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પ્રેવ વલબાગ 

લડોદયા ભશાનગયાવરકા 

 

ભાહશતી અવધકાય અવધવનમભ – ૨૦૦૫ 
કામદાની કરભ – ૪- ૧ (ખ) 

પ્રભાણે વત્તાભંડે સ્લમં ભાહશતી પ્રવવવધધ કયલા ફાફત 

 
1) વંસ્થાની કાભગીયી અને પયજોની વલગતો : 

 

 ખાતુ:  

પ્રેવ વલબાગ, લડદયા ભશાનગયાવરકા,  

દ્માલતી ળવિંગ વેન્ટય,  

વેભી ફેઝભેન્ટ, ન્મામભિંદદય વાભે, લડદયા -૩૯૦ ૦૦૧ 
 

 કાભગીયી/પયજો :  

લડદયા ભશાનગયાવરકાના પ્રેવ વલબાગભાિં તભાભ ખાતાઓ ભાટે વલવલધ પ્રકાયના પર્મવસ, ાલતીફુક, યજીસ્ટય, લાવસક 

અશેલાર, ભાગસદવળસકા, પલ્ડય, ેર્મપરેટ, વૂચનાઓ, દયત્ર, વયકાયી ઠયાલ, વબાવદના દાખરા, આભિંત્રણ કાડસ , 

વનભિંત્રણ કાડસ  અને કલય, લીઝીટીંગ કાડસ , રેટયેડ, નગય પ્રાથવભક વળક્ષણ વવભવતના પ્રશ્નત્ર, ફજટે પ્રકાળન, ભતદાય 

માદી, ચૂિંટણીને રગતી કાભગીયી વલવલધ પ્રકાયના વપ્રન્ટીંગ અને ફાઈન્ડીંગની કાભગીયી તથા ાવરકાની ડામયી તૈમાય કયલી 

વલગેયે જલેી અગત્મની કાભગીયી કયલાભાિં આલે છે. તેભજ તભાભ ખાતાઓ ભાટે ભાિંગણી અને જરૂદયમાત ભુજફની વલવલધ 

પ્રકાયની સ્ટેળનયી ખયીદી આલા તથા ૂયી ાડલાની કાભગીયી કયલાભાિં આલે છે.  
 
પ્રેવ વલબાગ દ્વાયા પ્રવત લસ વભગ્ર વબા દ્વાયા ભિંજૂય કયેરા લાવસક ફજટેને આધાયે વલવલધ વલબાગ/ખાતાઓ ભાટે 
છાભણી અને સ્ટેળનયી ૂયી ાડલાની કાભગીયી ડી.ી. ઓડસય ભુજફ ભેર વત્તા ભમાસદાભાિં તેભજ ટેન્ડય પ્રદિમા ભુજફ 
વલવલધ ય-ભટીયીમલ્વની ખયીદીની કાભગીયી કયલાભાિં આલે છે. 

 
2) ોતાના અવધકાયીઓ, કભમચાયીઓની વત્તાઓ અને પયજો : વાભેર ત્રક- અ ભુજફ  

 
3) વનહયક્ષણ (દેખયેખ) અને જલાફદાયીના ભાધમભો વહશત વનણમમ રેલાની પ્રહિમા : 

વક્ષભ ભિંજૂયી ભેલતી લખતે ભુખ્મત્લે નીચે પ્રભાણે કામસદ્ધવત શાથ ધયલાભાિં આલે છે. વક્ષભ ભિંજૂયી ભાટે વિંફિંવધત 

દપતયના કભસચાયી દ્વાયા કચેયીના લડા પ્રેવ ભેનેજયશ્રીને નોંધ વશ પાઇર યજૂ કયલાભાિં આલે છે. ત્માયફાદ, યજુ થમેર 

પાઈર જરૂયી શકીકત વશ ખાતાઅવધકાયીશ્રી ડેપ્મુટી ર્મમુવનવવર કવભળનયશ્રી (પ્રેવ) વભક્ષ ભિંજૂયી ભાટે યજૂ કયલાભાિં 

આલે છે. જ ે દકસ્વાભાિં અિંવતભ વત્તાવધકાયી ર્મમુવનવવર કવભળનયશ્રી શમ છે અથલા સ્થામી વવભવત/વાભાન્મ વબા 

શમ છે તે દકસ્વાભાિં વક્ષભ વનણસમ અથે રાગૂ ડે તે વત્તા વભક્ષ પાઇર યજૂ કયલાભાિં આલે છે.  

 

4) ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતે નક્કી કયામેરા ધોયણો:  

જી.ી.એભ.વી. એક્ટની જોગલાઈઓ/વનમભ, સ્થામી વવભવત તભેજ વભગ્ર વબાભાિંથી જાયી કયલાભાિં આલતા દયત્ર 
અનુવાય કામો કયલાભાિં આલે છે.  

 
5) ોતાના કામો ભુકત કયલા ભાટે તેના કભમચાયીઓ દ્વાયા ઉમોગભાં રેલામેરા અથલા અંકુળ શેઠ અથલા તેના 

દ્વાયા યખામેરા વનમભો, વલવનમભો,વૂચનાઓ, ભેન્મુઅલ્વ (વનમભ વંગ્રશ) અને યેકોડમવ:  

લખત લખત ર્મમુવનવવર કવભળનયશ્રી તેભજ સ્થામી વવભવત, વભગ્ર વબાએ ઠયાલેર ધાયાધયણ અનુવાય.  
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6) ોતાની ાવે અથલા ોતાના અંકુળ શેઠ યખામેર વલવલધ કેટેગયીઓના દસ્તાલેજોનંુ વનલેદન:  
કચેયીઓના કામસધ્ધવતભાિં જરૂયી એલા ભૂબૂત યજીસ્ટયની વનબાલણી કયલાભાિં આલે છે. જલેા કે,  

- અનાભત યવજસ્ટય 

- પાઈનર ફીર -ાટસ  ફીર લેચાણ યવજસ્ટય 

- વલવલધ કાગ સ્ટૉક અને ફીર ખતલણી યવજસ્ટય  

- વલવલધ સ્ટેળનયી સ્ટૉક અને ફીર ખતલણી યવજસ્ટય 

- ડામયી સ્ટૉક અને ફીર ખતલણી યવજસ્ટય 

 

7) તેની નીવત ઘડલાના અથલા તેના અભરીકયણ વંફંધભાં જાશેય જનતાના વભ્મો દ્વાયા યજૂઆત કયામેરી 

અથલા તેભની વાથે ચચામ ભાટે વ્મલસ્થાની વલગતો કોઈણ: 

તેની નીવત ઘડલાના અથલા તેના અભરીકયણ વિંફિંધભાિં જાશેય જનતાના વભ્મ દ્વાયા યજૂઆત કયામેરી અથલા તેભની 
વાથે ચચાસ ભાટે વ્મલસ્થાની વલગત કઈણ પ્રકાયની વ્મલસ્થાની વલગત રક વાથે વિંકામેરી વિંસ્થા શઈ રકાના 

ચૂિંટામેરા પ્રવતવનવધઓની ફનેરી સ્થામીવવભવત, વભગ્ર વબા અથલા વિંફિંવધત વલબાગને સ્ળસતી વવભવત દ્વાયા 

અવધકાય યત્લે વનણસમ રેલાભાિં આલે છે.  

 
8) ોતાના ચરણના શેતુ ભાટે અથલા તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફે કે તેથી લધુ વ્મવતતઓ ધયાલતાં ફોડમવ, 

કાઉન્વીર કવભહટઓ અને અન્મ ભંડોની ફેઠકો જાશેય પ્રજા ભાટે ખુલ્લી છે કે કેભ? અથલા આલી ફેઠકની વલગતો 

જાશેય પ્રજા ભેલી ળકે કે કેભ? 

અતે્રની કચેયીને (પ્રેવ વલબાગ) ને રાગુ ડતુિં નથી.  

 
9) ોતાના અવધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની વલગત : 

વાભેર ત્રક- અ ભાિં માદી વાભેર કયેર છે.  

 
10) તેના વનમભભાં ુયી ડામેર ડતયની દ્ધવત વહશત તેના દયેક અવધકાયીઓ અને કભમચાયીઓ દ્વાયા પ્રાપ્ત 

કયામેર ભાવવક ગાય : 
વાભેર ત્રક- અ ભાિં માદી વાભેર કયેર છે. 
 

11) તભાભ મોજનાઓની વલગતો, વૂવચત ખચામઓ અને કયામેરી ચૂકલણીના અશેલારો દળામલતા તેની તભાભ 

એજન્વીને પલામેર ફજટે : 

જ ેતે નાણાકીમ લસ ભાટેના ભિંજૂય થમેર ફજટે ભુજફ.  
 

12) પલામેરી યકભ અને આ કામમિભોના પામદો (રાબાથીઓ) ભેલનાયની વલગતો વહશત વફવીડી (આવથમક 

વશામ) કામમિભોનો અભરનો પ્રકાય : 

અતે્રની કચેયીને (પ્રેવ વલબાગ) ને રાગુ ડતુિં નથી. 

 
13) તેના દ્વાયા અામેરી છૂટછાટો, યલાનગીઓ અને વત્તા વોંણી ભેલનાયની વલગતો : 

અતે્રની કચેયીને (પ્રેવ વલબાગ) ને રાગુ ડતુિં નથી. 
 

14) ઈરેતટર ોવનક પોભમભાં ઘડામેરી તેના દ્વાયા યખામેરી અથલા તેને ઉરબ્ધ ભાહશતીના વંદબમની વલગતો :  

કાભની જાશેયાત, ટેન્ડય, ઈ-ટેન્ડય વલગેયે કાભની જરૂદયમાત શમ ત્માયે વિંસ્થાની લેફવાઇટ ઉય યાખલાભાિં આલે છે. 

લેફવાઈટનુિં એડર ેવ : www.vmc.gov.in  

 
15) ુસ્તકારમ અથલા લાચનખંડના કાભના કરાકો વહશત ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને ઉરબ્ધ 

વુવલધાઓની વલગતો, જો જાશેય ઉમોગ ભાટે તેની જાલણી કયાઈ શોમ તો : 

અતે્રની ળાખાભાિં ુસ્તકારમ કે લાચનખિંડ ઉરબ્ધ નથી.  

 
 

http://www.vmc.gov.in/
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16) જાશેય ભાહશતી/અીર અવધકાયીઓના નાભ, શોદ્દો અને અન્મ વલગતો : 

 
નાભ શોદ્દો 

અીર અવધકાયી  

શ્રી વલજમકુભાય એવ. વરિંકી  ખાતાવધકાયી, 

પ્રેવ વલબાગ, 
લડદયા ભશાનગયાવરકા 
(M) 98256 37906 

જાશેય ભાહશતી અવધકાયી  

શ્રી આરા મુ. ટેર પ્રેવ ભેનેજય,   

પ્રેવ વલબાગ, લડદયા ભશાનગયાવરકા  

દ્માલતી ળીંગ વેન્ટય, વેભી ફેઝભેન્ટ, 

ન્મામ ભિંદદય વાભે, 

લડદયા – ૩૯૦ ૦૦૧. 

(O)   0265 2412220 

(M.) 70690 09516 

(e-mail) pressmanager@vmc.gov.in  

 
17) વૂચલી ળકામ તેલી અન્મ કોઈ ભાહશતી અને ત્માયફાદ દય લે આ પ્રકાળનભાં વુધાયા કયાળે.  

વભમાિંતયે અને પેયપાય થમેરી આ ભાદશતી અદ્યતન કયલાભાિં આલળે.  

  



Press Department, Vadodara Municipal Corporation/Feb 2023 Page 4 
 

ત્રક- અ  

લડોદયા ભશાનગયાવરકાના પ્રેવ વલબાગના અવધકાયી/કભમચાયીઓના  

નાભ, શોદ્દો, ગાય તથા કાભગીયીની વલગત 

અનું. 
નં. 

નાભ શોદ્દો 
ઈ.ડી.ી. 

નં. 
ફેઝીક 
ગાય 

કાભગીયીની વલગત 

૧. શ્રી આરા મુ. ટેર પ્રેવ 
ભેનેજય 

૩૫૮૪૩૬ ૫૯૭૦૦ - પ્રેવ વલબાગની ટેકવનકર અને લશીલટી ફાફતનુિં 
વિંચારન કયલુિં 

- છાભણી ભાટે આલતાિં અગત્મના કાભ વભમ 
ભમાસદાભાિં ૂણસ થામ તે ભુજફની કાભગીયી અને તેના 
ઉય દેખયેખ યાખલી 

- વનમિંત્રણ શેઠના તભાભ અવધકાયી/કભસચાયીઓને 
કાભગીયીની વોંણી તથા દેખયેખ યાખલી 

- ટેન્ડદયિં ગ વિંફિંવધત કાભગીયી 

૨. શ્રી શ્રધ્ધાફેન એવ. ગાલડે PCMO 
CUM PG 

૨૮૪૯૮૦ ૬૨૨૦૦ - ાવરકાના વલવલધ વલબાગના છાભણી ભાટે આલતા 
તભાભ નાના- ભટા જોફનુિં ડી.ટી.ી. લકસની કાભગીયી 
તેભજ કયેકળન કયીને પ્રુપ કાઢીને ઓપવેટ ભળીન 
અને ડુપ્રીકેટય ભળીન ય ભકરલાની કાભગીયી 

૩. શ્રી ભુકેળબાઈ એ.ટેર ઓટ 
વપ્રન્ટય 

૨૯૩૩૮૫ ૪૩૬૦૦ - છાભણી ભાટે આલતાિં તભાભ કાભ ૂણસ થામ તે 
ભુજફની તભાભ પ્રકાયની કાભગીયી 

- નિંફયીંગ ભળીન ય વપ્રન્ટીંગની કાભગીયી 

- ઓપવેટ ભળીનની પ્રેટ ફનાલલાની કાભગીયી 

- ફાઈન્ડીંગ વલબાગને રગતી તભાભ પ્રકાયની કાભગીયી 

૪. શ્રી દદનેળબાઈ આય. ટેર ઓટ 
ઓપવેટ 
વપ્રન્ટય 

૩૧૭૪૩૮ ૨૯૨૦૦ - HMT ઓપવેટ ભળીન ય તભાભ છાભણીના 
કાભના વપ્રન્ટીંગની કાભગીયી 

૫. શ્રી વચિંતન વલઠ્ઠરબાઈ વેલક જુવનમય 
ક્રાકસ  

૩૧૩૪૯૧ ૨૯૩૦૦ - ાવરકાના વલવલધ વલબાગ ભાટે સ્ટેળનયી ખયીદી, 
ઈસ્મુ કયલાની અને તેને વિંફિંવધત તભાભ કાભગીયી 

૬. શ્રી ધભેળકુભાય એભ. યાઠડ જુવનમય 
ક્રાકસ  

૩૫૫૩૦૫ ૨૧૧૦૦ - ફાયનીળી  ટેફરની તભાભ કાભગીયી 

- પાઈનર વફર-ાટસફીર તેભજ ડામયીના લેચાણ તેભજ 

તેના નાણાિં/DD વભમભમાસદાભાિં જભા કયલાની 

કાભગીયી, EMD ને રગત કાભગીયી 

૭. શ્રી વલભરકુભાય એન. પ્રજાવત જુવનમય 

ક્રાકસ  

૩૫૫૩૧૩ ૨૧૧૦૦ - ાવરકાના વલવલધ વલબાગ ભાટે છાભણીને રગત 

વલવલધ પ્રકાયના કાગ, ઈન્ક લગેયેની ખયીદીની 

કાભગીયી તેભજ વલલધ પભસવ, યજીસ્ટય લગેયે ઈસ્મુ 
કયલા તેભજ તેને વિંફિંવધત તભાભ કાભગીયી 

૮. શ્રી અવક્ષતાફેન એભ. પ્રજાવત જુવનમય 
ક્રાકસ  

૩૫૭૭૦૭ ૨૦૫૦૦ - ભેશકભને રગત તભાભ કાભગીયી 

- ફીરને રગત તભાભ કાભગીયી 

 

૯. શ્રી દદવ્માિંગ યભેળચન્ર વની ફાઈન્ડય 
શેલ્ય 

૨૯૫૧૩૨ ૩૪૦૦૦ - ફાઈન્ડીંગ વલબાગને રગતી તભાભ પ્રકાયની કાભગીયી 

૧૦. શ્રી ભશેળકુભાય ડી. યભાય આવી. 
ઓટ 

ભળીનભેન 

૩૧૭૪૪૬ ૩૦૨૦૦ - SWIFT ફેફી ઓપવેટ ભળીન ય તભાભ 
છાભણીના કાભના વપ્રન્ટીંગની કાભગીયી 

- HMT ઓપવેટ ભળીન ય વશામક તયીકે તભાભ 
છાભણીના કાભના વપ્રન્ટીંગની કાભગીયી 
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અનું. 
નં. 

નાભ શોદ્દો 
ઈ.ડી.ી. 

નં. 
ફેઝીક 
ગાય 

ભુખ્મ કાભગીયીની વલગત 

૧૧. શ્રી ઠાકયબાઈ એવ. લવાલા ટાલાા ૩૦૯૦૩૬ ૩૦૨૦૦ - ટાર ફજાલલાની કાભગીયી 

- ઓપીવની તથા અન્મ યચૂયણ કાભગીયી 

૧૨. શ્રી વિંધ્માફેન એ. ળાશ ટાલાા ૩૧૦૪૫૦ ૩૦૨૦૦ - સ્ટેળનયી આઈટર્મવ ઈસ્મુ કયલા ભાટે સ્ટેળનયી 
કરાકસ ને ભદદ ભાિં કાભગીયી 

૧૩. શ્રી િંકજબાઈ એવ. ગામકલાડ ભજૂય ૩૧૭૪૨૦ ૩૦૨૦૦ - ડીજીટર ડુવપ્રકેટય ભળીન ય તભાભ છાભણીની 
કાભગીયી 

- ગાય ખચસ: ાણી ુયલઠા ળાખા 

૧૪. શ્રી ળાબાઈ એન. યભાય ભજૂય ૩૨૦૯૬૦ ૨૪૨૦૦ - ફાઈન્ડીંગ વલબાગભાિં શેલ્ય તયીકેની કાભગીયી 

- ગાય ખચસ: ાકસવ એન્ડ ગાડસન ળાખા 

૧૫. શ્રી કનુબાઈ એવ. ટેર ભજૂય ૨૩૪૭૩૭ ૩૯૮૦૦ - ફાઈન્ડીંગ વલબાગભાિં શેલ્ય તયીકેની કાભગીયી 

- ગાય ખચસ: સ્ટર ીટ રાઈટ ળાખા 

૧૬. શ્રી વપ્રમકાિંત ભગનરાર ળાશ ભજૂય ૨૭૬૪૩૦ ૩૫૩૦૦ - ફાઈન્ડીંગ વલબાગભાિં શેલ્ય તયીકેની કાભગીયી 

- ગાય ખચસ: ાણી ુયલઠા ળાખા 

૧૭. શ્રી શ્માભ ડી. શાટડીમા શેલ્ય ૩૧૮૦૫૧ ૨૭૨૦૦ - પભસ વલબાગભાિં શેલ્ય તયીકેની કાભગીયી 

- ગાય ખચસ: ાકસવ એન્ડ ગાડસન ળાખા 

 


