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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ચ ુંટણી શાખા 

 

વર્ષ : ૨૦૨૨-૨૩ 
 

રાઈટ ટ  ઈન્ફોમશેન એક્ટ-૨૦૦૫ 

કિમ-૪ મ જબની ૧૭ પ્રકારની માલહતી 

પ્રો-એક્ટીવ ડિસ્કિોઝર 
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ફોન નું.(૦૨૮૧) ૨૨૨૧૬૪૦ ઇ-મેઈિ- election@rmc.gov.in ચ ુંટણી શાખા 
 

  

પ્રમાણપત્ર 
 

આથી પ્રમાલણત કરવામાું આવે છે કે, માલહતી અલિકાર અલિલનયમ-૨૦૦૫ ની કિમ-૪ અુંતગષત આથી માલહતી 

જાહેર કરવાની થાય તો પ્રો-એક્ટીવ ડિસ્ક્િોઝર અમારા લવભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાું આવેિ છે અને તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૨ 

ની લસ્થલતએ મુંજ રી મેળવી અધ્યતન કરવામાું આવેિ છે.  

 

  આલિસ્ટન્ટ મેનેજર 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
  

 

રૂમ નું.૧૧, ત્રીજો માળ, િૉ.આુંબિેકર ભવન, ઢબેરભાઈ રોિ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧. 

 

રાજકોટ મહાનગર િેવા િદન 



  

Details of The Right to information Act-2005 Election Branch, Rajkot Municipal Corporation               Page 3 of 38 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 

* અન ક્રમલણકા * 

 
ક્રમ પ્રકરણ 

ક્રમાુંક 

લવગત પાના નુંબર 

૧ ૧ પ્રસ્તાવના ૪ 

૨ ૨ િુંગઠનની લવગતો કાયો અને લવગતો ૫ 

૩ ૩ અલિકારીઓ અને કમષચારીઓની િત્તા અને ફરજો ૧૯ 

૪ ૪ કાયો કરવા માટે લનયમો, લવલનયમો, િૂચનાઓ, લનયમિુંગ્રહ અને દફતરો ૨૪ 

૫ ૫ નીલત ઘિતર અથવા નીલતના અમિ િુંબુંિી જનતાનાું િભ્યો િાથે િિાહ-પરામશષ 

અથવા તમેના પ્રલતલનલિત્વ માટનેી કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની લવગત 

૨૫ 

૬ ૬ જાહેરતુંત્ર અથવા તેના લનયુંત્રણ હેઠળની વ્યલક્તઓ પાિનેા દસ્તાવજેોની કક્ષાઓ 

અુંગને ું પત્રક 

૨૬ 

૭ ૭ તેના ભાગ તરીક ેરચાયેિ બોિષ, પડરર્દ, િલમલતઓ અને અન્ય િુંસ્થાઓન ું પત્રક ૨૭ 

૮ ૮ િરકારી માલહતી અલિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય લવગતો ૨૮ 

૯ ૯ લનણષય િેવાની પ્રડક્રયામાું અન િરવાની કાયષપદ્િલત ૨૯ 

૧૦ ૧૦ અલિકારીઓ અને કમષચારીઓઓની માલહતી પ લસ્તકા (ડિરેક્ટરી) ૩૦ 

૧૧ ૧૧ લવલનયમોમાું જોગવાઈ કાયષ મ જબ મહેનતાણાની પલદ્િ િહીત દરેક પદાિીકારી અને 

કમષચારીને મળત ું મહનેતાણું 

૩૧ 

૧૨ ૧૨ પ્રત્યેક િુંસ્થાને ફાળવાયેિ અુંદાજપત્ર ૩૨ 

૧૩ ૧૩ િહાયકી કાયષક્રમોના અમિ અુંગનેી પદ્િલત ૩૩ 

૧૪ ૧૪ તેને આપેિ રાહતો, પરમીત કે અલિકૃલત મેળવનારની લવગતો ૩૪ 

૧૫ ૧૫ કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિ િોરણો ૩૫ 

૧૬ ૧૬ વીજાણુંરૂપે ઉપિબ્િ માલહતી ૩૬ 

૧૭ ૧૭ કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિ િોરણો ૩૭ 

૧૮ ૧૮ અન્ય ઉપયોગી માલહતી ૩૮ 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 

* પ્રકરણ – ૧ * 

પ્રસ્તાવના 
 

૧.૧ આ પ લસ્તકા (માલહતી અલિકારી અલિલનયમ, ૨૦૦૫)ની પાશ્ચાત ભલૂમકા અુંગ ેજાણકારી  
 - આ પ લસ્તકાથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ચ ુંટણી શાખાની, માલહતી અલિકાર અલિલનયમ, ૨૦૦૫ અન્વયે આપવાની થતી 

માલહતી રજ  કરેિ છે.  
   

૧.૨  આ પ લસ્તકાનો ઉદ્દશે / હતે   
 - આ પ લસ્તકામાુંથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ચ ુંટણી શાખાની ફરજો, કાયષપદ્િલત, અમિમાું હોય તેવા કાયદા, લનયમો, પેટા 

લનયમો, લવલનયમો, સ્થાયી આદેશો, માગષદર્શષકાઓને િગત માલહતી, મદદનીશ માલહતી અલિકારી, માલહતી અલિકારી અન ે

એપેિેટ અલિકારીને િગત માલહતી તેમજ માલહતી મેળવવા માટેની પ્રડક્રયા જાહેર જનતા િમક્ષ મ કવાનો ઉદ્દેશ છે.  
   

૧.૩   આ પ લસ્તકા કઈ વ્યલક્તઓ / િુંસ્થાઓ / િુંગઠનો વગરેેન ેઉપયોગી છે ? 
 - માલહતી અલિકાર અલિલનયમ હેઠળ જે કોઈ માલહતી મેળવવા ઇચ્છ ક હોય તે તમામને ઉપયોગી છે. ઉપરાુંત શહેરમાું આવેિ 

વ્યાપારી િુંગઠનો / િુંસ્થાઓ / એિોલિએશનને પણ ઉપયોગી છે.  
   

૧.૪  આ પ લસ્તકામાું આપિેી માલહતીન ું માળખ ું   
 - પ્રકરણ-૨ (લનયમિુંગ્રહ-૧) થી (લનયમિુંગ્રહ-૧૭) િ િીની તમામ માલહતી.  
   

૧.૫   વ્યાખ્યાઓ  
 - િી જી.પી.એમ.િી. એક્ટ, ૧૯૪૯ માું આપેિ વ્યાખ્યાઓ તથા તે અન્વયે બનાવેિ લનયમો, લવલનયમો લવગેરેમાું આપેિ 

વ્યાખ્યાઓ અન ેમાલહતી (મેળવવાનાું) અલિકાર અલિલનયમ, ૨૦૦૫ અને ગ જરાત માલહતી અલિકાર લનયમો, ૨૦૦૫ માું 

આપેિ વ્યાખ્યાઓ અન િરવાની રહે છે. તેમજ િી જી.પી.એમ.િી. એક્ટની કિમ-૬૮ હેઠળ મળેિ િત્તા અન િાર અન્ય 

કાયદાની અમિવારી અથ ેજે તે કાયદામાું આપેિ વ્યાખ્યા અન િરવાની રહે છે.  
   

૧.૬   કોઇ વ્યલક્તએ આ પ લસ્તકામાું આવરી િવેાયિે લવર્યો અુંગ ેવિ  માલહતી મળેવવા માુંગ ેતો ત ેમાટનેી િુંપકષ વ્યલક્ત  
 શ્રી એ.એિ.વોરા  

ખાિ ફરજ પરના અલિકારી, 

આર.ટી.આઈ.લવભાગ, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

િો.આુંબેિકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોિ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧. 
   

૧.૭  આ પ લસ્તકામાું ઉપિબ્િ ન હોય ત ેમાલહતી મેળવવા માટનેી કાયષપદ્િલત અન ેફી. 
 પારા ૧.૬ માું દશાષવેિ અલિકારીશ્રીનો િુંપકષ કરવાથી ઉપિબ્િ માલહતી આપવા અુંગ ેફી િલહતની જરૂરી કાયષવાહી કરવાની અને તેની 

ઉપિબ્િતા માટે આગળની કાયષવાહી કરવામાું આવશ.ે 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા  

* પ્રકરણ – ૨ (લનયમ િુંગ્રહ-૧) *  

િુંગઠનની લવગતો, કાયો અન ેફરજો 

 

(૨.૧) જાહરે તુંત્ર ઉદ્દશે / હતે  – 
 

 આ સ્થાલનક સ્વરાજ્યની િુંસ્થાની ચ ુંટણી શાખા દ્વારા  

૧. લવિાનિભાની તૈયાર થયેિી મતદાર યાદી પરથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની િી જી.પી.એમ.િી એકટની 

જોગવાઇઓ મ જબ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ચૂુંટણીઓ માટ ે વોિષવાઇઝ મતદાર યાદી તૈયાર કરવા માટ ે

મ્ય લનલિપિ મતદાર નોંિણી અલિકારી તરીક ે કલમશનરશ્રી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા છે. જયારે રાજકોટ 

મહાનગરપાલિકાની ચ ુંટણી માટે શહેર ચ ુંટણી અલિકારી દરજ્જે જીલ્િા કિેકટરશ્રી, રાજકોટ છે.  

૨. મ્ય લનલિપિ મતદાર નોંિણી અલિકારી તરીકે કલમશનરશ્રી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા છે. તેની મદદમાું મદદનીશ 

મતદાર નોંિણી અલિકારી તરીક ેિહાયક કલમશનરશ્રી, ઉપરાુંત આિીસ્ટન્ટ મનેેજર કક્ષાના અલિકારી તમેજ હોદ્દાની 

રૂઇએ ગ્રુંથપાિ, નાયબ ચીફ એકાઉટન્ટ, િો-ઓફીિર, િેબર-ઓફીિર લવગેરે કાયષ કર ેછે. તેઓ રાજ્ય ચૂુંટણી આયોગ 

દ્વારા લનયત કરાયેિ મતદાર યાદી િ િારણા ક્રાયષક્રમ દરમ્યાન નમ ના’’ક’’ માું આવેિ દાવાઓ/વાુંિાઓ તેમજ અન્ય 

લનયત નમ ના મ જબની નામ દાખિ કરવા/કમી કરવા/વોિષ ટ્રાન્િફર અરજીઓની જરૂરી ચકાિણી કયાષ બાદ જરૂરી 

હ કમો કર ેછે. આ હ કમોની અિર મહાનગરપાલિકાની પ રવણી યાદીમાું આપી આ મતદાર યાદી લનયત િમયે પ્રલિધ્િ 

કરવામાું આવે છે. આમ આ મતદાર યાદી િ િારણાની પ્રડક્રયા દરમ્યાન બહોળી પ્રલિધ્િી કરી િાયક નાગરીકો તેમના 

મતાલિકારથી વુંચીત ન રહે તેની ખાિ કાળજી ચ ુંટણી શાખા દ્વારા િેવામાું આવે છે.  

૩. દર ૧૦ વર્ષ દરમ્યાન ભારત િરકાર તરફથી કરવામાું આવતી વિલત ગણતરી અન્વયે રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાું 

િમાલવષ્ટ લવસ્તારની વિલતનાું આુંકિાઓ પરથી શહેરી લવકાિ લવભાગ મારફત લનયત કરેિ વોિષની ક િ િુંખ્યાને 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાું િમાલવષ્ટ લવસ્તારની ક િ વિલત વિ ે લવભાજન કરી આવેિ વિલતનાું આુંકિાને પ્રત્યેક 

વોિષ રચના કરવા માટે બેઇઝ બનાવી ક દરતી હદરેખાનાું િુંદભષમાું (વિલતનાું ૧૦% પ્િિ / માઇનિ) કરી રાજકોટ 

મહાનગરપાલિકાનાું િૂલચત વોિષ રચના માટે રાજ્ય ચ ુંટણી પુંચને જરૂરી દરખાસ્ત ચ ુંટણી શાખા,  શહેર ચ ુંટણી 

અલિકારી મારફત કરવામાું આવે છે. ત્યારબાદ રાજ્ય ચ ુંટણી પુંચ પ્રાથલમક જાહેરનામ ું પ્રલિદ્િ કરી આ અુંગે આવેિ 

રજૂઆત અન્વયે લવચારણા કરી વોિષ િીમાુંકન અુંગે તમેજ અનામત િીટો અુંગે વોિષની વિલત આિાર િાથે આખરી 

આદેશ કર ેછે. 
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૪. રાજકોટ મહાગરપાલિકાની િામાન્ય / પેટા / મધ્યવતી ચ ુંટણીનાું ખચષ અુંગેની ગ્રાન્ટ અત્રથેી શહેર ચ ુંટણી 

અલિકારીશ્રીને ફાળવવામાું આવે છે. 

૫. આ શાખા દ્વારા િગત લવિાનિભાની મતદાર યાદી શહેર / તાિ કા મામિતદાર પાિથેી મેળવી આ યાદી પરથી 

મહાગરપાલિકાની વોિષવાઇઝ મતદારયાદી તૈયાર કરવાની, પ્રાથલમક પ્રલિદ્િ કરવાની, વાુંિા િ ચનો લનણષય અથે 

મદદનીશ મતદાર નોંિણી અલિકારી તરફ મોકિવાની, આવેિ લનણષય પરથી પ રવણી મતદાર યાદી તયૈાર કરવાની  

કામગીરી કરવામાું આવે છે. તથા મહાનગરપાલિકાની ચ ુંટણી માટે ચ ુંટણી િુંબુંિી િાિન, િામગ્રીની ખરીદી કરવામાું 

આવે છે.  

૬. ચૂુંટાયેિ નગર િવેકશ્રીન ું રાજીનામ ું અથવા અવિાન બાદ, તે વોિષની ખાિી પિેિ તે બેઠકની લનયત નમનૂામાું શહેર 

ચ ુંટણી અલિકારી તથા રાજ્ય ચ ુંટણી પુંચને માલહતી આપવામાું આવે છે. ત્યારબાદ રાજ્ય ચ ુંટણી પુંચનાું આદેશ મ જબ 

તે બેઠક માટે ચ ુંટણીની પ્રડક્રયા કરવામાું આવે છે.  

૭. િી જી.પી.એમ.િી. એક્ટ-૧૯૪૯ ની કિમ ૧૩ તેમજ કિમ ૪૦૪ હેઠળ ગેરિાયક ઠરેિ વ્યલક્તઓની માલહતી 

મહાગરપાલિકાની િામાન્ય / મધ્યવતી / પટેા ચ ુંટણી વખત ે િુંબુંલિત ચ ુંટણી અલિકારીને માલહતી આપવાની 

કામગીરી કરવામાું આવે છે.  

૮. મહાનગરપાલિકાની ચ ુંટણીઓનાું મતદાન માટનેાું વીજાણું મતદાન યુંત્રો પ રતી િુંખ્યાઓમાું વિાવવાની અન ે

લનભાવવાની કામગીરી કરવામાું આવે છે.  

૯. રાજ્ય ચ ુંટણી પુંચનાું આદેશ અન િાર અન્ય નગરપાલિકા / મહાનગરપાલિકાની ચ ુંટણી માટે શહેરી લવકાિ અન ે

શહેરી ગૃહ લનમાષણ લવભાગ દ્વારા લનયત થયેિ ભાિા મ જબ વીજાણું મતદાન યુંત્રો અત્રથેી ભાિ ેઆપવામાું આવે છે. 

૧૦. રાજ્ય ચ ુંટણી પુંચનાું આદેશ અન િાર અન્ય મહાનગરપાલિકા પાિેથી ચ ુંટણી માટ ેવીજાણું મતદાન યુંત્રો અત્રેથી ભાિ ે

િેવામાું આવે છે.  

૧૧. ગૃહ મુંત્રાિય, ભારત િરકારનાું વિલત ગણતરી કાયષક્રમ દરમ્યાન વિલત ગણતરી કચેરી, ગાુંિીનગરનાું આદશે અન િાર 

રાજકોટ શહેરને િેન્િિ વોિષમાું લવભાજન કરી, આ માટે પ્રથમ બ્િોક બનાવવી, વોિષ વાઈઝ, િને્િિ અલિકારીની 

લનમણુંક કરી વિલત ગણતરીની કામગીરી ચ ુંટણી શાખા દ્વારા કરવામાું આવે છે. દર ૧૦ વર્ે ભારત િરકાર તરફથી 

કરવામાું આવતી વિલત ગણતરી રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાું િમાલવષ્ટ લવસ્તાર તેમજ આઉટર ગ્રોથ લવસ્તારોની 

વિલત કામગીરીની કામગીરી પણ ચ ુંટણી શાખા દ્વારા કરવામાું આવિે છે.  

િમગ્ર ભારત દેશમાું કોરોના કોવીિ-19 નાું િુંક્રમણ થી થયેિ ગુંભીર પરીલસ્થલતને કારણ ેવિલત ગણતરી-૨૦૨૧ 

અુંતગષત વિલત ગણતરીની કામગીરી હાિ િરકારશ્રી દ્વારા સ્થલગત કરવામાું આવેિ છે. આ વિલત ગણતરી રાજકોટ 

મહાનગરપાલિકાનાું વોિષ ૦૧ થી ૧૮ માું માિાપર, મનહરપર પાટષ-૧, ઘુંટેશ્વર, મ ુંજકા તથા મોટામવાનો િમાવેશ 

કયાષની લસ્થલતએ થનાર છે તથા આઉટ ગ્રોથ લવસ્તાર બેિી તથા મનહરપ ર પાટષ-૨ ની વિલત ગણતરી અત્રેની કચેરી 

મારફત કરવામાું આવનાર છે. 
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૧૨. ગ્રામ લવકાિ કચેરી, ગ જરાત રાજ્યનાું આદેશ અને માગષદશષન પ્રમાણે િામાલજક-આર્થષક અને જાલત આિાડરત વિલત ગણતરી-

૨૦૧૦ અુંતગષત રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાું િમાલવષ્ટ લવસ્તાર વોિષ નુંબર ૧ થી ૨૩ ની શહેરી લવસ્તાર તરીકે તેમજ આઉટર 

ગ્રોથ તરીકે બેિી, વાવિી, મ ુંજકા, મોટામવા, મનહરપર, માિાપર ની ગ્રામ્ય લવસ્તાર તરીકે ટ્રીટ કરી તમામ  કામગીરીન ું િુંકિન 

ચ ુંટણી શાખા દ્વારા કરવામાું આવિે. આ તમામ કામગીરી માટે (૧) ગ્રામ લવકાિ કચેરી, ગ જરાત રાજ્ય, (૨) ભારત ઇિેકટ્રોલનક 

િી., (૩) એન.આઇ.િી. તથા (૪) વિલત ગણતરી લવભાગ, ગ જરાત રાજ્ય િાથે િુંકિન કરી તેમજ તેમનાું આદેશ અન ે

માગષદશષન મ જબ આ કામગીરી કરવામાું આવિે. આ કામ માટે કે્ષત્રીય માલહતી BEL તરફથી અત્રે કચેરીને ફાળવવામાું આવેિ 

ટેબ્િેટ પીિીમાું એકત્ર કરી િગત વોિષના ચાજષ  િેન્ટર મારફત એન.આઇ.િી. િવષર પર અપિોિ કરી કામગીરી પૂણષ કરવામાું 

આવેિ. આ કામે  ગણતરીદાર અને િેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની ટીમ તૈયાર કરી તેમની કામગીરીન ું િ પરવાઇઝર દ્વારા ચકાિણી 

કરાવવાની કામગીરીન ું િુંકિન કરવામાું આવેિ. એકત્ર કરવામાું આવેિ માલહતીન ું ડ્રાફ્ટિીસ્ટ અત્રેની કચેરી જાહેર જનતા માટે 

પ્રકાલશત કરવામાું આવેિ. પ્રકાલશત કરવામાું આવેિ આ ડ્રાફ્ટિીસ્ટ અન્વયે િોકોના વાુંિા, િ િારા કે રહી ગયેિ ક ટ ુંબની ગણતરી 

કરવાની કામગીરી લવલવિ ફોમષ દ્વારા સ્વીકારી તે અુંગ ેિગત વોિષના ચાજષ  ઓફીિર દ્વારા કરવામાું આવેિ. આ તમામ કામગીરી 

માટે જરૂડરયાત મ જબનો સ્ટાફ તેમજ આ કામગીરી અન્વયે ગ્રામ લવકાિ કચેરી, ગ જરાત રાજ્યની િ ચના મ જબ જરૂરી વ્યવસ્થા 

કરવાની કામગીરી ચ ુંટણી શાખા દ્વારા કરવામાું આવિે. 

૧૩. અથષ શાસ્ત્ર અને આુંકિા શાસ્ત્ર લવભાગ (બ્ય રો), ગાુંિીનગરનાું આદશે મ જબ ભારતની વિલત ગણતરી-૨૦૧૧ ની 

કામગીરી માટે વોિષવાઈઝ બ્િોકને બેઇઝ તરીકે િઇ તે િોર ટ  િોર આ માલહતી મેળવવા સ્ટાફની લનમણુંક કરી આર્થષક 

ગણતરીની કામગીરી ચ ુંટણી શાખા દ્વારા કરવામાું આવેિ.  

૧૪.  વિલત ગણતરી આયોગ તરફથી િન-ે૨૦૧૧ ની વિલત ગણતરીનાું વિલતનાું આકિા પ્રલિધ્િ કરવામાું આવેિ. અન ે

રાજકોટ શહરેની ભાગોળે આવેિ માિાપર, મનહરપર પાટષ-૧, ઘુંટશે્વર, મ ુંજકા તથા મોટામવા ગામોનો રાજય 

િરકારના શહેરી લવકાિ અને શહરેી ગ્રામ ગૃહ લનમાષણ લવભાગ દ્વારા રાજકોટની હદમાું ભેળવી િન-ે૨૦૨૦ માું 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા નવી વોિષ રચના કરવામાું આવેિ. રાજય િરકાર દ્વારા ૫૦% મલહિા અનામત જાહેર 

કરવામાું આવતા રાજ્ય ચૂુંટણી આયોગ, ગાુંિીનગર, દ્વારા રાજકોટ શહેરને ક િ-૧૮ વોિષમાું લવભાલજત કરી એક વોિષ 

ચાર નગરિવેક પ્રમાણે િામાન્ય ચ ુંટણી-૨૦૨૧ યોજવામાું આવેિ.       

૧૫.  િન-ે૨૦૧૧ થી અિગ-અિગ એજન્િીઓ દ્વારા કરવામાું આવતી આિાર નોંિણીની કામગીરીન ું િુંચાિન અન ે

દેખરેખ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાું આવે છે. રાજય િરકારનાું આદેશ અન્વયે િન-ે૨૦૧૬ થી 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ૩૦ ઓપરેટરોની લનમણુંક કરી રાજકોટ શહેરના નાગડરકોને અને ખાિ કરીન ે

લવિાથીઓને, આુંગણવાિીનાું બાળકોને   િરળતાથી આિાર નોંિણી કરી શક ે તે માટે અિગ-અિગ લવસ્તારોમાું, 

સ્કિૂોમાું, આુંગણવાિીઓમાું કેમ્પ યોજી િફળતા પૂવષક આિાર નોંિણીની કામગીરી કરવામાું આવેિ છે. 

હાિ િરકારશ્રીનાું આદેશાન િાર ૧૫ ઓપરટેર અને 0૨ િ પરવાઈઝર મારફત િદરહ  કામગીરી કરવામાું આવે છે.    

 



  

Details of The Right to information Act-2005 Election Branch, Rajkot Municipal Corporation               Page 8 of 38 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 

 (૨.૨) જાહરે તુંત્રન ું લમશન / દ રુંદશેીપણું (લવઝન) – 
 

 

આ શાખાની ચ ુંટણી િુંબુંિી કામગીરી િામાન્ય રીતે િી જી.પી.એમ.િી.એક્ટ-૧૯૪૯ માું મતદાર નોંિણીનાું લનયમો  મ જબ 

તેમજ મતદારયાદીની િામાન્ય  / પેટા / મધ્યવતી ચ ુંટણી િુંદભનેી કામગીરી રાજ્ય ચ ુંટણી પુંચની, શહેર ચ ુંટણી અલિકારીની િ ચના 

મ જબ કરવામાું આવે છે.  

ગૃહ મુંત્રાિય, ભારત િરકારના વિલત ગણતરી કાયષક્રમ િને ૨૦૧૧ દરમ્યાન વિલત ગણતરી કચરેી, ગાુંિીનગરનાું આદશે 

અન િાર રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાું િમાલવષ્ટ લવસ્તાર તમેજ આઉટર ગ્રોથ તરીક ે બિેી, વાવિી, મ ુંજકા, મોટામવા, મનહરપર, 

માિાપર તેમજ િેન્િિ ટાઉન આણુંદપર અને  કોઠારીયા લવસ્તારોની કામગીરી પણ ચ ુંટણી શાખા દ્વારા કરવામાું આવેિ છે.  

ભારતની વિલત ગણતરી-૨૦૨૧ ની કામગીરી અન્વયે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના લપ્રન્િીપિ િને્િિ ઓડફિર અન ે

મ્ય લનલિપિ કલમશનર રાજકોટ મહાનગરપાલિકા કચેરી થી વિલત ગણતરીદાર િ િીન ું િ વ્યવલસ્થત માળખ ું તૈયાર કરવાની કામગીરી 

પ્રડક્રયામાું કરવામાું આવેિ.  

િમગ્ર ભારત દેશમાું કોરોના કોવીિ-19 નાું િુંક્રમણ થી થયેિ ગુંભીર પરીલસ્થલતને કારણે વિલત ગણતરી-૨૦૨૧ અુંતગષત 

વિલત ગણતરીની કામગીરી હાિ િરકારશ્રી દ્વારા સ્થલગત કરવામાું આવેિ છે. તથા િરકારશ્રી તરફથી આદેશ િદરહ  કામગીરી થય ે

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વોિષ ૦૧ થી ૧૮ તથા આઉટગ્રોથ એડરયા-OG લવસ્તારમાું બેિી તથા અને મનહરપ ર પાટષ-૦૨ માું 

વિલત ગણતરીની કામગીરી કરવામાું આવશ.ે 

િામાલજક-આર્થષક અને જાલત આિાડરત વિલત ગણતરી-૨૦૧૧ દરમ્યાન ગ્રામ લવકાિ કચેરી, ગ જરાત રાજ્યનાું આદશે 

અન િાર રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાું િમાલવષ્ટ લવસ્તાર તમેજ આઉટર ગ્રોથ તરીક ે બિેી, વાવિી, મ ુંજકા, મોટામવા, મનહરપર, 

માિાપર લવસ્તારોની કામગીરી પણ ચ ુંટણી શાખા દ્વારા કરવામાું આવેિ. આ કામે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના લપ્રન્િીપિ િેન્િિ 

ઓડફિર અને મ્ય લનલિપિ કલમશનર રાજકોટ મહાનગરપાલિકા કચેરી થી વિલત ગણતરીદાર િ િીન ું િ વ્યવલસ્થત માળખ ું તૈયાર કરવામાું 

આવેિ.  

જયાર ે આર્થષક ગણતરીની કામગીરી લનયામકશ્રી, અથષશાસ્ત્ર અન ે આુંકિાશાસ્ત્ર લવભાગ (બ્ય રો), ગાુંિીનગરના આદેશ 

અન િાર રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાું િમાલવષ્ટ લવસ્તાર તમેજ આઉટર ગ્રોથ તરીક ે બિેી, વાવિી, મ ુંજકા, મોટામવા, મનહરપર, 

માિાપર તથા િેન્િિ ટાઉન આણુંદપર અને કોઠારીયા લવસ્તારોની કામગીરી પણ ચ ુંટણી શાખા દ્વારા કરવામાું આવેિ. આ કામ ે

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના લપ્રન્િીપિ િેન્િિ ઓડફિર અને મ્ય લનલિપિ કલમશનર રાજકોટ મહાનગરપાલિકા કચેરી થી વિલત 

ગણતરીદાર િ િીન ું િ વ્યવલસ્થત માળખ ું તૈયાર કરવામાું આવેિ. 

જાહેર કરી શકાય તેવી માલહતીન ું રેકિષકીપપુંગ િાુંબા િમય માટે ઉપયોગી થાય તે રીતે કરવામાું આવે છે.  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
(૨.૩) જાહરે તુંત્રનો ટૂુંકો ઇલતહાિ અન ેતનેી રચનાનો િુંદભષ – 

હાિની રાજકોટ મહાનગરપાલિકા તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩ પહેિા રાજકોટ નગરપાલિકા રૂપે કાયષરત હતી. ગ જરાત રાજ્યના 

પુંચાયત અને આરોગ્ય ખાતાનાું હ કમ નું.-કે.પી.(૭૨) ૨૫૧ આર.િી.એન.-૪૧૭૨ -૧૯૬૮, તા.૨૭/૧૦/૧૯૭૨ થી મુંજ ર થયા 

અન િાર તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩ થી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાન ું િજષન થય ું. અન ેભૌગોલિક લવસ્તારને ૧૮ વોિષમાું લવભાજીત કરવામાું 

આવ્યો તે િમયે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભૌગોલિક રીતે ૬૯ ચો.કી.મી. ક્ષેત્રફળમાું પથરાયેિ હતી. તે િમયે િભાિદોની ક િ િુંખ્યા 

૫૧ હતી.    

ત્યારબાદ, ગ જરાત િરકારશ્રીનાું શહેરી લવકાિ અને શહેરી ગૃહ લનમાષણ લવભાગના અુંગ્રેજી નોટીફીકેશન નું.-કે.વી.૨૧–

આર.એન./૭૨૮૪/૨૫૭૪/પી., તા.૧૨/૦૨/૧૯૮૫ અન િાર વોિષની પ નઃરચના કરવામાું આવેિ છે. તે અન િાર ૧૮ વોિષ અન ે

િભાિદોની િુંખ્યા ૫૯ ની લનયત થયેિ હતી.  

દરમ્યાન રાજ્ય ચ ુંટણી પુંચ તા.૧૮/૦૩/૧૯૯૪ થી જાહેરનામાું ક્રમાુંક : વરચ/૧૦૯૪ થી રાજકોટ શહેરનાું વોિષ નું.-૧ થી 

૨૦ ન ું િીમાુંકન નક્કી કરવામાું આવેિ હત ું. 

રાજ્ય િરકારશ્રીનાું શહેરી લવકાિ અને શહેરી ગહૃ લનમાષણ લવભાગના જાહેરનામાું : કે.વી./૬૮/ 

૧૯૮/આર.એમ.એન./૮૦૯૫-૩૧૨૦-પી., તા.૧૭/૦૬/૧૯૯૮ દ્વારા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની હદ્દમાું  રૈયા, નાનામવા અન ે

મવિી ગામોના લવસ્તારોનો િમાલવષ્ટ કરવામાું આવેિ છે.  

ત્યારબાદ રાજ્ય ચ ુંટણી પુંચનાું જાહેરનામાું ક્રમાુંક : વરચ / ૧૦૯૪ / રજક, તા.૨૧/૦૪/૨૦૦૦ થી નવા લવસ્તારોને વોિષ 

નું.-૨૧, ૨૨ અને ૨૩ નાું િીમાુંકન નક્કી કરી તમેાું આવરી િેવામાું આવ્યા. જે આવરી િેતા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો લવસ્તાર 

૧૦૪.૮૬ ચો.કી.મી. થયેિ છે. ક િ િભ્યોની િુંખ્યા ૬૯ અને ક િ વોિષની િુંખ્યા ૨૩ થયેિ હતી.  

રાજ્ય ચ ુંટણી પુંચના ક્રમાુંક: રાચપ/ચટણ/િમક/મનપા/રાજકોટ-૨૦૦૫, તા.૦૩/૦૮/૨૦૦૫ થી શહેરના વોિષની વિલત 

આિાડરત પ નઃરચના કરવાન ું મુંજ ર થયેિ. વોિષ તેમજ િભ્ય િુંખ્યામાું ફેરફાર થયેિ નથી. આમ આ જાહેરનામાું મ જબ ક િ – ૨૩ વોિષ 

અને દરેક વોિષ દીઠ ૩ બેઠકો ગણતા ક િ – ૬૯ િભ્યોની િુંખ્યા હતી. 

રાજ્ય િરકારશ્રીનાું શહેરી લવકાિ અને શહેરી ગૃહ લનમાષણ લવભાગના જાહેરનામાું : KV-03 of 2015-RMN-902014-

6210-P તા.૦૩/૦૧/૨૦૧૫ થી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની હદ્દમાું કોઠારીયા અને વાવિી ગામોના લવસ્તારોનો િમાલવષ્ટ કરવામાું 

આવેિ છે.  

ત્યારબાદ રાજય ચ ુંટણી આયોગનાું તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૫ નાું આદેશ ક્રમાુંક: રાચપ/ચટણ/ િમક/ મનપા/રાજકોટ-ય લનટ-

૫-૫૨૦૧૫ થી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની નવી વોિષ રચના મ જબ વોિષ વાઈઝ ૦૪ િભ્ય િુંખ્યા િેખ ેક િ ૭૨ િભ્ય િુંખ્યા થયેિ. 

રાજ્ય િરકારશ્રીનાું શહેરી લવકાિ અન ે શહેરી ગૃહ લનમાષણ લવભાગના જાહરેનામા : KV-50 of 

2020/RMC/902019/9670/P તા.૧૮/૦૬/૨૦૨૦ થી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની હદ્દમાું ઘુંટેશ્વર, માિાપર (મનહરપર 

પાટષ-૧ િલહત), મ ુંજકા અને મોટામવા ગામોના લવસ્તારોનો િમાલવષ્ટ કરવામાું આવેિ છે.  



  

Details of The Right to information Act-2005 Election Branch, Rajkot Municipal Corporation               Page 10 of 38 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 

(૨.૩) જાહરે તુંત્રનો ટૂુંકો ઇલતહાિ અન ેતનેી રચનાનો િુંદભષ – (કન્ટીન્ય ) 

ત્યારબાદ રાજય ચ ુંટણી આયોગનાું તા.૦૩/૧૦/૨૦૨૦ નાું આદેશ ક્રમાુંક: રાચઆ/ચટણ/ િમક/ મનપા/રાજકોટ-ય લનટ-

૨-૨૦૨૦ થી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની નવી વોિષ રચના મ જબ વોિષ વાઈઝ ૦૪ િભ્ય િુંખ્યા િેખે ક િ ૭૨ િભ્ય િુંખ્યા થયેિ છે. 

જે અન્વયેની માલહતી અને અનામત બેઠકો અુંગેની લવગતો નીચે મ જબ પત્રક – ૨ માું દશાષવેિ છે.  

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની િામાન્ય ચૂુંટણી ૨૦૨૦ માું યોજાનાર પરુંત , કોરોના કોવીિ-૧૯ નાું િુંક્રમણની ગુંભીર 

પડરલસ્થલતને કારણ ેઆ િામાન્ય ચૂુંટણી તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૧ નાું રોજ યોજાયેિ.  

રાજ્ય ચૂુંટણી આયોગ, ગાુંિીનગરનાું આદેશ અન્વયે આ ચૂુંટણી માટે લવિાન િભા ૬૭-વાુંકાનેર, ૬૮-રાજકોટ-પૂવષ, ૬૯-

રાજકોટ-પલશ્ચમ, ૭૦-રાજકોટ-દલક્ષણ તથા ૭૧-રાજકોટ-ગ્રામ્ય(અ.જા.) મતલવસ્તારની તારીખ ૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ની લસ્થલતએ 

પ્રલિદ્િ કરવામાું આવેિ મતદારયાદી પરથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાું વોિષ નુંબર ૧ થી ૧૮ માું લવભાજન કરી, વોિષ વાઈઝ 

ફોટોવાળી મતદારયાદી તૈયાર કરી, તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૧ નાું રોજ પ્રાથલમક પ્રલિદ્િ કરેિ.  

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની િામાન્ય ચૂુંટણી-૨૦૨૧ માટે વોિષ વાઈઝ ક િ મતદારો તથા ક િ મતદાન મથકોની લવગત નીચે 

મ જબ પત્રક-૩ માું દશાષવેિ છે. 

ગૃહ મુંત્રાિય, ભારત િરકાર અને વિલત ગણતરી કચેરી, ગાુંિીનગર, ગ જરાત રાજ્ય દ્વારા દર ૧૦ વર્ે વિલત ગણતરી કાયષક્રમ 

કરવામાું આવે છે. વિલત ગણતરી કાયષક્રમ િને ૨૦૧૧ દરમ્યાન  રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાું હદની અુંદરનાું લવસ્તારો તેમજ શહેરની 

હદને અિીને આવેિ લવસ્તારો આઉટર ગ્રોથ તરીક ેબેિી, વાવિી, મોટામવા, મ ુંજકા, મનહરપ ર, માિાપર તથા િેન્િિ ટાઉન-આણુંદપર 

અને કોઠારીયાનાું લવસ્તારોની વિલત ગણતરીની તમામ કાયષવાહી ચ ુંટણી શાખા દ્વારા કરવામાું આવેિ. આ કામે રાજકોટ 

મહાનગરપાલિકાના લપ્રન્િીપિ િેન્િિ ઓડફિર અને મ્ય લનલિપિ કલમશનર રાજકોટ મહાનગરપાલિકા થી વિલત ગણતરીદાર િ િીન ું 

િ વ્યવલસ્થત માળખ ું તૈયાર કરવામાું આવેિ. આ માળખામાું ૧-લપ્રન્િીપિ િને્િિ ઓડફિર હોદ્દાની રૂઇએ મ્ય લનલિપિ કલમશનર, 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, ૧-િેન્િિ ઓડફિર હોદ્દાની રૂઇએ નાયબ મ્ય લનલિપિ કલમશનર, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, ૧-વિલત 

ગણતરી અલિકારી, ૨૪-ચાજષ  ઓડફિર તેમજ આશર ે૨૭૦૦ ગણતરીદરો અને િ પરવાઈઝરો વચ્ચ ેિરળ િાુંકળ બનાવી આ માળખા 

દ્વારા રાજકોટ શહેરને ક િ ૨૪ વોિષમાું લવભાજીત કરી આઉટગ્રોથ એડરયા િહીત રાજકોટ શહેરની વિલત ગણતરી કરવામાું આવેિ છે. 

આ વિલત ગણતરીની માલહતી નીચ ેમ જબ પત્રક-૧ માું દશાષવેિ છે.  

કેન્ર િરકાર દ્વારા લવલવિ યોજનાઓના આયોજન માટે આુંકિાકીય માલહતી મેળવવા માટે આર્થષક ગણતરીન ું અલભયાન 

લનયામકશ્રી, અથષશાસ્ત્ર અને આુંકિાશાસ્ત્ર લવભાગ(બ્ય રો), ગાુંિીનગરનાું આદેશ અન િાર ચ ુંટણી શાખા દ્વારા રાજકોટ શહેરી 

લવસ્તારની આર્થષક ગણતરી કરવામાું આવે છે. હાિ ૬ઠ્ઠી આર્થષક ગણતરીની કામગીરી કરવામાું આવેિ છે. આ કામગીરી માટે કામ ે

ભારતની વિલત ગણતરી-૨૦૧૧ અન્વયે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના ૧ થી ૨૩ વોિષ, આઉટગ્રોથ લવસ્તારના વોિષ ૨૪ થી ૨૯ તથા 

િેન્િિ ટાઉન આણુંદપર અને કોઠારીયા ગામવાઈઝ લનયત કરાયેિ બ્િોક મૂળ બેઇઝ તરીકે િેવામાું આવેિ છે. આ કામગીરી માટે ક િ 

૨૫૭૦ બ્િોક માટે વોિષ/લવસ્તાર વાઈઝ ક િ  ૩૧ ચાજષ  ઓડફિરની લનમણક કરવામાું આવેિ છે. આ ચાજષ  ઓડફિર દ્વારા તમેના 

ચાજષમાું લનરીક્ષકો તથા ગણતરીદારોની લનમણક કરવામાું આવેિ 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 

(૨.૩) જાહરે તુંત્રનો ટૂુંકો ઇલતહાિ અન ેતનેી રચનાનો િુંદભષ – (કન્ટીન્ય ) 
 

 

છે. આ કામે ક િ ૮૬૮ ગણતરીદારો, ૧૦૧ રીઝવષ ગણતરીદારો, ૪૪૦ િ પરવાઈઝર તથા ૬૧ રીઝવષ િ પરવાઈઝર, એમ ક િ ૧૪૭૦ 

લનમણક કરવામાું આવેિ. િરકારશ્રી દ્વારા ૬ઠ્ઠી આર્થષક ગણતરીની કામગીરી બાદ આર્થષક ગણતરીની કામગીરી અત્રનેી કચેરીને િ પ્રત 

કરવામાું આવેિ નથી.  

િામાલજક-આર્થષક અને જાલત આિાડરત વિલત ગણતરી-૨૦૧૧ દરમ્યાન ગ્રામ લવકાિ કચેરી, ગ જરાત રાજ્ય નાું આદશે 

અન િાર રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાું િમાલવષ્ટ વોિષ નું.૧ થી ૨૩ નાું લવસ્તાર તેમજ આઉટરગ્રોથ તરીક ે બેિી, વાવિી, મ ુંજકા, 

મોટામવા, મનહરપર અને માિાપર લવસ્તારોની કામગીરી માટે ૨૯ ચાજષ  ઓફીિરની લનમણુંક કરવાની અને તેમના મારફત 

િ પરવાઈઝર અને ગણતરીદાર િાથે િુંકિન કરવાની તમામ કામગીરી ચ ુંટણી શાખા દ્વારા કરવામાું આવેિ. આ કામે રાજકોટ 

મહાનગરપાલિકાના લપ્રન્િીપિ િને્િિ ઓડફિર અને મ્ય લનલિપિ કલમશનર રાજકોટ મહાનગરપાલિકા કચેરી થી વિલત ગણતરીદાર 

િ િીન ું િ વ્યવલસ્થત માળખ ું તૈયાર કરવામાું આવેિ.  

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા લવસ્તારમાું આિાર કને્રોન ું વ્યવસ્થાપન કરવ ું, તમેજ આ કામગીરી અન્વયે િરકારશ્રીનાું વખતો 

વખત આદેશો મ જબ કાયષવાહી કરવામાું આવ ેછે. િદરહ  કામગીરી માટે િરકારશ્રી દ્વારા આિાર નોંિણી કીટ ફાળવવામાું આવેિ છે. 

તેમજ આિાર કેન્રોનાું વ્યવસ્થાપન માટે આિાર િ પરવાઈઝર અને આિાર ઓપરટેરની ૧૧-માિનાું કરાર આિારે માલિક ડફક્િ પગાર 

િોરણે લનમણક કરવામાું આવે છે. 
 



  

Details of The Right to information Act-2005 Election Branch, Rajkot Municipal Corporation               Page 12 of 38 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા  
 

 (૨.૩) અન્વયને ું પત્રક-૧ ::- 
ગૃહમુંત્રાિય, ભારત િરકારના વિલત ગણતરી લવભાગ દ્વારા વિલત ગણતરી-૨૦૧૧ માું જે આુંકિાઓ પ્રલિદ્િ કરવામાું આવેિ તે આિારે રાજકોટ 

મહાનગરપાલિકાનાું વોિષ નુંબર-૧ થી ૨૩ ની ક િ વિલત તેમજ  

આઉટ ગ્રોથ લવસ્તારની ક િ વિલત 

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) અન્વયને ું પત્રક-૨ ::- 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા  
 

 (૨.૩) અન્વયને ું પત્રક-૩ ::- 
 

પડરલશષ્ટ – ૩ (૨) 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની િામાન્ય ચૂુંટણી વર્ષ-૨૦૨૧ 

વોિષવાઈઝ મતદારો અન ેમતદાનમથકોની તારીજ 

વોિષ નુંબર મતદારોની ક િ િુંખ્યા 

મતદાન 

મથકોની ક િ 

િુંખ્યા 

મતદાન મથક 

દીઠ િરરેાશ 

મતદારોની 

િુંખ્યા 

(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 

 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 – 
 

 

ચ ુંટણી શાખાની મ ખ્ય ફરજ િી જી.પી.એમ.િી.એક્ટ-૧૯૪૯ ની કિમ -૬૩ હેઠળ કરેિ જોગવાઈ અન િાર “ફરજીયાત 

ફરજો” પૈકી મતદાર નોંિણી લનયમો-૧૯૯૪ અન્વયે રાજ્ય ચ ુંટણી પુંચની જોગવાઈ મ જબ મતદારયાદી તૈયાર કરવાની છે.  

ગૃહ મુંત્રાિય, ભારત િરકારનાું વિલત ગણતરી કાયષક્રમ અુંતગષત વિલત ગણતરી કચેરી, ગાુંિીનગરના આદશે અન િાર રાજકોટ 

શહેર લવસ્તારની વિલત ગણતરીની તમામ કામગીરી ચ ુંટણી શાખા દ્વારા કરવાની ફરજ િોંપાય છે. 

ગ્રામ લવકાિ કચેરી, ગ જરાત રાજ્યનાું આદેશ અન િાર રાજકોટ શહેર લવસ્તારની િામાલજક-આર્થષક અન ેજાલત આિાડરત 

વિલત ગણતરી કરવાની તમામ કામગીરી ચ ુંટણી શાખા દ્વારા કરવાની ફરજ િોંપાય હતી. 

આર્થષક ગણતરીની કામગીરી લનયામકશ્રી, અથષશાસ્ત્ર અને આુંકિાશાસ્ત્ર (બ્ય રો), ગાુંિીનગરની િ ચના મ જબ રાજકોટ શહરે 

લવસ્તારની આર્થષક ગણતરીની તમામ કામગીરી ચ ુંટણી શાખા દ્વારા કરવાની ફરજ િોંપાય હતી. 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા લવસ્તારમાું આિાર કને્રોન ું વ્યવસ્થાપન કરવ ું, તમેજ આ કામગીરી અન્વયે િરકારશ્રીનાું વખતો 

વખત આદેશો મ જબ કાયષવાહી કરવાની ફરજ િોંપાયેિ છે. 

 

(૨.૫) જાહરે તુંત્રની મ ખ્ય પ્રવલૃત્તઓ અન ેકયો – 
 

 

આ કચેરીની ચ ુંટણી શાખાની પ્રવૃલત્તઓ અને કયો પર (૨.૧) માું દશાષવ્યા મ જબની છે. ઉપરાુંત મતદાર નોંિણી લનયમો-

૧૯૯૪ અન્વયે મતદારયાદીઓ રાજ્ય ચ ુંટણી પુંચની િ ચના મ જબ તૈયાર કરવી ઉપરાુંત ચ ુંટણીન ેિગત વખતોવખતની કામગીરી અન ે

િાલહત્ય ઉપિબ્િ રાખવ ું. 

ગૃહ મુંત્રાિય, ભારત િરકારનાું વિલત ગણતરી કાયષક્રમ અુંતગષત વિલત ગણતરી કચેરી, ગાુંિીનગરના આદશે અન િાર રાજકોટ 

શહેર લવસ્તારની વિલત ગણતરીની તમામ કામગીરી ચ ુંટણી શાખા દ્વારા કરવામાું આવે છે. 

આર્થષક ગણતરીની કામગીરી લનયામકશ્રી, અથષશાસ્ત્ર અને આુંકિાશાસ્ત્ર (બ્ય રો), ગાુંિીનગરની િ ચના મ જબ રાજકોટ શહરે 

લવસ્તારની આર્થષક ગણતરીની તમામ કામગીરી ચ ુંટણી શાખા દ્વારા કરવામાું આવેિ હતી. 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા લવસ્તારમાું આિાર કને્રોન ું વ્યવસ્થાપન કરવ ું, તમેજ આ કામગીરી અન્વયે િરકારશ્રીનાું વખતો 

વખત આદેશો મ જબ કાયષવાહી કરવામાું આવે છે. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 

(૨.૬) જાહરે તુંત્ર દ્વારા આપવામાું આવતી િવેાઓની યાદી અન ેતને ું િુંલક્ષપ્ત લવવરણ – 
 

 

રાજ્ય ચ ુંટણી પુંચની િ ચના મ જબ વખતોવખતની મતદારયાદી પ્રલિદ્િ કરવી તથા જાહેર જનતા / રાજકીય પક્ષો માટ ે

ઉપિબ્િ રાખવી. 

ગૃહ મુંત્રાિય, ભારત િરકારનાું વિલત ગણતરી કાયષક્રમ અુંતગષત વિલત ગણતરી કચેરી, ગાુંિીનગરના આદશે અન િાર રાજકોટ 

શહેર લવસ્તારની વિલત ગણતરીનાું આુંકિા જાહેર જનતા માટે ઉપિબ્િ રાખવી.  

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા લવસ્તારમાું નાગરીકોને આિાર િગત િેવાઓ આપવા માટ ેઆિાર કેન્રોન ું વ્યવસ્થાપન કરવામાું 

આવે છે. તેમજ આ કામગીરી અન્વયે િરકારશ્રીનાું વખતો વખત આદશેો મ જબ કાયષવાહી કરવામાું આવે છે.  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 

(૨.૭) જાહરે તુંત્રનાું રાજ્ય, લનયામક કચરેી, પ્રદશે જીલ્િો, બ્િોક વગરે ેસ્તરોએ  

       િુંસ્થાગત માળખાનો આિખે – 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  

ચ ુંટણી શાખા 
 

મ્ય લનલિપિ કલમશનર  
 
 

નાયબ મ્ય લનલિપિ કલમશનર 

 
 

આલિસ્ટન્ટ મનેજેર, ચૂુંટણી શાખા 
 
 

 
 

    

લિનીયર કિાકષ-૨ 

(હાિ ખાિી) 

જ નીયર િટેા એન્ટ્રી 

ઓપરેટર–૧ 

જ લનયર કિાકષ – ૩ ડ્રાઈવર-૧ 

 
 
 

 

 

મજ ર-૧ અને પટ્ટાવાળા-૧ 
 

  
 

(૨.૮) જાહરે તુંત્રની અિરકારકતા અન ેકાયષક્ષમતા વિારવા માટ ેિોકો પાિથેી અપકે્ષા – 
 

 

આદશષ િોકશાહીનો આિાર િોકજાગૃલત પર લનિાષડરત છે. આ માટ ેિાયકાત િરાવતા તમામ નાગડરક તેમના મતાલિકારનો 

ઉપયોગ કર ેતે જરૂરી છે અને ચ ુંટણી િમયે મતદાન કરી પ્રજા િમષ અદા કર,ે  
 

વિલત ગણતરી અને આર્થષક ગણતરી વખત ેગણતરીદારને િાચી માલહતી આપી િહયોગ આપે.  
 

નાગરીકો આિાર નોંિણી માટે જાગૃત રહે, બાળકો ૦૫ વર્ે તમેજ ૧૫ વર્ે ફરજીયાત બાયોમેડટ્રક અપિેટ કરાવવા માટે પણ 

જાગૃત રહે તથા આિારમાું તેમનાું િરનામાું પણ અપિેટ કરાવવા જાગૃત રહે. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 

(૨.૯) િોક િહયોગ મળેવવા માટનેી ગોઠવણ અન ેપદ્િલતઓ – 

 

અખબારી જાહેરાત દ્વારા, પલત્રકા લવતરણ દ્વારા, હોર્િિંગ દ્વારા અને અખબારીયાદી દ્વારા શહેરીજનોને મતદારયાદી 

િ િારણા કાયષક્રમ અુંતગષત જરૂરી દાવા / િ ચનો / વાુંિા રજ  કરવા જણાવવામાું આવે છે. વોિષ ઓડફિે, ઝોન ઓડફિે તેમજ મ ખ્ય 

કચેરીએ મતદારયાદી પ્રલિલદ્િ કરી તેની ચકાિણી માટે ઉપિબ્િ કરવામાું આવે છે તેમજ મતદારયાદીની પ્રલિલદ્િ બાદ મતદારયાદીની 

કોમ્પ્ય ટરાઇઝિ હેલ્પ િાઇનની વ્યવસ્થા કરવામાું આવે છે.  

રાજકોટ શહેરનાું નાગરીકોને આિાર િેવા િરળતાથી અને વ્યવલસ્થતપણે મળી રહે તે હેત િર રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની 

ત્રણેય ઝોનિ કચેરી ખાતે કાયમી આિાર નોંિણી કેન્રોન ું વ્યવસ્થાપન કરવામાું આવેિ છે. 

 
 

(૨.૧૦) િવેા આપવાના દખેરખે લનયુંત્રણ અન ેજાહરે ફડરયાદ લનવારણ માટ ેઉપિબ્િ તુંત્ર – 

 

ચ ુંટણી શાખા અુંતગષત િવેા આપવાના દખેરેખ લનયુંત્રણ અને જાહરે ફડરયાદ લનવારણ માટે ઉપિબ્િ તુંત્રની લવગત પારા-

(૨.૭) માું દશાષવ્યા આિેખ મ જબ ચ ુંટણી શાખા ખાતે સ્ટાફ, આલિસ્ટન્ટ મનેજેર, નાયબ મ્ય લનલિપિ કલમશનર અને મ્ય લનલિપિ 

કલમશનર છે.  
 

 
 

(૨.૧૧) મ ખ્ય કચરેી અન ેજ દા-જ દા સ્તરોએ આવિેી અન્ય કચરેીનાું િરનામાું – 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  

ચ ુંટણી શાખા,  

રૂમ નું.૧૧, ત્રીજો માળ, િો. આુંબિેકર ભવન, 

ઢેબરભાઈ રોિ, રાજકોટ  

ફોન નુંબર - (૦૨૮૧) ૨૨૨૧૬૪૦   ફેક્િ - (૦૨૮૧) ૨૨૨૧૫૩૨  

ઈમેઈિ -  election@rmc.gov.in 

 
 

(૨.૧૨) કચરેી શરૂ અન ેબુંિ થવાનો િમય – 

ચ ુંટણી શાખા શરૂ અને બુંિ થવાનો િમય નીચે મ જબ છે. 

-   િવાર ે૧૦.૩૦ કિાક થી બપોર ે૦૨.૦૦ કિાક િ િી અને  

-   બપોર ે૦૨.૩૦ કિાક થી િાુંજે ૦૬.૧૦ કિાક િ િી  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 

* પ્રકરણ – ૩ (લનયમ િુંગ્રહ-૨) * 

અલિકારીઓ અન ેકમષચારીઓની િત્તા અન ેફરજો 
 

(૩.૧) િુંસ્થાના અલિકારીઓ અન ેકમષચારીઓની િત્તા અન ેફરજોની લવગતો – 
 

 આિીસ્ટન્ટ મનેજેર, ચૂુંટણી શાખા  

   
   િત્તાઓ વલહવટી  
  ૧. ચ ુંટણી શાખા હસ્તકની કામગીરી માટે િક્ષમ િત્તાલિકારીની મજ રીથી રૂલપયા ૧,૦૦૦/- થી વિ નાું ખચષ 

માટે ખચષ મુંજૂરી અન્વયે લનયત બીિ ફોમષમાું બીિ રજ  કરવાની િત્તા. 
  ૨. આ શાખા નાું તાબા હેઠળનાું કમષચારીઓને પરચ રણ રજા મુંજ ર કરવાની િત્તા.  
  ૩. સ્ટેશનરીની જરૂડરયાત ઉપલસ્થત થયે િેન્ટ્રિ સ્ટોિષમાુંથી સ્ટેશનરી મેળવવાની માુંગણી પત્રકમાું િહી 

કરવાની િત્તા.  
   
   િત્તાઓ નાણાુંકીય  
  ૧. રૂલપયા ૧,૦૦૦/- થી િ િીન ું ખચષ મુંજ ર કરવાની િત્તા.  
   
   િત્તાઓ અન્ય  
  ૧. કોઈ અન્ય િત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.  
   
   ફરજો  
  ૧. પારા (૨.૧)માું દશાષવેિ કામગીરી પૂણષ કરવાની ફરજો. 
  ૨. મતદારયાદી તૈયાર કરવાની ચ ુંટણી િુંબુંલિત કામગીરી.  
  ૩. વિલત ગણતરી અને આર્થષક ગણતરી જેવી િમયમયાષદામાું કામગીરી.  
  ૪. ઉચ્ચ અલિકારીશ્રી તરફથી િ પરત થતી અન્ય કામગીરી.  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 

 જ નીયર િટેા એન્ટ્રી ઓપરટેર : (૧) શ્રી િી. આર. િોિુંકી  

   
   િત્તાઓ વલહવટી  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.  
   
   િત્તાઓ નાણાુંકીય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.  
   
   િત્તાઓ અન્ય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.  
   
   ફરજો  
  ૧. વિલત ગણતરી કાયષક્રમ બાદ વિલતનાું આુંકિા મ જબ શહેરી લવકાિ અને શહેરી ગૃહ લનમાષણ લવભાગ, 

ગાુંિીનગર દ્વારા િ ચવેિ વોિષવાઈઝ આુંકિા અને વોિષની િુંખ્યા મ જબ વોિષ િીમાુંકન િગત કોમ્પ્ય ટરાઇઝિ 

િેટા તૈયાર કરવાની કાયષવાહી. 
  ૨. ચ ુંટણી શાખા ના પત્ર/પડરપત્ર/હ કમો કોમ્પય ટરમાું ટાઈપ કરવાની કામગીરી. 
  ૩. ચ ુંટણી શાખા માટે ઈમેઇિ મારફત પત્રવ્યવહાર કરવાની કામગીરી. 
  ૪. લવિાન િભાની મતદારયાદી પરથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાું વોિષવાઈઝ મતદારયાદી બનાવવા જરૂરી 

કોમ્પ્ય ટરાઇઝિ િેટા િગત કામગીરી. 
  ૫. મતદારયાદીનાું આન િુંલગક પત્રકો જેવાકે નમ ના નુંબર-૧, નમ ના નુંબર-૨ ઉપરાુંત  નમ નો-‘ક’  તથા નમ નો-

‘ખ’ લવગેરે કોમ્પ્ય ટરાઇઝિ કરવાની કામગીરી. 
  ૬. િામાન્ય ચ ુંટણી દરમ્યાન ચ ુંટણી િગત માલહતી કોમ્પ્ય ટરમાું તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
  ૭. િામાન્ય ચ ુંટણી/મધ્યવતી ચ ુંટણી/પેટા ચ ુંટણી માટે મતદાન મથકો ની લનયત નમૂનામાું યાદી તૈયાર કરવાની 

કામગીરી અને માકષકોપી ટાઈટિ પઈેજ તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
  ૮. અત્રે શાખા િગત કોમ્પ્ય ટરાઈઝ શાખા બીિ બનાવવાની કામગીરી. 
  ૯. આલિસ્ટન્ટ મનેજેર, ચ ુંટણી શાખા તથા ઉપરી અલિકારીશ્રીની િ ચનાન િાર કામગીરી. 
    
 



  

Details of The Right to information Act-2005 Election Branch, Rajkot Municipal Corporation               Page 21 of 38 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 જ નીયર ક્િાકષ : (૧) શ્રી જે. એન. રાણા  

   
   િત્તાઓ વલહવટી  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.  
   િત્તાઓ નાણાુંકીય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.  
   િત્તાઓ અન્ય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.  
   ફરજો  
  ૧. કમષચારીઓના પગાર લબિની કામગીરી. 
  ૨. આલિસ્ટન્ટ મનેજેર, ચ ુંટણી શાખા તથા ઉપરી અલિકારીશ્રીની િ ચનાન િાર કામગીરી. 
    
 

 જ નીયર કિાકષ : (૨) શ્રી આશીર્ ઉમાકાુંત િોિુંકી 

   
   િત્તાઓ વલહવટી  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.  
   િત્તાઓ નાણાુંકીય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.  
   િત્તાઓ અન્ય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.   
   ફરજો  
  ૧. લવિાન િભાની મતદારયાદી પરથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાું વોિષવાઈઝ મતદારયાદી બનાવવા િગત 

કામગીરી.  
  ૨. િામાન્ય ચ ુંટણી/મધ્યવતી ચ ુંટણી/પેટા ચ ુંટણી માટે મતદાન મથકો ગોઠવવાની કામગીરી અને માકષકોપી 

તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
  ૩. ચ ુંટણી શાખા હસ્તક ઇ.વી.એમ.સ્ટ્રોંગ રૂમ ખાતે કામગીરી.  
  ૪. અત્રે શાખા િગત કોમ્પ્ય ટરાઈઝ શાખા બીિ બનાવવાની કામગીરી. 
  ૫. આિારકાિષ િગત તમામ આન ર્ુંલગક કામગીરી. 
  ૬. ચ ુંટણી શાખાને િગત તમામ આન િુંલગક જરૂરી ખચષ મુંજ રી િગત ફાઈિ તથા અન્ય જરૂરી ફાઈિો તૈયાર 

કરવાની કામગીરી. 
  ૭. ચ ુંટણી શાખા ના પત્ર/પડરપત્ર/હ કમો ઇનવિષ-જાવક ની કામગીરી. 
  ૮. આલિસ્ટન્ટ મનેજેર, ચ ુંટણી શાખા તથા ઉપરી અલિકારીશ્રીની િ ચનાન િાર કામગીરી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 

 જ નીયર ક્િાકષ : (૩) શ્રી જે. પી. પરમાર 

   
   િત્તાઓ વલહવટી  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.  
   
   િત્તાઓ નાણાુંકીય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.  
   
   િત્તાઓ અન્ય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.  
   
   ફરજો  
  ૧. િેક્રેટરી શાખા ખાતે ફરજ બજાવે છે  
  ૨. િેક્રેટરીશ્રી, િકે્રેટરી શાખા તથા ઉપરી અલિકારીશ્રીની િ ચનાન િાર કામગીરી. 
    
 

 જ નીયર ક્િાકષ : (૪) શ્રી કલ્પશે એન. પરમાર 

   
   િત્તાઓ વલહવટી  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.  
   
   િત્તાઓ નાણાુંકીય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.  
   
   િત્તાઓ અન્ય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.  
   
   ફરજો  
  ૧. િેક્રેટરી શાખા ખાતે ફરજ બજાવે છે  
  ૨. િેક્રેટરીશ્રી, િકે્રેટરી શાખા તથા ઉપરી અલિકારીશ્રીની િ ચનાન િાર કામગીરી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 

 

 ડ્રાઈવર : (૧) શ્રી વાય. જે. દિ  

   
   િત્તાઓ વલહવટી  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.  
   
   િત્તાઓ નાણાુંકીય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.  
   
   િત્તાઓ અન્ય  
  ૧. કોઈ િત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.  
   
   ફરજો  
  ૧. ચ ુંટણી શાખાને ફાળવેિ વાહનની ડ્રાઈવીંગની કામગીરી. 
  ૨. આલિસ્ટન્ટ મનેજેર, ચ ુંટણી શાખા તથા ઉપરી અલિકારીશ્રીની િ ચનાન િાર કામગીરી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 

* પ્રકરણ – ૪ (લનયમ િુંગ્રહ-૩) *  

કાયો કરવા માટ ેલનયમો, લવલનયમો, િચૂનાઓ, લનયમિુંગ્રહ અન ેદફતરો 

 

(૪.૧) દસ્તાવજેન ું નામ / મથાળ ું – 
 

આ શાખાની કામગીરી માટે અિગથી કોઈ લવલનયમો, િૂચનાઓ, લનયમો કે લનયમિુંગ્રહ અમિમાું નથી. 
 

 - દસ્તાવજે પરન ું ટૂુંક ું િખાણ  

( િાગ  પિત ું નથી ) 
   
 -  વ્યલક્તને લનયમો, લવલનયમો, િૂચનાઓ, લનયમિુંગ્રહ અને દફતરોની નકિ અહીંથી મળશ.ે 

( િાગ  પિત ું નથી ) 
   
 -  વોિષ વાઈઝ વોિષ નુંબર ૧ થી ૧૮ ની મતદારયાદીઓ  
   
 - વિલત ગણતરીનો દાખિો  
   
 - આિાર નોંિણીની કામગીરી  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 

* પ્રકરણ – ૫ (લનયમ િુંગ્રહ-૪) *  
નીલત ઘિતર અથવા નીલતના અમિ િુંબુંિી જનતાના િભ્યો િાથ ેિિાહ-પરામશષ અથવા 

તમેના પ્રલતલનલિત્વ માટનેી કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તનેી લવગત 
 

નીલત ઘિતર – 
 

આ શાખાની કામગીરી માટે અિગથી કોઈ લવલનયમો, િૂચનાઓ, લનયમો કે લનયમિુંગ્રહ અમિમાું નથી. 
 
૫.૧ શ ું નીલતઓના ઘિતર માટ ેજનતાની અથવા તેના પ્રલતલનલિઓની િિાહ-પરામશષ / િહભાલગતા મેળવવા માટનેી કોઈ જોગવાઈ છે ?  

 
 રાજ્ય ચૂુંટણી આયોગ, ગાુંિીનગરનાું આદેશ અન્વયે ચ ુંટણી માટે વોિષ િીમાુંકન નક્કી કરતી વખતે જનતાની અથવા તેના 

પ્રલતલનલિઓની િિાહ-પરામશષ / િહભાલગતા મેળવવા જોગવાઈ છે. 
  

૫.૨ શ ું નીલતઓના અમિ માટ ેજનતાની અથવા તેના પ્રલતલનલિઓની િિાહ-પરામશષ / િહભાલગતા મેળવવા માટનેી કોઈ જોગવાઈ છે ?  
 

 રાજ્ય ચ ુંટણી આયોગ, ગાુંિીનગરની આદેશ/િ ચના મ જબ નીલતઓના અમિ માટે જનતાની અથવા તેના પ્રલતલનલિઓની 

િિાહ-પરામશષ / િહભાલગતા મેળવવા જોગવાઈ છે.  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 

* પ્રકરણ – ૬ (લનયમ િુંગ્રહ-૫) *  

જાહરેતુંત્ર અથવા તનેા લનયુંત્રણ હઠેળની વ્યલક્તઓ પાિનેાું દસ્તાવજેોની કક્ષાઓ અુંગને ું પત્રક 
 
 
(૬.૧) િરકારી દસ્તાવેજો લવશેની માલહતી આપવા નીચેના નમૂનાનો ઉપયોગ કરશો. જ્યાું આ દસ્તાવેજો ઉપિબ્િ છે તેવી જગ્યાનો 

ઉલ્િેખ કરેિ છે.  
  

ક્રમ દસ્તાવેજની કક્ષા  દસ્તાવેજન ું નામ  દસ્તાવેજ મેળવવાની કાયષ 

પદ્િલત  

નીચેની વ્યલક્ત પાિે છે / તેના 

લનયુંત્રણમાું છે. 

૧. પ લસ્તકા વોિષ નુંબર ૧ થી ૧૮ ની વોિષવાઈઝ 

મતદારયાદી 

અરજી કરી લનયત ફી ભરીને આલિસ્ટન્ટ મેનેજર, ચૂુંટણી 

શાખા 

૨. િી.િી. વોિષ નુંબર ૧ થી ૧૮ ની વોિષવાઈઝ 

મતદારયાદીની િોફ્ટ કોપી 

અરજી કરી લનયત ફી ભરીને આલિસ્ટન્ટ મેનેજર, ચૂુંટણી 

શાખા 

૩. પત્ર શહેરી લવસ્તારની વિલત અુંગેનો 

દાખિો 

અરજી કરી લનયત ફી ભરીને આલિસ્ટન્ટ મેનેજર, ચૂુંટણી 

શાખા 

  
 આ દસ્તાવેજો નીચેના સ્થળે ઉપિબ્િ રહેશે. 
  
 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચૂુંટણી શાખા  

રૂમ નું.૧૧, ત્રીજો માળ, 

િો.આુંબેિકર ભવન,  

ઢેબરભાઈ રોિ, 

રાજકોટ. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 

* પ્રકરણ – ૭ (લનયમ િુંગ્રહ-૬) *  

તનેા ભાગ તરીક ેરચાયિે બોિષ, પડરર્દ, િલમલતઓ અન ેઅન્ય િુંસ્થાઓન ું પત્રક 
 

(૭.૧) જાહરે તુંત્રન ેિગતા બોિષ, પડરર્દો, િલમલતઓ અન ેઅન્ય મુંિળો અુંગનેી લવગત – 
 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને િગત ન હોઈ, આ માલહતી આપવાની જરૂરીયાત જણાતી નથી.   
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 

* પ્રકરણ – ૮ (લનયમ િુંગ્રહ-૭) *  

િરકારી માલહતી અલિકારીઓનાું નામ, હોદ્દો અન ેઅન્ય લવગતો 
 
 

(૮.૧) જાહરે તુંત્રનાું િરકારી માલહતી અલિકારીઓ, મદદનીશ િરકારી માલહતી અલિકારીઓ અન ે લવભાગીય કાયદાકીય 

(એપિેટે) િત્તાલિકારી લવશનેી માલહતી.  
 

ક્રમ નામ હોદ્દો 
STD 

કોિ  

ફોન નુંબર 
ફેક્િ  e-mail િરનામ ું  

કચેરી ઘર 

મદદનીશ માલહતી અલિકારી  
૧ (હાિ જગ્યા 

ખાિી) 

િીનીયર  

ક્િાકષ 

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૪૦  ૨૨૨૧૫૩૨ election@ 
rmc.gov.in 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચૂુંટણી શાખા 

રૂમ નું.૭, બીજો માળ, િૉ.આબેિકર 

ભવન, ઢેબરભાઈ રોિ,  

રાજકોટ. ૩૬૦ ૦૦૧ 

િરકારી માલહતી અલિકારી 
૧ શ્રી એન.એમ. 

આરદેશણા  

આિીસ્ટન્ટ 

મેનેજર 

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૪૦ 
 

મો. 

૯૬૨૪૭ 

૧૮૫૪૭  

 ૨૨૨૧૫૩૨ election@ 
rmc.gov.in 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચૂુંટણી શાખા 

રૂમ નું.૧૧, ત્રીજો માળ, િો.આુંબેિકર 

ભવન, ઢેબરભાઈ રોિ,  

રાજકો-૩૬૦ ૦૦૧ 

એપિેટે (કાયદા) િત્તાલિકારી 
૧ શ્રી આશીર્ 

ક માર 

નાયબ કલમશનર, 

ઈસ્ટ ઝોન 

૦૨૮૧ ૦૨૮૧ 

૨૩૮૯૨૭૪ 
 

મો. 

૯૭૧૪૫ 

૦૩૭૦૩ 

 ૦૨૮૧ 

૨૩૮૯૨૭૪ 

mc_rmc@ 
rmc.gov.in 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

િેન્ટ્રિ ઝોન, 

રૂમ નું.૧૧, ત્રીજો માળ,     

િો.આુંબેિકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોિ,  

રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 

* પ્રકરણ – ૯ (લનયમ િુંગ્રહ-૮) *  

લનણષય િવેાની પ્રડક્રયામાું અન િરવાની કાયષપદ્િલત 
 
 
૯.૧ જ દા જ દા મ દ્દાઓ અુંગ ેલનણષય િવેા માટ ેકઈ કાયષપદ્િલત અન િરવામાું આવ ેછે ?  

 
 િી જી.પી.એમ.િી.એક્ટ, ૧૯૪૯ ની જોગવાઈ અન િરીને લનણષયો િેવામાું આવે છે.  
  

૯.૨ અગત્યની બાબતો માટ ેકોઈ ખાિ લનણષય િવેા માટનેી દસ્તાવેજી કાયષ પદ્િલતઓ / ઠરાવિેી કાયષપધ્િલતઓ / લનયમ માપદુંિો / લનયમો 

કયાકયા છે ? લનણષય િવેા માટ ેકયાક્યા સ્તર ેલવચાર કરવામાું આવ ેછે ?  
 

 પારા નું.૯.૧ માું જણાવ્યા લિવાય અન્ય કોઈ પદ્િલત અલસ્તત્વમાું નથી. લનણષયો િેવા માટે પ્રકરણો શાખા દ્વારા નાયબ 

મ્ય લનલિપિ કલમશનર મારફત મ્ય લનલિપિ કલમશનરને મોકિવામાું આવ ેછે.  
  

૯.૩ લનણષયન ેજનતા િ િી પહોંચાિવાની કઈ વ્યવસ્થા છે ? 
 લનણષયોની િેલખત જાણ િુંબુંલિતને ટપાિ દ્વારા મોકિવાની વ્યવસ્થા છે. તેમજ અખબારી યાદીમાું મારફત પ્રલિદ્િ 

કરવાની વ્યવસ્થા છે. 
  

૯.૪ લનણષય િવેાની પ્રડક્રયામાું જેના મુંતવ્યો િવેાનાર છે ત ેઅલિકારીઓ કયા છે ?  
                       આિીસ્ટન્ટ મેનેજર, ચ ુંટણી  

              
 

                      નાયબ મ્ય લનલિપિ કલમશનર  
 
 

                          મ્ય લનલિપિ કલમશનર 
  

૯.૫ લનણષય િેનાર અુંલતમ િત્તાલિકારી કોણ છે ?  
 મ્ય લનલિપિ કલમશનર  
  

૯.૬ જે અગ ત્યની બાબતો પર જાહરે િત્તાલિકારી દ્વારા લનણષય િવેામાું આવ ેછે તનેી માલહતી અિગ રીત ેનીચના નમ નામાું આપો.  
 આ શાખાને િાગ  પિત ું નથી.  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ચ ુંટણી શાખા 
 

* પ્રકરણ – ૧૦ (લનયમ િુંગ્રહ-૯) *  

અલિકારીઓ અન ેકમષચારીઓની માલહતી પ લસ્તકા (ડિરકે્ટરી) 
 
(૧૦.૧) માલહતી નીચ ેપ્રમાણ ેછે – 

ક્રમ નામ હોદ્દો 
STD 

કોિ  

ફોન નુંબર 
ફેક્િ  e-mail િરનામ ું  

કચેરી ઘર 

૧ શ્રી એન. એમ. 

આરદેશાણા  

આલિસ્ટન્ટ 

મેનેજર 

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૪૦ 
 

મો. 

૯૬૨૪૭ 

૧૮૫૪૭  

 ૨૨૨૧૫૩૨ election@ 
rmc.gov.in 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

િેન્ટ્રિ ઝોન, 

રૂમ નું.૧૧, ત્રીજો માળ,     

િો.આુંબેિકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોિ,  

રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ 

૨ શ્રી િી.આર. િોિુંકી જ નીયર િેટા 

એન્ટ્રી ઓપરેટર 
--“-- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૩ શ્રી જે.એન. રાણા જ નીયર ક્િાકષ --“-- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૪ શ્રી એ. ય . િોિુંકી જ નીયર ક્િાકષ       

૫ શ્રી જે. પી. પરમાર જ નીયર ક્િાકષ --“-- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૬ શ્રી ક.ે એન.  

પરમાર 

જ નીયર ક્િાકષ 
--“-- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૭ શ્રી વાય. જે. દિ ડ્રાઈવર --“-- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૮ શ્રી જે.બી. િોિીયા પટ્ટાવાળા --“-- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 

૯ શ્રી ક.ેએમ. 

ગોસ્વામી 

મજ ર 
--“-- --“-- - --“-- --“-- --- “ --- 
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* પ્રકરણ – ૧૧ (લનયમ િુંગ્રહ-૧૦) *  
લવલનયમોમાું જોગવાઈ કાયષ મ જબ મહનેતાણાની પદ્િલત િહીત દરકે અલિકારી અન ે

કમષચારીન ેમળત ું માલિક મહનેતાણું 
 
 
(૧૧.૧) છેલ્િા કાયાષિય આદશે મ જબ હાિમાું ચૂુંટણી શાખા ખાત ેફરજ બજાવતા અલિકારી / કમષચારીઓની લવગત નીચ ેમ-ે૨૦૨૧ ની 

લસ્થલત મ જબ છે.  
 

ક્રમ નામ હોદ્દો 

માલિક મહેનતાણું 

રૂા. 

(બઝેીક) 

ક િ મહેનતાણું 

રૂા. 

લવલનયમમાું 

જણાવ્યા મ જબ 

મહનેતાણું નક્કી 

કરવાની 

કાયષપદ્િલત 

૧ શ્રી એન.એમ. આરદેશણા આલિસ્ટન્ટ મેનેજર - - લનયમાન િાર 

૨ શ્રી િમેશ આર. િોિુંકી 
જ નીયર િેટા એન્ટ્રી 

ઓપરેટર 
૪૯,૬૦૦/- ૭૭,૫૫૬/- લનયમાન િાર 

૩ શ્રી જયદેવપિુંહ એન. રાણા જ નીયર ક્િાકષ ૩૭,૫૦૦/- ૫૮,૯૩૦/- લનયમાન િાર 

૪ શ્રી આલશર્ ય . િોિુંકી જ નીયર ક્િાકષ ૧૯,૯૫૦/- ૧૯,૯૫૦/- લનયમાન િાર 

૫ શ્રી કલ્પેશ એન. પરમાર જ નીયર ક્િાકષ ૨૬,૦૦૦/- ૪૯,૬૪૪/- લનયમાન િાર 

૬ શ્રી જયદીપપિુંહ પી. પરમાર જ નીયર ક્િાકષ ૨૩,૮૦૦/- ૪૭,૦૮૯/- લનયમાન િાર 

૭ શ્રી ય ન િ જે. દિ ડ્રાઈવર ૩૫,૦૦૦/- ૫૫,૧૪૧/- લનયમાન િાર 

૮ શ્રી જીજ્ઞેશ બી. િોિીયા પટ્ટાવાળા ૨૦,૩૦૦/- ૩૪,૮૩૧/- લનયમાન િાર 

૯ શ્રી ડકશોરપરી એમ. ગોસ્વામી મજ ર ૩૩,૦૦૦/- ૫૨,૨૦૧/- લનયમાન િાર 

નોંિ : * ક્રમ-૧ આલિસ્ટન્ટ મેનેજરશ્રીનો પગાર તેઓની મ ળ શાખા ખાત ેઆકારવામાું આવ ેછે.  
        * ઉપરોક્ત કોષ્ટક માહે મે-૨૦૨૨ ના પગારપત્રક મ જબ છે. 
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* પ્રકરણ – ૧૨ (લનયમ િુંગ્રહ-૧૧) *  

પ્રત્યકે િુંસ્થાન ેફાળવાયિે અુંદાજપત્ર 
 

(૧૨.૧) જ દીજ દી યોજનાઓ અન્વય ેજ દીજ દી પ્રવલૃતઓ માટ ેઅુંદાજપત્રની લવગતોની માલહતી નીચેના નમ નામાું દશાષવિે છે.  
 

ક્રમ યોજનાન ું નામ/િદર પ્રવૃલત્ત 

પ્રવૃલત્ત શરૂ 

કયાષની 

તારીખ 

પ્રવૃલત 

અુંતની 

અુંદાજેિ 

તારીખ 

િૂલચત રકમ 

રૂા. 

(િાખમાું) 

મજ ર થયેિ 

રકમ 

રૂા. 

(િાખમાું) 

છૂટી કરેિ/ 

ચ કવેિ રકમ 

(હપ્તાની 

રકમ) 

રૂા. 

(િાખમાું) 

છેલ્િા વર્ષન ું 

ખરેખર ખચષ 

રૂા. 

(િાખમાું) 

કાયષની 

ગ ણવત્તા માટે 

િુંપૂણષપણે 

કામગીરી માટે 

જવાબદાર 

અલિકારી 

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

 યોજનાકીય બજેટ નથી. માલહતી નીિ 
 

=> અન્ય જાહરે તુંત્રો માટને ું કોષ્ટક : વર્ષ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

મહેિ િી ખચષ 

ક્રમ બજેટ િદર 

વર્ષ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

મુંજ ર થયિે 

અુંદાજ 

રૂા. (િાખમાું) 

ચાિ  વર્ ે

તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૨  

િ િી થયિે  

ખરખેર ખચષ 

રૂા. (િાખમાું) 

વર્ષ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ 

ખચષ અુંદાજ 

 (છેલ્િા વર્ષનો) 

રૂા. (િાખમાું) 

વર્ષ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ 

ખરખેર ખચષ 

 (છેલ્િા વર્ષનો) 

રૂા. (િાખમાું) 

૧ ચૂુંટણી શાખા પગાર ખચષ ૬૮.૬૪ ૧૯.૮૪ ૬૩.૫૫ ૬૬.૮૫ 

૨ િાદીિવાર ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૨૫ 

૩ ટિેીફોન ખચષ ૦.૧૦ ૦.૦૧ ૦.૦૮ ૦.૦૬ 

૪ ચૂુંટણી ખચષ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ 

૫ વિલત ગણતરી ખચષ ૧,૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧,૦૦૦.૦૦ ૦.૦૧ 

૬ ય .આઈ.િી.ખચષ ૪૦.૦૦ ૩.૧૫ ૩૫.૦૦ ૩૧.૨૭ 

 

મહેિ િી આવક 

ક્રમ બજેટ િદર 

વર્ષ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

મુંજ ર થયિે 

અુંદાજ 

રૂા. (િાખમાું) 

ચાિ  વર્ ે

તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૨  

િ િી થયિે  

ખરખેર આવક 

રૂા. (િાખમાું) 

વર્ષ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ 

આવક અુંદાજ 

 (છેલ્િા વર્ષનો) 

રૂા. (િાખમાું) 

વર્ષ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ 

ખરખેર આવક 

 (છેલ્િા વર્ષનો) 

રૂા. (િાખમાું) 

૧ ય .આઈ.િી.ફી 

(આિાર િ િારણા ફી) 
૨૮.૦૦ ૨.૪૭ ૩૨.૦૦ ૧૯.૦૧ 

૨ ય .આઈ.િી. ગ્રાન્ટ ૧૨.૦૦ ૯.૬૫ ૦૮.૦૦ ૮.૭૨ 
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* પ્રકરણ – ૧૩ (લનયમ િુંગ્રહ-૧૨) *  
િહાયકી કાયષક્રમોના અમિ અુંગનેી પદ્િલત 

 

(૧૩.૧) કચરેીની આ શાખા દ્વારા કોઈ િહાયકી કાયષક્રમની અમિવારી કરવામાું આવતી નથી તથેી માલહતી આપવાની થતી નથી.  
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* પ્રકરણ – ૧૪ (લનયમ િુંગ્રહ-૧૩) *  
તણે ેઆપિે રાહતો, પરમીટ ક ેઅલિકલૃત મળેવનારની લવગતો 

 

(૧૪.૧) કચરેીની આ શાખા દ્વારા રહતો, પરમીટ ક ેઅલિકલૃત આપવાની કામગીરી થતી ન હોઈ, લવગતો આપવાની થતી નથી.  
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* પ્રકરણ – ૧૫ (લનયમ િુંગ્રહ-૧૪) *  
કાયો કરવા માટ ેનક્કી કરિે િોરણો 

 

(૧૫.૧) લવલવિ પ્રવલૃતઓ / કાયષક્રમો હાથ િરવા માટ ેલવભાગ ેનક્કી કરિે િોરણોની લવગતો નીચ ેમ જબ છે. 
 આ શાખાની લનણષય િેવાની પ્રડક્રયા માટે શાખા દ્વારા ફાઈિ ઉપર નોંિ આલિસ્ટન્ટ મેનેજર, ચૂુંટણી શાખા દ્વારા 

જોગવાઈઓ ધ્યાને રાખી નાયબ કલમશનરશ્રી િમક્ષ રજ  કરવામાું આવ ે છે. જો લનણષય તેમના દ્વારા િેવાનો થતો હોય તો 

લનણષયિહ પ્રકરણ પરત આવ્યે અમિવારી કરવામાું આવ ેછે. અન્યથા લનણષય માટે આગળ જરૂર પિયે કલમશનરશ્રી િમક્ષ પ્રકરણ રજ  

કરવામાું આવે છે. જેમાું લનણષય આવ્યે અમિવારી કરવામાું આવ ેછે.  
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* પ્રકરણ – ૧૬ (લનયમ િુંગ્રહ-૧૫) *  
લવજાણુંરૂપ ેઉપિબ્િ માલહતી 

 

(૧૬.૧) વીજાણુંરૂપ ેકોઈ વહીવટ માલહતી ઉપિબ્િ નથી. પરુંત  મતદાર યાદીની િી.િી. ઉપિબ્િ રાખવામાું આવ ેછે.  
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* પ્રકરણ – ૧૭ (લનયમ િુંગ્રહ-૧૬) *  
કાયો કરવા માટ ેનક્કી કરિે િોરણો 

 

(૧૭.૧) િોકોન ેમાલહતી મળ ેત ેમાટ ેલવભાગ ેઅપનાવિે િાિનોની લવગત નીચ ેમ જબ છે.  
 - વતષમાનપત્રો  
 - નોટીિ બોિષ  
 - કચેરીમાું રેકિષન ું લનડરક્ષણ  
 - દસ્તાવેજોની નકિો મેળવવાની પદ્િલત  
 - ઉપિબ્િ મ ડરત લનયમિુંગ્રહ  
 - જાહેરતુંત્રની વેબ િાઈટ  
 - જાહેરખબરના અન્ય િાિનો  
 - મતદારયાદીનો કોમ્પ્ય ટરાઈઝિ “હેલ્પ િાઈન”  

(ચૂુંટણી શાખાના લનયુંત્રણ હેઠળ િામાન્ય ચ ુંટણી/મધ્યવગી ચ ુંટણી/પેટા ચ ુંટણી વખતે) 
 - આિાર નોંિણી માટે ટેિીફોનીક એપોઇન્ટમેન્ટ આપવા “કુંટ્રોિ રૂમ” 

આિાર નોંિણી માટે અરજદારોને ટેિીફોનીક એપોઇન્ટમેન્ટ મળી રહે તેમ કન્ટ્રોિ રૂમ કાયષરત્ત કરવામાું આવેિ છે. અને તે 

મારફત અરજદારોને આિાર નોંિણી માટે જરૂરી િોકય મેન્ટની માલહતી આપવામાું આવ ેછે. તથા રૂબરૂ આવતાું અરજદારોને 

આિાર નોંિણી માટે જરૂરી િોકય મેન્ટની માલહતી આપવામાું આવ ેછે. 
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* પ્રકરણ – ૧૮ (લનયમ િુંગ્રહ-૧૭) *  

અન્ય ઉપયોગી માલહતી 
 

(૧૮.૧) િોકો દ્વારા પૂછાતા પ્રશ્નોના યોગ્ય જવાબો  : રૂબરૂ, ટેિીફોન દ્વારા, િેલખતમાું કે ઇ-મેઇિ દ્વારા આપવામાું 

આવ ેછે.  

(૧૮.૨) માલહતી મેળવવા અુંગ ે : માલહતી (મેળવવાનો) અલિકાર અલિલનયમ-૨૦૦૫ અને 

ગ જરાત માલહતી અલિકાર લનયમો-૨૦૦૫ ની જોગવાઈ 

અન િાર કાયષવાહી કરવાથી માલહતી મળી શકે. 

(૧૮.૩) જાહેરતુંત્ર દ્વારા િોકોને અપાતી તાિીમ બાબત  : આ કચેરી દ્વારા િોકોને આ બાબતે તાિીમ આપવાની 

વ્યવસ્થા હાિ અમિમાું નથી.  

(૧૮.૪) લનયમ િુંગ્રહ-૧૩ માું િમાલવષ્ટ ન કરાયેિ હોય તેવા 

જાહેરતુંત્રએ આપવાના પ્રમાણપત્રો, “નાું વાુંિા પ્રમાણપત્રો” 

: આ શાખા દ્વારા આવા કોઈ પ્રમાણપત્ર જાહેર જનતાને 

આપવાના થતાું નથી.  

(૧૮.૫) નોંિણી પ્રડક્રયા અુંગ ે : આ શાખા દ્વારા મતદાર નોંિણી લનયમો લિવાય કોઈ 

નોંિણીની પ્રડક્રયા કરવામાું આવતી નથી.  

(૧૮.૬) જાહેરતુંત્રએ કર ઉઘરાવવા અુંગ ે : આ શાખા દ્વારા કોઈ કર ઉઘરાવવામાું આવતા નથી.  

(૧૮.૭) વીજળી / પાણીનાું હુંગામી અને કાયમી જોિાણો આપવા 

અન ેકાપવા અુંગે  

: આ શાખા દ્વારા વીજળી / પાણીનાું જોિાણ આપવા / 

કાપવાની કામગીરી કરવામાું આવતી નથી.  

(૧૮.૮) જાહેરતુંત્ર દ્વારા પૂરી પાિવામાું આવનાર અન્ય િેવાઓની 

લવગત  

: પારા નું.૨.૪, ૨.૬ માું જણાવેિ લિવાય લવશેર્ િેવા આપવામાું 

આવતી નથી.  
 


