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રાઇટ ટુ ઇન્ ફરે્મશન એ ્ ટ-૨૦૦૫ સદંરે્ભ દ. હકુર્મ અંક : ૧૦૮૮ / ૦૫-૦૬ સદંરે્ભ કલર્મ ૪-૧-(ખ) અન્ વયે  
ર્માહિતી આપવા બાબત. (ઓહિટ શન ાખા) 

1) કાર્મગીરી અએે ફરજોએી વવગતો. 

 ખાત ુ  :  ઓડિટ શાખા, વિોદરા મહાનગરપાલિકા 
 કામગીરી/ફરજો :   

 

જી.પી.એમ.સી એક્ ટ ૧૯૪૯માાં નનડદિષ્ટ કર્ાા મજુબ સ્ થાર્ી સનમનિના સીધા નનર્ાંત્રણ અને માગાદશાન હઠેળ િમામ 
ડહસાબો, મ્ યનુનનસપિ ફાંિની િપાસણી િેમજ સઘળી આવકનુાં પોસ્ ટ ઓડિટ અને ખર્ાના નિ-ઓડિટની કામગીરી ઓિીટ નવભાગ 
દ્વારા ર્ીફ ઓડિટરની દેખરેખ અને સપુરનવઝન હઠેળ સીનીર્ર ઓડિટર, ઓડિટર, આસી.ઓડિટર, જુુ઼નનર્ર ઓડિટર, િેમજ 
જુુ઼નનર્ર કારકુન મારફિે થાર્ છે.  
 મહાનગરપાલિકાની હદમાાં આવેિ મકાનો અને જમીનો ઉપરના જનરિ ટેક્ષ, પાણી વેરો, સફાઇ કર, ર્ાાંનત્રક વાહન 
કર િથા બાાંધકામ પરવાનગી િાગિ, ફાર્ર ટેક્ષ િથા જમીનો અને ઇમારિોના ભાિા અને બીજી આવકો, જાહરેાિો િથા 
અનિથીગહૃોના ભાિા વગેરેની િપાસણી આ ખાિા મારફિે થાર્ છે. નવનવધ િકારના કામોના, ઇજારાના અને ખરીદીઓના 
બીિોની નિ-ઓડિટથી િપાસણી કરવાની કામગીરી ઓડિટ શાખા કરે છે. મહાનગરપાલિકાના િમામ કમાર્ારીઓના પગાર 
િથા નનવતૃ્ત થરે્િા પેન્ શનરોના ૂ  કવણાની િપાસણી અતે્રથી કરવામાાં આવે છે. 
 મહાનગરપાલિકાના ઝોનિ વહીવટીકરણ ના ભાગરૂપે ઓડિટ મખુ્ર્ કર્ેરીનુાં નવકેન્રીકરણ કરી ર્ાર ઝોનિ ઓડિટ 
કર્ેરીઓ િથા સ્ ટોસા િપાસણી નવભાગની અિગ કર્ેરીઓ ખોિવામાાં આવી છે.  

2) પોતાએા અવિકારીઓ, કર્મમચારીઓએી સત્તાઓ અએે ફરજો :  
- સામેિ પત્રક - અ મજુબ. 

3) વએરીક્ષણ અએે જવાબદારીએા સાિએો સિીત વએણમય લેવાએી પ્રક્રીયા :  
- સોંપારે્િ કામગીરી વખિો વખિે થરે્િ િી.પી.ઓિાર િથા વહીવટી ઓિાર મજુબ કરવી. 

4) પોતાએા કાયો બજાવવા ર્માટે એક્કી કરાવેલા િોરણો :  
- જી.પી.એમ.સી. એક્ ટની કિમ ૪૬૫ (૨) (સી) માાં ઠરાવેિ નનર્મો આધારે સ્થાર્ી સનમનિ ઠરાવ અંક-૭૭૦   
િા.૧૬-૧૦-૧૯૭૦ િથા સમગ્ર સભા ઠરાવ અંક-૬૩૫ િા.૧૮-૧૧-૧૯૭૦ થી ઠરાવેિ ધારાધોરણ મજુબની કામગીરી.  

5) પોતાએા કાયો બજાવવા ર્માટે પોતાએી પાસેએા અથવા વએયતં્રણ િઠેળએા અથવા પોતાએા કર્મમચારીઓ દ્વારા ઉપયોગર્માં 
લેવાતા વએયર્મો વવવએયર્મો સચુએાઓ વએયર્મ સગં્રિ અએે રેકિમ : 
- વખિો વખિ મ્ ય.ુ કનમશ્ નરશ્રી િેમજ, સ્ થાર્ી સનમનિ, સમગ્ર સભાએ ઠરાવેિ ધારાધોરણો અનસુાર. 

6) પોતાએા દ્વારા અથવા તેએા અંકુશન  િઠેળ રખાયેલ વવવવિ કેટેગરીએા દસ્ તાવેજોનુ ંવએવેદએ. :  
 - લબિોનુાં ઇનવિા-આઉટવિા રજીસ્ ટર 
 - પેન્ શન િથા પગાર ના રજીસ્ ટરો  
 - વાાંધા રજીસ્ ટર 

7) તેએી એીવત ઘિવાએા અથવા તેએા અર્મલીકરણ સબંિંીત જાિરે જએતાએા સભ્ યો દ્વારા રજુુ઼આત  રાયેલી અથવા તેએી 
ચચામ ર્માટે રિલેી કોઇપણ વ્ યવસ્ થાએી વવગતો લોકો સાથે સં ળાયેલી સસં્ થા િોય લોકોએા ચુટંાયેલા પ્રવતવએવિઓએી 
બએેલી સવર્મવતઓ, સ્ થાયી સવર્મવત, સર્મગ્ર સર્ભા દ્વારા અવિકારપરત્ વે વએણમય લેવાર્મા ંઆવે .ે. 
- િાગ ુપિત ુનથી  

8) પોતાએા ચલણએા િતે ુર્માટે અથવા તેએા ર્ભાગ તરીકે રચાયેલી બે કે તેથી વધ ુવ્ યહકતઓ િરાવતાં બોિમસ કાઉન્ન્સલ 
કવર્મટીઓ અએે અન્ ય ર્મિંળોએી બેઠકો જાિરે પ્રજા ર્માટે ખલુ્લી .ે કે કેર્મ ? :  
- િાગ ુપિત ુનથી 

9) પોતાએા અવિકારીઓ અએે કર્મમચારીઓએી િીરે ટરી :   
- અન.ુ નાં-૨ મજુબ 
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10) તેએા વએયર્મર્મા ંપરુી પિાયેલ પિતરએી પઘ્ િવત સહિત તેએા દરેક અવિકારીઓ અએે કર્મમચારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાવેલ 
ર્માસીક પગાર. 
- પત્રક-અ મજુબ (બેઝીક પે) 

11) તર્માર્મ યોજએાઓએી વવગતો સચુચત ખચામઓ અએે કરાવેલ ચકુવણીએા અિવેાલો દશન ામવતો તેએી તર્માર્મ ્જન્ સીએે 
ફાળવેલ બજેટ. 
- જે િે વર્ાના માંજુુ઼ર બજેટ મજુબ. 

12) ફાળવાયેલી રકર્મ અએે આ કાયમક્રર્મોથી ફાયદો રે્મળવએારએી વવગતો સહિત સબસીિી સિીત કાયમક્રર્મોએી અર્મલએો 
પ્રકાર. 
- અન.ુ નાં-૧૧ મજુબ 

13) તેએા દ્વારા અપાયેલી છુટ.ાટો પરવાએગીઓ અએે સત્તા સોંપણી રે્મળવએારએી વવગતો. 
- જી.પી.એમ.સી. એક્ ટની ક્ િમ ૪૬૫(૨) (સી) માાં ઠરાવેિ નનર્મો આધારે સ્ થાર્ી સનમનિ ઠરાવ અંક- ૭૭૦    
િા.૧૬-૧૦-૧૯૭૦ િથા સમગ્ર સભા ઠરાવ અંક-૬૩૫ િા.૧૮-૧૧-૧૯૭૦ થી ઠરાવેિ ધારાધોરણ મજુબની કામગીરી. 

 દ. હકુમ અંક : ૨૧૦/૦૧-૦૨ િા.૨૮-૦૧-૨૦૦૧ 
 િી.પી ઓિાર નાં. ૨/૦૧-૦૨ િા.૧૧-૦૫-૨૦૦૧ 
 િી.પી. ઓિાર નાં. ૪૬/૦૧-૦૨ િા.૨૭-૦૩-૨૦૦૨ 
 િી.પી. ઓિાર નાં. ૬/૧૬-૧૭ િા.૨૧-૦૫-૨૦૧૬ 

14) ઇલે રોએીક ફોર્મમર્મા ંઘિાયેલી તેએા દ્વારા રખાયેલી અથવા તેએે ઉપલબ્ િ ર્માહિતીએા સદંર્ભમએી વવગતો. 
- ઇનવિા આઉિવિા રજીસ્ ટરની માડહિી. 

15) પસુ્ તકાલય અથવા વાચંએખિંએા કાર્મએા કલાકો સહિત ર્માહિતી રે્મળવવા ર્માટે એાગરીકોએે ઉપલબ   િ સવુવિાઓએી 
વવગતો. જો જાિરે ઉપયોગ ર્માટે તેએી જાળવણી કરાઇ િોય તો  

 - અતે્રની શાખામાાં પસુ્ િકાિર્ કે વાાંર્નખાંિ ઉપિબ્ ધ નથી. 
16) જાિરે ર્માહિતી અવિકારીઓએા એાર્મ, િોદ્દાઓ અએે અન્ ય વવગતો  
 

17) સચૂવી શન કાય તેવી અન્ ય કોઇ ર્માહિતી અએે ત્ યારબાદ દર વષેે  આ પ્રકાશન એર્મા ંસિુારો કરાશેન . 
- હાિમાાં ઉપિબ્ધ નથી 
 

 
જાહરે માડહિી અનધકારી 

ઓડિટ શાખા 
મહાનગરપાલિકા 

વિોદરા 
 
ઇ-મેઇિ –  
વેબસાઇટ - https://vmc.gov.in 

ટેિીફોન- 0265-2419908 Ext. No. 242 

અનુાં નામ હોદ્દો 
૧ શ્રી દશાન એ. દવે સીની.ઓડિટર (જમા)  
૨ શ્રી લબલ્કીસ પી. સમુા હ.સીની.ઓડિટર (ખર્ા)  
૩ શ્રી નવનાર્ક બી. વ્ર્ાસ હ.સીની.ઓડિટર (પ  વા-દલક્ષણ ઝોન)  
૪ શ્રી રમણભાઈ એન. રાઠવા .  હ.સીની.ઓડિટર (ઉત્તર-પનિમ ઝોન) 
૫  શ્રી િફુિ પી. સાવિા સીની.ઓડિટર (સ્ટોસા- બેન્ક) 
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પત્રક - અ 

સા.વ.વવભાગ હકુમ અંક : ૬૫૨/૦૮-૦૯ તા.૦૨-૦૧-૨૦૦૯ 

વડોદરા મહાનગરપાલિકાના ઓડીટ વવભાગના અવિકારી / કમમચારીઓના નામ, હોદ્દો, પગાર તથા કામગીરીની વવગત 

ચીફ ઓડીટર (એપિેટ ઓફીસર) 
અનુું નામ હોદ્દો બેઝીક પગાર કામની વવગત 

૧ શ્રી હરિકૃષ્ણ એમ. િાવ 
ચીફ ઓડીટિ 

  
૧૦૨૫૦૦ 

જી.પી.એમ.સી.એક્ ટની લમમ ૪૬૫ (૨) (સી) માાં ઠિાવેમ નનયમો આધાિે સ્ થાયી સનમનઠ ઠિાવ 
અંલ-૭૭૦ ઠા.૧૬-૧૦-૧૯૭૦ ઠથા સમગ્ર સભા ઠિાવ અંલ-૬૩૫ ઠા.૧૮-૧૧-૧૯૭૦ થી ઠિાવેમ 
ધાિાધોિણ મજુબની લામગીિી ઠથા હાથ નીચેના અનધલાિીઓ/લમમચાિીઓની વહીવટી લામગીિી. 

સીનીયર ઓડીટર (જમા) (જાહરે માહહતી અવિકારી) 
અનુું નામ હોદ્દો બેઝીક પગાર કામની વવગત 

૧ શ્રી દર્મન એ. દવે સીનીયિ ઓડીટિ ૫૮૦૦૦ વલમસના બબમની લામગીિી, વહીવટી લામગીિી 
૨ શ્રી હાદીલ ડી. કુબાવઠ ઓડીટિ ૩૮૦૯૦ વલમસના બબમની લામગીિી, વહીવટી લામગીિી 
૩ શ્રી અર્ોલ સી. વસાવા જુ. ઓડીટિ ૫૫૨૦૦ વલમસના બબમની લામગીિી 
૪ શ્રી લનભુાઇ એસ. પ્રજાપનઠ જુ. ઓડીટિ ૪૪૯૦૦ વલમસના બબમની લામગીિી 
૫ શ્રી ભપેુન્દ ર એમ.પ્રજાપનઠ જુ. ઓડીટિ ૪૪૯૦૦ વલમસના બબમની લામગીિી 
૬ શ્રી વામાભાઇ એસ. ધીયડ જુ. ક્માલમ  ૨૧૧૦૦ વલમસના બબમની લામગીિી (MB) 

૭ શ્રી અનિન એચ. સબાડ જુ. ક્માલમ  ૨૧૧૦૦ મહલેમ, વલમસના બબમની લામગીિી 
૮ કુ.ફાલ્ ગનુી આિ. અધ્ યારૂ જુ. ઓડીટિ  ૪૪૯૦૦ મહલેમ 

૯ શ્રી નસધ્ધિાજનસિંહ એ. માાંગિોમા જુ. ક્માલમ  ૨૧૭૦૦ વહીવટી બાિનીર્ી, ડીપોઝીટ િીફાંડ 

૧૦ શ્રી જયેર્ લે. ગરૂડ જુ. ક્માલમ  ૨૧૧૦૦ બબમ બાિનીર્ી 
૧૧ શ્રી પિેર્ પી. િાવમ જુ. ક્માલમ  ૫૫૨૦૦ લોમ્પ્યટુિ સાંમગ્ન લામગીિી (મોન સેવાથે) 

૧૨ શ્રી સિેુર્કુમાિ જે. પાંડયા જુ. ક્માલમ  ૫૩૬૦૦ આિ.ટી.આઇ. દફઠિ , મહલેમ (મોન સેવાથે) 

૧૩ શ્રી હસમખુ બી. માળી નસપાઇ ૩૭૨૦૦ ઉપિી અનધલાિીશ્રી સચુવે ઠે, પટાવાળાની લામગીિી પિ દેખિેખ િાખવી 
૧૪ શ્રી પે્રમીમાબેન એમ. પિમાિ મજૂિ ૩૦૨૦૦ પટાવાળાની લામગીિી (મોન સેવાથે) 

૧૫ શ્રી પ્રનવણભાઇ એસ. સોમાંલી મજૂિ ૪૧૦૦૦ પટાવાળાની લામગીિી  (મોન સેવાથે) 

૧૬ શ્રી નવજય જે. ગોરહમ નસપાઇ ૨૮૪૦૦ પટાવાળાની લામગીિી (મોન સેવાથે) 
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સીનીયર ઓડીટર (ખચમ) (જાહરે માહહતી અવિકારી) 

અનુું નામ હોદ્દો બેઝીક પગાર કામની વવગત 

૧ શ્રી બબલ્લીસ પી. સમુા હ.સીની. ઓડીટિ ૩૮૦૯૦ દેણેયાદી બબમ, એમ.ટી.સી.બબમ, મેડીલમ બબમ, પગાિબબમ, પે રફક્સેર્ન, પેન્દ ર્નની લામગીિી 
૨ શ્રી અિનવિંદ આિ. સાંગાડા હ. ઓડીટિ ૫૫૨૦૦ દેણેયાદી બબમ, એમ.ટી.સી.બબમ, મેડીલમ બબમ, પગાિબબમ, પે રફક્સેર્ન, પેન્દ ર્નની લામગીિી 
૩ શ્રી સાંજય એમ. બચતે્ત આસી. ઓડીટિ ૫૫૨૦૦ મેડીલમ બબમ 

૪ શ્રી સાંજયકુમાિ એમ. ગોવીંદીયા જુ. ક્માલમ  ૨૧૭૦૦ મેડીલમ બબમ 

૫ શ્રી રૈ્મેષ એન. જયસ્ વામ જુ.  ઓડીટિ ૪૪૯૦૦ મેડીલમ બબમ 
૬ શ્રી િનવકુમાિ એચ. જેઠવા જુ. ક્માલમ  ૨૧૭૦૦ ₹ ૧૦૦૦૦૦ ઉપિાાંઠની ઠસમમાઠ ઠથા દેણેયાદી બબમ, વા.ઇ. ફાઇમ 

૭ શ્રી રહમાાંશ ુસક્સેના જુ. ક્માલમ  ૨૦૫૦૦ ₹ ૫૦૦૧ થી ૧૦૦૦૦૦ સધુીની ઠસમમાઠ, દેણેયાદી બબમ (મોન સેવાથે) 

૮ શ્રી દેવયાાંગ વી. મોદી જુ. ક્માલમ  ૨૧૭૦૦ ₹ ૫૦૦૦ સધુીની ઠસમમાઠ, દેણેયાદી બબમ,  માઇટ/ટેમીફોન બબમ, બબમ મેળવણી 
૯ શ્રી મલેુર્ એન. િબાિી જુ. ઓડીટિ ૫૫૨૦૦ પગાિ બબમ 

૧૦ શ્રી િેવજીભાઈ જે. િાઠવા જુ. ઓડીટિ ૫૩૬૦૦ પગાિ બબમ 

૧૧ શ્રીમઠી નેઠમ જે. પિમાિ જુ. ઓડીટિ ૪૪૯૦૦ પે રફક્સેર્ન, પેન્દર્ન લેસ 

૧૨ શ્રીમઠી પારૂમ આિ.ઠાંબોળી જુ. ઓડીટિ ૪૪૯૦૦ પે રફક્સેર્ન, પેન્દર્ન લેસ 

૧૩ શ્રી આર્ીષ લે. ર્ાહ જુ. ઓડીટિ ૪૪૯૦૦ પગાિ બબમ, પેન્દર્ન બબમ 
સીનીયર ઓડીટર (સ્ટોસમ) (જાહરે માહહતી અવિકારી) 

અનુું નામ હોદ્દો બેઝીક પગાર કામની વવગત 

૧ શ્રી પ્રફુમ પી. સાવમા સીનીયિ ઓડીટિ ૬૭૨૦૦ સ્ટોસમ ઓડીટ, બેન્દલ િોજમેળ/લોન્દલિન્દટ ઓડીટની લામગીિી  

૨ શ્રી પ્રભાઠ એસ. ચૌહાણ હ.ઓડીટિ ૫૫૨૦૦ બબમ ઠપાસણી 
૩ શ્રી નવજય બી. બાિોટ જુ. ઓડીટિ ૪૪૯૦૦ બબમ ઠપાસણી, બાિનીર્ી 
૪ શ્રી અનમઠ આિ. વાળાંદ જુ. ક્ માલમ  ૨૨૪૦૦  બબમ ઠપાસણી 
૫ શ્રી નપયષુ લે. ર્ાહ નસપાઇ ૩૪૦૦૦ પટાવાળાની લામગીિી 
૬ શ્રી બચભુાઇ બી. સાંગાડા જુ. ઓડીટિ ૫૩૬૦૦ બેન્દલ િોજમેળ/ લોન્દલિન્દટ ઓડીટ જમા ઠપાસણી નવભાગની લામગીિી 
૭ શ્રીમઠી લોમમ એમ. પાંચામ સ્ટોલ વેિીફાયિ ૪૪૯૦૦ બેન્દલ િોજમેળ/ લોન્દલિન્દટ ઓડીટ જમા ઠપાસણી નવભાગની લામગીિી 
૮ શ્રી જયેર્કુમાિ એન. મલવાણા જુ. ક્માલમ  ૨૧૭૦૦ બેન્દલ િોજમેળ / લોન્દલિન્દટ ઓડીટ જમા ઠપાસણી નવભાગની લામગીિી 
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સીનીયર ઓડીટર (પવૂમ - દલિણ ઝોન) (જાહરે માહહતી અવિકારી) 
અનુું નામ હોદ્દો બેઝીક પગાર કામની વવગત 

૧ શ્રી નવનાયલ બી. વયાસ હ.સીની. ઓડીટિ ૩૮૦૯૦ પગાિ બબમ, દેણેયાદી બબમ, વલમસના બબમની લામગીિી, વહીવટી લામગીિી  

૨ શ્રી ઈિિ ડી. િાઠવા હ. ઓડીટિ ૫૫૨૦૦ પગાિ બબમ, દેણેયાદી બબમ, વલમસના બબમની લામગીિી, વહીવટી લામગીિી 
૩ શ્રી િાજુ બી. દેસાઇ સ્ટોલ વેિીફાયિ ૪૪૯૦૦ દેણેયાદી બબમ, વલમસના બબમની લામગીિી 
૪ શ્રી મલેુર્ વી. િાઠવા જુ. ઓડીટિ ૫૩૬૦૦ વલમસના બબમની લામગીિી (MB), બાિનીર્ી 
૫ શ્રીમઠી મીના એચ. ર્ાહ જુ. ઓડીટિ ૪૪૯૦૦ પગાિ બબમ, દેણેયાદી બબમ 
૬ શ્રી ચાંપલ ડી. વસાવા હવામદાિ ૩૫૦૦૦ પટાવાળાની લામગીિી 
૭ શ્રી અરુણભાઇ માછી નસપાઇ ૩૭૨૦૦ પટાવાળાની લામગીિી, (મોન સેવાથે) 

૮ શ્રીમઠી નીરૂબેન એસ. ડાભીયા જુ. ઓડીટિ ૪૪૯૦૦ પગાિ બબમ, દેણેયાદી બબમ 
૯ શ્રી દીપલ સી. પટેમ જુ. ક્માલમ  ૨૧૧૦૦ વલમસના બબમની લામગીિી, દેણયેાદી બબમ 

૧૦ શ્રી મયિુ એમ. વનિા જુ. ક્માલમ  ૨૧૧૦૦ વલમસના બબમની લામગીિી (MB), બાિનીર્ી 
૧૧ શ્રી જયેર્ભાઇ ડી. પાઠલ નસપાઇ ૩૨૦૦૦ પટાવાળાની લામગીિી, (મોન સેવાથે) 

સીનીયર ઓડીટર (ઉત્તર - પવિમ ઝોન)  (જાહરે માહહતી અવિકારી) 
અનુું નામ હોદ્દો બેઝીક પગાર કામની વવગત 

૧ શ્રી િમણભાઈ એન. િાઠવા હ.સીની. ઓડીટિ ૫૮૬૦૦ પગાિ બબમ, દેણેયાદી, વલમસના બબમની લામગીિી, વહીવટી લામગીિી 
૨ શ્રી નૈષધકુમાિ લે. િાણા જુ. ઓડીટિ ૪૪૯૦૦ વલમસના બબમની લામગીિી, દેણેયાદી 
૩ શ્રી િીઠેષ એન. ર્ાહ જુ. ક્ માલમ  ૩૦૨૦૦ પગાિ બબમ, દેણેયાદી બબમ (મોન સેવાથે) 
૪ શ્રી કુમદીપ વી. ખાચિ જુ. ક્માલમ  ૨૧૧૦૦ વલમસના બબમની લામગીિી (MB), બાિનીર્ી 
૫ શ્રી સિેુર્ આિ.વસાવા નસપાઇ ૩૧૧૦૦ પટાવાળાની લામગીિી 
૬ શ્રી રહિેન આિ. જોષી જુ. ઓડીટિ ૪૧૧૦૦ પગાિ બબમ, દેણેયાદી બબમ 

૭ શ્રી લેઠન આિ.દિજી જુ. લમાલમ  ૪૨૩૦૦ વલમસના બબમની લામગીિી (MB), બાિનીર્ી 
૮ શ્રી આનાંદ એમ. મલવાણા જુ. ઓડીટિ ૪૪૯૦૦ વલમસના બબમની લામગીિી, દેણયેાદી બબમ 
૯ શ્રી િાલેર્ બી. નાયલા નસપાઇ ૨૩૫૦૦ પટાવાળાની લામગીિી 
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