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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
ુટંણી શાખા 
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રાઈટ ુ ઈ ફોમશન એ ટ-૨૦૦૫ 
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ફોન ન.ં(૦૨૮૧) ૨૨૨૧૬૪૦ ઇ-મેઈલ- election@rmc.gov.in ુટંણી શાખા 
 
 

માણપ  
 

આથી મા ણત કરવામા ંઆવે છે ક, મા હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪ 

તગત આથી મા હતી હર કરવાની થાય તો ો-એ ટ વ ડ લોઝર અમારા િવભાગ ારા 

તૈયાર કરવામા ંઆવલે છે અને તા.૨૨/૦૪/૨૦૨૦ ની થિતએ મં ુર  મળેવી અ યતન કરવામા ં

આવેલ છે.  
 

  આિસ ટ ટ મેનેજર 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
  

 

મ ન.ં૭, બીજો માળ, ડૉ. બેડકર ભવન, ઢબરભાઈ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧. 

 

રાજકોટ મહાનગર સેવા સદન 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

* અ ુ મ ણકા * 
 

મ કરણ 

માકં 

િવગત પાના નબંર 

૧ ૧ તાવના ૪ 

૨ ૨ સગંઠનની િવગતો કાય  અને િવગતો ૫ 

૩ ૩ અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો ૧૮ 

૪ ૪ કાય  કરવા માટ િનયમો, િવિનયમો, ચૂનાઓ, િનયમસં હ 

અને દફતરો 

૨૪ 

૫ ૫ નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી જનતાના ંસ યો સાથે 

સલાહ-પરામશ અથવા તેમના િતિનિધ વ માટની કોઈ યવ થા 

હોય તો તેની િવગત 

૨૫ 

૬ ૬ હરતં  અથવા તનેા િનયં ણ હઠળની ય તઓ પાસેના 

દ તાવેજોની ક ાઓ ગે ુ ંપ ક 

૨૬ 

૭ ૭ તેના ભાગ તર ક રચાયેલ બોડ, પ રષદ, સિમિતઓ અને અ ય 

સં થાઓ ુ ંપ ક 

૨૭ 

૮ ૮ સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના નામ, હો ો અને અ ય િવગતો ૨૮ 

૯ ૯ િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ િત ૨૯ 

૧૦ ૧૦ અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓઓની મા હતી ુ તકા ( ડર ટર ) ૩૦ 

૧૧ ૧૧ િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કાય જુબ મહનતાણાની પ  સહ ત દરક 

પદાધીકાર  અને કમચાર ને મળ ુ ંમહનતા ુ ં

૩૧ 

૧૨ ૧૨ યેક સં થાને ફાળવાયેલ દાજપ  ૩૨ 

૧૩ ૧૩ સહાયક  કાય મોના અમલ ગેની પ િત ૩૩ 

૧૪ ૧૪ તેને આપલે રાહતો, પરમીત ક અિધ ૃિત મેળવનારની િવગતો ૩૪ 

૧૫ ૧૫ કાય  કરવા માટ ન  કરલ ધોરણો ૩૫ 

૧૬ ૧૬ વી ું પ ેઉપલ ધ મા હતી ૩૬ 

૧૭ ૧૭ કાય  કરવા માટ ન  કરલ ધોરણો ૩૭ 

૧૮ ૧૮ અ ય ઉપયોગી મા હતી ૩૮ 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 

* કરણ – ૧ * 

તાવના 
 

૧.૧ આ ુ તકા (મા હતી અિધકાર  અિધિનયમ, ૨૦૦૫)ની પા ાત િૂમકા ગે ણકાર   
 - આ ુ તકાથી રાજકોટ મહાનગરપા લકાની ુટંણી શાખાની, મા હતી અિધકાર અિધિનયમ, ૨૦૦૫ 

અ વયે આપવાની થતી મા હતી ર ુ કરલ છે.  
   

૧.૨  આ ુ તકાનો ઉ ેશ / હ  ુ 
 - આ ુ તકામાથંી રાજકોટ મહાનગરપા લકાની ુટંણી શાખાની ફરજો, કાયપ િત, અમલમા ંહોય 

તેવા કાયદા, િનયમો, પેટા િનયમો, િવિનયમો, થાયી આદશો, માગદિશકાઓન ે લગત 

મા હતી, મદદનીશ મા હતી અિધકાર , મા હતી અિધકાર  અન ેએપેલેટ અિધકાર ને લગત મા હતી 

તેમજ મા હતી મેળવવા માટની યા હર જનતા સમ  કુવાનો ઉ ેશ છે.  
   

૧.૩  આ ુ તકા કઈ ય તઓ / સં થાઓ / સગંઠનો વગેરને ઉપયોગી છે ? 
 - મા હતી અિધકાર અિધિનયમ હઠળ  કોઈ મા હતી મેળવવા ઇ ક હોય તે તમામને ઉપયોગી છે. 

ઉપરાતં શહરમા ંઆવેલ યાપાર  સગંઠનો / સં થાઓ / એસોિસએશનને પણ ઉપયોગી છે.  
   

૧.૪  આ ુ તકામા ંઆપેલી મા હતી ુ ંમાળ ુ ં  
 - કરણ-૨ (િનયમસં હ-૧) થી (િનયમસં હ-૧૭) ધુીની તમામ મા હતી.  
   

૧.૫  યા યાઓ  
 - ધી બી.પી.એમ.સી. એ ટ, ૧૯૪૯ મા ંઆપેલ યા યાઓ તથા તે અ વયે બનાવેલ િનયમો, 

િવિનયમો િવગેરમા ંઆપેલ યા યાઓ અને મા હતી (મેળવવાના)ં અિધકાર અિધિનયમ, ૨૦૦૫ 

અને જુરાત મા હતી અિધકાર િનયમો, ૨૦૦૫ મા ં આપેલ યા યાઓ અ સુરવાની રહ છે. 

તેમજ ધી બી.પી.એમ.સી. એ ટની કલમ-૬૮ હઠળ મળેલ સ ા અ સુાર અ ય કાયદાની 

અમલવાર  અથ  તે કાયદામા ંઆપેલ યા યા અ સુરવાની રહ છે.  
   

૧.૬  કોઇ ય તએ આ ુ તકામા ંઆવર  લેવાયેલ િવષયો ગે વ  ુમા હતી મેળવવા માગેં તો તે માટની 

સપંક ય ત  
 ી એ.એસ.વોરા  

ખાસ ફરજ પરના અિધકાર , 

આર.ટ .આઈ.િવભાગ, રાજકોટ મહાનગરપા લકા, 

ડો. બેડકર ભવન, ઢબરભાઈ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧. 
   

૧.૭  આ ુ તકામા ંઉપલ ધ ન હોય તે મા હતી મેળવવા માટની કાયપ િત અને ફ . 
 પારા ૧.૬ મા ંદશાવેલ અિધકાર ીનો સપંક કરવાથી ઉપલ ધ મા હતી આપવા ગે ફ  સ હતની જ ર  

કાયવાહ  કરવાની અને તેની ઉપલ ધતા માટ આગળની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે. 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા  

* કરણ – ૨ (િનયમ સં હ-૧) *  

સગંઠનની િવગતો, કાય  અને ફરજો 
 

(૨.૧) હર તં  ઉ ેશ / હ  ુ– 
 

 આ થાિનક વરા યની સં થાની ુટંણી શાખા ારા  

૧. િવધાનસભાની તયૈાર થયલેી મતદાર યાદ  પરથી રાજકોટ મહાનગરપા લકાની ધી 

બી.પી.એમ.સી એકટની જોગવાઇઓ જુબ વોડવાઇઝ મતદાર યાદ  તયૈાર કરવા માટ 

િુનિસપલ મતદાર ન ધણી અિધકાર  તર ક કિમશનર ી, રાજકોટ મહાનગરપા લકા છે. 

જયાર રાજકોટ મહાનગરપા લકાની ુટંણી માટ શહર ુટંણી અિધકાર  દર  લા 

કલેકટર ી, રાજકોટ છે.  

૨. િુનિસપલ મતદાર ન ધણી અિધકાર  તર ક કિમશનર ી, રાજકોટ મહાનગરપા લકા છે. 

તેની મદદમા ં મદદનીશ મતદાર ન ધણી અિધકાર  તર ક સહાયક કિમશનર ી, ઉપરાતં 

આસી ટ ટ મેનેજર ક ાના અિધકાર  તેમજ હો ાની ઇએ થંપાલ, નાયબ ચીફ 

એકાઉટ ટ, લો-ઓફ સર, લેબર-ઓફ સર, શોપ-ઇ પેકટર િવગેર કાય કર છે. તેઓ 

રા ય ૂટંણી આયોગ ારા િનયત કરાયેલ મતદાર યાદ  ધુારણા ાય મ દર યાન 

ન નુા’’ક’’ મા ં આવેલ દાવાઓ/વાધંાઓ તમેજ અ ય િનયત ન નુા જુબની નામ 

દાખલ કરવા/કમી કરવા/વોડ ા સફર અર ઓની જ ર  ચકાસણી કયા બાદ જ ર  કુમો 

કર છે. આ કુમોની અસર મહાનગરપા લકાની રુવણી યાદ  નબંર-૨ મા ં આપી આ 

મતદાર યાદ  િનયત સમય ે િસ ધ કરવામા ંઆવે છે. આમ આ મતદાર યાદ  ધુારણાની 

યા દર યાન બહોળ  િસ ધી કર  લાયક નાગર કો તેમના મતાિધકારથી વચંીત ન રહ 

તેની ખાસ કાળ  ુટંણી શાખા ારા લેવામા ંઆવે છે.  

૩. દર ૧૦ વષ દર યાન ભારત સરકાર તરફથી કરવામા ં આવતી વસિત ગણતર  અ વયે 

રાજકોટ મહાનગરપા લકામા ંસમાિવ ટ િવ તારની વસિતના ં કડાઓ પરથી શહર  િવકાસ 

િવભાગ મારફત િનયત કરલ વોડની ુલ સં યાને રાજકોટ મહાનગરપા લકામા ં સમાિવ ટ 

િવ તારની ુલ વસિત વડ િવભાજન કર  આવેલ વસિતના ં કડાને યેક વોડ રચના 

કરવા માટ બેઇઝ બનાવી ુદરતી હદરખાના ંસદંભમા ં(વસિતના ં૧૦% લસ / માઇનસ) 

કર  રાજકોટ મહાનગરપા લકાના ં ૂચત વોડ રચના માટ રા ય ુટંણી પચંને જ ર  

દરખા ત ુટંણી શાખા,  શહર ુટંણી અિધકાર  મારફત કરવામા ં આવ ે છે. યારબાદ 

રા ય ુટંણી પચં ાથિમક હરના ુ ં િસ  કર  આ ગે આવેલ ર ૂઆત અ વયે 

િવચારણા કર  વોડ સીમાકંન ગે તેમજ અનામત સીટો ગે વોડની વસિત આધાર સાથે 

આખર  આદશ કર છે. 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 

૪. રાજકોટ મહાગરપા લકાની સામા ય / પેટા / મ યવત  ુટંણીના ં ખચ ગેની ા ટ 

અ ેથી શહર ુટંણી અિધકાર ીને ફાળવવામા ંઆવ ેછે. 

૫. આ શાખા ારા લગત િવધાનસભાની મતદાર યાદ  શહર / તા કુા મામલતદાર પાસેથી 

મેળવી આ યાદ  પરથી મહાગરપા લકાની વોડવાઇઝ મતદારયાદ  તૈયાર કરવાની, 

ાથિમક િસ  કરવાની, વાધંા ચુનો િનણય અથ મદદનીશ મતદાર ન ધણી અિધકાર  

તરફ મોકલવાની, આવેલ િનણય પરથી રુવણી મતદાર યાદ  તયૈાર કરવાની  કામગીર  

કરવામા ંઆવે છે. તથા મહાનગરપા લકાની ુટંણી માટ ુટંણી સબંધંી સાધન, સામ ીની 

ખર દ  કરવામા ંઆવે છે.  

૬. ૂટંાયેલ નગર સેવક ી ુ ં રા ના ુ ં અથવા અવસાન બાદ, તે વોડની ખાલી પડલ ત ે

બેઠકની િનયત ન નૂામા ંશહર ુટંણી અિધકાર  તથા રા ય ુટંણી પચંને મા હતી આપવામા ં

આવે છે. યારબાદ રા ય ુટંણી પચંના ં આદશ જુબ ત ે બેઠક માટ ુટંણીની યા 

કરવામા ંઆવે છે.  

૭. ધી બી.પી.એમ.સી. એ ટ-૧૯૪૯ ની કલમ ૧૩ તેમજ કલમ ૪૦૪ હઠળ ગેરલાયક ઠરલ 

ય તઓની મા હતી મહાગરપા લકાની સામા ય / મ યવત  / પેટા ુટંણી વખતે સબંિંધત 

ુટંણી અિધકાર ને મા હતી આપવાની કામગીર  કરવામા ંઆવે છે.  

૮. મહાનગરપા લકાની ુટંણીઓના ંમતદાન માટના ંવી ુ ંમતદાન યં ો રુતી સં યાઓમા ં

વસાવવાની અને િનભાવવાની કામગીર  કરવામા ંઆવ ેછે.  

૯. રા ય ુટંણી પચંના ંઆદશ અ સુાર અ ય નગરપા લકા / મહાનગરપા લકાની ુટંણી માટ 

શહર  િવકાસ અને શહર  હૃ િનમાણ િવભાગ ારા િનયત થયેલ ભાડા જુબ વી ુ ં

મતદાન યં ો અ થેી ભાડ આપવામા ંઆવે છે. 

૧૦. રા ય ુટંણી પચંના ંઆદશ અ સુાર અ ય મહાનગરપા લકા પાસેથી ુટંણી માટ વી ુ ં

મતદાન યં ો અ થેી ભાડ લેવામા ંઆવે છે.  

૧૧. હૃ મં ાલય, ભારત સરકારના ંવસિત ગણતર  કાય મ દર યાન વસિત ગણતર  કચેર , 

ગાધંીનગરના ં આદશ અ સુાર રાજકોટ શહરને સે સસ વોડમા ં િવભાજન કર , આ માટ 

થમ લોક બનાવવી, વોડ વાઈઝ, સે સસ અિધકાર ની િનમ ુકં કર  વસિત ગણતર ની 

કામગીર  ુટંણી શાખા ારા કરવામા ંઆવે છે. દર ૧૦ વષ ભારત સરકાર તરફથી કરવામા ં

આવતી વસિત ગણતર  રાજકોટ મહાનગરપા લકામા ંસમાિવ ટ િવ તાર તેમજ આઉટર ોથ 

િવ તારોની વસિત કામગીર ની કામગીર  પણ ુટંણી શાખા ારા કરવામા ંઆવલે છે.  

વસિત ગણતર -૨૦૨૧ તગત રાજકોટ મહાનગરપાલકાના ં વોડ ૦૧ થી ૧૮ તથા આઉટ 

ોથ િવ તાર બેડ , ુજંકા અને મનહર રુની વસિત ગણતર  અ ેની કચેર  મારફત કરવામા ં

આવનાર છે. 
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૧૨. ામ િવકાસ કચેર , જુરાત રા યના ંઆદશ અને માગદશન માણે સામા જક-આિથક અન ે િત 

આધા રત વસિત ગણતર -૨૦૧૦ તગત રાજકોટ મહાનગરપા લકામા ંસમાિવ ટ િવ તાર વોડ નબંર 

૧ થી ૨૩ ની શહર  િવ તાર તર ક તમેજ આઉટર ોથ તર ક બેડ , વાવડ , ુજંકા, મોટામવા, 

મનહરપર, માધાપર ની ા ય િવ તાર તર ક ટ કર  તમામ  કામગીર ુ ંસકંલન ુટંણી શાખા 

ારા કરવામા ંઆવેલ છે. આ તમામ કામગીર  માટ (૧) ામ િવકાસ કચેર , જુરાત રા ય, 

(૨) ભારત ઇલેક ોિનક લી., (૩) એન.આઇ.સી. તથા (૪) વસિત ગણતર  િવભાગ, જુરાત 

રા ય સાથે સકંલન કર  તેમજ તેમના ંઆદશ અને માગદશન જુબ આ કામગીર  કરવામા ંઆવે છે. 

આ કામ માટ ે ીય મા હતી BEL તરફથી અ ે કચેર ને ફાળવવામા ંઆવેલ ટ લેટ પીસીમા ંએક  

કર  લગત વોડના ચા  સે ટર મારફત એન.આઇ.સી. સવર પર અપલોડ કર  કામગીર  ણૂ 

કરવામા ંઆવેલ છે. આ કામે  ગણતર દાર અન ે ડટા એ  ઓપરટરની ટ મ તૈયાર કર  તેમની 

કામગીર ુ ં પુરવાઇઝર ારા ચકાસણી કરાવવાની કામગીર ુ ં સકંલન કરવામા ં આવેલ. એક  

કરવામા ંઆવેલ મા હતી ુ ં ા ટલી ટ અ ેની કચેર  હર જનતા માટ કાિશત કરવામા ંઆવેલ. 

કાિશત કરવામા ં આવેલ આ ા ટલી ટ અ વયે લોકોના વાધંા, ધુારા ક રહ  ગયેલ ુ ુ ંબની 

ગણતર  કરવાની કામગીર  િવિવધ ફોમ ારા વીકાર  તે ગે લગત વોડના ચા  ઓફ સર ારા 

કરવામા ંઆવેલ. આ તમામ કામગીર  માટ જ રયાત જુબનો ટાફ તેમજ આ કામગીર  અ વયે 

ામ િવકાસ કચેર , જુરાત રા યની ચુના જુબ જ ર  યવ થા કરવાની કામગીર  ુટંણી શાખા 

ારા કરવામા ંઆવે છે. 

૧૩. અથ શા  અન ે કડા શા  િવભાગ ( રુો), ગાધંીનગરના ં આદશ જુબ ભારતની 

વસિત ગણતર -૨૦૧૧ ની કામગીર  માટ વોડવાઈઝ લોકને બઇેઝ તર ક લઇ તે ડોર ુ ડોર 

આ મા હતી મેળવવા ટાફની િનમ ુકં કર  આિથક ગણતર ની કામગીર  ુટંણી શાખા ારા 

કરવામા ંઆવે છે.  

૧૪.  વસિત ગણતર  આયોગ તરફથી સન-ે૨૦૧૧ ની વસિત ગણતર ના ંવસિતના ંઆકડા િસ ધ 

કરવામા ં આવેલ. અન ે રાજકોટ શહરની ભાગોળે આવેલ કોઠાર યા, તેમજ વાવડ  ગામોન ે

રાજય સરકારના શહર  િવકાસ અને શહર  ામ હૃ િનમાણ િવભાગ ારા રાજકોટની હદમા ં

ભેળવી સન-ે૨૦૧૫ મા ંરાજકોટ મહાનગરપા લકા નવી વોડ રચના કરવામા ંઆવલે. રાજય 

સરકાર ારા ૫૦% મ હલા અનામત હર કરવામા ં આવતા રા ય ૂટંણી આયોગ, 

ગાધંીનગર, ારા રાજકોટ શહરને ુલ-૧૮ વોડમા ં િવભા જત કર  એક વોડ ચાર નગરસેવક 

માણે સામા ય ુટંણી-૨૦૧૫ યોજવામા ંઆવલે.       

૧૫.  સન-ે૨૦૧૧ થી અલગ-અલગ એજ સીઓ ારા કરવામા ં આવતી આધાર ન ધણીની 

કામગીર ુ ંસચંાલન અન ેદખરખ રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા કરવામા ંઆવે છે. રાજય 

સરકારના ંઆદશ અ વયે સને-૨૦૧૬ થી રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા ૩૦ ઓપરટરોની 

િનમ ુકં કર  રાજકોટ શહરના નાગ રકોને અન ે ખાસ કર ને િવધાથ ઓને, ગણવાડ ના ં

બાળકોને   સરળતાથી આધાર ન ધણી કર  શક ત ેમાટ અલગ-અલગ િવ તારોમા,ં લૂોમા,ં 

ગણવાડ ઓમા ંક પ યો  સફળતા વૂક આધાર ન ધણીની કામગીર  કરવામા ંઆવેલ છે. 

હાલ આ કામ ે સરકાર ીના ં આદશા સુાર ૧૫ ઓપરટર અને 02 પુરવાઈઝર મારફત 

સદર  ુકામગીર  કરવામા ંઆવે છે.    
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 (૨.૨) હર તં ુ ંિમશન / ુ રંદશીપ ુ ં(િવઝન) – 
 
 

આ શાખાની ુટંણી સબંધંી કામગીર  સામા ય ર તે ધી બી.પી.એમ.સી.એ ટ-૧૯૪૯ મા ંમતદાર 

ન ધણીના ંિનયમો  જુબ તેમજ મતદારયાદ ની સામા ય  / પેટા / મ યવત  ુટંણી સદંભની કામગીર  

રા ય ુટંણી પચંની, શહર ુટંણી અિધકાર ની ચુના જુબ કરવામા ંઆવ ેછે.  

હૃ મં ાલય, ભારત સરકારના વસિત ગણતર  કાય મ સને ૨૦૧૧ દર યાન વસિત ગણતર  

કચેર , ગાધંીનગરના ંઆદશ અ સુાર રાજકોટ મહાનગરપા લકામા ંસમાિવ ટ િવ તાર તેમજ આઉટર ોથ 

તર ક બેડ , વાવડ , ુજંકા, મોટામવા, મનહરપર, માધાપર તેમજ સે સસ ટાઉન આણદંપર અન ે 

કોઠાર યા િવ તારોની કામગીર  પણ ુટંણી શાખા ારા કરવામા ંઆવલે છે.  

ભારતની વસિત ગણતર -૨૦૨૧ ની કામગીર  અ વયે રાજકોટ મહાનગરપા લકાના િ સીપલ 

સે સસ ઓ ફસર અને િુનિસપલ કિમશનર રાજકોટ મહાનગરપા લકા કચેર  થી વસિત ગણતર દાર 

ધુી ુ ં ુ યવ થત માળ ુ ંતૈયાર કરવાની કામગીર  યામા ંછે.  

વસિત ગણતર -૨૦૨૧ તગત રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા વોડ ૦૧ થી ૧૮ તથા આઉટ ોથ 

એ રયા-   િવ તારમા ંબેડ , ુજંકા અને મનહર રુમા ંવસિત ગણતર ની કામગીર  કરવામા ંઆવશ.ે 

સામા જક-આિથક અન ે િત આધા રત વસિત ગણતર -૨૦૧૧ દર યાન ામ િવકાસ કચેર , 

જુરાત રા યના ં આદશ અ સુાર રાજકોટ મહાનગરપા લકામા ં સમાિવ ટ િવ તાર તમેજ આઉટર ોથ 

તર ક બેડ , વાવડ , ુજંકા, મોટામવા, મનહરપર, માધાપર િવ તારોની કામગીર  પણ ુટંણી શાખા 

ારા કરવામા ંઆવેલ. આ કામે રાજકોટ મહાનગરપા લકાના િ સીપલ સે સસ ઓ ફસર અને િુનિસપલ 

કિમશનર રાજકોટ મહાનગરપા લકા કચેર  થી વસિત ગણતર દાર ધુી ુ ં ુ યવ થત માળ ુ ં તૈયાર 

કરવામા ંઆવલે.  

જયાર આિથક ગણતર ની કામગીર  િનયામક ી, અથશા  અને કડાશા  િવભાગ ( રુો), 

ગાધંીનગરના આદશ અ સુાર રાજકોટ મહાનગરપા લકામા ંસમાિવ ટ િવ તાર તેમજ આઉટર ોથ તર ક 

બેડ , વાવડ , ુજંકા, મોટામવા, મનહરપર, માધાપર તથા સે સસ ટાઉન આણદંપર અન ેકોઠાર યા 

િવ તારોની કામગીર  પણ ુટંણી શાખા ારા કરવામા ં આવેલ. આ કામે રાજકોટ મહાનગરપા લકાના 

િ સીપલ સે સસ ઓ ફસર અને િુનિસપલ કિમશનર રાજકોટ મહાનગરપા લકા કચરે  થી વસિત 

ગણતર દાર ધુી ુ ં ુ યવ થત માળ ુ ંતયૈાર કરવામા ંઆવલે. 

હર કર  શકાય તેવી મા હતી ુ ં રકડક િપગ લાબંા સમય માટ ઉપયોગી થાય ત ે ર ત ેકરવામા ં

આવે છે.  
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
(૨.૩) હર તં નો ૂંકો ઇિતહાસ અને તેની રચનાનો સદંભ – 

હાલની રાજકોટ મહાનગરપા લકા તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩ પહલા રાજકોટ નગરપા લકા પે કાયરત 

હતી. જુરાત રા યના પચંાયત અન ેઆરો ય ખાતાના ં કુમ ન.ં-ક.પી.(૭૨) ૨૫૧ આર.સી.એન.-

૪૧૭૨ -૧૯૬૮, તા.૨૭/૧૦/૧૯૭૨ થી મં ુર થયા અ સુાર તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩ થી રાજકોટ 

મહાનગરપા લકા ુ ંસ ન થ ુ.ં અને ભૌગો લક િવ તારને ૧૮ વોડમા ંિવભા ત કરવામા ંઆ યો ત ેસમય ે

રાજકોટ મહાનગરપા લકા ભૌગો લક ર તે ૬૯ ચો.ક .મી. ે ફળમા ં પથરાયેલ હતી. તે સમયે 

સભાસદોની ુલ સં યા ૫૧ હતી.    

યારબાદ, જુરાત સરકાર ીના ં શહર  િવકાસ અને શહર  હૃ િનમાણ િવભાગના ે  

નોટ ફ કશન ન.ં-ક.વી.૨૧–આર.એન./૭૨૮૪/૨૫૭૪/પી., તા.૧૨/૦૨/૧૯૮૫ અ સુાર વોડની 

નુઃરચના કરવામા ંઆવલે છે. તે અ સુાર ૧૮ વોડ અને સભાસદોની સં યા ૫૯ ની િનયત થયેલ હતી.  

દર યાન રા ય ુટંણી પચં તા.૧૮/૦૩/૧૯૯૪ થી હરનામા ં માકં : વરચ/૧૦૯૪ થી રાજકોટ 

શહરના ંવોડ ન.ં-૧ થી ૨૦ ુ ંસીમાકંન ન  કરવામા ંઆવેલ હ ુ.ં 

રા ય સરકાર ીના ંશહર  િવકાસ અને શહર  હૃ િનમાણ િવભાગના હરનામા ં: ક.વી./૬૮/ 

૧૯૮/આર.એમ.એન./૮૦૯૫-૩૧૨૦-પી., તા.૧૭/૦૬/૧૯૯૮ થી રાજકોટ શહરની હ  વધાર  રયા, 

નાનામવા અને મવડ ના િવ તારોને રાજકોટ મહાનગરપા લકાને સ પી દવામા ંઆ યા છે. યારબાદ રા ય 

ુટંણી પચંના ં હરનામા ં માકં : વરચ / ૧૦૯૪ / રજક, તા.૨૧/૦૪/૨૦૦૦ થી નવા િવ તારોને વોડ 

ન.ં-૨૧, ૨૨ અને ૨૩ ના ંસીમાકંન ન  કર  તમેા ંઆવર  લેવામા ંઆ યા.  આવર  લેતા રાજકોટ 

મહાનગરપા લકાનો િવ તાર ૧૦૪.૮૬ ચો.ક .મી. થયેલ છે. ુલ સ યોની સં યા ૬૯ અન ે ુલ વોડની 

સં યા ૨૩ થયેલ છે.  

રા ય ુટંણી પચંના માકં: રાચપ/ચટણ/સમક/મનપા/રાજકોટ-૨૦૦૫, તા.૦૩/૦૮/૨૦૦૫ 

થી શહરના વોડની વસિત આધા રત નુઃરચના કરવા ુ ં મ ં ુર થયેલ છે. વોડ તેમજ સ ય સં યામા ં

ફરફાર થયેલ નથી. આમ આ હરનામા ં જુબ ુલ – ૨૩ વોડ અન ેદરક વોડ દ ઠ ૩ બેઠકો ગણતા ુલ 

– ૬૯ સ યોની સં યા હતી. 

રાજય ુટંણી આયોગના ં તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૫ ના ં આદશ માકં: રાચપ/ચટણ/ સમક/ 

મનપા/રાજકોટ- િુનટ-૫-૫૨૦૧૫ થી રાજકોટ મહાનગરપા લકાની નવી વોડ રચના જુબ વોડ વાઈઝ ૦૪ 

સ ય સં યા લેખ ે ુલ ૭૨ સ ય સં યા થાય છે તનેી મા હતી અન ેઅનામત બઠેકો ગેની િવગતો નીચ ે

જુબ પ ક – ૨ મા ંદશાવલે છે.  

િવધાન સભા ૬૮-રાજકોટ- વૂ, ૬૯-રાજકોટ-પિ મ, ૭૦-રાજકોટ-દ ણ તથા ૭૧-રાજકોટ-

ા ય(અ. .) માટ તાર ખ ૦૧/૦૧/૨૦૧૫ની થિતએ મતદારયાદ  િસ  કરલ. આ મતદારયાદ ન ે

રાજકોટ મહાનગરપા લકાના ં વોડ નબંર ૧ થી ૧૮ મા ં િવભાજન કર , વોડ વાઈઝ મતદારયાદ  તૈયાર 

કર , તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૫ના ંરોજ ાથિમક િસ  કરલ.  

આ ાથિમક િસ ના ં ન નુો – ‘ક’ જુબ વોડ વાઈઝ ુલ મતદારોની િવગત નીચે જુબ 

પ ક-૩ મા ં દશાવલે છે. યાર બાદ આ િવ તાર માટ તાર ખ ૦૧/૦૧/૨૦૧૫ ની થિતએ ફોટાવાળ  

મતદારયાદ  િસ  કરલ છે.  
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

(૨.૩) હર તં નો ૂંકો ઇિતહાસ અને તેની રચનાનો સદંભ – (ક ટ )ુ 
 
 

હૃ મં ાલય, ભારત સરકાર અને વસિત ગણતર  કચેર , ગાધંીનગર, જુરાત રા ય ારા દર 

૧૦ વષ વસિત ગણતર  કાય મ કરવામા ંઆવ ેછે. વસિત ગણતર  કાય મ સન ે૨૦૦૧ દર યાન  રાજકોટ 

મહાનગરપા લકાના ં હદની દરના ં િવ તારો તમેજ શહરની હદને અડ ને આવલે િવ તારો આઉટર ોથ 

તર ક બેડ , વાવડ , મોટામવા, ુજંકા, મનહર રુ, માધાપર તથા સે સસ ટાઉન-આણદંપર અન ે

કોઠાર યા(પાટ)ના ંિવ તારોની વસિત ગણતર ના ંતમામ કય  ુટંણી શાખા ારા કરવામા ંઆવલે. આ કામ ે

રાજકોટ મહાનગરપા લકાના િ સીપલ સે સસ ઓ ફસર અને િુનિસપલ કિમશનર રાજકોટ 

મહાનગરપા લકા થી વસિત ગણતર દાર ધુી ુ ં ુ યવ થત માળ ુ ં તૈયાર કરવામા ં આવેલ. આ 

માળખામા ં૧-િ સીપલ સે સસ ઓ ફસર હો ાની ઇએ િુનિસપલ કિમશનર, રાજકોટ મહાનગરપા લકા, 

૧-સે સસ ઓ ફસર હો ાની ઇએ નાયબ િુનિસપલ કિમશનર, રાજકોટ મહાનગરપા લકા, ૧-વસિત 

ગણતર  અિધકાર , ૨૪-ચા  ઓ ફસર તમેજ આશર ૨૭૦૦ ગણતર દરો અન ે પુરવાઈઝરો વ ચ ેસરળ 

સાકંળ બનાવી આ માળખા ારા રાજકોટ શહરને ુલ ૨૪ વોડમા ંિવભા ત કર  આઉટ ોથ એ રયા સહ ત 

રાજકોટ શહરની વસિત ગણતર  કરવામા ંઆવેલ છે. આ વસિત ગણતર ની મા હતી નીચ ે જુબ પ ક-૧ 

મા ંદશાવેલ છે.  

ક  સરકાર ારા િવિવધ યોજનાઓના આયોજન માટ કડાક ય મા હતી મેળવવા માટ આિથક 

ગણતર ુ ં અ ભયાન િનયામક ી, અથશા  અને કડાશા  િવભાગ( રુો), ગાધંીનગરના ં આદશ 

અ સુાર ુટંણી શાખા ારા રાજકોટ શહર  િવ તારની આિથક ગણતર  કરવામા ંઆવે છે. હાલ ૬ ી આિથક 

ગણતર ની કામગીર  કરવામા ંઆવલે છે. આ કામગીર  માટ કામે ભારતની વસિત ગણતર -૨૦૧૧ અ વયે 

રાજકોટ મહાનગરપા લકાના ૧ થી ૨૩ વોડ, આઉટ ોથ િવ તારના વોડ ૨૪ થી ૨૯ તથા સે સસ ટાઉન 

આણદંપર અને કોઠાર યા ગામવાઈઝ િનયત કરાયેલ લોક ળૂ બઇેઝ તર ક લેવામા ંઆવલે છે. આ 

કામગીર  માટ ુલ ૨૫૭૦ લોક માટ વોડ/િવ તાર વાઈઝ ુલ  ૩૧ ચા  ઓ ફસરની િનમ કુ કરવામા ં

આવેલ છે. આ ચા  ઓ ફસર ારા તેમના ચા મા ં િનર કો તથા ગણતર દારોની િનમ કુ કરવામા ં

આવેલ છે. આ કામે ુલ ૮૬૮ ગણતર દારો, ૧૦૧ ર ઝવ ગણતર દારો, ૪૪૦ પુરવાઈઝર તથા ૬૧ 

ર ઝવ પુરવાઈઝર, એમ ુલ ૧૪૭૦ િનમ કુ કરવામા ંઆવલે છે.  

સામા જક-આિથક અન ે િત આધા રત વસિત ગણતર -૨૦૧૧ દર યાન ામ િવકાસ કચેર , 

જુરાત રા ય ના ંઆદશ અ સુાર રાજકોટ મહાનગરપા લકામા ંસમાિવ ટ વોડ ન.ં૧ થી ૨૩ ના ં િવ તાર 

તેમજ આઉટર ોથ તર ક બેડ , વાવડ , ુજંકા, મોટામવા, મનહરપર અને માધાપર િવ તારોની 

કામગીર  માટ ૨૯ ચા  ઓફ સરની િનમ ુકં કરવાની અને તમેના મારફત પુરવાઈઝર અને ગણતર દાર 

સાથે સકંલન કરવાની તમામ કમગીર  ુટંણી શાખા ારા કરવામા ં આવેલ છે. આ કામે રાજકોટ 

મહાનગરપા લકાના િ સીપલ સે સસ ઓ ફસર અને િુનિસપલ કિમશનર રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

કચેર  થી વસિત ગણતર દાર ધુી ુ ં ુ યવ થત માળ ુ ંતયૈાર કરવામા ંઆવે છે.  
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા  
 

 (૨.૩) અ વયે ુ ંપ ક-૧ ::- 
હૃમ ં ાલય, ભારત સરકારના વસિત ગણતર  િવભાગ ારા વસિત ગણતર -૨૦૧૧ મા ં  કડાઓ િસ  કરવામા ં

આવેલ તે આધાર રાજકોટ મહાનગરપા લકાના ંવોડ નબંર-૧ થી ૨૩ ની ુલ વસિત તેમજ  

આઉટ ોથ િવ તારની ુલ વસિત 

Population_2011 

Name TRU TOT_P TOT_M TOT_F P_SC M_SC F_SC P_ST M_ST F_ST 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-001 Urban 76424 39696 36728 6765 3538 3227 1533 772 761 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-002 Urban 54854 28069 26785 1440 741 699 623 323 300 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-003 Urban 51696 26488 25208 6949 3511 3438 604 331 273 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-004 Urban 40398 20827 19571 3678 1839 1839 609 320 289 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-005 Urban 74434 39296 35138 7302 3697 3605 175 90 85 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-006 Urban 58686 30902 27784 2026 1028 998 157 75 82 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-007 Urban 39088 20597 18491 1989 1035 954 276 143 133 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-008 Urban 35097 18222 16875 1039 554 485 23 15 8 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-009 Urban 44118 23093 21025 2566 1290 1276 1081 536 545 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-010 Urban 44897 22754 22143 808 437 371 65 30 35 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-011 Urban 52800 27261 25539 662 344 318 500 271 229 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-012 Urban 74369 38629 35740 2072 1077 995 1213 637 576 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-013 Urban 95917 50855 45062 6560 3393 3167 536 304 232 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-014 Urban 47450 24987 22463 8483 4417 4066 258 139 119 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-015 Urban 39496 20566 18930 1603 805 798 36 19 17 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-016 Urban 44421 23511 20910 11877 6095 5782 1690 888 802 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-017 Urban 60994 32918 28076 4714 2481 2233 255 149 106 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-018 Urban 53863 28775 25088 1538 799 739 49 24 25 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-019 Urban 48910 24881 24029 261 134 127 204 105 99 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-020 Urban 46503 24288 22215 365 147 218 86 43 43 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-021 Urban 80991 43362 37629 8095 4232 3863 290 149 141 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-022 Urban 56622 29908 26714 450 247 203 765 384 381 
Rajkot (M Corp. + OG) WARD NO.-023 Urban 64650 34470 30180 1806 943 863 160 83 77 
    1286678 674355 612323 83048 42784 40264 11188 5830 5358 
Bedi (OG) WARD NO.-0024 Urban 4455 2273 2182 440 225 215 19 11 8 
Vavdi (OG) WARD NO.-0025 Urban 5720 3062 2658 716 385 331 28 17 11 
Mota Mava (OG) WARD NO.-0026  Urban 5759 2985 2774 1451 760 691 14 5 9 
Munjka (OG) WARD NO.-0027 Urban 3483 1816 1667 26 14 12 0 0 0 
Manharpur (OG) WARD NO.-0028 Urban 2232 1124 1108 125 65 60 0 0 0 
Madhapar (OG) WARD NO.-0029 Urban 15036 7858 7178 459 240 219 274 127 147 
    36685 19118 17567 3217 1689 1528 335 160 175 
Anandpar (CT) WARD NO.-0001 Urban 13483 7103 6380 233 122 111 3 1 2 
Kotharia (CT) WARD NO.-0001 Urban 53794 29186 24608 1363 703 660 194 109 85 
    67277 36289 30988 1596 825 771 197 110 87 

      :- 1390640 729762 660878 87861 45298 42563 11720 6100 5620 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા  

ુટંણી શાખા 
 

અ ુ ુચ-૨ 

રા ય ુટંણી પચં 

જુરાત રા ય, 

સ ચવાલય, ગાધંીનગર 
રાજકોટ મહાનગરપા લકાની સન ે-૨૦૧૧ ની વસિત ગણતર  જુબ ુલ 

વસતી  

૧૩,૪૬,૧૯૨  

ુલ વોડની સં યા ૧૮ 

વોડ દ ઠ સરરાશ વસિત ૭૪,૭૮૮  સરરાશ વસિતના ં૧૦% વધ જુબ – ૮૨,૨૬૭  

સરરાશ વસિતના ં૧૦% ઘટ જુબ – ૬૭,૩૦૯  

બેઠકની સં યા ૭૨  

ુલ ી બેઠકો ૩૬   

અ ુ ુચત િત માટ અનામત બેઠકોની સં યા. ૫  તે પૈક  ૨ બેઠકો અ ુ ૂચત િત ી  

અ ુ ૂચત આ દ િત માટ અનામત બેઠકોની સં યા ૧  તે પૈક  -- બેઠકો અ ુ ૂચત આ દ િત ી 

પછાત વગ માટ અનામત બેઠકોની સં યા ૭ તે પૈક  ૩ બેઠકો પછાતવગ ી  

ુલ અનામત બેઠકો ૪૪  

સામ ય બેઠકો ૨૮  

અ.ન.ં વોડ 

નબંર 

વોડની 

વસિત 

પહલી બેઠકની ફાળવણી 

ી  અનામત 

બી  બેઠકની ફાળવણી 

ી અનામત 

ી  બેઠકની ફાળવણી 

અનામત ક  

બન અનામત 

ચોથી  બેઠકની ફાળવણી 

અનામત ક  

બન અનામત 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૬ 

૧ ૧ ૭૪૨૯૦  પછાત વગ  સામા ય  અ ુ ૂચત આ દ િત  સામા ય 

૨ ૨ ૭૦૧૪૩  પછાત વગ સામા ય સામા ય સામા ય 

૩ ૩ ૭૪૩૩૫  અ ુ ૂચત િત સામા ય  સામા ય સામા ય 

૪ ૪ ૭૨૨૮૭ અ ુ ૂચત િત સામા ય  સામા ય સામા ય 

૫ ૫ ૭૦૫૮૩  સામા ય સામા ય પછાત વગ  સામા ય 

૬ ૬ ૬૯૨૩૯  સામા ય પછાતવગ પછાત વગ  સામા ય 

૭ ૭ ૮૦૦૧૬  સામા ય સામા ય પછાત વગ  સામા ય 

૮ ૮ ૭૮૮૬૬  સામા ય સામા ય અ ુ ૂચત િત  સામા ય 

૯ ૯ ૭૬૨૭૦  સામા ય સામા ય  સામા ય સામા ય 

૧૦ ૧૦ ૭૪૫૨૭  સામા ય સામા ય સામા ય સામા ય 

૧૧ ૧૧ ૭૩૨૯૭  પછાત વગ  સામા ય  સામા ય સામા ય 

૧૨ ૧૨ ૭૪૧૯૦  સામા ય સામા ય સામા ય સામા ય 

૧૩ ૧૩ ૮૦૫૭૦  સામા ય સામા ય અ ુ ૂચત િત  સામા ય 

૧૪ ૧૪ ૭૭૬૨૫  સામા ય સામા ય પછાત વગ  સામા ય 

૧૫ ૧૫ ૬૭૮૫૭  સામા ય  સામા ય અ ુ ૂચત િત  સામા ય 

૧૬ ૧૬ ૭૪૭૦૧  સામા ય  સામા ય સામા ય સામા ય 

૧૭ ૧૭ ૭૮૭૩૯  સામા ય  સામા ય સામા ય સામા ય 

૧૮ ૧૮ ૭૮૬૫૭  સામા ય સામા ય સામા ય સામા ય 
 ુલ ૧૩૪૬૧૯૨      

(મહશ .એસ.શાહ) 

સ ચવ 

રા ય ુટંણી પચં 

ગાધંીનગર 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા  
 

 (૨.૩) અ વયે ુ ંપ ક-૩ ::- 
રાજકોટ મહાનગરપા લકાની સને-૨૦૧૫ ની ળૂ મતદારયાદ ની આખર  િસ ના ં 

ન નૂો-ખ જુબ વોડવાઈઝ ુલ મતદારોની િવગત દશાવ ુ ંપ ક 
 

વોડ નબંર ુલ ભાગ ુ ષ ી ુલ 

૦૧  ૧ થી ૬૬  ૨૬૦૨૨  ૨૩૪૨૩  ૪૯૪૪૫  

૦૨  ૧ થી ૬૭  ૨૫૬૧૧  ૨૫૦૯૪  ૫૦૭૦૫  

૦૩  ૧ થી ૭૨  ૨૭૯૭૪  ૨૬૧૦૫  ૫૪૦૭૯  

૦૪  ૧ થી ૫૨  ૨૧૯૮૫  ૧૮૯૭૪  ૪૦૯૫૯  

૦૫  ૧ થી ૬૧  ૨૩૦૧૭  ૨૦૮૦૮  ૪૨૮૨૫  

૦૬  ૧ થી ૫૯  ૨૩૨૨૦  ૨૦૨૬૬  ૪૩૪૮૬  

૦૭  ૧ થી ૭૯  ૨૮૮૩૦  ૨૮૨૪૯  ૫૭૦૭૯  

૦૮  ૧ થી ૭૯  ૨૯૬૧૦  ૨૮૯૨૮  ૫૮૫૩૮  

૦૯  ૧ થી ૬૭ ૨૬૨૨૯  ૨૪૮૯૩  ૫૧૧૨૨  

૧૦  ૧ થી ૭૦  ૨૬૧૮૨  ૨૫૬૨૧  ૫૧૮૦૩  

૧૧  ૧ થી ૫૯  ૨૨૬૨૧  ૨૦૪૮૯  ૪૩૧૧૦  

૧૨  ૧ થી ૫૯  ૨૩૦૭૦  ૨૦૪૯૧  ૪૩૫૬૧  

૧૩  ૧ થી ૭૫  ૨૭૧૬૬  ૨૫૦૫૫  ૫૨૨૨૧  

૧૪  ૧ થી ૭૨  ૨૮૬૧૧  ૨૭૪૮૯  ૫૬૧૦૦  

૧૫  ૧ થી ૫૬  ૨૩૧૨૫  ૧૯૬૮૮  ૪૨૮૧૩  

૧૬  ૧ થી ૬૩  ૨૫૨૦૫  ૨૨૯૫૯  ૪૮૧૬૪  

૧૭  ૧ થી ૬૯  ૨૭૯૩૩  ૨૫૯૬૩  ૫૩૮૯૬  

૧૮  ૧ થી ૬૨  ૨૪૮૬૪  ૨૧૫૦૯  ૪૬૩૭૩  

ુલ મતદારો - ૪૬૧,૨૭૫  ૪૨૬,૦૦૪  ૮૮૭,૨૭૯  
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

(૨.૪) હર તં ની ફરજો – 
 
 

ુટંણી શાખાની ુ ય ફરજ ધી બી.પી.એમ.સી.એ ટ-૧૯૪૯ ની કલમ -૬૩ હઠળ કરલ જોગવાઈ 

અ સુાર “ફર યાત ફરજો” પૈક  મતદાર ન ધણી િનયમો-૧૯૯૪ અ વયે રા ય ુટંણી પચંની જોગવાઈ 

જુબ મતદારયાદ  તૈયાર કરવાની છે.  

હૃ મં ાલય, ભારત સરકારના ં વસિત ગણતર  કાય મ તગત વસિત ગણતર  કચેર , 

ગાધંીનગરના આદશ અ સુાર રાજકોટ શહર િવ તારની વસિત ગણતર ની તમામ કામગીર  ુટંણી શાખા 

ારા કરવાની ફરજ સ પાય છે. 

ામ િવકાસ કચેર , જુરાત રા યના ંઆદશ અ સુાર રાજકોટ શહર િવ તારની સામા જક-આિથક 

અને િત આધા રત વસિત ગણતર  કરવાની તમામ કામગીર  ુટંણી શાખા ારા કરવાની ફરજ સ પાય 

છે. 

આિથક ગણતર ની કામગીર  િનયામક ી, અથશા  અને કડાશા  ( રુો), ગાધંીનગરની 

ચુના જુબ રાજકોટ શહર િવ તારની આિથક ગણતર ની તમામ કામગીર  ુટંણી શાખા ારા કરવાની 

ફરજ સ પાય છે. 
 

 

(૨.૫) હર તં ની ુ ય િૃ ઓ અને કય  – 
 
 

આ કચેર ની ુટંણી શાખાની િૃ ઓ અન ેકય  પર (૨.૧) મા ંદશા યા જુબની છે. ઉપરાતં 

મતદાર ન ધણી િનયમો-૧૯૯૪ અ વય ેમતદારયાદ ઓ રા ય ુટંણી પચંની ચુના જુબ તૈયાર કરવી 

ઉપરાતં ુટંણીન ેલગત વખતોવખતની કામગીર  અન ેસા હ ય ઉપલ ધ રાખ ુ.ં 

હૃ મં ાલય, ભારત સરકારના ં વસિત ગણતર  કાય મ તગત વસિત ગણતર  કચેર , 

ગાધંીનગરના આદશ અ સુાર રાજકોટ શહર િવ તારની વસિત ગણતર ની તમામ કામગીર  ુટંણી શાખા 

ારા કરવામા ંઆવ ેછે. 

આિથક ગણતર ની કામગીર  િનયામક ી, અથશા  અને કડાશા  ( રુો), ગાધંીનગરની 

ચુના જુબ રાજકોટ શહર િવ તારની આિથક ગણતર ની તમામ કામગીર  ુટંણી શાખા ારા કરવામા ં

આવે છે. 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

(૨.૬) હર તં  ારા આપવામા ંઆવતી સેવાઓની યાદ  અને તે ુ ંસ ં ત િવવરણ – 
 

 

રા ય ુટંણી પચંની ચુના જુબ વખતોવખતની મતદારયાદ  િસ  કરવી તથા હર જનતા / 

રાજક ય પ ો માટ ઉપલ ધ રાખવી. 

હૃ મં ાલય, ભારત સરકારના ં વસિત ગણતર  કાય મ તગત વસિત ગણતર  કચેર , 

ગાધંીનગરના આદશ અ સુાર રાજકોટ શહર િવ તારની વસિત ગણતર ના ં કડા હર જનતા માટ 

ઉપલ ધ રાખવી.  
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

(૨.૭) હર તં ના ંરા ય, િનયામક કચેર , દશ લો, લોક વગેર તરોએ  

       સં થાગત માળખાનો આલખે – 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા  

ુટંણી શાખા 
 

િુનિસપલ કિમશનર  

(મતદાર ન ધણી અિધકાર  હો ાની ઈએ) 
 
 

નાયબ િુનિસપલ કિમશનર 
 
 

આિસ ટ ટ મેનેજર, ૂટંણી શાખા 
 
 

 
 

    

િસનીયર કલાક–૨ ુનીયર ડટા એ  

ઓપરટર–૧ 

ુ િનયર કલાક - ૩  ાઈવર-૧ 

 
 
 

 

 

મ ુર-૧ અને પ ાવાળા-૨ 
 

  
 

(૨.૮) હર તં ની અસરકારકતા અને કાય મતા વધારવા માટ લોકો પાસેથી અપે ા – 
 
 

આદશ લોકશાહ નો આધાર લોક િૃત પર િનધા રત છે. આ માટ લાયકાત ધરાવતા તમામ 

નાગ રક તેમના મતાિધકારનો ઉપયોગ કર તે જ ર  છે. આ માટ મહાનગરપાલકા ારા જયાર-જયાર 

મતદારયાદ  ધુારણા કાય મ હર થાય યાર સમ  મતદારો તેમના નામ આ યાદ મા ંછે ક કમ તેની 

ચકાસણી કર અને જો ન હોય તો નામ ઉમેરવા િનયત મયાદામા ં િનયત ન નુામા ં જ ર  રુાવા સાથે 

અર  કર અન ે ુટંણી સમયે મતદાન કર   ધમ અદા કર, તેમજ વસિત ગણતર  અન ે આિથક 

ગણતર  વખતે ગણતર દારને સાચી મા હતી આપી સહયોગ આપ.ે  
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

(૨.૯) લોક સહયોગ મેળવવા માટની ગોઠવણ અને પ િતઓ – 
 

અખબાર  હરાત ારા, પિ કા િવતરણ ારા, હો ડગ ારા અને અખબાર યાદ  ારા 

શહર જનોને મતદારયાદ  ધુારણા કાય મ તગત જ ર  દાવા / ચુનો / વાધંા ર ુ  કરવા 

જણાવવામા ંઆવ ે છે. વોડ ઓ ફસે, ઝોન ઓ ફસે તેમજ ુ ય કચેર એ મતદારયાદ  િસ  કર  તેની 

ચકાસણી માટ ઉપલ ધ કરવામા ં આવે છે તમેજ મતદારયાદ ની િસ  બાદ મતદારયાદ ની 

કો ટુરાઇઝડ હ પ લાઇનની યવ થા કરવામા ંઆવે છે.  
 

 
 

(૨.૧૦) સેવા આપવાના દખરખ િનયં ણ અને હર ફ રયાદ િનવારણ માટ ઉપલ ધ તં  – 
 

ુટંણી શાખા તગત સવેા આપવાના દખરખ િનયં ણ અન ે હર ફ રયાદ િનવારણ માટ 

ઉપલ ધ તં ની િવગત પારા-(૨.૭) મા ંદશા યા આલેખ જુબ ુટંણી શાખા ખાતે ટાફ, આિસ ટ ટ 

મેનેજર, સહાયક િુનિસપલ કિમશનર, નાયબ િુનિસપલ કિમશનર અને િુનિસપલ કિમશનર છે.  
 
 
 

(૨.૧૧) ુ ય કચેર  અને ુદા- ુ દા તરોએ આવેલી અ ય કચેર ના ંસરનામા ં– 
 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા  

ુટંણી શાખા,  

મ ન.ં૧૧, ીજો માળ, ડો. બેડકર ભવન, 

ઢબરભાઈ રોડ, રાજકોટ  

ફોન નબંર - (૦૨૮૧) ૨૨૨૧૬૪૦   ફ સ - (૦૨૮૧) ૨૨૨૧૫૩૨  

ઈમેઈલ - election@rmc.gov.in 
 
 

(૨.૧૨) કચેર  શ  અને બધં થવાનો સમય – 

ુટંણી શાખા શ  અને બધં થવાનો સમય નીચ ે જુબ છે. 

-   સવાર ૧૦.૩૦ કલાક થી બપોર ૦૨.૦૦ કલાક ધુી અને  

-   બપોર ૦૨.૩૦ કલાક થી સાં  ૦૬.૧૦ કલાક ધુી  
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

* કરણ – ૩ (િનયમ સં હ-૨) * 
અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો 

 

(૩.૧) સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો – 
 

 આસી ટ ટ મેનેજર, ૂટંણી શાખા  
   
  સ ાઓ વ હવટ   
  ૧. ુટંણી શાખા હ તકની કામગીર  માટ સ મ સ ાિધકાર ની મ ુર થી િપયા 

૧,૦૦૦/- થી વ નુા ંખચ માટ ખચ મં ૂર  અ વયે િનયત બીલ ફોમમા ંબીલ ર ુ 

કરવાની સ ા. 
  ૨. આ શાખા ના ંતાબા હઠળના ંકમચાર ઓને પર રુણ ર  મં ુર કરવાની સ ા.  
  ૩. ટશનર ની જ રયાત ઉપ થત થયે સે લ ટોસમાથંી ટશનર  મેળવવાની માગંણી 

પ કમા ંસહ  કરવાની સ ા.  
   
  સ ાઓ નાણાકં ય  
  ૧. િપયા ૧,૦૦૦/- થી ધુી ુ ંખચ મં ુર કરવાની સ ા.  
   
  સ ાઓ અ ય  
  ૧. કોઈ અ ય સ ાઓ એનાયત થયેલ નથી.  
   
  ફરજો  
  ૧. પારા (૨.૧)મા ંદશાવેલ કામગીર  ણૂ કરવાની ફરજો. 
  ૨. મતદારયાદ  તૈયાર કરવાની ુટંણી સબંિંધત કામગીર .  
  ૩. વસિત ગણતર  અને આિથક ગણતર  વી સમયમયાદામા ંકામગીર .  
  ૪. ઉ ચ અિધકાર ી તરફથી પુરત થતી અ ય કામગીર .  
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 િસનીયર કલાક : (૧) ી જયવધન એમ. ચૌહાણ  
   
  સ ાઓ વ હવટ   
  ૧. કોઈ સ ાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
  સ ાઓ નાણાકં ય  
  ૧. કોઈ સ ાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
  સ ાઓ અ ય  
  ૧. મદદનીશ મા હતી અિધકાર  તર ક  
   
  ફરજો  
  ૧. હૃ મં ાલય, ભારત સરકાર ારા યોજવામા ંઆવતા વસિત ગણતર  કાય મ તથા 

આિથક ગણતર  કાય મ દર યાન આ કામે કાયરત ટાફ વ ચે સકંલન કરવાની 

કામગીર  તેમજ આ કામ આ સુંગક કામગીર . 
  ૨. વસિત ગણતર  કાય મ બાદ વસિતના ં કડા જુબ શહર  િવકાસ અને શહર  હૃ 

િનમાણ િવભાગ, ગાધંીનગર ારા ચુવેલ વોડવાઈઝ કડા અને વોડની સં યા 

જુબ વોડ સીમાકંન લગત કાયવાહ .  
  ૩. ુટંણી શાખા ના પ /પ રપ / કુમો ઇનવડ- વક ની કામગીર . 
  ૪. ુટંણી શાખા ના પ /પ રપ / કુમો કો પ ટુરમા ંટાઈપ કરવાની કામગીર . 
  ૫. િવધાન સભાની મતદારયાદ  પરથી રાજકોટ મહાનગરપા લકાના ં વોડવાઈઝ 

મતદારયાદ  બનાવવા લગત કામગીર .  
  ૬. સામા ય ુટંણી/મ યવગ  ુટંણી/પેટા ુટંણી માટ મતદાન મથકો ગોઠવવાની 

કામગીર  અને માકકોપી તૈયાર કરવાની કામગીર . 
  ૭. મતદારયાદ ના ંઆ સુંગક પ કો વાક ન નુા નબંર-૧, ન નુા નબંર-૨ ઉપરાતં  

ન નુો-‘ક’ તથા ન નુો-‘ખ’ િવગેર તૈયાર કરાવવાની કામગીર . 
  ૮. ુટંણી શાખા હ તક ઇ.વી.એમ. ગ મ ખાતે કામગીર .  
  ૯. અ ે શાખા લગત કો ટુરાઈઝ શાખા બીલ બનાવવાની કામગીર . 
  ૧૦. આધારકાડ લગત તમામ આ ષુંગક કામગીર . 
  ૧૧. ુટંણી શાખાન ેલગત તમામ આ સુંગક જ ર  ખચ મં ુર  લગત ફાઈલ તથા અ ય 

જ ર  ફાઈલો તૈયાર કરવાની કામગીર . 
  ૧૨. આિસ ટ ટ મેનેજર, ુટંણી શાખા તથા ઉપર  અિધકાર ીની ચુના સુાર કામગીર . 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 િસનીયર કલાક : (૨) ી ભાવનાબેન બી. જોષી 
   
  સ ાઓ વ હવટ   
  ૧. કોઈ સ ાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
  સ ાઓ નાણાકં ય  
  ૧. કોઈ સ ાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
  સ ાઓ અ ય  
  ૧. મદદનીશ મા હતી અિધકાર  તર ક  
   
  ફરજો  
  ૧. હૃ મં ાલય, ભારત સરકાર ારા યોજવામા ંઆવતા વસિત ગણતર  કાય મ તથા 

આિથક ગણતર  કાય મ દર યાન આ કામે કાયરત ટાફ વ ચે સકંલન કરવાની 

કામગીર  તેમજ આ કામ આ સુંગક કામગીર . 
  ૨. વસિત ગણતર  કાય મ બાદ વસિતના ં કડા જુબ શહર  િવકાસ અને શહર  હૃ 

િનમાણ િવભાગ, ગાધંીનગર ારા ચુવેલ વોડવાઈઝ કડા અને વોડની સં યા 

જુબ વોડ સીમાકંન લગત કાયવાહ .  
  ૩. ુટંણી શાખા ના પ /પ રપ / કુમો ઇનવડ- વક ની કામગીર . 
  ૪. ુટંણી શાખા ના પ /પ રપ / કુમો કો પ ટુરમા ંટાઈપ કરવાની કામગીર . 
  ૫. િવધાન સભાની મતદારયાદ  પરથી રાજકોટ મહાનગરપા લકાના ં વોડવાઈઝ 

મતદારયાદ  બનાવવા લગત કામગીર .  
  ૬. સામા ય ુટંણી/મ યવગ  ુટંણી/પેટા ુટંણી માટ મતદાન મથકો ગોઠવવાની 

કામગીર  અને માકકોપી તૈયાર કરવાની કામગીર . 
  ૭. મતદારયાદ ના ંઆ સુંગક પ કો વાક ન નુા નબંર-૧, ન નુા નબંર-૨ ઉપરાતં  

ન નુો-‘ક’ તથા ન નુો-‘ખ’ િવગેર તૈયાર કરાવવાની કામગીર . 
  ૮. ુટંણી શાખા હ તક ઇ.વી.એમ. ગ મ ખાતે કામગીર .  
  ૯. અ ે શાખા લગત કો ટુરાઈઝ શાખા બીલ બનાવવાની કામગીર . 
  ૧૦. આધારકાડ લગત તમામ આ ષુંગક કામગીર . 
  ૧૧. ુટંણી શાખાન ેલગત તમામ આ સુંગક જ ર  ખચ મં ુર  લગત ફાઈલ તથા અ ય 

જ ર  ફાઈલો તૈયાર કરવાની કામગીર . 
  ૧૨. આિસ ટ ટ મેનેજર, ુટંણી શાખા તથા ઉપર  અિધકાર ીની ચુના સુાર કામગીર . 
    
 
 

 ુનીયર ડટા એ  ઓપરટર : (૧) ી ડ . આર. સોલકં   
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  સ ાઓ વ હવટ   
  ૧. કોઈ સ ાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
  સ ાઓ નાણાકં ય  
  ૧. કોઈ સ ાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
  સ ાઓ અ ય  
  ૧. કોઈ સ ાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
  ફરજો  
  ૧. વસિત ગણતર  કાય મ બાદ વસિતના ં કડા જુબ શહર  િવકાસ અને શહર  હૃ 

િનમાણ િવભાગ, ગાધંીનગર ારા ચુવેલ વોડવાઈઝ કડા અને વોડની સં યા 

જુબ વોડ સીમાકંન લગત કો ટુરાઇઝડ ડટા તૈયાર કરવાની કાયવાહ . 
  ૨. ુટંણી શાખા ના પ /પ રપ / કુમો કો પ ટુરમા ંટાઈપ કરવાની કામગીર . 
  ૩. ુટંણી શાખા માટ ઈમેઇલ મારફત પ યવહાર કરવાની કામગીર . 
  ૪. િવધાન સભાની મતદારયાદ  પરથી રાજકોટ મહાનગરપા લકાના ં વોડવાઈઝ 

મતદારયાદ  બનાવવા જ ર  કો ટુરાઇઝડ ડટા લગત કામગીર . 
  ૫. મતદારયાદ ના ંઆ સુંગક પ કો વાક ન નુા નબંર-૧, ન નુા નબંર-૨ ઉપરાતં  

ન નુો-‘ક’  તથા ન નુો-‘ખ’ િવગેર કો ટુરાઇઝડ કરવાની કામગીર . 
  ૬. સામા ય ુટંણી દર યાન ુટંણી લગત મા હતી કો ટુરમા ં તૈયાર કરવાની 

કામગીર . 
  ૭. સામા ય ુટંણી/મ યવગ  ુટંણી/પેટા ુટંણી માટ મતદાન મથકો ની િનયત 

ન નૂામા ંયાદ  તૈયાર કરવાની કામગીર  અને માકકોપી ટાઈટલ પેઈજ તયૈાર 

કરવાની કામગીર . 
  ૮. અ ે શાખા લગત કો ટુરાઈઝ શાખા બીલ બનાવવાની કામગીર . 
  ૯. આિસ ટ ટ મેનેજર, ુટંણી શાખા તથા ઉપર  અિધકાર ીની ચુના સુાર કામગીર . 
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 રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

 ુનીયર લાક : (૧) ી . એન. રાણા  
   
  સ ાઓ વ હવટ   
  ૧. કોઈ સ ાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
  સ ાઓ નાણાકં ય  
  ૧. કોઈ સ ાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
  સ ાઓ અ ય  
  ૧. કોઈ સ ાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
  ફરજો  
  ૧. કમચાર ઓના પગાર બલની કામગીર . 
  ૨. આિસ ટ ટ મેનેજર, ુટંણી શાખા તથા ઉપર  અિધકાર ીની ચુના સુાર કામગીર . 
    
 

 ુનીયર લાક : (૨) ી એન. પી. વુા  
   
  સ ાઓ વ હવટ   
  ૧. કોઈ સ ાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
  સ ાઓ નાણાકં ય  
  ૧. કોઈ સ ાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
  સ ાઓ અ ય  
  ૧. કોઈ સ ાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
  ફરજો  
  ૧. ુટંણી શાખા ના પ /પ રપ / કુમો ઇનવડ- વક ની કામગીર . 
  ૨. આિસ ટ ટ મેનેજર, ુટંણી શાખા તથા ઉપર  અિધકાર ીની ચુના સુાર કામગીર . 
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 ુનીયર લાક : (૩) ી . પી. પરમાર 
   
  સ ાઓ વ હવટ   
  ૧. કોઈ સ ાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
  સ ાઓ નાણાકં ય  
  ૧. કોઈ સ ાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
  સ ાઓ અ ય  
  ૧. કોઈ સ ાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
  ફરજો  
  ૧. સે ટર  શાખા ખાતે ફરજ બ વે છે  
  ૨. સે ટર ી, સે ટર  શાખા તથા ઉપર  અિધકાર ીની ચુના સુાર કામગીર . 
    
 

 ાઈવર : (૧) ી વાય. . દલ  
   
  સ ાઓ વ હવટ   
  ૧. કોઈ સ ાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
  સ ાઓ નાણાકં ય  
  ૧. કોઈ સ ાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
  સ ાઓ અ ય  
  ૧. કોઈ સ ાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
  ફરજો  
  ૧. ુટંણી શાખાન ેફાળવેલ વાહનની ાઈવ ગની કામગીર . 
  ૨. આિસ ટ ટ મેનેજર, ુટંણી શાખા તથા ઉપર  અિધકાર ીની ચુના સુાર કામગીર . 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

* કરણ – ૪ (િનયમ સં હ-૩) *  

કાય  કરવા માટ િનયમો, િવિનયમો, ચૂનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 
 

(૪.૧) દ તાવેજ ુ ંનામ / મથા ં – 
 

આ શાખાની કામગીર  માટ અલગથી કોઈ િવિનયમો, ચૂનાઓ, િનયમો ક િનયમસં હ અમલમા ં

નથી. 
 
 - દ તાવેજ પર ુ ં ૂં ુ ં લખાણ  

( લા  ુપડ ુ ંનથી ) 
   
 -  ય તને િનયમો, િવિનયમો, ચૂનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી 

મળશ.ે 

( લા  ુપડ ુ ંનથી ) 
   
 -  વોડ વાઈઝ વોડ નબંર ૧ થી ૧૮ ની મતદારયાદ ઓ  
   
 - વસિત ગણતર નો દાખલો  
   
 - આધાર ન ધણીની કામગીર   
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

* કરણ – ૫ (િનયમ સં હ-૪) *  
નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી જનતાના સ યો સાથે સલાહ-પરામશ અથવા 

તેમના િતિનિધ વ માટની કોઈ યવ થા હોય તો તેની િવગત 
 

નીિત ઘડતર – 
 

આ શાખાની કામગીર  માટ અલગથી કોઈ િવિનયમો, ચૂનાઓ, િનયમો ક િનયમસં હ અમલમા ંનથી. 
 

૫.૧ ુ ંનીિતઓના ઘડતર માટ જનતાની અથવા તેના િતિનિધઓની સલાહ-પરામશ / સહભા ગતા મેળવવા 

માટની કોઈ જોગવાઈ છે ?  
 

 ુટંણી માટ વોડ સીમાકંન ન  કરતી વખત ે જનતાની અથવા તેના િતિનિધઓની  

સલાહ-પરામશ / સહભા ગતા મેળવવા જોગવાઈ છે. 
  

૫.૨ ુ ંનીિતઓના અમલ માટ જનતાની અથવા તેના િતિનિધઓની સલાહ-પરામશ / સહભા ગતા મેળવવા 

માટની કોઈ જોગવાઈ છે ?  
 

 નીિતઓના અમલ માટ જનતાની અથવા તેના િતિનિધઓની સલાહ-પરામશ / સહભા ગતા 

મેળવવા જોગવાઈ છે. પરં  ુરા ય ુટંણી પચં ારા નીિતઓ ન  થાય છે. 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

* કરણ – ૬ (િનયમ સં હ-૫) *  
હરતં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળની ય તઓ પાસેના ંદ તાવેજોની ક ાઓ ગે ુ ંપ ક 

 
 

(૬.૧) સરકાર  દ તાવેજો િવશેની મા હતી આપવા નીચેના ન નૂાનો ઉપયોગ કરશો. યા ં આ દ તાવેજો 

ઉપલ ધ છે તેવી જ યાનો ઉ લેખ કરલ છે.  
  

મ દ તાવેજની ક ા  દ તાવેજ ુ ંનામ  દ તાવેજ મેળવવાની 

કાય પ િત  

નીચેની ય ત પાસે છે 

/ તેના િનયં ણમા ંછે. 

૧. ુ તકા વોડ નબંર ૧ થી ૧૮ ની 

વોડવાઈઝ મતદારયાદ  

અર  કર  િનયત ફ  

ભર ને 

આિસ ટ ટ મેનેજર, 

ૂટંણી શાખા 

૨. સી.ડ . વોડ નબંર ૧ થી ૧૮ ની 

વોડવાઈઝ મતદારયાદ ની 

સો ટ કોપી 

અર  કર  િનયત ફ  

ભર ને 

આિસ ટ ટ મેનેજર, 

ૂટંણી શાખા 

૩. પ  શહર  િવ તારની વસિત 

ગેનો દાખલો 

અર  કર  િનયત ફ  

ભર ને 

આિસ ટ ટ મેનેજર, 

ૂટંણી શાખા 
  
 આ દ તાવેજો નીચેના થળે ઉપલ ધ રહશ.ે 
  
 રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ૂટંણી શાખા  

મ ન.ં૧૧, ીજો માળ, 

ડો. બેડકર ભવન,  

ઢબરભાઈ રોડ, 

રાજકોટ. 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

* કરણ – ૭ (િનયમ સં હ-૬) *  
તેના ભાગ તર ક રચાયેલ બોડ, પ રષદ, સિમિતઓ અને અ ય સં થાઓ ુ ંપ ક 

 

(૭.૧) હર તં ને લગતા બોડ, પ રષદો, સિમિતઓ અને અ ય મડંળો ગેની િવગત – 
 
 રાજકોટ મહાનગરપા લકાને લગત ન હોઈ, આ મા હતી આપવાની જ ર યાત જણાતી નથી.   
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

* કરણ – ૮ (િનયમ સં હ-૭) *  
સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, હો ો અન ેઅ ય િવગતો 

 
 

(૮.૧) હર તં ના ં સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ, મદદનીશ સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ અન ે

િવભાગીય કાયદાક ય (એપેલેટ) સ ાિધકાર  િવશેની મા હતી.  
 

મ નામ હો ો 
STD 

કોડ  
ફોન નબંર 

ફ સ  e-mail સરના ુ ં 
કચેર  ઘર 

મદદનીશ મા હતી અિધકાર   
૧ ી 

ભાવનાબેન 

બી. જોષી 

િસનીયર 

લાક 

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૪૦  ૨૨૨૧૫૩૨ election@ 
rmc.gov.in 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ૂટંણી શાખા 

મ ન.ં૭, બીજો માળ, 

ડૉ.આબેડકર ભવન, 

ઢબરભાઈ રોડ,  

રાજકોટ. ૩૬૦ ૦૦૧ 

સરકાર  મા હતી અિધકાર  

૧ ી એન.એમ. 

આરદશણા  

આસી ટ ટ 

મેનેજર 

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૪૦ 
 

મો. 

૯૬૨૪૭ 

૧૮૫૪૭  

 ૨૨૨૧૫૩૨ election@ 
rmc.gov.in 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ૂટંણી શાખા 

મ ન.ં૧૧, ીજો માળ, 

ડો. બેડકર ભવન, 

ઢબરભાઈ રોડ,  

રાજકો-૩૬૦ ૦૦૧ 

એપેલેટ (કાયદા) સ ાિધકાર  

૧ ી બી. . 

પિત 

નાયબ 

કિમશનર, 

ઈ ટ ઝોન 

૦૨૮૧ ૦૨૮૧ 

૨૩૮૯૨૭૪ 
 

મો. 

૯૭૧૪૫ 

૦૩૭૦૩ 

 ૦૨૮૧ 

૨૩૮૯૨૭૪ 

mc_rmc@ 
rmc.gov.in 

 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

સે લ ઝોન, 

મ ન.ં૧૧, ીજો માળ,     

ડો. બેડકર ભવન, 

ઢબરભાઈ રોડ,  

રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

* કરણ – ૯ (િનયમ સં હ-૮) *  
િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ િત 

 
 

૯.૧ ુદા ુદા ુ ાઓ ગે િનણય લેવા માટ કઈ કાયપ િત અ સુરવામા ંઆવે છે ?  
 

 ધી બી.પી.એમ.સી.એ ટ, ૧૯૪૯ ની જોગવાઈ અ સુર ને િનણયો લેવામા ંઆવે છે.  
  

૯.૨ અગ યની બાબતો માટ કોઈ ખાસ િનણય લેવા માટની દ તાવે  કાય પ િતઓ / ઠરાવેલી 

કાયપ ધિતઓ / િનયમ માપદંડો / િનયમો કયાકયા છે ? િનણય લેવા માટ કયા ા તર િવચાર 

કરવામા ંઆવે છે ?  
 

 પારા ન.ં૯.૧ મા ં જણા યા િસવાય અ ય કોઈ પ િત અ ત વમા ં નથી. િનણયો લેવા માટ 

કરણો શાખા ારા સહાયક િુનિસપલ કિમશનર અને નાયબ િુનિસપલ કિમશનર મારફત િુનિસપલ 

કિમશનરને મોકલવામા ંઆવે છે.  
  

૯.૩ િનણયને જનતા ધુી પહ ચાડવાની કઈ યવ થા છે ? 
 િનણયોની લે ખત ણ સબંિંધતને ટપાલ ારા મોકલવાની યવ થા છે.  
  

૯.૪ િનણય લેવાની યામા ં ના મતં યો લેવાનાર છે તે અિધકાર ઓ કયા છે ?  
                       આસી ટ ટ મેનેજર, ુટંણી  

              
 

                      નાયબ િુનિસપલ કિમશનર  
 
 

                          િુનિસપલ કિમશનર 
  

૯.૫ િનણય લેનાર િતમ સ ાિધકાર  કોણ છે ?  
 િુનિસપલ કિમશનર  
  

૯.૬  અ ુ યની બાબતો પર હર સ ાિધકાર  ારા િનણય લેવામા ં આવે છે તેની મા હતી અલગ ર તે 

નીચના ન નુામા ંઆપો.  
 આ શાખાને લા  ુપડ ુ ંનથી.  
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

* કરણ – ૧૦ (િનયમ સં હ-૯) *  
અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી ુ તકા ( ડર ટર ) 

 

(૧૦.૧) મા હતી નીચે માણે છે – 

મ નામ હો ો 
STD 

કોડ  
ફોન નબંર 

ફ સ  e-mail સરના ુ ં 
કચેર  ઘર 

૧ ી એન. એમ. 

આરદશાણા  

આિસ ટ ટ 

મેનેજર 

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૪૦ 
 

મો. 

૯૬૨૪૭ 

૧૮૫૪૭  

 ૨૨૨૧૫૩૨ election@ 
rmc.gov.in 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

સે લ ઝોન, 

મ ન.ં૧૧, ીજો માળ,     

ડો. બેડકર ભવન, 

ઢબરભાઈ રોડ,  

રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ 

૨ ી જયવધન 

એમ. ચૌહાણ 

િસનીયર 

કલાક 
--“-
- 

--“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૩ ી ભાવનાબેન 

બી. જોષી 

િસનીયર 

કલાક 
--“-
- 

--“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૪ ી ડ .આર. 

સોલકં  

ુનીયર ડટા 

એ  

ઓપરટર 

--“-
- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૫ ી .એન. 

રાણા 

ુનીયર 

લાક 
--“-
- 

--“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૬ ી એન.પી. 

વુા 

ુનીયર 

લાક 
--“-
- 

--“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૭ ી . પી. 

પરમાર 

ુનીયર 

લાક 
--“-
- 

--“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૮ ી વાય. . 

દલ 

ાઈવર --“-
- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૯ ી .બી. 

ડોડ યા 

પ ાવાળા --“-
- 

--“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૧૦ ી પી.આર. 

િમયા ા 

પ ાવાળા --“-
- 

--“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૧૧ ી ક.એમ. 

ગો વામી 

મ ુર --“-
- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

* કરણ – ૧૧ (િનયમ સં હ-૧૦) *  
િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કાય જુબ મહનતાણાની પ િત સહ ત દરક અિધકાર  અન ે

કમચાર ને મળ ુ ંમાિસક મહનતા ુ ં
 
 

(૧૧.૧) છે લા કાયાલય આદશ જુબ હાલમા ં ૂટંણી શાખા ખાતે ફરજ બ વતા અિધકાર  / કમચાર ઓની 

િવગત નીચે માચ-૨૦૨૦ ની થિત જુબ છે.  
 

મ નામ હો ો 

માિસક 

મહનતા ુ ં

ા. 

(બેઝીક) 

ુલ મહનતા ુ ં

ા. 

િવિનયમમા ં

જણા યા જુબ 

મહનતા ુ ંન  

કરવાની 

કાયપ િત 

૧ ી એન.એમ. આરદશણા 
આિસ ટ ટ 

મેનેજર 
- - િનયમા સુાર 

૨ ી જયવધન એમ. ચૌહાણ િસનીયર કલાક 
૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ 

(૪૨૦૦) 
૬૬,૧૫૮/- િનયમા સુાર 

૩ ી ભાવનાબેન બી. જોષી િસનીયર કલાક 
૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ 

(૪૨૦૦) 
૬૨,૩૨૮/- િનયમા સુાર 

૪ ી ડ .આર. સોલકં  
ુનીયર ડટા 

એ  ઓપરટર 

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ 

(૨૮૦૦) 
૫૦,૨૩૦/- િનયમા સુાર 

૫ ી .એન. રાણા ુનીયર લાક 
૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ 

(૧૯૦૦) 
૪૧,૧૭૯/- િનયમા સુાર 

૬ ી એન. પી. વુા ુનીયર લાક 
૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ 

(૧૯૦૦) 
૪૧,૧૭૯/- િનયમા સુાર 

૭ ી . પી. પરમાર ુનીયર લાક 
૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ 

(૧૯૦૦) 
૩૬,૦૯૧/- િનયમા સુાર 

૮ ી વાય. . દલ ાઈવર 
૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ 

(૧૯૦૦) 
૪૪,927/- િનયમા સુાર 

૯ ી .બી. ડોડ યા પ ાવાળા 
૪૪૪૦-૭૪૪૦ 

(૧૬૫૦) 
૨૫,૪૯૮/- િનયમા સુાર 

૧૦ ી પી.આર. િમયા ા પ ાવાળા 
૪૪૪૦-૭૪૪૦ 

(૧૩૦૦) 
૩૨,૮૮૧/- િનયમા સુાર 

૧૧ ી ક.એમ. ગો વામી મ ુર 
૪૪૪૦-૭૪૪૦ 

(૧૩૦૦) 
૪૦,૨૫૮/- િનયમા સુાર 

ન ધ : * મ-૧ આિસ ટ ટ મેનેજર ીનો પગાર તેઓની ળુ શાખા ખાતે આકારવામા ંઆવે છે.  

        * ઉપરો ત કો ટક માહ માચ-૨૦૨૦ ના પગારપ ક જુબ છે. 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

* કરણ – ૧૨ (િનયમ સં હ-૧૧) *  
યેક સં થાને ફાળવાયલે દાજપ  

 

(૧૨.૧) ુદ ુદ  યોજનાઓ અ વયે ુદ ુદ  િૃતઓ માટ દાજપ ની િવગતોની મા હતી નીચેના ન નુામા ં

દશાવેલ છે.  
 

મ 
યોજના ુ ં

નામ/સદર 
િૃ  

િૃ  શ  

કયાની 

તાર ખ 

િૃત 

તની 

દા લ 

તાર ખ 

ૂચત 

રકમ 

ા. 

(લાખમા)ં 

મ ુર 

થયેલ 

રકમ 

ા. 

(લાખમા)ં 

ટ  

કરલ/ 

કુવેલ 

રકમ 

(હ તાની 

રકમ) 

ા. 

(લાખમા)ં 

છે લા 

વષ ુ ં

ખરખર 

ખચ 

ા. 

(લાખમા)ં 

કાયની 

ણુવ ા 

માટ 

સં ણૂપણ ે

કામગીર  

માટ 

જવાબદાર 

અિધકાર  
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 યોજનાક ય બ ટ નથી. મા હતી નીલ 
 

=> અ ય હર તં ો માટ ુ ંકો ટક : વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 

મહ લુી ખચ 

મ બ ટ સદર 

વષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧  

મં ુર થયેલ 

દાજ 

ા. (લાખમા)ં 

તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૦  

ચા  ુવષ ધુી 

થયેલ  

ખરખર ખચ 

ા. (લાખમા)ં 

વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 

ખચ દાજ 

 (છે લા વષનો) 

ા. (લાખમા)ં 

વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦  

ખરખર ખચ 

 (છે લા વષનો) 

ા. (લાખમા)ં 

૧ ૂટંણી શાખા પગાર ખચ ૫૦.૧૯ ૪.૪૦ ૪૭.૫૨ ૫૨.૧૪ 

૨ સાદ લવાર ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૯ 

૩ ટલીફોન ખચ ૦.૨૦ ૦.૦૧ ૦.૨૦ ૦.૦૪ 

૪ ૂટંણી ખચ ૫૦૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૬ 

૫ .ુઆઈ.ડ .ખચ ૪૦.૦૦ ૧.૬૭ ૪૦.૦૦ ૨૭.૯૦ 

 

મહ લુી આવક 

મ બ ટ સદર 

વષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧  

મં ુર થયેલ 

દાજ 

ા. (લાખમા)ં 

તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૦  

ચા  ુવષ ધુી 

થયેલ  

ખરખર આવક 

ા. (લાખમા)ં 

વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 

આવક દાજ 

 (છે લા વષનો) 

ા. (લાખમા)ં 

વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦  

ખરખર આવક 

 (છે લા વષનો) 

ા. (લાખમા)ં 

૧ .ુઆઈ.ડ .ફ  

(આધાર ધુારણા ફ ) 
૩૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨૩.૫૦ ૨૭.૨૮ 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

* કરણ – ૧૩ (િનયમ સં હ-૧૨) *  
સહાયક  કાય મોના અમલ ગેની પ િત 

 

(૧૩.૧) કચેર ની આ શાખા ારા કોઈ સહાયક  કાય મની અમલવાર  કરવામા ંઆવતી નથી તેથી મા હતી 

આપવાની થતી નથી.  
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

* કરણ – ૧૪ (િનયમ સં હ-૧૩) *  
તેણે આપલે રાહતો, પરમીટ ક અિધ ૃિત મેળવનારની િવગતો 

 

(૧૪.૧) કચેર ની આ શાખા ારા રહતો, પરમીટ ક અિધ ૃિત આપવાની કામગીર  થતી ન હોઈ, િવગતો 

આપવાની થતી નથી.  



  

Details of The Right to information Act-2005 Election Branch, Rajkot Municipal Corporation               Page 35 of 38 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

* કરણ – ૧૫ (િનયમ સં હ-૧૪) *  
કાય  કરવા માટ ન  કરલ ધોરણો 

 

(૧૫.૧) િવિવધ િૃતઓ / કાય મો હાથ ધરવા માટ િવભાગે ન  કરલ ધોરણોની િવગતો નીચે જુબ છે. 
 આ શાખાની િનણય લેવાની યા માટ શાખા ારા ફાઈલ ઉપર ન ધ આિસ ટ ટ મેનેજર, 

ૂટંણી શાખા ારા જોગવાઈઓ યાને રાખી સહાયક કિમશનર ી સમ  ર ુ કરવામા ંઆવે છે. જો 

િનણય તેમના ારા લેવાનો થતો હોય તો િનણયસહ કરણ પરત આ યે અમલવાર  કરવામા ંઆવે છે. 

અ યથા િનણય માટ આગળ નાયબ કિમશનર ી ક જ ર પડયે કિમશનર ી સમ  કરણ ર ુ કરવામા ં

આવે છે. મા ંિનણય આ યે અમલવાર  કરવામા ંઆવે છે.  
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

* કરણ – ૧૬ (િનયમ સં હ-૧૫) *  
િવ ું પે ઉપલ ધ મા હતી 

 

(૧૬.૧) વી ુ ં પે કોઈ વહ વટ મા હતી ઉપલ ધ નથી. પરં  ુમતદાર યાદ ની સી.ડ . ઉપલ ધ રાખવામા ં

આવે છે.  
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ુટંણી શાખા 
 

* કરણ – ૧૭ (િનયમ સં હ-૧૬) *  
કાય  કરવા માટ ન  કરલ ધોરણો 

 

(૧૭.૧) લોકોને મા હતી મળે તે માટ િવભાગે અપનાવેલ સાધનોની િવગત નીચે જુબ છે.  
 - વતમાનપ ો  
 - નોટ સ બોડ  
 - કચેર મા ંરકડ ુ ંિન ર ણ  
 - દ તાવેજોની નકલો મેળવવાની પ િત  
 - ઉપલ ધ ુ ત િનયમસં હ  
 - હરતં ની વેબ સાઈટ  
 - હરખબરના અ ય સાધનો  
 - મતદારયાદ નો કો ટુરાઈઝડ “હ પ લાઈન”  

( ૂટંણી શાખાના િનયં ણ હઠળ સામા ય ુટંણી/મ યવગ  ુટંણી/પેટા ુટંણી વખતે) 
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* કરણ – ૧૮ (િનયમ સં હ-૧૭) *  
અ ય ઉપયોગી મા હતી 

 

(૧૮.૧) લોકો ારા છૂાતા ોના યો ય જવાબો  : બ , ટલીફોન ારા, લે ખતમા ંક ઇ-મેઇલ 

ારા આપવામા ંઆવ ેછે.  

(૧૮.૨) મા હતી મેળવવા ગે  : મા હતી (મેળવવાનો) અિધકાર અિધિનયમ-

૨૦૦૫ અને જુરાત મા હતી અિધકાર િનયમો-

૨૦૦૫ ની જોગવાઈ અ સુાર કાયવાહ  કરવાથી 

મા હતી મળ  શક. 

(૧૮.૩) હરતં  ારા લોકોને અપાતી તાલીમ બાબત  : આ કચેર  ારા લોકોને આ બાબતે તાલીમ 

આપવાની યવ થા હાલ અમલમા ંનથી.  

(૧૮.૪) િનયમ સં હ-૧૩ મા ંસમાિવ ટ ન કરાયેલ હોય 

તેવા હરતં એ આપવાના માણપ ો, “ના ં

વાધંા માણપ ો” 

: આ શાખા ારા આવા કોઈ માણપ  હર 

જનતાને આપવાના થતા ંનથી.  

(૧૮.૫) ન ધણી યા ગે  : આ શાખા ારા મતદાર ન ધણી િનયમો િસવાય 

કોઈ ન ધણીની યા કરવામા ંઆવતી નથી.  

(૧૮.૬) હરતં એ કર ઉઘરાવવા ગે  : આ શાખા ારા કોઈ કર ઉઘરાવવામા ંઆવતા 

નથી.  

(૧૮.૭) વીજળ  / પાણીના ંહગંામી અને કાયમી 

જોડાણો આપવા અને કાપવા ગે  

: આ શાખા ારા વીજળ  / પાણીના ંજોડાણ 

આપવા / કાપવાની કામગીર  કરવામા ંઆવતી 

નથી.  

(૧૮.૮) હરતં  ારા રૂ  પાડવામા ંઆવનાર અ ય 

સેવાઓની િવગત  

: પારા ન.ં૨.૪, ૨.૬ મા ંજણાવેલ િસવાય િવશેષ 

સેવા આપવામા ંઆવતી નથી.  
 


