
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    :  
 લડોદયા ભશાનગયાલરકાભાું આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટ દ્વાયા વુંસ્થાના અરગ અરગ ખાતાઓની 

કાભગીયી ૈકી જરૂયીઆત મ જફન ું કોમ્પ્ય ટયાઇઝેળન કયીને તે કામટયત કયવ ું. 
 ભશાનગયાલરકા દ્વાયા આલાભાું આલતી નાગરયક સ વલધાઓ, ભશાનગયાલરકાની લશીલટી 

ભાખાની તભેજ ચ ુંટામેર ાુંખ અંગેની, યાઇટ ટ  ઇન્પોયભેળન રગતની ભારશતી વશ લડોદયા 
ળશયેને રગતની અન્મ ભારશતી, નાગરયકોને ઇન્ટયનેટના ભાધ્મભથી ઉરબ્ધ કયાલલાના ઉદે્દળથી 
ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટ મ કી, વદય ભારશતીની લખતોલખત અધતન કયલાની કાભગીયી 
કયલાભાું આલે છે.   

 લડોદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ફશાય ાડલાભાું આલતા ટેન્ડવટ તેભજ યોજગાય બયતી, વલગેયેની 
ભારશતી લેફવાઇટ ઉય ઉરબ્ધ કયાલલાની કાભગીયી કયલાભાું આલે છે.  

 પ્રોટી ટેક્ષની લસ રાત ભાટે Bank of Baroda, State Bank Of India, Dena Bank તથા 
Indusand Bank જેલી ફને્કો વાથે tie-up કયી લધાયાના કોઇણ ખર્ટ લગય ક ર ૨૦૦ જેટરી 
Branches ભાું ેભેન્ ટની સ વલધા ઉરબ્ધ કયી. 

 લડોદયા ળશયેના નાગરયકોની પરયમાદોનો ઝડી વનકાર થઇ, વનલાયણ થામ તે ભાટે કોર 
વેન્ટયનો ઇજાયો કયી નાગરયકોની નોંધણી તેભજ ટોર ફ્રી નુંફય: ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૦૨૬૫ દ્વાયા તેભજ 
લેફવાઇટ ઉય ણ, ઓનરાઇન પરયમાદ નોંધાલી ળકે તેલી જોગલાઇ કયલાભાું આલેર છે.  

 વાભાન્મ લરશલટ વલબાગ ભાટે, વલવલધ જગ્માઓની બયતી (યીક્રુટભેન્ટ) ભાટે ઓનરાઇન અયજી 
કયી ળકે તથા તે ભાટે ની પી ણ ઓનરાઇન ચકૂલી ળકે તેલી વ્મલસ્થા કયલાભાું આલેર છે.  

 આયોગ્મ ળાખાના ફુડ ડીાટટભેન્ટ ભાટે, નાગરયકો દ્વાયા ઓનરાઇન ફુડ રાઇવન્વ ભે તલેી 
વ્મલસ્થા કયલાભાું આલરે છે. 

 ળશયેના નાગરયકો ાવેથી પ્રોટી ટેક્ષ યીવીલીંગ ભાટે KIOSK ટર્સ્રીન ભળીનો દયેક ઝોનભાું 
મ કલાભાું આલેર છે.  

 ઇન્ટયનેટના ય ગભાું લડોદયા ભશાનગય ાલરકાના અવધકાયીઓના ઇ-ભેઇર એડ્રવે, ાલરકાના લેફ 
ડોભેઇન vmc.gov.in ઉય જે તે અવધકાયીના નાભ જોગ કે શોદ્દા જોગ કયલાની કાભગીયી 
કયલાભાું આલેર છે. 

 M-Governance ના બાગરૂે ભોફાઇરભાું ફધી એ્રીકેળન, એક કોભન ્રેટપોભટ ઉય જેભ કે, 
પરયમાદ વનલાયણ ભાટે, ટેન્ડવટ, બયતી, વેલાઓ, વલવલધ પ્રકાયના લેયા, Contact (Admin 

Wing & Emergency Contact list), Where Can I? તથા વલવલધ વેલાઓ અંગનેા પોભટવ 
વદય એ્રીકેળનભાું ઉરબ્ધ કયાલલાભાું આલેર છે. આંગણલાડીના કામટકય ભાટે સ્ભાટટ  
આંગણલાડીની એ્રીકેળન તથા ળેય ધ શે્ ીનેળ નાભની એ્રીકેળન વલગેયે ફનાલલાભાું આલેર 
છે. 

 વલવલધ ડીાટટભેન્ટના ભશત્લના ડોક્ય ભેન્ટવ, પાઇરો, યજજસ્ટય, નકળા વલ. ન ું ડીજીટાઇઝેળન 
કયલાની કાભગીયી છે. 

 લડોદયા ળશયેની શદભાું આલેર નવવિંગ શોમ્પવ, શોસ્સ્ટર, રેફોયેટયી, ક્લરવનકના યજીસ્રેળન ભાટે 
Online Registration for Medical Facility ઉરબ્ધ કયલાભાું આલેર છે. યજીસ્રેળન પી ન ું 
ચકૂલણ ું Credit Card, Debit Card અને Net Banking થી કયલાની સ વલધા ઉરબ્ધ 
કયલલાભાું આલેર છે. 



 સ્લચ્છતા વભળન અંતગટત ળશયેના નાગરયકો ભાટે પયીમાદ ભાટે ભોફાઇર નુંફય – 
9913166666 (વનભાટલ્મભ) ની ળરૂઆત / ઇ-વીટીઝન ભોફાઇર એની ળરૂઆત કયલાભાું 
આલેર છે. 

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

 ાણીના/ડ્રનેેજના નલા કનેકળન રેલા ભાટે – online એ્રીકેળન કયલાની, તથા -ેભેન્ટ 
કયલાની સ વલધા ર્ાલ  કયલાભાું આલેર છે. 

 વલવલધ ડીાટટભેન્ટના ભશત્લના ડોક્ય ભેન્ટવ, પાઇરો, યજજસ્ટય, નકળા વલ. ન ું ડીજીટાઇઝેળન 
કયલાની કાભગીયી કયલાભાું આલે છે. 

 Smart City અંતગટત ICT પ્રોજેલટ કયલાની કાભગીયી કયલાભા 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 ૨૦૧૬-૧૭ નુ ંઅંદાજત્રક 
 

 

અન.ુ ન.ં  હશવાફના વદયો ` (રાખભા)ં 

૧ કોમ્પ્ય ટય વલીવીવ અંગનેી ફશાયની વુંસ્થાઓને ચ કલણી (રીઝ રાઇન 
તેભજ નેટલકટની રગત વશ) ૧૫૦.00 

૨ કોમ્પ્ય ટય ર્ાર્જ, વોફ્ટલેવટ ખયીદી તથા વનબાલણી ભાટે ૨0.00 
૩ કોમ્પ્ય ટય સ્ટેળનયી, વીડી, ટે્વ, વપ્રન્ટય યીફન વલગેયે ૪0.00 
૪ કોમ્પ્ય ટય, વપ્રન્ટય ભળીનોની વનબાલણી ૨૨.00 

૫ 
ઇ-ગલનટન્વ પ્રોજેલટના બાગરૂે તથા ભશાનગયારીકાના ખાતાઓ ભાટે 
કોમ્પ્ય ટવટ, વોફ્ટલેય, વુંફુંવધત આઇટભ અને વાધનો, એ.વી. ભળીનો વલગયેે 
ખયીદલા, જી.આઇ.એવ. વીસ્ટભ વલકવાલલા તથા વાઇટ તૈમાય કયલા 

૧૧૦૦.00 

 

 
 
 

અન.ુ નાભ 
શોદ્દો, 

ફેઝીક ગાય (`) કાભની વલગત 

૧ શ્રી ભવન એવ. બટ્ટ ડામયેલટય(આઇ.ટી.) 
૮૬૧૦૦/- 

 ભશાનગયાલરકાના અરગ અરગ ખાતાઓની 
જરૂયીઆત પ્રભાણે કોમ્પ્ય ટયાઇઝ્ડ દ્ધવત 
દાખર કયલી.  

 આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટ ની એડભીનીસ્રેટીલ 
કાભગીયી 

 ટેકવનકર ફાફતોન ું વુંર્ારન 

 ઇ-ગલનટન્વ વુંફુંવધત નલીન પ્રોજેલટ 
Initiate કયલા  

 સ્ભાટટવીટી ICT પ્રોજેલટવ જોલાની કાભગીયી 
કયલી 



૨ શ્રી અવિન જી. પ્રજાવત વવસ્ટભ એનારીસ્ટ  
૬૩૩૦૦/- 

 અરગ અરગ ખાતાઓના એ્રીકેળન 
વોફ્ટલેયન ું એનારીવીવની કાભગીયી 

 આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટ ના કન્વરટન્ટ/ાટીઓ 
વાથે રામઝનની કાભગીયી 

 આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટ ન ું એડભીનીસ્રેટીલ 
રગતની કાભગીયી 

 ટેન્ડય વુંફુંવધત કાભગીયી 
 RTI એલટ શઠે વભમભમાટદાભાું જલાફ 

આલાની કાભગીયી 
 ઉયી અવધકાયીના સ ર્ન મ જફની તભાભ 

કાભગીયી  
૩ શ્રી ળવભક એવ. જોી વવસ્ટભ એનારીસ્ટ 

૫૪૭૦૦/- 
 શારભાું ય .આઇ.ડી. આધાય નોંધણી કેન્રોના 

સ ર્ારૂ વુંર્ારન અથે ટેકવનકર નોડર વટન 
/ સ યલાઇઝય તયીકે લસ્તી ગણતયી 
ઓરપવભાું કાભગીયી કયે છે 

 ICDS પ્રોજેલટ અંતગટતની આંગણલાડી 
ભોફાઇર એ્રીકેળનની કાભગીયીન ું વુંકરન, 
ડટેા ભેનેજભેન્ટ તથા વલવલધ યીોટટવ 
વયકાયશ્રીને આલાની કાભગીયી  

૪ શ્રી વુંજમ વી. પ્રજાવત  શ. ઇ.ડી.ી. 
સ વપ્રન્ટેન્ડન્ટ 
૪૭૬૦૦/- 

 આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટ ના કન્વરટન્ટ/ાટીઓ 
વાથે રામઝનની કાભગીયી 

 આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટ ન ું એડભીનીસ્રેટીલ 
રગતની કાભગીયી  

 ઉયી અવધકાયીના સ ર્ન મ જફની તભાભ 
કાભગીયી 

 ગાય ખર્ટ : આકાયણી ળાખા 
૫ શ્રી જેવનક ભાય યજનીકાન્ત 

દેવાઇ 

ઇ.ડી.ી. સ યલાઇઝય 
૬૯૨૦૦/-  

 કોમ્પ્ય ટયાઇઝ્ડ વવસ્ટભના ડટેા એન્રીના 
સ યલીઝનની કાભગીયી 

 ઇ-ગલનટન્વ શઠે તૈમાય થમેરી વલવલધ 
એ્રીકેળન વોફ્ટલેયના ય ઝય ભાસ્ટવટભાું 
નલીન ય ઝય આઇ.ડી. ફનાલલા તથા જન્ભ 
ભયણ યજીસ્રેળન ભાટે નલીન શોસ્ીટરના 
નાભ ભાસ્ટવટભાું દાખર કયાલલાની કાભગીયી 

 ઉયી અવધકાયીના સ ર્ન મ જફની તભાભ 
કાભગીયી 

 ગાય ખર્ટ : રશવાફી ળાખા 
 



૬ શ્રી નવલનબાઇ વી. ટેર  ડટેા એન્રી 
સ યલાઇઝય 
૫૩૬૦૦/- 

 કોમ્પ્ય ટયાઇઝ્ડ વવસ્ટભના શાડટલેય/નેટલકટ 
ભેઇન્ટેનન્વની કાભગીયીન ું સ યલીઝનની 
કાભગીયી 

 વપ્રન્ટય ટોનય યીપીરીંગ રગતની કાભગીયી 
 ઇ-ગલનટન્વ વલટયની વનબાલણી ફાફત ે

યોકલાભાું આલેર ઇજાયદાય વાથે રામેઝનની 
કાભગીયી 

 સ્ટાન્ડડટ તથા વોટીંગ વોફ્ટલેય ેકેજીવ 
તથા ઓયેટીંગ વવસ્ટભ વોફ્ટલેય ઇજાયદાય 
ભાયપતે ઇન્સ્ટોર કયાલી આલા અંગેની 
કાભગીયી 

 ઉયી અવધકાયીના સ ર્ન મ જફની તભાભ 
કાભગીયી 

૭ શ્રી નૈનેળક ભાય આય. ટેર ડટેા એન્રી ઓયેટય 
૪૬૨૦૦/- 

 લોડટ-૨ એક્ન્જવનમરયિંગ ળાખાભાું પયજ ફજાલ ે
છે. 

૮ શ્રી કભરેળ એ. ટેર  ડટેા એન્રી ઓયેટય 
૪૬૨૦૦/- 

 

 કોમ્પ ્ ય ટયાઇઝ્ડ વવસ્ ટભના આલેર ડટેા 
એન્ રી અને લેયીપામ જરૂયી વભમ 
ભમાટદાભાું કયલાની કાભગીયી 

 વપ્રન ્ ટીંગ યીોટવટ વપ્રન્ ટ કયલાની 
કાભગીયી 

 જરૂયીઆત મ જફના પે્રઝન્ટેળન 
ફનાલલાની કાભગીયી 

 ઉયી અવધકાયીના સ ર્નો મ જફની 
તભાભ કાભગીયી 

૯ શ્રી રશનેળ એન. ળાશ ડટેા એન્રી ઓયેટય 
૪૬૨૦૦/- 

૧૦ શ્રી ળેખ ળૌકતભીમાું 
અબ્ દ રયળીદ 

ડટેા એન્રી ઓયેટય 
૪૬૨૦૦/- 

૧૧ શ્રી રશતેળ કે. ટેર ડટેા એન્રી ઓયેટય 
૪૬૨૦૦/- 

૧૨ શ્રી વલયરક ભાય એન. શ કર ડટેા એન્રી ઓયેટય 
૪૬૨૦૦/- 

૧૩ શ્રી સ વનર જી. લવાલા ડટેા એન્રી ઓયેટય 
૪૬૨૦૦/- 

વોરીડ લેસ્ ટ ખાતાભાું કાભગીયી ફજાલે છે. 

૧૪ શારભાું જગ્મા ખારી વીનીમય કરાકટ  

 

૧૫ શ્રી લારજીબાઇ ધૂાબાઇ 
દેવાઇ 

જ નીમય કરાકટ 
૪૪૯૦૦/- 

 આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટ ના ઇનલડટ-આઉટલડટના 
કાગોની નોંધણી કયીને તનેી ભારશતી યાખલી. 

 ફજેટ વદયે ભુંજ ય થમેર યકભના દેણેમાદી 
ફીરો તથા તવરભાતના ફીરો તૈમાય 
કયલાની કાભગીયી 

 તવરભાત જભાખર્ટની કાભગીયી. 
 ઉયી અવધકાયીના સ ર્નો મ જફની તભાભ 

કાભગયી. 



૧૬ શ્રી રરષ્ ણાબાઇ ગોારબાઇ 
ચ નાયા  

વશામક ડટેા એન્ રી 
ઓયેટય  

(૧૧૫૦૦/- ઉચ્ ર્ક) 

 

 કોમ્પ ્ ય ટયાઇઝ્ડ વવસ્ ટભના આલેર ડટેા 
એન્ રી અને લેયીપામ જરૂયી વભમ 
ભમાટદાભાું કયલાની કાભગીયી 

 વપ્રન ્ ટીંગ યીોટવટ વપ્રન્ ટ કયલાની કાભગીયી 
 જરૂયીઆત મ જફના પે્રઝન્ટેળન 

ફનાલલાની કાભગીયી 
 ઉયી અવધકાયીના સ ર્નો મ જફની તભાભ 

કાભગીયી 
 

૧૭ શ્રી પ્રણલવવિંશ પ્રવલણવવિંશ 
ર્ૌશાણ 

વશામક ડટેા એન્ રી 
ઓયેટય  

(૧૧૫૦૦/- ઉચ્ ર્ક) 

૧૮ શ્રી મોગેળક ભાય અયવલિંદબાઇ 
ભાછી 

વશામક ડટેા એન્ રી 
ઓયેટય  

(૧૧૫૦૦/- ઉચ્ ર્ક) 
૧૯ શ્રી ત  ાયક ભાય ગીયધયબાઇ 

નામક  

વશામક ડટેા એન્ રી 
ઓયેટય  

(૧૧૫૦૦/- ઉચ્ ર્ક) 

મ્પય વનવવર કવભળનયશ્રીની કર્ેયીભાું પયજ 
ફજાલ ેછે. 

૨૦ શ્રી જળબાઇ એભ. લવાલા જ નીમય ટાઇીસ્ ટ 
૪૩૬૦૦/- 

ખાતાકીમ તાવ એકભ કર્ેયીભાું પયજ 
ફજાલ ેછે. 

૨૧ શારભાું જગ્ મા ખારી ડટેા કરેકટય  

૨૨ શ્રી સ નીર જમુંતીરાર ળાશ વવાઇ 

૨૫૬૦૦/- 
 લડોદયા ભશાનગયાલરકાના અન્ મ ળાખા / 

ખાતાઓભાું ફશાયની વુંસ્ થાઓની ટાર 
ફજલણી કયલી. 

 કર્ેયીના ઉયી અવધકાયીના સ ર્નો મ જફની 
કાભગીયી કયલી. 

૨૩ શ્રી રદરી ફાબ યાલ ભોયે વવાઇ 

૩૧૧૦૦/- 
૨૪ શ્રી અળોક જી. ઇંગર ે વવાઇ 

૨૯૩૦૦/- 
૨૫ શ્રી જીગ્નેળબાઇ લવીકય વવાઇ 

૨૩૬૦૦/- 
કાભગીયી ઉય મ જફ  

ગાય ખર્ટ લોડટ - ૩ ભાું ડ ેછે. 
૨૬ શ્રી મ ક ુંદબાઇ ગોવલિંદબાઇ 

ફાયીમા 
ભજ ય            

૨૦૯૦૦/- 
કાભગીયી ઉય મ જફ  

ગાય ખર્ટ ાકટવ એન્ ડ ગાડટન ળાખાભાું ડે છે. 

૨૭ શ્રી ફાફયબાઇ ઝેડ. યભાય શલે્ય 
૨૯૩૦૦/- 

કાભગીયી ઉય મ જફ 

ગાયખર્ટ લોડટ નું.-૯ એન્ જી. ળાખાભાું ડે છે.  
૨૮ શ્રી વળલાુંગ ી. વિલેદી વવાઇ 

૧૬૨૦૦/- 
ગાયખર્ટ આકાયણી ળાખાભાું ડ ેછે. 

 

૩) વનહયક્ષણ અને જલાફદાયીના વાધનો વશીત વનણટમ રેલાની પ્રહિમા : 
વભક્ષ ભુંજ યી ભેલતી લખતે મ ખ્ મત્ લ ે નીર્ે પ્રભાણ ે કામટધ્ ધવત શાથ ધયલાભાું આલે છે. 
વુંફુંવધત દપતયના સ્ ટાપ દ્વાયા કર્ેયીના લડા ડામયેકટય (આઇ.ટી.)શ્રીને નોંધવશની પાઇર યજ  
કયલાભાું આલે છે. ત્ માયફાદર યજ  થમેર વભક્ષ વનણટમ અથેની પાઇર જરૂયી શકીકત વશ 
લશીલટી ખાતાઅવધકાયી ડ.ે મ્પ ય વનવવર કવભળનય (લ) શ્રી વભક્ષ યજ  કયલાભાું આલે છે. જે 
રકસ્ વાભાું અંવતભ વતાધાવધકાયી મ્પ ય વનવવર કવભળનયશ્રી શોમ છે અથલા સ્ થામી વવભવત / વાભાન્મ 



વબા શોમ છે તે રકસ્ વાભાું વક્ષભ વનણટમ અથે રા  ૂડ ેતે વતાધા વભક્ષ પાઇર યજ  કયલાભાું આલે 
છે. 
 

૪) ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નકકી કયામેરા ધોયણો : 
વલબાગભાું યોજ ફયોજના કામો ાય ાડલા કયલા ભાટે ફી.ી.એભ.વી. એકટની જોગલાઇઓર 
ના વનમભો તથા અિેની જાયી કયેર વભમે યીિો અન વાય કામો કયલાના યશ ે છે. આ 
ઉયાુંતર વયકાયશ્રીની દ્વાયા વભમે વભમે ફશાય ાડલાભાું આલતી ભૌલખક / રેલખત સરૂ્નાઓ /  
આદેળોન ું  અભરીકયણ 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 : 

 વલબાગની મ ખ્ મત્ લે કાભગીયીભાું લડોદયા ભશાનગયાલરકા ખાતે કોમ્પ્ ય ટયાઇઝેળનની કાભગીયી 
સ આમોજીત યીતે થામ ને અંગેની વનવત નકકી કયલાની યશ ેછે. આ વનવત નકકી કયલા ફાફતે 
ખાતા દ્વાયા વલવલધ વલબાગોની કોમ્પ્ ય ટયાઇઝળેનની જરૂરયમાત તેભજ ઉ્ રબ્ ધ ટેકનોરોજી 
આધાયે વનણટમ કયીને તેન ું અભરીકયણ કયલાન ું યશ ેછે. 

 

૬) ોતાના દ્વાયા અથલા અંકુળ શઠે યખામેર વલવલધ કેટેગયીના દસ્ તાલેજોનુ ંવનલેદન : 
 કર્ેયીઓના કામટધ્ ધવતભાું જરૂયી એલા મ ુ ત યજીસ્ ટયોની વનબાલણી કયલભાું આલે છે. જેલાકેર 

ઇનલડટ – આઉટલડટ યજીસ્ ટયર ફીર યજીસ્ ટયર ભેલણી યજીસ્ ટયર અનાભત તથા યીપુંડ યજીસ્ ટવટ 
વલગેયે. 

 

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 : 

 તેની નીવત ઘડલાના અથલા તેના અભરીકયણ વુંફુંવધત જાશયે જનતાના વભ્ મો દ્વાયા યજ આત 
કયામેરી અથલા તેની ર્ર્ાટ ભાટે યશરેી કોઇણ પ્રકાયની વ્ મલસ્ થાની વલગતો રોકો વાથ ે
વુંકામેરી વુંસ્ થા શોઇ રોકોના ચ ુંટામેરા પ્રવતવનવધઓની ફનેરી સ્ થામી વવભવતર વભર સ વબા 
અથલા વુંફુંવધત વલબાગને સ્ ળટતી વવભવત દ્વાયા અવધકાય યત્ લે વનણટમ 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 ? 

 અિેની કર્ેયીને (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 : 

 ભાવવક ગાય અંગેની વલગત 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 ફટટ : 

 જે તે નાણાુંકીમ લટ ભાટેના ભુંજ ય થમેર ફજેટ મ જફ. 
 

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

 રાબાથીઓન ેરગતી ભારશતી શોઇર અિેની કર્ેયીને રા   ડત  નથી. 
 

૧૩) તેના દ્વાયા અામેરી છૂટ ાટો, યલાનગીઓ અને વત્તા વોંણી ભેલનાયની વલગતો : 
અિેની કર્ેયી (આઇ.ટી. ડીાટટભેન્ટ દ્વાયા) કોઇ છૂટછાટોર યલાનગીઓ કે અવધકૃતકયણ 
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 વનમત કયેર ઇરેકરોનીક પોભટની ભારશતી 
જે તે ળાખા દ્વાયા આલાભાું આલે તે ઇરેકરોનીક પોભટ યાખલાભાું આલે છેર જે ૈકી નાગરયકોન ે
જરૂયીમાત શોમ તેલા પોમ્પ વટ વુંસ્ થાની લેફવાઇટ ઉય 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 : 

 અિેની ળાખાભાું  સ્ તકારમ કે લાુંર્નખુંડ ઉરબ્ ધ નથી. 
 

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

જાશયે ભાહશતી અવધકાયી    વવસ્ટભ એનારીસ્ ટ 
શ્રી અવિન જી. પ્રજાવત    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 વુંફુંવધત ભારશતી ભુંજ ય થમેર ફજેટને અન રક્ષીને આલી જામ છે.  
 


