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પ્રકયણ-૧ 

પ્રસ્તાલના 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

 

૧.૧ આ સુ્સ્તકા(ભાહશતી અવધકાય અવધવનમભ-૨૦૦૫)ની ાશ્વાદભવુભકા અંગેની 
જાણકાયી:- 

આ સુ્સ્તકાથી યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની વલવલધ ળાખાઓની ભાહશતી અવધકાય  
અવધવનમભ ,૨૦૦૫ અન્લમે આલાની થતી ભાહશતી યજુ કયેર છે.  
 
૧.૨ આ સુ્સ્તકાનો ઉદે્દળ શતેુુઃ- 

આ સુ્સ્તકાભાાંથી યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની પયજો, કામગધ્ધવત, અભરભાાં શોમ 
તેલા કામદા, વનમભો, ેટા વનમભો, વલવનમભો, સ્થામી આદેળો, ભાગગળીકાઓને રગત ભાહશતી, 
ભદદનીળ ભાહશતી અવધકાયી, ભાહશતી અવધકાયી અને એેરેટ અવધકાયીને રગત ભાહશતી તેભજ  
ભાહશતી ભેલલા ભાટેની પ્રહિમા જાશયે જનતા વભક્ષ મકુલાનો ઉદે્દળ છે.અને લશીલટને 
ાયદળગક ફનાલલાનો છે. 
 
 ૧.૩ આ સુ્સ્તકા કઇ વ્મહકતઓ /વાંસ્થાઓ/વાંગઠનો લગેયેને ઉમોગી છે.? 

ભાહશતી અવધકાય અવધવનમભ શઠે જે કોઇ ભાહશતી  ભેલલા ઇચ્છુક શોમ તે 
તભાભને ઉમોગી છે. ઉયાાંત ળશયેભાાં આલેરા વ્માાયી વાંગઠનો/વાંસ્થાઓ/એવોવીએળનને 
ણ ઉમોગી છે. 
 
૧.૫ વ્માખ્માઓ 

ધી.ફી.ી.એભ.વી.એકટ,૧૯૪૯ ભાાં આેર વ્માખ્માઓ તથા તે અન્લમે ફનાલેર  
વનમભો, વલવનમભો વલ.ભાાં આેર વ્માખ્માઓ અને ભાહશતી (ભેલલાના) અવધકાય  અવધવનમભ-
૨૦૦૫ અને ગજુયાત ભાહશતી અવધકાય વનમભો-૨૦૦૫ભાાં આેર  વ્માખ્માઓ અનવુયલાની યશ ે
છે.તેભજ ધી.ફી.ી.એભ.વી એકટની કરભ-૬૮ શઠે  ભેર વતા અનવુાય  અન્મ કામદાની 
અભરલાયી અથે જે તે કામદાભાાં આેર વ્માખ્મા અનવુયલાની યશ ેછે. 
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૧.૬ કોઇ વ્મહકતએ આ સુ્સ્તકાભાાં આલયી રેલામેર વનમભો અંગે લધ ુભાહશતી 
ભેલલા ભાાંગે તો તે ભાટેની વાંકગ   વ્મહકત. 

 
શ્રી એ. એવ. લોયા 
નોડર ઓહપવય 

આય.ટી.આઇ. વલબાગ, 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, 

ડો.આંફેડકય બલન, 
ઢેફયબાઇ યોડ, 

યાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 
 
૧.૭ આ સુ્તીકાભાાં ઉરબ્ધ ન શોમ તે ભાહશતી ભેલલા ભાટેની કામગ ધ્ધવત અને પી :-  

ાયા ૧.૬ભાાં દળાગલેર અવધકાયીશ્રીનો વાંકગ કયલાથી ઉરબ્ધ ભાહશતી આલા 
અંગે પી વહશતની જરૂયી કામગલાશી કયલાની અને તેની ઉરબ્ધતા ભાટે આગની કામગલાશી  
કયલાભાાં આલળે. 
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વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ, યાજકોટ ભશાનગયાલરકા  
પ્રકયણ-૨ (વનમભ વાંગ્રશ-૧)  

 
વાંગઠનની વલગતો ,કામો અને પયજો. 

 

(૨.૧) જાશયે તાંત્ર ઉદે્દળ/શતે ુ: 
આ સ્થાવનક સ્લયાજમની વાંસ્થાના વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ દ્વાયા  

 ભશાનગયાલરકાને રગત તભાભ જાશયે ખફયો લતગભાનત્રોને વનમત  
યોટેળન/િભાનુાંવાય દ્વાયા પ્રવવધ્ધી અથે ભોકરલાની તથા તેના ફીરો ફનાલલાની 
કાભગીયી. 

 

  મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રી, નામફ કવભશ્નયશ્રીઓ, વશામક કવભશ્રયશ્રીઓના વનલાવ સ્થાને 
તેભજ ઓહપવના ટેરીપોન,ભોફાઇર પોનના લફરો ફનાલાલની કાભગીયી. 

 

 મ્યવુનવવર અવધકાયીશ્રીઓ/કભગચાયીશ્રીઓને ભોફાઇર/ટેરીપોન એરાઉન્વ  ભાંજુય 
થલા અંગેના જરૂયી હુકભો કયલાની  કાભગીયી. 

 
 મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રી તેભને ભેર અવધકાયની રૂએ તેભના તાફા શઠેના 

અવધકાયીઓને વતા એનામત કયે તેના હુકભો કયલાની કાભગીયી. 
 

 નામફ મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રીઓ, વશામક કવભશ્નયશ્રીઓના વનલાવ સ્થાને આલતા 
લતગભાનત્રોના લફરો ફનાલલાની કાભગીયી. 

 

 વયકાયશ્રી તયપથી આલતા ત્રોને તેભજ મ્યવુનવવર કવભશ્નયને રખામેર યજીસ્ટડગ, 
યજીસ્ટડગ એ.ડી લગેયે ત્રો સ્સ્લકાયી કવભશ્નયશ્રીની સચુના મજુફ વફાંવધત 
અવધકાયીશ્રી/ળાખાને ભોકરલાની કાભગીયી. 

 
 વશામક કવભશ્નયશ્રીઓને અને તેભના તયપથી ભોકરલાભાાં આલતી ટારો,  પાઇરો 

નોંધલાની કાભગીયી. 
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 વાભાન્મ વબાભાાં વભ્મશ્રીઓ દ્દાયા છુામેર પ્રશ્નો વફાંવધત ળાખાને ભોકરી ળાખા 
તયપથી ભતી ભાહશતી વાંકરીત કયી કવભશ્નયશ્રી વભક્ષ યજુ કયલાની કાભગીયી. 
 

 આ કચેયીની લાવિક ભેજ ડામયી તેભજ લખતો લખત આ કચેયીને રગત 
ટેરીપોન/ભોફાઇર નાંફયોની વલગતો વાથેની ોકેટ ડામયી પ્રવવધ્ધ કયલાની 
કાભગીયી.  

 
  આ કચેયીની જરૂયીમાત અનવુાય ઉચ્છચ અવધકાયીશ્રીઓની સચુના મજુફ લશીલટી 

કામગલાશી અંગેના હુકભો, યીત્રો, વલગેયે ઇસ્ય ુકયલાની કાભગીયી. 
 
 ફદરતા જતા વભમની વાથે તાર ભેલલા અને કચેયીના વ્મલસ્થાનને લધ ુકામગક્ષભ 

ફનાલલા લખતો-લખત આ કચેયીના અવધકાયીશ્રીઓ/કભગચાયીશ્રીઓને વલવલધ 
તારીભ/કામગળાાભાાં ભોકરલાને રગત કાભગીયી.  

 
 વવભતીઓ કે વાભાન્મ વબાના ઠયાલની નકરો ભેલલા આલતી અયજીઓ ફાફતની 

કાભગીયી. 
  

 યાજકોટથી પ્રવવધ્ધ થતાાં  વલાયના દૈવનક અખફાયોના પ્રવવધ્ધ થતા યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકાને રગત દયયોજ  વભાચાયોના કટીંગ્વ કાી, પાઇર તૈમાય કયી 
કવભશ્નયશ્રીના લાંચાણે મકુલાની કાભગીયી. 

 
 યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના વીભાભાાં વભાવલષ્ટ ભાનનીમ ધાયાવભ્મશ્રીઓના ભત 

વલસ્તાયના વલકાવ કાભોની ગ્રાન્ટ ભશાનગયાલરકાને પાલલા અંગે અને સ્થાવનક 

અગત્મતા ધયાલતા ધાયાવભ્મશ્રીના ભત વલસ્તાયભાાં વામહુશક વલકાવના કાભોની તાાંવત્રક 

તથા લહશલટી ભાંજુયી આલાની અને તેને વાંરગ્ન તભાભ પ્રકાયની લહશલટી કાભગીયી  
 

 જનવાંકગ અવધકાયીશ્રી તેભજ તેભના સ્ટાપ દ્વાયા યોજફયોજની પે્રવ નોટ, યાજ્મ 
વયકાયશ્રીના ભાહશતી ખાતા વાથે વાંકરન, યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના અંદાજત્રની 
સ્ીચ તૈમાય કયલી , વોવળમર ભીહડમા ય પ્રચાય પ્રવાય, યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના 
વલવલધ પ્રોગ્રાભ અને ભીહટિંગનુાં ભીહડમા કલયેજ, "લાઈબ્રન્ટ યાજકોટ " ભેગેલઝન તૈમાય 
કયવુાં, યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈટ, પેવબકુ ેજ અને ટ્લીટય શને્ડર ય 
યોજની પે્રવનોટ, તવલીયો અને ભેગેલઝન અરોડ કયલા. 
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(૨.૨) જાશયે તાંત્રનુાં વભળન/દુયાંદેળીણુાં (વલઝન) : 
આ ળાખા શસ્તક એલી કોઇ કાભગીયી યશરે નથી કે જેભાાં દુયાંદેળીણુાં દાખલલાનુાં  

થામ તેભ છતાાં યાજકોટ ભશાનગયાલરકાએ વતત રોકો લચ્છચે યશી રોકો ભાટે કામગ 

કયલાના શોમ છે ત્માયે રોકોને ળક્ય તેટરી લધ ુસખુ સવુલધાઓ અને ઉમોગી 

ભાહશતી આવાનીથી ઉરબ્ધ થામ એ ખફુ જ આલશ્મક ફની યશ ેછે. 
 

(૨.૩)  આ વલબાગની કાભગીયી ભશાનગયાલરકાની અન્મ ળાખાઓ તેભજ વયકાયશ્રીના 

વલબાગો વાથે વાંકરન કયલાની તેભજ ભશાનગયાલરકાના જુદા-જુદા અવધકાયીશ્રીઓને 

ધી.ફી.ી.એભ.વી. એક્ટની જોગલાઈઓ શઠે જરૂહયમાત મજુફ વત્તા વોંણીની   

લશીલટી કાભગીયી કયી વત્તાનુાં વલકેન્દ્ન્િકયણ કયલાની છે. 
 

(૨.૪) જાશયે તાંત્રની પયજો::- 

આ કચેયી ફી.ી.એભ.વી.એક્ટ-૧૯૪૯ શઠે કામગ કયે છે, તેથી ધી. ફી.ી.એભ.વી.  

એક્ટ-૧૯૪૯ની કરભ-૬૩ શઠે કયેર જોગલાઈ અનવુાય “પયજજમાત પયજો” ફજાલે છે. વલળેભાાં 

કરભ-૬૬ ભાાં દળાગલેર “ભયજજમાત પયજો” ૈકીની ઘણી પયજો ણ ફજાલે છે. 

વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ શસ્તક પયજજમાત કે ભયજજમાત પયજો ૈકીની કોઇ પયજો 

ફજાલલાની થતી નથી. 

(૨.૫)    જાશયે તાંત્રની મખુ્મ પ્રવવૃતઓ અને કામો ાયા-(૨.૧) ભાાં દળાગવ્મા મજુફની છે. 

(૨.૬)  જાશયે તાંત્ર દ્વાયા આલાભાાં આલતી વેલાઓની માદી અને તેન ુાં વ ાંલક્ષપ્ત વલલયણ::- 

આ કચેયીની વવભવતઓ કે વાભાન્મ વબાએ કયેર ઠયાલોની નકર ભેલલાની 

ભાાંગણી ઉય કામગલાશી આ ળાખા દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે. 

ધ યાઇટ ટુ ઈન્પોભેળન એક્ટ-૨૦૦૫ નાાં અવધવનમભની જોગલાઈઓ અભરભાાં 

મકુલા ળાખા લાઇઝ ભદદનીળ ભાહશતી અવધકાયી અને ભાહશતી અવધકાયી વનયકુ્ત 

કયલાભાાં આલેર છે. 

આ વવલામ આ ળાખા દ્વાયા જાશયે જનતાને કોઇ વેલા આલાભાાં આલતી નથી. 
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(૨.૭)      જાશયેતાંત્રનાાં યાજ્મ, વનમાભક કચેયી, પ્રદેળ જજલ્રો, બ્રોક લગેયે      
           સ્તયોએ વાંસ્થાગત ભાખાનો આરેખ::- 
          
 યાજકોટ ભશાનગયાલરકા  
 વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ 
 
 કવભળનય કવભળનય 

 
 નામફ કવભળનય જન વાંકગ  અવધકાયીશ્રી  

 
 વશામક કવભળનય  

 
 આવીસ્ટન્ટ ભેનેજય 

 
 ઓપીવ સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટ   

 
 યીવચગ એનારીસ્ટ (૧) 

 
 સ્ટેટેસ્ટીકર આવીસ્ટન્ટ (૧) 
  
 જુવનમય ક્રાકગ  (૪) 
  
 પ્યનૂ(૩) 
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(૨.૮)    જાશયેતાંત્રની અવયકાયકતા અને કામગક્ષભતા લધાયલા ભાટે રોકો ાવેથી અેક્ષાઓ: 
આ કચેયીની વાભાન્મ લશીલટ ળાખા ાવે રોક વાંકગની કાભગીયી છે નશીં યાંત ુ

અતે્ર આલતી યજુઆતો અન્મ ળાખાઓને અભરલાયી અથે ભોકરલાભાાં આલે છે, તેથી 
અતે્ર આલતી રેલખત યજુઆતો ચોક્કવ, સ્ષ્ટ, સલુાચ્છમ અક્ષયોભાાં અને અનેક ત્રભાાં 
એક જ ળાખાને રગત યજુઆત ભોકરે તેલી રોકો ાવેથી અેક્ષા છે. 
 

(૨.૯)       રોક વશમોગ ભેલલા ભાટેની ગોઠલણ અને ધ્ધવતઓ::- 
આ કચેયીની વાભાન્મ લશીલટ ળાખા દ્વાયા રોક વશમોગ ભેલલાની આલશ્મક્તા 
જણામેર ન શોઇ કોઇ ચોક્કવ ધ્ધવત અભરભાાં નથી. 
 

(૨.૧૦)    વેલા આલાના દેખયેખ વનમાંત્રણ અને જાશયે પહયમાદ વનલાયણ ભાટે ઉરબ્ધ તાંત્ર:- 
આ કચેયીની વાભાન્મ લશીલટ ળાખાના વેલા આલાના દેખયેખ, વનમાંત્રણ અને 
જાશયે પહયમાદ વનલાયણ ભાટે ઉરબ્ધ તાંત્રની વલગત ાયા-(૨.૭) ભાાં દળાગવ્મા 
મજુફની છે. 
 

(૨.૧૧)     મખુ્મ કચેયી અને જુદા-જુદા સ્તયોએ આલેરી અન્મ કચેયીનાાં વયનાભાાં::-  
આ કચેયીની વાભાન્મ લશીલટ ળાખા નીચે જણાલેર સ્થે પયજ ફજાલે છે: 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ, 
રૂભ નાં- ૧૧-એ, પ્રથભ ભા, ડો. આંફેડકય બલન, 
ઢેફયબાઇ યોડ. યાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧. 
પોન નાં::-       ૦૨૮૧-૨૨૨૩૮૪૨ 
                (પેક્વ):: (૦૨૮૧) ૨૨૨૪૨૫૮ 
                (ઇ-ભેઈર)::  gadrmc@gmai l .com 

 
(૨.૧૨)      કચેયી ળરૂ અને ફાંધ થલાનો વભમ::- 

આ કચેયીની વાભાન્મ લશીલટ ળાખાનો પયજનો વભમ નીચે દળાગવ્મા મજુફ છે. 
વલાયે  ૧૦:૩૦ કરાકથી 
ફોયે  ૦૨:૦૦ કરાક સધુી. 
  ફોયે  ૦૨:૩૦ કરાક થી 

  વાાંજે   ૦૬:૧૦ કરાક સધુી. 

mailto:gadrmc@gmail.com
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પ્રકયણ – ૩ (વનમભ વાંગ્રશ-૨) 

અવધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની વત્તા અને પયજો 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ 

(૩.૧)  વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની વત્તા અને પયજોની વલગતો::- 

 આવીસ્ટન્ટ ભેનેજય : 

- વત્તાઓ લશીલટી: 

૧ વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ શસ્તકની કાભગીયી ભાટે વક્ષભ વત્તાવધકાયીની ભાંજુયી  

ભેલી, ભેલેર ભાંજુયી અન્લમે વનમત લફર પોભગભાાં લફર યજુ કયલાની વત્તા. 

૨. આ ળાખાના તાફા શઠેના કભગચાયીઓની યચયુણ યજા ભાંજુય કયલાની વત્તા. 

૩. સ્ટેળનયીની જરૂહયમાત ઉસ્સ્થત થમે વેન્રર સ્ટોવગભાાંથી સ્ટેળનયી ભેલલા 

ભાાંગણી ત્રકભાાં વશી કયલાની વત્તા. 

- વત્તાઓ નાણાાંકીમ: 

૧. કોઇ નાણાાંકીમ વત્તા એનામત થમેર નથી. 
 

- વત્તાઓ અન્મ: 

૧. કોઇ અન્મ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી. 

- પયજો: 

૧. ાયા ૨.૧ ભાાં દળાગલેર કાભગીયી ણૂગ કયલાની પયજો. 

૨. ઉચ્છચ અવધકાયીશ્રી તયપથી સુયત થતી અન્મ કાભગીયી. 
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 ઓહપવ સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટ   : 

- વત્તાઓ લશીલટી: 

૧ વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ શસ્તકની કાભગીયી ભાટે વક્ષભ વત્તાવધકાયીની ભાંજુયી  

ભેલી, ભેલેર ભાંજુયી અન્લમે વનમત લફર પોભગભાાં લફર યજુ કયલાની વત્તા. 

૨. આ ળાખાના તાફા શઠેના કભગચાયીઓની યચયુણ યજા ભાંજુય કયલાની વત્તા. 

૩. સ્ટેળનયીની જરૂહયમાત ઉસ્સ્થત થમે વેન્રર સ્ટોવગભાાંથી સ્ટેળનયી ભેલલા 

ભાાંગણી ત્રકભાાં વશી કયલાની વત્તા. 

- વત્તાઓ નાણાાંકીમ: 

૧. કોઇ નાણાાંકીમ વત્તા એનામત થમેર નથી. 
 

- વત્તાઓ અન્મ: 

૧. કોઇ અન્મ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી. 

- પયજો: 

૧. ાયા ૨.૧ ભાાં દળાગલેર કાભગીયી ણૂગ કયલાની પયજો. 

૨. ઉચ્છચ અવધકાયીશ્રી તયપથી સુયત થતી અન્મ કાભગીયી. 
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 જન વાંકગ  અવધકાયી   : 

- વત્તાઓ લશીલટી: 

૧. યોજફયોજની પે્રવ નોટ તૈમાય કયલી. 

૨. વોવળમર ભીહડમા ય પ્રચાય પ્રવાય 

૩. યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના વલવલધ પ્રોગ્રાભ અને ભીહટિંગનુાં ભીહડમા કલયેજ 

૪. વલવલધ પ્રોગ્રાભ લખતે ભીહડમા ભાટેની વ્મલસ્થાનુાં આમોજન કયવુાં 

૫. લખતોલખત ત્રકાય હયદના આમોજનો કયલા 

૬. "લાઈબ્રન્ટ યાજકોટ" ભેગેલઝન તૈમાય કયવુાં 

૭. સ્ભાટગ વવટી વભળન અંતગગત ઈ-ન્યઝૂરેટય "સ્ભાટગ યાજકોટ" તૈમાય કયવુાં 

૮. અખફાયોના જન્ભ હદન વનવભતે તેભજ અને અન્મ વાંસ્થાઓના મખુત્રોભાાં આલાની 

થતી શબુેચ્છછા જાશયેાતની થીભ ફેઇઝ્ડ હડઝાઈન તૈમાય કયલી. 

૯. યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈટ તેભજ પેવબકુ ેજ અને ટ્લીટય શને્ડર ય 

યોજની પે્રવનોટ, તવલીયો અને ભેગેલઝન અરોડ કયલા. 

૧૦. યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના અંદાજત્રની સ્ીચ તૈમાય કયલી. 

૧૧. યાજ્મ વયકાયશ્રીના ભાહશતી ખાતા વાથે વાંકરન  

- વત્તાઓ નાણાાંકીમ: 

૧. કોઇ નાણાાંકીમ વત્તા એનામત થમેર નથી. 
 

- વત્તાઓ અન્મ: 

૧. કોઇ અન્મ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી. 

- પયજો: 

૧. ાયા ૨.૧ ભાાં દળાગલેર કાભગીયી ણૂગ કયલાની પયજો. 

૨. ઉચ્છચ અવધકાયીશ્રી તયપથી સુયત થતી અન્મ કાભગીયી. 
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 યીવચગ એનારીસ્ટ : 

- વત્તાઓ લશીલટી: 

૧. ધાયાવભ્મશ્રી દ્વાયા આલેર સચુનત્ર ઇન્લડગ કયી ભાગગદવળિકા મજુફ પ્રાથવભક ભાંજુયી 
આલી. 

૨. ધાયાવભ્મશ્રી દ્વાયા આલેર સચુનત્ર અન્લમે પ્રાથવભક ભાંજુયી આપ્મા ફાદ 
અભરીકયણ અવધકાયી દ્વાયા આલેર તાાંત્રીક ભાંજુયી / પ્રભાણત્ર અન્લમે ભાગગદવળિકા 
મજુફ ગ્રાાંટ પાલણી કયલી. 

૩. ધાયાવભ્મશ્રીના કાભ અંગેની દયખાસ્તની ડટેા એન્રી  
૪. ધાયાવભ્મશ્રી દ્વાયા સચુલેર કાભને ભાન્મતા આલા અંગેની ડટેા એન્રી  
૫. તાાંત્રીક ભાંજુયી અંગેની ડટેા એન્રી  
૬. લશીલટી ભાંજુયી આલા અંગેની ડટેા એન્રી  
૭. ગ્રાન્ટ પાલણી અંગેની ડટેા એન્રી  
૮. ખચગની વલગત અંગેની ડટેા એન્રી  
૯. ય.ુટી.વી. અંગેની ડટેા એન્રી  
૧૦. ગ્રાન્ટ લયાળની મદુત અંગેની ડટેા એન્રી.  
૧૧. ધાયાવભ્મશ્રી અને  વાંવદ વભ્મશ્રી વાથે દય ભાવે વાંકરનની ભીટીંગ 
૧૨. વલધાનવબા, રોકવબા, યાજ્મવબાના તાયાાંકીત અને અતાયાાંકીત પ્રશ્નોના જલાફોનુાં 

વાંકરન 
૧૩. જજલ્રા  સ્લાગત  અને  રોકપહયમાદ/યાજ્મ  સ્લાગતભા યજુ થમેરા પ્રશ્નોના જલાફો 

અંગેનુાં વાંકરન 
૧૪. સ્ટેટીસ્ટીક્વ ઓપ મ્યવુનવીર ટાઉન & વીટીઝ અંગે યુી ાડલાની થતી  ભાહશતીનુાં 

વાંકરન તેભજ ભાહશતી વયકાયશ્રીભાાં ભોકરલા અંગેની તભાભ કાભગીયી 
૧૫. જીલ્રા આંકડા અવધકાયી દ્વાયા ભાાંગલાભાાં આલતી ભાહશતી અન્લમે વલવલધ વલબાગો 

તયપથી વનમત નમનુાભાાં ભાહશતી ભેલી ભાહશતી ભોકરલા વફાંધીત કાભગીયી અંગેન ુ
વાંકરન. 

- નાણાાંકીમ વત્તાઓ: 
૧. કોઇ નાણાાંકીમ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

- વત્તાઓ અન્મ: 
૧. કોઇ અન્મ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી. 

- પયજો: 

૧. ાયા ૨.૧ ભાાં દળાગલેર કાભગીયી ણૂગ કયલાની પયજો. 
૨. ઉચ્છચ અવધકાયીશ્રી તયપથી સુયત થતી અન્મ કાભગીયી. 
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 સ્ટેટેસ્ટીકર આવીસ્ટન્ટ : 

- વત્તાઓ લશીલટી: 
૧. ધાયાવભ્મશ્રી દ્વાયા આલેર સચુનત્ર ઇન્લડગ કયી ભાગગદવળિકા મજુફ પ્રાથવભક ભાંજુયી 

આલી. 
૨. ધાયાવભ્મશ્રી દ્વાયા આલેર સચુનત્ર અન્લમે પ્રાથવભક ભાંજુયી આપ્મા ફાદ 

અભરીકયણ અવધકાયી દ્વાયા આલેર તાાંત્રીક ભાંજુયી / પ્રભાણત્ર અન્લમે ભાગગદવળિકા 
મજુફ ગ્રાાંટ પાલણી કયલી. 

૩. ધાયાવભ્મશ્રીના કાભ અંગેની દયખાસ્તની ડટેા એન્રી  
૪. ધાયાવભ્મશ્રી દ્વાયા સચુલેર કાભને ભાન્મતા આલા અંગેની ડટેા એન્રી  
૫. તાાંત્રીક ભાંજુયી અંગેની ડટેા એન્રી  
૬. લશીલટી ભાંજુયી આલા અંગેની ડટેા એન્રી  
૭. ગ્રાન્ટ પાલણી અંગેની ડટેા એન્રી  
૮. ખચગની વલગત અંગેની ડટેા એન્રી  
૯. ય.ુટી.વી. અંગેની ડટેા એન્રી  
૧૦. ગ્રાન્ટ લયાળની મદુત અંગેની ડટેા એન્રી.  
૧૧. ધાયાવભ્મશ્રી અને  વાંવદ વભ્મશ્રી વાથે દય ભાવે વાંકરનની ભીટીંગ 
૧૨. વલધાનવબા, રોકવબા, યાજ્મવબાના તાયાાંકીત અને અતાયાાંકીત પ્રશ્નોના જલાફોનુાં 

વાંકરન 
૧૩. જજલ્રા  સ્લાગત  અને  રોકપહયમાદ/યાજ્મ  સ્લાગતભા યજુ થમેરા પ્રશ્નોના જલાફો 

અંગેનુાં વાંકરન 
૧૪. સ્ટેટીસ્ટીક્વ ઓપ મ્યવુનવીર ટાઉન & વીટીઝ અંગે યુી ાડલાની થતી  ભાહશતીનુાં 

વાંકરન તેભજ ભાહશતી વયકાયશ્રીભાાં ભોકરલા અંગેની તભાભ કાભગીયી 
૧૫. જીલ્રા આંકડા અવધકાયી દ્વાયા ભાાંગલાભાાં આલતી ભાહશતી અન્લમે વલવલધ વલબાગો 

તયપથી વનમત નમનુાભાાં ભાહશતી ભેલી ભાહશતી ભોકરલા વફાંધીત કાભગીયી અંગેન ુ
વાંકરન. 

- વત્તાઓ નાણાાંકીમ: 
૧. કોઇ નાણાાંકીમ વત્તા એનામત થમેર નથી. 
- વત્તાઓ અન્મ: 

૧. કોઇ અન્મ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી. 
- પયજો: 
૧. ાયા ૨.૧ ભાાં દળાગલેર કાભગીયી ણૂગ કયલાની પયજો. 
૨. ઉચ્છચ અવધકાયીશ્રી તયપથી સુયત થતી અન્મ કાભગીયી. 
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 જુવનમય ક્રાકગ  (૧) શ્રી ધભેળ ભકલાણા 

- વત્તાઓ લશીલટી: 

૧. કોઇ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

-વત્તાઓ નાણાાંકીમ: 

૧. કોઇ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

-વત્તાઓ અન્મ: 

૧.કોઇ અન્મ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

-પયજો: 

 વલવલધ ળાખાઓની જાશયેાતની કાભગીયી  
 ળાખાના જાશયેખફયને રગત તભાભ ફીરો ફનાલલાની કાભગીયી ખચગ 

ભાંજુયીના હુકભો ભેલલા વહશત. 
 વયકાયી ત્રો ઇન્લડગ / આઉટલડગ 
 ભોફાઈર / રેન્ડરાઇન તથા ટેરીપોનને રગત તભાભ કાભગીયી. 
 ભોફાઈર એરાઉન્વને રગત કાભગીયી. 
 અવધકાયી/કભગચાયીઓની તારીભ અંગેની પાઇરો ઉસ્સ્થત કયલાની 

કાભગીયી 
 આય.ટી.આઇની અયજી/અીરનુાં વ ાંકરન અંગેની કાભગીયી 
 ભેજ ડામયી તથા ોકેટ ડામયીને રગત કાભગીયી 
 લહશલટી યીોટગન ુાં વ ાંકરન 
 આવી. ભેનેજયશ્રી તેભજ ઓપીવ સપુ્રીન્ટેન્ડેન્ટશ્રીની સચુના મજુફની તભાભ 

કાભગીયી. 
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 જુનીમય કરાકગ  (૨) શ્રી અવભત બીંડા  

– વત્તાઓ લશીલટી: 

૧. કોઇ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

-વત્તાઓ નાણાાંકીમ: 

૧. કોઇ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

-વત્તાઓ અન્મ: 

૧. કોઇ અન્મ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

-પયજો: 

 ધાયાવભ્મોના ગ્રાાંટને રગત તભાભ કાભગીયી 
 એભી/એભએરએ ભીટીંગનુાં વ ાંકરન  
 તાયાાંહકત / અતાયાહકત પ્રશ્નોના જલાફોનુાં વ ાંકરન 
 સ્લાગત અયજીઓનુાં ઇન્લડગ / આઉટલડગ 
 વયકાયશ્રીના વલવલધ ભીટીંગો/કામગિભ અંગેનુાં વ ાંકરન અને યીોટીંગ 
 ાલય ડેરીગેળનની કાભગીયી 
 હયત્રો/હુકભો/પાઇર નોટીંગની કાભગીયી 
 જનયર ફોડગના પ્રશ્નોના જલાફોનુાં વ ાંકરન 
 આવી. ભેનેજયશ્રી તેભજ ઓપીવ સપુ્રીન્ટેન્ડેન્ટશ્રી ની સચુના મજુફની તભાભ 

કાભગીયી. 
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 જુનીમય કરાકગ  (૩) શ્રી જે. જે. ગોહશર 

-વત્તાઓ લશીલટી: 

૧. કોઇ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

-વત્તાઓ નાણાાંકીમ: 

       ૧. કોઇ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

-વત્તાઓ અન્મ: 

       ૧.કોઇ અન્મ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

-પયજો:- 

 જનયર યજીસ્રી ળાખાનાાં ત્રોના ઇન્લડગની કાભગીયી    
 વવભતી તથા જુના ઠયાલોની નકર ાડલાની કાભગીયી   
 પે્રવ ક્ટીંગ ભાનનીમ કવભળનય વાશફે વભક્ષ યજુ કયલા અંગેન ુવાંકરન 
 વશામક કવભશ્નયશ્રીની ત્રો તથા પાઈરોની ઇન્લડગ/આઉટલડગની કાભગીયી  
 આવી. ભેનેજયશ્રી તેભજ ઓપીવ સપુ્રીન્ટેન્ડેન્ટશ્રીની સચુના મજુફની તભાભ 

કાભગીયી. 
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 જુનીમય કરાકગ  (૩) શ્રી ઇભયાન આય. ળેખ 

-વત્તાઓ લશીલટી: 

૧. કોઇ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

-વત્તાઓ નાણાાંકીમ: 

       ૧. કોઇ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

-વત્તાઓ અન્મ: 

       ૧.કોઇ અન્મ વત્તા એનામત થમેર નથી. 

-પયજો:- 

 ળાખાના જાશયેખફય વવલામના તભાભ ફીરો ફનાલલાની કાભગીયી  તેના 
ખચગ ભાંજુયીના હુકભો ભેલલા વહશત. 

 ળોક ઠયાલની કભાગીયી 
 વલવલધ પાાઓ એકત્રીત કયલા અંગેની કાભગીયીનુાં વ ાંકરન 
 કવભશ્નયશ્રી/નામફ કવભ.શ્રીના DTH કનેક્ળન અંગેની કાભગીયી 
 ોસ્ટેજ યજીસ્ટય વનબાલણી તથા ોસ્ટેજને રગત કાભગીયી. 
 ભેજ ડામયી તથા ોકેટ ડામયીને રગત કાભગીયી 
 આવી. ભેનેજયશ્રી તેભજ ઓપીવ સપુ્રીન્ટેન્ડેન્ટશ્રીની સચુના મજુફની તભાભ 

કાભગીયી. 
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પ્રકયણ-૪ (વનમભ વાંગ્રશ-૩) 
કામો કયલા ભાટેના વનમભો, વલવનમભો/સચુનાઓ વનમભવાંગ્રશ અને 

દપતયો 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ 

 
૪.૧    દસ્તાલેજનુાં નાભ  

આ ળાખાની કાભગીયી ભાટે અરગથી કોઇ વલવનમભો,સચુનાઓ, વનમભો કે 
વનમભવાંગ્રશ અભરભાાં નથી. 

 
 દસ્તાલેજ યનુાં ટુાંકુ રખાણ  

   રાગ ુડત ુનથી.  
 

 વ્મહકતને વનમભો, વલવનમભો, સચુનાઓ, વનમભ વાંગ્રશ અને દપતયોની 
નકર અશીંથી ભળે. 

  રાગ ુડત ુાં નથી.  
  



 - 19 - 

 

પ્રકયણ-૫ (વનમભ વાંગ્રશ-૪) 

નીવત ધડતય અથલા નીવતના અભર વાંફ ાંધી જનતાના વભ્મો  વાથે 

વરાશ યાભળગ અથલા તેભના પ્રવતવનવધત્લ ભાટેની કોઇ વ્મલસ્થા શોમ 

તો તેની વલગત 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ 

 નીવત ધડતય:-- 
 
૫.૧ શુાં નીવતઓના ઘડતય ભાટે જનતાની અથલા તેના પ્રવતવનવધઓની વરાશ-યાભળગ/ 

વશબાલગતા ભેલલા ભાટેની કોઇ જોગલાઇ છે ?  

  
નીવતઓના ઘડતય ભાટેની કોઇ પ્રહિમા આ ળાખા દ્દાયા થતી નથી તેથી જનતાની 
અથલા તેભના પ્રવતવનવધઓની વરાશ-યાભળગ/વશબાલગતા ભેલલા ભાટેની કોઇ 
જોગલાઇ નથી. 

 
૫.૨  શુાં નીતીઓના અભર ભાટે જનતાની અથલા તેના પ્રવતવનવધઓની વરાશ –યાભળગ 

/વશબાલગતા ભેલલા ભાટેની કોઇ જોગલાઇ છે ?  
 

નીવતઓના અભર ભાટે જનતાની અથલા  તેભના પ્રવતવનવધઓની વરાશ –
યાભળગ/વશબાલગતા ભેલલા ભાટેની કોઇ જોગલાઇ નથી.  
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પ્રકયણ-૬ (વનમભ વાંગ્રશ-૫) 

જાશયેતાંત્ર અને તેના વનમાંત્રણ શઠેની વ્મહકતઓ 

 ાવેના દસ્તાલેજોની કક્ષાઓ અંગેનુાં ત્રક  

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ 

૬.૧ વયકાયી દસ્તાલેજો વલળેની ભાહશતી અથલા નીચેના નમનુાનો ઉમોગ કયળો. જમાાં આ 
દસ્તાલેજો ઉરબ્ધ છે તેલી જગ્માનો ઉલ્રેખ કયેર છે. 

 
અન ુ
નાં  

દસ્તાલેજની કક્ષા દસ્તાલેજનુાં 
નાભ 

 દસ્તાલેજ 
ભેલલાની 
કામગધ્ધવત 

 નીચેની વ્મહકત 
ાવે છે /તેના 
વનમાંત્રણભાાં છે.   

૧  હુકભો અયજી કયી 
વનમત પી બયીને 

ઓહપવ 
સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટ    

૨  હયત્રો ઉય મજુફ  ઉય મજુફ 
૩  પાઇર ઉય મજુફ ઉય મજુફ 

 
      આ દસ્તાલેજો નીચેના સ્થે ઉરબ્ધ યશળેે. 
 

 યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
               વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ 

       રૂભ નાં-૧૧-એ, પ્રથભ ભા, 
       ડો. આંફેડકય બલન, 
       ઢેફયબાઇ યોડ,યાજકોટ. 
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પ્રકયણ-૭ (વનમભ વાંગ્રશ-૭) 
તેના બાગ તયીકે યચામેર ફોડગ , હયદ, વવભતીઓ અને  

અન્મ વાંસ્થાઓનુાં ત્રક 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ 

 
૭.૧ જાશયે તાંત્રને રગતા  ફોડગ , હયદો, વવભવતઓ અને અન્મ ભાંડો અંગેની વલગત:- 
 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકાને રગત ન શોઇ, આ ભાહશતી આલાની જરૂહયમાત જણાતી 
નથી.  
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પ્રકયણ-૮ (વનમભ વાંગ્રશ-૭) 

વયકાયી ભાહશતી અવધકાયીઓના નાભ શોદ્દો અને અન્મ વલગતો 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ 

૮.૧ જાશયે તાંત્રના વયકાયી ભાહશતી અવધકાયીઓ, ભદદનીળ ભાહશતી અવધકાયીઓ અને 
વલબાગીમ કામદાકીમ(એરેટ) વતાવધકાયી વલળેની ભાહશતી.  

ભાહશતી અવધકાયી 
અનુ
નાં. 

શોદ્દો પોન નાંફય પેકવ ઇ-ભેઇર વયનામુાં 

૧ 
ઓહપવ 

સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટ 
૦૨૮૧-

૨૨૨૩૮૪૨ 
 gadr mc@ 

gmai l .com 

રૂભનાં-૧૧-એ, પ્રથભ ભા, 
ડો.આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઇ 

યોડ, યાજકોટ. 
ભદદનીળ ભાહશતી અવધકાયી 

૧ જુ.કા. 
૦૨૮૧-

૨૨૨૩૮૪૨ 
 

gadr mc@ 
gmai l .com 

રૂભનાં-૧૧-એ, પ્રથભ ભા, 
ડો.આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઇ 

યોડ, યાજકોટ. 
એેરેટ/અીર   અવધકાયી 

૧ 
નામફ 
કવભશ્નય 

૯૭૧૪૫ 
૦૩૭૦૩ 

 
dmcez@ 

r mc.gov.i n 

ઝલેયચાંદ ભેઘાણી બલન, લૂગ 
વલબાગ કચેયી, 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, 
યાજકોટ. 
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પ્રકયણ-૯ 
વનણગમ  રેલાની પ્રહિમાભાાં અનવુયલાની કામગધ્ધવત 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ 

૯.૧ જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે વનણગમ રેલા ભાટે કઇ કામગધ્ધતી  અનવુયલાભાાં આલે છે? 
ધી.ફી.ી.એભ.વી. એકટની કરભ-૧૯૪૯ની જોગલાઇ અનવુયીને વનણગમો રેલાભાાં આલે છે.  

 

૯.૨ અગત્મની ફાફતો ભાટે કોઇ ખાવ વનણગમ રેલા ભાટેની દસ્તાલેજી કામગધ્ધતીઓ / 
ઠયાલેરી કામગધ્ધતીઓ / વનમત ભાદાંડો / વનમભો કમા કમા છે ? વનણગમો 
રેલા ભાટે કમા કમા સ્તયે વલચાય કયલાભાાં આલે છે ?  

       ાયા નાં ૯.૧ભાાં જણાવ્મા વવલામ અન્મ કોઇ ધ્ધવત અસ્સ્તત્લભાાં નથી. વનણગમો રેલા 
પ્રકયણો ળાખા દ્દાયા ઓહપવ સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટ-વશામક કવભળનયશ્રી  અને નામફ કવભશ્નય 
વાશફે ભાયપત કવભશ્નયશ્રીને ભોકરલાભાાં આલે છે. 

 

૯.૩ વનણગમ જનતા સધુી શોંચાડલાની કઇ વ્મલસ્થા છે ?  
વનણગમોની રેલખત જાણ વાંફાંવધતોને ટાર દ્વાયા ભોકરલાની વ્મલસ્થા છે. 

  
૯.૪ વનણગમ રેલાની પ્રહિમાભાાં જેના ભાંતવ્મો  રેલાનાય છે તે અવધકાયીઓ કમા છે ?  

વાભાન્મ લહશલટ વલબાગ ભાટે 
ઓહપવ સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટ -  આવીસ્ટન્ટ ભેનેજયશ્રી - વશામક કવભળનયશ્રી -  નામફ 

કવભળનયશ્રી-કવભળનયશ્રી 

આમોજન વેર - લહશલટ વલબાગ ભાટે 
સ્ટેટીસ્ટીકર આવીસ્ટન્ટ – યીવચગ એનારીસ્ટ - ઓહપવ સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટ - આવીસ્ટન્ટ 

ભેનેજયશ્રી - વશામક કવભળનયશ્રી - નામફ કવભળનયશ્રી-કવભળનયશ્રી    
 

૯.૫ વનણગમ રેનાય અંવતભ વતાવધકાયી કોણ છે ? 
      કવભશ્નયશ્રી 
 

૯.૬ જે અગત્મની ફાફતો ય જાશયે વતાવધકાયી દ્દાયા વનણગમ રેલાભાાં આલે છે તેની 
ભાહશતી અરગ યીતે નીચેના નમનુાભાાં આો. 

ળાખાને રાગ ુડત ુાં નથી. 
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પ્રકયણ-૧૦ 
અવધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની ભાહશતી સુ્સ્તકા (હડયેક્ટયી) 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ 

૧૦.૧ ભાહશતી નીચે પ્રભાણે છે: 

 
 
 

િભ નાભ શોદ્દો પોન નાંફય પેક્વ ઈ-ભેઈર વયનામ ુકચેયી ઘય 

૧ શ્રી કે. ડી. લાઢેય આવી. ભેનેજય ૦૨૮૧-
૨૨૨૩૮૪૨ - - gadr mc@ 

gmai l .com 

રૂભનાં. ૧૧-એ, પ્રથભ ભા, 
ડો. આંફેડકય બલન, 

ઢેફયબાઇ યોડ, યાજકોટ. 

૨ શ્રી એવ.એભ.ભશતેા ઓહપવ 
સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટ 

૦૨૮૧-
૨૨૨૩૮૪૨ - - ’’’ ’’’ 

૩ શ્રી ફી. ટી. યાઠોડ જન વાંકગ 
અવધકાયી 

૦૨૮૧-
૨૨૨૩૮૪૩ - - ’’’ ’’’ 

૪ શ્રી જુરીફેન ભોઢ યીવચગ 
એનારીસ્ટ 

૦૨૮૧-
૨૨૨૩૮૪૨ - - ’’’ ’’’ 

૫ શ્રી ળૈરે યભાય સ્ટેટીસ્ટકર 
આવીસ્ટન્ટ 

૦૨૮૧-
૨૨૨૩૮૪૨     

૬ શ્રી અવભત બીંડા જુ. ક્રાકગ 
૦૨૮૧-

૨૨૨૩૮૪૨ - - ’’’ ’’’ 

૭ શ્રી ધભેળ ભકલાણા જુ. ક્રાકગ 
૦૨૮૧-

૨૨૨૩૮૪૨ - - ’’’ ’’’ 

૮. શ્રી આઇ. આય. ળેખ જુ. ક્રાકગ 
૦૨૮૧-

૨૨૨૩૮૪૨ - - ’’’ ’’’ 

૯ શ્રી જે. જે. ગોહશર જુ. ક્રાકગ 
૦૨૮૧-

૨૨૨૩૮૪૨ - - ’’’ ’’’ 

૧૦. શ્રી જી.એચ..યભાય રેફય ૦૨૮૧-
૨૨૨૩૮૪૨ - - ’’’ ’’’ 

૧૧. શ્રી એભ.આઇ.બ્રોચ પ્યનુ ૦૨૮૧-
૨૨૨૩૮૪૨ - - ’’’ ’’’ 

૧૨. શ્રી એન.એ.વ્માવ પ્યનુ ૦૨૮૧-
૨૨૨૩૮૪૨ - - ’’’ ’’’ 
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પ્રકયણ-૧૧ 
વલવનમભોભાાં જોગલાઇ કમાગ મજુફ ભશનેતાણાની ધ્ધવત વહશત દયેક 

અવધકાયી અને કભગચાયીને ભત ુાં ભાવવક ભશનેતાણુાં 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ ૧૧.૧ કભગચાયીને ભતા ભાવવક ભશનેતાણાની 
નીચે મજુફની વલગતો છે: 

િભ નાભ શોદ્દો ભાવવક 
ભશનેતાણ ુ

લતય/ 
લતય 
બથ્થ ુ

વલવનમભભાાં જણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુનક્કી 
કયલાની કામગધ્ધવત 

૧ શ્રી કે. ડી. લાઢેય આવી. 
ભેનેજય 

ગાય ધોયણ 
મજુફ 

વનમભ 
મજુફ 

ફી.વી.એવ.આય.ની 
જોગલાઇ મજુફ 

૨ શ્રી એવ.એભ. ભશતેા ઓહપવ 
સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટ 

ગાય ધોયણ 
મજુફ 

વનમભ 
મજુફ 

ફી.વી.એવ.આય.ની 
જોગલાઇ મજુફ 

૩ શ્રી ફી. ટી. યાઠોડ જન વાંકગ 
અવધકાયી 

ગાય ધોયણ 
મજુફ 

વનમભ 
મજુફ 

ફી.વી.એવ.આય.ની 
જોગલાઇ મજુફ 

૪ શ્રી જુરીફેન ભોઢ યીવચગ 
એનારીસ્ટ 

ગાય ધોયણ 
મજુફ 

વનમભ 
મજુફ 

ફી.વી.એવ.આય.ની 
જોગલાઇ મજુફ 

૫ શ્રી ળૈરે યભાય સ્ટેટીસ્ટીકર 
આવીસ્ટન્ટ 

ગાય ધોયણ 
મજુફ 

વનમભ 
મજુફ 

ફી.વી.એવ.આય.ની 
જોગલાઇ મજુફ 

૬ શ્રી અભીત. એચ. બીંડા જુ. ક્રાકગ ગાય ધોયણ 
મજુફ 

વનમભ 
મજુફ 

ફી.વી.એવ.આય.ની 
જોગલાઇ મજુફ 

૭ શ્રી ધભેળ લામ. 
ભકલાણા જુ. ક્રાકગ ગાય ધોયણ 

મજુફ 
વનમભ 
મજુફ 

ફી.વી.એવ.આય.ની 
જોગલાઇ મજુફ 

૮. શ્રી ઇભયાન આય. ળેખ જુ. ક્રાકગ ગાય ધોયણ 
મજુફ 

વનમભ 
મજુફ 

ફી.વી.એવ.આય.ની 
જોગલાઇ મજુફ 

૯. શ્રી જમશ્રીફા જે. 
ગોહશર જુ. ક્રાકગ ગાય ધોયણ 

મજુફ 
વનમભ 
મજુફ 

ફી.વી.એવ.આય.ની 
જોગલાઇ મજુફ 

૧૦. શ્રી ગૌતભ એચ. 
યભાય રેફય ગાય ધોયણ 

મજુફ 
વનમભ 
મજુફ 

ફી.વી.એવ.આય.ની 
જોગલાઇ મજુફ 

૧૧. શ્રી વનતીન એ. વ્માવ પ્યનુ ગાય ધોયણ 
મજુફ 

વનમભ 
મજુફ 

ફી.વી.એવ.આય.ની 
જોગલાઇ મજુફ 

૧૨. શ્રી મનુીય આઇ.બ્રોચ પ્યનુ ગાય ધોયણ 
મજુફ 

વનમભ 
મજુફ 

ફી.વી.એવ.આય.ની 
જોગલાઇ મજુફ 
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પ્રકયણ-૧૨ (વનમભ વાંગ્રશ-૧૧) 

પ્રત્મેક વાંસ્થાને પાલામેર અંદાજત્ર 
તભાભ મોજનાઓ,સલૂચત ખચગ અને કયેર ચકુલણી અંગે અશલેારોની 

વલગતો વલકાવ, વનભાગણ અને તકનીકી કામો અંગે જલાફદાય જાશયેતાંત્ર 
ભાટે 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ 

૧૨.૧ જુદી જુદી મોજનાઓ અન્લમે જુદી જુદી પ્રવવૃતઓ ભાટે અંદાજત્રની વલગતોની ભાહશતી 

નીચેના નમનૂાભાાં દળાગલેર છે: 

લગ ૨૦૨૦–૨૦૨૧ 

િ
ભ 

મોજનાનુાં નાભ / વદય પ્રવવૃત્ત 
પ્રવવૃત્ત ળરૂ કમાગ 

તાયીખ 
પ્રવવૃત્તના અંતની 
અંદાજેર તાયીખ 

ભાંજુય થમેર યકભ 
(રૂ.) 

તાયીખ ૦૧/૦૫/૨૦૧૯ 
સધુીભાાં ુટ્ટી કયેર/ 
ચકૂલેર યકભ(રૂ.) 

૧ 
નામફ કવભ. શ્રી 
ભશભેાન વયબયા ખચગ 

આવતથ્મ 
વત્કાય ખચગ 

૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૧,૫૦,૦૦૦/- ---- 

૨ 
વાહદરલાય ખચગ  
જી.એ.ડી. 

આકસ્સ્ભક ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૬,૫૦,૦૦૦/- ૫,૬૩૪/- 

૩ ટેલરપોન ખચગ જી.એ.ડી. ટેલરપોન ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩,૫૦,૦૦૦/- ૧૩,૩૦૦/- 

૪ ભશભેાન વયબયા ખચગ 
આવતથ્મ 
વત્કાય ખચગ 

૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૯૦,૦૦૦/- ૧,૦૪૦/- 

૫ જાશયેાત ખચગ જાશયેાત ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૬૦,૦૦,૦૦૦/- --- 

૬ 
એભ.એર.એ. એયીમા 
ડેલ. ખચગ 

યાજકોટ-
૬૮-લૂગ 

૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૧,૫૦,૦૦,૦૦૦/- --- 

૭ 
એભ.એર.એ. એયીમા 
ડેલ. ખચગ 

યાજકોટ-
૬૯-વિભ 

૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૧,૫૦,૦૦,૦૦૦/- --- 

૮ 
એભ.એર.એ. એયીમા 
ડેલ. ખચગ 

યાજકોટ-
૬૮-દલક્ષણ 

૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૧,૫૦,૦૦,૦૦૦/- --- 

 અન્મ જાશયે તાંત્રો ભાટેનુાં કોષ્ટક: રાગ ુડત ુાં નથી. 
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પ્રકયણ-૧૩ 

વશામકી કામગિભોના અભર અંગેની દ્ધવત 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ 

 
૧૩.૧ કચેયીની આ ળાખા દ્વાયા કોઇ વશામકી કામગિભની અભરલાયી કયલાભાાં આલતી નથી તેથી 

ભાહશતી આલાની થતી નથી. 
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પ્રકયણ-૧૪ (વનમભ વાંગ્રશ-૧૩) 

તેણે આેર યાશતો, યવભટ કે અવધકૃવત ભેલનાયની વલગતો 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ 

 
૧૪.૧ કચેયીની આ ળાખા દ્વાયા યાશતો,યવભટ કે અવધકૃવત આલાની કાભગીયી થતી ન શોઇ, 

વલગતો આલાની થતી નથી. 
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પ્રકયણ-૧૫ (વનમભ વાંગ્રશ-૧૪) 

કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેર ધોયણો 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ 

 
૧૫.૧ વલવલધ પ્રવવૃતઓ / કામગિભો શાથ ધયલા ભાટે વલબાગે નક્કી કયેર ધોયણોની વલગતો 

નીચે મજુફ છે: 
 

  આ ળાખાની વનણગમ રેલાની પ્રહિમા ભાટે ળાખા દ્વાયા પાઇર ય નોંધ ઓહપવ 
સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટશ્રી દ્વાયા આવીસ્ટન્ટ ભેનેજયને અને તેઓશ્રી દ્વાયા વશામક કવભળનયશ્રીને 
યજૂ કયલાભા આલે છે. જો વનણગમ તેભના દ્વાયા રેલાનો થતો શોમ તો વનણગમવશ પ્રકયણ 
યત આવ્મે અભરલાયી કયલાભાાં આલે છે.  અન્મથા વનણગમ ભાટે આગ નામફ 
કવભશ્નયશ્રી કે જરૂય ડય ેકવભશ્નયશ્રીને પ્રકયણ યજૂ કયલાભાાં આલે છે.  જેભાાં વનણગમ 
આવ્મે અભરલાયી કયલાભાાં આલે છે. 
 

 
  



 - 30 - 

 

પ્રકયણ-૧૬ (વનમભ વાંગ્રશ-૧૫) 

વલજાણરુૂે ઉરબ્ધ ભાહશતી 

 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ 

 

૧૬.૧ વલજાણરુૂે કોઇ ભાહશતી ઉરબ્ધ નથી. 
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પ્રકયણ-૧૭ (વનમભ વાંગ્રશ-૧૬) 

કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેર ધોયણો 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ 

 
૧૭.૧ રોકોને ભાહશતી ભે તે ભાટે વલબાગે અનાલેર વાધનોની વલગત નીચે મજુફ છે: 

 
 લતગભાનત્રો 
 
 નોટીવ ફોડગ 

 
 કચેયીભાાં યેકડગન ુવનહયક્ષણ 

 
 દસ્તાલેજોની નકરો ભેલલાની ધ્ધવત 

 
 ઉરબ્ધ મહુિત વનમભ વાંગ્રશ 

 
 જાશયે તાંત્રની લેફવાઇટ 

 
 જાશયેખફયનાાં અન્મ વાધનો 

 
 ઇ-ટેન્ડયીંગ 
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વાભાન્મ લહશલટ વલબાગ  ,યાજકોટ ભશાનગયાલરકા  

પ્રકયણ -૧૮(વનમભ વાંગ્રશ-૧૭)  

અન્મ ઉમોગી ભાહશતી 
૧૮ .૧   રોકો દ્વાયા છૂાતા પ્રશ્નો અને તેના જલાફો. 
૧. તે ક્યાયે અભરભાાં આલ?ે  

 તે ૧૨ભી ઓક્ટોફય ,૨૦૦૫( ૧૫ભી જુન ,૨૦૦૫ના યોજ તેના ઘડતયથી ૧૨૦ભાાં હદલવે )

અભરભાાં આલે કેટરીક જોગલાઈઓ જેલી કે જાશયે વત્તાવધકાયીઓની પયજો( કરભ-૪), 

વયકાયી  ભાહશતી  અવધકાયીઓ  અને  ભદદનીળ  વયકાયી  ભાહશતી  અવધકાયીઓ(કરભ-

૫(૧ ) અને  ૫(૨), કેન્િીમ ભાહશતી આમોગની યચના( કરભ-૧૨ અને ૧૩), યાજ્મ ભાહશતી 
આમોગની  યચનાાં ( કરભ  ૧૫  અને  ૧૬  )ઈન્ટેરીજન્વ(ગપુ્તચય  )અને  વરાભતી  

વાંસ્થાઓને અવધવનમભ રાગ ુ ન ડલો( કરભ-૨૪ )અને અવધવનમભની જોગલાઈઓનો 
અભર કયલા વનમભો ઘડલાની વત્તા(કરભ ૨૭ અને ૨૮ ) તાત્કાલરક અવયથી અભરભાાં 
આલે છે. 

 

૨. કોન ેઆલયી રેલાભાાં આલેર છે? 

 અવધવનમભ મજુફ જમ્મ ુકાશ્ભીય યાજ્મ વવલામ વભગ્ર બાયતને રાગ ુડ ેછે. 

 

૩. ભાહશતી એટર ેશુાં? 

 ભાહશતી  એટરે  દપતય  ,દસ્તાલેજો  ,માદીઓ  ,ઈ-ભેઈર  ,ભાંતવ્મો  ,વરાશો  ,પે્રવ  યીરીઝ  ,

હયત્રો , હુકભો  ,રોગ્બકુ્વ  ,કયાયો  ,અશલેારો  ,કાગો  નમનૂાઓ  ,ભોડેર  ,કોઈણ  

ઈરેક્રોવનક  રૂભાાં  ડેટા  વાભગ્રી  અને  અત્માયે  અભરભાાં  શોમ  તેલા  કોઈણ  કામદા  

અન્લમે  કોઈ  જાશયે  વત્તાવધકાયી  દ્વાયા  ભેલલાભાાં આલનાય  કોઈણ  ખાનગી  વાંસ્થાને  

રગતી ભાહશતી યાંત ુજેભાાં“ પાઈરોની નોંધ(કરભ-૨(છ))“ નો વભાાંલેળ થતો ન શોમ. 

 

૪. ભાહશતીનો અવધકાય એટર ેશુાં? 

 તેભાાં નીચેનો વભાલેળ થામ છે. 

 ૧ .કામો દસ્તાલેજો દપતયોનુાં વનયીક્ષણ કયવુાં. 
 ૨ .દસ્તાલેજો અથલા દપતયોની નોંધ કયલી ,ઉતાયા અથલા પ્રભાલણત નકરો 
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 ૩ .વાભગ્રીના પ્રભાલણત નમનુા રેલા 
૪  .વપ્રન્ટઆઉટ  ,હડસ્ક  ,ફ્રોી  ,ટે  ,લીડીઓ  કેવેટ  અથલા  કોઈણ  અન્મ  ઈરેક્રોવનક  

યીતે અથલા વપ્રન્ટ આઉટથી ભાહશતી ભેલલી(કરભ-૨૮(ઠ)) 

 

૫. જાશયે વત્તાવધકાયીની પયજો કઈ કઈ છે? 

૧. તેની વાંસ્થા ,કામો અને પયજોની વલગતો 
૨. તેના અવધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની વત્તાઓ અને પયજો  
૩. વનયીક્ષણ  અને  જલાફદાયીની  ચેનર  વશીતની  તેના  વનણગમ  રેલાની  પ્રહિમાભાાં  

અનવુયલાભાાં આલતી કામગધ્ધવત 

૪. તેના કામો કયલા ભાટે ઘડેરા ધાયાધોયણો 
૫. તેના  કભગચાયીઓ  દ્વાયા  કામો  ફજાલલા  ભાટે  લાયલાભાાં આલતા  વનમભો  ,વલવનમભો  ,

સચુનો વનમભ વાંગ્રશો અને દપતયો 
૬. તેના અથલા તેના તાફા શઠેના દસ્તાલેજોની કક્ષાઓનુાં એક ત્રક 

૭. નીવતનાઘડતય  અને  તેના  અભરની  ફાફતે  જનતા  વાથે  અથલા  તેના  વભ્મોના  

પ્રવતવનવધત્લ વાથે વરાશ યાભળગની કોઈ ગોઠલણ શોમ તો તેની વલગત 

૮. ફોડગ  હયદો , વવભવતઓ  અને   વન્મ  વાંસ્થાઓનુાં ત્રક જેભાાં તેને  ઘડનાય ફે અથલા 
લધુ વ્મસ્ક્તઓ  શોમ  લધભુાાં  આ  અંગેની  ફેઠકો  જનતા  ભાટે  ખલુ્રી  છે  અથલા  આલી  

ફેઠકોની કામગલાશી નોંધ જનતાને ભલાાત્ર છે કે કેભ? 

૯. તેના અવધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની ભાહશતી સુ્સ્તકા 
૧૦  .તેના  વલવનમભોભાાં  જોગલાઈ  થમા  મજુફ  તેના  દયેક  અવધકાયી  અને  કભગચાયીને  

આલાભાાં આલતુાં ભાવવક ભશનેતાણુાં તેભજ ભશનેતાણાની ધ્ધવત 

૧૧. તેની દયેક એજન્વીને પાલેર ફજેટ ,જેભાાં તભાભ આમોજનોની વલગતો સલૂચત ખચગ 
અને કયલાભાાં આલેર લશચેણી યના અશલેારોનો વભાલેળ થળે. 

૧૨. વશામકી  કામગિભોના  અભરની  ધ્ધવત  જેભાાં પાલેર  યકભો  અને  આલા  કામગિભોની  
વલગતો અને તેના રાબાથીઓનો વભાલેળ થામ છે. 

૧૩. તેના દ્વાયા અાતી યાશતો ,યલાના અથલા ભાન્મતા ભેલનાયની વલગતો 
૧૪. તેની ાવે ઉરબ્ધ કે ધાયણ કયેરી અને લીજાણુાં રૂભાાં વાચલેરી ભાહશતીની વલગત 

૧૫. ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોએ ઉરબ્ધ વલરતોની વલગતો જેભાાં જાશયે લયાળ 

ભાટે કોઈ સુ્તકારમ અથલા લાાંચનખાંડ યાખલાભાાં આલેર શોમ તો તેના કાભકાજના 
કરાકોનો વભાલેળ થામ છે. 

૧૬. જાશયે ભાહશતી અવધકાયીએ(કરભ-૪(૧()ખ))ના નાભ ,શોદ્દા અને અન્મ વલગતો. 
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૬. શુાં જાશયે ન કયવુાં? 

 નીચેની ફાફતોને જાશયે કયલાભાાંથી મસુ્ક્ત આલાભાાં આલે છે(.કરભ-૮) 

૧) એલી  ભાહશતી  કે  જે  જાશયે  કયલાથી  બાયતના  વાલગબૌભત્લ  અને  અખાંડીતતા  ,યાજ્મની  

વરાભતી ,વ્યશુાત્ભક લૈજ્ઞાવનક કે આવથિક હશતો ,વલદેળી યાજ્મો વાથેના વાંફાંધોને પ્રવતકુ 

અવય શોંચતી શોમ અથલા તો તે ગનુાખોયીને ઉતેજન આતી શોમ. 

૨) એલી  ભાહશતી  એક  જેને  કામદાની  કોઈણ  અદારતે  કે  ન્મામાંચે  પ્રવવધ્ધ  કયલાની  

સ્ષ્ટણે ભનાઈ પયભાલી શોમ અથલા તો જે ભાહશતી જાશયે કયલાથી અદારતની અલજ્ઞા 
થતી શોમ 

૩) એલી  ભાહશતી  જે   જાશયે  કયલાથી  વાંવદ  કે  યાજ્મ  વલધાનવબાના  વલળેાવધકાયનો  બાંગ  

થતો શોમ .તેભજ ભશાનગયાલરકાની વાભાન્મવબા વલળેાવધકાયનો બાંગ થતો શોમ. 

૪) લાણીજ્મક  ગોનીમતા  ,લેાય-યશસ્મો  અથલા  ફૌદ્ધદ્ધક  વાંવત  વશીતની  ભાહશતી  કે  જે  

જાશયે  કયલાથી  ત્રીજા  ક્ષકાયની  સ્ધાગત્ભક  સ્સ્થવતને  નકુ્વાન  થામ  જો  કે  વક્ષભ  વત્તા  

અવધકાયી  ને એલી ખાતયી થામ કે આલી  ભાહશતી  જાશયે ન કયલી  એ વલળા જનહશતના 
વભથગનભાાં છે. 

૫) વ્મસ્ક્તને તેના વલશ્વાવ આધાહયત વાંફાંધને કાયણે ભેરી ભાહશતી જો કે વક્ષભ અવધકાયીને 

એલી ખાતયી થામ કે આલી ભાહશતી જાશયે ન કયલી એ વલળા જનહશતના વભથગનભાાં છે. 

૬) વલદેળની વયકાય ાવેથી ભેરી ગપુ્ત ભાહશતી 
૭) એલી ભાહશતી કે જે જાશયે કયલાથી વ્મસ્ક્તની જીંદગી કે ળાયીયીક વરાભતી વાભે જોખભ ઉભુાં 

થતુાં શોમ  અથલા  તો  ભાહશતીનુાં પ્રાપ્પ્તસ્થાન  અથલા  તો  કામદાના  અભર  કે  વરાભતીના  

શતેઓુ ભાટે આલાભાાં આલતી ખાનગી વશામ અંગેની વલગતો જાણી ળકાતી શોમ. 

૮) એલી  ભાહશતી  કે  જે  જાશયે  કયલાથી  ગનેુગાયોની  તાવ  ,ધયકડ  કે  તેની  વાભે  કાભ  

ચરાલી પ્રહિમાભાાં અલયોધ ઉબો થતો શોમ. 

૯) ભાંત્રી  ભાંડ  ,વલચલો  અને  અન્મ  અવધકાયીઓ  લચ્છચે  થમેર  વલચાય-વલભળગ  અંગેના  યેકડગ  
વહશતના કેલફનેટના કાગો .યાજકોટ  ભશાનગયાલરકાના ભેમય,સ્ટેન્ડીંગ કભીટીના ચેયભેન 

તેભજ અન્મ અવધકાયીઓ લચ્છચ ેથમેર વલચાય-વલભળગ અંગેના યેકડગ વહશતના કાગો. 
૧૦) વ્મસ્ક્તગત ફાફતો વાથે વાંફાંવધત ભાહશતી કે જેની જાશયેાતનો કોઈણ વાલગજવનક પ્રવવૃત્ત 

કે રોકહશત  વાથે વાંફાંધ  ન  શોમ ,અથલા  તો  જે ભાહશતી  પ્રગટ કયલાથી વ્મસ્ક્તના  અંગત 

જીલન ય અનાવધકૃત હુકભ થતો શોમ. 

૧૧) ઉય દળાગલેર ુટછાટોભાાં ગતે તે ભજકુય શોલા છતાાં ણ જો વયકાયી અવધકાયીને એભ 

રાગે  કે  જનહશતભાાં ભાહશતી  યજુ  ન  કયલાથી  યલક્ષત  નકુળાન  શોંચે  તેભ  છે  તો  તેઓ  એ  

ભાહશતી ભેલી ળકે. 
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૭. આંવળક ભાહશતી જાશયે કયી ળકામ? 

જે  ભાહશતીને  જાશયે  કયલાભાાંથી  મસુ્ક્ત  આલાભાાં  આલી  શોમ  તેલી  કોઈણ  ભાહશતીભાાં  
વભાવલષ્ટ ન શોમ તેલા યેકડગનો પક્ત તેટરો જ બાગ અને જેભા જે મસુ્ક્ત આલાભાાં આલેર 

ભાહશતીનો વભાલેળ થતો શોમ  એલા કોઈણ બાગભાાંથી વભજલૂગક અરગ તાયલી ળકામ 

તેલી ભાહશતી યૂી ાડી ળકળે(કરભ-૧૦) 

 

૮. યાજકોટ  ભશાનગયાલરકા વત્તાતાંત્ર એટર ેશુાં? 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા એટરે નીચેની દ્વાયા સ્થાલાભાાં આલેર કે યચલાભાાં આલેર સ્લ-

યાજ્મનુાં કોઈણ વત્તાતાંત્ર અથલા ભાંડ અથલા વાંસ્થા( કરભ-૨(ઝ)) 

- ફાંધાયણ દ્વાયા કે તે અન્લમે 

- વાંવદ દ્વાયા ઘડલાભાાં આલેર અન્મ કોઈ ણ કામદા દ્વાયા 
- યાજ્મ વલધાનવબા દ્વાયા ફશાય ાડલાભાાં આલેર જાશયેનાભાાં કે કયલાભાાં આલેર હુકભ 

દ્વાયા અને  જેભાાં નીચેનો વભાલેળ થતો શોમ. 

(ક )જે વાંસ્થા ોતાની ભાલરકીની ,વનમાંવત્રત કે ભોટી યકભનુાં નાણા બાંડો ભેલતી શોમ 

તેલી વાંસ્થા 
(ખ  )મોગ્મ  વયકાય  દ્વાયા  પ્રત્મક્ષ  કે  યોક્ષ  યીતે  ભોટી  યકભનુાં નાણા  બાંડો  આલાભાાં 
આલતુાં શોમ એલી લફનવયકાયી વાંસ્થા. 

 

૯. કોન ેફાકાત યાખલાભાાં આલ ેછે? 

ફીજી  અનસુચુીભાાં  વનહદિષ્ટ  કેન્િીમ  ફાતભી  અને  વરાભતી  વાંસ્થાઓ  જેલી  કે  ફાતભી  

કામાગરમ  ,વાંળોધન  અને  અન્લેણ  ળાખા  ,ભશસેરુ  ફાતભી  વનમાભકની  કચેયી  ,કેન્િીમ  

આવથિક ફાતભી કામાગરમ ,ઉડયન વાંળોધન કેન્િ ,ખાવ વીભાસયુક્ષા દ ,વયશદ સયુક્ષા દ ,

કેન્દ્ન્િમ  અનાભત  ોરીવ  દ  ,ઇન્ડો–વતફેટ  વયશદ  ોરીવ  ,કેન્િીમ  ઔદ્યોલગક  વરાભતી  

દ  ,યાષ્રીમ  વરાભતી  યક્ષક  ,આવાભ  યાઇપલ્વ  ,ખાવ  વેલા  કામગરમ  ,ખાવ  ળાખા(ુી  

ોરીવ ખાત ુાં), આંદાભાન વનકોફાય ગનુાળોધક ળાખા ,દાદયા અને નગયશલેરી તથા ખાવ 

ળાખા  ,રક્ષ્મિી  ોરીવ  ,યાજ્મ  વયકાયો  દ્વાયા  જાશયેનાભા  દ્વાયા  વનહદિષ્ટ  વાંસ્થાઓને  ણ  

ફાકાત  યાખલાભાાં  આલળે  તેભ  છતાાં  આ  વનેધ  અફાવધત  નથી  અને  ભ્રષ્ટાચાય  તેભજ  

ભાનલ  અવધકાયની  અલગણનાના  આકે્ષોને  રગતી  ભાહશતી  યૂી  ાડલી  એ  આ  

વાંસ્થાઓની  પયજ  છે  લધભુાાં ભાનલ  અવધકાયની  અલગણનાના  આકે્ષોને  રગતી  ભાહશતી  
પક્ત કેન્િ કે યાજ્મ ભાહશતી આમોગની ભાંજૂયી રઇને જ મથાપ્રવાંગ આી ળકાળે(કરભ-૨૪) 
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૧૦‘ .ત્રીજા ક્ષકાયો ’કોણ છે? 

ત્રીજો ક્ષકાય એટરે ભાહશતી ભેલલા ભાટે વલનાંતી કયતા નાગહયક વીલામની વ્મસ્ક્ત અને 

તેભાાં વયકાયી  અવધકાયીનો  વભાલેળ  થામ  છે  .ત્રીજા  ક્ષકાયોએ  વયકાયને  ખાનગીભાાં યજુ  

કયેર અયજીઓ અને અીરોની ફાફતભાાં તેઓને વાાંબલાભાાં આલે તેનો તેભને અવધકાય 

છે(.કરભ-૨(૧)અને કરભ-૧૧) 

 

૧૧. જાશયે ભાહશતી અવધકાયીઓ કોણ છે? 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા ભાહશતી  અવધકાયીઓ એ જાશયે વત્તાતાંત્રો દ્વાયા  તભાભ   લશીલટ 

એકભો અથલા તેનાાં વનમાંત્રણ શઠેની કચેયીભાાં વનયકુ્ત કયલાભાાં આલતા અવધકાયીઓ છે કે 

જેઓએ આ અવધનીમભ શઠે ભાહશતી ભેલલા ભાટે વલનાંતી કયતા નાગહયકોને ભાહશતી યૂી 
ાડલાની  શોમ  છે  .કોઈણ  અવધકાયી  તેની  અથલા  તેણીની  મોગ્મ  પયજો  ફજાલલા  ભાટે  

ભશાનગયાલરકા  ભાહશતી  અવધકાયી  દ્વાયા  જે  વશામ  ભાાંગલાભાાં આલે  તેલી  તભાભ  વશામ  

આળે અને આ અવધવનમભની જોગલાઈઓનાાં ઉલ્રાંઘન ફદર આલા અન્મ અવધકાયીઓને 

ભશાનગયાલરકા ભાહશતી અવધકાયી તયીકે ગણલાભાાં આલળે. 

 

૧૨. ભશાનગયાલરકાનાાં ભાહશતી અવધકાયીની પયજો શુાં છે? 

- ભાહશતી ભેલલા ભાગતી વ્મસ્ક્તઓ ાવેથી ભતી વલનાંતીઓ અંગે ભશાનગયાલરકા 
ભાહશતી અવધકાયી કામગલાશી કયળે અને જ્માાં રેલખતભાાં વલનાંતી કયી ળકામ તેભ ન શોમ 

ત્માાં તે અન્મ રૂે વ્મસ્ક્તને મોગ્મ ભદદ કયલી. 
- જો ભાાંગલાભાાં આલેર ભાહશતી યોકી યાખલાભાાં આલતી શોમ અથલા તો તેનુાં વલમ લસ્ત ુ

અન્મ  જાશયે  વત્તા  અવધકાયી  કાભગીયી  વાથે  ઘવનષ્ઠ  યીતે  વાંકામેલુાં  શોમ  તો  

ભશાનગયાલરકા  ભાહશતી  અવધકાયીએ  તે  ફાફત  અન્મ  જાશયે  વત્તાવધકાયીને  ાાંચ  

હદલવભાાં તે ફાફત તફદીર કયલી અને અયજદાયને તે અંગે તાત્કાલરક જાણ કયલી. 
- ભશાનગયાલરકા  ભાહશતી  અવધકાયી  ,તેની/તેણીની  પયજો  મોગ્મ  યીતે  ફજાલલા  ભાટે  

અન્મ કોઇણ અવધકાયીની ભદદ ભાગી ળકે છે. 

- ભાહશતી  ભળ્મેથી  ,વયકાયી  ભાહશતી  અવધકાયીએ  ળક્ય  એટરી  ઝડે  અને  કોઈણ  

વાંજોગોભાાં  વલનાંતી  ભળ્માના  ૩૦  હદલવભાાં  તે  નીમત  કયલાભાાં  આલે  તેટરી  પીની  

ચકુલણી  કમેથી  ભાહશતી  યૂી  ાડલી  અથલા  તો  કરભ-૮  અથલા  કરભ-૯  ભાાં વનહદિષ્ટ  

કમાગ મજુફનાાં કોઈણ કાયણવય તે વલિંનતીને નાભાંજુય કયલી. 
- જમાયે  ભાાંગલાભાાં આલેરી  ભાહશતી  વ્મસ્ક્તનાાં  જીલન  કે  સ્લાતાંત્ર્મને  અવય  કયતી  શોમ  

ત્માયે વલનાંતી ભળ્માના ૪૮ કરાકભાાં જ તે યૂી ાડલી 
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- જો  ભશાનગયાલરકા  ભાહશતી  અવધકાયી  વનમત  વભમગાાભાાં  વલનાંતી  અંગે  વનણગમ  

કયલાભાાં વનષ્પ જામ તો તેભને વલનાંતીનો અસ્લીકાય કમો છે તેભાાં ભાનલાભાાં આલળે. 

- જ્માાં  વલનાંતીનો  અસ્લીકાય  કયલાભાાં  આવ્મો  શોમ  ત્માાં  ,ભશાનગયાલરકા  ભાહશતી  

અવધકાયીએ વલનાંતી કયનાયને વનચે મજુફની જાણ કયલી 
(૧  )આલા  અસ્લીકાય  ભાટેના  કાયણો ( ૨  )આલા  અસ્લીકાય  વાભે  જેટરા  વભમગાાભાાં 
અીર કયી ળકામ તે વભમગાો અને( ૩ )અીર અવધકાયીની વલગતો. 

- ભશાનગયાલરકા  ભાહશતી અવધકાયી  એ  જે પ્રકાયની ભાહશતી  ભાાંગલાભાાં આલી શોમ  એ 

પ્રકાયની જ ભાહશતી અાલી વવલામ કે તે જાશયે વત્તાભાંડનાાં નાણા વાધનોને અમોગ્મ 

હદળાભાાં લતી શોમ અથલા તે વલલાદી યેકડગની વરાભતી કે જાણલણી ભાટે શાનીકાયક 

શોમ. 

- જો  આંવળક  ભાહશતી  આલાની  ભાંજૂયી  આલાભાાં  આલી  શોમ  તો  ભશાનગયાલરકા  

ભાહશતી અવધકાયીએ અયજદાયને વનચે મુાંજફની જાણ કયલી નોટીવ આલી. 
(ક) ભાહશતી  જેભાાં વભવલષ્ટ  છે  એલા  યેકડગ  કે  જેને  જાશયે  કયલાભાાંથી  મસુ્ક્ત  આલાભાાં 

આલી  શોમ  તેને   અરગ  કમાગ  છી  ભાગણી  કયેર  યેકડગનો  પક્ત  તેટરો  બાગ  યુો  
ાડલાભાાં આલી યહ્યો છે. 

(ખ) જેનાાં  ય  વનણગમો  આધાહયત  શતા  તે  અંગેની  ફાફતનો  ઉલ્રેખ  કયીને  કોઈણ  

શકીકત  આધાહયત  ભશત્લનાાં  પ્રશ્ન  અંગેના  કોઈણ  તાયણો  વશીત  વનણગમ  ભાટેના  

કાયણો. 
(ગ) વનણગમ કયનાય વ્મસ્ક્તનુાં નાભ અને શોદ્દો 
(ઘ) તેણે/તેણીએ ગણતયી કયેર પી ની વલગતો અને અયજદાયે જભા કયલી જરૂયી પીની 

યકભ અને  

(ચ) ભાહશતીનો  જે  બાગ  જાશયે  ન  કયલાનો  શોમ  તે  અંગેના  વનણગમની  વભીક્ષા  ,લસરુ  

કયલાભાાં આલેર પીની યકભ અથલા જે પ્રકાયે ભાહશતી યૂી ાડલાભાાં આલી શોમ તે 

ફાફતભાાં તેનાાં/તેણીના અવધકાયો. 
- જો ભાાંગલાભાાં આલેર ભાહશતી ત્રીજા ક્ષકાય દ્વાયા યૂી ાડલાભાાં આલી શોમ અથલા તો 

ત્રીજા  ક્ષકાય  દ્વાયા  તેને  ખાનગી  ભાહશતી  તયીકે  ગણલાભાાં  આલી  શોમ  તો  ,

ભશાનગયાલરકા  ભાહશતી  અવધકાયી  ભાગણી  ભળ્માના  ાાંચ  હદલવભાાં  તે  ત્રીજા  

ક્ષકાયને રેલખત નોટીવ આી ળકળે અને તેની યજૂઆતને વલચાયણાભાાં રેળે. 

- આલી  નોટીવ  ભળ્માની  તાયીખથી  ૧૦  દીલવભાાં ભશાનગયાલરકા  એેરેટ  અવધકાયી  
વભક્ષ યજૂઆત કયલાની ત્રીજા ક્ષકાયને તક આલાની યશળેે. 
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૧૩. ભાહશતી ભેલલા ભાટે અયજી કયલાની પ્રહિમા શુાં છે? 

(૧ ) જે  ફાફત  ભાટે  ભાહશતી  ભેલલાની  શોમ  તેની  વલગતો  દળાગલતી  અયજી  

ભશાનગયાલરકા  ભાહશતી  અવધકાયીને  રેલખતભાાં  અથલા  લીજાણુાં  ભાધ્મભો  દ્વાય  

અંગે્રજીભાાં અથલા હશન્દીભાાં ગજુયાતી કયલી. 
(૨) કઈ ફાફત અંગે ભાહશતી ભેલલાની છે તે અંગેનાાં કાયણો દળાગલલાની જરૂય નથી 
(૩) વનમભ કયલાભાાં આલે તેટરી પી ચકૂલો(જો ગયીફીયેખા શઠેની કક્ષાભાાં આલતા ન 

શોમ તો) 
 

૧૪. ભાહશતી ભેલલા ભાટેની વભમ ભમાગદા કેટરી છે? 

 (૧ ) અયજી કમાગની તાયીખથી ૩૦ હદલવ સધુીભાાં 
(૨ ) વ્મસ્ક્તની જીંદગી અને સ્લતાંત્રતા વાંફાંધી ભાહશતી ભેલલા ભાટે ૪૮ કરાક 

(૩ ) જો  અયજી  ભદદનીળ  ભશાનગયારીકા  ભાહશતી  અવધકાયીને  ભાહશતી  ભાટે  આી  

શોમ તો ,જલાફ આલાના ઉયોક્ત વભમગાાભાાં ૫ હદલવનો વભમ લધાયલાભાાં 
આલળે. 

(૪) જો આભાાં ત્રીજા ક્ષકાયનાાં હશત વભામેરા શળે તે વભમ-ભમાગદા ૪૦ હદલવ સધુીની 
યશળેે( ભશત્તભ મદુ્દત ક્ષકાયને યજૂઆત કયલા ભાટે આેરો વભમ) 

(૫) વનહદિષ્ટ  વભમ-ભમાગદાભાાં  ભાહશતી  આલાભાાં  વનષ્પ  જવુાં  એ  ભાની  રીધેરો  

અસ્લીકાય છે. 

 

૧૫. પી કેટરી છે? 

 (૧) અયજી કયલાની વનમત પી વ્માજફી શોલી જોઈએ. 

(૨) જો લધાયે પી ની જરૂય શોમ તો ,એટરી યકભ કેલી યીતે થામ તેની ગણતયીને વલગતો 
રેલખતભાાં જણાલી જોઈએ. 

(૩) મોગ્મ  અીર  અધીકાયીને  અયજી  કયીને  ભશાનગયાલરકા  ભાહશતી  અધીકાયીએ  

રીધેરી પી અંગેના વનણગમની તાવ કયલા અયજદાય છૂી ળકે છે. 

(૪) ગયીફી યેખા શઠે જીલતા રોકો ાવેથી કોઈ જ પી રેલાભાાં આલળે નહશ. 

(૫) ભશાનગયાલરકા ભાહશતી અવધકાયી વનમત કયેરી વભમ  – ભમાગદાનુાં ારન ન કયી 
ળકે તો અયજદાયને ભાહશતી વલનામલુ્મે યૂી ાડલી. 

 

૧૬. અસ્લીકાય ભાટેનુાં કાયણ શુાં ફની ળકે? 

 (૧) જો તેને પ્રગટ કયલાભાાંથી મસુ્ક્ત આલા શઠે આલયી રેલામેર શોમ(કરભ-૮) 

(૨) જો તેભાાં યાજ્મ વવલામની અન્મ કોઈ વ્મસ્ક્તનાાં કોીયાઈટનોબાંગ કયલાભાાં આવ્મો 
શોમ(કરભ-૯) 
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૧૭. અીર વત્તાવધકાયી કોણ શોઈ ળકે? 

(૧) પ્રથભ અીર-: પ્રથભ અીર વાંફાંવધત વયકાયી તાંત્રભાાં ભશાનગયાલરકા ભાહશતી 
અવધકાયી  કયતા  શોદ્દાભાાં  પ્રલય  શોમ  તેલા(નાાં.મ્યવુન.કવભળનય-વેન્રર  ઝોન  કચેયી  )

અવધકાયીને  વનમત  કયેરી  વભમ-ભમાગદા  યૂી  થમાની  તાયીખથી  અથલા  ચકુાદો  

ભળ્માની  તાયીખથી  ૩૦  હદલવ  સધુીભાાં કયલી(વ્માજફી  કાયણ  ફતાલલાભાાં આવ્યુાં શળે  

તો અીર અવધકાયી દ્વાયા વલરાંફ ભાપ કયલાભાાં આલળે) 

(૨) ફીજી અીર-: ફીજી અીર કેવ શોમ તે મજુફ કેન્િીમ ભાહશતી આમોગને અથલા 
યાજ્મ  ભાહશતી  આમોગને  જે  તાયીખે  ચકુાદો  આલાભાાં આવ્મો  શોમ  તે  તાયીખથી  ૯૦  

હદલવ સધુીભાાં કયલાભાાં આલે અથલા પ્રથભ આીર અવધકાયી દ્વાયા તે કયલાભાાં આલી 
શોમ જોઈએ(યૂત ુાં કાયણ દળાગલલાભાાં આવ્યુાં શળે તો આમોગ દ્વાયા વલરાંફ ભાપ કયલાભાાં 
આલળે) 

(૩) ભશાનગયાલરકા  ભાહશતી  અવધકાયીનાાં  વનણગમ  વાભે  પ્રથભ  અીર  અવધકાયી  વભક્ષ  

ત્રીજા  ક્ષકાયે  ૩૦  હદલવનાાં  વભમગાાભાાં  અીર  દાખર  કયી  દેલી  જોઈએ  અને  જે  

દ્ધદ્વતીમ અીર અધીકાયી શોમ તેલા મોગ્મ ભાહશતી આમોગ વભક્ષ પ્રથભ અીર ઉય 

આલેરા ચકુાદાના હદલવથી ૯૦ હદલવ સધુીભાાં અીર દાખર કયી દેલી જોઈએ. 

(૪) ભાહશતીથી  લાંલચત  યાખલાનુાં  ન્મામ  વાંગત  શત ુાં  તે  વાલફત  કયલાની  જલાફદાયી  

ભશાનગયાલરકા અવધકાયીની છે. 

(૫) પ્રથભા  અીર  ભળ્માની  તાયીખથી  ૩૦  હદલવ  સધુીભાાં તેનો  વનકાર  કયલાભાાં આલળે  

જરૂય શોમ તો ૧૫ હદલવની ભમાગદા લધાયી ળકાળે(કરભ-૧૯) 

 

૧૮. કેન્િીમ ભાહશતી આમોગની યચના કેલીયીતે કયલાભાાં આલે છે? 

(૧) કેન્િ વયકાય દ્વાયા યાજત્રભાાં જાશયેનાભાાં ભાયપત કેન્િીમ ભાહશતી આમોગની યચના 
કયલાની શોમ છે. 

(૨) આમોગભાાં ( ૧  )મખુ્મ  ભાહશતી  આયકુ્ત (CIC)  અને  ૧૦  થી  લધુ  ન  શોમ  એટરા  

ભાહશતી  આયકુ્ત(IC)નો  વભાલેળ  કયલાભાાં  આલે  જેભની  વનભણુાંક  બાયતનાાં  
યાષ્રવત દ્વાયા કયલાભાાં આલળે. 

(૩) પ્રથભ  અનસુચુીભાાં  નક્કી  કયેરા  પોભગ  અનવુાય  યાષ્રવત  દ્વાયા  શોદ્દાનાાં  ળથ  

રેલડાલલાભાાં આલળે. 

(૪) આમોગનુાં  મખુ્મ  કામાગરમ  હદલ્શીભાાં  યશળેે  .કેન્િ  વયકાયની  ભાંજૂયી  વાથે  અન્મ   

કામાગરમો દેળનાાં અન્મ વલસ્તાયોભાાં સ્થાવત કયલા. 
(૫) અન્મ કોઈણ અવધકાયીનાાં આદેળોને આધીન થમા લગય આમોગ તેની વત્તાઓનો 

ઉમોગ કયળે(કરભ-૧૨) 
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૧૯. મખુ્મ ભાહશતી આયકુ્ત(CIC )અને ભાહશતી આયકુ્ત(IC)ની મોગ્મતાનો ભાદાંડ શુાં છે અને 

તેભની વનભણુાંક અંગેની પ્રહિમા શુાં છે? 

(૧) મખુ્મ  ભાહશતી  આયકુ્ત  /ભાહશતી  આયકુ્ત  ભાટેના  ઉભેદલાયો  કામદો  ,વલજ્ઞાન  અને  

પ્રૌધોલગક ,વાભજજક ,વેલા વ્મલસ્થા ત્રકાયત્લ વમશૂ ભાધ્મભ અથલા લશીલટ અને 

ળાવન વલે ફશોળાં જ્ઞાન અને અનબુલ ધયાલલા ભાટે જાશયે જીલનભાાં ઉચ્છચ સ્થાન 

ધયાલતી વ્મસ્ક્તઓ શોલી જોઈએ. 

(૨) મખુ્મ  ભાહશતી  આયકુ્ત  ,વાંવદ  વભ્મ  કે  કોઈણ  યાજમ  કે  કેન્િ  ળાવવત  પ્રદેળની  

વલધાનવબાનાાં વભ્મ  ન  શોલા  જોઈએ  તે  અન્મ  કોઈ  રાબદામી  શોદો  ધયાલતા  ન  

શોમ કે કોઈ યાજકીમ ક્ષ વાથે જોડામેરા ન શોમ અથલા કોઈ ધાંધો કયતા ન શોમ 

(કરભ-૧૨) 

(૩) વનભણુાંક  વવભવતભાાં  પ્રધાનભાંત્રી(અધ્મક્ષ  )રોકવબાભાાં  વલયોધ  ક્ષના  નેતા  અને  

પ્રધાનભાંત્રી  દ્વાયા  નાભ  વનયકુ્ત  કયલાના  એક  વાંઘ  કેલફનેટ  દયજ્જજાન  ભાંત્રીનો  

વભાલેળ થામ છે. 

 

૨૦. મખુ્મ ભાહશતી આયકુ્તનાાં શોદ્દાની મદુ્દત કેટરી છે અને વેલાની અન્મ ળયતો કઈ છે? 

(૧ ) મખુ્મ  ભાહશતી  આયકુ્ત  જે  તાયીખે  તેભના  શોદ્દા  ધાયણ  કયે  તે  તાયીખથી  ૫  લગનાાં 
વભમગાા ભાટે અથલા તેભની ઉભય ૬૫ લગની થામ ત્માાં સધુી એ ફને ભાાંથી જે 

લશરેી શોમ તેટરી મદુ્દત ભાટે તેભની વનભણુાંક કયલાભાાં આલળે. 

(૨) મખુ્મ ભાહશતી આયકુ્તની નુનીયસુ્ક્ત થઇ ળકળે નશી. 
(૩) ગાય  મખુ્મ  ચુાંટણી  આયકુ્તનાાં  ગાય  જેટરો  જ  યશળે  .નોકયી  દયમ્માન  મખુ્મ  

ચુાંટણી આયકુતને આનાથી કોઈ નકુળાન થળે નહશ(.કરભ-૧૩) 

 

૨૧. ભાહશતી આયકુ્તનાાં શોદ્દાની મદુ્દત કેટરી છે અને વેલાની અન્મ ળયતો કઈ છે? 

(૧ ) ભાહશતી  આયકુ્ત  જે  તાયીખે  તેભના  શોદ્દા  ધાયણ  કયે  તે  તાયીખથી  ૫  લગનાાં  
વભમગાા ભાટે અથલા તેભની ઉભય ૬૫ લગની થામ ત્માાં સધુી એ ફને ભાાંથી જે 

લશલેુ શોમ  તેટરી  મદુ્દત  ભાટે  તેઓ  શોદ્દા  ય  યશળેે  અને  ભાહશતી  આયકુ્ત  તયીકે  

તેભની નુ:નીયસુ્ક્ત થઇ ળકળે નશી. 
(૨) ગાય  ચુાંટણી  આયકુ્તનાાં  ગાય  જેટરો  જ  યશળે  .નોકયી  દયમ્માન  ભાહશતી  

આયકુતને આનાથી કોઈ નકુળાન થળે નહશ. 

(૩) ભાહશતી આયકુ્ત મખુ્મ ભાહશતી આયકુ્ત તયીકે વનયકુત થલા ાત્ર છે યાંત ુતે તેની 
/તેણીની  ભાહશતી  આયકુ્ત તયીકેની  મદુત વશીત કુર ાાંચ લગની લધ  ુમદુ્દત ભાટે 

શોદ્દા ય યશળેે નશી(.કરભ-૧૩) 
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૨૨. યાજ્મ ભાહશતી આમોગની યચનાાં કેલીયીતે કયલાભાાં આલે છે? 

(૧ ) યાજ્મ  વયકાય  દ્વાયા  યાજ્મ  ભાહશતી  આમોગની  યચના  ગેઝેટ  જાશયેનાભાાં  ભાયપત  

કયલાભાાં  આલળે  .તેભાાં  યાજ્માર  દ્વાયા  યાજ્મના  એક  મખુ્મ  ભાહશતી  આયકુ્તની  

(CIC   )અને ૧૦ થી લધ ુનહશ એટરા યાજમ ભાહશતી આયકુતોની વનભણુાંક કયલાભાાં 
આલળે. 

(૨) યાજ્મારશ્રી  દ્વાયા  પ્રથભ  અનસુલુચભાાં  વનમત  કયલાભાાં  આલેરા  પોભગ  અનવુાય  

શોદ્દાનાાં ળથ રેલડાલલાભાાં આલળે. 

(૩) યાજ્મ વયકાય  વનહદિષ્ટ કયે તે સ્થે યાજ્મ ભાહશતી આમોગનુાં મખુ્મ કામાગરમ યશળેે 

યાજ્મ  વયકાયની  ભાંજૂયીથી  અન્મ  કચેયીઓ  યાજ્મનાાં  અન્મ  બાગોભાાં  સ્થાલાભાાં  
આલળે. 

(૪) આમોગ  અન્મ  કોઈણ  અવધકાયીને  તાફે  થમા  લગય  તેની  વત્તાઓનો  ઉામોગ  

કયળે. 

 

૨૩. યાજ્મ મખુ્મ ભાહશતી આયકુ્ત /યાજ્મ ભાહશતી આયકુ્તોની મોગ્મતાનો ભાદાંડ શુાં છે  અને  

તેભની વનભણુાંક અંગેની પ્રહિમા શુાં છે? 

  મખુ્મભાંત્રી  વનભણુાંક  વવભવતના  પ્રમખુ  યશળેે  અન્મ  વભ્મોભાાં  ,વલધાનવબાભાાં  
વલયોધક્ષનાાં  નેતાનો  તેભજ  મખુ્મભાંત્રીશ્રીએ  નાભનીદીષ્ટ  કયેરા  એક  કેલફનેટ  દયજ્જજાના  

ભાંત્રીનો વભાલેળ થામ છે. 

  યાજમ મખુ્મ ભાહશતી આયકુ્ત /યાજ્મ ભાહશતી આયકુ્ત તયીકે વનયકુ્ત થલા ભાટેની 
રામકાત કેન્િીમ આયકુતો ભાટેની રમકાત જેલી જ છે. 

  યાજમ  મખુ્મ  ભાહશતી  આયકુ્તનો  ગાય  ચુાંટણી  આયકુ્તનાાં ગાય  જેટરો  જ  યશળેે  

યાજમ  ભાહશતી  આયકુ્તનો  ગાય  યાજમ  વયકાયનાાં  મખુ્મ  વલચલનાાં  ગાય  જેટરો  જ  

યશળેે(.કરભ-૧૫) 

 

૨૪. ભાહશતી આમોગની વત્તા અને કામો ક્યાાં છે?  

(૧) કેન્િીમ  ભાહશતી  આમોગ  /યાજ્મ  ભાહશતી  આમોગની  પયજ  નીચે  કોઈણ  વ્મસ્ક્ત  

ાવેથી પહયમાદો ભેલલાનાાં છે. 

ક) વયકાયી ભાહશતી અવધકાયીની વનભણુાંક ન થલાના કાયણે જેઓ ભાહશતી વલનાંતી યજુ 

કયી ળકતા નથી. 
ખ) જેભણે વલિંનતી કયી શોમ યાંત ુભાહશતી આનો ઇનકાય કમો શોમ. 

ગ) જેભને વનમત વભમ-ભમાગદાભાાં તેની /તેણીની ભાહશતી વલનાંતી અંગે કોઈ પ્રવતબાલ 

ભળ્મો ન શોમ 
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ઘ) જેઓ લસરુ કયેર પી ગેયવ્માજફી શોલાનુાં વલચાયતા શોમ 

ચ) જેઓ  આલાભાાં આલેર  ભાહશતી  અધયૂી  અથલા  ખોટી  અથલા  ગેયભાગે  દોયનાયી  
શોલાનુાં વલચાયતા શોમ 

છ) આ કામદા શઠે ભાહશતી ભેલલાનો રગતી અન્મ કોઇણ ફાફત 

(૨) લાજફી કાયણ શોમ તો તાવ આદેળ આલાની વત્તા 
(૩) મખુ્મ  ભાહશતી  આયકુ્ત  /યાજ્મ  મખુ્મ  ભાહશતી  આયકુ્ત  ાવે  દીલાની  કોટગનાાં જેલી  

વત્તા શળે જેભ કે 

ક) વ્મસ્ક્તઓને વભન્વ ફજાલલા અને શાજય યાખલા ,તેભને વોગાંદ ય ભૌલખક અથલા 
રેલખત યુાલો આલા અને દસ્તાલેજો અથલા લસ્તઓુ યજુ કયલા પયજ ાડલી 

ખ) દસ્તાલેજોની ળોધ અને વનયીક્ષણની જરૂહયમાત 

ગ) વોંગાંદનાભા ય યુાલા સ્લીકાયલા 
ઘ) કોઈણ કોટગ  અથલા કચેયીભાાંથી વયકાયી યેકડગ અથલા નકરોની ભાગણી કયલી 
ચ) વાક્ષીઓ અથલા દસ્તાલેજોની તાવ ભાટે વભન્વ કાઢલા 
છ) વનમત કયલાભાાં આલી શોમ તેલી અન્મ કોઈ ફાફત 

(૪) મખુ્મ  ભાહશતી  આયકુ્ત  /યાજમ  ભાહશતી  આયકુ્તને  આ  કામદા  શઠે  આલયી  

રેલામેર  તભાભ  યેકડગ(મસુ્ક્ત  દ્વાયા  આલયી  રેલામેર  વશીત  )યીક્ષણ  ભાટે  તાવ  

દયમ્માન અચકૂ આલા. 
(૫) ભશાનગયાલરકા વત્તાવધકાયી ાવેથી તેભના વનણગમોનુાં ારન સવુનવિત કયલાની 

વત્તા જેભાાં નીચેનાનો વભાલેળ થામ છે. 

ક) વનમત પોભગભાાં ભાહશતી યૂી ાડલી 
ખ) જ્માાં ભશાનગયાલરકા ભાહશતી ભશાનગયાલરકા /ભદદનીળ વયકાયી અવધકાયી ન 

શોમ ત્માાં તેભની વનભણુાંક ભાટે વયકાયી વત્તાવધકાયીએ આદેળ આલા. 
ગ) ભાહશતી આલા ભાહશતીનાાં પ્રકાય પ્રવવધ્ધ કયલા 
ઘ) યેકડગનાાં વ્મલસ્થાન ,નીબાલ અને નાળ વાંફાંધી ધ્ધવતઓભાાં જરૂયી પેયપાય કયલા 
ચ) ભાહશતી ભેલલાના અવધકાય અંગે અધીકાયીઓ ભાટે તારીભની જોગલાઈ કયલી 
છ) આ  કામદાના  અનુારન  અંગે  વયકાયી  વત્તાવધકાયી  ાવેથી  લાવિક  અશલેાર  

ભેલલો. 
જ) અયજદાયને થમેર કોઈ ખોટ અથલા બોગલેર કોઈ શાની અંગે લતય આવુાં. 
ઝ) આ કામદા શઠે વળક્ષા કયલી અથલા 
 (૧ )અયજીનો અસ્લીકાય કયલો(કરભ ૧૮ અને કરભ ૧૯) 
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૨૫. અશલેાર આલાની કામગધ્ધવત શુાં છે? 

૧. કેન્િીમ  ભાહશતી  આમોગ  લગનાાં અંતે  આ  કામદાની  જોગલાઈઓનાાં અભર  અંગે  કેન્િ  

વયકાયને  લાવિક  અશલેાર  ભોકરળે  યાજ્મ  ભાહશતી  આમોગ  યાજ્મ  વયકાયને  ભાહશતી  
ભોકરળે. 

૨. દયેક ભાંત્રારમની પયજ છે કે તે તેનાાં વયકાયી વત્તાવધકાયીઓ ાવે અશલેારો ભેલીને 

મથાપ્રવાંગ કેન્િીમ ભાહશતી આમોગ અથલા યાજમ ભાહશતી આમોગ તે ભોકરી આે. 

૩. દયેક  અશલેારભાાં  દયેક  ભશાનગયાલરકા  વત્તાવધકાયીઓએ  સ્લીકાયેર  વલનાંતીઓની  

વાંખ્મા  ,ઇન્કાય  કયેર  અને  અીરોની  વાંખ્મા  ,કોઈ  વળક્ષાત્ભક  ગરા  રીધા  શોમ  તો  
તેની વલગતો એકત્ર કયેર પી અને રાગતની વલગતોનો વભાલેળ થળે. 

૪. કેન્િ વયકાય દય લગનાાં અંતે કેન્િીમ ભાહશતી આમોગનો અશલેાર વાંવદભાાં યજુ કયળે .

વાંફાંવધત યાજ્મ વયકાય યાજ્મ ભાહશતી આમોગનો અશલેાર વલધાનવબા(જ્માાં રાગ ુડ ે

ત્માાં વલધાન હયદ )વભક્ષ યજુ કયળે(કરભ-૨૫) 

 

૨૬. દાંડની જોગલાઈઓ કઈ છે? 

દયેક  ભશાનગયાલરકા  ભાહશતી  અવધકાયી  નીચેના ભાટે દયયોજ  રૂ  .૨૫૦  -/રેખે  ભશત્તભ  રૂ  .

૨૫૦૦૦ -/સધુી દાંડ ભાટે જલાફદાય યશળેે 

૧. અયજી નહશ સ્લીકાયલા ભાટે 

૨. લાજફી કાયણ વવલામ ભાહશતી આલાભાાં વલરાંફ કયલા 
૩. ફદઈયાદાથી ભાહશતી આલાનો ઇન્કાય કયલો 
૪. જાણીબઝુીને અધયૂી ,ખોટી ,ગેયભાગે દોયનાયી ભાહશતી આલી 
૫. જેની ભાગણી કયી શોમ તે ભાહશતીનો નાળ કયલો અને  

૬ . કોઈણ યીતે ભાહશતી યૂી ાડલાભાાં અડચણ ઉબી કયલી 
કેન્િ અને યાજ્મ કક્ષાએ ભાહશતી આમોગનો આ વળક્ષા કયલાનો અવધકાય છે .ભાહશતી આમોગ 

ભરૂ  કયતા  ભશાનગયાલરકા  ભાહશતી  અવધકાયી  અને  કામદાના  ઉલ્રાંઘન  ભાટે  વળક્ષાની  

કામગલાશીની બરાભણ ણ કયી ળકળે(કરભ-૨૦) 

 

૨૭. અદારતોનુાં અવધકાય કે્ષત્ર શુાં છે? 

આ  અવધવનમભ  અન્લમે  કયલાભાાં આલેરા  કોઈણ  હુકભ  વાભે  કયેર  દાલાઓ  કે  અયજીઓ  

નીચરી  અદારતો  સ્લીકાયી  ળકળે  નહશ(કરભ-૨૩  )આભ  છતાાં  ,ફાંધાયણની  કરભ-૩૨  અને  

૨૨૫ શઠે સપુ્રીભ કોટગ  અને શાઈકોટગનાાં યીટ કે્ષત્રાવધકાયને કોઈ અવય શોંચતી નથી 
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૨૮. કેન્િ/યાજ્મ વયકાયોની ભવૂભકા શુાં છે?  

૧. ભાહશતી  ભેલલાના  અવધકાય  અંગે  રોકો  ભાટે  ખાવ  કયીને  પ્રવતકુ  સ્સ્થવત  ધયલતા  
વમદુામો ભાટે ળૈક્ષલણક કામગિભો વલકવાલલા 

૨. ભશાનગયાલરકા  અવધકાયીઓને  આલા  કામગિભો  વલકવાલલાભાાં  અને  તેનુાં વાંચારન  

કયલાભાાં વશબાગી ફનલા ભાટે પ્રોત્વાહશત કયલા. 
૩. જાશયે જનતાભાાં ચોક્કવ ભાહશતીનો વભમવય પ્રવાય કયલા અંગે ઉત્તેજન રુૂાં ાડવુાં 
૪. અવધકાયીઓને તારીભ આલી અને તારીભ વાહશત્મ વલકવાલવુાં 
૫. રોકો ભાટે વાંફાંવધત  યાજ્બાાભાાં એક ભાગગદવળિકા તૈમાય કયલી અને તેનો પ્રવાય કયલો 
૬. ભશાનગયાલરકા  ભાહશતી  અવધકાયીઓનાાં નાભ  ,શોદ્દા  વાથે  ટારના  વયનાભાાં અને  

તેભાાંના  વાંકગ  ભાટેની  વલગતો  તથા  ચકુલલાની  પી  અંગેની  નોટીવો  ,વલનતી  

સ્લીકાયલાભાાં આલી ન શોમ તો કામદાનાાં ઉરભ્મ ઉામો ,લગેયે જેલી અન્મ ભાહશતી 
પ્રકાવળત કયલી( કરભ-૨૬) 

 

૨૯. કામદો ઘડલાની વત્તા કોની ાવે છે? 

કેન્િ વયકાય ,વયકાયો અને વક્ષભ વત્તાવધકાયીને કરભ-૨(ચ )ભાાં સ્ષ્ટણે દળગવ્મા મજુફ ,

ભાહશતી અવધકાય અવધવનમભ ૨૦૦૫ની જોગલાઈઓનુાં ારન કયલા ભાટે વનમભો ઘડલાની 
વત્તા આલાભાાં આલી છે(.કરભ-૨૭ અને કરભ-૨૮) 

 

૩૦. આ  અવધનમભનો  અભર  કયતી  લખતે  અનબુલાતી  મશુ્કેરીઓ  વનલાયલા  અંગેની  

કાભગીયીની વત્તા કોની ાવે છે? 

 આ અવધવનમભભાાં કયલાભાાં આલેરી જોગલાઈઓ રાગ ુાડલાભાાં જો કોઈ મશુ્કેરી ઉદબલે 

તો  કેન્િ  વયકાય  ,વયકાયી  ગેઝેટભાાં પ્રકાવળત  થમેર  હુકભ  દ્વાયા  મશુ્કેરીઓ  દુય  કયલા  ભાટે  

જરૂયી/વભમોલચત જોગલાઈઓ કયી ળકળે(કરભ-૩૦) 
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૧૮ .૨  ભાહશતી ભેલલા અંગે 
નમનુો-ક 

(જુઓ વનમભ-૩(૧)) 

ભાહશતી ભેલલા ભાટેની અયજીનો નમનુો 
પ્રવત, 

જાશયે ભાહશતી અવધકાયી, 
................................... 

(જાશયે વત્તા ભાંડ/વલબાગ /કચેયીનુાં નાભ) 

વયનામુાં...................................: 
 

હુાં ,ભાહશતીનો અવધકાય અવધવનમભ ,૨૦૦૫ શઠે આની નીચેની ભાહશતી ભેલલા ભાાંગુાં 
ુાં .તેની વલગતો વનચ ેમજુફ છે. 

૧. અયજદાયનુાં નાભ: 

૨. અયજદાયનુાં રુૂાં વયનામુાં: 
૩. જરૂયી ભાહશતીની ચોક્કવ ફાફતો/વલગતો(ટૂાંકભાાં)   જરૂયી ભાહશતીનો ચોક્કવ 

          વભમગાો: 
 (૧) 

(૨) 

(૩) 

૪. (*૧ )ભે ................................................. વલબાગ /કચેયીભાાં તાયીખ ................................... :નાાં યોજ 

શોંચ  િભાાંક  .................................. :થી  રૂ  ............................................ .ળબ્દોભાાં  

રૂવમા.................. 
 .................................................................. ની અયજી પી ચકૂલેરી છે. 

 *(૨) હુાં ,આ વાથે અયજી પી ેટે િોવ કયેર ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ /ે ઓડગય /બાયતીમ ોસ્ટર ઓડગયનુાં 
ફીડાણ કરુાં ુાં .તેની વલગતો વનચ ેમજુફ છે. 

ડીભાન્ડ  ડ્રાફ્ટ  /ે  

ઓડગય  /બાયતીમ  

ોસ્ટર  ઓડગયનો  

નાંફય 

તાયીખ ફેંક/ોસ્ટ  

ઓહપવનુાં  નાભ  

અને સ્થ 

કોની તયપેણભાાં યકભ રૂવમા 

   (*૧)‘ગજુયાત વયકાય’ 

અથલા 
(*૨ ..........................)

(વયકાયી વલબાગ/કચેયી 
વવલામના જાશયે વત્તાભાંડનુાં 

નાભ વનહદિષ્ટ કયવુાં) 
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(*૩  )આ  અયજી  ઉય રૂ ...................... .ની  નોન  જ્યડુીળીમર સ્ટેમ્ /કોટગ  પી  સ્ટેમ્ /યેલન્ય  ુસ્ટેમ્ 

ચોટાડેર છે. 

(*૪  )ભે  તાયીખ  .........................નાાં  ચરનથી(................................ફેંક  ,ળાખા  ,સ્થનુાં  નાભ  

જણાલવુાં )ખાતે અયજી પી બયેર છે જે આ વાથે અવરભાાં ફીડેર છે. 

(*૫  )ભેં  રૂ  .૨૦-/નાાં  નોન  જ્યડુીળીમર  સ્ટેમ્  ેય  /જ્યડુીળીમર  સ્ટેમ્  ેય  ય  અયજી  કયી  

શોલાથી અરગથી પી બયેર નથી. 
(*૬ )હુાં ,આથી જાશયે કરુાં ુાં કે તાયીખ......................નાાં યોજ ગયીફી યેખા શઠેના કુટુાંફનો ુાં અને ભેં 
આ  વાથે  ગયીફી  યેખા  શઠેનાાં કુટુાંફનાાં કાડગની  પ્રભાલણત  નકર/ખયી  નકર  અથલા  ગયીફી  યેખા  
શઠેનાાં કુટુાંફનાાં પ્રભાણત્રની પ્રભાલણત નકર /ખયી નકર ફીડેર છે તેથી ભેં અયજી પી બયી નથી. 
૫. હુાં આથી જાશયે કરુાં ુાં કે હુાં બાયતનો નાગહયક ુાં. 
૬. હુાં આથી ,જાશયે કરુાં ુાં કએ ઉયની વલગતો ભાયી જાણ અને ભાન્મતા અનવુાય વાચી છે. 

 

 

તાયીખ:      અયજદાયની વશી: 
સ્થ:      ટેરીપોન નાં. 
      (કચેયી...................................... :) 
      (વનલાવ ....... :).................................  

      ભોફાઈર નાં( શોમ તો :)
....................................... 

 

*રાગ ુડતુાં ન શોમ તે છેકી નાખવુાં 
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નમનુો-ખ 

(જુઓ વનમભ-૩(૩)) 

જરૂયી ભાાંગેરી ભાહશતી અને/અથલા દસ્તાલેજો ભાટેની પી અને ચાર્જ જભા કયાલલાની અયજદાયને 

જાણ કયલા ફાફત. 

પ્રવત, 

(....................................અયજદાયનુાં નાભ) 

(...................................વયનામુાં) 
(...................................ગાભ/ળશયે)  

 

શ્રી ભાન, 

ભાહશતીનો અવધકાય અવધવનમભની કરભ-૬(૧ )અને ગજુયાત ભાહશતીનો અવધકાય વનમભો ,
૨૦૧૦ નાાં  વનમભ-૩(૧ )શઠે આની ............... વલમ અંગેની તાયીખ ........................... ની અયજી 

............... 

નાાં યોજ( તાયીખ જણાલલી )ભી છે.આ વાંફાંધભાાં અભાયે જણાલલાનુાં કે આે ભાાંગેરી જરૂયી ભાહશતી 
અને  દસ્તાલેજો  ભાટે  નીચે  જણાલેરી  વલગતો  અનવુાય  રૂ ( ..................... .ળબ્દોભાાં  

રૂવમા .........................યુા )જભા કયાલલાનુાં આને પયભાલલાભાાં આલે છે. 

(૧) ાનાની કુર વાંખ્મા(A 3 અથલાA 4 વાઈઝ *................)

ાનાદીઠ રૂ.૨-/ 

રૂ...................... . 

(૨) ભોટી વાઈઝનાાં( A 3 અથલાA 4 વાઈઝ વવલામનાાં )
ાનાની કુર વાંખ્મા 

રૂ...................... . 

(ખયેખય ખચગની યકભ) 

(૩) ફ્રોી/હડસ્ક ચાર્જ *....................નાંગ દીઠ રૂ.૫૦-/ રૂ...................... . 

(૪) યેકડગની તાવણી ભાટેનો ચાર્જ................... રૂ...................... . 

(૫) નમનુા/ભોડેર/પોટોગ્રાપ ભાટેનો ચાર્જ રૂ...................... . 

(૬) અન્મ રૂ...................... . 

 કુર રૂવમા-:  

૨. ઉયોક્ત યકભની ગણતયી પેયપાયને આધીન યશળેે .ખયેખય ભાહશતી આલાના વભમે જો 
કોઈ પેયપાય શોમ તો ,તે આણે ફાંધનકતાગ યશળેે. 

૩. આ ઉયોક્ત યકભ ,નીચે દળાગલેરા ચકુલણીનાાં પ્રકાયોભાાંથી કોઈ એક યીતે જભા કયાલી /
ચકૂલી ળકળો. 
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(ક) યોકડેથી 
(ખ) ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટથી    }તે(* ૧ )’ગજુયાત વયકાય’નાાં નાભના અને મોગ્મ 

યીતે  

(ગ) ે ઓડગયથી     િોવ કયેર શોલા જોઈળે 

(ઘ) બાયતી ોસ્ટર ઓડગયથી    અથલા 
       *(૨........................................ ) 

(વયકાયી  વલબાગ/કચેયી  વવલામના  જાશયે  

વત્તા ભાંડનુાં નાભ વનહદિષ્ટ કયવુાં) 
(ચ) ‘૦૦૭૦-અન્મ લશીલટી વેલાઓ- 

 ૬૦-અન્મ વેલાનો-૮૦૦-અન્મ 

આલક(-૧૭ -)ભાહશતીનો અવધકાય 

અવધવનમભ/વનમભો શઠે પી અને  

અન્મ ચાર્જ‘એ અંદાજત્ર વદયભાાં 
જભા કયાલેર ચરણથી 

૪. આે  ભાાંગેર  ભાહશતી  અને  દસ્તાલેજો  આ  કેલી  યીતે  ,એટરે  કે  રૂફરૂ  અથલા  ટાર  થી  
ભેલલા ભાાંગો છો ,તે જણાલલા વલનાંતી કયલાભાાં આલે છે. 

 

 

            આનો વલશ્વાસ ુ

 

       (.....................................) 

         જાશયે ભાહશતી અવધકાયી 
      જાશયે વત્તા ભાંડ/વલબાગ /કચેયીનુાં નાભ 

        ટેરીપોન નાંફય-: 

 

*રાગ ુડતુાં ન શોમ તે છેકી નાખવુાં. 
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નમનુો-ગ 

(જુઓ વનમભ-૪(૧)) 

અયજદાયને ભાહશતી આલા અને /અથલા તેનો અસ્લીકાય કયલા ફાફત. 

  ભોકરનાય: 

         િભાાંક........................................ :  

         જાશયે ભાહશતી અવધકાયી, 
       .................................................   

         (જાશયે વત્તાભાંડ/વલબાગ/કચેયીનુાં નાભ) 

         વયનામુાં .......................... :..................  

         તાયીખ......................... :  

પ્રવત, 

શ્રી/શ્રીભવત/કુભાયી..............................  
વયનામુાં.......................................... :  

 

શ્રીભાન, 

 ભાહશતીનો  અવધકાય  અવધવનમભ  ૨૦૦૫  શઠે  ભાહશતી/દસ્તાલેજો  આલા  ભાટેની  વલનાંતી  કયતી  તાયીખ  :

................................ની આની અયજીનાાં અનવુાંધાનભાાં 
*૨ તભાયી ઉયની અયજીભાાં તભે ભાાંગેર ભાહશતી/દસ્તાલેજો આ વાથે ફીડેર છે. 

*૩ જે જરૂયી ભાહશતી/દસ્તાલેજો ભાાંગેર છે તેભાાંથી આંવળક ભાહશતી/દસ્તાલેજો નીચ ેપ્રભાણ ેઆલાભાાં આલે છે-: 

(૧) 

(૨) 

(૩) 

(૪) 

*૪ નીચેની ભાહશતી/દસ્તાલેજો અવધવનમભની નીચેની કરભની જોગલાઈઓ શઠે આી ળકામ તેભ નથી 
ભાાંગેરી ભાહશતી અસ્લીકાય કયલા ભાટે રાગ ુડતી કરભ/ેટા કરભ 

૧.  

૨.  

૩.  

૫. આ ઉયના વનણગમથી નાયાજ થમેર શોમ તો ,વનણગમ ભળ્માની તાયીખથી ત્રીવ હદલવની અંદય 

 આ(.....................અશી  અીર  વત્તાવધકાયીનુાં નાભ ‘ શોદ્દો/કચેયીનુાં  વયનામુાં  /ટેરીપોન  વનહદિષ્ટ  કયલા)ને  

અીર કયી ળકળો 
      

             આનો વલશ્વાસ ુ

 

         (.....................................) 

           જાશયે ભાહશતી અવધકાયી 
             જાશયે વત્તા ભાંડ/વલબાગ /કચેયીનુાં નાભ 

           ટેરીપોન નાંફય-: 

*રાગ ુડતુાં ન શોમ તે છેકી નાખવુાં. 
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નમનુો-ઘ 

(જુઓ વનમભ-૪(૨)) 

ફીજા જાશેય વત્તાભાંડન ેરગતી અયજીની તફદીરી 
  ભોકરનાય: 

  િભાાંક.................................... :  

  જાશેય ભાહશતી અવધકાયી, 
  ..................................................  

         (જાશેય વત્તાભાંડ/વલબાગ/કચેયીનુાં નાભ) 

         વયનામુાં............................................ :  

         તાયીખ......................... :  

પ્રવત, 

જાશેય ભાહશતી અવધકાયી, 
....................................  

(જાશેય વત્તાભાંડ/વલબાગ/કચેયીનુાં નાભ) 

વયનામુાં.............................................. :  

 

શ્રીભાન, 

 ભાહશતીનો  અવધકાય  અવધવનમભ  ૨૦૦૫  શેઠ  શ્રી/શ્રીભતી/કુભાયી ...................... .............................................. ની  

તા........................ની અયજી.........................નાાં યોજ( તાયીખ જણાલલી )અત્ર ેભી છે .ત ેજોલા વલનાંતી. 
*૨ જરૂયી  ભાહશતી  /દસ્તાલેજની  વલમલસ્ત ુ  આનાાં  જાશેય  વત્તાભાંડ  /વલબાગ  /કચેયીનાાં  કામો  વાથે  લધુ  વનકટતાથી  

વાંકામેરી શોલાથી ,ત ેઆગની જરૂયી કામગલાશી ભાટે આ વાથ ેઆન ેવાંણૂગણ ેતફદીર કયલાભાાં આલ ેછે. 

અથલા 
*૩ ઉય  ઉલ્રેખેરી  અયજીભાની  ભાાંગેરી  ભાહશતી/દસ્તાલેજભાાંથી  ,નીચેની  ભાહશતી  /દસ્તાલેજ  આના  જાશેય  વત્તાભાંડ  /

વલબાગ /કચેયીન ેરગતી શોલાથી ત ેઆગની જરૂયી કામગલાશી ભાટે આન ેતફદીર કયલાભાાં આલ ેછે. 

(૧) 

(૨) 

(૩) 

(૪) 

૪  .આથી  પ્રભાલણત  કયલાભાાં  આલે  છે  કે  અયજદાયે  વનમભ-૫(ક  )પ્રભાણે  અયજી  પી  ેટે  રૂ ( ......................પક્ત  

રૂવમા ).......................................... ચકુલેર છે. 

                  આનો વલશ્વાસ,ુ 

 

         (.....................................) 

           જાશેય ભાહશતી અવધકાયી 
        જાશેય વત્તા ભાંડ/વલબાગ /કચેયીનુાં નાભ 

નકર યલાના:          ટેરીપોન નાંફય-: 

પ્રવત, 

શ્રી/શ્રીભવત/કુભાયી(..............................અયજદાયનુાં નાભ) 

( .......................................... વયનામુાં) 
  

 ઉય જણાલેર વાંફાંવધત જાશેય વત્તાભાંડનાાં જાશેય ભાહશતી અવધકાયીનો વાંકગ  કયલા તેન/ેતેણીને વલનાંતી કયલાભાાં આલે 
છે. 

 

*રાગ ુડતુાં ન શોમ તે છેકી નાખવુાં. 
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નમનુો-ચ 

(જુઓ વનમભ-૬(૧)) 

પ્રથભ અીરનો નમનુો 
પ્રવત 

અીર વત્તાવધકાયી, 
...........................................  

(જાશયે વત્તાભાંડ/વલબાગ/કચેયીનુાં નાભ) 

વયનામુાં.............................................. :  

 

શ્રીભાન, 

  ભને  કોઈ  વનણગમો  ભળ્મો  ન  શોલાથી  /હુાં  જાશયે  ભાહશતી  અવધકાયીના  તાયીખ.........................ના  વનણગમથી  

નાયાજ શોલાથી ,ભાહશતીનો અવધકાય અવધવનમભ,૨૦૦૫ની કરભ-૧૯(૧)શઠે હુાં આથી ,આ પ્રથભ અીર દાખર કરુાં ુ ,

ભાયી અીરની વલગતો નીચ ેપ્રભાણ ેછે-: 

૧. અીર કયનાયનુાં નાભ: 

૨. અયજદાય ફી.ી.એર .લગગભાાં આલે છે કે કેભ :શા/ના 
૩. અીર કયનાયનુાં વયનામુાં: 
૪. (ક) જાશયે ભાહશતી અવધકાયીનુાં નાભ: 

 (ખ) જાશયે વત્તાભાંડ/વલબાગ /કચેયીનુાં નાભ અને વયનામુાં: 
(ગ) જે વનણગમની વાભે અીર કયી શોમ તે વનણગમના િભાાંક અને તાયીખ વશીત એલા વનણગમની વલગતો: 

૫. જાશયે ભાહશત અવધકાયીને યજુ કયેરી અયજીની તાયીખ: 

૬. ભાહશતીની વલગતો: 
 (૧) ભાાંગલાભાાં આલેરી ભાહશતી: 
 (૨) ભાાંગેર ભાહશતીનો વભમગાો: 
૭. જાશયે ભાહશતી અવધકાયીને અયજી કમાગ છી ૩૦ હદલવ યુા થતા શોમ તે તાયીખ: 

૮. અીર ભાટેના કાયણો: 
 (ક) જાશયે ભાહશતી અવધકાયીને અયજી યજુ કમાગના ૩૦ હદલવની અંદય કોઈ વનણગમ ભેર નથી. 
 (ખ) જાશયે ભાહશતી અવધકાયીના તાયીખ ........................... ના યોજના વનણગમથી નાયાજ શોલાથી 
૯. અીર ભાટેનુાં કાયણ 

૧૦. અીર દાખર કયલા ભાટેની છેલ્રી તાયીખ: 

૧૧. ઠયાલેરી વભમ ભમાગદા છી અીર દાખર કયલાભાાં થમેર વલરાંફ(કોઈ શોમ તો )ભાટેના કાયણો: 
૧૨. જેના ભાટે વલનાંતી કયી શોમ/દાદ ભાાંગલાભાાં આલી શોમ તે: 

 હુાં આથી જાણવુાં ુ  કે ઉય આલાભાાં આલેરી ભાહશતી અને વલગતો ભાયી ઉતભ જાણ અને ભાન્મતા મજુફ 

વાચી છે. 

 

તાયીખ:          (અીર કયનાયની વશી) 
સ્થ:          ટેરીપોન નાંફય 

          કચેયી: 
          વનલાવ સ્થાન: 

          ભોફાઈર: 
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પ્રભાણત્ર 

 
 આથી પ્રભાલણત કયલાભાાં આલે છે કે, ભાહશતી અવધકાય અવધવનમભ કરભ-૪ અંતગગત 
સ્લમાં જાશયે કયલાની ફાફતો પ્રોએક્ટીલ હડવક્રોઝય” (વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ) ભાયા વલબાગ 
દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે અને તા . ૦૨/૦૫/૨૦૨૦ ની સ્સ્થવતએ અભાયી ભાંજૂયી ભેલી 
અદ્યતન કયલાભાાં આલેર છે. 
 
 
તા-  ૦૨/૦૫/૨૦૨૦ 

 
(એવ.એભ.ભશતેા) 

જાશયે  ભાહશતી  અવધકાયી 
અને ઓહપવ સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટ, 
વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ, 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 


