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રાઇટ ટુ ઇન્ફોરે્મશન એક્ટ - ૨૦૦૫ સંદર્ભે તથા દ. હુકર્મ અંક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સંદર્ભે કલર્મ 
- ૪ ૧ (ખ) અન્વયે ખાતાની ર્માહહતી બાબત.  

 

પાણી પુરવઠા ઇલે.ર્મીકે/વવતરણ શાખાø 
 

૧. સામાન્ય માહિતી 
૨. કામગીરીઓ અને ફરજોની વિગતો 
 

 સાર્માન્ય ર્માહહતી: 

 શિેરનો વિસ્તાર : ૨૨૦.૩૩ SQ Kms. 

 શિેરની િવસ્ત  : અંદાજ ે૨૪ લાખ 

 દરરોજનો પાણીનો સપ્લાય: ૫૩૫ MLD એિરેજ 

૫૫૯ MLD (ઉનાળામાં) 

 કુલ ઇન્ટેકિેલ   : ૦૨ (શેરખી તથા દોડકા) 

 કુલ WTP (Water Treatment Plant) ની સંખ્યા: ૦૫ (૩-આજિા વનમેટા, ૧-
ખાનપુર 
              તથા  ૧-દોડકા) 

 ઉંચી ટાંકીઓની સંખ્યા : ૩૦  

 કુલ સમ્પ  : ૫૭ 

 કુલ ફ્રેન્ચિેલ  : ૦૪ 

 કુલ બુસ્ટીંગ સ્ટેશન : ૦૭ 

 કુલ ઓનલાઇન બુસ્ટીંગ સ્ટેશન : ૧૨ 

 કુલ ડીલીિરી બુસ્ટીંગ સ્ટેશન    :      ૦૩ 

 કુલ ટ્યુબિેલ  : ૧૦૮ 

 કુલ િેન્ડપમ્પ  : ૧૨૩૪ 
 

સામાન્ય રીતે પાણીના એક વિતરણ સ્ટેશન/કેન્ર પર નીચે દશાાિેલ િસ્તુઓનો સમાિેશ થાય છે. 
(A) એક ઉંચી ટાંકી - ક્ષમતા -૧૮ લાખ લીટર 

      ઉંચાઇ - ૩૦ મીટર 

(B) બ ેઅન્ડર ગ્રાઉન્ડ સમ્પ - ક્ષમતા - ૩૬ લાખ લીટર પ્રવત સમ્પ 

    કુલ ક્ષમતા - ૭૨ લાખ લીટર  
(C) એક પમ્પ િાઉસ : કુલ પમ્પો - ૦૬  

        ક્ષમતા - ૧૫૦ HP 

        પ્રકાર - HSCF  

 

કાર્મગીરીઓ:  

 પાણી પુરિઠા વિતરણ/ વનભાિણી શાખા દ્વારા િડોદરા શિેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં 
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પીિાના પાણીની સુવિધા આપિાનું તથા તેની /તેને વનભાિિાની કામગીરી કરે છે. 

 િડોદરા શિેરમાં રાયકા, દોડકા, િાસદ તથા પોઇચા ખાતે ફ્રેન્ચિેલમાંથી મહિસાગર 

નદીનું પાણી શેરખી ગામ પાસેની નમાદા કેનાલમાંથી  પાણી મેળિી ખાનપુર WTP 

મારફતે હફલ્ટર કરેલ પાણી તથા આજિા સરોિરમાંથી પાણી મેળિી વનમેટા WTP 

મારફતે હફલ્ટર કરેલ પાણી શિેરની ઉંચી ટાંકીઓ, હફડર નવળકા પર આિેલા બુસ્ટર 

સ્ટેશનો દ્વારા િડોદરા શિેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં સરેરાશ - ૦૧ (એક) કલાક 

પાણી પૂરૂ પાડિામાં આિે છે. 

 પાણી પુરિઠા (ઇલે.મીકે./વિતરણ) વિભાગ દ્વારા િાલ્િ રીપેર, મોટર પમ્પસેટની 

દુરસ્તી, વિતરણની નવળકાઓના લીકેજ દુરસ્તી, શિેરમાં આિેલા કોપોરેશન 

િસ્તકના િેન્ડપમ્પની દુરસ્તી વિગેરે કામગીરી કરિામાં આિે છે. 

 આ ઉપરાંત પ્રેશર સુધારણા તથા મલીન જળ વમશ્રીત પાણી મળ્યાની ફહરયાદોનો 

વનકાલ કરિાની કામગીરી કરિામાં આિેલ છે. 

 િધુમાં ભવિષ્યને ધ્યાને રાખીને પાણીની સુવિધા આધુવનક કરિાના આગોતર 

આયોજન માટે જરૂરી અવભપ્રાય અથે મદદરૂપ થિા માટેની કામગીરી કરિામાં આિે છે. 

 

ફરજો: ઉપરોક્ત કામગીરી ટેક્નીકલ, સ્પેશીફીકેશન વનયત ધારાધોરણ મુજબ કરાિિાની ફરજો. 

 

 પોતાના અવિકારીઓને કર્મમચારીઓની સત્તાઓ તથા ફરજો : 

 સામેલ લીસ્ટ : A મુજબ 

 વનહરક્ષણ અને જિાબદારીઓના સાધનો સિીત વનણાય લેિાની પ્રહિયા : 

 જ ેતે સોંપાયેલ કામગીરી સંબંધીત કમાચારીએ તેઓના ઉપરી અવધકારીશ્રી પાસે રજુ 

કરી સક્ષમ સત્તાવધશશ્રીની મંજૂરી લેિાની રિે છે. આ અંગે મુખ્ય શાખા મિેકમ 

વિભાગથી નાણાંકીય અને અન્ય િિીિટી સત્તા સોંપણીના િુકમો થયેલ છે. 

 પોતાના કાયો બજાિિા માટે  નક્કી કરાયેલ ધોરણો:  

 ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૩ માં દશાાવ્યા મુજબ િુકમ અન્િયે તથા જ ે તે કામોના સંબંધમાં 

સક્ષમ સત્તાવધશ શ્રીની સૂચનાઓ અન્િયે કાયાિાિી કરિામાં આિે છે. 

 પોતાના કાયો બજાિિા માટે પોતાની પાસેના અથિા પોતાના વનયંત્રણ િેઠળના અથિા 

પોતાના કમાચારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેિાતા વનયમો વિવનમયો સૂચનાઓ  વનયમ સંગ્રિો 

અને રેકોડા . 

 ધી બી.પી.એમ.સી. એક્ટ ૧૯૪૯. 

 પોતાના દ્વારા અથિા તેના અંકુશ િેઠળ રખાયેલ વિવિધ કેટેગરીના દસ્તાિેજો નુ વનિેદન - 

 ખાતા તરફથી મોકલિામાં આિતા પત્રોના ઇનિડા  તથા આઉટિડા  રજીસ્ટરો   

 તેની નીવત ઘડિાના અથિા તેના અમલીકરણ સંબંધીત કાઉન્સીલર દ્વારા રજુઆત કરાયેલી 

અથિા તેમની સાથે ચચાા માટે રિેલી કોઇપણ વ્યિસ્થાની વિગતો. 

 લોકો સાથે સંકળાયેલી સંસ્થા િોઇ લોકોના ચૂંટાયેલા પ્રવતવનધીઓથી બનેલી 
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પાણી પુરિઠા સવમતી સ્થાવય સવમતી, સમગ્ર સભા અથિા સંબંવધત વિભાગન ે

સ્પશાતી સવમતી દ્વારા અવધકાર પરત્િે વનણાય લેિામાં આિે છે.   

 પોતાના ચલનના િેતુ માટે અથિા તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બે કે તેથી િધુ વ્યવક્તઓ 

ધરાિતા બોર્ડસા, કાઉન્સીલ, કવમટીઓ અને અન્ય મંડળોનું વનિેદન અને આ બોડાસ 

કાઉન્સીલ, કવમટીઓ અને અન્ય મંડળોની બેઠકો જાિેર પ્રજા માટે ખુલ્લી છે કે કેમ? અથિા 

આિી બેઠકની વિગતો જાિેર પ્રજા મેળિી શકે કેમ? 

 સમગ્ર સભા, સ્થાવય સવમતી, પાણી પુરિઠા સવમતી, પબ્લીક િકાર સવમતી, 

મ્યુવનવસપલ સેિેટરીશ્રી અથિા સંબંવધત સવમતીના અધ્યક્ષ પાસેથી આ અંગે 

િધુ સ્પષ્ટતા મેળિી શકાય.  

 પોતાના અવધકારીઓ અને કમાચારીઓની હડરેક્ટરી:  

 મુદ્દા નં. ૨ માં સમાિેલ લીસ્ટ મુજબ.  

 તેના વનયમમા પૂરી પડાયેલ  પડતરની પધ્ધવત સહિત તેના દરેક અવધકારીઓ અને 

કમાચારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલ માવસક પગાર.  

 માવસક પગાર અંગેની વિગત મુદ્દા નં. ૨ ના લીસ્ટમાં આિરી લેિામાં આિેલ છે. 

 તમામ યોજનાઓની વિગતો, સુવચત ખચો અને કરાયેલ ચૂકિણીના અિેિાલો દશાાિતા 

તેની તમામ એજન્સીને ફાળિેલ બજટે.  

 જ ેતે િર્ાના મંજૂર બજટેની વિગત તથા થયેલ ખચાાની વિગતો એકાઉન્ટ શાખા માંથી 
મેળિી શકાય. (મંજૂર બજટે તથા કામોની યાદી, ખચા વિગેરેની નકલો અતે્રની શાખામાં 
જોઇ શકાશે.) 

 ફાળિાયેલી રકમ અને આ કાયાિમોથી ફાયદો મેળિનારની વિગતો સહિત સબસીડી સહિત 

કાયાિમોનો અમલ નો પ્રકાર : 

 સમગ્ર સભા દ્વારા બજટેમાં મંજૂર કરાયેલ કામો િાથ ધરિામાં આિે છે.  

 તેના દ્વારા અપાયેલી છૂટછાટો, પરિાનગીઓ અને સત્તા સોંપણી મેળિનારની વિગતો : 

 સમગ્ર સભા, સ્થાવય સવમતી તથા મ્યુવનવસપલ કવમશ્નરશ્રીની સત્તા અન્િયે મળતી 

છૂટછાટ, પરિાનગીઓ, સત્તા સોંપણી સંબંવધત કાયાિાિી કરિામાં આિે છે.  
 ઇલેક્ટર ોનીક  ફોમામા ઘડાયેલી તેના દ્વારા રખાયેલી અથિા તેને ઉપલબ્ધ માહિતીના સંદભાની 

વિગતો:  
 િડોદરા મિાનગર પાવલકાની િેબસાઇટ ø https://vmc.gov.in/ અત્રેની 

કચેરીના/શાખાના કોમ્પ્યુટર માં સ્ટોર કરેલ ડેટા. 

 પુસ્તકાલય અથિા િાચન ખંડના કામના કલાકો સહિત માહિતી મેળિિા માટે નાગહરકોને 

ઉપલબ્ધ સુવિધાની વિગતો, જો જાિેર ઉપયોગ માટે તેની જાળિણી કરાઇ િોય તો :  

 અત્રેની શાખામાં પુસ્તકાલય કે િાંચન ખંડ ઉપલબ્ધ નથી. 

 અત્રેની શાખાને સંલંગ્ન વિગતો કચેરી સમય દરમ્યાન જોિા મળી શકશે. 
 

 જાિેર માહિતી અવધકારીઓના નામ, િોદ્દાઓ અને અન્ય વિગતો : 
 સુચિી શકાય તેિી અન્ય કોઇ માહિતી અને ત્યાર બાદ દર િરે્ આ પ્રકાશનમાં સુધારા 

https://vmc.gov.in/
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કરાશે.  
 

અ.નં. નાર્મ હોદ્દો બેવિક•પગારõ 

૧ શ્રી હદલીપ ગોસાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇજનેર ૭૫૬૦૦/- 

૨ શ્રી િેમલવસંિ રાઠોડ નાયબ કાયાપાલક ઇજનેર ૫૯૭૦૦/- 

૩ શ્રી વચંતન ચૌધરી નાયબ કાયાપાલક ઇજનેર ૫૩૧૦૦/- 

૪ શ્રી જવૈનકકુમાર દલસંગભાઇ ચૌધરી નાયબ કાયાપાલક ઇજનેર ૫૩૧૦૦/- 

૫ શ્રી જીગર જનકકુમાર લાધિા નાયબ કાયાપાલક ઇજનેર ૫૩૧૦૦/- 

૬ શ્રી  યોગેશ િસાિા િ.નાયબ કાયાપાલક ઇજનેર ૪૭,૬૦૦/- 

૭ શ્રી પ્રશાંત પરમાર િ.નાયબ કાયાપાલક ઇજનેર ૭૭૯૦૦/- 

૮ શ્રી સાગર વમસ્ત્રી િ.નાયબ કાયાપાલક ઇજનેર  ૪૧૧૦૦/- 
 

 મિદ અંશે કામો સંબંવધત માહિતી મંજૂર બજટે અનુલક્ષીને સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે.  
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િડોદરા મિાનગરપાવલકા પાણી પુરિઠા શાખાના પ્રિતામાન અવધકારીઓ તેમજ કમાચારીઓના નામ, 

િોદ્દો તથા કામની વિગતો. 

  

અ.નં. નાર્મ હોદ્દો 
હાલનો બેિીક 

પગાર રૂ. 
કાર્મની વવગત 

૧ શ્રી જતન બધેકા 
અપીલ અવધકારીશ્રી 
(પા.પુ. ઇલ.ે-મીકે.) 

િ. કાયાપાલક ઇજનેર 

તથા અપીલ અવધકારીશ્રી 
૫૯૭૦૦/- પા.પ.ુ ઇલ.ે-મીકે શાખા સંબવંધત 

કામગીરી 

૨ શ્રી આલોક પી.શાિ આસી.િાઇડર ોવલક 
એન્જીનીયર(પા.પુ.) 

 

૫૯૭૦૦/- પા.પ.ુ વિતરણø ખાત ેપાણીના 
પ્રેશર લગત  તથા એડી.સીટી 
એન્જી.શ્રી (પા.પ.ુ) દ્વારા 
બતાિિામા ંઆિે તે તમામ 
કામગીરી 

૩ ËÛà હદલીપ ગોસાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇજનેર ૭૫૬૦૦/- પા.પ.ુ પવિમ ઝોન તથા ઇલે.મીકે 
તથા ફ્રને્ચિેલ પગાર ખચા સિુેઝ 
શાખા 

૪ શ્રી િેમલવસંિ રાઠોડ નાયબ કાયાપાલક ઇજનેર ૫૯૭૦૦/- પા. પુ. દ. ઝોન /ઇલે.મીકે 

૫ શ્રી વચંતન ચૌધરી નાયબ કાયાપાલક ઇજનેર ૫૩૧૦૦/- પૂિા ઝોન િોડા  ૧-૨, એરપોટા  
બુસ્ટર, દોડકા WTP, શેરખી 
ઇન્ટેકિેલ, ૭૫ MLD ક્ષમતાના 
ખાનપુર WTP, રાયકા ફ્રને્ચિેલ 
ખાતે ઇલ.ે/વમકે. ઉપકણોન ેલગત 
સંચાલન તથા વનભાિણીની તમામ 
કામગીરી, િારવશયા બસુ્ટર, 
જૂનીગઢી,   

૬ શ્રી જવૈમકકુમાર 
દલસંગભાઇ ચૌધરી 

નાયબ કાયાપાલક ઇજનેર 
(I & C) 

૫૩૧૦૦/- પા.પ.ુ પવિમઝોન તથા દવક્ષણ 
ઝોન, ફ્રેન્ચ િેલ, દોડકા WTP, 
SCADA Phase-2 ની કામગીરી 

૭ શ્રી જીગર જનકકુમાર 
લાધિા 

નાયબ કાયાપાલક ઇજનેર 
(I & C) 

૫૩૧૦૦/- પા.પ.ુ પિુાઝોન તથા ઉત્તર ઝોન , 
શેરખી ઇન્ટેક િેલ, ખાનપુર, 
વનમેટા WTP ની SCADA 

Phase-2 ની કામગીરી 

૮ શ્રી  યોગેશ િસાિા િ. નાયબ કાયાપાલક 
ઇજનેર 

૪૬૨૦૦/- પૂિા ઝોન િોડા  નં ૯ 

૯ શ્રી પ્રશાંત પરમાર િ. નાયબ કાયાપાલક 
ઇજનરે 

૭૭૯૦૦/- પા.પ.ુ ઉ. ઝોન ખાતે ચારેય 
ફ્રેન્ચિેલની ફીડર નવળકાઓની 
લીકેજ દુરસ્તીની કામગીરી 

૧૦ શ્રી સાગર વમસ્ત્રી િ. નાયબ કાયાપાલક 
ઇજનેર 

૪૧૧૦૦/- પા.પ.ુ પિુાઝોન અન ેઇલે.-વમકે.ની 
કામગીરી તથા પગાર ખચા સુિેઝ 
શાખા 
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૧૧ શ્રી બીપીન રાણા આસી. ઇજનેર ૭૫૬૦૦/- પા.પ.ુ વનભાિણી/ ઇલે.-વમકે. િો 
નં. ૮ 

૧૨ શ્રી વસ્મતેશ પટેલ આસી. ઇજનેર ૪૬૨૦૦/- િોડા  નં. ૩ દ. ઝોન અને િેન્ડ પંપની 
વનભાિણી 

૧૩ શ્રી અમૃત બી પિાર એડી.આસી. એન્જીનીયર ૭૭૯૦૦/- તરસાલી/જામ્બિુા ટાંકી 
જી.આઇ.ડી.સી બુસ્ટર, ટ્યબુિેલ 

 

૧૪ શ્રી સત્યને્ર કાટે એડી.આસી. એન્જીનીયર ૪૯૦૦૦/- ફાજલપુર અને પોઇચા ફ્રેન્ચિેલની 
કામગીરી પગાર ખચા સ્ટર ીટ લાઇટ 

૧૫ શ્રી સંજય રાણા એડી.આસી. એન્જીનીયર ૭૧૩૦૦/- ગાજરાિાડી ટાંકી, નાલંદા ટાકંી 
બાપોદ ટાંકી, કપુરાઇ ટાંકી તથા 
આજિા બેલને્સીંગ બસુ્ટરો 

૧૬ શ્રી મુકેશ પરમાર એડી.આસી. એન્જીનીયર ૪૯૦૦૦/- િડીિાડી ટાંકી, પા.પ.ુ વનભાિણી 
િહરનગર ટાંકી િ. િોડા  ૬ અને ૧૧ 

૧૭ શ્રી સરયબુેન તડિી એડી.આસી. એન્જીનીયર ૭૧૩૦૦/- એરપોટા  બુસ્ટર અન ેિારવશયા 
બુસ્ટીંગ સ્ટેશન 

૧૮ શ્રી રતનવસંિ રાઠિા એડી.આસી. એન્જીનીયર ૪૯૦૦૦/- રાયકા દોડકા ફ્રને્ચિેલ 
સયાજીપુરા/નોથા િરણી ટાંકી 

૧૯ શ્રી રવિ લુિાર એડી.આસી. એન્જીનીયર ૩૯૯૦૦/- િોડા  નં. ૫ પા.પુ. વનભાિણી 
લાલબાગ ટાકંી માંજલપુર ટાકંી જલે 
ટાંકી 

૨૦ શ્રી હકતીકુમાર ચારપોટ એડી.આસી. એન્જીનીયર ૪૯૦૦૦/- છાણી ગામ, પાણી પુરિઠા 
વનભાિણી છાણી ગામ, છાણી ટાંકી 
સમા ટાંકી 
પગાર ખચા િોડા  ૪, ખાનપુર WTP 

૨૧ શ્રી હકશોર ખૈરે એડી.આસી. એન્જીનીયર ૭૭૯૦૦/- તાંદલજા , અકોટા, કલાલી , 
ગાયત્રી નગર ટાંકી, પરશુરામ 
બુસ્ટર, ટ્યુબિેલ 

૨૨ શ્રી વમલન પટેલ એડી.આસી. એન્જીનીયર ૩૯૯૦૦/- સુભાનપુરા ગોરિા ટાંકી અન ેિોડા  
નં ૧૦ વનભાિણી, શેરખી ઇન્ટેક 

પગાર ખચા િોડા  ૧૦ 

૨૩ શ્રી હિતેશ ચૌધરી એડી.આસી. એન્જીનીયર ૩૯૯૦૦/- પા.પ.ુદવક્ષણઝોન (વિતરણ) 
વનભાિણી 
પગાર ખચા સિુેઝ શાખા 

૨૪ શ્રી ધમેશ િણઝારા એડી.આસી. એન્જીનીયર ૩૯૯૦૦/- ટી.પી. ૧૩ ટાંકી અન ેિોડા  ૭ 
વનભાિણી 

૨૫ શ્રી હિતને્ર દેસાઇ એડી.આસી. એન્જીનીયર ૪૯૦૦૦/- પા.પ.ુ પિૂાઝોન (વિતરણ) 
વનભાિણી 

૨૬ શ્રી જગદીશ નરશી 
સોનગરા 

એડી.આસી. એન્જીનીયર 
(I & C) 

૩૮૦૯૦/- પા.પ.ુ પિુાઝોન તથા ઉત્તર ઝોન , 
શેરખી ઇન્ટેક િેલ, ખાનપુર, 
વનમેટા WTP ની SCADA 

Phase-2 ની કામગીરી 
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૨૭ શ્રી હદગવિજયવસંિ 
િવમરવસંિ િાઘેલા 

એડી.આસી. એન્જીનીયર 
(I & C) 

૩૮૦૯૦/- પા.પ.ુ પવિમઝોન તથા દવક્ષણ 
ઝોન, ફ્રને્ચ િેલ, દોડકા WTP, 
SCADA Phase-2 ની 
કામગીરી 

૨૮ શ્રી દિેાંગ પંચાલ પરચેઝ મટીરીયલ 
ઓહફસર 

૬૯૨૦૦/- ઇલ.ે/મીકે પ્રોજકે્ટ સ્કાડા  
પગાર ખચા સિુેઝ શાખા 

૨૯ શ્રી પિાતવસંિ ભાભોર મેન્ટેનન્સ સપુરિાઇઝર ૬૪૧૦૦/- પા.પ.ુ વિતરણ પિૂા ઝોન  

૩૦ શ્રી જયતંીભાઇ એ. સોલંકી જુ.ક્લાકા  ૫૩૬૦૦/- મિેકમ દફતર 

૩૧ શ્રી િેમંતભાઇ સી.પટેલ જુ.ક્લાકા  ૫૦૫૦૦/- ટેન્ડર બીલ દફતર 

૩૨ શ્રી વચતરંજન િી.મિસ્કર જુ.ક્લાકા  ૪૬૨૦૦/- સ્ટેશનરી,જાથ્થુ,તસલમાત તેમજ 
ટેલીફોન/ મોબાઇલ બીલ દફતર   

૩૩ શ્રી પુનમભાઇ એ. 
પ્રજાપવત 

જુ.ક્લાકા  ૨૭૬૦૦/- કેશ તેમજ અનામત દફતર, 
R.T.I. 

૩૪ શ્રી ગોપાલભાઇ ઇશ્વરભાઇ 
રાણા 

જુ.ક્લાકા  ૪૨,૩૦૦/- બારનીશી દફતર 

૩૫ જયાબને આર. પરમાર ડેટા એન્ટર ી ઓપરેટર ૨૫૫૦૦/- ટાઇપીંગ 

૩૬ શ્રી શામજી ડામોર જુ.કલાકા  ૧૯૯૫૦/- મિેકમ દફતર 

૩૭ રવિ સોલંકી વસપાઇ ૨૧૫૦૦/- પા.પ.ુ શાખામાં કામગીરી 

૩૮ અરૂણ સી. માછી પ્યુન ૩૬૧૦૦/- ઓડીટ શાખામાં કામગીરી 
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પાણી પુરવઠા (વવતરણ) 

વડોદરા ર્મહાનગરપાવલકા 

તા.૦૯ .૦૧ .૨૦૨૧ 

પ્રવત, 

શ્રી ડાયરેક્ટર આઇ ટી. 

આઇ.ટી. હડપાટમરે્મન્ટ, 
વડોદરા ર્મહાનગરપાવલકા 
 

 

વવષય: પ્રો એક્ટીિ હડસ્ક્લોઝર અંગેની માહિતી. 
 

 

ઉપરોક્ત વિર્ય પરત્િે જણાિિાનું કે પાણી પુરિઠા (વિતરણ/ઇલે.મીકે)  શાખાનું પ્રો 
એક્ટીિ હડસ્ક્લોઝર અંગેની માહિતી પેટામાં સામેલ છે. 
 

 

 

 

 

કાયમપાલક ઇજનેર 

પાણી પુરવઠા (વવતરણ) 

વડોદરા ર્મહાનગરપાવલકા 
 


