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-: સેકે્રટરી વિભાગ :- 
પ્રકરણ-ર(વનયમ સગં્રહ-૧) 

સગંઠનની વિગતો કાયો અને ફરજો 

 

ર : ૧ જાહરે તતં્ર ઉદેશ/ હતે ુ:- 

રઃ૧ ધી જી.પી.એમ.સી. એકટની જોગવાઈઓ અનસુાર તથા જનરલ બોર્ડ તથા સ્ થાયી સમમમત 

દ્વારા નકકી કરેલ નીમત મનયમો અનસુાર કાયડવાહી કરવામાાં આવે છે.  

રઃર જાહરે તતં્રનુ ંવમશન દુરંદેશી૫ણુ ં(વિઝન) :- 

રઃર લાગ ુ૫ર્ત ુનથી. 

રઃ ૩ જાહરે તતં્રનો ટંુકો ઈવતહાસ અને તેની રચનાનો સદંભભ :- 

રઃ૩ તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩થી નગરપાલલકામાાંથી મહાનગરપાલલકામાાં રૂપાાંતર થયેલ છે. 

મહાનગરપાલલકામાાં રૂપાાંતર થતા, શહરેના મવકાસ કામો નીમતમવષયક મનર્ડયો, સત્તાઓ 

મવગેરે માટે સક્ષમ ઓથોરરટી દ્વારા રજુ થતી દરખાસ્ તો જરૂરી ઠરાવો તૈયાર કરી, સક્ષમ 

કમમરટઓ જનરલ બોર્ડ, સ્ થાયી સમમમત, ખાસ સમમમતઓમાાં મનર્ડય કરાવી, સક્ષમ 

ઓથોરરટીને અમલવારી/મનર્ડય અથે પ્રમાલર્ત નકલો મોકલવાની મહાનગરપાલલકાની 

રચના બાદ ધી.જી.પી.એમ.સી. એકટની કલમ -૪૮ અનસુાર અલગ અમસ્ તત્ વ અને સ્ ટાફની 

અલગ મસમનયોરીટી અમસ્ તત્ વમાાં આવેલ છે. તેમજ જનરલ બોર્ડ, સ્ થાયી સમમમત તથા ખાસ 

સમમમતઓના પ્રોમસરર્િંગ તેમજ અસલ ઠરાવ કાયમી રેકર્ડ તરીકે મનભાવવામાાં આવે છે. 

રઃ૪ જાહરે તતં્રની ફરજો :- 

રઃ૪ ---- ઉ૫ર મજુબ ---- 

રઃ૫ જાહરે તતં્રની મખુ્ ય પ્રવવૃતઓ/ કાયો :- 

રઃ૫ જનરલ બોર્ડ, સ્ થાયી સમમમત તથા ખાસ સમમમતઓની મીરટિંગ બોલાવવી, એજન્ ર્ા પ્રમસધ્ધ 

કરવા, પ્રોમસરર્િંગ લખવા તેમજ અસલ ઠરાવ કાયમી રેકર્ડ તરીકે મનભાવવા. 

  



Page 3 of 31 
 

 

 

રઃ૬ જાહરે તતં્ર દ્વારા આ૫િામા ંઆિતી સેિાઓની યાદી અને તેનુ ંસલંિપ્ત વિિરણ :- 

રઃ૬ સક્ષમ ઓથોરરટી દ્વારા કરવામાાં આવેલ મનર્ડયોના ઠરાવોની નકલો તૈયાર કરવી. 

અરજીઓના અનસુાંધાને સક્ષમ ઓથોરરટી દ્વારા માંજુરી મળ્યા બાદ ઠરાવોની ખરી નકલો 

તૈયાર કરી, મોકલવામાાં આવે છે. 

રઃ૭ જાહરે તતં્રના વનયામક કચેરી, પ્રદેશ જજલ્ િો, બ્ િોક વિગેરે સ્ક તરોએ સસં્ક થાગત માળખાનો 

આિેખ (જયા ંિાગ ુ૫િતો હોય ત યા)ં :- 

રઃ૭ લાગ ુ૫ર્ત ુનથી. 

રઃ૮ જાહરે તતં્રની અસરકારકતા અને કાયભિમતા િિારિા માટેની િોકો પાસેથી અપેિાઓ :- 

રઃ૮ ચુાંટાયેલ પ્રમતમનમધઓ દ્વારા સચૂવવામાાં આવતા સચુનોની અમલવારી માટે કાયડવાહી 

કરવામાાં આવે છે. આ ઉ૫રાાંત જનરલ બોર્ડની મીરટિંગની કાયડવાહીની જાર્કારી શહરેના 

નાગરરકોને મળી રહ ેતે માટે મીરટિંગ હોલમાાં, પે્રક્ષક ગેલેરીની બેઠક સાંખ્યાની મયાડદામાાં, 

પ્રેક્ષક ગેલેરીમાાં સ્થાન આ૫વામાાં આવે છે. 

રઃ૯ િોક સહયોગ મેળિિા ગોઠિણ અને ૫દ્ધવતઓ :- 

રઃ૯ સામાન્ ય સભા, સ્ થાયી સમમમત, બાાંધકામ સમમમત, વોટર વકડસ સમમમત, લાઈટીંગ સમમમત, 

બાગ બગીચા અને ઝૂ સમમમત, કાયદો અને મનયમોની સમમમત, ડ્રેનેજ સમમમત, પ્ લાનીંગ 

સમમમત, મશશ ુ કલ્ યાર્, ખાસ ગ્રાન્ટ સાંચાલલત યોજનાઓ અને અગ્નનશામક દળ સમમમત, 

હાઉમસિંગ ઈમ્પ રવુમેન્ ટ અને ક્લીયરન્સ સમમમત, આરોન ય સમમમત, માધ્યમમક મશક્ષર્ અને 

આનષુાાંલગક મશક્ષર્ સમમમત, સેમનટેશન સમમમત, સમાજ કલ્ યાર્ સમમમત, માકેટ સમમમત,  

એસ્ ટેટ મેનેજમેન્ ટ સમમમત સરહતની સમમમતઓ દ્વારા થયેલ ઠરાવોને સક્ષમ ઓથોરરટી દ્વારા 

માંજુરી મળ્યા બાદ, નાગરરકોન,ે મનયમ મજુબ, ખરી નકલ આ૫વામાાં આવે છે. 
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રઃ૧૦ સેિા આ૫િા દેખરેખ વનયતં્રણ અને જાહરે ફહરયાદ વનિારણ માટે ઉ૫િબ્ િ તતં્ર :- 

રઃ૧૦ સામાન્ ય સભા, સ્ થાયી સમમમત અને ખાસ સમમમતઓ દ્વારા થયેલા ઠરાવો, માંજુરી મળ્યા બાદ 

નાગરરકોન,ે મનયમ મજુબ, ખરી નકલ આ૫વામાાં આવે છે. 

રઃ૧૧ મખુ્ ય કચેરી અને જુદા-જુદા સ્ક તરોએ આિેિી અન્ ય કચેરીઓના સરનામા (િ૫રાશકારને- 

સમજિામા ંસરળ ૫િે તે માટે જજલ્ િા િાર િગીકરણ કરો) :- 

રઃ૧૧ રાજકોટ મહાનગરપાલલકા, સેકે્રટરી મવભાગ, ર્ૉ. આંબેર્કર ભવન, ઢેબરભાઇ રોર્, રાજકોટ 

રઃ૧ર કચેરી શરૂ થિાનો સમય :- 

રઃ૧ર સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે 

રઃ૧ર કચેરી બિં થિાનો સમય :- 

રઃ૧ર સાાંજે ૬:૧૦ કલાકે -ઉ૫રાાંત મેયરશ્રી, ર્ે.મેયરશ્રી, સ્ટેનન્ર્િંગ કમમટી ચેરમેનશ્રી, જુદી જુદી 
કમમટીના ચેરમેનશ્રીઓ મવગેરે પદામધકારીઓ પોતાની કચેરીઓમાાં જયાાં સધુી હોય ત્ યાાં 
સધુી. 

  



Page 5 of 31 
 

મ્ યવુનવસ૫િ સેકે્રટરીની કચેરી :- અવિકારીઓ/ કમભચારીઓની સત્તા અને ફરજ (પ્રકરણ:૩ વનયમ સગં્રહ-ર) 
 
ક્રમ હોદ્દો વહીવટી સત્તાઓ નાર્ાકીય 

સત્તાઓ 

અન્ ય સત્તા ફરજ 

૦૧ મ્પ યમુનમસ૫લ 
સેકે્રટરી 

ધી જી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ની કલમ-૪૮ બજેટ 
જોગવાઈને 
આધીન 
રહીને ખચડ 
માંજુર 
કરવાની 
સત્તા 

ધી 
જી.પી.એમ.
સી. એકટની 
જોગવાઈ 
મજુબ 
તેમજ 
પ્રવતડમાન 
કાયદા 
મજુબ 

(૧) ધી જી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ 
કલમ-૪૮ હઠેળ. 

(ક) કોપોરેશન અને સ્ થાયી સમમમત અનકુ્રમ ેપોત 
પોતાના સબાંધી તેને ફરમાવે તેવી બીજી ફરજો 
બજાવવી. 

(ર) ધી જી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ 
કલમ-૫૬(૧) ઘ હઠેળ. 

(ખ) કોપોરેશન અને ધી જી.પી.એમ.સી. એકટ-
૧૯૪૯ની કલમ-૩૦ અથવા ૩૧ મજુબ 
કોપોરેશનને મનમેલી કોઈ૫ર્ સમમમતની (ર) 
સ્ થાયી સમમમત અને તેની કોઈ૫ર્ પેટા 
સમમમતની કાયડવાહીઓ સાથે સબાંધ ધરાવતા 
સઘળા કાગળો અને દસ્ તાવેજો કસ્ ટર્ીમાાં 
રાખવા. 

(૩) 

 

(૪) 

ધી જી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ 

કલમ-૬૭(ખ) હઠેળ 

ધી જી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ના 
પ્રકરર્-ર અનસુાર. 

(ગ) સ્ થાયી સમમમત વખતો વખત કરે તેવા 
મનદેશોને આધીન રહીને તેના સીધા તાબા 
હઠેળના અમધકારીઓ અન ેનોકરોની ફરજો 
ઠરાવવી અન ે

(૫) ધી જી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ના 
પ્રકરર્-૫ ખ (ર). 
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ક્રમ હોદ્દો વહીવટી સત્તાઓ નાર્ાકીય 
સત્તાઓ 

અન્ ય સત્તા ફરજ 

(ઘ) સ્ થાયી સમમમતના હુકમોને આમધન રહીને 
સદરહુાં અમધકારીઓ અને નોકરોના કોપો અને 
કાયડવાહીઓ ઉ૫ર દેખરેખ અને મનયાંત્રર્ 
રાખવુાં અને મવમનયમોને આધીન રહીને સદરહુાં 
અમધકારીઓ અને નોકરોની નોકરી, મહનેતાણુાં 
અને મવશેષમધકારોને લગતા સઘળા પ્રશ્ નનો 
મનકાલ કરવો. 

  

ધી જી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ના પ્રકરર્ ર મજુબ, 
કોપોરેશન, સ્ થાયી સમમમત મવગેરેની કાયડવાહીઓ. 

  

ધી જી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ની કલમ ૫૩(ર),૫૬ 
(૧)(ઘ) તથા કલમ-૬૭(ખ) 

  

૦ર ર્ેપ્ યટુી 
સેકે્રટરી 

- - - ઓફીસસડ મસલેકશન કમમટીના એજન્ ર્ા 
ઠરાવો તૈયાર કરવા, મીરટિંગોમાાં હાજરી 
આ૫વી તથા જનરલ બોર્ડની કામગીરીમાાં 
મદદગારી કરવી, પેટા કમમટીઓને લગત 
કામગીરી કરવી, સેકે્રટરીશ્રી તરફથી સપુ્રત 
કરવામાાં આવતી કામગીરી કરવી, સ્ ટાફનુાં 
મવુમેન્ ટ રજીસ્ ટર મનભાવવ,ુ સેકે્રટરી 
મવભાગના તમામ સ્ ટાફની કામગીરી ઉ૫ર 
જનરલ સ૫ુરમવઝનની કામગીરી, તેમજ 
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ક્રમ હોદ્દો વહીવટી સત્તાઓ નાર્ાકીય 
સત્તાઓ 

અન્ ય સત્તા ફરજ 

ઉપરી અમધકારી તરફથી સોં૫વામાાં આવતી 
તમામ કામગીરી બજાવવી. 

૦૩
. 

આસી. 
સેકે્રટરી 

- - - સ્ થાયી સમમમતને લગત કામગીરીમાાં મદદ 
કરવી, જનરલ બોર્ડ પ્રોસીરર્િંગ બકુની 
કામગીરી, સ્ ટાફ ઈન્ કમટેક્ષ લગત ફોમડ તથા 
મારહતી તૈયાર કરવી, મયેરશ્રી, ર્ે.મેયરશ્રી, 
સ્ ટે.ક.ચેરમેનશ્રી, તથા કોપોરેટરશ્રીઓના 
પ્રવાસ અંગેની ફાઈલો રાખવી. બજેટ, 
ર્ાયરી તેમજ વામષિક અહવેાલની મારહતી 
તૈયાર કરી મોકલવી. પેટા કમમટી લગત 
કામગીરી, ઠરાવો તૈયાર કરવા મવગેરે તમામ 
કામગીરી તથા સ્ ટાફ સ૫ુરવીઝન તેમજ 
ઉપરી અમધકારી તરફથી સોં૫વામાાં આવતી 
તમામ કામગીરી બજાવવી.  
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ક્રમ હોદ્દો વહીવટી સત્તાઓ નાર્ાકીય 
સત્તાઓ 

અન્ ય સત્તા ફરજ 

૦૪ સ્ ટેનો ટુ 
મેયર 
(ગજુરાતી) 

- - - મેયર, ર્ે. મેયર, સ્ થાયી સમમમત તેમજ ઉચ્ ચ 
અમધકારી પાસેથી ર્ીકટેશન લઈ ૫ત્રો ટાઈ૫ 
કરવા, જ.બો., સ્ થાયી સમમમત, ખાસ સમમમત 
ઓના જરૂર ૫ર્યે ૫રર૫ત્રો, ઠરાવો ટાઈ૫ 
કરવા, મેયરશ્રીની તમામ ફાઈલો, 
મેયરશ્રીની સચુના મજુબની કામગીરી કરવી, 
કોમ્પ પ્ યટુર ઓ૫રેટ કરવ ુ અને તેની 
જાળવર્ીનુાં ધ્યાન આ૫વુાં ઉ૫રાાંત ઉપરી 
અમધકારી તરફથી સપુ્રત કરવામાાં આવે તે 
તમામ કામગીરી બજાવવી. 

૦૫ હરે્ કલાકડ - - - સ્ થાયી સમમમતના ઠરાવો તૈયાર કરવા, 
સરકારી ગેઝેટોની ફાઈલો મનભાવવી. 
કચેરીના સાંકલનની કામગીરી, જનરલ 
બોર્ડની કામગીરી, સ્ થાયી સમમમતની 
પ્રોસીરર્િંગ બકુની કામગીરી તેમજ પેટા 
કમમટી લગત કામગીરી, સ્ ટાફ સ૫ુરમવઝન 
તેમજ ઉપરી અમધકારીઓ તરફથી સોં૫વામાાં 
આવતી કામગીરી, સ્ ટાફ, સભ્ યશ્રીઓના 
માનદ વેતનના બીલ બનાવવા તથા 
ચકુવવાની કામગીરી, શાખાના વાઉચર 
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ક્રમ હોદ્દો વહીવટી સત્તાઓ નાર્ાકીય 
સત્તાઓ 

અન્ ય સત્તા ફરજ 

બીલો બનાવવા, ચકૂવવા, સ્ ટાફ મહકેમ 
એસ્ ટાબ્ લીસમેન્ ટની કામગીરી, ઠરાવોની ખરી 
નકલ તૈયાર કરાવવી તમેજ પેટા કમમટીઓ 
ઠરાવો મવગેરે તૈયાર કરવા તેમજ જનરલ 
બોર્ડ, સ્ થાયી સમમમત, ખાસ સમમમતઓના 
૫રર૫ત્રો ઠરાવો કમ્પપેર કરાવવા તથા ઉપરી 
અમધકારીશ્રીઓ તરફથી સપુ્રત કરવામાાં 
આવતી તમામ કામગીરી બજાવવી.  

૦૬ મસમનયર 
ક્લાકડ 

   ટપાલો સ્વીકારવી, જાવક રજીસ્ ટર, પોસ્ ટ 
રજીસ્ ટર, ર્ેર્ સ્ ટોક રજીસ્ટર, સ્ટેશનરી 
રજીસ્ ટર, ફુર્, ફેસ્ટીવલ લોન રજીસ્ ટર મવગેરે 
મનભાવવા તેમજ જનરલ બોર્ડ, સ્ટેનન્ર્િંગ 
કમમટી તથા ખાસ સમમમતઓના ઠરાવો 
૫રર૫ત્રો મવગેરે કમ્પપેર કરાવવા, મેયરશ્રી, 
સ્ટેનન્ર્િંગ કમમટી ચેરમેનશ્રીની તથા શાખાન ે
લગત ફાઈલીંગ કામગીરી કરવી તથા 
મનભાવવી, પેટા કમમટીઓની કામગીરી 
તેમજ ઉપરી અમધકારીશ્રીઓ તરફથી સપુ્રત 
થતી તમામ કામગીરી બજાવવી. 

૦૭ જુમનયર - - - ટપાલો સ્વીકારવી, જાવક રજીસ્ ટર, પોસ્ ટ 
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ક્રમ હોદ્દો વહીવટી સત્તાઓ નાર્ાકીય 
સત્તાઓ 

અન્ ય સત્તા ફરજ 

કલાકડ રજીસ્ ટર, ર્ેર્ સ્ ટોક રજીસ્ટર, સ્ટેશનરી 
રજીસ્ ટર, ફુર્, ફેસ્ ટવલ લોન રજીસ્ ટર મવગેરે 
મનભાવવા તેમજ જનરલ બોર્ડ, સ્ટેનન્ર્િંગ 
કમમટી તથા ખાસ સમમમતઓના ઠરાવો 
૫રર૫ત્રો મવગેરે કમ્પપેર કરાવવા. મેયરશ્રી, 
સ્ટેનન્ર્િંગ કમમટી ચેરમેનની તથા શાખાને 
લગત ફાઈલીંગ કામગીરી તથા મનભાવવી. 
પેટા કમમટીઓની કામગીરી તેમજ ઉપરી 
અમધકારીશ્રીઓ તરફથી સપુ્રત થતી તમામ 
કામગીરી બજાવવી. 

૦૮ નાયક - - - મેયરશ્રીની ચેમ્પ બર પાસે ફરજ બજાવવી 
તથા સ્ થાયી સમમમત, ખાસ સમમમતઓના 
એજન્ ર્ા બજાવવા તેમજ અન્ય કચેરીઓની 
ટપાલો, પ્રેસ યાદી પહોચાર્વી મવગેરે 
આઉટર્ોરની કામગીરી તથા ઓફીસ તરફથી 
સપુ્રત કરવામાાં આવતી તમામ કામગીરી, 
પટ્ટાવાળાઓના સ૫ુરમવઝનની કામગીરી.  
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ક્રમ હોદ્દો વહીવટી સત્તાઓ નાર્ાકીય 
સત્તાઓ 

અન્ ય સત્તા ફરજ 

૦૯ ૫ટાવાળા - - - મેયરશ્રી, ર્ે. મેયરશ્રી, સેકે્રટરી મવભાગ, 
શાસક ૫ક્ષ કાયાડલય, મવરોધ ૫ક્ષ કાયાડલય 
સેકે્રટરીશ્રીના સ્ ટાફ રૂમ મવગેરેની ફરજ 
બજાવવી, સ્ થાયી સમમમત, ખાસ સમમમતઓના 
એજન્ ર્ા, અન્ય કચેરીની ટપાલો, પ્રેસ યાદી 
મવ. કામગીરી તેમજ ઓફીસ તરફથી સપુ્રત 
કરવામાાં આવતી તમામ કામગીરી.  
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પ્રકરણ - ૪ (વનયમ સગં્રહ- ૩) ના ૫ત્રકની નકિ 
 

ક્રમ દસ્ તાવેજનુાં નામ દસ્ તાવેજનો પ્રકાર દસ્ તાવેજ ૫રનુાં ટુાંકુ લખાર્ 

૧ જનરલ બોર્ડની પ્રોસીરર્િંગ બકુ કાયમી જનરલ બોર્ડની પ્રોસીરર્િંગ બકુ 

ર સ્ટેનન્ર્િંગ કમમરટની પ્રોસીરર્િંગ બકુ કાયમી સ્ટેનન્ર્િંગ કમમરટની પ્રોસીરર્િંગ બકુ 

૩ ખાસ સમમમતઓની પ્રોસીરર્િંગ બકુ કાયમી ખાસ સમમમતઓની પ્રોસીરર્િંગ બકુ 

૪ વહીવટદારશ્રીના ઠરાવો કાયમી વહીવટદારશ્રીના ઠરાવો 
૫ જનરલ બોર્ડના ઠરાવો કાયમી જનરલ બોર્ડના ઠરાવો 
૬ સ્ટેનન્ર્િંગ કમમટીના ઠરાવો કાયમી સ્ટેનન્ર્િંગ કમમટીના ઠરાવો 
૭ ખાસ સમમમતઓના ઠરાવો કાયમી ખાસ સમમમતઓના ઠરાવો 
૮ તદથડ સમમમતની ફાઈલો   
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પ્રકરણ- ૫ (વનયમસગં્રહ-૪) 
નીવત ઘિતર અથિા નીવતના અમિ સબિંી જનતાના સભ્ યો સાથે 

સિાહ-૫રામશભ અથિા તેમના પ્રવતવનવિત િ માટેની કોઈ વ્ યિસ્ક થા હોય 
તો તેની વિગત 

 
નીવત ઘિતર :- 

૫.૧ શુાં નીમતઓના ઘર્તર માટે જનતાની અથવા તેના પ્રમતમનમધઓની સલાહ-૫રામશડ/ 
સહભાલગતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય તો, નીચેના નમનુામાાં આવી 
નીમતની મવગતો આપો. 
અન.ુ ન.ં વિષય/ મદુ્દો શુ ંજનતાની 

સહભાલગતા 
સવુનવ ચત કરિાનુ ં
જરૂરી છે? (હા/ ના) 

જનતાની 
સહભાલગતા 
મેળિિા માટેની 
વ્ યિસ્ક થા 

૧ નીમતના ઘર્તર સાંબાંમધત હા સામાન્ ય ચ ૂાંટર્ી દ્વારા 
સભ્ યો ચુાંટવા 

 
 આનાથી નાગહરકને, કયા કાયદાના આિારે, નીવતવિષયક બાબતોના ઘિતર અને 
અમિમા ંજનતાની સહભાલગતા નકકી કરાઈ છે તે સમજિામા ંમદદ થશે.  
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નીવતઓનો અમિ :- 

૫.ર શુાં નીમતઓના અમલ માટે જનતાની અથવા તેમના પ્રમતમનમધઓની સલાહ- ૫રામશડ/ 
સહભાલગતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય તો, આવી જોગવાઈઓની 
મવગતો નીચેના નમનૂામાાં આ૫વો. 
અન.ુ ન.ં વિષય/ મદુ્દો શુ ંજનતાની સહભાલગતા 

સવુનવ ચત કરિાનુ ંજરૂરી છે ? 
(હા/ ના) 

જનતાની સહભાલગતા 
મેળિિા માટેની 
વ્ યિસ્ક થા 

 

લાગ ુ૫ર્ત ુનથી.  
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પ્રકરણ- ૬ (વનયમસગં્રહ- ૫) 

જાહરે તતં્ર અથિા તેના વનયતં્રણ હઠેળની વ્ યહકતઓ પાસેના દસ્ક તાિેજોની 

કિાઓ અંગેનુ ં૫ત્રક 

૬.૧ સરકારી દસ્ તાવેજો મવશેની મારહતી આ૫વા નીચેના નમનૂાઓ ઉ૫યોગ કરશો. જયાાં આ 

દસ્ તાવેજો ઉ૫લબ્ ધ છે તેવી જન યાઓ જેવી કે સલચવાલય કક્ષા, મનયામકશ્રી કચેરી કક્ષા, 

અન્ યનો ૫ર્ ઉલ્ લેખ કરો. (‘અન્ યો’ લખવાની જન યાએ કક્ષાનો ઉલ્ લેખ કરો). 

 

અન.ુ 
નાં. 

દસ્ તાવેજની કક્ષા દસ્ તાવેજનુાં 
નામ અને 
તેની એક 
લીટીમાાં 
ઓળખાર્ 

દસ્ તાવેજ 
મેળવવાની 
કાયડ૫દ્ધમત 

નીચેની 
વ્ યરકત પાસે 
છે/ તેના 
મનયાંત્રર્માાં 
છે. 

૧ જનરલ બોર્ડના ઠરાવો ઠરાવો કોપો. એ મનયત 
કરેલ કાયડ ૫દ્ધમત 

સેકે્રટરી 
મવભાગ 

ર સ્ ટે. કમમટીના ઠરાવો ઠરાવો કોપો. એ મનયત 
કરેલ કાયડ ૫દ્ધમત 

સેકે્રટરી 
મવભાગ 

૩ ખાસ સમમમતના ઠરાવો ઠરાવો કોપો. એ મનયત 
કરેલ કાયડ ૫દ્ધમત 

સેકે્રટરી 
મવભાગ 

૪ વહીવટીદારશ્રીના ઠરાવો ઠરાવો કોપો. એ મનયત 
કરેલ કાયડ ૫દ્ધમત 

સેકે્રટરી 
મવભાગ 

  



Page 16 of 31 
 

પ્રકરણ-૭(વનયમસગં્રહ-૭) 

તેના ભાગ તરીકે રચાયેિી બોિભ, ૫હરષદ, સવમવતઓ અને અન્ ય સસં્ક થાઓનુ ં૫ત્રક 

૭.૧
  
 

જાહરે તાંત્રને લગતા બોર્ડ, ૫રરષદો, સમમમતઓ અને અન્ ય માંર્ળો અંગેની મવગત 
નીચેના નમનૂામાાં આપો : 

 માન્ યતા, પ્રાપ્ ત સાંસ્ થાનુાં નામ અને 
સરનામુાં 

: રાજકોટ મહાનગરપાલલકા, 
ર્ૉ. આંબેર્કર ભવન, ઢેબરભાઈ રોર્, 
રાજકોટ 

 માન્ યતા પ્રાપ્ ત સાંસ્ થાનો પ્રકાર (બોર્ડ, 
૫રરષદ, સમમમતઓ, અન્ ય માંર્ળો) 

: બોર્ડ 

 માન્ યતા પ્રાપ્ ત સાંસ્ થાનો ટૂાંકો ૫રરચય 
(સાંસ્ થા૫ના વષડ, ઉદે્દશ/ મખુ્ ય 
પ્રવમૃતઓ) 

: તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩ના રોજ (મહા 
નગરપાલલકામાાં રૂપાાંતર) શહરેમાાં લોક 
સખુાકારીના કાયો 

 માન્ યતા પ્રાપ્ ત સાંસ્ થાની ભમૂમકા 
(સલાહકાર સાંચાલક/ કાયડકારી/ 
અન્ ય) 

: સાંચાલક 

 માળખ ુઅને સભ્ ય બાંધારર્ : (ધી જી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯) ધી 
બોમ્પ બ ેપ્રોમવમન્ સયલ મ્પ યમુનમસ૫લ 
કોપોરેશન એકટ-૧૯૪૯ 

 સાંસ્ થાના વર્ા : મેયરશ્રી/વહીવટદારશ્રી 
 મખુ્ ય કચેરી અને તેની શાખાઓના 

સરનામા 
: રાજકોટ મહાનગરપાલલકા, 

ર્ૉ. આંબેર્કર ભવન, ઢેબરભાઈ રોર્, 
રાજકોટ 

 બેઠકોની સાંખ્ યા : ૭૨ 

 શુાં જનતા બેઠકોમાાં ભાગ લઈ શકે છે 
? 

: હા (પ્રેક્ષક કક્ષમાાં, મનયમોનસુાર) 

 શુાં બેઠકોની કાયડનોંધ તૈયાર કરવામાાં 
આવે છે ? 

: હા 

 બેઠકોની કાયડનોંધ જનતાને ઉ૫લબ્ ધ 
છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા 
માટેની ૫દ્ધમતની મારહતી આપો 

: હા, મનયમોનસુાર  
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પ્રકરણ- ૮ (વનયમસગં્રહ- ૭) 

સરકારી માહહતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ ય વિગતો 

૮.૧ જાહરે તાંત્રના સરકારી મારહતી અમધકારીઓ, મદદનીશ સરકારી મારહતી અમધકારીઓ અન ે

મવભાગીય કાયદાકીય (એપેલેટ) સત્તામધકારી મવશેની સાં૫કડ મારહતી નીચેના નમનૂામાાં 

આપો. 

સરકારી તાંત્રનુાં નામ :જાહરે માહહતી અવિકારીઓ : 

અન.ુ 
નાં. 

નામ હોદો એસ.
ટી.ર્ી. 
કોર્ 

ફોન નાંબર ફેકસ ઈ-
મેઈલ 

સરનામુાં 
કચેરી ઘર 

૧ શ્રી એચ.પી. 
રૂપારેલીઆ 

મ્પ યમુન. 
સેકે્રટરી 

૦ર૮૧ ૨૨૨૧૫૨૧ - ૦ર૮૧-
રરર૩૯૧૫ 

hprupa
relia@
rmc.go
v.in  
 
sec@r
mc.go
v.in  
 

સેકે્રટરી મવભાગ, 
રાજકોટ 

મહાનગરપાલલકા 

એપેિેટ અવિકારીઓ 
અન.ુ 
નાં. 

નામ હોદો એસ. 
ટી.ર્ી. 
કોર્ 

ફોન નાંબર ફેકસ ઈ-મેઈલ સરનામુાં 
કચેરી ઘર 

૧ શ્રી બી.જી. 
પ્રજાપતી   

ર્ેપ્યટુી 
કમમશનર 

૦ર૮૧ ૨૩૩૧
૪૮૪ 

- રરર૪ર૫૮ dmcwz

@rmc.g
ov.in 

વેસ્ટ ઝોન 
કચેરી,  
રાજકોટ 

મહાનગરપાલલકા 
વિભાગીય એપેિેટ (કાયદા) સત્તાવિકારી  

અન ુ
નાં. 

નામ હોદો એસ.ટી.
ર્ીકોર્ 

ફોન નાંબર ફેકસ ઈ-મેઈલ સરનામુાં 
કચેરી ઘર 

૧ શ્રી ઉરદત 
અગ્રવાલ I.A.S. 

મ્પ યમુન. 
કમમશનર 

૦ર૮૧ રરર૪૧૩૩  
 

 રરર૪ર૫૮ mc@rmc

.gov.in 
રાજકોટ 

મહાનગરપાલલકા 
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mailto:hpruparelia@rmc.gov.in
mailto:hpruparelia@rmc.gov.in
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mailto:dmcwz@rmc.gov.in
mailto:dmcwz@rmc.gov.in
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પ્રકરણ- ૯ 

વનણભય િેિાની પ્રહક્રયામા ંઅનસુરિાની કાયભ ૫દ્ધવત 

૯.૧ ધી જી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ તથા ધી બી.સી.એસ.આર. ની જોગવાઈ અનસુાર મનર્ડયો 

લેવામાાં આવે છે. 

૯.ર સેકે્રટરી મવભાગના અમધકારીઓ/કમડચારીઓના ૫ગારધોરર્, ઇન્ક્રીમેંટ, મોંઘવારી, મસુાફરી 

ભથ્ થા, પેન્ શન, ગે્રચ્ યઈુટી, કોમ્પ યટેુશન તથા મનવમૃતના સમયે લ્હરે્ા નીકળતા હક્ક રહસ્સા 

સરહતની કમડચારીને લગતી બાબતો સરકારશ્રીના મનયમાનસુાર કરવામાાં આવે છે. 

૯.૩ સેકે્રટરી મવભાગને લાગ ુ૫ર્ત ુનથી. 

૯.૪ મ્પયમુનમસપલ સેકે્રટરી 

૯.૫ મ્પયમુનમસપલ સેકે્રટરી 

૯.૬ સેકે્રટરી મવભાગને લાગ ુ૫ર્ત ુનથી. 
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પ્રકરણ- ૧૦ 

અવિકારીઓ અને કમભચારીઓની માહહતી પવુસ્ક તકા (હિરેકટરી) 

૧૦.૧ નીચેના નમનૂામા ંજજલ્ િાિાર માહહતી આપો : 
 
અનુ
નાં. 

નામ હોદો એસ.ટી.
ર્ી. કોર્ 

ફોન નાંબર ફેકસ ઈ-
મેઈલ 

સરનામુાં 
કચેરી ઘર 

 
સામેલ ૫ત્રક મજુબ 
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પ્રકરણ- ૧૦ 

સેકે્રટરી વિભાગ (હિરેકટરી) 

ક્રમ 
નાં. 

અમધકારી/ 
કમડચારીનુાં નામ 

હોદ્દો 
એસ.ટી

.ર્ી 
કોર્ નાં. 

ફોન નાંબર 
મોબાઈલ 
નાંબર 

ઈ-મેઈલ, ફોન સરનામુાં 
કચેરી મનવાસ 

સ્ થાન 
ફેકસ 

૦૧ હરીશ પી. 
રૂપારેલીઆ 

સેકે્રટરી ૦ર૮૧ ૨૨૨૧૫૨૧ - ૨૨૨૩૯૧
૫ 

૯૭૧૪૫ 
૦૩૭૨૧ 

hpruparelia@r
mc.gov.in 

 

sec@rmc.gov.
in 

સેકે્રટરી મવભાગ, 
ર્ૉ.આંબેર્કર ભવન, 

ઢેબરભાઈ રોર્, રાજકોટ 

૦૨ 
એચ. ર્ી. 
લખતરીયા 

આસી. સેકે્રટરી 
(હવાલેથી) 

(મળૂ શાખા-બાાંધકામ) 
૦ર૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ - - ૯૬૨૪૦ 

૧૬૦૦૪ 
- ઉપર મજુબ 

૦૩ એ. આર. રાજા 
આસી. ઓરર્ટર 

(હવાલેથી) 
(મળૂ શાખા-ઓરર્ટ) 

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ - - ૯૭૨૩૪ 
૫૬૩૨૬ - ઉપર મજુબ  

૦૪ હસમખુ જે. વ્યાસ હરે્ ક્લાકડ ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ - - 
૯૬૨૪૦ 
૧૯૫૭૮ 

- ઉપર મજુબ 

૦૫ 
રાજેશ એ. 
દૂધરેજજયા 

જુ. ક્લાકડ 
(હવાલેથી) 

(મળૂ શાખા-મહકેમ) 
૦૨૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ - - 

૯૬૨૪૭ 
૬૫૬૫૮ - ઉપર મજુબ 

૦૬ મયરુ 
આર.ચાવર્ા 

જુ.ક્લાકડ 
(હવાલેથી) 

(મળૂ શાખા-સાાં.મવમવ) 
૦૨૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ - - 

૯૭૨૩૪ 
૫૮૮૨૨ - ઉપર મજુબ 

૦૭ જયદીપમસિંહ જુ.ક્લાકડ(હવાલેથી) 
(મળૂ શાખા-ચુાંટર્ી) ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ - - ૯૯૨૪૮ - ઉપર મજુબ 

mailto:hpruparelia@rmc.gov.in
mailto:hpruparelia@rmc.gov.in
mailto:hpruparelia@rmc.gov.in
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ક્રમ 
નાં. 

અમધકારી/ 
કમડચારીનુાં નામ 

હોદ્દો 
એસ.ટી

.ર્ી 
કોર્ નાં. 

ફોન નાંબર 
મોબાઈલ 
નાંબર 

ઈ-મેઈલ, ફોન સરનામુાં 
કચેરી મનવાસ 

સ્ થાન 
ફેકસ 

પી.પરમાર ૭૦૭૫૬ 

૦૮ રાહુલ એમ. 
પરમાર 

નાયક ૦ર૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ - - ૯૭૨૩૪ 
૫૨૯૦૬ 

- ઉપર મજુબ 

૦૯ રદલીપ વી. નકુમ પટ્ટાવાળા ૦ર૮૧ 
૨૨૨૧૫૨૩ 

 
- - - - ઉપર મજુબ 

૧૦ કુરજી 
એચ.સાવલીયા પટ્ટાવાળા ૦ર૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ - - - - ઉપર મજુબ 

૧૧ જયેશ ટી. 
વાઘેલા 

મજુર(હવાલેથી) 
(મળૂ શાખા-બાાંધકામ) ૦ર૮૧ 

૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - ૯૭૨૬૩ 
૯૬૯૭૦ 

- ઉપર મજુબ 

૧૨ રમેશ 
એસ.પરમાર 

પટ્ટાવાળા(હવાલે
થી) 

(મળૂ શાખા-વો.વ.) 
૦ર૮૧ 

૨૨૨૧૫૨૩ 
 

- - ૮૧૪૦૫ 
૨૨૨૦૨ 

- ઉપર મજુબ 

૧૩ રાઘવજી બી. 
બાબરીયા 

હલે્પર(હવાલેથી) 
(મળૂ શાખા-રોશની) ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ 

 - - 
૯૭૨૩૩ 
૧૯૪૧૨ 

- ઉપર મજુબ 

૧૪ 
કલ્પેશ એમ. 

ગોહલે 
મજુર(હવાલેથી) 

(મળૂ શાખા-બાાંધકામ) ૦ર૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ - - 
૯૬૨૪૯ 
૭૫૮૭૨ 

- ઉપર મજુબ 

૧૫ કૌમશક બી. સોલાંકી પટ્ટાવાળા(હવાલેથી) 
(મળૂ શાખા-મહકેમ) 

૦ર૮૧ ૨૨૨૧૫૨૩ - - ૯૮૨૪૮ 
૬૧૯૪૦ 

- ઉપર મજુબ 
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પ્રકરણ-૧૧ (વનયમસગં્રહ- ૧૦) 

વિવનયમોમા ંજોગિાઈ કયાભ મજુબ મહનેતાણાની ૫દ્ધવત સહહત દરેક અવિકારી અને કમભચારીને 

મળતુ ંમાવસક મહનેતાણુ ં

 

૧૧.૧ નીચેના નમનૂામા ંમાહહતી આપો. 
ક્રમ ન.ં નામ હોદ્દો માવસક 

મહનેતાણુ ં
િળતર/ 

િળતર ભથ ુ ં
વિવનયમમા ં

જણાવ્ યા મજુબ 
મહનેતાણુ ંનકકી 

કરિાની કાયભ૫દ્ધવત 

સામેિ ૫ત્રક મજુબ 
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સેકે્રટરી વિભાગના કમભચારીઓની માહીતી ૫ત્રક (એવપ્રિ-૨૦૨૦) 

૧૧.૧ નીચેના નમનૂામા ંમાહહતી 

ક્રમ 
અમધકારી/કમડચારીનુાં 

નામ 
હોદ્દો ૫ગાર ધોરર્ (રૂ.) 

 

કુલ મામસક 
૫ગાર(રૂ.) રીમાકડસ 

૧ એચ. પી. રૂપારેલીઆ સેકે્રટરી ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ ૧,૩૭,૭૦૦ (લેવલ-૧૧) 

૨ એચ. ર્ી. લખતરીયા 
આસી. સેકે્રટરી 

(હવાલેથી) 
(મળૂ શાખા-બાાંધકામ) 

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ ૭૮,૭૪૬ (લેવલ-૯) 

૩ એ. આર. રાજા 
આસી. ઓરર્ટર 

(હવાલેથી) 
(મળૂ શાખા-ઓરર્ટ) 

૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ ૫૪,૦૮૯ (લેવલ-૬) 

૪ એચ.જે. વ્યાસ હરે્ ક્લાકડ ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ ૫૪,૧૬૩ (લેવલ-૬) 

૫ આર. એ. દૂધરેજજયા 
જુ. ક્લાકડ 
(હવાલેથી) 

(મળૂ શાખા-મહકેમ) 
૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ ૫૯,૨૫૯ (લેવલ-૬) 

૬ એમ. આર.ચાવર્ા 
જુ.ક્લાકડ 
(હવાલેથી) 

(મળૂ શાખા-સાાં.મવમવ) 
૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ૩૫,૦૯૧ (લેવલ-૨) 

૭ જે. પી. પરમાર જુ.ક્લાકડ(હવાલેથી) 
(મળૂ શાખા-ચુાંટર્ી) ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ૩૬,૦૯૧ (લેવલ-૨) 

૮ આર. એમ. ૫રમાર નાયક ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ ૩૮,૮૮૩ (IS-૨) 

૯ ર્ી. વી. નકુમ પટ્ટાવાળા ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ ૪૩,૬૯૪ (IS-3) 

૧૦ કે. એચ. સાવલીયા પટ્ટાવાળા ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ ૪૩,૭૨૦ (IS-3) 

૧૧ જે.ટી. વાઘેલા મજુર(હવાલેથી) 
(મળૂ શાખા-બાાંધકામ) ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ ૩૮,૮૫૩ (IS-૨) 

૧૨ આર. એસ. પરમાર પટ્ટાવાળા(હવાલેથી) 
(મળૂ શાખા-વો.વ.) ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ૨૮,૩૨૩ (IS-૧) 

૧૩ આર.બી. બાબરીયા હલે્પર(હવાલેથી) 
(મળૂ શાખા-રોશની) ૧૮૦૦૦-૫૬૯૦૦ ૪૫,૩૫૩ (લેવલ-૧) 

૧૪ કે. એમ. ગોહલે મજુર(હવાલેથી) 
(મળૂ શાખા-બાાંધકામ) ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ ૩૩,૬૬૦ (IS-૨) 

૧૫ કે. બી. સોલાંકી પટ્ટાવાળા(હવાલેથી) 
(મળૂ શાખા-મહકેમ) 

૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ ૪૩,૭૧૮ (IS-૩) 
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પ્રકરણ-૧ર (વનયમસગં્રહ-૧૧) 
પ્રત યેક સસં્ક થાને ફાળિાયેિ અંદાજ૫ત્ર 

તમામ યોજનાઓ, સલૂચત ખચડ અને કરેલ ચકૂવર્ી અંગે અહવેાલોની મવગતો મવકાસ, મનમાડર્ અન ે

તકમનકી કાયો અંગે જવાબદાર જાહરે તાંત્ર માટે 

૧ર.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્ વયે જુદી જુદી પ્રવમૃતઓ માટે અંદાજ૫ત્રની મવગતોની મારહતી 

નીચેના નમનૂામાાં આપો. 

 વષડ ર૦૧૭-૧૮  
ક્રમ 
નાં. 

યોજનાનુાં 
નામ 
સદર 

પ્રવમૃત પ્રવમૃત 
શરૂ 
કયાડની 
તારીખ 

પ્રવમૃતના 
અવની 
અંદાજેલ 
તારીખ 

સલુચત 
રકમ 

માંજુર 
થયેલ 
રકમ 

છૂટી 
ચકૂવેલ 
રકમ 
(હપ્ તાની 
સાંખ્ યા) 

છેલ્ લા 
વષડનુાં 
ખેરખર 
ખચડ 

કાયડની 
ગરુ્વતા 
માટે 
સાંપરૂ્ડ૫ર્ે 
કામગીરી 
માટે 
જવાબદાર 
અમધકારી 

સેકે્રટરી મવભાગ હસ્ તક કોઈ યોજનાકીય બજેટ નથી. 
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અન્ ય જાહરે તતં્રો માટે : 

 સદર 
સલૂચત 

અંદાજ૫ત્ર 

માંજૂર થયેલ 
અંદાજ૫ત્ર 

છૂટી કરેલ 
ચકૂવેલ રકમ 

(હપ્ તાની 
સાંખ્ યા) 

કુલ 
ખચડ(રૂ.) 

સ્ ટાફ ૫ગાર ખચડ ૩૦૧૦૦ ૫૭,૨૭,૦૦૦ ૫૭,૨૭,૦૦૦ ૫૭,૨૭,૦૦૦ ૩,૨૨,૩૧૦ 
સભ્યશ્રીઓને માનદ 

વેતન 
૩૦૯૦૧ ૧,૬૦,૦૦,૦૦૦ ૧,૬૦,૦૦,૦૦૦ ૧,૬૦,૦૦,૦૦૦ ૧૦,૨૧,૦૦૦ 

આઉટ સોસીગ સ્ટાફ ૩૦૧૦૧ ૬,૦૦,૦૦૦ ૬,૦૦,૦૦૦ ૬,૦૦,૦૦૦ ---- 
સાદીલવાર ખચડ ૩૪૦૦૦ ૮,૫૦,૦૦૦ ૮,૫૦,૦૦૦ ૮,૫૦,૦૦૦ ---- 
ટેલીફોન ખચડ ૩૪૧૦૦ ૨,૫૦,૦૦૦ ૨,૫૦,૦૦૦ ૨,૫૦,૦૦૦ ૧૦,૬૩૫ 

વીજળી ખચડ ૪૩૧૦૩ ૧,૦૦,૦૦૦ ૧,૦૦,૦૦૦ ૧,૦૦,૦૦૦ ---- 
મેયરશ્રી/સભ્ યશ્રીઓન ે

મસુાફરી ભથ્્ુાં 
૩૪૩૦૦ ૫,૦૦,૦૦૦ ૫,૦૦,૦૦૦ ૫,૦૦,૦૦૦ ---- 

મેયરશ્રી સ્ વમવવેક 
ગ્રાન્ટ 

૩૫૧૦ર ૩,૦૦૦ ૩,૦૦૦ ૩,૦૦૦ ---- 

સ્ ટે. ક. ચેરમેનશ્રીને 
સ્ વમવવેક ગ્રાન્ટ 

૩૫૧૦૩ ૩,૦૦,૦૦૦ ૩,૦૦,૦૦૦ ૩,૦૦,૦૦૦ ---- 

મવરોધ ૫ક્ષ નેતાશ્રીને 
સ્વમવવેક ગ્રાન્ટ 

૩૫૧૦૪ ૩,૦૦૦ ૩,૦૦૦ ૩,૦૦૦ ---- 

મહમેાન સરભરા ખચડ ૩૪૪૦૦ ૩,૨૫,૦૦૦ ૩,૨૫,૦૦૦ ૩,૨૫,૦૦૦ ---- 
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પ્રકરણ-૧૩ 

સહાયકી કાયભક્રમોના અમિ અંગેની ૫દ્ધવત 

૧૩.૧ નીચેના નમનૂા મજુબ માહહતી આપો. 
➢ કાયડક્રમ/યોજનાનુાં નામ 
➢ કાયડક્રમ/યોજનાનો સમયગાળો 
➢ કાયડક્રમનો ઉદેશ 
➢ કાયડક્રમનો ભૌમતક અને નાર્ાકીય લક્ષયાાંકો (છેલ્ લા વષડ માટે) 
➢ લાભાથીની પાત્રતા 
➢ લાભ અંગેની પવૂડ જરૂરરયાતો 
➢ કાયડક્રમનો લાભ લેવાની ૫દ્ધમત 
➢ પાત્રતા નકકી કરવા અંગનેા મા૫દાંર્ો 
➢ કાયડક્રમમાાં આપેલ લાભની મવગતો (સહાયકીની રકમ અથવા આ૫વામાાં આવેલ અન્ ય 

મદદ ૫ર્ દશાડવવવી.) 
➢ સહાયકી મવતરર્ની કાયડ૫દ્ધમત 
➢ અરજી કયાાં કરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમાાં કોનો સાં૫કડ કરવો. 
➢ અરજી ફી (લાગ ુ૫ર્ત ુાં હોય ત્ યાાં) 
➢ અન્ ય ફી (લાગ ુ૫ર્ત ુાં હોય ત્ યાાં) 
➢ અરજી૫ત્રકનો નમનુો (લાગ ુ ૫ર્ત ુ હોય તો જો સાદા કાગળ ૫ર અરજી કરી હોય તો 

અરજદારે અરજીમાાં શુાં શુાં દશાડવવુાં તેનો ઉલ્ લેખ કરો). 
➢ લબર્ાર્ોની યાદી (પ્રમાર્૫ત્રો/દસ્ તાવેજો) 
➢ લબર્ાર્નો નમનૂો 
➢ પ્રરક્રયાને લગતી સમસ્ યાઓ અંગે કયાાં સાં૫કડ કરવો. 
➢ ઉ૫લબ્ ધ મનમધની મવગતો (જજલ્ લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે જેવા મવમવધ સ્ તરોએ) 
 
નીચેના નમનૂામા ંિાભાથીઓની યાદી 
ક્રમનાં./ 

કોર્ 

લાભાથીનુાં 
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા- 
મપતા/ 
વાલી 

૫સાંદગીનો 
મા૫દાંર્ 

સરનામુાં 
જજલ્ લો શહરે નગર/ 

ગામ 

ઘર નાં. 

સેકે્રટરી મવભાગને લાગ ુ૫ર્ત ુનથી. 
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પ્રકરણ-૧૪ (વનયમસગં્રહ-૧૩) 

તેણે આપેિ રાહતો, ૫રવમટ કે અવિકૃવત મેળિનારની વિગતો 

 

નીચેના નમનૂા મજૂબ માહહતી આપો. 

➢ કાયડક્રમનુાં નામ 

➢ પ્રકાર (રાહત/૫રમમટ/અમધકૃમત) 

➢ ઉદે્દશ 

➢ નકકી કરેલ લક્ષયાાંક (છેલ્ લા વષડ માટે) 

➢ પાત્રતા 

➢ પાત્રતા માટેના મા૫દાંર્ો 

➢ પવૂડ જરૂરરયાતો 

➢ લાભ મેળવવાની ૫દ્ધમત 

➢ રાહત/૫રમમટ/અમધકૃમતની સમય મયાડદા 

➢ અરજી ફી (લાગ ુ૫ર્ત ુાં હોય ત્ યાાં) 

➢ અરજીનો નમનૂો (લાગ ુ૫ર્ત ુાં હોય ત્ યાાં) 

➢ લબર્ાર્ોની યાદી (પ્રમાર્૫ત્રો/ દસ્ તાવેજો) 

➢ લબર્ાર્નો નમનૂો. 

 

સેકે્રટરી વિભાગને િાગ ુ૫િત ુનથી. 
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નીચે આપેલા નમનૂામાાં લાભાથીની મવગતો 
 
ક્રમનાં./ 

કોર્ 

લાભાથીનુાં 
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા- 
મપતા/ 
વાલી 

૫સાંદગીનો 
મા૫દાંર્ 

સરનામુાં 
જજલ્ લો શહરે નગર/ 

ગામ 

ઘર નાં. 

         

         

 

રાહત માટે નીચેની મારહતી ૫ર્ આ૫વી. 

 આપેલ લાભની મવગત 

 લાભોનુાં મવતરર્ 

 

સેકે્રટરી વિભાગને િાગ ુ૫િત ુનથી. 
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પ્રકરણ- ૧૫ (વનયમસગં્રહ-૧૪) 

કાયો કરિા માટે નકકી કરેિા િોરણો 

૧૫.૧ વિવિિ પ્રવવૃતઓ/ કાયભક્રમો હાથ િરિા માટે વિભાગે નકકી કરેિ િોરણોની વિગતો આપો. 

 

સેકે્રટરી વિભાગને િાગ ુ૫િત ુનથી. 
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પ્રકરણ- ૧૬ (વનયમસગં્રહ-૧૫) 

વિજાણરુૂપે ઉ૫િબ્ િ માહહતી 

૧૬.૧ વીજાણુાંરૂપે ઉપલબ્ધ મવમવધ યોજનાઓની મારહતીની મવગતો આપો. 

 

સેકે્રટરી વિભાગને િાગ ુ૫િત ુનથી. 

  



Page 31 of 31 
 

પ્રકરણ-૧૭(વનયમસગં્રહ-૧૬) 

માહહતી મેળિિા માટે નાગહરકોને ઉપિબ્િ સિિતોની વિગત 

૧૭.૧ લોકોને મારહતી મળે તે માટે મવભાગે અ૫નાવેલ સાધનો, ૫દ્ધમતઓ અથવા સવલતો  

જેવી કે, 

 કચેરી ગ્રાંથાલય 

 નાટક અને શો 

 વતડમાન૫ત્રો 

 પ્રદશડનો 

 નોરટસ બોર્ડ-                                હા 

 કચેરીમાાં રેકર્ડનુ ાં મનરીક્ષર્-                  મનયમાનસુાર 

 દસ્ તાવેજોની નકલો મેળવવાની ૫દ્ધમત-     મનયમાનસુાર 

 ઉપલબ્ધ મરુિત મનયમસાંગ્રહ 

 જાહરે તાંત્રની વેબસાઈટ-                   www.rmc.gov.in 

 જાહરે ખબરના અન્ ય સાધનો 

 

બાકીની બાબતો સેકે્રટરી વિભાગને િાગ ુ૫િતી નથી. 


