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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
 

 

 

 

(દબાણ હટાવ વવભાગ) 

 

માહહતી અવિકાર અવિવનયમ-૨૦૦૫ 

(પ્રોએક્ટીવ ડીસ્કલોઝર-૧૭ મદુ્દાની માહિતી પસુ્તીકા) 

 

વર્ષ :- ૨૦૧૯-૨૦ 
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પ્રમાણપત્ર 

આથી પ્રમાણીત કરવામાાં આવે છે કે, માહિતી અધિકાર અધિધનયમની કલમ-૪ 

અંતર્ગત સ્વયાં જાિરે કરવાની બાબતો “પ્રોએક્ક્ટવ ડીસ્કલોઝર (P.A.D)” અમારા 

ધવભાર્ દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલ છે અને તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્સ્થતીએ 

અમારી માંજુરી મેળવી અદ્યતન કરવામાાં આવેલ છે. 

 

તા.     / ૦૫ / ૨૦૧૯ 

 

 

 

 

 

 

 

(બી.બી.જાડેજા) 
માહિતી અધિકારી 

અન ે

આસી. મેનજેર 

દબાણ િટાવ ધવભાર્ 

રાજકોટ મિાનર્રપાલલકા 
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અનકુ્રમલણકા 

વનયમ 
સગં્રહ 
નબંર 

વવગત પાના ન.ં 

૧ વ્યવસ્થાતાંત્ર, કાયો અને ફરજો. ૫ 

૨ અધિકારીઓ અને કમગચારીઓની સતા અને ફરજો. ૭ 

૩ કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનમયો, સચુનાઓ, ધનયમ સાંગ્રિ અન ે
દફતરો. 

૧૦ 

૪ નીધત ઘડતર અથવા નીધતના અમલ સાંબાંિી જનતાના સભ્યો સાથે સલાિ 
પરામર્ગ અથવા તેમના પ્રધતધનધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા િોય તો તેની 
ધવર્ત. 

૧૧ 

૫ ધનયાંત્રણ િઠેળની વ્યસ્ક્તઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંરે્નુાં પત્રક. ૧૨ 

૬ ધનયાંત્રણ િઠેળના બોડગ, પહરષદ, સધમધતઓ અને અન્ય સાંસ્થાઓનુાં પત્રક. ૧૩ 

૭ જાિરે માહિતી અધિકારી/એપેલેટ અધિકારીની ધવર્તો. ૧૪ 

૮ ધનણગય લેવાની પ્રહિયામાાં અનસુરવાની કાયગ પધ્િતી. ૧૫ 

૯ અધિકારીઓ અને કમગચારીઓની માહિતી-પસુ્સ્તકા (હડરેક્ટરી). ૧૬ 

૧૦ ધવનયોર્માાં જોર્વાઈ કયાગ મજુબ, મિનેતાણાની પધ્િધત સહિત દરેક 
અધિકારી અને કમગચારીને મળતુાં માધસક મિનેતાણુાં. 

૨૦ 

૧૧ અંદાજપત્રની ધવર્ત. ૨૪ 

૧૨ સિાયકી કાયગિમોના અમલ અંર્ે પધ્િધત. ૨૬ 

૧૩ રાિતો, પરધમટ કે અધિકૃત અંરે્ની ધવર્તો. ૨૬ 

૧૪ કાયો કરવા માટે નક્કી કરેલા િોરણો. ૨૬ 

૧૫ ધવજાણરુૂપે ઉપલબ્િ માહિતી. ૨૭ 

૧૬ માહિતી મેળવવા માટે નાર્રીકોને ઉપલબ્િ સવલતોની ધવર્તો. ૨૭ 

૧૭ અન્ય ઉપયોર્ી માહિતી (માહિતી મેળવવા અંર્ે). ૨૭ 
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પ્રકરણ-૧ 

પ્રસ્તાવના 

૧.૧ આ પસુ્સ્તકા(માહહતી અવિકાર અવિવનયમ-૨૦૦૫)ની પાશ્વાદભવુમકા અંગેની જાણકારી:- 

 આ પસુ્સ્તકાથી રાજકોટ મિાનર્રપાલલકાની દબાણ િટાવ ર્ાખાની માહિતી અધિકાર 
અધિધનયમ,૨૦૦૫ અન્વયે આપવાની થતી માહિતી રજુ કરેલ છે. 

૧.૨ આ પસુ્સ્તકાનો ઉદે્દશ હતે:ુ- 

 આ પસુ્સ્તકામાાંથી દબાણ િટાવ ર્ાખા ર્ાખાની ફરજો, કાયગપધ્િધત, ધનયમો, પેટા ધનયમો, 
ધવધનયમો, સ્થાયી આદેર્ો, માર્ગર્ીકાઓને લર્ત માહિતી, મદદનીર્ માહિતી અધિકારી, માહિતી 
અધિકારી, અને એપેલેટ અધિકારીને લર્ત માહિતી તેમજ માહિતી મેળવવા માટેની પ્રહિયા જાિરે 
જનતા સમક્ષ મકુવાનો ઉદે્દર્ છે. અને વહિવટને પારદર્ગક બનાવવાનો છે. 

૧.૩ આ પસુ્સ્તકા કઈ વ્યસ્તતઓ/સસં્થાઓ/સગંઠનો વગેરેને ઉપયોગી છે? 

 માહિતી અધિકાર અધિધનયમ િઠેળ જે કોઈ માહિતી મેળવવા ઈચ્છુક િોય તે તમામને 
ઉપયોર્ી છે. ઉપરાાંત ર્િરેમાાં આવેલા વ્યાપારી સાંર્ઠનો/સાંસ્થાઓ/એસોસીએર્નને પણ ઉપયોર્ી 
છે. 

૧.૪ કોઈ વ્યસ્તતએ આ પસુ્સ્તકામા ંઆવરી િવેાયેિ માહહતી અંગે વધ ુમાહહતી મેળવવા માગેં તો 
તે માટેનો સપંકષ  વવભાગ. 

આર.ટી.આઈ. ધવભાર્, 

ડો.આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, 
રાજકોટ મિાનર્રપાલલકા, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. 
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પ્રકરણ-૨ (વનયમ સગં્રહ ૧) 

-:વ્યવસ્થાતાંત્ર, કાયો અને ફરજો:- 
   

(૨.૧) દબાણ હટાવ વવભાગનુ ંવ્યવસ્થાતતં્ર:- 
 
 

કવમશનર 

 
 

 

નાયબ કવમશનર 

 
 

 

સહાયક કવમશનર 

 
 
 

આસી. મેનેજર 

 
 
 

 

 

(૧) સીનીયર તિાકષ  –૧  (૧) એસ્ટેટ ઈન્સ. –૫     (૧) એન્ક્રો. રીમવુિ ઓહિસર –૩           (૧) જુ. તિાકષ  –૪  

                       (૨) માકેટ ઈન્સ. –૨     (૨) એન્ક્રો. રીમવુિ ઈન્સ. –૮   

 
 
 
 

 

               (૧) ડ્રાઈવર –૪                        (૧) મજુર –૨૯              (૧) પગી –૧  
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(૨.૨) દબાણ હટાવ વવભાગના કાયો:- 
 

 રાજકોટ ર્િરેના મખુ્ય ૪૮ રાજમાર્ો પર અને અન્ય જાિરે માર્ોઓ પર થતા દબાણો દુર 
કરવાની અર્ત્યની કામર્ીરી દબાણ િટાવ ધવભાર્ દ્વારા કરવામાાં આવે છે.  

 

 િી.બી.પી.એમ.સી.એક્ટ ૧૯૪૯ની જોર્વાઈ મજુબ દબાણો દુર કરવા. 
 

 રાજકોટ ર્િરેના ર્િરેી જનો તરફથી પ્રસાંર્ોપાત સરુ્ોભન તથા જાિરેાતો માટે માંડપ, 
કમાન, છાજલી, કેનોપી, બેનર, ર્ેટકમાન તથા લકઝરીયસ ર્ેટ ધવરે્રે માટેની માંજુરી 
દબાણ િટાવ ધવભાર્ દ્વારા આપવામાાં આવે છે.  

 
 રાજકોટ મિાનર્રપાલલકા િસ્તકના તમામ િોકસગ ઝોનમાાં િાંિાથીઓને િાંિો કરવા અથે 

માંજુરી દબાણ િટાવ ર્ાખા દ્વારા આપવામાાં આવે છે.  
 

 રેકડી, કેબીન, અન્ય પરચરુણ ચીજ વસ્તઓુ જે જાિરે માર્ો પર દબાણયકુ્ત િોય તે તમામ 
વસ્તઓુ જપ્ત કરવી અને વહિવટી ચાર્જ વસલુ કરવાની કામર્ીરી કરવામાાં આવે છે. 

(૨.૨) દબાણ હટાવ વવભાગ મખુ્ય કચેરીનુ ંસરનામુ:ં- 
 

 દબાણ િટાવ ધવભાર્ 

 રૂમ નાં.૦૯, ત્રીજો માળ, 
 ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, 
 રાજકોટ મિાનર્રપાલલકા. 
 રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧. ઈ-મેઈલ : erdepartment09@gmail.com 
 

(૨.૩) કચેરી શરૂ અને બિં થવાનો સમય:- 
  

 કચેરી ર્રૂ થવાનો સમય સવારે ૧૦.૩૦ કલાક. 
 કચેરી બાંિ થવાનો સમય સાાંજે  ૦૬.૧૦ કલાક. 
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પ્રકરણ-૩ (વનયમ સગં્રહ ૨) 
-: અવિકારીઓ અને કમષચારીઓની સતા અને િરજો:- 

(૩.૧) િોદ્દો :- આસી. મેનેજર 
 
વહીવટી સત્તા :-  

 સરકારશ્રી તથા અન્ય ધવભાર્ો તરફથી માાંર્વામાાં આવતી માહિતીનુાં સ ાંકલન કરવુાં. 
 ર્ાખાના તાબા િઠેળના કમગચારીઓની ૧ માસ સિુીની રજા માંજુર કરવાની સત્તા. 
 ર્ાખાને પરુા પાડવામાાં આવેલ વાિનોમાાં હડઝલની જરૂરીયાત મજુબ હડઝલ માાંર્ણીની 

સ્લીપોમાાં સહિ કરવી. અને વાધષિક બજેટ તૈયાર કરાવવુાં. 
 ર્ાખામાાં આવેલ ફરીયાદોના ધનકાલ માટે લર્ત કમગચારીઓ દ્વારા ફરીયાદ નો ધનકાલ 

કરવો. અને આર.ટી.આઈ.ની માહિતી તૈયાર કરાવવી અને સમયસર જવાબ કરવો. 
 ર્ાખાને લર્ત હુકમો, પહરપત્રો, નોટીસ, ધવરે્રે પર સહિ કરી અમલમાાં મકુવા. 
 ર્ાખાના પર્ારબીલ, બજેટની મયાગદામાાં મળેલ માંજુરીવાળા કામોનાાં વાઉચરબીલો, 

ઈન્િીમેન્ટ માંજુરી ધવરે્રે જેવા બીલોમાાં સહિ કરી માંજુરી આપવી.  
 
નાણાકીય સત્તા :- 

 રૂ.૫૦૦/- ની મયાગદામાાં પી.સે.માાંથી ખચગ માંજુર કરવાની સત્તા. 
 
અન્ય :- 

 તમામ મ્યધુનધસપલ ધમલકત પર અનધિક્રુત રીતે લર્ાવેલ જાિરેાતનાાં પબ્બ્લક િોહડિંગ્સ, 
બેનરો, બોડગ, તથા રેકડી કેલબન જપ્ત કરી વિીવટી ચાર્જ વસલુ કરવો. રાજકોટ 
મ્યધુનધસપલ કોપો.ની િદમાાં જુદા-જુદા સ્થળો,  રાજમાર્ગ, િોકસગ ઝોન ધવરે્રે સ્થળોનુાં 
ધનરીક્ષણ કરવાની સત્તા. 

િરજો:- 
 ર્ાખાના સ્ટાફનુાં જનરલ સપુરવીઝન. 
 ર્ાખા દ્વારા કરવાના થતા કામોનુાં અમલીકરણ કરાવવુાં. 
 ઉચ્છચ અધિકારીશ્રી તરફથી સપુ્રત થતી અન્ય કામર્ીરી બજાવવાની ફરજો. 
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(૩.૨) િોદ્દો :- સીની. ક્લાકગ 
 
વહીવટી સત્તા :-  

 ઓહફસના કમગચારીઓની કામર્ીરીનુાં સપુરવીઝન કરવુાં. 
નાણાકીય સત્તા :- 

 કોઈ નાણાકીય સત્તા એનાયત થયેલ નથી. 
િરજો:- 

 પહરપત્ર/હુકમોનુાં સ ાંકલન. 
 ર્ાખા અધિકારીશ્રી તરફથી સપુ્રત થતી અન્ય કામર્ીરી બજાવવાની ફરજો. 

 
(૩.૩) િોદ્દો :- જુ. ક્લાકગ 
 
વહીવટી સત્તા :-  

 સ્વતાંત્ર સત્તાઓ સોંપાયેલ નથી પરાંત ુર્ાખા અધિકારીશ્રી સચુવે તે મજુબની ફાઈલો તૈયાર 
કરી માંજુરી અથે તબક્કાવાર રજુ કરવી. 

નાણાકીય સત્તા :- 
 પર્ાર બીલો તથા અન્ય ભથ્થા ધવરે્રે બીલો તૈયાર કરવા. 
 કમગચારીના ઈન્કમટેક્સ પત્રકો તૈયાર કરવા તથા સાંબાંિીત ધવભાર્ને મોકલવા. 
 કમગચારીઓના હફક્સેર્ન કરવા. વાધષિક ઓહડટ ને લર્ત કામર્ીરી. 

અન્ય:- 
 વાધષિક બજેટ તૈયાર કરવુાં. અને આર.ટી.આઈ.ના જવાબો તૈયાર કરવા. 
 ર્ાખામાાં આવતા પત્રો, ફાઈલો, ધવરે્રેની નોંિ કરવી અને આવક પત્ર રજીસ્ટર, જાવક પત્ર 

રજીસ્ટર, આવક ફાઈલ રજીસ્ટર, જાવક ફાઈલ રજીસ્ટર ધવરે્રે રજીસ્ટરો ધનભાવવા. 
િરજો:- 

 પહરપત્ર/હુકમોનુાં સ ાંકલન. 
 આર.ટી.આઈ., ઠરાવો, પહરપત્રો, રજાઓ, બજેટ, ધવરે્રેના રજીસ્ટર ધનભાવવા. 
 ર્ાખા અધિકારીશ્રી તરફથી સપુ્રત થતી અન્ય કામર્ીરી બજાવવાની ફરજો. 
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(૩.૪) િોદ્દો :- એસ્ટેટ અને માકેટ ઈન્સ. 
 

વહીવટી સત્તા :-  
 કોઈ વિીવટી સત્તા એનાયત થયેલ નથી. 

નાણાકીય સત્તા :- 
 કોઈ નાણાકીય સત્તા એનાયત થયેલ નથી. 

િરજો:- 
 િોકસગ ઝોનમાાં ઉભા રિવેા માટે િાંિાથીને માંજુરી આપવી. 
 જપ્ત કરેલ રેકડી અને અન્ય ચીજવસ્તઓુની યાદીનુાં રજીસ્ટર ધનભાવવુાં. 
 જપ્ત કરેલ ચીજવસ્તઓુની િરારજી કરવી અને રજીસ્ટર ધનભાવવુાં. 
 ર્ાખા અધિકારીશ્રી તરફથી સપુ્રત થતી અન્ય કામર્ીરી બજાવવાની ફરજો. 

 

(૩.૫) િોદ્દો :- એન્િોચમેન્ટ રીમવુલ ઓહફસર/એન્િોચમેન્ટ રીમવુલ ઈન્સ. 
 
વહીવટી સત્તા :-  

 કોઈ વિીવટી સત્તા એનાયત થયેલ નથી. 
નાણાકીય સત્તા :- 

 કોઈ નાણાકીય સત્તા એનાયત થયેલ નથી. 
િરજો:- 

 જાિરેમાર્ો પર કરવામાાં આવેલ દબાણો દુર કરવા. 
 આઉટડોરની ફરીયાદનો ધનકાલ કરવો અને વિીવટી ચાર્જ વસલુ કરવો. 
 ર્ાખા અધિકારીશ્રી તરફથી સપુ્રત થતી અન્ય કામર્ીરી બજાવવાની ફરજો. 

 

(૩.૫) િોદ્દો :- મજુર/ ડ્રાઈવર/ પગી. 

િરજો:- 
 ર્ાખા અધિકારીશ્રી તરફથી સપુ્રત થતી અન્ય કામર્ીરી બજાવવાની ફરજો. 
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પ્રકરણ-૪ (વનયમ સગં્રહ ૩) 
-: કાયો કરવા માટેના વનયમો, વવવનમયો, સચુનાઓ, વનયમ સગં્રહ અને દિતરો:- 

 

(૪.૧) વ્યસ્તતને વનયમો, વવવનમયો,સચુનાઓ, વનયમસગં્રહ અને દિતરોની નકિ 
       અહહિંથી મળશે.    

દબાણ િટાવ ધવભાર્ 

 રૂમ નાં.૦૯, ત્રીજો માળ, 
 ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, 
 રાજકોટ મિાનર્રપાલલકા. 
 રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧. 
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પ્રકરણ-૫ (વનયમ સગં્રહ ૪) 
-: નીવત ઘડતર અથવા નીવતના અમિ સબંિંી જનતાના સભ્યો સાથે સિાહ 
પરામશષ અથવા તેમના પ્રવતવનવિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વવગત:- 
 

(૫.૧) નીવત ઘડતર:- 

 શુાં નીધતના ઘડતર અંરે્ જનતાની અથવા તેના પ્રધતધનધિઓની સલાિ/ પરામર્ગ/ 
સિભાર્ીતા મેળવવા માટેની કોઈ જોર્વાઈ છે? જો િોય તો નીચેના નમનુામાાં આવી નીધતની 
ધવર્તો આપો. 

િમ 
નાં. 

ધવષય મદુ્દો શુાં જનતાની 
સિભાર્ીતા 

સધુનધિત કરવાનુાં 
જરૂરી છે? િા/ના 

જનતાની સિભાલર્તા મળેવવા 
માટેની વ્યવસ્થા 

૧. 
૨. 
૩. 

રેકડી, કેલબન જપ્ત બાબત 

રાજમાર્ગ પરનુાં દબાણ દુર કરવુાં. 
ર્િરેના જુદા-જુદા ધવસ્તારમાાં દબાણ અંરે્ 

િા 
િા 
િા 

પ્રજાના ચુાંટાયેલા પ્રધતધનધિઓ 
જ આવી નીધતઓનુાં ઘડતર 
તથા અમલ કરાવવાની નીધત 
નક્કી કરે છે. પહરણામે 
આડકતરી રીત ે આવી નીધત 
પ્રજાએ ઘડયા સમાન ર્ણાય. 

 

આનાથી નાર્રીકને ક્યા આિારે નીધત ધવષયક બાબતોના ઘડતર અને અમલમાાં જનતાની 
સિભાલર્તા નક્કી કરાઈ છે. તે સમજવામાાં મદદ થર્ે. 
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પ્રકરણ-૬ (વનયમ સગં્રહ ૫) 
-: વનયતં્રણ હઠેળની વ્યસ્તતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક:- 

 

(૬.૧) ધનયાંત્રણ િઠેળની વ્યસ્ક્તઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંરે્નુાં પત્રક નીચે 
મજુબ છે. 

 
 

ક્ર્મ 
નાં. 

દસ્તાવેજની 
કક્ષા 

દસ્તાવેજનુાં 
નામ 

દસ્તાવેજ મેળવવાની કાયગ 
પધ્િધત 

નીચેની વ્યસ્ક્ત પાસે 
છે/તેના ધનયાંત્રણમાાં છે. 

૧  હુકમો અરજી કરી ધનયત ફી 
ભરીને(સરકારશ્રી ના 

ધનયમ મજુબ) 

આસી. મેનેજર, 

 દબાણ િટાવ ધવભાર્ 

૨  પહરપત્રો “ “ 
૩  ફાઈલ “ “ 
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પ્રકરણ-૭ (વનયમ સગં્રહ ૬) 
-: વનયતં્રણ હઠેળના બોડષ , પહરર્દ, સવમવતઓ અને અન્ય સસં્થાઓનુ ંપત્રક:- 

 
(૭.૧) જાહરે તતં્રને િગતા બોડષ , પહરર્દો, સવમવતઓ અને અન્ય મડંળો અંગેની માહહતી નીચેના 
નમનુા આપો. 

 
 માન્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાનુાં નામ અને સરનામુાં:- જનરલબોડગ/ સ્થાયી સધમધત/ માકેટ સધમધત/ 

                                               ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ મિાનર્રપાલલકા. 
 માન્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાનો પ્રકાર :- સ્થાનીક સત્તા માંડળ 

 માન્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાનો ટ ાંકો પહરચય:- રાજ્ય સરકારશ્રીનાાં િારા િઠેળ સ્થાધનક 
સ્વરાજ્યની સાંસ્થા તરીકે માન્યતા પ્રાપ્ત કરી કૃધતમ વ્યસ્ક્તનો દરજ્જો િાસલ કરેલ છે. 

 માન્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાની ભ  ધમકા:- કાયગકારી 
 માળખુાં અને સભ્ય બાંિારણ :- સ્થાયી સધમધત વખતો વખત નક્કી કરે તે મજુબ. 
 સાંસ્થાના વડા:- મેયરશ્રી, ચેરમેનશ્રી, કધમર્નરશ્રી. 
 મખુ્ય કચેરી અને તેની ર્ાખાના સરનામાાં:- દબાણ િટાવ ધવભાર્ સે.ઝોન, ત્રીજો માળ, રૂમ 

નાંબર-૯, ડો.આંબેડકર ભવન, રાજકોટ મિાનર્રપાલલકા, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ. 
 બેઠકોની સાંખ્યા:- જનરલ બોડગ- દર બે માસે ૧ વાર 

                  સ્થાયી સધમધત- દર અઠવાડીયે ૧ વાર 
          માકેટ સધમધત- દર માસ ે૧ વાર 

 શુાં જનતા બેઠકમાાં ભાર્ લઈ ર્કે છે? :- ના 
 શુાં બેઠકોની કાયગનોંિ તૈયાર કરવામાાં આવે છે? :- િા 
 શુાં બેઠકોની કાયગનોંિ જનતાને ઉપલબ્િ છે? જો તેમ િોય તો તે મેળવવાની પધ્િધતની 

માહિતી આપો.  :- િા(અરજી કરવાથી સેિેટરી ધવભાર્માાંથી પ્રાપ્ત થઈ ર્કે છે.) 
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પ્રકરણ-૮ (વનયમ સગં્રહ ૭) 
-: જાહરે માહહતી અવિકારી/એપેિેટ અવિકારીની વવગતો:- 

 
(૮.૧) સરકારી તતં્રનુ ંનામ : દબાણ હટાવ વવભાગ 

 
 

 મખુ્ય માહહતી અવિકારી : 
 

અન.ુ 
ન.ં 

હોદ્દો 
િોન નબંર 

િેતસ ઈ-મેઈિ સરનામ ુ
કચેરી મોબાઈિ 

૧ આસી. મેનેજર 

 

૦૨૮૧-
૨૨૨૧૩૬૬ 

----- ----- ------ દબાણ િટાવ ધવભાર્ 

રાજકોટ મિાનર્રપાલલકા. 
 
 

 મદદનીશ માહહતી અવિકારી : 
 

અન.ુ 
ન.ં 

હોદ્દો 
િોન નબંર 

િેતસ ઈ-મેઈિ સરનામ ુ
કચેરી મોબાઈિ 

૧ સીની. કલાકગ  ૦૨૮૧-
૨૨૨૧૩૬૬ 

----- ----- ------ દબાણ િટાવ ધવભાર્ 

રાજકોટ મિાનર્રપાલલકા. 
 

  એપેિેટ (કાયદા) અવિકારી :  

 

અન.ુ 
ન.ં 

હોદ્દો 
િોન નબંર 

િેતસ 
ઈ-

મેઈિ 
સરનામ ુ

કચેરી મોબાઈિ 

૧ નાયબ 
કધમશ્નર 

૦૨૮૧-
૨૨૨૦૯૩૮ 

----- ૨૨૨૪૨૫૮ ------ દબાણ િટાવ ધવભાર્ 

રાજકોટમિાનર્રપાલલકા 
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પ્રકરણ-૯ (વનયમ સગં્રહ ૮) 
-: વનણષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયષ પધ્િવત:- 

 
(૯.૧) જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે વનણષય િેવા માટે કઈ કાયષપધ્િવત અનસુરવામા ંઆવે છે? 

 જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંરે્ ધનણગય લેવા માટે યોગ્ય ચેનલ દ્વારા અલભપ્રાય મેળવી ધનયમાનસુાર 
અધિકાર પરત્વેની કાયગ પધ્િતી અનસુરવામાાં આવે છે. 

(૯.૨) અગત્યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ વનણષય િેવા માટેની દસ્તાવેજી કાયષપધ્િવતઓ/ઠરાવેિી 
કાયષપધ્િવતઓ, વનયત માપદંડો, વનયમો ક્યા ક્યા છે? વનણષય િેવા માટે ક્યા ક્યા સ્તરે વવચારણા 
કરવામા ંઆવે છે? 

 અર્ત્યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ ધનણગય લેવા માટે ધનયમાનસુાર અધિકાર પરત્વેની કાયગ 
પધ્િતી કરવામાાં આવે છે. અને ધનણગય લેવા માટે જે તે બાબતોને અનલુક્ષી ધનમ્નસ્તર થી 
ઉચ્છચસ્તર સિુી ધવચારી ધનણગય લેવામાાં આવે છે. 

(૯.૩) વનણષયને જનતા સિુી પહોચાડવાની કઈ વ્યવસ્થા છે? 

 વ્યસ્ક્તને ધનણગયની જાણ માટે ટપાલ દ્વારા, રૂબરૂ પટ્ટાવાળા દ્વારા અને સામિુીક ફતવાઓનાાં 
ધનણગયો માટે વતગમાન પત્ર દ્વારા જનતાને પિોચાડવામાાં આવે છે. 

(૯.૪) વનણષય િેવાની પ્રક્રીયામા ંજેના મતંવ્યો િેવાના છે. તે અવિકારીઓ ક્યા છે? 

 જે તે હકસ્સામાાં ધનણગય લેવા કધમર્નર સાિબે દ્વારા સપુ્રત કરવામાાં આવેલ અધિકાર 
પરત્વેની સતા િોય તેની નીચેના અધિકારી સિુીના યોગ્ય ચેનલોમાાં નીચે જણાવેલ 
અધિકારીઓનાાં માંતવ્યો લઈ માંજુરી આપવામાાં આવે છે. 
(૧) નાયબ કધમર્નર (૨) આસી. કધમર્નર (૩) આસી. મેનેજર 

(૯.૫) વનણષય િેનાર અંવતમ સતાવિકારી કોણ છે? 

 વિીવટી ધનણગય માટે અંધતમ સતાધિકારી રાજકોટ મિાનર્રપાલલકાના મ્યધુનધસપલ 
કધમર્નર છે. 
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પ્રકરણ-૧૦ (વનયમ સગં્રહ ૯) 
-: અવિકારીઓ અને કમષચારીઓની માહહતી-પસુ્સ્તકા (હડરેતટરી):- 

 

અ. 
નુાં. 
નાં. 

નામ િોદો એસ.ટી. 
ડી.કોડ. 

ફોન નાંબર 

કચેરી 
ફેક્સ ઈ મેઈલ સરનામુાં 

૧ શ્રી બી.બી.જાડજેા ઇન્ચાર્જ  
આસી.મેનેજર  

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૩૬૬ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા.  

૨ શ્રી છાપીયા સનુીલ એમ. સી. ક્લાકગ  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૩ શ્રી જોષી ધવજયકુમાર પી. જુ.ક્લાકગ  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૪ પરમાર પરેર્ સી. ક્લાકગ ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૫ ભલર્ામડીયા અલભષેક સી. ક્લાકગ ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૬ મિડુે નીકુલદાન સી. ક્લાકગ ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૭ શ્રી ર્જેન્રધસિંિ રાણા ઈ.આર.ઓ  
દબાણ િટાવ  

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૮ શ્રી વાઘાભાઈ વી બોરીચા ઈ.આર.ઓ  
દબાણ િટાવ 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૯ શ્રી હદસ્ગ્વજયધસિંિ જે. 
જાડજેા 

ઈ.આર.ઓ  
દબાણ િટાવ 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૧૦ શ્રી સાિાભાઈ આર. 
ઝીલરીયા 

ઈ.આર.આઈ  
દબાણ િટાવ  

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૧૧ શ્રી ઘનશ્યામ પી.જાડજેા ઈ.આર.આઈ  
દબાણ િટાવ 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૧૨ શ્રી જયરાજધસિંિ બી જાડજેા ઈ.આર.આઈ  
દબાણ િટાવ 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 
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૧૩ શ્રી જયસખુભાઈ કાવઠીયા ઈ.આર.આઈ  
દબાણ િટાવ 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૧૪ શ્રી દેવેન્રધસિંિ એસ. જાડજેા ઈ.આર.આઈ  
દબાણ િટાવ 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૧૫ શ્રી સાિજેાનભાઈ ઈ 
ર્ેરધસયા 

ઈ.આર.આઈ  
દબાણ િટાવ 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૧૬ શ્રી બાદી એિમદ 
નરુમામદ 

ઈ.આર.આઈ  
દબાણ િટાવ 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૧૭ શ્રી રમેર્ભાઈ જે. ભાર્ીયા ઈ.આર.આઈ  
દબાણ િટાવ 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૧૮ શ્રી નયનભાઈ આઈ ઠાકર ઈ.આર.આઈ  
દબાણ િટાવ 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૧૯ શ્રી રાજેન્ર સી. જોષી ઇન્સ્પેક્ટર 
દબાણ િટાવ  

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૨૦ શ્રી ર્ાાંધતલાલ વી.મકવાણા ઇન્સ્પેક્ટર 
દબાણ િટાવ 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૨૧ શ્રી મકેુર્ભાઈ જે. આચાયગ ઇન્સ્પેક્ટર 
દબાણ િટાવ 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૨૨ શ્રી પ્રતાપભાઈ એસ.મોયા ઇન્સ્પેક્ટર 
દબાણ િટાવ 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૨૩ શ્રી માવજી વી િાવરી ઇન્સ્પેક્ટર 
દબાણ િટાવ 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૨૪ શ્રી ખાચર કનકભાઈ ઈ. ડ્રાઈવર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૨૫ શ્રી ભપેુન્રધસિંિ આર. જાડજેા ડ્રાઈવર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૨૬ શ્રી હિતેન્રર્ીરી એલ. 
ર્ોસ્વામી 

ડ્રાઈવર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૨૭ શ્રી યનુસુભાઈ એ ચાનીયા ડ્રાઈવર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 
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૨૮ શ્રી ર્ોિાણીયા અર્ોક 
નાથાલાલ 

મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૨૯ શ્રી જેન્તી એમ ચાવડા મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૩૦ શ્રી હિરાભાઈ કે. મકવાણા મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૩૧ શ્રી હકિંજલ પી. મારૂ મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૩૨ શ્રી નાથાલાલ વી. પારઘી મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૩૩ શ્રી જેર્ીંર્ એલ. પરમાર મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૩૪ શ્રી નારણ ય.ુ રાઠોડ મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૩૫ શ્રી પ્રવીણ ડી. રાઠોડ મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૩૬ શ્રી સરેુર્ એન. સોલાંકી મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૩૭ શ્રી મળુજી ય.ુ સારેષા મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૩૮ શ્રી ભસ્ક્તદાન બી. બાદાણી મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૩૯ શ્રી મિને્ર ટી. વાઘલેા મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૪૦ શ્રી પરમાર હકર્ોરભાઈ કે. મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૪૧ શ્રી જીતેન્ર આર. ર્ેઠ મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૪૨ શ્રી ધવમલ કે જોષી મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 



19 
 

૪૩ શ્રી અયબુ આઈ. મોટાણી મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૪૪ શ્રી પરમાર ધવનોદ બી. મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૪૫ શ્રી જોર્ેર્ એસ. સોલાંકી મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૪૬ શ્રી જાદવ હકર્ોર આર. મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૪૭ શ્રી અર્રફ એ. બેલીમ મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૪૮ શ્રી રમેર્ ડી. રાઠોડ મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૪૯ શ્રી જર્ાભાઈ વી.િોળકીયા મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૫૦ શ્રી હિતેષ એમ. િોળકીયા મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૫૧ શ્રી મનસખુ વી. વાઘલેા મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૫૨ શ્રી મેસરુભાઈ જી. રાઠોડ મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૫૩ શ્રી મિરે્ ડી. મકવાણા મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૫૪ શ્રી નટવરલાલ ડી. જોષી મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૫૫ શ્રી ડી.એમ. ખીમસહુરયા મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૫૬ શ્રી રાઠોડ ખોડુભા ડી. મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 

૫૭ શ્રી મનસખુ જી. કાકડીયા મજ ર  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ િટાવ  
રા.મ.ન.પા. 
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પ્રકરણ-૧૧ (વનયમ સગં્રહ ૧૦) 
-: વવનયોગમા ંજોગવાઈ કયાષ મજુબ, મહનેતાણાની પધ્િવત સહહત દરેક અવિકારી 

અને કમષચારીને મળતુ ંમાવસક મહનેતાણુ.ં:- 
 

અન.ુ 
ન.ં 

નામ  હોદો માવસક 
મહનેતાણુ ં
માચષ – ૧૮ 

વળતર ભથ્ુ ં વવવનયમમા ંજણાવ્યા મજુબ 
મહનેતાણુ ંનક્કી કરવાની    

કાયષ પદ્ધવત 

૧ શ્રી બી.બી.જાડજેા ઇન્ચાર્જ  
આસી.મેનેજર  

૪૭,૬૦૦/-   સરકારશ્રીના િારા-િોરણ 
મજુબ પર્ાર ચ  કવવાનુાં 

જનરલ બોડગમાાં ઠરાવાયેલ છે. 
(જનરલ બોડગ નક્કી કયાગ 

મજુબ) 
૨ શ્રી છાપીયા સનુીલ એમ. સી. ક્લાકગ  ૫૩,૬૦૦/-  ‘’ 
૩ શ્રી જોષી ધવજયકુમાર પી. જુ. ક્લાકગ  ૪૧,૧૦૦/-  ‘’ 
૪ પરમાર પરેર્ જુ. ક્લાકગ ૧૯,૯૫૦/-  ‘’ 
૫ ભલર્ામડીયા અલભષેક જુ. ક્લાકગ ૧૯,૯૫૦/  ‘’ 
૬ મિડુે નીકુલદાન જુ. ક્લાકગ ૧૯,૯૫૦/  ‘’ 
૭ શ્રી ર્જેન્રધસિંિ રાણા ઈ.આર.ઓ  

દબાણ િટાવ  
૧૯,૯૫૦/  ‘’ 

૮ શ્રી વાઘાભાઈ વી બોરીચા ઈ.આર.ઓ  
દબાણ િટાવ 

૧૯,૯૫૦/  ‘’ 

૯ શ્રી હદસ્ગ્વજયધસિંિ જે. 
જાડજેા 

ઈ.આર.ઓ  
દબાણ િટાવ 

૧૯,૯૫૦/  ‘’ 

૧૦ શ્રી સાિાભાઈ આર. 
ઝીલરીયા 

ઈ.આર.આઈ  
દબાણ િટાવ  

૧૯,૯૫૦/  ‘’ 

૧૧ શ્રી ઘનશ્યામ પી.જાડજેા ઈ.આર.આઈ  
દબાણ િટાવ 

૧૯,૯૫૦/  ‘’ 

૧૨ શ્રી જયરાજધસિંિ બી જાડજેા ઈ.આર.આઈ  
દબાણ િટાવ 

૧૯,૯૫૦/  ‘’ 
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૧૩ શ્રી જયસખુભાઈ કાવઠીયા ઈ.આર.આઈ  
દબાણ િટાવ 

૧૯,૯૫૦/  ‘’ 

૧૪ શ્રી દેવેન્રધસિંિ એસ. જાડજેા ઈ.આર.આઈ  
દબાણ િટાવ 

૧૯,૯૫૦/  ‘’ 

૧૫ શ્રી સાિજેાનભાઈ ઈ 
ર્ેરધસયા 

ઈ.આર.આઈ  
દબાણ િટાવ 

૧૯,૯૫૦/  ‘’ 

૧૬ શ્રી બાદી એિમદ 
નરુમામદ 

ઈ.આર.આઈ  
દબાણ િટાવ 

૧૯,૯૫૦/  ‘’ 

૧૭ શ્રી રમેર્ભાઈ જે. ભાર્ીયા ઈ.આર.આઈ  
દબાણ િટાવ 

૧૯,૯૫૦/  ‘’ 

૧૮ શ્રી નયનભાઈ આઈ ઠાકર ઈ.આર.આઈ  
દબાણ િટાવ 

૪૨,૨૦૦/-  ‘’ 

૧૯ શ્રી રાજેન્ર સી. જોષી ઇન્સ્પેક્ટર 
દબાણ િટાવ  

૫૩,૬૦૦/-  ‘’ 

૨૦ શ્રી ર્ાાંધતલાલ વી.મકવાણા ઇન્સ્પેક્ટર 
દબાણ િટાવ 

૪૬,૨૦૦/-  ‘’ 

૨૧ શ્રી મકેુર્ભાઈ જે. આચાયગ ઇન્સ્પેક્ટર 
દબાણ િટાવ 

૫૨૦૦૦/-  ‘’ 

૨૨ શ્રી પ્રતાપભાઈ એસ.મોયા ઇન્સ્પેક્ટર 
દબાણ િટાવ 

૫૨૦૦૦/-  ‘’ 

૨૩ શ્રી માવજી વી િાવરી ઇન્સ્પેક્ટર 
દબાણ િટાવ 

૫૦૫૦૦/-  ‘’ 

૨૪ શ્રી ખાચર કનકભાઈ ઈ. ડ્રાઈવર ૩૪૦૦૦/-  ‘’ 
૨૫ શ્રી ભપેુન્રધસિંિ આર. 

જાડજેા 
ડ્રાઈવર ૩૩૦૦૦/-  ‘’ 

૨૬ શ્રી હિતેન્રર્ીરી એલ. 
ર્ોસ્વામી 

ડ્રાઈવર ૩૨૦૦૦/-  ‘’ 

૨૭ શ્રી યનુસુભાઈ એ ચાનીયા ડ્રાઈવર ૩૧૧૦૦/-  ‘’ 
૨૮ શ્રી ર્ોિાણીયા અર્ોક 

નાથાલાલ 
મજ ર  ૧૮,૭૦૦/-  ‘’ 
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૨૯ શ્રી જેન્તી એમ ચાવડા મજ ર  ૨૬,૪૦૦/-  ‘’ 
૩૦ શ્રી હિરાભાઈ કે. મકવાણા મજ ર  ૨૪,૯૦૦/-  ‘’ 
૩૧ શ્રી હકિંજલ પી. મારૂ મજ ર  ૧૬,૭૦૦/-  ‘’ 
૩૨ શ્રી નાથાલાલ વી. પારઘી મજ ર  ૨૫,૬૦૦/-  ‘’ 
૩૩ શ્રી જેર્ીંર્ એલ. પરમાર મજ ર  ૨૪,૯૦૦/-  ‘’ 
૩૪ શ્રી નારણ ય.ુ રાઠોડ મજ ર  ૨૫,૬૦૦/-  ‘’ 
૩૫ શ્રી પ્રવીણ ડી. રાઠોડ મજ ર  ૨૫,૬૦૦/-  ‘’ 
૩૬ શ્રી સરેુર્ એન. સોલાંકી મજ ર  ૨૪,૯૦૦/-  ‘’ 
૩૭ શ્રી મળુજી ય.ુ સારેષા મજ ર  ૩૨૦૦૦/-  ‘’ 
૩૮ શ્રી ભસ્ક્તદાન બી. બાદાણી મજ ર  ૨૩,૧૦૦/-  ‘’ 
૩૯ શ્રી મિને્ર ટી. વાઘલેા મજ ર  ૧૮,૬૦૦/-  ‘’ 
૪૦ શ્રી પરમાર હકર્ોરભાઈ કે. મજ ર  ૨૪,૨૦૦/-  ‘’ 
૪૧ શ્રી જીતેન્ર આર. ર્ેઠ મજ ર  ૨૪,૯૦૦/-  ‘’ 
૪૨ શ્રી ધવમલ કે જોષી મજ ર  ૨૩,૮૦૦/-  ‘’ 
૪૩ શ્રી અયબુ આઈ. મોટાણી મજ ર  ૨૩,૮૦૦/-  ‘’ 
૪૪ શ્રી પરમાર ધવનોદ બી. મજ ર  ૨૬,૪૦૦/-  ‘’ 
૪૫ શ્રી જોર્ેર્ એસ. સોલાંકી મજ ર  ૨૪,૯૦૦/-  ‘’ 
૪૬ શ્રી જાદવ કે. આર. મજ ર  ૧૬,૭૦૦/-  ‘’ 
૪૭ શ્રી અર્રફ એ. બેલીમ મજ ર  ૨૪,૯૦૦/-  ‘’ 
૪૮ શ્રી રમેર્ ડી. રાઠોડ મજ ર  ૨૫,૬૦૦/-  ‘’ 
૪૯ શ્રી જર્ાભાઈ વી.િોળકીયા મજ ર  ૨૭,૨૦૦/-  ‘’ 
૫૦ શ્રી હિતેષ એમ. િોળકીયા મજ ર  ૧૬,૭૦૦/-  ‘’ 
૫૧ શ્રી મનસખુ વી. વાઘલેા મજ ર  ૨૩,૮૦૦/-  ‘’ 
૫૨ શ્રી મેસરુભાઈ જી. રાઠોડ મજ ર  ૨૫,૬૦૦/-  ‘’ 
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૫૩ શ્રી મિરે્ ડી. મકવાણા મજ ર  ૨૬,૪૦૦/-  ‘’ 
૫૪ શ્રી નટવરલાલ ડી. જોષી મજ ર  ૨૯,૩૦૦/-  ‘’ 
૫૫ શ્રી ડી.એમ. ખીમસરુીયા મજ ર  ૨૪,૯૦૦/-  ‘’ 
૫૬ શ્રી રાઠોડ ખોડુભા ડી. મજ ર  ૨૯,૩૦૦/-  ‘’ 
૫૭ શ્રી મનસખુ જી. કાકડીયા મજ ર  ૩૦,૨૦૦/-  ‘’ 
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પ્રકરણ-૧૨ (વનયમ સગં્રહ ૧૧) 
-: અંદાજપત્રની વવગત:- 

 

(૧૨.૧) જુદી જુદી પ્રવતૃીઓ માટે અંદાજ પત્રની વવગતોની માહહતી નીચેના નમનુામા ંદશાષવેિ છે. 

(૧૨.૨) આવક દશાષવત ુઅંદાજ પત્રક (િતત નમનુારૂપ) 

 

 

રાજકોટ મ્યવુનવસપિ કોપોરેશન 
સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ રીવાઇઝડ તથા સને ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના વર્ષ માટે રેવન્ય/ૂકેપીટિ આવકની વવગત દશાષવત ુ ંપત્રક્ 

બજેટ 
સાંજ્ઞા 

બજેટ સદર 
હિસાબી 
સાંજ્ઞા 

હિસાબી 
સદર 

ખરેખર 

આવક 

માંજુર થયેલ 
મળુ અંદાજ 

ખરેખર 
આવક 

૦૧/૦૪/૨
૦૧૮ થી 

રીવાઈઝ 

આવક  
અંદાજ 

આવક 
અંદાજ 

હરમાકગસ 

    

૨૦૧૭
-

૨૦૧૮ 

૨૦૧૮-૨૦૧૯ 
૩૦-૧૧-
૨૦૧૮ 

૨૦૧૮-
૨૦૧૯ 

૨૦૧૯-
૨૦૨૦ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

 
દબાણ 

હટાવ શાખા 
        

૨૩૦૧ 

માંડપ, 

કમાન, 
છાજલી 
ભાડુ 

૧૩૪૨૭ 
માંડપ, કમાન, 
છાજલી ભાડુ 

૪૦ ૬૫ ૫૦ ૬૫ ૬૫  

૨૩૦૧ 
વિીવટી 
ચાર્જ 

૧૩૩૧૦ 
વિીવટી 
ચાર્જ 

૭૫ ૮૦ ૯૧ ૧૦૦ ૧૧૦  

૨૩૦૧ 

િોકસગ 
ઝોનની 
વસ  લાત 

૧૩૩૦૯ 

િોકસગ 
ઝોનની 
વસ  લાત 

૧૨૭ ૨૪૦ ૧૩૧ ૧૭૦ ૨૦૦  

   
દબાણ હટાવ 
શાખા કુિ  

૨૪૩ ૩૮૫ ૨૭૩ ૩૩૫ ૩૯૫  
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(૧૨.૩) ખચષ દશાષવત ુઅંદાજ પત્રક (િતત નમનુારૂપ) 

 

 

 
 
 
 

રાજકોટ મ્યવુનવસપિ કોપોરેશન 
સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ રીવાઇઝડ તથા સને ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના વર્ષ માટે રેવન્ય/ૂકેપીટિ ખચષની વવગત દશાષવત ુ ંપત્રક્ 

બજેટ 
સાંજ્ઞા 

બજેટ સદર 
હિસાબી 
સાંજ્ઞા 

હિસાબી 
સદર 

ખરેખર 

ખચગ 

માંજુર 
થયેલ 
મળુ 
અંદાજ 

ખરેખર ખચગ 
૦૧/૦૪/૨
૦૧૮ થી 

રીવાઈઝડ 
ખચગ અંદાજ 

ખચગ અંદાજ 

હરમાકગસ ્

    
૨૦૧૭-
૨૦૧૮ 

૨૦૧૮-
૨૦૧૯ 

૩૦-૧૧-
૨૦૧૮ 

૨૦૧૮-
૨૦૧૯ 

૨૦૧૯-
૨૦૨૦ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

 
દબાણ હટાવ 

શાખા 
        

૨૧૦૧ 

દબાણ િટાવ 
ર્ાખા પર્ાર 

ખચગ 
૩૦૧૦૦ પર્ાર ૨૦૦ ૩૦૦ ૧૫૦ ૨૫૦ ૩૦૦  

૨૧૦૧ 
આઉટ સોધસિંર્ 
સ્ટાફ ખચગ 

૩૦૧૦૧ 

આઉટ 
સોધસિંર્ સ્ટાફ 

ખચગ 
૧૮ ૨૦ ૦૫ ૨૧ ૨૪  

૨૧૦૧ 
સાહદલવાર 

ખચગ 
૩૪૦૦૦ 

સાહદલવાર 
ખચગ 

૦.૦૭ ૦.૨૫ ૦.૦૮ ૦.૩૩ ૦.૩૬  

૨૧૦૧ વીજળી ખચગ ૪૩૧૦૩ વીજળી ખચગ ૦.૪૦ ૦.૫૦ ૦.૪૬ ૦.૭૬ ૦.૮૫  

૨૧૦૧ ટેલીફોન ખચગ ૩૪૧૦૦ 
ટેલીફોન 
ખચગ 

૦.૦૬ ૦.૧૦ ૦.૦૧ ૦.૦૨ ૦.૦૮  

   
દબાણ હટાવ 
શાખા કુિ 

૨૧૮ ૩૨૦ ૧૫૫ ૨૭૨ ૩૨૫  
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પ્રકરણ-૧૩ (વનયમ સગં્રહ ૧૨) 
-: સહાયકી કાયષક્રમોના અમિ અંગે પધ્િવત:- 

 

(૧૩.૧) આ શાખા દ્વારા કોઈ સહાયકી કાયષક્રમોની યોજના અમિમા ંનથી. 
 

 

પ્રકરણ-૧૪ (વનયમ સગં્રહ ૧૩) 
-: રાહતો, પરવમટ કે અવિકૃત અંગેની વવગતો:- 

 

(૧૪.૧) આ શાખા ને િાગ ુપડત ુ ંનથી. 
 

પ્રકરણ-૧૫ (વનયમ સગં્રહ ૧૪) 
-: કાયો કરવા માટે નક્કી કરેલા િોરણો.:- 

 

(૧૫.૧) વવવવિ પ્રવવૃતઓ/કાયષક્રમો હાથ િરવા માટે વવભાગે નક્કી કરેિ િોરણોની વવગત આપો. 

 ર્ાખામાાં આવતી માંડપ, સ્ટેજ, બેનર ધવરે્રેની માંજુરીની અરજીઓ ફાઈલ ઉપર મકુી આસી. 
મેનેજર દ્વારા નોંિ કરીને સિાયક કધમર્નરશ્રીને રજુ કરવામાાં આવે છે ત્યારબાદ નાયબ 
કધમર્નરશ્રીને રજુ કરવામાાં આવે છે ત્યારબાદ જરૂર જણાયે કધમર્નરશ્રી દ્વારા માંજુરી 
મળતા માંડપ, સ્ટેજ બેનર ધવરે્રેને માંજુરી આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ાખામાાં આવતી માંડપ, સ્ટેજ, બેનર ધવરે્રેની માંજુરીની અરજીઓ પર ર્ાખા અધિકારી દ્વારા 
નોંિ કયાગ બાદ આઉટ ડોરમાાં કાયગરત ઓહફસર અને ઈન્સ્પેકટર દ્વારા સ્થળ તપાસ થયા 
બાદ જ માંજુરી આપવામાાં આવે છે. 

 આઉટડોરમાાં ફરજ બજાવતા તમામ કમગચારીઓની ઝોન વાઈઝ ટીમ બનાવી ર્ીફ્ટ પ્રમાણ ે
દબાણો દુર કરવામાાં આવે છે અન ેવિીવટી ચાર્જ અને માંડપ ચાર્જ વસલુ કરવામાાં આવે 
છે. 
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પ્રકરણ-૧૬ (વનયમ સગં્રહ ૧૫) 
-: ધવજાણરુૂપે ઉપલબ્િ માહિતી.:- 

 

(૧૬.૧) વવજાણરુૂપે ઉપિબ્િ માહહતી શનુ્ય(નીિ) છે. 

 

પ્રકરણ-૧૭ (વનયમ સગં્રહ ૧૬) 
-: માહહતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપિબ્િ સવિતોની વવગતો:- 

(૧૭.૧) દસ્તાવેજોની નકિ મેળવવાની પધ્િતી: 

 ર્ાખાને લર્ત માહિતીની નકલો મેળવવા માટે જરૂરી ફી ભયે થી અત્રેની ર્ાખા દ્વારા 
દસ્તાવેજોની નકલો આપવામાાં આવે છે. 

 જાિરે જનતાને મદદરૂપ ર્ાખાની મયાગદીત માહિતી રાજકોટ મિાનર્રપાલલકાની વેબસાઈટ 
પરથી મેળવી ર્કાર્ે. 
 

પ્રકરણ-૧૮ (વનયમ સગં્રહ ૧૭) 
-: અન્ય ઉપયોગી માહહતી (માહહતી મેળવવા અંગે):- 

(૧૮.૧) અન્ય ઉપયોગી માહહતી મેળવવા માટે માહહતી અવિકાર અવિવનયમ-૨૦૦૫ અને ગજુરાત 
માહહતી અવિકાર વનયમો ૨૦૦૫ની જોગવાઈ અનસુાર કાયષવાહી કરવાથી માહહતી મળી શકે છે. 

 

 

 

 

 

 


