
માહિતી અધિકાર અધિનીયમ ૨૦૦૫ કલમ ૪-૧ (ખ) અન્વય ે

-.િુકમ ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ મુજબ હિસાબી શાખાને લગતી માહિતી આપવા બાબત. 

૧. સંસ્થાની કામગીરીઓ અને ફરજોની ધવગતો. 

ખાતાનુ નામ : હિસાબી શાખા, વડોદરા મિાનગરપાલિકા  
ખાતાધિકારી : ડે.મ્યુલનલસપિ કલમશ્નરશ્રી (વ.)  
 
 વડોદરા મિાનગરપાલિકાની હિસાબી શાખા મ્યુલનલસપિ કલમશ્નરશ્રી તથા ડે.મ્યુલનલસપિ 

કલમશ્નરશ્રી (વ.) ના સીધા માગગદશગન િેઠળ પાલિકાની તમામ આવકો તથા જાવકોના હિસાબો લનભાવે છે. 

વડોદરા મિાનગરપાલિકાની હિસાબી શાખામાાં ઝોનના ખર્ગની હડસેન્ટ ર્િાઇઝ ઉપરાાંત સેન્ટ ર્િાઇઝ 

પધ્ધલતથી તમામ આવક તથા ખર્ગની કોમ્્યુ્રાઇઝ એન્ટ ર્ ી કરવામાાં આવે છે. િાિમાાં આધુલનક ડબિ 

એન્ટ ર્ ી એકુ્રઅિ બેઝ સીસ્્મ મુજબ તમામ પ્રકારની  એન્ટ ર્ ી હિસાબી શાખાએ કરીને આધુલનક પદ્ધલત મુજબ 

આવક અને ખર્ગ ખાતુાં તમેજ સરવૈયુ તૈયાર કરવામાાં આવે છે. Accrual Base Double Entry 
Accounting System િેઠળ પાલિકાની સૌ પ્રથમ Opening Balance Sheet તા.૧-૪-૨૦૦૭ ની 

તૈયાર કરી, સેવા સદનની વબે સાઇ્ પર પ્રલસદ્ધ કરવામાાં આવી છે. વડોદરા મિાનગરપાલિકાની તા.૧-

૪-૨૦૦૭ ના રોજ ની કુિ લમિકતની વેલ્યુએશન, ગવમેન્ટ્ સ્ીફાઇડ વેલ્યઅુર દ્ધારા કરવામાાં આવી છે. 

પ્રલત વર્ગ લમિકતોમાાં થયેિ વધારા ઘ્ાડાને પણ વાલર્ગક હિસાબોમાાં સમાવી િેવામાાં આવે છે. વર્ગ-

૨૦૧૦-૨૦૧૧ સુધીની બેિેન્ટસ શી્ પણ તૈયાર કરવામાાં આવેિ છે. આ ઉપરાાંત પાલિકામાાં “ ઇ ગવગનન્ટસ 

“ પ્રોગ્રામ કાયગરત થતા તમામ વોડગ  કર્ેરી તથા ઝોન કર્ેરી સાથે ઓન િાઇન હિસાબી કામગીરી શરૂ 

કરવામાાં આવેિ છે. વડોદરા મિાનગરપાલિકાનુ સમગ્ર બજે્  સ્થાયી સલમલત મારફતે સમગ્ર સભાની માંજૂરી 

મેળવવાની તેમજ તેને પ્રલસદ્ધ કરવાની કામગીરી હિસાબી શાખાએથી થાય છે. શિેરીજનોને પાયાની 

સુલવધાઓ તાત્કાલિક ધોરણે મળી શકે તે મા્ે કે્િાક રેવન્ટયુ તથા કેપી્િ ખર્ગના અલધકાર ઝોન કક્ષાએ 

આપીને કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 
 હિસાબી શાખામાાં તમામ એન્ટ ર્ ી ફાંડ બેઝ પધ્ધલતથી થાય છે. જમેાાં મિેસુિી ફાંડ, કેપી્િ ફાંડ, ગ્રાાં્ 

ફાંડ, અનામત ફાંડ, અને તસિમાત ફાંડનો સમાવેશ થાય છે. જનેા કારણે સરકારશ્રીને આપવાની માહિતી 

તથા રોજરેોજના હિસાબો લનયલમત ધોરણે મળી રિે છે. આથી ગ્રાાં્-કેપી્િના િોકોપયોગી કામો કરવા 

મા્ે કે્િી લસિક ઉપિબ્ધ છે, તેની માહિતી ઉચ્ર્ અલધકારીઓને તાત્કાલિક આપી શકાય છે. જથેી 

બર્ત રકમમાાંથી વધારાના કામો પણ િાથ ધરી શકાય છે.  
 કેન્ટર/રાજ્ય સરકાર, માનનીય સાંસદ સભ્ય, માનનીય ધારા સભ્યોની ગ્રાાં્ મળે્યથી કેપી્િના 

કામો થાય છે. અનામત લવભાગ દ્ધારા ઇજારદારો અને શિેરીજનોની લવલવધ પ્રકારની અનામત જમા િઇન ે

લનયમ મુજબ પરત આપવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. તેમાાં મુખ્યત્વે વેરા રીફાંડ, અને અનામતોના 

હિસાબો કોમ્્યુ્ર પર રાખવામાાં આવતા િોવાથી િાિમાાં આ કામગીરી અત્યાંત ઝડપથી તથા ર્ોકસાઇપૂવગક 



થઇ રિી છે. ઇજારદારના તથા કમગર્ારી/અલધકારીના ઇન્ટકમ ્ેક્ષ ્ી.ડી.એસને િગતી કામગીરી અત્યાંત 
ઝડપથી થાય તે મા્ે તમામ કામગીરીનુાં કોમ્્યુ્રાઇઝેશન કરવામાાં આવેિ છે.  
 મિાનગરપાલિકાના તમામ કમગર્ારીઓને પગાર હફકસેશન, બોનસ, જી.પી.એફ, સી.પી.એફ અન ે

ઇ.પી.એફ, ગ્રુપ લવમા, ફેસ્્ીવિ-ફુડગે્રઇન એડવાન્ટસ, પેન્ટશન, ગ્રેજ્યુઇ્ી, રજા પગાર વગેરેને સાંિગ્ન 

તમામ કામગીરી સેન્ટ ર્િાઇઝ હિસાબી શાખાએથી લનયલમત રીતે કરવામાાં આવે છે.  
 લમશન કેશિેશ અાંતગગત હિસાબી શાખા પહરપત્ર અાંક ૨૧/૨૦૧૬-૧૭ આધારે વડોદરા 

મિાનગરપાલિકાના લવલવધ લવભાગોને કેશિેશ પદ્ધલત અાંતગગત P.O.S મશીનની ફાળવણી કરી 

કરદાતાઓ તેમજ વડોદરા શિેરની જનતાને સુલવધા રિે તે મુજબની કામગીરી કરેિ છે.  

૨. પોતાના અલધકારીઓને કમગર્ારીઓલન સત્તાઓ અને ફરજો : સામેિ પત્રક ‘અ’ મુજબ 

અ.ન ં નામ િોદ્દો ઇ.ડી.પી ન ં બેઝીક પગાર કામની ધવગત 

૩. લનરીક્ષક અને જવાબદારી ના સાધનો સિીત લનણગય િેવાની પ્રહક્રયા :  
* ડી.પી ઓડગ ર તથા વિીવ્ી ઓડગ ર મુજબ કરવી.  

૪. પોતાના કાયો બજાવવા મા્ે નક્કી કરાવેિા ધોરણો :  
* વખતો વખતના ડી.પી ઓડગ ર તથા વિીવ્ી ઓડગ ર મજુબ. (એનેક્ષર એ અને બી)  

૫. પોતાના કાયો બજાવવા મા્ે પોતાની પાસેના અથવા લનયાંત્રણ િેઠળના અથવા પોતાના કમગર્ારીઓ  

દ્ધારા ઉપયોગમાાં િેવાતા લનયમો, સુર્નાઓ, લનયમ સાંગ્રિ અને રેકડગ  : 
* વખતો વખત મ્યુલનલસપિ કલમશનરશ્રી, સ્થાયી સલમતી તેમજ સમગ્રસભાએ ઠરાવેિ ધારા ધોરણો 

અનુસાર 
૬. પોતાના દ્ધારા અથવા તેના અાંકુશ િેઠળ રખાયેિ લવલવધ કે્ેગરીના દસ્તાવેજોલન લનવેદન :  

* કોમ્્યુ્રાઇઝ ્ેિી પેકેજ હિસાબી પદ્ધલત  
* TDS કોમ્્યુ્રાઇઝ સોફ્વેર પ્રોગામીંગ પદ્ધલત. 
* બી.એસ / એફ.એસ રજીસ્્ર, રવાના રજીસ્્ર. 

૭. તેની નીલત ઘડવાના અથવા તેના અમિીકરણ સાંબાંધીત જાિેર જનતાના સભ્યો દ્ધારા રજુઆત કરાયેિી 
અથવા તેની ર્ર્ાગ મા્ે રિેિી કોઇ પણ વ્યવસ્થાની લવગતો: 
* િોકો સાથે સાંકળાયેિી સાંસ્થા િોઇ િોકોના ર્ુાં્ાયેિા પ્રલતલનલધઓની બનેિી સલમલતઓ. સ્થાયી 
સલમલત તેમજ સમગ્રસભા દ્ધારા અલધકાર પરત્વે લનણગય િેવામાાં આવશે.  

૮. પોતાના ર્િણના િેતુ મા્ે અથવા તેના ભાગ તરીકે રર્ાયેિી બે કે તેથી વધુ વ્યલતતઓ ધરાવતા બોડગસ 

કાઉન્ટસીિ કમી્ીઓ અને અન્ટય માંડળોની બેઠકો જાિેર પ્રજા મા્ે ખુલ્લી છે કે કેમ?  
* િાગુ પડતુ નથી 

૯. પોતાના અલધકારીઓ અને કમગર્ારીઓની ડીરેક્રી: 
* પત્રક-અ મુજબ (નામ અને િોદ્દો)  



૧૦. તેના લનયમમાાં પુરી પડાયેિ પડતરની પદ્ધલત સહિત તેના-રેક અલધકારીઓ અને કમગર્ારીઓ દ્ધારા 
પ્રાપ્ત કરાવેિ માસીક પગાર:  

પત્રક-અ મુજબ (બેલઝક + ગ્રેડ પે)  
૧૧. તમામ યોજનાઓની લવગતો, સુલર્ત ખર્ાગઓ અને કરાવેિ ર્ુકવણીના અિેવાિો દશાગવતા તમામ 

એજન્ટસીને ફાળવેિ બજે્ : 
જ ેતે વર્ગના માંજુર થયેિ બજે્  મુજબ.  

૧૨. ફાળવાયેિી રકમ અને આ કાયગક્રમોથી ફાયદો મેળવનારની લવગતો સહિત સબસીડી સિીત કાયગક્રમોના 
અમિનો પ્રકાર: 

અ.નાં. ૧૧ મુજબ.  
૧૩. તેના દ્ધારા અપાયેિી છુ્છા્ો પરવાનગીઓ અને સત્તા મેળવનારી લવગતો: 

અ.નાં ૩ મુજબ  
૧૪. ઇિેત ર્ ોનીક ફોમગમાાં ઘડાયેિી, તેના દ્ધારા રખાયેિી અથવા તેને ઉપિબ્ધ માહિતીના સાંદભગની લવગતો: 

 અ.નાં ૬ મુજબ  
૧૫. પુસ્તકાિય અથવા વાર્નખાંડ કામના કિાકો સહિત માહિતી મેળવવા મા્ે નાગરીકોને ઉપિબ્ધ 
સુલવધાઓની લવગત. જો જાિેર ઉપયોગ મા્ે તેની જાળવણી કરાઇ િોય તો: 

 અતે્રની શાખામાાં પુસ્તકાિય કે વાાંર્નખાંડ ઉપિબ્ધ નથી.  

૧૬. જાિેર માહિતી અલધકારીઓના નામ, િોદ્દાઓ અને અન્ટય લવગતો: 

અ.ન ં નામ િોદ્દો બેઝીક પગાર 
૧ હિતેન સી. પરમાર ઇનર્ાજગ  ડે.ર્ીફ એકાઉન્ટ્ન્ટ્ ૮૦૨૦૦/- 

૧૭. સુર્વી શકાય તેવી અન્ટય કોઇ માહિતી અને ત્યારબાદ દર વર્ે આ પ્રકાશનમાાં સુધારો કરાશે.  

 

જાિેર માહિતી અલધકારી તથા 
ડે.ર્ીફ એકાઉન્ટ્ન્ટ્, હિસાબી શાખા 

મિાનગરપાલિકા 
વડોદરા. 

્ેલિફોન-૦૨૬૫-૨૪  ૩૩૧૧૬,૧૮  
એક્ષ્ે.નાં-૨૮૨ 

  



 હોદો
ઈ.ડી.પી. 
રેફરન્સ
નબંર

બેઝીક૫ગાર
પેમેટ્રીક્ષ

કામગીરી

૧
શ્રીસતંોષહહરાલાલ
તતવારી,

ચીફએકાઉન્ટન્ટ ૩૦૬૧૮૫

૮૮૪૦૦ વડોદરામહાનગરપાલલકાહહસાબીકામગીરી, નાણાકંીયબાબતેઅંદાજ઼૫ત્રકબાબતોનેલગતીતમામકામગીરીઆ
ઉ૫રાતંકમમચારીઓનાપ્રોવીડન્ટફંડતવભાગ, પેન્શનતવભાગ,તેમજ઼હડપોઝીટતવભાગતવગેરેનીતમામકામગીરીને
આયોજ઼નદેખરેખ, પ્રત્યક્ષમોનીટરીંગતથાતનયતં્રણ

૨ શ્રીબ્રીજેશપ્રજાપતી એકાઉન્ટન્ટ ૩૫૭૭૭૪ ૪૬૨૦૦ પેન્શનશાખમાંએકાન્ટન્ટનીકામગીરી

૩ શ્રીઅંહકતાજેજાની એકાઉન્ટન્ટ ૩૫૭૭૮૨ ૪૬૨૦૦ પી.એફઅનેઅનામતતવભાગમાંએકાઉન્ટન્ટતરીકેતમામકામગીરીતથાહફકસહડપોઝીટઅંગેનીકામગીરી

૪ શ્રીહહતેનસી.પરમાર એકાઉન્ટન્ટ ૩૦૯૦૦૧ ૮૦૨૦૦

મેઈનફંડ,આર.સી.બી., ગ્રાન્ટતથાજે.એન.ય.ુઆર.એમ. અંતગમતથતીસ૫ુરવીઝનનીકમગીરીતથાપેમેન્ટઓડમરઉ૫ર
સહીકરીચકુવવાનીકમગીરીતથાતમામવહીવટીયકામગીરી૫રદેખરેખ. નમુમ+ગ્રાટંનીહફકસહડપોઝીટઅંગેની
કામગીરી., ૫ગારનેલગતીતમામકામગીરીતથાચીફએકાઉન્ટન્મેઈનફંડતથાઅંતગમતથતીસ૫ુરવીઝનની
કામગીરીતથાપેમેન્ટઓડમરઉ૫રસહીકરીચકુવવાનીકામગીરીતથાતમામવહીવટીયકામગીરી૫રદેખરેખતેમજ઼
૫ગારઅનેહફકસેશનનેલગતીતમામકામગીરીઅનેચીફએકાઉન્ટન્ટશ્રીસોંપેતેતમામકામગીરી.

૫ શ્રી જીગ્નેશ  એમ.દવે એકાઉન્ ટન્ ટ ૩૦૦૨૯૨ ૫૦૫૦૦ હાલ એકાઉન્ટન્ટ (મેઇન)ની કામગીરી

૬ શ્રી જીગ્નેશ એમ. રાણા
બજેટીંગ એન્ડ 
એમ.આઇ.એસ 

ઓફીસર
૩૫૧૦૮૩ ૪૭૬૦૦

બજ઼ેટની કામગીરી - રરવાઈઝ બજ઼ેટ અને ડ્રાફટ બજ઼ેટ તૈયાર ક્ રવાની કામગીરી સરકરશ્રીમાાં માાંગવામાાં આવતી વવવવધ 
મારહતીઓ તથા ૫ત્રકે તૈયાર ક્ રવા તથા વવવવધ રીપોટટ  તૈયાર કરવા અને ટેલી પ્રોગ્રામ માાં થતી એન્રી ઓ ન ાં ચેકીંગ 
અને સ પરવવઝન ની કામગીરી.

૭ શ્રી સીમાબેન પ્રજાપતી
સ્ટેટેસ્ટીકલ 
આસીસ્ટાંન્ટ

૩૩૯૭૬૮ ૪૪૯૦૦
બજ઼ેટની કામગીરી - રરવાઈઝડ  બજ઼ેટ અને ડ્રાફટ બજ઼ેટ તૈયાર ક્ રવાની  કામગીરી  સરકારશ્રીમાાં માાંગવામાાં આવતી 
વવવવધ મારહતીઓ તથા ૫ત્રકે તૈયાર ક્ રવા.

૮ શ્રી શ્રઘ્ ધા એસ.ગાવડે
પેજ઼મેક્ ર        
(લોન સેવા અથે)

૨૮૪૯૮૦ ૬૦૪૦૦ હાલમાાં બજ઼ેટ અંગેની ટાઇપીંગ ની તેમજ અન્ય ડેટા એન્રી ની કામગીરી.

૯ શ્રી મનભુાઇ વસાવા હડેક્ લાક્ ટ ૨૬૦૮૫૧ ૬૪૧૦૦
ઓડીટ શાખાએ થી મજુંર થઇને આવેલ મેઇનફંડ દફ્તર ને લગતા કોન્ટ્રાક્ટરો ના બીલ,તમામ કમમચારી અને પેન્ટ્શનરો 
ના મેડીકલ બીલ,પગારના બીલો,રોજીદારી,કરાર આધારરત,માનવરદન ને લગતા તમામ બીલોનુ ંપેમેન્ટ્ટ કરવુ.ંECSથી 
કરવામા ંઆવત ુપેમેન્ટ્ટ ચેક કરવુ.ંવવવવધ પ્રકારના ફંડ,ઠરાવ મેઇનફંડમા ંરાન્ટ્સફર કરવા.

હહસાબીશાખાનાઅતિકારી/કમમચારીઓનાનામહોદા, ઈ.ડી.પી. રેફરન્સનબંર, બેઝીક૫ગારતેમજકામગીરીનીતવગતવારમાહહતીદશામવતુપત્રક' અ'
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૧૦ શ્રી મીનાબેન જ઼ે વસાવા હડેક્ લાક્ ટ ૨૬૧૦૨૫ ૫૬૯૦૦
રહસાબી શાખાને લગતી તમામ વહીવટી  કામગીરી ક્ રવી . કોપોરેશનના દરેક્  ક્ મટચારીના તમામ જ઼ાતના રફક્ સેશન ક્ રવા, 
રહસાબી શાખાની તથા વગટ-ર અવધકરીઓની સવવિસબ ક્ માાં ઇન્ રીમેન્ ટ, રજ઼ા ખતવણી વવગેરેમાાં સહીઓ ક્ રવી. તથા 
મેડીક્ લ બીલ રવાનાની કમગીરી.

૧૧ શ્રી રાયવસિંહ પી હઠીલા હડે ક્ લાક્ ટ ૨૬૨૫૫૨ ૫૬૯૦૦
લીન્ ક્  ઈન્ સ્ યોરન્ સ, , ,  ની લોનને લગતી તમામ કમગીરી ક્ રવી. પીએફ તથા રડપોઝીટ ફાંડની તમામ કમગીરી. રડપોઝીટ 
ફાંડની એફ.ડી.અંગેની તમામ કામગીરી.

૧૨ શ્રી જમ ભાઇ વી વસાવા સીની ક્ લાક્ ટ ૨૬૪૫૪૭ ૫૫૨૦૦ GPF દફતરની કામગીરી.

૧૩ શ્રી તપૃ્તી ઇન્ટ્રવદન દવે જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૨૩૨૫૨૧ ૬૪૧૦૦ મેડીક્ લ બીલોના પેમેન્ ટ ઓડટરની કમગીરી,લાઇટબીલો ના પેમેન્ ટ ઓડટરની કામગીરી

૧૪ શ્રી રદનબાંધ  એસ ભટ્ટ જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૩૦૨૯૦૨ ૩૦૨૦૦
એ સીરીઝના બીલોની અતે્ર ખતવણીએ ખચટ પાડી, એકાઉન્ ટન્ ટશ્રીની સહી મેળવી, ટપાલ ચોપડી દ્વારા ઓડીટ શાખા 
તરફ રવાના ક્ રવાના. બી.એસ./એફ.એસ. ની કમગીરી.

૧૫ શ્રી રેશ્મા.આર શાહ જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૨૬૯૨૭૧ ૫૩૬૦૦ પેન્ શન તફાવત, પેન્ શન કોમ્ ય ટની કામગીરી, પેન્ શન ૫ત્રકે  માાંથી મેળવી ઓડીટ ક્ રાવવાની કામગીરી

૧૬ શ્રી દેવાાંગ પાંડયા જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૨૮૫૧૩૭ ૪૯૦૦૦
ગ્રાાંટના બજ઼ેટ,ગ્રાાંટ પેટે ક્ રવાના  વવકાસ કમોના બે તબક્ કના  (બી.એસ./એફ.એસ.) નાણાાંવક્ ય સમથટનની કામગીરી. પે
ઓડટર, ઈસીએસ, ય ટીસી, સીસી, તેમજ઼ રીક્ ન્ સીલેશનની કામગીરી તેમજ઼  દફતરની કામગીરી.

૧૭ શ્રી દકે્ષસ એન.ડોલીયા જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૨૮૫૯૦૧ ૪૯૦૦૦ મેડીકલ રીએમ્બસમ  સેલની કામગીરી.

૧૮
શ્રી ગણ૫તવસિંહ બી. 
૫રમાર

જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૨૮૫૭૯૦ ૪૯૦૦૦ ગ્રાાંટ ફાંડમાાં શ્રી દેવાાંગ પાંડયાની મદદમાાં પે ઓડટર, ઈસીએસ, ય ટીસી, સીસી ની કમગીરી,  તેમજ઼ લોન ફાંડની કામગીરી.

૧૯ શ્રી રેખાબેન પી. ૫રીખ જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૨૭૯૭૪૯ ૫૨૦૦૦
કેપોરેશનના તમામ  પગાર ૫ત્રકે ન ાં પોસ્ ટીંગ ક્ રી સમરી સીટ સાથે ચકસણી ક્ રી પેમેન્ ટ ઓડટર ક્ રવા,કેમ્ ્ ય ટરમાાં એન્ રી 
ક્ રેલ ૫ગાર૫ત્રકેની ,, &  , ટેલી ક્ રી ચેક્  ક્ ઢાવી જ઼મા ક્ રાવવાની કામગીરી , આજ઼વા સો, હરીજ઼ન સો., રેડીટ સો., 

૨૦ શ્રી હર્ટદભાઈ ઠક્ ક્ ર જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૨૬૫૬૧૬ ૫૩૬૦૦
ઓડીટ શાખામાાંથી માંજ ુ઼ર થઇ આવતા ઇજ઼ારદારના બીલ દેણયાદી બીલ, પાટટ  બીલ, મેડીક્ લ બીલ, ફાયનલ બીલ તથા
ક્ મટચારીના ટી.એ.બીલ, જ઼ાથ  તસલમાતના બીલ તથા અન્ ય બીલોના પેમેન્ ટ ઓડટરની કામગીરી.

૨૧
શ્રી અવમતક માર એન 
શાહ

જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૨૯૬૨૭૯ ૪૬૨૦૦
મૈયત ના પેન્ શન ક્ ે ેસો તેમજ઼ લેઝરમાાં એન્ રી અને પેન્ શન કેસ ની લગતી તમામ કામગીરી અને ફે .પેન્ શનરને લગતી
તમામ કામગીરી. હવાલાના કમગીરી  સાથ હવાલાના એકાઉન્ ટન્ ટશ્રી (પેન્ શન ) તરીક્ ની કમગીરી.

૨૨ શ્રી રેખાબેન બી વસાવા જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૩૦૭૭૦૦ ૪૨૩૦૦
વાહન લોન,અનાજ઼લોન, ફેસ્ ટીવલ તસલમાત રવાના, પે ઓડટર, ટેલી એન્ રી, ઓન લાઈન ચલન એન્ રી, ઈસીએસની
અને રીક્ ન્ સીલેશનની કામગીરી

૨૩
શ્રી રમેશભાઇ 
રકશનરાવ રાવડે

જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૨૦૬૪૫૮ ૩૭૨૦૦
બારનીશી દફતરની કામગીરી, પ્રોવીડાંટ ફાંડ વવભાગમાાં ગ્રપૃ વવમા, લીંક્  ઈન્ સ્ ય રન્ સની કામગીરી. તેમજ઼ સાંરદ૫ વી. પાંચાલ
લોન સેવાથે ૫રત ના આવે ત યાાઁ સ  ઘી રહસાબી શાખાની મેઈન બારનીશીની કામગીરી
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૨૪ શ્રી કલ્પેશ  જે પાંડયા જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૨૯૬૩૬૮ ૪૬૨૦૦
એ સીરીઝના બીલોની અતે્ર ખતવણીએ ખચટ પાડી, એકાઉન્ ટન્ ટશ્રીની સહી મેળવી, ટપાલ ચોપડી દ્વારા ઓડીટ શાખા 
તરફ રવાના ક્ રવાના. બી.એસ./એફ.એસ.ની કામગીરી

૨૫
શ્રી પ્રહલાદભાઇ કે 
પરમાર

જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૩૫૪૮૦૫ ૨૦૫૦૦
ઓડીટ શાખામાાં થી માંજ ર થઇ આવતા ઇજરદારના બીલ દેણયાદી બીલ,  પાટટ  બીલ, મેડીકલ બીલ તથા કમટચારીના 
ટી.એ.બીલ, જાથ  તસલમાત ના બીલ તથા અન્ય બીલોના પેમેન્ટ ઓડટની કામગીરી.   , ટપાલ ચોપડી દ્વારા ઓડીટ 
શાખા તરફ રવાના ક્ રવાના. બી.એસ./એફ.એસ.ની કામગીરી

૨૬ શ્રી સાંરદ૫ વી. પાંચાલ જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૨૯૯૮૫૫ ૪૩૬૦૦ રહસાબી શાખાની મેઈન બારનીશીની કામગીરી,

૨૭ શ્રી વશલ્ પા આર. રાણા જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૩૦૦૪૨૦ ૪૩૬૦૦
મહકે્ મની કમગીરી. વડોદરા મહાનગર પાલલકાના વગટ-૨ ના અવધકરીઓની સવવિસ બ ક્  વનભાવવી, મેડીક્ લ બીલોના 
પેમેન્ ટ ઓડટરની કામગીરી

૨૮
શ્રી રદ્તીબેન 
એસ.પરીખ

જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૨૬૫૫૬૦ ૫૩૬૦૦
મેઈન ફાંડ, અધસટ આર.સી.બી, ટેલી એન્ રી ઓન લાઈન ચલન એન્ રી લોનની ટેલી એન્ રી ગ્રાાંટની ઓન લાઈન ચલન 
એન્ રી જ઼ેએનઆરય એમ.ની ટેલી એન્ રી ઓન લાઈન ચલન એન્ રી ની કામગીરી , તમામ ફાંડની ટેલી એન્ રી તેમજ઼ ઓન 
લાઈન એન્ રી.

૨૯ શ્રી અલ્પેશ કે. શાહ જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૨૯૭૬૬૬ ૪૪૯૦૦ આરસીબી તથા  ના ફાંડની તમામ કામગીરી  , (રીક્ ન્ સીલેશન સહ)

૩૦ શ્રી ૫રેશભાઈ પાંડયા જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૨૭૯૪૮૦ ૫૨૦૦૦
કેન્ રાક્ ટરના બીલો, મેડીક્ લ બીલ, લાઈટબીલ વવગેરેની  માાં એન્ રી ક્ રાવી ક્ રેલા બીલોનો કેમ્ ્ ય ટરમાાં રહસાબ મેળવવો
તથા ચેકે આ૫વાની કામગીરી તેમજ઼ રીક્ ન્ સીલેશનની કામગીરી

૩૧ શ્રી રાજ્યગ ર  મીત આર જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૩૫૮૨૭૪ ૧૯૯૦૦ ઇન્ક્મટેક્ષની કામગીરી

૩૨
શ્રી પરમાર 
વવજયક માર એચ .

જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૩૫૪૭૭૫ ૨૦૫૦૦
મેઈન ફાંડ, અધસટ આર.સી.બી, ટેલી એન્ રી ઓન લાઈન ચલન એન્ રી લોનની ટેલી એન્ રી ગ્રાાંટની ઓન લાઈન ચલન 
એન્ રી જ઼ેએનઆરય એમ.ની ટેલી એન્ રી ઓન લાઈન ચલન એન્ રી ની કમગીરી , તમામ ફાંડની ટેલી એન્ રી તેમજ઼ ઓન 

૩૩ શ્રી પાંકજ ચૌહાણ જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૨૭૯૫૮૭ ૫૨૦૦૦ પેન્ શનકેસ ની ગણત્રી

૩૪ શ્રી સાવન એ પટેલ જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૩૫૮૫૪૧ ૧૯૯૦૦
GPF દફતરની કામગીરી, CPF દફતર ની , EPF Online ચ કવણ ાં,રેકોડટ દફતરની,દરમાસે આવતી EPF કપાત ન ાં 
મેળવણ  ાં કરી કન્સલટન્ટ ને ડેટા આપવા તથા રકમ જમા કરાવવાની કાયટવાહી.

૩૫
શ્રી રાકેશ અલ ભાઇ 
સોલાંકી

જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૩૫૮૨૬૬ ૧૯૯૦૦ વશક્ષણ સવમવતના બીલની કામગીરી, રહસાબી શાખાના રેકેડટની કામગીરી.

૩૬ શ્રી ભોયે અવિનભાઇ સી જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૩૫૮૨૫૮ ૧૯૯૦૦ પેન્ શન વવભાગમાાં કામગીરી.

૩૭ શ્રી રરધ્ધી ટી. શાહ જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૩૦૦૧૧૦ ૪૩૬૦૦
અનામત દફતરની કામગીરી,વેરા રીફાંડ,GST ન ાં ચ કવણ ાં ગવટમેન્ટ સેસન ાં ચ કવણ ાં,લેબર વેલ્ફેર સેસન ાં  ચ કવણાાંની
કામગીરી.
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૩૮
શ્રી ઉદયરાજ઼ 
ય .શબનીશ

જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૩૦૫૯૬૧ ૪૨૩૦૦
મહાનગર સેવા સદનના તમામ ક્ મટચારીઓની ૫ગારમાાંથી ઈન્ ક્ મટેક્ષની ક્ પાત ને લગતી તમામ કમગીરી, ઈન્ ક્ મ ટેક્ષ 
તથા પ્રોફેશ્ નલ ટેક્ષ સમયસર જ઼મા ક્ રાવવાની કામગીરી.

૩૯
શ્રી પ્રજાપતી મનીર્ 
ક માર આઇ.

જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૩૫૪૭૯૧ ૨૦૫૦૦
અનામત  દફતરની કામગીરી, વેરા રીફાંડ, GST ન ાં ચ કવણ ાં ગવટમેન્ટ સેસ ન ાં ચ કવણ ાં,લેબર વેલ્ફર સેસન ાં ચ કવણાાંની 
કામગીરી.

૪૦ શ્રી અભભજીતભાઇ 
હરેશભાઇ ગોહલે જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૩૫૬૨૦૪ ૨૦૫૦૦

કેન્ રાક્ ટરના બીલો, મેડીક્ લ બીલ, લાઈટબીલ વવગેરેની  માાં એન્ રી ક્ રાવી ક્ રેલા બીલોનો કેમ્ ્ ય ટરમાાં રહસાબ મેળવવો
તથા ચેકે આ૫વાની કામગીરી તેમજ઼ રીક્ ન્ સીલેશનની કામગીરી

૪૧ શ્રી અલ્પેશકુમાર 
દશરથભાઇ મકવાણા જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૩૫૬૨૨૧ ૨૦૫૦૦ MainFund ની Telly અને Online payment ની Entry

૪૨ શ્રી ડાહયાભાઈ રાવળ વસપાઈ ૨૦૩૧૪૯ ૩૭૨૦૦ પેન્ શન વવભાગમાાં કામગીરી.

૪૩
શ્રી વર્ાટબેન આર. 
જોર્ી

વસપાઈ ૩૧૯૩૯૨ ૨૦૯૦૦ પેન્ શન વવભાગમાાં કામગીરી

૪૪ શ્રી શારદાબેન જ઼ોર્ી વસપાઈ ૨૯૪૭૯૯ ૩૧૧૦૦ રહસાબી શાખા મેઈન રૂમની કામગીરી

૪૫ શ્રી સ પડ રાઠવા વસપાઈ ૨૭૯૦૧૩ ૩૩૦૦૦ રૂમ નાં. ૧૧૧ ની કામગીરી

૪૬ શ્રી મેહ  લ ગાાંધી વસપાઈ ૩૧૩૧૪૯ ૨૮૪૦૦ રૂમ નાં. ૧૧૧ ની કામગીરી

૪૭ શ્રી પ્રકાશ એસ.મોરે વસપાઈ ૨૪૨૫૩૫ ૩૬૧૦૦ બહારની ટપાલ બજ઼ાવવાની કામગીરી

૪૮ શ્રી સવવતાબેન બારીયા હલે્ પર ૨૮૦૭૦૪ ૩૩૦૦૦ રહસાબી શાખા મેઈન રૂમની કામગીરી

૪૯ શ્રી માંજ ુ઼લાબેન ૫રઢયાર બેલદાર ૨૯૭૯૨૫ ૩૦૨૦૦ રૂમ નાં. ૧૧૧ ની કામગીરી

૫૦
શ્રી રેખાબેન 
વાય.ગજ્જર

હલે્પર લોન સેવા 
અથે)

૩૨૫૯૪૫ ૧૮૨૦૦ પેન્ શન વવભાગમાાં કામગીરી

૫૧
શ્રી કામીનીબેન 
રકશોરરાવ જાધવ

વસપાઈ ૨૯૪૪૧૧ ૨૦૫૦૦ હાલ લોન સેવા અથે ટ રીસ્ટ શાખા માાં કામગીરી

૫૨ શ્રી રાંજ઼નાબેન ગવળે
મજ ુ઼ર (લોન 
સેવા અથે)

૩૨૧૮૫૧ ૨૦૩૦૦ રહસાબી શાખા મેઈન રૂમની કામગીરી
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૫૩ શ્રી કાાંવતભાઇ સોલાંકી
સફાઈ સેવક્  
(લોન સેવા અથે)

૨૪૯૮૯૧ ૩૫૦૦૦ પ્રોવીડાંટ ફાંડ વવભાગમાાં કામગીરી

૫૪ શ્રી રમીલાબેન માછી
મજ ુ઼ર (લોન 
સેવા અથે)

૨૯૪૫૭૮ ૨૯૩૦૦ પ્રોવીડાંટ ફાંડ વવભાગમાાં કામગીરી

૫૫ શ્રી જ઼યદીપ એ.જ઼ાની
એકાઉન્ ટન્ ટ 
આસી. (લોન 

૩૪૩૪૪૭ ૧૫૦૦૦ પ્રમાણે બેલેન્ સસીટ બનાવવાનીકામગીરી તદઉ૫રાાંત ઉ૫રી અવધકરીશ્રીસોંપે તે તમામ કામગીરી

૫૬ શ્રી રાજેશ હરીશચરં 
નાયક

એકાઉન્ ટન્ ટ       
                  

૩૦૯૯૬૬ ૮૦૨૦૦ હાલ લોન સેવા અથે વોડટ નાં-૧૨ માાં કામગીરી

૫૭
શ્રી પાટડીયા રરષ્ના 
પાંકજ્ક માર

એકાઉન્ ટન્ ટ ૩૫૭૮૩૯ ૪૪૯૦૦ હાલ લોન સેવા અથે વોડટ નાં-૦૪ માાં કામગીરી

૫૮ શ્રી તારાબેન જ઼ે રાઠવા હડે ક્ લાક્ ટ ૨૬૪૫૮૦ ૫૨૦૦૦ હાલ લોન સેવા અથે વોડટ-૫ માાં કામગીરી

૫૯
શ્રી જેનીર્ક માર આર. 
દેસાઇ

હડે ક્ લાક્ ટ ૨૬૯૨૮૦ ૭૫૬૦૦ હાલ લોન સેવા અથે ઇ.ડી.પીશાખા માાં કામગીરી

૬૦
શ્રી અમરીર્ા બી 
વસાવા

જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૩૦૦૭૪૮ ૪૨૩૦૦ હાલ લોન સેવા અથે ઓડીટશાખામાાં કામગીરી.

૬૧ શ્રી રરધ્ધ્ધ રોહન ગ ્ તે
ડેટા એન્રી 
ઓપરેટર

૩૪૨૭૨૬ ૨૭૧૦૦ હાલ લોન સેવા અથે વોડટ-૦૪ માાં કામગીરી

૬૨ શ્રી ઋર્ાલી વાય. કદમ જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૨૩૨૪૩૨ ૬૨૨૦૦ હાલ લોન સેવા અથે વી.જી.એલ માાં કામગીરી.

૬૩ શ્રી વવપ લ એ.દલાલ જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૩૦૭૭૫૧ ૩૪૩૦૦ હાલ લોન સેવા અથે આકરણી શાખામાાં કામગીરી

૬૪ શ્રી રીતેર્ એન. શાહ જ ુ઼નીયર ક્ લાક્ ટ ૩૧૫૪૮૬ ૨૭૬૦૦ હાલ લોન સેવા અથે ઓડીટશાખામાાં કામગીરી.

૬૫ શ્રી હમેાબેન જ઼ે. મહતેા જ ુ઼નીયર ટાઈપીષ્ટ ૨૭૯૪૫૫ ૪૪૯૦૦ હાલ લોન સેવા અથે ન  મટ શાખામાાં કામગીરી

૬૬
શ્રી માળી શે્રયસભાઇ 
ઇિરભાઇ

પ્રોગ્રા.સીસ્ ટમ 
એડમી. આસી. 
(એપે્રન્ ટીસ)

૮૫૫૦૯૦ ૭૭૦૦ એપે્રન્ટીસ તરીકે
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૬૭
શ્રી તડવી પીનલબેન 
વવરમભાઇ

પ્રોગ્રા.સીસ્ ટમ 
એડમી. આસી. 
(એપે્રન્ ટીસ)

૮૫૫૪૫૬ ૭૭૦૦ એપે્રન્ટીસ તરીકે

૬૮
શ્રી મહેંન્રભાઇ આઇ 
રાણા

ટાઇપીસ્ટ ૨૪૧૦૧૬ હાલમાાં ટાઇપીસ્ટ ની કામગીરી

૬૯ શ્રી રદવ્યબાળાબેન 
અશોકભાઇ પટેલ સપુરવાઇઝર ૨૮૪૩૧૯ ૩૫૩૦૦ પ્રો. ફંડમા ંકામગીરી
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