રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સરુ ક્ષા શાખા

ડો. આંબેડકર ભવન,
ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧.

ઘી રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેશશન એકટ, ૨૦૧૭/૨૦૧૮
ુ ીની અંતગતશની માહહતી
સઘ
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૨
પ્રકરણ – ર (નનયમ સંગ્રહ-૧)
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સંગઠનની નવગતો, કાયો અને કરજો
ુ ::ર.૧ જાહેર તંત્રના ઉદે શો, હેતઓ
મહાપાલિકા ના કાયદા, ઘડેિ નીતિના અમિ માટે જે કોઇ કામગીરી િથા કાયર્ાાહી િોકોની અપેક્ષા
૫રરપુર્ા કરર્ા માટે િથા િોકો માટે તનયિ ફરજ બજાર્ર્ા માટેના સંરકિિ પ્રયાસો કરી જાહેર િંત્રમાં
ખુલ્િા૫ણુ, પારદશકા િા અને જર્ાબદારીને પ્રોત્સાહન આ૫ર્ા અને િેની સાથે સંકળાયેિ અથર્ા િેમાં
આરકસ્મક૫ર્ે રહેિી બાબિોના સંબઘ
ં જાહેર રહિને સુસગ
ં િ જાહેર સિાર્ાળાઓના અંકુશ હેઠળ મારહિી
મેળર્ર્ાનો દરે ક નાલગરકને હકક મળી શકે.
ર.ર જાહેર તંત્રન ંુ નમશન, દુરં દેશી૫ણ ુ (નવઝન) ::મહાપાલિકાના ર્હીર્ટી િંત્રે િોકોની જરૂરીયાિો સંિોષાય િોકોને ર્હીર્ટી મુશ્કેિી ન ૫ડે િે માટેન ુ ં જાહેર
િંત્રનુ ં તમશનને અનુિક્ષીને મહાનગરપાલિકાને િગિા કાયદાઓ, કાનુનો, તનયમો, તર્કાસિક્ષી આયોજન
સરકારી યોજનાઓ તર્. જે મહાપાલિકાનુ ં ચુટાયે
ં િા િંત્ર ખાસ કરીને સ્ટે. કતમરટ કે જનરિ બોડા બહાિ રાખેિ
અને મંજુર કરે િી િમામ નીતિતર્ષયક બાબિોનો તનર્યા િઇ ઠરાર્, ૫રી૫ત્રો અતિસુચનો, હક
ુ મો, તર્શેષ
સમજુિી માગદા શના આ૫િી સુચનાઓ બહાર પાડર્ાની તર્. ઘ્ર્ારા બહાર પાડર્ામાં આર્ેિ આદે શોનુ ં અસરકારક
રીિે પાિન કરી શકે અને અમિ કરાર્ી શકે િે બાબિનુ ં જાહેર િંત્ર કાયરા િ છે . આ માટે શહેરમાં બે નાગરીક
સુતર્ઘા કેન્દ્રો છે . (૧) મુખ્ય કચેરી બીલ્ડીંગ (ર) અમીન માગા આ ઉ૫રાંિ (૩) કૃષ્ર્નગર મેઇન રોડ (૪)
કોઠારીયા રોડ જાહેર ર્હીર્ટને સરળ અને તર્કેન્દ્રીિ બનાર્ર્ા માટે મુખ્ય કચેરી ઉ૫રાંિ પુર્ા ઝોન (ભાર્નગર
રોડ) અને ૫(શ્ર્ચમ ઝોન (ચન્દ્ર પાકા , ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ) ખાિે બે તર્ભાગીય કચેરીઓનુ ં બાંઘકામ પુર્ા થઇ
ગયેિ હોય કચેરીઓ કાયરા િ થઇ ગયેિ છે .
ર.૩

જાહેર તંત્રનો ટુંકો ઇનતહાસ અને તેની રચનાનો સન્દભશ ::-

જયારથી સમાજ વ્યર્સ્થાનો .ઉદૃભર્ થયો અને માનર્ીઓ સમુહમાં પ્રવુતિઓ કરિાં થયા અને િેન ુ ં સંકિન
કરિા થયા ત્યારથી ‘ર્હીર્ટ’ શબ્દ ઉદભવ્યો છે . જેમાં પ્રત્યેક વ્યરકિ પોિાના ઘરના િથા કુટુંબનો ર્હીર્ટ કરે
છે િેર્ી જ રીિે સમાજમાં જેમ જેમ પ્રવુતિનો વ્યા૫ ર્ઘિો ગયો િેમ િેમ ર્હીર્ટની આર્શ્યકિા જર્ાર્ર્ા
િાગી. ર્હીર્ટ એ પ્રસ્થાપીિ દે શોએ આપેિ શબ્દ નથી ૫રં ત ુ ભારિીય સંસ્કૃતિના જન્દ્મ
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સાથે ર્હીર્ટ સંકળાયેિ હિો. જે આ૫ર્ને તસન્દ્ધુખીર્ની સંસ્કૃતિ, મોહનજો દડોની સંસ્કૃતિ, હડપ્પા સંસ્કૃતિ તર્. ના અર્શેષો આ૫ર્ી
સમક્ષ રજુ છે . િેમજ આ૫ર્ને મહાકાય તશલ્પો , ભવ્ય ઇમારિો, મહાનગરોના અર્શેષો, હતથયારો અને સંસ્કૃ તિ ર્ખિે જીર્તું જીર્ન
તર્. અભ્યાસ કરિા તન:શંક કહી શકાય કે આર્ી સંસ્કૃતિ ૫ર્ ર્હીર્ટ જેર્ો શબ્દ હશે.
શરૂઆિમાં મુબ
ં ઇ પ્રાંિીય મહાનગરપાલિકા અતઘતનયમ-૧૯૪૯ અમદાર્ાદ અને પુના શહેરો માટે મહાનગરપાલિકા સ્થા૫ર્ા માટે
અને મુબ
ં ઇ શહેર તસર્ાય બીજા તર્સ્િારો માટે મહાનગરપાલિકા સ્થા૫ર્ા માટે સરકારને સિા આ૫ર્ા માટે કયો હિો. બીજા િમામ
શહેરો માટે , કાયદાની જોગર્ાઇઓ એક સરખી હોય છે . િેથી દરે ક શહેર માટે જુ દો કાયદો કરર્ાને બદિે એક જ કાયદો કરર્ામાં
આવ્યો હિો.
આ અતઘતનયમ રાજયના મોટા મોટા શહેરો જેર્ા કે , અમદાર્ાદ, ર્ડોદરા, સુરિ, રાજકોટ, ભાર્નગર, જામનગર, અને જુ નાગઢને
િાગુ ૫ડે છે . રાજકોટ શહેરને િા. ૧૯-૧૧-૧૯૭૩ ના રોજ મુબ
ં ઇ પ્રાંિીય મહાનગરપાલિકા અતઘતનયમ-૧૯૪૯ હેઠળ
મહાનગરપાલિકા િરીકે નો દરજજો મળે િ છે .
ર.૪ જાહેર તંત્રની ફરજો, મુખ્ય પ્રવુતીઓ અને કાયો ::મુબ
ં ઇ પ્રાંિીય મહાનગરપાલિકા અતઘતનયમ, ૧૯૪૯ હેઠળ બીજા કાયદા નીચે સોંપાયેિ કે િબદીિ થયેિ ફરજો બજાર્ર્ામાં આર્ે
છે .
સમગ્ર વ્યવસ્થાતંત્ર નીચે મુજબના નવભાગોમાં વહેંચવામાં આવેિ છે .
(એ) વહીવટી પાંખ :
(૧)

આરોગ્ય તર્ભાગ

(ર) ફાયર એન્દ્ડ ઇમરજન્દ્સી તસર્સાસીઝ તર્ભાગ
(૩)

બગીચા તર્ભાગ

(૪) જગ્યારોકાર્ તર્ભાગ
(૫) બાંઘકામ શાખા
(૬) જકાિ શાખા (હાિ જકાિ શાખા બંઘ છે .)
(૭) સામાન્દ્ય ર્હીર્ટ તર્ભાગ
(૮) ડ્રેનજ
ે તર્ભાગ
(૯) ર્ેરા ર્સુિાિ શાખા
(૧૦) શો૫ એન્દ્ડ એસ્ટાબ્િીશમેન્દ્ટ શાખા
(૧૧) મારકે ટ શાખા
(૧ર) સેક્રેટરી તર્ભાગ
(૧૩) ટાઉન પ્િાનીંગ શાખા
(૧૪) સર્ે શાખા
(૧૫) મહેકમ તર્ભાગ
(૧૬) ચટં ર્ી શાખા
(૧૭) મેિર
ે ીયા તર્ભાગ
(૧૮) સોિીડ ર્ેસ્ટ મેનજ
ે મેન્દ્ટ શાખા
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(૧૯) તર્જીિન્દ્સ શાખા
(૨૦) સેન્દ્ટિા સ્ટોર (ર્કશો૫)
(૨૧) સેન્દ્રિ સ્ટોર તર્ભાગ
(૨૨) રોશની તર્ભાગ
(૨૩) રે કડા તર્ભાગ
(ર૪) ટાઇ૫ તર્ભાગ
(રપ્) ઝુ તર્ભાગ
(ર૬) મઘ્યાહન ભોજન યોજના તર્ભાગ
(ર૭) ઓડીટ શાખા
(ર૮) રહસાબી શાખા
(ર૯) આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા
(૩૦) પ્રોજેકટ તર્ભાગ
(૩૧) સમાજ કલ્યાર્ શાખા
(૩ર) ગાડના તર્ભાગ
(૩૩) મરહિા િાયબ્રેરી
(૩૪) એકબારી ૫ઘ્ઘિી તર્ભાગ
(૩૫) પાર્ીર્ેરા તર્ભાગ
(૩૬) િીગિ શાખા
(૩૭) ભાદર તર્ભાગ
(૩૮) કતમશ્નર તર્ભાગ
(૩૯) ટાઉન પ્િાનીંગ એન્દ્ડ અબના ડેર્િ૫મેન્દ્ટ શાખા
(૪૦) જનરિ રજીસ્ટરી શાખા
(૪૧) આર.ટી.આઇ. શાખા
(૪ર) તર્જીિન્દ્સ

(બી) ચુટં ાયેિી પાંખ :
સામાન્દ્ય સભા, સ્થાયી સતમતિ, ખાસ સતમતિ ઓ અને સેક્રેટરી તર્ભાગ
(સી.) ઓડીટ તર્ભાગ
જાહેર િંત્રની ફરજો (બી.પી.એમ. સી. એકટ પ્રકરર્-૬)
કિમ -૬૩ કોપોરે શને જોગર્ાઇ કરર્ાની બાબિો :
(૧) જે કોઇ૫ર્ સાઘનો ર્ા૫રર્ા અથર્ા જે કોઇ૫ર્ ઉપાયો િેર્ા કોપોરે શન કાયદે સર અતિકાર ઘરાર્િી હોય િેર્ા સાઘનો ર્ા૫રીને
અથર્ા િેર્ા ઉપાયો િઇને નીચે જર્ાર્ેિી બાબિો પૈકી દરે ક બાબિ માટે વ્યાજબી અને પુરિો પ્રતિબંઘ કરર્ાનુ ં કોપોરે શન માટે આર્શ્યક
ગર્ાશે.
(૧) શહેરની હદ અથર્ા િેમાંનો કોઇ ફેરફાર જર્ાર્િાં (રાજય) સરકાર મંજર કરે એર્ાં પ્રકારના મજબુિ હદ તનશાનો િે મંજુર કરે િેર્ી
જગાઓએ ઉભા કરર્ા બાબિ.
(ર) શહેરમાંના સઘળા સાર્જીનક રસ્િાઓ અને જગ્યાઓ ઉ૫ર પાર્ી છાંટર્ા િેના ૫રથી કચરો કાઢર્ા અને િે સાફ કરર્ા બાબિ અને
િે ઉ૫રથી સઘળો કચરો િઇ જર્ા બાબિ.
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(૩) સુર્જ
ે દુ ગઘા મારિો ૫દાથા અને કચરો પુજ
ં ો એકઠો કરર્ા િઇ જર્ા િેની વ્યર્સ્થા કરર્ા અને િેનો તનકાિ કરર્ા બાબિ.
અને (રાજય) સરકાર ફરમાર્ે િે િેર્ી સુર્જ
ે દુ ગઘા મારિા ૫દાથા અને કચરા પુજામાથી
ં
તમશ્ર ખાિર બનાર્ર્ા (અને ગંદા
પદાથાની વ્યર્સ્થા ) બાબિ.
(૪) મોરીઓ અને ગટર કામો િથા સાર્ર્જિનક પાયખાના, સંડાશો, મુિરડીઓ અને એર્ી બીજી સગર્ડો બાંઘર્ા, તનભાર્ર્ા અને
સાફ કરર્ા બાબિ.
(૫) આગ ઓિાર્ર્ા માટે અને આગ સાથે જીંદગી અને તમિકિનું રક્ષર્ કરર્ા માટે યોગ્ય સાઘનોથી સજજ તઅગ્નશામક દળ
રાખર્ા બાબિ.
(૬) સ્પશાજન્દ્ય અથર્ા ચેપી રોગથી પીડાિા અથર્ા જેને એર્ા રોગનો ચે૫ િાગેિો હોર્ાનો શક હોય એર્ી તવ્યકિઓને અિગ
રાખર્ા અને િેમનો ઉ૫ચાર કરર્ા માટે ના લચરકત્સાિયો સુઘ્ઘા સાર્ાજતનક લચરકત્સાિયો અને દર્ાખાના બાંઘર્ા અથર્ા સંપાદન
કરર્ા અને તનભાર્ર્ા બાબિ, અને િોકોને િબીબી રાહિ માટે જરૂર ના હોય િેર્ા બીજા ઉપાયો િેર્ા બાબિ.
(૭) સાર્ાજતનક રસ્િાઓ, મ્યુતનસી૫િ માકે ટો અને કોપોરે શનને પ્રાપ્િ થયેિી સાર્ાજતનક ઇમારિો ૫ર દીર્ાબિી કરર્ા બાબિ.
(૮) મ્યુતનસી૫િ ઓફીસ અને કોપોરે શનને પ્રાપ્િ થયેિા સઘળાં સ્મારકો અને ખુલ્િી જગ્યાઓ અને બીજી તમિકિ તનભાર્ર્ા
બાબિ.
(૯) કોપોરે શનને પ્રાપ્િ થયેિા રસ્િાઓ અને સાર્ાજતનક જગાઓને નામ આ૫ર્ા અથર્ા નંબર આ૫ર્ા બાબિ અથર્ા જગાઓને
નંબર આ૫ર્ા બાબિ.
(૧૦) અરહિકારક અને જોખમકારક ઘંઘાઓ અથર્ા કામોનું તનયમન કરર્ા બાબિ અને િે ઓછા કરર્ા બાબિ.
(૧૧) મુડદાના તનકાિ માટે ની જગાઓ તનભાર્ર્ા બદિ અને િેન ું તનયમન કરર્ા બાબિ અને સદરહું હેત ુ માટે નર્ી જગાઓની
જોગર્ાઇઓ કરર્ા બાબિ અને નતઘર્યાિા મુડદાનાં તનકાિ બાબિ.
(૧ર) સાર્ાજતનક માકે ટો અને કિિખાના (અને ચામડુ ં કમાર્ર્ાના કારખાના) બાંઘર્ા અથર્ા સંપાદન કરર્ા અને તનભાર્ર્ા
બાબિ અને સઘળી માકે ટો અને કિિખાનું (અને ચામડુ ં કપાર્ર્ાના કારખાનાનુ)ં તનયમન કરર્ા બાબિ.
(૧૩) ઢોર પુરર્ાના ડબ્બા અથર્ા સંપાદન કરર્ા અને તનભાર્ર્ા (અને પ્રાર્ી પ્રત્યેની ક્રૂરિા અટકાર્ર્ા) બાબિ.
(૧૪) મુબ
ં ઇના ર્જજલ્િાઓમાં શીિળા ટાંકર્ા બાબિના અતઘતનયમ, ૧૮૯ર ની (સને ૧૮૯ર નો મુબ
ં ઇનો ૧િો) ની જોગર્ાઇ
અનુસાર િોકોને શીિળા ટાંકર્ા બાબિ.
(૧૫) પ્રાથતમક તશક્ષર્ અને શાળાઓ, તનભાર્ર્ા, િેને મદદ કરર્ા અને િેને માટે યોગ્ય જગાની સગર્ડ કરી આ૫ર્ા બાબિ.
(૧૬) આરોગ્યને હાતન કરે એર્ા િિાઓ સુઘારર્ા બાબિ અને ઉ૫રર્કારક ઝાડપાનો કાઢી નાખર્ા બાબિ અને સામાન્દ્યિ: સઘળા
િોકો૫રાક કૃત્યો ઓછાં કરર્ા બાબિ.
(૧૭) જન્દ્મ અને મ ૃત્યુના રજીસ્રે શન બાબિ.
(૧૮) સાર્ર્જિનક રસ્િાઓ, પુિો, પેટા માગો, ગરનાળાં, ઉચ્ચ માગો અને િેર્ાં બીજા કામો બાંઘર્ા, તનભાર્ર્ા, િેમાં ફેરફાર કરર્ા
અને િે સુઘારર્ા બાબિ.
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(૧૯) સાર્ાજતનક રસ્િાઓ, પુિો અને બીજી સાર્ાજતનક જગાઓમાના અથર્ા િે ૫રના હરકિો અને બહાર નીકળિા કોઇ૫ર્
બાંઘકામો કઢાર્ી નાંખર્ા બાબિ.
ુ માટે પુરિા
(ર૦) સઘળાં મ્યુતનતસ૫િ પાર્ીના કામોની વ્યર્સ્થા અને તનભાર્ બાબિ અને સાર્ાજતનક અને ખાનગી હેતઓ
પાર્ી પુરર્ઠા સારુ જરૂરી હોય િેર્ાં નર્ા કામો બાંઘર્ા અથર્ા સંપાદન કરર્ા બાબિ.
(ર૧) ભયંકર રોગો થિા અટકાર્ર્ા અને િેનો ફેિાર્ો રોકર્ા બાબિ.
(રર) જોખમકારક ઇમારિો અને જગાઓ સુરરક્ષિ કરર્ા અથર્ા કઢાર્ી નાંખર્ા બાબિ.
(ર૩) સફાઇ માટે ના મ્યુતનતસ૫િ નોકર ર્ગા સારુ તનર્ાસસ્થાનો બાંઘર્ા અને તનભાર્ર્ા બાબિ.
(ર૩-ક) આતથિક તર્કાસ અને સામાર્જજક ન્દ્યાય માટે યોજનાઓ િૈયાર કરર્ા બાબિ.
(ર૩-ખ્) રાજય સરકાર સોંપે િેર્ાં કાયો બજાર્ર્ા અને યોજનાઓનો અમિ કરર્ા બાબિ.
(ર૪) આ મ્યુતનતસ૫િ અથર્ા જે િે ર્ખિે અમિમાં હોય િેર્ા બીજા કોઇ૫ર્ કાયદાથી અથર્ા િે મુજબ નાંખેિી કોઇ૫ર્
જર્ાબદારી પરરપુર્ા કરર્ા બાબિ.
(ર૫) ઉ૫ર તનદીષ્ટ કરે િી બાબિો માટે પરિી જોગર્ાઇ કરર્ાને આઘીન રહીને, દુ ષ્કાળ અને અછિના ર્ખિે શહેરમાંના
તનરાઘાર િોકોને રાહિ આ૫ર્ાની જોગર્ાઇ કરર્ા બાબિ અને એર્ા ર્ખિે રાહિ માટે ના કામો સ્થા૫ર્ા અને તનભાર્ર્ા
બાબિ.
(ર) મુખ્યત્ર્ે અનુસલુ ચિ જાતિઓ, અનુસલુ ચિ આરદજાિીઓ અને સામાર્જજક અને આતથિકા રીિે ૫છાર્ગા અન્દ્ય િોકોની ર્સતિર્ાળા
તર્સ્િારોમાં, પાર્ી પુરર્ઠા, ગટર, સફાઇ, રસ્િા ઉ૫રના દીર્ાબિી, િબીબી સહાય, ગંદા તર્સ્િારોની નાબદી જેર્ી મળભુિ સગર્ડ
અને િેર્ી બીજી બાબિોનો પ્રબંઘ કરર્ાના હેત ુ માટે , રાંસપોટા અન્દ્ડરટે કીંગની ઉ૫જમાં થી અને રાજય સરકાર રાજ૫ત્રમાં
જાહેરનામા ઘ્ર્ારા ર્ખિોર્ખિ નકકી કરે અને જાહેર કરે , િેર્ી બીજી કોઇ તનરદિ ષ્ટ આર્કની બાબિોમાંથી થયેિી આર્ક તસર્ાયની
દરે ક સરકારી ર્ષા માટે ની, િેની આર્કના દસ ટકા કરિાં ર્ઘુ નહી, િેટિી રકમ સુઘીનું ખચા કરર્ા માટે આર્ા ર્ષા માટે ના િેના
અંદાજ૫ત્રમાં જોગર્ાઇ કરર્ાનું કોપોરે શન માટે ફરરજયાિ ૫ર્ રહેશે અને િેર્ી રીિે જોગર્ાઇ કરે લ ું ખચા, જે સરકારી ર્ષા માટે
િેની જોગર્ાઇ કરર્ામાં આર્ી હોય િે સરકારી ર્ષામા પરે પરુ ુ કરર્ામાં આર્ે નહી, િો બાકીની તસિક ત્યાર૫છી આર્િા ર્ષનાા
અંદાજ૫ત્રમાં આગળ ખેંચર્ાની રહેશ.ે
કિમ-૬૬
જેને માટે કોપોરે શન ને સ્ર્તર્ર્ેક અનુસાર જોગર્ાઇ કરી શકે િેર્ી બાબિો.
કોપોરે શન ર્ખિોર્ખિ નીચેની સઘળી અથર્ા કોઇ૫ર્ બાબિો માટે સર્ાશે અથર્ા અંશિ: સ્ર્તર્ર્ેક અનુસાર જોગર્ાઇ કરી
શકશે :(૧) અશકિ માંદી અથર્ા અસાઘ્ય રોગર્ાળી વ્યક્તિઓની સંભાળ માટે અથર્ા આંઘળા, બહેરા, મગ
ં ા અથર્ા બીજી રીિે અપંગ
હોય અેેર્ી તવ્યકિઅેોના ખોડખાં૫ર્ર્ાળા બાળકોના સંભાળ અને ૫ેરરશક્ષર્ માટે શહેરમાં અથર્ા શહેર બહાર સંસ્થાઅેોના
સંઘટન, તનભાર્ અથર્ા વ્યર્સ્થા બાબિ.
(ર) પ્રસુતિ ગ ૃહો અને તશશુ કલ્યાર્ગ ૃહો અથર્ા કે ન્દ્રોના સંઘટન તનભાર્ અથર્ા વ્યર્સ્થા બાબિ.
(૩) સગભાા અથર્ા ૫યપાન કરાર્િી માિાઓ અથર્ા તશશુઓ અથર્ા શાળાના બાળકોને દુ ઘ પરું પાડર્ા બાબિ.
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(૪) પાર્ી, ખોરાક અથર્ા ઔષઘોની િપાસ અથર્ા પુથ્થકરર્ માટે રોગો શોઘી કાઢર્ા માટે અથર્ા જાહેર આરોગ્ય સાથે
સંબઘ
ં ઘરાર્િા સંશોઘનો માટે રાસાતયર્ક અથર્ા જીર્ાણુ ં તર્જ્ઞાન તર્ષયક પ્રયોગ શાળાઓના સંઘટન તનભાર્ અથર્ા
વ્યર્સ્થા બાબિ.
(૫) સ્નાનાગારો, સાર્ાજતનક ઘુિાઇઘરો, નાહર્ાની જગ્યાઓ અને જાહેર આરોગ્યની સુઘારર્ા માટે યોજેિી બીજી સંસ્થાઓ
બાબિ.
(૬) શહેરના રહેર્ાસીઓના િાભ માટે દઘ અથર્ા દઘની બનાર્ટો પરી પાડર્ા િેની ર્હેંચર્ી કરર્ા અને િે ૫ર પ્રરક્રયા
કરર્ા માટે શહેરમાં અથર્ા શહેર બહાર ડેરીઓ અથર્ા પ્રક્ષેત્રો બાબિ.
(૭) સાર્ાજતનક રસ્િાઓ અથર્ા જગાઓમાં માર્સો માટે પીર્ાના ર્ારા અને ૫શુઓ માટે હર્ાડા બાબિ.
(૮) શહેરી ર્નીકરર્, ૫યાર્ારર્- સંરક્ષર્ અને ૫રરક્સ્થતિ તર્જ્ઞાન તર્ષયક બાબિોની અલભવ્રુધ્ધિ
(૮-ક) સાંસ્કૃિીક, શૈલક્ષર્ક અને સૌન્દ્દયાિક્ષી પાસાને અલભવ્રુધ્ધિ.
(૮-ખ) નગરરચના અને જમીન ર્૫રાશની તનયમન સરહિ શહેરી આયોજન.
(૯) િોકો માટે સંગીિની જોગર્ાઇ કરર્ા બાબિ.
(૧૦) સાર્ાજતનક ઉદ્યાનો, બગીચાઓ, રમિગમિનાં મેદાનો અને તર્નોદનાં સ્થળો ની જોગર્ાઇ કરર્ા બાબિ.
(૧૧) પ્રદશનો ભરર્ા િથા વ્યાયામ અથર્ા રમિગમિનાં પ્રયોગો રાખર્ા બાબિ.
(૧ર) શહેરમાંના તનર્ાસગ ૃહો, તશબરાંગર્ો અને તર્શ્રાંિીગ ૃહોના તનયમન બાબિ.
(૧૩) રોગી ર્ાહન સેર્ા (એમ્બ્યુિન્દ્સ સતર્િસ) ના તનભાર્ બાબિ.
(૧૪) નાટયગ ૃહો, તર્શ્રાંિીગ ૃહો અને બીજી સાર્ાજતનક ઇમારિો બાંઘર્ા, સ્થા૫ર્ા અને તનભાર્ર્ા બાબિ.
(૧૫) અછિના પ્રસંગોએ જીર્નની જરૂરીયાિની ચીજોના ર્ેંચાર્ માટે દુ કાનો અથર્ા હાટના સંગઠન અથર્ા તનભાર્ બાબિ.
(૧૬) મ્યુતનતસ૫િ અતિકારીઓ અને કમાચારીઓ માટે રહેઠાર્ો બાંઘર્ા અથર્ા ખરીદર્ા અને તનભાર્ર્ા બાબિ.
(૧૭) (****************)મ્યુતનતસ૫િ કમાચારીને ઇમારિો બાંઘર્ા માટે કોપોરે શન ઠરાર્ે િેર્ી શરિોને આઘીન રહીને
નાર્ાં ઘીરર્ા બાબિ.
(૧૮) મ્યુતનતસ૫િ કમાચારી અથર્ા િેમના કોઇ૫ર્ ર્ગાના કલ્યાર્ માટે બીજા કોઇ૫ર્ ઉપાયો િેર્ા બાબિ.
(૧૯) તર્દ્યુિશક્તિ અથર્ા ગેસના પુરર્ઠા માટે કોઇ૫ર્ ઉ૫ક્રમ ખરીદર્ા બાબિ અથર્ા િોકોના સામાન્દ્ય રહિમાં એર્ો
કોઇ૫ર્ ઉ૫ક્રમ શરુ કરર્ા અથર્ા િેના આતથિક સહાય આ૫ર્ા બાબિ.
(ર૦) શહેરમાં અથર્ા શહેર બહાર િોકોને અથર્ા માિને િાર્ર્ા િઇ જર્ા માટે િાઇટ, રે લ્ર્ે , રામર્ે, પાટા ર્ગરની રામો
અથર્ા મોટરર્ાહનો ઘ્ર્ારા ર્ાહનવ્યર્હારની સગર્ડો બાંઘર્ા, ખરીદર્ા િેન ુ ં સંગઠન કરર્ા, િે તનભાર્ર્ા અથર્ા િેની
વ્યર્સ્થા કરર્ા બાબિ.
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(ર૧) કિમ-૬૩ ના ખંડ (૧૫) માં જર્ાર્ેિા ઉદે શો તસર્ાયના બીજા શૈક્ષર્ીક ઉદે શો ને ઉિેજન આ૫ર્ા બાબિ, અને શહેર
બહારની તશક્ષર્ સંસ્થાઓને ગ્રાન્દ્ટ આ૫ર્ા બાબિ.
(રર) પુસ્િકાિયો, સંગ્રહસ્થાનો, આટા , ગેિેરીઓ, ર્નસ્પતિ અથર્ા પ્રાર્ીઓના સંગ્રહસ્થાનો સ્થા૫ર્ા અને તનભાર્ર્ા અથર્ા
િેને મદદ કરર્ા બાબિ અને િેને માટે ઇમારિો ખરીદર્ા અથર્ા બાંઘર્ા બાબિ.
(ર૩) ૫શુઓ માટે ના દર્ાખાના અથર્ા લચરકત્સાિયો બાંઘર્ા બાબિ.
(ર૪) ઉ૫રર્ કરિા ૫ક્ષીઓ અથર્ા ૫શુઓનો અથર્ા જીર્જતુ
ં નો નાશ કરર્ા બાબિ અને રખડિા અથર્ા નઘર્ીયાિા
કુ િરાને પરર્ા અથર્ા િેનો નાશ કરર્ા બાબિ.
(રપ્) શહેરમાં માનર્ દુ :ખના તનર્ારર્ માટે અથર્ા સાર્ાજતનક કલ્યાર્ માટે ઉભા કરે િા કોઇ૫ર્ સાર્ાજતનક ફંડમાં ફાળો
આ૫ર્ા બાબિ.
(ર૬) પ્રતિષ્ઠિ તવ્યકિઓને આ૫ર્ાના માન૫ત્રો િૈયાર કરર્ા બાબિ અથર્ા માન૫ત્રો આ૫ર્ા બાબિ.
(ર૭) િગ્નોનાં રર્જજસ્રે શન બાબિ.
(ર૮) જીર્તનર્ષયક આંકડાની બરાબર નોંઘ થાય િેર્ી મારહિી આ૫ર્ા બદિ ઇનામો આ૫ર્ા બાબિ.
(ર૯) કોઇ૫ર્ ૫ગારદાર મેર્જજસ્રે ટની કોટા ના તનભાર્ને આનુસલં ગક હોય િેર્ા ૫ગાર િથા ભથ્થા-ભાડુ ં િથા બીજો ખચા અથર્ા
એર્ા ખચનો કોઇ૫ર્ ભાગ આ૫ર્ા બાબિ.
(૩૦) ગૌચરો સંપાદન કરર્ા િથા તનભાર્ર્ા બાબિ િથા ઘોડા ઉછે રર્ા માટે ની જગા સ્થા૫ર્ા િથા તનભાર્ર્ા બાબિ.
(૩૧) સુર્ેજના તનકાિ માટે પ્રક્ષેત્ર અથર્ા કારખાનુ ં સ્થા૫ર્ા િથા તનભાર્ર્ા બાબિ.
(૩ર) જગાઓની સુર્ેજ િેર્ા િથા િે કોપોરે શનના તનયંત્રર્ હેઠળની મોરીઓમાં છોડર્ા માટે કોપોરે શને મંજુર કરે િી
સામાન્દ્ય ૫ધ્ધધિ અનુસાર જગાઓ અથર્ા જગાઓના ઉ૫યોગ માટે કંડીઓ, જોડકામો, નળીઓ િથા બીજા ગમે િે સાઘનો
પુરા પાડર્ા, બાંઘર્ા િથા તનભાર્ર્ા બાબિ.
(૩૩) આ અતિતનયમની અથર્ા તનયમો, ઉ૫તનયમો, તર્તનયમો અથર્ા સ્થાયી હુકમોની કોઇ૫ર્ જોગર્ાઇઓના ભંગને
િગિી મારહિી આ૫ર્ા માટે ઇનામો આ૫ર્ા બાબિ.
(૩૪) જેમાં અગાઉ બાંઘકામ કરે િ હોય કે ન હોય િે ક્ષેત્રોમાં નર્ા સાર્ાજતનક રસ્િાઓ આંકર્ા બાબિ અને િે હેત ુ માટે
િથા િેર્ા રસ્િાઓની બાજુ ઉ૫ર ઇમારિો બાંઘર્ા અથર્ા િેમના આંગર્ા માટે જોઇિી જમીન સંપાદન કરર્ા બાબિ.
(૩૫) ગરીબ અને કામદાર ર્ગો માટે યોગ્ય રહેઠાર્ો બાંઘર્ા અથર્ા ખરીદર્ા અને તનભાર્ર્ા બાબિ અથર્ા આર્ા
રહેઠાર્ોની જોગર્ાઇ કરર્ામાં રહિ સંબઘ
ં ઘરાર્િી કોઇ૫ર્ વ્યક્તિ, મંડળી અથર્ા સંસ્થાને નાર્ાં ઘીરર્ા અથર્ા બીજી
સગર્ડો આ૫ર્ા બાબિ.
(૩૬) તનરાઘાર અથર્ા ઘરબાર ર્ગરની વ્યક્તિઓને આશ્રય આ૫ર્ાની જોગર્ાઇ કરર્ા બાબિ અને ગરીબો માટે કોઇ૫ર્
પ્રકારની રાહિની જોગર્ાઇ કરર્ા બાબિ.
(૩૭) ભાડે ફરિી ગાડીઓ અથર્ા ગાડામાં ર્૫રાિા ઘોડા, ટટુ ઓ, અથર્ા ઢોર અથર્ા દુ ઘાળી ગાયો માટે આરોગ્યર્ઘકા
િબેિા અથર્ા ગૌશાળા બાંઘર્ા અથર્ા ખરીદર્ા અને તનભાર્ર્ા બાબિ.
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(૩૮) ઇમારિો અથર્ા જમીનોની સર્ે બાબિ.
(૩૯) શહેરમાંના િોકોને અસર કરિી કોઇ૫ર્ આફિને ૫હોંચી ર્ળર્ાના ઉપાય બાબિ.
(૪૦) મુબઇની
ં
સ્થાતનક સ્ર્શાસન સંસ્થાના ફંડમાં ફાળો આ૫ર્ા બાબિ.
(૪૧) (રાજય) સરકારની પુર્ા મંજુરીથી શહેરમાંના કોઇ૫ર્ સાર્ાજતનક સમારં ભ અથર્ા મનોરં જનમાં ફાળો આ૫ર્ા બાબિ.
(૪ર) િોકોના સુરક્ષીિિા, આરોગ્ય, સગર્ડ અથર્ા તશક્ષર્માં અલભવુધ્ધિ કરે એર્ો આમાં અગાઉ તર્તશષ્ટ રીિે નહી
જર્ાર્ેિો કોઇ૫ર્ ઉપાય કરર્ા બાબિ.
કિમ-૬૭

જુદા જુદા મ્યુનનનસ૫િ સતાનિકારીઓનું કાયશ.

(૧) જુ દા જુ દા મ્યુતનતસ૫િ સિાતિકારીઓનાં પોિપોિાના કાયો આ અતઘતનયમથી અથર્ા િે મુજબ તર્તશષ્ટ રીિે ઠરાવ્યા
પ્રમાર્ેનાં રહેશે.
(ર) આ અતઘતનયમમાં સ્પષ્ટપર્ે બીજી રીિે ઠરાવ્યુ ં હોય િે તસર્ાય, શહેરનો મ્યુતનતસ૫િ ર્હીર્ટ કોપોરે શનને પ્રાપ્િ થશે.
(૩) આ કોપોરે શનમાં જયા જયા સ્પષ્ટ૫ર્ે એર્ો તનદે શા કયો હોય ત્યાં ત્યાં કોપોરે શનની અથર્ા સ્થાયી સતમતિની મંજુરીને
આઘીન રહીને િેમજ આ અતઘતનયમથી અથર્ા જે િે ર્ખિે અમિમાં હોય િેર્ા બીજા કાયદાથી નાંખેિા બીજા સઘળા
તનબઘો મયાદાા ઓ અને શરિોને આઘીન રહીને આ અતઘતનયમના િથા જે િે ર્ખિે અમિમાં હોય મયાદાા ઓ અને શરિોને
આઘીન રહીને આ અતઘતનયમના િથા જે િે ર્ખિે અમિમાં હોય િેર્ા બીજા જે કોઇ૫ર્ સિા આ૫ર્ામાં આર્ી હોય િે
અતઘતનયમની જોગર્ાઇઓનો અમિ કરર્ાના હેત ુ સારુ સમસ્િ કારોબારી સિા કતમશ્નરને પ્રાપ્િ થશે િેમજ િેર્ે(ક) આ અતઘતનયમની અથર્ા જે િે ર્ખિે અમિમાં હોય િેર્ા બીજા કોઇ૫ર્ કાયદાથી િેના ઉ૫ર તર્તશષ્ટ રીિે
નાંખેિી સઘળી ફરજો બજાર્ર્ી અને િેને િે રીિે આપેિી સઘળી સિાઓ ર્ા૫રર્ી.
(ખ) મ્યુતનતસ૫િ સેક્રેટરી અને મ્યુતનતસ૫િ ચીફ ઓરડટર અને િેમના સીઘા િાબા હેઠળના મ્યુતનતસ૫િ
અતિકારીઓ અને નોકરો તસર્ાયના સઘળા મ્યુતનતસ૫િ અતિકારીઓ અને નોકરોની ફરજો ઠરાર્ર્ી અને િેમનાં કાયો અને
કાયર્ાા હીઓ ઉ૫ર દે ખરે ખ અને તનયંત્રર્ રાખર્ા અને તર્તનયમોને આઘીન રહીને સદરહુ ં અતિકારીઓ અને નોકરોની નોકરી
િથા િેમના ૫ગાર, તર્શેષાતિકારો અને ભથ્થાને િગિા સ્થળ પ્રશ્ર્નોનો તનકાિ કરર્ો.
(ગ) કોઇ૫ર્ આરકસ્મક પ્રસંગે િોકોની સેર્ા અથર્ા સિામિી માટે અથર્ા કોપોરે શનની તમિકિના રક્ષર્ માટે આરકસ્મક
પ્રસંગ ઉ૫રથી પોિાને ન્દ્યાયી અથર્ા જરૂરી જર્ાિા હોય િેર્ા િાત્કાિીક ૫ગિાં િેર્ા. એર્ા ૫ગિાં આ અતિતનયમ અથર્ા જરૂરી
જર્ાિા હોય િેર્ા િાત્કાિીક ૫ગિાં િેર્ાં. એર્ા ૫ગિાં આ અતઘતનયમ મુજબ બીજા કોઇ૫ર્ મ્યુતનતસ૫િ સિાતિકારીની અથર્ા
(રાજય) સરકારની મંજરી અથર્ા અતિકાર તસર્ાય િઇ શકાય એમ ન હોય િો ૫ર્ િેર્ા.
૫રં ત ુ કતમશ્નરે પોિે િીઘેિા ૫ગિાં િથા િે િેર્ા માટે ના પોિાના કારર્ો અને આ અતિતનયમની જોગર્ાઇઓ મુજબ ચાલુ
અંદાજ૫ત્ર ગ્રાંટમાં જેનો સમાર્ેશ થિો ન હોય િેર્ો કોઇ૫ર્ ખચા એર્ા ૫ગિાંને ૫રીર્ામે થયો હોય અથર્ા થર્ાનો સંભર્ હોય
િેની રકમ બાબિનો રરપોટટા િરિ સ્થાયી સતમતિને અને કોપોરે શનને કરર્ો.
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(ઘ) ર્ાહનવ્યર્હાર મેનજ
ે રની ગેરહાજરીમાં અથર્ા આ અતઘતનયમ મુજબ િેના ઉ૫ર નાંખિ
ે ી ફરજો બજાર્ર્ાને અથર્ા
િેને આપેિી સિાઓ ર્ા૫રર્ાને િે ચુકે ત્યારે િે ફરજો બજાર્ર્ી અને િે સિાઓ ર્ા૫રર્ી.
(૪) આ અતઘતનયમમાં જયાં જયાં સ્પષ્ટ૫ર્ે તનદે શા કયો હોય ત્યાં ત્યાં કોપોરે શનની અથર્ા ર્ાહનવ્યર્હાર સતમતિની મંજુરીને
આઘીન રહીને િેમજ આ અતઘતનયમથી નાંખેિા બીજા સઘળા તનર્ાયો, મયાદાાઓ અને શરિોને આઘીન રહીને પ્રકરર્-ર૦ ની
જોગર્ાઇઓનો અમિ કરર્ાના હેત ુ સારુ સમસ્િ કારોબારી સિા ર્ાહન વ્યર્હાર મેનજ
ે રને પ્રાપ્િ થશે, િેમજ િેર્-ે
(ક) આ અતઘતનયમથી િેના ઉ૫ર તર્તશષ્ટ રીિે નાંખિ
ે ી સઘળી ફરજો બજાર્ી અને િેને િે રીિે આપેિી સઘળી સિાઓ ર્ા૫રર્ી
અને ર્ાહનવ્યર્હાર સતમતિ િેને ફરમાર્ે િેર્ી ર્ાહનવ્યર્હાર સંસ્થા િગિી બીજી ફરજો બજાર્ર્ી.
(ખ) પ્રકરર્-ર૦ મુજબ તનમાયેિ સઘળા મ્યુતનતસ૫િ તઅઘકારીઓ અને નોકરોની ફરજો ઠરાર્ર્ી અને િેમના કૃત્યો અને
કાયર્ાાહીઓ ઉ૫ર દે ખરે ખ અને તનયંત્રર્ રાખર્ા અને તર્તનયમોને આઘીન રહીને સદરહું અતિકારીઓ અને નોકરોની નોકરી િથા
િેમના ૫ગાર, તર્શેષાતિકારો અને ભથ્થાને િગિા સઘળા પ્રશ્ર્નોનો તનકાિ કરર્ો.
(ગ) આરકસ્મક પ્રસંગે માનર્જીર્ન અથર્ા કોપોરે શનની તમિકિના રક્ષર્ અથર્ા ર્ાહનવ્યર્હાર સંસ્થા ઘ્ર્ારા િોકોને પુરી
પાડર્ામાં આર્િી સેર્ાઓના તનભાર્ માટે આકક્સ્મક ૫ગિા િેર્ા અને િેર્ે િેમ કયુા હોય ત્યારે પોિે િીઘેિા ૫ગિાં િથા િે િેર્ા
માટે ના પોિાના કારર્ો અને આ અતિતનયમની જોગર્ાઇઓ મુજબ અંદાજ૫ત્ર ગ્રાંટમાં જેનો સમાર્ેશ ન હોય િેર્ો કોઇ૫ર્ ખચા
એર્ાં ૫ગિાંને ૫રરર્ામે થયો હોય અથર્ા થર્ાનો સંભર્ હોય િેર્ી રકમ બાબિનો રરપોટા િરિ ર્ાહનવ્યર્હાર સતમતિને કરર્ો.
કિમ-૬૮

કનમશ્નરે બીજા કાયદા મુજબ કોપોરે શનની સતા વા૫રવી અને તેની ફરજો બજાવવી.

(૧) જે િે ર્ખિે અમિમાં હોય િેર્ા બીજા કોઇ૫ર્ કાયદા મુજબ કોપોરે શનને આપેિી અથર્ા િેના ઉ૫ર નાંખિ
ે ી અથર્ા
િેને પ્રાપ્િ થયેિી કોઇ૫ર્ સિા, ફરજો અને કાયો િેર્ા કાયદાની જોગર્ાઇઓ િથા કોપોરે શન નાંખે િેર્ા તનર્ાયો, મયાદાાઓ ,
અને શરિોને આઘીન રહીને કતમશ્નરે ર્ા૫રર્ા, બજાર્ર્ા અથર્ા અદા કરર્ા.
(ર) કતમશ્નર, સ્થાયી તસતમિની મંજરીથી િેલખિ હુકમ કરીને િેર્ી કોઇ૫ર્ સિા, ફરજ અથર્ા કાયા પોિાના તનયંત્રર્ હેઠળ
અને પોિાની ફેરિપાસને અને પોિાને ઠરાર્ર્ાનું યોગ્ય િાગે િેર્ી શરિો અને મયાદાાઓ, જો કોઇ હોય િો િેને આઘીન રહીને
ર્ા૫રર્ા, બજાર્ર્ા અથર્ા અદા કરર્ાનો અતિકાર કોઇ૫ર્ મ્યુતનતસ૫િ અતિકારીને આપી શકાશે.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
વહીવટ

મેયર

વ્યવસ્થા તંત્ર

ચટ
ંુ ાયેિી પાંખ

મ્યુનન.

સામાન્ય

કનમશ્નર

સભા

નાયબ

નાયબ

ટાઉન

સીટી

સ્થાયી

મ્યુનન.

મ્યુનન..

પ્િાનીંગ

એન્ીનીયર

સનમનત

કનમશ્નર

કનમશ્નર

ઓફીસર

ઓડીટ નવભાગ

ખાસ
સનમનત

મુબ
ં ઇ પ્રાંિીય મહાનગરપાલિકા અતઘતનયમ-૧૯૪૯ અને બીજા કાયદા મુજબ કિમ-૬૮ ની જોગર્ાઇ મુજબ
કોપોરે શનની સિા ર્ા૫રર્ી અને ફરજો બજાર્ર્ી.
કિમ-૪૯ નાયબ અથવા મદદનીશ મ્યુનનનસ૫િ કનમશ્નરની સતા અને ફરજો.
(૧) કતમશ્નરના હુકમોને આઘીન રહીને, નાયબ મ્યુતનતસ૫િ કતમશ્નરે અથર્ા મદદનીશ મ્યુતનતસ૫િ કતમશ્નરે કતમશ્નર ની
(ન્દ્યાતયક પ્રકારની અથર્ા ન્દ્યાતયક તુલ્ય સિા અને ફરજો સરહિની ) સિાઓ અને ફરજો પૈકી કતમશ્નર ર્ખિોર્ખિ િેને સોંપે
િેર્ી સિા ર્ા૫રર્ી અને િેર્ી ફરજો બજાર્ર્ી.
૫રં ત ુ કતમશ્નર, નાયબ મ્યુતનતસ૫િ કતમશ્નરે અથર્ા મદદનીશ કતમશ્નરે ને ર્ખિોર્ખિ જે સિાઓ અને ફરજો સોંપે િેની િેર્ે
કોપોરે શનને ખાિરી આ૫ર્ી.
(ર્ઘુમાં પોિે સોંપેિી ન્દ્યાતયક પ્રકારની અથર્ા ન્દ્યાતયક તુલ્ય સિા ર્ા૫રર્ાનું અથર્ા િેર્ી ફરજો બજાર્ર્ાનું તનયમન કરિો કોઇ
હુકમ બહાર પાડર્ાની સિાઓ પેટા- કિમમાંના કોઇ મજકરથી કતમશ્નરને મળે છે એમ ગર્ાશે નહી.)
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(ર) પોિાના હોદૃ ાની મુદિ દરરમયાન અને પોિાના હોદૃ ાની રૂએ નાયબ મ્યુતનતસ૫િ કતમશ્નરે અથર્ા મદદનીશ મ્યુતનતસ૫િ
ુ સારુ ગર્ાશે.
કતમશ્નરે કરે િા સઘળા કૃત્યો અને ર્સ્તુઓ કતમશનરે કયાા હોય એમ સઘળા હેતઓ
કિમ – ૪૭ મ્યુનનનસ૫િ ચીફ ઓહડટરની સતા અને ફરજો બજાવવી.
(૧) મ્યુતનતસ૫િ ચીફ ઓરડટર (ક) આ અતઘતનયમ થી અથર્ા િે મુજબ િેને બજાર્ર્ાનો તનદે શા કરર્ામાં આવ્યો હોય િેર્ી ફરજો અને મ્યુતનતસ૫િ ફંડના
રહસાબોની િપાસથી સંબઘ
ં ી, કોપોરે શન અથર્ા સ્થાયી સતમતિ િેને ફરમાર્ે િેર્ી અને ર્ાહનવ્યર્હાર ફંડના રહસાબોની િપાસર્ી
સંબઘ
ં ી ર્ાહનવ્યર્હાર સતમતિ ફરમાર્ે િેર્ી બીજી ફરજો બજાર્ેિી.
(ખ) સ્થાયી સતમતિ ર્ખિોર્ખિ આપે િેર્ા તનદે શોને આઘીન રહીને, પોિાના સીઘા િાબા હેઠળના ઓરડટરો અને મદદનીશ
ઓરડટરો, કારકનો અને નોકરોની ફરજ ઠરાર્ર્ી.
(ગ) સ્થાયી સતમતિ ના હુકમોને આઘીન રહીને સદરહું ઓરડટરો, મદદનીશ ઓરડટરો, કારકનો અને નોકરોનાં કૃત્યો અને કાયર્ાાહી
ઉ૫ર દે ખરે ખ અને તનયંત્રર્ રાખવું અને તર્તનયમોને આઘીન રહીને સદરહું ઓરડટરો, મદદનીશ ઓરડટરો, કારકનો અને નોકરોની
નોકરી, મહેનિાણું અને તર્શેષાતિકારોને િગિા સઘળા પ્રશ્ર્નોનો તનકાિ કરર્ો.
(ર) મ્યુતનતસ૫િ ચીફ ઓરડટરો હોદૃ ો ઘરાર્િા બંઘ થયો હોય િે ૫છી, િે કોપોરે શન હેઠળ ર્ઘુ ર્ખિ હોદૃ ો ઘરાર્નારને પાત્ર રહેશે
નહી.
કિમ – ૪૬ નગર ઇજનેર અને િબીબી અતિકારી, આરોગ્ય અતિકારી ની સિા અને ફરજો નગર ઇજનેરે અને િબીબી અતિકારી,
આરોગ્યએ , આ અતઘતનયમથી અથર્ા િે મુજબ િેમને બજાર્ર્ાનો તનદે શા કરર્ામાં આર્ે િેર્ી ફરજો અને કતમશ્નર િેમને ફરમાર્ે
િેર્ી બીજી ફરજો બજાર્ર્ી.
કિમ-૪૩ કોપોરે શન સ્થાયી સનમનત વગે રેની કાયવાશહીઓ.
(૧) કોપોરે શન, સ્થાયી સતમતિ, સ્થાયી સતમતિ ની પેટા સતમતિ ઓ, ર્ાહનવ્યર્હાર સતમતિ, ર્ાહનવ્યર્હાર સતમતિ ની પેટા સતમતિ
ઓ ખાસ સતમતિ ઓ અને િદથે સતમતિઓની બેઠકો, તનયમથી ઠરાર્ેિી રીિે ભરર્ી અને િેમની સમક્ષના કામકાજનો િેર્ી રીિે
તનકાિ કરર્ો.
(ર) કતમશ્નરને કોપોરે શનની બેઠકમાં હાજર રહેર્ાની અને િેમાની ચચાામાભાગ િેર્ાની કાઉંતન્દ્સિરના જેર્ો જ હક રહેશે અને
અઘ્યાસી સિાતિકારીની ૫રર્ાનગી થી િે કોઇ૫ર્ ર્ખિે હકીકિોનું તનર્ેદન અથર્ા ખુિાસો કરી શકશે. ૫ર્ િેને આર્ી બેઠકમાં
કોઇ૫ર્ દરખાસ્િ ઉ૫ર મિ આ૫ર્ાની અથર્ા કોઇ૫ર્ દરખાસ્િ મકર્ાની છૂટ રહેશે નહી.
(૩) કોપોરે શનની જે બેઠક અથર્ા િેની બેઠકોમાં, િેના કોઇ૫ર્ અતિકારીએ ફરજ બજાર્િા જેની િજર્ીજ કરી હોય િેર્ી કોઇ૫ર્
બાબિ તર્શે ચચાા ચાિિી હોય િેર્ી બેઠક અથર્ા બેઠકોમાં, કોપોરે શન િેર્ા અતિકારીને હાજર રહેર્ાનું ફરમાર્ી શકશે. જયારે
કોઇ૫ર્ અતિકારીને એર્ી રીિે આર્ી કોઇ૫ર્ બેઠકમાં હાજર રહેર્ાનું ફરમાર્ર્ામાં આર્ે, ત્યારે િેને હકીકિોનું તનર્ેદન અથર્ા
ખુિાસો કરર્ાનું અથર્ા કોપોરે શન ફરમાર્ે િેર્ી િેર્ે િજર્ીજ કરી હોય િેર્ી કોઇ૫ર્ બાબિને િગિી િેના કબજામાંથી મારહિી
પુરી પાડર્ાનું ફરમાર્ી શકાશે.
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(૪) કતમશ્નરે સ્થાયી સતમતિ અથર્ા પેટા- સતમતિની બેઠકમાં હાજર રહેર્ાની અને િેમાંથી ચચામાાં ભાગ િેર્ાની સદરહું સમીતિના
સભ્ય જેર્ી જ સિા રહેશ.ે ૫ર્ િેને આર્ી બેઠકમાં કોઇ૫ર્ દરખાસ્િ ૫ર મિ આ૫ર્ાની અથર્ા કોઇ૫ર્ દરખાસ્િ મકર્ાની છૂટ
રહેશે નહી.
(૫) કતમશ્નર અને િેની ગેરહાજરીમાં કતમશ્નરે આ અથે અતિકૃિ કરે િા નાયબ કતમશ્નરને અથર્ા મદદનીશ કતમશ્નર કતમશ્નર ને
અને ર્ાહનવ્યર્હાર મેનજ
ે રને અને િેની ગેરહાજરીમાં ર્ાહનવ્યર્હાર મેનજ
ે રે આ અથે અતિકૃિ કરે િા કોઇ૫ર્ અતિકારીએ
ર્ાહનવ્યર્હાર સતમતિની અથર્ા પેટા-સતમતિની બેઠકમાં હાજર રહેર્ાનો અને િેમાંની ચચામાાં ભાગ િેર્ાનો સદરહું સતમતિના
સભ્યો જેર્ો જ હક રહેશે ૫ર્ િેને આર્ી બેઠકમાં કોઇ૫ર્ દરખાસ્િ ૫ર મિ આ૫ર્ાની અથર્ા કોઇ૫ર્ દરખાસ્િ મકર્ાની છૂટ રહેશે
નહી.
કિમ-૩૦ કોપોરે શનની ખાસ સનમનતઓ
(૧) કોપોરે શન પોિાની બેઠકોમાંથી ર્ખિોર્ખિ ખાસ સતમતિઓ નીમી શકશે અને િે સતમતિઓ એ કોપોરે શન િેમને ર્ખિોર્ખિ
આપે િેર્ા કોઇ૫ર્ અનુદેશો પ્રમાર્ે ર્િવુાં
(ર) કોપોરે શન ની બેઠકમાં હાજર રહેિા અને મિ આ૫િા કાઉંતસિરોના બે ત ૃિીયાંશ કરિાં ઓછા ન હોય િેટિા કાઉંતસિરોના
મિથી ૫સાર કરે િા તર્તશષ્ટ ઠરાર્થી કોપોરે શન દરે ક ખાસ સમીતિના કામકાજનું ક્ષેત્ર નકકી કરી શકશે અને એર્ો તનદે શા કરી
શકશે કે િેર્ા કોઇ૫ર્ ક્ષેત્રમાં સમાયેિી સઘળી બાબિો અને પ્રશ્ર્નો પ્રથમિઉ સમુલચિ સતમતિ સમક્ષ મુકર્ા અને િેર્ી સતમતિ ની
ભિામર્ સાથે કોપોરે શનને સાદર કરર્ા અને કોપોરે શન ૫ર્ એર્ા જ ઠરાર્થી પોિાની સિાઓ અને ફરજો પૈકી કોઇ૫ર્ સિા
અને ફરજ તનરદષ્ટા કરે િી ખાસ સતમતિ ઓને સોંપી શકશે..
(૩) દરે ક ખાસ સતમતિ એ પોિાના સભ્યોમાંથી બે સભ્યોને અઘ્યક્ષ અને ઉપાઘ્યક્ષ િરીકે નીમર્ા. ૫રં ત ુ કોઇ૫ર્ સભ્યે અકી ર્ખિે
એકથી ર્ઘારે ખાસ સતમતિ ના અઘ્યક્ષ થવું નહી.
(૪) અઘ્યક્ષે અને િેની ગેરહાજરીમાં ઉપાઘ્યક્ષે અને બ્ન્દ્ને ની ગેરહાજરીમાં ખાસ સતમતિ ની બેઠકમાં હાજર રહેિા િેના સભ્યો
૫સંદ કરે િેર્ા બીજા સભ્યે બેઠકનું અઘ્યક્ષસ્થાન િેવ.ું
(૫) ખાસ સતમતિ નો જે કોઇ૫ર્ સભ્ય ટુંકી મુદિની માંદગી અથર્ા સતમતિ એ મંજુર કરર્ાના બીજા ગમે િે કારર્સર હોય િે
તસર્ાય િેર્ી સતમતિની બેઠકોમાં ઉ૫રાઉ૫રી બે મરહનાઓ દરરમયાન ગેરહાજર રહે અથર્ા સતમતિની બેઠકોમાં ગમે િે કારર્સર
૫છી િે સતમતિ એ મંજુર કરે લ ું હોય કે ન હોય િો ૫ર્ ઉ૫રાઉ૫રી ચાર મરહના દરતમયાન ગેરહાજર રહે અથર્ા િેમાં હાજર રહી
શકે નહી િે સ્થાયી સતમતિનો સભ્ય હોિો બંઘ થશે અને િેમ થયે િેની બેઠક ખાિી ૫ડશે.
(૬) દરે ક ખાસ સતમતિ ની સઘળી કાયાર્ાહીઓ કોપોરે શનની બહાિીને આઘીન રહેશ.ે
૫રં ત ુ પેટા- કિમ(ર) મુજબ ખાસ સતમતિ ને પોિાની કોઇ૫ર્ સિાઓ અથર્ા ફરજો સોં૫િી ર્ખિે કોપોરે શન એર્ો તનદે શા કરે કે
એર્ી સતમતિ ઓનો તનર્યા છે ર્ટનો ગર્ર્ો, ત્યારે એર્ા તનર્યાને એર્ી સતમતિ ના કુ િ સભ્યોના ઓછામાં ઓછા અિાા સભ્યોનો
ટે કો હોય, િો એર્ી સિા અથર્ા ફરજોને િગિી િેર્ી સતમતિ ની કાયર્ાાહીઓ કોપોરે શનની બહાિીને આઘીન રહેશે નહી.
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ર્ઘુમાં કોઇ૫ર્ ખાસ તસતમિને એમ િાગે કે જો કોઇ ૫ગિાં િેર્ામાં તર્િંબ કરર્ાથી ગંભીર અગર્ડ ઉભી થર્ાનો સંભર્ છે િો
િેર્ી સતમતિ પોિાના કુ િ સભ્યોના ઓછામાં ઓછા અિાા સભ્યોના ટે કાર્ાળા ઠરાર્થી તનદે શા કરી શકશે કે પોિાની કાયર્ાાહીને
કોપોરે શનની બહાિીની જરૂર હોય િે પ્રસંગે, પોિાની કાયર્ાાહી કોપોરે શન બહાિ રાખે િેની રાહ જોયા તર્ના સતમતિ ના તનર્યા
અનુસાર ૫ગિાં િેર્ા ૫ર્ જો કોપોરે શન આર્ી સતમતિ ની કાયર્ાાહીને પાછળથી બહાિ ન રાખે િો હજી ૫ર્ વ્યર્હારાથે હોય િેર્ા
૫ગિાં કોપોરે શનના હુકમોનો અમિ કરર્ા માટે તર્િંબ કયાા તર્ના િેર્ાં
(૭) કોપોરે શન કોઇ૫ર્ ર્ખિે કોઇ ખાસ સતમતિ નુ તર્સિન કરી શકશે અથર્ા િેની રચનામાં ફેરફાર કરી શકશે.
(૮) ખાસ સતમતિઓની રચના અને િેર્ી સતમતિ ઓની બેઠકોના કામકાજના સંચાિનનુ,ં કાયનોંઘ રાખર્ાનું અને રરપોટટા સાદર
કરર્ાનું અને િેર્ી સતમતિઓ સમક્ષની બીજી બાબિોનું તનયમન કરર્ામાં આર્શે.
ર.૪ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની નવીિંન્સ શાખાની કામગીરીની નવગત.
૧: મહાનગરપાલિકાના અતિકારી/ કમચાારીઓ તર્રૂઘ્ઘની કરપ્શન અને ફરજમાં અતનયતમિિા અંગેની ફરરયાદોની િપાસ કરી,
કતમશ્નરશ્રીને રરપોટા કરર્ાની કામગીરી.
ર: મહાનગરપાલિકાના જુ દા જુ દા સ્ટોસની ફરરયાદ સંબઘ
ં ે િપાસ કરી જરૂરી ૫ગિાં િેર્ા માટે મ્યુતન. કતમશ્નરશ્રી ને ભિામર્
કરર્ાની કામગીરી.
૩: જુ દા જુ દા સ્ટોસની ઓલચિંિી મુિાકાિ િઇ, કોઇ અતનયતમિિા જર્ાય િો િે માટે ૫ગિાં િેર્ા મ્યુતન. કતમશ્નરશ્રી ને રરપોટા
કરર્ાની કામગીરી.
૪: મહાનગરપાલિકાની જુ દી જુ દી શાખાના કમચાારીઓની હાજરીનુ સરપ્રાઇઝ ચેકીંગ કરર્ાની કામગીરી.
૫: બાંઘકામ / ર્ોટર ર્કસા તર્. ટે કનીકિ શાખા હસ્િકનાં ચાિિાં કામોની સ્થળ િપાસ કરી કામોની ચકાસર્ી કરર્ાની કામગીરી.
૬: મહાનગરપાલિકાની જુ દી જુ દી તમલ્કિના સ્થળોએ સુરક્ષા માટે ની વ્યર્સ્થા કરર્ાની કામગીરી.
૭: મ્યુતન. કચેરી ખાિે િેમજ સ્ટે ન્દ્ડીંગ કતમટી અને જનરિ બોડની તમટીંગો સમયે જરૂરી કાયદો અને વ્યર્સ્થા જાળર્ર્ાની
કામગીરી.
૮: મ્યુતન. સેર્ાઓ અને તમલ્કિોને અસર કરિી બાબિો અંગે સ્થાતનક પોિીસના સં૫કમાાં રહી જરૂરી સુિહ
ે - શાંતિ જાળર્ર્ાની
કામગીરી.
૯: એસ્ટે ટ અને ટાઉન પ્િાનીંગ શાખાની ગેરકાયદે સર દબાર્ો દુ ર કરર્ાની કામગીરી સમયે જરૂરી બંદોબસ્િ જાળર્ર્ાની કામગીરી.
૧૦: મહાનગરપાલિકાની હાઉસ ટે કસ, પાર્ી ર્ેરા અન્દ્ય ફી ની રે ર્ન્દ્યુ આર્ક ઉ૫ર િકે દારી રાખર્ાની કામગીરી.
૧૧: કોન્દ્રે તટ ઘોરર્ે રાખર્ામાં આર્ેિ તસકયોરીટી એજન્દ્સીઓનાં તસકયોરીટી ગાડની ફરજનું તનયમન અને તનયંત્રર્ કરર્ાની
કામગીરી.
૧ર: ચોકીદાર, ૫ગી, પો.કોન્દ્સ. તર્. ની ફરજોનું તનયમન અને તનયંત્રર્ કરર્ાની કામગીરી.
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૧૫
ર.૫ જાહેર સુખાતિકારી અને શહેરના તર્કાસ એ જાહેર િંત્રની મુખ્ય પ્રવ ૃતિઓ અને કાયો છે અને આના માટે જાહેર િંત્ર ઘ્ર્ારા
આયોજન કરર્ાનું રહે. ખાસ કરીને આયોજનબઘ્ઘ ર્હીર્ટને જાહેર ર્હીર્ટમાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્િ થાય છે . ત્યારબાદ આ નીતિ
અને કાયક્રા મ માટે વ્યર્સ્થાિંત્ર એ જાહેર ર્હીર્ટનું બીજુ ં ૫રરબળ છે . ત્યારબાદ આયોજન નકકી થયા ૫છી વ્યર્સ્થાિંત્રમાં જરૂરી
કમાચારી- અતિકારીની તનયુરકિ કરર્ાની હોય અને આર્ા કમાચારી- અતિકારીઓ તનયુકિ થઇ જાય અને ફરજો સંભાળે ત્યાર૫છી
મહાપાલિિકા પોિાની જાિે અમિ કરી શકે અને િેના ઘ્ર્ારા જાહેર ર્હીર્ટના કાયો થઇ શકે . કમચાારીની તનયુરકિ ૫છી માગદા શના
આપી શકે િેર્ા સંચાિકોને ર્હીર્ટીિંત્રમાં મોટો ફાળો હોય છે . જયારે કમચાારીઓએ ર્હીર્ટી િંત્રમાં કાયા માટે તનયુકિ થાય
જેમના માટે કોઇ૫ર્ કાયક્રા મ કે નીતિનો અમિ કરર્ાનો અને આ કાયક્રામ િોકો સુઘી ૫હોંચે િે માટે ર્હીર્ટી કક્ષાઓ અસરકારક
સંકિન કરર્ાનું એ સંકિન કે ર્ળ કમાચારી- અતિકારી ર્ચ્ચે નહી ૫રં િ કમાચારી, સંસ્થા ર્ચ્ચે સંકિન સઘાય િે રીિે કાયા કરર્ાનું
ર.૬ જાહેર િંત્ર ઘ્ર્ારા આ૫ર્ામાં આર્િી સેર્ાઓની યાદી અને િેન ું સંલક્ષપ્િ તર્ર્રર્ :મહાનગરલિકાની તમલ્કિો અને સેર્ાઓને અસર કરિી બાબિોની સુરક્ષા જાળર્ર્ાની અને કતમશ્નરશ્રી િરફથી સોં૫ર્ામાં આર્િી
બાબિો.
ર.૭

જાહેર િંત્રના રાજય તનયામક કચેરી, પ્રદે શ ર્જજલ્િો, બ્િોક તર્ગેરે સ્િરોએ સંસથાગિ માળખાનો આિેખ.
- િાગુ ૫ડત ું નથી.

ર.૮ જાહેર િંત્રની અસરકારકિા અને કાયક્ષામિા ર્ઘારર્ા માટે ની િોકો પાસેથી અપેક્ષાઓ.
- મહાનગરપાલિકા ઘ્ર્ારા અપાિી િાઇટ, ગટર, પાર્ી જેર્ી ફરરયાદો અંગે રજુ આિ માટે આર્િા િોકો સંયમથી ર્િીને િોકશાહી
રીિે રજુ આિ કરે િે જરૂરી છે .
ર.૯ િોક સહયોગ મેળર્ર્ા માટે ની ગોઠર્ર્ અને ૫તઘ્ઘિઓ :
- િાગુ ૫ડતું નથી.
ર.૧૦ સેર્ા આ૫ર્ાની દે ખરે ખ તનયંત્રર્ અને જાહેર ફરરયાદ તનર્ારર્ માટે ઉ૫િબ્ઘ િંત્ર
- બી.પી.એમ.સી. એકટની જોગર્ાઇ અનુસાર આ માટે જરૂરી સ્ટાફ સેટઅ૫ ઉ૫િબ્ઘ છે .
ર.૧૧
ર.૧ર

કચેરી શરુ થર્ાનો સમય : ૧૦:૩૦ થી ૧૪:૦૦ કિાક
તેરશેષ : ૧૪:૦૦ થી ૧૪:૩૦ કિાક
કચેરી બંઘ થર્ાનો સમય : ૧૮:૧૦ કિાક.

તનશ્ર્ચિ થયેિ આયોજન મુજબ કોઇ કાયક્રામનો અમિ થાય છે કે કેમ િે માટે રરપોટીંગ પ્રથા અમિમાં મુકાય છે . કોઇ૫ર્ સ્થળે બેઠેિા ર્હીર્ટ
કરિા અતિકારી પોિાના િાબા હેઠળના અતિકારી પાસેથી આયોજન મુજબના કાયક્રામના અમિીકરર્ અંગેનો અહેર્ાિ મંગાર્ે અને પોિાના ઉચ્ચ
અતિકારીને આ અહેર્ાિ પોિાના અલભપ્રાય / સુચનો / તનર્યા સહ પાઠર્ે.
સુરક્ષા અનિકારીની કચેરી
સેન્રિ ઝોન લબલ્ડીંગ
ડો. આંબેડકર ભવન,
ઢેબરભાઇ રોડ,
રાજકોટ
ઓફીસ ફોન નં. ૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૧૦, ૦૨૮૧-૨૨૩૧૫૬૭, કં ન્રોિ રૂમ ફોન નં ;- ૦૨૮૧-૨૨૩૧૨૦૦
મોબાઇિ નં. ૯૮૨૫૦૭૧૫૧૭
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૧૬
રા.મ.ન.પા., સેન્રિ જોન, નાગહરક સુવીિા કે ન્રમા અરી િેવાની વ્યવસ્થા રાખેિ છે .
પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સંગ્રહ-ર
અનિકારીઓ અને કમશચારીઓની સતા અને ફરજો
રાજકોટ મહાનગર પાલિકા
નવીિન્સ અને નસક્યુરીટી નવભાગ
૩.૧ સંસ્થાના અનિકારીઓ અને કમચાશરીઓની સતા અને ફરજોની નવગતો ::૧.

શ્રી.આર.બી.ઝાિા(નાયબ પોિીસ અતિક્ષક અને સીકયોરીટી ઓફીસર)

ર.

શ્રી.યુ.એમ.િખિરીયા ( આસી. મેનજ
ે ર) ઇન્દ્ચાિ. તર્જીિન્દ્સ ઓફીસર-

૩.

શ્રી જે.આઇ.પારે ખ (તર્જીિન્દ્સ ઇન્દ્સ. ) તર્જીિન્દ્સ શાખા.

૪. શ્રી કે .એમ.રાઠોડ (જુ નીયર તિાકા ) તર્જીિન્દ્સ શાખા.
૫. શ્રી ર્સોયા તુિસીભાઇ (તર્જીિન્દ્સ/ સુરક્ષા ઇન્દ્સ.)
૬. શ્રી કે .પી. બકુ ત્રા (સી. તિાકા ) સુરક્ષા તર્ભાગ
૭. શ્રી આર.પી.શાહ (જુ નીયર તિાકા ) સુરક્ષા તર્ભાગ
૮. શ્રી એમ. કે . પંડયા (જુ નીયર તિાકા ) સુરક્ષા તર્ભાગ
૯. શ્રી જોષી.જયેશ સી. (જુ નીયર તિાકા ) સુરક્ષા તર્ભાગ
૧૦. શ્રીમિી એચ.ડી.નથર્ાર્ી. (જુ નીયર તિાકા ) સુરક્ષા તર્ભાગ
૧૧. આમ્ડા હેડ કોન્દ્સ.- ૦૨ (૨ ખાિી જગ્યા) પ્રતિતનયુરકિ
૧૨. આમ્ડા પોિીસ કોન્દ્સ. – ૧૦ : ૪ છે . ૬ જગ્યા ખાિી.
૧૩. મરહિા પો. હેડ કોન્દ્સ. -૦૧, (ર્િારાની જગ્યા), મ.પો. કોન્દ્સ. -૨ (૨ ખાિી જગ્યા)
૧૪. ચોકીદાર – ૨૩ (ખાિી જગ્યા -૬૧)
૧૫. આમ્ડા જમાદાર-૦૩ (ખાિી જગ્યા- ૩)
૧૬. ડ્રાઇર્ર-૦૨
૧૭. ૫ટાર્ાળા -૦૨(ખાિી જગ્યા- ૧)
૧૮. પી.એસ.આઇ. ૦૨
૧૯.એસ.આર.પી..૪૫ (ખાિી જગ્યા- ૫)
ક્રમ
૧

પોિીસ કમચાારીનું નામ
શ્રી આર.બી.ઝાિા

હોદૃ ો
ના.પો.અ.અને

જગ્યાનો પ્રકાર
પ્રતિતન-યુતિ

સુરક્ષા અતિકારી
ર

શ્રી બી.એિ.ચુડાસમા

પી.એસ.આઇ

“

૩

શ્રી બી.પી.જાડેજા

પી.એસ.આઇ

“

૪

શ્રી એસ.કે .ચૌહાર્

એ.એસ.આઇ.

“

૫

શ્રી શીલ્પાબેન રર્છોડભાઇ

વુ. પો. હે.કોન્દ્સ..

“

મે-૨૦૧૭ ની ક્સ્થિીએ.
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૧૭

સતા અને ફરજો

ક્રમ

હોદો

વહીવટી સતાઓ

નાણાંકીય સતાઓ

૧

ના.પો.અ.અને

(૧) મ્યુતન. ની તમલ્કિો જેર્ી કે , એન્દ્જી. સ્ટોસા

બી.પી.એમ.સી.

સુરક્ષા

૫બ્િીક હોિ, સ્ર્ીમીંગ પુિ, આર્ાસ યોજનાઓ,

એકટ,૧૯૪૯

અતિકારી

બગીચાઓ તર્. સ્થળોએ સુરક્ષા જાળર્ર્ી.

અનુસાર

(ર) મ્યુતન. કચેરી, જનરિ બોડટા, સ્ટે . કતમટી તર્. ની
મીટીંગો સમયે કાયદો અને વ્યર્સ્થા જાળર્ર્ી.
(૩) મ્યુતન. ની માલિકીની તમલ્કિો જેર્ી કે ,
જમીનનાં પ્િોટો, મશીનરીઓ, મારકે ટ, ર્ોટર ર્કસા
અને ર્ાહનોની િકે દારી માટે ની જરૂરી વ્યર્સ્થા
ગોઠર્ર્ી.
(૪) સ્થાતનક પોિીસના સં૫કમાાં રહીને શહેરી
શાંતિનો ભંગ કરિા બનાર્ો રોકર્ા અને મ્યુતન. ની
તમલ્કિો અને સેર્ાઓની સિામિીની વ્યર્સ્થા
કરર્ી.

(૫)

જગ્યારોકાર્ અને ટી.પી.ના પ્િોટોમાં ગે.કા. દબાર્
થતું અટકાર્ર્ાની કામગીરી.

(૬)

િેમના િાબાના સ્ટાફની સુ૫રર્ીઝનની કામગીરી.
(૭) બી.પી.એમ.સી. એકટ, ૧૯૪૯ ની કિમ૨૨૯(૧) ના ભંગ મુજબ ૫ગિાં િેર્ાની કામગીરી.
(૮) બી.પી.એમ.સી. એકટ, ૧૯૪૯ ની કિમ૨૩૦(૧)
(૯) બી.પી.એમ.સી. એકટ, ૧૯૪૯ ની કિમ૨૩૧ની જોગર્ાઇ અંિગિાની કાયર્ાાહી કરર્ી.
(૧૦) કિમ-૨૪૬ ના સબ સેકશન-૧૨ મુજબ
નોટીસ આ૫ર્ાની કામગીરી.
(૧૧) તસકયો. એજન્દ્સીનાં તસ.ગાડની ફરજો સંબઘ
ં ી
કામગીરી.
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ફરજ

૧૮
૨

સીનીયર તિાકા

૧. શ્રી કે.પી. બકુ ત્રા – શાખાઅતિકારી સોપે િે કામગીરી.

નીિ

નીિ

નીિ

નીિ

આર.ટી.આઇ.િગિ કામગીરી
૨.સી.કા.ફ્રરજ, ,શાખાના કુ મારી કામો,િમામ પ્રકારના

પત્ર વ્યર્હારોકરર્ા,પટ્ટા ર્ાળાઓ ને કામગીરી સોંપર્ી,
મોંનીટરીગ કરવું તર્ગેરે.
૩

ઇન્દ્સપેકટર

૧. શ્રી ટી.એમ.ર્સોયા – સી.ગાડા ની ડયુટી સોંપર્ી
કામગીરી િથા કોંરાતટ સી.ગાડા ના પોઇન્દ્ટ ની
ચકાસર્ા િથા સી.ગાડા કોંરાતટ ન દં ડ ને
નોટીસ કામગીરી
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ટે તસ તર્ભાગ માં
હર્ાિે

૧૯
૪

આમ્ડા હેડ

જરૂરી બંદોબસ્િ જાળર્ર્ાની કામગીરી.

નીિ

નીિ

જરૂરી બંદોબસ્િ જાળર્ર્ાની કામગીરી.

નીિ

નીિ

કોન્દ્સ.-૧
૫

આમ્ડા પો.
કોન્દ્સ.-૧

૬

વુ. પો. હે. કોન્દ્સ..-૧

જરૂરી બંદોબસ્િ જાળર્ર્ાની કામગીરી.

નીિ

નીિ

૭

ચોકીદાર-૮૪

મ્યુતન. તમલ્કિોનાં રક્ષર્ની કામગીરી.

નીિ

ભરે િ જગ્યા ૨૩
ખાિી જગ્યા ૬૧

૮

આમ્ડટા જમાદાર-૩

મ્યુતન. તમલ્કિોનાં રક્ષર્ની કામગીરી.

નીિ

નીિ

૯

ડ્રાઇર્ર-૨

શાખાના ર્ાહનની કમગીરી

નીિ

નીિ

૧૦

૫ટૃાર્ાળા -૧

શાખાતિકારીશ્રી િથા સી.કા.ની સુચના મુજબ ની

નીિ

નીિ

ટપાિ,બીિો ની િેર્ડ દે ર્ડ ની કામગીરી

સુરક્ષા શાખામાં ફરજ બજાવતાં સવે અિીકારી,કમશચારી શ્રી ની યાદી નીચે મુજબ છે .
૨૦૧૭ -મે ના ૫ગાર બીિ ઉ૫રથી કરે િ યાદી
૧. ના.પો.અ.અને.સુરક્ષા અતિકારી-૧
૨.પી.એસ.આઇ. ૨
3 સી.કિાકા - ૧
૪. સુરક્ષા ઇન્દ્સ્પેતટર - ૧
૫. તર્જી.ઇન્દ્સ ૧
૬. જુ . તિાકા - ૫
૭. ૫ટૃાર્ાળા- ૨
૮. ડ્રાઇર્ર- ૨
૯. ચોકીદાર- ૨3
૧૦.આમ્ડા જમાદાર-૩
૧૧ એ.એસ.આઇ.- ૧
૧૨.વુમન. એચ.સી. -૧
૧૩.આ.પો.કોન્દ્સ. –૪
૧૪ એસ.આર.પી.૪૫
૧૫ એકસ-આમી મેન ૪૫

Com1/:D/SURAKSHAOFFICE/R.P.SHAH/RTI17PUSTIKA

૨૦

પ્રકરર્ – ૪ (તનયમ સંગ્રહ-૩)
કાયો કરર્ા માટે તનયમો, તર્તનયમો, સુચનાઓ, તનયમસંગ્રહ અને દફિરો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
િકેદારી અને સુરક્ષા તર્ભાગ
૪.૧ દસ્િાર્ેજનુ ં નામ / મથાળુ
ક્રમ

દસ્િાર્ેજ નુ ં નામ

દસ્િાર્ેજનો પ્રકાર

દસ્િાર્ેજ ૫રનુ ં
ટુંકુ િખાર્

૧

કમચાા રી હાજરી માટે ફેઇસ ડીટે કટર મશીન

કાયમી

ર

ફાઇિ આર્ક જાર્ક રજીસ્ટર

કાયમી

૩

૫ત્રોનુ ં આર્ક- જાર્ક રજીસ્ટર

કાયમી

૪

લબિ રજીસ્ટર

કાયમી

૫

ગ્રાન્દ્ટ રજીસ્ટર

કાયમી

૬

ચોકીદાર- ડયુટી ૫ત્રકો

કાયમી

૭

સીકયો. એજન્દ્સીનાં સી.ગાડનાાં ડેઇિી રરપોટટા

કાયમી

રજીસ્ટર
૮

પોિીસ કોન્દ્સ.- એસ.આર.પી., ડયુટી રજીસ્ટર
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કાયમી

૨૧

પ્રકરણ-૫ (નનયમ સંગ્રહ-૪)
નીનત ઘડતર અથવા નીનતના અમિ સંબઘ
ં ી જનતાના સભ્યો સાથે સિાહ-૫રામશશ અથવા
તેમના પ્રનતનનનિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની નવગત
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
િકેદારી અને સુરક્ષા તર્ભાગ
નીનત ઘડતર :
૫.૧ શુ ં નીતિઓના ઘડિર માટે જનિાની અથર્ા િેના પ્રતિતનતિઓ ની સિાહ- ૫રામશા / સહભાલગિા
મેળર્ર્ા માટેની કોઇ જોગર્ાઇ છે ?
નીતિઓના અમિ માટે જનિાનાં ચ ંટાયેિા પ્રતિતનતિઓ ની બનેિી સ્થાયી સતમતિ / સામાન્દ્ય સભા
મારફિ નકકી કરર્ાની જોગર્ાઇ છે .
૫.ર શુ ં નીતિઓના અમિ માટે જનિાની અથર્ા િેના પ્રતિતનતિઓ ની બનેિી સ્થાયી સતમતિ / સામાન્દ્ય સભા
મારફિ નીતિ નકકી કરર્ામાં આર્ે છે અને ર્હીર્ટી િંત્ર ઘ્ર્ારા અમિ કરર્ામાં આર્ે છે .
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રર

પ્રકરણ-૬ (નનયમ સંગ્રહ-૫)
જાહેર તંત્ર અથવા તેના નનયંત્રણ હેઠળની નવ્યકતઓ
પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેન ંુ ૫ત્રક

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સરુ ક્ષા નવભાગ
૬.૧ સરકારી દસ્િાર્ેજો તર્શેની મારહિી આ૫ર્ા નીચેના નમનાનો ઉ૫યોગ કરશો. જયાં આ દસ્િાર્ેજો ઉ૫િબ્ઘ
છે િેર્ી જગ્યાનો ઉલ્િેખ કરે િ છે .
(૧)

બી.પી.એમ.સી. એકટ, ૧૯૪૯

(ર) સી.આર.પી.સી. ભાગ - ૧/ર
(૩) પ્રકરર્ -૪ (તનયમ સંગ્રહ-૩) માં જર્ાર્ેિ દસ્િાર્ેજો
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૨૩

પ્રકરણ-૭ (નનયમ સંગ્રહ-૭)
તેના ભાગ તરીકે રચાયેિ બોડશ , ૫હરષદ, સનમનતઓ અને અન્ય સંસ્થાઓન ંુ ૫ત્રક

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સરુ ક્ષા નવભાગ
૭.૧ જાહેર તંત્રને િગતા બોડશ , ૫હરષદો, નસનમતઓ અને અન્ય મંડળો અંગે ની નવગત.
િાગુ ૫ડતું નથી.
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૨૪

પ્રકરણ-૮ (નનયમ સંગ્રહ-૭)
સરકારી માહહતી અનિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય નવગતો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સરુ ક્ષા નવભાગ
૮.૧

જાહેર િંત્રના સરકારી મારહિી અતિકારીઓ, મદદતનશ સરકારી મારહિી અતિકારીઓ અને તર્ભાગીય
કાયદાકીય (એ૫િેટ) સિાતિકારી તર્શેની મારહિી.

મારહિી અતિકારી
અનુ.

નામ

હોદો

નં.
૧

કોડ
શ્રી રાજેન્દ્રતસિંહ ભાવુભા ઝાિા

ના.પો.અ.

ફોન

એસ.ટી.ડી.

૦૨૮૧

નંબર

ફેકસ

ઇમેઇિ

કચેરી

મોબાઇિ

૨૨૩૧૫૧૦

૯૮૨૫૦

ગ્રાઉન્દ્ડ ફિોર, રાજકોટ

૭૧૫૧૭

મહાનગરપાલિકા,રૂમ નં.૧

અને
સુરક્ષા
અતિકારી

સરનામુ

ડો. આંબેડકર ભર્ન, ઢેબર
કંન્દ્રોિ રૂમ

૨૨૩૧૨૦૦

એસ.ટી.ડી.

ફોન

રોડ, રાજકોટ

મારહિી અતિકારી
અનુ.

નામ

હોદો

નં.
૧

કોડ
શ્રી ર્સોયા તુિસી એમ.

સુરક્ષા

૦૨૮૧

નંબર

ફેકસ

ઇમેઇિ

સરનામુ

કચેરી

મોબાઇિ

૨૨૩૧૫૬૭

૯૯૦૪૩

ગ્રાઉન્દ્ડ ફિોર, રાજકોટ

૨૨૧૨૩

મહાનગરપાલિકા,રૂમ નં.૧

ઇન્દ્સ્પેકટર

ડો. આંબેડકર ભર્ન, ઢેબર
રોડ, રાજકોટ

એ૫િેટ (કાયદા) અતિકારી
અનુ.

નામ

હોદો

નં.
૧

શ્રી એચ.સી.હાિાર્ી

નાયબ
કતમશ્નર

ફોન

એસ.ટી.ડી.

ફેકસ

ઇમેઇિ

સરનામુ

કોડ

કચેરી

૦૨૮૧

૨૩૩૧૪૮

૯૭૧૪૫

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા,

૪/૨૨૩૫

૦૩૭૦૨

ડો. આંબેડકર ભર્ન, ઢેબર

૪૧૮
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નંબર
મોબાઇિ

રોડ, રાજકોટ

૨૫

પ્રકરર્- ૯
તનર્ાય િેર્ાની પ્રક્રીયામાં અનુસરર્ાની કાયાપધ્ધધિ
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સુરક્ષા તર્ભાગ
પ્ર. ૧ : જુદા જુદા મુદાઓ અંગે

નનણયશ િેવા માટે કઇ કાયશપધ્ધ્્ત અનુસરવામાં આવે છે ?

જર્ાબ : જુ દા જુ દા મુદૃાઓ જેર્ા કે ભરિી, બઢિી, ખાિાકીય િપાસ તર્ગેરે મુદૃાઓ અંગે તનર્યા િેર્ા માટે બી.પી.એમ.સી. એકટ,
૧૯૪૯(ર) બી.સી.એસ.આર., સ્ટે ન્દ્ડીંગ કતમરટ અને જનરિ બોડા ને મળે િ સિાઓ અન્દ્ર્યેના ઠરાર્ ૫રત્ર્ે િેમજ સરકારશ્રી ઘ્ર્ારા
બહાર ૫ડિા ઠરાર્ો તનયમો, હુકમો, ૫રર૫ત્રો, સુચનાઓ મુજબ અમિર્ારી કરર્ામાં આર્ે છે .
પ્ર. ર: અગત્યની બાબતો માટે કોઇ ખાસ નનણયશ િેવા માટે ની દસ્તાવેી કાયશપધ્ધ્્ત ઓ / ઠરાવેિી કાયશપધ્ધ્્તઓ / નનયમ મા૫દં ડો
/ નનયમો કયા કયા છે ? નનણયશ િેવા માટે કયા કયા સ્તરે નવચાર કરવામાં આવે છે ?
જર્ાબ : શાખા ઘ્ર્ારા કોઇ તનર્યો િેર્ાના રહેિા નથી. િેમ છિાં િપાસ તર્. બાબિોમાં બી.પી.એમ. સી. એકટ, ૧૯૪૯ અને
ગુજરાિ તસતર્િ સતર્િસ રૂલ્સ, સ્ટે . કતમટી/ જન. બોડા ના ઠરાર્ો મુજબ કાયાર્ાહી કરર્ામાં આર્ે છે .
પ્ર. ૩ : નનણયશને જનતા સુઘી ૫હોંચાડવાની કઇ વ્યવસ્થા છે ?
જર્ાબ : િાગુ ૫ડત ું નથી.
પ્ર. ૪ : નનણયશ િેવાની પ્રહક્રયામાં જેના મંતવ્યો િેવાનાર છે તે અનિકારીઓ કયા છે ?
જર્ાબ : તનર્યા િેર્ાની પ્રરક્રયામાં જેના મંિવ્યો િેર્ાનાર છે િે અતિકારી નાયબ કતમશ્નર (ર્ી) અને મ્યુતનસી૫િ કતમશ્નર છે .
પ્ર.૫ : નનણશય િેનાર અંનતમ સતાનિકારી કોણ છે ?
જર્ાબ : મ્યુતનસી૫િ કતમશ્નરશ્રી
પ્ર .૬ : જે અગત્યની બાબતો ૫ર જાહેર સતાનિકારી ઘ્વારા નનણયશ િેવામાં આવે છે તેની માહહતી અિગ રીતે નીચેના નમુનામાં
આપો.
૧.

ક્રમ નંબર

ર.

જેના ૫ર તનર્ાય િેર્ાનાર છે િે તર્ષય
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૨૬

૩. માગાદશાક સચન રદશા
જે કાંઇ હોય િે

-

૧. બી.પી.એમ.સી. એકટ ૧૯૪૯
ર. બી.સી.એસ. આર.
૩. સી.આર.પી.સી.
૪. સરકારશ્રીના ઠરાર્ો, હક
ુ મો,
૫રર૫ત્રો, સચનાઓ.

૪. અમિની પ્રક્રીયા

-

ઉકિ ક્રમ નં. ૩ નાં પુસ્િકો, ઠરાર્ો,
કાયદાઓ આઘારે અમિ કરર્ામાં આર્ે છે .

૫. તનર્યા િેર્ાની કાયર્ાા હીમાં
સંકળાયેિ અતિકારીઓનો હોદૃ ો

-

૧. ના.પો.અ.અને સુરક્ષા અતિકારી
ર. િકેદારી અતિકારી (જન.) (ટે ક.)
૩. મુખ્ય િકેદારી અતિકારી
ર. નાયબ કતમશ્નર (એચ)
૩. મ્યુતન. કતમશ્નરશ્રી

૬. ઉ૫ર જર્ાર્ેિ અતિકારીઓના
સંપકા અંગેની મારહિી

-

મ્યુતન. કોપોરે શન કચેરી
સુરક્ષા શાખા,મેઇન ગેઇટ ની બાજુ માં.
ગ્રાઉન્દ્ડ ફ્િોર ડો. આંબેડકર ભર્ન, રાજકોટ

૭. જો તનર્યાથી સંિોષ ન હોય િો –
કયાં અને કેર્ી રીિે અપીિ કરર્ી ?

-

રાઇટ ટુ ઇન્દ્ફોરમેશન એકટ, ર૦૦૫
ની જોગર્ાઇ મુજબ.
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૨૭
પ્રકરર્ -૧૦
અતિકારીઓ અને કમાચારીઓની મારહિી પુસ્િીકા (રડરે કટરી)
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સુરક્ષા તર્ભાગ
૧૦.૧ માહહતી નીચે પ્રમાણે છે .
અનુ.નં.

નામ

હોદૃ ો

કો ફોન
ડ

નં.

ફોન નં.

ફેક

ઇ-

મો.

સ

મેઇ

કચે

સરનામું

િ

રી
૧

શ્રી ઝાિા રાજેન્દ્રતસિંહ ભાવુભા

ના.પો.અ. અને
સુરક્ષા અતિકારી

૨

શ્રી કે .પી.બકુ ત્રા

૩

શ્રી ટી.એમ. ર્સોયા

૪

ખાિી જગ્યા-3

૫

૦૨૮૧- ૨૨૩૧૫૧૦

-

સુરક્ષા તર્ભાગ

મો. ૯૮૨૫૦૭૧૫૧૭

સી. તિાકા

-

-

‘’

સુરક્ષા ઇન્દ્સ.

-

-

સુરક્ષા તર્ભાગ

આમ્ડ્ર જમાદાર

-

-

સુરક્ષા તર્ભાગ

બોદર પો૫ટભાઇ બદાજી

‘’

-

-

‘’

૬

તત્રર્ેદી નિીનકુ માર પી.

‘’

-

-

‘’

૭

ર્ાઘેિા રણુભા જીવુભા

‘’

-

-

‘’

૮

નથર્ાર્ી હસુમિી ડી.

જુ . તિાકા

-

-

સુરક્ષા શાખા

૯

જોતષ જયેશ સી.

જુ . તિાકા

-

-

સુરક્ષા તર્ભાગ

૧૦

શાહ રમેશ પી.

‘’

-

-

‘’

૧૧

પંડયા એમ. કે .

‘’

-

-

સુરક્ષા તર્ભાગ

૧૨

રાઠોડ જીિેન્દ્ર એમ.

ડ્રાઇર્ર

-

-

‘’

૧૩

તમયાત્રા નાથાભાઇ એસ.

‘’

-

-

‘’
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૨૮
૧૪

પાડિીયા મગનિાિ પી.

પટ્ટાર્ાળા

-

-

સુરક્ષા તર્ભાગ

૧૫

અસર્ાર નટુ ભાઇ જગુભાઇ

ચોકીદાર

-

-

સુરક્ષા તર્ભાગ

૧૬

કુ બાર્િ નીિીન કલ્યાર્દાસ

‘’

-

-

‘’

૧૭

મકર્ાર્ા મહી૫િસીંહ રદ૫સીંહ

‘’

-

-

‘’

૧૮

મકર્ાર્ા મનસુખ િાિજીભાઇ

‘’

-

-

‘’

૧૯

મુસાર્ી અલ્િારખા ઇસ્માઇિ

‘’

-

-

‘’

૨૦

૫રમાર અજીિસીંહ ગગુભા

‘’

-

-

‘’

૨૧

રાઠોડ રાજુ ભાઇ ગોર્ીંદભાઇ

‘’

-

-

‘’

૨૨

સુમિખર્ીયા હમીર ભીમાભાઇ

‘’

-

-

‘’

૨૩

બગડાઇ અશ્ર્ર્ીન હીરાિાિ

‘’

-

-

‘’

૨૪

ભટૃી રદિી૫ દાનસીંગ

‘’

-

-

‘’

૨૫

બુખારી મહંમદઅશરફ એચ.

‘’

-

-

‘’

૨૬

ુ ાઇ
ગર્ાત્રા પ્રર્ીર્ શંભભ

-

-

૨૭

ગોહેિ ર્ીક્રમસીંહ હનુભા

-

-

૨૮

કુ કાર્ા તર્નોદ િિશીભાઇ

-

-

૨૯

મહેિા જનક ૫રશોિમ

-

-

૩૦

મુગ
ં રા ર્ીરજીભાઇ ર્શરામભાઇ

-

-

૩૧

૫નારીયા રમેશ ઘનજીભાઇ

-

-

૩૨

ર્ાઘેિા નાગર પુજાભાઇ
ં

‘’

-

-

‘’

૩૩

ર્ાર્ેશા રમેશ મનજીભાઇ

‘’

-

-

‘’

૩૪

ઝીંઝુર્ાડીયા શાંિીિાિ કે.

‘’

-

-

‘’

૩૫

બગથરીયા સંજયભાઇ જે.

ચોકીદાર

-

-

૩૬

દે ર્ાચાયા અમીિિાિ તર્નોદરાય

‘’

-

-

સુરક્ષા તર્ભાગ

૩૭

ગમારા રિીિાિ કડર્ાભાઇ

‘’

-

-

‘’

૩૮

એતસ-આમીમેન ૪૫

એકસ-મેન

-

-

‘’

૩૯

શ્રી બી.એિ.ચુડાસમા.

પી.એસ.આઇ.

-

-

પ્રતિતનયુક્તિના િોરર્ે
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૨૯
૪૦

શ્રી બી.પી.જાડેજા

પી.એસ.આઇ.

-

-

પ્રતિતનયુક્તિના િોરર્ે

૪૧

શ્રી ચૌહાર્ શામજી કે.

એ.એસ.આઇ.

-

-

પ્રતિતનયુક્તિના િોરર્ે

૪૨

શ્રી શીલ્પાબેન રર્છોડભાઇ

વુ.હે.કોન્દ્સ.

-

-

‘’

૪૩

શ્રી મર્ર્ર જશર્ંિીબેન ડી.

મ.પો.કો.

-

-

‘’

૪૪

શ્રી જયદે ર્તસિંહ જી.ઝાિા

આ.પો.કો.

-

-

‘’

૪૫

શ્રી દે ર્ાયિ હીરાભાઇ સર્સેટા

આ.પો.કો.

-

-

‘’

૪૬

શ્રી રહિેષદાન નટર્રદાન.ઇસરાર્ી

આ.પો.કો.

-

-

‘’

૪૭

એસ.આર.પી.સ્ટાફ-૪૫

-

-

‘’
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૩૦
પ્રકરણ-૧૧
ુ બ મહેનતાણાની પધ્ધ્્ત સહહત દરે ક અનિકારી અને
નવનનયમોમાં જોગવાઇ કયાશ મજ
કમચાશરીને મળત ંુ માનસક મહેનતાણ ંુ
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સરુ ક્ષા નવભાગ
૧૧.૧ : એતપ્રિ -૨૦૧૬ ના ૫ગાર લબિ ૫રથી નીચે મુજબની મારહિી આપેિ છે .
ક્રમ

નામ

હોદો

માનસક

ઘરભાડા/

નવનનયમમાં જણાવ્યા

મહેનતાણું

વળતર ભથ્થુ

મુજબ મહેનતાણું
નકકી કરવાની કાયશ ૫નઘ્ઘત

૧
૧

૨

શ્રી આર.બી.ઝાિા

૩

૪

૫

૬

ના.પો.અ.અને

-

-

બી.સી.એસ.આર. મુજબ

સી. તિાકા

-

-

‘’

સુરક્ષા ઇન્દ્સ.

-

-

‘’

સુરક્ષા અતિકારી
૨

કે .પી.બકુ ત્રા

૩

ર્સોયા ટી.એમ.

૪

બોદર પો૫ટભાઇ બદાજી

આમ્ડ્ર જમાદાર

-

-

‘’

૫

તત્રર્ેદી નિીનકુ માર પી.

આમ્ડ્ર જમાદાર

-

-

‘’

૬

ર્ાઘેિા રણુભા જીવુભા

આમ્ડ્ર જમાદાર

-

-

‘’

૭

આર.પી.શાહ

જુ . તિાકા

-

-

‘’

૮

પંડયા એમ. કે .

જુ . તિાકા

-

-

‘’

૯

એચ.ડી.નથર્ાર્ી

‘’

-

-

‘’

૧૦

જયેશ સી.જોતષ

‘’

-

-

‘’

૧૧

રાઠોડ જીિેન્દ્ર એમ.

ડ્રાઇર્ર

-

-

‘’

૧૨

નાથાભાઇ એસ. તમયાત્રા

‘’

-

-

૧૩

પાડિીયા મગનિાિ પી.

.પટ્ટાર્ાળા

-

-
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‘’

૩૧
૧૪

અસર્ાર નટુ ભાઇ જગુભાઇ

ચોકીદાર

-

-

બી.સી.એસ.આર.
મુજબ

૧૫

કુ બાર્િ નીિીન કલ્યાર્દાસ

-

-

૧૬

મકર્ાર્ા મહી૫િસીંહ રદ૫સીંહ

-

-

૧૭

મકર્ાર્ા મનસુખ િાિજીભાઇ

-

-

૧૮

મુસાર્ી અલ્િારખા ઇસ્માઇિ

-

-

૧૯

૫રમાર અજીિસીંહ ગગુભા

‘’

-

-

‘’

૨૦

રાઠોડ રાજુ ભાઇ ગોર્ીંદભાઇ

‘’

-

-

‘’

૨૧

સુમિખર્ીયા હમીર ભીમાભાઇ

‘’

-

-

‘’

૨૨

બગડાઇ અશ્ર્ર્ીન હીરાિાિ

‘’

-

-

‘’

૨૩

ભટૃી રદિી૫ દાનસીંગ

‘’

-

-

‘’

૨૪

બુખારી મહંમદઅશરફ એચ.

‘’

-

-

‘’

૨૫

ુ ાઇ
ગર્ાત્રા પ્રર્ીર્ શંભભ

‘’

-

-

‘’

૨૬

ગોહેિ ર્ીક્રમસીંહ હનુભા

‘’

-

-

‘’

૨૭

કુ કાર્ા તર્નોદ િિશીભાઇ

‘’

-

-

‘’

૨૮

મેહિા જનક ૫રશોિમ

‘’

-

-

‘’

૨૯

મુગ
ં રા ર્ીરજીભાઇ ર્શરામભાઇ

‘’

-

-

‘’

૩૦

૫નારીયા રમેશ ઘનજીભાઇ

‘’

-

-

‘’

૩૧

ર્ાઘેિા નાગર પુજાભાઇ
ં

‘’

-

-

‘’

૩૨

ર્ાર્ેશા રમેશ મનજીભાઇ

‘’

-

-

‘’

૩૩

ઝીંઝુર્ાડીયા શાંિીિાિ કે.

‘’

-

-

‘’

૩૪

બગથરીયા સંજયભાઇ જે.

ચોકીદાર

-

-

‘’

૩૫

દે ર્ાચાયા અમીિિાિ તર્નોદરાય

‘’

-

-

‘’

૩૬

ગમારા રિીિાિ કડર્ાભાઇ

‘’

-

-

‘’

૩૭

એતસ-આમીમેન ૪૫

એકસ-મેન

-

-

‘’

૩૮

શ્રી બી.એિ.ચુડાસમા.

પી.એસ.આઇ.

-

-

પ્રતિતનયુક્તિના િોરર્ે

૩૯

શ્રી બી.પી.જાડેજા

પી.એસ.આઇ.

-

-

પ્રતિતનયુક્તિના િોરર્ે

૪૦

શ્રી ચૌહાર્ શામજીભાઇ કે.

એ.એસ.આઇ.

-

-

પ્રતિતનયુક્તિના િોરર્ે

Com1/:D/SURAKSHAOFFICE/R.P.SHAH/RTI17PUSTIKA

‘’

‘’

૩૨
૪૧

શ્રી શીલ્પાબેન રર્છોડભાઇ

૪૨

મર્ર્ર જશર્ંિીબેન ડી.

૪૩

જયદે ર્તસિંહ જી. ઝાિા

૪૪

દે ર્ાયિભાઇ હીરાભાઇ સર્સેટા

૪૫

રહિેન્દ્રદાન નટર્રદાન ગઢર્ી

૪૬

એસ.આર.પી. ૪૫

૪૭

મર્ર્ર જશર્ંિીબેન ડી.

Com1/:D/SURAKSHAOFFICE/R.P.SHAH/RTI17PUSTIKA

વુ.હે.કોન્દ્સ.

-

મ.પો.કો.

મર્ર્ર

ઓ.પો.કો.

જયદે ર્તસિંહ જી.

ઓ.પો.કો.

દે ર્ાયિભાઇ

ઓ.પો.કો.

રહિેન્દ્રદાન

મ.પો.કો.

મર્ર્ર

જશર્ંિીબેન ડી.
ઝાિા
હીરાભાઇ સર્સેટા
નટર્રદાન ગઢર્ી

જશર્ંિીબેન ડી.

-

‘’

મ.પો.કો.

મર્ર્ર જશર્ંિીબેન ડી.

ઓ.પો.કો.

જયદે ર્તસિંહ જી. ઝાિા

ઓ.પો.કો.

દે ર્ાયિભાઇ હીરાભાઇ

ઓ.પો.કો.

રહિેન્દ્રદાન નટર્રદાન

મ.પો.કો.

મર્ર્ર જશર્ંિીબેન ડી.

સર્સેટા
ગઢર્ી

૩૩
પ્રકરણ-૧૨ (નનયમ સંગ્રહ-૧૧)
પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેિ અંદાજ૫ત્ર
ુ વણી અંગે અહેવાિોની નવગતો નવકાસ,
તમામ યોજનાઓ, સ ૂચત ખચશ અને કરે િ ચક
નનમાશ ણ અને તકનીકી કાયો અંગે જવાબદાર જાહેર તંત્ર માટે
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સુરક્ષા નવભાગ
૧ર.૧ જુ દી જુ દી યોજનાઓ અન્દ્ર્યે જુ દી જુ દી પ્રવુતિઓ માટે અંદાજ૫ત્રની તર્ગિોની મારહિી નીચેના નમનામાં દશાર્ેિ છે .
ર્ષા .૨૦૧૭ -૧૮.(રૂપીયા િાખમાં)
ક્રમ

યોજનાનું

પ્રવ્રુ

પ્રવ્રુિી

પ્રવ્રુિી ના

સચી

મંજુર થયેિ

છુટી કરે િ/

છે લ્િા

કાયાની

નામ/ સદર

િી

શરુ કયાની

અંિની

િ

રકમ

ચુકર્ેિ રકમ

ુ રે ખ
ર્ષાનખ

ગુર્ર્િા

િારીખ

અંદાજેિ

રકમ

(હપ્િાની રકમ)

ર ખચા

માટે
ુ ા૫ર્ે
સંપર્

િારીખ

કામગીરી
માટે
જર્ાબદા
ર
અતિકારી
૧

૫ગાર

૧/૦૪/૧

૩૧/૦૩/૧

૪

૫

-

૫,૩૩,૫૦,૦૦૦/

૫,૩૩,૫૦,૦૦૦/

-

-

૨

સારદિર્ાર

//

//

--

૫૦,૦૦૦/-

૫૦,૦૦૦/-

૩

પ્રાઇર્ેટ

//

//

--

૭,૯૫,૦૦,૦૦૦/

૭,૯૫,૦૦,૦૦૦/

-

-

તસકયુરીટી
કોન્દ્રે તટ
૪

ટેિીફોન

//

//

--

૧,૦૦૦૦૦/-

૧,૦૦૦૦૦/-

//

//

--

સેન્દ્ટૃિ ર્કા શોપ

સેન્દ્ટૃિ ર્કા શોપ

//

//

--

૨,૫૦,૦૦,૦૦૦

ખચા
૫

પેરોિ,
ડીઝિ
ગ્રીસ,ઓઇિ

૬

પોિીસ
બંદોબસ્િ

૭

એસ.આર.પી

//

//

--

, કમા.-૫૦
૮

આઉટસોતસિગ

//

સટાફ

અન્ય જાહેર તંત્રો માટે ન ુ કોષ્ટક
િાગુ પડતુ નથી.

Com1/:D/SURAKSHAOFFICE/R.P.SHAH/RTI17PUSTIKA

૨,૫૦,૦૦,૦૦૦

//

--

પ્રતિતનયુતિી

પ્રતિતનયુતિી

હાજર – ૪૫

હાજર – ૪૫

૫૦૦૦૦૦

૫૦૦૦૦૦

સુરક્ષા
અનિકારી

૩૪

પ્રકરણ – ૧૩
સહાયકી કાયશક્રમોના અમિ અંગે ની ૫ઘ્ઘતી
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સુરક્ષા તર્ભાગ

૧૩.૧ : િકે દારી અને સુરક્ષા તર્ભાગ ઘ્ર્ારા કોઇ સહાયકી કાયાક્રમની અમિર્ારી કરર્ાની રહેિી નથી. જેથી મારહિી આ૫ર્ાની
થિી નથી.
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૩૫

પ્રકરણ – ૧૪(નનયમ સંગ્રહ-૧૩)
તેણે આપેિ રાહતો, પરમીટ કે અનિક્રુનત મેળવનારની નવગતો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સુરક્ષા તર્ભાગ

૧૪.૧ : કચેરીની આ શાખા દ્વારા રાહતો, પરનમટ કે અનિક્રુનત આપવાની કામગીરી થતી ન હોઇ, નવગતો આપવાની થતી નથી.

Com1/:D/SURAKSHAOFFICE/R.P.SHAH/RTI17PUSTIKA

૩૬

પ્રકરણ – ૧૫(નનયમ સંગ્રહ-૧૪)
કાયો કરવા માટે નક્કી કરે િા િોરણો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સુરક્ષા તર્ભાગ

૧૫.૧ : નવનવઘ પ્રવનતઓ / કાયશક્રમો હાથ ઘરવા માટે નવભાગે નકકી કરે િ ઘોરણોની નવગતો નીચે મુજબ છે .

(૧)

કનમશ્નરશ્રી તરફથી સોં૫વામાં

સામાન્ય તપાસ

૯૦ હદવસ

આવતી ફહરયાદોની તપાસની
કામગીરી
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ગે રરીનત અંગે ની તપાસો

છ માસ

૩૭

પ્રકરણ – ૧૬(નનયમ સંગ્રહ-૧૫)
વીજાણરૂુ પે ઉપિબ્િ માહહતી
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સુરક્ષા તર્ભાગ

૧૬.૧ : વીજાણુરૂપે કોઇ માહહતી ઉપિબ્િ નથી.
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૩૮

પ્રકરણ – ૧૭(નનયમ સંગ્રહ-૧૬)
કાયો કરવા માટે નક્કી કરે િ િોરણો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સુરક્ષા તર્ભાગ

૧૭.૧ : િોકોને માહહતી મળે તે માટે નવભાગે અપનાવેિ સાિનોની નવગત નીચે મુજબ છે .

-

વતશમાનપત્રો
કચેરી નોટીસ બોડશ
કચેરીમા રે કડશ ન ુ નનરીક્ષણ
જાહેર તંત્રની વેબસાઇટ

-

જાહેર ખબરના અન્ય સાિનો
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૩૯

પ્રકરણ – ૧૮(નનયમ સંગ્રહ-૧૭)
અન્ય ઉ૫યોગી માહહતી
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સુરક્ષા તર્ભાગ

૧૮.૧: િોકો ઘ્ર્ારા પુછાિા પ્રશ્ર્નોના યોગ્ય જર્ાબો

: રૂબરૂ, ટે િીફોન ઘ્ર્ારા ઇ-મેઇિ ઘ્ર્ારા આ૫ર્ામાં આર્ે છે .

૧૮.૨:

: મારહિી (મેળર્ર્ાનો) અતિકાર

મારહિી મેળર્ર્ા અંગે

અતિતનયમ-૨૦૦૫ અને ગુજરાિ મારહિી અતિકાર
તનયમો-૨૦૦૫ ની જોગર્ાઇ અનુસાર
કાયાર્ાહી કરર્ાથી મારહિી મળી શકે .
૧૮.૩: જાહેર િંત્ર ઘ્ર્ારા િોકોને અપાિી િાિીમ બાબિ

: આ કચેરી ઘ્ર્ારા િોકોને આ બાબિે િાિીમ આ૫ર્ાની
વ્યર્સ્થા હાિ અમિમાં નથી.

૧૮.૪: તનયમ સંગ્રહ-૧૩ માં સમાતર્ષ્ટ ન કરાયેિ
હોય િેર્ા જાહેર િંત્રએ આ૫ર્ાના પ્રમાર્૫ત્રો,

: અત્રેની મારહિી નીિ છે .

‘ના ર્ાંઘા પ્રમાર્૫ત્રો’
૧૮.૫: નોંઘર્ી પ્રરક્રયા અંગે

: નીિ

૧૮.૬: જાહેર િંત્રએ કર ઉઘરાર્ર્ા અંગે

: નીિ

૧૮.૭: તર્જળી / પાર્ીના હંગામી અને કાયમી

: ગેરકાયદે અને ભુિીયા નળ કનેકશનો અંગેની

જોડાર્ો આ૫ર્ા અને કા૫ર્ા અંગે

ફરરયાદો અન્દ્ર્યે ટે કનીકિ સ્ટાફ સાથે બંદોબસ્િ
પુરો પાડર્ામાં આર્ે છે

૧૮.૮: : જાહેર િંત્ર ઘ્ર્ારા પુરી પાડર્ામાં આર્નાર
અન્દ્ય સેર્ાઓની તર્ગિ
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૪૦
::- માહહતી ::સુરક્ષા શાખા
(૧) મારહતિનો અતિકાર અને જાહેર સિા મંડળોની જર્ાબદારીઓ, પ્રકરર્-ર તનયમ સંગ્રહ-૧, કિમ નં.૪ (૧) (ખ)(૧) સંગઠનની તર્ગિો,
કાયો અને ફરજો સામેિ ૫ત્રકમાં મારહિી અંગેની નોંઘ કરે િ છે .
(ર) અતિકારીઓ, કમાચારીઓની સિા અને ફરજો પ્રકરર્-૩ તનયમ સંગ્રહ માં મારહિી અંગેની નોંઘ કરે િ છે .
(૩) પ્રકરર્ -૪ તનયમ સંગ્રહ-૩ કાયો કરર્ા માટે ના તનયમો, તર્તનયમો, સુચનાઓ તનયમ સંગ્રહ અને દફિરો સામેિ ૫ત્રકમાં મારહિી
અંગેની નોંઘ કરે િ છે .
(૪) પ્રકરર્ -૫ તનયમ સંગ્રહ-૪ તનિી ઘડિર અથર્ા તનિીના અમિ સંબઘ
ં ી જનિાના સભ્યો સાથે સિાહ-પરામશા અથર્ા િેમના
પ્રતિતનતિત્ર્ માટેની કોઇ વ્યવ્સ્થા હોય િો િેની તર્ગિ સામેિ ૫ત્રકમાં મારહિી અંગેની નોંઘ કરે િ છે .
(૫) પ્રકરર્ -૬ તનયમ સંગ્રહ-૫ જાહેર િંત્ર અથર્ા િેના તનયંત્રર્ હેઠળની વ્યક્તિઓ પાસેના દસ્િાર્ેજોની કક્ષાઓ અંગેન ુ ં ૫ત્રક સામેિ
૫ત્રકમાં મારહિી અંગેની નોંઘ કરે િ છે .
(૬) પ્રકરર્ -૭ તનયમ સંગ્રહ-૭ િેના ભાગ િરીકે રચાયેિી બોડા , ૫રરષદ, સતમતિઓ અને અન્દ્ય સંસ્થાઓનુ ં ૫ત્રક સામેિ ૫ત્રકમાં મારહિી
અંગેની નોંઘ કરે િ છે .
(૭) પ્રકરર્ -૮ તનયમ સંગ્રહ-૮ મહાપાલિકાના અતિકારીઓના નામ, હોદૃ ા અને અન્દ્ય તર્ગિો સામેિ ૫ત્રકમાં મારહિી અંગેની નોંઘ કરે િ
છે .
(૮) પ્રકરર્ -૯ તનર્ાય િેર્ાની પ્રરક્રયામાં અનુસરર્ાની કાયાપધ્ધધિ સામેિ ૫ત્રકમાં મારહિી અંગેની નોંઘ કરે િ છે .
(૯) પ્રકરર્ -૧૦ સુરક્ષા શાખાના અતિકારીઓ અને કમાચારીઓની મારહિી પુસ્િીકા (ડીરે કટરી) સામેિ ૫ત્રકમાં મારહિી અંગેની નોંઘ કરે િ
છે .
(૧૦) પ્રકરર્ -૧૧ તનયમ સંગ્રહ-૧૦ તનયમોમાં જોગર્ાઇ કાયા મુજબ મહેનિાર્ાની પધ્ધધિ સરહિ મહાપાલિકાના અતિકારીઓ અને
કમચાારીઓને મળિા માતસક મહેનિાણું સામેિ ૫ત્રકમાં મારહિી અંગેની નોંઘ કરે િ છે .
(૧૧) પ્રકરર્ -૧ર તનયમ સંગ્રહ-૧૧ પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળર્ાયેિ અંદાજ૫ત્ર, િમામ યોજનાઓ, સુચીિ ખચા, કરે િ ચુકર્ર્ી અંગે
અહેર્ાિોની તર્ગિો, તર્કાસ, તનમાાર્ અને િકનીકી કાયો અંગે જર્ાબદાર જાહેર િંત્ર સામેિ ૫ત્રકમાં મારહિી અંગેની નોંઘ કરે િ છે .
(૧ર) પ્રકરર્-૧૩ સહાયકી કાયક્રામોનો અમિ અંગેની પધ્ધધિ સામેિ ૫ત્રકમાં મારહિી અંગેની નોંઘ કરે િ છે .
(૧૩) પ્રકરર્-૧૪ તનયમ સંગ્રહ-૧૩ અરજદારશ્રીને આપેિ રાહિો, ૫રતમટ, કે અતિકૃિી મેળર્નારની તર્ગિો સામેિ ૫ત્રકમાં મારહિી
અંગેની નોંઘ કરે િ છે .
(૧૪) પ્રકરર્-૧૫ તનયમ સંગ્રહ-૧૪ કાયો કરર્ા માટે નકકી કરે િા ઘોરર્ો સામેિ ૫ત્રકમાં મારહિી અંગેની નોંઘ કરે િ છે .
(૧૫) પ્રકરર્-૧૬ તનયમ સંગ્રહ-૧૫ તર્જાણુરૂપે ઉ૫િબ્ઘ મારહિી સામેિ ૫ત્રકમાં મારહિી અંગેની નોંઘ કરે િ છે .
(૧૬) પ્રકરર્-૧૭ તનયમ સંગ્રહ-૧૬ મારહિી મેળર્ર્ા માટે નાગરીકોને ઉ૫િબ્ઘ સર્િિોની તર્ગિો સામેિ ૫ત્રકમાં મારહિી અંગેની નોંઘ
કરે િ છે .
નાયબ પોિીસ અનિક્ષક

અને સુરક્ષા અનિકારી
રા.મ.ન.પા.
રાજકોટ
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