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પશ્ચિમ ઝોન વહીવટી વોડ ૅન.ં ૧૧(કે) 
એન્જીનીયરશ્રીની કચેરી  

મહાનગરપાલિકા  
વડોદરા   

  



પ્રક્રરણ-૧ 
પ્રસ્તાવના  

૧. આ પસુ્સ્તકા(માહહતી અશ્ચિકાર અશ્ચિશ્ચનયમ-૨૦૦૫) ની અંગે 
જાણકારી. તા.૧૨-૦૫-૨૦૦૫ થી અમિી માહહતીના અશ્ચિકારનો કાયદો  
અમિમા ંછે. સદર કાયદોએ શ્ચસમાલચહ્ન રુપ 

 
 



જાહરે માહહતીઅશ્ચિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્જય શ્ચવગતો: 

અ.ન.ં નામ હોદ્દો પગાર 
૧  શ્રી રશ્ચવન્જર ભામરે નાયબ કાયયપાિક ઈજનેર નમુય યોજના  

સચુવી શકાય તેવી અન્જય કોઈ માહહતી અને ત્યારબાદ દરવર્ય આ પ્રકાશનમા ં 

સિુારા કરશે. – મહદઅંશે કામો સબંિંી માહહતી મજુંર બજેટ અનિુક્ષીને  

આવી જાય છે. 
 

                                           માહહતી અશ્ચિકારી અને  
        નાયબ કયાયપાિક ઈજનેર 

                    વહીવટી વોડ ૅન.ં૧૦ 
                                            વડોદરા મહાનગરપાલિકા  

 

 

  



િીસ્ટ ‘એ’ 

વડોદરા મહાનગરપાલિકા વહીવટી વોડ ૅન.ં૧૦એન્જીનીયહરિંગ શાખાના  

અશ્ચિકારી/કમયકારીઓના નામ અને હોદ્દો તથા કામગીરીની શ્ચવગતો  

અ.ન ં નામ હોદ્દો કામની શ્ચવગત 

૧ શ્રી રશ્ચવન્જરભામરે  નાયબ 
કાયયપાિકઈ
જનેર 

વોડ ૅન.ં૧૦માપંાણી,ડ્રનેેજ,રોડ,રસ્તા,વરસાદી ગટર 
તથા 
લબલ્ડિંગ ન ેિગત તમામ પ્રકારની તથા ઉપરી  
અશ્ચિકારીશ્રી સચુવે તે મજુબની કામગીરી  

૨  શ્રી આશતુોર્ 
સોનવણે  

એડી.આસી. 
એન્જીનીયર  

વોડ ૅન.ં૧૦મા ંરસ્તાને િગત તમામ પ્રકારની તથા 
ઉપરી અશ્ચિકારીશ્રી સચુવે તે મજુબની કામગીરી   

૩  શ્રી જગદીશ ડાભાણી   એડી. આસી. 
એન્જીનીયર 

વોડ ૅન.ં૧૦મા ંવરસાદીગટરને િગત તમામ 
પ્રકારની તથા ઉપરી અશ્ચિકારીશ્રી સચુવે તે મજુબની 
કામગીરી   

૪  આશા બને વાઘિેા આસી. 
એન્જીનીયર 

વોડ ૅન.ં૧૦મા ંપાણીને િગત તમામ પ્રકારની તથા 
ઉપરી અશ્ચિકારીશ્રી સચુવે તે મજુબની કામગીરી 

૫  કુસમુ બેન વાઘિેા  આસી. 
એન્જીનીયર 

વોડ ૅન.ં૧૦મા ંડ્રનેેજને િગત તમામ પ્રકારની તથા 
ઉપરી અશ્ચિકારીશ્રી સચુવે તે મજુબની કામગીરી 

૬  રાજેશભાઇ ઠક્કર  જુ. ક્િાકય  વ. વોડય ન ં૧૦ મા ંસ્ટોર, લબિને િગતા તમામ 
પ્રકારની તથા ઉપરી અશ્ચિકારીશ્રી સચુવે તે મજુબની 
કામગીરી  

 

  



સરકારી અશ્ચિકારી/કમયચાહરયાઓના નામ/હોદ્દો/ટેલિફોન ન.ં શ્ચવગેરે શ્ચવગતો  

તતં્રના સરકારી માહહતી અશ્ચિકારીઑ, મદદનીશ સરકારી માહહતી અશ્ચિકારીઓ અને શ્ચવભાગીય 
કાયદાકીય(એપિેટ) સત્તાશ્ચિકરી શ્ચવશેની સપકય માટે માહહતી નીચેની નમનૂામા ંઆપો  
 
સરકારી  તતં્રન ુનામ :- વોડ ૅન.ં૧૦,પશ્ચિમ ઝોનની કચરેી  
માહહતી અશ્ચિકારીઓ અને મદદનીશ સરકારી માહહતી અશ્ચિકારીઓ 
 

અ.
ન ં 

નામ હોદ્દો મોબાઈિ નબંર  ઈ-મેઇિ એડ્રસે  સરનામુ ં 

૧ શ્રી રશ્ચવન્જર ભામરે નાયબ કાયયપાિક ઈજનેર ૯૭૨૭૭૯૮૩૬૩  Deputyeng.w10@vmc.gov.in પશ્ચિમ ઝોનની 
કચેરીવૉડ.- 
૧૦ વાસણા 
કોપોરેશન  
સ્કિૂ 
પાસે,વડોદરા. 

૨  શ્રી આશતુોર્ 
સોનવણે  

એડી.આસી.એન્જીનીયર  ૯૫૩૭૨૨૯૧૪૯  -ઉપર મજુબ- -ઉપર મજુબ- 

૩  શ્રી જગદીશ 
ડાભાણી   

એડી.આસી.એન્જીનીયર ૯૧૦૬૫૪૯૬૦૭  
 

-ઉપર મજુબ- -ઉપર મજુબ- 

૪  આશા બને  એડી.આસી.એન્જીનીયર ૯૭૨૭૭૪૪૩૮૬  -ઉપર મજુબ- -ઉપર મજુબ- 

૫  કુસમુબેન વાઘિેા  એડી.આસી.એન્જીનીયર ૭૫૭૩૦૦૧૦૧૭  -ઉપર મજુબ- -ઉપર મજુબ- 

૬  રાજેશભાઇ ઠક્કર  જુ. ક્િાકય  ૯૮૭૯૫૫૭૮૪૨  -ઉપર મજુબ- -ઉપર મજુબ- 

 
 


