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સામા ય વહીવટ િવભાગ  
૧. ખાતાની િવગતો કાય  અને ફર  
 
૨. સામા ય વહીવટ િવભાગ વડોદરા મહાનગરપાિલકામાં ખંડેરાવ માકટ િ થત િબ ડ ગમા ંકાયરત છે. 

૨.૧ હેતુઓઃ સામા ય વહીવટ િવભાગનો મુ ય ઉ ેશ સમ  વડોદરા મહાનગરપાિલકામાં વહીવટ સુચા પે 

ચાલે તે અંગે વહીવટીય માળખું ગોઠવવાનો છે. 

  આ િવભાગ મુ ય વે વડોદરા મહાનગરપાિલકાના તમામ કમચારીઓની મહેકમલ ી તેમજ સેવા 

િવષયક બાબતોની કામગીરી સંભાળે છે. 

૨.૨ સામા ય વહીવટ િવભાગનું િવઝન/મીશનઃ- 

 સં થાના કમચારીઓની શિ તઓનો યો ય ઉપયોગ કરવો અને તેને લાબંા અને ટંુકા ગાળાના સં થાના 

લ ાંકો િસ ધ કરવા અથ શિ તઓને વાળવી. 

૨.૩ સામા ય વહીવટ િવભાગના તાબા હેઠળની િવિવધ શાખાઓ અને કાય ની િવગતો નીચ ેજણા યા મુજબની 

છે. 

૧. સામા ય વહીવટ િવભાગઃ- 

  સામા ય વહીવટ િવભાગ મારફતે વડોદરા મહાનગરપાિલકાના કમચારીગણ અંગેની મહેકમલ ી 

બાબતો જવેી કે કમચારીઓની િનમ ંક, સીનીયોરીટી, સીલકેશન, બદલી, બઢતી, િશ તિવષયક 

કાયવાહી, વારસાઇ હકકે નોકરી તેમજ મેડીકલ ાઉ ડ આધારે આિ તને નોકરી તથા દરેક કમચારીઓની 

સેવા િવષયક બાબતોની રેકોડની િનભાવણી કરવામાં આવે છે. યુિનયન તરફથી આવતી માગંણીઓ 

અંગેના પ યવહાર, ક સીલેશન અગંેની કાયવાહી આ ખાતા મારફતે કરવામાં આવે છે તેમજ વહીવટી 

હુકમો દફતરી હુકમો તથા પ રપ ો આ િવભાગ ારા રી કરવામાં આવે છે. સા.વ.િવ.ની પેટા શાખાઓમાં 

એ ે ટીસ શાખા, ટેલીફોન શાખા, ખાતાકીય તપાસ એકમનો સમાવેશ થાય છે. જ ેતે શાખાની કામગીરી 

નીચ ે માણે છે. 

૨. એ ે ટીસ શાખાઃ- 

કોપ રેશનમાં એ ે ટીસ યોજના હેઠળ જુદા જુદા સંવગમાં સરકાર ીના ધારા ધોરણ મુજબ 

અ ે ટીસમાં ભરતી કરી સંદભ િવભાગો ખાતે તેમને કામગીરી સ પવામાં આવે છે. એ ે ટીસોની ભરતી 

વષમાં બે સ  દર યાન (ફે ુઆરી થી એ ીલ તથા ઓગ  થી ઓકટોબર માસમા) કરવામાં આવે છે. 

આઇ.ટી.આઇ. પાસ તેમજ બીન આઇ.ટી.આઇ ઉમેદવારોને ટેડને અનુ પ ભરતી કરવામા ંઆવે છે.  ભરતી 

કયા બાદ જ ેતે સંલ  શાખાઓમાં તેઓની ફાળવણી કરવામા ંઆવે છે. 
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અ ે ટીસોને સરકાર ીના ધારાધોરણ મુજબ માિસક ટાઇપ ડ ચુકવવામાં આવે છે. મુદત પુરી 

થયે જ ેતે શાખાઓ ારા એ ે ટીસશીપ પુરી કયાનું માણપ  આપવામા ંઆવે છે. 

૩. ટેિલફોન િવભાગઃ-     

  બહારના તથા અદંરના ટેિલફોન સંદેશા યવહારની કામગીરી તથા એ ચે જની િનભાવણી આ 

શાખા ારા થાય છે. સં થાના િવિવધ પદાિધકારીઓને કચેરીના કામે આપવામા ં આવતા ટેલીફોન/ 

મોબાઇલ અને તેના બીલના ચુકવણા સલં  કામગીરી આ શાખા ારા થાય છે. 

૪. ખાતાકીય તપાસ એકમઃ- 

  આ એકમ ારા વડોદરા મહાનગરપાિલકાના અિધકારી/કમચારીઓ સામેની િશ તિવષયક 

કાયવાહી જવેી કે, ફરજ મોકુફી, નોકરીમાં પુનઃ થાિપતની બાબતો, આ ેપપ ો તેમજ કમચારીઓ સામે  

ખાતાકીય તપાસ કરવાના હુકમો તથા ખાતાકીય તપાસ અહેવાલ રજુ થયા બાદ છેવટની િશ ા કરવા અગં ે

સ મ િનણય લેવાની કામગીરી તેમજ િનવૃ  થતાં કમચારીઓને “ નો ઇવે ટ સટ ફકેટ ” આપવાની અન ે

કમચારીઓ સામનેી ખાતાકીય તપાસ લગત “ નો ઇ કવાયરી સટ ફકેટ ” આપવા અંગેની કામગીરી 

કરવામાં આવે છે. 

૨.૪ સામા ય વહીવટ િવભાગ, ખંડેરાવ માકટ િ થત િબ ડ ગમા ં થમ માળ ઉપર કાયરત છે. 

 કચેરીનું સરનામંુ     કચેરીનો સમય 

 સામા ય વહીવટ િવભાગ    સવારે ૧૦-૩૦ થી સાજં ે૬-૧૦ સુધી 
ખંડેરાવ માકટ િબ ડ ગ     ( રશેષ બપોરે ૨-૦૦ થી ૨-૩૦ સુધી) 

 રાજમહેલ રોડ, વડોદરા. 
 
૨. અિધકારીઓ/કમચારીઓની સ ા અને ફર  

 અિધકારીઓ તેમની સ ા સ પણીના હુકમઃ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૭-૭-૯૮ અ વયે નકકી થયેલ છે. 

(હુકમ અંકઃ૪૧૦/૯૮-૯૯, તા.૭-૭-૯૮ પ રિશ - થી સામેલ છે.) જનેી ટંુકી િવગતો નીચે મુજબ 

છે. 

 વહીવટી સ ાઃ-  ડે. યુિનિસપલ કિમ  નર(વ) કમચારીઓ સામ ેિશ ા મક પગલા ંભરવા સ ા ધરાવે છે. 

જમેા તેઓ ી .૬૫૦૦ થી ૧૦૫૦૦ અને .૮૦૦૦ થી ૧૩૫૦૦ ની પગાર પાયરી ધરાવતાં કમચારીઓને 

ધી. .પી.એમ.સી.એકટની કલમ-૫૬(૨) હેઠળ િશ ા મક કાયવાહી હાથ ધરીને િશ ા કરી શકે છે. 

 ર  મંજુર કે ખાતા સ ાઃ-  ડે. યુિનિસપલ કિમ  નરથી નીચનેી પગાર પાયરી ધરાવતા વગ-૧ ના 

અિધકારીઓની હકક ર , સીક ર  િનણ ત કરનાર અિધકારી છે. ર ઓ મંજુર કરવા અંગે તેમજ 

િશ ા મક કાયવાહી હાથ ધરવા ડે. યુિનિસપલ કિમ  નર ી સેવા વત ંક િનયમો અને ગવાઇઓન ે

યાને રાખીને સ મ િનણય લેવાનો રહે છે. 
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  સામા ય વહીવટ િવભાગના વહીવટી અિધકારી, તાલીમ અિધકારી અને પસ નલ ઓફીસર તેઓ 

કચેરીના વડા તરીકે ડે. યુિનિસપલ કિમ  નર(વ)ના સીધા િનયં ણ હેઠળ કામગીરી કરે છે. કચેરીના વડા 

તરીકે તેઓ વગ-૩, ૪ ના કમચારીઓની સી.એલ. ર  તેમજ જ ેિક સામાં પૂવ મંજુરી સ મ અિધકારીએ 

આપી દીધી હોય તે સંદભ તેમની કચેરીના દેણયાદી, પગાર બીલ, ઇ ડે ટ ફોમ, માલસામાન જમા 

કરવાનું ફોમ ઉપર સહી કરવાની સ ા તેમને રહેશે. 

  શાખાના કમચારીઓની ર  મંજુર કરવા અગંે ર  મંજુર કરનાર સ ાિધકારી વિવવેકાનુસાર 

િનણય લેશે. ર  એક હકક તરીકે ા  રાખવાપા  થશે નહ . ર  ા  રાખવા/ન રાખવા અંગ ેજ ે તે 

સ મ અિધકારીનો િનણય આખરી ગણાશે. આ ઉપરાંત .સી.એસ.આર ના િનયમ તેમજ યુિનિસપલ 

કિમ  નર ી ારા સંદિભત આદેશોને યાને લવેાના રહેશે. 

 ફર ઃ-  આ ખાતાના વડા તરીકે ડે. યુિનિસપલ કિમ  નર(વ) કાયરત છે. તેઓ ી પાસે િવિવધ 

ખાતાઓનો કાયભાર રહે છે. તેઓ ી વડોદરા મહાનગરપાિલકાના થાયી હુકમો િનયમો િવિનયમો અન ે

કિમ  નર ી ારા સ ા સ પણી કરવામાં આવેલી છે. તેવા કાય -ફર  બ વે છે. 

  સા.વ.િવભાગના મહેકમ િશડયુલમા ં વહીવટી અિધકારી ઉપરાંત પસ નલ ઓફીસર, તાલીમ 

અિધકારીના હો ાઓ અિ ત વમાં છે. સદર અિધકારીઓ ડે. યુિનિસપલ કિમ  નર(વ) ના તાબા હેઠળ 

ફર  બ વે છે અને કચેરી વડા તરીકે અ ેના સ ા સ પણીના હુકમ અકંઃ૪૧૦/૯૮-૯૯/             

તા.૭-૭-૯૮ અ વયે વહીવટી અને નાણાંકીય સ ાઓ અ વયે કામગીરી કરે છે. તેમની ફર માં મુ ય વ ે

વડોદરા મહાનગરપાિલકાના કમચારીઓની સેવા િવષયક બાબતોની, લોકાિભમુખી વહીવટમા ંવહીવટની 

અસરકારતા િનભાવણી સંદભ આદેશોની બજવણી, મહાનગરપાિલકાના અિધકારીઓ/કમચારીઓની 

ભરતી યા, બઢતી યા તેમજ તેઓના િશ ત સંબંધી િનયમનની કાયવાહી અને સમ  ટાફની સેવા 

િવષયક બાબતોના િનયમન તેમજ કમચારીઓમાં ગણુા મક અને યા મક કાય મતા િવકસ,ે તણાવ 

મુકત કાયપ ધિતના અમલ ારા કાયકુશળતા િવકસે એ હેતુથી િવિવધ તાલીમ શીબીરોના આયોજનની 

કામગીરી કરવાની રહે છે. સામા ય વહીવટ િવભાગના ટાફની મદદ ારા શાખાની વહીવટી કામગીરી પાર 

પાડવામાં આવે છે. સદર હુકમ અકં-૪૧૦/ ૯૮-૯૯/તા.૭-૭-૯૮ પ રિશ -અ થી સામેલ છે. 

૩. િનણય લેવાની યામાં અનુસરવાની કાયપ ધિત 

  સામા ય વહીવટ િવભાગ િવિવધ વહીવટી ફર  અને કાય  હાથ ધરે છે. જમેા મુ ય વે 

સેવાિવષયક િનયમોનો આધાર લવેામા ં આવે છે. જમેા મુ ય વે ગુજરાત સીવીલ સિવસ સ, ર  

પગારની ગવાઇઓ, ધી. .પી.એમ.સી.એકટ તેમજ ગજુરાત રાજય સેવા (વત ંક) િનયમો-૧૯૭૧ 

િવગેરે કાયદાઓનો આધાર િનણય લેવાની યામાં લવેામાં આવે છે અને યારબાદ સ મ િનણય 

લેવામા ંઆવતો હોય છે. જ ેતે િનણય મુ ય િવચારણાના અંતે સંદિભત કાયદા અને થાયી આદશેો મુજબ 

લેવામા ંઆવે છે. આ કાયપ ધિત તમામ ફર  કે જ ેસેવા િવષયક બાબતો કે અ ય વહીવટી બાબતો હોય 

છે તે બ વતી વખતે અખ યાર કરવામાં આવે છે. 
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  સ મ મંજુરી મેળવતી વખતે મુ ય વે નીચે માણે કાયપ ધિત હાથ ધરવામાં આવે છે. 

૧. સંબંધીત દફતરના ટાફ ારા કચેરીના વડા એટલે કે વહીવટી અિધકારી તાલીમ અિધકારી કે 

પસ નલ ઓ ફસરને  ન ધ સહની ફાઇલ રજુ કરવામા ંઆવે છે યારબાદ, 

૨. રજુ થયેલ સ મ િનણય અથની ફાઇલ જ રી હકીકતસહ ખાતાિધકારી એટલે કે 

ડે. યુિન.કિમ  નર(વ) સમ  રજુ કરવામા ંઆવે છે. 

 જ ેિક સામાં અંિતમ સ ાિધકારી યુિનિસપલ કિમ  નર ી હોય છે તે િક સામાં સ મ િનણય અથ 

તેઓ ી સમ  ફાઇલ રજુ કરવામા ંઆવે છે. 

૪. કાય  કરવા માટે નકકી કરેલા ધોરણો 

  સામા ય વહીવટ િવભાગમાં રોજબરોજના કાય  પાર પાડવા કરવા માટે ધી. .પી.એમ.સી. 

એકટની ગવાઇઓ, .સી.એસ.આર ના િનયમો તથા અ ેથી રી કરેલ સમયે સમયે પ રપ ો અનુસાર 

કાય  કરવાના રહે છે. આ ઉપરાંત, સરકાર ીની સમયે સમયે બહાર પાડવામાં આવતી સૂચનાઓ/ 

આદેશોનું અમલીકરણ રોજ દી ફર  બ વવા અથ કરવાનું રહે છે. 

૫. કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનયમો, િનયમ સં હ અને દફતરો 

 સામા ય વહીવટ િવભાગ મુ ય વે સેવા િવષયક બાબતોની કામગીરી સંભાળે છે. આ કામગીરીને પાર 

પાડવા માટે કાયદાઓ જવેા કે ધી .પી.એમ.સી.એકટ ૧૯૪૯, ગુજરાત સેવા વત ંક િનયમો અને અ ય 

સંલ  કાયદાઓ, જ ે તે સમયે સ મ અિધકારી ારા વહીવટી િનણય કરવામાં આવે તેને લગતા સ મ 

આદેશો કે જ ેપ રપ  અન ેદફતરી હુકમના વ પે હોય છે તેનું પાલન કરવાનું હોય છે. સામા ય વહીવટ 

િવભાગના સંદિભત દફતર સંભાળતા કમચારી પાસ,ે જ ે કામગીરી તેઓ સંભાળે છે અને તે કામગીરીન ે

ઉપયોગી થાય તે સંદભના પ રપ ો, આદેશો અને કાયદાનો આધાર હોય છે. જમે કે, ટેકનીકલ/નોન 

ટેકનીકલ કમચારીઓની યાદી, સં યા, સંદિભત કમચારીનો પસનલ રેકોડ અને સેવા િવષયક બાબતની 

જ રી રેકોડની કામગીરી. 

૬. પોતાના ારા અથવા તેના અંકુશ હેઠળ રખાયેલા િવિવધ કેટેગરીના દ તાવે નું િનવેદન. 

વડોદરા મહાનગરપાિલકાના જ ેતે કમચારીઓ સંબંિધત સેવા િવષયક બાબતો દીઠ દફતર વગ કૃત કરવામા ં

આવેલ છે. 

૭. નીિત ઘડતર/નીિતના અમલ સંબંધી જનતાના સ યો સાથે સલાહ/પરામશ અથવા તેના િતિનિધ વ 

માટેની યવ થા અંગેની િવગત 

 સામા ય વહીવટ િવભાગ મુ ય વે કમચારીઓની મહેકમલ ી નીિત નકકી કરે છે. આ નીિત નકકી કરવા 

અંગે સમય ેસમયે િવિવધ ખાતાઓના અિધકારીઓ સાથે પરામશ કરવામાં આવે છે. ઉપરાંત સં થાના મા ય મંડળો 

સાથે પણ િવચાર િવમશ કરીને મહેકમની બાબતો અંગે તેમનો અિભ ાય ણવામાં આવે છે. વળી, અ ેની 

સં થાના જનતાના િતિનિધઓ ચુટંાતા હોઇ, જનતાની સહભાગીતા પરો  રીતે મેળવવામાં આવે છે, તથા               

વગ-૧ ના અિધકારીઓની સેવા િવષયક બાબતોની જ રી મંજુરી પણ મેળવવામાં આવે છે. 
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૮. સામા ય વહીવટ િવભાગના ભાગ તરીકે રચાયેલી સિમિતની િવગતોઃ 

૧. ખાતાકીય તપાસ સમી ા સિમિત 
કાયઃ- સદર સિમિતમાં ખાતાકીય તપાસમા ંચાલતા કેસોની સમી ા કરી, યો ય િક સાઓમા ંગુણદોષના 

આધારે ફરજ મોકુફ કમચારીને શરતી પુનઃિનયુિકત કરવાની તથા લાંબા સમયથી ચાલતા તપાસ કેસોની 

સમી ા કરી યો ય િનકાલ કરવાની કામગીરી કરે છે. 

 

માળખુ ં:-  સદર સિમિતના અ ય   ડે. યુિનિસપલ કિમ  નર ી(વ) 

૧.  સ ય   સીટી એ નીયર ી 

 ૨.  સ ય   ચીફ ઓડીટર ી 

  ૩.  સ ય   વહીવટી અિધકારી ી 

૪.  સ ય   લીગલ એડવાઇઝર ી 

 ૫.  સ ય   પસ નલ ઓફીસર ી 

૬.  સ ય   સીનીયર કલાક (ખાતાકીય તપાસ એકમ)

 ૭.  સ ય   જુનીયર કલાક (ખાતાકીય તપાસ એકમ) 

 
૯. સામા ય વહીવટ િવભાગના અિધકારી/કમચારીઓની મા હતી-ડીરેકટરી 

 અિધકારી અન ેકમચારીઓની યાદી આ સાથે પ રિશ -બ થી સામલે છે.  

૧૦. મહેનતાણાની પ ધિત સ હત સામા ય વહીવટ િવભાગના અિધકારી/કમચારીને મળતું માિસક 

મહેનાતા ં. 

 આ મા હતી હસાબી શાખાના પગારપ  મુજબની છે. યાદી આ સાથે પ રિશ -ક થી સામલે છે. 

૧૧. સામા ય વહીવટ િવભાગના અંદાજપ કની િવગત 

૨૦૨૦-૨૦૨૧ માટે મંજુર થયેલ રકમ 
 

અ.નં. િશડયુલ નંબર  ખાતાનંુ નામ  મંજુર થયેલ રકમ 

૧ ૦૦૩ યુિનિસપલ કિમ  નર ીનું પસનલ ૨૪,૦૦,૦૦૦/- 

૨ ૦૦૪ સામા ય વહીવટ િવભાગ ૨,૭૮,૦૦,૦૦૦/- 

૩ ૦૦૫ આસી. યુિનિસપલ કિમ  નર(રે) ૭૨,૦૦,૦૦૦/- 

૪ ૦૧૧ એ ે ટીશ િવભાગ ૨૬,૦૦,૦૦૦/- 

૫ ૦૧૬ ટેલીફોન િવભાગ ૨૧,૦૦,૦૦૦/- 
 

૧૨. સહાયકી કાય મોના અમલ અંગેની પ ધિત. 

 સદર કરણની મા હતી અ ેના િવભાગને લાગુ પડતી નથી. 

૧૩. તેના ારા અપાયેલી છુટછાટો, પરવાનગીઓ અને સ ા સ પણી મેળવનાર ની િવગતો. 

 લાગુ પડતી નથી. 
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૧૪. િવ  પે ઉપલ ધ મા હતી 

 સામા ય વહીવટ િવભાગ ારા જ ે તે સમયે િવિવધ જ યાઓની ભરતી અંગેની હેરાત બહાર પાડવામા ં

આવે છે. આ હેરાત છાપતા ઉપરાંત ઇ ટરનેટ/વેબસાઇટ ારા સંબંિધત ઉમેદવાર લોગ ગ કરીને ઇ શકે છે. 

વધુમાં સદર ૧૭ કરણો કો પેકટ ડી ક (CD) વ પે ઉપલ ધ છે તથા વેબસાઇટ ઉપર પણ ઉપલ ધ છે. 

વેબસાઇટનું એડેસઃ www.vmcegov.com 

૧૫. મા હતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલ ધ સવલતોની િવગતો 

 સા.વ.િવભાગ ારા િસ ધ થતા પ રપ ો, ઠરાવો, વડોદરા મહાનગરપાિલકાની િવિવધ કચેરીઓમા ં

મોકલવામાં આવે છે. તેમજ કચેરીના નોટીસ બોડ ઉપર વાંચી શકાય એવી રીતે દિશત કરવામા ંઆવે છે. 

 આ ઉપરાંત હો ાઓની ભરતી સંબંધેની હેરાતો સૂચનાઓનો વતમાનપ ો તેમજ વેબસાઇટ પર દિશત 

કરવામાં આવે છે. વડોદરા મહાનગરપાિલકા ારા વાિષક ડાયરી બહાર પાડવામાં આવે છે જમેાં હેર જનતાને 

મહાનગરપાિલકા સંદભની રોજબરોજની ઉપયોગી નીવડે તેવી મા હતી ગટ કરવામા ં આવે છે. આ ડાયરીમા ં

સંબંિધત િવભાગોના અિધકારીઓના નામો, ટેલીફોન નંબર સ હત ઉપલ ધ હોય છે. 

૧૬. હેર મા હતી અિધકારીઓના નામ, હો ો અને મા ય િવગતો 

 હુકમ અકંઃ૧૦૨/તા.૧૭-૫-૨૦૧૭ િવગતો મજુબ છે. 

૧૭. સૂચવી શકાય તેવી અ ય કોઇ મા હતી અને યારબાદ દર વષ આ કાશનમાં સુધારો કરાશે. 

 હાલમા ંકોઇ મા હતી નથી. 
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પ રિશ -અ 
નાણાકંીય અને અ ય વહીવટી સ ા સ પણી સંકલીત ઠરાવ-૪૧૦/૧૯૯૮-૯૯ 

 
અ.નં. કરણ ન.ં

  
િવષય 

૧. ૧ સામા ય  

૨. ૨ અિધકારીઓની યાદી 
૩. ૩ બી.પી.એમ.સી.એકટ ૧૯૪૯ હેઠળના અિધકારો. 
૪. ૪ અ ય વહીવટી બાબતો 
૫. ૫ ખચના અિધકાર બાબત 
૬. ૬ મૂળકામ, ઇ રા વગેરે બાબત 
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નાણાકંીય અને અ ય વહીવટી સ ા સ પણી સંકિલત ઠરાવ-૧૯૯૮ કરણ-૧ 
સામા ય 

૧. મથાળું અને શ આત 

 (અ) આ સંકિલત ઠરાવ “ નાણાંકીય અને વહીવટી સ ા સ પણી ઠરાવ-૧૯૯૮ ” નામથી ઓળખાશ.ે 

 (બ) સદરહંુ દફતરી હુકમ અકં-૪૧૦/૯૮-૯૯ મા ંજણાવેલ તારીખ અમલમાં આવશ.ે 

૨. અથઘટન કરવાના અિધકાર 

આ અથઘટન ઠરાવમાં ગમે તે ઉ  લખે હોય, કિમ  નર ી, મહાનગરપાિલકા વડોદરાનો અથઘટનને લગતો 

િનણય આખરી ગણાશ.ે 

૩. યા યાઓઃ- 

૧. આ િનયમો સંદભમાં કોઇ અ યથા દશાવેલ હોય તે િસવાય 

(અ)  “વહીવટી ખાતુ” એટલે વહીવટી િવભાગ કે જ ે યુિનિસપલ કિમ  નર ીની કચેરીમાં 

વહીવટી કામગીરી મુ ય શાખા બ વે છે તે. 

(બ) “સામા ય ખચ” એટલે તમામ ાસંિગક અને અ ય ખચ જમેાં ટોરનો ખચ, ઓફીસ 

યવ થા માટે કરેલ ખચ અથવા તો ટેકનીકલ એ ટા લીશમે ટ માટે કરેલ ખચ, જવેા કે 

લેબોરેટરી, વકશોપ, ટોર ડેપો પરંતુ અ ય હેઠળ આવરી લેવાતા જવેા કે વકસ, ટુ સ 

અને લા ટના ખચનો સમાવેશ થશે નહી. 

(ક) “ખાતાના વડા” એટલે કે સ ાિધકારી કે જનેે વહીવટી ખાતાએ તે માણે હેર કયા હોય. 

(ડ) “િવભાગીય વડા” એટલે કે સ ાિધકારી જનેે વહીવટી ખાતાએ તે માણે હેર કયા હોય. 

 

(અ-૧) “ કચેરી વડા ” એટલે  એ સ ાિધકારી જનેે વહીવટી ખાતાએ તે માણે હેર કયા હોય. 

(બ-૧) “પરચુરણ ખચ” એટલે એ તમામ ખચ જનેો સમાવેશ પગાર અને ભ થાની 

યુિન.કમચારીઓને કરાતી ચુકવણી, ર  પગાર, પે શન, સામા ય ખચ, ા ટ એઇડ, 

ફાળા, વકસ, ટોક ટુ સ અને લા ટ તથા તેના સંલ  ખચમાં સમાવેશ થતાં ન હોય. 

(ક-૧) “ અનાવતક ખચ ” એટલે એ ખચ જનેો આવતક ખચમાં સમાવેશ થતો ન હોય. 

(ડ-૧) “ આવતક ખચ ” એટલે એ ખચ કે સમયાંતરે કરવો પડતો હોય. 

 

૨. આ ઠરાવમા ં લેવાયેલ ઉિકતઓ અને ઉ  લખે કે જનેી યા યા ઉપરોકત પેરા(૧) મા ં આપવામાં 

આવેલી નથી. પરંતુ અ ય િનયમો જવેાં કે બો બે ોવી શીયલ યુિનિસપલ કોપ રેશન એકટ 

૧૯૪૯ અને તે ારા અમલીકૃત કરેલા અ ય અિધિનયમો અને બી.સી.એસ.આર માં યા યા 

આપેલી હોય અથવા અ ય થાયી હુકમોને લાગુ પડશે. 

૪. ખચને મંજુરી આપવાની સ ા પરના સામા ય િનયં ણ 

૧. ખાતાના વડા મા  એ ખચને જ મંજુરી આપી શકશ ેજનેા માટે તે મજુંરી આપવા નીચેની ગવાઇઓથી 

અિધકૃત હોય. 

(અ) આ ઠરાવ હેઠળ અિધકાર ા  થયેલ હોય અથવા 

(બ) સમ  સભા, થાયી સિમિત કે યુિનિસપલ કિમ  નર ીની મંજુરીથી અિધકૃત થયેલ હોય અથવા 

(ક) કોપ રેશન કે અ ય સ મ સ ા અિધકારીએ સામા ય કે િવશેષ હુકમથી અિધકૃત થયેલ હોય. 
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૨. ઉપરોકત ઠરાવના પેરા-૧ માં ગમે તે ઉ  લખે હોય, પરંતુ હસાબી શાખાની પૂવ મંજુરી િસવાય ખાતાના 

વડા બજટે ગવાઇ િસવાયનો કોઇપણ ખચ કે જ ેનવી નીિત કે નાણાંકીય જવાબદારી ઉભી કરતી 

હોય અને ભિવ યમાં ખચમાં વધારો કરે તેમ હોય તેવા ખચ મંજુર કરી શકશે નહી. 

૩. ખાતાના વડા ખચને મંજુરી આપવાની સ ા 

૪. સ ા સ પણી કે પુનઃ સ પણી કરનાર સ ાિધકારીના વખતોવખતના સામા ય અથવા િવશેષ હુકમો 

િનદષ અને િનયં ણને આિધન રહી વાપરી શકાશ.ે 

૫. વહીવટી અને નાણાકંીય સ ા સ પેલ ન હોય તેવી બાબતો. 

આ ઠરાવમાં પ  રીતે જ િવષયો અગંે નાણાંકીય અને વહીવટી સ ા કોઇપણ સ ાિધકારીને ફાળવેલ ન 

હોય તે સ ા વહીવટી ખાતા પાસે રહેશે. 

૬. મંજુરીની અસરકારકતા 

(૧) બજટે ગવાઇ િસવાયનો કોઇપણ ખચ મંજુરી સામે કરવો નહ  િસવાય કે આવા ખચન ે પંહોચી 

વળવા મા ય બજટે ફાળવણી કે (પુનઃ િવિનયોગ કે તબ દલ) પુનઃફાળવણી કરવામાં આવે. 

(૨) આવતક ખચની આપેલી મંજુરી થમ વષ માટે યો ય બજટે ફાળવણી કે પનુઃ ફાળવણી કે સામા ય 

ક ટીજ સી ફંડમાંથી તસલમાત ફાળવણી કરવામા ંઆવે.( જ ે માણે િક સો હોય તે માણ)ે યારે 

જ કાયરત થશે અને તે પછીના વષ માં પણ તે બજટે ફાળવણીને અને મંજુરીની શરતોને આિધન રહી 

અમલમા ંરહેશ.ે 

૭. ખાતાના વડાની સ ાઓ. 

(૧) ખાતાના વડા આ િનયમો હેઠળ આપલેી સ ાઓ ધી બો બે ો. યુિનિસપલ કોપ રેશન એકટ-

૧૯૪૯ અને તે હેઠળ અમલીકૃત કરેલા અ ય અિધિનયમો અને બી.સી.એસ.આર.ની ગવાઇન ે

આિધન રહીને વાપરશ.ે 

(૨) આ ઠરાવ હેઠળ નાણાંકીય અ ય વહીવટી સ ાઓની સ પણી જનેે કરવામાં આવી છે તે આ 

સ ાઓનો ઉપભોગ તેઓ જમેના વહીવટી િનયં ણ હેઠળ હોય તે કરી શકશ.ે 

(૩) આ ઠરાવ હેઠળ જ ેસ ાિધકારીને સ ા સ પણી થઇ હોય તે સ ાિધકારી સ ા પાછલા અિનણ ત 

િક સામાં વાપરી શકશ.ે પરંતુ િનણ ત થઇ ગયેલ િક સાઓ પુનઃ ઉપિ થત કરવાના રહેશે. 

(૪) આ ઠરાવ હેઠળ થયેલી સ ા સ પણી દર ણ વષ એકવાર પુનઃ સમી ા કરવાની રહેશે. અથવા 

કિમ  નર ી તેથી ઓછા સમયમા ંખાસ સં ગોમા ંકરી શકશ.ે 

(૫) આ ઠરાવ હેઠળ નાણાંકીય અને અ ય વહીવટી સ ાઓની સ પણી જ ે અિધકારીન ેથઇ હોય તે 

અિધકારીએ સ ાઓની સ પણી આંિશક કે પુણરીતે અ ય કોઇપણ અિધકારી કે કમચારીને કરી 

શકશે નહી. 

૮. ખાતાના વડા (હેડ ઓફ ધી ડીપાટમે ટ) 

 (અ)  “અિધકારી” ઓળખાઇ શકે તેવા િવભાગોના વડા હોવા ઇએ. 

 (બ) અિધકારી જમેની પગાર પાયરી .૧૦,૦૦૦ થી .૧૫,૨૦૦ થી ઓછી ન હોવી ઇએ. 

 (ક) આ અિધકાર મા  યુિનિસપલ કિમ  નર ી જ વાપરી શકશે. 

૯. િવભાગીય વડા (ડીવીઝન હેડ) 

વહીવટી ખાતાને .૮,૦૦૦ થી ૧૩,૫૦૦ ઉપરની પગાર પાયરી ધરાવતા કોઇપણ અિધકારીને              

“ િવભાગીય વડા ” તરીકે હેર  કરવાની સ ા રહેશે. 
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૧૦. કચેરીના વડા (હેડ ઓફ ધી ઓ ફસ) 

૧. . ૬૫૦૦ થી .૧૦,૦૦૦ ની તથા તે ઉપરની પગાર પાયરી ધરાવતા કોઇપણ અિધકારીને 

વહીવટી ખાતુ કચેરીના વડા તરીકે હેર કરી શકશ.ે 

૨. એક જ કચેરી માટે એક થી વધુ અિધકારીને કચેરીના વડા તરીકે હેર કરી શકશે નહી. 

૧૧. યાપા રક કાય સંચાલન 

આ ઠરાવમાં તથા વહીવટી ખાતા તરફથી રી કરેલા સામા ય અને િવશેષ હુકમોને આિધન કોઇપણ 

ગવાઇ હોય છતાં તમામ દરખા ત જમેા ં નીચેની િવગત સમાિવ  થતી હોય તે પર વેની પૂવ મજુંરી 

મેળવતા અગાઉ મેળવવી. 

(અ) કોપ રેશનના ઉપયોગ માટે નહ  પરંતુ હેર જનતા, કે  કે રાજય સરકારના કે અ ય સં થાના 

(વાિણજય અને /બીન વાિણજયક) ઉપયોગ માટે વેચાણ કરવા ચીજવ તુ ખરીદ કરવાની 

દરખા ત. 

(બ) કોપ રેશનના યાપા રક કાય સંચાલન સંદભના ભાવ નકકી કરવા માટેની દરખા ત. 

(ક) ધી. બી.પી.એમ.સી.એકટ-૧૯૪૯ અ વયે તથા તે સંદભ અમલીકૃત કરેલા અ ય અિધિનયમો 

આધારે લાગુ પાડવાના કર દર સેસમાં સુધારા વધારા કરવા દરખા ત. 

(ડ) ધી. બી.પી.એમ.સી.એકટ-૧૯૪૯ અ વયે તથા તે સંદભ અમલીકૃત કરેલા અ ય અિધિનયમો 

આધારે લાગુ પાડવાના કર દર સેસમાં સુધારા વધારા કરવા દરખા ત. હસાબી િવભાગની પૂવ 

મંજુરી મળેવવાની રહેશે. 

 
 

સહી. .આર.અલો રયા 
યુિનિસપલ કિમ  નર, 
મહાનગરપાિલકા, 

વડોદરા. 
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કરણ-૨ 
ખાતાના વડા, િવભાગીય વડા અને કચેરીના વડાની યાદી. 

(૧) “ખાતાના વડા” નીચ ેદશાવેલા અિધકારીઓ ખાતાના વડા તરીકે આ ઠરાવ હેઠળ સ ા ભોગવશે. 
 ૧. તમામ ડે. યુિનિસપલ કિમ  નર તેમજ ઝોનલ ડે.કિમ  નર 
 ૨. ોજકેટ એ નીયર (ગસે) 
 ૩. સીટી એ નીયર 
 ૪. એડીશનલ સીટી એ નીયર 
 ૫. આક ટેકટ ટાઉન લાનર 
 ૬. ડાયરેકટર ઓફ ટોસ પરચેઝ/ડી પોઝલ 
 ૭. મેડીકલ ઓ ફસર ઓફ હે થ 
 ૮. ડાયરેકટર (આઇ.ટી) 
(૨) ચીફ ઓડીટર અને યુિનિસપલ સે ેટરી અનુ મે થાયી સિમિત અને સમ  સભાના િનયં ણ હેઠળ કાય 

કરતા હોઇ તેઓ ધી. બી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ હેઠળ ખાતાના વડા તરીકે દરજ  ભોગવશે. 
(૩) “ િવભાગીય વડા ” નીચ ેદશાવેલા અિધકારીઓ આ ઠરાવ હેઠળ તેમના િવભાગ માટે “ િવભાગીય વડા ” 

હેર કરવામાં આવે છે. 
(1) તમામ આસી. યુિનિસપલ કિમ  નર 
(2) ડાયરેકટર (પાકસ એ ડ ગાડન) 
(3) તમામ કાયપાલક ઇજનેર 
(4) સંકલન અિધકારી (ટેકનીકલ) 
(5) સંકલન અિધકારી (વહીવટ) 
(6) ડાયરેકટર ( લેનેટેરીયમ) 
(7) ચીફ ઓફીસર (ફાયર) 
(8) ઝુ કયુરેટર 
(9) ચીફ એકાઉ ટ ટ (સે ટલ) 
(10) ડી ટી યુશન એ નીયર (ગેસ) 
(11) ટાઉન ડેવલપમે ટ ઓ ફસર (િબ ડ ગ પરમીશન) 
(12) ટાઉન ડેવલપમે ટ ઓ ફસર (ટી.પી.) 
(13) ોજકેટ ડાયરેકટર (ય.ુસી.ડી) 
(14) ફેમીલી વે ફેર મેડીકલ ઓ ફસર 
(15) સોલીડ વે ટ મેનેજર 
(16) આસી.હાઇડોિલક એ નીયર (વોટર વકસ) 
(17) આસી. હાઇડોિલક એ નીયર (ડેનજે) 
(18) એડમીની ટેટીવ મેડીકલ ઓ ફસર 
(19) િવ લ સ ઓ ફસર 
(20) સી.ડે.ડી ટીકટ એ નીયર (ગેસ) 
(21) મેઇ ટેન સ એ નીયર (ગેસ) 

 
(૪) “ કચેરીના વડા ” નીચ ેદશાવેલા અિધકારીઓ આ ઠરાવ હેઠળ તેમની કચેરી માટે “ કચેરીના વડા ” તરીકે 

હેર કરવામાં આવે છે. 
  

1. ચીફ એકાઉ ટ ટ (ગેસ) 
2. તમામ વોડ ઓફીસર 
3. તમામ જમીન િમ કત અમલદાર 
4. તમામ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (ગેસ સ હત) 
5. ડે.હે થ ઓફીસર 
6. પિ લક એનાલી ટ 
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7. ચૂંટણી અિધકારી 
8. ઓ ફસ સુિ ટે ડ ટ (સે ટલ)ø 
9. સી.ડી.પી.ઓ. (આઇ.સી.ડી.એસ) 
10. પ લીક રીલશેન ઓ ફસર 
11. લીગલ એડવાઇઝર 
12. સીકયુરીટી ઓ ફસર 
13. એડમીની ટેટીવ ઓ ફસર (ગેસ) 
14. એડમીની ટેટીવ ઓ ફસર (લીગલ) 
15. ેસ મનેેજર  
16. હીકલપુલ મેનેજર 
17. õઓકટોય સુિ ટે ડે ટ 
18. ટુરી ટ ઓ ફસર 
19. ડે.એસેસર એ ડ ટે  કલેકટર 
20. ટોર સુિ ટે ડ ટ (સે ટલ ટોર) 
21. ટોર સુિ ટે ડ ટ (ગેસ ટોર) 
22. ોજકેટ ઓ ફસર (ય.ુબી.એસ) 
23. ટેન ગ ઓ ફસર 
24. પસ નલ ઓ ફસર 
25. મટીરીયલ પરચેઝ ઓ ફસર 
26. ોજકેટ ઓ ફસર (ય.ુસી.ડી) 
27. ોજકેટ ઓ ફસર (પી.આઇ.ઇ.ડી) 
28. ટેકનીશીયન લેનેટેરીયમ 
29. ડે.ચીફ એકાઉ ટ ટ 
30. રે ીજરેશન એ નીયર 
31. એડમીની. ઓ ફસર કમ લેબર વે ફેર ઓ ફસર 
32. બાયોલો ટ 
33. ડે.ચીફ ઓ ફસર (ફાયર) 
34. રે ડયોલો ટ 
35. પેથોલો ટ 
36. આસી. ડાયરેકટર (પાકસ એ ડ ગાડન) 
37. માકટ ઇ પેકટર 

 
કિમ  નર ીને યો ય લાગે તે ઉકત પગાર ધોરણના અિધકારીને કચેરીના વડા તરીકે હેર કરી શકાશે.õ 

 
 

સહી. .આર. અલોરીયા 
યુિનિસપલ કિમ  નર, 
મહાનગર પાિલકા, 

વડોદરા. 
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કરણ-૩ 
ધી બી.પી.એમ.સી. એકટ અ વયેની સ ાઓ વહીવટી બાબતો. 

 

૧. ર ઓ મંજુર કરવા બાબત. 

 (જુઓ સેકશન-૫૭ બી.પી.એમ.સી એકટ-૧૯૪૯ અને બી.સી.એસ.આર. લીવ સ) 

 (૧)  ખાતાના વડાને ર  મંજુર કરવા અગંે નીચે મજુબની સ ા સ પવામાં આવે છે. 

(અ) વગ-૩ અન ે૪ ના કમચારીઓને તમામ કારની ર  ૨ (બે) માસની મયાદા સધુીની ર  
અને બીન જમા ર  તથા વગર પગારની ર  િસવાયની અ ય તમામ કારની ર                     
૪ માસની મયાદા સધુીની ર  મંજુર કરી શકશ.ે 

(બ) ખાતાના વડા િસવાયની વગ-૧ ના અિધકારીની બીન જમા ર  િસવાયની તમામ 
કારની ર  ૧ માસની મયાદા સધુીની ર  મંજુર કરી શકશે. 

(ક) વગ-૨ ના અિધકારીની બીન જમા ર  િસવાયની તમામ કારની ર  ૨ (બે) માસની 
મયાદા સધુીની ર  મંજુર કરી શકશ.ે 

(ડ) ખાસ કારની ર  વગ-૩, ૪ ના કમચારી માટે ૬ માસની મયાદા સુધીની ને વગ-૨ ના 
અિધકારી માટે ૩ માસની મયાદા સધુીની મંજુર કરી શકશ.ે 

(ઇ) તમામ અિધકારી અને કમચારીની સી.એલ. સંબંિધત ખાતાના વડા મંજુર કરી શકશે. 
 

(૨) િવભાગીય વડાને ર  મંજુર કરવા અગંે નીચે મજુબ સ ા સ પવામાં આવે છે. 
(અ) વગ-૩ અને ૪ કમચારીની ૩ માસની મયાદા સુધીની બીન જમા ર  તથા વગર પગારની 

ર  િસવાયની તમામ કારની ર  મંજુર કરી શકશ.ે 
(બ) વગ-૨ ના અિધકારીની બીન જમા ર  િસવાયની તમામ કારની ર  ૧૫ દવસની 

મયાદા સધુીની મંજુર કરી શકશ.ે 
(ક) વગ-૩, ૪ ના કમચારીઓ માટેની ખાસ કારની ર  ૨ માસની મયાદા સુધીની મંજુર કરી 

શકશ.ે 
(ડ) સંબંિધત િવભાગીય વડા િવભાગના કમચારી, અિધકારીની િનયમાનુસાર આપવાપા  

સી.એલ. મંજુર કરી શકશે. 
(૩) કચેરી વડાને ર  મંજુર કરવા અગંે નીચે મજુબની સ ા સ પવામાં આવે છે. 

(અ) કચેરી વડા તેમના િનયં ણ હેઠળના વગ-૩ અન ે ૪ ના કમચારીની બીન જમા ર  
િસવાયની તમામ કારની ર  ૧ માસની મયાદા સધુીની મંજુર કરી શકશ.ે 

(બ) સંબંિધત કચેરી વડા તેમના િનયં ણ હેઠળના વગ-૩ અને ૪ ના કમચારીની સી.એલ. 
મંજુર કરી શકશે. 

(૪) ખાસ કારની ર ની યાદી નીચે મુજબ છે. આ ર ઓ મંજુર કરનાર અિધકારીઓએ, જયારે 
સમયગાળા અનુ પ સામા ય સભાની મંજુરી મળેવવાની જ રી હોય યાં તે બીનચૂક મેળવી 
લેવાની છે. 
(અ) ટી.બી., રકતપી  અને કે સરની ર ઓ એવા કમચારીને આપી શકશે જનેે નોકરી            

૧ વષ પુ  કરેલ હોય તેને મળવાપા  થશે. આવી ર ઓ વધુમાં ૩ વષ સુધીની મજુંર કરી 
શકશ.ે 

(બ) સુિતની ર  એક વષની નોકરી પૂણ કરેલ ી કમચારીને ૧૩૫ દવસની મયાદા સુધી 
મંજુર કરી શકશે  કે તેવી ી વધુમા ંવધુ બે વીત બાળકો ધરાવતી હશે.   

(ક) ખાસ અશકતતા ર  ( પે યલ ડીસએબેલીટી લીવ) વૈઘકીય માણપ  આધારે 
માંગવામા ંઆવે મંજુર કરવાની રહેશે.  

(ડ) ખાસ કેજયુઅલ ર  કુટંુબ િનયોજનના ઓપરેશન માટે નીચનેા ધોરણે વંત બાળકોની 
સં યા બે થી વધુ ન હોવાની શરતે મંજુર કરી શકશ.ે પુ ષ કમચારી માટે ૭ દવસ ી 
કમચારી માટે ૧૪ દવસ.  
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(અ-૧) સાં કૃિતક, રમતગમત અને પવતારોહણ વૃિ  માટેની ર ઓ  આવી વૃિ નું 
આયોજન રાજય ક ા, રા ીય ક ા કે આંતરરા ીય ક ાએ મા ય સં થા ારા કરવામા ં
આ યું હોય.  

(૫) કરણ-૩ પેરા- ૨ સબ પેરા-૪ ના અ,બ,ક,ડ, અ-૧ માં દશાવેલી ર  રાજય સરકાર ી ારા 
વખતો વખત રી કરવામાં આવતા સુધારા વધારાન ેઆિધન રહી મંજુર કરવા જ ેતે ખાતાના વડા, 
િવભાગીય વડા અને કચેરીના વડાએ કાળ  રાખવાની છે.  

(૬) ર ઓ મંજુર કરનાર સ ાિધકારીએ બી.સી.એસ.આર. િનયમો તેમજ યુિનિસપલ કિમ  નર ી 
ારા રી કરાતા પ રપ / િનદષ/સુચનો અને હુકમોને યાને લવેાના રહેશે.  

 
૨. િમલકત સદંભની િનકાલ યવ થા બાબત.ે  
 (જુઓ બી.પી.એમ.સી. એકટ ૧૯૪૯ ની કલમ-૭૯ (એ)   

(૧) ખાતાના વડા યેક િક સા/આઇટમ માટે .૧૦૦/- અને તેની અંદરની િકંમત ધરાવતી 
કોઇપણ જગંમ િમલકત વેચાણ કરી, ભાડાથી આપી કે અ ય રીતે,  િનકાલ કરી શકશે. આમા ં
ડેડ ટોક પરથી ખાતાની ચીજવ તુ કમી કરવાનો પણ સમાવેશ યેક િક સા માટે થશ.ે આમા 
થાવર િમલકતનો સમાવેશ થતો નથી.  

(૨) િવભાગીય વડા ઉપરોકત િવગતે યેક િક સામાં યેક આઇટમ માટે .૧૦૦૦/- અને તેની 
અંદરની િકંમત ધરાવતી કોઇપણ જગંમ િમ કત િનકાલ કરી શકશ.ે  

(૩) કચેરી વડા ઉપરોકત િવગતે તયેક િક સામાં યેક આઇટમ માટે .૫૦૦/- અને તેની અંદરની 
િકંમત ધરાવતી કોઇપણ જગંમ િમલકતનો િનકાલ કરી શકશ.ે  

 
 

સહી. .આર. અલો રયા. 
યુિનિસપલ  કિમ  નર, 

મહાનગરપાિલકા, 
વડોદરા 
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કરણ - ૪  
અ ય વહીવટી બાબતો.  

 
(૧) િમક પુર કાર  અને લાયક આડ દૂર કરવા બાબતના અિધકાર નીચે મજુબ સુ ત કરવામા ંઆવે છે.   

 ખાતાના વડા અને િવભાગીય વડાને તેમના તાબાળ હેઠળના વગ-૧ અને  ૨ ના અિધકારીઓના 
લાયકી આડ દૂર કરવાના અને / અથવા િનયિમત િમક પુર કાર છોડવાની સ ા આપવામાં આવે છે. 

 કે આ અંગે જ ેિક સામાં ધી બી.પી.એમ.સી. એકટ -૧૯૪૯ અ વયે સ મ મંજુરી લેવાની હશે તે 
લેવાની રહેશે.  

 કચેરીના વડા કે ખાતાના વડા કે િવભાગીય વડાની સંમતી મળેવી તેના તાબા હેઠળના વગ-૩ ના 
કમચારીના સામા ય સેવાકાળ દર યાન આવતા િમક પુર કાર અન/ે અથવા લાયકી આડ દૂર 
કરવાની સ ા ધરાવશે.  

 કચેરીના વડા વગ-૪ ના કમચારીના સામા ય સેવાકાળ દર યાન િમક પુર કાર અન/ેઅથવા લાયકી 
આડ દૂર કરવાની સ ા ધરાવશે.  

 િમક પુર કાર/લાયકી આડ દૂર કરના તમામ સ ાિધકારીઓએ િમક પુર કાર/લાયકી આડ દૂર 
કરવાના તમામ હુકમોની નકલ ચીફ ઓડીટર, ચીફ એકાઉ ટ ટ અને વહીવટી ખાતાને બીનચૂક 
મોકલવાની રહેશ.ે  

(૨) ના વાંધા માણપ  આપવા બાબતના અિધકાર નીચે મુજબ સુ ત કરવામા ંઆવે છે. 
(અ) ખાતાના વડા અને િવભાગીય વડાને તેમના તાબા હેઠળના વગ-૧ સુધીના કમચારીઓ કે જમેા ં

ખાતાના વડા અન ેિવભાગીય વડાનો સમાવેશ થતો ન હોય તેમને નીચે દશાવલેી સૂચનાને આિધન 
રહી ના વાંધા માણપ  આપી શકશે. 

૧. ના વાંધા માણપ  નીચે દશાવેલા હેતુઓ માટે આપી શકશ.ે 
 (ક) પરદેશ જવા માટે ના વાંધા માણપ  મુ ય શાખામાથંી લેવાનું રહેશે. 

(ખ)  કમચારીની અ ય  નોકરી મેળવવા માટેની અર  રવાના કરવા માટે (મુ ય શાખાન ે
પરવાનગીની ણ કરવાની રહેશ.ે) 

 (ગ) શહેરની હદમાં અ યાસ કરવા માટે. 
  ઉપરોકત ના વાંધા માણપ  હયાત િનયમો શરતો તથા વખતોવખત વહીવટી ખાતા ારા 

પ રપિ ત કરવામા ંઆવતા િનયમો, શરતો, સુધારા વધારાને યાને લઇ આપવાના છે. 
૨. ઉપર જણા યા િસવાયના હેતુ માટેની ના વાધંા માણપ ની માંગણીઓ અને જ ેિક સામાં નીતી- 

િવષયક િનણય લેવાનો હોય તેવા િક સાઓ વહીવટી ખાતામાં મોકલવાના રહેશ.ે 
 
(૩) િનયત ફો સ-સટ ફીકેટ િવગેરે સહી કરવા સંદભના અિધકારો આપવા બાબતે નીચે મુજબ સ ા સ પણી 

કરવામાં આવે છે. 
(અ) ખાતાના વડા બધી પૂવ મંજુરી સ મ અિધકારીએ આપી દીધી હોય તે સંદભ જ ેતે ખાતાના વડા 

કચેરીને લગતા નીચે દશાવેલા ફો સ સટ ફીકેટ સહી કરવાની સ ા રહેશે. 
1. હેરનામું (નોટીફીકેશન) 
2. તેઓની સ ા હેઠળ આવતી કચરેીના પગારબીલ અને દેણેયાદી. 
3. માલસામાન મંગાવવાનું ફોમ (ઇ ડે ટ ફોમ) 
4. વધારાનો િન પયોગી સામાન જમા કરવાનું ફોમ 
5. કોપ રેશન વતી રી થતા માણપ . 
6. ના વાંધા માણપ  રી કરવા બાબત. 

(અ-૧) િવભાગીય વડા બધી પૂવ મંજુરીઓ સ મ અિધકારીએ આપી દીધી હોય તે સંદભ તેમની કચેરીન ે
લગતા નીચે દશાવેલા ફોમ સહી કરવાની સ ા રહેશે. 

 ૧. તેઓની સ ા હેઠળ આવતી કચરેીના પગાર બીલ અન ેદણેેયાદી. 
૨. માલ સામાન મંગાવવાનું ફોમ (ઇ ડે ટ ફોમ) 

 ૩. વધારાનો/િન પયોગી સામાન જમા કરવાનું ફોમ. 
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(અ-૨) કચેરીના વડાને બધી પૂવ મંજુરી સ મ અિધકારીએ આપી દીઘી હોય તે સંદભ તેમની કચેરીને 

લગતા નીચે દશાવેલા ફોમ સહી કરવાની સ ા રહેશે. 
 ૧. દેણેયાદી 

૨. પગારબીલ 
૩. ઇ ડે ટ ફોમ 
૪. માલસામાન જમા કરવાનું ફોમ 

 
(બ) માણપ ના વાંધા માણપ  કે જનેી સાથે નાણાકંીય બાબતો સંકળાયેલી હશે તેવા 

માણપ , ના વાંધા માણપ  સ મ અિધકારીની પૂવ મંજુરી મળેવી રી કરવાના રહેશે. 
 
(ક) ખાતાના વડા, િવભાગીય વડા કે જઓે યુિન.કિમ  નર ીને રીપોટ ગ કરતા હોય તેઓ બજટે 

ગવાઇ હોય તો તસલમાતથી ચૂકવ ં કરવા મંજુરી આપી શકશ.ે  કે આવી તસલમાતોનો 
હસાબને જમા ખચ ણ માસમાં જ ેતે બજટે વષમાં જ કરવાનો રહેશ.ે 

 
૪. લાઇટ બીલ, ટેલીફોન બીલ, જવેા બીલના ચૂકવણામંાં થતા િવલંબને કારણે ચૂકવવા પડતા િવલંબીત 

ચૂકવણી લાગતની મંજુર કરવાના અિધકાર સંબંિધત ખાતાના વડાને રહેશ.ે 
 
 
 

સહી/- .આર.અલો રયા 
યુિનિસપલ કિમ  નર, 

મહાનગરપાિલકા 
વડોદરા. 
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કરણ-૫ 
ખચના અિધકાર બાબત. 

 
(૧) પેટી અને ક ટીજ ટ ખચ કે જમેા ંકચેરી લગતા સાધનો જવેા કે ટાઇપરાઇટર, ઝેરો  મશીન તથા અ ય 

ઓફીસ ઓટોમેશન ઇકવીપમે ટની દુર તી પેસ સહ તેમજ વાહનોના રીપેર ગ અને પેર પાટસ ખરીદી, 

ેસ િવભાગને લગતી મશીનરી તથા પેરપાટસ અને દુર તી અંગે ખચ કરવા નીચે જણા યા મુજબના 

અિધકારો સુ ત કરવામાં આવે છે. 

(અ) ખાતાના વડા જ ેતે વષના બજટેમા ંમંજુર થયેલી રકમની મયાદામાં એકી સમયે .૫૦૦૦/- થી 

વધુ ન હ તેટલી રકમનો પેટી તથા ક ટીજ ટ ખચ કરવાની સ ા ધરાવશે. 

(બ) િવભાગીય વડા જ ેતે વષના બજટેમા ંમંજુર થયેલી રકમની મયાદામાં એકી સમયે .૩૦૦૦/- થી 

વધુ નહી તેટલી રકમનો પેટી તથા ક ટીજ ટ ખચ કરવાની સ ા ધરાવશે. 

(ક) કચેરી વડા જ ેતે વષના બજટેમા ંમંજુર થયેલી રકમની મયાદામાં એકી સમયે .૨૦૦૦/- થી વધુ 

નહી તેટલી રકમનો પેટી તથા ક ટીજ ટ ખચ કરવાની સ ા ધરાવશે. 

(૨) ખાતાના વડા, િવભાગીય વડાને મીટ ગ તેમજ અિત ય સ કાર માટેના ખચ કરવા નીચ ે જણાવેલી 

મયાદામાં અિધકાર આપવામાં આવે છે. 

 (અ) ખાતાના વડાને માિસક .૫૦૦/- ની મયાદામાં રહી ખચ કરવાના અિધકાર આપવામાં આવે છે. 

 (બ) િવભાગીય વડાને માિસક .૨૫૦/- ની મયાદામા ંરહી ખચ કરવાના અિધકાર આપવામાં આવે છે. 

 (ક) કચેરી વડાને માિસક .૧૦૦/- ની મયાદામાં રહી ખચ કરવાના અિધકાર આપવામા ંઆવે છે. 
 

     
 

સહી/- .આર.અલો રયા 
યુિનિસપલ કિમ  નર, 

મહાનગરપાિલકા 
વડોદરા. 
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કરણ-૬ 

મૂળ કામ, ચાલ/ુસામા ય દુર તી તથા ખાસ દુર તી પેર (અનામત) સહ કરવા માટેના અિધકાર નીચે 
દશાવેલ પ ક સવ પે આપવામા ંઆવે છે. 

 
અ.નં. િવગત કોન ેસ ા સુ ત 

કરી છે, ત ે
કેટલી મયાદા સુધી શેરો 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
અ.
  

વહીવટી મંજુરી  ખાતાના વડા 
િવભાગીય વડા 
કચેરી વડા  

.૧,૦૦,૦૦૦/- સુધી 

. ૮૦,૦૦૦/- સુધી 

. ૫૦,૦૦૦/- સુધી  

 

બ.
  

ટેકનીકલ મંજુરી અને 
પુણતાનું માણપ   
(કંપલીશન 
સટ ફીકેટ)  

ખાતાના વડા 
િવભાગીય વડા 
કચેરી વડા 

.૫,૦૦,૦૦૦/- અન ે
તેથી ઉપર 
.૫,૦૦,૦૦૦/- સુધી 
.૨,૫૦,૦૦૦/- સુધી 

ટેકનીકલ (તાં ીક) મંજુરી 
ટેકનીકલ સ મ અિધકારી એ 
આપવાની રહેશે.  
 

ક.
  

ટે ડર મંજુરી  ખાતાના વડા 
િવભાગીય વડા 
કચેરી વડા  

.૧,૦૦,૦૦૦/- સુધી 

. ૮૦,૦૦૦/- સુધી 

. ૫૦,૦૦૦/- સુધી 

સદર ટે ડર એ શરતે મંજુર 
કરવાના રહેશે કે તમેા ંઓછા ભાવ 
આપનારનું ભાવપ / ટે ડર/ 
ઓફર ા  રાખવાની હોય 

ડ.
  

કો ટાકટ એ ટીમટે 
કરતાં વધારાની 
આઇટમ વધારાનો 
ખચ મજુંર કરવા 
બાબત. 
 

ખાતાના વડા 
 
િવભાગીય વડા  

કો ટાકટ વે યુના ૫% વધુ 
પણ ૧૦% થી વધુ નહ . 
કો ટાકટ વે યુના ૫% પરંતુ 
કુલ િકંમત કો ટાકટ િકંમતથી 
વધુ નહ  તે રીતે. 

કો ટાકટ િકંમત એટલે કે એ 
િકમંત જ ે કોઇપણ સ મ 
સ ાધીશે મંજુર કરેલી હોય જમે 
કે, સમ  સભાએ, સિમિતએ 
યુિન.કિમ  નર ીએ. 

અ-૧ રોકાણને મંજુરી 
આપવા બાબત.  

ખાતાના વડા 
િવભાગીય વડા 
કચેરી વડા 

તમામ સ ા કો ટાકટની મળુ 
સમય મયાદાનો ૫૦% 

-ઉપર મજુબ- 
 

રોકાણને મંજુરી આપતા સમય ે
મંજુરી આપતા અિધકારીએ તે 
માટેના કારણોનંુ યાજબીપ ં 
ચકાસવંુ અને યો ય 
યાજબીપણા િસવાય દંડની 

શરતને નજર અંદાજ થતી નથી ન ે
તે ખાસ વું. 

બ-૧
  

લા ટ અને ટુલ માટે 
માલસામાન ખરીદી 
અથવા રીપેર ગ માટે 
ખરીદી જવેા માટે 
ચાલ ુ વષમા ં બજટે 
ફાળવણી હોય. 
 

ખાતાના વડા 
િવભાગીય વડા 
કચેરી વડા 

.૫૦,૦૦૦/- 

.૩૫,૦૦૦/- 

.૧૦,૦૦૦/- 
 

સામા ય રીતે ખરીદીની કાયવાહી 
ટોર/ ેસ ારા જ કરવી. 
ટોર/ ેસના પ રપ  બહાર 

ખરીદી કરવાની હશે તો તે માટે જ ે
ચાલ ુવષમા ંબજટે તે અિધકારીએ 
તેમનાથી ફાળવણી હોય. ઉપલા 
વહીવટી અિધકારીની મંજુરી 
મેળવવી જ રી રહેશે. 

ક-૧
  

ાથિમક િવિધ કયા 
િસવાય તા કાલીક 

કારની દુર તી/ 
ખરીદી કોઇપણ 
સં ગોને પહ ચી 
વળવા ખચ કરવા 
બાબત. 

ખાતાના વડા 
િવભાગીય વડા 
કચેરી વડા 

. ૫૦૦૦/- અને તેની 
નીચેની રકમ 

- 
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અ.નં. િવગત કોન ેસ ા સુ ત 
કરી છે, ત ે

કેટલી મયાદા સુધી શેરો 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
ડ-૧
  

કો ટાકટમા ં
દશાવેલી સમય 
અવિધમા ં વધારો 
કરવાની સ ા  

ખાતાના વડા 
િવભાગીય વડા 
કચેરી વડા 

.૩૫,૦૦૦/- ઉપરના 
ટે ડરમાં ઠરાવી મુદત              
૧ ૧/૨ ગણી 
મદુત. .૩૫,૦૦૦/- થી 
નીચેના ટે ડરમા ંઠરાવી મુદત 
૧ ૧/૨ ગણી મુદત.  
.૨૦,૦૦૦/- થી નીચેના 

ટે ટરમાં ઠરાવી મુદત ૧ 
૧/૨ ગણી મુદત.  

- 

અ-૨ કોપ રેશનના વતી 
કો ટાકટ કરવાની 
સ ા 

ખાતાના વડા  
િવભાગીય 
વડા  કચેરી 
વડા  

બજટે ગવાઇ હોય તેવા 
તમેના તાબા હેઠળની 
કચેરીને લગતા કો ટાકટ 
કરવાની સ ા. 

આમા ંતમામ કાયરીત શ આતથી 
કો ટાકટના અંત સધુીની 
સમાિવ  થશે અન ે ઉપર  અ 
અને બ માં જણા યા મુજબની 
સ મ વહીવટી અને ટેકનીકલ 
મંજુરી મળેલી હોવી ઇએ. 

બ-૨
  

ટે ડરો પુનઃ 
મંગાવવાની સ ા  

ખાતાના વડા  
િવભાગીય 
વડા  કચેરી 
વડા 

.૧,૦૦,૦૦૦/- 

.૮૦,૦૦૦/- 

.૫૦,૦૦૦/- 
 

જયારે ટે ડર મગંા યા હોય અન ે
ટે ડર બે ય નો છતાં ટે ડર ન 
હાવે તો ખાતાના વડાને ઓફર 
મંગાવવાની સ ા રહેશ.ે 

 
 
 

સહી/- .આર.અલો રયા 
યુિનિસપલ કિમ  નર, 

મહાનગરપાિલકા 
વડોદરા. 
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દફતરી હુકમ અંકઃ૪૧૦/૯૮-૯૯/         
તા.૭-૭-૯૮ સંદભની કેટલીક પ તા, 
સુધારા વધારા બાબત.ે 

વડોદરા મહાનગરપાિલકા, 
યુિન.કિમ  નર ીની કચેરી, 

મુ ય શાખા, મહેકમ િવભાગ, 
દફતરી હુકમ અંક.૪૧૦/૯૮-૯૯/તા.૭-૭-૧૯૯૮ 

લગત પુરવણી તા.૧૬-૭-૧૯૯૮. 
 

 મહાનગરપાિલકાના િવિવધ ક ાના અિધકારીઓને નાણાંકીય અને અ ય વહીવટી સ ા સ પણીના સંકિલત 

ઠરાવ-૧૯૯૮ ના અમલીકરણ બાબતે દફતરી હુકમ અંક-૪૧૦/૯૮-૯૯/તા.૭-૭-૯૮ નો કરવામાં આવેલો છે. જનેા 

સંદભ કેટલાંક સુધારા વધારા/ પ તા કરવાની જ ર હોઇ તે નીચેની િવગતે રી કરવામા ંઆવે છે. 

૧. દફતરી હુકમ અંક-૪૧૦/૯૮-૯૯/તા.૭-૭-૯૮ ના કરણ-૬ ના (ક) મા ંકચેરીના વડાન ેટે ડર મંજુરીના 

.૫૦,૦૦૦/- સુધીના અિધકાર આપવામા ંઆવેલા છે, તથા (અ) મા ંવહીવટી મંજુરી માટે .૫૦,૦૦૦/- 

સુધીના અિધકાર આપવામાં આવેલા છે. 

 કચેરીના વડા તરીકે નાયબ કાયપાલક ઇજનેર એમણ ે આ અિધકાર પર વે િવભાગીય વડા તરીકે સંબંિધત 

કાયપાલક ઇજનરેની તથા અ ય કચેરીના વડાએ સબંંિધત િવભાગીય વડાની અિધકાર પર વે પૂવ મજુંરી 

મેળવવાની રહેશે તમેજ વહીવટી અન ેટેકનીકલ મંજુરી પણ િવભાગીય વડા તરીકે કાયપાલક ઇજનેરની મેળવવાની 

રહેશ.ે 

 કચેરીના વડા તરીકે સંબંિધત નાયબ કાયપાલક ઇજનેર તથા િવભાગીય વડા તરીકે સંબંિધત કાયપાલ ઇજનેર 

એમણે એકજ કામના બે ભાગલા કામને પોતાની સ ા મયાદામાં લાવવા અથ કરી સુ ત કરવામા ં આવેલા 

નાણાંકીય અિધકારો ભોગવવાના રહેશે નહ . 

૨. કરણ-૬ ના કોલમ(ડ) મા ં ખાતાના વડા માટે પણ ૫%થી વધુ પરંતુ ૧૦% થી વધુ નહ . (કુલ કો ટાકટ 

િકંમતથી વધે નહ  તે રીતે) 

૩. દફતરી હુકમ-૪૧૦/૯૮-૯૯/તા.૭-૭-૯૮ અ વય ે ખાતાના વડા, િવભાગીય વડા તથા કચરેીના વડાન ે

નાણાંકીય સ ાઓ સ પવામાં આવી છે. નાણાંકીય ઔિચ યના િસ ધાંતોનો ભંગ ન થાય તે યાન ે રાખી 

નાણાંકીય સ ાઓનો ઉપયોગ કરવાનો છે. 

૪. દફતરી હુકમ-૪૧૦/૯૮-૯૯/તા.૭-૭-૯૮ના કરણ-૨ ખાતાના વડા, િવભાગીય વડા તથા કચેરી વડાની 

યાદીમાં “ઇ કવાયરી ઓફીસર” અને “ કેમી ટ ” અને “ લા ટ ઓફીસર (હોટમી  લા ટ) ” નો કચેરી વડા 

તરીકે સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે. 

૫. ડાયરેકટર(આઇ.ટી) તેમજ ડાયરેકટર ઓફ ટોસ, પરચઝે/ડી પોઝલને ખાતાના વડા તરીકે હેર કરેલ છે. પરંત ુ

હાલ આ િવભાગમા ંહાલ ફરજ બ વતાં ઇ.ડી.પી.ઓફીસર તેમજ ટોસના હવાલાના અિધકારીઓ અ ય હુકમ ન 

થાય યા ંસુધી યથાવત રીતે કામગીરી કરશે. 

૬. ઇજનેરી શાખાના કામોમાં કાયપાલક ઇજનેર ીઓએ કામોની ગુણવ ા તેમજ પશેીફીકેશન મુજબ જ કામ થાય છે 

કે કેમ તે માટે ૫% ના ધોરણે ખા ી કરવાની રહે અને સીટી ઇજનેર અને એડી.સીટી.ઇજનેર પણ જ ેકામો હાથ પર 

ધરાય તે િનયત ધોરણે તપાસવાના રહેશ.ે 

 

સહી/- .આર.અલો રયા 
યુિનિસપલ કિમ  નર, 
મહાનગરપાિલકા,  

વડોદરા. 
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દફતરી હુકમ અંકઃ૪૧૭/૯૮-૯૯           
તા.૭-૭-૯૮ ના કરણ-૫ તથા              

કરણ-૬ લગત પ તા. 
વડોદરા મહાનગરપાિલકા, 
યુિન.કિમ  નર ીની કચેરી, 

મુ ય શાખા, મહેકમ િવભાગ, 
દફતરી હુકમ અંક.૪૭૭/૯૮-૯૯, 

તા.૨૦-૭-૧૯૯૮. 
 

 વડોદરા મહાનગરપાિલકાના િવિવધ અિધકારીઓને વગ કૃત કરી નાણાંકીય અને અ ય વહીવટી સ ા સ પણી 

દફરતરી હુકમ અંકઃ૪૧૦/૯૮-૯૯/તા.૭-૭-૯૮ થી કરવામા ં આવી છે. તે પૈકી કરણ-૨, કરણ-૫ અન ે      

કરણ-૬ સંદભ નીચ ેમુજબની પ તા કરવામાં આવે છે. 

 કરણ-૨ મા ંકચેરી વડાની યાદીમા ંઇ પેકટરનો સમાવશે કચેરી વડા તરીકે કરવામા ંઆવે છે. 

(૧) કરણ-૫ મા ં અન.ુન.ં૧ અ વય ે પેટી અને ક ટીજ ટ ખચમા ં વાહનોના રીપેર ગ અન ે પેરપાટસની 

ખરીદીનો જ ેઉ ેખ કરવામા ંઆ યો છે તે આથી રદ કરવામા ંઆવે છે. 

(૨) કરણ-૬ માં ક-૧ મા ં કોલમ ન.ં૪ મા ં ખાતાના વડા માટે .૫,૦૦૦/-, િવભાગીય વડા માટે 

.૩,૦૦૦/- અને કચેરી વડા માટે .૨,૦૦૦/- ની સ ા રાખવાની છે, સદર ગવાઇ વાહનોની પેસ 

સહની દુર તી માટે પણ લાગુ પડશ.ે 

 
સહી/- .આર.અલો રયા 

યુિનિસપલ કિમ  નર, 
મહાનગરપાિલકા,  

વડોદરા. 
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પરચુરણ બીલોને ા  રાખવાની સ ા 
સ પણી બાબત. 

વડોદરા મહાનગરપાિલકા, 
 યિુન.કિમ  નર ીની કચેરી, 
સામા ય વહીવટ િવભાગ, 

પ રપ  અંક-૨૪/૦૨-૦૩, 
તા.૨૮-૮-૦૨. 

 
 વડોદરા મહાનગરપાિલકાના િવિવધ અિધકારીઓને નાણાકંીય અ ય વહીવટી સ ા સ પણી માટે સંકિલત ઠરાવ-

૧૯૮૮ અ વયે દફતરી હુકમ અંક-૪૧૦/૯૮-૯૯/તા.૭-૭-૯૮ થી રી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 સદર સંકિલત ઠરાવના કરણ-૨ અ વયે રી અ ય દફતરી હુકમોથી તેમા ં સુધારો વધારો પણ કરવામા ં            

આવેલ છે. 

 કરણ-૩ અ વયે કચેરીના વડા, િવભાગય વડા અને ખાતાના વડા કયા કારની ર  કેટલી મયાદામાં મંજુર કરી 

શકશે તેનો ઉ ેખ પણ કરવામાં આવેલ છે, પરંતુ તે સ ાનો ઉપયોગ જ ેતે અિધકારી ી કરતા ન હોવાનું અને સામા ય 

ફાઇલો ડે. યુિનિસપલ કિમ  નર ી (વ) સમ  િનણય માટે રજુ કરવામા ં આવ ે છે જ ે યો ય નથી. આયંદેથી જ ે તે 

અિધકારીએ તેમને સ પેલી સ ાઓનો પુરેપુરો ઉપયોગ કરવાનો છે. 

 કરણ-૪ મા ં ઇ ફા છોડવા, લાયકી આડ દરુ કરવા, ના વાંધા માણપ ો આપવા તેમજ અ ય વહીવટી 

બાબતોની સ ા સ પણી કરવામાં આવેલ છે. તેનો પણ જ ેતે સ ાિધકારીઓ વાપર ઉપયોગ કરતા નથી અને િબનજ રી 

રીતે ફાઇલો ડે. યુિનિસપલ કિમ  નર ી(વ) સમ  રજુ કરે છે, જ ેચલાવી લેવાય નહી, ઉપરના પેરે ાફમાં જણા યા મુજબ 

આ િક સાઓમા ંજ રી સ ાનો ઉપભોગ જ ેતે અિધકારીએ કરવાનો છે તેની તમામે ન ધ લવેી. 

 

સહી/- એમ.જ.ેઠકકર 
ડે. યુિન.કિમ  નર(વ), 

મહાનગરપાિલકા, 
વડોદરા. 

નકલ રવાનાઃ ી . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . તરફ 
  ણ તથા અમલ થવા સા . 

સહી/- અવા ય 
વહીવટી અિધકારી, 
મહાનગરપાિલકા, 

વડોદરા. 
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          વહીવટી અને નાણાંકીય સ ા સ પણી દફતરી  
  હુકમ અંક-૪૧૦/૯૮-૯૯ તારીખ ૭-૭-૯૮ 

                                                                                           લગત. 
 

વડોદરા મહાનગરપાિલકા 
કિમ  નર ીની કચેરી,  

સામા ય વહીવટ િવભાગ,  
હુકમ અંક-૭૦૮/૦૨-૦૩  

તા.૧-૧૦-૦૨ 
 

 નાણાંકીય અને અ ય વહીવટી સ ા સ પણી સંકિલત ઠરાવ-૧૯૯૮, સામા ય વહીવટ િવભાગના દફતરી હુકમ 

અંક-૪૧૦/૯૮-૯૯ તારીખ ૭-૭-૯૮ અ વયે િસ ધ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 તુત ઠરાવ અ વયે કરણ-૪ હેઠળ 

 

(૧) તબીબી સારવાર અથ થયેલી ખચની રકમ પરત ભરપાઇ મેળવવાના દાવા પ કો, દેણેયાદી, પ કો, ઠરાવો િવગરેે 

પર સહી કરવાની સ ા. 

(૨) રેકડ આધા રત કમચારીઓના સેવા િવષયક માણપ ો. 

(૩) કમચારીઓના ગેઝેટ આધારે નામ સુધારાની ન ધ સેવા રેકડમા ંરાખવા. 

(૪) ચાલ ુસેવા દર યાનના વાંધા માણપ  મેળવી મળેવેલ શૈ િણક લાયકાતની ન ધ સેવા રેકડમા ંરાખવા અંગેના 

ઠરાવો. 

(૫) ક ટીજ સી ખચ બીલોની પરત ભરપાઇના પ કો, દેણેયાદી ઠરાવો િવગેરે પર સહી કરવાની સ ા સેવામાંથી 

વૈિ છક િનવૃ /વયિનવૃ /અ ય રીતે સેવા મુકત થતા વગ-૧ થી ૪ ના કમચારીઓને અપાતા "નો ઇવે ટ 

માણપ ", "નો ઇ કવાયરી સટ ફીકેટ" િવગેરેના અિધકાર ખાતાિધકારી તરીકે વગ કૃત થયેલા ડે. યુિનિસપલ 

કિમ  નર ી(વ) હ તક છે.    

 

આથી ઉકત અનુ માકં બાબતોમાં જ ેતે શાખાિધકારી ી અને અનુ માકં-૬ ઉપર િન દ  બાબતમા ંવગ-૪ ના 

કમચારીઓના "નો ઇવે ટ માણપ ", "નો ઇ કવાયરી સટ ફીકેટ" પર તાલીમ અિધકારી ીને સહી કરવાની સ ા 

આપવાનું ઠરાવવામાં આવે છે. 

સહી. અરિવંદ અ વાલ 
યુિનિસપલ કિમ  નર 
મહાનગરપાિલકા, 

વડોદરા. 
 

 

નકલ રવાનાઃ- ી..............................................તરફ 

    ણ તેમજ અમલ થવા સા ં. 
 

સહી/-અવા ય 
વહીવટી અિધકારી 
મહાનગરપાિલકા, 

વડોદરા. 
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સામા ય વહીવટ િવભાગ દફતરી હુકમ અંક-
૪૧૦/૯૮-૯૯ તારીખ ૭-૭-૯૮ આધારે સ ા 
સ પણી લગત સમી ા બાબત. 

વડોદરા મહાનગરપાિલકા 
 યિુન.કિમ  નર ીની કચેરી,  
સામા ય વહીવટ િવભાગ,  

હુકમ અકં-૪૧૦/૯૮-૯૯ 
લગત પુરવણી તા.૦૭-૦૬-૨૦૦૩ 

 
 સામા ય વહીવટ િવભાગના દફતરી હુકમ અંક-૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૭-૭-૯૮ થી સંકિલત ઠરાવ ૧૯૯૮ રી 

કરવામાં આ યો હતો.  તે ઠરાવના કરણ-૩ મા ંજણાવેલ  અનુ મ નબંર-૨ ર ઓ મંજુર કરવા બાબતે જ ે ગવાઇ છે 

તેમાં નીચ ેમુજબનો સધુારો કરવામા ંઆવે છે. 

 વગ-૧ ના ડે. યુિનિસપલ કિમ  નર વહીવટ િસવાયના તમામ અિધકારીઓના ર  રીપોટ તેમાં ર ના હસાબની 

િવગત ર  દર યાન કયા અિધકારી હવાલો સંભાળનાર છે તેની િવગત તથા ર  આપવા ન આપવા બાબત ે

ખાતાિધકારીની ભલામણ સહ ર  શ  થવાના ૧૫ દવસ અગાઉ સામા ય વહીવટ િવભાગમા ંરજુ કરવાનો રહેશે. વગ-૧ 

ના ડે. યુિનિસપલ કિમ  નર(વહીવટ) તથા અ ય ડે. યુિનિસપલ કિમ  નર, કિમ  નર ીની મજુંરી મેળવી ર  ભોગવી 

શકશે.  જયારે અ ય અિધકારીઓની ર  જ ે તે ખાતાિધકારીઓએ મંજુર કરવાની છે, પરંતુ ર  દરિમયાન કામગીરી 

સંભાળવા માટે કરેલી યવ થાની ણ સામા ય વહીવટ િવભાગન ેિબનચુક કરવાની છે. 

 ડે. યુિનિસપલ કિમ  નર અને તેની સમક  પગાર પાયરી ધરાવનાર અિધકારીના ર  રીપોટ િનણ ત કરવાના 

અિધકાર કિમ  નર ીના રહેશે.  જયારે તેની નીચેની પગાર પાયરી ધરાવનાર વગ-૧ અિધકારીઓની હકક ર ,  સીક ર  

િનણ ત કરવાના અિધકાર ડે. યુિનિસપલ કિમ  નર(વહીવટ) હ તક રહેશે.  ર  મંજુરી માટેની અર મા ંર ની િવગતો, 

િસલક ર ની િવગતો સહ સામા ય વહીવટ િવભાગમા ંકરવાની રહેશે અને સામા ય વહીવટ િવભાગ તે અર ઓ ચકાસીને 

જ ે તે સ મ અિધકારીની મંજુરી માટે રજુ કરશે.  ડે. યિુનિસપલ કિમ  નર અને તેની સમક  પગાર પાયરી ધરાવતા 

અિધકારીઓ િસવાયના વગ-૧ ના અ ય અિધકારીઓની કીરકોળ ર  (Casual Leave) જ ે તે ખાતાિધકારીએ 

િનણ ત કરવાની રહેશ.ે તે િસવાય અ ય તમામ બાબતો મૂળ ઠરાવ મુજબ યથાવત રહેશ.ે 

  
સહી/- .પી. ષી 
યુિનિસપલ કિમ  નર 
મહાનગરપાિલકા  

વડોદરા. 

નકલ રવાનાઃ- ી..............................................તરફ 

    ણ તેમજ અમલ થવા સા ં. 
સહી/-અવા ય 

વહીવટી અિધકારી 
મહાનગરપાિલકા, 

વડોદરા. 
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પ રિશ -બ 
 

સામા ય વહીવટ િવભાગમાં કામગીરી કરતા અિધકારી/કમચારીની યાદી 
 

અ.નં. હો ો અિધકારી/કમચારીનું નામ  શાખા 

1.  ડે. યુિનિસપલ કિમ  નર ી એસ. કે. પટેલ સા.વ.િવ. 

2.  વહીવટી અિધકારી,  
તાલીમ અિધકારી અને  
પસ નલ ઓફીસર   

ી મહીપાલ . ઝાલા   સા.વ.િવ. 

3.  મદદનીશ વહીવટી અિધકારી ી મનોજકુમાર આઇ. િ યન સા.વ.િવ. 
4.  રેવ  યુ ઓફીસર  ી અિમત એ. થોરાત  સા.વ.િવ. 
5.  ટેટી.આસી.  ી ક પેશકુમાર મોતીભાઇ બારીયા  સા.વ.િવ. 
6.  જુની. કલાક ી રમેશભાઇ ડી. તડવી સા.વ.િવ. 
7.  જુની. કલાક ી જે સ જહોન મેકવાન સા.વ.િવ. 
8.  જુની. કલાક ી સબુરભાઇ વેલ ભાઇ ડામોર સા.વ.િવ. 
9.  જુની. કલાક ી રાજશે પી. પટેલ સા.વ.િવ. 

10.  જુની. કલાક ી અ ય કે. શા ી સા.વ.િવ. 
11.  જુની. કલાક ી ચં કાંત પસાભાઇ ચૌહાણ સા.વ.િવ. 
12.  જુની. કલાક ી હેતુલકુમાર મનહરભાઇ પટેલ સા.વ.િવ. 
13.  જુની. કલાક ી મિનષભાઇ . િમ ી સા.વ.િવ. 
14.  જુની. કલાક ી લઇુસ દાઉદભાઇ ડાભી સા.વ.િવ. 
15.  જુની. કલાક ી સં દપ નારાયણ દહીવલેકર સા.વ.િવ. 
16.  જુની. કલાક ી ભાવેશકુમાર એમ. વાઘેલા સા.વ.િવ. 
17.  જુની. કલાક ી સોહેલ એન. ખલીફા  સા.વ.િવ. 
18.  જુની. કલાક ી રાજશેભાઇ એન. દવ  સા.વ.િવ. 
19.  જુની. કલાક ી રમેશભાઇ એચ. સોલંકી  સા.વ.િવ. 
20.  જુની. કલાક ી િનરવ એસ.કળંબેકર  સા.વ.િવ. 
21.  જુની. કલાક ી હા દકકુમાર આર. પિત  સા.વ.િવ. 
22.  જુની. કલાક ી દેવાંગ ડી. પરાલીયા  સા.વ.િવ. 
23.  જુની. કલાક ી હતે કુમાર એમ. મકવાણા  સા.વ.િવ. 
24.  જુની. કલાક ી િશવમ ડી. શાહ  સા.વ.િવ. 
25.  જુની. ટાઇપી ટ ી અતુલ એન. પારેખ સા.વ.િવ. 
26.  સુપરવાઇઝર ી મુકંુદભાઇ એમ. પટેલ  સા.વ.િવ. 
27.  ટેલીફોન ઓપરેટર ી હેતલ બી. ભ  સા.વ.િવ. 
28.  ટેલીફોન ઓપરેટર ી જયદેવ એન. દર  સા.વ.િવ. 
29.  ટેલીફોન ઓપરેટર ી િનલે રી એમ. મછાર સા.વ.િવ. 
30.  ડેટા એ ટી ઓપરેટર ી દપકુમાર પંકજકુમાર ઠાકોર સા.વ.િવ. 
31.  ડેટા એ ટી ઓપરેટર ી િવજય રમણભાઇ સોલકંી સા.વ.િવ. 
32.  ડેટા એ ટી ઓપરેટર ી ગાય ીદેવી હરસનભાઇ રાઠવા સા.વ.િવ. 
33.  િસપાઇ ી અમીનભાઇ એસ. સોલંકી સા.વ.િવ. 
34.  િસપાઇ ી કાશભાઇ આર. ઉ વાડકર સા.વ.િવ. 
35.  િસપાઇ ી જશુભાઇ લ  લભુાઇ પરમાર સા.વ.િવ. 
36.  િસપાઇ ી દનેશ કોયાભાઇ સોલંકી સા.વ.િવ. 
37.  િસપાઇ ી  નશે જસે ગભાઇ ઠાકોર સા.વ.િવ. 
38.  િસપાઇ ી તે  માણેકરાવ રાવલ સા.વ.િવ. 
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અ.નં. હો ો અિધકારી/કમચારીનું નામ  શાખા 

39.  િસપાઇ ી પું ભાઇ અંબાલાલ પરમાર સા.વ.િવ. 
40.  િસપાઇ ી િપયુષ જ.ે પટેલ  સા.વ.િવ. 
41.  િસપાઇ ી જગદીશ પી. બારીયા સા.વ.િવ. 
42.  િસપાઇ ી મનીષ આર. પટેલ સા.વ.િવ. 
43.  િસપાઇ ી રાજે  ડી. પરમાર સા.વ.િવ. 
44.  િસપાઇ ી લ  મણિસંહ કે.સોલકંી  સા.વ.િવ. 
45.  િસપાઇ ી લ  મણ એ. પરમાર  સા.વ.િવ. 
46.  િસપાઇ ી મનોજ આર. ચૌધરી  સા.વ.િવ. 
47.  િસપાઇ ી અજુન બી.પરમાર  સા.વ.િવ. 
48.  સફાઇ સેવક ી ઉપે  શાંતીલાલ સોલંકી સા.વ.િવ. 
49.  મજુર ી બીજુબેન બી. બીલવાલ સા.વ.િવ. 
50.  મજુરõ ી ધમ  કે. પરમાર સા.વ.િવ. 
51.  મજુર  ી તે  આર. પરમાર સા.વ.િવ. 
52.  હે  પર  ી રાજુ કે. પરમાર  સા.વ.િવ. 
53.  હે  પર ી સુરેશભાઇ એસ.પરમાર સા.વ.િવ. 
54.  હે પર ી સુરેશભાઇ બી. ઠાકોર સા.વ.િવ. 
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મા હતી મેળવવાના અિધકાર અિધિનયમ -૨૦૦૫ અતંગત 
હેર મા હતી અિધકારી/ અપીલ અિધકારીની િનયુકતી 

બાબત. 
વડોદરા મહાનગરપાિલકા, 

કિમ  નર ીની કચેરી, 
સામા  ય વહીવટ િવભાગ, 

હુકમ અંક-૧૦૨/૨૦૧૭-૧૮  
તાઃ૧૭-૦૫-૨૦૧૭ 

સા.વ.િવ. .ન.ં૧૧૩/તા.૧૯-૦૫-૨૦૧૭ 
આમુખઃ 
વંચાણે લીધાઃ  ૧.   સા.વ.િવ.હુકમ અંકઃ૭૩૯/૦૬-૦૭/તા.૨૨-૧૧-૨૦૦૬. 
  ૨.   સા.વ.િવ.હુકમ અંકઃ૧૬૭/૦૭-૦૮/તા.૦૭-૦૬-૨૦૦૭. 
  ૩.   સા.વ.િવ.હુકમ અંકઃ૫૮૮/૦૭-૦૮/તા.૦૫-૦૧-૨૦૦૮. 
  ૪.   સા.વ.િવ.હુકમ અંકઃ૧૮૭/૦૯-૧૦/તા.૨૬-૦૬-૨૦૦૯. 
  ૫.   સા.વ.િવ.હુકમ અંકઃ૧૧૫/૧૦-૧૧/તા.૦૩-૦૫-૨૦૧૦. 
  ૬.   સા.વ.િવ.હુકમ અંકઃ૪૩૮/૧૦-૧૧/તા.૧૨-૦૮-૨૦૧૦. 
  ૭.   સા.વ.િવ.હુકમ અંકઃ૬૧૭/૧૦-૧૧/તા.૦૪-૧૦-૨૦૧૦. 
  ૮.   સા.વ.િવ.હુકમ અંકઃ૫૭૮/૧૨-૧૩/તા.૨૩-૦૮-૨૦૧૨. 
  ૯.   સા.વ.િવ.હુકમ અંકઃ૪૧૩/૧૩-૧૪/તા.૦૭-૦૮-૨૦૧૩. 
  ૧૦. સા.વ.િવ.હુકમ અંકઃ૬૬૬/૧૩-૧૪/તા.૨૧-૧૧-૨૦૧૩. 
  ૧૧. સા.વ.િવ.હુકમ અંકઃ૩૬૫/૧૪-૧૫/તા.૧૫-૦૯-૨૦૧૪. 
  ૧૨. સા.વ.િવ.હુકમ અંકઃ૭૯૫/૧૪-૧૫/તા.૧૨-૦૩-૨૦૧૫. 
  ૧૩. સા.વ.િવ.હુકમ અંકઃ૨૯૧/૧૫-૧૬/તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૫. 
  ૧૪. સા.વ.િવ.હુકમ અંકઃ૬૨૬/૧૬-૧૭/તા.૧૫-૦૨-૨૦૧૭. 
 

 મા હતી મેળવવાના અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ હેઠળ વડોદરા મહાનગરપાિલકામા ંજ ેતે િવભાગો ારા હેર 

મા હતી અિધકારી તથા અપીલ અિધકારીની આમુખ-૧ મા ં િન દ  હુકમ અંતગત િનયુકત કરવામા ં આવેલ અને સદર 

હુકમમાં “અ ેના વહીવટ દર યાન વખતોવખત ખાતા ારા આ સંબંધે ફેરફાર કરી જ ેખાતા જ ેતે અિધકારીના તાબા હેઠળ 

મુકવામાં આવે તે અનુસાર સંબંિધત અિધકારી હેર મા હતી અિધકારી –  અપીલ અિધકારી ગણાશે. જ ેશાખામા ંમા હતી 

અિધકારી નહી હશે તે શાખાના મા હતી અિધકારી સંકલન અિધકારી રહેશ.ે”  એ મુજબ પ  િન દ  કરવામા ંઆવેલ. 

તેમ છતા વહીવટી ફેરફાર સદંભ સંબંિધત ખાતા ારા ઉકત બાબતે રજુ કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં આમખુ-૨ થી ૧૪ મા ં

િન દ  હુકમ અ વયે જ ેતે િવભાગમાં હેર મા હતી અિધકારી – અપીલ અિધકારીમા ંફેરફાર કરવામા ંઆવેલ. 

 ઉકત બાબતે એકંદર હકીકતનો િવચાર કરતા આમખુમા ંિન દ  હુકમ યથાવત રાખી/રદ કરી/આંિશક ફેરફાર કરી 

િવિવધ િવભાગના હેર મા હતી અિધકારી/અપીલ અિધકારી અંગે નીચ ેમજુબ હુકમ કરવામાં આવે છે. 

અ.નં. ખાતાનું નામ મા હતી અિધકારી આપીલ અિધકારી 
1.  સે ેટરી ઓફીસ  ડે.સે ેટરી ી  સે ેટરી ી  
2.  ઓડીટ િવભાગ  સીની.ઓડીટર ી (મુ ય કચરેી)  ચીફ ઓડીટર ી  
3.  સામા ય વહીવટ િવભાગ  વહીવટીઅિધકારી ી/ 

પસ નલ ઓફીસર ી/ તાલીમ અિધકારી ી   
આસી. યુિન.કિમ ર ી(રે) 

4.  ખાતાકીય તપાસ અિધકારીની કચેરી  ખાતાકીય તપાસ અિધકારી ી   ડે. યુિન.કિમ ર ી(વ) 
5.  લેબર વે ફેર વીભાગ  હેડ કલાક ી  આરો ય અમલદાર ી  
6.  લીગલ શાખા  એડમીની  ટેટીવ ઓફીસર ી/ 

લીગલ એડવાઇઝર ી   
ખાતાિધકારી ી  

7.  આઇ.ટી. શાખા  સી ટમ એનાલી ટ ી   ડાયરેકટર ી (આઇ.ટી)  
8.  િવ લ સ િવભાગ  રેવ યુ ઓફીસર ી ખાતાિધકારી ી  
9.  પી.આર.ઓ.  જન સપંક અિધકારી ી ખાતાિધકારી ી 
10.  પાકસ એ ડ ગાડન  આસી.ડાયરેકટર ી/ડે.એ નીયર ી  ડાયરેકટર ી(પાકસ & ગાડન)  
11.  પેથોલો  લેબોરેટરી  બાયોકેમી ટ ી  આરો  ય અમલદાર ી 
12.  જ મ-મરણ/લ  ન ધણી િવભાગ  ર ટાર ી  આરો  ય અમલદાર ી 
13.  બી.સી. . વેકસીનેશન િવભાગ  ઇ  યનુાઇઝેશન ઓફીસર ી આરો  ય અમલદાર ી 
14.  સ.ંઆ.કે , બાવચાવાડ ટોર સુ ીટે ડ ટ ી/મેડીકલ ઓફીસર ી  આરો  ય અમલદાર ી 
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અ.નં. ખાતાનું નામ મા હતી અિધકારી આપીલ અિધકારી 
15.  સીટી એ નીયર ીની કચરેી  ડે.એ નીયર ી,  

સીટી એ નીયરી ીની કચરેી  
સીટી એ નીયર ી  

16.  લોટર હાઉસ  માકટ સુિ ટે ડ ટ ી  આરો  ય અમલદાર ી 
17.  પિ લક હે થ લેબોરેટરી  ફૂડ એનાલી ટ ી અિધક આરો ય અમલદાર ી 
18.  આઇ.સી.ડી.એસ. બાળ િવકાસ અિધકારી ી  આરો  ય અમલદાર ી 
19.  કુટંુબ ક યાણ િવભાગ  સંબંિધત મેડીકલ ઓફીસર ી  ફેમીલી વે ફેર ઓફીસર ી  
20.  વીમ ગ પુલ  ટુરી ટ ઓફીસર ી  ખાતાિધકારી ી  
21.  ફાયલરેીયા  બાયોલો ટ ી  આરો  ય અમલદાર ી 
22.  આર.એન.ટી.સી.  સી.ટી.ટી.બી. ઓફીસર ી આરો  ય અમલદાર ી 
23.  યુિન. દવાખાના  મેડીકલ ઓફીસર ી આરો  ય અમલદાર ી 
24.  મ યાહન ભોજન યોજના  મામલતદાર ી (મ.ભો.યોજના)  ડે.કલેકટર ી (મ.ભો.યોજના) 
25.  ય.ુસી.ડી.  કો યુનીટી ઓગનાઇઝર ી   ોજકેટ ઓફીસર 
26.  ઢોર ડ બા િવભાગ  લ.ેવે.કમ એડમીન.ઓફીસર આરો  ય અમલદાર ી 
27.  સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ  એ વાયરમે ટલ એ નીયર ી  ખાતાિધકારી ી  
28.  સે ટલ વકશોપ  ડે.એ નીયર ી કાયપાલક ઇજનેર ી (યાં ીક) 
29.  ખોરાક શાખા  ફુડ સેફટી ઓફીસર ી  અિધક આરો  ય અમલદાર 
30.  સીકયોરીટી તથા દબાણ શાખા સીની.એ ોચમે ટ ઇ   પેકટર ી  

એ ોચમે ટ ઇ   પકેટર ી 
ડાયરેકટર એ ોચમે ટ રીમુવલ 
ઓફીસર ી 

31.  હીસાબી શાખા  ડે.ચીફ એકાઉ ટ ટ ી   ચીફ એકાઉ ટ ટ ી  
32.  ેસ શાખા ેસ મેનેજર ી ખાતાિધકારી ી  
33.  આિકટેકટ સેલ (ઇજનેર)  જુની.આક ટેકટ ી  ટી.ડી.ઓ. િબ ડ ગ પરમીશન  
34.  ટુરી ટ શાખા  ટુરી ટ ઓફીસર ી  ખાતાિધકારી ી 
35.  ઇલેકશન શાખા  આસી.ઇલેકશન ઓફીસર ી  ઇલેકશન ઓફીસર ી 
36.  રેકડ િવભાગ  મદદનીશ વહીવટી અિધકારી ી  વહીવટી અિધકારી ી  
37.  ફાયર ીગેડ શાખા  સંબંિધત ટેશન ઓફીસર  ડે.ચીફ ઓફીસર(ફાયર) 
38.  સે ટલ ટોસ  ટોર સુિ ટે ડ ટ ી  કાયપાલક ઇજનેર ી,  ટોર 
39.  ગુમા તાધારા શાખા  સીની.શોપ ઇ પેકટર ી  શાખાિધકારી ી 
40.  ઝૂ શાખા  વેટરનરી ડોકટર ી  ઝુ કયુરેટર 
41.  વરસાદી ગટર/ ડેનેજ શાખા  સંબંિધત ડે.એ નીયર કાયપાલક ઇજનેર ી 
42.  પાણી પુરવઠા શાખા  સંબંિધત ડે.એ નીયર કાયપાલક ઇજનેર ી 
43.  અફોડબલ હાઉસ ગ  નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી  કાયપાલક ઇજનેર ી 
44.  પાણી પુરવઠા તથા તળાવ ોજકેટર  નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી  કાયપાલક ઇજનેર ી 
45.  નુમ ોજકેટ  સંબંિધત નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી  કાયપાલક ઇજનેર ી 
46.  રોડ ોજકેટ સંબંિધત નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી  કાયપાલક ઇજનેર ી 
47.  હાઉસ ગ િબ ડ ગ  સંબંિધત નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી  કાયપાલક ઇજનેર ી 
48.  સુએઝ ટીટમે ટ લા ટ  સંબંિધત નાયબ કાયપાલક ઇજનરે ી  કાયપાલક ઇજનેર ી 
49.  ટીટ લાઇટ  સંબંિધત નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી  કાયપાલક ઇજનેર ી 
50.  ઇજનેર સબંંિધત વોડ  - ઝોનલની 

મા હતી માટે  
નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી  
ના.કા.ઇજનેર ી ઝોન કચેરી 

કાયપાલક ઇજનેર ી સબંંિધત 

51.  રેવ યુ-સેનેટરી – વહીવટી સંબંિધત 

વોડ- ઝોનલની મા હતી  

વોડ ઓફીસર ી 

 ઝોન કચેરી – વોડ ઓફીસર  

આસી. યુિન.કિમ ર ી 

(ઝોનલ), સબંંિધત 

52.  હે થ (સમ  શહેરની સંકલીત 

મા હતી માટે)  

લેબર વે ફેર કમ એડમી. ઓફીસર ી  આરો  ય અમલદાર ી  

53.  હે થ (સંબંિધત ઝોનની સંકલીત 

મા હતી માટે)  

ડે.હે થ ઓફીસર ી  આરો  ય અમલદાર ી 

54.  ટાઉન લાન ગ  
બી.પી.- ટી.પી. 

સંબંિધત કાય ે ના નાયબ ટી.ડી.ઓ. ી  ટી.ડી.ઓ. ી, બી.પી.-ટી.પી. 

55.  જમીન િમ કત શાખા (તમામ 

િવભાગ) ટી.પી. અમલીકરણ 

આસી.જમીન િમ કત અમલદાર ી- 

રેવ યુ ઓફીસર ી  

જમીન િમ કત અમલદાર ી  
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અ.નં. ખાતાનું નામ મા હતી અિધકારી આપીલ અિધકારી 
56.  આકારણી શાખા  ડે.એસસેર એ ડ ટે  કલેકટર ી  આસી. યુિન.કિમ  નર ી(રે)  
57.  ગેસ (વી. .એલ.) 

વહીવટી બાબત/બીલ બાબત      -
ટેકનીકલ બાબત                       -  

 
વહીવટી અિધકારી (ગેસ) 
ડે.એ નયર ી 

 
એડી.સીટી.એ નીયર ી(ગેસ) 

58.  ટે   
(સંબંિધત વોડની મા હતી માટે)  

વોડ ઓફીસર ી  સબંિધત ઝોનલ 
આસી. યુિન.કિમ  નર ી   

59.  ગાંધીનગર ગૃહ  
( દપક ઓપન એર થીએટર)  

મેનેજર ી  ખાતાિધકારી ી  

60.  પી.આઇ.ઇ.ડી.  ોજકેટ ઓફીસર  ખાતાિધકારી ી 
61.  મીકેનીકલ  ના.કાયપાલક ઇજનેર ી (મીકેનીકલ)  કાયપાલક ઇજનેર ી (મીકે) 
62.  હીકલપુલ  હીકલપુલ મેનેજર ી  કાયપાલક ઇજનેર ી (યાં ીક) 
63.  પ લીક હે થ એ .લેબોરેટરી  કેમી ટ ી  કાયપાલક ઇજનેર ી (ડેનેજ) 
64.  લેનેટેરીયમ એડી.આસી.એ નીયર ી   ડાયરેકટર ી ( લેનેટેરીયમ)  
65.  શહેરી બસ સેવા  ઇલેકશન ઓફીસર ી  કાયપાલક ઇજનેર ી  
66.  ફયુચરી ટીક સેલ   નાયબ કાયપાલક ઇજનેર   કાયપાલક ઇજનેર ી 
67.  ીજ શાખા   નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી   કાયપાલક ઇજનેર ી 
68.  ટાફીક શાખા  નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી   કાયપાલક ઇજનેર ી 
69.  ઓકટોય સલે  વોડ ઓફીસર, વોડ ન.ં૭ આસી. યુિન.કિમ ર (રે) 

 
અ ેના વહીવટ દર યાન વખતોવખત ખાતાની ફાળવણી સંબંધે ફેરફાર કરી જ ેતે ખાતાઓ જ ેત ેઅિધકારીના તાબા 

હેઠળ મુકવામા  આવે તો તે અનુસાર સબંંિધત અિધકારી અપીલ અિધકારી ગણાશે. જ ેશાખામાં મા હતી અિધકારી નહી 

હશે તે શાખાના મા હતી અિધકારી સંકલન અિધકારી રહેશ.ે 

 સદરની નકલો સબંંધકતાઓ તરફ મોકલી આપવી.  
 

 
સહી. ડૉ. િવનોદ રાવ,  આઇ.એ.એસ. 

યુિન.કિમ  નર 
મહાનગરપાિલકા 

વડોદરા  
 

નકલ રવાનાઃ ી ........................................ તરફ,  
  ણ તથા અમલ થવા સા . 

 
 
 

વહીવટી અિધકારી 
મહાનગરપાિલકા, 

વડોદરા. 
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પાસપોટ માટે એન.ઓ.સી તમેજ િવદેશગમન 
માટે ર  માંગણી અંગેની દરખા ત બાબતની 
સામા ય સુચનાઓ. 

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન, 
કિમ  નર ીની કચેરી, 

સામા ય વહીવટી િવભાગ, 
પ રપ  અંક-૪૧/૦૬-૦૭, તા.૯-૨-૨૦૦૭. 

સંદભઃ- પ રપ  અંક-૩૧/તા.૨૦-૧૨-૦૪. 
 પાસપોટ માટે એન.ઓ.સી મેળવવા કે િવદશેગમન માટે ર  માંગણીના િક સામાં સામા ય વહીવટ િવભાગન ે
રજુઆત થાય તયારે આવી રજુઆત કમચારી સીધેસીધી અ ેની કચેરીન ેકરતાં હોય છે અથવા સબંંિધત કચેરી ારા અધુરી 
િવગતો સાથે દરખા ત કરવામાં આવતી હોવાનું અ ેના યાન ે આવેલ છે. પાસપોટ માટે એન.ઓ.સી. આપવા િવગત ે
દરખા ત રજુ કરવા તા.૨૦-૧૨-૦૪ ની સુચના પ રપિ ત કરેલ છે. એમાં વધુ સરળીકરણ કરવા તેમજ િવદશેગમન માટે 
ર  માંગણી અંગેની દરખા તોમા ંનીચે મુજબના મુ ાઓની પુતતા કરવા સુિચત કરવામા ંઆવે છે. 
પાસપોટ માટે N.O.C. મેળવવાના ક સામા ં
૧. સંબંિધત અિધકારી/કમચારીની પાસપોટ માટે એન.ઓ.સી માટેની અર . 
૨. િવદેશ વાસે જવાના સંગે ર  મંજુરી મેળવીને જવા તેમજ ર ની મુદત પુરી થયે ફરજ પર ડાવા અંગેનું  

સંબંિધત કમચારીનું બાંહેધરી પ .(પ રપ  અંક-૨૫/૧૫-૯-૦૩ અ વયેનુ)ં 

૩. સા.વ.િવ.પ રપ  અંક-૧૦/૧૩-૫-૯૭ અ વયેના િવભાગ-અ મુજબના મુ ાઓની પુતતા. 
૪. અરજદારના પુરા નામની માિણત કરેલ અં ે  ડણી 
૫. ખાતાનો અિભ ાય. 
 
િવદેશગમન માટે ર  માંગણીના ક સામા ં
૧. સંબંિધત અિધકારી/કમચારીની િવદેશગમન અંગે ર  માગંણી અર . 
૨. િવદેશ વાસે જવાના સંગ ેર ની મુદત પુરી થયે ફરજ પર ડાવા અંગેનું સબંંિધત કમચારીનું બાંહેધરી પ . 

(પ રપ  અંક-૨૫/૧૫-૯-૦૩ અ વયેનુ)ં 
૩. હે ં બાકી ન હોવા અંગેનું ( હે ં બાકી હોય તો તેની િવગતો દશાવવી.) માણપ . (પ રપ  અંક-૧૦/  

૧૩-૫-૯૭ અ વયેનુ)ં 
૪. સરકારી રેકડની સલામતી અગેંનું ખાનગી વડાની સહીવાળું માણપ  (સામેલ નમુના મુજબનુ)ં 
૫.  સંબંિધત કમચારી પાસે કોપ રેશનનું હે ં બાકી હોય તો તે અંગે મીન લવેાયેલ છે કે કેમ? તેમજ આવા 

હેણાથંી કમચારીએ વસાવેલ િમ કતમાં વડોદરા મહાનગર સેવા સદનનું હત છે તે અંગેનું ગીરોખત તેમજ આવી 
િમ કતની સંપૂણ સુર ા માટેનો વીમો લેવાયેલ છે કે કેમ? તેની ખા ી કરી ખાતાના વડાએ જણાવવું. 

૬. વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના હેણાનંી બાકી રકમ િવદેશ વાસથી પરત આવીન ે ભરપાઇ કરવા અંગેનું 
સંબંિધત કમચારીનું બાંહેધરી પ . 

૭. ખાતાકીય તપાસ પડતર ન હોવા બાબતે ખાતાકીય તપાસ એકમનુ ં માણપ . 
૮. િવ લ સ ઇ કવાયરી પડતર નથી એ બાબતે િવ લ સ િવભાગનું માણપ . 
૯. અિભ ાય/રીમાકસ/અ ય. 
 ઉપરની તમામ િવગતો પેરાવાઇઝ મમા ંજણાવવી અને માનુસાર િબડાણ સામેલ કરવા. 
 

સહી/- સી.આર.ખરસાણ 
ડે. યુિનિસપલ કિમ  નર(વ) 

મહાનગર સવેા સદન, 
વડોદરા. 

નકલ રવાનાઃ- ી . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .તરફ,  
ણ તથા અમલ થવા સા . 

 
સહી/- અવા ય 
વહીવટી અિધકારી 

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન. 
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વડોદરા મહાનગર સેવા સદન, 
કિમ  નર ીની કચેરી, 

સમા ય વહીવટ િવભાગ, 
 પ રપ  અંક-૧૫/૨૦૧૫-૨૦૧૬ 

તા.૧૦-૬-૨૦૧૫. 
સા.વ.િવ. .ન.ં૧૬૪/તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૫. 
આમુખઃ  
વંચાણે લીધા: મુ  ય શાખા મહેકમ િવભાગ પ રપ  અંક-૬૭/૯૧-૯૨ તાઃ૧૭-૧-૧૯૯૨  
  
 વડોદરા મહાનગર સવેા સદનમાં અનઅિધકૃત રીતે ગેરહાજર રહેનાર કમચારી સામે િનયમ 

મુજબ જ ે તે કાયવાહી કરવા બાબતે અ થેી આમુખમાં િન દ  ટ પ રપ  અકં:૬૭/૯૧-૯૨                         

તાઃ૧૭-૧-૯૨  કરવામાં આવેલ, સદર બાબતે એકંદર હકીકતનો િવચાર કરતા ઉકત પ રપ ના 

અનુ મ ન ં-૧ ની િવગતોનો અમલ યથાવત રાખી પ રપ ના મુ ા ન:ં૨ થી ૬ માં િન દ  ટ િવગતોનો 

અમલ તા  કાિલક અસરથી રદ કરવામાં આવે છે. અથાત સદર મુ ાઓ અંગે કોઇપણ કારની 

કાયવાહી કરવાની રહેશે નહ  અન ે હવે પછી તમામ કમચારીઓ સામે િનયમોનુસાર કાયવાહી હાથ 

ધરવી. 

 સદરની નકલ સબંંધકતા તરફ મોકલી આપવી.  

 

સહી/- એચ.એસ.પટેલ 
 યુિન.કિમ  નર 

મહાનગર સેવા  સદન 
વડોદરા 

નકલ રવાનાઃ  ી . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . તરફ 
   ણ તથા અમલ થવા સા . 
 

વહીવટી અિધકારી 
મહાનગર સેવા સદન 

વડોદરા. 
 
 
\\Gad-1\d\User-2015\Admin. Dept\Circular\Circular-15.doc/P-૧૭  

 
 



 37

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38

 
 

 
 

 
વહીવટી અિધકારી 
મહાનગરપાિલકા  

વડોદરા. 
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