
લડોદયા ભશાનગય ાલરકા 
ાણી યુલઠા પ્રોજેક્ટ 

ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ -૨૦૦૫ 

કામદાની કરભ -૪ 

પ્રભાણે વત્તા ભડંે સ્લમ ંભાહશતી પ્રધવધ્ધધ કયલા ફાફત 

વદય કામદાની કરભ-૪ (૧) (ફી)  શઠે આ જાશયે વત્તાભડં દ્વાયા નીચે મજુફ ના  મદુ્દા ન ં-૧ થી ૧૭ ની 
ફાફતે પ્રધવધ્ધધ કયલાભા ંઆલે છે. 
 

૧. સસં્થા : કાભગીયીઓ અને પયજોની વલગતો 

ખાત ુ : ાણી પયુલઠા પ્રોજેક્ટ, લડોદયા ભહાનગય ાલરકા  
 

કાભગીયીઓ : 
 લડોદયા ળહયે હદ વલસ્તાય ભાટે નાગયીકોને ાણી પયુલઠાની નલકા દ્વાયા ાણી પયુલઠો પયુો ાડલા ભાટે 

તભાભ વ્મલસ્થા- જેભકે ાણીની ટાકંી, ભગુબભ સં, વલવલધ વસવલર કાભગીયી, લોટય ટ્રિટભેન્ટ પ્રાન્ટ, ઈનટેક 
લેર, નલા લોટય નેટલકભ  અગે્રડ કાભ તભાભની જાણલણી ભાટે જરૂયી ભયાભત અને વનબાલ સહીતની કાભગીયી. 

 લોટય સપ્રામ ભાસ્ટય પ્રાન અથે કન્સરટન્ટ દ્વાયા તૈમાય કયેર DPR મજુફ ાણી પયુલઠા પ્રોજેક્ટના અરગ 
અરગ કાભો ભાટે બાલત્ર નોટીસ પ્રવસ્ધિ  કયી અુબુલી જજાયદાયો ાસેથી વલેર બાલત્રોુુ ંપ થ્ થકયણ કયી 
સક્ષભ સત્તાઅવધકાયીશ્રીની ભજુંયી અથે અને સાભાન્મ સબાની ભજુંયી ભાટે યજુ કયી દયખાસ્ત યજુ કયલાની 
કામભલાહી. 

 કાયણોસય ળહયેના કોજ વલસ્તાયભા ંાણી ન ભલાની ઘટના ફને ત્માયે તે જગ્માએ જરૂયીમાત મજુફ લૈકલ્પક 
વ્મલસ્થા ગોઠલલી, ળટડાઉન ીટ્રયમડ દયમ્માન નાગયીકોને દૈવનક લતભભાનત્રભા ંજાહયેાત વી ભાટ્રહતગાય 
કયલા. 

 ૨૪ x ૭ લોટય સપ્રામની કાભગીયી થમેર વલસ્તાયભા ંપયુત ુાણી ભી યહ ેતે તભાભ કાજી યાખલી. 
 ૧૦૦% સ્લ ખરે્ચ ાણીની રાજન જોડાણની ભજુંયીની કાભગીયી. 
  

 

પયજો : સાભાન્મ વલબાગ તયપથી થમેર હુકભ અન્લમે જે તે હોદ્દા ઉય કયલાાત્ર ટેકનીકર તથા લહીલટી કાભગીયીઓ.  

૨. ોતાના અધધકાયીઓની તથા કભમચાયીઓની વત્તાઓ તથા પયજો : 

- વાભરે લરસ્ટ મજુફ. 

૩. ધનયીક્ષણ અન ેજલાફદાયી વાધનો વશીત ધનણમમ રલેાની પ્રહિમા. 

- જે ત ે વોંામરે કાભગીયી વફંધંધત કભમચાયીએ તઓેના ઉયી અધધકાયીશ્રી ાવ ે યજુ કયી વક્ષભ 

વત્તાધધળશ્રીની ભજુંયી રલેાની યશ ે છે , આ અંગે મખુ્મ ળાખા ભશસેરુ ધલબાગથી નાણાકંીમ અન ે

લશીલટી વત્તા વોંનીના હુકભો થમરે છે.(દ.હુકભ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯/તા.૭-૭-૧૯૯૮) 

૪.  ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નક્કી કયામરેા ધોયણો : 

- ઉયોક્ત મદુ્દા ન.ં૩ ભા ં દળામવ્મા મજુફ હુકભ અન્લમ ે તથા જે ત ે કાભોના વફધંભા ં વક્ષભ 

વત્તાધધળશ્રીની સચુનાઓ અન્લમ ેકામમલાશી કયલાભા ંઆલ ેછે. 

૫. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવનેા અથલા ોતાના ં ધનમતં્રણ શઠેના અથલા ોતાના કભમચાયીઓ દ્વાયા 

ઉમોગભા રલેાતા ધનમભો. ધલધનમભો સચુનઓ ધનમભ  વગંશો અન ેયેકોડમ.   

- ધી.ફી.ી.એભ.વી.એક્ટ. 

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



૬. ોતાના દ્વાયા અથલા તેના અંકુળ શઠે યખામરે ધલધલધ કેટેગયીના ંદસ્તાલજેોનુ ંધનલદેન. 

- ખાતા તયપથી ભોકરલાભા ંઆલતા ત્રોના ઈનલડમ તથા આઉટલડમ યજીસ્ટયો 

- અત્રથેી શાથ ધયલાભા ંઆલતા કાભોની પાઈરો, ખતલણી યજીસ્ટય, ભેલણી યજીસ્ટય 

- ળાખાના ભજૂંય થમેર ફજેટ 

- ધલધલધ ભજૂંય થમેર ડીટેઈર પ્રોજેક્ટ યીોટમ(ડી.ી.આય.) ની ભાશીતી. 

૭. તનેી ધનધત ઘડલાના અથલા તનેા અભરીકયણ વફંધંીત જાશયે જનતાના ંવભ્મો દ્વાયા યજુઆત કયામરેી અથલા તભેની 

વાથ ેચચામ ભાટે યશરેી કોઈણ વ્મલસ્થાની ધલગતો.  

- રોકો વાથે વકંામરેી વસં્થા શોઈ રોકોના ંચુટંામરેા પ્રધતધનધધઓની ફનરેી સ્થામી વધભધત, વભગ્રવબા 

અથલા વફંધંધત ધલબાગન ેસ્ધળિત વધભધત દ્વાયા અધધકાય યત્લ ેધનણમમ રલેાભા ંઆલ ેછે. 

૮. ોતાના ચરણના ંશતે ુભાટે અથલા તનેા બાગ તયીકે યચામરેી ફ ેકે તથેી લધ ુવ્મક્ક્તઓ ધયાલતા ફોડમવ, કાઉન્વીર, 

કભીટીઓ અન ેઅન્મ ભડંોનુ ં ધનલદેન અન ેઆ ફોડમવ, કાઉન્વીર, કભીટીઓ અન ેભડંોની ફઠેકો જાશયે પ્રજા ભાટે 

ખલુ્રી છે ક કેભ? અથલા આલી ફેઠકની ધલગતો જાશયે પ્રજા ભેલી ળકે કે કેભ?  

- વભગ્ર વબા, સ્થામી વધભધત છે. મ્યધુનધવર વિેેટયીશ્રી અથલા વફધંધત કધભટીના અધમક્ષ ાવથેી આ 

અંગે લધ ુસ્ષ્ટતા ભેલી ળકામ. 

૯.  ોતાના અધધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની ડીયેક્ટયી : 

- મદુ્દા ન.ં૨ ભા ંવભાલળે લરસ્ટ મજુફ 

૧૦. તનેા ધનમભભા ંયુી ડામેર ડતયની ધધધત વશીત તનેા દયેક અધધકાયીઓ અને કભમચાયીઓ દ્વાયા પ્રાપ્ત કયામરે 

ભાધવક ગાય.  

- ભાધવક ગાય અંગેની ધલગત મદુ્દા ન.ં૨ ના લરસ્ટભા ંઆલયી રલેાભા ંઆલરે છે. 

૧૧. તભાભ મોજનાઓની ધલગતો, સલુચત ખચામઓ અન ેકયામેર ચકુલણીના ંઅશલેારો દળામલતા તનેી તભાભ એજન્વીન ે

પાલરે ફજેટ 

- જે ત ેલમના ભજુંય ફજેટની ધલગત તથા થમેર ખચમની ધલગતો એકાઉન્ટ ળાખાભાથંી ભેલી ળકામ.  

૧૨. પાલામેરી યકભ અન ેઆ કામમિભોથી પામદો ભલેનાયની ધલગતો વશીત વફવીડી વશીત કામમિભોનો અભરનો પ્રકાય.  

- ભેલરે વફવીડી રોન ગ્રાન્ટ અન્લમ ેવભગમવબા દ્વાયા ફજેટભા ંભજુંય કયામરે કાભો શાથ ધયલાભા ં

આલ ેછે. આ કાભગીયીથી જાશયે જનતાને સધુલધા ભે છે.  

૧૩. તનેા દ્વાયા અામરેી છુટછાટો, યલાનગીઓ અન ેવત્તા વોંણી ભેલનાયની ધલગતો :  

- વભગ્ર વબા, સ્થામી વધભધત તથા મ્યધુનધવર કધભળનયશ્રીની વત્તા અન્લમે ભતી છુટછાટ, 

યલાનગીઓ, વતા વોંણી વફંધં ેદ.હુકભ : ૪૧૦/૯૮-૯૯ આધાયે કામમલાશી કયલાભા ંઆલ ેછે. 

૧૪. ઈરકે્રોનીક પોભમભા ં ઘડામરેી, તનેા દ્વાયા યખામરેી અથલા તેન ે ઉરબ્ધ ભાશીતીની વદંબમની ધલગતો ધલબાગના 

કોમ્પ્યટુયભા ંસ્ટોય કયેર ડેટા. 

- ઈરકે્રોનીક પોભમભા ંબાલત્રોની ધલગતો ઉરબ્ધ શોમ છે. જે બાલત્રની વભમ ભમામદાભા ંલફેવાઈટ 

www.vmce.gov.in યથી ભી ળકે છે. 

૧૫. સુ્તકારમ અથલા લાચંનખડંના ંકાભના ંકરાકો વશીત ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગયીકોને ઉરબ્ધ સધુલધાની ધલગતો, 

જો જાશયે ઉમોગ ભાટે તનેી જાલણી કયાઈ શોમ તો.  



- અત્રનેી ળાખાભા ંસુ્તકારમ, લાચંનખડં ઉરબ્ધ નથી. 

૧૬. જાશયે ભાશીતી અધધકાયીશ્રીઓના ંનાભ, શોદ્દાઓ અન ેઅન્મ ધલગતો :  

અુુ ંન.ં નાભ  
 

હોદ્દો ભોફાઈર ન.ં ફેઝીક ગાય 

૧ શ્રી ધનશાય ઝુરા 

નામફ કામમારક ઈજનેય õ 

૯૯૦૯૯૪૨૦૩૨ 16070/- 

૨ શ્રી વભીયાફેન ટેર ૯૬૮૭૬૩૯૧૦૧ ૧૮૦૦૦/- 
૩ શ્રી ળૈરેળ યાણા ૭૬૦૦૦૦૬૧૭૦ ૧૮૦૦૦/- 
૪ શ્રી પ્રળાતં માદલ ૯૦૯૯૯૬૯૭5૮ ૧૮૦૦૦/- 
5 શ્રી ભનસખુ ફગડા ૯૨૨૮૪૧૨૯૨૧ ૧૮૦૦૦/- 

 
   ૧૭.  સચુલી ળકામ તલેી અન્મ કોઈ ભાશીતી અન ેત્માયફાદ દય લ ેઆ પ્રકાળનભા ંસધુાયો કયાળ.ે 

- ભશદઅંળ ેકાભો વફંધંી ભાશીતી ભજુંય ફજેટ અનરુક્ષીન ેઆલી જામ છે.  
  

         

                    જાશયે ભાશીતી અધધકાયી અન ે

          નામફ કામમારક ઈજનયે 

                                                                                      ાણી યુલઠા પ્રોજેક્ટ 

           લડોદયા ભશાનગય ાલરકા  
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- લીસ્ટ  - 

 

વડોદરા મહાનગર ાલલકા ાણી પરુવઠા પ્રોજેક્ટના અધધકારીઓ/ કમમચારીઓના નામ, હોદ્દા, ફેલિક ગાર તથા કામની ધવગત. 
 

અ.ન.ં કમમચારી હોદ્દો પોન.ન ં ફેિીક 
ગાર 

કામગીરીની ધવગત 

૧ શ્રી અમતૃ ભકલાણા કા.ઇ. ૯૮૭૯૫૫૫૦૯૨ ૮૫૮૦૦ ાણી પયુલઠા પ્રોજેક્ટ શઠેના કાભોની લશીલટી તેભજ તાાંત્રિક 
તભાભ કાભગીયી 

૨ ત્રનશાય ઝુરા ના.કા.ઇ. ૯૦૯૯૯૨૩૬૫૭ ૪૯૦૦૦ દક્ષિણ ઝોન તથા લોડડ નાં. ૫ ના નેટલકડ ૧૦૦% ના તેભજ 
ત્રનબાલણી ના કાભો, વયકાયશ્રીભાાં િવ્મલશાય તથા અન્મ 
પ્રોજેક્ટના કાભો, કપયુાઇ/વમાજીપયુા ૨૪*૭ ના કાભો તથા 
કા.ઇ.શ્રી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી  

૩ વભીયા આઇ. ટેર ના.કા.ઇ. ૯૬૮૭૬૩૯૧૦૧ ૧૮૦૦૦ ાણી પયુલઠા પ્રોજેક્ટ શઠેના કાભોની નીચે દળાડલેર કાભગીયી 
ત્રિભ ઝોન અને ઉત્તય ઝોન-૦૭ લોડડ ત્રલસ્તાયની ાણી પયુલઠા 
પ્રોજેક્ટ અંતગડતની કાભગીયી 
અમ્રતુ મોજના,વભાટડવીટી મોજના અંતગડતની લશીલટી તેભજ 
તાાંત્રિક ત્રલત્રલધ કાભગીયી 
ઓપીવની તભાભ લશીલટી અને કાઇશ્રી સચુલે તે તભાભ 
કાભગીયી 

૪ પ્રળાાંત એવ. માદલ ના.કા.ઇ. ૯૦૯૯૯૬૯૭૫૮ ૧૮૦૦૦ પલૂડ ઝોન તથા લોડડ નાં. ૮ ના નેટલકડ , ત્રનબાલણી તથા ૧૦૦% 
ના કાભો તેભજ આજલા ૨૪*૭ ના કાભો, અિેથી વોંેર પ્રોજેક્ટ 
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ના કાભો તથા કા.ઇ.શ્રી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી 
૫ ભનસખુ આય. ફગડા ના.કા.ઇ. ૮૨૩૮૦૪૮૪૯૪ ૧૮૦૦૦ આજલા/પ્રતાપયુા/ ત્રનભેટા તથા કા.ઇ.શ્રી ફતાલે તે તભાભ 

કાભગીયી 
૬ ળૈરે એભ. યાણા ના.કા.ઇ. ૯૧૭૩૨૮૮૦૭૬ ૧૮૦૦૦ ભશી ફ્રેંચલરે/ પાજરપયુ પીડય રાઇન તથા ઇન્ટેકલેર /WTP 

ના કાભો તથા ભશી ખાતેના અન્મ ત્રનબાલણી, આય.વી.ફી. ના 
કાભો તથા ખાનપયુ WTP O&M ના કાભો તથા કા.ઇ.શ્રી ફતાલે 
તે તભાભ કાભગીયી 

૭ પ્રદદ ભચડન્ટ  એડી.આવી.એન્જી. ૯૮૭૯૬૧૯૯૩૬ ૭૫૬૦૦ લોડડ ૭ અને ૧૦ નેટલકડની કાભગીયી, પ્રોજેક્ટ ત્રનબાલણીના કાભો 
અને ૧૦૦% ની કાભગીયી ભાસ્ટય પ્રાનના વાંકરનની કાભગીયી 
ઉયાાંત નોથડ શયણી ૨૪*૭ કરારી થી સળુેન, ત્રવિંધયોટ અમતૃ 
મોજના, તથા કા.ઇ.શ્રી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી 

૮ કશ્મ ળાશ એડી.આવી.એન્જી. ૯૬૮૭૬૩૯૧૪૭ ૧૭૦૦૦ લોડડ ૬ અને ૧૧ નેટલકડ , પ્રોજેક્ટ ત્રનબાલણીના કાભો   ૧૦૦% 
ની કાભગીયી, વમાજીપયુા અને છાણી ૨૪*૭ ના કાભો, લાવણા 
ત્રવત્રલર /નેટલકડ અમતૃ મોજના, અને કા.ઇ.શ્રી ફતાલે તે તભાભ 
કાભગીયી 

૯ જૈભીન ી. ટેર એડી.આવી.એન્જી. ૯૮૨૪૨૯૪૬૫૭ ૧૦૦૦૦ લોડડ ૪ અને ૧૨ નેટલકડ , પ્રોજેક્ટ ત્રનબાલણીના કાભો અને ૧૦૦% 
ની કાભગીયી કપયુાઇ ૨૪*૭, જી.આઇ.ડી.વી. ટાાંકી ત્રવત્રલર તથા 
નેટલકડ , ભકયપયુા બસુ્ટય, જામ્બલુા તથા કા.ઇ.શ્રી ફતાલે તે 
તભાભ કાભગીયી 
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૧૦ જમદી ટેર એડી.આવી.એન્જી. ૯૪૦૮૧૭૦૦૮૯ ૧૫૫૦૦ લોડડ ૨ અને ૫ નટેલકડની કાભગીયી, પ્રોજેક્ટ ત્રનબાલણીના કાભો 
અને ૧૦૦% ની કાભગીયી તથા કા.ઇ.શ્રી ફતાલે તે તભાભ 
કાભગીયી 

૧૧ જમભીન આય. 
બાલવાય 

એડી.આવી.એન્જી ૯૦૯૯૯૬૯૭૫૩ ૧૭૦૦૦ આજલા વફદડત્રલઝનના ત્રવત્રલર પ્રોજેક્ટ તથા ત્રનબાલણી ના 
કાભો તેભજ આજલા ઝૂ ળાખા તેભજ સ્ેત્રળમર પ્રોજેક્ટની 
કાભગીયી, આજલા ૨૪*૭ ની કાભગીયી તથા કા.ઇ.શ્રી ફતાલે ત ે
તભાભ કાભગીયી 

૧૨ નલરેળ યાણા  એડી.આવી.એન્જી. ૮૯૮૦૮૦૪૯૬૩ ૧૦૦૦૦ લોડડ ૯ તથા ૩ નટેલકડ પ્રોજેક્ટ ત્રનબાલણીના કાભો અને ૧૦૦% 
ની કાભગીયી  તથા કા.ઇ.શ્રી ફતાલે તે તભાભ કાભગીયી 

૧૩ ડી.આય.દેલમયુાયી એડી.આવી.એન્જી.  ૭૫૬૦૦ આજલા /પ્રતાપયુા, ત્રનબાલણીના કાભો 
૧૪ પૈઝાન વૈમદ એડી.આવી.એન્જી. ૯૦૩૩૪૪૭૫૭૪ ૧૫૫૦૦ લોડડ ૧ તથા ૮ નટેલકડ , પ્રોજેક્ટ ત્રનબાલણીના કાભો તથા વાંકરન, 

ભાદશતી અને આય.ટી.આઇ ની કાભગીયી તથા કા.ઇ.શ્રી ફતાલે ત ે
તભાભ કાભગીયી 

૧૫ વાગય ફાયોટ એડી.આવી.એન્જી. ૯૬૮૭૬૩૯૧૪૧ ૧૭૦૦૦ ભશી ફ્રેંચલરે/ પાજરપયુ પીડય રાઇન તથા ઇન્ટેકલેર /WTP 

ના કાભો તથા ભશી ખાતેના અન્મ ત્રનબાલણી, આય.વી.ફી. ના 
કાભો તથા ખાનપયુ WTP O&M ના કાભો તથા કા.ઇ.શ્રી ફતાલે 
તે તભાભ કાભગીયી 

૧૬ દકયણ ાંડયા એડી.આવી.એન્જી.  ૭૭૯૦૦ આજલા વફદડત્રલઝન ઇરે./ભીકેની તભાભ કાભગીયી તેભજ WTP 

તથા O&M ની કાભગીયી તથા કા.ઇ.શ્રી ફતાલે તે તભાભ 
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કાભગીયી 
૧૭ વાંજમબાઈ.એભ.ટેર ડ્રાફ્ટ ભને ૯૪૨૬૩૦૮૩૮૭ ૬૪૦૦૦ ડ્રાફ્ટ ભને ત્રવત્રલરની કાભગીયી 
૧૮ લખતબાઇ  સુયલાઇઝય ૯૫૮૬૧૬૨૦૯૦ ૨૫૦૦૦ પ્રોજેક્ટના ત્રનબાલણીના કાભો 
૧૯ વ્માવ બાઇ  સુયલાઇઝય ૯૯૨૫૦૪૮૬૯૦ ૩૩૩૦૦ પ્રોજેક્ટના ત્રનબાલણીના કાભો 
૨૦ વાંજમબાઇ એભ. 

વોરાંકી 
ક્રાકડ (આજલા)  ૩૭૫૦૦ 

 
રાઇટફીર, ટેન્ડય, ઓપયની કાભગીયી 

૨૧ જીતેન્રકુભાય દશયાબાઇ 
ટેર  

જુ.ક્રાકડ 
(આજલા) 

૯૮૭૯૫૦૮૪૭૯ 

 
૩૩૩૦૦ 

 
ભશકેભ, ેન્ળન ને રગત કાભગીયી 

૨૨ બધુાબાઇ એ. યભાય લકડ આવીસ્ટન્ટ 
(આજલા) 

 ૪૬૨૦૦ 

 
આજલા વયોલયભા ભને્ટેનન્વ અને ત્રનબાલણી ની કાભગીયી 

૨૩ જ્મોત્રતળબાઇ એવ. 
ટેર 

ભેન્ટેનન્વ 
સુયલાઇઝય 
(આજલા) 

 ૪૦૪૦૦ પ્રતા વયોલય, આવોજની ત્રનબાલણી ની કાભગીયી 

૨૪ અનલય કે. ળેખ સુયલાઇઝય 
(આજલા) 

 ૩૦૫૦૦ 

 
ત્રનભેટા, પ્રાન્ટ ની કાભગીયી 

૨૫ અળોકબાઇ વોરાંકી ભાંજુય  ૨૪૯૦૦ ઓદપવ કાભ 
૨૬ રીરાફેન યભાય ભાંજુય  ૨૮૪૦૦ ઓદપવ કાભ 
૨૭ કરાફેન કશાય ભાંજુય  ૨૯૩૦૦ ઓદપવ કાભ 
૨૮ ઠાકોયબાઇ એભ. ત્રવાઇ (આજલા)  ૩૩૦૦૦ ઓદપવ કાભ 
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યભાય 
૨૯ કનકત્રવિંશ એભ. 

યભાય 
ત્રવાઇ (આજલા)  ૩૩૦૦૦ ઓદપવ કાભ 

૩૦ દરસખુબાઇ એભ. 
લવાલા 

ત્રવાઇ (આજલા)  ૩૧૧૦૦ ઓદપવ કાભ 

૩૧ ઠાકોયબાઇ દશભતબાઇ 
યભાય  

 

ટાલાા 
 

 ૩૩૦૦૦ 

 
ઓદપવ કાભ 

 


