
રાઇટ ટુ ઇન્ફોરે્મશનએકટ– ૨૦૦૫ સંદર્ભ તથા દફતરી હુકર્મ 

અંક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સંદર્ે કલર્મ-૪-૧(ખ) અન્વયે ખાતાની 

ર્માહહતી આપવા બાબત. (બબલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટ શાખા) 

 

૧.સંસ્થા : કામગીરીઓ અને ફરજોની વિગતો 

ખાતુ:વિલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટ શાખા, િડોદરા મહાનગરપાવિકા  

કામગીરીઓ:વિલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટ શાખા હસ્તકના  પ્રોજકે્ટ જિેાં કે,િોડડ  ઓફફસ ,ઝોનિ ઓફફસ, 

મ્યુવનવસપિ િાયબ્રેરી,અવતવથગૃહ,સ્પોટડસ કોમ્પિેક્ષ,અિડન હેલ્થ સેન્ટર, અિડન કોમ્યુવનટી 

હેલ્થ સેન્ટર,વસ્િવમંગપુિ,કોમ્યુનીટી હોિ,ટાઉન હોિ તથા ફાયર સ્ટેશન,ફાયર સ્ટાફ 

ક્િાટસડની વનમાડણની કામગીરી તથા તેની વનભાિણી સંિંધીત કામગીરી. 

 મ્યુવનવસપિ કવમશનરશ્રી તથા ડે.મ્યુવન. કવમશનરશ્રીનાં વનિાસ સ્થાન, ખંડેરાિ  માકેટ 
વિલ્ડીંગ ,મહાત્મા ગાંધીનગર ગૃહ અને સયાજીરાિ નગરગૃહ તથા વિવિધ કચેરીઓનાં 
નવિનીકરણની કામગીરી. 
ઐવતહાવસક ઘફડયાળો જિેી કે ખંડેરાિ માકેટ,િાડી,માંડિી,રાિપુરા,સયાજીગંજ્ના ટાિર 
ક્િોક્ની વનભાિણી. 
હાઉસીંગ સ્કીમોના મકાનોની એિોટમેન્ટ,નામફેર તથા િેચાણ દસ્તાિેજની કામગીરી. 
ફરજો : સામાન્ય િફહિટી વિભાગ તરફથી થયેિ હુકમ અન્િયે જ ે તે હોદ્દા ઉપર કરિા પાત્ર 
ટેકનીકિ તથા િહીિટી કામગીરીઓ. 
2. પોતાના અવધકારીઓની તથા કમડચારીઓની સત્તાઓ તથા ફરજો : 

- સામેિ વિસ્ટ મુજિ. 

3. વનરીક્ષણ અને જિાિદારી સાધનો સહીત વનણડય િેિાની પ્રફિયા. 

- જ ેતે સોંપાયેિ કામગીરી સંિંવધત કમડચારીએ તેઓના ઉપરી અવધકારીશ્રી પાસે 

રજુ કરી સક્ષમ સત્તાવધશશ્રીની મંજુરી િેિાની રહે છે , આ અંગે મુખ્ય શાખા 

મહેકમ વિભાગથી નાણાંકીય અને િહીિટી સત્તા સોંપણીના હુકમો થયિે 

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

4. પોતાના કાયો િજાિિા માટે નક્કી કરાયેિા ધોરણો : 

- ઉપરોક્ત મુદ્દા નં.૩ માં દશાડવ્યા મુજિ હુકમ અન્િયે તથા જ ેતે કામોના સિંધમાં 

સક્ષમ સત્તાવધશશ્રીની સુચનાઓ અન્િયે કાયડિાહી કરિામાં આિે છે. 

5. પોતાના કાયો િજાિિા માટે પોતાની પાસેના અથિા પોતાનાં વનયંત્રણ હેઠળના 

અથિા પોતાના કમડચારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં િેિાતા વનયમો. વિવનયમો સુચનો 

વનયમ  સંગહો અને રેકોડડ .  

- ધી.િી.પી.એમ.સી.એક્ટ. 

- દ.હુકમ અંક. : ૪૧૦/૯૮-૯૯/તા.૭-૭-૧૯૯૮. 



6. પોતાના દ્વારા અથિા તેના અંકુશ હેઠળ રખાયેિ વિવિધ કેટેગરીનાં દસ્તાિેજોનું 

વનિેદન. 

- ખાતા તરફથી મોકિિામાં તથા આિતા પત્રોના ઈનિડડ  તથા આઉટિડડ  રજીસ્ટરો 

- અત્રેથી હાથ ધરિામાં આિતા કામોની ફાઈિો, ખતિણી રજીસ્ટર, મેળિણી 

રજીસ્ટર 

- િીલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટ શાખાના મંજુર થયેિ િજટે 

- સીટી ડેિિોપમેન્ટ પ્િાન (સી.ડી.પી.) અને વિવિધ મંજુર થયેિ ડીટેઈિ પ્રોજકે્ટ 

રીપોટડ (ડી.પી.આર.) ની માહીતી. 

7. વનવત ઘડિાના અથિા તેના અમિીકરણ સંિંધીત જાહેર જનતાનાં સભ્યો દ્વારા 

રજુઆત કરાયેિી અથિા તેમની સાથે ચચાડ માટે રહેિી કોઈપણ વ્યિસ્થાની 

વિગતો.  

- િોકો સાથે સંકળાયેિી સંસ્થા હોઈ િોકોનાં ચુંટાયેિા પ્રવતવનવધઓની િનેિી 

સ્થાયી સવમવત,સમગ્ર સભા અથિા સંિંવધત વિભાગને સ્પવશડત સવમવત દ્વારા 

અવધકાર પરત્િે વનણડય િેિામાં આિે છે. 

8. પોતાના ચિણનાં હેતુ માટે અથિા તેના ભાગ તરીકે રચાયેિી િે કે તેથી િધુ 

વ્યવક્તઓ ધરાિતા િોડડસ,કાઉન્સીિ,કમીટીઓ અને અન્ય મંડળોનું વનિેદન અને 

આ િોડડસ,કાઉન્સીિ,કમીટીઓ અને અન્ય મંડળોની િેઠકો જાહેર પ્રજા માટે ખુલ્લી 

છે કે કેમ? અથિા િેઠકની વિગતો જાહેર પ્રજા મેળિી શકે કે કેમ? 

- સમગ્ર સભા, સ્થાયી સવમવત છે. મ્યુવનવસપિ સેિેટરીશ્રી અથિા સિંવધત 

કવમટીના અધ્યક્ષ પાસેથી આ અંગે િધુ સ્પષ્ટતા મેળિી શકાય. 

9. પોતાના અવધકારીઓ અને કમડચારીઓની ડીરેક્ટરી : 

- મુદ્દા નં.૨ માં સમાિેશ વિસ્ટ મુજિ. 

10. તેના વનયમમાં પુરી પડાયેિ પડતરની પધ્ધવત સહીત તેના દરેક અવધકારીઓ અને 

કમડચારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેિ માવસક પગાર.  

- માવસક પગાર અંગેની વિગત મુદ્દા નં.૨ ના વિસ્ટમાં આિરી િેિામાં આિેિ છે. 

11. તમામ યોજનાઓની વિગતો, સુવચત ખચાડઓ અને કરાયેિ ચુકિણીનાં અહેિાિો 

દશાડિતા તેની તમામ એજન્સીને ફાળિેિ િજટે 

- જ ેતે િર્ડના મંજુર િજટેની વિગત તથા થયેિ ખચડની વિગતો એકાઉન્ટ શાખામાંથી 

મેળિી શકાય.  

12. ફાળિાયેિી રકમ અને આ કાયડિમોથી ફાયદો મેળિનારની વિગતો સહીત 

સિસીડી સહીત કાયડિમોનો અમિનો પ્રકાર.  

- મેળિેિ સિસીડી િોન ગ્રાન્ટ અન્િયે સમગ્રસભા દ્વારા િજટેમાં મંજુર કરાયેિ 

કામો હાથ ધરિામાં આિે છે. આ કામગીરીથી જાહેર જનતાને સુવિધા મળે છે.  



13. તેના દ્વારા અપાયેિી છુટછાટો,પરિાનગીઓ અને સત્તા સોંપણી મેળિનારની 

વિગતો :  

- સમગ્ર સભા, સ્થાયી સવમવત તથા મ્યુવનવસપિ કવમશનરશ્રીની સત્તા અન્િય ે

મળતી છુટછાટ,પરિાનગીઓ,સતાસોંપણી સંિંધે દ.હુકમ : ૪૧૦/૯૮-૯૯ 

આધારે કાયડિાહી કરિામાં આિે છે. 

14. ઈિેક્ટર ોનીક ફોમડમાં ઘડાયેિી, તેના દ્વારા રખાયેિી અથિા તેને ઉપિબ્ધ માહીતીની 

સંદભેની વિગતો વિભાગના કોમ્પ્યુટરમાં સ્ટોર કરેિ ડેટા.  

- ઈિેક્ટર ોનીક ફોમડમા ં ભાિપત્રોની વિગતો ઉપિબ્ધ હોય છે. જ ે ભાિપત્રની સમય 

મયાડદામાં િેિસાઈટ www.vmc.gov.in પરથી મળી શકે છે.  

15. પુસ્તકાિય અથિા િાંચન ખંડનાં કામનાં કિાકો સહીત માફહતી મેળિિા માટે 
નાગરીકોને ઉપિબ્ધ સુવિધાની વિગતો, જો જાહેર ઉપયોગ માટે તેની જાળિણી કરાઈ 
હોય તો.  

- અત્રેની શાખામાં પુસ્તકાિય,િાંચન ખંડ ઉપિબ્ધ નથી. 

16. જાહેર માહીતી અવધકારીશ્રીઓનાં નામ,હોદાઓ અને અન્ય વિગતો :  

અનુ. 
નં. 

નામ હોદ્દો મોિાઈિ નં. કામગીરીનીવિગત 

૧ શ્રી િસંત વસંગિ ના.કા.ઈ. ૯૮૨૫૧૧૧૫૯૭ વિલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટ શાખા હસ્તકના હાથ ધરિામા આિેિ 

તમામ ચાિુ પ્રોજકે્ટની કામગીરી ઉપરાંત, 
-ઉતર ઝોન વિસ્તાર UCHC અને UHC પ્રોજકેટની 
કામગીરી 
-મ્યુ.કવમશનરશ્રી, ડે.મ્યુ.કવમશનરશ્રીના વનિાસ સ્થાનના 

મેન્ટેનસની કામગીરી 
-ખંડેરાિ માકેટ કચેરી ખાતેના મેઇન્ટેનન્સ 
-ખાતમુહુતડ/િોકાપડણની તકતીની કામગીરી  
-ઐવતહાવસક ટાિરોના ઘડીયાળોના મેઇન્ટેનન્સની 
કામગીરી 
-નગરગૂહોના મેઇન્ટેનન્સની કામગીરી  
-વિલ્ડીંગ સ્ટોર વનભાિણી 
-આિાસોના દસ્તાિેજોની કામગીરી 
-તમામ િાવર્ડક ઇજારાની કામગીરી 
તથા  ઉપરી અવધકારી સુચિે તે કામગીરી કરિાની રહે છે.  

૨ શ્રી સમીરાિેન પટેિ ના.કા.ઈ. ૯૬૮૭૩૬૯૧૦૧ NULM પ્રોજકે્ટ ઉપરાંત 
-વિલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટ શાખા દ્રારા હાથ ઘરિામાં આિેિ પવિમ 

ઝોન,દવક્ષન ઝોન,પુિડ ઝોન,વિસ્તારમા UCHC અને UHC 

પ્રોજકે્ટની 
કામગીરી સંભળિાની રહેશે.તદઉપરાંત ઉપરી અવધકારી 
સુચિે તે કામગીરી કરિાની રહે છે 

 

 



17. સુચિી શકાય તેિી અન્ય કોઈ માહીતી અને ત્યારિાદ દર િરે્ આ પ્રકાશનમાં સુધારો 

કરાશે. 
- મહદઅંશ ેકામો સંિંધી માહીતી મંજુર િજટે અનુિક્ષીને આિી જાય છે. 

 

 
જાહેર માહીતી અવધકારી અને 

નાયિ કાયડપાિક ઈજનેર 
વિલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટ શાખા 

િડોદરા મહાનગર પાવિકા 
                 ટેિીફોન (૦૨૬૫) ૨૪૩૩૧૧૬-૧૧૮ 
 

  



-િીસ્ટ- 
 

વડોદરા ર્મહાનગરપાબલકાની બબલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટશાખાના ંઅબિકારીઓ/કર્મભચારીઓનાં 

નાર્મ, હોદ્દા,બેબિક પગાર તથા કાર્મની બવગત  
 

અનું.ન ં નામ હોદ્દો ઈ.ડી.પી.ન ં િેઝીક પગાર કામગીરીની વિગત 

૧ શ્રી ધાવમડક કુમાર દિ ે કાયડપાિક 
ઈજનેર 

 

૩૬૦૪૯૦ ૬૭૭૦૦/- િીલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટન ેિગતા કામો, 
ટેકનીકિ તથા િહીિટી કામગીરી, 
પગાર ખચડ રોડ શાખામાં 

૨ શ્રી િસંત વસંગિ ના.કા.ઈ. ૩૨૪૦૪૩ ૭૩૪૦૦/- િીલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટન ેિગતા પ્રોજકે્ટ 
નીભાિણી તથા અન્ય હાઉવસંગને 
િગતા કામો, ટેકનીકિ તથા િહીિટી 
કામગીરી 

૩ શ્રી સમીરાિેન પટેિ ના.કા.ઈ. ૩૩૧૩૫૦ ૩૫૦૦૦/-
ઉચ્ચકõ 

િીલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટન ેિગતા પ્રોજકે્ટ, 
ટેકનીકિ તથા િહીિટી કામગીરી. 

૫ શ્રી યેશાિને સોની એડી.આસી
એન્જી 

 

341151 ૨૫૦૦૦/-
ઉચ્ચક 

૧) છાણી ખાત ેનિીન UCHC 

૨) કારેિીિાગ ખાત ેફાયર સ્ટેશન 

૩) િડોદરા શહેરમાં નિીન આટડ ગેિેરી 
૪) સંકિનની કામગીરી, સ્િવણડમ   
    /SMART CITYની કામગીરી 
૫) RTI ની કામગીરી 
૬) Presentation િનાિિાની   
    કામગીરી 

૬ શ્રી અમૃતાિેન 
રાિેરકર 

એડી.આસી
એન્જી 

૩૪૧૬૪૯ ૪૨,૩૦૦/-   ૧)િાિિાગ સ્િીમીંગ પુિનીકામગીરી 
૨)NULM પ્રોજકે્ટ 

૩)સરસયાજીરાિ નગર ગ્રહુની 
ફરનોિેશનની કામગીરી 

૪)CM online/ PM Portal માફહતી 

૭ શ્રી ફદપેશિહુટે એડી.આસી
એન્જી 

342912 ૪૨,૩૦૦/- ૧)ખંડેરાિ માકેટ વિલ્ડીંગના 
મેન્ટેનન્સના િગતી કામગીરી 
૨) ARC ને િગતી કામગીરી 

૮ શ્રી તરુ્ાર એન. 
પટેિ 

એડી.આસી
એન્જી 

૩૫૪૧૭૧ ૩૮૦૯૦/-   
૫ િર્ડના 

probation 

પર  

૧)ગાજરાિાડી પાસે નિીન UCHC 
િનાિિાનુ ંકામ 

૨) દંતેિર રે.સ.ન-ં૪૫ િામ્િે 
યોજનામા ંનિીન UCHC 
૩)ડભોઇ રોડદંતેિર િકડપીઠાની 
જગ્યા ફાયર સ્ટેશન 

૪)માંજિપુર વિસ્તારમાં નિીન 
UCHCનું કામ 

 



૯ શ્રી પ્રશાતં ટાકં એડી.આસી
એન્જી 

૩૫૪૧૮૦ િેવજક 
૩૮૦૯૦/-    
૫ િર્ડના 

probation 

પર 

૧)િાિચાિાડ UHC 

૨) ફકશનિાડીUHC 

૩) ફકશનિાડીUCHC  

૪)ખંડેરાિ માકેટ મેન્ટેનન્સ 
૫)પદમાિતી ખાતે િેકસીન સેન્ટર 
િનાિિાનુ ંકામ 

૧૦ શ્રી પ્રજ્ઞેશકુમાર 
પટેિ 

એડી.આસી
એન્જી 

૩૫૮૦૪૫ ૩૮૦૯૦/-    
૫ િર્ડના 

probation 

પર 

૧)અટિાદરા વિસ્તારનુ ંનિીન 
UCHC નું કામ 

૨)િાસણા ભાયિી વિસ્તારમાં ફાયર 
સ્ટેશન 

૩)િોડડ-૧ તથા સને્ટિ સ્ટોરની 
ઓફફસ િનાિિાની કામગીરી 
૪)કવમશ્નરશ્રીના િંગિે તથા ડેપ્યુટી 
કવમશ્નરશ્રીના િંગિે વનભાિણી 
કામગીરી 

૧૧ શ્રી રાજશે્વરીજી. 
િારોટ 

સીની. 
ક્િાકડ  

૨૧૫૪૫૭ ૬૬,૦૦૦/-  ટેન્ડરની કામગીરી તથા જાથ ુ
તસિમાત કામગીરી 

૧૨ શ્રી પ્રવિણભાઈ કાળે જુ. ક્િાકડ õ ૨૪૮૭૧૧ ૫૫,૨૦૦/-
િેઝીક 

િીિ દફ્તરની કામગીરી  તથા મહેકમન ે
િગતી કામગીરી 

૧૩ શ્રી નરપત એસ. 
િસાિા 

જુ. ક્િાકડ õ õõ ૨૬૫૧૩૬ ૫૩,૬૦૦/-
િેઝીક 

ટેન્ડર દફતર ની કામગીરી  

૧૪ શ્રી રફીક મન્સુરી જુ. ક્િાકડ õ ૨૬૯૩૫૨ ૫૨,૦૦૦/- મકાનોના નામફેર તથા દસ્તાિેજની 
કામગીરી   

૧૫ શ્રી વિશાિ પરીખ જુ. ક્િાકડ õ ૨૯૬૮૩૦ ૪૩૬૦૦/- તમામ પ્રકારના િાઇટના વિિો, 
મોિાઇિના વિિો તથા અન્ય તમામ 
પ્રકારના વિિો તથા જાથુ તસિમાતને 
િગતી કામગીરી 

 
૧૬ 

શ્રી પરીતોર્ મુન્શી જુ.કા ૨૯૨૭૧૧ ૩૨૦૦૦/- િકડ  ઓડડર તથા િકડ  ઓડડર રજીસ્ટરને 
વનભાિણીને િગતી  કામગીરી પગાર 
ખચડ િોડડ-૧  

૧૭ શ્રી ચેતનાિને કે. 
પટેિ 

વસપાઈ ૨૯૫૮૫૦ ૩૦૨૦૦/-
િેઝીક  

ઓફીસ ને િગતી કામગીરી પગાર ખચડ 
િોડડ  નં.૭  

૧૮ શ્રી સુરેશભાઈ 
ચુનારા 

વસપાઈ ૨૦૭૩૬૫ ૩૫૦૦૦/-
િેઝીક  

ઓફીસન ેિગતી કામગીરી પગાર ખચડ 
આરોગ્ય શાખા 

૧૯ શ્રી સુરેશભાઇ 
ભાિીયા 

વસપાઈ ૨૬૨૮૪૬ ૧૫૭૦૦/- ઓફીસન ેિગતી કામગીરી ઓફીસન ે
િગતી કામગીરી તથા પગાર ખચડ 
એડી.સીટી.એન્જી.ક્ચેરીમા ં

૨૦ શ્રી પ્રતાપભાઈ 
પરમાર 

વસપાઈ ૨૯૨૬૧૩ ૩૦,૨૦૦/- ઓફીસન ેિગતી કામગીરી  

૨૧ શ્રી શંકર હરમાન 
સોિંકી 

સુથાર ૨૪૨૯૫૧ ૩૪,૦૦૦/- સુથારીકામન ેિગતી તમામ કામગીરી 



૨૨ શ્રી દીનેશ એચ. 
પંચાિ  

સુથાર ૩૧૨૪૮૭ ૨૯૩૦૦/- સુથારીકામન ેિગતી તમામ કામગીરી 

૨૩ શ્રી રમીિાિેન.કે. 
ઠાકોર 

મજુર ૩૧૩૩૮૬ ૨૬,૪૦૦/- ઓફીસન ેિગતી કામગીરી 

૨૪ શ્રી જ્યોતીિેન આર. 
મીસ્ત્રી 

મજુર ૩૩૩૭૭૮ ૧૭,૨૦૦/- ઓફીસન ેિગતી કામગીરી 

૨૫ શ્રી મહેન્દ્રશીિાભાઇ 
પરમાર 

મજુર ૩૨૨૩૩૪ ૧૮,૭૦૦/- ઓફીસન ેિગતી કામગીરી 

૨૬ શ્રી સંજય 
રાિજીભાઈ રોહીત 

મજુર ૩૩૯૨૬૧ ૧૬,૨૦૦/- ઓફીસન ેિગતી કામગીરી 

૨૭ શ્રી પ્રભાતભાઇ 
િસાિા 

મજુર ૨૨૫૩૯૭ ૩૭,૫૦૦/- 
િેવઝક 

ઓફીસન ેિગતી કામગીરી 

૨૮ શ્રી મોહન હાસુ 
િારોટ  

મજુર ૨૫૦૦૨૩ ૩૫,૦૦૦/- ઓફીસન ેિગતી કામગીરી 

૨૯ શ્રી સાિેરાિીિી 
પઠાણ 

મજુર ૨૯૪૪૨૦ ૩૦,૨૦૦/- ઓફીસન ેિગતી કામગીરી  

૩૦ શ્રી િીિાિને 
િારીયા 

મજુર ૨૯૪૭૫૬ ૩૦,૨૦૦/- ઓફીસન ેિગતી કામગીરી  

૩૧ શ્રી ચીમનભાઇ એસ. 
પરમાર 

મજુર ૨૨૪૮૬૩ ૩૫,૦૦૦/- ઓફીસન ેિગતી કામગીરી  

૩૨ શ્રી કોફકિાિને 
સાંયાકર 

હેલ્પર ૨૯૮૮૮૩ ૨૯૩૦૦/- ઓફીસન ેિગતી કામગીરી  

૩૩ શ્રી જીતને્દ્ર કે. 
ગોસાઇ 

મજુર ૩૨૨૭૭૬ ૧૮,૭૦૦/- ઓફીસન ેિગતી કામગીરી  

૩૪ વિષ્ણુ વમસ્ત્રી એપ્રે. 
ડર ાફટસમેન 
(સીિીિ) 

૮૫૩૪૮૮ ૮૪૬૭/- 
ઉચ્ચક 

ઓફીસન ેિગતી કામગીરી  

૩૫ સત્યમ િસાિા એપ્રે. 
ડર ાફટસમેન 

૮૫૪૧૨૩ ૮૪૬૭/- 
ઉચ્ચક 

ઓફીસન ેિગતી કામગીરી  

૩૬ ઉવિડર્ા પટેિ એપ્રે.પ્રોગ્રા
વમંગ એન્ડ 
વસસ્ટમ 

એન્ડ આસી 

૮૫૪૧૩૧ ૭૫૨૬/- 
ઉચ્ચક 

ઓફીસન ેિગતી કામગીરી  

 

 

 

 

 


