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રાઇટ ટુ ઇન્ ફોરશન એ ્ ટ-૨૦૦૫ સદંરે્ભ તથા દ.હુ શ ંક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંરે્ભ  લશ-૪-૧(ખ)    
અન્ વયન ખાતાએ  (પ્રવતતશાએ પરરસ્ થસ્ત અસસુાર) શારિત  બાબત. 

ફયચુરીટીક પ્લાએીંગ સનલ 

૧.   સસં્ થા, કામગીરીઓ અને ફરજોની વિગતો  
 

     ખાત ુ   :: ફયચુરીટીક પ્લાએીંગ સનલ, િડોદરા મહાનગર પાલિકા. 
 

     કામગીરીઓ       :: વિશ્વાવમત્રી રીિર ફ્રન્ટ ડેિિપમેન્ટ પ્રોજેક્ટની કામગીરી તેમજ 
િડોદરા શહરેના વિવિધ તળાિોના નવિનીકરણની કામગીરી િડોદરા 
મહાનગર સેિા સદનના વિવિધ વિભાગો સાથે સકંિન કરી 
સિાહકારશ્રીની વનમણ  કં કરી ડીટેઈલ્ડ પ્રોજેક્ટ રીપોટટ   (DPR) તૈયાર 
કરાિિા, તેના અમિીકરણ માટે આયોજન ક્ રવ,ુ અંદાજ બનાિિા, 
ભાિપત્રક્  મગંાિિા સહ સ્ થળ ઉપર ઇજારદાર ઘ્ િારા કામનુ ં
અમિીક્ રણ ક્ રાિવુ,ં ઇજારદારોને ચકુ્ િણુ ં ક્ રાિવુ ં વિગેરે િહીિટી 
તેમજ ટેક્ નીક્ િ કામગીરીઓ જેિી વિવિધ ટેકનીકિ તેમજ િહીિટી 
કામગીરીઓ ક્ રાિિામા ં આિે .ે. જે અંગે ટેક્ નીક્ િ   િહીિટી 
કામગીરી માટે સબવંધત ક્ મટચાારી   અવધકરીને વનુકુ્ ત ક્ રેિ .ે.  

 

      ફરજો           :: ઉપરોક્ ત કામગીરી ટેક્ નીક્ િ, સ્ પશેીફીકેશન, વનયત ધારાધોરણ મજુબ 

ક્ રાિિાની ફરજો.  

૨.  પોતાના અવધકારીઓને ક્ મટચાારીઓની સત્તાઓ તથા ફરજો :- 
 

 *       સામેિઃ   િીસ્ ટ-એ મજુબ. 
 

૩.     વનરરક્ષણ અને જિાબદારીના સાધનો સહીત વનણટય િેિાની પ્રરિયા :- 
  

 *      જે તે સોંપાયેિ કામગીરી સબંવંધત ક્ મટચાારીએ તઓેના ઉપરી અવધકારીશ્રી પાસે રજુુ઼ 
ક્ રી સક્ષમ સ તાવધશશ્રીની મજુંરી િેિાની રહ ે.ે.  આ અંગે મખુ્ ય શાખા મહકે્ મ વિભાગ 
થી નાણાકંીય અને અન્ ય િહીિટી સત્તા સોપણીના ુુક્ મો થયેિ .ે. 

 
૪.    પોતાના કાયો બજાિિા માટે નકકી ક્ રાયેિા ધોરણો :- 
 

 *     ઉપરોક્ ત મદુાા્ ન.ં૩ મા ંદશાટવ્ યા મજુબ ુુક્ મ અન્ િયે તથા જે તે કામોના સબંધંમા ં

સક્ષમ સત્તાવધશશ્રીની સચુાનાઓ અન્ િયે કાયટિાહી ક્ રિામા ંઆિે .ે. 
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૫.    પોતાના કાયો બજાિિા માટે પોતાની પાસેના અથિા પોતાના વનયતં્રણ હઠેળના અથિા 
પોતાના ક્ મટચાારીઓ ઘ્ િારા ઉપયોગમા ંિેિાતા વનયમો, વિવનમયો સ  ચાનાઓ વનયમ સગં્રહો 
અને રેકોડટ. 

        *      ધી જી.પી.એમ.સી. એક્ ટ તથા િખતોિખતના િહીિટી અને તાવંત્રક પરરપત્રો 
મજુબ. 

 

૬.     પોતાના ઘ્ િારા અથિા તેના અંકુશ હઠેળ રખાયેિ વિવિધ કેટેગરીના દસ્ તાિેજોનુ ંવનિેદન- 
* ખાતા તરફથી મોક્ િિામા ંતથા આિતા પત્રોના ઇન્ િડટ તથા આઉટિડટ રજીુ઼સ્ ટરો. 
 

૭. તેની વનતી ઘડિાના અથિા તેના અમિીક્ રણ સબંધંીત જાહરે જનતાના સભ્ યો ઘ્ િારા 
રજુુ઼આત ક્ રાયેિી અથિા તેમની સાથે ચાચાાટ માટે રહિેી કોઇપણ વ્ યિસ્ થાની વિગતો. 
*     િોકો સાથે સકં્ ળાયેિી સસં્ થા હોઇ િોકોના ચુટંાયેિા પ્રવતવનવધઓની બનેિી સ્ થાયી 

સવમવત, સમગ્ર સભા અથિા સબંવંધત વિભાગને સ્ પશટતી સવમવત ઘ્ િારા અવધકાર 
પર િે વનણટય િેિામા ંઆિે .ે. 

૮.     પોતાના ચાિણના હતે ુમાટે અથિા તેના ભાગ તરીકે રચાાયેિી બે કે તેથી િધ ુવ્ યવક્ તઓ 
ધરાિતા બોડટસ, કાઉન્ સીિ, કવમરટઓ અને અન્ ય મડંળોનુ ંવનિેદન અને આ બોડટસ કાઉન્ સીિ 
કવમટીઓ અને અન્ ય મડંળોની બેઠકે જાહરે પ્રજા માટે ખલુ્િી .ે કે કેમ? અથિા આિી બેઠક્ ની 
વિગતો જાહરે પ્રજા મેળિી શકે કે કેમ? 
*      સમગ્ર સભા, સ્ થાયી સવમવત .ે.  ુ વુનવસપિ સેિેટરીશ્રી અથિા સબંવધત સવમતીના 

અઘ્ યક્ષ પાસેથી આ અંગે િધ ુસ્ પષ્ટટતા મેળિી શકાય. 
૯.      પોતાના અવધકારીઓ અને ક્ મટચાારીઓની રડરેક્ ટરી :- 

* મદુાા્ ન.ં ર મા ંસમાિેિ િીસ્ ટ મજુબ. 
 

૧૦.  તેના વનયમમા ંપરુી પડાયેિ પડતરની પઘ્ ધવત સરહત તેના દરેક અવધકારીઓ અને ક્ મટચાારીઓ 
ઘ્ િારા પ્રાત ત ક્ રાયેિ માસીક પગાર.  
* માવસક પગાર અંગેની વિગત મદુાા્ ન.ં ર ના િીસ્ ટમા ંઆિરી િેિામા ંઆિિે .ે. 

૧૧.    તમામ યોજનાઓની વિગતો, સ  લચાત ખચાાટઓ અને ક્ રાયેિ ચકુ્ િણીના અહિેાિો દશાટિતા 
બજેટ. 
*      જે તે િર્ટના મજુંર બજેટની વિગત તથા થયેિ ખચાાટની વિગતો એકાઉન્ ટ શાખામાથંી 

મેળિી શકાય. (મજુંુ઼ર બજેટ તથા કામોની યાદી, ખચાટ વિગેરેની નક્ િો અત્રેની 
શાખામા ંજોઇ શકાશે) 

૧૨.    ફાળિાયેિી રક્ મ અને આ કાયટિમોથી ફાયદો મેળિનારની વિગતો સરહત સબસીડી સહીત 
કાયટિમોનો  અમિનો  પ્રકાર. 
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*     મેળિેિ સબસીડી િોન ગ્રાન્ ટ અન્ િયે સમગ્ર સભા ઘ્ િારા બજેટમા ંમજુંુ઼ર ક્ રાયેિ કામો 
હાથ ધરિામા ંઆિે .ે. 

 

૧૩.    તેના ઘ્ િારા અપાયેિી ટછટ.ાટો, પરિાનગીઓ અને સત્તા સોંપણી મળેિનારની વિગતો :- 
*    સમગ્ર સભા, સ્ થાયી સવમતી તથા  ુ વુનવસપિ કવમશ્ નરશ્રીની સત્તા અન્ િયે મળતી 

ટછટ.ાટ, પરિાનગીઓ, સત્તા સોંપણી સબંધંે કાયટિાહી ક્ રિામા ંઆિે .ે. 
૧૪.   ઇિેક્ રોનીક ફોમટમા ંઘડાયેિી તેના ઘ્ િારા રખાયેિી અથિા તેને ઉપિબ્ ધ મારહતીના સદંભટની 

વિગતો :- 
*       અત્રેની ક્ ચાેરીના   શાખાના કો ત  ુ ટુરમા ંસ્ ટોર ક્ રેિ ડેટા. 

૧૫.  પસુ્ તકાિય અથિા િાચંાન ખડંના કામના ક્ િાકો સરહત મારહતી મેળિિા માટે નાગરરકોને 
ઉપિબ્ ધ સવુિધાઓની વિગતો, જો જાહરે ઉપયોગ માટે તેની જાળિણી ક્ રાઇ હોય તો :- 

 * અતે્રની શાખામા ંપસુ્ તકાિય કે િાચંાનખડં ઉપિબ્ ધ નથી. 
૧૬.     જાહરે મારહતી અવધકારીઓના નામ, હોદાા્ઓ અને અન્ ય વિગતો :- 
 

અ.ન.ં નામ હોદોા્ બેઝીક પગાર (રૂ.) 

૧. શ્રી જજજ્ઞેશ જે. શાહ નાયબ કાયટપાિક ઇજનેર ૭૫૬૦૦ 

૨. શ્રી રદવ્યાગં મોદી નાયબ કાયટપાિક ઇજનેર ૫૯૭૦૦ 
 

૧૭.    સ  ચાિી શકાય તિેી અન્ ય કોઇ મારહતી અને  યારબાદ દર િર્આ આ પ્રકાશનમા ંસધુારા 
ક્ રાશે. 
*  મહદા્ અંશે કામો સબંવધત મારહતી મજુંુ઼ર બજેટ અનિુક્ષીને સમાવિષ્ટટ થઇ જાય .ે. 

 

 

  
 સહી - 

જાહરે મારહતી અવધકારી અને 
      નાયબ કાયટપાિક ઇજનેર 
      ફુચુારીસ્ટીક ત િાન ગ સેિ 

િડોદરા મહાનગર પાલિકા 
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લ  ટ – A  

 
 

 િડોદરા મહાનગર સેિા સદનના ફયચુારીસ્ટીક ત િાન ગ સેિ શાખા ના પ્રિતટમાન અવધકારી તેમજ 
કમટચાારીઓના નામ, હોદો તથા બેઝીક પગાર તથા કામની વિગતો. 
 
 

અ.એ.ં એાશ િોદો બનઝ ક પગાર કાશએ  સ્વગત 

૧ શ્ર  ધ રેએ ્એ. 
તળપદા  

એડી.સીટી 
એન્ જીવનયર  

૯૯૫૦૦ ફુચુારીસ્ટીક ત િાન ગ સેિના 
ખાતાવધકારી ટેકનીકિ તથા 
િહીિટી િડા તરીકેની ફરજો 

૨. શ્ર  રાજે  ચૌિાણ  કાયટપાિક 
ઇજનેર 

૧૦૨૫૦૦ ફુચુારીસ્ટીક ત િાન ગ સેિના 
શાખાવધકારી ટેકનીકિ તથા 
િહીિટી િડા તરીકેની ફરજો 

૩. શ્ર  જિજ્ઞન  જે.  ાિ
  

નાયબ કાયટપાિક 
ઇજનેર 

૭૫૬૦૦ ફુચુારીસ્ટીક ત િાન ગ સેિની 
ના.કા.ઇ. તરીકેની કામગીરી 
તેમજ ઉપરી અવધકારી સચુાિે તે 
કામગીરી  

૪. શ્રી રદવ્યાગં મોદી નાયબ કાયટપાિક 
ઇજનેર 

૫૯૭૦૦ ફુચુારીસ્ટીક ત િાન ગ સેિની 
ના.કા.ઇ. તરીકેની કામગીરી 
તેમજ ઉપરી અવધકારી સચુાિે તે 
કામગીરી  

૫. શ્રી અમરીશ પટેિ અવધક મદદનીશ 
ઇજનેર 

૪૧૧૦૦ ફુચુારીસ્ટીક ત િાન ગ સેિની 
એડી.આસી.એન્ જીવનયર તરીકેની 
કામગીરી તેમજ ઉપરી અવધકારી 
સચુાિે તે કામગીરી 

૬. શ્રી યશ પટેિ અવધક મદદનીશ 
ઇજનેર 

૪૧૧૦૦ ફુચુારીસ્ટીક ત િાન ગ સેિની 
એડી.આસી.એન્ જીવનયર તરીકેની 
કામગીરી તેમજ ઉપરી અવધકારી 
સચુાિે તે કામગીરી 

૫. શ્રી વિશાિ એમ. 
પટેિ  

અવધક મદદનીશ 
ઇજનેર 

 ૨૦૦૦૦ -
(કુિ પગાર) 

ફુચુારીસ્ટીક ત િાન ગ સેિની 
એડી.આસી.એન્ જીવનયર તરીકેની 
કામગીરી તેમજ ઉપરી અવધકારી 
સચુાિે તે કામગીરી 

૬ શ્ર  સ્શતન  બ . 
શાળી  

અવધક મદદનીશ 
ઇજનેર 

 ૨૦૦૦૦ -
(કુિ પગાર) 

ફુચુારીસ્ટીક ત િાન ગ સેિની 
એડી.આસી.એન્ જીવનયર તરીકેની 
કામગીરી તેમજ ઉપરી અવધકારી 
સચુાિે તે કામગીરી 
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૭. શ્ર  િર્તદ પરીખ  જુ.ક્િાકટ ૬૬૦૦૦ 

 
એડી.સીટી. એન્ જીવનયરશ્રીના 
પી.એ તરીકે તેમજ મહકેમ ક્િાકટ 
તેમજ તમામ ક્િેરીકિ કામકાજ 
ઉપરાતં ઉપરી અવધકારી તરફથી 
સ  ચાિેિ કામગીરી   

૮. શ્રી અરવિિંદભાઇ 
સરિૈયા 

જુ.કિાકટ ૨૦૫૦૦ ઇનિડટ – આઉટિડટ, સ્ટેશનરી, 
અનામત ક્િાકટ ,તમામ પ્રકારના 
લબિ, ટેન્ ડર ક્િાકટ તેમજ તમામ 
ક્િેરીકિ કામકાજ ઉપરાતં 
ઉપરી અવધકારી તરફથી સ  ચાિેિ 
કામગીરી   

૯. શ્રી હમેા જે. મહતેા ટાઇપીસ્ ટ  ૫૨૦૦૦ ટાઇપીસ્ ટ તરીકેની કામગીરી 
તેમજ ઉપરી અવધકારી સ  ચાિે તે 
કામગીરી 

૧૦. શ્રી અશોક મહતેા પટાિાળા ૩૬૧૦૦ પટાિાળા તરીકેની કામગીરી 
તેમજ ઉપરી અવધકારી સચુાિે તે 
કામગીરી 

૧૧. શ્રી વિનભુાઇ 
ફુિમાળી 

પટાિાળા ૨૩૫૦૦ પટાિાળા તરીકેની કામગીરી 
તેમજ ઉપરી અવધકારી સચુાિે તે 
કામગીરી 

 


