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ÁõÛ†¤ø ¤äø †¶ºõøÛéÁõ¾ÛéÉÛ¶Û …é�õ¤ø-2005 ÍÛ×−ùù½Ûë ©Û¬ÛÛ ù−ù.Ðäü�õ¾Û …×�õ: 1088/05-06 ÍÛ×−ùù½Ûë �õÅÛ¾Û-4-1(”Û) …¶ÈÛ¿Ûé 
”ÛÛ©ÛÛ¶Ûà ¾ÛÛÜÐü©Ûà ¼ÛÛ¼Û©Û.  

¸ÛÛ¨Ûà ¸ÛäÁõÈÛ¥øÛ ઇલે.મીકે/િવતરણø ÉÛÛ”ÛÛ  
 
1. ÍÛÍ¬ÛÛ ƒ  �õÛ¾Û•ÛàÁõà…Ûé …¶Ûé ºõÁõ›÷Ûé¶Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé  
      ”ÛÛ©Ûä :  ¸ÛÛ¨Ûà ¸ÛäÁõÈÛ¥øøÛ િવતરણ/ઇલે.-મીકે.ø ÉÛÛ”ÛÛ, ÈÛડો−ùùÁõÛ ¾ÛÐüÛ¶Û•ÛÁõ પાિલકા.  

         �õÛ¾Û•ÛàÁõà…Ûé :  પા.પ.ુ િવતરણ/િનભાવણી શાખા ારા વડોદરા શહરેના િવિવધ િવ તારોમા ંપીવાના પાણીની 

સિુવધા આપવાનુ ંઅને તેને િનભાવવાનુ ંકામ કરે છે.  

 મહીસાગર નદી કાઠંા ના ફર્ેંચવેલ ારા અને આજવા સરોવરમાથંી િનમેટા, ખાનપરુ ફી ટર થઈ આવતી ફીડર 

નિળકામાથંી તથા શેરખી ગામ પાસેની નમર્દા કેનાલમાથંી પાણી મેળવી ખાનપરુ ખાતે િફ ટર કરીને પાણી મેળવી 

શહરેમા ંઉંચી ટાકંી, ફીડર નિળકા પર આવેલા બુ ટીંગ પપં ારા દરરોજ સરેરાશ ૧- કલાક પાણી પ ૂ  પાડવામા ંઆવે 

છે.  

 પા.પ.ુ િવતરણ/િનભાવણી િવભાગ ારા વા વ રીપેર પપં મોટર અને લીકેજ દુર તીનુ ંકામ તથા શહરેમા ંઆવેલા 

કોપ રેશન હ તકના હને્ડપપં ની દુર તી કરવામા ંઆવે છે. 

 પેર્શર સધુારણા અને મલીન જળ િમ ીત પાણી મ યાની ફિરયાદ આવતા તે સધુારણાની કામગીરી કરી િનવારણ 

કરવામા ંઆવે છે. 

 ભિવ યને ધ્યાને રાખીને પાણીની સિુવધા આનિુનક કરવાના આગોતર આયોજન માટે જ રી અિભપર્ાય અથેર્ મદદ પ 

થવા માટેની કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. 

       ºõÁõ›÷Ûé : ઉપરોક્ત �õÛ¾Û•ÛàÁõà ¤éø�õ¶Ûà�õÅÛ, Í¸ÛéÉÛàºõà� éõÉÛ¶Û, Ü¶Û¿Û©Û μÛÛÁõÛÛμÛÛéÁõ¨Û ¾Ûä›÷¼Û �õÁõÛÈÛÈÛÛ¶Ûà ºõÁõ›÷Ûé.  

2.  ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ …ÜμÛ�õÛÁõà…Ûé¶Ûé �õ¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé¶Ûà ÍÛ«ÛÛ…Ûé ©Û¬ÛÛ ºõÁõ›÷Ûé : 
*  ÍÛÛ¾ÛéÅÛ:  ÅÛàÍ¤ø- A ¾Ûäš¼Û. 

3.  Ü¶ÛÜÁõ“Û¨Û …¶Ûé ›÷ÈÛÛ¼Ûù−ùÛÁõà…Ûé¶ÛÛ ÍÛÛÛμÛ¶ÛÛé ÍÛÐüà©Û Ü¶Û¨ÛÙ¿Û ÅÛéÈÛÛ¶Ûà ¸ÛóÜ’õ¿ÛÛ : 

*  ›÷é ©Ûé ÍÛÛê¸ÛÛ¿ÛéÅÛ �õÛ¾Û•ÛàÁõà ÍÛ×¼Û×ÜμÛ©Û �õ¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…é ©Ûé…Ûé¶ÛÛ Š¸ÛÁõà …ÜμÛ�õÛÁõàËÛà ¸ÛÛÍÛé Áõ›ä÷ �õÁõà ÍÛ“Û¾Û ÍÛ©ÛÛÜμÛÉÛËÛà¶Ûà 

¾Û×›ä÷Áõà ÅÛéÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéü ™öé. …Û …×•Ûé ¾Ûä”¿Û ÉÛÛ”ÛÛ ¾ÛÐéü�õ¾Û ÜÈÛ½ÛÛ•Û ¬Ûà ¶ÛÛ¨ÛÛ×Ü�õ¿Û …¶Ûé …¶¿Û ÈÛÐüàÈÛ¤øà ÍÛ«ÛÛ ÍÛÛȩ́ Û¨Ûà ¶ÛÛ 

Ðäü�õ¾ÛÛé ¬Û¿ÛéÅÛ ™öé.  

4.  ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ �õÛ¿ÛÛë ¼Û›÷ÛÈÛÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø ¶Û�õ�õà �õÁõÛ¿ÛéÅÛÛ μÛÛéÁõ¨ÛÛé : 

*  Š¸ÛÁõÛé�õ©Û ¾Ûäù−ùÛ ¶Û×.3 ¾ÛÛ ×−ùùÉÛÛÙÈ¿ÛÛ ¾Ûä›÷¼Û Ðäü�õ¾Û …¶ÈÛ¿Ûé ©Û¬ÛÛ ›÷é ©Ûé �õÛ¾ÛÛé¶ÛÛ ÍÛ×¼Û×μÛ¾ÛÛ× ÍÛ“Û¾Û ÍÛ«ÛÛÜÛμÛÉÛËÛà¶Ûà ÍÛä˜Û¶ÛÛ…Ûé 

…¶ÈÛ¿Ûé �õÛ¿ÛÙÈÛÛÐüà �õÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé.  

5.  ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ �õÛ¿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 �õ¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Û ³ùÛÁõÛ  

Š¸Û¿ÛÛé•Û¾ÛÛ× ÅÛéÈÛÛ©ÛÛ Ü¶Û¿Û¾ÛÛé, ÜÈÛÜ¶Û¾Û¿ÛÛé ÍÛæ˜Û¶ÛÛ…Ûé Ü¶Û¿Û¾Û ÍÛ×•ÛóÐüÛé …¶Ûé Áéõ�õÛé¦Ùø. 

*  μÛà ¼Ûà.¸Ûà.…¾Ûé.ÍÛà. …é�õ¤ 1949ø.  

6.  ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ ³ùÛÁõÛ  …¬ÛÈÛÛ ©Ûé¶ÛÛ …×� äõÉÛ Ðéü¥øÇ Áõ”ÛÛ¿ÛéÅÛ ÜÈÛÜÈÛμÛ � éõ¤éø•ÛÁõà¶ÛÛ −ùùÍ©ÛÛÈÛé›÷Ûé¶Ûä× Ü¶ÛÈÛéù−ù¶Û- 

* ”ÛÛ©ÛÛ ©ÛÁõºõ¬Ûà ¾ÛÛé�õÅÛÈÛÛ¾ÛÛ× …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 …¾ÛÅÛà�õÁõ¨Û ÍÛ×¼ÛμÛ×Ûà©Û ›÷ÛÐéüÁõ ›÷¶Û©ÛÛ¶ÛÛ ÍÛ½¿ÛÛé ³ùÛÁõÛ Áõ›ä÷…Û©Û �õÁõÛ¿ÛéÅÛà …¬ÛÈÛÛ 

©Ûé¾Û¶Ûà ÍÛÛ¬Ûé ˜Û˜ÛÛÙ ¾ÛÛ¤éø ÁõÐéüÅÛà �õÛé†¸Û¨Û È¿ÛÈÛÍ¬ÛÛ¶Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé :  

*  ÅÛÛ� éõÛé ÍÛÛ¬Ûé ÍÛ×�õÇÛ¿ÛéÅÛà ÍÛ×Í¬ÛÛ ÐüÛé† ÅÛÛé�õÛé¶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 …ÜÛμÛ�õÛÁõ ¸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 ©ÛÁõà� éõ Áõ˜ÛÛ¿ÛéÅÛà ¼Ûé � éõ ©Ûé¬Ûà ÈÛμÛä È¿ÛÜ�õ©Û…Ûé μÛÁõÛÈÛ©ÛÛ ¼ÛÛé¦ÙøÍÛ,  

�õÛŠ¶ÍÛàÅÛ, �õÜ¾ÛÜ¤ø…Ûé …¶Ûé …¶¿Û ¾Û×¦øÇÛé¶Ûä× Ü¶ÛÈÛéù−ù¶Û …¶Ûé …Û ¼ÛÛé¦ÙøÍÛ �õÛŠ¶ÍÛàÅÛ �õÜ¾Û¤øà…Ûé …¶Ûé …¶¿Û ¾Û×¦øÇÛé¶Ûà             

¼Û¥éø�õÛé ›÷ÛÐéüÁõ ¸Ûó›÷Û ¾ÛÛ¤éø ”ÛäÅÅÛà ™öé � éõ � éõ¾Û? …¬ÛÈÛÛ …ÛÈÛà ¼Ûé¥ø�õ¶Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé ›÷ÛÐéüÁõ ¸Ûó›÷Û ¾ÛéÇÈÛà ÉÛ� éõ � éõ � éõ¾Û?  

*  ÍÛ¾Û•Ûó ÍÛ½ÛÛ, Í¬ÛÛ¿Ûà ÍÛÜ¾ÛÜ©Û, ¸ÛÛ¨Ûà ¸ÛäÁõÈÛ¥øÛ ÍÛÜ¾ÛÜ©Û, ¸ÛÜ¼ÅÛ�õÈÛ�ÍÛÙ ÍÛÜ¾ÛÜ©Û, ¾¿ÛäÜ¶ÛÜÍÛ¸ÛÅÛ ÍÛé’éõ¤øÁõàËÛà …¬ÛÈÛÛ 

ÍÛ×¼ÛÜμÛ©Û ÍÛÜ¾ÛÜ©Û¶ÛÛ …μ¿Û“Û ¸ÛÛÍÛé¬Ûà …Û …×•Ûé ÈÛμÛä Í¸ÛÌ¤ø©ÛÛ ¾ÛéÇÈÛà ÉÛ�õÛ¿Û.  

9.  ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ …ÜμÛ�õÛÁõà…Ûé …¶Ûé �õ¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé¶Ûà Ü¦øÁéõ�õ¤øÁõà : 

*  ¾Ûäù−ùÛ ¶Û×. Áõ ¾ÛÛ× ÍÛ¾ÛÛÈÛéÅÛ ÅÛàÍ¤øø ¾Ûä›÷¼Û.  
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10.  ©Ûé¶ÛÛ Ü¶Û¿Û¾Û¾ÛÛ× ¸ÛäÁõà ¸Û¦øÛ¿ÛéÅÛ ¸Û¦ø©ÛÁõ¶Ûà ¸Û±ùÜ©Û ÍÛÜÐü©Û ©Ûé¶ÛÛ −ùõÁéõ� …ÜμÛ�õÛÁõà…Ûé …¶Ûé �õ¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé ³ùÛÁõÛ ¸ÛóÛ¸©Û    

�õÁõÛ¿ÛéÅÛ ¾ÛÛÍÛà�õ ¸Û•ÛÛÁõ.  

 *  ¾ÛÛÜÍÛ�õ ¸Û•ÛÛÁõ …×•Ûé¶Ûà ÜÈÛ•Û©Û ¾Ûä−ùÛ ¶Û×. Áõ ¶ÛÛ ÅÛàÍ¤ø¾ÛÛ× …ÛÈÛÁõà ÅÛéÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛéÅÛ ™öé. 

11.  ©Û¾ÛÛ¾Û ¿ÛÛé›÷¶ÛÛ…Ûé¶Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé, ÍÛæÜ˜Û©Û ”Û˜ÛÛéñ …¶Ûé �õÁõÛ¿ÛéÅÛ ˜Ûä�õÈÛ¨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 …é�õÛŠ¶¤ø ÉÛÛ”ÛÛ¾ÛÛ×¬Ûà ¾ÛéÇÈÛà ÉÛ�õÛ¿Û. (¾Û×›ä÷Áõ           

¼Û›÷é¤ø ©Û¬ÛÛ �õÛ¾ÛÛé¶Ûà ¿ÛÛù−ùà, ”Û˜ÛÙ ÜÈÛ•ÛéÁéõ¶Ûà ¶Û�õÅÛÛé …ªÛé¶Ûà ÉÛÛ”ÛÛ¾ÛÛ× ›÷Ûé† ÉÛ�õÛÉÛé)  

12.  ºõÛÇÈÛÛ¿ÛéÅÛà Áõ�õ¾Û …¶Ûé …Û �õÛ¿ÛÙ’õ¾ÛÛé¬Ûà ºõÛ¿Ûù−ùÛé ¾ÛéÇÈÛ¶ÛÛÁõ¶Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé ÍÛÜÐü©Û ÍÛ¼ÛÍÛà¦øà ÍÛÐüà©Û �õÛ¿ÛÙ’õ¾ÛÛé¶ÛÛé …¾ÛÅÛ¶ÛÛé    

¸Ûó�õÛÁõ- 

*  સમગર્ સભા ારા બ ટમા ંમજૂંર કરાયેલ કામો હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  

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 �õÜ¾ÛÉ¶ÛÁõËÛà¶Ûà ÍÛ«ÛÛ …¶ÈÛ¿Ûé ¾ÛÇ©Ûà ™äö¤ø™öÛ¤ø, ¸ÛÁõÈÛÛ¶Û•Ûà…Ûé, ÍÛ«ÛÛ 

ÍÛÛȩ́ Û¨Ûà ÍÛ×¼Û×ÛμÛé �õÛ¿ÛÙÈÛÛÐüà �õÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé.  
14.     †ÅÛ� éõ¤ÖøÛé¶Ûà�õ 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¦øÛé−ùÁõÛ ¾ÛÐüÛ¶Û•ÛÁõ ÍÛéÈÛÛÍÛ−ù¶Û¶Ûà  ÈÛé¼ÛÍÛÛ†¤ø https://vmc.gov.in/ 
 અતેર્ની કચેરીના/શાખાના કોમ્પ્યટુર મા ં ટોર કરેલ ડેટા. 

15. ¸ÛÍ©Ûä�õÛÅÛ¿Û …¬ÛÈÛÛ ÈÛÛ×˜Û¶Û”Û×¦ø¶ÛÛ �õÛ¾Û¶ÛÛ �õÅÛÛ�õÛé ÍÛÜÐü©Û ¾ÛÛÜÐü©Ûà ¾ÛéÇÈÛÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø ¶ÛÛ•ÛÜÁõ�õÛé¶Ûé ø Š¸ÛÅÛ¼μÛ 

ÍÛäÜÈÛÛμÛÛ…Ûé¶Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé, ›÷Ûé ›÷ÛÐéüÁõ Š¸Û¿ÛÛé•Û ¾ÛÛ¤éø ©Ûé¶Ûà ›÷ÛÇÈÛ¨Ûà �õÁõÛ† ÐüÛé¿Û ©ÛÛé : 

…ªÛé¶Ûà ÉÛÛ”ÛÛ¾ÛÛ× પુ ત�õÛÅÛ¿Û કે ÈÛÛ×̃ Û¶Û”Û×¦ Š¸ÛÅÛ¼μÛ નથી. 
* …ªÛé¶Ûà ÉÛÛ”ÛÛ¶Ûé ÍÛ×ÅÛ•¶Û ÜÈÛ•Û©ÛÛé �õ˜ÛéÁõà ÍÛ¾Û¿Û −ùÁõ¾¿ÛÛ¶Û ›÷ÛéÈÛÛ ¾ÛÇà ÉÛ�õÉÛé. 
 
1 ›÷ÛÐéüÁõ ¾ÛÛÜÐü©Ûà …ÜμÛ�õÛÁõà…Ûé¶ÛÛ ¶ÛÛ¾Û, ÐüÛéÕ−ùÛ…Ûé …¶Ûé …¶¿Û ÜÈÛ•Û©ÛÛé : 
2 ÍÛæ˜ÛÈÛà ÉÛ�õÛ¿Û તેÈÛà …¶¿Û �õÛé† ¾ÛÛÜÐü©Ûà …¶Ûé ©¿ÛÛÁõ¼ÛÛ−ù −ùÁõÈÛÌÛë …Û ¸Ûó�õÛÉÛ¶Û¾ÛÛ× ÍÛäμÛÛÛÁõÛ �õÁõÛÉÛé.  
 
….¶Û×. ¶ÛÛ¾Û ÐüÛéù−ùÛé ¼Ûé¡öà�õ õ¸Û•ÛÛÁõ  
1. ી િદલીપ ગોસાઇ ¶ÛÛ¿Û¼Û �õÛ¿ÛÙ̧ ÛÛÅÛ�õ †›÷¶ÛéÁõ સવેુઝ શાખા 

૨ ી હમેલિસંહ રાઠોડ ¶ÛÛ¿Û¼Û �õÛ¿ÛÙ̧ ÛÛÅÛ�õ †›÷¶ÛéÁõ ૧૪૨૪૦ +૫૪૦૦ 

૩ ી રાહલુ શાહ ¶ÛÛ¿Û¼Û �õÛ¿ÛÙ̧ ÛÛÅÛ�õ †›÷¶ÛéÁõ ૧૮૦૦૦/- માિસક િફક્સ પગાર BSUP PROJECT 

૪. ી પર્શાતં પરમાર હ. ¶ÛÛ¿Û¼Û �õÛ¿ÛÙ¸ÛÛÅÛ�õ †›÷¶ÛéÁõ ૨૦૭૧૦ + ૫૪૦૦ 

૫ ી પવર્તિસહં ભાભોર હ. ¶ÛÛ¿Û¼Û �õÛ¿ÛÙ¸ÛÛÅÛ�õ †›÷¶ÛéÁõ પા.પ.ુ 
 

• ¾ÛÐü− ù…×ÉÛé �õÛ¾ÛÛé ÍÛ×¼ÛÜμÛ©Û ¾ÛÛÜÐü©Ûà ¾Û×›ä÷Áõ ¼Û›÷é¤ø …¶ÛäÅÛ“Ûà¶Ûé ÍÛ¾ÛÛÜÈÛÌ¤ø ¬Û† ›÷Û¿Û ™öé.  
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જાહરે માિહતી અિધકારી અને નાયબ 
કાયર્પાલક ઇજનેર 
¸ÛÛ¨Ûà ¸ÛäÁõÈÛ¥øøÛ (િવતરણ/ઇલે.મીકે )ÉÛÛ”ÛÛ  
ÈÛ¦øÛé−ùùÁõÛ ¾ÛÐüÛ¶Û•ÛÁõ પાિલકા. 

ÈÛ¦øÛéù−ùÁõÛ ¾ÛÐüÛ¶Û•ÛÁõ પાિલકા ¸ÛÛ¨Ûà ¸ÛääÁõÈÛ¥øøÛ િવતરણ-િનભાવણીø/ઇલે.મીકે ÉÛÛ”ÛÛ¶ÛÛ ¸ÛóÈÛ©ÛÙ¾ÛÛ¶Û …ÜμÛ�õÛÁõà…Ûé ©Ûé¾Û›÷ 

�õ¾ÛÙ˜ÛÛÁõà…Ûé ¶ÛÛ¾Û, ÐüÛéÕ−ùùÛé ©Û¬ÛÛ ¼Ûé¡öà�õ ¸Û•ÛÛÁõ ©Û¬ÛÛ �õÛ¾Û¶Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé.  
….¶Û×. ¶ÛÛ¾Û ÐüÛéÕ−ùùÛé ÐüÛÅÛ¶ÛÛé ¼Ûé¡öà�õ 

¸Û•ÛÛÁõ (ÄõÛ.) 
�õÛ¾Û¶Ûà ÜÈÛ•Û©Û 

1. ËÛà વૈશાલ બર્ ભ  
 

હ. �õÛ¿ÛÙ̧ ÛÛÅÛ�õ 
†›÷¶ÛéÁõ  

૨૬૧૭૦ + ૫૪૦૦ ¸ÛÛ ¸Ûä. િવતરણø /ઇલે.-મીકે ÉÛÛ”ÛÛ 
ÍÛ×¼ÛμÛà©Û �õÛ¾Û•ÛàÁõà.  

2. ËÛà િદલીપ ગોસાઇ ¶ÛÛ¿Û¼Û �õÛ¿ÛÙ̧ ÛÛÅÛ�õ 
†›÷¶ÛéÁõ  

સવેુઝ શાખા પા.પ.ુ પિ મ ઝોન તથા ઇલે.મીકે તથા 
ફેર્ન્ચવેલ 

3 ી હમેલિસંહ રાઠોડ ¶ÛÛ¿Û¼Û �õÛ¿ÛÙ̧ ÛÛÅÛ�õ 
†›÷¶ÛéÁõ  

૧૪૨૪૦ + ૫૪૦૦ પા. પ.ુ દ. ઝોન /ઇલ.ેમીકે 

૪ ી રાહલુ શાહ ¶ÛÛ¿Û¼Û �õÛ¿ÛÙ̧ ÛÛÅÛ�õ 
†›÷¶ÛéÁõ 

૧૮૦૦૦/- માિસક 
િફક્સ પગાર BSUP 

PROJECT 

પાણી પરુવઠા િવતરણ ની કામગીરી 

૫ ી પર્શાતં પરમાર હ. નાયબ 
કાયર્પાલક 
ઇજનેર 

૨૦૭૧૦ +૫૪૦૦ પા.પ.ુ ઉ. ઝોન/ ઇલ.ેમીકે, પવૂર્ની 
ઇલે.મીકે કામગીરી 

૬ ી પવર્તિસંહ ભાભોર હ. નાયબ 
કાયર્પાલક 
ઇજનેર 

પા.પ.ુ પા.પ.ુ િવતરણ પવૂર્ ઝોન  

૭ ી બીપીન રાણા આસી. ઇજનેર ૧૯૮૩૦ + ૫૪૦૦ પા.પ.ુ િનભાવણી વો ન.ં ૧,૨,૯ 
૮ ી સરયબુેન તડવી એડી.આસી. 

એન્જીનીયર 
૧૭૭૬૦ + ૪૬૦૦ એરપોટર્ બુ ટર અને વારિશયા બુ ટીંગ 

ટેશન 

૯ ી દેવાગં પચંાલ પચેર્સ મટીરીયલ 
ઓિફસર 

૧૬૦૦૦ + ૪૩૦૦ ઇલે./મીકે પર્ો ક્ટ કાડા  

૧૦ ી સત્યેન્દર્ કાટે એડી.આસી. 
એન્જીનીયર 

ટર્ીટલાઇટ શાખા ફાજલપરુ અને પોઇચા ફેર્ન્ચવેલની 
કામગીરી  

૧૧ ી સજંય રાણા એડી.આસી. 
એન્જીનીયર 

૧૭૭૬૦ + ૪૬૦૦ ગાજરાવાડી તથા નાલદંા ટાકંી બાપોદ 
ટાકંી, કપરુાઇ ટાકંી આજવા બલેેન્સીંગ 
બુ ટરો 

૧૨ ી મકેુશ પરમાર એડી.આસી. 
એન્જીનીયર 

૧૧૭૫૦ + ૪૪૦૦ વડીવાડી ટાકંી પા.પ.ુ િનભાવણી 
હિરનગર ટાકંી વ. વોડર્ ૬ & ૧૧ 

૧૩ 
 

ી અમતૃ બી પવાર એડી.આસી. 
એન્જીનીયર 

૨૦૭૧૦ + ૫૪૦૦ તરસાલી/જામ્બવુા ટાકંી જી.આઇ.ડી.સી 
બુ ટર, ટ બુવેલ 

૧૪ 

 
 

ી રતનિસંહ રાઠવા એડી.આસી. 
એન્જીનીયર 

૧૧૭૫૦ + ૪૪૦૦ રાયકા દોડકા ફેર્ન્ચવેલ 
સયાજીપરુા/નોથર્ હરણી ટાકંી 

૧૫ ી રિવ લહુાર એડી.આસી. 
એન્જીનીયર 

૧૦૦૦૦/- માિસક 
ઉચ્ચક િફક્સ પગાર 

વોડર્ ન.ં ૫ પા.પ.ુ િનભાવણી લાલબાગ 
ટાકંી માજંલપરુ ટાકંી લ ટાકંી 

૧૬ ી િકતીર્કુમાર ચારપોટ એડી.આસી. 
એન્જીનીયર 

પગાર ખચર્ વોડર્-૪ 
શાખા 

છાણી ગામ, પાણી પરુવઠા િનભાવણી 
છાણી ગામ, છાણી ટાકંી સમા ટાકંી 

૧૭ ી િકશોર ખૈરે એડી.આસી. 
એન્જીનીયર 

૨૦૭૧૦ + ૫૪૦૦ તાદંલજા , અકોટા, કલાલી , ગાયતર્ી 
નગર ટાકંી, પરશરુામ બુ ટર, ટ બુવેલ 

૧૮ ી યોગેશ વસાવા એડી.આસી. 
એન્જીનીયર 

૧૦૦૦૦ માિસક 
િફક્સ પગાર 

સયાજીબાગ ટાકંી બુ ટર 

૧૯ ી કમલેશભાઇ વસી એડી.આસી. ૨૧૭૦૦ + ૫૪૦૦ હરણી ટાકંી સેલ 
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એન્જીનીયર 

૨૦ ી િ મતેશ પટેલ એડી.આસી. 
એન્જીનીયર 

૧૦૦૦૦ માિસક 
િફક્સ પગાર 

વોડર્ ન.ં ૩ દ. ઝોન અને હને્ડ પપંની 
િનભાવણી 

૨૧ ી િમલન પટેલ એડી.આસી. 
એન્જીનીયર 

પગાર ખચર્ વોડર્ ૭ 
શાખા 

સભુાનપરુા ગોરવા ટાકંી અને વોડર્ ન ં
૧૦ િનભાવણી, શેરખી ઇન્ટેક 

૨૨ ી મહશેભાઇ મહીડા એડી.આસી. 
એન્જીનીયર 

પગાર ખચર્ વોડર્ ૫ 
શાખા 

પાણીગેટ ટાકંી, આજવા ટાકંી 

૨૩ ી િહતેશ ચૌધરી એડી.આસી. 
એન્જીનીયર 

પગાર ખચર્ ટાઉન 
પ્લાનીંગ શાખા 

વોડર્ ન.ં ૧ & ૨ પા.પ.ુ િનભાવણી 

૨૪ ી ધમેર્શ વણઝારા એડી.આસી. 
એન્જીનીયર 

૧૦૦૦૦ માિસક 
િફક્સ પગાર 

ટી.પી. ૧૩ ટાકંી અને વોડર્ ૭ િનભાવણી 

૨૫ ી િહતેન્દર્ દેસાઇ એડી.આસી. 
એન્જીનીયર 

પગાર ખચર્ પા.પ.ુ 
શાખા 

વોડર્ ૪ અને ૧૨ િનભાવણી 

૨૬ ી મહશેભાઇ યાસ  િસિનયર ક્લાકર્  ૧૮૪૪૦+૪૬૦૦ મહકેમ દફતર 

૨૭ ી જયતંીભાઇ એ. સોલકંી જુ.ક્લાકર્  ૧૩૦૯૦+૪૪૦૦ મહકેમ દફતર 

૨૮ ી રમેશભાઇ કે.મકવાણા જુ.ક્લાકર્  ૧૨૭૬૦+૪૪૦૦ મહકેમ દફતર 

૨૯ ી હમેતંભાઇ સી.પટેલ જુ.ક્લાકર્  ૧૨૪૬૦+૪૪૦૦ ટેન્ડર બીલ દફતર 

૩૦ ી િચતરંજન વી.મહ કર જુ.ક્લાકર્  ૧૦૭૩૦+૨૪૦૦ ટેશનરી,જાથ્થ,ુતસલમાત તેમજ 
ટેલીફોન/ મોબાઇલ બીલ દફતર   

૩૧ ી પનૂમ પર્જાપિત જુ.ક્લાકર્  ૯૫૪૦+૨૪૦૦ કેશ તેમજ અનામત દફતર, R.T.I. 

૩૨ ી આશીષભાઇ આઇ.ગાધંી સપુરવાઇઝર ૮૯૩૦+૨૪૦૦ મહકેમ દફતર 

૩૩ જયાબેન આર. પરમાર ડેટા એન્ટર્ી 
ઓપરેટર 

૫૩૦૦ ફીક્સ ટાઇપીંગ 

૩૪ કુલદીપ કુમાર પેર્મજીભાઇ 
દેવૈયા 

જુ. ક્લાકર્  ૧૦૦૦૦ માિસક 
િફક્સ પગાર 

પાણી પરુવઠા પવૂર્ ઝોન કાલપુરુા 
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પાણી પરુવઠા (િવતરણ) 
વડોદરા મહાનગર પાિલકા 
તા.          .૨૦૧૬ 

પર્િત, 

ી ડાયરેક્ટર આઇ ટી. 
આઇ.ટી. િડપાટર્મેન્ટ, 
વડોદરા મહાનગર પાિલકા 
 
 

િવષય: પર્ો એક્ટીવ િડ ક્લોઝર અંગેની માિહતી. 
 

 

ઉપરોક્ત િવષય પરત્વે જણાવવાનુ ં કે પાણી પરુવઠા  શાખા પર્ો ક્ટનુ ંપર્ો એક્ટીવ િડ ક્લોઝર 
અંગેની માિહતી પેટામા ંસામેલ છે. 
 
 
 
 
 

નાયબ કાયર્પાલક ઇજનેર 
પાણી પરુવઠા (િવતરણ) 
વડોદરા મહાનગર પાિલકા 


