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પ્રકયણ – ૧  
 

પ્રસ્તાલના  
 

1. આ સુ્સ્તકા(ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ-૨૦૦૫) ની ાશ્વાદભધૂભકા અંગે 
જાણકાયી. તા.૧૨-૦૫-૨૦૦૫ થી અભરી ભાહશતીનાઅધધકાયનો કામદો 
અભરભા ં છે. વદય કામદોએધવભાક્ષચહ્નરુ પામદો છે. જેનાથી વાભાન્મ 
ભાણવો કે જેને વયકાયી ભાહશતીઓ, ધલગતો વશરેાઇથી ભી યશળે.ે  

2. આ સુ્સ્તકાનો ઉદે્દળ / શતે ુભાહશતી અધધધનમભ શઠે સચુલલાભા ંઆલરે 
ભાગડદધળિકાથી વાભાન્મ ભાણવને ભાહશતી યુી ાડલાનો ધ્મેમ. 

3. આ ભાહશતી તભાભ જાશયે જનતા, વસં્થાઓ, વગંઠનોલગેયેને ઉમોગી છે. 
4. આ સુ્સ્તકાભા ંઆેરી ભાહશતીનુ ંભાખુ,ં વદય સુ્સ્તકાના પ્રકયણ ૨ થી 

૧૭ મજુફ 

5. વ્માખ્માઓ(સુ્સ્તકાભા ં લાયલાભા ં આલરે જુદા જુદાળબ્દોની વ્માખ્મા 
આલા ધલનતંી) – ભાહશતી અધધધનમભની સુ્સ્તકા વદય ભાહશતી વાથ ે
વ્માખ્માઓની જાણકાયી ભાટે ઉરબ્ધ યાખલાભા ંઆલરે છે. 

6. કોઇ વ્મસ્ક્ત આ સુ્સ્તકાભા ં આલયીરેલામેરધલમો અંગે લધ ુ ભાહશતી 
ભેલલા ભાગંે તો તે ભાટેની વંકડ વ્મસ્ક્ત-ભાહશતી અધધકાયી તથા નામફ 
કામડારક ઇજનેય, કામડારક ઇજનેય તથા અીર અધધકાયીશ્રી 

7. આ સુ્સ્તકાભા ં(ઉરબ્ધ ન શોમ તે ભાહશતી ભેલલા ભાટેની કામડધ્ધધત 
અને પી – ભાહશતી અધધધનમભન શઠે અયી કમેથી વફંધંધત ધલબાગને 
તફદીર કયી ભાહશતી આલાભા ંઆલળ.ે  

 

 



3 

પ્રકયણ -૨ (ધનમભ વગં્રશ – ૧) 
વસં્થાના કામો અને પયજોની ધલગતો 

૨.૧ જાશયે તતં્ર : ઉદે્દળ / શતે ુધી ફોબેફે પ્રોધલન્વીમરબેયધુનધવર કોોયેળન 
એક્ટ ૧૯૪૯ મજુફ ભશાનગયાક્ષરકાનુ ં વચંારન અને યચનાનો ઉદે્દળ 
સ્થાધનક રોકોમોગી અને રોક સખુાકાયીનાકામો કયલા તેભજ તે હદળાભા ં
ધનમભાનવુાય આલકના વાધનોના ંપ્રભાણભા ંધલકાવના કાભો કયલાના છે.  

૨.૨ કધભળન : વદય કચેયીએથી થતી કામડલાહશઓભા ંવય  
૨.૩ ટંુકો ઇધતશાવ : ધી ફી.ી.એભ.વી.એક્ટ– ૧૯૪૯ ની જોગલાઇઓ આધાયે 

ળએયીઇજનેયનીજગોધાયાહકમ યીતે યાજ્મ વયકાયની ફશારીને આધીન 
યશી ધનધશ્વત કયેર છે. ળશયેી ઇજનેયને વોંલાભા ંઆલરે વત્તા મજુફના 
ઇજનેયી કાભોનુ ંઆમોજન વકંરન અને ધનમભન કયલાનુ ંશોમ છે. 

૨.૪  પયજો : તાધંત્રક કાભોનુ ંઆમોજન કયી રોક સધુલધાઓભા ંલધાયો કયલો. 
૨.૫ મખુ્મ પ્રવધૃત્ત / કામો : લોડડ ૧૭ એન્ીનીમયીંગ ધલબાગ, દક્ષિણ ઝોનની 

કચેયી દ્વાયા યોડ, ડ્રેનેજ, ાણી, લયવાદી ગટય, આય.વી.વી. યોડ, ક્ષફલ્ડીંગ 
ધલગેયે સધુલધાનાકાભોનુ ં ધનમભન વચંારન, દેખયેખ કયલા/કયાલલાભા ં
આલ ેછે.  

૨.૬ વેલાઓની માદી : દક્ષિણ ઝોનની કચેયી : (યોડ, ડ્રેનેજ, લયવાદી ગટય, 

ાણી યુલઠા, આય.વી.વી. યોડ, ક્ષફલ્ડીંગ નધલન કાભો તથા શમાત 
સધુલધાનીધનબાલણી ના કાભો)  

 ઉયોક્ત ખાતાઓભા ં વાભાન્મ લશીલટી ધલબાગ દ્વાયા જ્માયે ણ ખાતા 
પાલલાભાહંુકભોના પેયપાય કયલાભા ંઆલળ ેઅને તેને આધધન યશળે.ે  

૨.૭ રોકો ાવેથી અેિા : લશીલટી કાભભા ંવયતા તથા ઝડથી કામડલાશી 
ભાટે જરૂયી વશકાય 

 ડ્રેનેજ નીકાભા ંઘન કચયો જલા ન દેલો 
 ડ્રેનેજ નીકાભા ંઘન કચયો નાખંનાયનેયોકલો 
 યસ્તાની વપાઇ થમા ફાદ કચયો નાખંલો નશી. 
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 ાણીની નીકાભાથંી કામદેવય પ્રબેફય દ્વાયા ાણીનુ ં ક્નેક્ળન 
રેવ ુ.ં 

 યસ્તા, ડ્રેનેજ ાણીની ટાકંીજેલી જાશયે ધભલ્કતોનુ ંયિણ કયવુ.ં 
 યાજકીમ ધલગેયે શતેવુય યોડ તોડાણ ન કયવુ.ં  
 ાણીનો ફગાડ અટકાલલો. 
 ાણીનો ફગાડ કયનાયનેઅટકાલલો. 
 યસ્તા ય ખાડા ન ખોદલા.  

૨.૮ રોક વશમોગ : રોક તાધંત્રક ધ્ધધતથીચુટંામેરરોક પ્રધતધનધધઓના તેભજ 
વ્મસ્ક્તગત યીતે રોકોના સચૂનો અને યજુઆતોનો આમોજન લૂડ 
ધલકાવનાકાભોભા ંવભાલેળ કયલાભા ંઆલ ેછે. 

૨.૯ જાશયે પહયમાદ ધનલાયણ : લોડડ કચેયીઓથીઝોનર કચેયી અને તમાથંી 
મખુ્મ કચેયીએ ધલધલધ સ્તયે પયીમાદો ધનલાયણ કયલાની કાભગીયી અને 
દેખયેખ યાખલાભા ં આલે છે. દક્ષિણ ઝોન કામડારક ઇજનેયશ્રીની 
કચેયીએથી વફંધંધત પહયમાદોની કાભગીયી કયલાભા ંઆલ ેછે. 

૨.૧૦ દક્ષિણ ઝોન, એન્ીનીમયશ્રીની કચેયી, લ.લોડડ ન.ં૧૭, ધવિંધલાઇભાતા યોડ, 
લડોદયા  

૨.૧૧ વભમ :- ક્રેયીકર સ્ટાપ(જુ.ક્રાકડ , વી.ક્રાકડ , ટાઇીસ્ટ) : ૧૦.૩૦ થી 
૧૮.૧૦ (યીવેવ ટાઇભ : ૧૪.૦૦ થી ૧૪.૩૦)  

 ટેક્નીકર સ્ટાપ (કામડારક ઇજનેય, નામફ કામડારક ઇજનેય, 

એડી.આવી.એન્ીનીમય, ડ્રાફ્ટ્વભેન(શારભા ં જગ્મા ખારી)) : ૮.૦૦ થી 
૧૨.૩૦ તથા ૧૫.૦૦ થી ૧૮.૧૦ (યીવે ટાઇભ : ૧૨.૩૦ થી ૧૫.૦૦)  
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પ્રકયણ – ૩ (ધનમભ વગં્રશ-૨) 
અધધકાયીઓ અને કભડચાયીઓની વત્તા અને 

પયજો 
 

શોદ્દો : કામડારક ઇજનેય 

વત્તાઓ 

લશીલટી : ડીી ઓડડય ૪૧૦-૯૭-૯૮ભા ંઠયાવ્મા મજુફ તથા અન્મ 
લખતોલખતનાહયત્રો મજુફ 

નાણંાકીમ : ડીી ઓડડય ૪૧૦-૯૭-૯૮ભા ંઠયાવ્મા મજુફ તથા અન્મ 
લખતોલખતનાહયત્રો મજુફ 

પયજો : તાધંત્રક લડા તયીકે તથા તેભના તાફા શઠેના 
લખતોલખતનાબાગોનીકામડલાશીનુ ંધનમભન વચંારન અને 
દેખયેખ 

શોદ્દો : નામફ કામડારક ઇજનેય 

વત્તાઓ 

લશીલટી : ડીી ઓડડય ૪૧૦-૯૭-૯૮ભા ંઠયાવ્મા મજુફ તથા અન્મ 
લખતોલખતનાહયત્રો મજુફ 

નાણંાકીમ : ડીી ઓડડય ૪૧૦-૯૭-૯૮ભા ંઠયાવ્મા મજુફ તથા અન્મ 
લખતોલખતનાહયત્રો મજુફ 

પયજો : તાધંત્રક લડા તયીકે તથા તેભના તાફા શઠેના 
લખતોલખતનાધલબાગોનીકામડલાશીનુ ંધનમભન વચંારન અને 
દેખયેખ  

શોદ્દો : ડ્રાફ્ટ્વભેન 

વત્તાઓ 

લશીલટી : ડીી ઓડડય ૪૧૦-૯૭-૯૮ભા ંઠયાવ્મા મજુફ તથા અન્મ 
લખતોલખતનાહયત્રો મજુફ 
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નાણંાકીમ : ડીી ઓડડય ૪૧૦-૯૭-૯૮ભા ંઠયાવ્મા મજુફ તથા અન્મ 
લખતોલખતનાહયત્રો મજુફ 

પયજો :  

શોદ્દો : વીનીમય ક્રાકડ /જુનીમય ક્રાકડ/ટાઇીસ્ટ/ડેટા એન્રી ઓયેટય 

વત્તાઓ 

લશીલટી : ડીી ઓડડય ૪૧૦-૯૭-૯૮ભા ંઠયાવ્મા મજુફ તથા અન્મ 
લખતોલખતનાહયત્રો મજુફ 

નાણંાકીમ : ડીી ઓડડય ૪૧૦-૯૭-૯૮ભા ંઠયાવ્મા મજુફ તથા અન્મ 
લખતોલખતનાહયત્રો મજુફ 

પયજો : કચેયીના લડા સચુલ ેતે મજુફની કાભગીયી તથા વાભાન્મ 
લશીલટ ધલબાગ દ્વાયા કયેર હુકભ મજુફની કાભગીયી 
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યાઇટ ટુ  ઇન્પોભેળન એક્ટ ૨૦૦૫ વદંબે તથા દ.હકુભ અંક 
: ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ વદંબે કરભ ૪-૧(ખ) અન્લમે ખાતાની 

ભાહશતી ફાફત  
(લ.લોડડ ન.ં૧૭ એન્ીનીમયશ્રીની કચેયી, દક્ષિણ ઝોન ) 

 

૧. વસં્થા : કાભગીયીઓ અને પયજોની ધલગતો : -  
ખાત ુ ં: લશીલટી લોડડ ન.ં૧૭ એન્ીનીમયીંગ ળાખા, દક્ષિણ ઝોન, લડોદયા 

ભશાનગયાક્ષરકા 
કાભગીયીઓ : .લોડડ ન.ં૧૭ એન્ી.ની કચેયી દ્વાયા યોડ, લયવાદી ગટય, 

ડ્રેનેજ તથા ાણીની રાઇનો તથા બેયધુનધવર ક્ષફલ્ડીંગોની 
ધનબાલણી, ધલકાવના કાભો, એભ.ી. ગ્રાટં, એભ.એર.એ.ગ્રાટં તથા 
અન્મ ગ્રાટંના તાધંત્રક કાભોનુ ંધનમભન, વચંારન, દેખયેખ કયલા / 
કયાલલાભા ંઆલ ેછે. વદય કાભો અંગે સ્થ તાવ કયી જગ્માની 
ભાક્ષરકીની ખાત્રી કયી અંદાજો તૈમાય કયી નાણંાકીમ વભથડન વશ 
અધધકાય યતલે ભજુંયી ભેલી, ટેન્ડય પ્રહિમાથી એજન્વી નક્કી 
કયી/ લાધિક ઇજાયા શઠે કાભ જરૂયી સુયલીઝન/ 
ધનમભન/વચંારન વશ કયાલી તેભજ જભાખચડ વશ તભાભ પ્રકાયે 
ફીર ણુડ કયી કંરીળન વટીપીકેટ આલા વહશતની તભાભ 
કાભગીયી તથા ધનબડમતાની કાભગીયી ણ કયલાભા ંઆલ ેછે.  

(અ) ડ્રેનેજ ડ્રેનેજનીનધલનનીકાઓ નાખંલી, શમાત 
નીકાઓનીધનબાલણી તેભજ નધલન ડ્રેનેજ જોડાણ આલા 

(ફ) ાણી ાણીની નધલનનીકાઓ નાખંલી, શમાત 
નીકાઓનીધનબાલણી તેભજ નધલન ાણી જોડાણ આલા 

(ક) લયવાદી ગટય નધલન લયવાદી ગટય નાખંલી, શમાત લયવાદી  
ગટય/ચેનર/ કાવંનીધનબાલણી અને વપાઇ 

(ડ) યોડ  ૧૮ ભી. થી ઓછી શોાઈનાનધલન યસ્તા ફનાલલા તેભજ 
શમાત યસ્તાઓનીધનબાલણી 
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(ઇ) ક્ષફલ્ડીંગ ભશાનગયાક્ષરકાની ભાક્ષરકી/શસ્તકના તભાભ 
ભકાનોનીધનબાલણી અને ખાનગી ભકાનોની ધનબડમતા વફંધંધત 
કાભગીયી તેભજ શમાત ભકાનોના પ્રથભ તથા ઉયના 
ભાનાફાધંકાભની યલાનગી  

૨૪ ક્રાકભા ંધનકાર કયલાભા ંઆલતી પયીમાદોની ધલગત  
 ડ્રેનેજ ઓલયફ્ટરોની પહયમાદ  
 ાણી રીકેજનીપયીમાદ 

 ાક્ષરકાના જાશયે સ્ટેન્ડ ોસ્ટના રીકેજ 

 ાક્ષરકાની ાઇ રાઇનભાગંટયનુ ંગદું ાણી આલતુ ંશોલા અંગેની 
પયીમાદ 

 ડ્રેનેજરાઇન, ાણીની રાઇન લયવાદી ાણીના ધનકારની ાઇ 
રાઇનભાચંેબેફયનાતટેુરાઢાકંણાફદરલા 

 લયવાદી ાણીનો ધનકાર  
૩ હદલવભા ંધનકાર કયલાભા ંઆલતી પહયમાદની ધલગત 

 જગંર કટીંગની પહયમાદ 

 તટેુરા યોડ ડીલાઇડયનાયોડાછારૂ, કાટભા, તથા ડ્રેનેજ ાણી 
રાઇટ ગેવ ધલગેયેનાયીેયીંગ પ્રવગંે ચયી અને ખાડા ફેવાડલા 
તથા દુય કયલા 

 સ્ટેન્ડ ોસ્ટ ફધં કયલા 
૭ હદલવભા ંધનકાર કયલાભા ંઆલતી પહયમાદની ધલગત 

 નલા ન જોડાણ આલા (રામવન્વપ્રબેફય ભાયપત અયી 
કયલી.) 

 નલા ડ્રેનેજ જોડાણ આલા (રામવન્વપ્રબેફય ભાયપત અયી 
કયલી.) 

 જાશયે યસ્તા યના ખાડા અને ચયીઓયુલી. 
 તટેુરા તથય યીેય કયલા 
 જગંર કટીંગ લધાયે શોમ તો 
 કોબેયનુીટી સ્ટેન્ડ ોસ્ટ અંગે ભજુંયી આલી 
 ખાડકુલાઉબયાલા અંગેની પહયમાદ 
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૧. પયજો :  વાભાન્મ લશીલટ ધલબાગ તયપથી થમેર હુકભ અન્લમે જે તે શોદ્દા 
ય કયલાાત્રટેક્નીકર તથા લશીલટી કાભોનુ ં આમોજન કયી રોક 
સધુલધાઓભા ંલધાયો કયલો. 

1. ોતાના અધધકાયીઓને કભડચાયીઓની વત્તાઓ તથા પયજો : વાભેર રીસ્ટ 
‘એ’ મજુફ 

2. ધનહયિણ અને જલાફદાયીના વાધનો વહશત ધનણડમ રેલાની પ્રહિમા : જે 
તે વોંામેર કાભગીયી વફંધંધત કભડચાયીઓએ તેઓના ઉયી અધધકાયીશ્રી 
ાવે યજુ કયી વિભ વત્તાધધકાયીશ્રીની ભજુંયી રેલાની યશ ે છે. આ અંગે 
મખુ્મ ળાખા ભશકેભ ધલબાગથીનાણંાકીમ અને અન્મ લશીલટી વત્તા 
વોંણીના વકંક્ષરત ઠયાલ ૧૯૯૮ ના અભરીકયણ ફાફતે દપતયી હુકભ 
અંક : ૪૧૦/૯૮ તા.૦૭-૦૭-૯૮ થી હુકભો થમેર છે. 

3. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નક્કી કયામેરા ધોયણો : ઉયોક્ત મદુ્દા ન.ં૩ 
ભા ં દળાડલરે દપતયી હુકભ અન્લમે તથા જે તે કાભોના વફંધંભા ં વિભ 
વત્તાધધકાયીશ્રીનીસચુનાઓ અન્લમે કામડલાશી કયલાભા ંઆલ ેછે. 

4. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના અથલા ોતાના ધનમતં્રણ 
શઠેના અથલ ોતાના કભડચાયીઓ દ્વાયા ઉમોગભા ં રેલાતાધનમભો, 
ધલધનમભો સચૂનાઓ, ધનમભ વગં્રશો અને યેકોડડ 

 લડોદયા ભશાનગયાક્ષરકાનાલખતોલખતનાહયત્રો 
 તાધંત્રક કાભો ભાટે R & B તથા GWSSB ધલબાગના SOR 

 ફી.ી.એભ.વી.એક્ટ ૧૯૪૯ 

 દ.હુકભ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૦૭-૦૭૯૯ 

 સ્ટોયનાયીસ્ટયો 
 ડ્રેનેજ, ાણી, યોડ તેભજ લયવાદી ગટયનીપયીમાદોનાયીસ્ટય 

તેભજ તે પયીમાદનાઅનવુધંાને કાભગીયી કયલા ભાટે કાભનુ ં
લશેંચણ યીસ્ટય 

૨. ોતાના દ્વાયા અથલા તેના અંકુળ શઠે યખામેર ધલધલધ 
કેટેગયીનાદસ્તાલેજોનુ ંધનલેદન 
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 ખાતા તયપથી ભોકરલાભા ં તથા આલતા ત્રોનાઇનલડડ તથા 
આઉટલડડયીસ્ટયો 

 અત્રેથી શાથ ધયલાભા ંઆલતા કાભોનીપાઇરો 
૩. તેની નીધત ઘડલાના અથલા તેના અભરીકયણ વફંધંધત જાશયે જનતાના 

વભ્મો દ્વાયા યજુઆત કયામેરી અથલા તેભની વાથ ે ચચાડ ભાટે યશરેી 
કોઇણ વ્મલસ્થાનીધલગતઓ રોકો વાથ ે વકંામેરી વસં્થા જોઇ 
રોકોનાચ ૂટંામેરાપ્રધતધનધધઓની ફનેરી સ્થામી વધભધત, વભગ્ર વબા 
અથલા વફંધંધત ધલબાગનેસ્ળડતી વધભધત દ્વાયા અધધકાય યતલ ે ધનણડમ 
રેલાભા ંઆલ ેછે. 

૪. ોતાના ચરણના શતે ુઅથલા તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફે કે તેથી લધ ુ
વ્મસ્ક્તઓ ધયાલતા ં ફોડડવ, કાઉન્વીર, કધભહટઓ અને અન્મ ભડંોનુ ં
ધનલેદન અને આ ફોડડવકાઉન્વીરકધભટીઓ અને અન્મ ભડંોની ફેઠકો 
જાશયે પ્રજા ભાટે ખલુ્રી છે કે કેભ? અથલ આલી ફેઠકની ધલગતો જાશયે 
પ્રજા ભેલી ળકે કે કેભ? – વભગ્ર વબા, સ્થામી વધભધત ડ્રેનેજ અને સએુઝ 
વધભધત છે બેયધુનધવરવેિેટયીશ્રી અથલા વફંધંધત વધભતીના અધ્મિ 
ાવેથી આ અંગે લધ ુસ્ષ્ટતા ભેલી ળકામ. 
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૧. ોતાના અધધકાયીઓ અને કભડચાયીઓની ભાહશતી 
 મદુ્દા ન.ં-૨ ભા ંવભાલરેરીસ્ટ મજુફ 
૨. તેના ધનમભભા ં યુી ડામેર લતયની ધ્ધધત વહશત તેના દયેક 

અધધકાયીઓ અને કભડચાયીઓ દ્વાયા પ્રાપ્ત કયામેરભાવીક ગાય (ભાધવક 
ગાય અંગેની ધલગત મદુ્દા ન.ં-૨ ન રીસ્ટભાઆંલયી રેલાભા ં આલરે 
છે/નથી. 

૩. તભાભ મોજનાઓની ધલગતો, સકૂ્ષચત ખચાડઓ અને લયામેરચકુલણીના 
અશલેારો દળાડલતા તેની તભાભ એજન્વીનેપાલરે ફજેટ – જે તે લડના 
ભજુંય ફજેટની ધલગત તથા થમેર ખચાડની ધલગતો એકાઉન્ટ ળાખાભાથંી 
ભેલી ળકામ. 

૪. પાલામેરી યકભ અને આ કામડિભોથી પામદો ભેલનાયની ધલગતો વહશત 
વફવીડી વહશત કામડિભોનોઅભરધન પ્રકાય –ભેલરેવફવીડી રોન ગ્રાટં 
અન્લમે વભગ્રવબા દ્વાયા ફજેટભા ંભજુંયકયામેર કાભો શાથ ધયલાભા ંઆલ ે
છે.  

૫. તેના દ્વાયા અામેરી છુટછાટો, યલાનગીઓ અને વત્તા 
વોંણીભેલનાયની ધલગતો – વભગ્ર વબા, સ્થામી વધભધત તથા 
બેયધુનધવરકધભળનયશ્રીની વત્તા અન્લમે ભતી છુ્છટ, યલાનગીઓ, 
વત્તા વોંણી વફંધેં કામડલાશી કયલાભા ંઆલ ેછે. 

૬. ઇરેક્રોનીકપોભડભાઘંડામેરી તેના દ્વાયા યખામેરી અથલા તેને 
ઉરબ્ઘભાહશતીનાવદંબડની ધલગતો –ઇરેક્રોનીકપોભડઆધાયીત ભાહશતી 
ઉરબ્ધ નથી. 

૭ સુ્તકારમ અથલા લાચનખડંના કાભના ક્રાકો વહશત ભાહશતી ભેલલા 
ભાટે નાગહયકોને ઉરબ્ધ સધુલધાઓની ધલગતો, જો જાશયે ઉમોગ ભાટે 
તેની જાલણી કયાઇ શોમ તો – આ કચેયીભા ં ઉય દળાડલરે યેકોડડનુ ં
ધનયીિણ થઈ ળકળ.ે ઉયોક્ત મજુફના દસ્તાલજેોની નકરો RTI  ભા ં
ઠયાવ્મા મજુફ જરૂયી રાગતો બયાઇકમેથી ધનમભ મજુફની વભમ 
ભમાડદાભા ંફને તેટરી લશરેી આી ળકાળ.ે અતે્રનીળાખાભા ંસુ્તકારમ કે 
લાચંનખડં ઉરબ્ધ નથી. 
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૧. જાશયે ભાહશતી અધધકાયીઓના નાભ, શોદ્દો અને અન્મ ધલગતો : 
અ.ન.ં નાભ શોદ્દો ગાય 

૧ શ્રી ધનશાય ઝુરા  નામફ કામડારક 
ઇજનેય 

કામભી 

 
૨. સચુલી ળકામ તેલી અન્મ કોઇ ભાહશતી અને તમાયફાદ દયલે આ 

પ્રકાળનભા ંસધુાયા કયાળ.ે –ભશદઅંળ ેકાભો વફંધંી ભાહશતી ભજુંય ફજેટ 
અનરુિીને આલી જામ છે.  

 

    

       ભાહશતી અધધકાયી અને 
       નામફ કામડારક ઇજનેય 

       લશીલટી લોડડ ન.ં૧૭  
       લડોદયા ભશાનગયાક્ષરકા 
      ઇભેઇર: deputyeng.w૪@vmc.gov.in 
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રીસ્ટ‘એ’ 

લડોદયા ભશાનગયાક્ષરકા લશીલટી લોડડ ન.ં ૧૭ એન્ીનીમયીંગ ળાખાના 
અધધકાયી/કભડચાયીઓ ના નાભ અને શોદ્દા તથા કાભગીયીની ધલગતો  

અ.ન.ં નાભ શોદ્દો કાભની ધલગત 

૧. શ્રી ધનશાય ઝુરા  નામફ 
કામડારક 
ઇજનેય 

લ.લોડડ ન.ં ૧૭ ભા ં ાણી, ડ્રેનેજ, ક્ષફલ્ડીંગ, 
ધનબડમતા, યસ્તા, લયવાદી ગટયને  રગત 
તભાભ પ્રકાયની તથા ઉયી અધધકાયીશ્રી 
સચુલે તે મજુફની કાભગીયી 

૨ શ્રી શડદ ગઢીમા આવી. 
એન્ીનીમય 

લ.લોડડ ન.ં ૧૭ ભા ંયસ્તાને રગત તભાભ 
પ્રકાયની તથા ઉયી અધધકાયીશ્રીસચુલે તે 
મજુફની કાભગીયી 

૩ શ્રી અિમ ચૌધયી એડી.આવી. 
એન્ીનીમય 

લ.લોડડ ન.ં ૧૭ ભા ંલ.ગટય તેભજ ક્ષફલ્ડીંગને 
રગત તભાભ પ્રકાયની તથા ઉયી 
અધધકાયીશ્રીસચુલે તે મજુફની કાભગીયી 

૪ શ્રી પ્રતા યાઠલા એડી.આવી. 
એન્ીનીમય 

લ.લોડડ ન.ં ૧૭ ભા ંાણી તેભજ ડ્રેનેજને 
રગત તભાભ પ્રકાયની તથા ઉયી 
અધધકાયીશ્રીસચુલે તે મજુફની કાભગીયી 

૫ શ્રી કુ્ષણિભા ચંાર એડી.આવી. 
એન્ીનીમય 

લ.લોડડ ન.ં ૧૭ ભા ંવકંરનને રગત તભાભ 
પ્રકાયની તથા ઉયી અધધકાયીશ્રીસચુલે તે 
મજુફની કાભગીયી 

૬ શ્રી ધળલ્ા ાડંલ એડી.આવી. 
એન્ીનીમય 

દક્ષિણ ઝોનભા ં વકંરનને રગત તભાભ 
પ્રકાયની તથા ઉયી અધધકાયીશ્રી સચુલે તે 
મજુફની કાભગીયી 

૭ શ્રી ળસ્ક્તધવિંશ 
અવલાય 

જુ.ક્રાકડ દક્ષિણ ઝોનભા ંએકાઉટન્ટની પયજો 
ફજાલલાની યશળેે તથા ડે.બેયધુન.કધભશ્નયશ્રી, 
કામડારક ઇજનેયશ્રી તથા તભાભ સ્ટાપના 
ભોફાઇર ફીર, ટેરીપોન ફીર, યચયુણ 
ફીરો અંગેની કાભગીયી ઉયાતં નામફ 
કામડારક ઇજનેયશ્રી સચુલે તે કાભગીયી 
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કયલાની યશળેે. 
૮ શ્રી યોહશતકુભાય 

ભાછી   
જુ.ક્રાકડ  
(દ.ઝોન) 

લોડડ ૧૭ એન્ીધનમયીંગ ળાખાભા ંફીર 
ક્રાકડ , સ્ટોય, દક્ષિણ ઝોન ટેન્ડય, જભાખચડ-
યોડ તથા ગ્રાટંના ફીરોની ખતલણી, 
ભેલણી, નોંધણી યીસ્ટય ધલગેયે 
ધનબાલણી, અનાભત યીપડં તથા યીસ્ટય 
ધનબાલણી અંગેની કાભગીયી તેભજ નામફ 
કામડારક ઇજનેયશ્રી સચુલે તે કાભગીયી 
કયલાની યશળેે. 

૯ શ્રી યાહુરકુભાય 
ચૌશાણ  

જુ.ક્રાકડ  
(લોડડ ૧૭)  

લોડડ ૧૭ એન્ીધનમયીંગ ળાખાભા ં ભશકેભ 
તથા સ્ટેળનયીની કાભગીયી કયલાની યશળેે. 
ઉયાતં નામફ કામડારક ઇજનેયશ્રી સચુલે 
તે કાભગીયી કયલાની યશળેે.  

૧૦ શ્રી બગલાનબાઇ 
વોરકંી  

જુ.ક્રાકડ  
(લોડડ ૧૭)  

દક્ષિણ ઝોનભા ં ડે.બેયધુનધવર કધભશ્નયશ્રી 
તથા કામડારક ઇજનેયશ્રીની ફાયનીળી, 
નામફ કામડારક ઇજનેયશ્રીની ફાયનીળી, 
લોડડ ૧૭ ના ઓપીવના કભડચાયી, 
અધધકાયીઓના ભોફાઇર ફીર, યચયુણ 
ફીરો તેભજ નામફ કામડારક ઇજનેયશ્રી 
સચુલે તે કાભગીયી કયલાની યશળેે. 
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પ્રકયણ – ૪ (ધનમભ વગં્રશ – ૩)  
કામડ કયલા ભાટેના ધનમભો, ધલધનમભો, 

સચૂનાઓ, ધનમભ વગં્રશ, દફ્ટતયો 
1. દસ્તાલેજનુ ંનાભ :  
2. દસ્તાલેજનો પ્રકાય : 
3. દસ્તાલેજ યનુ ંટંુકુ રખાણ :  
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પ્રકયણ – ૫ (ધનમભ વગં્રશ-૪) 
 

નીધત ઘડતય 

 

 જનતાની બાગીદાયી ભેલલા ભાટે રોક તાધંત્રક યીતે 
રોકોભાથંીચ ૂટંામેરપ્રધતધનધી અને વભિ આમોજનો, કામોધલગેયેવૈધ્ધાધંતક અને 
નાણંાકીમ ભજુંયી ભાટે યજુ કયલાભા ં આલ ે છે. તેઓએ સચૂલરે પેયપાય અને 
આેર ભજુંયી મજુફના કામો કયલાની નીધત અભરભા ંછે. 
 આ વદંબડભા ં લખતો લખત નક્કી કયેર નીધતઓ મજુફ પ્રજાહકમ કાભો 
અને જાશયે હશતભા ંધલકાવના કાભો કયલાભા ંઆલ ેછે. 
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પ્રકયણ – ૬  
 

 

 

પ્રકયણ – ૭ 

યચામેર ફોડડ , હયધળષ્ટ, વધભધતઓ અને અન્મ વસં્થાઓનુ ં
ત્ર 

 

૧. વસં્થાન ુનાભઅને વયનામુ ં : લડોદયા ભશાનગયાક્ષરકા, લ.લોડડ ન.ં૧૭  
 ધવિંધલાઇભાતા યોડ,લડોદયા  
૨. વસં્થાનો પ્રકાય  : ભશાનગયાક્ષરકા, અધડવયકાયી  
૩.     વસં્થાનો હયચમ  : ધી ફોબેફે પ્રો.બેયધુનધવર કોોયેળન 

એક્ટ- ૧૯૪૯ આધાયે આ સ્લામત્ત વસં્થાની 
વભગ્ર પ્રહિમાનુ ંધનમભન થામ છે. 

 આ વસં્થા યાજ્મ વયકાયની લશીલટી 
નીધતઓની વીધી અવય શઠે વચંારન 
અને ધનમભન કયે છે.  

 યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ધનયકુ્ત આઇ.એ.એવ./ 
ી.એ.એવ.અધધકાયી ોતાને BPMC Act 
૧૯૪૯ અન્લમે અધધકાય મજુફના 
વત્તાધધકાયી છે. 
રોકતાધંત્રકધ્ધધતથીચ ૂટંલાભા ં આલરે રોક 
પ્રધતધનધધઓનીચ ૂટંામેર ાચં રોકહશતભા ં
થતા કાભોના સચૂનો અને અભરીકયણની 
ભધૂભકા ધનબાલ ેછે. જાજેય જનતા નાગયીકો 
ચ ૂટંણીભા ં પ્રધતધનધધતલ કયી ળકે છે. જેની 
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તભાભ ફેઠકોની કામડલાશી નોંધ તૈમાય 
કયલાભા ંઆલ ેછે. ફેઠકોની કામડ નોંધ તથા 
ઠયાલો વબા ળાખા દ્વાયા તૈમાય થામ છે. 
જેની ધનમભ મજુફ નકર જે તે ધલબાગભા ં
ભાગંલાથી ભી ળકે છે.  
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પ્રકયણ – ૮  
વયકાયી અધધકાયી/કભડચાયીઓના નાભ/શોદ્દો/ટેરીપોન ન.ં ધલગેયે 

ધલગતો 
તતં્રના વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓ, ભદદનીળ વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓ 
અને ધલબાગીમ કામદાકીમ(એરેટ) વત્તાધધકાયી ધલળેની વંકડ ભાટે ભાહશતી 

નીચેના નમનૂાભાઆંો 
વયકાયી તતં્રનુ ંનાભ :- લોડડ ૧૭, દક્ષિણ ઝોનની કચેયી  
 
ભાહશતી અધધકાયીઓ અને ભદદનીળ ભાહશતી અધધકાયીઓ  
અ.નં

. 
નાભ શોદ્દો ભોફાઇર 

નફંય 

ઇ-ભેઇર એડ્રેવ વયનામુ ં

૧   શ્રી ધનશાય 
ઝુરા  

નામફ 
કામડારક 
ઇજનેય 

૯૦૯૯૯૨૩૬૫૭ deputyeng.w૪@vmc.

gov.in 

 

દક્ષિણ 
ઝોનની 
કચેયી લો.-
૧૭ 

ધવિંધલાઇ 
ભાતા યોડ,  
લડોદયા  

૨  શ્રી શડદ 
ગઢીમા 

આવી. 
એન્ીનીમ

ય 

૯૬૮૭૬૩૯૧૩૩ -ઉય મજુફ- -ઉય 
મજુફ- 

૩ શ્રી અિમ 
ચૌધયી 

એડી. 
આવી. 

એન્ીનીમ
ય 

૭૯૮૪૩૪૮૧૫૧ -ઉય મજુફ- -ઉય 
મજુફ- 

૪  શ્રી 
પ્રતા 
યાઠલા  

એડી. 
આવી. 

એન્ીનીમ
ય 

૯૯૦૯૦૦૮૩૨૭  -ઉય મજુફ- -ઉય 
મજુફ- 
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૫  શ્રી 
કુ્ષણિભા 
ચંાર 

એડી. 
આવી. 

એન્ીનીમ
ય 

૯૯૦૯૦૦૮૩૮૫  -ઉય મજુફ- -ઉય 
મજુફ- 

૬ શ્રી ધળલ્ા 
ાડંલ 

એડી.આ
વી. 

એન્ીનીમ
ય 

૯૯૭૯૭૪૩૭૧૬ -ઉય મજુફ- -ઉય 
મજુફ- 

૭ શ્રી 
ળસ્ક્તધવિંશ 
અવલાય  

જુ.ક્રાકડ 
(દ.ઝોન) 

 
-ઉય મજુફ- -ઉય 

મજુફ- 

૮ શ્રી 
યોહશતકુભા
ય ભાછી   

જુ.ક્રાકડ 
(દ.ઝોન) 

 
-ઉય મજુફ- -ઉય 

મજુફ- 

૯ શ્રી 
યાહરુકુભા
ય ચૌશાણ 

જુ.ક્રાકડ 
(લોડડ ૧૭)  

 
-ઉય મજુફ- -ઉય 

મજુફ- 

૧૦ શ્રી 
બગલાન 
બાઇ 
વોરકંી 

જુ.ક્રાકડ 
(લોડડ ૧૭)  

   
-ઉય 
મજુફ- 

 

જાશયે ભાહશતી અધધકાયીઓ :-  
અ.ન.ં નાભ શોદ્દો ભોફાઇર 

નફંય 

ઇ-ભેઇર એડ્રેવ વયનામુ ં

૧  શ્રી 
ધનશાય 
ઝુરા  

નામફ 
કામડારક 
ઇજનેય 

૯૦૯૯૯૨૩૬૫૭ deputyeng.w૪@vmc.gov.in 

 

દક્ષિણ 
ઝોનની 
કચેયી 
લો.-૧૭ 

ધવિંધલાઇ 
ભાતા 
યોડ 
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ધલબાગીમએેરેટ (અીર) વત્તાધધકાયી :  
અ.ન.ં નાભ શોદ્દો ભોફાઇર 

નફંય 

ઇ-ભેઇર એડ્રેવ વયનામુ ં

૧ શ્રી 
અનુ 
પ્રજાધત 

શ. 
કામડારક 
ઇજનેય 

૯૮૭૯૦૦૦૭૧૩ Exen.south@vmc.gov.in 

 

દક્ષિણ 
ઝોનની 
કચેયી, 
ધવિંધલાઇ 
ભાતા 
યોડ, 
લડોદયા  
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પ્રકયણ – ૯  
ધનણડમ રેલાની પ્રહિમા  

૯.૧ અત્રેનીકચેયીભા ં મખુ્મ ળાખા દપતયીન હુકભ અંક : ૪૧૦/૦૭-૦૭-૯૮ 
અન્લમે તથા થમેર લખતોલખતના સધુાયા અન્લમે નાણંાકીમ અને 
લશીલટી વત્તાઓ ભેર છે. BPMC Act ૧૯૪૯ મજુફ 
કામડધ્ધધતઅનવુયલાભા ંઆલ ેછે. 

૯.૨ ના.ગજુયાતવયકાયશ્રી દ્વાયા અભરીકૃ્રતઅનદુાનલાી મોજનાઓ અને 
હયમોજનાનોનીચુટંામેરપ્રધતધનધધઓ દ્વાયા તૈમાય રૂયેખાનીવયકાયશ્રીભા ં
જે તે અભરીકૃતસ્કીભની ભાગડદધળિકા મજુફની ભજુંયી ભજુંયી ભેલલાની 
નીધત છે. અન્મ ધલબાગો ભાટે જે તે વત્તાભડંો વાથ ે તારભેર વાધી 
રોકહશતના કાભો કયલાભા ંઆલ ેછે.  

૯.૩ આ પ્રકાયના કાભો ળશયેના ધલધલધ વભાચાય ત્રો, કેફર ટીલી જેલા 
ભાધ્મભો દ્વાયા જનતા સધુી શોંચે છે. 

૯.૪ આ ધનણડમોભા ં બેયધુન.કધભશ્નયશ્રી, વભગ્ર વબા, સ્થામી વધભધત(ચ ૂટંામેર 
ાચં) તથા લડોદયા ભશાનગયાક્ષરકાના લગડ૧ તથા ૩ ના 
દાધધકાયીઓલખતો લખત જરૂયીમાત મજુફ ભધૂભકા અદા કયે છે. 

૯.૫ લશીલટી લડા તયીકે બેયધુનધવરકધભશ્નય, ચ ૂટંામેરાખંના લડા અને પ્રથભ 
નાગયીકભેમયશ્રી શોમ છે. 

૯.૬  અનુ.ં૯.૧ મજુફ વત્તા લશેંચક્ણીનાહુકભો થમેર છે. પ્રકયણ ૮ મજુફના 
અધધકાયીઓના નાભ/શોદ્દા/વંકડની ધલગત છે. અતે્રનીકચેયીનાતાફા શઠે 
યોડ, લયવાદી ગટય, ાણી, ડ્રેનેજ, ક્ષફલ્ડીંગના કાભો ભાટે અીર થઇ ળકળે 
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પ્રકયણ ૧૦-૧૧  
અધધકાયીઓ અને કભડચાયીઓની ભાહશતી સુ્સ્તકા  

અ.નં
. 

નાભ શોદ્દો ભોફાઇર 
નફંય 

ઇ-ભેઇર એડ્રેવ વયનામુ ં

૧ શ્રી ધનશાય 
ઝુરા 

નામફ 
કામડારક 
ઇજનેય 

૯૦૯૯૯૨૩૬૫૭ -ઉય મજુફ- દક્ષિણ ઝોનની 
કચેયી લો.-૧૭ 

ધવિંધલાઇ 
ભાતા યોડ   

૨  શ્રી શડદ 
ગઢીમા 

આવી. 
એન્ીનીમય 

૯૬૮૭૬૩૯૧૩૩ -ઉય મજુફ- -ઉય મજુફ- 

૩  શ્રી અિમ 
ચૌધયી 

એડી.આવી. 
એન્ીનીમય 

૭૯૮૪૩૪૮૧૫૧ -ઉય મજુફ- -ઉય મજુફ- 

૪ શ્રી પ્રતા 
યાઠલા  

એડી.આવી. 
એન્ીનીમય 

૯૯૦૯૦૦૮૩૨૭  -ઉય મજુફ- -ઉય મજુફ- 

૫  શ્રી 
કુ્ષણિભા 
ચંાર 

એડી.આવી. 
એન્ીનીમય 

૯૯૦૯૦૦૮૩૮૫  -ઉય મજુફ- -ઉય મજુફ- 

૬  શ્રી ધળલ્ા 
ાડંલ 

એડી.આવી. 
એન્ીનીમય 

૯૯૭૯૭૪૩૭૧૬ -ઉય મજુફ- -ઉય મજુફ- 

૭ શ્રી 
ળસ્ક્તધવિંશ 
અવલાય  

જુ.ક્રાકડ 
(દ.ઝોન) 

 
-ઉય મજુફ- -ઉય મજુફ- 

૮ શ્રી 
યોહશતકુભા
ય ભાછી  

જુ.ક્રાકડ 
(દ.ઝોન) 

 
-ઉય મજુફ- -ઉય મજુફ- 

 ૯ શ્રી 
યાહરુકુભા
ય ચૌશાણ  

જુ.ક્રાકડ 
(લોડડ ૧૭)  

 
-ઉય મજુફ- -ઉય મજુફ- 

૧૦  શ્રી 
બગલાન 
બાઇ 
વોરકંી 

જુ.ક્રાકડ 
(લોડડ ૧૭)  

 
-ઉય મજુફ- -ઉય મજુફ- 
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પ્રકયણ – ૧૨  
પાલેર અંદાજત્ર  

 

 વભગ્ર વબા દ્વાયા ભજુંય થમેર અંદાજત્ર મજુફ તથા ગલડભેન્ટ તયપથી 
આલતી ગ્રાટં ેટે ભજુંય કાભો ભાટે દક્ષિણ ઝોન કચેયીનાતાફા શઠેના લોડડ 
ધલબાગ દ્વાયા કાભગીયી કયલાભા ંઆલ ેછે. પક્ત ધનબાલણીના કાભો ભાટે કચેયીભા ં
ફજેટની પાલણી થામ છે. 

પ્રકયણ – ૧૩ 
વશામના અભર અંગે 

 

 અતે્રનીકચેયીભાથંીયાશતોધલગેયે વશામકી/આધથિક/ભદદ/અનદુાન પ્રકાયના 
કોઇ નાણંાકીમવ્મલશાયો અદા કયલાભા ંઆલતા નથી.  

પ્રકયણ – ૧૫ 

કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેરા ધોયણો 
 રોકહશતના કાભો ભાટે નીચે મજુફ ધલગતો છે. 
 

 નાણંાકીમ પંડ પ્રકાય :- 
 યેલન્ય ુકેીટર 

 ધાયાવભ્મશ્રીનીગ્રાટં 

 વવંદવભ્મશ્રીનીગ્રાટં 

 ભનોયંજન કયનીગ્રાટં 

 સ્લક્ષણિભ જમતંી મખુ્મભતં્રી ળશયેી ધલકાવ મોજના ગ્રાટં 

 ૧૪ ભા ંનાણંાચંનીગ્રાટં 
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એન્ીનીમયીંગના કાભોની ધ્ધધત :-  
 

 ઉયોક્ત તે મજુફની નાણંાકીમજોગલાઇઓ આધાયે તભાભ 

એન્ીનીમયીંગ કાભો ભાટે અંદાજ ફનાલલા, ટેન્ડય ફનાલલા, જાશયેાત આલી, જે 

તે ઇજાયદાયનેકાભોનાલકડઓડડય આી કાભો કયાલલાભા ંઆલે છે. જે ય લડોદયા 

ભશાનગયાક્ષરકાના અધધકાયીઓ જરૂયી ધનયીિણ/ધનમતં્રણ યાખી કાભ કયે છે. 

રૂ.૧૦.૦૦ રાખથી ઉયના કાભોભા ંથડડ ાટી ઇન્સ્ેક્ળન ણ કયાલલાભા ંઆલે 

છે.  
 

 

પ્રકયણ – ૧૭ 

ધલજાણુરંૂે ઉરબ્ધ ભાહશતી 
અત્રેનીકચેયીના વદંબડભા ંશાર ધલજાણુરંૂે કોઇ ભાહશતી ઉરબ્ધ થામ તેભ નથી. 
 

પ્રકયણ – ૧૭ 

ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને ઉરબ્ધ વલરતોની ધલગત 

૧૭.૧ આ કચેયીભા ંઅગાઉનાપ્રકયણોભા ંદળાડલરે યેકડડનુ ંધનયીિણ થઇ ળકળે. 
૧૭.૨ ઉયોક્ત ૧૭.૧ ના દસ્તાલજેોની જ નકરો RTI ભા ંઠયાવ્મા મજુફ જરૂયી 

રાગતો બયાઇકમેથી ધનમભ મજુફની વભમ ભમાડદાભા ં ફને તેતરી 
લશરેી આી ળકાળ.ે અતે્રનીકચેયીના વદંબડભા ં શાર ધલજાણુરંૂે કોઇ 
ભાહશતી ઉરબ્ધ થામ તેભ નથી. 
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પ્રકયણ – ૧૮ 

૧. નમનુો– 

 

૨. પીની ભાહશતી 
 

૩. ભાહશતી ભેલલા ભાટે ભાહશતી ભેલનાયેઅત્રેનાતાફા શઠેના 
૧,૨,૩,૪,૫...... ધનમત અયીત્રભા ંઅયી કયલાની યશળે.ે જેન ઓ જલાફ 
જે તે ખાતા દ્વાયા આલાભા ં આલળ.ે આની અયીનો અંગે જરૂયી 
કામડલાશી વા.લ.ધલબાગ દ્વાયા ઠયાલરે જાશયે ભાહશતી અધધકાયીશ્રી તથા 
અધરઅધધકાયીશ્રી દ્વાયા આલાભા ંઆલળ.ે  

 

 

  

 

 


