
પ્રકરણ – ૨ (નિયમ સંગ્રહ - ૧) 

સગંઠિિી નિગતો કોર્પોરેશિ અિ ેફરજો 
રાજકોટ મહાિગરર્પાનિકા 

:: ટકે્સ શાખા – નસિીક સને્ટર – વ્યિસાય િરેો :: 

૨.૧ જાહરે તતં્ર ઉદશે / હતે ુ:- 

આ સ્થાનિક સ્િરાજ્યિી સંસ્થાિા ટેક્ષ શાખાિા ઉદેશ તથા હેતુ િીચે મુજબ છે. 

 ૧. સંસ્થાિા આિકિા સાધિ માટ ે બી.ર્પી.એમ.સી. એક્ટિી કિમ – ૧૨૭ (૧)(અ)      હેઠળ નમલ્કત િેરો 

િસુિિામા ંઆિે છે. 

 ૨. નમલ્કત િેરો િસુિાત કરિા માટે બી.ર્પી.એમ.સી. એક્ટિા પ્રકરણ – ૮ મા ંદશાાિેિ નિયમો પ્રમાણે કામગીરી કરિામાં 

આિે છે. 

 ૩. અંદાજર્પત્રમા ંિક્કી કયાા મુજબ નમલ્કત િેરાિી આિક થાય તે માટ ેર્પૂરતી કાળજી રાખિામાં આિે છે. તથા નિધાારીત 

િક્ષયાંકિે સીધ્ધ કરિા નમલ્કતધારકિે માંગણા િોટીસ, જપ્તી, ટાંચ િોટીસ નિગેર ે બજિી સઘિ િસુિાતિી 

કામગીરી કરિામા ંઆિે છે. 

 ૪.  નમલ્કત િેરો ભરિા માટે આિતા િાગરરકોિી સુનિધા માટ ેશહેરમા ંિીચ ેમુજબ િાગરીક સુનિધા કેન્રિી સુનિધા 

ઉભી કરિામા આિેિ છે. 

 

ક્રમ િામ સરિામુ ં

(૧) મુખ્ય કચેરી – સીટી નસિીક સેન્ટર ઢેબરભાઇ રોડ, ડો.આંબેડકર ભિિ, રાજકોટ 

મહાિગરર્પાનિકા – સેન્ટૃિ ઝોિ 

(૨) િેસ્ટ ઝોિ - સીટી નસિીક સેન્ટર સીટી નસિીક સેન્ટર, ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, બીગ બઝારિી 

ર્પાછળ, રાજકોટ. 

(૩) ઇસ્ટ ઝોિ - સીટી નસિીક સેન્ટર સીટી નસિીક સેન્ટર, ભાિિગર રોડ, બેડીર્પરા ફાયર નિગેડિી 

બાજુમાં, રાજકોટ. 

(૪) અમીિ માગા - સીટી નસિીક સેન્ટર અમીિ માગા મેઇિ રોડ, ર્પટેિ ભેળિી  

બાજુમાં, રાજકોટ. 

(૫)  ગુરૂ પ્રસાદ - સીટી નસિીક સેન્ટર ગુરૂ પ્રસાદ ચોક, સ્િામીિારાયણ  

ચોક, રાજકોટ. 

(૬)  દેિર્પરા - સીટી નસિીક સેન્ટર દેિર્પરા, ભોજાભગત શાક માકેટ ઉર્પર  

કોઠારીયા રોડ, રાજકોટ. 

(૭) િોડા ઓરફસ  તમામ મુખ્ય ૧૮ િોડા ઓરફસો  

(૮)  આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ બેંક  મુખ્ય શાખાઓ 

 
 



 
  

૨.૨ જાહરે તતં્રિુ ંનમશિ / દરુદંેશી ર્પણં (નિઝિ) :- 

નમલ્કત િેરો એ મહાિગરર્પાનિકાિંુ આિકિું મુખ્ય સાધિ હોઇ, િધારેમા ંિધારે આિક થાય તે માટે જરૂરી 

ર્પગિા િેિામા ં આિે છે. િાગરીકોિે િધુમાં િધુ સગિડતા મળે તે માટે િેરા િસુિાત શાખાિી મહતમ 

કામગીરીઓિું કોમ્પપ્યુટરાઇઝેશિ કરિામા ંઆિેિ છે. 

                                                              

 

 

૨.૩ જાહરે તતં્રિો ટૂકંો ઇનતહાસ અિ ેતિેી રચિાિો સદંભા :- 

હાિિી રાજકોટ મહાિગરર્પાનિકા તા. ૧૯/૧૧/૧૯૭૩ ર્પહેિા રાજકોટ િગરર્પાનિકા રૂર્પે કાયારત હતી. 

ગુજરાત રાજ્યિા ર્પંચાયત અિે આરોગ્ય ખાતાિા હુકમ િં. – કે.ર્પી. (૭૨) ૨૫૧ આર.સી.એિ. -  ૪૧૭૨  - 

૧૯૬૮(ઇ)                તા.૨૭/૧૦/૧૯૭૨ થી મંજુર થયા અિુસાર તા. ૧૯/૧૧/૧૯૭૩ થી રાજકોટ 

મહાિગરર્પાનિકાિુ ંસજાિ થયુ, અિે ભૌગોનિક નિસ્તારિે ૧૮ િોડામા ં નિભાજીત કરિામાં આવ્યો. આ સમયે 

રાજકોટ મહાિગરર્પાનિકા ભૌગોનિક રીતે ૬૯ ચો.કી.મી. ક્ષેત્રફળમાં ર્પથરાયેિ હતી. આ સમય ેસભસદોિી કુિ 

સંખ્યા ૫૧ હતી. ત્યારબાદ, ગુજરાત સરકારશ્રીિા શહેરી નિકાસ અિે શહેરી ગૃહ નિમાાણ નિભાગિા અંગે 

િોટીફીકેશિ િં. – કે. િી. ૨૧ – ૮૫, આર.એમ.એિ. / ૭૨૮૪ / ૨૫૭૪ / ર્પી.,    તા. ૧૨/૦૨/૧૯૮૫ 

અિુસાર િોડાિી ર્પુિ: રચિા કરિામા ંઆિેિ છે. તે અિુસાર ૧૮ િોડા અિે સભાસદોિી સંખ્યા ૫૯ િી નિયત 

થયેિ હતી. દરમ્પયાિ રાજ્ય ચુંટણી ર્પંચિા તા. ૧૮/૦૩/૧૯૯૪ થી જાહેરિામા ક્રમાંક – િરચ / ૧૦૯૪ થી 

રાજકોટ શહેરિા િોડા િં. ૧ થી ૨૦ િુ સીમાંકિ િનક્ક કરિામા ંઆિેિ હતુ.ં 

રાજ્ય સરકારશ્રીિા શહેરી નિકાસ અિે શહેરી ગૃહ નિમાાણ નિભાગિા જાહેરિામા : કે.નિ. / ૬૮ / 

૧૯૮૮ / આર.એમ.એિ. / ૮૦૯૫ – ૩૧૨૦ ર્પી., તા.૧૭/૦૬/૧૯૯૮ થી રાજકોટ શહેરિી હદ િધારી રૈયા, 

િાિામિા અિે મિડીિા નિસ્તારોિ ેરાજકોટ મહાિગરર્પાનિકાિે સોંર્પી દેિામા ંઆવ્યા છે. ત્યારબાદ રાજ્ય ચુંટણી 

ર્પંચિા જાહેરિામા ક્રમાંક : િરચ / ૧૦૯૪ / રજક, તા.૨૧/૦૪/૨૦૦૦ થી િિા નિસ્તારોિે િોડા િં. – ૨૧, ૨૨ 

અિે ૨૩ િા સીમાંકિ િનક્ક કરી તેમા ંઆિરી િેિામા ંઆવ્યા. ત્યારબાદ કોઠારીયા અિે િાિડીિા નિસ્તારોિે 

રાજકોટ મહાિગરર્પાનિકાિી હદમા ંભેળિી દેિામા ંઆિેિ, તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૫ થી રાજકોટ રાજ્ય ચુંટણી 

ર્પંચિા ક્રમાંક : રાચર્પ / ચટણ / સમક / મિર્પા / રાજકોટ-૨૦૦૫, તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૬ થી શહેરિા િોડાિી 

િસ્તી આધારીત ર્પુિ: રચિા કરિાિંુ મંજુર થયેિ છે. ત્યારબાદ િોડા િી સંખ્યા-૧૮ તેમજ સભ્ય સંખ્યા - ૭૨ થયેિ 

છે. તથા તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી કાર્પેટ એરીયા મુજબ િેરાર્પધ્ધનત દાખિ કરેિ છે. ગુજરાત રાજ્ય સરકારશ્રીિા 

શહેરી નિકાસ અિે શહેરી ગૃહ નિમાાણ નિભાગ, સનચિાિય, ગાંધીિગરિા િોટીફીકેશિ િં.:- KV/50 of 

2020/RMC/902019/9670/P તા.:- ૧૮/૦૬/૨૦૨૦િા જાહેરિામા ંઅન્િયે રાજકોટ મહાિગરર્પાનિકાિી 

હદમા ં મોટા મિા, મંુજકા, માધાર્પર, મિહરરુ્પરા-૧ અિે ઘંટેશ્િર ગ્રામ ર્પંચાયત નિસ્તારિો, સમાિેશ કરિામાં 

આિેિ છે.  

 

 



 

૨.૪ જાહરે તતં્રિી ફરજો :- 

આ કચેરી બી.ર્પી.એમ.સી. એક્ટિી કિમ – ૧૯૪૯ હેઠળ કાયા કર ેછે. તેથી બી.ર્પી.એમ.સી. એક્ટિી કિમ 

– ૧૯૪૯ હેઠળ કરેિ જોગિાઇ અિુસાર “ ફરજીયાત ફરજો ” બજાિે છે. 

િેરા િસુિાત શાખા હસ્તક કામગીરીમાં ફરજીયાત કે મરજીયાત ફરજો ર્પૈકીિી કોઇ ફરજો બજાિિાિી 

થતી િથી. 

૨.૫ જાહરે તતં્રિી મખુ્ય પ્રિનૃતઓ / કાયો :- 

  િેરા િસુિાત શાખાિી પ્રિૃનતઓ પ્રકરણ – ૧૫ મા ંદશાાવ્યા મુજબ છે. 

 

૨.૬ જાહરે તતં્ર દ્િારા આર્પિામા ંઆિતી સિેાઓિી યાદી અિ ેતિેુ ંનિિરણ :- 

િેરા િસુિાત શાખા દ્િારા કોઇ જાહેર સેિાઓ કરિામા ંઆિતી િથી.   

       

િાગરીક સુનિધા કેન્રિી સુનિધા ઉભી કરિામા ંઆિેિ છે જેિી યાદી િીચે મુજબ છે. 

ક્રમ િામ સરિામુ ં
(૧) મુખ્ય કચેરી – સીટી નસિીક સેન્ટર ઢેબરભાઇ રોડ, ડો.આંબેડકર ભિિ, રાજકોટ 

મહાિગરર્પાનિકા – સેન્રિ ઝોિ 

(૨) િેસ્ટ ઝોિ - સીટી નસિીક સેન્ટર સીટી નસિીક સેન્ટર, ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, બીગ બઝારિી 

ર્પાછળ, રાજકોટ. 

(૩) ઇસ્ટ ઝોિ - સીટી નસિીક સેન્ટર સીટી નસિીક સેન્ટર, ભાિિગર રોડ, બેડીર્પરા ફાયર નિગેડિી 

બાજુમાં, રાજકોટ. 

(૪) અમીિ માગા - સીટી નસિીક સેન્ટર અમીિ માગા મેઇિ રોડ, ર્પટેિ ભેળિી  

બાજુમાં, રાજકોટ. 

(૫)  ગુરૂ પ્રસાદ - સીટી નસિીક સેન્ટર ગુરૂ પ્રસાદ ચોક, સ્િામીિારાયણ  

ચોક, રાજકોટ. 

(૬)  દેિર્પરા - સીટી નસિીક સેન્ટર દેિર્પરા, ભોજાભગત શાક માકેટ ઉર્પર  

કોઠારીયા રોડ, રાજકોટ. 

(૭) િોડા ઓરફસ  તમામ મુખ્ય ૧૮ િોડા ઓરફસો  

(૮)  આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ. બેંક  મુખ્ય શાખાઓ 

 

૨.૮ જાહરે તતં્રિી અસરકારતા અિ ેકાયાક્ષમતા િધારિા માટ ેિોકો ર્પાસથેી અર્પકે્ષાઓ :- 

આ કચેરીિી િેરા િસુિાત શાખાિી આિક િધુમા ંિધુ થાય તે માટ ેિાગરીકો િધુમાં 

િધુ જાગૃત બિે તે માટે સમયાંતરે નિયમીત િેરો ભરિાર માટે િળતર યોજિા, વ્યાજ માફી યોજિા, િાંધા અરજી નિકાિ 

ઝંુબેશ, સઘિ િસુિાતિી ઝંુબેશ  તેમજ પ્રચાર પ્રસાર માધ્યમો મારફત જાગૃતી ઉભી કરિામા ંઆિે છે. 

 

 



૨.૯ િોક સહયોગ મળેિિા માટિેી ગોઠિણ અિ ેર્પધ્ધનતઓ :- 

આ કચેરીિી િેરા િસુિાત શાખા દ્િારા સામાન્ય રીતે િોક સહયોગ મેળિિાિી કોઇ આિશ્યકતા રહેતી 

િથી. 

ર્પરંતુ કરિેરાિા દરમા ંફેરફાર કરતી િખતે િોક પ્રનતનિનધઓિી સ્ટેન્ડીંગ કનમટી અિે જિરિ બોડામા ંચચાા – 

નિચારણા કરી યોગ્ય હોય તે નિણાય િેિામા ંઆિે છે. 

 

૨.૧૦ સિેા આર્પિાિા દખેરખે નિયતં્રણ અિ ેજાહરે ફરીયાદ નિિારણ માટ ેઉર્પિબ્ધ તતં્ર :- 

િેરા િસુિાત શાખામા ંઅરજદારોિે ઉતમ સેિા મળી રહે તે માટે જરૂરી સાઇિ  

બોડા રાખિામા ં આિેિ છે. અરજદાર િગત કમાચારી/અનધકારીિે રૂબરૂ ર્પણ રજુઆત કરી શકે તે માટે દરેક કક્ષાિા 

અનધકારીઓ તેઓિી ફરીયાદિો નિકાિ કરે છે.  

૨.૧૧ મખુ્ય કચરેી અિ ેજુદા જુદા સ્તરોએ આિિે અન્ય કચરેીઓિા સરિામા :- 

ક્રમ િામ સરિામુ ં

(૧) મુખ્ય કચેરી – સીટી નસિીક સેન્ટર ઢેબરભાઇ રોડ, ડો.આંબેડકર ભિિ, રાજકોટ 

મહાિગરર્પાનિકા – સેન્રિ ઝોિ 

(૨) િેસ્ટ ઝોિ - સીટી નસિીક સેન્ટર સીટી નસિીક સેન્ટર, ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, બીગ બઝારિી 

ર્પાછળ, રાજકોટ. 

(૩) ઇસ્ટ ઝોિ - સીટી નસિીક સેન્ટર સીટી નસિીક સેન્ટર, ભાિિગર રોડ, બેડીર્પરા ફાયર નિગેડિી 

બાજુમાં, રાજકોટ. 

(૪) અમીિ માગા - સીટી નસિીક સેન્ટર અમીિ માગા મેઇિ રોડ, ર્પટેિ ભેળિી  

બાજુમાં, રાજકોટ. 

(૫)  ગુરૂ પ્રસાદ - સીટી નસિીક સેન્ટર ગુરૂ પ્રસાદ ચોક, સ્િામીિારાયણ  

ચોક, રાજકોટ. 

(૬)  દેિર્પરા - સીટી નસિીક સેન્ટર દેિર્પરા, ભોજાભગત શાક માકેટ ઉર્પર  

કોઠારીયા રોડ, રાજકોટ. 

(૭) િોડા ઓરફસ  તમામ ૧૮ િોડા ઓરફસો  

 

 

૨.૧૨ કચરેી શરૂ થિાિો સમય :- ૧૦:૩૦ 

          કચરેી બધં થિાિો સમય :- ૧૮:૧૦ 



 

પ્રકરણ – ૩ (નિયમ સંગ્રહ - ૨) 

અનધકારીઓ અિ ેકમાચારીઓિી સત્તા – ફરજો  

રાજકોટ મહાિગરર્પાનિકા 

 

૩.૧ હોદ્દો :-  

(૧) ટકે્સ ઓફીસર  

િહીિટી સત્તા :- ધ બી.ર્પી.એમ.સી. એક્ટ િી જોગિાઇ, માગાદશીકા તથા નિયમો અિે સ્થાનય આદેશો અન્િયે 

નમલ્કત િેરા આકારણી, િસુિાત તથા િહીિટી કામગીરીિી તમામ વ્યિસ્થા ગોઠિિી.   

 

િાણાકંીય સત્તા :-  

(૧) િેરા િસુિાત શાખાિા તમામ ખચા – રીફંડ તથા ડીર્પોઝીટિા િાણાંકીય બીિો મંજુર  

        કરિાિી સત્તા.  

(2) ર્પરચૂરણ ખરીદી માટે રૂ|. ૫૦૦/- સુધીિંુ ખચા કરિાિી સત્તા.  

 

હડે ક્િાકા/ સીિીયર ક્િાકા :-   

સત્તાઓ :- 

િહીિટી :- િામફેર ભાગિા માટે આિતી અરજીિી ચકાસણી કરી અરજી મંજુર/ િા મંજુર કરિી   

 સ્ટાફિી િહીિટી કામગીરી ર્પર દેખરેખ રાખિી  

ફરજો :-  અનધકારી દ્િારા સુચિિામા ંઆિે તે કામગીરી જુ. ક્િાકાિી કામગીરીિંુ 

 સુર્પરિીઝિ ફાઇિો તૈયાર કરાિી રજુ કરાિિી તથા ર્પત્ર વ્યિહાર.  
 
 
 



એકાઉન્ટન્ટ :- 

સત્તાઓ :- િથી. 

ફરજો :- િાણાંકીય વ્યિહારો ચકાસિાિી બીિો, રજીસ્ટરો, રોજીંદા હીસાબો  

 બિાિી જાળિણી કરિી. 

કેશીયર:- 

સત્તાઓ:- િથી. 

ફરજો:- શાખાિા િાણાંકીય વ્યિહારોિી િેતી-દેતીિી સંબંધીત તમામ કામગીરી મંજુર થયેિ બીિ 

મુજબ ચુકિણી કરિાિી તથા િસુિાતિી કામગીરી. 

ટકે્સ ઇન્સ્ર્પકેટર:- 

સત્તાઓ :- નમલ્કતિી આકારણી, િામફેર ભાગિાિી સ્થળ તર્પાસ કરી કાયાિાહી કરિી, આકારણી રીિાઇઝ 

કરિાિી કામગીરી, નમલ્કતિી માંગણા ં િોટીસ, જપ્તી ટાંચ િોટીસ નિગેર ે બજિી સઘિ 

િસુિાતિી કામગીરી.  

ફરજો :- અનધકારીઓ દ્િારા સુચિિામા ંઆિે તે કામગીરીિી ફરજ.  

ડીમાન્ડ ક્િાકા:-  

સત્તાઓ:-  િથી.  

ફરજ:-  અનધકારીઓ દ્િારા સુચિિામા ંઆિે તે કામગીરીિી ફરજ.  

                
 

 
 

 

 



 

પ્રકરણ – ૪ (નિયમ સંગ્રહ - ૩) 

કાયો કરિા માટેિા નિયમો, નિનિયમો, સચુિાઓ  

નિયમ સગં્રહ અિ ેદફતરો  

 

૪.૧ દસ્તાિજેિુ ંિામ :-  (૧) િેરા િસુિાતિા નિયમો  

    (૨) આકારણીિી િકિ 

    (૩) કરિેરાિા દરિંુ ર્પત્રક  

 

દસ્તાિજે ર્પરિુ ંટુકં ુિખાણ :-  

(૧) સિે ૧૯૪૯િા મંુબઇ પ્રાંનતક મહાિગરર્પાનિકાિા અનધનિયમિી પ્રકરણ-૮ મા ંદશાાિેિ નિયમો. 

(૨) આકરણી રજીસ્ટર 

(૩) િરસો િરસ સ્થાયી સમીતી તથા સામાન્ય સભા દ્િારા મંજુર કરાયેિ  “ કરિેરા દરિંુ ર્પત્રક ” 

 

વ્યરકતિ ેનિયમો નિયમ સગં્રહ નિ.િી િકિ અહીંથી મળશે :-  

 રેકડા નિભાગ 

 મહાિગરર્પાનિકા મુખ્ય કચેરી, ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ. 

 ફોિ િં. ૯૬૨૪૭૦૧૧૬૯ 

 

નિયમો નિગરેિેી િકિ માટ ેિિેાતી ફી :-  

 ઠરાિિી િકિ – રૂ. ૫/- 

 

 

 

પ્રકરણ – ૫ (નિયમ સંગ્રહ - ૪) 
 િીતી ઘડતર અથિા િીતીિા અમિ સંબંધી જિતાિા સભ્યો સાથે સિાહ-ર્પરામશા અથિા તેમિા પ્રનતનિનધત્િ 

માટેિી કોઇ વ્યિસ્થા હોય તો તેિી નિગત :-  

  

 િેરા િસુિાત સંબંધે આિી વ્યિસ્થા િથી. ર્પરંતુ કરિેરાિા દરમાં ફેરફાર કરતી િખતે િોક પ્રનતનિનધઓિી સ્ટેન્ડીંગ 

કનમટી અિે જિરિ બોડામા ંચચાા – નિચારણા કરી યોગ્ય તે નિણાય િેિામા ંઆિે છે. 

 

 



 

પ્રકરણ – ૬ (નિયમ સંગ્રહ - ૫)  

જાહરે તતં્ર અથિા તિેા નિયતં્રણ હઠેળિી વ્યનક્તઓ ર્પાસેિા 

દસ્તાિજેોિી કક્ષાઓ અગંેિુ ંર્પત્રક.  

 

 

અિુ. િ.ં દસ્તાિજેિી કક્ષા 
દસ્તાિજેિુ ંિામ અિ ે

એક િીટીમા ંઓળખાણ 

દસ્તાિજે 

મળેિિાિી કાયા 

ર્પધ્ધતી 

િીચિેી વ્યનક્ત ર્પાસ ે

છે / તિેા 

નિયતં્રણમા ંછે. 

૧ ફાઇિો  ફાઇિ અરજી કરિાથી  હેડ ક્િાકા  

૨ ર્પરીર્પત્રો-ર્પત્ર  ર્પરરર્પત્ર  ” ડીસ્રે્પચ ક્િાકા  

૩ રજીસ્ટરિો ઉતારો  રજીસ્ટર ” એકાઉન્ટન્ટ 

૪ રસીદોિી ખરી િકિો રસીદ ” રેકડા ક્િાકા  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ – ૭ (નિયમ સંગ્રહ - ૭)  

તેિા ભાગ તરીક ેરચાયિેી બોડા, ર્પરરષદ, 

સનમનતઓ અિ ેઅન્ય સંસ્થાિુ ંર્પત્રક. 

 
િેરા િસુિાત શાખામા ંઆ પ્રકારિી સનમનત રચાયેિ િથી. વ્યિસ્થા િથી. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ – ૮ (નિયમ સંગ્રહ - ૭)  

સરકારી માહીતી અનધકારીઓિા િામ, હોદ્દો અિે અન્ય નિગતો.  

 િમૂિા પ્રમાણેિી માહીતીિંુ ર્પત્રક સામેિ છે. 

:: ટકે્સ શાખા – નસિીક સને્ટર – વ્યિસાય િરેો :: 

મદદિીશ માહીતી અનધકારીશ્રી  

તમામ ઇન્સ્ર્પકે્ટર/હડે ક્િાકા/સીિીયર ક્િાકા/જુ.ક્િાકા.  

જાહરેમાહીતી અનધકારીશ્રી 

 

અિ.ુ 

િ.ં 

િામ હોદ્દો એસ.ટી.ડી.કો

ડ 

ફોિ િબંર ફકે્સ ઇ-

મઇેિ 

સરિામુ ં

(૧) શ્રી એચ.કે.કગથરા આસી. કનમશ્િર,  ૯૭૧૪૫૦૩૭૪૪   ૧.RMC સેન્રિ ઝોિ 

(૨) શ્રી એસ.જે.ધડુક  આસી.મિેજેર અિે 

ઇ.ચા. આસી. 

કનમશ્િર, 

 ૯૭૪૫૦૩૭૪૨   ૨.RMC  િેસ્ટ ઝોિ 

(૩) શ્રી િી.એસ.પ્રજાર્પનત 

 

આસી.મિેજેર અિે 

ઇ.ચા. આસી. 

કનમશ્િર, 

 ૮૧૫૬૦૦૩૭૪૩   ૩.RMC ઇસ્ટ ઝોિ 

(૪) શ્રી આર.એમ.ગામેતી આસી.મિેજેર  ૯૬૨૪૭૦૧૧૬૯   ૪.RMC સેન્રિ ઝોિ 

(૬) શ્રી િી.આર.મહેતા આસી.મિેજેર  ૮૧૫૬૦૦૦૭૯૮   ૬.RMC િેસ્ટ ઝોિ 

(૭) શ્રી એમ.ડી.ખીમસુરીયા આસી.મિેજેર  ૯૬૨૪૭૦૧૧૯૭   ૭.RMC  ઇસ્ટ ઝોિ 

(૮) શ્રી એિ. એમ. વ્યાસ આસી.મિેજેર  ૯૬૨૪૦૧૪૯૦૯   ૮.RMC  િેસ્ટ 

ઝોિ(અન્ય કર) 



એર્પિટે(કાયદા) અનધકારીશ્રી  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

અિ.ુ 

િ.ં 

િામ હોદ્દો એસ.ટી.ડી.

કોડ 

ફોિ િબંર ફકે્સ ઇ-

મઇેિ 

સરિામુ ં

(૧) શ્રી એ.આર.સીંગ  િાયબ 

મ્પયુનિનસર્પિ 

કનમશ્િર 

રાજકોટ., 

 ૯૪૦૯૭૦૦૧૨૩   િેસ્ટ ઝોિ 

/સેન્રિ 

ઝોિ/િેસ્ટ 

ઝોિ કચેરી, 



પ્રકરણ – ૯  
નિણાય િિેાિી પ્રરક્રયામા ંઅિુસરિાિી કાયાર્પધ્ધનત 

 

૯.૧ જુદા જુદા મદુ્દાઓ અગં ેનિણાય િિેા માટ ેકઇ કાયા ર્પધ્ધનત અિસુરિામા ંઆિ ેછે ? 

- જુદા જુદા મુદ્દાઓ અંગે નિણાય િેિા માટે યોગ્ય ચેિિ દ્િારા અનભપ્રાય મેળિી નિયમાિુસાર અનધકાર 

ર્પરત્િેિી કાયાર્પધ્ધનત અિુસરિામા ંઆિે છે. 

૯.૨ અગત્યિી બાબતો માટ ેકોઇ ખાસ નિણાય િિેા માટેિી દસ્તાિજેી કાયાર્પધ્ધનતઓ / ઠરાિિેી કાયાર્પધ્ધનતઓ / નિયત 

માર્પદડંો / નિયમો કયા કયા છે ? નિણાય િિેા માટ ેકયા કયા સ્તર ેનિચાર કરિામા ંઆિ ેછે. 

- અગત્યિી બાબતો માટે કોઇ ખાસ નિણાય િેિા માટ ે નિયમાિુસાર અનધકાર ર્પરત્િેિી કાયાર્પધ્ધનત 

ફાળિિામાં આિે છે અિે નિણાય િેિા માટ ે જે તે બાબતિ ેઅિુિક્ષી િીચેિા સ્તરથી ઉચ્ચસ્તર સુધી 

નિચારી નિણાય િેિામા ંઆિે છે. નિયમોિી બુક સામેિ છે. 

૯.૩ નિણાયિ ેજિતા સુધી ર્પહોંચાડિાિી કઇ વ્યિસ્થા છે ? 

- વ્યનક્ત નિણાયિી જાણ માટ ેટર્પાિ દ્િારા કે રૂબરૂ ર્પટાિાળા દ્િારા અિે સામુહીક ફતિાએ નિણાય માટે 

િતામાિ ર્પત્ર દ્િારા જિતાિે ર્પહોંચાડિામા ંઆિે છે. 

૯.૪ નિણાય િિેાિી પ્રરક્રયામા ંજેિા મંતવ્યો િિેાિાર છે ત ેઅનધકારી કયા છે ?   

- જે તે કેસમાં નિણાય િેિા કનમશ્િર સાહેબ દ્િારા સુપ્રત કરિામા ંઆિેિ અનધકાર ર્પરત્િેિી સત્તા હોય 

તેિી િીચેિા અનધકારી સુધીિા યોગ્ય ચેિિમા ંિીચ ેજણાિેિ ચેિિ અનધકારીઓિા મંતવ્ય િઇ મંજુરી 

આર્પિામા ંઆિે છે.  

 (૧) િાયબ કનમશ્િરશ્રી 

(૨) સહાયક કનમશ્િરશ્રી 

(૩) ટેક્સ ઓફીસરશ્રી 

(૪) હેડ ક્િાકા / સીિીયર ક્િાકાશ્રી 

(૫) ટેક્સ ઇન્સ્ર્પેક્ટરશ્રી 

૯.૫ નિણાય િેિાર અનંતમ સત્તાનધકારી કોણ છે ? 

 - િહીિટી નિણાય માટે અંનતમ સત્તાનધકારી મ્પયુનિનસર્પિ કનમશ્િરશ્રી છે. 

 

પ્રકરણ – ૧૦ 

અનધકારીઓ અિ ેકમાચારીઓિી માનહતી ર્પુસ્તીકા (ડીરકે્ટરી)  

રાજકોટ મહાિગરર્પાનિકા 

િરેા િસિુાત શાખા  

 

આ સાથ ેસામિે ર્પત્રક – અ મજુબ 

ક્રમ િામ હોદ્દો ફોિ િબંર મો.િ.ં સરિામુ ં



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

પ્રકરણ – ૧૧ 
નિનિયમોમા ંજોગિાઇ કયાા મુજબ મહેિતાણા ંર્પધ્ધનત સનહત દરેક અનધકારીઓ અિ ેકમાચારીઓિે મળતંુ માનસક 

મહેિતાણં 

રાજકોટ મહાિગરર્પાનિકા 

િરેા િસિુાત શાખા  
  

 

આ સાથ ેસામિે ર્પત્રક – બ મુજબ 

કુિ:-૧૫૫ અનધકારી/કમાચારી એનપ્રિ-૨૦૧૩/૨૦૧૪ િા િષાિા બેઝીક ર્પગાર, ભથ્થાઓ, કુિ  ર્પગારિી 

નિગતિુ ંર્પત્રક ર્પાિા િંબર ૧ થી ૪ સામેિ રાખેિ છે. તેમજ િષા દરનમયાિ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ સુધી નિિૃત 

અનધકારી/કમાચારીિા િામ કમી કરેિ છે.  

 

ક્રમ િામ હોદ્દો બઝેીક ર્પગાર  ભથ્થાઓ કિુ ર્પગાર  



પ્રકરણ – ૧૨ (નિયમ સગં્રહ - ૧૧)  

પ્રત્યકે સંસ્થાિ ેફાળિાયિે અદંાજર્પત્ર ર્પૈકી િરેા િસિુાત શાખાિ ે

ફાળિિે બજેટિી નિગત િીચ ેમુજબ છે.  

  
ખચા માટિેા સદરિી નિગત 

ક્રમ નહસાબી સજં્ઞા સદર રકમ રૂ|. િાખમા ં
૧ ૧૦૦૧ 

૩૦૧૦૦ 

િેરા િસુિાત શાખા  

ર્પગાર ખચા  
 

૨ ૧૦૦૧ ૩૪૦૦૦ સાદીિિાર ખચા   

૩ ૧૦૦૧ 

૩૪૧૦૦ 

ટેિીફોિ ખચા  

૪ ૧૦૦૧ 

૫૭૪૦૨ 

આકારણી ખચા 

(િેરા આ. ખચા) 

 

૫ ૧૦૦૧ 

૩૫૩૦૦ 

બીિ િોટીસ નિતરણ ખચા  

૬ ૧૦૦૧ 

૫૭૫૦૫ 

િેકેન્સી એિાઉન્સ   

૭ ૧૦૦૧ 

૪૩૧૦૩ 

િીજળી ખચા  

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ – ૧૩ 

સહાયકી કાયાક્રમોિા અમિ અગંેિી ર્પધ્ધનત  

 
ક્રમ 

િ.ં  

િાભાથીિુ ં

િામ  

સહાયકીિી 

રકમ  

માતા-નર્પતા 

/િાિી  

ર્પસદંગીિો 

માર્પદડં  

સરિામુ ં

     નજલ્િો શહરે િગર/ગામ ઘર 

િ.ં 

આ નિભાગમા ંસહાયકી યોજિાઓ અિગથી મંજુર થયેિ િ હોય હાિ િાગુ ર્પડતુ િથી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



પ્રકરણ – ૧૪ (નિયમ સગં્રહ - ૧૩)  

તેણ ેઆર્પિે રાહતો, ર્પરનમટ ક ેઅનધકૃનત મેળિિારિી નિગતો  

 

 

ટેક્સ નિભાગમા ંઆિી કોઇ જોગિાઇઓ િાગુ ર્પડતી િથી. માહીતી િીિ ગણિાિી થાય છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ – ૧૫ (નિયમ સગં્રહ – ૧૪)  

કાયો કરિા માટ ેિક્કી કરિેા ંધોરણો  

 

૧૫.૧ નિનિધ પ્રિનૃતઓ / કાયાક્રમો હાથ ધરિા માટ ેનિભાગ ેિક્કી કરેિ ધોરણોિી નિગતો આર્પો.  

િેરા િસુિાત શાખા દ્િારા િીચે મુજબિી કામગીરી કરિામા ંઆિે છે.  

બી.ર્પી.એમ.સી. એક્ટ ૧૯૪૯ િી કિમ-૧૨૭-૧૨૯ અિે પ્રકરણ-૪ નિયમો ધ્યાિ ેરાખી તેમજ માગાદશીકા 

અન્િયે.  

 (૧) િિી નમલ્કતિી આકારણી કરિી, આકારણી રજીસ્ટર નિભાિિા.  

(૨) નમલ્કત િેરાિા બીિો બજાિી િેરો િસુિિો. િોટર િકાસ દ્િારા મંજુર થયેિ િળ કિેકશિો અન્િયે ર્પાણી 

િેરાબીિ બિાિી ર્પાણી િેરો િસુિ કરિો અિે માંગણા રજીસ્ટર નિભાિિા.  

(૩) બીિ બજાવ્યે ર્પણ માંગણા રકમ િસુિ િ આિે તો માંગણા િોટીસ બજાિી અિે તેમ છતા ંર્પણ જો રકમ 

િસુિ િ આિે તો નમલ્કત જપ્ત કરિી. 

(૪) િિા મકાિોિી આકારણી કરી ખાસ િોટીસ બજાિી ખાસ િોટીસ સામે િાંધા અરજી સ્િીકારિી અિે 

એરે્પિેટ ઓફીસર ર્પાસ ેતેિો નિકાિ કરાિિો.  

(૫) નમલ્કતિું િેચાણ થય ુહોય તો િામ ફેરઅરજી સ્િીકારી િામ ફેર કરી આર્પિું નિયમ મુજબ હોય તો  

(૬) નમલ્કત ભાગિા થયા હોય તો ભાગિા અરજી  સ્િીકારી નિયમ-૧-૨ અિે ૩ અન્િયેિી જોગિાઇઓ 

મુજબ ભાગિા કરી આર્પિા.  

(૭) જુિી નમલ્કતમાં સુધારા-િધારા થયા હોય, અથિા ઉર્પયોગ ફેર થયો હોય, અથિા ભાડા ફેર થયો હોય તો તે 

મુજબ આકારણી કરી રેકડા સુધારિું. 

   

   

 

 

 

 

 

  િિી આકારણી કરાિિા માટ ેરહણેાકં મકાિ માટ ે 

  (એ) રૂમ િં. ૧ માંથી રૂ|.૫/- િુ ંસેલ્ફ એસેસમેન્ટ ફોમા  મેળિિું. 

  (બી) ફોમા ભરી તેમજ ફોમામા ંદશાાિેિ આધાર-ર્પુરાિા સાથે જોડી રૂમ  

   િં.૧ મા ંઇન્િડા કરાિિું અિે ર્પહોંચ મેળિિી.  

   સેલ્ફ એસેસમેન્ટ દ્િારા આકારણી ઝડર્પી થાય છે.  

   સેલ્ફ માત્ર રહેણાંક મકાિ માટે થાય છે. 

  નબિ રહણેાકં મકાિ માટ ે

   સાદા કાગળ ર્પર અરજી સાથે પ્િાિ – ર્પરિાિગી, કમ્પપ્િીશિ સટી,   

 માિીકીિો આધાર આર્પિા.  



અરજી રૂમ િં.૧ મા ંઇન્િડા કરી ર્પહોંચ મેળિિી, નબિ રહેણાંકિી આકારણી જરૂરી દસ્તાિેજ 

ર્પુતાતા ર્પુણા હોય - ૧ માસમા ંથાય છે.  

  િામ ફરે ભાગિા કરિા માટ ે 

રૂમ િં. ૧ માંથી રૂ|.૫/- ભરી ફોમા નિયમ–૧ હેઠળ નિયત થયેિ ફોમા મેળિિું ફોમા ભરી આધાર-

ર્પુરાિા સાથે જોડી પ્રથમ રૂમ માળે રૂમ િં.૧ મા ંહેડ ક્િાકા / સીિીયર ક્િાકા ર્પાસે ચેક કરાિડાિી સીટી 

નસિીક સેન્ટર સેન્રિ ઝોિમા ંિસુિાત ક્િાકા ર્પાસ ેફી તથા ડીર્પોઝીટ ભરિી. મકાિિેરા િામફેર ડીર્પોઝીટ 

રૂ|.૨૫૦/- િામફેર ફી રૂ|.૫/- ર્પાણી િેરા ડીર્પોઝીટ રૂ|.૨૫૦/-  તથા ફી  રૂ|.૫/- ર્પાણી િેરા, મકાિિેરા, 

બીિિી ખરાઇ કરાિિા માટે સંબંનધત િોડાિા ડીમાન્ડ ક્િાકા અથિા ઇન્સ્ર્પેકટરિો સંર્પકા કરિો. 

 

આકારણી રજી. િી ખરી િકિ મેળિિા માટે રૂમ િં.૧ મા ંહેડ ક્િાકા સીિીયર ક્િાકા  ર્પાસ ેફોમા 

ચેક કરાિી એકાઉન્ટ શાખામા ંિીયત ફી ભરિી. ફોમા ભરિામા ંજરૂર જણાય તો માગાદશાિ માટે હેડ ક્િાકા, 

સી.ક્િાકાિો સંર્પકા કરિો.  

િેરો ભરિા માટે, તમામ િાગરીક સુિીધા કેન્રો તથા દરેક ઝોિ ઓફીસમાંથી જાણી શકાશે.  

 

 

   પ્રકરણ – ૧૬ (નિયમ સગં્રહ – ૧૫)  

 
િીજણ રૂર્પે (કોમ્પપ્યુટરરૂર્પ)ે ઉર્પિબ્ધ માનહતી િેરા િસુિાત શાખાિા નમલ્કત િેરાિ ેિગત ચાિુ િાણાંકીય 

િષાિી સ્થીતીએ ચડત િેરાિી રકમ, ભરર્પાઇ કરેિ રકમ તથા આકારણીિી નિગત િીજાણ રૂર્પે (કોમ્પપ્યુટરરૂર્પ)ે 

ઉર્પિબ્ધ છે.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ – ૧૭ (નિયમ સગં્રહ – ૧૬) 

માહીતી મળેિિા માટ ેિાગરીકોિ ેઉર્પિબ્ધ સિિતોિી નિગતો  

 

 

૧૭.૧ િોકોિ ેમાહીતી મળ ેત ેમાટ ેનિભાગ ેઅર્પિાિિે સાધિો, ર્પધ્ધનતઓ અથિા સિિતો જેિી ક,ે 

 (૧) િતામાિ ર્પત્રો :- િતામાિ ર્પત્રોમા ંજાહેરાત િોટીસ પ્રનસધ્ધ કરી િાંધા  

     સુચિ સુધારા માંગિામા ંઆિે છે.  

 (૨) િોટીસ બોડા :-  જે તે િોડા તથા મુખ્ય ઓફીસમા ંજાહેર િોટીસો દ્િારા  

     જાણ કરાય છે.  

 (૩) કચેરીમા ંરકેડાિુ ં િષામા ં૧૫-રદિસ જાહેર સુચિાથી રેકડા ખુલ્િ ુમુકી  

  નિરીક્ષણ :-  િાંધા મંગાય છે.  

 (૪) દસ્તાિજેોિી િકિો નિયત ફોમા ભરી ટોકિ ફી િસુિી આકારણીિી કોર્પી  

 મળેિિાિી ર્પધ્ધનત :- તથા ઠરાિો ભરેિી રકમિી ર્પહોંચો િી. અર્પાય છે.  

 (૫) જાહરે ખબરિા  માઇક દ્િારા જાહેરાત, હોડીગ બોડાથી જાહેરાત તેમજ  

  અન્ય સાધિો :- અખબાર દ્િારા જાહેરાત અર્પાય છે.   

 

 

 

 



પ્રકરણ – ૧૮ (નિયમ સગં્રહ – ૧૭) 

અન્ય ઉર્પયોગી માહીતી  

૧૮.૧  િોકો દ્િારા ર્પુછાતા પ્રશ્િો અિ ેતેિા જિાબો :-  

પ્રશ્િ :-   આકારણીિી ર્પધ્ધનત 

જિાબ :- માગાદશીકામા નિદીષ્ટ કરેિ જંત્રીદર મુજબ આકારણી ઇમારતિા બીલ્ટ અર્પ એરીયા મુજબ તથા 

િષા ૨૦૧૮-૧૯ થી કાર્પેટ એરીયા મુજબ  આકારિામા ંઆિે છે.  

પ્રશ્િ :- કરિરેાિા પ્રકાર 

જિાબ :- સામાન્ય કર, નશક્ષણ ઉર્પકર, ગાબેજ કિેકશિ ચાજા , ર્પાણી ચાજા , થીયેટર ટેક્ષ, િાહિ િેરો. 

પ્રશ્િ :-   કરિરેાિા દર 

જિાબ :-  જિરિ બોડા દ્િારા િખતો િખત મંજુર કરાયેિ દર ેિેરાિી િસુિાત  

   કરિામા ંઆિે છે.  

 

 

 

૧૮.૧  માહીતી મેળિિા અગં ે:-  

અરજીર્પત્રક  :-નમલ્કત િેરાિી માહીતી મેળિિા માટે અરજદારે િોડા િંબર ઘર િંબર સહીતિી કયા પ્રકારિી માહીતી તે 

અંગેિી નિગત દશાાિતી િેખીત અરજી િોડા ઓફીસર િે સંબોધીિે કરિાિી રહેશે.  

ફી :- િામ રાન્સફર ફી    - રૂ. ૫/-  

 સેલ્ફ એસેસમેન્ટ ફોમા ફી   - રૂ. ૫/- 

આકારણી / ઠરાિ / ર્પહોંચ ફોમા ફી  - રૂ. ૫/- 

િાંધા અરજી ફોમા ફી    - રૂ. ૨/- 

 

 

૧૮.૩  જાહરે તતં્ર દ્િારા િોકોિ ેઅર્પાતી તાિીમ :-  

નમલ્કત િેરાિી માહીતી મેળિિા માટે િાગરીકોિે િેરા િસુિાત શાખામા ંટેક્સ ઓફીસર, હેડ ક્િાકા, સીિી.ક્િાકા, 

તથા િોડા ઇન્સ્ર્પેકટર દ્િારા રૂબરૂ માગાદશાિ આર્પિામા ંઆિે છે.  

 

 

૧૮.૪ નિયમસગં્રહ - ૧૩ મા ંસમાનિષ્ટ કરાયિે િ હોય તિેા જાહેર તતં્રએ આર્પિાિા 

પ્રમાણર્પત્રો, િા િાંધા પ્રમાણર્પત્રો:-  

િેરા િસુિાત શાખા દ્િારા નમલ્કત િેરાિે  િગત આિા કોઇ પ્રકાર પ્રમાણર્પત્રો આર્પિામાં આિતા િથી. 

 

  



૧૮.૫  િોંધણીિી પ્રક્રીયા :-  

 િેરા િસુિાત શાખા દ્િારા નમલ્કત િેરાિે  િગત િોંધણીિી પ્રક્રીયા માટ ેપ્રકરણ-૧૫  મા ંદશાાિેિ નિગતે કાયાિાહી 

કરિામા ંઆિે છે.  

 

૧૮.૬  જાહરે તતં્રએ કર ઉઘરાિિા અગં ે:-  

િેરા િસુિાત શાખા દ્િારા સામાન્ય કર, નશક્ષણ ઉર્પકર,ર્પાણી ચાજા , ગાજેબ કિેકશિ ચાજા , થીયેટર ટેક્સ, તથા 

િાહિ િેરો ઉઘરાિિામા ંઆિે છે. જિરિ બોડા દ્િારા િખતો િખત મંજુર કરાયેિ દર ેિેરાિી િસુિાત કરિામા ંઆિે છે. 

િાગરીકોિ ે નિનિધ પ્રકારિા િાગુ ર્પડતા કરિેરાિી માહીતી શાખામાં તેમજ આકારણી િખતે આર્પિામા ંઆિતી ખાસ 

િોટીસમા ંદશાાિિામાં આિે છે.  

 


