
યાઇટ ટુ ઇન્પયભેળન એક્ટ ૨૦૦૫ વદંબે તથા દ. હુકભ ૧૦૦૮/૦૫-૦૬ વદંબે કરભ 

૪-૧(ખ) અન્લમે ખાતાની શાર સધુીની ભાહશતી ફાફત. 
આઇ.ટી. ડીાટટ ભેન્ટ, લડોદયા ભશાનગયાલરકા  

 

(૧) વસં્થા, કાભગીયીઓ અને પયજોની વલગતો: 
 

ખાત  ું         : આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટ, લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
કાભગીયીઓ/પયજો    :  
 મ ખ્ મત્ લ ેકાભગીયીભાું લડોદયા ભશાનગયાલરકા ખા ે કોપ્ ય ટયાઇઝેળનની કાભગીયી આ આમોત  

યી ે થામ ને અંગેની નનન  નકકી કયલાની યશ ે છે. આ નનન  નકકી કયલા ફાફ ે ખા ા દ્વાયા 
નલનલધ નલબાગોની કોપ્ ય ટયાઇઝેળનની જરિયયમા   ભેજ  રબ્ ધ ટેકનોરોત આધાયે નનર્ટમ 
કયીને  ેન ું અભરીકયર્ કયલાન ું યશ ેછે. 

 ભશાનગયાલરકા દ્વાયા આલાભાું આલ ી નાગયયક આ નલધાઓ, ભશાનગયાલરકાની લશીલટી 
ભાખાની  ેભજ ચ ુંટામેર ાુંખ અંગેની, યાઇટ ટ  ઇન્પોયભેળન રગ ની ભાયશ ી વશ લડોદયા 
ળશયેને રગ ની અન્મ ભાયશ ી, નાગયયકોને ઇન્ટયનેટના ભાધ્મભથી  રબ્ધ કયાલલાના  દે્દળથી 
ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટ મ કી, વદય ભાયશ ીની લખ ોલખ  અધ ન કયલાની કાભગીયી 
કયલાભાું આલે છે.   

 લડોદયા ભશાનગયાલરકા ની લેફવાઇટન ું ભેનેજભેન્ટ કયવ  જેભાું ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ફશાય 
ાડલાભાું આલ ા ટેન્ડવટ નલગેયેની ભાયશ ી લેફવાઇટ  ય  રબ્ધ કયાલલાની કાભગીયી 
કયલાભાું આલ ે છે. લેફ વાઇટ  ય e-News Letter તૈમાય કયીને દય ભહશને ફનાલવ ુ તથા 
લેફવાઇટ ઉય અડટે કયવુ.ં લખતો લખત પ્રોએક્ટીલ ડીસ્કરોઝય, ઉદ્ધાટન વલ.ના પોટોગ્રાફ્વ 
અરોડ કયલા વલ.  

 લડોદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ફશાય ાડલાભાું આલ ા ટેન્ડવટ  ેભજ યોજગાય બય ી, નલગેયેની 
ભાયશ ી લેફવાઇટ  ય  રબ્ધ કયાલલાની કાભગીયી કયલાભાું આલે છે.  

 દયેક લે એક ઝોન (ત્રર્ લોડટ)ની યીલીઝન આકાયર્ીના વલે પોભટની ડટેા એન્રી, પ્રથભ 
એડીટ/ફીજ  એડીટ  થા પાઇનર કયેકળન.  

 પ્રોટી ટેક્ષની લઆ રા  ભાટે લોડટ લાઇઝ લફર પ્રોવેવ કયી પ્રીન્ટીંગ કયી લોડટ ઓપીવભાું 
શોંચાડલા. 

 ઓનય યજજસ્ટય, સ્ેળીમર નોટીવ  ૈમાય કયલી  થા જરિયીમા  મ જફના યીોટટવ  ૈમાય કયલા. 
 પ્રોટી ટેક્ષની લઆ રા  ભાટે Bank of Baroda, State Bank Of India, Dena Bank, 

Union Bank of India, Yes Bank  થા Indusand Bank જેલી ફેન્કો વાથે tie-up કયી 
લધાયાના કોઇર્ ખચટ લગય આળયે ક ર ૨૦૦ કય ાું લધાયે જેટરી Branches ભાું ેભેન્ ટની 
આ નલધા  રબ્ધ કયી. 

 લડોદયા ળશયેના નાગયયકોની પયયમાદોનો ઝડી નનકાર થઇ, નનલાયર્ થામ  ે ભાટે કોર 
વેન્ટયનો ઇજાયો કયી નાગયયકોની નોંધર્ી  ેભજ ટોર ફ્રી નુંફય: ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૦૨૬૫ દ્વાયા  ેભજ 
લેફવાઇટ  ય ર્, ઓનરાઇન પયયમાદ નોંધાલી ળકે  ેલી જોગલાઇ કયલાભાું આલેર છે.  

 વાભાન્મ લયશલટ નલબાગ ભાટે, નલનલધ જગ્માઓની બય ી (યીક્રુટભેન્ટ) ભાટે ઓનરાઇન અયત 
કયી ળકે  થા  ે ભાટે ની પી ર્ ઓનરાઇન ચકૂલી ળકે  ેલી વ્મલસ્થા કયલાભાું આલેર છે.  

 આયોગ્મ ળાખાના ફુડ ડીાટટભેન્ટ ભાટે, નાગયયકો દ્વાયા ઓનરાઇન ફુડ રાઇવન્વ ભે  લેી 
વ્મલસ્થા કયલાભાું આલરે છે. 

 M-Governance ના બાગરિે ભોફાઇરભાું ફધી એ્રીકેળન, એક કોભન ્રેટપોભટ  ય જેભ કે, 
પયયમાદ નનલાયર્ ભાટે, ટેન્ડવટ, બય ી, વેલાઓ, નલનલધ પ્રકાયના લેયા, Contact (Admin 

Wing & Emergency Contact list), Where Can I?  થા નલનલધ વેલાઓ અંગનેા પોભટવ 
વદય એ્રીકેળનભાું  રબ્ધ કયાલલાભાું આલેર છે. આંગર્લાડીના કામટકય ભાટે સ્ભાટટ  



આંગર્લાડીની એ્રીકેળન  થા ળેય ધ શે્ ીનેળ નાભની એ્રીકેળન નલગેયે ફનાલલાભાું આલેર 
છે. 

 નલનલધ ડીાટટભેન્ટના ભશત્લના ડોક્ય ભેન્ટવ, પાઇરો, યજજસ્ટય, નકળા નલ. ન ું ડીતટાઇઝેળન 
કયલાની કાભગીયી છે. 

 જરિયીમા  લાી જગ્માઓએ વલે કયી નવ  નેટલકટ  ભ  કયવ ું  થા જ ના નેટલકટન ું ભેન્ટેનન્વની 
કાભગીયી. 

 યોજે યોજ વોફ્ટલેય પ્રોગ્રાભભાું થ ાું આ ધાયા કયલા  થા ઇન્ટયનેટ નેટલકટન ું ભેનેજભેન્ટ કયવ .  
 ભશાનગયાલરકાભાું આલરે કોપય ટય વુંફુંનધ  શાડટલેયના ભેન્ટેનન્વની કાભગીયી  
 લડોદયા ળશયેની શદભાું આલેર નનવિંગ શોપવ, શોસ્સ્ટર, રેફોયેટયી, ક્લરનનકના યતસ્રેળન ભાટે 

Online Registration for Medical Facility  રબ્ધ કયલાભાું આલેર છે. યતસ્રેળન પી ન ું 
ચકૂલણ ું Credit Card, Debit Card અને Net Banking થી કયલાની આ નલધા  રબ્ધ 
કયલલાભાું આલેર છે. 

 પામય લિગેડ વેલાઓને ભાટે Application for Fire & Emergency Services ઓનરાઇન 
કયલાભાું આલેર છે. 

 ાર્ીના/ડ્રનેેજના નલા કનેકળન રેલા ભાટે – online એ્રીકેળન કયલાની,  થા -ેભેન્ટ 
કયલાની આ નલધા ચાલ  કયલાભાું આલેર છે. 

 નલનલધ ડીાટટભેન્ટના ભશત્લના ડોક્ય ભેન્ટવ, પાઇરો, યજજસ્ટય, નકળા નલ. ન ું ડીતટાઇઝેળન 
કયલાની કાભગીયી કયલાભાું આલે છે. 

 Smart City અં ગટ  ICT પ્રોજેલટ કયલાની કાભગીયી કયલાભાું આલેર છે. 
 
 

(૨) ોતાના અવધકાયી અને કભટચાયીઓની વત્તાઓ તથા પયજો: 
 

લડોદયા ભશાનગયાલરકાના આઇ.ટી. ડીાટટ ભેન્ટના અવધકાયી/કભટચાયીઓના  
નાભ, શોદ્દો, ગાય તથા કાભગીયીની વલગત. 

 

 

આઇ.ટી. ડીાટટ ભેન્ટનુ ંવને ૨૦૧૭-૧૮ નુ ંઅંદાજત્રક 
 

 

અન.ુ ન.ં  હશવાફના વદયો ` (રાખભા)ં 

૧ કોપ્ય ટય વલીવીવ અંગનેી ફશાયની વુંસ્થાઓને ચ કલર્ી (રીઝ રાઇન 
 ેભજ નેટલકટની રગ  વશ) ૧૫૦.00 

૨ કોપ્ય ટય ચાર્જ, વોફ્ટલેવટ ખયીદી  થા નનબાલર્ી ભાટે ૨0.00 
૩ કોપ્ય ટય સ્ટેળનયી, વીડી, ટે્વ, નપ્રન્ટય યીફન નલગેયે ૪0.00 
૪ કોપ્ય ટય, નપ્રન્ટય ભળીનોની નનબાલર્ી ૨૧.૫0 

૫ 
ઇ-ગલનટન્વ પ્રોજેલટના બાગરિે  થા ભશાનગયારીકાના ખા ાઓ ભાટે 
કોપ્ય ટવટ, વોફ્ટલેય, વુંફુંનધ  આઇટભ અન ે વાધનો, નલગેયે ખયીદલા, 
ત.આઇ.એવ., ઇ.આય.ી વીસ્ટભ નલકવાલલા  થા વાઇટ  ૈમાય કયલા 

૨૫૦૦.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



અન.ુ નાભ 
શોદ્દો, 

ફેઝીક ગાય (`) કાભની વલગત 

૧ શ્રી ભનન એવ. બટ્ટ ડામયેલટય(આઇ.ટી.) 
રેલર -૧૨  

૭૮૮૦૦-૨૦૯૨૦૦ 

 ભશાનગયાલરકાના અરગ અરગ ખા ાઓની 
જરિયીઆ  પ્રભાર્ે કોપ્ય ટયાઇઝ્ડ દ્ધન  
દાખર કયલી.  

 આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટ ની એડભીનીસ્રેટીલ 
કાભગીયી 

 ટેકનનકર ફાફ ોન ું વુંચારન 

 ઇ-ગલનટન્વ વુંફુંનધ  નલીન પ્રોજેલટ 
Initiate કયલા  

 સ્ભાટટવીટી ICT પ્રોજેલટવ જોલાની કાભગીયી 
કયલી 

૨ શ્રી અનિન ત. પ્રજાન  નવસ્ટભ એનારીસ્ટ  
રેલર – ૯ 

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

 અરગ અરગ ખા ાઓના એ્રીકેળન 
વોફ્ટલેયન ું એનારીવીવ 

 આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટ ના કન્વરટન્ટ/ાટીઓ 
વાથે રામઝનીંગ 

 UDD  થા MoUD ભાટે ડેટા/ભાયશ ી  ૈમાય 
કયલાની કાભગીયી 

 રીઝ રાઇન  ેભજ નેટલકટની કાભગીયીન ું 
વુંકરન 

 ટેન્ડયીંગ વુંફુંનધ  કાભગીયી 
 સ્ભાટટ વીટી અં ગટ  આઇ.વી.ટી. પ્રોજેલટ 

રગ ની કાભગીયી  
 RTI એલટ શઠે વભમભમાટદાભાું જલાફ 

આલા 
 પ્રોટી ટેક્ષના લફર રગ  કાભગીયી  
 વયકાયશ્રીની દ્વાયા લખ ો લખ  ભાુંગલાભાું 

આલ ી ભાયશ ી  ૈમાય કયલી. 
 ઓનરાઇન ેભેન્ટ ની લલેયી વોલ્લ કયલી 

 થા ફેન્ક અન ે લોડટ વાથે રાઇનઝનીંગ 
કયવ ું. 

 વેલા વેત   કામટક્રભ અં ગટ  કાભગીયી  
 આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટન ું એડભીનીસ્રેટીલ 

રગ ની કાભગીયી 
  યી અનધકાયીના આ ચન મ જફની  ભાભ 

કાભગીયી  
૩ શ્રી ળનભક એવ. જોી નવસ્ટભ એનારીસ્ટ  

રેલર – ૯ 

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

 શારભાું ય .આઇ.ડી. આધાય નોંધર્ી કેન્રોના 
આ ચારિ વુંચારન અથે ટેકનનકર નોડર વટન 
/ આ યલાઇઝય  યીકે લસ્ ી ગર્ યી 
ઓયપવભાું કાભગીયી કયે છે 

 ICDS પ્રોજેલટ અં ગટ ની આંગર્લાડી 
ભોફાઇર એ્રીકેળનની કાભગીયીન ું વુંકરન, 
ડટેા ભેનેજભેન્ટ  થા નલનલધ યીોટટવ 
વયકાયશ્રીને આલાની કાભગીયી  



૪ શ્રી વુંજમ વી. પ્રજાન   શ. ઇ.ડી.ી. આ નપ્રન્ટેન્ડન્ટ 
રેલર – ૭ 

૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

 આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટના કન્વરટન્ટ/ાટીઓ 
વાથે રામઝનની કાભગીયી 

 આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટન ું એડભીનીસ્રેટીલ 
રગ ની કાભગીયી  

 લેફ વાઇટ અડળેન (પ્રોએલટીલ 
ડીસ્લરોઝય, કોન્ટેલટ ડીટેઇર, પોટોગ્રાપવ,  
યડાટટભેન્ટની ભાયશ ી નલગેયે )  

 કોર વેન્ટય-વાથે રાઇઝનીંગ  
 પ્રોટી ટેક્ષના લફર રગ  કાભગીયી  
 વયકાયશ્રીની દ્વાયા લખ ો લખ  ભાુંગલાભાું 

આલ ી ભાયશ ી/ત્રકો/પે્રઝન્ટેળન  ૈમાય 
કયવ ું 

 સ્ભાટટ વીટી અં ગટ  આઇ.વી.ટી. પ્રોજેલટ 
રગ ની કાભગીયી 

 ત.આઇ.એવ. વીસ્ટભ અં ગટ  કાભગીયી  
 વી.એભ. ડળેફોડટના ડટેા ભાટે રામઝનીંગ 
 પે્રઝન્ટેળનની કાભગીયી 
 લડોદયા EYE Project અં ગટ  

વી.વી.ટી.લી. કેભેયાઓ રગ ની કાભગીયી 
  યી અનધકાયીના આ ચન મ જફની  ભાભ 

કાભગીયી 
 ગાય ખચટ : આકાયર્ી ળાખા 

 
 

૫ શ્રી જેનનક ભાય 
યજનીકાન્  દેવાઇ 

ઇ.ડી.ી. આ યલાઇઝય 
રેલર – ૯ 

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

 કોપ્ય ટયાઇઝ્ડ નવસ્ટભના ડટેા એન્રીના 
આ યલીઝન  

 ઇ-ગલનટન્વ શઠે  ૈમાય થમેરી નલનલધ 
એ્રીકેળન વોફ્ટલેયના ય ઝય ભાસ્ટવટભાું 
નલીન ય ઝય આઇ.ડી.  ેભજ ાવલડટ 
આલા, ફુંધ કયલા  થા ય ઝય વાથે 
રામઝનીંગ કયવ ું  થા જન્ભ ભયર્ 
યતસ્રેળન ભાટે નલીન શોસ્ીટરના નાભ 
ભાસ્ટવટભાું દાખર કયાલલા. 

 Payroll ના ડટેા ભાટે રાઇઝનીંગ 

  યી અનધકાયીના આ ચન મ જફની  ભાભ 
કાભગીયી 

 ગાય ખચટ : હશવાફી ળાખા 
 
 

૬ શ્રી નનલનબાઇ વી. 
ટેર  

ડટેા એન્રી આ યલાઇઝય 
રેલર – ૭ 

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

 કોપ્ય ટયાઇઝ્ડ નવસ્ટભના શાડટલેય/નેટલકટ 
ભેઇન્ટેનન્વની કાભગીયીન ું વલે  થા 
આ યલીઝનની કાભગીયી 

 નપ્રન્ટય ટોનય યીપીરીંગ રગ ની કાભગીયી 
અને દેખયેખ  

 ઇ-ગલનટન્વ વલટયની નનબાલર્ી ફાફ  ે
યોકલાભાું આલેર ઇજાયદાય વાથે રામઝેનની 
કાભગીયી 

 સ્ટાન્ડડટ  થા વોટીંગ વોફ્ટલેય ેકેતવ  થા 
ઓયેટીંગ નવસ્ટભ વોફ્ટલેય ઇજાયદાય 
ભાયપ ે ઇન્સ્ટોર કયાલી આલા અંગનેી 
કાભગીયી 

 રેટો  થા IOT ડીલાઇવની કાભગીયી 
  યી અનધકાયીના આ ચન મ જફની  ભાભ 

કાભગીયી 
 
 



૭ શ્રી યણ બા ફાબ બા 
ગોયશર  

વોફ્ટલેય પ્રોગ્રાભય 
(૩૧૩૪૦/-  ચ્ ચક) 

 રેનનિંગ ીયીમડ દયપમાન પ્રોગ્રાભ ફનાલલાની 
કાભગીયી 

  યી અનધકાયીના આ ચન મ જફની  ભાભ 
કાભગીયી 

 
૮ શ્રી ફુંવયી પ્રનલર્ચુંર 

ઠક્કય 
વોફ્ટલેય પ્રોગ્રાભય 
(૩૧૩૪૦/-  ચ્ ચક) 

 રેનનિંગ ીયીમડ દયપમાન પ્રોગ્રાભ ફનાલલાની 
કાભગીયી 

  યી અનધકાયીના આ ચન મ જફની  ભાભ 
કાભગીયી 
 

૯ શ્રી નૈનેળક ભાય આય. 
ટેર 

ડટેા એન્રી ઓયેટય  
રલેર – ૬, ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

 લોડટ-૨ એક્ન્જનનમયયિંગ ળાખાભાું પયજ ફજાલ ે
છે. 
 

૧૦ શ્રી કભરેળ એ. ટેર
  

ડટેા એન્રી ઓયેટય  
રલેર – ૬, ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

 

 કોપ ્ ય ટયાઇઝ્ડ નવસ્ ટભના આલેર ડટેા 
એન્ રી અને લેયીપામ જરિયી વભમ 
ભમાટદાભાું કયલાની કાભગીયી 

 નપ્રન ્ ટીંગ યીોટવટ નપ્રન્ ટ કયલાની 
કાભગીયી 

 જરિયીઆ  મ જફના પે્રઝન્ટેળન 
ફનાલલાની કાભગીયી 

  યી અનધકાયીના આ ચનો મ જફની 
 ભાભ કાભગીયી 

 
 
 
 

૧૧ શ્રી યશનેળ એન. ળાશ ડટેા એન્રી ઓયેટય  
રલેર – ૬, ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

૧૨ શ્રી ળેખ ળૌક ભીમાું 
અબ્ દ રયળીદ 

ડટેા એન્રી ઓયેટય  
રલેર – ૬, ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

૧૩ શ્રી યશ ેળ કે. ટેર ડટેા એન્રી ઓયેટય  
રલેર – ૬, ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

૧૪ શ્રી નલયરક ભાય એન. 
શ કર 

ડટેા એન્રી ઓયેટય  
રલેર – ૬, ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

૧૫ શ્રી આ નનર ત. લવાલા ડટેા એન્રી ઓયેટય  
રલેર – ૬, ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

વોરીડ લેસ્ ટ ખા ાભાું કાભગીયી ફજાલે છે. 
 
 
 

૧૬ શારભાું જગ્મા ખારી વીનીમય કરાકટ  
 
 
 

૧૭ શ્રી શટદબાઇ લાધેરા પ્રોજેલટય ઓયેટય 
રેલર – ૭ 

૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

 પ્રોજેલટય રગ  પે્રઝન્ટેળન  થા અન્મ કામટક્રભભાું 
કાભગીયી 

 કોપ ્ ય ટયાઇઝ્ડ નવસ્ ટભના આલેર ડેટા એન્ રી અને 
લેયીપામ જરિયી વભમ ભમાટદાભાું કયલાની કાભગીયી 
(આકાયર્ી ળાખાની દય લે એક ઝોન મ જફ 
યીનલઝન આકાયર્ીના વલે પોભટની ડેટા એન્રી 
કયલી, પ્રથભ  થા દય ભયશને  ાયીખ ૮ભી થી 
૧૭ભી દયપમાન યેગ્ય રય ેયોર પોભટની ડેટા એન્રી 
 ેભજ લેયીપીકેળન,  ા. ૨૦ થી ૨૩ દયપમાન 
ડેઇરીલેતવના ેયોર પોભટની ડેટા એન્રી  ેભજ 
લેયીપીકેળન,  ા. ૨૭ થી ૨ દયપમાન ફેન્ક સ્ટેટભેન્ટ 
ને રગ ી કાભગીયી.  

  યી અનધકાયીના આ ચનો મ જફની  ભાભ 
કાભગીયી 

 ગાય ખચટ : ય.ુવી.ડી. પ્રોજેક્ટ 



૧૮ શ્રી લારતબાઇ 
ધૂાબાઇ દેવાઇ 

જ નીમય કરાકટ 
રલેર – ૧, ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

 આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટ ના ઇનલડટ-આ ટલડટના 
કાગોની નોંધર્ી કયીને  ેની ભાયશ ી 
યાખલી. 

 ફજેટ વદયે ભુંજ ય થમેર યકભના દેર્ેમાદી 
ફીરો  થા  વરભા ના ફીરો  ૈમાય 
કયલાની કાભગીયી 

  વરભા  જભાખચટની કાભગીયી. 
 ભશકેભ રગ   ભાભ કાભગીયી 
  યી અનધકાયીના આ ચનો મ જફની  ભાભ 

કાભગયી. 
 
 

૧૯  શ્રી દળટનબાઇ એ. 
ભુંગાર્ી 

વશામક જ નીમય લરાકટ 
(૧૯૯૫૦/-  ચ્ ચક) 

 ોરીવ બલન ખા ે કભાન્ડ એન્ડ કુંરોર વેન્ટય 
 ય  વી.વી.ટી.લી. કેભેયાઓ ભોનીટયીંગની 
કાભગીયી 

૨૦ શ્રી યશ ેળબાઇ યાઠોડ વશામક જ નીમય લરાકટ 
(૧૯૯૫૦/-  ચ્ ચક) 

 આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટ ના ઇનલડટ-આ ટલડટના 
કાગોની નોંધર્ી કયીને  નેી ભાયશ ી યાખલી. 

 ફજેટ વદયે ભુંજ ય થમેર યકભના દેર્ેમાદી 
ફીરો  થા  વરભા ના ફીરો  ૈમાય 
કયલાની કાભગીયી 

  વરભા  જભાખચટની કાભગીયી. 
  યી અનધકાયીના આ ચનો મ જફની  ભાભ 

કાભગયી. 
 ગાય ખચટ : લોડટ નુંફય – ૧૦ 

૨૧ શ્રી યક્રષ્ ર્ાબાઇ 
ગોારબાઇ ચ નાયા
  

વશામક ડટેા એન્ રી 
ઓયેટય  

(૧૯૯૫૦/-  ચ્ ચક) 

 

 કોપ ્ ય ટયાઇઝ્ડ નવસ્ ટભના આલેર ડટેા 
એન્ રી અને લેયીપામ જરિયી વભમ 
ભમાટદાભાું કયલાની કાભગીયી 

 નપ્રન ્ ટીંગ યીોટવટ નપ્રન્ ટ કયલાની કાભગીયી 
 જરિયીઆ  મ જફના પે્રઝન્ટેળન 

ફનાલલાની કાભગીયી 
  યી અનધકાયીના આ ચનો મ જફની  ભાભ 

કાભગીયી 
 

૨૨ શ્રી ત  ાયક ભાય 
ગીયધયબાઇ નામક
  

વશામક ડટેા એન્ રી 
ઓયેટય  

(૧૯૯૫૦/-  ચ્ ચક) 

૨૩ શ્રી મોગેળક ભાય 
અયનલિંદબાઇ ભાછી 

વશામક ડટેા એન્ રી 
ઓયેટય  

(૧૯૯૫૦/-  ચ્ ચક) 
૨૪ શ્રી પ્રર્લનવિંશ 

પ્રનલર્નવિંશ ચૌશાર્ 

વશામક ડટેા એન્ રી 
ઓયેટય  

(૧૯૯૫૦/-  ચ્ ચક) 

પય નનનવર કનભળનયશ્રીની કચેયીભાું પયજ 
ફજાલ ેછે. 

૨૫ શ્રી જળબાઇ એભ. 
લવાલા 

જ નીમય ટાઇીસ્ ટ 
રલેર – ૬, ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

ખા ાકીમ  ાવ એકભ કચેયીભાું પયજ 
ફજાલ ેછે. 

૨૬ શારભાું જગ્ મા ખારી ડટેા કરેકટય  
 



૨૭ શ્રી આ નીર જમું ીરાર 
ળાશ 

નવાઇ 

IS-૨, ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 
 લડોદયા ભશાનગયાલરકાના અન્ મ ળાખા / 

ખા ાઓભાું ફશાયની વુંસ્ થાઓની ટાર 
ફજલર્ી કયલી. 

 વલટયરિભ  થા સ્ભાટટ વીટીની યદલવ, યા  
(24X7)  કાભગીયી ચાર ી શોલાથી નળફ્ટભાું 
કાભગીયી ફજાલલાની યશ ેછે.  

 કોપય ટય  થા પ્રીન્ટય, લેયા ફીરો નલગેયે લોડટ 
ઓપીવ  થા અન્મ નલબાગ શોંચાડલા. 

 પ્રીન્ટીંગ થમેર ગાય લફર / ડઇેરી 
લેઝીવના યીોટટવ   છુંટા ાડલા  થા 
નલ યર્ કયલા.  

 કચેયીના  યી અનધકાયીના આ ચનો મ જફની 
કાભગીયી કયલી. 
 

૨૮ શ્રી યદરી ફાબ યાલ 
ભોયે 

નવાઇ 

રલેર – ૨, ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

૨૯ શ્રી અળોક ત. ઇંગર ે નવાઇ 

IS-૩, ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ 

૩૦ શ્રી તગ્નેળબાઇ લવીકય નવાઇ 

IS-૨, ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 
કાભગીયી  ય મ જફ  

ગાય ખચટ લોડટ - ૩ ભાું ડ ેછે. 
 

૩૧ શ્રી મ ક ુંદબાઇ 
ગોનલિંદબાઇ ફાયીમા 

ભજ ય            
IS-૨, ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

કાભગીયી  ય મ જફ  

ગાય ખચટ ાકટવ એન્ ડ ગાડટન ળાખાભાું ડ ે
છે. 

 
 

૩૨ શ્રી ફાફયબાઇ ઝેડ. 
યભાય 

શલે્ય 
IS-૩, ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ 

કાભગીયી  ય મ જફ 

ગાયખચટ લોડટ નું.-૯ એન્ ત. ળાખાભાું ડ ેછે.  
 

૩૩ શ્રી નળલાુંગ ી. નત્રલેદી નવાઇ 

IS-૧, ૧૪૮૦૦-૪૫૯૦૦ 
ગાયખચટ આકાયર્ી ળાખાભાું ડ ેછે. 
 

 
 

 

૩) વનહયક્ષણ અને જલાફદાયીના વાધનો વશીત વનણટમ રેલાની પ્રહિમા : 
વભક્ષ ભુંજ યી ભેલ ી લખ ે મ ખ્ મત્ લ ે નીચે પ્રભાર્ ે કામટધ્ ધન  શાથ ધયલાભાું આલે છે. 
વુંફુંનધ  દપ યના સ્ ટાપ દ્વાયા કચેયીના લડા ડામયેકટય (આઇ.ટી.)શ્રીને નોંધ વશની પાઇર યજ  
કયલાભાું આલે છે. ત્ માયફાદર યજ  થમેર વભક્ષ નનર્ટમ અથેની પાઇર જરિયી શકીક  વશ 
લશીલટી ખા ાઅનધકાયી ડ.ે પ ય નનનવર કનભળનય (લ) શ્રી વભક્ષ યજ  કયલાભાું આલે છે. જે 
યકસ્ વાભાું અંન ભ વતાધાનધકાયી પ ય નનનવર કનભળનયશ્રી શોમ છે અથલા સ્ થામી વનભન  / વાભાન્મ 
વબા શોમ છે  ે યકસ્ વાભાું વક્ષભ નનર્ટમ અથે રા  ૂડ ે ે વતાધા વભક્ષ પાઇર યજ  કયલાભાું આલે 
છે. 
 

૪) ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નકકી કયામેરા ધોયણો : 
નલબાગભાું યોજ ફયોજના કામો ાય ાડલા કયલા ભાટે ત.ી.એભ.વી. એકટની જોગલાઇઓર 
ના નનમભો  થા અતે્રની જાયી કયેર વભમે યીત્રો અન વાય કામો કયલાના યશ ે છે. આ 
 યાું ર વયકાયશ્રીની દ્વાયા વભમે વભમે ફશાય ાડલાભાું આલ ી ભૌલખક / રેલખ  આચૂનાઓ /  
આદેળોન ું  અભરીકયર્ યોજીંદી પયજો ફજાલલા અથે કયલાન ું યશ ેછે. 
 

૫) ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના અથલા ોતાના વનમતં્રણ શઠેના અથલા 
ોતાના કભટચાયીઓ દ્વાયા ઉમોગભા ંરેલાતા વનમભો, વલવનમભો સચૂનાઓ વનમભ વગં્રશો અને 
યેકોડટ : 



 નલબાગની મ ખ્ મત્ લ ેકાભગીયીભાું લડોદયા ભશાનગયાલરકા ખા ે કોપ્ ય ટયાઇઝેળનની કાભગીયી 
આ આમોત  યી ે થામ ને અંગેની નનન  નકકી કયલાની યશ ેછે. આ નનન  નકકી કયલા ફાફ ે 
ખા ા દ્વાયા નલનલધ નલબાગોની કોપ્ ય ટયાઇઝળેનની જરિયયમા   ેભજ  ્ રબ્ ધ ટેકનોરોત 
આધાયે નનર્ટમ કયીને  ેન ું અભરીકયર્ કયલાન ું યશ ેછે. 

 

૬) ોતાના દ્વાયા અથલા અંકુળ શઠે યખામેર વલવલધ કેટેગયીના દસ્ તાલેજોનુ ંવનલેદન : 
 કચેયીઓના કામટધ્ ધન ભાું જરિયી એલા મ ભ   યતસ્ ટયોની નનબાલર્ી કયલભાું આલે છે. જેલાકેર 

ઇનલડટ – આ ટલડટ યતસ્ ટયર ફીર યતસ્ ટયર ભેલર્ી યતસ્ ટયર અનાભ   થા યીપુંડ યતસ્ ટવટ 
નલગેયે. 

 

૭) તેની નીવત ઘડલાના અથલા તેના અભરીકયણ વફંવંધત જાશયે જનતાના વભ્ મો દ્વાયા યઆુઆત 
કયામેરી અથલા તેની ચચાટ ભાટે યશરેી કોઇણ પ્રકાયની વ્ મલસ્ થાની વલગતો : 

  ેની નીન  ઘડલાના અથલા  ેના અભરીકયર્ વુંફુંનધ  જાશયે જન ાના વભ્ મો દ્વાયા યજ આ  
કયામેરી અથલા  ેની ચચાટ ભાટે યશરેી કોઇર્ પ્રકાયની વ્ મલસ્ થાની નલગ ો રોકો વાથ ે
વુંકામેરી વુંસ્ થા શોઇ રોકોના ચ ુંટામેરા પ્રન નનનધઓની ફનેરી સ્ થામી વનભન ર વભગ્ર વબા 
અથલા વુંફુંનધ  નલબાગને સ્ ળટ ી વનભન  દ્વાયા અનધકાય યત્ લે નનર્ટમ રેલાભાું આલે છે. 

 

૮) ોતાના ચરણના શતે ુ ભાટે અથલા તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફે કે તેથી લધ ુ વ્ મહકતઓ 
ધયાલતા ં ફોડટવ, કાઉન્ વીર કવભહટઓ અને અન્ મ ભડંોનુ ં વનલેદન અને ફોડટવ કાઉન્ વીર 
કવભહટઓ અને અન્ મ ભડંોની ફેઠકો જાશયે પ્રજા ભાટે ુ્ુ રી  ે કે કેભ ? અથલા આલી ફેઠકની 
વલગતો જાશયે પ્રજા ભેલી ળકે કે કેભ ? 

 અત્રેની કચેયીને (આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટ ને) રા   ડત ું નથી. 
 

૯) ોતાના અવધકાયીઓ અને કભટચાયીઓની ડીયેકટયી : 
 મ દ્દા નું.૨ ભાું વભામેર માદી મ જફ 
 

૧૦) તેના વનમભભા ંયુી ડામેર ડતયની ધ્ ધવત વહશત તેના દયેક અવધકાયીઓ અને કભટચાયીઓ 
દ્વાયા પ્રાપ્ ત કયામેર ભાવવક ગાય : 

 ભાનવક ગાય અંગેની નલગ  મ દ્દા નું.૨ ના રીસ્ ટભાું આલયી રેલાભાું આલરે છે. 
 

૧૧) તભાભ મોજનાઓની વલગતો, સલુચત ખચાટઓ અને કયામેર ચકુલણીના અશલેારો દળાટલતા તેની 
તભાભ એજન્ વીને પાલેર ફજેટ : 

 જે  ે નાર્ાુંકીમ લટ ભાટેના ભુંજ ય થમેર ફજેટ મ જફ. 
 

૧૨) પાલામેરી યકભ અને આ કામટિભોથી પામદો ભેલનાયની વલગતો વહશત વફવીડી વહશત 
કામટિભોનો અભરનો પ્રકાય : 

 રાબાથીઓન ેરગ ી ભાયશ ી શોઇર અતે્રની કચેયીને રા   ડત  નથી. 
 

૧૩) તેના દ્વાયા અામેરી છૂટ ાટો, યલાનગીઓ અને વત્તા વોંણી ભેલનાયની વલગતો : 
અત્રેની કચેયી (આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટ દ્વાયા) કોઇ છૂટછાટોર યલાનગીઓ કે અનધકૃ કયર્ 
કયલાભાું આલત ું નથી. 
 

૧૪) ઇરેકટ્રોનીકવ પોર્મ વટભા ંઘડામેરી તેના દ્વાયા યાખમેરી અથલા તેને ઉપ્ રબ્ ધ ભાહશતીના વદંબટની 
વલગતો : 



 લડોદયા ભશાનગયાલરકાની જ દી જ દી ળાખાઓ દ્વાયા નનમ  કયેર ઇરેકરોનીક પોભટની ભાયશ ી 
જે  ે ળાખા દ્વાયા આલાભાું આલે  ે ઇરેકરોનીક પોભટ યાખલાભાું આલે છેર જે ૈકી નાગયયકોન ે
જરિયીમા  શોમ  ેલા પોપ વટ વુંસ્ થાની લેફવાઇટ  ય યાખલાભાું આલે છે. 

 

૧૫) સુ   તકારમ અથલા લાચંનખડંના કાભના કરાકો વહશત ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને 
ઉ૫રબ   ધ સવુલધાઓની વલગતો, જો જાશયે ઉમોગ ભાટે તેની જાલણી કયાઇ શોમ તો : 

 અત્રેની ળાખાભાું  સ્  કારમ કે લાુંચનખુંડ  રબ્ ધ નથી. 
 

૧૬) જાશયે ભાહશતી / અીર અવધકાયીઓના નાભ, શોદ્દો અને અન્ મ વલગતો : 
નાભ      શોદ્દો 
અીર અવધકાયી    ડામયેકટય (આઇ.ટી.) 
શ્રી ભનન એવ. બટૃ    આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટ   
      લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
      (ભો.) ૯૭૨૭૨૫૦૧૫૯ 

જાશયે ભાહશતી અવધકાયી    નવસ્ટભ એનારીસ્ ટ 
શ્રી અનિન ત. પ્રજાન     આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટ   
      લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
      (ભો.) ૯૬૮૭૬૩૯૧૬૫ 
 

૧૭) સચૂલી ળકામ તેલી અન્ મ કોઇ ભાહશતી અને ્ માયફાદ દય લે આ  પ્રકાળનભા ંસધુાયા કયાળે.
 ભશદઅંળ ેકાભો વુંફુંનધ  ભાયશ ી ભુંજ ય થમેર ફજેટને અન રક્ષીને આલી જામ છે.  
 


