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ફોન ન.ં(૦૨૮૧) ૨૨૨૧૬૪૦ ઇ-મેઈલ- election@rmc.gov.in ચ ુંટણી શાખા 
 

  

પ્રમાણપત્ર 
 

આથી પ્રમાણિત કરવામા ં આવે છે કે, માહિતી અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪ 

અંતર્ગત આથી માહિતી જાિરે કરવાની થાય તો પ્રો-એક્ટીવ હિસ્કક્લોઝર અમારા ધવભાર્ દ્વારા 

તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે અને તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૧ ની સ્સ્કથધતએ મજુંરી મેળવી અધ્યતન કરવામા ં

આવેલ છે.  
 

  આધિસ્કટન્ટ મેનેજર 
રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા 

  

 

રૂમ નું.૧૧, ત્રીજો માળ, િૉ.આંબેિકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોિ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧. 

 રાજકોટ મિાનર્ર િેવા િદન 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 
* અન ક્રમલણકા * 

 
ક્રમ પ્રકરિ 

ક્રમાકં 
ધવર્ત પાના નબંર 

૧ ૧ પ્રસ્કતાવના ૪ 
૨ ૨ િરં્ઠનની ધવર્તો કાયો અને ધવર્તો ૫ 
૩ ૩ અધિકારીઓ અને કમગચારીઓની િત્તા અને ફરજો ૧૯ 
૪ ૪ કાયો કરવા માટે ધનયમો, ધવધનયમો, સચૂનાઓ, ધનયમિગં્રિ અને 

દફતરો 
૨૭ 

૫ ૫ નીધત ઘિતર અથવા નીધતના અમલ િબંિંી જનતાના ંિભ્યો િાથે 
િલાિ-પરામર્ગ અથવા તેમના પ્રધતધનધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્કથા 
િોય તો તેની ધવર્ત 

૨૯ 

૬ ૬ જાિરેતતં્ર અથવા તેના ધનયતં્રિ િઠેળની વ્યસ્ક્તઓ પાિેના 
દસ્કતાવેજોની કક્ષાઓ અંર્ેનુ ંપત્રક 

૩૦ 

૭ ૭ તેના ભાર્ તરીકે રચાયેલ બોિગ, પહરષદ, િધમધતઓ અને અન્ય 
િસં્કથાઓનુ ંપત્રક 

૩૧ 

૮ ૮ િરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ, િોદ્દો અને અન્ય ધવર્તો ૩૨ 
૯ ૯ ધનિગય લેવાની પ્રહક્રયામા ંઅનિુરવાની કાયગપદ્ધધત ૩૩ 
૧૦ ૧૦ અધિકારીઓ અને કમગચારીઓઓની માહિતી પસુ્સ્કતકા (હિરેક્ટરી) ૩૪ 
૧૧ ૧૧ ધવધનયમોમા ંજોર્વાઈ કાયગ મજુબ મિનેતાિાની પદ્ધદ્ધ િિીત દરેક 

પદાિીકારી અને કમગચારીને મળતુ ંમિનેતાણુ ં
૩૫ 

૧૨ ૧૨ પ્રત્યેક િસં્કથાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર ૩૬ 
૧૩ ૧૩ િિાયકી કાયગક્રમોના અમલ અંર્ેની પદ્ધધત ૩૭ 
૧૪ ૧૪ તેને આપલે રાિતો, પરમીત કે અધિકૃધત મેળવનારની ધવર્તો ૩૮ 
૧૫ ૧૫ કાયો કરવા માટે નક્કી કરેલ િોરિો ૩૯ 
૧૬ ૧૬ વીજાણુરંૂપે ઉપલબ્િ માહિતી ૪૦ 
૧૭ ૧૭ કાયો કરવા માટે નક્કી કરેલ િોરિો ૪૧ 
૧૮ ૧૮ અન્ય ઉપયોર્ી માહિતી ૪૨ 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

* પ્રકરણ – ૧ * 
પ્રસ્તાવના 

 

૧.૧ આ પ સ્સ્તકા (માહહતી અધિકારી અધિધનયમ, ૨૦૦૫)ની પાશ્ચાત ભધૂમકા અંગે જાણકારી  
 - આ પસુ્સ્કતકાથી રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાની ચુટંિી ર્ાખાની, માહિતી અધિકાર અધિધનયમ, ૨૦૦૫ 

અન્વયે આપવાની થતી માહિતી રજુ કરેલ છે.  
   

૧.૨  આ પ સ્સ્તકાનો ઉદે્દશ / હતે    
 - આ પસુ્સ્કતકામાથંી રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાની ચુટંિી ર્ાખાની ફરજો, કાયગપદ્ધધત, અમલમા ં િોય 

તેવા કાયદા, ધનયમો, પેટા ધનયમો, ધવધનયમો, સ્કથાયી આદેર્ો, માર્ગદધર્િકાઓને લર્ત માહિતી, 
મદદનીર્ માહિતી અધિકારી, માહિતી અધિકારી અને એપેલેટ અધિકારીને લર્ત માહિતી તેમજ 
માહિતી મેળવવા માટેની પ્રહક્રયા જાિરે જનતા િમક્ષ મકુવાનો ઉદે્દર્ છે.  

   
૧.૩   આ પ સ્સ્તકા કઈ વ્યસ્ક્તઓ / સુંસ્થાઓ / સુંગઠનો વગેરેને ઉપયોગી છે ? 

 - માહિતી અધિકાર અધિધનયમ િઠેળ જે કોઈ માહિતી મેળવવા ઇચ્છુક િોય તે તમામને ઉપયોર્ી છે. 
ઉપરાતં ર્િરેમા ંઆવેલ વ્યાપારી િરં્ઠનો / િસં્કથાઓ / એિોધિએર્નને પિ ઉપયોર્ી છે.  

   
૧.૪  આ પ સ્સ્તકામાું આપેિી માહહતીન ું માળખ ું   

 - પ્રકરિ-૨ (ધનયમિગં્રિ-૧) થી (ધનયમિગં્રિ-૧૭) સિુીની તમામ માહિતી.  
   

૧.૫   વ્યાખ્યાઓ  
 - િી જી.પી.એમ.િી. એક્ટ, ૧૯૪૯ મા ંઆપેલ વ્યાખ્યાઓ તથા તે અન્વયે બનાવેલ ધનયમો, ધવધનયમો 

ધવરે્રેમા ંઆપેલ વ્યાખ્યાઓ અને માહિતી (મેળવવાના)ં અધિકાર અધિધનયમ, ૨૦૦૫ અને ગજુરાત 
માહિતી અધિકાર ધનયમો, ૨૦૦૫ મા ં આપેલ વ્યાખ્યાઓ અનિુરવાની રિ ે છે. તેમજ િી 
જી.પી.એમ.િી. એક્ટની કલમ-૬૮ િઠેળ મળેલ િત્તા અનિુાર અન્ય કાયદાની અમલવારી અથે જે 
તે કાયદામા ંઆપેલ વ્યાખ્યા અનિુરવાની રિ ેછે.  

   
૧.૬   કોઇ વ્યસ્ક્તએ આ પ સ્સ્તકામાું આવરી િેવાયેિ ધવર્યો અંગે વધ  માહહતી મેળવવા માુંગે તો તે માટેની 

સુંપકષ વ્યસ્ક્ત  
 શ્રી એ.એિ.વોરા  

ખાિ ફરજ પરના અધિકારી, 
આર.ટી.આઈ.ધવભાર્, રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા, 
િો.આંબેિકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોિ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧. 

   
૧.૭  આ પ સ્સ્તકામાું ઉપિબ્િ ન હોય તે માહહતી મેળવવા માટેની કાયષપદ્ધધત અને ફી. 

 પારા ૧.૬ મા ંદર્ાગવેલ અધિકારીશ્રીનો િપંકગ કરવાથી ઉપલબ્િ માહિતી આપવા અંરે્ ફી િહિતની જરૂરી 
કાયગવાિી કરવાની અને તેની ઉપલબ્િતા માટે આર્ળની કાયગવાિી કરવામા ંઆવરે્. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા  

* પ્રકરણ – ૨ (ધનયમ સુંગ્રહ-૧) *  
સુંગઠનની ધવગતો, કાયો અને ફરજો 

 
(૨.૧) જાહરે તુંત્ર ઉદે્દશ / હતે   – 
 
 આ સ્કથાધનક સ્કવરાજ્યની િસં્કથાની ચુટંિી ર્ાખા દ્વારા  

૧. ધવિાનિભાની તયૈાર થયેલી મતદાર યાદી પરથી રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાની િી 
જી.પી.એમ.િી એકટની જોર્વાઇઓ મજુબ રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાની ચ ૂટંિીઓ માટે 
વોિગવાઇઝ મતદાર યાદી તૈયાર કરવા માટે મ્યધુનધિપલ મતદાર નોંિિી અધિકારી તરીકે 
કધમર્નરશ્રી, રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા છે. જયારે રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાની ચુટંિી માટે 
ર્િરે ચુટંિી અધિકારી દરજ્જજે જીલ્લા કલેકટરશ્રી, રાજકોટ છે.  

૨. મ્યધુનધિપલ મતદાર નોંિિી અધિકારી તરીકે કધમર્નરશ્રી, રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા છે. 
તેની મદદમા ં મદદનીર્ મતદાર નોંિિી અધિકારી તરીકે િિાયક કધમર્નરશ્રી, ઉપરાતં 
આિીસ્કટન્ટ મેનેજર કક્ષાના અધિકારી તેમજ િોદ્દાની રૂઇએ ગ્રથંપાલ, નાયબ ચીફ એકાઉટન્ટ, 
લો-ઓફીિર, લેબર-ઓફીિર ધવર્ેરે કાયગ કરે છે. તઓે રાજ્ય ચ ૂટંિી આયોર્ દ્વારા ધનયત 
કરાયેલ મતદાર યાદી સિુારિા ક્રાયગક્રમ દરમ્યાન નમનુા’’ક’’ મા ંઆવલે દાવાઓ/વાિંાઓ 
તેમજ અન્ય ધનયત નમનુા મજુબની નામ દાખલ કરવા/કમી કરવા/વોિગ ટ્રાન્િફર 
અરજીઓની જરૂરી ચકાિિી કયાગ બાદ જરૂરી હકુમો કરે છે. આ હકુમોની અિર 
મિાનર્રપાણલકાની પરુવિી યાદીમા ંઆપી આ મતદાર યાદી ધનયત િમયે પ્રધિધ્િ કરવામા ં
આવે છે. આમ આ મતદાર યાદી સિુારિાની પ્રહક્રયા દરમ્યાન બિોળી પ્રધિધ્િી કરી લાયક 
નાર્રીકો તેમના મતાધિકારથી વચંીત ન રિ ેતેની ખાિ કાળજી ચુટંિી ર્ાખા દ્વારા લેવામા ં
આવે છે.  

૩. દર ૧૦ વષગ દરમ્યાન ભારત િરકાર તરફથી કરવામા ં આવતી વિધત ર્િતરી અન્વયે 
રાજકોટ મિાનર્રપાણલકામા ંિમાધવષ્ટ ધવસ્કતારની વિધતના ંઆંકિાઓ પરથી ર્િરેી ધવકાિ 
ધવભાર્ મારફત ધનયત કરેલ વોિગની કુલ િખં્યાને રાજકોટ મિાનર્રપાણલકામા ં િમાધવષ્ટ 
ધવસ્કતારની કુલ વિધત વિ ે ધવભાજન કરી આવેલ વિધતના ં આંકિાને પ્રત્યેક વોિગ રચના 
કરવા માટે બઇેઝ બનાવી કુદરતી િદરેખાના ંિદંભગમા ં (વિધતના ં૧૦% પ્લિ / માઇનિ) 
કરી રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાના ં સણૂચત વોિગ રચના માટે રાજ્ય ચુટંિી પચંને જરૂરી 
દરખાસ્કત ચુટંિી ર્ાખા,  ર્િરે ચુટંિી અધિકારી મારફત કરવામા ંઆવે છે. ત્યારબાદ રાજ્ય 
ચુટંિી પચં પ્રાથધમક જાિરેનામુ ંપ્રધિદ્ધ કરી આ અંર્ે આવેલ રજૂઆત અન્વયે ધવચારિા કરી 
વોિગ િીમાકંન અંર્ ેતેમજ અનામત િીટો અંર્ ેવોિગની વિધત આિાર િાથે આખરી આદેર્ 
કરે છે. 
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૪. રાજકોટ મિાર્રપાણલકાની િામાન્ય / પેટા / મધ્યવતી ચુટંિીના ંખચગ અંર્ેની ગ્રાન્ટ અતે્રથી 
ર્િરે ચુટંિી અધિકારીશ્રીને ફાળવવામા ંઆવ ેછે. 

૫. આ ર્ાખા દ્વારા લર્ત ધવિાનિભાની મતદાર યાદી ર્િરે / તાલકુા મામલતદાર પાિેથી 
મેળવી આ યાદી પરથી મિાર્રપાણલકાની વોિગવાઇઝ મતદારયાદી તૈયાર કરવાની, પ્રાથધમક 
પ્રધિદ્ધ કરવાની, વાિંા સચુનો ધનિગય અથે મદદનીર્ મતદાર નોંિિી અધિકારી તરફ 
મોકલવાની, આવેલ ધનિગય પરથી પરુવિી મતદાર યાદી તૈયાર કરવાની  કામર્ીરી 
કરવામા ંઆવે છે. તથા મિાનર્રપાણલકાની ચુટંિી માટે ચુટંિી િબંિંી િાિન, િામગ્રીની 
ખરીદી કરવામા ંઆવે છે.  

૬. ચ ૂટંાયેલ નર્ર િેવકશ્રીનુ ં રાજીનામુ ં અથવા અવિાન બાદ, તે વોિગની ખાલી પિલે તે 
બેઠકની ધનયત નમનૂામા ંર્િરે ચુટંિી અધિકારી તથા રાજ્ય ચુટંિી પચંને માહિતી આપવામા ં
આવે છે. ત્યારબાદ રાજ્ય ચુટંિી પચંના ં આદેર્ મજુબ તે બેઠક માટે ચુટંિીની પ્રહક્રયા 
કરવામા ંઆવે છે.  

૭. િી જી.પી.એમ.િી. એક્ટ-૧૯૪૯ ની કલમ ૧૩ તેમજ કલમ ૪૦૪ િઠેળ ર્ેરલાયક ઠરેલ 
વ્યસ્ક્તઓની માહિતી મિાર્રપાણલકાની િામાન્ય / મધ્યવતી / પેટા ચુટંિી વખતે િબંધંિત 
ચુટંિી અધિકારીને માહિતી આપવાની કામર્ીરી કરવામા ંઆવે છે.  

૮. મિાનર્રપાણલકાની ચુટંિીઓના ંમતદાન માટેના ંવીજાણુ ંમતદાન યતં્રો પરુતી િખં્યાઓમા ં
વિાવવાની અને ધનભાવવાની કામર્ીરી કરવામા ંઆવ ેછે.  

૯. રાજ્ય ચુટંિી પચંના ંઆદેર્ અનિુાર અન્ય નર્રપાણલકા / મિાનર્રપાણલકાની ચુટંિી માટે 
ર્િરેી ધવકાિ અને ર્િરેી ગિૃ ધનમાગિ ધવભાર્ દ્વારા ધનયત થયેલ ભાિા મજુબ વીજાણુ ં
મતદાન યતં્રો અતે્રથી ભાિ ેઆપવામા ંઆવે છે. 

૧૦. રાજ્ય ચુટંિી પચંના ંઆદેર્ અનિુાર અન્ય મિાનર્રપાણલકા પાિેથી ચુટંિી માટે વીજાણુ ં
મતદાન યતં્રો અતે્રથી ભાિ ેલેવામા ંઆવે છે.  

૧૧. ગિૃ મતં્રાલય, ભારત િરકારના ં વિધત ર્િતરી કાયગક્રમ દરમ્યાન વિધત ર્િતરી કચેરી, 
ર્ાિંીનર્રના ંઆદેર્ અનિુાર રાજકોટ ર્િરેને િેન્િિ વોિગમા ંધવભાજન કરી, આ માટે પ્રથમ 
બ્લોક બનાવવી, વોિગ વાઈઝ, િેન્િિ અધિકારીની ધનમણુકં કરી વિધત ર્િતરીની કામર્ીરી 
ચુટંિી ર્ાખા દ્વારા કરવામા ંઆવે છે. દર ૧૦ વષે ભારત િરકાર તરફથી કરવામા ંઆવતી 
વિધત ર્િતરી રાજકોટ મિાનર્રપાણલકામા ં િમાધવષ્ટ ધવસ્કતાર તેમજ આઉટર ગ્રોથ 
ધવસ્કતારોની વિધત કામર્ીરીની કામર્ીરી પિ ચુટંિી ર્ાખા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ છે.  
િમગ્ર ભારત દેર્મા ં કોરોના કોવીિ-19 ના ં િકં્રમિ થી થયેલ ર્ભંીર પરીસ્સ્કથધતને કારિ ે
વિધત ર્િતરી-૨૦૨૧ અંતર્ગત વિધત ર્િતરીની કામર્ીરી િાલ િરકારશ્રી દ્વારા સ્કથણર્ત 
કરવામા ંઆવેલ છે. આ વિધત ર્િતરી રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાના ંવોિગ ૦૧ થી ૧૮ મા ં
માિાપર, મનિરપર પાટગ-૧, ઘટેંશ્વર, મુજંકા તથા મોટામવાનો િમાવેર્ કયાગની સ્સ્કથધતએ 
થનાર છે તથા આઉટ ગ્રોથ ધવસ્કતાર બેિી તથા મનિરપરુ પાટગ-૨ ની વિધત ર્િતરી અત્રેની 
કચેરી મારફત કરવામા ંઆવનાર છે. 
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૧૨. ગ્રામ ધવકાિ કચેરી, ગજુરાત રાજ્યના ંઆદેર્ અને માર્ગદર્ગન પ્રમાિે િામાજજક-આધથિક અને જાધત 
આિાહરત વિધત ર્િતરી-૨૦૧૦ અંતર્ગત રાજકોટ મિાનર્રપાણલકામા ંિમાધવષ્ટ ધવસ્કતાર વોિગ નબંર 
૧ થી ૨૩ ની ર્િરેી ધવસ્કતાર તરીકે તેમજ આઉટર ગ્રોથ તરીકે બેિી, વાવિી, મુજંકા, મોટામવા, 
મનિરપર, માિાપર ની ગ્રામ્ય ધવસ્કતાર તરીકે ટ્રીટ કરી તમામ  કામર્ીરીનુ ંિકંલન ચુટંિી ર્ાખા દ્વારા 
કરવામા ં આવેલ. આ તમામ કામર્ીરી માટે (૧) ગ્રામ ધવકાિ કચેરી, ગજુરાત રાજ્ય, (૨) ભારત 
ઇલેકટ્રોધનક લી., (૩) એન.આઇ.િી. તથા (૪) વિધત ર્િતરી ધવભાર્, ગજુરાત રાજ્ય િાથે િકંલન 
કરી તેમજ તેમના ંઆદેર્ અને માર્ગદર્ગન મજુબ આ કામર્ીરી કરવામા ંઆવેલ. આ કામ માટે ક્ષેત્રીય 
માહિતી BEL તરફથી અતે્ર કચેરીને ફાળવવામા ંઆવેલ ટેબ્લેટ પીિીમા ંએકત્ર કરી લર્ત વોિગના ચાર્જ 
િેન્ટર મારફત એન.આઇ.િી. િવગર પર અપલોિ કરી કામર્ીરી પિૂગ કરવામા ં આવેલ. આ કામે  
ર્િતરીદાર અને િેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની ટીમ તૈયાર કરી તેમની કામર્ીરીનુ ં સપુરવાઇઝર દ્વારા 
ચકાિિી કરાવવાની કામર્ીરીનુ ં િકંલન કરવામા ં આવેલ. એકત્ર કરવામા ં આવેલ માહિતીનુ ં
ડ્રાફ્ટલીસ્કટ અતે્રની કચેરી જાિરે જનતા માટે પ્રકાધર્ત કરવામા ંઆવેલ. પ્રકાધર્ત કરવામા ંઆવેલ આ 
ડ્રાફ્ટલીસ્કટ અન્વયે લોકોના વાિંા, સિુારા કે રિી ર્યેલ કુટંુબની ર્િતરી કરવાની કામર્ીરી ધવધવિ 
ફોમગ દ્વારા સ્કવીકારી તે અંરે્ લર્ત વોિગના ચાર્જ ઓફીિર દ્વારા કરવામા ંઆવેલ. આ તમામ કામર્ીરી 
માટે જરૂહરયાત મજુબનો સ્કટાફ તેમજ આ કામર્ીરી અન્વયે ગ્રામ ધવકાિ કચેરી, ગજુરાત રાજ્યની 
સચુના મજુબ જરૂરી વ્યવસ્કથા કરવાની કામર્ીરી ચુટંિી ર્ાખા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ. 

૧૩. અથગ ર્ાસ્ત્ર અને આંકિા ર્ાસ્ત્ર ધવભાર્ (બ્યરુો), ર્ાિંીનર્રના ંઆદેર્ મજુબ ભારતની વિધત 
ર્િતરી-૨૦૧૧ ની કામર્ીરી માટે વોિગવાઈઝ બ્લોકને બેઇઝ તરીકે લઇ તે િોર ટુ િોર આ 
માહિતી મેળવવા સ્કટાફની ધનમણુકં કરી આધથિક ર્િતરીની કામર્ીરી ચુટંિી ર્ાખા દ્વારા 
કરવામા ંઆવેલ.  

૧૪.  વિધત ર્િતરી આયોર્ તરફથી િને-૨૦૧૧ ની વિધત ર્િતરીના ંવિધતના ંઆકિા પ્રધિધ્િ 
કરવામા ંઆવેલ. અને રાજકોટ ર્િરેની ભાર્ોળે આવેલ માિાપર, મનિરપર પાટગ-૧, ઘટેંશ્વર, 
મુજંકા તથા મોટામવા ર્ામોનો રાજય િરકારના ર્િરેી ધવકાિ અને ર્િરેી ગ્રામ ગિૃ ધનમાગિ 
ધવભાર્ દ્વારા રાજકોટની િદમા ંભેળવી િન-ે૨૦૨૦ મા ંરાજકોટ મિાનર્રપાણલકા નવી વોિગ 
રચના કરવામા ંઆવેલ. રાજય િરકાર દ્વારા ૫૦% મહિલા અનામત જાિરે કરવામા ંઆવતા 
રાજ્ય ચ ૂટંિી આયોર્, ર્ાિંીનર્ર, દ્વારા રાજકોટ ર્િરેને કુલ-૧૮ વોિગમા ંધવભાજજત કરી એક 
વોિગ ચાર નર્રિેવક પ્રમાિે િામાન્ય ચુટંિી-૨૦૨૧ યોજવામા ંઆવેલ.       

૧૫.  િને-૨૦૧૧ થી અલર્-અલર્ એજન્િીઓ દ્વારા કરવામા ં આવતી આિાર નોંિિીની 
કામર્ીરીનુ ંિચંાલન અને દેખરેખ રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા દ્વારા કરવામા ંઆવે છે. રાજય 
િરકારના ંઆદેર્ અન્વયે િને-૨૦૧૬ થી રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા દ્વારા ૩૦ ઓપરેટરોની 
ધનમણુકં કરી રાજકોટ ર્િરેના નાર્હરકોને અને ખાિ કરીને ધવિાથીઓને, આંર્િવાિીના ં
બાળકોને   િરળતાથી આિાર નોંિિી કરી ર્કે તે માટે અલર્-અલર્ ધવસ્કતારોમા,ં સ્કકલૂોમા,ં 
આંર્િવાિીઓમા ંકેમ્પ યોજી િફળતા પવૂગક આિાર નોંિિીની કામર્ીરી કરવામા ંઆવેલ છે. 
િાલ િરકારશ્રીના ં આદેર્ાનિુાર ૧૫ ઓપરેટર અને 0૨ સપુરવાઈઝર મારફત િદરહ ુ
કામર્ીરી કરવામા ંઆવે છે.    
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 (૨.૨) જાહરે તુંત્રન ું ધમશન / દ રું દેશીપણ ું (ધવઝન) – 
 
 

આ ર્ાખાની ચુટંિી િબંિંી કામર્ીરી િામાન્ય રીતે િી જી.પી.એમ.િી.એક્ટ-૧૯૪૯ મા ં મતદાર 
નોંિિીના ંધનયમો  મજુબ તેમજ મતદારયાદીની િામાન્ય  / પેટા / મધ્યવતી ચુટંિી િદંભનેી કામર્ીરી 
રાજ્ય ચુટંિી પચંની, ર્િરે ચુટંિી અધિકારીની સચુના મજુબ કરવામા ંઆવે છે.  

ગિૃ મતં્રાલય, ભારત િરકારના વિધત ર્િતરી કાયગક્રમ િને ૨૦૧૧ દરમ્યાન વિધત ર્િતરી 
કચેરી, ર્ાિંીનર્રના ંઆદેર્ અનિુાર રાજકોટ મિાનર્રપાણલકામા ંિમાધવષ્ટ ધવસ્કતાર તેમજ આઉટર ગ્રોથ 
તરીકે બેિી, વાવિી, મુજંકા, મોટામવા, મનિરપર, માિાપર તેમજ િેન્િિ ટાઉન આિદંપર અન ે કોઠારીયા 
ધવસ્કતારોની કામર્ીરી પિ ચુટંિી ર્ાખા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ છે.  

ભારતની વિધત ર્િતરી-૨૦૨૧ ની કામર્ીરી અન્વયે રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાના ધપ્રન્િીપલ 
િેન્િિ ઓહફિર અને મ્યધુનધિપલ કધમર્નર રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા કચેરી થી વિધત ર્િતરીદાર 
સિુીનુ ંસવુ્યવસ્સ્કથત માળખુ ંતૈયાર કરવાની કામર્ીરી પ્રહક્રયામા ંકરવામા ંઆવેલ.  

િમગ્ર ભારત દેર્મા ં કોરોના કોવીિ-19 ના ં િકં્રમિ થી થયેલ ર્ભંીર પરીસ્સ્કથધતને કારિે વિધત 
ર્િતરી-૨૦૨૧ અંતર્ગત વિધત ર્િતરીની કામર્ીરી િાલ િરકારશ્રી દ્વારા સ્કથણર્ત કરવામા ંઆવેલ છે. 
તથા િરકારશ્રી તરફથી આદેર્ િદરહ ુકામર્ીરી થયે રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા દ્વારા વોિગ ૦૧ થી ૧૮ તથા 
આઉટગ્રોથ એહરયા-OG ધવસ્કતારમા ં બેિી તથા અને મનિરપરુ પાટગ-૦૨ મા ં વિધત ર્િતરીની કામર્ીરી 
કરવામા ંઆવર્.ે 

િામાજજક-આધથિક અને જાધત આિાહરત વિધત ર્િતરી-૨૦૧૧ દરમ્યાન ગ્રામ ધવકાિ કચેરી, 
ગજુરાત રાજ્યના ં આદેર્ અનિુાર રાજકોટ મિાનર્રપાણલકામા ં િમાધવષ્ટ ધવસ્કતાર તેમજ આઉટર ગ્રોથ 
તરીકે બેિી, વાવિી, મુજંકા, મોટામવા, મનિરપર, માિાપર ધવસ્કતારોની કામર્ીરી પિ ચુટંિી ર્ાખા દ્વારા 
કરવામા ં આવેલ. આ કામે રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાના ધપ્રન્િીપલ િેન્િિ ઓહફિર અને મ્યધુનધિપલ 
કધમર્નર રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા કચેરી થી વિધત ર્િતરીદાર સિુીનુ ં સવુ્યવસ્સ્કથત માળખુ ં તૈયાર 
કરવામા ંઆવેલ.  

જયારે આધથિક ર્િતરીની કામર્ીરી ધનયામકશ્રી, અથગર્ાસ્ત્ર અન ે આંકિાર્ાસ્ત્ર ધવભાર્ (બ્યરુો), 
ર્ાિંીનર્રના આદેર્ અનિુાર રાજકોટ મિાનર્રપાણલકામા ંિમાધવષ્ટ ધવસ્કતાર તેમજ આઉટર ગ્રોથ તરીકે 
બેિી, વાવિી, મુજંકા, મોટામવા, મનિરપર, માિાપર તથા િેન્િિ ટાઉન આિદંપર અને કોઠારીયા 
ધવસ્કતારોની કામર્ીરી પિ ચુટંિી ર્ાખા દ્વારા કરવામા ં આવેલ. આ કામે રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાના 
ધપ્રન્િીપલ િેન્િિ ઓહફિર અને મ્યધુનધિપલ કધમર્નર રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા કચેરી થી વિધત 
ર્િતરીદાર સિુીનુ ંસવુ્યવસ્સ્કથત માળખુ ંતૈયાર કરવામા ંઆવેલ. 

જાિરે કરી ર્કાય તેવી માહિતીનુ ં રેકિગકીધપિંર્ લાબંા િમય માટે ઉપયોર્ી થાય તે રીતે કરવામા ં
આવે છે.  
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(૨.૩) જાહરે તુંત્રનો ટૂુંકો ઇધતહાસ અને તેની રચનાનો સુંદભષ – 

િાલની રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩ પિલેા રાજકોટ નર્રપાણલકા રૂપે કાયગરત 
િતી. ગજુરાત રાજ્યના પચંાયત અને આરોગ્ય ખાતાના ંહકુમ ન.ં-કે.પી.(૭૨) ૨૫૧ આર.િી.એન.-૪૧૭૨ -
૧૯૬૮, તા.૨૭/૧૦/૧૯૭૨ થી મજુંર થયા અનિુાર તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩ થી રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાનુ ં
િર્જન થયુ.ં અન ે ભૌર્ોણલક ધવસ્કતારને ૧૮ વોિગમા ં ધવભાજીત કરવામા ં આવ્યો તે િમયે રાજકોટ 
મિાનર્રપાણલકા ભૌર્ોણલક રીતે ૬૯ ચો.કી.મી. ક્ષેત્રફળમા ં પથરાયેલ િતી. તે િમયે િભાિદોની કુલ 
િખં્યા ૫૧ િતી.    

ત્યારબાદ, ગજુરાત િરકારશ્રીના ં ર્િરેી ધવકાિ અને ર્િરેી ગિૃ ધનમાગિ ધવભાર્ના અંગ્રજેી 
નોટીફીકેર્ન ન.ં-કે.વી.૨૧–આર.એન./૭૨૮૪/૨૫૭૪/પી., તા.૧૨/૦૨/૧૯૮૫ અનિુાર વોિગની પનુઃરચના 
કરવામા ંઆવેલ છે. તે અનિુાર ૧૮ વોિગ અને િભાિદોની િખં્યા ૫૯ ની ધનયત થયેલ િતી.  

દરમ્યાન રાજ્ય ચુટંિી પચં તા.૧૮/૦૩/૧૯૯૪ થી જાિરેનામા ંક્રમાકં : વરચ/૧૦૯૪ થી રાજકોટ 
ર્િરેના ંવોિગ ન.ં-૧ થી ૨૦ નુ ંિીમાકંન નક્કી કરવામા ંઆવેલ િતુ.ં 

રાજ્ય િરકારશ્રીના ં ર્િરેી ધવકાિ અને ર્િરેી ગિૃ ધનમાગિ ધવભાર્ના જાિરેનામા ં : કે.વી./૬૮/ 
૧૯૮/આર.એમ.એન./૮૦૯૫-૩૧૨૦-પી., તા.૧૭/૦૬/૧૯૯૮ દ્વારા રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાની િદ્દમા ં 
રૈયા, નાનામવા અને મવિી ર્ામોના ધવસ્કતારોનો િમાધવષ્ટ કરવામા ંઆવેલ છે.  

ત્યારબાદ રાજ્ય ચુટંિી પચંના ંજાિરેનામા ંક્રમાકં : વરચ / ૧૦૯૪ / રજક, તા.૨૧/૦૪/૨૦૦૦ 
થી નવા ધવસ્કતારોન ેવોિગ ન.ં-૨૧, ૨૨ અને ૨૩ ના ંિીમાકંન નક્કી કરી તેમા ંઆવરી લેવામા ંઆવ્યા. જે 
આવરી લેતા રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાનો ધવસ્કતાર ૧૦૪.૮૬ ચો.કી.મી. થયેલ છે. કુલ િભ્યોની િખં્યા ૬૯ 
અને કુલ વોિગની િખં્યા ૨૩ થયેલ િતી.  

રાજ્ય ચુટંિી પચંના ક્રમાકં: રાચપ/ચટિ/િમક/મનપા/રાજકોટ-૨૦૦૫, તા.૦૩/૦૮/૨૦૦૫ થી 
ર્િરેના વોિગની વિધત આિાહરત પનુઃરચના કરવાનુ ંમજુંર થયેલ. વોિગ તેમજ િભ્ય િખં્યામા ંફેરફાર થયેલ 
નથી. આમ આ જાિરેનામા ંમજુબ કુલ – ૨૩ વોિગ અને દરેક વોિગ દીઠ ૩ બેઠકો ર્િતા કુલ – ૬૯ િભ્યોની 
િખં્યા િતી. 

રાજ્ય િરકારશ્રીના ંર્િરેી ધવકાિ અને ર્િરેી ગિૃ ધનમાગિ ધવભાર્ના જાિરેનામા ં: KV-03 of 2015-
RMN-902014-6210-P તા.૦૩/૦૧/૨૦૧૫ થી રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાની િદ્દમા ંકોઠારીયા અને વાવિી 
ર્ામોના ધવસ્કતારોનો િમાધવષ્ટ કરવામા ંઆવેલ છે.  

ત્યારબાદ રાજય ચુટંિી આયોર્ના ંતા.૨૭/૦૫/૨૦૧૫ ના ંઆદેર્ ક્રમાકં: રાચપ/ચટિ/ િમક/ 
મનપા/રાજકોટ-યધુનટ-૫-૫૨૦૧૫ થી રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાની નવી વોિગ રચના મજુબ વોિગ વાઈઝ ૦૪ 
િભ્ય િખં્યા લેખ ેકુલ ૭૨ િભ્ય િખં્યા થયેલ. 

રાજ્ય િરકારશ્રીના ં ર્િરેી ધવકાિ અને ર્િરેી ગિૃ ધનમાગિ ધવભાર્ના જાિરેનામા : KV-50 of 
2020/RMC/902019/9670/P તા.૧૮/૦૬/૨૦૨૦ થી રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાની િદ્દમા ં ઘટેંશ્વર, 
માિાપર (મનિરપર પાટગ-૧ િહિત), મુજંકા અને મોટામવા ર્ામોના ધવસ્કતારોનો િમાધવષ્ટ કરવામા ંઆવલે 
છે.  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 

(૨.૩) જાહરે તુંત્રનો ટૂુંકો ઇધતહાસ અને તેની રચનાનો સુંદભષ – (કન્ટીન્ય)ુ 
ત્યારબાદ રાજય ચુટંિી આયોર્ના ંતા.૦૩/૧૦/૨૦૨૦ ના ંઆદેર્ ક્રમાકં: રાચઆ/ચટિ/ િમક/ 

મનપા/રાજકોટ-યધુનટ-૨-૨૦૨૦ થી રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાની નવી વોિગ રચના મજુબ વોિગ વાઈઝ ૦૪ 
િભ્ય િખં્યા લખે ે કુલ ૭૨ િભ્ય િખં્યા થયેલ છે. જે અન્વયેની માહિતી અન ે અનામત બેઠકો અંર્નેી 
ધવર્તો નીચે મજુબ પત્રક – ૨ મા ંદર્ાગવેલ છે.  

રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાની િામાન્ય ચ ૂટંિી ૨૦૨૦ મા ં યોજાનાર પરંત,ુ કોરોના કોવીિ-૧૯ ના ં
િકં્રમિની ર્ભંીર પહરસ્સ્કથધતને કારિે આ િામાન્ય ચ ૂટંિી તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૧ ના ંરોજ યોજાયેલ.  

રાજ્ય ચ ૂટંિી આયોર્, ર્ાિંીનર્રના ંઆદેર્ અન્વયે આ ચ ૂટંિી માટે ધવિાન િભા ૬૭-વાકંાનેર, 
૬૮-રાજકોટ-પવૂગ, ૬૯-રાજકોટ-પધિમ, ૭૦-રાજકોટ-દણક્ષિ તથા ૭૧-રાજકોટ-ગ્રામ્ય(અ.જા.) મતધવસ્કતારની 
તારીખ ૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ની સ્સ્કથધતએ પ્રધિદ્ધ કરવામા ં આવેલ મતદારયાદી પરથી રાજકોટ 
મિાનર્રપાણલકાના ંવોિગ નબંર ૧ થી ૧૮ મા ં ધવભાજન કરી, વોિગ વાઈઝ ફોટોવાળી મતદારયાદી તૈયાર 
કરી, તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૧ ના ંરોજ પ્રાથધમક પ્રધિદ્ધ કરેલ.  

રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાની િામાન્ય ચ ૂટંિી-૨૦૨૧ માટે વોિગ વાઈઝ કુલ મતદારો તથા કુલ 
મતદાન મથકોની ધવર્ત નીચે મજુબ પત્રક-૩ મા ંદર્ાગવેલ છે. 

ગિૃ મતં્રાલય, ભારત િરકાર અને વિધત ર્િતરી કચરેી, ર્ાિંીનર્ર, ગજુરાત રાજ્ય દ્વારા દર ૧૦ 
વષે વિધત ર્િતરી કાયગક્રમ કરવામા ંઆવે છે. વિધત ર્િતરી કાયગક્રમ િને ૨૦૧૧ દરમ્યાન  રાજકોટ 
મિાનર્રપાણલકાના ં િદની અંદરના ં ધવસ્કતારો તેમજ ર્િરેની િદને અિીને આવેલ ધવસ્કતારો આઉટર ગ્રોથ 
તરીકે બેિી, વાવિી, મોટામવા, મુજંકા, મનિરપરુ, માિાપર તથા િેન્િિ ટાઉન-આિદંપર અન ે
કોઠારીયાના ં ધવસ્કતારોની વિધત ર્િતરીની તમામ કાયગવાિી ચુટંિી ર્ાખા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ. આ કામે 
રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાના ધપ્રન્િીપલ િેન્િિ ઓહફિર અને મ્યધુનધિપલ કધમર્નર રાજકોટ 
મિાનર્રપાણલકા થી વિધત ર્િતરીદાર સિુીનુ ં સવુ્યવસ્સ્કથત માળખુ ં તૈયાર કરવામા ં આવેલ. આ 
માળખામા ં૧-ધપ્રન્િીપલ િેન્િિ ઓહફિર િોદ્દાની રૂઇએ મ્યધુનધિપલ કધમર્નર, રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા, 
૧-િેન્િિ ઓહફિર િોદ્દાની રૂઇએ નાયબ મ્યધુનધિપલ કધમર્નર, રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા, ૧-વિધત 
ર્િતરી અધિકારી, ૨૪-ચાર્જ ઓહફિર તેમજ આર્રે ૨૭૦૦ ર્િતરીદરો અને સપુરવાઈઝરો વચ્છચ ેિરળ 
િાકંળ બનાવી આ માળખા દ્વારા રાજકોટ ર્િરેને કુલ ૨૪ વોિગમા ંધવભાજીત કરી આઉટગ્રોથ એહરયા િિીત 
રાજકોટ ર્િરેની વિધત ર્િતરી કરવામા ંઆવેલ છે. આ વિધત ર્િતરીની માહિતી નીચ ેમજુબ પત્રક-૧ 
મા ંદર્ાગવેલ છે.  

કેન્ર િરકાર દ્વારા ધવધવિ યોજનાઓના આયોજન માટે આંકિાકીય માહિતી મેળવવા માટે આધથિક 
ર્િતરીનુ ંઅણભયાન ધનયામકશ્રી, અથગર્ાસ્ત્ર અને આંકિાર્ાસ્ત્ર ધવભાર્(બ્યરુો), ર્ાિંીનર્રના ંઆદેર્ અનિુાર 
ચુટંિી ર્ાખા દ્વારા રાજકોટ ર્િરેી ધવસ્કતારની આધથિક ર્િતરી કરવામા ં આવે છે. િાલ ૬ઠ્ઠી આધથિક 
ર્િતરીની કામર્ીરી કરવામા ંઆવેલ છે. આ કામર્ીરી માટે કામે ભારતની વિધત ર્િતરી-૨૦૧૧ અન્વયે 
રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાના ૧ થી ૨૩ વોિગ, આઉટગ્રોથ ધવસ્કતારના વોિગ ૨૪ થી ૨૯ તથા િેન્િિ ટાઉન 
આિદંપર અને કોઠારીયા ર્ામવાઈઝ ધનયત કરાયેલ બ્લોક મળૂ બેઇઝ તરીકે લેવામા ં આવેલ છે. આ 
કામર્ીરી માટે કુલ ૨૫૭૦ બ્લોક માટે વોિગ/ધવસ્કતાર વાઈઝ કુલ  ૩૧ ચાર્જ ઓહફિરની ધનમણકુ કરવામા ં
આવેલ છે. આ ચાર્જ ઓહફિર દ્વારા તેમના ચાર્જમા ંધનરીક્ષકો તથા ર્િતરીદારોની ધનમણકુ કરવામા ંઆવેલ 



  

Details of The Right to information Act-2005 Election Branch, Rajkot Municipal Corporation               Page 11 of 43 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 

(૨.૩) જાહરે તુંત્રનો ટૂુંકો ઇધતહાસ અને તેની રચનાનો સુંદભષ – (કન્ટીન્ય)ુ 
 
 

છે. આ કામે કુલ ૮૬૮ ર્િતરીદારો, ૧૦૧ રીઝવગ ર્િતરીદારો, ૪૪૦ સપુરવાઈઝર તથા ૬૧ રીઝવગ 
સપુરવાઈઝર, એમ કુલ ૧૪૭૦ ધનમણકુ કરવામા ંઆવેલ. િરકારશ્રી દ્વારા ૬ઠ્ઠી આધથિક ર્િતરીની કામર્ીરી 
બાદ આધથિક ર્િતરીની કામર્ીરી અતે્રની કચેરીને સપુ્રત કરવામા ંઆવેલ નથી.  

િામાજજક-આધથિક અને જાધત આિાહરત વિધત ર્િતરી-૨૦૧૧ દરમ્યાન ગ્રામ ધવકાિ કચેરી, 
ગજુરાત રાજ્ય ના ંઆદેર્ અનિુાર રાજકોટ મિાનર્રપાણલકામા ંિમાધવષ્ટ વોિગ ન.ં૧ થી ૨૩ ના ં ધવસ્કતાર 
તેમજ આઉટરગ્રોથ તરીકે બેિી, વાવિી, મુજંકા, મોટામવા, મનિરપર અને માિાપર ધવસ્કતારોની કામર્ીરી 
માટે ૨૯ ચાર્જ ઓફીિરની ધનમણુકં કરવાની અને તેમના મારફત સપુરવાઈઝર અને ર્િતરીદાર િાથે 
િકંલન કરવાની તમામ કામર્ીરી ચુટંિી ર્ાખા દ્વારા કરવામા ં આવેલ. આ કામે રાજકોટ 
મિાનર્રપાણલકાના ધપ્રન્િીપલ િેન્િિ ઓહફિર અને મ્યધુનધિપલ કધમર્નર રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા 
કચેરી થી વિધત ર્િતરીદાર સિુીનુ ંસવુ્યવસ્સ્કથત માળખુ ંતૈયાર કરવામા ંઆવેલ.  

રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા ધવસ્કતારમા ં આિાર કેન્રોનુ ં વ્યવસ્કથાપન કરવુ,ં તેમજ આ કામર્ીરી 
અન્વયે િરકારશ્રીના ં વખતો વખત આદેર્ો મજુબ કાયગવાિી કરવામા ં આવે છે. િદરહ ુ કામર્ીરી માટે 
િરકારશ્રી દ્વારા આિાર નોંિિી કીટ ફાળવવામા ં આવેલ છે. તેમજ આિાર કેન્રોના ં વ્યવસ્કથાપન માટે 
આિાર સપુરવાઈઝર અને આિાર ઓપરેટરની ૧૧-માિના ં કરાર આિારે માધિક હફક્િ પર્ાર િોરિ ે
ધનમણકુ કરવામા ંઆવે છે. 
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 (૨.૩) અન્વયેન ું પત્રક-૧ ::- 

ગિૃમતં્રાલય, ભારત િરકારના વિધત ર્િતરી ધવભાર્ દ્વારા વિધત ર્િતરી-૨૦૧૧ મા ંજે આંકિાઓ પ્રધિદ્ધ કરવામા ં
આવેલ તે આિારે રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાના ંવોિગ નબંર-૧ થી ૨૩ ની કુલ વિધત તેમજ  

આઉટ ગ્રોથ ધવસ્કતારની કુલ વિધત 

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 

           Total :- 1390640 729762 660878 87861 45298 42563 11720 6100 5620 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

(૨.૩) અન્વયેન ું પત્રક-૨ ::- 



  

Details of The Right to information Act-2005 Election Branch, Rajkot Municipal Corporation               Page 14 of 43 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા  

 
 (૨.૩) અન્વયેન ું પત્રક-૩ ::- 
 

પહરધશષ્ટ – ૩ (૨) 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય ચ ૂુંટણી વર્ષ-૨૦૨૧ 

વોિષવાઈઝ મતદારો અને મતદાનમથકોની તારીજ 

વોિષ  
નુંબર 

મતદારોની ક િ સુંખ્યા 
મતદાન 
મથકોની 
ક િ સુંખ્યા 

મતદાન 
મથક દીઠ 
સરેરાશ 

મતદારોની 
સુંખ્યા 

(1) 
(2) 

(3) (4) પ રૂર્ સ્ત્રી ત્રીજી જાતી ક િ 

1    37,633     34,380        2     72,015  63 1143 

2    27,740     27,369      -       55,109  51 1081 

3    40,882     38,450        4     79,336  70 1133 

4    30,389     26,902        1     57,292  54 1061 

5    25,626     23,282      -       48,908  44 1112 

6    26,685     23,495      -       50,180  45 1115 

7    30,694     29,921        3     60,618  55 1102 

8    32,479     31,844      -       64,323  59 1090 

9    35,184     33,853        2     69,039  61 1132 

10    27,563     27,019        1     54,583  48 1137 

11    39,943     36,819        2     76,764  73 1052 

12    31,000     28,028        3     59,031  53 1114 

13    30,343     28,097      -       58,440  54 1082 

14    30,884     29,696        1     60,581  53 1143 

15    26,478     22,996        1     49,475  45 1099 

16    27,734     25,308      -       53,042  48 1105 

17    31,279     29,210      -       60,489  55 1100 

18    34,465     30,301      -       64,766  60 1079 
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 ક િ  5,67,001   5,26,970       20  10,93,991 991 1104 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 
(૨.૪) જાહરે તુંત્રની ફરજો – 

 
 
ચુટંિી ર્ાખાની મખુ્ય ફરજ િી જી.પી.એમ.િી.એક્ટ-૧૯૪૯ ની કલમ -૬૩ િઠેળ કરેલ જોર્વાઈ 

અનિુાર “ફરજીયાત ફરજો” પૈકી મતદાર નોંિિી ધનયમો-૧૯૯૪ અન્વયે રાજ્ય ચુટંિી પચંની જોર્વાઈ 
મજુબ મતદારયાદી તૈયાર કરવાની છે.  

ગિૃ મતં્રાલય, ભારત િરકારના ં વિધત ર્િતરી કાયગક્રમ અંતર્ગત વિધત ર્િતરી કચેરી, 
ર્ાિંીનર્રના આદેર્ અનિુાર રાજકોટ ર્િરે ધવસ્કતારની વિધત ર્િતરીની તમામ કામર્ીરી ચુટંિી ર્ાખા 
દ્વારા કરવાની ફરજ િોંપાય છે. 

ગ્રામ ધવકાિ કચેરી, ગજુરાત રાજ્યના ંઆદેર્ અનિુાર રાજકોટ ર્િરે ધવસ્કતારની િામાજજક-આધથિક 
અને જાધત આિાહરત વિધત ર્િતરી કરવાની તમામ કામર્ીરી ચુટંિી ર્ાખા દ્વારા કરવાની ફરજ િોંપાય 
િતી. 

આધથિક ર્િતરીની કામર્ીરી ધનયામકશ્રી, અથગર્ાસ્ત્ર અને આંકિાર્ાસ્ત્ર (બ્યરુો), ર્ાિંીનર્રની સચુના 
મજુબ રાજકોટ ર્િરે ધવસ્કતારની આધથિક ર્િતરીની તમામ કામર્ીરી ચુટંિી ર્ાખા દ્વારા કરવાની ફરજ 
િોંપાય િતી. 

રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા ધવસ્કતારમા ં આિાર કેન્રોનુ ં વ્યવસ્કથાપન કરવુ,ં તેમજ આ કામર્ીરી 
અન્વયે િરકારશ્રીના ંવખતો વખત આદેર્ો મજુબ કાયગવાિી કરવાની ફરજ િોંપાયેલ છે. 
 
(૨.૫) જાહરે તુંત્રની મ ખ્ય પ્રવધૃિઓ અને કયો – 

 
 
આ કચેરીની ચુટંિી ર્ાખાની પ્રવધૃત્તઓ અને કયો પર (૨.૧) મા ં દર્ાગવ્યા મજુબની છે. ઉપરાતં 

મતદાર નોંિિી ધનયમો-૧૯૯૪ અન્વયે મતદારયાદીઓ રાજ્ય ચુટંિી પચંની સચુના મજુબ તૈયાર કરવી 
ઉપરાતં ચુટંિીને લર્ત વખતોવખતની કામર્ીરી અને િાહિત્ય ઉપલબ્િ રાખવુ.ં 

ગિૃ મતં્રાલય, ભારત િરકારના ં વિધત ર્િતરી કાયગક્રમ અંતર્ગત વિધત ર્િતરી કચેરી, 
ર્ાિંીનર્રના આદેર્ અનિુાર રાજકોટ ર્િરે ધવસ્કતારની વિધત ર્િતરીની તમામ કામર્ીરી ચુટંિી ર્ાખા 
દ્વારા કરવામા ંઆવે છે. 

આધથિક ર્િતરીની કામર્ીરી ધનયામકશ્રી, અથગર્ાસ્ત્ર અને આંકિાર્ાસ્ત્ર (બ્યરુો), ર્ાિંીનર્રની સચુના 
મજુબ રાજકોટ ર્િરે ધવસ્કતારની આધથિક ર્િતરીની તમામ કામર્ીરી ચુટંિી ર્ાખા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ 
િતી. 

રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા ધવસ્કતારમા ં આિાર કેન્રોનુ ં વ્યવસ્કથાપન કરવુ,ં તેમજ આ કામર્ીરી 
અન્વયે િરકારશ્રીના ંવખતો વખત આદેર્ો મજુબ કાયગવાિી કરવામા ંઆવે છે. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 
(૨.૬) જાહરે તુંત્ર દ્વારા આપવામાું આવતી સેવાઓની યાદી અને તેન ું સુંલિપ્ત ધવવરણ – 
 

 
રાજ્ય ચુટંિી પચંની સચુના મજુબ વખતોવખતની મતદારયાદી પ્રધિદ્ધ કરવી તથા જાિરે જનતા / 

રાજકીય પક્ષો માટે ઉપલબ્િ રાખવી. 
ગિૃ મતં્રાલય, ભારત િરકારના ં વિધત ર્િતરી કાયગક્રમ અંતર્ગત વિધત ર્િતરી કચેરી, 

ર્ાિંીનર્રના આદેર્ અનિુાર રાજકોટ ર્િરે ધવસ્કતારની વિધત ર્િતરીના ં આંકિા જાિરે જનતા માટે 
ઉપલબ્િ રાખવી.  

રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા ધવસ્કતારમા ં નાર્રીકોને આિાર લર્ત િેવાઓ આપવા માટે આિાર 
કેન્રોનુ ં વ્યવસ્કથાપન કરવામા ંઆવે છે. તેમજ આ કામર્ીરી અન્વયે િરકારશ્રીના ં વખતો વખત આદેર્ો 
મજુબ કાયગવાિી કરવામા ંઆવે છે.  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 

(૨.૭) જાહરે તુંત્રનાું રાજ્ય, ધનયામક કચેરી, પ્રદેશ જીલ્િો, બ્િોક વગેરે સ્તરોએ  
       સુંસ્થાગત માળખાનો આિેખ – 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  
ચ ુંટણી શાખા 

 

મ્યધુનધિપલ કધમર્નર  
 
 

નાયબ મ્યધુનધિપલ કધમર્નર 
 
 

આધિસ્કટન્ટ મેનેજર, ચ ૂટંિી ર્ાખા 
 
 

 
 

    

ધિનીયર કલાકગ–૪ જુનીયર િટેા એન્ટ્રી 
ઓપરેટર–૧ 

જુધનયર કલાકગ - ૪  ડ્રાઈવર-૧ 

 
 
 

 

 
મજુર-૧ અને પટ્ટાવાળા-૧ 

 

  
 

(૨.૮) જાહરે તુંત્રની અસરકારકતા અને કાયષિમતા વિારવા માટે િોકો પાસેથી અપેિા – 
 
 
આદર્ગ લોકર્ાિીનો આિાર લોકજાગધૃત પર ધનિાગહરત છે. આ માટે લાયકાત િરાવતા તમામ 

નાર્હરક તેમના મતાધિકારનો ઉપયોર્ કરે તે જરૂરી છે અને ચુટંિી િમયે મતદાન કરી પ્રજા િમગ અદા કરે,  
 
વિધત ર્િતરી અને આધથિક ર્િતરી વખતે ર્િતરીદારને િાચી માહિતી આપી િિયોર્ આપે.  
 
નાર્રીકો આિાર નોંિિી માટે જાગતૃ રિ,ે બાળકો ૦૫ વષે તેમજ ૧૫ વષ ેફરજીયાત બાયોમેહટ્રક 

અપિટે કરાવવા માટે પિ જાગતૃ રિ ેતથા આિારમા ંતેમના ંિરનામા ંપિ અપિટે કરાવવા જાગતૃ રિ.ે 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 
(૨.૯) િોક સહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને પદ્ધધતઓ – 

 
અખબારી જાિરેાત દ્વારા, પધત્રકા ધવતરિ દ્વારા, િોહિિંર્ દ્વારા અને અખબારીયાદી દ્વારા ર્િરેીજનોને 

મતદારયાદી સિુારિા કાયગક્રમ અંતર્ગત જરૂરી દાવા / સચુનો / વાિંા રજુ કરવા જિાવવામા ંઆવે છે. 
વોિગ ઓહફિ,ે ઝોન ઓહફિે તેમજ મખુ્ય કચેરીએ મતદારયાદી પ્રધિદ્ધદ્ધ કરી તેની ચકાિિી માટે ઉપલબ્િ 
કરવામા ં આવે છે તેમજ મતદારયાદીની પ્રધિદ્ધદ્ધ બાદ મતદારયાદીની કોમ્પ્યટુરાઇઝિ િલે્પ લાઇનની 
વ્યવસ્કથા કરવામા ંઆવ ેછે.  

રાજકોટ ર્િરેના ં નાર્રીકોને આિાર િેવા િરળતાથી અને વ્યવસ્સ્કથતપિે મળી રિ ે તે િતેિુર 
રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાની ત્રિેય ઝોનલ કચેરી ખાતે કાયમી આિાર નોંિિી કેન્રોનુ ં વ્યવસ્કથાપન 
કરવામા ંઆવેલ છે. 
 
 
(૨.૧૦) સેવા આપવાના દેખરેખ ધનયુંત્રણ અને જાહરે ફહરયાદ ધનવારણ માટે ઉપિબ્િ તુંત્ર – 

 
ચુટંિી ર્ાખા અંતર્ગત િેવા આપવાના દેખરેખ ધનયતં્રિ અને જાિરે ફહરયાદ ધનવારિ માટે 

ઉપલબ્િ તતં્રની ધવર્ત પારા-(૨.૭) મા ં દર્ાગવ્યા આલેખ મજુબ ચુટંિી ર્ાખા ખાત ે સ્કટાફ, આધિસ્કટન્ટ 
મેનેજર, નાયબ મ્યધુનધિપલ કધમર્નર અને મ્યધુનધિપલ કધમર્નર છે.  

 
 
 

(૨.૧૧) મ ખ્ય કચેરી અને જ દા-જ દા સ્તરોએ આવેિી અન્ય કચેરીનાું સરનામાું – 
 
રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા  
ચુટંિી ર્ાખા,  
રૂમ ન.ં૧૧, ત્રીજો માળ, િો. આંબેિકર ભવન, 
ઢેબરભાઈ રોિ, રાજકોટ  
ફોન નબંર - (૦૨૮૧) ૨૨૨૧૬૪૦   ફેક્િ - (૦૨૮૧) ૨૨૨૧૫૩૨  
ઈમેઈલ - election@rmc.gov.in 

 
 
(૨.૧૨) કચેરી શરૂ અને બુંિ થવાનો સમય – 
ચુટંિી ર્ાખા ર્રૂ અને બિં થવાનો િમય નીચ ેમજુબ છે. 

-   િવારે ૧૦.૩૦ કલાક થી બપોરે ૦૨.૦૦ કલાક સિુી અને  
-   બપોરે ૦૨.૩૦ કલાક થી િાજંે ૦૬.૧૦ કલાક સિુી  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 
* પ્રકરણ – ૩ (ધનયમ સુંગ્રહ-૨) * 

અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની સિા અને ફરજો 
 
(૩.૧) સુંસ્થાના અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની સિા અને ફરજોની ધવગતો – 
 
 આસીસ્ટન્ટ મેનેજર, ચ ૂુંટણી શાખા  
   
   સિાઓ વહહવટી  
  ૧. ચુટંિી ર્ાખા િસ્કતકની કામર્ીરી માટે િક્ષમ િત્તાધિકારીની મજુરીથી રૂધપયા 

૧,૦૦૦/- થી વધનુા ંખચગ માટે ખચગ મજૂંરી અન્વયે ધનયત બીલ ફોમગમા ંબીલ રજુ 
કરવાની િત્તા. 

  ૨. આ ર્ાખા ના ંતાબા િઠેળના ંકમગચારીઓને પરચરુિ રજા મજુંર કરવાની િત્તા.  
  ૩. સ્કટેર્નરીની જરૂહરયાત ઉપસ્સ્કથત થયે િેન્ટ્રલ સ્કટોિગમાથંી સ્કટેર્નરી મેળવવાની મારં્િી 

પત્રકમા ંિિી કરવાની િત્તા.  
   
   સિાઓ નાણાુંકીય  
  ૧. રૂધપયા ૧,૦૦૦/- થી સિુીનુ ંખચગ મજુંર કરવાની િત્તા.  
   
   સિાઓ અન્ય  
  ૧. કોઈ અન્ય િત્તાઓ એનાયત થયેલ નથી.  
   
   ફરજો  
  ૧. પારા (૨.૧)મા ંદર્ાગવેલ કામર્ીરી પિૂગ કરવાની ફરજો. 
  ૨. મતદારયાદી તૈયાર કરવાની ચુટંિી િબંધંિત કામર્ીરી.  
  ૩. વિધત ર્િતરી અને આધથિક ર્િતરી જેવી િમયમયાગદામા ંકામર્ીરી.  
  ૪. ઉચ્છચ અધિકારીશ્રી તરફથી સપુરત થતી અન્ય કામર્ીરી.  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 ધસનીયર કિાકષ  : (૧) શ્રી જયવિષન એમ. ચૌહાણ  
   
   સિાઓ વહહવટી  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ નાણાુંકીય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ અન્ય  
  ૧. મદદનીર્ માહિતી અધિકારી તરીકે  
   
   ફરજો  
  ૧. ગિૃ મતં્રાલય, ભારત િરકાર દ્વારા યોજવામા ંઆવતા વિધત ર્િતરી કાયગક્રમ તથા 

આધથિક ર્િતરી કાયગક્રમ દરમ્યાન આ કામે કાયગરત સ્કટાફ વચ્છચે િકંલન કરવાની 
કામર્ીરી તેમજ આ કામ આનિુણંર્ક કામર્ીરી. 

  ૨. વિધત ર્િતરી કાયગક્રમ બાદ વિધતના ંઆંકિા મજુબ ર્િરેી ધવકાિ અને ર્િરેી ગિૃ 
ધનમાગિ ધવભાર્, ર્ાિંીનર્ર દ્વારા સચુવેલ વોિગવાઈઝ આંકિા અને વોિગની િખં્યા 
મજુબ વોિગ િીમાકંન લર્ત કાયગવાિી.  

  ૩. ચુટંિી ર્ાખા ના પત્ર/પહરપત્ર/હકુમો ઇનવિગ-જાવક ની કામર્ીરી. 
  ૪. ચુટંિી ર્ાખા ના પત્ર/પહરપત્ર/હકુમો કોમ્પયટુરમા ંટાઈપ કરવાની કામર્ીરી. 
  ૫. ધવિાન િભાની મતદારયાદી પરથી રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાના ં વોિગવાઈઝ 

મતદારયાદી બનાવવા લર્ત કામર્ીરી.  
  ૬. િામાન્ય ચુટંિી/મધ્યવતી ચુટંિી/પેટા ચુટંિી માટે મતદાન મથકો ર્ોઠવવાની 

કામર્ીરી અને માકગકોપી તૈયાર કરવાની કામર્ીરી. 
  ૭. મતદારયાદીના ંઆનિુણંર્ક પત્રકો જેવાકે નમનુા નબંર-૧, નમનુા નબંર-૨ ઉપરાતં  

નમનુો-‘ક’ તથા નમનુો-‘ખ’ ધવર્ેરે તૈયાર કરાવવાની કામર્ીરી. 
  ૮. ચુટંિી ર્ાખા િસ્કતક ઇ.વી.એમ.સ્કટ્રોંર્ રૂમ ખાતે કામર્ીરી.  
  ૯. અતે્ર ર્ાખા લર્ત કોમ્પ્યટુરાઈઝ ર્ાખા બીલ બનાવવાની કામર્ીરી. 
  ૧૦. આિારકાિગ લર્ત તમામ આનષુણંર્ક કામર્ીરી. 
  ૧૧. ચુટંિી ર્ાખાને લર્ત તમામ આનિુણંર્ક જરૂરી ખચગ મજુંરી લર્ત ફાઈલ તથા અન્ય 

જરૂરી ફાઈલો તૈયાર કરવાની કામર્ીરી. 
  ૧૨. આધિસ્કટન્ટ મેનેજર, ચુટંિી ર્ાખા તથા ઉપરી અધિકારીશ્રીની સચુનાનિુાર કામર્ીરી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 ધસનીયર કિાકષ  : (૨) શ્રી સુંજય એસ. નથવાણી 
   
   સિાઓ વહહવટી  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ નાણાુંકીય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ અન્ય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી. 
   
   ફરજો  
  ૧. ગિૃ મતં્રાલય, ભારત િરકાર દ્વારા યોજવામા ંઆવતા વિધત ર્િતરી કાયગક્રમ તથા 

આધથિક ર્િતરી કાયગક્રમ દરમ્યાન આ કામે કાયગરત સ્કટાફ વચ્છચે િકંલન કરવાની 
કામર્ીરી તેમજ આ કામ આનિુણંર્ક કામર્ીરી. 

  ૨. ધવિાન િભાની મતદારયાદી પરથી રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાના ં વોિગવાઈઝ 
મતદારયાદી બનાવવા લર્ત કામર્ીરી.  

  ૩. િામાન્ય ચુટંિી/મધ્યવતી ચુટંિી/પેટા ચુટંિી માટે મતદાન મથકો ર્ોઠવવાની 
કામર્ીરી અને માકગકોપી તૈયાર કરવાની કામર્ીરી. 

  ૪. ચુટંિી ર્ાખા િસ્કતક ઇ.વી.એમ.સ્કટ્રોંર્ રૂમ ખાતે કામર્ીરી.  
  ૫. ચુટંિી ર્ાખાને લર્ત તમામ આનિુણંર્ક જરૂરી ખચગ મજુંરી લર્ત ફાઈલ તથા અન્ય 

જરૂરી ફાઈલો તૈયાર કરવાની કામર્ીરી. 
  ૬. આધિસ્કટન્ટ મેનેજર, ચુટંિી ર્ાખા તથા ઉપરી અધિકારીશ્રીની સચુનાનિુાર કામર્ીરી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 
 ધસનીયર કિાકષ  : (૩) શ્રી ધવપ િ એચ. દવે 
   
   સિાઓ વહહવટી  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ નાણાુંકીય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ અન્ય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી. 
   
   ફરજો  
  ૧. ગિૃ મતં્રાલય, ભારત િરકાર દ્વારા યોજવામા ંઆવતા વિધત ર્િતરી કાયગક્રમ તથા 

આધથિક ર્િતરી કાયગક્રમ દરમ્યાન આ કામે કાયગરત સ્કટાફ વચ્છચે િકંલન કરવાની 
કામર્ીરી તેમજ આ કામ આનિુણંર્ક કામર્ીરી. 

  ૨. ચુટંિી ર્ાખા ના પત્ર/પહરપત્ર/હકુમો કોમ્પયટુરમા ંટાઈપ કરવાની કામર્ીરી. 
  ૩. ધવિાન િભાની મતદારયાદી પરથી રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાના ં વોિગવાઈઝ 

મતદારયાદી બનાવવા લર્ત કામર્ીરી.  
  ૪. િામાન્ય ચુટંિી/મધ્યવતી ચુટંિી/પેટા ચુટંિી માટે મતદાન મથકો ર્ોઠવવાની 

કામર્ીરી અને માકગકોપી તૈયાર કરવાની કામર્ીરી. 
  ૫. ચુટંિી ર્ાખા િસ્કતક ઇ.વી.એમ.સ્કટ્રોંર્ રૂમ ખાતે કામર્ીરી.  
  ૬. અતે્ર ર્ાખા લર્ત કોમ્પ્યટુરાઈઝ ર્ાખા બીલ બનાવવાની કામર્ીરી. 
  ૭. ચુટંિી ર્ાખાને લર્ત તમામ આનિુણંર્ક જરૂરી ખચગ મજુંરી લર્ત ફાઈલ તથા અન્ય 

જરૂરી ફાઈલો તૈયાર કરવાની કામર્ીરી. 
  ૮. આધિસ્કટન્ટ મેનેજર, ચુટંિી ર્ાખા તથા ઉપરી અધિકારીશ્રીની સચુનાનિુાર કામર્ીરી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 
 ધસનીયર કિાકષ  : (૪) શ્રી હદિીપ એસ. ખેર 
   
   સિાઓ વહહવટી  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ નાણાુંકીય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ અન્ય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.   
   
   ફરજો  
  ૧. ધવિાન િભાની મતદારયાદી પરથી રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાના ં વોિગવાઈઝ 

મતદારયાદી બનાવવા લર્ત કામર્ીરી.  
  ૨. િામાન્ય ચુટંિી/મધ્યવતી ચુટંિી/પેટા ચુટંિી માટે મતદાન મથકો ર્ોઠવવાની 

કામર્ીરી અને માકગકોપી તૈયાર કરવાની કામર્ીરી. 
  ૩. ચુટંિી ર્ાખા િસ્કતક ઇ.વી.એમ.સ્કટ્રોંર્ રૂમ ખાતે કામર્ીરી.  
  ૪. અતે્ર ર્ાખા લર્ત કોમ્પ્યટુરાઈઝ ર્ાખા બીલ બનાવવાની કામર્ીરી. 
  ૫. આિારકાિગ લર્ત તમામ આનષુણંર્ક કામર્ીરી. 
  ૬. ચુટંિી ર્ાખાને લર્ત તમામ આનિુણંર્ક જરૂરી ખચગ મજુંરી લર્ત ફાઈલ તથા અન્ય 

જરૂરી ફાઈલો તૈયાર કરવાની કામર્ીરી. 
  ૭. આધિસ્કટન્ટ મેનેજર, ચુટંિી ર્ાખા તથા ઉપરી અધિકારીશ્રીની સચુનાનિુાર કામર્ીરી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 
 જ નીયર િટેા એન્રી ઓપરેટર : (૧) શ્રી િી. આર. સોિુંકી  
   
   સિાઓ વહહવટી  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ નાણાુંકીય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ અન્ય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   ફરજો  
  ૧. વિધત ર્િતરી કાયગક્રમ બાદ વિધતના ંઆંકિા મજુબ ર્િરેી ધવકાિ અને ર્િરેી ગિૃ 

ધનમાગિ ધવભાર્, ર્ાિંીનર્ર દ્વારા સચુવેલ વોિગવાઈઝ આંકિા અને વોિગની િખં્યા 
મજુબ વોિગ િીમાકંન લર્ત કોમ્પ્યટુરાઇઝિ િટેા તૈયાર કરવાની કાયગવાિી. 

  ૨. ચુટંિી ર્ાખા ના પત્ર/પહરપત્ર/હકુમો કોમ્પયટુરમા ંટાઈપ કરવાની કામર્ીરી. 
  ૩. ચુટંિી ર્ાખા માટે ઈમેઇલ મારફત પત્રવ્યવિાર કરવાની કામર્ીરી. 
  ૪. ધવિાન િભાની મતદારયાદી પરથી રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાના ં વોિગવાઈઝ 

મતદારયાદી બનાવવા જરૂરી કોમ્પ્યટુરાઇઝિ િટેા લર્ત કામર્ીરી. 
  ૫. મતદારયાદીના ંઆનિુણંર્ક પત્રકો જેવાકે નમનુા નબંર-૧, નમનુા નબંર-૨ ઉપરાતં  

નમનુો-‘ક’  તથા નમનુો-‘ખ’ ધવર્ેરે કોમ્પ્યટુરાઇઝિ કરવાની કામર્ીરી. 
  ૬. િામાન્ય ચુટંિી દરમ્યાન ચુટંિી લર્ત માહિતી કોમ્પ્યટુરમા ં તૈયાર કરવાની 

કામર્ીરી. 
  ૭. િામાન્ય ચુટંિી/મધ્યવતી ચુટંિી/પેટા ચુટંિી માટે મતદાન મથકો ની ધનયત 

નમનૂામા ં યાદી તૈયાર કરવાની કામર્ીરી અને માકગકોપી ટાઈટલ પેઈજ તયૈાર 
કરવાની કામર્ીરી. 

  ૮. અતે્ર ર્ાખા લર્ત કોમ્પ્યટુરાઈઝ ર્ાખા બીલ બનાવવાની કામર્ીરી. 
  ૯. આધિસ્કટન્ટ મેનેજર, ચુટંિી ર્ાખા તથા ઉપરી અધિકારીશ્રીની સચુનાનિુાર કામર્ીરી. 
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 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 
 જ નીયર ક્િાકષ  : (૧) શ્રી જે. એન. રાણા  
   
   સિાઓ વહહવટી  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ નાણાુંકીય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ અન્ય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   ફરજો  
  ૧. કમગચારીઓના પર્ાર ણબલની કામર્ીરી. 
  ૨. આધિસ્કટન્ટ મેનેજર, ચુટંિી ર્ાખા તથા ઉપરી અધિકારીશ્રીની સચુનાનિુાર કામર્ીરી. 
    
 
 જ નીયર ક્િાકષ  : (૨) શ્રી પરેશ એસ. પરમાર 
   
   સિાઓ વહહવટી  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ નાણાુંકીય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ અન્ય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   ફરજો  
  ૧. ચુટંિી ર્ાખા ના પત્ર/પહરપત્ર/હકુમો ઇનવિગ-જાવક ની કામર્ીરી. 
  ૨. આધિસ્કટન્ટ મેનેજર, ચુટંિી ર્ાખા તથા ઉપરી અધિકારીશ્રીની સચુનાનિુાર કામર્ીરી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 
 જ નીયર ક્િાકષ  : (૩) શ્રી જે. પી. પરમાર 
   
   સિાઓ વહહવટી  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ નાણાુંકીય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ અન્ય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   ફરજો  
  ૧. િેકે્રટરી ર્ાખા ખાતે ફરજ બજાવે છે  
  ૨. િેકે્રટરીશ્રી, િેકે્રટરી ર્ાખા તથા ઉપરી અધિકારીશ્રીની સચુનાનિુાર કામર્ીરી. 
    
 

 જ નીયર ક્િાકષ  : (૪) શ્રી કલ્પેશ એન. પરમાર 
   
   સિાઓ વહહવટી  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ નાણાુંકીય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ અન્ય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   ફરજો  
  ૧. િેકે્રટરી ર્ાખા ખાતે ફરજ બજાવે છે  
  ૨. િેકે્રટરીશ્રી, િેકે્રટરી ર્ાખા તથા ઉપરી અધિકારીશ્રીની સચુનાનિુાર કામર્ીરી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 

 

 ડ્રાઈવર : (૧) શ્રી વાય. જે. દિ  
   
   સિાઓ વહહવટી  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ નાણાુંકીય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   સિાઓ અન્ય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયલે નથી.  
   
   ફરજો  
  ૧. ચુટંિી ર્ાખાન ેફાળવેલ વાિનની ડ્રાઈવીંર્ની કામર્ીરી. 
  ૨. આધિસ્કટન્ટ મેનેજર, ચુટંિી ર્ાખા તથા ઉપરી અધિકારીશ્રીની સચુનાનિુાર કામર્ીરી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 
* પ્રકરણ – ૪ (ધનયમ સુંગ્રહ-૩) *  

કાયો કરવા માટે ધનયમો, ધવધનયમો, સચૂનાઓ, ધનયમસુંગ્રહ અને દફતરો 
 
(૪.૧) દસ્તાવેજન ું નામ / મથાળું – 
 

આ ર્ાખાની કામર્ીરી માટે અલર્થી કોઈ ધવધનયમો, સચૂનાઓ, ધનયમો કે ધનયમિગં્રિ અમલમા ં
નથી. 
 
 - દસ્કતાવેજ પરનુ ંટૂંકંુ લખાિ  

( લાગ ુપિતુ ંનથી ) 
   
 -  વ્યસ્ક્તને ધનયમો, ધવધનયમો, સચૂનાઓ, ધનયમિગં્રિ અને દફતરોની નકલ અિીંથી મળર્ે. 

( લાગ ુપિતુ ંનથી ) 
   
 -  વોિગ વાઈઝ વોિગ નબંર ૧ થી ૧૮ ની મતદારયાદીઓ  
   
 - વિધત ર્િતરીનો દાખલો  
   
 - આિાર નોંિિીની કામર્ીરી  



  

Details of The Right to information Act-2005 Election Branch, Rajkot Municipal Corporation               Page 30 of 43 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 
* પ્રકરણ – ૫ (ધનયમ સુંગ્રહ-૪) *  

નીધત ઘિતર અથવા નીધતના અમિ સુંબુંિી જનતાના સભ્યો સાથે સિાહ-પરામશષ અથવા 
તેમના પ્રધતધનધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની ધવગત 

 
નીધત ઘિતર – 
 

આ ર્ાખાની કામર્ીરી માટે અલર્થી કોઈ ધવધનયમો, સચૂનાઓ, ધનયમો કે ધનયમિગં્રિ અમલમા ંનથી. 
 
૫.૧ શ ું નીધતઓના ઘિતર માટે જનતાની અથવા તેના પ્રધતધનધિઓની સિાહ-પરામશષ / સહભાલગતા મેળવવા 

માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ?  
 

 રાજ્ય ચ ૂટંિી આયોર્, ર્ાિંીનર્રના ં આદેર્ અન્વયે ચુટંિી માટે વોિગ િીમાકંન નક્કી કરતી 
વખતે જનતાની અથવા તેના પ્રધતધનધિઓની િલાિ-પરામર્ગ / િિભાણર્તા મેળવવા જોર્વાઈ છે. 

  
૫.૨ શ ું નીધતઓના અમિ માટે જનતાની અથવા તેના પ્રધતધનધિઓની સિાહ-પરામશષ / સહભાલગતા મેળવવા 

માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ?  
 

 રાજ્ય ચુટંિી આયોર્, ર્ાિંીનર્રની આદેર્/સચુના મજુબ નીધતઓના અમલ માટે જનતાની 
અથવા તેના પ્રધતધનધિઓની િલાિ-પરામર્ગ / િિભાણર્તા મેળવવા જોર્વાઈ છે.  

 



  

Details of The Right to information Act-2005 Election Branch, Rajkot Municipal Corporation               Page 31 of 43 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 
* પ્રકરણ – ૬ (ધનયમ સુંગ્રહ-૫) *  

જાહરેતુંત્ર અથવા તેના ધનયુંત્રણ હઠેળની વ્યસ્ક્તઓ પાસેનાું દસ્તાવેજોની કિાઓ અંગેન ું પત્રક 
 
 
(૬.૧) િરકારી દસ્કતાવેજો ધવરે્ની માહિતી આપવા નીચેના નમનૂાનો ઉપયોર્ કરર્ો. જ્યા ં આ દસ્કતાવેજો 

ઉપલબ્િ છે તેવી જગ્યાનો ઉલ્લેખ કરેલ છે.  
  

ક્રમ દસ્કતાવેજની કક્ષા  દસ્કતાવેજનુ ંનામ  દસ્કતાવેજ મેળવવાની 
કાયગ પદ્ધધત  

નીચેની વ્યસ્ક્ત પાિે છે 
/ તેના ધનયતં્રિમા ંછે. 

૧. પસુ્સ્કતકા વોિગ નબંર ૧ થી ૧૮ ની 
વોિગવાઈઝ મતદારયાદી 

અરજી કરી ધનયત ફી 
ભરીને 

આધિસ્કટન્ટ મેનેજર, 
ચ ૂટંિી ર્ાખા 

૨. િી.િી. વોિગ નબંર ૧ થી ૧૮ ની 
વોિગવાઈઝ મતદારયાદીની 

િોફ્ટ કોપી 

અરજી કરી ધનયત ફી 
ભરીને 

આધિસ્કટન્ટ મેનેજર, 
ચ ૂટંિી ર્ાખા 

૩. પત્ર ર્િરેી ધવસ્કતારની વિધત 
અંરે્નો દાખલો 

અરજી કરી ધનયત ફી 
ભરીને 

આધિસ્કટન્ટ મેનેજર, 
ચ ૂટંિી ર્ાખા 

  
 આ દસ્કતાવેજો નીચેના સ્કથળે ઉપલબ્િ રિરેે્. 
  
 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ૂુંટણી શાખા  
રૂમ ન.ં૧૧, ત્રીજો માળ, 
િો.આંબેિકર ભવન,  
ઢેબરભાઈ રોિ, 
રાજકોટ. 



  

Details of The Right to information Act-2005 Election Branch, Rajkot Municipal Corporation               Page 32 of 43 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 
* પ્રકરણ – ૭ (ધનયમ સુંગ્રહ-૬) *  

તેના ભાગ તરીકે રચાયેિ બોિષ , પહરર્દ, સધમધતઓ અને અન્ય સુંસ્થાઓન ું પત્રક 
 
(૭.૧) જાહરે તુંત્રને િગતા બોિષ , પહરર્દો, સધમધતઓ અને અન્ય મુંિળો અંગેની ધવગત – 
 

 રાજકોટ મિાનર્રપાણલકાને લર્ત ન િોઈ, આ માહિતી આપવાની જરૂરીયાત જિાતી નથી.   
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 
* પ્રકરણ – ૮ (ધનયમ સુંગ્રહ-૭) *  

સરકારી માહહતી અધિકારીઓનાું નામ, હોદ્દો અને અન્ય ધવગતો 
 
 
(૮.૧) જાહરે તુંત્રનાું સરકારી માહહતી અધિકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માહહતી અધિકારીઓ અને 

ધવભાગીય કાયદાકીય (એપેિેટ) સિાધિકારી ધવશેની માહહતી.  
 

ક્રમ નામ િોદ્દો 
STD 
કોિ  

ફોન નબંર 
ફેક્િ  e-mail િરનામુ ં 

કચેરી ઘર 
મદદનીશ માહહતી અધિકારી  
૧ શ્રી જે. એમ. 

ચૌિાિ 
ધિનીયર 
ક્લાકગ 

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૪૦  ૨૨૨૧૫૩૨ election@ 
rmc.gov.in 

રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા 
ચ ૂટંિી ર્ાખા 

રૂમ ન.ં૭, બીજો માળ, 
િૉ.આબેિકર ભવન, 

ઢેબરભાઈ રોિ,  
રાજકોટ. ૩૬૦ ૦૦૧ 

સરકારી માહહતી અધિકારી 
૧ શ્રી એન.એમ. 

આરદેર્િા  
આિીસ્કટન્ટ 
મેનેજર 

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૪૦ 
 

મો. 
૯૬૨૪૭ 
૧૮૫૪૭  

 ૨૨૨૧૫૩૨ election@ 
rmc.gov.in 

રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા 
ચ ૂટંિી ર્ાખા 

રૂમ ન.ં૧૧, ત્રીજો માળ, 
િો.આંબેિકર ભવન, 

ઢેબરભાઈ રોિ,  
રાજકો-૩૬૦ ૦૦૧ 

એપેિેટ (કાયદા) સિાધિકારી 
૧ શ્રી બી.જી. 

પ્રજાપધત 
નાયબ 

કધમર્નર, 
ઈસ્કટ ઝોન 

૦૨૮૧ ૦૨૮૧ 
૨૩૮૯૨૭૪ 

 
મો. 

૯૭૧૪૫ 
૦૩૭૦૩ 

 ૦૨૮૧ 
૨૩૮૯૨૭૪ 

mc_rmc@ 
rmc.gov.in 

 

રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા 
િેન્ટ્રલ ઝોન, 

રૂમ ન.ં૧૧, ત્રીજો માળ,     
િો.આંબેિકર ભવન, 

ઢેબરભાઈ રોિ,  
રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 
* પ્રકરણ – ૯ (ધનયમ સુંગ્રહ-૮) *  

ધનણષય િેવાની પ્રહક્રયામાું અન સરવાની કાયષપદ્ધધત 
 
 
૯.૧ જ દા જ દા મ દ્દાઓ અંગે ધનણષય િેવા માટે કઈ કાયષપદ્ધધત અન સરવામાું આવે છે ?  

 
 િી જી.પી.એમ.િી.એક્ટ, ૧૯૪૯ ની જોર્વાઈ અનિુરીને ધનિગયો લેવામા ંઆવે છે.  
  

૯.૨ અગત્યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ ધનણષય િેવા માટેની દસ્તાવેજી કાયષ પદ્ધધતઓ / ઠરાવેિી કાયષપધ્િધતઓ 
/ ધનયમ માપદુંિો / ધનયમો કયાકયા છે ? ધનણષય િેવા માટે કયાક્યા સ્તરે ધવચાર કરવામાું આવે છે ?  

 
 પારા ન.ં૯.૧ મા ંજિાવ્યા ધિવાય અન્ય કોઈ પદ્ધધત અસ્સ્કતત્વમા ંનથી. ધનિગયો લેવા માટે પ્રકરિો 

ર્ાખા દ્વારા નાયબ મ્યધુનધિપલ કધમર્નર મારફત મ્યધુનધિપલ કધમર્નરને મોકલવામા ંઆવે છે.  
  

૯.૩ ધનણષયને જનતા સ િી પહોંચાિવાની કઈ વ્યવસ્થા છે ? 
 ધનિગયોની લેણખત જાિ િબંધંિતને ટપાલ દ્વારા મોકલવાની વ્યવસ્કથા છે. તેમજ અખબારી યાદીમા ં

મારફત પ્રધિદ્ધ કરવાની વ્યવસ્કથા છે. 
  

૯.૪ ધનણષય િેવાની પ્રહક્રયામાું જેના મુંતવ્યો િેવાનાર છે તે અધિકારીઓ કયા છે ?  
                       આિીસ્કટન્ટ મેનેજર, ચુટંિી  

              
 
                      નાયબ મ્યધુનધિપલ કધમર્નર  
 
 
                          મ્યધુનધિપલ કધમર્નર 

  
૯.૫ ધનણષય િેનાર અંધતમ સિાધિકારી કોણ છે ?  

 મ્યધુનધિપલ કધમર્નર  
  

૯.૬ જે અગ ત્યની બાબતો પર જાહરે સિાધિકારી દ્વારા ધનણષય િેવામાું આવે છે તેની માહહતી અિગ રીતે 
નીચના નમ નામાું આપો.  

 આ ર્ાખાને લાગ ુપિતુ ંનથી.  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 
* પ્રકરણ – ૧૦ (ધનયમ સુંગ્રહ-૯) *  

અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની માહહતી પ સ્સ્તકા (હિરેક્ટરી) 
 
(૧૦.૧) માહહતી નીચે પ્રમાણે છે – 

ક્રમ નામ િોદ્દો 
STD 
કોિ  

ફોન નબંર 
ફેક્િ  e-mail િરનામુ ં 

કચેરી ઘર 
૧ શ્રી એન. એમ. 

આરદેર્ાિા  
આધિસ્કટન્ટ 
મેનેજર 

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૪૦ 
 

મો. 
૯૬૨૪૭ 
૧૮૫૪૭  

 ૨૨૨૧૫૩૨ election@ 
rmc.gov.in 

રાજકોટ મિાનર્રપાણલકા 
િેન્ટ્રલ ઝોન, 

રૂમ ન.ં૧૧, ત્રીજો માળ,     
િો.આંબેિકર ભવન, 

ઢેબરભાઈ રોિ,  
રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ 

૨ શ્રી જયવિગન 
એમ. ચૌિાિ 

ધિનીયર 
કલાકગ 

--“-- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૩ શ્રી િજંય એિ. 
નથવાિી 

ધિનીયર 
કલાકગ 

--“-- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૪ શ્રી ધવપલુ 
એચ. દવે 

ધિનીયર 
કલાકગ 

--“-- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૫ શ્રી હદલીપ 
એિ. ખેર 

ધિનીયર 
કલાકગ 

--“-- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૬ શ્રી િી.આર. 
િોલકંી 

જુનીયર િેટા 
એન્ટ્રી 

ઓપરેટર 
--“-- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૭ શ્રી જે.એન. 
રાિા 

જુનીયર 
ક્લાકગ 

--“-- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૮ શ્રી પી. એિ. 
પરમાર 

જુનીયર 
ક્લાકગ 

--“-- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૯ શ્રી જે. પી. 
પરમાર 

જુનીયર 
ક્લાકગ 

--“-- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૧૦ શ્રી કે. એન.  
પરમાર 

જુનીયર 
ક્લાકગ 

--“-- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૧૧ શ્રી વાય. જે. 
દલ 

ડ્રાઈવર 
--“-- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૧૨ શ્રી જે.બી. 
િોિીયા 

પટ્ટાવાળા 
--“-- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૧૩ શ્રી કે.એમ. 
ર્ોસ્કવામી 

મજુર 
--“-- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 
* પ્રકરણ – ૧૧ (ધનયમ સુંગ્રહ-૧૦) *  

ધવધનયમોમાું જોગવાઈ કાયષ મ જબ મહનેતાણાની પદ્ધધત સહીત દરેક અધિકારી અને 
કમષચારીને મળત ું માધસક મહનેતાણ ું 

 
 
(૧૧.૧) છેલ્િા કાયાષિય આદેશ મ જબ હાિમાું ચ ૂુંટણી શાખા ખાતે ફરજ બજાવતા અધિકારી / કમષચારીઓની 

ધવગત નીચે મે-૨૦૨૧ ની સ્સ્થધત મ જબ છે.  
 

ક્રમ નામ હોદ્દો 

માધસક 
મહનેતાણ ું 

રૂા. 
(બેઝીક) 

ક િ મહનેતાણ ું 
રૂા. 

ધવધનયમમાું 
જણાવ્યા મ જબ 
મહનેતાણ ું 

નક્કી કરવાની 
કાયષપદ્ધધત 

૧ શ્રી એન.એમ. આરદેર્િા 
આધિસ્કટન્ટ 
મેનેજર 

- - ધનયમાનિુાર 

૨ શ્રી જયવિગન એમ. ચૌિાિ ધિનીયર કલાકગ ૫૩,૬૦૦/- ૬૮,૧૫૦/- ધનયમાનિુાર 
૩ શ્રી િજંય એિ. નથવાિી ધિનીયર કલાકગ ૫૨,૦૦૦/- ૬૬,૨૯૭/- ધનયમાનિુાર 
૪ શ્રી ધવપલુ એચ. દવે ધિનીયર કલાકગ ૩૬,૪૦૦/- ૪૬,૬૮૪/- ધનયમાનિુાર 
૫ શ્રી હદલીપ એિ. ખેર ધિનીયર કલાકગ ૨૬,૩૦૦/- ૩૭,૩૧૪/- ધનયમાનિુાર 

૬ શ્રી િમેર્ આર. િોલકંી 
જુનીયર િેટા 

એન્ટ્રી ઓપરેટર 
૪૮,૨૦૦/- ૬૧,૪૨૨/- ધનયમાનિુાર 

૭ શ્રી જયદેવધિિંિ એન. રાિા જુનીયર ક્લાકગ ૩૬,૪૦૦/- ૪૬,૬૮૪/- ધનયમાનિુાર 
૮ શ્રી પરેર્ એિ. પરમાર જુનીયર ક્લાકગ ૧૯,૯૫૦/- ૧૯,૯૫૦/- ધનયમાનિુાર 
૯ શ્રી કલ્પેર્ એન. પરમાર જુનીયર ક્લાકગ ૨૫,૨૦૦/- ૩૯,૩૩૪/- ધનયમાનિુાર 
૧૦ શ્રી જયદીપધિિંિ પી. પરમાર જુનીયર ક્લાકગ ૨૩,૧૦૦/- ૩૭,૮૩૭/- ધનયમાનિુાર 
૧૧ શ્રી યનુિુ જે. દલ ડ્રાઈવર ૩૪,૦૦૦/- ૪૩,૭૪૧/- ધનયમાનિુાર 
૧૨ શ્રી જીજ્ઞેર્ બી. િોિીયા પટ્ટાવાળા ૧૮,૭૦૦/- ૨૬,૧૮૬/- ધનયમાનિુાર 

૧૩ 
શ્રી હકર્ોરપરી એમ. 

ર્ોસ્કવામી 
મજુર ૩૨,૦૦૦/- ૪૧,૩૮૫/- ધનયમાનિુાર 

નોંિ : * ક્રમ-૧ આધિસ્કટન્ટ મેનેજરશ્રીનો પર્ાર તેઓની મળુ ર્ાખા ખાતે આકારવામા ંઆવે છે.  
        * ઉપરોક્ત કોષ્ટક માિ ેમે-૨૦૨૧ ના પર્ારપત્રક મજુબ છે. 
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* પ્રકરણ – ૧૨ (ધનયમ સુંગ્રહ-૧૧) *  
પ્રત્યેક સુંસ્થાને ફાળવાયેિ અંદાજપત્ર 

 
(૧૨.૧) જ દીજ દી યોજનાઓ અન્વયે જ દીજ દી પ્રવધૃતઓ માટે અંદાજપત્રની ધવગતોની માહહતી નીચેના નમ નામાું 

દશાષવેિ છે.  
 

ક્રમ 
યોજનાનુ ં

નામ/િદર 
પ્રવધૃત્ત 

પ્રવધૃત્ત ર્રૂ 
કયાગની 
તારીખ 

પ્રવધૃત 
અંતની 
અંદાજેલ 
તારીખ 

સણૂચત 
રકમ 
રૂા. 

(લાખમા)ં 

મજુર 
થયેલ 
રકમ 
રૂા. 

(લાખમા)ં 

છૂટી 
કરેલ/ 
ચકુવેલ 
રકમ 

(િપ્તાની 
રકમ) 
રૂા. 

(લાખમા)ં 

છેલ્લા 
વષગનુ ં
ખરેખર 
ખચગ 
રૂા. 

(લાખમા)ં 

કાયગની 
ગિુવત્તા 

માટે 
િપંિૂગપિ ે
કામર્ીરી 

માટે 
જવાબદાર 
અધિકારી 

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

 યોજનાકીય બજેટ નથી. માહિતી નીલ 
 
=> અન્ય જાહરે તુંત્રો માટેન ું કોષ્ટક : વર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ 

મહસે  િી ખચષ 

ક્રમ બજેટ સદર 

વર્ષ ૨૦૨૧-૨૦૨૨  
મુંજ ર થયેિ 

અંદાજ 
રૂા. (િાખમાું) 

ચાલ  વરે્ 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૧  

સ િી થયેિ  
ખરેખર ખચષ 
રૂા. (િાખમાું) 

વર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ 
ખચષ અંદાજ 

 (છેલ્િા વર્ષનો) 
રૂા. (િાખમાું) 

વર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ 
ખરેખર ખચષ 

 (છેલ્િા વર્ષનો) 
રૂા. (િાખમાું) 

૧ ચ ૂુંટણી શાખા પગાર ખચષ ૬૮.૮૦ ૧૬.૦૧ ૬૨.૫૫ ૬૨.૩૯ 

૨ સાદીિવાર ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૧૫ 

૩ ટેિીફોન ખચષ ૦.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૨૦ ૦.૦૬ 

૪ ચ ૂુંટણી ખચષ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૭૦.૦૦ ૩૩૫.૪૬ 

૫ વસધત ગણતરી ખચષ ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૬.૩૬ ૪૪.૯૫ 

૬ ય .આઈ.િી.ખચષ ૪૦.૦૦ ૩.૨૬ ૨૫.૦૦ ૨૧.૧૨ 

 
મહસે  િી આવક 

ક્રમ બજેટ સદર 

વર્ષ ૨૦૨૧-૨૦૨૨  
મુંજ ર થયેિ 

અંદાજ 
રૂા. (િાખમાું) 

ચાલ  વરે્ 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૧  

સ િી થયેિ  
ખરેખર આવક 
રૂા. (િાખમાું) 

વર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ 
આવક અંદાજ 
 (છેલ્િા વર્ષનો) 
રૂા. (િાખમાું) 

વર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ 
ખરેખર આવક 
 (છેલ્િા વર્ષનો) 
રૂા. (િાખમાું) 

૧ ય .આઈ.િી.ફી 
(આિાર સ િારણા ફી) 

૩૨.૦૦ ૧.૫૨ ૩૨.૦૦ ૧૦.૦૦ 
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* પ્રકરણ – ૧૩ (ધનયમ સુંગ્રહ-૧૨) *  
સહાયકી કાયષક્રમોના અમિ અંગેની પદ્ધધત 

 
(૧૩.૧) કચેરીની આ શાખા દ્વારા કોઈ સહાયકી કાયષક્રમની અમિવારી કરવામાું આવતી નથી તેથી માહહતી 

આપવાની થતી નથી.  
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* પ્રકરણ – ૧૪ (ધનયમ સુંગ્રહ-૧૩) *  
તેણે આપેિ રાહતો, પરમીટ કે અધિકૃધત મેળવનારની ધવગતો 

 
(૧૪.૧) કચેરીની આ શાખા દ્વારા રહતો, પરમીટ કે અધિકધૃત આપવાની કામગીરી થતી ન હોઈ, ધવગતો 

આપવાની થતી નથી.  
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* પ્રકરણ – ૧૫ (ધનયમ સુંગ્રહ-૧૪) *  
કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિ િોરણો 

 
(૧૫.૧) ધવધવિ પ્રવધૃતઓ / કાયષક્રમો હાથ િરવા માટે ધવભાગે નક્કી કરેિ િોરણોની ધવગતો નીચે મ જબ છે. 

 આ ર્ાખાની ધનિગય લેવાની પ્રહક્રયા માટે ર્ાખા દ્વારા ફાઈલ ઉપર નોંિ આધિસ્કટન્ટ મેનેજર, 
ચ ૂટંિી ર્ાખા દ્વારા જોર્વાઈઓ ધ્યાને રાખી નાયબ કધમર્નરશ્રી િમક્ષ રજુ કરવામા ંઆવે છે. જો ધનિગય 
તેમના દ્વારા લેવાનો થતો િોય તો ધનિગયિિ પ્રકરિ પરત આવ્યે અમલવારી કરવામા ંઆવે છે. અન્યથા 
ધનિગય માટે આર્ળ જરૂર પિયે કધમર્નરશ્રી િમક્ષ પ્રકરિ રજુ કરવામા ંઆવે છે. જેમા ં ધનિગય આવ્યે 
અમલવારી કરવામા ંઆવે છે.  
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* પ્રકરણ – ૧૬ (ધનયમ સુંગ્રહ-૧૫) *  
ધવજાણ ુંરૂપે ઉપિબ્િ માહહતી 

 
(૧૬.૧) વીજાણ ુંરૂપે કોઈ વહીવટ માહહતી ઉપિબ્િ નથી. પરુંત   મતદાર યાદીની સી.િી. ઉપિબ્િ રાખવામાું આવે 

છે.  
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* પ્રકરણ – ૧૭ (ધનયમ સુંગ્રહ-૧૬) *  
કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિ િોરણો 

 
(૧૭.૧) િોકોને માહહતી મળે તે માટે ધવભાગે અપનાવેિ સાિનોની ધવગત નીચે મ જબ છે.  

 - વતગમાનપત્રો  
 - નોટીિ બોિગ  
 - કચેરીમા ંરેકિગન ુ ંધનહરક્ષિ  
 - દસ્કતાવેજોની નકલો મેળવવાની પદ્ધધત  
 - ઉપલબ્િ મહુરત ધનયમિગં્રિ  
 - જાિરેતતં્રની વેબ િાઈટ  
 - જાિરેખબરના અન્ય િાિનો  
 - મતદારયાદીનો કોમ્પ્યટુરાઈઝિ “િલે્પ લાઈન”  

(ચ ૂટંિી ર્ાખાના ધનયતં્રિ િઠેળ િામાન્ય ચુટંિી/મધ્યવર્ી ચુટંિી/પેટા ચુટંિી વખતે) 
 - આિાર નોંિિી માટે ટેલીફોનીક એપોઇન્ટમેન્ટ આપવા “કંટ્રોલ રૂમ” 

આિાર નોંિિી માટે અરજદારોને ટેલીફોનીક એપોઇન્ટમેન્ટ મળી રિ ે તેમ કન્ટ્રોલ રૂમ કાયગરત્ત 
કરવામા ંઆવેલ છે. અને તે મારફત અરજદારોને આિાર નોંિિી માટે જરૂરી િોકયમેુન્ટની માહિતી 
આપવામા ં આવે છે. તથા રૂબરૂ આવતા ં અરજદારોને આિાર નોંિિી માટે જરૂરી િોકયમેુન્ટની 
માહિતી આપવામા ંઆવે છે. 
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* પ્રકરણ – ૧૮ (ધનયમ સુંગ્રહ-૧૭) *  

અન્ય ઉપયોગી માહહતી 
 
(૧૮.૧) લોકો દ્વારા પછૂાતા પ્રશ્નોના યોગ્ય જવાબો  : રૂબરૂ, ટેલીફોન દ્વારા, લેણખતમા ંકે ઇ-મેઇલ દ્વારા 

આપવામા ંઆવે છે.  
(૧૮.૨) માહિતી મેળવવા અંરે્  : માહિતી (મેળવવાનો) અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ 

અને ગજુરાત માહિતી અધિકાર ધનયમો-૨૦૦૫ ની 
જોર્વાઈ અનિુાર કાયગવાિી કરવાથી માહિતી 
મળી ર્કે. 

(૧૮.૩) જાિરેતતં્ર દ્વારા લોકોને અપાતી તાલીમ બાબત  : આ કચેરી દ્વારા લોકોને આ બાબતે તાલીમ 
આપવાની વ્યવસ્કથા િાલ અમલમા ંનથી.  

(૧૮.૪) ધનયમ િગં્રિ-૧૩ મા ંિમાધવષ્ટ ન કરાયેલ િોય 
તેવા જાિરેતતં્રએ આપવાના પ્રમાિપત્રો, “ના ં
વાિંા પ્રમાિપત્રો” 

: આ ર્ાખા દ્વારા આવા કોઈ પ્રમાિપત્ર જાિરે 
જનતાને આપવાના થતા ંનથી.  

(૧૮.૫) નોંિિી પ્રહક્રયા અંરે્  : આ ર્ાખા દ્વારા મતદાર નોંિિી ધનયમો ધિવાય 
કોઈ નોંિિીની પ્રહક્રયા કરવામા ંઆવતી નથી.  

(૧૮.૬) જાિરેતતં્રએ કર ઉઘરાવવા અંરે્  : આ ર્ાખા દ્વારા કોઈ કર ઉઘરાવવામા ંઆવતા 
નથી.  

(૧૮.૭) વીજળી / પાિીના ંિરં્ામી અને કાયમી 
જોિાિો આપવા અને કાપવા અંરે્  

: આ ર્ાખા દ્વારા વીજળી / પાિીના ંજોિાિ 
આપવા / કાપવાની કામર્ીરી કરવામા ંઆવતી 
નથી.  

(૧૮.૮) જાિરેતતં્ર દ્વારા પરૂી પાિવામા ંઆવનાર અન્ય 
િેવાઓની ધવર્ત  

: પારા ન.ં૨.૪, ૨.૬ મા ંજિાવેલ ધિવાય ધવરે્ષ 
િેવા આપવામા ંઆવતી નથી.  

 


