
યાઇટ ટુ ઇન્પભેળન એક્ટ-૨૦૦૫ વદંબે તથા દફ્તયી હકુભ અંક: 

૧૦૮૮/૦૫-૦૬ વદંબે કરભ ૪-૧(ખ) અન્લમે ખાતાની ભાહશતી ફાફત. 

બ્લરક શલે્થ એંજજનીમહયિંગ રેફયેટયી (ડે્રનેજ પ્રજેક્ટ), 

લડદયા ભશાનગય ાલરકા  

(૧) વસં્થા, કાભગીયીઓ અને પયજની વલગત: 

ખાત ુ:ં બ્લરક શલે્થ એંજજનીમહયિંગ રેફયેટયી (ડે્રનેજ પ્રજેક્ટ), લડદયા ભશાનગય 

ાલરકા. 

 કાભગીયીઓ: બ્લરક શલે્થ એંજજનીમહયિંગ રેફયેટયી દ્વાયા લડદયા ળશયેની શદ 

વલસ્તાયભાં આલેર ઔદ્યલગક એકભ દ્વાયા લડદયા ભશાનગય ાલરકા ની ડે્રનેજ 

રાઇનભાં છડાતા ંભલરન જ તથા લડદયા ભશાનગય વેલા વદનના સએુઝ હિટભેંટ 

પરાટંના નમનુાઓ રઈ પ્રથુ્થકયણ કયલાની કાભગીયી કયલાભાં આલે છે.  

 પયજ: વાભાન્મ લહશલટ વલબાગ તયપથી થમેર હકુભ અન્લમે જે તે સ્ટ ય 

કયલાાત્ર ટેકવનકર તથા લહશલટી કાભગીયીઓ.   

(૨) તાના અવધકાયી અને કભમચાયીઓની વત્તાઓ તથા પયજૉ: 

 વાભેર લરસ્ટ A  મજુફ. 

(૩) વનયીક્ષણને જલાફદાયીના વાધન વહશત વનણમમ રેલાની પ્રહિમા:  

 ઔદ્યલગક એકભના ભલરન જના નમનુાઓનુ ંપ્રથુ્થકયણ ગજુયાત પ્રદૂણ વનમતં્રણ 

ફડમ/લડદયા ભશાનગય ાલરકા ના ધાયાધયણ/ઠયાલ અનવુાય કયલાભાં આલે છે.  

(૪) તાના કામો ફજાલલા ભાટે નક્કી કયામેરા ધયણ: 

 દયેક ઔદ્યલગક એકભને ગજુયાત પ્રદૂણ વનમતં્રણ ફડમ દ્વાયા અામેર તથા લડદયા 

ભશાનગય ાલરકા દ્વાયા ઠયાલેર ધાયાધયણ અનવુાય કામમલાશી કયલાભા ંઆલે છે.   

 

 



(૫) તાના કામો ફજાલલા ભાટે તાની ાવેના અથલા તાના વનમતં્રણ શઠેના અથલા તાના                       

કભમચાયીઓ દ્વાયા ઉમગભાં રેલાતાં વનમભ, વલવનભમ, સચૂનાઓ, વનમભ વગં્રશ અને યેકડમ :  

 પ્રથુ્થકયણને રગતુ ંતભાભ વાહશત્મ. 

 લટય એક્ટ-૧૯૭૪ તથા ઇ.ી.એ.એક્ટ-૧૯૮૬. 

 ગજુયાત પ્રદૂણ વનમતં્રણ ફડમ દ્વાયા અામેર કન્વેંટ. 

 લડદયા ભશાનગય ાલરકા ના ઠયાલ. 

(૬) તાના દ્વાયા અથલા તેના અંકુળ શઠે યખામેર વલવલધ કેટેગયીના દસ્તાલેજનુ ંવનલેદન:  

 પ્રથુ્થકયણને રગતા તભાભ યજજસ્ટય. 

 એનારીવીવ હયટમવ. 

 કામમારક ઇજનેયશ્રી(ડે્રનેજ પ્રજેક્ટ) વભક્ષ ઉસ્સ્થત કયલાભા ંઆલતી પાઇર. 

 રેફયેટયીની જરૂહયમાત ભાટેના વાભાનના સ્ટકના યજજસ્ટય. 

 હપક્વ ચાર્જની ાલતી બકુ, ઉત્ન્ન યજજસ્ટય, ટારબકુ (ઇનલડમ/આઉટલડમ યજજસ્ટય), 

રેફયેટયીના લહશલટ તેભજ હશવાફને રગતા તભાભ યજજસ્ટય.  

(૭) તેની વનતી ઘડલાના તેના અભરીકયણ વફંવંધત જાશયે જનતાના વભ્મ દ્વાયા યજુઆત કયામેરી                    

અથલા તેભની વાથે ચચામ ભાટે યશરેી કઇણ વ્મલસ્થાની વલગત:   

 રક વાથે વકંામેરી વસં્થા શઇ રકના ચુટંામેરા પ્રવતવનવધઓની ફનેરી સ્થામી 

વવભતી, વભગ્રવબા અથલા વફંવંધત વલબાગને સ્ળમતી વવભતી દ્વાયા અવધકાય યત્લે 

વનણમમ રેલાભા ંઆલે છે.  

(૮) તાના ચરણનાશતે ુભાટે અથલા તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફે કે તેથી લધ ુવ્મસ્ક્તઓ ધયાલતાં 

ફર્ડમવ, કાઉન્વીર, કવભટીઓ, અને અન્મ ભડંનુ ંવનલેદન અને આ ફર્ડમવ, કાઉન્વીર, કવભટીઓ, અને 

અન્મ ભડંની ફેઠક જાશયેપ્રજા ભાટે ખલુ્રી છે કે કેભ? અથલા આલી ફેઠકની વલગત જાશયે પ્રજા 

ભેલી ળકળે કે કેભ? 

 વભગ્રવબા, સ્થામી વવભતી, ડે્રનેજ અને સએુઝ વવભવત, મ્યવુનવવર વેિેટયીશ્રી અથલા 

વફંવંધત વવભતીના અધ્મક્ષ ાવેથી આ અંગે લધ ુસ્ષ્ટતા ભેલી ળકામ.  

(૯) તાનાઅવધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની હડયેક્ટયી:  

 મદુ્દાનફંય-૨ ભા ંવભાવલસ્ટ લરસ્ટ મજુફ. 



(૧૦) તેના વનમભભાં યુી ડામેર ડતયની દ્ધવત વહશત તેના દયેક અવધકાયીઓ અને કભમચાયીઓ 

દ્વાયા પ્રાપત કયામેર ભાવવક ગાય: 

 ભાવવક ગાય અંગેની વલગત • મદુ્દાનફંય-૨ ભા ંઆલયી રેલાભા ંઆલેર છે. 

(૧૧) તભાભ મજનાઓની વલગત, સલુચત ખચામઓ, અને કયામેર ચકુલણીના અશલેાર દળામલતા તેની 

તભાભ એજન્વીને પાલેર ફજેટ: 

 જે ત લમના ભજૂંય ફજેટની વલગત તથા થમેર ખચામની વલગત એકાઉંટ ળાખાભાથંી 

ભેલી ળકામ. 

(૧૨) પાલામેરી યકભ અને આ કામમક્ર્ભન પામદ ભેલનાયની વલગત વહશત વફવીડી વહશત 

કામમક્ર્ભન અભરન પ્રકાય: 

 ફજેટભાં પાલેર યકભ રેફયેટયીના ખચમ ભાટે જ લાયલાભાં આલે છે.  

(૧૩) તેના દ્વાયા અામેર છૂટછાટ, યલાનગીઓ, અને વત્તા વોંણી ભેલનાયની વલગત: 

 વભગ્રવબા, સ્થામી વવભતી તથા મ્યવુનવવર કવભશ્ન્રયશ્રીની વત્તા અન્લમે ભતી 

છૂટછાટ, યલાનગીઓ, અને વત્તા વોંણી વફંધેં કામમલાશી કયલાભા ંઆલે છે. 

(૧૪) ઇરેક્િવનક પભમભા ંઘડામેરી તેના દ્વાયા યખામેરી અથલા તેને ઉરલધ ભાહશતીના વદંબમની 

વલગત: 

 ઇરેક્િવનક પભમ ઉરલધ કઇણ ભાહશતી નથી. 

(૧૫) સુ્તકારમ અથલા લાચંનખડંના કાભના રક વહશત ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગયીકને ઉરલધ 

સવુલધાઓની વલગત જ જાશયે ઉમગ ભાટે તેની જાલણી કયાઇ શમ ત:  

 અતે્રની ળાખાભાં સુ્તકારમ અથલા લાચંનખડં ઉરલધ નથી.  

 

 

 

 

 



(૧૬) જાશયે ભાહશતી અવધકાયીઓના નાભ, શદ્દા અને અન્મ વલગત:  

અન.ુનફંય.  નાભ શદ્દ ફેઝીક ગાય 

૦૧.  શ્રી.ળૈરે વી. ગાભીત. 
બ્લરક શલે્થ એંજજનીમહયિંગ 
રેફયેટયી (ડે્રનેજ પ્રજેક્ટ), 
 લડદયા ભશાનગય ાલરકા. 
લડદયા-૩૯૦૦૦૫. 
પન.ન:ં ૦૨૬૫-૨૩૬૧૭૫૮. 

શલારા કેભીસ્ટ તેભજ 
આવીસ્ટન્ટ કેભીસ્ટ 

૬૯૨૦૦/- 

 

(૧૭-અ) અીર અવધકાયીઓના નાભ, શદ્દા અને અન્મ વલગત: 

અન.ુનફંય. નાભ શદ્દ ફેઝીક ગાય 

૦૧.  શ્રી.યાજેળ આય. વળમ્ી.  

કામમારક ઇજનેયશ્રી (ડે્રનેજ પ્રજેક્ટ), 
 લડદયા ભશાનગય ાલરકા.  

પન.ન:ં ૦૨૬૫-૨૪૩૧૧૧૬,૨૪૩૧૧૧૮ 

કામમારક ઇજનેય શ્રી  ૭૧૮૦૦/- 

 

(૧૭) સચૂલી ળકામ તેલી અન્મ કઇ ભાહશતી અને ત્માફામદ દય લે આ પ્રકાળનભા ંસધુાયા કયાળે:  

 ભશદ અંળે કાભ વફંધંી ભાહશતી અને ત્માયફાદ ભજુંય ફજેટ અનરુક્ષીને આલી જામ છે.  

 

ભાહશતી અવધકાયી અને કેભીસ્ટ  

બ્લરક શલે્થ એંજજનીમહયિંગ રેફયેટયી , 

કડક ફજાય, વમાજીગજં,  

ભશાનગય ાલરકા. લડદયા-૩૯૦૦૦૫. 

પન.ન:ં ૦૨૬૫-૨૩૬૧૭૫૮. 
 

 

 

 



--: લરસ્ટ-A:--   

લડદયા ભશાનગય ાલરકા ની બ્લરક શલે્થ એંજજનીમહયિંગ રેફયેટયી (ડે્રનેજ પ્રજેક્ટ)ના અવધકાયીઓના 
તેભજ કભમચાયીઓના નાભ, શદ્દા તથા ફેઝીક ગાય તથા કાભની વલગત: 
અનુ
ન.ં 

નાભ શદ્દ ફેઝીક ગાય 

 

કાભની વલગત 

૦૧. શ્રી.ળૈરે વી. ગાભીત. શલારા કેભીસ્ટ તેભજ 
આવીસ્ટન્ટ કેભીસ્ટ 

૬૯૨૦૦/- કચેયીન લશીલટ,ભશકેભ, 
પ્રથુ્થકયણ, રાગત,સએુઝ 
હિટભેંટ પરાંટ, ગજુયાત પ્રદૂણ 
વનમતં્રણ ફડમ , કેંહિમ પ્રદૂણ 
વનમતં્રણ ફડમ વાથે વકંરન.  

૦૨. શ્રીભવત.વગંીતાફેન જી. 
ળાશ. 

આવીસ્ટન્ટ કેભીસ્ટ ૭૧૩૦૦/- ઔદ્યલગક એકભ તથા સએુઝ 
હિટભેંટ પરાંટના નમનુાઓ રઇ 
પ્રથુ્થકયણની કાભગીયી.  

૦૩. શ્રી. શભેાંશ ુપ્રફુરચિં 
ચંાર  

વશામક આવીસ્ટન્ટ 
કેભીસ્ટ 

૧૫૫૦૦/- 
હપક્વ  

ઔદ્યલગક એકભ તથા સએુઝ 
હિટભેંટ પરાંટના નમનુાઓ રઇ 
પ્રથુ્થકયણની કાભગીયી.  

૦૪. શ્રી.હશયેનવવિંશ દળયથવવિંશ 
યાજતુ  

વશામક 
આવીસ્ટન્ટ કેભીસ્ટ 

૧૫૫૦૦/- 
હપક્વ  

ઔદ્યલગક એકભ તથા સએુઝ 
હિટભેંટ પરાંટના નમનુાઓ રઇ 
પ્રથુ્થકયણની કાભગીયી.  

૦૫.  શ્રી.એવ.ી.કસ્તયેુ.  રેફયેટયી આવીસ્ટન્ટ  ૫૫૨૦૦/- કેભીસ્ટ તથા આવીસ્ટન્ટ 
કેભીસ્ટની કાભગીયીભા ંભદદ. 
ગ્રાવલેય તેભજ કેભીકલ્વના 
યજજસ્ટય વનબાલણીની કાભગીયી. 

૦૬. શ્રી.વભતે કે.ડંયા.  રેફયેટયી આવીસ્ટન્ટ 
(ગાય ખચમ પાઇરેહયમા 
ળાખા)  

૫૦૫૦૦/- કેભીસ્ટ તથા આવીસ્ટન્ટ 
કેભીસ્ટની કાભગીયીભા ંભદદ. 
ગ્રાવલેય તેભજ કેભીકલ્વના 
યજજસ્ટય વનબાલણીની કાભગીયી. 

૦૭. શ્રી શભેતં બોંવરે  જુવનમય ક્રાકમ   ૪૯૦૦૦/- ભશકેભ, આલક-જાલક તેભજ 
લશીલટી ફાફત અંગેની 
કાભગીયી. 

૦૮.  શ્રી.ભશેંન્િ એભ. વરકંી  શલે્ય  ૨૯૩૦૦/- રેફયેટયી તથા પ્રથુ્થકયણને 
રગતી તભાભ વાપવપાઇની 
કાભગીયી. 



અનુ
ન.ં 

નાભ શદ્દ ફેઝીક ગાય 

 

કાભની વલગત 

૦૯. શ્રી નીયલ એવ. કંફેકય શલે્ય 
(કાભગીયી–ડે્રનેજ પ્રજેક્ટ) 

૧૪૮૦૦/- રેફયેટયી તથા પ્રથુ્થકયણને 
રગતી તભાભ વાપવપાઇની 
કાભગીયી. 

૧૦. શ્રી સબુાચિં લણકય  શલે્ય ૧૬૭૦૦/- રેફયેટયી તથા પ્રથુ્થકયણને 
રગતી તભાભ વાપવપાઇની 
કાભગીયી. 

૧૧. રતાફેન એભ.ટેર.  શલે્ય ૨૯૩૦૦/- રેફયેટયી તથા પ્રથુ્થકયણને 
રગતી તભાભ વાપવપાઇની 
કાભગીયી. 

૧૩. શ્રી ભાલજીબાઇ બારીઆ  શલે્ય ૩૨૦૦૦/- રેફયેટયી તથા પ્રથુ્થકયણને 
રગતી તભાભ વાપવપાઇની 
કાભગીયી. 

૧૪.  શ્રી બાલેળ ી.વરકંી  ફેરદાય ૧૭૭૦૦/- રેફયેટયી તથા પ્રથુ્થકયણને 
રગતી તભાભ વાપવપાઇની 
કાભગીયી. 

૧૫. ભીનાફેન એન. નાગય  ટાઇીસ્ટ કભ જુ.ક્રાકમ   ૪૪૯૦૦/- 
 

(ગાય ખચમ અતે્રની કચેયીએ 
કાભગીયી ભધ્માશન બજન 
મજના) 

  

ી.એ.ડી. અધ્મતન કમામ તાયીખ:૦૭-૦૨-૨૦૧૭. 

 

 

 


