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રાઇટ ટુ ઇન્ ફોરમન એ ્ ટ-૨૦૦૫ સદંભે તથા દ.હુ મ ંક  ્  : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંભે  મ-૪-૧(ખ)    
અન્ વયન ખાતાએ  (પ્રવતતમાએ પરરસ્ થસ્ત અસસુાર) મારિત  બાબત. 

ફયચુરીટીક પ્ાએીંગ સન 

૧.   વસં્ થા, કાભગીયીઓ ને પયજોની વલગતો  
 

     ખાત ુ  :: પયચુયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેર, લડોદયા ભશાનગય ાલરકા. 
 

     કાભગીયીઓ       :: વલશ્વાવભત્રી યીલય ફ્રન્ટ ડેલરભેન્ટ પ્રોજેક્ટની કાભગીયી તેભજ 
લડોદયા ળશયેના વલવલધ તાલોના નવલનીકયણની કાભગીયી 
લડોદયા ભશાનગય વેલા વદનના વલવલધ વલબાગો વાથે વકંરન કયી 
વરાશકાયશ્રીની વનભણ ૂકં કયી ડીટેઇલ્ડ પ્રોજેક્ટ યીોટટ   (DPR) 
તૈમાય કયાલલા, તેના ભરીકયણ ભાટે અમોજન ક્ યવ,ુ અંદાજ 
ફનાલલા, બાલત્રક    ભગંાલલા વશ સ્ થ ઈય આજાયદાય ઘ્ લાયા 
કાભનુ ં ભરીક્ યણ ક્ યાલવુ,ં આજાયદાયોને ચકુ્ લણુ ં ક્ યાલવુ ં વલગેયે 
લશીલટી તેભજ ટેક્ નીક્ ર કાભગીયીઓ જેલી વલવલધ ટેકનીકર તેભજ 
લશીલટી કાભગીયીઓ ક્ યાલલાભા ં અલ ે .ે. જે અંગે ટેક્ નીક્ ર   
લશીલટી કાભગીયી ભાટે વફવંધત ક્ ભટચાયી   વધકયીને વનયકુ્ ત 
ક્ યેર .ે.  

 

      પયજો           :: ઈયોક્ ત કાભગીયી ટેક્ નીક્ ર, સ્ ળેીપીકેળન, વનમત ધાયાધોયણ 

મજુફ ક્ યાલલાની પયજો.  

૨.  ોતાના વધકાયીઓને ક્ ભટચાયીઓની વત્તાઓ તથા પયજો :- 
 

 *       વાભેરઃ   રીસ્ ટ-એ મજુફ. 
 

૩.     વનરયક્ષણ ને જલાફદાયીના વાધનો વશીત વનણટમ રેલાની પ્રરિમા :- 
  

 *      જે તે વોંામેર કાભગીયી વફંવંધત ક્ ભટચાયીએ તઓેના ઈયી વધકાયીશ્રી ાવે યજુષ 
ક્ યી વક્ષભ વ તાવધળશ્રીની ભજુંયી રેલાની યશ ે .ે.  અ અંગે મખુ્ મ ળાખા ભશકે્ ભ 
વલબાગ થી નાણાકંીમ ને ન્ મ લશીલટી વત્તા વોણીના ુુક્ ભો થમેર .ે. 

 
૪.    ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નકકી ક્ યામેરા ધોયણો :- 
 

 *     ઈયોક્ ત મદુા  ન.ં૩ ભા ંદળાટવ્ મા મજુફ ુુક્ ભ ન્ લમે તથા જે તે કાભોના વફંધંભા ં

વક્ષભ વત્તાવધળશ્રીની ચચુનાઓ ન્ લમે કામટલાશી ક્ યલાભા ંઅલે .ે. 
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૫.    ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના થલા ોતાના વનમતં્રણ શઠેના થલા 
ોતાના ક્ ભટચાયીઓ ઘ્ લાયા ઈમોગભા ંરેલાતા વનમભો, વલવનભમો ચચૂનાઓ વનમભ વગં્રશો 
ને યેકોડટ. 

        *      ધી જી.ી.એભ.વી. એક્ ટ તથા લખતોલખતના લશીલટી ને તાવંત્રક રયત્રો 
મજુફ. 

 

૬.     ોતાના ઘ્ લાયા થલા તેના અંકુળ શઠે યખામેર વલવલધ કેટેગયીના દસ્ તાલેજોનુ ંવનલેદન- 
* ખાતા તયપથી ભોક્ રલાભા ંતથા અલતા ત્રોના આન્ લડટ તથા અઈટલડટ યજીષસ્ ટયો. 
 

૭. તેની વનતી ઘડલાના થલા તેના ભરીક્ યણ વફંધંીત જાશયે જનતાના વભ્ મો ઘ્ લાયા 
યજુષઅત ક્ યામેરી થલા તેભની વાથે ચચાટ ભાટે યશરેી કોઆણ વ્ મલસ્ થાની વલગતો. 
*     રોકો વાથે વકં્ ામેરી વસં્ થા શોઆ રોકોના ચુટંામેરા પ્રવતવનવધઓની ફનેરી સ્ થામી 

વવભવત, વભગ્ર વબા થલા વફંવંધત વલબાગને સ્ ળટતી વવભવત ઘ્ લાયા વધકાય 
ય લે વનણટમ રેલાભા ંઅલે .ે. 

૮.     ોતાના ચરણના શતે ુભાટે થલા તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફે કે તેથી લધ ુવ્ મવક્ તઓ 
ધયાલતા ફોડટવ, કાઈન્ વીર, કવભરટઓ ને ન્ મ ભડંોનુ ં વનલેદન ને અ ફોડટવ 
કાઈન્ વીર કવભટીઓ ન ેન્ મ ભડંોની ફેઠકે જાશયે પ્રજા ભાટે ખલુ્રી .ે કે કેભ? થલા 
અલી ફેઠક્ ની વલગતો જાશયે પ્રજા ભેલી ળકે કે કેભ? 
*      વભગ્ર વબા, સ્ થામી વવભવત .ે.  યવુનવવર વેિેટયીશ્રી થલા વફંવધત વવભતીના 

ઘ્ મક્ષ ાવેથી અ અંગે લધ ુસ્ ષ્ટટતા ભેલી ળકામ. 
૯.      ોતાના વધકાયીઓ ને ક્ ભટચાયીઓની રડયેક્ ટયી :- 

* મદુા  ન.ં ય ભા ંવભાલેર રીસ્ ટ મજુફ. 
 

૧૦.  તેના વનમભભા ં યુી ડામેર ડતયની ઘ્ ધવત વરશત તેના દયેક વધકાયીઓ ન ે
ક્ ભટચાયીઓ ઘ્ લાયા પ્રાપ્ત ક્ યામેર ભાવીક ગાય.  
* ભાવવક ગાય અંગેની વલગત મદુા  ન.ં ય ના રીસ્ ટભા ંઅલયી રેલાભા ંઅલરે .ે. 

૧૧.    તભાભ મોજનાઓની વલગતો, ચલૂચત ખચાટઓ ને ક્ યામેર ચકુ્ લણીના શલેારો દળાટલતા 
ફજેટ. 
*      જે તે લટના ભજુંય ફજેટની વલગત તથા થમેર ખચાટની વલગતો એકાઈન્ ટ 

ળાખાભાથંી ભેલી ળકામ. (ભજુંષય ફજેટ તથા કાભોની માદી, ખચટ વલગેયેની નક્ રો 
ત્રેની ળાખાભા ંજોઆ ળકાળે) 

૧૨.    પાલામેરી યક્ ભ ને અ કામટિભોથી પામદો ભેલનાયની વલગતો વરશત વફવીડી વશીત 
કામટિભોનો  ભરનો  પ્રકાય. 
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*     ભેલેર વફવીડી રોન ગ્રાન્ ટ ન્ લમે વભગ્ર વબા ઘ્ લાયા ફજેટભા ંભજુંષય ક્ યામેર 
કાભો શાથ ધયલાભા ંઅલે .ે. 

 

૧૩.    તેના ઘ્ લાયા ામેરી ટછટ.ાટો, યલાનગીઓ ને વત્તા વોંણી ભેલનાયની વલગતો :- 
*    વભગ્ર વબા, સ્ થામી વવભતી તથા  યવુનવવર કવભશ્ નયશ્રીની વત્તા ન્ લમે ભતી 

ટછટ.ાટ, યલાનગીઓ, વત્તા વોંણી વફંધંે કામટલાશી ક્ યલાભા ંઅલે .ે. 
૧૪.   આરેક્ રોનીક પોભટભા ં ઘડામેરી તેના ઘ્ લાયા યખામેરી થલા તેને ઈરબ્ ધ ભારશતીના 

વદંબટની વલગતો :- 
*       ત્રેની ક્ ચેયીના   ળાખાના કો પ્ યટુયભા ંસ્ ટોય ક્ યેર ડેટા. 

૧૫.  સુ્ તકારમ થલા લાચંન ખડંના કાભના ક્ રાકો વરશત ભારશતી ભેલલા ભાટે નાગરયકોને 
ઈરબ્ ધ ચવુલધાઓની વલગતો, જો જાશયે ઈમોગ ભાટે તેની જાલણી ક્ યાઆ શોમ તો :- 

 * તે્રની ળાખાભા ંસુ્ તકારમ કે લાચંનખડં ઈરબ્ ધ નથી. 
૧૬.     જાશયે ભારશતી વધકાયીઓના નાભ, શોદા ઓ ને ન્ મ વલગતો :- 
 

.ન.ં નાભ શોદો  ફેઝીક ગાય (રૂ.) 
૧ શ્રી રદપ્ તી લભાટ  વીનીમય અકીટેકટ ૫૩૧૦૦ 

૨ શ્રી જજજ્ઞેળ જે. ળાશ નામફ કામટારક આજનેય ૬૭૨૦૦ 

૩ શ્રી બાગટલ  રંડત નામફ કામટારક આજનેય ૬૯૨૦૦ 
૪ શ્રી રદવ્માગં ભોદી નામફ કામટારક આજનેય ૫૩૧૦૦ 

 

૧૭.    ચચૂલી ળકામ તલેી ન્ મ કોઆ ભારશતી ને  માયફાદ દય લઆ અ પ્રકાળનભા ંચધુાયા 
ક્ યાળે. 
*  ભશદ અંળે કાભો વફંવધત ભારશતી ભજુંષય ફજેટ નરુક્ષીને વભાવલષ્ટટ થઆ જામ .ે. 

 

 

 

 

જાશયે ભારશતી વધકાયી ને 
      નામફ કામટારક આજનેય 
      પયચુયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેર 

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા 
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  ટ – A  

 
 

 લડોદયા ભશાનગય વેલા વદનના સ્ ેશ્ મર પ્રોજેકટના પ્રલતટભાન વધકાયી તેભજ કભટચાયીઓના 
નાભ, શોદો તથા ફેઝીક ગાય તથા કાભની વલગતો. 
 
 

અ.એ.ં એામ િોદો બનઝ ક પગાર કામએ  સ્વગત 

૧ શ્રી ધીયેન એન. 
તદા  

કામટારક આજનેય ૩૦૯૬૫+૬૬૦૦ પયચુયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેરના 
ટેકનીકર તથા લશીલટી લડા 
તયીકેની પયજો 

૨ શ્રી રદપ્ તી લભાટ  વીનીમય 
અકીટેકટ 

૫૩૧૦૦ પયચુયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેરની 
વીનીમય અકીટેકટ તયીકેની 
કાભગીયી 

૩ શ્રી જજજ્ઞેળ જે. ળાશ
  

નામફ કામટારક 
આજનેય 

૬૭૨૦૦ પયચુયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેરની 
ના.કા.આ. તયીકેની કાભગીયી 
તેભજ ઈયી વધકાયી ચચુલે તે 
કાભગીયી  

૪ શ્રી બાગટલ  રંડત નામફ કામટારક 
આજનેય 

૬૯૨૦૦ 

 
પયચુયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેરની 
ના.કા.આ. તયીકેની કાભગીયી 
તેભજ ઈયી વધકાયી ચચુલે તે 
કાભગીયી  

૫ શ્રી રદવ્માગં ભોદી નામફ કામટારક 
આજનેય 

૫૩૧૦૦ પયચુયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેરની 
ના.કા.આ. તયીકેની કાભગીયી 
તેભજ ઈયી વધકાયી ચચુલે તે 
કાભગીયી  

૬ શ્રી જળલતં કે. 
ઈાધ્મામ 

વધક ભદદનીળ 
આજનેય 

૬૨૨૦૦ પયચુયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેરની 
કાભગીયી તેભજ ઈયી વધકાયી 
ચચુલે તે કાભગીયી  

૭ શ્રી વલલેકબાઆ ટેર ભદદનીળ આજનેય ૧૭૦૦૦+૧૫૦૦ પયચુયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેરની 
કાભગીયી તેભજ ઈયી વધકાયી 
ચચુલે તે કાભગીયી  

૮ શ્રી વ૫ના ગોશીર  વધક ભદદનીળ 
આજનેય 

૧૦૦૦૦/-       
(કુર ગાય) 

પયચુયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેરની 
કાભગીયી તેભજ ઈયી વધકાયી 
ચચુલે તે કાભગીયી  

૯ શ્રી રશતેળ એભ. 
ભકલાણા  

વધક ભદદનીળ 
આજનેય 

૧૭૦૦૦+૧૫૦૦ પયચુયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેરની 
કાભગીયી તેભજ ઈયી વધકાયી 
ચચુલે તે કાભગીયી  
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૧૦ શ્રી વલળાર એભ. 
ટેર  

વધક ભદદનીળ 
આજનેય 

૧૦૦૦૦/-       
(કુર ગાય) 

પયચુયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેરની 
કાભગીયી તેભજ ઈયી વધકાયી 
ચચુલે તે કાભગીયી  

૧૧ શ્રી વભતેળ ફી. ભાી
  

વધક ભદદનીળ 
આજનેય 

૧૦૦૦૦/-      
(કુર ગાય) 

પયચુયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેરની 
કાભગીયી તેભજ ઈયી વધકાયી 
ચચુલે તે કાભગીયી  

૧૨ શ્રી જગદીળબાઆ 
દરચખુબાઆ ડાબાણી 

વધક ભદદનીળ 
આજનેય 

૧૭૦૦૦ પયચુયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વરેની 
કાભગીયી તેભજ ઈયી વધકાયી 
ચચુલે તે કાભગીયી  

૧૩ શ્રી ભશને્ રબાઆ 
યાજતૂ  

કરાકટ ૫૬૯૦૦ 

 
આનલડટ – અઈટલડટ, ગાયખચટ, 
ફાયનીળી તેભજ તભાભ ક્રયેીકર 
કાભકાજ ઈયાતં કા.આ.શ્રી તથા 
ના.કા.આ.શ્રી તયપથી ચચૂલેર 
કાભગીયી   

૧૪ શ્રી ારૂર બવેીંશ 
ભયૂા  

કરાકટ ૧૦૦૦૦ વશામક જુનીમય કરાકટની તેભજ 
કા.આ.શ્રી તથા ના.કા.આ.શ્રી 
તયપથી ચચૂલેર કાભગીયી   

૧૫ 
 

 

શ્રી યવલિંદબાઆ 
વયલૈમા 

કરાકટ ૧૦૦૦૦ વશામક જુનીમય કરાકટની તેભજ 
કા.આ.શ્રી તથા ના.કા.આ.શ્રી 
તયપથી ચચૂલેર કાભગીયી   

૧૬ શ્રી શભેા જે. ભશતેા ટાઆીસ્ ટ  ૪૪૯૦૦ ટાઆીસ્ ટ તયીકેની કાભગીયી 
તેભજ ઈયી વધકાયી ચચૂલે તે 
કાભગીયી 

૧૭ શ્રી યવલ વોરકંી  ટાલાા ૧૭૭૦૦ ટાલાા તયીકેની કાભગીયી 
તેભજ ઈયી વધકાયી ચચુલે તે 
કાભગીયી 

 


