
(૧૬) જાહરે માિહતી અિધકારીઓના નામ, હો ાઓ અને અન્ય િવગતો  

કર્મ 

પિબ્લક ઓથોરીટી 
(કચેરીનુ ં

નામ/સરનામુ/ંફોન 
ન.ં) 

જાહરે માિહતી 
અિધકારી(P.I.O.) નો 
હો ો (કચેરીનુ ં
સરનામુ/ંફોન 

ન.ં/ફેક્સ નબંર/ઇ-
મેઇલ એડેર્સ) 

સબંિંધત 
િવષય/કામગીરી

મદદનીશ જાહરે 
માિહતી 

અિધકારી(A.P.I.O.) નો 
હો ો (કચેરીનુ ં
સરનામુ/ંફોન 

ન.ં/ફેક્સ નબંર/ઇ-
મેઇલ એડેર્સ)  

એપેલીટ 
ઓથોરીટીનો હો ો 

(કચેરીનુ ં
સરનામુ/ંફોન 
ન.ં/ફેક્સ 

નબંર/ઇ-મેઇલ 
એડેર્સ)  

૧ 

કાયર્પાલક ઇજનેર ી, 
ઉ રઝોનની કચેરી, 
જુની વડુા ઓફીસ, 
ફતેગજં, વડોદરા. 

નાયબ કાયર્પાલક 
ઇજનેર ી, 

ી ગીતેશ જય વાલ,  
ી રાકેશ સોલકંી  

ી િકશોરભાઇ 
તબંોળી 

 

કાયર્પાલક 
ઇજનેર ી ની 
કચેરી, 

ઉ રઝોન, 
વ.વોડર્ ૭ ના 
ટેક્નીકલ તેમજ 
સકંલનની 
કામગીરી. 

(૧) ી નેહાબેન 
રાણા 
(૨) ી શિક્ત શાહ 
(૩) ી પરેશ પરમાર 
(૪) ી સજંય શાહ 
(૫) ી રા શ િમ ી 
(૬) ી િવિનતા 
યાદવ 
(૭) ી િવશાલ 
ભાવસાર 
(૮) ી ડીમ્પલ 
િતર્વેદી 
(૯) ી મનીષ 
મોજીદર્ા 

ી રા શ આર. 
ચૌહાણ, 
કાયર્પાલક 
ઇજનેર ી, 
ઉ રઝોનની 

કચેરી, જુની વડુા 
ઓફીસ, ફતેગજં, 

વડોદરા. 
 

 

(૧૭) સચુવી શકાય તેવી અન્ય કોઇ માિહતી અને ત્યારબાદ દર વષેર્ આ પર્કાશનમા ંસધુારા કરાશે. મહદ અંશે 

કામો સબંધંી માિહતી મજૂંર બ ટ અનલુક્ષીને આવી જાય છે.  

 

            જાહરે માિહતી અિધકારી અને 
               ના. કાયર્પાલક ઇજનેર  
                  ઉ રઝોનની કચ            
વડોદરા મહાનગર સેવા સ 



વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

 

 

રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેર્શન એક્ટ અંતગર્ત 

જાહરે માિહતી અિધકારી 

પર્કાિશત 

કાયર્પાલક ઇજનેર ીની કચેરી ઉ રઝોનનુ ં

પર્ો-એક્ટીવ િડસક્લોઝર  

 

 

    જાહરે માિહતી અિધકારી અને 

નાયબ કાયર્પાલક ઇજનેર ( વોડર્ ૭ )                                                      અપીલ અિધકારી 

       ઉ રઝોનની કચેરી                                                                 ઉ રઝોનની કચેરી 

 

 

 



રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેર્શન એક્ટ-૨૦૦૫ સદંભેર્ તથા દ.હુકમ અંક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંભેર્ કલમ-૪-૧(ખ) દ.હુકમ અંક : 

૨૭૧/૦૮-૦૯/૨૮/૭/૦૮, દ.હુકમ અંક : ૧૦૦૯/૯-૧૦/૯-૩-૧૦, અન્વયે ખાતાની માિહતી બાબત. 

(કાયર્પાલક ઇજનરે ી ની કચેરી, ઉ રઝોન)  

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

 ”ÛÛ©Ûä : કાયર્પાલક ઇજનેરËÛà¶Ûà ક˜ÛéÁõà, ÈÛ¦øÛé−ùÁõÛ ¾ÛÐüÛ¶Û•ÛÁõ ÍÛéÈÛÛ ÍÛ−ù¶Û.  
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: કાયર્પાલક ઇજનેર ીની કચેરી (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 તાિંતર્ક કામો કરાવવાની ¸ÛóÜ’õ¿ÛÛ ÍÛ¾Û•Ûó ÍÛ½ÛÛ ³ùÛÁõÛ ¥øÁõÛÈÛéÅÛ 
μÛÛéÁõ¨ÛÛé / Ü¶Û¿Û¾ÛÛ¶ÛäÍÛÛÁõ કõÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé. કાયર્પાલક ઇજનેર ીની કચેરી (ઉ રઝોન) ¶ÛÛ ©ÛÛ¼ÛÛ 

Ðéü¥øÇ¶ÛÛ ÜÈÛ½ÛÛ•ÛÛé¶Ûà ”ÛÛ©ÛÛ¶ÛÛ ÈÛ¦øÛ ©ÛÁõàકે 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 કõ¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé¶Ûà ÍÛ«ÛÛ…Ûé ©Û¬ÛÛ ºõÁõ›÷Ûé : 
*  ÍÛÛ¾ÛéÅÛ:  ÅÛàÍ¤ø- A ¾Ûäš¼Û. 
3.  Ü¶ÛÜÁõ“Û¨Û …¶Ûé ›÷ÈÛÛ¼Ûù−ùÛÁõà…Ûé¶ÛÛ ÍÛÛÛμÛ¶ÛÛé ÍÛÐüà©Û Ü¶Û¨ÛÙ¿Û ÅÛéÈÛÛ¶Ûà ¸ÛóÜ’õ¿ÛÛ : 
*  ›÷é ©Ûé ÍÛÛê¸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 નક્કી કÁõÛ¿ÛéÅÛÛ μÛÛéÁõ¨ÛÛé : 
*  Š¸ÛÁõÛéક્ત ¾Ûäù−ùÛ ¶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 કõÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …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. …éક્ટ 1949ø ¾ÛÛ× •Ûä›÷ÁõÛ©Û …é¾Ûé¶¦ø¾Ûé¶¤ø …éક્ટø ¶Û×. 3 1999. 

6.  ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ ³ùÛÁõÛ …¬ÛÈÛÛ ©Ûé¶ÛÛ …×કુõÉÛ Ðéü¥øÇ Áõ”ÛÛ¿ÛéÅÛ ÜÈÛÜÈÛμÛ કેéõ¤éø•ÛÁõà¶ÛÛ −ùùÍ©ÛÛÈÛé›÷Ûé¶Ûä× Ü¶ÛÈÛéù−ù¶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.  

8.  ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ ˜ÛÅÛ¨Û¶ÛÛ Ðéü©Ûä ¾ÛÛ¤éø …¬ÛÈÛÛ ©Ûé¶ÛÛ ½ÛÛ•Û ©ÛÁõàકે Áõ˜ÛÛ¿ÛéÅÛà ¼Ûé કે ©Ûé¬Ûà ÈÛμÛä È¿Ûિક્ત…Ûé μÛÁõÛÈÛ©ÛÛ 

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



…¶Ûé …¶¿Û ¾Û×¦øÇÛé¶Ûà ¼Ûé¥øøકો ›÷ÛÐéüÁõ ¸Ûó›÷Û ¾ÛÛ¤éø ”ÛäÅÅÛà ™öé કે કે¾Û? …¬ÛÈÛÛ …ÛÈÛà ¼Ûé¥øકõ¶Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé 
›÷ÛÐéüÁõ ¸Ûó›÷Û ¾ÛéÇÈÛà ÉÛકે કે કે 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 કõ¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé¶Ûà િડરેક્ટરી : 
*  ¾Ûäù−ùÛ ¶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 ¾Ûä−ùÛ ¶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¿Ûù−ùÛé ¾ÛéÇÈÛ¶ÛÛÁõ¶Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé ÍÛÜÐü©Û ÍÛ¼ÛÍÛà¦øà ÍÛÐüà©Û 

કા¿ÛÙ’õ¾ÛÛé¶ÛÛé …¾ÛÅÛ¶ÛÛé પર્કારõ- 
*  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.   ઇલેક્ટર્ોનીક 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¦øÛé−ùÁõÛ ¾ÛÐüÛ¶Û•ÛÁõ ÍÛéÈÛÛ ÍÛ−ù¶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 

સિુવધાઓની 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. 



રાઇટ �ુ ઇ�ફરમેશન એ�ટ ૨૦૦૫ સદંભ� દ.�ુકમ �ક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંભ� કલમ ૪-૧(ખ) અ�વયે મા*હતી 

આપવા બાબત . 

 

 

આિસ.23િુન.કિમ4ર (ઉ.ઝોન) અને અપીલ અિધકાર9 ની કચેર9 

વડોદરા મહાનગર પા=લકા 
 

 

(૧)  હ.આિસ.��િુન.કિમ�ર (ઉ.ઝોન) અને અપીલ અિધકાર�  

     �ી ઠાકોર.આર.ગાધંી 

     પગાર  ેડ – ૯૩૦૦ - ૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦  ેડ પે)     ઇ.ડ�.પી ન ં- ૨૨૦૮૭૬ 

 

(૨) .ુનીયર 0લાકઁ   

     �ી અિ2ન .બી.ચી5 ે 

     પગાર  ેડ – ૫૨૦૦ - ૨૦૨૦૦ (૨૪૦૦  ેડ પે) 

     ઇ.ડ�.પી ન ં- ૩૦૧૭૩૬ 

 

(૩) સીપાઇ  

    �ી શામળ .ક9. વૈધ 

    પગાર  ેડ - ૪૪૪૦ - ૭૪૪૦  ( ેડ પે ૧૪૦૦) 

    ઇ.ડ�.પી ન ં– ૩૧૬૮૫૭ 

  



આિસ.23િુન.કિમ4ર (ઉ.ઝોન) અને અપીલ અિધકાર9 ની કચેર9 

વડોદરા મહાનગર પા=લકા 

૧)  
 

�ી ઠાકોર.આર.ગાધંી 

પગાર  ડે – ૯૩૦૦ - 

૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦  ેડ પે) 

હ.આિસ.��િુન.કિમ�ર (ઉ.ઝોન) અને 

 અપીલ અિધકાર� 

તેમના ં તાબા ં હ9ઠળ ના વોડ ઁ

૫,૭,૮ ર9વ=� ુ , સેનેટર� િવભાગ 

ને જAર� Bચુનાઓ આપી તેDુ ં

પાલન કરાવEુ ં તથા િનયGંણ 

રાખEુ ં 

૨)  �ી અિ2ન .બી.ચી5 ે

પગાર  ડે – ૫૨૦૦ - 

૨૦૨૦૦ (૨૪૦૦  ેડ પે) 

.ુનીયર 0લાકઁ આિસ.��િુન.કિમ�ર (ઉ.ઝોન) ના ં

પી.એ. તર�ક9 ની કામગીર� તથા 

વોડ ઁ ૫,૭,૮ ર9વ=� ુ , સેનેટર� 

િવભાગ ની ફાઇલો ,ઇનવડઁ , 

આઉટવડ ઁ રLMટર ની 

િનભાવણી.  

૩) �ી શામળ .ક9. વૈધ 

પગાર  ડે - ૪૪૪૦ - 

૭૪૪૦  ( ેડ પે ૧૪૦૦) 

 

સીપાઇ 

 

ઓફ�સ કામગીર� તથા ટપાલ 

બNવણી ની કામગીર� 

 


