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{krníke yrÄfkh yrÄrLkÞ{-2005
«fhý-h (rLkÞ{ Mktøkún-1)
MktøkXLkLke rðøkíkku , fkÞkuo yLku Vhòu
h.1

ònuh íktºk WËuþ / nuíkw

hksÞLke MÚkkrLkf MktMÚkkykuLku yktíkh {k¤kfeÞ MkwrðÄkyku yLku
ykð~Þf /{w¤¼wík Mkuðkyku íku{s rðfkMkLkk fk{ku {kxu LkkýktfeÞ
MknkÞ íkÚkk {køkoËþoLk ykÃkðwt íkÚkk hksÞLkk BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuho uþLkku
íkÚkk LkøkhÃkkr÷fkyku ÃkkuíkkLkkt LkkýktfeÞ ¼tzku¤Lkku ðÄw Mkkhku ðneðx
fhu íku {kxu yLku hksÞ Mkhfkh æðkhk íku {tz¤kuLku y{wf økúkxt ku íkÚkk
÷kuLk ykÃkðk çkkçkíkLkk rLkÞ{Lk {kxu òuøkðkE fhðk yLku íku nuíkw
{kxu BÞwrLkrMkÃk÷ Lkkýkt – çkkuzo MÚkkÃkðk yLku íkuLke MkkÚku Mktf¤kÞu÷e
çkkçkíkku {kxu òuøkðkE fhðk çkkçkík yrÄrLkÞ{.

h.h

ònuh íktºkLkwt r{þLk /
ËwhtËuþeÃkýwt (rðÍLk)

hksÞLke MÚkkrLkf MktMÚkkykuLkk yktíkh{k¤kfeÞ yLku MkwrðÄkykuLkk fk{ku
{kxu MknkÞ ykÃke Lkkøkrhf MkwrðÄkyku{kt MkwÄkhku fhðku íkÚkk ykðf
yLku ¾[oLkk Mktíkw÷Lk ytøku {køkoËþoLk ykÃke MÚkkrLkf MktMÚkkykuLku
Ãkøk¼h fhðe.

h.3

ònuh íktºkLkku xw ft ku
EríknkMk yLku íkuLke
h[LkkLkku MktË¼o

økwshkík BÞwrLkrMkÃk÷ VkELkkLMk çkkuzoLke MÚkkÃkLkk MkLku-1979Lkk
økwshkík yrÄrLkÞ{ ¢{ktf-1h, økwshkík BÞwrLkrMkÃk÷ Lkkýkt çkkuzo
yrÄrLkÞ{-1979 íkk.hÃk -7 -1980 yLðÞu fhðk{kt ykðu÷ Au.

ònuh íktºkLke Vhòu

økwshkík BÞwrLkrMkÃk÷ VkELkkLMk çkkuzo -1979 {wsçk ...

h.4

– hksÞLke MÚkkrLkf MktMÚkkykuLku yktíkh{k¤kfeÞ MkwrðÄkyku yLku
ykð~Þf / {w¤¼wík Mkuðkyku íku{s rðfkMkLkk fk{ku {kxu LkkýktfeÞ
MknkÞ íkÚkk {køkoËþoLk આપવ ું. .
(f) MÚkkrLkf Mk¥kk{tz¤ ÷kuLk yrÄrLkÞ{,1914 yÚkðk Mkkihk»xÙ
MÚkkrLkf Mk¥kk {tz¤ ÷kuLk yrÄrLkÞ{,1951 yLku hksÞ Mkhfkhu yk
yÚku fhu÷k fkuE Mkk{kLÞ yLku ¾kMk nwf{Lku ykÄeLk hneLku, MÚkkrLkf
Mk¥kk {tz¤ku, {wtçkE «kurðrLþÞ÷ BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuhuþLk yrÄrLkÞ{,
1949 yÚkðk ÞÚkk«Mktøk, økwshkík LkøkhÃkkr÷fk yrÄrLkÞ{-1963
nuX¤ Ãkku íkkLkkt Vhòu yLku fkÞku o çkòðu íku {kxu –
(1) yuðk MÚkkrLkf Mkt¥kk {tz¤kuLku Vtz{ktÚke ÷kuLk ykÃkðe.
(h) íku nuíkw {kxu Mkhfkhu çkkuzo {kxu «çktÄ fhu÷e hf{{ktÚke MÚkkrLkf
Mk¥kk {tz¤kuLke ykðfLke MknkÞf økúktx hksÞ Mkhfkh ðíke ðnut[ðe.
(¾) (1) {wtçkE «kurðrLþÞ÷ BÞw rLkrMkÃk÷ fkuÃkkuho uþLk yrÄrLkÞ{
1949Lke f÷{-8h yÚkðk ÞÚkk«Mktøk økwshkík LkøkhÃkkr÷fk
yrÄrLkÞ{ 1963Lke f÷{ 8h{kt sýkðu÷ yLku {wçt kE «kurðrLþÞ÷
BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuhuþLk yrÄrLkÞ{ 1949 yÚkðk ÞÚkk«Mktøk, yLku
rððufkÄeLk Vhòu yÚkðk fkÞkuo çkòðíke ð¾íku ykðk LkkýktfeÞ
ð»kì{kt MÚkkrLkf Mk¥kk{tz¤Lku Úkíkw t ¾[o ykfkhðw t yLku,
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(h) ykðe ykfkhýeLku æÞkLk{kt ÷ELku, íku MkkÄLkku Ãkife fkuE
MkkÄLk{ktÚket Úkíke ykðf ðÄkhðk {kxu MÚkkrLkf Mk¥kk {tz¤kuyu
yÃkLkkððkLkk WÃkkÞku yLku ykð~Þf yLku rðuðufkÄeLk Vhòu
çkòðíke ðu¤k ¾[o fhðk{kt yLkwMkhðkLke ÃkæÄrík MktçktÄe MÚkkrLkf
Mk¥kk {tz¤kuLku Mk÷kn ykÃkðe,
(3) Mkk{kLÞ heíku MÚkkrLkf Mk¥kk {tz¤kuLku yÚkðk ¾kMk fheLku fkuE Ãký
MÚkkrLkf Mk¥kk{tz¤Lku Lke[uLke çkkçkíkku {kxu ÷uðkLkk Ãkøk÷k rð»ku
¼÷k{ý fhðe :(1) MÚkkrLkf Mk¥kk{tz¤ íkhVÚke ÷uðkíkk ðuhkLke ykfkhýe yLku VeLke
ðMkw÷kík ðÄw Mkkhe heíku fhðk çkkçkík,
(h) MÚkkrLkf Mk¥kk{tz¤ æðkhk Úkíkkt ¾[o{kt fhfMkh fhðe, su{ fu
Ãkkuíku Lkkufheyu hk¾u÷k yrÄfkheyku yLku LkkufhkuLke MktÏÞk{kt ½xkzku
fhðku, LkVk fu ¾[o{kt ½xkzku fhðku. ðneðxe fkÞoheík yLku ÃkæÄrík{kt
MkwÄkhku fhðku,
(½) hksÞLkk yufrºkík Vtz{ktÚke MÚkkrLkf Mk¥kk{tz¤kuLke ykðfLke
MknkÞf økúktxLku fÞk rMkæÄktíkku ÷køkw Ãkkzðk íku rð»ku hksÞ MkhfkhLku
ભલામણ fhðe,
([) (1) ÃkkuíkkLkk ytËksÃkºkku íkiÞkh fhðkLkk MktçktÄ{kt MÚkkrLkf Mk¥kk
{tz¤kuLku Mk÷kn ykÃkðe, yLku
(h) Mkk{kLÞ heíku MÚkkrLkf Mkíkk{tz¤kuLkk ytËksÃkºkkuLkk MktçktÄ{kt
yÚkðk ¾kMk fheLku fkuE Ãký MÚkkrLkf Mk¥kk{tz¤Lkk ytËksÃkºkkuLkk
MktçktÄ{kt ÃkkuíkkLkk {tíkÔÞkuLkku hksÞ MkhfkhLku heÃkkxo fhðku,
(A) çkkuzoLku ÷¾e {kuf÷u÷e çkeS fkuE çkkçkík MkçktÄe, ÞÚkk«Mktøk,
hksÞ MkhfkhLku yÚkðk fkuE Ãký MÚkkrLkf Mk¥kk{tz¤Lku MktøkeLk
BÞwrLkrMkÃk÷ Lkkýkt íktºkLkk rník{kt ભલામણો fhðe.
h.Ãk

ònuh íktºkLke {wÏÞ
«ð]r¥kyku / fkÞku

WÃkh – h. 4 {kt sýkÔÞk {wsçk

h.6

ònuh íktºk æðkhk ykÃkðk{kt
ykðíke MkuðkykuLke ÞkËe
yLku
íkuLkwt MktrûkÃík rððhý

hksÞLke MÚkkrLkf MktMÚkkykuLku rðfkMkLkk fk{ku {kxu Mkhfkh©e íkhVÚke
Mkw«ík fhðk{k ykðu÷ LkkýktfeÞ MknkÞ {kxuLke yk MkkÚku Mkk{u÷
Ãkrhrþ»x{kt-1 {kt sýkðu÷ rðrðÄ ÞkusLkkykuLkwt y{÷efhý fhðk{kt
ykðu Au .

h.7

ònuh íktºkLkk hksÞ,
.............÷køkw Ãkzíkw LkÚke................
rLkÞk{fLke f[uhe, «Ëuþ, yk çkkuzoLke f[uhe nk÷{kt økktÄeLkøkh{kt hksÞ fûkkyu yuf s MÚk¤u
rsÕ÷ku, ç÷kuf ðøkuhu
fk{økehe fhe hnu÷ Au. çkeS fkuE «kËurþf fu SÕ÷k f[uhe LkÚke.
Míkhkuyu MktMÚkkøkík
{k¤¾kLkku yk÷u¾
(sÞkt ÷køkw Ãkzíkwt nkuÞ íÞkt)
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h.8

ònuh íktºkLke yMkhfkhfíkk
yLku fkÞoûk{íkk ðÄkhðk
{kxuLke ÷kufku ÃkkMkuÚke
yÃkuûkkyku

h.9

÷kuf MknÞkuøk {u¤ððk
{kxuLke økkuXðý yLku
ÃkæÄríkyku

yk f[uhe ònuh Lkkøkrhfku MkkÚku «íÞûkk heíku òuzkÞu÷ LkÚke / MktçktÄ
Ähkðíke LkÚke. Ãkhtíkw yk f[uhe hksÞLke MÚkkrLkf MktMÚkkyku MkkÚku
òuzkÞu÷ Au .
.............÷køkw Ãkzíkw LkÚke................

h.10 Mkuðk ykÃkðkLkk Ëu¾hu¾
rLkÞtºký yLku ònuh
VrhÞkË rLkðkhý {kxu
WÃk÷çÄ íktºk

çkkuzo f[uhe ¾kíku VheÞkË Ãkuxe {wfðk{kt ykðu÷ Au çkkuzoLkk ònuh
VheÞkË rLkðkhý {kxu LkkÞçk rLkÞk{f©eLku yk ytøkuLke fk{økehe
MkkUÃkðk{kt ykðu÷ Au .

h.11 {wÏÞ f[uhe yLku swËk swËk
Míkhkuyu ykðu÷e yLÞ
f[uheykuLkkt MkhLkk{kt
(ðÃkhkþfkhLku Mk{sðk{kt
Mkh¤ Ãkzu íku {kxu rsÕ÷kðkh
ðøkeofhý fhku)

yk çkkuzoLke f[uhe hksÞfûkkyu Lke[u Ëþkoðu÷ MÚk¤u økktÄeLkøkh{kt
fk{økehe çkòðu Au. MkhLkk{wt økwshkík BÞwrLkrMkÃk÷ VkELkkLMk çkkuzo,
Mkufxh-10-yu, çkkuzo rLkøk{ rðMíkkh, ÃkkXâ ÃkwMíkf {tz¤Lke çkksw{kt
(yLÞ fkuE f[uhe LkÚke).

h.1h

Mkðkhu 10 : 30 f÷kfu
Mkktsu 06 : 10 f÷kfu

f[uhe þY ÚkðkLkku Mk{Þ:
f[uhe çktÄ ÚkðkLkku Mk{Þ:
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«fhý-3 (rLkÞ{ Mkt økú n - h)
yrÄfkheyku yLku f{o[kheykuLke Mk¥kk yLku Vhòu
3.1 MktMÚkkLkk yrÄfkheyku yLku f{o [kheykuLke Mk¥kk yLku Vhòu Lke rðøkíkku ykÃkku .
¢{

yrÄfkhe©eLkwt
Lkk{

1 ©e çke.Mke.Ãkxýe,

nkuËku
અસ્િક કસ્િશ્નર,
મ્યુસ્નસ્િપલ
એડિીનીથટરે શન અને

Mkw«ík fhu÷ fk{økeheLke rðøkík
økwshkík BÞwrLkrMkÃk÷ VkELkkLMk çkkuzoLke f[uheLkk ðzk

હોદ્દાની રૂએ CEO, GMFB

2 ©e
yuLk.yu[.ËhS

Mkr[ð



çkkuzoLkk Mkr[ð íkhefuLke fk{økehe



ðneðxe þk¾kLkwt MkwÃkhrðÍLk /




3

શ્રીમતી
કે.એસ.ગઢવી

LkkÞçk rLkÞk{f
(økúktx)






4 ©e ðe.Mke. Ãkxu÷

LkkÞçk rLkÞk{f
(Lkktýkt)




5

LkkÞçk rLkÞk{f
(yktfzk)




©e ðe.Mke. Ãkxu÷
(ELk[kso)





6 ©e{íke
fu.ykh.Äzkfu
(EL[kso)

{ËËLkeþ rLkÞk{f
(yktfzk)
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બોર્ડ બેઠકની કામગીરી

hksÞLke 1Ãk rsÕ÷kykuLke 87
SJMMSVY ÞkusLkkykuLke fk{økehe

LkøkhÃkk÷efkykuLke

{Lkku.fh økúktx, þnuhe økheçk ÞkusLkk økúktx, «ku xuûk økúktx MðŠý{
sÞtrík {wÏÞ{tºke þnuhe rðfkMk ÞkusLkkLke økúktxLkwt MkwÃkhrðÍLk
çkwrLkÞkËe {wze Ãkøkkh ¼ÚÚkk / s{eLk {nuMkw÷ çkeLk¾uíke økúktx
íkÚkk s{eLk {nuMkw÷ ®Mk[kE MkuMk íkÚkk yLÞ økúktxLke ÞkusLkkfeÞ
fk{økeheLkwt MkwÃkhrðÍLk
hksÞ Míkh fuzhLkk Ãkøkkh ¼ÚÚkkLke fk{økeheLkwt MkwÃkhrðÍLk
rþûký WÃkfh økúktxLkwt MkwÃkhrðÍLk
{ËËLkeþ rLkÞk{f©e (økúkLx) íkhVÚke hsw Úkíke VkE÷kuLke
MkwÃkhrðÍLkLke fk{økehe, ík¤kð çÞwxeVefuþLk, s¤Mkt[Þ økúkLx,
fBÞwxhkEÍuþ økúktx
rnMkkçke þk¾kLke fk{økeheLkwt MkwÃkhðeÍLk
yuf]y÷ çkuÍ zçk÷ yuLxÙe yufkWLx MkeMx{
yktfzk þk¾kLke fk{økeheLkwt MkwÃkhrðÍLk
1h{wt LkkýkÃkt[, 13{wt LkkýkÃkt[, 14{wt LkkýkÃkt[, 1Ãk{wt
LkkýkÃkt[/ fuLÿ Mkhfkh©eLke økúktxLkwt fk{økeheLkwt MkwÃkhrðÍLk
{ËËLkeþ rLkÞk{f©e(yktfzk) íkhVÚke hsw Úkíke VkE÷kuLke
MkwÃkhrðÍLkLke fk{økehe
કારપેટ એરીયા બેઇઝ પ્રોપટી ટે ક્ષ સસસ્ટમ, પ્રોપટી ટે ક્ષ
બોર્ડ ની કામગીરીનુું સુપરસવઝન

LkøkhÃkkr÷fk/{nkLkøkhÃkkr÷fkykuLke ykufxÙkuÞ ð¤íkh økúkLxLke
[qfðýeLkwt MkwÃkhrðÍLk
yktfzk þk¾kLke તેમજ સંકલન શાખાની fk{økeheLkwt
MkwÃkhrðÍLk
økwzøkðoLkLMk ELke~Þuxeð ÞkusLkkLke fk{økeheLkwt MkwÃkhrðÍLk
1h{wt LkkýkÃkt[, 13{wt LkkýkÃkt[,14{wt LkkýkÃkt[,1Ãk{wt LkkýkÃkt[
yu¢wy÷ çkuÍ zçk÷ yuLxÙe yufkWLx MkeMx{ íkÚkk fkhÃkux yuheÞk
«kuÃkxe xuûk MkeMx{Lke fk{økeheLkwt MkwÃkhrðÍLk / ÞwheV ÞkusLkk
LkøkhÃkkr÷fk/{nkLkøkhÃkkr÷fk ykufxÙkuÞ økúktx Vk¤ðýeLke
fk{økehe íkÚkk MðåA økwshkík økúktx Vk¤ðýeLkwt MkwÃkhrðÍLk

5

7 ©e yu{.yu{.
Ãkxu÷

{ËËLkeþ rLkÞk{f
(økúkLx)










8 ©e nu{tík¼kE
hkð÷

9 ©e ykh.yu.þ{ko

{ËËLkeþ rLkÞk{f
(rnMkkçk)
(EL[kso)

{ËËLkeþ rLkÞk{f
(ðneðx)
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økúktx þk¾kLke ík{k{ fk{økehe
MðŠý{ sÞtrík {wÏÞ{tºke þnuhe rðfkMk ÞkusLkkLke økúktxLkwt
MkwÃkhrðÍLk
{Lkku.fh økúktx,þnuhe økheçk ÞkusLkk økúktx, «ku.xuûk økúktxLke
ÞkusLkkfeÞ økúktxLke fk{økeheLkwt MkwÃkhrðÍLk
Mktf÷LkLke MktÃkwýo fk{økehe
E÷ufþLk økúktx, ÍwÃkzk, rðs¤e fhý, s{eLk {nuMkw÷ rçkLk¾uíke
ykfkh, ÷kuf÷ Vtz íkÚkk EheøkuþLk MkuMk økúktxLke fk{økeheLkwt
MkwÃkhrðÍLk, fkuBÞwxhkEÍuþLk, ík¤kð çÞwxeVefuþLk økúkLx,
s¤Mkt[Þ økúkLx
çkwrLkÞkËe {wze Ãkøkkh ¼ÚÚkk økúktx, þeûký WÃkfhý økúktx
rnMkkçke þk¾kLke ík{k{ fk{økeheLkwt MkwÃkhrðÍLk
ÞkusLkkfeÞ økúktxkuLke [wfðýeLke ík{k{ fk{økeheLkwt MkwÃkhrðÍLk
ykuzex પારા ÃkqíkoíkkLke fk{økeheLkwt MkwÃkhrðÍLk
÷kuLk ðMkw÷kíkLke fk{økeheLkwt MkwÃkhrðÍLk
rþûký WÃkfhLke økúkLx
ðneðxe þk¾kLke ík{k{ fk{økeheLkwt MkwÃkhrðÍLk – f[uhe {fkLk
çkktÄfk{/rhLkkuðuþLk/ {uELxuLkLMk / {fkLk çkktÄfk{ fkuxo fuMk/
÷exeøkuþLkLke çkkçkíkku/ çkkuzo çkuXfLke fk{økehe
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કામગીરી ફાળવણી
ક્રમ
૧

૨

કમડચારીન ુંુ નામ

કામગીરીની સવગત


હહસાબી શાખામાું એકાઉન્ટન્ટ તરીકે ની કામગીરી.



લોન વસુલાતની કામગીરી.



ઓર્ીટ પારા પ ૂતડતાની કામગીરી.

શ્રીમસત કે.આર.ધર્ાકે,



એન.એસ.ર્ી.પી.

મદદનીશ



અગ્નનશમન સેવાની ગ્ાુંટ / ગુંદા સવસ્તાર વાતાવરણ સુધારણા લક્ષી યોજના



તમામ પ ૂણડ થયેલ અન્ય યોજનાઓ / સ્વચ્છતા અભિયાન



રાજય કક્ષાના તથા રાષ્ટ્રીય ઉત્સવો /પવો તહેવારોની ગ્ાુંટની ફાળવણી



બુસનયાદીમુર્ી પગાર િથ્થા ગ્ાુંટ / જન સેવા કેન્દ/ સોલર લાઇટ / હેલ્થ

શ્રી હેમત
ું જે. રાવલ

સેન્ટરની ગ્ાુંટ

૩



મનોરું જન ગ્ાન્ટ/શહેરી ગરીબ યોજના



વનબુંધ ુ યોજનાની કામગીરી.



સાગરખેડુ યોજનાની કામગીરી.



રાજય નાણાુંપચ
ું ની કામગીરી



૧૨મુું ૧૩મુું ૧૪મુું અને ૧૫મુું નાણાપુંચની કામગીરી



શહેરી સવકાસ વર્ડ-૨૦૦૫.



નગર સવકાસ શ્રીસનસધ લોન



રાજય સ્તરની કોલમ કેર્રની ગ્ાન્ટ ફાળવણી



સનમડળ ગુજરાત / અમ ૃતધારા યોજના / SBM રે ફરન્સ



વ્યવસાય વેરા ગ્ાન્ટ



SJMMSVY નગરપાલીકા સેવા સદન

શ્રી જે.એમ.મકવાણા,

ુ ય મુંત્રી શહેરી સવકાસ યોજના અંતગડ ત ૧૬
 સ્વભણિમ જયુંસત મખ્

મદદનીશ (સનવ ૃત્ત)

જીલ્લાની નગરપાભલકાઓ તથા ૮ મહાનગરપાભલકાઓની
SJMMSVY ની તમામ કામગીરી
 મોર્લ નગરપાભલકા યોજના.
 SJMMSUY યોજના અંતગડ ત UDA/ADA ના આંતરમાળખાકીય
સવકાસના કામો.
ુ ય મુંત્રી શહેરી સવકાસ યોજનાની જનરલ/
 સ્વભણિમ જયુંસત મખ્
સનસતસવર્યકની ટેબલની કામગીરી
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૪

શ્રી વી.જે. રાઠોર્



રે કર્ડ કોમ્્યુટરાઇઝેશન ગ્ાુંટ.

મદદનીશ (સનવ ૃત)



યુરીફ યોજના.



ુ ગ્ાુંટ
જમીન મહેસલ



ઇરીગેસન સેસ ગ્ાુંટ ચુટ
ું ણી હેત ુ ગ્ાુંટ



ઝુંપર્ા વીજળીકરણ યોજના સવગેરે./ નગરપાભલકા પહરર્દ પત્ર વ્યવહાર



ગરીબ કલ્યાણમેળાની તમામ કામગીરી



સવધાનસિા/લોકસિા/રાજયસિાના પ્રશ્નોના સુંકલનની કામગીરી.



તમામ સત્તામુંર્ળોને / સવસ્તાર / શહેરી સવકાસ સત્તા મુંર્ળો ગ્ાુંટની યોજના.



GSWAN હરપોટીંગ / ગ્ાુંટ ફાળવણી



મનોરજ ુંન કર ગ્ાુંટ, વ્યવસાયવેરો, શહેરી સવકાસ વર્ડ ૨૦૦૫, વાનસવયો
િાગ-૨, અન્ય તમામ યોજનાઓની યુ.ટી.સી. કું પલીસન સટીફીકેટની
સુંકલન કામગીરી.



માન. મુંત્રીશ્રીઓ/માન. ધારાસભ્યશ્રીઓ/માન. સુંસદ સભ્યશ્રીઓ તથા
સરકારશ્રીના સવિાગો તથા કચેરીઓ તરફથી આવતા રે ફરન્સ/પત્રો સવ.ના
પ્રત્યુતર પાઠવવા/માહહતી એકસત્રત કરી પાઠવવી તથા તે અંગે સવસવધ
શાખાઓ સાથે સુંકલન.



નગરપાભલકા/મહાનગરપાભલકા/અન્ય સ્થાસનક સત્તાતુંત્રો/અરજદારો/સુંસ્થાઓ
તરફથી કરવામાું આવતા તમામ રે ફરન્સ/રજૂઆતો/પત્રો સવ. અંગે ના પ્રત્યુત્તર
પાઠવવા/માહહતી એકસત્રત કરી મોકલવી તથા તે અંગે સવસવધ શાખાઓ સાથે
સુંકલનની તમામ કામગીરી.



ઉપરી અસધકારીશ્રીઓ તરફથી સોંપવામાું આવે તે તમામ અન્ય કામગીરી.

 સુંકલનની તમામ કામગીરી.
 સશક્ષણ ઉપકર ગ્ાુંટ
 તળાવો ઉંર્ા કરવા/તળાવ બ્યુટીફીકે શન/જળસુંચાય/સુજલામ સુિલામ
યોજના

૫

શ્રી આર.એ.શમાડ

 વહીવટી શાખા/સ્ટોસડ/ મેઇન્ટેનન્સ/મહેકમની સુંપ ૂણડ કામગીરી

મદદનીશ

 કચેરીની મકાન બાુંધકામ /રીનોવેશન રીપેરીંગની તમામ કામગીરી
 બોર્ડ બેઠકની કામગીરી/કચેરીના મકાન બાુંધકામની કોટડ કેસ/
લીટીગે શનની બાબતોની કામગીરી

૬

કુ .હેતલ દલવાર્ી

 આંકર્ાકીય કામગીરી

આંકર્ા મદદનીશ

 ઓકરોય વળતર ગ્ાુંટ (મહાનગરપાભલકા તથા નગરપાભલકા)
 એરીયા બેઇઝ પ્રોપટીટેક્ષ
 ર્બલ એન્રી એકાઉન્ટીંગ સસસ્ટમ
 ગ્ાુંટ – બજેટ – વાસર્િક યોજના
ુ ગવનડન્સ ગ્ાન્ટ
 પ્રોપટી ટેક્ષ બોર્ડ ની કામગીરી/ગર્
 આંકર્ા શાખાની ૧ થી ૭ પત્રકોની તમામ કામગીરી
 નગરપાભલકાઓના વાસર્િક હહસાબોના સદરવાર ર્ેટા પ્રોસેસીંગ તથા
રીપોટીંગની કામગીરી

૭

શ્રી એમ.એમ.વાઘેલા

 કેશીયર તરીકેની તમામ કામગીરી.

હહસાબનીશ
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૮

શ્રી ધવલ રાજન

 રવાનગી શાખાની તમામ કામગીરી

તથા

 બોર્ડ કચેરીની ટપાલોની ઇનવર્ડ / આઉટવર્ડ અંગે ની સુંપ ૂણડ કામગીરી.

ુ લ
અંહકત શક
ુ રાતી ટાઇપીસ્ટ.
ગજ
૯

કુ પીનલ મકવાણા,

 હહસાબી શાખાની કારકુ ન અંગે ની તમામ કામગીરી.

કલાકડ

 તમામ ચ ૂકવણીઓની સ્ટેમ્પ રસીદ મેળવવાની અને દર મહહને યાદી
પત્રો પાઠવવાની કામગીરી.

૧૦ શ્રી આર. એ. પટેલ,
કલાકડ
૧૧ શ્રીમતી
એન.જે.મકવાણા
૧૨ મહેશ પટેલ
સસસ્ટમ મેનેજર અને
નાયબ મામલતદાર

ુ ડ કામગીરી.
 SJMMSVY યોજનાની કારકુ નની સુંપણ
ુ ય કારોબારી અસધકારીશ્રીના અંગત મદદનીશની
 અધ્યક્ષશ્રી / મખ્
કામગીરી
 બોર્ડ ની ઈન્ફોરમેશન ટેકનોલોજીને લગતી તમામ કામગીરી
 ર્ેટા બેઝ ઓફ લાઇન / ઓન લાઇન + MIS + પ્રેઝન્ટેશનને લગતી
તમામ કામગીરી
ુ ર / સપ્રન્ટર, હાર્ડ વેર / સોફટવેર તથા IT
 બોર્ડ કચેરીના કોમ્્યટ
ુ ર તરીકેની તમામ કામગીરી
રબલશટ

૧૩ િાસવન ચૌહાણ
સુંશોધન મદદનીશ

 SJMMSVY ની MIS તથા ર્ેટા બેઝની + પ્રેઝન્ટેશનની સુંપ ૂણડ
કામગીરી
 SJMMSVY ની MIS તથા ર્ેટા બેઝની પ્રગસત અહેવાલની કામગીરી

૧૪ નયન પ્રજાપસત
આંકર્ા મદદનીશ

 કેન્દીય ૧૩ / ૧૪માું નાણાુંપચ
ું ની બેઝીક + પરફોમડન્સ ગ્ાુંટના MIS
ર્ેટા બેઝ / ગ્ાુંટ ફાળવણીની કામગીરી
 કેન્દીય ૧૪માું નાણાપુંચના ર્ેટા બેઝની કામગીરી
 કેન્દીય ૧૫માું નાણાપુંચના ર્ેટા બેઝની કામગીરી

૧૫ પ્રસવણસસિંહ રાઠોર્
ુ રાતી ટાઇપીસ્ટ
ગજ

 બોર્ડ મકાનના રીનોવેશન બાબતે પત્ર વ્યવહાર સુંકલની કામગીરી
 સીંગલ સવન્ઠો સસસ્ટમની ફાઇલોની તમામ કામગીરી
ુ લ કેસોની
 મકાન બાુંધકામના કોટડ કેસો / આબીસ્રેશન રીબ્યન
કામગીરી

૧૬ શ્રી િૌસમક સોલુંકી

 સશક્ષણ ઉપકરણ ગ્ાન્ટ
 સુંકલન શાખાની ટાઇપની કામગીરી
 સુંકલન શાખાની વકડ શીટ સનિાવવી

૧૭ શ્રી મનીર્ જાદવ

ુ ી પગાર િથ્થા ગ્ાન્ટ
 બસુ નયાદીમર્
 રાજયસ્તરની કોમન કેર્ર ગ્ાન્ટ ફાળવણી/પ્રાદે શીક કસમશ્નર કચેરીને
સુંલનન કામગીરી
 ગ્ાન્ટ શાખાની ટાઇપની કામગીરી
 વકડ શીટ સનિાવવાની કામગીરી
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«fhý-4 (rLkÞ{ Mkt økún – 3)
fkÞkuo fhðk {kxuLkk rLkÞ{ku, rðrLkÞ{ku, Mkq[Lkkyku rLkÞ{Mktøkún yLku ËVíkhku
4.1 ònuh íktºk yÚkðk íkuLkk rLkÞtºký nuX¤Lkk yrÄfkheyku y™u f{o[kheykuyu WÃkÞkuøk fhðkLkk
rLkÞ{ku , rðrLkÞ{ku, Mkq[Lkkyku , rLkÞ{Mktøkún y™u ËVíkhkuLke ÞkËe Lke[uLkk Lk{qLkk {wsçk ykÃkku
. yk Lk{qLkku Ëhuf «fkhLkk ËMíkkðus {kxu ¼hðkLkku Au.

ËMíkkðusLkwt Lkk{ / {Úkk¤wt / xwtfw ÷¾ký ËMíkkðus
(1) økw shkík BÞw rLkrMkÃk÷ Lkkýkt çkkuzo
yrÄrLkÞ{

çkkuzLkku yuõx- çkkuzoLke fk{økehe, fkÞkuo, Vhòu Ëþkoðíkku
ËMíkkðus

(2) {Lkkuhs
t Lkfh økúktx માગડદસશિકા-1999

{Lkkuhs
t Lkfh økúktx, ytøkuLke Ëh¾kMíkku {kxuLkk Lk{wLkkyku
íkÚkk rLkÞ{kuLke çkwf÷ux- íku{s yk Lk{wLkkyku ÔððMkkÞ
ðuhkLke økúktx, ÞkusLkkLke økúktxLke Ëh¾kMíkku {kxu rLkÞík
fhðk{kt ykðu÷ Au .
LkøkhÃkkr÷fk / {nkLkøkhÃkkr÷fk rðMíkkh{kt y{÷ef]ík
þnuhe rðfkMkLke rðrðÄ ÞkusLkkykuLke ÃkwÂMíkfk

(3) ÞkusLkkfeÞ rðøkíkkuLke {krníke ÃkwÂMíkfk
Lke[uykÃku÷ «fkhku{ktÚke yuf ÃkMktË fhku
(rLkÞ{ku, rðrLkÞ{ku, Mkq[Lkkyku,rLkÞ{
Mktøkún y™u ËVíkhku, yLÞ ÔÞrfíkLku rLkÞ{ku,
rðrLk{Þku, Mkw[Lkkyku, rLkÞ{ Mktøkún yLku ËVíkhkuLke
Lkf÷ku yneÚke {¤þu.

MkhLkk{wt :økwshkík BÞwrLkrMkÃk÷ VkELkkLMk çkkuzo,
Mkufxh – 10-yu, çkkuzo rLkøk{ rðMíkkh, økktÄeLkøkh,
xu.Lkt.079-h3h 50293/50294/44927
VufMk Lkt. 079-h3h Ãk0h80
E-Mail : gmfb1@yahoo.co.in
Web : www.gmfb.in

rð¼køk æðkhk rLkÞ{ku, rðrLk{Þku , Mkw[Lkkyku,
rLkÞ{Mktøkún yLku ËVíkhkuLke Lkf÷ {kxu ÷uðkLke Ve (òu nkuÞ íkku)
(1) Yk.h0/- (ytfu YrÃkÞk ðeMk Ãkwhk)
(h) økheçke hu¾kÚke Lke[uLkk LkkøkrhfkuLku rðLkk{qÕÞuu
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«fhý-Ãk (rLkÞ{ Mktøkún-4)
Lkerík ½zíkh yÚkðk rLkríkLkk y{÷ MktçktÄe sLkíkkLkk MkÇÞkuu MkkÚku
Mk÷kn – Ãkhk{þo yÚkðk íku{Lkk «ríkrLkrÄ {kxuLke fkuE ÔÞðMÚkk nkuÞ íkku íkuLke rðøkík.
Lkerík ½zíkh :Ãk.1
• þwt LkeríkykuLkk ½zíkh {kxu sLkíkkLke yÚkðk íkuLkk «ríkrLkrÄykuLke Mk÷kn – Ãkhk{þo/ Mkn¼køkeíkk
{u¤ððk {kxu Lke fkuE òuøkðkE Au ? òu nkuÞ íkkuu, Lke[Lkk Lk{wLkk{kt ykðe LkeríkLke rðøkíkku
ykÃkku
¢{

rð»kÞ / {wÆku

sLkíkkLke Mkn¼køkeíkk MkwrLkrùík sLkíkkLke
Mkn¼køkeíkk
fhðkLkwt sYhe Au ? (nk / Lkk)
{u¤ððk {kxuLke ÔÞðMÚkk

...................÷køkw Ãkzíkwt LkÚke ................

•

ykLkkÚke LkkøkrhfLku fÞk ykÄkhu Lkerík rð»kÞf çkkçkíkkuLkk ½zíkh yLku y{÷{kt sLkíkkLke
Mkn¼køkeíkk Lkffe fhkE Au íku Mk{sðk{kt {ËË Úkþu.

LkeríkLkku y{÷ :
Ãk.h

þwt LkeríkykuLkk y{÷ {kxu sLkíkkLke yÚkðk íku{Lkk «ríkrLkrÄykuLke Mk÷kn – Ãkhk{þo/
Mkn¼køkeíkk {u¤ððk {kxuLke fkuE òuøkðkE Au ? òu nku Þ íkku , ykðe òuøkðkEykuLke rðøkíkku
Lke[uLkk Lk{wLkk{kt ykÃkku.
¢{

rð»kÞ / {wÆku

sLkíkkLke Mkn¼køkeíkk MkwrLkrùík
fhðkLkwt sYhe Au ? ( / Lkk)

sLkíkkLke Mkn¼køkeíkk
{u¤ððk {kxuLke ÔÞðMÚkk

...................÷køkw Ãkzíkwt LkÚke ................
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«fhý-6 (rLkÞ{ Mktøkún – 5)
ònuh íktºk yÚkðk íkuLkk rLkÞtºký nuX¤Lke ÔÞrfíkyku ÃkkMkLkk ËMíkkðuòuLke fûkkyku
ytøkuLkw t Ãkºkf
6.1 Mkhfkhe ËMíkkðuòu rðuþuLke {krníke ykÃkðk Lke[uLkk Lk{qLkkLkku WÃkÞkuøk fhþku . sÞkt yk
ËMíkkðuòu WÃk÷Ä Au . íkuðe søÞkyku suðe fu Mkr[ðk÷Þ fûkk, rLkÞk{fLke f[uhe fûkk,
yLÞLkku Ãký WÕ÷u¾ fhku . (“yLÞku” ÷¾ðkLke søÞkyu fûkkLkku WÕ÷u¾ fhku)
¢{ ËMíkkðusLke
fûkk
1

h
3

çkkuzo fûkkyu

çkkuzo fûkkyu
çkkuzo fûkkyu

ËMíkkðusLkwt Lkk{ yLku
íkuLke yuf ÷exe{kt
yku¤¾kíý
økwshkík BÞwrLkrMkÃk÷
Lkkýkt çkkuzo
yrÄrLkÞ{, 1979
{Lkkuhs
t Lkfh økúkxt
{køkoËŠþfk 1999
çkkuzo æðkhk y{r÷f]ík
ÞkusLkkykuLke {krníke
ÃkwÂMíkfk
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ËMíkkðus {u¤ððkLke
fkÞoÃkæÄrík
YçkY / ÷ur¾ík{kt
{køkýe fhe rLkÞík fhu÷
Ve ¼hÃkkE fhðkÚke
YçkY / ÷ur¾ík{kt
{køkýe fhe rLkÞík fhu÷
Ve ¼hÃkkE fhðkÚke
YçkY / ÷ur¾ík{kt
{køkýe fhe rLkÞík fhu÷
Ve ¼hÃkkE fhðkÚke

Lke[uLke ÔÞrfík ÃkkMku Au / íkuLkk
rLkયુંત્રý{kt Au
{ËËLkeþ rLkÞk{f(ðneðx)
{ËËLkeþ rLkÞk{f(økúktx)

{ËËLkeþ rLkÞk{f(ðneðx)

12

«fhý-7 (rLkÞ{ Mktøkún-6)
íkuLkk ¼køk íkhefu h[kÞu÷e çkkuzo , Ãkrh»kË, Mkr{ríkyku yLÞ MktMÚkkykuLkwt Ãkºkf
--- ÷køkw Ãkzíkwt LkÚke --7.1 ònuh íktºkLku ÷økíkkt çkkuzo, Ãkrh»kËku, Mkr{ríkyku yLku yLÞ {tz¤ku ytøkuLke rðøkík Lke[uLkk
Lk{wLkk{kt ykÃkku .
• {kLÞíkk «kó MktMÚkkykuLkwt Lkk{ yLku MkhLkk{wt : ÷køkw Ãkzíkw LkÚke.
• {kLÞíkk «kó MktMÚkkLkku «fkh (çkkuzo, Ãkrh»kË, Mkr{ríkyku, yLÞ {tz¤ku) : ÷køkw Ãkzíkw LkÚke.
• {kLÞíkk «kó MktMÚkkykLkkuu xwtfku Ãkrh[Þ (MÚkkÃkLkk, ð»ko, WËuþ / {wÏÞ «ð]r¥kyku): ÷køkw Ãkzíkw LkÚke.
• {kLÞíkk «kó MktMÚkkLke ¼qr{fk (Mk÷knfkh / Mkt[k÷f / fkÞofkhe / yLÞ) : ÷køkw Ãkzíkw LkÚke.
• {k¤¾wt yLku çktÄkhý : ÷køkw Ãkzíkw LkÚke.
• MkMÚkkLkk ðzk : ÷køkw Ãkzíkw LkÚke.
• {wÏÞ f[uhe yLku íkuLke þk¾kykuLkk MkhLkk{k : ÷køkw Ãkzíkw LkÚke.
• çkuXfkuLke MktÏÞk : ÷køkw Ãkzíkw LkÚke.
• þwt sLkíkk çkuXfku{kt ¼køk ÷E þfu Au ? : ÷køkw Ãkzíkw LkÚke.
• þwt çkuXfkuLke fkÞoLkkUÄ íkiÞkh fhðk{kt ykðu Au ? : ÷køkw Ãkzíkw LkÚke.
• çkuXfkuLke fkÞoLkkUÄ sLkíkkLku WÃk÷Ä Au ? òu íku{ nkuÞ íkku, íku {u¤ððk {kxuLke ÃkæÄríkLke
{krníke ykÃkku : ÷køkw Ãkzíkw LkÚke.
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«fhý-8 (rLkÞ{Mktøkún-7)
Mkhfkhe {krníke yrÄfkheykuLkkt Lkk{, હોદો y™u yLÞ

સવગતો

8.1 ònuh íktºk Mkhfkhe {krníke yrÄfkheyku , {ËLkeþ Mkhfkhe {krníke yrÄfkheyku y™u
rð¼køkeÞ fkÞËkfeÞ (yuÃku÷ux)Mk¥kkrÄfkhe rðþuLke MktÃkfo {krníke Lke[uLkk Lk{qLkk{kt ykÃkku .
Mkhfkhe íktºkLkw t Lkk{ :- økwshkík BÞwrLkrMkÃk÷ VkELkkLMk çkkuzo
Mkhfkhe {krníke yrÄfkheyku :yLkwt
Lkk{
nkuÆku yuMk.xe.ze.
Lkt.
fkuz
1
©e yuLk.yu[.ËhS Mkr[ð
079

VkuLk Lktçkh
MkhLkk{wt
f[uhe
{kuçkkE÷
h3h
9328823308 økwshkík BÞwrLkrMkÃk÷ VkELkkLMk çkkuz,o
50337
çkkuzo rLkøk{ rðMíkkh
Mkufxh-10-yu, økkt»keLkøkh
E-Mail : gmfb1@yahoo.co.in
Web : www.gmfb.in

rð¼køkeÞ yuÃku÷ux (fkÞËk) Mk¥kkrÄfkhe :yLkwt
Lkk{
Lkt.
1
©e બી.સી.પટણી, IAS

nkuÆku

yuMk.xe.ze.
VkuLk Lktçkh
MkhLkk{wt
fkuz
f[uhe
½h
079
h3h
9978422525 økwshkík BÞwrLkrMkÃk÷ VkELkkLMk çkkuzo
અસ્િક કસ્િશ્નર,
50294
çkkuzo rLkøk{ rðMíkkh
મ્યુસ્નસ્િપલ
Mkufxh-10-yu,
એડિીનીથટરે શન
økkt»keLkøkh
અને હોદ્દાની રૂએ
CEO, GMFB
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«fhý-9
rLkýoÞ ÷uðkLke «feÞk{kt yLkwMkhðkLke fkÞoÃkæÄrík
9.1 swËk swËk {wákyku ytøku rLkýoÞ ÷uðk {kxu fE fkÞoÃkæÄrík yLkwMkhðk{kt ykðu Au ?


9.h

økwshkík BÞwrLkrMkÃk÷ VkELkkLMk çkkuzo yrÄrLkÞ{,1979, økwshkík BÞwrLkrMkÃk÷ VkELkkLMk
çkkuzo VkELkkLMk YÕMk íku{s f[uhe fkÞoÃkæÄrík (rçkLk Mkr[ðk÷Þ f[uheLkk WÃkÞkuøk {kxu ) {kt
rLkÞík fhu÷ fkÞoÃkæÄrík yLkwMkkh rLkýoÞ ÷uðk{kt ykðu Au .
yøkíÞLke çkkçkíkku {kxu fkuE ¾kMk rLkýoÞ ÷uðk {kxuLke ËMíkkðuS fkÞoÃkæÄríkyku/ Xhkðu÷e
fkÞoÃkæÄríkyku / rLkÞík {kÃkËtzku / rLkÞ{ku fÞk fÞk Au ? rLkýoÞ ÷uðk {kxu fÞk fÞk Míkhu
rð[kh fhðk{kt ykðu Au .
• yøkíÞLke çkkçkíkku {kxu yæÞûk©e fûkkyu íkÚkk økwshkík BÞwrLkrMkÃk÷ VkELkkLMk
çkkuzoLke çkkuzo çkuXf{kt yusLzk ykEx{ hsw fheLku íku ytøkuLkku Xhkð fheLku
rLkýoÞ ÷uðk{kt ykðu Au . sYh sýkÞ íkku Mkhfkh©eLkk (þnuhe rðfkMk
yLku þnuhe øk]n rLk{koý rð¼køk) ykËuþku/મુંજુરી {u¤ððk{kt ykðu Au .

9.3 rLkýoÞLku sLkíkk MkwÄe Ãknku[kzðkLke fE ÔÞðMÚkk Au ?
• ÷køkw Ãkzíkw t LkÚke.
9.4 rLkýoÞ ÷uðkLke «r¢Þk{kt suLkk {tíkÔÞku ÷u ðkLkkh Au íku yrÄfkheyku fÞk Au ?
• MktçktÄeík yrÄfkheyku
9.Ãk rLkýoÞ ÷uLkkh ytrík{ Mk¥kkrÄfkhe fkuý Au ?
•
•

yrÄf fr{&™h©e, BÞwLkeMkeÃk÷ yuz{eLkeMxÙuþLk yLku nkuÆkLke Yyu {wÏÞ
fkhkuçkkhe yrÄfkhe©e, økw.BÞw.Vk.çkkuzo
fux÷kf rfMMkkyku{kt yæÞûk©e yLku çkkuzo fûkkyu íku{s – Mkhfkh©e fûkkyu
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9.6 su yøkíÞLke çkkçkíkku Ãkh ònuh Mk¥kkrÄfkhe æðkhk rLkýoÞ ÷uðk{kt ykðu Au íkuLke {krníke
y÷øk heíku Lke[uLkk Lk{wLkk{kt ykÃkku .
¢{

suLkk Ãkh rLkýoÞ ÷uðkLkk
Au íku rð»kÞ

{køkoËþof Mkw[Lk /
rËþkrLkËuoþ òu
fkuE nkuÞ íkku

y{÷Lke «r¢Þk

1

ÞkusLkk nuX¤ ¾[oLke
{tswhe íkÚkk ગ્ાુંટ /
÷kuLkLke [wfðýe økúktx /
÷kuLk MkçktrÄík fk{kuLke
ðneðxe {tswhe íku{s
çkkuzoLke ík{k{ ðneðxe
yLku LkkýkfeÞ çkkçkíkku

økwshkík
BÞwrLkrMkÃk÷
VkELkkLMk çkkuzo
yrÄrLkÞ{,
1979 íkÚkk
çkkuzoLkk LkkýktfeÞ
rLkÞ{ku

f[uhe fkÞo
ÃkæÄrík
(rçkLk Mkr[ðk÷Þ
f[uheLkk WÃkÞkuøk
{kxu) {kt rLkÞík
fhu÷ fkÞoÃkæÄrík
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rLkýoÞ ÷uðkLke
fkÞoðkne{kt
Mktf¤kÞu÷
yrÄfkheykuLkku
nkuÆku
MkçktrÄík þk¾k
yrÄfkhe /
Mkr[ð©e íkÚkk
yrÄf fr{&™h©e
yLku nkuÆkLke Yyu
{wÏÞ fkhkuçkkhe
yrÄfkhe©e

WÃkh sýkðu÷
yrÄfkheykuLkk
MktÃkfo ytøkuLke
{krníke

òu rLkýoÞÚke Mktíkku»k Lk
nkuÞ íkku, fÞkt yLku fuðe
heíku yÃke÷ fhðe ?

VkuLk Lktçkh
079 h3h
Ãk0293 íkÚkk
h3h - Ãk0h94

yuÃku÷ux yrÄfkhe yLku
{wÏÞ fkhkuçkkhe
yrÄfkhe, økwshkík
BÞwrLkrMkÃk÷ VkELkkLMk
çkkuzo,
çkkuzo rLkøk{ rðMíkkh
Mkufxh-10-yu,
økkt»keLkøkh
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«fhý-10
yrÄfkheyku yLku f{o[kheykuLke {krníke - ÃkwÂMíkfk
(zehufxhe)
10.1 Lke[uLkk Lk{wLkk{kt {krníke ykÃkku .
¢{
1

Lkk{
શ્રી ધનસુખ ભંડેરી

nkuÆku

yuMk.xe.
ze.fkuz

yæÞûk©e

079

MkhLkk{wt
VkuLk Lktçkh
íkÚkk
E-{uE÷
f[uhe
½h / {kuçkkE÷
h3h
7567897671 økwshkík BÞwrLkrMkÃk÷
50294
VkELkkLMk çkkuzo,
çkkuzo rLkøk{ rðMíkkh
Mkufxh-10-yu,
økkt»keLkøkh
E-Mail :
gmfb1@yahoo.co.in
Web : www.gmfb.in

2

©e çke.Mke. Ãkxýe
ykE.yu.yuMk.

3
4
Ãk
6
7

©e yuLk.yu[.ËhS
©e{íke fu.yuMk.økZðe
©e ðe.Mke. Ãkxu÷
©e ðe.Mke. Ãkxu÷
©e{íke fu.ykh.Äzkfu

8
9

©e yu{.yu{.Ãkxu÷
©e ykh.yu.þ{ko

10 ©e nu{tík su. hkð÷
11 ©e{rík fu.ykh.Äzkfu
12 ©e ykh.yu.þ{ko
13 ©e ðe.su.hkXkuz
14 ©e nu{tík su. hkð÷
15 ©e yu{.yu{.ðk½u÷k
16 કુ . હે તલ દલવાડી
17 શ્રી િહે શ પટે લ
18 શ્રી ભાસ્વન ચૌહાણ
19 શ્રી નયન પ્રજાપસ્ત
૨૦ શ્રી પ્રસ્વણસ્િંહ
રાઠોડ

yrÄf fr{&™h©e,
BÞwLkeMkeÃkk÷
yuz{eLkeMxÙuþLk yLku nkuËkLke
Yyu CEO, GMFB
Mkr[ð
LkkÞçk rLkÞk{f(økúktx)
LkkÞçk rLkÞk{f (Lkktýkt)
LkkÞçk rLkÞk{f (yktfzk)
{ËËLkeþ rLkÞk{f
(yktfzk)
{ËËLkeþ rLkÞk{f (økúktx)
{ËËLkeþ rLkÞk{f
(ðneðx)
{ËËLkeþ rLkÞk{f
(rnMkkçk)
{ËËLkeþ

079

h3h 50294

9978422525

,,

079
079
079
079
079

h3h 50337
h3h Ãk0334
h3h Ãk033h
23250232
h3h Ãk0280

9328823308
9909361365
7Ãk6789767Ãk
7Ãk6789767Ãk
7Ãk67897681

,,
,,
,,
,,
,,

079
079

h3h Ãk033Ãk
h3h Ãk03h9

7567897679
9328823304

,,
,,

079

h3h Ãk0330

7567897686

,,

079

h3h Ãk0344/
h3h 44906

7567897681

,,

{ËËLkeþ
{ËËLkeþ
(rLkð]¥k)
rnMkkçkLkeþ
LkkÞçk rnMkkçkLkeþ

079
079

h3h Ãk07Ãk8

93h88h3304

h3h Ãk0344/
h3h 44906

7567897683

,,
,,

079
079

h3h Ãk0340
h3h Ãk0340

7567897686
7Ãk748007hh

આંકડા િદદનીશ

૦૭૯

૨૩૨૫૦૬૪૧

૭૫૬૭૮૯૭૬૯૪

સ્િથટિ િેનેજર અને
નાયબ િાિલતદાર
આંકડા િદદનીશ
આંકડા િદદનીશ
ગુજરાતી ટાઇપીથટ

૦૭૯

૨૯૭૫૦૭૮

૦૭૯
૦૭૯
૦૭૯

૨૩૨૫૦૩૩૯
૨૩૨૫૦૩૪૧
૨૩૨૫૦૩૪૧
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૭૫૬૭૮૯૭૬૮૭

,,
,,
,,

૭૫૬૭૭૯૭૬૮૯
૭૫૭૪૮૦૦૭૨૬
૭૫૭૪૮૦૦૭૨૫
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«fhý – 11 (rLkÞ{ Mktøkún 10)
rðrLkÞ{ku{kt òuøkðkE fÞko {wsçk {nuLkíkkýkLke ÃkæÄrík Mkrník Ëhuf yrÄfkhe yLku f{o[kheLku {¤íkwt {krMkf
{nuLkíkkýwt
11.1 Lke[uLkk Lk{wLkk{kt {krníke ykÃkku.
{krMkf {nuLkíkkýwt
ક્રમ

Lkk{

nkuÆku

{q¤ Ãkøkkh

fw÷ Ãkøkkh

1
1

2

3

4

5

અસ્િક કસ્િશ્નર, મ્યુસ્નસ્િપલ
એડિીનીથટરે શન અને હોદ્દાની

67873

67873

શ્રી બી.સી.પટણી, IAS

`

`

રૂએ CEO, GMFB

2

Mkr[ð

28000

28000

3

©e yuLk.yu[.ËhS
(fhkhkÄeLk)
©e{íke fu.yuMk. økZðe

LkkÞçk rLkÞk{f (økúktx)

4

©e ðe.Mke.Ãkxu÷

LkkÞçk rLkÞk{f (Lkkýkt)

61300
77700

78515
98939

5

©e ðe.Mke.Ãkxu÷ ([kso{kt)

LkkÞçk rLkÞk{f(yktfzk)

77700

98939

6

©e yu{.yu{.Ãkxu÷
(fhkhkÄeLk)
©e ykh.yu.þ{ko ([kso{kt)

{ËËLkeþ rLkÞk{f (økúktx)

23100

23100

{ËËLkeþ rLkÞk{f(ðneðx)

68000

86138

{ËËLkeþ rLkÞk{f(yktfzk)

66000

83750

{ËËLkeþ rLkÞk{f(rnMkkçk)

52000

62180

10

©e{rík fu.ykh.Äzkfu
([kso{kt)
©e nu{tík su. hkð÷
([kso{kt)
©e{rík fu.ykh.Äzkfu

{ËËLkeþ

66000

83750

11

©e nu{tík hkð÷

rnMkkçkLkeþ

52000

62180

1h

©e yu{.yu{.ðk½u÷k

LkkÞçk rnMkkçkLkeþ

35400

45458

13

©e{rík yuLk.su.{fðkýk

Ãke.yu. xw [uh{uLk

18605

18605

14

©e ykh.yu.þ{ko

{ËËLkeþ

68000

86138

1Ãk

©e ðe.su.hkXkuz

{ËËLkeþ

16099

16099

16

©e ykh.yu. Ãkxu÷

f÷kfo

41000

52478

17

કુ .હે તલ દલવાડી

આંકડા િદદનીશ

31000

40024

18

શ્રી િહે શ પટે લ

33895

33895

19

શ્રી ભાસ્વન ચૌહાણ

સ્િથટિ િેનેજર અને
નાયબ િાિલતદાર
આંકડા િદદનીશ

30128

30128

h0

શ્રી નયન પ્રજાપસ્ત

આંકડા િદદનીશ

28229

28229

h1

શ્રી પ્રસ્વણસ્િંહ રાઠોડ

ગુજરાતી ટાઇપીથટ

28229

28229

22

શ્રી જ.ે એિ.િકવાણા

નાયબ િાિલતદાર

૧૮,૬૦૫

૧૮,૬૦૫

23

શ્રી િસ્નષ િી.જાદવ

કારકુ ન કિ ટાઇપીથટ

૧૮,૮૩૦

૧૮,૮૩૦

24

શ્રી ભૌસ્િક આર િોલંકી

કારકુ ન કિ ટાઇપીથટ

૧૮,૮૩૦

૧૮,૮૩૦

25

શ્રી અંકકત પી. શુકલ

કારકુ ન

૧૮,૮૩૦

૧૮,૮૩૦

7
8
9

C:\Users\server\Downloads\Rti -31-05-2020.doc

ð¤íkh /
ð¤íkh ¼ÚÚkwt
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Mkhfkh©eLkk
rLkÞ{ku
{wsçk

rðrLkÞ{{kt
sýkÔÞk {wsçk
{nuLkíkkýwt Lk¬e
fhðkLke
fkÞoÃkæÄrík
7
Mkhfkh©eLkk
rLkÞ{ku {wsçk

18

{krMkf {nuLkíkkýwt
ક્રમ

Lkk{

nkuÆku

{q¤ Ãkøkkh

fw÷ Ãkøkkh

1
26

2

3

4

5

શ્રી િવલ રાજન

અંગ્રેજી ટાઇપીથટ

૧૮,૮૩૦

૧૮,૮૩૦

27

શ્રી સ્વપુલ બી.ઠાકોર

ગુજરાતી ટાઇપીથટ

૧૮,૮૩૦

૧૮,૮૩૦

28

કું . સ્પનલ જ.ે િકવાણા

કલાકક કિ કો.ઓપરે ટર

૧૧,૨૫૦

૧૧,૨૫૦

29

શ્રી બી.પી.સ્નનાિા

ડર ાઇવર

૧૮,૮૩૦

૧૮,૮૩૦

30

શ્રી પી.વી.ઠાકોર

ડર ાઇવર

૧૮,૮૩૦

૧૮,૮૩૦

31

શ્રી બી.વી.રબારી

ડર ાઇવર

૧૮,૮૩૦

૧૮,૮૩૦

32

શ્રી રિણીક.એન.રાઠોડ

ડર ાઇવર

૧૮,૮૩૦

૧૮,૮૩૦

33

શ્રી િુિીર એન. લેઉવા

પટાવાળા/ડર ાઇવર

૧૧,૨૯૮

૧૧,૨૯૮

34

શ્રીિતી સ્નરૂબેન કે . ભોઇ હાઉિ કીપીંગ-પ્યુન

૧૨,૬૫૬

૧૨,૬૫૬

35

શ્રી િજનસ્િંહ વાઘેલા

પટાવાળા

૧૧,૨૯૮

૧૧,૨૯૮

36

શ્રી અશોકસ્િંહ સ્બહોલા

પટાવાળા

૧૧,૨૯૮

૧૧,૨૯૮

37

શ્રી િવલ એ. રાવલ

પટાવાળા

૧૦,૦૪૩

૧૦,૦૪૩

38

શ્રી સ્વશાલ કે . રબારી

પટાવાળા

૧૧,૨૯૮

૧૧,૨૯૮

39

શ્રી રસ્વ વાય.ક્ષસ્િય

પટાવાળા

૧૧,૨૯૮

૧૧,૨૯૮

40

શ્રી નટુ ભાઇ એલ. ભોઇ

પટાવાળા

૧૧,૨૯૮

૧૧,૨૯૮

41

શ્રી સ્વહાજી આર.ઠાકોર

િાળી-કિ-પ્યુન

૧૧,૨૯૮

૧૧,૨૯૮

42

શ્રીિતી ઇન્દુબેન બી.
ઠાકોર
શ્રીિતી શોભનાબેન કે .
ઠાકોર
શ્રી િોહનભાઇ િી.
િકવાણા

િફાઇ કાિદાર

૬,૫૫૦

૬,૫૫૦

િફાઇ કાિદાર

૬,૫૫૦

૬,૫૫૦

િફાઇ કાિદાર

૫,૮૨૨

૫,૮૨૨

43
44
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«fhý – 1h (rLkÞ{Mktøkún – 11)
«íÞuf MktMÚkkLku Vk¤ðkÞu÷ ytËksÃkºk
ík{k{ ÞkusLkkyku, Mkqr[ík ¾[oT yLku fhu÷ [wfðýe ytøku ynuðk÷kuLke rðøkíkku
rðfkMk, rLk{koý yLku íkfrLkfe fkÞkuo ytøku sðkçkËkh ònuh íktºk {kxu
1h.1 swËe swËe ÞkusLkkyku yLðÞu swËe swËe «ð]r¥kyku {kxu ytËksÃkºkLke rðøkíkkuLke {krníke
Lke[uLkk Lk{wLkk{kt ykÃkku
¢{

ÞkusLkkLkwt «ð]r¥k «ð]r¥kþY «ð]r¥kLkk Mkwr[ík {tswh
Lkk{ / MkËh
fÞko
ytíkLke hf{ ÚkÞu÷
íkkhe¾ ytËksu÷
hf{
íkkhe¾

Awxe
fhu÷
/[wfðu÷
hf{
(nókLke
MktÏÞk)

AuÕ÷k
ð»koLkwt
¾hu¾h
¾[o

fkÞoLke økwýð¥kk
{kxu MktÃkwýoÃkýu
fk{økehe {kxu
sðkçkËkh
yrÄfkhe

E÷kÞËk Ãkºkf Mkk{u÷ Au.

yLÞ ònuh íktºkku {kxu :MkËh

Mkwr[ík ytËksÃkºk

{tswh ÚkÞu÷ ytËksÃkºk

Awxe fhu÷ [wfðu÷ hf{ (nókLke MktÏÞk)

fw÷ ¾[o

E÷kÞËk Ãkºkf Mkk{u÷ Au.
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(અ)િને ૨૦૧૯-૨૦ના નાણાકીય વષક દરમ્યાન સ્વસ્વિ યોજનાઓ િાટે ની બજટે જોગવાઇ
અંતગકત િરકારશ્રી તરફિી િળેલ ગ્રાંટ તિા તેિાંિી કરે લ ખચકની સ્વગતોની
(તા.૧-૪-૨૦૧૯ િી તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૦)
(રૂા.લાખિાં )
ક્રિ

યોજનાનો
નંબર

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

યુડીપી-૦૪
યુડીપી-૦૬
યુડીપી-૦૭
યુડીપી-૨૦
યુડીપી-૨૧
યુડીપી-૨૩
યુડીપી-૨૫
યુડીપી-૨૫
યુડીપી-૬૨

૧૦

યુડીપી૭૮,૮૮,૯૧

૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮

યુડીપી-૧પ

૧૯

યુડીપી-૧પ

૨૦

યુડીપી-૧પ

૨૧

યુડીપી-૧પ

૨૨

યુડીપી-૧પ

૨૩
૨૪

યોજનાનું નાિ

બજટે
જોગવાઇ

િળેલ ગ્રાંટ

િયેલ ખચક

વાજપાઇ નગર વવકાસ યોજના
૧.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
ગુડ ગવનનન્સ ઇનીસીયેટીવ ગ્ાાંટ
૨૦૦.૦૦
૨૦૦.૦૦
૫૯.૪૪
૦.૦૦
૦.૦૦
નગર વવકાસ શ્રીવનવિ (લોન)
૧.૦૦
બુવનયાદીમુડી અને પગાર ભથાાં માટે ની ગ્ાાંટ
૧૩૫૦૦.૦૦ ૧૩૫૦૦.૦૦ ૧૩૫૦૦.૦૦
વ્યવસાયવેરાગ્ાાંટ (નગરપાવલકા–૫૦ ટકા)
૪૦૧૫.૬૪
૪૦૧૫.૬૪
૪૦૧૫.૬૪
વ્યવસાયવેરાગ્ાાંટ (મહાનગરપાવલકા–૫૦ ટકા)
૫૨૨૫.૬૫
૫૨૨૫.૬૫
૫૨૨૫.૬૫
મનોરાંજનકરગ્ાાંટ (સામાન્ય)
૩૫૯૨.૧૩
૩૫૯૨.૧૩
૩૫૯૨.૧૩
મનોરાંજનકરગ્ાાંટ (અનુસુવિતજાવત સબ પ્લાન)
૨૭૪.૧૨
૨૭૪.૧૨
૨૭૪.૧૨
શહે રી વવકાસ સત્તા માંડળના વવકાસ માટે ની ગ્ાાંટ
૫૮૦.૦૦
૫૮૦.૦૦
૧૨૫.૦૦
સ્વવણનમ જયાંવત મુખ્યમાંત્રી શહે રી વવકાસ યોજના (ર૦૧ર) મહા ન.પા., ન.પા., શહે રી વવકાસ /
૩૪૫૮૭૧.૧૮ ૩૦૪૧૧૦.૬૦ ૨૬૧૬૯૦.૭૮
વવસ્તાર સત્તામાંડળ
૫૦૦.૦૦
૫૦૦.૦૦
૫૦૦.૦૦
જમીનમહે સુલ અને બીનખેતી આકાર માટે ની ગ્ાાંટ
જમીનમહે સુલ લોકલ ફાંડ સેસ/ ઇરીગેશન સેસ
૩૨૦.૦૦
૩૨૦.૦૦
૩૨૦.૦૦
માટે ની ગ્ાાંટ
૧૬૫૦૦.૦૦ ૧૬૫૦૦.૦૦ ૧૬૫૦૦.૦૦
વશક્ષણ ઉપકર ગ્ાાંટ
૧૩૯.૭૨
૪૬.૯૪
૧૫૦.૦૦
િુાંટણી ખિન માટે ની ગ્ાાંટ
૪૨૬૭૦.૬૫ ૪૨૬૭૦.૬૫ ૪૨૬૭૦.૬૫
ઓકટર ોય વળતર માટે નગરપાવલકાઓને ગ્ાાંટ
મહાનગરપાવલકાઓને વવકાસના કામો માટે સહાય
૨૩૩૭૧૮.૧૦ ૨૩૩૭૧૮.૧૦ ૨૩૩૭૧૮.૧૦
(ઓકટર ોય વળતર ગ્ાાંટ)
૨૧૫.૦૦
૧૭૮.૫૦
૧૭૮.૫૦
કોમન કે ડરના મહે કમ માટે ની ગ્ાાંટ
૧૪માાં નાણાપાંિની યોજના (કે ન્વ પુરસ્કૃ ત
૪૯૩૯૨.૫૩ ૪૯૩૯૨.૫૩ ૪૯૩૯૨.૫૩
જનરલ)મહા.ન.પા
૧૪માાં નાણાપાંિની યોજના (કે ન્વ પુરસ્કૃ ત
૮૭૮૮૫.૨૨ ૮૭૮૮૫.૨૨ ૮૭૮૮૫.૨૨
જનરલ) ન.પા
૧૪માાં નાણાપાંિની યોજના (કે ન્વ પુરસ્કૃ ત
૭૮૧૧.૯૯
૭૮૧૧.૯૯
૭૮૧૧.૯૯
એસસીએસપી) મહા.ન.પા
૧૪માાં નાણાપાંિની યોજના (કે ન્વ પુરસ્કૃ ત
૫૧૦૬.૭૮
૫૧૦૬.૭૮
૫૧૦૬.૭૮
એસસીએસપી) ન.પા
૧૪માાં નાણાપાંિની યોજના (કે ન્વ પુરસ્કૃ ત
૩૨૦૧૪.૪૭ ૩૨૦૧૪.૪૭ ૩૨૦૧૪.૪૮
ટીએસપી) ન.પા.
૧૦૭૫૪.૬૬ ૧૧૨૫૪.૬૬ ૧૧૨૫૪.૬૬
એનઆરસીપી ગ્ાાંટ
૧.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
માહહતી, વશક્ષણ, અને પ્રસારણની ગ્ાાંટ
કુ લ ૮૬૦૩૦૧.૧૨ ૮૧૮૯૯૦.૭૬ ૭૭૫૮૮૨.૬૧
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«fhý -13
MknkÞfe fkÞo¢{Lkk y{÷ ytøkuLke ÃkæÄrík
13.1 Lke[uLkk Lk{wLkk {wsçk {krníke ykÃkku.
 fkÞo¢{ / ÞkusLkkLkwt Lkk{
 fkÞo¢{ / ÞkusLkkLkku Mk{Þøkk¤ku
 fkÞo¢{Lkku Wæuþ
 fkÞo¢{, ¼kiríkf yLku LkkýktfeÞ ÷ûÞktfku (AuÕ÷k ð»ko {kxu)
 ÷k¼kÚkeoLke Ãkkºkíkk
 ÷k¼ ytøkuLke Ãkwðo sYrhÞkíkku
 fkÞo¢{Lkku ÷k¼ ÷uðkLke ÃkæÄrík
 Ãkkºkíkk Lk¬e fhðk ytøkuLkk {kÃkËzku


fkÞo¢{{kt ykÃku÷ ÷k¼Lke rðøkíkku (MknkÞfeLke hf{ yÚkðk ykÃkðk{kt ykðu÷ yLÞ {ËË Ãký Ëþkoððe)

 MknkÞfe rðíkhýLke ÃkæÄrík
 yhS fÞko fhðe fu yhS fhðk {kxu f[uhe{kt fkuLkku MktÃkfo fhðku
 yhS Ve (÷køkw Ãkzíkwt nkuÞ íÞkt)
 yLÞ Ve (÷køkw Ãkzíkwt nkuÞ íÞkt)
 yhSÃkºkfLkku Lk{wLkku (÷køkw Ãkzíkwt nkuÞ íkku òu MkkËk fkøk¤ Ãkh yhS fhe nkuÞ íkku yhsËkhu yhS{kt
þwt þwt Ëþkoððwt íkuLkku WÕ÷u¾ fhku.)
 rçkzkýkuLke ÞkËe («{kÃkºkku/Ëmíkkðuòu)
 rçkzkýkuLkku Lk{wLkku
 «¢eÞkÞkLku ÷økíke Mk{MÞkyku ytøku fÞk MktÃkfo fhðku
 WÃk÷çÄ rLkrÄLke rðøkíkku (SÕ÷k fûkk, ½xf fûkk ðøkuhu suðk rðrðÄ Míkhkuyu)
 Lke[uLkk Lk{wLkk{kt ÷k¼kÚkeoykuLke ÞkËe.
¢{ Lkt./
fkuz

÷k¼kÚkeoLkwt
Lkk{

MknkÞfeLke
hf{
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{kíkk /
rÃkíkk
ðk÷e

ÃkMktËøkeLkku
{kÃkËtz

SÕ÷ku

MkhLkk{wt
þnuh
Lkøkh/økk{ ½h Lktçkh

22

«fhý-14 (rLkÞ{ Mktøkún-13)
íkuýu ykÃku÷ hkníkku, Ãkhr{x fu yrÄf]ík {u¤ðLkkh rðøkíkku.
Lke[uLkk Lk{wLkk {wsçk {krníke ykÃkku.
 fkÞo¢{Lkwt Lkk{
 «fkh (hkník / Ãkh{ex / yrÄf]ík)
 WËuþ
 Lkffe fhu÷ ÷ûÞktf (AuÕ÷k ð»ko {kxu)
 Ãkkºkíkk
 Ãkkºkíkk {kxuLkk {kÃkËtzku
 Ãkwðo sYheÞkíkku
 ÷k¼ {u¤ððkLke ÃkæÄrík



÷køkw Ãkzíkwt LkÚke.

hkník / Ãkh{ex / yrÄf]íkLke Mk{Þ {ÞkoËk

 yhS Ve (÷køkw Ãkzíkwt ykuÞ íÞkt)
 rçkzkýkuLke ÞkËe ( «{kýÃkºkku / ËMíkkðuòu)
 rçkzkýLkku Lk{wLkku
 Lke[u ykÃku÷k Lk{wLkk{kt ÷k¼kÚkoeLke rðøkíkku.
¢{ Lkt /
fkuz

÷k¼kÚkeoLkwt
Lkk{

fkÞËuMkhíkkLke
{wËík

{kíkk / rÃkíkk /
ðk÷e

MkhLkk{wt
SÕ÷ku þnuh Lkøkh /
økk{

Äh
Lktçkh

hkník {kxu Lke[uLke {krníke Ãký ykÃkðe
 ykÃku÷ ÷k¼Lke rðøkíkku
 ÷k¼kuLkwt rðíkhý
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«fhý -1Ãk (rLkÞ{ Mktøkún -14)
fkÞkuo fhðk {kxu Lkffe fhu÷k Äkuhýku
1Ãk.1 rðrðÄ «ð]r¥kyku / fkÞo¢{ku nkÚk Ähðk {kxu rð¼køkku Lkffe fhu÷ ÄkuhýkuLke rðøkíkku ykÃkku.
hksÞLke MÚkkrLkf MktMÚkkykuLku rðfkMkLkk fk{ku {kxu LkkýktfeÞ MknkÞ ykÃkðk {kxuLke yk MkkÚku Mkk{u÷
÷eMx {wsçkLke rðrðÄ ÞkusLkkykuLkwt y{÷efhý fhðk{kt ykðu Au.

«fhý -16 (rLkÞ{ Mktøkún -1Ãk)
ðeòýwtYÃku WÃk÷çÄ {krníke
16.1 ðeòýwtYÃku WÃk÷çÄ rðrðÄ ÞkusLkkykuLke {krníkeLke rðøkíkku ykÃkku.
yk çkkuzoLke sYhe {krníke Lke[uLke ðuçkMkkEx WÃkh WÃk÷çÄ Au.
(1)

Websit Name:-

www.gmfb.in

(2)

E-Mail Address :- gmfb1@yahoo.co.in
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«fhý -17 (rLkÞ{ Mktøkún -16)
{krníke {u¤ððk {kxu LkkøkrhfkuLku WÃk÷ÇÞ Mkð÷íkkuLke rðøkíkku.
÷køkw Ãkzíkwt LkÚke.....
 f[uhe økútÚkk÷Þ
 Lkkxf yLku þku
 ðíko{kLkÃkºkku
 «ËþoLkku


નોટિસ

çkkuzo ---- YES -----

 f[uhe{kt hufzoLkwt rLkheûký
 ËMíkkðuòuLke Lkf÷ku {u¤ððkLke ÃkæÄrík
 WÃk÷ÇÞ {wrÿík rLkÞ{Mktøkún
 ònuh íktºkLke ðuçkMkkEx
 ònuh ¾çkhLkk yLÞ MkkÄLkku

xxxxx
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ગુજરાત મ્યુસ્નસ્િપલ ફાઇનાન્િ બોડક
બોડક સ્નગિ સ્વથતાર, િેકટર-૧૦(એ), ગાંિીનગર-૩૮૨૦૧૦
ફોન નં. ૦૭૯-૨૩૨૫૦૩૩૪, ૨૩૨૫૦૨૯૪, ૨૩૨૫૦૨૯૩
E-Mail : gmfb1@yahoo.co.in

નં.િફબ/વહટ/યુ-૧૮/RTI/PAD/૨૦૨૦/

Web : www.gmfb.in

તા.

પ્રવત,
નાયબ સવિવશ્રી (હ-શાખા),
શહે રી વવકાસ અને શહે રી ગૃહ વનમાનણ વવભાગ,
સવિવાલય, ગાાંિીનગર.
સ્વષયઃ- િાકહતી અસ્િસ્નયિ-૨૦૦૫ની કલિ ૪(૧)(ખ) હે ઠળ
પ્રો-એકટીવ ડીથકલોઝર અિતન કરવા બાબત....
િંદભકઃ- િાિાન્ય વહીવટી સ્વભાગનો તા.૦૧/૦૫/૨૦૦૯નો પકરપિ
ક્રિાંકઃપીએડી/૧૦૨૦૦૭/૩૩૫૩૬૪/આરટીઆઇ/િેલ.
શ્રીમાન,
ઉપયુનકત વવષય પરત્વેના સાંદભનદશીત સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૦૧/૦૫/૨૦૦૯ના
પરીપત્ર અન્વયે માહહતી મેળવવાના અવિકાર અવિવનયમ-૨૦૦૫ના કાયદાની કલમ-૪(૧)(ખ)
હે ઠળ પ્રો-એકટીવ ડીસ્કલોઝર અાંગેની ગુજરાત મ્યુવનવસપલ ફાઇનાન્સ બોડન ની અિતન માહહતી
(તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૦ અાંવતત) વેબ સાઇટ ઉપર મુકવામાાં આવેલ છે . જેની નકલ આ સાે આપની
જાણ સારૂ મોકલેલ છે . તેમજ બોડન કિેરીનુાં પી.એ.ડી. અિતન કયાન અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર પણ આ સાે
સામેલ છે , જે વવહદત ાય.
સ્બડાણઃ પ્રો-એકટીવ ડીસ્કલોઝર.
(એન.એચ.દરજી)
િસ્ચવ
ગુજરાત મ્યુસ્નસ્િપલ ફાઇનાન્િ બોડક
ગાંિીનગર.
નકલ િસ્વનય રવાનાઃ(૧) સેકશન અવિકારીશ્રી (આર-શાખા), શહે રી વવકાસ અને શહે રી ગૃહ વનમાનણ વવભાગ, સવિવાલય
ગાાંિીનગર તરફ જાણ સારૂ.
(૨) સેકશન અવિકારીશ્રી (સાંકલન-શાખા), શહે રી વવકાસ અને શહે રી ગૃહ વનમાનણ વવભાગ, સવિવાલય
ગાાંિીનગર તરફ જાણ સારૂ.
(૩) વસસ્ટમ મેનેજરશ્રી, ગુ.મ્યુ.ફા.બોડન ગાાંિીનગર તરફ તા.૩૧/૫/૨૦૨૦ અાંવતત પ્રો-એકટીવ
ડીસ્લોઝર વેબસાઇટ પર મુકવાની કાયનવાહી કરવા સારૂ.
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એનેક્ષર- એ
-:: પ્રિાણપિ ::આી પ્રમાવણત કરવામાાં આવે છે કે , મારી વડી કિેરી (પ્રોપર)/મારા વહીવટી
કાયનક્ષેત્રના જાહે ર સત્તામાંડળ ધ્વારા માહહતી અવિકાર અવિનયમની કલમ-૪ અાંતગનત સ્વયાં જાહે ર
કરવાની બાબતો (પ્રોએકટીવ ડીસ્કલોઝર) (P.A.D.) તૈયાર કરવામાાં આવી છે અને
તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૦ની વસ્વતએ તે અિતન કરવામાાં આવેલ છે જેનુાં અમારા ધ્વારા માહે મે૨૦૨૦ દરમ્યાન ઇન્સ્પેકશન-કમ-ઓડીટ કરવામાાં આવ્યુાં છે અને જે બાબતે ક્ષવત જણાઇ હતી,
અગર તો અપૂરતી વવગતો જણાઇ હતી તેની પૂતનતા કરાવવામાાં આવી છે .
તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૦ની વસ્વતએ હવે મારા જાહે ર સત્તામાંડળના પ્રોએકટીવ ડીસ્કલોઝર
(P.A.D.)નુાં ઇન્સ્પેકશન-કમ-ઓડીટ બાકી રહે લ ની.

તારીખઃ- / /૨૦૨૦
િુખ્ય િિકઃ-ગાંિીનગર
(એન.એચ.દરજી)
િસ્ચવ અને જાહે ર િાકહતી અસ્િકારી
ગુજરાત મ્યુસ્નસ્િપલ ફાઇનાન્િ બોડક
ગાંિીનગર
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િાદર રજુ ઃમાહહતી મેળવવાના અવિકાર અવિવનયમ-૨૦૦૫ના કાયદાની
કલમ-૪(૧)(ખ) હે ઠળ આવશ્યક છે તેવી પ્રો-એકટીવ ડીસ્કલોઝર
અાંગેની ગુજરાત મ્યુવનવસપલ ફાઇનાન્સ બોડન ની અિતન માહહતી વેબ
સાઇટ ઉપર જાહે ર કરવાની હોય છે . જે અન્વયે બોડન કિેરીની
તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૦ અાંવતત અદ્યતન માહહતી તૈયાર કરવામાાં આવેલ
છે . જે માંજુર રહે વેબસાઇટ પર મુકીએ અને વવભાગને તેની નકલ મોકલી
આપીએ.
તેમજ સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૦૧/૦૫/૨૦૦૯ના
પહરપત્રની સુિના મુજબ એનેક્ષર-એ મુજબ પ્રમાણપત્ર પણ તૈયાર
કરવામાાં આવેલ છે . જે વવભાગની હ-શાખાને મોકલી આપીએ. તા તેની
નકલ ‘આર’ તા ‘સાંકલન’ શાખાને આપીએ. વવભાગને પાઠવવાનો
પત્ર સહી અે સાદર છે .

િદદનીશ અને
િદદનીશ સ્નયાિકશ્રી (વ)

િસ્ચવશ્રી અને
જાહે ર િાકહતી અસ્િકારીશ્રી
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િાદર રજુ ઃશહે રી વવકાસ અને શહે રી ગૃહ વનમાનણ વવભાગની િ-શાખાનો પત્ર ક્રમાાંકઃપરિ૧૦૨૦૧૯-૨૩૩૦-િ, તા.૨૨/૮/૨૦૧૯ અને મ-શાખાનો પત્ર ક્રમાાંકઃ નપલ૪૫૧૯-૧૫૬૬-મ, તા.૨૮/૮/૨૦૧૯ અવલોકને લેવા વવનાંતી છે .
વવભાગના ઉકત પત્રી જણાવ્યા મુજબ માહહતી અવિકારી અવિવનયમ-૨૦૦૫
કાયદાની કલમ-૪(૧)(ખ) હે ઠળ જાહે ર કરવાનુાં તુ પ્રો-એકટીવ ડીસ્કલોઝર
તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૯ની વસ્વતએ અદ્યતન કયાન અાંગેનુાં સામાન્ય વહીવટ વવભાગના
તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૯ના પરીપત્રી વનયત યેલ નમુના (એનેક્ષર-બી) મુજબનુાં
પ્રમાણપત્ર મોકલી આપવા જણાવેલ છે .
આ અાંગે રજુ કરવાનુાં કે , સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૦૧/૦૫/૨૦૦૯ના
પહરપત્રની સુિના મુજબ એનેક્ષર-એ મુજબનુાં પ્રમાણપત્ર વવભાગની હ-શાખાને બોડન ના
તા.૧૦/૬/૨૦૧૯ના પત્ર ક્રમાાંકઃમફબ/વહટ/યુ-૧૮/RTI/PAD/૨૦૧૯/૭૬૯૮
ી મોકલી આપવામાાં આવેલ છે . જેની નકલ વવભાગની ‘મ’ તા ‘િ’ શાખાને મોકલી
આપવાનુાં રાખીએ. વવભાગને પાઠવવાનો પત્ર સહી અે સાદર છે .
િદદનીશ
િદદનીશ સ્નયાિકશ્રી (વ)

િસ્ચવશ્રી અને
જાહે ર િાકહતી અસ્િકારીશ્રી
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ગુજરાત મ્યુસ્નસ્િપલ ફાઇનાન્િ બોડક
બોડક સ્નગિ સ્વથતાર, િેકટર-૧૦(એ), ગાંિીનગર-૩૮૨૦૧૦
ફોન નં. ૦૭૯-૨૩૨૫૦૩૩૪, ૨૩૨૫૦૨૯૪, ૨૩૨૫૦૨૯૩
E-Mail : gmfb1@yahoo.co.in

નં.િફબ/વહટ/યુ-૧૮/RTI/PAD/૨૦૧૯/

Web : www.gmfb.in

તા.

પ્રવત,
સેકશન અવિકારીશ્રી (‘િ’ અને ‘મ’ શાખા)
શહે રી વવકાસ અને શહે રી ગૃહ વનમાનણ વવભાગ,
સવિવાલય, ગાાંિીનગર.
સ્વષયઃ- િાકહતી અસ્િસ્નયિ-૨૦૦૫ની કલિ ૪(૧)(ખ) હે ઠળ
પ્રો-એકટીવ ડીથકલોઝર અિતન કરવા બાબત....
િંદભકઃ- (૧) શહે રી વવકાસ અને શહે રી ગૃહ વનમાનણ વવભાગની િ-શાખાનો પત્ર
ક્રમાાંકઃપરિ-૧૦૨૦૧૯-૨૩૩૦-િ, તા.૨૨/૮/૨૦૧૯.
(ર) શહે રી વવકાસ અને શહે રી ગૃહ વનમાનણ વવભાગની મ-શાખાનો પત્ર
ક્રમાાંકઃ નપલ-૪૫૧૯-૧૫૬૬-મ, તા.૨૮/૮/૨૦૧૯.
શ્રીમાન,
ઉપયુનકત વવષય પરત્વેના સાંદભનદશીત આપના તા.૨૨/૮/૨૦૧૯ તા
તા.૨૮/૮/૨૦૧૯ી સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૦૧/૦૫/૨૦૦૯ના પરીપત્ર અન્વયે
માહહતી મેળવવાના અવિકાર અવિવનયમ-૨૦૦૫ના કાયદાની કલમ-૪(૧)(ખ) હે ઠળ
પ્રો-એકટીવ ડીસ્કલોઝર તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૯ની વસ્વતએ અદ્યતા કરવા અાંગેનુાં વનયત યેલ
નમુના (એનેક્ષર-બી)માાં વવભાગની હ-શાખાને બોડન ના તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૯ના પત્રી મોકલી
આપવામાાં આવે છે . જેની નકલ આ સાે સામેલ છે . જેનાી વવહદત વા વવનાંતી છે .
સ્બડાણઃ ઉપર મુજબ.

(કે .એિ.ગઢવી)
િસ્ચવ અને જાહે ર િાકહતી અસ્િકારી
ગુજરાત મ્યુસ્નસ્િપલ ફાઇનાન્િ બોડક
ગાંિીનગર.
નકલ રવાનાઃસેકશન અવિકારીશ્રી (આર-શાખા), શહે રી વવકાસ અને શહે રી ગૃહ વનમાનણ વવભાગ, સવિવાલય,
ગાાંિીનગર તરફ આપના તા.૩૧/૮/૨૦૧૯ના પત્ર ક્રમાાંકઃ પરિ/૧૨૨૦૧૯/આઇ.બી.૩૮૩/આર ી જાણ સારૂ.

C:\Users\server\Downloads\Rti -31-05-2020.doc

30

