
ક્રમ નંબર કચેરી/રરજીયન જાહેર મારહતી અધિકારીન ં નામ અને હોદ્દો અપીલ અધિકારીન ં નામ અને હોદ્દો

૧ સંકલન શાખા (વડી કચેરી) શ્રી મનનષ એમ ચૌધરી,મદદનીશ મેનેજર શ્રીમતી પ્રાર્થી પી દવે ,નાયબ મેનેજર

૨ મહેકમ શાખા (વડી કચેરી) શ્રીમતી અંજલી ડી.ગજ્જર,મદદનીશ મેનેજર શ્રીમતી કૃનત જી.મણીયાર, મેનેજર

૩ પ્રી નવતરણ (વડી કચેરી) શ્રી પી.જ.ેરાજગોર, મદદનીશ મેનેજર શ્રીમતી દદનિ આર.મરાઠા,નાયબ મેનેજર

૪ પોસ્ટ નવતરણ (વડી કચેરી) શ્રી ડી.બી.જાડેજા, મદદનીશ મેનેજર શ્રી ભાનવક ડી.દશાણી, મેનેજર

૫ સ્ટોર શાખા (વડી કચેરી) શ્રી કૃણાલ જ ેમજઠેીયા, નાયબ કાયયપાલક ઇજનેર શ્રી દહમાંશુ પી જોશી,નાયબ મેનેજર

૬ માકેટીંગ શાખા (વડી કચેરી) શ્રી મનનષ એમ ચૌધરી,મદદનીશ મેનેજર શ્રી દહમાંશુ પી જોશી,નાયબ મેનેજર

૭ તપાસ શાખા (વડી કચેરી) શ્રી દરનધધશ એ.શાહ,મદદનીશ મેનેજર શ્રીમતી કૃનત જી.મણીયાર,મેનેજર

૮ કોમ્પ્યુટર / ગુડ ગવનયસ શાખા (વડી કચેરી) શ્રી સોએબ પટેલ, પ્રોગ્રામર શ્રી એચ.વી.બગર્થરીયા,મેનેજર

૯ જમીન શાખા (વડી કચેરી) શ્રી દકશોર એન ભગોરા,મદદનીશ મેનેજર શ્રીમતી દદનિ આર.મરાઠા,નાયબ મેનેજર

૧૦ કાયદા શાખા (વડી કચેરી) શ્રીમનત નવનુબેન રાજપુત,મદદનીશ મેનેજર શ્રી યોગેશનસંહ જી.પરમાર, મેનેજર

૧૧ દહસાબી  શાખા (વડી કચેરી) શ્રીમનત સ્નેહા જ.ે ગોદહલ,શે્રયાન દહસાબી અનધકારી શ્રી ડી.એન. બ્રહ્મભટ્ટ,મુખ્ય દહસાબી અધીકારી

૧૨ ઇજનેરી  શાખા (વડી કચેરી) શ્રી ડી.કે.પાનસરા,નાયબ કાયયપાલક ઇજનેર શ્રી બી.સી. વારલી,મુખ્ય ઇજનેર

૧૩ નનદદયષ્ટ નવસ્તાર શાખા (વડી કચેરી) શ્રી કે એલ પરમાર,નાયબ કાયયપાલક ઇજનેર શ્રી બી.સી. વારલી,મુખ્ય ઇજનેર

૧૪ વસુલાત શાખા (વડી કચેરી) શ્રીમતી અંજલી ડી.ગજ્જર,મદદનીશ મેનેજર શ્રી ભાનવક ડી.દશાણી,મેનેજર

૧૫ સ્ર્થપનત  શાખા (વડી કચેરી) શ્રી પી.ડી.તેલંગ,એટીપી શ્રી બી.સી. વારલી,મુખ્ય ઇજનેર

૧૬ જીજીડીસી ગાંધીનગર શ્રી મનનષ એમ ચૌધરી,મદદનીશ મેનેજર શ્રી ડી.એન. બ્રહ્મભટ્ટ,મુખ્ય દહસાબી અધીકારી

૧૭ અમદાવાદ -૧ શ્રી નવકાસ સી.પટેલ,મદદનીશ મેનેજર શ્રી દદનવવજય એચ. ઘાંઘર,પ્રાદેનશક,મેનેજર

૧૮ અમદાવાદ -૨ શ્રી નવજય આર શાહ,મદદનીશ મેનેજર શ્રી નચંતન ડી.મહેતા,પ્રાદેનશક મેનેજર

૧૯ જીએસટીસી સેલ અમદાવાદ શ્રી પ્રનવણકુમાર આર. પટેલ,મદદનીશ મેનેજર શ્રીમતી કૃનત જી.મણીયાર,મેનેજર

૨૦ નવ.યુ.નગર, આણંદ, ખેડા, નડીયાદ, મદહસાગર શ્રી સુરેશ જી. રાણા,મદદનીશ મેનેજર શ્રી કે.એન.પરમાર,પ્રાદેનશક મેનેજર

૨૧ વડોદરા, પંચમહાલ (હાલોલ, ગોધરા,દાહોદ) શ્રી નવજય ગઢવી,મદદનીશ મેનેજર શ્રી ડી.જી.પાનેનલયા,ઇ.ચા. પ્રાદેનશક મેનેજર

૨૨ અંકલેશ્ર્વર -૧ શ્રી કેતુલ એ.પટેલ,મદદનીશ મેનેજર શ્રી ડી.બી.વસાવા,પ્રાદેનશક મેનેજર

૨૩ અંકલેશ્ર્વર -૨ શ્રી કેતુલ એ.પટેલ,મદદનીશ મેનેજર શ્રી નવપુલ .એસ.રાઠવા,પ્રાદેનશક મેનેજર

૨૪ ભરૂચ, ઝગડીયા, દહેજ શ્રી કાનતયક સી.પ્રજાપનત,નાયબ કાયયપાલક ઇજનેર શ્રી એ.જી.ઘોડી, ઇ.ચા.અનધક્ષક ઈજનેર

૨૫ સુરત શ્રી રાજુભાઇ વી.દેસાઇ,મદદનીશ મેનેજર શ્રીમતી મનનષા આર નવસાણા,પ્રાદેનશક મેનેજર

૨૬ સુરત શ્રીમનત અમી ડી. રાણા,નાયબ કાયયપાલક ઇજનેર શ્રી એ.જી.વસાવા,ઇ.ચા.કાયયપાલક ઇજનેર

૨૭ વાપી-૧ શ્રી દહતેશ જી.પટેલ,મદદનીશ મેનેજર શ્રી દદનેશ એમ.પરમાર, ઇ.ચા. પ્રાદેનશક મેનેજર

૨૮ વાપી-૧ શ્રી દહતેશ જી.પટેલ,મદદનીશ મેનેજર શ્રી દદનેશ એમ.પરમાર, ઇ.ચા. પ્રાદેનશક મેનેજર

૨૯ ગાંધીનગર શ્રી નપ્રયાંકન મેણાત,નાયબ કાયયપાલક ઇજનેર શ્રી યોગેશનસંહ જી.પરમાર,પ્રાદેનશક મેનેજર

૩૦ દહંમતનગર શ્રી પ્રનવણકુમાર આર. પટેલ,મદદનીશ મેનેજર શ્રી દદનવવજય એચ. ઘાંઘર,પ્રાદેનશક મેનેજર

૩૧ મહેસાણા શ્રી મનનષ કે.પરમાર,મદદનીશ મેનેજર શ્રી રાજશે એન.ભોજક, પ્રાદેનશક મેનેજર

૩૨ સુરેન્દ્રનગર શ્રી જયનમ જ.ેડોબરીયા,મદદનીશ ઇજનેર શ્રી એ.પી.ગોસાઇ,પ્રાદેનશક મેનેજર

૩૩ રાજકોટ શ્રી કુલદદપ ડી.સોલંકી,મદદનીશ મેનેજર શ્રી દશયન કે.ઠક્કર,પ્રાદેનશક મેનેજર

૩૪ જામનગર શ્રી દકરણ એચ. કચોટ,મદદનીશ મેનેજર શ્રી રાકેશ સી.પટેલ,ઇ.ચા. પ્રાદેનશક મેનેજર

૩૫ જુનાગઢ શ્રી જી.એસ.વાઘેલા,મદદનીશ મેનેજર શ્રી રાકેશ સી.પટેલ,ઇ.ચા. પ્રાદેનશક મેનેજર

૩૬ ભાવનગર શ્રી જમેીશ પી. સવાણી,અનધક મદદનીશ ઇનેજર અને ઇ/ચા. 

નાયબ કાયયપાલક ઇજનેર

શ્રી તપન જ.ેપાઠક,પ્રાદેનશક મેનેજર

૩૭ ભુજ શ્રી નવપુલ જી.ભાવસાર,મદદનીશ મેનેજર શ્રી પંકજ એમ.આચાયય,પ્રાદેનશક મેનેજર

૩૮ ઓ એસ ડી સુરત શ્રી રાજુભાઇ વી.દેસાઇ,મદદનીશ મેનેજર શ્રી એચ.એ. પટેલ,ના.કલેકટર

૩૯ ઓ એસ ડી અમદાવાદ શ્રી અજીતનસંહ ચાવડા,ના.મામલતદાર શ્રી અનનલ કે.પ્રજાપનત, ના.કલેકટર

૪૦ ઓ એસ ડી વડોદરા શ્રી નવજય ગઢવી,મદદનીશ મેનેજર શ્રી અનનલ કે.પ્રજાપનત, ના.કલેકટર

૪૧ ઓ એસ ડી ભરૂચ  અનનતા મહેતા,ના.મામલતદાર શ્રીમનત વાય.એમ. શેખ, ના.કલેકટર

મારહતી અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત ધનર્મની વડી કચેરી તથા કે્ષધિય કચેરીઓ ખાતેની જ દી જ દી શાખાઓમાં ધનય ક્ત કરેલ જાહેર મારહતી અધિકારીશ્રી અને અપીલ અધિકારીશ્રીઓની યાદી

વધુમાં, માદહતી અનધકાર અનધનનયમ-૨૦૦૫ અંતગયત તમામ નનદદયષ્ટ નવસ્તાર સંબંનધત માંગવામાં આવેલ માદહતી માટે જ ેતે  કે્ષનિય કચેરીના મુખ્ય અનધકારી/નનદદયષ્ટ નવસ્તાર અનધકારીશ્રીઓને 

જાહેર માદહતી અનધકારી તરીકે તેમ જ સંબનધત કચેરીના નવભાગીય પ્રબંધકશ્રીઓને અપીલ અનધકારી તરીકે નનયુક્ત કરવામાં આવેલ છે.

* Updated as per last order date:24-04-2022,  06-05-2022 and 23/06/2022


