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યાઈટ ટુ ઈન્પયભેર્શન એક્ટ ૨૦૦૫ સદંબે તથા દ.હુકભ અંક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંબે કરભ 
૪-૧(ખ) અન્્મે ખાતાની ભાહિતી ફાફત. 

(સોરીડ વેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ વવબાગ)  
૧.  વવંથા , કાભગીયીઓ અને પયજોની વલગતો :-  
 ખાત ુ  :  વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ વલબાગ , લડોદયા ભશાનગય વેલા વદન. 

કાભગીયીઓ   :  ળશયેભાથંી ઉત્ન્ન થતા ધન કચયાને એકત્ર કયલા ભાટે તેના વગં્રશ         
ભાટે, છુટા ાડલા ભાટે , તેના યીલશન ભાટે , તે યની પ્રક્રિમા કયલા 
વારંુ અને તેના નીકાર ભાટેની આંતય ભાખાકીમ વલરતો ઉબી કયલી. 
વોરીડ લેસ્ટ (ભેનેજભેન્ટ એન્ડ શને્ડલરિંગ) રૂલ્વ-20 20ભા ંઠયાલલાભા ં
આલેરી જોગલાઈઓનુ ંઅભરીકયણ કયવુ ંઅને તે અન્્મે ટંુકા અને રાફંા 
ગાાના આમોજન તૈમાય કયલા. 

પયજો       : વાભાન્મ વલબાગ તયપથી થમેર હુકભ અન્્મે જે તે ોસ્ટ ય કયલાાત્ર 
ટેક્નીકર તથા લશીલટી કાભગીયીઓ. 

૨.  ોતાના અવધકાયીઓને કભમચાયીઓની વત્તાઓ તથા પયજો:  
 વાભેર લરસ્ટA મજુફ. 
૩.  વનક્રયક્ષણ અને જલાફદાયીના વાધનો વશીત વનણમમ રેલાની પ્રક્રિમા:  

જે તે વોામેર કાભગીયી વફંવધત કભમચાયીએ તેઓના ઉયી અવધકાયીશ્રી ાવે યજુ કયી વક્ષભ 
વત્તાવધળશ્રીની ભજૂંયી રેલાની યશ ેછે. આ અંગે મખુ્મ ળાખા ભશકે્ભ વલબાગ થી નાણાક્રકમ અને 
અન્મ લશીલટી વત્તા વોણીના હુકભો થમેર છે. 

૪. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નક્કી કયામેરા ધોયણો :  

ઉયોક્ત મદુ્દા ન.ં 3 ભા ંદળામ્મા મજુફ હુકભ અન્્મે તથા જે તે કાભોના વફંધભા ંવક્ષભ 
વત્તાવધળશ્રીની સચુનાઓ અન્્મે કામમલાશી કયલાભા ંઆલે છે.  

૫. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના અથલા ોતાના વનમતં્રણ શઠેના અથલા 
ોતાના કભમચાયીઓ દ્વાયા ઉમોગભા રેલાતા વનમભો , વલવનભમો સચુનાઓ વનમભ વગં્રશો અને 
યેકોડમ.  

 ધી ફી.ી.એભ.વી. એક્ટ  
 દ.હુક્ભ અં : ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૭-૭-૯૯. 

૬.  ોતાના ધ્લાયા અથલા તેના અંકુળ શઠે યખામેર વલવલધ કેટેગયીના દસ્તાલેજોનુ ંવનલેદન  

 ખાતા તયપથી ભોકરલાભા ંતથા આલતા ત્રો ના ઈનલડમ તથા આઉટલડમ 
યજીસ્ટયો  

 અત્રે થી શાથ ધયલાભા ંઆલતા કાભો ની પાઈરો  
૭.  તેની વનતી ધડલાના અથલા તેના અભરીકયણ વફંધીત જાશયે જનતાના વભ્મો દ્વાયા યજુઆત 

કયામેરી અથલા તેભની વાથે ચચામ ભાટે યશરેી કોઈણ ્મ્સ્થાની વલગતો રોકોવાથે 
વકં્ામેરી વસં્થા શોઈ રોકોના ચુટંામેરા પ્રવતવનવધઓની ફનેરી સ્થામી વવભવત , વભગ્ર વબા 
અથલા વફંવધત વલબાગને સ્ળમતી વવભવત દ્વાયા અવધકાય યત્લે વનણમમ રેલાભા આલે છે. 
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૮.  ોતાના ચરણના શતે ુભાટે અથલા તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફે કે તેથી લધ ુ્મક્ક્તઓ 
ધયાલતા ંફોડમવ, કાઉન્વીર , કવભક્રટઓ અને અન્મ ભડંીનુ ંવનલેદન અને આ ફોડમવ કાઉન્વીર 
કવભક્રટઓ અને અન્મ ભડંોનુ ંવનલેદન અને આ ફોડમવ કાઉન્વીર કવભક્રટઓ અને અન્મ ભડંોની 
ફેઠકો જાશયેપ્રજા ભાટે ખલુ્રી છે કે કેભ ? અથલા આલી ફેઠક ની વલગતો જાશયે પ્રજા ભેલી ળકે 
કે કેભ ? 

  વભગ્ર વબા , સ્થામી વવભવત મ્યવુનવવર વેિેટયીશ્રી અથલા વફંવધત વવભતીના અધ્મક્ષ 
ાવેથી આ અંગે લધ ુસ્ષ્ટતા ભેલી ળકામ. 

૯.  ોતાના અવધકાયીઓને કભમચાયીઓની ક્રડયેક્ટયી : 
  મદુ્દા ન.ં ૨ ભા ંવભાલેર લરસ્ટ મજુફ.  
૧૦.  તેના વનમભભા ંયુી ડાલેર ડતય ની ધ્ધ્તી વક્રશત તેના દયેક અવધકાયીઓ અને કભમચાયીઓ 

દ્વાયા પ્રાપ્ત કયામેર ભાવીક ગાય. 
  ભાવીક ગાય અંગેની વલગત મદુ્દા ન.ં ૨ ભા ંઆલયી રેલાભા ંઆલેર છે.  
૧૧.    તભાભ મોજનાઓની વલગતો , સલુચત ખચામઓ અને કયામેર ચકુલણીના અશલેારો દળામલતા 

તેની તભાભ એજન્વીને પાલેર ફજેટ . 
  જે તે લમના ભજુંય ફજેટની વલગત તથા થમેર ખચામની વલગતો એકાઉન્ટ ળાખાભાથંી 

ભેલી ળકામ. 
 પાલેરી યકભ અને આ કામમિભોથી પામદો ભેળ્લનાયની વલગતો વક્રશત વફવીડી વક્રશત 

કામમિભોનો અભરનો પ્રકાય. 
 ભેલેર વફવીડી/ રોન/ ગ્રાન્ટ અન્મે વભગ્રવબા દ્વાયા ફજેટભા ંભજુંય કયામેર 

નીમભો શાથ ધયલાભા ંઆલે છે.  
૧૨.  તેના દ્વાયા અામેરી છુટછાટો , યલાનગીઓ અને વત્તા વોણી ભેલનાયની વલગતો: 

 વભગ્ર વબા , સ્થામી વવભવત મ્યવુનવવર કવભળનયશ્રીની વત્તા અન્્મે ભળ્તી છુટછાટો, 
યલાનગીઓ અને વત્તા વોણી વફંધે કામમલાશી કયલાભા ંઆલે છે. 

૧૩.  ઈરેક્રોનીક પોભમભા ંધડામેરી તેના દ્વાયા યખામેરી અથલા તેને ઉરબ્ધ ભાક્રશતીના વદંબમની 
વલગતો: 

 વલબાગના કોમ્પ્યટુયભા ંસ્ટોય કયેર ડેટા. 
૧૪.  સુ્ત્કારમ અથલા લાચંનખડંના કાભના રોકો વક્રશત ભાક્રશતી ભેલલા ભાટે નાગક્રયકોને ઉરબ્ધ 

સવુલધાઓની વલગતો, જે જાશયે ઉમોગ ભાટે તેની જાલણી કયાઈ શોમ તો :-  
 અતે્રની ળાખાભા ંસુ્તકારમ અથલા લાચંનખડં ઉરબ્ધ નથી. 

 
૧૫.   જાશયે ભાક્રશતી અવધકાયીઓના નાભ , શોદ્દઓ અને અન્મ વલગતો : 
અ.ન.ં નાભ શોદ્દો ફેઝીક ગાય 

1 શ્રી ળૈરે કે નામક એડી વીટી એન્જીનીમય (ગેવ) રૂ. ૧૨૬૩૦૦ 

૨. શ્રી કશ્મ ળાશ એન્લામયભેન્ટર એન્જીનીમય રૂ. ૭૭૯૦૦ 
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૩. શ્રી શાક્રદિક ગભઢા  એન્લામયભેન્ટર એન્જીનીમય રૂ. ૫૩૧૦૦ 

૪. શ્રી યેળ ટેર  ડ.ેએન્જીનીમય રૂ. ૯૫૮૦૦ 

 
૧૬.  સચુલી ળકામ તેલી અન્મ કોઈ ભાક્રશતી અને ત્માયફાદ દયલે આ પ્રકાળનભા ંસધુાયા કયાળે.  

 ભશદ અંળે કાભો વફંધી ભાક્રશતી ભજુંય ફજેટ અનરુક્ષીને આલી જામ છે.  
 

ભાક્રશતી અવધકાયી અન ે
એન્લામયભેન્ટર એન્જીનીમય 

વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ 
લડોદયા ભશાનગય વેલા વદન. 

 
E-MAIL :solidwaste@vmc.gov.in. 
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રીસ્ટ –A 

વડોદયા ભિાનગય ાલરકા સોરીડ વેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ વવબાગ ના અવધકાયીઓ તેભજ કભશચાયીઓ ના નાભ િોદ્દો તથા ફેઝીક ગાય તથા કાભગીયી ની વવગત 

અ.ન.ં 
અવધકાયી તેભજ 
કભશચાયીના નાભ 

િોદ્દો ફેઝીક કાભની વવગત 

૧. શ્રી ળૈરે નામક એડી વીટી એન્જીનીમય (ગેવ) 
રૂ.૧૨૬૩૦૦  
ગાય ખચમ-ભીકેનીકર  

વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ વલબાગને રગતી ટેકનીકર અને લશીલટી કાભગીયી.  

2. ખારી જગો •વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજય - શ્રી કશ્મ આય. ળાશ, એન્લામયભેન્ટર એન્જીનીમય ને શ. વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજય તયીકે 
લધાયાની કાભગીયી વોંલાભા ંઆલેર છે. 

3. શ્રી કશ્મ આય. ળાશ એન્લામયભેન્ટર એન્જીનીમય રૂ. ૭૭૯૦૦ 
વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ વલબાગને રગતી ટેકનીકર અને ઉયી અવધકાયીશ્રી સચુલે 
તે કાભગીયી. 

૪. 
શ્રી શાક્રદિક ગભઢા  એન્લામયભેન્ટર એન્જીનીમય 

રૂ. ૫૩૧૦૦ 
વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ વલબાગને રગતી ટેકનીકર અને ઉયી અવધકાયીશ્રી સચુલે 
તે કાભગીયી. 

૫. શ્રી યેળ ટેર ડ.ે એન્જીનીમય 
રૂ. ૯૫૮૦૦ 

ગાયખચમ-લોડમ ૫ 
એન્જીનીમયીંગ 

વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ વલબાગને રગતી ટેકનીકર અને ઉયી અવધકાયીશ્રી સચુલે 
તે કાભગીયી. 

૬. શ્રી કંજ યોમ એડી. આવી. એન્જીનીમય 
રૂ. ૭૩૪૦૦ 

ગાયખચમ- લોડમ ૬ 
એન્જીનીમયીંગ 

વોરીડલેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ વલબાગને રગતી ટેકનીકર અને ઉયી અવધકાયીશ્રી સચુલે તે 
કાભગીયી. 

૭. શ્રી ભભુીર બાટીમા એડી. આવી. એન્જીનીમય 

રૂ. ૪૧૧૦૦ 

ગાયખચમ-લોડમન૮ં 

એન્જીનીમયીંગ 

વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ વલબાગને રગતી ટેકનીકર અને ઉયી અવધકાયીશ્રી સચુલે 
તે કાભગીયી. 

૮. શ્રી વજંમ ળાશ એડી. આવી. એન્જીનીમય 

રૂ. ૨૦૦૦૦ (ઉચ્ચક) 
નભુમ મોજના શઠે  

વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ વલબાગને રગતી ટેકનીકર અને ઉયી અવધકાયીશ્રી સચુલે 
તે કાભગીયી. 
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૯. શ્રી ભવુભકા કાડીમા એડી. આવી. એન્જીનીમય 
રૂ. ૨૦૦૦૦ (ઉચ્ચક) 
નભુમ મોજના શઠે 

વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ વલબાગને રગતી ટેકનીકર અને ઉયી અવધકાયીશ્રી સચુલે 
તે કાભગીયી. 

૧૦. શ્રી ભોનાકમ જોી ડટેા એન્રી ઓયેટય રૂ.૨૭૯૦૦  વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ડીાટમભેન્ટ ખાતે કોમ્પ્યટુય રગત કાભગીયી 
૧૧. શ્રી મકંુુદ ગોડીમા જુ. કરાકમ રૂ. ૪૪૯૦૦ વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ડીાટમભેન્ટ ખાતે ક્રાકમની કાભગીયી 

૧૨. 
શ્રીભતી લૈળારીફેન 
ચૌશાણ 

ભલ્ટી મઝ લકમય રૂ.૨૦૫૦૦ જામ્બલુા રેન્ડપીર વાઇટ ખાતે કાભગીયી 

૧૩. શ્રી નયેન્રકુભાય ચૌશાણ ભલ્ટી મઝ લકમય 
રૂ. ૨૦૫૦૦ 

ગાયખચમ-લોડમ ન ં૯ 
વેનેટયી 

જામ્બલુા રેન્ડપીર વાઇટ ખાતે કાભગીયી 

૧૪. 
શ્રી વલકાવઅગ્રલાર 
યાઠોડ 

ભલ્ટી મઝ લકમય 
રૂ. ૧૯૯૦૦ 

ગાયખચમ-લોડમ ન ં૭ 
વેનેટયી 

જામ્બલુા રેન્ડપીર વાઇટ ખાતે કાભગીયી 

૧૫. શ્રી ળળીકાતં કે વોરકંી વપાઇ વેલક 
રૂ. ૩૨૦૦૦ 

ગાયખચમ-લોડમ ન ં૭ 
વેનેટયી 

કાભગીયી વોરીડ લેસ્ટ ડીાટમભેન્ટ 

૧૬. શ્રી કભર જે લણઝાયા વવાઇ 
રૂ. ૨૭૬૦૦ 

ગાયખચમ-વીક્યોયીટી 
કાભગીયી વોરીડ લેસ્ટ ડીાટમભેન્ટ 

૧૭. શ્રી યભેળબાઇ વોરકંી ભજુય 
રૂ. ૩૭૫૦૦ 
ગાયખચમ – સ્રીટરાઇટ 

કાભગીયી વોરીડ લેસ્ટ ડીાટમભેન્ટ 

૧૮. 
શ્રી યાભાબાઇ 
રારાબાઇ તડલી 

કાભદાય રૂ. ૩૨૦૦૦ કાભગીયી વોરીડ લેસ્ટ ડીાટમભેન્ટ 
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૧૯. 
શ્રી વલયવવિંગ સયુતન 
ડાભોય 

કાભદાય રૂ.૩૩૦૦૦ અટરાદયા પ્રાન્ટ ખાતે કાભગીયી 

૨૦. 
શ્રી દુધલારા અભય 
ભો. ઝાકયીમા  

ડટેા એન્રી ઓયેટય 
(એપ્રેન્ટીવ) 

રૂ.૭૭૦૦ 

(ઉચ્ચક સ્ટાઇેન્ડ) 
જામ્બલુા રેન્ડપીર વાઇટ ખાતે ખાતે કોમ્પ્યટુય રગત કાભગીયી 

૨૧. 
શ્રી ભનસયુી વકીરયાજા 
મસુ્તાપઅરી  

ડટેા એન્રી ઓયેટય 
(એપ્રેન્ટીવ) 

રૂ.૭૭૦૦ 

(ઉચ્ચક સ્ટાઇેન્ડ) 
જામ્બલુા રેન્ડપીર વાઇટ ખાતે ખાતે કોમ્પ્યટુય રગત કાભગીયી 

 


