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યાઇટ ટુ ઇન્પોભેળન એક્ટ 

(૨૦૦૫) 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
રીગરળાખા 

વન ે૨૦૨૦-૨૦૨૧ 

કરભ – ૪ મજુફની ૧૭ પ્રકાયની ભાહશતી  
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પ્રકયણ -૨ કરભ -૪(૧) 

 વગંઠનની વલગતો, કામો અને પયજો 

૨.૧ રોકોને સખુાકાયી અને કલ્માણ અથેનો શતે ુ  

૨.૨     રોકોનુ ંસ્લાસ્્મ અને બવલષ્મની સખુાકાયી 

૨.૩ ૧૯/૧૧/૧૯૭૩ થી યાજકોટ ભશાનગયાલરકાનો દયજજો ભેર છે.  

૨.૪ રોકોની સખુાકાયી,સ્લાસ્્મ અને બવલષ્મની સખુાકાયી કલ્માણની જલાફદાયી  

૨.૫  ાણી વલતયણ, યસ્તાઓ, વપાઇ, આલાવ મોજના, ભગુબભ ગટય, ફાગ ફગીચા  

૨.૬  ૨.૫  મજુફ  

૨.૭ રાગ ુડતુ ંનથી.  

૨.૮ વનમભીત લેયાની બયાઇ અને સ્લચ્છતાના અલબમાનભા ંમોગદાન  

૨.૯  જાશયેાતો, વેવભનાય, સ્કીભ, પ્રોજેકટ  

૨.૧૦ એકફાયી ધ્ધતીની વ્મલસ્થા, દયેક લોડે ઓપીવો, વીલીક વેન્ટય  

૨.૧૧  મખુ્મ કચેયી, યા.ભ.ન.ા, ઢેફય યોડ, યાજકોટ  

૨.૧૨   વલાયે ૧૦.૩૦, ફધં થલાનો વભમ વાજંે ૬.૧૦ 
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રીગરળાખાની કાભગીયી તથા પયજો  

-   ભશાનગયાલરકાની રીગરળાખાનુ ંમખુ્મ કામભ કોોયેળન વાભે તથા તેના ભાયપત થતા 

અરગ-અરગ કોટોભા ંથતા ંદાલાઓ, અીરો વલગયેનુ ંવકંરન કયી ેનર એડલોકેટશ્રીઓને  

શંોચાડલાનુ ંઅને અરગ-અરગ ળાખાઓભાથંી આલતી પાઇરો ફાફતે કાનનુી ભાગભદળભન 

ફાફતેની કામભલાશી કયલાની કાભગીયી. 

 

ભાહશવત અવધકાય અવધવનમભ અંતગભત આલતી અયજી અનવુધંાને ભાહશતી આલી.  

પ્રકયણ -૨ કરભ -૪(૨) તથા પ્રકયણ -૩ 

 અવધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વત્તા અને પયજો 

 (૧) શોદ્દો : રેફય ઓપીવય (શ્રી એ.એવ.લોયા)  

વત્તા: લશીલટી : ૧. રીગરળાખાની વભગ્ર કાભગીયી ઉય દેખયેખ  

   ૨. વભગ્ર સ્ટાપને ભાગભદળભન આવુ.ં  

નાણાકીમ : ૧. રૂ. ૨૦૦૦/- સધુીની ખચભ ભજુંયીની વત્તા  

અન્મ :  ૧. રેફયકોટભ રગત કાભગીયી , કોન્રાકટ શઠેના કાભદાયોના ગાય 

ચકુલણીનુ ંવનયીક્ષણ અને યીોટભ , આઇ.ડી.એકટ, ભીનીભભ લેજીવ એકટ, 

ગ્રેચ્યટુી એકટ, યવુનમનના પ્રશ્નો, તથા રેફય- એડલાઇઝયો વાથે 

વકંરન, રીગર ળાખાની લશીલટી કાભગીયી,   

પયજો:  ૧. તતં્ર વલરૂધ્ધ રેફય કોટભભા ંથમેર કેવો અંગેની ભાહશતી અરગ-અરગ  
                     વલબાગોભાથંી ભગંાલીને રેફય- એડલાઇઝયોને ભોકરાલલી.   

૨. અરગ-અરગ ળાખાઓભાથંી આલતી પાઇરો ફાફતે કાનનુી ભાગભદળભન 
     રગત  કાભગીયી. 
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(૨) શોદ્દો :  રો-ઓપીવય (શ્રી એવ.કે.ગપુ્તા) 

વત્તા:  લશીલટી  :  કોઇ જ નશી  

  નાણાકીમ :  રૂ.૫૦૦/- સધુીની ખચભ ભજુંયીની વત્તા 

પયજો : ૧. વીલીર કોટભ , ડીસ્રીકટ કોટભ , પોજદાયી કોટભ , ફુડના કેવો, રેન્ડ કેવો, શાઇકોટભ  

    અને સવુપ્રભકોટભના કેવો, અંગેની ભાહશતી અરગ-અરગ વલબાગોભાથંી ભગંાલીને 

   એડલોકેટશ્રીઓને ભોકરાલલી ,અને આ કેવો અંગે અીર અંગેની કામભલાશી 

   કયલી. અરગ-અરગ ળાખાઓભાથંી આલતી પાઇરો ફાફતે કાનનુી ભાગભદળભન 

   રગત  કાભગીયી. 

(૩) શોદ્દો : વીનીમય કરાભક  (શ્રી અજમબાઇ યભાય ) ટેફર-૧  

વત્તા  : લશીલટી   : નાભદાય શાઇકોટભ અને સવુપ્રભકોટભ , આફીરેળન, રગત તભાભ પાઇરો  

                          રગત કાભગીયી, કેવલમેટ રગત તેભજ આઉટડોય કાભગીયી, ઇનલડભ આઉટલડભ 

ફુડ અને પોજદાયી કેવો, રેન્ડ કેવો  રગતની કાભગીયી   

              નાણાકીમ : કોઇ જ નશી  

(૪) શોદ્દો : જુનીમય કરાભક (શ્રી એ.લી.ચદંાયાણા)  ટેફર-૨ 

વત્તા  : લશીલટી   : કોઇ જ નશી  

  નાણાકીમ : કોઇ જ નશી  

જલાફદાયી : રીગરળાખાની એસ્ટા રગતની વભગ્ર કાભગીયી, ગાય તેભજ ફીર રગતની, ફીરો 

       ફનાલલાની કામભલાશીની કાભગીયી, ડીસ્રીકટ કોટભ , નેગોળીએફર ઇન્સ્ુભેન્ટ એકટ 

શઠે આલતા કેવો રગત કામભલાશી આઉટ ડોય કાભગીયી,      

નાણાકીમ : ગાય, ખચભ અંગેના, અને અન્મ તભાભ ફીરો ફનાલલાની જલાફદાયી, જરૂયી 

કાતો કયલી લગેયે  
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 (૫)  શોદ્દો : જુનીમય કરાભક (શ્રી વલળારબાઇ ડી. વત્રલેદી) ટેફર-૩  

વત્તા  : લશીલટી   : કોઇ જ નશી  

  નાણાકીમ : કોઇ જ નશી  

 જલાફદાયી :  રેફય કોટભ અને મ્ય.ુટેક્ષ અીર અંગેની તભાભ પાઇરોની કાભગીયી તેભજ રેફય કોટભ  

રગતની કાભગીયી   

                        
(૬)  શોદ્દો : જુનીમય કરાભક (શ્રી લચયાગબાઇ એન.ખીભસયુીમા ) ટેફર-૪  

વત્તા  : લશીલટી   : કોઇ જ નશી  

  નાણાકીમ : કોઇ જ નશી  

 જલાફદાયી :  હદલાની કોટભ કેવો રગતની તભાભ કાભગીયી  

   
 (૭)  શોદ્દો : જુનીમય કરાભક (શ્રી વ્માવ કૃષ્ણકાતં આય.) શલારે આય.ટી.આઇ. ળાખાભા ં

  (૮) શોદ્દો : જુનીમય કરાભક (શ્રી ભયયુબાઇ રાઠીમા) શલારે આય.ટી.આઇ. ળાખાભા ં

              પ્રકયણ -૨ કરભ-૪(૩)  તથા પ્રકયણ -૪ 

             કામો કયલા ભાટેના વનમભો, વલવનમભો, સચુનાઓ, વનમભ વગં્રશ અને દપતય 

૧. દસ્તાલેજનુ ંનાભ / ભથાળં   :  કોટભ કેવ વલગેયેની ભાહશતી  

૨.  દસ્તાલેજો યનુ ંટંુકુ રખાણ  : અન્મ  

૩.  વ્મહકતને વનમભો, વલવનમભો,  : યાજકોટ ભશાનગયાલરકા  

સચુનાઓ, વનમભ વગં્રશ અને    રીગરળાખા, રૂભ ન.ં  - ૪ 

દપતયોની નકર અશીથી ભળે          ત્રીજો ભા, ડો આંફેડકય બલન, યાજકોટ  

ટેરીપોન નફંય :            :  ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૧, ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૨  

૪.  વલબાગ દ્વાયા વનમભો, વલવનમભો,  :         રૂ. ૨૦/- 

સચુનાઓ, વનમભ વગં્રશ અને દપતયોની નકર ભાટે રેલાની પી 
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                પ્રકયણ -૨ કરભ ૪(૪) તથા પ્રકયણ-૫ 

૫.૧ – નીવત ઘડતય અથલા નીવતના અભર વફંધંી જનતાના વભ્મો 

 

અન.ુ ન.ં વલમ/ શોદ્દો  શુ ંજનતાની વશબાગીતા 

વવવનશ્ચીત કયલાનુ ંજરૂયી છે? 

(શા/ના) 

જનતાની વશબાગીતા ભેલલા ભાટેની 

વ્મલસ્થા 

૧. કામદાકીમ ના ફનેરા કામદાઓ અને વનમભોની રોકો 

દ્વાયા ચુટંામેર પ્રવતનીધીઓની વભીતી 

દ્વાયા જનતાની વશબાગીતા ભેલલાભા ં

આલે છે. 

 

 

૫.૨ 

અન.ુ ન.ં વલમ/ શોદ્દો  શુ ંજનતાની વશબાગીતા 

સવુનશ્ચીત કયલાનુ ંજરૂયી છે? 

(શા/ના) 

જનતાની વશબાગીતા ભેલલા ભાટેની 

વ્મલસ્થા 

૧. કામદાકીમ ના યાજકોટ ભશાનગયાલરકાભા ંસ્થામી 

વભીતી તથા વાભાન્મવબા ભાયફ્તે 

જનતાના પ્રવતનીધીઓ વાથે વરાશ 

યાભળભ કયી વનણભમો રેલાભા ંઆલે છે. 

 

વફવંધત વવભતી : : ૧ ૦ થી ૧૨ રાખ 

સ્થામી વવભતી  :  ૧૨ રાખ થી ઉય 

વાભાન્મ વબા   : નીતી વલમક તથા કોોયેળનની વભલ્કત અંગે  
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                    પ્રકયણ -૨ કરભ ૪(૫) તથા પ્રકયણ-૬ 

 જાશયે તતં્ર અથલા તેના વનમતં્રણ શઠેની વ્મહકતઓ ાવેના દસ્તાલેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ંત્રક 

અનુ.ં ન.ં  દસ્તાલેજોની કક્ષા દસ્તાલેજોનુ ંનાભ અને 

એક રીટીભા ંઓખાણ 

દસ્તાલેજો 

ભેલલાની 

કામભધ્ધતી 

નીચેની વ્મહકત 

ાવે છે/ તેના 

વનમતં્રણભા ંછે. 

૧. ભશાનગયાલરકા 

કક્ષા(રીગરળાખા)
  

હદલાની કામભલાશીઓ તથા 

પોજદાયી કામભલાશીઓ 

 

મોગ્મ પી બમે 

દસ્તાલેજની નકર 

ભાટેની અયજી 

કમેથી 

રેફય ઓપીવય 

રો ઓપીવય અને 

સ્ટાપ 

 

        પ્રકયણ -૨ કરભ ૪ તથા પ્રકયણ-૭ 

  તેના બાગ તયીકે યચામેર ફોડભ, હયદ, વવભતીઓ તથા અન્મ વસં્થાઓનુ ંત્રક 

 ૭.૧ 

  - યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, ઢેફય યોડ, યાજકોટ  

- અન્મ ભડંો  

- આગ મજુફ (૨.૩ મજુફ)  

- વચંારક તથા કામભકાયી  

- કભભચાયી/ ચુટંામેર પ્રવતનીધી/ અવધકાયી/ કવભ ળનય વાશફે 
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-  મ્યવુનવીર કવભ ળનયશ્રી 

- યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, ઢેફય યોડ, યાજકોટ.  

- ચુટંામેર વભ્મોની ફેઠક વખં્મા ૭૨ છે. 

-  જનતા વાભાન્મ વબાભા ંપલુભ ભજુંયીથી બાગ રઇ ળકે છે.  

- ફેઠકોની કામભનોંધ તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે.  

- મોગ્મ પી બયીને અયજી કમેથી ફેઠકોની કામભનોંધ ભેલી ળકામ છે.  
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    પ્રકયણ -૨ કરભ ૪ તથા પ્રકયણ-૮ 

૮.૧ વયકાયી તતં્રનુ ંનાભ :  

ભાહશતી અવધકાયી 

ક્રભ શોદ્દો  પોન નફંય  ઇ- 

ભેઇર 

વયનામુ ં

કચેયી ભોફાઇર 

૧
  

રો-ઓપીવય
  

૦૨૮૧- 

૨૨૨૧૬૩૧ 

૯૭૧૪૯ ૧૦૧૯૯ skgupta

@rmc. 

gov.in 

રીગરળાખા, રૂભ ન.ં ૪, 

ત્રીજો ભા,  

ડો.આંફેડકયબલન, 

યાજકોટ. 
 

ભદદનીળ ભાહશતી અવધકાયી 

ક્ર
ભ 

શોદ્દો  પોન નફંય  ઇ- 
ભેઇર 

વયનામુ ં
કચેયી ભોફાઇર 

૧ રેફય ઓપીવય/ 
વીનીમય/જુની. 
કરાકભ  

૨૦૮૧- 
૨૨૨૧૬૩૨ 

૯૭૧૪૯૭૫૭૫૭  asvora

@rmc.

gov.in 

રીગરળાખા, રૂભ ન-ં૪, 
ત્રીજો ભા,                     
ડો. આંફેડકયબલન, 
યાજકોટ. 

 

એેરેટ વત્તાવધકાયી 
ક્ર

ભ 

શોદ્દો પોન નફંય  ઇ- ભેઇર વયનામુ ં

કચેયી ભોફાઇર 

૧ નામફ કવભ ળનય 

(ઇસ્ટ ઝોન)  
૦૨૮૧- 

૨૩૮૯૨૭૪  

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૩  નામફ કવભળનયશ્રીની 

કચેયી, શ્રી ઝલેયચદં 

ભેઘાણી બલન, બાલનગય 

યોડ, યાજકોટ  
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પ્રકયણ- ૯  

 વનણભમ રેલાની પ્રહકમાભા ંઅનવુયલાની કામભધ્ધવત 

વલમ વલગત 

જેના ઉય વનણભમ રેલાનો છે તે વલમ  કોટભ  કેવો 

ભાગભદળભક સચુના/ વનદેળો જો કોઇ શોમ  કેવો ઝડથી ચારલા જોઇએ  

અભરની પ્રહક્રમા  ેનર એડલોકેટશ્રીઓ વાથે વકંરન અને ચચાભ  

વનણભમ રેલાની કામભલાશીભા ંવકંામેર અવધકાયીઓના 

શોદ્દા 

રેફય ઓપીવય, રો-ઓપીવય, વશામક કવભ ળનયશ્રી, 

નામફ કવભળનયશ્રી, કવભળનયશ્રી 

ઉય જણાલેર અવધકાયીઓના વંકભ અંગેની ભાહશતી  રીગરળાખા, રૂભ ન-ં૪, ત્રીજો ભા,  

ડો. આંફેડકયબલન, યાજકોટ. 

જો વનણભમથી વતંો ન શોમ તો કમા ંઅને કેલી યીતે 

અીર કયલી  

આય.ટી.આઇ. વલબાગ ફીજો ભા ડો. આંફેડકયબલન, 

યાજકોટ. ભાયપતે અીર કયી ળકામ  
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પ્રકયણ- ૧૦ 

      અવધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની ભાહશતી- પસુ્તીકા(ડીયેકટયી) 

ક્રભ નાભ શોદ્દો  પેક્વ ઇ-ભેઇર વયનામુ ં  

૧ શ્રી આવળ એવ.લોયા રેફય ઓપીવય - -  આય.ટી.આઇ. ળાખા, રૂભ 
ન-ં૨, ફીજો ભા,  

ડો. આંફડેકય બલન, 
યાજકોટ. 

૨ શ્રી  વદંી કે.ગપુ્તા રો-ઓપીવય - - રીગર ળાખા, રૂભ ન-ં૪, 
ત્રીજો ભા,            
ડો. આંફડેકય બલન, 
યાજકોટ. 

૩ શ્રી અજમબાઇ યભાય  વી.કરાકભ  - - “ 

૪ શ્રી એ.લી.ચદંાયાણા  જુ.કરાભક  - - “ 
૫ શ્રી લી.ડી.વત્રલેદી જુ. કરાકભ  - - “ 

૬
  

શ્રી વી.એન.ખીભસયુીમા  જુ. કરાકભ  -  -  - 

૭ શ્રી વ્માવ કે. આય. જુ. કરાકભ    શલારે આય.ટી.આઇ. 
ળાખા 

૮  શ્રી ભયયુબાઇ રાઠીમા  જુ. કરાકભ   શલારે આય.ટી.આઇ. 
ળાખા 

૯ શ્રી દમાફેન વચંાણીમા ભજુય   રીગરળાખા 
૧૦ શ્રી જે.આય.ઝઝંલાડીમા ભજુય - - રેફય ઓપીવયશ્રીની 

ચેમ્ફયે  
૧૧ શ્રીભાડંલીમા ળાભજીબાઇ ભજુય - - શલારે 

આય.ટી.આઇ.ળાખા 
૧૨ શ્રી જાદલ અનીરબાઇ ટાલાા - - શલારે આય.ટી.આઇ. 

ળાખા 
૧૩ શ્રી ખડંલી રાભફુેન ટાલાા   શલારે આય.ટી.આઇ. 

ળાખા 
૧૪ શ્રી ળેખ ળૌકતહવેુન એ.  ટાલાા - - -  રીગરળાખા 
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પ્રકયણ- ૨ કરભ-૪ (૧૦) તથા પ્રકયણ-૧૧ 

વલનીભમોભા ંજોગલાઇ કમાભ મજુફ ભશનેતાણાની ધ્ધતી વશીત દયેક અવધકાયી અને કભભચાયીને ભત ુભાવીક 

ભશનેતાણુ\ં (એપ્રીર-૨૦૧૯ મજુફ) (લતય/બ્થુ ંભશનેતાણાભા ંવાભેર છે.) 

  

ક્રભ નાભ  શોદ્દો  ભાવીક 

ભશનેતાણુ ં

(એપ્રીર-

૨૦ મજુફ) 
  

લતય/બ્થુ ં
   

વલવનભમભા ં

જણાવ્મા મજુફ 

ભશનેતાણુ ંનકકી 

કયલાની કામભ 

ધ્ધતી 

૧ શ્રી આવળ એવ.લોયા રેફય ઓપીવય ૯૫,૯૯૨/- ૨,૧૪૮/-  યાજમ વયકાયનુ ં

ગાયચં 

૨ શ્રી  વદંી કે.ગપુ્તા રો-ઓપીવય ૮૩,૩૦૯/- ૨,૦૨૯/- “ 

૩ શ્રી અજમબાઇ યભાય  વી.કરાકભ  ૬૩,૫૨૬/- ૧૧૨૪/- “ 

૪ શ્રી એ.લી.ચદંાયાણા જુ. કરાકભ  ૫૭,૧૨૪/- ૧૧૭૪/- “ 

૫ શ્રી વત્રલેદી વલળારબાઇ જુ..કરાકભ  ૩૮,૭૯૮/- ૦  

૬ શ્રી લચયાગ ખીભસયુીમા જુ..કરાકભ  ૧૯૯૫૦/ ૦  

૭ શ્રી ભયયુબાઇ રાઠીમા  જુ. કરાકભ  ૧૯,૯૫૦/-               ૦ “ 

૮ શ્રી વ્માવ કે.આય. જુ. કરાકભ  ૫૬,૦૪૮/- ૦ “ 

૯ શ્રી એવ.એ.ળેખ  ટાલાા ૪૦,૨૧૬/- ૨૬૦/- “ 

૧૦ શ્રી જે.આય.ઝઝંલાડીમા ભજુય  ૩૦,૧૪૮/- ૨૬૦/- “ 

૧૧ શ્રી ભાડંલીમા ળાભજીબાઇ ભજુય ૩૫,૩૩૭/- ૨૫૪/- “ 

૧૨ શ્રી ખડંલી રાભફુેન  ટાલાા ૨૪,૭૭૧/- ૬૦/- “ 

૧૩ શ્રી જાદલ અનીરબાઇ ટાલાા ૨૫,૦૧૩/- ૨૬૦/- “ 

૧૪ શ્રી દમાફેન વચંાલણમા  ભજુય  ૩૧,૧૮૬/- ૬૦/- “ 
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પ્રકયણ- ૨ કરભ-૪ (૧૧) તથા પ્રકયણ-૧૨ 

વસં્થાને પાલામેર અંદાજત્ર લભ-૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રભ મોજનાનુ ંનાભ  પ્રવવૃત
  

પ્રવવૃત ળરૂ 

થમાની 

તાયીખ 

સલુચત યકભ 

(રાખભા)ં 

ભજુંય થમેર 

યકભ  

કાભની ગણુલત્તા 

ભાટે જલાફદાય 

અવધકાયી 

૧ રીગરળાખા ગાય ખચભ - ૧/૪/૨૦૨૦ ૭૭.૭૬ ૭૭.૭૬ ળાખા અવધકાયી 

૨ વાદીરલાય ખચભ - ૧/૪/૨૦૨૦ ૨.૨૫ ૨.૨૫ “ 

૩ ટેરીપોન ખચભ  - ૧/૪/૨૦૨૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ “ 

૪ લીજી ખચભ  - ૧/૪/૨૦૨૦ ૦.૬૦ ૦.૬૦ “ 

૫ લકીર પી - ૧/૪/૨૦૨૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ “ 

૬ મ્ય.ુ કોટભનો ખચભ  - ૧/૪/૨૦૨૦ ૪૯.૦૦ ૪૯.૦૦ “ 

૭ આઉટ વોવીંગ સ્ટાપ ખચભ  -  ૧/૪/૨૦૨૦    ૭.૦૦     ૭.૦૦  ‘ 

૮ વોર આફીરેટયની પી  -  ૧/૪/૨૦૨૦  ૨૦.૦૦   ૨૦.૦૦  “ 
  

પ્રકયણ-૧૩ 

 

 વશામકી કામભક્રભનો અભર અંગેની ધ્ધતી 
 

 

શાર અતે્ર રાગ ુડતુ ંનથી. 
 

 

પ્રકયણ- ૧૨ કરભ-૪ (૧૩) તથા પ્રકયણ-૧૪ 

 
 તેને આેર યાશતો, યભીટ કે અવધકૃત ભેલનાયની વલગતો 

 

 

 અતે્ર રાગ ુડતુ ંનથી. 
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પ્રકયણ- ૨ કરભ-૪ (૧૪) તથા પ્રકયણ-૧૫ 

 કામો કયલા ભાટે વનમત કયેર ધોયણો 

૧.   યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની જુદી જુદી ળાખાઓ ાવેથી યાજકોટ ભશાનગયાલરકા વલરૂધ્ધ 

અથલા યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા થતી હદલાની કોટભ કામભલાશી તથા પોજદાયી કોટભ કામભલાશીભા ં

ેનર એડલાઇઝયો/ એડલોકેટને જરૂયી ભાહશતી/ વલગતો/ ાયાલાઇઝ યીભાકભવ/ દસ્તાલેજો તથા 

અન્મ ફાફતે વફંવંધત ળાખાઓ વાથે વકંરન કયલાની મખુ્મ પ્રવવૃત કયલાભા ંઆલે છે.  

૨.   યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની વલવલધ ળાખાઓભાથંી કામદાકીમ ફાફતોને રગત અલબપ્રામ 

રગત કાભગીયી કયલાભા ંઆલે છે. 

 

પ્રકયણ- ૨ કરભ-૪ (૧૫) તથા પ્રકયણ-૧૬ 

 

 વલજાણુ ંરૂે ઉરબ્ધ ભાહશતી 
 

શાર અતે્ર રાગ ુડતુ ંનથી. 
 

પ્રકયણ- ૨ કરભ-૪ (૧૬) તથા પ્રકયણ-૧૭ 

 

 ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગયીકોને ઉરબ્ધ વલરતોની વલગતો 
 

દસ્તાલેજોની નકર ભેલલાની ધ્ધતી  : યાજકોટ ભશાનગયાલરકા વફવંધત નકરો 

ભેલલા ભાટે જરૂયી પી બમેથી અતે્રથી દસ્તાલેજોની નકરો આલાભા ંઆલે છે. 
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પ્રકયણ- ૨ કરભ-૪ (૧૭) તથા પ્રકયણ-૧૮ 

 અન્મ ઉમોગી ભાહશતી 

 

૧૮.૧ રોકો દ્વાયા પછુાતા પ્રશ્નો અને તેના જલાફો : કોટભ કેવને રગત ભાહશતી  

૧૮.૨  ભાહશતી ભેલલા અંગે : વનમત નમનુાભા/ંઅન્મ યીતે અયજી કમેથી 

૧૮.૩ અયજી ત્રક વદંબભ ભાટે બયેર અયજી ત્રકની નકર : તૈમાય પોભભ  

  -  પી: રૂ.૨૦/-  

 

- ભાહશતી ભેલલા ભાટેની અયજી કઇ યીતે કયલી ટીપ્ણી : ભાહશતી ભેલલા ભાટે અયજી કયલા યાજકોટ 

ભશાનગયાલરકા કચેયી, ડો આંફેડકય બલન, ઢેફય યોડ, યાજકોટ ખાતે આય.ટી.આઇ.વલબાગ આલેર છે, 

તમા ંજરૂયી પી બમે વફવંધત ળાખા તયપથી ભાહશતી આલાભા ંઆલે છે. 

 

- ભાહશતી આલાનો ઇન્કાય કયલાભા ંઆલે તેલા લખતે નાગયીકના અવધકાય અને અીર કયલાની 

કામભલાશી : જમાયે ભાહશતી આલાનો ઇન્કાય થામ તમાયે નાગયીકો એરન્ટ ઓથોયીટી વભક્ષ વનમત 

વભમભા ંઅીર કયે ળકે છે. 

૧૮.૩ : જાશયે તતં્ર દ્વાયા રોકોને અાતી તારીભની ફાફતભા ં: 

  

શાર અતે્ર રાગ ુડતુ ંનથી. 
 

૧૮.૪ : વનમભ વગં્રશ ૧૩ ભા ંવભાવલષ્ટ ન કયામેર શોમ તેલા જાશયે તતં્રએ આલાના પ્રભાણત્ર, ના-

લાધંા પ્રભાણત્ર  

શાર અતે્ર રાગ ુડતુ ંનથી. 

 

૧૮.૫ નોંધણી પ્રહક્રમા અંગ ે

 - ઉદે્દળ : રોકોને ભાહશતી આલાનો 

-નોંધણી ભાટેની ાત્રતા : બાયતીમ નાગયીક શોલો જોઇએ 
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-પલુભ જરૂયીમાત  : અતે્રથી ભાહશતી નેલનાય નાગયીકે અયજી પી તથા અયજીભા ંકેવ નફંય, 

ક્ષકાયનુ ંનાભ તથા કોટભ અંગેની વલગત તથા કેવનુ ંશારનો દયજ્જો વલગેયે વપંણુભ ભાહશતી વાથે 

અયજી કયલાની યશળેે. 

- અયજી કયલા ભાટે વંકભ ભાહશતી : આય.ટી.આઇ.વલબાગ 

- અયજી પી : વનમત થમા મજુફ  

- અન્મ પી : વનમત થમા મજુફ 

- અયજીનો નમનુો : વનમત થમા મજુફ 

- લફડાણ / દસ્તાલેજોની માદી –કોટભ કેવો 

-લફડાણ / દસ્તાલેજનો નમનુો 

- અયજીની ધ્ધતી - આય.ટી.આઇ.વલબાગભા ંવનમત નમનુા અથલા વાદા કાગ ઉય અયજી કયી 

ળકામ 

- અયજી ભળ્મા છી જાશયે તતં્રભા ંથનાય પ્રહક્રમા - અયજી ભળ્મે વરંગ્ન ળાખાભા ંતેને ભોકરી 

આલાભા ંઆલે છે. વફંવંધત ળાખા વનમભાનવુાય ભાહશતી આે છે. 

-  નોંધણીની કામદેવયનો ગાો  - ત્રીવ હદલવ  

-  નલીનકયણની પ્રહક્રમા :  

૧૮.૬ - જાશયે તતં્ર કય ઉઘયાલલા અંગે :  

અતે્ર રાગ ુડતુ ંનથી. 

 

૧૮.૭ - વલજી/ાણીના શગંાભી અને કામભી જોડાણો આલા અને કામદા અંગે :  
 

અતે્ર રાગ ુડતુ ંનથી. 
 

૧૮.૮ - જાશયે તતં્ર દ્વાયા પયુી ાડલાભા ંઆલનાય અન્મ વેલાઓને વલગતો:  

અતે્ર રાગ ુડતુ ંનથી. 
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પ્રભાણત્ર 

 

 
આથી પ્રભાણીત કયલાભા ંઆલે છે કે ભાહશતી અવધકાય અવધવનમભની કરભ -૪ અતગંભત 

સ્લમભ જાશયે કયલાની ફાફતો પ્રોએક્ટીલ હડસ્ક્રોઝય ( ી.એ.ડી.) ભાયા વલબાગ દ્વાયા તૈમાય 

કયલાભા ંઆલેર છે. અને તે ૩૦/૪/૨૦૨૦ ની સ્સ્થવતએ અભાયી ભજુંયી ભેલી અદ્યતન કયલાભા ં

આલેર છે.  
 

          તાયીખ ૩૦-૦૪ -૨૦૨૦ 

 

 

જાશયે ભાહશતી અવધકાયી  

    રીગરળાખા 

        યાજકોટ ભશાનગયાલરકા  
 

 

 

 

 

 

 


