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૨ 

પ્રકરણ – ર (નનયમ સગં્રહ-૧) 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સગંઠનની નવગતો, કાયો અને કરજો 

ર.૧  જાહરે તતં્રના ઉદેશો, હતેઓુ ::- 
મહાનગરપાલિકાના કાયદા, ઘડેિ નીતતના અમિ માટે જે કોઇ કામગીરી તથા કાયર્ાાહી િોકોની અપેક્ષા 

૫રરપરુ્ા કરર્ા માટે તથા િોકો માટે તનયત ફરજ બજાર્ર્ા માટેના સરંકિત પ્રયાસો કરી જાહરે તતં્રમા ંખલુ િા૫ણ,ુ 

પારદશકાતા અને જર્ાબદારીને પ્રોત્ સાહન આ૫ર્ા અને તેની સાથે સકંળાયેિ અથર્ા તેમા ંઆરકસ્ મક૫ર્ે રહિેી 

બાબતોના સબંઘં જાહરે રહતને સસુગંત જાહરે સતાર્ાળાઓના અંકુશ હઠેળ મારહતી મેળર્ર્ાનો દરેક નાલગરકને 

હકક મળી શકે.  

ર.ર  જાહરે તતં્રનુ ંનમશન, દુરંદેશી૫ણ ુ(નવઝન) ::- 
     મહાનગરપાલિકાના ર્હીર્ટી તતેં્ર િોકોની જરૂરીયાતો સતંોષાય િોકોને ર્હીર્ટી મશુ્ કેિી ન ૫ડે તે માટેનુ ં
જાહરે તતં્રના તમશનને અનિુક્ષીને મહાનગરપાલિકાને િગતા કાયદાઓ, કાનનુો, તનયમો, તર્કાસિક્ષી આયોજન 

સરકારી યોજનાઓ તર્. જે મહાનગરપાલિકાનુ ંચુટંાયેિા તતં્ર ખાસ કરીને સ્ ટે. કતમરટ કે જનરિ બોડા બહાિ રાખેિ 

અને મજુંર કરેિી તમામ નીતતતર્ષયક બાબતોનો તનર્યા િઇ ઠરાર્, ૫રી૫ત્રો અતિસચુનો, હકુમો, તર્શેષ સમજુતી 

માગાદશાન આ૫તી સચુનાઓ બહાર પાડર્ાની તર્. દ્વારા બહાર પાડર્ામા ંઆરે્િ આદેશોનુ ંઅસરકારક રીતે પાિન 

કરી શકે અને અમિ કરાર્ી શકે તે બાબતનુ ંજાહરે તતં્ર કાયારત છે. આ માટે શહરેમા ંબે નાગરીક સતુર્ઘા કેન્દ્રો છે. 

(૧) મખુ્ ય કચેરી બીલ ડતગ (ર) અમીન માગા આ ઉ૫રાતં (૩) કૃષ્ ર્નગર મેઇન રોડ (૪) કોઠારીયા રોડ જાહરે 

ર્હીર્ટને સરળ અને તર્કેન્દ્ રીત બનાર્ર્ા માટે મખુ્ ય કચેરી ઉ૫રાતં પરુ્ા ઝોન (ભાર્નગર રોડ) અને પતિમ ઝોન 

(ચન્દ્ર પાકા , ૧૫૦ ફુટ રતગ રોડ) ખાતે બે તર્ભાગીય કચેરીઓનુ ંબાઘંકામ પરુ્ા થઇ ગયેિ હોય કચેરીઓ કાયારત 

થઇ ગયેિ છે. 

ર.૩   જાહરે તતં્રનો ટંુકો ઇનતહાસ અને તેની રચનાનો સદંભ  :- 
જયારથી સમાજ વ્ યર્સ્ થાનો ઉભૃભર્ થયો અને માનર્ીઓ સમહુમા ં પ્રવતુતઓ કરતા ં થયા અને તેનુ ં

સકંિન કરતા થયા ત્ યારથી ‘ર્હીર્ટ’ શબ્ દ ઉદભવ્ યો છે. જેમા ં પ્રત્ યેક વ્યરકત પોતાના ઘરના તથા કુટંુબનો 

ર્હીર્ટ કરે છે તેર્ી જ રીતે સમાજમા ંજેમ જેમ પ્રવતુતનો વ્ યા૫ ર્ઘતો ગયો તેમ તેમ ર્હીર્ટની આર્શ્ યકતા 

જર્ાર્ર્ા િાગી. ર્હીર્ટએ પ્રસ્થાપીત દેશોએ આપેિ શબ્ દ નથી  ૫રંત ુભારતીય સસં્ કૃતતના જન્દ્ મ સાથે ર્હીર્ટ 

સકંળાયેિ હતો. જે આ૫ર્ને તસન્દ્ધખુીર્ની સસં્ કૃતત, મોહનજો દડોની સસં્ કૃતત, હડપ્પા સસં્ કૃતત તર્. ના અર્શેષો 

આ૫ર્ી સમક્ષ રજુ છે. તેમજ આ૫ર્ને મહાકાય તશલપો , ભવ્ ય ઇમારતો, મહાનગરોના અર્શેષો, હતથયારો અને 

સસં્ કૃતત ર્ખતે જીર્તુ ંજીર્ન તર્. અભ યાસ કરતા તન:શકં કહી શકાય કે આર્ી સસં્ કૃતત ૫ર્ ર્હીર્ટ જેર્ો શબ્ દ હશે. 

શરૂઆતમા ં મુબંઇ પ્રાતંીય મહાનગરપાલિકા અતઘતનયમ-૧૯૪૯ અમદાર્ાદ અને પનુા શહરેો માટે 

મહાનગરપાલિકા સ્ થા૫ર્ા માટે અને મુબંઇ શહરે તસર્ાય બીજા તર્સ્ તારો માટે મહાનગરપાલિકા સ્ થા૫ર્ા માટે 

સરકારને સતા આ૫ર્ા માટે કયો હતો. બીજા તમામ શહરેો માટે, કાયદાની જોગર્ાઇઓ એક સરખી હોય છે. તેથી 

દરેક શહરે માટે જુદો કાયદો કરર્ાને બદિે એક જ કાયદો કરર્ામા ંઆવ્ યો હતો.  

આ અતઘતનયમ રાજયના મોટા મોટા શહરેો જેર્ા કે, અમદાર્ાદ, ર્ડોદરા, સરુત, રાજકોટ, ભાર્નગર, 

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

મહાનગરપાલિકા અતઘતનયમ-૧૯૪૯ હઠેળ મહાનગરપાલિકા તરીકેનો દરજજો મળેિ છે. હાિ ગજુરાત સરકાર શ્રી  
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દ્વારા ગજુરાત મ્યતુનતસપિ એકટ (જી.પી.એમ.સી.એક્ટ) મોડયિુ અમિી બનાર્ાયેિ છે અને તેમજુબ ઉકત 

મહાનગરપાલિકાઓમા તભ્ સબિંી તનયમો,કાયદા,સચુના ઓ ની  અમિર્ારી કરર્ામા આરે્ છે. 

ર.૪  જાહરે તતં્રની ોરજો, મખુ્ ય પ્રવતુીઓ અને કાયો ::- 
મુબંઇ પ્રાતંીય મહાનગરપાલિકા અતઘતનયમ, ૧૯૪૯ હઠેળ બીજા કાયદા નીચે સોંપાયેિ કે તબદીિ થયેિ ફરજો 
બજાર્ર્ામા ંઆરે્ છે.(હાિ જી.પી.એમ.સી. એકટ થી તનયત થયેિ કાયદાઓ ની અમિર્ારી કરર્ામા આરે્ છે.) 
સમગ્ર વ્ યવ્ ાાતતં્ર નીચે મજુબના નવભાગોમા ંવહેંચવામા ંઆવેિ છે. 
(ટ) વહીવટી પાખં : 
(૧)  આરોગ્ ય તર્ભાગ 
(ર)  ફાયર એન્દ્ ડ ઇમરજન્દ્ સી સતર્િસીઝ તર્ભાગ 
(૩)   બગીચા તર્ભાગ 
(૪)  જગ્યારોકાર્ તર્ભાગ 
(૫)  બાઘંકામ શાખા 
(૬)  જકાત શાખા (હાિ જકાત શાખા બઘં છે.) 
(૭)  સામાન્દ્ ય ર્હીર્ટ તર્ભાગ 
(૮)  ડે્રનજે તર્ભાગ 
(૯)  ર્રેા ર્સિુાત શાખા 
(૧૦) શો૫ એન્દ્ ડ એસ્ ટાબ્ િીશમને્દ્ ટ શાખા 
(૧૧) માકેટ શાખા 
(૧ર) સકેે્રટરી તર્ભાગ 

(૧૩) ટાઉન પ્ િાનતગ શાખા 

(૧૪) સર્ ેશાખા 

(૧૫) મહકેમ તર્ભાગ 

(૧૬) ચ  ટંર્ી શાખા 

(૧૭) મિેરેીયા તર્ભાગ 

(૧૮) સોિીડ ર્સે્ ટ મનેજેમને્દ્ ટ શાખા  

(૧૯) સરુક્ષા શાખા 

(૨૦) સને્દ્રિ સ્ ટોર (ર્કાશોપ) 

(૨૧) સને્દ્રિ સ્ ટોર તર્ભાગ 

(૨૨) રોશની તર્ભાગ 

(૨૩) રેકડા તર્ભાગ 

(ર૪) ટાઇ૫ તર્ભાગ  

(રપ) ઝુ તર્ભાગ 
(ર૬) મઘ્ યાહન ભોજન યોજના તર્ભાગ 
(ર૭) ઓડીટ શાખા 
(ર૮) રહસાબી શાખા 
(ર૯) આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા 
(૩૦) પ્રોજેકટ તર્ભાગ 

(૩૧) સમાજ કલ યાર્ શાખા 
(૩ર) ગાડાન તર્ભાગ 
(૩૩) મરહિા િાયબ્રરેી 
(૩૪) એકબારી ૫ઘ્ ઘતી તર્ભાગ 
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(૩૫) પાર્ીર્રેા તર્ભાગ 
(૩૬) િીગિ શાખા 
(૩૭) ભાદર તર્ભાગ 
(૩૮) કતમશ્ નર તર્ભાગ 
(૩૯) ટાઉન પ્ િાનતગ એન્દ્ ડ અબના ડેર્િ૫મને્દ્ ટ શાખા 
(૪૦) જનરિ રજીસ્ ટરી શાખા 
(૪૧) આર.ટી.આઇ. શાખા 
(૪ર) તર્જીિન્દ્ સ શાખા 
(૪૩) ર્ોડા ઓરફસો દરેક ર્ોડા ર્ાઇઝ 

(૪૪) સીટી સીર્ીક સને્દ્ટરો,આિાર કાડા કેન્દ્રો 
(૪૫) મલટી એક્ટીર્ીટી સને્દ્ટરો 
(૪૬) ઝોન ઓરફસો ઇસ્ટ,ર્સે્ટ,સને્દ્રિ ઝોન ઓરફસો 
(૪૭)  મરહિા િાઇબ્રરેી 
(બી)  ચુટંાયેિી પાખં :સામાન્દ્ ય સભા, સ્ થાયી સતમતત, ખાસ સતમતતઓ અને સેકે્રટરી તર્ભાગ 
(સી.) ઓડીટ તર્ભાગ  
જાહરે તતં્રની ોરજો (બી.પી.ટમ. સી. ટકટ પ્રકરણ-૬) (હાિ જી.પી.ટમ.સી.ટક્ટ)કિમ -૬૩ કોપોરેશને જોગવાઇ કરવાની બાબતો : 
(૧) જે કોઇ૫ર્ સાઘનો ર્ા૫રર્ા અથર્ા જે કોઇ૫ર્ ઉપાયો િેર્ા કોપોરેશન કાયદેસર અતિકાર ઘરાર્તી હોય તેર્ા સાઘનો ર્ા૫રીને 
અથર્ા તેર્ા ઉપાયો િઇને નીચે જર્ારે્િી બાબતો પૈકી દરેક બાબત માટે વ્ યાજબી અને પરુતો પ્રતતબઘં કરર્ાનુ ં કોપોરેશન માટે 
આર્શ્ યક ગર્ાશે. 
   (૧) શહરેની હદ અથર્ા તેમાનંો કોઇ ફેરફાર જર્ાર્તા ં(રાજય) સરકાર મજં ર કરે એર્ા ંપ્રકારના મજબતુ હદ તનશાનો તે મજુંર કરે 
તેર્ી જગ્યાઓએ ઉભા કરર્ા બાબત. 
   (ર) શહરેમાનંા સઘળા સાર્ાજનીક રસ્ તાઓ અને જગ્ યાઓ ઉ૫ર પાર્ી છાટંર્ા તેના ૫રથી કચરો કાઢર્ા અને તે સાફ કરર્ા બાબત 
અને તે ઉ૫રથી સઘળો કચરો િઇ જર્ા બાબત.    
 (૩) સરુ્જે ભુગઘા મારતો ૫દાથા અન ે કચરો પુજંો એકઠો કરર્ા િઇ જર્ા તનેી વ્ યર્સ્ થા કરર્ા અન ેતનેો તનકાિ કરર્ા 
બાબત. અને (રાજય) સરકાર ફરમાર્ ેત ેતેર્ી સરુ્જે ભુગઘા મારતા ૫દાથા અન ે કચરા પુજંામાથી તમશ્ર ખાતર બનાર્ર્ા (અને 
ગદંા પદાથાની વ્ યર્સ્ થા ) બાબત. 
(૪) મોરીઓ અન ેગટર કામો તથા સાર્ાજનીક પાયખાના, સડંાશો, મતુરડીઓ અન ેએર્ી બીજી સગર્ડો બાઘંર્ા, તનભાર્ર્ા 
અન ેસાફ કરર્ા બાબત.  
(૫) આગ ઓિાર્ર્ા માટે અન ેઆગ થી જતદગી અન ેતમિકતનુ ંરક્ષર્ કરર્ા માટે યોગ્ ય સાઘનોથી સજજ તઅગ્ નશામક દળ 
રાખર્ા બાબત. 
(૬) સ્પશાજન્દ્ય અથર્ા ચપેી રોગથી પીડાતા અથર્ા જેન ેએર્ા રોગનો ચે૫ િાગેિો હોર્ાનો શક હોય એર્ી વ્યક્ક્તઓન ેઅિગ 
રાખર્ા અન ે તમેનો ઉ૫ચાર કરર્ા માટેના લચરકત્ સાિયો સઘુ્ ઘા સાર્ાજતનક લચરકત્ સાિયો અને દર્ાખાના બાઘંર્ા અથર્ા 
સપંાદન કરર્ા અન ેતનભાર્ર્ા બાબત, અન ેિોકોન ેતબીબી રાહત માટે જરૂર ના હોય તરે્ા બીજા ઉપાયો િરે્ા બાબત. 
(૭) સાર્ાજતનક રસ્ તાઓ, મ્યતુનસી૫િ માકેટો અન ેકોપોરેશનન ેપ્રાપ્ત થયિેી સાર્ાજતનક ઇમારતો ૫ર દીર્ાબતી કરર્ા બાબત.  
(૮) મ્યતુનસી૫િ ઓફીસ અન ેકોપોરેશનન ેપ્રાપ્ત થયિેા સઘળા ંસ્ મારકો અન ેખલુ િી જગ્ યાઓ અને બીજી તમિકત તનભાર્ર્ા 

બાબત. 

(૯) કોપોરેશનને પ્રાપ્ત થયેિા રસ્ તાઓ અન ે સાર્ાજતનક જગ્યાઓન ે નામ આ૫ર્ા અથર્ા નબંર આ૫ર્ા બાબત અથર્ા 

જગ્યાઓન ેનબંર આ૫ર્ા બાબત. 

(૧૦) અરહતકારક અન ેજોખમકારક ઘઘંાઓ અથર્ા કામોનુ ંતનયમન કરર્ા બાબત અન ેત ેઓછા કરર્ા બાબત. 

(૧૧) મડુદાના તનકાિ માટેની જગ્યાઓ તનભાર્ર્ા બદિ અન ે તને ુ ં તનયમન કરર્ા બાબત અન ે સદરહુ ં હતે ુ માટે નર્ી 

જગ્યાઓની જોગર્ાઇઓ કરર્ા બાબત અન ેનતઘર્યાતા મડુદાના ંતનકાિ બાબત. 

(૧ર) સાર્ાજતનક માકેટો અને કતિખાના (અન ેચામડું કમાર્ર્ાના કારખાના) બાઘંર્ા અથર્ા સપંાદન કરર્ા અન ેતનભાર્ર્ા  
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બાબત અન ેસઘળી માકેટો અન ેકતિખાનુ ં(અન ેચામડું કપાર્ર્ાના કારખાનાનુ)ં તનયમન કરર્ા બાબત. 

(૧૩) ઢોર પરુર્ાના ડબ્ બા અથર્ા સપંાદન કરર્ા અન ેતનભાર્ર્ા (અન ેપ્રાર્ી પ્રત્યનેી ક્રૂરતા અટકાર્ર્ા) બાબત. 

(૧૪) મુબંઇના જજલ િાઓમા ંશીતળા ટાકંર્ા બાબતના અતઘતનયમ, ૧૮૯ર ની (સને ૧૮૯ર નો મુબંઇનો ૧િો) ની જોગર્ાઇ 

અનસુાર િોકોન ેશીતળા ટાકંર્ા બાબત. 

(૧૫) પ્રાથતમક તશક્ષર્ અન ેશાળાઓ, તનભાર્ર્ા, તેન ેમદદ કરર્ા અન ેતને ેમાટે યોગ્ ય જગ્યાની સગર્ડ કરી આ૫ર્ા બાબત. 

(૧૬) આરોગ્ યન ેહાતન કરે એર્ા િતાઓ સઘુારર્ા બાબત અન ેઉ૫રર્કારક ઝાડપાનો કાઢી નાખર્ા બાબત અન ેસામાન્દ્ યત: 

સઘળા િોકો૫રાક કૃત્ યો કરર્ા બાબત. 

(૧૭) જન્દ્ મ અન ેમતૃ્ યનુા રજીસ્રેશન બાબત. 

(૧૮) સાર્ાજનીક રસ્ તાઓ, પિુો, પટેા માગો, ગરનાળા,ં ઉચ્ ચ માગો અને તેર્ા ંબીજા કામો બાઘંર્ા, તનભાર્ર્ા, તમેા ંફેરફાર 

કરર્ા અન ેત ેસઘુારર્ા બાબત. 

(૧૯)  સાર્ાજતનક રસ્ તાઓ, પિુો અને બીજી સાર્ાજતનક જગ્યાઓમાના અથર્ા તે ૫રના હરકતો અને બહાર નીકળતા 

કોઇ૫ર્ બાઘંકામો કઢાર્ી નાખંર્ા બાબત. 

(ર૦)  સઘળા મ્ યતુનતસ૫િ પાર્ીના કામોની વ્ યર્સ્ થા અને તનભાર્ બાબત અને સાર્ાજતનક અને ખાનગી હતેઓુ માટે 

પરુતા પાર્ી પરુર્ઠા સારુ જરૂરી હોય તેર્ા ંનર્ા કામો બાઘંર્ા અથર્ા સપંાદન કરર્ા બાબત. 

(ર૧)  ભયકંર રોગો થતા અટકાર્ર્ા અને તેનો ફેિાર્ો રોકર્ા બાબત. 

(રર)  જોખમકારક ઇમારતો અને જગ્યાઓ સરુરક્ષત કરર્ા અથર્ા કઢાર્ી નાખંર્ા બાબત. 

(ર૩)  સફાઇ માટેના મ્ યતુનતસ૫િ નોકર ર્ગા સારુ તનર્ાસસ્ થાનો બાઘંર્ા અને તનભાર્ર્ા બાબત. 

(ર૩-ક) આતથિક તર્કાસ અને સામાજજક ન્દ્ યાય માટે યોજનાઓ તૈયાર કરર્ા બાબત. 

(ર૩-ખ) રાજય સરકાર સોંપે તેર્ા ંકાયો બજાર્ર્ા અને યોજનાઓનો અમિ કરર્ા બાબત. 

(ર૪)  આ મ્ યતુનતસ૫િ અથર્ા જે તે ર્ખતે અમિમા ં હોય તેર્ા બીજા કોઇ૫ર્ કાયદાથી અથર્ા તે મજુબ નાખેંિી 

કોઇ૫ર્ જર્ાબદારી પરરપરુ્ા કરર્ા બાબત.  

(ર૫)  ઉ૫ર તનદીષ્ ટ કરેિી બાબતો માટે પ  રતી જોગર્ાઇ કરર્ાને આઘીન રહીને, ભુષ્ કાળ અને અછતના ર્ખતે 

શહરેમાનંા તનરાઘાર િોકોને રાહત આ૫ર્ાની જોગર્ાઇ કરર્ા બાબત અને એર્ા ર્ખતે રાહત માટેના કામો સ્ થા૫ર્ા 

અને તનભાર્ર્ા બાબત. 
(ર) મખુ્ યત્ ર્ ે અનસુલુચત જાતતઓ, અનસુલુચત આરદજાતીઓ અન ે સામાજજક અને આતથિકા  રીત ે ૫છાર્ગા અન્દ્ ય િોકોની 

ર્સતતર્ાળા તર્સ્ તારોમા,ં પાર્ી પરુર્ઠા, ગટર, સફાઇ, રસ્ તા ઉ૫રના દીર્ાબતી, તબીબી સહાય, ગદંા તર્સ્ તારોની નાબ  દી જેર્ી 

મ  ળભતુ સગર્ડ અન ેતેર્ી બીજી બાબતોનો પ્રબઘં કરર્ાના હતે ુમાટે, રાસંપોટા  અન્દ્ ડરટેકતગની ઉ૫જમા ંથી અન ેરાજય સરકાર 

રાજ૫ત્રમા ંજાહરેનામા દ્વારા ર્ખતોર્ખત નકકી કરે અન ેજાહરે કરે, તરે્ી બીજી કોઇ તનરદિષ્ટ આર્કની બાબતોમાથંી થયિેી 

આર્ક તસર્ાયની દરેક સરકારી ર્ષા માટેની, તનેી આર્કના દસ ટકા કરતા ંર્ઘ ુનહી, તટેિી રકમ સઘુીનુ ંખચા કરર્ા માટે 

આર્ા ર્ષા માટેના તનેા અંદાજ૫ત્રમા ંજોગર્ાઇ કરર્ાનુ ંકોપોરેશન માટે ફરરજયાત ૫ર્ રહશે ેઅને તરે્ી રીત ેજોગર્ાઇ કરેલુ ં

ખચા, જે સરકારી ર્ષા માટે તનેી જોગર્ાઇ કરર્ામા ંઆર્ી હોય તે સરકારી ર્ષામા પ  રેપરુુ કરર્ામા ંઆર્ ેનહી, તો બાકીની 

તસિક ત્ યાર૫છી આર્તા ર્ષનાા અંદાજ૫ત્રમા ંઆગળ ખેંચર્ાની રહશે.ે 
કિમ-૬૬ જેન ેમાટે કોપોરેશન ન ેસ્ર્તર્ર્કે અનસુાર જોગર્ાઇ કરી શકે તરે્ી બાબતો. 

કોપોરેશન ર્ખતોર્ખત નીચનેી સઘળી અથર્ા કોઇ૫ર્ બાબતો માટે સર્ાશ ેઅથર્ા અંશત: સ્ર્તર્ર્ેક અનસુાર  જોગર્ાઇ કરી 

શકશ ે:-(૧)  અશકત માદંી અથર્ા અસાઘ્ ય રોગર્ાળી વ્યક્ક્તઓની સભંાળ માટે અથર્ા આંઘળા, બહરેા, મ  ગંા અથર્ા બીજી 

રીત ે અપગં હોય એર્ી વ્યક્ક્તઓના ખોડખા૫ંર્ર્ાળા બાળકોના સભંાળ અન ે પ્રતશક્ષર્ માટે શહરેમા ં અથર્ા શહરે બહાર 

સસં્ થાઓના સઘંટન, તનભાર્ અથર્ા વ્ યર્સ્ થા બાબત. 
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(ર)  પ્રસતુત ગહૃો અન ેતશશ ુકલ યાર્ગહૃો અથર્ા કેન્દ્રોના સઘંટન તનભાર્ અથર્ા વ્ યર્સ્ થા બાબત. 

(૩)  સગભાા અથર્ા ૫યપાન કરાર્તી માતાઓ અથર્ા તશશઓુ અથર્ા શાળાના બાળકોન ેભુઘ પ  રંુ પાડર્ા બાબત. 

(૪)  પાર્ી, ખોરાક અથર્ા ઔષઘોની તપાસ અથર્ા પથુ્ થકરર્ માટે રોગો શોઘી કાઢર્ા માટે અથર્ા જાહરે આરોગ્ ય 

સાથે સબંઘં ઘરાર્તા સશંોઘનો માટે રાસાતયર્ક અથર્ા જીર્ાણુ ં તર્જ્ઞાન તર્ષયક પ્રયોગ શાળાઓના સઘંટન તનભાર્ 

અથર્ા વ્ યર્સ્ થા બાબત. 

(૫) સ્ નાનાગારો, સાર્ાજતનક ઘિુાઇઘરો, નાહર્ાની જગ્ યાઓ અને જાહરે આરોગ્ યની સઘુારર્ા માટે યોજેિી બીજી 

સસં્ થાઓ બાબત. 

(૬)  શહરેના રહરે્ાસીઓના િાભ માટે ભ ઘ અથર્ા ભ ઘની બનાર્ટો પ  રી પાડર્ા તેની ર્હેંચર્ી કરર્ા અને તે ૫ર 

પ્રરક્રયા કરર્ા માટે શહરેમા ંઅથર્ા શહરે બહાર ડેરીઓ અથર્ા પ્રકે્ષત્રો બાબત. 

(૭)  સાર્ાજતનક રસ્ તાઓ અથર્ા જગ્યાઓમા ંમાર્સો માટે પીર્ાના ર્ારા અને ૫શઓુ માટે હર્ાડા બાબત. 

(૮)  શહરેી ર્નીકરર્, ૫યાર્ારર્- સરંક્ષર્ અને ૫રરક્સ્થતત તર્જ્ઞાન તર્ષયક બાબતોની અલભવ્રધુ્ધિ 

(૮-ક) સાસં્ કૃતીક, શૈલક્ષર્ક અને સૌન્દ્દયાિક્ષી પાસાને અલભવ્રધુ્ધિ. 

(૮-ખ) નગરરચના અને જમીન ર્૫રાશની તનયમન સરહત શહરેી આયોજન. 

(૯)  િોકો માટે સગંીતની જોગર્ાઇ કરર્ા બાબત. 

(૧૦) સાર્ાજતનક ઉદ્યાનો, બગીચાઓ, રમતગમતના ંમેદાનો અને તર્નોદના સ્ થળો ની જોગર્ાઇ કરર્ા બાબત. 

(૧૧) પ્રદશાનો ભરર્ા તથા વ્ યાયામ અથર્ા રમતગમતના ંપ્રયોગો રાખર્ા બાબત.  

(૧ર) શહરેમાનંા તનર્ાસગહૃો, તશબરાગંર્ો અને તર્શ્રાતંીગહૃોના તનયમન બાબત. 

(૧૩) રોગી ર્ાહન સેર્ા (એમ્ બ્ યિુન્દ્ સ સતર્િસ) ના તનભાર્ બાબત. 

(૧૪) નાટયગહૃો, તર્શ્રાતંીગહૃો અને બીજી સાર્ાજતનક ઇમારતો બાઘંર્ા, સ્ થા૫ર્ા અને તનભાર્ર્ા બાબત. 

(૧૫) અછતના પ્રસગંોએ જીર્નની જરૂરીયાતની ચીજોના ર્ેંચાર્ માટે ભુકાનો અથર્ા હાટના સગંઠન અથર્ા તનભાર્ 

બાબત. 

(૧૬) મ્ યતુનતસ૫િ અતિકારીઓ અને કમાચારીઓ માટે રહઠેાર્ો બાઘંર્ા અથર્ા ખરીદર્ા અને તનભાર્ર્ા બાબત. 

(૧૭) (****************)મ્ યતુનતસ૫િ કમાચારીને ઇમારતો બાઘંર્ા માટે કોપોરેશન ઠરારે્ તેર્ી શરતોને આઘીન 

રહીને નાર્ા ંઘીરર્ા બાબત.  

(૧૮) મ્ યતુનતસ૫િ કમાચારી અથર્ા તેમના કોઇ૫ર્ ર્ગાના કલ યાર્ માટે બીજા કોઇ૫ર્ ઉપાયો િેર્ા બાબત. 

(૧૯) તર્દ્યતુશક્ક્ત અથર્ા ગેસના પરુર્ઠા માટે કોઇ૫ર્ ઉ૫ક્રમ ખરીદર્ા બાબત અથર્ા િોકોના સામાન્દ્ ય રહતમા ંએર્ો 

કોઇ૫ર્ ઉ૫ક્રમ શરુ કરર્ા અથર્ા તેના આતથિક સહાય આ૫ર્ા બાબત. 

(ર૦) શહરેમા ંઅથર્ા શહરે બહાર િોકોને અથર્ા માિને િાર્ર્ા િઇ જર્ા માટે િાઇટ, રેલ રે્, રામરે્, પાટા ર્ગરની 

રામો અથર્ા મોટરર્ાહનો દ્વારા ર્ાહનવ્ યર્હારની સગર્ડો બાઘંર્ા, ખરીદર્ા તેનુ ંસગંઠન કરર્ા, તે તનભાર્ર્ા અથર્ા 

તેની વ્ યર્સ્ થા કરર્ા બાબત. 
(ર૧) કિમ-૬૩ ના ખડં (૧૫) મા ંજર્ાર્િેા ઉદેશો તસર્ાયના બીજા શકૈ્ષર્ીક ઉદેશો ન ેઉતેજન આ૫ર્ા બાબત, અન ેશહરે 

બહારની તશક્ષર્ સસં્ થાઓન ેગ્રાન્દ્ ટ આ૫ર્ા બાબત. 

(રર) પસુ્ તકાિયો, સગં્રહસ્ થાનો, આટા , ગેિરેીઓ, ર્નસ્પતત અથર્ા પ્રાર્ીઓના સગં્રહસ્ થાનો સ્ થા૫ર્ા અન ે તનભાર્ર્ા અથર્ા 

તને ેમદદ કરર્ા બાબત અને તનેે માટે ઇમારતો ખરીદર્ા અથર્ા બાઘંર્ા બાબત. 

(ર૩) ૫શઓુ માટેના દર્ાખાના અથર્ા લચરકત્સાિયો બાઘંર્ા બાબત. 

(ર૪) ઉ૫રર્ કરતા ૫ક્ષીઓ અથર્ા ૫શઓુનો અથર્ા જીર્જતંનુો નાશ કરર્ા બાબત અન ે રખડતા અથર્ા નઘર્ીયાતા 

કુતરાન ેપ  રર્ા અથર્ા તેનો નાશ કરર્ા બાબત. 

(ર૫) શહરેમા ં માનર્ ભુ:ખના તનર્ારર્ માટે અથર્ા સાર્ાજતનક કલ યાર્ માટે ઉભા કરેિા કોઇ૫ર્ સાર્ાજતનક ફંડમા ં ફાળો 

આ૫ર્ા બાબત.   
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(ર૬) પ્રતતષ્ ઠત વ્યક્ક્તઓન ેઆ૫ર્ાના માન૫ત્રો તૈયાર કરર્ા બાબત અથર્ા માન૫ત્રો આ૫ર્ા બાબત. 

(ર૭) િગ્ નોના ંરજજસ્રેશન બાબત. 

(ર૮) જીર્નતર્ષયક આંકડાની બરાબર નોંઘ થાય તરે્ી મારહતી આ૫ર્ા બદિ ઇનામો આ૫ર્ા બાબત. 

(ર૯) કોઇ૫ર્ ૫ગારદાર મજેજસ્રેટની કોટાના તનભાર્ન ેઆનસુલંગક હોય તરે્ા ૫ગાર તથા ભથ્ થા-ભાડું તથા બીજો ખચા અથર્ા 

એર્ા ખચનો કોઇ૫ર્ ભાગ આ૫ર્ા બાબત. 

(૩૦) ગૌચરો સપંાદન કરર્ા તથા તનભાર્ર્ા બાબત તથા ઘોડા ઉછેરર્ા માટેની જગ્યા સ્ થા૫ર્ા તથા તનભાર્ર્ા બાબત. 

(૩૧) સરુ્ેજના તનકાિ માટે પ્રક્ષતે્ર અથર્ા કારખાનુ ંસ્ થા૫ર્ા તથા તનભાર્ર્ા બાબત. 

(૩ર) જગ્યાઓની સરુ્જે િરે્ા તથા ત ેકોપોરેશનના તનયતં્રર્ હઠેળની મોરીઓમા ંછોડર્ા માટે કોપોરેશન ેમજુંર કરેિી સામાન્દ્ ય 

પધિતત અનસુાર જગ્યાઓ અથર્ા જગ્યાઓના ઉ૫યોગ માટે ક ંડીઓ, જોડકામો, નળીઓ તથા બીજા ગમ ે તે સાઘનો પરુા 

પાડર્ા, બાઘંર્ા તથા તનભાર્ર્ા બાબત. 

(૩૩) આ અતિતનયમની અથર્ા તનયમો, ઉ૫તનયમો, તર્તનયમો અથર્ા સ્ થાયી હુકમોની કોઇ૫ર્ જોગર્ાઇઓના ભગંન ેિગતી 

મારહતી આ૫ર્ા માટે ઇનામો આ૫ર્ા બાબત. 

(૩૪) જેમા ંઅગાઉ બાઘંકામ કરેિ હોય કે ન હોય ત ેક્ષતે્રોમા ંનર્ા સાર્ાજતનક રસ્ તાઓ આંકર્ા બાબત અન ેત ેહતે ુમાટે તથા 

તરે્ા રસ્ તાઓની બાજુ ઉ૫ર ઇમારતો બાઘંર્ા અથર્ા તેમના આંગર્ા માટે જોઇતી જમીન સપંાદન કરર્ા બાબત. 
(૩૫) ગરીબ અને કામદાર ર્ગો માટે યોગ્ ય રહઠેાર્ો બાઘંર્ા અથર્ા ખરીદર્ા અને તનભાર્ર્ા બાબત અથર્ા આર્ા રહઠેાર્ોની 

જોગર્ાઇ કરર્ામા ંરહત સબંઘં ઘરાર્તી કોઇ૫ર્ વ્યક્ક્ત, મડંળી અથર્ા સસં્ થાને નાર્ા ંઘીરર્ા અથર્ા બીજી સગર્ડો આ૫ર્ા બાબત. 

(૩૬) તનરાઘાર અથર્ા ઘરબાર ર્ગરની વ્યક્ક્તઓને  આશ્રય આ૫ર્ાની જોગર્ાઇ કરર્ા બાબત અને ગરીબો માટે 

કોઇ૫ર્ પ્રકારની રાહતની જોગર્ાઇ કરર્ા બાબત. 

(૩૭) ભાડે ફરતી ગાડીઓ અથર્ા ગાડામા ંર્૫રાતા ઘોડા, ટટુઓ, અથર્ા ઢોર અથર્ા ભુઘાળી ગાયો માટે આરોગ્ યર્ઘકા 

તબેિા અથર્ા ગૌશાળા બાઘંર્ા અથર્ા ખરીદર્ા અને તનભાર્ર્ા બાબત.  

 (૩૮) ઇમારતો અથર્ા જમીનોની સરે્ બાબત. 

(૩૯) શહરેમાનંા િોકોને અસર કરતી કોઇ૫ર્ આફતને ૫હોંચી ર્ળર્ાના ઉપાય બાબત. 

(૪૦) મુબંઇની સ્ થાતનક સ્ ર્શાસન સસં્ થાના ફંડમા ંફાળો આ૫ર્ા બાબત. 

(૪૧) (રાજય) સરકારની પરુ્ા મજુંરીથી શહરેમાનંા કોઇ૫ર્ સાર્ાજતનક સમારંભ અથર્ા મનોરંજનમા ં ફાળો આ૫ર્ા 

બાબત.  

(૪ર) િોકોના સરુક્ષીતતા, આરોગ્ ય, સગર્ડ અથર્ા તશક્ષર્મા ંઅલભવધૃિી કરે એર્ો આમા ંઅગાઉ તર્તશષ્ ટ રીતે નહી 

જર્ારે્િો કોઇ૫ર્ ઉપાય કરર્ા બાબત. 

કિમ-૬૭      જુદા જુદા મ્ ુ નુનનસ૫િ સતાનિકારીઓનુ ંકાય . 

(૧) જુદા જુદા મ્ યતુનતસ૫િ સતાતિકારીઓના ં પોતપોતાના કાયો આ અતઘતનયમથી અથર્ા તે મજુબ તર્તશષ્ ટ રીતે 

ઠરાવ્ યા પ્રમારે્ના ંરહશેે. 

(ર) આ અતઘતનયમમા ં સ્પષ્ટપરે્ બીજી રીતે ઠરાવ્ યુ ંહોય તે તસર્ાય, શહરેનો મ્ યતુનતસ૫િ ર્હીર્ટ કોપોરેશનને પ્રાપ્ ત 

થશે. 

(૩) આ કોપોરેશનમા ં જયા જયા સ્પષ્ટ૫રે્ એર્ો તનદેશા કયો હોય ત્ યા ં ત્ યા ં કોપોરેશનની અથર્ા સ્ થાયી સતમતતની 

મજુંરીને આઘીન રહીને તેમજ આ અતઘતનયમથી અથર્ા જે તે ર્ખતે અમિમા ંહોય તેર્ા બીજા કાયદાથી નાખેંિા બીજા 

સઘળા તનબઘો મયાદાાઓ અને શરતોને આઘીન રહીને આ અતઘતનયમના તથા જે તે ર્ખતે અમિમા ંહોય મયાદાાઓ 

અને શરતોને આઘીન રહીને આ અતઘતનયમના તથા જે તે ર્ખતે અમિમા ંહોય તેર્ા બીજા જે કોઇ૫ર્ સતા આ૫ર્ામા ં

આર્ી હોય તે અતઘતનયમની જોગર્ાઇઓનો અમિ કરર્ાના હતે ુસારુ સમસ્ ત કારોબારી સતા કતમશ્ નરને પ્રાપ્ત થશે  
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તેમજ તેરે્- 

         (ક) આ અતઘતનયમની અથર્ા જે તે ર્ખતે અમિમા ંહોય તેર્ા બીજા કોઇ૫ર્ કાયદાથી તેના ઉ૫ર તર્તશષ્ ટ 

રીતે નાખેંિી સઘળી ફરજો બજાર્ર્ી અને તેને તે રીતે આપેિી સઘળી સતાઓ ર્ા૫રર્ી. 

          (ખ) મ્ યતુનતસ૫િ સેકે્રટરી અને મ્ યતુનતસ૫િ ચીફ ઓરડટર અને તેમના સીઘા તાબા હઠેળના મ્ યતુનતસ૫િ 

અતિકારીઓ અને નોકરો તસર્ાયના સઘળા મ્ યતુનતસ૫િ અતિકારીઓ અને નોકરોની ફરજો ઠરાર્ર્ી અને તેમના ંકાયો 

અને કાયર્ાાહીઓ ઉ૫ર દેખરેખ અને તનયતં્રર્ રાખર્ા અને તર્તનયમોને આઘીન રહીને સદરહુ ં અતિકારીઓ અને 

નોકરોની નોકરી તથા તેમના ૫ગાર, તર્શેષાતિકારો અને ભથ્ થાને િગતા સ્ થળ પ્રશ્ર્નોનો તનકાિ કરર્ો. 
          (ગ) કોઇ૫ર્ આરકસ્ મક પ્રસગેં િોકોની સરે્ા અથર્ા સિામતી માટે અથર્ા કોપોરેશનની તમિકતના રક્ષર્ માટે 

આરકસ્ મક પ્રસગં ઉ૫રથી પોતાન ેન્દ્ યાયી અથર્ા જરૂરી જર્ાતા હોય તરે્ા તાત્ કાિીક ૫ગિા ંિરે્ા. એર્ા ૫ગિા ંઆ અતિતનયમ 

અથર્ા જરૂરી જર્ાતા હોય તરે્ા તાત્ કાિીક ૫ગિા ં િરે્ા.ં એર્ા ૫ગિા ંઆ અતઘતનયમ મજુબ બીજા કોઇ૫ર્ મ્ યતુનતસ૫િ 

સતાતિકારીની અથર્ા (રાજય) સરકારની મજં રી અથર્ા અતિકાર તસર્ાય િઇ શકાય એમ ન હોય તો ૫ર્ િરે્ા. 

૫રંત ુકતમશ્ નરે પોત ેિીઘિેા ૫ગિા ંતથા તે િરે્ા માટેના પોતાના કારર્ો અન ેઆ અતિતનયમની જોગર્ાઇઓ મજુબ ચાલ ુ

અંદાજ૫ત્ર ગ્રાટંમા ંજેનો સમાર્શે થતો ન હોય તેર્ો કોઇ૫ર્ ખચા એર્ા ૫ગિાનં ે૫રીર્ામ ેથયો હોય અથર્ા થર્ાનો સભંર્ 

હોય તનેી રકમ બાબતનો રરપોટટા  તરત સ્ થાયી સતમતતન ેઅન ેકોપોરેશનન ેકરર્ો. 

(ઘ)  ર્ાહનવ્ યર્હાર મેનજેરની ગેરહાજરીમા ંઅથર્ા આ અતઘતનયમ મજુબ તેના ઉ૫ર નાખંિેી ફરજો બજાર્ર્ાન ે

અથર્ા તને ેઆપેિી સતાઓ ર્ા૫રર્ાન ેત ેચકેુ ત્ યારે ત ેફરજો બજાર્ર્ી અન ેત ેસતાઓ ર્ા૫રર્ી. 

(૪) આ અતઘતનયમમા ંજયા ંજયા ંસ્પષ્ ટ૫ર્ ેતનદેશા કયો હોય ત્ યા ંત્ યા ંકોપોરેશનની અથર્ા ર્ાહનવ્ યર્હાર સતમતતની મજુંરીન ે

આઘીન રહીને તમેજ આ અતઘતનયમથી નાખંિેા બીજા સઘળા તનર્ાયો, મયાદાાઓ અને શરતોને આઘીન રહીન ેપ્રકરર્-ર૦ ની 

જોગર્ાઇઓનો અમિ કરર્ાના હેત ુસારુ સમસ્ત કારોબારી સતા ર્ાહન વ્ યર્હાર મેનજેરન ેપ્રાપ્ ત થશે, તમેજ તરે્ે- 

(ક) આ અતઘતનયમથી તનેા ઉ૫ર તર્તશષ્ ટ રીત ેનાખિેી સઘળી ફરજો બજાર્ી અન ે તને ે ત ે રીતે આપિેી સઘળી સતાઓ 

ર્ા૫રર્ી અન ેર્ાહનવ્ યર્હાર સતમતત તને ેફરમાર્ે તરે્ી ર્ાહનવ્ યર્હાર સસં્ થા િગતી બીજી ફરજો બજાર્ર્ી. 

(ખ) પ્રકરર્-ર૦ મજુબ તનમાયિે સઘળા મ્ યતુનતસ૫િ તઅઘકારીઓ અને નોકરોની ફરજો ઠરાર્ર્ી અન ેતેમના કૃત્ યો  અને 

કાયર્ાાહીઓ ઉ૫ર દેખરેખ અન ે તનયતં્રર્ રાખર્ા અન ે તર્તનયમોને આઘીન રહીને સદરહુ ંઅતિકારીઓ અન ેનોકરોની નોકરી 

તથા તમેના ૫ગાર, તર્શષેાતિકારો અન ેભથ્ થાન ેિગતા સઘળા પ્રશ્ર્નોનો તનકાિ કરર્ો. 

(ગ) આકક્સ્મક પ્રસગેં માનર્જીર્ન અથર્ા કોપોરેશનની તમિકતના રક્ષર્ અથર્ા ર્ાહનવ્ યર્હાર સસં્ થા દ્વારા િોકોન ેપરુી 

પાડર્ામા ંઆર્તી સરે્ાઓના તનભાર્ માટે આકક્સ્મક ૫ગિા િરે્ા અને તરે્ે તમે કયુા હોય ત્ યારે પોત ેિીઘિેા ૫ગિા ંતથા તે 

િરે્ા માટેના પોતાના કારર્ો અને આ અતિતનયમની જોગર્ાઇઓ મજુબ અંદાજ૫ત્ર ગ્રાટંમા ંજેનો સમાર્શે ન હોય તરે્ો કોઇ૫ર્ 

ખચા એર્ા ં૫ગિાનં ે૫રરર્ામ ેથયો હોય અથર્ા થર્ાનો સભંર્ હોય તરે્ી રકમ બાબતનો રરપોટા તરત ર્ાહનવ્ યર્હાર સતમતતન ે

કરર્ો. 
 

કિમ-૬૮   કતમશ્ નરે બીજા કાયદા મજુબ કોપોરેશનની સતા ર્ા૫રર્ી અન ેતેની ફરજો બજાર્ર્ી. 

     (૧) જે ત ેર્ખત ેઅમિમા ંહોય તરે્ા બીજા કોઇ૫ર્ કાયદા મજુબ કોપોરેશનન ેઆપિેી અથર્ા તેના ઉ૫ર નાખંિેી અથર્ા 

તને ેપ્રાપ્ ત થયિેી કોઇ૫ર્ સતા, ફરજો અન ેકાયો તરે્ા કાયદાની જોગર્ાઇઓ તથા કોપોરેશન નાખંે તરે્ા તનર્ાયો, મયાદાાઓ , 

અન ેશરતોન ેઆઘીન રહીને કતમશ્ નરે ર્ા૫રર્ા, બજાર્ર્ા અથર્ા અદા કરર્ા. 

     (ર)  કતમશ્ નર, સ્ થાયી તસતમતની મજં રીથી િલેખત હુકમ કરીન ેતરે્ી કોઇ૫ર્ સતા, ફરજ અથર્ા કાયા પોતાના તનયતં્રર્ 

હઠેળ અન ેપોતાની ફેરતપાસને અન ેપોતાન ેઠરાર્ર્ાનુ ંયોગ્ય િાગે તરે્ી શરતો અન ેમયાદાાઓ, જો કોઇ હોય તો તને ેઆઘીન 

રહીન ેર્ા૫રર્ા, બજાર્ર્ા અથર્ા અદા કરર્ાનો અતિકાર કોઇ૫ર્ મ્ યતુનતસ૫િ અતિકારીન ેઆપી શકાશ.ે  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા   વ્ યવ્ ાા તતં્ર 

 
 વહીવટ                                              મેયર      ચુટંાયેિી પાખં    ઓડીટ 

નવભાગ 

 
   મ્ ુ નુન.                                                                         સામાન્ ય 

   કનમશ્ નર                                                                           સભા 
 

  નાયબ    નાયબ       ટાઉન         સીટી                                            ્ ાાયી     ખાસ 

  મ્ ુ નુન.     મ્ ુ નુન.     પ િાન ગ    ટન્ જીનીયર                                         સનમનત     સનમનત 

 કનમશ્ નર   કનમશ્ નર    ઓોીસર 

 

              મુબંઇ પ્રાતંીય મહાનગરપાલિકા અતઘતનયમ-૧૯૪૯ અન ેબીજા કાયદા મજુબ કિમ-૬૮ ની જોગર્ાઇ મજુબ   

કોપોરેશનની સતા ર્ા૫રર્ી અન ેફરજો બજાર્ર્ી. 
કિમ-૪૯  નાયબ અાવા મદદનીશ મ્ ુ નુનનસ૫િ કનમશ્ નરની સતા અને ોરજો. 

(૧)  કતમશ્ નરના હુકમોન ેઆઘીન રહીન,ે નાયબ મ્ યતુનતસ૫િ કતમશ્ નરે અથર્ા મદદનીશ મ્ યતુનતસ૫િ કતમશ્ નરે કતમશ્ નર ની 

(ન્દ્ યાતયક પ્રકારની અથર્ા ન્દ્ યાતયક તલુ ય સતા અન ેફરજો સરહતની ) સતાઓ અન ેફરજો પકૈી કતમશ્ નર ર્ખતોર્ખત તને ેસોંપ ે

તરે્ી સતા ર્ા૫રર્ી અન ેતરે્ી ફરજો બજાર્ર્ી. 

૫રંત ુકતમશ્ નર, નાયબ મ્ યતુનતસ૫િ કતમશ્ નરે અથર્ા મદદનીશ કતમશ્ નરે ન ેર્ખતોર્ખત જે સતાઓ અન ેફરજો સોંપ ેતનેી તરે્ે 

કોપોરેશનન ેખાતરી આ૫ર્ી. 

(ર્ઘમુા ંપોતે સોંપિેી ન્દ્ યાતયક પ્રકારની અથર્ા ન્દ્ યાતયક તલુ ય સતા ર્ા૫રર્ાનુ ંઅથર્ા તેર્ી ફરજો બજાર્ર્ાનુ ંતનયમન કરતો 

કોઇ હુકમ બહાર પાડર્ાની સતાઓ પટેા- કિમમાનંા કોઇ મજક રથી કતમશ્ નરન ેમળે છે એમ ગર્ાશે નહી.) 

(ર) પોતાના હોભૃાની મદુત દરમ્યાન અન ેપોતાના હોભૃાની રૂએ નાયબ મ્ યતુનતસ૫િ કતમશ્ નરે અથર્ા મદદનીશ મ્ યતુનતસ૫િ 

કતમશ્નરે કરેિા સઘળા કૃત્ યો અન ેર્સ્ તઓુ કતમશનરે કયાા હોય એમ સઘળા હતેઓુ સારુ ગર્ાશ.ે 
કિમ – ૪૭ મ્ ુ નુનનસ૫િ ચીો ઓહડટરની સતા અને ોરજો બજાવવી. 

(૧) મ્ યતુનતસ૫િ ચીફ ઓરડટર - 

(ક) આ અતઘતનયમ થી અથર્ા ત ેમજુબ તને ેબજાર્ર્ાનો તનદેશા કરર્ામા ંઆવ્ યો હોય તેર્ી ફરજો અન ેમ્ યતુનતસ૫િ ફંડના 

રહસાબોની તપાસથી સબંઘંી, કોપોરેશન અથર્ા સ્ થાયી સતમતત તને ે ફરમાર્ ે તરે્ી અન ે ર્ાહનવ્ યર્હાર ફંડના રહસાબોની 

તપાસર્ી સબંઘંી ર્ાહનવ્ યર્હાર સતમતત ફરમાર્ ેતેર્ી બીજી ફરજો બજાર્િેી.  

(ખ) સ્ થાયી સતમતત ર્ખતોર્ખત આપ ેતરે્ા તનદેશોન ેઆઘીન રહીન,ે પોતાના સીઘા તાબા હઠેળના ઓરડટરો અન ેમદદનીશ 

ઓરડટરો, કારક નો અન ેનોકરોની ફરજ ઠરાર્ર્ી.  

(ગ) સ્ થાયી સતમતત ના હુકમોને આઘીન રહીન ે સદરહુ ં ઓરડટરો, મદદનીશ ઓરડટરો, કારક નો અન ે નોકરોના ં કૃત્ યો અન ે

કાયર્ાાહી ઉ૫ર દેખરેખ અન ે તનયતં્રર્ રાખવુ ંઅન ે તર્તનયમોન ેઆઘીન રહીન ેસદરહુ ંઓરડટરો, મદદનીશ ઓરડટરો, કારક નો 

અન ેનોકરોની નોકરી, મહનેતાણુ ંઅન ેતર્શષેાતિકારોન ેિગતા સઘળા પ્રશ્ર્નોનો તનકાિ કરર્ો.  

(ર) મ્ યતુનતસ૫િ ચીફ ઓરડટરો હોભૃો ઘરાર્તા બઘં થયો હોય તે ૫છી, તે કોપોરેશન હઠેળ ર્ઘ ુર્ખત હોભૃો ઘરાર્નારને પાત્ર રહશેે નહી. 

કિમ – ૪૬ નગર ઇજનરે અને તબીબી અતિકારી, આરોગ્ ય અતિકારી ની સતા અન ે ફરજો નગર ઇજનરેે અન ે તબીબી 

અતિકારી, આરોગ્ યએ , આ અતઘતનયમથી અથર્ા તે મજુબ તમેન ેબજાર્ર્ાનો તનદેશા કરર્ામા ંઆર્ે તરે્ી ફરજો અન ેકતમશ્નર  
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તમેન ેફરમાર્ ેતેર્ી બીજી ફરજો બજાર્ર્ી. 
કિમ-૪૩ કોપોરેશન ્ ાાયી સનમનત વગેરેની કાયવા હીઓ. 

(૧) કોપોરેશન, સ્ થાયી સતમતત, સ્ થાયી સતમતત ની પટેા સતમતતઓ, ર્ાહનવ્ યર્હાર સતમતત, ર્ાહનવ્ યર્હાર સતમતત ની પટેા 

સતમતત ઓ ખાસ સતમતત ઓ અન ેતદથ ેસતમતતઓની બઠેકો, તનયમથી ઠરાર્િેી રીત ેભરર્ી અન ેતમેની સમક્ષના કામકાજનો 

તરે્ી રીત ેતનકાિ કરર્ો. 

(ર) કતમશ્ નરન ેકોપોરેશનની બઠેકમા ંહાજર રહરે્ાની અન ેતમેાની  ચચાામા ભાગ િરે્ાની કાઉતન્દ્ સિરના જેર્ો જ હક રહશે ેઅન ે

અઘ્ યાસી સતાતિકારીની ૫રર્ાનગી થી ત ે કોઇ૫ર્ ર્ખત ે હકીકતોનુ ં તનર્દેન અથર્ા ખિુાસો કરી શકશ.ે ૫ર્ તને ેઆર્ી 

બઠેકમા ંકોઇ૫ર્ દરખાસ્ ત ઉ૫ર મત આ૫ર્ાની અથર્ા કોઇ૫ર્ દરખાસ્ ત મ  કર્ાની ૂટટ રહશે ેનહી. 

(૩) કોપોરેશનની જે બઠેક અથર્ા તનેી બઠેકોમા,ં તનેા કોઇ૫ર્ અતિકારીએ ફરજ બજાર્તા જેની તજર્ીજ કરી હોય તેર્ી 

કોઇ૫ર્ બાબત તર્શ ેચચાા ચાિતી હોય તરે્ી બઠેક અથર્ા બઠેકોમા,ં કોપોરેશન તેર્ા અતિકારીન ે હાજર રહરે્ાનુ ં ફરમાર્ી 

શકશ.ે જયારે કોઇ૫ર્ અતિકારીને એર્ી રીત ેઆર્ી કોઇ૫ર્ બઠેકમા ંહાજર રહરે્ાનુ ંફરમાર્ર્ામા ંઆર્,ે ત્ યારે તને ેહકીકતોનુ ં

તનર્દેન અથર્ા ખિુાસો કરર્ાનુ ંઅથર્ા કોપોરેશન ફરમાર્ ેતરે્ી તરે્ ેતજર્ીજ કરી હોય તરે્ી કોઇ૫ર્ બાબતન ેિગતી તનેા 

કબજામાથંી મારહતી પરુી પાડર્ાનુ ંફરમાર્ી શકાશ.ે 

(૪) કતમશ્ નરે સ્ થાયી સતમતત અથર્ા પટેા- સતમતતની બઠેકમા ં હાજર રહરે્ાની અન ે તમેાથંી ચચામાાં ભાગ િેર્ાની સદરહુ ં

સમીતતના સભ ય જેર્ી જ સતા રહેશ.ે ૫ર્ તનેે આર્ી બઠેકમા ંકોઇ૫ર્ દરખાસ્ ત ૫ર મત આ૫ર્ાની અથર્ા કોઇ૫ર્ દરખાસ્ ત 

મ  કર્ાની ૂટટ રહશે ેનહી. 

(૫) કતમશ્ નર અન ેતેની ગેરહાજરીમા ંકતમશ્ નરે આ અથ ેઅતિકૃત કરેિા નાયબ કતમશ્ નરન ેઅથર્ા મદદનીશ કતમશ્ નર ન ેઅન ે

ર્ાહનવ્ યર્હાર મનેજેરન ેઅન ેતેની ગેરહાજરીમા ંર્ાહનવ્ યર્હાર મનેજેરે આ અથ ેઅતિકૃત કરેિા કોઇ૫ર્ અતિકારીએ ર્ાહન 

વ્ યર્હાર સતમતતની અથર્ા પટેા-સતમતતની બઠેકમા ંહાજર રહરે્ાનો અન ેતેમાનંી ચચામાાં ભાગ િરે્ાનો સદરહુ ંસતમતતના સભ યો 

જેર્ો જ હક રહશેે ૫ર્ તેન ેઆર્ી બઠેકમા ંકોઇ૫ર્ દરખાસ્ ત ૫ર મત આ૫ર્ાની અથર્ા કોઇ૫ર્ દરખાસ્ ત મ  કર્ાની ૂટટ રહશે ે

નહી. 
 

કિમ-૩૦ કોપોરેશનની ખાસ સનમનતઓ : 

(૧) કોપોરેશન પોતાની બઠેકોમાથંી ર્ખતોર્ખત ખાસ સતમતતઓ નીમી શકશ ે અન ે તે સતમતતઓ એ કોપોરેશન તેમને 

ર્ખતોર્ખત આપ ેતેર્ા કોઇ૫ર્ અનદેુશો પ્રમાર્ ેર્તાવ ુ

(ર) કોપોરેશન ની બઠેકમા ંહાજર રહિેા અને મત આ૫તા કાઉંતસિરોના બે તતૃીયાશં કરતા ંઓછા ન હોય તટેિા કાઉંતસિરોના 

મતથી ૫સાર કરેિા તર્તશષ્ ટ ઠરાર્થી કોપોરેશન દરેક ખાસ સમીતતના કામકાજનુ ંક્ષતે્ર નકકી કરી શકશ ેઅને એર્ો તનદેશ કરી 

શકશ ેકે તરે્ા કોઇ૫ર્ ક્ષતે્રમા ંસમાયિેી સઘળી બાબતો અન ેપ્રશ્ર્નો પ્રથમ સમલુચત સતમતત સમક્ષ મકુર્ા અને તરે્ી સતમતત ની 

ભિામર્ સાથ ેકોપોરેશનન ેસાદર કરર્ા અન ેકોપોરેશન ૫ર્ એર્ા જ ઠરાર્થી પોતાની સતાઓ અન ેફરજો પકૈી કોઇ૫ર્ સતા 

અન ેફરજ તનરદિષ્ટ કરેિી ખાસ સતમતત ઓન ેસોંપી શકશ.ે. 

(૩) દરેક ખાસ સતમતત એ પોતાના સભ યોમાથંી બે સભ યોન ેઅઘ્ યક્ષ અન ેઉપાઘ્ યક્ષ તરીકે નીમર્ા. ૫રંત ુકોઇ૫ર્ સભ યે એકી 

ર્ખત ેએકથી ર્ઘારે ખાસ સતમતત ના અઘ્ યક્ષ થવુ ંનહી. 

(૪) અઘ્ યક્ષ ેઅન ેતેની ગેરહાજરીમા ંઉપાઘ્ યક્ષ ેઅને બન્ને ની ગેરહાજરીમા ંખાસ સતમતત ની બઠેકમા ંહાજર રહિેા તનેા સભ યો 

૫સદં કરે તરે્ા બીજા સભ ય ેબઠેકનુ ંઅઘ્ યક્ષસ્ થાન િેવુ.ં 

(૫) ખાસ સતમતત નો જે કોઇ૫ર્ સભ ય ટંુકી મદુતની માદંગી અથર્ા સતમતત એ મજુંર કરર્ાના બીજા ગમ ેત ેકારર્સર હોય ત ે

તસર્ાય તેર્ી સતમતતની  બઠેકોમા ં ઉ૫રાઉ૫રી બ ે મરહનાઓ દરરમયાન ગેરહાજર રહ ે અથર્ા સતમતતની બઠેકોમા ં ગમ ે તે 

કારર્સર ૫છી ત ેસતમતત એ મજુંર કરેલુ ંહોય કે ન હોય તો ૫ર્ ઉ૫રાઉ૫રી ચાર મરહના દરતમયાન ગેરહાજર રહ ેઅથર્ા તમેા ં

હાજર રહી શકે નહી ત ેસ્ થાયી સતમતતનો સભ ય હોતો બઘં થશે અન ેતમે થયે તનેી બઠેક ખાિી ૫ડશ.ે 

(૬) દરેક ખાસ સતમતત ની સઘળી કાયાર્ાહીઓ કોપોરેશનની બહાિીન ેઆઘીન રહશે.ે 

   ૫રંત ુપટેા- કિમ(ર) મજુબ ખાસ સતમતત ન ેપોતાની કોઇ૫ર્ સતાઓ અથર્ા ફરજો સોં૫તી ર્ખતે કોપોરેશન એર્ો તનદેશ  
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કરે કે એર્ી સતમતત ઓનો તનર્યા છેર્ટનો ગર્ર્ો, ત્ યારે એર્ા તનર્યાન ેએર્ી સતમતત ના  કુિ સભ યોના ઓછામા ંઓછા અિાા 

સભ યોનો ટેકો હોય, તો એર્ી સતા અથર્ા ફરજોન ેિગતી તરે્ી સતમતત ની કાયર્ાાહીઓ કોપોરેશનની બહાિીન ેઆઘીન રહશેે 

નહી.  

ર્ઘમુા ંકોઇ૫ર્ ખાસ તસતમતન ેએમ િાગે કે જો કોઇ ૫ગિા ંિેર્ામા ંતર્િબં કરર્ાથી ગભંીર અગર્ડ ઉભી થર્ાનો સભંર્ છે તો 

તરે્ી સતમતત પોતાના કુિ સભ યોના ઓછામા ંઓછા અિાા સભ યોના ટેકાર્ાળા ઠરાર્થી તનદેશા કરી શકશ ેકે પોતાની કાયર્ાાહીન ે

કોપોરેશનની બહાિીની જરૂર હોય ત ેપ્રસગેં, પોતાની કાયર્ાાહી કોપોરેશન બહાિ રાખ ેતનેી રાહ જોયા તર્ના સતમતત ના તનર્યા 

અનસુાર ૫ગિા ંિેર્ા ૫ર્ જો કોપોરેશન આર્ી સતમતત ની કાયર્ાાહીન ેપાછળથી બહાિ ન રાખ ેતો હજી ૫ર્ વ્ યર્હારાથ ેહોય 

તરે્ા ૫ગિા ંકોપોરેશનના હુકમોનો અમિ કરર્ા માટે તર્િબં કયાા તર્ના િેર્ા ં

(૭) કોપોરેશન કોઇ૫ર્ ર્ખતે કોઇ ખાસ સતમતત ન ુતર્સર્જન કરી શકશ ેઅથર્ા તનેી રચનામા ંફેરફાર કરી શકશ.ે 

(૮) ખાસ સતમતતઓની રચના અન ેતરે્ી સતમતત ઓની બઠેકોના કામકાજના સચંાિનનુ,ં કાયનોંઘ રાખર્ાનુ ંઅન ેરરપોટટા  સાદર 

કરર્ાનુ ંઅન ેતરે્ી સતમતતઓ સમક્ષની બીજી બાબતોનુ ંતનયમન કરર્ામા ંઆર્શ.ે  
 

ર.૪  રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની સરુક્ષા શાખાની કામગીરીની નવગત :- 

૧:  મહાનગરપાલિકાની જુદી જુદી તમલ કતના સ્ થળોએ સરુક્ષા માટેની વ્ યર્સ્ થા કરર્ાની કામગીરી. 

ર:  મ્ યતુન. કચરેી ખાત ેતેમજ સ્ ટેન્દ્ ડતગ કતમટી અન ેજનરિ બોડાની તમટતગો સમય ેજરૂરી કાયદો અન ેવ્ યર્સ્થા જાળર્ર્ાની    

     કામગીરી.  

૩:  મ્ યતુન. સરે્ાઓ અન ે તમલ કતોને અસર કરતી બાબતો અંગે સ્ થાતનક પોિીસના સપંકામા ં રહી જરૂરી સિુહે - શાતંત 

જાળર્ર્ાની  

     કામગીરી.  

૪:  એસ્ ટેટ અન ેટાઉન પ્ િાનતગ શાખાની ગેરકાયદેસર દબાર્ો ભુર કરર્ાની કામગીરી સમય ેજરૂરી બદંોબસ્ ત જાળર્ર્ાની  

૫:  કોન્દ્રાક્ટ ઘોરર્ે રાખર્ામા ંઆર્િે તસકયોરીટી એજન્દ્ સીઓના ંતસકયોરીટી ગાડાની ફરજનુ ંતનયમન અન ેતનયતં્રર્ કરર્ાની 

     કામગીરી.  

૭:  ચોકીદાર, ૫ગી, પો.કોન્દ્ સ. તર્. ની ફરજોનુ ંતનયમન અન ેતનયતં્રર્ કરર્ાની કામગીરી. 
  

ર.૫  જાહરે સખુાતિકારી અન ેશહરેના તર્કાસ એ જાહરે તતં્રની મખુ્ ય પ્રવતૃતઓ અને કાયો છે અને આના માટે જાહરે તતં્ર દ્વારા 

આયોજન કરર્ાનુ ંરહ.ે ખાસ કરીન ેઆયોજનબઘ્ ઘ ર્હીર્ટન ેજાહરે ર્હીર્ટમા ંપ્રથમ સ્ થાન પ્રાપ્ત થાય છે. ત્ યારબાદ આ નીતત 

અન ેકાયક્રામ માટે વ્ યર્સ્ થાતતં્ર એ જાહરે ર્હીર્ટનુ ંબીજુ ં૫રરબળ છે. ત્ યારબાદ આયોજન નકકી થયા ૫છી વ્ યર્સ્ થાતતં્રમા ં

જરૂરી કમાચારી- અતિકારીની તનયરુકત કરર્ાની હોય અન ેઆર્ા કમાચારી- અતિકારીઓ તનયકુત થઇ જાય અને ફરજો સભંાળે 

ત્ યાર૫છી મહાનગરપાલિક પોતાની જાત ેઅમિ કરી શકે અન ેતનેા દ્વારા જાહરે ર્હીર્ટના કાયો થઇ શકે. કમચાારીની તનયરુકત 

૫છી માગાદશાન આપી શકે તરે્ા સચંાિકોન ેર્હીર્ટીતતં્રમા ંમોટો ફાળો હોય છે. જયારે કમચાારીઓએ ર્હીર્ટી તતં્રમા ં કાયા 

માટે તનયકુત થાય જેમના માટે કોઇ૫ર્ કાયક્રામ કે નીતતનો અમિ કરર્ાનો અન ેઆ કાયક્રામ િોકો સઘુી ૫હોંચે તે માટે 

ર્હીર્ટી કક્ષાઓ અસરકારક સકંિન કરર્ાનુ ંએ સકંિન કેર્ળ કમાચારી- અતિકારી ર્ચ્ ચ ેનહી પરંત ુકમાચારી, સસં્ થા ર્ચ્ ચ ે

સકંિન સઘાય ત ેરીત ેકાયા કરર્ાનુ ં

ર.૬  જાહરે તતં્ર દ્વારા આ૫ર્ામા ંઆર્તી સરે્ાઓની યાદી અને તને ુ ંસલંક્ષપ્ ત તર્ર્રર્ :- 

મહાનગરલિકાની તમલ કતો અન ે સરે્ાઓન ે અસર કરતી બાબતોની સરુક્ષા જાળર્ર્ાની અન ે કતમશ્ નરશ્રી તરફથી સોં૫ર્ામા ં

આર્તી બાબતો. 

ર.૭   જાહરે તતં્રના રાજય તનયામક કચરેી, પ્રદેશ જજલ િો, બ્ િોક તર્ગેરે સ્ તરોએ સસં્થાગત માળખાનો આિખે. 

                - િાગ ુ૫ડત ુ ંનથી. 

ર.૮ જાહરે તતં્રની અસરકારકતા અન ેકાયક્ષામતા ર્ઘારર્ા માટેની િોકો પાસથેી અપેક્ષાઓ. 

- મહાનગરપાલિકા દ્વારા અપાતી િાઇટ, ગટર, પાર્ી જેર્ી ફરરયાદો અંગે રજુઆત માટે આર્તા િોકો સયંમથી ર્તીને  

િોકશાહી રીત ેરજુઆત કરે ત ેજરૂરી છે. 
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ર.૯  િોક સહયોગ મેળર્ર્ા માટેની ગોઠર્ર્ અને ૫તઘ્ ઘતઓ : 

                       - િાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 

ર.૧૦ સેર્ા આ૫ર્ાની દેખરેખ તનયતં્રર્ અને જાહરે ફરરયાદ તનર્ારર્ માટે ઉ૫િબ્ ઘ તતં્ર  

- બી.પી.એમ.સી. એકટની જોગર્ાઇ અનસુાર આ માટે જરૂરી સ્ ટાફ સેટઅ૫ ઉ૫િબ્ ઘ છે. 

ર.૧૧ 

ર.૧ર                      કચેરી શરુ થર્ાનો સમય :  ૧૦:૩૦ થી ૧૪:૦૦ કિાક 
                                            
રરશેષ  : ૧૪:૦૦ થી ૧૪:૩૦ કિાક 

 કચેરી બઘં થર્ાનો સમય : ૧૮:૧૦ કિાક. 
તનતિત થયેિ આયોજન મજુબ કોઇ કાયક્રામનો અમિ થાય છે કે કેમ તે માટે રરપોટીંગ પ્રથા અમિમા ંમકુાય છે. કોઇ૫ર્ સ્ થળે બેઠેિા ર્હીર્ટ 

કરતા અતિકારી પોતાના તાબા હઠેળના અતિકારી પાસેથી આયોજન મજુબના કાયાક્રમના અમિીકરર્ અંગેનો અહરે્ાિ મગંારે્ અને પોતાના 

ઉચ્ ચ અતિકારીને આ અહરે્ાિ પોતાના અલભપ્રાય / સચુનો / તનર્યા સહ પાઠરે્.  
 

 

                                                               સરુક્ષા અનિકારીની કચેરી 
                                                                 સેન્ ોિ ઝોન લબલ્ડ ડ ગ 
                                                                ડો. આંબેડકર ભવન, 
                                                                ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ 

ઓોીસ ોોન ન.ં ૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૧૦, ૦૨૮૧-૨૨૩૧૫૬૭, કંન્ોોિ રૂમ ોોન ન ં;- ૦૨૮૧-૨૨૩૧૨૦૦  મોબાઇિ ન.ં ૯૮૨૫૦૭૧૫૧૭ 
      રા.મ.ન.પા., સેન્ોિ ઝોન, નાગહરક સવુીિા કેન્રમા ંઅરજી િેવાની વ્યવ્ાા રાખેિ છે.                                                   
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       પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સગં્રહ-ર 

         અનિકારીઓ અને કમ ચારીઓની સતા અને ોરજો 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  

સરુક્ષા નવભાગ 

૩.૧ સં્  ાાના અનિકારીઓ અને કમચા રીઓની સતા અને ોરજોની નવગતો ::- 

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

૨. શ્રી ડી.એ.કોિી (જુનીયર ક્િાકા ) સરુક્ષા તર્ભાગ  

૩. શ્રી જોષી જયેશ સી.  (જુનીયર ક્િાકા) સરુક્ષા તર્ભાગ 

૪. શ્રી એ.સી.વ્યાસ (જુનીયર ક્િાકા) સરુક્ષા તર્ભાગ 

૫. તસતનયર ક્િાકા- ૦૩ : ૦૧ (ખાિી જગ્યા-૨) 
૬. જુ. ક્િાકા – ૦૭ : ૦૨ (ખાિી જગ્યા-૫) 

૭. ડ્રાઇર્ર- ૦૨ : ૦૧ (ખાિી જગ્ યા- ૧) 

૮. ચોકીદાર – ૮૪ : ૧૪ (ખાિી જગ્ યા - ૭૦) 

૯. ૫ટાર્ાળા – ૦૩ : ૦૦(ખાિી જગ્ યા- ૩) 

૧૦. એક્સ સતર્િસમને તસક્યરુીટી ગાડા – ૫૦ : ૪૩ (ખાિી જગ્યા – ૦૭) 
૧૧. આમ્ડા જમાદાર- ૦૬ : ૦૨ (ખાિી જગ્ યા- ૪) 

૧૨. પી.એસ.આઇ. ૦૨ : ૦૦ (ખાિી જગ્યા-૨) 

૧૩. એસ.આર.પી. ૪૮ : ૩૩ (ખાિી જગ્ યા- ૧૫) 

૧૪. પોિીસ સ્ટાફ ૨૬ : ૦૩ (ખાિી જગ્ યા- ૨૩) 

 

ક્રમ પોિીસ કમચા રીનુ ંનામ હોદ ો જગ્યાનો પ્રકાર 

૧ શ્રી આર.બી.ઝાિા ના.પો.અ.અન ેસરુક્ષા અતિકારી પ્રતત-તનયકુ્ત 
૨ શ્રી મર્ર્ર જશર્તંીબને ડી. વ.ુહ.ેપો.કો.  
૩ શ્રી જયદેર્તસિંહ જી.ઝાિા  હ.ે પો. કો.   
૪ શ્રી દેર્ાયત હીરાભાઇ સર્સટેા   આ.પો.કો.  
મ-ે૨૦૨૧ ની ક્સ્થતીએ.   
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સતા અને ોરજો 

 
ક્રમ  હોદ ો  વહીવટી સતાઓ  નાણાકંીય 

સતાઓ  

ોરજ  

૧ ના.પો.અ.અન ે 
સરુક્ષા  
અતિકારી  

(૧) મ્ યતુન. ની તમલ કતોની સરુક્ષા જાળર્ર્ી. 
(ર) મ્ યતુન. કચરેી, જનરિ બોડટા , સ્ ટે. કતમટી તર્. ની મીટતગો 
સમય ેકાયદો અન ેવ્ યર્સ્ થા જાળર્ર્ી.                                      
(૩) મ્ યતુન. ની માલિકીની તમલ કતો જેર્ી કે, જમીનના ંપ્ િોટો, 
મશીનરીઓ, માકેટ, ર્ોટર ર્કસા અન ેર્ાહનોની તકેદારી 
માટેની જરૂરી વ્ યર્સ્ થા ગોઠર્ર્ી.                                       
(૪) સ્થાતનક પોિીસના સપંકામા ંરહીન ેશહરેી શાતંતનો ભગં 
કરતા બનાર્ો રોકર્ા અન ેમ્ યતુન. ની તમલ કતો અન ે
સરે્ાઓની સિામતીની વ્ યર્સ્ થા કરર્ી.                                         
(૫) જગ્ યારોકાર્ અને ટી.પી.ના પ્ િોટોમા ંગે.કા. દબાર્ થત ુ ં
અટકાર્ર્ાની કામગીરી.            (૬) તમેના તાબાના 
સ્ ટાફની સ૫ુરર્ીઝનની કામગીરી.                                       
(૭) બી.પી.એમ.સી. એકટ, ૧૯૪૯ ની કિમ- ૨૨૯(૧) ના 
ભગં મજુબ ૫ગિા ંિેર્ાની કામગીરી. (૮) બી.પી.એમ.સી. 
એકટ, ૧૯૪૯ ની કિમ-૨૩૦(૧)                                         
(૯) બી.પી.એમ.સી.  એકટ, ૧૯૪૯ ની કિમ-૨૩૧ની 
જોગર્ાઇ અંતગાતની કાયર્ાાહી કરર્ી.  (૧૦) કિમ-૨૪૬ 
ના સબ સકેશન-૧૨ મજુબ નોટીસ આ૫ર્ાની કામગીરી.                           
(૧૧) તસકયો. એજન્દ્ સીના ંતસ.ગાડની ફરજો સબંઘંી 
કામગીરી.  

 બી.પી.એમ.
સી.  
એકટ,૧૯૪૯ 
અનસુાર 

૨ ઇન્દ્સપકેટર સી.ગાડા ની ડયટુી સોંપર્ી 
કામગીરી તથા કોંરાક્ટ સી.ગાડાના પોઇન્દ્ટ ની ચકાસર્ા 

નીિ    

૩ જુ.કા. જે.સી.જોષી – રડસ્પચે કામગીરી, સરુક્ષા ઇન્દ્સપકે્ટરન ે
િગતી કામગીરી 

નીિ   

૪ જુ.કા.           ડી. એ. કોિી – પ્રતતતનયકુ્ત તમામ સ્ટાફ પગાર, રજા પગારની, 
એસ.આર.પી. ઓનપેમેન્દ્ટને િગતી તમામ કામગીરી 

નીિ   

૫ જુ.કા. એ.સી.વ્યાસ.- તસકયરુીટી એજન્દ્સીઓ ન ેિગત કામગીરી  નીિ   
૬ જુ.કા. આર. બી. ચરપોટ – સ્ટાફ પગારન ેિગતી તમેજ સેર્ાપોથી 

અપગે્રડ કરર્ાની કામગીરી  
નીિ   

૭ આમ્ડટા જમાદાર-૩ મ્ યતુન. તમલ કતોના ંરક્ષર્ની કામગીરી.  નીિ    
૮ ડ્રાઇર્ર-૨  શાખાના ર્ાહનની કમગીરી   નીિ   
૯ ચોકીદાર    

         
મ્ યતુન. તમલ કતોના ંરક્ષર્ની કામગીરી.  નીિ  

૧૦ પ્રતત.એસ.આર.પી. 
સ્ટાફ          

જરૂરી બદંોબસ્ ત જાળર્ર્ાની કામગીરી. નીિ   

૧૧ પ્રતત.પોિીસ સ્ટાફ   
        

જરૂરી બદંોબસ્ ત જાળર્ર્ાની કામગીરી. નીિ   
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૧૫ 

 

સરુક્ષા શાખામા ંોરજ બજાવતા ંસવે અિીકારી,કમ ચારી શ્રી ની યાદી નીચે મજુબ છે. 

મે - ૨૦૧૯ ના ૫ગાર બીિ ઉ૫રાી કરેિ યાદી 
 

૧. ના.પો.અ.અન.ેસરુક્ષા અતિકારી – ૧ 

૨.  પી.એસ.આઇ. – ૦    

3  સરુક્ષા ઇન્દ્સ્પકે્ટર – ૦ 

૪.  સીતનયર ક્િાકા – ૧ 

૫.  જુ. ક્િાકા – ૨ 

૬. ડ્રાઇર્ર – ૧ 

૭. આમ્ડા જમાદાર – ૨  

૮.  ચોકીદાર – ૧૪  

૯.  સી.ગાડા (એકસ-આમી મને) – ૪૩  

૧૦. એસ.આર.પી. – ૩૩  

૧૧. પોિીસ – ૩ 
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૧૬ 

પ્રકરર્ – ૪ (તનયમ સગં્રહ-૩) 

કાયો કરર્ા માટે તનયમો, તર્તનયમો, સચુનાઓ, તનયમસગં્રહ અન ેદફતરો 
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સરુક્ષા તર્ભાગ 
 

૪.૧  દસ્ તારે્જનુ ંનામ / મથાળુ 
 

   ક્રમ              દસ્ તારે્જ નુ ંનામ    દસ્ તારે્જનો પ્રકાર
   

  દસ્ તારે્જ ૫રનુ ં      
    ટંુકુિખાર્  

૧  કમચાારી હાજરી માટે ફેઇસ ડીટેક્ટર મશીન   કાયમી  
ર  ફાઇિ આર્ક જાર્ક રજીસ્ ટર  કાયમી  
૩  ૫ત્રોનુ ંઆર્ક- જાર્ક રજીસ્ ટર  કાયમી  
૪  લબિ રજીસ્ ટર  કાયમી  
૫  ગ્રાન્દ્ ટ રજીસ્ ટર  કાયમી  
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૧૭ 

પ્રકરણ-૫ (નનયમ સગં્રહ-૪) 

નીનત ઘડતર અાવા નીનતના અમિ સબંઘંી જનતાના સભ યો સાાે સિાહ-૫રામશ  અાવા  

તેમના પ્રનતનનનિત્ વ માટેની કોઇ વ્ યવ્ ાા હોય તો તેની નવગત 
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સરુક્ષા તર્ભાગ 
 

નીનત ઘડતર : 
   

૫.૧  શુ ંનીતતઓના ઘડતર માટે જનતાની અથર્ા તેના પ્રતતતનતિઓ ની સિાહ- ૫રામશા / સહભાલગતા   
      મેળર્ર્ા માટેની કોઇ જોગર્ાઇ છે ? 

     નીતતઓના અમિ માટે જનતાના ંચ  ટંાયેિા પ્રતતતનતિઓ ની બનેિી સ્ થાયી સતમતત / સામાન્દ્ ય સભા   

     મારફત નકકી કરર્ાની જોગર્ાઇ છે. 
૫.ર  શુ ંનીતતઓના અમિ માટે જનતાની અથર્ા તેના પ્રતતતનતિઓ ની બનેિી સ્ થાયી સતમતત / સામાન્દ્ ય 

સભા મારફત નીતત નકકી કરર્ામા ંઆર્ે છે અને ર્હીર્ટી તતં્ર દ્વારા અમિ કરર્ામા ંઆર્ે છે. 
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૧૮ 

 

પ્રકરણ-૬  (નનયમ સગં્રહ-૫) 
 

જાહરે તતં્ર અાવા તેના નનયતં્રણ હઠેળની વ્યક્ક્તઓ 

પાસેના દ્ તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ં૫ત્રક 

  

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સરુક્ષા નવભાગ 
 

૬.૧  સરકારી દસ્ તાર્ેજો તર્શેની મારહતી આ૫ર્ા નીચનેા નમ  નાનો ઉ૫યોગ કરશો. જયા ંઆ દસ્ તાર્ેજો 

ઉ૫િબ્ ઘ  છે. તેર્ી જગ્ યાનો ઉલ િેખ કરેિ છે. 
 

(૧)   બી.પી.એમ.સી. એકટ, ૧૯૪૯ 
 

(ર)  સી.આર.પી.સી. ભાગ - ૧/ર 

 

(૩)  પ્રકરર્ -૪ (તનયમ સગં્રહ-૩) મા ંજર્ાર્ેિ દસ્ તાર્ેજો   
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૧૯ 

 

પ્રકરણ-૭  (નનયમ સગં્રહ-૭) 
તેના ભાગ તરીકે રચાયેિ બોડ , ૫હરષદ, સનમનતઓ અને અન્ ય સં્  ાાઓનુ ં૫ત્રક 

 

 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સરુક્ષા નવભાગ 

 

૭.૧  જાહરે તતં્રને િગતા બોડ , ૫હરષદો, નસનમતઓ અને અન્ ય મડંળો અંગેની નવગત. 
 

      િાગ ુ૫ડતુ ંનાી. 
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૨૦ 

પ્રકરણ-૮  (નનયમ સગં્રહ-૭) 
સરકારી માહહતી અનિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય નવગતો 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સરુક્ષા નવભાગ 

 

૮.૧    જાહરે તતં્રના સરકારી મારહતી અતિકારીઓ, મદદતનશ સરકારી મારહતી અતિકારીઓ અને તર્ભાગીય    

        કાયદાકીય (એ૫િેટ) સતાતિકારી તર્શેની મારહતી. 

જાહરે મારહતી અતિકારી 
અન.ુ
ન.ં  

નામ હોદો એસ.ટી.ડી.
 કોડ  

      ોોન 

કચેરી   
નબંર 

મોબાઇિ
  

ફેકસ ઇમેઇિ સરનામ ુ

૧
  

શ્રી રાજેન્દ્રતસિંહ ભાર્તસિંહ 
ઝાિા  

ના.પો.અ. 
અને 
સરુક્ષા 
અતિકારી  

૦૨૮૧ 

 
 
 

કંન્દ્રોિ રૂમ 

૨૨૩૧૫૧૦ 

 
 
 
 

૨૨૩૧૨૦૦ 

૯૮૨૫૦ 

૭૧૫૧૭ 
  ગ્રાઉન્દ્ ડ ફિોર, રાજકોટ 

મહાનગરપાલિકા,રૂમ ન.ં૧        
ડો. આંબેડકર ભર્ન, ઢેબર 
રોડ, રાજકોટ 

 મદદનીશ મારહતી અતિકારી 
અન.ુ
ન.ં  

નામ હોદો એસ.ટી.ડી.
  કોડ  

      ોોન 

કચેરી   
નબંર 

મોબાઇિ
  

ફેકસ ઇમેઇિ સરનામ ુ

૧
  

શ્રી કોિી દેરે્ન્દ્ર અશોકભાઇ સી.. ક્િાકા ૦૨૮૧ ૨૨૩૧૫૬૭ ૮૩૪૭૮૮
૮૮૦૯ 

  ગ્રાઉન્દ્ ડ ફિોર, રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકા,રૂમ ન.ં૧        
ડો. આંબેડકર ભર્ન, ઢેબર 
રોડ, રાજકોટ 

 એ૫િેટ (કાયદા) અતિકારી 
અન.ુ
ન.ં  

નામ હોદો એસ.ટી.ડી.
કોડ  

      ોોન 

કચેરી 
નબંર 

મોબાઇિ 

ફેકસ ઇમેઇિ સરનામ ુ

૧
  

શ્રી બી. જી. પ્રજાપત્તી નાયબ 
કતમશ્ નર  

૦૨૮૧ ૨૩૩૧૪૮
/ 
૨૨૩૫૪૧
૮ 

  

   રાજકોટ મહાનગરપાલિકા,   
ડો. આંબેડકર ભર્ન, ઢેબર 
રોડ, રાજકોટ 
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૨૧ 

પ્રકરર્- ૯ 

તનર્ાય િેર્ાની પ્રક્રીયામા ંઅનસુરર્ાની કાયાપધિતત  

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સરુક્ષા તર્ભાગ 

પ્ર. ૧ : જુદા જુદા મદુ ાઓ અંગે નનણય  િેવા માટે કઇ કાય પધ્િનત અનસુરવામા ંઆવે છે? 

જર્ાબ :  જુદા જુદા મભૃુાઓ જેર્ા કે ભરતી, બઢતી, ખાતાકીય તપાસ તર્ગેરે મભૃુાઓ અંગે તનર્યા િેર્ા માટે બી.પી.એમ.સી. 

એકટ, ૧૯૪૯(ર) બી.સી.એસ.આર., સ્ ટેન્દ્ ડતગ કતમરટ અન ે જનરિ બોડાન ે મળેિ સતાઓ અન્દ્ ર્યનેા ઠરાર્ ૫રત્ ર્ ે તેમજ 

સરકારશ્રી દ્વારા બહાર ૫ડતા ઠરાર્ો તનયમો, હુકમો, ૫રર૫ત્રો, સચુનાઓ મજુબ અમિર્ારી કરર્ામા ંઆર્ ેછે.  
પ્ર. ર: અગત્ યની બાબતો માટે કોઇ ખાસ નનણય  િેવા માટેની દ્ તાવેજી કાય પધ્િનત ઓ / ઠરાવેિી કાય પધ્િનતઓ / નનયમ 

મા૫દંડો / નનયમો કયા કયા છે ? નનણય  િેવા માટે કયા કયા ્ તરે નવચાર કરવામા ંઆવે છે?  

જર્ાબ : શાખા દ્વારા કોઇ તનર્યો િરે્ાના રહતેા નથી. તમે છતા ંતપાસ તર્. બાબતોમા ંબી.પી.એમ. સી. એકટ, ૧૯૪૯ અને 

ગજુરાત તસતર્િ સતર્િસ રૂલ સ, સ્ ટે. કતમટી/ જન. બોડાના ઠરાર્ો મજુબ કાયાર્ાહી કરર્ામા ંઆર્ે છે. 
પ્ર. ૩ : નનણય ને જનતા સઘુી ૫હોંચાડવાની કઇ વ્ યવ્ ાા છે ? 

જર્ાબ : િાગ ુ૫ડત ુ ંનથી. 
પ્ર. ૪ : નનણય  િેવાની પ્રહક્રયામા ંજેના મતંવ્ યો િેવાનાર છે તે અનિકારીઓ કયા છે ? 

જર્ાબ : તનર્યા િરે્ાની પ્રરક્રયામા ં જેના મતંવ્ યો િરે્ાનાર છે ત ેઅતિકારી નાયબ કતમશ્ નર (ર્ી) અન ેમ્ યતુનસી૫િ કતમશ્ નર 

છે. 
પ્ર.૫ : નનણ ય િેનાર અંનતમ સતાનિકારી કોણ છે ? 

જર્ાબ : મ્ યતુનસી૫િ કતમશ્ નરશ્રી 
પ્ર .૬ : જે અગત્ યની બાબતો ૫ર જાહરે સતાનિકારી દ્વારા નનણય  િેવામા ંઆવે છે તેની માહહતી અિગ રીતે નીચેના નમનુામા ં

આપો. 
 

૧ ક્રમ નબંર :  

૨ જેના ૫ર નનણ ય િેવાનાર છે તે નવષય   :  

૩ માગ દશ ક સચૂન હદશા  

    જે કાઇં હોય તે 

: ૧. બી.પી.એમ.સી.  એકટ ૧૯૪૯                                                           
ર. બી.સી.એસ. આર.                                                            
૩. સી.આર.પી.સી.  
૪.સરકારશ્રીના ઠરાર્ો, હુકમો,                

૪ અમિની પ્રક્રીયા : ઉકત ક્રમ ન.ં ૩ ના ંપસુ્ તકો, ઠરાર્ો, કાયદાઓ આઘારે અમિ 
કરર્ામા ંઆર્ ેછે. 

૫ નનણય  િેવાની કાયવા હીમા ંસકંળાયેિ 
અનિકારીઓનો હોદ ો            

: ૧. ના.પો.અ.અન ેસરુક્ષા અતિકારી 
ર. નાયબ કતમશ્નર (જે) 
૩. મ્ યતુન. કતમશ્ નરશ્રી 

૬ ઉ૫ર જણાવેિ અનિકારીઓના સપંક  અંગેની 
માહહતી                           

: મ્ યતુન. કોપોરેશન કચરેી                                                          
સરુક્ષા શાખા,મઇેન ગેઇટ ની બાજુમા.ં                                                      
ગ્રાઉન્દ્ડ ફ્િોર ડો. આંબડેકર ભર્ન, રાજકોટ 

૭ જો નનણય ાી સતંોષ ન હોય તો – કયા ંઅને 
કેવી રીતે અપીિ કરવી 

: રાઇટ ટુ ઇન્દ્ ફોરમશેન એકટ, ર૦૦૫ ની જોગર્ાઇ મજુબ. 
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૨૩ 

પ્રકરર્ -૧૦ 

અતિકારીઓ અને કમાચારીઓની મારહતી પસુ્તીકા (રડરેકટરી)  

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સરુક્ષા તર્ભાગ 

૧૦.૧ માહહતી નીચે પ્રમાણે છે. 
અન.ુ
ન.ં 

નામ હોભૃો કો
ડ 

ફોન 
ન.ં 
કચે
રી 

ફોન 
ન.ં 
મો. 

ફેકસ ઇ-
મઇે
િ 

સરનામુ ં

૧ શ્રી ઝાિા રાજેન્દ્રતસિંહ ભાર્તસિંહ  ના.પો.અ. અન ે
સરુક્ષા અતિકારી 

૦૨૮૧- ૨૨૩૧૫૧૦ 

મો. 
૯૮૨૫૦૭૧૫૧૭ 

-  સરુક્ષા તર્ભાગ 

 

૨ શ્રી બોદર પો૫ટભાઇ બદાજી આમાડ જમાદાર -  -  સરુક્ષા તર્ભાગ 
૩ શ્રી તત્રર્દેી નિીનકુમાર પી.  આમાડ જમાદાર -  -  ,, 
૪ શ્રી દેર્ને્દ્ર એ. કોિી તસનીયર ક્િાકા  -  -  ,, 
૫ શ્રી જોતષ જયેશ સી.  જુ. ક્િાકા -  -  ,, 
૬ શ્રી એ.સી.વ્યાસ ,, -  -  ,, 

૭ તમયાત્રા નાથાભાઇ એસ. ડ્રાઇર્ર -  -  ,, 
૯ કુબાર્ત નીતીન કલ યાર્દાસ ચોકીદાર  -  -  ,, 
૧૦ મકર્ાર્ા મનસખુ િાિજીભાઇ ,, -  -  ,, 

૧૧ રાઠોડ રાજુભાઇ ગોર્તદભાઇ ,, -  -  ,, 

૧૨ ભટૃી રદિી૫ દાનસતગ ,, -  -  ,, 

૧૩ ગર્ાત્રા પ્રર્ીર્ શભંભુાઇ ,, -  -  ,, 

૧૪ ગોહિે ર્ીક્રમસતહ હનભુા ,, -  -  ,, 

૧૫ કુકાર્ા તર્નોદ તિશીભાઇ ,, -  -  ,, 

૧૬ મહતેા જનક ૫રશોતમ ,, -  -  ,, 

૧૭ મુગંરા ર્ીરજીભાઇ ર્શરામભાઇ ,, -  -  ,, 

૧૮ ૫નારીયા રમેશ ઘનજીભાઇ ,, -  -  ,, 

૧૯ ર્ાર્શેા રમશે મનજીભાઇ ,, -  -  ,, 

૨૦ બગથરીયા સજંયભાઇ જે. ,, -  -  ,, 

૨૧ દેર્ાચાયા અમીતિાિ તર્નોદરાય ,, -  -  ,, 

૨૨ ગમારા રતીિાિ કડર્ાભાઇ ,, -  -  ,, 

૨૩ એક્સ-આમીમને ૪૩ એકસ-મને -  -  ,, 
૨૪ શ્રી મર્ર્ર જશર્તંીબને ડી. વ.ુહ.ેપો.કો. -  -  પ્રતતતનયકુ્ક્તના િોરર્ ે
૨૫ શ્રી જયદેર્તસિંહ જી.ઝાિા  આ.પો.કો. -  -  પ્રતતતનયકુ્ક્તના િોરર્ે 
૨૬ શ્રી દેર્ાયત હીરાભાઇ સર્સટેા   આ.પો.કો. -  -  ,, 
૨૭ એસ.આર.પી.સ્ટાફ-૩૩  -  -  ,, 
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૨૫ 

પ્રકરણ-૧૧ 

નવનનયમોમા ંજોગવાઇ કયા  મજુબ મહનેતાણાની પધ્ધધ્ધ્ત સહહત દરેક અનિકારી અને  

કમચા રીને મળતુ ંમાનસક મહનેતાણુ ં
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સરુક્ષા નવભાગ 

૧૧.૧ : એતપ્રિ -૨૦૧૯ ના ૫ગાર લબિ ૫રથી નીચે મજુબની મારહતી આપેિ છે. 
 

ક્રમ નામ હોદ ો માનસક 

મહનેતાણુ ં
ઘરભાડા/ 

વળતર ભથ્ ુ  ુ

નવનનયમમાંજણાવ્ યા 
મજુબ મહેનતાણુ ંનકકી 
કરવાની કાય  -૫ન્ ઘત  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ શ્રી ઝાિા રાજેન્દ્રતસિંહ ભાર્તસિંહ  ના.પો.અ. અન ે

સરુક્ષા અતિકારી 
-  -  બી.સી.એસ.આર. મજુબ 

૨ શ્રી બોદર પો૫ટભાઇ બદાજી આમાડ જમાદાર -  -  ,, 
૩ શ્રી તત્રર્દેી નિીનકુમાર પી.  આમાડ જમાદાર -  -  ,, 
૪ શ્રી દેર્ને્દ્ર એ. કોિી તસનીયર ક્િાકા  -  -  ,, 
૫ શ્રી જોતષ જયેશ સી.  જુ. ક્િાકા -  -  ,, 
૬ શ્રી એ.સી.વ્યાસ ,, -  -  ,, 
૭ તમયાત્રા નાથાભાઇ એસ. ડ્રાઇર્ર -  -  ,, 
૮ કુબાર્ત નીતીન કલ યાર્દાસ ચોકીદાર  -  -  ,, 
૯ મકર્ાર્ા મનસખુ િાિજીભાઇ ,, -  -  ,, 
૧૦ રાઠોડ રાજુભાઇ ગોર્તદભાઇ ,, -  -  ,, 
૧૪ ભટૃી રદિી૫ દાનસતગ ,, -  -  ,, 
૧૫ ગર્ાત્રા પ્રર્ીર્ શભંભુાઇ ,, -  -  ,, 
૧૬ ગોહિે ર્ીક્રમસતહ હનભુા ,, -  -  ,, 
૧૭ કુકાર્ા તર્નોદ તિશીભાઇ ,, -  -  ,, 
૧૮ મહતેા જનક ૫રશોતમ ,, -  -  ,, 
૧૯ મુગંરા ર્ીરજીભાઇ ર્શરામભાઇ ,, -  -  ,, 
૨૦ ૫નારીયા રમેશ ઘનજીભાઇ ,, -  -  ,, 
૨૧ ર્ાર્શેા રમશે મનજીભાઇ ,, -  -  ,, 
૨૨ બગથરીયા સજંયભાઇ જે. ,, -  -  ,, 
૨૩ દેર્ાચાયા અમીતિાિ તર્નોદરાય ,, -  -  ,, 
૨૪ ગમારા રતીિાિ કડર્ાભાઇ ,, -  -  ,, 
૨૫ એક્સ-આમીમને ૪૩ એકસ-મને -  -  ,, 
૨૬ શ્રી મર્ર્ર જશર્તંીબને ડી. વ.ુહ.ેપો.કો. -  -  પ્રતતતનયકુ્ક્તના િોરર્ે 
૨૭ શ્રી જયદેર્તસિંહ જી.ઝાિા  આ.પો.કો. -  -  ,, 
૨૮ શ્રી દેર્ાયત હીરાભાઇ સર્સટેા   આ.પો.કો. -  -  ,, 
૨૯ એસ.આર.પી.સ્ટાફ-૩૩  -  -  ,, 
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૨૬ 

પ્રકરણ-૧૨ (નનયમ સગં્રહ-૧૧) 

પ્રત્ યેક સં્  ાાને ોાળવાયેિ અંદાજ૫ત્ર 

તમામ યોજનાઓ, સચૂત ખચ  અને કરેિ ચકુવણી અંગે અહવેાિોની નવગતો નવકાસ, 

નનમા ણ અને તકનીકી કાયો અંગે જવાબદાર જાહરે તતં્ર માટે 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સરુક્ષા નવભાગ 
૧ર.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્દ્ ર્ય ેજુદી જુદી પ્રવતુતઓ માટે અંદાજ૫ત્રની તર્ગતોની મારહતી નીચનેા નમ  નામા ંદશાાર્ેિ છે. 

ર્ષા .૨૦૨૧ -૨૨.(રૂપીયા િાખમા)ં  

ક્રમ યોજનાનુ ંનામ/ સદર પ્રવ્રતુી પ્રવ્રતુી 
શરુ 

કયાાની 
તારીખ 

પ્રવ્રતુી ના 
અંતની 
અંદાજેિ 
તારીખ 

સ  ચીત 

રકમ 

મજુંર થયેિ રકમ  
(િાખમા)ં 

છુટી કરેિ/ 
ચકુરે્િ રકમ 
(હપ્ તાની રકમ) 
(િાખમા)ં 

છેલ િા 
ર્ષાનખુરેખર 

ખચા 

કાયાની 
ગરુ્ર્તા 
માટે 

સપંરુ્ા૫ર્ે 
કામગીરી 
માટે 

જર્ાબદાર 
અતિકારી 

૧ ૫ગાર   ૧/૦૪/૨
૧
  

૩૧/૦૩/૨
૨  

- ૫૫૦.૦૦ ૫૫૦.૦૦  સરુક્ષા 
અનિકારી 

૨ સારદિર્ાર     //   // -- ૧.૨૬ ૧.૨૬   
૩
  

પ્રાઇરે્ટ તસકયરુીટી 
કોન્દ્ રેક્ટ  

   //   // -- ૧૦૨૫.૦૦ ૧૦૨૫.૦૦   

૪
  

ટેિીફોન ખચા     //   // -- ૧.૦૦ ૧.૦૦   

૫
  

પેરોિ, ડીઝિ 
ગ્રીસ,ઓઇિ 

   //   // -- સેન્દ્ટૃિ ર્કાશોપ સેન્દ્ટૃિ ર્કાશોપ 
 
 

  

૬
  

પોિીસ બદંોબસ્ ત     //   // -- ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦   

૭
  

એસ.આર.પી, કમા.-૫૦     //   // -- પ્રતતતનયકુ્તી 
હાજર – ૩૩ 

પ્રતતતનયકુ્તી 
હાજર – ૩૩ 

  

૮ આઉટસોતસિગ સટાફ  // // -- ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦   
           અન્ય જાહરે તતં્રો માટેન ુકોષ્ટક 

                  િાગ ુપડત ુનાી. 
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૨૭ 
 

પ્રકરણ – ૧૩ 

સહાયકી કાય ક્રમોના અમિ અંગેની ૫્ ઘતી  

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સરુક્ષા તર્ભાગ 

 
 

૧૩.૧ : તકેદારી અને સરુક્ષા તર્ભાગ દ્વારા કોઇ સહાયકી કાયાક્રમની અમિર્ારી કરર્ાની રહતેી નથી. 

જેથી મારહતી આ૫ર્ાની થતી નથી. 
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૨૮ 
 

પ્રકરણ – ૧૪(નનયમ સગં્રહ-૧૩) 

તેણે આપેિ રાહતો, પરમીટ કે અનિક્રુનત મેળવનારની નવગતો 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સરુક્ષા તર્ભાગ 

 
 

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

આપવાની ાતી નાી. 
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૨૯ 
 

પ્રકરણ – ૧૫(નનયમ સગં્રહ-૧૪) 

કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિા િોરણો 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સરુક્ષા તર્ભાગ 

 
 

૧૫.૧ : નવનવઘ પ્રવ  નતઓ / કાય ક્રમો હાા ઘરવા માટે નવભાગે નકકી કરેિ ઘોરણોની નવગતો નીચે 

મજુબ છે. 
 

(૧) કનમશ્ નરશ્રી તરોાી સોં૫વામા ંઆવતી 
ોહરયાદોની તપાસની કામગીરી 

: 
 

સામાન્ ય તપાસ : 
 

૯૦ હદવસ 

ગેરરીનત અંગેની 
તપાસો 

: 
 

છ માસ 
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૩૦ 
 

પ્રકરણ – ૧૬(નનયમ સગં્રહ-૧૫) 

વીજાણરુૂપે ઉપિબ્િ માહહતી 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સરુક્ષા તર્ભાગ 

 
 

૧૬.૧ : વીજાણરુૂપે કોઇ માહહતી ઉપિબ્િ નાી. 
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૩૧ 
 

પ્રકરણ – ૧૭(નનયમ સગં્રહ-૧૬) 

કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિ િોરણો 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સરુક્ષા તર્ભાગ 

 
 

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

-  વત માનપત્રો 

 કચેરી નોટીસ બોડ  

 કચેરીમા રેકડ ન ુનનરીક્ષણ 

 જાહરે તતં્રની વેબસાઇટ  

-  જાહરે ખબરના અન્ય સાિનો   
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૩૨ 
 

પ્રકરણ – ૧૮(નનયમ સગં્રહ-૧૭) 

અન્ ય ઉ૫યોગી માહહતી 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સરુક્ષા તર્ભાગ 

૧૮.૧:   િોકો દ્વારા પછુાતા પ્રશ્ર્નોના યોગ્ ય જર્ાબો              : રૂબરૂ, ટેિીફોન દ્વારા ઇ-મઇેિ દ્વારા આ૫ર્ામા ંઆર્ ેછે. 

૧૮.૨: મારહતી મળેર્ર્ા અંગે : મારહતી (મેળર્ર્ાનો) અતિકાર અતિતનયમ-૨૦૦૫ અન ે
ગજુરાત મારહતી અતિકાર તનયમો-૨૦૦૫ ની જોગર્ાઇ 
અનસુાર કાયાર્ાહી કરર્ાથી મારહતી મળી શકે.  

૧૮.૩: જાહરે તતં્ર દ્વારા િોકોન ેઅપાતી તાિીમ બાબત           : આ કચરેી દ્વારા િોકોન ેઆ બાબતે તાિીમ આ૫ર્ાની 
વ્ યર્સ્ થા હાિ અમિમા ંનથી.  

૧૮.૪: તનયમ સગં્રહ-૧૩ મા ંસમાતર્ષ્ ટ ન કરાયિે હોય 
તરે્ા જાહરે તતં્રએ આ૫ર્ાના પ્રમાર્૫ત્રો, ‘ના ર્ાઘંા 
પ્રમાર્૫ત્રો’            

: અત્રનેી મારહતી નીિ છે. 

૧૮.૫: નોંઘર્ી પ્રરક્રયા અંગે                                        : નીિ 

૧૮.૬:   જાહરે તતં્રએ કર ઉઘરાર્ર્ા અંગે                           : નીિ 

૧૮.૭:   તર્જળી / પાર્ીના હગંામી અન ેકાયમી       
જોડાર્ો આ૫ર્ા અન ેકા૫ર્ા અંગે                              

: ગેરકાયદે અન ેભતુીયા નળ કનકેશનો અંગેની ફરરયાદો 
અન્દ્ર્ય ેટેકનીકિ સ્ ટાફ સાથ ેબદંોબસ્ ત પરુો પાડર્ામા ંઆર્ ે
છે  

૧૮.૮: જાહરે તતં્ર દ્વારા પરુી પાડર્ામા ંઆર્નાર અન્દ્ ય 
સરે્ાઓની તર્ગત                                     

: _ 
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૩૩ 
                                                           

::-  માહહતી ::-   

સરુક્ષા શાખા 

(૧) મારહતતનો અતિકાર અને જાહરે સતા મડંળોની જર્ાબદારીઓ, પ્રકરર્-ર તનયમ સગં્રહ-૧, કિમ ન.ં૪ (૧) (ખ)(૧) 

સગંઠનની તર્ગતો, કાયો અન ેફરજો સામિે ૫ત્રકમા ંમારહતી અંગેની નોંઘ કરેિ છે. 

(ર) અતિકારીઓ, કમાચારીઓની સતા અન ેફરજો પ્રકરર્-૩ તનયમ સગં્રહ મા ંમારહતી અંગેની નોંઘ કરેિ છે. 

(૩) પ્રકરર્ -૪ તનયમ સગં્રહ-૩ કાયો કરર્ા માટેના તનયમો, તર્તનયમો, સચુનાઓ તનયમ સગં્રહ અન ેદફતરો સામેિ ૫ત્રકમા ં

મારહતી અંગેની નોંઘ કરેિ છે. 

(૪) પ્રકરર્ -૫ તનયમ સગં્રહ-૪ તનતી ઘડતર અથર્ા તનતીના અમિ સબંઘંી જનતાના સભ યો સાથ ેસિાહ-પરામશા અથર્ા 

તમેના પ્રતતતનતિત્ ર્ માટેની કોઇ વ્ યવ્ સ્ થા હોય તો તેની તર્ગત સામેિ ૫ત્રકમા ંમારહતી અંગેની નોંઘ કરેિ છે. 

(૫) પ્રકરર્ -૬ તનયમ સગં્રહ-૫ જાહરે તતં્ર અથર્ા તનેા તનયતં્રર્ હઠેળની વ્યક્ક્તઓ પાસનેા દસ્ તાર્ેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ં૫ત્રક 

સામિે ૫ત્રકમા ંમારહતી અંગેની નોંઘ કરેિ છે. 

(૬) પ્રકરર્ -૭ તનયમ સગં્રહ-૭ તનેા ભાગ તરીકે રચાયિેી બોડા, ૫રરષદ, સતમતતઓ અન ેઅન્દ્ ય સસં્ થાઓનુ ં ૫ત્રક સામિે 

૫ત્રકમા ંમારહતી અંગેની નોંઘ કરેિ છે. 

(૭) પ્રકરર્ -૮ તનયમ સગં્રહ-૮ મહાનગરપાલિકાના અતિકારીઓના નામ, હોભૃા અન ેઅન્દ્ ય તર્ગતો સામેિ ૫ત્રકમા ંમારહતી 

અંગેની નોંઘ કરેિ છે. 

(૮) પ્રકરર્ -૯ તનર્ાય િરે્ાની પ્રરક્રયામા ંઅનસુરર્ાની કાયાપધિતત સામિે ૫ત્રકમા ંમારહતી અંગેની નોંઘ કરેિ છે. 

(૯) પ્રકરર્ -૧૦ સરુક્ષા શાખાના અતિકારીઓ અન ેકમાચારીઓની મારહતી પસુ્તીકા (ડીરેકટરી) સામેિ ૫ત્રકમા ંમારહતી અંગેની 

નોંઘ કરેિ છે. 

(૧૦) પ્રકરર્ -૧૧ તનયમ સગં્રહ-૧૦ તનયમોમા ં જોગર્ાઇ કાયા મજુબ મહનેતાર્ાની પધ્ધધત સરહત મહાનગરપાલિકાના 

અતિકારીઓ અન ેકમચાારીઓન ેમળતા માતસક મહનેતાણુ ંસામિે ૫ત્રકમા ંમારહતી અંગેની નોંઘ કરેિ છે. 

(૧૧) પ્રકરર્ -૧ર તનયમ સગં્રહ-૧૧ પ્રત્ યકે સસં્ થાને ફાળર્ાયિે અંદાજ૫ત્ર, તમામ યોજનાઓ, સચુીત ખચા, કરેિ ચકુર્ર્ી 

અંગે અહરે્ાિોની તર્ગતો, તર્કાસ, તનમાાર્ અન ેતકનીકી કાયો અંગે જર્ાબદાર જાહરે તતં્ર સામિે ૫ત્રકમા ંમારહતી અંગેની 

નોંઘ કરેિ છે.  

(૧ર) પ્રકરર્-૧૩ સહાયકી કાયક્રામોનો અમિ અંગેની પધ્ધધત સામેિ ૫ત્રકમા ંમારહતી અંગેની નોંઘ કરેિ છે. 

(૧૩) પ્રકરર્-૧૪ તનયમ સગં્રહ-૧૩ અરજદારશ્રીન ેઆપેિ રાહતો, ૫રતમટ, કે અતિકૃતી મળેર્નારની તર્ગતો સામિે ૫ત્રકમા ં

મારહતી અંગેની નોંઘ કરેિ છે. 

(૧૪) પ્રકરર્-૧૫ તનયમ સગં્રહ-૧૪ કાયો કરર્ા માટે નકકી કરેિા ઘોરર્ો સામેિ ૫ત્રકમા ંમારહતી અંગેની નોંઘ કરેિ છે. 

(૧૫) પ્રકરર્-૧૬ તનયમ સગં્રહ-૧૫ તર્જાણરુૂપ ેઉ૫િબ્ ઘ મારહતી સામિે ૫ત્રકમા ંમારહતી અંગેની નોંઘ કરેિ છે. 

(૧૬) પ્રકરર્-૧૭ તનયમ સગં્રહ-૧૬ મારહતી મળેર્ર્ા માટે નાગરીકોન ેઉ૫િબ્ ઘ સર્િતોની તર્ગતો સામિે ૫ત્રકમા ંમારહતી 

અંગેની નોંઘ કરેિ છે.  
 

નાયબ પોિીસ અતિક્ષક અને 

સરુક્ષા અતિકારી 
રાજકોટ મહાનગર પાલિકા 


