
 

 

લડોદયા ભશાનગય વેલા વદન 
આઈ.વી.ડી.એવ. વલબાગ 

 
કરભ-૪ (૧) (ખ) અન્લમે ખાતાની ભાહશતી ફાફત 
 
કરભ-૪ (૧) (ખ) (૧) વસં્થાની કાભગીયીઓ અને પયજોની વલગત :  

 વસં્થા : આઇ.વી.ડી.એવ. અફબન ઘટક-૧, લડોદયા ભશાનગય વેલા વદન 
 
 કાભગીયીઓ/ પયજો : લડોદયા ભશાનગય વેલા વદન વચંાલરત આઇ.વી.ડી.એવ. અફબન 

ઘટક-૧ યાજમ વયકાયશ્રીની ૧૦૦%  ગ્ાનં્ટથી કામબયત છે. જેભા ંઅફબન ઘટક-૧ ના ૧૭૮ 
આંગણલાડી કેન્રોભા ંઆઇ.વી.ડી.એવ મોજનાની કાભગીયી થામ છે.   

 

કરભ-૪ (૧) (ખ) (ય) વસં્ થાના ંઅવઘકાયીઓ અને કભમચાયીઓની વત્ તા અને પયજો : 
 

ક્રભ નાભ 
શોદો 

ફેઝીક ૫ગાય + ગે્રડ ે કાભની વલગત 

૧ જગો ખારી  વીડીીઓ - 

૨ નમનાફેન એન. દેવાઇ 

તા.૩૧.૦૮.૧૫ ના યોજ 
લ.નનવતૃ 

કે્ષત્રીમ સુયલાઇઝય  
૧૮૫૨૦+૨૮૦૦ 

આંગણલાડી કામબકયને ભદદ, 

અને ભાગબદળબન આ૫વુ ંદય 
ભહશને મરુાકાત રઈ 
નનયીક્ષણણ કયવુ,ં 
આંગણલાડીના યજીસ્ ટવબની 
નનમનભત તાવણી કયલી. 

૩ આળાફેન એવ. જાડેજા  કે્ષત્રીમ સુયલાઇઝય  
૧૭૨૭૦+૨૮૦૦ 

૪ નીતાફેન એન. ભકલાણા એવ.એ. (પીકવ 
ગાય=૧૩૭૦૦) 

ડેટા એનાલરવીવ કયલા, ભથંરી 
યીોટબ  ફનાલલા 

૫ વજંમબાઇ એચ. ડાભોય જુનનમય કરાકબ  
૯૯૦૦+૨૪૦૦ 

ભશકેભ દપતયની કાભગીયી, 
ફજેટ વદયે ભજુંય થમેર 
યકભના દેણીમાદી ફીર તથા 
તવરભાતના ફીરો તૈમાય 
કયલા, તવરભાત જભા ખચબની 
કાભગીયી લગેયે 

૬ દક્ષાફેન ડી. જામ્બ ુ એ.એન.એભ 

૧૪૩૭૦+૪૨૦૦ 

ફાલચાલાડ દલાખાનાભા ં
નવબની કાભગીયી 

૭ બાલના આય. વોરકંી  નવાઇ 
૪૯૯૦+૧૩૦૦ 

 

કચેયીના ટાલાા તયીકે 
ટાર શોંચાડલાની કાભગીયી 

 



 

 

કરભ-૪ (૧) (ખ) (૩) વનહયક્ષણ અને જલાફદાયીના વાઘનો વશીત વનણમમ રેલાની પ્રહ િ્મા :  
વભક્ષ ભજુંયી ભેલતી લખતે મખુ્મત્લે નીચે પ્રભાણે કામબપ્રઘ્ઘતી શાથ ઘયલાભા ં આલે છે. 
વફંનંઘત દપતયના સ્ટાપ ઘ્લાયા કચેયીના લડા વી.ડી.ી.ઓશ્રીને  નોંઘ વશીની પાઇર યજુ 
કયલાભા ં આલે છે. ત્માયફાદ યજુ થમેર વભક્ષા નનણબમ અથેની પાઇર જરૂયી શકીકતવશ 
ખાતાઅઘીકાયી ડે.મ્યનુનનવર કનભશ્નયશ્રી(લ) વભક્ષ યજુ કયલાભા ંઆલે છે. જે હકસ્વાભા ંઅંનતભ 
વત્તાઅનઘકાયી મ્યનુનનવર કનભશ્નયશ્રી શોમ છે. અથલા સ્થામી વનભતી / વાભાન્મ વબા શોમ છે. 
તે હકસ્વાભા ંવક્ષભ નનણબમ અથે રાગ ુ૫ડે તે વતા વક્ષભ પાઇર યજુ કયલાભા ંઆલે છે.  
 
કરભ-૪ (૧) (ખ) (૪) ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નકકી કયામેરા ઘોયણો :  
નલબાગભા ંયોજફયોજના કામો ાય ાડલા કયલા ભાટે ફી.ી.એભ.વી એકટની જોગલાઇઓ ના 
નનમભો તથા અતે્રથી જાયી કયેર વભમે ૫યી૫ત્રો અનવુાય કામો કયલાના યશ ે છે. આ ઉ૫યાતં 
વયકાયશ્રીની ઘ્લાયા વભમે વભમે ફશાય ાડલાભા ં આલતી ભૌલખક / રેખીત સચુનાઓ 
/આદેળોનુ ં અભરીકયણ યોજીદી પયજો ફજાલલા અથે કયલાનુ ંયશ ેછે.  
 

કરભ-૪ (૧) (ખ) (૫)  કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના અથલા ોતાના વનમતં્રણ  શઠેના 
અથલા ોતાના કભમચાયીઓ ઘ્ લાયા ઉ૫મોગભા ં રેલાતા વનમભો, વલવનભમો, સચુનાઓ, વનમભ 
વગં્રશો અને યેકોડમ :   
વલે યજીસ્ ટય, ગ્ોથ ચાટબ , યવીકયણ યજીસ્ ટય, નાસ્ તા ૫ત્રક, ગ્ેડીંગ યજીસ્ ટય, શાજયી ૫ત્રક, 
ફારબોગ યજીસ્ ટય, સખુડી, ળીયો, ઉ૫ભા યજીસ્ ટય, ગ્ાટં યજીસ્ ટય, ડેડ સ્ ટોક યજીસ્ ટય, શોભ નલઝીટ 
યજીસ્ ટય 
 

કરભ-૪ (૧) (ખ) (૬)  ોતાના ઘ્લાયા અથલા તેના અં ુળ શઠે યખામેર વલવલઘ 
કેટેગયીનાદસ્તાલેજોનુ ંવનલેદન :  
શાજયી ૫ત્રક,ઈનલડબ / આઉટલડબ યજીસ્ ટય,ફીર યજીસ્ ટય, ડેડ સ્ ટોક યજીસ્ ટય, ટાર બકુ, ગ્ાન્ટ 
યજીસ્ ટય તથા સ્ ટોક યજીસ્ ટય.  
 

કરભ-૪ (૧) (ખ) (૭) વસં્ થાની પયજો અદા કયલા ભાટે નીવત વલમક વનણમમો અને નીવત વનમભો 
નકકી કયનાય વત્ તાધીળો તથા તેનુ ંઅભરીકયણ કયનાય અવધકાયીઓની વલગતો :   
બાયત વયકાય ના ભહશરા ફા નલકાવ નલબાગ તથા ગજુયાત વયકાયના ભહશરા ફા નલકાવ 
નલબાગ ,ગાધંીનગય ઘ્લાયા થમેર ઠયાલો તથા નકકી થમેર ગાઈડરાઈન મજુફ કામબ કયલાનુ ં
યશ ેછે.  
 

કરભ-૪ (૧) (ખ) (૮) ફોડમ, કાઉન્ વીરો, કભીટીઓ અને અન્ મ ફોડીઓની વલગતો : 
રાગ ુ૫ડત ુનથી. 
 

કરભ-૪ (૧) (ખ) (૯) ોતાના અવઘકાયીઓ અને કભમચાયીઓની હડયેકટયી :  
મદુા નફંય : ય ભા ંવાભેર માદી મજુફ  
 
કરભ-૪ (૧) (ખ) (૧૦)  તેના વલવનમભોભા ંપયુી ૫ડામેરી લતયની ૫ઘ્ ધવત વહશત તેના દયેક 
અવધકાયીઓ અને કભમચાયીઓ ઘ્ લાયા પ્રાપ્ ત કયામેરો ભાવવક ૫ગાય :  
મદુા નફંય : ય ભા ંવાભેર માદી મજુફ  
 
કરભ-૪(૧) (ખ)(૧૧)  તભાભ મોજનાઓ, સચુચત ખચમ, ચકુલેર નાણા ં૫યના અશલેારોની વલગત :   

આઇ.વી.ડી.એવ મોજના વયકાયશ્રીની ૧૦૦% ગ્ાન્ટથી કામબયત છે. જેના ભાવીક, નત્રભાવીક અને 
લાનિક ખચબના અશલેાર વયકાયશ્રીના નીમત નમનુાભા ંવયકાયશ્રીને યજુ કયલાભા ંઆલે છે.  
 



 

 

કરભ-૪ (૧) (ખ) (૧૨) પાલામેરી યકભ અને આ કામમક્રભથી પામદો ભેલનાયની વલગતો 
વશીત વફવીડી વહશત કામમકભોનો અભરનો પ્રકાય :  
વયકાયશ્રી તયપથી ૧૦૦% ગ્ાન્ટ આ૫લાભા ંઆલે છે જેનો રાબ વગબબા, ઘાત્રીભાતાઓ, હકળોયીઓ 
અને ૦ થી ૬ લબના ફાકોને આઇવીડીએવ મોજનાના રાબો આ૫લાભા ંઆલે છે.  
 
કરભ-૪ (૧) (ખ) (૧૩) તેના ઘ્લાયા અામેરી છુટછાટો, ૫યલાનગીઓ અને વતા વો૫ણી 
ભેલનાયની વલગતો :  
અત્રેની કચેયી ઘ્લાયા કોઇ છુટછાટ, ૫યલાનગીઓ કે અનઘકૃતકયણ કયલાભા ંઆલત ુનથી.  
 
કરભ-૪ (૧) (ખ) (૧૪) ઈરેકટ્રોવનક પોભમવભા ં ઘડામેરી તેના ઘ્લાયા યાખમેરી અથલા તેને 
ઉ૫રબ્ઘ ભાશીતીના વદંબમની વલગતો :   
ઇરેકટ્રોનનક પોભબવ અતે્રની કચેયી ઘ્લાયા મકુલાભા ંઆલેર નથી.  
 

કરભ-૪ (૧) (ખ) (૧૫) પસુ્તકારમ અથલા લાચંનાખડંના કાભના કરાકો વહશત ભાહશતી ભેલલા 
ભાટે નાગહયકોને ઉ૫રબ્ઘ સવુલઘાઓની વલગતો, જો જાશયે ઉ૫મોગ ભાટે તેની જાલણી કયાઇ 
શોમ તો   
અત્રેની કચેયીભા ંપસુ્તકારમ કે લાચંનાખડં ઉ૫રબ્ઘ નથી  
જાશયે જનતા ને ભાહશતી ઉ૫રબ્ ધ ભાટેનુ ંવયનામ ુ:- આઇ.વી.ડી.એવ. અફબન ઘટક-૧, લડોદયા 
ભશાનગય વેલા વદન,  ફુરફાયી નાકા, વરાટલાડા, લડોદયાની ઓપીવ આલરે છે.  
 
કરભ-૪ (૧) (ખ) (૧૬) જાશયે ભાહશતી/અીર અવઘકાયીઓના નાભ, શોદો અને અન્મ વલગતો : 
 
નાભ      શોદો 
અીર અવઘકાયી    આયોગ્મ અભરદાયશ્રી 
શ્રી દેલેવ એભ ૫ટેર    આયોગ્મ ળાખા 
      લડોદયા ભશાનગય વેલા વદન 
 
જાશયે ભાહશતી અવઘકાયી   ફા નલકાવ મોજના અનઘકાયી 
જગો ખારી      આઇ.વી.ડી.એવ. અફબન ઘટક-૧ 
      લડોદયા ભશાનગય વેલા વદન 
 
કરભ-૪ (૧) (ખ) (૧૭) સચુલી ળકામ તેલી અન્મ કોઇ ભાહશતી અને ત્માયફાદ દય લે આ 
પ્રકાળનભા ંસઘુાયા કયાળે : 
ભશદઅંળે કાભો વફંનંઘત ભાહશતી આલી જામ છે. 


