
યાઇટ ટુ ઇન્ પોયભન ન ્ ટ-૨૦૦૫ તનભજ-૨૦૧૦ સદંબે તથા દ.હુ ભ ંક  ્  : ૧૦૮૮ /    ૦૫-૦૬ સદંબે  
 રભ-૪-૧ (ખ)  અન્ વમન ખાતાન  (પ્રવતતભાન રયસ્ થસ્ત અસસુાય) ભારિત  ફાફત. 

 

ઇરન-સ્ભકે સવુનઝ ડી. વસત   ાખા 
વડોદયા ભિાનગય ાલરકા  

 

૦૧ અધિકાેીઓ ર્ક ૅ મચાાેીઓી  ્્ાઓ થા ા ૂેજો :-  ્ાૅેૈ ૈ સ્ટ “ A “  મજુૃ 

૦૨ ઈૈ-ેૅ કે , સેુઝ ડી કમ્ ોાખા , ડોદેા ોેે ીા ધધિ ધસ્થાેૅાાં આેૈ ડ્રીેેજ ીેટકમ ૅાાંા   ુાું  ગ 
સ્ટેોી ખાથે એકઠુ  ા ેૈ ડ્રીેેજીાાં ૅલૈી જૉીે ુાું ો ૅાેૂથે ઉૈેચાી કેી સેુઝ ટ્રીટૅેન્ટ પ્ૈાન્ટૅાાં 
ુોચાાડી , તાાં થેનુાં GPCB ીા િાેાિોેણ મજુૃ ટ્રીટૅેન્ટ કેી , ધીકાૈ કેા ૅાટે જરૂેી ્ાંચાાૈી અીે 
ધીૄાણ  કેાનુાં કાૅ કેે છે. કાૅગ ેી :-  ્ાૅેૈ ૈ સ્ટ  

૦૩ ઉુેી અધિકાેી દોામે થે કાૅગ ેી ઉ૫ેાાંથ અૅોીે હરુ્ક ૅ ૅાાં દોામેૈ   કાૅગ ેી જે  કે  સેુઝ ટ્રીટૅેન્ટ 
પ્ૈાન્ટ ્ાંચાાૈીી  અીે ધીૄાણ , સેુઝ ુાું ીંગ સ્ટેોીીોી   ્ાંચાાૈી અી ે ધીૄાણ  થેૅ જ ટેમ્ુેેી 
ુાું ્ેટ અીે D.G.Set ી  ધીૄાણ  

૦૪ ઉુેોકથ મદુા ીાં.3 ૅા દોામવ્ ા મબુ ૃ હકુૅ અન્ ે થા ા ઼ે  થે કાૅોીા ્ાૃં ાંિૅાાં ્ક્ષૅ ્્ાધિકાેીશ્ર ી  
સચુાીાઓ અન્ ે •કામાી •કેાૅાાં આે છે.  

૦૫ ખથો ખથ ્ાૅાન્ ીટ ધૄાગ થેૂા   આથા સચુાીોીો અૅૈ કેો થેૅજ ્ેફ્ટીીા ધીૅોી  
જાૉણ , િ  ૃ .ુ .અૅે.્  .એ કટ ૧૯૪૯ ૅાાં ગબુ ેાથ એૅેન્ ડૅેન્ ટ એકટ ીાં. ૩  ૧૯૯૯. 

૦૬ ખાથા થેૂા   ૅોકૈાૅાાં આથા ુત્રોીા ઇીડમ થા ા આઉટડમ ેજસ્ ટેો થા ા કૅમચાાેીઓીા ાજેી 
ુત્રક, ્ાૅાીી  જાૉણ ીા ુત્રકો 

૦૭ અત્રેી  કચાેેીએ પ્રોએર્કટી – ડીસ્ર્કૈોઝે મકુાૅાાં આેૈ છે થેૅજ R T I ઠે્ૉ  આુી  અેજઓ 
સ્ કાેા ૅાટે કૈાકમી  ધીૅણુાંક કેાૅાાં આેૈ છે . 

૦૮ R T I એર્કટ ઠેૉ આથ  અેજઓી  ખથો ખથ ્ૅ ક્ષા કેાૅાાં આે છે. 
૦૯ ્ેા ્દીી  ડાેીૅાાં પ્રધ્ધ્ધ ્કેાૅાાં આથ  ો થે થેૅજ ાદી મજુૃ ધધિ ુગાે ુાેી ્ાૅેૈ  

છે.  મદુા ીાં :- ૦૨  ્ૅાેૈ  ૈ સ્ ટ  
૧૦ ૅાધ્ક ુગાે•અંગેી  ધગથ મદુા ીાં. ે ીા ૈ સ્ ટૅાાં આેી ૈેાૅાાં આેૈ  છે. 
૧૧ ઼ે  થે ૌમીા ૅાંજુે ૃ઼ે ટી  ધગથ થા ા ા ેૈ  ખચાામી  ધગથો એકાઉન્ ટ ોાખાૅાાંા   ૅેૉ  ોકા.  
૧૨ ્ૅગ્ર ્ૄા સ્ ા ા  ્ધૅથ  થા ા મ્  ધુીધ્ુૈ •કધૅશ્ ીેશ્ર ી  ્્ા અન્ ે ૅૉથ  છુટછાટ, 

ુેાીગ ઓ, ્્ા ્ોુણ  ્ાૃં િે •કામાી •કેાૅાાં આે છે. 
 

જાેે  ૅાહથ  અધિકાેીઓીા ીાૅ, ોદા્ઓ અી ેઅન્  ધગથો :- 
અ.ીાં. ીાૅ ોદો ્ ુગાે િોેણ  (રૂ.) 
૧ શ્ર  આૈોકૄાઈ ુ . ોા ીાૃ કામુાૈક ઇજીેે ૪૪૯૦૦- ૧૪૨૪૦૦ 

 
જાેે  ૅાહથ  અધિકાેી અીે 
ીાૃ કામુાૈક્ ઇજીેે 

 
ઇૈે- ધૅકે સેુઝ ડી.ર્ક મ્  ોાખા 
ડોદેા ૅાીગે ુાલૈકા . 

  



ર ટ – A 

અસ્ધકાયીઓ અનન કભતચાયીઓન  ભારિત  પસુ્તકા 
અ 
ીાં  

ીાૅ ોદ્દો ુગાે 
િોેણ  

કાૅી  ધગથ 

 ૧ શ્ર  ૄેથૄાઇ ડી. 
ેાણા 

. કામુાૈક ઇજીેે 

(ઇૈે.ધૅકે.), ીાૃ 
કામુાૈક ઇજીેે  

 ૫૩૧૦૦-
૧૬૭૮૦૦ 

સેુઝ ટ્રીટૅેન્ટ પ્ૈાન્ટ  થેૅજ ઓર્કઝ ૈેી 
ુાું ીંગ સ્ટેોીોી  દુેસ્થ  થા ા ધીૄાણ  
ી  કાૅગ ેી 

૨ શ્ર  આૈોકૄાઈ  
ુ . ોા 

ીાૃ કામુાૈક 
ઇજીેે 

૪૪૯૦૦-
૧૪૨૪૦૦ 

સેુઝ ટ્રીટૅેન્ટ પ્ૈાન્ટ  થેૅજ ઓર્કઝ ૈેી 
ુાું ીંગ સ્ટેોીોી  દુેસ્થ  થા ા ધીૄાણ  
ી  કાૅગ ેી 

૨ શ્ર  ૅોેૄાઇ 
જ.ુટેૈ  

આ્ . 
એન્જી ર્ 

૪૪૯૦૦-
૧૪૨૪૦૦ 

સેુઝ ટ્રીટૅેન્ટ પ્ૈાન્ટ  થેૅજ ઓર્કઝ ૈેી 
ુાું ીંગ સ્ટેોીોી  દુેસ્થ  થા ા ધીૄાણ  
ી  કાૅગ ેી 

૩ શ્ર  પ્રથ ક  . 
ેાણા 

એડી.આ્ . 
એન્જી ર્ 

૩૯૯૦૦-
૧૨૬૬૦૦ 

સેુઝ ટ્રીટૅેન્ટ પ્ૈાન્ટ  થેૅજ ઓર્કઝ ૈેી 
ુાું ીંગ સ્ટેોીોી  દુેસ્થ  થા ા ધીૄાણ  
ી  કાૅગ ેી 

૪ શ્ર  ૅ ીેો એ્ 
જસ્ાૈ  

એડી.આ્ . 
એન્જી ર્ 

૩૯૯૦૦- 
૧૨૬૬૦૦ 

સેુઝ ટ્રીટૅેન્ટ પ્ૈાન્ટ  થેૅજ ઓર્કઝ ૈેી 
ુાું ીંગ સ્ટેોીોી  દુેસ્થ  થા ા ધીૄાણ  ી  
કાૅગ ેી 

૫ શ્ર  ઉતકૌમ ડી. 
પ્રજાુથ  

 એડી.આ્ . 
એન્જી ર્ 

૩૯૯૦૦ -
૧૨૬૬૦૦ 

સેુઝ ટ્રીટૅેન્ટ પ્ૈાન્ટ  થેૅજ ઓર્કઝ ૈેી 
ુાું ીંગ સ્ટેોીોી  દુેસ્થ  થા ા ધીૄાણ  
ી  કાૅગ ેી 

૬ શ્ર  ્ાગે ુ . 
ધૅસ્ત્ર   

્. એડી.આ્ . 
એન્જી ર્ 

ઉચ્ચાક 
ેથી 

સેુઝ ટ્રીટૅેન્ટ પ્ૈાન્ટ  થેૅજ ઓર્કઝ ૈેી 
ુાું ીંગ સ્ટેોીોી  દુેસ્થ  થા ા ધીૄાણ  
ી  કાૅગ ેી 

૭ શ્ર  ધોાૈ જે 
ુટેૈ 

્. એડી.આ્ . 
એન્જી ર્ 

ઉચ્ચાક 
ેથી 

સેુઝ ટ્રીટૅેન્ટ પ્ૈાન્ટ  થેૅજ ઓર્કઝ ૈેી 
ુાું ીંગ સ્ટેોીોી  દુેસ્થ  થા ા ધીૄાણ  ી  
કાૅગ ેી 

 

  



 

 

ક્રૅ ુબ્ ૈ  ક• 
ઓા ોેીટી 
)•કચેાેીનુાં 

ીાૅ /્ેીામુાં/  
ૂોી ીાૃં ે( 

જ઼ાેે  ૅાહથ  
અધિકાેી ( P IO ) 
ીો ોદ ો ( કચેાેીનુાં 
્ેીામુાં / ૂોી 
ીાૃં ે /ૂે ક્ 

ીાૃં ે /ઇ-ૅેઇૈ 
એડ્રે્ ) 

્ાૃં ાંધિથ 
ધૌ /• 

કાૅગ ેી 

ૅદદી ો જ઼ાેે  
ૅાહથ  અધિકાેી 

( P IO ) ીો ોદ ો 
કચેાેીનુાં ્ેીામુાં /ૂોી 
ીાૃં ે/ૂે •્ 

ીાૃં ે /ઇ-ૅેઇૈ એડ્રે્  

એુેૈ ટ 
ઓા ોેીટીીો 

ોદ ો 
(કચેાેીનુાં 

્ેીામુાં /ૂોી 
ીાૃં ે/ૂે ક્ 

ીાૃં ે /ઇ-ૅેઇૈ 
એડ્રે્ 

1 2 3 4 5 6 
 ઇૈે. ધૅકે. સએુઝ 

ડી. ર્ક ્ મ ોાખા, 
ડોદેા ૅાીગે 
ુાલૈકા, 
ેાબ ૅેૈ  ેોડ, 
ડોદેા  .ૂોી ી  
.2433116   
આંથેીક ીાં .૩૪૯  
 

શ્ર  આૈોકૄાઈ  
ુ . ોા ીાૃ 
કામુાૈક ઇજીેે 
ઇૈે. ધૅકે. સએુઝ 
ડી. ર્ક ્ મ ોાખા, 
ડોદેા ૅાીગે 
ુાલૈકા, 
ેાબ ૅેૈ  ેોડ, 
ડોદેા  .ૂોી ીાં  

   ૂોી .2433116   
આંથેીક ીાં.૩૪૯  

ઇૈે. ધૅકે. 
સએુઝ ડી. ર્ક ્ મ 
ોાખાીે ્ાૈં ગ્ી 
કાૅગ ેીઓ  
 

શ્ર  પ્રથ ક  . ેાણા 
એડી.આ્ . એન્જી ર્ 

ઇૈે. ધૅકે.  
સએુઝ ડી. ર્ક ્ મ ોાખા, 
ડોદેા ૅાીગે 
્ેા ્દી, 
ેાબ ૅેૈ  ેોડ, ડોદેા .
ૂોી ીાં 

   ૂોી .2433116   આંથેીક 
ીાં.૩૪૯  

શ્ર  ૄેથૄાઇ ડી. 
ેાણા , 
કામુાૈક્   
ઇબ ીેે શ્ર  ી  
ર્ક ચાેેી 
ઇૈે. ધૅકે. સએુઝ 
ડી. ર્ક ્ મ ોાખા, 
ડોદેા 
ૅાીગે 
્ેા ્દી, 
ેાબ ૅેૈ  ેોડ, 
ડોદેા  .ૂોી ીાં.  
2433116   
આંથેીક ીાં .૩૪૯  

 

અ. ન.ં  ોદ્દો ુગાે િોેણ 

૧ ્ ી ે ર્કૈાકમ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 
૨ ૅકેૅ ર્કૈાકમ ૩૯૯૦૦ - ૧૨૬૬૦૦ 
૩ જુી ે કૈાકમ ૩૯૯૦૦ - ૧૨૬૬૦૦ 
૪ ટેન્ડે ર્કૈાકમ ૩૯૯૦૦- ૧૨૬૬૦૦ 
૫ ઓુેેટે ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 
૬ ૂીટે ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 
૭ ૅજુે ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 
૮ ્ૂાઇ ્ેક ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ 


