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પ્રકરણ  3 

દેખરેખ અને જવાબદારીના માધ્યમ સહિત નનણણય ેવાની પ્રહિયામાાં અનસુરવાની કાયણરીનત 
 

નવગતો િમ.
નાં 

પ્રર્ુણનિનુાં નામ  દેખરેખ કરવાન ુસ્તર  જવાબદારી  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

સી.ટી.ઈ એપ્લકેશન  
 

૧. XGNથી પ્રાદેનળક કચેયી દ્વાયા ચેકરેસ્ટ મજુફ અયજી ને 
ચકાવલાની કાભગીયી  

પ્રા.અ ના..ઈ/ભ..ઈ/લૈ.અ/નવ.લૈ.ભ 

૨. XGN દ્વાયા અયજીની યીવેપ્વન  પ્રા.અ ના..ઈ/ભ..ઈ/લૈ.અ/નવ.લૈ.ભ 

૩. એપ્રીકેળન પી (RTGS or NEFT) અને ફેંકને રાગતા અરગ 
કીસ્વાઓ 

પ્રા.અ હશવાફી અનધકાયી  

૪. ઇન્ડસ્રીની મરુાકાત/ સ્લીક્રુત એપ્રીકેળનભા ંવાઈટ મરુાકાત  પ્રા.અ નલઝઝહટગ ઓપીળીઅર 

૫. ભોનનટયીંગ યોોટડ વાથે XGN દ્વાયા શડે ઓપીવભા ભોકરલાની 
અયજી 

પ્રા.અ ના..ઈ/ભ..ઈ/લૈ.અ/નવ.લૈ.ભ 

૬. વફંનધત ળાખાભા તાવ અને નોધણી  યનુનટ શડે ના..ઈ/ભ..ઈ/લૈ.અ/નવ.લૈ.ભ 

૭. XGN ભાયપતે અપ્પ્રકેળન પ્રોવેનવિંગ  યનુનટ શડે / પ્રા.અ ના..ઈ/ભ..ઈ/લૈ.અ/નવ.લૈ.ભ 

૮. દયખાસ્ત ભજૂંયી 
ગ્રીન કેટેગયી  

ઓયેંજ કેટેગયી  
યેડ સ્ભોર/ભીડીમભ કેટેગયી  
યેડ રાર્જ કેટેગયી 

 

પ્રા.અ  

યનુનટ શડે  

વ.વ.શ્રી 
અધ્મક્ષશ્રી 
 

 

  

ના..ઈ/ભ..ઈ/લૈ.અ/નવ.લૈ.ભ 

ના..ઈ/ભ..ઈ/લૈ.અ/નવ.લૈ.ભ 

યનુનટ શડે 

વ.વ.શ્રી 
૯. ઓડડયની પાલણી યનુનટ શડે /પ્રા.અ.   ના..ઈ/ભ..ઈ/લૈ.અ/નવ.લૈ.ભ 

૧૦. XGN દ્વાયા આઉટલડડ  યનુનટ શડે /પ્રા.અ.   ના..ઈ/ભ..ઈ/લૈ.અ/નવ.લૈ.ભ 

૧૧. Dispatched(યલાના) ના.અ/નવ.કરાકડ/જુ.ક્રાકડ  આઉઅટલડડ કરાકડ  

 

 
 
 

૧. XGNથી પ્રાદેનળક કચેયી દ્વાયા ચેકરેસ્ટ મજુફ અયજીને ચકાવલાની 
કાભગીયી  

પ્રા.અ ના..ઈ/ભ..ઈ/લૈ.અ/નવ.લૈ.ભ 

૨. XGN દ્વાયા અયજીની યીવેપ્વન  પ્રા.અ ના..ઈ/ભ..ઈ/લૈ.અ/નવ.લૈ.ભ 
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નવગતો િમ.
નાં 

પ્રર્ુણનિનુાં નામ  દેખરેખ કરવાન ુસ્તર  જવાબદારી  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

સી.સી.એ એપ્લકેશન  

૩. એપ્રીકેળન પી (RTGS or NEFT) અને ફેંકને રાગતા અરગ 
કીસ્વાઓ  

પ્રા.અ એકાઉટન્ટ  

૪. ઇન્ડસ્રીની મરુાકાત/ સ્લીક્રુત એપ્રીકેળનભા ંવાઈટ મરુાકાત  પ્રા.અ નલઝઝહટગ ઓપીળીઅર  

૫. ભોનનટયીંગ યીોટડ વાથે  XGN દ્વાયા શડે ઓપીવભા ભોકરલાની 
અયજી 

પ્રા.અ ના..ઈ/ભ..ઈ / લૈ.અ/ નવ.લૈ.ભ 

૬. વફંનધત ળાખાભા તાવ અને નોધણી   યનુનટ શડે ના..ઈ/ભ..ઈ / લૈ.અ/ નવ.લૈ.ભ  

૭. XGN ભાયપતે અપ્પ્રકેળન પ્રોવેનવિંગ  યનુનટ શડે/પ્રા.અ ના..ઈ/ભ..ઈ / લૈ.અ/ નવ.લૈ.ભ 

૮. દયખાસ્ત ભજૂંયી  
ગ્રીન કેટેગયી 
ઓયેંજ કેટેગયી વાથે સ્ભોર/ભીડીમભ યનુનટ  

ઓયેંજ કેટેગયી વાથે રાર્જ યનુનટ અને યેડ કેટેગયી વાથે સ્ભોર 
યનુીટ 

યેડ ભીડીમભ કેટેગયી  

યેડ રાર્જ કેટેગયી  

 

પ્રા.અ 

પ્રા.અ 

યનુનટ શડે 

વ.વ.શ્રી 
અધ્મક્ષશ્રી 

  

ના..ઈ/ભ..ઈ / લૈ.અ/ નવ.લૈ.ભ 

ના..ઈ/ભ..ઈ / લૈ.અ/ નવ.લૈ.ભ 

ના..ઈ/ભ..ઈ / લૈ.અ/ નવ.લૈ.ભ 

યનુનટ શડે 

વ.વ.શ્રી 
૯. ઓડડયની પાલણી યનુનટ શડે /પ્રા.અ.   ના..ઈ/ભ..ઈ/લૈ.અ/નવ.લૈ.ભ 

૧૦. XGN દ્વાયા આઉટલડડ  યનુનટ શડે /પ્રા.અ.   ના..ઈ/ભ..ઈ/લૈ.અ/નવ.લૈ.ભ 

૧૧. Dispatched(યલાના) ના.અ/નવ.કરાકડ/જુ.ક્રાકડ  આઉઅટલડડ કરાકડ  
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બી.એમ.ડબ્લ્ય ુ
ઓથોરાઈઝેશનએપ્લકેશન  

૧. પ્રાદેનળક કચેયી દ્વાયા ચેકરીસ્ટ મજુફ અયજીને 
ચકાવલાની કાભગીયી 

પ્રા.અ ના ..ઈ /ભ ..ઈ /લૈ .અ /નવ .લૈ.ભ  

૨ XGN દ્વાયા અયજીની યીવેપ્વન  પ્રા.અ ના..ઈ/ભ..ઈ/લૈ.અ/નવ.લૈ.ભ 

૩. એપ્રીકેળન પી (RTGS or NEFT) અને ફેંકને રાગતા 
અરગ કીસ્વાઓ  

પ્રા.અ એકાઉટન્ટ  

૪. ટેકનીકર સ્ટાપ્ દ્વાયા વાઈટ લીઝટ  પ્રા.અ નલઝીટીગ ઓહપનળમરવ 

૫. ભોનનટયીગ અને વેમ્પપ્રીંગ પ્રા.અ નલઝીટીગ ઓહપનળમરવ 

૬. વેમ્પરનુ ંએનારીવીવ રેફ.શડે વરંગ્ન લૈજ્ઞાનનક 

૭. શડે ઓપીવભા ંએપ્પ્રકેળનપોયલડડીગ  પ્રા.અ ના..ઈ/ભ..ઈ/લૈ.અ/નવ.લૈ.ભ 

૮. વફંનધત ળાખાભા તાવ અને નોધણી  યનુનટ શડે ના..ઈ/ભ..ઈ/લૈ.અ/નવ.લૈ.ભ 

૯. XGN ભાયપતે અપ્પ્રકેળન પ્રોવેનવિંગ  યનુનટ શડે / પ્રા.અ ના..ઈ/ભ..ઈ/લૈ.અ/નવ.લૈ.ભ 



પ્રકયણ-૩ ૨૦૨૨ 
 

પ્રો-એકટીલ ડીસ્કરોઝય                                                                                               ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ  
 
 

 

૧૦. દયખાસ્ત ભજૂંયી 
૫૦ ફેડ્વ સધુી શલે્થકેય યનુનટને ઓથોયાઈઝેળન  

૫૧ થી ૨૦૦ ફેડ્વની શલે્થકેય યનુનટને ઓથોયાઈઝેળન  

૨૦૦ થી લધાયે ફેડ્વની શલે્થકેય યનુનટને ઓથોયાઈઝેળન  

 

પ્રા.અ 

યનુનટ શડે 

વ.વ.શ્રી  

 

ના ..ઈ /ભ ..ઈ /લૈ .અ /નવ .લૈ.ભ  

ના ..ઈ /ભ ..ઈ /લૈ .અ /નવ .લૈ.ભ  

યનુનટ શડે 

૧૧. ઓડડયની પાલણી 
૫૦ ફેડ્વ સધુી શલે્થકેય યનુનટ  

૫૧ થી૨૦૦ ફેડ્ સધુી શલે્થકેય યનુનટ  

૨૦૦ ફેડ્વથી લધ ુશલે્થકેય યનુનટ  

 

પ્રા.અ 

યનુનટ શડે 

વ.વ.શ્રી  

 

ના ..ઈ /ભ ..ઈ /લૈ .અ /નવ .લૈ.ભ  

ના ..ઈ /ભ ..ઈ /લૈ .અ /નવ .લૈ.ભ  

યનુનટ શડે 

૧૨ Dispatched(યલાના) -- XGN  લડે ઓનરાઈન યલાના  
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એસ.્ડબ્લ્ય .ુ એમ 
ઓથોરાઈઝેશનએપ્લકેશન  

 

૧. પ્રાદેનળક કચેયી દ્વાયા ચેકરીસ્ટ મજુફ 
અયજીને ચકાવલાની કાભગીયી  

પ્રા.અ ના ..ઈ /ભ ..ઈ /લૈ .અ /નવ .લૈ.ભ  

 

૨. ફેંકને રગતી એકાઉન્ટ અને ડી.ડી. ની ભાશીતી  પ્રા.અ એકાઉટન્ટ 

૩. ટેકનીકર સ્ટાપ્ દ્વાયા વાઈટ લીઝટ  પ્રા.અ નલઝીટીગ ઓહપનળમરવ 

૪. ભોનનટયીગ અને વેમ્પપ્રીંગ  પ્રા.અ  નલઝીટીગ ઓહપનળમરવ 

૫. વેમ્પરનુ ંએનારીવીવ  રેફ. શડે વરંગ્ન લૈજ્ઞાનનક, અનધકાયી/કભડચાયી 

૬. શડે ઓપીવ ય પોયલડડીગ એપ્પ્રકેળન  પ્રા.અ આઉટલડડ કરાકડ  

૭. વફંનધત ળાખાભા તાવ અને નોધણી  યનુનટ શડે ના ..ઈ /ભ ..ઈ /લૈ .અ /નવ .લૈ.ભ  

 ૮. એપ્પ્રકેળન પ્રોવેનવિંગ યનુનટ શડે ના ..ઈ /ભ ..ઈ /લૈ .અ /નવ .લૈ.ભ  

 ૯. દયખાસ્ત ભજૂંયી વ.વ.શ્રી યનુનટ શડે 

૧૦. ઓડડયની(હુકભ) તૈમાય કયલા વ.વ.શ્રી યનુનટ શડે, ટેકનીકર ળાખાના 
અનધકાયી/કભડચાયી જેલા કે , 

ના..ઇ/ભ..ઇ, લૈ.અ/નવ.લૈ.ભ  

૧૧. Dispatched (યલાના)  ના.અ આઉટલડડ કરાકડ  
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સી અને ડી 
ઓથોરાઈઝેશનએપ્લકેશન  

 

૧. પ્રાદેનળક કચેયી દ્વાયા ચેકરીસ્ટ મજુફ અયજીને 
ચકાવલાની કાભગીયી 

પ્રા.અ ના ..ઈ /ભ ..ઈ /લૈ .અ /નવ .લૈ.ભ  

 

૨. ફેંકને રગતી અકાઉન્ટ અને ડીડી ની ભાશીતી  પ્રા.અ એકાઉટન્ટ 

૩. ટેકનનકર બ્ાચં દ્વાયા વાઈટ નલઝટ  પ્રા.અ નલઝીટીગ ઓહપનળમરવ 

૪. ભોનનટયીગ અને વેંમ્પપ્રીગ પ્રા.અ નલઝીટીગ ઓહપનળમરવ 

૫. વેમ્પરનુ ંએનારીવીવ  રેફ શડે વરંગ્ન લૈજ્ઞાનનક, અનધકાયી/કભડચાયી 

૬. શડે ઓપીવ ય પોયલડડીગ એપ્પ્રકેળન  પ્રા.અ આઉઅટલડડ કરાકડ  

૭. વફંનધત ળાખાભા તાવ  અને નોધણી  યનુનટ શડે ના ..ઈ /ભ ..ઈ /લૈ .અ /નવ .લૈ.ભ  

૮. એપ્પ્રકેળન પ્રોવેનવિંગ યનુનટ શડે ના ..ઈ /ભ ..ઈ /લૈ .અ /નવ .લૈ.ભ  

૯. દયખાસ્ત ભજૂંયી 
૧૦ભે.ટન/હદલવની કેેનવટીથી સધુી ઓથોયાઈઝેળન  

૧૦ભે.ટન/હદલવ થી૧૦૦ ભે.ટન/હદલવની કેેનવટીની 
ઓથોયાઈઝેળન  

ફધી કેેનવટી અને ફધા પ્રકાયના ાલય ભાટે 
ઓથોયાઈઝેળન 

 

 

 

 

પ્રા.અ. 

યનુનટ શડે 

 

વ.વ.શ્રી 

 

ના ..ઈ /ભ ..ઈ /લૈ .અ /નવ .લૈ.ભ  

ના ..ઈ /ભ ..ઈ /લૈ .અ /નવ .લૈ.ભ  

 

યનુનટ શડે 
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૧૦. ઓડડયની (હુકભ) તૈમાય કયલા 
૧૦ભે.ટન/હદલવની કેેનવટીથી સધુી ઓથોયાઈઝેળન  

૧૦ભે.ટન/હદલવ થી૧૦૦ ભે.ટન/હદલવની કેેનવટીની 
ઓથોયાઈઝેળન  

ફધી કેેનવટી અને ફધા પ્રકાયના ાલય ભાટે 
ઓથોયાઈઝેળન 

 

પ્રા.અ. 

યનુનટ શડે 

 

વ.વ.શ્રી 

 

યનુનટ શડે, ટેકનીકર ળાખાના 
અનધકાયી/કભડચાયી જેલા કે , 

ના..ઇ/ભ..ઇ, લૈ.અ/નવ.લૈ.ભ યનુનટ શડે 

૧૧. Dispatched (યલાના)  ના.અ આઉઅટલડડ કરાકડ  
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પ્રકરણ- 3 
 

નવગતો Sr.  
No 

પ્રર્ુણનિનુાં નામ  દેખરેખ 
કરવાન ુ
સ્તર  

જવાબદારી  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મોનનટરીગ (XGN  મારફતે) 

૧. પ્રાદેનળક કચેયી દ્વાયા ભોનનટહયગન ુપ્રાનંનગ  પ્રા.અ પ્રા.અ 

૨. મરુાકાતની ભાહશતી અને નમનુા એકત્રીકયણ અને મરુાકાત અશલેાર 
તૈમાય કયલા  

પ્રા.અ મરુાકાતી સ્ટાપ  

૩. નમનૂાઓ પ્રમોગળાાભા ંભોકરલા પ્રા.અ મરુાકાતી સ્ટાપ  

૪. પ્રાદેનળક અનધકાયીને ઈન્સ્ેક્વન યીોટડ આલો  પ્રા.અ મરુાકાતી સ્ટાપ  

૫. પ્રાદેનળક અનધકાયીને એનાઝરનવવ યીોટડ આલો . પ્રા.અ રેફ શડે 

૬. ઈન્સ્ેક્વન યીોટડ અને એનાઝરનવવ યીોટડ લડી કચેયીભા ંભોકરલો . પ્રા.અ ના ..ઈ /ભ ..ઈ /લૈ .અ /નવ .લૈ.ભ  

 
૭. લડીકચેયી 

ઈન્સ્ેક્વન યીોટડ અને એનાઝરનવવ યીોટડની તાવ અને નોંધણી , 
પ્રાદેનળક કામાડરમથી વફંનંધત ળાખાભા ંભોકરલી.  

યનુનટ શડે  ના ..ઈ /ભ ..ઈ /લૈ .અ /નવ .લૈ.ભ  

 

૮. હયોટડ પ્રોવેનવિંગ અને ગરાઓ/સચૂનો  યનુનટ શડે ના ..ઈ /ભ ..ઈ /લૈ .અ /નવ .લૈ.ભ  

 

૯. દયખાસ્ત ભજૂંયી  
 કાયણ દળડક નોટીવ 
ાણી અને શલા અનધનનમભ શઠે નોટીવ ઓપ ડામયેક્ળન  

માડલયણ સયુક્ષા અનધનનમભ શઠે નોટીવ ઓપ ડામયેક્ળન  

શલા, ાણી અને માડલયણ સયુક્ષા અનધનનમભ શઠે એકભ ફધં / 
ચાલ ુકયલાના હકુભ   

 

 

 

પ્રા.અ/યનુનટ શડે 

વ.વ.શ્રી 
અધ્મક્ષશ્રી 
અધ્મક્ષશ્રી 

  

ના ..ઈ /ભ ..ઈ /લૈ .અ /નવ .લૈ.ભ  

યનુનટ શડે 

વ.વ.શ્રી 
વ.વ.શ્રી 

૧૦. ઓડડયની પાલણી  યનુનટ શડે / પ્રા.અ ના ..ઈ /ભ ..ઈ /લૈ .અ /નવ .લૈ.ભ  

  ૧૧. Dispatched (યલાના)  ના.અ/નવ.કરાકડ/ જુ.કરાકડ   આઉઅટલડડ કરાકડ  
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વલગતો ક્રભ  પ્રલુર્તતનુું નાભ દેખયેખનુું સ્તય જલાફદાયી 

 

 

 

 

 

 

વશવાફી ળાખા 

૧ રૂ. ૧૦૦૦૦૦/-થી લધુ ની ચૂકલણી  ના.અ/જુ.અ/આ.એ.ઓ વશવાફી અવધકાયી 

૨ ગાય  ના.અ/જુ.અ વશવાફી અવધકાયી 

૩ જભા કયેર યકભ જેભકે આઇટી/ીએપ જુ.અ/વશ.અ વશવાફી અવધકાયી 

૪ પી-ઇએભડી યત કયલી જુ.અ/વશ.અ/એભ.એવ. વવની ક્રાકક ના.અ 

૫ ફજેટ ની તૈમાય/ ફજેટ ભુંજુય જુ.અ/વશ.અ/એભ.એવ. વશવાફી અવધકાયી 

૬ પ્રા. કચેયીને આલાનુું પુંડ  જુ.અ/વશ.અ વશવાફી અવધકાયી 

૭ બુતુલક કભકચાયી/ અવધકાયીઓંના દાલા 

ઓની ચુકલણી 

જુ.અ/વશ.અ/એભ.એવ. વશવાફી અવધકાયી 

૮ વશવાફી જાણલણી  જુ.અ/વશ.અ વશવાફી અવધકાયી 

૯ ભાવવક વશવાફો અને લાર્તક વશવાફો જુ.અ/વશ.અ વશવાફી અવધકાયી 

૧૦ લાર્તક વશવાફોનુ આખયીકયણ  જુ.અ/વશ.અ વશવાફી અવધકાયી 

૧૧ ઓડડટ/ ઇન્વેકળન ના.અ/જુ.અ/વશ.અ આઇ.એ.ઓ 

૧૨ એ.જી ઓડડટને ુર્ત્કતા   I.C જુ.અ આઇ.એ.ઓ 

૧૩ ચુકલણું ભેલલુ   જુ.અ. વવની ક્રાકક ના.અ 

૧૪ પ્રકાવળતની લશેચણી જુ.અ વવની ક્રાકક ના.અ 
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પ્રકરણ ૩ 

દેખરેખ અને જવાબદારીના માધ્યમ સહિત નનણણય ેવાની પ્રહિયામા અનસુરવાની કાયણરીતી  

નવગતો  િમ નાં. પ્રર્નૃતનુાં નામ  દેખરેખ રાખવાનુાં સ્તર    જવાબદારી 

મિકેમ શાખા 

૧ એોઈન્ટભેન્ટ/ફઢતી/બયતી  વ.વ./અધ્મક્ષ લ.અ./જુ.અ./ના.અ.  
૨ ફોડડ ભીટીંગ (એજન્ડા/ભીનનટ્વ/પોરોઅ   વ.વ./અધ્મક્ષ લ.અ./જુ.અ./ના.અ. 
૩ વત્તાની વોંણી  વ.વ./અધ્મક્ષ લ.અ./જુ.અ./ના.અ. 
૪ વયકાયી ત્ર/અન્મ ત્ર વ્મલશાય  વ.વ. લ.અ./જુ.અ./ના.અ. 
૫ ખાનગી અશલેારો/ ઝરઝખત વેલા યથી યજીસ્રયની 

જાલણી    
વ.વ./અધ્મક્ષ લ.અ./જુ.અ./ના.અ. 

૬ ગાય ફાધંણી   વ.વ. લ.અ./જુ.અ./ના.અ. 
૭ શામય ગ્રેડ  (એજન્ડા/ભીનનટ્વ/પોરોઅ) તભાભ વેલા 

ફાફતોભા ંયજા, તારીભ, અને કોઈણ મદુ્દો વાભેર છે 
તે મજુફના પ્રભાણત્ર  

વ.વ. લ.અ./જુ.અ./ના.અ. 

૮ ફધા સ્ટાપ, એડ્લાન્વ, ળાખાભા ંનોંધણી અને પાઈરોની 
જાલણી   

લ.અ./જુ.અ. ના.અ./નવ.ક્રાકડ/કા.ક.ટા.  

૯ આય.ઓ.ઈન્સ્ેક્ળન અને ઓહડટ, પનનિળીંગની ભાહશતી 
ભાટે   

વ.વ./લ.અ./જ.અ.  ના.અ./નવ.ક્રાકડ/કા.ક.ટા. 
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૧૦ યાજીનામુ/ંનનવનૃત/વેલા વભાપ્ત/ફદરી  વ.વ./અધ્મક્ષ ના.અ./નવ.ક્રાકડ/કા.ક.ટા. 
૧૧ પેય નનભણુકં ભાટે કાભદાય અદારત વ.વ./અધ્મક્ષ જુ.અ./ના.અ./નવ.ક્રાકડ 
૧૨ વડનર કભીટી, લગડ- ૧-૨-૩-૪ વ.વ./અધ્મક્ષ જુ.અ./ના.અ. 
૧૩ વયકાયી કામડ મોજના (વડનર) વ.વ./અધ્મક્ષ જુ.અ./ના.અ. 
૧૪ આઉટલડડ/ઈન્લડડ/સ્ટેનો રુ લ.અ. ના.અ./નવ.ક્રાકડ  

 

પ્રકરણ 3  
દેખરેખ અને જવાબદારીના માધ્યમ સહિત નનણણય ેવાની પ્રહિયામાાં અનસુરવાની કાયણરીનત 

શાખા િમ પ્રર્નૃિનુાં નામ દેખરેખનુાં સ્તર જવાબદારી 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧.અ સ્ટોવડ ભાટે ઈન્લેન્ટયી 
નનમતં્રણ અને ખયીદી 
દયખાસ્ત 

યનુનટ શડે નવ.ક્રાકડ/ના.અ./જુ.અ./ભ..ઇ 

૧.ફ અન્મ એકભો/ 
પ્રાદેનળકકચેયીભાથંી ખયીદી 
દયખાસ્તની પ્રાપ્પ્ત 

યનુનટ શડે નવ.ક્રાકડ/ના.અ./જુ.અ./ભ..ઇ 

૨. નલગતો વાથે વફંનંધત 
પાઈર ય દયખાસ્ત 
પ્રહિમા 

યનુનટ શડે નવ.ક્રાકડ/ના.અ. 

૩. નલમ લસ્તનેુ રગતી 
પ્રહિમા નનમભો/ભાત્રાને 
રગતી નલગતો ચકાવલી 

યનુનટ શડે/ભ..ઇ./ 
જુ.અ. 

નવ.ક્રાકડ/ના.અ. 
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એડીએમ 
શાખા 

૪. દયખાસ્તની અંનતભ ભજૂંયી યનુનટ શડે/ નવ..ઇ./ 
વ.વ.શ્રી/અધ્મક્ષશ્રી 

નવ.ક્રાકડ/ના.અ./જુ.અ./ભ..ઇ 

૫.(અ) પ્રાદેનળક કચેયીના કેવભા ં
નનણડમ/ ભજૂંયીની જાણ 

યનુનટ શડે નવ.ક્રાકડ/ના.અ./જુ.અ./ભ..ઇ 

(ફ) શડે ઓહપવના હકસ્વાભા ં
નનણડમ/ ભજૂંયી/અભરીકયણ 

યનુનટ શડે નવ.ક્રાકડ/ના.અ./જુ.અ./ભ..ઇ 

i) ટેન્ડય ભગંાલલાની પ્રહિમા  યનુનટ શડે નવ.ક્રાકડ/ના.અ./જુ.અ./ભ..ઇ 

ii) તરુનાત્ભક નનલેદન યનુનટ શડે/ભ..ઇ./ 
જુ.અ. 

નવ.ક્રાકડ/ના.અ. 

iii) વક્ષભ અનધકાયીની ભજૂંયી 
ભાટે દયખાસ્ત 

યનુનટ શડે/ભ..ઇ./ 
જુ.અ. 

નવ.ક્રાકડ/ના.અ. 

iv) વત્તાવોંણીના ત્રક 
મજુફ નાણાકંીમ ભજૂંયી 

યનુનટ શડે/ નવ..ઇ./ 
વ.વ./અધ્મક્ષ 

નવ.ક્રાકડ/ના.અ./જુ.અ./ભ..ઇ 

v) વપ્રામય ઓડડય યનુનટ શડે/ભ..ઇ./ 
જુ.અ. 

નવ.ક્રાકડ/ના.અ. 

vi) વેલા/લસ્તનેુ યુી 
ાડલાની યવીદ 

યનુનટ શડે/ભ..ઇ./ 
જુ.અ. 

નવ.ક્રાકડ/ના.અ. 

vii) નનયીક્ષણ, પ્રલેળ અને 
ભારની પાલણી 

યનુનટ શડે/ભ..ઇ./ 
જુ.અ. 

નવ.ક્રાકડ/ના.અ. 

viii) ઝફર પ્રહિમા યનુનટ શડે/ભ..ઇ./ 
જુ.અ. 

નવ.ક્રાકડ/ના.અ. 
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૬. બૈનતક ચકાવણી અને 
સ્ટોવડના લાનિક ત્રકોની 
કાભગીયી 

યનુનટ શડે/ભ..ઇ./ 
જુ.અ. 

નવ.ક્રાકડ/ના.અ. 

ભ.એવ – વભ્મ વઝચલ                        .ઇ. – માડલયણીમ ઇજનેય                    નવ.લૈ.ભ.  –લહયષ્ઠ લૈજ્ઞાનનક 

મ.ુહશ.અ –મખુ્મ ખાતા અનધકાયી                લૈ.અ.- લૈજ્ઞાનનક અનધકાયી                     ના.અ  –નામફ અનધક્ષક  

પ્રા.અ- પ્રાદેનળક અનધકાયી                     હશ.અ- હશવાઝફ અનધકાયી                      ક.ક.ટા - કરાકડ કભ ટાઇીસ્ટ 

નવ..ઈ–લહયષ્ઠ માડલયણીમ ઇજને            જુ.અ –જુનનમય અનધકાયી                     આ.એ.ઓ–ઈન્ટયનર ઓહડટ લ..લૈ–લહયષ્ઠ માડલયણીમ 
લૈજ્ઞાનનક     ના..ઈ-નામફ માડલયણ ઇજનેય 

નવ.લૈ.અ –લહયષ્ઠ લૈજ્ઞાનનક અનધકાયી       ભ..ઈ –ભદદનનળ  માડલયણ ઇજનેય   
 


