
© 2022 JETIR March 2022, Volume 9, Issue 3                                                              www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIR2203405 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org e31 
 

નવસારી નગરપાલિકામાાં કામ કરતા કમમચારીઓની  

સામાલિક - આલથમક પલરલથથલતનો અભ્યાસ  

દોષ રકીયાબીબી ઇથમાઇિ,       ડૉ.લવનોદ.એન.પટેિ 

લરસચમ પી.એચડી થટુડન્ટ,       લિલન્સપાિ 

ડીપાટમમને્ટ ઓફ ઇકોનોલમક્સ,      નવયુગ કોમસમ કોિિે 

વીર નમમદ સાઉથ ગિુરાત યુલનવલસમટી, સરુત, ગિુરાત, ઇલન્ડયા,  નવયુગ કોમસમ કોિિે, રાાંદેર, સુરત, ગિુરાત, ઇલન્ડયા  

 

અમુર્ત:   પ્રસ્ર્ુર્ સંશોધન વિષયના અભ્યાસમાં “નિસારી નગરપાવિકામાં કામ કરર્ા કમતચારીઓની  સામાવિક, આવથતક 

પવરવસ્થવર્નો અભ્યાસ” કરિામાં આવ્યો છે િમેાં નિસારી નગરપાવિકામાં કામ કરર્ા કમતચારીઓમાં બે પ્રકારના કમતચારીઓને 

આિરી િેિામાં આવ્યા છે. (૧) કાયમી કમતચારીઓ (૨) કરાર આધાવરર્ કમતચારીઓ, આ બંને પ્રકારના કમતચારીઓની પવરવસ્થવર્ 

પર અભ્યાસ કરાયો છે. કમતચારીઓ ક્યા વિભાગમાં કામ કર,ે કમતચારીઓની આિક, ખચત, બચર્, દેિું િગેર ે આવથતક સંબંવધર્ 

બાબર્ોનો અભ્યાસ કરિામાં આવ્યો છે. ર્દ્દઉપરાંર્ કમતચારીઓનો ધમત, વશક્ષણ, જાવર્, િૈિાહીક દરજ્જો, માર્ૃભાષા િગેર ે

સામાવિક સંબંવધર્ બાબર્ો પર અભ્યાસ કરાયો છે. 

 

1. િથતાવના  

 

ભારત િવેા િોકશાહી દેશમાાં થથાલનક સરકાર એ માત્ર થથાલનક થતરની સરકાર િ નથી, પરાંતુ િોકશાહીનો પાયો લવથતૃત અન ે

મિબૂત બનાવનારી સાંથથા પણ છે. િોકશાહી લવકેન્રીકરણના કારણે થવતાંત્રતા સમાનતા અને િનકલ્યાણના  મૂલ્યો થથાલનક સરકાર સાકાર 

કરવા સક્ષમ બને છે. થથાલનક નાગલરકો થવતાંત્રતા ભોગવી શકે તે માટે સરકારની સત્તાને એવી લવભાજીત કરાઈ છે કે વ્યલિ અને સમૂહનુાં 

સરકારના આપખુદ પગિાાંથી સક્ષણ થઇ શકે છે. થથાલનક નેતા અને થથાલનક વહીવટીતાંત્રને થથાલનક િશ્નોને ઉકેિવા પૂરતી થવતાંત્રતા અપાઈ 

છે. નગરપાલિકા, નગરપાંચાયતો, ગ્રામ પાંચાયતો, વગેર ેથથાલનક થવશાસનના મૂળભૂત એકમો છે. 

          “કોઈપણ િોકશાહી શાસન પદ્ધલતમાાં થવાયત્ત શાસનનુાં લવશેષ મહત્વ રહેિુાં છે. થથાલનક થવરાજ્ય અથવા થવાયત્ત શાસન  િજાની 

થથાલનક સમથયાઓના  સમાધાન માટે િોકિલતલનલધઓ દ્વારા માયામલદત ક્ષેત્રોમાાં કાયમ કર ેછે. કેટિીક િગ્યા એ થવાયત્ત શાસન હેઠળ ન્યાય 

અને શાાંલત વ્યવથથાના કાયમ પણ આવી જાય છે. આવુાં સમાન્યતઃ મોટા નગરોમાાં  િોવા મળે છે. ભારતમાાં પાંચાયતી રLિની યોિના હેઠળ  

થથાલનક શાસનની વ્યવથથાઓને આ િકારની િવાબદારી સોાંપવામાાં આવ ેછે. મોટે ભાગે આ સાંથથાઓ હેઠળ એવી નાગલરક સમથયાઓ 

આવે છે િનેુાં થથાલનક મહત્વ હોય છે. થથાલનક થવરાિની સાંથથાઓને એક સીલમત ક્ષેત્રમાાં કાયમ કરવાનુાં હોય છે. િજાના લવકાસ માટે 

સુલવધાઓ આપવાની હોય છે. આિ ેરાજ્ય અને સમાિની લથથલત એવી છે કે વ્યલિને અનેક કાયો માટે સરકાર પર લનભમર રહેવુાં પડે છે”. 

 

2.  સાંદભમ સાલહત્યની સમીક્ષા  

 

શ્રીવાથતવ, આર (૨૦૦૧) દ્વારા કરવામાાં આવેિા આ અભ્યાસ “ ફલટમિાઇઝર  યુલનટ માાં કામ કરતા કાયમી અને કોન્ટર ાક્ટબેઝ 

કમમચારીઓનો સામાલિક-આલથમક પલરલથથલતનો તુિનાત્મક અભ્યાસ કરાયો છે. 50 િટેિા કાયમી કમમચારીઓ અને ૫૦ કોન્ટર ાક્ટબેઝ 

કમમચારીઓને અભ્યાસમાાં પસાંદગી કરી છે. સુરત હજીરા માાં આવેિ લિસક ભારતી કો. ઓપરટેીવ લિલમટેડમાાં લફલ્ડ સવ ેદ્વારા કમમચારીઓની 

મુિાકાત કરી િશ્નાવિીના માધ્યમથી માલહતી િાપ્ત કરવામાાં આવી છે. અભ્યાસમાાં કરવામાાં આવેિા સૂચનો નીચ ેમિુબ છે  

• લિભકો યુલનટમાાં કામ કરતાાં કોન્ટર ાક્ટબેઝ કમમચારીઓ માટે આવાસની સુલવધા એ કાયમી કમમચારીઓ કરતા ઘણી ખરાબ છે. 

આથી કોન્ટર ાક્ટ  દ્વારા એવા પગિાાં િેવામાાં આવ ેકે િથેી કરીને તેમને રહેવાની સારી સગવડ પૂરતા િમાણમાાં મળી શકે િથેી 

કોન્ટર ાક્ટબેઝ કમમચારીઓને કોન્ટર ાક્ટર દ્વારા વીિળી, શોચાિય અને બાથરૂમની આવશ્યક િરૂલરયાત પૂરી પાડવામાાં આવે. 

• સરકાર દ્વારા કુટુાંબલનયોિન કાયમિમો દ્વારા એવા પગિાાં િેવાવા િોઇએ કે િથેી કરીને કામ કરતા કમમચારીઓએ અજ્ઞાનતા 

અને લનદોષતાના પલરણામોથી જાગૃતતા મેળવી શકે. 

• સરકાર દ્વારા એવી નીલત અપનાવવી િોઈએ કે િથેી કરીને કોન્ટર ાક્ટ બેઝ કમમચારીઓ પણ બચત કરી શકે. સરકાર દ્વારા એવા 

પગિા િેવાવા િોઇએ કે દરકે કમમચારીઓને સરખા કામ માટે સરખુાં વેતન મળી શકે. 

• કોન્ટર ાક્ટબેઝ કમમચારીઓ અમુક વષો સુધી કામ કયામ પછી કાયમી થવા િોઈએ િથેી તેમને રોિગારી ની સુરક્ષા મળી શકે. 

લિભકો યુલનટ દ્વારા એવા પગિા િેવાવા િોઇએ કે િથેી કરીને રોિગારીની વધુ તકો ઊભી થાય અને તેઓ રાષ્ટ્ર ીય આવકમાાં 

વધાર ેયોગદાન આપી શકે.  
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3.  સાંશોધનના મુખ્ય હેતુઓ  

 

• નવસારી નગરપાલિકામાાં કામ કરતાાં કાયમી અને કરાર આધાલરત કમમચારીઓની સામાલિક પલરલથથલતનો અભ્યાસ કરવો. 

• નવસારી નગરપાલિકામાાં કામ કરતાાં કાયમી અને કરાર આધાલરત કમમચારીઓની આલથમક પલરલથથલતનો અભ્યાસ કરવો. 

• નવસારી નગરપાલિકા દ્વારા િ ેિાભો કાયમી કમમચારીઓને િાપ્ત થાય છે તેિ િાભો કરાર આધાલરત કમમચારીઓને પણ િાપ્ત 

થાય છે તેનો અભ્યાસ કરવો. 

• નવસારી નગરપાલિકાના કમમચારીઓને કામના થથળે પૂરતા િમાણમાાં સુલવધાઓ િાપ્ત થાય છે કે નહી ાં? તેના પર અભ્યાસ 

કરવો. 

• નવસારી નગરપાલિકામાાં કામ કરતા કમમચારીઓની સમથયાઓનો અભ્યાસ કરી સૂચનો આપવા.  

 

4. સાંશોધન અભ્યાસનુાં મહત્વ   

 

િથતુત સાંશોધનમાાં ‘નવસારી નગરપાલિકામાાં કામ કરતા કમમચારીઓની સામાલિક અને આલથમક પલરલથથલતનો અભ્યાસ’ બાબત 

અાંગે અભ્યાસની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે. સામાન્ય રીતે દરકે ક્ષેત્રમાાં કામ કરતાાં કમમચારીઓ પર આ િકારના અભ્યાસો િોવા મળે છે. પરાં તુ 

નગરપાલિકામાાં કામ કરતા કમમચારીઓ પર ભાગ્યે િ કોઈકે ઊાં ડાણપૂવમક અભ્યાસ કયુું હોય તેવુાં િોવા મળે છે. નવસારી નગરપાલિકામાાં 

રોિગારી અાંગે કમમચારીઓની સાંખ્યા વધુ િોવા મળે છે. િથતુત સાંશોધન અભ્યાસમાાં નગરપાલિકાના કાયમી કમમચારીઓ અને કરાર 

આધારીત પર કામ કરતા કમમચારીઓનો અભ્યાસ કરવામાાં આવ્યો છે. નવસારી નગરપાલિકાના વહીવટી લવભાગમાાંથી કમમચારીઓની 

સાંખ્યાની માલહતી મેળવવામાાં આવી છે. 

 

5.  સાંશોધન લનદશમ પસાંદગી અન ેમાલહતી િાલપ્ત  

 

િથતુત સાંશોધનમાાં નવસારી નગરપાલિકા ના અિગ અિગ લવભાગમાાં કામ કરતા કમમચારીઓને લનદશમમાાં સમાન તક આપીન ે

ઉત્તરદાતાઓની પસાંદગી થઇ છે. અહીાં સાંશોધનની પદ્ધલતમાાં યદચ્છ લનદશમન પદ્ધલત અને લબનયદચ્છ લનદશમન પદ્ધલતમાાંથી કોટા( લનષ્ટ્ાાંશ) 

લનદશમન પદ્ધલતનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે. નવસારી નગરપાલિકાના દરકે લવભાગને સરખો ભાર આપી ઉત્તરદાતાઓની સાંખ્યા નક્કી 

કરવામાાં આવી છે. કોટા લનદશમન પદ્ધલતના આધાર ેપસાંદ કરાયેિ ઉત્તરદાતાઓની સાંખ્યા દશામવતુ કોષ્ટ્ક નીચ ેમિુબ છે. 

 

 

 

 

 

 કોટા લનદશમન પદ્ધલતના આધાર ેપસાંદ કરાયેિ ઉત્તરદાતાઓની સાંખ્યા દશામવતુાં કોષ્ટ્ક 

 

ક્રમ વિભાગ નુ નામ કાયમી 

કમતચારીઓની 

સંખ્યા  

૧૫% ના આધાર ે

પસંદ કરાયેિ 

કમતચારીઓની  

સંખ્યા  

કરાર આધાવરર્ 

કમતચારીઓની 

સંખ્યા  

૧૫% ના આધાર ે

પસંદ કરાયેિ 

કમતચારીઓની સંખ્યા  

૧ બાંધકામ શાખા  ૧૯  ૦3 ૪૫  ૦૭ 

૨ પાણી શાખા  ૧૩  ૦૨ ૨૯  ૦૫ 

૩ ડ્ર ેનેિ શાખા ૧૩  ૦૨ ૪૮  ૦૮ 

૪ િહીિટી શાખા  ૦૭  ૦૧ ૧૪  ૦૨ 

૫ િાઈટ વિભાગ  ૧૧  ૦૨ ૦૮ ૦૨ 

૬ િેરા વિભાગ  ૧૫ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 

૭ ગુમાસ્ર્ાધારા  ૦૨ ૦ ૧ ૦૦ ૦૦ 

૮ ફાઈિ એરીયા વિભાગ  ૧૨ ૦૨ ૨૨  ૦૪ 

૯ િોન વિભાગ  ૦૦ ૦૦ ૧૩  ૦૨ 

૧0 અવનિશાખા વિભાગ  ૧૪  ૦૨ ૨૩  ૦૪ 

૧૧ િનસેિા વિભાગ  ૦૦ ૦૦ ૧૪  ૦૨ 

૧૨ આરોનય વિભાગ ૧૧  ૦૨ ૨૭  ૦૪ 

૧૩ ટાઉન પ્િાવનંગ  ૦૫ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
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૧૪ િન્મ મરણ નોધંણી 

વિભાગ  

૦૫ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૧૫ ર્રણ કંુડ્ અને વિમ્િેવશયમ  ૦૩ ૦૧ ૩૪  ૦૬ 

૧૬ વશક્ષણ સવમવર્ વિભાગ  ૧૫૨ ૨૧ ૧૫ ૦૨ 

૧૭ સફાઈ કામદાર વિભાગ  ૧૧૭ ૧૭ ૭૬  ૧૨ 

 કુિ  ૩૯૯ ૬૦ ૩૬૮ ૬૦ 

 

િથતુત સાંશોધન અભ્યાસ માટે આાંકડાકીય અને લબન આાંકડાકીય માલહતી િશ્નાવિી પદ્ધલતનો ઉપયોગ કરી રૂબરૂ મુિાકાત 

દ્વારા માલહતી મેળવવામાાં આવી છે. અભ્યાસમાાં પુથતક, સામલયકો, મેગેઝીન, ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ દ્વારા ગૌણ માલહતીનો ઉપયોગ કરવામાાં 

આવેિ છે. 

 

 

 

 

6.  સાંશોધન અભ્યાસની મયામદાઓ  

 

• આ સાંશોધન અભ્યાસ માત્ર નવસારી નગરપાલિકા પૂરતુાં િ મયામલદત છે. ગિુરાતમાાં આવેિ અન્ય નગરપાલિકાઓ પર 

સામાલિક અન ેઆલથમક પલરલથથલત પર આ સાંશોધન અભ્યાસના તારણો કરતાાં િુદા હોઈ શકે છે. 

• આ સાંશોધન અભ્યાસમાાં નવસારી નગરપાલિકાના કુિ ૭૬૭ કમમચારીઓમાાંથી માત્ર  ૧૨૦ િટેિા  કમમચારીઓનો સમાવશે 

કરવામાાં આવ્યો છે. 

• આ સાંશોધન અભ્યાસના તારણો ઉત્તરદાતાઓએ આપેિા ઉત્તરો પર આધાલરત છે.  

• આ સાંશોધન અભ્યાસમાાં યદચ્છ લનદશમન પદ્ધલત અન ે કોટા લનદશમન પદ્ધલતનો ઉપયોગ કરી લનદશમની પસાંદગી કરવામાાં 

આવી છે. િથેી યદચ્છ લનદશમન અને કોટા લનદશમન પદ્ધલતની મયામદાઓ આ સાંશોધન અભ્યાસને પણ િાગુ પડે છે. 

• ઉત્તરદાતાઓને સરળ ભાષામાાં િશ્નો પૂછવાના િયત્ન કરવામાાં આવ્યો હોવા છતાાં ઉત્તરદાતાઓ કેટિાક િશ્નોના મહત્વન ે

સાંપૂણમપણે સમજી શક્યા ન હોવાથી તેમિ અન્ય કારણોસર સાચો િવાબ આપવામાાં સાંકોચ કરતા હોવાના પલરણામ ેતેઓ 

દ્વારા િાપ્ત થયેિા ઉત્તરો અલવશ્વાસનીય પણ હોઈ શકે. 

• સમલષ્ટ્ની તુિનામાાં લનદશમનો કદ નાનુાં હોવાથી લનદશમ પરથી મળેવેિા લનષ્કષો સમલષ્ટ્  માટે સાંપૂણમપણે સાચા હોય એ િરૂરી 

નથી. 

 

7. િશ્નાવિી આધાલરત આાંકડાકીય લવશ્લેષણ  

 

કમમચારીઓની જાલત અાંગેનુાં વગીકરણ 

 

જાવર્  કાયમી કમતચારીઓ  કરાર આધાવરર્  કુિ  

સંખ્યા  ટકાિારી  સંખ્યા  ટકાિારી  સંખ્યા  ટકાિારી  

પુરુષ  ૨૮ ૨૩.૩3 ૪૮ ૪૦.૦૦ ૭૬ ૬૩.૩3 

સ્ત્રી  ૩૨ ૨૬.૬૭ ૧૨ ૧૦.૦૦ ૪૪ ૩૬.૬૭ 

કુિ  ૬૦  ૫૦.૦૦ ૬૦  ૫૦.૦૦ ૧૨૦ ૧૦૦.૦૦ 

 

કમમચારીઓની જ્ઞાલત અાંગેનુાં વગીકરણ 

 

જ્ઞાવર્  કાયમી કમતચારીઓ  કરાર આધાવરર્ 

કમતચારીઓ  

કુિ  

સંખ્યા  ટકાિારી  સંખ્યા  ટકાિારી  સંખ્યા  ટકાિારી  

સામાન્ય  ૧૪ ૧૧.૬૭ ૦૬ ૦૫.૦૦ ૨૦ ૧૬.૬૭ 

એસ.સી. ૨૩ ૧૯.૧૭ ૨૮ ૨૩.૩૪ ૫૧ ૪૨.૫૧ 

એસ.ટી. ૧૩ ૧૦.૮૩ ૧૯ ૧૫.૮૩ ૩૨ ૨૬.૬૬ 

ઓ.બી.સી. ૧૦ ૦૮.૩૩ ૦૭ ૦૫.૮૩ ૧૭ ૧૪.૧૬ 

કુિ  ૬૦  ૫૦.૦૦ ૬૦ ૫૦.૦૦ ૧૨૦ ૧૦૦.૦૦ 
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કમમચારીઓના શૈક્ષલણક થતર અાંગેનુાં વગીકરણ 

 

વશક્ષણ  કાયમી કમતચારીઓ  કરાર આધાવરર્ 

કમતચારીઓ  

કુિ  

સંખ્યા  ટકાિારી  સંખ્યા  ટકાિારી  સંખ્યા  ટકાિારી  

લનરક્ષર  ૦૫ ૦૪.૧૭ ૦૫ ૦૪.૧૭ ૧૦ ૦૮.૩૪ 

િાથલમક  ૦૮ ૦૬.૬૭ ૧૧ ૦૯.૧૭ ૧૮ ૧૫.૮૪ 

માધ્યલમક  ૧૦ ૦૮.૩૩ ૧૯ ૧૫.૮૩ ૦૯ ૨૪.૧૬ 

ઉચ્ચત્તર માધ્યલમક  ૦૭ ૦૮.૮૩ ૧૭  ૧૪.૧૭ ૨૪  ૨૦.૦૦ 

થનાતક  ૧૨ ૧૦.૦૦ ૦૪ ૦૩.૩૩ ૧૬ ૧૩. ૩૩ 

અનુથનાતક  ૦૭ ૦૫.૮૩ ૦૪ ૦૩.૩૩ ૧૧ ૦૯.૧૬ 

અન્ય ૧૧ ૦૯.૧૭ ૦ ૦ ૧૧ ૦૯.૧૭ 

કુિ  ૬૦  ૫૦.૦૦ ૬૦ ૫૦.૦૦ ૧૨૦ ૧૦૦.૦૦ 

 

કમમચારીઓની માલસક આવક અાંગેની માલહતી 

 

માવસક આિક  

 ( રૂવપયામાં )  

કાયમી કમતચારીઓ  કરાર આધાવરત કુિ  

સંખ્યા  ટકાિારી  સંખ્યા  ટકાિારી  સંખ્યા  ટકાિારી  

      ૫૦૦૦ ૦૧ ૦.૮3 ૦૧ ૦.૮3 ૦૨ ૧.૬૬ 

૭૨૦૦ ૦ ૦ ૦૮ 0૬.૬૮ ૦૮ ૬.૬૮ 

૭૫૦૦ ૦ ૦ ૧0 0૮.૩3 ૧૦ ૮.૩3 

૭૮૦૦ ૦ ૦ ૩3 ૨૭.૫૦ ૩૩ ૨૭.૫0 

૧૧૦૦૦ ૦ ૦ ૦૩ ૨.૫૦ ૦૩ ૨.૫૦ 

૧૨૫૦૦ ૦૧ ૦.૮3 ૦૩ ૨.૫૦ ૦૪ ૦૩.૩૩ 

૧૭૫૦૦ ૧૧ ૦૯.૧૭ ૦૧ ૦.૮3 ૧૨ ૧૦.૦૦ 

૨૦૦૦૦ ૦૧ ૦.૮3 ૦૧ ૦.૮3 ૦૨ ૦૧.૬૬ 

૨૪૦૦૦ ૦૪ ૦૩.૩૩ ૦ ૦ ૦૪ ૦૩.૩૩ 

૨૬૫૦૦ ૧૨ ૧૦.૦૦ ૦ ૦ ૧૨ ૧૦.૦૦ 

૩૦૦૦૦ ૦૫ ૦૪.૧૭ ૦ ૦ ૦૫ ૦૪.૧૭ 

૩૫૦૦૦ ૦૫ ૦૪.૧૭ ૦ ૦ ૦૫ ૦૪.૧૭ 

૩૮૫૦૦ ૦૪ ૦૩.૩3 ૦ ૦ ૦૪ ૦૩.૩3 

૪૦૦૦૦ ૦૬ ૦૫.૦૦ ૦ ૦ ૦૬ ૦૫.૦૦ 

૪૫૦૦૦ ૦૬ ૦૫.૦૦ ૦ ૦ ૦૬ ૦૫.૦૦ 

૫૦૦૦૦ ૦૨ ૦૧.૬૭ ૦ ૦ ૦૨ ૦૧.૬૭ 

૫૨૦૦0 ૦૨ ૦૧.૬૭ ૦ ૦ ૦૨ ૦૧.૬૭ 

ફુિ  ૬૦  ૫૦.૦૦ ૬૦  ૫૦.૦૦ ૧૨૦ ૧૦૦.૦૦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jetir.org/


© 2022 JETIR March 2022, Volume 9, Issue 3                                                              www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIR2203405 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org e35 
 

કમમચારીઓન ેવેતન લસવાયના અન્ય િાભો મળે છે કે નહી ાં તે અાંગેની માલહતી 

 

િેર્ન વસિાયના િાભો  કાયમી કમતચારીઓ  કરાર આધાવરર્ 

કમતચારીઓ  

કુિ  

સંખ્યા  ટકાિારી  સંખ્યા  ટકાિારી  સંખ્યા  ટકાિારી  

હા  ૬૦  ૫૦.૦૦ ૦ ૦ ૬૦  ૫૦.૦૦ 

ના  ૦ ૦ ૬૦  ૫૦.૦૦ ૬૦  ૫૦.૦૦ 

કુિ  ૬૦  ૫૦.૦૦ ૬૦  ૫૦.૦૦ ૧૨૦ ૧૦૦.૦૦ 

િો ‘હા’  હોય ર્ો કયા પ્રકારના િાભો મળે  

વીમાના િાભ  ૨૪ ૨૦.૦૦ ૦ ૦ ૨૪ ૨૦.૦૦ 

માાંદગીમાાં િાભ  ૨૮  ૨૩.૩3 ૦ ૦ ૨૮  ૨૩.૩૩ 

બાળકોના લશક્ષણ  ૦૬ ૦૫.૦૦ ૦ ૦ ૦૬ ૦૫.૦૦ 

અકથમાત સામે રક્ષણ  ૦૨ ૦૧.૬૭ ૦ ૦ ૦૨ ૦૧.૬૭ 

િાગુ પડતુાં નથી  ૦ ૦ ૬૦  ૫૦.૦૦ ૬૦  ૫૦.૦૦ 

કુિ  ૬૦  ૫૦.૦૦ ૬૦  ૫૦.૦૦ ૧૨૦ ૧૦૦.૦૦ 

 

કમમચારીઓએ દેવુાં કયુું છે કે નહી ાં તે અાંગેની માલહતી 

 

દેિું કયુું છે? કાયમી કમતચારીઓ  કરાર આધાવરર્ કમતચારીઓ  કુિ  

સંખ્યા  ટકાિારી  સંખ્યા  ટકાિારી  સંખ્યા  ટકાિારી  

હા  ૧૬  ૧૩.૩૩ ૧૮ ૧૫.૦૦ ૩૪ ૨૮.૩૩ 

ના  ૪૪  ૩૬.૬૭ ૪૨ ૩૫.૦૦ ૮૬ ૭૧.૬૭ 

કુિ  ૬૦  ૫૦.૦૦ ૬૦  ૫૦.૦૦ ૧૨૦ ૧૦૦.૦૦ 

 

8. તારણો 

 

• ૫૦% કાયમી કમમચારીઓને િ વેતન લસવાયના અન્ય િાભો િાપ્ત થાય છે. 

• કાયમી કમમચારીઓના વેતનમાાં વધારો થાય છે. જ્યાર ેકરાર આધારીત કમમચારીઓના વેતનમાાં વધારો થતો નથી. 

• અભ્યાસમાાં ૪૨.૫૧% કમમચારીઓ અનુસૂલચત જાલતના છે. િમેાાં કાયમી ૧૦.૮૩% અને કરાર આધારીત ૧૫.૮૩% છે. 

• ૯૦.૦૧% કમમચારીઓનો વૈવાલહક દરજ્જો પલરણીત છે. કાયમી ૪૮.૩૩% અને કરાર આધારીત ૪૧.૬૭%  છે.  

• ૮૨.૫૦% કમમચારીઓ સાંયુિ કુટુાંબમાાં રહે છે. િમેાાં કાયમી ૩૮.૩૩% અને કરાર આધારીત ૪૪.૧૭ % છે. 

• ૮૫.૦૦% કમમચારીઓ પોતાની મકાનની માલિકી ધરાવે છે. િમેાાં કાયમી ૪૦.૮3% અને કરાર આધારીત ૪૪.૧૭ %  છે. 

• ૧૦.૦૦% કમમચારીઓને નગરપાલિકા દ્વારા રહેઠાણ ની સગવડ અપાય છે િ ેકાયમી છે. 

• ૮૦.૦૦% કમમચારીઓ લદવસના ૮ કિાક કામ કર ેછે. િમેાાં કાયમી ૩૧.૬૭ % અને કરાર આધારીત ૪૮.૩3 % છે. 

• કાયમી કમમચારીઓની માલસક આવકની સરખામણીમાાં કરાર આધાલરત કમમચારીઓની માલસક આવક ઘણી ઓછી છે. 

• ૯૫.૦૦ % ના કમમચારીઓને વધારાના કામના પૈસા ચૂકવાતા નથી, િમેાાં કાયમી ૪૫.૮3 % અને કરાર આધારીત ૪૯.૧૭ % છે. 

• ૪૫.૮૪ % કમમચારીઓ વેતનથી સાંતોષ છે. િમેાાં કાયમી ૪૪.૧૭% અને કરાર આધારીત ૧.૬૭% છે. 

• ૨૮.૩૩%  કમમચારીઓએ દેવુાં કયુું છે. િમેાાં કાયમી ૧૩.૩૩% અને કરાર આધારીત ૧૫.૦૦% છે. 

 

 

 

9. સૂચનો 

• નગરપાલિકામાાં કામ કરતાાં કરાર આધારીત કમમચારીઓનો કરાર સમય પૂણમ થતા તેઓને બીજી બાિુ રોિગારી સરળતાથી 

મળતી નથી. િથેી રાજ્ય સરકાર તથા નગરપાલિકા દ્વારા આવા કમમચારીઓને સરળતાથી રોિગારી મળી રહે તે માટે 

રોિગારીની તકો ઉભી કરી શકાય તેવી િોગવાઈ કરવી િોઈએ. 

• કરાર આધાલરત કમમચારીઓ અમુક વષો સુધી કામ કયામ પછી કાયમી થવા િોઈએ. 

• નગરપાલિકામાાં કામ કરતાાં કમમચારીઓની ઓળખ માટે ગણવેશ( યુલનફોમમ) ની અને ઓળખાણ પત્રની સુલવધા ઉપિબ્ધ 

કરાવવી િોઇએ. 

• એક સરખા સમાન કામ માટે સમાન વેતન િાપ્ત થાય તેવી િોગવાઈ નગરપાલિકા દ્વારા થવી િોઈએ. 

• નગરપાલિકા દ્વારા વેતન લસવાયના અન્ય િાભો કાયમી કમમચારીને િાપ્ત થાય છે તે િાભો કરાર આધાલરત કમમચારીઓને પણ 

િાપ્ત થઈ શકે તેવી િોગવાઇ કરવી િોઈએ. 

• લનદશમમાાં પસાંદ પામેિા કમમચારીઓમાાંથી મોટા ભાગના કરાર આધાલરત કમમચારીઓ વધુ સમયથી નગરપાલિકામાાં કામ કર ેછે. 

િથેી તેમને નગરપાલિકા દ્વારા વૃદ્ધાવથથા દરમ્યાન સુખેથી જીવન જીવી શકે તે માટેની કોઇ િોગવાઇ કરવી િોઈએ.  

• સમય િતાાં કાયમી કમમચારીઓના વેતનમાાં વધારો થાય છે તેવી રીતે કરાર આધારીત કમમચારીઓના વેતનમાાં પણ વધારો થાય 

તેવી િોગવાઈ નગરપાલિકા દ્વારા કરવી િોઈએ. 

• કમમચારીઓ માટે કામના થથળે નગરપાલિકા દ્વારા સેવાભાવી તબીબોની મદદ િઇ તથા નગરપાલિકાના આરોગ્ય લવભાગની 

મદદથી અમુક ચોક્કસ લદવસોએ કમમચારીઓની થવાથ્ય તપાસની વ્યવથથા કરવી િોઈએ. 
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• નગરપાલિકામાાં અિગ અિગ લવભાગમાાં કામ કરતા કમમચારીઓને પૂરતા િમાણમાાં સુરક્ષાના સાધનો િાપ્ત થાય. િમેકે હાથ 

પગના મોજા, મોઢા પરનુાં માથક, વરસાદ તથા ઠાંડીની સીઝનમાાં રનેકોટ તથા ગરમ કપડાાં વગેર…ે િાપ્ત થઈ શકે તેવી િોગવાઇ 

કરવી િોઈએ.  

• નગરપાલિકા દ્વારા એવી િોગવાઈ કરવી િોઈએ કે િ ે િાભો કાયમી કમમચારીઓને િાપ્ત થાય છે તે િાભો કરાર આધાલરત 

કમમચારીઓને પણ િાપ્ત થઈ શકે. 
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