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કરણ – ર (િનયમ સં હ-૧)
રાજકોટ મહાનગરપા લકા

સગંઠનની િવગતો, કાય અને કરજો

ર.૧ હર તં ના ઉદશો, હ ઓુ ::-
મહાપા લકા ના કાયદા, ઘડલ નીિતના અમલ માટ  કોઇ કામગીર  તથા કાયવાહ  લોકોની

અપે ા ૫ ર ણુ કરવા માટ તથા લોકો માટ િનયત ફરજ બ વવા માટના સં કલત યાસો કર હર

તં માં ુ  લા૫ ,ુ પારદશકતા અને જવાબદાર ને ો  સાહન આ૫વા અને તેની સાથે સકંળાયેલ અથવા

તેમા ંઆ ક  મક૫ણ ેરહલી બાબતોના સબંઘં હર હતને સુગંત હર સતાવાળાઓના ુશ હઠળ

મા હતી મેળવવાનો દરક ના ગરકને હકક મળ  શક.
ર.ર હર તં ું િમશન, ુ રંદશી૫ ુ (િવઝન) ::-

મહાપા લકાના વહ વટ  તં  ેલોકોની જ ર યાતો સતંોષાય લોકોને વહ વટ ુ  કલી ન ૫ડ તે માટ ું હર

તં ુ ં િમશનન ે અ લુ ીન ે મહાનગરપા લકાને લગતા કાયદાઓ, કા નુો, િનયમો, િવકાસલ ી આયોજન

સરકાર  યોજનાઓ િવ.  મહાપા લકા ુ ં ુટંાયલેા તં  ખાસ કર ને  ટ. કિમ ટ ક જનરલ બોડ બહાલ રાખલે

અને મં ુર કરલી તમામ નીિતિવષયક બાબતોનો િનણય લઇ ઠરાવ, ૫ર ૫ ો અિધ ચુનો, કુમો, િવશષે

સમ ુતી માગદશન આ૫તી ચુનાઓ બહાર પાડવાની િવ.  વારા બહાર પાડવામા ંઆવલે આદશો ુ ંઅસરકારક

ર તે પાલન કર  શક અને અમલ કરાવી શક તે બાબત ું હર તં કાયરત છે. આ માટ શહરમા ંબે નાગર ક

િુવઘા ક ો છે. (૧) ુ  ય કચેર  બી  ડ ગ (ર) અમીન માગ આ ઉ૫રાતં (૩) ૃ  ણનગર મઇેન રોડ (૪)
કોઠાર યા રોડ હર વહ વટને સરળ અને િવક ીત બનાવવા માટ ુ  ય કચરે  ઉ૫રાતં વુ ઝોન (ભાવનગર

રોડ) અને ૫( ચમ ઝોન (ચ પાક, ૧૫૦ ટ ર ગ રોડ) ખાતે બે િવભાગીય કચેર ઓ ુ ંબાઘંકામ ણુ થઇ

ગયલે હોય કચેર ઓ કાયરત થઇ ગયલે છે.
ર.૩ હર તં નો ુંકો ઇિતહાસ અને તેની રચનાનો સ દભ :-

જયારથી સમાજ  યવ  થાનો .ઉ ૃભવ થયો અન ેમાનવીઓ સ હુમાં િુતઓ કરતા ંથયા અન ે તે ુ ં

સકંલન કરતા થયા  યારથી ‘વહ વટ’ શ  દ ઉદભ  યો છે. માં  યેક ય કત પોતાના ઘરના તથા ુ ુ ંબનો

વહ વટ કર છે તવેી જ ર ત ેસમાજમાં મ મ િુતનો  યા૫ વઘતો ગયો તમે તેમ વહ વટની આવ  યકતા

જણાવવા લાગી. વહ વટ એ થાપીત દશોએ આપલે શ  દ નથી ૫રં  ુ ભારતીય સં ૃિતના જ  મ સાથે

વહ વટ સકંળાયેલ હતો.  આ૫ણને િસ ખુીણની સં િૃત, મોહનજો દડોની સં િૃત, હડ પા સં િૃત િવ. ના

અવશેષો આ૫ણી સમ  ર ુ છે. તેમજ આ૫ણને મહાકાય િશ પો , ભ  ય ઇમારતો, મહાનગરોના અવશેષો,
હિથયારો અને સં િૃત વખતે વ ું વન િવ. અ  યાસ કરતા િન:શકં કહ  શકાય ક આવી સં િૃત ૫ણ વહ વટ

વો શ  દ હશે.
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શ આતમાં ુબંઇ ાતંીય મહાનગરપા લકા અિઘિનયમ-૧૯૪૯ અમદાવાદ અને નુા શહરો માટ

મહાનગરપા લકા  થા૫વા માટ અને ુબંઇ શહર િસવાય બી િવ  તારો માટ મહાનગરપા લકા  થા૫વા માટ

સરકારને સતા આ૫વા માટ કય હતો. બી  તમામ શહરો માટ, કાયદાની જોગવાઇઓ એક સરખી હોય છે.
તેથી દરક શહર માટ ુદો કાયદો કરવાને બદલે એક જ કાયદો કરવામા ંઆ  યો હતો.

આ અિઘિનયમ રાજયના મોટા મોટા શહરો વા ક, અમદાવાદ, વડોદરા, રુત, રાજકોટ, ભાવનગર,
મનગર, અને ુનાગઢને લા ુ ૫ડ છે. રાજકોટ શહરને તા. ૧૯-૧૧-૧૯૭૩ ના રોજ ુબંઇ ાતંીય

મહાનગરપા લકા અિઘિનયમ-૧૯૪૯ હઠળ મહાનગરપા લકા તર કનો દરજજો મળેલ છે.હાલ જુરાત સરકાર

ી ારા જુરાત િુનિસ લ એકટ ( .પી.એમ.સી.એ ટ) મોડ લુ અમલીબના વાયેલ છે અને તે જુબ ઉકત

મહાનગરપા લકાઓમા ત ્ સબધંી િનયમો,કાયદા, ચુના ઓ ની  અમલવાર  કરવામા આવે છે
ર.૪ હર તં ની ફરજો, ુ  ય તુીઓ અને કાય ::-

ુબંઇ ાતંીય મહાનગરપા લકા અિઘિનયમ, ૧૯૪૯ હઠળ બી  કાયદા નીચે સ પાયલે ક તબદ લ થયેલ ફરજો બ વવામા ંઆવે
છે.(હાલ .પી.એમ.સી. એકટ થી િનયત થયેલ કાયદાઓ ની અમલવાર  કરવામા આવે છે.)
સમ  યવ  થાતં  નીચે જુબના િવભાગોમા ંવહચવામાં આવેલ છે.
(એ) વહ વટ પાખં :
(૧) આરો  ય િવભાગ
(ર) ફાયર એ  ડ ઇમરજ  સી િસવસસીઝ િવભાગ
(૩) બગીચા િવભાગ
(૪) જ  યારોકાણ િવભાગ
(૫) બાઘંકામ શાખા
(૬) જકાત શાખા (હાલ જકાત શાખા બઘં છે.)
(૭) સામા  ય વહ વટ િવભાગ
(૮) નેજ િવભાગ
(૯) વરેા વ લુાત શાખા
(૧૦) શો૫ એ  ડ એ  ટા  લીશમે  ટ શાખા
(૧૧) મારકટ શાખા
(૧ર) સે ટર િવભાગ
(૧૩) ટાઉન  લાન ગ શાખા

(૧૪) સવ શાખા

(૧૫) મહકમ િવભાગ

(૧૬) ૂટંણી શાખા

(૧૭) મેલેર યા િવભાગ

(૧૮) સોલીડ વે  ટ મેનેજમે  ટ શાખા

(૧૯) િવ લ  સ શાખા

(૨૦) સે  ટલ  ટોર (વકશ ૫)
(૨૧) સે લ  ટોર િવભાગ

(૨૨) રોશની િવભાગ

(૨૩) રકડ િવભાગ

(ર૪) ટાઇ૫ િવભાગ
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(ર )્ િવભાગ
(ર૬) મ  યાહન ભોજન યોજના િવભાગ
(ર૭) ઓડ ટ શાખા
(ર૮) હસાબી શાખા
(ર૯) આઇ.સી.ડ .એસ. શાખા
(૩૦) ો કટ િવભાગ
(૩૧) સમાજ ક  યાણ શાખા
(૩ર) ગાડન િવભાગ
(૩૩) મ હલા લાય ેર
(૩૪) એકબાર ૫  ઘતી િવભાગ
(૩૫) પાણીવેરા િવભાગ
(૩૬) લીગલ શાખા
(૩૭) ભાદર િવભાગ
(૩૮) કિમ  નર િવભાગ
(૩૯) ટાઉન  લાન ગ એ  ડ અબન ડવલ૫મે  ટ શાખા
(૪૦) જનરલ ર  ટર શાખા
(૪૧) આર.ટ .આઇ. શાખા
(૪ર) િવ લ  સ
(૪૩) વોડ ઓ ફસો દરક વોડ વાઇઝ
(૪૪) સીટ  સીવીક સે ટરો,આધાર કાડ ક ો
(૪૫) મલટ  એ ટ વીટ  સે ટરો
(૪૬) ઝોન ઓ ફસો ઇ ટ,વે ટ,સે લ ઝોન ઓ ફસો
(૪૭) મ હલા લાઇ રર

(બી) ુટંાયલેી પાખં :સામા  ય સભા,  થાયી સિમિત, ખાસ સિમિત ઓ અને સે ટર િવભાગ
(સી.) ઓડ ટ િવભાગ

હર તં ની ફરજો (બી.પી.એમ. સી. એકટ કરણ-૬) (હાલ .પી.એમ.સી.એ ટ)
કલમ -૬૩ કોપોરશને જોગવાઇ કરવાની બાબતો :
(૧)  કોઇ૫ણ સાઘનો વા૫રવા અથવા  કોઇ૫ણ ઉપાયો લવેા કોપોરશન કાયદસર અિધકાર ઘરાવતી હોય તેવા સાઘનો વા૫ર ને
અથવા તેવા ઉપાયો લઇને નીચ ેજણાવલેી બાબતો પૈક  દરક બાબત માટ  યાજબી અને રુતો િતબઘં કરવા ુ ં કોપ રશન માટ આવ  યક
ગણાશે.

(૧) શહરની હદ અથવા તમેાનંો કોઇ ફરફાર જણાવતાં (રાજય) સરકાર મં ૂર કર એવાં કારના મજ તુ હદ િનશાનો તે મં ુર કર
તેવી જગાઓએ ઉભા કરવા બાબત.

(ર) શહરમાનંા સઘળા સાવજ નક ર  તાઓ અને જ  યાઓ ઉ૫ર પાણી છાટંવા તનેા ૫રથી કચરો કાઢવા અને ત ેસાફ કરવા બાબત
અને તે ઉ૫રથી સઘળો કચરો લઇ જવા બાબત.
(૩) વેુજ ુગઘ મારતો ૫દાથ અને કચરો ુજંો એકઠો કરવા લઇ જવા તેની  યવ  થા કરવા અને તેનો િનકાલ કરવા બાબત.

અને (રાજય) સરકાર ફરમાવે તે તેવી વુજે ુગઘ મારતા ૫દાથ અને કચરા ું માથી િમ  ખાતર બનાવવા (અને ગદંા
પદાથન  યવ  થા ) બાબત.
(૪) મોર ઓ અને ગટર કામો તથા સાવ નક પાયખાના, સડંાશો, તુરડ ઓ અને એવી બી  સગવડો બાઘંવા, િનભાવવા અને
સાફ કરવા બાબત.
(૫) આગ ઓલાવવા માટ અને આગ સાથે જ દગી અને િમલકત ુ ંર ણ કરવા માટ યો  ય સાઘનોથી સજજ િઅ  નશામક દળ
રાખવા બાબત.
(૬) પશજ ય અથવા ચેપી રોગથી પીડાતા અથવા ને એવા રોગનો ચે૫ લાગેલો હોવાનો શક હોય એવી િ  યકતઓને અલગ
રાખવા અને તમેનો ઉ૫ચાર કરવા માટના ચ ક  સાલયો ુ  ઘા સાવજિનક ચ ક  સાલયો અને દવાખાના બાઘંવા અથવા સપંાદન
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કરવા અને િનભાવવા બાબત, અને લોકોને તબીબી રાહત માટ જ ર ના હોય તવેા બી  ઉપાયો લેવા બાબત.
(૭) સાવજિનક ર  તાઓ, િુનસી૫લ માકટો અને કોપ રશનને ા ત થયલેી સાવજિનક ઇમારતો ૫ર દ વાબતી કરવા બાબત.
(૮) િુનસી૫લ ઓફ સ અને કોપ રશનને ા ત થયેલા સઘળાં  મારકો અને ુ  લી જ  યાઓ અને બી િમલકત િનભાવવા

બાબત.
(૯) કોપ રશનને ા ત થયેલા ર  તાઓ અને સાવજિનક જગાઓને નામ આ૫વા અથવા નબંર આ૫વા બાબત અથવા જગાઓને

નબંર આ૫વા બાબત.
(૧૦) અ હતકારક અને જોખમકારક ઘઘંાઓ અથવા કામો ું િનયમન કરવા બાબત અને તે ઓછા કરવા બાબત.
(૧૧) ડુદાના િનકાલ માટની જગાઓ િનભાવવા બદલ અને તે ું િનયમન કરવા બાબત અને સદર ુ ંહ  ુમાટ નવી જગાઓની

જોગવાઇઓ કરવા બાબત અને નિઘણયાતા ડુદાનાં િનકાલ બાબત.
(૧ર) સાવજિનક માકટ  અને કતલખાના (અને ચામ ુ ંકમાવવાના કારખાના) બાઘંવા અથવા સપંાદન કરવા અને િનભાવવા

બાબત અને સઘળ  માકટ  અને કતલખા ું (અને ચામ ુ ંકપાવવાના કારખાના ુ)ં િનયમન કરવા બાબત.
(૧૩) ઢોર રુવાના ડ  બા અથવા સપંાદન કરવા અને િનભાવવા (અને ાણી યનેી રતા અટકાવવા) બાબત.
(૧૪) ુબંઇના જ  લાઓમા ંશીતળા ટાકંવા બાબતના અિઘિનયમ, ૧૮૯ર ની (સને ૧૮૯ર નો ુબંઇનો ૧લો) ની જોગવાઇ

અ સુાર લોકોન ેશીતળા ટાકંવા બાબત.
(૧૫) ાથિમક િશ ણ અને શાળાઓ, િનભાવવા, તનેે મદદ કરવા અને તેને માટ યો  ય જગાની સગવડ કર  આ૫વા બાબત.
(૧૬) આરો  યન ેહાિન કર એવા લતાઓ ઘુારવા બાબત અન ેઉ૫ વકારક ઝાડપાનો કાઢ  નાખવા બાબત અને સામા  યત:
સઘળા લોકો૫રાક ૃ  યો ઓછા ંકરવા બાબત.
(૧૭) જ  મ અને ૃ નુા ર શન બાબત.
(૧૮) સાવ નક ર  તાઓ, લુો, પેટા માગ , ગરનાળા,ં ઉ  ચ માગ અને તેવા ંબી  કામો બાઘંવા, િનભાવવા, તેમા ંફરફાર

કરવા અને તે ઘુારવા બાબત.
(૧૯) સાવજિનક ર  તાઓ, લુો અને બી સાવજિનક જગાઓમાના અથવા તે ૫રના હરકતો અને બહાર નીકળતા

કોઇ૫ણ બાઘંકામો કઢાવી નાખંવા બાબત.
(ર૦) સઘળાં િુનિસ૫લ પાણીના કામોની  યવ  થા અને િનભાવ બાબત અને સાવજિનક અને ખાનગી હ ઓુ માટ રુતા

પાણી રુવઠા સા ુ જ ર  હોય તેવા ંનવા કામો બાઘંવા અથવા સપંાદન કરવા બાબત.
(ર૧) ભયકંર રોગો થતા અટકાવવા અને તનેો ફલાવો રોકવા બાબત.
(રર) જોખમકારક ઇમારતો અને જગાઓ ુ ર ત કરવા અથવા કઢાવી નાખંવા બાબત.
(ર૩) સફાઇ માટના િુનિસ૫લ નોકર વગ સા ુ િનવાસ  થાનો બાઘંવા અને િનભાવવા બાબત.
(ર૩-ક) આિથક િવકાસ અન ેસામા જક  યાય માટ યોજનાઓ તૈયાર કરવા બાબત.
(ર૩- )્ રાજય સરકાર સ પે તવેાં કાય બ વવા અને યોજનાઓનો અમલ કરવા બાબત.
(ર૪) આ િુનિસ૫લ અથવા  તે વખતે અમલમા ંહોય તવેા બી  કોઇ૫ણ કાયદાથી અથવા તે જુબ નાખંલેી કોઇ૫ણ

જવાબદાર પ ર ણુ કરવા બાબત.
(ર૫) ઉ૫ર િનદ  ટ કરલી બાબતો માટ રૂતી જોગવાઇ કરવાને આઘીન રહ ને, ુ  કાળ અને અછતના વખતે શહરમાનંા

િનરાઘાર લોકોને રાહત આ૫વાની જોગવાઇ કરવા બાબત અને એવા વખતે રાહત માટના કામો  થા૫વા અને િનભાવવા

બાબત.
(ર) ુ  ય  વે અ ુ ુચત િતઓ, અ ુ ુચત આ દ તીઓ અને સામા જક અને આિથક ર તે ૫છાવગ અ  ય લોકોની વસિતવાળા
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િવ  તારોમા,ં પાણી રુવઠા, ગટર, સફાઇ, ર  તા ઉ૫રના દ વાબતી, તબીબી સહાય, ગદંા િવ  તારોની ના દૂ વી ળૂ તુ

સગવડ અને તેવી બી  બાબતોનો બઘં કરવાના હ  ુમાટ, ાસંપોટ અ  ડરટક ગની ઉ૫જમા ંથી અન ેરાજય સરકાર રાજ૫ માં

હરનામા  વારા વખતોવખત નકક  કર અને હર કર, તવેી બી  કોઇ િન દ ટ આવકની બાબતોમાથંી થયેલી આવક િસવાયની

દરક સરકાર વષ માટની, તેની આવકના દસ ટકા કરતા ંવ  ુનહ , તેટલી રકમ ઘુી ું ખચ કરવા માટ આવા વષ માટના તેના

દાજ૫ મા ંજોગવાઇ કરવા ું કોપ રશન માટ ફ રજયાત ૫ણ રહશે અને તવેી ર તે જોગવાઇ કર ું ખચ,  સરકાર વષ માટ

તેની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી હોય તે સરકાર વષમા રૂ ુ ુ કરવામા ંઆવે નહ , તો બાક ની િસલક  યાર૫છ  આવતા વષના

દાજ૫ મા ંઆગળ ખચવાની રહશ.ે
કલમ-૬૬ ને માટ કોપ રશન ને વિવવકે અ સુાર જોગવાઇ કર  શક તેવી બાબતો.
કોપ રશન વખતોવખત નીચેની સઘળ  અથવા કોઇ૫ણ બાબતો માટ સવાશ અથવા શત: વિવવેક અ સુાર જોગવાઇ કર

શકશે :-(૧) અશકત માદં  અથવા અસા  ય રોગવાળ ય તઓની સભંાળ માટ અથવા ઘળા, બહરા, ૂગંા અથવા બી  ર તે

અપગં હોય અ◌ેવી િ  યકતઅ◌ોના ખોડખા૫ંણવાળા બાળકોના સભંાળ અને ૫◌્ રશ ણ માટ શહરમા ંઅથવા શહર બહાર

સં  થાઅ◌ોના સઘંટન, િનભાવ અથવા  યવ  થા બાબત.
(ર) િુત હૃો અને િશ  ુક  યાણ હૃો અથવા ક ોના સઘંટન િનભાવ અથવા  યવ  થા બાબત.
(૩) સગભા અથવા ૫યપાન કરાવતી માતાઓ અથવા િશ ઓુ અથવા શાળાના બાળકોને ુઘ ૂ ું પાડવા બાબત.
(૪) પાણી, ખોરાક અથવા ઔષઘોની તપાસ અથવા ુ  થકરણ માટ રોગો શોઘી કાઢવા માટ અથવા હર આરો  ય સાથે

સબંઘં ઘરાવતા સશંોઘનો માટ રાસાિયણક અથવા વા ું િવ ાન િવષયક યોગ શાળાઓના સઘંટન િનભાવ અથવા

 યવ  થા બાબત.
(૫)  નાનાગારો, સાવજિનક લુાઇઘરો, નાહવાની જ  યાઓ અને હર આરો  યની ઘુારણા માટ યો લી બી  સં  થાઓ બાબત.

(૬) શહરના રહવાસીઓના લાભ માટ ૂઘ અથવા ૂઘની બનાવટો રૂ પાડવા તેની વહચણી કરવા અને તે ૫ર યા

કરવા માટ શહરમા ંઅથવા શહર બહાર ડર ઓ અથવા ે ો બાબત.
(૭) સાવજિનક ર  તાઓ અથવા જગાઓમા ંમાણસો માટ પીવાના વારા અને ૫ ઓુ માટ હવાડા બાબત.
(૮) શહર  વનીકરણ, ૫યાવરણ- સરં ણ અને ૫ ર થિત િવ ાન િવષયક બાબતોની અ ભ ુ ધ

(૮-ક) સાં ૃતીક, શૈ ણક અને સૌ દયલ ી પાસાને અ ભ ુ ધ.
(૮-ખ) નગરરચના અને જમીન વ૫રાશની િનયમન સ હત શહર  આયોજન.
(૯) લોકો માટ સગંીતની જોગવાઇ કરવા બાબત.
(૧૦) સાવજિનક ઉ ાનો, બગીચાઓ, રમતગમતના ંમેદાનો અને િવનોદનાં  થળો ની જોગવાઇ કરવા બાબત.
(૧૧) દશન  ભરવા તથા  યાયામ અથવા રમતગમતનાં યોગો રાખવા બાબત.
(૧ર) શહરમાનંા િનવાસ હૃો, િશબરાગંણો અને િવ ાતંી હૃોના િનયમન બાબત.
(૧૩) રોગી વાહન સેવા (એ લુ  સ સિવસ) ના િનભાવ બાબત.



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

૭

(૧૪) નાટય હૃો, િવ ાતંી હૃો અને બી  સાવજિનક ઇમારતો બાઘંવા,  થા૫વા અને િનભાવવા બાબત.
(૧૫) અછતના સગંોએ વનની જ ર યાતની ચીજોના વચાણ માટ ુ કાનો અથવા હાટના સગંઠન અથવા િનભાવ બાબત.
(૧૬) િુનિસ૫લ અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓ માટ રહઠાણો બાઘંવા અથવા ખર દવા અને િનભાવવા બાબત.
(૧૭) (****************) િુનિસ૫લ કમચાર ન ેઇમારતો બાઘંવા માટ કોપ રશન ઠરાવ ે તેવી શરતોને આઘીન રહ ને

નાણા ંઘીરવા બાબત.
(૧૮) િુનિસ૫લ કમચાર અથવા તેમના કોઇ૫ણ વગના ક  યાણ માટ બી  કોઇ૫ણ ઉપાયો લવેા બાબત.
(૧૯) િવ તુશ ત અથવા ગેસના રુવઠા માટ કોઇ૫ણ ઉ૫ મ ખર દવા બાબત અથવા લોકોના સામા  ય હતમાં એવો

કોઇ૫ણ ઉ૫ મ શ ુ કરવા અથવા તેના આિથક સહાય આ૫વા બાબત.
(ર૦) શહરમા ંઅથવા શહર બહાર લોકોને અથવા માલને લાવવા લઇ જવા માટ લાઇટ, ર  વે, ામવ,ે પાટા વગરની ામો

અથવા મોટરવાહનો  વારા વાહન  યવહારની સગવડો બાઘંવા, ખર દવા તે ુ ં સગંઠન કરવા, તે િનભાવવા અથવા તનેી

 યવ  થા કરવા બાબત.
(ર૧) કલમ-૬૩ ના ખડં (૧૫) મા ંજણાવેલા ઉદશો િસવાયના બી  શૈ ણીક ઉદશો ને ઉતજેન આ૫વા બાબત, અને શહર બહારની

િશ ણ સં  થાઓને ા  ટ આ૫વા બાબત.
(રર) ુ  તકાલયો, સં હ  થાનો, આટ, ગેલેર ઓ, વન પિત અથવા ાણીઓના સં હ  થાનો  થા૫વા અને િનભાવવા અથવા તેને

મદદ કરવા બાબત અને તનેે માટ ઇમારતો ખર દવા અથવા બાઘંવા બાબત.
(ર૩) ૫ ઓુ માટના દવાખાના અથવા ચ ક સાલયો બાઘંવા બાબત.
(ર૪) ઉ૫ વ કરતા ૫ ીઓ અથવા ૫ ઓુનો અથવા વજ ં નુો નાશ કરવા બાબત અને રખડતા અથવા નઘણીયાતા ુતરાને

રૂવા અથવા તેનો નાશ કરવા બાબત.
(ર )્ શહરમા ંમાનવ ુ :ખના િનવારણ માટ અથવા સાવજિનક ક  યાણ માટ ઉભા કરલા કોઇ૫ણ સાવજિનક ફડંમા ંફાળો આ૫વા

બાબત.
(ર૬) િત  ઠત િ  યકતઓને આ૫વાના માન૫ ો તૈયાર કરવા બાબત અથવા માન૫ ો આ૫વા બાબત.
(ર૭) લ  નોનાં ર જ શન બાબત.
(ર૮) વિનવષયક કડાની બરાબર ન ઘ થાય તેવી મા હતી આ૫વા બદલ ઇનામો આ૫વા બાબત.
(ર૯) કોઇ૫ણ ૫ગારદાર મે જ ટની કોટના િનભાવને આ સુ ંગક હોય તેવા ૫ગાર તથા ભ  થા-ભા ુ ંતથા બીજો ખચ અથવા એવા

ખચન  કોઇ૫ણ ભાગ આ૫વા બાબત.
(૩૦) ગૌચરો સપંાદન કરવા તથા િનભાવવા બાબત તથા ઘોડા ઉછેરવા માટની જગા  થા૫વા તથા િનભાવવા બાબત.
(૩૧) વેુજના િનકાલ માટ ે  અથવા કારખા ું  થા૫વા તથા િનભાવવા બાબત.
(૩ર) જગાઓની વુજે લેવા તથા તે કોપોરશનના િનયં ણ હઠળની મોર ઓમા ંછોડવા માટ કોપોરશને મં ુર કરલી સામા  ય

૫ ત અ સુાર જગાઓ અથવા જગાઓના ઉ૫યોગ માટ ૂંડ ઓ, જોડકામો, નળ ઓ તથા બી  ગમે તે સાઘનો રુા પાડવા,
બાઘંવા તથા િનભાવવા બાબત.
(૩૩) આ અિધિનયમની અથવા િનયમો, ઉ૫િનયમો, િવિનયમો અથવા  થાયી કુમોની કોઇ૫ણ જોગવાઇઓના ભગંને લગતી

મા હતી આ૫વા માટ ઇનામો આ૫વા બાબત.
(૩૪) મા ંઅગાઉ બાઘંકામ કરલ હોય ક ન હોય તે ે ોમા ંનવા સાવજિનક ર  તાઓ કવા બાબત અને તે હ  ુમાટ તથા તેવા

ર  તાઓની બા ુ  ઉ૫ર ઇમારતો બાઘંવા અથવા તમેના ગણા માટ જોઇતી જમીન સપંાદન કરવા બાબત.
(૩૫) ગર બ અન ેકામદાર વગ માટ યો  ય રહઠાણો બાઘંવા અથવા ખર દવા અને િનભાવવા બાબત અથવા આવા રહઠાણોની જોગવાઇ

કરવામાં હત સબંઘં ઘરાવતી કોઇ૫ણ ય ત, મડંળ  અથવા સં  થાન ેનાણા ંઘીરવા અથવા બી સગવડો આ૫વા બાબત.
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(૩૬) િનરાઘાર અથવા ઘરબાર વગરની ય તઓને આ ય આ૫વાની જોગવાઇ કરવા બાબત અન ેગર બો માટ કોઇ૫ણ

કારની રાહતની જોગવાઇ કરવા બાબત.
(૩૭) ભાડ ફરતી ગાડ ઓ અથવા ગાડામા ંવ૫રાતા ઘોડા, ટ ુઓ, અથવા ઢોર અથવા ુઘાળ  ગાયો માટ આરો  યવઘક

તબેલા અથવા ગૌશાળા બાઘંવા અથવા ખર દવા અને િનભાવવા બાબત.
(૩૮) ઇમારતો અથવા જમીનોની સવ બાબત.

(૩૯) શહરમાનંા લોકોને અસર કરતી કોઇ૫ણ આફતને ૫હ ચી વળવાના ઉપાય બાબત.
(૪૦) ુબંઇની  થાિનક  વશાસન સં  થાના ફંડમા ંફાળો આ૫વા બાબત.
(૪૧) (રાજય) સરકારની વુ મં ુર થી શહરમાનંા કોઇ૫ણ સાવજિનક સમારંભ અથવા મનોરંજનમા ંફાળો આ૫વા બાબત.
(૪ર) લોકોના રુ ીતતા, આરો  ય, સગવડ અથવા િશ ણમાં અ ભ ુ ધ કર એવો આમા ંઅગાઉ િવિશ  ટ ર ત ેનહ

જણાવેલો કોઇ૫ણ ઉપાય કરવા બાબત.
કલમ-૬૭ ુદા ુદા િુનિસ૫લ સતાિધકાર ઓ ું કાય.

(૧) ુદા ુદા િુનિસ૫લ સતાિધકાર ઓનાં પોતપોતાના કાય આ અિઘિનયમથી અથવા તે જુબ િવિશ  ટ ર તે ઠરા  યા

માણેના ંરહશ.ે
(ર) આ અિઘિનયમમાં પ ટપણે બી  ર ત ેઠરા ુ ંહોય તે િસવાય, શહરનો િુનિસ૫લ વહ વટ કોપ રશનને ા  ત થશે.
(૩) આ કોપ રશનમાં જયા જયા પ ટ૫ણે એવો િનદશ કય હોય  યાં  યાં કોપ રશનની અથવા  થાયી સિમિતની મં ુર ને

આઘીન રહ ને તેમજ આ અિઘિનયમથી અથવા  તે વખતે અમલમા ંહોય તવેા બી  કાયદાથી નાખેંલા બી  સઘળા

િનબઘ  મયાદાઓ અને શરતોન ેઆઘીન રહ ને આ અિઘિનયમના તથા  તે વખત ેઅમલમા ંહોય મયાદાઓ અને શરતોને

આઘીન રહ ને આ અિઘિનયમના તથા  ત ેવખતે અમલમા ંહોય તેવા બી  કોઇ૫ણ સતા આ૫વામા ંઆવી હોય તે

અિઘિનયમની જોગવાઇઓનો અમલ કરવાના હ  ુસા ુ સમ  ત કારોબાર  સતા કિમ  નરને ા ત થશે તેમજ તેણ-ે
(ક) આ અિઘિનયમની અથવા  ત ેવખતે અમલમા ંહોય તવેા બી  કોઇ૫ણ કાયદાથી તનેા ઉ૫ર િવિશ  ટ ર તે

નાખંલેી સઘળ  ફરજો બ વવી અને તેને તે ર તે આપેલી સઘળ  સતાઓ વા૫રવી.
(ખ) િુનિસ૫લ સે ટર  અને િુનિસ૫લ ચીફ ઓ ડટર અને તેમના સીઘા તાબા હઠળના િુનિસ૫લ

અિધકાર ઓ અને નોકરો િસવાયના સઘળા િુનિસ૫લ અિધકાર ઓ અને નોકરોની ફરજો ઠરાવવી અને તમેનાં કાય અને

કાયવાહ ઓ ઉ૫ર દખરખ અને િનયં ણ રાખવા અને િવિનયમોને આઘીન રહ ને સદર ું અિધકાર ઓ અને નોકરોની નોકર

તથા તેમના ૫ગાર, િવશેષાિધકારો અને ભ  થાને લગતા  થળ નોનો િનકાલ કરવો.
(ગ) કોઇ૫ણ આ ક  મક સગેં લોકોની સેવા અથવા સલામતી માટ અથવા કોપ રશનની િમલકતના ર ણ માટ

આ ક  મક સગં ઉ૫રથી પોતાને  યાયી અથવા જ ર  જણાતા હોય તેવા તા  કાલીક ૫ગલા ંલેવા. એવા ૫ગલા ંઆ અિધિનયમ

અથવા જ ર  જણાતા હોય તેવા તા  કાલીક ૫ગલા ંલેવા.ં એવા ૫ગલા ંઆ અિઘિનયમ જુબ બી કોઇ૫ણ િુનિસ૫લ

સતાિધકાર ની અથવા (રાજય) સરકારની મ ં ૂર  અથવા અિધકાર િસવાય લઇ શકાય એમ ન હોય તો ૫ણ લેવા.
૫રં ુ કિમ  નર પોતે લીઘેલા ૫ગલા ંતથા તે લેવા માટના પોતાના કારણો અને આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ જુબ ચા ુ

દાજ૫ ાટંમાં નો સમાવેશ થતો ન હોય તેવો કોઇ૫ણ ખચ એવા ૫ગલાનેં ૫ર ણામે થયો હોય અથવા થવાનો સભંવ હોય

તેની રકમ બાબતનો રપોટ તરત  થાયી સિમિતને અને કોપ રશનને કરવો.
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(ઘ) વાહન  યવહાર મનેેજરની ગેરહાજર મા ંઅથવા આ અિઘિનયમ જુબ તેના ઉ૫ર નાખેંલી ફરજો બ વવાને અથવા તેને

આપેલી સતાઓ વા૫રવાને તે કુ  યાર તે ફરજો બ વવી અને તે સતાઓ વા૫રવી.
(૪) આ અિઘિનયમમા ંજયા ંજયાં પ  ટ૫ણે િનદશ કય હોય  યાં  યા ંકોપોરશનની અથવા વાહન  યવહાર સિમિતની મં ુર ને

આઘીન રહ ને તેમજ આ અિઘિનયમથી નાખેંલા બી  સઘળા િનણયો, મયાદાઓ અને શરતોને આઘીન રહ ને કરણ-ર૦ ની

જોગવાઇઓનો અમલ કરવાના હ  ુસા ુ સમ ત કારોબાર  સતા વાહન  યવહાર મેનેજરને ા  ત થશે, તેમજ તણેે-
(ક) આ અિઘિનયમથી તેના ઉ૫ર િવિશ  ટ ર ત ેનાખેંલી સઘળ  ફરજો બ વી અને તેને તે ર તે આપલેી સઘળ  સતાઓ વા૫રવી

અને વાહન  યવહાર સિમિત તેને ફરમાવે તેવી વાહન  યવહાર સં  થા લગતી બી  ફરજો બ વવી.
(ખ) કરણ-ર૦ જુબ િનમાયલે સઘળા િુનિસ૫લ િઅઘકાર ઓ અને નોકરોની ફરજો ઠરાવવી અને તમેના ૃ  યો અને

કાયવાહ ઓ ઉ૫ર દખરખ અને િનયં ણ રાખવા અને િવિનયમોને આઘીન રહ ને સદર ું અિધકાર ઓ અને નોકરોની નોકર  તથા

તેમના ૫ગાર, િવશેષાિધકારો અન ેભ  થાન ેલગતા સઘળા નોનો િનકાલ કરવો.
(ગ) આ ક  મક સગેં માનવ વન અથવા કોપોરશનની િમલકતના ર ણ અથવા વાહન  યવહાર સં  થા  વારા લોકોને રુ

પાડવામા ંઆવતી સેવાઓના િનભાવ માટ આક મક ૫ગલા લેવા અને તણેે તેમ ક ુ હોય  યાર પોતે લીઘેલા ૫ગલા ંતથા તે લેવા

માટના પોતાના કારણો અને આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ જુબ દાજ૫ ાટંમા ં નો સમાવેશ ન હોય તેવો કોઇ૫ણ ખચ

એવાં ૫ગલાનેં ૫ રણામે થયો હોય અથવા થવાનો સભંવ હોય તેવી રકમ બાબતનો રપોટ તરત વાહન  યવહાર સિમિતને કરવો.

કલમ-૬૮ કિમ  નર બી  કાયદા જુબ કોપ રશનની સતા વા૫રવી અને તેની ફરજો બ વવી.

(૧)  તે વખતે અમલમા ંહોય તેવા બી  કોઇ૫ણ કાયદા જુબ કોપ રશનને આપલેી અથવા તેના ઉ૫ર નાખેંલી અથવા

તેને ા  ત થયેલી કોઇ૫ણ સતા, ફરજો અને કાય  તેવા કાયદાની જોગવાઇઓ તથા કોપ રશન નાખેં તેવા િનણયો, મયાદાઓ ,
અને શરતોને આઘીન રહ ને કિમ  નર વા૫રવા, બ વવા અથવા અદા કરવા.

(ર) કિમ  નર,  થાયી િસિમતની મં ૂર થી લે ખત કુમ કર ને તેવી કોઇ૫ણ સતા, ફરજ અથવા કાય પોતાના િનયં ણ હઠળ

અને પોતાની ફરતપાસને અને પોતાને ઠરાવવા ુ ંયો ય લાગે તેવી શરતો અને મયાદાઓ, જો કોઇ હોય તો તનેે આઘીન રહ ને

વા૫રવા, બ વવા અથવા અદા કરવાનો અિધકાર કોઇ૫ણ િુનિસ૫લ અિધકાર ને આપી શકાશે.
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા  યવ  થા તં

વહ વટ મેયર ુટંાયેલી પાખં

ઓડ ટ િવભાગ

િુન. સામા  ય

કિમ  નર સભા

નાયબ    નાયબ       ટાઉન         સીટ  થાયી ખાસ

િુન. િુન..  લાન ગ એ નીયર સિમિત સિમિત

કિમ  નર કિમ  નર ઓફ સર

ુબંઇ ાતંીય મહાનગરપા લકા અિઘિનયમ-૧૯૪૯ અને બી  કાયદા જુબ કલમ-૬૮ ની જોગવાઇ જુબ

કોપ રશનની સતા વા૫રવી અને ફરજો બ વવી.
કલમ-૪૯ નાયબ અથવા મદદનીશ િુનિસ૫લ કિમ  નરની સતા અને ફરજો.
(૧) કિમ  નરના ુકમોને આઘીન રહ ને, નાયબ િુનિસ૫લ કિમ  નર અથવા મદદનીશ િુનિસ૫લ કિમ  નર કિમ  નર ની

(  યાિયક કારની અથવા  યાિયક ુ  ય સતા અને ફરજો સ હતની ) સતાઓ અને ફરજો પૈક કિમ  નર વખતોવખત તેને સ પે

તેવી સતા વા૫રવી અને તવેી ફરજો બ વવી.
૫રં ુ કિમ  નર, નાયબ િુનિસ૫લ કિમ  નર અથવા મદદનીશ કિમ  નર ને વખતોવખત  સતાઓ અને ફરજો સ પે તેની તેણે

કોપ રશનને ખાતર આ૫વી.
(વ મુાં પોતે સ પલેી  યાિયક કારની અથવા  યાિયક ુ  ય સતા વા૫રવા ુ ંઅથવા તેવી ફરજો બ વવા ું િનયમન કરતો કોઇ

ુકમ બહાર પાડવાની સતાઓ પટેા- કલમમાનંા કોઇ મજ ૂરથી કિમ  નરને મળે છે એમ ગણાશ ેનહ .)
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(ર) પોતાના હો ૃ ાની દુત દર યાન અને પોતાના હો ૃ ાની એ નાયબ િુનિસ૫લ કિમ  નર અથવા મદદનીશ િુનિસ૫લ કિમ ર

કરલા સઘળા ૃ  યો અને વ ઓુ કિમશનર કયા હોય એમ સઘળા હ ઓુ સા ુ ગણાશે.
કલમ – ૪૭ િુનિસ૫લ ચીફ ઓ ડટરની સતા અને ફરજો બ વવી.
(૧) િુનિસ૫લ ચીફ ઓ ડટર -
(ક) આ અિઘિનયમ થી અથવા તે જુબ તનેે બ વવાનો િનદશ કરવામા ંઆ  યો હોય તેવી ફરજો અને િુનિસ૫લ ફડંના

હસાબોની તપાસથી સબંઘંી, કોપ રશન અથવા  થાયી સિમિત તેન ેફરમાવે તવેી અને વાહન  યવહાર ફંડના હસાબોની તપાસણી

સબંઘંી વાહન  યવહાર સિમિત ફરમાવે તેવી બી  ફરજો બ વેલી.
(ખ)  થાયી સિમિત વખતોવખત આપે તેવા િનદશ ને આઘીન રહ ને, પોતાના સીઘા તાબા હઠળના ઓ ડટરો અને મદદનીશ

ઓ ડટરો, કાર ૂનો અને નોકરોની ફરજ ઠરાવવી.
(ગ)  થાયી સિમિત ના ુકમોને આઘીન રહ ને સદર ું ઓ ડટરો, મદદનીશ ઓ ડટરો, કાર નૂો અને નોકરોનાં ૃ  યો અને કાયવાહ

ઉ૫ર દખરખ અને િનયં ણ રાખ ુ ંઅને િવિનયમોને આઘીન રહ ને સદર ું ઓ ડટરો, મદદનીશ ઓ ડટરો, કાર નૂો અને નોકરોની

નોકર , મહનતા ું અને િવશેષાિધકારોને લગતા સઘળા નોનો િનકાલ કરવો.
(ર) િુનિસ૫લ ચીફ ઓ ડટરો હો ૃ ો ઘરાવતા બઘં થયો હોય તે ૫છ , તે કોપ રશન હઠળ વ  ુવખત હો ૃ ો ઘરાવનારને પા  રહશે નહ .

કલમ – ૪૬ નગર ઇજનેર અને તબીબી અિધકાર , આરો  ય અિધકાર ની સતા અને ફરજો નગર ઇજનેર અને તબીબી અિધકાર ,
આરો  યએ , આ અિઘિનયમથી અથવા તે જુબ તેમને બ વવાનો િનદશ કરવામા ંઆવે તવેી ફરજો અને કિમ ર તમેને ફરમાવે

તેવી બી  ફરજો બ વવી.
કલમ-૪૩ કોપ રશન  થાયી સિમિત વગેરની કાયવાહ ઓ.
(૧) કોપ રશન,  થાયી સિમિત,  થાયી સિમિત ની પેટા સિમિત ઓ, વાહન  યવહાર સિમિત, વાહન  યવહાર સિમિત ની પેટા સિમિત

ઓ ખાસ સિમિત ઓ અને તદથ સિમિતઓની બેઠકો, િનયમથી ઠરાવેલી ર તે ભરવી અને તેમની સમ ના કામકાજનો તેવી ર તે

િનકાલ કરવો.
(ર) કિમ  નરને કોપ રશનની બેઠકમા ંહાજર રહવાની અને તેમાની ચચામાભાગ લેવાની કા િ  સલરના વો જ હક રહશે અને

અ  યાસી સતાિધકાર ની ૫રવાનગી થી તે કોઇ૫ણ વખતે હક કતો ું િનવેદન અથવા લુાસો કર  શકશ.ે ૫ણ તેને આવી બેઠકમાં

કોઇ૫ણ દરખા  ત ઉ૫ર મત આ૫વાની અથવા કોઇ૫ણ દરખા  ત કૂવાની ટ રહશે નહ .
(૩) કોપ રશનની  બેઠક અથવા તેની બેઠકોમા,ં તનેા કોઇ૫ણ અિધકાર એ ફરજ બ વતા ની તજવીજ કર  હોય તવેી કોઇ૫ણ

બાબત િવશે ચચા ચાલતી હોય તેવી બેઠક અથવા બેઠકોમા,ં કોપ રશન તેવા અિધકાર ને હાજર રહવા ુ ંફરમાવી શકશ.ે જયાર

કોઇ૫ણ અિધકાર ને એવી ર તે આવી કોઇ૫ણ બેઠકમા ંહાજર રહવા ુ ંફરમાવવામા ંઆવ,ે  યાર તેને હક કતો ું િનવેદન અથવા

લુાસો કરવા ુ ંઅથવા કોપ રશન ફરમાવે તેવી તેણે તજવીજ કર  હોય તવેી કોઇ૫ણ બાબતને લગતી તનેા કબ માથંી મા હતી

રુ પાડવા ુ ંફરમાવી શકાશે.
(૪) કિમ  નર  થાયી સિમિત અથવા પેટા- સિમિતની બેઠકમા ંહાજર રહવાની અને તેમાથંી ચચામા ભાગ લેવાની સદર ું સમીિતના

સ  ય વી જ સતા રહશ.ે ૫ણ તનેે આવી બેઠકમા ંકોઇ૫ણ દરખા  ત ૫ર મત આ૫વાની અથવા કોઇ૫ણ દરખા  ત કૂવાની ટ

રહશે નહ .
(૫) કિમ  નર અને તેની ગેરહાજર માં કિમ  નર આ અથ અિધ ૃત કરલા નાયબ કિમ  નરને અથવા મદદનીશ કિમ  નર કિમ  નર ને

અને વાહન  યવહાર મેનેજરને અને તનેી ગેરહાજર મા ંવાહન  યવહાર મેનેજર આ અથ અિધ ૃત કરલા કોઇ૫ણ અિધકાર એ વાહન

 યવહાર સિમિતની અથવા પેટા-સિમિતની બેઠકમા ંહાજર રહવાનો અને તેમાનંી ચચામા ભાગ લેવાનો સદર ું સિમિતના સ  યો વો

જ હક રહશે ૫ણ તેને આવી બેઠકમા ંકોઇ૫ણ દરખા  ત ૫ર મત આ૫વાની અથવા કોઇ૫ણ દરખા  ત કૂવાની ટ રહશે નહ .
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કલમ-૩૦ કોપોરશનની ખાસ સિમિતઓ

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

આપે તેવા કોઇ૫ણ અ દુશો માણે વત ુ

(ર) કોપોરશન ની બેઠકમા ંહાજર રહલા અને મત આ૫તા કા િસલરોના બે તૃીયાશં કરતાં ઓછા ન હોય તેટલા કા િસલરોના

મતથી ૫સાર કરલા િવિશ  ટ ઠરાવથી કોપોરશન દરક ખાસ સમીિતના કામકાજ ું ે  નકક  કર  શકશ ેઅને એવો િનદશ કર

શકશે ક તેવા કોઇ૫ણ ે મા ંસમાયલેી સઘળ  બાબતો અને નો થમતઉ સ ુચત સિમિત સમ કુવા અને તવેી સિમિત ની

ભલામણ સાથે કોપોરશનને સાદર કરવા અને કોપોરશન ૫ણ એવા જ ઠરાવથી પોતાની સતાઓ અને ફરજો પૈક  કોઇ૫ણ સતા

અને ફરજ િન દ ટ કરલી ખાસ સિમિત ઓને સ પી શકશે..
(૩) દરક ખાસ સિમિત એ પોતાના સ  યોમાથંી બે સ  યોને અ  ય  અને ઉપા  ય  તર ક નીમવા. ૫રં  ુકોઇ૫ણ સ  યે એક  વખતે

એકથી વઘાર ખાસ સિમિત ના અ  ય  થ ુ ંનહ .
(૪) અ  ય ે અને તેની ગેરહાજર માં ઉપા  ય ે અને  ને ની ગેરહાજર મા ંખાસ સિમિત ની બેઠકમા ંહાજર રહલા તેના સ  યો

૫સદં કર તેવા બી  સ  યે બેઠક ુ ંઅ  ય  થાન લે ુ.ં
(૫) ખાસ સિમિત નો  કોઇ૫ણ સ  ય ુ ંક દુતની માદંગી અથવા સિમિત એ મં ુર કરવાના બી  ગમે ત ેકારણસર હોય તે

િસવાય તેવી સિમિતની બેઠકોમા ંઉ૫રાઉ૫ર  બે મ હનાઓ દ રમયાન ગેરહાજર રહ અથવા સિમિતની બેઠકોમા ંગમે તે કારણસર

૫છ  તે સિમિત એ મં ુર કર ુ ંહોય ક ન હોય તો ૫ણ ઉ૫રાઉ૫ર  ચાર મ હના દરિમયાન ગેરહાજર રહ અથવા તેમા ંહાજર રહ

શક નહ  તે  થાયી સિમિતનો સ  ય હોતો બઘં થશે અને તેમ થયે તેની બેઠક ખાલી ૫ડશે.
(૬) દરક ખાસ સિમિત ની સઘળ કાયવાહ ઓ કોપોરશનની બહાલીને આઘીન રહશે.

૫રં ુ પેટા- કલમ(ર) જુબ ખાસ સિમિત ને પોતાની કોઇ૫ણ સતાઓ અથવા ફરજો સ ૫તી વખત ેકોપોરશન એવો િનદશ કર

ક એવી સિમિત ઓનો િનણય છેવટનો ગણવો,  યાર એવા િનણયને એવી સિમિત ના ુલ સ  યોના ઓછામાં ઓછા અધા સ  યોનો

ટકો હોય, તો એવી સતા અથવા ફરજોને લગતી તેવી સિમિત ની કાયવાહ ઓ કોપોરશનની બહાલીને આઘીન રહશે નહ .
વ મુા ંકોઇ૫ણ ખાસ િસિમતને એમ લાગે ક જો કોઇ ૫ગલા ંલેવામાં િવલબં કરવાથી ગભંીર અગવડ ઉભી થવાનો સભંવ છે તો

તેવી સિમિત પોતાના ુલ સ  યોના ઓછામાં ઓછા અધા સ  યોના ટકાવાળા ઠરાવથી િનદશ કર  શકશે ક પોતાની કાયવાહ ને

કોપોરશનની બહાલીની જ ર હોય તે સગેં, પોતાની કાયવાહ  કોપોરશન બહાલ રાખે તેની રાહ જોયા િવના સિમિત ના િનણય

અ સુાર ૫ગલા ંલેવા ૫ણ જો કોપોરશન આવી સિમિત ની કાયવાહ ને પાછળથી બહાલ ન રાખે તો હ ૫ણ  યવહારાથ હોય તેવા

૫ગલા ંકોપોરશનના કુમોનો અમલ કરવા માટ િવલબં કયા િવના લેવાં

(૭) કોપોરશન કોઇ૫ણ વખતે કોઇ ખાસ સિમિત ુ િવસ ન કર  શકશે અથવા તેની રચનામા ંફરફાર કર  શકશ.ે
(૮) ખાસ સિમિતઓની રચના અને તેવી સિમિત ઓની બેઠકોના કામકાજના સચંાલન ુ,ં કાયન ઘ રાખવા ુ ંઅને રપોટ સાદર

કરવા ુ ંઅને તેવી સિમિતઓ સમ ની બી  બાબતો ું િનયમન કરવામા ંઆવશે.

ર.૪ રાજકોટ મહાનગરપા લકાની િવ લ સ શાખાની કામગીર ની િવગત.
૧: મહાનગરપા લકાના અિધકાર / કમચાર ઓ િવ  ઘની કર  શન અને ફરજમાં અિનયિમતતા ગેની ફ રયાદોની તપાસ કર ,
કિમ  નર ીને રપોટ કરવાની કામગીર .
ર: મહાનગરપા લકાના ુદા ુદા  ટોસની ફ રયાદ સબંઘંે તપાસ કર  જ ર ૫ગલા ંલેવા માટ િુન. કિમ  નર ી ને ભલામણ

કરવાની કામગીર .
૩: ુદા ુદા  ટોસની ઓચતી લુાકાત લઇ, કોઇ અિનયિમતતા જણાય તો ત ેમાટ ૫ગલા ંલેવા િુન. કિમ  નર ી ને રપોટ કરવાની

કામગીર .
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૪: મહાનગરપા લકાની ુદ ુદ  શાખાના કમચાર ઓની હાજર ું સર ાઇઝ ચેક ગ કરવાની કામગીર .
૫: બાઘંકામ / વોટર વકસ િવ. ટકનીકલ શાખા હ  તકના ંચાલતા ંકામોની  થળ તપાસ કર  કામોની ચકાસણી કરવાની કામગીર .
૬: મહાનગરપા લકાની ુદ ુદ િમ  કતના  થળોએ રુ ા માટની  યવ  થા કરવાની કામગીર .
૭: િુન. કચેર  ખાતે તેમજ  ટ  ડ ગ કિમટ  અન ેજનરલ બોડન િમટ ગો સમયે જ ર  કાયદો અને  યવ થ્ા ળવવાની

કામગીર .
૮: િુન. સવેાઓ અને િમ  કતોને અસર કરતી બાબતો ગે  થાિનક પોલીસના સ૫ંકમા રહ  જ ર લેુહ- શાિંત ળવવાની

કામગીર .
૯: એ  ટટ અને ટાઉન  લાન ગ શાખાની ગેરકાયદસર દબાણો ુર કરવાની કામગીર  સમયે જ ર  બદંોબ  ત ળવવાની કામગીર .
૧૦: મહાનગરપા લકાની હાઉસ ટકસ, પાણી વેરા અ  ય ફ  ની રવ  ુઆવક ઉ૫ર તકદાર રાખવાની કામગીર .
૧૧: કો ા ટ ઘોરણે રાખવામા ંઆવેલ િસકયોર ટ એજ  સીઓનાં િસકયોર ટ  ગાડન  ફરજ ું િનયમન અને િનયં ણ કરવાની

કામગીર .
૧ર: ચોક દાર, ૫ગી, પો.કો  સ. િવ. ની ફરજો ું િનયમન અને િનયં ણ કરવાની કામગીર .

ર.૫ હર ખુાિધકાર  અને શહરના િવકાસ એ હર તં ની ુ  ય િૃતઓ અને કાય છે અને આના માટ હર તં ારા

આયોજન કરવા ુ ંરહ. ખાસ કર ને આયોજનબ  ઘ વહ વટને હર વહ વટમાં થમ  થાન ા ત થાય છે.  યારબાદ આ નીિત

અને કાય મ માટ  યવ  થાતં એ હર વહ વટ ુ ંબી ુ ં૫ રબળ છે.  યારબાદ આયોજન નકક  થયા ૫છ  યવ  થાતં મા ંજ ર

કમચાર - અિધકાર ની િન ુ કત કરવાની હોય અને આવા કમચાર - અિધકાર ઓ િન કુત થઇ ય અને ફરજો સભંાળે  યાર૫છ

મહાપા લલકા પોતાની તે અમલ કર  શક અને તેના  વારા હર વહ વટના કાય થઇ શક. કમચાર ની િન ુ કત ૫છ

માગદશન આપી શક તવેા સચંાલકોને વહ વટ તં મા ંમોટો ફાળો હોય છે. જયાર કમચાર ઓએ વહ વટ  તં માં કાય માટ િન કુત

થાય મના માટ કોઇ૫ણ કાય મ ક નીિતનો અમલ કરવાનો અને આ કાય મ લોકો ઘુી ૫હ ચે તે માટ વહ વટ  ક ાઓ

અસરકારક સકંલન કરવા ું એ સકંલન કવળ કમચાર - અિધકાર  વ  ચે નહ ૫રંત કમચાર , સં  થા વ  ચે સકંલન સઘાય તે ર તે

કાય કરવા ું

ર.૬ હર તં  વારા આ૫વામા ંઆવતી સેવાઓની યાદ  અને તે ુ ંસ ં  ત િવવરણ :-
મહાનગર લકાની િમ  કતો અને સેવાઓને અસર કરતી બાબતોની રુ ા ળવવાની અને કિમ  નર ી તરફથી સ ૫વામા ંઆવતી

બાબતો.
ર.૭ હર તં ના રાજય િનયામક કચેર , દશ જ  લો,  લોક િવગેર  તરોએ સસંથાગત માળખાનો આલેખ.

- લા ુ ૫ડ ુ ંનથી.
ર.૮ હર તં ની અસરકારકતા અને કાય મતા વઘારવા માટની લોકો પાસથેી અપે ાઓ.
- મહાનગરપા લકા  વારા અપાતી લાઇટ, ગટર, પાણી વી ફ રયાદો ગે ર ુઆત માટ આવતા લોકો સયંમથી વતીન લોકશાહ

ર તે ર ુઆત કર તે જ ર  છે.
ર.૯ લોક સહયોગ મળેવવા માટની ગોઠવણ અને ૫િ  ઘતઓ :

- લા ુ ૫ડ ુ ંનથી.
ર.૧૦ સેવા આ૫વાની દખરખ િનયં ણ અને હર ફ રયાદ િનવારણ માટ ઉ૫લ  ઘ તં

- બી.પી.એમ.સી. એકટની જોગવાઇ અ સુાર આ માટ જ ર  ટાફ સેટઅ૫ ઉ૫લ  ઘ છે.
ર.૧૧

ર.૧ર કચેર  શ ુ થવાનો સમય : ૧૦:૩૦ થી ૧૪:૦૦ કલાક
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૧૪
રશષે : ૧૪:૦૦ થી ૧૪:૩૦ કલાક

કચેર  બઘં થવાનો સમય : ૧૮:૧૦ કલાક.
િન ચત થયલે આયોજન જુબ કોઇ કાય મનો અમલ થાય છે ક કમ ત ેમાટ રપોટ ગ થા અમલમાં કુાય છે. કોઇ૫ણ  થળે બેઠલા વહ વટ

કરતા અિધકાર પોતાના તાબા હઠળના અિધકાર પાસથેી આયોજન જુબના કાય મના અમલીકરણ ગેનો અહવાલ મગંાવ ેઅને પોતાના ઉ  ચ

અિધકાર ન ેઆ અહવાલ પોતાના અ ભ ાય / ચુનો / િનણય સહ પાઠવે.
રુ ા અિધકાર ની કચેર
સે લ ઝોન બ  ડ ગ
ડો. બેડકર ભવન,
ઢબરભાઇ રોડ, રાજકોટ

ઓફ સ ફોન ન.ં ૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૧૦, ૦૨૮૧-૨૨૩૧૫૬૭, કં ોલ મ ફોન નં ;- ૦૨૮૧-૨૨૩૧૨૦૦ મોબાઇલ ન.ં ૯૮૨૫૦૭૧૫૧૭

રા.મ.ન.પા., સે લ ઝોન, નાગ રક વુીધા ક મા ંઅર  લેવાની યવ થા રાખેલ છે.
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૧૫

કરણ – ૩ (િનયમ સં હ-ર
અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા અને ફરજો

રાજકોટ મહાનગર પા લકા

િવ લ સ અને િસ રુ ટ  િવભાગ

૩.૧ સં  થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા અને ફરજોની િવગતો ::-
૧. ી આર.બી.ઝાલા(નાયબ પોલીસ અિધ ક અને સીકયોર ટ ઓફ સર)
ર. ી એસ. .ધ ુક ( આસી.મનેેજર) ઇ ચા . િવ લ સ ઓફ સર-
૩. ી .આઇ.પારખ (િવ લ  સ ઇ  સ. ) િવ લ  સ શાખા.
૪. ી ટ .એમ.વસોયા (િવ લ  સ/ રુ ા  ઇ  સ.) ( હવાલે ટકસ શાખા)

૫. ી એસ.આર. ડ (િવ લ  સ/ રુ ા  ઇ  સ.)
૬. ી એ.એમ. ુ ણે (ઈ.સી. લાક) રુ ા િવભાગ

૭. ી ક.એમ.સોલકં ( ુનીયર લાક) િવ લ  સ શાખા.
૮. ી આર.પી.શાહ ( ુનીયર લાક) રુ ા િવભાગ

૮. ી જોષી.જયેશ સી. ( ુનીયર લાક) રુ ા િવભાગ

૯. ી એ.સી. યાસ ( ુનીયર લાક) રુ ા િવભાગ

૧૦. ી ડ .એ.કોલી ( ુનીયર લાક) રુ ા િવભાગ ( હવાલે ટકસ શાખા)

૧૧. આ ડ હડ કો  સ.- ૦૨ (૨ ખાલી જ  યા) િતિન ુ કત

૧૨. આ.પોલીસ કો  સ. – ૧૦ : ૩ છે. ૭ જ  યા ખાલી. િતિન ુ કત

૧૩. મ હલા પો. હડ કો  સ. -૦૧, (૧ જ યા ખાલી), મ.પો. કો સ. -૨ (૧ ખાલી જ યા)
૧૪. ચોક દાર – ૨૧ (ખાલી જ  યા -૬૩)
૧૫. આ ડ જમાદાર-૦૩ (ખાલી જ  યા- ૩)
૧૬. ાઇવર-૦૨

૧૭. ૫ટાવાળા -૦૨(ખાલી જ  યા- ૨)
૧૮. પી.એસ.આઇ. ૦૨

૧૯.એસ.આર.પી..૫૦ (ખાલી જ  યા- ૯)
મ પોલીસ કમચાર ુ ંનામ હો ૃ ો જ યાનો કાર

૧ ી આર.બી.ઝાલા ના.પો.અ.અને રુ ા અિધકાર િત-િન ુ ત
ર ી બી.એલ. ડુાસમા પી.એસ.આઇ “
૩ ી બી.પી. ડ પી.એસ.આઇ “

મ-ે૨૦૧૮ ની થતીએ.



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

૧૬

સતા અને ફરજો

મ હો ૃ ો વહ વટ  સતાઓ નાણાંક ય
સતાઓ

ફરજ

૧ ના.પો.અ.અને
રુ ા

અિધકાર

(૧) િુન. ની િમ  કતો વી ક, એ . ટોસ ૫  લીક
હોલ,  વીમ ગ લુ, આવાસ યોજનાઓ, બગીચાઓ
િવ.  થળોએ રુ ા ળવવી. (ર) િુન.
કચેર , જનરલ બોડ,  ટ. કિમટ િવ. ની મીટ ગો સમયે
કાયદો અને  યવ  થા ળવવી.
(૩) િુન. ની મા લક ની િમ  કતો વી ક, જમીનનાં
 લોટો, મશીનર ઓ, મારકટ, વોટર વકસ અને

વાહનોની તકદાર  માટની જ ર  યવ  થા ગોઠવવી.
(૪) થાિનક પોલીસના સ૫ંકમા રહ ને શહર  શાિંતનો
ભગં કરતા બનાવો રોકવા અને િુન. ની િમ  કતો અને
સેવાઓની સલામતીની  યવ  થા કરવી.
(૫) જ  યારોકાણ અને ટ .પી.ના  લોટોમા ંગે.કા. દબાણ
થ ુ ંઅટકાવવાની કામગીર . (૬) તમેના
તાબાના  ટાફની ૫ુરવીઝનની કામગીર .
(૭) બી.પી.એમ.સી. એકટ, ૧૯૪૯ ની કલમ- ૨૨૯(૧)
ના ભગં જુબ ૫ગલા ંલેવાની કામગીર . (૮)
બી.પી.એમ.સી. એકટ, ૧૯૪૯ ની કલમ-૨૩૦(૧)
(૯) બી.પી.એમ.સી. એકટ, ૧૯૪૯ ની કલમ-૨૩૧ની
જોગવાઇ તગતની કાયવાહ  કરવી.  (૧૦) કલમ-
૨૪૬ ના સબ સેકશન-૧૨ જુબ નોટ સ આ૫વાની
કામગીર . (૧૧)
િસકયો. એજ  સીનાં િસ.ગાડન  ફરજો સબંઘંી કામગીર .

બી.પી.એમ.સી.
એકટ,૧૯૪૯
અ સુાર

૨ ઈ.ચા.સીનીયર

લાક

૧. ી એ.એમ. ુણે – શાખાઅિધકાર  સોપ ેત ેકામગીર .
આર.ટ .આઇ.લગત કામગીર
૨.સી.કા.ફરજ, ,શાખાના ુમાર  કામો,તમામ કારના
પ યવહારોકરવા,પ ા વાળાઓ ને કામગીર  સ પવી,
મ નીટર ગ કર ુ ંિવગેર.

નીલ નીલ

૩ ઇ સપેકટર ૧. ી ટ .એમ.વસોયા – સી.ગાડ ની ડ ટુ  સ પણી
કામગીર  તથા ક ા ટ સી.ગાડના પોઇ ટ ની ચકાસવા
તથા સી.ગાડ ક ા ટ ન દંડ ને નોટ સ કામગીર

નીલ નીલ
ટ સ િવભાગ માં
હવાલે

૪ ઇ સપેકટર ૨. ી એસ.આર. ડ – સી.ગાડ ની ડ ટુ  સ પણી
કામગીર  તથા ક ા ટ સી.ગાડના પોઇ ટ ની ચકાસવા
તથા સી.ગાડ ક ા ટ ન દંડ ને નોટ સ કામગીર

નીલ નીલ
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૧૭

૫ ુ .કા. આર.પી.શાહ – શાખા ની એ ટા લીસટમે ટ
કામગીર

૬ ુ .કા. એ.સી. યાસ.- િસક રુ ટ  એજ સીઓ ને લગત
કામગીર

૭ ુ .કા. .સી.જોષી – ડ પેચ તથા કમચાર  સેવાપોથી
લગત કામગીર

૮ આ ડ હડ
કો  સ.-૧

જ ર  બદંોબ  ત ળવવાની કામગીર . નીલ નીલ

૯ આ ડ પો.
કો  સ.-૧

જ ર  બદંોબ  ત ળવવાની કામગીર . નીલ નીલ

૧૦ .ુ પો.હ. કો સ..-૧ જ ર  બદંોબ  ત ળવવાની કામગીર . નીલ નીલ

૧૧ ચોક દાર-૮૪ િુન. િમ  કતોના ંર ણની કામગીર . નીલ ભરલ જ  યા ૨૧
ખાલી જ  યા ૬૩

૧૨ આ ડ જમાદાર-૩ િુન. િમ  કતોના ંર ણની કામગીર . નીલ નીલ
૧૩ ાઇવર-૨ શાખાના વાહનની કમગીર નીલ નીલ
૧૪ ૫ ૃાવાળા -૨ શાખાિધકાર ી તથા સી.કા.ની ચુના જુબ ની

ટપાલ,બીલો ની લેવડ દવડ ની કામગીર
નીલ નીલ

રુ ા શાખામા ંફરજ બ વતા ંસવ અધીકાર ,કમચાર ી ની યાદ નીચે જુબ છે.
૨૦૧૮ -મે ના ૫ગાર બીલ ઉ૫રથી કરલ યાદ

૧. ના.પો.અ.અને. રુ ા અિધકાર – ૧

૨.પી.એસ.આઇ. – ૨

3 સી.કલાક – ૧

૪. રુ ા ઇ પે ટર – ૨

૫. િવ .ઇ સ – ૧

૬. ુ . લાક – ૬

૭. ૫ ૃાવાળા – ૨

૮. ાઇવર – ૨

૯. ચોક દાર – ૨૧

૧૦.આ ડ જમાદાર – ૩

૧૧ એ.એસ.આઇ. – ૧

૧૨.આ.પો.કો સ. – ૩

૧૩ એસ.આર.પી. – ૪૧

૧૪ એકસ-આમ  મેન – ૪૫



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

૧૮

કરણ – ૪ (િનયમ સં હ-૩)
કાય કરવા માટ િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, િનયમસં હ અન ેદફતરો

રાજકોટ મહાનગરપા લકા

તકદાર  અને રુ ા િવભાગ

૪.૧ દ  તાવેજ ુ ંનામ / મથા

મ દ  તાવેજ ુ ંનામ દ  તાવેજનો કાર દ  તાવેજ ૫ર ું
ુ ં ુલખાણ

૧ કમચાર  હાજર  માટ ફઇસ ડ ટકટર મશીન કાયમી
ર ફાઇલ આવક વક ર  ટર કાયમી
૩ ૫ ો ુ ંઆવક- વક ર  ટર કાયમી
૪ બલ ર  ટર કાયમી
૫ ા  ટ ર  ટર કાયમી
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૧૯

કરણ-૫ (િનયમ સં હ-૪)
નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંઘંી જનતાના સ  યો સાથે સલાહ-૫રામશ અથવા

તેમના િતિનિધ  વ માટની કોઇ  યવ  થા હોય તો તેની િવગત

રાજકોટ મહાનગરપા લકા

તકદાર  અને રુ ા િવભાગ

નીિત ઘડતર :

૫.૧ ુ ંનીિતઓના ઘડતર માટ જનતાની અથવા તનેા િતિનિધઓ ની સલાહ- ૫રામશ / સહભા ગતા

મળેવવા માટની કોઇ જોગવાઇ છે ?
નીિતઓના અમલ માટ જનતાનાં ૂટંાયલેા િતિનિધઓ ની બનલેી  થાયી સિમિત / સામા  ય સભા

મારફત નકક  કરવાની જોગવાઇ છે.
૫.ર ુ ંનીિતઓના અમલ માટ જનતાની અથવા તનેા િતિનિધઓ ની બનેલી  થાયી સિમિત / સામા  ય સભા

મારફત નીિત નકક  કરવામા ંઆવે છે અન ેવહ વટ  તં  વારા અમલ કરવામા ંઆવ ેછે.
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૨૦

કરણ-૬ (િનયમ સં હ-૫)

હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળની િ  યકતઓ

પાસેના દ  તાવેજોની ક ાઓ ગે ું ૫ ક

રાજકોટ મહાનગરપા લકા

રુ ા િવભાગ

૬.૧ સરકાર  દ  તાવજેો િવશનેી મા હતી આ૫વા નીચનેા ન નૂાનો ઉ૫યોગ કરશો. જયા ંઆ દ  તાવજેો

ઉ૫લ  ઘ

છે તવેી જ  યાનો ઉ  લેખ કરલ છે.

(૧) બી.પી.એમ.સી. એકટ, ૧૯૪૯

(ર) સી.આર.પી.સી. ભાગ - ૧/ર

(૩) કરણ -૪ (િનયમ સં હ-૩) મા ંજણાવલે દ  તાવજેો
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૨૧

કરણ-૭ (િનયમ સં હ-૭)
તેના ભાગ તર ક રચાયેલ બોડ, ૫ રષદ, સિમિતઓ અને અ  ય સં  થાઓ ું ૫ ક

રાજકોટ મહાનગરપા લકા

રુ ા િવભાગ

૭.૧ હર તં ને લગતા બોડ, ૫ રષદો, િસિમતઓ અને અ  ય મડંળો ગેની િવગત.

લા ુ ૫ડ ુ ંનથી.
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૨૨

કરણ-૮ (િનયમ સં હ-૭)
સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના નામ, હો ો અને અ ય િવગતો

રાજકોટ મહાનગરપા લકા

રુ ા િવભાગ

૮.૧ હર તં ના સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ, મદદિનશ સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ અને િવભાગીય

કાયદાક ય (એ૫લેટ) સતાિધકાર િવશેની મા હતી.
હર મા હતી અિધકાર

અ .ુ
ન.ં

નામ હોદો એસ.ટ .ડ .
 કોડ ફોન

કચેર

નબંર
મોબાઇલ

ફકસ ઇમેઇલ સરના ુ

૧ ી રા િસહ ભા ભુા ઝાલા ના.પો.અ.
અને
રુ ા

અિધકાર

૦૨૮૧

કં ોલ મ

૨૨૩૧૫૧૦

૨૨૩૧૨૦૦

૯૮૨૫૦
૭૧૫૧૭

ાઉ  ડ ફલોર, રાજકોટ
મહાનગરપા લકા, મ ન.ં૧
ડો. બેડકર ભવન, ઢબર
રોડ, રાજકોટ

મદદનીશ મા હતી અિધકાર
અ .ુ
ન.ં

નામ હોદો એસ.ટ .ડ .
 કોડ ફોન

કચેર

નબંર
મોબાઇલ

ફકસ ઇમેઇલ સરના ુ

૧ ી બી.એલ. ડુાસમા પો.સબ
ઇ  પેકટર

૦૨૮૧ ૨૨૩૧૫૬૭ ૭૦૧૬૬૯
૨૨૮૪

ાઉ  ડ ફલોર, રાજકોટ
મહાનગરપા લકા, મ ન.ં૧
ડો. બેડકર ભવન, ઢબર
રોડ, રાજકોટ

એ૫લેટ (કાયદા) અિધકાર
અ .ુ
ન.ં

નામ હોદો એસ.ટ .ડ .
કોડ ફોન

કચેર

નબંર
મોબાઇલ

ફકસ ઇમેઇલ સરના ુ

૧ ી ડ . . ડ નાયબ
કિમ  નર

૦૨૮૧ ૨૩૩૧૪૮
૪/૨૨૩૫
૪૧૮

૯૭૧૪૫
૦૩૭૦૨

રાજકોટ મહાનગરપા લકા,
ડો. બેડકર ભવન, ઢબર
રોડ, રાજકોટ
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૨૩

કરણ- ૯

િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ ત

રાજકોટ મહાનગરપા લકા

રુ ા િવભાગ

. ૧ : ુદા ુદા ુ ૃ ાઓ ગે િનણય લેવા માટ કઇ કાયપ ત અ સુરવામા ંઆવે છે?

જવાબ : ુદા ુદા ુ ૃ ાઓ વા ક ભરતી, બઢતી, ખાતાક ય તપાસ િવગેર ુ ૃ ાઓ ગે િનણય લેવા માટ બી.પી.એમ.સી.
એકટ, ૧૯૪૯(ર) બી.સી.એસ.આર.,  ટ  ડ ગ કિમ ટ અને જનરલ બોડને મળેલ સતાઓ અ  વયેના ઠરાવ ૫ર  વે તેમજ સરકાર ી

 વારા બહાર ૫ડતા ઠરાવો િનયમો, ુકમો, ૫ ર૫ ો, ચુનાઓ જુબ અમલવાર  કરવામા ંઆવે છે.
. ર: અગ  યની બાબતો માટ કોઇ ખાસ િનણય લેવા માટની દ  તાવે કાયપ ત ઓ / ઠરાવેલી કાયપ તઓ / િનયમ

મા૫દંડો / િનયમો કયા કયા છે ? િનણય લેવા માટ કયા કયા  તર િવચાર કરવામા ંઆવે છે?
જવાબ : શાખા  વારા કોઇ િનણય  લેવાના રહતા નથી. તેમ છતા ંતપાસ િવ. બાબતોમા ંબી.પી.એમ. સી. એકટ, ૧૯૪૯ અને

જુરાત િસિવલ સિવસ  સ,  ટ. કિમટ / જન. બોડના ઠરાવો જુબ કાયવાહ કરવામા ંઆવે છે.
. ૩ : િનણયને જનતા ઘુી ૫હ ચાડવાની કઇ  યવ  થા છે ?

જવાબ : લા ુ ૫ડ ુ ંનથી.
. ૪ : િનણય લેવાની યામાં ના મતં  યો લેવાનાર છે તે અિધકાર ઓ કયા છે ?

જવાબ : િનણય લેવાની યામાં ના મતં  યો લેવાનાર છે તે અિધકાર  નાયબ કિમ  નર (વી) અને િુનસી૫લ કિમ  નર છે.
.૫ : િનણય લેનાર િતમ સતાિધકાર  કોણ છે ?

જવાબ : િુનસી૫લ કિમ  નર ી

.૬ :  અગ  યની બાબતો ૫ર હર સતાિધકાર  વારા િનણય લેવામા ંઆવે છે તેની મા હતી અલગ ર તે નીચેના ન નુામાં

આપો.
૧. મ નબંર

ર. ના ૫ર િનણય લેવાનાર છે તે િવષય

૩. માગદશક ચૂન દશા

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

ર. બી.સી.એસ. આર.
૩. સી.આર.પી.સી.
૪. સરકાર ીના ઠરાવો,
ુકમો, ૫ ર૫ ો, ચૂનાઓ.

૪. અમલની યા - ઉકત મ ન.ં ૩ નાં ુ  તકો, ઠરાવો,
કાયદાઓ આઘાર અમલ કરવામા ંઆવે છે.

૫. િનણય લેવાની કાયવાહ માં

સકંળાયેલ અિધકાર ઓનો હો ૃ ો - ૧. ના.પો.અ.અને રુ ા અિધકાર
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ર. તકદાર અિધકાર (જન.) (ટક.)

૩. ુ  ય તકદાર અિધકાર

ર. નાયબ કિમ ર ( )
૩. િુન. કિમ  નર ી

૬. ઉ૫ર જણાવેલ અિધકાર ઓના

સપંક ગેની મા હતી - િુન. કોપોરશન કચેર

રુ ા શાખા,મેઇન ગેઇટ ની બા ુમા.ં
ાઉ ડ લોર ડો. બેડકર ભવન, રાજકોટ

૭. જો િનણયથી સતંોષ ન હોય તો –
કયા ંઅને કવી ર તે અપીલ કરવી ? - રાઇટ ુ ઇ  ફોરમેશન એકટ, ર૦૦૫

ની જોગવાઇ જુબ.
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૨૫

કરણ -૧૦

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી ુ તીકા ( ડરકટર )
રાજકોટ મહાનગરપા લકા

રુ ા િવભાગ

૧૦.૧ મા હતી નીચે માણે છે.

અ .ુન.ં નામ હો ૃ ો કો
ડ

ફોન
ન.ં
કચે
ર

ફોન ન.ં
મો.

ફક
સ

ઇ-
મેઇલ

સરના ું

૧ ી ઝાલા રા િસહ ભા ભુા ના.પો.અ. અને
રુ ા અિધકાર

૦૨૮૧- ૨૨૩૧૫૧૦
મો. ૯૮૨૫૦૭૧૫૧૭

- રુ ા િવભાગ

૨ ી એ.એમ. ુ ણે ઈ.ચા.સી. લાક - - ‘’
૩ ી ટ .એમ. વસોયા રુ ા ઇ  સ. - - હવાલે ટ સ િવભાગ

(વે.ઝોન)
૪ ી એસ.આર. ડ રુ ા ઇ  સ. - - રુ ા િવભાગ
૫ ખાલી જ યા-3 આમડ જમાદાર - - રુ ા િવભાગ
૬ ી બોદર પો૫ટભાઇ બદા ‘’ - - ‘’
૭ ી િ વેદ  નલીન ુમાર પી. ‘’ - - ‘’
૯ ી વાઘેલા ર ભુા ભુા ‘’ - - ‘’
૧૦ ી જોિષ જયેશ સી. ુ . લાક - - રુ ા િવભાગ
૧૧ ી શાહ રમશે પી. ‘’ - - ‘’
૧૨ ી એ.સી. યાસ ‘’ - - રુ ા િવભાગ
૧૩ ી ડ .એ.કોલી ‘’ - - ‘’
૧૪ રાઠોડ તે  એમ. ાઇવર - - ‘’
૧૫ િમયા ા નાથાભાઇ એસ. ‘’ - - ‘’
૧૬ અસવાર ન ુભાઇ જ ભુાઇ ચોક દાર - - રુ ા િવભાગ
૧૭ ુબાવત નીતીન ક  યાણદાસ ‘’ - - ‘’
૧૮ મકવાણા મહ ૫તસ હ દ૫સ હ ‘’ - - ‘’
૧૯ મકવાણા મન ખુ લાલ ભાઇ ‘’ - - ‘’
૨૦ સુાણી અ  લારખા ઇ  માઇલ ‘’ - - ‘’
૨૧ ૫રમાર અ તસ હ ગ ભુા ‘’ - - ‘’
૨૨ રાઠોડ રા ુભાઇ ગોવ દભાઇ ‘’ - - ‘’
૨૩ મુલખણીયા હમીર ભીમાભાઇ ‘’ - - ‘’
૨૪ બગડાઇ અ વીન હ રાલાલ ‘’ - - ‘’
૨૫ ભ ૃી દલી૫ દાનસ ગ ‘’ - - ‘’
૨૬ ખુાર મહમંદઅશરફ એચ. ‘’ - - ‘’
૨૭ ગણા ા વીણ શં ભુાઇ - -

૨૮ ગોહલ વી મસ હ હ ભુા - -

૨૯ ુકાવા િવનોદ તલશીભાઇ - -

૩૦ મહતા જનક ૫રશોતમ - -
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૩૧ ુગંરા વીર ભાઇ વશરામભાઇ ‘’ - - ‘’
૩૨ ૫નાર યા રમેશ ઘન ભાઇ ‘’ - - ‘’
૩૩ વાઘેલા નાગર ું ભાઇ ‘’ - - ‘’
૩૪ વાવેશા રમેશ મન ભાઇ ‘’ - - ‘’
૩૫ ઝ વાડ યા શાતંીલાલ ક. ‘’ - - ‘’
૩૬ બગથર યા સજંયભાઇ . ચોક દાર - -

૩૭ દવાચાય અમીતલાલ િવનોદરાય ‘’ - - રુ ા િવભાગ
૩૮ ગમારા રતીલાલ કડવાભાઇ ‘’ - - ‘’
૩૯ એ સ-આમ મેન ૪૫ એકસ-મેન - - ‘’
૪૦ ી બી.એલ. ડુાસમા. પી.એસ.આઇ. - - િતિન ુ તના

ધોરણે
૪૧ ી બી.પી. ડ પી.એસ.આઇ. - - િતિન ુ તના

ધોરણે
૪૨ ી મણવર જશવતંીબને ડ . મ.પો.કો. - - ‘’

૪૩ ી જયદવિસહ .ઝાલા આ.પો.કો. - - ‘’
૪૪ ી દવાયત હ રાભાઇ સવસટેા આ.પો.કો. - - ‘’

૪૫ ી હતેષદાન
નટવરદાન.ઇસરાણી

આ.પો.કો. - - ‘’

૪૬ એસ.આર.પી. ટાફ-૪૧ - - ‘’
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કરણ-૧૧

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

કમચાર ને મળ ુ ંમાિસક મહનતા ું

રાજકોટ મહાનગરપા લકા

રુ ા િવભાગ

૧૧.૧ : એિ લ -૨૦૧૬ ના ૫ગાર બલ ૫રથી નીચે જુબની મા હતી આપલે છે.

મ નામ હો ૃ ો માિસક
મહનતા ું

ઘરભાડા/
વળતર ભ ુ

િવિનયમમાંજણા  યા
જુબ મહનતા ું

નકક  કરવાની કાય -
૫િ  ઘત

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬
૧ ી આર.બી.ઝાલા ના.પો.અ.અને

રુ ા અિધકાર

- - બી.સી.એસ.આર. જુબ

૨ ુ ણે  એ. એમ. ઈ.ચા.સી. લાક - - ‘’

૩ વસોયા ટ .એમ. રુ ા ઇ  સ. - - ‘’
૪ બોદર પો૫ટભાઇ બદા આ  જમાદાર - - ‘’
૫ િ વેદ  નલીન ુમાર પી. આ  જમાદાર - - ‘’

૬ વાઘલેા ર ભુા ભુા આ  જમાદાર - - ‘’
૭ આર.પી.શાહ ુ . લાક - - ‘’
૮ જયેશ સી.જોિષ ુ . લાક - - ‘’

૯ અિમત સી. યાસ ‘’ - - ‘’
૧૦ દવે  એ.કોલી ‘’ - - ‘’

- -

૧૧ રાઠોડ તે  એમ. ાઇવર - - ‘’

૧૨ નાથાભાઇ એસ. િમયા ા ‘’ - -

૧૩ - - ‘’
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૧૪ અસવાર ન ુભાઇ જ ભુાઇ ચોક દાર - - બી.સી.એસ.આર.

જુબ
૧૫ ુબાવત નીતીન ક  યાણદાસ ‘’ - - ‘’
૧૬ મકવાણા મહ ૫તસ હ દ૫સ હ - -

૧૭ મકવાણા મન ખુ લાલ ભાઇ - -

૧૮ સુાણી અ  લારખા ઇ  માઇલ - -

૧૯ ૫રમાર અ તસ હ ગ ભુા ‘’ - - ‘’
૨૦ રાઠોડ રા ુભાઇ ગોવ દભાઇ ‘’ - - ‘’
૨૧ મુલખણીયા હમીર ભીમાભાઇ ‘’ - - ‘’
૨૨ બગડાઇ અ વીન હ રાલાલ ‘’ - - ‘’
૨૩ ભ ૃી દલી૫ દાનસ ગ ‘’ - - ‘’
૨૪ ખુાર  મહમંદઅશરફ એચ. ‘’ - - ‘’
૨૫ ગણા ા વીણ શં ભુાઇ ‘’ - - ‘’
૨૬ ગોહલ વી મસ હ હ ભુા ‘’ - - ‘’
૨૭ ુકાવા િવનોદ તલશીભાઇ ‘’ - - ‘’
૨૮ મેહતા જનક ૫રશોતમ ‘’ - - ‘’
૨૯ ુગંરા વીર ભાઇ વશરામભાઇ ‘’ - - ‘’
૩૦ ૫નાર યા રમેશ ઘન ભાઇ ‘’ - - ‘’
૩૧ વાઘેલા નાગર ું ભાઇ ‘’ - - ‘’
૩૨ વાવેશા રમેશ મન ભાઇ ‘’ - - ‘’
૩૩ ઝ વાડ યા શાતંીલાલ ક. ‘’ - - ‘’
૩૪ બગથર યા સજંયભાઇ . ચોક દાર - - ‘’
૩૫ દવાચાય અમીતલાલ િવનોદરાય ‘’ - - ‘’
૩૬ ગમારા રતીલાલ કડવાભાઇ ‘’ - - ‘’
૩૭ એ સ-આમ મેન ૪૫ એકસ-મેન - - ‘’
૩૮ ી બી.એલ. ડુાસમા. પી.એસ.આઇ. - - િતિન ુ તના ધોરણે

૩૯ ી બી.પી. ડ પી.એસ.આઇ. - - િતિન ુ તના ધોરણે

૪૦ ી ચૌહાણ શામ ભાઇ ક. એ.એસ.આઇ. - - િતિન ુ તના ધોરણે
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૪૧ ી શી પાબને રણછોડભાઇ .ુહ.કો સ. - - ‘’
૪૨ મણવર જશવતંીબેન ડ . મ.પો.કો. મણવર

જશવતંીબેન ડ .
મ.પો.કો. મણવર જશવતંીબેન ડ .

૪૩ જયદવિસહ . ઝાલા ઓ.પો.કો. જયદવિસહ .
ઝાલા

ઓ.પો.કો. જયદવિસહ . ઝાલા

૪૪ દવાયતભાઇ હ રાભાઇ સવસેટા ઓ.પો.કો. દવાયતભાઇ
હ રાભાઇ સવસેટા

ઓ.પો.કો. દવાયતભાઇ હ રાભાઇ
સવસેટા

૪૫ હતે દાન નટવરદાન ગઢવી ઓ.પો.કો. હતે દાન
નટવરદાન ગઢવી

ઓ.પો.કો. હતે દાન નટવરદાન
ગઢવી

૪૬ એસ.આર.પી. ૪૫
૪૭ મણવર જશવતંીબેન ડ . મ.પો.કો. મણવર

જશવતંીબેન ડ .
મ.પો.કો. મણવર જશવતંીબેન ડ .
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કરણ-૧૨ (િનયમ સં હ-૧૧)
 યેક સં  થાને ફાળવાયેલ દાજ૫

તમામ યોજનાઓ, ચૂત ખચ અને કરલ કુવણી ગે અહવાલોની િવગતો િવકાસ,
િનમાણ અને તકનીક કાય ગે જવાબદાર હર તં  માટ

રાજકોટ મહાનગરપા લકા

રુ ા િવભાગ

૧ર.૧ ુદ ુદ  યોજનાઓ અ  વયે ુદ ુદ િુતઓ માટ દાજ૫ ની િવગતોની મા હતી નીચેના ન નૂામા ંદશાવલ છે.
વષ .૨૦૧૭ -૧૮.( પીયા લાખમા)ં

મ યોજના ું
નામ/ સદર

તુી તુી
શ ુ

કયાન
તાર ખ

તુી ના
તની
દા લ

તાર ખ

ચૂીત
રકમ

મં ુર થયેલ
રકમ

ટ  કરલ/
કુવલે રકમ

(હ  તાની રકમ)

છે  લા
વષ ખુરખર

ખચ

કાયની
ણુવતા
માટ

સં ણુ૫ણે
કામગીર

માટ
જવાબદાર
અિધકાર

૧ ૫ગાર ૧/૦૪/૧૪ ૩૧/૦૩/૧૫ - ૫,૩૩,૫૦,૦૦૦/- ૫,૩૩,૫૦,૦૦૦/- રુ ા
અિધકાર

૨ સા દલવાર // // -- ૫૦,૦૦૦/- ૫૦,૦૦૦/-
૩ ાઇવેટ

િસક રુ ટ
કો ટ

// // -- ૭,૯૫,૦૦,૦૦૦/- ૭,૯૫,૦૦,૦૦૦/-

૪ ટલીફોન ખચ // // -- ૧,૦૦૦૦૦/- ૧,૦૦૦૦૦/-

૫ પે ોલ,
ડ ઝલ

ીસ,ઓઇલ

// // -- સે ૃલ વકશોપ સે ૃલ વકશોપ

૬ પોલીસ
બદંોબ  ત

// // -- ૨,૫૦,૦૦,૦૦૦ ૨,૫૦,૦૦,૦૦૦
-

૭ એસ.આર.પી,
કમ.-૫૦

// // -- િતિન ુ તી
હાજર – ૪૫

િતિન ુ તી
હાજર – ૪૫

૮ આઉટસોિસગ
સટાફ

// // -- ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

અ ય હર તં ો માટ  ુકો ટક

લા  ુપડ  ુનથી.
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૩૧

કરણ – ૧૩

સહાયક  કાય મોના અમલ ગેની ૫  ઘતી

રાજકોટ મહાનગરપા લકા

રુ ા િવભાગ

૧૩.૧ : તકદાર  અને રુ ા િવભાગ  વારા કોઇ સહાયક કાય મની અમલવાર  કરવાની રહતી નથી. થી મા હતી આ૫વાની

થતી નથી.
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૩૨

કરણ – ૧૪(િનયમ સં હ-૧૩)
તેણે આપેલ રાહતો, પરમીટ ક અિધ િત મેળવનારની િવગતો

રાજકોટ મહાનગરપા લકા

રુ ા િવભાગ

૧૪.૧ : કચેર ની આ શાખા ારા રાહતો, પરિમટ ક અિધ િત આપવાની કામગીર  થતી ન હોઇ, િવગતો આપવાની થતી નથી.
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૩૩

કરણ – ૧૫(િનયમ સં હ-૧૪)
કાય  કરવા માટ ન  કરલા ધોરણો

રાજકોટ મહાનગરપા લકા

રુ ા િવભાગ

૧૫.૧ : િવિવઘ િૃતઓ / કાય મો હાથ ઘરવા માટ િવભાગે નકક  કરલ ઘોરણોની િવગતો નીચે જુબ છે.

(૧) કિમ  નર ી તરફથી સ ૫વામાં                            સામા  ય તપાસ ૯૦ દવસ

આવતી ફ રયાદોની તપાસની

કામગીર                                                ગેરર િત ગેની તપાસો                છ માસ
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૩૪

કરણ – ૧૬(િનયમ સં હ-૧૫)
વી ુ પે ઉપલ ધ મા હતી

રાજકોટ મહાનગરપા લકા

રુ ા િવભાગ

૧૬.૧ : વી ુ પે કોઇ મા હતી ઉપલ ધ નથી.
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૩૫

કરણ – ૧૭(િનયમ સં હ-૧૬)
કાય  કરવા માટ ન  કરલ ધોરણો

રાજકોટ મહાનગરપા લકા

રુ ા િવભાગ

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

- વતમાનપ ો

કચેર  નોટ સ બોડ

કચેર મા રકડ  ુિનર ણ

હર તં ની વેબસાઇટ

- હર ખબરના અ ય સાધનો
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૩૬

કરણ – ૧૮(િનયમ સં હ-૧૭)
અ  ય ઉ૫યોગી મા હતી

રાજકોટ મહાનગરપા લકા

રુ ા િવભાગ

૧૮.૧: લોકો  વારા છુાતા નોના યો  ય જવાબો : બ , ટલીફોન  વારા ઇ-મેઇલ  વારા આ૫વામા ંઆવે છે.

૧૮.૨: મા હતી મેળવવા ગે : મા હતી (મળેવવાનો) અિધકાર

અિધિનયમ-૨૦૦૫ અને જુરાત મા હતી

અિધકાર

િનયમો-૨૦૦૫ ની જોગવાઇ અ સુાર

કાયવાહ કરવાથી મા હતી મળ  શક.

૧૮.૩: હર તં  વારા લોકોને અપાતી તાલીમ બાબત : આ કચેર  વારા લોકોને આ બાબતે તાલીમ આ૫વાની

 યવ  થા હાલ અમલમા ંનથી.

૧૮.૪: િનયમ સં હ-૧૩ મા ંસમાિવ  ટ ન કરાયલે

હોય તેવા હર તં એ આ૫વાના માણ૫ ો, : અ ેની મા હતી નીલ છે.
‘ના વાઘંા માણ૫ ો’

૧૮.૫: ન ઘણી યા ગે : નીલ

૧૮.૬: હર તં એ કર ઉઘરાવવા ગે : નીલ

૧૮.૭: િવજળ / પાણીના હગંામી અને કાયમી : ગેરકાયદ અને તુીયા નળ કનેકશનો ગેની

જોડાણો આ૫વા અને કા૫વા ગે ફ રયાદો અ વયે ટકનીકલ  ટાફ સાથે બદંોબ  ત

રુો પાડવામા ંઆવે છે :

૧૮.૮: : હર તં  વારા રુ પાડવામા ંઆવનાર

અ  ય સેવાઓની િવગત :
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૩૭

::- મા હતી ::-
રુ ા શાખા

(૧) મા હિતનો અિધકાર અને હર સતા મડંળોની જવાબદાર ઓ, કરણ-ર િનયમ સં હ-૧, કલમ ન.ં૪ (૧) (ખ)(૧) સગંઠનની િવગતો,
કાય અને ફરજો સામેલ ૫ કમા ંમા હતી ગનેી ન ઘ કરલ છે.
(ર) અિધકાર ઓ, કમચાર ઓની સતા અને ફરજો કરણ-૩ િનયમ સં હ મા ંમા હતી ગેની ન ઘ કરલ છે.
(૩) કરણ -૪ િનયમ સં હ-૩ કાય કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ િનયમ સં હ અને દફતરો સામેલ ૫ કમા ંમા હતી

ગેની ન ઘ કરલ છે.
(૪) કરણ -૫ િનયમ સં હ-૪ િનતી ઘડતર અથવા િનતીના અમલ સબંઘંી જનતાના સ  યો સાથે સલાહ-પરામશ અથવા તમેના

િતિનિધ  વ માટની કોઇ  ય  થા હોય તો તેની િવગત સામલે ૫ કમા ંમા હતી ગનેી ન ઘ કરલ છે.
(૫) કરણ -૬ િનયમ સં હ-૫ હર તં  અથવા તનેા િનયં ણ હઠળની ય તઓ પાસેના દ  તાવેજોની ક ાઓ ગે ુ ં ૫ ક સામલે

૫ કમા ંમા હતી ગનેી ન ઘ કરલ છે.
(૬) કરણ -૭ િનયમ સં હ-૭ તેના ભાગ તર ક રચાયલેી બોડ, ૫ રષદ, સિમિતઓ અને અ  ય સં  થાઓ ું ૫ ક સામલે ૫ કમા ંમા હતી

ગેની ન ઘ કરલ છે.
(૭) કરણ -૮ િનયમ સં હ-૮ મહાપા લકાના અિધકાર ઓના નામ, હો ૃ ા અને અ  ય િવગતો સામેલ ૫ કમા ંમા હતી ગનેી ન ઘ કરલ

છે.
(૮) કરણ -૯ િનણય લવેાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ ત સામલે ૫ કમા ંમા હતી ગનેી ન ઘ કરલ છે.
(૯) કરણ -૧૦ રુ ા શાખાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી ુ તીકા (ડ રકટર ) સામેલ ૫ કમા ંમા હતી ગનેી ન ઘ કરલ

છે.
(૧૦) કરણ -૧૧ િનયમ સં હ-૧૦ િનયમોમા ંજોગવાઇ કાય જુબ મહનતાણાની પ ત સ હત મહાપા લકાના અિધકાર ઓ અને

કમચાર ઓન ેમળતા માિસક મહનતા ુ ંસામેલ ૫ કમા ંમા હતી ગનેી ન ઘ કરલ છે.
(૧૧) કરણ -૧ર િનયમ સં હ-૧૧  યેક સં  થાન ેફાળવાયેલ દાજ૫ , તમામ યોજનાઓ, ચુીત ખચ, કરલ કુવણી ગે

અહવાલોની િવગતો, િવકાસ, િનમાણ અને તકનીક કાય ગે જવાબદાર હર તં  સામેલ ૫ કમા ંમા હતી ગનેી ન ઘ કરલ છે.
(૧ર) કરણ-૧૩ સહાયક  કાય મોનો અમલ ગેની પ ત સામેલ ૫ કમા ંમા હતી ગનેી ન ઘ કરલ છે.
(૧૩) કરણ-૧૪ િનયમ સં હ-૧૩ અરજદાર ીને આપલે રાહતો, ૫રિમટ, ક અિધ ૃતી મળેવનારની િવગતો સામલે ૫ કમા ંમા હતી

ગેની ન ઘ કરલ છે.
(૧૪) કરણ-૧૫ િનયમ સં હ-૧૪ કાય કરવા માટ નકક  કરલા ઘોરણો સામલે ૫ કમા ંમા હતી ગનેી ન ઘ કરલ છે.
(૧૫) કરણ-૧૬ િનયમ સં હ-૧૫ િવ ુ પે ઉ૫લ  ઘ મા હતી સામેલ ૫ કમા ંમા હતી ગનેી ન ઘ કરલ છે.
(૧૬) કરણ-૧૭ િનયમ સં હ-૧૬ મા હતી મળેવવા માટ નાગર કોને ઉ૫લ  ઘ સવલતોની િવગતો સામેલ ૫ કમા ંમા હતી ગનેી ન ઘ

કરલ છે.

નાયબ પોલીસ અિધ ક અને

રુ ા અિધકાર
રાજકોટ મહાનગર પા લકા
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:- માણપ :-

આથી મા ણત કરવામા ંઆવ ે છે ક મા હતી અિધકાર અિધિનયમની

કલમ – ૪ તગત વયં હર કરવાની બાબતો “ ોએ ટ વ ડ લોઝર ” (P.A.D.)

મારા િવભાગ ારા તયૈાર કરવામા ંઆવલે છે અને તા:- ૨૪ મે ૨૦૧૮ ની થિતએ

અમાર  મં ુર  મળેવી અધતન કરવામા ંઆવલે છે.

(આર.બી.ઝાલા)
હર મા હતી અિધકાર ,

નાયબ પો લસ અિધ ક અને

          રુ ા અિધકાર
    

  રાજકોટ મહાનગરપા લકા
















રાજકોટ મહાનગર
સેવા સદન.

રુ ા િવભાગ,
“ડો.આબડકર ભવન” ઢબરભાઇ રોડ, રાજકોટ.

ફોન-૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૧૦


રામનપા/ રુ ા/ .ન.ં:-૨૬૦ તાર ખઃ-૩૦/૦૫/૨૦૧૮
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:- માણપ :-

આથી મા ણત કરવામા ંઆવ ે છે ક મા હતી અિધકાર અિધિનયમની

કલમ – ૪ તગત વયં હર કરવાની બાબતો “ ોએ ટ વ ડ લોઝર ” (P.A.D.)

મારા િવભાગ ારા તયૈાર કરવામા ંઆવલે છે અને તા:- ૨૪ મે ૨૦૧૮ ની થિતએ

અમાર  મં ુર  મળેવી અધતન કરવામા ંઆવલે છે.

(આર.બી.ઝાલા)
હર મા હતી અિધકાર ,

નાયબ પો લસ અિધ ક અને

          રુ ા અિધકાર
    

  રાજકોટ મહાનગરપા લકા
















રાજકોટ મહાનગર
સેવા સદન.

રુ ા િવભાગ,
“ડો.આબડકર ભવન” ઢબરભાઇ રોડ, રાજકોટ.

ફોન-૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૧૦


રામનપા/ રુ ા/ .ન.ં:-૨૬૦ તાર ખઃ-૩૦/૦૫/૨૦૧૮
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:- માણપ :-

આથી મા ણત કરવામા ંઆવ ે છે ક મા હતી અિધકાર અિધિનયમની

કલમ – ૪ તગત વયં હર કરવાની બાબતો “ ોએ ટ વ ડ લોઝર ” (P.A.D.)

મારા િવભાગ ારા તયૈાર કરવામા ંઆવલે છે અને તા:- ૨૪ મે ૨૦૧૮ ની થિતએ

અમાર  મં ુર  મળેવી અધતન કરવામા ંઆવલે છે.

(આર.બી.ઝાલા)
હર મા હતી અિધકાર ,

નાયબ પો લસ અિધ ક અને

          રુ ા અિધકાર
    

  રાજકોટ મહાનગરપા લકા
















રાજકોટ મહાનગર
સેવા સદન.

રુ ા િવભાગ,
“ડો.આબડકર ભવન” ઢબરભાઇ રોડ, રાજકોટ.

ફોન-૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૧૦


રામનપા/ રુ ા/ .ન.ં:-૨૬૦ તાર ખઃ-૩૦/૦૫/૨૦૧૮



 


