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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ચ ુંટણી ળાખા 

 

લષ : ૨૦૧૯-૨૦ 
 

યાઈટ ટ  ઈન્પોભેળન એક્ટ-૨૦૦૫ 
કરભ-૪ મ જફની ૧૭ પ્રકાયની ભાહશતી 

પ્રો-એક્ટીલ હડસ્કરોઝય 
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પન ન.ં(૦૨૮૧) ૨૨૨૧૬૪૦ આ-ભેઇર- election@rmc.gov.in ચ ુંટણી ળાખા 
 

 

પ્રભાણત્ર 
 

અથી પ્રભાણણત કયલાભા ંઅલે છે કે , ભાહશતી ધધકાય ધધધનમભ -૨૦૦૫ ની કરભ -૪ 

અંતગગત અથી ભાહશતી જાશયે કયલાની થામ ત પ્ર -એક્ટીલ હડસ્કક્રઝય ભાયા ધલબાગ દ્વાયા 

તૈમાય કયલાભા ંઅલેર છે ને તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૯ ની સ્સ્કથધતએ ભજુંયી ભેલી ધ્મતન કયલાભા ં

અલેર છે.  
 

  અધવસ્કટન્ટ ભેનેજય 
યાજકટ ભશાનગયાણરકા 

  

 

રૂભ નું.૭, ફીજો ભા, ડૉ.આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઈ યોડ, યાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧. 

 

યાજકટ ભશાનગય વેલા વદન 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ચ ુંટણી ળાખા 

 

* અન ક્રભલણકા * 
 

ક્રભ પ્રકયણ 
ક્રભાકં 

ધલગત ાના નફંય 

૧ ૧ પ્રસ્કતાલના ૪ 
૨ ૨ વગંઠનની ધલગત કામો ને ધલગત ૫ 
૩ ૩ ધધકાયીઓ ને કભગચાયીઓની વત્તા ને પયજ ૧૮ 
૪ ૪ કામો કયલા ભાટે ધનમભ, ધલધનમભ, સચૂનાઓ, ધનમભવગં્રશ 

ને દપતય 
૨૩ 

૫ ૫ નીધત ઘડતય થલા નીધતના ભર વફંધંી જનતાના ંવભ્મ વાથે 
વરાશ-યાભળગ થલા તેભના પ્રધતધનધધત્લ ભાટેની કઇ વ્મલસ્કથા 
શમ ત તેની ધલગત 

૨૪ 

૬ ૬ જાશયેતતં્ર થલા તેના ધનમતં્રણ શઠેની વ્મસ્ક્તઓ ાવેના 
દસ્કતાલેજની કક્ષાઓ અંગેનુ ંત્રક 

૨૫ 

૭ ૭ તેના બાગ તયીકે યચામેર ફડગ, હયદ, વધભધતઓ ને ન્મ 
વસં્કથાઓનુ ંત્રક 

૨૬ 

૮ ૮ વયકાયી ભાહશતી ધધકાયીઓના નાભ, શદ્દ ને ન્મ ધલગત ૨૭ 
૯ ૯ ધનણગમ રેલાની પ્રહક્રમાભા ંનવુયલાની કામગદ્ધધત ૨૮ 
૧૦ ૧૦ ધધકાયીઓ ને કભગચાયીઓઓની ભાહશતી સુ્સ્કતકા (હડયેક્ટયી) ૨૯ 
૧૧ ૧૧ ધલધનમભભા ંજગલાઇ કામગ મજુફ ભશનેતાણાની દ્ધદ્ધ વશીત દયેક 

દાધીકાયી ને કભગચાયીને ભતુ ંભશનેતાણુ ં
૩૦ 

૧૨ ૧૨ પ્રત્મેક વસં્કથાને પાલામેર અંદાજત્ર ૩૧ 
૧૩ ૧૩ વશામકી કામગક્રભના ભર અંગેની દ્ધધત ૩૨ 
૧૪ ૧૪ તેને અેર યાશત, યભીત કે ધધકૃધત ભેલનાયની ધલગત ૩૩ 
૧૫ ૧૫ કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેર ધયણ ૩૪ 
૧૬ ૧૬ લીજાણુરંૂે ઈરબ્ધ ભાહશતી ૩૫ 
૧૭ ૧૭ કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેર ધયણ ૩૬ 
૧૮ ૧૮ ન્મ ઈમગી ભાહશતી ૩૭ 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ચ ુંટણી ળાખા 

* પ્રકયણ – ૧ * 
પ્રસ્તાલના 

 

૧.૧ આ  સ્સ્તકા (ભાહશતી અધધકાયી અધધધનમભ, ૨૦૦૫)ની ાશ્ચાત ભધૂભકા અંગે જાણકાયી  
 - અ સુ્સ્કતકાથી યાજકટ ભશાનગયાણરકાની ચુટંણી ળાખાની, ભાહશતી ધધકાય ધધધનમભ, ૨૦૦૫ 

ન્લમે અલાની થતી ભાહશતી યજુ કયેર છે.  

   

૧.૨  આ  સ્સ્તકાનો ઉદે્દળ / શતે    
 - અ સુ્સ્કતકાભાથંી યાજકટ ભશાનગયાણરકાની ચુટંણી ળાખાની પયજ , કામગદ્ધધત, ભરભા ંશમ 

તેલા કામદા , ધનમભ, ેટા ધનમભ , ધલધનમભ, સ્કથામી અદેળ , ભાગગદધળિકાઓને રગત 
ભાહશતી, ભદદનીળ ભાહશતી ધધકાયી, ભાહશતી ધધકાયી ને એેરેટ ધધકાયીને રગત ભાહશતી 
તેભજ ભાહશતી ભેલલા ભાટેની પ્રહક્રમા જાશયે જનતા વભક્ષ મકુલાન ઈદે્દળ છે .  

   

૧.૩   આ  સ્સ્તકા કઈ વ્મસ્ક્તઓ / વુંસ્થાઓ / વુંગઠનો લગેયેને ઉમોગી છે ? 
 - ભાહશતી ધધકાય ધધધનમભ શઠે જે કઇ ભાહશતી ભેલલા આચ્છુક શમ તે તભાભને ઈમગી છે . 

ઈયાતં ળશયેભા ંઅલેર વ્માાયી વગંઠન / વસં્કથાઓ / એવધવએળનને ણ ઈમગી છે.  
   

૧.૪  આ  સ્સ્તકાભાું આેરી ભાહશતીન ું ભાખ ું   
 - પ્રકયણ-૨ (ધનમભવગં્રશ-૧) થી (ધનમભવગં્રશ-૧૭) સધુીની તભાભ ભાહશતી.  
   

૧.૫   વ્માખ્માઓ  
 - ધી ફી.ી.એભ.વી. એક્ટ, ૧૯૪૯ ભા ંઅેર વ્માખ્માઓ તથા તે ન્લમે ફનાલેર ધનમભ , 

ધલધનમભ ધલગેયેભા ંઅેર વ્માખ્માઓ ને ભાહશતી (ભેલલાના)ં ધધકાય ધધધનમભ, ૨૦૦૫ 
ને ગજુયાત ભાહશતી ધધકાય ધનમભ , ૨૦૦૫ ભા ંઅેર વ્માખ્માઓ નવુયલાની યશ ેછે . 

તેભજ ધી ફી .ી.એભ.વી. એક્ટની કરભ -૬૮ શઠે ભેર વત્તા નવુાય ન્મ કામદાની 
ભરલાયી થે જે તે કામદાભા ંઅેર વ્માખ્મા નવુયલાની યશ ેછે .  

   

૧.૬   કોઇ વ્મસ્ક્તએ આ  સ્સ્તકાભાું આલયી રેલામેર ધલમો અંગે લધ  ભાહશતી ભેલલા ભાુંગે તો તે ભાટેની 
વુંકષ વ્મસ્ક્ત  

 શ્રી એ.એવ.લયા  
ખાવ પયજ યના ધધકાયી, 
અય.ટી.અઇ.ધલબાગ, યાજકટ ભશાનગયાણરકા, 
ડ.આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઇ યડ, યાજકટ – ૩૬૦ ૦૦૧. 

   

૧.૭  આ  સ્સ્તકાભાું ઉરબ્ધ ન શોમ તે ભાહશતી ભેલલા ભાટેની કામષદ્ધધત અને પી . 
 ાયા ૧.૬ ભા ંદળાગલેર ધધકાયીશ્રીન વંકગ કયલાથી ઈરબ્ધ ભાહશતી અલા અંગે પી વહશતની જરૂયી 

કામગલાશી કયલાની ને તેની ઈરબ્ધતા ભાટે અગની કામગલાશી કયલાભા ંઅલળે . 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ચ ુંટણી ળાખા  

* પ્રકયણ – ૨ (ધનમભ વુંગ્રશ-૧) *  
વુંગઠનની ધલગતો, કામો અને પયજો 

 

(૨.૧) જાશયે તુંત્ર ઉદે્દળ / શતે   – 
 

 અ સ્કથાધનક સ્કલયાજ્મની વસં્કથાની ચુટંણી ળાખા દ્વાયા  
૧. ધલધાનવબાની તૈમાય થમેરી ભતદાય માદી યથી યાજકટ ભશાનગયાણરકાની ધી 

ફી.ી.એભ.વી એકટની જગલાઆઓ મજુફ લડગલાઆઝ ભતદાય માદી તૈમાય કયલા ભાટે 
મ્યધુનધવર ભતદાય નોંધણી ધધકાયી તયીકે કધભળનયશ્રી , યાજકટ ભશાનગયાણરકા છે . 

જમાયે યાજકટ ભશાનગયાણરકાની ચુટંણી ભાટે ળશયે ચુટંણી ધધકાયી દયજ્જજે જીલ્રા 
કરેકટયશ્રી, યાજકટ છે.  

૨. મ્યધુનધવર ભતદાય નોંધણી ધધકાયી તયીકે કધભળનયશ્રી , યાજકટ ભશાનગયાણરકા છે . 

તેની ભદદભા ંભદદનીળ ભતદાય નોંધણી ધધકાયી તયીકે વશામક કધભળનયશ્રી , ઈયાતં 
અવીસ્કટન્ટ ભેનેજય કક્ષાના ધધકાયી તેભજ શદ્દાની રૂઆએ ગ્રથંાર , નામફ ચીપ 
એકાઈટન્ટ, ર-ઓપીવય, રેફય-ઓપીવય, ળ-આન્સ્કેકટય ધલગેયે કામગ કયે છે . તેઓ 
યાજ્મ ચ ૂટંણી અમગ દ્વાયા ધનમત કયામેર ભતદાય માદી સધુાયણા ક્રામગક્રભ દયમ્માન 
નમનુા‟‟ક‟‟ ભા ંઅલેર દાલાઓ /લાધંાઓ તેભજ ન્મ ધનમત નમનુા મજુફની નાભ 
દાખર કયલા/કભી કયલા/લડગ ટ્રાન્વપય યજીઓની જરૂયી ચકાવણી કમાગ ફાદ જરૂયી હકુભ 
કયે છે . અ હકુભની વય ભશાનગયાણરકાની યુલણી માદી નફંય -૨ ભા ંઅી અ 
ભતદાય માદી ધનમત વભમે પ્રધવધ્ધ કયલાભા ંઅલે છે . અભ અ ભતદાય માદી સધુાયણાની 
પ્રહક્રમા દયમ્માન ફશી પ્રધવધ્ધી કયી રામક નાગયીક તેભના ભતાધધકાયથી લચંીત ન યશ ે
તેની ખાવ કાજી ચુટંણી ળાખા દ્વાયા રેલાભા ંઅલે છે.  

૩. દય ૧૦  લગ દયમ્માન બાયત વયકાય તયપથી કયલાભા ંઅલતી લવધત ગણતયી  ન્લમે 
યાજકટ ભશાનગયાણરકાભા ંવભાધલષ્ટ ધલસ્કતાયની લવધતના ંઆંકડાઓ યથી ળશયેી ધલકાવ 
ધલબાગ ભાયપત ધનમત કયેર લડગની કુર વખં્માને યાજકટ ભશાનગયાણરકાભા ંવભાધલષ્ટ 
ધલસ્કતાયની કુર લવધત લડ ેધલબાજન કયી અલેર લવધતના ંઆંકડાને પ્રત્મેક લડગ યચના 
કયલા ભાટે ફેઆઝ ફનાલી કુદયતી શદયેખાના ંવદંબગભા ં (લવધતના ં૧૦% પ્રવ / ભાઆનવ) 
કયી યાજકટ ભશાનગયાણરકાના ંસણૂચત લડગ યચના ભાટે યાજ્મ ચુટંણી ચંને જરૂયી 
દયખાસ્કત ચુટંણી ળાખા ,  ળશયે ચુટંણી ધધકાયી ભાયપત કયલાભા ંઅલે છે . ત્માયફાદ 
યાજ્મ ચુટંણી ચં પ્રાથધભક જાશયેનામુ ંપ્રધવદ્ધ કયી અ અંગે અલેર યજૂઅત ન્લમે 
ધલચાયણા કયી લડગ વીભાકંન અંગે તેભજ નાભત વીટ અંગે લડગની લવધત અધાય વાથે 
અખયી અદેળ કયે છે. 
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૪. યાજકટ ભશાગયાણરકાની વાભાન્મ  / ેટા / ભધ્મલતી ચુટંણીના ંખચગ અંગેની ગ્રાન્ટ 
તે્રથી ળશયે ચુટંણી ધધકાયીશ્રીને પાલલાભા ંઅલે છે. 

૫. અ ળાખા દ્વાયા રગત ધલધાનવબાની ભતદાય માદી ળશયે / તાલકુા ભાભરતદાય ાવેથી 
ભેલી અ માદી યથી ભશાગયાણરકાની લડગલાઆઝ ભતદાયમાદી તૈમાય કયલાની , 

પ્રાથધભક પ્રધવદ્ધ કયલાની , લાધંા સચુન ધનણગમ થે ભદદનીળ ભતદાય નોંધણી ધધકાયી 
તયપ ભકરલાની, અલેર ધનણગમ યથી યુલણી ભતદાય માદી તૈમાય કયલાની  કાભગીયી 
કયલાભા ંઅલે છે. તથા ભશાનગયાણરકાની ચુટંણી ભાટે ચુટંણી વફંધંી વાધન , વાભગ્રીની 
ખયીદી કયલાભા ંઅલે છે.  

૬. ચ ૂટંામેર નગય વેલકશ્રીનુ ંયાજીનામુ ંથલા લવાન ફાદ , તે લડગની ખારી ડરે તે 
ફેઠકની ધનમત નમનૂાભા ંળશયે ચુટંણી ધધકાયી તથા યાજ્મ ચુટંણી ચંને ભાહશતી અલાભા ં
અલે છે . ત્માયફાદ યાજ્મ ચુટંણી ચંના ંઅદેળ મજુફ તે ફેઠક ભાટે ચુટંણીની પ્રહક્રમા 
કયલાભા ંઅલે છે.  

૭. ધી ફી.ી.એભ.વી. એક્ટ-૧૯૪૯ ની કરભ ૧૩ તેભજ કરભ ૪૦૪ શઠે ગેયરામક ઠયેર 
વ્મસ્ક્તઓની ભાહશતી ભશાગયાણરકાની વાભાન્મ / ભધ્મલતી / ેટા ચુટંણી લખતે વફંધંધત 
ચુટંણી ધધકાયીને ભાહશતી અલાની કાભગીયી કયલાભા ંઅલે છે.  

૮. ભશાનગયાણરકાની ચુટંણીઓના ંભતદાન ભાટેના ંલીજાણુ ંભતદાન મતં્ર યુતી વખં્માઓભા ં
લવાલલાની ને ધનબાલલાની કાભગીયી કયલાભા ંઅલે છે.  

૯. યાજ્મ ચુટંણી ચંના ંઅદેળ નવુાય ન્મ નગયાણરકા / ભશાનગયાણરકાની ચુટંણી ભાટે 
ળશયેી ધલકાવ ને ળશયેી ગશૃ ધનભાગણ ધલબાગ દ્વાયા ધનમત થમેર બાડા મજુફ લીજાણુ ં
ભતદાન મતં્ર તે્રથી બાડ ેઅલાભા ંઅલે છે. 

૧૦. યાજ્મ ચુટંણી ચંના ંઅદેળ નવુાય ન્મ ભશાનગયાણરકા ાવેથી ચુટંણી ભાટે લીજાણુ ં
ભતદાન મતં્ર તે્રથી બાડ ેરેલાભા ંઅલે છે.  

૧૧. ગશૃ ભતં્રારમ, બાયત વયકાયના ંલવધત ગણતયી કામગક્રભ દયમ્માન લવધત ગણતયી કચેયી , 

ગાધંીનગયના ંઅદેળ નવુાય યાજકટ ળશયેને વેન્વવ લડગભા ંધલબાજન કયી , અ ભાટે 
પ્રથભ બ્રક ફનાલલી, લડગ લાઇઝ, વેન્વવ ધધકાયીની ધનભણુકં કયી લવધત ગણતયીની 
કાભગીયી ચુટંણી ળાખા દ્વાયા કયલાભા ંઅલે છે. દય ૧૦ લે બાયત વયકાય તયપથી કયલાભા ં
અલતી લવધત ગણતયી યાજકટ ભશાનગયાણરકાભા ંવભાધલષ્ટ ધલસ્કતાય તેભજ અઈટય ગ્રથ 
તયીકે ફેડી , લાલડી, મુજંકા, ભટાભલા, ભનશયય, ભાધાય તેભજ વેન્વવ ટાઈન 
અણદંય ને  કઠાયીમા ધલસ્કતાયની કાભગીયી ણ ચુટંણી ળાખા દ્વાયા કયલાભા ંઅલે છે. 
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૧૨. ગ્રાભ ધલકાવ કચેયી , ગજુયાત યાજ્મના ંઅદેળ ને ભાગગદળગન પ્રભાણે વાભાજજક -અધથિક ને જાધત 
અધાહયત લવધત ગણતયી-૨૦૧૦ અંતગગત યાજકટ ભશાનગયાણરકાભા ંવભાધલષ્ટ ધલસ્કતાય લડગ નફંય 
૧ થી ૨૩ ની ળશયેી ધલસ્કતાય તયીકે તેભજ અઈટય ગ્રથ તયીકે ફેડી , લાલડી, મુજંકા, ભટાભલા, 
ભનશયય, ભાધાય ની ગ્રામ્મ ધલસ્કતાય તયીકે ટ્રીટ કયી તભાભ  કાભગીયીનુ ંવકંરન ચુટંણી ળાખા 
દ્વાયા કયલાભા ંઅલેર છે . અ તભાભ કાભગીયી ભાટે (૧) ગ્રાભ ધલકાવ કચેયી , ગજુયાત યાજ્મ, 

(૨) બાયત આરેકટ્રધનક રી., (૩) એન.અઆ.વી. તથા (૪) લવધત ગણતયી ધલબાગ, ગજુયાત 
યાજ્મ વાથે વકંરન કયી તેભજ તેભના ંઅદેળ ને ભાગગદળગન મજુફ અ કાભગીયી કયલાભા ંઅલે છે . 

અ કાભ ભાટે ક્ષેત્રીમ ભાહશતી BEL તયપથી તે્ર કચેયીને પાલલાભા ંઅલેર ટેબ્રેટ ીવીભા ંએકત્ર 
કયી રગત લડગના ચાર્જ વેન્ટય ભાયપત એન .અઆ.વી. વલગય ય રડ કયી કાભગીયી ણૂગ 
કયલાભા ંઅલેર છે . અ કાભે  ગણતયીદાય ને ડેટા એન્ટ્રી ઓયેટયની ટીભ તૈમાય કયી તેભની 
કાભગીયીનુ ંસુયલાઆઝય દ્વાયા ચકાવણી કયાલલાની કાભગીયીનુ ંવકંરન કયલાભા ંઅલેર . એકત્ર 
કયલાભા ંઅલેર ભાહશતીનુ ંડ્રાફ્ટરીસ્કટ તે્ર ની કચેયી જાશયે જનતા ભાટે પ્રકાધળત કયલાભા ં અલેર. 
પ્રકાધળત કયલાભા ંઅલેર અ ડ્રાફ્ટરીસ્કટ ન્લમે રકના લાધંા , સધુાયા કે યશી ગમેર કુટંુફની 
ગણતયી કયલાની કાભગીયી ધલધલધ પભગ દ્વાયા સ્કલીકાયી તે અંગે રગત લડગના ચાર્જ ઓપીવય દ્વાયા 
કયલાભા ંઅલેર. અ તભાભ કાભગીયી ભાટે જરૂહયમાત મજુફન સ્કટાપ તેભજ અ કાભગીયી ન્લમે 
ગ્રાભ ધલકાવ કચેયી, ગજુયાત યાજ્મની સચુના મજુફ જરૂયી વ્મલસ્કથા કયલાની કાભગીયી ચુટંણી ળાખા 
દ્વાયા કયલાભા ંઅલે છે. 

૧૩. થગ ળાસ્ત્ર ને આંકડા ળાસ્ત્ર ધલબાગ (બ્યયુ), ગાધંીનગયના ંઅદેળ મજુફ બાયતની 
લવધત ગણતયી-૨૦૧૧ ની કાભગીયી ભાટે લડગલાઇઝ બ્રકને ફેઆઝ તયીકે રઆ તે ડય ટુ 
ડય અ ભાહશતી ભેલલા સ્કટાપની ધનભણુકં કયી અધથિક ગણતયીની કાભગીયી ચુટંણી ળાખા 
દ્વાયા કયલાભા ંઅલે છે.  

૧૪.  લવધત ગણતયી અમગ તયપથી વને-૨૦૧૧ ની લવધત ગણતયીના ંલવધતના ંઅકડા પ્રધવધ્ધ 
કયલાભા ંઅલેર. ને યાજકટ ળશયેની બાગે અલેર કઠાયીમા, તેભજ લાલડી ગાભને 
યાજમ વયકાયના ળશયેી ધલકાવ ને ળશયેી ગ્રાભ ગશૃ ધનભાગણ ધલબાગ દ્વાયા યાજકટની શદભા ં
બેલી વને-૨૦૧૫ ભા ંયાજકટ ભશાનગયાણરકા નલી લડગ યચના કયલાભા ંઅલેર. યાજમ 
વયકાય દ્વાયા ૫૦% ભહશરા નાભત જાશયે કયલાભા ંઅલતા યાજ્મ ચ ૂટંણી અમગ, 
ગાધંીનગય, દ્વાયા યાજકટ ળશયેને કુર-૧૮ લડગભા ંધલબાજજત કયી એક લડગ ચાય નગયવેલક 
પ્રભાણે વાભાન્મ ચુટંણી-૨૦૧૫ મજલાભા ંઅલેર.       

૧૫.  વને-૨૦૧૧ થી રગ-રગ એજન્વીઓ દ્વાયા કયલાભા ંઅલતી અધાય નોંધણીની 
કાભગીયીનુ ંવચંારન ને દેખયેખ યાજકટ ભશાનગયાણરકા દ્વાયા કયલાભા ંઅલે છે. યાજમ 
વયકાયના ંઅદેળ ન્લમે વને-૨૦૧૬ થી યાજકટ ભશાનગયાણરકા દ્વાયા ૩૦ ઓયેટયની 
ધનભણુકં કયી યાજકટ ળશયેના નાગહયકને ને ખાવ કયીને ધલધાથીઓને, આંગણલાડીના ં
ફાકને   વયતાથી અધાય નોંધણી કયી ળકે તે ભાટે રગ-રગ ધલસ્કતાયભા,ં સ્કકરૂભા,ં 
આંગણલાડીઓભા ંકેમ્ મજી વપતા લૂગક અધાય નોંધણીની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે.    
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 (૨.૨) જાશયે તુંત્રન ું ધભળન / દ યું દેળીણ ું (ધલઝન) – 
 

 

અ ળાખાની ચુટંણી વફંધંી કાભગીયી વાભાન્મ યીતે ધી ફી .ી.એભ.વી.એક્ટ-૧૯૪૯ ભા ંભતદાય 
નોંધણીના ંધનમભ  મજુફ તેભજ ભતદાયમાદીની વાભાન્મ  / ેટા / ભધ્મલતી ચુટંણી વદંબેની કાભગીયી 
યાજ્મ ચુટંણી ચંની, ળશયે ચુટંણી ધધકાયીની સચુના મજુફ કયલાભા ંઅલે છે.  

ગશૃ ભતં્રારમ, બાયત વયકાયના લવધત ગણતયી કામગક્રભ વને ૨૦૧૧ દયમ્માન લવધત ગણતયી 
કચેયી, ગાધંીનગયના ંઅદેળ નવુાય યાજકટ ભશાનગયાણરકાભા ંવભાધલષ્ટ ધલસ્કતાય તેભજ અઈટય ગ્રથ 
તયીકે ફેડી, લાલડી, મુજંકા, ભટાભલા, ભનશયય, ભાધાય તેભજ વેન્વવ ટાઈન અણદંય ને  
કઠાયીમા ધલસ્કતાયની કાભગીયી ણ ચુટંણી ળાખા દ્વાયા કયલાભા ંઅલેર છે . અ કાભે યાજકટ 
ભશાનગયાણરકાના ધપ્રન્વીર વેન્વવ ઓહપવય ને મ્યધુનધવર કધભળનય યાજકટ ભશાનગયાણરકા 
કચેયી થી લવધત ગણતયીદાય સધુીનુ ંસવુ્મલસ્સ્કથત ભાખુ ંતૈમાય કયલાભા ંઅલે છે.  

વાભાજજક-અધથિક ને જાધત અધાહયત લવધત ગણતયી -૨૦૧૧ દયમ્માન ગ્રાભ ધલકાવ કચેયી , 

ગજુયાત યાજ્મના ંઅદેળ નવુાય યાજકટ ભશાનગયાણરકાભા ંવભાધલષ્ટ ધલસ્કતાય તેભજ અઈટય ગ્રથ 
તયીકે ફેડી, લાલડી, મુજંકા, ભટાભલા, ભનશયય, ભાધાય ધલસ્કતાયની કાભગીયી ણ ચુટંણી ળાખા 
દ્વાયા કયલાભા ંઅલેર. અ કાભે યાજકટ ભશાનગયાણરકાના ધપ્રન્વીર વેન્વવ ઓહપવય ને મ્યધુનધવર 
કધભળનય યાજકટ ભશાનગયાણરકા કચેયી થી લવધત ગણતયીદાય સધુીનુ ંસવુ્મલસ્સ્કથત ભાખુ ંતૈમાય 
કયલાભા ંઅલેર.  

જમાયે અધથિક ગણતયીની કાભગીયી ધનમાભકશ્રી , થગળાસ્ત્ર ને આંકડાળાસ્ત્ર ધલબાગ (બ્યયુ), 
ગાધંીનગયના અદેળ નવુાય યાજકટ ભશાનગયાણરકાભા ંવભાધલષ્ટ ધલસ્કતાય તેભજ અઈટય ગ્રથ તયીકે 
ફેડી, લાલડી, મુજંકા, ભટાભલા, ભનશયય, ભાધાય તથા વેન્વવ ટાઈન અણદંય ને કઠાયીમા  
ધલસ્કતાયની કાભગીયી ણ ચુટંણી ળાખા દ્વાયા કયલાભા ંઅલેર . અ કાભે યાજકટ ભશાનગયાણરકાના 
ધપ્રન્વીર વેન્વવ ઓહપવય ને મ્યધુનધવર કધભળનય યાજકટ ભશાનગયાણરકા કચેયી થી લવધત 
ગણતયીદાય સધુીનુ ંસવુ્મલસ્સ્કથત ભાખુ ંતૈમાય કયલાભા ંઅલેર. 

જાશયે કયી ળકામ તેલી ભાહશતીનુ ંયેકડગકીધિંગ રાફંા વભમ ભાટે ઈમગી થામ તે યીતે કયલાભા ં
અલે છે.  
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ચ ુંટણી ળાખા 

(૨.૩) જાશયે તુંત્રનો ટૂુંકો ઇધતશાવ અને તેની યચનાનો વુંદબષ – 
 

શારની યાજકટ ભશાનગયાણરકા તા .૧૯/૧૧/૧૯૭૩ શરેા યાજકટ નગયાણરકા રૂે કામગયત 
શતી. ગજુયાત યાજ્મના ચંામત ને અયગ્મ ખાતાના ંહકુભ નં .-કે.ી.(૭૨) ૨૫૧ અય.વી.એન.-
૪૧૭૨ -૧૯૬૮, તા.૨૭/૧૦/૧૯૭૨ થી ભજુંય થમા નવુાય તા .૧૯/૧૧/૧૯૭૩ થી યાજકટ 
ભશાનગયાણરકાનુ ંવર્જન થયુ.ં ને બોગણરક ધલસ્કતાયને ૧૮ લડગભા ંધલબાજીત કયલાભા ંઅવ્મ તે વભમે 
યાજકટ ભશાનગયાણરકા બોગણરક યીતે ૬૯ ચ .કી.ભી. ક્ષેત્રપભા ંથયામેર શતી . તે વભમે 
વબાવદની કુર વખં્મા ૫૧ શતી.    

ત્માયફાદ, ગજુયાત વયકાયશ્રીના ંળશયેી ધલકાવ ને ળશયેી ગશૃ ધનભાગણ ધલબાગના અંગ્રેજી 
નટીપીકેળન નં .-કે.લી.૨૧–અય.એન./૭૨૮૪/૨૫૭૪/ી., તા.૧૨/૦૨/૧૯૮૫ નવુાય લડગની 
નુઃયચના કયલાભા ંઅલેર છે. તે નવુાય ૧૮ લડગ ને વબાવદની વખં્મા ૫૯ ની ધનમત થમેર શતી.  

દયમ્માન યાજ્મ ચુટંણી ચં તા .૧૮/૦૩/૧૯૯૪ થી જાશયેનાભા ંક્રભાકં : લયચ/૧૦૯૪ થી 
યાજકટ ળશયેના ંલડગ ન.ં-૧ થી ૨૦ નુ ંવીભાકંન નક્કી કયલાભા ંઅલેર શતુ.ં 

યાજ્મ વયકાયશ્રીના ંળશયેી ધલકાવ ને ળશયેી ગશૃ ધનભાગણ ધલબાગના જાશયેનાભા ં : કે.લી./૬૮/ 
૧૯૮/અય.એભ.એન./૮૦૯૫-૩૧૨૦-ી., તા.૧૭/૦૬/૧૯૯૮ થી યાજકટ ળશયેની શદ્દ લધાયી યૈમા , 
નાનાભલા ને ભલડીના ધલસ્કતાયને યાજકટ ભશાનગયાણરકાને વોંી દેલાભા ંઅવ્મા છે . ત્માયફાદ યાજ્મ 
ચુટંણી ચંના ંજાશયેનાભા ંક્રભાકં : લયચ / ૧૦૯૪ / યજક, તા.૨૧/૦૪/૨૦૦૦ થી નલા ધલસ્કતાયને 
લડગ નં.-૨૧, ૨૨ ને ૨૩ ના ંવીભાકંન નક્કી કયી તેભા ંઅલયી રેલાભા ંઅવ્મા . જે અલયી રેતા 
યાજકટ ભશાનગયાણરકાન ધલસ્કતાય ૧૦૪.૮૬ ચ.કી.ભી. થમેર છે. કુર વભ્મની વખં્મા ૬૯ ને કુર 
લડગની વખં્મા ૨૩ થમેર છે.  

યાજ્મ ચુટંણી ચંના ક્રભાકં : યાચ/ચટણ/વભક/ભના/યાજકટ-૨૦૦૫, તા.૦૩/૦૮/૨૦૦૫ 
થી ળશયેના લડગની લવધત અધાહયત નુઃયચના કયલાનુ ંભજુંય થમેર છે . લડગ તેભજ વભ્મ વખં્માભા ં
પેયપાય થમેર નથી. અભ અ જાશયેનાભા ંમજુફ કુર – ૨૩ લડગ ને દયેક લડગ દીઠ ૩ ફેઠક ગણતા કુર 
– ૬૯ વભ્મની વખં્મા થામ છે. 

યાજમ ચુટંણી અમગના ંતા.૨૭/૦૫/૨૦૧૫ ના ંઅદેળ ક્રભાકં: યાચ/ચટણ/ વભક/ 
ભના/યાજકટ-યધુનટ-૫-૫૨૦૧૫ થી યાજકટ ભશાનગયાણરકાની નલી લડગ યચના મજુફ લડગ લાઇઝ 
વભ્મ વખં્મા ને નાભત ફેઠક અંગેની ધલગત નીચે મજુફ ત્રક – ૨ ભા ંદળાગલેર છે.  

ધલધાન વબા ૬૮ -યાજકટ-લૂગ, ૬૯-યાજકટ-ધિભ, ૭૦-યાજકટ-દણક્ષણ તથા ૭૧ -યાજકટ-
ગ્રામ્મ(.જા.) ભાટે તાયીખ ૦૧/૦૧/૨૦૧૫ની સ્સ્કથધતએ ભતદાયમાદી પ્રધવદ્ધ કયેર . અ ભતદાયમાદીને 
યાજકટ ભશાનગયાણરકાના ંલડગ નફંય ૧ થી ૧૮ ભા ંધલબાજન કયી , લડગ લાઇઝ ભતદાયમાદી તૈમાય 
કયી, તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૫ના ંયજ પ્રાથધભક પ્રધવદ્ધ કયેર.  

અ પ્રાથધભક પ્રધવદ્ધદ્ધના ંનમનુ – „ ક‟ મજુફ લડગ લાઇઝ કુર ભતદાયની ધલગત નીચે મજુફ 
ત્રક-૩ ભા ંદળાગલેર છે . ત્માય ફાદ અ ધલસ્કતાય ભાટે તાયીખ ૦૧ /૦૧/૨૦૧૫ ની સ્સ્કથધતએ પટાલાી 
ભતદાયમાદી પ્રધવદ્ધ કયેર છે.  
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ચ ુંટણી ળાખા 

 

(૨.૩) જાશયે તુંત્રનો ટૂુંકો ઇધતશાવ અને તેની યચનાનો વુંદબષ – (કન્ટીન્ય)ુ 
 

 

ગશૃ ભતં્રારમ, બાયત વયકાય ને લવધત ગણતયી કચેયી, ગાધંીનગય, ગજુયાત યાજ્મ દ્વાયા દય 
૧૦ લે લવધત ગણતયી કામગક્રભ કયલાભા ંઅલે છે . લવધત ગણતયી કામગક્રભ વને ૨૦૦૧ દયમ્માન  
યાજકટ ભશાનગયાણરકાના ંશદની અંદયના ંધલસ્કતાય તેભજ ળશયેની શદને ડીને અલેર ધલસ્કતાય અઈટય 
ગ્રથ તયીકે ફેડી, લાલડી, ભટાભલા, મુજંકા, ભનશયયુ, ભાધાય તથા વેન્વવ ટાઈન-અણદંય ને 
કઠાયીમા(ાટગ)ના ંધલસ્કતાયની લવધત ગણતયીના ંતભાભ કમો ચુટંણી ળાખા દ્વાયા કયલાભા ંઅલેર. અ કાભે 
યાજકટ ભશાનગયાણરકાના ધપ્રન્વીર વેન્વવ ઓહપવય ને મ્યધુનધવર કધભળનય યાજકટ 
ભશાનગયાણરકા થી લવધત ગણતયીદાય સધુીનુ ંસવુ્મલસ્સ્કથત ભાખુ ંતૈમાય કયલાભા ંઅલેર . અ 
ભાખાભા ં૧-ધપ્રન્વીર વેન્વવ ઓહપવય શદ્દાની રૂઆએ મ્યધુનધવર કધભળનય, યાજકટ ભશાનગયાણરકા, 
૧-વેન્વવ ઓહપવય શદ્દાની રૂઆએ નામફ મ્યધુનધવર કધભળનય , યાજકટ ભશાનગયાણરકા, ૧-લવધત 
ગણતયી ધધકાયી, ૨૪-ચાર્જ ઓહપવય તેભજ અળયે ૨૭૦૦ ગણતયીદય ને સુયલાઇઝય લચ્છચે વય 
વાકં ફનાલી અ ભાખા દ્વાયા યાજકટ ળશયેને કુર ૨૪ લડગભા ંધલબાજીત કયી અઈટગ્રથ એહયમા વશીત 
યાજકટ ળશયેની લવધત ગણતયી કયલાભા ંઅલેર છે. અ લવધત ગણતયીની ભાહશતી નીચે મજુફ ત્રક-૧ 
ભા ંદળાગલેર છે.  

કેન્ર વયકાય દ્વાયા ધલધલધ મજનાઓના અમજન ભાટે આંકડાકીમ ભાહશતી ભેલલા ભાટે અધથિક 
ગણતયીનુ ંણબમાન ધનમાભકશ્રી , થગળાસ્ત્ર ને આંકડાળાસ્ત્ર ધલબાગ (બ્યયુ), ગાધંીનગયના ંઅદેળ 
નવુાય ચુટંણી ળાખા દ્વાયા યાજકટ ળશયેી ધલસ્કતાયની અધથિક ગણતયી કયલાભા ંઅલે છે. શાર ૬ઠ્ઠી અધથિક 
ગણતયીની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે . અ કાભગીયી ભાટે કાભે બાયતની લવધત ગણતયી -૨૦૧૧ 
ન્લમે યાજકટ ભશાનગયાણરકાના ૧ થી ૨૩ લડગ , અઈટગ્રથ ધલસ્કતાયના લડગ ૨૪ થી ૨૯ તથા વેન્વવ 
ટાઈન અણદંય ને કઠાયીમા ગાભલાઇઝ ધનમત કયામેર બ્રક મૂ ફેઆઝ તયીકે રેલાભા ંઅલેર છે . 

અ કાભગીયી ભાટે કુર ૨૫૭૦ બ્રક ભાટે લડગ /ધલસ્કતાય લાઇઝ કુર  ૩૧ ચાર્જ ઓહપવયની ધનભણકુ 
કયલાભા ંઅલેર છે . અ ચાર્જ ઓહપવય દ્વાયા તેભના ચાર્જભા ંધનયીક્ષક તથા ગણતયીદાયની ધનભણકુ 
કયલાભા ંઅલેર છે . અ કાભે કુર ૮૬૮ ગણતયીદાય , ૧૦૧ યીઝલગ ગણતયીદાય , ૪૪૦ સુયલાઇઝય 
તથા ૬૧ યીઝલગ સુયલાઇઝય, એભ કુર ૧૪૭૦ ધનભણકુ કયલાભા ંઅલેર છે.  

વાભાજજક-અધથિક ને જાધત અધાહયત લવધત ગણતયી -૨૦૧૧ દયમ્માન ગ્રાભ ધલકાવ કચેયી , 

ગજુયાત યાજ્મ ના ંઅદેળ નવુાય યાજકટ ભશાનગયાણરકાભા ંવભાધલષ્ટ લડગ નં .૧ થી ૨૩ ના ંધલસ્કતાય 
તેભજ અઈટયગ્રથ તયીકે ફેડી , લાલડી, મુજંકા, ભટાભલા, ભનશયય ને ભાધાય ધલસ્કતાયની 
કાભગીયી ભાટે ૨૯ ચાર્જ ઓપીવયની ધનભણુકં કયલાની ને તેભના ભાયપત સુયલાઇઝય ને ગણતયીદાય 
વાથે વકંરન કયલાની તભાભ કભગીયી ચુટંણી ળાખા દ્વાયા કયલાભા ંઅલેર છે . અ કાભે યાજકટ 
ભશાનગયાણરકાના ધપ્રન્વીર વેન્વવ ઓહપવય ને મ્યધુનધવર કધભળનય યાજકટ ભશાનગયાણરકા 
કચેયી થી લવધત ગણતયીદાય સધુીનુ ંસવુ્મલસ્સ્કથત ભાખુ ંતૈમાય કયલાભા ંઅલે છે.  
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ચ ુંટણી ળાખા  

 

 (૨.૩) અન્લમેન ું ત્રક-૧ ::- 
ગશૃભતં્રારમ, બાયત વયકાયના લવધત ગણતયી ધલબાગ દ્વાયા લવધત ગણતયી-૨૦૧૧ ભા ંજે આંકડાઓ પ્રધવદ્ધ કયલાભા ં

અલેર તે અધાયે યાજકટ ભશાનગયાણરકાના ંલડગ નફંય-૧ થી ૨૩ ની કુર લવધત તેભજ  
અઈટ ગ્રથ ધલસ્કતાયની કુર લવધત 

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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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા  
ચ ુંટણી ળાખા 

 

નસુણુચ-૨ 
યાજ્મ ચુટંણી ચં 
ગજુયાત યાજ્મ, 

વણચલારમ, ગાધંીનગય 
યાજકટ ભશાનગયાણરકાની વને -૨૦૧૧ ની લવધત ગણતયી મજુફ કુર 
લવતી  

૧૩,૪૬,૧૯૨  

કુર લડગની વખં્મા ૧૮ 
લડગ દીઠ વયેયાળ લવધત ૭૪,૭૮૮  વયેયાળ લવધતના ં૧૦% લધ મજુફ – ૮૨,૨૬૭  

વયેયાળ લવધતના ં૧૦% ઘટ મજુફ – ૬૭,૩૦૯  
ફેઠકની વખં્મા ૭૨  
કુર સ્ત્રી ફેઠક ૩૬   
નસુણુચત જાધત ભાટે નાભત ફેઠકની વખં્મા. ૫  તે ૈકી ૨ ફેઠક નસુણૂચત જાધત સ્ત્રી  
નસુણૂચત અહદજાધત ભાટે નાભત ફેઠકની વખં્મા ૧  તે ૈકી -- ફેઠક નસુણૂચત અહદજાધત સ્ત્રી 
છાત લગગ ભાટે નાભત ફેઠકની વખં્મા ૭ તે ૈકી ૩ ફેઠક છાતલગગ સ્ત્રી  
કુર નાભત ફેઠક ૪૪  
વાભન્મ ફેઠક ૨૮  
.ન.ં લડગ 

નફંય 
લડગની 
લવધત 

શરેી ફેઠકની પાલણી 
સ્ત્રી  નાભત 

ફીજી ફેઠકની પાલણી 
સ્ત્રી નાભત 

ત્રીજી ફેઠકની પાલણી 
નાભત કે  

ણફન નાભત 

ચથી  ફેઠકની પાલણી 
નાભત કે  

ણફન નાભત 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૬ 
૧ ૧ ૭૪૨૯૦  છાત લગગ  વાભાન્મ  નસુણૂચત અહદજાધત  વાભાન્મ 
૨ ૨ ૭૦૧૪૩  છાત લગગ વાભાન્મ વાભાન્મ વાભાન્મ 
૩ ૩ ૭૪૩૩૫  નસુણૂચતજાધત વાભાન્મ  વાભાન્મ વાભાન્મ 
૪ ૪ ૭૨૨૮૭ નસુણૂચતજાધત વાભાન્મ  વાભાન્મ વાભાન્મ 
૫ ૫ ૭૦૫૮૩  વાભાન્મ વાભાન્મ છાત લગગ  વાભાન્મ 
૬ ૬ ૬૯૨૩૯  વાભાન્મ છાતલગગ છાત લગગ  વાભાન્મ 
૭ ૭ ૮૦૦૧૬  વાભાન્મ વાભાન્મ છાત લગગ  વાભાન્મ 
૮ ૮ ૭૮૮૬૬  વાભાન્મ વાભાન્મ નસુણૂચત જાધત  વાભાન્મ 
૯ ૯ ૭૬૨૭૦  વાભાન્મ વાભાન્મ  વાભાન્મ વાભાન્મ 
૧૦ ૧૦ ૭૪૫૨૭  વાભાન્મ વાભાન્મ વાભાન્મ વાભાન્મ 
૧૧ ૧૧ ૭૩૨૯૭  છાત લગગ  વાભાન્મ  વાભાન્મ વાભાન્મ 
૧૨ ૧૨ ૭૪૧૯૦  વાભાન્મ વાભાન્મ વાભાન્મ વાભાન્મ 
૧૩ ૧૩ ૮૦૫૭૦  વાભાન્મ વાભાન્મ નસુણૂચત જાધત  વાભાન્મ 
૧૪ ૧૪ ૭૭૬૨૫  વાભાન્મ વાભાન્મ છાત લગગ  વાભાન્મ 
૧૫ ૧૫ ૬૭૮૫૭  વાભાન્મ  વાભાન્મ નસુણૂચત જાધત  વાભાન્મ 
૧૬ ૧૬ ૭૪૭૦૧  વાભાન્મ  વાભાન્મ વાભાન્મ વાભાન્મ 
૧૭ ૧૭ ૭૮૭૩૯  વાભાન્મ  વાભાન્મ વાભાન્મ વાભાન્મ 
૧૮ ૧૮ ૭૮૬૫૭  વાભાન્મ વાભાન્મ વાભાન્મ વાભાન્મ 

 કુર ૧૩૪૬૧૯૨      

(ભશળે .એવ.ળાશ) 
વણચલ 

યાજ્મ ચુટંણી ચં 
ગાધંીનગય 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ચ ુંટણી ળાખા  

 

 (૨.૩) અન્લમેન ું ત્રક-૩ ::- 
યાજકટ ભશાનગયાણરકાની વને-૨૦૧૫ ની મૂ ભતદાયમાદીની અખયી પ્રધવદ્ધદ્ધના ં 

નમનૂ-ખ મજુફ લડગલાઇઝ કુર ભતદાયની ધલગત દળાગલત ુ ંત્રક 
 

લડગ નફંય કુર બાગ રુૂ સ્ત્રી કુર 

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  

કુર ભતદાય - ૪૬૧,૨૭૫  ૪૨૬,૦૦૪  ૮૮૭,૨૭૯  
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ચ ુંટણી ળાખા 

 

(૨.૪) જાશયે તુંત્રની પયજો – 
 

 

ચુટંણી ળાખાની મખુ્મ પયજ ધી ફી .ી.એભ.વી.એક્ટ-૧૯૪૯ ની કરભ -૬૩ શઠે કયેર 
જગલાઇ નવુાય “પયજીમાત પયજ” ૈકી ભતદાય નોંધણી ધનમભ-૧૯૯૪ ન્લમે યાજ્મ ચુટંણી ચંની 
જગલાઇ મજુફ ભતદાયમાદી તૈમાય કયલાની છે.  

ગશૃ ભતં્રારમ , બાયત વયકાયના ંલવધત ગણતયી કામગક્રભ અંતગગત લવધત ગણતયી કચેયી , 

ગાધંીનગયના અદેળ નવુાય યાજકટ ળશયે ધલસ્કતાયની લવધત ગણતયીની તભાભ કાભગીયી ચુટંણી ળાખા 
દ્વાયા કયલાની પયજ વોંામ છે. 

ગ્રાભ ધલકાવ કચેયી, ગજુયાત યાજ્મના ંઅદેળ નવુાય યાજકટ ળશયે ધલસ્કતાયની વાભાજજક-અધથિક 
ને જાધત અધાહયત લવધત ગણતયી કયલાની તભાભ કાભગીયી ચુટંણી ળાખા દ્વાયા કયલાની પયજ વોંામ 
છે. 

અધથિક ગણતયીની કાભગીયી ધનમાભકશ્રી , થગળાસ્ત્ર ને આંકડાળાસ્ત્ર (બ્યયુ), ગાધંીનગયની 
સચુના મજુફ યાજકટ ળશયે ધલસ્કતાયની અધથિક ગણતયીની તભાભ કાભગીયી ચુટંણી ળાખા દ્વાયા કયલાની 
પયજ વોંામ છે. 

 

 

(૨.૫) જાશયે તુંત્રની મ ખ્મ પ્રવધૃિઓ અને કમો – 
 

 

અ કચેયીની ચુટંણી ળાખાની પ્રવધૃત્તઓ ને કમો ય (૨.૧) ભા ંદળાગવ્મા મજુફની છે. ઈયાતં 
ભતદાય નોંધણી ધનમભ-૧૯૯૪ ન્લમે ભતદાયમાદીઓ યાજ્મ ચુટંણી ચંની સચુના મજુફ તૈમાય કયલી 
ઈયાતં ચુટંણીને રગત લખતલખતની કાભગીયી ને વાહશત્મ ઈરબ્ધ યાખવુ.ં 

ગશૃ ભતં્રારમ , બાયત વયકાયના ંલવધત ગણતયી કામગક્રભ અંતગગત લવધત ગણતયી કચેયી , 

ગાધંીનગયના અદેળ નવુાય યાજકટ ળશયે ધલસ્કતાયની લવધત ગણતયીની તભાભ કાભગીયી ચુટંણી ળાખા 
દ્વાયા કયલાભા ંઅલે છે. 

અધથિક ગણતયીની કાભગીયી ધનમાભકશ્રી , થગળાસ્ત્ર ને આંકડાળાસ્ત્ર (બ્યયુ), ગાધંીનગયની 
સચુના મજુફ યાજકટ ળશયે ધલસ્કતાયની અધથિક ગણતયીની તભાભ કાભગીયી ચુટંણી ળાખા દ્વાયા કયલાભા ં
અલે છે. 
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(૨.૬) જાશયે તુંત્ર દ્વાયા આલાભાું આલતી વેલાઓની માદી અને તેન ું વુંલિપ્ત ધલલયણ – 
 

 

યાજ્મ ચુટંણી ચંની સચુના મજુફ લખતલખતની ભતદાયમાદી પ્રધવદ્ધ કયલી તથા જાશયે જનતા / 
યાજકીમ ક્ષ ભાટે ઈરબ્ધ યાખલી. 

ગશૃ ભતં્રારમ , બાયત વયકાયના ંલવધત ગણતયી કામગક્રભ અંતગગત લવધત ગણતયી કચેયી , 

ગાધંીનગયના અદેળ નવુાય યાજકટ ળશયે ધલસ્કતાયની લવધત ગણતયીના ંઆંકડા જાશયે જનતા ભાટે 
ઈરબ્ધ યાખલી.  
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(૨.૭) જાશયે તુંત્રનાું યાજ્મ, ધનમાભક કચેયી, પ્રદેળ જીલ્રો, બ્રોક લગેયે સ્તયોએ  
       વુંસ્થાગત ભાખાનો આરેખ – 

યાજકટ ભશાનગયાણરકા  
ચુટંણી ળાખા 

 

મ્યધુનધવર કધભળનય  
(ભતદાય નોંધણી ધધકાયી શદ્દાની રૂઇએ) 

 

 

નામફ મ્યધુનધવર કધભળનય 
 

 

અધવસ્કટન્ટ ભેનેજય, ચ ૂટંણી ળાખા 
 

 

 

 

    

એકાઈન્ટન્ટ કભ 
ધવનીમય કરાકગ–૧ 

જુનીમય ડટેા એન્ટ્રી 
ઓયેટય–૧ 

જુધનમય કરાકગ - ૩  ડ્રાઇલય-૧ 

 

 

 

 

 
ભજુય-૧ ને ટ્ટાલાા-૨ 

 

  
 

(૨.૮) જાશયે તુંત્રની અવયકાયકતા અને કામષિભતા લધાયલા ભાટે રોકો ાવેથી અેિા – 
 

 

અદળગ રકળાશીન અધાય રકજાગધૃત ય ધનધાગહયત છે . અ ભાટે રામકાત ધયાલતા તભાભ 
નાગહયક તેભના ભતાધધકાયન ઈમગ કયે તે જરૂયી છે . અ ભાટે ભશાનગયાણરકા દ્વાયા જમાયે -જમાયે 
ભતદાયમાદી સધુાયણા કામગક્રભ જાશયે થામ ત્માયે વભગ્ર ભતદાય તેભના નાભ અ માદીભા ંછે કે કેભ તેની 
ચકાવણી કયે ને જ ન શમ ત નાભ ઈભેયલા ધનમત ભમાગદાભા ંધનમત નમનુાભા ંજરૂયી યુાલા વાથે 
યજી કયે ને ચુટંણી વભમે ભતદાન કયી પ્રજા ધભગ દા કયે , તેભજ લવધત ગણતયી ને અધથિક 
ગણતયી લખતે ગણતયીદાયને વાચી ભાહશતી અી વશમગ અ.ે  
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(૨.૯) રોક વશમોગ ભેલલા ભાટેની ગોઠલણ અને દ્ધધતઓ – 
 

ખફાયી જાશયેાત દ્વાયા , ધત્રકા ધલતયણ દ્વાયા , શહડિંગ દ્વાયા ને ખફાયીમાદી દ્વાયા 
ળશયેીજનને ભતદાયમાદી સધુાયણા કામગક્રભ અંતગગત જરૂયી દાલા / સચુન / લાધંા યજુ કયલા 
જણાલલાભા ંઅલે છે . લડગ ઓહપવે, ઝન ઓહપવે તેભજ મખુ્મ કચેયીએ ભતદાયમાદી પ્રધવદ્ધદ્ધ કયી તેની 
ચકાવણી ભાટે ઈરબ્ધ કયલાભા ંઅલે છે તેભજ ભતદાયમાદીની પ્રધવદ્ધદ્ધ ફાદ ભતદાયમાદીની 
કમ્પ્યટુયાઆઝડ શલે્ રાઆનની વ્મલસ્કથા કયલાભા ંઅલે છે.  

 

 

 

(૨.૧૦) વેલા આલાના દેખયેખ ધનમુંત્રણ અને જાશયે પહયમાદ ધનલાયણ ભાટે ઉરબ્ધ તુંત્ર – 
 

ચુટંણી ળાખા અંતગગત વેલા અલાના દેખયેખ ધનમતં્રણ ને જાશયે પહયમાદ ધનલાયણ ભાટે 
ઈરબ્ધ તતં્રની ધલગત ાયા -(૨.૭) ભા ંદળાગવ્મા અરેખ મજુફ  ચુટંણી ળાખા ખાતે સ્કટાપ , અધવસ્કટન્ટ 
ભેનેજય, વશામક મ્યધુનધવર કધભળનય, નામફ મ્યધુનધવર કધભળનય ને મ્યધુનધવર કધભળનય છે.  

 

 

 

(૨.૧૧) મ ખ્મ કચેયી અને જ દા-જ દા સ્તયોએ આલેરી અન્મ કચેયીનાું વયનાભાું – 
 

યાજકટ ભશાનગયાણરકા  
ચુટંણી ળાખા,  
રૂભ ન.ં૧૧, ત્રીજ ભા, ડ. આંફેડકય બલન, 
ઢેફયબાઇ યડ, યાજકટ  
પન નફંય - (૦૨૮૧) ૨૨૨૧૬૪૦   પેક્વ - (૦૨૮૧) ૨૨૨૧૫૩૨  
ઇભેઇર - election@rmc.gov.in 

 

 

(૨.૧૨) કચેયી ળરૂ અને ફુંધ થલાનો વભમ – 
ચુટંણી ળાખા ળરૂ ને ફધં થલાન વભમ નીચે મજુફ છે. 

-   વલાયે ૧૦.૩૦ કરાક થી ફયે ૦૨.૦૦ કરાક સધુી ને  
-   ફયે ૦૨.૩૦ કરાક થી વાજંે ૦૬.૧૦ કરાક સધુી  
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* પ્રકયણ – ૩ (ધનમભ વુંગ્રશ-૨) * 
અધધકાયીઓ અને કભષચાયીઓની વિા અને પયજો 

 

(૩.૧) વુંસ્થાના અધધકાયીઓ અને કભષચાયીઓની વિા અને પયજોની ધલગતો – 
 

 આવીસ્ટન્ટ ભેનેજય, ચ ૂુંટણી ળાખા  
   

   વિાઓ લહશલટી  
  ૧. ચુટંણી ળાખા શસ્કતકની કાભગીયી ભાટે વક્ષભ વત્તાધધકાયીની ભજુયીથી રૂધમા 

૧,૦૦૦/- થી લધનુા ંખચગ ભાટે ખચગ ભજૂંયી ન્લમે ધનમત ફીર પભગભા ંફીર યજુ 
કયલાની વત્તા. 

  ૨. અ ળાખા ના ંતાફા શઠેના ંકભગચાયીઓને યચયુણ યજા ભજુંય કયલાની વત્તા.  
  ૩. સ્કટેળનયીની જરૂહયમાત ઈસ્સ્કથત થમે વેન્ટ્રર સ્કટવગભાથંી સ્કટેળનયી ભેલલાની ભાગંણી 

ત્રકભા ંવશી કયલાની વત્તા.  
   

   વિાઓ નાણાુંકીમ  
  ૧. રૂધમા ૧,૦૦૦/- થી સધુીનુ ંખચગ ભજુંય કયલાની વત્તા.  
   

   વિાઓ અન્મ  
  ૧. કઇ ન્મ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી.  
   

   પયજો  
  ૧. ાયા (૨.૧)ભા ંદળાગલેર કાભગીયી ણૂગ કયલાની પયજ. 
  ૨. ભતદાયમાદી તૈમાય કયલાની ચુટંણી વફંધંધત કાભગીયી.  
  ૩. લવધત ગણતયી ને અધથિક ગણતયી જેલી વભમભમાગદાભા ંકાભગીયી.  
  ૪. ઈચ્છચ ધધકાયીશ્રી તયપથી સુયત થતી ન્મ કાભગીયી.  
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 એકાઉન્ટન્ટ કભ ધવનીમય કરાકષ  : (૧) શ્રી બાલનાફેન ફી. જોી 
   

   વિાઓ લહશલટી  
  ૧. કઇ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી.  
   

   વિાઓ નાણાુંકીમ  
  ૧. કઇ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી.  
   

   વિાઓ અન્મ  
  ૧. ભદદનીળ ભાહશતી ધધકાયી તયીકે  
   

   પયજો  
  ૧. ગશૃ ભતં્રારમ, બાયત વયકાય દ્વાયા મજલાભા ંઅલતા લવધત ગણતયી કામગક્રભ તથા 

અધથિક ગણતયી કામગક્રભ દયમ્માન અ કાભે કામગયત સ્કટાપ લચ્છચે વકંરન કયલાની 
કાભગીયી તેભજ અ કાભ અનવુણંગક કાભગીયી. 

  ૨. લવધત ગણતયી કામગક્રભ ફાદ લવધતના ંઆંકડા મજુફ ળશયેી ધલકાવ ને ળશયેી ગશૃ 
ધનભાગણ ધલબાગ, ગાધંીનગય દ્વાયા સચુલેર લડગલાઇઝ આંકડા ને લડગની વખં્મા 
મજુફ લડગ વીભાકંન રગત કામગલાશી.  

  ૩. ચુટંણી ળાખા ના ત્ર/હયત્ર/હકુભ આનલડગ-જાલક ની કાભગીયી. 
  ૪. ચુટંણી ળાખા ના ત્ર/હયત્ર/હકુભ કમ્યટુયભા ંટાઇ કયલાની કાભગીયી. 
  ૫. ધલધાન વબાની ભતદાયમાદી યથી યાજકટ ભશાનગયાણરકાના ંલડગલાઇઝ 

ભતદાયમાદી ફનાલલા રગત કાભગીયી.  
  ૬. વાભાન્મ ચુટંણી /ભધ્મલગી ચુટંણી /ેટા ચુટંણી ભાટે ભતદાન ભથક ગઠલલાની 

કાભગીયી ને ભાકગકી તૈમાય કયલાની કાભગીયી. 
  ૭. ભતદાયમાદીના ંઅનવુણંગક ત્રક જેલાકે નમનુા નફંય -૧, નમનુા નફંય-૨ ઈયાતં  

નમનુ-„ક‟ તથા નમનુ-„ખ‟ ધલગેયે તૈમાય કયાલલાની કાભગીયી. 
  ૮. ચુટંણી ળાખા શસ્કતક આ.લી.એભ.સ્કટ્રોંગ રૂભ ખાતે કાભગીયી.  
  ૯. તે્ર ળાખા રગત કમ્પ્યટુયાઇઝ ળાખા ફીર ફનાલલાની કાભગીયી. 
  ૧૦. અધાયકાડગ રગત તભાભ અનુણંગક કાભગીયી. 
  ૧૧. ચુટંણી ળાખાને રગત તભાભ અનવુણંગક જરૂયી ખચગ ભજુંયી રગત પાઇર તથા ન્મ 

જરૂયી પાઇર તૈમાય કયલાની કાભગીયી. 
  ૧૨. અધવસ્કટન્ટ ભેનેજય, ચુટંણી ળાખા તથા ઈયી ધધકાયીશ્રીની સચુનાનવુાય કાભગીયી. 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ચ ુંટણી ળાખા 

 

 જ નીમય ડટેા એન્રી ઓયેટય : (૧) શ્રી ડી. આય. વોરુંકી  
   

   વિાઓ લહશલટી  
  ૧. કઇ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી.  
   

   વિાઓ નાણાુંકીમ  
  ૧. કઇ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી.  
   

   વિાઓ અન્મ  
  ૧. કઇ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી.  
   

   પયજો  
  ૧. લવધત ગણતયી કામગક્રભ ફાદ લવધતના ંઆંકડા મજુફ ળશયેી ધલકાવ ને ળશયેી ગશૃ 

ધનભાગણ ધલબાગ, ગાધંીનગય દ્વાયા સચુલેર લડગલાઇઝ આંકડા ને લડગની વખં્મા 
મજુફ લડગ વીભાકંન રગત કમ્પ્યટુયાઆઝડ ડટેા તૈમાય કયલાની કામગલાશી. 

  ૨. ચુટંણી ળાખા ના ત્ર/હયત્ર/હકુભ કમ્યટુયભા ંટાઇ કયલાની કાભગીયી. 
  ૩. ચુટંણી ળાખા ભાટે ઇભેઆર ભાયપત ત્રવ્મલશાય કયલાની કાભગીયી. 
  ૪. ધલધાન વબાની ભતદાયમાદી યથી યાજકટ ભશાનગયાણરકાના ંલડગલાઇઝ 

ભતદાયમાદી ફનાલલા જરૂયી કમ્પ્યટુયાઆઝડ ડટેા રગત કાભગીયી. 
  ૫. ભતદાયમાદીના ંઅનવુણંગક ત્રક જેલાકે નમનુા નફંય -૧, નમનુા નફંય-૨ ઈયાતં  

નમનુ-„ક‟  તથા નમનુ-„ખ‟ ધલગેયે કમ્પ્યટુયાઆઝડ કયલાની કાભગીયી. 
  ૬. વાભાન્મ ચુટંણી દયમ્માન ચુટંણી રગત ભાહશતી કમ્પ્યટુયભા ં તૈમાય કયલાની 

કાભગીયી. 
  ૭. વાભાન્મ ચુટંણી/ભધ્મલગી ચુટંણી/ેટા ચુટંણી ભાટે ભતદાન ભથક ની ધનમત 

નમનૂાભા ંમાદી તૈમાય કયલાની કાભગીયી ને ભાકગકી ટાઇટર ેઇજ તૈમાય 
કયલાની કાભગીયી. 

  ૮. તે્ર ળાખા રગત કમ્પ્યટુયાઇઝ ળાખા ફીર ફનાલલાની કાભગીયી. 
  ૯. અધવસ્કટન્ટ ભેનેજય, ચુટંણી ળાખા તથા ઈયી ધધકાયીશ્રીની સચુનાનવુાય કાભગીયી. 
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 યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ચ ુંટણી ળાખા 

 

 જ નીમય ક્રાકષ  : (૧) શ્રી જે. એન. યાણા  
   

   વિાઓ લહશલટી  
  ૧. કઇ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી.  
   

   વિાઓ નાણાુંકીમ  
  ૧. કઇ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી.  
   

   વિાઓ અન્મ  
  ૧. કઇ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી.  
   

   પયજો  
  ૧. કભગચાયીઓના ગાય ણફરની કાભગીયી. 
  ૨. અધવસ્કટન્ટ ભેનેજય, ચુટંણી ળાખા તથા ઈયી ધધકાયીશ્રીની સચુનાનવુાય કાભગીયી. 
    

 

 જ નીમય ક્રાકષ  : (૨) શ્રી એન. ી. ભ લા  
   

   વિાઓ લહશલટી  
  ૧. કઇ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી.  
   

   વિાઓ નાણાુંકીમ  
  ૧. કઇ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી.  
   

   વિાઓ અન્મ  
  ૧. કઇ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી.  
   

   પયજો  
  ૧. ચુટંણી ળાખા ના ત્ર/હયત્ર/હકુભ આનલડગ-જાલક ની કાભગીયી. 
  ૨. અધવસ્કટન્ટ ભેનેજય, ચુટંણી ળાખા તથા ઈયી ધધકાયીશ્રીની સચુનાનવુાય કાભગીયી. 
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 જ નીમય ક્રાકષ  : (૩) શ્રી જે. ી. યભાય 
   

   વિાઓ લહશલટી  
  ૧. કઇ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી.  
   

   વિાઓ નાણાુંકીમ  
  ૧. કઇ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી.  
   

   વિાઓ અન્મ  
  ૧. કઇ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી.  
   

   પયજો  
  ૧. વેકે્રટયી ળાખા ખાતે પયજ ફજાલે છે  
  ૨. વેકે્રટયીશ્રી, વેકે્રટયી ળાખા તથા ઈયી ધધકાયીશ્રીની સચુનાનવુાય કાભગીયી. 
    

 

 ડ્રાઈલય : (૧) શ્રી લામ. જે. દર  
   

   વિાઓ લહશલટી  
  ૧. કઇ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી.  
   

   વિાઓ નાણાુંકીમ  
  ૧. કઇ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી.  
   

   વિાઓ અન્મ  
  ૧. કઇ વત્તાઓ એનામત થમેર નથી.  
   

   પયજો  
  ૧. ચુટંણી ળાખાને પાલેર લાશનની ડ્રાઇલીંગની કાભગીયી. 
  ૨. અધવસ્કટન્ટ ભેનેજય, ચુટંણી ળાખા તથા ઈયી ધધકાયીશ્રીની સચુનાનવુાય કાભગીયી. 
    

 

 

 



  

Details of The Right to information Act-2005 Election Branch, Rajkot Municipal Corporation               Page 23 of 37 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ચ ુંટણી ળાખા 

 

* પ્રકયણ – ૪ (ધનમભ વુંગ્રશ-૩) *  
કામો કયલા ભાટે ધનમભો, ધલધનમભો, સચૂનાઓ, ધનમભવુંગ્રશ અને દપતયો 

 

(૪.૧) દસ્તાલેજન ું નાભ / ભથાળું – 
 

અ ળાખાની કાભગીયી ભાટે રગથી કઇ ધલધનમભ, સચૂનાઓ, ધનમભ કે ધનમભવગં્રશ ભરભા ં
નથી. 
 

 - દસ્કતાલેજ યનુ ંટૂંકંુ રખાણ  
( રાગ ુડતુ ંનથી ) 

   

 -  વ્મસ્ક્તને ધનમભ , ધલધનમભ, સચૂનાઓ, ધનમભવગં્રશ ને દપતયની નકર શીંથી 
ભળ.ે 
( રાગ ુડતુ ંનથી ) 

   

 -  લડગ લાઇઝ લડગ નફંય ૧ થી ૧૮ ની ભતદાયમાદીઓ  
   

 - લવધત ગણતયીન દાખર  
   
 - અધાય નોંધણીની કાભગીયી  
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ચ ુંટણી ળાખા 

 

* પ્રકયણ – ૫ (ધનમભ વુંગ્રશ-૪) *  
નીધત ઘડતય અથલા નીધતના અભર વુંફુંધી જનતાના વભ્મો વાથે વરાશ-યાભળષ અથલા 

તેભના પ્રધતધનધધત્લ ભાટેની કોઈ વ્મલસ્થા શોમ તો તેની ધલગત 
 

નીધત ઘડતય – 
 

અ ળાખાની કાભગીયી ભાટે રગથી કઇ ધલધનમભ, સચૂનાઓ, ધનમભ કે ધનમભવગં્રશ ભરભા ંનથી. 
 

૫.૧ શ ું નીધતઓના ઘડતય ભાટે જનતાની અથલા તેના પ્રધતધનધધઓની વરાશ -યાભળષ / વશબાલગતા ભેલલા 
ભાટેની કોઈ જોગલાઈ છે ?  

 

 ચુટંણી ભાટે લડગ વીભાકંન નક્કી કયતી લખતે જનતાની થલા તેના પ્રધતધનધધઓની  

વરાશ-યાભળગ / વશબાણગતા ભેલલા જગલાઇ છે. 
  

૫.૨ શ ું નીધતઓના અભર ભાટે જનતાની અથલા તેના પ્રધતધનધધઓની વરાશ -યાભળષ / વશબાલગતા ભેલલા 
ભાટેની કોઈ જોગલાઈ છે ?  

 

 નીધતઓના ભર ભાટે જનતાની થલા તેના પ્રધતધનધધઓની વરાશ -યાભળગ / વશબાણગતા 
ભેલલા જગલાઇ છે. યંત ુયાજ્મ ચુટંણી ચં દ્વાયા નીધતઓ નક્કી થામ છે. 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ચ ુંટણી ળાખા 

 

* પ્રકયણ – ૬ (ધનમભ વુંગ્રશ-૫) *  
જાશયેતુંત્ર અથલા તેના ધનમુંત્રણ શઠેની વ્મસ્ક્તઓ ાવેનાું દસ્તાલેજોની કિાઓ અંગેન ું ત્રક 

 

 

(૬.૧) વયકાયી દસ્કતાલેજ ધલળેની ભાહશતી અલા નીચેના નમનૂાન ઈમગ કયળ . જ્મા ંઅ દસ્કતાલેજ 
ઈરબ્ધ છે તેલી જગ્માન ઈલ્રેખ કયેર છે.  

  

ક્રભ દસ્કતાલેજની કક્ષા  દસ્કતાલેજનુ ંનાભ  દસ્કતાલેજ ભેલલાની 
કામગ દ્ધધત  

નીચેની વ્મસ્ક્ત ાવે છે 
/ તેના ધનમતં્રણભા ંછે. 

૧. સુ્સ્કતકા લડગ નફંય ૧ થી ૧૮ ની 
લડગલાઇઝ ભતદાયમાદી 

યજી કયી ધનમત પી 
બયીને 

અધવસ્કટન્ટ ભેનેજય, 
ચ ૂટંણી ળાખા 

૨. વી.ડી. લડગ નફંય ૧ થી ૧૮ ની 
લડગલાઇઝ ભતદાયમાદીની 

વફ્ટ કી 

યજી કયી ધનમત પી 
બયીને 

અધવસ્કટન્ટ ભેનેજય, 
ચ ૂટંણી ળાખા 

૩. ત્ર ળશયેી ધલસ્કતાયની લવધત 
અંગેન દાખર 

યજી કયી ધનમત પી 
બયીને 

અધવસ્કટન્ટ ભેનેજય, 
ચ ૂટંણી ળાખા 

  

 અ દસ્કતાલેજ નીચેના સ્કથે ઈરબ્ધ યશળેે. 
  

 યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ચ ૂુંટણી ળાખા  
રૂભ ન.ં૧૧, ત્રીજ ભા, 
ડ.આંફેડકય બલન,  
ઢેફયબાઇ યડ, 
યાજકટ. 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ચ ુંટણી ળાખા 

 

* પ્રકયણ – ૭ (ધનમભ વુંગ્રશ-૬) *  
તેના બાગ તયીકે યચામેર ફોડષ, હયદ, વધભધતઓ અને અન્મ વુંસ્થાઓન ું ત્રક 

 

(૭.૧) જાશયે તુંત્રને રગતા ફોડષ, હયદો, વધભધતઓ અને અન્મ ભુંડો અંગેની ધલગત – 
 

 યાજકટ ભશાનગયાણરકાને રગત ન શઇ, અ ભાહશતી અલાની જરૂયીમાત જણાતી નથી.   
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* પ્રકયણ – ૮ (ધનમભ વુંગ્રશ-૭) *  
વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓનાું નાભ, શોદ્દો અને અન્મ ધલગતો 

 

 

(૮.૧) જાશયે તુંત્રનાું વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓ , ભદદનીળ વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓ અને 
ધલબાગીમ કામદાકીમ (એેરેટ) વિાધધકાયી ધલળેની ભાહશતી.  

 

ક્રભ નાભ શદ્દ 
STD 

કડ  
પન નફંય 

પેક્વ  e-mail વયનામુ ં 
કચેયી ઘય 

ભદદનીળ ભાહશતી અધધકાયી  
૧ શ્રી 

બાલનાફેન 
ફી. જી 

એકાઈન્ટન્ટ 
કભ ધવનીમય 

ક્રાકગ 

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૪૦  ૨૨૨૧૫૩૨ election@ 

rmc.gov.in 
યાજકટ ભશાનગયાણરકા 

ચ ૂટંણી ળાખા 
રૂભ ન.ં૭, ફીજ ભા, 
ડૉ.અફેડકય બલન, 

ઢેફયબાઇ યડ,  
યાજકટ. ૩૬૦ ૦૦૧ 

વયકાયી ભાહશતી અધધકાયી 
૧ શ્રી એન.એભ. 

અયદેળણા  
અવીસ્કટન્ટ 
ભેનેજય 

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૪૦ 
 

ભ. 
૯૬૨૪૭ 
૧૮૫૪૭  

 ૨૨૨૧૫૩૨ election@ 

rmc.gov.in 
યાજકટ ભશાનગયાણરકા 

ચ ૂટંણી ળાખા 
રૂભ ન.ં૧૧, ત્રીજ ભા, 

ડ.આંફેડકય બલન, 
ઢેફયબાઇ યડ,  

યાજક-૩૬૦ ૦૦૧ 

એેરેટ (કામદા) વિાધધકાયી 
૧ શ્રી ડી.જે. 

જાડેજા 

નામફ 
કધભળનય, 
લેસ્કટ ઝન 

૦૨૮૧ ૨૩૩૧૪૮૪, 
૨૨૩૫૪૧૮ 

 ૨૩૩૨૫૪૩ mc_rmc@ 

rmc.gov.in 

 

યાજકટ ભશાનગયાણરકા 
વેન્ટ્રર ઝન, 

રૂભ ન.ં૧૧, ત્રીજ ભા,     
ડ.આંફેડકય બલન, 

ઢેફયબાઇ યડ,  
યાજકટ-૩૬૦ ૦૦૧ 
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* પ્રકયણ – ૯ (ધનમભ વુંગ્રશ-૮) *  
ધનણષમ રેલાની પ્રહક્રમાભાું અન વયલાની કામષદ્ધધત 

 

 

૯.૧ જ દા જ દા મ દ્દાઓ અંગે ધનણષમ રેલા ભાટે કઈ કામષદ્ધધત અન વયલાભાું આલે છે ?  
 

 ધી ફી.ી.એભ.વી.એક્ટ, ૧૯૪૯ ની જગલાઇ નવુયીને ધનણગમ રેલાભા ંઅલે છે.  

  

૯.૨ અગત્મની ફાફતો ભાટે કોઈ ખાવ ધનણષમ રેલા ભાટેની દસ્તાલેજી કામષ દ્ધધતઓ / ઠયાલેરી 
કામષધ્ધધતઓ / ધનમભ ભાદુંડો / ધનમભો કમાકમા છે ? ધનણષમ રેલા ભાટે કમાક્યા સ્તયે ધલચાય 
કયલાભાું આલે છે ?  

 

 ાયા નં.૯.૧ ભા ંજણાવ્મા ધવલામ ન્મ કઇ દ્ધધત સ્સ્કતત્લભા ંનથી . ધનણગમ રેલા ભાટે 
પ્રકયણ ળાખા દ્વાયા વશામક મ્યધુનધવર કધભળનય ને નામફ મ્યધુનધવર કધભળનય ભાયપત મ્યધુનધવર 
કધભળનયને ભકરલાભા ંઅલે છે.  

  

૯.૩ ધનણષમને જનતા સ ધી શોંચાડલાની કઈ વ્મલસ્થા છે ? 
 ધનણગમની રેણખત જાણ વફંધંધતને ટાર દ્વાયા ભકરલાની વ્મલસ્કથા છે.  

  

૯.૪ ધનણષમ રેલાની પ્રહક્રમાભાું જેના ભુંતવ્મો રેલાનાય છે તે અધધકાયીઓ કમા છે ?  
 

                      અવીસ્કટન્ટ ભેનેજય, ચુટંણી  
              
 

                      નામફ મ્યધુનધવર કધભળનય  
 

 

                          મ્યધુનધવર કધભળનય 
  

૯.૫ ધનણષમ રેનાય અંધતભ વિાધધકાયી કોણ છે ?  
 મ્યધુનધવર કધભળનય  
  

૯.૬ જે અગ ત્મની ફાફતો ય જાશયે વિાધધકાયી દ્વાયા ધનણષમ રેલાભાું આલે છે તેની ભાહશતી અરગ યીતે 
નીચના નમ નાભાું આો.  

 અ ળાખાને રાગ ુડતુ ંનથી.  
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* પ્રકયણ – ૧૦ (ધનમભ વુંગ્રશ-૯) *  
અધધકાયીઓ અને કભષચાયીઓની ભાહશતી  સ્સ્તકા (હડયેક્ટયી) 

 

(૧૦.૧) ભાહશતી નીચે પ્રભાણે છે – 

ક્રભ નાભ શદ્દ 
STD 

કડ  
પન નફંય 

પેક્વ  e-mail વયનામુ ં 
કચેયી ઘય 

૧ શ્રી એન. એભ. 
અયદેળાણા  

અધવસ્કટન્ટ 
ભેનેજય 

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૪૦ 
 

ભ. 
૯૬૨૪૭ 
૧૮૫૪૭  

 ૨૨૨૧૫૩૨ election@ 

rmc.gov.in 
યાજકટ ભશાનગયાણરકા 

વેન્ટ્રર ઝન, 
રૂભ ન.ં૧૧, ત્રીજ ભા,     

ડ.આંફેડકય બલન, 
ઢેફયબાઇ યડ,  

યાજકટ-૩૬૦ ૦૦૧ 
૨ શ્રી બાલનાફેન 

ફી. જી 
એકાઈન્ટન્ટ 
કભ ધવનીમય 

કરાકગ 

--“-

- 
--“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૩ શ્રી ડી.અય. 
વરકંી 

જુનીમય ડેટા 
એન્ટ્રી 

ઓયેટય 

--“-

- 
--“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૪ શ્રી જે.એન. 
યાણા 

જુનીમય 
ક્રાકગ 

--“-

- 
--“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૫ શ્રી એન.ી. 
ભલુા 

જુનીમય 
ક્રાકગ 

--“-

- 
--“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૬ શ્રી જે. ી. 
યભાય 

જુનીમય 
ક્રાકગ 

--“-

- 
--“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૭ શ્રી લામ. જે. 
દર 

ડ્રાઇલય --“-

- 
--“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૮ શ્રી જે.ફી. 
ડડીમા 

ટ્ટાલાા --“-

- 
--“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૯ શ્રી ી.અય. 
ધભમાત્રા 

ટ્ટાલાા --“-

- 
--“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૧૦ શ્રી કે.એભ. 
ગસ્કલાભી 

ભજુય --“-

- 
--“-- - --“-- --“-- --- “ --- 
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* પ્રકયણ – ૧૧ (ધનમભ વુંગ્રશ-૧૦) *  
ધલધનમભોભાું જોગલાઈ કામષ મ જફ ભશનેતાણાની દ્ધધત વશીત દયેક અધધકાયી અને 

કભષચાયીને ભત ું ભાધવક ભશનેતાણ ું 
 

 

(૧૧.૧) છેલ્રા કામાષરમ આદેળ મ જફ શારભાું ચ ૂુંટણી ળાખા ખાતે પયજ ફજાલતા અધધકાયી / કભષચાયીઓની 
ધલગત નીચે એધપ્રર-૨૦૧૯ ની સ્સ્થધત મ જફ છે.  

 

ક્રભ નાભ શોદ્દો 

ભાધવક 
ભશનેતાણ ું 
રૂા. 

(ફેઝીક) 

ક ર ભશનેતાણ ું 
રૂા. 

ધલધનમભભાું 
જણાવ્મા મ જફ 
ભશનેતાણ ું નક્કી 

કયલાની 
કામષદ્ધધત 

૧ શ્રી એન.એભ. અયદેળણા 
અધવસ્કટન્ટ 
ભેનેજય 

- - ધનમભાનવુાય 

૨ શ્રી બાલનાફેન ફી. જી 
એકાઈન્ટન્ટ કભ 
ધવનીમય કરાકગ 

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ 
(૪૨૦૦) 

૫૬,૭૭૪/- ધનમભાનવુાય 

૩ શ્રી ડી.અય. વરકંી 
જુનીમય ડેટા 

એન્ટ્રી ઓયેટય 
૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ 

(૨૮૦૦) 
૪૫,૮૦૫/- ધનમભાનવુાય 

૪ શ્રી જે.એન. યાણા જુનીમય ક્રાકગ 
૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ 

(૧૯૦૦) 
૩૭,૫૬૧/- ધનમભાનવુાય 

૫ શ્રી એન. ી. ભલુા જુનીમય ક્રાકગ 
૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ 

(૧૯૦૦) 
૩૭,૫૬૧/- ધનમભાનવુાય 

૬ શ્રી જે. ી. યભાય જુનીમય ક્રાકગ 
૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ 

(૧૯૦૦) 
૩૩,૦૨૦/- ધનમભાનવુાય 

૭ શ્રી લામ.જે. દર ડ્રાઇલય 
૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ 

(૧૯૦૦) 
૪૧,૦૧૭/- ધનમભાનવુાય 

૮ શ્રી જે.ફી. ડડીમા ટ્ટાલાા 
૪૪૪૦-૭૪૪૦ 

(૧૬૫૦) 
૨૩,૨૫૫/- ધનમભાનવુાય 

૯ શ્રી ી.અય. ધભમાત્રા ટ્ટાલાા 
૪૪૪૦-૭૪૪૦ 

(૧૩૦૦) 
૩૦,૦૪૪/- ધનમભાનવુાય 

૧૦ શ્રી કે.એભ. ગસ્કલાભી ભજુય 
૪૪૪૦-૭૪૪૦ 

(૧૩૦૦) 
૩૬,૭૧૭/- ધનમભાનવુાય 

નોંધ :  
* ક્રભ-૧ અધવસ્કટન્ટ ભેનેજયશ્રીન ગાય તેઓની મુ ળાખા ખાતે અકાયલાભા ંઅલે છે.  

* ઈયક્ત કષ્ટક ભાશ ેએધપ્રર-૨૦૧૯ ના ગાયત્રક મજુફ છે. 
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* પ્રકયણ – ૧૨ (ધનમભ વુંગ્રશ-૧૧) *  
પ્રત્મેક વુંસ્થાને પાલામેર અંદાજત્ર 

 

(૧૨.૧) જ દીજ દી મોજનાઓ અન્લમે જ દીજ દી પ્રવધૃતઓ ભાટે અંદાજત્રની ધલગતોની ભાહશતી નીચેના નમ નાભાું 
દળાષલેર છે.  

 

ક્રભ 
મજનાનુ ં

નાભ/વદય 
પ્રવધૃત્ત 

પ્રવધૃત્ત ળરૂ 
કમાગની 
તાયીખ 

પ્રવધૃત 
અંતની 
અંદાજેર 
તાયીખ 

સણૂચત 
યકભ 
રૂા. 

(રાખભા)ં 

ભજુય 
થમેર 
યકભ 
રૂા. 

(રાખભા)ં 

છૂટી 
કયેર/ 
ચકુલેર 
યકભ 

(શપ્તાની 
યકભ) 
રૂા. 

(રાખભા)ં 

છેલ્રા 
લગનુ ં
ખયેખય 
ખચગ 
રૂા. 

(રાખભા)ં 

કામગની 
ગણુલત્તા 

ભાટે 
વંણૂગણે 
કાભગીયી 

ભાટે 
જલાફદાય 
ધધકાયી 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 મજનાકીમ ફજેટ નથી. ભાહશતી નીર 
 

=> અન્મ જાશયે તુંત્રો ભાટેન ું કોષ્ટક : લષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 
 

ક્રભ ફજેટ વદય 

લષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦  
ભુંજ ય થમેર 
અંદાજ 

રૂા. (રાખભાું) 
 

તા.૧૦/૦૫/૨૦૧
૯  

ચાલ  લે સ ધી 
થમેર  

ખયેખય ખચષ 
રૂા. (રાખભાું) 

લષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯  
ખચષ અંદાજ 

 (છેલ્રા લષનો) 
રૂા. (રાખભાું) 

લષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯  
ખયેખય ખચષ 

 (છેલ્રા લષનો) 
રૂા. (રાખભાું) 

૧ ચ ૂુંટણી ળાખા ગાય ખચષ ૪૭.૫૨ ૭.૨૮ ૪૪.૧૦ ૪૪.૬૧ 

૨ વાદીરલાય ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૮ 

૩ ટેરીપોન ખચષ ૦.૨૦ ૦.૦૧ ૦.૧૫ ૦.૦૯ 

૪ ચ ૂુંટણી ખચષ ૧૦.૦૦ ૦.૬૫ ૩૦.૦૦ ૧૧.૮૫ 

૫ ય .આઈ.ડી.ખચષ ૪૦.૦૦ ૫.૮૩ ૩૦.૦૦ ૨૯.૨૬ 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ચ ુંટણી ળાખા 

 

* પ્રકયણ – ૧૩ (ધનમભ વુંગ્રશ-૧૨) *  
વશામકી કામષક્રભોના અભર અંગેની દ્ધધત 

 

(૧૩.૧) કચેયીની આ ળાખા દ્વાયા કોઈ વશામકી કામષક્રભની અભરલાયી કયલાભાું આલતી નથી તેથી ભાહશતી 
આલાની થતી નથી.  
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* પ્રકયણ – ૧૪ (ધનમભ વુંગ્રશ-૧૩) *  
તેણે આેર યાશતો, યભીટ કે અધધકૃધત ભેલનાયની ધલગતો 

 

(૧૪.૧) કચેયીની આ ળાખા દ્વાયા યશતો, યભીટ કે અધધકધૃત આલાની કાભગીયી થતી ન શોઈ, ધલગતો 
આલાની થતી નથી.  
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
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* પ્રકયણ – ૧૫ (ધનમભ વુંગ્રશ-૧૪) *  
કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેર ધોયણો 

 

(૧૫.૧) ધલધલધ પ્રવધૃતઓ / કામષક્રભો શાથ ધયલા ભાટે ધલબાગે નક્કી કયેર ધોયણોની ધલગતો નીચે મ જફ છે . 

 અ ળાખાની ધનણગમ રેલાની પ્રહક્રમા ભાટે ળાખા દ્વાયા પાઇર ઈય નોંધ અધવસ્કટન્ટ ભેનેજય , 

ચ ૂટંણી ળાખા દ્વાયા જગલાઇઓ ધ્માને યાખી વશામક કધભળનય શ્રી વભક્ષ  યજુ કયલાભા ંઅલે છે . જ 
ધનણગમ તેભના દ્વાયા રેલાન થત શમ ત ધનણગમવશ પ્રકયણ યત અવ્મે ભરલાયી કયલાભા ંઅલે છે . 

ન્મથા ધનણગમ ભાટે અગ નામફ કધભળનય શ્રી કે જરૂય ડમે કધભળનય શ્રી વભક્ષ પ્રકયણ યજુ કયલાભા ં
અલે છે. જેભા ંધનણગમ અવ્મે ભરલાયી કયલાભા ંઅલે છે.  
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* પ્રકયણ – ૧૬ (ધનમભ વુંગ્રશ-૧૫) *  
ધલજાન ુંરૂે ઉરબ્ધ ભાહશતી 

 

(૧૬.૧) લીજાણ ુંરૂે કોઈ લશીલટ ભાહશતી ઉરબ્ધ નથી. યુંત   ભતદાય માદીની વી.ડી. ઉરબ્ધ યાખલાભાું 
આલે છે.  
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ચ ુંટણી ળાખા 

 

* પ્રકયણ – ૧૭ (ધનમભ વુંગ્રશ-૧૬) *  
કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેર ધોયણો 

 

(૧૭.૧) રોકોને ભાહશતી ભે તે ભાટે ધલબાગે અનાલેર વાધનોની ધલગત નીચે મ જફ છે .  

 - લતગભાનત્ર  
 - નટીવ ફડગ  
 - કચેયીભા ંયેકડગન ુ ંધનહયક્ષણ  
 - દસ્કતાલેજની નકર ભેલલાની દ્ધધત  
 - ઈરબ્ધ મહુરત ધનમભવગં્રશ  
 - જાશયેતતં્રની લેફ વાઇટ  
 - જાશયેખફયના ન્મ વાધન  
 - ભતદાયમાદીન કમ્પ્યટુયાઇઝડ “શલે્ રાઇન”  

(ચ ૂટંણી ળાખાના ધનમતં્રણ શઠે વાભાન્મ ચુટંણી/ભધ્મલગી ચુટંણી/ેટા ચુટંણી લખતે) 
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* પ્રકયણ – ૧૮ (ધનમભ વુંગ્રશ-૧૭) *  
અન્મ ઉમોગી ભાહશતી 

 

(૧૮.૧) રક દ્વાયા છૂાતા પ્રશ્નના મગ્મ જલાફ  : રૂફરૂ, ટેરીપન દ્વાયા, રેણખતભા ંકે આ-ભેઆર 
દ્વાયા અલાભા ંઅલે છે.  

(૧૮.૨) ભાહશતી ભેલલા અંગે  : ભાહશતી (ભેલલાન) ધધકાય ધધધનમભ-
૨૦૦૫ ને ગજુયાત ભાહશતી ધધકાય ધનમભ-
૨૦૦૫ ની જગલાઇ નવુાય કામગલાશી કયલાથી 
ભાહશતી ભી ળકે. 

(૧૮.૩) જાશયેતતં્ર દ્વાયા રકને ાતી તારીભ ફાફત  : અ કચેયી દ્વાયા રકને અ ફાફતે તારીભ 
અલાની વ્મલસ્કથા શાર ભરભા ંનથી.  

(૧૮.૪) ધનમભ વગં્રશ-૧૩ ભા ંવભાધલષ્ટ ન કયામેર 
શમ તેલા જાશયેતતં્રએ અલાના પ્રભાણત્ર, 
“ના ંલાધંા પ્રભાણત્ર” 

: અ ળાખા દ્વાયા અલા કઇ પ્રભાણત્ર જાશયે 
જનતાને અલાના થતા ંનથી.  

(૧૮.૫) નોંધણી પ્રહક્રમા અંગે  : અ ળાખા દ્વાયા ભતદાય નોંધણી ધનમભ ધવલામ 
કઇ નોંધણીની પ્રહક્રમા કયલાભા ંઅલતી નથી.  

(૧૮.૬) જાશયેતતં્રએ કય ઈઘયાલલા અંગે  : અ ળાખા દ્વાયા કઇ કય ઈઘયાલલાભા ંઅલતા 
નથી.  

(૧૮.૭) લીજી / ાણીના ંશગંાભી ને કામભી 
જડાણ અલા ને કાલા અંગે  

: અ ળાખા દ્વાયા લીજી / ાણીના ંજડાણ 
અલા / કાલાની કાભગીયી કયલાભા ંઅલતી 
નથી.  

(૧૮.૮) જાશયેતતં્ર દ્વાયા યૂી ાડલાભા ંઅલનાય ન્મ 
વેલાઓની ધલગત  

: ાયા ન.ં૨.૪, ૨.૬ ભા ંજણાલેર ધવલામ ધલળે 
વેલા અલાભા ંઅલતી નથી.  

 


