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નગર સવેા સદન – ભચ 

�કરણ -૧ 

 

૧.૧ �થાિનક �વરા�યની સ�ંથા એ રા�ય સરકાર�ુ ંએક મહ!વ�ુ ં"ગ છે. ભારતના %િુવધાને લોકશાહ* ગણરા�યની 

�થાપના કર,લ છે. આથી લોકશાહ*મા ં નાગ.રકોને મા.હતગાર રાખવા અને લોકશાહ*ની કામગીર* માટ, મા.હતીની 

પારદિશ2તા મહ!વની અને જર* છે. મોટા ભાગે �થાિનક કાય4કરો નાગ.રક સેવાઓ સાથે સકંળાયેલા છે.આવી સ�ંથાઓને 

કારણે ક,78 અને રા�ય સરકારનો કાય4બોઝ ઘટ, તેમજ �<ને સરકારના કાય4મા ં ભાગ લેવાની તક મળે છે. લોકો 

�થાિનક કાય4મા ં રસ લેતા થાય છે. તેમને જવાબદાર*નો =યાલ આવે. સ>ાનો િવક,78ીકરણ થાય છે. લોકશાહ*ની 

તાલીમ આવી સ�ંથાઓ ?ારા મળે છે. લોકશાહ*ની @ટુ*ઓ Aુર થાય. વધતા જતા શહ,ર*કરણ અને ઔCયોગીકરણના 

મહોDલામા ંશહ,ર* Eવન ધબકFુ ંરાખવા નગરપાGલકાનો .હ�સો અને જવાબદાર* નાની %નુી નથી. મયા4દ*ત નાણાક*ય 

સાધનો અને મહ>મ ઉપયોગ અને સવેંદનશીલ મા.હતીની ગોપનીયતાની <ળવણી સ.હતના ંઅ7ય <હ,ર .હતો સાથે 

સઘંષ4 થાય તેમ હોય લોકશાહ* આદશ4ની સવJપ.રતા <ળવતી વખતે આ સઘંષ4મયી .હતો વKચે સવંા.દતા <ળવવી 

જર* છે. આથી L નાગ.રકો મા.હતી મેળવવા માગંતા હોય તેમને અMકુ માહ*તી Nરુ* પાડવા માટ,ની જોગવાઈ કરવી 

ઈ�ટ જણાતંા ભારતની સસંદ, ભારતના છQપન વષ4મા ં“મા.હતીના અિધકાર બાબતનો અિધિનયમ – ૨૦૦૫ કયJ છે.  

                  

નગરપાGલકા તેમના મરVજયાત અને ફરVજયાત કાયJ દરિમયાન નાગ.રકોની અપેXાઓ, આકાXંાઓ 

જર* તમામ %િુવધાઓ %લુભ કર* શક, એવી સરકારની ભાવના છે. કારણ ક, �< ઝડપે અ�કુળ એZુ ંપર*વત4ન ઇKછ* 

રહ* છે. આવી ઝખંનાઓને પ.રNિૂત2 એટલે સરકારની મહ,Kછા Mજુબનો અને �થાિનક �વરાજની સ�ંથાઓમા ંઇ]Kછત 

પ.રવત4નનો નવો માગ4 વષJથી વહ*વટ* તં̂ મા ંજડ કર* ગયેલી .ઢગત અને ચીલાચા`ુ ં�થાઓ અને બદ*ઓ Aુર 

કરવાના સકંDપ સાથે “નાગ.રક અિધકાર પ^“ �ગટ કર*ને તે �યાસ ?ારા સરકાર, અને આવી સ�ંથાઓએ �<ને 

તેમના અિધકારો ગણાaયા  અને જણાaયા પણ છે. Lમા ંપાણી, ગટર, ર�તા ઉપરાતં આરોbય અને િશXણ વગેર, Lવી 

પરંપરાગત સેવાઓ ?ારા સામાVજક ઉ!કષ4ના Xે^ોમા ં િવિવધ યોજનાઓ ?ારા પ.રવત4નનો �તૂન રાહ અપનાવી 

ઇKછનીય અને વિંછત પ.રણામો �ાQત કરવા�ુ ં શ કર,લ છે. અને તે ?ારા અ7ય �થાિનક �વરા�યની સ�ંથાઓને 

�ેરણાનો માગ4 ચcCયો છે. આ અિધિનયમ "તગ4ત <હ,ર નાણા ં અને <હ,ર કામગીર* સાથે સલંbન સ�ંથાઓની 

કામગીર*થી કોઈપણ નાગ.રક વાક,ફ થઈ શકશે.   
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 �કરણ -૧ 

 

1.2 =>�ш ��� �@A ! :- �!યેક <હ,ર સ>ા મડંળના કામકાજમા ંપારદિશ2તા અને જવાબદાર*ને ઉ>ેજન આપવાના 

હ,Fથુી <હ,ર સ>ા મડંળોના િનયં̂ ણ હ,ઠળની મા.હતી નાગ.રકો મેળવી શક, તેવી મા.હતીના અિધકારના aયવહાeુ તં̂ ની 

રચના કરવા માટ, ઘડાયેલા “મા.હતી અિધકાર બાબતના અિધિનયમ – ૨૦૦૫ “ ની કલમ ૪ (ખ) અ�સુાર દર,ક <હ,ર 

સ>ાતં̂ ે આ અિધિનયમના અમલથી ૧૨૦ .દવસમા ં૧૭ �કારના િનયમ સiંહો (મે7jઅુલ ) �ુ ંસપંાદન અને �કાશન 

કરવાની જોગવાઈ થયેલ હોઈ ભચ નગરપાGલકા આ િનયમ સiંહો �કાિશત કર, છે. Lનો હ,F ુ નાગ.રકોને ભચ 

નગરપાGલકાની િનયત થયેલ સ�ંથાક*ય મા.હતીઓથી વાક,ફ કરવાનો છે.  

 

1.3  આ Nkુ�તકા ભચ શહ,રના ંક, ભચ શહ,ર સબંિંધત બહાર વસતા તમામ aયklતઓ, સ�ંથાઓ અને સગંઠનોને 

ઉપયોગી છે. 

 

1.4   નાગ.રકોને તેઓ વેરા ભર, તે સામે અપેGXત નાગ.રક સેવાઓ અને તે "ગેની જર* મા.હતી મેળવવાનો 

હm છે. મા.હતી એ મોટ* શklત છે. મા.હતીનો એક અથ4 છે ‘િવગત’  અને બીજો અથ4 છે ‘pાન’. �થમ કરતા ંબીજો અથ4 

વધાર, સવ4iાહ* છે. અહ* બનેં અથ4ને Cયાનમા ંલઈને નાગ.રકો માટ, તેમના મા.હતી �ાQત કરવાના અિધકાર�ુ ંNરૂ,Neંુુ 

જતન થાય એ આપણી સ.હયાર* જવાબદાર* છે. આ Nkુ�તકામા ંમા.હતી qજુરાત નગરપાGલકા અિધિનયમ ૧૯૬૩ મા ં

ઘડવામા ં આaયા છે. L અ7વયે અિધિનયમોમા ં દશા4aયા અ�સુાર ૧૭ િનયમ સiંહ Mજુબ ભચ નગરપાGલકાની 

માળખાક*ય મા.હતીઓનો સમાવેશ થાય છે.  

 

1.5  આ Nkુ�તકા�ુ ંસપંાદન �વય�ંપuટ હોઈ aયા=યાઓની જ.રયાત રહ,તી નથી. આ N�ુતકમા ંઆવર* લેવાયેલ 

િવષયો "ગે વv ુમા.હતી મેળવવા માગંતા નાગ.રકો ભચ નગરપાGલકાના <હ,ર મા.હતી અિધકાર* તે ચીફ ઓ.ફસર – 

ભચ નગરપાGલકાનો સપંક4 કર* શકશે. આ Nkુ�તકામા ં ઉપલwધ ન હોય તેવી ભચ નગરપાGલકાને લગતી કોઈપણ 

મા.હતી મેળવવા િનયત ફોમ4મા ંિનયત ફ* ભર*ને નગરપાGલકાના <હ,ર મા.હતી અિધકાર*ને અરE કર* શકશે. 

 

1.6  આ Nkુ�તકામા ંઆવર* લેવાયેલ િવષયો "ગે વv ુમા.હતી મેળવવા માગંતા નાગ.રકો ભચ નગરપાGલકાના 

<હ,ર મા.હતી અિધકાર*, ચીફ ઓ.ફસર, ભચ નગરપાGલકાનો સપંક4 કર* શકશે.  

 

1.7  આ Nkુ�તકામા ંઉપલwધ ન હોય તેવી ભચ નગરપાGલકાને લગતી કોઈપણ મા.હતી મેળવવા િનયત ફોમ4મા ં

િનયત ફ* ભર*ને નગરપાGલકાના <હ,ર મા.હતી અિધકાર*ને અરE કર* શકશે.  
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5к�F – 2 

���&GF �&'� -1 

2.1  �� ���"�#�к��( =>�ш ��� �@A ! :-  

      ભચ નગરપાGલકાના િવ�તારમા ંરહ,તા તમામ નાગ.રકોને  લાઇટ, પાણી, ગટર સફાઈ, વરસાદ* પાણીના 

િનકાલ, �ાથિમક આરોbય, �ાથિમક િશXણ, અkbનશમન સેવા Lવી Mળૂxતૂ અને અiીમ આવyયક સેવા Nરૂ* 

પાડવાનો ઉzેશ ધરાવે છે. તથા નાગ.રકની %િુવધા વધે અને નાગ.રકો�ુ ંEવન ધોરણ {|ુ ંઆવે તેવો નગરનો 

સMGુચત િવકાસ કરવાનો હ,F ુછે. �થાિનક લોકો ?ારા તેમના િવ�તારના |ટુાયેલા �િતિનિધઓ નગરની �થાિનક 

પ.રk�થિત અને Myુક,લીઓથી સાર* ર*તે મા.હતગાર હોય છે વળ* �થાિનક �}ોના ઉક,લ માટ, �થાિનક કXાએ થઈ 

શક, એ હ,Fસુર નગરપાGલકાની રચના કરવામા ંઆવી છે. 

2.2  ���"�#�к� �&G !& ��ш� / IJ�&	@ш�"K!& :- 

      ભચ નગરપાGલકા�ુ ંિમશન અબ4ન િમશન છે. ઈ.સ. ૨૦૨૦ %ધુીમા ંનગરપાGલકા ?ારા Nરૂ* પડાતી તમામ 

સેવાઓ �વિનભ4ર બનાવી તેને સXમ અને aયાવસાિયક ધોરણે નાગ.રકોને Nરૂ* પાડવાને લાગFુ ં છે. ભચ 

નગરપGલકાએ આ અથ~ Aૂરંદ,શીપ�ુ ંદાખવીને “િવઝન ડોકjમુ�ટ ૨૦૨૦ “ તૈયાર કર,લ છે. Lમા ં િમશનNિૂત2 અથ~ 

લાબંા ગાળાના અને �ૂંકા ગાળાના આયોજનનો સમાવેશ થાય છે. 

2.3  �� ����( L����� :- 

      Nરુાણોમા ં�િસ� અને પિવ^ નમ4દા નદ*ને કાઠં, વસે`ુ ંનગર એટલે ભચ, �યા ંનવનાથ તપ કરતા ંહતા તે 

�ાચીનતમ નગર* ‘�ી નગર’ તર*ક, =યાતનામ હતી. આ િવ�તાર હ,ડ�બાવન તર*ક, <ણીતો બ7યો અને 

હ,ડ�બાNુ̂ ી હા.ટકાની િવનતંીથી xqૃ ુઋિષએ ૧૮ હ<ર િશuયો સાથે વ�યા હતા. સ�ં�ૃત શwદ L�ુ ંસ�ં�ૃત પ 

‘xqૃકુKછ’ થયા બાદ તેના ઉપરથી છેવટ, ભચ નામ પડ�ુ.ં િવ�મા.દ!યે પોતાની સ>ા �થાપી તેની યાદમા ં

માલવગણ સવંત �થાQયો. L પછ* ભચમાથી  િવ�મ સવંત તર*ક, ઓળખાયો. ભચ શહ,ર ૨૧.૨૫ ઉ>ર અXાશં 

અને ૭૨.૩૪ Nવૂ4 ર,ખાશં પર આવે`ુ ંછે. ઉ>ર, વડોદરા દGXણે %રુત VજDલો, Nવૂ~ નમ4દા VજDલો આવેલો છે. ભચ 

શહ,રનો િવ�તાર ૧૯.૧૮ ચો.ક*.મી. Lટલો છે. 

2.4  ���"�#�к��� �&G�� M�+(, 1!2� 5N O��P ��� к�Q :-  

      નગરપાGલકાએ કરવાના કયJ ^ણ �કારના છે.  

      (૧) ફરVજયાત  

      (૨) મરVજયાત અને  

      (૩) રા�ય સરકાર, સોપેલા કયJ  
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1. M�,��� к��Q :-  

qજુરાત નગરપાGલકા કલમ ૮૭ હ,ઠળ નગરપાGલકાની ફરજો તથા કલમ – ૯૧ હ,ઠળ નગરપાGલકાએ હાથ 

ધરવાપા^ કાય4 િનિ�ત કરવામા ંઆaયા છે.  

(1) R�@� S&�к���� T�G�  

(૧) નગરની હદની "દર ર�તા બનાવવા, ર�તાઓના નામ પાડવા તથા જbયાઓના �માકં આપવા.  

(૨) નગરની હદમા ં આગ, Nરૂ, ધરતીકંપ, ર,લ ક, �ુદરતી આફત ક, વાવાઝોડામા ં  િનરાધાર થયેલા લોકોને 

તા!કાGલક રાહત આપવા તથા જર* મદદ પહોચાડવી. 

(3) �шTF�� T�G� :- 

 ૧. �ાથિમક શાળાઓ �થાપવી તથા િનભાવણી કરવાની.  

(4) R�@� $�(U� ��� $�(U� �TF�� T�G�:- 

1. અ.હતકાર* અથવા જોખમકારક ધધંાઓ અથવા કામો�ુ ંિનયમન કરવા બાબત અથવા તે ઓછા ંકરવા બાબત.  

૨. જોખમકારક ઇમારતો અથવા જbયાઓ %રુGXત કરવા અથવા કાઢ* નાખવા બાબત અને આરોbયને હાિન કર, 

એવા લ>ાઓ %ધુારવા બાબત.  

૩. વત4માન પાણીનો Nરુવઠો અNરુતો અથવા રોગકારક હોવાને લીધે રહ,વાસીઓના આરોbયને થFુ ં જોખમ 

અટકાવવા માટ, યોbય અને Nરુતો પાણીનો Nરુવઠો અથવા વધારાનો Nરુવઠો �યાર, વાજબી ખચ~ મળ* શક, એમ 

હોય !યાર, તે મેળવવા બાબત.  

૪. ભયકંર રોગ વખતે માદંા માણસોને ખાસ તબીબી મદદ અને રહ,વાની સગવડ Nરુ* પાડવા બાબત અને આવો 

રોગ ફાટ* નીકળતો અટકાવવા માટ, અથવા તે રોગને દાબી દ,વા માટ, તથા તે ફર* ન થાય તે માટ, જર હોય 

તેવા પગલા ંલેવા ંબાબત. 

૫. મડદાનો િનકાલ કરવા માટ,ની જbયાઓ સપંાદન કરવા તથા િનભાવવા, બદલવા અને તેમ�ુ ંિનયમન કરવા 

બાબત અને નધGણયાતા મડદા અને M!ૃj ુપામેલા પ�ઓુના શબોની aયવ�થા કરવા બાબત. 

૬. સાવ4જિનક <જઓ અને Mતુરડ*ઓ બાધંવા તેમા ંફ,રફાર કરવા અને તે િનભાવવા બાબત. 

2.5. ��к���� T�G�:- 

૧. સાવ4જિનક ર�તાઓ, ગરનાળા, નગરપાGલકાના હદ િનશાનો, બ<રો, કતલખાના, પાયખાના, નીકો, ગટરો, 

પાણીના િનકાલ માટ,ના કામો, �નાનqહૃો, ધોવાની જbયાઓ, પાણી પીવાના �વારાઓ, તળાવો,�ુવાઓ, બધંો, અને 

તેવા બી< કામો બાધંવા, તેમા ંફ,રફાર કરવા અને તે િનભાવવા.  

૨. રા�ય સરકારના સામા7ય અથવા ખાસ �ુકમ ?ારા જર* હોય તેવા નગરના નગરપાGલકાના વહ*વટનો .રપોટ4  

તથા વાિષ2ક .હસાબ છપાવવા.  

૩. આ અિધિનયમના હ,Fઓુ માટ,  અથવા નગરપાGલકાની કોઈ િમDકતના રXણ માટ, નગરપાGલકાને જોઈતા હોય 

તેવા પોલીસ અથવા રXકો બદલ વેતન તથા નૈિમિતક ખચ4 આપવા.  

2.6.  ��� $�(+��� T�G�:-     

      નગર રચના અને શહ,ર* િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ ને આિધન રહ*ને નગર હદની "દર કાયદા અ�સુાર 

આયોજન કરવા  
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2.7.  ��3�V3 T�G� :- 

૧. સાવ4જિનક ર�તાઓ, જbયાઓ અને ઇમારતો તથા ��*ટ લાઈટોની aયવ�થા કરવી.  

૨. આગ હોલવવા તથા આગ લાગે !યાર, જcદગી તથા િમDકતો�ુ ંરXણ કરZુ.ં  

૩. સાવ4જિનક ર�તાઓ અથવા જગાઓમાની તથા ખાનગી િમDકત ન હોય. 

2.8  ���"�#�к��� к��Q !& ��Xк�F:-  

      નગરપાGલકા ?ારા કરવામા ંઆવતા કાયJ�ુ ંવગ�કરણ નીચે Mજુબ થઈ શક,. 

1: ����)� ��3�V :- 

             ૧. મા.હતી અને �ચાર                                       ૨. દફતરની <ળવણી 

             ૩. ઘર નબંર આપવા                                        ૪. જ7મ-મરણની ન�ધણી 

             ૫. અગ!યની �કડાક*ય મા.હતીની ન�ધણી 

2: 1!2� M�+( :- 

૧. પાણી Nરુવઠો                                       ૨. ગટર aયવ�થા  

૩. સફાઈની <ળવણી અને ઘન કચરાની aયવ�થા     ૪. <હ,ર દ*વાબ>ી  

૫. અkbનશામક સેવાઓ                                 ૬. નગર આયોજન  

3. ��к���� к��(:-  

              ૧. <હ,ર આરોbય, ૨. િશXણ, ૩. ગદંા વસવાટની %ધુારણા, ૪. જમીનના ઉપયોગ બાબતના અને 

બાધંકામને લગતા િનયં̂ ણો, ૫. �મશાન qહૃ, િવCjતુ �મશાન qહૃ અને ક��તાન, ૬. પા.ક�ગની %િુવધા, બસ 

�ટોપ અને <હ,ર શૌચાલયની aયવ�થા, ૭. બગબગીચા, રમતગમતના મેદાનો Lવી %િુવધાઓ.  

4. R��F��� к��Q:- 

       ૧. �વKછતાની  <ળવણી અને ધન કચરાનો િનકાલ, ૨. ર�તા અને Nલુો.  

િવશેષ:-  L કાયJ માટ, નગરપાGલકાને qજુરાત �jિુનિસપલ ફાઇના7સ બોડ4 ?ારા િનયત ધોરણે અને શરતોને 

આિધન રહ*ને મનોરંજન કરની iા7ટ મળે છે તેવા કામો હાથ ધરવા માટ, નીચે દશા4aયા Mજુબનો અiતા�મ 

માગ4દશ4ક %ચૂનાઓમા ંનm* થયેલ છે.  

(1)  "�F� Y!��Z��� ���� к��(:- 

      Lવા ંક, પીવાના પાણીની પાઇપલાઇન / �ટ,7ડ પો�ટ / પાણીની ટાકં* / ટ�બૂવેલ/ વોટર વક4સ/ 

સબમિશ2બલ પ�પ તથા પાણી માટ,ની ઇલેl�*ક મોટરની ખર*દ*/ પીવાના પાણીની પાઇપ લાઈનો બદલવી 

તેમજ પાણી Nરુવઠાને પહોચાડવા માટ,ના સાધનો Lવા ંક, �,lટર, ટ,7કર િવગેર, ખર*દવા માટ,. 

(2)  �&	� "�F��� ��к�� ��V@:- 

     Lવા ક, ગટર લાઇનના કામો / ચોમા% ુપાણીના િનકાલ માટ,ના ંકામો / ગટર લાઇન બદલવાના કામો 

િવગેર,. 
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(3)  R�@� $�(U��� ���� к��(:- 

     Lવા ક, <હ,ર શૌચાલય / <હ,ર પેશાબખાના/ બાથમ / ચોકડ*/ 7હાવા – ધોવાના ઘાટ/ કચરા પેટ* 

Mકુવી / કચરો તથા ગદંા પાણીના િનકાલ માટ,ના ંસાધનો િવગેર,. 

(4)  R�@� �:���� к��(:-  

     Lવા ક, કાચા ર�તા બનાવવાના ંકામો / પાકા ર�તા બનાવવાના ંકામો / �ટોન પેિવ�ગના કામો / ર�તાને 

.રસફ,િસ�ગ તથા અCયતન કરવાના કામો િવગેર,. 

(5)  R�@� 	3��S[��� к��(:- 

(6)  ш�����& �к��( S�&��� ��V@��& к��(:- 

     Lવા ક, �ાથિમક શાળાના ંઓરડાઓ/ બાલવાડ*ના ઓરડાઓ / માCયિમક શાળાના ંઓરડાઓ િવગેર,. 

(7)  �મશાન qહૃો બનાવવા માટ, તથા %ધુારણા માટ,/ �મશાન ભ�ીઓ નાખવા માટ, િવગેર,. 

(8)  અkbનશામક સાધનો ખર*દવાના ંકામો  

(9)  વાચંનાલયો બાધંકામ માટ,� ુ ંકામ, ઈ!યાદ*. 

(10)   આ ઉપરાતં qજુરાત �jિુનિસપલ ફાઇના7સ બોડ4ના અCયX�ીની ખાસ મ�ુંર*ને આિધન રહ*ને                 

નગરપાGલકા / નગર પચંાયતના .ક�સામા ંqજુરાત નગરપાGલકા અિધિનયમની કલમ હ,ઠળ �થાિનક સ�ંથાઓએ   

બ<વવાની ફરજોને લગતા કોઈપણ Mડૂ* �કારના કામો તથા <હ,ર .હતની યોbયતા માટ,ના ં કામો પણ લઈ 

શકાશે. પરંF ુ તે માટ, �થાિનક સ�ંથાએ તેના જનરલ બોડ4નો અથવા વહ*વટદાર�ીની મ�ુંર*નો ઠરાવ કરવાનો 

રહ,શે. 

2.6  R�@� �&G ]��� $"����& $��� ����P�� ��	3:- 

(૧) અkbનશામક સેવા  

(૨) એ�wjલુ7સ  

(૩) સફાઈ સેવા  

(૪) ર�તા ર*પેરcગ  

(૫) ��ુ પાણીની સેવા  

(૬) <હ,ર ર,કડ4ની નકલ મેળવવાની સેવા  

(૭) વરસાદ* પાણી િનકાલની સેવા  

(૮) <હ,ર દ*વાબ>ી  

(૯) જ7મ- મરણ ન�ધણી  

(૧૦) �ાથિમક આરોbય (મેટરનીટ*  હોમ) 

(૧૧) �ાથિમક િશXણ  

(૧૨) ડોર �ુ ડોર કલેlશન  

(૧૩) વે�મુની સેવા  
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(૧૪) શબ વા.હની સેવા  

(૧૫) ઘન કચરાના િનકાલ  

(૧૬) પે એ7ડ jઝુ ટોઇલેટ  

       Lમા ંસામા7ય દરથી લોકોને 7હાવાની %િુવધા Nરુ* પાડ, છે.  

(૧૭)  પયા4વરણલXી બાગબગીચાની સેવા  

(૧૮) મનોરંજન રમતગમત સેવા  

(૧૯) સમાજ કDયાણ �Zિૃત  

 

2.7   R�@� �&G ��^� �����к�� к��3 _�(к :��@ �&:;��� ���х��( $��х:- 

૧.     ભચ નગરપાGલકા નીચે Mજુબના સ�ંથાના માળખામા ંરહ* qજુરાત નગરપાGલકા અિધિનયમ ૧૯૬૩    

     ની જોગવાઈઓનો અમલ કર, છે.  

1.     5	@ш :��@:-  

        �ાદ,િશક કિમ}ર�ી,  

        �ાદ,િશક કિમ}ર નગરપાGલકાઓ, “%ડુા ભવન“ ચોથો માળ, આગમ આક�ડની સામે,   

     વે%-ુઆભવા રોડ, વે%,ુ %રુત – ૩૯૫૦૦૭  

2.      ��^� :��@:- 

        ૧. કિમ}ર�ી,  

           કિમ}ર�ી �jિુનિસપાલીટ* એડિમિન��,શનની કચેર*,  

           wલોક ન.ં૧, બી-િવ�ગ, કમ4યોગી ભવન સ�ૂંલ, બોડ4 િનગમ િવ�તાર, સેlટર-૧૦એ, ગાધંીનગર          

              ૨.  અિધક M=ુય સGચવ�ી, 

  શહ,ર* િવકાસ અને શહ,ર* qહૃ િનમા4ણ િવભાગ, wલોક ન.ં- ૧૪, નવમા માળે નવા સGચવાલય, 

          ગાધંીનગર, ટ,.ન.ં ૦૭૯-૨૩૨૫૧૦૩૩  

 

2.8   R�@� �&G�� ��� к���& ��� к��̀T��� ������ ��V@ �(к( "���;� �"�T�P:-  

       (૧)  નગરપાGલકા ?ારા Nરુ* પડાતી સેવાઓ અસરકારક અને કાય4Xમ ર*તે ચલાવી શકાય તે અથ~  

    નાગ.રકો નગરપાGલકાના તમામ કરવેરા િનયિમત ર*તે અ|કૂ જમા કરાવે. 

       (૨)  ક,ટલાક અરજદારો પણ Gબન જર* ર*તે કચેર*ઓમા ંક, નગરપાGલકામા ંઆવીને L તે શાખા ક, ટ,બલો 

     પર �ટાફ,રા કર*ને કમ4ચાર*ઓના કામમા ંિવXેપ પાડતા હોય છે. વળ* લેવડદ,વડની બદ*ને      

     �ો!સાહન મળે છે L ટાળZુ.ં    

સરકાર �<જનોને સારામા ંસાર* નાગ.રક સેવાઓ Nરુ* પાડવા ત!પર છે અને તં̂ ને વv ુaયવk�થત, 

કાય4Xમ અને પારદશ4ક બનાવવા �ય!નો કર, છે, કારણ ક, સરકારને માટ, આ એક Gચ�તાનો િવષય છે. 

વહ*વટ* તં̂ મા ં લોકોનો િવ ાસ વv ુ 8ઢ બને અને લોકોની અપેXાઓ સતંોષાય અને તેમની 
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માગંણીઓ "ગે �ંુકા ગાળામા ંઝડપી િનણ4યો લઈ શકાય અને કાય4પ�િ>ઓ  વv ુસરળ બને અને 

લોકોની ફ.રયાદો "ગે માનવીય વલણ અપનાવી સહા�xુિૂતNવૂ4ક Cયાન આપવાની જ.રયાત ઉપર 

સરકાર ?ારા �ય!નો કરવામા ંઆવે છે, છતા ંતેની અસરકારlતા ઉભી થતી નથી.  

(૩)  શહ,ર �વKછ અને �વ�થ રાખવા નાગ.રકો ઘન કચરાનો ઉ!પિત �થળે જ સiંહ કર,, <હ,ર માગJ 

     ઉપર ¡¢ો ન નાખે તથા નગરપાGલકા ?ારા Mકુાયેલા બધં બોડ*ના કંટ,નરમા ંજ તેનો િનકાલ કર,. 

(૪)  શહ,રને હ.રયા£ બનાવવા સામાVજક ¤હૃદ વનીકરણ¥બંેશમા ંનાગ.રકો પોતા�ુ ંસ.�ય યોગદાન 

     આપે. 

(૫)  નગરપાGલકાની તમામ સેવાઓનો નાગ.રકો િવવેકNણુ4 ર*તે સયંમીત ર*તે ઉપયોગ કર,. 

(૬)  નાગ.રકો પોતાની તમામ �કારની ફ.રયાદો, %ચુનો, ર�ૂઆતો, માગંણીઓ નગરપાGલકા કચેર*મા ં

     આવેલા જન સેવા ક,78મા ંજ આપવાનો આiહ રાખે. 

(૭)  નાગ.રકો નગરપાGલકાને તેના કાયJ અને ફરજો બ<વવામા ંNરુતો સહયોગ આપે. 

(૮)  નાગ.રકો પોતાની માલીક*ની જbયા િસવાયની કોઈપણ જમીન ક, <હ,ર માગJ ઉપર ગેરકાયદ,સર 

     દબાણ ઉx ુન કર,. 

(૯) નાગ.રકો �ા.ફક અને પા.ક�ગના િનયમો�ુ ં|�ુતપણે અમલ કર,.  

(૧૦)  જ7મ-મરણની ન�ધ અ|કૂ કરાવે.  

(૧૧)  નગરપાGલકાની <હ,ર િમDકતને �કુશાન ન થાય તેવી કોઈપણ �Zિૃત કરવી નહc ક,  કરાવવી 

      નહc. તથા કરનારને અટકાવવા. 

(૧૨)  પાણીનો કરકસરથી ઉપયોગ કરવો, અને પાણીનો બગાડ કરવો નહ*.  

(૧૩)  ગમે !યા ંક, ર�તા ઉપર ¦ઠવાડ ક, કચરા ક, Qલા§�ટકની થેલીઓ ફ̈કવી નહc. 

(૧૪)  નગર �વKછ રાખવા નગરપાGલકાને Nરૂ,Nરૂો સહકાર આપી મદદપ થZુ.ં  

(૧૫)  <હ,ર શૌચાલય, <જ, Mતૂરડ*નો ઉપયોગ �વછતા જળવાય તે ર*તે કરવો.  

 

2.9   �(к ���(� ������ ��V@�� �(Z�F ��� "<���P:- 

         ભચ નગરપાGલકાએ શહ,રના િવિવધ કાયJમા ંનાગ.રકોનો સહયોગ મેળવવા અથ~ નગરપાGલકા 

કચેર*મા ંઅલાયદા ‘લોકભાગીદાર* સેલ’ ની M=ુય અિધકાર*ના વડપણ નીચે રચના કર* છે તથા શહ,રની 

િવિવધ �વૈ]Kછક સ�ંથાઓનો સહયોગ મેળવવા અથ~ શહ,રની તમામ સ�ંથાના M=ુય પદાિધકાર*ઓનો 

સમાવેશ કર*ને ‘સીટ*ઝન ફોરમ’ ની �થાપના કર* છે. L આવી તમામ સ�ંથાઓ અને નાગ.રકોને નગરના ં

િવિવધ કાયJમા ંસહયોગ �દાન કરવા માટ,� ુ ંQલેટફોમ4 અને માળ©ુ ંNeંુૂ પાડ, છે.  
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2.10  ������ 	@х�@х, ���&GF ��� R�@� M����	 �����F ��V@ ="�_� �&G:- 

            નાગ.રકો L તે ફ.રયાદોની ન�ધણી માટ, ભચ નગરપાGલકાના M=ુય અિધકાર*�ીની ઓ.ફસ       

 પાસે ખાસ ઉભા કરાયેલા જનસેવા ક,78ના ફ.રયાદ કXનો ઉપયોગ કર* શક, છે. નાગ.રકો L િવભાગની 

 ફ.રયાદો માટ, L તે િવભાગના વડા અિધકાર*ને %Gૂચત સમયે બ મળ*ને ર�ૂઆત કર* શક, છે. 

 

           નાગ.રકો ભચ નગરપાGલકાના આ અથ~ ખાસ ફાળવેલા ટ,Gલફોન નબંર- ૨૪૩૫૨૫ ઉપર 

 ટ,Gલફોન ?ારા ફ.રયાદ – ર�ૂઆતની ન�ધણી કરાવી શક, છે.  

 

          નાગ.રકો રોજ બપોર, ૧૨-૦૦ થી ૨-૦૦ દર�યાન M=ુય અિધકાર*ને બ મળ*ને ફ.રયાદ ક, 

 ર�ૂઆત કર* શક, છે.  

 

 

2.11   1!2� к��3 ��� a!	� a!	� :;��  $���� �)� к��3�� ��� ��� ������:- 

         1!2� к��3 !&           ����1!&             V@#�M(� �&S�      M@b� �&S�     L��L� �&S� 

           ���  

નગર સેવા સદન,    જવાહર ભવન,        ૦૨૬૪૨-૨૨૦૧૪૩  ૨૪૧૭૫૩   np_bharuch@yahoo.co.in   

ભચ                ર*લેX િસનેમા સામે    ૦૨૬૪૨-૨૪૩૫૨૫       npbharuch@gmail.com   

ફાયર G�ગેડ         �ટ,શન રોડ,ભચ      ૦૨૬૪૨-૨૨૦૧૫૧  

                      જવાહર �jિુન.         ૧૦૧,૧૦૨  

                      ભવન પાછળ, 

                      �ટ,શન રોડ,ભચ. 
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���"�#�к��� ����V�3 c(� P�M�(�� ���� :- 

�(d̀ 

�&S� 

����1!& к��	��(�� 

�&2�� 

1 aJ ! + &e!�� +к���к�, �� 19 

2 :�(V� ��=�,�� 15 

3 Sf!���3 #Sgdh��� S�a!��&, ш9b���;, �� 21 

4 ш9b���; V�&к3,�� 30 

5 к�к ��iш���, �� 31 

6 �к��Y!� "&��� PM3�, �� 12 

7 d(.jS�dк� k*!��.���, �� 41 

8 M�V����� кlk*!��V3 �mV�, �� 19 

9 n! &��, :0J�,�� 33 

10 S&S�х��� V�&к3,�� 31 

11 �(���3 ��@�, �� 39 

 

o��p� 

c(� 

����1!& к��	��(�� 

�&2�� 

�(d̀ �&.1  

;� 11 

�(V� ���@+�� S�a!��&, +���� ���,�� 

(�() 9574007021   

19 

 

2.12 �� ���"�#�к�     કચેર* શ થવાનો સમય    :-  સવાર, ૧૦.૩૦    

                               ર*સેસેનો સમય              :-  બપોર, ૨.૦૦ થી ૨.૩૦  

                               કચેર* બધં થવાનો સમય    :-  સાLં ૬.૧૦    
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5к�F – 3  

 

���"�#�к��� �[� :- 

    નગરપાGલકા  એ કાયદાથી સ�ંથાિપત �થાિનક �વરા�યની સ�ંથા છે. નગરજનોએ | ૂટં,લા �િતિનિધઓ 

મારફતે લોકોની %ખુ%િુવધા અને આરોbયની <ળવણી તેમજ પાયાની સગવડો આપવા માટ, કાય4રત રહ,વાની 

ફરજ અને જવાબદાર* આ સ�ંથાને સોપાઈ છે.  સ�ંથા પોતાની આ ફરજ અને જવાબદાર* યોbય ર*તે િનભાવી શક, 

એ માટ, કાયદાથી તેને જર* સ>ાઓ પણ આપવામા ંઆવી છે. નગરપાGલકા આ સ>ાઓ પોતાના જનરલ બોડ4, 

સિમિતઓ, હોzેદારો અને M=ુય અિધકાર* મારફતે ભોગવીને વહ*વટ ચલાવે છે. આવી ક,ટલીક મહ!વની 

સ>ાઓની િવગતો નીચે દશા4વી છે.  

 

1:     ���к��3P/ �(к�(�� ���K Jк ��� ��� !& ���&GF :- 

૧.     અગાઉ નગરપાGલકાઓ પોતે આ અિધકાર*ની િનમ�કૂ કર* શકતી હતી પરંF ુM=ુય અિધકાર*ની કોમનક,ડર 

અમલમા ંઆવતા,ં હવે રા�ય સરકાર આ અિધકાર*ની િનમ�કૂ કર, તેવી જોગવાઈ થઈ છે. હવે ઠરાવ 

કર*ને તેમની બદલી કરવાની સ>ા નગરપાGલકાના સºયોની ઓછામા ંઓછ* બે Fતૃીયાશં સ=ંયા Lટલી 

બ�મુતી M=ુય અિધકાર*ની બદલી કરાવવાનો ઠરાવ કર, તો રા�ય સરકાર તેની બદલી કરવી જોઈશે 

(કલમ ૪૭ (૧-ખ) 

 

૧.(અ)  નગરપાGલકા ના  ઇજનેર�ી, એકાઉ7ટ7ટ�ી તથા Qલાનcગ આસી�ટ7ટની જbયાઓ કોમન ક,ડર ની થતા 

આ »bયાઓ પર રા�ય સરકાર ?ારા િનમ�ુકં આપવામા ં આવે છે. િનયં̂ ણ સ>ાિધકાર* પણ રા�ય 

સરકાર છે.  

 

૨. નગરપાGલકા, નીચેના અિધકાર*ની જbયાઓ ઉપk�થત કર* શકશે. અને તેમની િનમ�કૂ કરવાની સ>ા 

પણ નગરપાGલકામા ંિન.હત થશે. (હવે દર,ક નગરપાGલકા માટ, કમ4ચાર*ઓની જbયાઓ માટ,ના માપદંડ 

િનયત થયા છે.) (૧) વોટરવક4સ ઇજનેર (૨) આરોbય અિધકાર* (૩) ઓ.ડટર (૪) શાસનાિધકાર* અને 

રા�ય સરકાર Mકુરર કર, તેવા બી< કોઈપણ અિધકાર* (કલમ ૪૭ (૨) અને ૪૭(૪) 

 

૩.  ઉપરોકત અિધકાર*ઓ િસવાયના બી< અિધકાર*ઓ અને કમ4ચાર*ઓની જbયાઓ નગરપાGલકા 

િનયમકની Nવૂ4 મ�ૂંર*થી ઉપk�થત કર* શકશે. આવી જbયાઓ ઉપર િનમ�કૂ કરવાની સ>ા નગરપાGલકા 

અથવા કલમ ૨૭૧ નીચે થયેલા િનયમો હ,ઠળ L સ>ાધાર* સXમ હોય તેને રહ,શે.  
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1!2� ���к��3�� M�+(:- 

�મ િવગત અિધિનયમની કલમ જનતાના �િતિનિધઓની સહભાગીતા 

માટ, થયેલ જોગવાઈ 

૧) M=ુય અિધકાર*ની 

સ>ાઓ અને ફરજો  

૪૯(૧) (ક) તેમજ ૨૭૧ (ઘ) 

હ,ઠળના િનયમોમા ંદશા4વેલ  

M=ુય અિધકાર* �Mખુના ંિનયં̂ ણ,  

માગ4દશ4ન અને દ,ખર,ખને આધીન રહ*ને 

પોતાની તમામ સ>ાઓ વાપરશે અને 

ફરજો બ<વશે.  

૨) કાયJના અમલીકરણ અથ~ 

લેGખત કરારો કરવા 

બાબત.  

૬૬(૨) બે સºયો હાજર હોય તે િસવાય ન.પા.�ુ ં

સામા7ય સીલ કોલ કરાર અથવા બી< 

લેખ ઉપર માર* શકાF ુ ંનથી. તેઓની 

હાજર* બદલ આવા કરાર લેખ ઉપર 

તેઓની સહ* મેળવવાની રહ, છે.  

૩) કાયJના ટ,7ડરો મ�ુંર 

કરવા બાબત 

૬૭(૨) આવેલા ટ,7ડરો પૈક* L ટ,7ડરો બધા 

સજંોગો Cયાનમા ંલેતા M=ુય અિધકાર*ને 

સૌથી ફાયદાકારક લાગે તેને કારોબાર* 

સિમિતની મ�ુંર* લઈને મ�ુંર કર* 

શકશે. 

૪) નગરપાGલકાની લેણી 

રકમોની વ%લૂાત માટ, 

સ=તાઈના ંપગલા.ં  

૧૩૩(૧-૧) ન.પા.ની લેણી રકમોની વ%લુાત માટ, 

M=ુય અિધકાર*એ �Mખુની સાથે િવચાર 

િવનીમય કર*ને L તે ક%રુ કરનારની 

જગંમ ક, �થાવરિમDકત ટાચં ક, જ]Qતમા ં

લઈ વેચીને વ%લુાત કર* શકશે. 

 

��q@V�3�� M�+(:-  

(૧) નગરપાGલકાના સે�,ટર* અ7ય કોઈ aયklતની ખાસ િનમ�કુ કરવામા ંન આવે તો સિમિતઓના 

      સે�,ટર* તર*ક, પણ કામ કરશે. 

(૨) સે�,ટર* અિનવાય4 કારણ ન હોય તો નગરપાGલકાની તમામ બેઠકોમા ંહાજર* આપશે.     

નગરપાGલકાની કાય4વાહ*ની કાય4ન�ધ રાખશે. કાય4ન�ધ છપાવશે અથવા સાઈlલો�ટાઈલ 

કરાવશે અને Lમ બને તેમ જDદ* તેની નકલ નગરપાGલકાના દર,ક સºયને મોકલશે.  

(૩) સિમિતઓની તમામ બેઠકોમા ંL તે હાજર* આપશે અને સિમિત Lની િવચારણા કરવાની હોય તે 

  બાબતોને લગતા બધા કાગળો તેની સમX ર�ૂ કરશે. 

(૪)     �Mખુની %ચૂના �માણે નગરપાGલકાની બેઠકોની કાય4વાહ* તૈયાર કરશે અને પોતાની સહ*થી 

તે �િસCધ કરાવશે.  
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(૫)  M=ુય અિધકાર*ના �કુમને આિધન રહ*ને અને તેમના �ુકમ હ,ઠળ આરોbય ખાતા તથા <હ,ર 

       બાધંકામ ખાતા િસવાયના  તમામ ખાતાને કચેર* કામગીર* ઉપર દ,ખર,ખ રાખશે. 

(૬)  સરકાર* વષ4 Nુ થયા પછ* Lમ બને તેમ જDદ* નગરપાGલકાની કાય4વાહ*ઓની િવ�તરણ     

ઈ7ડ,X તૈયાર કરાવશે.  

(૭)     નગરપાGલકાનો વાિષ2ક વહ*વટ* ર*પોટ4  તે તૈયાર કરાવી છપાવશે. 

(૮)     નગરપાGલકાના iથંાલયોનો હવાલો તે ધરાવશે અને  

(૯)     સામા7ય ર*તે M=ુય અિધકાર* સામા7ય અથવા ખાસ �ુકમથી તેને તેવી ફરજો તે બ<વશે.  

 

����S��ш�� M�+(:-  

(૧)   .હસાબનીશ .હસાબી ખાતાના વડા રહ,શે.  

(૨)   તે .હસાબ કચેર*ના મહ,કમના ઉપર* અિધકાર* રહ,શે.  

(૩)   નગરપાGલકાને લગતા તમામ .હસાબો િનયિમત ર*તે લખાયેલા અને અCયતન રાખવાના રહ,શે.  

(૪)   આવક <વક વગ�કરણ િનભાવશે.  

(૫)   રોકડ મેળમા ંઆવક <વક�ુ ંખચા4ની િવગતો દશા4વશે તેમજ બૅ7ક ક, િતજોર*માથંી ઉપાડ કર,લ     

    દર,ક રકમ ચેક નબંર અને તાર*ખ સાથે ઉધાર બા�ુએ જણાવશે. 

(૬)   �Mખુ અને M=ુય અિધકાર* ઠરાવેલ તેવા વધારાના .હસાબો રાખશે. દર વષ~ ૩૧ મી માચ4 પછ* 

     બને તેટ`ુ ંજDદ* .હસાબો�ુ ંવાિષ2ક તાર*જ તૈયાર કર* નગરપાGલકાની સમX આગામી બેઠકોમા ં

     ર�ુ કરશે. "દાજપ^ તૈયાર કરશે.      

 

P�dV��� �[� ��� M�+(:-  

(૧)   નગરપાGલકાની આવક અને ખચ4 ઉપર સમવતી દ,ખર,ખ રાખવી. 

(૨)   પોતે ખાતર* કરવી ક,, (૧) નગરપGલકાના મ�ુંર થયેલા "દાજપ^માથંી જોગવાઈઓથી તમામ 

     ખચ4 આવર* લેવા�ુ ંછે. (૨) યોbય મ�ુંર*ના િવના કઈ ક�ુ ંખચ4 કરવામા ંઆajુ ંનથી.  

(૩) નગરપાGલકાની લેણી થતી અને તેને મળેલી તમામ રકમોનો .હસાબ િવના િવલબંે લખાયેલ 

છે અને (૪) તમામ આવક તથા <વક�ુ ંસાચી ર*તે વગ�કરણ કરવામા ંઆajુ ંછે.  

(૩)   |કુવણી તથા હગંામી મહ,કમ માટ,ના તમામ પગાર Gબલો અને િનયત સહાયક iા7ટ માટ,ના    

     તમામ Gબલો તપાસવામા ંઅને L મ�ુંર થયેલ ખચ4 જ |કૂવાય તે જોZુ.ં  

(૪)   ખર*દ,લી ચીજ વ�Fઓુ માટ,ના તમામ Gબલો તપાસવા અને ચીજ વ�Fઓુ મળે છે એવી યોbય 

     પહ�ચ છે  એ જોZુ ંઅને આવyયક હોય !યાર, ડ,ડ �ટોક રE�ટરમા ંતેની ન�ધ કરાવવી.  

(૫)   Mળુ કામો નાના �કારના સમારકામો અને અ7ય ખચ4 માટ,ના તમામ Gબલો તપાસવા અને તે માટ, 

     યોbય �માણપ^ો ર�ુ કરાય  છે તે જોZુ.ં  

(૬)   |કૂવાયેલ રકમો માટ,ની તમામ પહ�ચો તપાસવી, દર,ક |કુવણી માટ, યોbય વાઉચર અપાjુ ંછે તે 

      જોZુ ંઅને પોતે તપાસેલા દર,ક ક,શ વાઉચર ઉપર �ૂંક* સહ* કરવી. 
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(૭)   નગરપાGલકાની આવકને લગFુ ંકામ કરતા ંતમામ ખાતા અને શાખાઓના રE�ટરો, ચોપડા,    

     .હસાબી ચલણો વગેર,� ુ ંસNંણુ4 ઓ.ડટ કરZુ.ં 

(૮)   �ટોર .ડપાટ4મ�ટમા ં�ટોરની િસલક અને તમામ ખાતાના ડ,ડ �ટોકની વષ~ એકવાર તપાસ કરવી. 

(૯)   સરકાર* ઓ.ડટરોની ઓ.ડટ નોટ તથા વાધંા "ગેની િનવેદનોમા ંબહાર લાવવામા ંઆવેલી   

     અિનયિમતતાઓને િવના િવલબંે Aુર કરવામા ંઆવી છે અને ભિવuયમા ંબનશે નહc તેની ખાતર* 

     માટ, તા!કાGલક પગલા ંલઈ તે "ગે તાજવીજ કરવી.  

(૧૦)   અ�માGણકતા, xલુ ક, અિનયિમતતાને કારણે નગરપાGલકાને ખોટ ક, �કુશાન ન થાય એ જોવા 

       તમામ પગલા ંઅને ઉપાયો લેવા. 

 

$�(U� ���к��3�� M�+(:- 

(૧)   �વછતા અને <હ,ર આરોbયને લગતી તમામ બાબતો માટ, આરોbય અિધકાર* નગરપાGલકાના 

     સલાહકાર રહ,શે અને સેનેટર* સિમિત અને �Mખુ અને M=ુય અિધકાર*ના િનયં̂ ણને આિધન    

     રહ*ને તેઓ સેનેટર* ખાતાના કાય4કાર* વડા રહ,શે અને તેઓ સદર� ુખાતાના દ,ખર,ખ અને    

     િનયં̂ ણ રાખશે. 

(૨)   �jિુનિસપલ િવ�તારની સNંણુ4 �વછતા જળવાઈ રહ, તે માટ, સેઇ.,સબ.ઇ7�પે. Mકુાદમ કાય4Xમ 

     અને િનયિમત કામગીર* બ<વે તે જોZુ.ં 

(૩)   ^ાસદાયક �ૃ!ય બધં કરાવવા. 

(૪)   �jિુનિસપલ િવ�તારના આરોbય િવષે દ,ખભાળ રાખવી Mzુતે Mzુતે ર*પોટ4  સદર કરવો. 

(૫)   રોગચાળો અટકાવવા અને ના¤દુ કરવા માટ, !વર*ત પગલા ંલેવા. 

(૬)   <હ,ર કતલખાના ઉપર દ,ખર,ખ રાખવી અને તે "ગેની સ=ંયાની કામગીર* ઉપર િનયં̂ ણ રાખZુ.ં 

(૭)   �jિુનિસપલ હદમા ંઅપ½ય ખોરાક તથા પાણી�ુ ંવેચાણ અટકાવવા તમામ આવyયક પગલા ંલેવા.  

(૮)   જ7મ-મરણ �કડા, શીતળ ટંકામણા તથા ચેપી રોગોને કારણે થયેલા મરણના ક,સને લગતા    

     રE�ટરો રાખવા. 

(૯)   શીતળા ટાકંવા "ગેના સરકારના તમામ િનયમોનો અને �કુમો�ુ ંપાલન કરZુ.ં 

(૧૦)   ચેપી રોગi�ત િવ�તારની બરાબર સફાઈ કરવા અને તેને જFંMુlુત કરવા માટ, ગોઠવણ કરવી 

       અને �યા ંઆ ક,સ બનેલ હોય તે તમામ જbયાઓ |નુાથી ધોળવી.  

(૧૧)   મળMુ̂  તથા કચરામાથી વધાર,મા ંવધાર, િમ� ખાતર તૈયાર કરવાની aયવ�થા કરવી અને તે 

       કામ ઉપર દ,ખર,ખ રાખવી.  

(૧૨)   �jિુનિસપલ દવાખાના, �%િુતqહૃો, �ુ�ંુબ િનયોજન ક,78ો અને બીE તબીબી તથા આરોbય    

      સ�ંથાઓની પખવા.ડક તપાસ કરવી. 
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����V�3 r):"�кV��� M�+(:- 

(૧)   સાવ4જિનક સડંાસોની દ,ખર,ખ રાખવી, શહ,રની મો.રયો, ગટરો અને ખાળ�ુવા માટ, યોbય ડ,પો અને 

     ઢાકંણાઓ �બધં કરવામા ંઆવે છે તે જોZુ ંઅને સમારકામ કરવા�ુ,ં બદલવા�ુ ંઅથવા નવી   

     બાધંવાની જર હોય તેવી ગટરો આરોbય અિધકાર*ના Cયાન ઉપર લાવવી,કોઈ મકાન અથવા 

     જમીનમા ં ક, તેની સડંાસો અને ખાળ�ૂવાનો Nરુતો �બધં કરવામા ંઆવે છે તે જોZુ ંઅને આવા 

     સડંાસો અને ખાળ�ુવા યોbય ર*તે બાCંયા છે તેના સમારકામ કયા4 છે અને �વKછ રા=યા છે તે 

    જોZુ.ં ઉપ8વ થતો અટકાવવા ભેગો થયેલ અ�વKછ બિંધયાર પાણી "ગે આરોbય અિધકાર*�ુ ં

     Cયાન ખ�ચZુ,ં ર�તા અને ©Dુલી જbયાઓમા ંગદંક* અને કચરો ભેગો થતો અટકાવવો. ગદંા રહ,વા 

     લાયક ન હોય તેવા ખાલી તેમજ ઉપ8વકારક મકાનો આરોbય અિધકાર*ના Cયાન ઉપર લાવવા. 

     ર�તા પર પાણી છાટંવા�ુ ંઅને સફાઈ કામ અને કમ4ચાર*ઓની સેવા ઉપર દ,ખર,ખ રાખવી અને 

     નગરપાGલકાના અિધિનયમ, નગરપાGલકા િનયમો અને ઉપિનયમોની આરોbય રXણ "ગેની    

     જોગવાઇઓના અમલ કરવામા ંઆરોbય અિધકાર*ને સામા7ય ર*તે મદદ કરવી. 

(૨)   દર,ક સેનેટર* ઇ7�પેlટર, પોતાના હાથ નીચે કામ કરતા ંકાયમી અને હગંામી કમ4ચાર*ઓ�ુ ંહાજર* 

    પ^ક રાખZુ ંઅને ડાયર* પણ રાખવી L આરોbય અિધકાર*ને Mzુતે Mzુત સાદર કરવી. 

 

k*!����"� L+����� M�+(:- 

(૧)   તેણે નગરપાGલકા તમામ <હ,ર કામોના Qલાન અને "દાજો તૈયાર કરવામા ંઅને Qલાન અને 

     �પિસ.ફક,શન �માણે કો7�ાકટર ?ારા અથવા પ¾wલક વક4સ કિમટ*ના અCયXની %ચુના તળે ખાતા 

     ?ારા આવા તમામ કામ કરાવવા. 

(૨)   આવા કામ માટ,ના માલ સામાન અને મ�ુર*ના યોbય ર*તે તૈયાર કર* તપાસવામા ંઆવે છે તે 

     તેણે જોZુ ંઅને આવા તમામ બીલો ઉપર સામી સહ* કરવી અને તે બરાબર છે તે બાબત    

     �માGણત કરવી. 

(૩)   આવા કામ માટ, Nણૂ4તા�ુ ં�માણપ^ તેણે તૈયાર કરZુ ંઅને પ¾wલક વક4સ કિમટ*ના અCયX સમX 

     તે સાદર કરZુ.ં   

(૪)   Nરૂ રXણ કામની મરામત માટ, તે જવાબદાર રહ,શે અને Nરૂના સમયે તેના ઉપર સભંાળNવુ4ક 

      દ,ખર,ખ રાખશે. આગ વખતે તેણે હ<ર રહ,Zુ ંઅને શ¿ તેટલી મદદ કરવી. 

(૫)   દર,ક "iેE વષ4 Neંુૂ થયેથી તેણે ચા` ુવષ4ના "દાજપ^ોમા ંજોગવાઈ કરવામા ંઆવેલ દર,ક 

     Mળૂ કામની �ગિત દશા4વતો ર*પોટ4  પ¾wલક વક4સ કિમટ* મારફત નગરપાGલકાને સાદર કરવો. 

 

k*!����"� ���к��3P ��� �(к�(�� ����)� M�+(:- 

(૧)   સામા7ય માલ સામાન (�ટોર) Nરુો પાડવા માટ, Mzુતી કરારો અને છાપકામ માટ, સમયસર    

     aયવ�થા કરવી અને <ણીતી પેઢ*ઓ પાસેથી અને જર* હોય !યા ં<હ,ર વત4માનપ^ોમા ં 

  <હ,રખબર આપીને ખાસ માલસામાન માટ, ભાવપ^કો અથવા ટ,7ડરો મગંાવવા. 
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(૨)   �ટોકમા ંરાખવાની જર* વ�Fઓુ�ુ ંપ^ક સાદર કરZુ ંઅને માલસામાન માટ,ની પેશગીમાથી તેની 

     ખર*દ* માટ, ભાવપ^કો અથવા ટ,7ડરો મેળવવા. 

(૩)   કરારો મ�ુંર કરવામા ંઆવે તે પછ* Fરંુત કરારના કાગળો ઉપર સહ* િસmા કરવા અને તેના    

     સબધંમા ંિવગતો Nરુ* થઈ તે જોZુ.ં  

(૪)   ખાતાના �ટાફના કામ િનયં̂ ણ અને દ,ખર,ખ રાખવી અને .હસાબના તમામ ચોપડા ખાતાવહ*    

     વગેર, યથાવત રાખવામા ંઆવે છે તે જોZુ.ં 

(૫)   જર* તમામ ચીજ વ�Fઓુના બ<ર ભાવોથી વાક,ફ થZુ ંઅને બજરમાથી કરવાની તમામ   

      અગ!યની ખર*દ* માટ, તેણે <તે બ<રમા ંજZુ.ં 

(૬)   �ુદા �ુદા ખાતાના ડ,ડ �ટોક�ુ ંરE�ટર અCયતન રાખZુ.ં 

(7)   M=ુય અિધકાર*  તે હ,F ુમાટ, િન.દÁuટ કર, તે અિધકાર*ની દ,ખર,ખ હ,ઠળ Gબનઉપયોગી માલ સામાન 

     �વીકરવો અને યોbય મ�ુંર* મેળવી તેના વેચાણ માટ, ગોઠવણી કરવી . 

(8)   �ટોર િવભાગના કાય4 સચંાલન માટ, જનરલ બોડ4 વખતોવખત અપનાવે તેના ખાતાક*ય િનયમો 

     અ�સુાર સામા7ય ર*તે કામ કરZુ.ં  

(9)   મોટર િમક,નીક અને ફાયર %િુ�ટ̈ડ7ટ મોટર વાહનોની <ળવણી રાખે તેની દ,ખર,ખ રાખવી. 

(૧૦)  વાહનો અને નગરપાGલકાના મકાનોના વીમા ઉતારવા. 

          

                  અિધિનયમની કલમ ૨૭૧ ના ખડં (ઈ) હ,ઠળ નગરપાGલકાના અિધકાર*ઓ અને નોકરોને સામા7ય 

માગ4દશ4ન આપવા બાબત.  

૧. મેડ*કલ ઓ.ફસરની  ફરજ :-    દવાખાના�ુ ંસચંાલન કરશે.  

૨.  સમાજ સગંઠક            :-    બીપીએલ કાડ4,સરકાર�ી તરફ વખતો વખત <હ,ર થતી યોજના અમલીકરણ 

     કરાવશે.  

૩.  સીટ* એ]7જ.              :-    ટાઉન Qલાનcગ એlટ Mજુબ નગરના િવકાસના કામો�ુ ંઆયોજન,અમલવાર*         

             િમ.ટ�ગો�ુ ંઆયોજન કરશે.   

૪.  આસી�ટ7ટ સીટ* એ]7જ.  :-     નગરપાGલકામા ંશહ,ર િવ�તારમા ંબાધંકામ "ગેની પરવાનગીઓ, દબાણો      

   ઉપર સીટ* એ]7જ. જણાવે તે Mજુબ ફરજ બ<વશે.  

૫.  ફાયર %િુ�ટ̈ડ7ટ         :-     અkbનશામક સેવાને લગતી કામગીર*ની ફરજો બ<વશે.  

૬. િમક,િનકલ ¦Vજિનયર     :-    પાણી Nરુવઠાને લગતી કામગીર*�ુ ં%પુરિવઝન તેમજ પાણીના �ોLકટોના 

    એ§�ટમેઇટ બનાવવા વગેર, ફરજો બ<વશે.   

૭. શીÄટ ¦Vજિનયર          :-     નગરપાGલકાના વોટર વક4સ ખાતાના પપંો ઇલેl�*ક સામાનોની     

    મેઈ7ટ,ન7સની તમામ ફરજો બ<વશે.  

૮. શોQસ ઇ7�પેlટર           :-  બો�બે શોપ એlટમા ંિનદ�શ કર,લ િનયમોને આિધન રહ* અમલીકરણની ફરજ 

   બ<વશે. 
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૯. ટ,X ર*કવર* %િુ�.         :-     નગરપાGલકાના �ુદા �ુદા ખાતાના બાક* વેરાઓની વ%લુાત જQતી તેમજ 

                           ટ,Xની લગતી બાબતો�ુ ંિનયં̂ ણ અને તે Mજુબ qજુરાત નગરપાGલકાના 

   અિધિનયમોના િનયમો Mજુબ ફરજ બ<વશે.  

૧૦. Åડ ઇ7�પેlટર            :-     ખાÆ પદાથ4 િનયમોને આિધન રહ* િનયમો Mજુબ જર* સે�પલો લેશે. Lને 

                        લેબોર,ટર*મા ંમોકલશે. બીન ઉપયોગી ખાÆ પદાથ4નો નાશ કરાવશે. 

૧૧. મેલે.રયા ઇ7�પેlટર      :-     મેલે.રયા િવભાગના %િુપ.રયલ .ફDડવક4ર વખતોવખત નગરપાGલકા જણાવે  

                           તે Mજુબ તેઓ પાસે તે કામ લેશે. 

૧૨. ઇલેl�*ક %પુરવાઇઝર      :-   નગરપાGલકા શહ,ર િવ�તારમા ંઆવેલી �ુદ* �ુદ* ��*ટ લાઇટોના      

    મેઈ7ટ,ન7સની જવાબદાર* Mજુબ ફરજ બ<વશે.  

૧૩. ઓવર શીયર                :-   �jિુન. એ]7જ. ના સીધી દોરવણી હ,ઠળ તેઓ L કામગીર* સ�પે તે Mજુબ 

     ફરજો બ<વશે. નવા એ§�ટમેટો બનાવશે. નવા �ોLકટો બનાવશે.  

    ૧૪. મહ,કમ                       :-   મહ,કમમા ંનગરપાGલકાના કાયમી કમ4ચાર*ઓની સેવાપોથીઓ, ર<ઓ                              

                                 તથા અ7ય બાબતો ફરજ બ<વશે.  

             નગરપાGલકા કચેર*ના વડા M=ુય અિધકાર* રહ,શે. Lઓ L તે કમ4ચાર*ઓને જણાવે તે Mજુબ ફરજો 

બ<વવાની રહ,શે.  
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5к�F – 4   

���� �&'� – 3  

-к��Q к��� ��V@�� ����(, ������(, .!��P, �����&'� ��� 	M��( :- 

(૧)   M=ુય અિધિનયમ         :-  qજુરાત નગરપાGલકા અિધિનયમ ૧૯૬૩  

(૨)   નાણાક*ય અિધિનયમ     :- ધી બો�બે �jિુનિસપલ એકાઉ7ટ કોડ ૧૯૪૮  

(૩)   સબંિધત અિધિનયમો      :-  

-       Mુબંઈ ખોરાક ભેળસેળ �િતબધંક અિધિનયમ – ૧૯૫૪  

-       qજુરાત Aુકાન અને સ�ંથા અિધિનયમ – ૨૦૧૯  

-       qજુરાત aયવસાય, વેપાર, ધધંા અને રોજગાર અિધિનયમ ૧૯૭૬ 

-       qજુરાત ફરEયાત �ાથિમક િશXણ અિધિનયમ – ૧૯૬૪  

-       qજુરાત િશXણ ઉપકર અિધિનયમ – ૧૯૬૨  

-       qજુરાત લોકલ ફડં ઓડ*ટ અિધિનયમ – ૧૯૬૩  

-       qજુરાત વેચાણ વેરા અિધિનયમ – ૧૯૬૩  

-       qજુરાત <હ,ર જbયાઓ (અનિધ�ૃત ભોગવટો કરનારાઓ પાસેથી ખાલી કરાવવા) બાબતનો    

       અિધિનયમ – ૧૯૭૨  

-       qજુરાત ગદંા વસવાટ (િવ�તાર %ધુારણા ના¤દુ* અને િવકાસ) અિધિનયમ – ૧૯૭૩  

-       qજુરાત શહ,ર* િવકાસ અને નગર રચના અિધિનયમ – ૧૯૭૬  

-       qજુરાત �jિુન. નાણા ંબોડ4 અિધિનયમ – ૧૯૭૯  

-       પXાતંર બદલ �થાિનક સ>ા મડંળોના સºયોને ગેરલાયક ઠરાવવા માટ, જોગવાઈ કરતો      

       અિધિનયમ – ૧૯૮૬  

-       ઔCયોGગક િવવાદ અિધિનયમ – ૧૯૭૬  

-       qજુરાત ગદંા વસવાટ અિધિનયમ – ૧૯૭૩  

-       પાણી (�Aુષણ, િનવારણ અને િનયં̂ ણ) અિધિનયમ – ૧૯૭૪ 

-       પયા4વરણ %રુXા અિધિનયમ – ૧૯૮૬ તળેના તમામ િનયમો અને <હ,રનામાઓ  

-       સોલીડ વે�ટ મેનેજમે7ટ Dસ-૨૦૧૬ ના પેટા િનયમો-૨૦૧૭  

-       “l7��કશન એ7ડ ડ*મોલેશન (C & D) વે�ટ મેનેજમે7ટ Dસ-૨૦૧૬ ના પેટા િનયમો-૨૦૧૮”   

-       “Qલા�ટ*ક વે�ટ મેનેજમે7ટ Dસ-૨૦૧૬ ના પેટા િનયમો-૨૦૧૮” 

-       qજુરાત ટાઉન Qલાનcગ એ7ડ અબ4ન ડ,વલોપમે7ટ એlટ - ૧૯૭૬  

-       સરકાર* અિધિનયમો – ૧૯૯૯  

-       જ7મ- મરણ ન�ધણી અિધિનયમ – ૧૯૬૯  

-       qજુરાત લbન ન�ધણી અિધિનયમ – ૨૦૦૬  
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-       �ાણી Ëરતા િનવારણ અિધિનયમ – ૧૯૩૦  

-       qડુસ એ7ડ સિવ2સ ટ,X એlટ – ૨૦૧૭  

 

 

મ ન.ં ઓ.ફસના નામ મ ન.ં ઓ.ફસના નામ 

૧ �Mખુ  ૬ એકાઉ7ટ7ટ શાખા 

૯ M=ુય અિધકાર*  ૫ િવપX નેતા 

૮ સે�,ટર*  ૪ ર,કડ4 શાખા 

૧૧ પ¾wલક વક4સ શાખા ૩ માક�ટ શાખા 

૧૨ વોટર વક4સ શાખા ૨૩ લાઈટ શાખા 

૧૩ સીટ* ¦Vજિનયર શાખા ૨૪ ઉપ �Mખુ 

૧૪ જ7મ- મરણ શાખા  ૨૫ સ>ા પXના નેતા 

૧૫ �ટોર િવભાગ  ૨૬ િસિવક સે7ટર 

૧૬ સેનેટર* િવભાગ  ૨૭ હાઉસટ,X ક,સ કાઉ7ટર 

૧૭ મહ,કમ શાખા  ૨૮ ટપાલ શાખા 

૧૮ સમાજ કDયાણ શાખા  ૨૯ qમુા�તાધારા શાખા  

૨૦ હાઉસટ,X શાખા ૩૦ મનોરંજન કર શાખા 

૨૧ શહ,ર* આEિવકા ક,78 ૩૧ ફાયર શાખા 

૨૨ ઓ.ડટર શાખા ૩૨ મોટરગેર,જ શાખા 

૭ કો�Qjટુર શાખા ૩૩ મેલે.રયા શાખા 

 

1.    к��3�� к��к�+�( ��� :-  

        <હ,ર જનતા સાથેના કામકાજો કરવા માટ, નગરપાGલકાની કચેર* રા�ય સરકાર તેની કચેર* માટ, 

નm* કર, તેવા  સમય દર�યાન ©Dુલા રહ,શે અને રા�ય સરકારના �થાિનક કચેર* માટ, <હ,ર કયા4 હોય તે 

જ ર<ના .દવસો તે પણ પાળશે. નગરપાGલકા કચેર* કોઈપણ તાક*દના �સગેં બધં કરવાનો �ુકમ 

�Mખુને સ>ા રહ,શે. ઉપર દશા4aયા હોય તેનાથી �ુદો કચેર*નો સમય પણ ઠરાવવાની તેને સ>ા રહ,શે 

પરંF ુકામકાજનો �ુલ સમય તેટલો જ રહ,વો જોઈએ.  

2.    51!х�� к��3�( к��к�+ :- 

(૧)   કામકાજ કરવા માટ, અને તેની ફરજો બ<વવા માટ, અને અિધિનયમની કલમ ૪૫ ના ખડં (બ)  

 અને (ક) હ,ઠળ દ,ખર,ખ અને િનયં̂ ણની ફરજો બ<વવા માટ, સવારના ૧૧-૦૦ થી સાજંના ૫-૩૦ 

 વKચે દરરોજ ઓછામા ંઓછા બે કલાક નગરપાGલકાની કચેર*મા ં�Mખુે હાજર રહ,Zુ ંઅને તે હ,F ુ

 માટ, રાખેલી ચોપડ*મા ંતેના તમામ �કુમો અને અગ!યની કાય4વાહ*ઓ ન�ધવા.  
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(૨)  �Mખુે નગરપાGલકાની રોજનીશી અને કિમટ*ના સભાની કાય4ન�ધ અઠવા.ડયે ઓછામા ં ઓ¡ ં

 એકવાર તપાસવી અને તેમા ંસામી સહ* કરવી.  

(૩) નગરપાGલકા વતી અથવા તેને લગતો સરકાર અને �ાદ,િશક કિમ}ર�ી / કિમ}ર નગરપાGલકા�ી 

સાથેનો તમામ પ^aયવહાર �Mખુે qજુરાતીમા ંકરવો.  

3.    ���  

              નગરપાGલકાએ પોતા�ુ ંસીલ �Mખુે તેમજ M=ુય અિધકાર* તાળા�ંૂચીમા ંરાખZુ.ં 

4.    �Mખુ કોઈ દ�તાવેજ ઉપર નગરપાGલકા�ુ ંસીલ લગાવે !યાર, પોતાની સહ* કર*ને તેને તેણે અિધ�ૃત કરZુ.ં  

5.    નગરપાGલકાના તમામ ર,કડ4ના પાના ંઅને તમામ .હસાબના ચોપડાને �મા�સુાર નબંર આપવા અને છેDલા 

પાને પાનનો નબંર દશા4વતો શેરા સાથે M=ુય અિધકાર*એ સીલ કરZુ ંઅને M=ુય અિધકાર*એ સહ* કરવી. 

 

6.    ���"�#�к��� ���к��3P/ ��� �(к�(�� ��F�к3� M�+( :-  

૧.    નગરપGલકાના કોઈપણ અિધકાર* અથવા નોકર, નગરપાGલકા વતી િનયમ ૯ અ�સુાર હોય તે  

 િસવાય અ7ય ર*તે કોઈપણ નાણા ં�વીકારવા નહc અથવા તેની પહ�ચ આપવી નહc.  

૨.   દર,ક અિધકાર*ની એ ફરજ છે િનયં̂ ણ અિધકાર* ફરમાવે !યાર, તેણે �વીકાર,લા નાણા ંસબધંી Mળૂ 

  �થળ પ^ો અથવા બી< પ^ો તેને સ�પી દ,વા અને તેની પાસે હોય તે આવક નMનુાની ચોપડ* 

  તેને આપી દ,વી.  

૩.    નગરપાGલકાનો કોઈ પગારદાર નોકર નગરપાGલકાના નાણા ં ૨૪ કલાક કરતા ં વv ુ સમય માટ, 

 પોતાની પાસે રાખી શકશે નહc પણ જમા કરાવવા નગરપાGલકાની કચેર*મા ંઅને આ િનયમોમા ં

 ઠરાવેલી ર*તે તેની aયવ�થા કરવા તમામ નાણા ંતરત જ લાવશે અથવા ભરશે.  

7.   "�( :-  

નાણા ં�વીકારવા અિધ�ૃત દર,ક aયklતને પહોચના ંનMનુાવાળ* છાપેલી અને �મા�સુાર નબંર આપેલી 

�થળપ^ો M=ુય અિધકાર*એ Nરુ* પાડવી અને આવી દર,ક ચોપડ*ને આપવામા ંઆવે તે પહ,લા ંતરત જ 

સાથે બાધંવી અને M=ુય અિધકાર*ની હાજર*મા ંતેના પાનાને સીલ લગાડZુ.ં એ અિધકાર*ની ચોપડ*ના 

પાનાની સ=ંયા જણાવીને છેDલા પાને શેરા કર* પોતાની સહ* કરશે.   

૮.   આવા કોઈ નાણા ં �વીકાય4 દર,ક aયklતએ તાર*ખ નાખંવી અને પહ�ચના નMનુા પર અને �થળ�ત 

અથવા બીE �ત પર |કૂવણીના ઉ>રો>ર �મ અ�સુાર સહ* કરવી અને પહ�ચ તર*ક, બીE �ત 

Ìટ* પાડ*ને |કૂવનારને આપવી અને |કુવનારને જો જર લાગે તો અસલ પહ�ચ �થળપ^ો ન�ધો 

પણ બતાવવી. 

૯.   Lને આવી ચોપડ* આપી હોય અને િનયમ – ૧૧ હ,ઠળ ખાસ માફ* મળ* ન હોય એવી દર,ક aયklતએ 

દર,ક .દવસને "તે તેણે �વીકાર,લા નાણા ંસ.હત તે ચોપડા .હસાબનીશને પાછ* આપવી. .હસાબનીશ 

.હસાબમા ં નાણા ં િવિધસર ર*તે જમા થાય છે તે જોZુ ં અને તે ચોપડ* ર�ૂ કરનાર aયklતને પાછ* 

આપવી. .હસાબનીશે પહ�ચ¤કૂ પાછ* આપતા ં પહ,લા છેDલા વાપર,લા પહ�ચ પર નાણા ં મÍયાની 

રસીદોનો શેરો કરવો અને તે પહ�ચનો નબંર િવિધસર ર*તે .હસાબમા ંન�ધાયો છે તે જોZુ.ં 

૧૦. M=ુય અિધકાર*નો એવો અGભ�ાય થાય છે ક, ચા` ુખચ4 માટ, જર* ન હોય તેવા વધારાના નાણા ં

નગરપાGલકા ફડંમા ંજમા છે તો તેણે �Mખુને તેની <ણ કરવી અને ભારતની �ટ,ટ બૅ7કમા ંઅથવા 
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અ7ય કોઈ રાu�*ય�ૃત બૅ7કમા ંઆવા વધારાના નાણા ંaયાજની અનામત Mકુવા તેની મ�ુંર* મેળવવી 

અથવા નગરપાGલકા વખતો વખત મ�ુંર કર, તે <હ,ર િસ¿ો.રટ*ઓમા ંતે રોકવા.  

 

              તેવી જ ર*તે M=ુય અિધકાર*નો એવો અGભ�ાય થાય ક, ચા` ુજવાબદાર*ઓને પહ�ચી વળવા 

માટ, રોકડ િસલક અNરુતી છે તો અનામતમાથી આવી રકમ લઈ અથવા જર* હોય તે �માણે આવી 

િસ¿ો.રટ*ઓનો િનકાલ કરવા �Mખુની તેણે મ�ુંર* મેળવવી.  

  આવી તમામ અનામતો અને રોકાણો અનામતો પાછ* લઈ લેવા�ુ ંઅને <મીનગીર*ઓનો 

િનકાલ નગરપાGલકા વતી કારોબાર* સિમિતએ કરવો જોઈએ અને તેમાથી ઉપk�થત થતી કોઈપણ ખોટ 

નગરપાGલકા ફડં ખાતે ઉધરાવવી જોઈએ.  

૧૧. દર,ક ભરણાની સાથે પાસ¤કૂ અને .હસાબનીશ સહ* કર,`ુ ંચલણ હોZુ ંજોઈએ. પાસ¤કૂ તરત જ પાછ* 

આપવામા ંઆવે તે અને ભરણાની પહ�ચ િવિધસર ર*તે તેમા ં રાખેલી છે તે જોવા માટ, .હસાબનીશ 

જવાબદાર રહ,શે. 

૧૨. .દવસનો .હસાબ બધં થયા પછ* અથવા રિવવાર અથવા ર<ના .દવસે મળેલા ંતમામ નાણા ંઆગામી 

કામકાજના .દવસે િવિધસર ર*તે .હસાબમા ંલેવામા ંઆવે અને બૅ7ક અથવા િતજોર*મા ંભરવામા ંઆવે 

!યા ં%ધુી નગરપાGલકાની િતજોર*મા ંનાણા ંભરનાર, તાર*ખ નાખંીને સહ* કર,લા ચલણ સાથે રાખવાને 

નગરપાGલકાની િતજોર*ને સીલ હોZુ ં જોઈએ અને ડબલ તાળા હોવા જોઈએ અને તેની એક ચાવી 

.હસાબનીશ પાસે રહ,વી જોઈએ અને બીE M=ુય અિધકાર* પાસે રહ,વી જોઈએ.  

૧૩. િનયં̂ ણ સિમિતએ |કુવણી કરવાનો �ુકમ કાયJ હોય તે પહ,લા િનયમો ૧૮ અને ૧૯ મા ંસમાિવuટ 

કર,લા ક,સમા ંહોય તે િસવાય નગરપાGલકા વતી કોઈપણ |કુવણી કરવી નહc.  
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5к�F – 5 (���� �&'� – 4)   

(૧) નગરપાGલકાના | ૂટંાયેલા સºયો પોતનામાથી �Mખુ અને ઉપ�Mખુની પસદંગી | ૂટંણીના ં િનયમો Mજુબ 

કરશે. (કલમ - ૩૧) 

(૨) દર,ક સºયને નગરપાGલકાની બેઠકમા ંભાગ લેવાનો અિધકાર છે અને મતદાનના �સગેં બેઠકમા ંપોતાનો 

મત આપવાનો અિધકાર પણ તે ધરાવે છે.  

(૩) ઓછામા ંઓછા એક ચFથુાÎશ સºયો નગરપાGલકાની બેઠક બોલાવવાની લેGખત માગંણી કર* શક, છે. 

(૪) �Mખુ અથવા ઉપ�Mખુ સામે અિવ ાસના ��તાવની નો.ટસ કોઈપણ સºય આપી શકશે. નગરપાGલકાના 

તે વખતના સºયોની �ુલ સ=ંયાના ઓછામા ંઓછા એક Fિૃતયાશં સ=ંયાના સºયો તે નો.ટસને ટ,કો આપે 

તો તે ��તાવ ર�ુ કર* શકશે અને નગરપાGલકાના તે વખતના �ુલ સºયોની  ઓછામા ં ઓછ* બે 

Fિૃતયાશં સºયોની બ�મુતી ��તાવ પસાર કર, તો સબિંધત હોzેદાર ^ણ .દવસની  Mzુત પછ* હોzો 

ધરાવતો બધં થશે.(કલમ – ૩૬) 

(૫) નગરપાGલકાના સºયો પોતાનામાથી | ૂટં*ને નગરપાGલકાની સિમિત Lવી ક, કારોબાર* સિમિત, મં̂ ણા 

સિમિત અને બીE સિમિતઓની રચના કર* શકશે. અને આવા સºયો પોતાની ફરજો િનયમો�સુાર 

બ<વશે.  

(૬) નગરપાGલકાનો કોઈ ઠરાવ ^ણ મ.હનાની "દર %ધુારવો હોય ક, રદ કરવો હોય તો ઓછામા ં ઓછા 

અડધા સºયોએ ટ,કો કર,લો હોવો જોઈએ અને તે સામા7ય સભામા ં સºયોની બ�મુતીથી પસાર કરવો 

જોઈશે. પરંF ુ^ણ મ.હના પછ* એવો ઠરાવ રાબેતા Mજુબની �.�યાથી %ધુાર* શકાય ક, રદ કર* શકાય. 

(કલમ-૫૧(૧૨)  

(૭) નગરપાGલકાના દર,ક સºય ભારતના ફોજદાર* અિધિનયમની કલમ- ૨૧ ના અથ4 �માણે રા�ય સેવક 

ગણાશે. 

(૮) નગરપાGલકા સાથેના કરારમા ંગેરકાયદ,સર .હત ક, ભાગ L સºયો ધરાવે તે ફોજદાર* કોટ4  સમX દોિષત 

ઠર,થી એક Ï<ર િપયા %ધુીના દંડને પા^ થશે. (કલમ-૭૨)  

(૯) જો કોઈ સºય નગરપાGલકાના કોઈ ફંડનો ગેરઉપયોગ કરવામા ં સામેલ હતો અથવા તે ગેરઉપયોગ 

સºયની ગેરવત4�કુ અથવા ભાર, ગફલત�ુ ંસીvુ ંપ.રણામ છે તેZુ ંનm* થાય તો નગરપાGલકાને ભરપાઈ 

કરવા માટ, જર* હોય તેવી રકમ સºય પાસેથી વ%લૂ કરવામા ંઆવશે.  

(૧૦) પરંF,ુ નગરપાGલકાની વતી કર,લા કરાર અથવા ખચ4 સબધંમા ંસºય "ગત ર*તે જવાબદાર ગણાશે નહc. 

(કલમ - ૭૦(૧)  
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(૧૧) કોઈ aયklત પોતાના સºય પદ દર�યાન પોતાના પદની એ ફરજ અદા કરવામા ંપગલા ંલેતી વખતે કોઈ 

qનુો કયJ હોવાનો તેમની સામે આરોપ હોય !યાર, રા�ય સરકારની Nવૂ4 મ�ુંર* િવના તેવો qનુો કોઈપણ 

કોટ4  Cયાનમા ંલેશે નહc. (કલમ – ૨૫૪)  
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૧.    qજુરાત નગરપાGલકા �Mખુ અને ઉપ�Mખુ | ૂટંણી િનયમો ૧૯૬૪  

૨.  qજુરાત �jિુનિસપાલીટ*ના ઢોર અને ડબાના િનયમો ૧૯૬૫  

૩.  qજુરાત નગરપાGલકા <હ,ર સ!કાર સમારંભ, મનોરંજન અથવા �દશ4ન "ગેના ખચ4 બાબતના િનયમો 

૧૯૬૫  

૪.  qજુરાત નગરપાGલકા બાક* રકમો ભરપાઈ કરવા માટ,ની ખાસ નો.ટસ બ<વણી બાબતના િનયમો ૧૯૬૫ 

૫. qજુરાત નગરપાGલકા (ઢોર વેચવાની ર*ત બાબતના િનયમો) ૧૯૬૫  

૬.  qજુરાત નગરપાGલકા (મતદાર યાદ* ભાગ-૨ બનાવવા અને સાચવવા બાબતના) િનયમો ૧૯૭૮  

૭.  qજુરાત નગરપાGલકા (જમીન મહ,%લુ અને પાણીના દરોના ઉપરના) �થાિનક શેષ ઉઘરાવવાના ખચ4 

બાબતના િનયમો ૧૯૭૯  

૮.  qજુરાત નગરપાGલકા (| ૂટંણી કરવા) બાબતના િનયમો, ૧૯૯૪ (Lમા ં૧૯૯૯ મા ં%ધુારા પણ થયા છે.) 

૯.  qજુરાત નગરપાGલકા (મતદારોની ન�ધણી) િનયમો ૧૯૯૪. 

૧૦.  �jિુનિસપલ બરોમા ંવોડJ�ુ ંસીમાકંન અને અનામત બેઠકોની ફાળવણી બાબતના િનયમો,૧૯૯૪. 

૧૧.  qજુરાત નગરપાGલકા (અ�%ુGુચત <િત, અ�%ુGુચત આ.દ<િત, પછાત વગJ અને Ðીઓ માટ, �Mખુના 

હોzા અનામત રાખવા) બાબતના િનયમો, ૧૯૯૪ અને ૧૯૯૫ (બનેં અલગ છે.) 

૧૨.  qજુરાત રા�ય નગરપાGલકા M=ુય અિધકાર*ની સેવા (ભરતી, સમાવેશ અને સેવાની શરતો) િનયમો, 

૧૯૯૫. 

૧૩. સોલીડ વે�ટ મેનેજમે7ટ Dસ-૨૦૧૬ ના પેટા િનયમો-૨૦૧૭  

૧૪.   “l7��કશન એ7ડ ડ*મોલેશન (C & D) વે�ટ મેનેજમે7ટ Dસ-૨૦૧૬ ના પેટા િનયમો-૨૦૧૮”  

૧૫.   “Qલા�ટ*ક વે�ટ મેનેજમે7ટ Dસ-૨૦૧૬ ના પેટા િનયમો-૨૦૧૮” 
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૧.  નગરપાGલકાની  કચેર*ઓ અને શાખાઓ કામકાજના .દવસોમા ંસવાર, ૧૦-૩૦ થી સાLં ૬-૧૦ %ધુી ©Dુલી 

રહ,શે.  

૨. કચેર*મા ંઆવતા તમામ અરજદારોને L તે અિધકાર* સાથે Mલુાકાતનો અિધકાર રહ,શે. 

૩. કચેર*ના વડાની, કચેર*મા ંહાજર* "ગે નો.ટસ �દિશ2ત કરવામા ંઆવશે.  

૪. કોઈપણ અરજદાર પોતાની ફ.રયાદ "ગે કચેર*ના વડાને ર�ુઆત કર* શક, છે.  

૫. વહ*વટ* તં̂ ને �ુદા �ુદા �કરણો માટ, જણાવેલ Nરુાવાઓ, િવગતો સમયસર આપવી તે �કરણના ઝડપી 

િનકાલ માટ, જર* છે. 

૬. લેવાયેલા િનણ4યોની �પuટ કારણો સહ <ણ અરજદારોને કરવામા ંઆવશે.  

૭. પ^ aયવહારની ભાષા સરળ અને િવવેકNણૂ4 રહ,શે.  

૮. વહ*વટ* તં̂ મા ં%ધુારા, કમ4ચાર*ઓના વલણ "ગેની ફ.રયાદો ઉપર !વ.રત Cયાન અપાશે.  

૯. ગેરર*િત, અસામાVજક �Zિૃત, Ñuટાચાર વગેર,ની મા.હતી કચેર*ના વડાને અપાશે તો તે aયklત�ુ ંનામ તેઓ 

ઇKછશે તો ખાનગી રાખવામા આવશે. 

૧૦. ટ,Gલફોન, ફ,lસ ઉપર મળેલ સદં,શાઓ ઉપર પણ જર* કાય4વાહ* હાથ ધરવામા ંઆવશે. 

૧૧. સવ~ કમ4ચાર*, અિધકાર*ઓ, �માGણકતાથી તટ�થ ર*તે ફરજ બ<વી શક, તે માટ, તેમની િનમ�કુ બદલી 

વગેર, બાÒ હ�તXેપ ન થાય તેવી અપેXા રાખવામા ંઆવે છે. 

૧૨. નm* થયેલ કાયદા/ િનયમો િવeુ� વહ*વટ* તં̂  પાસે િનણ4ય લેવડાવવા બાÒ ર*તે દબાણના �યાસો ન 

થાય તેવી અપેXા રાખવામા ંઆવે છે. 

૧૩.  કોઈપણ નાગ.રક ક, સ�ંથાઓ લોક ફર*યાદોના િનરાકરણ માટ, ગોઠવાયેલી આ aયવ�થામા ંસમયાતંર, 

%ચૂનો કર* શકશે.  

૧૪. અરજદારો, સ�ંથાઓ, VજDલાના અ7ય ખાતાના અિધકાર*ઓ, પદાિધકાર*ઓ, અિધકારપ^ની બાબતોના 

અમલમા ંસહકાર આપશે તેવી અપેXા છે. 

૧૫. નગરપાGલકા Óારા થતા ંકÔિપટલ કામોની િવગતો Lવી ક, કામ કરનાર એજ7સી, કામનો "દાVજત ખચ4, સમય 

મયા4દા વગેર, કામના �થળે �દિશ2ત કરવામા ંઆવશે. 

૧૬. વોડ4વાર કચેર* બહાર <હ,ર જનતા જોઈ શક, તે ર*તે બોડ4 પર અગ!યની મા.હતી Lવી ક, વોડ4 ઇ7ચાÕ, 

સમય, મહ!વની સેવા "ગેની ફ.રયાદોના િનકાલની aયવ�થા �દિશ2ત કરવામા ંઆવશે. 

૧૭. કjુ ંકામ ક,ટલા .દવસમા ંથશે અને ફ.રયાદનો િનકાલ ¿ાર, થશે તેની મયા4દામા ંજણાવવાની રહ,શે.    
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નગરપાGલકાની કચેર*મા ં આવતા Mલુાકાતીઓ, અરજદારો, નાગ.રકો અને કચેર* સાથે સકંળાયેલા aયklતઓ 

પોતા�ુ ંકાય4 સરળતાથી અને ઝડપી પાર પાડ* શક, તે હ,Fથુી નાગ.રક સહાયતા ક,78 (નZુ ંનામ જનસેવા ક,78) 

શ કરવામા ંઆવેલ છે. 

આ ક,78મા ં aયklત સરળતાથી પોતાના કામની ર�ુઆતો, િવગતો – અરEઓ ર�ુ કર* શકશે અને જોઈતી 

મા.હતી, મદદ તેમજ માગ4દશ4ન �ાQત કર* શકશે. મા.હતી ક,78 કો�Qjટુરાઇઝ હોZુ ંજોઈએ. Lથી જર* મા.હતી 

સરળતાથી ઉપલwધ થઈ શકશે. અ�ભુવી અિધકાર*એ જ આ કામગીર* સભંાળવી જોઈએ. આ ક,78 અરજદારો 

અને વહ*વટ* તં̂  વKચે કડ*પ બનશે. 

૧. અરજદારની અરEઓ આ ક,78 ઉપર �વીકારવામા ંઆવશે અને તેની પહ�ચ પણ આપવામા ંઆવશે. 

૨. ફોમ4 સાથે અરજદારોએ રાખવાના Nરુાવા, ફ* ની િવગતો અને જર* માગ4દશ4ન આ ક,78 Neંુૂ પડશે. 

૩. સરકારના િવિવધ ખાતાઓ હ�તકની પાGલકામા ંચાલતી િવિવધ યોજનાઓની િવગતવાર મા.હતી આ ક,78 ?ારા 

નાગ.રકોને Nરુ* પાડવામા ંઆવશે. 

૪. પોતાના પડતર કામોની તપાસ માટ, આવતા અરજદારોને તેમના કાય4ની �ગિતની મા.હતી આ ક,78 ?ારા Nરુ* 

પાડવામા ંઆવશે. અરજદાર, િવિવધ શાખાઓમા ંજવાની જ.રયાત રહ,શે નહc. 

૫. અરજદારોની અરEઓની દÖ િનક આવક- <વક અને િનકાલ "ગેની મા.હતી આ ક,78 સબિંધત અિધકાર* 

તરફથી કચેર*ના વડાને Nરુ* પાડવામા ંઆવશે. 

૬. અરજદારો ?ારા ટપાલ મારફતે મોકલવામા ંઆવતા પ^/ અરEઓ પણ �વીકાર* પહ�ચ પાઠવવામા ંઆવશે. 

૭. L તે પાGલકાએ �સ×� કર,લ નાગ.રક અિધકાર પ^ Mલુાકાતીઓ વાચંી શક, તેવી aયવ�થા રહ, છે. 

૮. નાગ.રકો ટ,લીફોન ?ારા પણ આ ક,78 પરથી જર* મા.હતી મેળવી શકશે. (અહ* નગરપાGલકાના જનરલ, 

તં̂ ના અગ!યના તેમજ �Mખુ�ી અને M=ુય અિધકાર*ના તેમજ વોટર વક4સ,સેનેટ,શન,ફાયર G�ગેડ અને અ7ય 

ઈમરજ7સી સેવાઓ િવગેર,ના ટ,Gલફોન અને ફ,lસ,કચેર*ના તેમજ રહ,ઠાણના નબંરો જણાવવાના હોય છે. 

નાગ.રક સહાયતા ક, %િુવધા ક,78ો વા�તવમા ંસ.�ય ર*તે કામ કરતા ંહોવા જોઈએ. 

હવે તો, સરકાર ?ારા રા�યની તમામ પાGલકાને “ઇ-ગવન47સ” નાગ.રક %િુવધા ક,78ોથી સ»જ કરવામા ંઆવનાર 

છે.   
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૧.   ભચ નગરપાGલકા અથવા તેના િનયં̂ ણ હ,ઠળની aયklતઓ પાસેના ંદ�તાવેજોની કXાઓ "ગે�ુ ંપ^ક. 

�મ દ�તાવેજની કXા દ�તાવેજ�ુ ંનામ અને 

ઓળખાણ 

દ�તાવેજ મેળવવાની કાય4 

પ�િત 

દ�તાવેજ િનયં̂ ણ 

અિધકાર*ઓનો હોzો 

૧.  ઠરાવની નકલો  િનયત ફ* ભર* અરE કર,થી  ર,કડ4 શાખા  

૨.  જ7મ-મરણની નકલો  ¬ “ 

૩.  નકશાની નકલો  “ “ 

૪.  <હ,ર દ�તાવેજોની નકલ  “ “ 
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          આ અિધિનયમમા નીચે જણાaયા Mજુબની સિમિતઓ રચવાની જોગવાઈ છે. 

(1) к��(S��3 ����� :- (к��-53) 

 આ સિમિત નગરપાGલકાએ પોતાના સºયોમાથી | ૂટં,લા સºયોની બનેલી હશે. આમા ંવvમુા ંવv ુ૧૨ અને 

ઓછામા ંઓછા ૬ સºયો રહ,શે. આ સિમિતના સºયોની Mzુત એક વષ4ની રહ,શે. દર વષ~ નગરપાGલકા નવેસરથી 

સિમિતની રચના કરશે. નગરપાGલકા અિધિનયમ ?ારા સોપાયેલ ફરજો પરંF ુનગરપાGલકાએ બીE કોઈ સિમિત 

નીમીને કારોબાર* સિમિતની ફરજો ક, સ>ા તેવી બીE સિમિતને સ�પી હશે તો એવી ફરજો અને સ>ા કારોબાર* 

સિમિત બ<વશે નહc. 

(2) S�, �����P :- (к��-55)  

 નગરપાGલકા બીE સિમિતઓ પણ નીમી શકશે. આવી સિમિતના સºયોની સ=ંયા નગરપાGલકા ઠરાવે 

તેવી ફરજો બ<વશે. 

(3) �&GF� �����P :- (к��-56)  

 નગરપાGલકા પોતાને યોbય લાગે તેવા ખાસ િવષયો, તપસ તથા ર*પોટ4  માટ, ક, અGભ�ાય માટ, આવી 

સિમિતઓની રચના કર* શકશે. આવી સિમિત કોઈપણ સમયે બધં પણ કર* શકશે. 

(4) નગરપાGલકા વખતો વખત બીE કોઈ નગરપાGલકા સાથે આ કલમની જોગવાઈ �માણે સjંlુત સિમિત 

નીમી શકશે. (કલમ – ૬૪)  

 �Mખુ અથવા ઉપ�Mખુને કોઈ સિમિતના સºય તર*ક, | ૂટંવામા ં આવે તો તે તેના હોzાની એ તે 

સિમિતના અCયX થશે. કલમ- ૫૯(૧)(કારોબાર* સિમિત િસવાય)  

��t��� "�3"G( :- 

          (૧) નગરપાGલકાના ખચ4મા ં િનયં̂ ણ લાવવા "ગે, (૨) <હ,રાતના ખચ4મા ંકરકસર, (૩) ��*ટ લાઇટ 

સેવા અસરકારક છતા ં કરકસર ભર* બનાવવા "ગે તેમજ (૪) પાણીના િવતરણ બાબતે નગરપાGલકા 

િનયામક�ીએ અ��ુમ તા. ૧૬-૪-૨૦૦૨, તા. ૨૪-૬-૨૦૦૨, તા. ૧૧-૭-૨૦૦૨ તેમજ તા. ૩-૧-૨૦૦૩ ના L 

પર*પ^ો કર,લ છે, તે qજુરાત નગરપાGલકા અિધિનયમ ૧૯૬૩ ની કલમ- ૩૭, ૭૦ અને ૨૬૦ ના સદંભ4મા ંઅિત 

મહ!વના છે. L�ુ ંનગરપાGલકા |�ુતપણે પાલન કરZુ ંઘટ,. 
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�����к ���к�� "G( %��  

(к)    �����к ���к�� "G u!& v�? 

 �ૂંકમા ં નાગ.રક અિધકાર પ^ એ વહ*વટ* તં̂ ને �!યેક કXાએ જવાબદાર Nણુ4, પારદશ4ક અને 

લોકાGભMખુ બનાવવાની .દશામા ંક,78 તથા રા�ય સરકારો ?ારા કાયા4k7વત કરવાની યોજના છે. સરકાર તેમજ 

�થાિનક સ�ંથાઓનો વહ*વટ લોકોના સીધા ક, આડકતરા કરવેરાની આવકમાથંી ચાલતો હોઈ, વહ*વટમા ંલોકોની 

ભાગીદાર* અિનવાય4 છે. અને તેથી તં̂ નો, નાગ.રક સાથેનો aયવહાર િમ^તાNણૂ4 અને પારદશ4ક તેમજ મા.હતી 

�ાQત લોકોને અિધકાર છે. Lથી આઝાદ* પછ* �થમ વખત સરકાર* તં̂ ના િવિવધ ખાતાઓની કામગીર* સામે 

લોકોના �ુ ં અિધકાર છે તેની <ણકાર* માટ, નાગ.રક અિધકાર પ^ો આપવામા ં આવેલ છે. અને નાગ.રકોના 

અિધકાર સામે ��ુ, �માGણક અને ઝડપી વહ*વટ માટ,� ુ ંમCયમ અને સાધન છે. Lને સામા7ય માનવીના હક-

�વમાનનો િશલાલેખ ગણી શકાય. 

(х)  �����к ���к�� "G�� =>�ш( :-  

        �<ક*ય <હ,ર વહ*વટમા ં�!યેક �<જનને સરકારના અને �થાિનક સ�ંથાના કાય4�મો "ગેની બાબતો 

<ણવાનો હm છે. �<ની પણ સરકારના તં̂  પર!વે ક,ટલીક ફરજો હોય છે. હm અને ફરજ િસmાની બે બા�ુઓ 

છે.  

 નાગ.રક તર*ક, નાગ.રક, પોતાના અિધકારો <ણવા જોઈએ અને મા.હતી મેળવવી જોઈએ. 

 <હ,ર વહ*વટમા ં મા.હતી મેળવવાનો દર,કને હm છે. <qતૃ નાગ.રક તર*ક, અિધકારોને <ણીને 

મા.હતગાર થઈને તેમજ હmો ભોગવીને અને ફરજો અદા કર*ને હમેશા <qતૃતા રાખવી જોઈએ. 

 કDયાણ રા�યના આદશ4ને વર,લી લોકશાહ* શાસન �ણાલીમા ંનાગ.રકો મહ!વNણૂ4 "ગ છે. આજના સતત 

ગિતશીલ jગુમા ં સરકાર* વહ*વટ તેમજ �થાિનક સ�ંથાઓ �!યે લોકોના િવ ાસ �િતસપંાદન કરવા અને 

િવ ાસને વv ુમજ¤તુ કરવા અને <ળવવા માટ, તેમજ વહ*વટ* તં̂ ને વv ુગિતશીલ લોકાGભMખુ, પારદશ4ક, 

7યાિયક,7યાયNણૂ4, ચેતનવFં ુ અને તીØ અસરકારક બનાવવા માટ, નાગ.રક અિધકાર પ^નો આદશ4 િવચાર 

�વીકાર*ને સરકાર, રા�યના �!યેક ખાતા કચેર*ઓમા ંઅને પાGલકામા ંનાગ.રક અિધકાર પ^ો �િસ� કરાaયા છે 

અને લોકોની %િુવધા અને સગવડ માટ, કચેર*ઓમા ંસહાયક/%િુવધા ક,78ો ઉભા કરાaયા છે, L આજના jગુમા ં

સમયસર�ુ ંઉપકારક અને આવકાય4 પગ`ુ ંછે. 

 નાગ.રક અિધકાર પ^ો �િસ� કરવાનો M=ુય આશય નાગ.રકો પોતાના અિધકારો િવશે સNંણૂ4પણે વાક,ફ 

થાય, <qતૃ બને અને યોbય સમયે તેમના અિધકારો �વમાનભેર ભોગવી શક, અને તે ર*તે સાચા અથ4મા ં

વહ*વટ* તં̂  લોકોના અિધકાર*�ુ ં�હર*- માગ4દશ4ક બની રહ, તે છે.  
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 નાગ.રકો તેમની િવિવધ �કારની આવyયકતાઓ અને Myુક,લીઓ "ગે યોbય �થળે અને યોbય 

અિધકાર*ને ર�ુઆત કર* શક, અને તેમા ંત ં̂  મદદપ થઈ શક, તે માટ, નાગ.રક %િુવધા ક, સહાયક ક,78ો ઉપયોગી 

છે.  

 િવશાળ વહ*વટ* તં̂ મા ં રા�ય સરકારના િવિવધ િવભાગો, િવિવધ કXાની િવિવધ કચેર*ઓ, �થાિનક 

�વરા�યની નાની મોટ* સ�ંથાઓ, ^ણે �તરની પચંાયતો, બોડ4, િનગમો વગેર,ની કામગીર* �ુ ંછે? કયા કામ માટ, 

¿ા ંર�ુઆત કરવી. કોને કરવી, અને ક,વી ર*તે કરવી અને ચોmસ કામગીર* Nણૂ4 કરવા માટ,નો સમયગાળો �ુ ંછે 

તેની <ણકાર* નાગ.રકોને મળ* શક, તે અથ~ વહ*વટ* તં̂  અને લોકો વKચે માગ4દશ4ન આપતો સેF ુ એટલે 

નાગ.રક સહાયતા ક,78. 

 નાગ.રક અિધકાર-પ^ો અને તેની સાથે સાથે નાગ.રક સહાયક ક,78ો એક સારો અGભગમ છે. અરજદાર ક, 

સામા7ય �<જનને કોઈપણ કચેર*ની કોઈપણ શાખામા ંપરભાર, ન જતા ંનાગ.રક સહાયતા ક,78 પર જઈ ક,78મા ં

કામ કરતા ં <ણકાર અિધકાર*ઓ, કમ4ચાર*ઓને તેની Myુક,લી ક, �} જણાવે અને ર�ુઆત કર, અને ક,78ના 

અિધકાર* કમ4ચાર* અરજદારને શાિંતથી સૌજ7યNવૂ4ક સાભંળ* અરજદારને જોઈતી મા.હતી અને માગ4દશ4ન પણ 

આપે, નાગ.રકને જરત હોય તો અરE લખવાની બાબતમા ં મદદપ બને, અરE સાથે �ુ ં સાધિનક કાગળો 

જોઈએ અને અરEનો િનકાલ ક,ટલા સમયમા ં થશે વગેર, મા.હતી પણ આપે,અરE �વીકાર, અને પહ�ચ આપે 

વગેર, કામગીર* અને ફરજ સહાયક ક,78ોની છે. 

 વહ*વટ* તં̂ મા ંપારદશ4તા અને �માGણlતા, લોકો સાથેનો િમ^તાNણૂ4 aયવહાર અને માનવીય અGભગમ 

તેમજ લોકોની ર�ૂઆતોની ઝડપી અને 7યાયNણૂ4 િનકાલ થાય તે અપેXાઓ પાર પાડવાના ઉzેશોથી આ aયવ�થા 

ગોઠવાઈ છે. 

 દર,ક Mલુાકાતી ક, અરજદારને તેમના �}ો, Myુક,લીઓ, પ^-aયવહાર ક, �કરણો "ગે સાચી મા.હતી 

આપવી,માગ4દશ4ન આપZુ,ં તેમના કામો ક, �કરણમા ંક,ટલા તબmા હોય છે અને હાલ તે કયા તબmે છે અને તેનો 

આખર* િનકાલ ¿ાર, થશે, તેની સમયમયા4દા જણાવવી અને દર,ક �કારની કામગીર* "ગે અ�સુરવાની િનયત 

છતા ં ઝડપી કાય4પ�િત "ગે મા.હતગાર કરવા�ુ ં કામ સહાયતા ક,78�ુ ં છે. આ કાય4�મમા ં નાગ.રકોના %ચુનો 

આવકારવાની પણ જોગવાઈ છે. 

 લોકોના અિધકારો અને અપેXાઓના સદંભ4મા ંસૌ �થમ કચેર*ના કામકાજનો સમય, ર<ના .દવસોની 

યાદ*,કચેર*ના વડાની કચેર*મા ંહાજર* "ગેની મા.હતી,કોઈપણ અરજદાર પોતાની ફર*યાદ "ગે કચેર*ના વડાને 

પણ સીધી ર�ુઆત કર* શક, તેવી જોગવાઈ અને aયવ�થા તેમજ અદના નાગ.રકોની લાચાર*નો ઉક,લ અને લોકો 

માટ, લોક.હત�ુ ંશાસન વગેર, આ કાય4�મનો લÚયાકં છે. 

 આ કાય4�મમા ંઅમલની સમયાતંર સમીXા કરવામા ંઆવે અને જર*યાત Mજુબ તેમા ંફ,રફારો કરવામા ં

આવે તો વહ*વટ સાચા અથ4મા ંલોકાGભMખુ,પારદશ4ક,�માGણક અને 7યાિયક બની રહ,શે તેમા ંશકંા નથી. 
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૧.  નીતી ઘડતર અથવા નીતીના સબધંી જનતાના સºયો સાથે સલાહ - પરામશ4 અથવા તેમના �િતિનિધ!વ 

માટ,ની aયવ�થા :-  

- qજુરાત નગરપાGલકા અિધિનયમ ૧૯૬૩ ની કલમ (૬) અ�સુાર ભચ નગરપાGલકાની સવJKચ નીતી 

પડતર કરતા ફોરમ એવી સામા7ય સભાની બેઠક નગરપાGલકા સમX ચાલતી કોઈ તપાસ અથવા 

િવચારણા ખાનગીમા ંથવી જોઈએ એમ �Mખુ �થાને લેનાર અિધકાર*ને લાગે તે િસવાય દર,ક બેઠક લોકો 

માટ, (જનતાના સºયો માટ,) ©Dુલી રહ,શે. 

- qજુરાત નગરપાGલકા અિધિનયમ ૧૯૬૩ ની કલમ - ૫૭ ની જોગવાઈ અ�સુાર ભચ નગરપાGલકાના 

| ૂટંાયેલા સºય ન હોય તેવા લાયકાત ધરાવતા જનતાના સºયો (કોઈ Neુુષ ક, Ðી) નગરપાGલકાની 

િવિવધ સિમિતઓમા ં| ૂટંાઈ શક, છે. અને નીતી ઘડતરની �.�યામા ભાગ લઈ શક, છે. 

- નગરપાGલકા ?ારા શ કરાયેલા શહ,રની તમામ સ�ંથાઓના સjંlુત "સીટ*ઝન ફોરમ" ની બેઠકોમા ંઅને 

સેિમનારોમા ંજનતાના સºયો નીતી ઘડતર સબધંી સલાહ- પરામશ4 કર* શક, છે.  

-  જનતાના સºયો નગરપાGલકાની નીતી િવષયક બાબતો એ પોતાના %ચુનો "જન સપંક4 અિધકાર*"  "જન 

મા.હતી અિધકાર*"  ક, ચીફ ઓ.ફસર ક, �Mખુ�ી/ વહ*વટદાર�ીને સીધા ર�ુ કર* શક, છે. 

- અિધિનયમ કલમ- ૬ અને ૭ Mજુબ નગરપાGલકા જનતાના સીધી |ુટંણી ?ારા પસદં કરાયેલા �િતિનિધઓ 

(કાઉk7સલરો) થી બનતી હોઈ તેઓ ?ારા  સવJKચ નીતી ઘડતર સબધંી િનણ4યો લેવાય છે. 

 

૨.  નગરપાGલકા કXાએ નીિતઓના અમલ માટ, જનતાની અથવા તેમના �િતિનિધઓની સલાહ- પરામશ4 / 

સહભાગીતા મેળવવા માટ, કોઈ કાયદાક*ય જોગવાઈ િવCયમાન નથી. પરંF ુ qજુરાત નગરપાGલકા 

અિધિનયમ ૧૯૬૩ ની કલમ ૪૯ (ખ) Mજુબ નીિતઓના અમલ માટ, પગલા ં લેવાનો અધીકાર અને 

સ>ાઓ M=ુય અિધકાર*ને %�ુત થયેલા છે. 
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 પરંF ુનીચે Mજુબની ક,ટલીક બાબતોમા ંજનતાના �િતિનિધઓ સાથે અમલ સબધંી પરામશ4 કરવાની 

જોગવાઈ  છે.  

 દા.ત.  

�મ િવગત અિધિનયમની 

કલમ 

જનતાના �િતિનિધઓની સહભાગીતા માટ, થયેલ 

જોગવાઈ 

૧.  M=ુય અિધકાર*ની સ>ાઓ 

અને ફરજો  

૪૯(૧)(ક) M=ુય અિધકાર* �Mખુના ંિનયં̂ ણ�ુ ંમાગ4દશ4ન અને 

દ,ખર,ખને આિધન રહ*ને પોતાની તમામ સ>ાઓ 

વાપરશે અને ફરજો બ<વશે.  

૨.  કાયJના અમલીકરણ અથ~ 

લેGખત કરારો કરવા 

બાબત.  

૬૬(૨) બે સºયો હાજર હોય તે િસવાય નગરપાGલકા�ુ ંસામા7ય 

સીલ કોઈ કરાર અથવા બી< લેખ ઉપર માર* શકાF ુ ં

નથી.તેઓની હાજર* બદલ આવા કરાર લેખ ઉપર 

તેઓની સહ* મેળવવાની રહ, છે.  

૩.  કાયJના ટ,7ડરો મ�ુંર કરવા 

બાબત.  

૬૭(૨) આવેલ ટ,7ડરો પૈક* L ટ,7ડરો બધા સજંોગો Cયાનમા ં

લેતા M=ુય અિધકાર*ને સૌથી ફાયદાકારક લાગે તેને 

કારોબાર* સિમિતની મ�ુંર* લઈને કર* શકશે. 

૪.  નગરપાGલકાની લેણી 

રકમોની વ%લુાત માટ,ના 

સ=તાઈના ંપગલા.ં  

૧૩૩(૧-૧)  નગરપાGલકાની લેણી રકમોની વ%લુાત માટ, M=ુય 

અિધકાર*ને �Mખુની સાથે િવચાર િવિનમય કર*ને L તે 

વ%લુાત કરનારની જગંમ ક, �થાવર િમDકત ટાચં ક, 

જ]Qતમા ંલઈ વેચીને વ%લુાત કર* શકશે.  
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5к�F – 8 (���� �&'� – 7) 

 

૮.૧      ભચ નગરપાGલકા મા.હતી અિધકાર*ઓના નામ, હોzો અને અ7ય િવગત :- 

�મ મા.હતી અિધકાર*ની િવગત નામ હાલનો હોzો ફોન નબંર 

૧.  <હ,ર મા.હતી અિધકાર*  �ી સજંય E. સોની   M=ુય અિધકાર*  ૨૯૦૪૦૦  

૨.  મદદનીશ મા.હતી અિધકાર* �ી મોતીભાઈ વી. વસાવા  સે�,ટર*  ૨૪૩૫૨૫  

૩.  એપલેટ ઓથોર*ટ*  �ી પી. એચ. મકવાણા  M=ુય અિધકાર*�ી 

વગ4-1  

�ાદ,િશક કિમ}ર 

નગરપાGલકાઓની 

કચેર*, “%ડુા ભવન“ 

ચોથો માળ, આગમ 

આક�ડની સામે,  

વે%-ુઆભવા રોડ, 

વે%,ુ %રુત – 

૩૯૫૦૦૭ 

૦૨૬૧-૨૫૦૦૦૯૮    
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5к�F – 9 

9.1    ��F̀� ������ 5�q���� � !������ к��̀"x�� :- 

        ભચ નગરપાGલકામા ંિનણ4યો લેવાના તમામ �કરણો �!યેક �તર, ચીફ ઓ.ફસર અને તેના હાથ 

 નીચેના  અિધકાર*ઓના અGભ�ાય અને ભલામણ ન�ધો સિમિતઓ, કારોબાર* સિમિત અને સામા7ય 

 સભાની  બેઠકોમા ં ર�ુ થયા બાદ ઠરાવના �વપમા ંબ�ુમતીથી ક, સવા4�મુતે મ�ુંર ક, નામ�ુંર કર*ને 

 લેવામા ં આવે છે. તે ઉપરાતં અCયX �થાન લેનાર પદાિધકાર*ની મ�ુંર*થી બારોબાર સºયો તરફથી 

 �વતં̂   ર*તે ર�ુ થતા �કરણો ઉપર પણ ઠરાવના �વપમા ંમતદાન ?ારા િનણ4યો લેવામા ંઆવે છે. 

 તદઉપરાતં સિમિતઓને લગતા ક,ટલાક િનણ4યો અિધિનયમની કલમ ૬૧ અ�સુાર પ.રપ^ા!મક 

 કાય4વાહ* ?ારા કરવામા ંઆવે છે.  

9.2  ��t��� S�S�( ��V@��& х�� ��F̀�( ���� ��V@�� к��̀"x�� :-  

        qજુરાત નગરપાGલકા અિધિનયમ ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ Mજુબ નગરપાGલકાની અગ!યની 

 બાબતો  માટ,ના ંખાસ િનણ4યો લેવા માટ,ની કાય4 પ�િત�ુ ંઆલેખન કરાયેલ છે.   

  qજુરાત નગરપાGલકા અિધિનયમ ૧૯૬૩ ની કલમ ૪૫ (ડ*) અ�સુાર નગરપાGલકાના �Mખુ 

 તાક*દના �સગંોએ L કોઈ કામ કરવા અથવા બધં કરવા માટ, અથવા L કોઈ કાય4 કરવા માટ, 

 નગરપાGલકાની મ�ુંર*ની જર હોય અને L કામ કરવા�ુ ંઅથવા બધં કરવા�ુ ંઅથવા L કાય4 કરવા�ુ ં

 તેના અGભ�ાય �માણે લોકોના ઉપયોગ અથવા તેમની સલામતી માટ, તા!કાલીક જર હોય તે કોઈ કામ 

 કરવાનો અથવા બધં કરવાનો અથવા તો કોઈ કામ કરવાનો લેGખત આદ,શ કર* શકશે અને તેZુ ંકામ 

 અથવા કાય4 કરવા�ુ ંખચ4  નગરપાGલકાના ફડંમાથી આપZુ ંતેવો લેGખત આદ,શ કર* શકશે. 

પરંF ુ–  

   એ-(ક) કોઈ ખાસ કામ અથવા કાય4 કરવા ઉપર �િતબધં કરતા ંનગરપાGલકાના કોઈ �ુકમ�ુ ં    

   ઉDલઘંન થાય એ ર*તે તેણે આ કલમ અ7વયે વત4Zુ ંનહc. અને  

   બી-(ખ) આ કલમ અ7વયે લીધેલા ંપગલા ંઅને તેના કારણો કારોબાર* સિમિતએ અને   

   નગરપાGલકાને તેની આગામી બેઠક વખતે તેણે Fરંુત જણાવવા જોઈએ. 

 અિધિનયમની કલમ ૬૭ (૩) અ�સુાર આમા ંજોગવાઈ કર* છે તે �માણે ટ,7ડરો મગંાaયા પછ* M=ુય 

 અિધકાર*ને મળે તે કોઈપણ ટ,7ડરો મ�ુંર રા=યા િસવાય કરાર કરવાને નગરપાGલકાના M=ુય અિધકાર*ને 

 અિધ�ૃત કર* શકશે. આ �માણે અિધ�ૃત કરવાના કારણો નગરપાGલકાની કાય4વાહ*મા ંન�ધવા જોઈશે. 
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9.3  к��(S��3 ��� ��F�&к3� ��3�V�� ��F̀�(�� 5��yx :-  

 к��(S��3 ��3�V�� ��F̀�( :- અCયX�ીને જર* જણાય તે િસવાયની િનણ4યો લેનાર સિમિતઓ ક, 

 સામા7ય સભાની તમામ બેઠકો આમ જનતા માટ, ©Dુલી હોઈ જનતા (િનણ4ય લેવાની �.�યા) આવી 

 બેઠકોમા ંહાજર રહ*ને નગરપાGલકા અિધિનયમની કલમ ૮૭ (ઘ-ગ) અ�સુાર વાિષ2ક વહ*વટ* અહ,વાલો 

 જોઈ <ણી શક, છે. તે ઉપરાતં �િત વષ4 છપાવીને �િસ×� કર*ને જનતા %ધુી તમામ િનણ4યો 

 પહ�ચાડવામા ંઆવે છે.  

 ��F�&к3� ��3�V�� ��F̀�( :- qજુરાત નગરપાGલકા અિધિનયમની કલમ ૭૯ ની જોગવાઈ અ�સુાર 

 નગરપાGલકાના નાણાકં*ય વહ*વટને લગતા િ^માિસક અને વાિષ2ક .હસાબો, આવક અને ખચ4ના મ�ુંર 

 થયેલા ં"દાજપ^મા ંલોકોને જોવા માટ, ©Dુલા રહ,શે અને નગરપાGલકા આ અથ~ ઠરાવે તે ર*તે �િસ� 

 કરવામા ંઆવે છે.  

 ���"�#�к��� ���� :���� S�Zк(��& ������� 5t��к ��F̀�( :- ઠરાવોની નકલો જનતા ?ારા માગંણી 

 કય~થી િનયત ફ* લઈને આપવાની aયવ�થા ગોઠવાયેલ છે.  

 

9.4  ��F̀� ������ 5�q���� �&�z�( $"��� ���к��3P :- 

  અિધિનયમની કલમ ૫૧ ની જોગવાઈ Mજુબ : “ M=ુય અિધકાર*એ નગરપાGલકાનો િનણ4ય 

 લેનાર દર,ક બેઠકમા ં હાજર રહ,Zુ ં જોઈશે. અને તેવી બેઠકમા ંચચા4 હ,ઠળ હોય તે કોઈ િવષય સબંધંી 

 �Mખુની અથવા નગરપાGલકાની પરવાનગી લઈને, �પ§uટકરણ અથવા હક*કતો�ુ ં બયાન કર* શકશે, 

 પણ આવી બેઠકમા ંકોઈ દરખા�ત ઉપર મત આપી શકશે નહc અથવા કોઈ દરખા�ત કર* શકશે નહc.”  

  અિધિનયમની કલમ ૫૧ (૧૩) અ�સુાર “�Mખુ �થાન લેનાર અિધકાર* તાક*દના ગમે તે 

 કારણોસર હોય તે િસવાય, કોઈ કામ નગરપાGલકા માટ, સરકાર* કાય4પાલક ઇજનેર ?ારા કરવામા ંઆવFુ ં

 હોય તે કામને લગFુ ંઅથવા કોઈ િશXણ બાબતને લગFુ ં કોઈ કામકાજ નગરપાGલકાની કોઈ બેઠકમા ં

 કરZુ ં નહc., િસવાય ક, આવી બેઠકના ઓછામા ંઓછા પદંર .દવસ અગાઉ સદર� ુ કાય4પાલક ઇજનેર 

 અથવા EDલાના નાયબ િશXણ ઈ7�પેકટર આવી બેઠકમા ંઆZુ ંકામકાજ કરવાના ઈરાદાની તથા એવા 

 કામકાજના સબંધંમા ંલાવવાના ��તાવ અથવા દરખા�તની ખબર આપતો પ^ લખવામા ંઆaયો હોય.  
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  ��������� к�� 51 (14) � !��� 

 (૧૪-એ-ક) :  કાય4પાલક ઇજનેર, નાયબ િશXણ ઈ7�પેકટરને અને <હ,ર આરોbયના મદદનીશ  

        િનયામકને અને EDલા માટ, એરોbય અિધકાર*ની કોઈ ફરજો તેને સ�પવામા ંઆવી હોય 

        !યાર, EDલાના સીવીલ સÕન અથવા સરકારના બી< કોઈ અિધકાર* અથવા પચંાયતના 

        કોઈ અિધકાર*ને તે નગરપાGલકાની કોઈ બેઠકમા ંહાજર રહ,વાનો હક રહ,શે. એવી બેઠકમા ં

        L કોઈ �} પર પોતાના હોzાની ફરજોની એ પોત પોતાને અGભ�ાય અથવા પોતે આપી 

        શક, તે મા.હતી આવી નગરપાGલકાને ઉપયોગી થઈ પડશે એમ તેને લાગે તે �}ની ચચા4 

        અથવા િવચારણામા ંનગરપાGલકાની સમંિતથી તેઓ પૈક* દર,ક જણ ભાગ લઈ શકશે.  

 (બી-ખ) :     નગરપાGલકાને એZુ ંજણાય ક, કાય4પાલક ઇજનેર, નાયબ િશXણ ઈ7�પેકટર, <હ,ર  

        આરોbય મદદનીશ િનયામક અથવા EDલાના સીવીલ સÕનની અથવા બી< કોઈ સરકાર* 

        અિધકાર*ની અથવા પચંાયત કોઈ અિધકાર*ની હાજર* ઉપર જણાવેલા હ,F ુમાટ, એવી  

        નગરપાGલકાની કોઈ બેઠકમા ંઇKછનીય છે તેવા અિધકાર*ને ભરવા ધાર,લી બેઠકના  

        ઓછામા ંઓછા પદંર .દવસ પહ,લા પ^ લખીને એવી બેઠકમા ં હાજર રહ,વા જણાવવાની 

        આવી નગરપાGલકાને સ>ા રહ,શે અને સદર� ુઅિધકાર* માદંગી અથવા કોઈ બી< કોઈ 

        aયાજબી કારણસર તેનાથી હાજર રહ* શકાય એમ ન હોય તે િસવાય આવી બેઠકમા ંહાજર 

        રહ,વા બધંાયેલા રહ,શે.  

  પરંF ુઆવો પ^ મÍયે,આવા અિધકાર* <તે હાજર રહ* શક, એમ ન હોય, તો તે કોઈ નાયબ 

અથવા મદદનીશ અિધકાર*ને અથવા બી< તાબાના યોbય અિધકાર*ને પોતાના િવચારો સબંધંમા ં%ચૂનો 

આપી શકશે અને એવી બેઠકમા ં<તે હાજર રહ,વાને બદલે તે પોતાના �િતિનિધ તર*ક, હાજર રહ,વાને 

મોકલી આપશે.  

9.5  ��F̀� ����� %��� �[���к��3 :-  

  નગરપાGલકા કXાએ િનણ4ય લેનાર સવJKચ અને "િતમ સ>ાિધકાર* નગરપાGલકાની સામા7ય 

સભા હોય છે. L અિધિનયમની કલમ ૫૧ ની જોગવાઈ અ�સુારની કાય4પ�િતના આધાર, નગરપાGલકાના 

તમામ િનણ4યો લે છે. પરંF ુઅMકુ િનણ4યો માટ, સામા7ય સભાના ઠરાવથી મળેલી મ�ુંર* ઉપરાતં રા�ય 

 સરકાર�ી (કલેlટર�ી, �ાદ,િશક કિમÝર�ી,  કિમÝર�ી, સGચવ�ી : શહ,ર* િવકાસ િવભાગ) ની મ�ુંર*ઓ 

જર* હોઈ આવા તમામ .ક�સાઓમા ં િનણ4ય લેનાર "િતમ સ>ાિધકાર*�ી સરકાર હોય છે. દા.ત. 

અિધિનયમની કલમ ૬૫(૨) અ�સુાર “ કલમ ૧૪૬ ની પેટા કલમ (૧) અ7વયેના જમીનના દર,ક પટા 

અથવા વેચાણની બાબતમા ંતથા દસ વષ4 કરતા ંવv ુMzુતના �થાવર િમલકતના દર,ક વેચાણ અથવા 

બીE તબદ*લી  બાબતમા ંરા�ય સરકારની Nવૂ4 પરવાનગી આવyયક છે.”       
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9.6  qજુરાત નગરપાGલકા અિધિનયમ ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૧ (૩) અ�સુાર િનણ4ય લેવાની "િતમ સ>ાિધકાર*  

 તર*ક, �!યેક સામા7ય સભા મળે છે !યાર, L તે સામા7ય સભામા ં િનણ4ય માટ, એજ7ડામા ં સમાિવuટ 

 કરાયેલ અગ!યની તમામ બાબતો સ.હતની નો.ટસ નગરપાGલકા કચેર* ઉપર <હ,ર નો.ટસ બોડ4 ઉપર 

 �કાિશત કરવામા ંઆવે છે !યાર, આ મા.હતી મળ* રહ,શે.  

 �1!�� 1!+S�� ������ :-   

q� { �� S�Zк�� Z��� �&S� 

Lના પર િનણ4ય લેવાનાર છે તે િવષય  નગરપાGલકાને લગતા એજ7ડામા ંસમાિવuટ તમામ િવષયો  

માગ4દશ4ક %ચુન / .દશા િનદ�શ જો 

કોઈ હોય તો  

------ 

અમલની �.�યા  અિધિનયમની કલમ ૪૯ (ખ) અ�સુાર િનણ4યોની અમલવાર* ચીફ 

ઓ.ફસર, કરવાની રહ, છે.  

િનણ4ય લેવાની કાય4વાહ*મા ંસકંળાયેલ 

અિધકાર*ઓનો હોzો  

સિમિત ક, સામા7ય સભામા ંહાજર તમામ | ૂટંાયેલા સºય�ીઓ 

ઉપર જણાવેલ અિધકાર*ઓના સપંક4 

"ગેની મા.હતી  

ભચ નગરપાGલકા, શાલીમાર ટોક*ઝ સામે, �ટ,શન રોડ, ભચ.  

જો િનણ4યથી સતંોષ ન હોય તો ¿ા ં

અને ક,વી ર*તે અપીલ કરવી?  

જો િનણ4યથી સતંોષ ન હોય તો કોઈપણ નાગ.રક અિધિનયમની કલમ 

૨૫૮(૧) તળે EDલા કલેકટર�ીને અરE કર*ને L તે િનણ4ય ને અમલ 

કરતા ંઅટકાવી શક, છે ક, રદ પણ કરાવી શક, છે. કલેકટર�ીના 

િનણ4યથી સતંોષ ન થાય તો નગરપાGલકા અિધિનયમની કલમ 

૨૫૮(૩) અ�સુાર રા�ય સરકાર�ીને અપીલ કર* શક, છે.  
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5к�F – 10  

���к��3P ��� к�̀��3P�� ������ Y!9:�к� (�d�@bV�3) 

 

૧૦.૧  ભચ નગરપાGલકાના અિધકાર*ઓ / કમ4ચાર*ઓની મા.હતી નીચે Mજુબ છે. :-  

પ.રિશuટ – ૧ સામેલ છે. 
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5к�F – 11 (���� �&'� – 10)  

૧૧.૧  ભચ નગરપાGલકાના અિધકાર* અને કમ4ચાર*ને મળFુ ંમાિસક મહ,નતા�ુ ં:-  

 તા. ૧-૫-૨૦૨૦ ની k�થિતએ.  

પ.રિશuટ – ૨ સામેલ છે. 
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5к�F – 12 (���� �&'� – 11)  

12.1  5t��к �&:;��� M����� %	�+"G :-  

 qજુરાત નગરપાGલકા અિધિનયમ ૧૯૬૩ ની કલમ ૭૬ અ�સુાર ભચ નગરપાGલકાએ સને ૨૦૨૦-૨૧ 

 �ુ ંવાિષ2ક "દાજપ^ સામા7ય સભાના ઠરાવ ન.ં૯૭૪ – તા. ૧૯-૦૩-૨૦૨૦  થી મ�ુંર કર*ને Nkુ�તકા 

 �વપે �કાિશત કર*ને <હ,ર �િસ� કર,લ છે. Lની નકલ નગરપાGલકાની M=ુય કચેર*મા ં“ જન મા.હતી 

 અિધકાર*” ને િનયત ફોમ4મા ંઅરE કય~થી િનયત ફ* લઈને આપવામા ંઆવે છે. તદઉપરાતં <7jઆુર*/ 

 એિ�લ/ �ુલાઇ અને ઓlટોબર માસના િ^માિસક .હસાબો તથા નાણાક*ય વષ4ના આખર, વાિષ2ક .હસાબો 

 અિધિનયમની કલમ ૭૯ અ�સુાર મ�ુંર કર* નાગ.રકોના <ણકાર* અથ~ િનયિમત ર*તે �િસ� કરવામા ં

 આવે છે.    
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5к�F – 13 ��� 14 (���� �&'� – 12 ��� 13)  

 

13.1   ����к3 к��̀q�(�� ��� %���� "x�� :-  

ભચ નગરપાGલકામા ં ક,78 અને રા�ય સરકારના સjંlુત ઉપ�મે રાu�*ય શહ,ર* આEિવકા િમશન 

"તગ4ત શહ,ર* ગર*બી ર,ખા તળે Eવતા પ.રવારોને �વવેતન રોજગાર યોજના અ7વયે રોજગાર યોજના 

અ7વયે બ�ક,બલ લોન ?ારા સબસીડ* આપવામા ંઆવે છે તેમજ આવા ધધંા રોજગાર માટ, તાલીમ પણ 

આપવામા ંઆવે છે. આ યોજના અ7વયે મ.હલાના ઉ!થાન માટ, તેઓના �વસહાય �ુથ બનાવી તેમને 

પગભર કરવાનો હ,F ુ રહ,લો છે. આ ઉપરાતં શહ,ર* ફ,ર*યાઓને સહાય તેમજ ઘરિવહોણા લોકો માટ, 

આ�ય �થાન અને અ7ય લાભો પહ�ચાડવામા ંઆવે છે. આ યોજનામા ંબે મેનેજર અને સમાજ સગંઠકો 

?ારા મળ*ને આ સહાયકાર* કાય4�મનો લાભ લેવા િનયત ફોમ4મા ંઅરE કરવાની રહ, છે. આ યોજનાની 

તમામ મા.હતી મેળવીને આ સહાયક* કાય4�મના લાભો મેળવી શકાય છે.   
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5к�F – 15 (���� �&'� – 14)  

15.1  к��Q �|3 к��� ��V@ �|3 к�@�� �(�F( :-  

 ભચ નગરપાGલકાએ સૌ �થમ તે�ુ ંનાગ.રક અિધકાર પ^ ૧૯૯૯ ની સાલમા ંNkુ�તકા �વપે �િસ� 

કર*ને <હ,ર કર,લ. Lમા ંનગરપાGલકાના િવિવધ કાયJ કરવા માટ,ના ંનm* કરાયેલા ધોરણોનો સમાવેશ કરવામા ં

આવેલ. !યારબાદ નગરપાGલકા િનયામક�ી, ગાધંીનગરના પ^ ન.ં નપાની/ ય.ં૧૫/ ના.અ.પ./૪/૦૩    

તા.૨૮-૭-૦૩ થી આ "ગેના નMનુાપ ધોરણો નm* થઈ આવતા ંસને ૨૦૦૪ મા ં!યારબાદ qજુરાત સરકાર�ી 

ના (<હ,ર સેવા "ગેનો નાગ.રકોનો અિધકાર) અિધિનયમ-૨૦૧૩ અ7aયે નીચે Mજુબના ંધોરણો નm* કરવામા ં

આવેલ છે.  

qજુરાત (<હ,ર સેવા "ગેનો નાગ.રકોનો અિધકાર) અિધિનયમ-ર૦૧૩ ના અમલીકરણ બાબત 

અ.ન.ં સેવા�ુ ંનામ સમય-

મયા4દા 

ડ,ઝીbનેટ,ડ 

ઓ.ફસર 

(જવાબદાર 

અિધકાર*) 

ફ.રયાદ 

િનવારણ 

અિધકાર* 

ડ,ઝીbનેટ,ડ 

ઓ.ફસર 

(જવાબદાર 

સ>ાિધકાર*) 

કાયદાની કલમ-

૪, પ, ૬ અને 

૯(ર) હ,ઠળ 

%ચુવેલ �થળોએ 

મા.હતી �િસCધ 

કયા4ની તાર*ખ 

૧ િમલકત વેરાની નવી 

આકારણી કરવા માટ, 

૦૯ .દવસ ટ,X 

%િુ�ટ,7ડ7ટ 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

ર િમલકતમા ંનામફ,ર કરવા 

બાબત  

૩૦ .દવસ ટ,X 

%િુ�ટ,7ડ7ટ 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

૩ િમલકત વેરાની નવી 

આકારણી બાબતે આવેલ 

વાધંાના િનકાલ માટ,  

૩૦ .દવસ ટ,X 

%િુ�ટ,7ડ7ટ 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

૪ િમલકત વેરા ર*ફંડ માટ, ૧પ .દવસ ટ,X 

%િુ�ટ,7ડ7ટ 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

પ ભાÞુઆત�ુ ંનામ બદલવા / 

રદ કરવા માટ,  

૧પ .દવસ ટ,X 

%િુ�ટ,7ડ7ટ 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

૬ પાણી�ુ ંનZ ુકનેકશન 

મેળવવા માટ, 

૩૦ .દવસ મેક,િનકલ 

એ7Eનીયર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

૭ ગટર�ુ ંનZ ુકનેકશન 

મેળવવા માટ, 

૩૦ .દવસ �jિુનિસપલ 

એ7Eનીયર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

૮ રહ,ણાકં (aય.કતગત) ની 

GબDડcગ પરમીશન  

૧પ .દવસ સીટ* 

એ7Eનીયર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

૯ રહ,ણાકં 

(સોસાયટ*/કો�પલેX) ની 

GબDડcગ પરમીશન  

૩૦ .દવસ સીટ* 

એ7Eનીયર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

૧૦ ઓÆોGગક / કોમિશ2યલ / 

અ7ય ની GબDડcગ પરમીશન 

૩૦ .દવસ સીટ* 

એ7Eનીયર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 
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અ.ન.ં સેવા�ુ ંનામ સમય-

મયા4દા 

ડ,ઝીbનેટ,ડ 

ઓ.ફસર 

(જવાબદાર 

અિધકાર*) 

ફ.રયાદ 

િનવારણ 

અિધકાર* 

ડ,ઝીbનેટ,ડ 

ઓ.ફસર 

(જવાબદાર 

સ>ાિધકાર*) 

કાયદાની કલમ-

૪, પ, ૬ અને 

૯(ર) હ,ઠળ 

%ચુવેલ �થળોએ 

મા.હતી �િસCધ 

કયા4ની તાર*ખ 

૧૧ જ7મ�ુ ં�માણપ^ ૦૩ .દવસ સબ રVજ��ાર સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

૧ર મરણ�ુ ં�માણપ^ ૦૩ .દવસ સબ રVજ��ાર સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

૧૩ qમુા�તા ધારા હ,ઠળ નZુ ં

લાયસ7સ 

૦૧ .દવસ qમુા�તાધારા 

ઈ7�પેકટર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

૧૪ qમુા�તા ધારા હ,ઠળ 

લાયસ7સ .ર7jઅુલ 

૦૧ .દવસ qમુા�તાધારા 

ઈ7�પેકટર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

૧પ ખાÆ અખાÆ લાયસ7સ  ચીફ સેનેટર* 

ઈ7�પેકટર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

૧૬ માક�ટ માટ, લાયસ7સ ૧પ .દવસ સીટ* 

એ7Eનીયર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

૧૭ એ7Eનીયર / આકßટ,કટ / 

��કચરલ ડ*ઝાઈન / 

Qલ�બર / કો7�ાકટ�ુ ં

રE��,શન  

૩૦ .દવસ સીટ* 

એ7Eનીયર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

૧૮ ફ,.રયા�ુ ંરE��,શન  ૩૦ .દવસ સમાજ 

સગંઠક 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

૧૯ �ોફ,શનલ ટ,X�ુ ંરE��,શન  ૦૩ .દવસ qમુા�તાધારા 

ઈ7�પેકટર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

ર૦ ફાયર નો ઓwLકશન 

સટß.ફક,ટ 

૦૭ .દવસ ફાયર 

%િુ�ટ,7ડ7ટ 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

ર૧ લે આઉટ (બીન ખેતી માટ, 

મ�ુંર*) માટ, નો ઓwLકશન 

સટß.ફક,ટ  

૧પ .દવસ સીટ* 

એ7Eનીયર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

રર સબ Qલાનcગની મ�ુંર* માટ, 

નો ઓwLકશન સટß.ફક,ટ   

૧પ .દવસ સીટ* 

એ7Eનીયર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

ર૩ Qલાન ર*7jઅુલ માટ, નો 

ઓwLકશન સટß.ફક,ટ 

૧પ .દવસ સીટ* 

એ7Eનીયર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 
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અ.ન.ં સેવા�ુ ંનામ સમય-

મયા4દા 

ડ,ઝીbનેટ,ડ 

ઓ.ફસર 

(જવાબદાર 

અિધકાર*) 

ફ.રયાદ 

િનવારણ 

અિધકાર* 

ડ,ઝીbનેટ,ડ 

ઓ.ફસર 

(જવાબદાર 

સ>ાિધકાર*) 

કાયદાની કલમ-

૪, પ, ૬ અને 

૯(ર) હ,ઠળ 

%ચુવેલ �થળોએ 

મા.હતી �િસCધ 

કયા4ની તાર*ખ 

ર૪ બાધંકામ મ�ુંર* થી બાધંકામ 

વપરાશ મ�ુંર* (બાધંકામ 

મ�ુંર* - ૩૦ .દવસ, Qલી7થ 

લેવલ ઈ7�પેકશન-૦૭ 

.દવસ, બાધંકામ વપરાશ 

ઈ7�પેકશન-૦૭ .દવસ, 

સટß.ફક,ટ ઈyj ુકરવા માટ,-

૦૧ .દવસ એમ કર*ને �ુલ 

૪પ .દવસ  

૪પ .દવસ સીટ* 

એ7Eનીયર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

રપ ટ*.પી. ફોમ4-એફ ની નકલ  ૦૩ .દવસ સીટ* 

એ7Eનીયર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

ર૬ ટ*. પી. પાટ4  Qલાન  ૦૩ .દવસ સીટ* 

એ7Eનીયર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

ર૭ ઝોિન�ગ �માણપ^  ૦૩ .દવસ સીટ* 

એ7Eનીયર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

ર૮ ડ*. પી. પાટ4  Qલાન  ૦૩ .દવસ સીટ* 

એ7Eનીયર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 

ર૯ ઈલેક�*ક કનેકશન 

મેળવવાના અિધકારનો 

ઉપયોગ કરવા  

૦૭ .દવસ લાઈટ 

ઈ7�પેકટર 

સે�,ટર* M=ુય 

અિધકાર* 

10/07/2019 
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5к�F – 16 (���� �&'� – 15)  

16.1  ��RK!�"� ="�_� ������ :-  

- ભચ નગરપાGલકા ?ારા સને ૨૦૦૪-૦૫ થી ઇ-ગવન47સ યોજનાનો અમલ શ કર,લ છે. આ યોજના 

"તગ4ત નગરપાGલકા નીચે Mજુબના ંિવભાગોના સોÄટવેર તૈયાર કર,લ છે.  

- નગરપાGલકાએ �ંુક સમયમા ંવેરા વ%લુાત, જ7મ- મરણ, શોપ રVજ. આપવામા ંઆવે છે. નગરપાGલકા 

8ીન�ધી નામા પ�િત સોÄટવેરની અમલવાર* ચા` ુકર,લ છે.  

- બLટ  

- િ^માસીક, છ માિસક, વાિષ2ક .હસાબો  

- �ો-એ§lટવ .ડ�lલોઝર (RTI ACT "તગ4ત)  
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5к�F – 17 (���� �&'� – 16) 

- ભચ નગરપાGલકાની M=ુય કચેર*મા ંફ.રયાદ િવભાગ ઉx ુકરવામા ંઆવેલ છે.  

- ભચ નગરપાGલકાએ ફ.રયાદ િવભાગ કમ4ચાર*ની િનમ�કુ કર,લ છે.  

- કોઈપણ નાગ.રક ભચ નગરપાGલકાના ર,કડ4 િવભાગ મારફત િનયત ચાÕની રકમો ભર*ને િનયત 

કરાયેલ અરE ફોમ4 ભર*ને “<હ,ર મા.હતી અિધકાર*” પાસેથી જોઈતી મા.હતી .દન – ૨૦ ની Mzુતમા ં

મેળવી શકશે. અગર તો િનર*Xણ કર* શકશે.  

- રોજબરોજની મા.હતીઓ ભચ નગરપાGલકાની M=ુય કચેર*ના <હ,ર નો.ટસ બોડ4 ઉપર �કાિશત 

કરવામા ંઆવે છે.  

- નગરપાGલકાના િવિવધ કાય4�મો "ગેની મા.હતીઓ નાગ.રકો નગરપાGલકાની અખબારોમા ં�કાિશત થતી 

<હ,રાતો તથા અખબાર* યાદ*ઓમાથંી મેળવી શકશે.  

- નાગ.રકો નગરપાGલકા ?ારા સમયાતંર, �કાિશત કર*ને િવતરણ કરાતી પિ^કાઓ મારફતે પણ 

મા.હતીઓ મળ* શકશે.  

- વાિષ2ક વહ*વટ* અહ,વાલ.  
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��� ���� �	�, ��.  

તા. ૧૧-૦૯-૨૦૧૮ થી નગરપાGલકાની બાક* રહ,તી Mzુત (તા.૧૧-૧૨-૨૦૨૦) માટ, નીચે Mજુબ નm* થયેલ 

િવિવધ કિમટ*ના ચેરમેનો તથા સºયો�ીના નામોની યાદ* :-  

�.�&. �(>( ��� �(.�&. 

૧. �Mખુ�ી  �ીમતી %રુભી સજંયભાઈ તમા�ુવાલા  ૯૫૭૪૦૦૭૦૦૧ 

૯૪૨૯૧૨૭૮૧૮ 

૨. ઉપ�Mખુ�ી  �ી ભરત�ુમાર ધન%ખુલાલ શાહ  ૯૫૭૪૦૦૭૦૦૩ 

૯૮૨૫૦૪૦૪૩૧ 

�.�&. к��V3 !& ��� �����i� �(.�&. 

૧.  કારોબાર* કમીટ*  �ી નર,શભાઇ બી. %થુારવાલા  ૯૮૨૪૧૭૩૮૯૦ 

૨.  વોટર વક4સ અને ગટર 

કમીટ* 

�ી રાજશેખર ઈ ર દ,શäવર ૯૮૨૪૧૯૫૮૮૮ 

૩.  પ¾wલક વક4સ કમીટ* �ી દ*પકભાઈ સી. િમÐી  ૯૮૨૪૪૭૫૧૮૧ 

૪.  ફાઇના7સ અને ટ,Xેશન 

કમીટ* 

�ીમતી ભારતીબેન િનલેષભાઈ પટ,લ  મો. ૯૯૨૪૭૫૭૬૬૮ 

૫.  કાયદા કમીટ* �ીમતી વષા4બેન મહ,શભાઈ <દવ મો. ૯૮૭૯૭૦૭૮૯૦ 

૬.  ફાયર અને મોટર ગેર,જ 

કમીટ* 

�ી બા¤ભુાઇ બેચરભાઈ વસાવા  ૯૯૯૮૨૬૮૫૧૫  

૭.   સમાજ કDયાણ કમીટ* �ીમતી શીલાબેન ઠાકોરભાઈ વણકર મો. ૯૯૦૯૦૨૮૩૨૧ 

૮.  એ�ટાwલીશમે7ટ કમીટ* �ીમતી પાલબેન સદં*પભાઈ કાય�થ મો. ૯૯૦૪૩૫૦૯૭૩ 

૯.  લાઇટ કમીટ* �ી હ,મે78�ુમાર Gભખાભાઈ �<પિત મો. ૯૯૨૪૧૩૩૮૦૫ 

૧૦.  સેનેટર* કમીટ* �ી સિતષભાઇ ક,. િમÐી  ૯૮૨૫૫૯૪૭૫૭  

૧૧.  શોQસ એ7ડ 

એ�ટાwલીશમે7ટ કમીટ* 

�ીમતી હ*માબેન ક,શવભાઈ �કુલ મો.૯૮૭૯૪૪૮૦૩૩  

૧૨. મેડ*કલ કમીટ* �ીમતી હ,માબેન ચેતનભાઈ પટ,લ મો. ૯૨૨૮૨૯૬૦૩૬ 

૧૩.  બાગબગીચા અને 

સા�ં�ૃિતક કમીટ*  

�ીમતી નીનાબેન ક,તનિસ�હ યાદવ  મો. ૭૬૨૨૦૦૯૯૯૨   

૧૪.  APMC  ના સºય તર*ક, 

સºય�ીની િનમ�કુ  

�ી રાLશભાઈ રામEભાઈ  ચૌહાણ મો. ૯૪૨૭૧૧૭૭૮૬ 

૧૫. સ>ાધાર* પXના નેતા  �ી જય�કાશ E. નાયક ૯૮૨૪૭૧૭૬૯૫  
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��� ���� �	�, �� 

k*!����"� �}�(i�P�� ���- ������ ��� V@��M(� �&S�  

�.�&. k*!��. �}�i�P�� ��� ����1!& 

�(S�r� �&S� 

�(d̀ 

�&S� 

1 �ીમતી %રુભી સજંયભાઈ તમા�ુવાલા  

�Mખુ 

બી-૨, રåવુીર ટ,નામ�ટ, કસક 

િવ�તાર, ભચ. 

મો. ૯૫૭૪૦૦૭૦૦૧ /  

મો.૯૪૨૯૧૨૭૮૧૮ 

7 

2 �ી ભરત�ુમાર ધન%ખુલાલ શાહ  

ઉપ�Mખુ 

૧૫, િ�યદશ4ની સોસાયટ*, 

મકતમNરુ રોડ, ભચ. 

મો. ૯૫૭૪૦૦૭૦૦૩ /  

મો. ૯૮૨૫૦૪૦૪૩૧ 

5 

3 �ીમતી Lનબબીબી ¥Dફ*કાર રાજ ૫૫/૧, સતંોષી વસાહત, 

સબLલ પાસે, ભચ. 

મો. ૯૪૨૬૪૩૬૪૨૧ 1 

4 �ીમતી રEયાબેન �રુમોહમદ પટ,લ  સી-૯૪, મોનાપાક4 , જ¤ંસુર 

ચોકડ* બાયપાસ, ભચ. 

મો. ૯૭૨૫૦૭૩૦૩૮ 1 

5 �ીમતી હ,મે78 મોહનલાલ કોઠ*વાલા ગેલાની �ુવા, ઈદગાહ રોડ, 

ભચ. 

મો. ૯૮૨૪૯૩૯૭૬૩ 1 

6 �ી સલીમ અwAુDલાહ અમદાવાદ* એ/૩-૪, ભ»�ુવાલા 

સોસાયટ*, મ�બુર રોડ, ભચ. 

મો. ૯૮૯૮૦૪૨૯૨૨ 1 

7 �ીમતી ફÖGઝયા મોહમંદસાદ*ક શેખ ઈ-૩૬૮૬, ઢાગંરાવાડ, ભચ મો. ૯૯૭૯૬૧૯૮૬૩ 2 

8 �ીમતી Mમુતાજ ઈકબાલ પટ,લ એ-૧/૭૦, અરમાન બગંલોઝ 

આર¥ સોસાયટ*ની બા�ુમા, 

દહ,જ બાયપાસ રોડ, ભચ. 

મો. ૯૯૦૪૧૬૮૦૬૯ 2 

9 �ી ઈ�ા.હમભાઈ ઇ�માઇલભાઈ કલકલ બગંલા-૩, Qલોટ ન.ં એ-10, 

મદ*ના પાક4 , ર,Dવે  ફાટક 

પાસે, ભચ. 

મો. ૯૮૨૪૧૫૨૨૪૦ 2 

10 �ી સમસાદઅલી િનસાર�ુશેન સૈયદ  એબી ૧૩, ફÖઝપાક4 Þુગંર*- 

શેરNરુા રોડ, ભચ. 

મો. ૯૯૨૪૬૦૦૦૯૨ 2 

11 �ીમતી ��Dલાબેન  હષ4દભાઈ Aૂધવાલા અ-૧૦, ધિનષપાક4 સોસાયટ*, 

શklતનાથ નEક, ભચ. 

મો. ૯૮૨૪૭૦૩૧૦૬ 3 

12 �ીમતી ભારતીબેન િનલેષભાઈ પટ,લ  ૩૧૬૦, અયોCયાનગર, 

q.ુહા.બોડ4, ભચ. 

મો. ૯૯૨૪૭૫૭૬૬૮ 3 

13 �ીનર,શચ8ં બા¤ભુાઇ %થુારવાલા એ-૧૬૬, આ%તૂોષ-૩, 

Gલ�કરોડ, ભચ. 

મો. ૯૮૨૪૧૭૩૮૯૦ 3 

14 �ી જય�કાશ ગોપાળE નાયક એમ-૫ ગગેં ર પાક4 Gલ�કરોડ, 

ભચ. 

મો. ૯૮૨૪૭૧૭૬૯૫ 3 
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15 �ીમતી શીલાબેન ઠાકોરભાઈ વણકર ૨૬/૧૫૨૯ રામનગર, 

q.ુહા.બોડ4, ભચ. 

મો. ૯૯૦૯૦૨૮૩૨૧ 4 

16 �ીમતી મ�બેુન .દલીપિસ�હ રણા ૨૨૦૮, િશવ�ૃપા સોસાયટ*, 

શklતનાથ નEક, ભચ 

મો. ૯૨૨૮૨૯૬૦૩૬ / 

મો. ૯૯૦૪૧૭૬૭૩૨ 

4 

17 �ી હ,મે78�ુમાર Gભખાભાઈ �<પિત બી/૬ સાઈંબાબા નાગર, લcક 

રોડ, ભચ. 

મો. ૯૯૨૪૧૩૩૮૦૫ 4 

18 �ી રાજશેખર ઈ ર દ,શäવર ૧૧/૨ આનદંમગંલ સોસાયટ*, 

qજુરાત ગેસ ઓ.ફસની 

પાછળ, ભચ. 

મો. ૯૮૨૪૧૯૫૮૮૮ 4 

19 �ીમતી નીનાબેન ક,તનિસ�હ યાદવ ૧૨-વૈ�ુંઠ બગંલોઝ 

િ�તમનગર સોસાયટ*-૧ ની 

બા�ુમા,ં કસક, ભચ. 

મો. ૭૬૨૨૦૦૯૯૯૨ 5 

20 �ીમતી પાવ4તીબેન ઇKછાલાલ પરમાર વણકરવાસ, કસક, ભચ. મો. ૯૦૯૯૪૩૦૪૫૮ 5 

21 �ી રિતલાલ વરધભાઈ પટ,લ પી-૫૧, અિતિથ બગંલોઝ, 

ર,વાબા ટાઉનશીપ, ભચ. 

મો. ૯૯૦૯૦૧૧૦૫૯ 5 

22 �ીમતી હ,Mબેુન અિનલ�ુમાર પટ,લ ૨૯૫, ટ,લર ��*ટ, નવા 

બોરભાઠા બેટ, મકતમNરુ, 

ભચ. 

મો. ૯૯૨૪૦૩૩૩૯૩ 6 

23 �ીમતી હ*માબેન ક,�ભુાઈ �કુલ બી-૩, �ંુજ ર,સી Qલાઝા, 

મકતમNરુ રોડ, ભચ. 

મો.૯૮૭૯૪૪૮૦૩૩ 6 

24 �ી મનોજ�ુમાર મન%ખુભાઇ વસાવા ૧૭, િવનય સોસાયટ*, 

મકતમNરુ રોડ, ભચ. 

મો. ૯૫૭૪૧૭૦૩૫૬ 6 

25 �ી િવજય િનરંજનભાઈ ક��ાlટર એ/૯, િનજધામ સોસાયટ*, 

�સાદ સોસાયટ* પાસે, 

મકતમNરુ રોડ, ભચ. 

મો. ૯૮૨૪૩૪૬૬૬૮ 6 

26 �ીમતી પાલબેન સદં*પભાઈ કાય�થ ૨૭/૦૩, નવી વસાહત 

લાહોર* ગોડાઉન, ભચ. 

મો. ૯૯૦૪૩૫૦૯૭૩ 7 

27 �ી બા¤ભુાઇ બહ,ચરભાઇ વસાવા ૫૨૬, બરાનNરુા, ખ^ીવાડ, 

ભચ. 

મો. ૯૯૯૮૨૬૬૮૫૧૫ 7 

28 �ી Mકુ,શભાઈ ઇ રભાઇ રાણા એ/૨૪૦૫, ચcગસNરુા, 

ગોલવાડ, ભચ. 

મો. ૯૮૨૪૭૮૧૬૯૪ 7 
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29 �ીમતી શીતલબેન નવીનભાઈ વસાવા આલી ફળ*jુ,ં ન.ં૩૧૦૩/ક,, 

ટ,લીફોન એXચે7જની પાછળ, 

ભચ. 

મો. ૯૮૨૪૬૬૬૮૫૫ 8 

30 �ીમતી હ,માબેન ચેતનભાઈ પટ,લ ઈ/૩૧૮૮, આલી કાિછયાવાડ,  

મસાલા ફGળjુ,ં ભચ. 

મો. ૯૨૨૮૨૯૬૦૩૬ 8 

31 �ી મનહરભાઈ મગનભાઈ પરમાર એચ/૫૯, �ભુમ સોસાયટ*, 

શxં ુડ,ર* પાછળ, ભચ. 

મો. ૯૮૨૫૪૨૯૧૦૯ 8 

32 �ી Epેશભાઈ ભીખાભાઇ િમÐી બી-191, આ�તુોષ સોસાયટ*-

3, લcકરોડ, ભચ. 

મો. ૯૪૨૭૧૧૫૭૭૭ 8 

33 �ીમતી ભારતીબેન .દપિસ�ગ વસાવા  તાડ*યા, �ુકરવાડા રોડ, ભચ મો. ૯૯૨૫૫૬૨૧૩૯ 9 

34 �ીમતી સીતાબેન .દનેશભાઈ િમÐી ૧૪૯૧, વેજલNરુ, નૈનાચોક, 

ભાથીEમ.ંદર સામે, ભચ. 

મો. ૯૪૨૯૨૮૨૯૦૮ / 

મો. ૯૮૨૪૯૩૯૭૦૫ 

9 

35 �ી દ*પકભાઈ ચીમનભાઈ િમÐી વેજલNરુ, ગામડ*યાવાડ, 

ભચ. 

મો. ૯૮૨૪૪૭૫૧૮૧ 9 

36 �ી સતીષભાઈ કાનEભાઈ િમÐી વેજલNરુ, માછ*વાડ, ભચ. મો. ૯૮૨૫૫૯૪૭૫૭ 9 

37 �ીમતી ફર*દા મોઅઝઝમ બો�બેવાલા મ ન.ં- સી/૧૫૪૫, લાલ 

બ<ર, ભચ 

મો. ૯૯૦૪૧૭૬૫૫૬ 10 

38 �ીમતી �રૂબા�ુ ંઅDતાÄ�ુસેન મસાલાવાલા ઈ-1918, છ*પવાડ, 

Mલુતાનીવાડ, ભચ. 

મો. ૯૯૦૪૮૩૭૮૬૪ 10 

39 �ી j%ુફુ મેહMદુ મલેક ઘર ન-ંડ*/૮૬૨/�ર< રોડ, 

ભચ. 

મો. ૯૮૨૪૧૩૧૮૯૩ 10 

40 �ી અwAુલરહ*મ ઈ�ાહ*મ શેખ         

(લાલભાઇ શેખ) 

ઈ-૨૪૦૭, �ુંજડ*વાડ, �ુની 

શાકમાક�ટ પાસે, ભચ. 

મો. ૯૮૨૪૩૪૦૭૦૭ 10 

41 �ીમતી "બાબેન ચી�ભુાઈ પર*ખ સી ૮૮૯, ક,%રુમામાનો ચકલો, 

સાકંડ* શેર*, ભચ. 

મો. ૮૨૩૮૨૧૯૩૩૫ 11 

42 �ીમતી વષા4બેન મહ,શભાઈ <દવ બી-૫૧૨, મોટાભોઈવાડ, 

સોનેર*મહ,લ, ભચ. 

મો. ૯૮૭૯૭૦૭૮૯૦ 11 

43 �ી માતીિસ�હ તખતિસ�હ અટોદર*યા  બી-૩૧૨, દ,સાઈ ફGળયા, 

નવાડ,રા, ભચ. 

મો. ૯૮૭૯૧૦૯૪૮૯ 11 

44 �ી રાLશભાઈ રામEભાઈ  ચૌહાણ ૧૭૪૩, લાલબ<ર, 

ઘ.ડયાળવાળ, ભચ. 

મો. ૯૪૨૭૧૧૭૭૮૬ 11 
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(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 

૧.  �ી સજંય E. સોની  M=ુય અિધકાર*  (ઓ.) ૨૯૦૪૦૦ 

(મો.) ૯૫૭૪૦૦૭૦૦૨   

નગરપાGલકાના વહ*વટની 

તમામ બાબત  

૨.  �ી મોતીભાઈ વી. 

વસાવા  

ઇ.ચા. સે�,ટર*  (ઓ.) ૨૪૩૫૨૫  

(મો.)૯૫૭૪૦૦૭૦૦૫  

વહ*વટ* તમામ બાબત 

તેમજ દર,ક ખાતાની 

દ,ખર,ખને લગતી કામગીર*  

૩.  �ી સૌરભ પટ,લ  �jિુન.¦Vજિનયર  (મો.) ૯૫૭૪૦૦૭૦૦૬  ર�તાની, રોડ ર*પેરcગ, 

બાગબગીચા તથા ફાયરની 

કામગીર* (પ¾wલક વક4સ) 

૪.  �ી િવ Eત રાઠોડ  મીક,. ¦Vજિનયર (મો.) ૯૫૭૪૦૦૭૦૦૮  પાણી તથા નળ કનેlશનની 

કામગીર*  

૫.  �ી હ.રશભાઇ ઠાકર,  એકાઉ7ટ7ટ  (ઓ.) ૨૨૦૧૪૨ 

(મો.)૯૫૭૪૦૦૭૦૪૧  

.હસાબને લગતી તમામ 

કામગીર*  

૬.  �ી એસ.એ. મોહન  સીટ* ¦Vજિનયર  

તથા ઇ.ચા. ફાયર 

%િુ�.  

(મો.) ૯૫૭૪૦૦૭૦૦૭  દબાણો Aૂર કરવા (િવકાસ 

પરવાનગી) ,આગ-

અક�માતની ઈમરજ7સી 

કામગીર*  

૭.  �ી કમલેશ ગો�વામી  q.ુધારા ઈ7�પેકટર  (મો.) ૯૫૭૪૦૦૭૦૪૦  લાયસ7સ "ગેની કામગીર* 

qમુા�તા ધારા  

૮.  �ીમતી કDપના એસ. 

ઉપાCયાય  

સમાજ સગંઠક  (ઓ.) ૨૨૦૧૪૮  

(મો.)૯૫૭૪૦૦૭૦૧૦  

%વુણ4 જયિંત રોજગાર 

યોજના તથા બ�કલોનની 

કામગીર*  

૯.  �ી રા�ુભાઇ તડવી  ઇ.ચા. ટ,X %િુ�.  (ઓ.) ૨૨૦૧૪૯ 

(મો.) ૯૫૭૪૦૦૭૦૧૩ 

હાઉસટ,Xને લગતી તમામ 

બાબત  

૧૦ . �ી મનીષ દરE  ઓડ*ટર  (મો.) ૯૫૭૪૦૦૭૦૪૨  ઓડ*ટ "ગેની કામગીર* 

ઇ7ટરનલ  

૧૧. �ી jવુરાજ સાયણીયા ઇ.ચા. ચીફ સેનેટર* 

ઈ7�પેકટર  

(મો.) ૯૫૭૪૦૦૭૦૧૯   સફાઈ "ગેની કામગીર*  

૧૨.  �ી િવNલુ સોલકં*  મલે.રયા ઇ7�પેકટર  

એ ડ*વીઝન   

(મો.) ૭૯૮૪૧૬૮૭૦૭  મલે.રયા %પુરવીઝન 

"ગેની કામગીર*  

૧૩.  �ી  .દપાલી રાણા  મલે.રયા ઇ7�પેકટર  

બી ડ*વીઝન   

(મો.) ૭૦૬૯૦૯૭૧૬૯ મલે.રયા %પુરવીઝન 

"ગેની કામગીર* 
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4 i� ���� �_I!����� �(�� ��V3 ��+���� (d3.��.L.) 73184 

5 i� ��a!��L ш�����r �d�� #Sgdh� r):"�кV� 65738 

6 i� кg"��S�� .!�@)s5��" ="�<��� ���+ �&�Zк 59433 

7 i� �������r ��{ш��r ���� �шoV ��+���� 42768 

8 i� ������r ,. 	�, Pd3V� 42768 

9 i� ���� к@."V@� P���ш�� 42768 

10 i� к���ш {.�(:���� �!��:������ r):"�кV� 42768 

11 i� �,����� �F"����� ��&���� ����V�3 r):"�кV� 61232 

12 i� *!���+���� /�.���F��� ����V�3 r):"�кV� 30595 

13 0!.�!��S�� к@.���к ����V�3 r):"�кV� 30595 

14 0!."���~�3 "�. ���� ����V�3 r):"�кV� 30595 

15 i� ��Y!���r S�.�(�&к3 �������� r):"�кV� 30595 

16 �	"��� S�.��F� �������� r):"�кV� 30595 

17 i� �(��ш��r �(����� �(	3 ������ b��к̀ 49799 

18 i� ��@ш��r {�����L ����� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 45836 

19 i� �M3к��@�	 *!.!M��r "V@� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 43863 

20 i� �(����r ���F��r ����� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 45211 

21 i� ��k*!���r Y!������r ����� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 45663 

22 i� ���,��r �(V���r ����� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 45191 

23 i� �ш(к��r ���(	��� �+��d3 b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 45611 

24 i� ��{)s +�&����r ш��� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 41841 

25 i� ���(	��r d�����r S�S�3�� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 41766 
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�� ���"�#�к�, �� 

(�ટાફ લી�ટ)   

�.�&. ���к��3/к�̀��3 !&��� �(>( '(�"��� 

(1) (2) (3) (4) 

26 i� ���ш��r v����r "���� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 46610 

27 i� �ш(к��r �(���	��r ��Z(d b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 42628 

28 i� ��@ш��r r~���r ��� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 45686 

29 i� ��{)s $�.��F� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 24543 

30 i� 	�=	 =��, "V@� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 23993 

31 i� LкS�� $L."V@� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 23993 

32 i� ��� {."V@� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 23993 

33 i� ���� /�.��@�� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 23993 

34 i� .!�@ш /.�(������ b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 23993 

35 i� ��{ш к@.�� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 23993 

36 i� a!c�f!ш�� /."�r)V� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 23993 

37 i� �g"�ш ��.��&�� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 23993 

38 i� �V�� ��.5R"�� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 23993 

39 i� �(��� V3.���� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 23993 

40 i� �кш(� "�.��F� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 23993 

41 i� �ш(к /�.	��� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 23993 

42 i� ��&�0!��� /�.�F� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 23993 

43 0! .кg��F� ���������r ���� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 23993 

44 0!. �"�S��/�.����� b��к̀ qb��к̀ к�V�r"�:V 23993 

45 i� ��{)s��r "� Z�к(� :V(�к3"� 30595 

46 i� .!�@ш /�.����� ���� (".�.d3.) 23993 

47 i� к@�� $�."V@� 1!к�	� (".�.d3.) 23993 

48 i� �@�&� ����!<� u!к� 1!к�	� (".�.d3.) 23993 

49 i� �F,����� $�.��d� �к̀ 1!к�	� 23993 

50 i� .!��� /.�!�к� ��LV r):"�кV� 23993 

51 i� �@�&� $�. ��d� ����V�3 �S r):"�кV� 23993 

52 i� �����f!ш�� �!.f!ш�� ш�х ����V�3 �S r):"�кV� 23993 

53 i� ��� ���к��� �(	3 ����V�3 �S r):"�кV� 23993 
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�� ���"�#�к�, �� 

(�ટાફ લી�ટ)   

�.�&. ���к��3/к�̀��3 !&��� �(>( '(�"��� 

(1) (2) (3) (4) 

54 i� ��&к0!��� "�.���� �(V� ��к@��к 23993 

55 i� �#����r �a!�̀��r �!��F �(V� ��r�� 40556 

56 i� ��@)s �����F "��@х �(V� ��r�� 43863 

57 i� �("����r ���F��r �(�&к3 �(V� ��r�� 44263 

58 i� �g���х� �!����S� �_	�� �(V� ��r�� 44263 

59 i� ���������& ������� ���к �(V� ��r�� 23993 

60 i� �����	�� V3."���� �(V� ��r�� 23993 

61 i� +��ш0!��� /�.��d� �(V� ��r�� 23993 

62 i� ���(	��L "�.S����� �(V� ��r�� 23993 

63 i� ���F��r ��.���(� �(V� ��r�� 23993 

64 i� ���)s���� =	����� "���� кk"�=)d� 59721 

65 i� кg"�ш +��	� �(����� кk"�=)d� 56335 

66 i� .!��� к@.��+Y!� .!"����� M3gd�к̀� 23993 

67 i� ����� Y!�"�	� "��@х .!"����� M3gd�к̀� 23993 

68 i� ������r ��@ш��r "&d�� .!"����� M3gd�к̀� 23993 

69 i� /. /.������� .!"����� M3gd�к̀� 23993 

70 i� ��!�	� ��.��F� .!"����� M3gd�к̀� 23993 

71 i� ���@���r "�.�(������ .!"����� M3gd�к̀� 23993 

72 i� ��@ш��r ��.�V�F����� .!"����� M3gd�к̀� 23993 

73 i� к��шк0!��� S&����� ���� .!"����� M3gd�к̀� 23993 

74 i� �������r $� ���F .!"����� M3gd�к̀� 23993 

75 i� ���@)s0!��� ��.����� .!"����� M3gd�к̀� 23993 

76 i� к�����r /�. ��Z�� .!"����� M3gd�к̀� 23993 

77 i� ��+� к@ ���d� .!"����� M3gd�к̀� 23993 

78 i� �	��ш /�.i����3 r)��bV к��bV� 23993 

79 i� к@c�� /�.��d���3 r)��bV к��bV� 23993 
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�� ���"�#�к�, �� 

(�ટાફ લી�ટ)   

�.�&. ���к��3/к�̀��3 !&��� �(>( '(�"��� 

(1) (2) (3) (4) 

80 i� ��F��r ��!��r ��Z(d L��b�3ш��� 45170 

81 i� 	�!��r ��:к���r к���  L��b�3ш��� 23993 

82 i� �����	��r S�e!��r R	� �&�="�� "�� 35925 

83 i� ��@ш��r �(����r ����� "V����� 35920 

84 i� ��@)s���� &"к���� ����� "V����� 35865 

85 i� r~���r �(����r �d�� "V����� 35865 

86 i� ���S��I! � �F���� �(�� "V����� 34646 

87 i� �!��� ��>3к �!����S� ���	 "V����� 35865 

88 i� ��~���r �(�F��r ����� "V����� 35865 

89 i� �+���r �G�(��	�� �(�&к3 "V����� 35920 

90 i� 5	3"��r �� !��r R	� "V����� 35920 

91 i� �&+���r ���к��r ���3�� "V����� 33844 

92 i� к�ш�к��r к�&����� �(	3 "V����� 33844 

93 i� �ш�>3� ����>3� ш�х "V����� 34701 

94 i� �	��ш��r ���+��r �(�&к3 "V����� 34796 

95 i� ��{)s $� ��F� "V����� 18100 

96 i� ��@ш �� ��F� "V����� 18100 

97 i� 	3"к��r S��!��L кV��3�� "�� 17980 

98 i���� =��S�� +�,�� "���� $�� 34646 

99 i� ���(	��r �("����r 5R"�� M��� к� �@�� 35715 

100 i� ,��)s��r S�e!��r M3V� M��� к� �@�� 35920 

101 i� ����ш к��:; "()dк3"� 18116 

102 i� &�к�&� �(����� �(�&к3 ����V�3 1!к�	� 31269 

103 i� *!.!M��r $L ;(��V 

(��� M�+�(0!M3) 

����V�3 1!к�	� 9067 

104 i� ���ш��r������� �к��F� ����V�3 1!к�	� 18194 

105 i������	��r /� ��Z(d ����V�3 1!к�	� 18194 

106 i� 	@��)s d3 к�(���� ����V�3 1!к�	� 18194 

107 i�  #�х���r�@��	�� ����� ����V�3 1!к�	� 18194 

108 i� �+��к�&� S�e!��r ���F b���� 34796 

109 i� =��ш��r Z�к(���r �(������ b���� 34646 
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�� ���"�#�к�, �� 

(�ટાફ લી�ટ)   

�.�&. ���к��3/к�̀��3 !&��� �(>( '(�"��� 

(1) (2) (3) (4) 

110 i� &I!��r �����r ����� ���3 18254 

111 i� �V�� ���	��r ����� S�� �a!� 35865 

112 i� ��{ш S�e!��r �MV� S�� �a!� 33881 

113 i� �����L e!������L ����� S�� �a!� 35865 

114 i� ��{ш��r e!������r ����� S���a!� 18010 

115 i� ��@ш��r 1 J�,��r �(�&к3 S���a!� 18010 

116 i� =��ш��r $� ��@�� S���a!� 18010 

117 i� �(0!���r к@�d��r ����� M������ 37500 

118 i� �!"�)s��r v����� "���� M������ 34388 

119 i� �����	��r ���"���� ���� M������ 38545 

120 i� S��&� ���F��r �(��� M������ 34388 

121 i� �V����� �(����r ����� M������ 33881 

122 i� ���3ш к@.����� M������ 18194 

123 i� ш���� /.��&���� M������ 18194 

124 i� ���ш��r S�.к��� M������ 18194 

125 i� ���ш��r ш&к���r ����� �MV�/P"�@V�/S(�h���r�� 37899 

126 i� ���!��r ��r��� ����� �MV�/P"�@V�/S(�h���r�� 36796 

127 i� �ш(к к@.R	� �MV�/P"�@V�/S(�h���r�� 19098 

128 i� S�e!��L /�.����� �MV�/P"�@V�/S(�h���r�� 19098 

129 i� �gк@ш {.�&c� �MV�/P"�@V�/S(�h���r�� 19098 

130 i� ш�����r ���,��r ����� �MV�/P"�@V�/S(�h���r�� 19098 

131 i� ������r {Z���r ��Z(d �MV�/P"�@V�/S(�h���r�� 16224 

132 i� ������r ш&�!��r �(������ �MV�/P"�@V�/S(�h���r�� 19098 

133 i� ��@ш��r ��1!х��r "&�� �MV�/P"�@V�/S(�h���r�� 19098 

134 i� f!���� V3.������ �MV�/P"�@V�/S(�h���r�� 19098 

135 i� +��ш0!��� ш�&����� ш��к@ �MV�/P"�@V�/S(�h���r�� 19098 

136 i� *!.!M L����� ш�х �MV�/P"�@V�/S(�h���r�� 19098 

137 i� 	@����� ������ ����� �MV�/P"�@V�/S(�h���r�� 19098 
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�� ���"�#�к�, �� 

(�ટાફ લી�ટ)   

�.�&. ���к��3/к�̀��3 !&��� �(>( '(�"��� 

(1) (2) (3) (4) 

138 i�.!����L S�.����� ��r����,(к3	��, 

(к3	�� к� ��g����, 

M��� ��Ld� �к� 

18010 

139 i� ��@�	��r /�."V@� 18010 

140 i� ������r ��.����� 18010 

141 i� к���	�� ,.����� 18010 

142 i� �(��� "�.����� 18010 

143 i� �������r ,.����� 18010 

144 i� 1!к@ш��L /�.����� 18010 

145 i� ������L d3.����� 18010 

146 i� к�����L S�.������� 18010 

147 i� +��ш��L /�."V@� 18010 

148 i� ��a!��L S�.����� 18010 

149 i� ��a!��L /�.����� 18010 

150 i� �g"�ш��L /.��F� ���� (�(V��b�̀) 19098 

151 i� ���(	��r "��([� �(�&к3 M3gd�к̀� 35865 

152 i� 5�(���r ��u!х �(�&к3 M3gd�к̀� 35865 

153 i� �ш(к��L +�&����r �(�&к3 M3gd�к̀� 34796 

154 i� &"к��r ш�&����r �(�&к3 M3gd�к̀� 35865 

155 i� к�#�	�� ��F��r �(�&к3 M3gd�к̀� 35865 

156 i� 	�.!х��r �����L ����� M3gd�к̀� 33508 

157 i� ���&	 ���"���r �(�&к3 M3gd�к̀� 34780 

158 i� ����0!��� 	@�,��L "���� M3gd�к̀� 34701 

159 i� �#F��� �����3 "���� M3gd�к̀� 35715 

160 i� ��&�	шM3 *!.ш�х M3gd�к̀� 18010 

161 i� ��� к@."���� M3gd�к̀� 18010 

162 i� ��&�	 r:��r� ш�х M3gd�к̀� 18010 

163 i� ��+ �(��	 �!�����r ��&�� M3gd�к̀� 18010 

164 i� 1!�,��r 	@�ш���L �h�� M3gd�к̀� 18010 

165 i� ��+� {.�(�&к3 M3gd�к̀� 18010 
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�� ���"�#�к�, �� 

(�ટાફ લી�ટ)   

�.�&. ���к��3/к�̀��3 !&��� �(>( '(�"��� 

(1) (2) (3) (4) 

166 i� M�3	����& /.к�3� ш�х M3gd�к̀� 18010 

167 i� к���	�� +�&����� �(�&к3 M3gd�к̀� 18010 

168 i� 1!к@ш к@.	�F� M3gd�к̀� 18010 

169 i� .!�@ш к@.��&���� M3gd�к̀� 18010 

170 i� .!�@)s $L.�(�&к3 M3gd�к̀� 18010 

171 i� S�e!��r ���F��r ����� M3gd�к̀� 18010 

172 i� ш���)s /�.���� M3gd�к̀� 18010 

173 i� к������� /.���� M3gd�к̀� 18010 

174 i� ��&���r ��F��r ���� M3gd�к̀� 18010 

175 i� "�@ш S�.R	� M3gd�к̀� 18010 

176 i� =��ш "�.�(�&к3 M3gd�к̀� 18010 

177 i� ��{ш S�.�(	3 M3gd�к̀� 18010 

178 i� �+��)s S�.�(	3 M3gd�к̀� 18010 

179 i� 5��F ���� ����� M3gd�к̀� 18010 

180 i� ���ш ��� ����� M3gd�к̀� 18010 

181 i� +��ш �F���� �F� M3gd�к̀� 18010 

182 i� �	��ш��r S�.�Fк� M3gd�к̀� 18010 

183 i� ��@ш /.��Z(d M3gd�к̀� 18010 

184 i� S�	@���r ������r "���� M3gd�к̀� 18010 

185 i� �����	��r �(����r �к��F� M3gd�к̀� 18010 

186 i� ��{ш ��F �к��F� M3gd�к̀� 18010 

187 i� �	"к к��� �h�� M3gd�к̀� 18010 

188 i� к�&����� �����	�� �(�&к3 M3gd�к̀� 18010 

189 i� .!�@ш��L v����L �(�&к3 M3gd�к̀� 18010 

190 i� к@ш���r �(���	��L "���� M3gd�к̀� 18010 

191 i� ���ш��r ,����r �(�&к3 M3gd�к̀� 18010 

192 i� �����L v����L �(�&к3 M3gd�к̀� 18010 

193 i� +ш�&���r ������r �(�&к3 M3gd�к̀� 18010 

194 i� ���ш��r 1!�,��L �(�&к3 M3gd�к̀� 18010 

195 i� �&+� $�.�(�&к3 M3gd�к̀� 18010 

196 �(�&к3  к�&��S�� &"к��L �M�L к��	�� 35671 
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�� ���"�#�к�, �� 

(�ટાફ લી�ટ)   

�.�&. ���к��3/к�̀��3 !&��� �(>( '(�"��� 

(1) (2) (3) (4) 

197 ш(���S�� к3ш(���L �(�&к3 �M�L к��	�� 33754 

198 ш&к���L ������L �(�&к3 �M�L к��	�� 30842 

199 ���ш��r к���	�� �(�&к3 �M�L к��	�� 20917 

200 &	�S�� �	"к��L �(�&к3 �M�L к��	�� 30842 

201 ������L �&����� �M�L к��	�� 18010 

202 ш��	�S�� .!�@ш��r �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

203 �� !S�� �ш(к��r �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

204 к���S�� �������r �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

205 кg"��S�� ���ш��L �M�L к��	�� 35836 

206 ��х�S�� 	3��"��L �(�&к3 �M�L к��	�� 34856 

207 �&��S�� ��	@���L �(�&к3 �M�L к��	�� 34856 

208 �� !S�� к�&����r �(�&к3 �M�L к��	�� 33897 

209 � !S�� �����L �(�&к3 �M�L к��	�� 33904 

210 ��a!��L �����L �(�&к3 �M�L к��	�� 34856 

211 ^�(t���S�� 	�.!х��L �(�&к3 �M�L к��	�� 33904 

212 =��S�� v3����L �M�L к��	�� 35925 

213 =�����S�� S�	@���L �(�&к3 �M�L к��	�� 33904 

214 к�ш�S�� +�	3ш��L �(�&к3 �M�L к��	�� 34856 

215 �����S�� "��([���L �(�&к3 �M�L к��	�� 33904 

216 	ш̀��S�� 5��F��L �(�&к3 �M�L к��	�� 32919 

217 �&+�S�� �кш(���L �(�&к3 �M�L к��	�� 35925 

218 =�����S�� к�&����L �(�&к3 �M�L к��	�� 30996 

219 +u!S�� 5к�ш��L �(�&к3 �M�L к��	�� 32919 

220 к�&��S�� A !�����L �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

221 ���S�� к���	�� �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

222 5�����S�� v����L �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

223 �&+�S�� ��a!��L �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

224 ��a!��L �������L �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

225 ��@)s��L �(����L �(�&к3 �M�L к��	�� 34856 

226 ��@ш��L r~���r �(�&к3 �M�L к��	�� 30996 

227 к�&����r v3����r �(�&к3 �M�L к��	�� 33897 
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�� ���"�#�к�, �� 

(�ટાફ લી�ટ)   

�.�&. ���к��3/к�̀��3 !&��� �(>( '(�"��� 

(1) (2) (3) (4) 

228 �A!�0!��� ���к���L �(�&к3 �M�L к��	�� 30996 

229 S���S�� ��̀	��L �(�&к3 �M�L к��	�� 33897 

230 ш�&��S�� ��1!х��L �M�L к��	�� 22419 

231 ��х�S�� ������L �(�&к3 �M�L к��	�� 32919 

232 �(�&к3 �.!���S�� ���3���L �M�L к��	�� 32706 

233 ���3S�� ���ш��L �(�&к3 �M�L к��	�� 34856 

234 �����S�� ����	� �M�L к��	�� 35925 

235 S�	@���L 	�"���L �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

236 ��(+S�� ���ш �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

237 =�X��S�� ���!��L �M�L к��	�� 35925 

238 к����S�� �������L �(�&к3 �M�L к��	�� 33904 

239 �(��S�� d�����L �M�L к��	�� 35775 

240 ���S�� ���!��L �M�L к��	�� 35775 

241 �����S�� �,���L �(�&к3 �M�L к��	�� 33736 

242 v���S�� S�e!��r �M�L к��	�� 33754 

243 �&I!S�� �кш(���L �M�L к��	�� 31814 

244  �	��ш��L �&����� �M�L к��	�� 31814 

245 ��&�d к���	�� ������� �M�L к��	�� 33904 

246 �	��ш��L �G�(��	�� �(�&к3 �M�L к��	�� 32919 

247 к������� �F���� �(�&к3 �M�L к��	�� 31814 

248 к(�к��S�� 1!к@ш��L �(�&к3 �M�L к��	�� 30846 

249 ��̀	�S�� ��&���L �(�&к3 �M�L к��	�� 30846 

250 &	�S�� �(��ш��L �(�&к3 �M�L к��	�� 30815 

251 ^�(t���S�� Mк3���L �(�&к3 �M�L к��	�� 32869 

252 �ш(к��L ш&к���L �(�&к3 �M�L к��	�� 35775 

253 +ш(	�S�� �кш(���L �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

254 ����T�S� �V����L �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

255 ��(+��L �F"���L �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

256 к�ш�S�� �	��ш��L �M�L к��	�� 35775 

257 �@х�S�� �g����L �M�L к��	�� 35925 

258 ��&���L d�����L �(�&к3 �M�L к��	�� 33754 
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�� ���"�#�к�, �� 

(�ટાફ લી�ટ)   

�.�&. ���к��3/к�̀��3 !&��� �(>( '(�"��� 

(1) (2) (3) (4) 

259 �g����L ������L �(�&к3 �M�L к��	�� 33886 

260 "��̀��S�� .!�@)s��L �(�&к3 �M�L к��	�� 33737 

261 pI!��� ��(+��L �(�&к3 �M�L к��	�� 33737 

262 к�&����� L~���� �(�&к3 �M�L к��	�� 30846 

263 к(�к��S�� .!�@ш��L �(�&к3 �M�L к��	�� 32769 

264 к���� �G�(��	�� �(�&к3 �M�L к��	�� 33754 

265 ����S�� ��{ш��L �(�&к3 �M�L к��	�� 30996 

266 ��F�S�� �(��ш��L �(�&к3 �M�L к��	�� 33904 

267 к�&��S�� Z�к(���� �(�&к3 �M�L к��	�� 30996 

268 �	��"��L �(����L �M�L к��	�� 35775 

269 к���шS�� ��&���L �(�&к3 �M�L к��	�� 30846 

270 ����S�� 5��F��L �M�L к��	�� 35738 

271 ����S�� к�&����� �(�&к3 �M�L к��	�� 31735 

272 %+��S�� к���	����L �(�&к3 �M�L к��	�� 30815 

273 �����S�� кg��F��L �M�L к��	�� 35776 

274 ��a!S�� �a!�̀��L �(�&к3 �M�L к��	�� 33754 

275 .!ш���S�� ��+���L �(�&к3 �M�L к��	�� 33754 

276 �� !S�� ���ш��L �M�L к��	�� 35775 

277 1!к@ш��L S�!��L �(�&к3 �M�L к��	�� 17373 

278 ��!S�� Z�к(���r �M�L к��	�� 35775 

279 +�i�S�� �����F��L �(�&к3 �M�L к��	�� 30831 

280 �	��ш��L �(����L �M�L к��	�� 35342 

281 ����S�� ��@ш��L �(�&к3 �M�L к��	�� 33754 

282 .!�+ &sк�)� �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

283 �&a!��S�� .!�@ш��L �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

284 $ш�S�� L)s�	� �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

285 �����S�� ���ш �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

286 ����S�� ���h	 �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

287 0!.!�S�� ������ �(�&к3 �M�L к��	�� 33737 

288 $ш�S�� +�	3ш��L �M�L к��	�� 35775 

289 +�кS�� 5��F��L к@����� �M�L к��	�� 33754 
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�� ���"�#�к�, �� 

(�ટાફ લી�ટ)   

�.�&. ���к��3/к�̀��3 !&��� �(>( '(�"��� 

(1) (2) (3) (4) 

290 ����S�� ��@)s��L �(�&к3 �M�L к��	�� 34706 

291 &"�S�� =[���L �(�&к3 �M�L к��	�� 33754 

292 �����3S�� ���&+���L �(�&к3 �M�L к��	�� 33737 

293 +ш(	�S�� к��3	�� �(�&к3 �M�L к��	�� 31814 

294 ��(+S�� �����L �(�&к3 �M�L к��	�� 30815 

295 ����&s к !��L �(�&к3 �M�L к��	�� 30846 

296 к@ш���L �!����� �(�&к3 �M�L к��	�� 33703 

297 ����S�� ���+��L �(�&к3 �M�L к��	�� 32544 

298 �����S�� ���(	��L �M�L к��	�� 32544 

299 ��{ш��L Z�к(���L �(�&к3 �M�L к��	�� 33333 

300 �ш��� �ш�&���L �(�&к3 �M�L к��	�� 28817 

301 =��S�� .!х��� �(�&к3 �M�L к��	�� 32574 

302 к&0!S�� 	@�,��r �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

303 �	"к��L �(����L �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

304 к1!S�� ���ш��L  �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

305 �V����L ш�&����� �(�&к3 �M�L к��	�� 27246 

306 к���ш��L ���&s �(�&к3 �M�L к��	�� 30996 

307 ��@)s��L �����L �(�&к3 �M�L к��	�� 32787 

308 �����0!��� �F"���L �(�&к3 �M�L к��	�� 30829 

309 .!�@ш �F���� �(�&к3 �M�L к��	�� 32937 

310 5��F��L к�ш���L �M�L к��	�� 33901 

311 +�	3ш��L "��([���L �(�&к3 �M�L к��	�� 30996 

312 5����r ��.!х��r �(�&к3 �M�L к��	�� 35006 

313 ��@ш��L {�����L �(�&к3 �M�L к��	�� 33904 

314 ��1!х��L e!����L �M�L к��	�� 33904 

315 .!���0!��� ������ �(�&к3 �M�L к��	�� 31964 

316 к���ш��L v3����L �(�&к3 �M�L к��	�� 18010 

317 +��S�� ������L �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 
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�� ���"�#�к�, �� 

(�ટાફ લી�ટ)   

�.�&. ���к��3/к�̀��3 !&��� �(>( '(�"��� 

(1) (2) (3) (4) 

318 ��!S�� d�����L �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

319 ����S�� ������ �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

320 "��S�� ��1!х��L �M�L к��	�� 16224 

321 ���h���L ���� �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

322 .!�@ш��r ���3���r �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

323 к(к3��S�� к@ш���L �M�L к��	�� 16224 

324 ����S�� +�&����L �M�L к��	�� 16224 

325 �����S�� �	"к��r �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

326 �����S�� ����� �M�L к��	�� 16224 

327 ш��	�S�� ���&	��r �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

328 =��S�� .!�@ш��r �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

329 ���!S�� к�&����r �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

330 .!��S�� к�&����L �M�L к��	�� 16224 

331 �@���S�� к�&����r �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

332 �	��ш��r &"к��r �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

333 ����S�� �кш(���L (ш&к�) �M�L к��	�� 16224 

334 +u!S�� ���ш��L �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

335 ^�(��S�� ��{ш��r �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

336  	T�S�� ��{ш��L �M�L к��	�� 16224 

337 ����S�� �ш(к��L �M�L к��	�� 16224 

338 &�S�� ��@ш��L �M�L к��	�� 16224 

339 ��!S�� S&����r �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

340 ����S�� ��х���L �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

341 �&a!��S�� к���	�� �M�L к��	�� 16224 

342 ��F�кS�� ���(	&s �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

343 ���&s��L ��F��� �M�L к��	�� 16224 

344 S0!��S�� �����	��L �M�L к��	�� 16224 

345 �#���S�� к���	����r �M�L к��	�� 16224 

346 ш0!S�� ������r �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

347 "	��S�� ��@ш �M�L к��	�� 16224 

348 �����S�� ��{ш��L �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 
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(1) (2) (3) (4) 

349 ����S�� ���F��L ������� �M�L к��	�� 16224 

350 ���ш��L �&����L �M�L к��	�� 16224 

351 ш��	�S�� ���ш��r �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

352 L)I!S�� ��@)s��L �M�L к��	�� 16224 

353 �� !S�� �V����L �M�L к��	�� 16224 

354 ����S�� %S���� �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

355 �&+�S�� �F���� �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

356 ����S�� ������r �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

357 �	"�к�S�� 5��F��r �M�L к��	�� 16224 

358 ��х�S�� ��F��L �M�L к��	�� 16224 

359 ����S�� &sк�&���L �M�L к��	�� 16224 

360 +�i�S�� ��1!х��L �M�L к��	�� 16224 

361 �&��S�� ���!��L �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

362 �� !S�� +�	3ш��r �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

363 ��{ш��L ������L �M�L к��	�� 16224 

364 &	�S�� �F"���r �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

365 к���S�� 5�(	 �M�L к��	�� 16224 

366 �&+�S�� �(�����r �M�L к��	�� 16224 

367 ���S�� �	���L �M�L к��	�� 16224 

368 ����S�� .!�@ш��r �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

369 ���&	 �����r �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

370 �	"к��L ��1!х��L �M�L к��	�� 16224 

371 .!�@ш��L %S���� �M�L к��	�� 16224 

372 �&a!��S�� �����	��r �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

373 ^�(��S�� ���)s��r �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

374 ��!S�� �F"���L �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

375 �� !S�� ��х���r �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

376 к���	����L ��3"���L �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

377 +��S�� �����L �M�L к��	�� 16224 

378 ���3S�� �(����L �M�L к��	�� 16224 

379 к"���S�� к���	�� �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 
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380 $ш�S�� к���	�� �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

381 ����S�� "��([� �M�L к��	�� 16224 

382 ����T�S�� +�&����L �M�L к��	�� 16224 

383 �����L ш�&����L �M�L к��	�� 16224 

384 	ш�;��L �����L �(�&к3 �M�L к��	�� 16224 

385 �@����S�� +��ш��r �M�L к��	�� 16224 

 


