકશોરીઓને માગષદશષન આપવાની કામગીરી કરશે. 

 
 
 
 



 

૪- આઈ.સી.ડી.એસ.ના ંસપુરવાઈઝરની િરજો 
 

(૧) આંગિવાડી કાયષકરોને તેમની કામગીરી માટે જરરી માગષદશષન અને 
તાિીમ સ્ થળ   પર જ પરુી પાડવી. 

(ર) સ્ થાધનક આરોગ્ ય કાયષકર સાથે અઠવાહડયામા,ં ઓછામા ં ઓછા એક 
આંગિવાડીની મિુાકાત િેશે. અને પોતાના ધવસ્ તારમા ંઆવેિી તમામ 
આંગિવાડીઓ માનંી મહિિામા ંઓછામા ંઓછી એક મિુાકાત િેવાય તે 
પ્રમાિે પ્રવાસનુ ં આયોજન કરશે. પોતાના પ્રવાસનુ ં આયોજન કરશે. 
પોતાના કાયષમથકથી પાચં હક.મી. થી વધ ુ દુર આવેિા ધવસ્તારોમા ં
અઠવાહડયામા ંઓછામા ંઓછું એક રાધત્ર રોકાિ કરશે. 

  (૩) આંગિવાડીની મિુાકાત દરમ્ યાન સપુરવાઈઝરશ્રી નીચે જિાવેિ 
   કામગીરી કરશે. : 

 દરેક ઘરની મોજિીમા ં અને આવી મોજિી દર ત્રિ માસે અદ્યતન 
કરવામા ં અને આઈ.સી.ડી.એસ. યોજનાના િાભાથીઓના કુટંુબો માટે 
સ્ પષ્ટ ટ યાદી તૈયાર કરવા માટે આંગિવાડી કાયષકરને માગષદશષન આપશે. 

 અત્ યતં ગરીબ ધસ્ થધતના અને તીવ્ર કુપોર્િથી પીડાતા ખાસ કરીને ૬ 
વર્ષથી નીચેના બાળકોની યાદીની ચકાસિી કરશે. 

 બાળકોની ચોકકસ ઉંમર અને તેમના વજન અને ઉંચાઈ વગેરેને િગતા 
ચાટષ  તૈયાર કરાવમા ંઆંગિવાડી કાયષકરને મદદ કરશે. 

 આરોગ્ યની રીતે જોખમી પહરધસ્ થધત િરાવતા બાળકો અને માતાઓને 
ઓળખી કાઢવામા ં અને તેમને અબષન આરોગ્ ય કેન્ ર કે િોસ્પીટિમા ં
ઉપચાર માટે મોકિવામા ંઆંગિવાડી કાયષકરોને મદદ કરશે. 

 તીવ્ર કુપોર્િથી પીડાતા બાળકોન ુ ં જાતે જ વજન કરશે અને આવા 
બાળકોને તદુંરસ્ ત બનાવવા માટે આંગિવાડી કાયષકરને જરરી માગષદશષન 
આપશે. 

 વાતાષ કિવેી, ધવધવિ રમતોનુ ંઆયોજન અને રંગોની ઓળખ વગેરે જેવી 
પવૅૂ શાળા પ્રવ્રધતઓ ચિાવવા માટે આંગિવાડી કાયષકરોને માગષદશષન 
આપશે. 



 

 માતાઓને આરોગ્ ય અને પોર્િ અંગેનુ ંધશક્ષિ અસરકારક રીતે કેવી રીતે 
આપી  શકાય તે માટેન ુ ંધનદશૅન આંગિવાડી કાયષકરો માટે કરશે. 

 બાળકોમા ં નાની ઉંમરમા ં ઉદભવતી ખામીઓ શોિી કાઢવા માટે અને 
ધનવારવા માટે આંગિવાડી કાયષકરોને જરરી માગષદશષન આપશે. 

 મોજિીના રજજસ્ ટરોમા ં અને રસીકરિોના રજજસ્ ટરોમા ં થતી જન્ મ અને 
મરિની નોંિિીની ચકાસિી કરશે. 

 આંગિવાડી કાયષકરોએ રાખવાના થતા રજજસ્ ટરો તપાસશે અને તેમને 
યોગ્ ય રીતે ધનભાવવા માટે માગષદશષન આપશે. 

 જે આંગિવાડી કાયષકરો ઓછુ ભિેિા િોય તેમને રેકડષ િખવામા ંમદદ 
કરશે. 

આંગિવાડી કાયષકરો અપાતા ખોરાકનો સગં્રિ કરવા માટેની વ્ યવસ્ થા અને  તે  
તૈયાર કરી બાળકોને આપવાની વ્ યવસ્ થાની ચકાસિી કરશે. પરુક પોર્િ  
આિાર,  દવાઓ, શૈક્ષલિક સાિનો અને રજજસ્ ટર રેકડષ , ધનયધમત મળી રિ ેતે 
માટે વ્ યવસ્ થા કરશે અને આવી વસ્ તઓુ ઓછી િોય તો બાળ ધવકાસ 
અધિકારીશ્રી (સી.ડી.પી.ઓ.) ને જાિ કરશે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

સકંલિત બાળ ધવકાસ સેવા યોજના અધિકારીની કચેરીમા ંકરતા ં
આંકડા ંમદદનીશે કરવાની કામીગીરી (જોબચાટષ) 

(૧) આંગિવાડી કાયષકરોના ં માસીક પ્રગધત અિવેાિો તેમજ માસીક 
મોનીટરીંગ અિવેાિો એકત્રીત કરવા. 

(ર) આંગિવાડી કક્ષાએ રાખવામા ંઆવતા રેકડષ તથા રજીસ્ ટરોની જાળવિી, 
અદ્યતન માહિતી ભરીને કરવામા ંઆવે તે અંગેની ચકાસિી કરવી, આ 
અંગે મખુ્ ય સેધવકા તેમજ આંગિવાડી કાયષકરને જરરી માગદશૅન પરુ 
પાડવુ.ં 

(૩) ઘટક કક્ષાએ આંગિવાડીની કાયમી માહિતીનુ ં રજીસ્ ટર રાખવ ુ તેમજ 
પ્રગધત અિવેાિો ઉપરથી િાભાથીૅૅની તેમજ અન્ ય તમામ ધવગતોનુ ં
રજીસ્ ટર પિ દર માસની અદ્યતન માહિતી ભરીને ધનભાવવુ.ં 

(૪) ખાદ્ય- સામગ્રી અંગે ઘટક કક્ષાના સકંલિત માહિતી એકત્ર કરવી. 
 (પ) જીલ્ િા તેમજ રાજય કક્ષાએ મોકિવાના ંથતા ંમાસીક, ધત્રમાસીક 

તેમજ વાધરૅ્ક અિવેાિો એકધત્રત માહિતી ઉપરથી તૈયાર કીને મોકિી 
આપવા જેવા કે.., 

 ભારત સરકારને મોકિવાનો કોમ્ પ્ યટુરાઈઝ માસીક પ્રગધત અિવેાિ. 
 ખાસ અંગભતુ યોજનાનો માસીક પ્રગધત અિવેાિ. 
 આયોજનના ંધત્રમાસીક પ્રગધત અિવેાિો. 
 ર૦ મદુ્દાનો માસીક પ્રગધત અિવેાિ. 
 રાિત કામો પર ખોિવામા ં આવતી વિારાની આંગિવાડીઓનો 

અઠવાડીક અિવેાિ. 
 ખાદ્ય સામગ્રીનો માસીક પ્રગધત અિવેાિ. 
 રોગ પ્રધતકારક રસીનો માસીક પ્રગધત અિવેાિ. 
 આર.આર.એસ. માધસક પ્રગધત અિવેાિ. 
 (૬) માસીક પ્રગધત અિવેાિો ઉપરથી આંગિવાડીની કામગીરીન ુ ં

મોનીટરીંગ કરવુ,ં મખુ્ યત્ વે નીચેના મદુ્દાઓ આવરી િેવા. 



 

 સખ્ ત કુપોર્િથી પીડાતા ગે્રડ ૩-૪ ના બાળકોની યાદી ઉપરથી 
તેમની તદુંરસ્ તીમા ં થતા ં સિુારાની ધવગતોના ં અિવેાિ (નબળા 
બાળકો અંગે) 

 મજુંર થયેિ જગ્ યાઓ ધનમણુકં તેમજ તાિીમની ધવગતોના ંઅિવેાિ. 
(૭) પરુક પોર્િના હદવસોની સખં્ યા પ્રમાિે આવરી િવેાયેિ િાભાથીૅૅઓની 

સખં્ યા કુિ વસ્ તી સામેની ટકાવારી. 
(૮) ખાદ્ય-સામગ્રીનો વપરાશ (િાભાથીઓની સખં્ યા સામે) 
(૯) િલે્ થ ચેકઅપ, રોગ - પ્રધતકારક રસી તેમજ રેિરિ સેવાઓની ધવગતો. 
(૧૦) પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિમા ંબાળકોની િાજરી. 
(૧૧) મખુ્ ય સેધવકાઓના ં આંગિવાડીઓની મિુાકાત અને મખુ્ ય સેધવકાની 

ડાયરીમા ંધનયત કરેિ રજીસ્ ટરની ચકાસિી. 
(૧ર) મોનીટરીંગની માહિતી ઉપરથી કામગીરીન ુ ં મલુ્ યાકંન (સરખામિી) કરી 

સિુારા માટેના પગિા સચુવવા. 
(૧૩) દર ત્રિ માસે મોકિવામા ં આવતા કોમ્ પ્ યટુર શીટમા ં આંગિવાડીઓની 

માહિતી ચકાસીને અદ્યતન માહિતી  ભરીને ધનયત - સમય મયાષદામા ં
પરત મોકિી આપવી. 

(૧૪) આંગિવાડીઓ માટે ધવકેન્રીકરિ માટે જરરી માહિતી એકત્ર કરી તેન ુ ં
પ્રથ્ થકરિ કરી સ્ થળ સચુવવા. 

(૧પ) રાજય તેમજ જીલ્ િા કક્ષાએથી માગંવામા ં આવતી આંકડાકીય માહિતી 
પરુી પાડવા તેમજ મોનીટરીંગ માટે ઉપધસ્ થત કરવામા ંઆવતા મદુ્દાઓની 
પતુષતા કરવી. 

 
  



 

૫-આંગિવાડી કાયષકરની િરજો 
 

 

 આંગિવાડી કાયષકરે પોતાના કાયષકે્ષત્રમા ં તથા જરર જિાય ત્યારે અન્ય  
 ધવસ્તારમા ંસકંલિત બાળ ધવકાસ યોજના િઠેળની (ICDS SERVICES) સેવાઓ  
 પરુી પાડવાની રિશેે. તદઉપરાતં કેન્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા વખતોવખત  
 બિાર પાડવામા ંઆવતી સચુનાઓ અનસુાર અન્ય સેવાઓ અને યોજનાઓ સાથે  
 સકંિનની કામગીરી પિ કરવાની રિશેે. આંગિવાડી કાયષકરના કાયો અને  
 િરજોમા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ થશે.  

(૧) આંગિવાડી કેન્ર ધનિાષહરત સમય મજુબ કાયષરત રાખવાનુ ંરિશેે. 
(ર) આંગિવાડી કાયષકરે સચુના મજુબ પોતાના કાયષકે્ષત્રનો સવે કરવાનો રિશેે 

અને નવી બાબતોની નોંિ િઇ તે મજુબ રેકડષ ધનયધમતપિે અદ્યતન 
કરવાનુ ંરિશેે. 

(૩) પોતાના કાયષકે્ષત્રના બાળકોને આરોગ્ય, પોર્િની સેવાઓ પરુી પાડવી, 
તમામ બાળકોના વદૃ્ધદ્ધ-ધવકાસની દેખરેખ રાખવી અને મધ્યમ કુપોધર્ત, 
અધત કુપોધર્ત તેમજ તબીબી સેવાની જરહરયાતવાળા બાળકોને ઓળખવા 
અને તેઓને સદંભષસેવાઓ પરુી પાડવી. સદંભષ સેવા િીિા બાદ પિ 
આંગિવાડી કેન્રમા ં ધનયધમત પરુક પોર્િ તથા અન્ય સેવાઓનો િાભ 
મેળવે તે સધુનધિત કરવાનુ ંરિશેે. 

(૪) વદૃ્ધદ્ધ દેખરેખ ૦ થી ૩ વર્ષના તમામ બાળકોન ુ ં દર માસે વજન કરવાનુ ં
રિશેે તથા કુપોધર્ત બાળકોને ઓળખવાની ધનિાષયક પ્રવધૃત્ત કરવાની 
રિશેે. 

(પ) મમતા કાડષ તથા દરેક બાળકોની વ્યક્તતગત વદૃ્ધદ્ધની ગધતને માપવા માટે 
વદૃ્ધદ્ધ આિેખ ધનભાવવાનો રિશેે. 

(૬) ઓછું વજન િરાવતા ંબાળકોની ધવશેર્ સાર-સભંાળ રાખવી તથા મધ્યમ-
અધત ગભંીર ઓછું વજન િરાવનાર બાળકો પૈકી મેહડકિ કોમ્પ્િીકેશન 
િરાવતા બાળકોને ઓળખી CMTC/NRC ખાતે રીિર કરવાની કામગીરી 
કરવાની રિશેે. 



 

(૭) CMTC/NRC ખાતે પનુષવસન કરાયેિ બાળકોની દર ૧૫ હદવસે ૪ 
િોિોઅપ મિુાકાત િેવાની કામગીરી કરવાની રિશેે તથા સદર બાળકો 
આંગિવાડી કેન્રમા ંધનયધમત પરુક આિાર િે તે સધુનધિત કરવાનુ ંરિશેે. 

(૮) ANM/આશા કાયષકરની સિાયથી રસીકરિ, પ્રસધુત-પવૂષ અને પ્રસધુત-
પિાત તપાસ (ANC & PNC), પરુક સકુ્ષમ પોર્ક તત્વો, ડી-વોધમિંગ, 
સદંભષ સેવાઓ વગેરે સેવાઓ પરુી પાડવાની રિશેે. તેમજ આરોગ્ય, 
પોર્િ, સ્વચ્છતા, ધશક્ષિ ધવર્યક માધસક પ્રવધૃત્ત િાથ િરવાની રિશેે. 

(૯) ગ્રામ સજંીવની સધમધત (VHSNC)ની ગ્રામ્ય કક્ષાએ બેઠકમા ં િાજરી 
આપવાની રિશેે. 

(૧૦) આંગિવાડીના િાભાથીઓની આગિા ત્રિ (૩) હદવસની સરેરાશ 
િાજરીને આિારે તેડાગરને દૈધનક રાશન કાઢી આપવાનુ ંરિશેે. 

(૧૧) પવૂષ ધનિાષહરત સમયપત્રક મજુબ ૩-૬ વર્ષના બાળકોને સવાર તથા 
બપોરના પરૂક આિાર આપવાની કામગીરી કરવાની રિશેે. 

(૧ર) આંગિવાડી કેન્રમા ં ખાદ્ય સામગ્રીની સરુક્ષા તથા સ્વચ્છતાના ં ધનયમોને 
અનસુરવાના ંરિશેે. 

(૧૩) અઠવાહડયામા ંઓછામા ંઓછા ત્રિ હદવસ ગિૃ મિુાકાત કરવાની રિશેે. 
ગિૃ મિુાકાત દરમ્યાન ખાસ કરીને ૩ વર્ષથી નીચેના બાળકો, જોખમી 
સગભાષઓ અને િાત્રી માતાઓ વગેરેની મિુાકાત િેવી. સગભાષ સ્ત્રીઓને 
સ્તનપાનની પિિેી શરઆત વખતે ધવધશષ્ટટ સ્તનપાન ધવશે તેમજ િાત્રી 
માતાઓને બાળકના જન્મના છ માસ પછી યોગ્ય ઉપરી આિાર ધવશે 
જરરી માગષદશષન આપવાનુ ંરિશેે. 

(૧૪) આંગિવાડીની સેવાઓના અસરકારક અમિીકરિ માટે ગિૃ મિુાકાત, 
મીટીંગ, ધવધવિ કાયષક્રમોની ઉજવિી વગેરે દ્વારા િોકસપંકષ  કરવાનો રિશેે 
અને િોકભાગીદારી મેળવવાની રિશેે. 

(૧પ) િોકોની ભાગીદારી સધુનધિત કરવાના િતેથુી ધવશેર્ હદવસોની ઉજવિી 
કરવાની રિશેે. જે અંતગષત, 

a. ચાર મગંળ હદવસ (૧) પ્રથમ મગંળવાર – સપુોર્િ સવંાદ (૨) બીજો 
મગંળવાર – બાળતિુા (૩) ત્રીજો મગંળવાર – અન્નપ્રાશન અને બાળ 



 

હદવસ (૪) ચોથો મગંળવાર – અન્ન ધવતરિ અને પિુાષ હદવસ. આવા 
ધવશેર્ હદવસોની ઉજવિી કરવાની રિશેે. 

b. આંગિવાડી કેન્રમા ં ધનિાષહરત કરેિ હદવસે મમતા હદવસની ઉજવિી 
કરવાની રિશેે.  

(૧૬) દરેક બાળકના પ્રારંલભક ધવકાસના સીમાલચન્િોન ુ ં ધનરીક્ષિ કરવા માટે 
પ્રારંલભક ધવકાસ પર ગિૃ મિુાકાત દરમ્યાન માગષદશષન આપવાનુ ંરિશેે. 

(૧૭) ધવકિાગં બાળકો અથવા ધવિલંબત ધવકાસવાળા બાળકોની ઓળખ કરવી 
તથા તેઓને આરોગ્ય સ્ક્રીધનિંગ માટે રીિર કરવાની સેવાઓ તાત્કાિીક 
પરુી પાડવાની રિશેે. 

(૧૮) ૩ થી ૬ વર્ષના ંબાળકોને ધપ્ર-સ્કૂિ સમય પત્રક અનસુાર ધપ્ર-સ્કૂિ કીટનો 
ઉપયોગ કરીને પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિની પ્રવધૃત્ત કરાવવાની રિશેે. 
આંગિવાડી કેન્રમા ં બાળકોને આનદંદાયક શૈક્ષલિક વાતાવરિ પરુ 
પાડીને તેઓના ધવકાસનુ ં “મારી ધવકાસયાત્રા“ પકુ્સ્તકામા ં મલૂ્યાકંન 
કરવાનુ ંરિશેે. 

(૧૯)  પ્રાથધમક શાળામા ંપ્રવેશ પામનાર આંગિવાડીના બાળકોને બાળ ધવકાસ 
યોજના અધિકારી દ્વારા ઇસ્ય ુ થયેિ પવૂષ પ્રાથધમક ધશક્ષિનુ ં પ્રમાિપત્ર 
આપવાનુ ંરિશેે. 

(૨૦) પોતાની આંગિવાડીના કાયષકે્ષત્રમા ં કુપોર્િ તથા આરોગ્યની ક્સ્થધત 
સિુારવા માટે સબંધંિત અન્ય ધવભાગ જેવા કે આરોગ્ય, પચંાયત, ધશક્ષિ, 
પાિી પરુવઠા સાથે સકંિન કરવાનુ ંરિશેે. 

(૨૧) આંગિવાડી પ્રોત્સાિન સધમધતની ધનયધમત બેઠક બોિાવવાની રિશેે. 
(૨૨) સરકારશ્રી દ્વારા પરુી પાડવામા ંઆવતી તેમજ િોકભાગીદારીથી મેળવેિ 

સાિન સામગ્રીની જાળવિી તેમજ યોગ્ય ધનયમન કરવાનુ ંરિશેે. 
(૨૩) ICDS પ્િેટિોમષ દ્વારા પરુી પડાતી સેવાઓ જેવી કે SAG-PURNA, 

PMMVY, WIFs, RBSK, CRECH, દુિ સજંીવની યોજના, પોર્િસિુા 
વગેરે યોજનાઓનુ ંઅમિીકરિ/સકંિન કરવાનુ ંરિશેે. 



 

(૨૪) આંગિવાડી કેન્રના બાળકોની આિાર નોંિિી કરવાની રિશેે તથા અન્ય 
િાભાથીઓના આિાર કાડષ નબંરની સબંધંિત રજીસ્ટર તથા ઓનિાઇન 
ધવધવિ પોટષિ પર નોંિિી કરવાની રિશેે. 

(૨૫) સેવાઓને િગતા તમામ અિવેાિ, રજીસ્ટર, દસ્તાવેજો ધનભાવવાના તથા 
ધનયત સમય સિુી સાચવવાના રિશેે. ખાદ્ય-સામગ્રીની ધવગતો, 
િાભાથીઓની ધવગતો, માતામતૃ્ય,ુ બાળમતૃ્ય,ુ બાળજન્મ, જન્મ-મરિની 
નોંિ વગેરે કામગીરી દર માસે કરવાની રિશેે. ધનયત થયા મજુબના 
માધસક/વાધર્િક અિવેાિ ભરવાના રિશેે. 

(૨૬) આંગિવાડી કાયષકર તરીકે પસદંગી થયેથી ધનયત તાિીમો િરજજયાતપિે 
પિૂષ કરવાની રિશેે. 

(૨૭) મખુ્યસેધવકા, બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી, પ્રોગ્રામ અધિકારી, પ્રાદેધશક 
નાયબ ધનયામક અને સકંલિત બાળ ધવકાસ યોજનાની રાજ્ય કચેરી દ્વારા 
સોંપવામા ંઆવતી યોજનાઓને િગતી તમામ કામગીરી કરવાની રિશેે. 

(૨૮) સરકારશ્રી કક્ષાએથી આ કાયો અને િરજોમા ં જરર જિાય ત્યારે િેરિાર 
કરવામા ંઆવશે. 
 
 
 



 

 

૬-મહિિાઓ આગેવાનો અન ેચુટંાયેિા પ્રધતધનિીઓની ભધુમકા 
મહિિા આગેવાનો અને ચુટંાયેિા પ્રધતધનધિઓની ભધુમકા ગરીબી, 

ધનરક્ષરતા, પછાતપણ ુઅને અંિશ્રઘ્ િાઓના કારિે નાના બાળકો અને માતાઓનો 
શારીહરક અને માનધસક ધવકાસ રિંાય છે. આ સમસ્ યાના ઉપાય માટે સકંલિત 
બાળ ધવકાસ યોજના અમિમા ંમકુવામા ંઆવી છે. આ યોજના ખબુ જ મિત્ વની 
િોવા છતા ંઆ યોજનાની જાિકારી અને જાગ્રધત સામાન્ ય પ્રજાજનોમા ંખબુ જ 
ઓછી જોવા મળે છે. આ મિત્ વકાકં્ષી કાયષક્રમને માત્ર બાળકોને નાસ્ તાના 
કાયષક્રમના રપમા ંજ જોવામા ંઆવે છે. 

ચુટંાયેિા િોક પ્રધતધનધિઓની અને ખાસ કરીને મહિિા આગેવાનોની આ 
કાયષક્રમમા ં ખબુ મિત્ વની ભધુમકા છે. તેઓ પોતાના ધવસ્ તારમા ં આવેિ 
આંગિવાડીઓની ધનયધમત તેમજ ઓલચિંતી મિુાકાત િઈ આ યોજનાની 
કામગીરી બરાબર થાય છે કે નિી તેની દેખરેખ રાખે તે અત્ યતં જરરી છે. આ 
માટે તેઓ નીચે મરુાઓ ઉપર ઘ્ યાન રાખે તો યોજનાનુ ંઅમિીકરિ ખબુ સારી 
રીતે થઈ શકે તેમ છે. 

 

(૧) આ યોજનાનો મખુ્ ય આશય શુ ં છે તે પોતે બરાબર સમજે અને અન્ ય વ્ યહકતઓને 
 સમજાવે. 

 (ર) સગભાષ માતાઓ, સ્ તનપાન કરાવતી માતાઓ અને તેમના કુટંુબીજનોની મિુાકાત િઈ 
 તેમના માટે આ યોજનામા ંશુ ંજોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે તનેી જાિકારી આપવી  અન ે
 વધનુે વધ ુઆવી મહિિાઓ િાભ િેતી થાય તે જોવ ુ.ં 

 (૩) આંગિવાડી કેન્ રમા ંઅપાતા ખોરાક તથા અન્ ય સામગ્રી ધનયમ મજુબ અપાય છે કે નિી 
 તે ચકાસવુ.ં આ પસુ્ તકમા ં આંગિવાડી કાયષકરોની િરજો આપિે છે તે પ્રમાિ ે
 આંગિવાડી કાયષકરો કામ કરે તે માટે તમેન ેજરરી માગષદશષન તથા સિયોગ આપવો. જો 
 કોઈ ખામી જિાય તો આઈ.સી.ડી.એસ.ના સપુરવાઈઝર (મખુ્ ય સેધવકા) અથવા બાળ 
 ધવકાસ અધિકારીનુ ંઘ્ યાન દોરવુ.ં 
(૪) આંગિવાડી કેન્ રમા ં૬ વર્ષ સિુીના બાળકો પરેુપરુી િાજરી આપ ેઅને યોજનાનો િાભ િ ે

તે માટે જાગ્રધત ઉભી કરવાનુ ંકામ કરવુ.ં 
(પ) આંગિવાડીના પોતાના મકાનો બનાવવા તથા અન્ ય સાિન સામગ્રી મેળવવા 

સરકારશ્રીની જુદી જુદી યોજનાઓમા ંગ્રાન્ ટ મળે તે માટેના પ્રયત્ નો કરવા. 



 

 

૭ - હકશોરી શક્તત યોજના 
SAG – પિૂાષયોજના 

હકશોરાવસ્ થા એ સ્ ત્રીના જીવનનો મિત્ વનો તબકકો છે. આ તબકકામા ંએ 
બાલ્ યાવસ્ થા છોડી અને પખુ્ તાવસ્ થા તરિ ધવકાસ કરે છે. આ અવસ્ થામા ંતેનામા ં
બૌધઘ્ િક, માનધસક અને મનોવૈજ્ઞાધનક િેરિારો થાય છે. જીવન ધવકાસની આ 
યાત્રામા ંહકશોરી તેના ભધવષ્ટ યના જીવન માટે સમજદાર બને એ માટે મહિિા અને 
બાળ ધવકાસ ધવભાગ દ્વારા આ યોજનાનો અમિ કરવામા ંઆવે છે. 

 
 યોજનાનો િતે ુ:- 

(૧) ૧૧ થી ૧૮ વર્ષની બાળાઓમા ંઆરોગ્ ય અને પોર્િનુ ંસ્ તર સિુારવુ.ં 
(ર) અક્ષરજ્ઞાન અને આંકડાકીય કૌશલ્ ય વિે તેવ ુ ધશક્ષિ આપવ ુ સામાજીક 

જ્ઞાન વિે અને ભધવષ્ટ યના જીવનમા ંતેઓ સ્ વ ધનિૅય કરી શકે તેવા તૈયાર 
થાય તેન ુ ંઆયોયજન કરવુ.ં 

(૩) ભધવષ્ટ યમા ં આવક મેળવી શકે તેવા ગ્રિ હુન્ નરો શીખે,  ઘરગથ્ થ ુ કામ 
કાજમા ંિવારે ધનપિુ બને. 

(૪) આરોગ્ ય, સ્ વચ્ છતા, પોર્િ, કુટંુબ કલ્ યાિ બાળ સભંાળ, ગ્રિ સચંાિનની 
અને ૧૮ વર્ષ પરુા કયૉ પછી િગ્ન કરવા જોઈએ એ તમામ બાબતોમા ં
જાગ્રત થાય. 

 
 
 
 SAG – યોજના :- 

આ યોજનામા ં હકશોરીવય એટિે કે ૧૧ થી ૧૪ વર્ષની શાળાએ ના જતી 
હકશોરીઓના સપંિૂષ ધવકાસ થાય તે માટે આરોગ્ય પોર્િ ધશક્ષિ, જીવન કૌશલ્ય 
ધશક્ષિ આપવામા ં આવે છે. આ બાલિકા શાળામા ં પનુ:પ્રવેશ મેળવે તે માટે 
પરામશષ કરવામા ંઆવે છે. અને આ બાલિકાને THR તરીકે પિૂાષ શહકતના પેકેટ 
ઘરે આપવામા ંઆવે છે. 



 

 પિૂાષ યોજના :-  
૧૫ થી ૧૮ વર્ષની વયજુથ હકશોરીઓ જેવી કે શાળાએ જતી અને ના જતી 
હકશોરીઓના સપંિૂષ ધવકાસ થાય તે માટે આરોગ્ય પોર્િ ધશક્ષિ, જીવન કૌશલ્ય 

ધશક્ષિ અને THR તરીકે પિૂાષ શક્તતના પેકેટ ઘરે આપવામા ંઆવે છે.  



 

અન્નપ્રાશન હદવસની ઉજવિી 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

બાળ તિુા હદવસની ઉજવિી 
 
 

 
 
 
 
 

  સપુોર્િ સવંાદ હદવસની ઉજવિી 
 
 
 
 

 
 
 



 

અન્ન ધવતરિ હદવસની ઉજવિી 
 
 

 
 
 
 
 

 
પિૂાષ હદવસની ઉજવિી 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
આંગિવાડીમા ંઇ.સી.સી.ઇ. પ્રવધૃત્ત 



 

CAS મોબાઇિ તાિીમ 

THR (ટેક િોમ રેશન) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

T.H.R. (ટેક િોમ રેશન) ની ધવગત 

T.H.R.  (ટેક િોમ રેશન) 
ના િાભાથી  

T.H.R.  (ટેક િોમ 
રેશન)  ન ુ ંનામ  

T.H.R. (ટેક 
િોમ રેશન) 
નુ ંપ્રમાિ  

T.H.R. (ટેક િોમ 
રેશન)  નો હદવસ  

T.H.R. (ટેક િોમ રેશન) 
ના પોર્ક તત્વો  

૬ માસ થી 3 વર્ષ ના 
સામાન્ય બાળકો  

બાિશક્તત  ૭ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૦ હક.કેિરી 

 પ્રોટીન  ૧૦ .ગ્રામ ૫   

૬ માસ થી 3 વર્ષ ના અધત 
કુપોધર્ત બાળકો  

બાિશક્તત  ૧૦ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૦ હક. કેિરી  

પ્રોટીન ૧૦ .ગ્રામ ૫   

3 વર્ષ થી ૬ વર્ષના અધત 
કુપોધર્ત બાળકો  

બાિશક્તત  ૪ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૦ હક. કેિરી  

પ્રોટીન ૧૦ .ગ્રામ ૫   

૧૧ થી ૧૪ વર્ષ ની શાળા 
એ ન જતી હકશોરી  

પિૂાષશક્તત  ૪ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૫ હક. કેિરી  

પ્રોટીન ૧3.૪ ગ્રામ  

૧૫ થી ૧૮ વર્ષ ની  હકશોરી  પિૂાષશક્તત  ૪ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૫ હક.કેિરી 

 પ્રોટીન  ૧3.૪ ગ્રામ  

સગભાષ  માતશૃક્તત  ૪ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૫ હક. કેિરી  

પ્રોટીન ૧3.૪ ગ્રામ  

િાત્રી  માતશૃક્તત  ૪ પેકેટ  ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

૧૦૦ ગ્રામમા ંએનજી  
૪૪૫ હક.કેિેરી  

પ્રોટીન ૧3.૪ ગ્રામ  

હકશોરીઓ, સગભાષ, 
િાત્રીમાતાઓ અને 
આંગિવાડીના બાળકો  

સત્વ મીઠું  ૧ પેકેટ               
(૧ કી.ગ્રા.)  

ચોથો મગંળવાર         
( અન્નધવતરિ હદવસ) 

આયોડીન અને આયનષ 
યતુત 

       નોવેિ કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ ની પહરક્સ્થધતમા ંઆંગિવાડી કેન્રમા ંઆવતા ૩ થી ૬ વર્ષના બાળકોને ગરમ 
નાસ્તાની અવેજીમા ંપ.ૂપો.થી વલંચત ન રિ ેતે માટે T.H.R. ની સખુડી ધવતરિ કરવામા ંઆવેિ છે. 

૩ થી ૬ વર્ષના 
આંગિવાડીના ંબાળકોને 
ઘરે ટેક િોમ રેશનામા ં
સખુડી 

સખુડી ૧ હક.ગ્રા. 
પેકેટ  

દર અઠવાહડયાના દર 
ગરુુવારે 

પ્રધત હદવસ  

૫૬૪ હક.કેિેરી 

૧૨.૧ ગ્રામ પ્રોટીન 



 

(સામાન્ ય વિીવટ  ધવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પહરપત્ર ક્રમાકં :  
પીએડી- ૧૦- ર૦૦૭ - ૩૩પ૩૬૪ - આરટીઆઈસેિનુ ંલબડાિ) 

 

પ્રમાિપત્ર  
 

 

આથી પ્રમાલિત કરવામા ંઆવે છે કે, માહિતી  અધિકાર અધિધનયમની 

કિમ-૪ અંતગષત સ્ વય ં જાિરે  કરવાની બાબતો પ્રોએકટીવ ડીસ્ કિોઝર 

(P.A.D.) મારા ઘટક  દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેિ છે અને તા.૧-પ-ર૦૨૨ ની  

ધસ્ થધતએ  અમારી  મજુંરી  મેળવી  અદ્યતન કરવામા ંઆવેિ છે.  

 
તારીખ :- 
      જાિરે માહિતી અધિકારી અને 

      પ્રોગ્રામ ઓહિસર 
      આઈ.સી.ડી.એસ.શાખા 

         મિાનગર પાલિકા, ભાવનગર 
 
 

 
 
 
 



 

(સામાન્ ય વિીવટ  ધવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પહરપત્ર ક્રમાકં :  
પીએડી- ૧૦- ર૦૦૭ - ૩૩પ૩૬૪ - આરટીઆઈસેિનુ ંલબડાિ) 

 

પ્રમાિપત્ર  
 

 

આથી પ્રમાલિત કરવામા ંઆવે છે કે, માહિતી  અધિકાર અધિધનયમની 

કિમ-૪ અંતગષત સ્ વય ં જાિરે  કરવાની બાબતો પ્રોએકટીવ ડીસ્ કિોઝર 

(P.A.D.) મારા ઘટક  દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેિ છે અને તા.૧-પ-ર૦૨૨ ની  

ધસ્ થધતએ  અમારી  મજુંરી  મેળવી  અદ્યતન કરવામા ંઆવેિ છે.  

 
તારીખ :- 
      જાિરે માહિતી અધિકારી અને 

      બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી 
      આઈ.સી.ડી.એસ.- અબષન-૧ 

         મિાનગર પાલિકા, ભાવનગર 

 
 
 
 

 



 

(સામાન્ ય વિીવટ  ધવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પહરપત્ર ક્રમાકં : 
પીએડી- ૧૦- ર૦૦૭ - ૩૩પ૩૬૪- આરટીઆઈસેિનુ ંલબડાિ) 

 

પ્રમાિપત્ર 
 

 

આથી પ્રમાલિત કરવામા ંઆવે છે કે, માહિતી  અધિકાર અધિધનયમની 

કિમ-૪ અંતગષત સ્ વય ં જાિરે  કરવાની બાબતો પ્રોએકટીવ  ડીસ્ કિોઝર 

(P.A.D) મારા ઘટક  દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેિ છે અને તા.૧-પ-ર૦૨૨  ની  

ધસ્ થધતએ  અમારી  મજુંરી  મેળવી  અદ્યતન કરવામા ંઆવેિ છે. 

 
તારીખ :- 
      જાિરે માહિતી અધિકારી અને 

      બાળ ધવકાસ યોજના અધિકારી 
      આઈ.સી.ડી.એસ.- અબષન-૨  

        મિાનગર પાલિકા, ભાવનગર 



 

  

(સામાન્ ય વિીવટ  ધવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પહરપત્ર ક્રમાકં : પીએડી- ૧૦- ર૦૦૭ -
 ૩૩પ૩૬૪- આરટીઆઈસેિનુ ંલબડાિ) 

પ્રમાિપત્ર 
 

આથી પ્રમાલિત કરવામા ંઆવે છે કે, મારી વડી કચેરી (પ્રોપર) તથા મારા વિીવટી 
કાયષક્ષતે્રના આ સાથનેી યાદી મજુબના જાિરે સત્ તા મડંળો દ્વારા માહિતી અધિકાર અધિધનયમની 
કિમ-૪ અંતગષત સ્ વય ં જાિરે કરવાની બાબતો (પ્રોએકટીવ ડીસ્ કિોઝર) (P.A.D.) તયૈાર 
કરવામા ં આવી છે અને તા.૧/પ/...... ની ધસ્ થધતએ  તે અદ્યતન કરવામા ં આવિે છે જેનુ ં
અમારા દ્વારા માિ ે: મે  જુન ...... (વર્ષ િખવુ)ં દરમ્ યાન  ઈન્ સપકેશન -કમ- ઓડીટ કરવામા ં
આવ્ યુ ં  છે અને જે બાબતે ક્ષધત જિાઈ િતી અગર તો અપરુતી ધવગતો જિાઈ િતી તનેી 
પતૂષતા કરાવવામા ંઆવી છે. 

ર. તા.૩૦-૬-......  (અિી  વર્ષ િખવુ)ં ની ધસ્ થધતએ િવે કોઈ જાિરે સત્ તામડંળોના 
પ્રોએકટીવ ડીસ્ કિોઝર ૮.ઈબઈમઈ૯  નુ ંઈન્ સપકેશન- કમ - ઓડીટ બાકી રિિે નથી. 

તારીખ :- 

મખુ્ ય મથક :- 

     (કિે./જજ.ધવ.અ./ખાતાના વડા/ મે.ડી.ની સિી) 

      િોદૃો 
લબડાિ  :     કચેરીનુ ંનામ :- 

------------------------------------------------------- 
 

(સામાન્ ય વિીવટ  ધવભાગના  તા.૦૧-પ-ર૦૦૯ ના પહરપત્ર ક્રમાકં : પીએડી- ૧૦- ર૦૦૭ -
 ૩૩પ૩૬૪- આરટીઆઈસેિનુ ંલબડાિ) 

પ્રમાિપત્ર  
 

આથી પ્રમાલિત કરવામા ં આવે છે કે, માહિતી  અધિકાર અધિધનયમની કિમ-૪ 
અંતગષત સ્ વય ંજાિરે  કરવાની બાબતો પ્રોએકટીવ  ડીસ્ કિોઝર (P.A.D.) મારા ધવભાગ  દ્વારા 
તૈયાર કરવામા ંઆવેિ છે અને તા. ૧-પ-....... (અિીં  વર્ષ િખવુ)ં ની  ધસ્ થધતએ  અમારી  
મજુંરી  મળેવી  અદ્યતન કરવામા ંઆવેિ છે. 

 
તારીખ :-    ..........................  

     (અ.મ.ુસ.શ્રી/ અગ્રસલચવશ્રી / સલચવશ્રીની સિી) 

      ધવભાગનુ ં નામ  / ધસકકો 
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                         #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 
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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 
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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 
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


 
  

17 
 

 
 
 

 
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 
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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


 
  

19 
 

 
 
 

 
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 
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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 
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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 BFGUL ;M;FPGF ;FNL VZHL SZLG[ ;lRJzL 
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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 

DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZ 

.g:O|F:8=SRZ 0[J,5 
D[g8 V\U[GM 9ZFJ 

lGIT OL EZLG[  DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
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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 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                 ZM0h lJEFU 
TFP !q_5qZZ 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 
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S|D GFD CMÛM DFl;S 
DC[GTF6]  

J
/
T
Z 
q 
J
/
T
Z 
E
y
Y
] 

lJlGIDDF\ H6FjIF D]HA DC[TF6\] GSSL 
SZJFGL SFI"5wWlT 

1 ી એમ.ડી.મકવાણા SFP5FP.P 1,34,168  

;
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 

 

2 ી રિવરાજ એમ. લ બોલા અ.કા.પા.ઈP 72,748  

3 ી દશક ડી. હ ડયા ના. કા.પા.ઈP 72,748  

4 ી ભગીરથભાઈ ભ ટ VPDP.P 63,658  

5 ી મનસખુભાઈ બોરીચા VPDP.P 63,564  

6 ી િહતેષભાઈ પચંાલ VPDP.P 63,564  

7 ી મહે સહ ગોિહલ VPDP.P 62110  

8 ી મનીષભાઈ દહોરા VPDP.P 61,810  

9 ી  મહુેલભાઈ રાવળ VPDP.P 55,152  

10 ી  અજય સહ દરબાર VPDP.P 54,852  

11 ી  દેવાભાઈ ચાવડા H]PS,FS"  46,000  

12 ી િનલશેભાઈ મછાર H]PS,FS" 28,310  

13 ી રાહુલ સોલકંી H]PS,FS"  
sOLS;f 

19,950  

 

14 ી દીપક એ. કળસ રયા ટ.આસી. 
sOLS;f 

31,340  

15 ી વ નીલ રાવલ 
ટ.આસી. 
sOLS;f 

31,340  

16 ી યવુરાજ સહ િસસો દયા 
ટ.આસી. 
sOLS;f 

31,340  
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17 ી ઉ કષ માલિવયા ટ.આસી. 
sOLS;f 

31,340  

18 ી બહાદરુ સહ રાઠોડ 8F.D SL5Z 47,410  
 

19 ી મિહપત સહ ઝાલા 8F.SL5Z 63,247  

20 ી  લભુાઈ પરમાર 
lD:+L s 
:8MZ f 

53,474  
 

21 ી ભગવાનભાઈ સભાડ s58'FJF/Ff 48,800  
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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 
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5|SZ6 v !& 

 
 
 

મ હર મા હતી અિધકાર ુ ંનામ અને મોબાઈલ 
નબંર 

હો ો 

૧ ી રિવરાજ એમ. લ બોલા – ૯૮૨૪૧૧૨૭૪૮ અિધક કાયપાલક ઇજનેર – રો ઝ િવભાગ, 
ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

 
 
 
 
 
 

મ અપીલ અિધકાર ુ ંનામ અને મોબાઈલ નબંર હો ો 

૧ ી વી.એમ.રાજ તૂ 
 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
  

30 
 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
ZM0h lJEFU 
TFP !!q_%FqZZ 

 

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!!q_%FqZZ GL l:YlTV[ VDFZL D\H]ZL D[/JL  
  VWTG SZJFDF\ VFJ[, K[P 

 
 
       રિવરાજ એમ. લ બોલા 
    અિધક SFI5F,S .HG[Z  
       ZM0h lJEFU 

      EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
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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: ૨૦૨૨-૨૩  
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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 ૨૦૨૨-૨૦૨૩ 
 

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 તથા ખાનગી સોસાયટ ઓના તર ક ર તાઓ ઉપર સરકાર ીની ૭૦-૩૦ જનભાગીદાર  યોજના  
તગત ટ લાઈટ િુવધાની જોગવાઈ જુબ ટલાઈટ િુ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 તેમજ હાલમા ંનવી નાખંવામા ંઆવતી લાઈટો એલ.ઈ.ડ  લાઈટ નાખંવામા ંઆવે છે. ઉપરાતં  

        મ.ન.પા ના ુદા- ુ દા ૧૧ થળોએ મળ ને ુલ ૬૭૧.૫૩ ક .વોટ કપેસીટ ના સોલાર પાવર લા ટ કાયરત છે નાથી  

        િત વષ દા ત ૯ લાખ િવજ િુનટ ઉત  થાય છે. 
 
2.3 રોશની િવભાગની ફરજો: 
           આ િવભાગની ફરજોમા ુ ય વે શહરના સાવજનીક ર તાઓ ઉપર આવેલ ટલાઈટની િનભાવ અને મરામતની  
      કામગીર  કરવી તથા વતમાન .પી.એમ.સી. એ ટ કલમ -249 જુબ ર તાઓ પર ટ ની કર  નવી લાઈટ માટ  
      આવતી ર ુઆતો ગ ે કાયવાહ  હાથ ધરવી. તથા નુી. કોપ રશનના બી ડ ગોમા ઈલે ફકશન અને તેને  
      આ ષુાગંીક કામગીર  કરવી. 
 
2.4 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 
મ.ન.પાની ુ ય ઓફ સ, ઝોનલ ઓ ફસો, ુ દા- ુ દા િવભાગોની વોડ ઓ ફસો, ગણવાડ ઓ, હ થ સે ટર, બાગ-
બગીચાઓ, વીમ ગ લુ િવગેરમા ં ઈલે ફકશનને લગતી તમામ કારની કામગીર  કરવામા આવે છે તેમજ 
મ.ન.પાના ુદા- ુ દા ૧૧ થળોએ આવેલ સોલાર પાવર લા ટની િનભાવ અને મરામતની કામગીર . 
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2.5 રોશની િવભાગના માળખાનો આલેખ : 

 

 

 

 

માન. કિમ ર ી

સીટ  એ િનયર ી

નાયબ કાયપાલક ઈજનેર

અિધક મદદનીશ ઈજનેર

ટકિનકલ 

આસી ટ ટ
લાઈનમેન

હ પર/આસી.લા

ઈનમેન
ુ િનયર લાક પ ાવાળા
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     2.6 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 તેન ેપોતાની સમ  તેની તોડફોડ ન થાય તે બાબતે ળવણી ક  
     કાળ  રાખવી જોઈએ. 
 
    2.7 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 ા રાખવામા ંઆવે છે તેમજ ફો ટ થવાના ક સામા ંિવજ અક માત                
    ન થાય તે ગેની રુતી તકદાર  રાખી િવભાગ/એજ સી ારા પી. .વી.સી.એલ સાથે સકંલન કર ને ઓછામા ંઓછા  

    સમયમા ંRestoration થાય તેવા ય ન કરવામા ંઆવે છે આથી લોકો ારા થોડ  ધીરજ રાખવા અપે ા રાખવામા ંઆવે  

    છે. (ખાસ કર ને ચોમાસાની ઋ મુા)ં 
 
 
    2.8  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. 
 
 
 2.9 ુ ય કચેર ુ ંસરના ુ:ં 

      નાયબ કાયપાલક ઈજનરે 
     રોશની િવભાગ, ાઉ ડ લોર 

     ભાવનગર મહાનગર સેવાસદન,  
     સર 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, ટાફને કામગીર ની સ પણી કરવી નીચનેા 
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 મોકલાવવી.  
નાણાકં ય 

સ ાઓ 

1 િનયત કાયપ ધતીથી પીયા ૨૫,૦૦૦/- કરતા વધે નહ  તવેા 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
  

હયાત ટલાઈટ ની મરામત િનભાવણી અ.મ.ઈ., ટક.આસી.ની દખરખ નીચે કામગીર  કરાવવી, 
િવભાગના િનય ં ણની તથા સમ  કામગીર  પર દખરખ ઉપર  અિધકાર  ારા થતા ુકમ  ુપાલન કર  
સબંધંીત કામગીર ની 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 િવગેર માટ થળ તપાસ કર ને અહવાલો ર ુ  કરવા. 
 ૪ ટલાઈટ નટેવકમા અપ ડેશન માટ આવેલ ર ુઆતોમા ં દાજો ર ુ  કરવા. વખતોવખતના કામના 

મેઝરમે ટ રકોડ કરશ,ે 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 

  

અ ય સ ાઓ   
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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 િવગેર માટ થળ તપાસ કર ને અહવાલો ર ુ  કરવા. 
 4 ટલાઈટ નટેવકમા અપ ડેશન માટ આવેલ ર ુઆતોમા ં દાજો ર ુ  કરવા. વખતોવખતના કામના 

મેઝરમે ટ રકોડ કરશ,ે 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 કરશ.ે તેમજ ટશનર  િનભાવ કરશ,ે ુ દા ુદા ર ટર િનભાવશ.ે કામના ગિત 
અહવાલો, મં ુર કરણના અહવાલો, ટ ડર યાઓ ખાતાના ઉપર  અિધકાર ી ચુના જુબ કરશે. 

 3 િવભાગે લીયન ધરાવતા અિધકાર /કમચાર ની ર  ની ન ધ કરવી, ર જ ટર િનભાવવા િવગેર. 
 4 ણુ થયલે કામોના બીલો બનાવવા, િવજ-બીલો તેમજ તમામ કારના બીલો બનાવવાની કામગીર . 
હો ો  લ ટમેન/હ પર 

સ ાઓ- 

ફરજો 

1 નુી. ઓ ફસ બ ડ ગમા આવતા ઈલે ફ કશને લગત તમામ કારની કામગીર  તથા શાખા 
અિધકાર ી ારા વખતોવખત  કામગીર  સ પવામા આવશે તે કરશે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[8] 
 

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 

  નવી ટલાઈટ માટ મહાનગરપા લકાના સ ય ીઓ, મ.ન.પા ના માન.ધારા સ ય ીઓ, માન. 
સસંદ સ ય ી ા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 દા ત 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. આ ઉપરાતં ખાનગી 
સોસાયટ ના તર ક ર તાઓ ઉપર ટલાઈટ નાખંવા માટ સરકાર ીની ૭૦-૩૦ જનભાગીદાર  
યોજના તગત સોસાયટ  ારા િનયત ન નુામા જ ર  આધારો સાથે અર  કરવાની રહ છે. 

(2) દ તાવેજ ુ ં

નામ/મથા ં 

ટ લાઈટ ર પેર ગ ગે 

  ટ લાઈટ ર પરે ગ માટ ઓ ફસ સમય દર યાન 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 સાં  અ ેના િવભાગેથી મેળવીને 
સમય મયાદામા ં ર પરે ગ કામગીર  કરવામા ં આવે છે. હર જનતા પાસથેી કોઈ ચા  
વ લુવામા ંઆવતો નથી. ટલીફોન રા ફર યાદ ન ધણી માટનો ફર યાદ ન.ં ૦૨૭૮-૨૫૧૪૮૧૨ 
તથા ઓનલાઈન ફર યાદ માટ મ.ન.પાની વેબ સાઈટ www.bmcgujarat.com પર ન ધાવી શકાય 
છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bmcgujarat.com
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કરણ -6 (િનયમ સં હ -5) 

હરતં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળની ય તઓ પાસેના દ તાવેજોની ક ાઓ ગે  ુપ ક 

6.1 સરકાર  દ તાવેજો િવશેની મા હતી આપવા નીચેના ન નુાનો ઉપયોગ કરશો. યા આ દ તાવેજો ઉપલ ધ છે તેવી  

જ યાઓ વી ક સ ચવાલય ક ા, નીયામક ની કચેર  ક ા, અ યનો પણ ઉ લેખ કરો.(‘અ 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  ---“--- ુ નીયર કલાક 

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 ે ટ હડને લગતા મુારો અને બીલો ---“--- ુ નીયર કલાક 
10 દ તર એ ટા લીશમે  ટ 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 ંઆવે 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 |. ૨,૦૦,૦૦૦/- ની મયાદામા ખચ કરવા બાબત સ ા હઠળની કાયવાહ નો િનણય  
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માગદશક 

ચુન/ દશાિનદશ જો 

હોય તો  

ઉપલી સ ાએથી વખતોવખત ઠરાવેલ પ તીથી ભાવો મગંાવી ખચની 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) 

િવિનયમોમા ં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 આર. 
કવડ યા  

ઈ ચા  
ના.કા.ઈ  

૫૫,૯૭૨ 994, હરશનગર, ર નદ પ સોસાયટ ,સણોસરા 
તા. િશહોર .ભાવનગર 

૨ ી ૃ વીબેન વી. વૈ ણવ  અ.મ.ઈ. ૫૬,૯૪૪ એ-૭, ી બાલા  ીન બં લો ઝ, 
િનમળનગર સામ,ે પાટણ. 

૩ ી અિ નભાઈ આર. 
જોગીયા  

અ.મ.ઈ ૫૫,૪૫૦ .ુ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, સેકટર 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  ૩૬,૮૩૭ લોટ :100 A બજરંગ બાળક સોસા. ચ ા 
િસદસર રોડ ભાવનગર 

૯ ી પુે  ભાઈ એચ. 
પટલ 

પ ાવાળા  ૪૪,૭૩૬ પાથ સોસાયટ , લોટ ન:ં૪૩૦૧, ઘોઘા રોડ, 

ભાવનગર 
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કરણ:-૧૨ 

યેક સં થાને ફાળવેલ દાજપ  વષ:- ૨૦૨૨-૨૩ 

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 નુી. ઓ ફસ, ઝોનલ ઓફ સો, વોડ ઓફ સો, 
.ુ ુલ, ગણવાડ મા ંવાયર ગ ર પરે ગ/ 

ર લેસમે ટ 

૫૦.૦૦ 

૩ ૩૮૭૧૧ ઈલે ક સાધન સામ ી ર પરે ગ તથા પાટસ 
ર પલેસમે ટ  

૨.૦૦ 

૪ ૩૮૪૧૧ ટ લાઈટ/ગાડન લાઈટ મઈે ટન સ  ૨૦.૦૦ 

૫ ૩૮૪૧૭ .ુ ઓ ફસ, ટાઉન હોલ તથા અ ય 
.ુ બ ડ ગોને રોશની થી શણગારવા તથા 
હર કાય મમા ંલાઈટ/માઈકની યવ થા  

૫૦.૦૦ 

૬ ૩૮૪૧૮ આઉટ સોસ ગ ારા ટલાઈટ ઓ.એ ડ.એમ 
તથા ક ોલ વીચ ગ ઓન/ઓફ નીભાવણી  

૪૦૦.૦૦ 

  ડ . એનજ   

૧ ૪૩૧૦૧ વીજળ  ખચ ( ટલાઈટ બીલ) ૩૦૦.૦૦ 
  એફ. િવશેષ ખચ   

૧ ૩૯૦૦૫ નવી લાઈટ તથા ફકચસ ખર દવા  ૧૫.૦૦ 
  ઈ. કપીટલ   

૧ ૬૪૭૧૦ .ુબી ડ ગમા ંનવા વોટર ુલર, વોટર 
યોર ફાયર, એ.સી કુવા 

૧૦.૦૦ 

૨ ૬૪૭૧૧ ુ ય ર તા પર રાઉ ડ પોલ તથા અ ડર 
ાઉ 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   ૫.૦૦ 
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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, 

ભાવનગર મહાનગરપાલકા સર 
મગંળિસહ  રોડ, કાળાનાળા, 
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 ી વી.એમ. રાજ તુ નાયબ કિમ ર ીની ઓ ફસ, બીજો 
માળ, ભાવનગર મહાનગરપા લકા સર 
મગંળિસહ  રોડ, કાળાનાળા, ભાવનગર 

૦૨૭૮-૨૪૩૯૨૯૨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[15] 
 

 

 

 

          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 લોઝર (P.A.D)” મારા િવભાગ ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે અને તા. ૧/૦૫/૨૦૨૨ની થિતએ 

અમાર  મ ં ુ ર  મેળવી અધતન કરવામા ંઆવેલ છે. 

તાર ખ:  ૧૨/૦૫/૨૦૨૨ 

થળ:- ભાવનગર 
 
 
 

                                                                  હર મા હતી અિધકાર  અન ે

                                                                  નાયબ કાયપાલક ઇજનરે 

                                                                રોશની િવભાગ 

                                                                  મહાનગરપા લકા ભાવનગર 
 

 



1 
 

 

 
 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
EFJGUZ  

 

;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8  lJEFU 
 

DFlCTLsD[/JJFGMfVlWSFZ 

VlWlGIDvZ__5 

વર્ષ ૨૦૨૨ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

      zL એસ. એન. હરિયાણી    

      SFI"5F,S .HG[Z 
      OMGP G\PsVF[OL;f Z$Z$(_!v Z$Z$(!_ 

      DMP G\P ૯૧૦૬૭૮૮૩૧૬ 
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સોલીડ વેસ્ટ મેનજેમેન્ટ વવભાગ  

 

VG]S|Dl6SF 

 

S|D 5|SZ6 

G\AZ 

lJUT 5FGF G\AZ 

૧ ૧ સોવલડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વવભાગ ના કમષચાિીઓની માવહતી  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 જાહેિ માવહતી (અપીલ) અવિકાિીશ્રીના નામ હોદો તથા વિજી વવગત ૨૭ 

૯ !* DFlCTL D[/JJF DF8[ GFUZLSMG[ p5,aW ;J,TMGL lJUT ૨૮ 

૧૦  એનેક્ષિ - િી તેમજ પ્રમાણપત્ર ૨૯ 
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ભાવનગિ મહાનગિપાવલકાના સોલીડ વસે્ટ મનેેજમને્ટ વવભાગના  

અવિકાિીશ્રીઓના નામ , હોદો તથા મોિાઈલ ફોન નિંિ ની યાદી 

 

શ્રી એસ. એન. હરિયાણી  કાયષપાલક ઈજનેિ                મોિાઈલ નં.  – 9106788316 

કુ. શ્રી એમ. વી. પટેલ  નાયિ કાયષપાલક ઈજનેિ   મોિાઈલ નં.  – 9558971743 

શ્રી એમ. એન. શેઠ    અવિક મદદનીશ ઈજનેિ    મોિાઈલ નં.  – 9428078486  

શ્રી એ. ડી. ટેવાણી    અવિક મદદનીશ ઈજનેિ   મોિાઈલ નં.  – 8401295477  

શ્રી એચ. પી. ઢાપા     ટેકનીકલ આસીસટન્ટ    મોિાઈલ નં.  – 8200034291  

શ્રી એ.િી. વાઘેલા   MIS/IT Expert(કિાિ આિાિીત )   મોિાઇલ નં.  -- 9016786709 

શ્રી ડી.આિ. આહીિ   પયાષવિણ ઇજનેિ (કિાિ આિાિીત )   મોિાઇલ નં.  -- 9687416576 

શ્રી સતીર્ભાઈ કે. દવે    ચીફ સેનેટિી ઈન્સ્પેક્ટિ    મોિાઈલ નં.  – 9979892653  

શ્રી જે. િી. ગિચિ    ચીફ સેનેટિી ઈન્સ્પેક્ટિ   મોિાઈલ નં.  – 9925195919  

      

ક્રમ વોડષ નિંિ વોડષનુ ંનામ સ.ેઈ. શ્રી/ સિ સ.ેઈ.શ્રીનુ ંનામ વોડષ ઓફીસનું સિનામું મોિાઈલ નંિિ 

 પવશ્રમ ઝોન શ્રી સતીર્ભાઈ ક.ે દવ ેCSI   

1 1 વચત્રાફુલસિ/નાિી શ્રી પ્રરદપભાઈ જી. િોિીયા આખલોલ જકાતનાકા 7600187678 

2 2 વડવા – િ શ્રી પ્રતાપભાઈ એમ. પિમાિ વતનિતી ચોક, ચાવડી ગેઈટ. 9924712989 

3 5 વપિછલ્લા વોડષ શ્રી ગૌતમભાઈ એમ. િાિૈયા 

શ્રી ગડણ શેહજાદ એમ. 

મવહલા કોલેજ સકષલ, યશવંતિાય 

નાટ્ય ગૃહ િાજુમાં , મ્યુવનવસપલ 

શાળા ન. ૨૨  

9974053435 

7575040119 

4 7 વડવા – અ શ્રી િાજેર્ભાઇ િી વેગડ સી.ટી.િસ કચેિી િાજુમાં 

ગંગાજળીયા તળાવ. 
9687603360 

5 8 કંુભાિવાડા શ્રી િઘુવવસસહ એન.સોલંકી શીતળામાની દેિી સામે, નાિી િોડ. 9825211210 

6 9 િોિતળાવ વોડષ શ્રી પિેશભાઈ કે. મેિ િાલવાટીકા પાસે, િોિતળાવ. 7359125375 

પવૂષ ઝોન  શ્રી જે. િી. ગિચિ CSI 

7 3 કિચલીયાપિા શ્રી પ્રકાશભાઇ એસ.સિિાિા પ્રભુદાસ તળાવ ફાયિ સ્ટેશન. 9879606016 

8 4 ઉ.ક્રૃષ્ણનગિ –રૂવા 
 

શ્રી વવજયભાઇ જે.દવે પ્રા.શાળા નં.૧૭, પાસે રદપક ચોક. 7769034950 

9 6 નવાપિા-તખ્તેશ્વિ શ્રી શૈલેર્ભાઈ આિ. ચૌહાણ 

શ્રી વર્ાષિેન આિ. વણકિ 
પાિસીની અગીયાિી સામે, 

નવાપિા. 

9054620063 

7622852020 

10 10 કાળીયાિીડ શ્રી યશભાઈ એલ. િાિૈયા તળાજા િોડ, જુના જકાતનાકા, ટોપ 

થ્રી પાસે. 

8000538080 

11 11 દવક્ષણ સિદાિનગિ 

વોડષ 

શ્રી મુકેશભાઇ ડી.ગોવહલ 

 
સસિી સ્કુલ પાસે, સિદાિનગિ. 8490996444 

12 12 ઉતિ સિદાિનગિ વોડષ શ્રી સુનીલભાઈ એમ. ભટ્ટી સિદાિનગિ, મ્યુવન. શોપીંગ સેન્ટિ. 9427782121 

13 13 ઘોઘાસકષલ શ્રી મહમદહનીફ  યુ. મન્સુિી મ્યુ.શાળા ચંદ્રમોલી, વશવાજી સકષલ 

પાસે. 

9428496119 

 

14 - 

 

વાહન વવભાગ અને 

મૃત પશુના વનકાલ 

માટે 

નવાપિા-તખ્તેશ્વિ વોડષના 

એસ.આઈ શ્રી 

મ્યુ. કોપો િસ ગેિેજ વવભાગ 

એલ.આઈ.સી. પાછળ વનલમિાગ 

સકષલ-9909820820 

9054620063 

7622852020 
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વહીવટી સ્ટાફ 

15 - ઓરફસ ખાતે શ્રી અબ્દુલવાવહદ એસ. ખોખિ (જુ.કલાકષ) સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 

વવભાગ 

9727505050 

16 - ઓરફસ ખાતે શ્રી અજુષનસસહ એસ.ગોવહલ (જુ.કલાકષ) સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 

વવભાગ 
9898943952 

17 - વાહન શ્રી મહાવીિસસહ જે. ઝાલા (જુ.કલાકષ) સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 

વવભાગ 
9427448182 

18 - ઓરફસ ખાતે શ્રી પેમેન્દ્રભાઈ વી.મકવાણા (જુ.કલાકષ) સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 

વવભાગ 
8401580085 

19 - ઓરફસ ખાતે શ્રી અનીલભાઇ કે .િાિૈયા (જુ.કલાકષ) સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 

વવભાગ 
9898641000 

20 - ઓરફસ ખાતે શ્રી જયભાઇ પી. િાઠોડ (જુ.કલાકષ) સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 

વવભાગ 
8347067995 

21 - ઓરફસ ખાતે શ્રી મયંકકુમાિ એ. ભગોિા (જુ.કલાકષ) સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 

વવભાગ 

9601905894 

22 - ઓરફસ ખાતે શ્રી સંરદપભાઇ એચ.મકવાણા (જુકલાકષ) સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 

વવભાગ 
7226026126 

23 - આિ. ટી. એસ. શ્રી કેતનભાઇ એ.પંડયા  (જુ.કલાકષ) સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 

વવભાગ 
9106873450 

24 - આિ. ટી. એસ. શ્રી િીનાિેન એસ. પિમાિ (જુ.કલાકષ) સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 

વવભાગ 
8200622571 

25 - સ્લીપિ મશીન  શ્રી મયુિભાઇ એન.ઓઝા  ( જુ. કલાકષ) સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 

વવભાગ 
9879933690 

26 - કોટષ શ્રી સોમજીભાઇ એમ.સોંલકી ( સી. કલાકષ) સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 

વવભાગ 
9825142214 

27 - ડમ્પ સાઇટ શ્રી ચંદ્રકાંતભાઇ સી.ગોંડલીયા  (જુ.કલાકષ) સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 

વવભાગ 
8780612581 

28 - ડમ્પ સાઇટ શ્રીગીિીશભાઇ મોજીદ્રા  (જુ.કલાકષ) સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 

વવભાગ 
 

29 - ડમ્પ સાઇટ શ્રી યશપાલસસહ િી. ગોવહલ (જુ.કલાકષ) સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 

વવભાગ 

8638311798 

30 - ડમ્પ સાઇટ શ્રી વચિાગભાઈ િી. જોર્ી (વસ.કલાકષ) સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 

વવભાગ 

7359402171 

 

ઉપિોકત તમામ વોડષ ઓફીસનો 

તેમજ કોન્ઝિવન્સી સમય :- સવાિના ૬–૦૦ થી િાત્રીના ૧૦–૦૦ કલાક સુિીનો છે. 

તેમજ વો.સ.ેઈ.શ્રી, વસપાઈ, સફાઈ કામદાિની કામગીિીનો સમય  :- સવાિના ૬ થી ૧૦ 

           :- િપોિના ૨ થી ૫  

કોન્ઝિવન્સીનો સમય       :-  જનિલ શીફટ સમય સવાિના    :- ૮ થી ૧ 

    િપોિના    :-૨:૦૦થી ૫:૦૦ 

    િપોિના :- ૨:૦૦થી ૩:૦૦ િીસેસ 
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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  કાયષપાલક ઇજનિે s પયાષવિણ 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 ેપ્લાસ્ટીક વસે્ટ 

મનેજેમને્ટ રૂલ્સ - ૨૦૧૬G[ ,UT TDFD SFDULZL અન ેઅમલવાિી. 

 ૧૨ Refuse Transfer Station પિની તમામ કામગીિીનુ ંસનયત્રણ 

 ૧૩ Scientific landfil site પિની તમામ કામગીિીનુ ંસનયત્રણ 
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CMN'M  નાયિ કાયષપાલક ઇજનિે (પયાષવિણ/વસવીલ)  

;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 સ્ટાફની ફિીયાદોનુ ંવનવાિણ 

 !_ ગિેજે વવભાગન ેલગત કામગીિી અન ેવનયંત્રણ 

 ૧૧ કાયષપાલક ઇજનિેશ્રી 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 ેપ્લાસ્ટીક વસે્ટ 

મનેજેમને્ટ રૂલ્સ - ૨૦૧૬G[ ,UT TDFD SFDULZL અન ેઅમલવાિી. 

 ૧૪ Refuse Transfer Station પિની તમામ કામગીિીનુ ંસનયત્રણ 

 ૧૫ Scientific landfil site પિની તમામ કામગીિીનુ ંસનયત્રણ 
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CMN'M  પયાષવિણ ઇજનિે 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 કાયષપાલક ઇજનિેશ્રી 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 અને પ્લાસ્ટીક 

વસે્ટ મનેજેમને્ટ રૂલ્સ - ૨૦૧૬G[ ,UT TDFD SFDULZL અન ેઅમલવાિી. 

 ૧૨ Refuse Transfer Station પિની તમામ કામગીિીનુ ંસનયત્રણ 

 ૧૩ Scientific landfil site પિની તમામ કામગીિીનુ ંસનયત્રણ 
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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 SFDULZLનુ ંસપુિવવઝન 

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 કિાવવીP 

 $ XC[Z DF\YL SRZM p50FJJF JFCGM 5Z N[BZ[BP 

 5 XC[ZDF\YL  SRZFGM lGSF,P 

 & વસે્ટ પ્રોસસેીંગ પ્રોજેક્ટનુ ંસપુિવવઝન 

 * SRZFGF lGSF, VY[" ;\5]6" SFDULZL p5Z N[BZ[B ZFBJLP 

 ( SRZF lGSF,GL OZLIFNMGM lGSF,P 

 ) ટેકનીકલ  કામગીિી માટેની કાયષપાલક ઇજનેિશ્રીGL ;]RGFVMGM VD, 

 !_ ;M,L0 J[:8 s D[G[HD[g8 V[g0 C[g0,L\Uf v~<; ૨૦૧૬ અન ેપ્લાસ્ટીક 

વસે્ટ મનેજેમને્ટ રૂલ્સ - ૨૦૧૬G[ ,UT TDFD SFDULZL અન ેઅમલવાિી. 

 ૧૧ Refuse Transfer Station પિની તમામ કામગીિીનુ ંસનયત્રણ 

 ૧૨ Scientific landfil site પિની તમામ કામગીિીનુ ંસનયત્રણ 
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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 ે પ્લાસ્ટીક 

વસે્ટ મનેજેમને્ટ રૂલ્સ - ૨૦૧૬G[ ,UT TDFD SFDULZL અન ેઅમલવાિી. 

 $ ;[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.શ્રી  ;MPJ[PD[P 

lJEFU દ્વાિા ;LWL ;]RGFVM YL VF5[, C]SD D]HA કામગીિી કિવી 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 

 ૧૨ Refuse Transfer Station પિની તમામ કામગીિીનુ ંસનયત્રણ 

 ૧૩ Scientific landfil site પિની તમામ કામગીિીનુ ંસનયત્રણ 
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CMN'M  સીનીયિ કલાકષ  

;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.શ્રી, RLOP;[P.PzL H6FJ[ T[ 

SFDULZL SZJLP 

 ) SlDP SR[ZL GF C]SD HFJS S|DF\SqDC[SDq5q૮૧૮ TFP૦૩/૦૨/૨૦૨૦ YL 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.શ્રી  ;MPJ[PD[PlJEFU 

TYF RLO ;[P.PzL GL ;LWL ;]RGFVM YL VF5[, C]SD D]HA કામગીિી કિવી 

 ૭ ;M,L0 J[:8 s D[G[HD[g8 V[g0 C[g0,L\Uf v~<; ૨૦૧૬ અન ેપ્લાસ્ટીક 

વસે્ટ મનેજેમને્ટ રૂલ્સ - ૨૦૧૬G[ ,UT TDFD SFDULZL કિવી 



13 
 

 

 

 

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   VFp8વડષ/ ઈન્વડષ"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) આિ.ટી.આઇ., પ્રસેનોટ, CCR, ઓડીટ પાિાન ેલગત કામગીિી 

૮) સિકાિી પત્રો, સભ્યશ્રીઓ – કોપોિટેિશ્રીઓ, િાિાસભ્યશ્રીઓ, સાસંદ 

સભ્યશ્રીઓના પત્રો/પ્રશ્નો, િોડષ – કવમટી અન ેિાિાસભાના પત્રો / પ્રશ્નો / 

સંકલન પ્રશ્નો,  GPCB ના પત્રોના વનકાલ કિવાની કામગીિી અન ે િેકડષ 

વનભાવણી 

૯) વાર્ષર્ક ભાવોના કામો, િાિાસભ્ય / સસંદસભ્યશ્રીના કામો તેમજ અન્ય ખિીદી 

– કામોન ે લગત મજુંિી, પત્ર વ્યવહાિ, નોટીસો, તથા તનેા િીલ, ટને્ડિ, 

ઇ.એમ.ડી., રડપોઝીટ, વવભાગની અન્ય કામગીિીના િીલોન ે લગત તમામ 

પ્રકાિની કામગીિી  

૧૦) િજેટ, વવભાગન ેલગત માવહતી તયૈાિ કિવી, ગ્રાન્ટન ેલગત તમામ કામગીિી, 

િજીસ્ટિ / િકેડષ વનભાવણી અન ે ખચષ પત્રક તૈયાિ કિવા, વવભાગના 

પ્રોજેક્ટસ, પ્લાન્ટ્સન ે લગત પ્રકિણ ઉભા કિવા, સવચવ દિખાસ્ત તૈયાિ 

કિવી, અન્ય વવભાગ સાથ ેપત્રવ્યવહાિની કામગીિી 

૧૧) SFI"5F,S .HG[Z4GFIબ 5IF"JZ6 .HG[Z TYF અ.મ.ઇ.શ્રી  

;MPJ[PD[PlJEFUGL ;LWL ;]RGFVM YL VF5[, C]SD D]HA કામગીિી 

કિવી 
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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[ 

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    

! શ્રી સંજયભાઈ એન. 

હરિયાણી 
કા.ઈ 

(પયાષવિણ) 

૦૨૭૮ ૨૪૨૪૮૦૧ થી ૮ vv v v ૨૨૨, નવાપિા વવસ્તાિ, ભદ્રાવડી, તા-જી-િોટાદ 

૨ કુ. શ્રી માનસી વી. પટેલ ના.કા.ઈ 

(પયાષવિણ) 

૦૨૭૮ ૨૪૨૪૮૦૧ થી ૮ vv -- -- ઈશ્વિપરુ, મુ.પો. શીહી, તા-ઊંજા, જી-મહેસાણા, 

ગુજિાત 

૩ zL H[PALPUZRZ ચીફ સે.ઇ. ૦૨૭૮ ૨૪૨૪૮૦૧ થી ૮ vv v v ;ZNFZGUZ4 %,M8G\AZv!5)!q54 

૪ zL ;TLQF S[PNJ[ ચીફ સે.ઇ. vvccvv vvccvv vv v v %,M8G\AZv5!4;\S<5 8FpGXL54WMWFZM0 

૫ ગોહેલ મુકેશભાઇ ડી સે.ઇ vvccvv vvccvv vv v v પ્લોટ નંિિ -૧૫૯૨ /એ એ સિદાિનગિ  

૬ zL ;M,\SL ZW]JLZl;\C સે.ઇ vvccvv vvccvv vv v v %,M8 G\P &Z5 lJHIZFHGUZ  

૭ શ્રી ગૌતમભાઈ એમ. 
બારૈયા 

સે.ઇ vvccvv vvccvv vv v v મારુતી પાકષ, ટોપ થ્રી સકષલ પાસે, ભાવનગિ 
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૮ શ્રી પ્રદિપભાઈ 
જી.ધોરીયા 

સે.ઇ vvccvv vvccvv vv v v અખીલેશ સોસાયટી, ઘોઘા જકાતનાકા, ભાવનગિ 

૯ zL 5|SFXEF. ;ZWFZF  ;AP;[P.P vvccvv vvccvv vv v v  HDGFS]\0 JF<DLSLJF; EFJGUZ 

૧૦ zL DCD\N CGLO I]P 
Dg;]ZL 

;AP;[P.P vvccvv vvccvv vv v v lNJFG 5ZF ZM04 5L\HFZFJF0   EFJGUZ 

૧૧ zL ZFH[XEF. ALP J[U0  ;AP;[P.P vvccvv vvccvv vv v v lT,SGUZ EFJGUZ 

૧૨ શ્રી વર્ાષિેન આિ. વણકિ ;AP;[P.P vvccvv vvccvv vv v v મુ. મીઠાગોઢા, તા. દસાડા (ખાટડી), જી. સુિેંદ્રનગિ) 

૧૩ શ્રી પિેશ કે. મેિ ;AP;[P.P vvccvv vvccvv vv v v ગામ-નસીિપુિ, તા-વલ્ભીપુિ, જી-ભાવનગિ 

૧૪ શ્રી યશકુમાિ એલ. 

િાિૈયા 

;AP;[P.P vvccvv vvccvv vv v v િસ સ્ટેંન્ડ દેવગણા, તા-વસહોિ, જી-ભાવનગિ 

૧૫ શ્રી શેહજાદ એમ. ગડણ ;AP;[P.P vvccvv vvccvv vv v v દિિાિ શેિી, જૈન દેિાસિ સામે, વાળુકડ, તા-ઘોઘા, જી-

ભાવનગિ 

૧૬ શ્રી વવજયભાઇ જે.દવે  કંડકટિ (ચાજષ 

એસ. 

એસ.આઇ.) 

vvccvv vvccvv vv v v ગાયત્રીનગિ ભિતનગિ  

૧૭ zL ;]lG, V[DP E8'L H]PSFP(ચાજષ 

એસ.એસ.આઇ.) 

vvccvv vvccvv vv v v ;tIGFZFI6 ZM04 5]HF O,[8;" 5F;[4 DMCG 

lGJF;4dI]lGP:S],GL ;FD[4 

૧૮ શ્રી અબ્દુલવાવહદ 

એસ.ખોખિ   

H]PSF vvccvv vvccvv vv v v પ્રભુદાસ તળાવ ન્યુ હરિયાણા પ્લોટ નં.-૮૦(A) 

૧૯ શ્રી અજુષનસસહ 

એસ.ગોવહલ 

H]PSF vvccvv vvccvv vv v v (C)૫૧૮૭ શાંવતનગિ -૧ ભવવતી સકષલ કાળીયાિીડ  
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૨૦ શ્રી પે્રમેન્દ્રભાઇ  

વી.મકવાણા 

H]PSF vvccvv vvccvv vv v v પ્લોટ નં-૩૬ શ્યામનગિ ઘોઘા જકાતનાકા  

૨૧ શ્રી જયભાઇ પી.િાઠોડ  H]PSF vvccvv vvccvv vv v v વસહોિ- ભાવનગિ  

૨૨ શ્રી મહાવીર્સસહ જે.ઝાલા સી.કા vvccvv vvccvv vv v v વનમષળનગિ,   ભાવનગિ  

૨૩ િાિૈયા અનીલભાઇ કે. જુ.કા vvccvv vvccvv vv v v પ્લોટ નબંર  ૧૨ ભારતી  સોસાયટી એસ.ટી.સ્ટેન્ડ 
સામ ે 

૨૪ શ્રી મયંકકુમાિ એ. ભગોિા જુ.કા vvccvv vvccvv vv v v ગામ-દેવપિા, તા-લીંિડી,  જી-સુિેંદ્ર્નગિ 

૨૫ શ્રી સંરદપભાઇ એચ. 

મકવાણા 

જુ.કા vvccvv vvccvv vv v v િી-૨૦૨૨, શેિી નં-૮અ, અક્ષિિામ-૨, કાળીયાિીડ, 

ભાવનગિ 

૨૬ શ્રી કેતનભાઈ એ. પંડયા જુ.કા vvccvv vvccvv vv v v મુ-ટીમાણા, તા-તળાજા, જી- ભાવનગિ 

૨૭ શ્રી િીના એસ. પિમાિ જુ.કા vvccvv vvccvv vv v v ૧૮૩૭, દ્રષ્ટી નેત્રાલય પાસે, ચકલીયા િોડ, દહોદ 

૨૮ શ્રી યશ્પાલસસહ િી. 

ગોહીલ 

જુ.કા vvccvv vvccvv vv v v શાંતીનગિ, ચીત્રા, ભાવનગિ 

૨૯ શ્રી ચીિાગભાઈ િી. 

જોર્ી 

જુ.કા vvccvv vvccvv vv v v સોમનાથ હોટલ, પ્રાંચી, તા. ચીત્રાપાડા, જી. ગીિ 

સોમનાથ  

૩૦ zL JF/MNZF VXMS 0L l;5F. vvccvv vvccvv vv v v 88=LGF 5FIBFGF4J0JF JF<DLSLJF; 

૩૧ zL 5ZDFZ ZJHL ;LP l;5F. vvccvv vvccvv vv v v HDGFS]\04 D8'G DFS["8 ;FD[4JF<DLSLJF; 

૩૨ zL JFW[,F ZFH[X S[P l;5F. vvccvv vvccvv vv v v JF<S[8U[.84JF<DLSLJF; 
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૩૩ zL 5ZDFZ DF,LA[G S[P l;5F. vvccvv vvccvv vv v v S]\EFZJF0F XLT/FDFGF N[ZL4GFZLZM04EFJGUZ 

૩૪ zL G{IF ZD[XEF. AL l;5F. vvccvv vvccvv vv v v H[.,5FK/4 JF<DLSLJF; 

૩૫ zL R{FCF6 EG] EUJFG l;5F. vvccvv vvccvv vv v v JF<S[8U[.84JF<DLSLJF; 

૩૬ zL UMCL, ZW]JLZl;\C 0L l;5F. vvccvv vvccvv vv v v ElSTGUZG\PZ4T/FHF HSFTGFSF5FK/ 

૩૭ zL H[9JF VXMS V[P l;5F. vvccvv vvccvv vv v v AMZT/FJ CZLHGJF; 

૩૮ zL R{FCF6 X{,[QF VFZP વસપાઈ ચાજષ 

એસ.એસ.આઈ 

vvccvv vvccvv vv v v ~5F6L ;S",4 YLIM;MOLS; ,Mh5FK/ 

૩૯ UMC[, ZFH[gN| V[DP l;5F. vvccvv vvccvv vv v v EZTGUZZM04 lXJGUZ4+6DF/LIF4~DG\AZvZ_) 

EFJGUZ 

૪૦ UM:JFDL ZD[XUZ VF. l;5F. vvccvv vvccvv vv v v HDGFS]\04 WMALGL JF0L EFJGUZP 

૪૧ E8' lN5S V[RP l;5F. vvccvv vvccvv vv v v T5MJG O,[8;4VFTFEF. RMS 5F;[4+LHMDF/4EFJGUZP 

૪૨ ગોહીલ ભદ્રાિને એસ. l;5F. vvccvv vvccvv vv v v JF<DLSLJF;4 HDGFS]\04EFJGUZ 

૪૩ JFW[,F ULZWZ AL l;5F. vvccvv vvccvv vv v v V1FZ5FS" ;M;FI8L4;[g8D[ZL 

:S],5F;[4%,M8G\AZv&$4EFJGUZ 5ZFP4EFJGUZP 

૪૪ 0FULIF SG]EF. AL l;5F. vvccvv vvccvv vv v v J0JF T,FJ0L4JF<DLSLJF; 

૪૫ 5ZDFZ 5|TF5l;\C V[D  RFH" V[;PVF.P 

l;5F. 

vvccvv vvccvv vv v v %,M8G\AZv(#(qAL4BM0,S'5F4 

0FID\0RMS4EFJGUZP 

૪૬ 5ZDFZ CZ[X ALP l;5F. vvccvv vvccvv vv v v AMZT/FJ4CZBFEFEFGLJF0L 
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૪૭ JFW[,F EFG]A[G ALP l;5F. vvccvv vvccvv vv v v HDGFS]\04 D8GDFS["8;FD[4 

dI]lGPSM,MGL a,MSG\PZZ4EFJGUZ 

૪૮ ZF9M0 ZFH]EF. 0L. l;5F. vvccvv vvccvv vv v v 8LPALPCM:5L8,5F;[4JF<DLSLJF;EFJGUZ 5ZFP4EFJGUર 

૪૯ NF9LIF ;ZMHA[G ALP l;5F. vvccvv vvccvv vv v v JF<DLSLJF;4HDGFS]\0 

૫૦ ગોવહલ શંકિ એમ. l;5F. vvccvv vvccvv vv v v lC,5FS"4 ;LN;ZZM04%,M8G\AZv!_&4 

૫૧ R{FCF6 HDF, V[P l;5F. vvccvv vvccvv vv v v J0JF lJHI8MSLh4DH]Z DCFHGVMOL;5F;[4EFJGUZ 

૫૨ zL 5|XF\gT ;M0FEF. 
;MC,F 

0=F.JZ vvccvv vvccvv vv v v EZTGUZZM04 lX1FS ;M;FP;FD[4DOTGUZZM04EFJGUZ 

૫૩ zL D[Z SZD6EF. H[P 58FJF/F  vvccvv vvccvv vv v v lN5S RMS EFJGUZ 

૫૪ zL DM\WLA[G NFDFEF. l;5F. vvccvv vvccvv vv v v DF,WFZL ;M;FP EFJGUZ 

૫૫ zL ZFH[X ALP 0FEL l;5F. vvccvv vvccvv vv 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/TZq 

J/TZ  
EyY] 

lJlGIDDF\ 

H6FjIF D]HA 
DC[GTF6]\ GSSL 

SZJFGL 
SFI"5wWlT 

1.  શ્રી એસ. એન. હરિયાણી SF..P ૭૬૨૪૮/- v44v vv44vv 

2.  શ્રી માનસી વી. પટેલ ના.કા.ઈ ૭૧૧૪૮/- v44v vv44vv 

3.  શ્રી વાઘેલા અભય િી. MIS( IT) Expert  ૩૨,૭૦૦/- 

રફક્સ 

v44v vv44vv 

4.  શ્રી આવહિ રદપક આિ. પયાષ.ઇજનેિ ૩૨,૭૦૦/- 

રફક્સ 

v44v vv44vv 

5.  zL H[PALPUZRZ RLO ;[P. ૧૦૩૩૯૬/ vccv vvccvv 

6.  zL NJ[ ;TLQFEF. S[P RLO ;[P.P ૯૨૦૪૨/- vccv vvccvv 

7.  zL Dg;]ZL DCDN CGLO I] ;[G[ ;[P.P ૪૯૬૧૦/- vccv vvccvv 

8.  શ્રી ગોહીલ મુકેશભાઇ ડી. ;[G[P.g:5[P ૭૫૪૩૦/- vccv vvccvv 

9.  zL ;M,\SL ZW]JLZl;\C  ;[G[P.g:5[P ૭૧૨૯૦/- vccv vvccvv 

10.  શ્રી િાિૈયા ગૌતમભાઇ  એમ . ;[G[P.g:5[P ૩૪૦૪૦/- vccv vvccvv 

11.  શ્રી િોિીયા પ્રરદપભાઇ જી. ;[G[P.g:5[P ૩૨૬૯૦/- vccv vvccvv 

12.  zL E8'L ;]GL,  V[DP H]GLPS,FS" ૪૩૫૦૦/- vccv vvccvv 

13.  શ્રીજોર્ી કેતનભાઇ કે. સ્ટવેસ્ટક આસી. ૭૭૦૦૦/- vccv vvccvv 

14.  zL ;ZWFZF  5|SFX V[;P V[;PVF.P ૪૯૬૬૦/- vccv vvccvv 

15.  zL J[U0 ZFH[XEF. ALP V[;PVF.P ૫૫૪૯૨/- vccv vvccvv 

16.  શ્રી ગડણ શેહજાદ એમ. સિ.સ.ેઈ. ૩૧૩૪૦/- vccv vvccvv 

17.  શ્રી િાિૈયા યશભાઈ એલ. સિ.સ.ેઈ. ૩૧૩૪૦/- vccv vvccvv 

18.  શ્રી મેિ પિેશભાઈ કાળુભાઈ સિ.સ.ેઈ. ૩૧૩૪૦/- vccv vvccvv 

19.  શ્રી વણકિ વર્ાષિેન આિ. સિ.સ.ેઈ. ૩૧૩૪૦/- vccv vvccvv 

20.  શ્રી જોર્ી ચીિાગ િી. સી.કા ૧૯૯૫૦/- vccv vvccvv 

21.  શ્રી િાિિીયા મુકેશભાઇ જી. H]GLPS,FS" ૫૩૧૯૬/- vccv vvccvv 

22.  શ્રી િાઠોડ મગંળસસહ ડી. H]GLPS,FS" ૪૮૭૪૪/- vccv vvccvv 

23.  શ્રી દાઠીયા િિમસીભાઇ પી. H]GLPS,FS" ૫૩૬૫૬/- vccv vvccvv 

24.  શ્રી િાિૈયા રદપકભાઇ િી. H]GLPS,FS" ૪૨૧૯૪/- vccv vvccvv 



24 
 

25.  શ્રી વાઘેલા ચંદભુાઇ જે. H]GLPS,FS" ૪૨૧૭૨/- vccv vvccvv 

26.  શ્રી િાિૈયા અનીલભાઇ ક ે. H]GLPS,FS" ૫૫૩૮૬/- vccv vvccvv 

27.  zL D[Z SZD6EF. H[P 58'FJF/F ૩૯૭૮૯/- vccv vvccvv 

28.  zL JF/MNZF  VXMS 0LP ;L5F. ૫૦૨૩૧/- vccv vvccvv 

29.  zL ZJHLEF. ;LP5ZDFZ ;L5F. ૫૩૩૩૨/- vccv vvccvv 

30.  zL JFW[,F  ZFH[X S[P ;L5F. ૫૦૩૩૦/- vccv vvccvv 

31.  zL 5ZDFZ DF,LA[G S[P ;L5F. ૪૪૮૦૩/- vccv vvccvv 

32.  zL G{IF  ZD[X ALP ;L5F. ૪૬૦૧૯/- vccv vvccvv 

33.  zL RF{CF6  EG]EF. ALP ;L5F. ૪૮૭૬૪/- vccv vvccvv 

34.  zL UMCL,  ZW]lJZl;\C 0L ;L5F. ૪૨૨૦૫/- vccv vvccvv 

35.  zL H[9JF  VXMS V[P ;L5F. ૪૨૨૦૫/- vccv vvccvv 

36.  શ્રી િાિૈયા મોઘીિેન ડી. ;L5F. ૪૧૫૧૪/- vccv vvccvv 

37.  zL RF{CF6  X{,[QF  VFZP RFH" V[;PVF. 
;L5F. 

૪૧૪૯૧/- vccv vvccvv 

38.  zL UMC[,  ZFH[gN= V[DP ;L5F. ૪૧૦૧૭/- vccv vvccvv 

39.  શ્રી ગોસ્વામી િમેશગિ આઈ. ;L5F. ૪૧૦૧૭/- vccv vvccvv 

40.  zL lN5S V[RPE8' ;L5F. ૪૧૦૧૭/- vccv vvccvv 

41.  શ્રી ગોહેલ ભદ્રાિેન એસ. ;L5F. ૩૮૦૯૧/- vccv vvccvv 

42.  zL JFW[,F  ULZWZ AL ;L5F. ૩૮૬૯૧/- vccv vvccvv 

43.  zL 0FULIF  SG]EF. ALP ;L5F. ૩૯૭૮૯/- vccv vvccvv 

44.  zL 5ZDFZ 5|TF5l;\C V[D RFH" \V[;PVF. 

;L5F. 
૪૮૪૨૨/- vccv vvccvv 

45.  zL 5ZDFZ CZ[XEF. ALP ;L5F. ૪૭૪૨૨/- vccv vvccvv 

46.  zL JFW[,F  EFG]A[G ALP ;L5F. ૩૭૬૨૭/- vccv vvccvv 

47.  zL NF9LIF  ;ZMHA[G AL ;L5F. ૩૫૧૮૫/- vccv vvccvv 

48.  zL UMCL,  X\SZ V[DP ;L5F. ૩૮૬૫૧/- vccv vvccvv 

49.  zL RF{CF6  HDF,  V[P ;L5F. ૫૩૩૭૨/- vccv vvccvv 

50.  zL 5|XF\T ;M\0FEF. 0=F.JZ ૪૯૦૨૪/- vccv vvccvv 

51.  શ્રી ડાભી િાજેશભાઇ િી. વસપાઇ  ૫૦૨૭૮/- vccv vvccvv 

S], ;OF. SFDNFZGL ;\bIF o-  ૯૫૧ 
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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 

વર્ષ : ૨૦૨૨  
 

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%TF 
GL 

;\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 

૧/૦૪/૨૧ 

થી  

૩૧/૦૩/૨૨ 

#!q#q૨૧ ૧૯,૯૬,

૦૦, 

૦૦૦/- 

 
 

ઓગણીસ 

કિોડ છ્નન્ન ુ

લાખ 

 

૧૧ SZM0  

૮૦ ,FB  

અગીયાિ કિોડ 

એંસી લાખ 

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  

 શહેિની ડમ્પ સાઇટ પિ િહેલ લેગસી વેસ્ટના વનકાલ કિવા માટે ૧૨ વર્ષ સુિી એિેલોન ક્લીન એનર્જી પ્રા.લી. ને 

કામ સોંપવામાં આવેલ છે, તેમજ શહેિના ૩૦૦ મેટ્રીક ટન ઘન કચિાના વૈજ્ઞાવનક ઢિે વનકાલ કિવા માટે માતૃ એનર્જી 

સવીસ કોપોિેશનને કામ સોંપવામાં 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[ શહેિના ૧૩ વોડષમાં ઓમ સ્વચ્છતા કોપોિેશન અને જે.કે. ગોવહલ એમ કુલ િે 

એજન્સીના ૧૨૯ વાહનો કાયષિત છે જેમાં નાગરિકોનો સાિો સહકાિ મળી િહ્યો છે. આવા વાહનોમાં ભીના અને સુકા 

કચિાના એકત્રીકિણ માટે અલગ અલગ િે વવભાગ પાડવામાં આવેલ છે, અને આવો સેગ્રીગેટેડ વેસ્ટ પ્રોસેસીંગ અથે ડમ્પ 

સાઇટ પિ 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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  પ્રકરણ -૧૬ 

જાહરે માદહતી અધધકારીશ્રીના નામ હોિો તથા બબજીધિગત્તો  

 

 

 

        પ્રકરણ -૧૬ 

જાહરે અપીલ અધધકારીશ્રીના નામ હોિો તથા બબજીધિગત્તો  

 

 

 

 

  

ક્રમ  કાયષપાલક ઇજનિેશ્રી તથા 

જાહિે માવહતીઅવિકાિીનુ ંનામ 

સિનામુ ં સપંકષ નિંિ 

૧ શ્રી એસ. એન. હરિયાણી સોલીડ વેસ્ટ મેનેજેમેન્ટવવભાગ  

      મંગળસસહજી િોડ 

મહાનગિપાવલકા ભાવનગિ  

9106788316 

ક્રમ  નાયિ કવમશનિશ્રી(એડમીન) તથા  

જાહિે અપીલ માવહતી 

અવિકાિીશ્રીનુ ંનામ  

 

સિનામુ ં સંપકષ નિંિ 

૧ શ્રી વી. એમ. િાજપૂત નાયિ કવમશ્નિશ્રીની 

ઓફીસ વિજો માળ 

મંગળસસહજી િોડ 

મહાનગિપાવલકા ઓફીસ 

ભાવનગિ 

૦૨૭૮-૨૪૩૯૨૯૨ 
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 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 
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  GF8S VG[ XM 
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vvGL,vv  
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  SR[ZLDF\  Z[S0"G]\  lGZL1F6 
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  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      

૦૧/૦૫/૨૦૨૨ GL  l:YlTV[ VDFZL D\H}ZL D[/JL VnTG SZJFDFVFJ[, K[P  

 

 

 

TFZLBo     /૦૫/૨૦૨૨                           જાહિે માવહતી અવિકાિી  

           SFI"5F,S .HG[Z 

          ;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8 

DCFGUZ5Fl,SF4EFJGUZ   
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jIJ:YFT\+LI DF/B] 
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;LGLIZ S,FS"v!   H]GLIZ S,FS"vZ     RMSLNFZ
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;TF VG[ OZHF[ 

 

sV[f #P! CMNM ov :8MZ ;]l5|g8[g0g8 
 ;TFVM ov 

 JCLJ8L ov 
 

sV[f DCFGUZ5Fl,SFGF\ TDFD lJEFU[GL :8[XGZLGL DF\U6L VgJI[ H~ZLIFT D]HA 50[, :8MS 

D]HA OF/J6L SZJLP 
 

sALf :8MZ lJEFU ;A\lWT JFlQF"S 8[g0ZMGL SFI"JFCLP 

 
s;Lf DCFGUZ5Fl,SF NJFZF YTF TDFD HFC[Z SFI"S|DM NZdIFG SM. TFSLN[ H~Z pEL YFI TM T[ 

V\U[ BFTFSLI ZLT[ ;FWG ;FDU||L 5]ZL 5F0JLP 
 

s0Lf DCFGUZ5Fl,SFGL JFlQF"S 0FIZL K5FJJFGL SFDULZLP 

 
GF6F\SLI ov :8MZ lJEFU[ D\H]Z YI[, V\NFH5+ D]HA C[0[ BR" 5F0JFDF VFJ[ K[ VG[ T[G\] 

 V[A:8=[.S lGEFJJFDF\ VFJ[ K[4 T[ SFI"JFCL 5Z ;\5]6" N[BZ[B ZFBJLP 

 
sALf ;LGLIZ  S,FS" 

 JCLJ8L ;TFVMqGF6F\SLI ;TFVM 
 

s!f JFlQF"S 8[g0ZG[ ,UTL JCLJ8L VFG]QFF\ULS SFI"JFCLP 

 
sZf :8MZ lJEFUDF\ lGEFJJFDF\ VFJTF TDFD ZHL:8ZMDF\ V[g8=L SZJL VG[ T[G[ lGEFJJFP 

 

s#f AL, ZHL:8Z4 V[A:8=[.S ZHL:8Z4 VFJS HFJS ZHL:8ZM lGEFJJFP 
 

s$f :8MZ lJEFUDF\ OF/J[, .d5|[;GL ZSD lGEFJJLP 
 

s;Lf H]P S,FS"G[ ,UTL SFDULZL4 pHJ6L DCMt;JGF AL,GL  SFDULZL p5ZF\T  ;}RGF 

D]HAGL SFDULZL 
s0Lf 58'FJF/Fov 

 JCLJ8L ;TFVM ov SM5M"Z[XGGF\ TDFD XFBFGL :8[XGZL SF-JL4 KF5SFD Y. VFJ[, DF, 

;FDFG4 5ZR]Z6 VF.8DM H[ T[ XFBFDF\ 5CMRF0JL4 .:I] ZHL:8ZM  ,FJJF4 0L:5[R JS"P 
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S,Do $P! 
 
sV[f N:TFJ[HG\] GFDqDYF/\] 
 
s!f JFlQF"S 8[g0ZM D]HA D\H]Z ZC[, 5F8L"GF EFJM V\U[ SZJFDF\ VFJ[, SFIF",I VFN[XP 

         
sZf DCFGUZ5Fl,SFGF\ SD"RFZLVMG[ 0=[; VG[ VgI H[ ZSD T[G[ ,UTF 5ZL5+M4 C]SDMP  
 

sALf N:TFJ[HGM 5|SFZ o   vSFIDL .d5|[; ZHL:8Z 
      vV[A:8[=S8 ZHL:8Z 
 NOTZM     v AL, ZHL:8Z 
      vDF,v;FDFG VFJS ZHLP 
      vDF, ;FDFG ,[hZ ZHLP 
      vDF, ;FDFG .:I] ZHLP 
      vVFJSvHFJS ZHLP 
      vCFHZL ZHLP 
      vVFZP8LPVF.P;[, ZHLP 
  
s;Lf N:TFJ[H 5ZG\] 8\]S] ,BF6 ov 
 

 SFIF",I VFN[X VG[ 5ZL5+MP 

 
s0Lf NOTZ D[/JJFG\] ;ZGFD\] ov 
 
 :8MZ lJEFU4     
 DCFGUZ5Fl,SF    

 EFJGUZ    . D[.,vGL,4     VgIvGL, 
 
s.f lJEFU NJFZF lGIDM lJlGIDM4 ;]RGFVM  
 
s!f :8MZ lJEFU NJFZF JBTM JBT ACFZ 5F0JFDF\ VFJTF VFN[XM TYF 5ZL5+MP 

 

sV[Of NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFTL OL,[JFDF\ VFJTL GYLP 
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lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ VG];ZJFGL SFI"5wWlTP 
 

)P! H]NF H]NF D]NFVM V\U[ lG6"I ,[JF DF8[ 5|JT"DFGGL lJlGIDM 5|DF6[ VG];ZJFDF\ VFJ[ K[P 

 

)PZ VUtIGL AFATM DF8[ SM. BF; lG6"I ,[JF DF8[ SD"RFZLVM T[DH XFBFlWSFZL VG[ JlZQ8 VlWSFZL NJFZF 

lJRFZ lJDX" SZL lG6"I ,[JFDF\ VFJ[ K[P 

)P# CF,DF\ GYLP 

 

)P$ lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ H[GF D\TjIM ,[JFGFZ K[4 T[DF\ XFBF VlWSFZLzL4 GFIA SlDxGZzLsV[0DLGf  VG[ 

SlDxGZzL 

)P5 lG6"I ,[GFZ V\TLD ;TFlWSFZL SlDxGZzL4 :YFIL ;lDlT4 AM0" K[P 

 

)P& HFC[Z ;TFlWSFZL NJFZF lG6"I ,[JFDF\ VFJ[ T[GL DFCLTLP 

 

 !f JFlQF"S EFJM D\H]Z SZJFG\] 8[g0ZP 

Zf GYLP 

#f VD, 5|lS|IF ov lG6"I Y. VFJ[, CMI BFTF ,[J,[ H~ZL SFIF",I VFN[XM4 5ZL5+M    JUZ[ SZJFP 

$f lG6"I ,[JFGL SFI"JFCLDF\ ;\S/FI[, VlWSFZLzL :8MZ ;]l5|g8[g0g8P 

5f VlWSFZLzLGM ;\5S" ov :8MZ lJEFU4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZP 

&f ,FU] 50T\] GYLP 
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VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ D/T\] DFl;S DC[GTF6 \] 

 
 

S,D !!P! 

 

 :8MZ lJEFUGF VlWSFZL SD"RFZLVMG\] ,LIG DC[SD XFBF  TYF WZJ[ZF4 UF0"G lJEFU4 

ZM0h  lJEFU  BFT[ ZC[T]\ CMI T[ lJEFU[ DFCLTL VF5JFGL ZC[ K[P 

 

VPG\P GFD CMNM DC[GTF6\] EyY]q 
J/TZ 

lJGLDIDF\ H6FjIF D]HA  
DC[GTF6\] SZJFGL 

SFI"5wWlT 

! zL V[GPJLP DKFZ :8MZ ;]5|LP 
 

 

(_5*_qv  ;ZSFZzLGF ;FTDF 
GF6F5\RGF  5UFZ5\R 

D]HA D/JF 5UFZ TYF 
VgI EyYF 

Z 

 

zL ;]Z[X 5LP 

JFW[,F 

;LGLP S,FS" &5*5(qv v ;ZSFZzLGF ;FTDF 

GF6F5\RGF  5UFZ5\R 
D]HA D/JF 5UFZ TYF 

VgI EyYF 

# zL ;M,\SL lCDFGL 
V[GP 

H]PS,FS" !))5_qv v ;ZSFZzLGF ;FTDF 
GF6F5\RGF  5UFZ5\R 

D]HA D/JF 5UFZ TYF 

VgI EyYF 

$ zL lCZ, lJP 

UMlC,  

H]PS,FS" !))5_qv v ;ZSFZzLGF ;FTDF 

GF6F5\RGF  5UFZ5\R 
D]HA D/JF 5UFZ TYF 

VgI EyYF 

5 zL HL7[XEF. 0LP 

5ZDFZ 

RMSLNFZ $_)!)qv v ;ZSFZzLGF ;FTDF 

GF6F5\RGF  5UFZ5\R 

D]HA D/JF 5UFZ TYF 
VgI EyYF 
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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\+ 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 

JQF"vZ_ZZ 
VgI HFC[Z T\T|M DF8[ o 

 ;NZ ;]lRT 
V\NFH5+ 

D\H]Z YI[, 
V\NFH5+ 

AH[8 SM0 
G\AZ 

s!f sALf Sg8LHg;L    
s!f HFC[Z BAZ Z_4__4___qv Z_4__4___qv #$(_! 

sZf RM50F GSXFvRM5FGLIF !4__4___qv !4__4___qv #$(_$ 

s#f 0=[; A]S4 R%5, lJU[Z[ #_4__4___qv #_4__4___qv #_$_! 

s$f 5ZR]Z6 !54__4___qv !54__4___qv #$(!_ 

s5f 5M:8[H vlZ;L%8v8[,LU|FD Z_4__4___qv Z_4__4___qv #$#_! 

s&f 8[,LOMGv DMAF., *4__4___qv *4__4___qv #$#_Z 

s*f OlG"RZ !_4__4___qv !_4__4___qv #$!_$ 

s(f ACFZUFD ;[DLGFZ  
SMgOZg;DF\ EFU ,[JF 0[,LU[XG 

!4__4___qv !4__4___qv #$*_Z 

s)f ;L8L D[G[HD[g8 VMO U]HZFT !4__4___qv !4__4___qv #$*_* 

s!_f :8[XGZL TYF K5FD6L Z54__4___qv Z54__4___qv #$$_Z 

sZf s;Lf ALHM BR"    

s!f .,[SXG BR" !_4__4___qv 5_4__4___qv #$(_) 

sZf NOTZ A\WF. !4__4___qv !4__4___qv #$#_$ 

s#f s0Lf lJX[QF BR"    

s!f 8F.5 ZF.8Zv S[,S],[8Z !4__4___qv !4__4___qv #()_$ 

sZf 0]%,LS[8L\U DXLGGF SFU/M !4__4___qv !_4__4___qv #$$_* 

s#f ZLPV[P V[g0 ZFQ8=L8 TC[JFZ TYF 
ALHF 5|;\UM 

54__4___qv 54__4___qv #$*_! 

s$f J:TL U6TZL !4__4___qv !4(54__4___qv !(Z_! 

s5f 5X]WG U6TZL !4__4___qv !4__4___qv #$(!) 

s&f SlDxGZzLGL lJJ[SFWLG U|Fg84 
VFlTyI VG[ ALHM BR" 

Z4__4___qv Z4__4___qv #$(Z_ 

s*f VFlY"S DMH6L !4__4___qv !4__4___qv #$)_& 

s(f 8=[GL\U lR\TG lXALZ !4__4___qv !4__4___qv #$)_* 

s)f GJL EZTL Z54__4___qv &_4__4___qv #$)_( 

s!_f VFp8;M;L\UYL H]NL H]NL ;[JFVM 
DF8[GMBR" 

5_4__4___qv #45_4__4___qv #$)_) 
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5|SZ6v!& 
 

HFC[Z DFlCTL VlWSFZLzLGF GFD4 CMN'M TYF ALHL lJUTM 
 

S|D SFI"5F,S .HG[Z 
VlWSFZLzLG\] GFD 

;ZGFD\] ;\5S" G\AZ 

! zL V[GPJLP DKFZ :8MZ lJEFU 

D\U/l;\CHL ZM04 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

)$Z&ZZ#(_* 

 
 

5|SZ6v!& 
 

HFC[Z DFlCTL VlWSFZLzLGF GFD4 CMN'M TYF ALHL lJUTM  HFC[Z 
 

S|D GFIA 
SlDXGZsV[0DLGf 
TYF HFC[Z V5L, 

VlWSFZLzLG\] GFD 

;ZGFD\] ;\5S" G\AZ 

! zL lJP V[DP 

ZFH5}T 

GFIA SlDXGZzLGL 

VMlO;4ALHM DF/4 

D\U/l;\CHL ZM04 

DCFGUZ5Fl,SF VMOL; 

EFJGUZ 

))Z5ZZ$&$& 



C:\Users\53\Desktop\STORE PAD-2022\STORE PAD 2022.doc 

 
 

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  cc 5|Mv V[S8LJ 0L:S,MhZcc  sP.A.D.)   DFZF lJEFU  wJFZF  T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P  

VG[ TFP !v5vZ_ZZ GL l:YlTV[ VDFZL D\H}ZL D[/JL VnTG SZJFDF\ VFJ[, K[P  

 

 
                                                                               ;CLq s V[GPJLPDKFZf 
TFZLBo   5q5qZ_ZZ            :8MZ ;]l5|g8[g0g8 

:Y/  o   :8MZ lJEFU       EFJGUZDCFGUZ5Fl,SF     

   EFJGUZDCFGUZ5Fl,SF                     EFJGUZ 
 



0 

 

   8[1F S<F[SXGP HFPG\P                                       8[1F S<F[SXG ljFEFU  

             DCFGUZ5Fl,SF 

             EFJGUZ 

              TFP૨૧q૦૫q૨૦૨૨ 
  

5|lT4 

VwI1FzL4 

VFZP8LPVF.P ;[,4  

DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

 
lJQFIov DFCLTL 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,MhZPf 

 
;\NE"ov VFZP8LPVF.P ;[,HFPG\P 54  TF ૩૦-૦૪-૨૦૨૨ 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

 
 HIEFZT ;FY H6FJJFG]\S[4 VF ;FY[ ;\NE"v! GL ;]RGF VgJI[ 5|M V[S8LJ 0L:S,MhZGL TFP 

!v5vZ_૨૨GL l:YlTV[  A[ SM5L GS,DF\  ;FD[, K[P  

 

 

                                                                              ટેક્ષ કરેક્શન સપુ્રિટેન્ડેન્ટ 

                                                                             DCFGUZ 5Fl<FSF 

                                                                             EFJGUZ 
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             DCFGUZ5Fl,SF  EFJGUZ  

ટેક્ષ કરેક્શન પ્રિબાગ 

(વ્મિસામિેયા પ્રિબાગ, િાહનકય, ધ ગજુયાત શોપ્સ એન્ડ 
એસ્ટાબ્રીશભેન્ટ) 

DFlCTL sD[/JJFGMf VlWSFZ 
VlWlGIDvZ__5  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

JM<I]D v Z 
V[G[1FRZ G\P _$ 

 
 

                                                                            zL યભેશ  િી. હાિરીમા 
                                                                              ટેક્ષ કરેક્શન સપુ્રિટેન્ડેન્ટ 

                                                                             DCFGUZ 5Fl<FSF 

                                                                             EFJGUZ 

TFP ૦૧q_૫q૨૦૨૨ GL l:YTLV[ 
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VG]S|DણિSF 

 
S|D 5|SZ6 

G\AZ 

lJUT 5FGF G\AZ 

! sZf ;\U9GGL lJUTMqSFIM" VG[ OZHM        v 

Z s#f VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;tTF  VG[ OZHM ૩ YL ૭ 

# s$f SFI" SZJF DF8[GF lGIDM lJlGDIM4;]RGM4lGID  VG[  

;\U|C NOTZM4 GLlT W0TZ VYJF GLlT VD, VYJF 

;\A\lWT HGTFGF ;eIM ;FY[ ;,FC 5ZFD"X VYJF T[DGF 

5|lTlGlWtJ DF8[GL SM. jIJ:YF CMI T[GL lJUT 

૮YL ૨૨ 

$ s&f HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GL jIlSTVM 5F;[GF 

N:TFJ[HM S1FFVM V[U[G]\ 5+S4 ;ZSFZL DFlCTL 

VlWSFZLVMGF\ GFD CM¡F VG[ VgI lJUTM 

૨૩ 

૫ s)f lG6"I ,[JFGL 5|lS|IF DF\ VG];ZJFGL SFI" 5wWlT ૨૪ 

૬ s!_f િાહનકય ૨૫ 

૭ (૧૨) ધ ગજુયાત શોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબ્રીશભેન્ટ ૨૬ 

૮ (૧૦) VlWSFZLVMqSD"RFZLVM  DFCLTL પસુ્સ્તકા (ડીયેક્ટયી) ૨૭ 

૯ s!!f lJlGDIMDF\ HMUJF. SIF" D]HA DC[GTF6FGL 5wWlT 

;lCT  NZ[S VlWSFZL VG[ SD"RFZLVMG[ D/T]\ DFl;S 

DC[GTF6]\ 

૨૮ 

 

!_ s!Zf jIJ;FIJ[ZF 44 JFCGSZGL VFJSG]\ V\NFH5+S ૨૯ 

!! s!&f  HFC[Z DFCLTL VlWSFZLzLGF GFD4 CMNM TYF ALHL lJUTM 

 
૩૦ થી ૩૨ 

 
 

 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    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 

 

GFD TYF CMN'M    ÇL યભેશબાઈ.િી.હાિરીમા 
ટેક્ષ કરેક્શન સપુ્રિટેન્ડેન્ટ  

;tTFVM JCLJ8L ! lJEFULI SD"RFZLVM p5Z lGI\+6 ZFBL HMUJF. D]HA 
SFDULZL SZFJJFGL T[DH VFSFZ6L SZJLP 

 Z JIJ;FI STF"GL ZH]VFT V\U[ H~Z H6FI[ :Y/ T5F; V\U[ 
SFI"JFCL SZJLP  

 # jIJ;FIJ[ZF lJEFUGF\ SD"RFZLGL CSS ZHFqS5FT ZHF D\H]ZL 
SZJLP 

 $ 9ZFJ[,F ZHL:8ZM Z[S0" VG[ GM8L;M T5F;L XSX[ VG[ tIF\G[ 
tIF\H 5]ZFJFVM ,. XSX[ VYJF ALHF :Y/[ ,. H. XSX[P 

 5 HMUJF. D]HA D/[, ;tTFGL ~V[ SFI"JFCL SZJLP 

GF6F\SLI  GL, 

VgI  GL, 

OZH[F ! VlWlGIDvC[9/ ;\:YFVMG[ IMuI ZLT[ GM\WJFDF\ VFJ[, K[P 

 Z VlWlGID S[ VF lGIDM C[9/ ZFBJFGF S[ 5|NXL"T SZJFGF 
GM\W6L 5+SM4 NOTZM VG[ GM8L;M IMuI ZLT[ ZFBJF S[ 5|NXL"T 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 

 # ઓન રાઈન શોપ્સ રામસન્સ ભજુંય કયિા 
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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 

 

GFD TYF CMN'M    ÇL પ્રિપ્રતફેન જી. િોયા 
jIJ;FI J[ZF .g:5[S8Z તથા િાહન કય  

;tTFVM JCLJ8L ! jIJ;FIJ[ZF STF""GL ZH]VFT V\U[ H~Z H^FFI[ 

:Y/ T5F; V\U[ SFI"JFCL SZJLP 

 Z 9ZFJ[,F ZHL:8ZM Z[S0" VG[ GM8L;M T5F;L XSX[ 

VYJF ALHF :Y/[ ,. H. XSX[[P 

GF^FF ̇SLI  GL, 

VgI  GL, 

OZHM ! VlWlGIDvC[9/ ; ̇:YFVMGL jIJ;FIJ[ZF 

J;],FT VY[" IMuI  ZLT[ GM ̇W^FL SZJLP 

 Z VlWlGID S[ VF  lgFIDM C[9/ ZFBJFGF S[ 

5|NXL"T SZJFGF GM ̇W^FL 5+SM4 NOTZM VG[ 

GM8L;M IMuI ZLT[ ZFBJF S[ 5|NXL"T SZJFDḞ 

VFJ[, K[P T[GL BF+L SZJLP વ્મિસામ િેયા ને  
રગત તભાભ JCLJ8L  SFDULZL TYF ZLSJZLGL 

SFDULZL.   
 ૩ િાહનકય ને રગત તભાભ JCLJ8L  SFDULZL TYF 

ZLSJZLGL SFDULZL.  
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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  ફીનાફેન આય. િસાિી 
XM5 .g:5[S8Z 

;tTFVM JCLJ8L ! ધ ગજુયાત XM%; V[g0 V[:8FPV[S8—૨૦૧૯-૨૦ 

VGjI[ .g:5[S8ZG[ VF5JFDF\ VFJ[, ;¿FVM 

 Z lJEFULI SD"RFZLVM 5Z lGI\+^F ZFBJ]\ 

GF6F\SLI  GL, 

VgI  GL, 

OZH[F ! VlWlGIDvC[9/ ;\:YFVMGL IMuI ZLT[ ઓન 
રાઈન GM\W^FL SZJLPતેભજ સસ્થાના યજજસ્ટય પ્રનબાિિા 

 ૨ :Y/ T5F; SZJL 

 ૩ ધ શોપ્સ એન્ડ એસ્ટા GF\ E\U AN, SFI"JFCL SZJLP 

 ૪ VlWlGID C[9/ VFJTL VgI TDFD OZHM 
AHFJJLP 
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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  ;LPS,FS" (૧) 
;tTFVM JCLJ8L  GL, 

GF6F\SLI  GL, 

VgI  અપ્રધકાયીની સચુના મજુફ કાભગીયી તેભજ અન્મ 
કાભગીયી 

OZH[F ! JCLJ8L SFDULZL  

 Z jIJ;FI J[ZFGL SFDULZL 

 ૩ િાહનકયની SFDULZL 

 ૪ ધ શોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબ્રીશભેન્ટ રગત કાભગીયી 
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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" (૪) 
;tTFVM JCLJ8L  GL, 

GF6F\SLI  GL, 

VgI  અપ્રધકાયીની સચુના મજુફ કાભગીયી તેભજ અન્મ 
કાભગીયી 

OZH[F ! jIJ:IFIJ[ZFGF R,6 SF-JFGL  TYF SMd%I]8ZGL SFDULZL 

 ૨ િાહન કયની  SFDULZL,  

 ૩ ધ શોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબ્રીશભેન્ટ 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  અપ્રધકાયીની 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 

નાિાપ્રિબાગ, ગાધંીનગય ના નોટટટપકેશન ન ં:GHN-35-PFT-2022-S.3(2)(10)-Th: 
તા.૦૮/૦૪/૨૦૨૨ મજુફ કેન્ર સયકાય, યાજ્મ સયકાય, ચંામત, કેન્ર સયકાય અને યાજ્મ સયકાયના 
જાહયે ઉક્રભો, ગ્ાટં ઇન એડ સસં્થાઓ, તથા અન્મ તભાભ સસં્થાઓના ગાયદાયો અને િેતનદાયો 
જેઓનો ભાપ્રસક ગાય રૂ।. ૧૨૦૦૦/- થી િધ ુહોમ તેભનો રૂ।. ૨૦૦/- મજુફ, તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૨ થી 
વ્મિસામ િયો કાત કયિાનો યહશેે. 

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 

    ~FP!Z___qv VYJF T[YL JW] 

 

:5Q8LSZ6 v! SF[. DlCGF l;JFIGL SF[. D]NT DF8[ SF[. 5UFZ 

 

 

 

200/- 
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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  

    ~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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  200/- 

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, 

2,000/- 

 

2,000/- 

 

2,000/- 
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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 

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/- 

 

2,000/- 

2,000/- 

2,000/- 

2,000/- 

2,000/- 

2,000/- 

 

2,000/- 

 

 

2,000/- 

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 

2,000/- 

 

 

 

2,000/- 
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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 

 

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/- 

2,000/- 

 

 

 

 

 

2,000/- 

 

2,000/- 

 

2,000/- 

 

2,000/- 
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$ 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 

[ 

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 

 

 

 

            ZERO 

500/- 

 

 

1,250/- 

 

2,400/- 

( DF[8Z JFCG VlWlGID4 !)(( s;G[ !)(( GF 5) DF\f C[9/ 2,000/- 
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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 

 

 

)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 respective areas 

of the Municipal Corporation, Municipality or, as the case may 

be, the Village Panchayat. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

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 :- 

 

        (1A)  "Collecting Agent"  means the Collecting Agent 

appointed under sub-section(3) of section 12," 
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        (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 ....................................................................................................................................) 

 

 It is hereby certified that the above figures are verified with the records and found to be correct 

and complete. 
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 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 
િાહનકય 

 

 

                                 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[ટા0MZv 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      
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    ALP5LPV[DP;LP V[S8 !)$) GL HMUJF.VM VG];FZ RSF;6L SZL VlE5|FI ;FY[  
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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  
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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   
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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   
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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   
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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   

 
 
 
 
 
 

8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
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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  
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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  
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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 
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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 
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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         
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                         ;1FD ;¿F  £FZF lGIT SIF" VG];FZ 
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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   
 
               E}UE" H/ lZRFH" AFATGM 5ZL5+                                          ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                                 
 
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4  ;ZGFD]\P ov    8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                                 EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                                 OL GSSL YI[,L GYL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 
 
 
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           
    
               V[gJFIZ .d5[S8 V[;[;D[g8                                                              ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                
                  
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 ;ZGFD]\P ov        8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                           EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
     
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                                 OL GSSL YI[,L GYL 
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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      
        
              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]\P ov            8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                            EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
       
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                            ;ZSFZzL £FZF lGIT SIF" VG];FZ 
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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 
 
              lJSF; 5ZJFGULGL VZHL ;FY[ 3ZJ[ZF TYF 5F6LJ[ZFGL  
              5CM\R ZH] SZJF AFAT                                                                 ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                                 
 
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4  ;ZGFD]\P ov        8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                                    EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf     ;1FD ;¿F  £FZF lGIT SIF" VG];FZ 
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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                   
 
              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    8FpG0[J,5D[g8lJEFU lJEFU 
D/X[P                                                                     EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                ;1FD ;¿F HGZ, AM0"GF 9ZFJ  VG];FZ 
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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    
 
             VMSI]5g;L ;8L"OLS[8 VF5TF ;DI[ R6TZDF\  
             5F6LG\F J5ZFXGM RFH" J;], SZJF 
              AFAT                                                                                               ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6          
                        
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 ;ZGFD]\P ov        8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                         EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                   ;1FD ;¿F HGZ, AM0"GF 9ZFJ  VG];FZ 
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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    
 
               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          8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                                       EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                  ;1FD ;¿F HGZ, AM0"GF 9ZFJ  VG];FZ 
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SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM 
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$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  
 
              EFU%,FG  qV[S+LSZ6 %,FG D\H]ZL GL 9ZFJ OL                                    ;]RGF q 9ZFJ 
 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6       
                           
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4  ;ZGFD]\P ov        8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                                     EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                   ;ZSFZzL £FZF CGDCR DF\ lGIT YI[, OL VG];FZ  
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$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        
                                                                  
               DMAF., 8FJZ pEF SZJFGL D\H]ZL AFAT                                ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6   
                               
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4  ;ZGFD]\P ov         8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                                      EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                         ;ZSFZzL TYF ;1FD ;¿F q HGZ,  
                                                                                            AM0"GF 9ZFJ  VG];FZ 
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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[HGM 5|SFZ        
 
               3ZJ[ZFGL VFSFZ6L V\U[ hMG D[5 TYF VgI  
              5ZL5+ 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                 
                 
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 ;ZGFD]\P ov           8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                             EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                                 3ZJ[ZF lJEFU[YL D[/JL XSFX[ 
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$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   
 
               3ZJ[ZFGL VFSFZ6L V\U[ .O[S8 0[.8 GSSL SZJL                   ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6    
                              
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 ;ZGFD]\P ov           8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                            EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                                 OL GSSL YI[,L GYL 
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8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
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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  
     
             TFP!$qZq(Z 5C[,FGF\ AF\WSFDM DF8[ S\d5,LXG 
             ;8L"OLS[8GM VFU|C GCL ZFBJF AFAT                             ;]RGF  q9ZFJ 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6    
                              
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4  ;ZGFD]\P ov        ;[S|[8ZL lJEFU 
D/X[P                                                                                    EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                                 V+[GF lJEFU G[ ,FU] GYL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
 
 
 
 
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       
 
              ,Lh ZHL:8Z p5Z H[G]\ GFD CMI T[ GFDYLH 
              D\H]ZL VF5JF AFAT                                                       ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6    
                              
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4  ;ZGFD]\P ov          8FpG0[J,5D[g8lJEFU 
D/X[P                                                                                        EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                                 OL GSSL YI[,L GYL 
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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 
 
               VZHLVM ;FY[ 5|DF6LT GS,M HM0JF AFAT                           ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6 
                                
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 ;ZGFD]\P ov          8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                            EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                                 OL GSSL YI[,L GYL 
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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      
 
             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]\P ov        8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                             EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                                 OL GSSL YI[,L GYL 
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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  
 
               8FpG 0[J,5D[g8 lJEFUGF\ 
              D\H]ZL VF5JFGF\ VlWSFZ                                                       C]SD 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6    
                              
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 ;ZGFD]\P ov          8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                            EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                                 OL GSSL YI[,L GYL 
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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    
 
              .gJ0" q VFp8J0" ZHL:8Z                                                   NOTZ 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6   
                               
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4  ;ZGFD]\P ov            8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                                         EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                         ;1FD ;¿F q HGZ,  
                                                                                            AM0"GF 9ZFJ  VG];FZ 
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$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     
 
               lJSF; 5ZGULVMGL VFJ[, VZHLVMG]\ ZHL:8Z                    NOTZ 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6               
                   
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4  ;ZGFD]\P ov             8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                                         EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                        ;1FD ;¿F q HGZ,  
                                                                                            AM0"GF 9ZFJ  VG];FZ 
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8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
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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     
 
              AF\WSFD D\H]ZL VF5[, CMI T[GF 5|SZ6M                                 NOTZ                                      
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6           
                       
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4  ;ZGFD]\P ov            8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                                         EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4           D\H]Z YI[, %,FGGL GS, OL ~FP!5__qv 5|lT GS, 
lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL                 ZHFlR9'LGL GS, OL ~FP 5__qv 5|lT GS, 
 OL sHM CMITMf   
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$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 
 
              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 ov          8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                                        EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
 
                                                                                 
lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
OL sHM CMITMf                                          VMSI]5g;L ;8L"OLS[8GL GS, OL ~FP5__ qv 5|lT GS, 
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$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                  
 
             EFU %,FGqV[S+LSZ6 %,FGq,[VFp8 %,FGGL  
             D\H]ZL GF\ 5|SZ6                                                                NOTZ            
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6       
                           
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4  ;ZGFD]\P ov         8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                                      EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4          D\H]Z YI[, %,FGGL GS, OL ~FP!5__ qv 5|lT GS, 
lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf  
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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   
 
              JUZ D\H]ZL GF\ AF\WSFDM G[ VF5JFDF\ VFJ[, 
              GM8L; GF T]DFZM                                                              NOTZ 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6           
                       
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4  ;ZGFD]\P ov          8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                                       EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4                    GM8L;GL GS, OL ~FPZ__qv 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                                 
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8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
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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             
 
              DM8F AL<0L\UMDF\ ;M,FZ V[GHL"GM p5IMU                            ;]RGF 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6               
                   
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 ;ZGFD]\P ov         8FpG0[J,5D[g84 lJEFU 
D/X[P                                                                            EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                                 OL GSSL YI[,L GYL 
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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  
 
              .gOF|:8|SRZ 0L5MhL8 5ZT VF5JF AFAT                       ;]RGF q 9ZFJ 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                                 
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4  ;ZGFD]\P ov         8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                                       EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                    V+[G[ ,FU] GYL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

 
 
 
 
 
 
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         
 
               V[:8a,LXD[g8 V\U[GL lJUTM                                            NOTZ 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                   
               
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4  ;ZGFD]\P ov            8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                                         EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL 
 OL sHM CMITMf                                                                 OL GSSL YI[,L GYL 
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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  
 
              D\H]Z YI[, lJSF; IMHGF GF\ GSXFVM                                NOTZ 
 
 N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6              
                    
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 ;ZGFD]\P ov           8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                            EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGF   
lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL           s!f5F8" %,FG GL GS, ~FP5__ qv 5|lT ;J["G\AZ 
                OL                                                   sZfhMGL\U ;8L"OLS[8   ~FP5__ qv 5|lT ;J["G\AZ 
                                                                      s#fHFC[ZGFDFGL GS,  VU[\ OL GSSL YI[, GYL 
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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                                                                                     
 
SA],FTqAFC[\WZL      D{FBLS VFN[X   
 
N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                                                S],D]BtIFZGFD] RF, ]CMJF V\U[ 
  
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 ;ZGFD]\P ov       8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                      EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4                                OL GSSL YI[, GYL 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL     
 OL sHM CMITMf                                        
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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                                                                                     
 
SA],FTqAFC[\WZL      D{FBLS VFN[X 
 
N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                                               ,L8LU[XG AFAT 
  
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 ;ZGFD]\P ov          8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                            EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4                                OL GSSL YI[, GYL 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL     
 OL sHM CMITMf                                        
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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                                                                                     
 
SA],FTqAFC[\WZL      D{FBLS VFN[X 
 
N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                                             8LP5LPq0LP5LP S5F6 V\U[ 
  
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 ;ZGFD]\P ov          8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                            EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4                                OL GSSL YI[, GYL 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL     
 OL sHM CMITMf                                        
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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                                                                                     
 
SA],FTqAFC[\WZL      D{FB[S 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 0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                                  EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4                      OL GSSL YI[, GYL 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL     
 OL sHM CMITMf                                        
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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                                                                                     
 
SA],FTqAFC[\WZL      D{FBLS VFN[X 
 
N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                   .g0[DGL8L AMg0 
  
  jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 ;ZGFD]\P ov        8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                           EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4                        OL GSSL YI[, GYL 
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL     
 OL sHM CMITMf                                        
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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                                                                                     
 
%,FG D\H]ZL DF8[ VZHL OMD" G\P !     OMD"  
 
N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                                                 V[%,LS[XG OMD"  
  
 jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 ;ZGFD]\P ov        8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                         EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4                       VMG ,F.G lJGF D]<I[ 0FpG ,M0 Y. XSX[P  
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL     
 OL sHM CMITMf                                        
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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                                                                                     
 
%,FG D\H]ZL ;FY[ ,F.;g; V[lgHlGIZGF   OMD"  
;lCql;SSF ;FY[ ZH] SZJFGF OMD" G\P ZsV[f4   
ZsALf4 Zs;Lf VG[ Zs0Lf  
N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                                                     
  
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 ;ZGFD]\P ov           8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                            EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4       VMG ,F.G lJGF D]<I[ 0FpG ,M0 Y. XSX[P
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL     
 OL sHM CMITMf                                        
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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                                                                                     
 
VMSI]5g;L ;l8"lOS[8 D[/JJF DF8[ V[lgHlGIZGF     OMD"  
;lCql;SSF ;FY[ ZH] SZJFGF OMD" G\P *4 (4 !!     
 
N:TFJ[H 5ZG]\ 8]\S]\ ,BF6                                                     
  
jIlSTG[ lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4 ;ZGFD]\P ov        8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
D/X[P                                                                         EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
           
                                                                                 
 lJEFU wJFZF lGIDM4lJlGIDM4;]RGFVM4           VMG ,F.G lJGF D]<I[ 0FpG ,M0 Y. XSX[P  
 lGID;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ ,[JFGL     
 OL sHM CMITMf     
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5|SZ6 v& slGID ;\U|Cv5f  
 

HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GL jIlSTVM 
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8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
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 8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 

                                                         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 

 SMGF  lGI\T|6DF\  K[P 

! 8FpG 0[J,5D[g8 
lJEFU 
 

D\H]Z YI[,  AL<0L\U %,FG TYF  ZHF  
RL9'L 

lJUTM VG[ OL ;FY[GL ;FNL 
VZHL     

8FpG 0[J,5D[g8 VMlO;Z 

Z 8FpG 0[J,5D[g8 
lJEFU 
 

D\H]Z YI[,  EFU %,FG TYF  V[S+LSZ6  
%,FG TYF  ZHF  RL9'L 

lJUTM VG[ OL ;FY[GL ;FNL 
VZHL 

8FpG 0[J,5D[g8 VMlO;Z 

# 8FpG 0[J,5D[g8 
lJEFU 
 

D\H]Z YI[,  ,[-VFp8 %,FG TYF  ZHF  

RL9'L 

lJUTM VG[ OL ;FY[GL ;FNL 
VZHL 

8FpG 0[J,5D[g8 VMlO;Z 

$ 8FpG 0[J,5D[g8 
lJEFU 
 

lJSF; 5ZJFGULVMGL VFJ[,  

VZHLVMGF\  ZHL:8ZGM pTFZM   -                                

lJUTM VG[ OL ;FY[GL ;FNL 
VZHL 

8FpG 0[J,5D[g8 VMlO;Z 

5 8FpG 0[J,5D[g8 
lJEFU 
 

V[A:8=[S8 ZHL:8Z   GL lJUT                                                                        lJUTM VG[ OL ;FY[GL ;FNL 
VZHL 

8FpG 0[J,5D[g8 VMlO;Z 

& 8FpG 0[J,5D[g8 
lJEFU 
 

JUZ D\H]ZL GF\  AF\WSFDM G[  
VF5JFDF\  VFJ[,    GM8L; GL 
GS,                                                                                  

lJUTM VG[ OL ;FY[GL ;FNL 
VZHL 

8FpG 0[J,5D[g8 VMlO;Z 

* 8FpG 0[J,5D[g8 
lJEFU 
 

.gJ0"qVFp8J0" ZHL:8Z GM pTFZM                                                     lJUTM VG[ OL ;FY[GL ;FNL 
VZHL 

8FpG 0[J,5D[g8 VMlO;Z 

( 8FpG0[J,5D[g8 
lJEFU 

V[gJFIZ .d5[S8 V[;[;D[g8 lJUTM VG[ OL ;FYGL ;FNL 
VZHL 

8FpG0[J,5D[g8 
VMOL;Zq0[P8FpG%,FGZ 

) 8FpG0[J,5D[g8 
lJEFU 

D\H]Z YI[,  lJSF;IMHGF  GF  5F8" 
%,FGGL GS, 

lJUTM VG[ OL ;FY[GL ;FNL 
VZHL[ 

8FpG0[J,5D[g8 VMOL;Z 

!_ 8FpG0[J,5D[g8 
lJEFU 

D\H]Z YI[,  lJSF; IMHGF  GF  hMGL\U 
;8L"OLS[8; 

lJUTM VG[ OL ;FY[GL ;FNL 
VZHL 

8FpG0[J,5D[g8 VMOL;Z 

!! 8FpG0[J,5D[g8 
lJEFU 

D\H]Z YI[,  lJSF; IMHGF  G]\  
HFC[ZGFD] 

lJUTM VG[ OL ;FY[GL ;FNL 
VZHL 

8FpG0[J,5D[g8 VMOL;Z 

!Z 8FpG0[J,5D[g8 
lJEFU 

EFU %,FG q V[S+LSZ6  %,FG D\H]ZL GL 
9ZFJ  OL   

lJUTM VG[ OL ;FY[GL ;FNL 
VZHL 

8FpG0[J,5D[g8 VMOL;Z 

 
!# 

 
8FpG0[J,5D[g8 
lJEFU 
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.gO|:8|SRZ 0L5MhL8 ,[JF  TYF  5ZT 
VF5JF  AFAT     

lJUTM VG[ OL ;FY[GL ;FNL 
VZHL 

8FpG0[J,5D[g8 
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R6TZDF\  5F6LG\F  J5ZFXGM RFH" 
J;],  SZJF 
 

lJUTM VG[ OL ;FY[GL ;FNL 
VZHL 

8FpG0[J,5D[g8 VMOL;Z 

Z* 8FpG0[J,5D[g8 
lJEFU 

SA],FTM q AFC[\WZLVM lJUTM VG[ OL ;FY[GL ;FNL 
VZHL 

8FpG0[J,5D[g8 VMOL;Z 

 
 
 
 
 

  

  



50 
 

 
 
 
 

 
 

DFlCTLsD[/JJFGF\fVlWSFZ VlWlGID Z__5 
 
 

 
 
 

5|SZ6 v)   
 

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

8FpG0[J,5D[g8 lJEFU 
 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
 

 
 
 
 
 
 
 



50 
 

8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU 
5|SZ6v) 
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)P! H]NF H]NF D]NNFVM V\U[ lG6"I ,[JF DF8[ S. SFI" 5wWlT VG];ZJFDF\ VFJ[ K[ m 
 
    8FpG 0[J,5D[g8 lJEFUG[ ,UT AFATM DF8[ 5|SZ6v$slGID ;\U|Cv#f DF\ NXF"J[,F N:TFJ[H DF\ 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"5wWlTVMq9ZFJ[,L SFI"5wWlTVM q lGIT     

DF5N\0MqlGIDM 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 SZJF V\U[ GL VZHLVM 5ZtJ[    
                                         SlDXGZzLGF\ YI[,F VFN[XM D]HA RSF;6L TYF C]SDM 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 SlDXGZsHGZ,f4 0[P8FpG %,FGZ TYF 8FpG 
0[J,5D[g8 VMOL;Z wJFZF RSF;6L SZJFDF\ VFJ[ K[P 

    s#f lGITDF5 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+ wJFZF ~A~ 

AHJ6L SZLG[ VYJF 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\ H[GF D\TjIM ,[JFDF\ VFJ[ K[ T[ JU"v! TYF JU"vZ4 JU"v# GF\ VlWSFZLVM GM 
;DFJ[X YFI K[P 

 
)P5      lG6"I ,[GFZ V\lTD ;tTFlWSFZL SM6 K[m 
             lG6"I ,[GFZ V\lTD ;tTFlWSFZL SlDXGZzL K[P 
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lJlGIDMDF\ HMUJF. SIF" D]HA DC[GTF6FGL 5âlT ;lCT   
NZ[S VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ D/T]\ DFl;S DC[GTF6]\  
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s#f zL JLP V[DP 58[,  VPDP.P (&_(_qv  
s$f zL H[P5LP 5L90LIF VPDP.P 55!5Zqv  
s5f zL :JFTLA[G ALP A]8F6L VPDP. 55!5Zqv  

s&f zL JLP V[GP RF{CF6 8[SGLS, VF;L:8\8 #!#$_qv OLS; 5UFZ 

s*f  zL V[RP V[GP XFC 8[SGLS, VF;L:8\8 #!#$_qv OLS; 5UFZ 

s(f  zL V[DP ALP DF,lJIF C[0 S,FS"q.g;qSMdI] VMU["P *ZZZ_qv  

s)f  zL H<5FA[G ALP 0M0LIF H]P S,FS" Z(_!_qv  
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s!!f  zL DFJHLEF. EZJF0LIF A[,NFZ $*_5_qv  
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ભાવનગર મહાનગરપાલકા 

સને ૨૦૨૧-૨૨ ના વષ આવકનો િવગતવાર દાજ (આકડા લાખમા ંછે.) 

ટાઉન ડવલપમે ટ િવભાગ – ૩૨ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

મ 

ન.ં ` 

હસાબનો સદર  

 
 

 

ખરખર  

૨૦૧૯ - ૨૦  

ખરખર  

૨૦૨૦ – ૨૧  

મં ુર 

થયેલ 

દાજ  

૨૦૨૧ -

૨૦૨૨  

સને ૨૦૨૧ -૨૨  નો ધુારલ દાજ  ૨૦૨૨ -

૨૦૨૩  

દાજ  

થાયી 

સિમિત 

મં ુર 

કરલ 

દાજ  

છ માસ ુ ં

ખરખર  

છ માસ ુ ં

દાજ  

ુલ  

૧ ટાઉન 

ડવલપમે ટ 

િવભાગ-૩૨ 

૧૯૯૬.૧૪  ૧૯૯૬.૧૪ ૨૭૬૫  ૮૨૬.૮૧  ૧૯૩૮.૧૯  ૨૭૬૫  ૨૧૫૨  ૨૬૫૨  
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                              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 ી એન.બી.વઢવાણીયા  
(મો૯૮૨૫૮૩૬૩૬૯)  

ટાઉન ડવલપમે ટ ઓફ સર  

ટાઉન ડવલપમે ટ િવભાગ  
મહાનગરપાલકા, ભાવનગર  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

મ 
ન ં

અપીલ અિધકાર ી ુ ંનામ તથા મો. ન.ં હો ો 

૧ ી વી.એમ.રાજ તૂ  
(ઓ. ૦૨૭૮-૨૪૩૯૨૯૨) 

નાયબ કિમશનર ી (એડમીન) 

મહાનગરપાલકા, ભાવનગર  
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            !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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8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU  

                            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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 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 #૧ q 5 q Z_ZZ GL l:YlTV[ VDFZL D\H}ZL D[/JL VnTG SZJFDF\  VFJ[,  K[P  

 
 
 
TFZLBo #!q 5 q Z_ZZ      
       zL V[GPALPJ-JF6LIF 
       PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
        HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VG[PPPPPPPPPPPPPP  
        lJEFUG]\ GFD q l;SSM 
 
 



 

      ભાવનગર મહાનગરપાિલકા- ભાવનગર 

ટાઉન લાન ગ િવભાગ  

માિહતી(મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ 
 

 

વષ:- ૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

વો યુમ-૨ 

   એને ર નં.૭ 
 

ી ક.ેએસ પડીયા 

ઈ.ચા. ટાઉન લાન ગ ઓફોસર  

ફોન નં.(ઓફીસ) ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 

અ તન કયા તા.૧૫/૦૫/૨૦૨૨.   મો.૯૮૭૯૭૯૨૭૩૨ 
 



                                                                          

  ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 

                                                     ભાવનગર. 

 

માણ પ  

    આથી માણીત કરવામાં આવે છે કે, માહીતી અિધકાર અિધિનયમની  
કલમ-૪ અંતગત વયં હેર કરવાની બાબતો ોએ ટીવ ડી લોઝર 
(P.A.D.) અ ેના િવભાગ વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે, અને તા. 

૩૧/૦૫/૨૦૨૨ ની િ થતીએ અ તન કરવામાં આવેલ છે. 

તારીખ :- ૩૧/૦૫/૨૦૨૨  

  
     હેર માહીતી અિધકારી અને   

  ટાઉન લાન ગ ઓ ફસર 
                                                    ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

      મહાનગરપાિલકા ભાવનગર. 
 

 

 

 



 

ભાવનગર મહાનગરપાિલકા – ભાવનગર 

ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

માિહતી(મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ 

 

કરણ  પાના ન ં
કરણ-૩ (િનયમ સં હ-૨) ૦૨ થી ૦૮ 
કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) ૦૯ થી ૬૦ 
કરણ-૬ (િનયમ સં હ-૫) ૬૧ થી ૬૩ 

કરણ-૯ ૬૪ થી ૬૭ 
કરણ-૧૦ ૬૮ 

કરણ-૧૧ (િનયમ સં હ-૧૦) ૬૯ 
કરણ-૧૨ (િનયમ સં હ-૧૧) ૭૦ 

કરણ-૧૩ ૭૧ થી ૭૪ 
કરણ-૧૫ (િનયમ સં હ-૧૪) ૭૫ 
કરણ-૧૬ (િનયમ સં હ-૧૫) ૭૬ થી ૭૭ 
કરણ-૧૭ (િનયમ સં હ-૧૬) ૭૮ 
કરણ-૧૮ (િનયમ સં હ-૧૭) ૭૯ 

 

  

-૧- 



 

ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

કરણ-૩ (િનયમ સં હ-૨) 

અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજો 

૩.૧ સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 

       હો ો : ટાઉન લાન ગ ઓ ફસર 

સ ાઓ વહીવટી: ૧.) બી.પી.એમ.સી. એકટ ૧૯૪૯ ની કલમ     
૨૫૩,૨૫૪,૨૬૦(૧)૨૬૭(૧),૨૬૩(૧),૨૬૮(૧) અને ટાઉન લાન ગ એકટ 
૧૯૭૬ ની કલમ ૨૭,૨૯,૩૪ અને  ૪૯ અ વયે કિમ નર ીના હુકમ અનુસારની 
િવકાસ િનયં ણની સ ા. 

                                                
૨.)ખાતાના કમચારીઓને જુદી જુદી કામગીરી અને િવશેષ ફરજો સ પવાની  સ ા. 
 
૩.)ખાતાના તમામ કમચારીઓની તમામ કામગીરીની દેખરેખ, ચકાસણી તથા  યો ય 
િનયં ણ(ર , પગાર ભ થા, ઇ ફા તથા અ ય બાબતો) 
 

નાણાકીય :  ૧.) . ૨૦,૦૦૦/-  સુધીની મયાદામાં તેમજ માિસક ૫૦,૦૦૦/- સુધી ખચ  
કરવાની સ ા 
 

અ ય ................... 

ફરજો ૧.)ટાઉન લાન ગ કીમનાં આયોજન તથા અમલવારી અંગે કિમ નર ી વારા સુ ત 
કરવામાં આવે તેવી કામગીરી. 
૨.) એફોડબલ હાઉસ ગ તેમજ લમને લગતી કામગીરી. 
૩.) સ પેલ સ ા મુજબ તાબા હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓ પાસેથી 
િનયમાનુસારની જ રી કામગીરી લેવાની ફરજ. 
૪.) ખાતાની કામગીરી માટે મહાનગરપાિલકાના અ ય િવભાગો તેમજ અ ય  
કચેરીઓ, સરકારી કચેરીઓ , ઉ ચ અિધકારીઓ તથા સરકાર ી સાથે જ રી અને   
યો ય સંકલન કરવાની ફરજ. 
૫.)નીતી-િનયમો  મુજબ જ રી ચકાસણી કરી અિભ ાય સાથે િનણયાથ સ મ સ ાને  
ન ધ મુકવાની ફરજ. 
 

 

-૨- 
 



ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

કરણ-૩ (િનયમ સં હ-૨) 

અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજો 

૩.૧ સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 

હો ો : આિસ. ટાઉન લાનર/ આિસ. ટાઉન લાન ગ ઓ ફસર 

સ ાઓ  

 વહીવટી : ૧.) ટાઉન લાન ગ િવભાગમાં રજુ થતી ૮૦.૦ ચોમી સુધીના લોટમાં યિ તગત   
                  રહેણાંકના બાંધકામોની ઓનલાઈન મંજુરી તથા તે અંગેના આવાસના માણપ ો    
                  આપવાની સ ા તેમજ િવકાસ િનયં ણ િનયમો હેઠળ રજુ થતી અર ઓમાં  
                 લાયસ સ હો ડર એિ જિનયર અને અરજદારને ખૂટતી જ રી માિહતી પૂરી પાડવા   
                 નોટીસ આપવાની સ ા. 

 નાણાકીય  .................... 
 અ ય       ..................... 
 ફરજો   ૧.) િવકાસ િનયં ણ િનયમો હેઠળ રજુ થતી અર ઓમાં ચકાસણી કરી અિભ ાય સાથે      

               ટાઉન લાન ગ ઓ ફસરને િનણયાથ રજુ કરવું. 
          ૨.)કાય ે માં સમાિવ  અ ય ટેકિનકલ તેમજ વહીવટી કમચારીઓ ઉપર િનયં ણ   
                તેમજ જુદી જુદી માિહતીઓ માટે જ રી સંકલન 
          ૩.)ખાતા અિધકારી વારા સોપવામાં આવે તે અ ય ફરજો. 
          ૪.)જ રી યો ય ચકાસણી સાથે હકીકત લ ી અહેવાલ અને અિભ ાય આપવો. 
 
હો ો  :   અિધક મદદનીશ ઇજનરે 
સ ાઓ    

 વહીવટી     ...... 
 નાણાકીય    ...... 
 અ ય         ...... 
 ફરજો  ૧.) .ડી.સી.આર. અ વયે ઓનલાઈન િવકાસ પરવાનગી મેળવવા/ ક લીશન   

              સટ . મેળવવા રજુ થતી અર ઓ અંગે થળ તપાસ કરી આ કારની મંજુરી   
              આપવા સબંિધત જ રી કાયવાહી કરવી.  
         ૨.) ટી.પી. કીમ િવ તારમાં વગર મંજુરી ચાલતા બાંધકામ અંગે ધોરણસર   
               કાયવાહી અથ રપોટ કરવો. 
         ૩.) ઘરવેરાની ઓનલાઈન આકારણી સબંિધત કામગીરી કરવી. 
         ૪.) ટી.પી. કીમના આયોજન તથા અમલીકરણ અંગેની કામગીરી કરવી. 
         ૫.) ખાતા અિધકારી જે કામગીરી સ પે તે કામગીરી કરવી.              -૩- 



ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

કરણ-૩ (િનયમ સં હ-૨) 

અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજો 

૩.૧ સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 

હો ો : હડે સવયર 

સ ાઓ  

 વહીવટી   ....................................... 
 નાણાકીય  ....................................... 
 અ ય         ..................................... 
 ફરજો   ૧. િવકાસ કામ અંગેની િબ ડ ગ લાન, ભાગ લાન, લે-આઉટ લાન િવગેરે માટે રજુ   

               થતી અર ઓ સાથે રજુ થતા રેકડ મુજબ થળ િ થિતની ચકાસણી કરવી. 
           ૨. નવી સૂિચત ટી.પી. કીમો બનાવવા માટે ખાતા અિધકારી ી જે કામગીરી સ પે તે   
               મુજબની કામગીરી કરવી. 
           ૩. િવકાસ કામની મંજુરી માટે રજુ થતી અર ઓમાં વતમાન ડેવલપમે ટ લાન   
                 મુજબ ડી.પી. રોડ/ ટી.પી.રોડની અસર બાબત ચકાસણી કરવી. 
           ૪. યિ તગત રહેણાંકનાં મકાનોની ક લીશન સમયે આકારણી કરવી. 
           ૫. કાય ે માં ચાલતા વગર મંજૂરીના બાંધકામની અ.મ.ઈ. ી ને ણ કરવી. 
           ૬. ખાતા અિધકારી વારા સ પવામાં આવે તે અ ય ફરજો. 
           ૭. જ રી યો ય ચકાસણી સાથે હકીકત લ ી અહેવાલ અને અિભ ાય આપવો. 
      

  

 

 

 

 

                                                                                                    -૪- 

 



ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૩ (િનયમ સં હ-૨)  

અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજો 

૩.૧ સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 

હો ો : ટકેનીકલ આિસ ટ ટ 

સ ાઓ 

 વહીવટી   ....................................... 
 નાણાકીય  ....................................... 
 અ ય         ..................................... 
 ફરજો   ૧.) િવકાસ કામ અંગેની િબ ડ ગ લાન, ભાગ લાન, લે-આઉટ લાન િવગેરે માટે રજુ   

               થતી અર ઓ સાથે રજુ થતા રેકડ મુજબ થળ િ થિતની ચકાસણી કરવી. 
          ૨.) યિ તગત રહેણાંકનાં મકાનોની ક લીશન સમયે આકારણી કરવી. 
          ૩.) કાય ે માં ચાલતા વગર મંજુરીના બાંધકામની િવભાગને ણ કરવી. 
          ૪.) ખાતા અિધકારી વારા સ પવામાં આવે તે અ ય ફરજો. 
          ૫.) જ રી યો ય ચકાસણી સાથે હકીકતલ ી અહેવાલ અને અિભ ાય આપવો. 
          ૬.) સરકારી પ ો, માન. મં ી ી, માન. સંસદ સ ય ી, ધારાસ ય ી,    
               પદાિધકારી ીઓ, વગેરે વારા રજુ થતાં પ ો, કિમ નર  કચેરી તરફ થી આવતાં   
              “સી.સી.આર.” પ ો અંગે અિધકારી ીના સંકલનમાં રહીને યુતર પાઠવવા.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     -૫- 



ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

કરણ-૩ (િનયમ સં હ-૨) 

અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજો 

૩.૧ સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 

હો ો : ેસર 

સ ાઓ 

 વહીવટી   ....................................... 
 નાણાકીય  ....................................... 
 અ ય         ..................................... 
 ફરજો  ૧.) મંજુર રહેલ નકશાઓની નકલો માંગણી થયેથી તૈયારી કરી આપવી. 

         ૨.) વતમાન િવકાસ નકશામાંથી તથા ટી.પી. કીમના નકશામાંથી જ રી િવભાગીય   
               લાન િનયમ મુજબના તૈયાર કરી આપવા. 
          ૩.) ટી.પી.સકીમના આયોજન તથા અમલીકરણ સંબંધીત નકશાઓ તૈયાર કરવા. 
          ૪.) ખાતા અિધકારી વારા સ પવામાં આવે તે અ ય ફરજો. 

હો ો : િસિનયર કલાક 

સ ાઓ 

 વહીવટી   ....................................... 
 નાણાકીય  ....................................... 
 અ ય         ..................................... 
 ફરજો  

૧.) સરકારી પ ો, માન. મં ી ી, માન. સંસદ સ ય ી, ધારાસ ય ી, પદાિધકારી ીઓ, વગેરે   
     વારા રજુ થતાં પ ો, કિમ નર  કચેરી તરફ થી આવતાં “પાન”, “સી.સી.આર.” પ ો અંગે  
     અિધકારી ીના સંકલનમાં રહીને યુતર પાઠવવા અને રેકડ મેઈ ટેઈન કરવું. 
૨.)િનયત કરેલા રિજ ટરો િનભાવવા તેમજ જ રી દફતર અને રેકડ ળવવા. 
૩.)એ ટિ લશમે ટ, પગાર િબલ અને બજેટ અંગેની કામગીરી તેમજઆર.ટી.આઈ. ને લગતી 
તમામ કામગીરી કરવી. 
૪.)વેચાણમાં રહેલ ફોમ િવતરણની કામગીરી તેમજ તે રકમનો િહસાબ રાખવો. 
૫.)મુ યમં ી આવાસ યોજનાના કામ ના બીલો તથા હેરાતના બીલો બનાવવાની કામગીરી. 
૬.) ટાઉન લાન ગ િવભાગની તમામ વહીવટી બાબતને લાગત કામગીરી તથા ખાતા અિધકારી   
      વારા સ પવામાં આવે તે તમામ અ ય ફરજો.  -૬- 



ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૩ (િનયમ સં હ-૨)  

અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજો 

૩.૧ સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 

હો ો : જુિનયર લાક 

સ ાઓ 

 વહીવટી   ....................................... 
 નાણાકીય  ....................................... 
 અ ય         ..................................... 
 ફરજો  

૧.)ખાતામાં આવતા તમામ પ ો ન ધવા અને આવક વક નંબર ચડાવવાની કામગીરી.  
૨.)કાય ે માં મંજુર થતા તમામ કરણોનું રેકડ મેઇ ટેઇન કરવું અને આ તમામ રેકડના ર ટરો   
   તૈયાર કરી તેની િનભાવણી કરવી. 
૩.)કાય ે માં મંજુર થતા િવકાસ કામો માટે ર િચ ઠી તથા ક લીશન સટ ફીકેટ આપવા સબંધી   
    કામગીરી. 
૪.)અર  પરની સુચના મુજબ જે-તે અરજદાર / એ નીયરને આપવાની નોટીસો તૈયાર કરવી. 
૫.)૧૨૫ ચોમી સુધીના યિ તગત બાંધકામોની મંજુરીમાંથી મુિ ત આપવા બદલ લાનની  
      વીકૃિત આપવાની કામગીરી. 
૬.).ખાતા અિધકારી વારા સ પવામાં આવે તે અ ય ફરજો.  

હો ો :  પ ટાવાળા 

 વહીવટી   ....................................... 
 નાણાકીય  ....................................... 
 અ ય         ..................................... 
 ફરજો  

૧.)જુદા જુદા િવભાગોમાં તેમજ મહાનગરપાિલકા િવ તારમાં આવતી િવિવધ કચેરીઓમાં જ રી   
    પ ો પહ ચાડવાની કામગીરી. 
૨.)ખાતાના સંબંિધત રેકડ યવિ થત રાખવા તથા જ રી રેકડ હ તગત કરવા અંગે સ પવામાં   
     આવે તે કામગીરી.તેમજ રેકડ મ પરથી મંગાવેલ રેકડ સ વરે હાજર કરવંુ તેમજ પરત પાછુ    
     પહોચાડવંુ 
૩.)ખાતા અિધકારી વારા સ પવામાં આવે તે અ ય ફરજો. 

 
 -૭- 



 

ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૩ (િનયમ સં હ-૨) 

અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજો 

૩.૧ સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 

હો ો : ચોકીદાર / મજુર 

 વહીવટી   ....................................... 
 નાણાકીય  ....................................... 
 અ ય         ..................................... 
 ફરજો  

૧.)િનયત કરેલ કાય ે માં આવતા િવકાસ કામોને સંબંિધત અરજદારો/ એિ જિનયરોને નોટીસ   
   બ વવાનું કામ, સવયરો / અ.મ.ઈ. સાથે માપણી સંબંિધત કામગીરીમાં મદદ કરવી. 
૨.)ખાતાના સંબંિધત રેકડ યવિ થત રાખવા તથા જ રી રેકડ હ તગત કરવા અંગે સ પવામાં   
     આવે તે કામગીરી. 
૩.)કાય ે માં ચાલતા વગર મંજૂરીના બાંધકામો બાબતે જ રી માિહતી િવભાગને આપવી. 
૪.)ખાતા અિધકારી વારા સ પવામાં આવે તે અ ય ફરજો. 
  

 

 

 

                                  

 

 

 

 -૮- 

 



 

ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧    હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના   
         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ    
         નમુનો  દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

 

દ તાવજે નંુ નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ઘી ગુજરાત ોિવ શીયલ યુિનિસપલ 
કોપ રેશન એ ટ 

૧૯૪૯ 

અિધિનયમ 
 

દ તાવેજ પરનું ટુકંું લખાણ ............... 
 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશ ે

સરનામું:- સરકારી ેસ, કાયદાના પુ તક 
િવ ેતા 

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 

લેવાની 
ફી (જો હોઈ તો) 

 

અ ે લાગુ પડતું નથી 

 

 

 -૯- 



 

ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧    હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના   
         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ    
         નમુનો  દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવજે નંુ નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ઘી ગુજરાત ટાઉન લાન ગ એ ડ અબન 
ડેવલપમે ટ એ ટ-૧૯૭૬તથા સ-૧૯૭૯ 

અિધિનયમ 
 

દ તાવેજ પરનું ટુકંું લખાણ ઘી ગુજરાત ટાઉન લાન ગ એ ડ અબન 
ડેવલપમે ટ એ ટ-૧૯૭૬ તથા          

સ-૧૯૭૯ 
 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશ ે

સરનામું:- સરકારી ેસ, કાયદાના પુ તક 
િવ ેતા 

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 

લેવાની 
ફી (જો હોઈ તો) 

 

અ ે લાગુ પડતું નથી 

 

 

 -૧૦- 



 

ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧    હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના   
         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ    
         નમુનો  દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ઘી ગજુરાત રે યલુરાઇઝેશન ઓફ અનઓથોરાઇઝ 
ડવેલપમે ટએકટ ૨૦૧૧ 

અિધિનયમ 
 

દ તાવેજ પરનું ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશે 

સરનામુ:ં- સરકારી ેસ, અથવા                       
            ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

ફી- ન કી થયેલ નથી. 

માિહતી (મળેવવાના) અિધકાર અિધિનયમ 
૨૦૦૫ 

અિધિનયમ 
 

દ તાવેજ પરનું ટૂંકું લખાણ   માિહતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ 
૨૦૦૫ 

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની  
ફી (જો હોઈ તો)  

 

માિહતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ 
૨૦૦૫ અંતગત ન કી થયેલ ફી તેમજ 
મહાનગરપાિલકા વારા ઠરાવ માં મંજુર 

ફી( માિણત નકલ માટે) 
 -૧૧- 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,    
       િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો   
       દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવજે નંુ નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

સામા ય િવકાસ િનયં ણ િવિનમયો                                        િવિનયમ 
 

દ તાવેજ પરનું ટુકંું લખાણ ................... 
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 
મળશ ે

સરનામુ:ં- ભાવનગર િવ તાર િવકાસ  
             સ ામંડળ (બાડા)                       
             મહા મા ગાંધી સદન , 
             ટાઉન હોલ પાછળ,     
           ભાવનગર 

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 

લેવાની 
ફી (જો હોઈ તો) 

અ ે લાગુ નથી 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,   
       િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો   
          દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવજે નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

બાધંકામ સલામતી અગંનેા િનયમો  
તા.૨૯/૦૫/૨૦૦૧ 

િનયમ 
 

દ તાવેજ પરનું ટુકંું લખાણ ................... 
યિ તને િનયમો, 

િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ 

અહ થી મળશ ે

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા 
િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 

લેવાની 
ફી (જો હોઈ તો) 

ફી ન કી થયેલ નથી 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,     
      િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક   
      કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

 ભગૂભ જળ રચાજ બાબતનો પ રપ                                સુચના 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 
 

અ ે લાગુ નથી 

 શાર રક અપગં યિ ત માટ ે હરે 
મકાનોમા ંકરવાની સુિવધાનો પ રપ  

સુચના 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 
 

ફી ન કી થયેલ નથી 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,   
      િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક   
      કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

 િબનખતેીનાં અિભ ાય આપવા બાબત                               સુચના 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ અ ેથી બેન ખેતીના અિભ ાય પાઠવવામાં આવે છે. 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 
 

ફી ન કી થયેલ નથી 

 પા કગ એશન ફી અંગનેો દફતરી હુકમ                                     સુચના 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 
 

ફી ન કી થયેલ નથી 

-૧૫- 

mailto:bmctownplanning73@gmail.com
mailto:bmctownplanning73@gmail.com


ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,  
       િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો   
       દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

 પા કગની જ યાનો હતેફુરે નહી કરવા 
બાબત 

સુચના 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 
 

ફી ન કી થયેલ નથી 

 એ વાયર ઈ પકેટ એસસેમે ટ                                      સુચના 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 
 

ફી ન કી થયેલ નથી 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,  
      િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો    
     દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

 વોટરબોડીની ળવણી બાબત.                                     સુચના 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 
 

અ ેના િવભાગનું સાિહ ય ન હોઈ અ ે લાગુ નથી. 

 િવકાસ પરવાનગીની અર  સાથ ેિવકાસ 
ચાજનુ ં                                    

સુચના 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 
 

ફી ન કી થયેલ નથી 

-૧૭- 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,   
      િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક   
      કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

 િવકાસ પરવાનગીની અર  સાથ ેઘરવરેા 
તથા પાણીવેરાનાંએન.ઓ.સી. રજુ કરવા 

બાબત 

સુચના 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 
 

ફી ન કી થયેલ નથી 

 ઓકયપુ સી સટ ફકટે આપતા સમય ેસર 
સમાન ભાડુ ંવસલુ લવેા બાબત                                                                   

સુચના 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

ફી ન કી થયેલ નથી 

                                                                                          -૧૮- 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩)  

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,  
      િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક   
      કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે. 

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

િવકાસ ઓકયપુ સી સટ ફકેટ આપતા સમય ે
ચણતરમાપંાણીના ંવપરાશનો ચાજ વસલુ કરવા 

બાબત 

સુચના 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 
 

ફી ન કી થયેલ નથી 

ઓકયપુ સી સટ ફકટે મળે યા િસવાય ઉપયોગ 
શ  કરવા અગંનેો દડં 

સુચના 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

ફી ન કી થયેલ નથી 

 -૧૯- 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,  
       િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો   
       દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

ભાગ લાન/એક ીકરણ લાન મજુંરીની ઠરાવ ફી  સુચના 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 
 

અ ેના િવભાગે લાગુ નથી 

મોબાઈલ ટાવર ઉભા કરવાની મજુંરી બાબત સુચના 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

ફી ન કી થયેલ નથી 

-૨૦- 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,   
      િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક  
      કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

ઘરવરેાની આકારણી અગં ેઝોન, દર તથા લાસી 
ફાઇડર તાઓ અગંનેો પ રપ  

સુચના 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 
 

ફી ન કી થયેલ નથી 

ઘરવરેાની આકારણી અગં ેઈફે ટ ડઈેટ ન કી કરવી            સુચના 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

ફી ન કી થયેલ નથી 

 -૨૧- 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,  
      િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક   
      કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે. 

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

તા.૧૪/૨/૮૨ પહલેાના ંબાંધકામો માટ ે
ક લીશનસટ ફીકટેનો  આ હ નહી રાખવા 

બાબત 

સુચના/ ઠરાવ 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

     િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 
 

અ ેના િવભાગ ને લાગુ નથી 

લીઝ ર ટર ઉપર જેન ુનામ હોઈ ત ેનામ થીજ  
મજુંરી આપવા બાબત                 

સુચના 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

    િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

ફી ન કી થયેલ નથી 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,  
       િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો    
       દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

બાંધકામ સલામતીના િનયમોમા ંઆપલે છૂટછાટ              સુચના 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ .................. 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

     િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 
 

ફી ન કી થયેલ નથી 

અર ઓ સાથ ે માણીત નકલો જોડવા બાબત               સુચના 
 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

    િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

ફી ન કી થયેલ નથી 

-૨૩- 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,    
      િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક    
      કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

ટાઉન લાન ગ અન ેટાઉન ડવેલપમે ટ િવભાગ 
ના કાય ે ની વહચણી 

હુકમ 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

     િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 
 

ફી ન કી થયેલ નથી 

ટાઉન લાન ગ અન ેટાઉન ડવેલપમે ટ િવભાગ 
ના મજુંરી આપવાના ંઅિધકાર 

હુકમ  

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે
સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

    િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

ફી ન કી થયેલ નથી 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,  
      િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક   
     કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

િવકાસ યોજનામા ંઅનામત રાખલે જમીનો 
૧૦ વષમા ંસપંાદીત કરવી                                          

સુચના 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

     િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 
 

ફી ન કી થયેલ નથી 

ઇ વડ / આઉટવડ ર ટર                                         
 

જનરલ ર ટર  

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે
સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

    િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

ઉતારા મેળવવા ફી ન કી થયેલ નથી 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,  
      િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક   
      કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

િવકાસ પરવાનગીઓની આવલે અર ઓનુ ં
ર ટર                                                   

દફતર 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

     િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 
 

 ઉતારા મેળવવા ફી ન કી થયેલ નથી 

ડીપોઝીટ ર ટર                                       
 

પરત કરેલ ડીપોઝીટ અંગેનું ર ટર  

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે
સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

    િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

 ઉતારા મેળવવા ફી ન કી થયેલ નથી 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,  
      િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક  
     કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

ઈ ે ટ ર ટર                                                     દફતર 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

     િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 
 

 ઉતારા મેળવવા ફી ન કી થયલે નથી 

એ કેટ ર ટર                                       
 

દફતર  

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે
સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

    િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

 ઉતારા મેળવવા ફી ન કી થયેલ નથી 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,   
      િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક   
      કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

બાધંકામ મજુંરી આપલે હોય તો તનેા કરણો દફતર 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

     િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 
 

 મંજુર થયલે લાનની નકલ ફી .૧૫૦૦/- િત નકલ 
ર િચ ઠીની નકલ ફી .૫૦૦/- િત નકલ  

ઓ યપુ સી સટ ફીકટે આપવામા ંઆવલે હોય 
તનેા કરણો        

દફતર  

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે
સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

    િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

 ઓ યુપ સી સટ ફીકેટની નકલ ફી .૫૦૦ િત નકલ 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,   
      િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક   
      કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

ભાગ લાન/એક ીકરણ લાન/લેઆઉટ પાલનની 
મજુંરી ના કરણ                                   

દફતર 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

     િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

 મંજુર થયલે લાનની નકલ ફી .૧૫૦૦/- િત નકલ 
 

વગર મજૂંરીના બાધંકામો ન ેઆપવામાં આવલે   
નોટીસ ના તમુારો                                         

દફતર  

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે
સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

    િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

નોટીસ ની નકલ ફી .૨૦૦/- િત નકલ   
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,   
      િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક   
      કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

મોટા િબ ડ ગોમાં સોલાર એન નો ઉપયોગ સુચના 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

     િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

 
ફી ન કી થયેલ નથી 

ઇ ા કચર ડીપોઝીટ લવેા તથા પરત આપવા 
બાબત 

સુચના ઠરાવ  

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે
સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

    િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

લે-આઉટની મંજુરી સમયે ઈ ા ચર ડેવ. કરવા માટે કબુલાતો 
રજુ કરવામાં આવે છે. 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,  
      િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક  
     કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

એ ટા લીશમે ટ અગંનેી િવગતો દફતર 

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે

સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

     િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

 
ફી ન કી થયેલ નથી 

મજુંર થયલે િવકાસ યોજનાનાં નકશાઓ                                  
બાબત 

દફતર  

દ તાવેજ પરનંુ ટુંકું લખાણ ................... 
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે
સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

    િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

(૧)પાટ લાનની નકલ .૨૫૦/- િત સવ નંબર   
(૨) ઝોન ગ સટ ફીકેટ  .૫૦૦/- િત સવ નંબર  
(૩) હેરનામાની  નકલ અંગેની ફી ન કી થયેલ નથી  
(૪)અંિતમખંડની સનદની નકલ .૧૫૦૦/- િત એફપી  
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

 

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૩- વા આખરી                                                  
મજુંરીની કીમ બકૂ 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નં.૦૩( વા) આખરી મંજુરીની કીમ બુક 
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 
મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 
  

     િવભાગ વારા   
           િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 
લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
 (૩)અંિતમખંડની સનદ .૧૫૦૦/- િત અંિતમ ખંડ 
(૪) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.           
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે. 

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૧/એ િચ ા આખરી 
મજુંર કીમ બકૂ 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૧/એ િચ ા આખરી મંજુરની કીમ બૂક   
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 
મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 
  

     િવભાગ વારા 
િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 
લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩)અંિતમખંડની સનદ .૧૫૦૦/- િત અંિતમ ખંડ 
(૪) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.           
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ   
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૨/એ લસર આખરી 
મજુંર કીમ બકૂ 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૨/એ  લસર આખરી મંજુરની કીમ બૂક  
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 
મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા     
         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 
લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩)અંિતમખંડની સનદ .૧૫૦૦/- િત અંિતમ ખંડ 
(૪) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.           
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  ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૧/બી િચ ા આખરી 
મજુંર  કીમ બૂક 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૧/બી  િચ ા આખરી મંજુરની કીમ બૂક   
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 
મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા     
         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 
લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩)અંિતમખંડની સનદ .૧૫૦૦/- િત અંિતમ ખંડ 
(૪) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.           
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
      મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૧૪ તરસમીયા 
મસુ ા પ મજુંર  કીમ બકૂ 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૧૪ તરસમીયા મુસ ા પ મંજુરની  
કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 

  
િવભાગ વારા     

         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 

લેવાની 
ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩)અંિતમખંડની સનદ .૧૫૦૦/- િત અંિતમ ખંડ 
(૪) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.           
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ   
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૧૩ (તરસમીયા) 
મસુ ા પ મજુંર  કીમ બકૂ 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૧૩ તરસમીયા મુસ ા પ મંજુરની  
કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 

  
િવભાગ વારા     

         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 

લેવાની 
ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર   
(૩) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.           
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૧૨ (તરસમીયા) 
આખરી મજુંર  કીમ બૂક 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૧૨ તરસમીયા આખરી મંજુરની  
કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 

  
િવભાગ વારા     

         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 

લેવાની 
ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩)અંિતમખંડની સનદ .૧૫૦૦/- િત અંિતમ ખંડ 
(૪) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.           

 

 

        -૩૮- 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે. 

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૯ ( વા) ારંિભક 
મજુંરીની કીમ બકૂ                                   

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૦૯ વા ારંિભક મંજુરની  
કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા     
         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 
લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩)અંિતમખંડની સનદ .૧૫૦૦/- િત અંિતમ ખંડ 
(૪) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.           

 

  

                                                                                                               -૩૯- 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ   
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે. 

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૮ ( વા) આખરી 
મજુંરીની કીમ બકૂ                                   

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૦૮ વા આખરી ારંિભક મંજુરની  
કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 

  
િવભાગ વારા     

         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 

લેવાની 
ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩)અંિતમખંડની સનદ .૧૫૦૦/- િત અંિતમ ખંડ 
(૪) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.           

 

  

                                                                                                                  
-૪૦- 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૫/એ (િસદસર) આખરી 
મજુંરીની કીમ બકૂ 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૦૫/એ સીદસર આખરી ારંિભક મંજુરની  
કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 

  
િવભાગ વારા     

         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 

લેવાની 
ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩)અંિતમખંડની સનદ .૧૫૦૦/- િત અંિતમ ખંડ 
(૪) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.           

 

 

 

-૪૧- 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
      કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
      મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૦૬ (િસદસર) આખરી 
મજુંરીની કીમ બકૂ 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૦૬ સીદસર આખરી ારંિભક મંજુરની  
કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 

  
િવભાગ વારા     

         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 

લેવાની 
ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩)અંિતમખંડની સનદ .૧૫૦૦/- િત અંિતમ ખંડ 
(૪) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.           

 
 

   

  -૪૨- 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ   

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૧૯ (નારી) મસુ ા પ 
મજુંરીની કીમ બકૂ 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૧૯ નારી મુસ ા પ ારંિભક મંજુરની  
કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 

  
િવભાગ વારા     

         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 

લેવાની 
ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.           

 

 

 

  -૪૩- 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૨૦ (નારી) મસુ ા પ 
મજુંરીની કીમ બકૂ 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૨૦ નારી મુસ ા પ ારંિભક મંજુરની  
કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા     
         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 
લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.           
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૨૩ (તરસમીયા) 
મસુ ા પ મજુંરીની કીમ બૂક 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૨૩ તરસમીયા મુસ ા પ ારંિભક 
મંજુરની કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 

  
િવભાગ વારા     

         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 

લેવાની 
ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.           
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૨૪ (િચ ા) મસુ ા પ 
મજુંરીની કીમ બકૂ 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૨૪ િચ ા મુસ ા પ ારંિભક મંજુરની 
કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા     
         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 
લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.           
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૨૫ ( લસર) મસુ ા પ 
મજુંરીની કીમ બકૂ 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૨૫ લસર મુસ ા પ ારંિભક મંજુરની 
કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 

  
િવભાગ વારા     

         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 

લેવાની 
ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.           
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૨૬ (નારી) મસુ ા પ 
મજુંરીની કીમ બકૂ 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૨૬ નારી મુસ ા પ ારંિભક મંજુરની 
કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 

  
િવભાગ વારા     

         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 

લેવાની 
ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.           
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૦૭ (અધવેાડા) 
મસુ ા પ મજુંરીની કીમ બૂક 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૦૭ અધેવાડા મુસ ા પ ારંિભક મંજુરની 
કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 

  
િવભાગ વારા     

         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 

લેવાની 
ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.           

 

 

 

 -૪૯- 

mailto:bmctownplanning73@gmail.com


 

ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૧૧ (અધવેાડા) 
મસુ ા પ મજુંરીની કીમ બૂક 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૧૧ અધેવાડા મુસ ા પ ારંિભક મંજુરની 
કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 

  
િવભાગ વારા     

         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 

લેવાની 
ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.           

 
 

    -૫૦- 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે. 

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૧૦ (અધવેાડા) આખરી 
મજુંરીની કીમ બકૂ 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૧૦ અધેવાડા આખરી ારંિભક મંજુરની 
કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા     
         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 
લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.    
(૪) અંિતમ ખંડ સંડ નાં .૧૫૦૦/-        
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે 

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૧૬ (અધવેાડા) 
મસુ ા પ મજુંરીની કીમ બૂક 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૧૬ અધેવાડા મુસ ા પ ારંિભક મંજુરની 
કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 

  
િવભાગ વારા     

         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 

લેવાની 
ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.    
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે 

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૧૭(અધવેાડા) 
મસુ ા પ મજુંરીની કીમ બૂક 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૧૭ અધેવાડા મુસ ા પ ારંિભક મંજુરની 
કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા     
         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 
લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.    
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે 

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૨૯(અકવાડા) મસુ ા પ 
મજુંરીની કીમ બકૂ 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૨૯ અકવાડા મુસ ા પ ારંિભક મંજુરની 
કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા     
         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 
લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.    
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે 

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૨૮(સીદસર) મસુ ા પ 
મજુંરીની કીમ બકૂ 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૨૮ સીદસર મુસ ા પ ારંિભક મંજુરની 
કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા     
         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 
લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.    
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે 

દ તાવજે નું નામ/મથાળુ ં દ તાવજે નો કાર 

ટી.પી. કીમ નબંર ૨૧( વા-વડવા) 
મસુ ા પ મજુંરીની કીમ બૂક 

દફતર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી. કીમ નંબર ૨૧ વા-વડવા મુસ ા પ ારંિભક 
મંજુરની કીમ બૂક   

યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશે 

સરનામું:  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. 
bmctownplanning73@gmail.com 
  

િવભાગ વારા     
         િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે 
લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

(૧) ટી.પી. કીમનો પાટ લાન .૨૫૦/- િત અંિતમખંડ    
(૨)પુન:વહેચણી પ ક (ફોમ-એફ) નો ઉતારો .૫૦૦/- િત   
     સવ નંબર      
(૩) હેરનામાની નકલ અંગેની ફી ન કી  થયેલ નથી.    
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

કબલુાત/બાહધરી                                            મૌિખક આદેશ 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ કુલ મુખ યાર નામુ ચાલુ હોવા અંગે 
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે
સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

     િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

 
ફી ન કી થયેલ નથી 

કબલુાત/બાહધરી                                            મૌિખક આદેશ 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ લીટીગેશન બાબત 
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે
સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

    િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

(૧)પાટ લાનની નકલ .૨૫૦/- િત સવ નંબર   
(૨) ઝોન ગ સટ ફીકેટ  .૫૦૦/- િત સવ નંબર  
(૩) હેરનામાની  નકલ અંગેની ફી ન કી થયેલ નથી  
(૪)અંિતમખંડની સનદની નકલ .૧૫૦૦/- િત એફપી  
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
      કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
      મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

કબલુાત/બાહધરી                                            મૌિખક આદેશ 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ટી.પી./ડી.પી. કપાણ અંગે 
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે
સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

     િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

 
ફી ન કી થયેલ નથી 

કબલુાત/બાહધરી                                            મૌિખક આદેશ 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ઇ ા ચર ડેવલપમે ટ બાબત 
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે
સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

    િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

(૧)પાટ લાનની નકલ .૨૫૦/- િત સવ નંબર   
(૨) ઝોન ગ સટ ફીકેટ  .૫૦૦/- િત સવ નંબર  
(૩) હેરનામાની  નકલ અંગેની ફી ન કી થયેલ નથી  
(૪)અંિતમખંડની સનદની નકલ .૧૫૦૦/- િત એફપી  
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
      કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
      મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

કબલુાત/બાહધરી                                            મૌિખક આદેશ 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ઈ ડેમનીટી બો ડ(INDEMNITY BOND) 
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે
સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

     િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

 
ફી ન કી થયેલ નથી 

કબલુાત/બાહધરી                                            મૌિખક આદેશ 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ કુલમુખ યાર નામુ ચાલુ હોવા અંગે 
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે
સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

    િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

(૧)પાટ લાનની નકલ .૨૫૦/- િત સવ નંબર   
(૨) ઝોન ગ સટ ફીકેટ  .૫૦૦/- િત સવ નંબર  
(૩) હેરનામાની  નકલ અંગેની ફી ન કી થયેલ નથી  
(૪)અંિતમખંડની સનદની નકલ .૧૫૦૦/- િત એફપી  
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) 

કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હેર તં  અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ  
       કરવાના િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ,િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના  
       મુજબ આપો, આ નમુનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

દ તાવેજ નુ ંનામ/મથાળુ ં દ તાવેજ નો કાર 

બોડ ઓફ અિપલ ની રચના                                             હેરનામુ ં

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ ......................... 
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે
સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com 
  

     િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

 
ફી ન કી થયેલ નથી 

ઘી િબ ડ ગ એ ડ અધર ક કશન વકર 
વલેફરે સસે એ ટ-૧૯૯૬ 

પ રપ  અને ઓફીસ ઓડર 

દ તાવેજ પરનું ટુંકંુ લખાણ લેબર વેલફેર સેસ 
યિ તને િનયમો, િવિનમયો,સૂચનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશ ે
સરનામુ:ં  ટાઉન લાન ગ િવભાગ  
            ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 
ટેલીફોન નં. ૦૨૭૮-૨૫૧૭૦૧૧ 
ઈ-મેલ આઈ.ડી. bmctownplanning73@gmail.com  

    િવભાગ વારા િનયમો,િવિનમયો,સૂચનાઓ, 
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની 

ફી (જો હોઈ તો) 

(૧)પાટ લાનની નકલ .૨૫૦/- િત સવ નંબર   
(૨) ઝોન ગ સટ ફીકેટ  .૫૦૦/- િત સવ નંબર  
(૩) હેરનામાની  નકલ અંગેની ફી ન કી થયેલ નથી  
(૪)અંિતમખંડની સનદની નકલ .૧૫૦૦/- િત એફપી  
 

-૬૦- 

mailto:bmctownplanning73@gmail.com
mailto:bmctownplanning73@gmail.com


ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

કરણ-૬ (િનયમ સં હ-૫) 

હેર તં  અથવા િનયં ણ હેઠળની યિ તઓ પાસે ના દ તાવેજોની ક ાઓ અંગેનું પ ક 

૬.૧ સરકારી દ તાવેજો િવશેની માિહતી આપવા નીચેના નમૂનાનો ઉપયોગ કરશો. યાં આ દ તાવેજો 
ઉપલ ધ છે તેવી જ યાઓ જેવી કે સિચવાલય ક ા, િનયામકની કચેરી ક ા, અ યનો પણ ઉ લેખ કરો.  
(“અ યો ” લખવાની જ યાએ ક ાનો ઉ લેખ કરો.) 

 

અનુ. નં. દ તાવેજની ક ા  દ તાવેજનંુ નામ અને તેની એક 
લીટીમાં ઓળખાણ  

દ તાવેજ મેળવવાની 
કાયપ ધિત 

તેના િનયં ણ માં 
છે 

૧ ટાઉન લાન ગ િવભાગ આખરી, ારંભીક તથા મુસ ા પ મંજુર 
થયેલ ટી.પી. કીમના ફોમ એફ નો 
ઉતારો  

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર   

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૨ ટાઉન લાન ગ િવભાગ આખરી, ારંભીક તથા મુસ ા પ મંજુર 
થયેલ ટી.પી. કીમના પાટ લાન  

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૩ ટાઉન લાન ગ િવભાગ આખરી તથા ારંભીક મંજુર થયલે 
ટી.પી. કીમના  અંિતમખંડની સનદ 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૪ ટાઉન લાન ગ િવભાગ આખરી, ારંભીક તથા મુસ ા પ મંજુર 
થયેલ ટી.પી. કીમના હેરનામા  

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૫ ટાઉન લાન ગ િવભાગ મંજુર થયેલ િબ ડ ગ લાન તથા ર  
િચ ઠી  

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૬ ટાઉન લાન ગ િવભાગ મંજુર થયેલ ભાગ લાન તથા 
એક ીકરણ લાન તથા ર  િચ ઠી 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૭ ટાઉન લાન ગ િવભાગ મંજુર થયેલ લેઆઉટ લાન તથા ર  
િચ ઠી 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૮ ટાઉન લાન ગ િવભાગ િવકાસ પરવાનગીઓની આવેલ 
અર ઓના ર ટર નો ઉતારો 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૯ ટાઉન લાન ગ િવભાગ ડીપોઝીટ ર ટર ની િવગત 
 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૧૦ ટાઉન લાન ગ િવભાગ ઈ ે ટ ર ટર ની િવગત િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૧૧ ટાઉન લાન ગ િવભાગ એબ ેકટ ર ટર ની િવગત િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૧૨ ટાઉન લાન ગ િવભાગ 
 

વગર મંજૂરીના બાંધકામોને આપવામાં 
આવેલ નોટીસની નકલ 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 



૧૩ ટાઉન લાન ગ િવભાગ બોડ ઓફ અપીલની રચના હેરનામુ િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૧૪ ટાઉન લાન ગ િવભાગ ઇ વડ / આઉટવડ ર ટર નો ઉતારો િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૧૫ ટાઉન લાન ગ િવભાગ પાક ગની જ યાનો હેતુફેર નહી કરવા 
બાબત  

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૧૬ ટાઉન લાન ગ િવભાગ એ વાયરમે ટ ઈ પે ટ એસેસમે ટ િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૧૭ ટાઉન લાન ગ િવભાગ વોટરબોડીની ળવણી બાબત િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૧૮ ટાઉન લાન ગ િવભાગ મંજુર થયેલ િવકાસ યોજનાના પાટ 
લાનની નકલ 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૧૯ ટાઉન લાન ગ િવભાગ મંજુર થયેલ િવકાસ યોજનાના ઝોન ગ 
સટ ફીકેટ 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૨૦ ટાઉન લાન ગ િવભાગ મંજુર થયેલ િવકાસ યોજનાનંુ 
હેરનામ ુ

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૨૧ ટાઉન લાન ગ િવભાગ ભાગ લાન/એક ીકરણ લાન 
મંજુરીની ઠરાવ ફી 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૨૨ ટાઉન લાન ગ િવભાગ સામા ય િવકાસ િનયં ણ િવિનમયો  િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૨૩ ટાઉન લાન ગ િવભાગ ઓ યુપ સી સટ ફીકેટ મેળ યા િસવાય 
ઉપયોગ શ  કરવા અંગેનો દંડ  

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૨૪ ટાઉન લાન ગ િવભાગ િવકાસ પરવાનગીની અર  સાથે 
િવકાસ ચાજનંુ એન.ઓ.સી. રજુ કરવા 
બાબત 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૨૫ ટાઉન લાન ગ િવભાગ ઘરવેરાની આકારણી અંગે ઝોન, દર 
તથા લાસીફાઈડ ર તાઓ સુચના 
અંગેનો પ રપ  

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૨૬ ટાઉન લાન ગ િવભાગ ઘરવેરાની આકારણી અંગે ઈફે ટ ડેઈટ 
ન કી કરવી  

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૨૭ ટાઉન લાન ગ િવભાગ લીઝ ર ટર ઉપર જેનંુ નામ હોય તે 
નામથી જ મંજુરી આપવા બાબત 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૨૮ ટાઉન લાન ગ િવભાગ અર ઓ સાથે માણીત નકલો જોડવા 
બાબત 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૨૯ ટાઉન લાન ગ િવભાગ ટાઉન લાન ગ અને ટાઉન ડેવલપમે ટ 
િવભાગના કાય ે ની વહચણી 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૩૦ ટાઉન લાન ગ િવભાગ ટાઉન લાન ગ અને ટાઉન ડેવલપમે ટ 
િવભાગનાં મંજુરી આપવાના અિધકાર 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૩૧ ટાઉન લાન ગ િવભાગ િવકાસ યોજનામાં અનામત રાખેલ 
જમીનો ૧૦ વષમાં સંપા દત કરવી  

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૩૨ ટાઉન લાન ગ િવભાગ ઇ ા ટકચર ડીપોઝીટ લેવા તથા પરત 
આપવા બાબત 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૩૩ ટાઉન લાન ગ િવભાગ મોટા િબ ડ ગોમાં સોલાર એન નો  ઉપયોગ  િવગતો અને ફી સાથેની સાદી અર  ટાઉન લાન ગ ઓ ફસર 



૩૪ ટાઉન લાન ગ િવભાગ િબનખેતીનાં અિભ ાય આપવા બાબત િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

     

૩૫ ટાઉન લાન ગ િવભાગ ભૂગભ જળ સંચય / રચાજ બાબત િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૩૬ ટાઉન લાન ગ િવભાગ બાંધકામ સલામતી અંગેના નીયમો 
તા.૨૯-૦૫-૨૦૦૧ 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૩૭ ટાઉન લાન ગ િવભાગ બાંધકામ સલામતીનાં િનયમોમા આપેલ 
છૂટછાટ 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૩૮ ટાઉન લાન ગ િવભાગ ઘી ગુજરાત રે યુલરાઈઝેશન ઓફ 
અનઓથોરાઈઝડ ડેવલપમે ટ એ ટ-
૨૦૧૧ 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૩૯ ટાઉન લાન ગ િવભાગ પા કગ એશનફી અંગેનો દફતરી હુકમ િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૪૦ ટાઉન લાન ગ િવભાગ મોબાઈલ ટાવર ઉભા કરવાની મંજુરી 
બાબત 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૪૧ ટાઉન લાન ગ િવભાગ િવકાસ પરવાનગીની અર  સાથે 
ઘરવેરા તથા પાણીવેરા ના એન.ઓ.સી. 
રજુ કરવા બાબત 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૪૨ ટાઉન લાન ગ િવભાગ ઓ યુપ સી સટ ફકેટ આપતા સમયે 
સરસામાન ભાડુ વસુલ લેવા બાબત  

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૪૩ ટાઉન લાન ગ િવભાગ ઓ યુપ સી સટ ફકેટ આપતા સમય ે
ચણતરમાં પાણીનાવપરાશનો ચાજ 
વસુલ કરવા 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૪૪ ટાઉન લાન ગ િવભાગ કબુલાતો / બાહધરીઓ િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 

૪૫ ટાઉન લાન ગ િવભાગ લેબર વેલફરે સેસ અંગેનો પ રપ  તથા 
ઓફીસ ઓડર 

િવગતો અને ફી સાથેની 
સાદી અર  

ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

કરણ-૯ 

િનણય લેવાની યામાં અનુસરવાની કાય પ ધિત 
 

૯.૧ જુદા જુદા મુ ાઓ અંગે િનણય લેવા માટે કઈ કાય પ ધિત અનુસરવામાં આવે છે? 

        ટાઉન લાન ગ િવભાગને લગત બાબતો માટે કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩) માં    

        દશાવેલા દ તાવેજમાં જણા યા અનુસારની કાય પ ધિત અનુસરવામાં આવે છે.  

૯.૨ અગ યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ િનણય લેવા માટેની દ તાવે  કાયપ ધિતઓ/ ઠરાવેલી  

        કાયપ ધિતઓ / િનયત  માપદંડો / િનયમો યા યા છે ? િનણય લેવા માટે કયા કયા તરે િવચાર    

        કરવામાં આવે છે ? 

        (૧) દ તાવે  કાયપ ધિત:- અનિધકૃત બાંધકામો િનયમબ ધ કરવા અંગે ની અર ઓ અંગે  

                                          તજ ોની કમીટી વારા ચકાસણી કરવામાં આવે છે. 

        (૨) ઠરાવેલી કાયપ ધિત:- િવકાસ પરવાનગીઓની અર ઓમાં છૂટછાટ આપવા અંગેના  

                                        ક સામાં કિમ નર ીની સુચના અનુસાર નાયબ કિમ.(જનરલ),    

                                        ટી.પી.ઓ. તથા ટાઉન ડેવલપમે ટ ઓ ફસર વારા ચકાસણી  

                                        કરવામાં આવે છે. 

       (૩) િનયત માપદંડ:- ઉપરો ત મુ ા ૯.૧ માં જણાવેલ દ તાવેજમાં જણાવેલ િનયમોની મયાદામાં  

                                કાયવાહી કરવામાં આવે છે. 

૯.૩ િનણયને જનતા સુધી પહ ચાડવાની કઈ યવ થા છે ? 

       અરજદારની અર  અંગે કરવામાં આવેલ િનણય બાબતે અરજદારને પ  વારા બ  બજવણી  

       કરીને / પો ટ વારા ણ કરવાની યવ થા છે. 

૯.૪ િનણય લેવાની યામાં જેના મંત યો લેવાનાર છે તે અિધકારીઓ યા છે ? 

      િનણય લેવાની યામાં વગ-૧ તથા વગ-૨ નાં અિધકારીઓ નો સમાવેશ થાય છે. 

-૬૪- 



 

૯.૫ િનણય લેનાર અંિતમ સ ાિધકારી કોણ છે ? 

      િનણય લેનાર અંિતમ સ ાિધકારી કમી નર ી છે. 

૯.૬ જે અગ યની બાબતો પર હેર સ ાિધકારી વારા િનણય લેવામાં આવે છે તેની માિહતી અલગ 
અલગ રીતે નીચેના નમુનામાં આપો. 

મ ન.ં ૧ 
જેના પર િનણય લેવાનાર છે તે િવષય   ટી.પી. કીમ નો ઈરાદો હેર કરવો 
માગદશક સુચન / દશા િનદશ  જો કોઈ હોય તો  ગુજરાત ટાઉન લાન ગ એ ટ તથા તે અ વયેના 

િનયમો 
અમલની યા મુ ય નગર િનયોજક ીનો પરામશ મ યા બાદ 

સ મ સ ાની મંજુરી મ યેથી સરકારી હેરનામા 
માં િસ ધી 

િનણય લેવાની કાયવાહીમાં સંકળાયેલ 
અિધકારીઓનો હો ો 

ટાઉન લાન ગ ઓ ફસર ી, નાયબ કિમ નર ી 
(જનરલ) તથા કિમ નર ી 

ઉપર જણાવેલ અિધકારીઓના સંપક અંગેની 
માિહતી 

ભાવનગર મહાનગરપાિલકા ઓફીસ િબ ડ ગ 

જો િનણયથી સંતોષ ન હોય તો, યાં અને કેવી 
રીતે અપીલ કરવી ?  

જોગવાઈ નથી 

 

મ ન.ં ૨ 
જેના પર િનણય લેવાનાર છે તે િવષય   મુસ ા પ ટી.પી. કીમ હેર કરવી  
માગદશક સુચન / દશા િનદશ  જો કોઈ હોય તો  ગુજરાત ટાઉન લાન ગ એ ટ તથા તે અ વયેના 

િનયમો 
અમલની યા જમીન માિલકો સાથે િવચાર િવમશ કરીને સરકારી 

હેરનામા માં િસ ધી 
િનણય લેવાની કાયવાહીમાં સંકળાયેલ 
અિધકારીઓનો હો ો 

ટાઉન લાન ગ ઓ ફસર ી, નાયબ કિમ નર ી 
(જનરલ) તથા કિમ નર ી 

ઉપર જણાવેલ અિધકારીઓના સંપક અંગેની 
માિહતી 

ભાવનગર મહાનગરપાિલકા ઓફીસ િબ ડ ગ 

જો િનણયથી સંતોષ ન હોય તો, યાં અને કેવી 
રીતે અપીલ કરવી ?  

જોગવાઈ નથી 
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મ ન.ં ૩ 
જેના પર િનણય લેવાનાર છે તે િવષય   મુસ ા પ ટી.પી. કીમ મંજુરી માટે સરકાર ીમાં 

રજુ કરવી 
માગદશક સુચન / દશા િનદશ  જો કોઈ હોય તો  ગુજરાત ટાઉન લાન ગ એ ટ તથા તે અ વયેના 

િનયમો 
અમલની યા જમીન માિલકો સાથે િવચાર િવમશ કરીને સરકારી 

હેરનામા માં િસ ધી બાદ મળેલ વાંધા સૂચનો 
અંગે િનણય કરવો 

િનણય લેવાની કાયવાહીમાં સંકળાયેલ 
અિધકારીઓનો હો ો 

ટાઉન લાન ગ ઓ ફસર ી, નાયબ કિમ નર ી 
(જનરલ) તથા કિમ નર ી 

ઉપર જણાવેલ અિધકારીઓના સંપક અંગેની 
માિહતી 

ભાવનગર મહાનગરપાિલકા ઓફીસ િબ ડ ગ 

જો િનણયથી સંતોષ ન હોય તો, યાં અને કેવી 
રીતે અપીલ કરવી ?  

જોગવાઈ નથી 

 

મ ન.ં ૪ 
જેના પર િનણય લેવાનાર છે તે િવષય   ારંિભક/આખરી મંજુર ટી.પી. કીમ ની 

અમલવારી કરવી 
માગદશક સુચન / દશા િનદશ  જો કોઈ હોય તો  ગુજરાત ટાઉન લાન ગ એ ટ તથા તે અ વયેના 

િનયમો 
અમલની યા જમીન માિલકોને કબ  ફેરફાર અંગે તથા 

બેટરમે ટ ચાજ ભરપાઈ કરવા નોટીસો આપવી.  
િનણય લેવાની કાયવાહીમાં સંકળાયેલ 
અિધકારીઓનો હો ો 

ટાઉન લાન ગ ઓ ફસર ી, નાયબ કિમ નર ી 
(જનરલ) તથા કિમ નર ી 

ઉપર જણાવેલ અિધકારીઓના સંપક અંગેની 
માિહતી 

ભાવનગર મહાનગરપાિલકા ઓફીસ િબ ડ ગ 

જો િનણયથી સંતોષ ન હોય તો, યાં અને કેવી 
રીતે અપીલ કરવી ?  

જોગવાઈ નથી 
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મ ન.ં ૫ 
જેના પર િનણય લેવાનાર છે તે િવષય   ટી.પી. કીમ માં વેચાણપા  મળેલ જમીનોનો 

િનકાલ કરવો 
માગદશક સુચન / દશા િનદશ  જો કોઈ હોય તો  બી.પી.એમ.સી.એ ટ તથા ગુજરાત ટાઉન 

લાન ગ એ ટ તથા તે અ વયેના િનયમો 
અમલની યા જમીનની બ ર ક મત ન કી કરી હેર હરરા  / 

ો પ ધિત   
િનણય લેવાની કાયવાહીમાં સંકળાયેલ 
અિધકારીઓનો હો ો 

ટાઉન લાન ગ ઓ ફસર ી,ટાઉન ડેવલપમે ટ 
ઓ ફસર,એ ટેટ ઓ ફસર,સી.પી.ઓ.,ચીફ 
ઓડીટર,ચીફ એકાઉ ટ, નાયબ કિમ નર ી 
(જનરલ),કિમ નર ી, થાયી સિમિત તથા 
સામા ય સભા 

ઉપર જણાવેલ અિધકારીઓના સંપક અંગેની 
માિહતી 

ભાવનગર મહાનગરપાિલકા ઓફીસ િબ ડ ગ 

જો િનણયથી સંતોષ ન હોય તો, યાં અને કેવી 
રીતે અપીલ કરવી ?  

જોગવાઈ નથી 

 

મ ન.ં ૬ 
જેના પર િનણય લેવાનાર છે તે િવષય   અનઅિધકૃત બાંધકામ િનયમબ ધ કરવા 
માગદશક સુચન / દશા િનદશ  જો કોઈ હોય તો  ઘી ગુજરાત રે યુલરાઇઝેશન ઓફ 

અનઓથોરાઈઝડ ડેવલપમે ટ એ ટ ૨૦૧૧ 
અમલની યા વાંધાઓ રજુ કરવા અંગે િનયત મયાદાની નોટીસ 

આપી,તજ  કિમટીનો અભી ાય મેળવવો  
િનણય લેવાની કાયવાહીમાં સંકળાયેલ 
અિધકારીઓનો હો ો 

ટાઉન ડેવલપમે ટ ઓ ફસર, ટાઉન લાન ગ 
ઓ ફસર ી,ચીફ ફાયર ઓ ફસર,  નાયબ 
કિમ નર ી (જનરલ) તથા કિમ નર ી 

ઉપર જણાવેલ અિધકારીઓના સંપક અંગેની 
માિહતી 

ભાવનગર મહાનગરપાિલકા ઓફીસ િબ ડ ગ 

જો િનણયથી સંતોષ ન હોય તો, યાં અને કેવી 
રીતે અપીલ કરવી ?  

વખતો વખત હેર કરવામાં આવે તેવી એપેલેટ 
ઓથોરીટી  
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 
કરણ-૧૦ 

અિધકારી અને કમચારીઓની માિહતી પુિ તકા  
૧૦.૧ નીચે નમૂનામાં માિહતી આપો 
અ.
ન ં

નામ હો ો એસ.ટી.
ડી. કોડ 

.નં. 

ફોન નંબર ફે સ ઈ-મેઈલ 
કચેરી ઘર 

૧ કે.એસ.ઝાપ ડયા ઈ.ટી.પી.ઓ. ૦૨૭૮ ૨૫૧૭૦૧૧ ૯૮૭૯૭૯૨૭૩૨ નીલ Bmctownplannig73@gmaill.com 

૨ ઉમેશભાઈ ડી 
ડોડીયા ના.કા.ઈ ૦૨૭૮ ૨૫૧૭૦૧૧ ૯૮૭૯૫૬૫૬૨૬ નીલ Bmctownplannig73@gmaill.com 

૩ જતીન એ .
ઢાંયાણી અ.મ.ઈ ૦૨૭૮ ૨૫૧૭૦૧૧ ૯૦૩૩૯૬૨૮૦૧ નીલ Bmctownplannig73@gmaill.com 

૪ નાબને 
જે .સુથાર  અ.મ.ઈ ૦૨૭૮ ૨૫૧૭૦૧૧ ૭૯૯૮૪૮૯૮૯૮

૪ 
નીલ Bmctownplannig73@gmaill.com 

૫ અર વદભાઈ ટી 
રાઠોડ હેડ .સવયર  ૦૨૭૮ ૨૫૧૭૦૧૧ ૯૮૨૫૮૦૩૮૦૮ નીલ Bmctownplannig73@gmaill.com 

૬ 
િવકાસ . 
ચોરિસયા 

ટેકનીકલ 
આસી. 

)િસિવલ(  

૦૨૭૮ ૨૫૧૭૦૧૧ ૯૪૦૯૪૩૭૭૩૩ નીલ Bmctownplannig73@gmaill.com 

૭ રાહુલ વી. 
બલદાણીયા 

ટેકનીકલ 
આસી. 

)િસિવલ(  

૦૨૭૮ ૨૫૧૭૦૧૧ ૮૪૬૯૮૪૮૧૮૮ નીલ Bmctownplannig73@gmaill.com 

૮ િહતેશકમુાર એ. 
ગોહેલ 

ટેકનીકલ 
આસી. 

)િસિવલ(  

૦૨૭૮ ૨૫૧૭૦૧૧ ૮૫૩૦૯૬૪૯૨૧ નીલ Bmctownplannig73@gmaill.com 

૯ વૈભવકુમાર  
એમ.પરમાર 

ટેકનીકલ 
આસી. 

)િસિવલ(  

૦૨૭૮ ૨૫૧૭૦૧૧ ૯૭૧૨૩૩૯૮૯૨ નીલ Bmctownplannig73@gmaill.com 

૧૦ હરેશ એમ .
કાતરીયા 

ટેકનીકલ 
આસી. 

)િસિવલ(  

૦૨૭૮ ૨૫૧૭૦૧૧ ૯૭૨૪૮૬૨૪૫૪ નીલ Bmctownplannig73@gmaill.com 

૧૧ ચતેન ડી  .બાવરવા  
ટેકનીકલ 
આસી. 

)િસિવલ(  

૦૨૭૮ ૨૫૧૭૦૧૧ ૯૬૩૮૮૮૧૯૧૫ નીલ Bmctownplannig73@gmaill.com 

૧૨ પૂવ  એચ  .જોષી  
ટેકનીકલ 
આસી. 

)િસિવલ(  

૦૨૭૮ ૨૫૧૭૦૧૧ ૭૬૨૧૯૦૬૮૫૭ નીલ Bmctownplannig73@gmaill.com 

૧૩ િસ ધાથ એલ. 
કોડીયાતર સી. લાક ૦૨૭૮ ૨૫૧૭૦૧૧ ૮૧૪૧૧૬૦૯૧૩ નીલ Bmctownplannig73@gmaill.com 

૧૪ ધમ ભાઈ બી. 
વેગડ મજુર ૦૨૭૮ ૨૫૧૭૦૧૧ ૭૯૯૦૩૩૩૪૫૮ નીલ Bmctownplannig73@gmaill.com 

૧૫ રાજેશભાઈ પી. 
બારૈયા ચોકીદાર ૦૨૭૮ ૨૫૧૭૦૧૧ ૯૮૨૪૫૦૧૪૪૩ નીલ Bmctownplannig73@gmaill.com 

૧૬ જોરસંગ 
એન .વગેડ  કી.મેન ૦૨૭૮ ૨૫૧૭૦૧૧ ૯૮૨૫૨૨૬૫૬૬ નીલ Bmctownplannig73@gmaill.com 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 
કરણ-૧૧ (િનયમ સં હ -૧૦) 

િનયમોમાં જોગવાઈ કયા મુજબ મહેનતાણાની પ ધિત સહીત દરેક અિધકારી અને કમચારીને 
મળતું માિસક મહેનતા  

૧૧.૧ નીચે નમૂનામાં માિહતી આપો 

મ 
ન.ં 

નામ હો ો માિસક 
મહનેતા  

વળતર
/ ભ થ ુ

િવનીમયોમા 
જોગવાઈ કયા 

મજુબ મહનેતા  
ન કી કરવાની 
કાયપ ધિત 

૧ ી કે.એસ.ઝાપ ડયા ઈ.ચા. ટી.પી.ઓ. ૧,૦૩,૪૪૨/-   
૨ ી ઉમેશભાઈ ડી. ડોડીયા ના.કા.ઈ ૮૯,૪૭૨/-   
૩ ી જતીન એમ. ઢાયાણી અ.મ.ઈ ૫૫.૧૫૨/-   
૪ ી ના જે.સુથાર અ.મ.ઈ ૫૪,૦૫૨/-   
૫ ી એ.ટી. રાઠોડ હેડ સવયર 

/ઈ.ચા.અમઈ 
૭૪,૨૩૪/-   

૬ ી િવકાસ . ચોરસીયા ટેક. આિસ.(િસિવલ) ૪૦,૮૬૮/-   
૭ ી રાહુલ બલદાણીયા ટેક. આિસ.(િસિવલ) ૩૧,૩૪૦/-  ફ સ પ ે

૮ ી િહતેષ એ. ગોહેલ ટેક. આિસ.(િસિવલ) ૩૧,૩૪૦/-  ફ સ પ ે

૯ ી વૈભવ એમ. પરમાર ટેક. આિસ.(િસિવલ) ૩૧,૩૪૦/-  ફ સ પ ે

૧૦ ી હરેશ એમ.કાતરીયા ટેક. આિસ.(િસિવલ) ૩૧,૩૪૦/-  ફ સ પ ે

૧૧ ી ચેતન ડી.બાવરવા ટેક. આિસ.(િસિવલ) ૩૧,૩૪૦/-  ફ સ પ ે

૧૨ ી પૂવ  એચ.જોશી ટેક. આિસ.(િસિવલ) ૩૧,૩૪૦/-  ફ સ પ ે

૧૩ ી િસ ધાથ એલ.કોડીયાતર સીનીયર લાક ૧૯,૯૫૦/-  ફ સ પ ે

૧૪ રાજેશભાઈ પી. બારૈયા ચોકીદાર ૪૬,૦૬૬/-   
૧૫ ધમ ભાઈ બી. વેગડ મજુર ૨૧,૯૬૯/-   
૧૬ જોરસંગભાઈ એન. વેગડ કી-મેન ૫૩,૨૩૪/-   

-૬૯-  



 

ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

કરણ-૧૨ (િનયમ સં હ-૧૧) 

 

સં થાને ફાળવાયેલ અંદાજપ  

 

૧૨.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અ વયે જુદી જુદી વુિતઓ માટે અંદાજપ ની િવગતોની   
         માિહતી નીચેના નમૂનામાં આપો. 

 

વષ ૨૦૨૧-૨૨ 

અ ય હેર તં  માટ ે

સદર સિૂચત અદંાજપ  મજુંર થયલે 
અદંાજપ  

છૂટી કરલે / 
ચકૂવલે તમામ 

રકમ       
(હ તાની 
સં યા) 

કલુ ખચ / બાકી 
રકમ 

ટાઉન લાન ગ 
કીમ િવકાસ 

હેડ 

.૫૦,૦૦,૦૦૦ /- .૫૦,૦૦,૦૦૦/- ૪,૦૨,૧૩૭/- ૪૫,૯૭,૮૬૩/- 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

કરણ-૧૩ 

સહાયકી કાય મના અમલ અંગેની કાયપ ધિત 

૧૩.૧ નીચેના નમુના મુજબ માિહતી આપો. 

કાય મ/યોજનાનું નામ:                      ૨૪૬૪ ઈ.ડ યુ.એસ-૧ ધાનમં ી આવાસ યોજના  

 કાય મ/યોજનાનો સમયગાળો:            ૨૧ માસ 

કાય મનો ઉ ે ય:                             ગરીબ લોકોને આવાસ ની સુિવધા આપવી 

કાય મના ભૌિતક અને નાણાકીય લ યાંકો:૨૪૬૪ આવાસો 

લાભાથ ની પા તા:                          સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન/અર પ કમાં જણાવેલ િવગતો 

લાભ અંગેની પૂવજ રયાતો:                સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન/અર પ કમાં જણાવેલ િવગતો 

કાય મનો લાભ લેવાની પ ધિત:            સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન/અર પ કમાં જણાવેલ િવગતો 

પા તા ન કી કરવા અંગેના માપદંડો:       સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન/અર પ કમાં જણાવેલ િવગતો 

યોજનાનો ો ેસ:                            સદરહુ યોજના અ વયે આવાસોના લાભાથ ઓ    

                                                  કો યૂટરાઈઝડ ો વારા ન કી કરવામાં આવેલ છે તેમજ   

                                                  આ આવાસોના મહદ અંશે બાંધકામો પૂણ થવામાં છે, તેમજ  

                                                  ૨૪૬૪ પૈકી ૧૮૯૨ આવાસો લાભાથ ઓને સ પી 
આપવામાં આવેલ છે.    

સહાયકી િવતરણની કાયપ ધિત:             સરકાર ીની ગાઈડલાઈન મુજબ 

યાને લગતી સમ યા અંગે યાં સંપક કરવો: ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

લાભાથ ઓની યાદી:- ભાવનગર મહાનગરપાિલકાની વેબસાઈટ www.bmcgujarat.com પર  મુકવામાં આવેલ છે. 
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૧૩.૧ નીચેના નમુના મુજબ માિહતી આપો. 

કાય મ/યોજનાનું નામ:                      ૨૪૮૯ ઈ.ડ યુ.એસ-૧ ધાનમં ી આવાસ યોજના 

 કાય મ/યોજનાનો સમયગાળો:            ૨૪ માસ 

કાય મનો ઉ ે ય:                             ગરીબ લોકોને આવાસ ની સુિવધા આપવી 

કાય મના ભૌિતક અને નાણાકીય લ યાંકો:૨૪૮૯ આવાસો 

લાભાથ ની પા તા:                          સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન/અર પ કમાં જણાવેલ િવગતો 

લાભ અંગેની પૂવજ રયાતો:                સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન/અર પ કમાં જણાવેલ િવગતો 

કાય મનો લાભ લેવાની પ ધિત:            સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન/અર પ કમાં જણાવેલ િવગતો 

પા તા ન કી કરવા અંગેના માપદંડો:       સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન/અર પ કમાં જણાવેલ િવગતો 

યોજનાનો ો ેસ:                            સદરહુ યોજના અ વયે આવાસોના લાભાથ ઓ    

                                                  કો યટૂરાઈઝડ ો વારા ન કી કરવામાં આવેલ છે તેમજ   

                                                  આ આવાસોના બાંધકામ શ કરવામાં આવેલ છે                               

સહાયકી િવતરણની કાયપ ધિત:             સરકાર ીની ગાઈડલાઈન મુજબ 

યાને લગતી સમ યા અંગે યાં સંપક કરવો: ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

લાભાથ ઓની યાદી:- ભાવનગર મહાનગરપાિલકાની વેબસાઈટ www.bmcgujarat.com પર  

                           મુકવામાં આવેલ છે. 
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૧૩.૧ નીચેના નમુના મુજબ માિહતી આપો. 

કાય મ/યોજનાનું નામ:                      ૧૨૫૨ ઈ.ડ યુ.એસ-૨ ધાનમં ી આવાસ યોજના 

 કાય મ/યોજનાનો સમયગાળો:            ૨૭ માસ 

કાય મનો ઉ ે ય:                             ગરીબ લોકોને આવાસ ની સુિવધા આપવી 

કાય મના ભૌિતક અને નાણાકીય લ યાંકો:૧૨૫૨ આવાસો 

લાભાથ ની પા તા:                          સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન/અર પ કમાં જણાવેલ િવગતો 

લાભ અંગેની પૂવજ રયાતો:                સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન/અર પ કમાં જણાવેલ િવગતો 

કાય મનો લાભ લેવાની પ ધિત:            સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન/અર પ કમાં જણાવેલ િવગતો 

પા તા ન કી કરવા અંગેના માપદંડો:       સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન/અર પ કમાં જણાવેલ િવગતો 

યોજનાનો ો ેસ:                            સદરહુ યોજના અ વયે આવાસોના લાભાથ ઓ    

                                                  કો યૂટરાઈઝડ ો વારા ન કી કરવામાં આવેલ છે તેમજ   

                                                  આ આવાસોના બાંધકામ શ કરવામાં આવેલ છે                               

સહાયકી િવતરણની કાયપ ધિત:             સરકાર ીની ગાઈડલાઈન મુજબ 

યાને લગતી સમ યા અંગે યાં સંપક કરવો: ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

લાભાથ ઓની યાદી:- ભાવનગર મહાનગરપાિલકાની વેબસાઈટ www.bmcgujarat.com પર  

                           મુકવામાં આવેલ છે. 
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૧૩.૧ નીચેના નમુના મુજબ માિહતી આપો. 

કાય મ/યોજનાનું નામ:                      ધાનમં ી આવાસ યોજના અ વયે Beneficiary Lead  

                                                  Construction (BLC) 

 કાય મ/યોજનાનો સમયગાળો:            ૨૦૨૨ સુધી 

કાય મનો ઉ ે ય:                             ઘર િવહોણા લોકોને પોતાની માિલકીની જમીન ઉપર મકાન  

                                                 બાંધકામ કરવાની સુિવધા આપવી 

કાય મના ભૌિતક અને નાણાકીય લ યાંકો:૯૫૫ આવાસો 

લાભાથ ની પા તા:                          સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન મુજબ 

લાભ અંગેની પૂવજ રયાતો:                સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન મુજબ 

કાય મનો લાભ લેવાની પ ધિત:            સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન મુજબ 

પા તા ન કી કરવા અંગેના માપદંડો:       સરકાર ીની ગાઈડ લાઈન મુજબ 

યોજનાનો ો ેસ:                            સદરહુ યોજનાના ડી.પી.આર. મંજુરી અથ સરકાર ીમાં  

                                                  મોકલવામાં આવેલ છે.                               

સહાયકી િવતરણની કાયપ ધિત:             સરકાર ીની ગાઈડલાઈન મુજબ 

યાને લગતી સમ યા અંગે યાં સંપક કરવો: ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

 

 -૭૪- 

 



ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

કરણ-૧૫ (િનયમ સં હ-૧૪) 

કાય  કરવા માટે ન કી કરેલા ધોરણો  

 

૧૫.૧ િવિવધ વૃિતઓ/કાય મો હાથ ધરવા માટે િવભાગે ન કી કરેલા ધોરણોની   
         િવગતો આપો. 

 

 િવભાગનાં કાય ે માં િવભાગને મળેલ સ ા/મયાદામાં િનયમો અનુસારની 
કાયવાહી કરવામાં આવે છે.  
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

કરણ-૧૬ (િનયમ સં હ-૧૫) 

વી પે ઉપલ ધ િવિવધ માિહતી :  

૧૬.૧ િવ પે ઉપલ ધ િવિવધ યોજનાઓની માિહતી આપો. 
                       ટાઉન લાન ગ િવભાગના કાય ે  િવ તારની મુસ ા પ, ારંિભક તથા આખરી 
મંજુર નગર રચના યોજનાઓના સવ નંબર, મુળખંડ, અંિતમખંડ તથા અનામત રાખેલ જમીનોની 
આંકડાકીય માિહતી ઉપલ ધ છે. ભાવનગર મહાનગરપાિલકાની વેબ સાઈટ ઉપર િવભાગની માિહતી 
ઉપલ ધ છે. 
૧૬.૨ ટાઉન લાન ગ િવભાગેથી જુદી જુદી મંજૂરીઓ અ વયે વસુલ લેવાના થતા ચા સની િવગત. 
(સ.સ.ઠ.આંક ૫૮ તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૫ થી થયેલ ઠરાવથી રીવાઈઝડ થયેલ દરો મુજબ)  

મ િવગત વસુલવાના થતા ચા સ 
૧ ઓ.સી.દંડ કોમન .ડી.સી.આર. મુજબ ચકાસણી ફી ના ચાર ગણા તમામ 

કારના બાંધકામો માટે  
૨ એક ીકરણ ઠરાવ ફી  
અ રહેણાંકીય હેતુ માટેના લોટના એક ીકરણ લાન માટે  ૩૦૦૦/- 
બ અ ય હેતુ માટેના લોટના એક ીકરણ લાન માટે  ૫૦૦૦/- 
૩ ભાગ લાન ઠરાવ ફી  
અ રહેણાંકીય હેતુ માટેના લોટના ભાગ લાન માટે િત 

લોટ દઠ  
૩૦૦૦/- 

બ અ ય હેતુ માટેના લોટ ના ભાગ લાન માટે િત 
લોટ દીઠ 

૫૦૦૦/- 

૪ માલ સમાન ભાડા   
અ ૫૦૦૦/- ચોરસ ટથી ઓછા બાંધકામવાળા 

રહેણાંકીય તથા અ ય હેતુના યુિનટ માટે  
૫૦૦૦/- ચો. ટ સુધી .૩/- િત ચો. ટ 

બ ૫૦૦૦/- ચોરસ ટથી ઓછા બાંધકામવાળા 
રહેણાંકીય તથા અ ય હેતુના યુિનટ માટે (ઉપરો ત 
૪(અ)(બ) ના ચાજ સીટી લીમીટની અંદર થતા તમામ 
બાંધકામો માટે લેવાના રહે છે) 

૫૦૦૦/- ચો. ટ સુધી .૫/- િત ચો. ટ 

૫ લાયસ સ ફી િવગેરેની ર ેશન ફી (એ નીયસ 
તથા ટકચર એ નીયસ ) 

અ ેના ટાઉન લાન ગ િવભાગે લાગુ નથી. 

અ ર ેશન ફી ૧૦૦૦/- િત વષ (કોમન .ડી.સી.આર. મુજબ)  
૬ નકશાની સટ ફાઇડ કોપીની ફી િત નકલ દીઠ ૧૫૦૦/- 
૭ અ ય પાટ ના જવાબની ખરી નકલની ફી િત નકલ 

દીઠ  
૨૦૦/- 

૮ નોટીસની ખરી નકલ િત નકલ દીઠ ૨૦૦/- 
૯ ર િચ ઠી તથા ઓ યુપંસી સટ ની િત નકલ દીઠ ૫૦૦/- 
૧૦ ઝોન ગ સટ  િત નકલ દીઠ ૫૦૦/- 
૧૧ દાખલા ફી ૫૦૦/- 
૧૨ ફોમ ફી ૫૦/- 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

કરણ-૧૬ (િનયમ સં હ-૧૫) 

 

૧૬.૨  હેર મિહતી અિધકારી તથા અપીલ અિધકારીની િવગત 

 

મ ન.ં હેર માિહતી અિધકારી ીનુ ંનામ તથા 
મોબાઈલ નબંર 

હો ો 

૧. ી ક.ેએસ ઝાપ ડયા 
(મો. ૯૮૭૯૭૯૨૭૩૨) 

ટાઉન લાન ગ ઓ ફસર 
ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

મહાનગરપાિલકા, ભાવનગર 
 

 

મ ન.ં અપીલ અિધકારી ીનુ ંનામ તથા  
મોબાઈલ નબંર 

હો ો 

૧. ી વી.એમ. રાજપૂત 
(મો. ૦૨૭૮-૨૪૩૯૨૯૨) 

નાયબ કિમ નર ી(એડમીન) 
મહાનગરપાિલકા, ભાવનગર 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

કરણ-૧૭ (િનયમ સં હ-૧૬) 

માિહતી મેળવવા માટે નાગ રકોને ઉપલ ધ સવલતોની િવગત: 

૧૭.૧ લોકોને માિહતી મળે તે માટે િવભાગે અપનાવેલ સાધનો, પ ધિતઓ અથવા   

         સવલતો. 

        ૧.વતમાનપ ોમાં હેર નોટીસ અથવા તો અખબારયાદી િસ ધ કરીને લોકોને   

            ણકારી આપવામાં આવે છે. 

        ૨.નોટીસ બોડ ઉપર સુચના / નોટીસ િસ ધ કરવામાં આવે છે. 

        ૩.કચેરીમાં િવકાસ યોજના તથા નગર રચના યોજનાઓના નકશાઓનું િનરી ણ   

            કરવા દેવામા ંઆવે છે.  

 ૪. યુ.કોપ રેશનની વેબ સાઈટ પર માિહતી ઉપલ ધ છે. 

 ૫.િનયમોનુસાર ફી ભયથી તમામ કારની માિહતી / રેકડની નકલો આપવામાં આવે   

            છે. 
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ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

કરણ-૧૮ (િનયમ સં હ-૧૭) 

 

અ ય ઉપયોગી માિહતી: 

 

૧૮.૨ માિહતી મેળવવા અંગે 

        ૧.િવકાસ પરવાનગી મેળવવા માટેના અર  પ કો ભાવનગર મહાનગરપાિલકાની   

           વેબ સાઈટ www.bmcgujarat.com પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશ.ે 

        ૨.ફી ની િવગત સામા ય િવકાસ િનયં ણ િવનીમયોમાં આપેલ છે, તથા િવભાગમાં   

           બ  સંપક કરવાથી વધુ િવગતો મેળવી શકાશ.ે   

        ૩.અર માં ભરવાની િવગતો અંગે કચેરી વારા માગદશન પૂ ં પાડવામાં આવે છે.  

  

 

 

 

 

-૭૯- 

http://www.bmcgujarat.com
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