
હિસાબી શાખા : વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની હહસાબી શાખામાાં ઝોનના ખર્ચની 
ડીસેન્ટ્રાલાઇઝ ઉપરાાંત આવકની સેન્ટ્રાલાઇઝ પદ્ધતતથી કોમ્પ્યટુરાઇઝ એન્ટ્રી કરવામાાં આવે 
છે. હાલમાાં આધતુનક ડબલ એન્ટ્રી એક્રુઅલ બેઇઝ સીસ્ટમ મજુબ તમામ પ્રકારની એન્ટ્રી 
હહસાબી શાખાએ કરીને આધતુનક પધ્ધતત મજુબ આવક ખર્ચ ખાુ ુઅને વ્ાચન્ટ્તે સરવયય ુ
તયયાર કરવામાાં આવે છે. Accrual Base Double Entry Accounting System હઠેળ 
સેવા સદનની સૌપ્રથમ Opening Balance Sheet તા.૦૧-૦૪-૨૦૦૭ ની તયયાર કરી, 
ત્યાર બાદ વ ચ્ ૨૦૦૭-૦૮ અને ૨૦૦૮-૦૯ ની Balance Sheet તયયાર કરવામાાં આવેલ 
છે. હાલ વ ચ્ ૨૦૦૯-૧૦ અને ત્યાર બાદના વ્ોની Balance Sheet તયયાર કરવાની 
કામગીરી કરવામાાં આવી રહી છે. પ્રતત વ્ે તમલકતોમાાં થયેલ વધારા-ઘટાડાને પણ વાત િ્ક 
હહસાબોમાાં સમાવી લેવામાં આવે છે. આ ઉપરાાંત સેવા સદનમાાં “e-governance” પ્રોગ્રામ 
કાયચરત થતાાં તમામ વોડચ કરે્રી તથા ઝોન કરે્રી સાથે ઓનલાઇન હહસાબી કામગીરી શરૂ 
કરવામાાં આવેલ છે. ઉપરાાંત આ પધ્ધતત હઠેળ તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૦ થી તમામ તવભાગોની 
પાવતી ઓન લાઇન કોમ્પ્યટુરાઇઝ પધ્ધતતથી તયયાર કરવામાાં આવેલ છે. વડોદરા 
મહાનગર સેવા સદનનુાં સમગ્ર બજેટ ઉપરાાંત સમગ્ર વ ચ્ દરમ્પયાન કરવાના તવકાસના કામો 
તેના અંદાજીત ખર્ચ સાથે સક્ષમ માંજુરી આધારે પાસ કરાવીને તેને પ્રતસધ્ધ કરવાની 
કામગીરી હહસાબી શાખાએથી થાય છે. શહરેીજનોને પાયાની સતુવધાઓ તાત્કાલલક ધોરણે 
મળી શકે તે માટે કેટલાક રેવન્ટ્ય ુ તથા કેપીટલ ખર્ચના અતધકાર ઝોન કક્ષાએ આપીને 
કામગીરી કરવામાાં આવે છે. હહસાબી શાખમાાં તમામ એન્ટ્રી ફાંડ બેઇઝ પધ્ધતતથી થાયે છે. 
જેમાાં મહસેલૂી ફાંડ, કેપીટલ ફાંડ, ગ્રાન્ટ્ટ ફાંડ, અનામત ફાંડ, તસલમાત ફાંડ, લોન ફાંડનો 
સમાવેશ થાય છે. જેના કારણે સરકારશ્રીમાાં આપવાની માહહતી તથા રોજેરોજના હહસાબો 
તનયતમત ધોરણે મળી રહ ે છે તેમજ લોન-ગ્રાન્ટ્ટ-કેપીટલના લોકોપયોગી કામો કરવા માટે 
કેટલી તસલક ઉપલબ્ધ છે, તેની માહહતી ઉચ્ર્ અતધકારીઓને તાત્કાલલક આપી શકાય છે. 
જેથી બર્ત રકમમાાંથી વધારાના કામો પણ હાથ ધરી શકાય છે. 
 

કેન્ટ્ર/રાજ્ય સરકાર, માનનીય સાંસદ સભ્ય, માનનીય ધારાસભ્યોની ગ્રાન્ટ્ટ મળ્યેથી 
કેપીટલના કામો થાય છે. અનામત તવભાગ દ્વારા ઇજારદાર/શહરેીજનોની તવતવધ પ્રકારની 
અનામત જમા લઇને તનયમ મજુબ પરત આપવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે તેમાાં 
મખુ્યત્વે વેરા રીફાંડ, ઓક્ટ્રોય રીફાંડ, અનામતોના હહસાબો કોમ્પ્યટુર પર રખાતા હોવાથી 
હાલમાાં આ કામગીરી અત્યાંત ઝડપથી તથા ર્ોકસાઇપવૂચક થઇ રહી છે. ઇજારદારના ઇન્ટ્કમ 
ટેક્ષ ટી.ડી.એસ. ને લગતી કામગીરી  હહસાબી શાખાએ કરવામાાં આવે છે. તેમજ ઇન્ટ્કમ ટેક્ષ 
ટી.ડી.એસ. અંગેની તમામ કામગીરીનુાં કોમ્પ્યટુરાઇઝેશન કરવામાાં આવેલ છે. 
 

મહાનગર સેવા સદનના તમામ કમચર્ારીઓના પગાર ફીકસેશન, બોનસ, 
જી.પી.એફ., સી.પી.એફ. અને ઇ.પી.એફ., ગ્રપુતવમા, ફેસ્ટીવલ-ફુડગે્રઇન એડવાન્ટ્સ, પેન્ટ્શન, 



ગે્રજ્યઇુટી, રજા પગાર વગેરેને સાંલગ્ન તમામ કામગીરી સેન્ટ્રલાઇઝ હહસાબી શાખાએથી 
તનયતમત રીતે કરવામાાં આવે છે. 

 

 

 
 


