
રાઇટ ટુ ઇન્ફરમેશન એક્ટ ૨૦૦૫ સંદર્ભ ેતથા દ. હુકમ ૧૦૦૮/૦૫-૦૬ સદંર્ભ ેકલમ 

૪-૧(ખ) અન્વય ેખાતાની હાલ સધુીની માહહતી બાબત. 

આઇ.ટી. ડીપાટટમને્ટ, વડોદરા મહાનગરપાલલકા  

 

(૧) સંસ્થા, કામગીરીઓ અને ફરજોની વિગતો: 
 

ખાત ું : આઇ.ટી. ડીપાટટમેન્ટ, વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
કામગીરીઓ/ફરજો  :  
 મ ખ્ યત્ વે કામગીરીમાું વડોદરા મહાનગરપાલિકા ખાતે કોપ્ ય ટરાઇશેનનની કામગીરી આ આયોત ત રીતે યાય ને ગુંગેની લનલત નકકી કરવાની 

રહે છે. આ લનલત નકકી કરવા બાબતે ખાતા દ્વારા લવલવધ લવભાગોની કોપ્ ય ટરાઇશેનનની ૂરિયરયાત તેમૂ  પિબ્ ધ ટેકનોિોત  આધારે 

લનર્ટય કરીને તેન ું ગમિીકરર્ કરવાન ું રહે છે. 

 મહાનગરપાલિકા દ્વારા આપવામાું આવતી નાગયરક આ લવધાઓ, મહાનગરપાલિકાની વહીવટી માળખાની તેમૂ ચ ુંટાયેિ પાુંખ ગુંગેની, રાઇટ 

ટ  ઇન્ફોરમેનન િગતની માયહતી આહ વડોદરા નહેરને િગતની ગન્ય માયહતી, નાગયરકોને ઇન્ટરનેટના માધ્યમયી  પિબ્ધ કરાવવાના 

 દે્દનયી મહાનગરપાલિકાની વેબઆાઇટ મ કી, આદર માયહતીની વખતોવખત ગધતન કરવાની કામગીરી કરવામાું આવે છે.   

 વડોદરા મહાનગરપાલિકા ની વેબઆાઇટન ું મેનેૂમેન્ટ કરવ  ૂમેાું મહાનગરપાલિકા દ્વારા બહાર પાડવામાું આવતા ટેન્ડઆટ લવગેરેની માયહતી 

વેબઆાઇટ  પર  પિબ્ધ કરાવવાની કામગીરી કરવામાું આવે છે. વેબ આાઇટ  પર e-News Letter તૈયાર કરીને દર મહિને બનાિિુ 

તથા િેબસાઇટ ઉપર અપડેટ કરિું. િખતો િખત પ્રોએક્ટીિ ડીસ્કલોઝર, ઉદ્ધાટન વિ.ના ફોટોગ્રાફ્સ અપલોડ કરિા વિ.  

 વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા બહાર પાડવામાું આવતા ટેન્ડઆટ તેમૂ રોૂગાર ભરતી, લવગેરેની માયહતી વેબઆાઇટ  પર  પિબ્ધ 

કરાવવાની કામગીરી કરવામાું આવે છે.  

 દરેક વરે્ષ એક શોન (ત્રર્ વોડટ )ની રીવીશન આકારર્ીના આવે ફોમટની ડેટા એન્ટર ી, પ્રયમ એડીટ/બી  ૂ  એડીટ તયા ફાઇનિ કરેકનન.  

 પ્રોપટી ટેક્ષની વઆ િાત માટે વોડટ  વાઇશ લબિ પ્રોઆેઆ કરી પ્રીન્ટીંગ કરી વોડટ  ઓફીઆમાું પહોંચાડવા. 

 ઓનર રલૂસ્ટર, સ્પેનીયિ નોટીઆ તૈયાર કરવી તયા ૂરિરીયાત મ ૂબના રીપોટટઆ તૈયાર કરવા. 

 પ્રોપટી ટેક્ષની વઆ િાત માટે Bank of Baroda, State Bank Of India, Dena Bank, Union 

Bank of India, Yes Bank તયા Indusand Bank ૂવેી બેન્કો આાયે tie-up કરી વધારાના કોઇપર્ 

ખચટ વગર આનરે ક િ ૨૦૦ કરતાું વધારે ૂટેિી Branches માું પેમેન્ ટની આ લવધા  પિબ્ધ કરી. 

 વડોદરા નહેરના નાગયરકોની ફયરયાદોનો શડપી લનકાિ યઇ, લનવારર્ યાય તે માટે કોિ આેન્ટરનો ઇજારો કરી નાગયરકોની નોંધર્ી તેમૂ 

ટોિ ફ્રી નુંબર: ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૦૨૬૫ દ્વારા તેમૂ વેબઆાઇટ  પર પર્, ઓનિાઇન ફયરયાદ નોંધાવી નકે તેવી જોગવાઇ કરવામાું આવેિ છે.  

 આામાન્ય વયહવટ લવભાગ માટે, લવલવધ ૂગ્યાઓની ભરતી (રીક્ર ટમેન્ટ) માટે ઓનિાઇન ગરત  કરી નકે તયા તે માટે ની ફી પર્ ઓનિાઇન 

ચૂકવી નકે તેવી વ્યવસ્યા કરવામાું આવેિ છે.  

 આરોગ્ય નાખાના ફ ડ ડીપાટટમેન્ટ માટે, નાગયરકો દ્વારા ઓનિાઇન ફ ડ િાઇઆન્આ માટે ગરત  કરી નકે તેવી વ્યવસ્યા કરવામાું આવેિ છે. 

 M-Governance ના ભાગરિપે મોબાઇિમાું બધી એ્િીકેનન, એક કોમન ્િેટફોમટ  પર ૂમે કે, ફયરયાદ લનવારર્ માટે, ટેન્ડઆટ, 

ભરતી, આેવાઓ, લવલવધ પ્રકારના વેરા, Contact (Admin Wing & Emergency Contact list), 

Where Can I? તયા લવલવધ આેવાઓ ગુંગેના ફોમટઆ આદર એ્િીકેનનમાું  પિબ્ધ કરાવવામાું આવેિ છે. આુંગર્વાડીના કાયટકર 

માટે સ્માટટ  આુંગર્વાડીની એ્િીકેનન તયા નેર ધ હે્પીનેન નામની એ્િીકેનન લવગેરે બનાવવામાું આવેિ છે. 

 લવલવધ ડીપાટટમેન્ટના મહત્વના ડોક્ય મેન્ટઆ, ફાઇિો, રલૂસ્ટર, નકના લવ. ન ું ડીત ટાઇશેનન કરવાની કામગીરી છે. 

 ૂરિરીયાત વાળી ૂગ્યાઓએ આવે કરી નવ  નેટવકટ   ભ  કરવ ું તયા  ૂ ના નેટવકટ ન ું મેન્ટેનન્આની કામગીરી. 

 રોૂ ેરોૂ આોફ્ટવેર પ્રોગ્રામમાું યતાું આ ધારા કરવા તયા ઇન્ટરનેટ નેટવકટ ન ું મેનેૂમેન્ટ કરવ .  

 મહાનગરપાલિકામાું આવેિ કોપપય ટર આુંબુંલધત હાડટવેરના મેન્ટેનન્આની કામગીરી  

 વડોદરા નહેરની હદમાું આવેિ નલઆિંગ હોપઆ, હોલસ્પટિ, િેબોરેટરી, લક્િલનકના રત સ્ટર ેનન માટે Online Registration for 

Medical Facility  પિબ્ધ કરવામાું આવેિ છે. રત સ્ટર ેનન ફી ન ું ચૂકવણું Credit Card, Debit Card ગને 

Net Banking યી કરવાની આ લવધા  પિબ્ધ કરવવામાું આવેિ છે. 

 ફાયર લિગેડ આેવાઓને માટે Application for Fire & Emergency Services ઓનિાઇન કરવામાું આવેિ 

છે. 

 પાર્ીના/ડર ેનેૂના નવા કનેકનન િેવા માટે – online એ્િીકેનન કરવાની, તયા પે-મેન્ટ કરવાની આ લવધા ચાિ  કરવામાું આવેિ છે. 

 Smart City ગુંતગટત ICT પ્રોૂકે્ટ કરવાની કામગીરી કરવામાું આવેિ છે. 
 
 
 



(૨) પોતાના અવિકારી અને કમમચારીઓની સત્તાઓ તથા ફરજો: 
 

િડોદરા મિાનગરપાવલકાના આઇ.ટી. ડીપાટમ મેન્ટના અવિકારી/કમમચારીઓના  

નામ, િોદ્દો, પગાર તથા કામગીરીની વિગત. 
 

અનુ. નામ 
હોદ્દો, 

બઝેીક પગાર (`) 
કામની લવગત 

૧ શ્રી મલનષ એસ. ર્ભટ્ટ ડાયરેક્ટર(આઇ.ટી.) 

લેવલ -૧૨  

૭૮૮૦૦-૨૦૯૨૦૦ 

 મહાનગરપાલલકાના અલગ અલગ ખાતાઓની જરૂરીઆત 
પ્રમાણે કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ પદ્ધલત દાખલ કરવી.  

 આઇ.ટી. ડીપાટટમેન્ટ ની એડમીનીસ્ટટર ેટીવ કામગીરી 
 ટેકલનકલ બાબતોનું સંચાલન 
 ઇ-ગવનટન્સ સંબંલધત નવીન પ્રોજકે્ટ Initiate કરવા  
 સ્ટમાટટસીટી ICT પ્રોજકે્ટસ જોવાની કામગીરી  

૨ શ્રી અલિન જી. પ્રજાપલત લસસ્ટટમ એનાલીસ્ટટ  

લેવલ – ૯ 

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

 અલગ અલગ ખાતાઓના એ્લીકેશન સોફ્ટવેરનંુ 
એનાલીસીસ 

 આઇ.ટી. ડીપાટટમેન્ટ ના કન્સલટન્ટ/પાટીઓ સાથે 
લાયઝનીંગ 

 UDD તથા MoUD માટે ડેટા/માહહતી તૈયાર કરવાની 
કામગીરી 

 લીઝ લાઇન તેમજ નેટવકટ ની કામગીરીનું સંકલન 
 ટેન્ડરીંગ સંબંલધત કામગીરી 
 સ્ટમાટટ સીટી અંતગટત આઇ.સી.ટી. પ્રોજકે્ટ લગતની 

કામગીરી  
 RTI એક્ટ હેઠળ સમયમયાટદામાં જવાબ આપવા 
 પ્રોપટી ટેક્ષના લબલ લગત કામગીરી  
 સરકારશ્રીની દ્વારા વખતો વખત માંગવામાં આવતી માહહતી 

તૈયાર કરવી. 
 ઓનલાઇન પેમેન્ટ ની ક્વેરી સોલ્વ કરવી તથા બેન્ક અને 

વોડટ  સાથે લાઇનઝનીંગ કરવંુ. 
 સી.એમ. ડેશબોડટના ડેટા માટે લાયઝનીંગ 
 સેવા સેતુ કાયટક્રમ અંતગટત કામગીરી  
 આઇ.ટી. ડીપાટટમેન્ટનંુ એડમીનીસ્ટટર ેટીવ લગતની કામગીરી 
 ઉપરી અલધકારીના સુચન મુજબની તમામ કામગીરી  

૩ શ્રી શલમક એસ. જોષી લસસ્ટટમ એનાલીસ્ટટ  

લેવલ – ૯ 

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

 કામગીરી – વસ્ટતી ગણતરીની કચેરી તથા ચ ંટણી શાખા 

૪ શ્રી સંજય સી. પ્રજાપલત  ઇ.ડી.પી. સુલપ્રન્ટેન્ડન્ટ 

લેવલ – ૭ 

૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

 આઇ.ટી. ડીપાટટમેન્ટના કન્સલટન્ટ/પાટીઓ સાથે 
લાયઝનની કામગીરી 

 આઇ.ટી. ડીપાટટમેન્ટનંુ એડમીનીસ્ટટર ેટીવ લગતની કામગીરી  
 વેબ સાઇટ અપડેશન (પ્રોએક્ટીવ ડીસ્ટક્લોઝર, કોન્ટેક્ટ 

ડીટેઇલ, ફોટોગ્રાફસ,  હડપાટટમેન્ટની માહહતી લવગેરે )  
 કોલ સેન્ટર સાથે લાઇઝનીંગ, હેરારકી અપડેશન  
 પ્રોપટી ટેક્ષના લબલ લગત કામગીરી  
 સરકારશ્રીની દ્વારા વખતો વખત માંગવામાં આવતી 

માહહતી/પત્રકો/પ્રેઝન્ટેશન/પત્રો તૈયાર કરવંુ 
 સ્ટમાટટ સીટી અંતગટત આઇ.સી.ટી. પ્રોજકે્ટ લગતની 

કામગીરી 
 જી.આઇ.એસ. સીસ્ટટમ અંતગટત કામગીરી  
 પ્રેઝન્ટેશનની કામગીરી 
 વડોદરા EYE Project અંતગટત સી.સી.ટી.વી. કેમેરાઓ 

લગતની કામગીરી 
 ઇ-ગવનટન્સ હેઠળ તૈયાર થયેલી લવલવધ એ્લીકેશન 

સોફ્ટવેરના યુઝર માસ્ટટસટમાં નવીન યુઝર આઇ.ડી. તેમજ 
પાસવડટ  આપવા, બંધ કરવા તથા યુઝર સાથે લાયઝનીંગ 
કરવું તથા જન્મ મરણ રજીસ્ટટરેશન માટે નવીન હોસ્ટપીટલના 
નામ માસ્ટટસટમાં દાખલ કરાવવા. 

 ઉપરી અલધકારીના સુચન મુજબની તમામ કામગીરી 



૫ શ્રી જલેનષકુમાર રજનીકાન્ત 

દેસાઇ 

ઇ.ડી.પી. સુપરવાઇઝર 

લેવલ – ૯ 

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

 કમાન્ડ એન્ડ કન્ટર ોલ સેન્ટર મેનેજમેન્ટ સંબંલધત કામગીરી 
(જમેાં CCC માં કામગીરી કરતા કમટચારીઓની, તયાંની 
દેખરેખ  લવગેરે જોવાની કામગીરી)  

 ઉપરી અલધકારીના સુચન મુજબની તમામ કામગીરી 
 પગાર ખચટ : હહસાબી શાખા 

૬ શ્રી નલવનર્ભાઇ સી. પટેલ  ડેટા એન્ટર ી સુપરવાઇઝર 

લેવલ – ૭ 

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

 કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ લસસ્ટટમના ડેટા એન્ટર ીના સુપરવીઝન 
 Payroll ના ડેટા માટે લાઇઝનીંગ 
 કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ લસસ્ટટમના હાડટ વેર/નેટવકટ  મેઇન્ટેનન્સની 

કામગીરીનું સવે તથા સુપરવીઝનની કામગીરી 
 લપ્રન્ટર ટોનર રીફીલીંગ લગતની કામગીરી અને દેખરેખ  
 ઇ-ગવનટન્સ સવટરની લનર્ભાવણી બાબતે રોકવામાં આવેલ 

ઇજારદાર સાથે લાયેઝનની કામગીરી 
 સ્ટટાન્ડડટ  તથા સપોટીંગ સોફ્ટવેર પેકેજીસ તથા ઓપરેટીંગ 

લસસ્ટટમ સોફ્ટવેર ઇજારદાર મારફતે ઇન્સ્ટટોલ કરાવી આપવા 
અંગેની કામગીરી 

 લેપટોપ તથા IOT ડીવાઇસની કામગીરી 
 ઉપરી અલધકારીના સુચન મુજબની તમામ કામગીરી 

૭ શ્રી રણુર્ભા બાબુર્ભા ગોહહલ  સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામર 

(૩૧૩૪૦/- ઉચ્ ચક) 
 ટર ેલનંગ પીરીયડ દરમ્પયાન જરૂરીયાત મુજબના પ્રોગ્રામ 

બનાવવાની તથા લનર્ભાવણી કરવાની કામગીરી 
 ERP સંબંલધત લવલવધ ડીપાટટમેન્ટ સાથે સંકલનમાં રહી તે 

સંબંલધત કામગીરી  
 બાયોમેટર ીક મશીન સંબંલધત કામગીરી 
 ઉપરી અલધકારીના સુચન મુજબની તમામ કામગીરી 

૮ શ્રી બંસરી પ્રલવણચંદ્ર ઠક્કર સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામર 

(૩૧૩૪૦/- ઉચ્ ચક) 

૯ શ્રી હકરીટ રસીકલાલ રાઠોડ સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામર 

(૩૧૩૪૦/- ઉચ્ ચક) 

૧૦ હાલમાં જગો ખાલી  સવટર એન્ડ નેટવકટ  એડમીનીસ્ટટર ેટર  

૧૧ હાલમાં જગો ખાલી  સવટર એન્ડ નેટવકટ  એડમીનીસ્ટટર ેટર  

૧૨ શ્રી કમલેશ એ. પટેલ  ડેટા એન્ટર ી ઓપરેટર  

લેવલ – ૬, ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

 કોમ્પપ  યુટરાઇઝ્ડ લસસ્ટ ટમના આવેલ ડેટા એન્ ટર ી અને વેરીફાય 
જરૂરી સમય મયાટદામાં કરવાની કામગીરી 

 લપ્રન  ટીંગ રીપોટસટ લપ્રન્ ટ કરવાની કામગીરી 
 જરૂરીઆત મુજબના પ્રેઝન્ટેશન બનાવવાની કામગીરી 
 વેબસાઇટ સંબંલધત કામગીરી (જમેાં VMC, VSCDLની 

વેબસાઇટ તથા મોબાઇલ એ્લીકેશન) 
 ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની તમામ કામગીરી 

૧૩ શ્રી હહનેશ એન. શાહ ડેટા એન્ટર ી ઓપરેટર  

લેવલ – ૬, ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

 કોમ્પપ  યુટરાઇઝ્ડ લસસ્ટ ટમના આવેલ ડેટા એન્ ટર ી અને વેરીફાય 
જરૂરી સમય મયાટદામાં કરવાની કામગીરી 

 લપ્રન  ટીંગ રીપોટસટ લપ્રન્ ટ કરવાની કામગીરી 
 જરૂરીઆત મુજબના પ્રેઝન્ટેશન બનાવવાની કામગીરી 
 ડેડ સ્ટટોક રજીસ્ટટરની લનર્ભાવણી અને તેને સંબંલધત કામગીરી 
 ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની તમામ કામગીરી 

૧૪ શ્રી શેખ શૌકતમીયાં 

અબ્ દુલરશીદ 

ડેટા એન્ટર ી ઓપરેટર  

લેવલ – ૬, ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

 કોમ્પપ  યુટરાઇઝ્ડ લસસ્ટ ટમના આવેલ ડેટા એન્ ટર ી અને વેરીફાય 
જરૂરી સમય મયાટદામાં કરવાની કામગીરી 

 લપ્રન  ટીંગ રીપોટસટ લપ્રન્ ટ કરવાની કામગીરી 
 જરૂરીઆત મુજબના પ્રેઝન્ટેશન બનાવવાની કામગીરી 
 એવોડટ  સંબંલધત કામગીરી 
 ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની તમામ કામગીરી 

૧૫ શ્રી હહતેશ કે. પટેલ ડેટા એન્ટર ી ઓપરેટર  

લેવલ – ૬, ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

 કોમ્પપ  યુટરાઇઝ્ડ લસસ્ટ ટમના આવેલ ડેટા એન્ ટર ી અને વેરીફાય 
જરૂરી સમય મયાટદામાં કરવાની કામગીરી 

 લપ્રન  ટીંગ રીપોટસટ લપ્રન્ ટ કરવાની કામગીરી 
 જરૂરીઆત મુજબના પ્રેઝન્ટેશન બનાવવાની કામગીરી 
 પે-રોલ સંબંલધત કામગીરી 
 લપ્ર-લપ્રન્ટેડ અને બ્લેન્ક સ્ટટેશનરી સંબંલધત કામગીરી જમેાં 

સ્ટટેશનરીનો સ્ટટોક, નવીન ખરીદી લવગેરે સંબંલધત કામગીરી 
 ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની તમામ કામગીરી 

૧૬ શ્રી લવરલકુમાર એન. શુકલ ડેટા એન્ટર ી ઓપરેટર  

લેવલ – ૬, ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

 કોમ્પપ  યુટરાઇઝ્ડ લસસ્ટ ટમના આવેલ ડેટા એન્ ટર ી અને વેરીફાય 
જરૂરી સમય મયાટદામાં કરવાની કામગીરી 

 લપ્રન  ટીંગ રીપોટસટ લપ્રન્ ટ કરવાની કામગીરી 
 જરૂરીઆત મુજબના પ્રેઝન્ટેશન બનાવવાની કામગીરી 



 મહાનગરપાલલકાની લવલવધ લસસ્ટટમના યુઝર/પાસવડટ  આપવા 
સંબંલધત કામગીરી  

 ઇ-ન્યુઝ લેટર બનાવવા   
 બાયોમેટર ીક મશીનના સોફ્ટવેરમાં આઇ.ટી. શાખાના 

કમટચારીઓની લીવ સંબંલધત કામગીરી 
 ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની તમામ કામગીરી 

૧૭ શ્રી સુલનલ જી. વસાવા ડેટા એન્ટર ી ઓપરેટર  

લેવલ – ૬, ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

સોલીડ વેસ્ટ ટ ખાતામાં કામગીરી બજાવે ેે. 
 
 

૧૮ શ્રી હક્રષ્ ણાર્ભાઇ ગોપાલર્ભાઇ 

ચુનારા  

ડેટા એન્ ટર ી ઓપરેટર  

લેવલ – ૪, ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

 કોમ્પપ  યુટરાઇઝ્ડ લસસ્ટ ટમના આવેલ ડેટા એન્ ટર ી અને વેરીફાય 
જરૂરી સમય મયાટદામાં કરવાની કામગીરી 

 લપ્રન  ટીંગ રીપોટસટ લપ્રન્ ટ કરવાની કામગીરી 
 જરૂરીઆત મુજબના પ્રેઝન્ટેશન બનાવવાની કામગીરી 
 મહાનગરપાલલકાના કોમ્પ્યુટસટ, લપ્રન્ટસટ તથા અન્ય 

આઇટમ્પસની લનર્ભાવણી અને તેના સ્ટટોક સંબંલધત કામગીરી 
 ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની તમામ કામગીરી 

૧૯ શ્રી તુષારકુમાર ગીરધરર્ભાઇ 

નાયક  

ડેટા એન્ ટર ી ઓપરેટર  

લેવલ – ૪, ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

 કોમ્પપ  યુટરાઇઝ્ડ લસસ્ટ ટમના આવેલ ડેટા એન્ ટર ી અને વેરીફાય 
જરૂરી સમય મયાટદામાં કરવાની કામગીરી 

 લપ્રન  ટીંગ રીપોટસટ લપ્રન્ ટ કરવાની કામગીરી 
 જરૂરીઆત મુજબના પ્રેઝન્ટેશન બનાવવાની કામગીરી 
 મહાનગરપાલલકાની લવલવધ મોબાઇલ એ્લીકેશન સંબંલધત 

તમામ કામગીરી 
 ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની તમામ કામગીરી 

૨૦ શ્રી યોગેશકુમાર અરલવંદર્ભાઇ 

માેી 

ડેટા એન્ ટર ી ઓપરેટર 

લેવલ – ૪, ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

 કોમ્પપ  યુટરાઇઝ્ડ લસસ્ટ ટમના આવેલ ડેટા એન્ ટર ી અને વેરીફાય 
જરૂરી સમય મયાટદામાં કરવાની કામગીરી 

 લપ્રન  ટીંગ રીપોટસટ લપ્રન્ ટ કરવાની કામગીરી 
 જરૂરીઆત મુજબના પ્રેઝન્ટેશન બનાવવાની કામગીરી 
 આઇ.ટી. શાખાના બીલો બનાવવા સંબંલધત કામગીરી (જમેાં 

બીલો, પરચુરણ બીલો, ઇ.એમ.ડી., એસ.ડી. લવગેરે 
બનાવવા), ઓડીટ વાંધા સંબંલધત કામગીરી 

 ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની તમામ કામગીરી 

૨૧ શ્રી પ્રણવલસંહ પ્રલવણલસંહ 

ચૌહાણ 

ડેટા એન્ ટર ી ઓપરેટર  

લેવલ – ૪, ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

 મ્પયુલનલસપલ કલમશનરશ્રીની કચેરીમાં ફરજ  બજાવે ેે. 

૨૨ શ્રી અવલન લનખીલ હડશાવાલા ડેટા એન્ ટર ી ઓપરેટર  

લેવલ – ૪, ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

 કમાન્ડ એન્ડ કંટર ોલ સેન્ટર ઉપર મોનીટરીંગની કામગીરી  
 ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની તમામ કામગીરી 

૨૩ શ્રી દશટન એ. મંગાણી  જુનીયર ક્લાકટ  

(૧૯૯૫૦/- ઉચ્ ચક) 

 કમાન્ડ એન્ડ કંટર ોલ સેન્ટર ઉપર મોનીટરીંગની કામગીરી  
 ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની તમામ કામગરી. 
 પગાર ખચટ : સ્ટટર ીટલાઇટ શાખામાં  

૨૪ શ્રી સંજય લખમણર્ભાઇ હડીયલ  જુનીયર ક્લાકટ  

(૧૯૯૫૦/- ઉચ્ ચક) 

 કમાન્ડ એન્ડ કંટર ોલ સેન્ટર ઉપર મોનીટરીંગની કામગીરી  
 ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની તમામ કામગીરી 
 પગાર ખચટ : વોડટ  નંબર – ૧ 

૨૫ શ્રી હકરણકુમાર ઉમેદર્ભાઇ 

ચૌધરી 

જુનીયર ક્લાકટ  

(૧૯૯૫૦/- ઉચ્ ચક) 

 કમાન્ડ એન્ડ કંટર ોલ સેન્ટર ઉપર મોનીટરીંગની કામગીરી  
 ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની તમામ કામગીરી. 
 પગાર ખચટ : વોડટ  નંબર – ૨ 

૨૬ શ્રી સંજયકુમાર જસેીંગર્ભાઇ 

કામેજલીયા 

જુનીયર ક્લાકટ  

(૧૯૯૫૦/- ઉચ્ ચક) 

 કમાન્ડ એન્ડ કંટર ોલ સેન્ટર ઉપર મોનીટરીંગની કામગીરી  
 ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની તમામ કામગીરી. 
 પગાર ખચટ : પાણી પુરવઠા શાખા 

૨૭ શ્રી સુરેશકુમાર વાલાર્ભાઇ 

કાલસરીયા 

જુનીયર ક્લાકટ  

(૧૯૯૫૦/- ઉચ્ ચક) 

 કમાન્ડ એન્ડ કંટર ોલ સેન્ટર ઉપર મોનીટરીંગની કામગીરી  
 ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની તમામ કામગીરી. 
 પગાર ખચટ : ફાયર એન્ડ ઇમજટન્સી સલવટસીસ   

૨૮ શ્રી યાલિક એચ. વસીટા  જુનીયર ક્લાકટ  

(૧૯૯૫૦/- ઉચ્ ચક) 

 કમાન્ડ એન્ડ કંટર ોલ સેન્ટર ઉપર મોનીટરીંગની કામગીરી  
 ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની તમામ કામગીરી. 
 પગાર ખચટ : વોડટ-૨ (રેવન્યુ) 

૨૯ શ્રી અશોક એન. રાઠવા  જુનીયર ક્લાકટ  

(૧૯૯૫૦/- ઉચ્ ચક) 

 કમાન્ડ એન્ડ કંટર ોલ સેન્ટર ઉપર મોનીટરીંગની કામગીરી  
 ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની તમામ કામગીરી. 
 પગાર ખચટ : વોડટ-૭ (રેવન્યુ) 



૩૦ શ્રી ર્ભાગટવ એચ. હડીયલ જુનીયર ક્લાકટ  

(૧૯૯૫૦/- ઉચ્ ચક) 

 કમાન્ડ એન્ડ કંટર ોલ સેન્ટર ઉપર મોનીટરીંગની કામગીરી  
 ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની તમામ કામગીરી. 
 પગાર ખચટ : વોડટ  નંબર-૮ (રેવન્યુ)  

૩૧ શ્રી અલનલ બી. ચંદેરા  જુનીયર ક્લાકટ  

(૧૯૯૫૦/- ઉચ્ ચક) 

 કમાન્ડ એન્ડ કંટર ોલ સેન્ટર ઉપર મોનીટરીંગની કામગીરી  
 ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની તમામ કામગીરી. 
 પગાર ખચટ : પાણી પુરવઠા લવર્ભાગ  

૩૨ શ્રી લનકંુજ એસ. ચૌધરી જુનીયર ક્લાકટ  

(૧૯૯૫૦/- ઉચ્ ચક) 

 કમાન્ડ એન્ડ કંટર ોલ સેન્ટર ઉપર મોનીટરીંગની કામગીરી  
 ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની તમામ કામગીરી. 
 પગાર ખચટ : જમીન લમલકત શાખા 

૩૩ શ્રી જશર્ભાઇ એમ. વસાવા જુનીયર ટાઇપીસ્ટ ટ 

લેવલ – ૬, ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

 ખાતાકીય તપાસ એકમ કચેરીમાં ફરજ બજાવે ેે. 

૩૪ હાલમાં જગ્ યા ખાલી ડેટા કલેકટર ------ 
 

૩૫ શ્રી સુનીલ જયંતીલાલ શાહ લસપાઇ 
IS-૨, ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

 વડોદરા મહાનગરપાલલકાના અન્ ય શાખા / ખાતાઓમાં 
બહારની સંસ્ટ થાઓની ટપાલ બજવણી કરવી. 

 કોમ્પયુટર તથા પ્રીન્ટર, વેરા બીલો લવગેરે વોડટ  ઓફીસ તથા 
અન્ય લવર્ભાગ પહોંચાડવા. 

 પ્રીન્ટીંગ થયેલ પગાર લબલ / ડેઇલી વેઝીસના રીપોટટસ   ેુટા 
પાડવા તથા લવતરણ કરવા.  

 કચેરીના ઉપરી અલધકારીના સુચનો મુજબની કામગીરી 
કરવી. 

૩૬ શ્રી હદલીપ બાબુરાવ મોરે લસપાઇ 
લેવલ – ૨, ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

૩૭ શ્રી અશોક જી. ઇંગલે લસપાઇ 
IS-૩, ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ 

૩૮ શ્રી જીગ્નેશર્ભાઇ વસીકર લસપાઇ 
IS-૨, ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

 કામગીરી ઉપર મુજબ  
 પગાર ખચટ વોડટ - ૩  

૩૯ શ્રી ગોપાલર્ભાઇ એચ. રાજપુત મજુર            
IS-૨, ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

 કામગીરી ઉપર મુજબ  
 પગાર ખચટ : સ્ટટર ીટલાઇટ શાખા 

૪૦ શ્રી રોહહતર્ભાઇ સોલંકી  લસપાઇ  કમાન્ડ એન્ડ કંટર ોલ સેન્ટર ઉપર કામગીરી  
 પગાર ખચટ : વોડટ-૨ (પ વટ ઝોન)  

૪૧ શ્રી રણજીત આર. ચૌહાણ લસપાઇ  કમાન્ડ એન્ડ કંટર ોલ સેન્ટર ઉપર કામગીરી  
 પગાર ખચટ : વોડટ  નંબર-૭ (રેવન્યુ)  

૪૨ શ્રી મોહનર્ભાઇ સી. માળી મજુર 
લેવલ – ૨, ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

 કમાન્ડ એન્ડ કંટર ોલ સેન્ટર ઉપર કામગીરી  
 પગાર ખચટ : સ્ટટર ીટલાઇટ શાખા  

 

 

૩) લનહરક્ષણ અને જવાબદારીના સાધનો સહીત લનણટય લવેાની પ્રહક્રયા : 

સમક્ષ મંજુરી મેળવતી વખતે મુખ્ યત વે નીચે પ્રમાણે કાયટપ ધલત હાથ ધરવામાં આવે ેે. સંબંલધત દફતરના સ્ટ ટાફ દ્વારા કચેરીના વડા ડાયરેકટર 

(આઇ.ટી.)શ્રીને નોંધ સહની ફાઇલ રજુ કરવામાં આવે ેે. ત યારબાદ, રજુ થયેલ સમક્ષ લનણટય અથેની ફાઇલ જરૂરી હકીકત સહ વહીવટી 

ખાતાઅલધકારી ડે. મ્પ યલુનલસપલ કલમશનર (વ) શ્રી સમક્ષ રજુ કરવામાં આવે ેે. જ ેહકસ્ટ સામાં અંલતમ સતાધાલધકારી મ્પ યુલનલસપલ કલમશનરશ્રી હોય 

ેે અથવા સ્ટ થાયી સલમલત / સામાન્ય સર્ભા હોય ેે તે હકસ્ટ સામાં સક્ષમ લનણટય અથે લાગ  પડે તે સતાધા સમક્ષ ફાઇલ રજુ કરવામાં આવે ેે. 
 

૪) પોતાના કાયો બજાવવા માટે નકકી કરાયલેા ધોરણો : 

લવર્ભાગમાં રોજ-બરોજના કાયો પાર પાડવા કરવા માટે જી.પી.એમ.સી. એકટની જોગવાઇઓ, ના લનયમો તથા અતે્રની જારી કરેલ સમયે પરીપત્રો 

અનુસાર કાયો કરવાના રહે ેે. આ ઉપરાંત, સરકારશ્રીની દ્વારા સમયે સમયે બહાર પાડવામાં આવતી મૌલખક / લેલખત સ ચનાઓ / આદેશોનંુ  

અમલીકરણ રોજીંદી ફરજો બજાવવા અથે કરવાનંુ રહે ેે. 
 

૫) પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતાની પાસનેા અથવા પોતાના લનયતં્રણ હેઠળના અથવા પોતાના કમટચારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લવેાતા લનયમો, 

લવલનયમો સ ચનાઓ લનયમ સગં્રહો અને રેકોડટ  : 

 લવર્ભાગની મુખ્ યત વે કામગીરીમાં વડોદરા મહાનગરપાલલકા ખાતે કોમ્પ્ યુટરાઇઝશેનની કામગીરી સઆુયોજીત રીત ે થાય ને અંગેની લનલત નકકી 

કરવાની રહે ેે. આ લનલત નકકી કરવા બાબતે ખાતા દ્વારા લવલવધ લવર્ભાગોની કોમ્પ્ યુટરાઇઝેશનની જરૂહરયાત તેમજ ઉ્ લબ્ ધ ટેકનોલોજી આધારે 

લનણટય કરીને તેનંુ અમલીકરણ કરવાનંુ રહે ેે. 
 

૬) પોતાના દ્વારા અથવા અકુંશ હેઠળ રખાયલે લવલવધ કેટેગરીના દસ્ટ તાવજેોનુ ંલનવદેન : 

 કચેરીઓના કાયટપ ધલતમાં જરૂરી એવા મુળર્ભુત રજીસ્ટ ટરોની લનર્ભાવણી કરવમાં આવે ેે. જવેાકે, ઇનવડટ  – આઉટવડટ  રજીસ્ટ ટર, બીલ રજીસ્ટ ટર, 

મેળવણી રજીસ્ટ ટર, અનામત તથા રીફંડ રજીસ્ટ ટસટ લવગેરે. 
 



૭) તનેી નીલત ઘડવાના અથવા તનેા અમલીકરણ સંબલંધત જાહેર જનતાના સભ્ યો દ્વારા રજુઆત કરાયલેી અથવા તનેી ચચાટ માટે રહેલી કોઇપણ 

પ્રકારની વ્ યવસ્ટ થાની લવગતો : 

 તેની નીલત ઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સંબંલધત જાહેર જનતાના સભ્ યો દ્વારા રજુઆત કરાયેલી અથવા તેની ચચાટ માટે રહેલી કોઇપણ 

પ્રકારની વ્ યવસ્ટ થાની લવગતો લોકો સાથે સંકળાયેલી સંસ્ટ થા હોઇ લોકોના ચુંટાયેલા પ્રલતલનલધઓની બનેલી સ્ટ થાયી સલમલત, સમગ્ર સર્ભા અથવા 

સંબંલધત લવર્ભાગને સ્ટ પશટતી સલમલત દ્વારા અલધકાર પરત વે લનણટય લેવામાં આવે ેે. 
 

૮) પોતાના ચલણના હેત ુમાટે અથવા તનેા ર્ભાગ તરીકે રચાયલેી બ ેકે તથેી વધ ુવ્ યહકતઓ ધરાવતા ંબોડટસ, કાઉન્ સીલ કલમહટઓ અને અન્ ય મડંળોનું 

લનવદેન અન ેબોડટસ કાઉન્ સીલ કલમહટઓ અન ેઅન્ ય મડંળોની બઠેકો જાહેર પ્રજા માટે ખલુ્ લી ેે કે કેમ ? અથવા આવી બઠેકની લવગતો જાહેર 

પ્રજા મળેવી શકે કે કેમ ? 

 અત્રેની કચેરીને (આઇ.ટી. ડીપાટટમેન્ટ ને) લાગુ પડતું નથી. 
 

૯) પોતાના અલધકારીઓ અન ેકમટચારીઓની ડીરેકટરી : 

 મુદ્દા નં.૨ માં સમાયેલ યાદી મુજબ 
 

૧૦) તનેા લનયમમા ંપુરી પડાયલે પડતરની પ ધલત સહહત તનેા દરેક અલધકારીઓ અને કમટચારીઓ દ્વારા પ્રા્ ત કરાયલે માલસક પગાર : 

 માલસક પગાર અંગેની લવગત મુદ્દા નં.૨ ના લીસ્ટ ટમાં આવરી લેવામાં આવેલ ેે. 
 

૧૧) તમામ યોજનાઓની લવગતો, સલુચત ખચાટઓ અન ેકરાયલે ચકુવણીના અહેવાલો દશાટવતા તનેી તમામ એજન્ સીન ેફાળવલે બજટે : 

 જ ેતે નાણાંકીય વષટ માટેના મંજુર થયેલ બજટે મુજબ. 
 

૧૨) ફાળવાયલેી રકમ અન ેઆ કાયટક્રમોથી ફાયદો મળેવનારની લવગતો સહહત સબસીડી સહહત કાયટક્રમોનો અમલનો પ્રકાર : 

 લાર્ભાથીઓને લગતી માહહતી હોઇ, અત્રનેી કચેરીને લાગુ પડતુ નથી. 
 

૧૩) તનેા દ્વારા અપાયલેી  ે ટેાટો, પરવાનગીઓ અન ેસતાધા સોંપણી મળેવનારની લવગતો : 

અત્રેની કચેરી (આઇ.ટી. ડીપાટટમેન્ટ દ્વારા) કોઇ  ે ટેાટો, પરવાનગીઓ કે અલધકૃતકરણ કરવામાં આવતું નથી. 
 

૧૪) ઇલકેટર ોનીકસ ફોમ્પ સટમા ંઘડાયલેી તનેા દ્વારા રાખયલેી અથવા તને ેઉ્ લબ્ ધ માહહતીના સદંર્ભટની લવગતો : 

 વડોદરા મહાનગરપાલલકાની જુદી જુદી શાખાઓ દ્વારા લનયત કરેલ ઇલેકટર ોનીક ફોમટની માહહતી જ ેતે શાખા દ્વારા આપવામાં આવે તે ઇલેકટર ોનીક 

ફોમટ રાખવામાં આવે ેે, જ ેપૈકી નાગહરકોને જરૂરીયાત હોય તવેા ફોમ્પ સટ સંસ્ટ થાની વબેસાઇટ ઉપર રાખવામાં આવે ેે. 
 

૧૫) પસુ્ટતકાલય અથવા વાચંનખડંના કામના કલાકો સહહત માહહતી મળેવવા માટે નાગહરકોન ેઉ૫લબ્ધ સલુવધાઓની લવગતો, જો જાહેર ઉપયોગ માટે 

તનેી જાળવણી કરાઇ હોય તો : 

 અત્રેની શાખામાં પુસ્ટ તકાલય કે વાંચનખંડ ઉપલબ્ ધ નથી. 
 
 

૧૬) જાહેર માહહતી / અપીલ અલધકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ ય લવગતો : 

નામ      હોદ્દો 

અપીલ અલધકારી    ડાયરેકટર (આઇ.ટી.) 

શ્રી મલનષ એસ. ર્ભટૃ    આઇ.ટી. ડીપાટટમેન્ટ     

     વડોદરા મહાનગરપાલલકા 

     (મો.) ૯૭૨૭૨૫૦૧૫૯ 

 
જાહેર માહહતી અલધકારી   લસસ્ટટમ એનાલીસ્ટ ટ 

શ્રી અલિન જી. પ્રજાપલત   આઇ.ટી. ડીપાટટમેન્ટ     

     વડોદરા મહાનગરપાલલકા 

     (મો.) ૯૬૮૭૬૩૯૧૬૫ 
 
 

૧૭) સ ચવી શકાય તવેી અન્ ય કોઇ માહહતી અને ત યારબાદ દર વષે આ  પ્રકાશનમા ંસધુારા કરાશ.ે મહદઅંશે કામો સંબંલધત માહહતી મંજુર થયેલ 

બજટેને અનુલક્ષીને આવી જાય ેે.  

 
  



આઇ.ટી. ડીપાટમ મેન્ટનું સને ૨૦૧૯-૨૦ નું અંદાજપત્રક 
 

અન.ુ ન.ં  હહસાબના સદરો ` (લાખમા)ં 

૧ કોમ્પ્યુટર સવીસીસ અંગેની બહારની સંસ્ટથાઓને ચુકવણી (લીઝ લાઇન તેમજ નેટવકટ ની લગત સહ) ૧૧૦.૦૦ 

૨ કોમ્પ્યુટર ચાજટ, સોફ્ટવેસટ ખરીદી તથા લનર્ભાવણી માટે ૨૦.૦૦ 

૩ કોમ્પ્યુટર સ્ટટેશનરી, સીડી, ટે્સ, લપ્રન્ટર રીબન લવગેરે ૩૦.૦૦ 

૪ કોમ્પ્યુટર, લપ્રન્ટર મશીનોની લનર્ભાવણી ૨૦.૦૦ 

૫ 
ઇ-ગવનટન્સ પ્રોજકે્ટના ર્ભાગરૂપે તથા મહાનગરપાલીકાના ખાતાઓ માટે કોમ્પ્યુટસટ, સોફ્ટવેર, સંબંલધત 
આઇટમ અને સાધનો, લવગેરે ખરીદવા, જી.આઇ.એસ., ઇ.આર.પી સીસ્ટટમ લવકસાવવા તથા સાઇટ તૈયાર કરવા 

૨૫૦.૦૦ 

 


