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-: ���������
� ����� :- 

 ��2-�(�
�� �34	-1) 

�3�5

� �#��� ���6 �
� 7��� 

 

� : 1 8	�� �39 :;�</ 	�> + :- 

રઃ૧ ધી બી.પી.એમ.સી. એકટની જોગવાઈઓ અ�સુાર તથા જનરલ બોડ� તથા � થાયી સિમિત 

"ારા નકક# કર$લ નીિત િનયમો અ�સુાર કાય�વાહ# કરવામા ંઆવે છે.  

�?� 8	�� �39@+3 ��<
 A+ �3;�<�5B+3 (�#&
) :- 

રઃર લા* ુ૫ડ, ુનથી. 

�? 3 8	�� �39
� D+3�� E��	�� �
� ��
� ��
�
� �3;FG :- 

રઃ૩ તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩થી નગરપા1લકામાથંી મહાનગરપા1લકામા ં 2પાતંર થયેલ છે. 

મહાનગરપા1લકામા ં 2પાતંર થતા, શહ$રના િવકાસ કામો નીિતિવષયક િનણ�યો, સ7ાઓ 

િવગેર$ માટ$ સ8મ ઓથો9રટ# "ારા ર:ુ થતી દરખા� તો જ2ર# ઠરાવો તૈયાર કર#, સ8મ 

કિમ9ટઓ જનરલ બોડ�, � થાયી સિમિત, ખાસ સિમિતઓમા ં િનણ�ય કરાવી, સ8મ 

ઓથો9રટ#ને અમલવાર#/િનણ�ય અથ? @મા1ણત નકલો મોકલવાની મહાનગરપા1લકાની 

રચના બાદ ધી.બી.પી.એમ.સી. એકટની કલમ -૪૮ અ�સુાર અલગ અિ� તE વ અને � ટાફની 

અલગ િસિનયોર#ટ# અિ� તE વમા ંઆવેલ છે. તેમજ જનરલ બોડ�, � થાયી સિમિત તથા ખાસ 

સિમિતઓના @ોિસ9ડGગ તેમજ અસલ ઠરાવ કાયમી ર$કડ� તર#ક$ િનભાવવામા ંઆવે છે. 

�?4 8	�� �39
� 7��� :- 

રઃ૪ ---- ઉ૫ર Jજુબ ---- 

�?5 8	�� �39
� *+I �  J K��L/ ���6 :- 

રઃ૫ જનરલ બોડ�, � થાયી સિમિત તથા ખાસ સિમિતઓની મી9ટGગ બોલાવવી, એજK ડા @િસLધ 

કરવા, @ોિસ9ડGગ લખવા તેમજ અસલ ઠરાવ કાયમી ર$કડ� તર#ક$ િનભાવવા. 
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�?6 8	�� �39 N��� O5#���3 O#�� ��#�L
� ��;� �
� ��@ +3 �3PQ� �##�2 :- 

રઃ૬ સ8મ ઓથો9રટ# "ારા કરવામા ં આવેલ િનણ�યોના ઠરાવોની નકલો તૈયાર કરવી. 

અરNઓના અ�સુધંાને સ8મ ઓથો9રટ# "ારા મ:ુંર# મOયા બાદ ઠરાવોની ખર# નકલો 

તૈયાર કર#, મોકલવામા ંઆવે છે. 

�?7 8	�� �39
� �
���� �����,  ;�< R�S ��, T ��� �#���� % ���! �3% U��� ��VW�
� 

O��W (���3 ��X+ 5$�� 	�� Y ��3) :- 

રઃ૭ લા* ુ૫ડ, ુનથી. 

�?8 8	�� �39
� ��������� �
� ���GP��� #���#� ����
� ���� ����U� ���P�L :- 

રઃ૮ Pુટંાયેલ @િતિનિધઓ "ારા Qચૂવવામા ં આવતા Qચુનોની અમલવાર# માટ$ કાય�વાહ# 

કરવામા ંઆવે છે. આ ઉ૫રાતં જનરલ બોડ�ની મી9ટGગની કાય�વાહ#ની Sણકાર# શહ$રના 

નાગ9રકોને મળ# રહ$ તે માટ$ મી9ટGગ હોલમા,ં @ે8ક ગેલેર#ની બેઠક સUંયાની મયા�દામા,ં 

@ે8ક ગેલેર#મા ં�થાન આ૫વામા ંઆવે છે. 

�?9 ��� �	��� ��V##� ��5#2 �
� 5[��L :- 

રઃ૯ સામાK ય સભા, � થાયી સિમિત, બાધંકામ સિમિત, વોટર વક�સ સિમિત, લાઈટVગ સિમિત, 

બાગ બગીચા અને W સિમિત, કાયદો અને િનયમોની સિમિત, X$નેજ સિમિત, Y લાનVગ 

સિમિત, િશZ ુ ક[ યાણ, ખાસ \ાKટ સચંા1લત યોજનાઓ અને અ]^નશામક દળ સિમિત, 

હાઉિસGગ ઈ_ ̀ વુમેK ટ અને aલીયરKસ સિમિત, આરો^ ય સિમિત, માLયિમક િશ8ણ અને 

આ�ષુા1ંગક િશ8ણ સિમિત, સેિનટ$શન સિમિત, સમાજ ક[ યાણ સિમિત, માકbટ સિમિત,  

એ� ટ$ટ મેનેજમેK ટ સિમિત સ9હતની સિમિતઓ "ારા થયેલ ઠરાવોને સ8મ ઓથો9રટ# "ારા 

મ:ુંર# મOયા બાદ, નાગ9રકોને, િનયમ Jજુબ, ખર# નકલ આ૫વામા ંઆવે છે. 

�?10 ��#� O5#� ;�W��W �
�392 �
� 8	�� 7����; �
#��2 ���� :5�T � �39 :- 
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રઃ૧૦ સામાK ય સભા, � થાયી સિમિત અને ખાસ સિમિતઓ  "ારા થયેલા ઠરાવો, મ:ુંર# મOયા 

બાદ નાગ9રકોને, િનયમ Jજુબ, ખર# નકલ આ૫વામા ંઆવે છે. 

�?11 *+I � ����� �
� \+;�-\+;� % ���! O#��� �] � �����L
� ��
��� (#5��<���
�- 

���#���3 ��V 5$� �� ���� R�S �� #�� #�^��2 ���) :- 

રઃ૧૧ _ dિુનિસ૫લ સેe$ટર#fીની કચેર#, ડો. gબેડકર ભવન, ઢ$બરભાઇ રોડ, રાજકોટ 

�?1� ����� <_ U#�
� ��� :- 

રઃ૧ર સવાર$ ૧૦:૩૦ કલાક$ 

�?1� ����� `3� U#�
� ��� :- 

રઃ૧ર સાkં ૬:૧૦ કલાક$ -ઉ૫રાતં મેયરfી, ડ$.મેયરfી, �ટ$lKડmગ કિમટ# ચેરમેનfી, :ુદ# :ુદ# 

કિમટ#ના ચેરમેનfીઓ િવગેર$ પદાિધકાર#ઓ પોતાની કચેર#ઓમા ંજયા ંQધુી હોય E યા ં

Qધુી. 
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a b+�
��5� �������
� ����� :- �������L/ ��G����L
� �c� �
� 7�� ( ��2:3 �
�� �34	-�) 

 

eમ હોnો વહ#વટ# સ7ાઓ નાણાક#ય 

સ7ાઓ 

અK ય સ7ા ફરજ 

૦૧ _ dિુનિસ૫લ 

સેe$ટર# 

ધી બી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ની કલમ-૪૮ બkટ 

જોગવાઈને 

આધીન 

રહ#ને ખચ� 

મ:ંુર 

કરવાની 

સ7ા 

ધી 

બી.પી.એમ.

સી. એકટની 

જોગવાઈ 

Jજુબ 

તેમજ 

@વત�માન 

કાયદા 

Jજુબ 

(૧) ધી બી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ 

કલમ-૪૮ હ$ઠળ. 

(ક) કોપqર$શન અને � થાયી સિમિત અ�eુમે પોત 

પોતાના સબધંી તેને ફરમાવે તેવી બીN ફરજો 

બSવવી. 

(ર) ધી બી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ 

કલમ-૫૬(૧) ઘ હ$ઠળ. 

(ખ) કોપqર$શન અને ધી બી.પી.એમ.સી. એકટ-

૧૯૪૯ની કલમ-૩૦ અથવા ૩૧ Jજુબ 

કોપqર$શનને િનમેલી કોઈ૫ણ સિમિતની (ર) 

� થાયી સિમિત અને તેની કોઈ૫ણ પેટા 

સિમિતની કાય�વાહ#ઓ સાથે સબધં ધરાવતા 

સઘળા કાગળો અને દ� તાવેજો ક� ટડ#મા ં

રાખવા. 

(૩) 

 

(૪) 

ધી બી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ 

કલમ-૬૭(ખ) હ$ઠળ 

ધી બી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ના 

@કરણ-ર અ�સુાર. 

(ગ) � થાયી સિમિત વખતો વખત કર$ તેવા 

િનદbશોને આધીન રહ#ને તેના સીધા તાબા 

હ$ઠળના અિધકાર#ઓ અને નોકરોની ફરજો 

ઠરાવવી અને 

(૫) ધી બી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ના 

@કરણ-૫ ખ (ર). 
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eમ હોnો વહ#વટ# સ7ાઓ નાણાક#ય 

સ7ાઓ 

અK ય સ7ા ફરજ 

    

(ઘ) � થાયી સિમિતના sુકમોને આિધન રહ#ને 

સદરsુ ંઅિધકાર#ઓ અને નોકરોના કોપq અને 

કાય�વાહ#ઓ ઉ૫ર દ$ખર$ખ અને િનયtંણ 

રાખuુ ંઅને િવિનયમોને આધીન રહ#ને સદરsુ ં

અિધકાર#ઓ અને નોકરોની નોકર#, મહ$નતાvુ ં

અને િવશેષિધકારોને લગતા સઘળા @w નનો 

િનકાલ કરવો. 

  

ધી બી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ના @કરણ ર Jજુબ, 

કોપqર$શન, � થાયી સિમિત િવગેર$ની કાય�વાહ#ઓ. 

  

ધી બી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ની કલમ ૫૩(ર),૫૬ 

(૧)(ઘ) તથા કલમ-૬૭(ખ) 

  

૦ર ડ$Y dટુ# 

સેe$ટર# 

- - - ઓફ#સસ� િસલેકશન કિમટ#ના એજK ડા 

ઠરાવો તૈયાર કરવા, મી9ટGગોમા ંહાજર# 

આ૫વી તથા જનરલ બોડ�ની કામગીર#મા ં

મદદગાર# કરવી, પેટા કિમટ#ઓને લગત 

કામગીર# કરવી, સેe$ટર#fી તરફથી Q@ુત 

કરવામા ંઆવતી કામગીર# કરવી, � ટાફ�ુ ં
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eમ હોnો વહ#વટ# સ7ાઓ નાણાક#ય 

સ7ાઓ 

અK ય સ7ા ફરજ 

JવુમેK ટ રN� ટર િનભાવu,ુ સેe$ટર#fીની 

કચેર#ના તમામ � ટાફની કામગીર# ઉ૫ર 

જનરલ Q૫ુરિવઝનની કામગીર#, તેમજ 

ઉપર# અિધકાર# તરફથી સy૫વામા ંઆવતી 

તમામ કામગીર# બSવવી. 

૦૩

. 

આસી. 

સેe$ટર# 

- - - � થાયી સિમિતને લગત કામગીર#મા ં મદદ 

કરવી, જનરલ બોડ� @ોસી9ડGગ zકુની 

કામગીર#, � ટાફ ઈK કમટ$8 લગત ફોમ� તથા 

મા9હતી તૈયાર કરવી, મેયરfી, ડ$.મેયરfી, 

� ટ$.ક.ચેરમેનfી, તથા કોપqર$ટરfીઓના 

@વાસ {ગેની ફાઈલો રાખવી. બkટ, 

ડાયર# તેમજ વાિષ|ક અહ$વાલની મા9હતી 

તૈયાર કર# મોકલવી. પેટા કિમટ# લગત 

કામગીર#, ઠરાવો તૈયાર કરવા િવગેર$ તમામ 

કામગીર# તથા � ટાફ Q૫ુરવીઝન તેમજ 

ઉપર# અિધકાર# તરફથી સy૫વામા ંઆવતી 

તમામ કામગીર# બSવવી.  
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eમ હોnો વહ#વટ# સ7ાઓ નાણાક#ય 

સ7ાઓ 

અK ય સ7ા ફરજ 

૦૪ � ટ$નો }ુ 

મેયર 

(*જુરાતી) 

- - - મેયર, ડ$. મેયર, � થાયી સિમિત તેમજ ઉ~ ચ 

અિધકાર# પાસેથી ડ#કટ$શન લઈ ૫tો ટાઈ૫ 

કરવા જ.બો., � થાયી સિમિત, ખાસ સિમિત 

ઓના જ2ર ૫ડયે ૫9ર૫tો, ઠરાવો ટાઈ૫ 

કરવા, મેયરfીની તમામ ફાઈલો, 

મેયરfીની Qચુના Jજુબની કામગીર# કરવી, 

કો_ Y dટુર ઓ૫ર$ટ કરu ુ અને તેની 

Sળવણી�ુ ં Lયાન આ૫uુ ં ઉ૫રાતં ઉપર# 

અિધકાર# તરફથી Q@ુત કરવામા ંઆવે તે 

તમામ કામગીર# બSવવી. 

૦૫ હ$ડ કલાક�  - - - � થાયી સિમિતના ઠરાવો તૈયાર કરવા, 

સરકાર# ગેઝેટોની ફાઈલો િનભાવવી. 

કચેર#ના સકંલનની કામગીર#, જનરલ 

બોડ�ની કામગીર#, � થાયી સિમિતની 

@ોસી9ડGગ zકુની કામગીર# તેમજ પેટા 

કિમટ# લગત કામગીર#, � ટાફ Q૫ુરિવઝન 

તેમજ ઉપર# અિધકાર#ઓ તરફથી સy૫વામા ં

આવતી કામગીર#, � ટાફ, સ� યfીઓના 
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eમ હોnો વહ#વટ# સ7ાઓ નાણાક#ય 

સ7ાઓ 

અK ય સ7ા ફરજ 

માનદ વેતનના બીલ બનાવવા તથા 

Pકુવવાની કામગીર#, શાખાના વાઉચર 

બીલો બનાવવા, Pકૂવવા, � ટાફ મહ$કમ 

એ� ટા� લીસમેK ટની કામગીર#, ઠરાવોની ખર# 

નકલ તૈયાર કરાવવી તેમજ પેટા કિમટ#ઓ 

ઠરાવો િવગેર$ તૈયાર કરવા તેમજ જનરલ 

બોડ�, � થાયી સિમિત, ખાસ સિમિતઓના 

૫9ર૫tો ઠરાવો ક_પેર કરાવવા તથા ઉપર# 

અિધકાર#fીઓ તરફથી Q@ુત કરવામા ં

આવતી તમામ કામગીર# બSવવી.  

૦૬ િસિનયર 

aલાક� 

   ટપાલો �વીકારવી, Sવક રN� ટર, પો� ટ 

રN� ટર, ડ$ડ � ટોક રN�ટર, �ટ$શનર# 

રN� ટર, �ડ, ફ$�ટ#વલ લોન રN� ટર િવગેર$ 

િનભાવવા તેમજ જનરલ બોડ�, �ટ$lKડmગ 

કિમટ# તથા ખાસ સિમિતઓના ઠરાવો 

૫9ર૫tો િવગેર$ ક_પેર કરાવવા, મેયરfી, 

�ટ$lKડmગ કિમટ# ચેરમેનfીની તથા શાખાને 

લગત ફાઈલVગ કામગીર# કરવી તથા 
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eમ હોnો વહ#વટ# સ7ાઓ નાણાક#ય 

સ7ાઓ 

અK ય સ7ા ફરજ 

િનભાવવી, પેટા કિમટ#ઓની કામગીર# 

તેમજ ઉપર# અિધકાર#fીઓ તરફથી Q@ુત 

થતી તમામ કામગીર# બSવવી. 

૦૭ :ુિનયર 

કલાક�  

- - - ટપાલો �વીકારવી, Sવક રN� ટર, પો� ટ 

રN� ટર, ડ$ડ � ટોક રN�ટર, �ટ$શનર# 

રN� ટર, �ડ, ફ$� ટવલ લોન રN� ટર િવગેર$ 

િનભાવવા તેમજ જનરલ બોડ�, �ટ$lKડmગ 

કિમટ# તથા ખાસ સિમિતઓના ઠરાવો 

૫9ર૫tો િવગેર$ ક_પેર કરાવવા. મેયરfી, 

�ટ$lKડmગ કિમટ# ચેરમેનની તથા શાખાને 

લગત ફાઈલVગ કામગીર# તથા િનભાવવી. 

પેટા કિમટ#ઓની કામગીર# તેમજ ઉપર# 

અિધકાર#fીઓ તરફથી Q@ુત થતી તમામ 

કામગીર# બSવવી. 

૦૮ નાયક - - - મેયરfીની ચે_ બર પાસે ફરજ બSવવી 

તથા � થાયી સિમિત, ખાસ સિમિતઓના 

એજK ડા બSવવા તેમજ અKય કચેર#ઓની 

ટપાલો, @ેસ યાદ# પહોચાડવી િવગેર$ 
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eમ હોnો વહ#વટ# સ7ાઓ નાણાક#ય 

સ7ાઓ 

અK ય સ7ા ફરજ 

આઉટડોરની કામગીર# તથા ઓફ#સ તરફથી 

Q@ુત કરવામા ં આવતી તમામ કામગીર#, 

પ�ાવાળાઓના Q૫ુરિવઝનની કામગીર#.  

૦૯ ૫ટાવાળા - - - મેયરfી, ડ$. મેયરfી, સેe$ટર#fીની કચેર#, 

શાસક ૫8 કાયા�લય, િવરોધ ૫8 કાયા�લય 

સેe$ટર#fીના � ટાફ 2મ િવગેર$ની ફરજ 

બSવવી, � થાયી સિમિત, ખાસ સિમિતઓના 

એજK ડા, અKય કચેર#ની ટપાલો, @ેસ યાદ# 

િવ. કામગીર# તેમજ ઓફ#સ તરફથી Q@ુત 

કરવામા ંઆવતી તમામ કામગીર#.  
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eમ દ� તાવેજ�ુ ંનામ દ� તાવેજનો @કાર દ� તાવેજ ૫ર�ુ ં}ંુ�ુ લખાણ 

૧ જનરલ બોડ�ની @ોસી9ડGગ zકુ કાયમી જનરલ બોડ�ની @ોસી9ડGગ zકુ 

ર �ટ$lKડmગ કિમ9ટની @ોસી9ડGગ zકુ કાયમી �ટ$lKડmગ કિમ9ટની @ોસી9ડGગ zકુ 

૩ ખાસ સિમિતઓની @ોસી9ડGગ zકુ કાયમી ખાસ સિમિતઓની @ોસી9ડGગ zકુ 

૪ વહ#વટદારfીના ઠરાવો કાયમી વહ#વટદારfીના ઠરાવો 

૫ જનરલ બોડ�ના ઠરાવો કાયમી જનરલ બોડ�ના ઠરાવો 

૬ �ટ$lKડmગ કિમટ#ના ઠરાવો કાયમી �ટ$lKડmગ કિમટ#ના ઠરાવો 

૭ ખાસ સિમિતઓના ઠરાવો કાયમી ખાસ સિમિતઓના ઠરાવો 

૮ તદથ� સિમિતની ફાઈલો   
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��� d$�� �U#� 
���
� ��� �`3�� �
��
� �e �� ��U� 

���	-5���<G �U#� ���
�  ���
��Y # ����
� ��E f �#% U� 	�� 

�� ��
� �#�� 

 


��� d$�� :- 

૫.૧ Zુ ં નીિતઓના ઘડતર માટ$ જનતાની અથવા તેના @િતિનિધઓની સલાહ-૫રામશ�/ 

સહભા1ગતા મેળવવા માટ$ની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય તો, નીચેના નJનુામા ંઆવી 

નીિતની િવગતો આપો. 

�@+. 
3. �#h�/ *+,� i+3 �
��
� 

�	F���� 

j+�
�k �� ��#�@+3 

�_�� l�? (	�/ 
�) 

�
��
� 

�	F���� 

��V##� ����
� 

f �#% U� 

૧ નીિતના ઘડતર સબંિંધત હા સામાK ય P ૂટંણી "ારા 

સ� યો Pુટંવા 
 

 O
�U� 
�����
�, ��� ���;�
� O����, 
����#h�� `�`��
� d$�� �
� 

�����3 �
��
� �	F���� 
��� ���E l� �� ���#���3 �;; U<�. 
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���L
� ��� :- 

૫.ર Zુ ં નીિતઓના અમલ માટ$ જનતાની અથવા તેમના @િતિનિધઓની સલાહ- ૫રામશ�/ 

સહભા1ગતા મેળવવા માટ$ની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય તો, આવી જોગવાઈઓની 

િવગતો નીચેના નJનૂામા ંઆ૫વો. 

�@+. 
3. �#h�/ *+,� i+3 �
��
� �	F���� 

j+�
�k �� ��#�@+3 �_�� l� ? 

(	�/ 
�) 

�
��
� �	F���� 

��V##� ����
� 

f �#% U� 

 

લા* ુ૫ડ, ુનથી.  
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૬.૧ સરકાર# દ� તાવેજો િવશેની મા9હતી આ૫વા નીચેના નJનૂાઓ ઉ૫યોગ કરશો. જયા ંઆ 

દ� તાવેજો ઉ૫લ� ધ છે તેવી જ^ યાઓ kવી ક$ સ1ચવાલય ક8ા, િનયામકfી કચેર# ક8ા, 

અK યનો ૫ણ ઉ[ લેખ કરો. (‘અK યો’ લખવાની જ^ યાએ ક8ાનો ઉ[ લેખ કરો). 

 

અ�.ુ 

ન.ં 

દ� તાવેજની ક8ા દ� તાવેજ�ુ ં

નામ અને 

તેની એક 

લીટ#મા ં

ઓળખાણ 

દ� તાવેજ 

મેળવવાની 

કાય�૫�િત 

નીચેની 

� ય9કત પાસે 

છે/ તેના 

િનયtંણમા ં

છે. 

૧ જનરલ બોડ�ના ઠરાવો ઠરાવો કોપq. એ િનયત 

કર$લ કાય� ૫�િત 

સેe$ટર#fીની 

કચેર# 

ર � ટ$. કિમટ#ના ઠરાવો ઠરાવો કોપq. એ િનયત 

કર$લ કાય� ૫�િત 

સેe$ટર#fીની 

કચેર# 

૩ ખાસ સિમિતના ઠરાવો ઠરાવો કોપq. એ િનયત 

કર$લ કાય� ૫�િત 

સેe$ટર#fીની 

કચેર# 

૪ વહ#વટ#દારfીના ઠરાવો ઠરાવો કોપq. એ િનયત 

કર$લ કાય� ૫�િત 

સેe$ટર#fીની 

કચેર# 
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૭.૧
  
 

Sહ$ર તtંને લગતા બોડ� , ૫9રષદો, સિમિતઓ અને અK ય મડંળો {ગેની િવગત 

નીચેના નJનૂામા ંઆપો : 

 માK યતા, @ાY ત સ�ં થા�ુ ંનામ અને 

સરનાJુ ં

: રાજકોટ મહાનગરપા1લકા, 

ડૉ. gબેડકર ભવન, ઢ$બરભાઈ રોડ, 

રાજકોટ 

 માK યતા @ાY ત સ�ં થાનો @કાર (બોડ�, 

૫9રષદ, સિમિતઓ, અK ય મડંળો) 

: બોડ� 

 માK યતા @ાY ત સ�ં થાનો }ૂંકો ૫9રચય 

(સ�ં થા૫ના વષ�, ઉnેશ/ JUુ ય 

@uિૃતઓ) 

: તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩ના રોજ (મહા 

નગરપા1લકામા ં2પાતંર) શહ$રમા ંલોક 

Qખુાકાર#ના કાયq 
 માK યતા @ાY ત સ�ં થાની �િૂમકા 

(સલાહકાર સચંાલક/ કાય�કાર#/ 

અK ય) 

: સચંાલક 

 માળ� ુઅને સ� ય બધંારણ : (ધી બી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯) ધી 

બો_ બે @ોિવિK સયલ _ dિુનિસ૫લ 

કોપqર$શન એકટ-૧૯૪૯ 

 સ�ં થાના વડા : મેયરfી/વહ#વટદારfી 
 JUુ ય કચેર# અને તેની શાખાઓના 

સરનામા 

: ડૉ. gબેડકર ભવન, ઢ$બરભાઈ રોડ, 

રાજકોટ 

 બેઠકોની સUં યા : ૭૨ 

 Zુ ંજનતા બેઠકોમા ભાગ લઈ શક$ છે 

? 

: હા (@ે8ક ક8મા,ં િનયમો�સુાર) 

 Zુ ંબેઠકોની કાય�નyધ તૈયાર કરવામા ં

આવે છે ? 

: હા 

 બેઠકોની કાય�નyધ જનતાને ઉ૫લ� ધ 

છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા 

માટ$ની ૫�િતની મા9હતી આપો 

: હા, િનયમો�સુાર  
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૮.૧ Sહ$ર તtંના સરકાર# મા9હતી અિધકાર#ઓ, મદદનીશ સરકાર# મા9હતી અિધકાર#ઓ અને 

િવભાગીય કાયદાક#ય (એપેલેટ) સ7ાિધકાર# િવશેની સ૫ંક� મા9હતી નીચેના નJનૂામા ં

આપો. 

સરકાર# તtં�ુ ંનામ :8	�� ���	�� �������L : 

અ�.ુ 

ન.ં 

નામ હોદો એસ.

ટ#.ડ#. 

કોડ 

ફોન નબંર ફ$કસ ઈ-

મેઈલ 

સરનાJુ ં

કચેર# ઘર 

૧ fી એચ.પી. 

2પાર$લીઆ 

_ dિુન. 

સેe$ટર#fી 

૦ર૮૧ ૨૨૨૧૫૨૧ - ૦ર૮૧-

રરર૩૯૧૫ 

hprupa
relia@
rmc.go
v.in  
 
sec@r
mc.go
v.in  
 

સેe$ટર#fીની 

કચેર#, રાજકોટ 

મહાનગરપા1લકા 

!����� �������L 

અ�.ુ 

ન.ં 

નામ હોદો એસ. 

ટ#.ડ#. 

કોડ 

ફોન નબંર ફ$કસ ઈ-મેઈલ સરનાJુ ં

કચેર# ઘર 

૧ fી ડ#.k. 

Sડ$S   

ડ$Ydટુ# 

કિમશનર 

૦ર૮૧ ૨૩૩૧

૪૮૪ 

- રરર૪ર૫૮ dmcwz

@rmc.g
ov.in 

વે�ટ ઝોન 

કચેર#,  

રાજકોટ 

મહાનગરપા1લકા 

�#F���� !����� (���;�) �c�������  

અ�ુ

. ન.ં 

નામ હોદો એસ.

ટ#.ડ#

કોડ 

ફોન નબંર ફ$કસ ઈ-મેઈલ સરનાJુ ં

કચેર# ઘર 

૧ fી બછંાિનિધ 

પાની I.A.S. 

_ dિુન. 

કિમશનર 

૦ર૮૧ રરર૪૧૩૩  
 

 રરર૪ર૫૮ mc@rmc

.gov.in 
રાજકોટ 

મહાનગરપા1લકા 
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૯.૧ ધી બી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ તથા ધી બી.સી.એસ.આર. ની જોગવાઈ અ�સુાર િનણ�યો 

લેવામા ંઆવે છે. 

૯.ર સેe$ટર#fીની કચેર#ના અિધકાર#ઓ/કમ�ચાર#ઓના ૫ગારધોરણ, ઇKe#મ�ટ, મyઘવાર#, 

Jસુાફર# ભ� થા, પેK શન, \ે~ dઈુટ#, કો_ dટુ$શન તથા િનuિૃતના સમયે [હ$ણા નીકળતા હ� 

9હ�સા સ9હતની કમ�ચાર#ને લગતી બાબતો સરકારfીના િનયમા�સુાર કરવામા ંઆવે છે. 

૯.૩ સેe$ટર#fીની કચેર#ને લા* ુ૫ડ, ુનથી. 

૯.૪ _dિુનિસપલ સેe$ટર#fી 

૯.૫ _dિુનિસપલ સેe$ટર#fી 

૯.૬ સેe$ટર#fીની કચેર#ને લા* ુ૫ડ, ુનથી. 
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10.1 
���
� 
* p
���3 R�S ��#�� ���	�� O�� : 

 

અ�ુ

ન.ં 

નામ હોદો એસ.ટ#.

ડ#. કોડ 

ફોન નબંર ફ$કસ ઈ-

મેઈલ 

સરનાJુ ં

કચેર# ઘર 

 

સામેલ ૫tક Jજુબ 
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eમ 

ન.ં 

અિધકાર#/ 

કમ�ચાર#�ુ ંનામ 
હોnો 

એસ.ટ#

.ડ# 

કોડ ન.ં 

ફોન નબંર 
મોબાઈલ 

નબંર 
ઈ-મેઈલ, ફોન સરનાJુ ં

કચેર# 
િનવાસ 

� થાન 
ફ$કસ 

૦૧ 
fી હર#શ પી. 

2પાર$લીઆ 
સેe$ટર# ૦ર૮૧ ૨૨૨૧૫૨૧ - 

૨૨૨૩૯૧

૫ 

૯૭૧૪૫ 

૦૩૭૨૧ 

hpruparelia@r
mc.gov.in 

 

sec@rmc.gov.
in 

સેe$ટર#fીની કચેર#, 

ડો.gબેડકર ભવન, 

ઢ$બરભાઈ રોડ, રાજકોટ 

૦૨ 
fી કનૈયાલાલ 

એચ. 9હK ડોચા 

ડ$Y dટુ# સેe$ટર# 

(9ફaસ પગાર) 
૦ર૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ - - 

૯૭૨૩૪ 

૫૭૫૮૦ 
- ઉપર Jજુબ 

૦૩ 
fી હસJખુ k. 

�યાસ 

 

િસની. aલાક� 

 

૦૨૮૧ 

 

૨૨૨૧૫૨૩ 

 

- - 

૯૬૨૪૦ 

૧૯૫૭૮ 
 

- 

 

ઉપર Jજુબ 

 

૦૪ 
fી રાkશ એ. 

�ૂધર$�જયા 

 

:ુ.aલાક�  

 

૦૨૮૧ 

 

૨૨૨૧૫૨૩ 

 

- - 
૯૬૨૪૭ 

૬૫૬૫૮ 
- ઉપર Jજુબ 

 

૦૫ 

fી મdરુ 

આર.ચાવડા 

 

:ુ.aલાક�  

 

૦૨૮૧ 

 

૨૨૨૧૫૨૩ 

 

- - 
૯૭૨૩૪ 

૫૮૮૨૨ 
- ઉપર Jજુબ 
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eમ 

ન.ં 

અિધકાર#/ 

કમ�ચાર#�ુ ંનામ 
હોnો 

એસ.ટ#

.ડ# 

કોડ ન.ં 

ફોન નબંર 
મોબાઈલ 

નબંર 
ઈ-મેઈલ, ફોન સરનાJુ ં

કચેર# 
િનવાસ 

� થાન 
ફ$કસ 

૦૬ 
fી જયદ#પિસGહ 

પી.પરમાર 

 

:ુ.aલાક�  

 

૦૨૮૧ 

 

૨૨૨૧૫૨૩ 
- - 

૯૯૨૪૮ 

૭૦૭૫૬ 
- ઉપર Jજુબ 

૦૭ 
fી રાsલુ એમ. 

પરમાર 
નાયક ૦ર૮૧ 

૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - 
૯૭૨૩૪ 

૫૨૯૦૬ 
- ઉપર Jજુબ 

 

૦૮ 
fી 9દલીપ વી. 

ન�ુમ 
પ�ાવાળા ૦ર૮૧ 

૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - - - ઉપર Jજુબ 

૦૯ 
fી �ુરN 

એચ.સાવલીયા 
પ�ાવાળા ૦ર૮૧ 

૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - - - 

ઉપર Jજુબ 

 

 

 

 

૧૦ 
fી ઉમેશ 

ડ#.�ુંડલીયા 
મ:ુર ૦ર૮૧ 

૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - 
૯૭૨૩૪ 

૫૬૨૩૩ 
- ઉપર Jજુબ 

૧૧ 
fી જયેશ ટ#. 

વાઘેલા 
મ:ુર ૦ર૮૧ 

૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - 
૯૭૨૬૩ 

૯૬૯૭૦ 
- ઉપર Jજુબ 

૧૨ 
fી રમેશ 

એસ.પરમાર 
પ�ાવાળા ૦ર૮૧ 

૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - 
૮૧૪૦૫ 

૨૨૨૦૨ 
- ઉપર Jજુબ 

૧૩ 
fી રાઘવN બી. 

બાબર#યા 
હ$[પર ૦૨૮૧ 

૨૨૨૧૫૨૩ 

 
- - 

૯૭૨૩૩ 

૧૯૪૧૨ 
- ઉપર Jજુબ 
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eમ 

ન.ં 

અિધકાર#/ 

કમ�ચાર#�ુ ંનામ 
હોnો 

એસ.ટ#

.ડ# 

કોડ ન.ં 

ફોન નબંર 
મોબાઈલ 

નબંર 
ઈ-મેઈલ, ફોન સરનાJુ ં

કચેર# 
િનવાસ 

� થાન 
ફ$કસ 

૧૪ 
fી ક[પેશ એમ. 

ગોહ$લ 
મ:ુર ૦ર૮૧ 

૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - 
૯૬૨૪૯ 

૭૫૮૭૨ 
- ઉપર Jજુબ 

૧૫ 
fી કૌિશક 

બી.સોલકં# 
પ�ાવાળા ૦ર૮૧ 

૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - 
૯૮૨૪૮ 

૬૧૯૪૦ 
- ઉપર Jજુબ 
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11.1 
���
� 
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eમ અિધકાર#/કમ�ચાર#�ુ ં

નામ 

હોnો ૫ગાર ધોરણ (2.) 
 

�ુલ માિસક 

૫ગાર(2.) 

ર#માક�સ 

૧ એચ.પી.2પાર$લીઆ સેe$ટર# ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ ૧,૨૫,૨૬૬ (લેવલ-૧૧) 

૨ ક$.એચ. 9હGડોચા ડ$. સેe$ટર# (9ફaસ પગાર) ૧૯,૪૩૪ ---- 

૩ એચ.k. �યાસ સીની.aલાક� ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ ૪૭,૮૧૩ (લેવલ-૪) 

૪ આર. એ.�ૂધર$�જયા :ૂ.aલાક�(મહ$કમ) ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ ૫૨,૨૬૫ (લેવલ-૪) 

૫ એમ. આર.ચાવડા :ૂ.aલાક�(�નાનાગાર) ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ૩૦,૧૨૦ (લેવલ-૨) 

૬ k. પી. પરમાર  :ૂ.aલાક�(Pુટંણી) ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ૩૩,૩૬૨ (લેવલ-૨) 

૭ આર.એમ. ૫રમાર નાયક ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ ૩૫,૫૩૩ (IS-૨) 

૮ ડ#.વી. ન�ુમ પ�ાવાળા ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ ૩૯,૯૧૫ (IS-3) 

૯ ક$.એચ.સાવલીયા પ�ાવાળા ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ ૩૯,૯૬૧ (IS-3) 

૧૦ d.ુડ#. �ંુડલીયા મ:ુર(વો.વ.) ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ ૩૬,૪૪૬ (IS-૨) 

૧૧ k.ટ#. વાઘેલા મ:ુર(બાધંકામ) ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ ૩૫,૩૦૩ (IS-૨) 

૧૨ આર.એસ. પરમાર પ�ાવાળા(વોવ.) ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ૨૬,૧૫૯ (IS-૧) 

૧૩ આર.બી. બાબર#યા હ$[પર(રોશની) ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ ૩૯,૯૪૭ (IS-3) 

૧૪ ક$.એમ. ગોહ$લ મ:ુર(બાધંકામ) ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ૨૯,૮૧૨ (IS-૧) 

૧૫ ક$.બી.સોલકં# પ�ાવાળા(મહ$કમ) ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ ૩૪,૨૩૩ (IS-૨) 
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તમામ યોજનાઓ, Q1ૂચત ખચ� અને કર$લ Pકૂવણી {ગે અહ$વાલોની િવગતો િવકાસ, િનમા�ણ અને 

તકિનક# કાયq {ગે જવાબદાર Sહ$ર તtં માટ$ 

૧ર.૧ :ુદ# :ુદ# યોજનાઓ અK વયે :ુદ# :ુદ# @uિૃતઓ માટ$ {દાજ૫tની િવગતોની મા9હતી 

નીચેના નJનૂામા ંઆપો. 

 વષ� ર૦૧૭-૧૮  

eમ 

ન.ં 

યોજના�ુ ં

નામ 

સદર 

@uિૃત @uિૃત 

શ2 

કયા�ની 

તાર#ખ 

@uિૃતના 

અવની 

{દાkલ 

તાર#ખ 

Q1ુચત 

રકમ 

મ:ુંર 

થયેલ 

રકમ 

�ટ# 

Pકૂવેલ 

રકમ 

(હY તાની 

સUં યા) 

છે[ લા 

વષ��ુ ં

ખેરખર 

ખચ� 

કાય�ની 

*ણુવતા 

માટ$ 

સ�ંણૂ�૫ણે 

કામગીર# 

માટ$ 

જવાબદાર 

અિધકાર# 

સેe$ટર#fીની કચેર# હ� તક કોઈ યોજનાક#ય બkટ નથી. 
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 સદર 
Q1ૂચત 

{દાજ૫t 

મ:ૂંર થયેલ 

{દાજ૫t 

�ટ# કર$લ 

Pકૂવેલ રકમ 

(હY તાની 

સUં યા) 

�ુલ 

ખચ�(2.) 

� ટાફ ૫ગાર ખચ� ૩૦૧૦૦ ૯૯,૬૪,૦૦૦ ૯૯,૬૪,૦૦૦ ૯૯,૬૪,૦૦૦ ૧૧,૦૫,૩૦૪ 

સ�યfીઓને માનદ 

વેતન 
૩૦૯૦૧ ૧,૪૬,૦૦,૦૦૦ ૧,૪૬,૦૦,૦૦૦ ૧,૪૬,૦૦,૦૦૦ ૨૦,૪૪,૦૦૦ 

આઉટ સોસ�ગ �ટાફ ૩૦૧૦૧ ૫,૦૦,૦૦૦ ૫,૦૦,૦૦૦ ૫,૦૦,૦૦૦ ૪૧,૮૪૧ 

સાદ#લવાર ખચ� ૩૪૦૦૦ ૮,૫૦,૦૦૦ ૮,૫૦,૦૦૦ ૮,૫૦,૦૦૦ ૭,૦૨૧ 

ટ$લીફોન ખચ� ૩૪૧૦૦ ૨,૫૦,૦૦૦ ૨,૫૦,૦૦૦ ૨,૫૦,૦૦૦ ૧૨,૭૧૮ 

વીજળ# ખચ� ૪૩૧૦૩ ૧,૩૦,૦૦૦ ૧,૩૦,૦૦૦ ૧,૩૦,૦૦૦ ૪,૧૩૪ 

મેયરfી/સ� યfીઓને 

Jસુાફર# ભ��ુ ં
૩૪૩૦૦ ૫,૦૦,૦૦૦ ૫,૦૦,૦૦૦ ૫,૦૦,૦૦૦ ---- 

મેયરfી � વિવવેક 

\ાKટ 
૩૫૧૦ર ૩,૦૦૦ ૩,૦૦૦ ૩,૦૦૦ ---- 

� ટ$. ક. ચેરમેનfીને 

� વિવવેક \ાKટ 
૩૫૧૦૩ ૨,૨૫,૦૦૦ ૨,૨૫,૦૦૦ ૨,૨૫,૦૦૦ ---- 

િવરોધ ૫8 નેતાfીને 

�વિવવેક \ાKટ 
૩૫૧૦૪ ૩,૦૦૦ ૩,૦૦૦ ૩,૦૦૦ ---- 

મહ$માન સરભરા ખચ� ૩૪૪૦૦ ૩,૨૫,૦૦૦ ૩,૨૫,૦૦૦ ૩,૨૫,૦૦૦ ૩૬,૧૯૫ 
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� કાય�eમ/યોજના�ુ ંનામ 

� કાય�eમ/યોજનાનો સમયગાળો 

� કાય�eમનો ઉદ$શ 

� કાય�eમનો ભૌિતક અને નાણાક#ય લ�યાકંો (છે[ લા વષ� માટ$) 

� લાભાથ�ની પાtતા 

� લાભ {ગેની �વૂ� જ29રયાતો 

� કાય�eમનો લાભ લેવાની ૫�િત 

� પાtતા નકક# કરવા {ગેના મા૫દંડો 

� કાય�eમમા ંઆપેલ લાભની િવગતો (સહાયક#ની રકમ અથવા આ૫વામા ંઆવેલ અK ય 

મદદ ૫ણ દશા�વવવી.) 

� સહાયક# િવતરણની કાય�૫�િત 

� અરN કયા ંકરવી ક$ અરN કરવા માટ$ કચેર#મા ંકોનો સ૫ંક� કરવો. 

� અરN ફ# (લા* ુ૫ડ, ુ ંહોય E યા)ં 

� અK ય ફ# (લા* ુ૫ડ, ુ ંહોય E યા)ં 

� અરN૫tકનો નJનુો (લા* ુ ૫ડ, ુ હોય તો જો સાદા કાગળ ૫ર અરN કર# હોય તો 

અરજદાર$ અરNમા ંZુ ંZુ ંદશા�વuુ ંતેનો ઉ[ લેખ કરો). 

� 1બડાણોની યાદ# (@માણ૫tો/દ� તાવેજો) 

� 1બડાણનો નJનૂો 

� @9eયાને લગતી સમ� યાઓ {ગે કયા ંસ૫ંક� કરવો. 

� ઉ૫લ� ધ િનિધની િવગતો (�જ[ લા ક8ા, ઘટક ક8ા વગેર$ kવા િવિવધ � તરોએ) 

 


���
� 
* p
���3 ��F�U^L
� ��;� 

eમન.ં/ 

કોડ 

લાભાથ��ુ ં

નામ 

સહાયક#ની 

રકમ 

માતા- 

િપતા/ 

વાલી 

૫સદંગીનો 

મા૫દંડ 

સરનાJુ ં

�જ[ લો શહ$ર નગર/ 

ગામ 

ઘર ન.ં 

 

સેe$ટર#fીની કચેર#ને લા* ુ૫ડ, ુનથી. 
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 ��2-14 (�
���34	-13) 

��2� O��� ��	��, 5���� �� ���sK�� ��V#
��
� �#��� 

 


���
� 
* p
� * p�` ���	�� O��. 

� કાય�eમ�ુ ંનામ 

� @કાર (રાહત/૫રિમટ/અિધ�ૃિત) 

� ઉnેશ 

� નકક# કર$લ લ�યાકં (છે[ લા વષ� માટ$) 

� પાtતા 

� પાtતા માટ$ના મા૫દંડો 

� �વૂ� જ29રયાતો 

� લાભ મેળવવાની ૫�િત 

� રાહત/૫રિમટ/અિધ�ૃિતની સમય મયા�દા 

� અરN ફ# (લા* ુ૫ડ, ુ ંહોય E યા)ં 

� અરNનો નJનૂો (લા* ુ૫ડ, ુ ંહોય E યા)ં 

� 1બડાણોની યાદ# (@માણ૫tો/ દ� તાવેજો) 

� 1બડાણનો નJનૂો. 

 

���������
� �����
� ��X+ 5$> + 
U�. 
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નીચે આપેલા નJનૂામા ંલાભાથ�ની િવગતો 

 

eમન.ં/ 

કોડ 

લાભાથ��ુ ં

નામ 

સહાયક#ની 

રકમ 

માતા- 

િપતા/ 

વાલી 

૫સદંગીનો 

મા૫દંડ 

સરનાJુ ં

�જ[ લો શહ$ર નગર/ 

ગામ 

ઘર ન.ં 

         

         

 

રાહત માટ$ નીચેની મા9હતી ૫ણ આ૫વી. 

 આપેલ લાભની િવગત 

 લાભો�ુ ંિવતરણ 

 

���������
� �����
� ��X+ 5$> + 
U�. 
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 ��2- 15 (�
���34	-14) 

���6 ��#� ���� 
��� ����� ���2� 

15.1 �#�#�  J K��L/ ���G��� 	�U ��#� ���� �#F��� 
��� ���� ���2�
� �#��� O��. 

 

���������
� �����
� ��X+ 5$> + 
U�. 
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 ��2- 16 (�
���34	-15) 

�#8B+_�� :5�T � ���	�� 

૧૬.૧ વીSvુ2ંપે ઉપલ�ધ િવિવધ યોજનાઓની મા9હતીની િવગતો આપો. 

 

���������
� �����
� ��X+ 5$> + 
U�. 
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 ��2-17(�
���34	-16) 

���	�� ��V##� ���� 
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� :��T� �#���
� �#�� 

૧૭.૧ લોકોને મા9હતી મળે તે માટ$ િવભાગે અ૫નાવેલ સાધનો, ૫�િતઓ અથવા સવલતો  

kવી ક$, 

 કચેર# \થંાલય 

 નાટક અને શો 

 વત�માન૫tો 

 @દશ�નો 

 નો9ટસ બોડ�-                   હા 

 કચેર#મા ંર$કડ�� ુ ંિનર#8ણ-     િનયમા�સુાર 

 દ� તાવેજોની નકલો મેળવવાની ૫�િત-     િનયમા�સુાર 

 ઉપલ�ધ J9ુ�ત િનયમસ\ંહ 

 Sહ$ર તtંની વેબસાઈટ-           www.rmc.gov.in 

 Sહ$ર ખબરના અK ય સાધનો 

 

`���
� `�`�� ���������
� �����
� ��X+ 5$�� 
U�. 

 


