કરણ-1
1.1

તાવના

પા ાદ

ૂિમકાઃ- ભારત ના સંિવધાને લોકશાહી ગણ રા યની થાપના કરે લ છે . આથી લોકશાહીમાં નાગરીકોને માિહતગાર

રાખવા અને લોકશાહીની કામગીરી માટે માિહતીની પારદિશર્તા મહ વની અને જ રી છે . તથા ભ્ર ટાચાપ ને િનયંત્રણમાં
રાખવા અને સરકારો તેના મા યમો પ્રજાને જવાબદાર રહે તે પણ જ રી છે . આ ઉપરાંત ખરે ખર યવહારમાં માિહતીને
જાહેર કરવાથી સરકારના કાયર્ક્ષમ સંચાલનઃ મયાર્દીત નાણાંકીય સાધનો નો મહ મ ઉપયોગ અને સંવેદનશીલ માિહતીની
ગોપનીયતા ની જાળવણી સહીતનાં અ ય જાહેર િહતો સાથે સંઘષર્ થાય તેમ હોઈ લોકશાહી આદશર્ની સવ પરીતા જાળવતી
વખતે આ સંઘષર્મયી િહતો વ ચે સંવાદીતા જાળવવી જ રી છે . આથી

નાગિરકો માિહતી મેળવવા માંગતા હોય તેમને

અમુક માિહતી પુરી પાડવા માટેની જોગવાઈ કરવી ઈ ટ જણાતાં ભારતની સંસદે ભારતના છ પનમાં વષર્માં “માહ તીના
અિધકાર બાબતનો અિધિનયમ-2005” કય છે .
1.2

ુ ી જાહેર
ઉ ે શ અને હેતઃુ - પ્ર યેક જાહેર સ ા મંડળના કામકાજમાં પારદશર્તા અને જવાબદારી ને ઉ ેજન આપવાના હેતથ
સ ા મંડળો ના િનયંજ્ઞણ હેઠળની માિહતી નાગરીકો મેળવી શકે તેવા માિહતી ના અિધકારનાં યવહા તંત્રની રચના કરવા
માટે ઘડાયેલા “માહ તીના અિધકાર બાબતનો અિધિનયમ-2005” ની કલમ 4 (ખ) અનુસાર દરે ક જાહેર સ ાતંત્રે આ
અિધિનય નાં અમલથી 120 િદવસમાં 17 પ્રકારનાં િનયમ સંગ્રહો (મે યુઅલ) નુ ં સંપાદન અને પ્રકાશન કરવાની જોગવાઈ
થયેલ હોઈ નડીયાદ નગરપાિલકા આ િનયમ સંગ્રહો પ્રકાિશત કરે છે .

ના હેત ુ નાગરીકોને નડીઆદ નગર પાિલકાની

તમામ િનયત થયેલ સં થાકીય માિહતીઓથી વાકેફ કરવાનો છે .
1.3

આ પુિ તકા નડીઆદ શહેરનાં કે નડીઆદ શહેર સંબધ
ં ીત બહાર વસતા તમામ યિકતઓ ; સં થાઓ અને સંગઠનો ને
ઉપયોગી છે .

1.4

આ પુિ તકા માં માિહતી અિધિનયમ માં દશાર્ યા અનુસારનાં 17 િનયમ સંગ્રહો મુજબની નદીઆદ નગર પાિલકીની
માળખાકીય માિહતીઓ નો સમાવેશ થાય છે .

1.5

આ પુિ તકાનુ ં સંપાદન વયં પ ટ હોઈ યાખ્યાઓની જ રીયાત રહેતી નથી.

1.6

આ પુિ તકમાં આવરી લેવાયેલ િવષયો અંગે વધુ માિહતી મેળવવા માંગતા નાગરીકો નડીયાદ નગરપાિલકાનાં જાહેર
માિહતી અિધકારી તે ચીફ ઓફીસર – નડીઆદ નગર પાિલકાનો સંપકર્ કરી શકશે.

1.7

આ પુિ તકા માં ઉપલ ધ ન હોય તેવી નડીઆદ નગરપાિલકાને લગતી કોઈપણ માિહતી મેળવવા િનયત ફોમર્ માં િનયત ફી
ભરીને વગર નગર પાિલકાનાં જાહેર માિહતી અિધકારીને અરજી કરી શકાશે.

ચીફ ઓફ સર
નડ યઆદ નગરપા લકા

કરણ – 2 (િનયં ણ સં હ – 1)
2.1 નડ આદ ન.પા. નો ઉ ે શ હ ઃુ નડીઆદ ન.પા. િવ તારમાં રહેતા તમામ નાગરીકોને પાણી પુરવઠો, ગટર યવ થા, સફાઈ, ર તા, જાહેર િદવાબ ી, વરસાદી પાણી
િનકાલ, પ્રાથિમક આરોગ્ય, પ્રાથિમક િશક્ષણ, અિગ્નશમન સેવા

વી મ ૂળભુત અને અ ૂમ આવ યક સેવા પુરી પાડવાનો ઉ ે શ ધરાવે

છે તથા નાગરીકો ની સુખાકારી વધે અને નાગિરકોનુ ં જીવન ધોરણ ઊંચુ આવે તેવો નગર નો સમુિચત િવકાસ કરવાનો હેત ુ છે .
2.2 ન.પા.પં

ંુ િમશન / ુ રં દશી પ ઃુ -

નડીઆદ ન.પા.નુ.ં િમશન “અબર્ન િમશન” છે . ઈ.સ. 2020 સુધીમાં નગર પાિલકા ારા પુરી પડાતી તમામ સેવાઓ ને વિનભર્ર
બનાવી તેને સક્ષમ અને યવસાઈક ધોરણે નાગિરકોને પુરી પાડવાને લગતુ ં છે . નડીઆદ ન.પા. એ આ અથેર્ દુરં દેશી પણુ ં દાખવીને
“િવઝન ડો

મ
ુ ે ટ 2020” તૈયાર કરીને પ્રિસ

કયુર્ં છે .

મા િમશન પ ૂિતર્ અથેર્ લાંબા ગાળાનાં અને ટૂંકા ગાળાનાં આયોજનો નો

સમાવેશ થાય છે .
ૂ ો ઈિતહાસ અને રચના સંદભઃ2.3 ન.પા.તં નો ં ક
સને. 1850 ના એક્ટ નં.26 થી યુિનિસપાલીટી થાપવાનો કાયદો તા કાિલન સરકારે કય અને તે આધારે તા. 15 મી મે 1866 થી
નડીઆદ સુધરાઈની થાપના કરવામાં આવી છે . સને 1883 ના માચર્ની 31 મી તારીખ સુધી નડીઆદ સુધરાઈ ને ટાઉન
યુિનિસપાલીટી ગણવામાં આવતી યારબાદ તા. 1-4-1883 ત કાિલન સરકાર ીના ઠરાવ નં. 4122 તા. 16-10-1882 થી સીટી
યુિનિસપાલીટી ગણવામાં આવી. સને. 1925 નો મુબ
ં ઈનો અિધિનયમ 18 (ધી બો બે યુિનિસપલ બરોઝ એક્ટ 1925) અમલમાં
આ યો યારથી બરો યુિનિસપાલીટી થઈ.
છે લે સને. 1963 નો ગુજરાત નગરપાિલકા અિધિનયમ નં.38 ગુજરાત સરકાર ીના ગ્રામ િવકાસ ખાતાનાં જાહેરનામા ક્રમાંકઃ કે.પી.
-258-એમ યુ એન – 4046 પી. તા. 30-12-1964 મુજબ તા. 1-1-1965 થી અમલમાં આ યો અને આ અિધિનયમ ની કલમ-5
અનુસાર નડીઆદ નગિરપલાકાની રચના થઈ

ની જોગવાઈ નીચે મુજબ છે .

“દરે ક નાના શહેરી િવ તારમાં એક યુિનિસપલ કાઉિ સલ રહેશે અને આવી દરે ક યુિનિસપલ કાઉિ સલ” “.....

િુ નિસપલ કાઉ સલ”

એ નામનુ ં એક સં થાિપત મંડળ રહેશે અને તેને શા ત ઉ રાિધકાર અને સામા ય િસક્કો રહેશે અને તેના મુખ્ય અિધકારી મારફત
તેના સં થાિપત નામની તે દાવો માંડી શકશે અને તેના પર દાવો માંડી શકાશે
2.4 અને 2.5 ન.પા.તં ની ફરજોઃ

ુ ય

ૃિ ઓ અને કાય ઃ-

ગુજરાત નગરપાિલકા અિધિનયમ 1963 ની કલમ 87 તળે નગરપાિલકાની ફરજો તથા કલમ 91 તળે નગરપાિલકાએ હાથ
ધરવાપાત્ર વિવવેક અનુસારનાં કાય િનિ ત કરવામાં આવેલ છે

નીચે મુજબ છે .

(અ) અિધિનયમની કલમ 87 ન.પા.ની ફરજોઃનગરની હદની અંદર નીચેની બાબતો માટે વાજબી અને પ ૂરતો પ્રબંધ કરવાની દરે ક નગરપાિલકાની ફરજ રહેશે, એટલે કેઃ

એ-(ક)

હર બાંધકામના

ે ે ઃ-

એ-(ક) ર તાઓનાં નામ પાડવા તથા જગાઓને ક્રમાંક આપવા બાબતઃબ-(ખ) નગરની હદમાં

ૂર, આગ અથવા ધરતીકં પ

વી ુ દરતી આફતથી િનરાધાર થયેલા લોકોને તા કા લક રાહત આપવા

બાબત.
બી-(ખ) િશક્ષના ક્ષેત્રેપ્રાથિમક શાળાઓ થાપા તથા િનભાવવા બાબત.
સી-(ગ)

હર આરો ય અને આરો ય ર ણના

ે ે –

એ-(ક) અિહતકારક અથવા જોખમકારક ધંધાઓ અથવા કામોનુ ં િનયમન કરવા બાબત અથાવ તે ઓછી કરવા બાબત;
બી-(ખ) જોખમકારક ઈમારતો અથવા જગાઓ સુરિક્ષત કરવા અથવા કાઢી નાખવા બાબત, અને આરોગ્યને હાિન કરે એવા લ ાઓ
સુધારવા બાબત;
સી-(ગ) વતર્માન પાણીનો પુરવઠો અપ ૂરતો અથવા રોગકારક હોવાને લીધે રહેવાસીઓનાં આરોગ્યને થતુ ં જોખમ અટકાવવા માટે
આરોગ્ય અને પ ૂરતો પાણીનો પુરવઠો અથવા વધારાનો પુરવઠો

યારે વાજબી ખચેર્ મળી શકે એમ હોય યારે તે મેળવવા બાબત.

ડ -(ઘ) લોકોને શીતળા ટાંકવા બાબતઃ
ઈ-(ચ) સાવર્જિનક ર તાઓ અને જગાઓ પર પાણી છાંટવા બાબતઃ
એફ-(છ) સાવર્જિનક ર તાઓ, જગાઓ અને ગટરો તથા ખાનગી િમલકત ન હોય પણ લોકોના ઉપયોગ માટે ખુ લી હોય એવી
તમામ જગાઓ પછી આવી જગાઓ નગરપાિલકાને પ્રા ત થઈ હોય અથવા ન થઈ હોય તો પણ તે સાફ કરવા બાબત અને તમામ
લોકોપકારક કૃ યો ઓછાં કરવા બાબતઃ
-(જ) મળમ ૂત્રના ડબા, ગાડી અથવા બીજા સાધનથી મળમ ૂત્ર લઈ જવાનુ ં ડાળી શકાય તેવી રીતે વોટર કલોઝેટની યોજની દાખલ
કરવા અનને િનભાવવા બાબતઃ
એચ-(ઝ) મળમ ૂત્ર અને કચરાપુજાનો
ં
િનકાલ કરવા બાબત અને જો રા ય સરકાર ફરમાવે તો તેવા મળમ ૂત્ર અને કચરાપુજા
ં માંથી
િમ

ખાતર બનાવવા બાબતઃ

આઈ-(ટ) ભયંકર રોગ વખતે માંદા માણસોને ખાસ તબીબી મદદ અને રહેવાની સગવડ પ ૂરી પાડવા બાબત અને આવો રોગ ફાટી
નીકળતો અટકાવવા માટે અથવા તે રોગને દાવી દે વા માટે જ રનાં હોય તેવાં પગલાં લેવા બાબતઃ
-(ઠ) સાવર્જિનક િચિક સાલયો, દવાખાનાં અને કુંટુબિનયોજન કે દ્રો થાપવા તથા િનભાવવા બાબત અને સાવર્જિનક તબીબી રાહત
પ ૂરી પાડવા બાબતઃ
ક-(ડ) મુડદાંનો િનકાલ કરવા માટે ની જગાઓ સંપાદન કરવા તથા િનભાવવા, બદલવા અને તેમનુ ં િનયમન કરવા બાબત અને
નધિણયાતાં મુડદાં અને મ ૃ યુ પામેલા પશુઓનાં શબોની યવ થા કરવા બાબતઃ
એલ-(ઢ) સાવર્જિનક જાજ ઓ અને મુતરડીઓ બાંધવા, તેમાં ફેરફાર કરવા અને તે િનભાવવા બાબત.

ડ -(ધ) િવકાસના

ે ે -

એ-(ક) સાવર્જિનક ર તાઓ, ગરનાળા, નગરપાિલકાના હદ િનશાનો, બજારો, કતલખાનાં, પાયખાનાં, નીકો, ગટરો, પાણીનાં િનકાલ
માટેનાં કામો, નાનગૃહો ધોવાની જગાઓ, પાણી પીવાના વારા, તળાવો, કૂવાઓ, બંધો અને તેવાં બીજા કામો બાંધવા, તેમાં
ફેરફાર કરવા અને તે િનભાવવા બાબત.
બી-(ખ) પશુની રસીના પુરવઠા માટે નગરની અંદર જોઈતાં વાછરડાં, ગાયો અથવા ભેંસોની યોગ્ય જગાનો પ્રબંધ કરવા બાબતઃ
સી-(ગ) રા ય સરકારના સામા ય અથવા ખાસ હુકમ ારા જ રી હોય તેવા નગરપાિલકાના વહીવટ િવષેના વાિષર્ક રીપોટ
છપાવવા બાબતઃ
ુ માટે અથવા નગરપાિલકાની કોઈ િમ કતના રક્ષણ માટે નગરપાિલકાને જોઈતા હોય તેવા પોલીસ
ડ -(ઘ) આ અિધિનયમના હેતઓ
અથવા રક્ષકો બદલ વેતન તથા નૈિમિ ય ખચર્ આપવા બાબતઃ
ઈ-(ચ) પાકનુ ં રક્ષણ અને પાકના અખતરા સિહત યોગ્ય પગલાંથી ખેતી વાડીની સુધારણા બાબત.
ઈ-(ચ) નગર આયોજનના

ે ે –

તે સમયે અમલમાં હોય તેવાં નગર આયોજન સંબધ
ં ી કાયદા અનુસાર નગરની હદની અંદર, નગર આયોજન કરવા બાબત,
એફ-(છ) વહ વટના

ે ે –

એ-(ક) સાવર્જિનક ર તાએ, જગાઓ અને ઈમારતો પર દીવાબ ી કરવા બાબતઃ
બી-(ખ) આગ ઠારવા બાબત અને

યારે આગ લાગે યારે િજંદગી તથા િમ કતનુ ં રક્ષણ કરવા બાબતઃ

સી-(ગ) સાવર્જિનક ર તાઓ અથવા જગાઓમાંની તથા ખાનગી િમ કત ન હોય, પણ લોકોના ઉપયોગ માટે ખુ લી હોય એવી
જગાઓ નગરપાિલકા અથવા સરકારને પ્રા ત થઈ હોય તેમાંની હરકતો અને બહાર નીકળે લા ભાગો કઢાવી નાખવા બાબત.
ડ -(ઘ) કલેક્ટર મંજૂર કરે એવા વણર્નનાં અગર નગરની હદ અથવા તેમાંનો કોઈપણ ફેરફાર જણાવતાં મજબ ૂત હદ િનશાનો તે
મંજૂર કરે તેવી જગાએ ઉભાં કરવા બાબત.
ઈ-(ચ) જ મો, લગ્નો અને મ ૃ યુઓ ન ધવા બાબત.

ુ ારનાં કાય ઃ
અિધિનયમની કલમ 91. ન.પા.ના. વિવવેક અ સ
કોઈ નગરપાિલકા, નગરપાિલકાના િમ કત તથા ફંડમાંથી નગરની હદની અંદર, નીચેની બાબતો માટે, સવાર્ં શે અથવા અંશતઃ
વિવવેક અનુસાર પ્રબંધ કરી શકાશે, એટલે કેઃ

એ-(ક)

હર બાંધકામના


ે ે -

દુ કાળ અથવા અછતના સમયે નગરની હદમાં િનરાધાર લોકોને રાહત આપવા બાબત અથવા તેઓ માટે રાહનાં
કામો ઉભાં કરવા તથા િનભાવવા બાબતઃ



સાવર્જિનક ઉ ાનો, બગીચાઓ, પુ તાકલયો, સંગ્રહ થાનો, પાગલખાનાં, સભાખંડો, કાયાર્લયો, દુકાનો, બજારો,
ધમર્શાળાઓ, િવ ાંિતગૃહો, આનંદ પ્રમોદનાં થળો, અશક્ત અને િનરાધાર માટે નાં ગૃહો અને બીજી સાવર્જિનક
ઈમારતો બાંધવા, થાપવા અથવા િનભાવવા બાબતઃ



ટેલીફોન લાઈનો નાંખવા, િનભાવાવ, તેવી યવ થા કરવા, તેને સંગિઠત કરવા અથવા તે ખરીદવા બાબત અથવા
નગરની હદની બહાર ટેલીફોન લાઈન જાય યારે િવકાસ કિમશનરની પ ૂવર્મજ
ં ૂરીને આધીન રહીને ટે લીફોન લાઈન
ે રી આપવા બાબતઃ
નાખવા માટે ખચર્વામાં આવેલાં નાણાં ઉપર યાજ આકવાની બાંહધ



લોકોને લાવવા લઈ જવા માટે યાંિત્રક શિક્તથી ચાલતાં હેરફેરનાં વાહનો બાંધવા, ખરીદવા તેમને સંગિઠત કરવા તે
િનભાવવા, વધારવા તથા તેમની યવ થા કરવા બાબતઃ
માં અગાઉ બાંધકામ કરે લ હોય કે ન હોય તે િવ તારોમાં નવા સાવર્િનજક ર તાઓ આંકવા બાબત અને તે હેત ુ



માટે તથા ર તાઓની બાજુ ઉપર ઈમારતો બાંધવા અથવા તેમનાં આંગણાં માટે જોઈતી જમીન સંપાદન કરવા
બાબતઃ


ર તાની બાજુએ અને બીજી જગ્યાઓ ઝાડ રોપવા અને િનભાવવા બાબતઃ



ુ શિક્ત અથવા ગેસ પ ૂરો પાડવા માટેનાં કોઈ કામો બાંધવા, િનભાવવા, તેની મરામત કરવા તથા તે ખરીદવા
િવ ત
બાબતઃ



ગરીબ વગર્ના લોકો માટે હવા ઉજાસવાળાં વ છ રહેઠાણો બાંધવા બાબતઃ



નગરપાિલકાઓએ નોકરીએ રાખેલ કમર્ચારીઓના તમામ વગ માટે રહેઠાણની સગવડ પ ૂરી પાડવા બાબતઃ

બી-(ખ) િશ ણના

ે ે –
વી બાલવાડીઓ, બાલમંિદરો, વગેરે થાપવા તથા િનભાવવા બાબતઃ



પ ૂવર્પ્રાથિમક શાળાઓ



સાં કૃિતક પ્રવ ૃિ ઓ હાથ ધરવા બાબતઃ



પ ૂવર્પ્રાથિમક શાળાઓને, મા યિમક શાળાઓને, ઉ ચ અથવા ટેલિનકલ િશક્ષણ પ ૂ પાડતી સં થાઓને અને શૈક્ષિણક
મંડળીઓની સં થાઓને સહાય તરીકે ફાળો આપવા બાબતઃ





મા યિમક શાળાઓ અને ઉ ચ અને ટે કિનકલ િશક્ષણની સં થાઓ થાપવા તથા િનભાવવા બાબતઃ
થાિનક વશાસન ફંડમાં ફાળો આપવા બાબતઃ
કેફી પદાથ ના વપરાશ ઉપરના પ્રિતબંધ અને (અ પ ૃ યતા િનવારણ સહીત) નગરની વ તીની સામાજીક અને
નૈિતક સુખાકારીને વેગ આપવા માટે પગલાં લેવા બાબતઃ



અખાડા, ક્રીડાંગણો, નાટયગૃહો, પુ તકાલયો, વાંચનાલયો અને બીજા આનંદ-પ્રમોદનાં કે દ્રો થાપવા અને તે
િનભાવવા બાબત.

સી-(ગ)

હર આરો ય અને સફાઈના


ે ે –

આ અિધિનયમની કલમ 190 અ વયે અથવા મુબ
ં ઈ પોલીસ અિધનીયમ, 1951 (સને. 1951 નો મુબ
ં ઈનો 22 મો)
ની કલમ 44 અ વયે

નો નાશ કરી શકાય અથવા અટકમાં રાખી શકાય એવાં કૂતરાંનો નાશ કરવા, તેમને

અટકમાં રાખવા અને તેમનુ ં રક્ષણ કરવા માટે ગોઠવણ કરવા બાબત.


કલમ 121 ની પેટા-કલમ (1) માં િનિદર્ ટ કરે લા અિહતકારક ધંધાઓ ચલાવવા માટે યોગ્ય જગ્યાઓ મેળવી આપવા
બાબત અથવા મેળવી આપવામાં સહાય કરવા બાબત.



ખાનગી જગ્યાઓની ગટરની ગંદકી લેવા માટે અને તે નગરપાિલકાના િનયંત્રણ હેઠળની ગટરોમાં છોડવા માટે એવી
ખાનગી જગ્યાઓમાં અથાવ તેના ઉપયોગ માટે ડ બા, જોડાણો, પાઈપો તથા બીજાં ગમે તે સાધનો પુરા પાડવા,
બાંધવા તથા િનભાવવા બાબત.



ગટરોની ગંદકીના િનકાલ માટે કોઈ પ્રક્ષેત્ર (ફામર્) અથવા કારખાનુ ં થાપવા તથા િનભાવવા બાબત.



નગરના રહેવાસીઓના લાભ માટે દૂ ધ અથવા દૂ ધની બનાવટો પ ૂરા પાડવા, તેની વહચણી કરવા અને તેના પર
પ્રિક્રયા કરવા માટે દૂ ગ્ધાલયો થાપવા બાબત.


ડ -(ઘ) િવકાસ


નગર પાલિકના નોકરોના અથવા નગરપાિલકાના નોકરા કોઈ વગર્ન ુ ં તથા તેમના આિ કોનુ ં ક યાણ કરવા બાબત.
ે ે –
ઘર િવનાની યિક્તઓને રહેવા માટે રહેઠાણ માટેની વસાહતો બાંધવા તેમાં ફેરફાર કરવા અને તે િનભાવવા
બાબત.



ગૃહ િનમાર્ણ સહકારી મંડળીઓની રચના કરવામાં મદદ કરવા અને રહેઠાણ માટે ની વસાહતો બાંધવામાં તે
મંડળીઓને સહાયભ ૂત થવા બાબત.



બાંધકામનો માલસામાન બનાવવા નુ ં હાથ ધરવા બાબત અને વીજળી િકંમતે તેમની વહચણી કરવા બાબત.



કોઈ િવ તાર સાફ કરવાની અથવા તેનો ફરી િવકાસ કરવાની યોજના હાથ પર લેવા બાબત.



આિથર્ક િવકાસ અને સામાજીક યાય માટે યોજનાઓ તૈયાર કરવી.



ભારતના સંિવધાનની બારમી અન ૂસ ૂિચમાં દશાર્ વેલી બાબતો સંબધ
ં ી હોય તે બાબતો સિહત, રાજય સરકારે તેને સ પે
તેવા કાયાર્ની બજવણી અને યોજનાઓનુ ં અમલી કરણ.

ઈ-(ચ) વહ વટના


ે ે –

રા ય સરકારે આ અથેર્ કરે લા િનયમો અનુસાર ગરની અંદર કોઈ જાહેર વાગત, સમારોહ, મનોરં જન કાયર્ક્રમ
અથવા પ્રદશર્ન ગોઠવવા બાબત.



વ તી ગણતરી કરવા બાબત અને જીવન િવષયક આંકડાની બરાબર ન ધ થાય તેવી માિહતી બદલ ઈનામો
આપવા બાબત.



મોજણ કરવા બાબત.



કોઈ વૈતિનક અથવા માનદ મેજી ટ્રે ટની કોટર્ માં િનભાવને આનુષિં ગક હોય તેવા વેતન તથા ભ થા ભાડું તથા બીજા
ખચર્ અથવા એવા કોઈ ખચર્નો કોઈ ભાગ આપવા બાબત.

એફ-(છ) ખેતીવાડ અને સહકારના


ે ે –

જીવનમાં જુદા જુદા ક્ષેત્રમાં સહકારના િવચારને વેગ આપવા બાબત અને સહકારી સં થાઓને સંગિઠત કરવા અને
તેને ઉ ેજન આપવા બાબત.



રા ય સરકારની પ ૂવર્ મંજૂરી લઈને પડતર જમીનને નવસા ય કરવા બાબત અને પડતર જમીનને ખેતી તળે
લાવવા બાબત.



પર પર સહકારના િસ ધાંત પર શહેરના જન સમુદાયને વા ય અને વયંપ ૂણર્તા અને તાલીમ આપવા બાબત.



અનાજના કોઠારો થાપવા બાબત.



અનાજ અને શાકભાજીની સુરક્ષા માટે વખારો અને ભંડારો બાંધવા, તેમાં ફેરફાર કરવા અને તે િનભાવવા બાબત.



ખાતરની ઉ પાદક સામગ્રીનુ ં સરક્ષણ કરવા બાબત, ખાડા નુ ં ખાતર અને રાસાયિણક ખાતર અને િમ ણ તૈયાર
કરવા બાબત અને તે સહેલાઈથી પ્રા ત થાય તે માટે ગોઠવણ કરવા બાબત.



ફળાઉ ઝાડ અને શાકભાજી માટે ઉછે ર – બગીચા થાપવા અને િનભાવવા બાબત અને તેમાં ઉગતા ફળો અને
શાકભાજીઓનો સંગ્રહ કરવા અને તેની વહચણી કરવા માટે ગોઠવણ કરવા બાબત.



ખેતી વાડી અને ઢોરની ઓલાદ સુધારવા માટે પગલાં લેવા બાબત.



મોટા પાયાના, નાના પાયાના કુટીર અને હાથ કારીગરીના ઉ ોગની થાપના કરવા માં મદદ કરવા બાબત.

-(જ) સામા ય –
આ કલમની પ ૂવર્વતીર્ જોગવાઈઓમાં અથવા કલમ 87માં િનિદર્ ટ કરે લા ન હોય તેવા

પગલાં થી જાહેર સુરિક્ષતાં આરોગ્ય,

સગવડ, ક યાણ અથવા િશક્ષણની વ ૃિ ધ થવાનો સંભવ હોય તેવ ુ ં કોઈ પગલું લેવા બાબત.

2.6 ન.પા. તં

ારા આપતી સેવાઓની યાદ અને તે ંુ સં ી ત િવવરણઃ-

નડીઆદ ન.પા. ારા અપાતી સેવાઓની યાદી નીચે મુજબ છે .
1. અિગ્નશઆમક સેવા.
2. એ યુલ સ સેવા.
3. સફાઈ સુિવધા સેવા.
4. ર તા રીપેરીંગ સેવા.
5. ડ્રેનેજ લાઈન સુિવધા.
6. શુ ધ પીવાના પાણીની સેવા.
7. જાહેર રે કડર્ ની નકલ મેળવવાની સેવા.

8. વરસાદી પાણી િનકાલ સેવા.
9. જાહેર િદવાબ ી સેવા.
10. જ મ-મરણ ન ધણી સેવા.
11. પ્રાથિમક આરોગ્ય સેવા (હિરદાસ યુ. હોિ પલ)
12. પ્રાથિમક િશક્ષણ સેવા.

2.7 ન.પા.તં

ના રા ય,

દશ, જ લો, લોક તર સં થાગત માળખાનો આલેખઃ-

નડીઆદ નગરપાિલકાને નીચે મુજબનાં સં થાગત માળખા માં રહીને ગુ.ન.પા. અિધિનયમ 1963 ની જોગવાઈઓનો અમલ કરે છે .
1. િજ લા તરે ઃ- કલેકટર ીની કચેરી, બા કન જી બારી સામે, િજ લો આયોજન ભવન, નડીઆદ.
2. પ્રદે શ તરે ઃ- િનયામક ીની કચેરી, સેક્ટર-14 લોક-17 ત્રીજો માળ, ગાંધીનગર.
3. રા ય તરે ઃ- સિચવ ી, શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહિનમાર્ણ િવભાગ, 14 મો લોક/ નવમો માળ, નવા સિચવાલય, સેક્ટર17, ગાંધીગનર.
2.8 ન.પા.તં ની અસરકારકતા અને કાય મતા વધારવા માટની લોકો પાસેથી અપે ાઓઃ

નગરપાિલકા ારા પુરી પડાતી સેવાઓ અસરકારક અને કાયર્ક્ષમ રીતે ચલાવી શકાય તે અથેર્ નાગરીકો ન.પા.નાં
તમામ કરવેરા િનયમીત રીતે અચ ૂક જમા કરાવે.



શહેર વ છ અને વ થ રાખવા નાગરીકો ઘન કચરાનો ઉ પિ

થળે જ સંગ્રહ કરે , જાહેર માગ ઉપર

ો ન નાખે

તથા ન.પા. ારા મ ૂકાયેલા બંધ બોડીનાં ક ટે ઈનર માં જ તેનો િનકાલ કરે .
બનાવવા સામાજીક બ ૃહદ વનીકરણ



શહેર ને હરીયા

બ
ં ેશમાં નાગરીકો પોતાનુ ં સક્રીય યોગદાન આપે.



નગરપાિલકાની તમામ સેવાઓ નો નાગરીકો િવવેકપ ૂણર્ રીતે સંયિમત રીતે ઉપયોગ કરે .



નાગરીકો પોતાની તમામ પ્રકારની ફરીયાદો, સુચનો, રજુઆતો, માંગણીઓ, નગરપાિલકા કચેરીમાં આવેલા જન
સેવા કે દ્ર માંજ આપવાનો આગ્રહ રાખે.



નાગરીકો નગરપાિલકાને તેના કાય અને ફરજો બજાવવામાં પુરતો સહયોગ આપે.



નાગરીકો પોતાની માિલહી ની જગ્યા િસવાયની કોઈ પણ જમીન કે જાહેર માગ ઉપર ગેરકાયદે સર દબાણ ઉભુ ન
કરે .



નાગરીકો ટ્રાફીક અના પાક ગના િનયમોનો ચુ ત પણે અમલ કરે .

2.9 લોક સહયોગ મેળવવા માટની ગોઠવણ અને પ ઓઃનડીઆદ નગર પાિલકાએ શહેરનાં િવવધ કાય માં નાગરીકો નો સહયોગ મેળવા અથેર્ ન.પા.કચેરીમાં અલાયદા “લોકભાગીદાર સેલ”
ની નાયબ મુખ્ય અિધકારીનાં વડપણ નીચે રચના કરી છે તથા શહેરની િવિવધ વૈિ છક સં થાઓનો સહયોગ મેળવવા અથેર્ શહેરની

તમામ સં થાના મુખ્ય પદાિધકારીઓનો સમાવેશ કરીને “સીટ ઝન ફોરમ” ની થાપના કરી છે .

આવી તમામ સં થાઓ અને

નાગિરકોને નગરનાં િવિવધ કાય માં સહયોગ પ્રદાન કરવા માટે ન ુ ં લેટફોમર્ અને માળખું પુ ં પાડે છે .
2.10 સેવાના દખરખ, િનયં ણ અને


નાગરીકો

હર ફર યાદ િનવારણ માટ ઉપલ ધ તં ઃ-

તે ફરીયાદોની ન ધણી માટે નડીઆદ નગર પાિલકાની મુખ્ય કચેરીનાં ગ્રાઉ ડ ફલોર ઉપર ખાસ ઉભા

કરાયેલા જન સેવા કે દ્ર નાં કો યુટરાઈઝડ ફરીયાદ કક્ષ નો ઉપયોગ કરી શકે છે .


નાગરીકો

તે િવભાગનાં વડા અિધકારીને સ ૂિચત સમયે બ મળીને રજુઆત કરી

તે િવભાગની ફરીયાદો માટે

શકે છે .


નાગરીકો નડીઆદ નગરપાિલકાનાં આ અથેર્ ખાસ ફાળવાયેલા ટેલીફોન નં. 2561315 ઉપર ટેલીફોન ારા ફરીયાદ
રજુઆત ની ન ધણી કરાવી શકે છે .



નાગરીકો નડીઆદ ન.પા.ના. ઈ-મેઈલ એડ્રસ nadiadmunicipality@yahoo.com ઉપર ઓન લાઈન-ઈમેઈલ ારા
પોતાની ફરીયાદ-રજુઆતો મોકલી શકે છે .


2.11

નાગરીકો રોજ સાં

ુ ય કચેર અને


ુ દા

4 થી 6 દર યાન મુખ્ય અિધકારીને બ મળીને ફિરયાદ કે રજુઆત કરી શકે છે .

ુ દા તરોએ આવેલી અ ય કચેર ઓના સરનામાઃ-

નડીઆદ નગરપાિલકાની મુખ્ય કચેરીઃ
સરનામુઃ પો ટ બોક્ષ નં.8, નગરપાિલકા કચેરી, સરદાર ઉ ાન, નડીઆદ, િજ લો. ખેડા



નડીઆદ નગર પાિલકાની ઝોનલ કચેરીઓઃ
ઝોન ન.1.(વોડર્ નં. 1+3)

:

ટેશન રોડ, ટાઉનહોલ પાસે

ઝોન નં.2 (વોડર્ નં.2)

:

યુની. શોપીંગ સે ટર, વ લભનગર પોલીસ ચોકી પાસે

ઝોન નં.3 (વોડર્ નં.4+5)

:

જુની યુની. ઓફીસ, અમદાવાદી દરવાજા

ઝોન નં.4 (વોડર્ નં.6+7)

:

જુની મેલેરીયા ઓફીસ, અમદાવાદી દરવાજા

ઝોન નં.5 (વોડર્ નં.8+9+10)

:

મોગલકોટ, પાણીની ટાંકી પાસે

ઝોન નં.6 (વોડર્ નં.11+12)

:

ખેતા તળાવ, વીમીંગબાથ, માછલીઘર ની ઓફીસ

2.12 નડ આદ નગરપા લકા કચેર શ થવાનો સમયઃ- સવાર 10.30
કચેરી બંધ થવાનો સમય

:

સાં

6.10

રીસેષનો સમય

:

બપોરે 2.30 થી 3.00

કરણ – 3 (િનયં ણ સં હ – 1)
અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો
3.1 નડીઆદ નગરપાિલકાના અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓ ની સ ા અને ફરજો નીચે મુજબ છે ઃમ
1

હો ો

વહ વટ સ ાઓ

મુખ્ય અિધકારી

નગરપાિલકાના કાય ને
લગતી

2

નાણાંક ય સ ાઓ
. 500/- સુધી

અ ય ફરજો
-

ગુજ.ન.પા.અ. િન.કલમ 49 મુજબની

ખચર્ મંજુર કરવા

નાયબ મુખ્ય અિધકારી તથા

ટાઉન લાનીંગ એકટ મુજબ નગર

નગર િવકાસ અિધકારી

િવકાસના કામોનુ ં આયોજન અને
અમલવારી તથા યથા પ્રસંગે જ ર
જણાય મીટીંગમાં જવુ ં

3

મેડીકલ ઓફીસર

હો પીટલનુ ં સંચાલન

4

ઓફીસ સુિપ્ર ટે ડ ટ

નગરપાિલકાના તમામ િવભાગોનુ ં
જનરલ સુપરિવઝન, સરકારી કચેરીઓ
સાથેન ુ ં સંકલન, સરકારી પત્ર યવહાર

5

યુની. એ જીનીયર

નગરપાિલકાના પ્રો કટ કામો તેમજ
અ ય કામોનુ ં આયોજન િનવર્હન

6

ટેક્ષ સુિપ્ર ટે ડ ટ

િમ કતોના ટે ક્ષને લગતી કામગીરી

7

પ્રો ક્ટ ઓફીસર

સરકાર ીની વખતો વખતની સુચના
મુજબની તમામ કામગીરી

8

ઈ.ચા. ઓડીટર

નગરપાિલકાના નાણાંકીય યવહારોની
ચકાસણી અને કંટ્રોલ

9

ઈ.ચા. એકાઉ ટ ટ

િહસાબોને લગતી તમામ કામગીરીઓ

10

ફાયર સુિપ્ર ટે ડ ટ

અિગ્નશમન સેવાઓને લગતી તમામ
કામગીરીઓ

11

ઈ.ચા. ટેક્ષ રીકવરી ઓફીસર

નગર પાિલકાના બાકી ટેક્ષોની વસુલાત
– જ તીની કામગીરીઓ

12

મેલેરીયા ઈ પેકટર

મેલેરીયા િવભાગના ટાફ પાસેથી
સંલગ્ન કામગીરી કરાવવા

13

વો.વ. સુિપ્ર ટે ડ ટ

પાણી પુરવઠા ને લગતી કામગીરીઓ
ઉપર સુપર િવઝન

14

ઓટો એ જીનીયર

નગર પાિલકાના વાહનોની મરામત
અને િનભાવ

15

સબ રજી ટ્રાર

જ મ-મરણ અંગેના િનયમો મુજબની
કાયર્વાહી

16

રે કડર્ સુિપ્ર ટે ડ ટ

નગર પાિલકાના દફતરની યોગ્ય રીતે

જાળવણી
17

મહેકમ ઈ ચા

મહેમકના લગતી તમામ કાયાર્હી કરવી

18

વહીવટી મદદનીશ

ચી.ઓ. ીની સ ૂચના મુજબની કામગીરી

19

ડે યુટી. એ જી.

યુની. ઈજનેર ીની સ ૂચના અને
માગર્દશર્ન મુજબની કામગીરી

20

સવેર્યર

શહેરમાં આવેલ િમ કતોના બાંધકામનુ ં
િનયમન કરાવવાનુ ં

21

શોપ ઈ પેક્ટર

બો બે શોપ એ ડ

ગુમા તા ધારાના િનયમનુ ં અમલીકરણ

એ ટા એક્ટમાં િનિદર્ ટ
કરે લ
22

ડ ઈ પેક્ટર

ખા ચીજોને લગતા

ખા ચીજોના વેચાણનુ ં િનયમન

િનયમોનુ ં પાલન
કરાવવા
23

ખાસ વનીકરણ અિધકારી

શહેરના તમામ િવ તારો અને િવકસતા
િવ તારોમાં ગ્રીન સીટી પ્રો ક્ટ અમલ
કરવો

24

સવેર્યર / જન સંપકર્

શહેરના નાગરીકો તરફથી આવતી

અિધકારી

ફરીયાદોના િનકાલની યવ થા
ગોઠવવી

25

આસી. એ જી. (ડ્રેનેજ) મીકે.

શહેરના ડ્રેનેજ પંપીગ ટેશનોનુ ં િનવર્હન
અને મરામત

26
27

આસી. એ જી. (પા.પુ.)

શહેરના પાણીના ટયુબવેલ અને

યાંત્રીક

ટાંકીઓના િનવર્હન અને મરામત

આસી. એ જી.

શહેરની પાણીની લાઈનોનુ ં િનવર્હન
અને મરામત

28

આસી. એ જી.

શહેરની ડ્રેનેજ લાઈનોના િનવર્હન અને
ચેં બરોની મરામત

29

રોડ લાઈટ ઈ ચા

શેહરની િદવાબ ી સેવાનુ ં સુચારુ રીતે
આયોજન

30

આસી. એ જી. (ડ્રે. લાઈન)

નગર પાિલકાની ડ્રેનેજ લાઈનના
િનભાવ અને મરામત

કરણ – 4 (િનયં ણ સં હ – 3)
4.1 કાય કરવા માટના િનયમો ; િવિનયમો,
(1)

ુ ય અિધિનયમ

ૂચનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરોઃ-

:-

ગુજરાત નગરપાિલકા અિધિનયમ 1963

(2) નાણાંક ય અિધિનયમ

:-

ધી બો બે યુિનિસપલ એકાઉ ટ કોડ 1948

(3) સંબધ
ં ીત અિધિનયમો

:-



મુબ
ં ઈ ખોરાક ભેંળસેળ પ્રિતબંધક અિધિનયમ – 1954



મુબ
ં ઈ દુકાન અને સં થા અિધિનયમ – 1948



ગુજરાત ફરજીયાત પ્રાથિમક િશક્ષણ અિધિનયમ – 1964



ગુજરાત િશક્ષણ ઉપકર અિધિનયમ – 1962



ગુજરાત લોકલ ફંડ ઓડીટ અિધિનયમ – 1963



ગુજરાત વેચાણ વેરા અિધિનયમ – 1963



ગુજરાત જાહેર જગ્યાઓ (અનિધકૃત ભોગવટો કરનારાઓ પાસેથી ખાલી કરાવવા) બાબતનો અિધિનયમ – 1972



ગુજરાત ગંદા વસવાટ (િવ તાર સુધારણા નાબુદી અને પુનર્ િવકાસ) અિધિનયમ – 1973



ગુજરાત શહેરી િવકાસ અને નગર રચના અિધિનયમ – 1976



ગુજરાત યુિનિસપલ નાંણા બોડર્ અિધિનયમ – 1979



પક્ષાંતર બદસ થાિનક સ ા મંડળો ના સ યોને ગેરલાયક ઠરાવતા માટે જોગાઈ કરતો અિધિનયમ – 1986



ઔ ોિગક િવવાદ અિધિનયમ – 1976



ગુજરાત ગંદા વસવાટ અિધિનયમ – 1973



પાણી (પ્રદુષણ, િનવારણ અને િનયંત્રણ) અિધિનયમ – 1974



પયાર્વરણ સુરક્ષા અિધિનયમ 1986 તળે નાં તમામ િનયમો અને જાહેરનામાઓ



જ મ-મરણ ન ઘણી અિધિનયમ – 1969



પ્રાણી રતા િનવારણ અિધિનયમ -1960

(4) િનયમો અને ઉપિનયમો :નગરપાિલકા ગુજ.ન.પા અિધિનયમ 1963 ની કલમ 271 તળે િનયમો અને કલમ 275 તળે ઉપિનયમો વહીવટનાં દરે ક ક્ષેત્ર માટે
ઘડી શકે છે . ત અ વયે નડીઆદ નગર પાિલકા ારા િવિવધ િવષયો માટે
નગરપાિલકા કચેરીમાં િનયત ફી ભયેર્થી મેળવી શકાશે.
(5)

ુ નાઓ :ચ

િનયમો-ઉપિનયમો હાલ લગી બનાવેલ છે તેની નકલ

નડીઆદ નગર પાિલકા ઉપરોક્ત અિધિનયમો, િનયમો, ઉપિનયમો ઉપરાંત રા ય સરકાર ીની થાઈ-અ થાઈ સુચનાઓ અને હક
ુ મો
નુ ં પણ અમલીકરણ કરે છે

ને વષર્વાર એસ. ઓ. ફાઈલમાં રે ડી રે ફરં શ માટે રાખવામાં આવે છે .

(6) પ્ર યેક નાગરીક ને અિધિનયમ નાં ઉતારાઓ, િનયમ-ઉપિનયમોની પુિ તકાઓ તથા સરકાર ીની થાઈ સુચનાઓ, પિરપત્રો,
હક
ુ મો, ઠરાવો વગેરેની નકલો િનયત ભયેર્થી નાગરીક માિહતી કે દ્ર (પ લીક ઈ ફોમેર્શન સે ટર) માં મુખ્ય માિહતી અિધકારી,
નડીઆદ નગરપાિલકાને િનયત ફોમર્માં અરજી કયેર્થી મળી શકશે.
સરના ંુ

:-

મુખ્યમાિહતી અિધકારી
નડીઆદ નગરપાિલકા, મ નં. એફ-13, 1લો માળ. એફ-15 કે એફ-09
સરદાર ઉ ાન, નડીઆદ.

ટલીફોન નં.

:-

ફ સ નં. :-

2551378

ઈ.મેઈલ એ સ :(7) નકલ માટ લેવાની ફ

2563129

nadiadmunicipality@yahoo.com
ંુ ધોરણ :શ દ

ુ ાબલ કાગળ
ક

નકલ
ફ

ફ

ફ.

ુ લ . પૈસા

જનરલ બોડર્ ના ઉતારાની નકલ માટે (અરજ ટ ફી ડબલ લેવાની છે .

100

0.90

0.30

0.40

1.60

આકારાણી રજી ટરના ઉતારાની નકલ માટે (અરજ ટ) નકલ ફી ડબલ

100

0.90

0.30

0.40

1.60

પરવાનગી નકલ કંપલીશન તથા ઈતર અરજીની નકલ માટે

100

0.90

0.30

0.20

1.40

શો સ એક્ટના (શોપ િવભાગ) રજી. ના ઉતારાની નકલ

100

0.90

0.30

0.80

2.00

લેવાની છે .

સવેર્યર ખાતાના બાંધકામ લાનની નકલ

500.00

ટી.પી. કીમ નાં એફ ફોમર્, બી ફોમર્ની નકલ

50.00

ટી.પી. તથા સવેર્યર લાનની નકલ

500.00

અંગ્રેજી નકલ (ઓડીનરી)

20.00

અંગ્રેજી નકલ (અરજ ટ)

50.00

ભ યરું તથા ગ્રાઉ ડ ફલોરની નકશાની નકલ

1000.00

ગ્રાઉ ડ ફલોર + 1 લો માળ નકશાની નકલ

2000.00

ગ્રાઉ ડ ફલોર + 2 જો માળ નકશાની નકલ

3000.00

ગ્રાઉ ડ ફલોર + 3 જો માળ નકશાની નકલ

4000.00

ગ્રાઉ ડ ફલોર + 4 થો માળ નકશાની નકલ

5000.00

ગ્રાઉ ડ ફલોર + 5 મો માળ નકશાની નકલ

6000.00

યાર બાદ દરે ક માળ માટે

6000 + 500

કરણ – 5 (િનયં ણ સં હ – 4)
5.1 નીિત ઘડતર અથવા નીિતના સંબધ
ં ી જનતાનાં સ યો સાથે સલાહ – પરમશ અથવા તેમના


િતિનિધ વ માટની યવ થા :-

ગુજ. નગર પાિલકા અિધિનયમ 1963 ની કલમ 51 (6) અનુસાર નડીઆદ નગરપાિલકાની સવ ચ નીિત ઘડતર કરતા
ફોરમ એવી સામા ય સભાની બેઠક નગર પાિલકા સમક્ષ ચાલતી કોઈ તપાસ અથવા િવચારણા ખાનગીમાં થવી જોઈએ
એમ પ્રમુખ થાને લેનાર અિધકારીને લાગે તે િસવાય દરે ક બેઠક લોકો માટે (જનતાના સ યો માટે) ખુ લા રહેશ.



ં ૂ લા સ ય ન
ગુજ. નગરપાિલકા અિધિનયમ 1963 ની કલમ – 57 ની જોગવાઈ અનુસાર નડીઆદ નગર પાિલકાનાં ચટાયે
હોય તેવા લાયકાત ધરાવતા જનતાના સ યો (કોઈ પુ ષ કે

ી) નગર પાિલકાની િવિવધ સિમિતઓમાં ચટં ૂ ાઈ શકે છે અને

નીિત ઘડતરની પ્રક્રીયામાં ભાગ લઈ શકે છે .


નગરપાિલકા ારા શ કરાયેલા શહેરની તમામ સં થાઓનાં સંયક્ુ ત “સીટ ઝન ફોરમ” ની બેઠકો માં અને સેિમનારોમાં
જનતા નાં સ યોની નીિત ઘડતર સબંધી સલાહ – પરામશર્ કરી શકે છે .



જનાતાના સ યો નગરપાિલકાની નીિત િવષયક બાબતો એ પોતાના સુચનો “જન સંપકર્ અિધકારી” “જન માિહતી અિધકારી”
કે ચીફ ઓફીસરને કે પ્રમુખ ી / વહીવટદાર



ીને સીધા રજુ કરી શકે છે .

અિધિનયમ કલમ – 6 અને 7 મુજબ નગરપાિલકા જનતાનાં સીઘી ચટણી
ંૂ
ારા પસંદ કરાયેલા પ્રિતિનિધઓ (કાઉિ સલરો)
થી બનતી હોઈ તેઓ ારા સવ ચ નીિત ઘડતર સંબધ
ં ી િનણર્યો લેવાય છે .

5.2 નગરપાિલકા કક્ષાએ નીિતઓના અમલ માટે જનતાની અથવા તેમના પ્રિતિનિધઓ ની સલાહ-પરામશર્ / સહભાગીતા મેળવવા
માટે કોઈ કાયદાકીય જોગવાઈ િવ માન નથી. પરં ત ુ ગુજ. નગરપાિલકા અિધિનયમ 1963 ની કલમ 49 (ખ) મુજબ િનિતઓનાં
અમલ માટે પગલાં લેવાનો અિધકાર અને સ ાઓ મુખ્ય અિધકારીને સુપ્રત થયેલા છે .
ં ી પરામશર્ કરવાની જોગવાઈ છે .
પરં ત ુ નીચે મુજબ ની કેટલીર બાબતો માં જનતા ના પ્રિતિનિધઓ સાથે અમલ સંબધ
દા.ત.
મ

િવગત

અિધિનયમની

જનતાનાં

િતિનિધઓની સહભાગીતા માટ થયેલ જોગવાઈ.

કલમ.
1

મુખ્ય અિધકારીની સ ાઓ

49 (1) (ક)

અને ફરજો.
2

કાય નાં અમલીકરણ અથેર્

મુખ્ય અિધકારી પ્રમુખ નાં િનયંત્રણનુ ં માગર્દશર્ન અને દે ખરે ખ ને આધીન
રહીને પોતાની તમામ સ ાઓ વાપરશે અને ફરજો બજાવશે.

66 (2)

બે સ યો હાજર હોય તે િસવાય ન.પા.નુ ં સામા ય સીલ કોઈ કરાર અથવા
બીજા લેખ ઉપર મારી શકાત ુ ં નથી તેઓની હાજર બદલ આવા કરાર લેખ

લેિખત કરારો કરવા બાબત.

ઉપર તેઓની સહી મેળવવાની રહે છે .
3

કાય ના ટે ડરો મંજુર કરવા

67 (2)

આવેલ ટે ડકો પૈકી

ટે ડરો બધા સંજોગો યાનમાં લેતાં મુખ્ય અિધકારીને

સૌથી ફાયદાકારક લાગે તેને કારોબારી સિમિત ની મંજુરી લઈને મંજુર કરી

બાબત.

શકશે.
4

નગર પાિલકાની લેણી
રકમોની વસુલાત માટે ના

133 (3-1)

નગર પાિલકાની લેણી રકમો ની વસુલાત માટે મુખ્ય અિધકારીએ પ્રમુખની
સાથે િવચાર િવનીમય કરીને

તે કસુર કરનારની જગમ
ં
કે થાવર િમ કત

સખ્તાઈનાં પગલાં.

ટાંક કે જ તીમાં લઈ વેચીને વસુલાત કરી શકશે.

કરણ – 6 (િનયં ણ સં હ – 5)
6.1 નડ આદ નગરપા લકા અથવા તેના િનયં ણ હઠળની ય તઓ પાસેનાં દ તાવેજોની ક ાઓ
દ તાવેજ ંુ નામ અને

દ તાવેજ મેળવવાની

ઓળખાણ

કાયપ ધિત

1

ઠરાવની નકલો

િનયત ફી ભરી અરજી કરે થી

2

જ મ-મરણની નકલો

3

નકશા ની નકલો

4

જાહેર દ તાવેજની નકલો

મ

દ તાવેજની ક ા

ગે ંુ પ ક :-

દ તાવેજ િનયં ણ અિધકાર નો હો ો
રે કડર્ સુિપ્ર ટે ડ ટ

કરણ – 7 (િનયં ણ સં હ – 6)
7.1 નડ આદ નગર પા લકા ના ભાગ તર ક રચાયેલી સિમિતઓ ંુ પ ક :

ગુજ.ન.પા.અિધિનયમ 1963 ની કલમ 63 (1) અનુસાર નગરપાિલકા નક્કી કરે તેવા બાર કરતા વધારે નહીં તેમજ છ કરતાં
ઓછા નહીં તેટલા અને કલમ 271 ના ખંડ (ક) અ વયે ઘડેલી નીયમો અનુસાર નગર પાિલકાએ ચટેં ૂ લા સ યોની કારોબારી
સિમિત રહેશે અને તેમાં ચટં ૂ ાયેલા સ યો એક વષર્ની મુ ત સુધી હ ો ધરાવશે. સિમિત સ ા ઓ અિધિનયમની કલમ (2)
માં દશાર્ યા અનુસાર અિધિનયમ િનયમો થી ઠરા યા પ્રમાણેની રહેશે. તેમજ કારોબારી સિમિત અિધિનયમની કલમ 49, 54
અને 55 ની જોગવાઈઓને આઘીન રહીને નગર પાિલકાની તમામ સ ા વાપરશે.



અિધિનયમ ની કલમ 54 ની જોગવાઈ અનુસાર યાત્રા

સિમિત રચવામાં આવશે.



અિધિનયમ ની કલમ 55 ની જોગવાઈ અનુસાર વહીવટી િનણર્યોમાં મદદ પ થવા નગર પાિલકા નક્કી કરે તેટલી સંખ્યાના
સ યોની બનેલી બીજી સિમિતઓ રચવામાં આવશે. દા.ત. પા.પુ. સિમિત, સેનીટેશન સિમિત, જાહેર આરોગ્ય સિમિત વગેરે.



અિધિનયમ ની કલમ 56ની જોગવાઈ અનુસાર નગર પાિલકા પોતાને યોગ્ય લાગે તેવા સ યોની બનેલી િવષયો, તપાસ
અને રીપોટર્ માટે અથવા અિભપ્રાય માટે આ સિમિતને મોકલી આપશે.



આ તમામ સિમિતઓની બેઠકો નગરપાિલકા ની મુખ્ય કચેરીમાં મળશે તથા તેમાં અ યક્ષ થાન લેનાર અિધકારીને જ રી
જણાય તે િસવાયની તમામ બેઠકો જનતા માટે ખુ લી રહેશે.



આ સિમિતઓની ચાલુ કાયર્વાહી દર યાન કાચી કાયર્ન ધ અને યારબાદ પાકી કાયર્ન ધ તૈયાર કરીને અ યક્ષ

ીની સહી

મેળવી અમલી કરણ અથેર્ મોકલવામાં આવે છે .


આ સિમિતની પ્ર યેક બેઠકોની કાયર્ન ધ જાહેર જનતાને ઉપલ ધ છે . આ મેળવવા અથેર્ િનયત ફોમર્માં જનમાિહતી
અિધકારીને અરજી કરવાની રહેશે તથા નીયત ફી ભરવાની રહેશે.

કરણ – 8 (િનયં ણ સં હ – 7)
8.1 નડ આદ નગર પા લકા મા હતી અિધકાર ઓના નામ, હો ો અને અ ય િવગત :મ

મા હતી અિધકાર ની િવગત

નામ

હાલનો હો ો

1

જાહેર માિહતી અિધકારી

સં ય જી. સોની

મુખ્ય અિધકારી

2

મદદનીશ માિહતી અિધકારી

જતીન બી. શાહ

વહીવટી મદદનીશ / ટોર સુિપ્ર.

કરણ – 9
9.1 િનણય લેવાની

ુ રવાની કાયપ િત :યામાં અ સ

નડીઆદ નગર પાિલકામાં િનણર્યો લેવાના તમામ પ્રકરણો પ્ર યેક તરે ચીફ ઓફીસર અને તેના હાથ નીચેના અિધકારીઓના
અિભપ્રાય અને ભલામણ ન ધો સિમિતઓ, કારોબારી સિમિત અને સામા ય સભા ની બેઠકોમાં રજુ થયા બાદ ઠરાવ નાં વ પમાં
ુ તે મંજુર કે નામંજુર કરીને લેવામાં આવે છે . એ ઉપરાંત અ યક્ષ થાન લેનાર પદાિધકારીની મંજુરીથી
બહમ
ુ િતથી કે સવાર્નમ
બારોબાર સ યો તરફથી વતંત્ર રીતે રજુ થતા પ્રકરણો ઉપર પણ ઠરાવનાં વ પ માં મતદાન ારા િનણર્યો લેવામાં આવે છે . ત
ઉપરાંત સિમિતઓને લગતા કેટલાક િનણર્યો અિધિનયમની કલમ 61 અનુસાર પિરપત્રા મક કાયર્વાહી ારા કરવામાં આવે છે .
9.2 અગ યની બાબતો માટનાં ખાસ િનણયો લેવા માટની કાયપ િત :

ગુજ. ન.પા. અિધિનયમ 1963 ની કલમ 51 મુજબ નગર પાિલકાની અગ યનો બાબતો માટે ના ખાસ િનણર્યો લેવા માટે ની
કાયર્ પ િતનુ ં આલેખન કરાયેલ છે .



ગુજ.ન.પા. અિધિનયમ 1963 ની કલમ 45(ડી) અનુસાર નગર પાિલકાનો પ્રમુખ તાકીદના પ્રસંગોએ,
અથવા બંધ કરવા માટે અથવા
બંધ કરવાનુ ં અથવા

કોઈ કાયર્ કરવા માટે નગરપાિલકાની મંજુરીની જ ર હોય અને

કોઈ કામ કરવા
કામ કરવાનુ ં અથવા

કાયર્ કરવાનુ ં તેના અિભપ્રાય પ્રમાણે લોકોના ઉપયોગ અથવા તેમની સલામતી માટે તાિ કલાક જ ર

હોય તે કોઈ કામ કરવાનો અથવા બંધ કરવાનો અથવા તો કોઈ કામ કરવાનો લેિખત આદે શ કરી શકશે અને તેવ ુ ં કામ
અથવા કાયર્ કરવાનુ ં ખચર્ નગર પાિલકાના ફંડમાંથી આપવુ ં એવો લેિખત આદે શ કરી શકશે.
પરં ત ુ


(ક) કોઈ ખાસ કામ અથવા કાયર્ કરવા ઉપર પ્રિતબંધ કરતા નગર પાિલકાના કોઈ હક
ુ મનુ ં ઉ લંઘન થાય તે રીતે તેણે આ
કમ અ વયે વતર્વ ુ ં નહી. અને



(ખ) આ કલમ અ વયે લીધેલાં પગલાં અને તેના કારમો કારોબારી સિમિતએ અને નગરપાિલકાને તેની આગામી બેઠક
વખતે તેણે તુરત જણાવવાં જોઈએ.



અિધિનયમ ની કલમ 67 (3) અનુસાર આમાં જોગવાઈ કરી છે તે પ્રમાણે ટે ડરો મંગા યા પછી મુખ્યઅિધકારીને મળે તે
કોઈપણ ટે ડરો મંજુર રાખ્યા િસવાય કરાર કરવાને નગરપાિલકા મુખ્ય અિધકારીને અિધકૃત કરી શકશે. આ પ્રમાણે અિધકૃત
કરવાનાં કારણો નગરપાિલકાની કાયર્વાહીમાં ન ધવા જોઈશે.

9.3 કારોબાર અને નાણાંક ય વહ વટના િનણયોની


િસ

:-

કારોબાર વહ વટના િનણયો :- અ યક્ષ ીને જ રી જણાય તે િસવાયની િનણર્યો લેનાર સિમિતઓ કે સામા ય સભાની તમામ
બેઠકો આમ જનતા માટે ખુ લી હોઈ જનતા (િનણર્ય લેવાની પ્રક્રીયા) આવી બેઠકો માં હાજર રહીને ન.પા. અિધિનયમની
કલમ 87 (ઘ-ગ) અનુસાર વાિષર્ક વહીવટી અહેવાલો જોઈ જાણી શકે છે . તે ઉપરાં પ્રિત વષર્ છપાવીને પ્રિસ ધ કરીને
જનતા સુધી તમામ િનણર્યો પહ ચાડવામાં આવે છે .



નાણાંક ય વહ વટ નાં િનણયો :- ગુજ.ન.પા. અિધિનયમની કલમ 79 ની જોગવાઈ અનુસાર નગરપાિલકાનાં નાણાંકીય
વહીવટને લગતાં િત્રમાસીક અને વાિષર્ક હીસાબો, આવક અને ખચર્નાં મંજુર થયેલા અંદાજપત્ર લોકોને જોવા માટે ખુ લા
રહેશે અને ન.પા. આ અથેર્ ઠરાવે તે રીતે પ્રિસ



કરવામાં આવે છે .

નગર પાિલકાનાં તમામ તરની બેઠકોમાં લેવાયેલા પ્ર યેક િનણર્યો – ઠરાવોની નકલો જનતા ારા માંગણી કયેર્ થી િનયત
ફી લઈને આપવાની યવ થા ગોઠવાયેલ છે .

9.4 િનણય લેવાની


યામાં મંત યો આપનાર અિધકાર ઓ :-

અિધિનયમ ની કલમ 52 ની જોગવાઈ મુજબ : “મુખ્ય અિધકારીએ નગર પાિલકાની િનણર્ય લેનાર દરે ક બેઠકમાં હાજર રહેવ ુ ં
જોઈશે અને તે બેઠકમાં ચચાર્ હેઠળ હોય તે કોઈ િવષય સંબધ
ં ી પ્રમુખની અથવા નગર પાિલકાની પરવાનગી લઈને,
પ ટીકરણ અથવા હકીકતોનુ ં બયાન કરી શકશે, પણ આવી બેઠકમાં કોઈ દરખા ત ઉપર મત આવી શકશે નહી અથવા
કોઈ દરખા ત કરી શકશે નહીં.”



અિધિનયમ ની કલમ 51 (13) અનુસાર “પ્રમુખ થાન લેનાર અિધકારી તાકીદનાં ગણે તે કારણોસર હોય તે િસવાય, કોઈ
કામ નગર પાિલકા માટે સરકારી કાયર્પાલક ઈજનેર ારા કરવામાં આવતુ ં હોય તે કામને લગતુ ં અથવા કોઈ શૈક્ષિણક
બાબતને લગતુ ં કોઈ કામકાજ નગર પાિલકાની કોઈ બેઠકમાં કરવુ ં નિહ, િસવાય કે આવી બેઠકના ઓછામાં ઓછા પંદર
િદવસ અગાઉ સદરહુ કાયર્પાલક ઈજનેર અથવા િજ લાના નાયબ િશક્ષણ ઈ પેકટર આવી બેઠકમાં આવુ ં કામકાજ કરવાના
ં માં લાવવાના પ્ર તાવ અથવા દરખા તની ખબર આપતો પત્ર લખવામાં આ યો
ઈરાદાની તથા એવા કામકાજના સંબધ
હોય.”



અિધિનયમ ની કલમ 51 (14) અનુસાર
(14-એ-ક) : કાયર્પાલક ઈજનેરને, નાયબ િશક્ષણ ઈ પેક્ટરને અને જાહેર આરોગ્ય મદદનીશ િનયામકને અને િજ લા માટે
આરોગ્ય અિધકારીની કોઈ ફરજો તેને સ પવામાં આવી હોય યારે િજ લાના િસિવલ સ ન અથવા સરકારના બીજા કોઈ
અિધકારી અથવા પંચાયતના કોઈ અિધકારીને તે નગર પાિલકાની કોઈ બેઠકમાં હાજર રહેવાનો હક રહેશે, એવી બેઠકમાં
કોઈ પ્ર

પર પોતાના હો ાની ફરજોની એ પોતપોતાને અિભપ્રાયત અથવા પોતે આપી શકે તે માિહતી આવી નગર

પાિલકાને ઉપયોગી થઈ પડશે એમ તેને લાગે તે પ્ર ની ચચાર્ અથવા િવચારણામાં નગર પાિલકાની સંમિતથી તેઓ પૈકી
દરે ક જણ ભાગ લઈ શકશે.
(બી-ખ) : નગર પાિલકાને એવુ ં જણાય કે કાયર્પાલક ઈજનેર, નાયબ િશક્ષણ ઈ પેક્ટર, જાહેર આરોગ્ય મદદનીશ િનયામક
અથવા િજ લાના િસિવલ સ નની અથવા બીજો કોઈ સરકારી અિધકારીની અથવી પંચાયત કોઈ અિધકારીની હાજરી ઉપર
જણાવેલા હેત ુ માટે એવી નગરપાિલકાની કોઈ બેઠકમાં ઈ છનીય છે , તો એવા અિધકારીને ભરવા ધારે લી બેઠકના ઓછામાં

ઓછા પંદર િદવસ પહેલા પત્ર લખીને એવી બેઠકમાં હાજર રહેવા જણાવવાની આવી નગર પાિલકાને સ ા રહેશે, અને
સદરહુ અિધકારી, માંદગી અથવા બીજા કોઈ યાજબી કારણસર તેનાથી હાજર રહી શકાય એમ ન હોય તે િસવાય આવી
બેઠકમાં હાજર રહેવા બંધાયેલા રહેશે.
પરં ત ુ આવો પત્ર મ યો, આવો અિધકારી જાતે હાજર રહી શકે એમ ન હોય, તો તે કોઈ નાયબ અથવા મદદનીશ અિધકારીને
અથવા બીજા તાબાના યોગ્ય અિધકારીને પોતાના િવચારો સંબધ
ં માં સુચનો આપી શકશે અને એવી બેઠકમાં જાતે હાજર
રહેવાને બદલે તેને પોતાના પ્રિતિનિધ તરીકે હાજર રહેવાને મોકલી અપાશે,
9.5 િનણય લેનાર

િતમ સ ાિધકર :-

નગર પાિલકા કક્ષાએ િનણર્ય લેનાર સવ ચ અને અંિતમ સ ાિધકારી નગર પાિલકાની સામા ય સભા હોય છે .
અિધિનયમ ની કલમ 51 ની જોગવાઈ અનુસાર ની કાયર્પ િતનાં આધારે નગર પાિલકાના તમામ િનણર્યો લે છે . પરં ત ુ અમુક
િનણર્યો માટે સામા ય સભાનાં ઠરાવ થી મળે લી મંજુરી ઉપરાંત રા

સરકાર ી (કલેક્ટર ી, િનયામક

િવભાગ) ની મંજુરીઓ જ રી હોઈ આવા તમામ કી સાઓ માં િનણર્ય લેનાર અંિતમ સ ાિધકારી

ી, સિચવ ી, શહેરી િવકાસ

ી સરકાર હોય છે . દા.ત.

અિધિનયમ ની કલમ 65 (2) અનુસાર “કલમ 146 ની પેટા કલમ (1) અ વયેનાં જમીન ના દરે ક પટા અથવા વેચાણની બાબતમાં
તથા દસ વષર્ કરતા વધુ મુદતના થાવર િમ કતના પટાની બાબતમાં તથા

ની બજાર િકંમત એક લાખ િપયા કરતાં વધુ હોય

એવી થાવર િમ કતના દરે ક વેચાણ અથવા બીજી તબદીલી બાબતમાં રા ય સરકારની પ ૂવર્ પરવાનગી આવ યક છે .”
9.6 ગુજ.ન.પા. અિધિનયમ 1963 ની કલમ 51 (3) અનુસાર િનણર્ય લેનાર અંિતમ સ ાિધકારી તરીકે પ્ર યેક સામા ય સભા મળે છે
યારે

તે સામા ય સભા માં િનણર્ય માટે એજ ડામાં સમાિવ ટ કરાયેલ અગ યની તમામ બાબતો સહીત ની નોટીસ ન.પા. કચેરી

ઉપર જાહેર નોટીસ બોડર્ ઉપર પ્રકાિશત કરવામાં આવે છે યારે આ માિહતી મળી રહેશે.
ન ૂના

ુ બની મા હતી :
જ

ક્રમ
ના પર િનણર્ય લેવાના છે તે િવષય

તે બેઠકનાં ઠરાવ નંબર
નગર પાિલકાને લગતાં એજ ડામાં સમાિવ ટ તમામ િવષયો

માગર્દશર્ક સ ૂચન / િદશા િનદશ જો કોઈ હોય તો.

------

અમલની પ્રિક્રયા

અિધિનયમ ની કલમ 49 (ખ) અનુસાર િનણર્યોની અમલવારી ચીફ
ઓફીસરે કરવાની રહે છે .

િનણર્ય લેવાની કાયર્વાહી સંકળાયેલ અિધકારીઓનો

સિમિત કે સામા ય સભામાં હાજર તમામ ચટાયે
ં ૂ લા સ ય ીઓ

હો ો
ઉપર જણાવેલ અિધકારીઓના સંપકર્ અંગેની માિહતી.

નડીઆદ નગર પાિલકા, સરદાર ઉ ાન, નડીઆદ

જો િનણર્ય થી સંતોષ ન હો તો કયાં અને કેવી રીતે

જો િનણર્ય થી સંતોષ ન હોય તો કોઈ પણ નાગરીક અિધિનયમ ની કલમ

અપીલ કરવી ?

258 (1) તળે િજ લા કલેક્ટર ીને અરજી કરીને

તે િનણર્ય ને અમલ

કરતા અટકાવી શકે છે કે રદ પણ કરાવી શકે છે . કલેકટર ીના િનણર્ય
થી સંતોષ ન થાય તો નગર પાિલકા અિધિનયમ ની કલમ 258 (3)
અનુસાર રા ય સરકાર ીને અપીલ કરી શકે છે .

કરણ – 12 (િનયમ સં હ -11)
12.1

યેક સં થાને ફાળવાયેલ

દાજપ

:-

ગુજ.ન.પા. અિધિનયમ 1963 કલમ 76 અનુસાર નડીઆદ નગરપાિલકાએ સને. 2014-2015 નુ ં વાિષર્ક અદાંજ પત્ર સામા ય સભા
નાં ઠરાવ નં. 256 તા. 30/01/2014 વાળાથી મંજુર કરીને પુ તીકા વ પે પ્રકાિશત કરીને જાહેર પ્રિસ ધ કરે લ છે .

ની નકલ

નગર પાિલકાની મુખ્ય કચેરીમાં “જનમાિહતી અિધકારી” ને િનયત ફોમર્માં અરજી કયેર્ થી િનયત ફી લઈને આપવમાં આવે છે .
ત ઉપરાંત જા યુ./એિપ્રલ/જુલાઈ અને ઓક્ટોબર માસમાં િત્રમાસીક હીસાબો તથા નાણાંકીય વષર્ના આખરે વાિષર્ક હીસાબો
અિધિનયમની કલમ 79 અનુસાર મંજુર કરીને નાગરીકોના જાણકારી અથેર્ િનયમીત રીતે પ્રિસ ધ કરવામાં આવે છે .
કરણ – 13 અને 14 (િનયમ સં હ -12 અને 13)
13.1 સહકાર કાય મો ના અમલ

ગે ની પ ધિત :-

નડીઆદ નગર પાિલકામાં કે દ્ર સરકારી ી પુર કૃત એસ. .એસ.વાય. યોજાના તળે શહેરી ગરીબી રે ખા તળે જીવતા પરીવારોને
વવેતન રોજગાર યોજના તળે 25 % આિથર્ક સહાય બેંકેબલ લોન – સબસીડી ના મા યમથી આપવમાં આવે છે તેમજ વા ધંધા
રોજગાર માટે તાલીમ પણ આપવામાં આવે છે . આ અથેર્ નડીઆદ નગર પાિલકા નાં યુ.સી.ડી. િવભાગ નાં પ્રો ક્ટ ઓફીસર અને
સમાજ સંગઠક ને મળીને આ સહાયકી કાયર્ક્રમ નો લાભ લેવા િનયત ફોમર્ માં અરજી કરવાની રહે છે . અ યથા આ અંગેના ઝોનલ
કે પ સમયે આ યોજનાની તમામ માહતી મેળવીને આ સહાયકી કાયર્ક્રમના લાભો મેળવી શકાય છે .

કરણ – 15 (િનયમ સં હ -14)
14.1 કાય ન

કરવા માટ ન

કરલા ધોરણો :-

નડીઆદ નગર પાિલકાએ સૌ પ્રથમ તેન ુ ં નાગરીક અિધકાર પત્ર 1998 ની સાલમાં પુિ તક વ પે પ્રિસ ધ કરીને જાહેર કરે લ.
નગર પાિલકાનાં િવિવધ કાય કરવા માટે ના નક્કી કરાયેલા ધોરમો નો સમાવેશ કરવામાં આવેલ. યારબાદ નગરપાિલકા
િનયામક ી, ગાંધીનગર નાં પત્ર નં. નપાની / યુ. 15 / ના.અ.પ. / 4 / 03 તા. 28/7/03 વાળાથી આ અંગેના નમ ૂના પ
ધોરણો નક્કી થઈ આવતાં સને. 2004 માં નીચે મુજબનાં ધોરણો નક્કી કરવામાં આવેલ છે .

ની િવશેષ માિહતી જન સંપકર્

અિધકારી પાસેથી મળી શકશે.
મ
1
2

કાય નો

કાર

બાંધકામઃ- આખરી લાન મંજુર કરવાની અરજી
લાન ફેરફાર

કાય કરવાની સમય મયાદા ંુ ધોરણ
90 િદવસ
30 િદવસ

3

કંપલીશન (પુતર્તા પ્રમાણપત્ર)

21 િદવસ

4

વેરીફીકેશન સટ ફીકેટ

15 િદવસ

5

ટે ડર થી પાણી આપવા બાબત.

ફરીયાદ મ યાથી છ કલાકમાં

6

નવુ ં પાણી જોડાણ મેળવવા બાબત.

30 િદવસ

માં

7

મુખ્ય પાણી પુરવઠાની લાઈનમાં લીકેજની બાબત.

48 કલાક

8

ગંદા પાણીનો િનકાલ

4 કલાક

9

પંપીગ મશીનરીને લગતુ ં

4 કલાક

10

પાણીના દબાણને લગતુ ં

3 િદવસ

11
12

13

ટે ડ પો ટ રીપેરીંગ

24 કલાક

ગટર જોડાણ

2 અઠવાડીયામાં

ગટર લાઈન ભરાઈ જવી

24 કલાકમાં

ગટર લાઈન ઉભરાવી

24 કલાકમાં

ગટર લાઈન રીપેર કરવી

24 કલાકમાં

આકારણી વાંધાનો િનકાલ

7 િદવસમાં

ફેરફાર રદ કરવા

ફી ચુક યાની તારીખથી 15 િદવસમાં

14

ભેળસેળ પ્રિતબંધક

સ મુજબના ધંધાઓ માટે પરવાનો મેળવવા માટે

15

બીનખા

16

સફાઈ સુિવધા સેવા કચરો / કચરા પેટી સાફ કરવી

દરરોજ

કચરો ન ઉપાડવાની ફરીદાયદ

24 કલાક

મ ૃત પશુ િનકાલ

4 કલાકમાં

17

જ મ મરણના દાખલાની અરજી

3 િદવસ

18

જાહેર રે કડર્ ની નકલ મેળવવા બાબત. િબ ડીંગ લાન િસવાયના બીજા

7 િદવસ

વ તુ માટે ન ુ ં હે થ લાયસ સ મેળવવા માટે

7 િદવસ
45 િદવસ

દ તાવેજોની નકલ
િબ ડીંગ લાન
યુિનિસપાલીટીના કોઈપણ ઠરાવની નકલ

15 િદવસ
7 િદવસમાં

19

લાઈટ ટ્રીટલાઈટ ઉડીસ જાય તેની ફરીયાદનો િનકાલ

7 િદવસ

20

ટેક્ષઃ- ટેક્ષ આકારણી

7 િદવસ

ટેક્ષ રીફંડ

7 િદવસ

ર તા રીપેરીંગ

15 િદવસ

21

કરણ – 16 (િનયમ સં હ -15)
16.1 િવ

ુ પે ઉપલ ધ મા હતી :-

નડીઆદ નગર પાિલકા ારા સને. 2004-05 થી ઈ-ગવર્ન સ પિરયોજના નો અમલ શ કરે લ છે . આ યોજના તળે નગર પાિલકાનાં
નીચે મુજબના િવભાગોનાં સોફટવેર કાય ક્રમો તૈયાર કરીને કાયાર્ વીત કરવામાં આવેલ છે .
િવભાગ ંુ નામ

ડટા એ

1

પ્રોપટ ટેક્ષ અ ય કર

2003-04 ના વષર્થી

2

જ મ-મરણ

1996 ના વષર્થી

3

શોપ લાયસ સ

100%

મ

ની િવગત

4

એકાઉ ટીંગ (ડબલ એ ટ્રી સી ટમ)

1995 ના વષર્થી

5

પ્રોફેસનલ ટે ક્ષ

રોજની

6

પ લીક, ક પલેઈન એ ડ ગ્રેવ સીઝ

100%

7

ટાઉન લાનીંગ અને લાન પરમીશન

રોજની

8

મહેકમ

100%

9

મેરેજ રજી ટ્રે શન

રોજની

ઉપર મુજબના તમામ િવભાગો ને લગતી માિહતી િવજાણુ ં પે ઉપલ ધ રહેશે તે ઉપરાંત 1/1/2005 થી નડીઆદ નગર પાિલકાની
વેબસાઈટ http://www.nadiadmunicipality.com એડ્રેસથી કાયર્રત કરીને તમામ જ રી માિહતીઓ તેની ઉપર જાહેર કરવામાં આવેલ
છે તથા ઈ-મેઈલ એડ્રેસ nadiadmunicipality@yahoo.com ઉપર માિહતી મેળવવા માટે જ રી સંદેશાઓ અને રજુઆતો મોકલી શકાય
છે . તેથા જ રી પ્રિતભાવો ઈ-મેઈલ ના મા યમથી મેળવી શકાય તેવી યવ થા ગોઠવવામાં આવેલ છે . નડીઆદ નગર પાિલકા ઈગવર્. પિરયોજના નુ ં ઓન-લાઈન ટ્રકચર ટૂંક સમયમાં ઉભુ ં કરશે

નાથી કોઈ પણ નાગરીક ઓન લાઈન માિહતી – સેવા નો લાભ

મેળવી શકશે.

કરણ – 17 (િનયમ સં હ -16)
17.1 મા હતી મેળવવા માટ નાગર કોને ઉપલ ધ સવલતો ની િવગતો :

નડીઆદ નગર પાિલકા ની મુખ્ય કચેરી માં “જાહેર માિહતી કે દ્ર” ઉભુ કરવામાં આવેલ છે .

માં તમામ ઉપલ ધ જાહેર

માિહતીઓ અને દ તાવેજો રાખવામાં આવશે.


નડીઆદ નગર પાિલકાઓ “જાહેર માિહતી અિધકારી” ની િનમણકં ૂ કરે લ છે .



કોઈ પણ નાગરીક નડીઆદ નગર પાિલકા નાં “જાહેર માિહતી કે દ્ર” મારફતે િનયત ચા

ની રકમો ભરીને િનયત કરે લ

અરજી ફોમર્ ભરીને “જાહેર માિહતી અિધકારી” પાસેથી જોઈતી માિહતી દીન-30 ની મુદતમાં મેળવી શકશે. અગરતો
િનરીક્ષણ કરી શકશે.


રોજ બરોજ ની માિહતીઓ નડીઆદ નગર પાિલકાની મુખ્ય કચેરીના જાહેર નોટીસ બોડર્ ઉપર પ્રકાિશત કરવામાં આવે છે .



નગર પાિલકાની થાઈ માિહતીઓ નડીઆદ નગર પાિલકાની વેબસાઈટ http://www.nadiadmunicipality.com ઉપર થી
બારોબાર મેળવી શકાશે.



નગર પાિલકાનાં િવિવધ કાયર્ક્રમો અંગેની માિહતીઓ નાગરીકો નગર પાિલકાની અખબારોમાં પ્રકાિશત થતી જાહેરાતો તથા
અખબારી યાદીઓ માંથી મેળવી શકશે.



નાગરીકોને નગર પાિલકા ારા સમયાંતર પ્રકાિશત કરીને િવતરણ કરાતી પિત્રકાઓ મારફતે પણ માિહતીઓ મળી શકશે.



વાિષર્ક વહીવટી અહેવાલ

