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રાઇટ � ઇ� ફુ મ�શન એ� ટ-૨૦૦૫ સદંભ� દ. �કુમ �ક : ૧૦૮૮ / ૦૫-૦૬ સદંભ� કલમ ૪-૧-(ખ) અ� વયે

મા*હતી આપવા બાબત. (ઓ*ડટ શાખા)

1) કામગીર4 અન ફરે જોની િવગતો.

� 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 

G઼ુ િનયર 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) પોતાના અિધકાર4ઓ, કમ:ચાર4ઓની સ<ાઓ અન ફરે જો : સામેલ પ4ક - અ .જબુ .

3) િનર4=ણ અન ે જવાબદાર4ના સાધનો સહ4ત િનણ:ય લવાની ?@4ે યા : 

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

4) પોતાના કાયA બBવવા માટC નD4 કરાવલા ધોરણોે  : 

-  .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�. 

5) પોતાના કાયA બBવવા માટC પોતાની પાસના અથવા િને યFંણ હCઠળના અથવા પોતાના કમ:ચાર4ઓ Iારા ઉપયોગમા ં

લવાતા િનયમો િવિનયમો Kચનાઓ િનયમ સંLહ અન ે ેુ રCકડ:  :

- વખતો વખત ;<.ુ કિમh નરiી તેમજ, 0 થાયી સિમિત, સમd સભાએ ઠરાવેલ ધારાધોરણો અ?સારુ .

6) પોતાના Iારા અથવા તના �ે Mુશ હCઠળ રખાયલ િવિવધ ે કCટCગર4ના દN તાવેજોO ંિનવદનુ ે . : 

 - �બલો? ંઇનવડ-ુ -આઉટવડ- ર 0 ટર

 - પેS શન તથા પગાર ના ર 0 ટરો 

 - વાધંા ર 0 ટર

7) તની ે નીિત ઘડવાના અથવા તના અમલીે કરણ સંબધંીત BહCર જનતાના સQ યો Iારા રR઼આત � રાુ યલી અથવા તની ે ે

ચચા: માટC રહCલી કોઇપણ T યવN થાની િવગતો લોકો સાથ સ�ં ળાે યલી સંN થાે  હોય લોકોના Uંટુાયલા ?િતિનિધઓની ે

બનલી ે સિમિતઓ, N થાયી સિમિત, સમL સભા Iારા અિધકાર પરV વે િનણ:ય લવામા ંઆવ છે ે ે .

8) પોતાના ચલણના હCX ુમાટC અથવા તના ભાગ તર4ે કC રચાયલી બે ે કC તથી વY T યે ુ *કતઓ ધરાવતા ંબોડ:સ કાઉZ�સલ 

કિમટ4ઓ અન અ� યે  મડંળોની બઠે કો BહCર ?B માટC [\લી છ ુ ે કC કCમ ? : 

- લાO પડ� નથીુ ુ

9) પોતાના અિધકાર4ઓ અન ે કમ:ચાર4ઓની ડ4રC� ટર4 :

- અ?.ુ ન-ં૨ .જબુ

10) તના િનયમમા ં^ર4 પડાયે ેુ લ પડતરની પ_ ધિત સ*હત તના દરCકે  અિધકાર4ઓ અન ે કમ:ચાર4ઓ Iારા ?ા`ત કરાવલ ે

માસીક પગાર.

પ4ક-અ .જુબ (બેઝીક પે)
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11) તમામ યોજનાઓની િવગતો Kaચત ખચા:ઓ અનુ ે કરાવલ Uે કુવણીના અહCવાલો દશા:વતો તની તમામ એે જ� સીન ે

ફાળવલ બે bટ.

- o તે વષ-ના મGં઼ર બુ oટ .જુબ.

12) ફાળવાયેલી રકમ અન આ ે કાય:@મોથી ફાયદો મળવનારની િવગતો સ*હત સબસીડ4 સહ4ત ે કાય:@મોની અમલનો 

?કાર.

- અ?.ુ ન-ં૧૧ .જબુ

13) તના ે Iારા અપાયલી cટછાટો પરવાનગીઓ અન સ<ા સdપણી મળવનારની િવગતોે ે ે .

-  .પી.એમ.સી. એ$ ટની $ લમ ૪૬૫(૨) (સી) માં 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. qુકમ 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

14) ઇલ�eોે નીક ફોમ:માં ઘડાયલી તના ે ે Iારા રખાયલી અથવા તન ઉપલf ધે ે ે  મા*હતીના સદંભ:ની િવગતો.

- ઇનવડ- આઉડવડ- ર 0 ટરની મા
હતી.

15) ^N તુ કાલય અથવા વાચંનખડંના કામના કલાકો સ*હત મા*હતી મળવવા માે ટC નાગર4કોન ઉપલf ધે Kિવધાઓની ુ

િવગતો. જો BહCર ઉપયોગ માટC તની ે Bળવણી કરાઇ હોય તો 

 - અ4ેની શાખામા ંr0 તુ કાલય ક8 વાચંનખડં ઉપલs ધ નથી.

16) BહCર મા*હતી અિધકાર4ઓના નામ, હોgાઓ અન અ� યે  િવગતો 

17) Kચૂવી શકાય તવી અ� યે  કોઇ મા*હતી અન V યાે રબાદ દર વષ આ ?� કાશનમાં Kધારો ુ કરાશે.

Nહ8ર મા
હતી અિધકાર�
ઓ
ડટ શાખા

મહાનગરપા�લકા
વડોદરા

ઇ-મેઇલ - chiefauditor@vmc.gov.in 

વેબસાઇટ - www.vmc.gov.in

ટ8લીફોન- ૦૨૬૫-૨૪૧૯૯૦૮ Ext. No. 242

અOંુ નામ હોgો

૧ iી દશ-ન એ. દવે સીની.ઓ
ડટર (જમા) 

૨ iી અરિવtદ આર. સગંાડા હ.સીની.ઓ
ડટર (ખચ-) 

૩ iી રિતલાલ ટ�. મકવાણા હ.સીની.ઓ
ડટર (rવ-ૂ -દ�Lણ ઝોન) 

૪ iી રમણભાઈ એન. રાઠવા . હ.સીની.ઓ
ડટર (ઉRર-પિvમ ઝોન)

૫ iી Awલ પી. સાવલા સીની.ઓ
ડટર (0ટોસ-- બેSક)
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પ�ક - અ

સા.વ.િવભાગ �કમુ �ક : ૬૫૨/૦૮-૦૯ તા.૦૨-૦૧-૨૦૦૯

વડોદરા મહાનગરપા!લકાના ઓડ$ટ િવભાગના અિધકાર$ / કમ'ચાર$ઓના નામ, હો)ો, પગાર તથા કામગીર$ની િવગત

ચીફ ઓડ$ટર (એપલટે ઓફ$સર)

અ1ંુ નામ હો)ો બઝીક પગારે કામની િવગત

૧ �ી હ�ર�	ણ એમૃ . રાવ
ચીફ ઓડ�ટર

૯૬૬૦૦

�.પી.એમ.સી.એ� ટની કલમ ૪૬૫ (૨) (સી) મા ં ઠરાવેલ િનયમો 

આધાર. / થાયી સિમિત ઠરાવ 2ક-૭૭૦ તા.૧૬-૧૦-૧૯૭૦ તથા સમ5

સભા ઠરાવ 2ક-૬૩૫ તા.૧૮-૧૧-૧૯૭૦થી ઠરાવેલ ધારાધોરણ 

9જબની કામગીર� તથા હાથ નીચેનાુ અિધકાર�ઓ/કમ@ચાર�ઓની 

વહ�વટ� કામગીર�.

સીનીયર ઓડ�ટર (જમા) (Aહ.ર મા�હતી અિધકાર�)

અ1ંુ નામ હો)ો બઝીક પગારે કામની િવગત

૧ �ી દશ@ન એ. દવે સીનીયર ઓડ�ટર ૫૩૧૦૦ વક@સના બીલની કામગીર�, વહ�વટ� કામગીર�

૨ �ી D તેસગં એ. ગો�હલ હ.ઓડ�ટર ૫૫૨૦૦ વક@સના બીલની કામગીર�

૩ �ી અશોક સી. વસાવા Eનીુ .ઓડ�ટર ૫૨૦૦૦ વક@સના બીલની કામગીર�

૪ �ી કFભાઇ એસુ . HAપિત Eનીુ .ઓડ�ટર ૪૨૩૦૦ વક@સના બીલની કામગીર�

૫ �ી IપેJKુ  એમ.HAપિત Eનીુ .ઓડ�ટર ૪૨૩૦૦ વક@સના બીલની કામગીર�

૬ �ી વાલાભાઇ એસ. ધીયડ Eનીુ .�લાક@ ૧૯૯૫૦ ઉMચક વક@સના બીલની કામગીર�(MB) 

૭ �ુ.ફાNOનુી આર. અP યાQ Eનીુ .ઓડ�ટર ૪૨૩૦૦ મહ.કમ

૮ �ી અિRન એચ. સબાડ Eનીુ .�લાક@ ૧૯૯૫૦ ઉMચક મહ.કમ

૯ �ી આશીષ ક.. શાહ Eનીુ .ઓડ�ટર ૪૨૩૦૦ વહ�વટ� બારનીશી, ડ�પોઝીટ ર�ફડં
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અ1ંુ નામ હો)ો બઝીક પગારે કામની િવગત

૧૦ �ી જયેશ�માર એનુ . મકવાણા Eનીુ .�લાક@ ૧૯૯૫૦ ઉMચક બીલ બારનીશી

૧૧ �ી પર.શ પી. રાવલ Eુ.�લાક@ ૫૨૦૦૦ કોUVWટર સલંXનુ કામગીર� (લોન સેવાથY)

૧૨ �ી Zર.શ�માર [ુ ુ . પડં\ા Eુ.�લાક@ ૪૯૦૦૦ આર.ટ�.આઇ. દફતર (લોન સેવાથY),મહ.કમ

૧૩ �ી ચપંક ડ�. વસાવા હવાલદાર ૩૩૦૦૦ ઉપર� અિધકાર��ી Zચવે તેુ , પટાવાળાની કામગીર� પર દ.ખર.ખ રાખવી

૧૪ �ી હસ9ખ બીુ . માળ� િસપાઇ ૩૫૦૦૦ પટાવાળાની કામગીર�

૧૫ �ી Hેમીલાબેન એમ. પરમાર મEરૂ ૨૮૪૦૦ પટાવાળાની કામગીર� (લોન સેવાથY)

૧૬ �ી Hિવણભાઇ એસ. સોલકં� મEરૂ ૩૮૬૦૦ પટાવાળાની કામગીર�  (લોન સેવાથY)

૧૭ �ી મFભાઇુ  બી. પરમાર મEરૂ ૩૮૬૦૦ પટાવાળાની કામગીર�  (લોન સેવાથY)

૧૮ �ી િવજય [. ગો�હલ િસપાઇ ૨૫૬૦૦ પટાવાળાની કામગીર� (લોન સેવાથY)

સીનીયર ઓડ�ટર (ખચ@) (Aહ.ર મા�હતી અિધકાર�)

અ1ંુ નામ હો)ો બઝીક પગારે કામની િવગત

૧ �ી અરિવ`દ આર. સગંાડા હ.સીની. ઓડ�ટર ૫૨૦૦૦
દ.ણેયાદ� બીલ, એલ.ટ�.સી.બીલ, મેડ�કલ બીલ, પગારબીલ, પે 

�ફ�સેશન, પેJ શનની કામગીર�

૨ �ી ઈRર ડ�. રાઠવા હ. ઓડ�ટર ૫૨૦૦૦
દ.ણેયાદ� બીલ, એલ.ટ�.સી.બીલ, મેડ�કલ બીલ, પગારબીલ, પે 

�ફ�સેશન, પેJ શનની કામગીર�

૩ �ી આનદં એમ. મકવાણા Eનીુ .ઓડ�ટર ૪૨૩૦૦ મેડ�કલ બીલ

૪ �ી જયેશ ક.. ગQડ Eનીુ .�લાક@ ૧૯૯૫૦ ઉMચક મેડ�કલ બીલ

૫ �ી રાE બીુ . દ.સાઇ /ટોક વેર�ફાયર ૪૨૩૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ઉપરાતંની તસલમાત તથા દ.ણેયાદ� બીલ, વા.ઇ. ફાઇલ

૬ �ીમતી પાQલ આર.તબંોળ� Eનીુ .ઓડ�ટર ૪૨૩૦૦ લાઇટ/ટ.લીફોન બીલ, તસલમાત, બીલ મળેવણી, બીલ આઉટવડ@

૭ �ીમતી અમર�ષા બી.વસાવા Eનીુ .�લાક@ ૪૨૩૦૦ ૧૦૦૦૦ Zધીનીુ  તસલમાત, દ.ણેયાદ�બીલ, (લોન સેવાથY)

૮ �ી દ�પક સી. પટ.લ Eનીુ .�લાક@ ૧૯૯૫૦ ઉMચક ૧૦૦૦૧ થી ૧૦૦૦૦૦ Zધીની તસલમાતુ , દ.ણેયાદ� બીલ
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અ1ંુ નામ હો)ો બઝીક પગારે કામની િવગત

૯ �ી 9ક.શ એનુ . રબાર� Eનીુ .ઓડ�ટર ૫૨૦૦૦ પગાર બીલ

૧૦ �ી ર.વ�ભાઈ [. રાઠવા Eનીુ .ઓડ�ટર ૪૯૦૦૦ પગાર બીલ

૧૧ �ીમતી નેતલ [. પરમાર Eનીુ .ઓડ�ટર ૪૨૩૦૦ પે �ફ�સેશન, પેJશન ક.સ

૧૨ �ી સજંય�માર એમુ . ગોવbદ�યા Eનીુ .�લાક@ ૧૯૯૫૦ ઉMચક પગાર બીલ, પેJશન બીલ

સીનીયર ઓડ�ટર (/ટોસ@) (Aહ.ર મા�હતી અિધકાર�)

અ1ંુ નામ હો)ો બઝીક પગારે કામની િવગત

૧ �ી Hcલ પી. સાવલા સીનીયર ઓડ�ટર ૬૭૨૦૦ /ટોસ@ ઓડ�ટ, બેJક રોજમેળ/કોJકરJટ ઓડ�ટની કામગીર�

૨ �ી હસ9ખ ક.ુ . વસાવા હ. ઓડ�ટર ૫૩૬૦૦ /ટોસ@ ઓડ�ટની કામગીર�

૩ �ી Hભાત એસ. ચૌહાણ આસી.ઓડ�ટર ૫૨૦૦૦ બીલ તપાસણી

૪ �ીમતી લીના એચ. શાહ Eનીુ .ઓડ�ટર ૪૨૩૦૦ / ટોસ@ ઓડ�ટમા ંદ.ણેયાદ� બીલ તપાસણી કામગીર�

૫ �ી અિમત આર. વાળંદ Eનીુ .� લાક@ ૧૯૯૦૦ / ટોસ@ ઓડ�ટમા ંદ.ણેયાદ� બીલ તપાસણી કામગીર�

૬ �ી િપWષ ક.ુ . શાહ િસપાઇ ૩૨૦૦૦ પટાવાળાની કામગીર�

૭ �ી બeભાઇ બીુ . સગંાડા Eનીુ .ઓડ�ટર ૪૯૦૦૦ બેJક રોજમેળ/ કોJકરJટ ઓડ�ટ જમા તપાસણી િવભાગની કામગીર�

૮ �ીમતી કોમલ એમ. પચંાલ /ટોક વેર�ફાયર ૪૨૩૦૦ બેJક રોજમેળ/ કોJકરJટ ઓડ�ટ જમા તપાસણી િવભાગની કામગીર�

૯ �ી મWર એમુ . વનરા Eનીુ .�લાક@ ૧૯૯૫૦ ઉMચક બેJક રોજમેળ / કોJકરJટ ઓડ�ટ જમા તપાસણી િવભાગની કામગીર�

સીનીયર ઓડ�ટર (fવ@ૂ - દghણ ઝોન) (Aહ.ર મા�હતી અિધકાર�)

અ1ંુ નામ હો)ો બઝીક પગારે કામની િવગત

૧ �ી રિતલાલ ટ�.મકવાણા હ.સીની. ઓડ�ટર ૬૪૧૦૦ પગાર બીલ, દ.ણેયાદ�,વક@સના બીલની કામગીર�, વહ�વટ� કામગીર�

૨ �ીમતી હ.માગંીની એલ. દલાલ Eનીુ .ઓડ�ટર ૬૬૦૦૦ પગાર બીલ/દ.ણેયાદ� બીલ

૩ �ી રિવ�માર ુ એચ. [ઠવા Eનીુ .�લાક@ ૧૯૯૫૦ ઉMચક વક@સના બીલની કામગીર�/ દ.ણેયાદ� બીલ
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અ1ંુ નામ હો)ો બઝીક પગારે કામની િવગત

૪ �ી �લદ�પ વીુ . ખાચર Eનીુ .�લાક@ ૧૯૯૫૦ ઉMચક વક@સના બીલની કામગીર� (MB), બારનીશી

૫ �ી અiણભાઇ માછ�ુ િસપાઇ ૩૫૦૦૦ પટાવાળાની કામગીર�, (લોન સેવાથY)

૬ �ી શૈલેષ એન. જય/ વાલ Eનીુ . ઓડ�ટર ૪૨૩૦૦ વક@સના બીલની કામગીર�/દ.ણેયાદ� બીલ

૭ �ી ર�તેષ એન. શાહ Eનીુ .� લાક@ ૨૬૮૦૦ પગાર બીલ/દ.ણેયાદ� બીલ (લોન સેવાથY)

૮ �ી િસPધરાજિસ`હ એ. માગંરોલા Eનીુ .�લાક@ ૧૯૯૫૦ ઉMચક વક@સના બીલની કામગીર� (MB), બારનીશી

૯ �ી જયેશભાઇ ડ�. પાઠક િસપાઇ ૩૦૨૦૦ પટાવાળાની કામગીર�, (લોન સેવાથY)

સીનીયર ઓડ�ટર (ઉlર - પિmમ ઝોન)  (Aહ.ર મા�હતી અિધકાર�)

અ1ંુ નામ હો)ો બઝીક પગારે કામની િવગત

૧ �ી રમણભાઈ એન. રાઠવા હ.સીની. ઓડ�ટર ૫૫૨૦૦ પગાર બીલ, દ.ણેયાદ�, વક@સના બીલની કામગીર�, વહ�વટ� કામગીર�

૨ �ી સજંય એમ. gચlે આસી.ઓડ�ટર ૫૨૦૦૦ પગાર બીલ, દ.ણેયાદ�, વક@સના બીલની કામગીર�, વહ�વટ� કામગીર�

૩ �ી 9ક.શ વીુ . રાઠવા Eનીુ .ઓડ�ટર ૪૯૦૦૦ પગાર બીલ /દ.ણેયાદ� બીલ

૪ �ી નૈષધ�મારુ  ક.. રાણા Eનીુ .ઓડ�ટર ૪૨૩૦૦ વક@સના બીલની કામગીર�/દ.ણેયાદ� બીલ

૫ �ીમતી નીQબને એસ. ડાભીયા Eનીુ .ઓડ�ટર ૪૨૩૦૦ વક@સના બીલની કામગીર� (MB), બારનીશી

૬ �ી Zર.શ આરુ .વસાવા િસપાઇ ૨૯૩૦૦ પટાવાળાની કામગીર�

૭ �ી �હર.ન આર. જોષી Eનીુ .ઓડ�ટર ૩૫૩૦૦ પગાર બીલ 

૮ �ી િવજય બી. બારોટ Eનીુ .ઓડ�ટર ૪૨૩૦૦ વક@સના બીલની કામગીર� (MB), બારનીશી

૯ �ી �દnયાગં વી. મોદ� Eનીુ .�લાક@ ૧૯૯૫૦ ઉMચક વક@સના બીલની કામગીર�/ દ.ણેયાદ� બીલ

૧૦ �ી ક.તન આર.દર� Eનીુ .કલાક@ ૩૪૩૦૦ જમા તપાસણી

૧૧ �ી રાક.શ બી. નાયકા િસપાઇ ૨૨૧૦૦ પટાવાળાની કામગીર�
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