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કરણ – ર (િનયમ સં હ-1) 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

સગંઠનની િવગતો, કાય  અને કરજો 

ર.1  હર તં ના ઉદશો, હ ઓુ ::- 

મહાનગરપાિલકાના કાયદા, ઘડેલ નીિતના અમલ માટે  કોઇ કામગીરી તથા કાયવાર્હી લોકોની અપેક્ષા 

૫િરપણુર્ કરવા માટે તથા લોકો માટે િનયત ફરજ બજાવવા માટેના સિંકલત પ્રયાસો કરી જાહરે તતં્રમા ંખુ  લા૫ણ,ુ 

પારદશકર્તા અને જવાબદારીને પ્રો  સાહન આ૫વા અને તેની સાથે સકંળાયેલ અથવા તેમા ંઆિક  મક૫ણે રહલેી 

બાબતોના સબંઘં જાહરે િહતને સસુગંત જાહરે સતાવાળાઓના અંકુશ હઠેળ માિહતી મેળવવાનો દરેક નાિગરકને 

હકક મળી શકે.  

ર.ર  હર તં ુ ંિમશન, ુ રંદશી5  ુ(િવઝન) ::- 

     મહાનગરપાિલકાના વહીવટી તતેં્ર લોકોની જ રીયાતો સતંોષાય લોકોને વહીવટી મુ  કેલી ન ૫ડે તે માટેનુ ં

જાહરે તતં્રના િમશનને અનલુક્ષીને મહાનગરપાિલકાને લગતા કાયદાઓ, કાનનુો, િનયમો, િવકાસલક્ષી આયોજન 

સરકારી યોજનાઓ િવ.  મહાનગરપાિલકાનુ ંચુટંાયેલા તતં્ર ખાસ કરીને  ટે. કિમિટ કે જનરલ બોડર્ બહાલ રાખેલ 

અને મજુંર કરેલી તમામ નીિતિવષયક બાબતોનો િનણયર્ લઇ ઠરાવ, ૫રી૫ત્રો અિધસચુનો, હકુમો, િવશેષ સમજુતી 

માગર્દશર્ન આ૫તી સચુનાઓ બહાર પાડવાની િવ. ારા બહાર પાડવામા ંઆવેલ આદેશોનુ ંઅસરકારક રીતે પાલન 

કરી શકે અને અમલ કરાવી શકે તે બાબતનુ ંજાહરે તતં્ર કાયર્રત છે. આ માટે શહરેમા ંબે નાગરીક સિુવઘા કે દ્રો છે. 

(૧) મખુ્ ય કચેરી બી  ડીંગ (ર) અમીન માગર્ આ ઉ૫રાતં (૩) કૃ  ણનગર મેઇન રોડ (૪) કોઠારીયા રોડ જાહરે 

વહીવટને સરળ અને િવકે  દ્રીત બનાવવા માટે મખુ્ ય કચેરી ઉ૫રાતં પવુર્ ઝોન (ભાવનગર રોડ) અને પિ મ ઝોન 

(ચ દ્ર પાકર્ , ૧૫૦ ટ રીંગ રોડ) ખાતે બે િવભાગીય કચેરીઓનુ ંબાઘંકામ પણુર્ થઇ ગયેલ હોય કચેરીઓ કાયર્રત 

થઇ ગયેલ છે. 

ર.3   હર તં નો ુંકો ઇિતહાસ અને તેની રચનાનો સદંભ :- 

જયારથી સમાજ  યવ  થાનો ઉદૃભવ થયો અને માનવીઓ સમહુમા ંપ્રવિુતઓ કરતા ંથયા અને તેનુ ં

સકંલન કરતા થયા  યારથી ‘વહીવટ’ શ  દ ઉદભ  યો છે. મા ંપ્ર  યેક યિકત પોતાના ઘરના તથા કુટંુબનો 

વહીવટ કરે છે તેવી જ રીતે સમાજમા ં મ મ પ્રવિુતનો  યા૫ વઘતો ગયો તેમ તેમ વહીવટની આવ  યકતા 

જણાવવા લાગી. વહીવટએ પ્ર થાપીત દેશોએ આપેલ શ  દ નથી  ૫રંત ુભારતીય સં  કૃિતના જ  મ સાથે વહીવટ 

સકંળાયેલ હતો.  આ૫ણને િસ ધખુીણની સં  કૃિત, મોહનજો દડોની સં  કૃિત, હડ પા સં  કૃિત િવ. ના અવશેષો 

આ૫ણી સમક્ષ રજુ છે. તેમજ આ૫ણને મહાકાય િશ પો , ભ  ય ઇમારતો, મહાનગરોના અવશેષો, હિથયારો અને 

સં  કૃિત વખતે જીવતુ ંજીવન િવ. અ  યાસ કરતા િન:શકં કહી શકાય કે આવી સં  કૃિત ૫ણ વહીવટ વો શ  દ હશે. 

શ આતમા ં મુબંઇ પ્રાતંીય મહાનગરપાિલકા અિઘિનયમ-૧૯૪૯ અમદાવાદ અને પનુા શહરેો માટે 

મહાનગરપાિલકા  થા૫વા માટે અને મુબંઇ શહરે િસવાય બીજા િવ  તારો માટે મહાનગરપાિલકા  થા૫વા માટે 

સરકારને સતા આ૫વા માટે કય  હતો. બીજા તમામ શહરેો માટે, કાયદાની જોગવાઇઓ એક સરખી હોય છે. તેથી 

દરેક શહરે માટે જુદો કાયદો કરવાને બદલે એક જ કાયદો કરવામા ંઆ  યો હતો.  

આ અિઘિનયમ રાજયના મોટા મોટા શહરેો વા કે, અમદાવાદ, વડોદરા, સરુત, રાજકોટ, ભાવનગર, 

જામનગર, અને જુનાગઢને લાગ ુ ૫ડે છે. રાજકોટ શહરેને તા. ૧૯-૧૧-૧૯૭૩ ના રોજ મુબંઇ પ્રાતંીય 

મહાનગરપાિલકા અિઘિનયમ-૧૯૪૯ હઠેળ મહાનગરપાિલકા તરીકેનો દરજજો મળેલ છે. હાલ ગજુરાત સરકાર ી  
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ારા ગજુરાત યિુનિસપલ એકટ (જી.પી.એમ.સી.એક્ટ) મોડયલુ અમલી બનાવાયેલ છે અને તેમજુબ ઉકત 

મહાનગરપાિલકાઓમા તદ્ સબધંી િનયમો,કાયદા,સચુના ઓ ની  અમલવારી કરવામા આવે છે. 

ર.4  હર તં ની ફરજો, ુ  ય તુીઓ અને કાય  ::- 

મુબંઇ પ્રાતંીય મહાનગરપાિલકા અિઘિનયમ, ૧૯૪૯ હઠેળ બીજા કાયદા નીચે સ પાયેલ કે તબદીલ થયેલ ફરજો 

બજાવવામા ંઆવે છે.(હાલ જી.પી.એમ.સી. એકટ થી િનયત થયેલ કાયદાઓ ની અમલવારી કરવામા આવે છે.) 

સમ   યવ  થાતં  નીચે જુબના િવભાગોમા ંવહચવામા ંઆવેલ છે. 

(એ) વહ વટ  પાખં : 
(૧)  આરોગ્ ય િવભાગ 

(ર)  ફાયર એ  ડ ઇમરજ  સી સિવર્સીઝ િવભાગ 

(૩)   બગીચા િવભાગ 

(૪)  જગ્યારોકાણ િવભાગ 

(૫)  બાઘંકામ શાખા 

(૬)  જકાત શાખા (હાલ જકાત શાખા બઘં છે.) 

(૭)  સામા  ય વહીવટ િવભાગ 

(૮)  ડે્રનેજ િવભાગ 

(૯)  વેરા વસલુાત શાખા 

(૧૦) શો૫ એ  ડ એ  ટા  લીશમે  ટ શાખા 

(૧૧) માકટ શાખા 

(૧ર) સેકે્રટરી િવભાગ 

(૧૩) ટાઉન  લાનીંગ શાખા 

(૧૪) સવેર્ શાખા 

(૧૫) મહકેમ િવભાગ 

(૧૬) ચ ૂટંણી શાખા 

(૧૭) મેલેરીયા િવભાગ 

(૧૮) સોલીડ વે  ટ મેનેજમે  ટ શાખા  

(૧૯) સરુક્ષા શાખા 

(૨૦) સે ટ્રલ  ટોર (વકર્શોપ) 

(૨૧) સે ટ્રલ  ટોર િવભાગ 

(૨૨) રોશની િવભાગ 

(૨૩) રેકડર્ િવભાગ 

(ર૪) ટાઇ૫ િવભાગ  

(રપ)  િવભાગ 

(ર૬) મઘ્ યાહન ભોજન યોજના િવભાગ 

(ર૭) ઓડીટ શાખા 

(ર૮) િહસાબી શાખા 

(ર૯) આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા 

(૩૦) પ્રો કટ િવભાગ 

(૩૧) સમાજ ક  યાણ શાખા 

(૩ર) ગાડર્ન િવભાગ 

(૩૩) મિહલા લાયબે્રરી 

(૩૪) એકબારી ૫ઘ્ ઘતી િવભાગ 
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(૩૫) પાણીવેરા િવભાગ 

(૩૬) લીગલ શાખા 

(૩૭) ભાદર િવભાગ 

(૩૮) કિમ  નર િવભાગ 

(૩૯) ટાઉન  લાનીંગ એ  ડ અબનર્ ડેવલ૫મે  ટ શાખા 

(૪૦) જનરલ રજી  ટરી શાખા 

(૪૧) આર.ટી.આઇ. શાખા 

(૪ર) િવજીલ  સ શાખા 

(૪૩) વોડર્ ઓિફસો દરેક વોડર્ વાઇઝ 

(૪૪) સીટી સીવીક સે ટરો,આધાર કાડર્ કે દ્રો 

(૪૫) મ ટી એક્ટીવીટી સે ટરો 

(૪૬) ઝોન ઓિફસો ઇ ટ,વે ટ,સે ટ્રલ ઝોન ઓિફસો 

(૪૭)  મિહલા લાઇબે્રરી 

(બી)  ુટંાયેલી પાખં :સામા  ય સભા,  થાયી સિમિત, ખાસ સિમિતઓ અને સેકે્રટરી િવભાગ 

(સી.) ઓડીટ િવભાગ  
હર તં ની ફરજો (બી.પી.એમ. સી. એકટ કરણ-6) (હાલ .પી.એમ.સી.એ ટ)કલમ -63 કોપોરશને જોગવાઇ કરવાની બાબતો : 

(૧)  કોઇ૫ણ સાઘનો વા૫રવા અથવા  કોઇ૫ણ ઉપાયો લવેા કોપ રેશન કાયદેસર અિધકાર ઘરાવતી હોય તવેા સાઘનો વા૫રીને 

અથવા તવેા ઉપાયો લઇન ેનીચ ેજણાવેલી બાબતો પૈકી દરેક બાબત માટે  યાજબી અને પરુતો પ્રિતબઘં કરવાનુ ંકોપ રેશન માટે 

આવ  યક ગણાશે. 

   (૧) શહરેની હદ અથવા તમેાનંો કોઇ ફેરફાર જણાવતા ં(રાજય) સરકાર મજૂંર કરે એવા ંપ્રકારના મજબતુ હદ િનશાનો તે મજુંર કરે 

તેવી જગ્યાઓએ ઉભા કરવા બાબત. 

   (ર) શહરેમાનંા સઘળા સાવર્જનીક ર  તાઓ અને જગ્ યાઓ ઉ૫ર પાણી છાટંવા તનેા ૫રથી કચરો કાઢવા અને તે સાફ કરવા બાબત 

અને તે ઉ૫રથી સઘળો કચરો લઇ જવા બાબત.    

 (૩) સવેુજ દુગઘર્ મારતો ૫દાથર્ અને કચરો પુજંો એકઠો કરવા લઇ જવા તેની  યવ  થા કરવા અને તેનો િનકાલ કરવા 

બાબત. અને (રાજય) સરકાર ફરમાવે તે તેવી સવેુજ દુગઘર્ મારતા ૫દાથર્ અને  કચરા પુજંામાથી િમ  ખાતર બનાવવા (અને 

ગદંા પદાથર્નીર્  યવ  થા ) બાબત. 

(૪) મોરીઓ અને ગટર કામો તથા સાવર્જનીક પાયખાના, સડંાશો, મતુરડીઓ અને એવી બીજી સગવડો બાઘંવા, િનભાવવા 

અને સાફ કરવા બાબત.  

(૫) આગ ઓલાવવા માટે અને આગ થી જીંદગી અને િમલકતનુ ંરક્ષણ કરવા માટે યોગ્ ય સાઘનોથી સજજ િઅગ્ નશામક દળ 

રાખવા બાબત. 

(૬) પશર્જ ય અથવા ચેપી રોગથી પીડાતા અથવા ને એવા રોગનો ચે૫ લાગેલો હોવાનો શક હોય એવી યિક્તઓને અલગ 

રાખવા અને તેમનો ઉ૫ચાર કરવા માટેના િચિક  સાલયો સઘુ્ ઘા સાવર્જિનક િચિક  સાલયો અને દવાખાના બાઘંવા અથવા 

સપંાદન કરવા અને િનભાવવા બાબત, અને લોકોને તબીબી રાહત માટે જ ર ના હોય તેવા બીજા ઉપાયો લેવા બાબત. 

(૭) સાવર્જિનક ર  તાઓ, યિુનસી૫લ માકટો અને કોપ રેશનને પ્રા ત થયેલી સાવર્જિનક ઇમારતો ૫ર દીવાબતી કરવા બાબત.  

(૮) યિુનસી૫લ ઓફીસ અને કોપ રેશનને પ્રા ત થયેલા સઘળા ં  મારકો અને ખુ  લી જગ્ યાઓ અને બીજી િમલકત િનભાવવા 

બાબત. 

(૯) કોપ રેશનને પ્રા ત થયેલા ર  તાઓ અને સાવર્જિનક જગ્યાઓને નામ આ૫વા અથવા નબંર આ૫વા બાબત અથવા 

જગ્યાઓને નબંર આ૫વા બાબત. 

(૧૦) અિહતકારક અને જોખમકારક ઘઘંાઓ અથવા કામોનુ ંિનયમન કરવા બાબત અને તે ઓછા કરવા બાબત. 

(૧૧) મડુદાના િનકાલ માટેની જગ્યાઓ િનભાવવા બદલ અને તેનુ ં િનયમન કરવા બાબત અને સદરહુ ં હતે ુ માટે નવી 

જગ્યાઓની જોગવાઇઓ કરવા બાબત અને નિઘણયાતા મડુદાના ંિનકાલ બાબત. 

(૧ર) સાવર્જિનક માકેટ  અને કતલખાના (અને ચામડુ ંકમાવવાના કારખાના) બાઘંવા અથવા સપંાદન કરવા અને િનભાવવા  
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બાબત અને સઘળી માકેટ  અને કતલખાનુ ં(અને ચામડુ ંકપાવવાના કારખાનાનુ)ં િનયમન કરવા બાબત. 

(૧૩) ઢોર પરુવાના ડ  બા અથવા સપંાદન કરવા અને િનભાવવા (અને પ્રાણી પ્ર યેની રતા અટકાવવા) બાબત. 

(૧૪) મુબંઇના િજ  લાઓમા ંશીતળા ટાકંવા બાબતના અિઘિનયમ, ૧૮૯ર ની (સને ૧૮૯ર નો મુબંઇનો ૧લો) ની જોગવાઇ 

અનસુાર લોકોને શીતળા ટાકંવા બાબત. 

(૧૫) પ્રાથિમક િશક્ષણ અને શાળાઓ, િનભાવવા, તેને મદદ કરવા અને તેને માટે યોગ્ ય જગ્યાની સગવડ કરી આ૫વા બાબત. 

(૧૬) આરોગ્ યને હાિન કરે એવા લતાઓ સઘુારવા બાબત અને ઉ૫દ્રવકારક ઝાડપાનો કાઢી નાખવા બાબત અને સામા  યત: 

સઘળા લોકો૫રાક કૃ  યો કરવા બાબત. 

(૧૭) જ  મ અને મૃ  યનુા રજી ટે્રશન બાબત. 

(૧૮) સાવર્જનીક ર  તાઓ, પલુો, પેટા માગ , ગરનાળા,ં ઉ  ચ માગ  અને તેવા ંબીજા કામો બાઘંવા, િનભાવવા, તેમા ંફેરફાર 

કરવા અને તે સઘુારવા બાબત. 

(૧૯)  સાવર્જિનક ર  તાઓ, પલુો અને બીજી સાવર્જિનક જગ્યાઓમાના અથવા તે ૫રના હરકતો અને બહાર નીકળતા 

કોઇ૫ણ બાઘંકામો કઢાવી નાખંવા બાબત. 

(ર૦)  સઘળા  યિુનિસ૫લ પાણીના કામોની  યવ  થા અને િનભાવ બાબત અને સાવર્જિનક અને ખાનગી હતેઓુ માટે 

પરુતા પાણી પરુવઠા સારુ જ રી હોય તેવા ંનવા કામો બાઘંવા અથવા સપંાદન કરવા બાબત. 

(ર૧)  ભયકંર રોગો થતા અટકાવવા અને તેનો ફેલાવો રોકવા બાબત. 

(રર)  જોખમકારક ઇમારતો અને જગ્યાઓ સિુરક્ષત કરવા અથવા કઢાવી નાખંવા બાબત. 

(ર૩)  સફાઇ માટેના  યિુનિસ૫લ નોકર વગર્ સારુ િનવાસ  થાનો બાઘંવા અને િનભાવવા બાબત. 

(ર૩-ક) આિથર્ક િવકાસ અને સામાિજક  યાય માટે યોજનાઓ તૈયાર કરવા બાબત. 

(ર૩-ખ) રાજય સરકાર સ પે તેવા ંકાય  બજાવવા અને યોજનાઓનો અમલ કરવા બાબત. 

(ર૪)  આ  યિુનિસ૫લ અથવા  તે વખતે અમલમા ંહોય તેવા બીજા કોઇ૫ણ કાયદાથી અથવા તે મજુબ નાખંેલી 

કોઇ૫ણ જવાબદારી પિરપણુર્ કરવા બાબત.  

(ર૫)  ઉ૫ર િનદ  ટ કરેલી બાબતો માટે પરૂતી જોગવાઇ કરવાને આઘીન રહીને, દુ  કાળ અને અછતના વખતે 

શહરેમાનંા િનરાઘાર લોકોને રાહત આ૫વાની જોગવાઇ કરવા બાબત અને એવા વખતે રાહત માટેના કામો  થા૫વા 

અને િનભાવવા બાબત. 

(ર) મખુ્ ય  વે અનસુિુચત જાિતઓ, અનસુિુચત આિદજાતીઓ અને સામાિજક અને આિથર્કર્ રીતે ૫છાવગર્ અ  ય લોકોની 

વસિતવાળા િવ  તારોમા,ં પાણી પરુવઠા, ગટર, સફાઇ, ર  તા ઉ૫રના દીવાબતી, તબીબી સહાય, ગદંા િવ  તારોની નાબદૂી વી 

મળૂભતુ સગવડ અને તેવી બીજી બાબતોનો પ્રબઘં કરવાના હતે ુમાટે, ટ્રાસંપોટર્ અ  ડરટેકીંગની ઉ૫જમા ંથી અને રાજય સરકાર 

રાજ૫ત્રમા ંજાહરેનામા ારા વખતોવખત નકકી કરે અને જાહરે કરે, તેવી બીજી કોઇ િનિદર્ ટ આવકની બાબતોમાથંી થયેલી 

આવક િસવાયની દરેક સરકારી વષર્ માટેની, તેની આવકના દસ ટકા કરતા ંવઘ ુનહી, તેટલી રકમ સઘુીનુ ંખચર્ કરવા માટે 

આવા વષર્ માટેના તેના અંદાજ૫ત્રમા ંજોગવાઇ કરવાનુ ંકોપ રેશન માટે ફિરજયાત ૫ણ રહશેે અને તેવી રીતે જોગવાઇ કરેલુ ં

ખચર્,  સરકારી વષર્ માટે તેની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી હોય તે સરકારી વષર્મા પરેૂપરુુ કરવામા ંઆવે નહી, તો બાકીની 

િસલક  યાર૫છી આવતા વષનાર્ અંદાજ૫ત્રમા ંઆગળ ખેંચવાની રહશેે. 

કલમ-66 ને માટે કોપ રેશન ને વિવવેક અનસુાર જોગવાઇ કરી શકે તેવી બાબતો. 

કોપ રેશન વખતોવખત નીચેની સઘળી અથવા કોઇ૫ણ બાબતો માટે સવાશેર્ અથવા અંશત: વિવવેક અનસુાર  જોગવાઇ કરી 

શકશે :-(૧)  અશકત માદંી અથવા અસાઘ્ ય રોગવાળી યિક્તઓની સભંાળ માટે અથવા આંઘળા, બહરેા, મ ૂગંા અથવા બીજી 

રીતે અપગં હોય એવી યિક્તઓના ખોડખા૫ંણવાળા બાળકોના સભંાળ અને પ્રિશક્ષણ માટે શહરેમા ંઅથવા શહરે બહાર 

સં  થાઓના સઘંટન, િનભાવ અથવા  યવ  થા બાબત. 
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(ર)  પ્રસિુત ગહૃો અને િશશ ુક  યાણગહૃો અથવા કે દ્રોના સઘંટન િનભાવ અથવા  યવ  થા બાબત. 

(૩)  સગભાર્ અથવા ૫યપાન કરાવતી માતાઓ અથવા િશશઓુ અથવા શાળાના બાળકોને દુઘ પરંુૂ પાડવા બાબત. 

(૪)  પાણી, ખોરાક અથવા ઔષઘોની તપાસ અથવા પુ  થકરણ માટે રોગો શોઘી કાઢવા માટે અથવા જાહરે આરોગ્ ય 

સાથે સબંઘં ઘરાવતા સશંોઘનો માટે રાસાિયણક અથવા જીવાણુ ં િવજ્ઞાન િવષયક પ્રયોગ શાળાઓના સઘંટન િનભાવ 

અથવા  યવ  થા બાબત. 

(૫)  નાનાગારો, સાવર્જિનક ઘલુાઇઘરો, નાહવાની જગ્ યાઓ અને જાહરે આરોગ્ યની સઘુારણા માટે યો લી બીજી 

સં  થાઓ બાબત. 

(૬)  શહરેના રહવેાસીઓના લાભ માટે દૂઘ અથવા દૂઘની બનાવટો પરૂી પાડવા તેની વહચણી કરવા અને તે ૫ર 

પ્રિક્રયા કરવા માટે શહરેમા ંઅથવા શહરે બહાર ડેરીઓ અથવા પ્રક્ષેત્રો બાબત. 

(૭)  સાવર્જિનક ર  તાઓ અથવા જગ્યાઓમા ંમાણસો માટે પીવાના વારા અને ૫શઓુ માટે હવાડા બાબત. 

(૮)  શહરેી વનીકરણ, ૫યાવર્રણ- સરંક્ષણ અને ૫િરિ થિત િવજ્ઞાન િવષયક બાબતોની અિભ િુ ધ 

(૮-ક) સાં  કૃતીક, શૈિક્ષણક અને સૌ દયર્લક્ષી પાસાને અિભ િુ ધ. 

(૮-ખ) નગરરચના અને જમીન વ૫રાશની િનયમન સિહત શહરેી આયોજન. 

(૯)  લોકો માટે સગંીતની જોગવાઇ કરવા બાબત. 

(૧૦) સાવર્જિનક ઉ ાનો, બગીચાઓ, રમતગમતના ંમેદાનો અને િવનોદના  થળો ની જોગવાઇ કરવા બાબત. 

(૧૧) પ્રદશર્નો ભરવા તથા  યાયામ અથવા રમતગમતના ંપ્રયોગો રાખવા બાબત.  

(૧ર) શહરેમાનંા િનવાસગહૃો, િશબરાગંણો અને િવ ાતંીગહૃોના િનયમન બાબત. 

(૧૩) રોગી વાહન સેવા (એ   યલુ  સ સિવર્સ) ના િનભાવ બાબત. 

(૧૪) નાટયગહૃો, િવ ાતંીગહૃો અને બીજી સાવર્જિનક ઇમારતો બાઘંવા,  થા૫વા અને િનભાવવા બાબત. 

(૧૫) અછતના પ્રસગંોએ જીવનની જ રીયાતની ચીજોના વેંચાણ માટે દુકાનો અથવા હાટના સગંઠન અથવા િનભાવ 

બાબત. 

(૧૬)  યિુનિસ૫લ અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓ માટે રહઠેાણો બાઘંવા અથવા ખરીદવા અને િનભાવવા બાબત. 

(૧૭) (****************)  યિુનિસ૫લ કમર્ચારીને ઇમારતો બાઘંવા માટે કોપ રેશન ઠરાવે તેવી શરતોને આઘીન 

રહીને નાણા ંઘીરવા બાબત.  

(૧૮)  યિુનિસ૫લ કમર્ચારી અથવા તેમના કોઇ૫ણ વગર્ના ક  યાણ માટે બીજા કોઇ૫ણ ઉપાયો લેવા બાબત. 

(૧૯) િવ તુશિક્ત અથવા ગેસના પરુવઠા માટે કોઇ૫ણ ઉ૫ક્રમ ખરીદવા બાબત અથવા લોકોના સામા  ય િહતમા ંએવો 

કોઇ૫ણ ઉ૫ક્રમ શરુ કરવા અથવા તેના આિથર્ક સહાય આ૫વા બાબત. 

(ર૦) શહરેમા ંઅથવા શહરે બહાર લોકોને અથવા માલને લાવવા લઇ જવા માટે લાઇટ, રે  વે, ટ્રામવે, પાટા વગરની 

ટ્રામો અથવા મોટરવાહનો ારા વાહન  યવહારની સગવડો બાઘંવા, ખરીદવા તેનુ ંસગંઠન કરવા, તે િનભાવવા અથવા 

તેની  યવ  થા કરવા બાબત. 

(ર૧) કલમ-૬૩ ના ખડં (૧૫) મા ંજણાવેલા ઉદેશો િસવાયના બીજા શૈક્ષણીક ઉદેશો ને ઉતેજન આ૫વા બાબત, અને શહરે 

બહારની િશક્ષણ સં  થાઓને ગ્રા  ટ આ૫વા બાબત. 

(રર) પુ  તકાલયો, સગં્રહ  થાનો, આટર્ , ગેલેરીઓ, વન પિત અથવા પ્રાણીઓના સગં્રહ  થાનો  થા૫વા અને િનભાવવા અથવા 

તેને મદદ કરવા બાબત અને તેને માટે ઇમારતો ખરીદવા અથવા બાઘંવા બાબત. 

(ર૩) ૫શઓુ માટેના દવાખાના અથવા િચિક સાલયો બાઘંવા બાબત. 

(ર૪) ઉ૫દ્રવ કરતા ૫ક્ષીઓ અથવા ૫શઓુનો અથવા જીવજતંનુો નાશ કરવા બાબત અને રખડતા અથવા નઘણીયાતા 

કુતરાને પરૂવા અથવા તેનો નાશ કરવા બાબત. 

(ર૫) શહરેમા ંમાનવ દુ:ખના િનવારણ માટે અથવા સાવર્જિનક ક  યાણ માટે ઉભા કરેલા કોઇ૫ણ સાવર્જિનક ફંડમા ં ફાળો 

આ૫વા બાબત.   
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(ર૬) પ્રિત  ઠત યિક્તઓને આ૫વાના માન૫ત્રો તૈયાર કરવા બાબત અથવા માન૫ત્રો આ૫વા બાબત. 

(ર૭) લગ્ નોના ંરિજ ટે્રશન બાબત. 

(ર૮) જીવનિવષયક આંકડાની બરાબર ન ઘ થાય તેવી માિહતી આ૫વા બદલ ઇનામો આ૫વા બાબત. 

(ર૯) કોઇ૫ણ ૫ગારદાર મેિજ ટે્રટની કોટર્ના િનભાવને આનસુિંગક હોય તેવા ૫ગાર તથા ભ  થા-ભાડુ ંતથા બીજો ખચર્ અથવા 

એવા ખચન  કોઇ૫ણ ભાગ આ૫વા બાબત. 

(૩૦) ગૌચરો સપંાદન કરવા તથા િનભાવવા બાબત તથા ઘોડા ઉછેરવા માટેની જગ્યા  થા૫વા તથા િનભાવવા બાબત. 

(૩૧) સવેુજના િનકાલ માટે પ્રકે્ષત્ર અથવા કારખાનુ ં  થા૫વા તથા િનભાવવા બાબત. 

(૩ર) જગ્યાઓની સવેુજ લેવા તથા તે કોપ રેશનના િનયતં્રણ હઠેળની મોરીઓમા ંછોડવા માટે કોપોરશને મજુંર કરેલી સામા  ય 

પ ધિત અનસુાર જગ્યાઓ અથવા જગ્યાઓના ઉ૫યોગ માટે કૂંડીઓ, જોડકામો, નળીઓ તથા બીજા ગમે તે સાઘનો પરુા 

પાડવા, બાઘંવા તથા િનભાવવા બાબત. 

(૩૩) આ અિધિનયમની અથવા િનયમો, ઉ૫િનયમો, િવિનયમો અથવા  થાયી હકુમોની કોઇ૫ણ જોગવાઇઓના ભગંને લગતી 

માિહતી આ૫વા માટે ઇનામો આ૫વા બાબત. 

(૩૪) મા ંઅગાઉ બાઘંકામ કરેલ હોય કે ન હોય તે કે્ષત્રોમા ંનવા સાવર્જિનક ર  તાઓ આંકવા બાબત અને તે હતે ુમાટે તથા 

તેવા ર  તાઓની બાજુ ઉ૫ર ઇમારતો બાઘંવા અથવા તેમના આંગણા માટે જોઇતી જમીન સપંાદન કરવા બાબત. 

(૩૫) ગરીબ અને કામદાર વગ  માટે યોગ્ ય રહઠેાણો બાઘંવા અથવા ખરીદવા અન ે િનભાવવા બાબત અથવા આવા રહઠેાણોની 

જોગવાઇ કરવામા ંિહત સબંઘં ઘરાવતી કોઇ૫ણ યિક્ત, મડંળી અથવા સં  થાને નાણા ંઘીરવા અથવા બીજી સગવડો આ૫વા બાબત. 

(૩૬) િનરાઘાર અથવા ઘરબાર વગરની યિક્તઓને  આ ય આ૫વાની જોગવાઇ કરવા બાબત અને ગરીબો માટે 

કોઇ૫ણ પ્રકારની રાહતની જોગવાઇ કરવા બાબત. 

(૩૭) ભાડે ફરતી ગાડીઓ અથવા ગાડામા ંવ૫રાતા ઘોડા, ટટુઓ, અથવા ઢોર અથવા દુઘાળી ગાયો માટે આરોગ્ યવઘકર્ 

તબેલા અથવા ગૌશાળા બાઘંવા અથવા ખરીદવા અને િનભાવવા બાબત.  

 (૩૮) ઇમારતો અથવા જમીનોની સવેર્ બાબત. 

(૩૯) શહરેમાનંા લોકોને અસર કરતી કોઇ૫ણ આફતને ૫હ ચી વળવાના ઉપાય બાબત. 

(૪૦) મુબંઇની  થાિનક  વશાસન સં  થાના ફંડમા ંફાળો આ૫વા બાબત. 

(૪૧) (રાજય) સરકારની પવુર્ મજુંરીથી શહરેમાનંા કોઇ૫ણ સાવર્જિનક સમારંભ અથવા મનોરંજનમા ં ફાળો આ૫વા 

બાબત.  

(૪ર) લોકોના સરુક્ષીતતા, આરોગ્ ય, સગવડ અથવા િશક્ષણમા ંઅિભવ ૃ ધી કરે એવો આમા ંઅગાઉ િવિશ  ટ રીતે નહી 

જણાવેલો કોઇ૫ણ ઉપાય કરવા બાબત. 

કલમ-67      ુદા ુદા  િુનિસ5લ સતાિધકાર ઓ ુ ંકાય. 

(૧) જુદા જુદા  યિુનિસ૫લ સતાિધકારીઓના ં પોતપોતાના કાય  આ અિઘિનયમથી અથવા તે મજુબ િવિશ  ટ રીતે 

ઠરા  યા પ્રમાણેના ંરહશેે. 

(ર) આ અિઘિનયમમા ં પ ટપણે બીજી રીતે ઠરા  યુ ંહોય તે િસવાય, શહરેનો  યિુનિસ૫લ વહીવટ કોપ રેશનને પ્રા  ત 

થશે. 

(૩) આ કોપ રેશનમા ંજયા જયા પ ટ૫ણે એવો િનદશર્ કય  હોય  યા ં  યા ં કોપ રેશનની અથવા  થાયી સિમિતની 

મજુંરીને આઘીન રહીને તેમજ આ અિઘિનયમથી અથવા  તે વખતે અમલમા ંહોય તેવા બીજા કાયદાથી નાખંેલા બીજા 

સઘળા િનબઘ  મયાદાર્ઓ અને શરતોને આઘીન રહીને આ અિઘિનયમના તથા  તે વખતે અમલમા ંહોય મયાદાર્ઓ 

અને શરતોને આઘીન રહીને આ અિઘિનયમના તથા  તે વખતે અમલમા ંહોય તેવા બીજા  કોઇ૫ણ સતા આ૫વામા ં

આવી હોય તે અિઘિનયમની જોગવાઇઓનો અમલ કરવાના હતે ુસારુ સમ  ત કારોબારી સતા કિમ  નરને પ્રા ત થશે  
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તેમજ તેણે- 

         (ક) આ અિઘિનયમની અથવા  તે વખતે અમલમા ંહોય તેવા બીજા કોઇ૫ણ કાયદાથી તેના ઉ૫ર િવિશ  ટ 

રીતે નાખંેલી સઘળી ફરજો બજાવવી અને તેને તે રીતે આપેલી સઘળી સતાઓ વા૫રવી. 

          (ખ)  યિુનિસ૫લ સેકે્રટરી અને  યિુનિસ૫લ ચીફ ઓિડટર અને તેમના સીઘા તાબા હઠેળના  યિુનિસ૫લ 

અિધકારીઓ અને નોકરો િસવાયના સઘળા  યિુનિસ૫લ અિધકારીઓ અને નોકરોની ફરજો ઠરાવવી અને તેમના ંકાય  

અને કાયવાર્હીઓ ઉ૫ર દેખરેખ અને િનયતં્રણ રાખવા અને િવિનયમોને આઘીન રહીને સદરહુ ં અિધકારીઓ અને 

નોકરોની નોકરી તથા તેમના ૫ગાર, િવશેષાિધકારો અને ભ  થાને લગતા  થળ પ્ર નોનો િનકાલ કરવો. 

          (ગ) કોઇ૫ણ આિક  મક પ્રસગેં લોકોની સેવા અથવા સલામતી માટે અથવા કોપ રેશનની િમલકતના રક્ષણ માટે 

આિક  મક પ્રસગં ઉ૫રથી પોતાને  યાયી અથવા જ રી જણાતા હોય તેવા તા  કાલીક ૫ગલા ંલેવા. એવા ૫ગલા ંઆ અિધિનયમ 

અથવા જ રી જણાતા હોય તેવા તા  કાલીક ૫ગલા ં લેવા.ં એવા ૫ગલા ંઆ અિઘિનયમ મજુબ બીજા કોઇ૫ણ  યિુનિસ૫લ 

સતાિધકારીની અથવા (રાજય) સરકારની મજૂંરી અથવા અિધકાર િસવાય લઇ શકાય એમ ન હોય તો ૫ણ લેવા. 

૫રંત ુકિમ  નરે પોતે લીઘેલા ૫ગલા ંતથા તે લેવા માટેના પોતાના કારણો અને આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ મજુબ ચાલ ુ

અંદાજ૫ત્ર ગ્રાટંમા ં નો સમાવેશ થતો ન હોય તેવો કોઇ૫ણ ખચર્ એવા ૫ગલાનેં ૫રીણામે થયો હોય અથવા થવાનો સભંવ 

હોય તેની રકમ બાબતનો િરપોટૅર્ તરત  થાયી સિમિતને અને કોપ રેશનને કરવો. 

(ઘ)  વાહન  યવહાર મેનેજરની ગેરહાજરીમા ંઅથવા આ અિઘિનયમ મજુબ તેના ઉ૫ર નાખેંલી ફરજો બજાવવાને 

અથવા તેને આપેલી સતાઓ વા૫રવાને તે ચકેુ  યારે તે ફરજો બજાવવી અને તે સતાઓ વા૫રવી. 

(૪) આ અિઘિનયમમા ંજયા ંજયા ં પ  ટ૫ણે િનદેશર્ કય  હોય  યા ં  યા ંકોપ રેશનની અથવા વાહન  યવહાર સિમિતની મજુંરીને 

આઘીન રહીને તેમજ આ અિઘિનયમથી નાખેંલા બીજા સઘળા િનણર્યો, મયાદાર્ઓ અને શરતોને આઘીન રહીને પ્રકરણ-ર૦ ની 

જોગવાઇઓનો અમલ કરવાના હતે ુસારુ સમ ત કારોબારી સતા વાહન  યવહાર મેનેજરને પ્રા  ત થશે, તેમજ તેણે- 

(ક) આ અિઘિનયમથી તેના ઉ૫ર િવિશ  ટ રીતે નાખેલી સઘળી ફરજો બજાવી અને તેને તે રીતે આપેલી સઘળી સતાઓ 

વા૫રવી અને વાહન  યવહાર સિમિત તેને ફરમાવે તેવી વાહન  યવહાર સં  થા લગતી બીજી ફરજો બજાવવી. 

(ખ) પ્રકરણ-ર૦ મજુબ િનમાયેલ સઘળા  યિુનિસ૫લ િઅઘકારીઓ અને નોકરોની ફરજો ઠરાવવી અને તેમના કૃ  યો  અને 

કાયવાર્હીઓ ઉ૫ર દેખરેખ અને િનયતં્રણ રાખવા અને િવિનયમોને આઘીન રહીને સદરહુ ંઅિધકારીઓ અને નોકરોની નોકરી 

તથા તેમના ૫ગાર, િવશેષાિધકારો અને ભ  થાને લગતા સઘળા પ્ર નોનો િનકાલ કરવો. 

(ગ) આકિ મક પ્રસગેં માનવજીવન અથવા કોપ રેશનની િમલકતના રક્ષણ અથવા વાહન  યવહાર સં  થા ારા લોકોને પરુી 

પાડવામા ંઆવતી સેવાઓના િનભાવ માટે આકિ મક ૫ગલા લેવા અને તેણે તેમ કયુર્ હોય  યારે પોતે લીઘેલા ૫ગલા ંતથા તે 

લેવા માટેના પોતાના કારણો અને આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ મજુબ અંદાજ૫ત્ર ગ્રાટંમા ં નો સમાવેશ ન હોય તેવો કોઇ૫ણ 

ખચર્ એવા ં૫ગલાનેં ૫િરણામે થયો હોય અથવા થવાનો સભંવ હોય તેવી રકમ બાબતનો િરપોટર્ તરત વાહન  યવહાર સિમિતને 

કરવો. 

 

કલમ-૬૮   કિમ  નરે બીજા કાયદા મજુબ કોપ રેશનની સતા વા૫રવી અને તેની ફરજો બજાવવી. 

     (૧)  તે વખતે અમલમા ંહોય તેવા બીજા કોઇ૫ણ કાયદા મજુબ કોપ રેશનને આપેલી અથવા તેના ઉ૫ર નાખેંલી અથવા 

તેને પ્રા  ત થયેલી કોઇ૫ણ સતા, ફરજો અને કાય  તેવા કાયદાની જોગવાઇઓ તથા કોપ રેશન નાખેં તેવા િનણર્યો, મયાદાર્ઓ , 

અને શરતોને આઘીન રહીને કિમ  નરે વા૫રવા, બજાવવા અથવા અદા કરવા. 

     (ર)  કિમ  નર,  થાયી િસિમતની મજૂંરીથી લેિખત હકુમ કરીને તેવી કોઇ૫ણ સતા, ફરજ અથવા કાયર્ પોતાના િનયતં્રણ 

હઠેળ અને પોતાની ફેરતપાસને અને પોતાને ઠરાવવાનુ ંયોગ્ય લાગે તેવી શરતો અને મયાદાર્ઓ, જો કોઇ હોય તો તેને આઘીન 

રહીને વા૫રવા, બજાવવા અથવા અદા કરવાનો અિધકાર કોઇ૫ણ  યિુનિસ૫લ અિધકારીને આપી શકાશે.  
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા    યવ  થા તં  

 

 વહ વટ                                              મેયર      ુટંાયેલી પાખં    ઓડ ટ 

િવભાગ 

 

    િુન.                                                                         સામા  ય 

   કિમ  નર                                                                           સભા 

 

  નાયબ    નાયબ       ટાઉન         સીટ                                              થાયી     ખાસ 

   િુન.      િુન.      લાન ગ    એ  નીયર                                         સિમિત     સિમિત 

 કિમ  નર   કિમ  નર    ઓફ સર 

 

              મુબંઇ પ્રાતંીય મહાનગરપાિલકા અિઘિનયમ-૧૯૪૯ અને બીજા કાયદા મજુબ કલમ-૬૮ ની જોગવાઇ મજુબ   

કોપ રેશનની સતા વા૫રવી અને ફરજો બજાવવી. 

કલમ-49  નાયબ અથવા મદદનીશ  િુનિસ5લ કિમ  નરની સતા અને ફરજો. 

(૧)  કિમ  નરના હકુમોને આઘીન રહીને, નાયબ  યિુનિસ૫લ કિમ  નરે અથવા મદદનીશ  યિુનિસ૫લ કિમ  નરે કિમ  નર ની 

(  યાિયક પ્રકારની અથવા  યાિયક ત ુ  ય સતા અને ફરજો સિહતની ) સતાઓ અને ફરજો પૈકી કિમ  નર વખતોવખત તેને સ પે 

તેવી સતા વા૫રવી અને તેવી ફરજો બજાવવી. 

૫રંત ુકિમ  નર, નાયબ  યિુનિસ૫લ કિમ  નરે અથવા મદદનીશ કિમ  નરે ને વખતોવખત  સતાઓ અને ફરજો સ પે તેની તેણે 

કોપ રેશનને ખાતરી આ૫વી. 

(વઘમુા ંપોતે સ પેલી  યાિયક પ્રકારની અથવા  યાિયક ત ુ  ય સતા વા૫રવાનુ ંઅથવા તેવી ફરજો બજાવવાનુ ંિનયમન કરતો 

કોઇ હકુમ બહાર પાડવાની સતાઓ પેટા- કલમમાનંા કોઇ મજકરૂથી કિમ  નરને મળે છે એમ ગણાશે નહી.) 

(ર) પોતાના હોદૃાની મદુત દર યાન અને પોતાના હોદૃાની એ નાયબ  યિુનિસ૫લ કિમ  નરે અથવા મદદનીશ  યિુનિસ૫લ 

કિમ રે કરેલા સઘળા કૃ  યો અને વ  તઓુ કિમશનરે કયાર્ હોય એમ સઘળા હતેઓુ સારુ ગણાશે. 

કલમ – 47  િુનિસ5લ ચીફ ઓડટરની સતા અને ફરજો બ વવી. 

(૧)  યિુનિસ૫લ ચીફ ઓિડટર - 

(ક) આ અિઘિનયમ થી અથવા તે મજુબ તેને બજાવવાનો િનદેશર્ કરવામા ંઆ  યો હોય તેવી ફરજો અને  યિુનિસ૫લ ફંડના 

િહસાબોની તપાસથી સબંઘંી, કોપ રેશન અથવા  થાયી સિમિત તેને ફરમાવે તેવી અને વાહન  યવહાર ફંડના િહસાબોની 

તપાસણી સબંઘંી વાહન  યવહાર સિમિત ફરમાવે તેવી બીજી ફરજો બજાવેલી.  

(ખ)  થાયી સિમિત વખતોવખત આપે તેવા િનદેશ ને આઘીન રહીને, પોતાના સીઘા તાબા હઠેળના ઓિડટરો અને મદદનીશ 

ઓિડટરો, કારકૂનો અને નોકરોની ફરજ ઠરાવવી.  

(ગ)  થાયી સિમિત ના હકુમોને આઘીન રહીને સદરહુ ંઓિડટરો, મદદનીશ ઓિડટરો, કારકનૂો અને નોકરોના ં કૃ  યો અને 

કાયવાર્હી ઉ૫ર દેખરેખ અને િનયતં્રણ રાખવુ ંઅને િવિનયમોને આઘીન રહીને સદરહુ ંઓિડટરો, મદદનીશ ઓિડટરો, કારકૂનો 

અને નોકરોની નોકરી, મહનેતાણુ ંઅને િવશેષાિધકારોને લગતા સઘળા પ્ર નોનો િનકાલ કરવો.  

(ર)  યિુનિસ૫લ ચીફ ઓિડટરો હોદૃો ઘરાવતા બઘં થયો હોય તે ૫છી, તે કોપ રેશન હઠેળ વઘ ુવખત હોદૃો ઘરાવનારને પાત્ર રહશેે નહી. 

કલમ – 46 નગર ઇજનેર અને તબીબી અિધકારી, આરોગ્ ય અિધકારી ની સતા અને ફરજો નગર ઇજનેરે અને તબીબી 

અિધકારી, આરોગ્ યએ , આ અિઘિનયમથી અથવા તે મજુબ તેમને બજાવવાનો િનદેશર્ કરવામા ંઆવે તેવી ફરજો અને કિમ ર  
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તેમને ફરમાવે તેવી બીજી ફરજો બજાવવી. 

કલમ-43 કોપ રશન  થાયી સિમિત વગેરની કાયવાહ ઓ. 

(૧) કોપ રેશન,  થાયી સિમિત,  થાયી સિમિત ની પેટા સિમિતઓ, વાહન  યવહાર સિમિત, વાહન  યવહાર સિમિત ની પેટા 

સિમિત ઓ ખાસ સિમિત ઓ અને તદથેર્ સિમિતઓની બેઠકો, િનયમથી ઠરાવેલી રીતે ભરવી અને તેમની સમક્ષના કામકાજનો 

તેવી રીતે િનકાલ કરવો. 

(ર) કિમ  નરને કોપ રેશનની બેઠકમા ંહાજર રહવેાની અને તેમાની  ચચાર્મા ભાગ લેવાની કાઉિ  સલરના વો જ હક રહશેે અને 

અઘ્ યાસી સતાિધકારીની ૫રવાનગી થી તે કોઇ૫ણ વખતે હકીકતોનુ ં િનવેદન અથવા ખલુાસો કરી શકશે. ૫ણ તેને આવી 

બેઠકમા ંકોઇ૫ણ દરખા  ત ઉ૫ર મત આ૫વાની અથવા કોઇ૫ણ દરખા  ત મકૂવાની ટ રહશેે નહી. 

(૩) કોપ રેશનની  બેઠક અથવા તેની બેઠકોમા,ં તેના કોઇ૫ણ અિધકારીએ ફરજ બજાવતા ની તજવીજ કરી હોય તેવી 

કોઇ૫ણ બાબત િવશે ચચાર્ ચાલતી હોય તેવી બેઠક અથવા બેઠકોમા,ં કોપ રેશન તેવા અિધકારીને હાજર રહવેાનુ ંફરમાવી 

શકશે. જયારે કોઇ૫ણ અિધકારીને એવી રીતે આવી કોઇ૫ણ બેઠકમા ંહાજર રહવેાનુ ંફરમાવવામા ંઆવે,  યારે તેને હકીકતોનુ ં

િનવેદન અથવા ખલુાસો કરવાનુ ંઅથવા કોપ રેશન ફરમાવે તેવી તેણે તજવીજ કરી હોય તેવી કોઇ૫ણ બાબતને લગતી તેના 

કબજામાથંી માિહતી પરુી પાડવાનુ ંફરમાવી શકાશે. 

(૪) કિમ  નરે  થાયી સિમિત અથવા પેટા- સિમિતની બેઠકમા ં હાજર રહવેાની અને તેમાથંી ચચામાર્ં ભાગ લેવાની સદરહુ ં

સમીિતના સ  ય વી જ સતા રહશેે. ૫ણ તેને આવી બેઠકમા ંકોઇ૫ણ દરખા  ત ૫ર મત આ૫વાની અથવા કોઇ૫ણ દરખા  ત 

મકૂવાની ટ રહશેે નહી. 

(૫) કિમ  નર અને તેની ગેરહાજરીમા ંકિમ  નરે આ અથેર્ અિધકૃત કરેલા નાયબ કિમ  નરને અથવા મદદનીશ કિમ  નર ને અને 

વાહન  યવહાર મેનેજરને અને તેની ગેરહાજરીમા ંવાહન  યવહાર મેનેજરે આ અથેર્ અિધકૃત કરેલા કોઇ૫ણ અિધકારીએ વાહન 

 યવહાર સિમિતની અથવા પેટા-સિમિતની બેઠકમા ંહાજર રહવેાનો અને તેમાનંી ચચામાર્ં ભાગ લેવાનો સદરહુ ંસિમિતના સ  યો 

વો જ હક રહશેે ૫ણ તેને આવી બેઠકમા ંકોઇ૫ણ દરખા  ત ૫ર મત આ૫વાની અથવા કોઇ૫ણ દરખા  ત મકૂવાની ટ રહશેે 

નહી. 

 

કલમ-30 કોપ રશનની ખાસ સિમિતઓ : 

(૧) કોપ રેશન પોતાની બેઠકોમાથંી વખતોવખત ખાસ સિમિતઓ નીમી શકશે અને તે સિમિતઓ એ કોપ રેશન તેમને 

વખતોવખત આપે તેવા કોઇ૫ણ અનદેુશો પ્રમાણે વતર્વ ુ

(ર) કોપ રેશન ની બેઠકમા ંહાજર રહલેા અને મત આ૫તા કાઉંિસલરોના બે તતૃીયાશં કરતા ંઓછા ન હોય તેટલા કાઉંિસલરોના 

મતથી ૫સાર કરેલા િવિશ  ટ ઠરાવથી કોપ રેશન દરેક ખાસ સમીિતના કામકાજનુ ંકે્ષત્ર નકકી કરી શકશે અને એવો િનદશ કરી 

શકશે કે તેવા કોઇ૫ણ કે્ષત્રમા ંસમાયેલી સઘળી બાબતો અને પ્ર નો પ્રથમ સમિુચત સિમિત સમક્ષ મકુવા અને તેવી સિમિત ની 

ભલામણ સાથે કોપ રેશનને સાદર કરવા અને કોપ રેશન ૫ણ એવા જ ઠરાવથી પોતાની સતાઓ અને ફરજો પૈકી કોઇ૫ણ સતા 

અને ફરજ િનિદર્ ટ કરેલી ખાસ સિમિત ઓને સ પી શકશે.. 

(૩) દરેક ખાસ સિમિત એ પોતાના સ  યોમાથંી બે સ  યોને અઘ્ યક્ષ અને ઉપાઘ્ યક્ષ તરીકે નીમવા. ૫રંત ુકોઇ૫ણ સ  યે એકી 

વખતે એકથી વઘારે ખાસ સિમિત ના અઘ્ યક્ષ થવુ ંનહી. 

(૪) અઘ્ યકે્ષ અને તેની ગેરહાજરીમા ંઉપાઘ્ યકે્ષ અને બ ે ની ગેરહાજરીમા ંખાસ સિમિત ની બેઠકમા ંહાજર રહલેા તેના સ  યો 

૫સદં કરે તેવા બીજા સ  યે બેઠકનુ ંઅઘ્ યક્ષ  થાન લેવુ.ં 

(૫) ખાસ સિમિત નો  કોઇ૫ણ સ  ય ટંુકી મદુતની માદંગી અથવા સિમિત એ મજુંર કરવાના બીજા ગમે તે કારણસર હોય તે 

િસવાય તેવી સિમિતની  બેઠકોમા ં ઉ૫રાઉ૫રી બે મિહનાઓ દિરમયાન ગેરહાજર રહ ેઅથવા સિમિતની બેઠકોમા ંગમે તે 

કારણસર ૫છી તે સિમિત એ મજુંર કરેલુ ંહોય કે ન હોય તો ૫ણ ઉ૫રાઉ૫રી ચાર મિહના દરિમયાન ગેરહાજર રહ ેઅથવા તેમા ં

હાજર રહી શકે નહી તે  થાયી સિમિતનો સ  ય હોતો બઘં થશે અને તેમ થયે તેની બેઠક ખાલી ૫ડશે. 

(૬) દરેક ખાસ સિમિત ની સઘળી કાયર્વાહીઓ કોપ રેશનની બહાલીને આઘીન રહશેે. 

   ૫રંત ુપેટા- કલમ(ર) મજુબ ખાસ સિમિત ને પોતાની કોઇ૫ણ સતાઓ અથવા ફરજો સ ૫તી વખતે કોપ રેશન એવો િનદશ  
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કરે કે એવી સિમિત ઓનો િનણયર્ છેવટનો ગણવો,  યારે એવા િનણયર્ને એવી સિમિત ના  કુલ સ  યોના ઓછામા ંઓછા અધાર્ 

સ  યોનો ટેકો હોય, તો એવી સતા અથવા ફરજોને લગતી તેવી સિમિત ની કાયવાર્હીઓ કોપ રેશનની બહાલીને આઘીન રહશેે 

નહી.  

વઘમુા ંકોઇ૫ણ ખાસ િસિમતને એમ લાગે કે જો કોઇ ૫ગલા ંલેવામા ંિવલબં કરવાથી ગભંીર અગવડ ઉભી થવાનો સભંવ છે તો 

તેવી સિમિત પોતાના કુલ સ  યોના ઓછામા ંઓછા અધાર્ સ  યોના ટેકાવાળા ઠરાવથી િનદેશર્ કરી શકશે કે પોતાની કાયવાર્હીને 

કોપ રેશનની બહાલીની જ ર હોય તે પ્રસગેં, પોતાની કાયવાર્હી કોપ રેશન બહાલ રાખે તેની રાહ જોયા િવના સિમિત ના િનણયર્ 

અનસુાર ૫ગલા ંલેવા ૫ણ જો કોપ રેશન આવી સિમિત ની કાયવાર્હીને પાછળથી બહાલ ન રાખે તો હજી ૫ણ  યવહારાથેર્ હોય 

તેવા ૫ગલા ંકોપ રેશનના હકુમોનો અમલ કરવા માટે િવલબં કયાર્ િવના લેવા ં

(૭) કોપ રેશન કોઇ૫ણ વખતે કોઇ ખાસ સિમિત ન ુિવસ ન કરી શકશે અથવા તેની રચનામા ંફેરફાર કરી શકશે. 

(૮) ખાસ સિમિતઓની રચના અને તેવી સિમિત ઓની બેઠકોના કામકાજના સચંાલનનુ,ં કાયન ઘ રાખવાનુ ંઅને િરપોટૅર્ સાદર 

કરવાનુ ંઅને તેવી સિમિતઓ સમક્ષની બીજી બાબતોનુ ંિનયમન કરવામા ંઆવશે.  

 

ર.4  રાજકોટ મહાનગરપા લકાની રુ ા શાખાની કામગીર ની િવગત :- 

૧:  મહાનગરપાિલકાની જુદી જુદી િમ  કતના  થળોએ સરુક્ષા માટેની  યવ  થા કરવાની કામગીરી. 

ર:   યિુન. કચેરી ખાતે તેમજ  ટે  ડીંગ કિમટી અને જનરલ બોડર્ની િમટીંગો સમયે જ રી કાયદો અને  યવ થા જાળવવાની    

     કામગીરી.  

૩:   યિુન. સેવાઓ અને િમ  કતોને અસર કરતી બાબતો અંગે  થાિનક પોલીસના સપંકર્મા ં રહી જ રી સલેુહ - શાિંત 

જાળવવાની  

     કામગીરી.  

૪:  એ  ટેટ અને ટાઉન  લાનીંગ શાખાની ગેરકાયદેસર દબાણો દુર કરવાની કામગીરી સમયે જ રી બદંોબ  ત જાળવવાની  

૫:  કો ટ્રાક્ટ ઘોરણે રાખવામા ંઆવેલ િસકયોરીટી એજ  સીઓના ંિસકયોરીટી ગાડર્ની ફરજનુ ંિનયમન અને િનયતં્રણ કરવાની 

     કામગીરી.  

૭:  ચોકીદાર, ૫ગી, પો.કો  સ. િવ. ની ફરજોનુ ંિનયમન અને િનયતં્રણ કરવાની કામગીરી. 

  

ર.5  જાહરે સખુાિધકારી અને શહરેના િવકાસ એ જાહરે તતં્રની મખુ્ ય પ્રવિૃતઓ અને કાય  છે અને આના માટે જાહરે તતં્ર ારા 

આયોજન કરવાનુ ંરહ.ે ખાસ કરીને આયોજનબઘ્ ઘ વહીવટને જાહરે વહીવટમા ંપ્રથમ  થાન પ્રા ત થાય છે.  યારબાદ આ નીિત 

અને કાયક્રર્મ માટે  યવ  થાતતં્ર એ જાહરે વહીવટનુ ંબીજુ ં૫િરબળ છે.  યારબાદ આયોજન નકકી થયા ૫છી  યવ  થાતતં્રમા ં

જ રી કમર્ચારી- અિધકારીની િનયિુકત કરવાની હોય અને આવા કમર્ચારી- અિધકારીઓ િનયકુત થઇ જાય અને ફરજો સભંાળે 

 યાર૫છી મહાનગરપાિલક પોતાની જાતે અમલ કરી શકે અને તેના ારા જાહરે વહીવટના કાય  થઇ શકે. કમચાર્રીની િનયિુકત 

૫છી માગર્દશર્ન આપી શકે તેવા સચંાલકોને વહીવટીતતં્રમા ંમોટો ફાળો હોય છે. જયારે કમચાર્રીઓએ વહીવટી તતં્રમા ંકાયર્ 

માટે િનયકુત થાય મના માટે કોઇ૫ણ કાયક્રર્મ કે નીિતનો અમલ કરવાનો અને આ કાયક્રર્મ લોકો સઘુી ૫હ ચે તે માટે 

વહીવટી કક્ષાઓ અસરકારક સકંલન કરવાનુ ંએ સકંલન કેવળ કમર્ચારી- અિધકારી વ  ચે નહી પરંત ુકમર્ચારી, સં  થા વ  ચે 

સકંલન સઘાય તે રીતે કાયર્ કરવાનુ ં

ર.૬  જાહરે તતં્ર ારા આ૫વામા ંઆવતી સેવાઓની યાદી અને તેનુ ંસિંક્ષ  ત િવવરણ :- 

મહાનગરિલકાની િમ  કતો અને સેવાઓને અસર કરતી બાબતોની સરુક્ષા જાળવવાની અને કિમ  નર ી તરફથી સ ૫વામા ં

આવતી બાબતો. 

ર.૭   જાહરે તતં્રના રાજય િનયામક કચેરી, પ્રદેશ િજ  લો,  લોક િવગેરે  તરોએ સં થાગત માળખાનો આલેખ. 

                - લાગ ુ૫ડત ુ ંનથી. 

ર.૮ જાહરે તતં્રની અસરકારકતા અને કાયક્ષર્મતા વઘારવા માટેની લોકો પાસેથી અપેક્ષાઓ. 

- મહાનગરપાિલકા ારા અપાતી લાઇટ, ગટર, પાણી વી ફિરયાદો અંગે રજુઆત માટે આવતા લોકો સયંમથી વતીર્ને  

લોકશાહી રીતે રજુઆત કરે તે જ રી છે. 
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૧૨ 

ર.૯  લોક સહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને ૫િઘ્ ઘતઓ : 

                       - લાગ ુ૫ડત ુ ંનથી. 

ર.૧૦ સેવા આ૫વાની દેખરેખ િનયતં્રણ અને જાહરે ફિરયાદ િનવારણ માટે ઉ૫લ  ઘ તતં્ર  

- બી.પી.એમ.સી. એકટની જોગવાઇ અનસુાર આ માટે જ રી  ટાફ સેટઅ૫ ઉ૫લ  ઘ છે. 

ર.૧૧ 

ર.૧ર                      કચેરી શરુ થવાનો સમય :  ૧૦:૩૦ થી ૧૪:૦૦ કલાક 

                                            

િરશેષ  : ૧૪:૦૦ થી ૧૪:૩૦ કલાક 

 કચેરી બઘં થવાનો સમય : ૧૮:૧૦ કલાક. 

િનિ ત થયેલ આયોજન મજુબ કોઇ કાયક્રર્મનો અમલ થાય છે કે કેમ ત ેમાટે િરપોટ ગ પ્રથા અમલમા ંમકુાય છે. કોઇ૫ણ  થળે બેઠેલા વહીવટ 

કરતા અિધકારી પોતાના તાબા હઠેળના અિધકારી પાસેથી આયોજન મજુબના કાયર્ક્રમના અમલીકરણ અંગેનો અહવેાલ મગંાવે અને પોતાના 

ઉ  ચ અિધકારીને આ અહવેાલ પોતાના અિભપ્રાય / સચુનો / િનણયર્ સહ પાઠવે.  

 
 

                                                               રુ ા અિધકાર ની કચેર  

                                                                 સે  લ ઝોન બ  ડ ગ 

                                                                ડો. બેડકર ભવન, 

                                                                ઢબરભાઇ રોડ, રાજકોટ 

ઓફ સ ફોન ન.ં 0281-2221610, 0281-2231567, કં ોલ મ ફોન ન ં;- 0281-2231200  મોબાઇલ ન.ં 9825071517 

      રા.મ.ન.પા., સે લ ઝોન, નાગ રક વુીધા ક મા ંઅર  લેવાની યવ થા રાખેલ છે.                                                   
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13 

       કરણ – 3 (િનયમ સં હ-ર 

         અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા અને ફરજો 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા  

રુ ા િવભાગ 

3.1 સં  થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા અને ફરજોની િવગતો ::- 

૧.  ી આર.બી.ઝાલા(નાયબ પોલીસ અિધક્ષક અને સીકયોરીટી ઓફીસર) 

૨. ી ડી.એ.કોલી (સીનીયર ક્લાકર્) સરુક્ષા િવભાગ  

૩. ી જોષી જયેશ સી.  (જુનીયર ક્લાકર્) સરુક્ષા િવભાગ 

૪. ી એ.સી. યાસ (જુનીયર ક્લાકર્) સરુક્ષા િવભાગ 

૫. ી ભ  પ્રકાશ પી. (જુનીયર ક્લાકર્) સરુક્ષા િવભાગ 

૬. ી અિ ન એમ. બુ ધદેવ (જુનીયર ક્લાકર્) સરુક્ષા િવભાગ 

૭. ી કેયરુ આર. ખાભંરા (જુનીયર ક્લાકર્) સરુક્ષા િવભાગ 

૮. િસિનયર ક્લાકર્- ૦૩ : ૦૧ (ખાલી જગ્યા-૨) 

૯. જુ. ક્લાકર્ – ૦૭ : 05 (ખાલી જ યા-૨) 

૧૦. ડ્રાઇવર- ૦૨ : ૦૧ (ખાલી જગ્ યા- ૧) 

૧૧. ચોકીદાર – ૮૪ : ૧૧ (ખાલી જગ્ યા - ૭૩) 

૧૨. ૫ટાવાળા – ૦૩ : ૦૦(ખાલી જગ્ યા- ૩) 

૧૩. એક્સ સિવર્સમેન િસ રુીટી ગાડર્ – ૫૦ : ૪૩ (ખાલી જગ્યા – ૦૭) 

૧૪. આ ડર્ જમાદાર- ૦૬ : ૦૧ (ખાલી જગ્ યા- ૫) 

૧૫. પી.એસ.આઇ. ૦૨ : ૦૧ (ખાલી જગ્યા-૧) 

૧૬. એસ.આર.પી. ૪૮ : ૩૧ (ખાલી જગ્ યા- ૧૭) 

૧૭. પોલીસ ટાફ ૨૬ : ૦૩ (ખાલી જગ્ યા- ૨૩) 

 

મ  પોલીસ કમચાર ુ ંનામ  હો ૃ ો  જ યાનો કાર 

૧ ી આર.બી.ઝાલા ના.પો.અ.અને સરુક્ષા અિધકારી પ્રિત-િનયકુ્ત 

૨ ી પ્ર યમુનિસંહ પી. જાડેજા  પી.એસ.આઇ  પ્રિત-િનયકુ્ત 

૩ ી મણવર જશવતંીબેન ડી. વ.ુહ.ેપો.કો. પ્રિત-િનયકુ્ત 

૪ ી જયદેવિસંહ જી.ઝાલા  હ.ે પો. કો.  પ્રિત-િનયકુ્ત 

૫ ી દેવાયત હીરાભાઇ સવસેટા   આ.પો.કો. પ્રિત-િનયકુ્ત 

મે-૨૦૨૨ ની િ થતીએ.   
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સતા અને ફરજો 

 

મ   હો ૃ ો   વહ વટ  સતાઓ   નાણાકં ય 

સતાઓ  

ફરજ  

૧ ના.પો.અ.અને  

સરુક્ષા  

અિધકારી  

(૧)  યિુન. ની િમ  કતોની સરુક્ષા જાળવવી. 

(ર)  યિુન. કચેરી, જનરલ બોડૅર્,  ટે. કિમટી િવ. ની મીટીંગો 

સમયે કાયદો અને  યવ  થા જાળવવી.                       

(૩)  યિુન. ની માિલકીની િમ  કતો વી કે, જમીનના ં  લોટો, 

મશીનરીઓ, માકટ, વોટર વકસર્ અને વાહનોની તકેદારી 

માટેની જ રી  યવ  થા ગોઠવવી.                             

(૪) થાિનક પોલીસના સપંકર્મા ંરહીને શહરેી શાિંતનો ભગં 

કરતા બનાવો રોકવા અને  યિુન. ની િમ  કતો અને 

સેવાઓની સલામતીની  યવ  થા કરવી.                     

(૫) જગ્ યારોકાણ અને ટી.પી.ના  લોટોમા ંગે.કા. દબાણ થતુ ં

અટકાવવાની કામગીરી.            (૬) તેમના તાબાના 

 ટાફની સ૫ુરવીઝનની કામગીરી.                              

(૭) બી.પી.એમ.સી. એકટ, ૧૯૪૯ ની કલમ- ૨૨૯(૧) ના 

ભગં મજુબ ૫ગલા ંલેવાની કામગીરી. (૮) બી.પી.એમ.સી. 

એકટ, ૧૯૪૯ ની કલમ-૨૩૦(૧)                              

(૯) બી.પી.એમ.સી.  એકટ, ૧૯૪૯ ની કલમ-૨૩૧ની 

જોગવાઇ અંતગર્તની કાયવાર્હી કરવી.  (૧૦) કલમ-૨૪૬ 

ના સબ સેકશન-૧૨ મજુબ નોટીસ આ૫વાની કામગીરી.     

(૧૧) િસકયો. એજ  સીના ંિસ.ગાડનીર્ ફરજો સબંઘંી 

કામગીરી.  

 બી.પી.એમ.

સી.  

એકટ,૧૯૪૯ 

અનસુાર 

૨ ઇ સપેકટર સી.ગાડર્ ની ડ ટુી સ પણી 

કામગીરી તથા ક ટ્રાક્ટ સી.ગાડર્ના પોઇ ટ ની ચકાસવા 

નીલ    

૩ જુ.કા. .સી.જોષી – િડ પેચ કામગીરી, સરુક્ષા ઇ સપેક્ટરને 

લગતી કામગીરી 

નીલ    

૪ જુ.કા.  ડી. એ. કોલી – પ્રિતિનયકુ્ત તમામ ટાફ પગાર, રજા પગારની, 

એસ.આર.પી. ઓનપમેે ટને લગતી તમામ કામગીરી 

નીલ    

૫ જુ.કા. એ.સી. યાસ.- િસકયરુીટી એજ સીઓ ને લગત કામગીરી  નીલ    

૬ જુ.કા. પ્રકાશ પી. ભ  ટાફ પગારને લગતી તેમજ સેવાપોથી 

અપગે્રડ કરવાની કામગીરી  

નીલ    

૭ આ ડૅર્ જમાદાર-૧  યિુન. િમ  કતોના ંરક્ષણની કામગીરી.  નીલ    

૮ ડ્રાઇવર-૧  શાખાના વાહનની કમગીરી   નીલ   

૯ ચોકીદાર    

         

 યિુન. િમ  કતોના ંરક્ષણની કામગીરી.  નીલ  

૧૦ પ્રિત.એસ.આર.પી. 

ટાફ          

જ રી બદંોબ  ત જાળવવાની કામગીરી. નીલ   

૧૧ પ્રિત.પોલીસ ટાફ   

        

જ રી બદંોબ  ત જાળવવાની કામગીરી. નીલ   
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રુ ા શાખામા ંફરજ બ વતા ંસવ અધીકાર ,કમચાર  ી ની યાદ  નીચે જુબ છે. 

મે - 2022 ના 5ગાર બીલ ઉ5રથી કરલ યાદ  

 

૧. ના.પો.અ.અને.સરુક્ષા અિધકારી – ૧ 

૨.  પી.એસ.આઇ. – ૧    

3  સરુક્ષા ઇ પેક્ટર – ૦ 

૪.  સીિનયર ક્લાકર્ – ૧ 

૫.  જુ. ક્લાકર્ – ૫ 

૬. ડ્રાઇવર – ૧ 

૭. આ ડર્ જમાદાર – ૧  

૮.  ચોકીદાર – ૧૧ 

૯.  સી.ગાડર્ (એકસ-આમીર્ મેન) – ૪૩  

૧૦. એસ.આર.પી. – ૩૧  

૧૧. પોલીસ – ૪ 
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પ્રકરણ – ૪ (િનયમ સગં્રહ-૩) 

કાય  કરવા માટે િનયમો, િવિનયમો, સચુનાઓ, િનયમસગં્રહ અને દફતરો 

 
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

સરુક્ષા િવભાગ 

 

૪.૧  દ  તાવેજનુ ંનામ / મથા  

 

   ક્રમ               દ  તાવેજ નુ ંનામ     દ  તાવેજનો પ્રકાર
   

  દ  તાવેજ ૫રનુ ં     

    ટંુકુલખાણ  

૧  કમચાર્રી હાજરી માટે ફેઇસ ડીટેક્ટર મશીન   કાયમી  

ર  ફાઇલ આવક જાવક રજી  ટર  કાયમી  

૩  ૫ત્રોનુ ંઆવક- જાવક રજી  ટર  કાયમી  

૪  િબલ રજી  ટર  કાયમી  

૫  ગ્રા  ટ રજી  ટર  કાયમી  
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૧૭ 

કરણ-5 (િનયમ સં હ-4) 

નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંઘંી જનતાના સ  યો સાથે સલાહ-5રામશ અથવા  

તેમના િતિનિધ  વ માટની કોઇ  યવ  થા હોય તો તેની િવગત 

 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

સરુક્ષા િવભાગ 

 
નીિત ઘડતર : 

   

૫.૧  શુ ંનીિતઓના ઘડતર માટે જનતાની અથવા તનેા પ્રિતિનિધઓ ની સલાહ- ૫રામશર્ / સહભાિગતા   

      મળેવવા માટેની કોઇ જોગવાઇ છે ? 

     નીિતઓના અમલ માટે જનતાના ંચ ૂટંાયલેા પ્રિતિનિધઓ ની બનેલી  થાયી સિમિત / સામા  ય સભા   

     મારફત નકકી કરવાની જોગવાઇ છે. 

૫.ર  શુ ંનીિતઓના અમલ માટે જનતાની અથવા તેના પ્રિતિનિધઓ ની બનેલી  થાયી સિમિત / સામા  ય 

સભા મારફત નીિત નકકી કરવામા ંઆવ ેછે અન ેવહીવટી તતં્ર ારા અમલ કરવામા ંઆવ ેછે. 
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૧૮ 

 

કરણ-6  (િનયમ સં હ-5) 

 

હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળની ય તઓ 

પાસેના દ  તાવેજોની ક ાઓ ગે ુ ં5 ક 

  
 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

રુ ા િવભાગ 

 

૬.૧  સરકારી દ  તાવેજો િવશેની માિહતી આ૫વા નીચેના નમનૂાનો ઉ૫યોગ કરશો. જયા ંઆ દ  તાવેજો 

ઉ૫લ  ઘ  છે. તેવી જગ્ યાનો ઉ  લેખ કરેલ છે. 

 

(૧)   બી.પી.એમ.સી. એકટ, ૧૯૪૯ 

 

(ર)  સી.આર.પી.સી. ભાગ - ૧/ર 

 

(૩)  પ્રકરણ -૪ (િનયમ સગં્રહ-૩) મા ંજણાવેલ દ  તાવેજો   
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19 

 

કરણ-7  (િનયમ સં હ-7) 

તેના ભાગ તર ક રચાયેલ બોડ, 5 રષદ, સિમિતઓ અને અ  ય સં  થાઓ ુ ં5 ક 

 
 
 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

રુ ા િવભાગ 

 

7.1  હર તં ને લગતા બોડ, 5 રષદો, િસિમતઓ અને અ  ય મડંળો ગેની િવગત. 

 

      લા  ુ5ડ ુ ંનથી. 
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કરણ-8  (િનયમ સં હ-7) 

સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના નામ, હો ો અને અ ય િવગતો 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

રુ ા િવભાગ 

 
8.1    જાહરે તતં્રના સરકારી માિહતી અિધકારીઓ, મદદિનશ સરકારી માિહતી અિધકારીઓ અને િવભાગીય    

        કાયદાકીય (એ૫લેટ) સતાિધકારી િવશેની માિહતી. 

જાહરે માિહતી અિધકારી 

અન.ુ

ન.ં  

નામ  હોદો  એસ.ટી.ડી.

 કોડ  

      ફોન 

કચેરી   

નબંર 

મોબાઇલ
 

ફેકસ  ઇમેઇલ  સરનામ ુ

૧

  

ી રા દ્રિસંહ ભાવિસંહ 

ઝાલા  

ના.પો.અ. 

અને 

સરુક્ષા 

અિધકારી  

૦૨૮૧ 
 
 
 
કં ટ્રોલ મ 

૨૨૩૧૫૧૦ 
 
 
 
 
૨૨૩૧૨૦૦ 

૯૮૨૫૦ 

૭૧૫૧૭ 

  ગ્રાઉ  ડ ફલોર, રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકા, મ ન.ં૧    

ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબર 

રોડ, રાજકોટ 

 મદદનીશ માિહતી અિધકારી 

અન.ુ

ન.ં  

નામ  હોદો  એસ.ટી.ડી.

  કોડ  

      ફોન 

કચેરી   

નબંર 

મોબાઇલ
 

ફેકસ  ઇમેઇલ  સરનામ ુ

૧

  

ી અિમત સી.  યાસ  જુ. ક્લાકર્ ૦૨૮૧ ૨૨૩૧૫૬૭ ૮૩૪૭૮૮

૮૮૦૯ 

  ગ્રાઉ  ડ ફલોર, રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકા, મ ન.ં૧    

ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબર 

રોડ, રાજકોટ 

 એ૫લેટ (કાયદા) અિધકારી 

અન.ુ

ન.ં  

નામ  હોદો  એસ.ટી.ડી.

કોડ  

      ફોન 

કચેરી 

નબંર 

મોબાઇલ 

ફેકસ  ઇમેઇલ  સરનામ ુ

૧

  

ી આશીષ કુમાર  નાયબ 

કિમ  નર  

૦૨૮૧ ૨૩૩૧૪૮

/ 

૨૨૩૫૪૧

૮ 

  

   રાજકોટ મહાનગરપાિલકા,   

ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબર 

રોડ, રાજકોટ 
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૨૧ 

પ્રકરણ- ૯ 

િનણર્ય લેવાની પ્રક્રીયામા ંઅનસુરવાની કાયર્પ ધિત  

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

સરુક્ષા િવભાગ 

પ્ર. 1 : ુદા ુદા ુ ૃ ાઓ ગે િનણય લેવા માટ કઇ કાયપ ધિત અ સુરવામા ંઆવે છે? 

જવાબ :  જુદા જુદા મદૃુાઓ વા કે ભરતી, બઢતી, ખાતાકીય તપાસ િવગેરે મદૃુાઓ અંગે િનણયર્ લેવા માટે બી.પી.એમ.સી. 

એકટ, ૧૯૪૯(ર) બી.સી.એસ.આર.,  ટે  ડીંગ કિમિટ અને જનરલ બોડર્ને મળેલ સતાઓ અ  વયેના ઠરાવ ૫ર  વે તેમજ 

સરકાર ી ારા બહાર ૫ડતા ઠરાવો િનયમો, હકુમો, ૫િર૫ત્રો, સચુનાઓ મજુબ અમલવારી કરવામા ંઆવે છે.  

. ર: અગ  યની બાબતો માટ કોઇ ખાસ િનણય લેવા માટની દ  તાવે  કાયપ ધિત ઓ / ઠરાવેલી કાયપ ધિતઓ / િનયમ 

મા5દંડો / િનયમો કયા કયા છે ? િનણય લેવા માટ કયા કયા  તર િવચાર કરવામા ંઆવે છે?  

જવાબ : શાખા ારા કોઇ િનણય  લેવાના રહતેા નથી. તેમ છતા ંતપાસ િવ. બાબતોમા ંબી.પી.એમ. સી. એકટ, ૧૯૪૯ અને 

ગજુરાત િસિવલ સિવર્સ  સ,  ટે. કિમટી/ જન. બોડર્ના ઠરાવો મજુબ કાયર્વાહી કરવામા ંઆવે છે. 

. 3 : િનણયને જનતા ઘુી 5હ ચાડવાની કઇ  યવ  થા છે ? 

જવાબ : લાગ ુ૫ડત ુ ંનથી. 

. 4 : િનણય લેવાની યામા ં ના મતં  યો લેવાનાર છે તે અિધકાર ઓ કયા છે ? 

જવાબ : િનણયર્ લેવાની પ્રિક્રયામા ં ના મતં  યો લેવાનાર છે તે અિધકારી નાયબ કિમ  નર (વી) અને  યિુનસી૫લ કિમ  નર 

છે. 

.5 : િનણય લેનાર િતમ સતાિધકાર  કોણ છે ? 

જવાબ :  યિુનસી૫લ કિમ  નર ી 

 .6 :  અગ  યની બાબતો 5ર હર સતાિધકાર  ારા િનણય લેવામા ંઆવે છે તેની મા હતી અલગ ર તે નીચેના ન નુામા ં

આપો. 

 

1  મ નબંર  :   

2  ના 5ર િનણય લેવાનાર છે તે િવષય    :   

3  માગદશક ચૂન દશા  

     કાઇં હોય તે 
:  ૧. બી.પી.એમ.સી.  એકટ ૧૯૪૯                                      

ર. બી.સી.એસ. આર.                                                   

૩. સી.આર.પી.સી.  

૪.સરકાર ીના ઠરાવો, હકુમો,                

4 અમલની યા  :  ઉકત ક્રમ ન.ં ૩ ના ંપુ  તકો, ઠરાવો, કાયદાઓ આઘારે અમલ 

કરવામા ંઆવે છે. 

5  િનણય લેવાની કાયવાહ મા ંસકંળાયેલ 

અિધકાર ઓનો હો ૃ ો            
:  ૧. ના.પો.અ.અને સરુક્ષા અિધકારી 

ર. નાયબ કિમ ર ( ) 

૩.  યિુન. કિમ  નર ી 

6  ઉ5ર જણાવેલ અિધકાર ઓના સપંક ગેની 

મા હતી                           
:   યિુન. કોપ રેશન કચેરી                                              

સરુક્ષા શાખા,મેઇન ગેઇટ ની બાજુમા.ં                                 

ગ્રાઉ ડ લોર ડો. આંબેડકર ભવન, રાજકોટ 

7  જો િનણયથી સતંોષ ન હોય તો – કયા ંઅને 

કવી ર તે અપીલ કરવી 
:  રાઇટ ટુ ઇ  ફોરમેશન એકટ, ર૦૦૫ ની જોગવાઇ મજુબ. 
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૨૩ 

પ્રકરણ -૧૦ 

અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની માિહતી પુ તીકા (િડરેકટરી)  

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

સરુક્ષા િવભાગ 

10.1 મા હતી નીચે માણે છે. 

અન.ુ

ન.ં 

નામ  હોદૃો  કો

ડ

ફોન 

ન.ં 

કચે

રી 

ફોન 

ન.ં 

મો. 

ફેકસ  ઇ-

મેઇ

લ 

સરનામુ ં

૧ ી ઝાલા રા દ્રિસંહ ભાવિસંહ  ના.પો.અ. અને 

સરુક્ષા અિધકારી 

૦૨૮૧- ૨૨૩૧૫૧૦ 

મો. 

૯૮૨૫૦૭૧૫૧૭ 

‐  સરુક્ષા િવભાગ 

 

૨ ી પ્ર યમુનિસંહ પી. જાડેજા પી.એસ.આઇ.  ‐  ‐  સરુક્ષા િવભાગ 

૩ ી િત્રવેદી નલીનકુમાર પી.  આમર્ડ જમાદાર  ‐  ‐  ,, 

૪ ી દેવે દ્ર એ. કોલી િસનીયર ક્લાકર્   ‐  ‐  ,, 

૫ ી જોિષ જયેશ સી.  જુ. ક્લાકર્ ‐  ‐  ,, 

૬ ી એ.સી. યાસ ,, ‐  ‐  ,, 

૭ ી પ્રકાશ પી. ભ   ,, ‐  ‐  ,, 

૯ ી અિ ન એમ. બુ ધદેવ  ,, ‐  ‐  ,, 

૧૦ ી કેયરુ આર. ખાભંરા ,, ‐  ‐  ,, 

૧૧ િમયાત્રા નાથાભાઇ એસ. ડ્રાઇવર ‐  ‐  ,, 

૧૨ કુબાવત નીતીન ક  યાણદાસ ચોકીદાર  ‐  ‐  ,, 

૧૩ મકવાણા મનસખુ લાલજીભાઇ ,, ‐  ‐  ,, 

૧૪ રાઠોડ રાજુભાઇ ગોવીંદભાઇ ,, ‐  ‐  ,, 

૧૫ ભટૃી િદલી૫ દાનસીંગ ,, ‐  ‐  ,, 

૧૬ ગણાત્રા પ્રવીણ શભંભુાઇ ,, ‐  ‐  ,, 

૧૭ ગોહલે વીક્રમસીંહ હનભુા ,, ‐  ‐  ,, 

૧૮ કુકાવા િવનોદ તલશીભાઇ ,, ‐  ‐  ,, 

૧૯ મહતેા જનક ૫રશોતમ ,, ‐  ‐  ,, 

૨૦ મુગંરા વીરજીભાઇ વશરામભાઇ ,, ‐  ‐  ,, 

૨૧ ૫નારીયા રમેશ ઘનજીભાઇ ,, ‐  ‐  ,, 

૨૨ વાવેશા રમેશ મનજીભાઇ ,, ‐  ‐  ,, 

૨૩ બગથરીયા સજંયભાઇ . ,, ‐  ‐  ,, 

૨૪ દેવાચાયર્ અમીતલાલ િવનોદરાય ,, ‐  ‐  ,, 

૨૫ ગમારા રતીલાલ કડવાભાઇ ,, ‐  ‐  ,, 

૨૬ એક્સ-આમીર્મેન ૪૩ એકસ-મેન ‐  ‐  ,, 

૨૭ ી મણવર જશવતંીબેન ડી. વ.ુહ.ેપો.કો. ‐  ‐  પ્રિતિનયિુક્તના ધોરણે 

૨૮ ી જયદેવિસંહ જી.ઝાલા  આ.પો.કો. ‐  ‐  પ્રિતિનયિુક્તના ધોરણે 

૨૯ ી દેવાયત હીરાભાઇ સવસેટા   આ.પો.કો. ‐  ‐  ,, 
૩૦ એસ.આર.પી. ટાફ-૩૧  ‐  ‐  ,, 
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કરણ-11 

િવિનયમોમા ંજોગવાઇ કયા જુબ મહનતાણાની પ ત સ હત દરક અિધકાર  અને  

કમચાર ને મળ ુ ંમાિસક મહનતા ુ ં

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

રુ ા િવભાગ 

૧૧.૧ : મે-૨૦૨૨ ના ૫ગાર િબલ ૫રથી નીચ ેમજુબની માિહતી આપેલ છે. 

 

અન.ુ

ન.ં 

નામ  હોદૃો  કો

ડ

ફોન 

ન.ં 

કચે

રી 

ફોન ન.ં 

મો. 

ફેક

સ 

ઇ-

મેઇ

લ 

સરનામુ ં

૧ ી ઝાલા રા દ્રિસંહ ભાવિસંહ  ના.પો.અ. અને 

સરુક્ષા અિધકારી 

૦૨૮૧- ૨૨૩૧૫૧૦ 

મો. ૯૮૨૫૦૭૧૫૧૭ 

‐  સરુક્ષા િવભાગ 

 

૨ ી પ્ર યમુનિસંહ પી. જાડેજા પી.એસ.આઇ.  ‐  ‐  સરુક્ષા િવભાગ 

૩ ી િત્રવેદી નલીનકુમાર પી.  આમર્ડ જમાદાર  ‐  ‐  ,, 

૪ ી દેવે દ્ર એ. કોલી િસનીયર ક્લાકર્   ‐  ‐  ,, 

૫ ી જોિષ જયેશ સી.  જુ. ક્લાકર્ ‐  ‐  ,, 

૬ ી એ.સી. યાસ ,, ‐  ‐  ,, 

૭ ી પ્રકાશ પી. ભ   ,, ‐  ‐  ,, 

૯ ી અિ ન એમ. બુ ધદેવ  ,, ‐  ‐  ,, 

૧૦ ી કેયરુ આર. ખાભંરા ,, ‐  ‐  ,, 

૧૧ િમયાત્રા નાથાભાઇ એસ. ડ્રાઇવર ‐  ‐  ,, 

૧૨ કુબાવત નીતીન ક  યાણદાસ ચોકીદાર  ‐  ‐  ,, 

૧૩ મકવાણા મનસખુ લાલજીભાઇ ,, ‐  ‐  ,, 

૧૪ રાઠોડ રાજુભાઇ ગોવીંદભાઇ ,, ‐  ‐  ,, 

૧૫ ભટૃી િદલી૫ દાનસીંગ ,, ‐  ‐  ,, 

૧૬ ગણાત્રા પ્રવીણ શભંભુાઇ ,, ‐  ‐  ,, 

૧૭ ગોહલે વીક્રમસીંહ હનભુા ,, ‐  ‐  ,, 

૧૮ કુકાવા િવનોદ તલશીભાઇ ,, ‐  ‐  ,, 

૧૯ મહતેા જનક ૫રશોતમ ,, ‐  ‐  ,, 

૨૦ મુગંરા વીરજીભાઇ વશરામભાઇ ,, ‐  ‐  ,, 

૨૧ ૫નારીયા રમેશ ઘનજીભાઇ ,, ‐  ‐  ,, 

૨૨ વાવેશા રમેશ મનજીભાઇ ,, ‐  ‐  ,, 

૨૩ બગથરીયા સજંયભાઇ . ,, ‐  ‐  ,, 

૨૪ દેવાચાયર્ અમીતલાલ િવનોદરાય ,, ‐  ‐  ,, 

૨૫ ગમારા રતીલાલ કડવાભાઇ ,, ‐  ‐  ,, 

૨૬ એક્સ-આમીર્મેન ૪૩ એકસ-મેન ‐  ‐  ,, 

૨૭ ી મણવર જશવતંીબેન ડી. વ.ુહ.ેપો.કો. ‐  ‐  પ્રિતિનયિુક્તના ધોરણે 
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૨૮ ી જયદેવિસંહ જી.ઝાલા  આ.પો.કો. ‐  ‐  પ્રિતિનયિુક્તના ધોરણે 

૨૯ ી દેવાયત હીરાભાઇ સવસેટા   આ.પો.કો. ‐  ‐  ,, 
૩૦ એસ.આર.પી. ટાફ-૩૧  ‐  ‐  ,, 
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કરણ-12 (િનયમ સં હ-11) 

 યેક સં  થાને ફાળવાયેલ દાજ5  

તમામ યોજનાઓ, ચૂત ખચ અને કરલ કુવણી ગે અહવાલોની િવગતો િવકાસ, 

િનમાણ અને તકનીક  કાય  ગે જવાબદાર હર તં  માટ 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

રુ ા િવભાગ 

1ર.1 જુદી જુદી યોજનાઓ અ  વયે જુદી જુદી પ્રવિુતઓ માટે અંદાજ૫ત્રની િવગતોની માિહતી નીચેના નમનૂામા ંદશાર્વેલ છે. 

વષર્ .૨૦૨૧ -૨૨.( પીયા લાખમા)ં  

ક્રમ  યોજનાનુ ંનામ/ સદર  પ્ર તુી  પ્ર તુી 

શરુ 

કયાર્ની 

તારીખ 

પ્ર તુી ના 

અંતની 

અંદા લ 

તારીખ 

સચૂીત 

રકમ 

મજુંર થયેલ રકમ 

(લાખમા)ં 

ટી કરેલ/ 

ચકુવેલ રકમ 

(હ  તાની રકમ) 

(લાખમા)ં 

છે  લા 

વષર્નખુરેખર 

ખચર્ 

કાયર્ની 

ગણુવતા 

માટે 

સપંણુર્૫ણે 

કામગીરી 

માટે 

જવાબદાર 

અિધકારી 

૧ ૫ગાર   ૧/૦૪/૨

૨

  

૩૧/૦૩/૨

૩  

- ૫૪૮.૬૬ ૫૪૮.૬૬  રુ ા 

અિધકાર  

૨ સાિદલવાર     //   // -- ૧.૦૦ ૧.૦૦   

૩

  

પ્રાઇવેટ િસકયરુીટી 

કો  ટે્રક્ટ  

   //   // -- ૧૧૦૫.૦૦ ૧૧૦૫.૦૦   

૪

  

ટેલીફોન ખચર્     //   // -- ૦.૫૦ ૦.૫૦   

૫

  

પેટ્રોલ, ડીઝલ 

ગ્રીસ,ઓઇલ 

   //   // -- સે ટૃલ વકર્શોપ સે ટૃલ વકર્શોપ 

 

 

  

૬

  

પોલીસ બદંોબ  ત     //   // -- ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦   

૭

  

એસ.આર.પી, કમર્.-૫૦     //   // -- પ્રિતિનયકુ્તી 

હાજર – ૩૧ 

પ્રિતિનયકુ્તી 

હાજર – ૩૧ 

  

૮ આઉટસોિસર્ગ સટાફ  //  // -- ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦   

           અ ય હર તં ો માટ  ુકો ટક 

                  લા  ુપડ  ુનથી. 
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કરણ – 13 

સહાયક  કાય મોના અમલ ગેની 5  ઘતી  

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

સરુક્ષા િવભાગ 

 

 

13.1 : તકેદારી અને સરુક્ષા િવભાગ ારા કોઇ સહાયકી કાયર્ક્રમની અમલવારી કરવાની રહતેી નથી. 

થી માિહતી આ૫વાની થતી નથી. 
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કરણ – 14(િનયમ સં હ-13) 

તેણે આપેલ રાહતો, પરમીટ ક અિધ િત મેળવનારની િવગતો 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

સરુક્ષા િવભાગ 

 

 

14.1 : કચેર ની આ શાખા ારા રાહતો, પરિમટ ક અિધ િત આપવાની કામગીર  થતી ન હોઇ, િવગતો 

આપવાની થતી નથી. 
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કરણ – 15(િનયમ સં હ-14) 

કાય  કરવા માટ ન  કરલા ધોરણો 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

સરુક્ષા િવભાગ 

 

 

15.1 : િવિવઘ િૃતઓ / કાય મો હાથ ઘરવા માટ િવભાગે નકક  કરલ ઘોરણોની િવગતો નીચે 

જુબ છે. 

 

(1)  કિમ  નર ી તરફથી સ 5વામા ંઆવતી 

ફ રયાદોની તપાસની કામગીર  
: 
 

સામા  ય તપાસ  : 
 

90 દવસ 

ગેરર િત ગેની 

તપાસો 
: 
 

છ માસ 
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કરણ – 16(િનયમ સં હ-15) 

વી ુ પે ઉપલ ધ મા હતી 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

સરુક્ષા િવભાગ 

 

 

16.1 : વી ુ પે કોઇ મા હતી ઉપલ ધ નથી. 
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કરણ – 17(િનયમ સં હ-16) 

કાય  કરવા માટ ન  કરલ ધોરણો 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

સરુક્ષા િવભાગ 

 

 

17.1 : લોકોને મા હતી મળે તે માટ િવભાગે અપનાવેલ સાધનોની િવગત નીચે જુબ છે. 

 

‐  વતમાનપ ો 

 કચેર  નોટ સ બોડ 

 કચેર મા રકડ  ુિનર ણ 

 હર તં ની વેબસાઇટ  

‐  હર ખબરના અ ય સાધનો   
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કરણ – 18(િનયમ સં હ-17) 

અ  ય ઉ5યોગી મા હતી 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

સરુક્ષા િવભાગ 

18.1:  લોકો ારા પછુાતા પ્ર નોના યોગ્ ય જવાબો             : બ , ટેલીફોન ારા ઇ-મેઇલ ારા આ૫વામા ંઆવે છે. 

18.2:  માિહતી મેળવવા અંગે  :  માિહતી (મેળવવાનો) અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ અને 

ગજુરાત માિહતી અિધકાર િનયમો-૨૦૦૫ ની જોગવાઇ 

અનસુાર કાયર્વાહી કરવાથી માિહતી મળી શકે.  
18.3:  જાહરે તતં્ર ારા લોકોને અપાતી તાલીમ બાબત      :  આ કચેરી ારા લોકોને આ બાબતે તાલીમ આ૫વાની 

 યવ  થા હાલ અમલમા ંનથી.  
18.4:  િનયમ સગં્રહ-૧૩ મા ંસમાિવ  ટ ન કરાયેલ હોય 

તેવા જાહરે તતં્રએ આ૫વાના પ્રમાણ૫ત્રો, ‘ના વાઘંા 

પ્રમાણ૫ત્રો’            

:  અતે્રની માિહતી નીલ છે. 

18.5:  ન ઘણી પ્રિક્રયા અંગે                                  :  નીલ 

18.6:  જાહરે તતં્રએ કર ઉઘરાવવા અંગે                      :  નીલ 

18.7:  િવજળી / પાણીના હગંામી અને કાયમી       

જોડાણો આ૫વા અને કા૫વા અંગે                      
:  ગેરકાયદે અને ભતુીયા નળ કનેકશનો અંગેની ફિરયાદો 

અ વયે ટેકનીકલ  ટાફ સાથે બદંોબ  ત પરુો પાડવામા ંઆવે 

છે  
18.8:  જાહરે તતં્ર ારા પરુી પાડવામા ંઆવનાર અ  ય 

સેવાઓની િવગત                                    
:  _ 
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::-  મા હતી ::-   

રુ ા શાખા 

(૧) માિહિતનો અિધકાર અને જાહરે સતા મડંળોની જવાબદારીઓ, પ્રકરણ-ર િનયમ સગં્રહ-૧, કલમ ન.ં૪ (૧) (ખ)(૧) 

સગંઠનની િવગતો, કાય  અને ફરજો સામેલ ૫ત્રકમા ંમાિહતી અંગેની ન ઘ કરેલ છે. 

(ર) અિધકારીઓ, કમર્ચારીઓની સતા અને ફરજો પ્રકરણ-૩ િનયમ સગં્રહ મા ંમાિહતી અંગેની ન ઘ કરેલ છે. 

(૩) પ્રકરણ -૪ િનયમ સગં્રહ-૩ કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનયમો, સચુનાઓ િનયમ સગં્રહ અને દફતરો સામેલ ૫ત્રકમા ં

માિહતી અંગેની ન ઘ કરેલ છે. 

(૪) પ્રકરણ -૫ િનયમ સગં્રહ-૪ િનતી ઘડતર અથવા િનતીના અમલ સબંઘંી જનતાના સ  યો સાથે સલાહ-પરામશર્ અથવા 

તેમના પ્રિતિનિધ  વ માટેની કોઇ  ય   થા હોય તો તેની િવગત સામેલ ૫ત્રકમા ંમાિહતી અંગેની ન ઘ કરેલ છે. 

(૫) પ્રકરણ -૬ િનયમ સગં્રહ-૫ જાહરે તતં્ર અથવા તેના િનયતં્રણ હઠેળની યિક્તઓ પાસેના દ  તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ં૫ત્રક 

સામેલ ૫ત્રકમા ંમાિહતી અંગેની ન ઘ કરેલ છે. 

(૬) પ્રકરણ -૭ િનયમ સગં્રહ-૭ તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડર્, ૫િરષદ, સિમિતઓ અને અ  ય સં  થાઓનુ ં૫ત્રક સામેલ 

૫ત્રકમા ંમાિહતી અંગેની ન ઘ કરેલ છે. 

(૭) પ્રકરણ -૮ િનયમ સગં્રહ-૮ મહાનગરપાિલકાના અિધકારીઓના નામ, હોદૃા અને અ  ય િવગતો સામેલ ૫ત્રકમા ંમાિહતી 

અંગેની ન ઘ કરેલ છે. 

(૮) પ્રકરણ -૯ િનણર્ય લેવાની પ્રિક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયર્પ ધિત સામેલ ૫ત્રકમા ંમાિહતી અંગેની ન ઘ કરેલ છે. 

(૯) પ્રકરણ -૧૦ સરુક્ષા શાખાના અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની માિહતી પુ તીકા (ડીરેકટરી) સામેલ ૫ત્રકમા ંમાિહતી અંગેની 

ન ઘ કરેલ છે. 

(૧૦) પ્રકરણ -૧૧ િનયમ સગં્રહ-૧૦ િનયમોમા ં જોગવાઇ કાયર્ મજુબ મહનેતાણાની પિ ત સિહત મહાનગરપાિલકાના 

અિધકારીઓ અને કમચાર્રીઓને મળતા માિસક મહનેતાણુ ંસામેલ ૫ત્રકમા ંમાિહતી અંગેની ન ઘ કરેલ છે. 

(૧૧) પ્રકરણ -૧ર િનયમ સગં્રહ-૧૧ પ્ર  યેક સં  થાને ફાળવાયેલ અંદાજ૫ત્ર, તમામ યોજનાઓ, સચુીત ખચર્, કરેલ ચકુવણી 

અંગે અહવેાલોની િવગતો, િવકાસ, િનમાર્ણ અને તકનીકી કાય  અંગે જવાબદાર જાહરે તતં્ર સામેલ ૫ત્રકમા ંમાિહતી અંગેની 

ન ઘ કરેલ છે.  

(૧ર) પ્રકરણ-૧૩ સહાયકી કાયક્રર્મોનો અમલ અંગેની પિ ત સામેલ ૫ત્રકમા ંમાિહતી અંગેની ન ઘ કરેલ છે. 

(૧૩) પ્રકરણ-૧૪ િનયમ સગં્રહ-૧૩ અરજદાર ીને આપેલ રાહતો, ૫રિમટ, કે અિધકૃતી મેળવનારની િવગતો સામેલ ૫ત્રકમા ં

માિહતી અંગેની ન ઘ કરેલ છે. 

(૧૪) પ્રકરણ-૧૫ િનયમ સગં્રહ-૧૪ કાય  કરવા માટે નકકી કરેલા ઘોરણો સામેલ ૫ત્રકમા ંમાિહતી અંગેની ન ઘ કરેલ છે. 

(૧૫) પ્રકરણ-૧૬ િનયમ સગં્રહ-૧૫ િવજાણુ પે ઉ૫લ  ઘ માિહતી સામેલ ૫ત્રકમા ંમાિહતી અંગેની ન ઘ કરેલ છે. 

(૧૬) પ્રકરણ-૧૭ િનયમ સગં્રહ-૧૬ માિહતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉ૫લ  ઘ સવલતોની િવગતો સામેલ ૫ત્રકમા ંમાિહતી 

અંગેની ન ઘ કરેલ છે.  

 

નાયબ પોલીસ અિધક્ષક અને 

સરુક્ષા અિધકારી 

રાજકોટ મહાનગર પાિલકા 
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