
યાઈટ ટુ ઇન્પોયભેળન ૨૦૦૫ વદંબભભા અને દ્પતયી હુકભ અંક: ૧૦૮૮/૨૦૦૫-૦૬ વદંબભભા 

કરભ ૪-૧ (ખ) મજુફ ખાતાની ભાહશતી ફાફત ્

૧) વસં્થાની કાભગીયી અને પયજોની વલગતો: 

 ખાત:ુ  

લડોદયા ભશાનંગયાલરકા મ્યવુનવવર કવભળનયશ્રી પે્રવળાખા, 

દભાલતી ળોંગ વેન્ટય વેભી ફેઝભેન્ટ 

ન્મામ ભહંદય વાભે, 

 લડોદયા. 

 કાભગીયી/પયજો: 

લડોદયા ભશાનંગયાલરકાની પે્રવળાખાભા મ્યવુનવવર કવભળનયશ્રી અને આવીસ્ટંટ મ્યવુનવવર 

કવભળનયશ્રી (પે્રવ) ના ભાગભદળભન અને સચૂના મજુફ કાભગીયી કયલાભા ંઆલે છે, જેભા  

પે્રવળાખા દ્વાયા વલવલધ ખાતાઓ ભાટે જરૂયીમાત મજુફ સ્ટેળનયી ખયીદી આલા પોભભ, 

આભતં્રણ, વલઝીટંગ કાડભ વલંગેયેની છ્ાભણી,  લડોદયા ભશાનંગયાલરકાની દય લે ડામયીની 

છ્ાભણી, લેચાણ, વલતયણ, સ્ટેળનયી ખયીદી તથા અન્મ ખયીદી ટંન્ડય પ્રહિમા મજુફ/ખલુ્રા 

ફજાયભાથી  કાગ ખયીદી અને અન્મ ખયીદી કયલાભા આલેછે અને ફીરો ન ુચકુલણ ુતેભજ  

કભભચાયીઓના લહશલટ અંગનેી કાભગીયી કયલાભા ંઆલે છે. 

૨) વનયીક્ષણ અને વનણભમ રલેાની કામભલાશી: 

વક્ષભ ભજુંયી ભેલતી લખતે વફંધંીત દ્પતયના કભભચાયી દ્વાયા કચેયીના લડા ઇન્ચાર્જ પે્રવ ભેનેજયશ્રીને 

નંધ વશ પાઈર યજુ કયલાભા આલે છે. જે તે વલગતની વક્ષભ ભજુંયી ભાટે ખાતાઅવધકાયીશ્રી આવીસ્ટંટ 

મ્યવુનવવર કવભળનયશ્રી (પે્રવ) વભક્ષ ભજુંયી ભાટે યજુ કયલાભા આલે છે. તેભજ જરૂયીમાત મજુફ 

અંવતભ વનણભમ ભાટે વત્તાવધકાયી ભાનનીમ મ્યવુનવવર કવભળનયશ્રી વભક્ષ યજુ કયલાભા આલે છે. 

3) ોતાના દ્વાયા અથલા તેના અંકુળ શઠે યખામેર વલવલધ કેટેગયીના દસ્તાલેજોન ુવનલેદન: 

ઓપીવની દ્વાયા કામભદ્ધવતભા ંજરૂયી એલા  યજીસ્ટયોની વનબાલણી કયલાભા આલે છે. જેભકે ડડે સ્ટૉક 

યજીસ્ટય, નીબાલણી યજીસ્ટય, ભેલણી યજીસ્ટય, તવરભાત યજીસ્ટય, ઈનલડભ યજીસ્ટય, આઉટલડભ 

યજીસ્ટય, ઠયાલ યજીસ્ટય, કાગસ્ટૉક યજીસ્ટય, ફજેટ ખતલણી યજીસ્ટય તથા અન્મ યજીસ્ટયોની 

વનબાલણી કયલાભા આલે છે. 



૪) ોતાના  કામો ફજાલલા ભાટે નક્કી કયેરા ધોયણૉ: 

આ વલબાગ દ્વાયા જી.ી.એભ.વી. એક્ટ ની જોગલાઈઓ/વનમભો તથા વાભાન્મ લશીલટ વલબાગભાથી 

જાયી કયલાભા આલતા હયત્રો અનવુાય કામો કયલાભા આલે છે. ડામયીની છ્ાભણી, સ્ટેળનયી ખયીદી 

તથા અન્મ ટેન્ડયોની જાશયેાતો અખફાયોભા  પ્રવવધ્ઘ કયલા ભાટે ી.આય.ઓ ળાખાભા ભોકરલાભા આલે 

છે. વયકાયશ્રી દ્વાયા જે તે વભમે ફશાય ાડલાભા આલતા હયત્રો/આદેળો/રેલખત સચુનો મજુફ 

યોજજંદી કાભગીયી કયલાભા આલે છે.  

૫) અવધકાયી અને કભભચાયીઓની માદી: 

અરગથી લરસ્ટભા વાભેર યાખેર છે. 

૬) દયેક અવધકાયીઓ અને કભભચાયીઓ દ્વાયા પ્રાપ્ત કયામેર ભાવવક ગાય:લરસ્ટના કોરભ નફંય-૨ ભા 

વાભેર છે.  

૭) વલવલધ ફજેટશડેની વલગત: 

જે તે નાણાકીમ લભ ભાટેના ફજેટભા ભજુંય થમેર યકભ મજુફ. 

૮) જાશયે ભાહશતી અવધકાયી/અીર અવધકાયીશ્રીઓના નાભ તથા શોદ્દlની વલગતો: 

જાશયે ભાહશતી અવધકાયી:                                  અીર અવધકાયી: 

શ્રી હકળોયકુભાય એર. ધાનકા                            શ્રી ભમકં એભ. વત્રલેદી.   

(ઇન્ચાર્જ)આવી્.પે્રવ ભેનેજય                             આવીસ્ટંટ મ્યવુનવવર  કવભળનયશ્રી (પે્રવ)             

લડોદયા ભશાનંગયાલરકા પે્રવ વલબાગ,                  ખડંયેાલ ભાકેટ લફલ્ડંગ 

દભાલતી ળોંગ વેન્ટય વેભી ફેઝભેન્ટ                લડોદયા ભશાનંગયાલરકા 

ન્મામ ભહંદય વાભે,                                       લડોદયા. 

લડોદયા. 

 



અ.ન.ં કમર્ચારી/અિધકારીનુ ંનામ ઇડીપી નબંર હો ો કામગીરીનો પર્કાર સરનામુ મોબાઇલ 
ન.ં/ફોનનબંર

રીમાકર્

૧ ી િકશોરકુમાર એલ. ધાનકા ગર્ડ- 
૯૩૦૦-૩૪૮૦૦     હાલનો બેઝીક  + 
ગર્ડ પે ૨૦૬૬૦ + ૫૪૦૦ = ૨૬૦૬૦

૨૯૧૫૪૪ (ઇન્ચા )આસી્.
પર્સ મેનેજર

પર્સ મેનેજરના 
કાયર્ક્ષતર્ હઠેળ આવતી 
તમામ પર્કારની 

કામગીરી

A-2/88 દશર્નમ ઍન્તીલીયા  
વૈ વપાકર્ પાસે, M.M હોરા શો 
મ સામે, સોમા તલાવ ચાર 
ર તા , ડભોઈ રોડ, વડોદરા.

૯૮૭૯૧૧૬૭૨૫

-
૨ ી યોગેશ ઠાકોરભાઇ દવે         

ગર્ડ- ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦     હાલનો 
બેઝીક  + ગર્ડ પે ૧૭૩૧૦+ ૪૬૦૦ = 

૨૧૯૧૦

૨૮૦૫૭૭ ઓફસેટ િપર્ન્ટર ઓફસેટના તમામ 
મશીનો પર િપર્ન્ટીંગની 

જવાબદારી

ડી/૪ વસધુા એપાટર્મેન્ટ, રાવપરુા, 
કાપડી પોળ, વડોદરા.

૯૯૨૪૯૮૬૯૨૩

-
૩ ી મકુેશભાઇ અરિવંદભાઇ પટેલ  

ગર્ડ - ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦       હાલનો 
બેઝીક  + ગર્ડ પે     ૧૦૪૧૦  + 

૨૮૦૦ = ૧૩૨૧૦

૨૯૩૩૮૫ ઓટો િપર્ન્ટર લેટર પર્સના તમામ 
મશીનો પર િપર્ન્ટીંગ 
કામ કરવાની 
જવાબદારી

વાડી ભાટવાડા, રંગીલે હનમુાનજી 
મિંદર સામે, વડોદરા

૯૭૨૪૫૨૨૩૩૨

-
૪ ી અરિવંદભાઇ હિરલાલ ખરાડી     

 ગર્ડ- ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦             
હાલનો બેઝીક  + ગર્ડ પે      
૧૩૫૭૦ + ૪૨૦૦ = ૧૭૭૭૦

૨૯૮૮૭૫ PCMO કમ 
પેજમેકર

કોમ્પ્યટુરમા ંિપર્ન્ટીંગ 
માટેના પેજ મેકીંગની 
કામગીરી તથા અન્ય 

કામગીરી

N-૧૦૪ મારુિત હાઈટસ, છાણી-
દુમાડ રોડ, છાણી વડોદરા

૯૮૭૯૦૦૭૯૬૧

૫ ી ાબેન શશીકાતં ગાવડે      
ગર્ડ- ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦          હાલનો 
બેઝીક  + ગર્ડ પે    ૧૫૩૩૦ + 

૪૪૦૦ = ૧૯૭૩૦

૨૮૪૯૮૦ PCMO કમ 
પેજમેકર

કોમ્પ્યટુરમા ંિપર્ન્ટીંગ 
માટેના પેજ મેકીંગની 
કામગીરી તથા અન્ય 

કામગીરી

૩૦૧, કમલા ચેમ્બસર્, જાગિૃત 
ક્લીનીકના મેડા પર, કુમાર 
મોટસર્ સામે, દાિંડયા બજાર, 

વડોદરા.

૭૫૬૭૩૮૭૮૦૬

૬ ી િચન્તન િવઠઠલભાઇ સેવક  ગર્ડ -
 ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦       બેઝીક  + ગર્ડ 
પે     ૭૧૬૦+ ૧૯૦૦ = ૯૦૬૦

૩૧૩૪૯૧ જુ.ક્લાકર્  
ટેશનરી ખરીદી  

આપવાની તથા ટૉક 
ની ગણતરી રાખવાની 
તથા અન્ય કામગીરી

બી/૪, પરુુષો મનગર 
અિમતનગર- સમારોડ, પી & ટી 
કોલોની સામે કારેલીબાગ વડોદરા

૯૮૯૮૫૦૧૨૦૪

૭ ી િદનેશભાઇ આર. પટેલ          
ગર્ડ - ૪૪૪૦ - ૭૪૪૦              
હાલનો બેઝીક  + ગર્ડ પે         

૬૮૪૦ + ૧૬૫૦ = ૮૪૯૦

૩૧૭૪૩૮ આસી ટન્ટ 
ઓટો મશીનમેન

ઓફસેટના તમામ 
મશીનોનુ ંલબર્ીકેશન 
ઓઇલીંગ તથા 
મેન્ટેનન્સ અને 

પર્ીન્ટીંગની કામીગીરી

૧, િવશાલા ટેનામામેનટ્ પનૂમ 
કોમ્પ્લેક્ષ રોડ, વાઘોડીયા રોડ 

વડોદરા

૯૯૭૮૧૦૭૫૧૫

પર્ેસ શાખાના કાયમી કમર્ચારીઓની પર્ો-એક્ટીવ ડી ક્લોઝર અંગેની માિહતી 



અ.ન.ં કમર્ચારી/અિધકારીનુ ંનામ ઇડીપી નબંર હો ો કામગીરીનો પર્કાર સરનામુ મોબાઇલ 
ન.ં/ફોનનબંર

રીમાકર્

૮ ી મહશેભાઇ ડી. પરમાર            
ગર્ડ - ૪૪૪૦ - ૭૪૪૦              
હાલનો બેઝીક  + ગર્ડ પે     ૬૮૪૦ 

+ ૧૬૫૦ = ૮૪૯૦

૩૧૭૪૪૬ આસી ટન્ટ 
ઓટો મશીનમેન

ઓફસેટના તમામ 
મશીનોનુ ંલબર્ીકેશન 
ઓઇલીંગ તથા 
મેન્ટેનન્સ અને 

પર્ીન્ટીંગની કામીગીરી

ડી/૪૯, ગોવધર્ન પાકર્ 
સોસાયટી,િવભાગ-૨ નાથીબાનગર 
સોસાયટીની બાજુમા,ં હરણીરોડ, 

વડોદરા.

૯૫૭૪૨૨૨૧૭૨

૯ ી લ મણરાવ િવ લરાવ વાઘ      
 ગર્ડ - ૫૨૦૦ - ૨૦૨૦૦         
હાલનો બેઝીક  + ગર્ડ પે    
૧૦૫૫૦ + ૧૯૦૦ = ૧૨૪૫૦

૧૯૩૭૩૯ િપન્ટર હે પર િપર્ન્ટીંગ માટેના 
મશીનોનુ ંઓઇલીંગ, 
લબર્ીકેટીંગ તથા 
મેઇન્ટેનન્સ કરવુ,ં 
છાપેલા પેપસર્ ફોમર્ 
એક જગ્યાએથી બીજી 
જગ્યાએ ગોઠવવાની 
તથા કાળજી રાખવાની 

કામગીરી

ધરતી' સી-૯, જુના બાપોદ, 
પિુ ટપર્ભા સોસાયટી પાસે, 

િશવાજંલી સોસાયટીની બાજુમા ં
વાઘોિડયા રોડ, વડોદરા.

૯૭૨૩૪૦૮૪૭૫

૧૦ ી ભીખાભાઈ ભીમરાવ ખેરનાર     
 ગર્ડ- ૫૨૦૦ - ૨૦૨૦૦           
હાલનો બેઝીક  + ગર્ડ પે ૮૯૩૦ + 

૧૯૦૦ = ૧૦૮૩૦

૨૧૧૮૦૦ લેબર હે પર ટેશનરી અને ફોમર્ 
િવભાગમા  હે પરને 
લગતી તમામ 

બાબતોની કામગીરી

શકંર નગર પંડપ ી રોઝરી 
કુલ પાસે ફતેગજ, વડોદરા.

૯૬૬૨૪૫૨૧૨૧

િનવ ૃ  તારીખ 
૩૧-૮-૧૬

૧૧ ી ચદંુભાઈ છોટાભાઈ ગોિહલ      
ગર્ડ- ૫૨૦૦ - ૨૦૨૦૦        હાલનો 
બેઝીક  + ગર્ડ પે      ૧૦૧૬૦ + 

૧૯૦૦ = ૧૨૦૬૦

૨૨૪૮૯૮ લેબર હે પર બાઇન્ડીગને લગતી 
તમામ બાબતોની 

કામગીરી

સરુેશનગર-૧ ઘરનબંર-૧૦ GIDC 
રોડ માજંલપરુ, વડોદરા

૯૯૨૪૮૭૪૯૧૯

૧૨ ી િદપક િકશનરાવ ખડંાળે      ગર્ડ 
- ૫૨૦૦ -૨૦૨૦૦        હાલનો 
બેઝીક  + ગર્ડ પે         ૧૩૨૦૦ + 

૨૮૦૦ = ૧૬૦૦૦

૧૯૩૬૯૧ બાઇન્ડર હે પર બાઇન્ડીગને લગતી 
તમામ બાબતોની 

કામગીરી

મોટી છીપવાડ, પચંોલીવાડ, ભદર્ 
કચેરી રોડ, વડોદરા.

-

-
૧૩ ી િદ યાગં રમેશચદર્ સોની          

ગર્ડ- ૫૨૦૦ - ૨૦૨૦૦      હાલનો 
બેઝીક  + ગર્ડ પે      ૮૯૬૦ + 

૧૯૦૦ = ૧૦૮૬૦

૨૯૫૧૩૨ બાઇન્ડર હે પર બાઇન્ડીગને લગતી 
તમામ બાબતોની 

કામગીરી

૧૦૦૧, િવશાલનગર, તરસાલી, 
વડોદરા.

૯૯૨૪૭૮૨૬૪૧

-
૧૪ ી મણૃાલ શરશચદર્ સાઇંવાલે     

ગર્ડ- ૯૩૦૦ - ૩૪૮૦૦         
હાલનો બેઝીક  + ગર્ડ પે     ૧૩૨૮૦ 

+ ૪૪૦૦ = ૧૭૬૮૦

૨૧૮૩૦૮ કમ્પલેન 
િરસીવર

વડોદરા ગેસ કમ્પની 
િલિમટેડ મા કામગીરી

સી-૧ ગ ન્દર્ કોમ્પલેક્ષ, ભવન્સ 
કુલ સામે માજંલપરુ, વડોદરા

૮૫૧૧૩૧૮૯૫૭
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રીમાકર્

૧૫ ી નરૂખા ંપીરખા ંપઠાણ         
ગર્ડ- ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦          હાલનો 
બેઝીક  + ગર્ડ પે      ૧૦૭૭૦ + 

૧૯૦૦ = ૧૨૬૭૦

૧૪૯૦૭૧ પટાવાળા ઓફીસની તથા અન્ય 
પરચરૂણ કામગીરી

નાગરવાડા, સીટી પેલેસ હોટલ 
પાછળ, ઘીકાટંા રોડ પાસે, 

વડોદરા.

૯૮૨૪૩૫૭૦૬૮

િનવિુ  તારીખ 
૩૦-૦૬-૧૬

૧૬ ી ઠાકોરભાઇ સોમાભાઇ વસાવા    
ગર્ડ- ૪૪૪૦-૭૪૪૦          હાલનો 
બેઝીક  + ગર્ડ પે       ૭૭૫૦ + 

૧૪૦૦ = ૯૧૫૦

૩૦૯૦૩૬ પટાવાળા વડોદરા મહાનગર 
સેવાસદનના તમામ 
ખાતાઓ માટે િવિવધ 
પર્કારના છાપેલા ફોમર્ 
નુ ંજ િરયાત મજુબ 
િવતરણ કરવુ.ં

લ મી નગર, સરદાર એ ટેટ 
પાછળ, આજવારોડ, વડોદરા.

૯૫૭૪૩૪૬૩૮૬

૧૭ ી સધ્યાબેન અજયકુમાર શાહ  ગર્ડ 
- ૪૪૪૦ - ૭૪૪૦        હાલનો 
બેઝીક  + ગર્ડ પે         ૭૭૫૦ + 

૧૪૦૦ = ૯૧૫૦

૩૧૦૪૫૦ પટાવાળા સ ટેશનરી આઇટમ્સ 
ઇ ય ુકરવા માટે 

ટેશનરી ક્લાકર્ને મદદ 
કરવી તથા અન્ય 
આઇટમોનો ટોક 
ગોડાઉનમા ંસરખી 
રીતે  મકુવાની તથા 
જાળવણી કરવાની 
કામગીરી,બારનીસી 

ટૅબલ પર જુ. કારકુનને 
મદદ કરવી

૨૦૨, જશલોક કોમ્પલેક્ષ, શામળ 
બેચરની પોળ, વીસમણીયાનો 
ખાચંો, બેન્ક ઓફ બરોડા પાછળ, 

માડંવી, વડોદરા.

૭૮૭૪૫૦૩૫૫૫


