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રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેશન એક્ટ-૨૦૦૫ િુંદરે્ભ તથા દ.હકુમ અંક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ િુંદરે્ભ કિમ-૪-૧(ખ) દ.હકુમ અંક : 

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

(ડ.ેમ્યધુનધિપિ કધમશનરશ્રીની કચેરી, ઉત્તરઝોન)  

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

 ”ÛÛ©Ûä : ્.ેમ્યધુનધિપાક કધમશનરશ્રીની ક˜ÛéÁõà, ÈÛ¦øÛéùÁõÛ ¾ÛÐüÛ¶Û•ÛÁõ પાાલકકા.  
1.1 ºõÁõ›÷Ûé: ©ÛÛ×ÜªÛક કા¾ÛÛé¶Ûä× …Û¿ÛÛé›÷¶Û કõÁõà કરકõ ÍÛäÜÈÛµÛÛ…Ûé¾ÛÛ× ÍÛäµÛÛÁõÛé ÈÛµÛÛÁõÛé કõÁõÈÛÛé. 
1.2 ¾Ûä”¿Û ¸ÛóÈÛèÜ«Û /કા¿ÛÛë : કાયયપાાકક જનનેરશ્રીની કચેરી  ઉત્તરઝરન) ¶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 તાાંધિક કામર કરાોોાની ¸ÛóÜ’õ¿ÛÛ ÍÛ¾Û•Ûó ÍÛ½ÛÛ ³ùÛÁõÛ ¥øÁõÛÈÛéÅÛ 
µÛÛéÁõ¨ÛÛé / Ü¶Û¿Û¾ÛÛ¶ÛäÍÛÛÁõ કõÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé. કાયયપાાકક જનનેરશ્રીની કચેરી  ઉત્તરઝરન) ¶ÛÛ ©ÛÛ¼ÛÛ 
Ðéü¥øÇ¶ÛÛ ÜÈÛ½ÛÛ•ÛÛé¶Ûà ”ÛÛ©ÛÛ¶ÛÛ ÈÛ¦øÛ ©ÛÁõàકેéõ¶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 ›÷ÈÛÛ¼ÛùùÛÁõà…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 કõ¾ÛÙ˜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 ¾ÛäùùÛ ¶Û×. 3 ¾ÛÛ× ùùÉÛÛÙÈ¿ÛÛ ¾Ûä›÷¼Û Ðäüકõ¾Û …¶ÈÛ¿Ûé ©Û¬ÛÛ ›÷é ©Ûé કા¾ÛÛé¶ÛÛ ÍÛ×¼Û×µÛ¾ÛÛ× ÍÛ“Û¾Û 

િત્તાધિશËÛà¶Ûà ÍÛä˜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 

કõ¾ÛÙ˜ÛÛÁõàઓ ³ùÛÁõÛ Š¸Û¿ÛÛé•Û¾ÛÛ× ÅÛéÈÛÛ©ÛÛ Ü¶Û¿Û¾ÛÛé, ÜÈÛÜ¶Û¾Û¿ÛÛé ÍÛæ˜Û¶ÛÛ…Ûé Ü¶Û¿Û¾Û ÍÛ×•ÛóÐüÛé …¶Ûé Áéõકર¦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¶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 િાંબાંધિત ›÷ÛÐéüÁõ ›÷¶Û©ÛÛ¶ÛÛ ÍÛ½¿ÛÛé ³ùÛÁõÛ Áõ›ä÷…Û©Û 

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

*  કરકર ÍÛÛ¬Ûé ÍÛ×કõÇÛ¿ÛéÅÛà ÍÛ×Í¬ÛÛ ÐüÛé† કરકર¶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 …ધિકાÁõ ¸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 ©ÛÁõàકે Áõ˜ÛÛ¿ÛéÅÛà ¼Ûé કે ©Ûé¬Ûà ÈÛµÛä È¿Ûક્ક્ત…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 ¼Û é¥øøકર ›÷ÛÐéüÁõ ¸Ûó›÷Û ¾ÛÛ¤éø ”ÛäÅÅÛà ™öé કે કે¾Û? …¬ÛÈÛÛ …ÛÈÛà ¼Ûé¥øકõ¶Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé 
›÷ÛÐéüÁõ ¸Ûó›÷Û ¾ÛéÇÈÛà ÉÛકે કે કેéõ¾Û? 

*  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.  ¸ÛÛ é©ÛÛ¶ÛÛ …ÜµÛકાÁõà…Ûé …¶Ûé કõ¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé¶Ûà હ્રેક્ટરી : 
*  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 કõ¾ÛÙ˜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 ખચો …¶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 પ્રકારõ- 
*  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 ÍÛÛê¸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 ÍÛÛé¸Û¨Ûà ÍÛ×¼Û×µÛé કા¿ÛÙÈÛÛÐüà કÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé.  

14.   જકેક્રરનીક 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 કકાકર ÍÛÜÐü©Û ¾ÛÛÜÐü©Ûà ¾ÛéÇÈÛÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø ¶ÛÛ•ÛÜÁõકર¶Ûéø Š¸ÛÅÛ¼µÛ 
સધુોિાઓની 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. 
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(૧૬) જાહરે માહહતી અધિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને અન્ય ધવગતો  

અન ુ
નું. 

પબ્લિક ઓથોરીટી 
(કચેરીનુું નામ/ 

િરનામુું/ફોન નું.) 

જાહરે માહહતી 
અધિકારી (P.I.O.) નો 

હોદ્દો (કચેરીનુું 
િરનામુું/ફોન નું./ 

ફેક્િ નુંબર/ 
ઇ-મેઇિ એડે્રિ) 

િુંબુંધિત 
ધવષય/કામગીરી 

મદદનીશ જાહરે 
માહહતી અધિકારી 
(A.P.I.O.) નો હોદ્દો 

(કચેરીનુું િરનામુું/ ફોન 
નું./ફેક્િ નુંબર/ 
ઇ-મેઇિ એડે્રિ)  

એપેિીટ ઓથોરીટીનો 
હોદ્દો (કચેરીનુું િરનામુું/ 
ફોન નું./ફેક્િ નુંબર/ 

ઇ-મેઇિ એડે્રિ)  

૧ 

્ે.મ્યધુનધિપાક 
કધમશનરશ્રીની 
ઉત્તરઝરનની 

કચેરી, 
ચાણક્યપરુી ચાર 

રસ્તા, િમા, 
ો્રદરા. 

શ્રી ભાર્યો પાા્ં ીત  

્ે.મ્યધુનધિપાક 
કધમશનરશ્રીની 

કચેરી, ઉત્તરઝરન, 
ો.ોર ય્ ૫ ના 

ટેક્ક્નકક તેમન 
િાંકકનની 
કામર્ીરી. 

શ્રી મકેુશભાજ અનમેરી 

શ્રી િાધમિક દોે, 
કાયયપાાકક જનનેરશ્રી, 
ઉત્તરઝરનની કચેરી, 
ચાણક્યપરુી ચાર 

રસ્તા, િમા, ો્રદરા. 

૨ 
શ્રી જીગ્નેશ 
લકમ્બાિીયા 

શ્રી ભપેુાન્દ્રભાજ શાહ  

૩ 

  

શ્રી રાજેશભાજ રાણા 

૪ શ્રી રાજેશભાજ ધમસ્ત્રી 

૫ શ્રી રરનકભાજ પાારેખ 

૬ શ્રી મેહકભાજ ખારોા 

૭ શ્રી િપાના પારમાર  
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(૧૬) જાહરે માહહતી અધિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને અન્ય ધવગતો  

અન ુ
નું. 

પબ્લિક ઓથોરીટી 
(કચેરીનુું નામ/ 

િરનામુું/ફોન નું.) 

જાહરે માહહતી 
અધિકારી (P.I.O.) નો 

હોદ્દો (કચેરીનુું 
િરનામુું/ફોન નું./ 

ફેક્િ નુંબર/ 
ઇ-મેઇિ એડે્રિ) 

િુંબુંધિત 
ધવષય/કામગીરી 

મદદનીશ જાહરે 
માહહતી અધિકારી 
(A.P.I.O.) નો હોદ્દો 
(કચેરીનુું િરનામુું/ 

ફોન નું./ફેક્િ નુંબર/ 
ઇ-મેઇિ એડે્રિ)  

એપેિીટ ઓથોરીટીનો 
હોદ્દો (કચેરીનુું 

િરનામુું/ ફોન નું./ફેક્િ 
નુંબર/ 

ઇ-મેઇિ એડે્રિ)  

૧ 

્ે.મ્યધુનધિપાક 
કધમશનરશ્રીની 

ઉત્તરઝરનની કચેરી, 
ચાણક્યપરુી ચાર 

રસ્તા, િમા, 
ો્રદરા. 

શ્રી હદવયાાંર્ ઉપાાધ્યાય  

્ે.મ્યધુનધિપાક 
કધમશનરશ્રીની 

કચેરી, ઉત્તરઝરન, 
ો.ોર ય્ ૭ ના 

ટેક્ક્નકક તેમન 
િાંકકનની 
કામર્ીરી. 

શ્રી પારેશ પારમાર 

શ્રી િાધમિક દોે, 
કાયયપાાકક જનનેરશ્રી, 
ઉત્તરઝરનની કચેરી, 
ચાણક્યપરુી ચાર 

રસ્તા, િમા, ો્રદરા. 

૨ શ્રી ર્ીતેશ નયસ્ોાક શ્રી કશ્યપા શાહ  

૩ શ્રી મનીષ મરજીરા શ્રી કૃણાક શાહ 

૪ 

  

શ્રી સરુપાાક ઝાકા 

૫ શ્રી અધનક કુમાોત 

૬ શ્રી ભાધોષા પાાઠક  

૭ શ્રી રરશની રાણા 

૮ શ્રી દશયના ચૌહાણ 
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(૧૬) જાહરે માહહતી અધિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને અન્ય ધવગતો  

અન ુ
નું. 

પબ્લિક ઓથોરીટી 
(કચેરીનુું નામ/ 

િરનામુું/ફોન નું.) 

જાહરે માહહતી 
અધિકારી (P.I.O.) નો 

હોદ્દો (કચેરીનુું 
િરનામુું/ફોન નું./ 

ફેક્િ નુંબર/ 
ઇ-મેઇિ એડે્રિ) 

િુંબુંધિત 
ધવષય/કામગીરી 

મદદનીશ જાહરે 
માહહતી અધિકારી 
(A.P.I.O.) નો હોદ્દો 
(કચેરીનુું િરનામુું/ 

ફોન નું./ફેક્િ નુંબર/ 
ઇ-મેઇિ એડે્રિ)  

એપેિીટ ઓથોરીટીનો 
હોદ્દો (કચેરીનુું િરનામુું/ 
ફોન નું./ફેક્િ નુંબર/ 

ઇ-મેઇિ એડે્રિ)  

૧ 
્ે.મ્યધુનધિપાક 
કધમશનરશ્રીની 
ઉત્તરઝરનની 

કચેરી, 
ચાણક્યપરુી ચાર 

રસ્તા, િમા, 
ો્રદરા. 

શ્રી રામજી રબારી  
્ે.મ્યધુનધિપાક 
કધમશનરશ્રીની 

કચેરી, ઉત્તરઝરન, 
ો.ોર ય્ ૦૮ ના 
ટેક્ક્નકક તેમન 

િાંકકનની 
કામર્ીરી. 

શ્રી પે્રયિ બ્રહ્મભટ્ટ 

શ્રી િાધમિક દોે, 
કાયયપાાકક જનનેરશ્રી, 
ઉત્તરઝરનની કચેરી, 
ચાણક્યપરુી ચાર 

રસ્તા, િમા, ો્રદરા. 

૨ શ્રી પ્રણો શકુ્ક શ્રી આરરહી નરષી 

૩  શ્રી સધુનક પાોાર 

૪ શ્રી ભાધોન પારમાર 

૫ શ્રી િાંનય રાઠોા 

૬ 
શ્રી જજાઝએહમદ 

ભટ્ટી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


