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પેટલાદ નગરપા�લકા 
કરણ – ૧ 

નગરપા�લકાના કાય� અને ફરજો 
 

નગરપા�લકા ત�ંનો ઉદ�શ:- 

 �થાિનક �વરા#યના િસ%ધાતંને �વીકાર(ને �થાિનક ક)ાએ લોકોએ +ુટં�લા િતિનિધઓના મારફત 

કાય/)મ ઉદ�શ માટ� 0ામ પચંાયત, તા3કુા પચંાયત, 4જ5લા પચંાયત અને નગરપા�લકાઓની રચના 

કરવામા ંઆવી છે. 

નગરપા�લકાના કાય� અને ફરજો :- 

 પેટલાદ નગરપા�લકા 9ારા નગરની હદમા ં વસતા તમામ નાગ;રકોને <જુરાત નગરપા�લકા 

અિધિનયમ ૧૯૬૩ ની કલમ ૮૭ Bજુબ બDવવાની ફરજો તથા કામો કરવાના છે. Eમા ં BFુય કાય� 

પૈક(......... 

� નગરપા�લકા િવ�તારના લોકોને H%ુધ પીવાIુ ંપાણી આપJુ ં 

� નગરપા�લકા િવ�તારમા ંતમામ Dહ�ર ર�તા તહતા ચોક મોહ5લામા ંપાણી વીજળ( ની સગવડ 

આપવી. 

� નગરપા�લકાના તમામ િવ�તારોમા ંDહ�ર આરોMય માટ� સફાઈ કામગીર( કરાવવી , જOંનુાશક 

દવાઓનો છટંકાવ કરવી. 

� નગરમા ંવસતા નાગ;રકોના જPમ મરણની નોધણી કરવી. 

� નાગ;રકોની Qખુાકાર( માટ� Dહ�ર બાધંકામો કરવા, બગીચા બનાવવા. 

� શહ�રને Qુદંર અને રમણીય કરવા માટ� કામો કરવા. 

� શહ�રમા ંલોકોને િશ)ણ મળ( રહ� તે માટ� શાળાના ઓરડા બનાવવા. 

� સરકારSી 9ારા અમલમા ંBકૂવામા ંઆવેલ યોજનાઓIુ ંઅમલીકરણ કર( લોકોન ેલાભો 

અપાવવાની કામગીર( કરવી. 

� સરકારSી ના આદ�શ Bજુબના કાય/Vમો કરવા. 

� નગરપા�લકાની આવWયક સેવાઓ Xરૂ( પાડવા કરવેરા નાખવા વQલૂાતની કાય/વાહ( કરવી. 

 



2 

 

BFુય કચેર( અને સબંિંધત કચરે(ના સરનામા:- 

૧. પેટલાદ નગરપા�લકા 

 કોટ/ કચેર( કYપાઉPડ, 

 તા.પેટલાદ  Z.આણદં 

 

૨. ાદ�િશક કિમશનર 

 Jુડંા ભવન, 

 વી.આઈ.પી.રોડ, 

 વડોદરા. 

 

3. કલે]ટર કચેર( 

 િસિવલ કોટ/ પાસ,ે સ;ક̂ટ હાઉસ, 

 આણદં. Z. આણદં 

 

૪. િનયામકSી નગરપા�લકાઓ  

 <જુરાત રા#ય ગાધંીનગરની કચેર( 

 ડૉ.Zવરાજ મહ�તા ભવન, aલોક નબંર-૧૪, �ીજો માળ, ગાધંીનગર. 

 

૫. શહ�ર( િવકાસ અને શહ�ર( <હૃ િનમા/ણ િવભાગ 

 aલોક ન-ં૧૪, ૯ મો માળ, 

 નવા સ�ચવાલય , ગાધંીનગર 

 

 

પેટલાદ નગરપા�લકા 

કચેર( શd થવાનો સમય     ----   સવાર� ૧૦.૩૦ કલાક�    

કચેર( બધં થવાનો સમય     -----   સાEં  ૦૬.૧૦ કલાક�        
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કરણ – ૨ 

નગરપા�લકાના અિધકાર(ઓ અને કમ/ચાર(ઓની સfા અને ફરજો 

હોદો       સfા અને ફરજો 

 

૧. ચીફ ઓ;ફસર  :-  નગરપા�લકા અિધિનયમ ૧૯૬૩ Bજુબ સોપવામા ંઆવેલ સfાઓ અન ેફરજો બDવવી. 

 

૨. ઓ;ફસ QિુPટ�ડ�Pટ   :-- તમામ કમ/ચાર(ઓની કાય/વાહ( પર દ�ખર�ખ રાખવી તમામ કારના રZ�ટર   

      નીભાવડાવવા, સરકારSી ની તમામ મા;હત મોકલાવવી, જનરલ દ�ખરખ રાખવી.  

 ૩. ઓવરિસયર         :-- શહ�રમા ંઆવેલ િવ�તારોમા ંથતા ંગેરકાયદ�સર બાધંકામની દ�ખર�ખ રાખવાની કામગીર( 

       તથા તેવા ઇસમોને નોટ(શો આપવાની િવ�તારોમા ંિવકાસનાથતા ંકામો ઉપર દ�ખર�ખ  

       રાખવાIુ ંતેમજ નવીન િવકાસંના કામોIુ ંઆયોજન કરવાIુ,ં તેમજ દબાણ hૂર  

       કરાવવાની િવગેર�. 

૪.. ;હસાબનીશ           :-  નગરપા�લકા અિધિનયમ ૧૯૬૩ તેમજ Yiિુનિસપલ એકાઉPટ કોડ ની જોગવાઈ Bજુબ 

ન.પા.ના ;હસાબો િનભાવવા, વાિષkક ;હસાબો તૈયાર કરવા, BFુય અિધકાર( ના માગ/દશ/ન 

અને દ�ખર�ખમા ંવાિષkક lદાજપ� તૈયાર કરવા. 

૫. સેનેટર( ઇP�પે]ટર    :-  નગરમા ં�વmછતા જળવાઈ રહ� તે માટ� સફાઈ કામદારોને અને Bકુદમોની કામગીર( 

ઉપર દ�ખર�ખ રાખવી અને માગ/દશ/ન Xnંુૂ પાડJુ.ં શહ�રમા ંરોગચાળો ફાટ( ન નીકળે તે 

માટ� જOંનુાશક દવાઓનો છટંકાવ, પાણીમા ં]લોર(નેશન વગેર� કામગીર(Iુ ંમોિનટ;રoગ 

કરJુ ંતેમજ જPમ – મરણના બનાવોની નpધ કરવી. 

૬. ટ�) ઇP�પ]ેટર         :  વેરા વQલૂાત માગંણા રZ�ટર, દબાણ ખાO ુ,ં બાક( વQલૂાતની નો;ટસો, આકારણી 

રZ�ટર, ડ�ડ �ટોક રZ�ટર, બાધંકામની કામગીર(. 

૭. કોYqiટુર ઓપર�ટર     :-  કોYqiટુર ને લગતી તમામ કામગીર(, તમામ પાવતીઓ, કોYqiટુર રાઇઝ પાવતીઓ 

ઇ�i ુકરવાની રહ�શ.ે   
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૮. વોટર વક/સ ઓપર�ટર  :- શહ�રમા ંsુદા sુદા િવ�તારોમા ંપાણી Xnંુૂ પાડવા જdર(, વા5વ ઓપેર�ટ કરવા, પાણીની      

લાઇન લીક�જ ની કામગીર(.   

૯. વાયરમેન   :-  શહ�રમા ં�t(ટ લાઈટોIુ ંમરામત કામ કરJુ.ં �t(ટ લાઈટો બધં કરવાIુ ંકામ. 

૧૦. સમાજ સગંઠન       :-  એસ.E.એસ.આર.વાય. ની તમામ કામગીર( તથા અPય િવકાસ લ)ી કામો તથા                    

સરકારSી ની sુદ( sુદ( યોજનાની કામગીર( િનયામક સાહ�બના માિસક પ�કો તથા અPય 

મા;હતી Xરૂ( પાડવી. 

૧૧. પટાવાળા  :-  કાયા/લયમા ંસોપવામા ંઆવે ત ેકામગીર( કરવી. 

૧૨. સફાઈ કામદાર :- શહ�રમા ંસફાઈ lગેની કામગીર( કરવી. 

૧૩ .vાઇવર  :- t�]ટર ને હwડ�લoગ કરવાની કામગીર(. 

૧૪. ]લીનર  :- t�]ટર, કચરા પેટ(ઓ ખાલી કરવાની કામગીર( કરવી. 

      

કરણ – ૩ 

દ�ખર�ખઅને જવાબદાર(ના મા%યમ સ;હત િનણ/ય લેવાની ;Vયામા ં

અIસુરવાની કાય/ર(િત 
  નગરપા�લકા અિધિનયમ ૧૯૬૩ ની કલમ ૪૪ Bજુબ કારોબાર( સfા નગરપા�લકાના BFુય અિધકાર(મા ં

િન;હત થાય છે. BFુય અિધકાર(એ Bખુના સામાPય િનય�ંણ, માગ/દશ/ન અને દ�ખર�ખને આધીન રહ(ને નગરપા�લકા 

ના તમામ કમ/ચાર(ઓની કામગીર( તેમજ નગરપા�લકા નાણાક(ય ત�ં પર દ�ખર�ખ અને િનય�ંણ રાખવાIુ ંહોય છે. 

 

 નગરપા�લકાની સામાPય +ટુણી થતા ં નગરપા�લકાIુ ં બોડ/ અx�તyવમા ં આવ ે છે. તથા નગરપા�લકા 

અિધિનયમની જોગવાઇઓ Bજુબ કારોબાર( સિમિત તમેજ અPય સિમિતઓની રચના કરવામા ંઆવ ેછે. નીિત િવષયક 

િનણ/યો તેમજ નગરના િવકાસના કામે જdર( કામો કરવા માટ� યથા સગં સભા અગર સબંિંધત સિમિતમા ં ચચા/ 

િવચારના કર( ઠરાવ કર( યોMય િનણ/ય લેવાય છે. 
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કરણ – ૪ 

 

નગરપા�લકાના કાય� બDવવા માટ� નz( કર�લા ધોરણો. 
  

  નગરપા�લકા અિધિનયમ ૧૯૬૩ની જોગવાઇઓ તેમજ સદર{ ુઅિધિનયમની કલમ ૨૭૧ તથા ૨૭૫ 

હ�ઠળ તૈયાર કર�લ િનયમો અને ઉપિનયમો Bજુબ નગરપા�લકાના જનરલ બોડ/ 9ારા નz( કરવામા ંઆવતા નીિત 

િનયમો Bજુબ તેમજ સરકારSી તેમજ ઉપલી કચેર(ના ઠરાવો પ;રપ�ો  તેમજ Qચૂનાઓ Bજુબ નગરપા�લકાના કાય� 

બDવવામા ંઆવ ેછે.     

              

 

 

કરણ – ૫ 
નગરપા�લકાના કાય� બDવવા માટ� ન.પા.ના કમ/ચાર(ઓ 9ારા ઉપયોગમા ંલેવાતા િનયમો, િવિનમયો, Qચૂનાઓ, 

િનયમ સ0ંહ અને ર�કડ/ 

 

  દ�તાવેજIુ ંનામ       દ�તાવેજ નો કાર 

 

૧. નગરપા�લકા અિધિનયમ ૧૯૬૩      અિધિનયમ 

૨. ૨૭૧ Bજુબના િનયમો        િનયમો 

૩. સામાPય સભાના ઠરાવ       ઠરાવ 

૪. કારોબાર( સિમિતના ઠરાવ, તથા અPય સિમિતઓનો ઠરાવ   ઠરાવ 

૫. ઉપલી કચેર(ના ઠરાવો, પ;રપ�, Qચૂનાઓ     ઠરાવો 

િનયમ સ0ંહ અને દફતરોની નકલ અહ(થી મળશ.ે 

પેટલાદ નગરપા�લકાની કચેર(, પેટલાદ 

ફોન નબંર  :- ૦૨૬૯૭-૨૨૪૪૪૦ 

ઈમેલ એv�સ  :- np_petlad@yahoo.co.in      



6 

 

    

 

કરણ – ૬ 

પોતાની પાસે અથવા િનય�ંણ હ�ઠળ હોય તેવા દ�તાવેજોIુ ંપ�ક 

(દ}તર વગ~કરણના િનયમ Bજુબ) 

 

�  આકારણી પ�ક 

�  ઠરાવ �કુ 

�  રોજમેળ 

�  જPમ – મરણના રZ�ટર 

�  િમલકત રZ�ટર 

�  ડ�ડ �ટોક રZ�ટર 

�  0ાPટ રZ�ટર 

�  વાઉચર ફાઈલો.  
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કરણ – ૭ 

નગરપા�લકાના કાય� અથવા તેના અમલીકરણના ધડતરના સબંધંમા ંજનતાના 

સ�યો સાથે િવચાર િવિનમય માટ� તેમના 9ારા રsૂઆત માટ�ની િવધમાન કોઈ 

ગોઠવણીની િવગતો 

 

  નગરપા�લકાના �થાિનક �વરા#યનો સ�ંથા હોઈ નગરપા�લકાનો વહ(વટ જનતાના 

+ ૂટંાયેલા િતિનિધઓ 9ારા થતો હોઈ નગરપા�લકાના વહ(વટમા ં તેમજ લોકોની Qખુાકાર(ન ે

�પશ/તા B�ુામા ંનીિત ધડતર અને નીિતના અમલમા ંપરો) ર(તે જનતાની સહભા�ગતા વ�મુા ંવ� ુ

ભાગ બDવ ેછે. 

 

  આ ઉપરાતં નગરપા�લકા અિધિનયમની કલમ ૫૬ Bજુબ માગંણા સિમિતઓ પણ 

રચવાની જોગવાઈ છે તથા કલમ ૫૭ Bજુબ નગરપા�લકાની સ�યની �ુલ સFંયાના ઓછામા ંઓછા 

અધા/ સ�યોના ટ�કાવાળા ઠરાવની કોઈ Xnુુષ ક� �ી ન હોય પણ ખાસ લાયકાત ધરાવતા હોય તો 

તેઓને કલમ ૫૬ અPવયે િનમેલી કોઈ સિમિતના સ�ય તર(ક� + ૂટં( શકાય.  
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કરણ – ૮ 

નગરપા�લકાના કાય�ના ભાગ તર(ક� બોડ/, કાઉPસીલરો, સિમિતઓ અને 

બીD મડંળોIુ ંપ�ક 

નગરપા�લકા સિમિતઓ 

૧. ચેરમેનSી 

૨. કારોબાર( સિમિત 

૩. બાગ બગીચા અને �મશાન સિમિત 

૪. �t(ટ લાઈટ સિમિત 

૫. દબાણ સિમિત 

૬. બાધંકામ સિમિત 

૭. Dહ�ર આરોMય સિમિત 

૮. 

૯. tાPસપોટ/ સિમિત 

૧૦. સફાઈ સિમિત 

૧૧. v�નેજ સિમિત 

૧૨. કાયદા અને કરવરેા િવભાગ 

૧૩. િશ)ણ સિમિત 

૧૪. દવાખાના સિમિત 

૧૫. સા�ં�ૃિતક અને રમત ગમત સિમિત 

૧૬. રોડ સિમિત 

  

 નગરપા�લકા તમામ સિમિતઓની બેઠકો લોકો માટ� �5ુલી છે. તેમજ તેવી સિમિતઓની બેઠકની 

કાય/વાહ( નpધો લોકોને મળવા પા� છે.  
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કરણ – ૯ 
નગરપા�લકાના અિધકાર(ઓ અને કમ/ચાર(ઓની મા;હતી (જોબ ચાટ/  સ;હત) 

અન ં કમ/ચાર(Iુ ંનામ હો�ો જોબ ચાટ/ 

૧. QSુી ;હરલ ઠાકર ચીફ ઓ;ફસર 

ન.પા. ના અિધિનયમ ૧૯૬૩ ની જોગવાઈ Bજુબ નગરપા�લકાના 

તમામ વહ(વટ( ત�ં પર દ�ખર�ખ અને િનય�ંણ રાખJુ.ંન.પા.ના 

તમામ કમ/ચાર(ઓના કાય/ અને કાય/વાહ( પર િનય�ંણ રાખJુ.ં  

૨. Qિુનલભાઈ Z.કાિછયા ઈ.ઓ;ફસ Qિુટ�PડPટ 

તમામ કમ/ચાર(ઓની કાય/વાહ( પર દ�ખર�ખ રાખવી તમામ કારના 

રZ�ટર િનભાવડાવવા, સરકારSી ની તમામ મા;હત મોકલાવવી,  

જનરલ દ�ખરખ રાખવી.   

૩. 

 

ZતેWભાઈ એમ.પટ�લ 

 
ઓવરિસયર 

શહ�રમા ંઆવેલ િવ�તારોમા ંથતા ંગેરકાયદ�સર બાધંકામની દ�ખર�ખ 

રાખવાની કામગીર( તથા તેવા ઇસમોને નોટ(શો આપવાની 

િવ�તારોમા ંિવકાસના થતા ંકામો ઉપર દ�ખર�ખ રાખવાIુ ંતેમજ 

નવીન િવકાસંના કામોIુ ંઆયોજન કરવાIુ,ં તેમજ દબાણ hૂર 

કરાવવાની િવગેર�. 

૪. 
િવક�શભાઈ એફ.પટ�લ 

ફયાઝો�(ન કાઝી 

ઈ.ટ�) ઇP�પે]ટર 

]લાક/ 

મકાનોની આકરણી, વેરા માગંણા વQલૂાત ની કામગીર( 

�કુોI ુ ં�ટોક પ�ક, િશ)ણ ઉપકર, િમલકત ફ�રફાર lગે  

ની કામગીર(,આરટ(આઇ, વ�તી ગણતર(, +ટુણી, મતદાર યાદ(, 

લીગલ કામગીર( 

 

૫. 
Qિુનલભાઈ Z.કાિછયા કિમટ( ]લાક/ 

તમામ ઓ;ફસની કામગીર(, જનરલ બોડ/ તથા કારોબાર( સિમિત  

અને ઠરાવો લખવા. 

૬. ;દપેશભાઈ પી.શાહ ;હસાબનીશ 

;હસાબનીશ તર(ક�ની કામગીર(, િવકાસના કામોની દરખા�તોની  

કામગીર(, �બલો +કુવણીની કામગીર(, iટુ(સી મોકલવાની કામગીર(, 

ડ�ડ �ટોક િનભાવણીની કામગીર(. 

૭. 

હષ/દભાઈ એમ.પટ�લ 

(Xનુમભાઈ) 

અFતરબેગ એ.િમઝા/ 

સીએસઆઇ 

 

એસ.આઇ 

આરોMયલ)ી કામગીર(, સેનેટર( િવભાગ, પHધુનની ગણતર(, 

સફાઈ �વા�થયને લગતી કામગીર( , સફાઈ ના સાધનો 

િનભાવવાની કામગીર(. 

૮. અરિવoદભાઇ એચ.કાિછયા એ�ટાaલીસમેPટ 

મહ�કમની ને લગતી તમામ કામગીર(, Eવા ક� પગાર, 0ેsુઈટ(, 

પી.એફ. િવગેર� �બલો બનાવવા તેમજ મહ�કમ ભરતીની દરખા�તો  

કરવી રો�ટર િનભાવવા િવગેર� મહ�કમ ને લગતી કામગીર(. 

૯. 

ભાIભુાઇ સી.પરમાર 

;હર�ન આર.પટ�લ 

નટવરિસoહ પરમાર 

કૌિશક વાઘેલા 

યોજના િવભાગ 

]લાક/ 

એસ.E.એસ.આર.વાય ની કામગીર(, તાલીમ વગ�, ગર(બ ક5યાણ  

મેળા, માનવ ક5યાણ Eવી સરકારSી ની િવિવધ યોજનાઓની 

કામગીર(. 
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૧૦. 
િમલન એ.પટ�લ(મૌ�લક) 

 
કોYqiટુર ઓપર�ટર 

તમામ કાર ના કાગળો ના જવાબી મા;હતી ઇ-મેઈલ કરવા તથા  

દરખા�તો કોYqiટુરરાઇઝની કામગીર( 

૧૧ 
મનોજ�ુમાર ડ(.પટ�લ 

મનીષભાઈ સી.શાહ 

શોપ ઇP�પે]ટર 

]લાક/ 

�યવસાય વેરા lગેની કામગીર( તથા <મુા�તાધારા તથા  

જમીન ભાડાની વQલૂાતની કામગીર(.      

૧૨. 
હા;દ̂ક એ.પટ�લ 

િનિતનભાઈ વી.પટ�લ 

વોટર વક/સ 

ઓપર�ટર(Qપુરવાઇઝર) 

નગરપા�લકમા ંવોટર વક/સ ની કામગીર(, �t(ટ લાઇટ ની  

કામગીર( તેમજ (Qપુરિવઝન) 

૧૩. અOલુભાઈ ધમા/િધકાર( ]લાક/ જPમ-મરણ તથા લMન નોધણી તેમજ તેને લગતી કામગીર( 

    

કરણ – ૧૦ 

નગરપા�લકા િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયા/ માણે વળતરની પ%ધિત તર(ક� મહ�નતાણાના 

ભાગdપે અિધકાર(ઓ અને કમ/ચાર(ઓને મળતા માિસક વળતર 

 

 

અન ં હો�ો પગાર ધોરણ 

૧. BFુય અિધકાર( ૩૯૯૦૦ – ૧,૨૬,૬૦૦ 

૨. ઓ;ફસ QિુPટ�ડ�Pટ    ૫૦૦૦ -- ૮૦૦૦ 

૩. ઓવરિસયર ૪૫૦૦-૭૦૦૦ 

૪. ટ�) ઇP�પે]ટર ૪૫૦૦-૭૦૦૦ 

૫. ;હશાબનીશ ૪૫૦૦-૭૦૦૦ 

૬. ]લાક/ ૪૦૦૦-૬૦૦૦ 

૭. કોYqiટુર ઓપર�ટર ૪૦૦૦-૬૦૦૦ 

૮. સમાજ સગંઠક ૨૫૦૦(ઉmચક) 

૯. t�]ટર vાઇવર ૩૦૫૦-૪૫૯૦ 

૧૦. v�નેજ ઓપર�ટર ૩૦૫૦-૪૫૯૦ 

૧૧. પટાવાળા ૨૫૫૦-૩૨૦૦ 

   

           

 

 



11 

 

 

 

કરણ – ૧૧ 
 નગરપા�લકા 9ારા હાથ ધરનાર તમામ યોજનાઓ Q�ૂચત ખચ/ અને કર�લી નાણાક(ય 

ફાળવણીની િવગતો તેનો દર�ક એજPસીને / શાખાને ફાળવલે lદાજપ�  

 

 નગરપા�લકા અિધિનયમ ૧૯૬૩ ની કલમ ૭૬ ની જોગવાઈ Bજુબ દર વષ� ૧૦ મી 

DPiઆુર( અને ૧૫મી માચ/ વmચે ના ;દવસે સામાPય બેઠકમા ંઠરાવ કર( yયાર પછ(ના તરતના  

એિલ મ;હનાની ૧ લી તાર(ખથી શd થનાર નાણાક(ય વષ/ માટ� નગરપા�લકા આવક ખચ/ના 

lદાજપ� મsૂંર કરવામા ંઆવ ેછે. 

 

પેટલાદ નગરપા�લકા સને ૨૦૧૭ - ૧૮ lદાજપ� (િવહગંાવલોકન) 

આવક      d।. લાખમા ં      

૧. કર અને વરેા     ૨૩૪.૬૦ 

૨. ફ(       ૫૪૩.૦૦ 

૩. ઓકtોય 0ાPટ     ૨૮૫.૦૦ 

૪. અIદુાન (0ાPટ)    ૧૯૬૦.૧૨ 

૫. અPય આવક     ૨૦૫.૮૬ 

�ુલ       ૩૨૨૮.૫૮ 

ઉધડતી િસલક ૧ લી એિલના રોજ  ૪૩૫૬.૭૮  
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    ખચ/     d।. લાખમા ં

 

 ૧. અ. પગાર ખચ/     ૩૭૩.૪૦ 

. ૨.    સેિનટ�શન િવભાગ     ૯૧૭.૭૫ 

 ૩. v�નેજ િવભાગ     ૦૯.૦૦ 

 ૪. વોટર વક/સ      ૮૭૫.૮૨ 

 ૫.  અPય ખચ/      ૧૨૫૪.૪૦ 

 ૬. 0ાPટ ખચ/      ૮૮૨.૫૦ 

 �ુલ        ૪૩૧૨.૮૭ 

 બધં થતી િસલક ૩૧મી માચ/    ૪૩.૯૧ 
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કરણ  - ૧૨ 

  નગરપા�લકા 9ારા હાથ ધરાતી યોજનાઓ હ�ઠળ, ફાળવેલ, રકમો  અને એવા કાય/Vમોના 

લાભાથ~ઓની િવગતો સ;હત આિથkક સહાય કાય/Vમોની અમલ બજવણીની ર(ત ે

 

(યોજનાઓ માગ/દશ/ક Qચૂનાઓ સ;હત) 

 શહ�ર( ગર(બોના લાભાથ~ Qવુણ/ જયતંી શહ�ર( રોજગાર યોજના જયતંી શહ�ર( રોજગાર યોજના 

અમલમા ંBકૂવામા ંઆવલે છે. <જુરાત Yiિુનિસપલ ફાઇનાPસ બોડ/, અમદાવાદ સદર યોજના માટ� નોડલ 

એજPસી તર(ક� કાય/ કર� છે. સદર યોજનાના sુદા sુદા ધટકો નીચે Bજુબ છે. 

 

૧. એસ.E.એસ.આર.વાય બેPક�બલ યોજના:- 

 બી.પી.એલ. લાભાથ~ બેરોજગારોને લોન સહાય આપવા માટ�ની યોજના છે. 

૨. એસ.E.એસ.આર.વાય. તાલીમ યોજના:- 

 બી.પી.એલ. લાભાથ~ બેરોજગારોને �વત�ં ર(તે રોજગાર મેળવી શક� તે માટ� sુદા sુદા તાલીમ 

વગ�મા ંતાલીમ આપવામા ંઆવે છે. દર વષ� નગરપા�લકાને મળેલ લ�યાકં Bજુબ ન.પા. ના સમાજ 

સગંઠન 9ારા નગરમાથંી તાલીમાથ~  શોધી કાઢ( તાલીમ આપવામા ંઆવે છે. 

૩.એસ.E.એસ.આર.વાય. (વેતન રોજગાર યોજના) :- 

શહ�ર( ગર(બોને રોજગાર( મળ( રહ� તે સાથે સાથે શહ�રના પછાત િવ�તારોમા ંપાયાની સગવડ મળ( 

રહ� તે માટ� માલસમાન અને મsૂર( નો <ણુોfર ૬૦:૪૦ નો રહ� ત ે માણે િવકાસ કામો કરવા 

lગેની યોજના છે. 

૪. મ;હલા અને બાળ િવકાસની Jિૃતઓ:-  

પછાત િવ�તારની મ;હલાઓના sૂથો બનાવી આ sૂથો દવારા �વરોજગાર(ની Jિૃતઓ તથા 

આરોMય તથા પાયાની સગવડો માટ�ની Jિૃતઓ કરવામા ંઆવે છે. 

 

 આ િસવાય સરકારSી 9ારા E યોજનાઓ અમલમા ંBકૂવામા ંઆવે ત ેBજુબ અમલીકરણ કરવામા ં

આવે છે.                            
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કરણ  - ૧૩ 

નગરપા�લકા 9ારા આપેલ �ટછાટો, પરવાનગીઓ અથવા અિધ�ૃિતઓ મળેવનારની િવગતો 

 

િવગતો 

 

� નગરપા�લકા 9ારા સાવ/જિનક ધાિમkક સગેં માગંણી થયેથી પાણીના ટ�Pકરની સેવા Xરૂ( પાડવામા ંઆવે છે. 

� નગરપા�લકા 9ારા સરકારSી ની Qચૂના Bજુબ વષ/મા ંએકવાર િવના B5ૂય ેઆરોMય મેળો રાખવામા આવે છે. 

� નગરપા�લકા 9ારા જPમ – મરણના માણપ�ો ની થમ નકલ િવના B5ૂય ેઆપવામા ંઆવે છે. 

 

 

કરણ – ૧૪ 

ઈલે]tોિનક �વdપમા ંનગરપા�લકામા ંઉપલa%ધ અથવા તેને ધરાવેલ મા;હતીને લગતી 

િવગતો 

 

 પેટલાદ નગરપા�લકામા ંઇ-ગવન/Pસ કરવામા ંઆવેલ છે. E lતગ/ત નીચેના િવભાગોમા ંકામગીર( 

તથા મા;હતી કોYqiટુરરાઇઝ 9ારા કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

• જPમ – મરણ નpધણી 

• કરવેરા િવભાગ 

• તમામ માણપ�ો 

         

 



15 

 

 

 

     કરણ – ૧૫ 

  Dહ�ર ઉપયોગ માટ� િનભાવવામા ંઆવતા હોય તો એવા 0થંાલય અથવા તેના 

વાચનાલયના કામકાજ કલાકો સ;હતની મા;હતી મેળવવા માટ� નાગ;રકોને ઉપલaધ 

Qિુવધાઓની િવગત. 

 

• પેટલાદ નગરપા�લકા 9ારા કોઈ 0થંાલય િનભાવવામા ંઆવતા નથી. 

• નગરપા�લકા 9ારા Dહ�ર નો;ટસ, Dહ�ર િવનતંી, Dહ�ર Qચૂનાઓ, ટ�Pડર નો;ટસ, 

Dહ�રનામા વગેર� તથા સગં વત/માનપ�ો , નો;ટસ બોડ/ વગેર� િસ%ધ કરવામા ં

આવે છે. 
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કરણ – ૧૬ 

 

Dહ�ર મા;હતી અિધકાર(ઓ  

(પ�aલક ઇPફોમ�શન ઓ;ફસર / આિસ�ટPટ પ�aલક ઇPફોમ�શન ઓ;ફસર) 

ના નામો, હો�ાઓ અને બીZ િવગતો. 

 

 Dહ�ર મા;હતી અિધકાર(    

  નામ        હો�ો  ફોન નબંર 

 QSુી ;હરલ ઠાકર 
        ચીફ ઓ;ફસર 

 Dહ�ર મા;હતી અિધકાર( 

મો. 9727739381 

ફ�કસ. 

 

મદદનીશ Dહ�ર મા;હતી અિધકાર( 

   નામ  હો�ો  ફોન નબંર 

 િવક�શભાઈ એફ.પટ�લ મદદનીશ મા;હતી  

અિધકાર( ]લાક/  

મો.૯૭૨૭૭૩૯૩૮૨ 

ફ�કસ. 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

કરણ – ૧૭ 

નગરપા�લકા 9ારા ઠરાવવામા ંઆવે તેવી બીZ મા;હતી 

  નગરપા�લકા 9ારા લોકોની ફ;રયાદો ઝડપથી િનકાલ થાય તે માટ� નગરપા�લકા તરફથી Xરૂતો 

યyન કરવામા ંઆવે છે. લોકો ફ;રયાદ ટ��લફોન મારફતે પણ નોધાવી શક� છે. 

 

  અરજદારોની જd;રયાત Bજુબના માણપ�ો, ના – વાધંા માણપ�ો, આકારણી ના પ�કોના 

ઉતારા, જPમ – મરણ ના માણપ�ો વગેર� ઝડપથી કાઢ( આપવામા ંઆવ ેછે.     


