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:- પ્રસ્તાવના :- 
 

પ્રત્યેક �હ�ર સ�ા મડંળ (પબ્લીક ઓથોર�ટ�) ના કામકાજમા ં પારદિશ�તા અને જવાબદાર�ને ઉ�ેજન 

આપવાના હ��થુી �હ�ર સ�ા મડંળના િનયતં્રણ હ�ઠળની મા�હતી નાગ�રકો મેળવી શક� તેવા મા�હતીના અિધકારના 

વ્યવહા�ુ તતં્રની રચના કરવા ક�ન્દ્રીય મા�હતી પચં અને રાજય મા�હતી પચં અને તેની સાથે સકંળાયેલ અથવા 

તેની આ�ષુા�ંગક બાબતોની જોગવાઇ કરવા બાબતના મા�હતીના અિધકાર બાબતનો અિધિનયમ-ર૦૦પ રાજયમા ં

તા. ૧ર/૧૦/૨૦૦૫  થી અમલમા આવ્યો છે. આ  અિધિનયમ હ�ઠળ નાગ�રકો મા�હતી મેળવવાને હકકદાર છે. અગાઉ 

મા�હતી સ્વાત�ંય અિધિનયમ-ર૦૦ર અન્વયે નાગ�રકો ક�ટલીક મા�હતી મેળવી શકતા હતા, પરં� ુઆ અિધિનયમની 

જોગવાઇઓ પયાર્પ્ત ન જણાતા,ં મા�હતીના અિધકાર બાબતનો અિધિનયમ-ર૦૦પ ઘડવામા ંઆવેલ છે. �નો ઉદે્દશ 

લોકતતં્રમા ં નાગ�રકોને મા�હતગાર રાખવા અને �હ�રતતં્રની કામગીર�મા ં પારદિશ�તા લાવવા અને તે દ્વારા 

ભ્રષ્ટાચારને કા�મુા ંરાખવા તેમજ સરકાર અને તેના માધ્યમો પ્ર�ને જવાબદાર રહ� અને પ્ર� તેનો �હસાબ માગી 

શક� તે રહ�લો છે. તેથી હવે � નાગ�રકો મા�હતી મેળવવા માગતા હોય તેમણે અિધિનયમમમા ંઅપવાદ કય� છે તે 

િસવાય તમામ મા�હતી �રૂ� પાડવા મા�હતીના અિધકાર બાબતના અિધિનયમથી િવસ્�તૃ કાયદાક�ય જોગવાઇ 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

�જુરાત વોટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર લીમીટ�ડ , ગાધંીનગર ને સ્પશર્તી મા�હતી �ગુમતાથી નાગ�રકોને મળ� રહ� તે 

આ ��ુસ્તકાનો ઉદે્દશ છે. આ ��ુસ્તકામા ં વ્ય�કતઓ, સસં્થાઓ, સગંઠનો વગેર�ને ઉપયોગી મહ�મ મા�હતી, આ 

કચેર� દ્વારા �તે જ પ્રકટ કરવાનો હ�� ુરહ�લો છે. �થી લોકો શકય તેટલી લોકોપયોગી મા�હતી કોઇ અર� કયાર્ 

વગર જ ��ુસ્તકા સ્વ�પે � તે ઓફ�સમા,ં �હ�ર ગ્રથંાલયો, નો�ટસ બોડર્ વગેર� �હ�ર સ્થળો ઉપરથી �તે જ 

મેળવી શક�. 

        �જુરાત વોટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર લીમીટ�ડ , ગાધંીનગરને લગતી આ મા�હતી ��ુસ્તકામા ંનીચે જણાવેલ ૧૭ 

પ્રકરણમા ં િવસ્�તૃ મા�હતી દશાર્વવામા ંઆવી છે તેમજ આ કચેર�ની વેબસાઇટ www.gwil.in ઉપર પણ આ 

મા�હતી ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવેલ છે. વ�મુા ંમા�હતીના અિધકાર અિધિનયમઃ ર૦૦પ મા ંપ્રયોજવામા ંઆવેલ 

ક�ટલાક મહત્વના �ુદા �ુદા શબ્દોના અથર્ની �હ�ર જનતાની �ણકાર�ના હ��થુી ��ુસ્તકાની શ�આતમા ંપ્રકરણ-૧ 

મા ંતેની વ્યાખ્યાઓ પણ આપવામા ંઆવી છે.  

          અતે્ર કચેર�ને સબંિંધત ઘણી ખર� મા�હતી આ ��ુસ્તકામા ં �હ�ર જનતાને સામેથી જ �રૂ� પાડ� 

લોકતતં્રની કામગીર�મા ં પારદિશ�તા લાવવા એક સિંનષ્ઠ પ્રયત્ન કરવામા ં આવેલ છે. આમ છતા ં આ ��ુસ્તકા 

આખર� નથી અને �હ�ર જનતાના પ્રિતભાવો, �ચૂનો �ણ્યા બાદ સમયાતંર� આ પ્રકારની ��ુસ્તકા િવભાગ દ્વારા 

વખતો વખત જ��રયાત �જુબ અઘતન કરવામા ંઆવનાર છે. આશા છે �હ�ર જનતા આ ��ુસ્તકાનો મહ�મ લાભ 

લેશે તેમજ �હ�ર જનતા તરફથી મા�હતી ��ુસ્તકા સબંધંી કોઇ �ચૂનો હોય તો તે ચો�સ પણે આવકાયર્ છે.  

           આ મા�હતી ��ુસ્તકા િસવાયની કચેર�ને સબંિંધત કોઇ મા�હતી કોઇ વ્ય�કતને કચેર� પાસેથી મેળવવી 

હોય તો તેઓ ચો�સપણે આ કચેર�ના મા�હતી અિધકાર�શ્રીનો સપંકર્ કર� જ�ર� મા�હતી મેળવી શક� છે. 
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પ્રકરણ-૧ વ્યાખ્યાઓ 
 

મા�હતીના અિધકાર અિધિનયમ-ર૦૦પમા ં પ્રયોજવામા ં આવેલ અગત્યના ક�ટલાક શબ્દપ્રયોગની 

વ્યાખ્યાઓ. 

 

(ક) "સ��ુચત સરકાર" - એટલે :- 

(૧)  ક�ન્દ્ર સરકાર અથવા સઘં રાજય કે્ષત્ર વહ�વટ દ્વારા પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ ર�તે સ્થપાયેલ, 

રચાયેલ, મા�લક�વાળા, િનયતં્રણવાળા અથવા ફંડ �પે મોટા પાયે િધરાણ મેળવેલ �હ�ર સ�ા 

મડંળ સબંધંમા,ં ક�ન્દ્ર સરકારઃ 

(ર) રાજય સરકાર દ્વારા પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ ર�તે સ્થપાયેલ, રચાયેલ, મા�લક�વાળા, 

િનયતં્રણવાળા અથવા ફંડ �પે મોટા પાયે િધરાણ મેળવેલ �હ�ર સ�ામડંળના સબંધંમા,ં રાજય 

સરકાર. 
 

(ખ) "સક્ષમ સ�ાિધકાર�" એટલેઃ- 

(૧)  લોકસભાના અથવા રાજય િવધાનસભાના અથવા એવી િવધાનસભા ધરાવતા સધં રાજયકે્ષત્રના 

�કસ્સામા ંઅધ્યક્ષ અને રાજયસભા અથવા રાજય િવધાન પ�રષદના �કસ્સામા ંઅધ્યક્ષ. 

(૨)  ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયના �કસ્સામા,ં ભારતના �ખુ્ય ન્યાય�િૂત�, 

(૩)  ઉચ્ચ ન્યાયાલયના �કસ્સામા,ં ઉચ્ચ ન્યાયાલયના �ખુ્ય ન્યાય�િૂત�, 

(૪) સિંવધાનથી અથવા તે હ�ઠળ સ્થપાયેલા અથવા રચાયેલા બી� સ�ાિધકાર�ઓના �કસ્સામા,ં 

રાષ્ટ્રપિત અથવા રાજયપાલ, 

(૫)  સિંવધાનની કલમ-ર૩૯ હ�ઠળ િનમાયેલા વહ�વટદાર. 
 

(ગ) મા�હતી એટલે ર�કડર્, દસ્તાવેજો, મેમો, ઇ-મેઇલ, અ�ભપ્રાયો, સલાહ, અખબાર� યાદ�, પ�રપત્રો, 

�ુકમો, લોગ�કુ, કરારો, અહ�વાલો, કાગળો, ન�નૂા, મોડલ્સ, કોઇ ઇલેકટ્રોિનક સ્વ�પમાં મા�હતી-

સામગ્રી અને તત્સમયે અમલમા ંહોય તેવા કોઇ કાયદા હ�ઠળ �હ�ર સ�ામડંળ મેળવી શક� તેવી 

કોઇ ખાનગી મડંળને લગતી મા�હતી સ�હતની કોઇપણ સ્વ�પમાં કોઇપણ સામગ્રી, 
 

(ઘ) "�હ�ર સ�ામડંળ" એટલે :- 

(ક) સિંવધાનથી અથવા તે હ�ઠળ, 

(ખ) સસંદ� કર�લા કોઇ બી� કાયદાથી, 

(ગ) રાજય િવધાનમડંળે કર�લા બી� કોઇ કાયદાથી, 

(ઘ) સ��ૂચત સરકાર� બહાર પાડ�લા કોઇ �હ�રનામાથી અથવા કર�લા કોઇ �ુકમથી, સ્થાપેલ અથવા 

રચેલ કોઇ સ�ામડંળ અથવા મડંળ અથવા સ્વરાજયની સસં્થા અને તેમા,ં સ��ુચત સરકાર� 

�રૂા પાડ�લ ફંડથી પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ ર�તે.  
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(૧) મા�લક�ના િનયતં્રણ અથવા મોટા પાયે િધરાણ મેળવેલ મડંળ, 

(ર) મોટા પાયે િધરાણ મેળવતા �બનસરકાર� સગંઠનનો પણ સમાવેશ થાય છે.  
 

(ચ) "ર�કડર્" મા ં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છેઃ- 

(ક) કોઇ દસ્તાવેજ, હસ્તપ્રત અથવા ફાઇલ, 

(ખ) કોઇ દસ્તાવેજની માઇક્રો�ફલ્મ, માઇક્રોફ�શ અથવા ફ�સીમાઇલ નકલ, 

(ગ)  આવી માઇક્રો�ફલ્મમા ંસમાિવષ્ટ પ્રિત�ૃિત અથવા પ્રિત�ૃિતઓની (મોટ� કર�લી હોય ક� ન હોય 

તો પણ કોઇ નકલ, અને 

(ધ) કોમ્પ્�ટુર અથવા બી� કોઇ સાધનથી ર�ૂ કર�લી કોઇ સામગ્રી. 

(છ) "મા�હતીનો અિધકાર" એટલે આ અિધિનયમ હ�ઠળ કોઇ �હ�ર સ�ામડંળ પાસેની અથવા તેના 

િનયતં્રણ હ�ઠળની મા�હતી મેળવવાનો અિધકાર અને તેમા ં:- 

(૧) કામકાજ દસ્તાવેજો, ર�કડર્ની તપાસ કરવાના, 

(ર) દસ્તાવેજો અથવા ર�કડર્ની ન�ધ, ઉતારા અથવા પ્રમા�ણત નકલો લેવાના, 

(૩) સામગ્રીના પ્રમા�ણત �રુાવા લેવાના, 

(૪) �ડસ્ક�ટસ, ફલોપી, ટ�પ, િવડ�યો ક�સેટ સ્વ�પમા ંઅથવા બી� કોઇ ઇલેકટ્રોિનક પદ્ધિત અથવા 

જયાર� આવી મા�હતી કોઇ કોમ્પ્�ટુરમા ંઅથવા બી� કોઇ સાધનમા ંસગં્ર�હત હોય ત્યાર� િપ્રન્ટ 

આઉટની મારફતે મેળવવાના, અિધકારનો સમાવેશ થાય છે. 

(જ) "રાજય મા�હતીપચં" એટલે કલમ-૧પની પેટાકલમ(૧) હ�ઠળ રચાયે�ુ ંમા�હતીપચં 

(ઝ) "રાજયના �ખુ્ય મા�હતી કિમ�ર" અને "રાજયના મા�હતી કિમ�ર"  એટલે કલમ-૧પ ની પેટા 

કલમ (૩) હ�ઠળ િનમાયેલ રાજયના �ખુ્ય મા�હતી કિમ�ર અને રાજયના મા�હતી કિમ�ર. 

(ટ) "રાજયના �હ�ર મા�હતી અિધકાર�" એટલે કલમ-પ ની પેટા કલમ (૧) હ�ઠળ �કૂરર કર�લ 

રાજયના �હ�ર મા�હતી અિધકાર� અને તેમા ંપેટા કલમ (ર) હ�ઠળ એવા રાજયના મદદનીશ 

�હ�ર મા�હતી અિધકાર�નો પણ સમાવેશ થાય છે. 

(ઠ) "ત્રા�હત પક્ષકાર"  એટલે મા�હતી માટ� િવનતંી કરનાર નાગ�રક િસવાયની કોઇ વ્ય�ક્ત અને 

તેમા ં�હર� સ�ામડંળનો સમાવેશ થાય છે. 
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(પ્રકરણ-૨) િનયમ સગં્રહ – ૧ 

�જુરાત વોટર ઇન્ફ્રા◌ા�સ્ટ્રકચર લીમીટ�ડ, ગાધંીનગરની િવગતો, કાય� અને ફરજો. 
  

�જુરાત સરકારશ્રીના તા.૨૬/૦૨/૧૯૯૯ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ- વીડબલ્�એુસ/૧૦૯૭/૩૦૭/ખ-૪ 

અન્વયે �જુરાત વોટર ઇન્ફ્રારસ્�કચર લીમીટ�ડની તા.૨૫/૧૦/૧૯૯૯ થી ર�સ્ટ્રાર કચેર� , �જુરાત 

રાજય ખાતે “�જુરાત સ્ટ�ટ ડ્ર�ક�ગ વોટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર કંપની લીમીટ�ડ ” નામે સ્થાપના કરવામા ંઆવી 

હતી. પાછળથી આ કંપની�ુ ંનામ બદલી “�જુરાત વોટર ઇન્ફ્રામસ્ટ્ર�કચર લીમીટ�ડ” રાખવામા ંઆવ્�.ુ આ 

કંપનીની સ્થાપના ૭(સાત) સભ્યો સાથે કરવામા ંઆવી હતી. � �જુરાત રાજયપાલના પ્રિતિનિધઓ 

હતા. 

 �જુરાત વોટર ઇન્ફ્રાળસ્ટ્ર કચર લીમીટ�ડ દ્વારા પીવાના પાણીની અછત વાળા િવસ્તારોમા ંસરદાર 

સરોવર નમર્દા મેઇન ક�નાલ દ્વારા પીવા�ુ ંપાણી �જુરાતી જનતા અને ઇન્ડસ્ટ્ર�ઝને ��ુ પાડવાના 

િવિવધ પ્રો�કટો હાથ ધર� તે�ુ ંસચંાલન અને િનભાવણી કરવામા ંઆવે છે. 

 �જુરાત વોટર ઇન્ફ્રા સ્ટ્રાકચર લીમીટ�ડ મોટા જથ્થામા ંપાણી�ુ ંવહન થઇ શક� તેવી મોટ� 

પાઇપલાઇન તથા (બલ્ક મેઇન ટ્રાન્સમીશન દ્વારા) પીવા�ુ ંપાણી � તે સ્થાિનક સ્વરાજયની સસં્થાઓને 

િવતરણ અથ� ��ંુુ પાડવામા ંઆવે છે. વધારાના પાણી માટ� સબંિંધત �જલ્લાની ઔધો�ગક વસવાટના 

એકમો દ્વારા માગંણી થયેથી જ�ર� કરાર દ્વારા પાણી ��ુ પાડ� સરકારશ્રી દ્વારા િનયત કર�લ પાણીના દર 

વ�લુ કરવામા ંઆવે છે.  

 મોટ� પાઇપલાઇન દ્વારા પીવા�ુ ંપાણી મોટા જથ્થામા ંપહ�ચાડવામા ંલોકપયોગી ઉદ�શ હોવાથી 

તેના માટ� જમીનના ંઅસરકતાર્ ખાતેદારો તરફથી જમીનના ંઉપયોગ માટ�ની સમંિત/મ�ુંર� સબંિંધત 

ખાતેદારો તરફથી સમયસર મળ� રહ� તેમજ યોગ્ય સહકાર મેળવવાની પણ અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે. 

આર.ઓ.�.ુ અિધિનયમ-૨૦૦૦ ની કલમ-૩(૧) તથા કલમ-૬(૧) �જુબ સબંિંધત ખાતેદારોને 

વ્ય�કતગત નોટ�સ �ણકાર� તથા �બ�મા ંસપંકર્ કર� સમ�ુતી મેળવવામા ંઆવે છે. ત્યાર બાદ આ 

કાયદાની જોગવાઇ �જુબ ખાતેદારો પાસેથી જમીનના ંઉપયોગની મ�ુંર� લેવામા ંઆવે છે. 
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પ્રકરણ-૩ 

કચેર�ના અિધકાર�ઓ/કમર્ચાર�ઓની સ�ાઓ અને ફરજો 
 

ક્રમ ન.ં હોદો વહ�વટ� સ�ા નાણાકં�ય સ�ા અન્ય ફરજો 

(૧) ચેરમેનશ્રી અને 

વહ�વટ� સચંાલકશ્રી  

વગર્-૧ થી વગર્-૪ ના અિધકાર�/ 

કમર્ચાર�ઓની કચેર� સેવામા ં

બદલી, ડ�પ્�ટુ�શનથી ક� મેનપાવર 

આધાર�ત િનમ�ુકં આપવી િવગેર�ની 

સ�ંણૂર્ સ�ાઓ.   

સ�ંણૂર્ રાજય સરકાર દ્વારા ભરવામા ં

આવેલ િનતીઓનો અમલ 

તથા ખાસ િનતી િવષયક 

બાબતો હોય તો 

સરકારશ્રીના ઠરાવ દ્વારા � 

તે િનતીઓ�ુ ંઘડતર કર�ુ ં

અને તેનો અમલ કરવો.  

કચેર�ની રોજબરોજની 
વહ�વટ�, નાણાકં�ય કામગીર� 
તેમજ કચેર� સબંિંધત િવ�ભ� 
યોજનાઓનો અમલ કરવો 
�મ ક�, લોકપયોગી ઉદ�શ અથ� 
મોટ� પાઇપલાઇન પ્રો�કટ 
દ્વારા પાણી મોટા જથ્થામા ં��ુ 
પાડવાનો અમલ કરવો.   

(૨) ચીફ જનરલ 

મેનેજર (પ્રો.)  

કચેર� સ�ા સ�પણીના િનયમો 
(ડ�લીગેશન ઓફ પાવસર્) ની કલમ-

૧ �જુબ યોજનાની વહ�વટ� મ�ુંર� 
મેળવવા બાદ તાિંત્રક મ�ુંર� 
આપવાની, ટ�ન્ડરોને મ�ુંર� 
આપવાની, વધારાની રકમને મ�ુંર� 
આપવાની, ટ�ન્ડરોના ફ�રફારને તેમજ 
વધારાની વસ્�નેુ મ�ુંર� આપવાની , 
ઇ�રાને સમયમયાર્દાને વધારો કર� 
આપવાની, મરામત અને 
િનભાવણીની �દા�ત �ક�મતને 
મ�ુંર� આપવાની િવગેર� સ�ાઓ છે.   

બોડર્ની મ�ુંર� 

તથા તાિંત્રક 

મ�ુંર� મળ્યા 

બાદ ચીફ 

જનરલ 

મેનેજર(નાણા)ં 

ના પરામશર્મા ં

રહ� મ�ુંર� 

આપવાની સ�ા. 

(�.૫૦ લાખ)   

સ�ા સ�પણીના િનયમો 

�જુબ નાણાકં�ય તેમજ 

કચેર�ના �હતમા ંપોતાના 

કાયર્કે્ષત્રમા ંઆવતા 

અિધકાર�/કમર્ચાર�ઓની 

બદલી કરવાની સ�ા.  

 યોજનાઓની ચકાસણી/ 
મ�ુંર�ની પ્ર�ક્રયા સબંિંધત 

કામગીર� 
 િવિવધ યોજનાઓના પ્રગિત 

અહ�વાલ મેળવી કામની 
પ્રગિત પર દ�ખર�ખ રાખવી. 

 સ�ા મયાર્દામા ંઆવતા ં
ટ�ન્ડર, ટ�ન્ડર આઇટમમા ં
થયેલ વધારો , ટ�ન્ડરમા ં
થયેલ ફ�રફાર , ટ�ન્ડરમા ં
એકસ્ટ્રા આઇટમ તથા 
સમયમયાર્દાની દરખાસ્તની 

7 
C:\Users\ADMIN\Desktop\RTI - એનકલોઝર ૨૦૧૯.docx 



ક્રમ ન.ં હોદો વહ�વટ� સ�ા નાણાકં�ય સ�ા અન્ય ફરજો 

ચકાસણી કર� મ�ુંર�ની 
પ્ર�ક્રયાની કામગીર�.      

(૩) જનરલ મેનેજર 

(સી/યા)ં  

કચેર�ના સ�ા સ�પણીના િનયમો 

�જુબ �.૨૫/- લાખ �ધુીની 

યોજનાઓની વહ�વટ� મ�ુંર� તથા 

તાિંત્રક મ�ુંર� આપવાની સ�ા , 

ટ�ન્ડરો મ�ુંર થયા બાદ ૫% 

વધારાની મ�ુંર� આપવાની સ�ા , 

આપેલ ઇ�રમા ંથયેલ ફ�રફારને 

૨.૫% �ધુી મ�ુંર� આપવાની સ�ા , 

ટ�ન્ડરમા ંથયેલ વધારાની ૧ % �ધુી 

વધારો આપવાની સ�ા , ૧૦ % 

સમયમયાર્દા વધારાની સ�ા , બીડને 

આમતં્રણ આપવાની , ખોલવાની 

સ�ા, ૨/- લાખ �ધુીની મયાર્દામા ં

�કુવણા/ંમ�ુંર કરવાની સ�ા,  

મ�ુંર� મળ્યા 

બાદ કચેર� 

કન્ટ�જન્સી ખચર્, 

વાિષ�ક �.૩૦/- 

�ધુી ખચર્ની 

તથા વાહન 

�.૫૦/- હ�ર 

�ધુી ભાડ� 

રાખવાની સ�ા 

કામોના બીલોની 

�.૨૫/- લાખ 

�ધુી સ�ા છે.    

મ�ુંર થયેલ ગ્રાન્ટ અને 

લેટર ઓફ ક્ર�ડ�ટ કરતા ંવ� ુ

ખચર્ કરવામા ંઆવતો નથી 

તેની ચીફ જનરલ મેનેજર 

(નાણા)ં ની પરામશર્મા ંરહ� 

દ�ખર�ખ રાખવી.   

અ.ઇ.શ્રી ની સામાન્ય ફરજો 

અને જવાબદાર�ઓ PWD 

મેન્�અુલ ભાગ-૧ �જુબ ન�� 

થયેલ છે. તે તમામ ફરજો 

િનભાવવી, 

કામ અને સ્ટોરના �હસાબો 

વ્યવ�સ્થત રખાય છે ક� ક�મ ? 

મ�ુંર થયેલ �દાજ કરતા ં

ખચર્ વધી �ય તો સમયસર 

વધારાના ખચર્ની મ�ુંર� 

મેળવવાની કામગીર� હાથ 

ધરવી.   

(૪) સીનીયર મેનેજર 

(સી/યા)ં  

કચેર�ના સ�ા સ�પણીના િનયમોની 

કલમ-૧ �જુબ �.૫/- લાખ �ધુીની 

યોજનાઓની વહ�વટ� મ�ુંર� મળ્યા 

બાદ તાિંત્રક મ�ુંર� મેળવવાની 

સ�ા, �.૨૫/- લાખ �ધુીના 

મ�ુંર� મળ્યા 

બાદ કામોના 

�.૨૫/- લાખ 

�ધુી કચેર� 

કન્ટ�જન્સીના 

મ�ુંર� મળ્યા બાદ �હ�ર 

કામો શ� કરવા અને 

નાણાકં�ય ફાળવણી મેળવવા 

જ�ર� પગલા લેવા.   

કા.ઇ.શ્રીની સામાન્ય ફરજો 

અને જવાબદાર�ઓ PWD 

મેન્�અુલ ભાગ-૧ �જુબ ન�� 

થયેલ છે. તે તમામ ફરજો 

િનભાવવી. 
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ટ�ન્ડરોને મ�ુંર� આપવાની સ�ા, 

૫% (�.૨૦/- હ�હર �ધુી) 

વધારાની રકમને મ�ુંર� આપવાની 

સ�ા, ૨.૫% �ધુી ઇ�રામા ંથયેલ 

ફ�રફારને મ�ુંર� આપવાની સ�ા,૧% 

�ધુી ટ�ન્ડરની વધારાની વસ્�નેુ 

મ�ુંર� આપવાની સ�ા, �.૭.૫/- 

લાખ �ધુી સાધારણ કામોની 

�દા�ત �ક�મતને મ�ુંર� આપવાની 

સ�ા, સમયના ૧૦% �ધુી 

સમયમયાર્દા વધાર� આપવાની 

સ�ા, બીડને આમતં્રણ 

આપવાની/ખોલવાની સ�ા છે.     

િનયમો �જુબ 

બીલોના �કુવણા ં

કરવાની સ�ા છે.  

રોકડ, સ્ટોર તથા કામોના 

�હસાબો ચોક્સાઇ �વૂર્ક 

રાખવા/રખાવવા, કામોના 

પ્રગિત અહ�વાલ ઉપલી 

કચેર�એ ર�ુઆત કરવા , 

વ�લુાત સમયસર કરવી અને 

જમા કરાવવાની કાયર્વાહ� 

કરવી.    

(૫) મેનેજર (સી/યા)ં  - - અકસ્માતો, આગ , �રુ , ચોર� 

અને �ુદરતી આફત �ગેના 

અહ�વાલ તાત્કા�લક કા.ઇ. ને 

કરવાની ફરજ છે.  

PWD મેન્�અુલ ભાગ-૧ ના 

ફકરા ન.ં૫૭ �જુબ ના.કા.ઇ. 

ની સામાન્ય ફરજો અને 

જવાબદાર�ઓ ન�� કરવામા ં

આવેલ છે. તદપરાતં શ� 

કરાયેલ કામો યોગ્ય ધોરણ 

�જુબ કામગીર� થાય છે ક� 

ક�મ? તે જો�ુ ંકામોના �હસાબો 
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રાખવા અને સમયસર કા.ઇ. 

ને ર�ુ કરવાની ફરજો ન�� 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

(૬) જનરલ મેનેજર (વ)  કચેર�ના સ�ા સ�પણીના િનયમો 
�જુબ કામદારોને નોકર�એ 
રાખવાની સ�ા , અિધકાર�/ 
કમર્ચાર�ઓના પગાર ન�� કરવા , 
વાિષ�ક ઇ�ફો �કુત કરવા , પ્રવાસ 
બીલો મ�ુંર કરવા , પેશગીઓ મ�ુંર 
કરવી, અિધકાર�/કમર્ચાર�ઓની 

ર�ઓ, તાલીમ , વધારાનો હવાલો 
સ�પવાની સ�ા છે. કચેર�ના 
વાહનોની ખર�દ� , મરામત અને 
િનભાવણીની સ�ા , પ્રો�કટ માટ�ની 
પ્લાન્ટ મશીનર�/ઓ�ફસ સાધનો 
ખર�દ� માટ�ની સ�ા છે. કચેર� ખાતે 
પર�રૂણ/આક�સ્મક ખચર્ કરવા પ્રિત 
વષર્ �.૨૦ ,૦૦૦/- ની સ�ા છે. 
કચેર�ને લગતા િપ્રન્ટ�ગ સ્ટ�શનર�નો 
ખચર્ પ્રિત વષર્ �.૨/- લાખની સ�ા 
છે.   

કચેર�ના 
ટ�લીફોન, ફ�કસ, 
ઇન્ટરનેટ સદંભ� 
મળવાપાત્ર રકમ 
મ�ુંર કરવાની 
સ�ંણૂર્ સ�ા છે. 
આ ઉપરાતં 

�લુાકાતોની 
સરભરા કરવા 
માટ�ની સ�ંણૂર્ 

સ�ા છે.  
(કલમ-૩૨ (૧) ) 

કચેર�ના સ�ા સ�પણી 
િસવાય કોઇ બાબત હોય તો 
તેઓના કાયર્કે્ષત્રમા ંઆવતી 
હોય તો તેવી સ�ાઓ.  

વહ�વટને લગતી તેઓશ્રીના 
કાયર્કે્ષત્રમા ંઆવતી બાબતે 
આખર� િનણર્યો લેવાની 
બાબત, અિધકાર�/કમર્ચાર� 
ઓની પ્રિતિન��ુકત ધોરણે 
સેવાઓ મેળવવી , વહ�વટ� 
બેઠકો�ુ ંસચંાલન કર�ુ ંતથા 

વહ�વટ કરકસરથી થાય તે 
�જુબ વ્યવસ્થા ગોઠવવી.     

(૭) ચીફ જનરલ 
મેનજર (નાણા)ં  

�નૂ્ય �.૫/-લાખ 
�િપયાના 

- કચેર�ના કામકાજ પ્રમાણે 
ફંડની ઉપલબ્ધી કરાવી , 
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�કુવણા ંકરવા, 
કરારો આખર� 
કરવા, કાયદાક�ય 
બાબતો માટ� 
વક�લની ફ્ર� 
ન�� કરવી, 
કરારો �જુબ 
�કુવ�ુ ંમ�ુંર 
કર�,ુપ્રો�કટ 
માટ� જ�ર� 
માલસામાનની 
ખર�દ� માટ� 
મ�ુંર� આપવી, 

મહ�માનો માટ� 
ખચર્ મ�ુંર કરવા 

કરારોની નાણાકં�ય દ�ખર�ખ 
રાખવી, ફંડનો વહ�વટ કરવો , 
બેન્ક તેમજ અન્ય નાણાકં�ય 
સસં્થાઓ સાથે લાઇઝન�ગ 
કર�ુ,ં નાણાકં�ય અને �હસાબી 
દસ્તાવેજો�ુ ંકાયદા �જુબ 
�ળવણી કરવી , સસં્થાને 
લગતા ંતમામ ઓડ�ટમા ંભાગ 
લેવો, બેલેન્સ શીટ તૈયાર 
કરવી, બોડર્ની એ.�.એમ તથા 
િવધાન સભામા ંમ�ુંર� 
મેળવવી.  

(૮) સીનીયર મેનેજર 

(�હસાબ & નાણા)ં  

- �.૫/- લાખ 

�ધુીના �કુવણા ં

કરવા (રોકડ 

અથવા બેન્ક)  

- બેન્ક તથા નાણાકં�ય સ�ાઓ 

લાઇઝન�ગ કર�ુ , કરારોને 

નાણાકં�ય અને �િતમ સ્વ�પ 

આપ�,ુ નાણાકં�ય અને 

�હસાબી દસ્તાવેજોની કાયદા 

�જુબ �ળવણી કરવી , 

સસં્થાને લગતા દર�ક ઓડ�ટમા ં
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ભાગ લેવો , ચીફ જનરલ 

મેનેજર (નાણા)ં ની પરામશર્મા ં

રહ� ફંડ ઉપલબ્ધ કરાવવા 

તેમજ દ�ખર�ખ રાખવી , 

�ત�રક ઓડ�ટ અને િપ્ર-

ઓડ�ટરની િનમ�ુકં કરવી.  

(૯) મેનેજર  
(�હસાબ & નાણા)ં  

-  - બીલોની ચકાસણી કરવી  �ુદ� �ુદ� શાખાઓમાથંી મ�ુંર 
થઇને આવતા વાઉચરોની 
ચકાસણી કરવી , સીનીયર 
મેનેજર (નાણા)ં ને ર�ુ કરવા 
અને �કુવ�ુ ંકરવા �હસાબી 
શાખામાથંી મોકલી આપવા , 
જનરલ મેનેજર (નાણા)ં ના 
પરામશર્મા ંરહ� ફંડ ઉપલબ્ધ 
કરાવવા તેમજ દ�ખર�ખ અને 
ચકાસણી રાખવી , એ.�. દ્વારા 
લેવામા ંઆવેલ વાધંાઓની 
�તૂર્તા કરવી,  

(૧૦) કચેર� અિધક્ષક  -  - સરકારશ્રીના દ્વારા માગંવામા ં
આવતી મા�હતીઓ મોકલવી 

અને માગર્દશર્ન આપ� ુ 

અિધકાર�/કમર્ચાર�ઓના 
ખાનગી અહ�વાલ તૈયાર કરવા, 
અિધકાર�/કમર્ચાર�ઓના  
પગાર બીલો , �રુવણી બીલો , 
�સુાફર� ભથ્થા ,  ર� પ્રવાસ 
રાહત િવગેર�ની ચકાસણી કર� 
પ્રમા�ણત કરવા , કે્ષિત્રય 
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ક્રમ ન.ં હોદો વહ�વટ� સ�ા નાણાકં�ય સ�ા અન્ય ફરજો 
કચેર�ઓના વાિષ�ક વહ�વટ� , 
મહ�કમના િનર�ક્ષણ �ગેની 
કામગીર� કરવી , અિધકાર�/ 
કમર્ચાર�ઓના ઇન્કમટ�ક્ષના 
પ્રમાણપત્રો ચેક કરવા , 
વહ�વટ�/મહ�કમની નાણાકં�ય 
દ�ખર�ખ રાખવી , સસં્થાને 
લગતા તમામ પ્રકારના 
િનર�ક્ષણ સમયે ભાગ લેવો.    
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પ્રકરણ-૪ (િનયમ સગં્રહ-૩) 

કાય� કરવા માટ�ના િનયમો, િવિનયમો અને �ચૂનાઓ 

િનયમ સગં્રહ અને દફતરો 

�હ�ર તતં્ર અથવા તેના િનયતં્રણ હ�ઠળના અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓએ ઉપયોગ કરવાના 

િનયમો �ચૂનાઓ િનયમ સગં્રહ અને દફતરોની યાદ� નીચેના ન�નૂા �જુબ આપવી આ ન�નૂો 

દર�ક પ્રકારના દસ્તાવેજ માટ� ભરવાનો છે. 

ક્રમ દસ્તાવેજ�ુ ંનામ/મથા� દસ્તાવેજનો પ્રકાર 

૧. મેમોર�ન્ડમ ઓફ એસોસીઅશન   િનયમ સગં્રહ 

૨. 
રા�ય સરકારના વહતો વખતની સ્થાયી �ચુનાઓ 

અને બોડર્ની મ�ુંર�ને આિધન.  
િનયમો 

 

૧. કંપની ધારાની જોગવાઇ �જુબ જ�ર� સ્પષ્ટતાઓ કરવામા ંઆવેલ  છે.  

૨. બોડર્ના અિધકાર�ઓ/કમર્ચાર�ઓ માટ� ભરતી , બદલી , િશસ્ત વતર્� ૂકં , સ� વગેર� િનયમોનો 

સમાવેશ થાય છે. 
 

વ્ય�ક્તને િનયમો િવિનયમો �ચૂનાઓ િનયમ સગં્રહ અને દફતરોની નકલો અહ�થી મળશે. 

સરના�ુ-ં �જુરાત વોટર ઇન્ફ્રા્સ્ટ્ર�કચર લીમીટ�ડ,, 

બ્લોક નબંર-૧/૧, પ્રથમ માળ, ડો.�વરાજ મહ�તા ભવન, �ુના સ�ચવાલય, ગાધંીનગર 

ફોન નબંરઃ- (૦૭૯) ૨૩૨૩૯૫૩૭, ફ�ક્ષ નબંરઃ- (૦૭૯) ૨૩૨૨૨૩૯૬ 
www.gwil.in  
Email:- gwilcompany1@gmail.com  

 

(િવભાગ ધ્વારા િનયમો, િવિનયમો, �ચૂનાઓ, મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ ની જોગવાઇ 

�જુબ િનયમ સગં્રહ અને દફતરોની નકલ માટ� લેવાની ફ� જો હોયતો) 
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પ્રકરણ-૫ (િનયમ સગં્રહ-૪) 

નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબધંી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામશર્ અથવા તેમના 

પ્રિતિનિધત્વ માટ�ની કોઇ વ્યવસ્થા હોયતો તેની િવગત 

 

�ુ ંનીિતઓના ઘડતર અને નીિતઓના અમલ માટ� જનતાની અથવા તેના પ્રિતિનિધઓની 

સલાહ/પરામશર્/સહભાગીતા મેળવવા માટ�ની કોઇ જોગવાઇ છે ? જો હોય તો , નીચેના ન�નૂામા ંતેની 

િવગતો આપો. 

ક્રમ િવષય �ુ ંજનતાની 

સહભાગીતા �િુનિ�ત 

કરવા� ુજ�ર� છે? 

(હા/ના) 

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા 

માટ�ની વ્યવસ્થા 

૧. સરદાર સરોવર આધાર�ત 

સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, ઉ�ર �જુરાત અને 

પચંમહાલ �જલ્લા માટ� પાણી 

�રુવઠા યોજના ઉભી કરવી અને 

નવી યોજનાઓ બનાવવી.  

ના જમીન સપંાદન, જમીન 

વપરાશના હ� માટ� 

ખાતેદારોને સ્થાિનક વતર્માન 

પત્ર દ્વારા, તા�કુા, �જલ્લા 

કક્ષાની મહ��લુી કચેર� ખાતે 

�હ�ર પ્રિસ�ધ્ધ દ્વારા    

૨. રાજયના લોકોપયોગી , ઔધો�ગક 

એકમો માટ� અછતવાળા 

િવસ્તારમા ંપાણી ��ુુ પાડવાની 

યોજના    

હા સદર 

૩. મહત્વના ંપ્રસગંો�ુ ંઆયોજન  હા સેિમનાર/�હ�ર જનતાની 

હાજર�મા ંનવી યોજનાઓની 

શ�આત (Opening)  

 

આનાથી નાગર�કને કયા આધાર� િનિત િવષયક બાબતોના ઘડતર અને જનતાની સહભાગીતા 

ન�� કરાઇ છે તે સમજવામા ંમદદ મળશે. 

 

  
 

15 
C:\Users\ADMIN\Desktop\RTI - એનકલોઝર ૨૦૧૯.docx 



પ્રકરણ-૬ (િનયમ સગં્રહ-૫) 

�હ�રતતં્ર અથવા િનયતં્રણ હ�ઠળની વ્ય�ક્તઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ �ગેનો પત્રક 

 

સરકાર� દસ્તાવેજો િવશેની માહ�તી આપવા િનયત ન�નૂાઓનો ઉપયોગ કરશો. �યા ંઆ દસ્તાવેજો 

ઉપલબ્ધ છે તેવી જગ્યાઓ �વી ક� સ�ચવાલય કક્ષા િનયામકની કચેર� કક્ષા અન્યના પણ ઉલ્લેખ કરો. 

(અન્ય લખવાની જગ્યાએ કક્ષાનો ઉલ્લેખ કરો) 

 

ક્રમ દસ્તાવેજની કક્ષા દસ્તાવેજ�ુ ંનામ અને 

તેની એક લીટ�મા ં

ઓળખાણ 

દસ્તાવેજ 

મેળવવાની 

કાયર્પધ્ધિત 

નીચેની વ્ય�ક્ત આ 

કચેર�ના કોમ્પ્લેક્ષમા ં

બેસે છે/�ના 

િનયતં્રણમા ંછે. 

૧. િનિત િવષયક બાબતો વહ�વટ�, �હસાબી, 

સીવીલ વકર્ , જમીન 

સપંાદન, જમીન 

વપરાશી હ� વગેર� 

શાખાઓને સ્પશર્તા 

િનિત િવષયક બાબતો 

અને િનણર્યો 

અિધિનયમની 

જોગવાઇ �તગર્ત 

અને લેખીત  

અર� મેળવ્યા 

બાદ 

સબિંધત શાખાના 

વડાઓ 
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પ્રકરણ-૭ (િનયમ સગં્રહ-૭) 

તેના ભાગ તર�ક� રચાયેલી બોડર્,પર�ષદ, સિમિતઓ અને અન્ય સસં્થાઓ� ુપત્રક 
 

�હ�ર તતં્રને લગતા 

બોડર્,પર�ષદ, સિમિતઓ 

અને અન્ય મડંળો �ગેની 

િવગત 

િવગત બોડર્ અન્ય સિમિતઓ 

૧. માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થા�ુ ંનામ અને સરના�ુ ં ?????? ???? ????????????????? ?????? ???? ????????????????? ,,   

બ્લોક ન.ં૧/૧ પ્રથમ માળ , 

ડો.�વરાજ મહ�તા ભવન ,�ુના 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર 

?????? ???? ????????????? ??? ?????? ???? ????????????? ??? ,,   

બ્લોક ન.ં૧/૧ પ્રથમ માળ , 

ડો.�વરાજ મહ�તા ભવન ,�ુના 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર 

૨. માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનો પ્રકાર (બોડર્ ,પર�ષદ, 

સિમિતઓ) 

કંપની  

(સચંાલક મડંળ) 

તાિંત્રક સિમિત, ટ�ન્ડર સિમિત, ટ�ન્ડર 

વેલ્�એુશન, એકસપટર્ , વેન્ડર િવગેર� 

પસદંગી સિમિત  

૩. માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનો �ૂંકો પ�રચય(સસં્થાપના 

વષર્ ઉદ�્શ)  �ખુ્ય પ્ર�િૃ�ઓ 

રા�ય સરકાર દ્વારા િનમવામા ં

આવેલ િનયામકો�ુ ંબને� ુમડંળ 

સરકારશ્રીના તા.૨૬/૦૨/૧૯૯૯ ના 

કરારથી તા.૨૫/૧૦/૧૯૯૯ ના 

રોજ કંપનીની સ્થાપના કરવામા ં

આવી.  

િનયામકશ્રીઓ અને અિધકાર�ઓની 

બનેલી 
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૪. માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાની �િૂમકા (સલાહકાર/ 

કાયર્કાર�/અન્ય) 

િનિત િવષયક િનણર્યોના 

અમલીકરણની કામગીર�. 

કંપનીના કાયર્કે્ષત્ર �જુબ િનણર્યો 

લેવાની સ�ા 

૫. માળ� ુઅને સભ્ય બધંારણ �જુરાત સરકારના 

તા.૨૬/૦૨/૧૯૯૯ ના ઠરાવ 

ક્રમાકંઃ- વીડબલ્�એુસ/૧૦૯૭/ 

૩૭૭/ખ-૪ અન્વયે �જુરાત વોટર 

ઇન્ફ્રાઃસ્ટ્ર કચર લીમીટ�ડ (GWIL) ની 

ન�ધણી ર�સ્ટ્ર કચેર� , �જુરાત 

રાજય ખાતે તા.૨૫/૧૦/૧૯૯૯ ના 

રોજ સાત સભ્યો સાથે સ્થાપના 

કરવામા ંઆવી હતી. �ઓ �જુરાત 

રાજયપાલના પ્રિતિનિધઓ હતા 

સ્થાપના સમયે કંપનીની અિધ�ૃત 

�ડુ� �.૧૦૦/- કરોડ હતી, � ૨૦૦૩ 

ના વષર્મા ંવધીને �.૧૫૦/- કરોડ 

થઇ હતી.  

�જુરાત વોટર ઇન્ફ્રા◌ીસ્�કચર 

લીમીટ�ડ પોતાના ધારાધોરણો ધરાવે 

છે અને તે કંપનીના સેક્ર�ટર�ના 

પ્રભાગં પાસે ઉપલબ્ધ છે. �જુરાત 

વોટર ઇન્ફ્રા�સ્ટ્રરકચર લીમીટ�ડ તેના 

િનયામકશ્રીઓની બેઠકો 
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ઉદ�શપત્રમા ંદશાર્વેલ ધારાધોરણ 

�જુબ પ્ર�િૃતઓ કર� છે.    

૬. સસં્થાના વડા માન.વહ�વટ� સચંાલકશ્રી --- 

૭. �ખુ્ય કચેર� અને તેની શાખાઓના સરનામા કચેર�� ુસરના�:ુ 

બ્લોક ન.ં૧/૧ પ્રથમ માળ, 

ડો.�વરાજ મહ�તા ભવન,�ુના 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર 

(નીચેની કચેર�ના સીનીયર 

મેનેજરોની કચેર��ુ ંલીસ્ટ આ 

સાથે સામેલ છે.)  

--- 

૮. બેઠકની સખં્યા િત્રમાિસક એક બેઠક --- 

૯. �ુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શક� છે? ના� --- 

૧૦. �ુ ંબેઠકોની કાયર્ન�ધ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? હા� --- 

૧૧. બેઠકોની કાયર્ન�ધ જનતાને ઉપલબ્ધ છે ? જો હા 

તો તે મેળવવા માટ�ની પધ્ધિતની મા�હતી આપો 

ના� --- 
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પ્રકરણ-૮ (િનયમ સગં્રહ-૭) 

સરકાર� �હ�ર મા�હતી અિધકાર�ઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય િવગતો 

 

 �હ�ર તતં્રના સરકાર� મા�હતી અિધકાર�ઓ અને િવભાગીય કાયદાક�ય (એપેલેટ) સ�ાિધકાર� અને �હ�ર મા�હતી અિધકાર� િવશેની સપંકર્ મા�હતી 

નીચેના ન�નૂામા ંઆપવી. 
 

સરકાર� તતં્ર�ુ ંનામ- �જુરાત વોટર ઇન્ફ્રાગ�સ્ટ્રકચર લીમીટ�ડ, બ્લોક નબંર-૧, પ્રથમ માળ, ડો. �વરાજ મહ�તા ભવન, �ુના સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 

 

ક્રમ અિધકાર�શ્રી�ુ ંનામ  હોદો  તા�કુો/�જલ્લો  ફોન નબંર મોબાઇલ નબંર  

૧. શ્રી એન.પી.સોલકં�  અપીલ સ�ાિધકાર� અને ચીફ જનરલ 

મેનેજરશ્રી(પ્રો.)  

ગાધંીનગર (૦૭૯)-૨૩૨૩૯૫૩૭ 

મો.ન.ં૯૯૭૮૪૪૧૧૪૭/૪૮ 

૯૯૭૮૪૦૬૮૩૯ 

૨. શ્રી પી.ક�.શાહ  �હ�ર મા�હતી અિધકાર� અને સીનીયર 

મેનેજરશ્રી(સી)  

ગાધંીનગર (૦૭૯)-૨૩૨૩૯૫૩૭ 

મો.ન.ં૯૯૭૮૪૪૧૧૪૭/૪૮ 

૯૯૭૮૪૦૬૯૧૯ 

૩. શ્રી એચ.સી.ગોટાવાલા  મદદનીશ �હ�ર મા�હતી અિધકાર� 

અને મેનેજરશ્રી(સી)  

ગાધંીનગર (૦૭૯)-૨૩૨૩૯૫૩૭ 

મો.ન.ં૯૯૭૮૪૪૧૧૪૭/૪૮ 

૯૯૭૮૪૦૬૫૭૯ 
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પ્રકરણ-૯ 

િનણર્ય લેવાની પ્ર�ક્રયામા ંઅ�સુરવાની કાયર્પધ્ધિત 
 

૯.૧ િવ�ભ� �દુ્દાઓ �ગે િનણર્ય લેવા માટ� કઇ કાયર્પધ્ધિત અ�સુરવામા ંઆવે છે ? (સ�ચવાલય િનયમ સગં્રહ અને કામકાજના િનયમોના િનયમ સગં્રહ , 

અન્ય િનયમો/િવિનયમો વગેર�નો સદંભર્ ટાકં� શકાય) િનયિમત પ્રકારની વહ�વટ� અને નાણાકં�ય બાબતો તથા સ�ા સ�પણીના િનયમો �તગર્ત 

આખર� િનણર્ય લેવાની સ�ા સ�ચવશ્રી અને માન. અધ્યક્ષશ્રી પાસે છે. તે ઉપરાતંના ખચર્ માટ� િનણર્ય લેવાની સ�ા િનયામક મડંળ પાસે છે. 
 

૯.૨  અગત્યની બાબતો માટ� કોઇ ખાસ િનણર્યો લેવા માટ�ની દસ્તાવે� કાયર્પધ્ધિતઓ/ઠરાવેલી કાયર્પધ્ધિતઓ/ િનયત માપદંડો/કયા કયા છે ? િનણર્ય 

લેવા માટ� કયા કયા સ્તર� િવચારણા કરવામા ંઆવે છે. િનયિમત પ્રકારની વહ�વટ� અને નાણાકં�ય બાબતો તથા સ�ા સ�પણીના િનયમો �તગર્ત 

આખર� િનણર્ય લેવાની સ�ા સ�ચવશ્રી અને માન. અધ્યક્ષશ્રી પાસે છે. 
 

૯.૩  િનણર્યને જનતા �ધુી પહ�ચાડવાની કઇ વ્યવસ્થા છે ? તમામ મોટા ભાગના િનણર્યો આ કચેર� શાખાઓ તથા કચેર�ના અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓ 

�રૂતા મયાર્�દત હોય છે. 
 

૯.૪  િનણર્ય લેવાની પ્ર�ક્રયામા ં�ના મતંવ્ય લેવાના છે તે અિધકાર�ઓ કયા છે ? 
 

ક્રમ નામ હોદ્દો િવષય 

૧. શ્રી ધનજંય �દ્વવેદ�  માન.અધ્યક્ષ  તમામ બાબત  

૨. શ્રી ક�.ક�.િનરાલા માન.વહ�વટ� સચંાલકશ્રી (I.A.S) તમામ બાબત  

૩. શ્રી એન.પી.સોલકં�  ચીફ જનરલ મેનેજરશ્રી(પ્રો.)  મીક�નીકલ/સીવીલના તમામ પ્રો�કટના ઇજનેર� કામો.  

૪. શ્રી �િુનર વ્હોરા  ચીફ જનરલ મેનેજર(વ)  વહ�વટ� અને પર�રૂણ બાબત  

૫. શ્રી �.પી.દવે  �ખુ્ય જનરલ મેનેજર(નાણા)ં  �હસાબ અને નાણાકં�ય લગતી તમામ બાબતો  
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૯.૫  િનણર્ય લેનાર �િતમ સ�ાિધકાર� કોણ છે ?          સ�ચવશ્રી અને / માન. અધ્યક્ષશ્રી 
 

ક્રમ ન-ં૯.૬ 

� અગત્યની બાબતો પર �હ�ર સ�ાિધકાર� દ્વારા િનણર્ય લેવામા ંઆવે છે 

તેની મા�હતી અલગ ર�તે નીચેના ન�નૂામા ંઆપો. 

 

�ના પર િનણર્ય લેવાનાર છે તે િવષય કચેર�ને લગતા વહ�વટ� અને નાણાકં�ય િનણર્યો 

માગર્દશર્ક �ચૂન/�દશા િનદ�શ જો કોઇ હોય તો સ�ા સ�પણીના િનયમો તથા િનયામક મડંળના િનયમો �જુબ 

અમલની પ્ર�ક્રયા શાખાના વડાઓ તથા સ�ચવશ્રી ધ્વારા 

િનણર્ય લેવાની કાયર્વાહ�મા ંસકંળાયેલ અિધકાર�ઓનો હોદ્દો ઉપરોક્ત �દુ્દા નબંર-૯.૪ �જુબ 

ઉપર જણાવેલ અિધકાર�ઓના સપંકર્ �ગેની મા�હતી ?????? ???? ????????????????? ????????????? ???? ????????????????? ???????,,  

બ્લોક નબંર-૧, પ્રથમ માળ, ડો.�વરાજ મહ�તા ભવન, 

�ુના સ�ચવાલય, ગાધંીનગર.  

ઓફ�સ ફોન ન-ં૦૭૯-૨૩૨૩૯૫૩૭ 

જો િનણર્યથી સતંોષ ન હોય તો કયા ંઅને ક�વી ર�તે અપીલ કરવી ??????  ????????  ?????????? ??????????,,    

?????? ???? ??????? ????????? ????????????? ???? ??????? ????????? ???????,,  

બ્લોક નબંર-૧, પ્રથમ માળ, ડો.�વરાજ મહ�તા ભવન, �ુના 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગરને લેખીતમા ંિનયમો�સુાર અપીલ કરવી. 
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પ્રકરણ-૧૦ 

અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની મા�હતી ��ુસ્તકા 

(ડ�ર�ક્ટર�) 

૧૦.૧ નીચેના ન�નૂામા ં�જલ્લાવાર મા�હતી આપો. 

વડ� કચેર� 

૧. સરના�ુ ં ????????????????,,    

?????? ???? ????????????????? ????????????? ???? ????????????????? ???????,, બ્લોક નબંર-૧ , પ્રથમ માળ , 

ડો.�વરાજ મહ�તા ભવન, 

�ુના સ�ચવાલય, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

૨. એસ.ટ�.ડ�. કોડ ૦૭૯ 

૩. ફોન નબંર ૨૩૨૩૯૫૩૭ 

૪. ફ�ક્સ નબંર ૨૩૨૨૨૩૯૬ 

૫. ઇ-મેઇલ Gwilcompany1@gmail.com  
 

�જુરાત વોટર ઇન્ફ્રાcસ્ટ્ર કચર લીમીટ�ડ, ગાધંીનગર ખાતે ફરજ બ�વતા ં

અિધકાર�શ્રી/કમર્ચાર�ઓની િવગત 

ક્રમ ન.ં નામ હોદો સ્થળ 

(૧) શ્રી ધનજંય �દ્વવેદ� માન.અધ્યક્ષ  ગાધંીનગર 

(૨) શ્રી ક�.ક�.િનરાલા  માન.વહ�વટ� સચંાલકશ્રી (I.A.S) ગાધંીનગર 

(૩) શ્રી એન.પી.સોલકં�  ચીફ જનરલ મેનેજરશ્રી(પ્રો.)  ગાધંીનગર 

(૪) શ્રી �િુનર વ્હોરા  ચીફ જનરલ મેનેજર(વ)  ગાધંીનગર 

(૫) શ્રી �.પી.દવે ચીફ જનરલ મેનેજર(પ્રો.) ગાધંીનગર 

(૬) �શુ્રી ધરા એ.વ્યાસ   જનરલ મેનેજર(સી)  ગાધંીનગર 

(૭) શ્રી �.એમ.સોનારા  સીનીયર મેનેજર(યા)ં  ગાધંીનગર 

(૮) શ્રી પી.ક�.શાહ સીનીયર મેનેજર(સી)  ગાધંીનગર  

(૯) શ્રી એચ.સી.ગોટાવાલા  મેનેજર(સી) અને મદદનીશ 

મા�હતી અિધકાર� 

ગાધંીનગર 

(૧૦) શ્રી ક�.બી.શાહ  આસી.મેનેજર(સી)  ગાધંીનગર 

(૧૧) શ્રીમતી િનલમ વી.પરમાર  આસી.મેનેજર(સી)  ગાધંીનગર 

(૧૨) શ્રીમતી �િુમકા �ંુતાર  સહાયક અ.મ.ઇ. (યા)ં  ગાધંીનગર 

(૧૩) શ્રી �.ડ�.તરાલ  સીનીયર કલાકર્  ગાધંીનગર 
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�જુરાત વોટર ઇન્ફ્રારસ્ટ્ર કચર લીમીટ�ડ, ગાધંીનગર ખાતે ફરજ બ�વતા ં

કમર્ચાર�ઓની (�ફકસ પગાર) િવગત 

ક્રમ ન.ં નામ હોદો સ્થળ 

(૧) શ્રી શશી�ુમાર નાયર રહસ્ય સ�ચવ ગાધંીનગર  

(૨) શ્રી મે�ુલ કાપડ�યા  આસી.મેનેજર  ગાધંીનગર  

(૩) શ્રી આ�લેષ બેન્કર  આસી.મેનેજર ગાધંીનગર  

(૪) શ્રી સજંય રાવલ �પુરવાઇઝર  ગાધંીનગર  

(૫) શ્રીમતી �ક�જલ ગોર  �પુરવાઇઝર ગાધંીનગર  

(૬) શ્રી િમતેષ ઓઝા  ઓડ�ટ ઓ�ફસર  ગાધંીનગર  

(૭) શ્રી �.બી.પાર�ખ ઓડ�ટ ઓ�ફસર  ગાધંીનગર 

(૮) શ્રી બી.એચ.આચાયર્ ઓડ�ટ ઓ�ફસર ગાધંીનગર  

(૯) શ્રી �.ુઆર.મ�હડા ઓડ�ટ ઓ�ફસર ગાધંીનગર 

(૧૦) શ્રી �હતેન્દ્રિસ�હ સોસોદ�યા નાયબ �હસાબનીશ ગાધંીનગર 

(૧૧) શ્રી અિનક�ત નાયી નાયબ �હસાબનીશ ગાધંીનગર 

(૧૨) શ્રીમતી એમ.એ.નાયી  નાયબ �હસાબનીશ ગાધંીનગર 

(૧૩) શ્રી �િુમત વ્યાસ કલાકર્ ગાધંીનગર  

(૧૪) શ્રી ક�ભુાઇ રબાર�  કલાકર્ ગાધંીનગર  

(૧૫) શ્રી ��ુચત પટ�લ કલાકર્  ગાધંીનગર  

(૧૬) શ્રી પ્રિવણભાઇ મેકવાન કલાકર્ ગાધંીનગર 

(૧૭) શ્રી હ�મતં પટ�લ કલાકર્  ગાધંીનગર 

(૧૮) શ્રી યોગેશ બેલાણી  કલાકર્ ગાધંીનગર 

(૧૯) શ્રી મથંન સોલકં�  કલાકર્ ગાધંીનગર  

(૨૦) શ્રી પ્રકાશ સાકર�યા કલાકર્ ગાધંીનગર  

(૨૧) શ્રી જવાનિસ�હ વાઘેલા કલાકર્ ગાધંીનગર  

(૨૨) શ્રી ઉપેન્દ્ર વાઘેલા  ડ�ટા એન્ટ્ર� ઓપર�ટર ગાધંીનગર  

(૨૩) શ્રી �કિત� પાર�ખ ડ�ટા એન્ટ્ર� ઓપર�ટર ગાધંીનગર  

(૨૪) શ્રી ધમ�શ સોલકં� ડ�ટા એન્ટ્ર� ઓપર�ટર ગાધંીનગર  

(૨૫) શ્રી પ્રભાતિસ�હ ચાવડા કોમ્પ્�ટુર ઓપર�ટર ગાધંીનગર  

(૨૬) શ્રીમતી કથક રાવલ ઓટોક�ડ ઓપર�ટર ગાધંીનગર  

(૨૭) શ્રી અલ્પેશ સથવારા પટાવાળા ગાધંીનગર 

(૨૮) શ્રી પ્ર�દપિસ�હ ડાભી પટાવાળા ગાધંીનગર  

(૨૯) શ્રી �દલીપિસ�હ વાઘેલા પટાવાળા ગાધંીનગર 
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(૩૦) શ્રી ભરતિસ�હ વાઘેલા પટાવાળા ગાધંીનગર 

(૩૧) શ્રી અમરા� ઠાકોર પટાવાળા ગાધંીનગર 

(૩૨) શ્રી દ�ક્ષીત પટ�લ પટાવાળા ગાધંીનગર  

(૩૩) શ્રી �દ�ગ્વજયિસ�હ વાઘેલા પટાવાળા ગાધંીનગર 

(૩૪) શ્રી મોતી રબાર� પટાવાળા કમ ડ્રાઇવર ગાધંીનગર 

(૩૫) શ્રી બા��ુ ચાવડા ડ્રાઇવર ગાધંીનગર 

(૩૬) શ્રી કાન� રબાર� ડ્રાઇવર ગાધંીનગર 

(૩૭) શ્રી ગીર�શ સોલકં� ડ્રાઇવર ગાધંીનગર 

(૩૮) શ્રી આર�ફ પઠાણ ડ્રાઇવર ગાધંીનગર 

(૩૯) શ્રી અરિવ�દ ચૌહાણ ડ્રાઇવર ગાધંીનગર 

(૪૦) શ્રી �ળુા� ઠાકોર ડ્રાઇવર ગાધંીનગર 

(૪૧) શ્રી મહ�ન્દ્ર ગામેતી  ડ્રાઇવર ગાધંીનગર 

(૪૨) શ્રી મોહમદં અન્સાર� ડ્રાઇવર ગાધંીનગર 

(૪૩) શ્રી મનહરિસ�હ રાણા ડ્રાઇવર ગાધંીનગર 

(૪૪) શ્રી શકંર� ઠાકોર ડ્રાઇવર  ગાધંીનગર 

(૪૫) શ્રી ચેતન પટ�લ ડ્રાઇવર ગાધંીનગર 

(૪૬) શ્રી જનક ગો�હલ સ્વીપર ગાધંીનગર 

(૪૭) શ્રી દશરથ સોલકં� સ્વીપર ગાધંીનગર 

(૪૮) શ્રી જયદ�પ સા�ુ  ડ્રાઇવર  ગાધંીનગર  

(૪૯) શ્રી ઓમપ્રકાશ પ્ર�પિત કોમ્પ્�ટુર ઓપર�ટર ગાધંીનગર 
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બરવાળા 

(પ્રો�કટ એન.સી.-૩,૪,૪-એ,૫,૨૪,૨૫,૨૮, એસ.પી.-૧ થી ૪) 

(૧) સરના�ઃુ- �જુરાત વોટર ઇન્ફ્રાcસ્ટ્રોકચર લીમીટ�ડ , મામલતદાર કચેર� પાસે , 

અમદાવાદ-ભાવનગર હાઇવે, બરવાળા 

(૨) મોબાઇલ ન.ં૯૯૭૮૪ ૪૩૨૯૨  

(૩) ઇ-મેઇલઃ- gwilnc35@gmail.com 

 

(૧) શ્રી એ.એન.વ�  �હ�ર મા�હતી અિધકાર� અને સીનીયર 

મેનેજર(સી) (ઇ.ચા�)  

(૨) શ્રી એસ.એમ.ઝવરે�  મેનેજર(યા)ં  

(૩) શ્રી હષર્ શમાર્ આસી.મેનેજર (�ફકસ પગાર)   

(૪) શ્રી એન.�.બવાલીયા આસી.મેનેજર (�ફકસ પગાર)   

(૫) શ્રી એમ.એન.જોષી નાયબ �હસાબનીશ (�ફકસ પગાર)   

(૬) શ્રી એસ.એસ.પરમાર �પુરવાઇઝર (�ફકસ પગાર)   

(૭) શ્રી ડ�.પી.�ડુાસમા કોમ્પ્�ટુર ઓપર�ટર (�ફકસ પગાર)   

(૮) શ્રી બી.પી.મકવાણા ડ્રાઇવર (�ફકસ પગાર)   

(૯) શ્રી એચ.એન.ચાણશીયા પટાવાળા (�ફકસ પગાર)   

(૧૦) શ્રી બી.�.�ુલેરા પટાવાળા (�ફકસ પગાર)   

(૧૧) શ્રી બી.આર.ખાચર  ચોક�દાર (�ફકસ પગાર)   

(૧૨) શ્રી અક્ષય ડ�.�ંગીડ  આસી.મેનેજર(યા)ં (�ફકસ પગાર)   

(૧૩) શ્રી ભગીરથિસ�હ ગો�હલ �પુરવાઇઝર (�ફકસ પગાર)   

(૧૪) શ્રી કાસમભાઇ પી.સોલકં� વાયરમેન (�ફકસ પગાર)   

(૧૫) શ્રી વ�ુૈયાર્ સી.શાહ આસી.મેનેજર(યા)ં (�ફકસ પગાર)   

(૧૬) શ્રી જયન્તિસ�હ ગો�હલ કલાકર્ (�ફકસ પગાર)   

(૧૭) શ્રી ભાિવન પરમાર કલાકર્ (�ફકસ પગાર)   

(૧૮) શ્રી િવશાલ વણઝારા આસી.મેનેજર (�ફકસ પગાર)   

(૧૯) શ્રી િવ�વરાજિસ�હ �ડુાસમા �પુરવાઇઝર (�ફકસ પગાર)   

(૨૦) શ્રી ઘનશ્યામિસ�હ �ડુાસમા કલાકર્ (�ફકસ પગાર)   
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(૨૧) શ્રી ઘનશ્યામિસ�હ �.�ડુાસમા કલાકર્ (�ફકસ પગાર)   

(૨૨) શ્રી સમથર્ �.શાહ આસી.મેનેજર(યા)ં (�ફકસ પગાર)   

(૨૩) શ્રી ઉપેન્દ્રિસ�હ �ડુાસમા વાલ્વમેન (�ફકસ પગાર)   

(૨૪) શ્રી રા�શ ચૌહાણ લાઇનમેન (�ફકસ પગાર)   

 

 

 

 

 

 
  

ક્રમ  મેનપાવરનો પ્રકાર સખં્યા 

(૧) સીક�રુ�ટ� ગાડર્ ૨૦ (�ફકસ પગાર)   

(૨) હ�લ્પર ૧૦ (�ફકસ પગાર) 

(૩) વાયરમેન ૦૪(�ફકસ પગાર) 
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મોરબી  

(પ્રો�કટ એન.સી.-૬,૭,૯૧૦,૧૧,૧૨) 

 

(૧) સરના�ઃુ- �જુરાત વોટર ઇન્ફ્રા.સ્ટ્રોકચર લીમીટ�ડ , સરદાર સરોવર નમર્દા 

પાઇપલાઇન પ્રો�કટ પપં�ગ સ્ટ�શન, મોરબી-માળ�યા રોડ, મોરબી �જ.મોરબી.  

(૨) મોબાઇલ ન.ં૯૯૭૮૪ ૪૦૬૬૩  

(૩) ઇ-મેઇલઃ- gwilmorbi@gmail.com 

 

(૧) શ્રી પી.ક�.મોદ�  �હ�ર મા�હતી અિધકાર� અને સીનીયર 

મેનેજર(સી) 

(૨) શ્રી ક�.પી.માકંડ�યા  મેનેજર(યા)ં  

(૩) શ્રી એમ.આર.ચોડવાડ�યા  આસી.મેનેજર(યા)ં  

(૪) શ્રી એ.�.શમાર્  મેનેજર(સી)  

(૫) શ્રી �.ુપી.ભાભોર  આસી.મેનેજર(સી)  
 

�જુરાત વોટર ઇન્ફ્રાઅસ્ટ્રરકચર લીમીટ�ડ, ગાધંીનગર ખાતે ફરજ બ�વતા ં

કમર્ચાર�ઓની (�ફકસ પગાર) િવગત 

ક્રમ ન.ં નામ હોદો સ્થળ 

(૧) શ્રી કનૈયાલાલ પટ�લ �પુરવાઇઝર મોરબી 

(૨) શ્રી દિશ�લ કાનાબાર �પુરવાઇઝર મોરબી 

(૩) શ્રી �ચરાગ �વુા આસી.મેનેજર મોરબી 

(૪) શ્રી ઘનશ્યામ કા�નુ્દ્રા �પુરવાઇઝર મોરબી 

(૫) શ્રી ક�.બી.પટ�લ �પુરવાઇઝર મોરબી 

(૬) શ્રી શે્રયાસ બી.ભાગડ� આસી.મેનેજર મોરબી 

(૭) ��િૃત આર.સાદ�યા આસી.મેનેજર મોરબી 

(૮) શ્રી ભાિવન �ડુાસમા કલાકર્ મોરબી  

(૯) ��ુ ક�.પટ�લ કલાકર્ મોરબી  

(૧૦) શ્રી �દપક મા� ડ�ટા એન્ટ્ર� ઓપર�ટર મોરબી 

(૧૧) શ્રી રા�શ રામા�જુ  પટાવાળા મોરબી 

(૧૨) શ્રી ગીર�શ પરમાર પટાવાળા મોરબી 
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(૧૩) શ્રી એન.એન.�ડ�� સ્વીપર  મોરબી 

(૧૪) શ્રી ભાવર્દ ઝાલાભાઇ  આસી.મેનેજર મોરબી  

 

  

ક્રમ  મેનપાવરનો પ્રકાર સખં્યા 

(૧) સીક�રુ�ટ� ગાડર્ ૦૬ (�ફકસ પગાર) 

(૨) હ�લ્પર ૨૨ (�ફકસ પગાર)  

(૩) વાયરમેન/માળ�/લાઇનમેન ૦૭(�ફકસ પગાર) 
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ધ્રાગંધ્રા   

(પ્રો�કટ એન.સી.-૩૦ અને ૩૧) 

 

(૧) સરના�ઃુ- �જુરાત વોટર ઇન્ફ્રા સ્ટ્રડકચર લીમીટ�ડ , �ુડા રોડ , જોગવાસર ફાટક , 

ધ્રાગંધ્રા, �જ.�રુ�ન્દ્રનગર  

(૨) મોબાઇલ ન.ં૯૯૭૮૪ ૪૭૧૭૬  

(૩) ઇ-મેઇલઃ- gwilnc30@gmail.com 
 

(૧) શ્રી એસ.ક�.અગ્રવાલ  મેનેજર(સી)  

(૨) શ્રી એ.�.રાજ�રુા  મેનેજર(સી)  
 

 
�જુરાત વોટર ઇન્ફ્રાનસ્ટ્રાકચર લીમીટ�ડ, ગાધંીનગર ખાતે ફરજ બ�વતા ં

કમર્ચાર�ઓની (�ફકસ પગાર) િવગત 
 

ક્રમ ન.ં નામ હોદો સ્થળ 

(૧) શ્રી અકબર એ.રાજ�રુા  મેનેજર ધ્રાગંધ્રા  

(૨) શ્રી ચદં્રકાન્ત સોલકં�  કલાકર્ ધ્રાગંધ્રા  

(૩) શ્રી મ�રુધ્વજિસ�હ પરમાર કલાકર્ ધ્રાગંધ્રા 

(૪) શ્રી �કરણ દ�સાઇ કલાકર્  ધ્રાગંધ્રા 

(૫) શ્રી દશરથ પરમાર  ઇલેકટ્ર�શીયન ધ્રાગંધ્રા્ 

(૬) શ્રી રફ�કભાઇ ઠ�બા  પટાવાળા ધ્રાગંધ્રા  

(૭) શ્રી ધી�ભાઇ બાવલીયા  પટાવાળા ધ્રાગંધ્રા  

(૮) શ્રી આસીફભાઇ મકવાણા  ડ્રાઇવર  ધ્રાગંધ્રા  

(૯) શ્રી �દલાવરભાઇ મેમણ  ડ્રાઇવર ધ્રાગંધ્રા  

 

  

ક્રમ  મેનપાવરનો પ્રકાર સખં્યા 

(૧) લાઇનમેન ૦૯ (�ફકસ પગાર) 

(૨) હ�લ્પર  ૦૪ (�ફકસ પગાર)  

(૩) સીક�રુ�ટ� ગાડર્ ૦૧ (�ફકસ પગાર)  
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�રુ�ન્દ્રનગર   

(પ્રો�કટ એન.સી.-૩૨,૩૩,૩૪ અને મચ્� ડ�મ આધાર�ત) 

 

(૧) સરના�ઃુ- �જુરાત વોટર ઇન્ફ્રાpસ્ટ્ર૪કચર લીમીટ�ડ , જલભવન , અિત�હૃ પાસે , �ળુ� 

રોડ, �રુ�ન્દ્રનગર  

(૨) મોબાઇલ ન.ં૯૯૭૮૪ ૮૪૨૯૭  

(૩) ઇ-મેઇલઃ- nc32gwilcompany@gmail.com 

 

(૧) શ્રી એન.�.પટ�લ  �હ�ર મા�હતી અિધકાર� અને સીનીયર 
મેનેજર(સી) ઇ.ચા�  

(૨) શ્રી એન.ટ�.ઇશાદરા  મેનેજર(સી)  

(૩) શ્રી એ.એ.પચંાસરા  આસી.મેનેજર(સી)  

 
�જુરાત વોટર ઇન્ફ્રા◌ીસ્ટ્રરકચર લીમીટ�ડ, ગાધંીનગર ખાતે ફરજ બ�વતા ં

કમર્ચાર�ઓની (�ફકસ પગાર) િવગત 
 

ક્રમ ન.ં નામ હોદો સ્થળ 

(૧) શ્રી હા�દ�ક પરમાર  ડ�ટા એન્ટ્ર� ઓપર�ટર  �રુ�ન્દ્રનગર  

(૨) શ્રી દ�વાગં �ગાણી  આસી.મેનેજર  �રુ�ન્દ્રનગર  

(૩) શ્રી �ફ�લપ આર.હ�ગન આસી.મેનેજર �રુ�ન્દ્રનગર  

(૪) શ્રી મક��ુદન પરાસરા આસી.મેનેજર �રુ�ન્દ્રનગર 

(૫) શ્રી િશવમ દવે �પુરવાઇઝર  �રુ�ન્દ્રનગર  

(૬) શ્રી ધમ�ન્દ્ર રાણા �પુરવાઇઝર �રુ�ન્દ્રનગર  

(૭) શ્રી જયોિતન્દ્ર મહાવદ�યા �પુરવાઇઝર  �રુ�ન્દ્રનગર  

(૮) શ્રી રિવ�ુમાર મા�  નાયબ �હસાબનીશ  �રુ�ન્દ્રનગર  

(૯) શ્રી �જલી �કુલ  ડ�ટા એન્ટ્ર� ઓપર�ટર  �રુ�ન્દ્રનગર  

(૧૦) શ્રી બા�ભુાઇ મીર ડ્રાઇવર  �રુ�ન્દ્રનગર  

(૧૧) શ્રી ��ભુાઇ રાવળ ડ્રાઇવર  �રુ�ન્દ્રનગર  

(૧૨) શ્રી સમીર �ુર�શી  ડ્રાઇવર  �રુ�ન્દ્રનગર  

(૧૩) શ્રી હ�ુભા સરવૈયા પટાવાળા �રુ�ન્દ્રનગર  

(૧૪) શ્રી િવજયભાઇ રાતૈયા  પટાવાળા  �રુ�ન્દ્રનગર  

(૧૫) શ્રી હર�દપિસ�હ સરવૈયા  પટાવાળા �રુ�ન્દ્રનગર  

(૧૬) શ્રી જયદ�પિસ�હ રાણા ઓપર�ટર  �રુ�ન્દ્રનગર  
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(૧૭) શ્રી સવ�ભાઇ ભલગામા માળ�  �રુ�ન્દ્રનગર  

(૧૮) શ્રી સા�હલ�ુમાર સ�ગ ઓપર�ટર  �રુ�ન્દ્રનગર  

(૧૯) શ્રી લાલ�બહાર� વમાર્ ઓપર�ટર  �રુ�ન્દ્રનગર  

(૨૦) શ્રી અ�કબ�વેદ પરાસરા ઓપર�ટર  �રુ�ન્દ્રનગર  

(૨૧) શ્રી રા�ુભાઇ વાઘેલા  ડ�ટા એન્ટ્ર� ઓપર�ટર  �રુ�ન્દ્રનગર  

 

 
  

ક્રમ  મેનપાવરનો પ્રકાર સખં્યા 

(૧) લાઇનમેન ૧૦ (�ફકસ પગાર) 

(૨) હ�લ્પર  ૦૨ (�ફકસ પગાર)  
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��ર   

(પ્રો�કટ એન.સી.-૯, ૧૦,૧૧,૧૨, અને ૧૧-એ અને એન.સી.-૨૨) 

(૧) સરના�ઃુ- �જુરાત વોટર ઇન્ફ્રાટસ્ટ્ર૧કચર લીમીટ�ડ , મ્�િુનિસપલ ટ�બુવલે-૪ પાસે , 

��ર-�જુ, સ્ટ�ટ હાઇવ,ે ��ર �જ.કચ્છ.  

(૨) મોબાઇલ ન.ં૯૯૭૮૪ ૦૭૧૮૪  

(૩) ઇ-મેઇલઃ- gwilanjar@gmail.com 
 

(૧) શ્રી આર.આર.વામ� �હ�ર મા�હતી અિધકાર� અને સીનીયર 

મેનેજર(સી) અને ઇ.ચા�  

(૨) શ્રી ક�.�.પ્ર�પિત  આસી.મેનેજર(યા)ં 

 

�જુરાત વોટર ઇન્ફ્રાઅસ્ટ્રનકચર લીમીટ�ડ, ગાધંીનગર ખાતે ફરજ બ�વતા ં

કમર્ચાર�ઓની (�ફકસ પગાર) િવગત 
 

ક્રમ ન.ં નામ હોદો સ્થળ 

(૧) શ્રી કમલેશ ધાનાણી  આસી.મેનેજર ��ર 

(૨) શ્રી �ચરાગ પટ�લ આસી.મેનેજર  ��ર  

(૩) શ્રી આમદશા �ખુાર�  �પુરવાઇઝર  ��ર 

(૪) શ્રી સજંય ભટ્ટ  �પુરવાઇઝર  ��ર  

(૫) શ્રી છગન� ઠાકોર �પુરવાઇઝર ��ર 

(૬) શ્રી ભગવાન� કાલાવડ�યા �પુરવાઇઝર  ��ર  

(૭) શ્રી જયેશ નાયી �પુરવાઇઝર  ��ર 

(૮) શ્રી િમતેષ વખાર�યા  નાયબ �હસાબનીશ  ��ર 

(૯) શ્રી ચેતન ઓઝા કલાકર્ ��ર 

(૧૦) શ્રી �જે્ઞશ ચોકસી ડ�ટા એન્ટ્ર� ઓપર�ટર ��ર  

(૧૧) શ્રી લતીફ ઇબ્રાહ�મ સોઢા માળ�  ��ર  

 

ક્રમ  મેનપાવરનો પ્રકાર સખં્યા 

(૧) ચોક�દાર ૧૨ (�ફકસ પગાર) 

(૨) લાઇનમેન/વાલ્વમેન   ૧૫ (�ફકસ પગાર)  

(૩) હ�લ્પર/�ફટર/ઓપર�ટર  ૧૩ (�ફકસ પગાર)  
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ચાવડં   

(પ્રો�કટ એન.સી.- ૧ અને ૨ ચાવડં ઇમરજન્સી અને એન.સી.-૩૫, ૩૬) 

(૧) સરના�ઃુ- �જુરાત વોટર ઇન્ફ્રાટસ્ટ્ર૧કચર લીમીટ�ડ , હ�ડવકર્સ �.ુચાવડં તા.લાઠ� 

�જ.અમર�લી. 

(૨) મોબાઇલ ન.ં  

(૩) ઇ-મેઇલઃ- gwilanc36@gmail.com 
 

(૧) શ્રી ક�.ક�.તેર�યા  �હ�ર મા�હતી અિધકાર� અને સીનીયર 

મેનેજર(સી) ઇ.ચા�  
 

�જુરાત વોટર ઇન્ફ્રાઅસ્ટ્રનકચર લીમીટ�ડ, ગાધંીનગર ખાતે ફરજ બ�વતા ં

કમર્ચાર�ઓની (�ફકસ પગાર) િવગત 
 

ક્રમ ન.ં નામ હોદો સ્થળ 

(૧) શ્રી ભાગર્વ તેર�યા આસી.મેનેજર  ચાવડં  

(૨) શ્રી નવીન�ુમાર  �પુરવાઇઝર(મીક�.)  ચાવડં 

(૩) શ્રી �.ક�.ટાકં કોમ્પ્�ટુર ઓપર�ટર ચાવડં 

(૪) શ્રી વી.એ.ચૌહાણ �પુરવાઇઝર ચાવડં 

(૫) શ્રી ભાવશે મકવાણા પટાવાળા ચાવડં 
 

  

ક્રમ  મેનપાવરનો પ્રકાર સખં્યા 

(૧) લાઇનમેન ૦૬ (�ફકસ પગાર) 

(૨) હ�લ્પર  ૦૪ (�ફકસ પગાર)  

(૩) સીકયોર�ટ�  ૧૦ (�ફકસ પગાર)  

(૪) સ્વીપર ૦૧ (�ફકસ પગાર)  
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ઉના (ક�સર�યા)   

(પ્રો�કટ એન.સી.-૨૪ અને ૨૫) 

(૧) સરના�ઃુ- �જુરાત વોટર ઇન્ફ્રા સ્ટ્ર૧કચર લીમીટ�ડ , ઉના-�ુનાગઢ રોડ , �.ુક�સર�યા , 

તા.ઉના �જ.�ુનાગઢ. 

(૨) મોબાઇલ ન.ં  

(૩) ઇ-મેઇલઃ- gwilanc2425@gmail.com 
 

(૧) શ્રી એ.એન.વ�  મેનેજર(સી)/સીનીયર મેનેજર – ઇ.ચા� 

(૨) શ્રી એ.પી.પ્ર�પિત  આસી.મેનેજર(સી)  
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લ�બડ�   

(પ્રો�કટ એન.સી.-૨૬,૨૭ અને એસ.પી.પી.-૧,૨) 

(૧) સરના�ઃુ- �જુરાત વોટર ઇન્ફ્રા સ્ટ્રનકચર લીમીટ�ડ, જલભવન, એલીસબ્રીજ, ટાઉન હોલ 

પાસે, અમદાવાદ. 

(૨) મોબાઇલ ન.ં  

(૩) ઇ-મેઇલઃ- gwilanc26@gmail.com 
 

(૧) શ્રી એમ.�.બડોલે   �હ�ર મા�હતી અિધકાર� અને સીનીયર 

મેનેજર(સી) ઇ.ચા�  

 

�જુરાત વોટર ઇન્ફ્રા◌ાસ્ટ્ર કચર લીમીટ�ડ, ગાધંીનગર ખાતે ફરજ બ�વતા ં

કમર્ચાર�ઓની (�ફકસ પગાર) િવગત 
 

ક્રમ ન.ં નામ હોદો સ્થળ 

(૧) શ્રી ભાગર્વ બી.પટ�લ આસી.મેનેજર  લ�બડ�  

(૨) શ્રી નવીનભાઇ પનાળ�યા કલાકર્  લ�બડ� 

(૩) શ્રી સજંોગ ઠાકોર પટાવાળા  લ�બડ� 

(૪) શ્રી રો�હત દ�સાઇ ડ્રાઇવર  લ�બડ� 

 

 

ક્રમ  મેનપાવરનો પ્રકાર સખં્યા 

(૧) હ�લ્પર  ૦૫ (�ફકસ પગાર)  
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�ુિતયાણા 

(પ્રો�કટ એન.સી.-૩૮, બ્રાહ્મણી પ્રો�કટ ) 

(૧) સરના�ઃુ- �જુરાત વોટર ઇન્ફ્રાલસ્ટ્ર કચર લીમીટ�ડ , પોલીસ સ્ટ�શન પાસે , અહમદપરા 

રોડ, �ુિતયાણા, �જ.પોરબદંર. 

(૨) મોબાઇલ ન.ં૯૭૫૭૭ ૫૧૭૧૬  

(૩) ઇ-મેઇલઃ- srmanager.nc38gwila@gmail.com 
 

(૧) શ્રી �કુ�શ �તરોલીયા  �હ�ર મા�હતી અિધકાર� અને સીનીયર 

મેનેજર(સી) ઇ.ચા�  

(૨) શ્રી સાગર જોષી મેનેજર(સી)  
 

�જુરાત વોટર ઇન્ફ્રાઅસ્ટ્રનકચર લીમીટ�ડ, ગાધંીનગર ખાતે ફરજ બ�વતા ં

કમર્ચાર�ઓની (�ફકસ પગાર) િવગત 
 

ક્રમ ન.ં નામ હોદો સ્થળ 

(૧) શ્રી એમ.એન.ગર�� કલાકર્  �ુિતયાણા  

(૨) શ્રી એસ.�.�ટુ� - �ુિતયાણા  
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�ત�રુ    

(પ્રો�કટ એન.સી.-૩૭) 

(૧) સરના�ઃુ- �જુરાત વોટર ઇન્ફ્રા.સ્ટ્રoકચર લીમીટ�ડ , અિતિથ�હૃ પાસે , ધોળે�ર રોડ , 

�ત�રુ �જ.�ુનાગઢ. 

(૨) મોબાઇલ ન.ં  

(૩) ઇ-મેઇલઃ- nc37gwila@gmail.com 
 

(૧) શ્રી એચ.ડ�.જોધાણી   �હ�ર મા�હતી અિધકાર� અને સીનીયર 

મેનેજર(સી) ઇ.ચા�  
 

�જુરાત વોટર ઇન્ફ્રાઅસ્ટ્રનકચર લીમીટ�ડ, ગાધંીનગર ખાતે ફરજ બ�વતા ં

કમર્ચાર�ઓની (�ફકસ પગાર) િવગત 
 

ક્રમ ન.ં નામ હોદો સ્થળ 

(૧) શ્રી �કશન ડ�.વાકં નાયબ �હસાબનીશ  �ત�રુ  

(૨) શ્રી લ�મણભાઇ ચૌહાણ  પટાવાળા  �ત�રુ  
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�મનગર  

(પ્રો�કટ એન.સી.-૮,૧૮) 

(૧) સરના�ઃુ- �જુરાત વોટર ઇન્ફ્રાfસ્ટ્રoકચર લીમીટ�ડ , પોસ્ટ બોકસ ન.ં૧૪૮ , GPO 

�મનગર. 

(૨) મોબાઇલ ન.ં  

(૩) ઇ-મેઇલઃ- gwilajamnagar@rediffmail.com 
 

(૧) શ્રી એસ.ક�.કોટા  �હ�ર મા�હતી અિધકાર� અને સીનીયર 

મેનેજર(સી) ઇ.ચા�  

(૨) શ્રી ડ�.રાજ��ુુ  મેનેજર(સી)  

 

�જુરાત વોટર ઇન્ફ્રા�સ્ટ્ર કચર લીમીટ�ડ, ગાધંીનગર ખાતે ફરજ બ�વતા ં

કમર્ચાર�ઓની (�ફકસ પગાર) િવગત 
 

ક્રમ ન.ં નામ હોદો સ્થળ 

(૧) શ્રી એન.એ.�ઠવા  નાયબ �હસાબનીશ  �મનગર  

(૨) શ્રી પીપરવાડ�યા શબીર આસી.મેનેજર (યા)ં  �મનગર 

(૩) શ્રી લગાર�યા રા�ુલ આસી.મેનેજર(સી)  �મનગર 

(૪) શ્રી આર.એસ.�ડ��  પટાવાળા  �મનગર 

(૫) શ્રી િનલેશ એલ.અધેરા  ડ્રાઇવર  �મનગર  

(૬) શ્રી અનતેસા રામ�ભાઇ  સ્વીપર  �મનગર  

 

 

 

 

 

 

ક્રમ  મેનપાવરનો પ્રકાર સખં્યા 

(૧) સીકયોર�ટ�  ૧૩ (�ફકસ પગાર)  

(૨) માળ� ૦૨ (�ફકસ પગાર) 

(૩) ઓપર�ટર  ૦૩ (�ફકસ પગાર)  
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પ્રકરણ-૧૧ (િનયમ સગં્રહ-૧૦) 

િવિનયમોમા ંજોગવાઇ કયાર્ �જુબ મહ�નતાણાની પધ્ધિત સ�હત દર�ક અિધકાર�ઓ અને 

કમર્ચાર�ઓને મળ� ુમાસીક મહ�નતા�ુ ં

૧૧.૧ નીચેના ન�નૂામા ંમા�હતી આપવી 
 

ક્રમ નામ હોદ્દો માસીક 

મહ�નતા�ુ ં

િવિનયમમા ંજણાવ્યા �જુબ 

મહ�નતા�ુ ંન�� કરવાની 

કાયર્પધ્ધિત 

૧ શ્રી િનરવ પી.સોલકં� ચીફ જનરલ મેનેજર(પ્રો.)   રાજય સરકારના પ્રવતર્માન 

ધારાધોરણ �જુબ  

૨ �શુ્રી ધરા એ.વ્યાસ જનરલ મેનેજર(સી) ૮૫૫૮૬/- “સદર” 

૩ શ્રી �.એમ.સોનારા  સીનીયર મેનેજર(યા)ં ૧૩૨૩૯૨/- “સદર” 

૪ શ્રી પી.ક�.શાહ સીનીયર મેનેજર(સી) ૧૨૭૫૨૪/- “સદર” 

૫ શ્રી પી.ક�.મોદ� સીનીયર મેનેજર(સી) ૧૨૨૬૩૦/- “સદર” 

૬ શ્રી એસ.ક�.અગ્રવાલ  સીનીયર મેનેજર(સી) ૧૨૨૪૮૦/- “સદર” 

૭ શ્રી એસ.એમ.ઝવેર� મેનેજર(યા)ં  ૧૧૮૮૫૪/- “સદર” 

૮ શ્રી ક�.પી.માકંડ�યા મેનેજર(સી) ૧૨૨૪૮૦/- “સદર” 

૯ શ્રી એમ.એસ.પ્ર�પિત મેનેજર(યા)ં  ૮૮૬૦૪/- “સદર” 

૧૦ શ્રી એ.એન.વ�  મેનેજર(સી)  ૯૧૩૪૦/- “સદર” 

૧૧ શ્રી એસ.સી.ગોટાવાલા મેનેજર(સી) ૯૫૩૬૨/- “સદર” 

૧૨ શ્રી એમ.એમ.વ્યાસ મેનેજર(સી)  ૧૨૭૫૨૪/- “સદર” 

૧૩ શ્રી ક�.ક�.તેર�યા  મેનેજર(યા)ં  ૭૨૧૨૭/- “સદર” 

૧૪ શ્રી એમ.�.બડોલે મેનેજર(સી)  ૧૨૭૫૨૪/- “સદર” 

૧૫ શ્રી �.ુપી.ભાભોર  મેનેજર(સી)  ૭૦૧૧૧/- “સદર” 

૧૬ શ્રી આર.આર.વામ� મેનેજર(સી)  ૯૬૦૦૭/- “સદર” 

૧૭ શ્રી બી.વી.વાળંદ મેનેજર(નાણા)ં ૬૧૩૭૨/- “સદર” 

૧૮ શ્રી એન.ટ�.ઇશાદરા મેનેજર(સી) ૯૯૭૦૮/- “સદર” 

૧૯ શ્રી એ.એ.પચંાસરા આસી.મેનેજર(સી) ૫૫૮૩૧/- “સદર” 

૨૦ શ્રીમતી એન.વી.પરમાર આસી.મેનેજર(સી) ૬૭૩૮૬/- “સદર” 

૨૧ શ્રી એમ.આર.ચોડવડ�યા આસી.મેનેજર(યા)ં  ૬૪૬૩૫/- “સદર” 
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ક્રમ નામ હોદ્દો માસીક 

મહ�નતા�ુ ં

િવિનયમમા ંજણાવ્યા �જુબ 

મહ�નતા�ુ ંન�� કરવાની 

કાયર્પધ્ધિત 

૨૨ શ્રી ક�.બી.શાહ આસી.મેનેજર(સી) ૬૭૩૮૬/- “સદર” 

૨૩ શ્રી એ.�.રાજ�રુા મેનેજર(સી) ૬૦૯૨૯/- “સદર” 

૨૪ શ્રી �.ડ�.તરાલ સીની.કલાકર્ ૫૭૯૦૦/- “સદર” 

૨૫ શ્રી બી.એન.�ંુતાર આસી.મેનેજર(યા)ં  ૩૮૦૯૦- 

(�ફકસ 

પગાર) 

“સદર” 

૨૬ શ્રી અજય પી.પ્ર�પિત આસી.મેનેજર(સી) ૩૮૦૯૦- 

(�ફકસ 

પગાર) 

“સદર” 

૨૭ �ુ.કોમલ અડાલ� સીની.મેનેજર(સી)  - “સદર” 
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પ્રકરણ-૧૨ (િનયમ સગં્રહ-૧૧) 

પ્રત્યેક ફાળવાયેલ �દાજપત્ર 

તમામ યોજનાઓ ��ુચત ખચર્ અને કર�લ �કૂવણી �ગે અહ�વાલોની િવગતો 

િવકાસ િનમાર્ણ અને તકનીક� કાય� �ગે જવાબદાર �હ�રતતં્ર માટ� 
 

GUJARAT WATER INFRASTRUCTURES LIMITED 
Bulk Water Transmission Mains 

 

Sr. 
No. Package 

Name of Bulk 
Water Pipeline 

Packages 
Dist. Pumping Capacity 

(MLD) Dia.  
Comp. 
Length 
(Kms.) 

Year of 
Completion Network 

1 SPP-1 Pariej / Kanewal – 
Pipli  Amdavad 200+100=300   63.00   D 

2 SPP-2 Pipli – Navda Amdavad 258   40.00   D 

3 SPP-3 Navda – Botad  Bhavnagar 96+57+115=268   30.00   D 

4 SPP-3A Navda- Botad  
Bhavnagar, 

Amreli, 
Junagadh 

251   31.50   D 

5 SPP-4 Navda – Vallabhipur Bhavnagar 150   36.00   B 

6 NC-1 Botad – Gadhada - 
Chavand 

Bhavnagar, 
Amreli 100+400=500   60.00 2001-02 D 

7 NC-2 
Chavand – Amreli 
Chavand-Babra-
Kotdapitha 

Amreli 65 / 70   62.00 2001-02 D 

8 NC-3 
Vallabhipur – 
Budhel – Umrala - 
Sihor 

Bhavnagar 140   60.00 2001-02 B 

9 NC-4 Budhel – Borda  Bhavnagar 175   65.00 2001-02 B 

10 NC-5 Borda – Rajula  Bhavnagar, 
Amreli Gravity   67.00 2001-02 B 

11 NC-6 Maliya – Morvi Rajkot 440   26.00   C 

12 NC-6A Vadharva Reservoir 
(Maliya) 

Rajkot, 
Jamnagar, 

Kutch 
270   - 2013-14 C 

13 NC-6B Sadulka - Morbi Morbi 200   5.00   C 

14 NC-7 Morbi – Tankara Rajkot 385   34.00   C 

15 NC-8 Tankara – Jamnagar  Jamnagar Gravity   64.00 2002-03 C 

16 NC-9 Maliya – Bhachau Kutch 263   53.00   C 
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Sr. 
No. Package 

Name of Bulk 
Water Pipeline 

Packages 
Dist. Pumping Capacity 

(MLD) Dia.  
Comp. 
Length 
(Kms.) 

Year of 
Completion Network 

17 NC-10 Bhachau – Anjar Kutch 150   47.00 2003-04 K 

18 NC-10A Bhachau- Varsamedi Kutch 85   35.00   K 

19 NC-11 Anjar – Kukma-
Mundra-Mandavi Kutch 125.69   26.00   K 

20 NC-11 Railway Crossing Kutch 0.00   82.00   K 

21 NC-12 Hirapar - Hadala Rajkot 197.00   51.00   C 

22 NC-13 Samakhiyali – Rapar Kutch 15.78   41.00   K 

23 NC-14 NMC- Gandhinagar - 
Charedi Gandhinagar 230   20.00 2004-05   

24 NC-14 Ext 
Taping from GEB-
TPS to Four Defense 
Units 

Gandhinagar 8.64   6.00 2007-08   

25 NC-17 
SSW M2: NMC-
Modhera-Mehsana 
(incl. in M2 group) 

Mehsana 114.36   22.00 2005-06   

26 NC-18 Khijadia (Jamnagar) 
– Motikhavdi Jamnagar 270   33.00   C 

27 NC-19 
Jamnagar- 
Motikhavdi(Rly. 
Cro.)    

Jamnagar 0   0.00   C 

28 NC-20 Hadala-Khambhala-
Sanada-Panchdevda 

Rajkot, 
Jamnagar Gravity   91.00   C 

29 NC-21 
Panchdevda to 
Kalyanpur, Bran. 
Samana to Ch.59.58  

Jamnagar Gravity   175.00   C 

30 NC-22 Kukma - Khirasara Kutch 81.5   144.00 2008-09 K 

31 NC-23 

NMC to Halol- 
Champaner- 
Narukota - 
Ghoghamba  

Panchmahal 86.20   48.00 2007-08   

32 NC-24 Kadiyali (Rajula)- 
Kesariya (Una) 

Amreli, 
Junagadh 188   66.00 2011-12 B 

33 NC-25 Kesariya (Una)- 
Sonariya (Veraval) 

Amreli, 
Junagadh 122   64.00 2011-12 B 

34 NC-26 Dhanki-Navda 
(Dhanki- N.H. 8/A) 

Bhavnagar, 
Amreli, 

Junagadh 
553   43.57 2015-16 A 

35 NC-27 Dhanki-Navda (N.H. 
8/A - Navda) 

Bhavnagar, 
Amreli, 

Junagadh 
Gravity   50.92 2013-14 A 

36 NC-28 Navda - Budhel 
Bhavnagar, 

Amreli, 
Junagadh 

332   77.41 2013-14 B 

37 NC-30 Dhanki- Chuli 
Rajkot, 

Jamnagar, 
Kutch 

545   62.84 Prg A 
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Sr. 
No. Package 

Name of Bulk 
Water Pipeline 

Packages 
Dist. Pumping Capacity 

(MLD) Dia.  
Comp. 
Length 
(Kms.) 

Year of 
Completion Network 

38 NC-31 Chuli - Khirai 
Rajkot, 

Jamnagar, 
Kutch 

Gravity   57.66 2013-14 A 

39 NC-32 Dhanki - Dudhrej Rajkot, 
Jamnagar 545   33.05 2015-16 A 

40 NC-33 Dudhrej-  Navagam Rajkot, 
Jamnagar 470   52.85 2013-14 A 

41 NC-34 Kankot-Hadala Rajkot, 
Jamnagar 467   60.00 2013-14 A 

42 NC-34A Machchhu-1 Dam to 
Sindhavadar Rajkot 50   13.50 2018-19 A 

43 NC-35 Botad – Gadhada Bhavnagar, 
Botad 135   27.00 2017-18 B 

44 NC-36 Chavand - 
Amarnagar 

Botad, 
Rajkot 120   69.00 2017-18 D 

45 NC-37 Amarnagar - Upleta Rajkot 100   74.00 2019-20 D 

46 NC-38 Upleta -  Ranavav Rajkot, 
Porbandar 40   63.00 2019-20 D 

47 Gr Kotdapitha - Jasdan Rajkot 21   11.00   D 

48 EMG Gondal - Mevasa - 
Jetpur Rajkot 90   32.00   D 

49 EMG Mevasa - Phophal 
(Dhoraji) Rajkot     12.00   D 

50 EMG Gondal - Rajkot Rajkot     16.00   D 

51 Gr 
Visavadar Phase-I : 
Malsika (Dhari)  - 
Vekaria - Visavadar 

Junagadh     26.00   D 

52 Gr 

Ozat-II- Part-I:  Ozat-
II- Mendarda - 
Devgadh- Barvala- 
Keshod; Devgadh - 
Ajab; Barvala - 
Vanthali - 
Manavadar - Bantva 

Junagadh     149.00   D 

53 EMG 

Ajab - Galodar- 
Kamnath (Mangrol) 
; Galodar - Gadu 
tapping [Chorvad 
(Maliya)] 

Junagadh     44.00   D 

54 Gr 

Surendranagar 
Integrated Wss 
Phase-II (Part-A) : 
Dholidhaja Dam- 
Thangadh- Chotila; 
Vagadia- Dhedhuki; 
Kukada- Jasapar  

Surendranag
ar, Rajkot     121.00   A 
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Sr. 
No. Package 

Name of Bulk 
Water Pipeline 

Packages 
Dist. Pumping Capacity 

(MLD) Dia.  
Comp. 
Length 
(Kms.) 

Year of 
Completion Network 

55 Gr 

Porbander District 
Group Wss    
(Phase-I) : Advana 
(NC-21)- Sorthi; 
Shivapatiya (NC-21)- 
Javantrigala; 
Jamjodhpur (NC-
21)- Mahiki- 
Khageshri- Kalindri- 
Kutiyana 

Porbandar     63.00   C 

56 Bulk Amreli – Dhari – 
Savarkundla Amreli     60.00   D 

57 EMG Otala- Aji -III 
(Tankara- Gauridad) Jamnagar     15.00   D 

58 EMG Chavand – Gondal – 
Junagadh 

Rajkot, 
Junagadh 90   100.00   D 

59 EMG KBC-Bhachau           
  

      
2981.30  
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પ્રકરણ-૧૩ 

સહાયક� કાયર્ક્રમોના અમલ �ગેની પધ્ધિત 

 

૧૩.૧ નીચેના ન�નૂા �જુબ મા�હતી આપવી. 

યોજનાની િવગત નીચે �જુબ છે. 

 

�ખુ્ય કામગીર�ઃ- 

 નમર્દા માસ્ટર પ્લાન �જુબ નમર્દા ક�નાલ આધાર�ત બલ્ક વોટર ટ્રાન્સમીશન પાઇપલાઇન 

પ્રો�કટ�ુ ંઅમલીકરણ કરવાની કામગીર�. 

 સરદાર સરોવર નમર્દા િનગમ લી. તથા અન્ય સસં્થાઓ પાસેથી મ�ુંર થયેલ ભાવે પાણી 

ખર�દ કર� પાણી �રુવઠા બોડર્ , શહ�ર� િવસ્તારો, મહાનગરપા�લકાના િવસ્તારોને તથા શૈક્ષ�ણક 

સસં્થાઓને તથા ઉધોગોને ઔધો�ગક એકમોને રો-વોટર િવતરણ કરવાની કામગીર�. 

 િવિવધ બલ્ક પાઇપલાઇન તથા પપં�ગ મશીનર��ુ ંવ્યવસ્થાપન , મરામત તથા િનભાવણી 

તેમજ ર�પેર�ગની કામગીર�. 

 

�જુરાત વોટર ઇન્ફ્રાગસ્ટ્રગકચર લીમીટ�ડ દ્વારા અત્યાર �ધુી કરવામા ંઆવેલ કામગીર�ઃ-  

 નમર્દા ટ્ર�બ્�નુલ એવોડર્ �જુબ નમર્દા યોજનામાથંી �ુલ ૧.૦૬ MAF (૩૫૮૦ એમ.એલ.ડ�.) 

પાણી પીવા તથા ઔધો�ગક વપરાશ માટ� ફાળવવામા ંઆવેલ છે. નમર્દા નહ�ર આધાર�ત 

પાણી �રુવઠા યોજનાનો માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કરવામા ંઆવેલ હતો. �જુરાત વોટર 

ઇન્ફ્રારસ્ટ્રાકચર લીમીટ�ડ દ્વારા રાજયમા ંસરદાર સરોવર નમર્દા યોજના આધાર�ત પીવા�ુ ંપાણી 

સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ િવસ્તારમા ં��ુુ પાડવા માટ� બલ્ક પાઇપલાઇન પ્રો�કટ હાથ ધરવામા ં

આવેલ છે. પીવાના પાણીના આયોજન માટ� નમર્દા માસ્ટર પ્લાન �જુબ પાઇપલાઇનના 

નેટવકર્ �જુબ કામગીર� કર� ૧૨૦૦૦ થી વધાર� ગામડાઓ તથા શહ�ર� િવસ્તારોને �રુ� ુપાણી 

��ુ પાડવામા ંઆવી રહ�લ છે. 

 પાણી �રુવઠા િવભાગ દ્વારા નમર્દા માસ્ટર પ્લાન હ�ઠળ મ�ુંર થયેલ રાજયવ્યાપી પાણી 

�રુવઠા ગ્રીડ માટ� ૩૦૦૦ �ક.મી. થી વધાર� લબંાઇની બલ્ક પાઇપલાઇન નાખંવામા ંઆવેલ છે 

તથા ૪૦ પપં�ગ સ્ટ�શનો બનાવવમા ંઆવેલ છે તથા તેના દ્વારા દરરોજ સર�રાશ ૧૬૦૦ 

એમ.એલ.ડ�. પાણી ��ુ પાડવામા ંઆવી રહ�લ છે.   
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પ્રકરણ-૧૪(િનયમ સગં્રહ-૧૩) 

તેણે  આપેલ રાહતો, પરિમટ ક� અિધ�ૃત મેળવનારની િવગતો 

(મા�હતી �નુ્ય ગણવી) 
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પ્રકરણ-૧૫ (િનયમ સગં્રહ-૧૪) 

કાય� કરવા માટ� ન�� કર�લ ધોરણો 
 

૧૫.૧ િવિવધ પ્ર�િૃ�ઓ/ કાયર્ક્રમો હાથ ધરવા માટ� િવભાગે ન�� કર�લ ધોરણોની િવગતો આપો. 

 

ક્રમ પ્ર�િૃ�ઓ અને કાયર્ક્રમો ધારાધોરણો 

૧. �જુરાત રાજયમા ંઅને અન્ય રાજયોમા ં

કાયદાની જોગવાઇઓ આિધન રહ�ને જળ 

�ધુ્ધીકરણ અને જળ પ્ર�ક્રયા (ટ્ર�ટમેન્ટ) સ�હત 

પીવાના પાણીના �રુવઠા માટ�ની યોજનાઓ 

તૈયાર કરવી તેમને પ્રોત્સાહન આપ�ું , અમલમા ં

�કુવી, તે�ુ ંસચંાલન કર�ુ ંતે માટ� નાણાનંી 

વ્યવસ્થા કરવી અને તેની �ળવણી કરવી. 

    સરદાર સરોવર નહ�રો સ�હત અન્ય જળ 

�ોતો પર આધાર�ત પાણીની પાઇપલાઇન 

સબંિંધત યોજનાઓ અને પ�રયોજનાઓ હાથ 

ધરવી. તેમની �પર�ખા ઘડવી , તે�ુ ંસચંાલન , 

અમલ અને કાયર્ન્વયન કર�ુ ંતેમજ તેની 

�ળવણી રાખવી.    

રા�ય સરકાર ધ્વારા મ�ુંર કરવામા ં

આવેલ નીતી િનયમો અને મ�ુંર 

કરવામા ંઆવેલ �દાજપત્રીય 

જોગવાઇને લક્ષમા ંરાખીને ખાનગી 

એજન્સી, કોન્ટ્રાક્ટરોને �હ�ર િનિવદા 

(ટ�ન્ડર પ્ર�ક્રયા) દ્વારા કામગીર� 

કરાવવામા ંઆવે છે. સાધનોની ખર�દ� 

માટ� પણ �હ�ર િનિવદા દ્વારા ટ�ન્ડર 

પ્ર�ક્રયા અપનાવવામા ંઆવે છે. 

૨. સરકારશ્રીની �વૂર્ મ�ુંર� મેળવી પરસ્પર સમંિત 

સધાયા �જુબની શરતો આધાર� સરદાર સરોવર 

નમર્દા િનગમ, જળસપંિત િવભાગ અથવા અન્ય 

કોઇ સસં્થાઓ પાસેથી પાણીની ખર�દ� કરવી 

અને િનધાર્ર�ત કર�લા ખાસ અથવા 

સહાયક��કુત દર� અથવા િવના �લુ્યે અથવા 

કંપનીના �હતમા ંજ�ર� હોઇ , તે પ્રમાણે પાણી 

��ુ પાડ�ુ ંઅને વેચ�ુ.ં  

નમર્દા, જળસપંિત , પાણી �રુવઠા અને 

કલ્પસર િવભાગ સ�ચવાલય અને પાણી 

�રુવઠા દ્વારા બહાર પાડવામા ંઆવેલ 

ઠરાવ �જુબ કામગીર� કરવામા ંઆવે છે. 

યોજના �ગેની િવગત પ્રકરણ-૧૨ તથા 

પ્રકરણ-૧૩ મા ંદશાર્વેલ છે. 
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પ્રકરણ-૧૬ (િનયમ સગં્રહ-૧૫) 

વી���ુપે ઉપલબ્ધ મા�હતી 

 

૧૬.૧ વી���ુપે ઉપલબ્ધ િવિવધ િવષયોની મા�હતીની િવગતો 
  

  �જુરાત વોટર ઇન્ફ્રા◌ાસ્ટ્ર કચર લીમીટ�ડ , ગાધંીનગરની અિધ�ૃત website- 

http://www.gwil.in પર િવિવધ મા�હતી , રા�ય સરકારના �ુકમો અને અન્ય િવગતો ઉપલબ્ધ 

છે. આ વેબસાઇટને િનિ�ત સમયાતંર�/જ�ર પડ� ત્યાર� અદ્યતન મા�હતી upload કરવામા ંઆવે 

છે. 
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પ્રકરણ-૧૭ (િનયમ સગં્રહ-૧૬) 

મા�હતી મેળવવા માટ� નાગ�રકોને ઉપલભ્ય સવલતોની િવગતો 

 

૧૭.૧ લોકોને મા�હતી મળે તે માટ� કચેર�એ અપનાવેલ સાધનો , પધ્ધિતઓ અથવા 

સવલતો �વી ક� કચેર� ગ્રથંાલય. 

 વડ� કચેર� ખાતે �બ�મા ં�લુાકાતીઓને િનયમો ને આિધન યોગ્ય તે 

માગર્દશર્ન આપવામા ંઆવે છે. 

 કચેર��ુ ંસબંિંધત ર�કડર્� ુ ંિનર�ક્ષણ કરવા માટ� કચેર�ના �હ�ર મા�હતી 

અિધકાર�ને લેખીતમા ંઅર� કરવાની રહ� છે. આ �ગે િનર�ક્ષણ માટ� ફાળવેલ 

િનિ�ત સમયે અને તાર�ખે અરજદાર� કચેર� ખાતે હાજર રહ� ર�કડ�ુ ંિનર�ક્ષણ 

કરવા દ�વામા ંઆવશે. આ માટ� અરજદાર� િનયમો આ�સુાર જ�ર� ફ� ભરવાની 

રહ�શે. 

 દસ્તાવેજોની નકલો મેળવાવ માટ� અરજદાર� મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ 

૨૦૦૫ ની જોગવાઇ �જુબ અર� કરવાની રહ�શે અને ત્યારબાદ િનયમો�સુાર 

કચેર� પાસે ઉપલબ્ધ મા�હતી આપવામા ંઆવશે. 

 કચેર�ની પ્ર�િૃ�ઓ કામગીર� વગેર� બાબતે મા�હતી ફાટોગ્રાફ સરકાર� �ુકમો 

વગેર�ની િવગતો કચેર�ની website- http://www.gwil.in પર ઉપલબ્ધ છે. 
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પ્રકરણ-૧૮ (િનયમ સગં્રહ-૧૭) 

અન્ય ઉપયોગી મા�હતી 

(અન્ય ઉપયોગી મા�હતી �નૂ્ય છે.) 
 

 

 

આભાર 

જય �હન્દ  

જય જય ગરવી �જુરાત 
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