
અમદાવાદ િુનિસપલ કોપ રશન 
ેસનોટ  

 

અમદાવાદ િુનિસપલ કોપ રશનમા સફાઈ કામદાર તર ક ફરજ બ વતા કમચાર ઓ 
તા.૨૫.૧૨.૨૦૨૦ થી હડતાલ ઉપર ઉતરલ. નોકર મડંળ તથા ુદા ુદા મડંળના િતિનિધઓને 

િુનિસપલ કિમશનર ી ારા તા.૨૮.૧૨.૨૦૨૦ ના રોજ વાટાધાટો માટ બોલાવેલ. તે સમયે 
આપેલ આવેદન પ  ના દુાઓ અ વયે ચચા િવચારણા ઉ  થતા વાટા ધાટો અટકાવી દવામા 
આવેલ અને િુનિસપલ કિમશનર ી ારા નોકર મડંળ તથા ુદા ુદા મડંળના દુાઓ ગે 
જ ર  િનણય માટ નીચે જણાવેલ ણ ડ. િુનિસપલ કિમશનરની કિમટ ની રચના કરલ.  

 

૧. ી દલીપ ુમાર રાણા, આઈ.એ.એસ, ડ. િુનિસપલ કિમશનર (પ.ઝોન)  

૨. ી એમ એન ગઢવી, આઈ.એ.એસ, ડ. િુનિસપલ કિમશનર (ફાયર ગેડ / પ લસીટ )  

૩. ી આ વ  શાહ, ડ. િુનિસપલ કિમશનર (વહ વટ)  

 

ઉપરો ત કિમટ  તા.૨૯.૧૨.૨૦૨૦ ના રોજ મળેલ. અને જ ર  ચચા િવચારણા કયા બાદ  
કિમટ  ારા નોકર મડંળના િતિનિધ સાથે પણ જ ર  શાિંત વૂક વાટાધાટો કરવામા આવેલ. ુદા 
ુદા મડંળો ારા આવેદનપ મા કરલ ર ૂઆત અ વયે વાટાધાટાના તે કિમટ  ારા નીચે જુબ 

િનણય કરવામા આવેલ. કિમટ ના  િનણયથી ેરાઈને  નોકર મડંળના િતિનિધ ી ક પેશ 
મકવાણા ારા હડતાલ િવથ ો કરવામા આવેલ છે અને કાલથી શહરમા સફાઈની કામગીર  
રાબેતા જુબ શ  કરવામા આવશે તેમ િુનિસપલ કોપ રશનની દાણાપીઠ કચેર  ખાતે મીડ યા 
સમ   હરાત  કરલ છે.  

અ  ુન િતિનિધઓની ર ૂઆત કિમટ નો િનણય 

૧ અમદાવાદ િુનિસપલ કોપ રશનમા ુ દા ુદા 
.ડ .ઇએસટ  થી નોકર મા કાયમી કરવામા 

આવેલ સફાઈ કામદારોને વારસાઈની નોકર નો 
લાભ આપવા બાબત 

અમદાવાદ મહાનગર પા લકામા ુદા ુ દા 
તબ  કામ કરતા હંગામી / શકાલીન 
કમચાર ઓને કાયમી કરવા ગેના ઠરાવો 
સને ૨૦૧૬ તથા ૨૦૧૭ મા ટ.કિમટ  ારા 
કરવામા આવેલ છે. હાલની માગંણી જોતા 
આ કામદારોને ક મા શકાલીન 
કામદારોને , હંગામી કામદારો તેમજ 
અમદાવાદ મહાનગર પા લકાના સલં ન ુદ  
ુદ  સં થાઓના કમચાર ઓનો પણ સમાવેશ 



અ  ુન િતિનિધઓની ર ૂઆત કિમટ નો િનણય 

થાય છે. આ પૈક    સં થાઓમા કાયમી 
કમચાર ઓને વારસાઈનો લાભ મળે છે તેવી 
જ ર તે લાભ આપવા માટ ટ.કિમટ  અને 
જનરલ બોડમા આ બાબતનો ઠરાવ કરવો 
જ ર  છે. આ કારના લાભ આપવા નીતી 
િવષયક બાબત હોઈ ધી  પી એમ સી 
એકટની જોગવાઈને યાને રાખીને િનણય 
કરવાનો રહ છે.  
શહર  િવકાસ અને શહર  હૃ િનમાણ 
િવભાગના તા.૧૦.૧૨.૨૦૨૦ ના ુકમથી 
મહાનગર પા લકાના િુનિસપલ 
કિમશનર ીને નીતી િવષયક િનણય લેવાના 
અિધકાર આપવામા આવેલ નથી. તેથી 
કિમટ  ારા આગામી સમયમા એટલે ક 
થાિનક વરા યની ૂટંણીઓ બાદ િવિધવત 
ટ.કિમટ  અને જનરલ બોડની રચના થયેથી 
આ બાબતે યો ય િનણય કરવા માટ સોલીડ 
વે ટ મેને િવભાગ ારા વહ વટ મારફતે 
દરખા ત તૈયાર કરવામા આવે તેવી 
ભલામણ કરલ છે.  

૨ લ ટાઈમ રો દા કામદાર ફરજ બ વતા હોય 
તેઓ કાયમી થવા પા  હતા પરં  ુ તેઓ વય 
મયાદાને કારણે િન તૃ થયેલા તેવા કમચાર ના 
કોઈ પણ વારસદારને લ ટાઈમ રોજ દામા 
નોકર  આપવી  

સિમિત ારા તથા ુ દા ુદા મડંળો ારા 
કરવામા આવેલ ર ુઆત ુ ય વે વારસદાર 
ન  કર  વારસદારનો લાભ આપવા માટની 
ર ુઆત છે આ બાબતે ુ ય વે દુા ન ૧ 
ગે નીતી િવષયક િનણય થઈ ય યાર 

બાદ કરવાની કામગીર  હોઈ નીતી િવષયક 
િનણય કરવા ગેની દરખા ત સાથે આ દુા 
ન ૨, 3 તથા ૪ મા દશાવેલ બાબતોનો પણ 
યો ય િનણય કરવાનો રહ છે. થી સોલીડ 
વે ટ મેને વે ટ મેને િવભાગ ારા વહ વટ 

૩ લ ટાઈમ રો દા સફાઈ કામદાર ફરજ 
બ વતા હોય તેવા કાયમી થવા પા  હતા 
પરં  ુતેઓ  ુફરજ દર યાન અવસાન થયેલ છે 
તેવા તૃ કમચાર ઓના પ રવારના કોઈ પણ 
એક વારસદારને લ ટાઈમ રો દામા નોકર  



અ  ુન િતિનિધઓની ર ૂઆત કિમટ નો િનણય 

આપવી મારફતે દરખા ત તૈયાર કરવામા આવે યાર 
આ બાબત આવર  લેવા ભલામણ કરલ છે. ૪ લ ટાઈમ રો દા સફાઈ કામદારો તથા પાટ 

ટાઈમ ફરજ બ વેલ હોય તેવા કમચાર ઓને 
કૌ ુબીક બીમાર ઓના કારણસર ફરજ પર 
હાજર થયેલ / રહલ ન હોય તેવા લ ટાઈમ 
અને રો દા પાટ ટાઈમ કામદારોને નુ : ફરજ 
પર હાજર કરવા  

૫ અમદાવાદ િુનિસપલ કોપ રશનમા આવેલા 
સમ  ખાતાઓના (૭) સાત ઝોનમા તેમજ 
અલગ અલગ વોડમા ં રાિ  તથા દવસ 
દર યાન ચાલતી કામગીર ના કો ાકટ થાને 
ના દૂ કરવી. 

હાલમા ભારત સરકાર ારા વ છ ભારત 
મીશન તગત ુદા ુદા શહરોમા વ છતા 
માટ એવોડ આપવામા આવી રહલ હોઈ આ 
સજંોગોમા શહરના નાગર કોને મહતમ સફાઈ 
સાથે  ુશહર આપ  ુએ અમદાવાદ મહાનગર 
પા લકાની ાથિમક જવાબદાર  હોઈ આ 
બાબતે જ ર યાત જુબ કો ાકટથી 
કામગીર  કરાવવાની થા અમલમા આવેલ 
છે અને જ ર યાત માણે તેમા વધારો / 
ધટાડો ઝોન ક ાએ કરવામા આવે છે. થી 
હાલના તબ ે આ થામા કોઈ ફરફાર 
કરવાનો રહતો નથી.  

 
 

 


