
યાઇટ ટુ ઇન્પયભેળન એક્ટ ૨૦૦૫ વંદબે તથા દ.શુકભ ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ વંદબે કરભ 

૪-૧ (ખ) અન્લમે ખાતાની ભાહશતી ફાફત. 

ટુયીસ્ટ ળાખા, લડોદયા ભશાનગય ાલરકા. 

 
૧)  વંસ્થા, કાભગીયી અને પયજોની લલગતો :  

 ખાતુ               :  ટુયીસ્ટ ળાખા, લડોદયા ભશાનગયાલરકા  

 કાભગીયી/પયજો   :  લડોદયા ભશાનગયાલરકાભાાં ટુયીસ્ટ ળાખા શસ્તકના તભાભ અલતલથગૃશ, સ્લીભીંગુર,   

                    પ્રલાવીગૃશ, અકોટા સ્ટેડડમભ, અકોટા ટેનીવકોટટ  વાંસ્થાના અરગ અરગ ખાતાઓની  

                    કાભગીયી ૈકી જરૂયીમાત ભજુફનુાં કોમ્પ્મુટયાઈઝળેન  કયીને તે કામટયત  કયલુ.  

૨)    ોતાના અલધકાયી અને કભમચાયીઓની વત્તા તથા પયજો  :  

 

લડોદયા ભશાનગયાલરકાના ટુયીસ્ટ ળાખાના અલધકાયી/ કભમચાયીઓના 

નાભ,શોદ્દો,ગાય તથા  કાભગીયીની લલગત 

 

૦૦૭ - ટુયીસ્ટ લલબાગ 

અ. 

નં. 
નાભ શોદ્દો/ગાય કાભની લલગત 

૧. ફેરાફેન વી. બટ્ટ   
જુ.કરાકટ  

૫૬૯૦૦ 
અલતલથગૃશોના અનાભત યીપાંડની કાભગીયી  

૨. ફાફયબાઇ આય. લવન્ધા  
કરીનય 

૨૮૪૦૦ 
ટુયીસ્ટ ળાખાભાાં કરીનયની કાભગીયી  

૩. યાઠલા અાંગીફેન. જી  
એપે્રન્ટીવ 

૭૩૧૫ 
ઓપીવને રગતી ત્રની કાભગીયી  

 

૦૪૬ - અકોટા સ્ટેહડમભ 

૧. ળાલન્તરાર લી. વોરાંકી  
વ.વેલક 

૩૩૦૦૦ 
અકોટા સ્ટેડડમભ ખાતે વાપ વપાઇની કાભગીયી  

૨. ચેતનકુભાય કે. ાંડ્યા  
જુ.કરાકટ  

૩૩૦૦૦ 
અકોટા સ્ટેડડમભના ફુકીંગ તથા યીંપડની કાભગીયી  

૩. નગીન વી. વોરાંકી  
વ.વેલક 

૧૪૮૦૦ 
અકોટા સ્ટેડડમભ ખાતે વાપ વપાઇની કાભગીયી 

 

૧૩૫ - અલતલથગૃશો 

૧. અલનરકુભાય ી. ટેર  
એટેન્ડન્ટ 

૩૨૦૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી  

૨. લલષ્ણુકુભાય કે. ખાાંડેકય  
લોચભેન 

૩૩૦૦૦ 
લોડટ  નાં-૭ ની કચેયીભાાં પયજ ફજાલે છે.  



૩. યભેળ એ. ડાાંગે  
ભજુય 

૩૨૦૦૦ 
વયદાયફાગ સ્લીભીંગ ુર ખાતે ભજુયની કાભગીયી  

૪. યેળ આય. ટેર  
એટેન્ડન્ટ 

૩૨૦૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી 

૫. ફાફુબાઇ એ. વોરાંકી  
એટેન્ડન્ટ 

૩૨૦૦૦ 
ટુયીસ્ટઓપીવ ખાતે કાભગીયી  

૬. નયેન્ર ી. યભાય  
એટેન્ડન્ટ 

૩૧૧૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી 

૭. રક્ષ્ભણ એભ. યભાય  
એટેન્ડન્ટ 

૩૧૧૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી 

૮. ળબ્ફીય એભ. ખોખય   
લોચભેન 

૩૨૦૦૦ 
અલતલથગૃશ ખાતે લોચભેન તયીકેની દેખયેખની કાભગીયી  

૯. રારજીબાઇ ફી. યફાયી  
એટેન્ડન્ટ 

૩૨૦૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી 

૧૦. અળોક એભ . ડઢમાય  
એટેન્ડન્ટ 

૩૧૧૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી 

૧૧. યભેળ આય. વોરાંકી  
વ.વેલક 

૩૧૧૦૦ 
અલતલથગૃશ ખાતે વાપ-વપાઇની કાભગીયી  

૧૨. ળાંકય કે. શડયજન  
વ.વેલક 

૩૨૦૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી 

૧૩. છગન એવ. વોરાંકી  
વેલક 

૩૧૧૦૦ 
અલતલથગૃશ ખાતે વાપ-વપાઇની કાભગીયી 

૧૪. અળોક ફી. ટેર 
એટેન્ડન્ટ 

૨૭૬૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી 

૧૫. યેળ એર. ટેર  
એટેન્ડન્ટ 

૨૯૩૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી 

૧૬. નલીનચન્ર  કે. ાઠક  
જુ.કરાકટ  

૨૯૩૦૦ 

ટુયીસ્ટ ઓપીવ ખાતે  રાઇટફીર,ટેરીપોન ફીર ટેન્ડય લગયેેની 

કાભગીયી  

૧૭. ગોલલાંદ એભ. યભાય  
એટેન્ડન્ટ 

૨૯૩૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી 

૧૮. પ્રકાળ આય. ભાી  
એટેન્ડન્ટ 

૨૮૪૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી 

૧૯. ભશેળ એભ. વોરાંકી  
વ.વેલક 

૨૮૪૦૦ 
અલતલથગૃશ ખાતે વાપ-વપાઇની કાભગીયી 

૨૦. ડદનેળ એન. ચાલડા  
વ.વેલક 

૨૭૬૦૦ 
અલતલથગૃશ ખાતે વાપ-વપાઇની કાભગીયી 

૨૧. જનકયાજ આય. બટ્ટ  
એટેન્ડન્ટ 

૨૮૪૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી 

૨૨. ફાફુરાર એભ. વોરાંકી 
વ.વેલક 

૨૭૬૦૦ 
અલતલથગૃશ ખાતે વાપ-વપાઇની કાભગીયી 

૨૩. યભેળ વી. શયીજન  
વ.વેલક 

૨૭૬૦૦ 
અલતલથગૃશ ખાતે વાપ-વપાઇની કાભગીયી 



૨૪. શયીનાયામણ કારગુડે  
એટેન્ડન્ટ 

૨૭૬૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી 

૨૫. ભાંજુરાફેન ી. યભાય  
ભજુય 

૨૭૬૦૦ 
અલતલથગૃશ ખાતે વાપ-વપાઇની કાભગીયી  

૨૬. યભીરાફેન જી. ભાછી  
ભજુય 

૨૭૬૦૦ 
ખાંડેયાલ ભાકેટ ખાતે પયજ ફજાલે છે.  

૨૭. ડાહ્યાબાઇ એન. ચૌશાણ  
એટેન્ડન્ટ 

૨૭૬૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી 

૨૮. યાજળે એચ. યભાય  
ભજુય 

૨૭૬૦૦ 
અલતલથગૃશ ખાતે પયજ ફજાલે છે.  

૨૯. લલષ્ણુ ડી. લભસ્ત્રી  
એટેન્ડન્ટ 

૨૭૬૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી 

૩૦. ભનોજ એન. યાજ  
એટેન્ડન્ટ 

૨૭૬૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી 

૩૧. વલલતાફેન ફી. ઠાકોય  
ભજુય 

૨૭૬૦૦ 
યાજીલગાાંધી સ્નાનાગાય ખાતે કાભગીયી કયે છે.  

૩૨. ચાંન્રકાત એભ. ભાી   
એટેન્ડન્ટ 

૨૭૬૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી 

૩૩. બાયતીફેન વી. ળાશ  
એટેન્ડન્ટ 

૨૫૬૦૦ 
ઈ.ડી.ી  ળાખાભાાં કાભગીયી 

૩૪. ગીતાફેન ી. તડલી   
ભજુય 

૨૪૯૦૦ 
લોડટ  નાં.૧૨ ખાતે પયજ ફજાલે છે.  

૩૫. અટણકુભાય વી. બટ્ટ  
એટેન્ડન્ટ 

૨૪૯૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી 

૩૬. અજમ એ. ટેર  
એટેન્ડન્ટ 

૨૪૯૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી 

૩૭. ઠાકોય કે. વોરાંકી  
વ.વેલક 

૧૭૭૦૦ 
અલતલથગૃશ ખાતે વાપ-વપાઇની કાભગીયી 

૩૮. ઘનશ્માભ જ.ે ટેર  
એટેન્ડન્ટ 

૨૩૫૦૦ 

અલતલથગૃશ ખાતે ચાજટ આલા રેલાની તથા ભેઇટેનન્વ અાંગનેા યીોટટ  

કયલાની કાભગીયી 

૩૯. યાજને્ર કે. વોરાંકી  
વ.વેલક 

૧૭૭૦૦ 
અલતલથગૃશ ખાતે વાપ-વપાઇની કાભગીયી 

૪૦. અજમબાઇ  ભગનબાઇ 
વ.વેલક 

૧૬૭૦૦ 
અલતલથગૃશ ખાતે વાપ-વપાઇની કાભગીયી 

 

૧૪૪ - પ્રલાવી ગૃશ 

૧. ગોલલાંદબાઇ એવ. લામડે  
લવાઇ 

૩૩૦૦૦ 
ટુયીસ્ટ ઓપીવ ખાતે પયજ ફજાલે છે.  

૨. અળોક કે. બટ્ટ 
લવાઇ 

૩૨૦૦૦ 
કાયેરીફાગ સ્નાનાગાય ખાતે પયજ ફજાલે છે.  

૩. જદીળ કે. યભાય  
વ .વેલક 

૩૨૦૦૦ 
કાયેરીફાગ સ્નાનાગાય ખાતે પયજ ફજાલે છે. 



૪. પ્રલલણ એભ. વોરાંકી  
વ .વેલક 

૩૨૦૦૦ 
ટુયીસ્ટ ઓપીવ ખાતે પયજ ફજાલે છે.  

૫. પ્રકાળ લલ. વાભુરે  
લોચભેન 

૩૨૦૦૦ 
અલતલથગૃશ ફુકીંગ ઓપીવ ખાતે પયજ ફજાલે છે. 

૬. વનતલવાંશ એ. ફાયીમા  
લવાઇ 

૩૧૧૦૦ 
રારફાગ સ્નાનાગાય ખાતે પયજ ફજાલે છે. 

૭. ભમુય ફી. કશાય  
લોચભેન 

૨૯૩૦૦ 
વુબાનુયા અલતલથગૃશ ખાતે પયજ ફજાલે છે. 

૮. ફાંવીબાઇ કે. કશાય  
જુ.કરાકટ  

૪૬૨૦૦ 
યાજીલગાાંધી સ્નાનાગાય ખાતે પયજ ફજાલે છે. 

૯. યભેળ એભ. શયીજન  
વ.વેલક 

૨૯૩૦૦ 
વયદાયફાગ સ્નાનાગાય ખાતે પયજ ફજાલે છે. 

૧૦. રરીતચન્ર જી. વોરાંકી 
વ.વેલક 

૨૭૬૦૦ 
 કાયેરીફાગ સ્નાનાગાય ખાતે પયજ ફજાલે છે. 

૧૧. અાંકુય જી. ટેર  
વશામક જુ.કરાકટ  

૧૦૦૦૦ 
અલતલથગૃશ ફુકીંગ ઓપીવ ખાતે પયજ ફજાલે છે. 

૧૨. જમેળ લી. પ્રજાલત  
વશામક જુ.કરાકટ  

૧૦૦૦૦ 
ભશાતભાાંગાાંધી નગયગૃશ ખાતે પયજફજાલે છે.  

 

૩ લનયીક્ષણ અને જલાફદાયીના વાધનો વહશત લનણમમ રેલાની હિમા : 

વક્ષભ ભાંજુયી ભેલતી લખતે વાંફાંલધત દફ્તયના સ્ ટાપ વારાયા ખાતાના લડા રીનીને ટુયીસ્ ટ ઓપીવય વારાયા યજુ કયલાભાાં આલે છે. 

ત માયફાદ યજુ થમેર વક્ષભ લનણટમ અથેની પાઇર જરૂયી શકીકત વશ મ્પ મુલનલવર કલભશ્ નયરીની વભક્ષ યજુ કયલાભાાં આલે છે. જ ે

ડકસ્ વાઓભાાં અાંલતભ વતાધાલધકાયી મ્પ મુલનલવર કલભનર ય શોમ છે. અથલા સ્ થામી વલભલત/વાભાન્ મ વબા શોમ છે. તેલા 

ડકસ્ વાઓભાાં વક્ષભ અથે રાગુ ડે તે વતાધા ભાંડ વભક્ષ પાઇર યજુ કયલાભાાં આલે છે.  

૪. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નક્કી કયાલેરા ધોયણો :  

યોજ ફયોજના કાભ ભાટે ફી.ી.એભ.વી.એક્ટની જોગલાઇઓ/લનમભો તથા અતે્રથી ઇસ્ મુ કયેર યીત્રો અનુવાય કામક કયલાના 

યશે છે. આ ઉયાાંત વયકાયરીની વારાયા વભમાાંતયે ફશાય ાડલાભાાં આલતી રેખીત/ભૌલખક વુચનાઓ / આદેળોનુાં અભરીકયણ 

યોજીંદી પયજો ફજાલલા અથે કયલાનુાં યશે છે. 

૫. ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે  ોતાની ાવેની અથલા ોતાના લનમંત્રણ શેઠના અથલા ોતાના કભમચાયીઓ દ્વાયા ઉમોગભાં 

રેલાતા લનમભો, લલલનભમો ,વુચનાઓ, લનમભ વંગ્રશો અને યેકોડમ  : 

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા વારાયા ભશાત ભા ગાાંધીનગયગૃશ લલબાગના વુચારૂ વાંચારનની કાભગીયી ફયોફય થામ તે અાંગેની લનતી 

નક્કી કયલાની યશે છે. આ લનતી નક્કી કયલા પ્રલતટભાન અને ઉરબ્ ધ વાધનો તથા ભાડશતીના આધાયે તેનુાં અભરીકયણ કયલાનુાં 

યશે છે. 

૬. ોતાના દ્વાયા અથલા તેના અંકુળ શેઠ યખામેર લલલલધ કેટેગયીના દસ્ તાલેજોનું લનલદેન :  

 કચેયી વારાયા કામટ ધ્ધલતભાાં જરૂયી એલા ભૂબુત યજીસ્ ટયોની લનબાલણી કયલાભાાં આલે છે. જલેા કે આભદાની યજીસ્ ટય  અનાભત 

યજીસ્ ટય  ફુકીંગ યજીસ્ ટય આઉટલડટ  ઇનલડટ  યજીસ્ ટય  લનબાલણી યજીસ્ ટય તથા ભાર વાભાન યજીસ્ ટય લલગેયે  

૭. તેની લનતી ઘડલાના અથલા તેના અભરીકયણ વંફંલધત જાશેય જનતાના વભ્ મો દ્વાયા યજુઆત કયામેરી અથલા તેની વાથે ચચામ 

ભાટે યશેરી કોઇણ વ્ મલસ્ થાની લલગતો : 

આ પ્રકાયની લનતી ઘડલા તથા તેના અભરીકયણ ભાટે રોકોની પ્રલતલનલધઓની ફનેરી સ્ થાલમ વલભલત  વભર સ વબા અથલા 

વાંફાંલધત લલબાગને સ્ ળટતી વલભલત વારાયા અલધકાય યત લે લનણટમ રેલામ છે.   



૮. ોતાના ચરણના શેતુ ભાટે અથલા તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફે કે તેથી લધુ વ્ મલક્તઓ ધયાલતા ફોડમ , કાઉન્ વીર, કલભટીઓ અને 

અન્ મ ભંડોનુ લનલેદન અને આ ફોડમ  કાઉન્ વીર કલભટીઓ અને અન્ મ ભંડોની ફેઠકો જાશેય પ્રજા ભાટે ખુ્ રી  ે કે કેભ અથલા 

આલી ફેઠકની લલગતો જાશેય પ્રજા ભેલી ળકે કે કેભ ?  

 અતે્રની કચેયીને રાગુ ડતુાં નથી. યાં તુ ફધાજ ફોડટવ  કાઉન્ વીલ્ વ  કલભટીઓ અને અન્ મ ભાંડોની ફેઠકો જાશેય જનતા ભાટે 

ખુલ્ રી શોતી નથી  યાં તુ આલી ફેઠકોની લલગતો જાશેય પ્રજા ભેલી ળકે છે. 

૯. ોતાના અલધકાયીઓ અને કભમચાયીઓ ની ડીયેક્ટયી :  

 ભુદ્દા નાં. ૨ભા વભામેર માદી ભુજફ  

૧૦. તેના લનમભભા ુયી ડામેર ડતયની ધ્ધલત વહશત તેના દયે અલધકાયીઓ અને કભમચાયીઓ દ્વાયા પ્રાપ્ ત કયામેર ભાલવક ગાય 

લલગત ભુદ્દા નાં.૨ ભાાં વભાલલષ્ણ ટ 

૧૧. તભાભ મોજનાઓની લલગતો, વુલચત ખચામઓ અને કયામેર ચુકલણીના અશેલારો દળામલતા તેની તભાભ એજન્ વીને પાલેર ફજટે 

: 

જ ેતે નાણાાંડકમ લટ ભાટે ભાંજુય થમેર ફજટે ભુજફ  

૧૨. પાલામેરી યકભ અને આ કામમિભોથી પામદો ભેલનાયની લલગતો વહશત વફવીડી વશીત કામમિભોનો અભરનો પ્રકાય :  

 અતે્રની કચેયીને રાગુ ડતુાં નથી. 

૧૩. તેના દ્વાયા અામેરી  ુટ ાટો, યલાનગીઓ અને વત્તા વોંણી ભેલનાયની લલગતો : 

આલી કોઇ છુટછાટો  યલાનગીઓ કે અલધકૃતી કયણ કયલાભાાં આલતુાં નથી. 

૧૪. ઇરેક્ટર ોલનક્વ પોર્મ વમભાં ઘડામેરી તેના દ્વાયા યખામેરી અથલા તેને ઉર્ ધ ભાહશતીના વંદબમની લલગત :  

 અતે્રની ઓપીવભાાં કોઇણ કાભગીયી  ઇરેક્ટર ોનીક્વ પોભટભાાં યાખલાભાાં આલતી નથી. 

૧૫. ુસ્ તકારમ અથલા લાંચન ખંડના કાભના રોકો વહશત ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગયીકોને ઉર્ ધ વુલલધાઓની લલગતો, જો જાશેય 

ઉમોગ ભાટે તેની જાલણી કયાઇ શોમ તો : 

ટુયીસ્ ટ લલબાગ ખાતે ુસ્ તકારમ કે લાાંચન ખાંડ ઉરબ્ ધ નથી. 

૧૬. જાશેય ભાહશતી / અલધકાયીઓના નાભ શોદ્દો અને અીર અલધકાયીઓના નાભ, શોદ્દો અને અન્ મ લલગતો : 

નાભ :       શોદ્દો : 

જાશેય ભાડશતી અલધકાયી                    શ.ટુયીસ્ટ ઓપીવય  

રીની કુરદીલવાંશ એન. ાલાગઢી           ટુયીસ્ટ ળાખા  
  

           નાભ        શોદ્દો: 

. અીર અલધકાયી            વીટી એન્જીનીમય   

 રીની ી.એભ.ટેર       લડોદયા ભશાનગય ાલરકા 

 

૧૭. વુચલી ળકામ તેલી અન્ મ કોઇ ભાહશતી અને ્ માયફાદ દય લે આ પ્રકાળનભાં વુધાયા  કયાળે : 

 ભશદઅાંળે કાભકાજ વાંફાંધી ભાડશતી આલયી રેલામ છે. 


