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કાયપાલક ઇજનેર ી, 

ઉ રઝોનની કચરે , 

વડોદરા મહાનગર પા લકા, 

ચાણ રુ  ચાર ર તા, 

સમા, વડોદરા. 

તા.     /૦૯/૨૦૨૨ 

િત, 

ડાયર ટર આઇ. ટ . ી, 

આઇ. ટ . ડપાટમે ટ, 

વડોદરા મહાનગર પા લકા. 
 

િવષય :ઉ રઝોનના ો-એ ટવ ડસ લોઝરની મા હતી આપવા બાબત. 
 

 ઉપરો ત િવષય અ સુધંાનમા ંજણાવવા ુ ંક ઉ રઝોનના ો-એ ટવ ડસ લોઝરની મા હતી આ સાથે 

પેટામા ંસામેલ છે.  ણમા ંલેવા િવનતંી છે. 

 

કાયપાલક ઇજનેર 

ઉ રઝોન 

વડોદરા મહાનગર પા લકા 
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વડોદરા મહાનગર પા લકા 

 

 

 

રાઇટ ુ ઇ ફોમશન એ ટ તગત 

હર મા હતી અિધકાર  

કાિશત 

ડ. િુનિસપલ કિમશનર ીની કચરે , ઉ રઝોન ુ ં

ો-એ ટ વ ડસ લોઝર  

                                                       

 

 

 

હર મા હતી અિધકાર ી  અને 

નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (વોડ ૨) 

અપીલ અિધકાર ી અને કાયપાલક ઇજનેર            

ઉ રઝોનની કચેર  
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રાઇટ ુ ઇ ફોમશન એ ટ-૨૦૦૫ સદંભ તથા દ. ુકમ ક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંભ કલમ-૪-૧(ખ) દ. કુમ ક : 

૨૭૧/૦૮-૦૯/૨૮/૭/૦૮, દ. કુમ ક : ૧૦૦૯/૯-૧૦/૯-૩-૧૦, અ વયે ખાતાની મા હતી બાબત. 

(ડ. િુનિસપલ કિમશનર ીની કચેર , ઉ રઝોન)  

1. ÍÛÍ¬ÛÛ ƒ કા¾Û•ÛàÁõà…Ûé …¶Ûé ºõÁõ›÷Ûé¶Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé  

 ”ÛÛ©Ûä : ડ. િુનિસપલ કિમશનર ીની ક˜ÛéÁõà, ÈÛ¦øÛéùÁõÛ ¾ÛÐüÛ¶Û•ÛÁõ પા લકા.  

1.1 ºõÁõ›÷Ûé: ©ÛÛ×ÜªÛક કા¾ÛÛé¶Ûä× …Û¿ÛÛé›÷¶Û કõÁõà લોકõ ÍÛäÜÈÛµÛÛ…Ûé¾ÛÛ× ÍÛäµÛÛÁõÛé ÈÛµÛÛÁõÛé કõÁõÈÛÛé. 

1.2 ¾Ûä”¿Û ¸ÛóÈÛèÜ«Û /કા¿ÛÛë : કાયપાલક ઇજનેર ીની કચેર  (ઉ રઝોન) ¶ÛÛ ©ÛÛ¼ÛÛ Ðéü¥øÇ¶ÛÛ ÜÈÛ½ÛÛ•ÛÛé¶ÛÛ 

©ÛÛ×ÜªÛક કા¾ÛÛé¶Ûä× Ü¶Û¿Û¾Û¶Û,  
ÍÛ×̃ ÛÛÅÛ¶Û …¶Ûé éù”ÛÁéõ”Û ÈÛ”Û©ÛÛé ÈÛ”Û©Û ¥øÁõÛÈÛéÅÛ µÛÛéÁõ¨ÛÛé, ¸ÛÜÁõ¸ÛªÛÛé, ¸ÛÛÈÛÁõ ¦éøÅÛà•ÛéÉÛ¶Û ¾Ûä›÷¼Û 
કõÁõÈÛÛ/કõÁõÛÈÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé. ©Û°ùùŠ¸ÛÁõÛ×©Û તાિં ક કામો કરાવવાની ¸ÛóÜ’õ¿ÛÛ ÍÛ¾Û•Ûó ÍÛ½ÛÛ ³ùÛÁõÛ ¥øÁõÛÈÛéÅÛ 
µÛÛéÁõ¨ÛÛé / Ü¶Û¿Û¾ÛÛ¶ÛäÍÛÛÁõ કõÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé. કાયપાલક ઇજનેર ીની કચરે  (ઉ રઝોન) ¶ÛÛ ©ÛÛ¼ÛÛ 

Ðéü¥øÇ¶ÛÛ ÜÈÛ½ÛÛ•ÛÛé¶Ûà ”ÛÛ©ÛÛ¶ÛÛ ÈÛ¦øÛ ©ÛÁõàક éõ¶Ûà કા¾Û•ÛàÁõà ¸Û¨Û કõÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé. MP/MLA •ÛóÛ¶¤ø 

ÍÛ×¼Û×µÛà કા¾ÛÛé¶Ûä× ÍÛ×કõÅÛ¶Û કõÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé. 

2.  ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ …ÜµÛકાÁõà…Ûé …¶Ûé કõ¾ÛÙ̃ ÛÛÁõà…Ûé¶Ûà ÍÛ«ÛÛ…Ûé ©Û¬ÛÛ ºõÁõ›÷Ûé : 
*  ÍÛÛ¾ÛéÅÛ :  ÅÛàÍ¤ ø- A ¾Ûäš¼Û. 
3.  Ü¶ÛÜÁõ“Û¨Û …¶Ûé ›÷ÈÛÛ¼ÛùùÛÁõà…Ûé¶ÛÛ ÍÛÛÛµÛ¶ÛÛé ÍÛÐüà©Û Ü¶Û¨ÛÙ¿Û ÅÛéÈÛÛ¶Ûà ¸ÛóÜ’õ¿ÛÛ : 
*  ›÷é ©Ûé ÍÛÛȩ̂ ÛÛ¿ÛéÅÛ કા¾Û•ÛàÁõà ÍÛ×¼Û×ÜµÛ©Û કõ¾ÛÙ̃ ÛÛÁõà…é ©Ûé…Ûé¶ÛÛ Š¸ÛÁõà …ÜµÛકાÁõàËÛà ¸ÛÛÍÛé Áõ›ä÷ કõÁõà ÍÛ“Û¾Û 

ÍÛ©ÛÛÜµÛÉÛËÛà¶Ûà ¾Û×›ä÷Áõà ÅÛéÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéü ™öé.  
4.  ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ કા¿ÛÛë ¼Û›÷ÛÈÛÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø ન  કÁõÛ¿ÛéÅÛÛ µÛÛéÁõ¨ÛÛé : 

*  Š¸ÛÁõÛé ત ¾ÛäùùÛ ¶Û×. 3 ¾ÛÛ× ùùÉÛÛÙÈ¿ÛÛ ¾Ûä›÷¼Û Ðäüકõ¾Û …¶ÈÛ¿Ûé ©Û¬ÛÛ ›÷é ©Ûé કા¾ÛÛé¶ÛÛ ÍÛ×¼Û×µÛ¾ÛÛ× ÍÛ“Û¾Û 

સ ાિધશËÛà¶Ûà ÍÛä̃ Û¶ÛÛ…Ûé …¶ÈÛ¿Ûé કા¿ÛÙÈÛÛÐüà ક õÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé.  

5.  ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ કા¿ÛÛë ¼Û›÷ÛÈÛÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø ¸ÛÛé©ÛÛ¶Ûà ¸ÛÛÍÛé¶ÛÛ …¬ÛÈÛÛ ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ Ü¶Û¿Û×ªÛ¨Û Ðéü¥øÇ¶ÛÛ …¬ÛÈÛÛ ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ 
કõ¾ÛÙ̃ ÛÛÁõàઓ ³ùÛÁõÛ Š¸Û¿ÛÛé•Û¾ÛÛ× ÅÛéÈÛÛ©ÛÛ Ü¶Û¿Û¾ÛÛé, ÜÈÛÜ¶Û¾Û¿ÛÛé ÍÛæ̃ Û¶ÛÛ…Ûé Ü¶Û¿Û¾Û ÍÛ×•ÛóÐüÛé …¶Ûé Áéõકો¦Ùø. 

*  µÛà ¼Ûà.¸Ûà.એમ.ÍÛà. …é ટ 1949ø ¾ÛÛ× •Ûä›÷ÁõÛ©Û …é¾Ûé¶¦ø¾Ûé¶¤ø …é ટø ¶Û×. 3 1999. 

6.  ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ ³ùÛÁõÛ …¬ÛÈÛÛ ©Ûé¶ÛÛ …× ુ õÉÛ Ðéü¥øÇ Áõ”ÛÛ¿ÛéÅÛ ÜÈÛÜÈÛµÛ ક éõ¤éø•ÛÁõà¶ÛÛ ùùÍ©ÛÛÈÛé›÷Ûé¶Ûä× Ü¶ÛÈÛéùù¶Û- 
* ”ÛÛ©ÛÛ ©ÛÁõºõ¬Ûà ¾ÛÛéકõÅÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛ©ÛÛ ¸ÛªÛÛé¶ÛÛ †¶ÛÈÛ¦Ùø ©Û¬ÛÛ …ÛŠ¤øÈÛ¦Ùø Áõœ÷Í¤øÁõÛé.  

7.  ©Ûé¶Ûà Ü¶Û©Ûà –Û¦øÈÛÛ¶ÛÛ …¬ÛÈÛÛ ©Ûé¶ÛÛ …¾ÛÅÛàકõÁõ¨Û સબંિંધત ›÷ÛÐéüÁõ ›÷¶Û©ÛÛ¶ÛÛ ÍÛ½¿ÛÛé ³ùÛÁõÛ Áõ›ä÷…Û©Û 

કõÁõÛ¿ÛéÅÛà …¬ÛÈÛÛ ©Ûé¾Û¶Ûà ÍÛÛ¬Ûé ˜Û˜ÛÛÙ ¾ÛÛ¤éø ÁõÐéüÅÛà કો†¸Û¨Û È¿ÛÈÛÍ¬ÛÛ¶Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé :  

*  લોકો ÍÛÛ¬Ûé ÍÛ×કõÇÛ¿ÛéÅÛà ÍÛ×Í¬ÛÛ ÐüÛé† લોકો¶ÛÛ ˜Ûä×¤øÛ¿ÛéÅÛÛ ¸ÛóÜ©ÛÜ¶ÛÜµÛ…Ûé¶Ûà ¼Û¶ÛéÅÛà Í¬ÛÛ¿Ûà ÍÛÜ¾ÛÜ©Û, ÍÛ¾Û•Ûó 

ÍÛ½ÛÛ …¬ÛÈÛÛ ÍÛ×¼ÛÜ×µÛ©Û ÜÈÛ½ÛÛ•Û¶Ûé Í¸ÛÉÛÙ©Ûà ÍÛÜ¾ÛÜ©Û ³ùÛÁõÛ …િધકાÁõ ¸ÛÁõ©ÈÛé Ü¶Û¨ÛÙ¿Û ÅÛéÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé.  
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8.  ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ ˜ÛÅÛ¨Û¶ÛÛ Ðéü©Ûä ¾ÛÛ¤éø …¬ÛÈÛÛ ©Ûé¶ÛÛ ½ÛÛ•Û ©ÛÁõàક Áõ˜ÛÛ¿ÛéÅÛà ¼Ûé ક ©Ûé¬Ûà ÈÛµÛä È¿Û ત…Ûé µÛÁõÛÈÛ©ÛÛ 

¼ÛÛé¦ÙøÍÛ, કાŠ¶ÍÛàÅÛ, કõÜ¾ÛÜ¤ø…Ûé …¶Ûé …¶¿Û ¾Û×¦øÇÛé¶Ûä× Ü¶ÛÈÛéùù¶Û …¶Ûé …Û ¼ÛÛé¦ÙøÍÛ કાŠ¶ÍÛàÅÛ કÜ¾Û¤øà…Ûé 

…¶Ûé …¶¿Û ¾Û×¦øÇÛé¶Ûà ¼Ûé¥øøકો ›÷ÛÐéüÁõ ¸Ûó›÷Û ¾ÛÛ¤éø ”ÛäÅÅÛà ™öé ક ક¾Û? …¬ÛÈÛÛ …ÛÈÛà ¼Ûé¥øકõ¶Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé 

›÷ÛÐéüÁõ ¸Ûó›÷Û ¾ÛéÇÈÛà ÉÛક ક ક éõ¾Û? 
*  ÍÛ¾Û•Ûó ÍÛ½ÛÛ, Í¬ÛÛ¿Ûà ÍÛÜ¾ÛÜ©Û, ©Û¬ÛÛ ¾¿ÛäÜ¶ÛÜÍÛ¸ÛÅÛ ÍÛé’éõ¤øÁõàËÛà ¸ÛÛÍÛé¬Ûà …Û …×•Ûé ÈÛµÛä Í¸ÛÌ¤ø©ÛÛ ¾ÛéÇÈÛà 

ÉÛકા¿Û.  

9.  ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ …ÜµÛકાÁõà…Ûé …¶Ûé કõ¾ÛÙ̃ ÛÛÁõà…Ûé¶Ûà ડર ટર  : 
*  ¾ÛäùùÛ ¶Û×. Áõ ¾ÛÛ× ÍÛ¾ÛÛÈÛéÅÛ ÅÛàÍ¤øø ¾Ûä›÷¼Û.  
10.  ©Ûé¶ÛÛ Ü¶Û¿Û¾Û¾ÛÛ× ¸ÛäÁõà ¸Û¦øÛ¿ÛéÅÛ ¸Û¦ø©ÛÁõ¶Ûà ¸Û±ùÜ©Û ÍÛÜÐü©Û ©Ûé¶ÛÛ ùõÁéõ …ÜµÛકાÁõà…Ûé …¶Ûé કõ¾ÛÙ̃ ÛÛÁõà…Ûé ³ùÛÁõÛ 

¸ÛóÛ¸©Û કõÁõÛ¿ÛéÅÛ ¾ÛÛÍÛàકõ ¸Û•ÛÛÁõ.  

 *  ¾ÛÛÜÍÛક ¸Û•ÛÛÁõ …×•Ûé¶Ûà ÜÈÛ•Û©Û ¾ÛäùÛ ¶Û×. Áõ ¶ÛÛ ÅÛàÍ¤ø¾ÛÛ× …ÛÈÛÁõà ÅÛéÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛéÅÛ ™öé. 

11.  ©Û¾ÛÛ¾Û ¿ÛÛé›÷¶ÛÛ…Ûé¶Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé, ÍÛæÜ˜Û©Û ખચ  …¶Ûé કÁõÛ¿ÛéÅÛ ˜ÛäકÈÛ¨Ûà¶ÛÛ …ÐéüÈÛÛÅÛÛé ùÉÛÛÙÈÛ©ÛÛ ©Ûé¶Ûà ©Û¾ÛÛ¾Û 
…é›÷¶ÍÛà¶Ûé ºõÛÇÈÛéÅÛ ¼Û›÷é¤ø. 

*  ›÷é ©Ûé ÈÛÌÛÙ¶ÛÛ ¾Û×›ä÷Áõ ¼Û›÷é¤ø¶Ûà ÜÈÛ•Û©Û ©Û¬ÛÛ ¬Û¿ÛéÅÛ ”Û˜ÛÛÙ¶Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé …éકાŠ¶¤ø ÉÛÛ”ÛÛ¾ÛÛ×¬Ûà ¾ÛéÇÈÛà ÉÛકા¿Û.  

12.  ºõÛÇÈÛÛ¿ÛéÅÛà Áકõ¾Û …¶Ûé …Û કા¿ÛÙ’õ¾ÛÛé¬Ûà ºõÛ¿ÛùùÛé ¾ÛéÇÈÛ¶ÛÛÁõ¶Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé ÍÛÜÐü©Û ÍÛ¼ÛÍÛà¦øà ÍÛÐüà©Û 

કા¿ÛÙ’õ¾ÛÛé¶ÛÛé …¾ÛÅÛ¶ÛÛé કારõ- 

*  ¾ÛéÇÈÛéÅÛ ÍÛ¼ÛÍÛà¦øà ÅÛÛé¶Û •ÛóÛ¶¤ø …¶ÈÛ¿Ûé ÍÛ¾Û•ÛóÍÛ½ÛÛ ³ùÛÁõÛ ¼Û›÷é¤ø¾ÛÛ× ¾Û×›ä÷Áõ કÁõÛ¿ÛéÅÛ કા¾ÛÛé ÐüÛ¬Û µÛùÁõÈÛÛ¾ÛÛ× 
…ÛÈÛé ™öé.  

13.  ©Ûé¶ÛÛ ³ùÛÁõÛ …¸ÛÛ¿ÛéÅÛà ™äö¤ø™öÛ¤øÛé, ¸ÛÁõÈÛÛ¶Û•Ûà…Ûé …¶Ûé ÍÛ«ÛÛ ÍÛÛȩ̂ Û¨Ûà ¾ÛéÇÈÛ¶ÛÛÁõ¶Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé : 
*  ÍÛ¾Û•Ûó ÍÛ½ÛÛ Í¬ÛÛ¿Ûà ÍÛÜ¾Û©Ûà ©Û¬ÛÛ ¾¿ÛäÜ¶ÛÜÍÛ¸ÛÅÛ કÜ¾ÛÉ¶ÛÁõËÛà¶Ûà ÍÛ«ÛÛ …¶ÈÛ¿Ûé ¾ÛÇ©Ûà ™äö¤ø™öÛ¤ø, 

¸ÛÁõÈÛÛ¶Û•Ûà…Ûé, ÍÛ«ÛÛ ÍÛÛȩ́ Û¨Ûà ÍÛ×¼Û×µÛé કા¿ÛÙÈÛÛÐüà કÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé.  

14.   ઇલે ોનીક ºõÛé¾ÛÙ¾ÛÛ× –Û¦øÛ¿ÛéÅÛà ©Ûé¶ÛÛ ³ùÛÁõÛ Áõ”ÛÛ¿ÛéÅÛà …¬ÛÈÛÛ ©Ûé¶Ûé Š¸ÛÅÛ¼µÛ ¾ÛÛÜÐü©Ûà¶ÛÛ ÍÛ×ù½ÛÙ¶Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé  
*      ÈÛ¦øÛéùÁõÛ ¾ÛÐüÛ¶Û•ÛÁõ ÍÛéÈÛÛ ÍÛù¶Û¶Ûà ÈÛé¼ÛÍÛÛ†¤ø www.vmcegov.com  
15. ¸ÛäÍ©ÛકાÅÛ¿Û …¬ÛÈÛÛ ÈÛÛ×̃ Û¶Û”Û×¦ø¶ÛÛ કા¾Û¶ÛÛ કલાકો ÍÛÜÐü©Û ¾ÛÛÜÐü©Ûà ¾ÛéÇÈÛÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø ¶ÛÛ•ÛÜÁõકો¶Ûéø Š¸ÛÅÛ¼µÛ 

િુવધાઓની ÜÈÛ•Û©ÛÛé, ›÷Ûé ›÷ÛÐéüÁõ Š¸Û¿ÛÛé•Û ¾ÛÛ¤éø ©Ûé¶Ûà ›÷ÛÇÈÛ¨Ûà કÁõÛ† ÐüÛé¿Û ©ÛÛé : 

* …ªÛé¶Ûà ÉÛÛ”ÛÛ¶Ûé ÍÛ×ÅÛ•¶Û ÜÈÛ•Û©ÛÛé ક˜ÛéÁõà ÍÛ¾Û¿Û ùÁõ¾¿ÛÛ¶Û ›÷ÛéÈÛÛ ¾ÛÇà ÉÛકÉÛé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"E:\M.work\Letters\2022-23\PAD 22-23 NZ 19-9-22 

(૧૬) હર મા હતી અિધકાર ઓના નામ, હો ાઓ અને અ ય િવગતો  

અ  ુ

ન.ં 

પ લક ઓથોર ટ  

(કચેર ુ ંનામ/ 

સરના ુ/ંફોન ન.ં) 

હર મા હતી 

અિધકાર  (P.I.O.) નો 

હો ો (કચેર ુ ં

સરના ુ/ંફોન ન.ં/ 

ફ સ નબંર/ 

ઇ-મેઇલ એ સ) 

સંબિંધત 

િવષય/કામગીર  

મદદનીશ હર 

મા હતી અિધકાર  

(A.P.I.O.) નો હો ો 

(કચેર ુ ંસરના ું/ ફોન 

ન.ં/ફ સ નબંર/ 

ઇ-મેઇલ એ સ)  

એપેલીટ ઓથોર ટ નો 

હો ો (કચેર ુ ંસરના ું/ 

ફોન ન.ં/ફ સ નબંર/ 

ઇ-મેઇલ એ સ)  

૧ 

ડ. િુનિસપલ 

કિમશનર ીની 

ઉ રઝોનની 

કચેર , 

ચાણ રુ  ચાર 

ર તા, સમા, 

વડોદરા. 

ી ગતેશ જય વાલ, 

વહ વટ  વોડ-૧, 

ામ પચંાયત 

ઓફ સ, 

છાણી, વડોદરા. 

ડ. િુનિસપલ 

કિમશનર ીની 

કચેર , ઉ રઝોન, 

વ.વોડ ૧ ના 

ટ નકલ તેમજ 

સકંલનની 

કામગીર . 

ી અિનલ ુમાવત ી ધાિમક દવે, 

કાયપાલક ઇજનેર ી, 

ઉ રઝોનની કચેર , 

ચાણ રુ  ચાર 

ર તા, સમા, વડોદરા. 

ી ૃણાલ શાહ  

ી રોશની રાણા 
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(૧૬) હર મા હતી અિધકાર ઓના નામ, હો ાઓ અને અ ય િવગતો  

અ  ુ

ન.ં 

પ લક ઓથોર ટ  

(કચેર ુ ંનામ/ 

સરના ુ/ંફોન ન.ં) 

હર મા હતી 

અિધકાર  (P.I.O.) નો 

હો ો (કચેર ુ ં

સરના ુ/ંફોન ન.ં/ 

ફ સ નબંર/ 

ઇ-મેઇલ એ સ) 

સંબિંધત 

િવષય/કામગીર  

મદદનીશ હર 

મા હતી અિધકાર  

(A.P.I.O.) નો હો ો 

(કચેર ુ ંસરના ું/ ફોન 

ન.ં/ફ સ નબંર/ 

ઇ-મેઇલ એ સ)  

એપેલીટ ઓથોર ટ નો 

હો ો  

(કચેર ું સરના ું/ફોન 

ન.ં/ફ સ નબંર/ 

ઇ-મેઇલ એ સ)  

૧ 

ડ. િુનિસપલ 

કિમશનર ીની 

ઉ રઝોનની 

કચેર , 

ચાણ રુ  ચાર 

ર તા, સમા, 

વડોદરા. 

ી દ યાગં 

ઉપા યાય, 

વહ વટ  વોડ-૨, 

ઉ રઝોનની કચેર , 

ચાણ રુ  ચાર 

ર તા, સમા, વડોદરા. 

ડ. િુનિસપલ 

કિમશનર ીની 

કચેર , ઉ રઝોન, 

વ.વોડ ૨ ના 

ટ નકલ તેમજ 

સકંલનની 

કામગીર . 

ી મનીષ મો ા  
ી ધાિમક દવે, 

કાયપાલક ઇજનેર ી, 

ઉ રઝોનની કચેર , 

ચાણ રુ  ચાર 

ર તા, સમા, વડોદરા. 

ી રુપાલ ઝાલા 

ી પરશ પરમાર 

ી ક યપ શાહ 
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(૧૬) હર મા હતી અિધકાર ઓના નામ, હો ાઓ અને અ ય િવગતો  

અ  ુ

ન.ં 

પ લક ઓથોર ટ  

(કચેર ુ ંનામ/ 

સરના ુ/ંફોન ન.ં) 

હર મા હતી 

અિધકાર  (P.I.O.) નો 

હો ો (કચેર ુ ં

સરના ુ/ંફોન ન.ં/ 

ફ સ નબંર/ 

ઇ-મેઇલ એ સ) 

સંબિંધત 

િવષય/કામગીર  

મદદનીશ હર 

મા હતી અિધકાર  

(A.P.I.O.) નો હો ો 

(કચેર ુ ંસરના ું/ ફોન 

ન.ં/ફ સ નબંર/ 

ઇ-મેઇલ એ સ)  

એપેલીટ ઓથોર ટ નો 

હો ો (કચેર ુ ંસરના ું/ 

ફોન ન.ં/ફ સ નબંર/ 

ઇ-મેઇલ એ સ)  

૧ 

ડ. િુનિસપલ 

કિમશનર ીની 

ઉ રઝોનની 

કચેર , 

ચાણ રુ  ચાર 

ર તા, સમા, 

વડોદરા. 

ી દનેશ દવ રુાર , 

વહ વટ  વોડ-૩, 

ુની ડુા ઓફ સ, 

ફતેગજં, વડોદરા. 

ડ. િુનિસપલ 

કિમશનર ીની 

કચેર , ઉ રઝોન, 

વ.વોડ ૩ ના 

ટ નકલ તેમજ 

સકંલનની 

કામગીર . 

ી ગર સાયિનયા 
ી ધાિમક દવે, 

કાયપાલક ઇજનેર ી, 

ઉ રઝોનની કચેર , 

ચાણ રુ  ચાર 

ર તા, સમા, વડોદરા. 

ી હરશ રાઠવા 

ી િન ુલ પટલ 

ી િનિમષા પિત 
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(૧૬) હર મા હતી અિધકાર ઓના નામ, હો ાઓ અને અ ય િવગતો  

અ  ુ

ન.ં 

પ લક ઓથોર ટ  

(કચેર ુ ંનામ/ 

સરના ુ/ંફોન ન.ં) 

હર મા હતી 

અિધકાર  (P.I.O.) નો 

હો ો (કચેર ુ ં

સરના ુ/ંફોન ન.ં/ 

ફ સ નબંર/ 

ઇ-મેઇલ એ સ) 

સંબિંધત 

િવષય/કામગીર  

મદદનીશ હર 

મા હતી અિધકાર  

(A.P.I.O.) નો હો ો 

(કચેર ુ ંસરના ું/ ફોન 

ન.ં/ફ સ નબંર/ 

ઇ-મેઇલ એ સ)  

એપેલીટ ઓથોર ટ નો 

હો ો (કચેર ુ ંસરના ું/ 

ફોન ન.ં/ફ સ નબંર/ 

ઇ-મેઇલ એ સ)  

૧ 

ડ. િુનિસપલ 

કિમશનર ીની 

ઉ રઝોનની 

કચેર , 

ચાણ રુ  ચાર 

ર તા, સમા, 

વડોદરા. 

ી ણવ ુ લા, 

વહ વટ  વોડ-૭, 

લોકસ ા ેસ પાસે, 

ભા ુ  મદં રની 

સામે, બ ુચરા  રોડ, 

નાગરવાડા ણ 

ર તા, વડોદરા. 

ડ. િુનિસપલ 

કિમશનર ીની 

કચેર , ઉ રઝોન, 

વ.વોડ ૭ ના 

ટ નકલ તેમજ 

સકંલનની 

કામગીર . 

ી ેયસ ભ  
ી ધાિમક દવે, 

કાયપાલક ઇજનેર ી, 

ઉ રઝોનની કચેર , 

ચાણ રુ  ચાર 

ર તા, સમા, વડોદરા. 

ી િુનલ પવાર 

ી આરોહ  જોષી 

ી રોશની રાણા 
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(૧૬) હર મા હતી અિધકાર ઓના નામ, હો ાઓ અને અ ય િવગતો  

અ  ુ

ન.ં 

પ લક ઓથોર ટ  

(કચેર ુ ંનામ/ 

સરના ુ/ંફોન ન.ં) 

હર મા હતી 

અિધકાર  (P.I.O.) નો 

હો ો (કચેર ુ ં

સરના ુ/ંફોન ન.ં/ 

ફ સ નબંર/ 

ઇ-મેઇલ એ સ) 

સંબિંધત 

િવષય/કામગીર  

મદદનીશ હર 

મા હતી અિધકાર  

(A.P.I.O.) નો હો ો 

(કચેર ુ ંસરના ું/ ફોન 

ન.ં/ફ સ નબંર/ 

ઇ-મેઇલ એ સ)  

એપેલીટ ઓથોર ટ નો 

હો ો (કચેર ુ ંસરના ું/ 

ફોન ન.ં/ફ સ નબંર/ 

ઇ-મેઇલ એ સ)  

૧ 

ડ. િુનિસપલ 

કિમશનર ીની 

ઉ રઝોનની 

કચેર , 

ચાણ રુ  ચાર 

ર તા, સમા, 

વડોદરા. 

ી ભાગવ પં ડત, 

વહ વટ  વોડ-૧૩, 

તાબેંકરનો વાડો, 

રાવ રુા િુનિસપલ 

ુલ બ ડ ગ, સં થા 

વસાહત રોડ, 

રાવ રુા, વડોદરા.  

ડ. િુનિસપલ 

કિમશનર ીની 

કચેર , ઉ રઝોન, 

વ.વોડ ૧૩ ના 

ટ નકલ તેમજ 

સકંલનની 

કામગીર . 

ી રા શ િમ ી 
ી ધાિમક દવે, 

કાયપાલક ઇજનેર ી, 

ઉ રઝોનની કચેર , 

ચાણ રુ  ચાર 

ર તા, સમા, વડોદરા. 

ી પેુ  શાહ 

ી રોનક પારખ 

ી મેહાલ ખારવા 

 


