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પ્રકરણ - ૧ 
 

પ્રસ્તાવના 

 

૧.૧ આ પુસ્સ્તકા (માસ્િતી અસ્િકાર અસ્િસ્નયમ, ૨૦૦૫) ની 

પાશ્ચાદભૂસ્મકા અંગે જાણકારી 

૧.૨ આ પુસ્સ્તકાનો ઉદ્દેશ/િેતુ 

૧.૩ આ પુસ્સ્તકા કઈ વ્યસ્તતઓ/સંસ્થાઓ/સંગઠનો વગેરેને ઉપયોગી છે? 

૧.૪ આ પુસ્સ્તકામાં આપેલી મસ્િતીનું માળખું 

૧.૫ વ્યાખ્યાઓ (પુસ્સ્તકામાં વાપરવામા ંઆવેલ જુદા જુદા શબ્દોની 

વ્યાખ્યા) 

૧.૬ કોઈ વ્યસ્તત આ પુસ્સ્તકામા ંઆવરી લેવાયેલ સ્વષયો અંગે વિુ માસ્િતી 

મેળવવા માગે તો તે માટેની સંપકક વ્યસ્તત 

૧.૭ આ પુસ્સ્તકામાં ઉપલબ્િ ન િોય તે માસ્િતી મેળવવા માટેની 

કાયકપધ્િસ્ત અને ફી. 

 

નોંિ : ઉપરોતત માસ્િતી રાજકોટ મિાનગરપાસ્લકાની જનરલ માસ્િતી મુજબની છે. 
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પ્રકરણ-ર (સ્નયમસગં્રિ-૧) 

સંગઠનનીસ્વગતો, કાયોઅનફેરજો 
ર.૧ જાિેરતંત્ર ઉદેશ/િેત ુ

-મિાનગરપાસ્લકાની જુદી-જુદી શાખાઓ વચ્ચે વિીવટી આિુનીકીકરણ તેમજ         ઈ- ગવકનન્સના ફાયદા 

લોકો સુિી ૫િોંચાડવા. 
ર.ર જાિેરતંત્રનંુ સ્મશન/દુરંદેશી૫ણુ (સ્વઝન) 

ઈ-ગવકનન્સના ખ્યાલ દ્વારા લોકોને માસ્િતીની આ૫-લે તાત્કાસ્લક થઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવી તેમજ 

પે૫ર લેસ ઓફીસનો ખ્યાલ અમલમા ંમુકવો. 
ર.૩ જાિેરતંત્રનો ટુંકો ઈસ્તિાસ અને તેની રચનાનો સંદભક-સને ૧૯૮૯ પેરોલસ્સસ્ટમ દ્વારા કોમ્પ્યુટરાઈઝેશનની 

પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ થયો, ત્યારથી આજસુિીમા ં મોટાભાગની નાગક્રરક સંબંિીત સેવાઓ તેમજ વિીવટન ે

અસરકતાક સેવાઓ કોમ્પ્યુટરાઇઝ કરવામા ંઆવેલ છે. 
ર.૪ જાિેરતંત્રની ફરજો 

મિાનગરપાસ્લકાની જુદી-જુદી શાખાઓ માટે જરૂરીયાત મુજબ વિીવટી સરળતા માટે કોમ્પ્યુટરાઇઝેશનનો 

અમલ કરાવવો.   
ર.૫ જાિેરતંત્રની મુખ્ય પ્રવૃસ્તઓ/કાયો 

સ્વસ્વિ પ્રકારના ં કોમ્પ્યુટરાઈઝેશન દ્વારા રાજકોટના નાગરીકોની સુસ્વિામા ં વિારો કરવો, બેકઓફીસ 

ઓટોમાઇઝેશન દ્વારા મિાનગરપાસ્લકાની ઓફીસની કામગીરી કોમ્પ્યુટરાઇઝ કરી વિીવટી આિુનીકીકરણ 

કરવુ. ટેન્ડર પ્રક્રિયા કરવી,  જરૂરીયાત મુજબના કોમ્પ્યુટર િાડકવેર ત્થા સોફટવેર ખરીદવા, આવેલ માલના ંબીલ 

બનાવવા. 
ર.૬ જાિેર તંત્ર દ્વારા આ૫વામા ંઆવતી સેવાઓની યાદી અન ેતેનુ ંસંસ્િ્ત સ્વવરણ. 
  -×- 

ર.૭ જાિેરતંત્રના ંરાજય, સ્નયામક કચેરી, પ્રદેશ જીલ્લો, બ્લોક વગેરે સ્તરોએ સંસ્થાગત માળખાનો આલેખ (જયાં 

લાગુ ૫ડતંુ િોય ત્યાં) 
  -×- 
ર.૮ જાિેરતંત્રની અસરકરકતા અને કાયકિમતા વિારવા માટેની લોકો પાસેથી અપેિાઓ 
  -×-  
ર.૯ લોકસિયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને ૫ઘ્ઘસ્તઓ 
  -×- 
ર.૧૦ સેવા આ૫વાના ંદેખરેખ સ્નયંત્રણ અને જાિેર ફક્રરયાદ સ્નવારણ માટે ઉ૫લબ્િ તંત્ર 
  -ખાતાના ંવડા, ડે.કસ્મશ્નર 

 

 

 
ર.૧૧ મુખ્યકચેરી અને જુદાજુદા સ્તરોએ આવેલી અન્ય કચેરીઓનાં સરનામાં 

(વ૫રાશકારને સમજવામા ંસરળ ૫ડે તે માટે જીલ્લાવાર વગીકરણ કરો.) 

  -આઈ. ટી. સ્વભાગ સ્વભાગ, રૂમન.ં૩, બીજોમાળ,  

ડો. આંબેડકરભવન,ઢેબરરોડ,રાજકોટ.  
ર.૧ર કચેરી શરૂ થવાનો સમયઃસવાર ે૧૦.૩૦કલાકે 
 કચેરી બંિ થવાનો સમયઃસાંજે ૦૬.૧૦કલાકે 
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પ્રકરણ-૩ (સ્નયમસગં્રિ-ર) 
 

અસ્િકારીઓની/કમકચારીઓની સત્તા અને ફરજો 
૩.૧ સંસ્થાના ંઅસ્િકારીઓ અન ેકમકચારીઓની સત્તા અન ેફરજોની સ્વગતો આપો. 
 
િોદોઃ  -  ડાયરેતટર આઈ.ટી. 
 
સત્તાઓ વિીવટી ૧.: - કોમ્પ્યુટર સ્વભાગને લગતી તમામ કામગીરી 

ર.: - કચેરી સંચાલન તથા એડમીનીશસ્રેશનને લગત તમામ      
 કામગીરી. 

   
નાણાંકીય  ૧.: - કોમ્પ્યુટર સ્વભાગને લગતા તમામ પ્રકારના ટેન્ડર બિાર  

 પાડવા ત્થા તેન ેલગત સ્નણકયો લેવા.  
   ર.: - કોમ્પ્યુટર સ્વભાગના તમામ પ્રકારનાં બીલને લગત  

 નાણાંકીય સત્તા 
   ૩.: - ૫ગારબીલને લગત 
 
અન્ય  ૧.: મિાનગરપાસ્લકાના સ્નયંત્રણ િેઠળ આવતી જુદીજુદી સંસ્થાઓ  

દ્વારા ખરીદ કરવામા ંઆવતા કોમ્પ્યુટરો માટે ટેકનીકલ  
એડવાઝર તરીકેની કામગીરી 

     
ફરજો   ૧.: - આઈ. ટી. સ્વભાગનુ ંસ્નયમન. 
   ર.: - તાબા િેઠળનાં કમકચારીઓની િાજરી ચકાસવી. 
   ૩.: - ખાતાનાં વડાની સુચના અનુસારની ફરજો. 
 
૩.૧ સંસ્થાના ંઅસ્િકારીઓ અન ેકમકચારીઓની સત્તા અન ેફરજોની સ્વગતો આપો. 
 
િોદોઃ  -  ડે્યુટી ડાયરેતટર આઈ.ટી. 
 
સત્તાઓ વિીવટી ૧.: - કોમ્પ્યુટર સ્વભાગને લગતી તમામ કામગીરી 

ર.: - કચેરી સંચાલન ત્થા એડમીનીશસ્રેશનને લગત તમામ કામગીરીમાં ડાયરેતટર 

આઈ.ટી.ને મદદ કરવી 
 

 

 
અન્ય ૧.: રાજકોટ મિાનગરપાસ્લકાના સ્નયંત્રણ િેઠળ આવતી જુદી-જુદી  

સંસ્થાઓ દ્વારા ખરીદ કરવામા ંઆવતા કોમ્પ્યુટરો માટે ટેકનીકલ  
એડવાઝર તરીકેની કામગીરી 

     
ફરજો   ૧.: - આઈ. ટી.શાખાના ંસ્નયમનમા ંડાયરેતટર આઈ.ટી.ને   

   મદદ કરવી. 
   ર.: - તાબા િેઠળનાં કમકચારીઓની િાજરી ચકાસવી. 
   ૩.: - ખાતાનાં વડાની સુચના અનુસારની ફરજો. 
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૩.૧ સંસ્થાના ંઅસ્િકારીઓ અન ેકમકચારીઓની સત્તા અન ેફરજોની સ્વગતો આપો. 
 
િોદોઃ  -  સીસ્ટમ એનાલીસ્ટ 
 
સત્તાઓ વિીવટી  -  
નાણાંકીય   -  
   
ફરજો ૧.: - રાજકોટ મિાનગરપાસ્લકાની અલગ અલગ શાખાઓની કોમ્પ્યુટરાઈઝેશનમાં 

મદદ કરવી, તેના માટ ેસોફટવેર ડેવલ૫ કરવા. 

 
૩.૧ સંસ્થાના ંઅસ્િકારીઓ અન ેકમકચારીઓની સત્તા અન ેફરજોની સ્વગતો આપો. 
 
િોદોઃ  -  પ્રોગ્રામર કમ ડેટા એનાલીસ્ટ 
 
સત્તાઓ વિીવટી  -  
નાણાંકીય   -  
   
ફરજો ૧.: - રાજકોટ મિાનગરપાસ્લકાની અલગ અલગ શાખાઓની કોમ્પ્યુટરાઈઝેશનમાં 

મદદ કરવી, તેના માટ ેસોફટવેર ડેવલ૫ કરવા. 

  
૩.૧ સંસ્થાના ંઅસ્િકારીઓ અન ેકમકચારીઓની સત્તા અન ેફરજોની સ્વગતો આપો. 
િોદ્દો :   - સીની. કલાકક   
 

સત્તાઓ વિીવટી ૧.: - ×- 

નાણાંકીય ૧.: - ૫ગાર તથા રોકડ, ચેકનુ ંચુકવણંુ, સ્વસ્વિ પ્રકારની લોનોની  
ચુકવણી. 

અન્ય   ૧.: - ×- 
ફરજો   ૧.: - તમામ પ્રકારની ફાઈલો ઉ૫સ્સ્થત કરવી 

ર.: - િાજરીનંુ સ્નયમન કરવું. 
૩.: - કોમ્પ્યુટર સ્વભાગને લગત તમામ નાની મોટી ખરીદીના બીલો બનાવવા ત્થા 

પાસ કરાવવા,  સ્વસ્વિ પ્રકારની કવેરીઓનું નીરાકરણ લાવવું.  
૪.: - એસ્ટા બ્લીશમેન્ટ કલાકકન ેલગત કામગીરી 

   ૫.: - સ્ટેશનરી ત્થા સ્વસ્વિ ૫રચુરણ આઈટમો મંગાવવી 
   ૬.: - દરેક શાખાના લગત જરૂરી ૫ત્રો તૈયાર કરવા. 

૭.: - રાજકોટ મિાનગરપાસ્લકાન ેસંલગ્ન તમામ શાખાઓના ં  કોમ્પ્યુટર ખરીદીના 

બીલો બનાવવા ત્થા પાસ કરાવવા, સ્વસ્વિ પ્રકારની કવેરીઓનુ ંનીરાકરણ 

લાવવું.  
૮.: - અમીન માગક ત્થા મુખ્યકચેરીમાં આવેલ નાગરીક સુસ્વિા કેન્દ્વોને  લગત તમામ 

કલેરીકલ કામગીરી, ૫રચુરણ વસ્તુઓની માંગણી અંગેની કામગીરી, 
કમકચારીઓની સુસ્વિા માટેના ૫ત્રો તૈયાર કરવા. 

૯.: - શાખાનંુ બજેટ તૈયાર કરવું 
 
૩.૧ સંસ્થાના ંઅસ્િકારીઓ અન ેકમકચારીઓની સત્તા અન ેફરજોની સ્વગતો આપો. 
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િોદ્દો :   - જુ. કલાકક   
 

સત્તાઓ વિીવટી ૧.: - ×- 

નાણાંકીય ૧.: - ૫ગાર તથા રોકડ, ચેકનુ ંચુકવણંુ, સ્વસ્વિ પ્રકારની લોનોની  
ચુકવણી. 

અન્ય   ૧.: - ×- 
ફરજો   ૧.: - તમામ પ્રકારની ફાઈલો ઉ૫સ્સ્થત કરવી 

ર.: - િાજરીનંુ સ્નયમન કરવું. 
૩.: - કોમ્પ્યુટર સ્વભાગને લગત તમામ નાની મોટી ખરીદીના બીલો બનાવવા ત્થા 

પાસ કરાવવા,  સ્વસ્વિ પ્રકારની કવેરીઓનું નીરાકરણ લાવવું.  
૪.: - એસ્ટા બ્લીશમેન્ટ કલાકકન ેલગત કામગીરી 

   ૫.: - સ્ટેશનરી ત્થા સ્વસ્વિ ૫રચુરણ આઈટમો મંગાવવી 
   ૬.: - દરેક શાખાના લગત જરૂરી ૫ત્રો તૈયાર કરવા. 

૭.: - રાજકોટ મિાનગરપાસ્લકાન ેસંલગ્ન તમામ શાખાઓના ં  કોમ્પ્યુટર ખરીદીના 

બીલો બનાવવા ત્થા પાસ કરાવવા, સ્વસ્વિ પ્રકારની કવેરીઓનુ ંનીરાકરણ 

લાવવું.  
૮.: - અમીન માગક ત્થા મુખ્યકચેરીમાં આવેલ નાગરીક સુસ્વિા કેન્દ્વોને  લગત તમામ 

કલેરીકલ કામગીરી, ૫રચુરણ વસ્તુઓની માંગણી અંગેની કામગીરી, 
કમકચારીઓની સુસ્વિા માટેના ૫ત્રો તૈયાર કરવા. 

૯.: - શાખાનંુ બજેટ તૈયાર કરવું. 

 
૩.૧ સંસ્થાના ંઅસ્િકારીઓ અન ેકમકચારીઓની સત્તા અન ેફરજોની સ્વગતો આપો. 
િોદોઃ   - જુ. ડેટા એન્રી ઓ૫રેટર 
સત્તાઓ વિીવટી ૧.: - ×- 

નાણાંકીય  ૧.: - ×- 

અન્ય   ૧.: - ×- 
ફરજો   ૧.: -  માસ્િતીની ચકાસણી કરવી 

ર.: -  માસ્િતીનંુ વગીકરણ કરવું 
૩.: -  માસ્િતી તૈયાર કરવી 

   ૪.: -  માસ્િતી કોમ્પ્યુટરમા ંદાખલ કરવી. 
   ૫.: -  રીપોર્ટસક સ્પ્રન્ટ કરવા, સારસંભાળ રાખવી 

૬.: -  કેશ કલેકશન કાઉન્ટર સંભાળવું 
૭.: -  કોમ્પ્યુટર ડેટા બેઈઝની સુરિા જાળવવી. 

 
૩.૧ સંસ્થાના ંઅસ્િકારીઓ અન ેકમકચારીઓની સત્તા અન ેફરજોની સ્વગતો આપો. 
િોદોઃ   - કોમ્પ્યુટર ઓ૫રેટર 
સત્તાઓ વિીવટી ૧.: - ×- 

નાણાંકીય  ૧.: - ×- 

અન્ય   ૧.: - ×- 
ફરજો   ૧.: -  માસ્િતીની ચકાસણી કરવી 

ર.: -  માસ્િતીનંુ વગીકરણ કરવું 
૩.: -  માસ્િતી તૈયાર કરવી 

   ૪.: -  માસ્િતી કોમ્પ્યુટરમા ંદાખલ કરવી. 
   ૫.: -  રીપોર્ટસક સ્પ્રન્ટ કરવા, સારસંભાળ રાખવી 
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૬.: -  કોમ્પ્યુટર ડેટા બેઈઝની સુરિા જાળવવી. 
૭.: -  કોલ સેન્ટરની તમામ કામગીરી કરવી.  

 
૩.૧ સંસ્થાના ંઅસ્િકારીઓ અન ેકમકચારીઓની સત્તાઅન ેફરજોની સ્વગતો આપો. 
િોદોઃ   - ઇલેતરોનીક સ્ટોરકીપર 

સત્તાઓ વિીવટી ૧.: - ×- 

નાણાંકીય  ૧.: - ×- 

અન્ય   ૧.: - ×- 
ફરજો   ૧.: -  િાડકવેરની ક્રડમાન્ડ ફાઇલ તૈયાર કરવી. 

ર.: -  િાડકવેરના ટેન્ડરની કામગીરી કરવી. 
૩.: -  િાડકવેરનુ ંઇન્સ્પેતશન કરવું. 

   ૪.: -  િાડકવેરની માસ્િતી તૈયાર કરવી. 
   ૫.: -  િાડકવેરની માસ્િતી કોમ્પ્યુટરમા ંદાખલકરવી. 

૬.: -  િાડકવેરની જાળવણી, વિેંચણી તથા વગીકરણ કરવું 
 

 
૩.૧ સંસ્થાના ંઅસ્િકારીઓ અન ેકમકચારીઓની સતા અને ફરજોની સ્વગતો આપો. 
િોદોઃ   - જુ. પ્રોગ્રામર  
સત્તાઓ વિીવટી ૧.: - ×- 

નાણાંકીય  ૧.: - ×- 

અન્ય   ૧.: - ×- 
ફરજો ૧.: - રાજકોટ મિાનગરપાસ્લકાની અલગ અલગ શાખાઓની  

કોમ્પ્યુટરાઈઝેશનમાં મદદ કરવી, તેના માટ ેસોફટવેર ડેવલ૫ કરવા. 

 
૩.૧ સંસ્થાના ંઅસ્િકારીઓ અન ેકમકચારીઓની સત્તા અન ેફરજોની સ્વગતો આપો. 
િોદોઃ  -  પ્રોગ્રામર કમ વેબ ડેવલોપર  

 
સત્તાઓ વિીવટી  -  
નાણાંકીય   -  
   
ફરજો ૧.: - રાજકોટ મિાનગરપાસ્લકાની અલગ અલગ શાખાઓની કોમ્પ્યુટરાઈઝેશનમાં 

મદદ કરવી, તેના માટ ેસોફટવેર ડેવલ૫ કરવા. 

 

 

 
૩.૧ સંસ્થાના ંઅસ્િકારીઓ અન ેકમકચારીઓની સત્તા અન ેફરજોની સ્વગતો આપો. 
િોદોઃ   - મોબાઇલ એપ ડેવલોપર  
સત્તાઓ વિીવટી ૧.: - ×- 

નાણાંકીય  ૧.: - ×- 

અન્ય   ૧.: - ×- 
ફરજો ૧.: - રાજકોટ મિાનગરપાસ્લકાની અલગ અલગ શાખાઓની  

માસ્િતીને લગત મોબાઇલ એ્લીકેશનમાં મદદ કરવી, નવી  
નવી ટેતનોલોજીને અનુલિી મોબાઇલ એ્લીકેશન સોફટવેર  
ડેવલ૫ કરવા. 
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પ્રકરણ-૪ (સ્નયમસગં્રિ-૩) 
કાયો કરવા માટેના ંસ્નયમો, સ્વસ્નયમો, સુચનાઓ 

સ્નયમ સગં્રિ અન ેદફતરો 
૪.૧ જાિેરતંત્ર અથવા તેનાં સ્નયંત્રણ િેઠળનાં અસ્િકારીઓ અન ે કમકચારીઓએ ઉ૫યોગ કરવાનાં સ્નયમો, 

સ્વસ્નયમો, સુચનાઓ, સ્નયમ સંગ્રિ અને દફતરોની યાદી નીચેનાં નમુના મુજબ આપો. આ નમુનો દરેક પ્રકારના ં

દસ્તાવેજ માટે ભરવાનો છે. 
 

દસ્તાવેજનંુ નામ મથાળું  સરકારી ૫રી૫ત્રો, િુકમો, જુદાજુદા પ્રકારના 

    રજીસ્ટરો જેવા ંકે િાડકવેર રજી., ડેડસ્ટોક રજી.,  
    ઈન્વડક ત્થા આઉટવડક રજી. 
       
      નીચ ેઆપેલા પ્રકારોમાંથી એક ૫સંદ કરો. 
      (સ્નયમો, સ્વસ્નયમો, સુચનાઓ, સ્નયમસંગ્રિ,  

દફતરો, અન્ય) 

 

દસ્તાવેજ ૫રનંુ ટુંકંુ લખાણ     - ×- 

 

 

વ્યક્રકતન ેસ્નયમો, સ્વસ્નયમો, સુચનાઓ, સરનામંુ  -×- 
સ્નયમ સંગ્રિ અને દફતરોની નકલ અિીથી 
મળશે. 
 
ટેલીફોનનંબરઃ 
ફેકસઃ 
ઈમેઈલઃ 
અન્યઃ 
 

 

 

સ્વભાગના સ્નયમો, સ્વસ્નયમો, સુચનાઓ 

સ્નયમ સંગ્રિ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી (જો િોય તો)  - ×- 
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પ્રકરણ-૫ (સ્નયમસગં્રિ - ૪) 
નીસ્ત ઘડતર અથવા નીસ્તના ંઅમલ સબંિંી જનતાના ંસભ્યો 
સાથ ેસલાિ-૫રામશક અથવા તમેના ંપ્રસ્તસ્નસ્િત્વ માટનેી 

કોઈ વ્યવસ્થા િોય તો તનેી સ્વગત 
 

નીસ્ત ઘડતરઃ  - ×- 

 
૫.૧ શુ ંનીસ્તઓનાં ઘડતર માટે જનતાની અથવા તેનાં પ્રસ્તસ્નસ્િઓની સલાિ-૫રામશક / સિભાસ્ગતા મેળવવા 

માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો િોય તો, નીચેનાં નમુનાંમા ંઆવી નીસ્તની સ્વગતો આપો. 

 
અનુ.નં. સ્વષય/મુદ્દો શુ ં જનતાની સિભાગીતા 

સુસ્નસ્શ્ચત કરવાનંુ 
જરૂરી છે? 

(િા/ના) 

જનતાની સિભાગીતા 

મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા 

-×- -×- -×- -×- 

   

 આનાથી નાગક્રરકને કયા આિારે નીસ્તસ્વષયક બાબતોના ંઘડતર અને અમલમા ંજનતાની સિભાગીતા નકકી 

કરાઈ છે તે સમજવામા ંમદદ થશે. 
  
નીસ્તનો અમલઃ 
૫.ર શુ ંનીસ્તઓનાં અમલ માટ ેજનતાની અથવા તેમનાં પ્રસ્તસ્નસ્િઓની સલાિ-૫રામશક / સિભાગીતા મેળવવા 

માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો િોય તો,  આવી જોગવાઈઓની સ્વગતો નીચેનાં નમુનામા ંઆપો. 
અનુ. નં. સ્વષય / મુદ્દો શુ ંજનતાની સિભાગીતા 

સુસ્નસ્શ્ચત કરવાનંુ 
જરૂરી છે ? 

(િા/ના) 

જનતાની સિભાગીતા 

મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા 

-×- -×- -×- -×- 

 

પ્રકરણ-૬  (સ્નયમસગં્રિ-૫) 
જાિેરતતં્ર અથવા તનેા ંસ્નયતં્રણ િેઠળની વ્યક્રકતઓ પાસનેા ં

દસ્તાવજેોની કિાએ અગંનેુ ં૫ત્રક 
 
૬.૧ સરકારી દસ્તાવેજો સ્વશેની માસ્િતી આ૫વા નીચેનાં નમુનાનો ઉ૫યોગ કરશો. જયાં આ દસ્તાવેજો ઉ૫લબ્િ 

છે તેવી જગ્યાઓ જેવી કે સસ્ચવાલય કિા, સ્નયામકની કચેરી કિા, અન્યનો ૫ણ ઉલ્લેખ કરો. ("અન્યો” 
લખવાની જગ્યાએ કિાનો ઉલ્લેખ કરો.) 

 
અનંુ.નં. દસ્તાવેજની 

કિા 
દસ્તાવેજનંુ નામ અને 
તેની એકલીટીમાં 

ઓળખાણ 

દસ્તાવેજ મેળવવાની 

કાયક૫ઘ્ઘસ્ત 
નીચેની વ્યક્રકત પાસે 

છે/ તેનાં 
સ્નયંત્રણમા ંછે. 
 

-×- -×- -×- -×- -×- 
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પ્રકરણ-૭ (સ્નયમસગં્રિ-૭) 
તનેા ંભાગ તરીક ેરચાયલેી બોડક, ૫ક્રરષદ, સસ્મસ્તઓ 

અન ેઅન્ય સસં્થાઓનુ ં૫ત્રક 
 

૭.૧ જાિેરતંત્રને લગતા ંબોડક, ૫ક્રરષદો, સસ્મસ્તઓ અને અન્ય મંડળો અંગેની સ્વગત નીચેનાં નમુનામાં આપો. 

 માન્યતા પ્રા્ત સંસ્થાનુ ંનામ અન ેસરનામંુ - ×- 

 માન્યતા પ્રા્ત સંસ્થાનો પ્રકાર (બોડક, ૫ક્રરષદ, સસ્મસ્તઓ, અન્યમંડળો) - ×- 

 માન્યતા પ્રા્ત સંસ્થાનો ટુંકો ૫ક્રરચય (સ્થા૫ના વષક, ઉદ્દેશ/મુખ્ય પ્રવૃસ્તઓ) -×- 

 માન્યતા પ્રા્ત સંસ્થાની ભુસ્મકા (સલાિકાર/સંચાલક/કાયકકારી/અન્ય) - ×- 

 માળખું અને સભ્ય બંિારણ - ×- 

 સંસ્થાના વડા - ×- 

 મુખ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓનાં સરનામાં - ×- 

 બેઠકોની સંખ્યા - ×- 

 શુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઈ શકે છે ? - ×- 

 શુ ંબેઠકોની કાયકનોંિ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે ? - ×- 

 બેઠકોની કાયકનોંિ જનતાને ઉ૫લભ્ય છે ? જો તેમ િોય તો તે મેળવવા માટેની ૫ઘ્િસ્તની માસ્િતી આપો. -

×- 
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પ્રકરણ-૮ (સ્નયમસગં્રિ-૭) 

સરકારી માસ્િતી અસ્િકારીઓના ંનામ, િોદ્દાન ેઅન્ય સ્વગતો 
 

૮.૧ જાિેરતંત્રના ં સરકારી માસ્િતી અસ્િકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માસ્િતી અસ્િકારીઓ અને સ્વભાગીય 

કાયદાકીય (એપેલેટ) સત્તાસ્િકારી સ્વશેની સં૫કક માસ્િતી નીચેના ંનમુનામાં આપો. 
સરકારી તંત્રનંુ નામઃ  - રાજકોટ મિાનગરપાસ્લકા 
મદદનીશ સરકારી માસ્િતી અસ્િકારીઓઃ 
સરકારી માસ્િતી અસ્િકારીઓઃ 
 
એપેલેટ (કાયદા) સત્તાસ્િકારીઃ 
અનુ 
નં. 

નામ િોદ્દો એસ.

ટી.ડી.

કોડ 

ફોન નંબર ફેકસ ઈ-મેઈલ સરનામંુ 
 કચેરી ઘર 

૧ શ્રી. 

આસ્શષકુમાર  
 

નાયબ 

મ્પયુસ્નસ્સ૫લ 
કસ્મશનર 

૦ર૮૧ ૨૩૮૯૨૭૪ -  

dmcEz@r

mc.gov.in 

શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણી 

ભવન, પૂવક ઝોન, 
રાજકોટ. 
 

    
જાિેર માસ્િતી અસ્િકારી 
અનુ. 
નં. 

નામ િોદ્દો એસ.ટી.ડી.કોડ ફોન નંબર ફેકસ ઈ-મેઈલ સરનામંુ 
 કચેરી ઘર 

૧ શ્રી. 

એસ. એમ.  

ગોિીલ 

ડાયરેતટર 

આઈ.ટી. 
૦ર૮૧ ૨૨૩૦ 

૯૨૦

  

- - smgohil

@rmc.go

v.in 

આંબેડકરભવન, રૂમ 

નં.૩, બીજો માળ, 

ઢેબરરોડ, 
રાજકોટ. 

 
મદદનીશ માસ્િતી અસ્િકારી: 
અનુ. 
નં. 

નામ િોદ્દો એસ.ટી.ડી.

કોડ 
ફોન નંબર ફેકસ ઈ-મેઈલ સરનામંુ 

 કચેરી ઘર 
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પ્રકરણ-૯ 
સ્નણકય લવેાની પ્રક્રિયામા ંઅનસુરવાની કાયક૫ઘ્િસ્ત 

 

૯.૧ જુદા જુદા મુદાઓ અંગે સ્નણકય લેવા માટે કઈ કાયક૫ઘ્િસ્ત અનુસરવામાં આવે છે ? (સસ્ચવાલય સ્નયમ સંગ્રિ 

અને કામકાજના ંસ્નયમોના ંસ્નયમસંગ્રિ, અન્ય સ્નયમો/સ્વસ્નયમો વગેરેનો સંદભક ટાંકી શકાય) 

-×- 
૯.ર અગત્યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ સ્નણકય લેવા માટેની દસ્તાવેજી કાયક૫ઘ્િસ્તઓ/ ઠરાવેલી કાયક 

૫ઘ્િસ્તઓ/સ્નયત મા૫ દંડો/સ્નયમો કયા કયા છે ? સ્નણકય લેવા માટે કયા કયા સ્તર ેસ્વચાર કરવામા ંઆવે છે ? 

  -×- 

૯.૩ સ્નણકયને જનતા સુિી ૫િોંચડવાની કઈ વ્યવસ્થા છે ? 

  -×- 

૯.૪ સ્નણકય લેવાની પ્રક્રિયામા ંજેના ંમંતવ્યો લેવાનાર છે તે અસ્િકારીઓ કયા છે ? 

  -નાયબ કસ્મશ્નર 

૯.૫ સ્નણકય લેનાર અંસ્તમ સત્તાસ્િકારી કોણ છે ? 

  -મ્પયુસ્નસ્સ૫લ કસ્મશ્નર 
૯.૬ જે અગત્યની બાબતો ૫ર જાિેર સત્તાસ્િકારી દ્વારા સ્નણકય લેવામાં આવે છે તેની માસ્િતી અલગ રીતે નીચે 

નમુનામા ંઆપો. 
િમ નંબરઃ -×- 
જેના ૫ર સ્નણકય લેવાનાર છે તે સ્વષય -×- 
માગકદશકક સુચન/ક્રદશા સ્નદેશ જો કોઈ િોય તો -×- 
અમલની પ્રક્રિયા -×- 
સ્નણકય લેવાની કાયકવાિીમાં સંકળાયેલ -×- 
અસ્િકારીઓનો િોદ્દો -×- 
ઉ૫ર જણાવેલ અસ્િકારીઓનાં સં૫કક અંગેની 
માસ્િતી 

-×- 

જો સ્નણકયથી સંતોષ ન િોયતો, 

કયા અને કેવી રીતે અપીલ કરવી ? 

-×- 
 

 

 

 

  



Page # 12 of 23 

પ્રકરણ-૧૦ 
અસ્િકારીઓ અન ેકમકચારીઓની માસ્િતી-પસુ્સ્તકા 

(ક્રડરકેટરી) 
 
૧૦.૧ નીચેનાં નમુનામા ંજીલ્લાવાર માસ્િતી આપો.  

અનુ. 
ન.ં 

નામ િોદદો એસ.ટી.ડી

કોડ 
ફોનનબંર ફકેસ ઈ-મઈેલ સરનામુ ં

 કચેરી ઘર 

૧ ગોિીલ 
સંજયકુમાર 
એમ. 

ડાયરેતટર 

આઈ.ટી.  
૦ર૮૧ ૨૨૩૦૯૨૦ -×-  smgohil@ 

rmc.gov.in 
આંબેડકરભ

વન, 

ઢેબરરોડ, 
રાજકોટ. 

૨ શશંગાળા સ્િરેન 

ડી.  

સીસ્ટમ 

એનાલીસ્ટ  

૦૨૮૧ ૨૨૨૩૮૩૨ -×-  hdshingala
@rmc.gov.i
n 

આંબેડકરભ

વન, 

ઢેબરરોડ, 
રાજકોટ. 

૩ શાિ ભાવેશ કે. પ્રોગ્રામર કમ 

ડેટા 

એનાલીસ્ટ 

૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૨ -×-  bkshah@ 
rmc.gov.in 

આંબેડકરભ

વન, 

ઢેબરરોડ, 
રાજકોટ. 

૪ શમાક દુગેશ 

એસ. 

પ્રોગ્રામર કમ 

ડેટા 

એનાલીસ્ટ 

૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૨ -×-  dssharma@ 
rmc.gov.in 

આંબેડકરભ

વન, 

ઢેબરરોડ, 
રાજકોટ. 

૫ ગરાસીયા 

મિેશકુમાર કે. 

સીની. 
કલાકક 

૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંબેડકરભ

વન, 

ઢેબરરોડ, 
રાજકોટ. 

૬ ચાવડા સ્વલાસ 

ટી. 

જુ.કલાકક  ૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંબેડકરભ

વન, 

ઢેબરરોડ, 
રાજકોટ. 

૭ પ્રકાશ બી. 

પુજારા 

જુનીયર 
ડેટા એન્રી 

ઓ૫રેટર 

૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંબેડકરભ

વન, 

ઢેબરરોડ, 
રાજકોટ. 

૮ ચેતન કે. રાઠોડ જુનીયર 
ડેટા એન્રી 

ઓ૫રેટર 

૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંબેડકરભ

વન, 

ઢેબરરોડ, 
રાજકોટ. 

૯  કતકડ િેમલ 

નટવરલાલ 

કોમ્પ્યુટર 

ઓપરેટર 

૦૨૮૧ ૨૪૫૦૦૭૭ -×-  v2v આંબેડકરભ

વન, 

ઢેબરરોડ, 

mailto:hdshingala@rmc.gov.in
mailto:hdshingala@rmc.gov.in
mailto:hdshingala@rmc.gov.in
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રાજકોટ. 

૧૦ શચંતન ડી. 

અગ્રાવત   

ઇલે. 

સ્ટોરકીપર 

૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  rmcit@rmc.g
ov.in 

આંબેડકરભ

વન, 

ઢેબરરોડ, 
રાજકોટ. 

૧૧ ફઝલ બી. 

મીઠાણી  

જુ. પ્રોગ્રામર  ૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  fbmithani@r
mc.gov.in 

આંબેડકરભ

વન, 

ઢેબરરોડ, 
રાજકોટ. 

૧૨ આંત્રોસ્લયા 

સ્વનય બી. 

જુ. પ્રોગ્રામર ૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંબેડકરભ

વન, 

ઢેબરરોડ, 
રાજકોટ. 

૧૩ ભર્ટટ િૈવત બી. જુ. પ્રોગ્રામર ૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંબેડકરભ

વન, 

ઢેબરરોડ, 
રાજકોટ. 

૧૪ ડોબરીયા 

ભુસ્મકા કે. 

જુ. પ્રોગ્રામર ૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંબેડકરભ

વન, 

ઢેબરરોડ, 
રાજકોટ. 
 

૧૫ નૈયા સંદીપ એ. જુ. પ્રોગ્રામર  ૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંબેડકરભ

વન, 

ઢેબરરોડ, 
રાજકોટ. 

૧૬ સ્નરવ એસ. 

સભાયા  

મોબા. એપ 

ડેવલોપર  

૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  nssabhaya@
rmc.gov.in 

આંબેડકરભ

વન, 

ઢેબરરોડ, 
રાજકોટ. 

૧૭ ડોલી એચ. 

પતીરા  

પ્રોગ્રામર કમ 

વેબ 
ડેવલપર  

૦ર૮૧ ૨૨૨૩૮૩૧ -×-  v2v આંબેડકરભ

વન, 

ઢેબરરોડ, 
રાજકોટ. 
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પ્રકરણ-૧૧ (સ્નયમસગં્રિ-૧૦) 
સ્વસ્નયમોમા ંજોગવાઈ કયાક મજુબ મિનેતાણાની ૫ઘ્િસ્ત સસ્િત દરકે અસ્િકારી અન ેકમકચારીન ેમળતુ ં

માસ્સક મિનેતાણું 
૧૧.૧ નીચેનાં નમુનામા ંમાસ્િતી આપો. 
િમનં

. 
નામ િોદો માસ્સક 

મિેનતાણું 
વળતર/ 
વળતર 

ભથથું * 

સ્વસ્નયમમાં 
જણાવ્યા મુજબ 
મિેનતાણું 
નકકી કરવાની 
કાયક૫ઘ્િસ્ત 

૧ ગોિીલ સંજય એમ. ડાયરેતટર આઈ.ટી.  ૧૦૦૧૦૧/- -×- -×- 

૨ શશંગાળા સ્િરેન ડી. સીસ્ટમ એનાલીસ્ટ  ૪૧૩૦૦/-   
૩

  
શાિ ભાવેશ કે. પ્રોગ્રામર કમ ડેટા 

એનાલીસ્ટ 
૮૯૭૬૨/- 

-×- -×- 

૪ શમાક દુગેશ એસ. પ્રોગ્રામર કમ ડેટા 

એનાલીસ્ટ 

૯૧૪૯૩/- -×- -×- 

૫ ગરાસીયા મિેશકુમાર કે. સીની. કલાકક ૩૭૮૩૫/- -×- -×- 
૬ ચાવડા સ્વલાસ ટી. જુનીયર કલાકક ૧૯૯૫૦/- -×- -×- 
૭ પુજારા પ્રકાશ બી.  જુનીયર 

ડેટા એન્રી ઓ૫રેટર 
૭૨૩૭૯/- -×- -×- 

૮ રાઠોડ ચેતન કે.  જુનીયર 

ડેટા એન્રી ઓ૫રેટર 
૬૮૨૨૬/- -×- -×- 

૯ કતકડ િેમલ એન. કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ૭૨૦૨૯/- -×- -×- 
૧૦ અગ્રાવત શચંતન ડી.  ઇલે. સ્ટોરકીપર ૫૧૮૫૫/- -×- -×- 

૧૧ મીઠાણી ફઝલ બી.  જુ. પ્રોગ્રામર  ૪૧૮૬૪/- -×- -×- 

૧૨ આંત્રોસ્લયા સ્વનય બી. જુ. પ્રોગ્રામર ૩૧૩૪૦/-  -×- -×- 

૧૩ ભર્ટટ િૈવત બી. જુ. પ્રોગ્રામર ૩૧૩૪૦/- -×- -×- 

૧૪ ડોબરીયા ભુસ્મકા કે. જુ. પ્રોગ્રામર ૩૧૩૪૦/- -×- -×- 

૧૫ નૈયા સંદીપ એ. જુ. પ્રોગ્રામર  ૩૧૩૪૦/- -×- -×- 

૧૬ સભાયા  સ્નરવ એસ.  મોબા. એપ ડેવલોપર   ૫૬૩૪૯/- -×- -×- 

૧૭ પતીરા ડોલી એચ.  પ્રોગ્રામર કમ વેબ ડેવલોપર  ૩૯૨૦૦/- -×- -×- 

* વળતર ભથથુ ંમાસ્સક મિેનતાણામા ંસામેલ છે.  
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પ્રકરણ-૧ર (સ્નયમસગં્રિ-૧૧) 

પ્રત્યકે સસં્થાન ેફાળવાયલે અદંાજ૫ત્ર 

તમામ યોજનાઓ, સસુ્ચત ખચક અન ેકરલે ચકુવણી અગં ેઅિવેાલોની સ્વગતો 

સ્વકાસ, સ્નમાકણ અન ેતકનીકી કાયો અગં ેજવાબદાર જાિરેતતં્ર માટ ે
 

 
૧ર.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્વયે જુદી જુદી પ્રવૃસ્તઓ માટે અંદાજ૫ત્રની સ્વગતોની માસ્િતી નીચેનાં નમુનામાં 

આપો. 
વષક ર૦૨૨- ર૦૨૩ 
િમ 
નં. 

યોજના

નુ ં 
નામ/ 
સદર 

પ્રવૃસ્ત 
 

પ્રવૃસ્ત  
શરૂ  
કયાકની  
તારીખ 

પ્રવૃસ્તનાં  
અંતની  
અંદાજેલ  
તારીખ 

સુસ્ચત 
રકમ 

મંજુર  
થયેલ 
રકમ 

છુટી 
કરેલ/ 
ચુકવેલ 
રકમ 
(િ્તાની 
સંખ્યા) 

છેલ્લા 
વષકનુ ં
ખરેખર 
ખચક 

કાયકની   
ગુણવતામાટે 
સંપુણક૫ણે 
કામગીરી 
માટે 
જવાબદાર 
અસ્િકારી 

-×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- 

 

 
અન્ય જાિેરતંત્ર માટેઃ 
  

 સદર  સુસ્ચત 

અંદાજ૫ત્ર 
મંજુર થયેલ 

અંદાજ૫ત્ર 
છુટી કરેલ ચુકવેલ 

રકમ 

(િ્તાનીસંખ્યા) 

કુલ ખચક 

-×- -×- -×- -×- -×- -×- 
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પ્રકરણ-૧૩ 
સિાયકી કાયકિમોના ંઅમલ અગંેની ૫ઘ્િસ્ત 

 
૧૩.૧ નીચેનાં નમુના મુજબ માસ્િતી આપો. 

 કાયકિમ/યોજનાનંુ નામ     -×- 

 કાયકિમ/યોજનાનો સમયગાળો    -×- 

 કાયકિમનો ઉદ્દેશ      -×- 

 કાયકિમનાં ભૌસ્તક અને નાણાકીય લક્ષયાકંો (છેલ્લાં વષક માટે)-×- 

 લાભાથીની પાત્રતા      -×- 

 લાભ અંગેની પુવક જરૂરીયાતો     -×- 

 કાયકિમનો લાભ લેવાની ૫ઘ્િસ્ત    -×- 

 પાત્રતા નકકી કરવા અંગેના ંમા૫દંડો    -×- 

 કાયકિમમાં આપેલ લાભની સ્વગતો   
(સિાયકીની રકમ અથવા આ૫વામા ંઆવેલ અન્ય મદદ ૫ણ દશાકવવી)    
      -×- 

 સિાયકી સ્વતરણની કાયક૫ઘ્િસ્ત    -×- 

 અરજી કયાં કરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમાં કોનો સં૫કક કરવો. - ×- 

 અરજી ફી (લાગુ ૫ડતંુ િોય ત્યાં)    -×- 

 અન્ય ફી (લાગુ ૫ડતંુ િોય ત્યાં)    -×- 

 અરજી ૫ત્રકનો નમુનો  
(લાગું ૫ડતંુ િોયતો સાદા કાગળ ૫ર અરજી કરી િોયતો અરજદારે અરજીમા ંશુ ંશુ ંદશાકવવું તેનો ઉલ્લેખ કરો.)

     -×- 

 સ્બડાણોની યાદી (પ્રમાણ૫ત્રો/દસ્તાવેજો)   -×- 

 સ્બડાણોનો નમુનો      -×- 

 પ્રક્રિયાનેલગતીસમસ્યાઓઅંગેકયાંસં૫કકકરવો.   -×- 

 ઉ૫લબ્િ સ્નસ્િની સ્વગતો (જીલ્લા, કિા, ઘટક કિા વગેર ેજેવાં સ્વસ્વિ સ્તરોએ) -×- 

 નીચેનાં નમુનાંમા ંલાભાથીઓની યાદી    -×- 
િમનં./ 
કોડ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

સિાયકીની 
રકમ 

માતા-

સ્પતા/ 
વાલી 

૫સંદગીનો 
મા૫દંડ 

સરનામુ ં
 

સ્જલ્લો શિેર નગર/ 
ગામ 

ઘરન.ં 

-×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- 
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 પ્રકરણ-૧૪ (સ્નયમસગં્રિ-૧૩) 

તણેે આપલે રાિતો, ૫રસ્મટ કે અસ્િકસૃ્ત મળેવનારની સ્વગતો 
 
નીચેનાં નમુના મુજબ માસ્િતી આપો. 

 કાયકિમનું નામ      -×- 

 પ્રકાર (રાિત/૫રસ્મટ/અસ્િકૃસ્ત)   -×- 

 ઉદ્દેશ       -×- 

 નકકી કરેલ લક્ષયાંક (છેલ્લાં વષક માટે)   -×- 

 પાત્રતા       -×- 

 પાત્રતા માટેનાં મા૫દંડો    -×- 

 પુવક જરૂરીયાતો     -×- 

 લાભ મેળવવાની ૫ઘ્િસ્ત    -×- 

 રાિત / ૫રસ્મટ / અસ્િકૃસ્તની સમયમયાકદા  -×- 

 અરજી ફી (લાગુ ૫ડતંુ િોય ત્યાં)   - ×- 

 અરજીનો નમુનો (લાગું ૫ડતંુ િોય ત્યાં)   -×- 

 સ્બડાણોની યાદી (પ્રમાણ૫ત્રો/ દસ્તાવેજો)   -×- 

 સ્બડાણોનો નમુનો.     -×- 

 નીચે આપેલા નમુનામા ંલાભાથીની સ્વગતો. 
 

િમનં./ 
કોડ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

સિાયકીની 
રકમ 

માતા-

સ્પતા/ 
વાલી 

૫સંદગીનો 
મા૫દંડ 

સરનામુ ં
 

સ્જલ્લો શિેર નગર/ 
ગામ 

ઘરન.ં 

-×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- -×- 

 
રાિત માટ ેનીચેની માસ્િતી ૫ણ આ૫વી. 

 આપેલ લાભની સ્વગત     -×- 

 લાભોનંુ સ્વતરણ     -×- 
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પ્રકરણ-૧૫ (સ્નયમસગં્રિ-૧૪) 
કાયો કરવા માટ ેનકકી કરલેા ંિોરણો 

૧૫.૧ સ્વસ્વિ પ્રવૃસ્તઓ / કાયકિમો િાથ િરવા માટ ેસ્વભાગે નકકી કરેલ િોરણોની સ્વગતો  
આપો.       -×- 
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પ્રકરણ-૧૬ (સ્નયમસગં્રિ-૧૫) 
વીજાણુ રૂપ ેઉ૫લભ્ય માસ્િતી 

 
૧૬.૧ વીજાણુ રૂપે ઉ૫લભ્ય સ્વસ્વિ યોજનાઓની માસ્િતીની સ્વગતો આપો. 
     -×- 
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પ્રકરણ-૧૭ (સ્નયમસગં્રિ-૧૬) 
માસ્િતી મળેવવા માટ ેનાગક્રરકોન ેઉ૫લભ્ય સવલતોની સ્વગતો 

 

૧૭.૧ લોકોન ેમાસ્િતી મળે તે માટે સ્વભાગે અ૫નાવેલ સાિનો,૫ઘ્િસ્તઓ અથવા સવલતો  

જેવીકે, 

 કચેરી ગ્રંથાલય     -×- 

 નાટક અને શો     - ×- 

 વતકમાન૫ત્રો     - ×- 

 પ્રદશકનો     - ×- 

 નોટીસ બોડક     - ×- 

 કચેરીમાં રેકડકનુ ંસ્નરીિણ   - ×- 

 દસ્તાવેજોની નકલો મેળવવાની ૫ઘ્િસ્ત - ×- 

 જાિેરતંત્રની વેબસાઈટ    - ×- 

 જાિેરખબરના ંઅન્ય સાિનો   - ×- 
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પ્રકરણ-૧૮ (સ્નયમસગં્રિ-૧૭) 
અન્ય ઉ૫યોગી માસ્િતી 

 

૧૮.૧ લોકો દ્વારા પુછાતા પ્રશ્નો અન ેતેનાં જવાબો.    -×- 
૧૮.ર માસ્િતી મેળવવા અંગે. 

 અરજી૫ત્રક (સંદભક માટે ભરેલા અરજી૫ત્રકની નકલ)  -×- 

 ફી         -×- 

 માસ્િતી મેળવવા માટેની અરજી કઈ રીતે કરી કેટલીક ક્રટ્પણી.  -×- 

 માસ્િતી આ૫વાનો ઈન્કાર કરવામા ંઆવે તેવા વખતે નાગક્રરકનાં અસ્િકાર અન ેઅપીલ કરવાની કાયકવાિી 

      -×- 
૧૮.૩ જાિેરતંત્ર દ્વારા લોકોન ેઅપાતી તાલીમની બાબતમા.ં 

 તાલીમ કાયકિમનુ ંનામ અન ેતેનુ ંસંસ્િ્ત વણકન   - ×- 

 તાલીમ કાયકિમ/ યોજનાની મુદત.     - ×- 

 તાલીમનો ઉદ્દેશ.       - ×- 

 ભૌસ્તક અને નાણાકીય લક્ષયાકંો (છેલ્લું વષક)    -×- 

 તાલીમ માટેની પાત્રતા       -×- 

 તાલીમ માટેની પુવક જરૂરીયાતો (જો કોઈ િોયતો)   -×- 

 નાણાકીયતેમજઅન્યપ્રકારનીસિાય (જોકોઈિોયતો)    -×- 

 સિાયની સ્વગત (નાણાકીય સિાયની રકમ જો િોયતો જણાવો.)  -×- 

 સિાય આ૫વાની ૫ઘ્િસ્ત      - ×- 

 અરજી કરવા માટે સં૫કક માસ્િતી.     - ×- 

 અરજી ફી (લાગુ ૫ડતંુ િોય ત્યાં)     - ×- 

 અન્ય ફી   (લાગુ ૫ડતંુ િોય ત્યાં)     - ×- 

 અરજી ફોમક  
(જો અરજી સાદા કાગળ ૫ર કરવામા ંઆવી િોયતો અરજદારે પુરી પાડવાની સ્વગતો જણાવો.) 

      - ×- 

 સ્બડાણો / દસ્તાવેજોની યાદી      -×- 

 સ્બડાણો / દસ્તાવેજોનો નમુનો     - ×- 

 અરજી કરવાની કાયક૫ઘ્ઘસ્ત      - ×- 

 ૫સંદગીની કાયક૫ઘ્િસ્ત      -×- 

 તાલીમ કાયકિમનુ ંસમય૫ત્રક (જો ઉ૫લબ્િ િોયતો)   - ×- 

 તાલીમનાં સમય૫ત્રક અંગે તાલીમાથીને જાણ કરવાની ૫ઘ્િસ્ત -×- 

 તાલીમ કાયકિમ અંગે લોકોમા ંજાગરૂકતા લાવવા માટ ેજાિેરતંત્રએ કરવાની વ્યવસ્થા   

      -×- 

 સ્જલ્લાકિા, ઘટકકિા એમ સ્વસ્વિસ્તરે તાલીમ કાયકિમનાં સ્િતાસ્િકારીઓની યાદી -×- 

૧૮.૪ સ્નયમસંગ્રિ-૧૩માંસમાસ્વષ્ટ ન કરાયેલ િોય તેવા, જાિેરતંત્રએ આ૫વાના ંપ્રમાણ૫ત્રો, નાં-વાંિા પ્રમાણ૫ત્ર 

 પ્રમાણ૫ત્ર અને નાં-વાંિા પ્રમાણ૫ત્રના ંનામ અને સ્વવરણ  -×- 

 અરજી કરવા માટેની પાત્રતા      -×- 

 અરજી કરવા માટેની સં૫કક માસ્િતી.     -×- 
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 અરજી ફી (લાગું ૫ડતંુ િોય ત્યાં)     - ×- 

 અન્ય ફી (લાગું ૫ડતંુ િોય ત્યાં)     - ×- 

 અરજી ફોમક  
( જો અરજી સાદા કાગળ ૫ર કરવામા ંઆવી િોયતો અરજદારે પુરી પાડવાની સ્વગતો જણાવો.) 

       - ×-   

 સ્બડાણો/દસ્તાવેજોની યાદી      - ×- 

 સ્બડાણો/દસ્તાવેજોનાં નમુના      -×- 

 અરજી કરવાની ૫ઘ્િસ્ત      - ×- 

 અરજી મળ્યા ૫છી જાિેરતંત્રમા ંથનાર પ્રક્રિયા.   - ×- 

 પ્રમાણ૫ત્ર આ૫વામા ંસામાન્ય રીતે લાગતો સમય.   -×- 

 પ્રમાણ૫ત્રનો કાયદેસરનો સમયગાળો.    - ×- 

 નવીકરણ માટેની પ્રક્રિયા (જો િોયતો)     - ×- 

 
૧૮.૫ નોંિણી પ્રક્રિયા અંગે 

 ઉદ્દેશ         - ×- 

 નોંિણી માટેની પાત્રતા      - ×- 

 પુવક જરૂરીયાતો (જો િોયતો)      -×- 

 અરજી કરવા માટે સં૫કક માસ્િતી     - ×- 

 અરજી ફી (લાગુ ૫ડતંુ િોય ત્યાં)     - ×- 

 અન્ય ફી (લાગુ ૫ડતંુ િોય ત્યાં)     - ×- 

 અરજીનો નમુનો  
(અરજી સાદા કાગળ ૫ર કરવામા ંઆવી િોયતો અરજદારે પુરી પાડવાની સ્વગતો દશાકવો.)  

      - ×- 

 સ્બડાણ / દસ્તાવેજોની યાદી      - ×- 

 સ્બડાણ / દસ્તાવેજોનો નમુનો      -×- 

 અરજીની ૫ઘ્ઘસ્ત       - ×- 

 અરજી મળ્યા ૫છી જાિેરતંત્રમા ંથનાર પ્રક્રિયા   - ×- 

 નોંિણીની કાયદેસરતાનો ગાળો (જો લાગુ ૫ડતંુ િોયતો)  - ×- 

 નવીકરણની પ્રક્રિયા (જો િોયતો)     - ×- 

 
૧૮.૬ જાિેરતંત્રે કર ઉઘરાવવા અંગે 
(મ્પયુસ્નસ્સ૫લ કોપોરેશન, વ્યવસાય વેરો, મનોરંજન વેરો વગેર.ે)  -×- 

 વેરાનંુ નામ અને સ્વવરણ      - ×- 

 વેરો લેવાનો િેતુ       - ×- 

 કર સ્નિાકરણ માટેની કાયકવાિી અને મા૫દંડ    -×- 

 મોટા કસુરદારોની યાદી      - ×- 

 
૧૮.૭ વીજળી/પાણીના ંિંગામી અને કાયમી જોડાણો આ૫વા અને કા૫વા અંગ ે
(આ બાબત મ્પયુસ્નસ્સ૫લ કોપોરેશન/ નગરપાસ્લકા / યુપીસીએલને લાગુ ૫ડશે.) - ×- 
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 જોડાણ માટેની પાત્રતા       - ×- 

 પુવક જરૂરીયાતો (જો િોયતો)      - ×- 

 અરજી માટેની સં૫કક માસ્િતી      - ×- 

 અરજી ફી (લાગુ ૫ડતંુ િોય ત્યાં)     - ×- 

 અન્ય ફી / શુલ્ક (લાગુ ૫ડતંુ િોય ત્યાં)    -×- 

 અરજીનો નમુનો 
(જો અરજી સાદા કાગળ ૫ર કરવામા ંઆવી િોયતો અરજદારે પુરી પાડવાની સ્વગતો જણાવો.) 

      -×- 

 સ્બડાણો / દસ્તાવેજોની યાદી      -×- 

 સ્બડાણો / દસ્તાવેજોનો નમુનો     -×- 

 અરજી કરવાની ૫ઘ્િસ્ત      -×- 

 અરજી મળ્યા ૫છી જાિેરતંત્રમા ંથનાર પ્રક્રિયા   -×- 

 સ્બલમાં વા૫રેલ શબ્દપ્રયોગોનંુ ટુકંુ સ્વવરણ.    -×- 

 સ્બલ અથવા સેવાની બાબતમા ંમુશ્કેલી િોયતો સં૫કક માસ્િતી.  -×- 

 ટેરીફ અને અન્ય ખચક.       -×- 

૧૮.૮ જાિેરતંત્ર દ્વારા પુરી પાડવામા ંઆવનાર અન્ય સેવાઓની સ્વગત. -×-  


