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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
                                               સાાંસ્કૃલિક લિકાસ લિભાગ 

                                                                                                      ડો.આાંબેડકર ભિન રૂમ,,  

                                                                                     નાં. ૫ ત્રીજો માળ  

                                                                                 ઢબેર રોડ રાજકોટ ૩૬૦૦૦૧ 
 
 

રા.મ.ન.પા./સા.લિ.લિ./જા.નાં.                                                             િા.     /            /૨૦૨૨ 

 

પ્રલિ, 

નાયબ કલમશનરશ્રી, 

આર.ટી.આઇ. લિભાગ, 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  
   

લિષય:- રા.મ.ન.પા./ આર.ટી.આઇ. જા.નાં.૧૧૫, િા.૨૦/૦૫/૨૦૨૨    

  અાંગનેી માલહિી બાબિ. 

 

જય ભારિ સાથ ઉપરોક્િ લિષય અન્િય ેઆપની શાખા માાંગિામાાં આિિે રાઇટ ટ ુઇન્ફોમશેન એક્ટ 

અન્િયનેી માલહિીની બકુ નાંગ – ૧ િમેજ સોફ્ટ કોપી આ સાથ ેમોકિેિ છે. 

 

 

   આસીસ્ટન્ટ મનેજેર 

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 

 

૨૦૨૧-૨૦૨૨ 
 

 
ડો. આાંબડેકર ભિન, ઢેબરભાઇ રોડ  ,  

રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૦૧ 
 

 

 

 

ધી રાઇટ ટ ુઇન્ફોમશેન એક્ટ, ૨૦૦૫ અાંિગગિની  

માલહિી  
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પ્રકરણ – ૨ (લનયમ સાંગ્રહ-૧)                                          

     સાંગઠનની લિગિો, કાયો અન ેફરજો 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
 

(૨.૧) જાહરે િાંત્ર ઉદશે / હિે ુ:: - 
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ. 
 

     આ શાખા િોક મનોરાંજન અથ ે સાાંસ્કલૃિક કાયગક્રમો, જુદા જુદા લિકાસ કામોના િોકાપગણ-ખાિમહૂુિગના 

પ્રસાંગો અન ેઅન્ય કાયગક્રમો િેમજ શહરેમાાં સ્થાલપિ મહાનભુાિોની પ્રલિમાઓન ેઉલિિ આદર જળિાય િિેા 

હિેથુી કાયગરિ છે.   
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(૨.૨) જાહરે િાંત્રનુાં લમશન / દરૂાંદેશીપણાં (લિઝન) :: - 

 
 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ. 
 

શહરેીજનોની કિા, સાલહત્ય, લશક્ષણ, રમિ-ગમિ જેિી પ્રિલૃિમાાં રૂલિ કળેિાય િમેજ દશેપરદશેની 

નામી પ્રલિભાિોથી આગામી પઢેી પરરલિિ રહ ે િિેા લમશનથી શહરેમાાં આિી પ્રલિમાઓ મુકિી ક ે શહરેી 

લિસ્િારોનુાં આિી વ્યલક્િઓ સાથ ેસાાંકળી નામકરણ કરિુાં. 

 

પ્રસાંગોપાિ શહરેના ઐિહાસીક સ્મારકો અાંગ ેિોકોન ેજાણકારી મળ ેિ ેમાટ ે“હરેીટજે િોક” જેિી 

યાત્રાનુાં આયોજન કરિુાં.  
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(૨.૩) જાહરે િાંત્રનો ટૂાંકો ઇલિહાસ અન ેિનેી રિનાનો સાંદભગ :: - 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ.  

હાિની રાજકોટ મહાનગરપાલિકા િા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩ પહિેા રાજકોટ નગરપાલિકા રૂપ ેકાયગરિ 

હિી. ગજુરાિ રાજ્યના પાંિાયિ અન ેઆરોગ્ય ખાિાના હુકમ નાં. - ક.ે પી. (૭૨) ૨૫૧ આર. સી એન. – 

૪૧૭૨ – ૧૯૬૮, િા. ૨૭/૧૦/૧૯૭૨ થી માંજુર થયા અનુસાર િા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩ થી રાજકોટ 

મહાનગરપાલિકાનુાં સજગન થયુાં, અન ેભૌગોલિક લિસ્િારન ે૧૮ િોડગમાાં લિભાજીિ કરિામાાં આવ્યો. આ સમય ે

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભૌગોલિક રીિ ે૬૯ િો. કી. મી. ક્ષતે્રફળમાાં પથરાયિે હિી. આ સમય ેસભાસદોની 

કુિ સાંખ્યા ૫૧ હિી. 

       ત્યારબાદ, ગજુરાિ સરકારશ્રીના શહરેી લિકાસ અન ેશહરેી ગહૃ લનમાગણ લિભાગના અાંગ્રજેી નોટીરફકશેન 

નાં. ક.ે િી. ૨૧ – ૮૫ આર. એમ. એન. /૭૨૮૪ /૨૫૭૪ / પી., િા.૧૨/૦૨/૧૯૮૫ અનસુાર િોડગની પનુ: 

રિના કરિામાાં આિિે છે. િ ેઅનુસાર ૧૮ િોડગ અન ેસભાસદોની સાંખ્યા ૫૯ ની લનયિ થયેિ હિી .  

દરમ્યાન રાજ્ય િુાંટણી પાંિના િા.૧૮/૦૩/૧૯૯૪ થી જાહરેનામા ક્રમાાંક     િરિ / ૧૦૯૪ થી 

રાજકોટ શહરેના િોડગ નાં.-૧ થી ૨૦ નુાં સીમાાંકન નક્કી કરિામાાં આિેિ હિુાં. 

        રાજ્ય સરકારશ્રીનાાં શહરેી લિકાસ અન ે શહરેી ગ્રહુ લનમાગણ લિભાગના જાહરેનામાાં : ક.ે િી. / ૬૮ / 

૧૯૮૮ / આર. એમ. એન. / ૮૦૯૫ – ૩૧૨૦ પી., િા. ૧૭/૦૬/૧૯૯૮ થી રાજકોટ શહરેની હદ્દ િધારી 

રૈયા, નાનામિા, અન ે મિડીના લિસ્િારોન ે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાન ે સોંપી દિેામાાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ 

રાજ્ય િુાંટણી પાંિના જાહરેનામા ક્રમાાંક : િરિ / ૧૦૯૪ રજક, િા.૨૧/૦૪/૨૦૦૦ થી નિા લિસ્િારોન ે

િોડગ નાં.- ૨૧, ૨૨, અન ે૨૩ ના સીમાાંકન નક્કી કરી િમેાાં આિરી િિેામાાં આવ્યા. જે આિરી િિેાાં રાજકોટ 

મહાનગરપાલિકાનો લિસ્િાર ૧૦૪.૮૬ િો.કી. થયિે છે. કુિ સભ્યોની સાંખ્યા ૬૯ અન ેકિુ િોડગની સાંખ્યા - 

૨૬ થયિે છે. 

રાજ્ય િુાંટણી પાંિના ક્રમાાંક : રાિપ / િટણ / સમક / મનપા / રાજકોટ - ૨૦૦૫, િા. 

૩૦/૦૮/૨૦૦૫ થી શહરેના િોડગની િસ્િી આધારરિ પનુ: રિના કરિાનુાં માંજુર થયેિ છે. િોડગ િેમજ સભ્ય 

સાંખ્યામાાં ફરેફાર થયેિ નથી. આમ હાિની લસ્થિીએ આ જાહરેનામા મજુબ કુિ-૨૩ િોડગ અન ેદરકે િોડગમાાં ૩ 

બઠેકો ગણિાાં કિુ- ૬૯ સભ્યોની સાંખ્યા થાય છે. નિી િોડગ રિના મજુબ િોડગિાઇઝ સભ્ય સાંખ્યા અન ે

અનામિ બઠેક સાથનેાાં પત્રકમાાં દશાગિિે છે. અન ેનિી િોડગ રિના મુજબનો શહરેનો નક્શો પત્રકમાાં દશાગિિે છે. 

રાજ્ય િુાંટણી પાંિના ક્રમાાંક : રાિપ / િટણ / સમક / મનપા / રાજકોટ યલુનટ -૫-૨૦૧૫ 

િા.૧૪/૦૮/૨૦૧૫ થી શહરેના િોડગની િસ્િી આધારરિ પનુ: રિના કરિાનુાં માંજુર થયિે છે. િોડગ િેમજ 

સભ્ય સાંખ્યામાાં ફરેફાર થયેિ નથી. આમ હાિની લસ્થિીએ આ જાહરેનામા મજુબ કિુ-૧૮ િોડગ અન ે દરેક 

િોડગમાાં ૪ બઠેકો ગણિાાં કિુ- ૭૨ સભ્યોની સાંખ્યા થાય છે.  
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(૨.૪) જાહરે િાંત્રની ફરજો :: - 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ. 

૧) સ્િાિાંત્ર્ય  રદિસ, પ્રજાસત્તાક રદિસ, ગજુરાિ રાજ્ય સ્થાપના રદન િથા મહાનાગરપાલિકા સ્થાપના 

રદનની ઉજિણી લનલમત્ત ેલિલિધ સાાંસ્કલૃિક કાયગક્ર્મોનુાં આયોજન . 

૨) િોકાપગણ િથા ખાિમહૂુિગના કાયગક્રમોમાાં સાંબાંલધિ લિભાગોન ે ડાયસ કાયગક્રમ અાંગ ે જરૂરી મદદ પરુી 

પાડિી. 

૩)   શહરેમાાં આિિે મહાનભુાિોની પ્રલિમાઓન ેિઓેના જન્મ રદિસ ેપુષપાાંજિી અપગણ   કરિાના કાયગક્રમ. 

૪) સકગિ, રસ્િાઓ, િોક લિગરે ેનામકરણ અાંગનેી કામગીરી. 

૫) સમાજ કલ્યાણ સલમલિ દ્િારા કરિામાાં આિિા ઠરાિોની અમિિારી કામગીરી. 

૬) ગરીબ કલ્યાણ મળેા િથા સરકારશ્રીના અન્ય કાયગક્રમોમાાં માંડપ, િાઇટ, માઇક લિગરેનેી વ્યિસ્થાની 

કામગીરી. 
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(૨.૫) જાહરે િાંત્રની મખુ્ય પ્રિલૃિઓ અન ેકાયો :: - 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ. 

 

પારા (૨.૪) માાં દશાગિિે ફરજો પરરપૂણગ કરિાની પ્રિલૃિ આ શાખા દ્િારા કરિામાાં આિ ેછે.  



C:\Users\Lenovo\Downloads\RIGHT TO INFORMATION DETAILS  2022-2023(SANSKRUTIK VIKAS 

VIBHAG).doc                    Page  8 of 38 

 

(૨.૬) જાહરે િાંત્ર દ્િારા આપિામાાં આિિી સિેાઓની યાદી અન ેિનેુાં સાંલક્ષપ્િ   લિિરણ :: - 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ. 

પારા (૨.૪) માાં જણાિિે ફરજો અન્િય ેજે સિેાઓ આપિાની જરૂરીયાિ હોય િ ેિમામ સિેા આપિામાાં 

આિ ેછે. 
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(૨.૭) જાહરે િાંત્રનાાં રાજ્ય, લનયામક કિરેી, પ્રદશે લજલ્િો, બ્િોક સ્િરોએ સાંસ્થાગિ માળખાનો 

આિખે :: - 

 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ. 
 
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 

કલમશનર  

નાયબ કલમશનર  

સહાયક કલમશનર  

આસી. મનેજેર (સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ)  

    

 

         હડે કિાકગ(૧)   સીનીયર કિાકગ(૧)       વ્યાયામ          જુલનયર   મજુર+પટાિાળા     ગ્રા.મેન(૦)    

                                          કોિ(૦)           ક્િાકગ(૫)     +િોકીદાર  

                                                                         (૧૩+૧+૨=૧૬)                        
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(૨.૮) જાહરે િાંત્રની અસરકારકિા અન ેકાયગક્ષમિા િધારિા માટ ેિોકો પાસથેી અપકે્ષાઓ :: - 

 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ. 
 

 રાલિય ક ેઆાંિરાલિય ખ્યાલિ પ્રાપ્િ ગણનાપાત્ર વ્યલક્િઓ સાથ ેશહરેના લિસ્િારો / જાહરે ઇમારિોનુાં નામ 

સાાંકળિામાાં આિ.ે 
  

 જાહરે જનિા માટ ેયોજેિ કાયગક્રમોમાાં બહોળા પ્રમાણ ેભાગ િઇ અનશુાસન પિૂગક િિગન કર.ે 
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(૨.૯) િોક સહયોગ મળેિિા માટનેી ગોઠિણ અન ેપધ્ધલિઓ  :: - 
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ. 
 
 પત્રો,પલત્રકાઓ મોકિીન.ે 

 
 અખબાર યાદી પ્રલસધ્ધ કરાિીન.ે 

 
 િોક સાંપકગથી. 

 
 ટી.િી., રેરડયોના માધ્યમથી. 

 
 ટેિીફોન દ્િારા િાિિીિ કરીને. 

 
 સરકાર પ્રિાર સાંસ્થાઓના માધ્યમથી. 
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(૨.૧૦) સિેા આપિાના દખેરખે લનયાંત્રણ અન ેજાહરે ફરરયાદ લનિારણ માટ ેઉપિબ્ધ િાંત્ર :: - 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ. 
  
   

  આ શાખાની કામગીરીનુાં લનયાંત્રણ સહાયક કલમશનર િથા નાયબ કલમશનરના સીધા માગગદશગન હઠેળ 

થાય છે.  
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(૨.૧૧) મખુ્ય કિરેી અન ેજુદા-જુદા સ્િરોએ આિિેી અન્ય કિરેીનાાં સરનામાાં(િપરાશકારન ે

સમજિામાાં સરળ પડ ેિ ેમાટ ેલજલ્િાિાર િગીકરણ કરો)  :: - 

  

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ. 
 
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ, 

૩જો માળ, ડો. આાંબેડકર ભિન, 

ઢબેરભાઇ રોડ,     

રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧. 
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(૨.૧૨) કિરેી શરૂ અન ેબાંધ થિાનો સમય :: - 

 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ. 
 
   

 આ કિરેીનાાં સાાંસ્કૃલિક લિકાસ લિભાગનો ફરજનો સમય નીિ ેદશાગવ્યા મજુબ છે.  

 

 સિાર ે૧૦:૩૦ કિાક થી બપોર ે ૦૨:૦૦ કિાક સધુી. 
 

 બપોર ે૦૨:૩૦ કિાક થી સાાંજે ૦૬:૧૦ કિાક સધુી. 
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પ્રકરણ – ૩ (લનયમ સાંગ્રહ - ૨) 

અલધકારીઓ અન ેકમગિારીઓની સત્તા અન ેફરજો 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
 

(૩.૧) સાંસ્થાના અલધકારીઓ અન ેકમગિારીઓની સત્તા અન ેફરજોની લિગિો :: -  

  

 આસી. મેનજેર(સાાંસ્કલૃિક  લિકાસ લિભાગ) 

     -> (સત્તાઓ િહીિટી) 

(૧) શાખાનાાં િાબા હઠેળનાાં સ્ટાફની પરિરૂણ રજા, અન ે૧૫ રદિસની    મયાગદામાાં  અન્ય રજાઓ 

માંજ્રર કરિાની સત્તા. 

     -> (સત્તાઓ નાણાાંરકય) 

(૧) શાખાની જરૂરરયાિની કામગીરી ક ેપરિરુણ િસ્િનુી ખરીદી માટ ે              રૂ| ૫૦૦/- 

સુધી ખિગ માંજુર કરિાની સત્તા. 

(૨)  શાખાનાાં પગાર બીિો અલધકિૃ  કરિાની સત્તા. 

(૩)  શાખાનાાં અન્ય બીિો ક ેજેનાાં માટ ેસક્ષમ સત્તાલધકારીની માંજૂરી  મળેિાયેિ  

હોય િ ેઅલધકૃિ કરિાની સિા. 

->  (સિાઓ અન્ય)  

(૧)  કોઇ અન્ય સત્તાઓ એનાયિ થયિે નથી. 

 (ફરજો) 

       (૧) પારા (૨.૪) માાં દશાગિેિ ફરજો અન્િયથેી િમામ કામગીરી પૂણગ કરિાની સત્તા. (ઉચ્િ 

અલધકારીશ્રી સપુ્રિ કર ેિ ેપ્રકારની િમામ કામગીરી.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 હડે ક્િાકગ  

(૧)  શ્રી રકર્િગકમુાર રણજીિભાઇ મ ે

     -> (સત્તાઓ િહીિટી) 

     (૧) જુદા જુદા કાયગક્રમોના માટ ેએજન્સીઓ સાથ ેસાંકિન કરિાની કામગીરી 

        -> (સત્તાઓ નાણાાંરકય) 

(૧)  નાણાાંરકય કોઇ સત્તા એનાયિ થયિે નથી  

     -> (સત્તાઓ અન્ય) 

(૧) અન્ય કોઇ સત્તાઓ એનાયિ થયિે નથી. 
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         (ફરજો)  

     (૧) ઉપરી અલધકારી સુપ્રિ કર ેિ ેિમામ કામગીરી. 

          (ઉચ્િ અલધકારીશ્રી સુપ્રિ કર ેિ ેપ્રકારની િમામ કામગીરી). 

 

 સીનીયર ક્િાકગ  

(૧) ખાિી જગ્યા 

   -> (સત્તાઓ િહીિટી) 

       (૧)  

   -> (સત્તાઓ નાણાાંરકય)  

       (૧) નાણાાંરકય કોઇ  સત્તા એનાયિ થયિે નથી. 

           -> (સત્તાઓ અન્ય) 

       (૧)  અન્ય કોઇ સત્તાઓ એનાયિ થયિે નથી. 

 (ફરજો) 

     (૧) ઉપરી અલધકારી સુપ્રિ કર ેિ ેિમામ કામગીરી. 

          (ઉચ્િ અલધકારીશ્રી સુપ્રિ કર ેિ ેપ્રકારની િમામ કામગીરી). 
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 જુલન. ક્િાકગ   

          (૧) શ્રી લિરને્રભાઇ ડી. વ્યાસ  

-> (સત્તાઓ િહીિટી) 

           (૧) શાખાની આર.ટી.આઇ.ની માલહિી િથા અન્ય કાયદાકીય બાબિો સાંભાળિી. 

 

િહીિટી કોઇ સત્તાઓ એનાયિ થયિે નથી. 

    -> (સત્તાઓ નાણાાંરકય)  

(૧) નાણાાંરકય કોઇ  સત્તા એનાયિ થયિે નથી. 

    -> (સત્તાઓ અન્ય) 

(૧)  અન્ય કોઇ સત્તાઓ એનાયિ થયિે નથી. 

 (ફરજો) 

     (૧) ઉપરી અલધકારી સુપ્રિ કર ેિ ેિમામ કામગીરી. 

          (ઉચ્િ અલધકારીશ્રી સુપ્રિ કર ેિ ેપ્રકારની િમામ કામગીરી). 

          (૨) શ્રી અાંરકિા એમ. િકેરીયા  

-> (સત્તાઓ િહીિટી) 

           (૧) શાખાના બીિ બનાિિાની કામગીરી     

િહીિટી કોઇ સત્તાઓ એનાયિ થયિે નથી. 

    -> (સત્તાઓ નાણાાંરકય)  

(૧) નાણાાંરકય કોઇ  સત્તા એનાયિ થયિે નથી. 

    -> (સત્તાઓ અન્ય) 

(૧)  અન્ય કોઇ સત્તાઓ એનાયિ થયિે નથી. 

 (ફરજો) 

     (૧) ઉપરી અલધકારી સુપ્રિ કર ેિ ેિમામ કામગીરી. 

          (ઉચ્િ અલધકારીશ્રી સુપ્રિ કર ેિ ેપ્રકારની િમામ કામગીરી). 

           

 

 

 

 

 

(૩) શ્રી સલિન જી. સોિાંકી  

-> (સત્તાઓ િહીિટી) 

           (૧) સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગના પત્રો / ફાઇિ રજીસ્ટરો લનભાિિાાં 

િહીિટી કોઇ સત્તાઓ એનાયિ થયિે નથી. 

    -> (સત્તાઓ નાણાાંરકય)  

(૧) નાણાાંરકય કોઇ  સત્તા એનાયિ થયિે નથી. 

    -> (સત્તાઓ અન્ય) 

(૧)  અન્ય કોઇ સત્તાઓ એનાયિ થયિે નથી. 
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 (ફરજો) 

     (૧) ઉપરી અલધકારી સુપ્રિ કર ેિ ેિમામ કામગીરી. 

          (ઉચ્િ અલધકારીશ્રી સુપ્રિ કર ેિ ેપ્રકારની િમામ કામગીરી). 

 

 

 ગ્રાઉન્ડમને 
 

(૧) ખાિી જગ્યા  

->  (સત્તાઓ િહીિટી) 

     (૧) િહીિટી કોઇ સત્તાઓ એનાયિ થયિે નથી. 

-> (સત્તાઓ નાણાાંરકય)  

     (૧) નાણાાંરકય કોઇ  સત્તા એનાયિ થયિે નથી. 

-> (સત્તાઓ અન્ય) 

     (૧) અન્ય કોઇ સત્તાઓ એનાયિ થયિે નથી. 

 (ફરજો) 

(૧)  રસેકોસગ (રક્રકેટ ગ્રાઉન્ડ, માધિરાય સીંધીયા,  રક્રકેટ ગ્રાઉન્ડ) મઇેન્ટનેન્સ. 

(૨)  િમેજ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા હસ્િકના રેસકોસગ મદેાન ખાિ ેઆિિે િમામ મદેાનોનુાં 

સુપરિીઝન. 

(૩)  ઉપરી અલધકારી સપુ્રિ કર ેિ ેિમામ કામગીરી (ઉચ્િ અલધકારીશ્રી સપુ્રિ કર ેિ ેપ્રકારની િમામ 

કામગીરી) 

 

 

 

 વ્યાયામ કોિ   

 (૧) ખાિી જગ્યા  

-> (સત્તાઓ િહીિટી) 

    (૧) િહીિટી કોઇ સત્તાઓ એનાયિ થયિે નથી. 

-> (સત્તાઓ નાણાાંરકય)  

    (૧) નાણાાંરકય કોઇ  સત્તા એનાયિ થયિે નથી. 

        -> (સત્તાઓ અન્ય) 

    (૧)  અન્ય કોઇ સત્તાઓ એનાયિ થયિે નથી. 

 (ફરજો)  

     (૧) રસેકોસગ પિેેિીયન વ્યાયામ શાળામાાં સભ્ય બનનારન ે કસરિ કમે કરિી   િનેી િાિીમ આપિાની 

કામગીરી. 

     (૨) ઉપરી અલધકારી સુપ્રિ કર ેિે િમામ કામગીરી (ઉચ્િ અલધકારીશ્રી સુપ્રિ કર ેિે    પ્રકારની િમામ કામગીરી) 

  

 સીનીયર ક્િાકગ  

(૧) શ્રી રાખીબને રદનશેભાઇ શાહ 

   -> (સત્તાઓ િહીિટી) 

       (૧) મલહિા જીમ્નશેીયમના સાંિાિનની સત્તા 

   -> (સત્તાઓ નાણાાંરકય)  
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       (૧) નાણાાંરકય કોઇ  સત્તા એનાયિ થયિે નથી. 

           -> (સત્તાઓ અન્ય) 

       (૧)  અન્ય કોઇ સત્તાઓ એનાયિ થયિે નથી. 

 (ફરજો) 

      (૧) ઉપરી અલધકારી સપુ્રિ કર ેિ ેિમામ કામગીરી. 

          (ઉચ્િ અલધકારીશ્રી સુપ્રિ કર ેિ ેપ્રકારની િમામ કામગીરી). 

 

 

 

 

 

 

 જુલન. ક્િાકગ   

(૧) શ્રી મનોજભાઈ દિ ે  

-> (સત્તાઓ િહીિટી) 

    (૧) િહીિટી કોઇ સત્તાઓ એનાયિ થયિે નથી. 

-> (સત્તાઓ નાણાાંરકય)  

    (૧) નાણાાંરકય કોઇ  સત્તા એનાયિ થયિે નથી. 

        -> (સત્તાઓ અન્ય) 

    (૧)  અન્ય કોઇ સત્તાઓ એનાયિ થયિે નથી. 

 (ફરજો) 

     (૧) ગ્રાઉન્ડના સપુરલિઝન ની કામગીરી િથા ગ્રાઉન્ડ કોડીનટેરની કામગીરી    

     (૨) ઉપરી અલધકારી સુપ્રિ કર ેિ ેિમામ કામગીરી. 

          (ઉચ્િ અલધકારીશ્રી સુપ્રિ કર ેિ ેપ્રકારની િમામ કામગીરી). 

 

 (૨) શ્રી હમેિ પી.ગઢિી  

-> (સત્તાઓ િહીિટી) 

    (૧) િહીિટી કોઇ સત્તાઓ એનાયિ થયિે નથી. 

-> (સત્તાઓ નાણાાંરકય)  

    (૧) નાણાાંરકય કોઇ  સત્તા એનાયિ થયિે નથી. 

        -> (સત્તાઓ અન્ય) 

    (૧)  અન્ય કોઇ સત્તાઓ એનાયિ થયિે નથી. 

 (ફરજો) 

      (૧) િમામ ગ્રાઉન્ડન ેિગિની કામગીરી    

      (૨) ઉપરી અલધકારી સપુ્રિ કર ેિ ેિમામ કામગીરી. 

          (ઉચ્િ અલધકારીશ્રી સુપ્રિ કર ેિ ેપ્રકારની િમામ કામગીરી). 
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પ્રકરણ – ૪ (લનયમ સાંગ્રહ-૩) 

કાયો કરિા માટ ેલનયમો,લિલનમયો,સિુનાઓ,લનયમસાંગ્રહ અન ેદફિરો 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
 

 (૪.૧)  જાહરેિાંત્ર અથિા િનેા લનયાંત્રણ હઠેળનાાં અલધકારીઓ અન ેકમગિારીઓએ ઉપયોગ કરિાના લનયમો, 

લિલનમયો,સિુનાઓ લનયમ સાંગ્રહ અન ેદફિરોની યાદી નીિનેા નમનુા મજુબ આપો. આ નમનુો દરકે પ્રકારનાાં 

દસ્િાિજેો માટ ેભરિાનો છે. 
  
   

 દસ્િાિજેનુાં નામ / મથાળ ુ :- (૧) સરકારી યોજનાની અમિિારી અથ ે      

સરકારશ્રીનાાં ઠરાિો. 
  ૨)  હુકમો 
  ૩)  પરરપત્રો 
  ૪)  ફાઇિો  
  ૫)  ફોમગ  

 દસ્િાિજે પરનુાં ટુાંકુાં િખાણ  :- ૧)  ઉપર મજુબ   

 વ્યલક્િન ેલનયમો, લિલનમયો, સિુનાઓ લનયમ સાંગ્રહ 

અન ેદફિરોની નકિ અહીંથી મળશ.ે    
:- ૧)  સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ, 

    ડો. આાંબેડકર ભિન,ઢબેરભાઇ રોડ, 

    રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૩. 

 ફકેસ નાંબર :-     (૦૨૮૧) ૨૨૨૪૨૫૮ 

 લિભાગ દ્િારા લનયમો, લિલનમયો, સિુનાઓ લનયમ 

સાંગ્રહ અન ેદફિરોની નકિ માટ ેિિેાની ફી.     
:- ૧)  માલહિી (મળેિિાના) અલધકાર.      

૨)  અલધલનયમ-૨૦૦૫ ની જોગિાઇ મજુબ  
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પ્રકરણ – ૫ (લનયમ સાંગ્રહ-૪) 

નીિી ઘડિર અથિા નીલિના અમિ સાંબાંધી જનિાનાાં સભ્યો સાથે સિાહ-પરામશગ અથિા 

પ્રલિલનલધત્િ માટનેી કોઇ વ્યિસ્થા હોય િો િનેી લિગિ 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
 

નીલિ ઘડિર અન ેનીલિઓના અમિ બાંન ેમાટ.ે 

 

(૫.૧) શુાં નીલિઓના ઘડિર માટ ે જનિાની અથિા િને પ્રલિલનલધઓની સિાહ-પરામશગ / સહભાલગિા 

મળેિિા માટનેી કોઇ જોગિાઇ છે ? જો હોય િો, નીિનેા નમનુામાાં આિી નીલિની લિગિો આપો. 
 

ક્રમ

  
લિષય / મદુ્દો  શુાં જનિાની સહભાલગિા સલુનલચિિ 

કરિાનુાં જરૂરી છે.  

(હા / ના) 

જનિાની સહભાગીિા મળેિિા માટનેી વ્યિસ્થા 

૧ પારા – (૨.૪) માાં 

દશાિિે કાયગક્રમો 

યોજિા. 

“હા” જનિાનાાં પ્રલિલનલધઓ સાથ ેરૂબરૂ મીટીંગો દ્િારા, 

પત્ર વ્યિહાર દ્િારા, ટિેીફોનથી િાિિીિ દ્િારા ક ે

જાહરે પ્રલસલધ્ધનાાં માધ્યમ દ્િારા સહભાગીિા 

મળેિિા વ્યિસ્થા કરિામાાં આિ ેછે.  
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પ્રકરણ – ૬ (લનયમ સાંગ્રહ-૫) 

જાહરેિાંત્ર અથિા િનેા લનયાંત્રણ હઠેળની વ્યલક્િઓ પાસેના દસ્િાિજેોની કક્ષાઓ અાંગેનુાં 

પત્રક  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
 
(૬.૧) સરકારી દસ્િાિજેો લિશનેી માલહિી આપિા નીિેના નમુનાનો ઉપયોગ કરશો. જ્યાાં આ દસ્િાિજેો  ઉપિબ્ધ 

છે િિેી જગ્યાઓ જેિી ક ેસલિિાિય કક્ષા, લનયામક કિરેી, અન્યનો પણ ઉલ્િેખ કરો. 
 

ક્ર્મ
  

દસ્િાિજેની કક્ષા દસ્િાિજેનુાં નામ  અન ેિનેી એક 
િીટીમાાં ઓળખાણ 

દસ્િાિજે 
મળેિિાની  
કાયગ પધ્ધલિ   

નીિનેી વ્યલક્િ પાસ ે
છે / િનેા લનણગયમાાં 
છે.  

૧. --- સરકારી યોજનાની અમિિારી અથ ે

સરકારશ્રીનાાં  

અરજી કરી લનયિ ફી 

ભરીન ે  

આસી. મનેજેર 

(સાાંસ્કલૃિક) 

૨. --- હુકમો  --- “--- --- “--- 

૩. --- પરરપત્રો  --- “--- --- “--- 

૪. --- ફાઇિો  --- “--- --- “--- 

૫. --- ફોમગ  --- “--- --- “--- 
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પ્રકરણ – ૭ (લનયમ સાંગ્રહ-૬) 

િેના ભાગ િરીક ેરિાયિે બોડગ, પરરષદ, સલમલિઓ અન ેઅન્ય સાંસ્થાઓનુાં પત્રક  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
 

 
(૭.૧) જાહરે િાંત્રન ેિગિા બોડગ, પરરષદ, સલમલિઓ અન ેઅન્ય માંડળોની લિગિ.  
  

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ન ેિગિ ન હોઇ , આ માલહિી આપિાની જરૂરરયાિ જણાિી નથી.   
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પ્રકરણ – ૮ (લનયમ સાંગ્રહ-૭) 

સરકારી માલહિી અલધકારીઓનાાં નામ,હોદ્દો અન ેઅન્ય લિગિ  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
 
(૮.૧) જાહરે િાંત્રનાાં સરકારી માલહિી અલધકારીઓ, મદદલનશ સરકારી માલહિી અલધકારીઓ     અન ે લિભાગીય 

કાયદાકીય (એપિટે) સત્તાધકેારી લિશનેી માલહિી. 
 

જાહરે માલહિી અલધકારી 
 

ક્રમ  હોદો STD 
કૉડ 

ફોન નાંબર ફેક્સ ઇ મઇેિ  સરનામુાં 

કિરેી મોબાઇિ 
૧ આસીસ્ટન્ટ 

મેનેજર   
૦૨૮૧ 
 

-  ૯૭૨૩૪ 
૫૬૭૧૬  

-- -- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

ત્રીજો માળ,રૂમ નાં ૫, 

ડો.આાંબડેકર ભિન, 

ઢબેરભાઇ રોડ, રાજકોટ 

     
 

 
મદદલનશ માલહિી અલધકારી 

 
ક્રમ  હોદો STD 

કૉડ 
ફોન નાંબર ફેક્સ ઇ મઇેિ  સરનામુાં 

કિરેી મોબાઇિ 
૧ હડે/ 

સીનીયર/ 
જુની. કિાકગ   

૦૨૮૧ 
 

-  --- --- --- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

ત્રીજો માળ,રૂમ નાં ૫, 

ડો.આાંબડેકર ભિન, 

ઢબેરભાઇ રોડ,રાજકોટ 

     
 

એપિેટે(કાયદા) સત્તાઅલધકારી 
 
ક્રમ  હોદો STD 

કૉડ 
ફોન નાંબર ફેક્સ ઇ- 

મેઇિ  
સરનામુાં 

કિરેી મોબાઇિ 
૧ નાયબ 

કલમશનર    
૦૨૮૧ 
 

૨૩૮૯૨
૭૪   

૯૭૧૪૫ 
૦૩૭૦૩  

 

૨૨૨૪૨૫૮ --- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

ઇસ્ટ ઝોન ઓફીસ, ભાિનગર 

રોડ 

,રાજકોટ 
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પ્રકરણ – ૯ (લનયમ સાંગ્રહ-૮) 

લનણગય િિેાની પ્રરક્રયામાાં અનુસરિાની કાયગપધ્ધલિ  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
 

(૯.૧) જુદા-જુદા મદુ્દાઓ અાંગ ેલનણગય િિેા માટ ેકાયગપધ્ધલિ અનસુરિામાાં આિ ેછે ? 

બી.પી.એમ.સી. એક્ટ, ૧૯૪૯ ની જોગિાઇ અનસુરીન ેલનણગયો િિેામાાં આિ ેછે. લિશષેમાાં સરકારશ્રી પરુસ્કિૃ 

યોજનાઓની અમિિારી માટ ેસબાંધીિ સત્તાલધશ દ્િારા જે-જે માગગદર્શગકાઓ, સિુનાઓ, બહાર પાડિામાાં 

આિ ેિ ેપ્રમાણ ેલનણગય િિેામાાં આિ.ે 

(૯.૨) અગત્યની બાબિો માટ ે કોઇ ખાસ લનણગય િિેા માટેની દસ્િાિજેી કાયગપધ્ધલિઓ / ઠરાિિેી કાયગપધ્ધલિઓ 

લનયમો / માપદાંડો ક્યા ક્યા છે. લનણગય િિેા માટ ેક્યા ક્યા સ્િર ેલિિાર કરિામાાં આિ ેછે.  

 પારા નાં. ૯.૧ માાં જણાવ્યા લસિાય અન્ય કોઇ પધ્ધિી અલસ્િત્િમાાં નથી. લનણગયો િિેા માટ ેપ્રકરણો શાખા 

સહાયક સલમશ્નર અન ેનાયબ કલમશનર  મારફિ કલમશનર ન ેમોકિાિામાાં આિ ેછે. 

(૯.૩) લનણગયન ેજનિા સુધી પહોિાડિાની કોઇ વ્યિસ્થા છે ?. 

 લનણગયોની િેખીિ જાણ સાંબલધિન ેટપાિ દ્િારા મોકિાિિાની વ્યિસ્થા છે.  

(૯.૪) લનણગય િિેાની પ્રરક્રયામાાં જેના માંિવ્યો િિેાનાર છે િ ેઅલધકારીઓ ક્યા છે. 

આસી. મેનજેર સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ  સહાયક કલમશનર       નાયબ કલમશનર       કલમશનર      

(૯.૫) લનણગય િેનાર અાંલિમ સિાલધકારી કોણ છે. 

કલમશનર  

(૯.૬) જે અગત્યની બાબિો પર જાહરે સત્તાલધકારી દ્િારા િિેામાાં આિ ેછે. િનેી માલહિી અિગ રીિ ેનીિનેા 

નમનુામાાં આપો. 

આ શાખાએ િાગ ુપડિુાં નથી.  
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પ્રકરણ – ૧૦ (લનયમ સાંગ્રહ-૯) 

અલધકારીઓ અન ેકમગિારીઓની માલહિી પુલસ્િકા (રડરકેટરી)  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
 

(૧૦.૧) નીિેના નમુનાઓમાાં માલહિી આપિે છે. 
 

ક્રમ  નામ  હોદો  ફોનનાંબર 
કિેરી/ધર  

મોબાઇિ  ઇ- મઇેિ  સરનામ ુ

૧ શ્રી એ.બી. િોિરેા   આસી.મનેજેર 

(સાાંસ્કલૃિક લિકાસ 

લિભાગ) 

== ૯૭૨૩૪

૫૬૭૧૬  

== રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

ત્રીજો માળ,રૂમનાં ૫, ડો. 

આબડેકર ભિન, ઢબેર રોડ, 

રાજકોટ. 
૨  શ્રી રકર્િગકુમાર મ ે હડે કિાકગ == == == ==” ”== 

૩  શ્રી રાખીબને શાહ  સી. કિાકગ == == == ==” ”== 

૪ શ્રી લિરને્રભાઇ વ્યાસ જુ. કિાકગ  == == == ==” ”== 

૫  શ્રી મનોજભાઇ દિ ે જુ. ક્િાકગ == == == ==” ”== 

૬ શ્રી હમેિભાઇ 

પી.ગઢિી 

જુ. કિાકગ  == == == ==” ”== 

૭ શ્રી અાંરકિા એમ. 

િકેરીયા 

જુ. કિાકગ == == == ==” ”== 

૮  શ્રી સલિન જી. સોિાંકી જુ. કિાકગ == == == ==” ”== 

૯  ખાિી જગ્યા  ગ્રાઉન્ડ મને == == == ==” ”== 

૧૦  ખાિી જગ્યા વ્યાયામ કોિ == == == ==” ”== 

૧૧  શ્રી મહને્ર એમ. રાઠોડ  િોકીદાર  == == == ==” ”== 

૧૨ શ્રી િાંપાબને એન. 

મકિાણા  

મજુર == == == ==” ”== 

૧૩ શ્રી મળુજી એમ. 

િાણીયા 

મજુર == == == ==” ”== 

૧૪ શ્રી મહને્ર એન. દાફડા પટાિાળા == == == ==” ”== 

૧૫ શ્રી મનસખુ 

એન.િૌહાણ  

મજુર  == == == ==” ”== 

૧૬ શ્રી િિરુ એન. િૌહાણ   મજુર == == == ==” ”== 

૧૭ શ્રી રદનશે ડી. મકિાણા  મજુર == == == ==” ”== 

૧૮ શ્રી રફીક ય.ુ િોપદાર  મજુર == == == ==” ”== 

૧૯ શ્રી મહેબબુ ક.ે કરુશેી મજુર == == == ==” ”== 

૨૦ શ્રી પ્રકાશ જે. પરમાર   મજુર == == == ==” ”== 
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૨૧  શ્રી લિનોદ ડી.પરમાર મજુર == == == ==” ”== 

૨૨ શ્રી મનોજભાઇ 

પાિીયા  

મજુર == == == ==” ”== 

૨૩ શ્રી જયશે એન. 

સોિાંકી  

મજુર == == == ==” ”== 

૨૪  શ્રી ભોજાભાઇ ક.ે 

સોમયૈા  

મજુર == == == ==” ”== 

૨૫  શ્રી ઘનશ્યામભાઇ ડી. 

ધકાણ  

પગી  == == == ==” ”== 

૨૬ શ્રી લિજય એમ. 

પરમાર 

મજુર == == == ==” ”== 
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પ્રકરણ – ૧૧ (લનયમ સાંગ્રહ-૧૦) 

લિલનમયોમાાં જોગિાઇ કયાગ મુજબ મહેનિાણાની પધ્ધિી સલહિ દરકે અલધકારી અન ે
કમગિારીન ેમળિુાં માલસક િિેન   

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
 

(૧૧.૧)  એલપ્રિ-૨૦૨૧ નાાં પગાર લબિ પરથી નીિ ેમજુબની માલહિી આપિે છે. 
 
ક્રમ  નામ  હોદો  બઝેીક િળિર 

ભથથુાં  
લિલનમયમાાં જણાવ્યા મજુબ 
મહનેિાણાં નક્કી કરિાની કાયગ 
પધ્ધલિ. 

૧ શ્રી એ.બી.િોિેરા   આસી.મનેજેર 

(સાાંસ્કલૃિક લિકાસ 

લિભાગ) 

61500 == બી.સી.એસ.આર.ની  
જોગિાઇ મજુબ 

૨ શ્રી મહશેભાઇ 
મુિીયાણા  

હડે ક્િાકગ  49000   

૩  શ્રી હાર્દગકભાઇ 
પરમાર  

સી. કિાકગ  25500 == == 

૪  શ્રી લિરને્રભાઇ વ્યાસ  જુ. કિાકગ  36400 == == 

૫ શ્રી રાખીબને ડી. શાહ સી.કિાકગ 28700 == == 

૬ શ્રી હમેિભાઇ 
પી.ગઢિી 

જુ.કિાકગ  26000 == == 

૭ શ્રી મનોજભાઇ દિ ે જુ.ક્િાકગ 44900 == == 

૮ ખાિી જગ્યા  ગ્રાઉન્ડ મને - == == 

૯  ખાિી જગ્યા વ્યાયામ કોિ - == == 

૧૦  શ્રી મહને્ર એમ. રાઠોડ  િોકીદાર  31100 == == 

૧૧  શ્રી િાંપાબને એન. 
મકિાણા  

મજુર 22800 == == 

૧૨ શ્રી મળુજી એમ. 
િાણીયા 

મજુર 27200 == == 

૧૩ શ્રી મહને્ર એન દાફડા પટાિાળા 18200 == == 

૧૪ શ્રી મનસખુભાઇ 
એન. િૌહાણ   

મજુર  27200 == == 

૧૫ શ્રી િિરુભાઇ એન. 
િૌહાણ  

મજુર 27200 == == 

૧૬ શ્રી રદનશેભાઇ ડી. 
મકિાણા  

મજુર 27200 == == 

૧૭  શ્રી િાઘજી હીરાભાઇ 
િાિડા 

મજુર 27200 == == 

૧૮ શ્રી રફીકભાઇ િોપદાર  મજુર 27200 == == 

૧૯ શ્રી મહબેબુભાઇ કે. 
કુરશેી  

મજુર 27200 == == 
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૨૦ શ્રી પ્રકાશભાઇ જે. 
પરમાર  

મજુર 27200 == == 

૨૧  શ્રી લિનોદ ડી. પરમાર મજુર 34000 == == 

૨૨ શ્રી જયસુખભાઇ 
એન. સોિાંકી  

મજુર 27200 == == 

૨૩  શ્રી ભોજાભાઇ ક.ે 
સોમયૈા  

મજુર 27200 == == 

૨૪  શ્રી ઘનશ્યામભાઇ ડી. 
ધકાણ  

પગી  32000 == == 

૨૫ શ્રી લિજયભાઇ એમ. 
પરમાર 

મજુર 27200 == == 

૨૬ શ્રી મનોજભાઇ 
પાિીયા  

મજુર  25200 == == 
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                          પ્રકરણ – ૧૨ (લનયમ સાંગ્રહ – ૧૧) 

પ્રત્યકે સાંસ્થાન ેફાળિાયિે અાંદાજપત્ર  

િમામ યોજનાઓ,સિૂનો ખિગ અન ેકરિે િકુિણી અાંગ ેઅહિેાિોની લિગિો લિકાસ,લનમાગણ 

અન ેિકનીકી કાયો અાંગ ેજિાબદાર જાહરે િાંત્ર માટ ે 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
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પ્રકરણ – ૧૩(લનયમ સાંગ્રહ-૧૨) 

સહાયકી કાયગક્રમોનાાં અમિ અાંગેની પદ્ધલિ 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
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પ્રકરણ – ૧૪ (લનયમ સાંગ્રહ-૧૩) 

િેણ ેઆપિે રાહિો, પરલમટો ક ેઅલધકિૃ મેળિનારની લિગિો 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
 

૧૪.૧  આ પ્રકારની માલહિી આ શાખાન ેિગિ ન હોય આપિાની થિી નથી.  
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પ્રકરણ – ૧૫ (લનયમ સાંગ્રહ - ૧૪) 

કાયો કરિા માટ ેનક્કી કરિે ધોરણો 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
 

 (૧૫.૧) લિલિધ પ્રવ્રલુિઓ / કાયગક્રમો હાથ ધરિા માટ ેલિભાગ ેનક્કી કરેિ ધોરણોની લિગિો    નીિ ેમજુબ છે. 
 

           આ શાખાની લનણગય િિેાની પ્રરક્રયા માટ ે શાખા દ્િારા ફાઇિ ઉપર નોંધ સહાયક કલમશનરન ે રજૂ 

કરિામાાં આિ ેછે. જો લનણગય િમેના દ્િારા િિેાનો થિો હોય િો લનણગય સહ પ્રકરણ પરિ આવ્ય ેઅમિિારી કરિામાાં 

આિ ેછે. અન્યથા લનણગય માટ ેઆગળ નાયબ કલમશનર  ક ેજરૂર પડ્ય ેકલમશનરન ેપ્રકરણ રજૂ કરિામાાં આિ ેછે.  



C:\Users\Lenovo\Downloads\RIGHT TO INFORMATION DETAILS  2022-2023(SANSKRUTIK VIKAS 

VIBHAG).doc                    Page  34 of 38 

 

પ્રકરણ – ૧૬ (લનયમ સાંગ્રહ-૧૫) 

િીજાણાંરૂપ ેઉપિબ્ધ માલહિી 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
 

     (૧૬.૧)  િીજાણાંરૂપ ેકોઇ માલહિી ઉપિબ્ધ નથી. 
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પ્રકરણ – ૧૭ (લનયમ સાંગ્રહ-૧૬) 

માલહિી મેળિિા માટ ેનાગરરકોન ેઉપિબ્ધ સિિિોની લિગિો 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
 
(૧૭.૧)  િોકોન ેમાલહિી મળ ેિ ેમાટ ેલિભાગ ેઅપનાિિે સાધનોની લિગિ નીિ ેમુજબ છે. 
 

           િિગમાન પત્રો. 

           નોટીસ બોડગ.  

           કિરેીમાાં રકેડગનુાં લનરરક્ષણ. 

           દસ્િાિજેોની નકિો મળેિિાની પધ્ધિી. 

           ઉપિબ્ધ મરુરિ લનયમ સાંગ્રહ. 

           જાહરે િાંત્રની િબેસાઇટ. 

           જાહરે ખબરનાાં અન્ય સાધનો. 
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પ્રકરણ – ૧૮ (લનયમ સાંગ્રહ-૧૭) 

અન્ય ઉપયોગી માલહિી 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
 

૧૮.૧  િોકો દ્િારા પછુાિા પ્રચનોના         :    રૂબરૂ / ટિેીફોન દ્િારા િેખીિમાાં ક ેઇ- મઇેિ   

       યોગ્ય જિાબો દ્િારા આપિામાાં આિ ેછે. 
                                     

૧૮.૨  માલહિી મળેિિા અાંગ ે          :  માલહિી (મળેિિાનો) અલધકાર અલધલનયમ-    ૨૦૦૫ અન ેગજુરાિ   માલહિી 

અલધકાર લનયમો-૨૦૦૫ ની જોગિાઇ અનસુાર કાયગિાહી 

કરિાથી માલહિી મળી શક.ે 
 

   ૧૮.૩  જાહરે િાંત્ર દ્િારા િોકોન ેઅપાિી    :    આ કિરેી દ્િારા િોકોન ેઆ બાબિ ેઆપિાની       

      િાિીમ બાબિ                           વ્યિસ્થા હાિ અમિમાાં નથી. 
 

૧૮.૪  લનયમ સાંગાંહ-૧૩ માાં સમાલિષ્ટ     : આ શાખા દ્િારા કોઇ પ્રમાણપત્ર જાહરે જનિાન ે  

       ન કરાયિે હોય િિેા જાહરે િાંત્રએ  આપિાના થિા નથી. 

       આપિાના પ્રમાણપત્રો,  

       “ ના િાાંધા પ્રમાણપત્રો ”                          
       

૧૮.૫  નોંધણી પ્રરક્રયા અાંગ ે              :     આ શાખા દ્િારા કોઇ નોંધણીની પ્રરક્રયા કરિામાાં આિિી નથી.  
 

૧૮.૬  જાહરે િાંત્રએ કર ઉધરાિિા અાંગ ે : આ શાખા દ્િારા કોઇ કર ઉધરાિિામાાં આિિા નથી.  
 

૧૮.૭  લિજળી/ પાણીના હાંગામી અન ે   : આ શાખા દ્િારા લિજળી/ પાણીના જોડાણો  

       કાયમી જોડાણો આપિા અન ે આપિા અન ે કાપિાની કામગીરી કરિામાાં  

       કાપિા અાંગ.ે આિિી નથી.  
        

૧૮.૮  જાહરે િાંત્ર દ્િારા પરુી પાડિામાાં    :     પારા નાં. ૨.૪ , ૨.૬ માાં જણાિેિ લસિાય  

       આિનાર અન્ય સિેાઓની લિગિ લિશષે સિેા આપિામાાં આિિી નથી.  
                         

પ્રકરણ – ૧૯ (લનયમ સાંગ્રહ-૧) અન્િયનેુાં પત્રક (રૂલપયા િાખમાાં) 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  

સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
  

 

બજેટ 

સાંજ્ઞા 
બજેટ સદર 

લહસાબી 

સાંજ્ઞા 
લહસાબી સદર 

ખરેખર 

ખિગ   

માંજુર થયિે 

મુળ અાંદાજ 

ખરેખર ખિગ  

૦૧/૦૪/૧૯ 

થી  

રરિાઝ્ડ ખિગ 

અાંદાજ  

ખિગ 

અાંદાજ  

        
૨૦૨૦-

૨૦૨૧ 
૨૦૨૧-૨૨ 

૩૦/૧૧/૨૧ 
૨૦૨૧-૨૨ 

૨૦૨૨-

૨૦૨૩ 
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧૯૦૧ પગાર ૩૦૧૦૦ પગાર ૧૨૮.૮૦ ૧૩૭.૫૦ ૯૦.૯૮ ૧૩૭.૫૦ ૧૩૩.૪૫ 

૧૯૦૧ 
આઉટ સોસીંગ સ્ટાફ 

એક્સપને્સ 
૩૦૧૦૧ 

આઉટ સોસીંગ સ્ટાફ 

એક્સપને્સ 
૫.૮૬ ૬.૦૦ ૪.૯૫ ૭.૦૦ ૭.૦૦ 

૧૯૦૧ સાદીિિાર ખિગ ૩૪૦૦૦ સાદીિિાર ૧.૨૫ ૨.૦૦ ૧.૦૭ ૨.૦૦ ૨.૦૦ 

૧૯૦૧ ટિેીફોન ખિગ ૩૪૧૦૦ ટિેીફોન ખિગ ૦.૦૦ ૦.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૦ 

૧૯૦૧ શહરેી કાયગક્રમ પ્રિલૃિ ૪૯૧૦૫ શહરેી કાયગક્રમ પ્રિલૃિ ૨૮૨.૫૪ ૪૨૦.૦૦ ૧૫૭.૪૮ ૨૦૮.૦૦ ૩૦૦.૦૦ 

૧૯૦૧ લિજળી ખિગ ૪૩૧૦૩ લિજળી ખિગ ૧.૩૭ ૧૦.૦૦ ૨.૪૯ ૮.૦૦ ૧૦.૦૦ 

૧૯૦૧ મયેરશ્રી એિોડગ (લશલ્ડ) ૪૯૧૧૦ મયેરશ્રી એિોડગ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ 

૧૯૦૧ 
ડો.આાંબડેકર ઉત્સિ 

ઉજિણી ખિગ 
૪૯૧૧૩ 

ડો.આાંબડેકર ઉત્સિ 

ઉજિણી ખિગ 
૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ 

૧૯૦૧ 

ઉજિણી ખિગ (૨૬ 

જાન્ય ુ૧૫મી ઓગ્સ્ટ 

૧િીમ ે૧૯ નિ)ે 

૪૯૧૧૭ ડ ેઉજિણી ખિગ ૧૨૭.૬૪ ૨૨૫.૦૦ ૨૦.૦૪ ૮૦.૦૦ ૧૯૧.૦૦ 

૧૯૦૨ દીિાળી કાનીિાિ ૪૯૧૧૭ દીિાળી કાનીિાિ ૩૯.૯૪ ૧૨૦.૦૦ ૨.૫૯ ૫૩.૦૦ ૧૩૫.૦૦ 

૧૯૦૪ મદદ ફાળો ૪૯૨૦૧ 
SPIC MACAY - 

આથીક સહાય 
૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ 

    
૫૮૦.૪૦ ૯૨૪.૨૦ ૨૭૯.૬૦ ૪૯૫.૫૦ ૭૮૨.૧૫ 
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-:: પ્રમાણપત્ર ::- 

               

       આથી પ્રમાલણિ કરિામાાં આિ ેછે ક ેમાલહિી અલધકાર અલધલનયમની કિમ-૪ અાંિગગિ સ્િયાં જાહરે 

કરિાની બાબિો ‘પ્રોએક્ટીિ ડીસ્કિોઝર’ (સાાં.લિ.લિ) મારા લિભાગ દ્િારા િયૈાર કરિામાાં આિિે છે. 

અન ે               િા.૦૧-૦૪-૨૦૨૨ ની લસ્થલિએ અમારી માંજૂરી મળેિી અધિન કરિામાાં આિિે છે.  

 

િા.     /        /૨૦૨૨ 

 

        ___________________ 

જાહરે માલહિી અલધકારી 
સાાંસ્કલૃિક લિકાસ લિભાગ 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

  
 


