
                                                          કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી 
   પૂર્યઝોનની કચેરી 
  ર્ડોદરા મહાનગર પાલલકા 
  તા.  

  
પ્રલત,  
ડાર્રેક્ટર શ્રી , 
આઇ.ટી ડીપાટય મેન્ટ , 
ર્ડોદરા મહાનગરપાલલકા  
 
           લર્ષર્:- (PAD) પ્રોએક્ટીર્ ડડસ્કોલઝર  અપડેટ કરર્ા બાબત  
         અનુસંધાન:- સામાન્ર્ ર્હીર્ટ લર્ભાગ હુકમ અંક: ૨૩૮/૨૦૨-૨૧ તા:૨૯-૧૦-૨૦૨૦ લગત  
 
    ઉપરોક્ત લર્ષર્ અનુસંધાન સબંધે સલર્નર્ જણાર્ર્ાનું કે  આ સાથે કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી,પરૂ્યઝોન 

કચેરીના કમયચારી અલધકારીઓનું  PAD  અપડેટ કરી હાડય કોપી/શોફ્ટ કોપી આ સાથે મોકલારે્લ છે.જ ે

જાણમાં લેર્ા લર્નંતી છે. 
 

કાર્યપાલક ઇજનરે 
પૂર્યઝોન 

ર્ડોદરા મહાનગરપાલલકા 
 

 

 

નકલરર્ાના  
(૧) ર્હીર્ટી અલધકારીશ્રી,સામાન્ર્ ર્ડહર્ટ લર્ભાગ તરફ જાણ સારૂ  

 
  



કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી 
પૂર્યઝોનની કચેરી 
ર્ડોદરા મહાનગર પાલલકા 
તા.  

  

ર્ડોદરા મહાનગરપાલલકા  કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી,પૂર્યઝોનશાખાના પ્રર્તયમાન અલધકારીઓ તેમજ 

ક્ મયચારીઓ નામ, હોદાા્ તથા બેઝીક   પગાર તથા કામની લર્ગતો. 
 

અ.નં. નામ હોદોો્ 
હાલનો બેઝીક   
પગાર (રૂ.) 

કામની લર્ગત 

૧. 
શ્રી રલર્ન્ર  એચ. 

પંડ્યા 
કાર્યપાલક 

ઇજનેર 
૮૦૯૦૦ 

બ્રીજ લર્ભાગ તથા મ્ર્ુલનલસપલ કલમશ્નરશ્રીની  કચેરી 
ઉપરાંત કાર્યપાલક ઇજનેર(પૂ.ઝોન) તરીકે ર્ોડય  

નં. :-૧,૨ તથા ૯(પૂર્ય ઝોન)એંન્ીનીર્રીંગ શાખા 
ને લગતી કામગીરીનું સંચાલન પગાર ખચય બ્રીજ 
લર્ભાગ 

૨. 
શ્રી પ્રમોદભાઇ  
સી. ર્સાર્ા 

કાર્યપાલક 
ઇજનેર 

૯૯૫૦૦ 
 

પગાર ખચય અત્રેની કા.ઇ (પૂ.ઝોન)ની કચરેી તથા   
કામગીરી એફોડેબલ હાઉસીંગ અને એમ.ી.ર્ાર્ સેલ 
તથા આજર્ા સબડડર્ીઝ્ન (પા.પુ)કચેરીમાં  

૩. 
શ્રી અલસીંગભાઇ 
ગેમાભાઇ રાઠર્ા 

જુ.ક્લાકય  ૫૫૨૦૦ 

કા.ઇ.પૂર્યઝોન કચેરીમાં ડહશાબીશાખામાં એકાઉંન્નન્ટ 

તરીકે ની કામગીરી તથા હેડક્લાકય ,પૂર્યઝોન કચેરીમાં 

કામગીરી, તથા રાઇટ ટુ ઇનફોમેશન , તથા ઉપરી 

અલધકારીશ્રીની સુચના મુજબની કામગીરી . 

૪. 
શ્રી રેખાબેન 

ગુમાનભાઇ ર્સાર્ા 
જુ.ક્લાકય  ૫૨૦૦૦ 

કા.ઇ.પૂર્યઝોન કચેરીમાં બીલકપાત 
લાગત/અનામતની પાર્તીની 

કામગીરી,ધારાસભ્ર્શ્રીની ગ્ાંટમાંથી થતા કામોની 

લગત કામગીરી, મહેકમની કામગીરી તથા ઉપરી 

અલધકારીશ્રીની સુચના મુજબની કામગીરી 

૫. 
શ્રી ભુપેંન્રભાઇ 

મગનભાઇ 
મકર્ાણા 

જુ.ક્લાકય  ૫૨૦૦૦ 
ર્ોડય .નં-૯ (આઇ )એંન્ીશાખાની ટેન્ડરની લગતી 
કામગીરીતથા ઉપરી અધીકારી  તરફથી સુચના 
મુજબની કામગીરી. 

૬. 
શ્રી દક્ષાબેન   
એસ. ર્સાર્ા 

જુ.ક્લાકય  ૪૨૩૦૦ 

ર્ોડય  નં.-૧,૨ અને ૯ માં થતા તમામ પ્રકારના કામો 

અંગે ઇજારદાર ના બીલોની 

કામગીરી,લાઇટબીલ,ટેલલફોન બીલ તથા ઉપરી 

અધીકારી  તરફથી સુચના મુજબની કામગીરી. 

૭ 
શ્રી લનતીનકુમાર  

આર.  રાણા 
ટરેસર ૬૬૦૦૦ 

ટાઉન ડેર્લપમેંન્ટ ડીપાટયમેંન્ટ માં ટરેસર તરીકે 
કામગીરી. 

૮ 
શ્રી લર્જર્  

હરીભાઇ લનકમ 
લસપાઇ ૩૪૦૦૦ 

. ટપાલ બજર્ણીની કામગીરી તથા ઉપરી અધીકારી  
તરફથી સુચના મુજબની કામગીરી. 

૯ 
શ્રી ડદલીપભાઇ  

રમણભાઇ સોલંકી 
લસપાઇ ૨૮૪૦૦ 

કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરીમાં લસપાઇને લગતી 
કામગીરી તથા ઉપરી અધીકારી  તરફથી સુચના 
મુજબની કામગીરી. 

૧૦ 
શ્રી રોહીતભાઇ 

મોહનભાઇ સોલંકી 
લસપાઇ ૨૬૪૦૦ .કામગીરી આઇ. ટી. ડડપાનમેન્ટ માં 

૧૧ 
શ્રી ીન્દાલ  
મહેંન્ર શમાય 

જુ.ક્લાકય  ૨૦,૫૦૦ 
કામગીરી ડે. હેલ્થ ઓફીસર,આરોગ્ર્શાખ,પૂર્યઝોન 

માં કામગીરી 



અ.નં. નામ હોદોો્ 
હાલનો બેઝીક   
પગાર (રૂ.) 

કામની લર્ગત 

૧૨ 
શ્રી રાણા રોશની  

જ ે

એડીશનલ 
આસી.એન્ી

નીર્ર 
૨૦૦૦૦ 

કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરીમાં સંકલનની કામગીરી 
તથા ર્ોડય .નં-૨  એન્ી લર્ભાગમાં  આર.સી.સી 
રોડની કામગીરી તથા ઉપરી અધીકારી  તરફથી 
સુચના મુજબની કામગીરી. 

૧૩ 
શ્રી શાહ રલર્કુમાર 

કમલેશકુમાર 

એડીશનલ 
આસી.એન્ી

નીર્ર 
૨૦૦૦૦ 

ર્ોડય .નં-૯(આઇ )એલન્જલનર્ડરંગ  નાર્બ 
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરીમાં કામગીરી 

૧૪ 
શ્રી લત્રરે્દી ડડમ્પલ  

મુકેશભાઇ 

એડીશનલ 
આસી.એન્ી

નીર્ર 
૨૦૦૦૦ 

ર્ોડય .નં-૪,એલન્જલનર્ડરંગ  નાર્બ કાર્યપાલક 

ઇજનેરશ્રીની કચેરીમાં કામગીરી 

૧૫ 
ભાટ્ટી  

ઇઝાઝએહમદ  .એ 

એડીશનલ 
આસી.એન્ી

નીર્ર 
૨૦૦૦૦ 

ર્ોડય .નં-૮(એચ )એલન્જલનર્ડરંગ  નાર્બ કાર્યપાલક 
ઇજનેરશ્રીની કચેરીમાં કામગીરી 

૧૬ 
શ્રી લસંધા 

ધમેંન્રલસંહ  .આર 

એડીશનલ 
આસી.એન્ી

નીર્ર 
૨૦૦૦૦ 

ર્ોડય .નં-૨ (બી )એલન્જલનર્ડરંગ  નાર્બ કાર્યપાલક 
ઇજનેરશ્રીની કચેરીમાં કામગીરી 

૧૭ 
શ્રી દરે્  લનંકુજ  

એન 
ડે. 

એંન્ીનીર્ાર 
૩૫૦૦૦ 

ર્ોડય .નં-૧૨(એલ )એલન્જલનર્ડરંગ  નાર્બ 
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરીમાં કામગીરી 

 

 

 

        કાર્યપાલક ઇજનેર 
           પરૂ્યઝોન 

    ર્ડોદરા મહાનગરપાલલકા   


