
ખાતાકીય તપાસ અિધકારી ીની કચેરી, 
રાવપુરા િમ  શાળા ન.ં૧,  
મહાનગરપાિલકા,  
વડોદરા . 
તા.૧૦-3-૨૦૨1. 

 
(1) ખાતાકીય તપાસ અિધકારી ીની કચેરી, યુિનિસપલ કિમ ર ીની સીધી દેખરેખ હેઠળ કામ કરે છે. 

કચેરીની વહીવટી બાબતો ડે. યુિન.કિમ ર ી(વ) ના િનયં ણ હેઠળ િન ર ણ હેઠળ છે.  

મહાનગરપાિલકાના અિધકારી/કમચારીઓના િશ તભંગના સંદભ  કોઇ ખાતાકીય તપાસ 

કરવી જ રી જણાય અને તે સંદભ િશ તઅિધકારી ી હુકમ કરે તો તેવા િક સામાં કેસની કુદરતી 

યાયના િસ ધાંતોને અનસુરી ખાતાકીય તપાસ, ખાતાકીય તપાસ અિધકારી ી હાથ ધરે છે અન ેતઓે 

તપાસ અહેવાલ િશ તઅિધકારી ીને મોકલી આપતા હોય છે.  

(2) ખાતાકીય તપાસ અિધકારી ીની કચેરીના અિધકારી/કમચારીઓની કાય ણાલી નીચે મુજબ છે.  

હો ો જગા કાય ે  
ખાતાકીય તપાસ 
અિધકારી  

૧ મહાનગરપાિલકાના અિધકારી/કમચારીઓની ખાતાકીય તપાસ 
કરવા િશ તઅિધકારી ીએ કરેલ હુકમથી કમચારીન ે સમ સ રી 
કરવા, કમચારીનો ાથિમક જવાબ લઇ પાિલકા તેમજ 
તહોમતદારના તફના સા ીઓના સમ સ રી કરી તેઓની 
જુબાનીની કાયવાહી, બં ે પ કારોના તફની લિેખત દલીલો રજુ 
થયેથી કેસનો છેવટનો અહેવાલ િશ તઅિધકારી ી તરફ મોકલી 
આપવાનો, આમ, ખાતાકીય તપાસની સંપૂણ કાયવાહી તેમજ 
કચેરીના વહીવટી કામગીરી માટે જ ે તે કમચારીન ે આદેશ સુચનોથી 
વાકેફ કરી કામગીરી લેવાની રહેશે.  

ટેનો ટાઇપી ટ  ૧  
ગુજરાતી  

વહીવટી ે ના પ  યવહાર તેમજ તપાસ અહેવાલનંુ ડીકટેશન લઇ 
તેને ટાઇપ કરવાની કામગીરી.  

જુનીયર કલાક  ૧ ખાતાકીય તપાસની કાયવાહી માટે પ કારોન ેનોટીસો તૈયાર કરવી, 
કેસોની ોસીડ ગની કામગીરી, જુબાનીઓ લખવાની મહેકમ, 
બારનીશી, ટેશનરી, ટોસ બીલો તેમજ ઉપલા અિધકારી જ ેબતાવ ે
તે બધી કામગીરી.  

િસપાઇ  ૧ કચેરી િનયત સમયે ખોલી બંધ કરવાની, સાફ-સફાઇ કરવાની 
કચેરીની ટપાલો બ વવાની  

(3) જુની.કલાક પોતાને લગતી કામગીરીની ફાઇલો ત યલ ી હકીકતો સાથે ખાતાકીય તપાસ અિધકારી ીની 

સમ  રજુ કરે છે. ખાતાકીય તપાસ અિધકારી, ખાતાકીય તપાસની કાયવાહી પૂણ કરી ફાઇલો િનણય 

અથ યુિનિસપલ કિમ ર ીની સમ  રજુ કરે છે.  

(4) ખાતાકીય તપાસમાં આવતા તમામ કામો ખાતાકીય તપાસ કાયવાહીને અનુલ ીને પૂણ કરવાના હોય છે. 

જથેી આ અંગે કોઇ ચોકકસ ધોરણ રાખવાનો  નથી.  

(5) ધી .પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯, િસિવલ સિવસ સ, યાયના હતમા ં થાિનક વરાજયની સં થાન ે

પશતા તમામ કારના કાયદાઓ તથા કુદરતી યાયના િસ ધાંતો અનુસરવામા ંઆવ ેછે.  

(6) ખાતાકીય તપાસ દીઠ દફતર વગ કૃત કરવામા ંઆવેલ છે.  

(7) િનિતિવષયક બાબતો સામા ય વહીવટ િવભાગ તરફથી નકકી થતી હોઇ, સદર મુ ો અ ે પશતો નથી. 

૨... 



(૨) 

  
(8) અ ેથી કચરેીને લાગુ પડતો નથી.  

૯+૧૦ 

અ.નં.  હો ો  નામ  સરનામું  ફોન ન.ં  કુલ માિસક 
પગાર .  

૧. ખાતાકીય 
તપાસ 
અિધકારી  

(૧)  ી ભુપે  એમ.શેઠ  ખાતાકીય તપાસ 
અિધકારી ીની 
કચેરી, 
રાવપુરા િમ  
શાળા ન.ં૧,  
મહાનગરપાિલકા,  
વડોદરા.  

9879615028 
ખાતાકીય 
તપાસ એકમની 
કચેરી  
ફોન ન.ં 
૦૨૬૫-
૨૪૧૨૦૯૭  

બેઝીક પગાર 
૬૯૨૦૦/- 

(૨)   ી હષદ કનયૈાલાલ 
 ઉપા યાય  

-સદર- 9825374759 કેસ દીઠ 
ઉ ચક 

(૩)    ી ભુપતિસંહ એમ. 
ભાભોર  

-સદર- 9925024391 કેસ દીઠ 
ઉ ચક 

૨. જુની.કલાક  ી રાજશે બી. પાટ  -સદર- - બેઝીક પગાર 
૪૭૬૦૦/- 

૩. ટાઇપી ટ - - - - 
૪. િસપાઇ  ી તુભાઇ એચ. વસાવા  -સદર- - બેઝીક પગાર 

૩૩૦૦૦ 

(11) ૨૦૨૦-૨૧ માટે મંજુર થયેલ મહેકમ  

પગાર(મહેકમ) ખચ  ૨૫,૦૦,૦૦૦-૦૦ 

સામા ય ક ટીજ સી      ૧,૧૦,૦૦૦-૦૦ 

(12) લાભાથ ઓને લગતી મા હતી હોઇ, અ ેની કચેરીને લાગુ પડતી નથી.  

(13) અ ેથી કોઇ છુટકારો, પરવાનગીઓ કે અિધકૃતકરણ કરવામા ંઆવતું નથી.  

(14) ઇલેકટોનીક વ પે કોઇ મા હતી કોઇપણ કમચારીઓના કબ મા ંરાખવામા ંઆવતી નથી.  

(15) હેર ઉપયોગ માટે લાઇ ેરીની કોઇ યવ થા અ ેની કચેરીએ રાખવામા ંઆવેલ નથી.  

(16) હેર મા હતી અિધકારી ી ભુપે  એમ. શઠે , ખાતાકીય તપાસ અિધકારી  

(17) હાલમા ંકોઇ મા હતી નથી.  

 મા હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૧૯ અને િનયમ-૬(૧) હેઠળ મા હતી 

અિધકારી ારા અપાતી મા હતી સામે થમ એપેલેટ અિધકારી અને િતય એપલટે અિધકારીને અપીલ 

કરી શકે છે.  

 

ખાતાકીય તપાસ અિધકારી 

મહાનગરપાિલકા, 

વડોદરા 


