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વડોદરા ગેસ લી.ની ુ  ય કામગીર . 
 

 

વડોદરા ગેસ લી.  દારા ુ  ય  વે નીચે જુબની કામગીર    

કરવામા ંઆવે છે. 

 

૧) વડોદરા ગસે લી.  દારા શહરના િવિવધ િવ  તારોમા ં ુદરતી ગેસ પાઇપલાઇન ારા રુો 

પાડવામા ંઆવ ેછે. 

૨) વડોદરા ગસે લી.  દારા વાહનો માટ સીએન   ટશન ઉભા કરવામા ંઆવેલ છે.  

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

કામગીર  વી ક નવીન કનેકશન આપવા, હયાત પાઇપલાઇનની િનભાવણી  રવી, ેશરન ે

લગતી કામગીર , લીક  ડ ટકશનની કામગીર , ગેસ કનકેશન નામફરની કામગીર , ગેસ 

કનેકશન નામફર/શીફટ ગની કામગીર ,   ટડ મા ં કુવાની કામગીર  વગરે કામગીર   રવામા ં

આવે છે. 

૪) ગેસ ાહકોને ગેસ રુવઠાના વપરાશના બીલો તૈયાર  ર - ાહકોને પહ ચાડવાની કામગીર , 

ાહકો  દારા ગેસબીલના નાણા ં  વીકારવાની કામગીર  તથા ગેસબીલમા ંજ ુર  ધુારા ્  રવાની 

કામગીર   રવામા ંઆવે છે. 
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૫) શહરના નાગ રકોને રુતા દબાણથી ગેસ રુવઠો મળ  રહ ત ે હ સુર વાડ  િવ  તારમા ં ગસે 

હો  ડર  ટશન બનાવવામા ં આવલે છે તેમ  નદંનવન ગેસ  ટશન ખાતેથી ાહકોને 

પાઇપલાઇન  દારા   ઘરે ઘરે ગેસ રુવઠો રુો પાડવામા ંઆવે છે. 

૬) વડોદરા ગસે લી.  દારા શહરના િવિવધ િવ  તારોમા ંઆવેલ અિતથી હૃો તથા  મશાન હૃોને 

તથા CNG Station ને ગેસ રુવઠો રુો પાડવામા ંઆવે છે તેમ  નદંનવન ગસે  ટશનેથી ગસે 

પાઇપલાઇન મર ઼યાત/ફર ઼યાત બધં  રવાની, સેફ   ટડ મા ં બધં  રવાની તેમ  ગેસ 

લીકજને લગતી ફર યાદોનો િનકાલ  રવામા ંઆવે છે. ગેસ  ટોસ  દારા ગસે  નકેશનો માટ 

ુર  પાઇપો અને ફ ટ  સોની ખર દ   રવામા ં આવ ે છે અને તે પાઇપ તથા ફ ટ  સ ગેસ 

ાહકોને  યા ં ુર યાત જુબ વાપરવામા ંઆવ ેછે. 

૭) વડોદરા ગેસ લી. ની ુ  ય  ચરે  ખાતે ચલણ િવભાગમા ંગેસ ાહકોના ગસેબીલના નાણાનંી 

વ લુાત, ગેસબીલો અને ચલણની રકમની વ લુાત, બીલ િવભાગમા ંગસેબીલો લગતી તમામ 

કામગીર -નામફર શીફટ ગ, ગેસ  નકેશન મર યાત ફર યાત બધં, સેફ   ટડ  બધં  રાવવા 

ગનેા ફોમ ભરાવવા ગેની કામગીર -ટકનીકલ િવભાગમા ં શીફટ ગન ે લગતી કામગીર , 

ડ પાટમે  ટલ વ  ન લગતી કામગીર , ટ  ડરને લગતી કામગીર , નવીન કનેકશનને લગતી 

કામગીર   રવામા ંઆવે છે. 

૮) વડોદરા ગેસ લી.  દારા 3 CNG Mother Station અને 7 Daughter Station કાયરત છે. 

તેમજ હાલમા ંPNGના 76862 ઘરગ  ુકનેકશન અને 2295 બીનઘરગ  ુકનેકશન કાયરત 

છે. 
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   વડોદરા ગેસ લી. ના અિધકાર /કમચાર ઓની ફરજો. 

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

હઠળના અિધકાર -કમચાર  પાસે ્   રાવવાની તથા કામગીર  પર દખરખ - પુરવીઝન અને િનયં ણ 

રાખવાની કામગીર . 

૨) C.G.M.(PNG/CNG) ::  વડોદરા ગેસ લી. ની / ની ટકનીકલ બાબતોને લગતી તમામ કામગીર  

તેઓના તાબા હઠળના એ  ઼નીયર મારફતે  રાવવી, વી ક ગેસ રુવઠો દબાણથી રુો પાડવો, ગેસ 

લીકજ ગેસ લાઇન શીફટ ગ, હયાત લાઇનોની િનભાવણી, નવીન ગેસ મીટર ફ ટ સ, નવા ગેસ 

કનકેશન આપવાની કામગીર , હયાત ગેસ  નશેનોમા ંજ ર  ધુારા વધારા  રવાની કામગીર  તેમજ   

િનભાવણીની કામગીર . 

૩) C.G.M.(C&P)/  ટોર િુ  ટ  ડ  ટ :: ગેસ  ટોસને લગતી વહ વટ , ગેસ મટ ર યલ િનભાવણી, 

ગેસ લાઇન તેમજ  ને લગતા મટ ર યલની ખર દ ,  સાચવ ,ુ જ ુર યાત જુબ આપ  ુઅન ેજમા 

લેવાનો, ટોકની મેળવણી  રવી વગેર કામગીર   રવાની હોય છે. 

૪) H.O.D.Finanace /H.R. :: વડોદરા ગેસ લી. ને લગતી વહ વટ  તમામ  કામગીર  તઓેના 

તાબા હઠળના કમચાર ઓ પાસે ્   રાવવી વી ક, ગેસ બીલોને લગતી કામગીર , ચલણ િવભાગન ે

લગતી કામગીર  તેમ  એકાઉ  ટ િવભાગને લગતી કામગીર , કમચાર ઓના પગાર, સિવસ મેટરો,  

કમચાર ઓની ર ઓ મં ુ ઼ર  રવી વગેર કામગીર  પર સીધી દખરખ અને િનયં ણ રાખવાની 

કામગીર , ગેસ બીલોને લગતી કામગીર  વી ક બીલો ગેસ ાહકોને પહ ચાડવાના, બીલોમા ંજ ુર  

ધુારા વધારા  રવાના, બીલોને લગતી ફર યાદોનો િનકાલ  રવાની, ગેસ  નકેશનોના નામફર, 

વેચાણ-વારસાઇ શીફટ ગના ઠરાવો  રવાની કામગીર  તથા ચલણ િવભાગમા ં ગસે ાહકોના 
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ગેસબીલના નાણા ં  વીકારવાની, ચલણો  વીકકરવાની, ચકેો આકારવાની ્  કામગીર , બીલ િવભાગને 

લગતી કામગીર  ગેના જ ુર  ફો  સ વા ક, 

 Annexure- A જુબ ગેસ કનેકશન વેચાણ, વારસાઇ, નામફર-શીફટ ગ માટના ફો  સ.          

Annexure - B જુબ ગેસ ્  કનેકશન સઇેફ   ટડ મા ં  બધં-ચા  ુ  રાવવા માટના ફો  સ.   

Annexure - C ગેસ  નકેશન મર યાત/ફર યાત બધં/ડ સમે  ટલ  રાવવા માટના ફો  સ, 

હસાબીન ે લગતી કામગીર  વી ક વડોદરા ગેસ લી. ના કમચાર ઓના પગાર મં ુ ઼ર  રાવી 

કુવણાની કામગીર , ઇ રદારોના બીલોના કુવણાની કામગીર , લાઇટબીલ-ટલીફોન બીલના 

કુવણાની કામગીર , ડ પોઝીટ તથા એ  ટ મેટ ર ફંડ ગનેી કામગીર  વગેર કામગીર , સેઇફ 

  ટડ મા ં ગસે ્  નેકશન બધં/ચા  ુ  રવાની કામગીર   રવામા ં આવ ે છે. બીલ િવભાગમા ં બીલ 

િવભાગને લગતી કામગીર  વી ક ગેસ બીલોમા ં ધુારાવધારા કરવા, બીલોને લગતી ફર યાદોનો 

િનકાલ  રવો, વાધંાઓનો િનકાલ  રવો, ગેસ  નકેશન નામફર અને શીફટ ગના ઠરાવો  રવાની 

કામગીર  તેમ  ચલણ િવભાગમા ંકશીયરોની કામગીર  પર દખરખ અને ઞિનયં ણ રાખ ,ુ ુ  ્ ય 

રો મેળ તૈયાર  રવા અને િનભાવવો, રોકડ/ચકે ્   બ  મા ંજમા ્  રાવવી તમેજ ચકે ર ટન વ લુાતની 

કામગીર   રવામા ંઆવે છે.  

વડોદરા ગેસ લી. ના નદંનવન ગેસ  ટશન, ગેસ  ટોસ, ગેસ હો  ડર તેમજ ુ  ય  ચેર  દાડં યાબ ર 

ખાત ેબીલ િવભાગ, ચલણ િવભાગ, ટકનીકલ િવભાગમા ં ુદ઼ા ુદ઼ા દફતર કમચાર ઓ કામગીર   ર 

છે, મા ં નદંનવન ગેસ  ટશન ખાતે એ  ઼નીયર ીઓને ગેસ  નકેશનને લગતી કામગીર  નો 

માલસામાન આપવાની, તે ગે  ુ ર  ટર િનભાવવાની, મહકમને લગતી કામગીર  તેમ  ગેસ 

 નકેશન  વીચ ઓન, સેફ   ટડ મા ં બધં/ચા ,ુ ફર યાત/મર યાત બધં, કાયમી ધોરણે બધં 

કરવાની કામગીર  ના ર પોટ તૈયાર  રવાની કામગીર   ર છે. ગેસ  ટોસ ખાતેના કમ ચાર   દારા 
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ગેસ કનેકશનની કામગીર  ન ે લગતો માલસામાન ઇ રદાર/કો  ાકટરને આપવો તથા જમા લવેો 

તથા તે ગેના હસાબો રાખવા, માલસામાન  ટો ્   ર  ટર રાખ ,ુ િનભાવ  ુવગરે કામગીર   ર છે. 

વડોદરા ગેસ લી. ની ુ  ય  ચરે  ખાતે ચલણ િવભાગમા ં કમચાર ઓ  દારા ગેસ બીલના નાણા ં

રોકડા/ચક  થી  વીકારવાની કામગીર , ચલણ  દારા નાણા  વીકારવાની કામગીર  ્  કરવામા ંઆવ ેછે. 

બીલ િવભાગમા ં બીલને લગતી કામગીર  વી ક બીલોમા ં જ ુર  ધુારાવધારા કરવા, લેઝર 

િનભાવવા, બીલોને લગતી ાહકોની ફર યાદોનો િનકાલ  રવો, ગેસ  નકેશન નામફર/વેચાણ 

વારસાઇ શીફટ ગન ે લગતા ઠરાવો  રવાની કામગીર , ગેસ  નકેશન સેફ   ટડ મા ં ચા /ુબધં, 

ફર ઼યાત/મર ઼યાત, ચા /ુબધં, કાયમી બધં  રાવવા ગેના ફો  સ ભરવાની કામગીર  વગેર 

કામગીર   રવામા ંઆવે છે.   
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વડોદરા ગેસ લી.ના ઇ રદાર 

Contractor Name Nature of Work 
Ario Infrastructures Pvt Ltd Steel Pipe Laying 
SLR Construction Pvt Ltd Civil Contractor & CNG Construction 
Fixo Fit Well Pipe laying  Works, O & M (Nandanvan) 
Sweta Sales Corporation Labour Contractor & P.E Laying Works 
Parth Buildecone Labour Contractor & P.E Laying Works 
Jaykishan Engineers Labour Contractor & P.E Laying Works 
Indian Compressor Limited Pipe laying  Works, O & M (Nandanvan) 
Mahavir Engineering Works For court Operation CNG 
Tanu Motors For court Operation CNG 
Kirloskar Pneumatic Company Ltd. O & M Service [Gorwa, Dashrath & Racecourse] 
Sopan O&M Company Pvt. Ltd. O & M Service [Shreeji, Express, F.M Amin & Swastik] 
Shubh Exim O & M Service [Nizampura] 
M/s Tulsa Gas Technologies Pvt Ltd O & M Service [Sama Krishna] 
Wireless Teleinfra Pvt Ltd Outsourcing Contract 
Trust Worthy Services  Housekeeping Services 
K C Mehta & Co Statutory Auditor 
Mahesh Udhwani & Associates  Outsourcing Accounting 
S R Batliboi & Co. LLP IND AS Implemantation 
Randstad India Pvt. Ltd. HR Srvices 

RMSI 
Preparation of GIS based map of Vadodara District CGD 
Network clearly stating the census 2011 population etc. 

Swati Bhatt & Co. Secretarial Audit 
Y. S Thakar & Co. Cost Auditor 
Shiv Security Services Security Services 
Mac Consultant Manpower Services 
Vikram Travels LCV Hiring (DBS) 
KMC Travels Hiring Vehicle 
SLR Construction Pvt Ltd Civil Contractor & CNG Construction 
Mecon Ltd Third Party Inspection 
Hertz Inspection & Services Pvt. Ltd. Third Party Inspection 

Communica Aids 
Procurement and Installation of CCTV at Nizampura CNG 
Station 

Shah Enterprises O & M Service [Nizampura] 

Positron Energy Pvt Ltd 

Appointment of consultant for advisory services for 
implementation of IMPS, ERDMP and evaluation of tender 
for MDPE contractors. 
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વડોદરા ગેસ લી. શાખાના સને 2016-17 ના બ ટની રકમ ુ.લાખમા ં

 

િવગત. રવ   ુખચ. 

ગેસ ખર દ . 11100.00 

મહકમ ખચ.   370.00 

િનભાવણી ખચ.   636.00 

વહ વટ  ખચ.    595.00 

ફાઇનાનશીયલ ચાજ સ    275.00 

ુલ રવ   ુખચ. 15606.00 

  

 રવ   ુજમા. 

ગેસ વેચાણની આવ ્  . 21500.00 

અ  ય લાગતની આવ ્  .    287.00 

યાજની આવક    133.00 

ુલ. 21920.00 

કપીટલ ખચ. 7234.00 

કપીટલ જમા. 1876.00 
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અપીલ અિધકાર  તથા હર મા હતી અિધકાર ની િવગતો. 

અ.ન.ં અિધકાર ી  ુ

નામ. 
હોદદો. ફોન નબંર. 

ઓ ફસ મોબાઇલ. ઘર. 

1. ી શૈલેષ ક. 

નાય ્   . 

કોમ.ડાયરકટર ી, 

વડોદરા ગેસ લી.  

 

 2434117/ 

18/19 

9825025787 - 

 

2. ી ધમશ એ. 

રાણા. 

હર મા હતી 

અિધકાર ી  

(ટકનીકલ) તથા 

ડ.ડ  . એ  . ી  

વડોદરા ગેસ લી. 

 

2356048 9825801942   - 

3. ી શૈલેષ આર. 

પચંાલ. 

હર મા હતી 

અિધકાર ી  

(વહ વટ) તથા 

વહ વટ  

અિધકાર ી  

વડોદરા ગેસ લી. 

 

 

 2434117/ 

18/19 

9099089423 

 

- 
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વડોદરા ગેસ લી. 

૧-૫-૨૦૧૬ થી અમલમા ંઆવેલ ભાવ અને લાગત ના દરો. 
Sr.No Head Rate 

1 Name Transfer Fee for Varsai (Domestic) 100 

2 Name Transfer Fee for Varsai (Commercial) 2000 

3 Name Transfer Fee for purchase (Domestic) 500 

4 Name Transfer Fee for purchase (Commercial) 2000 

5 Shifting Gas Connection (Domestic) 200 

6 Shifting Gas Connection (Commercial) 300 

7 Safe Custody (Domestic) per 1 Year 500 

8 Safe Custody (Commercial) per 1 Year 1500 

9 Dismantle Charges (Domestic) 300 

10 Dismantle Charges (Commercial) 750 

11 Reconnection Fee (Domestic) 100 

12 Reconnection Fee (Commercial) 200 

13 Permanent Disconnection (Domestic) 300 

14 Permanent Disconnection (Commercial) 750 

15 Reconnection for D.D.C.(Domestic) 500 

16 Reconnection for D.D.C.(Commercial) 1500 

17 Refitting of Gas Line (Domestic) 100 

18 NOC Fee 150 

19 Deposit Dakhala ( Copy) Fee 50 

20 Add. Point Disconnection Fee 100 

21 Meter Testing Fee 25 

22 Penanlty for Delay Payment (After Due Date)  

 For Domestic Connection   

 Bill Amount <= 1000/- 50 

 Bill Amount > 1000/- 100 

 For Commercial Connection  

 After Due Date within 30 Days 200 

 Above 30 days after Bill date 

200+18% Interest 
per annum 
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For A.C. Plant Connection 
 

750+18% Interest 
per annum 

 

23 
Penalty Per Month for Non metered Connection 
and for Faulty Meter Connection 
 200 

   

   

24 Illegal uses of Png Domestic Connection Penalty 7500 

25 Illegal uses of Png Commercial Connection Penalty 12000 

26 
Illegal uses of Png Commercial Connection for 
Additional Point Penalty 18000 

27 Cheque Return Charges   

  If Cheque Amount < Rs.2500/- 100 

  If Cheque Amount >= Rs.2500/- 
10% of Cheque 
Amt. 

28 Minimum Charges Per Bill for AC/ Ind. Gas 
Customer (for Gas Consumption up to 10 Unit) 

500 

29 Minimum Charges for Commercial Customer (for 
Gas Consumption up to 05 Unit) 

250 

  

  (30) બનઘરગ   ુગેસ  નેકશન હો  ડરો માટ ફો  ટ  મીટર ક મીટર બધં પડ  યાર િતમાસે િવશેષ 

 ચા  ુ.પ000/- અને 3 માસ ુ ંએવરજ બીલ વ લુ  રવામા ંઆવશ.ે (ફો  ટ  મીટર (FR) 

 વાળા ાહકો માટ થમ વખત માફ) 

(31) ગેસ  નકેશન ગેરકાયદસર ઉપયોગ ક બાક  વ લુાતમા ંબધં  રલ હોય તો નુઃ ચા  ુ  રવા 

માટ ઘરગ   ુમાટ ુ.500/- બનઘરગ   ુમાટ ુ.1500/-  

    

દુદા ન.ં1 થી 31 મા ંસિવસ ટ  અલગથી લેવામા ંઆવશે. (15%) 

(7)     ાહ ્    દારા તે ગેસ લાઇન ટ   રવામા ંઆવે તો દંડ: 

  1) ઘરગ   ુ  નકેશન માટ ુ.2000/- 

  2) ઘરગ   ુ  નકેશન બનઘરગ   ુવપરાશ માટ ુ.7500/- 

(8)    ઘરગ   ુ  નકેશન માટનો િુનટ દ ઠ ભાવ: . 22.90

(9) બીન ઘરગ   ુ  નેકશન માટનો િુનટ દ ઠ ભાવ: .52.00  

(10) સીએન ના  લો દ ઠ ભાવ .42.50 

 



Page 15 of 17 
 

 

 

 

ડાયરકટર ી  ુલી  ટ. 

 

અ.ન.ં ડાયરકટર ીના નામ. હોદદો. 

1. ી િવનોદ રાવ. (IAS) ચેરમેન. 

2. ી પકંજ ક. પાલ. ડાયરકટર 

3. ી સં વ ુમાર મેનેજ ગ ડાયરકટર 

4. ી શૈલેષ નાય ્   . કોમશીયલ ડાયરકટર 

5. ી  એન.ક.મીના. (IAS) ડાયરકટર 

6. ી યોિત ુઆ ડાયરકટર 

7. ી મનમોહન તુર યા ડાયરકટર  
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વડોદરા ગેસ લી. ના ડ  ટુશન ઉપરના કમચાર ઓ  ુલી  ટ. 

 

અ.ન.ં કમચાર ના  નામ. હો ો 

 1. ી ધમશ અરિવદભાઇ રાણા. HOD (PNG) 

 2. ી  ટ વન ુમાર સે  અુલભાઇ   તી. STORE SUPERINTENDENT 

 3. ી હમાં  ુબાબરરાવ હરપળે. I/E  (O & M) 

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

 5. ી સૌરભ સકસેના. HOD(CNG) 

 6. ી એ. એમ. િમ ા. HEAD (C&P) & MARKETING 

 7. ી મગંેશ રામટક  MANAGER (CGM) 

 8 ી િવરન ઇ  વદન કુાતી. ACCOUNTANT BILLING 

9 ી ુશાલી યોગેશચં   દમ. ACCOUNTANT BILLING 

10 ી હતલબને વાઇચદં પટલ. ACCOUNTANT BILLING 

11. ી રા ુ ઼ કા તલાલ પટલ. ACCOUNTANT 

12. ી વનભાઇ નાનાભાઇ ભાલીયા. COMPLAIN RECEIVER 

13. ી ણૃાલ શરદચં  સાઇંવાલે. COMPLAIN RECEIVER 

14. ી શેરખાન મહમંદખાન પઠાણ. COMPLAIN RECEIVER 

15. ી પવતસ ગ ભુાઇ પટલીયા. ENGINEER PROJECT 

16. ી રા   ુમાર સોમાભાઇ રાણા. ENGINEER PROJECT 

17. ી કશાનસ ગ રામસ ગ ઠાકોર. MECHANIC (Recovery) 
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18. ી ક ર ટ અરિવદલાલ શાહ. MECHANIC 

19. ી હસનભાઇ ુપસ ગ રાઠોઙ HELPER (Recovery) 

20. ી પરસો મ બા ભુાલ ચૌહાણ. MECHANIC 

21. ી  મલેશ ુમાર મગંલભાઇ સોલકં . LABOUR 

22. ી જયેશ લાલ ભાઇ રબાર . STORE ASSISTANT 

23 ી રમઝાનમીયા ંશેખ OPERATOR (Holder) 

24 ી મહ  પી. ખ ી.  OPERATOR (Holder) 

25 ી ઠાકોર ડ . ભાલીયા. ENGINEER PROJECT 

26 ી િુનલ આઇ મોદ  Asstt. New PNG Connection 

 


