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• ખા� ુ  :  ઓ
ડટ શાખા, વડોદરા મહાનગરપા�લકા 

• કામગીર�/ફરજો :   

 

 .પી.એમ.સી એ$ ટ ૧૯૪૯મા ં િન
દ*+ટ કયા- .જુબ 0 થાયી સિમિતના સીધા િનય4ંણ અને માગ-દશ-ન હ8ઠળ તમામ 


હસાબો, ; <િુનિસપલ ફડની તપાસણી તેમં જ સઘળ� આવક? ં ુપો0 ટ ઓ
ડટ અને ખચ-ના Aી-ઓ
ડટની કામગીર� ઓડ�ટ િવભાગ 

Dારા ચીફ ઓ
ડટરની દ8ખર8ખ અને Eપરિવઝન હ8ઠળ ુ સીનીયર ઓ
ડટર, ઓ
ડટર, આસી.ઓડ�ટર, G઼િનયર ુ ઓ
ડટર, તેમજ 

Gુ઼િનયર કારIનુ  મારફતે થાય છે.  

 મહાનગરપા�લકાની હદમા ંઆવેલ મકાનો અને જમીનો ઉપરના જનરલ ટ8L, પાણી વેરો, સફાઇ કર, યાિં4ક વાહન 

કર તથા બાધંકામ પરવાનગી લાગત, ફાયર ટ8L તથા જમીનો અને ઇમારતોના ભાડા અને બી  આવકો, Nહ8રાતો તથા 

અિતથીOહોના ભાડા વગેર8ની તપાસણી આ ખાૃ તા મારફતે થાય છે. િવિવધ Aકારના કામોના, ઇNરાના અને ખર�દ�ઓના 

બીલોની િA-ઓડ�ટથી તપાસણી કરવાની કામગીર� ઓ
ડટ શાખા કર8 છે. મહાનગરપા�લકાના તમામ કમ-ચાર�ઓના પગાર 

તથા િનQR થયેલા પેS શૃ નરોના Tકૂવણાની તપાસણી અ4ેથી કરવામા ંઆવે છે. 

 મહાનગરપા�લકાના ઝોનલ વહ�વટ�કરણ ના ભાગVપે ઓ
ડટ .W યુ  કચેર�? ં િવુ ક8SXીકરણ કર� ચાર ઝોનલ ઓ
ડટ 

કચેર�ઓ તથા 0 ટોસ- તપાસણી િવભાગની અલગ કચેર�ઓ ખોલવામા ંઆવી છે.  

2) /6,�� &78к��41, к
:;��41- �<�1 & ��) 56 : સામેલ /=к - & .જબુ . 

3) 7�4>? & ) 5'�0���4� ��86 �+4, 7?:( !'�- @A4) (� :  

- સ[પાયેલ કામગીર� વખતો વખતે થયેલ ડ�.પી.ઓડ-ર તથા વહ�વટ� ઓડ-ર .જુબ કરવી. 

4) /6,�� к�(B 0C''� 
��D E4 к��'!� 86�?6)  :  

-  .પી.એમ.સી. એ$ ટની કલમ ૪૬૫ (૨) (સી) મા ંઠરાવેલ િનયમો આધાર8 0 થાયી સિમિત ઠરાવ aક-૭૭૦ તા.૧૬-

૧૦-૧૯૭૦ તથા સમd સભા ઠરાવ aક-૬૩૫ તા.૧૮-૧૧-૧૯૭૦ થી ઠરાવેલ ધારાધોરણ .જુબની કામગીર�.  
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- વખતો વખત ; <.ુ કિમh નરiી તેમજ, 0 થાયી સિમિત, સમd સભાએ ઠરાવેલ ધારાધોરણો અ?સારુ . 

6) /6,�� I��� &F'� ,� �) M	ш +DGH �х�(! 7'7'8 ) кD�D3�4� �N ,�')56O� 7'�	 ) . :  

 - �બલો? ંઇનવડ-ુ -આઉટવડ- ર 0 ટર 

 - પેS શન તથા પગાર ના ર 0 ટરો  

 - વાધંા ર 0 ટર 
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- લાO પડ� નથીુ ુ  
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- અ?.ુ ન-ં૨ .જબુ  
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પ4ક-અ .જુબ (બેઝીક પે) 
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- અ?.ુ ન-ં૧૧ .જબુ  

13) ,� ) I��� &/�(!- c�W��6 /�'�3-1 & �<� �d/?- 
H'��- 7'3,6) ) ) . 

-  .પી.એમ.સી. એ$ ટની $ લમ ૪૬૫(૨) (સી) મા ં ઠરાવેલ િનયમો આધાર8 0 થાયી સિમિત ઠરાવ aક- ૭૭૦    

તા.૧૬-૧૦-૧૯૭૦ તથા સમd સભા ઠરાવ aક-૬૩૫ તા.૧૮-૧૧-૧૯૭૦ થી ઠરાવેલ ધારાધોરણ .જુબની કામગીર�. 

• દ. qકુમ aક : ૨૧૦/૦૧-૦૨ તા.૨૮-૦૧-૨૦૦૧ 

• ડ�.પી ઓડ-ર ન.ં ૨/૦૧-૦૨ તા.૧૧-૦૫-૨૦૦૧ 

• ડ�.પી. ઓડ-ર ન.ં ૪૬/૦૧-૦૨ તા.૨૭-૦૩-૨૦૦૨ 

• ડ�.પી. ઓડ-ર ન.ં ૬/૧૬-૧૭ તા.૨૧-૦૫-૨૦૧૬ 
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:
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- ઇનવડ- આઉડવડ- ર 0 ટરની મા
હતી. 
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 - અ4ેની શાખામા ંr0 તુ કાલય ક8 વાચંનખડં ઉપલs ધ નથી. 
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Nહ8ર મા
હતી અિધકાર� 

ઓ
ડટ શાખા 
મહાનગરપા�લકા  

વડોદરા 
ઇ-મેઇલ નથી, વેબસાઇટઃ- www.vmc.gov.in 

ટ8લીફોન- ૦૨૬૫-૨૪૧૯૯૦૮ Ext. No. 242 

&O�	 �
 +6g6 /3��  

૧ iી 
કશોરિસuહ બી. વાઘલેા હ.સીની.ઓ
ડટર (જમા) કરાર આધાર િનમvકં8 ૂ  ૩૯૬૦૦ ઉwચક 

૨ iી રિતલાલ ટ�. મકવાણા હ.સીની.ઓ
ડટર (ખચ-) - દણયેાદ�8  ૬૦૪૦૦ 

૩ iી શકંરભાઇ o. પરમાર  હ.સીની.ઓ
ડટર (rવ-ૂ -દ�Lણ ઝોન) કરાર આધાર િનમvકં8 ૂ  ૩૭૩૨૦ ઉwચક 

૪ iી રમણભાઇ એન. વસાવા હ.સીની.ઓ
ડટર (ઉRર-પિxમ ઝોન) ૫૨૦૦૦ 

૫  iી હસ.ખ કુ 8. વસાવા હ.સીની.ઓ
ડટર (0ટોસ-) ૫૦૫૦૦ 

૬ iી yલાભાઈ બી. ચાવડા હ.સીની.ઓ
ડટર (પગાર) કરાર આધાર િનમvકં8 ૂ  ૩૯૬૦૦ ઉwચક 

Audit Department (2)



A
ud

it 
D

ep
t

��к - � 

��.
.�
����к��к : 652/08-09 ��.02-01-2009 
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(+, #�$%� (.�"/% #,$��) 

�1�2  �� ��)� 3.�$.�+.  2. 4/5+к ��� к�� + �
� 

૧ �ી હ�ર�ૃ	ણ એમ. રાવ ચીફ ઓડ�ટર ૩૦૩૬૩૧ ૮૮૪૦૦ �.પી.એમ.સી.એ� ટની કલમ ૪૬૫ (૨) (સી) મા ંઠરાવેલ િનયમો આધાર/ 

0 થાયી સિમિત ઠરાવ 3ક-૭૭૦ તા.૧૬-૧૦-૧૯૭૦ તથા સમ7 સભા 

ઠરાવ 3ક-૬૩૫તા.૧૮-૧૧-૧૯૭૦થી ઠરાવેલ ધારાધોરણ 9જુબની 

કામગીર� તથા હાથ નીચેના અિધકાર�ઓ/કમ@ચાર�ઓની વહ�વટ� 

કામગીર�. 

�+ +6� #�$%� (7��) (8�9� ��:��+ ��&к��$) 

�1�2  �� ��)� 3.�$.�+.  2. 4/5+к ��� к�� + �
� 

૧ �ી �કશોરિસBહ બી. વાઘલેા િનDEૃ આસી.ઓડ�ટર - ૩૯૬૦૦ ઉGચક વક@સના Hબલોની કામગીર�, વહ�વટ� કામગીર�,(હ.સીની.ઓડ�ટર કરાર આધાર/ િનમI ૂકં) 

૨ �ી K તેસગં એ.ગો�હલ હ.ઓડ�ટર ૨૬૦૮૮૬ ૫૨૦૦૦ વક@સના Hબલોની કામગીર�, જમા િવભાગની તપાસણીની કામગીર� 

૩ �ી અરિવBદ આર. સગંાડા Mુની.ઓડ�ટર ૨૭૯૬૮૪ ૪૭૬૦૦ વક@સના Hબલોની કામગીર� 

૪ �ી અશોક સી. વસાવા Mુની.ઓડ�ટર ૨૭૯૬૬૮ ૪૭૬૦૦ વક@સના Hબલોની કામગીર� 

૫ �ી કNભુાઇ એસ. PQપિત Mુની.ઓડ�ટર ૩૦૦૫૭૮ ૩૯૯૦૦ વક@સના Hબલોની કામગીર� 

૬ �ી RપુેS T એમ.PQપિત Mુની.ઓડ�ટર ૩૦૦૪૬૨ ૩૯૯૦૦ વક@સના Hબલોની કામગીર� 

૭ �ી વાલાભાઇ એસ. ધીયડ Mુની.�લાક@  ૩૫૮૧૨૬ ૧૯૯૫૦ વક@સના Hબલોની કામગીર�(MB) 

૮ �ુ.ફાU Vનુી આર.અW યાX Mુની.ઓડ�ટર ૩૦૦૫૨૭ ૩૯૯૦૦ મહ/કમ 

૯ �ી અિYન એચ. સબાડ Mુની.�લાક@  ૩૫૯૫૫૬ ૧૯૯૫૦ મહ/કમ 

૧૦ �ી આશીષ ક/. શાહ Mુની.ઓડ�ટર ૩૦૦૪૮૯ ૩૯૯૦૦ વહ�વટ� બારનીશી, ડ�પોઝીટ ર�ફડં 
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�1�2  �� ��)� 3.�$.�+.  2. 4/5+к ��� к�� + �
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૧૧ �ી જયેશ�ુમાર એન. મકવાણા Mુની.�લાક@  ૩૫૫૨૪૧ ૧૯૯૫૦ બીલ બારનીશી 

૧૨ �ી અ\લુ સી. શાહ Mુની.ઓડ�ટર ૨૧૬૮૬૧ ૬૨૨૦૦ CPA, વીકલી ઓડ�ટ ર�પોટ@  

૧૩ �ીમતી કોમલ એમ. પચંાલ 0ટોક વેર�ફાયર ૩૦૦૫૦૧ ૩૯૯૦૦ મહ/કમ, બેSક રોજમેળ/ જમા તપાસણી િવભાગની કામગીર� 

૧૪ �ી અિYન �. શાહ Mુની.ઓડ�ટર ૨૧૬૧૮૬ ૬૨૨૦૦ શાખા તપાસણી- SV,માક_ટ શાખા 

૧૫ �ી મહ/શ આર. સોલકં� Mુની.ઓડ�ટર ૨૩૪૭૫૩ ૬૨૨૦૦ શાખા તપાસણી- SV,માક_ટ શાખા 

૧૬ �ી ક/તન આર.દર� Mુની.કલાક@  ૩૦૧૩૭૦ ૩૨૩૦૦ શાખા તપાસણી, માક_ટ શાખા 

૧૭ �ી મ`રુ એમ. વનરા Mુની.�લાક@  ૩૫૮૧૩૪ ૧૯૯૫૦ બેSક રોજમેળ / કોSકરSટ ઓડ�ટ જમા તપાસણી િવભાગની કામગીર� 

૧૮ �ી પર/શ પી. રાવલ Mુ.�લાક@  ૨૬૫૮૮૮ ૪૭૬૦૦ કોab`ટુર સલંcન કામગીર� (લોન સેવાથd) 

૧૯ �ી eરુ/શ�ુમાર f. પડંgા Mુ.�લાક@  ૨૭૯૬૧૭ ૪૬૨૦૦ આર.ટ�.આઇ. દફતર (લોન સેવાથd),મહ/કમ  

૨૦ �ી ચપંક ડ�. વસાવા હવાલદાર ૨૬૪૦૩૨ ૩૧૧૦૦ ઉપર� અિધકાર��ી eચુવે તે, પટાવાળાની કામગીર�પર દ/ખર/ખ રાખવી 

૨૧ �ી હસ9ખુ બી. માળ� િસપાઇ ૨૨૨૭૭૧ ૩૩૦૦૦ પટાવાળાની કામગીર� 

૨૨ �ી અિમત આર. વાળંદ િસપાઇ ૩૩૦૯૨૨ ૧૫૭૦૦ પટાવાળાની કામગીર� 

૨૩ �ી કોક�લાબેન �. સાયનકર હ/Uપર ૨૯૮૮૮૩ ૨૬૪૦૦ પટાવાળાની કામગીર�, (લોન સેવાથd) 

૨૪ �ી સજંય ક/. રાવલ મMૂર ૩૨૬૮૮૭ ૧૬૭૦૦ પટાવાળાની કામગીર�, (લોન સેવાથd) 

૨૫ �ી િવજય f. ગો�હલ િસપાઇ ૩૧૪૭૩૧ ૨૪૨૦૦ પટાવાળાની કામગીર�, (લોન સેવાથd) 

�+ +6� #�$%� (х(') (8�9� ��:��+ ��&к��$) 

�1�2  �� ��)� 3.�$.�+.  2. 4/5+к ��� к�� + �
� 

૧ �ી રિતલાલ ટ�.મકવાણા હ.સીની. ઓડ�ટર ૨૨૨૫૦૦ ૬૦૪૦૦ દ/ણેયાદ� બીલ, એલ.ટ�.સી.બીલ, મેડ�કલ બીલની કામગીર� 

૨ �ી ઇhાહ�મ આર.  iહોરા હ.ઓડ�ટર ૨૦૪૫૩૬ ૬૨૨૦૦ દ/ણેયાદ� બીલ, એલ.ટ�.સી.બીલ, મેડ�કલ બીલની કામગીર� 

૩ �ીમતી અલકા બી. ચૌબલ Mુની.ઓડ�ટર ૨૦૭૭૨૧ ૬૨૨૦૦ મેડ�કલ બીલ 

Audit Department (4)



A
ud

it 
D

ep
t

�1�2  �� ��)� 3.�$.�+.  2. 4/5+к ��� к�� + �
� 

૪ �ી આનદં એમ. મકવાણા Mુની.ઓડ�ટર ૩૦૦૬૦૮ ૩૯૯૦૦ મેડ�કલ બીલ 

૫ �ી રાMુ બી. દ/સાઇ 0ટોક વેર�ફાયર ૩૦૦૪૯૭ ૩૯૯૦૦ ૫૦૦૦૦ ઉપરાતંની તસલમાત તથાદ/ણેયાદ�બીલ 

૬ �ીમતી પાXલ આર.તબંોળ� Mુની.ઓડ�ટર ૩૦૦૫૫૧ ૩૯૯૦૦ લાઇટ/ટ/લીફોન બીલ, તસલમાત, બીલ મેળવણી, વા.ઇ. ફાઇલ 

૭ �ીમતી અમર�ષા બી.વસાવા Mુની.�લાક@  ૩૦૦૭૪૮ ૩૯૯૦૦ ૫૦૦૦ eધુીની તસલમાત, દ/ણેયાદ�બીલ, (લોન સેવાથd) 

૮ �ી રિવ�ુમાર એચ. fઠવા Mુની.�લાક@  ૩૫૫૨૨૪ ૧૯૯૫૦ ૫૦૦૧ થી ૫૦૦૦૦ eધુીની તસલમાત, દ/ણેયાદ� બીલ 

�+ +6� #�$%� (���) (8�9� ��:��+ ��&к��$) 

�1�2  �� ��)� 3.�$.�+.  2. 4/5+к ��� к�� + �
� 

૧ �ી lલાભાઈ બી. ચાવડા િનDEૃ આસી.ઓડ�ટર - ૩૯૬૦૦ ઉGચક પગારબીલ, પે �ફ�સેશન, પેS શન(હ.સીની.ઓડ�ટર કરાર આધાર/ િનમI ૂકં) 

૨ �ી 9કુ/શ એન. રબાર� Mુની.ઓડ�ટર ૨૬૯૩૩૬ ૪૭૬૦૦ પેSશન બીલ 

૩ �ી ર/વ�ભાઈf.રાઠવા Mુની.ઓડ�ટર ૨૭૯૬૩૩ ૪૬૨૦૦ પગાર બીલ 

૪ �ી બnભુાઇ બી. સગંાડા Mુની.ઓડ�ટર ૨૭૯૬૭૬ ૪૬૨૦૦ પગાર બીલ, પેSશન ક/સ 

૫ �ી �હર/ન આર. જોષી Mુની.� લાક@  ૩૧૪૧૧૧ ૩૩૩૦૦ પગાર બીલ 

૬ �ી મહ/શ એમ. િoવેદ� Mુની.ઓડ�ટર ૩૦૦૫૪૩ ૩૯૯૦૦ પે �ફ�સેશન, પેSશન ક/સ 

૭ �ીમતી નેતલ f. પરમાર Mુની.ઓડ�ટર ૩૦૦૫૯૪ ૩૯૯૦૦ પગાર બીલ 

૮ �ી સજંય�ુમાર એમ. ગોવpદ�યા Mુની.�લાક@  ૩૫૫૨૮૩ ૧૯૯૫૦ પગાર બીલ 

૯ �ી જયેશ ક/.ગXડ Mુની.�લાક@  ૩૫૯૫૬૪ ૧૯૯૫૦ પગાર Hબલ 

�+ +6� #�$%� (<%��') (8�9� ��:��+ ��&к��$) 

�1�2  �� ��)� 3.�$.�+.  2. 4/5+к ��� к�� + �
� 

૧ �ી હસ9ખુ ક/. વસાવા હ.સીની. ઓડ�ટર ૨૬૪૮૮૧ ૫૦૫૦૦ 0ટોસ@ ઓડ�ટની કામગીર� i/c Auditor 

૨ �ીમતી \bૃતી વી. શાહ આસી.ઓડ�ટર ૧૯૩૯૪૧ ૬૦૪૦૦ બીલ તપાસણી 
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૩ �ી સજંય એમ. HચE ે Mુની.ઓડ�ટર ૨૬૫૪૪૬ ૪૭૬૦૦ બીલ તપાસણી 

૪ �ીમતી લીનાએચ. શાહ Mુની.� લાક@  ૩૦૧૩૮૮ ૩૯૯૦૦ 0 ટોસ@ ઓડ�ટમા ંદ/ણેયાદ� બીલ તપાસણી કામગીર� 

૫ �ી �કશનભાઇ એન. સોલકં� હ/Uપર ૧૭૯૧૦૮ ૩૫૦૦૦ પટાવાળાની કામગીર�, (લોન સેવાથd) 

૬ �ી િપ`ષુ ક/. શાહ િસપાઇ ૨૬૦૧૩૪ ૩૦૨૦૦ પટાવાળાની કામગીર� 

�+ +6� #�$%� (= >
' - �!?@ 5� ) (8�9� ��:��+ ��&к��$) 

�1�2  �� ��)� 3.�$.�+.  2. 4/5+к ��� к�� + �
� 

૧ �ી શકંરભાઇ f. પરમાર િનDEૃ આસી.ઓડ�ટર - ૩૭૩૨૦ ઉGચક પગાર બીલ, દ/ણેયાદ�,વક@સના Hબલોની કામગીર�, વહ�વટ� કામગીર� 

(હ.સીની.ઓડ�ટર કરાર આધાર/ િનમI ૂકં) 

૨ �ીમતી હ/માગંીનીએલ. દલાલ Mુની.ઓડ�ટર ૨૧૫૪૪૯ ૬૦૪૦૦ પગાર બીલ/દ/ણેયાદ�બીલો 

૩ �ી ઈYર ડ�. રાઠવા Mુની.ઓડ�ટર ૨૭૯૬૨૫ ૪૭૬૦૦ વક@સના Hબલોની કામગીર�/દ/ણેયાદ�બીલો 

૪ �ી 9કુ/શ વી. રાઠવા Mુની.ઓડ�ટર ૨૭૯૬૪૧ ૪૬૨૦૦ વક@સના Hબલોની કામગીર� (MB), બારનીશી 

૫ �ી અqુણભાઇ માછ� િસપાઇ ૨૪૬૯૯૯ ૩૩૦૦૦ પટાવાળાની કામગીર�, (લોન સેવાથd) 

૬ �ી શૈલેષ એન. જય0 વાલ Mુની. ઓડ�ટર ૩૦૦૫૮૬ ૩૯૯૦૦ વક@સના Hબલોની કામગીર�/દ/ણેયાદ�બીલો 

૭ �ી ર�તેષ એન. શાહ Mુની.� લાક@  ૩૧૫૪૮૬ ૨૫૨૦૦ પગાર બીલ/દ/ણેયાદ�બીલો 

૮ �ી િસWધરાજિસBહ એ. માગંરોલા Mુની.�લાક@  ૩૫૫૨૯૧ ૧૯૯૫૦ વક@સના Hબલોની કામગીર� (MB), બારનીશી 

૯ �ી જયેશભાઇ ડ�. પાઠક િસપાઇ ૨૯૬૪૭૩ ૨૮૪૦૦ પટાવાળાની કામગીર�, (લોન સેવાથd) 

�+ +6� #�$%� (AB� - ��C� 5� )  (8�9� ��:��+ ��&к��$) 

�1�2  �� ��)� 3.�$.�+. 2. 4/5+к ��� к�� + �
� 

૧ �ી રમણભાઈ એન.રાઠવા હ.સીની. ઓડ�ટર ૨૬૪૮૯૦ ૫૨૦૦૦ પગાર બીલ, દ/ણેયાદ�,વક@સના Hબલોની કામગીર�, વહ�વટ� કામગીર� 

૨ �ી Pભાત એસ. ચૌહાણ Mુની.ઓડ�ટર ૨૬૫૪૫૪ ૪૭૬૦૦ વક@સના Hબલોની કામગીર�/દ/ણેયાદ�બીલો 

૩ �ી નૈષધ�ુમારક/.રાણા Mુની.ઓડ�ટર ૩૦૦૫૧૯ ૩૯૯૦૦ પગાર બીલ /દ/ણેયાદ�બીલો 
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૪ �ીમતી નીXબેન એસ. ડાભીયા Mુની.ઓડ�ટર ૩૦૦૫૩૫ ૩૯૯૦૦ વક@સના Hબલોની કામગીર� (MB), બારનીશી 

૫ �ી �ુલદ�પ વી. ખાચર Mુની.�લાક@  ૩૫૯૭૭૭ ૧૯૯૫૦ ઝોન ની કામગીર� 

૬ �ી eરુ/શ આર.વસાવા િસપાઇ ૩૦૧૬૦૪ ૨૭૬૦૦ પટાવાળાની કામગીર�, 

૭ �ીમતી નીરંજનાબેન પરમાર Mુની.ઓડ�ટર ૨૩૫૫૦૪ ૬૨૨૦૦ પગાર બીલ  

૮ �ી િવજય બી. બારોટ Mુની.� લાક@  ૩૦૦૫૬૦ ૩૯૯૦૦ વક@સના Hબલોની કામગીર� (MB), બારનીશી 

૯ �ી �દiયાગં વી. મોદ� Mુની.�લાક@  ૩૫૬૧૮૨ ૧૯૯૫૦ વક@સના Hબલોની કામગીર�/ દ/ણેયાદ�બીલો 

૧૦ �ી દ�પક સી. પટ/લ Mુની.�લાક@  ૩૫૯૭૮૫ ૧૯૯૫૦ ઝોન ની કામગીર� 

૧૧ �ી રાક/શ બી. નાયકા િસપાઇ ૩૨૬૭૯૮ ૨૦૯૦૦ પટાવાળાની કામગીર�, 
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