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માહિતી અધિકાર અધિધિયમ ,૨૦૦૫ 

પાકકસ એન્ ડ ાાડકિ ાાાા,  

સયાજીબાા, વડોદરા 

પ્રો- એકટીવ ડીસ્ કલોોરર   
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માહિતી અધિકાર અધિિીયમ ૨૦૦૫ કલોમ ૪-૧ (ા) અન્ વયે 

દ.હુકમ – ૧૦૮૮ / ૦૫-૦૬ મજુબ પાકકસ એન્ડ ાાડકિ ાાાાિે લોાતી માહિતી આપવા બાબત.... 

૧. સસં્ થાની ક માીરકઓ અ ેની ફ જઓનીની ક ગતર ી .  

ાાતાનુું િામ- પાકકસ એન્ડ ાાડકિ ાાાા, મિાિારપાલલોકા, વડોદરા.  

ાાતાધિકારી- સીટી એન્ જીિીયર   

 પાકકસ એન્ડ ાાડકિ ાાાા િઠેળ આજવા- ધિમેટાિા બાા સિ ાિરેમાું ૧૧૭  બાીચાઓ આવેલોા 

છે. આ ાાા દ્રારા બાીચાઓિી ધિભાવણી તેમજ િધવિ બાીચાઓિા ધવકાસિી કામાીરી કરવામાું આવે 

છે. મખુ્ ય માાો પરિા વકૃ્ષો િી જાળવણી અિે િધવિ વકૃ્ષારોપણિી કામાીરી તથા પડી જાય  તેવા વકૃ્ષો 

કાપવાિી કામાીરી કરવામાું આવે છે.  

 ાિરેમાું સયાજીબાા ાાતે આધધુિક મોડેલોિી જૉયટે્રિ  િાિા બાળકો સાથે મોટેરાઓ પણ  બેસી 

ાકે તેવી જૉયટે્રિ કાયકરત  કરવામાું આવેલો છે. સયાજીબાા ઉપરાુંત અન્ ય બાાોમાું જોાગા ટે્રક  િી 

વ્ યવસ્ થા કરવામાું આવેલો છે. આ ઉપરાુંત દુદા દુદા બાાોમાું બાળકો માટેિા રમત ામતિા સાિિો િી 

પણ વ્ યવસ્ થા  કરવામાું આવેલો છે.  ાિરેિા તથા આજવા ધિેમેટાિા બાાો હિલ્ મ ૂ ટટગા માટે તથા 

ડોકયમેુન્ ટરી હિલ્ મિા ૂ ટટગા માટે ઠરેલો દરે પરવાિાી આપવામાું આવે છે. આ ઉપરાુંત સયાજીબાામાું 

િસકરી ાાતેથી ચોમાસા દરમ્ યાિ ધવિા મ ટલ્ યે છોડિા રોપાઓ આપવામાું આવે છે. વડોદરા 

મિાિારપાલલોકા િદમાું ાાિાી માલલોકીિા રાડ કાપવાિી મુંદુરી આપવાિી કામાીરી આ ધવભાા દ્રારા 

થાય છે. સયાજીબાામાું આવેલો એમ્ ્ િી- થીયેટર પણ ઠરેલો િોરણે લોાાત લોઇ ભાડે આપવામાું આવે છે 

તેમજ સત્ કારવાટીકા પયકટકો  માટે ઠરેલો િોરણે લોાાત લોઇ ભાડે આપવામાું આવે છે.  

 ાિરેથી અંદાજે ૨૦ હક.મી.િા અંતરે આજવા બાા આવેલો છે. આજવા બાા ાાતે આતાપી 

વન્ડરલોેન્ડ થીમ પાકક નુું ધિમાકણ DBOT  િા િોરણે કરવામાું આવેલો છે. જે થીમપાકક તા- ૨૫-૧૨-

૨૦૧૮થી ખ ટલ્લોો મકુવામાું આવેલો છે.  
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૨. પોતાિા અધિકારીઓિે કમકચારીઓિી સત્ તા ઓ અિે િરજો - સામેલો પત્રક – અ – મજુબ  

અનુું  િામ િોદ્દો  ઇ.ડી.પી. િુંબર  બેરીક પાાર  કામિી ધવાત  
 

૩. ધિરીક્ષક અિે જવાબદારીિા સાિિો સિીત ધિણકય  લોેવાિી પ્રક્રીયા  

 ડી.પી. ઓડકર  તથા વિીવટી ઓડકર મજુબ  

૪. પોતાિા કાયો બજાવવા માટે િકકી કરાવેલોા િોરણો  

 વાતોવાતિા ડી.પી. ઓડકર તથા વિીવટી ઓડકર  મજુબ  

૫. પોતાિા કાયો બજાવવા માટે પોતાિી પાસેિા અથવા ધિયુંતણ િઠેળિા અથવા પોતાિા કમકચારીઓ 

દ્રારા ઉપયોામાું લેોવાતા ધિયમો, સચુિાઓ, ધિયમ સુંાિ અિે રેકકડ   

 વાતો વાત મ્ યધુિધસપલો કધમાિરરી,ી, સ્ થાયી સધમધત તેમજ સમગ્રસભાએ ઠરાવેલોા િારા િોરણો 

અનસુાર  

૬. પોતાિા દ્રારા અથવા તેિા અંકુામાું િઠેળ રાાયેલો ધવધવિ કેટેારીિા દસ્ તાવેજોનુું ધિવેદિ. 

 ઇિવડક  / આઉટવડક  રજીસ્ ટર  

 મખુ્ ય રોજમેળ  

 બજેટ ાતવણી  

 અત્રથેી િાથ િરવામાું આવતા કામોિી િાઇલો  

 બાીચાઓિી લોાઇટબીલોઅંાે રજીસ્ ટર  

 સ્ ટોર ડેડસ્ ટોક રજીસ્ ટર / માલોસામાિ ાતવણી રજીસ્ ટર  

૭. તેિી િીતી િડવાિા અથવા તેિા અમલોીકરણ સુંબુંિીત જાિરે જિતાિા સભ્ યો દ્રારા રદુઆત 

કરાયેલોી અથવા તેિી ચચાક  માટે રિલેોી કોઇપણ વ્ યવસ્ થાિી ધવાતો-  

 લોોકો સાથે સુંકળાયેલોી સુંસ્ થા િોઇ લોોકોિા ં ટુંટાયેલોા પ્રધતધિધિ ઓિી બિેલોી સધમધતઓ, સ્ થાયી 

સધમધત તેમજ  સમગ્રસભા દ્રારા અધિકાર પરત્ વે ધિણકય  લોેવામાું આવે છે.  
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૮. પોતાિા ચલોણ િતે ુમાટે  અથવા તેિા ભાા તરીકે રચાયેલોી બે કે તેથી વધ ુ વ્ યકતીઓ િરાવતાું 

બોડકસ  કાઉન્ સીલો કમીટી અિે અન્ ય મુંડળોિી બેઠકો જાિરે પ્રજા માટે ખલુ્ લોી છે કે કેમ ? 

 લોાગ ુપડત ુિથી.  

૯. પોતાિા અધિકારીઓ કમકચારીઓિી ડીરેકટરી –  

 પત્રક –અ- મજુબ  

૧૦. તેિા ધિયમોમાું પરુી પડાયેલો પડતર િી પધ્ િધત સહિત તેિા દરેક અધિકારીઓ અિે કમકચારીઓ દ્રા 

રા પ્રા્ત કરાવેલો માસીક પાાર -  

 પત્રક –અ- મજુબ  

૧૧. તમામ યોજિાઓિી ધવાતો, સલુચત ાચાકઓ અિે કરાવેલો ંકુવણીિા અિવેાલોો દાાકવતા તમામ 

એજન્ સીિે િાળવેલો બજેટ-  

 જે તે વર્કિા મુંદુર થયેલો બજેટ મજુબ  

૧૨. િાળવાયેલોી રકમ અિે આ ક્રાયકક્રમોથી િાયદો મેળવિારિી ધવાતો સહિત સબસીડી સિીત 

ક્રાયકક્રમોિા અમલોિો પ્રકાર  

 અ.નુું – ૧૧ મજુબ 

૧૩. તેિા દ્રારા અપાયેલોી છુટછાટો પરવાિાીઓ અિે સત્ તા સપણપણી મેળવિારી ધવાતો –  

 અ.નુું- ૩ મજુબ  

૧૪. ઇલોેકટ્રોિીક િોમકમાું િડાયેલોી ,તેિા દ્રારા રાાયેલોી અથવા ઉપલોબ્ િ માહિતીિા સુંદભકિી ધવાતો-  

 અનુું – ૬ મજુબ  

૧૫. પસુ્ તકાલોય અથવા વાચિાુંડ કામિા કલોાકો સહિત માહિતી મેળવવા માટે િાારીકોિે ઉપલોબ્ િ 

સધુવિાઓિી ધવાત. જો જાિરે ઉપયોા માટે તેિી જાળવણી કરાઇ િોત તો –  

 પસુ્ તકાલોય કે વાુંચિાાુંડ ઉપલોબ્ િ િથી.  
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૧૬. જાિરે માહિતી અધિકારીઓિા િામ, િોદ્દા અિ ેઅન્ ય ધવાતો –  

અનુું િામ િોદદો બેરીક પાાર 

૧ રી,ી ાૌરવ પી.પુંચાલો  આસી.ડાયરેકટર  
(િોટીકલ્ચર માટે)  

૫૩૧૦૦ 

૨ રી,ી રાજેા પ્રજાપધત  િાયબ કાયકપાલોક ઇજિેર  
( સીવીલો /ટેકિીકલો 

બાબતો)  

૬૫૨૦૦ 

 

૧૭. સ ટચવી ાકાય તેવી અન્ ય કોઇ માહિતી અિે ત્ યારબાદ દર વર્ક આ પ્રકાાિમાું સિુારો કરાાે.  

 

            

                       જાિરે માહિતી અધિકારી અિે  
                                    આસી.ડાયરેકટર 

                                                                    પાકકસ એન્ડ ાાડકિ  
                              મિાિારપાલલોકા , વડોદરા.  
                                 ટેલોી. ૦૨૬૫- ૨૭૯૪૧૭૦ 
                            ઇ- મેઇલો-  E-mail:- directorparks@vmc.gov.in  
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અપીલો અધિકારીરી,ી અિે જાિરે માિીતી અધિકારીરી,ી િામ,િોદ્દો અિે અન્ય ધવાતો 
 

 

  

અનુું  િામ  િોદદો    િોિ િુંબર  સરિામુું  
કચેરી મોબાઇલો  

૧ રી,ી ડો.મુંાેા પી. 
જયસ્વાલો  
 

અપીલો અધિકારી અિે 
ડાયરેકટર  
(પાકકસ એન્ડ ાાડકિ)  

૨૭૯૪૧૭૦ ૯૮૨૫૧ 

૧૦૬૧૨ 

પામકસ એન્ડ રાડકની  , 

સયાજીબાા  ાેટ- ૪ પાસે ,  
વડોદરામિાિારપાલલોકા 

૨ રી,ી રાજ ેંન્દ્ર 
વસાવા  

અપીલો અધિકારી અિે  
કાયકપાલોક ઇજિેર   
(પાકકસ એન્ડ ાાડકિ)  

૨૭૯૪૧૭૦  ૯૯૨૫૨ 
૦૪૬૮૦ 

પામકસ એન્ડ રાડકની  , 

સયાજીબાા  ાેટ- ૪ પાસે ,  
વડોદરામિાિારપાલલોકા 

૩ રી,ી ાૌરવ પી. 
પુંચાલો  

જાિરે માહિતી અધિકારી અિે 
આસી.ડાયરેકટર  

૨૭૯૪૧૭૦  ૯૪૨૮૩ 
૫૯૫૪૬ 

પામકસ એન્ડ રાડકની  , 

સયાજીબાા  ાેટ- ૪ પાસે ,  
વડોદરામિાિારપાલલોકા 

૪ રી,ી  રાજેા 
પ્રજાપધત  

 

જાિરે માહિતી અધિકારી અિે 

િાયબ કાયકપાલોક ઇજિેર  
(સીવીલો/ટેકિીકલો બાબતો) 

૨૭૯૪૧૭૦  ૯૮૭૯૫ 
૫૦૨૮૪ 

પામકસ એન્ડ રાડકની  , 

સયાજીબાા  ાેટ- ૪ પાસે ,  
વડોદરામિાિારપાલલોકા 
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પત્રક – અ 
cccccp 

સામાન્ય વહીવટ વવભાગ હુકમ અંક- ૬૫૨/૦૮-૦૯ તા. ૦૨-૦૧-૨૦૦૯  

વડોદરા મહાનગરપાવિકાના પાકક સ એન્ડ ગાડકન વવભાગના અવિકારી / કમકચારીઓના નામ, હોદ્દો, પગાર તથા કામગીરીની વવગત  

ડાયરેકટર (પાકક સ એન્ડ ગાડકન) – એપિેટ ઓફીસર   

 

    અનુ ં નામ હોદદો ઇ.ડી.પી. 

નંબર 

બઝેીક 

પગાર 

             કામની વવગત 

1.  રી,ી ડો.મુંાેા પી. જયસ્વાલો  
 

 ડાયરેકટર ૩૦૬૧૯૩  જી.પી.એમ.સી એકટ માં ઠરાવેિ 

વનયમો આિારે બગીચાઓની વનભાવણી 

, વવકાસ તેમજ દેખરેખ હેઠળની 

કામગીરી તથા હાથ નીચેના અિીકારી/ 

કમકચારીઓની વહીવટી કામગીરી  

2.  શ્રી ગૌરવ .પી.પંચાિ  

 

 આસી.ડાયરેકટર ૩૬૨૨૬૩ ૫૩૧૦૦ કચેરીના વડા તરીકેની વહીવટીય 

કામગીરી તથા  બાગો વનભાવણી, 

સુપરવીઝન તેમજ રોડ સાઇડ વૃક્ષોની 

વનભાવણી   

3.  શ્રી રાજશે પ્રજાપવત  
 

 

 

નાયબ કાયકપાિ ઇજનેર ૩૪૫૧૫૬ ૬૫૨૦૦ પાકક સ એન્ડ ગાડકન અને સયાજીબાગ ઝુ 

ની ટેકનીકિ કામગીરી 
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4.   

શ્રી વવનુભાઇ ડી. પટેિ  

 

 

 

ગાડકન સુપરવાઈઝર 

 
૩૦૨૦૭૪ 

 
૪૬૨૦૦ 

 
પવશ્રમ ઝોન વવસ્તારના બાગો 

વનભાવણી, સુપરવીઝન તેમજ રોડ 

સાઇડ વૃક્ષોની વનભાવણી   

5.  શ્રી િવિકુમાર રમેશભાઇ િોળીયા 

 

ગાડકન સુપરવાઈઝર ૩૫૮૧૬૯ 

 

૨૯૨૦૦ પૂવક ઝોન વવસ્તારના બાગો વનભાવણી, 

સુપરવીઝન તેમજ રોડ સાઇડ વૃક્ષોની 

વનભાવણી   

6.  શ્રી સુિીરકુમાર બી. વિમ્બાચીયા    ગાડકન સુપરવાઈઝર  ૩૦૨૦૪૦ ૪૪૯૦૦ દવશ્રણ ઝોન વવસ્તારના બાગો 

વનભાવણી, સુપરવીઝન તેમજ રોડ 

સાઇડ વૃક્ષોની વનભાવણી   

7.  શ્રી રેવાભાઇ એમ. બારીયા  ગાડકન સુપરવાઈઝર ૩૦૨૦૬૬ ૪૬૨૦૦ આજવા – વનમેટા બાગ વનભાવણી, 

સુપરવીઝન ની કામગીરી  

8.  શ્રી ભરતકુમાર બી. કોિડીયા  ગાડકન સુપરવાઈઝર ૩૦૨૨૮૭ ૪૬૨૦૦ ઉત્તર ઝોન વવસ્તારના બાગો વનભાવણી, 

સુપરવીઝન તેમજ રોડ સાઇડ વૃક્ષોની 

વનભાવણી   

9.  શ્રી કૃણાિ ભરતકુમાર શાહ  

 

 એડી.આસી. એન્જીનીયર 

 

૩૫૩૮૦૯ ૩૯૯૦૦ બગીચાઓને િગત  ટેકનીકિ તમામ 

કામગીરી કરવાની  

10.  શ્રી રોનકકુમાર બાબુિાિ પટેિ  

 

 એડી.આસી. એન્જીનીયર 

 

૩૫૩૮૧૭ ૩૯૯૦૦ તમામ બગીચાઓને િગત  ટેકનીકિ 

તમામ કામગીરી   

11.  શ્રી પ્રભાતભાઇ બી. વસાવા  જુવનયર કિાકક  ૨૬૪૭૬૮ ૫૬૯૦૦ મહેકમ િગત ( પેન્શન કેસ ,વારસાઇ 

નોકરી , વનવૃત્ત /મૈયત રજા પગારના 
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બીિ બનાવવા, નવવન દાખિ 

કમચારીઓના ઇ.ડી.પી. નંબર િેવા , 

ઉચ્ચત્તર પગાર િોરણના , ઇજાફા 

અંગેની તમામ કામગીરી)  

12.  શ્રી કનુભાઇ સી. રાઠવા  જુવનયર કિાકક  ૨૮૦૧૨૭ ૫૩૬૦૦ મહેકમ દફતર ( પી.એફ. િોન ફોમ, 

પગાર પતક તૈયાર કરી મંજુર કરાવવા, 

બુટ- ચંપિ , ડેસ અંગેની કમચારીઓની 

તમામ કામગીરી , માળી ટેનીંગ િગત 

કાયવાહી , મેડીકિ કાડ િગત કામગીરી 

તથા ઉપરી અવિકારીશ્રી બતાવે તે 

કામગીરી 

13.  શ્રી પ્રવવણભાઇ એમ. તડવી.  જુવનયર કિાકક  ૨૮૦૧૩૫ ૫૩૬૦૦ પાકક સ એન્ડ ગાડકન શાખાના સ્ટોર ને 

િગત તમામ કામગીરી  તથા  ઓફર / 

ટેન્ડર ઓપનીંગ કરવાની કામગીરી તથા 

ઉપરી અવિકારીશ્રી બતાવ ે તે કામગીરી 

કરવાની રહેશે .   

14.  શ્રી જયેશભાઇ સી. રાજ જુવનયર કિાકક    ૨૯૧૯૦૧ ૪૯૦૦૦ ડીપોઝીટ રીફંડ, રોજમેળ વનભાવવો ( 

કેશ િગત તમામ કામગીરી) , 

આર.ટી.આઇ / અપીિ િગત 

કામગીરી, સરકારશ્રીના જવાબ િગત 

કામગીરી , એન.કોડ િગત બીિોની 
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કામગીરી , ટેન્ડર જાહેરાત કામગીરી, 

ટાઇપીંગિગત કામગીરી , જોયટર ેન રેવન્યું 

િગત ચેકીંગ કામગીરી   

15.  શ્રી પંકજકુમાર એમ.પંડયા  ઓપરેટર ૨૪૪૫૧૧ ૬૨૨૦૦ સયાજીબાગ  ખાતે ફૂવારા ચિાવવાની 

કામગીરી તથા બાગોમાં િાઇટ 

વનભાવણીની કામગીરી  

16.  શ્રી રામાભાઇ એમ. રાઠવા  ઓપરેટર ૨૯૧૬૭૬ ૪૯૦૦૦ ફૂવારા ચિાવવાની કામગીરી તથા 

બાગોમાં િાઇટ વનભાવણીની કામગીરી 

17.  શ્રી વનવમષ આર. પુરાણી આસી. ગાડકન સુપરવાઈઝર ૩૩૩૫૫૭ ૨૩૮૦૦ સયાજીબાગ વનભાવણી  

18.  શ્રી ચેતનભાઇ કે. રાઠવા  આસી. ગાડકન સુપરવાઈઝર ૩૩૩૫૬૫ ૨૩૮૦૦ પવશ્રમ ઝોનના બાગોમાં વનભાવણી, 

સુપરવીઝન તેમજ રોડ સાઇડ વૃક્ષોની 

વનભાવણી    

19.  શ્રી જયરાજવસંહ ઇન્દવસંહ રાઠોડ  આસી. ગાડકન સુપરવાઈઝર ૩૩૩૭૧૯ ૨૩૮૦૦ પૂવક ઝોનના બાગોમાં વનભાવણી, 

સુપરવીઝન તેમજ રોડ સાઇડ વૃક્ષોની 

વનભાવણી    

20.  શ્રી દેસાઇ વવપુિકુમાર િક્ષ્મણભાઇ  જુવનયર કિાકક  ૩૫૭૫૭૦ ૨૦૫૦૦ કામગીરી ઝુ શાખા  

21.  શ્રી મોહંમદ સાજીદ નુરમોહંમદ 

મોમીન  

જુવનયર કિાકક  ૩૫૮૪૪૪ ૧૯૯૦૦  કામગીરીટુરીસ્ટ  

22.  શ્રી વવઠઠિભાઇ .બી. પટેિ ગાડકન સુપરવાઈઝર ૩૦૨૦૨૩ ૪૬૨૦૦ આજવા – વનમેટા બાગ વનભાવણી, 

સુપરવીઝન ની કામગીરી 

23.  શ્રી ઉવીશ શંકરપસાદ ઠાકર  ડરાઇવર ૨૯૩૦૯૧  પગાર ખચક (વ્હીકિપૂિ)  
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24.  શ્રી યુસુફઅિી સૈયદ  સુપરવાઈઝર ૨૭૨૪૮૫ ૪૦૪૦૦ કામગીરી ટુરીસ્ટ  શાખા 

25.  શ્રી શાંતીિાિ જી. વસાવા  સુપરવાઈઝર ૨૯૫૨૪૮ ૩૬૪૦૦  કામગીરી પાણી પુરવઠા  શાખામાં  

26.  શ્રી શશાંક ચૌબિ  સુપરવાઈઝર ૨૬૩૦૦૧ ૪૦૪૦૦ પાકક સ એન્ડ ગાડકન કચેરી ખાતે ટેકનીકિ 

વવભાગમાં બીિો તેમજ ટર ી- ગાડક  

વવતરણ િગત કામગીરી 

27.  શ્રી અવનિકુમાર એસ .વૈિ  ફીલ્ડઃ આસીટન્ટ ૨૪૦૮૫૧ ૫૬૯૦૦ પૂવક ઝોન વવસ્તારના બાગો વનભાવણી 

કામગીરીમાં સહાયક  

28.  શ્રી રાજને્રભાઇ એન. પટેિ  ફીલ્ડઃ આસીટન્ટ ૩૦૫૯૫૨ ૩૩૩૦૦ આજવા બાગ ખાતે ગાડકન 

સુપરવાઈઝરના હાથ નીચે સુપરવવઝનની 

કામગીરી  

29.  શ્રી રાજને્રભાઈ એચ. રાવિ ફીલ્ડઃ આસીટન્ટ ૨૬૪૪૩૧ ૪૦૪૦૦ પવશ્રમ ઝોનના બાગોમાં વનભાવણી, 

સુપરવીઝન તેમજ રોડ સાઇડ વૃક્ષોની 

વનભાવણી    

30.  શ્રી રમાકાંત આર. બોડકે સુપરવાઈઝર ૨૬૩૩૮૯ ૪૦૪૦૦ દવશ્રણ ઝોન વવસ્તારના બાગો 

વનભાવણી, સુપરવીઝન તેમજ રોડ 

સાઇડ વૃક્ષોની વનભાવણી   
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તડીદઓા ીહાની રઓપાલિમા પામકસ એન્ ડ રાડકની  ાાાા હસ્  મની ાાારી 

પતુક ઝીની ની ા ાારી 

ેનુ ં  તીડક ની .ં ાારીની ક યાદ   

૧ ૧ ૧.જ્યબુીલોીબાા મિાત્મા ાાુંિીિાર ગિૃ 

 

૨ ૨ ૧.ટી.પી.-૭ સવાદ કવાટકસ પાસે, (િાથીબા બાા)  

૨.   ધવજય િાર , િરણી રોડ,  
૩.   સરસીયા બાા, સરધસયા તળાવ પાસે, 
૪.   સુંત કવર બાા, વારસીયા તળાવ પાસે.  

૫.   સ્વામી ટેઉરામ ઉિાિ,વારસીયા કોમ્ય.ુિોલો 

૬.   પાલોીકા ઉિાિ, ટી.પી. ૫,વારાીયા,આર.ટી.ઓ પાછળ, (સુંત  

     રામદાસ વારાીયા , આર.ટી.ઓ પાસે)  

૭.    સગધ ુસાાર તળાવ પાસે િો બાીચો  

૮.    પાલલોકા ઉિાિ, કલોાવતી િોસ્પીટલો, 

      પાસ,ે (ટી.પી. ૦૫, િા.્લોોટ- ૧૨૮) 
૯.   અમિ સોસાયટી પાસિેો બાા 

૧૦.  િાિી બાપો તળાવ બાા 

૧૧. િરણી સ્્લોપચર પાકક 
 

૩ ૯ ૧. પાલોીકા ઉિાિ- ટી.પી. ૦૫ , પરીવાર ધવિાલોય સામ ે 

૨. પાલોીકા ઉિાિ- હકાિવાડી પોલોીસ સ્ ટેાિપાસે,  
(હકાિવાડી બાા)  

૩. રી,ીમદ વલ્લ્ભાચાયક ઉધ્યાિ (બાપોદ બાા)  

૪. પ.પ.ુપ.રી,ી કેવલોાિુંદજી મિારાજ ઉધ્યાિ 

૫.      કમલોાિાર તળાવ  

૬.      ટી.પી.૦૨, િા.્લોોટ- ૪૯ , સયાજીપ ટરા 
૭. સયાજીપરુા તળાવ 

૮. ાાડીયારિાર બાીચો   
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પગિી ઝીની ની ા ાારી 
ેનુ ં  તીડક ની .ં ાારીની ક યાદ   

૧ ૬ ૧. અકોટા બાા, પાણીિી ટાુંકી 
૨. દયાવાડી બાા, વોડક-૬ 

૩. િરીિાર બાા, ાોત્રી  
૪. િટુભાઇ સેન્ટર બાા, 
૫. અટલોાદરા કુંમ્પાઉન્ડ 

૬. પાલલોકા ઉધ્યાિ- અકોટા ાામ વાળો  

૭.      અટલો ઉિાિ- અટલોાદરા  

૮.      વડસર મ્યરુીયમ ઓિ ટીર (વડસર લોેન્ડિીલો સાઇટ) 

૯.       વડપાકક  
૧૦     અકોટા સ્માાિ બાા 

૧૧.    ભીમ તળાવ 

૧૨     કલોાલોી તળાવ 

૧૩     પધિમ રોિિી ઓિીસ  
૨ ૧૦ ૧. ાોરવા બાા, ાોરવા ાામ 

૨. સિયોા બાા, રીિાઇિરી, 
૩. અલોકાપરુી ઉધ્યાિ 

૪. પાલોીકા ઉિાિ, કાઠીયાડી સામે, સભુાિપરુા 
૫. પ્રાતપ ાુંજ સ્ટેચ્ય ુબાા, 
૬. હિરક બાા, રેલ્વે સ્ટેાિ 

૭.     ાોરવા તળાવ  
૮. િરીઓમ િાર બાા, વોડક-૧૦ પાસે, 
૯. પાલલોકા ઉધ્યાિ, આાકી ગ્રાઉન્ ડ સભુાિપરુા 
૧૦. પાલલોકા ઉધ્યાિ, સીતારામ કોમ્પ.સભુાિપરુા 
૧૧. આત્ મજયોતી આરી,મ સામેિો બાા  

૧૨. પાલોીકા ઉિાિ- સૈમી સોસાયટી,સભુાિપરુા 
૧૩     સરદાર બાા વડીવાડી  

૧૪.     મહિસાાર તળાવ 
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 ૧૧ ૧. અધવચળ ઉધ્યાિ હદવળીપરુા 
૨. પાલલોકા ઉધ્યાિ, ાોત્રી (ટી.પી.-૧૫ એિ.પી-૧૮૪   

       સ્વામીિારાયણ મુંહદર બાા) 

૩.  પાલલોકા ઉિાિ, ટી.પી. ૧૬, એિ.પી. ૧૬૫વાસણારોડ , 
૪.   પાલલોકા ઉિાિ, ટી.પી. ૧૬, એિ.પી. ૧૫૭,વાસણા રોડ , 
૫.   પાલલોકા ઉિાિ, તાહરુા પાક, તાુંદલોજા (ટી.પી-૨૧, એિ.પી-૧૦૯ 

૬.   પાલલોકા ઉિાિ, ાાુંતમ ાીિ િલોેટિી બાદુમાું,વાસણા મેઇિ રોડ 

૭.   ાોત્રી તળાવ બાા. 
૮.   ભાયલોી ટી.પી.સ્સ્કમ િું.-૧ િાઇિલો ્લોોટ િું.૧૦૬ 
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ઉત્તઓ ઝીની ની ા ાારી 
ેનુ ં  તીડક ની .ં ાારીની ક યાદ   

૧ ૫ ૧. બદામડી બાા, દાુંડીયા બજાર 

૨. સયુકિારાયણ બાા, રાવપરુા 
૩. ાુંડરેાવ માકેટૅ બાા 

૪. આરાદ હદપક ઓપિ થ્રીયટેર 

૫. કેવડા બાા 

૬. મોતી બાા 

૭. િવા પરુા બાા 

૨ ૭ ૧. પરાા વાટીકા, ધિરામ પરુા 
૨. ટી.પી-૧૩ ઉધ્યાિ, િવા યાડક 
૩. ડો હદિદયાલો ઉપાધ્યાય ઉધ્યાિ ટી.પી-૧૨ 

૪. સ્ વાતી બાા, ન્ય ુસમા 
૫. મિર્ી અરધવિંદ બાા 

૬.    પાલલોકા ઉિાિ- છાણી ાામ  
         (અમીિ િાર પાછળ)  

૭.    ટી.પી. ૦૧, િા.્લોોટ- ૭૭ સમા  

૮.    છાણી િારિુંદિવિ , છાણી કેિાલો  

૯.   ટી.પી-૧૧/૨ ધવર સાવરકર બાા 

૧૦.  ટી.પી-૧૧/૩ ધવરસાવરક બાા 

૧૧. ડો. િડેાેવાર ઉધ્યાિ 

૧૨ િોમાઇ વ્યારાવાલોા ઉધ્યાિ 

૧૩. છાણી ગરુૂધ્વાર પાછળ અિે ાોપગા સેન્ટર પાસેિો બાા. 
૧૪. ઇન્ડસ્ટીયલો સોસાયટી  

૧૫. ઉત્તર રોિિી કચેરી  
 ૮ ૧.  વી.આઇ.પી. ત્રીકોણીય બાા( કારેલોી બાા વી.આઇ.પી રોડ ાાડકિ) 

૨.   ાાસવાડી બાા, સ્માાિ,કરેલોીબાા 

૩. િવી િરતી બાા ાોલોવાડ 

૪.     સુંસ્ કૃધત િલોેટ પાસે,કારેલોીબાા (ટી.પી-૧૯    

        એિ.પી.૩૬ જ્યોતી પાકક કારેલોીબાા) 

૫. પાલોીકા ઉિાિ- આર.આર.પાકક , કારેલોીબાા  

૬. ડો. બાબાસાિબે ભીમરાવ આંબેડકર ઉિાિ ,  

          િાારવાડા , િવી િરતી  

૭. ડો કેાવ ઉધ્યાિ  
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દલિણઝીની ની ા ાારી 
ેનુ ં  તીડક ની .ં ાારીની ક યાદ   

૧ ૩ ૧. વદૃાવિ ચાર રસ્તા ઉધ્યાિ પાસે, 
૨. મિા પ્રભજુી ઉધ્યાિ- વાઘોડીયા 
૩. પાલલોકા ઉધ્યાિ- રેવા પાકક   

૪. ાાસ્ત્રીબાા, મિુંમદ તળાવ પાસે. 
૫.      ાાજરાવાડી, સએુર ્લોાન્ટ, 
૬.      ભાવાિરી,ી પરૂરુામ ઉિાિ , વાિોડીયા રોડ,  

૭.     પજુા પાકક સોસાયટી પાસે,વાિોડીયા રોડ(ટી.પી-૩ એિ.પી-૯૯૧,૯૯૨  

૮.     અક્ષતા સોસાયટી, વાિોડીયા રોડ  
૨ ૪ ૧. સાુંઇ ઉધ્યાિ,માુંજલોપરુ  

૨. વડીલો ધવિાર ઉિાિ , માુંજલોપરુ 

૩. કુંચિબાા,ભાથજુી મુંદીર પાસે, 
૪. સ્વામી ધવવેકાિુંદ ઉધ્યાિ (મકરપરુા હદવ્ય જ્યોત બાા) 

૫. પાલલોકા ઉધ્યાિ હદપ ચેમ્બર 

૬. ાાુંતીિામ, માુંજલોપરુ 

૭.      ધવશ્વાકમાક  ઉિાિ – અલોવા િાકા,માુંજલોપરુ 

૮.     રી,ી લોક્ષ્ મીિારાયણ ઉિાિ- માુંજલોપરુ  
૯. ાાુંતી િાર ્લોોટ-૧, તરસાલોી 
૧૧. ાાુંતી િાર ્લોોટ-૨, તરસાલોી 
૧૧. ારદ િાર ્લોોટ-૧, તરસાલોી 
૧૨. ારદ િાર ્લોોટ-૨, તરસાલોી 
૧૩. ારદ િાર ્લોોટ-૩, તરસાલોી 
૧૪. ારદ િાર ્લોોટ-૪, તરસાલોી 
૧૫. તરસાલોી સએુર ્લોાન્ટ 

૧૬.    પાલલોકા ઉિાિ- તરસાલોી STP ્ લોાન્ ટ પાસે  

૧૭.    માુંજલોપરુ તળાવ  

૧૮.   પાલલોકા ઉિાિ-ાજાિુંદ સોસાયટી પાસ,ેમાુંજલોપરુ(ટી.પી-૧૯  

        એિ.પી.૨૯ 

૧૯.   કોતર તલોાવડી,અલોવાિાકા- માુંજલોપરુ  

૨૦. લોાલોબાા 

૨૧  મસીયા તળાવ બાા 

૨૨. મિાવીર ઉદ્યાિ, માુંજલોપરુ  
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૩ ૧૨ ૧   જામ્બઆુ બાા, જામ્બઆુ 

૨.  મકરપરુા બાા,(મકરપરુા ાામ બાા)  

૩. પાલલોકા બજાર , વડસર (વડસર ાામ  બાા)  

૪. ટી.પી. ૩૪, િા.્લોોટ- ૧૦૯, માણેજા  
૫. માણેજા તળાવ બાા 

 

      આ ઉપરાુંત ાિરેિી મધ્યમાું આવલેો સયાજીબાા, ાિરેથી દટર ૨૦ હક.મીિા 

અંતરે આવેલો આજવા તથા ધિમેટા બાાિો સમાવેા થાય છે.  
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પકપકપક ધીઓણફ આપફિ પ્રીજેમટ 

 

 િામ 

૦૧ આતાપી વન્ડરલોેન્ડ થીમ પાકક-આજવા 
૦૨ જોયટે્રિ-સયાજીબાા 
૦૩ સોવેિીયર ાોપ-સયાજીબાા 
૦૪ બેટરી ઓપરેટેડ ઇલોે.કાર(સાેવે) સયાજીબાા 
૦૫ ાિરેિી ચાર એન્ટ્રીબ્યટુીિીકેાિ 
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વાવષકક ઈજારાની માહહતી 

૧. વડોદરા શહેરમાં પૂવક ઝોન વવસ્તારમાં ઝાડની ડાળીઓ ટરીમીંગ/કહટંગ કરવા ટર ેકટર સહ          

માનવહદન સપ્િાય કરવાનું કામ – ૧૦ િાખ ની માયાકદામાં  

   તા.૦૮-૦૩-૨૦૨૧ થી તા.૦૭-૦૩-૨૦૨૨  

    ઇજારદારનું નામ :- શ્રી આઈ. આર. ઠાકોર  
 

૨. વડોદરા શહેરમાં દવક્ષણ ઝોન વવસ્તારમાં ઝાડની ડાળીઓ ટરીમીંગ/કહટંગ કરવા ટર ેકટર સહ          

માનવહદન સપ્િાય કરવાનું કામ – ૧૦ િાખ ની માયાકદામાં  

   તા.૦૮-૦૩-૨૦૨૧ થી તા.૦૭-૦૩-૨૦૨૨  

    ઇજારદારનું નામ :- જય અંબે સેનેટરી માટક અને ઉ.ઔ.સ.મં.િી. 
 

    તથા ઉત્તર ઝોન ની કામગીરી તા.૧૭-૦૮-૨૦૨૧ થી તા.૦૭-૦૩-૨૦૨૨  
 

૩. વડોદરા શહેરના ઉત્તર ઝોનમાં આવેિ રોડ ડીવાઇડરો  અને ગ્રીન સ્પેસ તથા અબકન 

ફોરેસ્ટમાં રોપવામાં આવેિ ઝાડ, છોડ, શ્રબ ની વનભાવણી કરવાના કામે ટર ેકટર સહ મજુર 

સપ્િાય કરવાની કામગીરી  

 રૂવપયા ૬,૮૮,૩૨૦ /- 

 તા.૧૫-૧૦-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૧૦-૨૦૨૧  

 ઇજારદારનું નામ :- શ્રી આઈ. આર. ઠાકોર  
 

૪. વડોદરા શહેરના પૂવક ઝોનમાં આવેિ રોડ ડીવાઇડરો  અને ગ્રીન સ્પેસ તથા અબકન  

ફોરેસ્ટમાં રોપવામાં આવેિ ઝાડ, છોડ, શ્રબ ની વનભાવણી કરવાના કામે ટર ેકટર સહ મજુર 

સપ્િાય કરવાની કામગીરી  

 રૂવપયા ૭,૨૧,૬૦૦ /- 

 તા.૧૯-૧૦-૨૦૨૦ થી તા.૧૮-૧૦-૨૦૨૧  

 ઇજારદારનું નામ :- જય અંબે સેનેટરી માટક અને ઉ.ઔ.સ.મં.િી. 
 

૫. વડોદરા શહેરના દવક્ષણ ઝોનમાં આવેિ રોડ ડીવાઇડરો  અને ગ્રીન સ્પેસ તથા અબકન  

ફોરેસ્ટમાં રોપવામાં આવેિ ઝાડ, છોડ, શ્રબ ની વનભાવણી કરવાના કામે ટર ેકટર સહ મજુર 

સપ્િાય કરવાની કામગીરી  
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ઇજારદારનું નામ :- જય અંબે સેનેટરી માટક અને ઉ.ઔ.સ.મં.િી. 
 

૬. વડોદરા શહેરના પવિમ ઝોનમાં આવેિ રોડ ડીવાઇડરો  અને ગ્રીન સ્પેસ તથા અબકન  

ફોરેસ્ટમાં રોપવામાં આવેિ ઝાડ, છોડ, શ્રબ ની વનભાવણી કરવાના કામે ટર ેકટર સહ મજુર 

સપ્િાય કરવાની કામગીરી 

 ઇજારદારનું નામ :- જય અંબે સેનેટરી માટક અને ઉ.ઔ.સ.મં.િી. 
 

૭. વડોદરા શહેરના હયાત તથા નવીન બગીચાઓની વનભાવણી વાવષકક ઇજારા પેટે કરવાનંુ 

કામ  

  ૩ (ત્રણ) કરોડ ની મયાકદામાં  

  તા.૧૬-૦૧-૨૦૨૧ થી  તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૨  

 ઈજારદારનું નામ:- નીિકંઠ િેન્ડસ્કેપ એસોસીએટસ  
 


