
રાઇટ �ુ ઇ� ફમ�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) કામગીર� અને ફરજોની િવગતો.

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

 કામગીર�/ફરજો : 

�.પી.એમ.સી એ� ટ ૧૯૪૯મા ં િન�દ��ટ કયા� �જુબ � થાયી સિમિતના સીધા િનય�ંણ અને માગ�દશ�ન હ�ઠળ તમામ 
�હસાબો, � �િુનિસપલ ફંડની તપાસણી તેમજ સઘળ� આવક�ુ ંપો� ટ ઓ�ડટ અને ખચ�ના �ી-ઓ�ડટની કામગીર� ઓડ�ટ િવભાગ 
�ારા ચીફ ઓ�ડટરની દ�ખર�ખ અને �પુરિવઝન હ�ઠળ સીનીયર ઓ�ડટર, ઓ�ડટર, આસી.ઓડ�ટર, �઼ુિનયર ઓ�ડટર, તેમજ 
�઼ુિનયર કાર�ુન મારફતે થાય છે. 

મહાનગરપા�લકાની હદમા ંઆવેલ મકાનો અને જમીનો ઉપરના જનરલ ટ��, પાણી વેરો, સફાઇ કર, યાિં�ક વાહન 
કર તથા બાધંકામ પરવાનગી લાગત, ફાયર ટ�� તથા જમીનો અને ઇમારતોના ભાડા અને બી� આવકો, �હ�રાતો તથા 
અિતથી�હૃોના ભાડા વગેર�ની તપાસણી આ ખાતા મારફતે થાય છે. િવિવધ �કારના કામોના, ઇ�રાના અને ખર�દ�ઓના 
બીલોની િ�-ઓડ�ટથી તપાસણી કરવાની કામગીર� ઓ�ડટ શાખા કર� છે. મહાનગરપા�લકાના તમામ કમ�ચાર�ઓના પગાર 
તથા િન��ૃ થયેલા પે� શનરોના �કૂવણાની તપાસણી અ�ેથી કરવામા ંઆવે છે.

મહાનગરપા�લકાના ઝોનલ વહ�વટ�કરણ ના ભાગ�પે ઓ�ડટ ��ુ ય કચેર��ુ ં િવક���ીકરણ કર� ચાર ઝોનલ ઓ�ડટ 
કચેર�ઓ તથા � ટોસ� તપાસણી િવભાગની અલગ કચેર�ઓ ખોલવામા ંઆવી છે. 

2) પોતાના અિધકાર�ઓ, કમ�ચાર�ઓની સ�ાઓ અને ફરજો : સામેલ પ�ક - અ �જુબ.
3) િનર��ણ અને જવાબદાર�ના સાધનો સહ�ત િનણ�ય લેવાની ���યા : 

- સ�પાયેલ કામગીર� વખતો વખતે થયેલ ડ�.પી.ઓડ�ર તથા વહ�વટ� ઓડ�ર �જુબ કરવી.
4) પોતાના કાય� બ�વવા માટ� ન�� કરાવેલા ધોરણો : 

- �.પી.એમ.સી. એ� ટની કલમ ૪૬૫ (૨) (સી) મા ંઠરાવેલ િનયમો આધાર� � થાયી સિમિત ઠરાવ �ક-૭૭૦ તા.૧૬-
૧૦-૧૯૭૦ તથા સમ� સભા ઠરાવ �ક-૬૩૫ તા.૧૮-૧૧-૧૯૭૦ થી ઠરાવેલ ધારાધોરણ �જુબની કામગીર�. 

5) પોતાના કાય� બ�વવા માટ� પોતાની પાસેના અથવા િનય�ંણ હ�ઠળના અથવા પોતાના કમ�ચાર�ઓ �ારા ઉપયોગમાં 
લેવાતા િનયમો િવિનયમો �ચુનાઓ િનયમ સ�ંહ અને ર�કડ� :
- વખતો વખત � �.ુ કિમ� નર�ી તેમજ, � થાયી સિમિત, સમ� સભાએ ઠરાવેલ ધારાધોરણો અ�સુાર.

6) પોતાના �ારા અથવા તેના ��ુશ હ�ઠળ રખાયેલ િવિવધ ક�ટ�ગર�ના દ� તાવેજો�ુ ંિનવેદન. : 
- �બલો�ુ ંઇનવડ�-આઉટવડ� ર�� ટર
- પે� શન તથા પગાર ના ર�� ટરો 
- વાધંા ર�� ટર

7) તેની નીિત ઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સબંધંીત �હ�ર જનતાના સ� યો �ારા ર�઼ુઆત � રાયેલી અથવા તેની 
ચચા� માટ� રહ�લી કોઇપણ � યવ� થાની િવગતો લોકો સાથે સ�ં ળાયેલી સ�ં થા હોય લોકોના �ુટંાયેલા �િતિનિધઓની 
બનેલી સિમિતઓ, � થાયી સિમિત, સમ� સભા �ારા અિધકાર પર� વે િનણ�ય લેવામા ંઆવે છે.

8) પોતાના ચલણના હ�� ુમાટ� અથવા તેના ભાગ તર�ક� રચાયેલી બે ક� તેથી વ� ુ� ય�કતઓ ધરાવતાં બોડ�સ કાઉ��સલ 
કિમટ�ઓ અને અ� ય મડંળોની બેઠકો �હ�ર �� માટ� ��ુલી છે ક� ક�મ ? : 
- લા� ુપડ� ુનથી

9) પોતાના અિધકાર�ઓ અને કમ�ચાર�ઓની ડ�ર�� ટર� :  
- અ�.ુ ન-ં૨ �જુબ

10) તેના િનયમમા ં�રુ� પડાયેલ પડતરની પ� ધિત સ�હત તેના દર�ક અિધકાર�ઓ અને કમ�ચાર�ઓ �ારા �ા�ત કરાવેલ 
માસીક પગાર.
પ�ક-અ �જુબ (બેઝીક પે)

A
ud

itપોતાના 

A
ud

itપોતાના 
.પી.એમ.સી. એ� ટA

ud
it

.પી.એમ.સી. એ� ટ

Audit Department (1)



11) તમામ યોજનાઓની િવગતો ��ુચત ખચા�ઓ અને કરાવેલ �કુવણીના અહ�વાલો દશા�વતો તેની તમામ એજ� સીને 
ફાળવેલ બ�ટ.
- � તે વષ�ના મ�઼ુંર બ�ટ �જુબ.

12) ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાય��મોથી ફાયદો મેળવનારની િવગતો સ�હત સબસીડ� સહ�ત કાય��મોની અમલનો 
�કાર.
- અ�.ુ ન-ં૧૧ �જુબ

13) તેના �ારા અપાયેલી �ટછાટો પરવાનગીઓ અને સ�ા સ�પણી મેળવનારની િવગતો.
- �.પી.એમ.સી. એ� ટની � લમ ૪૬૫(૨) (સી) મા ં ઠરાવેલ િનયમો આધાર� � થાયી સિમિત ઠરાવ �ક- ૭૭૦  
તા.૧૬-૧૦-૧૯૭૦ તથા સમ� સભા ઠરાવ �ક-૬૩૫ તા.૧૮-૧૧-૧૯૭૦ થી ઠરાવેલ ધારાધોરણ �જુબની કામગીર�.

 દ. �કુમ �ક : 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) ઇલે� �ોનીક ફોમ�મા ંઘડાયેલી તેના �ારા રખાયેલી અથવા તેને ઉપલ� ધ મા�હતીના સદંભ�ની િવગતો.
- ઇનવડ� આઉડવડ� ર�� ટરની મા�હતી.

15) ��ુ તકાલય અથવા વાચંનખડંના કામના કલાકો સ�હત મા�હતી મેળવવા માટ� નાગર�કોને ઉપલ� ધ �િુવધાઓની 
િવગતો. જો �હ�ર ઉપયોગ માટ� તેની �ળવણી કરાઇ હોય તો 
- અ�ેની શાખામા ં��ુ તકાલય ક� વાચંનખડં ઉપલ� ધ નથી.

16) �હ�ર મા�હતી અિધકાર�ઓના નામ, હો�ાઓ અને અ� ય િવગતો 

17) �ચૂવી શકાય તેવી અ� ય કોઇ મા�હતી અને � યારબાદ દર વષ� આ �કાશનમા ં�ધુારો કરાશે.

�હ�ર મા�હતી અિધકાર�
ઓ�ડટ શાખા

મહાનગરપા�લકા
વડોદરા

ઇ-મઇેલ –
વબેસાઇટ - www.vmc.gov.in
ટ�લીફોન- ૦૨૬૫-૨૪૧૯૯૦૮ Ext. No. 242

અ�ું નામ હો�ો
૧ �ી દશ�ન એ. દવે સીની.ઓ�ડટર (જમા) 
૨ �ી અરિવ�દ આર. સગંાડા હ.સીની.ઓ�ડટર (ખચ�) 
૩ �ી રિતલાલ ટ�. મકવાણા હ.સીની.ઓ�ડટર (�વૂ�-દ��ણ ઝોન) 
૪ �ી રમણભાઈ એન. રાઠવા . હ.સીની.ઓ�ડટર (ઉ�ર-પિ�મ ઝોન)
૫ �ી ��લ પી. સાવલા સીની.ઓ�ડટર (�ટોસ�- બ�ેક)
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પ�ક - અ

સા.વ.િવભાગ �કુમ �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 (એપલેટ ઓફ�સર)

અ�ું નામ હો�ો બેઝીક પગાર કામની િવગત

૧ �ી હ�ર�ૃ�ણ એમ. રાવ ચીફ ઓડ�ટર ૯૯૫૦૦

�.પી.એમ.સી.એ� ટની કલમ ૪૬૫ (૨) (સી) મા ંઠરાવેલ િનયમો આધાર�
� થાયી સિમિત ઠરાવ �ક-૭૭૦ તા.૧૬-૧૦-૧૯૭૦ તથા સમ� સભા 
ઠરાવ �ક-૬૩૫ તા.૧૮-૧૧-૧૯૭૦થી ઠરાવેલ ધારાધોરણ �જુબની 
કામગીર� તથા હાથ નીચેના અિધકાર�ઓ/કમ�ચાર�ઓની વહ�વટ� 
કામગીર�.

સીનીયર ઓડ�ટર (જમા) (�હ�ર મા�હતી અિધકાર�)

અ�ું નામ હો�ો બેઝીક પગાર કામની િવગત

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

૨ �ી � તસેગં એ. ગો�હલ હ.ઓડ�ટર ૫૬૯૦૦ વક�સના બીલની કામગીર�, વહ�વટ� કામગીર�

૩ �ી સજંય એમ. �ચ�ે આસી.ઓડ�ટર ૫૩૬૦૦ વક�સના બીલની કામગીર�

૪ �ી અશોક સી. વસાવા �ુની.ઓડ�ટર ૫૩૬૦૦ વક�સના બીલની કામગીર�

૫ �ી ક�ભુાઇ એસ. ��પિત �ુની.ઓડ�ટર ૪૩૬૦૦ વક�સના બીલની કામગીર�

૬ �ી �પેુ� � એમ.��પિત �ુની.ઓડ�ટર ૪૩૬૦૦ વક�સના બીલની કામગીર�

૭ �ી વાલાભાઇ એસ. ધીયડ �ુની.�લાક� ૨૦૫૦૦ વક�સના બીલની કામગીર�(MB)

૮ �ી અિ�ન એચ. સબાડ �ુની.�લાક� ૨૦૫૦૦ મહ�કમ, વક�સના બીલની કામગીર�

૯ �ુ.ફા� �નુી આર. અ� યા� �ુની.ઓડ�ટર ૪૩૬૦૦ મહ�કમ
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અ�ું નામ હો�ો બેઝીક પગાર કામની િવગત

૧૦ �ી િસ�ધરાજિસ�હ એ. માગંરોલા �ુની.�લાક� ૨૧૧૦૦ વહ�વટ� બારનીશી, ડ�પોઝીટ ર�ફડં

૧૧ �ી સજંય�ુમાર એમ. ગોવ�દ�યા �ુની.�લાક� ૨૧૧૦૦ બીલ બારનીશી

૧૨ �ી પર�શ પી. રાવલ �ુની.�લાક� ૫૩૬૦૦ કો���ટુર સલં�ન કામગીર� (લોન સેવાથ�)

૧૩ �ી �રુ�શ�ુમાર �. પડં�ા �ુની.�લાક� ૫૨૦૦૦ આર.ટ�.આઇ. દફતર ,મહ�કમ (લોન સેવાથ�)

૧૪ �ી ચપંક ડ�. વસાવા હવાલદાર ૩૪૦૦૦ ઉપર� અિધકાર��ી �ચુવે તે, પટાવાળાની કામગીર� પર દ�ખર�ખ રાખવી

૧૫ �ી હસ�ખુ બી. માળ� િસપાઇ ૩૬૧૦૦ પટાવાળાની કામગીર�

૧૬ �ી �ેમીલાબેન એમ. પરમાર મ�ૂર ૨૯૩૦૦ પટાવાળાની કામગીર� (લોન સેવાથ�)

૧૭ �ી �િવણભાઇ એસ. સોલકં� મ�ૂર ૩૯૮૦૦ પટાવાળાની કામગીર� (લોન સેવાથ�)

૧૮ �ી મ�ભુાઇ બી. પરમાર મ�ૂર ૩૯૮૦૦ પટાવાળાની કામગીર� (લોન સેવાથ�)

૧૯ �ી િવજય �. ગો�હલ િસપાઇ ૨૬૪૦૦ પટાવાળાની કામગીર� (લોન સેવાથ�)

સીનીયર ઓડ�ટર (ખચ�) (�હ�ર મા�હતી અિધકાર�)

અ�ું નામ હો�ો બેઝીક પગાર કામની િવગત

૧ �ી અરિવ�દ આર. સગંાડા હ.સીની. ઓડ�ટર ૫૩૬૦૦ દ�ણેયાદ� બીલ, એલ.ટ�.સી.બીલ, મેડ�કલ બીલ, પગારબીલ, 
પે �ફ�સેશન, પે� શનની કામગીર�

૨ �ી ઈ�ર ડ�. રાઠવા હ. ઓડ�ટર ૫૩૬૦૦ દ�ણેયાદ� બીલ, એલ.ટ�.સી.બીલ, મેડ�કલ બીલ, પગારબીલ, 
પે �ફ�સેશન, પે� શનની કામગીર�

૩ �ી જયેશ ક�. ગ�ડ �ુની.�લાક� ૨૦૫૦૦ મેડ�કલ બીલ

૪ �ી શૈલેષ એન. જય� વાલ �ુની. ઓડ�ટર ૪૩૬૦૦ મેડ�કલ બીલ

૫ �ી રિવ�ુમાર એચ. �ઠવા �ુની.�લાક� ૨૧૧૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ઉપરાતંની તસલમાત તથા દ�ણયેાદ� બીલ, વા.ઇ. ફાઇલ

૬ �ી �હમા�ં ુસ�સેના �ુની.�લાક� ૧૯૯૦૦ ૫૦૦૧ થી ૧૦૦૦૦૦ �ધુીની તસલમાત, દ�ણેયાદ� બીલ (લોન સેવાથ�)
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અ�ું નામ હો�ો બેઝીક પગાર કામની િવગત

૭ �ી દ��યાગં વી. મોદ� �ુની.�લાક� ૨૧૧૦૦
૧ થી ૫૦૦૦ �ધુીની તસલમાત, દ�ણેયાદ� બીલ, લાઇટ/ટ�લીફોન બીલ

તથા તેની તસલમાત, બીલ મેળવણી, બીલ આઉટવડ�

૮ �ી �કુ�શ એન. રબાર� �ુની.ઓડ�ટર ૫૩૬૦૦ પગાર બીલ

૯ �ી ર�વ�ભાઈ �. રાઠવા �ુની.ઓડ�ટર ૫૨૦૦૦ પગાર બીલ

૧૦ �ીમતી નેતલ �. પરમાર �ુની.ઓડ�ટર ૪૩૬૦૦ પે �ફ�સેશન, પે�શન ક�સ

૧૧ �ીમતી પા�લ આર.તબંોળ� �ુની.ઓડ�ટર ૪૩૬૦૦ પે �ફ�સેશન, પે�શન ક�સ

૧૨ �ી આશીષ ક�. શાહ �ુની.ઓડ�ટર ૪૩૬૦૦ પગાર બીલ, પે�શન બીલ

સીનીયર ઓડ�ટર (�ટોસ�) (�હ�ર મા�હતી અિધકાર�)

અ�ું નામ હો�ો બેઝીક પગાર કામની િવગત

૧ �ી ��લ પી. સાવલા સીનીયર ઓડ�ટર ૬૭૨૦૦ �ટોસ� ઓડ�ટ, બે�ક રોજમેળ/કો�કર�ટ ઓડ�ટની કામગીર� 

૨ �ી �ભાત એસ. ચૌહાણ આસી.ઓડ�ટર ૫૩૬૦૦ બીલ તપાસણી

૩ �ી િવજય બી. બારોટ �ુની.ઓડ�ટર ૪૩૬૦૦ બીલ તપાસણી, બારનીશી

૪ �ી અિમત આર. વાળંદ �ુની.� લાક� ૨૧૭૦૦ બીલ તપાસણી

૫ �ી િપ�ષુ ક�. શાહ િસપાઇ ૩૩૦૦૦ પટાવાળાની કામગીર�

૬ �ી બ�ભુાઇ બી. સગંાડા �ુની.ઓડ�ટર ૫૨૦૦૦ બે�ક રોજમેળ/ કો�કર�ટ ઓડ�ટ જમા તપાસણી િવભાગની કામગીર�

૭ �ીમતી કોમલ એમ. પચંાલ �ટોક વેર�ફાયર ૪૩૬૦૦ બે�ક રોજમેળ/ કો�કર�ટ ઓડ�ટ જમા તપાસણી િવભાગની કામગીર�

૮ �ી મ�રુ એમ. વનરા �ુની.�લાક� ૨૦૫૦૦ બે�ક રોજમેળ / કો�કર�ટ ઓડ�ટ જમા તપાસણી િવભાગની કામગીર�

સીનીયર ઓડ�ટર (�વૂ� - દ��ણ ઝોન) (�હ�ર મા�હતી અિધકાર�)

અ�ું નામ હો�ો બેઝીક પગાર કામની િવગત

૧ �ી રિતલાલ ટ�.મકવાણા હ.સીની. ઓડ�ટર ૬૬૦૦૦ પગાર બીલ, દ�ણેયાદ�,વક�સના બીલની કામગીર�, વહ�વટ� કામગીર� 
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અ�ું નામ હો�ો બેઝીક પગાર કામની િવગત
૨ �ી રા�ુ બી. દ�સાઇ �ટોક વેર�ફાયર ૪૩૬૦૦ દ�ણેયાદ�,વક�સના બીલની કામગીર�

૩ �ી �કુ�શ વી. રાઠવા �ુની.ઓડ�ટર ૫૨૦૦૦ વક�સના બીલની કામગીર� (MB), બારનીશી

૪ �ીમતી લીના એચ. શાહ �ુની.ઓડ�ટર ૪૩૬૦૦ પગાર બીલ, દ�ણેયાદ� બીલ

૫ �ી અ�ુણભાઇ માછ� િસપાઇ ૩૬૧૦૦ પટાવાળાની કામગીર�, (લોન સેવાથ�)

૬ �ીમતી ની�બેન એસ. ડાભીયા �ુની.ઓડ�ટર ૪૩૬૦૦ પગાર બીલ, દ�ણેયાદ� બીલ

૭ �ી દ�પક સી. પટ�લ �ુની.�લાક� ૨૦૫૦૦ વક�સના બીલની કામગીર�, દ�ણેયાદ� બીલ

૮ �ી જયેશ�ુમાર એન. મકવાણા �ુની.�લાક� ૨૧૧૦૦ વક�સના બીલની કામગીર� (MB), બારનીશી
૯ �ી જયેશભાઇ ડ�. પાઠક િસપાઇ ૩૧૧૦૦ પટાવાળાની કામગીર�, (લોન સેવાથ�)

સીનીયર ઓડ�ટર (ઉ�ર - પિ�મ ઝોન) (�હ�ર મા�હતી અિધકાર�)

અ�ું નામ હો�ો બેઝીક પગાર કામની િવગત
૧ �ી રમણભાઈ એન. રાઠવા હ.સીની. ઓડ�ટર ૫૬૯૦૦ પગાર બીલ, દ�ણેયાદ�, વક�સના બીલની કામગીર�, વહ�વટ� કામગીર�

૨ �ી નૈષધ�ુમાર ક�. રાણા �ુની.ઓડ�ટર ૪૩૬૦૦ વક�સના બીલની કામગીર�, દ�ણેયાદ�

૩ �ી ર�તેષ એન. શાહ �ુની.� લાક� ૨૯૩૦૦ પગાર બીલ, દ�ણેયાદ� બીલ (લોન સવેાથ�)

૪ �ી �ુલદ�પ વી. ખાચર �ુની.�લાક� ૨૦૫૦૦ વક�સના બીલની કામગીર� (MB), બારનીશી

૫ �ી �રુ�શ આર.વસાવા િસપાઇ ૩૦૨૦૦ પટાવાળાની કામગીર�

૬ �ી �હર�ન આર. જોષી �ુની.ઓડ�ટર ૩૯૯૦૦ પગાર બીલ, દ�ણેયાદ� બીલ

૭ �ી ક�તન આર.દર� �ુની.કલાક� ૪૧૧૦૦ વક�સના બીલની કામગીર� (MB), બારનીશી

૮ �ી આનદં એમ. મકવાણા �ુની.ઓડ�ટર ૪૩૬૦૦ વક�સના બીલની કામગીર�, દ�ણેયાદ� બીલ

૯ �ી રાક�શ બી. નાયકા િસપાઇ ૨૨૮૦૦ પટાવાળાની કામગીર�
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