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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  

સેન્ટ્રિ સ્ટોસસ (સ્ટેશનરી) શાખા 
 

વર્સ : ૨૦૨૧-૨૦૨૨     

  

રાઇટ ટુ ઇન્ટ્ફોમેશન એક્ટ- ૨૦૦૫ 

માટે શાખાની માહહતીની પસુ્સ્તકા 
(As on Dt. 01/05/2021)  
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પ્રમાણપત્ર 
 

 

આથી પ્રમાણીત કરવામાાં આવે છે કે માહહતી અધિકાર અધિધનયમની કિમ - ૪ 
અંતગસત સ્વયાં જાહરે કરવાની બાબતો “પ્રોએક્ટીવ ડીસ્કિોઝર” (P.A.D.) મારા ધવભાગ દ્વારા 
તૈયાર કરવામાાં આવેિ છે અને તા.૦૧-૦૫-૨૦૨૧ ની સ્સ્થધતએ અિતન કરવામાાં આવેિ છે. 
  

 

તા. ૦૧-૦૫-૨૦૨૧   

 

         સ્ટોર સાંચાિક  

        અને પી.આઇ.ઓ.  

  સેન્ટ્રિ સ્ટોર (સ્ટેશનરી) શાખા 
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પ્રકરણ – ૧ 

પ્રસ્તાવના 
 

૧.૧  આ પસુ્સ્તકા (માહહતી અધિધનયમ, ૨૦૦૫) ની પાશ્ચાદભધૂમકા અંગે જાણકારી માહહતી 

અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ અન્ટ્વયે જરૂરી માહહતીની નોંિ.    

 

૧.૨ આ પસુ્સ્તકાનો ઉપદેશ/હતે ુ  

 માહહતી મેળવવા ઇચ્છીત વ્યસ્ક્ત / સાંસ્થાને જરૂરીયાત મજુબની માહહતી પરુી પાડવી. 
 

૧.૩ આ પસુ્સ્તકા કઇ વ્યસ્ક્તઓ/સાંસ્થાઓ/સાંગઠનો વગેરે ને ઉપયોગી છે? 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની સેન્ટ્રિ સ્ટોસસ (સ્ટેશનરી) શાખાને સાંિગ્ન વ્યસ્ક્તઓ/ 

સાંસ્થાઓ/ સાંગઠનો વગેરેને આ પસુ્સ્તકા ઉપયોગી થઇ શકે. 
 

૧.૪ આ પસુ્સ્તકામાાં આપેિી માહહતીનુાં માળખુાં 

 પ્રકરણ-૨ (ધનયમસાંગ્રહ-૧) થી પ્રકરણ-૧૮(ધનયમસાંગ્રહ-૧૭) સિુીની તમામ માહહતી.   

 

૧.૫ વ્યાખ્યાઓ (પસુ્સ્તકામાાં વાપરવામાાં આવેિ જુદા-જુદા શબ્દોની વ્યાખ્યા આપવા 

ધવનાંતી).   -  x -   

 

૧.૬ કોઇ વ્યસ્ક્ત આ પસુ્સ્તકામાાં આવરી િેવાયેિ ધવર્યો અંગે વધ ુમાહહતી મેળવવા માગે 

તે માટેની સાંપકસ  વ્યસ્ક્ત: 

 શ્રી એ. એસ. વોરા, ખાસ ફરજ પરના અધિકારી, આર ટી. આઈ. ધવભાગ, રાજકોટ 

મહાનગરપાલિકા, ડૉ. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧          

 

૧.૭ આ પસુ્સ્તકામાાં ઉપિબ્િ ન હોય તે માહહતી મેળવવા માટેની કાયસપધ્િતી અને ફી.  

પારા ૧.૬ માાં દશાસવેિ અધિકારીશ્રીનો સાંપકસ  કરવાથી ઉપિબ્િ માહહતી આપવા અંગે 

ફી સહહતની જરૂરી કાયસવાહી કરવાની અને તેની ઉપિબ્િતા માટે આગળની કાયસવાહી 

કરવામાાં આવશે.  
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પ્રકરણ – ૨ (ધનયમ સાંગ્રહ-૧) 

સાંગઠનની ધવગતો, કાયો. અને ફરજો 
 

૨.૧  જાહરે તાંત્ર ઉદેશ / હતે ુ: - 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની જુદી – જુદી શાખાઓ માટે જરૂરીયાત મજુબની 

સ્ટેશનરી તથા વસ્તઓુ, ફનીચર, ગણવેશ ધવગેરેની ખરીદી અને ફાળવણી. 
 

૨.૨  જાહરે તાંત્રનુાં ધમશન/દુરાં દેશીપણ ુ(ધવઝન) : - 

શાખાને માાંગણી મજુબની વસ્તઓુ તરુાંત મળી શકે તે માટે તેવી ખાસ વસ્તઓુ 

સ્ટોકમાાં રાખીને સ્ટોક મેઇન્ટ્ટેઇન કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે, અને આ વસ્તઓુ 

જરૂહરયાત મજુબ વિારવા - ઘટાડવામાાં આવે છે. 
 

૨.૩  જાહરે તાંત્રનો ટુાંકો ઇધતહાસ અને તેની રચના સાંદભસ : - 

સને ૧૯૬૨ માાં ખરીદીની સમગ્ર પ્રહિયા એક જ જગ્યાએથી થાય તેમજ 

વહીવટી સરળતા માાં સેન્ટ્રિ સ્ટોસસ શાખા અસ્સ્તત્વમાાં આવી.     

 

૨.૪  જાહરે તાંત્રની ફરજો : - 

જુદી-જુદી શાખાઓ માટે જરૂહરયાત મજુબની સ્ટેશનરી તથા વસ્તઓુ, ફનીચર, 

ગણવેશ ધવગેરેની ખરીદી માટે ધનયમાનસુાર પ્રહિયા કરી સારી ગણુવત્તાવાળો માિ 

ખરીદી કરી જુદી જુદી શાખાઓને પરુો પાડવા કાયસવાહી કરવી. 
 

૨.૫  જાહરે તાંત્રની મખુ્ય પ્રવધૃતઓ/કાયો : - 

ટેન્ટ્ડર પ્રહિયા કરવી, માાંગણી મજુબની વસ્તઓુ ખરીદવા વકસઓડર આપવા 

તદુપરાાંત વકસ ઓડસર મજુબનો માિ મેળવી બીિો બનાવવા. 
 

૨.૬  જાહરે તાંત્ર દ્વારા આપવામાાં આવતી સેવાઓની યાદી અને તેનુાં સાંલિપ્ત ધવવરણ : -  

સેન્ટ્રિ સ્ટોરમાાંથી માત્ર કોપોરેશનની શાખાઓ માટે વસ્તઓુ પરુી પાડવાની 

વ્યવસ્થા થતી હોય જાહરે જનતા માટે કોઇ સેવા આપવામાાં આવતી નથી. 
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૨.૭ જાહરે તાંત્રનાાં રાજ્ય, ધનયામક કચેરી, પ્રદેશ જજલ્િો, બ્િોક વગેરે સ્તરોએ સાંસ્થાગત  
માળખાનો આિેખ (જયાાં િાગ ુપડત ુાં હોય ત્યાાં)  : - 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
સેન્ટ્રિ સ્ટોર (સ્ટેશનરી) શાખા 

 

કધમશનર 

નાયબ કધમશનર 

સહાયક કધમશનર 

  સ્ટોર સાંચાિક 

   

        સીનીયર કિાકસ  -૧          જુ. કિાકસ-૨                ખિાસી–૨ 

 

૨.૮  જાહરે તાંત્રની અસરકારકતા અને કાયસિમતા વિારવા માટે િોકો પાસેથી અપેિાઓ : - 
 િાગ ુપડત ુાં નથી. 
 

૨.૯  િોક સહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને પધ્િધતઓ : - 
 િાગ ુપડત ુાં નથી. 
 

૨.૧૦ સેવા આપવાના દેખરેખ ધનયાંત્રણ અને જાહરે ફહરયાદ ધનવારણ માટે ઉપિબ્િ તાંત્ર : - 
 ખાતાનાાં વડા, સહાયક કધમશ્નર,નાયબ કધમશ્નર, શ્રી મ્યધુનધસપિ કધમશ્નર સાહબે. 

 

૨.૧૧  મખુ્ય કચેરી અને જુદા-જુદા સ્તરોએ આવેિી અન્ટ્ય કચેરીનાાં સરનામાાં : -  

 (વપરાશકારને સમજવામાાં સરળ પડે તે માટે જીલ્િાવાર વગીકરણ કરો.) 
સેન્ટ્રિ સ્ટોસસ (સ્ટેશનરી) શાખા, ગ્રાઉન્ટ્ડ ફ્િોર, રૂમ નાંબર ૩, ડૉ. આંબેડકર ભવન, 
ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, રાજકોટ. 

 

૨.૧૨  કચેરી શરૂ અને બાંિ થવાનો સમય : -  

 કચેરી શરૂ થવાનો સમય : સવારે ૧૦:૩૦ કિાકે. 
 કચેરી બાંિ થવાનો સમય : સાાંજે ૦૬:૧૦ કિાકે. 
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પ્રકરણ – ૩ (ધનયમ સાંગ્રહ - ૨) 
અધિકારીઓ અને કમસચારીઓની સત્તા અને ફરજો 

 

૩.૧ સાંસ્થાના અધિકારીઓ અને કમસચારીઓની સત્તા અને ફરજોની ધવગતો આપો :: - 

    સ્ટોર સાંચાિક  ( સેન્ટ્રિ સ્ટોસસ) 

    સત્તાઓ વહીવટી 

 વકસ ઓડસર આપવા. 

 સત્તામાાં આવતા હુકમો કરવા. 

 કચેરી સાંચાિન. 

 બીિ વાઉચરમાાં સહી કરવી. 

 પરચરુણ રજા માંજુરી. 

 વસ્તઓુ ખરીદવા માટેની વ્યવસ્થા કરવી. 

 જુની વસ્તઓુના ધનકાિની વ્યવસ્થા. 

 જરૂરી દરખાસ્તો કરીને મોકિવી.  

 પગાર બીિો તૈયાર કરાવવા. 

 સ્ટોક રજીસ્ટસસ ધનભાવવા. 

    નાણાકીય  

 તમામ પ્રકારનાાં બીિ વાઉચરમાાં સહીઓ કરવી.  

 પેનલ્ટી વસિુાત. 

 પગાર બીિો. 

 રૂ|. ૫૦૦ /- સિુીનુાં ખચસ માંજુર કરવાની સત્તા. 

    અન્ટ્ય  

 કોઇ અન્ટ્ય સત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી. 

    ફરજો 

 સેન્ટ્રિ સ્ટોર શાખાનુાં ધનયમન. 

 તાબા હઠેળનાાં કમસચારીઓની હાજરી ચકાસવી. 

 ખાતાના વડાની સચુના અનસુારની ફરજો. 
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    સીનીયર કિાકસ  

 

    સત્તાઓ વહીવટી 

 કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી. 

    નાણાકીય   

 કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી. 

    અન્ટ્ય  

 મદદનીશ માહહતી અધિકારી તરીકે. 

    ફરજો    

 તમામ પ્રકારની ફાઇિો ઉપસ્સ્થત કરવી. 

 જુદી-જુદી શાખાઓની માાંગણીઓ ચકાસી જોગવાઇઓ તપાસી અધિકાર 

પરત્વે સહાયક કધમશ્નર, ડેપ્યટુી કધમશ્નર તથા શ્રી કધમશ્નર સાહબેની 

અનમુધત મેળવવી અને આગળની કાયસવાહી કરવી. 

 હાજરી રજીસ્ટરનુાં ધનયમન કરવુાં. 

 વાધર્િક િોરણે કરવામાાં આવતા તમામ ખરીદીનાાં કોન્ટ્રાક્ટ ની ટેન્ટ્ડર પ્રહિયા 

કરવી. 

 સ્ટોર સાંચાિક – સેન્ટ્રિ સ્ટોર તથા ઉપરી અધિકારીશ્રીની સચુના અનસુાર 

કામગીરી.  

 વેપારીઓ માટે વકસ ઓડસર તૈયાર કરવા. 
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જુનીયર કિાકસ  (ડીસ્પેચ)  

 

    સત્તાઓ વહીવટી 

 કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી. 

    નાણાકીય   

 કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી. 

    અન્ટ્ય 

 કોઇ અન્ટ્ય સત્તા એનાયત થયેિ નથી. 

    ફરજો    

 સ્ટોક તથા સ્ટોક રજીસ્ટર ધનભાવવુાં. 

 સ્ટેશનરી, ચીજ-વસ્તઓુનુાં ધવતરણ. 

 ડીસ્પેચની કામગીરી. 

 સ્ટોર સાંચાિકશ્રી તથા ઉપરી અધિકારીશ્રીની સચુના અનસુાર કામગીરી. 

   

 જુનીયર કિાકસ  (એસ્ટા)  

 

    સત્તાઓ વહીવટી 

 કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી. 

    નાણાકીય   

 કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી. 

    અન્ટ્ય 

 કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી. 

    ફરજો    

 તમામ પ્રકારના બીિો તૈયાર કરવા. 

 એસ્ટાબ્િીશમેન્ટ્ટની કામગીરી.   

 પગાર તથા રોકડ – ચેકનુાં ચકુવણુાં દરેક પ્રકારનુાં. 

 સ્ટોર સાંચાિકશ્રી તથા ઉપરી અધિકારીશ્રીની સચુના અનસુાર કામગીરી. 
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પ્રકરણ – ૪ (ધનયમ સાંગ્રહ-૩) 
કાયો કરવા માટે ધનયમો,ધવધનમયો,સચુનાઓ,ધનયમસાંગ્રહ અને દફતરો 

   

૪.૧  જાહરેતાંત્ર અથવા તેનાાં ધનયાંત્રણ હઠેળનાાં અધિકારીઓ અને કમસચારીઓએ ઉપયોગ     
કરવાનાાં ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, ધનયમસાંગ્રહ અને દફતરોની યાદી નીચેનાાં 
નમનુા મજુબ આપો. આ નમનુો દરેક પ્રકારનાાં દસ્તાવેજ માટે ભરવાનો છે. 

  

દસ્તાવેજનુાં નામ મથાળાં.           –  X  –               દસ્તાવેજનો પ્રકાર   –  X  –   
                                                 નીચે આપેિા પ્રકારોમાાંથી એક પસાંદ કરો. 
                                                 (ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ,  

                                                 ધનયમસાંગ્રહ અને દફતરો, અન્ટ્ય ) 
 

દસ્તાવેજ પરનુાં ટુાં કુાં િખાણ       –  X  –     

વ્યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ,    સરનામુાં               –  X  –   

ધનયમસાંગ્રહ અને દફતરોની નકિ     

અહીથી મળશે.   

        ટેિીફોન નાંબર:  

        ફેક્સ: 

        ઇમેઇિ:  

        અન્ટ્ય: 

 

ધવભાગ દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ,  

ધનયમસાંગ્રહ અને દફતરોની નકિ માટે િેવાની ફી  

(જો હોય તો)              –  X  –   
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પ્રકરણ – ૫ (ધનયમ સાંગ્રહ-૪) 

નીતી ઘડતર અથવા નીધતના અમિ સાંબાંિી જતનનાાં સભ્યો સાથે સિાહ-
પરામશસ અથવા પ્રધતધનધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની ધવગત 

 

નીધત ઘડતર              –  X  –   

૫.૧  શુાં નીધતઓનાાં ઘડતર માટે જનતાની અથવા તેમનાાં પ્રધતધનધિઓની સિાહ- 

 પરામશસ/સહભાલગતા મેળવવા માટેની કોઇ જોગવાઇ છે? જો હોય તો, નીચેનાાં 

 નમનુાાંમાાં આવી નીધતની ધવગતો આપો. 

 

 આનાથી નાગહરકને ક્યા આિારે નીધત ધવર્યક બાબતોનાાં ઘડતર અને અમિમાાં 

જનતાની સહભાગીતા નક્કી કરાઇ છે તે સમજવામાાં મદદ થશે.  

 

૫.૨  શુાં નીધતઓનાાં અમિ માટે જનતાની અથવા તેમનાાં પ્રધતધનધિઓની સિાહ- 

 પરામરશસ/સહભાલગતા મેળવવા માટેની કોઇ જોગવાઇ છે ? જો હોય તો, આવી 

 જોગવાઓની ધવગતો નીચેનાાં  નમનુાાંમાાં આપો.  

 

 

 

  

અન.ુ નાં.
  

ધવર્ય/મદુ્દો  શુાં જનતાની સહભાગીતા સધુનધશ્ચત 
કરવાનુાં જરૂરી છે ?  

(હા / ના)  

જનતાની સહભાગીતા 
મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા 

–  X  – માંજુરી માટે –  X  – સ્ટેન્ટ્ડીંગ કધમટી અને જનરિ 
બોડસની સત્તા મજુબ 

અન.ુ નાં.
  

ધવર્ય/મદુ્દો  શુાં જનતાની સહભાગીતા સધુનધશ્ચત 
કરવાનુાં જરૂરી છે ?  

(હા / ના)  

જનતાની સહભાગીતા 
મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા 

–  X  – –  X  – –  X  – –  X  – 
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પ્રકરણ – ૬ (ધનયમ સાંગ્રહ-૫) 
જાહરેતાંત્ર અથવા તેના ધનયાંત્રણ હઠેળની વ્યસ્ક્તઓ પાસેના 

દસ્તાવેજોની કિાઓ અંગેનુાં પત્રક  

 
 

૬.૧ સરકારી દસ્તાવેજો ધવશેની માહહતી આપવા નીચેના નમનુાનો ઉપયોગ કરશો. જ્યાાં આ 

દસ્તાવેજો  ઉપિબ્િ છે તેવી જગ્યાઓ જેવી કે સલચવાિય કિા, ધનયામકની કચેરી 

કિા, અન્ટ્યનો પણ ઉલ્િેખ કરો. (‘અન્ટ્યો’ િખવાની જગ્યાએ કિાનો ઉલ્િેખ કરો.). 

 

 
 
 

 

અન.ુ નાં.
  

દસ્તાવેજની કિા દસ્તાવેજનુાં નામ  અને 
તેની એક િીટીમાાં 
ઓળખાણ 

દસ્તાવેજ 
મેળવવાની  

કાયસ પધ્િધત   

નીચેની વ્યસ્ક્ત પાસે છે / 
તેના ધનયાંત્રણમાાં છે.  

–  X  – કચેરી ફાઇિો  –  X  – –  X  – –  X  – 
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પ્રકરણ – ૭ (ધનયમ સાંગ્રહ-૬) 
તેના ભાગ તરીકે રચાયેિ બોડસ , પહરર્દ, સધમધતઓ અને અન્ટ્ય સાંસ્થાઓનુાં પત્રક  

 

૭.૧ જાહરે તાંત્રને િગતા બોડસ , પહરર્દ, સધમધતઓ અને અન્ટ્ય માંડળોની અંગેની ધવગત 
 નીચેનાાં નમનુામાાં આપો.  

 

 માન્ટ્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાનુાં નામ અને સરનામુાં.        –  X  – 

 માન્ટ્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાનો પ્રકાર (બોડસ, પહરર્દ, સધમધતઓ,  અન્ટ્ય માંડળો).     –  X  – 

 માન્ટ્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાનો ટુાંકો પહરચય (સાંસ્થાપના વર્સ,  

ઉપદેશ/મખુ્ય પ્રવધૃતઓ).           –  X  – 

 માન્ટ્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાની ભધુમકા (સિાહકાર/સાંચાિય/કાયસકારી/અન્ટ્ય).        –  X  – 

 માળખુાં અને બાંિારણ.          –  X  – 

 સાંસ્થાના વડા.            –  X  – 

 મખુ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓનાાં સરનામાાં.        –  X  – 

 બેઠકોની સાંખ્યા.                  –  X  – 

 શુાં જનતા બેઠકોમાાં ભાગ િઇ શકે છે ?.         –  X  – 

 શુાં બેઠકોની કાયસનોંિ તૈયાર કરવામાાં આવે છે.        –  X  – 

 બેઠકોની કાયસનોંિ જનતાને ઉપિબ્િ છે ? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટેની 

પધ્િધતની માહહતી આપો. 

 

 આ શાખા માટે ખાસ સધમધત નથી. 
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પ્રકરણ – ૮ (ધનયમ સાંગ્રહ-૭) 
સરકારી માહહતી અધિકારીઓનાાં નામ,હોદ્દો અને અન્ટ્ય ધવગત  

 

૮.૧   જાહરે તાંત્રનાાં સરકારી માહહતી અધિકારીઓ, મદદધનશ સરકારી માહહતી અધિકારીઓ 

અને ધવભાગીય કાયદાકીય (એપિેટ) સત્તાિેકારી ધવશેની સાંપકસ માહહતી નીચેના 

નમનુામાાં આપો. 
 

 

 સરકારી તાંત્રનુાં નામ : -  રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
 
માહહતી અધિકારી : - 
અન.ુ 
નાં.  

નામ એસ.ટી.ડી. 
કોડ 

ફોન નાંબર ફેક્સ ઇ મેઇિ  સરનામુાં 
કચેરી ઘર 

૧ પ્રણવ એસ. 
પાંચોિી   

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૮  - -  -  રૂમ નાંબર ૩, ગ્રાઉન્ટ્ડ ફ્િોર, 
ડૉ. આંબેડકર ભવન રાજકોટ 
મહાનગરપાિીકા, 
એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ટ્ડની બાજુમાાં 
ઢેબરરોડ રાજકોટ. 

    
 

મદદનીશ માહહતી અધિકારી 
 

અન.ુ 
નાં.  

નામ એસ.ટી.ડી. 
કોડ 

ફોન નાંબર ફેક્સ ઇ મેઇિ  સરનામુાં 
કચેરી ઘર 

૧ જુ. કિાકસ  
 

૦૨૮૧  ૨૨૨૧૬૩૮  - - - રૂમ નાંબર ૩, ગ્રાઉન્ટ્ડ 
ફ્િોર, ડૉ. આંબેડકર 
ભવન રાજકોટ 
મહાનગરપાિીકા, 
એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ટ્ડની 
બાજુમાાં ઢેબરરોડ રાજકોટ. 

 
 
 

ધવભાગીય એપિેટ (કાયદા) સત્તાધિકારી  

અન.ુ 
નાં.  

નામ એસ.ટી.ડી. 
કોડ 

ફોન નાંબર ફેક્સ ઇ મેઇિ  સરનામુાં 
કચેરી ઘર 

૧  નાયબ કધમશ્નર 

બી.જી.પ્રજાપતી  
  

૦૨૮૧  ૨૨૨૦૯૩૮    -  -  -  રૂમ નાંબર ૩, ગ્રાઉન્ટ્ડ 
ફ્િોર, ડૉ. આંબેડકર 
ભવન રાજકોટ 
મહાનગરપાિીકા, 
એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ટ્ડની 
બાજુમાાં ઢેબરરોડ રાજકોટ. 
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પ્રકરણ – ૯ 

ધનણસય િેવાની પ્રહિયામાાં અનસુરવાની કાયસપધ્િધત  
 

૯.૧ જુદા-જુદા મદુ્દાઓ અંગે ધનણસય િેવા માટે કઇ કાયસપધ્િધત અનસુરવામાાં આવે છે? 

 (સલચવાિય ધનયમસાંગ્રહ અને કામકાજનાાં ધનયમોનાાં ધનયમસાંગ્રહ, અન્ટ્ય 

 ધનયમો/ધવધનમયો વગેરેનો સાંદભસ ટાાંકી શકાય)  

  િી બી.પી.એમ.સી. એક્ટ ૧૯૪૯ ની જોગવાઈ અનસુરીને ધનણસય િેવામાાં આવે છે.  

૯.૨ અગત્યની બાબતો માટે કોઇ ખાસ ધનણસય િેવા માટેની દસ્તાવેજી કાયસપધ્િધતઓ / 

ઠરાવેિી કાયસપધ્િધતઓ / ધનયત માપદાંડો / ધનયમો ક્યા ક્યા છે.  ધનણસય િેવા માટે 

ક્યા ક્યા સ્તરે ધવચાર કરવામાાં આવે છે. 

 –  X  – 

૯.૩ ધનણસયને જનતા સિુી પહોચાડવાની કઇ વ્યવસ્થા છે? 

 ધનણસયોની િેલખત જાણ સબાંધિતને ટપાિ દ્વારા મોકિવાની વ્યવસ્થા છે.  

૯.૪ ધનણસય િેવાની પ્રહિયામાાં જેના માંતવ્યો િેવાનાર છે તે અધિકારીઓ ક્યા છે? 

સહાયક કધમશ્નર  નાયબ કધમશ્નર  

૯.૫ ધનણસય િેનાર અંધતમ સતાધિકારી કોણ છે. 

મ્યધુનધસપિ કધમશ્નર 

૯.૬ જે અગત્યની બાબતો પર જાહરે સત્તાધિકારી દ્વારા િેવામાાં આવે છે. તેની માહહતી 

અિગ રીતે નીચેના નમનુામાાં આપો. 

 

િમ નાંબર :  - X - 

જેના પર ધનણસય િેવાનાર છે તે ધવર્ય - X - 

માગસદશસક સચુન/હદશાધનદેશ જો કોઇ હોય તો  - X - 

અમિની પ્રહિયા  - X - 

ધનણસય િેવાની કાયસવાહીમાાં સાંકળાયેિ અધિકારીઓનાાં હોદ્દા - X - 

ઉપર જણાવેિ અધિકારીઓનાાં સાંપકસ  અંગેની માહહતી - X - 

જો ધનણસયથી સાંતોર્ ન હોય તો, ક્યા અને કેવી રીતે અપીિ કરવી ? - X - 
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પ્રકરણ – ૧૦  

અધિકારીઓ અને કમસચારીઓની માહહતી પસુ્સ્તકા (હડરેકટરી)  

 

૧૦.૧ નીચેના નમનુામાાં જીલ્િાવાર માહહતી આપો. 
 
 

અન.ુ 
નાં. નામ હોદ્દો એસ.ટી.

ડી. કોડ 
ફોન નાંબર ઇ- 

મેઇિ સરનામુાં 
કચેરી ઘર 

૧ 
પ્રણવ એસ. પાંચોિી 

 

જુ.કા. 
(ઇ.ચા. 
સ્ટોર 

સાંચાિક
)  

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૮ == == 

રૂમ નાંબર ૩, ગ્રાઉન્ટ્ડ ફ્િોર, ડૉ. 
આંબેડકર ભવન રાજકોટ 

મહાનગરપાિીકા, 
એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ટ્ડની બાજુમાાં 

ઢેબરરોડ, રાજકોટ. 

૨ ચાંહિકા કે. સવેુરા  
સીનીયર 
કિાકસ  ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૮ == == ઉપર મજુબ 

૩ કરણધસિંહ એિ. ગોહહિ જુનીયર 
કિાકસ ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૮ == == ઉપર મજુબ 

૪ ધનવતૃ થતા ખાિી પડેિ 
જગ્યા 

જુનીયર 
કિાકસ ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૮ == == ઉપર મજુબ 

૫  ધનવતૃ થતા ખાિી પડેિ 
જગ્યા ખિાસી ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૮ == == ઉપર મજુબ 

૬  મકવાણા જીતેન્ટ્િ બી. ખિાસી ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૮ == == ઉપર મજુબ 
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પ્રકરણ – ૧૧ (ધનયમ સાંગ્રહ-૧૦) 
 

ધવધનયમોમાાં જોગવાઇ કયાસ મજુબ મહનેતાણાની પધ્િતી સહહત દરેક અધિકારી 
અને કમસચારીને મળતુાં માધસક મહનેતાણુાં   

 

૧૧.૧ નીચેના નમનુામાાં માહહતી આપો. 
 

 

િમ 
નાં કમસચારીનુાં નામ હોદ્દો 

માધસક 
મહનેતાણુાં 
(રૂ|. માાં) 
બેઝીક 

વળતર / 
વળતર ભથ્થ ુ

ધવધનયમોમાાં જણાવ્યા 
મજુબ મહનેતાણુાં નક્કી 
કરવાની કાયસ પધ્િતી 

(પે સ્કેિ) 

૧ 
પ્રણવ એસ. પાંચોિી 

 
જુ.કા. 

(ઇ.ચા. સ્ટોર 
સાંચાિક)  

૩૦,૫૦૦.૦૦  == ૫,૨૦૦ - ૨૦,૨૦૦ 

૨ ચાંહિકા કે. સવેુરા સીનીયર કિાકસ  ૨૫,૫૦૦.૦૦  == ૫,૨૦૦ - ૨૦,૨૦૦ 

૩ કરણધસિંહ એિ. ગોહહિ જુનીયર કિાકસ ૪૪,૯૦૦.૦૦  == ૫,૨૦૦ - ૨૦,૨૦૦ 

૪ ધનવતૃ થતા ખાિી પડેિ 
જગ્યા જુનીયર કિાકસ == == == 

૬ ધનવતૃ થતા ખાિી પડેિ 
જગ્યા ખિાસી == == == 

૭ મકવાણા જીતેન્ટ્િ બી. ખિાસી ૨૬,૪૦૦.૦૦  == ૪,૪૪૦ – ૭,૪૪૦ 
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પ્રકરણ – ૧૨ (ધનયમ સાંગ્રહ – ૧૧) 
પ્રત્યેક સાંસ્થાને ફાળવાયેિ અંદાજપત્ર  

તમામ યોજનાઓ, સચૂનો ખચસ અને કરેિ ચકુવણી અંગે અહવેાિોની ધવગતો 
ધવકાસ, ધનમાસણ અને તકનીકી કાયો અંગે જવાબદાર જાહરે તાંત્ર માટે  
 
 

૧૨.૧ જુદી-જુદી યોજનાઓ અન્ટ્વયે જુદી-જુદી પ્રવધૃતઓ માટે અંદાજપત્રની ધવગતોની માહહતી 
નીચેના નમનૂામાાં આપો.   

 વર્સ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ (રૂધપયા િાખમાાં) 

િમ 

નાં 

યોજનાનુાં 
નામ / 
સદર 

પ્રવધૃત 

પ્રવધૃત શરૂ 
કયાસની 
તારીખ 

પ્રવધૃતના 
અંતની 
અંદાજેિ 
તારીખ 

સલૂચત 

રકમ 

માંજુર 
થયેિ 
રકમ 

છૂટી કરેિ 
/ ચકુવેિ 

રકમ 
(હપ્તાની 
રકમ) 

છેલ્િા વર્સનુાં 
ખરેખ૨  
ખચસ 

(૨૦૧૮-૧૯) 

કાયસની 
ગણુવતા માટે 
સાંપણૂસપણે 

કામગીરી માટે 
જવાબદાર 
અધિકારી 

= == == == == = == = == == 
 

 

યોજનાકીય બજેટ નથી. માહહતી – નીિ 

અન્ટ્ય જાહરે તાંત્ર માટે 

બજેટ સદર 

માંજુર થયેિ 
અંદાજ (િાખમાાં) 

૨૦૨૧-૨૨   

ખરેખર ખચસ(િાખમાાં) 
૦૧/૦૪/૨૦૨૧ થી 
૩૦/૦૪/૨૦૨૧   

માંજુર થયેિ 
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧   

ખરેખર ખચસ (િાખમાાં) 
છેલ્િા વર્સનો 
૨૦૨૦-૨૦૨૧   

સેન્ટ્રિ સ્ટોર પગાર ખચસ ૨૮.૫૪  ૫.૧૪  ૨૫.૯૪  ૨૪.૧૬  
સાદીિવાર ખચસ  ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૪૧  
ટેિીફોન ખચસ  ૦.૧૦ ૦.૦૪  ૦.૧૦ ૦.૦૨ 
ધપ્રન્ટ્ટીંગ સ્ટેશનરી ખચસ ૧૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૫.૦૦ ૧૧૪.૭૧  
પરચરુણ સ્ટેશનરી/બકુ બાઇડીંગ ખચસ ૧૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૦૪.૪૪  
ફધનિચર ખરીદી  ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૭.૭૧  
ફધનિચર રીપેરીંગ  ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦  ૦.૦૦ 
સ્ટાફ પોશાક ખચસ  ૯૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૬.૯૫  ૧૦૪.૧૪  
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પ્રકરણ – ૧૩(ધનયમ સાંગ્રહ-૧૨) 
સહાયકી કાયસિમોનાાં અમિ અંગેની પધ્િધત 

 
 

૧૩.૧  નીચેનાાં નમનુા મજુબ માહહતી આપો. 
 કાયસિમ/યોજનાનુાં નામ.       -  X - 
 કાયસિમ/યોજનાનો સમયગાળો.       -  X - 
 કાયસિમનો ઉપદેશ.       -  X - 
 કાયસિમનાાં ભૌધતક અને નાણાહકય િક્ષયાાંકો (છેલ્િા વર્સ માટે).         - X - 
 િાભાથીની પાત્રતા.         -  X - 
 િાભ અંગેની પવુસ જરૂરીયાતો.      - X - 
 કાયસિમનો િાભ િેવાની પધ્િધત.       - X - 
 પાત્રતા નક્કી કરવા અંગેના માપદાંડો.      -  X - 
 કાયસિમમાાં આપેિ િાભની ધવગતો (સહાયકીની રકમ અથવા  

આપવામાાં આવેિ અન્ટ્ય મદદ પણ દશાસવવી).     -  X - 
 સહાયકી ધવતરણની કાયસપધ્િધત.       -  X - 
 અરજી ક્યાાં કરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમાાં કોનો સાંપકસ  કરવો. -  X - 
 અરજી ફી (િાગ ુપડત ુાં હોય ત્યાાં).       -  X - 
 અન્ટ્ય ફી  (િાગ ુપડત ુાં હોય ત્યાાં).       -  X - 
 અરજીપત્રકનો નમનુો  (િાગ ુપડત ુાં હોય તો સાદા કાગળ પર અરજી 

 કરી હોય તો અરજદારે અરજીમાાં શુાં શુાં દશાસવવુાં તેનો ઉલ્િેખ કરો.). -  X - 
 લબડાણોની યાદી (પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો).      -  X - 
 પ્રહિયાને િગતી સમસ્યાઓ અંગે ક્યાાં સાંપકસ  કરવો.    -  X -  

 ઉપિબ્િ ધનધિની ધવગતો (જીલ્િો,કિા,ઘટક કિા વગેરે જેવા ધવધવિ  

સ્તરોએ)          -  X - 
 નીચેના નમનુામાાં િાભાથીઓની યાદી 

 

સહાયકી કાયસિમો ન હોય માહહતી નીિ 

 

િમ 
નાં. 

િાભાથીનુાં 
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા-ધપતા 
વાિી 

પસાંદગીનો 
માપદાંડ 

સરનામુાં 
જીલ્િો શહરે નગર/ગામ ઘર નાં. 

=x= =x= =x= =x= =x= =x= =x= =x= =x= 
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પ્રકરણ – ૧૪ (ધનયમ સાંગ્રહ-૧૩) 
તેણે આપેિ રાહતો, પરધમટો કે અધિકૃત મેળવનારની ધવગતો 

 

 નીચેનાાં નમનુા મજુબ માહહતી આપો. 
 

 કાયસિમનુાં નામ.     - X - 

 પ્રકાર (રાહત/પરધમટ/અધિકૃત).   -  X - 

 ઉપદેશ.      -  X - 

 નક્કી કરેિ િક્ષયાાંક ( છેલ્િા વર્સ માટે)   -  X - 

 પાત્રતા માટેનાાં માપદાંડો.     -  X - 

 પવુસ જરૂરીયાતો.      -  X - 

 િાભ મેળવવાની પધ્િધત.    -  X - 

 રાહત / પરધમટ / અધિકતૃની સમય મયાસદા.  -  X - 

 અરજી ફી  (િાગ ુપડત ુાં હોય ત્યાાં).   -  X - 

 અરજીનો નમનુો (િાગ ુપડત ુાં હોય ત્યાાં).   -  X - 

 લબડાણોની યાદી (પ્રમાણપત્રો / દસ્તાવેજો).      - X - 

 લબડાણનો નમનુો.     -  X - 
 

   

  આવી રાહતો, પરધમટની જોગવાઇ આ શાખામાાં ન હોય માહહતી 
નીિ. 
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 નીચે આપેિા નમનુામાાં િાભાથીની ધવગતો. 
 

િમ 
નાં. 

િાભાથીનુાં 
નામ 

કાયદેસર 
ની મદુત 

માતા-ધપતા 
વાિી 

પસાંદગીનો 
માપદાંડ 

સરનામુાં 

જીલ્િો શહરે નગર/ગામ ઘર નાં. 

=x= =x= =x= =x= =x= =x= =x= =x= =x= 

 

રાહત માટે નીચેની માહહતી પણ આપવી. 

 આપેિ િાભની ધવગત  

 િાભોનુાં ધવતરણ 

 

 િાગ ુપડત ુાં નથી  
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પ્રકરણ – ૧૫ (ધનયમ સાંગ્રહ - ૧૪) 
કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિ િોરણો 

 

૧૫.૧ ધવધવિ પ્રવ્રધુતઓ / કાયસિમો હાથ િરવા માટે ધવભાગે નક્કી કરેિ િોરણોની ધવગતો 
આપો. 

 

      સોંપાયેિ ફરજો મજુબ સમયમયાસદામાાં કાયો પણુસ થાય તેવી કાળજી 

રાખવામાાં આવેિ છે.
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પ્રકરણ – ૧૬ (ધનયમ સાંગ્રહ-૧૫) 
વીજાણરુૂપે ઉપિબ્િ માહહતી 

 

૧૬.૧  વીજાણરુૂપે ઉપિબ્િ ધવધવિ યોજનાઓની માહહતીની ધવગતો આપો. 
        
        હાિ, આવી કોઇ માહહતી ઉપિબ્િ નથી. 
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પ્રકરણ – ૧૭ (ધનયમ સાંગ્રહ-૧૬) 
કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિ િોરણો 

 

૧૭.૧  િોકોને માહહતી મળે તે માટે ધવભાગે અપનાવેિ સાિનો, પધ્િધતઓ અથવા સવિતો  
જેવી કે , ધવગત નીચે મજુબ છે. 

        
   

 વતસમાન પત્રો                              ---------------- x ------------------------- 

 

 નોટીસ બોડસ                                  ---------------- x ------------------------- 

 

 કચેરીમાાં રેકડસન ુાં ધનરીિણ          ---------------- x ------------------------- 

 

 જાહરે તાંત્રની વેબસાઇટ             ---------------- x ------------------------- 

 
        
                   િાગ ુપડત ુાં નથી. 
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અન્ટ્ય ઉપયોગી માહહતી 
 

૧૮.૧  િોકો દ્વારા પછુાતા પ્રશ્ર્નો અને તેના જવાબો.            - X - 
               
 

૧૮.૨  માહહતી મેળવવા અંગે.            

 અરજીપત્રક (સાંદભસ માટે ભરેિા અરજી પત્રકની નકિ).   -  X - 

 ફી.          -  X - 

 માહહતી મેળવવા માટેની અરજી કઇ રીતે કરી કેટિીક હટપ્પણી.  - X - 

 માહહતી આપવાનો ઇન્ટ્કાર કરવામાાં આવે તેવા વખતે નાગહરકનાાં  

અધિકાર અને અપીિ કરવાની કાયસવાહી.      -  X - 
 

   ૧૮.૩  જાહરે તાંત્ર દ્વારા િોકોને અપાતી તાિીમ બાબતમાાં. 
 

 તાિીમ કાયસિમનુાં નામ અને તેન ુસાંસ્ક્ષપત વણસન.   -  X - 

 તાિીમ કાયસિમ / યોજનાની મદુત.      -  X - 

 તાિીમનો ઉદે્દશ.         -  X - 

 ભૌધતક અને નાણાકીય િક્ષયાાંકો (છેલ્્ુાં વર્સ).     - X - 

 તાિીમ માટેની પાત્રતા.         -  X - 

 તાિીમ માટેની પવુસ જરૂરીયાતો (જો કોઇ હોય તો).   -  X - 

 નાણાકીય તેમજ અન્ટ્ય પ્રકારની સહાય (જો કોઇ હોય તો).   -  X - 

 સહાયની ધવગત (નાણાકીય સહાયની રકમ જો હોય તો જણાવો.)    -  X - 

 સહાય આપવાની પધ્િધત.       -  X - 

 અરજી કરવા માટે સાંપકસ  માહહતી.      -  X - 

 અરજી ફી  (િાગ ુપડત ુાં હોય ત્યાાં).      -  X - 

 અન્ટ્ય ફી  (િાગ ુપડત ુાં હોય ત્યાાં).      - X - 

 અરજી ફોમસ (જો અરજી સાદા કાગળ પર કરવામાાં આવી હોય  

તો અરજદારે પરુી પાડવાની ધવગતો જણાવો).        -  X - 

 લબડાણો/દસ્તાવેજોની યાદી.      -  X - 

 લબડાણો/દસ્તાવેજોનો નમનુો.      -  X - 

 અરજી કરવાની કાયસપધ્િધત.      -  X - 
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 પસાંદગીની કાયસપધ્િધત.       -  X - 

 તાિીમ કાયસિમનુાં સમયપત્રક (જો ઉપિબ્િ હોય તો).    -  X - 

 તાિીમનાાં સમયપત્રક અંગે િોકોમાાં જાગરૂકતા િાવવા માટે  

જાહરે તાંત્રએ કરવાની વ્યવસ્થા.      -  X - 

 જીલ્િા કિા, ઘટક કિા એમ ધવધવિ સ્તરે તાિીમ કાયસિમનાાં  

હહતાધિકારીઓની યાદી.       -  X - 
 

૧૮.૪ ધનયમ સાંગાંહ-૧૩ માાં સમાધવષ્ટ ન કરાયેિ હોય તેવા જાહરે તાંત્રએ આપવાના  

      પ્રમાણપત્રો, “ ના-વાાંિા પ્રમાણપત્ર ”                          

 

 પ્રમાણપત્રો અને  ના-વાાંિા પ્રમાણપત્રનાાં નામ અને ધવવરણ.   - X - 

 અરજી કરવા માટેની પાત્રતા,      -  X - 

 અરજી કરવા માટેની સાંપકસ  માહહતી.     -  X - 

 અરજી ફી  (િાગ ુપડત ુાં હોય ત્યાાં).      -  X - 

 અન્ટ્ય ફી  (િાગ ુપડત ુાં હોય ત્યાાં).      -  X - 

 અરજી ફોમસ (જો અરજી સાદા કાગળ પર કરવામાાં આવી હોય  

તો અરજદારે પરુી પાડવાની ધવગતો જણાવો).        -  X - 

 લબડાણો/દસ્તાવેજોની યાદી.      -  X - 

 લબડાણો/દસ્તાવેજોનો નમનુો.      -  X - 

 અરજી કરવાની પધ્િધત.       -  X - 

 અરજી મળ્યા પછી જાહરે તાંત્રમાાં થનાર પ્રહિયા.     -  X - 

 પ્રમાણપત્ર આપવામાાં સામાન્ટ્ય રીતે િાગતો સમય.   -  X - 

 પ્રમાણપત્રનો કાયદેસરનો સમયગાળો.     -  X - 

 નવીકરણ માટેની પ્રહિયા (જો હોય તો).     -  X - 
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૧૮.૫ નોંિણી પ્રહિયા અંગે      

           
 ઉદે્દશ.         -  X - 

 નોંિણી માટેની પાત્રતા.       -  X - 

 પવુસ જરૂરીયાતો ( જો હોય તો).      -  X - 

 અરજી કરવા માટેની સાંપકસ  માહહતી.     -  X - 

 અરજી ફી  (િાગ ુપડત ુાં હોય ત્યાાં).      -  X - 

 અન્ટ્ય ફી  (િાગ ુપડત ુાં હોય ત્યાાં).      -  X - 

 અરજીનો નમનુો (અરજી સાદા કાગળ પર કરવામાાં આવી હોય 

તો અરજદારે પરુી પાડવાની ધવગતો દશાસવો).        -  X - 

 લબડાણો/દસ્તાવેજોની યાદી.      -  X - 

 લબડાણો/દસ્તાવેજોનો નમનુો.      -  X - 

 અરજીની પધ્િધત.        -  X - 

 અરજી મળ્યા પછી જાહરે તાંત્રમાાં થનાર પ્રહિયા.     -  X - 

 નોંિણીની કાયદેસરતાનો ગાળો (જો િાગ ુપડત ુાં હોય તો).  -  X - 

 નવીકરણની પ્રહિયા (જો હોય તો).     -  X - 
  

૧૮.૬ જાહરે તાંતે્ર કર ઉઘરાવવા અંગે. 
 

 વેરાનુાં નામ અને ધવવરણ.       -  X - 

 વેરો િેવાનો હતે ુાં.        -  X - 

 કર ધનિાસરણ માટેની કાયસવાહી અને માપદાંડ.    -  X - 

 મોટા કસરુદારોની યાદી.       -  X - 
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૧૮.૭ ધવજળી/ પાણીના હાંગામી અને કાયમી જોડાણો આપવા અને કાપવા અંગે. 
 

 (આ બાબત મ્યધુનધસપિ કોપોરેશન / નગરપાલિકા/  

યપુીસીએિ ને િાગ ુપડશે).      -  X - 

 જોડાણ માટેની પાત્રતા.       -  X - 

 પવુસ જરૂરીયાતો ( જો હોય તો).      -  X - 

 અરજી કરવા માટેની સાંપકસ  માહહતી.     -  X - 

 અરજી ફી (િાગ ુપડત ુાં હોય ત્યાાં).      -  X - 

 અન્ટ્ય ફી/શલુ્ક (િાગ ુપડત ુાં હોય ત્યાાં).     - X - 

 અરજીનો નમનુો (જો અરજી સાદા કાગળ પર કરવામાાં આવી  

હોય તો અરજદારે પરુી પાડવાની ધવગતો જણાવો).    -  X - 

 લબડાણો/દસ્તાવેજોની યાદી.      -  X - 

 લબડાણો/દસ્તાવેજોનો નમનુો.      -  X - 

 અરજી કરવાની પધ્િધત.       -  X - 

 અરજી મળ્યા પછી જાહરે તાંત્રમાાં થનાર પ્રહિયા.     -  X - 

 લબિમાાં વાપરેિ શબ્દ પ્રયોગનુાં ટુાં કુાં ધવવરણ.    -  X - 

 લબિ અથવા સેવાની બાબતમાાં મશુ્કેિી હોય તો સાંપકસ  માહહતી.  -  X - 

 ટેરીફ અને અન્ટ્ય ખચસ.       -  X - 
 

  

૧૮.૮ જાહરે તાંત્ર દ્વારા પરુી પાડવામાાં આવનાર અન્ટ્ય સેવાઓની ધવગત.   - X - 
   

 


