માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર
અધિધનયમ – ૨૦૦૫

ુ બની ૧૭ પ્રકારની માહિતી
કલમ – ૪ મજ

રાજકોટ મિાનગરપાલલકા
આવાસ યોજના ધવભાગ
ડૉ. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ
રાજકોટ
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પ્રકરણ – ૧
પ્રસ્તાવના
૧.૧

આ પસ્ુ સ્તકા (માહિતી અધિકાર અધિધનયમ, ૨૦૦૫) ની પાશ્ચાદભધુ મકા અંગે જાણકારી:

-

આ પુસ્તિકાથી રાજકોટ મહાનગર સેવા સદનના આવાસ યોજના વવભાગની માહહિી અવિકાર
અવિવનયમ ૨૦૦૫ અન્વયે આપવાની થિી માહહિી રજુ કરે લ છે .

૧.૨

આ પસ્ુ સ્તકાનો ઉદ્દે શ/િેત:ુ

-

રાજકોટ મહાનગર સેવા સદનના આવાસ યોજના વવભાગ દ્વારા સરકારશ્રીની વવવવિ યોજનાઓ
મુજબ આવાસો ફાળવવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે . સેવાઓ અંગેની જાણકારી આ પુસ્તિકાનો
ઉદ્દે શીય હેત ુ છે . આ ઉપરાાંિ આ પુસ્તિકામાાંથી રાજકોટ મહાનગર સેવા સદનની ફરજો, વનયમો, પેટા
વનયમો, વવવનયમો, તથાયી આદે શો, માગગદશીકાઓને લગિ માહહિી, મદદનીશ માહહિી અવિકારી,
માહહિી અવિકારી અને એપેલેટ અવિકારીને લગિ માહહિી િેમજ માહહિી મેળવવા માટેની પ્રહકયા
જાહેર જનિા સમક્ષ મુકવાનો ઉદ્દે શ છે .

૧.૩

આ પસ્ુ સ્તકા કં ઇ વ્યહકતઓ/સંસ્થાઓ/સંગઠનો વગે રેને ઉપયોગી છે ?

-

માહહિી અવિકાર અવિવનયમ હેઠળ જે કોઇ માહહિી મેળવવા ઇચ્છુક હોય િે િમામને ઉપયોગી છે .

૧.૪

આ પસ્ુ સ્તકામાં આપેલી માહિતીન ંુ માળખ:ંુ

-

આ પુસ્તિકામાાં આપવામાાં આવેલી માહહિી રાજકોટ મહાનગરપાલલકાનાાં આવાસ યોજના વવભાગને
લગિી છે .

૧.૫

વ્યાખ્યાઓ (પસ્ુ સ્તકામાં વાપરવામાં આવેલ જુદા જુદા શબ્દોની વ્યાખ્યા):

-

કોઇ ખાસ પ્રકારની વ્યાખ્યાને લગિ શબ્દ પ્રયોગ થયેલ નથી.

૧.૬

કોઈ વ્યસ્તત આ પસ્ુ સ્તકામાં આવરી લેવાયેલ ધવષયો અંગે વધ ુ માહિતી મેળવવા માગે તો તે માટેની
સંપકક વ્યસ્તત:

-

આ અંગે રાજકોટ મહાનગરપાલલકાના આવાસ યોજના વવભાગનો ૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫ પર ફોન કરી
સાંપકગ કરી શકશે િેમજ નીચે જણાવેલ અવિકારીનો સાંપકગ કરી શકાશે.
આસી. મેનેજર - આવાસ યોજના વવભાગ, રાજકોટ મહાનગરપાલલકા, ડૉ. આંબેડકર ભવન,
ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧.
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૧.૭

આ પસ્ુ સ્તકામાં ઉપલબ્િ ન િોય તે માહિતી મેળવવા માટેની કાયકપધ્િધત અને ફી:

-

આ પુસ્તિકામાાં ઉપલબ્િ ન હોય િે માહહિી મેળવવા અંગે માહહિી અવિકાર અવિવનયમ, ૨૦૦૫
હેઠળ નીચે જણાવ્યા મુજબનાાં નમુનામાાં અરજી કરવાની રહેશે િેમજ વનયમાનુસારની ફી ભરવાની
રહેશે. આ અંગે વધુ જાણકારી માટે નીચે જણાવેલ અવિકારીનો સાંપકગ કરી શકાશે.
નોડલ ઓહફસરશ્રી,
આર.ટી.આઈ. વવભાગ,
ડૉ. આંબેડકર ભવન,
ઢેબરભાઇ રોડ,
રાજકોટ -૩૬૦૦૦૧.
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ુ ો – ‘ક’
નમન
ુ ો
માહિતી માંગવા માટેની અરજીનો નમન
(જુઓ ધનયમ – ૬)
આઇ.ડી. નાં.
(કચેરીના ઉપયોગ માટે)
પ્રવિ,
આસી.મેનેજરશ્રી,
આવાસ યોજના વવભાગ, સેન્રલ ઝોન કચેરી,
આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ,
રાજકોટ
૧.

અરજદારનુ ાં નામ :

૨.

સરનામુ ાં :

૩.

માહહિીની વવગિો :
સાંબવાં િિ વવભાગ :
માાંગેલ માહહિીની વવગિો :
૧. માગેલી માહહિીનુ ાં વવવરણ :
૨. માગેલે માહહિીનો સમય ગાળો :
૩. અન્ય વવગિો :

૪.

હુ ાં જણાવુ ાં ુાં કે માાંગવામાાં આવેલી માહહિી અવિવનયમની કલમ – ૬માાં મુકવામાાં આવેલા પ્રવિબાંિો
ુ ગ જાણકારી મુજબ િે આપની કચેરીને લગિી છે .
હેઠળની નથી અને મારી સાંપણ

૫.

સક્ષમ અવિકારીને કચેરીમાાં િા.................... ના નાં...... થી રૂવપયા..................................... ની ફી
જમા કરાવી છે .
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પ્રકરણ – ૨ (ધનયમ સંગ્રિ – ૧)
સંગઠનની ધવગતો, કાયો અને ફરજો
૨.૧

જાિેર તંત્ર ઉદ્દે શ/િેત:ુ

-

રાજકોટ મહાનગરપાલલકાના આવાસ યોજના વવભાગનો મુળ હેત ુ સરકારશ્રીની વવવવિ યોજનાઓ
અંિગગિ લાભાથીઓને આવાસો ફાળવવાની કામગીરીનો છે .

૨.૨

જાિેર તંત્રન ંુ ધમશન/દુરં દેશીપણ ુ (ધવઝન):

-

વખિો વખિની સરકારશ્રીની વવવવિ યોજનાઓ અંિગગિ કોલમ ૨.૧ મુજબના હેત ુ પાર પાડવાનુ.ાં

૨.૩

જાિેર તંત્રનો ટુંકો ઇધતિાસ અને તેની રચનાનો સંદભક:

-

આવાસો ફાળવવાની કામગીરી અગાઉ રાજકોટ મહાનગરપાલલકાની એતટેટ શાખા કરિી હિી પરાં ત ુ
હવે અવાસ યોજના વવભાગ અલગ કરી િેન ુ ાં નવુ ાં સેટઅપ ઉભુ કરી સરકારશ્રીની વવવવિ યોજનાઓ
અંિગગિ લાભાથીઓને આવાસો ફાળવવાની કામગીરી કરે છે .

૨.૪

જાિેર તંત્રની ફરજો:

-

સરકારશ્રીની વવવવિ યોજનાઓ અંિગગિ લાભાથીઓને વનયમાનુસાર આવાસો ફાળવવા.

૨.૫

ુ ય પ્રવ ૃધતઓ/કાયો:
જાિેર તંત્રની મખ્

-

સરકારશ્રીની વવવવિ યોજનાઓ અંિગગિ લાભાથીઓને વનયમાનુસાર આવાસો ફાળવવા.

૨.૬

જાિેર તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓની યાદી અને તેન ંુ સંલિપ્ત ધવવરણ :

-

પ્રકરણ – ૨ ના ૨.૫ મુજબના કાયો સેવાઓ િરીકે મુલવી શકાય.

ર.૭

જાિેર તંત્રનાં રાજય ધનયામક કચેરી, પ્રદે શ, જીલ્લો, બ્લોક વગે રેએ સ્તરોએ સંસ્થાગત માળખાનો
આલેખ (જયાં લાગ ુ પડત ંુ િોય તયાં)

-

લાગુ પડતુ ાં નથી.

ર.૮

જાિેર તંત્રની અસરકારકતા અને કાયકિમતા વિારવા માટેની લોકો પાસેથી અપેિાઓ :

-

જે અરજદાર આવાસ મેળવવા માટે વનયમ મુજબ પાત્ર િરાવિા હોય િેણે આવાસ મેળવવા યોજના
મુજબ જાહેરાિ કરવામાાં આવે ત્યારે અરજી ફોમગ ભરવુ ાં જોઇએ અને આવાસ લાગ્યા બાદ વનયમ
મુજબના પુરાવા(કાગળ) રજુ કરવા જોઇએ અને આવાસ ફાળવ્યા બાદ િેને વનયવમિ હપ્િા ભરવા
જોઇએ અને આવાસનુ ાં વેચાણ ન કરવુ ાં જોઇએ.
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ર.૯

લોકસિયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને પધ્િધતઓ :

-

પ્રકરણ ૨ ના ૨.૮ મુજબ લોક સહયોગ મળવો જોઇએ.

૨.૧૦

સેવા આપવાનાં દે ખરે ખ ધનયંત્રણ અને જાિેર ફરીયાદ ધનવારણ માટે ઉપલબિ તંત્રઃ

-

આવાસ યોજના વવભાગના સેવા આપવાનાાં દે ખરે ખ વનયાંત્રણ અને જાહેર ફરીયાદ વનવારણ માટે
જરુરી તટાફ સેટઅપ ઉપલબ્િ છે .

૨.૧૧

ુ ય કચેરી સરનામાઃ
મખ્

-

આવાસ યોજના વવભાગ, રાજકોટ મહાનગરપાલલકા - સેન્રલઝોન કચેરી, ડૉ. આંબેડકર ભવન,
ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧. (ઓફીસ ફોન નાં. ૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૧૫)

ર.૧ર

કચેરી શરૂ થવાનો / તથા બંિ થવાનો સમયઃ
ુ ય કચેરી
મખ્
કચેરી શરૂ થવાનો સમય

૧૦-૨૦

કચેરી બાંિ થવાનો સમય

૧૮-૧૦

(જાહેર રજાનાાં દીવસો વસવાય)
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પ્રકરણ – ૩ (ધનયમ સંગ્રિ – ૨ )
અધિકારીઓ અને કમકચારીઓની સતા અને ફરજોઃ
૩.૧

સંસ્થાનાં અધિકારીઓ અને કમકચારીઓ સતા અને ફરજો ની ધવગતઃ
િોદ્દો અને નામ: સીટી એન્જીનીયરશ્રી(તપે.) - શ્રીમિી અલ્પનાબેન વમત્રા
સતાઓ:-

વિીવટી સતાઓ:
૧.

િાબા હેઠળની િમામ સેવાઓનો વહીવટ કરવો િથા સાંચાલન કરવુ.ાં

૨.

િાબા હેઠળના કમગચારી સેટ અપ મુજબ કામગીરી કરાવવી

૩.

િાબા હેઠળના કમગચારીઓની રજા, વેિન વગેરે લાભોની વનયમાનુસાર
કાયગવાહી કરાવવી.

૪.

મુખ્ય કચેરી િરફથી મળિી સુચના અને આદે શો મુજબ કાયગ કરવા

૫.

રાજય િથા કેન્ર સરકારનાાં સાંકલનમાાં રહીને ડી.પી.આર. બનાવવા

નાણાકીય સતાઓ:

ફરજો :-

૧.

એતટીમેટો રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- સુિીનાાં મજુર કરવા

૨.

રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- થી ઉપરની રકમનાાં અંદાજપત્રકો રજુ કરવા.

૩.

રૂl. ૫૦૦/- સુિીની પરચુરણ ખરીદી કરવાની સત્તા

૪.

નવી નવી યોજનાઓનુ ાં આયોજન કરવુ ાં

૧.

કાયગની વહેચણી : િાબા હેઠળના કમગચારીઓ વચ્છચે કાયગની વહેચણી
કરી કાયગ કરાવવુ.ાં

૨.

વનયાંત્રણ : િાબા હેઠળના કમગચારી પર વનયાંત્રણ અને દે ખરે ખ રાખવી

૩.

વાવષિક અહેવાલ રજુ કરવો

૪.

અંદાજપત્ર બનાવી રજુ કરવુ ાં

૫.

ઉચ્છચ અવિકારીશ્રી િરફથી સુપરિ થિી અન્ય કામગીરી
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િોદ્દો અને નામ: આસી. મેનેજર - શ્રી એચ.ડી.લખિરીયા
સતાઓ અને ફરજો :૧.

સતાઓ:-

નાયબ કવમશ્નરશ્રી ની સુચના મુજબની આવાસ યોજના વવભાગની કામગીરી

વિીવટી સતાઓ:
૧.

િાબા હેઠળના કમગચારી સેટ અપ મુજબ કામગીરી કરાવવી

૨.

િાબા હેઠળના કમગચારીઓની રજા, વેિન વગેરે લાભોની વનયમાનુસાર
કાયગવાહી કરાવવી.

નાણાકીય સતાઓ:

ફરજો :-

૧.

રૂl. ૫૦૦/- સુિીની પરચુરણ ખરીદી કરવાની સત્તા

૨.

કમગચારીઓના પગાર બીલ માંજુર કરાવી પગાર ચુકવવાની સત્તા

૧.

કાયગની વહેચણી : િાબા હેઠળના કમગચારીઓ વચ્છચે કાયગની વહેચણી
કરી કાયગ કરાવવુ.ાં

િોદ્દો:

૨.

વનયાંત્રણ : િાબા હેઠળના કમગચારી પર વનયાંત્રણ અને દે ખરે ખ રાખવી

૩.

વાવષિક અહેવાલ રજુ કરવો

૪.

અંદાજપત્ર બનાવી રજુ કરવુ ાં

૫.

ઉચ્છચ અવિકારીશ્રી િરફથી સુપરિ થિી અન્ય કામગીરી

નાયબ કાયગપાલક એન્જીનીયર [(૧) શ્રી પી.ટી.પટેલ (૨) શ્રી જે.ટી.લોલારીયા
(૩) શ્રી વી.સી.કારીયા]

ફરજો :િોદ્દો:

૧. સીટી એન્જીનીયરશ્રી દ્વારા સોંપવામાાં આવિી િમામ કામગીરી

સીનીયર કલાકગ -

-

સતાઓ અને ફરજો :૧.

વખિો વખિની સુચનાઓ મુજબની વહીવટી કામગીરી.

૨.

િાબા હેઠળના કમગચારીઓ પાસેથી સુચના મુજબની કામગીરી કરાવવી.

૩.

હહસાબી િથા કેશને લગિી કામગીરી કરવી.
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૪.

કમગચારીને લગિ રજાઓ, ગ્રેજયુઇટી, વેિન વગેરેની કામગીરી.

૫.

ઉચ્છચ અવિકારીશ્રી િરફથી સુપરિ થિી અન્ય કામગીરી.

૬.

કમગચારીઓના પગાર અને રજાને લગિ કામગીરી

િોદ્દો:

ઇન્તપેકટર [(૧) શ્રી એચ.કે.કાપડીયા; (૨) શ્રી બી.એન.રાઠોડ; (૩) શ્રી કે.જે.કોટડીયા
(૪) શ્રી વી.સી.ભાલારા ]

સતાઓ અને ફરજો :૧. નવા આવાસોની ફાઇલો બનાવી એલોટમેન્ટ કરવા અંગેની િમામ પ્રકારની
કામગીરી િથા જરૂરી તથળ િપાસ કરવાની કામગીરી, જુની આવાસ યોજનાની
સમયાાંિરે તથળ િપાસ.
૨. આસી. મેનેજરશ્રી દ્વારા સોંપવામાાં આવિી િમામ કામગીરી

િોદ્દો:

સહાયક એન્જીનીયર (વસવવલ) [(૧) શ્રી એમ.એ.રાઠોડ]

ફરજો :-

૧. નાયબ કાયગપાલક એન્જીનીયરશ્રી િથા અન્ય ઉપરી અવિકારીશ્રી દ્વારા સોંપવામાાં
આવિી િમામ કામગીરી

િોદ્દો:

જુવનયર ક્લાકગ [(૧) શ્રી એસ.આર.મુળશીયા (૨) શ્રી એચ.એન.સોલાંકી;
(૩) શ્રી એન.એચ.ભટ્ટ; (૪) શ્રી ડી.ડી.ગઢવી ]

સતાઓ અને ફરજો :૧. આવાસોના હપ્િા પુણગ થયેલ હોય િેમને વનયમ મુજબ દતિાવેજ કરી આપવા
િથા આવાસોના હપ્િા વસુલવાની કામગીરી િથા ડીતપેચની કામગીરી િથા
નવા આવાસોની ફાઇલો બનાવાની કામગીરી િથા રીકવરી ઓફીસર સાથે
રીકવરી માટે જવાની કામગીરી, મહેકમને લગિ કામગીરી, વનવ ૃિ થિા
કમગચારીઓના બીલ બનાવવાની કામગીરી િથા ડીપોઝીટ પરિ આપવાની
કામગીરી, પોતટની કામગીરી.
૨. આસી. મેનેજરશ્રી દ્વારા સોંપવામાાં આવિી િમામ કામગીરી
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િોદ્દો: વકગ આસી. (વસવવલ) [(૧) શ્રી એસ.કે.ગડારા; (૨) શ્રી આર.જે.પરમાર; (૩) શ્રી કે.એમ.દવે;
(૪) શ્રી આનાંદ પી. શેઠ; (૫) શ્રી આર.એ.ટાાંક; (૬) શ્રી એસ.એમ.વ્યાસ;
(૭) શ્રી પી.એસ.િરલ; (૮) એ.આર.જાદવ ]

ફરજો :-

૧. નાયબ કાયગપાલક એન્જીનીયરશ્રી િથા અન્ય ઉપરી અવિકારીશ્રી દ્વારા સોંપવામાાં
આવિી િમામ કામગીરી
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પ્રકરણ – ૪ (ધનયમ સંગ્રિ – ૩ )
ુ નો, ધનયમસંગ્રિ અને દફતરો.
કાયો કરવા માટેનાં ધનયમો, ધવનીયમો, સચ
૪.૧

જાિેર

તંત્ર

અથવા

તેના

ધનયંત્રણ

િેઠળના

અધિકારીઓ

અને

કમકચારીઓએ

ઉ૫યોગ

ુ નાઓ, ધનયમસંગ્રિ અને દફતરોની યાદી:
કરવાના ધનયમો, ધવધનયમો, સચ
-

દસ્તાવેજન ંુ નામ / મથાળં :
(૧) હુકમો
(૨) પહરપત્રો
(૩) ફાઈલ

-

દસ્તાવેજ પરન ંુ ટંુ કુ લખાણ:

-

વ્યસ્તતને ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ, ધનયમ સંગ્રિ અને દફતરોની નકલ અિીંથી મળશે:

આવાસ યોજના વવભાગ - રાજકોટ મહાનગરપાલલકા

સરનામ:ંુ આસી. મેનેજર - આવાસ યોજના વવભાગ, રાજકોટ મહાનગરપાલલકા – સેન્રલ ઝોન, ડૉ.
આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧
ઓફીસ નંબર: ૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૧૫
-

ધવભાગ દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ, ધનયમ સંગ્રિ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી:
માહહિી (મેળવવાના) અવિકાર અવિવનયમ – ૨૦૦૫ ની જોગવાઈ અનુસાર ફી િથા નકલ ફી
વસુલ લેવામાાં આવશે.
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પ્રકરણ – પ (ધનયમ સંગ્રિ – ૪)
નીધત ઘડતર અથવા નીધતના અમલ સંબિ
ં ી જનતાના સભ્યો સાથે સલાિ - ૫રામશક અથવા
તેમના પ્રધતધનધિતવ માટે ની કોઈ વ્યવસ્થા િોય તો તેની ધવગત.
નીધત ઘડતર :૫.૧

નીધતઓના ઘડતર માટે જનતાની અથવા તેના પ્રધતધનધિઓની સલાિ પરામશક સિભાલગતા મેળવવા
માએની કોઇ જોગવાઇ અંગે ની ધવગત:
અનુ.ં નં. ધવષય/મુદ્દો
આવાસો બાબિે વનિી

શું જનતાની સિભાગીતા સુધનધશ્ચત

જનતાની સિભાગીતા મેળવવા માટે ની

કરવાનું જરૂરી છે .

વ્યવસ્થા

હા

વવષયક વનણગય બાબિ

ચુટાયે
ાં લા પ્રવિવનવિ દ્વારા વવવવિ
કમીટીઓ જેવી કે તટે ન્ડીંગ કમીટી
(તથાયી સવમવિ) િથા જનરલ બોડગ
(સામાન્ય સભા) મારફિ

૫.ર

શ ંુ નીધતઓના અમલ માટે જનતાની અથવા તેમના પ્રધતધનધિઓની સલાિ-૫રમશક / સિભાગીતા
ુ ામાં
મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો િોય તો, આવી જોગવાઈઓની ધવગતો નીચે નમન
આપો.
અનુ.ં નં. ધવષય/મુદ્દો

જનતની સિભાગીતા સુધનધશ્ચત

જનતાની સિભાગીતા

કરવાનું જરૂરી છે .

મેળવવા માટે ની વ્યવસ્થા

નીવિઓના ઘડિરમાાં વનિી વવષયક વનણગય તટે ન્ડીંગ કવમટી/જનરલ બોડગ માાં લેવાયેલ વનણગય મુજબ અમલ
કરવામાાં આવે છે .
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પ્રકરણ – ૬ (ધનયમ સંગ્રિ – પ)
જાિેર તંત્ર અથવા તેના ધનયંત્રણ િેઠળની વ્યહકતઓ પાસેનાં
દસ્તાવેજોની કિાઓ અંગે ન ંુ ૫ત્રક
૬.૧

સરકારી દસ્તાવેજો ધવશેની માહિતી:
રાજકોટ મહાનગર પાલલકા દ્વારા શહેરમાાં બનાવવામાાં આવેલ આવાસોની માહહિી નીચે

મુજબ છે .

અન.ંુ નં.

દસ્તાવેજોની
કિા

દસ્તાવેજન ંુ નામ
અને તેની એક
લીટીમાં ઓળખ

દસ્તાવેજ મેળવવાની
કાયકપધ્િધત

નીચેની વ્યહકત
પાસે છે / તેના
ધનયંત્રણમાં છે .

૧

--

હક
ુ મો

સરકરશ્રીના વનયમ મુજબ

સરકરશ્રીના વનયમ મુજબ

૨

--

પહરપત્રો

સરકરશ્રીના વનયમ મુજબ

સરકરશ્રીના વનયમ મુજબ

૩

--

ફાઈલ

સરકરશ્રીના વનયમ મુજબ

સરકરશ્રીના વનયમ મુજબ
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પ્રકરણ – ૭ (ધનયમ સંગ્રિ – ૭)
તેના ભાગ તરીકે રચાયેલ બોડક , પરીષદ, સધમધતઓ અને અન્ય સંસ્થાઓન ંુ પત્રક
૭.૧

જાિેર તંત્રને લગતા બોડક , પરીષદો, સધમધતઓ અને અન્ય મંડળો અંગે ની ધવગત:

-

લાગુ પડતુ ાં નથી.
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પ્રકરણ – ૮ (ધનયમસંગ્રિ – ૭)
સરકારી માહિતી અધિકારીઓનાં નામ, િોદ્દો અને અન્ય ધવગતો
જાિેર તંત્રનાં સરકારી માહિતી અધિકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માહિતી અધિકારીઓ અને ધવભાગીય
કાયદાકીય (એપેલેટ) સતાિેકારી ધવશેની માહિતી:
ધવભાગન ંુ નામ: આવાસ યોજના વવભાગ

જાિેર માહિતી અધિકારી:
ક્રમ
૧

િોદ્દો
આસી.મેનેજર

એસ.ટી.ડી.

ફોન નંબર

ફેકસ

કોડ

કચેરી

મોબાઇલ

૦૨૮૧

૨૨૨૧૬૧૫

-

-

સરનામ ુ

ઇ-મેઇલ
-

આવાસ યોજના વવભાગ,
રાજકોટ મહાનગરપાલલકા સેન્રલ ઝોન, ડૉ. આંબેડકર
ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ,
રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧

ધવભાગન ંુ નામ: આવાસ યોજના વવભાગ

જાિેર મદદનીશ માહિતી અધિકારી:
ક્રમ
૧

િોદ્દો
સીનીયર કલાકગ

એસ.ટી.ડી.

ફોન નંબર

ફેકસ

કોડ

કચેરી

મોબાઇલ

૦૨૮૧

૨૨૨૧૬૧૫

-

/ જુવનયર

સરનામ ુ

ઇમેઇલ

-

-

આવાસ યોજના વવભાગ,
રાજકોટ મહાનગરપાલલકા સેન્રલ ઝોન, ડૉ. આંબેડકર

કલાકગ

ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ,
રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧

કાયદાકીય (એપેલેટ) સતાિેકારી:
ક્રમ
૧

િોદ્દો
નાયબ કવમશ્નર

એસ.ટી.ડી.

ફોન નંબર

ફેકસ

કોડ

કચેરી

મોબાઇલ

૦૨૮૧

૨૩૩૧૪૮૪

-

સરનામ ુ

ઇમેઇલ

-

-

રાજકોટ મહાનગરપાલલકા –
વેતટ ઝોન,
રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૫
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પ્રકરણ – ૯
ુ રવાની કાયક પધ્િધત
ધનણકય લેવાની પ્રહકયામાં અનસ
૯.૧

ુ રવામાં આવે છે ?
જુદા જુદા મદ્દુ ાઓ અંગે ધનણકય લેવા માટે કં ઇ કાયક પધ્િધત અનસ

-

બી.પી.એમ.સી. એક્ટ ૧૯૪૯ ની જોગવાઈ અનુસરીને વનણગયો લેવામાાં આવે છે . વવશેષમાાં સરકાર શ્રી
પુરતકૃિ યોજનાઓની અમલવારી માટે સાંબવાં િિ સિાિીશ દ્વારા જે જે માગગદવશિકાઓ, સ ૂચનાઓ
બહાર પાડવામાાં આવે િે અનુસિ
ાં ાને વનણગયો લેવામાાં આવે છે .

૯.૨

અગતયની બાબતો માટે કોઇ ખાસ ધનણકય લેવા માટેની દસ્તાવેજી કાયકપધ્િધતઓ.

-

કામના કાગળ/માંજુરી/ટેન્ડર કે કોઇ પણ દફિરી ફાઇલ પ્રથમ જુવનયર કલાકગ કે વસવનયર કલાકગ
િરફથી નોટીંગ થઇ શાખા અવિકારી દ્વારા સીટી એન્જીનીયર પાસે રજુ કરવામાાં આવે છે . ત્યારબાદ
િે નાયબ કવમશ્નરશ્રી પાસે થઇ કવમશ્નરશ્રી પાસે વનણગય કરવામાાં આવે છે . નીવિવવષયક વનણગય
કવમશ્નરશ્રી મારફિ તટેન્ડીંગ કવમટી કે જનરલ બોડગ માાં માંજુરી માટે મોકલવામાાં આવે છે અને િે મુજબ
કાયગ કરવામાાં આવે છે .

૯.૩

ુ ી પિોચાડવાની કઇ વ્યવસ્થા છે ?
ધનણકય જનતા સિ

-

આવાસ યોજના વવભાગ દ્વારા નાયબ કમીશ્નરશ્રી / કમીશ્નરશ્રી ની માંજુરી મેળવી વનણગયને અનુરૂપ
જાહેરાિ કરવામાાં આવે છે .

૯.૪

ધનણકય લેવાની પ્રહકયામાં જેનાં મંતવ્ય લેવાનાર છે તે અધિકારીઓ કયા છે ?

-

આસી.મેનેજર --- સીટી એન્જીનીયરશ્રી --- નાયબ કવમશ્નરશ્રી --- કવમશ્નરશ્રી --- તટે. કવમટી --જનરલ બોડગ

૯.૫

ધનણકય લેનાર અંધતમ સતાધિકારી કોણ છે ?

-

મ્યુવનવસપલ કવમશ્નરશ્રી

૯.૬

જે અગતયની બાબતો પર જાિેર સતાધિકારી દ્વારા ધનણકય લેવામાં આવે છે તેની માહિતી અલગ રીતે
ુ વી.
મક

-

હાલમાાં આવા કોઇ વનણગય લેવાયેલ નથી.
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પ્રકરણ – ૧૦
અધિકારીઓ અને કમકચારીઓની માહિતી – પસ્ુ સ્તકા (હડરે કટરી)
અનુ.

નામ

િોદ્દો

ફોન નં.

ફેતસ

ઇ-મેઇલ

સીટી એન્જીનીયર

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

-

-

આસી. મેનેજર

૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫

-

-

૧

શ્રીમવિ અલ્પનાબેન વમત્રા

૨

શ્રી એચ.ડી.લખિરીયા

૩

શ્રી લોલારીયા જીિેન્ર ટી.

ડી.ઇ.ઇ.

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

-

-

૪

શ્રી પી.ટી. પટે લ

ડી.ઇ.ઇ.

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

-

-

૫

શ્રી વી.સી. કારીયા

ડી.ઇ.ઇ.

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

-

-

૬

શ્રી વી.સી.ભાલારા

ઇન્તપેકટર

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

-

-

૭

શ્રી એચ.કે.કાપડીયા

ઇન્તપેકટર

૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫

-

-

૮

શ્રી બી.એન.રાઠોડ

ઇન્તપેકટર

૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫

-

-

૯

શ્રી કે.જે.કોટડીયા

ઇન્તપેકટર

૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫

-

-

સરનામું

૧૦

શ્રી રાઠોડ મેહલ
ુ એ.

એ.ઇ.

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

-

-

૧૧

શ્રી િરલ પી.એસ.

વકગ આસી.

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

-

-

આવાસ યોજના

૧૨

શ્રી જાદવ એ.આર.

વકગ આસી.

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

-

-

વવભાગ,

૧૩

શ્રી ગડારા સાંદીપ કે .

વકગ આસી.

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

-

-

રાજકોટ

૧૪

શ્રી પરમાર રણછોડ જે.

વકગ આસી.

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

-

-

મહાનગરપાલલકા -

૧૫

શ્રી દવે કાવિિકકુ માર એમ.

વકગ આસી.

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

સેન્રલ ઝોન,

૧૬

શ્રી શેઠ આનાંદ પી.

વકગ આસી.

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

ડૉ. આંબેડકર

૧૭

શ્રી ડી.એચ.રાઠોડ

જૂની. કલાકગ

૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫

ભવન,

૧૮

શ્રી વ્યાસ સૌરભ એમ.

વકગ આસી.

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

ઢેબરભાઈ રોડ,

૧૯

શ્રી એચ.એન.સોલાંકી

જૂની. કલાકગ

૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫

રાજકોટ

૨૦

શ્રી એસ.આર.મુળશીયા

જૂની. કલાકગ

૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫

-

-

૨૧

શ્રી એન.એચ.ભટ્ટ

જૂની. કલાકગ

૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫

-

-

૨૨

શ્રી ડી.ડી.ગઢવી

જૂની. કલાકગ

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

૨૩

શ્રી એમ.બી.જોશી

એડી.આસી.એન્જી.

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

-

-

૨૪

શ્રી સી.એસ.ભટ્ટ

એડી.આસી.એન્જી.

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

૨૫

શ્રી એસ.એ.સાિા

એડી.આસી.એન્જી.

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

૨૬

શ્રી એમ.પી.પડારીયા

એડી.આસી.એન્જી.

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

-

-

૨૭

શ્રી એમ.સી.રાઠોડ

મજુ ર

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

૨૮

શ્રી પી.પી.જરીયા

મજુ ર

૦૨૮૧ - ૨૩૧૧૪૪૦

૨૯

શ્રી આર.ડી.મકવાણા

મજુ ર

૦૨૮૧ - ૨૨૨૧૬૧૫
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પ્રકરણ – ૧૧ (ધનયમ સંગ્રિ -૧૦)
ુ બ મિેનતાણાની પધ્િધત સહિત
ધવધનયમોમાં જોગવાઇ કયાક મજ
દરે ક અધિકારી અને કમકચારીને મળત ુ માસીક મિેનતાણંુ
ક્રમ
નાં
૧

પગાર િોરણ

અવિકારી/
કમગચારીનુ ાં

હોદો

બૈઝીક
પગાર

મુજબ મિેનતાણું નક્કી

૫

૬

પુરૂ નામ
૨

૩

૪

વસટી

૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦

૧

શ્રી એ.એમ. વમત્રા

૨

શ્રી પી.ટી. પટે લ

ડી.ઈ.ઈ.

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦

૬૭૨૦૦

૩

શ્રી વી.સી. કારીયા

ડી.ઈ.ઈ.

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦

૬૭૨૦૦

૪

શ્રી જે.ટી. લોલારીયા

ડી.ઈ.ઈ.

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦

૬૭૨૦૦

૫

શ્રી સી.એસ. ભટ્ટ

એ.એ.ઈ

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

૫૦૫૦૦

૬

શ્રી એમ.બી. જોશી

એ.એ.ઈ

૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦

૫૬૯૦૦

૭

શ્રી એસ.એ. સાિા

એ.એ.ઈ

૮

શ્રી એમ.પી. પાદરીયા

એ.એ.ઈ

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

૪૧૧૦૦

૯

શ્રી એમ.એ. રાઠોડ

આસી.એન્જી.

૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦

૪૪૯૦૦

એન્જી.તપે.

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

ધવધનયમમાં જણાવ્યા
કરવાની પધ્િધત

૮૦૯૦૦

૪૯૦૦૦

રાજય સરકારશ્રીના

૧૦

શ્રી એ.પી. શેઠ

વકગ આ.

૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦

૨૭૯૦૦

૧૧

શ્રી એસ.કે. ગડારા

વકગ આ.

૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦

૨૫૫૦૦

કોપોરે શને મંજુર

૧૨

શ્રી એસ.એમ. વ્યાસ

વકગ આ.

૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦

૨૫૫૦૦

કરે લ

૧૩

શ્રી કે.એમ. દવે

વકગ આ.

૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦

૨૫૫૦૦

૧૪

શ્રી એ.આર. જાદવ

વકગ આ.

૧૫

શ્રી આર.જે. પરમાર

વકગ આ.

૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦

૨૫૫૦૦

૧૬

શ્રી પી.એસ. િરાળ

વકગ આ.

૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦

૨૬૩૦૦

૧૭

શ્રી એસ.આર. મ ૂળાસીયા

૧૮

શ્રી મણીબેન .સી. રાઠોડ

મજુ ર

૧૯

શ્રી પ્રશાાંિ પી. જરીયા

મજુ ર

૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦

૧૫૭૦૦

૨૦

શ્રી એચ.ડી. લખિરીયા

આસી.મેનેજર

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦

૫૪૭૦૦

૨૧

શ્રી બી.એન. રાઠોડ

સી.કા

૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦

૫૨૦૦૦

૨૨

શ્રી એચ.કે. કાપહડયા

ઈન્સ

૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦

૫૩૬૦૦

જુ .કા.

૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦
૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦

િારા િોરણોનુસાર

૨૯૬૦૦

૨૭૬૦૦
૨૪૯૦૦
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૨૩

શ્રી વી.સી. ભાલારા

ઈન્સ

૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦

૪૭૬૦૦

૨૪

શ્રી કે.જે. કોટડીયા

ઈન્સ

૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦

૪૬૨૦૦

૨૫

શ્રી એચ.એન. સોલાંકી

જુ .કા

૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦

૩૨૩૦૦

૨૬

શ્રી ભટ્ટ વનિેષ આર.

૨૭

શ્રી ડી.ડી. ગઢવી

૨૮

શ્રી ડી.એચ. રાઠોડ

૨૯

શ્રી રામજી ડી. મકવાણા

જુ .કા.
જુ .કા.
જુ .કા.
મજુ ર

૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦
૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦
૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦
૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦

૩૧૪૦૦
૨૫૫૦૦
૩૮૬૦૦
૧૮૨૦૦
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પ્રકરણ – ૧૨ (ધનયમ સંગ્રિ -૧૧)
પ્રતયેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર
તમામ યોજનાઓ, સ ૂલચત ખચક અને કરે લ ચકુ વણી અંગે અિેવાલોની ધવગતો
ધવકાસ ધનમાકણ અને તકનીકી કાયો અંગે જવાબદાર જાિેર તંત્ર માટે
ુ ો:
૧૨.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્વયે જુદી જુદી પ્રવ ૃધિઓ માટે અંદાજપત્રની ધવગતોની માહિતીનો નમન
વષક ૨૦૧૬ – ૧૭:

ક્રમ

બજેટ સદર

મંજુર થયેલ રકમ

કુ લ ખચક

(આવાસ યોજના

(રૂધપયા લાખમાં)

(રૂધપયા લાખમાં)

ધવભાગ)

(તા. ૧૧/૦૫/૧૭)

૧

પગાર ખચગ

૧૭૦.૨

૨૬.૭૭

૨

સાદીલવાર

૩.૦૦

૦.૦૯

૩

ટે લીફોન ખચગ

૦.૩

૦.૦૧
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પ્રકરણ – ૧૩
સિાયકી કાયકક્રમોનાં અમલ અંગે ની પધ્િધત
૧૩.૧

લાગુ પડતુ નથી.

પ્રકરણ – ૧૪(ધનયમ સંગ્રિ -૧૩)
તેણે આપેલ રાિતો, પરધમટ કે અધિકૃધત મેળવનારની ધવગતો
૧૪.૧

લાગુ પડતુ નથી.

પ્રકરણ – ૧૫ (ધનયમ સંગ્રિ – ૧૪)
કાયો કરવા માટે નક્કી કરે લા િોરણો
૧૫.૧ આ વવભાગની વનણગય લેવાની પ્રહકયા માટે વવભાગ દ્વારા ફાઇલ ઉપર નોંિ સીટી એન્જીનીયરશ્રીને
રજુઆિ કરવામાાં આવે છે . જો વનણગય િેમના દ્વારા લેવાનો થિો હોય િો વનણગય સહ પ્રકરણ પરિ
આવ્યે અમલવારી કરવામાાં આવે છે . અન્યથા વનણગય માટે આગળ નાયબ કવમશ્નરશ્રીને િેમજ જરૂર
પડયે કવમશ્નરશ્રીને રજુ કરવામાાં આવે છે . જેમાાં વનણય આવ્યે અમલવારી કરવામાાં આવે છે .
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પ્રકરણ – ૧૬ (ધનયમ સંગ્રિ – ૧૫)
વીજાણરૂુ પે ઉપલબ્િ માહિતી
૧૬.૧ વીજાણરૂંુ પે ઉપલભ્ય ધવધવિ યોજનાઓની માહિતીની ધવગતો આપો.


આવાસ યોજના વવભાગ દ્વારા ૩૦૧૨ આવાસ યોજના, િરમનગર આવાસ યોજના, ગુરૂજીનગર
આવાસ યોજના, વામ્બે આવાસ યોજના, બી.એસ.યુ.પી. ૧ િથા ૨ આવાસ યોજના, રાજીવ આવાસ
યોજના િેમજ મુખ્યમાંત્રી ગૃહ યોજના માટે આવાસોના હપ્િા કોમ્પ્યુટર દ્વારા ઓનલાઇન વસુલાિ
કરવામાાં આવે છે .
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પ્રકરણ – ૧૭ (ધનયમ સંગ્રિ – ૧૬)
માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપલબ્િ સવલતોની ધવગતો
૧૭.૧

લોકોને માહહિી મળે િે માટે વવભાગે અપનાવેલ સાિનો, પધ્િવિઓ અથવા સવલિો જેવી કે,


વિગમાન પત્રો



કચેરી નોટીસ બોડગ



કચેરીમાાં રે કડગ ન ુ ાં વનરીક્ષણ



જાહેર િાંત્રની વેબસાઈટ



જાહેર ખબરનાાં અન્ય સાિનો
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પ્રકરણ – ૧૮ (ધનયમ સંગ્રિ – ૧૭)
અન્ય ઉપયોગી માહિતી
૧૮.૧

લોકો દ્વારા પુછાિા પ્રશ્નો અને િેનાાં જવાબો

રૂબરૂ, ટે લીફોન દ્વારા, લેલખિમાાં આપવામાાં આવે છે .

૧૮.૨

માહહિી મેળવવા અંગે

માહહિી (મેળવવાનો)અવિકાર અવિવનયમ ૨૦૦૫ અને
ગુજરાિ માહહિી અવિકાર વનયમો ૨૦૦૫ની જોગવાઇ
અનુસાર કાયગવાહી કરવાથી માહહિી મળી શકે .

૧૮.૩

જાહેર િાંત્ર દ્વારા લોકોને અપાિી િાલીમ બાબિ

આ કચેરી દ્વારા લોકોને આ બાબિે આપવાની વ્યવતથા
હાલ અમલમાાં નથી.

૧૮.૪

૧૮.૫

વનયમ સાંગ્રહ – ૧૩ માાં સમાવવષ્ઠ ન કરાયેલ હોય

હડ
ુ કો આવાસ યોજના અંિગગિના લાભાથીઓને જરૂરી

િેવા, જાહેર િાંત્રએ આપવાના પ્રમાણપત્રો, નાાં-

નાાં-વાઘાાં પ્રમાણપત્ર અરજી કયે વનયમાનુસાર

વાઘાાં પ્રમાણપત્રો

આપવામાાં આવે છે .

નોંિણી પ્રહકયા અંગે
૧.ઉદ્દે શ

ગરીબ અને મકાન વવહોણા લોકો માટે આવાસો
આપવાનો.

૨. નોંિણી માટે ની પાત્રિા

રાજકોટ મહાનગરની કોઇ પણ જાહેર જનિા વનયમ
મુજબ પાત્રિા િરાવિી

૩. પુવગ જરૂરીયાિો

યોજના મુજબ જાહેરાિ આવ્યે જરૂરી વનયિ ફોમગ
ભરવાનુ ાં

૪. અરજી કરવા માટે સાંપકગ માહહિી

રાજકોટ મહાનગરપાલલકા કચેરી િથા િમામ વોડગ
ઓહફસો

૫. અરજી ફી

ફોમગ ફી રૂવપયા રાજકોટ મહાનગરપાલલકા દ્વારા નક્કી
થયા મુજબ

૬. અન્ય ફી

લેવામાાં આવિી નથી.

૭. અરજી નમુનો

વપ્રન્ટે ડ ફોમગમાાં જ આપવામાાં આવે છે .

૮. બીડાણ

માાંગણી મુજબના જરૂરી દતિાવેજો

૯. બીડાણ દતિાવેજોનો નમુનો

-

૧૦. અરજીની પધ્િવિ

નક્કી કરે લ તથળે તવેકારવામાં આવે છે .

૧૧. અરજી મળ્યા પછી જાહેર િાંત્રમાાં થનાર

વનયિ ફોમગનો ડ્રો કરવામાાં આવે છે . ત્યારબાદ કવાટગ ર

પ્રહકયા

નાંબરનો ડ્રો કરવામાાં આવે છે .
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૧૨. કાયદે સરિાનો ગાળો

કવાટગ ર ડ્રોમાાં આપ્યા બાદ વનયિ સમય સુિી પુણગ હપ્િા
ભયાગ બાદ જરૂરી રજીતટર દતિાવેજ કરી આપવામાાં
આવે ત્યાાં સુિી

૧૩. નવીનીકરણની પ્રકીયા

લાગુ પડતુ નથી.

૧૮.૬

જાહેર િાંત્રે કર ઉઘરાવવા અંગે

મકાન/આવાસ માટે ના યોજના મુજબનાાં હપ્િા

૧૮.૭

વીજળી/પાણીના હાંગામી અને કાયમી જોડાણો

લાભાથીને મળે લ આવાસ માટે આ સુવવિા તવખચે

આપવા અને કાપવા અંગે

મેળવવાની થાય છે .

જાહેર િાંત્ર દ્વારા પુરી પાડવામાાં આવનાર અન્ય

----

૧૮.૮

સેવાઓની વવગિ
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પ્રમાણપત્ર
આથી પ્રમાલણિ કરવામાાં આવે છે કે માહહિી અવિકાર અવિવનયમની કલમ ૪ અંિગગિ
આપવાનુ ાં થતુ ાં પ્રી-એકટીવ ડીતકલોઝર (P.A.D.) અત્રેના વવભાગ દ્વારા િૈયાર કરવામાાં આવેલ છે અને િા.
૧૧/૦૫/૧૭ ની સ્તથવિએ અિત્તન (અપગ્રેડ) કરવામાાં આવેલ છે .

(સહી)
એચ.ડી.લખિરીયા
આસી. મેનેજર
હોદાની રૂએ જાહેર માહહિી અવિકારી
આવાસ યોજના વવભાગ
રાજકોટ મહાનગરપાલલકા
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રામનપા/આવાસ/જા.નાં. ૮૬

રાજકોટ મહાનગરપાલલકા
આવાસ યોજના વવભાગ
રાજકોટ
િા.૨૯/૦૫/૨૦૧૭

પ્રવિ,
નોડલ ઓફીસરશ્રી,
આર.ટી.આઇ. વવભાગ,
રાજકોટ મહાનગરપાલલકા
રાજકોટ
વવષય:- માહહિી અવિકાર અવિવનયમ-૨૦૦૫ હેઠળ પ્રો.એ.ડી. અંિગગિ સને
૨૦૧૭-૨૦૧૮ ની માહહિી બાબિે
સાંદભગ:- રામનપા/આર.ટી.આઇ./જા.નાં.૬૪, િા.૦૪/૦૫/૧૭ અન્વયે,
ઉપરોક્િ વવષય અન્વયે જણાવવાનુ ાં કે આવાસ યોજના વવભાગની સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ની માહહિી
આ સાથે હાડગ િથા સોફ્ટ કોપીમાાં સામેલ રાખી મોકલવામાાં આવે છે . જે વવહદિ થાય.

એચ.ડી. લખિરીયા
આસી.મેનેજર
આવાસ યોજના વવભાગ
રાજકોટ મહાનગરપાલલકા
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