
વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
પાણી પુરવઠા પ્રોજકે્ટ 

 

માહહતી અલિકાર અલિલનયમ – ૨૦૦૫ 

કાયદાની કિમ – ૪ 

પ્રમાણે સત્તા મંડળે સ્વયં માહહતી પ્રલસલધિ કરવા બાબત 

 

સદર કાયદાની કલમ -૪(૧) (બી) હેઠળ આ જાહેર સત્તામંડળ દ્વારા નીચે મુજબના મુદ્દા નં. -૧ થી ૧૭ ની બાબતે પ્રસસસધિ કરવામાં આવે છે. 

 

૧. સંસ્થા: કામગીરીઓ અને ફરજોની સવગતો  

ખાતુ :  પાણી પુરવઠા પ્રોજકે્ટ, વડોદરા મહાનગરપાસલકા. 

 

કામગીરીઓ: 

 વડોદરા શહેર હદ સવસ્તાર માટે નાગરરકોને પાણી પુરવઠાની નસળકા દ્વારા પાણી પુરવઠો પૂરો પાડવા માટે તમામ વ્યવસ્થા – 
જમે કે પાણીની ટાંકી, ભૂગભભ સંપ, સવસવિ સસસવલ કામગીરી, વોટર ટર ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, ઇનટેક વેલ, નવા વોટર નેટવકભ  અપગે્રડ 
કામ તમામની જાળવણી માટે જરૂરી મરામત અને સનભાવ સરહતની કામગીરી. 

 વોટર સપ્લાય માસ્ટર પ્લાન અથે કન્સલ્ટન્ટ દ્વારા તૈયાર કરેલ DPR મુજબપાણી પુરવઠા પ્રોજકે્ટના અલગ અલગ કામો માટે 
ભાવપત્ર નોટીસ પ્રસસસિ કરી અનુભવી ઇજારદારો પાસેથી આવેલ ભાવપત્રોનંુ પૃથ્થકરણ કરી સક્ષમ સત્તાઅસિકારીશ્રીની 
મંજુરી અથે અને સામાન્ય સભાની મંજુરી માટે રજુ કરી દરખાસ્ત રજુ કરવાની કાયભવાહી. 

 કારણોસર શહેરના કોઈ સવસ્તારમાં પાણી ન મળવાની ઘટના બને ત્યારે તે જગ્યાએ જરૂરીયાત મુજબ વૈકસલ્પક વ્યવસ્થા 
ગોઠવવી, શટડાઉન પીરીયડ દરમ્યાન નાગરરકોને દૈસનક વતભમાનપત્રમાં જાહેરાત આપી મારહતગાર કરવા. 

 ૨૪x ૭ વોટર સપ્લાયની કામગીરી થયેલ સવસ્તારમાં પુરતુ પાણી મળી રહે તે તમામ કાળજી રાખવી. 

 ૧૦૦% સ્વ.ખચે પાણીની લાઈન જોડાણની મંજુરીની કામગીરી. 

 પાણી પુરવઠા પ્રોજકે્ટ શાખા દ્વારા મુખ્યત્વે પાણીના નવા સ્ત્રોત ઉભા કરવા, સવતરણ વ્યવસ્થા સુદ્રઢ કરવા માટે ઉંચી 

ટાંકી,સમ્પ, નેટવકભ ,પમ્પીંગ મશીનરી સવગેરે ને સંબંિીત કામગીરી કરવામાં આવે છે . 

 પાણીના ડીસ્ટર ીબ્યુશન સ્ટેશનો ઉપરની ઓવરહેડ પાણીની ટાંકી  /બુસ્ટર દ્વારા કમાન્ડ  એરીયાના અલગ અલગ ઝોન પાડી 
સવાર તેમજ સાંજના સમયમાં ૫૫ મીનીટ માટે પાણી સવતરણ કરવામાં આવે છે. 

 પાણીના નેટવકભમાં ૧૦ ઇંચ ડાયાથી મોટી નસળકાઓ નાંખવાનુ તથા સનભાવણી કરવાનંુ કામ. 

 માસ કોન્ટામીનેશન જણાઇ આવે તેવા રકસ્સામાં ઝોન સાથે સંકલન કરી ફોલ્ટ શોિવાની કામગીરી. 

 સોસભ /ડીસ્ટર ીબ્યુશન  સ્ટેશનોના વાલ્વ  ,મોટર પંપસેટ ,સ્ટાટભર ,પેનલ ,સ્વીચગીયર ,ક્લોરીન  પ્લાન્ટસવગેરે ની સંચાલન અને 
સનભાવણી 

 ફ્રેન્ચવેલ,WTP,ટાંકીઓ અને બુસ્ટીંગ સ્ટેશનો સનભાવણી ખાતા દ્વારા O&M -૩૪ અને કોન્ટર ાાક્ટર થી વાસષભક ઇજારાથી 

O&M -૨૯  

 આજવા ડેમનીસનભાવણી,૪ ફ્રેન્ચવલે ની સનભાવણી, ૫ WTP ની સંચાલન સનભાવણી 

 ટાંકી, બુસ્ટર સ્ટેશન તેમજ બેલેન્સીંગરીઝવોયરખાતે ૩૭ જગોએકુલ ૧૮૭ પંપ,એવરેજ ૪૦ મીટર હેડના HSCF પંપો આવેલ છે. 

પાણી પુરવઠા પ્રોજકે્ટ દ્વારા મહત્વના ચાિુ કામો 

 ૧૫૦ MLD કેપેસીટી માટે સસંિરોટ ખાતે ઇન્ટેકવેલ,WTP,ટર ાન્શમીશન લાઇનસહનુ કામ  ૧૬૫ .૭૫ કરોડ  

 સનમેટા ખાતે નસવન WTP બનાવવાનંુ કામ . .  ૬૭ .૦૪ કરોડ  

 નાલંદા સવસ્તારમાં આવેલ ઉંચી ટાંકીના કમ્પાઉન્ડમાં, નસવન સંપ, પંપ હાઉસ,ટર ાન્સફ્રોમભર રૂમ 

બનાવવાનુ તથા એચ .એસ .ફીડર અને ડી .આઇ .ડીલીવરી નસળકા નાંખવાનંુ કામ.  

૬ .૧૯ કરોડ  

 બાપોદ ટાંકી ખાતે વિારાનો સમ્પ પમ્પ હાઉસ બનાવવાનંુ કામ ૩ .૦૬ કરોડ  

 વહીકલપુલ બુસ્ટરની કામગીરી ૨ .૮૨ કરોડ  

 હરીનગર અન્ ડરગ્રાઉન્ ડ નસવન સંપ બનાવવાનંુ કામ. ૧ .૬૬ કરોડ  

 પાણીગેટ અન્ ડર ગ્રાઉન્ ડનો સ્લેબ બનાવવાનંુ કામ ૧ .૦૭ કરોડ  

 સ્માટભ  સીટી પ્રોજકે્ટ અંતગભત એરરયા બેઝ ડેવલોપમેન્ટ )ABD) સવસ્તારમાં BPC રોડ પર ૪૦૦ 
મીમી ડાયા લાઇન તથા ૨૫૦ મીમી ડાયા લાઇન નાંખવાનંુ કામ. 

૨ .૭૪ કરોડ  

 દરજીપુરા સવસ્તારમાં નસવન સંપ, પંપ હાઉસ, ટર ાન્સફોમભર રૂમ, કમ્પાઉન્ડ વોલ તથા ૩૦૦ મીમી 

વ્યાસની નસળકા નાંખવાનંુ કામ. 

૩ .૫૮કરોડ  

 તાંદલજા ટાંકી  ખાતે અન્ ડરગ્રાઉન્ ડ નસવન સંપ બનાવવાનંુ કામ. ૨ .૦૦ કરોડ  



 ઉત્તર સવસ્તારમાં સમા કેનાલ પછીનો ૧ .૫૭૬ ચો. કીમી ) .કેનાલ બહારની વસાહતો(  ૨ .૫૩ કરોડ  

 પૂવભ સવસ્તાર હરણી બાયપાસ પછીનો ૯ .૦૯૬૦ ચો. કીમી )દરજીપુરા-જીવરાજનગર( , બાપોદ 

નેશનલ હાઇવે નં - ૮ની પુવભ તરફનો ૦ .૭૦૦ ચો. કીમી .(નેશનલ હાઇવે નં -૮ પછીનો પુવભ સવસ્તાર ) 

૧ .૫૩ કરોડ  

 

 

 

ફરજો:  સામાન્ય સવભાગ તરફથી થયેલ હુકમ અન્વયે જ ેતે હોદ્દા ઉપર કરવાપાત્ર ટેકનીકલ તથા વહીવટી કામગીરીઓ. 

 

૨.  પોતાના અસિકારીઓની તથા કમભચારીઓની સત્તાઓ તથા ફરજો : 
-  સામેલ લીસ્ટ મુજબ. 

 

૩.  સનરીક્ષણ અને જવાબદારી સાિનો સરહત સનણભય લેવાની પ્રરિયા. 
-   જ ેતે સોંપાયેલ કામગીરી સંબંસિત કમભચારીએ તેઓના ઉપરી અસિકારીશ્રી પાસે રજુ કરી સક્ષમ સત્તાસિકારીશ્રીની મંજુરી 

લેવાની રહે છે. આ અંગે મુખ્ય શાખા મહેસુલ સવભાગથી નાણાંકીય અને વહીવટી સત્તા સોંપણીના હુકમો 
થયેલછે.(દ.હુકમ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯/તા.૭-૭-૧૯૯૮) 

 

૪.  પોતાના કાયો બજાવવા માટે નક્કી કરાયેલા િોરણો :  
-  ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૩ માં દશાભવ્યા મુજબ હુકમ અન્વયે તથા જ ે તે કામોના સંબંિમાં સક્ષમ સત્તાિીકારીશ્રીની સૂચનાઓ 

અન્વયે કાયભવાહી કરવામાં આવે છે. 

 

૫. પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા પોતાના સનયંત્રણ હેઠળના અથવા પોતાના કમભચારીઓ દ્વારા  ઉપયોગમાં 
લેવાતા સનયમો, સવસનયમો સૂચનાઓ સનયમ સંગ્રહો અને રેકોડભ . 
-  િી.બી.પી.એમ.સી.એક્ટ. 
-  દ.હુકમ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯/તા.૭-૭-૧૯૯૮. 

 

૬.  પોતાના દ્વારા અથવા તેના અંકુશ હેઠળ રખાયેલ સવસવિ કેટેગરીનાં દસ્તાવેજોનંુ સનવેદન. 
- ખાતા તરફથી મોકલવામાં આવતા પત્રોના ઇનવડભ  તથા આઉટવડભ  રજીસ્ટરો 
- અતે્રથી હાથ િરવામાં આવતા કામોની ફાઈલો, ખતવણી રજીસ્ટર 

-  શાખાના મંજુર થયેલ બજટે  
-  સવસવિ મંજુર થયેલ ડીટેઈલ પ્રોજકેટ રરપોટભ  (ડી.પી.આર.) ની મારહતી. 

૭. તેની નીસત ઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સંબંસિત જાહેર જનતાના સભ્યો દ્વારા રજૂઆત કરાયેલી અથવા તેમની સાથે ચચાભ 
માટે રહેલી કોઈપણ વ્યવસ્થાની સવગતો. 
- લોકો સાથે સંકળાયેલી સંસ્થા હોઈ લોકોના ચૂંટાયેલા પ્રસતસનસિઓની બનેલી સ્થાયી સસમસત, સમગ્રસભા અથવા 

સંબંસિત સવભાગને સ્પશભતી સસમસત દ્વારા અસિકાર પરત્વે સનણભય લેવામાં આવે છે. 

 

૮.  પોતાના ચલણના હેતુ માટે અથવા તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બે કે તેથી વિુ વ્યસક્તઓ િરાવતા બોડભસ, કાઉન્સીલ, 
કસમટીઓઅને અન્ય મંડળોનુ ંસનવેદન અને આ બોડભસ, કાઉન્સીલ, કસમટીઓ અને અન્ય મંડળોની બેઠકો જાહેર પ્રજા માટે ખુલ્લી છે 
કે કેમ ? અથવા આવી બેઠકની સવગતો જાહેર પ્રજા મેળવી શકે કે કેમ ? 

-  સમગ્ર સભા, સ્થાયી સસમસત છે. મ્યુસનસસપલ સેિેટરીશ્રી અથવા સંબંસિત કસમટીના અધયક્ષ પાસેથી આ અંગે વિ ુ
સ્પષ્ટતા મેળવી શકાય. 

 

૯.  પોતાના અસિકારીઓ અને કમભચારીઓની ડીરેક્ટરી: 
-  મુદ્દા નં. ૨ માં સમાવેશ લીસ્ટ મુજબ. 

૧૦.  તેના સનયમમાં પુરી પડાયેલ પડતરની પિસત સરહત તેના દરેક અસિકારીઓ અને કમભચારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલ માસસક પગાર. 
-  માસસક પગાર અંગેની સવગત મુદ્દા નં. ૨ નાં લીસ્ટમાં આવરી લેવામાં આવેલ છે. 

 

૧૧. તમામ યોજનાઓની સવગતો, સૂસચત ખચાભઓ અને કરાયેલ ચુકવણીનાં અહેવાલો દશભવતા તેની તમામ એજન્સીને ફાળવેલ બજટે  
-  જ ેતે વષભના મંજુર બજટેની સવગત તથા થયેલ ખચભની સવગતો એકાઉન્ટ શાખામાંથી મેળવી શકાય. 

 

૧૨. ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાયભિમોથી ફાયદો મેળવનારની સવગતો સરહત સબસીડી સરહત કાયભિમોનો અમલનો પ્રકાર. 
-  મેળવેલ સબસીડી લોન ગ્રાન્ટ અન્વયે સમગ્રસભા દ્વારા બજટેમાં મંજુર કરાયેલ કામો હાથ િરવામાં આવે છે. આ 

કામગીરીથી જાહેર જનતાને સુસવિા મળે છે. 

 

૧૩.  તેના દ્વારા અપાયેલી છૂટછાટો પરવાનગીઓ અને સત્તા સોંપણી મેળવનારની સવગતો :  
-  સમગ્ર સભા, સ્થાયી સસમસત તથા મ્યુસનસસપલ કસમશ્નરશ્રી સત્તા અન્વયે મળતી છુટછાટ, પરવાનગીઓ, સત્તા સોંપણી 

સંબંિે દ.હુકમ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯ આિારે કાયભવાહી કરવામાં આવે છે. 



 

૧૪.  ઈલેક્ટર ોસનક ફોમભમાં ઘડાયેલી, તેના દ્વારા રખાયેલી અથવા તેને ઉપલબ્િ મારહતીની સંદભભની સવગતો સવભાગના કોમ્પ્યુટરમાં સ્ટોર 
કરેલ ડેટા. 
-  ઈલેક્ટર ોસનક ફોમભમાં ભાવપત્રોની સવગતો ઉપલબ્િ હોય છે. જ ે ભાવપત્રની સમય મયાભદામાં વેબસાઈટ 

www.vmce.gov.in પરથી મળી શકે છે. 

 

૧૫. પુસ્તકાલય અથવા વાંચનખંડના ંકામના કલાકો સરહત મારહતી મેળવવા માટે નાગરરકોને ઉપલબ્િ સુસવિાની સવગતો, જો જાહેર 
ઉપયોગ માટે તેની જાળવણી કરાઈ હોય તો. 
-  અતે્રની શાખામાં પુસ્તકાલય, વાચંનખંડ ઉપલબ્િ નથી. 

 

 

૧૬. જાહેર મારહતી અસિકારીશ્રીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને અન્ય સવગતો. 

 

અનુ નં. નામ હોદ્દો મોબાઈલનં. બેઝીક પગાર  

૧. શ્રી દસશભન મહેતા  

નાયબ કાયભપાલક ઇજનેર 

૯૯૨૫૨૦૩૯૯૬ ૭૭૯૦૦/- 

૨. શ્રી પ્રશાંત યાદવ  ૯૦૯૯૯૬૯૭૫૮ ૩૫૦૦૦/- 

૩. શ્રી લક્ષાંક નેદરરયા ૯૭૨૫૦૯૫૪૧૮ ૫૮૩૦૦/- 

૪. શ્રીહસષભલ પટેલ  ૯૮૭૯૫૩૬૭૫૯ ૫૩૧૦૦/- 

૫. શ્રી હેતલ રૂપાપરા  ૯૬૮૭૬૩૯૧૦૨ ૩૫૦૦૦/- 

 

૧૭. સૂચવી શકાય તેવી અન્ય કોઈ મારહતી અને ત્યારબાદ દર વષે આ પ્રકાશનમા ંસુિારો કરાશે. 
        મહદ અંશે કામો સંબંિી મારહતી મંજુર બજટે અનુલક્ષીને આવી જાય છે. 

 

 

જાહેર મારહતી અસિકારી અને 

નાયબ કાયભપાલક ઇજનેર 

પાણી પુરવઠા પ્રોજકે્ટ 

વડોદરામહાનગરપાસલકા 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vmce.gov.in/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વડોદરા મહાનગરપાલિકાની પાણી પુરવઠા (પ્રોજકે્ટ  )ાાાાના  પ્રવતતમાન અલિકારીઓ તેમજ કમતચારીઓના નામ, હોદ્દો તથા 

કામની લવગતો 

 

અ.નં. નામ હોદ્દો 
મોબાઇિ 

નંબર 
હાિનો બેઝીક 

પગાર રૂ. 
કામની લવગત 

૧. શ્રી અમૃત એમ. મકવાણા કાયભપાલક ઇજનેર 

 
૯૮૭૯૫૫૫૦૯૨ ૧,૦૫,૦૦૦/- પાણી પુરવઠા પ્રોજકે્ટ હેઠળના કામોની 

વહીવટી તેમજ તાસંત્રક તમામ કામગીરી. 

  ૨. 

 

 

શ્રી દસશભન મહેતા 

 

નાયબ કાયભપાલક ઇજનેર ૯૯૨૫૨૦૩૯૯૬ 77900/- આજવા સબ રડવીઝન તથા સસંિરોટ 

પ્રોજકે્ટની કામગીરી સંભાળવાની 

રહેશે .તેમજ ઉપરી અસિકારી સોંપે તે 

કામગીરી કરવાની રહેશે.  

૩. 

 

શ્રી પ્રશાંત યાદવ 

 

નાયબ કાયભપાલક ઇજનેર ૯૦૯૯૯૬૯૭૫૮ 35,000/- પા .પુ.  પ્રોજકે્ટ હસ્તકના પુવભ ઝોન ની 

કામગીરી સંભાળવાની રહેશે  .તેમજ 

ઉપરી અસિકારી સોંપે તે કામગીરી 

કરવાની રહેશે.  

૪. શ્રી લક્ષયાંક નંદેરરયા  

 

નાયબ કાયભપાલક ઇજનેર ૯૭૨૫૦૯૫૪૧૮ 58,300/- પા .પુ.  પ્રોજકે્ટ હસ્તકના મહીસાગર 

તથા ઉત્તર ની કામગીરી સંભાળવાની 

રહેશે  .તેમજ ઉપરી અસિકારી સોંપે તે 

કામગીરી કરવાની રહેશે.  

૫. શ્રી હસષભલ પટેલ 

 

નાયબ કાયભપાલક ઇજનેર ૯૮૭૯૫૩૬૯૫૯ 53,100/- પા .પુ.  પ્રોજકે્ટ હસ્તકના દસક્ષણ ઝોન 

ની કામગીરી સંભાળવાની રહેશે  .તેમજ 

ઉપરી અસિકારી સોંપે તે કામગીરી 

કરવાની રહેશે.  

૬. શ્રી હેતલબેન રૂપાપરા 

 

નાયબ કાયભપાલક ઇજનેર ૯૬૮૭૬૩૯૧૦૨ 35,000/- પા .પુ.  પ્રોજકે્ટ હસ્તકના પસિમ ઝોન 

ની કામગીરી સંભાળવાની રહેશે  .તેમજ 

ઉપરી અસિકારી સોંપે તે કામગીરી 

કરવાની રહેશે.  

૭. શ્રી પ્રરદપ મરચન્ટ સીની.એડી.આસી.એન્જી. ૭૯૭૯૬૧૯૯૩૬ 85100/- 

ના .કા.ઇ.શ્રી  દસશભન મહેતાના તાબા 

હેઠળ કામગીરી કરવાની રહેશે  .તેમજ 

ઉપરી અસિકારી સોંપે તે તમામ 

કામગીરી કરવાની રહેશે.  

૮. શ્રી સાગર બારોટ એડી.આસી.એન્જી. ૯૬૮૭૬૩૯૧૪૧ 43600/- 

૯. શ્રી મોહનીસ વાડીવાલા એડી.આસી.એન્જી. ૯૦૧૬૮૯૪૬૯૩ 39900/- 

૧૦. શ્રી જસૈમન ભાવસાર એડી.આસી.એન્જી. ૯૦૯૯૯૬૯૭૫૩ 42300/- 



૧૧. શ્રી સાગર બારોટ એડી .આસી.એન્જી.  ૯૬૮૭૬૩૯૧૪૧ 43600/- ના .કા.ઇ .શ્રી  લક્ષયાંક નંદેરરયા ના તાબા 

હેઠળ કામગીરી કરવાની રહેશે  .તેમજ 

ઉપરી અસિકારી સોંપે તે તમામ 

કામગીરી કરવાની રહેશે.  

૧૨. શ્રી કાદર ખત્રી સીની.એડી .આસી.એન્જી.  ૯૮૭૯૬૧૯૯૩૭ ૮૦,૦૦૦/- 

૧૩. શ્રી શસક્ત શાહ એડી .આસી.એન્જી.  ૯૯૦૯૦૦૮૩૧૬ 52300/- 

 

 

ના .કા.ઇ.શ્રી  પ્રશાંત યાદવના તાબા 

હેઠળ ઉત્તર  /પુવભ ઝોનની કામગીરી 

કરવાની રહેશે .તેમજ ઉપરી અસિકારી 

સોંપે તે તમામ કામગીરી કરવાની 

રહેશે.  

૧૪. શ્રી મયુર પટેલ એડી .આસી.એન્જી.  ૯૬૮૭૬૩૯૧૪૫ 43300/- 

૧૫. શ્રી નવલેશ રાણા એડી .આસી.એન્જી.  ૯૦૩૩૮૮૧૫૮૯ 20,000/- ના .કા.ઇ.શ્રી  હસષભલ પટેલના તાબા હેઠળ 

દસક્ષણ ઝોનની કામગીરી કરવાની 

રહેશે  .તેમજ ઉપરી અસિકારી સોંપે તે 

તમામ કામગીરી કરવાની રહેશે.  

૧૬.  જસૈમન પટેલ એડી.આસી.એન્જી. ૯૮૨૪૨૯૪૬૫૭ 20,000/- 

૧૭. શ્રી જસૈમન ભાવસાર એડી .આસી.એન્જી.  ૯૦૯૯૯૬૯૭૫૩ 42300/- ના .કા.ઇ.શ્રી  હેતલબેન રૂપાપરાના તાબા 

હેઠળ પસિમઝોન કામગીરી કરવાની 

રહેશે  .તેમજ ઉપરી અસિકારી સોંપે તે 

તમામ કામગીરી કરવાની રહેશે.  

૧૮. શ્રી જયદીપ પટેલ એડી .આસી.એન્જી.  ૯૪૦૮૧૭૦૦૮૯ 41100/- 

૧૯. શ્રી સંજયભાઇ એમ. 

પટેલ 

ડર ાફ્ટ્સ મેન  ૯૪૨૬૩૦૮૩૮૭ ૬૪,૦૦૦/- ડર ાફ્ટ્સ મેન સસસવલની કામગીરી. 
(નકશા લગત કામગીરી.) 
 

૨૦. શ્રી સવનોદ વણકર જુ.ક્લાકભ (આજવા) ૯૬૦૧૧૪૫૪૩૧ ૧૯૯૦૦/- સનમેટા ખાતે મહેકમ લગત કામગીરી. 

૨૧. શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર 

રહરાભાઇ પટેલ 

જુ.ક્લાકભ (આજવા) ૯૮૭૯૫૦૮૪૭૯ ૪૩૬૦૦/- મહેકમ, પેન્શન ને લગત કામગીરી 

૨૨. શ્રી બુિાભાઇ એ. પરમાર વકભ  આસીસ્ટન્ટ 

(આજવા) 

૯૯૦૯૦૦૮૩૭૧ ૫૨,૦૦૦/- આજવા સરોવરમાં મેન્ટેનન્સ અને 

સનભાવણીની કામગીરી 

૨૩. શ્રી જ્યોસતષભાઇ એસ. 

પટેલ 

મેન્ટેનન્સ સુપરવાઇઝર 

(આજવા) 

૯૯૦૯૦૦૮૩૭૦ ૪૫,૪૦૦/- પ્રતાપ સરોવર, આસોજની સનભાવણી 

ની કામગીરી 

૨૪. શ્રી અશોકભાઇ સોલંકી મજુર  ૯૭૧૪૫૬૫૬૧૦ ૨૯,૩૦૦/- ઓફીસ કામ (પા.પુ.) 

૨૫. શ્રી અશોકભાઇ ગોરહલ મજુર ૯૯૭૯૩૨૩૬૧૭ ૨૯,૩૦૦/- ઓફીસ કામ(આજવા) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  


