
પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

કોમ્પ્યટુર  નિભાગ 
 

હોદ્દો : ઈ.ડી.પી મેિેજર 

િામ : શ્રી િિરાજનસિંહ એમ. પરમાર 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ૧) કોમ્પ્યટુર નિભાગિા કમમચારીઓિી પરચરુણ 

રજા મજુંર કરિી. 
૨) કોમ્પ્યટુર નિભાગિા કમમચારીઓિી હક્ક રજા/ 
કપાત મજુંર કરિી. 
૩) કોમ્પ્યટુર નિભાગિા પગાર બીલ મજુંર કરિા 
૪) કોમ્પ્યટુર નિભાગિા કમમચારીઓિી 
સનિિસબકુમા ંસહી કરિી. 
૫) કોમ્પ્યટુર નિભાગિા ખચમ-ખરીદીિા બીલ પાસ 
કરાિિા. 
૬) કોમ્પ્યટુર નિભાગિા કમમચારીઓિી આંતરીક 
બદલી કરિી 
૭) રૂ.૨૦૦૦૦/- િા ખચમ માટે કોટેશિ મગંાિિાિી 
મજુંરી આપિી. 

 િાણાકીય: ૧) રૂ.૨૦૦૦૦/- િા દૈનિક ખચમ માટે કોટેશિ 
મગંાિિાિી મજુંરી આપિી. 
૨) રૂ.૫૦૦૦૦/- િા માનસક ખચમ માટે કોટેશિ 
મગંાિિાિી મજુંરી આપિી. 

 અન્ય: ---- 
 ફરજો: ૧) કોમ્પ્યટુર નિભાગિા કમમચારીઓિી કામગીરીનુ ં 

સપુરનિઝિ કરવુ.ં 
૨) િિા સોફ્ટિેરનુ ંઈમ્પ્લીમેટેન્શિ કરાિવુ ંતથા  
સ્ટાફિે તે અંગે જરૂરી માગમદશમિ આપવુ.ં 
૩) િિા હાડમિેર ખરીદી અંગેનુ ં્લાિીંગ કરવુ.ં 
૪) કોમ્પ્યટુર હાડમિેર તથા સોફ્ટિેરિા મેઈન્ટેિન્સ   



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

અંગેનુ ં્લાિીંગ કરવુ.ં  
૫) અન્ય નિભાગ સાથે કોમ્પ્યટુર કામગીરી અંગે  
સકંલિ કરવુ.ં 
૬) કોમ્પ્યટુર નિભાગિા કમમચારીઓિે કામગીરી 
ફાળિિી તથા તે કામગીરીિી દેખરેખ રાખિી. 

 

 
 

 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 હોદ્દો : પ્રોગ્રામર & સીસ્ટમ એિાલીસ્ટ 

િામ : અપેક્ષા એલ. જોષી 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
૧) સોફ્ટિેર ડેિલોપમેન્ટ 
૨) સોફ્ટિેર મેઈન્ટેિન્સ 
૩) ડેટાબેઝ  મેઈન્ટેિન્સ 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

 એકાઉન્ટ નિન્ડો કલેકશિ સીસ્ટમ 
 EWS ડ્રો સોફ્ટિેર 
 BMC કોલ લેટર સોફ્ટિેર 
 પસમિલ ઈન્ ફોમનશિ સોફ્ટિેર  
 ઓિલાઈિ ફાયર એિ.ઓ.સી. 
 ઓિલાઇિ ટેન્ડર ફી અિે ઇ.એમ.ડી  
  પ્રોગ્રામીંગ કોડ મેિેજમેન્ટ 
 Tally Software integration with all other 

Software for daily income 

 Bhavnagar Municipal.Gov.in Domain 

Renew 

  ઓિલાઇિ વ્યિસાય િેરા  સોફ્ટિેર 
 સોલીડ િેસ્ટ મેિેજમેન્ટ DOOR TO DOOR 

COLLECTION બીલીંગ સોફટિેર   
 નિનિિ સોફ્ટિેર લગતા ટેન્ડરો બિાિિા તથા 

બિાિેલ ટેન્ડરિી સપંણૂમ ટેન્ડરીંગ પ્રોસેસ કરિી. 
 કોન્રાક્ટ બેઝ રીસોસમિી રરક્રુટમેન્ટ  
 અિેિાડા ગ્રામ પચંાયતિો સોફ્ટિેર 
 GOV.in Registration/Renewal  

સોફ્ટિેર ડેિલોપમેન્ટ & મેઈન્ટેિન્સ, સોફ્ટિેર ટેન્ડર, 
ડેટાબેઝ  મેઈન્ટેિન્સ  સબંનંિત સમગ્ર પ્રકારિી કામગીરી 
કરે છે. 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

 
 

 

હોદ્દો : આસી.પ્રોગ્રામર & સીસ્ટમ એિાલીસ્ટ 

િામ : હાદીક સીમરીયા  
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
૧) સોફ્ટિેર ડેિલોપમેન્ટ 
૨) સોફ્ટિેર મેઈન્ટેિન્સ 
૩) ડેટાબેઝ  મેઈન્ટેિન્સ 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

 KPI  / CM dash board એન્રી મોડયલુ તથા  િેબ 
સિીસ   

 ઓિલાઇિ શોપ 
 ભાિિગર મહાિગરપાલલકાનુ ંકમ્પ્લેઈિ મોડયલુ 
 ભાિિગર મહાિગરપાલલકાનુ ંERP મોડયલુ 
 ભાિિગર મહાિગરપાલલકાિો શોપ સોફ્ટિેર 
 બજેટ ડેલી ઈિકમ સોફ્ટિેર 
 િેબસાઇટ અપડેટ 
 બથમ એન્ડ ડેથ 
 મોબાઇલ એ્લીકેશિ (android and IOS) 
 નિનિિ સોફ્ટિેર લગતા ટેન્ડરો બિાિિા તથા 

બિાિેલ ટેન્ડરિી સપંણૂમ ટેન્ડરીંગ પ્રોસેસ કરિી.  
સોફ્ટિેર ડેિલોપમેન્ટ & મેઈન્ટેિન્સ, સોફ્ટિેર ટેન્ડર, 
ડેટાબેઝ  મેઈન્ટેિન્સ  સબંનંિત સમગ્ર પ્રકારિી 
કામગીરી કરે છે. 

 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : ડેટા એન્રી ઓપરેટર 

િામ : શ્રી ઋનષભાઈ જે.પાઠક 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
૧) ડેટા એન્રી તથા તેનુ ંિેરીફીકેશિ તથા નપ્રન્ટ-આઉટ. 
૨)ડેટા પ્રોસેસીંગ તથા રીપોટીંગ. 
૩)ડેટા બેકઅપ. 
૪) હાલિા ડેટા પરથી યઝુર નિભાગિે જરૂરી મારહતી પરૂી 
પાડિી. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

 રુટીિ કોમ્પ્યટુર અિે પ્રીન્ટર  મેઈન્ટેિન્સ (Primary) 
 િિા હાડમિેર ખરીદીમા ં કંપિી િાઈઝ સ્પેસીફીકેશિ 

તૈયાર કરિાન ુ
 નિનિિ હાડમિેરિે લગતા ટેન્ડરો બિાિિા તથા 

બિાિેલ  ટેન્ડરિી સપંણૂમ ટેન્ડરીંગ પ્રોસેસ કરિી.  
 રીપેરીંગ અિે હાડમિેર રજીસ્ટર િીભાિવુ ં જેિી 

હાડમિેર સબંનંિત સમગ્ર પ્રકારિી કામગીરી કરે છે. 
 સ્રેપ ન ુિેચાણ  
 શીક્ષણ સમીતી સી.સી.ટી.િી પ્રોજેક્ટ (ટેન્ડરીંગ ફેઝ) 
 િવુ ંIT Infrastructure  પ્રોજેક્ટ ( મેઈન્ટેિન્સ  ફેઝ) 
 ફેસ કમ થમ્પબ એટેન્ડન્સ  સીસ્ટમ િા સોફટિેર 

બાબત  
 િવુ ંસિમર, હાડમિેર & િેટિકમ મેઈન્ટેિન્સ 

 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : ડેટા એન્રી ઓપરેટર 

િામ : શ્રી પ્રશાતંભાઈ આઈ.ચૌહાણ 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
૧) ડેટા એન્રી તથા તેનુ ંિેરીફીકેશિ તથા નપ્રન્ટ-આઉટ. 
૨)ડેટા પ્રોસેસીંગ તથા રીપોટીંગ. 
૩)ડેટા બેકઅપ. 
૪) હાલિા ડેટા પરથી યઝુર નિભાગિે જરૂરી મારહતી પરૂી 
પાડિી. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

હાલમા ંએકાઉન્ટ નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : ડટેા એન્રી ઓપરેટર 

િામ : શ્રી સનુિલભાઈ એમ.પાટીલ 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
૧) ડેટા એન્રી તથા તેનુ ંિેરીફીકેશિ તથા નપ્રન્ટ-આઉટ. 
૨) ડેટા પ્રોસેસીંગ તથા રીપોટીંગ. 
૩) ડેટા બેકઅપ. 
૪) હાલિા ડેટા પરથી યઝુર નિભાગિે જરૂરી મારહતી પરૂી 
પાડિી. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

 જુિી કર પધ્િનતિી તમામ કામગીરી 

 કાપનટ એરીયા કર પધ્િનતનુ ંટેસ્ટીંગ ટેસ્ટ સિમર પર 
 Year End Process 

 Bill Printing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : ડેટા એન્રી ઓપરેટર 

િામ : શ્રી ત ૃ્  તીબેિ બી.નેિેદી 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
૧) ડેટા એન્રી તથા તેનુ ંિેરીફીકેશિ તથા નપ્રન્ટ-આઉટ. 
૨) ડેટા પ્રોસેસીંગ તથા રીપોટીંગ. 
૩) ડેટા બેકઅપ. 
૪) હાલિા ડેટા પરથી યઝુર નિભાગિે જરૂરી મારહતી પરૂી 
પાડિી. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

કોમ્પ્યટુર નિભાગ ખાતે ઈ.ડી.પી. મેિેજર દ્રારા સોપિામા ં
આિતી કામગીરી 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : ડેટા એન્રી ઓપરેટર 

િામ : શ્રી ભરતભાઈ આર.જાિી 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
૧) ડેટા એન્રી તથા તેનુ ંિેરીફીકેશિ તથા નપ્રન્ટ-આઉટ. 
૨) ડેટા પ્રોસેસીંગ તથા રીપોટીંગ. 
૩) ડેટા બેકઅપ. 
૪) હાલિા ડેટા પરથી યઝુર નિભાગિે જરૂરી મારહતી પરૂી 
પાડિી. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

હાલમા ંહલે્થ નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : ડેટા એન્રી ઓપરેટર 

િામ : શ્રી કેજલભાઈ એચ.શાહ 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
૧) ડેટા એન્રી તથા તેનુ ંિેરીફીકેશિ તથા નપ્રન્ટ-આઉટ. 
૨) ડેટા પ્રોસેસીંગ તથા રીપોટીંગ. 
૩) ડેટા બેકઅપ. 
૪) હાલિા ડેટા પરથી યઝુર નિભાગિે જરૂરી મારહતી પરૂી 
પાડિી. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

હાલમા ંએકાઉન્ટ નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : ડેટા એન્રી ઓપરેટર 

િામ : શ્રી સોહિભાઈ બી.ઝા 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
૧) ડેટા એન્રી તથા તેનુ ંિેરીફીકેશિ તથા નપ્રન્ટ-આઉટ. 
૨) ડેટા પ્રોસેસીંગ તથા રીપોટીંગ. 
૩) ડેટા બેકઅપ. 
૪) હાલિા ડેટા પરથી યઝુર નિભાગિે જરૂરી મારહતી પરૂી 
પાડિી. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

 રીબીિ રીફીલીંગ તથા પ્રીન્ટર રીપેરીંગ 
 ફેસ મશીિ િે લગતી કામગીરી  
 કન્ ઝયમેુબલ પચનઝ 

જેિા હાડડમ િેર  સબંનંિત સમગ્ર પ્રકારિા કામગીરી 
કરે છે. 

 ઘરિેરા મધ્ય, ઘરિેરા પિૂમ , ઘરિેરા પનિમ 
નિભાગિી જુિા અિમેચ પાણીિે લગતા ફાઈલો 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : જુિીયર ક્લાકમ  
િામ : શ્રી સોમાણી કલ્પેશ એચ 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
હાલમા ંિોટરિકમસ નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

હાલમા ંિોટરિકમસ નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : જુિીયર ક્લાકમ  
િામ : શ્રી કુશિભાઇ િરમશીભાઇ િરાજીયા 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
હાલમા ંયોજિા નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

હાલમા ંયોજિા નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : જુિીયર ક્લાકમ  
િામ : શ્રી જયકુમારભાઇ પકંજભાઇ રાઠોડ 
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
હાલમા ંસોલીડ િેસ્ટ મેિેજમેન્ટ  નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

હાલમા ંસોલીડ િેસ્ટ મેિેજમેન્ટ નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-3 (નિયમસગં્રહ-2) અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી 
સત્તા અિે ફરજો 

 

 

હોદ્દો : જુિીયર ક્લાકમ  
િામ : શ્રી પીયષુ ચિુીલાલ મોણપરા  
સત્તાઓ: િહીિટીય: ---- 
 િાણાકીય: ---- 
 અન્ય: ---- 
 મળુ 

ફરજો: 
હાલમા ંઆઈ.સી.ડી.એસ નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

કામગીરી: હાલિી 
કામગીરી: 

હાલમા ંઆઈ.સી.ડી.એસ નિભાગે કામગીરી કરે છે. 

 


