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જા.ન.ં        તા.    /૦૧/૨૦૧૭ 

કામયારક ઇજનેયશ્રી, 
.ઝોનની કચેયી, 
લડોદયા ભશાનગયાલરકા,  
અકોટા,  લડોદયા. 

  
પ્રતત, 

ડામયેક્ટયશ્રી , 
આઇ.ટી. ડીાટયભેન્ટ, 
ખડંયેાલ ભાકેટ   
લડોદયા ભશાનગય ાલરકા. 
 

વિષમ : પ્રો-એક્ટીિ ડીસ્કક્રોઝય અડટે કયિા ફાફત. 
અન.ુ : સા.િ.વિ.જા.ન.ં ૫૯૫/૧૬-૧૭ તા.૨૧.૦૧.૨૦૧૭ નો ત્ર  

 
  ઉયોક્ત તલમના વફંધંભા ંજણાલલાન  ંકે ભાહશતી ભેલલાના અતધકાય-૨૦૦૫ અંતગયત વિભ ઝોનની 
કચેયીના લશીલટી લોડય ન.ં૬,૧૦ અને ૧૧ ન  ંપ્રો-એક્ટીલ ડીસ્કક્રોઝય આ વાથ ેેટાભા ંવાભેર છે. જે જાણભા ં
રેલા તલનતંી.  
 
 
 

કામયારક ઇજનેય 

વિભઝોન 
િડોદયા ભહાનગય ાલરકા 

નકર યિાના:-  

 ડપે્ય ટી મ્ય તનતવર કભીશ્નય (લ)  
 

 

 

 

 

 

 

દયા ભશાનગય વેલા વ 
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િડોદયા ભહાનગય ાલરકા 
 

 

 

 

યાઇટ ટુ ઇન્પોભેશન એક્ટ અંતગયત 

જાહયે ભાહહતી અવધકાયી 

પ્રકાવશત 

કામયારક ઇજનેયશ્રીની કચેયી વિભ ઝોનનુ ં

પ્રો-એક્ટીિ હડસક્રોઝય  

 

 

    જાશયે ભાહશતી અતધકાયી અન ે

નામફ કામયારક ઇજનેય ( લોડય ૬)                                                      અીર અતધકાયી 

       તિભ ઝોનની કચેયી                                                                 તિભઝોનની કચેયી 
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યાઇટ ટુ ઇન્પોભેશન એક્ટ-૨૦૦૫ સદંબે તથા દ.હકુભ અંક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંબે કરભ-૪-૧(ખ) દ.હકુભ અંક : 

૨૭૧/૦૮-૦૯/૨૮/૭/૦૮, દ.હકુભ અંક : ૧૦૦૯/૯-૧૦/૯-૩-૧૦, અન્િમે ખાતાની ભાહહતી ફાફત. 

(કામયારક ઇજનેયશ્રી ની કચેયી, તિભ ઝોન)  

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

 ”ÛÛ©Ûä : કામયારક ઇજનેયËÛà¶Ûà ક˜ÛéÁõà, ÈÛ¦øÛéùÁõÛ ¾ÛÐüÛ¶Û„ÛÁõ ાલરકા  
1.1 ºõÁõ›÷Ûé: ©ÛÛ×ÜªÛક કા¾ÛÛé¶Ûä× …Û¿ÛÛé›÷¶Û કõÁõà રોકõ ÍÛäÜÈÛµÛÛ…Ûé¾ÛÛ× ÍÛäµÛÛÁõÛé ÈÛµÛÛÁõÛé કõÁõÈÛÛé. 
1.2 ¾Ûä”¿Û ¸ÛóÈÛèÜ«Û /કા¿ÛÛë: કામયારક ઇજનેયશ્રીની કચયેી (તિભઝોન) ¶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 તાતંિક કાભો કયાલલાની ¸ÛóÜ’õ¿ÛÛ ÍÛ¾Û„Ûó ÍÛ½ÛÛ ³ùÛÁõÛ ¥øÁõÛÈÛéÅÛ 
µÛÛéÁõ¨ÛÛé / Ü¶Û¿Û¾ÛÛ¶ÛäÍÛÛÁõ કõÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé. કામયારક ઇજનેયશ્રીની કચેયી (તિભઝોન) ¶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 

વત્તાતધળËÛà¶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 Áéõકો¦Ùø. 
*  µÛà ¼Ûà.¸Ûà.એભ.ÍÛà. …éક્ટ 1949ø ¾ÛÛ× „Ûä›÷ÁõÛ©Û …é¾Ûé¶¦ø¾Ûé¶¤ø …éક્ટø ¶Û×. 3 1999. 

6.  ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ ³ùÛÁõÛ …¬ÛÈÛÛ ©Ûé¶ÛÛ …×ક õÉÛ 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 વફંતંધત ›÷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 :  

*  રોકો ÍÛÛ¬Ûé ÍÛ×કõÇÛ¿ÛéÅÛà ÍÛ×Í¬ÛÛ ÐüÛé† રોકો¶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 …તધકાÁõ ¸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¿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 
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…¶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 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.  ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ …ÜµÛકાÁõà…Ûé …¶Ûé કõ¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé¶Ûà હડયેક્ટયી : 
*  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 પ્રકાયõ- 
*  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.   ઇરેક્રોનીક 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 ાલરકા Û ÈÛé¼ÛÍÛÛ†¤ø www.vmcegov.com  

15. ¸ÛäÍ©ÛકાÅÛ¿Û …¬ÛÈÛÛ ÈÛÛ×˜Û¶Û”Û×¦ ø¶ÛÛ કા¾Û¶ÛÛ કરાકો ÍÛÜÐü©Û ¾ÛÛÜÐü©Ûà ¾ÛéÇÈÛÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø ¶ÛÛ„ÛÜÁõકો¶Ûéø Š¸ÛÅÛ¼µÛ 
સ તલધાઓની 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) જાહયે ભાહહતી અવધકાયીઓના નાભ, હોદ્દાઓ અને અન્મ વિગતો  
 
 
 
 

      

ક્રભ 

બ્લરક ઓથોયીટી 
(કચેયીન  ં

નાભ/વયનામ /ંપોન 
ન.ં) 

જાશયે ભાહશતી 
અતધકાયી(P.I.O.) નો 
શોદ્દો (કચેયીન  ં
વયનામ /ંપોન 

ન.ં/પેક્વ નફંય/ઇ-
ભેઇર એડ્રવે) 

વફંતંધત 

તલમ/કાભગીયી 

ભદદનીળ જાશયે 

ભાહશતી 
અતધકાયી(A.P.I.O.) નો 

શોદ્દો (કચેયીન  ં
વયનામ /ંપોન 

ન.ં/પેક્વ નફંય/ઇ-
ભેઇર એડ્રવે)  

એેરીટ 
ઓથોયીટીનો શોદ્દો 

(કચેયીન  ં
વયનામ /ંપોન 
ન.ં/પેક્વ 

નફંય/ઇ-ભેઇર 
એડ્રવે)  

૧ 

કામયારક ઇજનેયશ્રી, 
તિભ ઝોનની 

કચેયી, 
લ.લોડય ન-ં૬ 

વશજાનદં ફ્રેટની 
ફાજ ભા ંઅકોટા 

લડોદયા 

નામફ કામયારક 
ઇજનેયશ્રી, 

શ્રી, ાથયગીયી 
ગોસ્કલાભી 
શ્રી બયત ોરયા 

 

કામયારક 
ઇજનેયશ્રી ની 

કચેયી, 
તિભઝોન, 
લ.લોડય ૬ ના 
ટેક્નીકર તેભજ 
વકંરનની 
કાભગીયી. 

(૧) શ્રી આળા 
લાઘરેા (૨) શ્રી ભય ય 
ચૌશાણ (૩) શ્રી ભેધા 
લણકય (૪) શ્રી 
સ તનતા જી. યભાય  
(૫) શ્રી પ્રાચી તફંોરી 
(૬) શ્રી સ્કનેશા યાણા 
(૭) શ્રી દભા યાઠોડ  
(૮) ભેહ ર પ્રજાતત  

શ્રી પ્રકાળ 
બ્રહ્મબટ્ટ 
કામયારક 
ઇજનેયશ્રી, 

તિભઝોનની 
કચેયી, વશજાનદં 
ફ્રેટની ફાજ ભા ં
અકોટા લડોદયા 

 

 

 

            જાશયે ભાહશતી અતધકાયી અને 
               ના. કામયારક ઇજનેય  
                  ઉત્તયઝોનની કચ             
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ક્રભ 

બ્લરક ઓથોયીટી 
(કચેયીન  ં

નાભ/વયનામ /ંપોન 
ન.ં) 

જાશયે ભાહશતી 
અતધકાયી(P.I.O.) નો 
શોદ્દો (કચેયીન  ં
વયનામ /ંપોન 

ન.ં/પેક્વ નફંય/ઇ-
ભેઇર એડ્રવે) 

વફંતંધત 

તલમ/કાભગીયી 

ભદદનીળ જાશયે 

ભાહશતી 
અતધકાયી(A.P.I.O.) નો 

શોદ્દો (કચેયીન  ં
વયનામ /ંપોન 

ન.ં/પેક્વ નફંય/ઇ-
ભેઇર એડ્રવે)  

એેરીટ 
ઓથોયીટીનો શોદ્દો 

(કચેયીન  ં
વયનામ /ંપોન 
ન.ં/પેક્વ 

નફંય/ઇ-ભેઇર 
એડ્રવે)  

૧ 

કામયારક ઇજનેયશ્રી, 
તિભ ઝોનની 

કચેયી, 
લ.લોડય ન-ં૧૦ 
શાઈ ટેન્ળન યોડ 

સ બાનપ યા લડોદયા. 

નામફ કામયારક 
ઇજનેયશ્રી, 

શ્રી યેળ ટેર  
શ્રી નૈળધ ળાશ  

 

કામયારક 
ઇજનેયશ્રી ની 

કચેયી, 
તિભઝોન, 
લ.લોડય ૧૦ ના 
ટેક્નીકર તેભજ 
વકંરનની 
કાભગીયી. 

(૧) શ્રી ઉાફેન ળાશ 

(૨) શ્રી ળક્ક્ત ળાશ 

(૩) શ્રી તભતે 
કટાયીમા  
(૪) શ્રી અજીત 
બાબોય 

(૫) શ્રી શતિર ટેર 

(૬) શ્રી બતલષ્મ 
ાટણલાડીમા 
(૭) શ્રી યાહ ર દલે 

(૮) ક સ ભ લાઘરેા 

શ્રી પ્રકાળ 
બ્રહ્મબટ્ટ 
કામયારક 
ઇજનેયશ્રી, 

તિભઝોનની 
કચેયી, વશજાનદં 
ફ્રેટની ફાજ ભા ં
અકોટા લડોદયા 
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ક્રભ 

બ્લરક ઓથોયીટી 
(કચેયીન  ં

નાભ/વયનામ /ંપોન 
ન.ં) 

જાશયે ભાહશતી 
અતધકાયી(P.I.O.) નો 
શોદ્દો (કચેયીન  ં
વયનામ /ંપોન 

ન.ં/પેક્વ નફંય/ઇ-
ભેઇર એડ્રવે) 

વફંતંધત 

તલમ/કાભગીયી 

ભદદનીળ જાશયે 

ભાહશતી 
અતધકાયી(A.P.I.O.) નો 

શોદ્દો (કચેયીન  ં
વયનામ /ંપોન 

ન.ં/પેક્વ નફંય/ઇ-
ભેઇર એડ્રવે)  

એેરીટ 
ઓથોયીટીનો શોદ્દો 

(કચેયીન  ં
વયનામ /ંપોન 
ન.ં/પેક્વ 

નફંય/ઇ-ભેઇર 
એડ્રવે)  

૧ 

કામયારક ઇજનેયશ્રી, 
તિભ ઝોનની 

કચેયી, 
લ.લોડય ન-ં૧૧ 

ભકયંદ દેવાઈ યોડ 
લાવણા લડોદયા. 

નામફ કામયારક 
ઇજનેયશ્રી, 

શ્રી તનરેળ યભાય 

 

કામયારક 
ઇજનેયશ્રી ની 

કચેયી, 
તિભઝોન, 
લ.લોડય ૧૧ ના 
ટેક્નીકર તેભજ 
વકંરનની 
કાભગીયી. 

(૧) શ્રી અજમ 
ડોડીમા 
(૨) શ્રી જીગ્નેળ 
રીમ્ફાવીમા 
(૩) શ્રી ઠાકયતવ 
દયફાય  
(૪) શ્રી આસ તો 
વોનલણ ે

(૫) શ્રી ક સ  ભ ગોહશર 

(૬) શ્રી ટ્તલિંકર 
કોંરાક્ટય 

(૭) શ્રી કાજર ટેર 

શ્રી પ્રકાળ 
બ્રહ્મબટ્ટ 
કામયારક 
ઇજનેયશ્રી, 

તિભઝોનની 
કચેયી, વશજાનદં 
ફ્રેટની ફાજ ભા ં
અકોટા લડોદયા 

 

 

 

(૧૭) સ ચલી ળકામ તેલી અન્મ કોઇ ભાહશતી અને ત્માયફાદ દય લે આ પ્રકાળનભા ંસ ધાયા કયાળે. ભશદ અંળે 

કાભો વફંધંી ભાહશતી ભજૂંય ફજેટ અન રક્ષીને આલી જામ છે.  

 

 

 


