
રાઇટ ટુ ઇન્ફોરે્મશન એકટ-૨૦૦૫ સદંરે્ભ તથા દ.હુ.ર્મ. અં: ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંરે્ભ  
કલર્મ -૪૧ (અ) અન્વયે ખાતાની ર્માહિતી બાબત. 

પલુ/નાળા પ્રોજેકટ  

 

૧. સસં્થા, કામગીરીઓ અને ફરજોની વિગતો:  

   ખાત   ં : પ લો/નાળા પ્રોજેકટ, િડોદરા મહાનગર પાલલકા  

  કામગીરીઓ : (૧) િડોદરા મહાનગર પાલલકાની હદ વિસ્તારમા ંઆિેલ રસ્તાઓ પર RITES, IPTS CRRI 

દ્વારા સચૂિેલ રીપોટટ મ જબ તથા લોકલ પરરસ્સ્થતી અને જરૂરીયાતના ંઆધારે રેિન્ય  

કેપીટલ બજેટ/સ્િલણિમ જયતંી મ ખ્યમતં્રી શહરેી વિકાસયોજના/જે.એન.એન.ય .આર.એમ. 

પ્રોજેકટ વિગેરે હઠેળ નવિન રેલ્િે ઓિર રીજ, રીિર ઓિર રીજ, ફલાય ઓિર રીજ 

તેમજ હયાત રીજને પહોળા કરિા તથા તેની વનભાિણી વિગેરેની કામગીરી અતે્રના ં

તાબા હઠેળ કરિામા ં આિે છે. જે માટેના આયોજનો, અંદાજ બનાિિા, ભાિપત્ર 

મગંાિિા સહ સ્થળપર ઇજારદાર દ્વારા કામન  ંઅમલીકરણ કરાિવ .ં ઇજારદારોને ચકૂિણ  ં

કરાિવ  ં વિગેરે િહીિટી તેમજ ટેકવનકલ/િહીિટી કામગીરી માટે સબંવંધત 

કમટચારી/અવધકારીને વનય કત કરેલ છે.  

(૨) આ ઉપરાતં િડોદરા મહાનગર પાલલકા દ્વારા રીજના ં કામો માટે ડીઝાઇન પાટટ 

મહત્િનો હોઇ, પ્રોજેકટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટની વનમણ ૂકં કરી તેઓ દ્વારા કામગીરીના ં

ડીટેઇલ પ્રોજેકટ રીપોટટ , નકશાઓ, ડીઝાઇનો વિગેરે પણ તૈયાર કરિામા ં આિે છે. 

પ્રોજેકટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટ દ્વારા અતે્રથી નક્કી કરેલ સ્કોપ મ જબની કામગીરી કરિામા ં

આિે છે.  

ફરજો  : ઉપરોક્ત કામગીરી નક્કી થયેલ ટેકવનકલ સ્પેશીરફકેશન, વનયત શતટ તથા ધારા-ધોરણો  

    મ જબ કરાિિાની ફરજો.  

૨. પોતાના અવધકારીઓને કમટચારીઓની સત્તાઓ તથા ફરજો :  

 સામેલ : લલસ્ટ-A મ જબ.  

૩. વનરરક્ષણ અને જિાબદારીઓ સાધનો સહીત વનણટય લેિાની પ્રરિયા :  

 જે તે સોંપેલ કામગીરી સબંવંધત કમટચારીએ તેઓના ં ઉપરી અવધકારીશ્રી પાસે રજ  કરી 

સક્ષમ સત્તાવધશશ્રીની મજૂંરી લેિાની રહ ેછે. આ અંગે િહીિટી વિભાગ દ્વારા નાણાકીય અને 

અન્ય િહીિટીસત્તા સોંપણીના ંહ કમો થયેલ છે તે મ જબ.  
 

 



૪. પોતાના કાયો બજાિિા માટે નક્કી કરાયેલા ધોરણો :  

 ઉપરોક્ત મ દ્દા ન.ં ૩ મા ંદશાટવ્યા મ જબ હ કમ અન્િયે તથા જે તે કામોના ંસબંધંમા સક્ષમ 

સત્તાવધશશ્રી ની સ ચનાઓ અન્િયે કાયટિાહી કરિામા ંઆિે છે. 

૫.  પોતાના કાયો બજાિિા માટે પોતાની પાસેના અથિા પોતાના વનયતં્રણ હઠેળના ંઅથિા પોતાના  

 કમટચારી દ્વારા ઉપયોગમા ંલેિાતા વનયમો, વિવનમયો સચૂનાઓ વનયમ સગં્રહો અને રેકોર્ટ  

 ધી બી.પી.એમ.સી. એકટ તથા િખતો િખતના ંિહીિટી તેમજ તાતં્રીક પરરપત્રો મ જબ.  

૬. પોતાના દ્વારા અથિા તેના ંઅંક શ હઠેળ રખાયેલ વિવિધ કેટેગરીના ંદસ્તાિેજોન  ંવનિેદન. 

 ખાતા તરફથી મોકલિામા ં તથા આિતા પત્રોના ં ઇનિડટ તથા આઉટિડટ રજીસ્ટરો, અને 

૨૦૦૫થી રીજ સબંવંધત ફાઇલો, નકશાઓ તથા વિગતો.  

૭. તેની વનતી ઘડિાના ં અથિા તેના અમલીકરણ સબંવંધત જાહરે જનતાના ં સભ્યો દ્વારા રજ આત 

કરાયેલી અથિા તેમની સાથે ચચાટ માટે રહલેી કોઇપણ વ્યિસ્થાની વિગતો.  

 લોકો સાથે સકંળાયેલી સસં્થા હોઇ લોકોના ંચ ૂટંાયેલા પ્રવતવનધીઓની બનલેી સ્થાયી સવમતી, 

સમગ્ર સભા અથિા સબંવંધત વિભાગને સ્પશટતી સવમવત દ્વારા અવધકાર પરત્િ ે વનણટય 

લેિામા ંઆિે છે. 

૮. પોતાના ચલણના ંહતે   માટે અથિા તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બે કે તેથી િધ  વ્યસ્ક્તઓ ધરાિતા ં

બોડટસ, કાઉન્સીલ, કવમટીઓ અને અન્ય મડંળોન  ંવનિેદન અને આ બોડટસ કાઉન્સીલ, કવમટીઓ અને 

અન્ય મડંળોની બેઠકો જાહરે પ્રજા માટે ખ લ્લી છે કે કેમ ? અથિા આિી બેઠકોની વિગતો જાહરે 

પ્રજા મેળિી શકે કે કેમ ? 

  સમગ્ર સભા, સથાયી સવમતી છે. મ્ય વનવસપલ સેિેટરીશ્રી અથિા સબંવંધત સવમતીના ં

અધ્યક્ષ પાસેથી આ અંગે િધ  મારહતી મળી શકશે.  

૯.  પોતાના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની ડીરેકટરી : 

 મ દ્દા ન.ં ૨મા ંસમાિેશ લલસ્ટ મ જબ  

૧૦.  તેના ં વનયમમા ં પ રી પડાયેલ પડતરની પદ્ધવત સરહત તેના દરેક અવધકારીઓ અને કમટચારીઓ 

દ્ધારા પ્રાપ્ત કરાયેલમાસીક પગાર.  

 માવસક પગાર અંગેની વિગત મ દ્દા ન.ં ૨ ના ંલીસ્ટમા ંઆિરી લેિામા ંઆિલે છે.  

૧૧. તમામ યોજનાઓની વિગતો, સલૂચત ખચાટઓ અને કરાયેલ ચકૂિણીના ંઅહિેાલો દશાટિતા બજેટ.  

 જે તે િર્ટના ં મજં ર બજેટની વિગત તથા થયેલ ખચાટની વિગતો એકાઉન્ટ શાખામાથંી 

મેળિી શકાય. (મજં ર બજેટ તથા કામોની યાદી, ખચટ વિગેરેની નકલો અતે્રની શાખામા ં

જોઇ શકાશે)  



૧૨. ફાળિાયેલી રકમ અને આ કાયટિમોથી ફાયદો મળેિનારની વિગતો સરહત સબસીડી સહીત 

કાયટિમોનો અમલનો પ્રકાર.  

 મેળિેલ સબસીડી લોન ગ્રાન્ટ અન્િયે સમગ્ર સભા દ્વારા બજેટમા ંમજં ર કરાયેલ કામો હાથ 

ધરિામા ંઆિે છે.  

૧૩. તેના ંદ્વારા અપાયેલી છુટછાટો, પરિાનગીઓ અને સત્તા સોંપણી મેળિનારની વિગતો :  

 સમગ્ર સભા સ્થાયી સવમતી તથા મ્ય વનવસપલ કવમશ્નરશ્રીની સત્તા અન્િયે મળતી છુટછાટ, 

પરિાનગીઓ, સત્તા સોંપણી સબંધંે કાયટિાહી કરિામા ંઆિે છે.  

૧૪. ઇલેકટ્રોનીકસ ફોમટમા ં ઘડાયેલી તેના દ્વારા રખાયેલી અથિા તેને ઉપલબ્ધ મારહતીના ં સદંભટની 

વિગતો  :  

 અતે્રની કચેરીના/ંશાખાના ંકોમ્પ્ય ટરમા ંસ્ટોર કરેલ ડટેા.  

૧૫. પ સ્તકાલય અથિા િાચંનખડંના ંકામના ંકલાકો સરહત મારહતી મેળિિા માટે નાગરરકોને ઉપલબ્ધ  

 સ વિધાઓની વિગતો, જો જાહરે ઉપયોગ માટે તેની જાળિણી કરાઇ હોય તો :  

 અતે્રની શાખામા ંપ સ્તકાલય કે િાચંનખડં ઉપલબ્ધ નથી.  

૧૬. જાહરે મારહતી અવધકારીઓના ંનામ, હોદ્દાઓ અને અન્ય વિગતો :  

અન .ં ન.ં  નામ હોદ્દો  બેઝીક પગાર  
૦૧ શ્રી જીતેશ વત્રિેદી અપીલ અવધકારી / 

કાયટપાલક ઇજનેર 
૯૬,૬૦૦/- 

૦૨ શ્રી રાજેશ જે. પ્રજાપવત  જાહરે મારહતી અવધકારી / 
નાયબ કાયટપાલક ઇજનેર 

૫૩,૧૦૦/- 

 

૧૭. સચૂિી શકાય તેિી અન્ય કોઇ મારહતી અને ત્યારબાદ દર િરે્ આ પ્રકાશનમા ંસ ધારા કરાશે.  

 મહદ અંશે કામો સબંવંધત મારહતી મજં ર બજેટઅન લક્ષીને સમાવિષ્ટ થઇ જાય છે.  
 

 

 

 

 

જાહરે મારહતી અવધકારી અને 

નાયબ કાયટપાલક ઇજનેર 

પ લ/નાળા પ્રોજેકટ 

િડોદરા મહાનગર પાલલકા  



     લીસ્ટ –A 

િડોદરા મહાનગર સેિા સદન પ લો/નાળા પ્રોજેકટના ંપ્રિતટમાન અવધકારીઓ તેમજ કમટચારીઓના નામ, 

હોદ્દો તથા બેલઝક પગાર તથા કામની વિગતો.  

અન .ં 
ન.ં 

નામ હોદ્દો હાલનો બઝેીક 
પગાર રૂ. 

કામની વિગત 

૦૧ શ્રી જીતેશ વત્રિેદી કાયટપાલક 
ઇજનેર  

૯૬,૬૦૦/- 

પગાર ખચટ 
ટી.ડી.ઓ શાખા 

રીજ પ્રોજેક્ટ શાખાના ંટેકનીકલ તથા 
િહીિટી કામના ંિડા તરીકેની ફરજો 

૦૨ શ્રી રાજેશ જે. પ્રજાપવત  ના.કાયટપાલક 
ઇજનેર  

૫૩,૧૦૦/- 

પગાર ખચટ 
સીટી એન્જી. 
કચેરી 

રીજ પ્રોજેક્ટ શાખાના ંટેકનીકલ તથા 
િહીિટી બાબતો તમેજ કા.ઇ.શ્રી. તરફથી 
સોંપિામા ંઆિતી કામગીરી 

૦૩ શ્રી જીગ્નેશ એ. ગોસ્િામી  એડી.આસી. 
ઇજનેર 

૪૧,૧૦૦/- 

પગાર ખચટ 
િોડટ ૧ 

ગેંડા સકટલથી મવનર્ા ચોકડી સ ધી નવિન 
ફ્લાય ઓિર રીજ બનાિિાની કામગીરી, 
હયાત વિશ્વામીત્રી રેલ્િેસ્ટેશન પાસે આિેલ 
રેલ્િે ઓિરરીજ ની િાઇડનીંગ કામગીરી, 
હરીનગર રીજના આરબીટે્રશનની 
કામગીરી, ઉપરાતં રીજ મેન્ટેનન્સની 
કામગીરી, રીજ પ્રોજેક્ટને લગતી ટેકનીકલ 
તેમજ િહીિટી બાબતો માટે કા.ઇ.શ્રી તથા 
ના.કા.ઇ.શ્રી તરફથી સોંપેલ િહીિટી તથા 
ટેકનીકલ કામગીરી.   

૦૪ શ્રી યજ્ઞેશ ઉપાધ્યાય એડી.આસી. 
ઇજનેર 

૩૮,૦૯૦/- 
માવસક રફક્સ 
(પ્રોબેશન) 
પગાર ખચટ 
ટી.ડી.ઓ શાખા 

સમાથી હરણીના ૩૦મી ના રસ્તા પર 
વિશ્વાવમત્રી નદી પર રીજ બનાિિાની 
કામગીરી, સમા-હરણી રીજ અને મોટનાથ 
મહાદેિને જોડતા રસ્તે કલ્િટટ બનાિિાની 
કામગીરી, િડસર ગેબીયન િોલની 
કામગીરી, અટલાદરા માજંલપ ર ૩૬મીટર 
રોડ ઉપર ROB ની કામગીરી, સમા હરણી 
રીજના આરબીટે્રશનની કામગીરી, ઉપરાતં 
રીજ મેન્ટેનન્સની કામગીરી, રીજ 
પ્રોજેક્ટને લગતી ટેકનીકલ તેમજ િહીિટી 



બાબતો માટે કા.ઇ.શ્રી તથા ના.કા.ઇ.શ્રી 
તરફથી સોંપેલ િહીિટી તથા ટેકનીકલ 
કામગીરી.   

૦૫ શ્રી વમલલન બી. પટેલ  એડી.આસી. 
ઇજનેર 

૨૦,૦૦૦/- 
માવસક રફક્સ 
(ઉચ્ચક) 
પગાર ખચટ 
RCC Road 

છાણી તળાિના ઓિરફ્લો માટે નવિન 
કલ્િટટ બનાિિાની કામગીરી, નેશનલ 
હાઇિે ન ં૮ થી જાંમ્બ િા ગામ તરફ જતા 
નદી પર રીજ બનાિિાની કામગીરી, 
અટલાદરા માજંલપ ર રીજ ખાતે રીટેનીંગ 
િોલની કામગીરી, અટલાદરા માજંલપ રને 
જોડતા ૩૬મીટર રોડ ઉપર ROB ની 
કામગીરી, માણેજા મારેઠા ROB ની 
કામગીરી, અટલાદરા માજંલપ ર રીજના 
આરબીટે્રશનની કામગીરી, ઉપરાતં રીજના 
મેન્ટેનન્સની કામગીરી, રીજ પ્રોજેક્ટને 
લગતી ટેકનીકલ તેમજ િહીિટી બાબતો 
માટે કા.ઇ.શ્રી તથા ના.કા.ઇ.શ્રી તરફથી 
સોંપેલ િહીિટી તથા ટેકનીકલ કામગીરી.   

૦૬ શ્રી ધારા આર. જોર્ી  એડી.આસી. 
ઇજનેર 

૩૮,૦૯૦/- 
માવસક રફક્સ 
(પ્રોબેશન) 
પગાર ખચટ 
હાઉસીંગ 
લબલ્ડીંગ 

ગેંડા સકટલથી મવનર્ા ચોકડી સ ધી નવિન 
ફ્લાય ઓિર રીજ બનાિિાની કામગીરી, 
સ્િણીમ જયતંી મ ખ્યમતં્રી શહરેી વિકાસ 
યોજનાની મારહતી તથા RTIની મારહતી, 
રીજ પ્રોજેક્ટને લગતી ટેકનીકલ તેમજ 
િહીિટી બાબતો માટે કા.ઇ.શ્રી તથા 
ના.કા.ઇ.શ્રી તરફથી સોંપેલ િહીિટી તથા 
ટેકનીકલ કામગીરી.    

૦૭ શ્રી હમેતં સી. પટેલ જ ની. કલાકટ ૫૦,૨૦૦/- 

પગાર ખચટ 
પાણી પ રિઠા 
શાખા 

મહકેમ, પરચ રણ બીલ બનાિિાન  ંકામ 

૦૮ શ્રી મનોજક માર એચ. 
ચાિડા 

જ ની. કલાકટ ૧૯,૯૫૦/- 
માવસક રફક્સ 
(પ્રોબેશન) 
પગાર ખચટ 
રોડ પ્રોજેક્ટ 

ઇનિડટ આઉટિડટ, પગાર ખચટ, બારનીશી 
તેમજ તમામ ક્લેરીકલ કામકાજ ઉપરાતં 
કા.ઇ.શ્રી તથા ના.કા.ઇ.શ્રી તરફથી સ ચિેલ 
કામગીરી 



૦૯ શ્રી ઉિટશી આર. રાણા એપ્રનેટીસ 

ટાઇપીસ્ટ 
૭,૫૦૦/- 

માવસક રફક્સ 

(૧૧ માસ 
કરાર) પગાર 
ખચટ 
સા.િ.વિભાગ 
 

કા.ઇ.શ્રી તથા ના.કા.ઇ.શ્રી તરફથી તથા 
રીજ પ્રોજેક્ટ શાખામા ંસ ચિેલ ટાઇપીસ્ટ 
કામગીરી  

૧૦ શ્રી જયાબેન ભોઇ મજ ર ૨૭,૬૦૦/-
પગાર ખચટ 
પાક્સટ એન્ડ 
ગાડટન 

કા.ઇ.શ્રી તથા ના.કા.ઇ.શ્રી તરફથી તથા 
રીજ પ્રોજેક્ટ શાખામા ંસ ચિેલ તમામ 
કામગીરી 

 


