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વડોદરા ગેસ લી.ની Z\ુ ય કામગીર�. 
 

 

વડોદરા ગેસ લી. ^ દારા Z\ુ ય_ વે નીચે Zજુબની કામગીર�   

કરવામા ંઆવે છે. 

 

૧) વડોદરા ગેસ લી. [ દારા શહ8રના િવિવધ િવ+ તારોમા ં \ુદરતી ગેસ પાઇપલાઇન ]ારા 9રુો 

પાડવામા ંઆવે છે. 

૨) વડોદરા ગેસ લી. [ દારા વાહનો માટ8 સીએન3 + ટ8શન ઉભા કરવામા ંઆવેલ છે.  

૩) વડોદરા ગેસ લી. [ દારા પાઇપલાઇન [ દારા 9રુો પાડવામા ં આવતા ગેસને લગતી તમામ 

કામગીર* �વી ક8 નવીન કનેકશન આપવા, હયાત પાઇપલાઇનની િનભાવણી � રવી, �ેશરને 

લગતી કામગીર*, લીક8` ડ*ટ8કશનની કામગીર*, ગેસ કનેકશન નામફ8રની કામગીર*, ગેસ 

કનેકશન નામફ8ર/શીફટaગની કામગીર*, � + ટડ*મા ંLકુવાની કામગીર* વગેર8 કામગીર* � રવામા ં

આવે છે. 

૪) ગેસ bાહકોને ગેસ 9રુવઠાના વપરાશના બીલો તૈયાર � ર*-bાહકોને પહeચાડવાની કામગીર*, 

bાહકો [ દારા ગેસબીલના નાણા ં+ વીકારવાની કામગીર* તથા ગેસબીલમા ંજfુર* gધુારા � રવાની 

કામગીર* � રવામા ંઆવે છે. 

 



Page 6 of 16 
 

૫) શહ8રના નાગ રકોને 9રુતા દબાણથી ગેસ 9રુવઠો મળ* રહ8 તે હ8hસુર વાડ* િવ+ તારમા ં ગેસ 

હો: ડર + ટ8શન બનાવવામા ં આવેલ છે તેમ` નદંનવન ગેસ + ટ8શન ખાતેથી bાહકોને 

પાઇપલાઇન [ દારા   ઘેર ઘરે ગેસ 9રુવઠો 9રુો પાડવામા ંઆવે છે. 

૬) વડોદરા ગેસ લી. [ દારા શહ8રના િવિવધ િવ+ તારોમા ં આવેલ અિતથીkહૃો તથા + મશાનkહૃોને 

તથા CNG Station ને ગેસ 9રુવઠો 9રુો પાડવામા ંઆવે છે તેમ` નદંનવન ગેસ + ટ8શનેથી ગેસ 

પાઇપલાઇન મર3઼યાત/ફર3઼યાત બધં � રવાની, સેફ � + ટડ*મા ં બધં � રવાની તેમ` ગેસ 

લીક8જને લગતી ફર*યાદોનો િનકાલ � રવામા ંઆવે છે. ગેસ + ટોસO [ દારા ગેસ � નેકશનો માટ8 

`fુર* પાઇપો અને ફ*ટav સોની ખર*દ* � રવામા ં આવે છે અને તે પાઇપ તથા ફ*ટav સ ગેસ 

bાહકોને w યા ં`fુર*યાત Lજુબ વાપરવામા ંઆવે છે. 

૭) વડોદરા ગેસ લી. ની LMુ ય � ચેર* ખાતે ચલણ િવભાગમા ંગેસ bાહકોના ગેસબીલના નાણાનંી 

વgલુાત, ગેસબીલો અને ચલણની રકમની વgલુાત, બીલ િવભાગમા ંગસેબીલો લગતી તમામ 

કામગીર*-નામફ8ર શીફટaગ, ગેસ � નેકશન મર3યાત ફર3યાત બધં, સેફ � + ટડ* બધં � રાવવા 

yગનેા ફોમO ભરાવવા yગેની કામગીર*-ટ8કનીકલ િવભાગમા ં શીફટaગને લગતી કામગીર*, 

ડ*પાટOમેR ટલ વ� નz લગતી કામગીર*, ટ8R ડરને લગતી કામગીર*, નવીન કનેકશનને લગતી 

કામગીર* � રવામા ંઆવે છે. 

૮) વડોદરા ગેસ લી. [ દારા 3 CNG Mother Station અને 13 DBS અને 2 On Line Station 

કાયOરત છે. તેમજ હાલમા ં PNGના 142158 ઘરગ�� ુ કનેકશન, 2796 બીનઘરગ�� ુ તેમજ    

17 ઇR�+ટ*યલ કનેકશન કાયOરત છે. 
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   વડોદરા ગેસ લી. ના અિધકાર�/કમ6ચાર�ઓની ફરજો. 

૧) M.D/D.C  :  ખાતાના વડા તર*ક8 વડોદરા ગેસ લી. ને લગતી તમામ કામગીર* તેઓના તાબા 

હ8ઠળના અિધકાર*-કમOચાર* પાસે � રાવવાની તથા કામગીર* પર દ8ખર8ખ -gપુરવીઝન અને િનય�ંણ 

રાખવાની કામગીર*. 

૨) VP (PNG/CNG) ::  વડોદરા ગેસ લી. ની / ની ટ8કનીકલ બાબતોને લગતી તમામ કામગીર* 

તેઓના તાબા હ8ઠળના એR 3઼નીયર મારફતે � રાવવી, �વી ક8 ગેસ 9રુવઠો દબાણથી 9રુો પાડવો, ગેસ 

લીક8જ ગેસ લાઇન શીફટaગ, હયાત લાઇનોની િનભાવણી, નવીન ગેસ મીટર ફ*ટavસ, નવા ગેસ 

કનેકશન આપવાની કામગીર*, હયાત ગેસ � નેશનોમા ંજ�ર* gધુારા વધારા � રવાની કામગીર* તેમજ   

િનભાવણીની કામગીર*. 

૩) Asst. Manager (C&P)/ � ટોર fિુ/� ટ.� ડ� ટ :: ગેસ + ટોસOને લગતી વહ*વટ*, ગેસ મટ*ર*યલ 

િનભાવણી, ગેસ લાઇન તેમ`  ને લગતા મટ*ર*યલની ખર*દ*,  સાચવ�,ુ `fુર*યાત Lુ̀ બ આપ� ુ

અને જમા લેવાનો, +ટોકની મેળવણી � રવી વગેર8 કામગીર* � રવાની હોય છે. 

૪) H.O.D. (F & A) /H.R. :: વડોદરા ગેસ લી. ને લગતી વહ*વટ* તમામ  કામગીર* તેઓના તાબા 

હ8ઠળના કમOચાર*ઓ પાસે � રાવવી �વી ક8, ગેસ બીલોને લગતી કામગીર*, ચલણ િવભાગને લગતી 

કામગીર* તેમ` એકાઉR ટ િવભાગને લગતી કામગીર*, કમOચાર*ઓના પગાર, સિવ�સ મેટરો,  

કમOચાર*ઓની ર0ઓ મSું઼ર � રવી વગેર8 કામગીર* પર સીધી દ8ખર8ખ અને િનય�ંણ રાખવાની 

કામગીર*, ગેસ બીલોને લગતી કામગીર* �વી ક8 બીલો ગેસ bાહકોને પહeચાડવાના, બીલોમા ંજfુર* 

gધુારા વધારા � રવાના, બીલોને લગતી ફર*યાદોનો િનકાલ � રવાની, ગેસ � નેકશનોના નામફ8ર, 

વેચાણ-વારસાઇ શીફટaગના ઠરાવો � રવાની કામગીર* તથા ચલણ િવભાગમા ં ગેસ bાહકોના 
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ગેસબીલના નાણા ં+ વીકારવાની, ચલણો + વીકકરવાની, ચેકો આકારવાની � કામગીર*, બીલ િવભાગને 

લગતી કામગીર* yગેના જfુર* ફો5 સO �વા ક8 

 Annexure- A Lજુબ ગેસ કનેકશન વેચાણ વારસાઇ નામફ8ર-શીફટaગ  માટ8ના ફો5 સO 

Annexure - B Lજુબ ગેસ � કનેકશન સેઇફ � + ટડ*મા ં  બધં-ચા� ુ � રાવવા માટ8ના ફો5 સO.   

Annexure - C ગેસ � નેકશન મર3યાત/ફર3યાત બધં/ડ*સમેR ટલ � રાવવા માટ8ના ફો5 સO, 

 હસાબીને લગતી કામગીર* �વી ક8 વડોદરા ગેસ લી. ના કમOચાર*ઓના પગાર મS઼ુંર � રાવી 

�કુવણાની કામગીર*, ઇ0રદારોના બીલોના �કુવણાની કામગીર*, લાઇટબીલ-ટ8લીફોન બીલના 

�કુવણાની કામગીર*, ડ*પોઝીટ તથા એ+ ટ*મેટ ર*ફંડ yગેની કામગીર* વગેર8 કામગીર*, સેઇફ 

� + ટડ*મા ં ગેસ � નેકશન બધં/ચા� ુ � રવાની કામગીર* � રવામા ં આવે છે. બીલ િવભાગમા ં બીલ 

િવભાગને લગતી કામગીર* �વી ક8 ગેસ બીલોમા ં gધુારાવધારા કરવા, બીલોને લગતી ફર*યાદોનો 

િનકાલ � રવો, વાધંાઓનો િનકાલ � રવો, ગેસ � નેકશન નામફ8ર અ ને શીફટaગના ઠરાવો � રવાની 

કામગીર* તેમ` ચલણ િવભાગમા ં ક8શીયરોની કામગીર* પર દ8ખર8ખ અ ને ઞિનય�ંણ રાખ�,ુ LMુ ય 

રો`મેળ તૈયાર � રવા અ ને િનભાવવો, રોકડ/ચેક�  બ�� મા ંજમા � રાવવી તેમજ ચેક ર*ટનO વgલુાતની 

કામગીર* � રવામા ંઆવે છે.  

વડોદરા ગેસ લી. ના નદંનવન ગસે + ટ8શન, ગેસ + ટોસO, ગેસ હો: ડર તેમજ LMુ ય � ચેર* દાડં*યાબ�ર 

ખાતે બીલ િવભાગ, ચલણ િવભાગ, ટ8કનીકલ િવભાગમા ં S઼ુદા S઼ુદા દફતર8 કમOચાર*ઓ કામગીર* � ર8 

છે, �મા ં નદંનવન ગસે + ટ8શન ખાતે એR 3઼નીયર4ીઓને ગેસ � નેકશનને લગતી કામગીર* નો 

માલસામાન આપવાની, તે yગHે ુ ર3+ ટર િનભાવવાની, મહ8કમને લગતી કામગીર* તેમ` ગેસ 

� નેકશન + વીચ ઓન, સેફ � + ટડ*મા ં બધં/ચા�,ુ ફર3યાત/મર3યાત બધં, કાયમી ધોરણે બધં 

કરવાની કામગીર* ના ર*પોટO તૈયાર � રવાની કામગીર* � ર8 છે. ગેસ + ટોસO ખાતેના કમO�ચાર* [ દારા 

ગેસ કનેકશનની કામગીર* ને લગતો માલસામાન ઇ0રદાર/કોR �ાકટરને આપવો તથા જમા લેવો 
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તથા તે yગેના  હસાબો રાખવા, માલસામાન + ટો�  ર3+ ટર રાખ�,ુ િનભાવ� ુવગેર8 કામગીર* � ર8 છે. 

વડોદરા ગેસ લી. ની LMુ ય � ચેર* ખાતે ચલણ િવભાગમા ં કમOચાર*ઓ [ દારા ગેસ બીલના નાણા ં

રોકડા/ચક8� થી + વીકારવાની કામગીર*, ચલણ [ દારા નાણા + વીકારવાની કામગીર* � કરવામા ંઆવે છે. 

બીલ િવભાગમા ં બીલને લગતી કામગીર* �વી ક8 બીલોમા ં જfુર* gધુારાવધારા કરવા, લેઝર 

િનભાવવા, બીલોને લગતી bાહકોની ફર*યાદોનો િનકાલ � રવો, ગેસ � નેકશન નામફ8ર/વેચાણ 

વારસાઇ શીફટaગને લગતા ઠરાવો � રવાની કામગીર*, ગેસ � નેકશન સેફ � + ટડ*મા ં ચા�/ુબધં, 

ફર3઼યાત/મર3઼યાત, ચા�/ુબધં, કાયમી બધં � રાવવા yગેના ફો5 સO ભરવાની કામગીર* વગેર8 

કામગીર* � રવામા ંઆવે છે. 
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      વડોદરા ગેસ લી.ના ઇhરદાર    

Contractor Name Nature of Work 

Aksh Infraspace Pvt.Ltd. Steel Pipe Laying 

Tarsh Construction Co. 

Pipe laying  Works, O & M 

(Nandanvan) 

Mahavir Engineering Works & 

Anupama Enterprise For court Operation CNG 

Bynry Technologies India pvt. ltd. Outsourcing Billing Contract 

K C Mehta & Co Statutory Auditor 

GSU & Associates Outsourcing Accounting 

Vikram Intelligence Security Pvt.Ltd. Security Services 

Vikram Intelligence Security Pvt.Ltd. Housekeeping Services 

Jay Logistic LCV Hiring (DBS) 

OM Travels Hiring Vehicle 

Chicago Pneumatic sales &              

Indian Compressors Ltd. Spare & Compressor 

Sweta Sales Corporation 

Pipe laying  Works & Labour 

Contractor works 

Anirudhsinh Infrastructure Pvt.Ltd. 

Pipe laying  Works & Labour 

Contractor works 

Parth Buildcon 

Pipe laying  Works & Labour 

Contractor works 

Tarsh Construction Co. PNG Meter Fixing 

Resonance Energy Pvt.Ltd. &           

Hertz Inspection & Services Pvt.Ltd. 

 Third Party Inspection 

Y. S Thakar & Co Cost Auditor 

ASM & Co. Internal Auditor 
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વડોદરા ગેસ લી. શાખાના સને 2021-22 ના બjટની રકમ kુ.લાખમા ં

િવગત. ર.વ� m ુખચ6. 

ગેસ ખર*દ*. 16937.00 

સચંલન ખચO. 6402.00 

કમOચાર* લાભ ખચO 530.00 

વહ*વટ* ખચO.  2495.00 

ફાઇનાનશીયલ ચાજ�સ 1036.00 

અવL:ૂયન ખચO. 1156.00 

\ુલ ર8વR � ુખચO. 28557.00 

  

 ર.વ� m ુજ મા. 

ગેસ વેચાણની આવ� . 27582.00 

અR ય લાગતની આવ� .    1800.00 

[યાજની આવક    130.00 

\ુલ. 29512.00 

ક8પીટલ ખચO. 8914.00 

ક8પીટલ જમા. 7350.00 
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અપીલ અિધકાર� તથા hહ.ર માoહતી અિધકાર�ની િવગતો. 

અ.ન.ં અિધકાર*4ીH ુ

નામ. 

હોદદો. ફોન નબંર. 

ઓ ફસ મોબાઇલ. ઘર. 

1. 4ી શૈલેષ ક8. 

નાય� . 

અપીલ અિધકાર*4ી તથા 

ડાયર8કટર(કોમશ�યલ)4ી, 

વડોદરા ગેસ લી.  

 

 2434117/ 

18/19 

- - 

 

2. 4ી +વપનીલ 

��ુલા. 

0હ8ર મા હતી 

અિધકાર*4ી  (ટ8કનીકલ) 

તથા આસી.મેનેજર.4ી  

વડોદરા ગેસ લી. 

 

2334074 7405678455 - 

3. 4ી શૈલેષ આર. 

પચંાલ. 

0હ8ર મા હતી 

અિધકાર*4ી  (વહ*વટ) 

તથા એચ.ઓ.ડ*.(એફ & 

એ.)  વડોદરા ગેસ લી. 

 

 

 2434117/ 

18/19 

9099089423 

 

- 
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વડોદરા ગેસ લી. 

હાલના અમલમા ં ભાવ અને લાગત ના દરો. 
 

(1) વડોદરા ગેસ લી. ની  NOC  માટ8   fુ.૧પ0/- 
 

(ર) ડ*પોઝીટ એ+ ટ*મેટ દાખલા માટ8 fુ.પ0/- 
 

(3/1) ઘરગ� � ુ કને� શન માટ8 મીટર વગરના ગેસ bાહકો (By Pass) તેમજ ફો: ટ* મીટર (FR) 

 વાળા bાહકો  ફર3યાત નવીન મીટર ખર*દ* બેસાડ8 નહa w યા ં gધુી િવશેષ ચા�:: �િત 

 માસ fુ.200/-  

(3/2) �બનઘરગ� � ુગસે � નેકશન હો: ડરો માટ8 ફો: ટ* મીટર ક8 મીટર બધં પડ8 w યાર8 �િતમાસે િવશેષ 

 ચા� fુ.પ000/- અને 3 માસHુ ંએવર8જ બીલ વgલુ � રવામા ંઆવશે.  
 

(4/1) ગેસ બીલ Lદુત િવw યા બાદ ભરપાઇ � રવામા ંઆવે તો દંડની રકમ. ઘરગ� � ુકનેકશન   

 fુ.1000/- gધુી fુ.50/- -    fુ.1000/- થી વ� ુfુ.100/- 
 

(4/2) �બનઘરગ� � ુકનેકશન fુ.200/-          

બીલ મ� યા તાર*ખથી 30  દવસ બાદ ભરવામા ંઆવે તો fુ.200/- દંડ + 18% સા�ુ [ યાજ 

�કુવવાHુ ંરહ8શે. 
 

(પ) ગેસ � નેકશન ગેરકાયદ8સર ઉપયોગ ક8 બાક* વgલુાતમા ંબધં � ર8લ હોય તો 9નુઃ ચા� ુ� રવા 

માટ8 ઘરગ� � ુમાટ8 fુ.500/- �બનઘરગ� � ુમાટ8 fુ.1500/-  
 

(6) ઘરગ� � ુગેસ � નેકશન ગેરકાયદ8સર ર*તે ડબલ રસોડા ક8 વધારાના પોઈR ટ ક8 �બન   

 ઘ2ગ� � ુવપરાશ માટ8 દંડ :: 

  1) ઘરગ� � ુડબલ રસોડા માટ8 fુ.7500/- 

 2) ઘરગ� � ુ� નેકશન �બનઘરગ� � ુવપરાશ માટ8 fુ.12000/- 

 3) �બનઘરગ� � ુગેસ � નેકશન વધારાના પોઈR ટ ક8 અનિધ\ૃત વપરાશ માટ8 fુ.18000/- 
   

Zદુદા ન.ં1 થી 6 મા ંGST અલગથી લેવામા ંઆવશે. (18%) 
 

       bાહ�  [ દારા 0તે ગેસ લાઇન  ટ* � રવામા ંઆવે તો દંડ :: 
 

  1) ઘરગ� � ુ� નેકશન માટ8 fુ.2000/- 

  2) ઘરગ� � ુ� નેકશન �બનઘરગ� � ુવપરાશ માટ8 fુ.7500/- 
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(7)    ઘરગ� � ુ� નેકશન માટ8નો �િુનટ દ*ઠ ભાવ: �. 23.91 

(8)    બીન ઘરગ� � ુ� નેકશન માટ8નો �િુનટ દ*ઠ ભાવ: �.47.39  

સીએન3ના � લો દ*ઠ ભાવ �.52.11 

 

નrધ :ઉપરો�ત લાગતોના દર અગાઉથી 0ણ કયાO િસવાય VGL કંપનીની પોલીસી �માણે ફ8રફારને 

 પા� રહ8શે. 

 

 

 

 

 

ડાયર.કટરsીt ુલી� ટ. 
 

અ.ન.ં ડાયર.કટરsીના નામ. હોદદો. 

1. 4ી િપ +વ�પ ચેરમેન. 

2. 4ી પકંજ વા�લયા ડાયર8કટર 

3. 4ી અશોક\ુમાર દાસ મેનેજaગ ડાયર8કટર 

4. 4ી શૈલેષ નાય� . કોમOશીયલ ડાયર8કટર 

5. 4ી અજય િસ¢હા ડાયર8કટર 

6. 4ી મનમોહન gતુર*યા ડાયર8કટર 

7. 4ી રા3વ િસ¢ઘલ ડાયર8કટર 
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વડોદરા ગેસ લી. ના ડ.u mટુ.શન ઉપરના કમ6ચાર�ઓt ુલી� ટ. 
 

અ .ન.ં કમ6ચાર�ના  નામ. હોvો    

 1. 4ી શૈલેષ રસીકલાલ પચંાલ. HOD (F&A) 

 2. 4ી + ટ*વન\ુમાર સે5 �અુલભાઇ  �£+ તી. STORE SUPERINTENDENT 

 3. 4ી  દનેશ દ8વેકર VP (CNG) 

 4. 4ી પવOતસaગ ��ભુાઇ પટ8લીયા. I/E   NEW PNG 

 5. 4ી fુશાલી યોગેશચ¤ં � દમ. BILLING DEPARTMENT 

 6. 4ી હ8તલબને વાઇચદં પટ8લ. BILLING DEPARTMENT 

7. 4ી િપ સરકાર  VP (PNG) 
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વડોદરા ગેસ લી. ના પે રોલ ઉપરના કમ6ચાર�ઓt ુલી� ટ. 

 

અ .ન.ં કમ6ચાર�ના  નામ. હોvો    

1 4ી પલક શાહ Company Secretory/ HOD(HR) 

2 4ી ર*h ુઠ¥ર CFO 

3 4ી રિવ શેખર  Manager 

4 4ી નમન\ુમાર Asst. Manager (HR) 

5 4ી ચ¦ંિસ¢હ 0ડ80 Asst. Manager (CGD) 

6 4ી ઋ¨wવક પટ8લ Asst. Manager (C & P) 

7 4ી +વYનીલ ��ુલા Asst. Manager (Civil) 

 


