
 રાઇટ �ુ ઇ�ફોમ�શન એકટ-૨૦૦૫ સદંભ� તથા દ.�ુ.મ. �: ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંભ�  કલમ -૪૧ (અ) અ�વયે ખાતાની મા,હતી બાબત. રોડ 0ો1કટ   ૧. સ2ંથા, કામગીર4ઓ અને ફરજોની િવગતો:     ખા9 ુ ં : રોડ 0ો1કટ શાખા, વડોદરા મહાનગર પા;લકા    કામગીર4 : વડોદરા મહાનગરપા;લકામા ંરોડ 0ો1<ટ શાખા =ારા વડોદરા શહ>રમા ં૧૮.૦ મી ક> તેથી                     વ? ુપહોળાઇના ર2તા બનાવવાAુ ંકામ.  વડોદરા મહાનગરપા;લકાના રોડ 0ો1કટ શાખાના ં0વતBમાન અિધકાર4ઓ તેમજ કમBચાર4ઓના નામ, હોEો તથા કામની િવગતો.  અAુ.ં ન.ં નામ હોEો કામની િવગત ૦૧ Fી રા1શ ચૌહાણ કાયBપાલક ઇજનેર  ઉJર ઝોન તથા LવૂB ઝોનને તથા 2માટB  સીટ4ને લગતી તમામ કામગીર4. ૦૨ Fી 0કાશ NOભP  કાયBપાલક ઇજનેર  દ;Qણ ઝોન તથા પિRમ ઝોન તથા 2માટB  સીટ4ને લગતી તમામ કામગીર4. ૦૩ Fી 0શાતં જોષી  ના.કાયBપાલક ઇજનેર દ;Qણ ઝોનને લગતી તમામ કામગીર4. ૦૪ Fી રાક>શ સોલકં4 ના.કાયBપાલક ઇજનેર ઉJર ઝોનને લગતી તમામ કામગીર4. ૦૫ Fી િવવેક વી. પટ>લ ના.કાયBપાલક ઇજનેર પિRમ ઝોનને લગતી તમામ કામગીર4 ૦૬ Fી પાથB ગો2વામી ના.કાયBપાલક ઇજનેર LવૂB ઝોનને લગતી તમામ કામગીર4. ૦૭ Fી આલોક પી. શાહ ના.કાયBપાલક ઇજનેર/ Wલા�ટ ઓફ4સર અટલાદરા હોટમીQ Wલા�ટ ખાતેની કામગીર4 ૦૮ Fી જયરાજ પટ>લ  સી.એડ4. આસી.ઇજનેર પિRમ ઝોનને લગતી તથા 2માટB  સીટ4ને લગતી વહ4વટ4 તેમજ સકંલનની કામગીર4. ૦૯ Fી Yયામાબેન શાહ સી.એડ4. આસી.ઇજનેર આર.ટ4.આઇ. ને લગતી કામગીર4. ૧૦ Fી િવનોદ આયB આસી.ઇજનેર LવૂB ઝોન તથા Zાફ4કને લગતી તમામ કામગીર4. ૧૧ Fી ધમ��[ શાહ એડ4. આસી. ઇજનેર હોટમીQ Wલા�ટ તેમજ કોટB  મેટરને લગતી તમામ કામગીર4. 



૧૨ Fી અ9લુ ભલગામીયા એડ4. આસી. ઇજનેર ઉJર ઝોનને લગતી તેમજ 2માટB  સીટ4ને લગતી તમામ કામગીર4 ૧૩ Fી સાલેહા �સાર4 એડ4. આસી. ઇજનેર અ\તૃ યોજના તેમજ સકંલનને લગતી તમામ કામગીર4. ૧૪ Fી નીખીલ પટ>લ એડ4. આસી. ઇજનેર Zાફ4ક શાખાને લગતી તમામ વહ4વટ4 તેમજ સકંલનની કમગીર4. ૧૫ Fી ;N1શ ચૌધર4 એડ4. આસી. ઇજનેર પિRમ ઝોન તેમજ Zાફ4કને લગતી તમામ  કામગીર4. ૧૬ Fી 9ષુાર ડામોર એડ4. આસી. ઇજનેર LવૂB ઝોન તેમજ 2માટB  સીટ4ને લગતી તમામ કામગીર4. ૧૭ Fી ;ચરાગ પટ>લ એડ4. આસી. ઇજનેર દ;Qણ ઝોન તેમજ Zાફ4કને લગતી તમામ કામગીર4. ૧૮ Fી સાગર ^ુલકણ_ એડ4. આસી. ઇજનેર ઉJર ઝોન તેમજ Zાફ4કને લગતી તમામ કામગીર4. ૧૯ Fી જયેશ જય2વાલ `ાફટસમેન  રોડ શાખા કચેર4 ખાતે ઉપર4 અિધકાર4 aચૂવે તે કામગીર4.  ૨૦ Fી બાbભુાઇ મકવાણા સવ�યર રોડ શાખા કચેર4 ખાતે ઉપર4 અિધકાર4 aચૂવે તે કામગીર4.  ૨૧ Fી \કુ>શભાઇ શાહ cુ. કલાકB  ટ>�ડર તેમજ ;બલ દફતરને લગતી તમામ કામગીર4. ૨૨ Fી અ;ભdતિસeહ ઝાલા cુ. કલાકB  મહ>કમને લગતી તમામ કામગીર4. ૨૩ Fી મનોજ^ુમાર ચાવડા cુ. કલાકB  બારનીશીને લગતી તમામ કામગીર4. ૨૪ Fી અચBના અસાર4 ડ>ટા એ�Z4 ઓપર>ટર રોડ શાખાની કચેર4એ કરવાની કામગીર4. ૨૫ Fી જયતંીભાઇ પરમાર aપુરવાઇઝર હોટમીQ Wલા�ટ ખાતેની કામગીર4. ૨૬ Fી બાbભુાઇ મહ4ડા aપુરવાઇઝર Zાફ4ક ડ>પો ખાતેની કામગીર4. ૨૭ Fી ભગવતીબેન શમાB િસપાઇ રોડ શાખા કચેર4 ખાતેની કામગીર4. ૨૮ Fી બાલાસાહ>બ ભfસલે િસપાઇ રોડ શાખા કચેર4 ખાતેની કામગીર4. ૨૯ Fી રાcુભાઇ સોલકં4 િસપાઇ રોડ શાખા કચેર4 ખાતેની કામગીર4. ૩૦ Fી નારણ પરમાર િસપાઇ રોડ શાખા કચેર4 ખાતેની કામગીર4. ૩૧ Fી ભરતભાઇ રાજLતુ બેલદાર રોડ શાખા કચેર4 ખાતેની કામગીર4. ૩૨ Fી રમેશભાઇ ખડ4યા બેલદાર રોડ શાખા કચેર4 ખાતેની કામગીર4. ૩૩ Fી મેલસgગ મીઠ4યા બેલદાર રોડ શાખા કચેર4 ખાતેની કામગીર4. ૩૪ Fી અ\તૃ માળ4 બેલદાર રોડ શાખા કચેર4 ખાતેની કામગીર4. 



૩૫ Fી aરુ>શભાઇ પરમાર બેલદાર રોડ શાખા કચેર4 ખાતેની કામગીર4. ૩૬ Fી રમેશભાઇ વસાવા બેલદાર રોડ શાખા કચેર4 ખાતેની કામગીર4. ૩૭ Fી જગદ4શ મકવાણા બેલદાર હોટમીQ Wલા�ટ ખાતેની કામગીર4. ૩૮ Fી જગદ4શ માળ4 બેલદાર હોટમીQ Wલા�ટ ખાતેની કામગીર4. ૩૯ Fી aરુ>શ પઢ4યાર બેલદાર હોટમીQ Wલા�ટ ખાતેની કામગીર4. ૪૦ Fી નાસીર ચૌહાણ બેલદાર હોટમીQ Wલા�ટ ખાતેની કામગીર4. ૪૧ Fી રા1શ રબાર4 બેલદાર હોટમીQ Wલા�ટ ખાતેની કામગીર4. ૪૨ Fી ;ચમન પરમાર `ાઇવર હોટમીQ Wલા�ટ ખાતેની કામગીર4. ૪૩ Fી અjkુલ શેખ `ાઇવર હોટમીQ Wલા�ટ ખાતેની કામગીર4.  


