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રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેશનએકટ– ૨૦૦૫ સંદભભ તથા દફતરી હુકમ 

અંક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સંદભે કમ-૪-૧(ખ) અન્વયે ખાતાની 

માહહતી આપવા બાબત. (બબલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટ શાખા) 

 

૧.વંસ્થા : કાભગીયીઓ અને પયજોની વલગતો 

ખાતુ:વફલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટ ળાખા, લડોદયા ભશાનગયાવરકા  

કાભગીયીઓ: વફલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટ ળાખા શસ્તકના  પ્રોજકે્ટ કક્ષાના કાભો તથા વલવલધ પ્રોજકે્ટ 

જલેાં કે ,લોડડ  ઓફપવ ,ઝોનર ઓફપવ , મ્મુવનવવર રામબ્રેયી , અવતવથગૃશ , સ્ોટડવ 

કોમ્રેક્ષ,અફડન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્ટય , અફડન કોમ્મુવનટી શેલ્થ વેન્ટય , વસ્લવભંગ ુર , 

કોમ્મુનીટી શોર , ટાઉન શોર તથા પામય સ્ટેળન , પામય સ્ટાપ ક્લાટવડની વનભાડણની કાભગીયી 

તથા તેની વનબાલણી વંફંધીત કાભગીયી. 

 મ્મુવનવવર કવભળનયશ્રી તથા ડે.મ્મુવન. કવભળનયશ્રીનાં વનલાવ સ્થાન , ખંડેયાલ  ભાકેટ 

વફલ્ડીંગ , ભશાત્ભા ગાંધીનગયગૃશ અને વમાજીયાલ નગયગૃશ તથા વલવલધ ભુખ્મ કચેયીઓનાં 

નવલનીકયણની કાભગીયી. 

ઐવતશાવવક ઘફડમાો જલેી કે , ખંડેયાલ ભાકેટ , લાડી , ન્મામભંફદય , યાલુયા , વમાજીગંજ્ના 

ટાલય ક્રોક્ની વનબાલણી. 

શાઉવીંગ સ્કીભોના ભકાનોની એરોટભેન્ટ, નાભપેય તથા લેચાણ દસ્તાલેજની કાભગીયી. 

પયજો : વાભાન્મ લફશલટી વલબાગ તયપથી થમેર શુકભ અન્લમે જ ેતે શોદ્દા ઉય કયલા ાત્ર 

ટેકનીકર તથા લશીલટી કાભગીયીઓ. 
2. ોતાના અવધકાયીઓની તથા કભડચાયીઓની વત્તાઓ તથા પયજો : 

- વાભેર વરસ્ટ ભુજફ. 

3. વનયીક્ષણ અને જલાફદાયી વાધનો વશીત વનણડમ રેલાની પ્રફિમા. 

- જ ેતે વોંામેર કાભગીયી વંફંવધત કભડચાયીએ તેઓના ઉયી અવધકાયીશ્રી ાવે 

યજુ કયી વક્ષભ વત્તાવધળશ્રીની ભંજુયી રેલાની યશે છે , આ અંગે ભુખ્મ ળાખા 

ભશેકભ વલબાગથી નાણાંકીમ અને લશીલટી વત્તા વોંણીના શુકભો થમેર 

છે.(દ.શુકભ અંક: ૪૧૦/૯૮-૯૯/તા.૭-૭-૧૯૯૮) 

4. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નક્કી કયામેરા ધોયણો : 

- ઉયોક્ત ભુદ્દા નં.૩ ભાં દળાડવ્મા ભુજફ શુકભ અન્લમે તથા જ ેતે કાભોના વફંધ ભાં 

વક્ષભ વત્તાવધળશ્રીની વુચનાઓ અન્લમે કામડલાશી કયલાભાં આલે છે. 

5. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના અથલા ોતાનાં વનમંત્રણ શેઠના 

અથલા ોતાના કભડચાયીઓ દ્વાયાઉમોગભાં રેલાતા વનમભો. વલવનમભો વુચનો 

વનમભ  વંગશો અને યેકોડડ .  

- ધી.જી.ી.એભ.વી.એક્ટ-૧૯૪૯. 
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- દ.શુકભ અંક. : ૪૧૦/૯૮-૯૯/તા.૭-૭-૧૯૯૮. 

6. ોતાના દ્વાયા અથલા તેના અંકુળ શેઠ યખામેર વલવલધ કેટેગયીનાં દસ્તાલેજોનું 

વનલેદન. 

- ખાતા તયપથી ભોકરલાભાં તથા આલતા ત્રોના ઈનલડડ  તથા આઉટલડડ  યજીસ્ટયો  

- અત્રેથી શાથ ધયલાભાં આલતા કાભોની પાઈરો , ખતલણી યજીસ્ટય , ભેલણી 

યજીસ્ટય 

- ફીલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટ ળાખાના ભંજુય થમેર ફજટે 

- વીટી ડેલરોભેન્ટ પ્રાન (વી.ડી.ી.) અને વલવલધ ભંજુય થમેર ડીટેઈર પ્રોજકે્ટ 

યીોટડ(ડી.ી.આય.) ની ભાશીતી. 

7. વનવત ઘડલાના અથલા તેના અભરીકયણ વંફંધીત જાશેય જનતાનાં વભ્મો દ્વાયા 

યજુઆત કયામેરી અથલા તેભની વાથે ચચાડ ભાટે યશેરી કોઈણ વ્મલસ્થાની 

વલગતો.  

- રોકો વાથે વંકામેરી વંસ્થા શોઈ રોકોનાં ચુંટામેરા પ્રવતવનવધઓની ફનેરી 

સ્થામી વવભવત , વભગ્ર વબા અથલા વંફંવધત વલબાગને સ્વળડત વવભવત દ્વાયા 

અવધકાય યત્લે વનણડમ રેલાભાં આલે છે. 

8. ોતાના ચરણનાં શેતુ ભાટે અથલા તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફે કે તેથી લધુ 

વ્મવક્તઓ ધયાલતા ફોડડવ , કાઉન્વીર , કભીટીઓ અને અન્મ ભંડોનું વનલેદન 

અને આ ફોડડવ, કાઉન્વીર, કભીટીઓ અને અન્મ ભંડોની ફેઠકો જાશેય પ્રજા ભાટે 

ખુલ્લી છે કે કેભ? અથલા ફેઠકની વલગતો જાશેય પ્રજા ભેલી ળકે કે કેભ? 

- વભગ્ર વબા , સ્થામી વવભવત છે. મ્મુવનવવર વેિેટયીશ્રી અથલા વફંવધત 

કવભટીના અધ્મક્ષ ાવેથી આ અંગે લધુ સ્ષ્ટતા ભેલી ળકામ. 

9. ોતાના અવધકાયીઓ અને કભડચાયીઓની ડીયેક્ટયી : 

- ભુદ્દા નં.૨ ભાં વભાલેળ વરસ્ટ ભુજફ. 

10. તેના વનમભભાં ુયી ડામેર ડતયની ધ્ધવત વશીત તેના દયેક અવધકાયીઓ અને 

કભડચાયીઓ દ્વાયા પ્રાપ્ત કયામેર ભાવવક ગાય.  

- ભાવવક ગાય અંગેની વલગત ભુદ્દા નં.૨ ના વરસ્ટભાં આલયી રેલાભાં આલેર છે. 

11. તભાભ મોજનાઓની વલગતો , વુવચત ખચાડઓ અને કયામેર ચુકલણીનાં અશેલારો 

દળાડલતા તેની તભાભ એજન્વીને પાલેર ફજટે 

- જ ેતે લડના ભંજુય ફજટેની વલગત તથા થમેર ખચડની વલગતો એકાઉન્ટ ળાખાભાંથી 

ભેલી ળકામ.  

12. પાલામેરી યકભ અને આ કામડિભોથી પામદો ભેલનાયની વલગતો વશીત 

વફવીડી વશીત કામડિભોનો અભરનો પ્રકાય.  
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- ભેલેર વફવીડી રોન ગ્રાન્ટ અન્લમે વભગ્રવબા દ્વાયા ફજટેભાં ભંજુય કયામેર 

કાભો શાથ ધયલાભાં આલે છે. આ કાભગીયીથી જાશેય જનતાને વુવલધા ભે છે.  

13. તેના દ્વાયા અામેરી છુટછાટો , યલાનગીઓ અને વત્તા વોંણી ભેલનાયની 

વલગતો :  

- વભગ્ર વબા , સ્થામી વવભવત તથા મ્મુવનવવર કવભળનયશ્રીની વત્તા અન્લમે 

ભતી છુટછાટ,યલાનગીઓ,વત્તા વોંણી વંફંધે દ.શુકભ : ૪૧૦/૯૮-૯૯ 

આધાયે કામડલાશી કયલાભાં આલે છે. 

14. ઈરેક્ટર ોનીક પોભડભાં ઘડામેરી , તેના દ્વાયા યખામેરી અથલા તેને ઉરબ્ધ ભાશીતીની 

વંદબેની વલગતો વલબાગના કોમ્પ્મુટયભાં સ્ટોય કયેર ડેટા.  

- ઈરેક્ટર ોનીક પોભડભાં બાલત્રોની વલગતો ઉરબ્ધ શોમ છે. જ ેબાલત્રની વભમ 

ભમાડદાભાં લેફવાઈટ www.vmc.gov.in યથી ભી ળકે છે.  

15. ુસ્તકારમ અથલા લાંચન ખંડનાં કાભનાં કરાકો વશીત ભાફશતી ભેલલા ભાટે 
નાગયીકોને ઉરબ્ધ વુવલધાની વલગતો, જો જાશેય ઉમોગ ભાટે તેની જાલણી કયાઈ 
શોમ તો.  

- અત્રેની ળાખાભાં ુસ્તકારમ,લાંચન ખંડ ઉરબ્ધ નથી. 

16. જાશેય ભાશીતી અવધકાયીશ્રીઓનાં નાભ,શોદાઓ અને અન્મ વલગતો :  

અન.ુ 
નં. 

નાભ શોદ્દો ભોફાઈર નં. કાભગીયીનીવલગત 

૧ શ્રીલવંત વવંગર ના.કા.ઈ. ૯૮૨૫૧૧૧૫૯૭ વફલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટ ળાખા શસ્તકના શાથ ધયલાભા આલેર 

તભાભ ચારુ પ્રોજકે્ટની કાભગીયી ઉયાંત, 
-ઉતય ઝોન વલસ્તાય UCHC અને UHC પ્રોજકેટની 

કાભગીયી 
-મ્મુ.કવભળનયશ્રી,ડે.મ્મુ.કવભળનયશ્રીના વનલાવ સ્થાનના 

ભેન્ટેનવની કાભગીયી 
-ખંડેયાલ ભાકેટ કચેયી ખાતેના ભેઇન્ટેનન્વ, 
-ખાતભુશુતડ/રોકાડણની તખ્તીની, 
-ઐવતશાવવક ટાલયોના ઘડીમાોના ભેઇન્ટેનન્વની 
-નગયગૂશોના ભેઇન્ટેનન્વની 
-વફલ્ડીંગ સ્ટોય વનબાલણી 
-આલાવોના દસ્તાલેજોની, 
-તભાભ લાવડક ઇજાયાની 
કાભગીયી વંબાલાની યશેળે.તદઉયાંત ઉયી અવધકાયી 
વુચલે તે કાભગીયી કયલાની યશેળે.  
-વીટી એન્જીનીમયની ઓપીવભાં ી.એટુ.વીટી 
એન્જીનીમયની કાભગીયી ગાયખચડ વશીત વફ.પ્રો.ભાં 
પેયફદરી થમેર છે. 
- NULM પ્રોજકે્ટ 
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17. વુચલી ળકામ તેલી અન્મ કોઈ ભાશીતી અને ત્માયફાદ દય લે આ પ્રકાળનભાં વુધાયો 

કયાળ.ે 
- ભશદ અંળે કાભો વંફંધી ભાશીતી ભંજુય ફજટે અનુરક્ષીને આલી જામ છે. 

 

 

 

 
જાશેય ભાશીતી અવધકાયી અને 

નામફ કામડારક ઈજનેય 
વફલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટ ળાખા 

લડોદયા ભશાનગય ાવરકા 
ટેરીપોન (૦૨૬૫) ૨૪૩૩૧૧૬-૧૧૭-૧૧૮ 
 

-રીસ્ટ- 
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લડોદયા ભશાનગયાવરકાની વફલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટળાખાનાં અવધકાયીઓ/કભડચાયીઓનાં નાભ , 
શોદ્દા,ફેવઝક ગાય તથા કાભની વલગત  

  

અ.
નં 

નામ હોદ્દો ઈ.ડી.પી.
નં 

બેઝીક પગાર કામગીરીની બવગત 

1 શ્રી અલ્ેળ 
ભજભંુદાય  

શ.એડી.વીટી. 
એન્જીનીમય  

૨૭૯૧૯૬ ૧,૧૫,૫૦૦/- વફલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટને રગતા 

કાભો, ટેકનીકર તથા લશીલટી 

કાભગીયી 

૨ શ્રી પ્રકાળ બ્રહ્મબટ્ટ શ.કામડારક 
ઈજનેય 

 

 ૨૫૨૭૭૮ ૯૮,૭૦૦/- વફલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટને રગતા 

કાભો, ટેકનીકર તથા લશીલટી 

કાભગીયી  

૩ શ્રી લવંત વવંગર ના.કા.ઈ. ૩૨૪૦૪૩ ૭૩,૪૦૦/- વફલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટને રગતા 
પ્રોજકે્ટ નીબાલણી તથા 
ટેકનીકર લશીલટી કાભગીયી  

૪ શ્રી મેળાફેન વોની  આવી. એન્જી. 
 

૩૪૧૧૫૧ ૨૫,૦૦૦/-
ઉચ્ચક 

૧)છાણી ખાતે નલીન UCHC 
ફનાલલાનું કાભ 

૨)લડોદયા ળશેયભાં નલીન 
આટડ ગેરેયી ફનાલલાની 
કાભગીયી 
૩) ફદક ઓન એય 
વથમેટયનાં ફયનોલેળનની 
કાભગીયી 
૪) ફદાભડીફાગ ખાતે આલેર 
વીટી કભાન્ડ એન્ડ કંટર ોર 
વેન્ટયનાં એક્ષટેળનની 
કાભગીયી 
૫) વંકરનની કાભગીયી, 
સ્લવણડભ /SMARTCITYને 
રગત કાભગીયી 
૬) વલવલધ પ્રકાયનાં 
presentation ફનાલલાની 
કાભગીયી  
૭) ઉતય ઝોનભાં વભાવલષ્ટ 
નલીન પ્રોજકેટની કાભગીયી 
૮) RTI ની કાભગીયી 

૫ શ્રી પ્રતાબાઇ 
યાઠલા 

વીની.એડી.આવી. 
એન્જી. 

૩૨૨૯૫૪   ૫૨,૦૦૦/- શાઉવીંગ સ્કીભોનાં ભકાનોની 
એરોટભેન્ટ, નાભપેય તથા 
લેચાણ દસ્તાલેજોની કાભગીયી 

૬ શ્રી અભૃતાફેન 
યાલેયકય 

એડી.આવી. એન્જી. ૩૪૧૬૪૯  ૪૩ ,૬૦૦/-   ૧)NULM પ્રોજકે્ટ 

૨)CM online/ PM Portal 

ભાફશતી 
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૭ શ્રી ફદેળ રશુટે એડી.આવી.એન્જી. 342912   ૪૩,૬૦૦/- ૧)ખંડેયાલ ભાકેટ વફલ્ડીંગના 
ભેન્ટેનન્વના રગતી કાભગીયી 
 

૮ શ્રી તુાય એન. 
ટેર 

એડી.આવીએન્જી. ૩૫૪૧૭૧ ૪૧,૧૦૦/- 
ફેઝીક 

૧)દવક્ષણ ઝોન  વલસ્તાયભાં 
નલીન પ્રોજકેટ રગત કાભગીયી 

૯ શ્રી પ્રળાંત ટાંક એડી.આવી. એન્જી. ૩૫૪૧૮૦ ૪૧૧૦૦/- 
ફેઝીક 

૧) શયણી UHC 

૨)ફકળનલાડીUCHCુલડઝોન
ભાં વભાવલષ્ટ વલવલધ નલીન 
પ્રોજકેટ રગત કાભગીયી 
૩)ખંડેયાલ ભાકેટ ભેન્ટેનન્વ 
૪)ARC 

૧૦ શ્રી પ્રજ્ઞેળકુભાય 
ટેર 

એડી.આવી.એન્જી. ૩૫૮૦૪૫ ૩૯૯૦૦/- 
ફેઝીક 

૧)અટરાદયા વલસ્તાયનું 
નલીન UCHC નું કાભ 

૨)લાવણા બામરી વલસ્તાયભાં 
પામય સ્ટેળન 

૩)કવભળનયશ્રીના ફંગરે તથા 
ડેપ્મુટી કવભળનયશ્રીના ફંગરે 
વનબાલણી કાભગીયી  
૪)વિભ ઝોનભાં વભાવલષ્ટ 
નલીન પ્રોજકેટ રગત કાભગીયી 

૧૧ શ્રી પ્રવલણબાઈ કાે જુ. ક્રાકડ õ ૨૪૮૭૧૧ ૫૬,૯૦૦/-
ફેઝીક 

ફીર દફ્તયની કાભગીયી  તથા 
ભશેકભને રગતી કાભગીયી 
 

૧૨ શ્રી યપીક ભન્વુયી જુ. ક્રાકડ õ ૨૬૯૩૫૨ ૫૩,૬૦૦/- ભકાનોના નાભપેય તથા 
દસ્તાલેજની કાભગીયી 
(ભધ્મલતી સ્કુર ખાતે પયજ 
ફજાલે છે)   
 

૧૩ શ્રી વલળાર યીખ જુ. ક્રાકડ õ ૨૯૬૮૩૦ ૪૪૯૦૦/- તભાભ પ્રકાયના રાઇટના વફરો 

, ભોફાઇરના વફરો તથા 

અન્મ તભાભ પ્રકાયના વફરો 
તથા જાથુ તવરભાત અને 
ટેન્ડય દપતયને રગતી 
કાભગીયી 

૧૪ શ્રી યીતો ભુન્ળી જુ. ક્રાકડ õ ૨૯૨૭૧૧ ૩૩,૦૦૦/- લકડ  ઓડડય તથા લકડ  ઓડડય 
યજીસ્ટયને વનબાલણીને રગતી  
કાભગીયી   

૧૫ શ્રી ચેતનાફેન કે. 
ટેર 

વવાઈ ૨૯૫૮૫૦ ૩૦,૨૦૦/-
ફેઝીક  

ઓપીવ ને રગતી કાભગીયી  

૧૬ શ્રી વુયેળબાઈ 
ચુનાયા 

વવાઈ ૨૦૭૩૬૫ ૩6,1૦૦/-
ફેઝીક  

ઓપીવને રગતી કાભગીયી  
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૧૭ શ્રી વુયેળબાઇ 
બારીમા 

વવાઈ ૨૬૨૮૪૬ ૧૫,૭૦૦/- ઓપીવને રગતી કાભગીયી 
ઓપીવને રગતી કાભગીયી  

૧૮ શ્રી પ્રતાબાઈ 
યભાય 

વવાઈ ૨૯૨૬૧૩ ૩૧,૧૦૦/- ઓપીવને રગતી કાભગીયી 
(ભધ્મલતી સ્કુર ખાતે પયજ 
ફજાલે છે) 

૧૯ શ્રી દીનેળ એચ. 
ંચાર  

વુથાય ૩૧૨૪૮૭ ૩૧૪૦૦/- વુથાયીકાભને રગતી તભાભ 
કાભગીયી 

૨૦ શ્રી યભીરાફેન.કે. 
ઠાકોય 

ભજુય ૩૧૩૩૮૬ ૨૮,૪૦૦/- ઓપીવને રગતી કાભગીયી 

૨૧ શ્રી જ્મોતીફેન 
આય. ભીસ્ત્રી 

ભજુય ૩૩૩૭૭૮ ૧૭,૭૦૦/- ઓપીવને રગતી 
કાભગીયી(ભધ્મલતી સ્કુર 
ખાતે પયજ ફજાલે છે) 

૨૨ શ્રી ભશેન્ર 
ળીલાબાઇ યભાય 

ભજુય ૩૨૨૩૩૪ ૨૦,૩૦૦/- ઓપીવને રગતી કાભગીયી 

૨૩ શ્રી વંજમ 
યાલજીબાઈ યોશીત 

ભજુય ૩૩૯૨૬૧ ૧૬,૭૦૦/- ઓપીવને રગતી કાભગીયી 

૨૪ શ્રી વાફેયાફીફી 
ઠાણ 

ભજુય ૨૯૪૪૨૦ ૩૧,૧૦૦/- ઓપીવને રગતી કાભગીયી  

૨૫ શ્રી રીરાફેન 
ફાયીમા 

ભજુય ૨૯૪૭૫૬ ૩૧,૧૦૦/- ઓપીવને રગતી કાભગીયી  

૨૬ શ્રી ચીભનબાઇ 
એવ. યભાય 

ભજુય ૨૨૪૮૬૩ ૩૬,૧૦૦/- ઓપીવને રગતી કાભગીયી  

૨૭ શ્રી કોફકરાફેન 
વાંમાકય 

શેલ્ય ૨૯૮૮૮૩   ૨૯૩૦૦/- ઓપીવને રગતી કાભગીયી  

૨૮ શ્રી જીતેન્ર કે. 
ગોવાઇ 

ભજુય ૩૨૨૭૭૬ ૨૦,૩૦૦/- ઓપીવને રગતી કાભગીયી  

૨૯ શ્રી અવભતા ભેઢેકય  ફેક ઓફપવ એપ્ર.ે  ૮૫૬૮૨૭ ૯૦૦૦/- 
ઉચ્ચક 

ઓપીવભાં રગતી તભાભ  
કાભગીયી  

૩૦ શ્રી ભાનવી બાફટમા એપ્ર.ેપ્રોગ્રાવભંગ એન્ડ 
વવસ્ટભ એન્ડ આવી 

૮૫૭૦૩૩ ૭૭૦૦/- 
ઉચ્ચક 

ઓપીવભાં કોમ્મુટય ટાઇીસ્ટ 
રગતી કાભગીયી  

 

 

 

 

 


