
Page # 1 of 25 

પ્રકરણ - ૧ 

 

પ્રસ્તાવના 
 

૧.૧ આ પસુ્તિકા (માહિિી અધિકાર અધિધિયમ, ૨૦૦૫) િી 

પાશ્ચાદભધૂમકા અંગે જાણકારી 

૧.૨ આ પસુ્તિકાિો ઉદે્દશ/િતે ુ

૧.૩ આ પસુ્તિકા કઈ વ્યસ્તિઓ/સતંથાઓ/સગંઠિો વગેરેિે 

ઉપયોગી છે? 

૧.૪ આ પસુ્તિકામા ંઆપેલી મહિિીનુ ંમાળખુ ં

૧.૫ વ્યાખ્યાઓ (પસુ્તિકામા ંવાપરવામા ંઆવેલ જુદા જુદા 

શબ્દોિી વ્યાખ્યા) 

૧.૬ કોઈ વ્યસ્તિ આ પસુ્તિકામા ંઆવરી લેવાયેલ ધવષયો 

અંગે વધ ુમાહિિી મેળવવા માગે િો િે માટેિી સપંકક 

વ્યસ્તિ 

૧.૭ આ પસુ્તિકામા ંઉપલબ્િ િ િોય િે માહિિી મેળવવા 

માટેિી કાયકપધ્િધિ અિે ફી. 

 

િોંિ : ઉપરોતિ માહિિી રાજકોટ મિાિગરપાલલકાિી જિરલ માહિિી મજુબિી છે. 
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પ્રકરણ-ર (નનયમસગં્રહ-૧) 
સગંઠનનીનવગતો, કાયોઅનેફરજો 

ર.૧ જાિરેિતં્ર ઉદેશ/િતે ુ

-મિાિગરપાલલકાિી જુદી-જુદી શાખાઓ વચ્ચ ે વિીવટી આધિુીકીકરણ િેમજ         
ઈ- ગવકિન્સિા ફાયદા લોકો સિુી ૫િોંચાડવા. 

ર.ર જાિરેિતં્રનુ ંધમશિ/દુરંદેશી૫ણ ુ(ધવઝિ) 
ઈ-ગવકિન્સિા ખ્યાલ દ્વારા લોકોિે માહિિીિી આ૫-લે િાત્કાલલક થઈ શકે િેવી 
વ્યવતથા ગોઠવવી િેમજ પે૫ર લેસ ઓફીસિો ખ્યાલ અમલમા ંમકુવો. 

ર.૩ જાિરેિતં્રિો ટંુકો ઈધિિાસ અિે િેિી રચિાિો સદંર્ક-સિે ૧૯૮૯ પેરોલધસતટમ દ્વારા 
કોમ્પ્યટુરાઈઝેશિિી પ્રહિયાિો પ્રારંર્ થયો, ત્યારથી આજસિુીમા ંમોટાર્ાગિી િાગહરક 
સબંિંીિ સેવાઓ િેમજ વિીવટિે અસરકિાક સેવાઓ કોમ્પ્યટુરાઇઝ કરવામા ંઆવેલ 
છે. 

ર.૪ જાિરેિતં્રિી ફરજો 
મિાિગરપાલલકાિી જુદી-જુદી શાખાઓ માટે જરૂરીયાિ મજુબ વિીવટી સરળિા માટે 
કોમ્પ્યટુરાઇઝેશિિો અમલ કરાવવો.   

ર.૫ જાિરેિતં્રિી મખુ્ય પ્રવધૃિઓ/કાયો 
ધવધવિ પ્રકારિા ં કોમ્પ્યટુરાઈઝેશિ દ્વારા રાજકોટિા િાગરીકોિી સધુવિામા ં વિારો 
કરવો, બેકઓફીસ ઓટોમાઇઝેશિ દ્વારા મિાિગરપાલલકાિી ઓફીસિી કામગીરી 
કોમ્પ્યટુરાઇઝ કરી વિીવટી આધિુીકીકરણ કરવ.ુ ટેન્ડર પ્રહિયા કરવી,  જરૂરીયાિ 
મજુબિા કોમ્પ્યટુર િાડકવરે ત્થા સોફટવેર ખરીદવા, આવેલ માલિા ંબીલ બિાવવા. 

ર.૬ જાિરે િતં્ર દ્વારા આ૫વામા ંઆવિી સેવાઓિી યાદી અિે િેનુ ંસલંિ્િ ધવવરણ. 
  -×- 

ર.૭ જાિરેિતં્રિા ં રાજય, ધિયામક કચેરી, પ્રદેશ જીલ્લો, બ્લોક વગેરે તિરોએ સતંથાગિ 
માળખાિો આલેખ (જયા ંલાગ ુ૫ડત ુ ંિોય ત્યા)ં 

  -×- 

ર.૮ જાિરેિતં્રિી અસરકરકિા અિે કાયકિમિા વિારવા માટેિી લોકો પાસેથી અપેિાઓ 

  -×-  

ર.૯ લોકસિયોગ મેળવવા માટેિી ગોઠવણ અિે ૫ઘ્ઘધિઓ 

  -×- 

ર.૧૦ સેવા આ૫વાિા ંદેખરેખ ધિયતં્રણ અિે જાિરે ફહરયાદ ધિવારણ માટે ઉ૫લબ્િ િતં્ર 

  -ખાિાિા ંવડા, ડે.કધમશ્નર 
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ર.૧૧ મખુ્યકચેરી અિે જુદાજુદા તિરોએ આવેલી અન્ય કચેરીઓિા ંસરિામા ં
(વ૫રાશકારિે સમજવામા ંસરળ ૫ડે િે માટે જીલ્લાવાર વગીકરણ કરો.) 

  -આઈ. ટી. ધવર્ાગ ધવર્ાગ, રૂમિ.ં૩, બીજોમાળ,  

ડો. આંબેડકરર્વિ,ઢેબરરોડ,રાજકોટ.  
ર.૧ર કચેરી શરૂ થવાિો સમયઃસવારે ૧૦.૩૦કલાકે 

 કચેરી બિં થવાિો સમયઃસાજંે ૦૬.૧૦કલાકે 
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પ્રકરણ-૩ (નનયમસગં્રહ-ર) 
 

અધિકારીઓિી/કમકચારીઓિી સત્તા અિે ફરજો 
૩.૧ સતંથાિા ંઅધિકારીઓ અિ ેકમકચારીઓિી સત્તા અિ ેફરજોિી ધવગિો આપો. 
 

િોદોઃ  -  ડાયરેતટર આઈ.ટી. 
 

સત્તાઓ વિીવટી ૧.: - કોમ્પ્યટુર ધવર્ાગિે લગિી િમામ કામગીરી 
ર.: - કચેરી સચંાલિ િથા એડમીિીશતરેશિિે લગિ િમામ      

 કામગીરી. 
   

િાણાકંીય  ૧.: - કોમ્પ્યટુર ધવર્ાગિે લગિા િમામ પ્રકારિા ટેન્ડર બિાર  
 પાડવા ત્થા િેિ ેલગિ ધિણકયો લેવા.  

   ર.: - કોમ્પ્યટુર ધવર્ાગિા િમામ પ્રકારિા ંબીલિે લગિ  
 િાણાકંીય સત્તા 

   ૩.: - ૫ગારબીલિે લગિ 

 

અન્ય  ૧.: મિાિગરપાલલકાિા ધિયતં્રણ િઠેળ આવિી જુદીજુદી સતંથાઓ  
દ્વારા ખરીદ કરવામા ંઆવિા કોમ્પ્યટુરો માટે ટેકિીકલ  
એડવાઝર િરીકેિી કામગીરી 

     

ફરજો   ૧.: - આઈ. ટી. ધવર્ાગનુ ંધિયમિ. 
   ર.: - િાબા િઠેળિા ંકમકચારીઓિી િાજરી ચકાસવી. 
   ૩.: - ખાિાિા ંવડાિી સચુિા અનસુારિી ફરજો. 
 

૩.૧ સતંથાિા ંઅધિકારીઓ અિ ેકમકચારીઓિી સત્તા અિ ેફરજોિી ધવગિો આપો. 
 

િોદોઃ  -  ડે્યટુી ઈ.ડી.પી.મેિેજર 

 

સત્તાઓ વિીવટી ૧.: - કોમ્પ્યટુર ધવર્ાગિે લગિી િમામ કામગીરી 
ર.: - કચેરી સચંાલિ ત્થા એડમીિીશતરેશિિે લગિ િમામ 

કામગીરીમા ંઈ.ડી.પી. મેિેજરિ ેમદદ કરવી 
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અન્ય ૧.: રાજકોટ મિાિગરપાલલકાિા ધિયતં્રણ િઠેળ આવિી જુદી-જુદી  
સતંથાઓ દ્વારા ખરીદ કરવામા ંઆવિા કોમ્પ્યટુરો માટે ટેકિીકલ  
એડવાઝર િરીકેિી કામગીરી 

     

ફરજો   ૧.: - આઈ. ટી.શાખાિા ંધિયમિમા ંડાયરેતટર આઈ.ટી.િે  
    મદદ કરવી. 
   ર.: - િાબા િઠેળિા ંકમકચારીઓિી િાજરી ચકાસવી. 
   ૩.: - ખાિાિા ંવડાિી સચુિા અનસુારિી ફરજો. 
 

૩.૧ સતંથાિા ંઅધિકારીઓ અિ ેકમકચારીઓિી સત્તા અિ ેફરજોિી ધવગિો આપો. 
 

િોદોઃ  -  પ્રોગ્રામર કમ ડેટા એિાલીતટ 

 

સત્તાઓ વિીવટી  -  

િાણાકંીય   -  

   

ફરજો ૧.: - રાજકોટ મિાિગરપાલલકાિી અલગ અલગ શાખાઓિી 
કોમ્પ્યટુરાઈઝેશિમા ંમદદ કરવી, િેિા માટે સોફટવેર ડેવલ૫ કરવા. 

  

૩.૧ સતંથાિા ંઅધિકારીઓ અિ ેકમકચારીઓિી સત્તા અિ ેફરજોિી ધવગિો આપો. 
િોદ્દો :   - સીિી. કલાકક   

 

સત્તાઓ વિીવટી ૧.: - ×- 

િાણાકંીય ૧.: - ૫ગાર િથા રોકડ, ચેકનુ ંચકુવણુ,ં ધવધવિ પ્રકારિી લોિોિી  
ચકુવણી. 

અન્ય   ૧.: - ×- 

ફરજો   ૧.: - િમામ પ્રકારિી ફાઈલો ઉ૫સ્તથિ કરવી 
ર.: - િાજરીનુ ંધિયમિ કરવુ.ં 
૩.: - કોમ્પ્યટુર ધવર્ાગિે લગિ િમામ િાિી મોટી ખરીદીિા બીલો 

બિાવવા ત્થા પાસ કરાવવા,  ધવધવિ પ્રકારિી કવેરીઓનુ ં
િીરાકરણ લાવવુ.ં  

૪.: - એતટા બ્લીશમેન્ટ કલાકકિે લગિ કામગીરી 
   ૫.: - તટેશિરી ત્થા ધવધવિ ૫રચરુણ આઈટમો મગંાવવી 
   ૬.: - દરેક શાખાિા લગિ જરૂરી ૫ત્રો િૈયાર કરવા. 
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૭.: - રાજકોટ મિાિગરપાલલકાિે સલંગ્િ િમામ શાખાઓિા ં 
કોમ્પ્યટુર ખરીદીિા બીલો બિાવવા ત્થા પાસ કરાવવા, 
ધવધવિ પ્રકારિી કવેરીઓનુ ંિીરાકરણ લાવવુ.ં  

૮.: - અમીિ માગક ત્થા મખુ્યકચેરીમા ંઆવેલ િાગરીક સધુવિા કેન્દ્વોિે  
લગિ િમામ કલેરીકલ કામગીરી, ૫રચરુણ વતતઓુિી માગંણી 
અંગેિી કામગીરી, કમકચારીઓિી સધુવિા માટેિા ૫ત્રો િૈયાર 
કરવા. 

૯.: - શાખાનુ ંબજેટ િૈયાર કરવુ ં
 

૩.૧ સતંથાિા ંઅધિકારીઓ અિ ેકમકચારીઓિી સત્તા અિ ેફરજોિી ધવગિો આપો. 
િોદોઃ   - જુ. ડેટા એન્રી ઓ૫રેટર 

સત્તાઓ વિીવટી ૧.: - ×- 

િાણાકંીય  ૧.: - ×- 

અન્ય   ૧.: - ×- 

ફરજો   ૧.: -  માહિિીિી ચકાસણી કરવી 
ર.: -  માહિિીનુ ંવગીકરણ કરવુ ં
૩.: -  માહિિી િૈયાર કરવી 

   ૪.: -  માહિિી કોમ્પ્યટુરમા ંદાખલ કરવી. 
   ૫.: -  રીપોટટકસ ધપ્રન્ટ કરવા, સારસરં્ાળ રાખવી 

૬.: -  કેશ કલેકશિ કાઉન્ટર સરં્ાળવુ ં
૭.: -  કોમ્પ્યટુર ડેટા બેઈઝિી સરુિા જાળવવી. 

 

૩.૧ સતંથાિા ંઅધિકારીઓ અિ ેકમકચારીઓિી સત્તાઅિ ેફરજોિી ધવગિો આપો. 
િોદોઃ   - ઇલેતરોિીક તટોરકીપર 

સત્તાઓ વિીવટી ૧.: - ×- 

િાણાકંીય  ૧.: - ×- 

અન્ય   ૧.: - ×- 

ફરજો   ૧.: -  િાડકવેરિી હડમાન્ડ ફાઇલ િૈયાર કરવી. 
ર.: -  િાડકવેરિા ટેન્ડરિી કામગીરી કરવી. 
૩.: -  િાડકવેરનુ ંઇન્તપેતશિ કરવુ.ં 

   ૪.: -  િાડકવેરિી માહિિી િૈયાર કરવી. 
   ૫.: -  િાડકવેરિી માહિિી કોમ્પ્યટુરમા ંદાખલકરવી. 

૬.: -  િાડકવેરિી જાળવણી, વિેંચણી િથા વગીકરણ કરવુ ં
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૩.૧ સતંથાિા ંઅધિકારીઓ અિ ેકમકચારીઓિી સિા અિ ેફરજોિી ધવગિો આપો. 
િોદોઃ   - જુ. પ્રોગ્રામર  
સત્તાઓ વિીવટી ૧.: - ×- 

િાણાકંીય  ૧.: - ×- 

અન્ય   ૧.: - ×- 

ફરજો ૧.: - રાજકોટ મિાિગરપાલલકાિી અલગ અલગ શાખાઓિી  
કોમ્પ્યટુરાઈઝેશિમા ંમદદ કરવી, િેિા માટે સોફટવેર ડેવલ૫ કરવા. 

 

૩.૧ સતંથાિા ંઅધિકારીઓ અિ ેકમકચારીઓિી સત્તા અિ ેફરજોિી ધવગિો આપો. 
િોદોઃ  -  પ્રોગ્રામર કમ વેબ ડેવલોપર  
 

સત્તાઓ વિીવટી  -  

િાણાકંીય   -  

   

ફરજો ૧.: - રાજકોટ મિાિગરપાલલકાિી અલગ અલગ શાખાઓિી 
કોમ્પ્યટુરાઈઝેશિમા ંમદદ કરવી, િેિા માટે સોફટવેર ડેવલ૫ કરવા. 
 

 

૩.૧ સતંથાિા ંઅધિકારીઓ અિ ેકમકચારીઓિી સત્તા અિ ેફરજોિી ધવગિો આપો. 
િોદોઃ   - મોબાઇલ એપ ડેવલોપર  
સત્તાઓ વિીવટી ૧.: - ×- 

િાણાકંીય  ૧.: - ×- 

અન્ય   ૧.: - ×- 

ફરજો ૧.: - રાજકોટ મિાિગરપાલલકાિી અલગ અલગ શાખાઓિી  
માહિિીિે લગિ મોબાઇલ એ્લીકેશિમા ંમદદ કરવી, િવી  
િવી ટેતિોલોજીિે અનલુિી મોબાઇલ એ્લીકેશિ સોફટવેર  
ડેવલ૫ કરવા. 
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પ્રકરણ-૪ (નનયમસગં્રહ-૩) 
કાયો કરવા માટેના ંનનયમો, નવનનયમો, સચુનાઓ 

નનયમ સગં્રહ અને દફતરો 
૪.૧ જાિરેિતં્ર અથવા િેિા ં ધિયતં્રણ િઠેળિા ં અધિકારીઓ અિે કમકચારીઓએ ઉ૫યોગ 
કરવાિા ં ધિયમો, ધવધિયમો, સચુિાઓ, ધિયમ સગં્રિ અિે દફિરોિી યાદી િીચેિા ં િમિુા 
મજુબ આપો. આ િમિુો દરેક પ્રકારિા ંદતિાવેજ માટે ર્રવાિો છે. 
 

દતિાવેજનુ ંિામ મથાળં  સરકારી ૫રી૫ત્રો, હુકમો, જુદાજુદા પ્રકારિા 
     રજીતટરો જેવા ંકે િાડકવેર રજી., ડેડતટોક રજી.,  
     ઈન્વડક ત્થા આઉટવડક રજી. 
       

      િીચ ેઆપેલા પ્રકારોમાથંી એક ૫સદં કરો. 
      (ધિયમો, ધવધિયમો, સચુિાઓ, ધિયમસગં્રિ,  

દફિરો, અન્ય) 
 

દતિાવેજ ૫રનુ ંટંુકંુ લખાણ     - ×- 

 

 

વ્યહકિિ ેધિયમો, ધવધિયમો, સચુિાઓ, સરિામુ ં  -×- 

ધિયમ સગં્રિ અિે દફિરોિી િકલ અિીથી 
મળશ.ે 
 

ટેલીફોિિબંરઃ 
ફેકસઃ 
ઈમેઈલઃ 
અન્યઃ 
 

 

 

ધવર્ાગિા ધિયમો, ધવધિયમો, સચુિાઓ 

ધિયમ સગં્રિ અિે દફિરોિી િકલ માટે લેવાિી ફી (જો િોય િો)  - ×- 
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પ્રકરણ-૫ (નનયમસગં્રહ - ૪) 
નીનત ઘડતર અથવા નીનતના ંઅમલ સબંધંી જનતાના ંસભ્યો 

સાથે સલાહ-૫રામર્શ અથવા તેમના ંપ્રનતનનનધત્વ માટેની 
કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની નવગત 

 

િીધિ ઘડિરઃ  - ×- 

 

૫.૧ શુ ં િીધિઓિા ં ઘડિર માટે જિિાિી અથવા િિેા ં પ્રધિધિધિઓિી સલાિ-૫રામશક / 
સિર્ાલગિા મેળવવા માટેિી કોઈ જોગવાઈ છે ? જો િોય િો, િીચેિા ંિમિુામંા ંઆવી િીધિિી 
ધવગિો આપો. 
 

અન.ુિ.ં ધવષય/મદુ્દો શુ ં જિિાિી સિર્ાગીિા 
સધુિધશ્ચિ કરવાનુ ં
જરૂરી છે? 

(િા/િા) 

જિિાિી સિર્ાગીિા 
મેળવવા માટેિી 
વ્યવતથા 

-×- -×- -×- -×- 

   

 આિાથી િાગહરકિે કયા આિારે િીધિધવષયક બાબિોિા ં ઘડિર અિ ે અમલમા ં
જિિાિી સિર્ાગીિા િકકી કરાઈ છે િે સમજવામા ંમદદ થશે. 

  

િીધિિો અમલઃ 
૫.ર શુ ંિીધિઓિા ંઅમલ માટે જિિાિી અથવા િેમિા ંપ્રધિધિધિઓિી સલાિ-૫રામશક / 
સિર્ાગીિા મેળવવા માટેિી કોઈ જોગવાઈ છે ? જો િોય િો,  આવી જોગવાઈઓિી ધવગિો 
િીચેિા ંિમિુામા ંઆપો. 
અન.ુ િ.ં ધવષય / મદુ્દો શુ ંજિિાિી સિર્ાગીિા 

સધુિધશ્ચિ કરવાનુ ં
જરૂરી છે ? 

(િા/િા) 

જિિાિી સિર્ાગીિા 
મેળવવા માટેિી 
વ્યવતથા 

-×- -×- -×- -×- 
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પ્રકરણ-૬  (નનયમસગં્રહ-૫) 
જાહરેતતં્ર અથવા તેના ંનનયતં્રણ હઠેળની વ્યકકતઓ પાસેના ં

દસ્તાવેજોની કક્ષાએ અંગેનુ ં૫ત્રક 

 

૬.૧ સરકારી દતિાવેજો ધવશેિી માહિિી આ૫વા િીચેિા ંિમિુાિો ઉ૫યોગ કરશો. જયા ંઆ 
દતિાવેજો ઉ૫લબ્િ છે િેવી જગ્યાઓ જેવી કે સલચવાલય કિા, ધિયામકિી કચેરી કિા, 
અન્યિો ૫ણ ઉલ્લેખ કરો. ("અન્યો” લખવાિી જગ્યાએ કિાિો ઉલ્લેખ કરો.) 

 

અનુ.ંિ.ં દતિાવેજિી 
કિા 

દતિાવેજનુ ંિામ 
અિે 
િેિી એકલીટીમા ં
ઓળખાણ 

દતિાવેજ 
મેળવવાિી 
કાયક૫ઘ્ઘધિ 

િીચેિી વ્યહકિ 
પાસે છે/ િેિા ં
ધિયતં્રણમા ંછે. 
 

-×- -×- -×- -×- -×- 
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પ્રકરણ-૭ (નનયમસગં્રહ-૭) 
તેના ંભાગ તરીકે રચાયેલી બોડશ, ૫કરષદ, સનમનતઓ 

અને અન્ય સસં્થાઓનુ ં૫ત્રક 

 

૭.૧ જાિરેિતં્રિે લગિા ંબોડક, ૫હરષદો, સધમધિઓ અિ ેઅન્ય મડંળો અંગેિી ધવગિ િીચેિા ં
િમિુામા ંઆપો. 

 માન્યિા પ્રા્િ સતંથાનુ ંિામ અિે સરિામુ ં- ×- 

 માન્યિા પ્રા્િ સતંથાિો પ્રકાર (બોડક, ૫હરષદ, સધમધિઓ, અન્યમડંળો) - ×- 

 માન્યિા પ્રા્િ સતંથાિો ટંુકો ૫હરચય (તથા૫િા વષક, ઉદે્દશ/મખુ્ય પ્રવધૃિઓ) -×- 

 માન્યિા પ્રા્િ સતંથાિી ભધુમકા (સલાિકાર/સચંાલક/કાયકકારી/અન્ય) - ×- 

 માળખુ ંઅિે સભ્ય બિંારણ - ×- 

 સતંથાિા વડા - ×- 

 મખુ્ય કચેરી અિે િેિી શાખાઓિા ંસરિામા ં- ×- 

 બેઠકોિી સખં્યા -×- 

 શુ ંજિિા બેઠકોમા ંર્ાગ લઈ શકે છે ? - ×- 

 શુ ંબેઠકોિી કાયકિોંિ િૈયાર કરવામા ંઆવે છે ? - ×- 

 બેઠકોિી કાયકિોંિ જિિાિે ઉ૫લભ્ય છે ? જો િેમ િોય િો િે મેળવવા માટેિી 
૫ઘ્િધિિી માહિિી આપો. -×- 
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પ્રકરણ-૮ (નનયમસગં્રહ-૭) 
સરકારી માકહતી અનધકારીઓના ંનામ, હોદ્દાને અન્ય નવગતો 

 

૮.૧ જાિરેિતં્રિા ં સરકારી માહિિી અધિકારીઓ, મદદિીશ સરકારી માહિિી અધિકારીઓ 
અિે ધવર્ાગીય કાયદાકીય (એપેલેટ) સત્તાધિકારી ધવશેિી સ૫ંકક માહિિી િીચેિા ં
િમિુામા ંઆપો. 

સરકારી િતં્રનુ ંિામઃ  - રાજકોટ મિાિગરપાલલકા 
મદદિીશ સરકારી માહિિી અધિકારીઓઃ 
સરકારી માહિિી અધિકારીઓઃ 
 

એપેલેટ (કાયદા) સત્તાધિકારીઃ 
અન.ુ 
િ.ં 

િામ િોદ્દો એસ.ટી
.ડી.કોડ 

ફોિ િબંર ફેકસ ઈ-મેઈલ સરિામુ ં
 કચેરી ઘર 

૧ શ્રી.  
બી.જી. 
પ્રજાપિી 

િાયબ 
મ્પયધુિધસ૫લ
કધમશિર 

૦ર૮૧ ૨૩૮૯૨૭૪ -  

dmcEz@r

mc.gov.in 

શ્રી ઝવેરચદં 
મેઘાણી ર્વિ, 
પવૂક ઝોિ, 
રાજકોટ. 
 

    

જાિરે માહિિી અધિકારી 
અન.ુ 
િ.ં 

િામ િોદ્દો એસ.ટી.ડી.
કોડ 

ફોિ િબંર ફેકસ ઈ-મેઈલ સરિામુ ં
 કચેરી ઘર 

૧ શ્રી. 
એસ. એમ.  
ગોિીલ 

ડાયરેતટર 

આઈ.ટી. 
૦ર૮૧ ૨૨૩૦ 

૯૨૦
  

- - smgohil

@rmc.go

v.in 

આંબેડકરર્વિ, 
રૂમ િ.ં૩, બીજો 
માળ, ઢેબરરોડ, 

રાજકોટ. 
 

મદદિીશ માહિિી અધિકારી: 
અન.ુ 
િ.ં 

િામ િોદ્દો એસ.ટી.ડી
.કોડ 

ફોિ િબંર ફેકસ ઈ-મેઈલ સરિામુ ં
 કચેરી ઘર 

         

 

  

mailto:smgohil@rmc.gov.in
mailto:smgohil@rmc.gov.in
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પ્રકરણ-૯ 

નનણશય લેવાની પ્રકિયામા ંઅનસુરવાની કાયશ૫ઘ્ધનત 

 

૯.૧ જુદા જુદા મદુાઓ અંગ ે ધિણકય લેવા માટે કઈ કાયક૫ઘ્િધિ અનસુરવામા ંઆવે છે ? 
(સલચવાલય ધિયમ સગં્રિ અિે કામકાજિા ં ધિયમોિા ં ધિયમસગં્રિ, અન્ય ધિયમો/ધવધિયમો 
વગેરેિો સદંર્ક ટાકંી શકાય) 

-×- 

૯.ર અગત્યિી બાબિો માટે કોઈ ખાસ ધિણકય લેવા માટેિી દતિાવેજી કાયક૫ઘ્િધિઓ/ 
ઠરાવેલી કાયક ૫ઘ્િધિઓ/ધિયિ મા૫ દંડો/ધિયમો કયા કયા છે ? ધિણકય લેવા માટે કયા કયા 
તિરે ધવચાર કરવામા ંઆવ ેછે ? 

  -×- 

૯.૩ ધિણકયિ ેજિિા સિુી ૫િોંચડવાિી કઈ વ્યવતથા છે ? 

  -×- 

૯.૪ ધિણકય લેવાિી પ્રહિયામા ંજેિા ંમિંવ્યો લેવાિાર છે િે અધિકારીઓ કયા છે ? 

  -િાયબ કધમશ્નર 

૯.૫ ધિણકય લેિાર અંધિમ સત્તાધિકારી કોણ છે ? 

  -મ્પયધુિધસ૫લ કધમશ્નર 

૯.૬ જે અગત્યિી બાબિો ૫ર જાિરે સત્તાધિકારી દ્વારા ધિણકય લેવામા ંઆવે છે િેિી માહિિી 
અલગ રીિે િીચે િમિુામા ંઆપો. 
િમ િબંરઃ -×- 

જેિા ૫ર ધિણકય લેવાિાર છે િે ધવષય -×- 

માગકદશકક સચુિ/હદશા ધિદેશ જો કોઈ િોય 
િો 

-×- 

અમલિી પ્રહિયા -×- 

ધિણકય લેવાિી કાયકવાિીમા ંસકંળાયેલ -×- 

અધિકારીઓિો િોદ્દો -×- 

ઉ૫ર જણાવેલ અધિકારીઓિા ંસ૫ંકક અંગેિી 
માહિિી 

-×- 

જો ધિણકયથી સિંોષ િ િોયિો, 
કયા અિે કેવી રીિે અપીલ કરવી ? 

-×- 
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પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અને કમશચારીઓની માકહતી-પસુ્સ્તકા 
(કડરેકટરી) 

 

૧૦.૧ િીચેિા ંિમિુામા ંજીલ્લાવાર માહિિી આપો.  
અનુ
. 
ન.ં 

નામ હોદદો એસ.
ટી.ડી
કોડ 

ફોનનબંર ફેકસ ઈ-મેઈલ સરનામુ ં
 કચેરી ઘર 

૧ ગોિીલ 

સજંયકુમાર 

એમ. 

ડાયરેતટર 
આઈ.ટી.  

૦ર૮૧ ૨૨૩૦૯૨૦ -×-  smgohil@ 
rmc.gov.in 

આંબેડકર
ર્વિ, 

ઢેબરરોડ, 

રાજકોટ. 
૨ શાિ ર્ાવેશ 

કે. 
પ્રોગ્રામર 
કમ ડેટા 
એિાલીતટ 

૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૨ -×-  bkshah@ 
rmc.gov.in 

આંબેડકર
ર્વિ, 

ઢેબરરોડ, 

રાજકોટ. 
૩ શમાક દુગેશ 

એસ. 
પ્રોગ્રામર 
કમ ડેટા 
એિાલીતટ 

૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૨ -×-  dssharma@ 
rmc.gov.in 

આંબેડકર
ર્વિ, 

ઢેબરરોડ, 

રાજકોટ. 
૪ ગરાસીયા 

મિશેકુમાર 
કે. 

સીિી. 
કલાકક 

૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંબેડકર
ર્વિ, 

ઢેબરરોડ, 

રાજકોટ. 
૫ ર્ટ્ટી 

જગિધસિંિ 
ર્ાવધસિંિ 

જુિીયર 

ડેટા એન્રી 
ઓ૫રેટર 

૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંબેડકર
ર્વિ, 

ઢેબરરોડ, 

રાજકોટ. 
૬ પ્રકાશ બી. 

પજુારા 
જુિીયર 

ડેટા એન્રી 
ઓ૫રેટર 

૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંબેડકર
ર્વિ, 

ઢેબરરોડ, 

રાજકોટ. 
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૭ ચેિિ કે. 
રાઠોડ 

જુિીયર 

ડેટા એન્રી 
ઓ૫રેટર 

૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંબેડકર
ર્વિ, 

ઢેબરરોડ, 

રાજકોટ. 
૮  કક્કડ િમેલ 

િટવરલાલ 
કોમ્પ્યટુર 
ઓપરેટર 

૦૨૮૧ ૨૪૫૦૦૭૭ -×-  v2v આંબેડકર
ર્વિ, 

ઢેબરરોડ, 

રાજકોટ. 
૯ લચિંિિ ડી. 

અગ્રાવિ   
ઇલ.ે 
તટોરકીપર 

૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંબેડકર
ર્વિ, 

ઢેબરરોડ, 

રાજકોટ. 
૧૦ ફઝલ બી. 

મીઠાણી  
જુ. 
પ્રોગ્રામર  

૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંબેડકર
ર્વિ, 

ઢેબરરોડ, 

રાજકોટ. 
૧૧ ધિરવ એસ. 

સર્ાયા  
મોબા. 
એપ 
ડેવલોપર  

૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંબેડકર
ર્વિ, 

ઢેબરરોડ, 

રાજકોટ. 
૧૨ ડોલી એચ. 

પિીરા  
પ્રોગ્રામર 
કમ વેબ 
ડેવલ્પર  

૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંબેડકર
ર્વિ, 

ઢેબરરોડ, 

રાજકોટ. 
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પ્રકરણ-૧૧ (નનયમસગં્રહ-૧૦) 
નવનનયમોમા ંજોગવાઈ કયાશ મજુબ મહનેતાણાની ૫ઘ્ધનત સકહત દરેક અનધકારી 

અને કમશચારીને મળતુ ંમાનસક મહનેતાણુ ં
૧૧.૧ િીચેિા ંિમિુામા ંમાહિિી આપો. 
િમ
િ.ં 

િામ િોદો માધસક 

મિિેિાણુ ં
વળિર/ 

વળિર 
ર્થ્ુ ં* 

ધવધિયમમા ં
જણાવ્યા 
મજુબ 

મિિેિાણુ ં
િકકી 
કરવાિી 
કાયક૫ઘ્િધિ 

૧ ગોિીલ સજંય એમ. ડાયરેતટર આઈ.ટી.  ૯૮૬૨૬/- -×- -×- 
૨
  

શાિ ર્ાવેશ કે. પ્રોગ્રામર કમ ડેટા 
એિાલીતટ 

૭૮૫૪૬/- 
-×- -×- 

૩ શમાક દુગેશ એસ. પ્રોગ્રામર કમ ડેટા 
એિાલીતટ 

૮૮૦૬૯/- -×- -×- 

૪ ગરાસીયા મિશે કે. સીિી . 
કલાકક 

૩૬૧૪૧/- -×- -×- 

૫ ર્ટ્ટી જગિધસિંિ 
ર્ાવધસિંિ 

જુિીયર 

ડેટા એન્રી ઓ૫રેટર 
૬૨૬૩૪/- 

-×- -×- 

૬ પ્રકાશ બી. પજુારા જુિીયર 

ડેટા એન્રી ઓ૫રેટર 
૬૩૪૩૪/- -×- -×- 

૭ ચેિિ કે. રાઠોડ જુિીયર 

ડેટા એન્રી ઓ૫રેટર 
૫૯૭૩૦/- -×- -×- 

૮ કક્કડ િમેલ 
િટવરલાલ 

કોમ્પ્યટુર ઓપરેટર ૬૩૦૮૪/- 
-×- -×- 

૯ લચિંિિ ડી. 
અગ્રાવિ   

ઇલે. તટોરકીપર ૩૮૦૯૦/- 
-×- -×- 

૧૦ ફઝલ બી. મીઠાણી જુ. પ્રોગ્રામર  ૩૧૩૪૦/- -×- -×- 

૧૧ ધિરવ એસ. 
સર્ાયા  

મોબા. એપ 
ડેવલોપર   

૩૯૨૦૦/- 
-×- -×- 

૧૨ ડોલી એચ. પિીરા  પ્રોગ્રામર કમ વેબ 
ડેવલોપર  

૩૯૨૦૦/- -×- -×- 

* વળિર ર્થ્ ુમાધસક મિિેિાણામા ંસામેલ છે. 
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પ્રકરણ-૧ર (નનયમસગં્રહ-૧૧) 
પ્રત્યેક સસં્થાને ફાળવાયેલ અંદાજ૫ત્ર 

તમામ યોજનાઓ, સચુચત ખચશ અને કરેલ ચકુવણી અંગે અહવેાલોની 
નવગતો 

નવકાસ, નનમાશણ અને તકનીકી કાયો અંગે જવાબદાર જાહરેતતં્ર માટે 

 

 

૧ર.૧ જુદી જુદી યોજિાઓ અન્વય ેજુદી જુદી પ્રવધૃિઓ માટે અંદાજ૫ત્રિી ધવગિોિી માહિિી 
િીચેિા ંિમિુામા ંઆપો. 
વષક ર૦૦૪- ર૦૦૫ 

િમ 

િ.ં 
યોજિા
નુ ં 
િામ/ 

સદર 

પ્રવ ૃ
ધિ 

 

પ્રવધૃિ  
શરૂ  
કયાકિી  
િારી
ખ 

પ્રવધૃિ
િા ં 
અંિિી  
અંદાજેલ  
િારીખ 

સલુચ
િ 

રકમ 

મજુંર  
થયે
લ 

રકમ 

છુટી 
કરેલ/ 

ચકુવેલ 

રકમ 

(િ્િા
િી 
સખં્યા) 

છેલ્લા 
વષકનુ ં
ખરેખર 

ખચક 

કાયકિી   
ગણુવિામા
ટે 

સપંણુક૫ણે 

કામગીરી 
માટે 

જવાબદાર 

અધિકારી 
-×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- 

 

 

અન્ય જાિરેિતં્ર માટેઃ 
  
 સદર  સલુચિ 

અંદાજ૫ત્ર 

મજુંર થયેલ 
અંદાજ૫ત્ર 

છુટી કરેલ 
ચકુવેલ રકમ 
(િ્િાિીસખં્યા) 

કુલ ખચક 

-×- -×- -×- -×- -×- -×- 
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પ્રકરણ-૧૩ 

સહાયકી કાયશિમોના ંઅમલ અંગેની ૫ઘ્ધનત 

 

૧૩.૧ િીચેિા ંિમિુા મજુબ માહિિી આપો. 
 કાયકિમ/યોજિાનુ ંિામ     -×- 

 કાયકિમ/યોજિાિો સમયગાળો    -×- 

 કાયકિમિો ઉદે્દશ      -×- 

 કાયકિમિા ંર્ૌધિક અિે િાણાકીય લક્ષયાકંો (છેલ્લા ંવષક માટે)-×- 

 લાર્ાથીિી પાત્રિા      -×- 

 લાર્ અંગેિી પવુક જરૂરીયાિો     -×- 

 કાયકિમિો લાર્ લેવાિી ૫ઘ્િધિ    -×- 

 પાત્રિા િકકી કરવા અંગિેા ંમા૫દંડો    -×- 

 કાયકિમમા ંઆપેલ લાર્િી ધવગિો   
(સિાયકીિી રકમ અથવા આ૫વામા ંઆવેલ અન્ય મદદ ૫ણ દશાકવવી)  
        -×- 

 સિાયકી ધવિરણિી કાયક૫ઘ્િધિ    -×- 

 અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમા ંકોિો સ૫ંકક કરવો. - ×- 

 અરજી ફી (લાગ ુ૫ડત ુ ંિોય ત્યા)ં    -×- 

 અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડત ુ ંિોય ત્યા)ં    -×- 

 અરજી ૫ત્રકિો િમિુો  
(લાગુ ં૫ડત ુ ંિોયિો સાદા કાગળ ૫ર અરજી કરી િોયિો અરજદારે અરજીમા ંશુ ંશુ ં
દશાકવવુ ંિેિો ઉલ્લેખ કરો.)     -×- 

 લબડાણોિી યાદી (પ્રમાણ૫ત્રો/દતિાવેજો)   -×- 

 લબડાણોિો િમિુો      -×- 

 પ્રહિયાિેલગિીસમતયાઓઅંગેકયાસં૫ંકકકરવો.   -×- 

 ઉ૫લબ્િ ધિધિિી ધવગિો (જીલ્લા, કિા, ઘટક કિા વગેરે જેવા ંધવધવિ તિરોએ) -×- 

 િીચેિા ંિમિુામંા ંલાર્ાથીઓિી યાદી    -×- 

િમિ.ં/ 

કોડ 

લાર્ાથીનુ ં
િામ 

સિાયકીિી 
રકમ 

માિા-
ધપિા/ 

વાલી 

૫સદંગીિો 
મા૫દંડ 

સરિામુ ં
 

જજલ્લો શિરે િગર/ 

ગામ 

ઘરિ.ં 

-×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- 
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પ્રકરણ-૧૪ (નનયમસગં્રહ-૧૩) 
તેણે આપેલ રાહતો, ૫રનમટ કે અનધકૃનત મેળવનારની નવગતો 

 

િીચેિા ંિમિુા મજુબ માહિિી આપો. 
 કાયકિમનુ ંિામ      -×- 

 પ્રકાર (રાિિ/૫રધમટ/અધિકૃધિ)   -×- 

 ઉદે્દશ       -×- 

 િકકી કરેલ લક્ષયાકં (છેલ્લા ંવષક માટે)   -×- 

 પાત્રિા       -×- 

 પાત્રિા માટેિા ંમા૫દંડો    -×- 

 પવુક જરૂરીયાિો     -×- 

 લાર્ મેળવવાિી ૫ઘ્િધિ    -×- 

 રાિિ / ૫રધમટ / અધિકૃધિિી સમયમયાકદા  -×- 

 અરજી ફી (લાગ ુ૫ડત ુ ંિોય ત્યા)ં   - ×- 

 અરજીિો િમિુો (લાગુ ં૫ડત ુ ંિોય ત્યા)ં   -×- 

 લબડાણોિી યાદી (પ્રમાણ૫ત્રો/ દતિાવેજો)   -×- 

 લબડાણોિો િમિુો.     -×- 

 િીચ ેઆપેલા િમિુામા ંલાર્ાથીિી ધવગિો. 
 

િમિ.ં/ 

કોડ 

લાર્ાથીનુ ં
િામ 

સિાયકીિી 
રકમ 

માિા-
ધપિા/ 

વાલી 

૫સદંગીિો 
મા૫દંડ 

સરિામુ ં
 

જજલ્લો શિરે િગર/ 

ગામ 

ઘરિ.ં 

-×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- 
 

રાિિ માટે િીચેિી માહિિી ૫ણ આ૫વી. 
 આપેલ લાર્િી ધવગિ     -×- 

 લાર્ોનુ ંધવિરણ     -×- 
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પ્રકરણ-૧૫ (નનયમસગં્રહ-૧૪) 
કાયો કરવા માટે નકકી કરેલા ંધોરણો 

૧૫.૧ ધવધવિ પ્રવધૃિઓ / કાયકિમો િાથ િરવા માટે ધવર્ાગ ેિકકી કરેલ િોરણોિી ધવગિો  
આપો.       -×- 
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પ્રકરણ-૧૬ (નનયમસગં્રહ-૧૫) 
વીજાણ ુરૂપે ઉ૫લભ્ય માકહતી 

 

૧૬.૧ વીજાણ ુરૂપે ઉ૫લભ્ય ધવધવિ યોજિાઓિી માહિિીિી ધવગિો આપો. 
     -×- 
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પ્રકરણ-૧૭ (નનયમસગં્રહ-૧૬) 
માકહતી મેળવવા માટે નાગકરકોને ઉ૫લભ્ય સવલતોની નવગતો 

 

૧૭.૧ લોકોિ ેમાહિિી મળે િે માટે ધવર્ાગ ેઅ૫િાવેલ સાિિો,૫ઘ્િધિઓ અથવા સવલિો  
જેવીકે, 

 કચેરી ગ્રથંાલય     -×- 

 િાટક અિે શો     - ×- 

 વિકમાિ૫ત્રો     - ×- 

 પ્રદશકિો     - ×- 

 િોટીસ બોડક     - ×- 

 કચેરીમા ંરેકડકન ુ ંધિરીિણ   - ×- 

 દતિાવેજોિી િકલો મેળવવાિી ૫ઘ્િધિ - ×- 

 જાિરેિતં્રિી વેબસાઈટ    - ×- 

 જાિરેખબરિા ંઅન્ય સાિિો   - ×- 
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પ્રકરણ-૧૮ (નનયમસગં્રહ-૧૭) 
અન્ય ઉ૫યોગી માકહતી 

 

૧૮.૧ લોકો દ્વારા પછુાિા પ્રશ્નો અિે િેિા ંજવાબો.    -×- 

૧૮.ર માહિિી મેળવવા અંગ.ે 
 અરજી૫ત્રક (સદંર્ક માટે ર્રેલા અરજી૫ત્રકિી િકલ)  -×- 

 ફી         -×- 

 માહિિી મેળવવા માટેિી અરજી કઈ રીિે કરી કેટલીક હટ્પણી.  -×- 

 માહિિી આ૫વાિો ઈન્કાર કરવામા ંઆવે િેવા વખિ ેિાગહરકિા ંઅધિકાર અિે અપીલ 
કરવાિી કાયકવાિી       -×- 

૧૮.૩ જાિરેિતં્ર દ્વારા લોકોિ ેઅપાિી િાલીમિી બાબિમા.ં 
 િાલીમ કાયકિમનુ ંિામ અિે િેનુ ંસલંિ્િ વણકિ   - ×- 

 િાલીમ કાયકિમ/ યોજિાિી મદુિ.     - ×- 

 િાલીમિો ઉદે્દશ.       - ×- 

 ર્ૌધિક અિે િાણાકીય લક્ષયાકંો (છેલ્્ુ ંવષક)    -×- 

 િાલીમ માટેિી પાત્રિા       -×- 

 િાલીમ માટેિી પવુક જરૂરીયાિો (જો કોઈ િોયિો)   -×- 

 િાણાકીયિેમજઅન્યપ્રકારિીસિાય (જોકોઈિોયિો)    -×- 

 સિાયિી ધવગિ (િાણાકીય સિાયિી રકમ જો િોયિો જણાવો.)  -×- 

 સિાય આ૫વાિી ૫ઘ્િધિ      - ×- 

 અરજી કરવા માટે સ૫ંકક માહિિી.     - ×- 

 અરજી ફી (લાગ ુ૫ડત ુ ંિોય ત્યા)ં     - ×- 

 અન્ય ફી   (લાગ ુ૫ડત ુ ંિોય ત્યા)ં     - ×- 

 અરજી ફોમક  
(જો અરજી સાદા કાગળ ૫ર કરવામા ંઆવી િોયિો અરજદારે પરુી પાડવાિી ધવગિો 
જણાવો.)        - ×- 

 લબડાણો / દતિાવેજોિી યાદી      -×- 

 લબડાણો / દતિાવેજોિો િમિુો     - ×- 

 અરજી કરવાિી કાયક૫ઘ્ઘધિ      - ×- 

 ૫સદંગીિી કાયક૫ઘ્િધિ      -×- 

 િાલીમ કાયકિમનુ ંસમય૫ત્રક (જો ઉ૫લબ્િ િોયિો)   - ×- 
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 િાલીમિા ંસમય૫ત્રક અંગ ેિાલીમાથીિે જાણ કરવાિી ૫ઘ્િધિ -×- 

 િાલીમ કાયકિમ અંગ ેલોકોમા ંજાગરૂકિા લાવવા માટે જાિરેિતં્રએ કરવાિી વ્યવતથા
         -×- 

 જજલ્લાકિા, ઘટકકિા એમ ધવધવિતિરે િાલીમ કાયકિમિા ંહિિાધિકારીઓિી યાદી -×- 

૧૮.૪ ધિયમસગં્રિ-૧૩માસંમાધવષ્ટ િ કરાયેલ િોય િેવા, જાિરેિતં્રએ આ૫વાિા ંપ્રમાણ૫ત્રો, 
િા-ંવાિંા પ્રમાણ૫ત્ર 

 પ્રમાણ૫ત્ર અિે િા-ંવાિંા પ્રમાણ૫ત્રિા ંિામ અિે ધવવરણ  -×- 

 અરજી કરવા માટેિી પાત્રિા      -×- 

 અરજી કરવા માટેિી સ૫ંકક માહિિી.     -×- 

 અરજી ફી (લાગુ ં૫ડત ુ ંિોય ત્યા)ં     - ×- 

 અન્ય ફી (લાગુ ં૫ડત ુ ંિોય ત્યા)ં     - ×- 

 અરજી ફોમક  
( જો અરજી સાદા કાગળ ૫ર કરવામા ંઆવી િોયિો અરજદારે પરુી પાડવાિી ધવગિો 
જણાવો.)        - ×-   

 લબડાણો/દતિાવેજોિી યાદી      - ×- 

 લબડાણો/દતિાવેજોિા ંિમિુા      -×- 

 અરજી કરવાિી ૫ઘ્િધિ      - ×- 

 અરજી મળ્યા ૫છી જાિરેિતં્રમા ંથિાર પ્રહિયા.   - ×- 

 પ્રમાણ૫ત્ર આ૫વામા ંસામાન્ય રીિે લાગિો સમય.   -×- 

 પ્રમાણ૫ત્રિો કાયદેસરિો સમયગાળો.    - ×- 

 િવીકરણ માટેિી પ્રહિયા (જો િોયિો)     - ×- 

 

૧૮.૫ િોંિણી પ્રહિયા અંગ ે

 ઉદે્દશ         - ×- 

 િોંિણી માટેિી પાત્રિા      - ×- 

 પવુક જરૂરીયાિો (જો િોયિો)      -×- 

 અરજી કરવા માટે સ૫ંકક માહિિી     - ×- 

 અરજી ફી (લાગ ુ૫ડત ુ ંિોય ત્યા)ં     - ×- 

 અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડત ુ ંિોય ત્યા)ં     - ×- 

 અરજીિો િમિુો  
(અરજી સાદા કાગળ ૫ર કરવામા ંઆવી િોયિો અરજદારે પરુી પાડવાિી ધવગિો 
દશાકવો.)        - ×- 
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 લબડાણ / દતિાવેજોિી યાદી      - ×- 

 લબડાણ / દતિાવેજોિો િમિુો      -×- 

 અરજીિી ૫ઘ્ઘધિ       - ×- 

 અરજી મળ્યા ૫છી જાિરેિતં્રમા ંથિાર પ્રહિયા   - ×- 

 િોંિણીિી કાયદેસરિાિો ગાળો (જો લાગ ુ૫ડત ુ ંિોયિો)  - ×- 

 િવીકરણિી પ્રહિયા (જો િોયિો)     - ×- 

 

૧૮.૬ જાિરેિતેં્ર કર ઉઘરાવવા અંગ ે

(મ્પયધુિધસ૫લ કોપોરેશિ, વ્યવસાય વેરો, મિોરંજિ વેરો વગેરે.)  -×- 

 વેરાનુ ંિામ અિે ધવવરણ      - ×- 

 વેરો લેવાિો િતે ુ      - ×- 

 કર ધિિાકરણ માટેિી કાયકવાિી અિે મા૫દંડ    -×- 

 મોટા કસરુદારોિી યાદી      - ×- 

 

૧૮.૭ વીજળી/પાણીિા ંિગંામી અિે કાયમી જોડાણો આ૫વા અિે કા૫વા અંગ ે

(આ બાબિ મ્પયધુિધસ૫લ કોપોરેશિ/ િગરપાલલકા / યપુીસીએલિે લાગ ુ૫ડશ.ે) - ×- 

 જોડાણ માટેિી પાત્રિા       - ×- 

 પવુક જરૂરીયાિો (જો િોયિો)      - ×- 

 અરજી માટેિી સ૫ંકક માહિિી      - ×- 

 અરજી ફી (લાગ ુ૫ડત ુ ંિોય ત્યા)ં     - ×- 

 અન્ય ફી / શલુ્ક (લાગ ુ૫ડત ુ ંિોય ત્યા)ં    -×- 

 અરજીિો િમિુો 
(જો અરજી સાદા કાગળ ૫ર કરવામા ંઆવી િોયિો અરજદારે પરુી પાડવાિી ધવગિો 
જણાવો.)        -×- 

 લબડાણો / દતિાવેજોિી યાદી      -×- 

 લબડાણો / દતિાવેજોિો િમિુો     -×- 

 અરજી કરવાિી ૫ઘ્િધિ      -×- 

 અરજી મળ્યા ૫છી જાિરેિતં્રમા ંથિાર પ્રહિયા   -×- 

 લબલમા ંવા૫રેલ શબ્દપ્રયોગોનુ ંટુકંુ ધવવરણ.    -×- 

 લબલ અથવા સેવાિી બાબિમા ંમશુ્કેલી િોયિો સ૫ંકક માહિિી.  -×- 

 ટેરીફ અિે અન્ય ખચક.       -×- 

૧૮.૮ જાિરેિતં્ર દ્વારા પરુી પાડવામા ંઆવિાર અન્ય સવેાઓિી ધવગિ. -×-  


