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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

 

 

 

 

(દબાણ હટાવ લવભાગ) 

 

માલહતી અલિકાર અલિલનયમ-૨૦૦૫ 

(પ્રોએક્ટીવ ડીસ્કિોઝર-૧૭ મુદ્દાની માલહતી પુસ્તીકા) 

 

વર્ષ :- ૨૦૨૨-૨૩ 

પ્રમાણપત્ર 

આથી પ્રમાણીત કરવામાાં આવ ેછે કે, માલહતી અલિકાર અલિલનયમની કિમ-૪ અાંતગષત સ્વયાં 

જાહેર કરવાની બાબતો “પ્રોએલક્ટવ ડીસ્કિોઝર (P.A.D)” અમારા લવભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાાં 

આવેિ છે અન ેતા.૦૧/૦૬/૨૦૨૨ની લસ્થતીએ અમારી માંજુરી મેળવી અદ્યતન કરવામાાં આવિે છે. 
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તા. ૦૧ / ૦૬ / ૨૦૨૨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનકુ્રમલણકા 

લનયમ 

સાંગ્રહ 

નાંબર 

લવગત પાના નાં. 

૧ પ્રસ્તાવના ૪ 

૧ વ્યવસ્થાતાંત્ર, કાયો અને ફરજો. ૫ 

૨ અલિકારીઓ અને કમષચારીઓની સતા અન ેફરજો. ૭ 

૩ કાયો કરવા માટેના લનયમો, લવલનમયો, સુચનાઓ, લનયમ સાંગ્રહ અને દફતરો. ૧૦ 

૪ નીલત ઘડતર અથવા નીલતના અમિ સાંબાંિી જનતાના સભ્યો સાથે સિાહ પરામર્ષ અથવા 

તેમના પ્રલતલનલિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની લવગત. 

૧૧ 

૫ લનયાંત્રણ હેઠળની વ્યલક્તઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અાંગેનુાં પત્રક. ૧૨ 

૬ લનયાંત્રણ હેઠળના બોડષ, પરરર્દ, સલમલતઓ અને અન્ય સાંસ્થાઓનુાં પત્રક. ૧૩ 

(પી.જે.બારીયા) 

માલહતી અલિકારી 

અન ે

એન્ક્રોચમેન્ટ ઓરફસર 

દબાણ હટાવ લવભાગ 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 



3 
 

૭ જાહેર માલહતી અલિકારી/એપેિેટ અલિકારીની લવગતો. ૧૪ 

૮ લનણષય િેવાની પ્રરક્રયામાાં અનુસરવાની કાયષ પધ્િતી. ૧૫ 

૯ અલિકારીઓ અને કમષચારીઓની માલહતી-પુલસ્તકા (રડરેક્ટરી). ૧૬ 

૧૦ લવનયોગમાાં જોગવાઈ કયાષ મુજબ, મહેનતાણાની પધ્િલત સલહત દરેક અલિકારી અને 

કમષચારીને મળતુાં માલસક મહેનતાણાં. 

૨૧ 

૧૧ અાંદાજપત્રની લવગત. ૨૫ 

૧૨ સહાયકી કાયષક્રમોના અમિ અાંગે પધ્િલત. ૨૭ 

૧૩ રાહતો, પરલમટ કે અલિકૃત અાંગેની લવગતો. ૨૭ 

૧૪ કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિા િોરણો. ૨૭ 

૧૫ લવજાણરૂપે ઉપિબ્િ માલહતી. ૨૮ 

૧૬ માલહતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપિબ્િ સવિતોની લવગતો. ૨૮ 

૧૭ અન્ય ઉપયોગી માલહતી (માલહતી મેળવવા અાંગે). ૨૮ 

 

 

 

પ્રકરણ-૧ 

પ્રસ્તાવના 

૧.૧ આ પલુસ્તકા(માલહતી અલિકાર અલિલનયમ-૨૦૦૫)ની પાશ્વાદભલુમકા અાંગનેી જાણકારી:- 

 આ પુલસ્તકાથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની દબાણ હટાવ ર્ાખાની માલહતી અલિકાર અલિલનયમ,૨૦૦૫ 

અન્વયે આપવાની થતી માલહતી રજુ કરેિ છે. 

૧.૨ આ પલુસ્તકાનો ઉદ્દરે્ હતે:ુ- 

 આ પુલસ્તકામાાંથી દબાણ હટાવ ર્ાખા ર્ાખાની ફરજો, કાયષપધ્િલત, લનયમો, પેટા લનયમો, લવલનયમો, સ્થાયી 

આદેર્ો, માગષર્ીકાઓન ેિગત માલહતી, મદદનીર્ માલહતી અલિકારી, માલહતી અલિકારી, અને એપેિેટ અલિકારીને 

િગત માલહતી તેમજ માલહતી મેળવવા માટેની પ્રરક્રયા જાહેર જનતા સમક્ષ મુકવાનો ઉદ્દેર્ છે. અને વલહવટને પારદર્ષક 

બનાવવાનો છે. 

૧.૩ આ પલુસ્તકા કઈ વ્યલક્તઓ/સાંસ્થાઓ/સાંગઠનો વગરેને ેઉપયોગી છે? 

 માલહતી અલિકાર અલિલનયમ હેઠળ જે કોઈ માલહતી મેળવવા ઈચ્છુક હોય તે તમામને ઉપયોગી છે. ઉપરાાંત 

ર્હેરમાાં આવેિા વ્યાપારી સાંગઠનો/સાંસ્થાઓ/એસોસીએર્નને પણ ઉપયોગી છે. 

૧.૪ કોઈ વ્યલક્તએ આ પલુસ્તકામાાં આવરી િવેાયિે માલહતી અાંગ ેવિ ુમાલહતી મળેવવા માાંગ ેતો ત ેમાટનેો સાંપકષ 

લવભાગ. 

આર.ટી.આઈ. લવભાગ, 

ડો.આાંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. 
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પ્રકરણ-૨ (લનયમ સાંગ્રહ ૧) 

-:વ્યવસ્થાતાંત્ર, કાયો અન ેફરજો:- 

   
(૨.૧) દબાણ હટાવ લવભાગનુાં વ્યવસ્થાતાંત્ર:- 
 
 

કલમર્નર 
 
 

 

નાયબ કલમર્નર 
 

 
 

સહાયક કલમર્નર 
 

 
 

આસી. મેનજેર 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
                
 
 

- હેડ ક્િાકષ  (૦૨) 

- લસલનયર ક્િાકષ (૦૧) 

- જુલનયર ક્િાકષ (૦૩) 

- એન્ક્રોચમેન્ટ રરમવુિ ઓરફસર (૦૩) 

- એન્ક્રોચમેન્ટ રરમવુિ ઈન્સ્પેક્ટર (૧૬) 

- એક્ષ-સર્વષસમને (૦૯) 

-  

- ડ્રાઈવર (૦૩) 

 

- મજુર (૨૭)         - લસક્યુરીટી ગાડષ (૧)  
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(૨.૨) દબાણ હટાવ લવભાગના કાયો:- 
 

 રાજકોટ ર્હેરના મુખ્ય ૪૮ રાજમાગો પર અને અન્ય જાહેર માગોઓ પર થતા દબાણો દુર કરવાની અગત્યની 

કામગીરી દબાણ હટાવ લવભાગ દ્વારા કરવામાાં આવે છે.  
 

 િી.બી.પી.એમ.સી.એક્ટ ૧૯૪૯ની જોગવાઈ મુજબ દબાણો દુર કરવા. 
 

 રાજકોટ ર્હેરના ર્હેરી જનો તરફથી પ્રસાંગોપાત સુર્ોભન તથા જાહેરાતો માટે માંડપ, કમાન, છાજિી, કેનોપી, 

બેનર, ગેટકમાન તથા િકઝરીયસ ગેટ લવગેર ેમાટેની માંજુરી દબાણ હટાવ લવભાગ દ્વારા આપવામાાં આવે છે.  
 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા હસ્તકના તમામ હોકસષ ઝોનમાાં િાંિાથીઓને િાંિો કરવા અથે માંજુરી દબાણ હટાવ 

ર્ાખા દ્વારા આપવામાાં આવે છે.  
 

 રેકડી, કેબીન, અન્ય પરચુરણ ચીજ વસ્તુઓ જે જાહેર માગો પર દબાણયુક્ત હોય તે તમામ વસ્તુઓ જપ્ત કરવી 

અને વલહવટી ચાજષ  વસુિ કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

(૨.૨) દબાણ હટાવ લવભાગ મખુ્ય કચરેીનુાં સરનામુાં:- 
 

 દબાણ હટાવ લવભાગ 

 રૂમ નાં.૦૯, ત્રીજો માળ, 

 ડો. આાંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા. 

 રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧. ઈ-મેઈિ : erdepartment09@gmail.com 

 

(૨.૩) કચરેી ર્રૂ અન ેબાંિ થવાનો સમય:- 

  

 કચેરી ર્રૂ થવાનો સમય સવાર ે૧૦.૩૦ કિાક. 
 કચેરી બાંિ થવાનો સમય સાાંજે  ૦૬.૧૦ કિાક. 

 

 

પ્રકરણ-૩ (લનયમ સાંગ્રહ ૨) 
-: અલિકારીઓ અન ેકમષચારીઓની સતા અન ેફરજો:- 

(૩.૧) હોદ્દો :- એન્ક્રોચમેન્ટ ઓરફસર 
 

વહીવટી સત્તા :-  

 સરકારશ્રી તથા અન્ય લવભાગો તરફથી માાંગવામાાં આવતી માલહતીનુાં સાંકિન કરવુાં. 

 ર્ાખાના તાબા હેઠળના કમષચારીઓની ૧ માસ સુિીની રજા માંજુર કરવાની સત્તા. 

 ર્ાખાને પુરા પાડવામાાં આવેિ વાહનોમાાં રડઝિની જરૂરીયાત મુજબ રડઝિ માાંગણીની સ્િીપોમાાં સલહ કરવી. 

અને વાર્ર્ષક બજેટ તૈયાર કરાવવુાં. 
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 ર્ાખામાાં આવેિ ફરીયાદોના લનકાિ માટે િગત કમષચારીઓ દ્વારા ફરીયાદ નો લનકાિ કરવો. અને 

આર.ટી.આઈ.ની માલહતી તૈયાર કરાવવી અને સમયસર જવાબ કરવો. 

 ર્ાખાને િગત હુકમો, પરરપત્રો, નોટીસ, લવગેર ેપર સલહ કરી અમિમાાં મુકવા. 

 ર્ાખાના પગારબીિ, બજેટની મયાષદામાાં મળેિ માંજુરીવાળા કામોનાાં વાઉચરબીિો, ઈન્ક્રીમેન્ટ માંજુરી લવગેર ે

જેવા બીિોમાાં સલહ કરી માંજુરી આપવી.  
 

નાણાકીય સત્તા :- 

 રૂ.૫૦૦/- ની મયાષદામાાં પી.સે.માાંથી ખચષ માંજુર કરવાની સત્તા. 
 

અન્ય :- 

 તમામ મ્યુલનલસપિ લમિકત પર અનલિક્રુત રીતે િગાવેિ જાહેરાતનાાં પલબ્િક હોર્ડિંગ્સ, બેનરો, બોડષ, તથા રેકડી 

કેલબન જપ્ત કરી વહીવટી ચાજષ  વસુિ કરવો. રાજકોટ મ્યુલનલસપિ કોપો.ની હદમાાં જુદા-જુદા સ્થળો,  

રાજમાગષ, હોકસષ ઝોન લવગેર ેસ્થળોનુાં લનરીક્ષણ કરવાની સત્તા. 

ફરજો:- 

 ર્ાખાના સ્ટાફનુાં જનરિ સુપરવીઝન. 

 ર્ાખા દ્વારા કરવાના થતા કામોનુાં અમિીકરણ કરાવવુાં. 

 ઉચ્ચ અલિકારીશ્રી તરફથી સુપ્રત થતી અન્ય કામગીરી બજાવવાની ફરજો. 
 
 
 

(૩.૨) હોદ્દો :- હેડ ક્િાકષ/ સીની. ક્િાકષ 
 
વહીવટી સત્તા :-  

 ઓરફસના કમષચારીઓની કામગીરીનુાં સુપરવીઝન કરવુાં. 

નાણાકીય સત્તા :- 

 કોઈ નાણાકીય સત્તા એનાયત થયેિ નથી. 

ફરજો:- 

 પરરપત્ર/હુકમોનુાં સાંકિન. 

 ર્ાખા અલિકારીશ્રી તરફથી સુપ્રત થતી અન્ય કામગીરી બજાવવાની ફરજો. 

 

(૩.૩) હોદ્દો :- જુ. ક્િાકષ 
 

વહીવટી સત્તા :-  

 સ્વતાંત્ર સત્તાઓ સોંપાયેિ નથી પરાંતુ ર્ાખા અલિકારીશ્રી સુચવે તે મુજબની ફાઈિો તૈયાર કરી માંજુરી અથે 

તબક્કાવાર રજુ કરવી. 

નાણાકીય સત્તા :- 

 પગાર બીિો તથા અન્ય ભથ્થા લવગેરે બીિો તૈયાર કરવા. 

 કમષચારીના ઈન્કમટેક્સ પત્રકો તૈયાર કરવા તથા સાંબાંિીત લવભાગને મોકિવા. 

 કમષચારીઓના રફક્સેર્ન કરવા. વાર્ર્ષક ઓરડટ ને િગત કામગીરી. 

અન્ય:- 

 વાર્ર્ષક બજેટ તૈયાર કરવુાં. અને આર.ટી.આઈ.ના જવાબો તૈયાર કરવા. 

 ર્ાખામાાં આવતા પત્રો, ફાઈિો, લવગેરેની નોંિ કરવી અને આવક પત્ર રજીસ્ટર, જાવક પત્ર રજીસ્ટર, આવક 

ફાઈિ રજીસ્ટર, જાવક ફાઈિ રજીસ્ટર લવગેર ેરજીસ્ટરો લનભાવવા. 
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ફરજો:- 

 પરરપત્ર/હુકમોનુાં સાંકિન. 

 આર.ટી.આઈ., ઠરાવો, પરરપત્રો, રજાઓ, બજેટ, લવગેરેના રજીસ્ટર લનભાવવા. 

 ર્ાખા અલિકારીશ્રી તરફથી સુપ્રત થતી અન્ય કામગીરી બજાવવાની ફરજો. 

 
 
 

(૩.૪) હોદ્દો :- એન્ક્રોચમેન્ટ રીમુવિ ઓરફસર/એન્ક્રોચમેન્ટ રીમુવિ ઈન્સ. 
 

વહીવટી સત્તા :-  

 કોઈ વહીવટી સત્તા એનાયત થયેિ નથી. 

નાણાકીય સત્તા :- 

 કોઈ નાણાકીય સત્તા એનાયત થયેિ નથી. 

ફરજો:- 

 જાહેરમાગો પર કરવામાાં આવેિ દબાણો દુર કરવા. 

 આઉટડોરની ફરીયાદનો લનકાિ કરવો અને વહીવટી ચાજષ  વસુિ કરવો. 

 ર્ાખા અલિકારીશ્રી તરફથી સુપ્રત થતી અન્ય કામગીરી બજાવવાની ફરજો. 
 

(૩.૫) હોદ્દો :- મજુર/ ડ્રાઈવર/ પગી. 

ફરજો:- 

 ર્ાખા અલિકારીશ્રી તરફથી સુપ્રત થતી અન્ય કામગીરી બજાવવાની ફરજો. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

પ્રકરણ-૪ (લનયમ સાંગ્રહ ૩) 
-: કાયો કરવા માટનેા લનયમો, લવલનમયો, સચુનાઓ, લનયમ સાંગ્રહ અન ેદફતરો:- 
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(૪.૧) વ્યલક્તન ેલનયમો, લવલનમયો,સચુનાઓ, લનયમસાંગ્રહ અન ેદફતરોની નકિ 

       અહહાંથી મળર્.ે    
દબાણ હટાવ લવભાગ 

 રૂમ નાં.૦૯, ત્રીજો માળ, 

 ડો. આાંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા. 

 રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પ્રકરણ-૫ (લનયમ સાંગ્રહ ૪) 

-: નીલત ઘડતર અથવા નીલતના અમિ સાંબાંિી જનતાના સભ્યો સાથ ેસિાહ પરામર્ષ અથવા તમેના 

પ્રલતલનલિત્વ માટનેી કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તનેી લવગત:- 
 

(૫.૧) નીલત ઘડતર:- 

 ર્ુાં નીલતના ઘડતર અાંગે જનતાની અથવા તેના પ્રલતલનલિઓની સિાહ/ પરામર્ષ/ સહભાગીતા મેળવવા 

માટેની કોઈ જોગવાઈ છે? જો હોય તો નીચેના નમુનામાાં આવી નીલતની લવગતો આપો. 

ક્રમ 

નાં. 

લવર્ય મુદ્દો ર્ુાં જનતાની 

સહભાગીતા 

સુલનલશ્ચત કરવાનુાં 

જરૂરી છે? હા/ના 

જનતાની સહભાલગતા મેળવવા માટેની 

વ્યવસ્થા 

૧. 

૨. 

૩. 

રેકડી, કેલબન જપ્ત બાબત 

રાજમાગષ પરનુાં દબાણ દુર કરવુાં. 

ર્હેરના જુદા-જુદા લવસ્તારમાાં દબાણ અાંગે 

હા 

હા 

હા 

પ્રજાના ચુાંટાયેિા પ્રલતલનલિઓ જ આવી 

નીલતઓનુાં ઘડતર તથા અમિ 

કરાવવાની નીલત નક્કી કરે છે. પરરણામે 

આડકતરી રીતે આવી નીલત પ્રજાએ 

ઘડ્યા સમાન ગણાય. 



9 
 

 

આનાથી નાગરીકને ક્યા આિારે નીલત લવર્યક બાબતોના ઘડતર અને અમિમાાં જનતાની સહભાલગતા નક્કી કરાઈ છે. તે 

સમજવામાાં મદદ થરે્. 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ-૬ (લનયમ સાંગ્રહ ૫) 
-: લનયાંત્રણ હઠેળની વ્યલક્તઓ પાસનેા દસ્તાવજેોની કક્ષાઓ અાંગનેુાં પત્રક:- 

 
(૬.૧) લનયાંત્રણ હેઠળની વ્યલક્તઓ પાસેના દસ્તાવજેોની કક્ષાઓ અાંગેનુાં પત્રક નીચે મુજબ છે. 

 
 

ક્ર્મ નાં. દસ્તાવેજની કક્ષા દસ્તાવેજનુાં 

નામ 

દસ્તાવેજ મેળવવાની કાયષ 

પધ્િલત 

નીચેની વ્યલક્ત પાસે છે/તેના 

લનયાંત્રણમાાં છે. 

૧         હુકમો અરજી કરી લનયત ફી 

ભરીન(ેસરકારશ્રી ના લનયમ 

મુજબ) 

આસી. મેનેજર, 

 દબાણ હટાવ લવભાગ 

૨  પરરપત્રો “ “ 

૩  ફાઈિ “ “ 
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પ્રકરણ-૭ (લનયમ સાંગ્રહ ૬) 
-: લનયાંત્રણ હઠેળના બોડષ, પરરર્દ, સલમલતઓ અન ેઅન્ય સાંસ્થાઓનુાં પત્રક:- 

 
(૭.૧) જાહરે તાંત્રન ેિગતા બોડષ, પરરર્દો, સલમલતઓ અન ેઅન્ય માંડળો અાંગનેી માલહતી નીચનેા નમનુા આપો. 

 
 માન્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાનુાં નામ અને સરનામુાં:- જનરિબોડષ/ સ્થાયી સલમલત/ માકેટ સલમલત/ ડો. આાંબેડકર 

ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા. 

 માન્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાનો પ્રકાર :- સ્થાનીક સત્તા માંડળ 

 માન્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાનો ટ ાંકો પરરચય:- રાજ્ય સરકારશ્રીનાાં િારા હેઠળ સ્થાલનક સ્વરાજ્યની સાંસ્થા તરીકે 

માન્યતા પ્રાપ્ત કરી કૃલતમ વ્યલક્તનો દરજ્જો હાસિ કરેિ છે. 

 માન્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાની ભ લમકા:- કાયષકારી 

 માળખુાં અને સભ્ય બાંિારણ :- સ્થાયી સલમલત વખતો વખત નક્કી કરે તે મુજબ. 

 સાંસ્થાના વડા:- મેયરશ્રી, ચેરમેનશ્રી, કલમર્નરશ્રી. 

 મુખ્ય કચેરી અને તેની ર્ાખાના સરનામાાં:- દબાણ હટાવ લવભાગ સે.ઝોન, ત્રીજો માળ, રૂમ નાંબર-૯, 

ડો.આાંબેડકર ભવન, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ. 

 બેઠકોની સાંખ્યા:- જનરિ બોડષ- દર બે માસે ૧ વાર 

                  સ્થાયી સલમલત- દર અઠવાડીયે ૧ વાર 

          માકેટ સલમલત- દર માસે ૧ વાર 

 ર્ુાં જનતા બેઠકમાાં ભાગ િઈ ર્કે છે? :- ના 

 ર્ુાં બેઠકોની કાયષનોંિ તૈયાર કરવામાાં આવે છે? :- હા 

 ર્ુાં બેઠકોની કાયષનોંિ જનતાને ઉપિબ્િ છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવાની પધ્િલતની માલહતી આપો.  :- 

હા(અરજી કરવાથી સેકે્રટરી લવભાગમાાંથી પ્રાપ્ત થઈ ર્કે છે.) 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ-૮ (લનયમ સાંગ્રહ ૭) 
-: જાહરે માલહતી અલિકારી/એપિેટે અલિકારીની લવગતો:- 
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(૮.૧) સરકારી તાંત્રનુાં નામ : દબાણ હટાવ લવભાગ 
 
 

 મખુ્ય માલહતી અલિકારી : 
 

અનુ. 

નાં. 
હોદ્દો 

ફોન નાંબર 
ફકે્સ ઈ-મઈેિ સરનામ ુ

કચેરી મોબાઈિ 

૧ એન્ક્રોચમેન્ટ 

ઓરફસર 
 

------- ----- ----- ------ દબાણ હટાવ લવભાગ 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા. 

 
 

 મદદનીર્ માલહતી અલિકારી : 
 

અનુ. 

નાં. 
હોદ્દો 

ફોન નાંબર 
ફકે્સ ઈ-મઈેિ સરનામ ુ

કચેરી મોબાઈિ 

૧ હેડ ક્િાકષ ------- ----- ----- ------ દબાણ હટાવ લવભાગ 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા. 

 

  એપિેેટ (કાયદા) અલિકારી :  
 

અનુ. 

નાં. 
હોદ્દો 

ફોન નાંબર 
ફકે્સ ઈ-મઈેિ સરનામ ુ

કચેરી મોબાઈિ 

૧ નાયબ કલમશ્નર ૦૨૮૧-

૨૨૨૦૯૩૮ 

----- ૨૨૨૪૨૫૮ ------ દબાણ હટાવ લવભાગ 

રાજકોટમહાનગરપાલિકા 

 
 
 

 

 

પ્રકરણ-૯ (લનયમ સાંગ્રહ ૮) 
-: લનણષય િવેાની પ્રરક્રયામાાં અનસુરવાની કાયષ પધ્િલત:- 

 
(૯.૧) જુદા જુદા મદુ્દાઓ અાંગ ેલનણષય િવેા માટ ેકઈ કાયષપધ્િલત અનસુરવામાાં આવ ેછે? 

 જુદા જુદા મુદ્દાઓ અાંગે લનણષય િેવા માટે યોગ્ય ચેનિ દ્વારા અલભપ્રાય મેળવી લનયમાનુસાર અલિકાર 

પરત્વેની કાયષ પધ્િતી અનુસરવામાાં આવે છે. 

(૯.૨) અગત્યની બાબતો માટ ેકોઈ ખાસ લનણષય િવેા માટેની દસ્તાવજેી કાયષપધ્િલતઓ/ઠરાવિેી કાયષપધ્િલતઓ, લનયત 

માપદાંડો, લનયમો ક્યા ક્યા છે? લનણષય િવેા માટ ેક્યા ક્યા સ્તર ેલવચારણા કરવામાાં આવ ેછે? 
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 અગત્યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ લનણષય િેવા માટે લનયમાનુસાર અલિકાર પરત્વેની કાયષ પધ્િતી કરવામાાં 

આવે છે. અને લનણષય િેવા માટે જે તે બાબતોને અનુિક્ષી લનમ્નસ્તર થી ઉચ્ચસ્તર સુિી લવચારી લનણષય િેવામાાં 

આવે છે. 

(૯.૩) લનણષયન ેજનતા સિુી પહોચાડવાની કઈ વ્યવસ્થા છે? 

 વ્યલક્તને લનણષયની જાણ માટે ટપાિ દ્વારા, રૂબરૂ પટ્ટાવાળા દ્વારા અને સામુહીક ફતવાઓનાાં લનણષયો માટે 

વતષમાન પત્ર દ્વારા જનતાને પહોચાડવામાાં આવે છે. 

(૯.૪) લનણષય િવેાની પ્રક્રીયામાાં જેના માંતવ્યો િવેાના છે. ત ેઅલિકારીઓ ક્યા છે? 

 જે તે રકસ્સામાાં લનણષય િેવા કલમર્નર સાહેબ દ્વારા સુપ્રત કરવામાાં આવેિ અલિકાર પરત્વેની સતા હોય તેની 

નીચેના અલિકારી સુિીના યોગ્ય ચેનિોમાાં નીચે જણાવેિ અલિકારીઓનાાં માંતવ્યો િઈ માંજુરી આપવામાાં આવે 

છે. 

(૧) નાયબ કલમર્નર (૨) આસી. કલમર્નર (૩) આસી. મેનેજર 

(૯.૫) લનણષય િનેાર અાંલતમ સતાલિકારી કોણ છે? 

 વહીવટી લનણષય માટે અાંલતમ સતાલિકારી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના મ્યુલનલસપિ કલમર્નર છે. 

 

 

 

પ્રકરણ-૧૦ (લનયમ સાંગ્રહ ૯) 
-: અલિકારીઓ અન ેકમષચારીઓની માલહતી-પલુસ્તકા (રડરકે્ટરી):- 

 
અ. 

નુાં. 

નાં. 

નામ હોદો એસ.ટી. 

ડી.કોડ. 

ફોન નાંબર 

કચેરી 

ફેક્સ ઈ મેઈિ સરનામુાં 

૧ શ્રી પરબતભાઈ જેઠાભાઈ બારીયા એન્ક્રોચમેન્ટ 

ઓરફસર  

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૩૬૬ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા.  

૨ શ્રી નયનભાઈ આઈ. ઠાકર  હેડ ક્િાકષ  ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૩ શ્રી સુમનબને આર.વસાવા હેડ ક્િાકષ ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૪ શ્રી પ્રફુિભાઈ આર. િીંબાસીયા સી. ક્િાકષ ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૫ શ્રી પરેર્ભાઈ એસ. પરમાર જુ. ક્િાકષ ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૬ શ્રી ઋલર્કેર્ભાઈ આર. પીઠીયા જુ. ક્િાકષ ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૭ શ્રી લહતેર્કુમાર એમ. ચૌિરી જુ.ક્િાકષ ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૮ શ્રી ગજેન્રહસાંહ જી. રાણા ઈ.આર.ઓ  
  

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 
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૯ શ્રી વાઘાભાઈ વી. બોરીચા ઈ.આર.ઓ  
 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૧૦ શ્રી રદલગ્વજયહસાંહ જે. જાડેજા ઈ.આર.ઓ  
 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૧૧ શ્રી સાિાભાઈ આર. ઝીિરીયા ઈ.આર.આઈ  
 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૧૨ શ્રી ઘનશ્યામહસાંહ પી. જાડેજા ઈ.આર.આઈ  
 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૧૩ શ્રી જયરાજહસાંહ બી. જાડજેા ઈ.આર.આઈ  
 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૧૪ શ્રી જયસુખભાઈ કાવઠીયા ઈ.આર.આઈ  
 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૧૫ શ્રી દેવેન્રહસાંહ એસ. જાડેજા ઈ.આર.આઈ  
 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૧૬ શ્રી સાહેજાનભાઈ એ. ર્ેરલસયા ઈ.આર.આઈ  
 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૧૭ શ્રી બાદી એહમદ નુરમામદ ઈ.આર.આઈ  
 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૧૮ શ્રી રમેર્ભાઈ જે. ભાગીયા ઈ.આર.આઈ  
 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૧૯ શ્રી હર્ષદભાઈ ડી. હુમ્બિ ઈ.આર.આઈ  
 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૨૦ શ્રી કૃષ્ણકાાંત બી. માાંઢર ે ઈ.આર.આઈ  
 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૨૧ શ્રી દર્રથહસાંહ બી. રાણા ઈ.આર.આઈ  
 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૨૨ શ્રી પરેર્ભાઈ વી. રાવત ઈ.આર.આઈ  
 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૨૩ શ્રી રાજદીપહસાંહ જી. રાણા ઈ.આર.આઈ  
 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૨૪ શ્રી ચાંદુભાઈ આર. સોિાંકી ઈ.આર.આઈ  
 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૨૫ શ્રી ગોહવાંદભાઈ કે. ડામોર  ઈ.આર.આઈ  
 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૨૬ શ્રી મહમદરરફક એ. મકવા ઈ.આર.આઈ  
 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૨૭ શ્રી ચેતનકુમાર એન.  દત્તાણી એક્ષ 

સર્વષસમેન 

૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૨૮ શ્રી જયરાજભાઈ વી. બસીયા  એક્ષ સર્વષસમને ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૨૯ શ્રી ચેતન બી. ઘઘડા એક્ષ સર્વષસમને ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૩૦ શ્રી અલનિભાઈ જે. મહેતા એક્ષ સર્વષસમને ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૩૧ શ્રી ઇરફાનભાઈ એચ. બાદી એક્ષ સર્વષસમને ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 
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૩૨ શ્રી રકર્ોરહસાંહ એમ. જાડેજા એક્ષ સર્વષસમને ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૩૩ શ્રી રલવરાજહસાંહ એસ. જાડેજા એક્ષ સર્વષસમને ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૩૪ શ્રી જસ્મીન પી. સાંતોકી એક્ષ સર્વષસમને ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૩૫ શ્રી જગદીર્કમુાર જી. ગિેસરીયા એક્ષ સર્વષસમને ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૩૬ શ્રી ખાચર કનકભાઈ ઈ. ડ્રાઈવર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૩૭ શ્રી ભુપેન્રહસાંહ આર. જાડજેા ડ્રાઈવર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૩૮ શ્રી યુનુસભાઈ એ ચાનીયા ડ્રાઈવર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૩૯ શ્રી ગોિાણીયા અર્ોક નાથાિાિ મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૪૦ શ્રી કકાંજિ પી. મારૂ મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૪૧ શ્રી જેર્ીંગ એિ. પરમાર મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૪૨ શ્રી પ્રવીણ ડી. રાઠોડ મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૪૩ શ્રી સુરેર્ એન. સોિાંકી મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૪૪ શ્રી ભલક્તદાન બી. બાદાણી મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૪૫ શ્રી લવમિ કે. જોર્ી મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૪૬ શ્રી અયુબ આઈ. મોટાણી મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૪૭ શ્રી જોગેર્ એસ. સોિાંકી મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૪૮ શ્રી જાદવ રકર્ોર આર. મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૪૯ શ્રી અર્રફ એ. બેિીમ મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૫૦ શ્રી રમેર્ ડી. રાઠોડ મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૫૧ શ્રી લહતેર્ એમ. િોળકીયા મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 
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૫૨ શ્રી મનસુખ વી. વાઘેિા મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૫૩ શ્રી મેસુરભાઈ જી. રાઠોડ મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૫૪ શ્રી મહેર્ ડી. મકવાણા મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૫૫ શ્રી િનજીભાઈ એમ. ખીમસુરરયા મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૫૬ શ્રી રાઠોડ ખોડુભા ડી. મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૫૭ શ્રી મનસુખ જી. કાકડીયા મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૫૮ શ્રી િીરૂભા ઝાિા લસક્યુરીટી ગાડષ ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૫૯ શ્રી અજયભાઈ કે. પરમાર મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૬૦ શ્રી વાણીયા મુકેર્ભાઈ બી. મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૬૧ શ્રી લવર્ાિ બી. પરમાર મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૬૨ શ્રી મોહન જી. મકવાણા મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૬૩ શ્રી મુકેર્ એિ. ખીમસુરીયા મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૬૪ શ્રી લવનોદ કે. ગોહેિ મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૬૫ શ્રી ભરત વી. ખીમસુરીયા મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 

૬૬ શ્રી જીતેન્ર આર. વાઘેિા મજ ર ૦૨૮૧  ‘’ -- -- દબાણ હટાવ  

રા.મ.ન.પા. 
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પ્રકરણ-૧૧ (લનયમ સાંગ્રહ ૧૦) 
-: લવનયોગમાાં જોગવાઈ કયાષ મજુબ, મહનેતાણાની પધ્િલત સલહત દરકે અલિકારી અને કમષચારીન ે

મળતુાં માલસક મહનેતાણાં.:- 
 

અન.ુ 

નાં. 

નામ હોદો માલસક મહનેતાણાં 

માચષ – ૧૮ 

વળતર 

ભથ્થુાં 

લવલનયમમાાં જણાવ્યા મજુબ 

મહનેતાણાં નક્કી કરવાની    

કાયષ પદ્િલત 

૧ શ્રી પરબતભાઈ જેઠાભાઈ બારીયા એન્ક્રોચમેન્ટ 

ઓરફસર  

રૂ.૪૯,૭૦૦/- (રફક્સ)  સરકારશ્રીના િારા-િોરણ 

મુજબ પગાર ચ કવવાનુાં 

જનરિ બોડષમાાં ઠરાવાયેિ છે. 

(જનરિ બોડષ નક્કી કયાષ 

મુજબ) 

૨ શ્રી નયનભાઈ આઈ. ઠાકર  હેડ ક્િાકષ  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪૨૦૦)  ‘’ 
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૩ શ્રી સુમનબને આર.વસાવા હેડ ક્િાકષ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪૨૦૦)  ‘’ 
૪ શ્રી પ્રફુિભાઈ આર. િીંબાસીયા સી. ક્િાકષ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪૨૦૦)  ‘’ 
૫ શ્રી પરેર્ભાઈ એસ. પરમાર જુ. ક્િાકષ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦)  ‘’ 
૬ શ્રી ઋલર્કેર્ભાઈ આર. પીઠીયા જુ. ક્િાકષ રૂ.૧૯,૯૫૦/- (રફક્સ)  ‘’ 
૭ શ્રી લહતેર્કુમાર એમ. ચૌિરી જુ.ક્િાકષ રૂ.૧૯,૯૫૦/- (રફક્સ)  ‘’ 
૮ શ્રી ગજેન્રહસાંહ જી. રાણા ઈ.આર.ઓ  

  
૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૨૪૦૦)  ‘’ 

૯ શ્રી વાઘાભાઈ વી. બોરીચા ઈ.આર.ઓ  
 

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૨૪૦૦)  ‘’ 

૧૦ શ્રી રદલગ્વજયહસાંહ જે. જાડેજા ઈ.આર.ઓ  
 

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૨૪૦૦)  ‘’ 

૧૧ શ્રી સાિાભાઈ આર. ઝીિરીયા ઈ.આર.આઈ  
 

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦)  ‘’ 

૧૨ શ્રી ઘનશ્યામહસાંહ પી. જાડેજા ઈ.આર.આઈ  
 

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦)  ‘’ 

૧૩ શ્રી જયરાજહસાંહ બી. જાડજેા ઈ.આર.આઈ  
 

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦)  ‘’ 

૧૪ શ્રી જયસુખભાઈ કાવઠીયા ઈ.આર.આઈ  
 

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦)  ‘’ 

૧૫ શ્રી દેવેન્રહસાંહ એસ. જાડેજા ઈ.આર.આઈ  
 

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦)  ‘’ 

૧૬ શ્રી સાહેજાનભાઈ એ. ર્ેરલસયા ઈ.આર.આઈ  
 

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦)  ‘’ 

૧૭ શ્રી બાદી એહમદ નુરમામદ ઈ.આર.આઈ  
 

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦)  ‘’ 

૧૮ શ્રી રમેર્ભાઈ જે. ભાગીયા ઈ.આર.આઈ  
 

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(૧૯૦૦)  ‘’ 

૧૯ શ્રી હર્ષદભાઈ ડી. હુમ્બિ ઈ.આર.આઈ  
 

રૂ.૧૯,૯૫૦/-(રફક્સ)  ‘’ 

૨૦ શ્રી કૃષ્ણકાાંત બી. માાંઢર ે ઈ.આર.આઈ  
 

રૂ.૧૯,૯૫૦/- (રફક્સ)  ‘’ 

૨૧ શ્રી દર્રથહસાંહ બી. રાણા ઈ.આર.આઈ  
 

રૂ.૧૯,૯૫૦/-(રફક્સ)  ‘’ 

૨૨ શ્રી પરેર્ભાઈ વી. રાવત ઈ.આર.આઈ  
 

રૂ.૧૯,૯૫૦/-(રફક્સ)  ‘’ 

૨૩ શ્રી રાજદીપહસાંહ જી. રાણા ઈ.આર.આઈ  
 

રૂ.૧૯,૯૫૦/-(રફક્સ)  ‘’ 

૨૪ શ્રી ચાંદુભાઈ આર. સોિાંકી ઈ.આર.આઈ  
 

રૂ.૧૯,૯૫૦/-(રફક્સ)  ‘’ 

૨૫ શ્રી ગોહવાંદભાઈ કે. ડામોર  ઈ.આર.આઈ  
 

રૂ.૧૯,૯૫૦/-(રફક્સ)  ‘’ 

૨૬ શ્રી મહમદરરફક એ. મકવા ઈ.આર.આઈ  
 

રૂ.૧૯,૯૫૦/-(રફક્સ)  ‘’ 

૨૭ શ્રી ચેતનકુમાર એન.  દત્તાણી એક્ષ 

સર્વષસમેન 

રૂ.૧૮,૦૦૦/-(રફક્સ)  ‘’ 

૨૮ શ્રી જયરાજભાઈ વી. બસીયા  એક્ષ સર્વષસમને રૂ.૧૮,૦૦૦/-(રફક્સ)  ‘’ 
૨૯ શ્રી ચેતન બી. ઘઘડા એક્ષ સર્વષસમને રૂ.૧૮,૦૦૦/-(રફક્સ)  ‘’ 
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૩૦ શ્રી અલનિભાઈ જે. મહેતા એક્ષ સર્વષસમને રૂ.૧૮,૦૦૦/-(રફક્સ)  ‘’ 
૩૧ શ્રી ઇરફાનભાઈ એચ. બાદી એક્ષ સર્વષસમને રૂ.૧૮,૦૦૦/-(રફક્સ)  ‘’ 
૩૨ શ્રી રકર્ોરહસાંહ એમ. જાડેજા એક્ષ સર્વષસમને રૂ.૧૮,૦૦૦/-(રફક્સ)  ‘’ 
૩૩ શ્રી રલવરાજહસાંહ એસ. જાડેજા એક્ષ સર્વષસમને રૂ.૧૮,૦૦૦/-(રફક્સ)  ‘’ 
૩૪ શ્રી જસ્મીન પી. સાંતોકી એક્ષ સર્વષસમને રૂ.૧૮,૦૦૦/-(રફક્સ)  ‘’ 
૩૫ શ્રી જગદીર્કમુાર જી. ગિેસરીયા એક્ષ સર્વષસમને રૂ.૧૮,૦૦૦/-(રફક્સ)  ‘’ 
૩૬ શ્રી ખાચર કનકભાઈ ઈ. ડ્રાઈવર ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (૨૦૦૦)  ‘’ 
૩૭ શ્રી ભુપેન્રહસાંહ આર. જાડજેા ડ્રાઈવર ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (૨૦૦૦)  ‘’ 
૩૮ શ્રી યુનુસભાઈ એ ચાનીયા ડ્રાઈવર ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (૨૦૦૦)  ‘’ 
૩૯ શ્રી ગોિાણીયા અર્ોક નાથાિાિ મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦)  ‘’ 
૪૦ શ્રી કકાંજિકુમાર પી. મારૂ મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
૪૧ શ્રી જેર્ીંગ એિ. પરમાર મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
૪૨ શ્રી પ્રવીણ ડી. રાઠોડ મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
૪૩ શ્રી સુરેર્ એન. સોિાંકી મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
૪૪ શ્રી ભલક્તદાન બી. બાદાણી મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
૪૫ શ્રી લવમિ કે. જોર્ી મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦)  ‘’ 
૪૬ શ્રી અયુબ આઈ. મોટાણી મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦)  ‘’ 
૪૭ શ્રી જોગેર્ એસ. સોિાંકી મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
૪૮ શ્રી જાદવ રકર્ોર આર. મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦)  ‘’ 
૪૯ શ્રી અર્રફ એ. બેિીમ મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
૫૦ શ્રી રમેર્ ડી. રાઠોડ મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦)  ‘’ 
૫૧ શ્રી લહતેર્ એમ. િોળકીયા મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
૫૨ શ્રી મનસુખ વી. વાઘેિા મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦)  ‘’ 
૫૩ શ્રી મેસુરભાઈ જી. રાઠોડ મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
૫૪ શ્રી મહેર્ ડી. મકવાણા મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
૫૫ શ્રી િનજીભાઈ એમ. ખીમસુરરયા મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
૫૬ શ્રી રાઠોડ ખોડુભા ડી. મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૬૫૦)  ‘’ 
૫૭ શ્રી મનસુખ જી. કાકડીયા મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૬૫૦)  ‘’ 
૫૮ શ્રી િીરૂભા ઝાિા લસક્યુરીટી ગાડષ ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦)  ‘’ 
૫૯ શ્રી અજયભાઈ કે. પરમાર મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
૬૦ શ્રી વાણીયા મુકેર્ભાઈ બી. મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
૬૧ શ્રી લવર્ાિ બી. પરમાર મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
૬૨ શ્રી મોહન જી. મકવાણા મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
૬૩ શ્રી મુકેર્ એિ. ખીમસુરીયા મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
૬૪ શ્રી લવનોદ કે. ગોહેિ મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
૬૫ શ્રી ભરત વી. ખીમસુરીયા મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
૬૬ શ્રી જીતેન્ર આર. વાઘેિા મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
૬૭ શ્રી જયરાજહસાંહ બી. પરમાર મજ ર ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૪૦૦)  ‘’ 
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પ્રકરણ-૧૨ (લનયમ સાંગ્રહ ૧૧) 
-: અાંદાજપત્રની લવગત:- 

(૧૨.૧) જુદી જુદી પ્રવતૃીઓ માટ ેઅાંદાજ પત્રની લવગતોની માલહતી નીચનેા નમુનામાાં દર્ાષવિે છે.  
 

(૧૨.૨) આવક દર્ાષવત ુઅાંદાજ પત્રક (ફક્ત નમનુારૂપ) 

 

 

રાજકોટ મ્યલુનલસપિ કોપોરરે્ન 

સન ે૨૦૨૧-૨૦૨૨ રીવાઇઝડ તથા સન ે૨૦૨૨-૨૦૨૩ ના વર્ષ માટ ેરવેન્ય /કપેીટિ આવકની લવગત દર્ાષવતુાં પત્રક ્

બજેટ 

સાંજ્ઞા 
બજેટ સદર 

લહસાબી 

સાંજ્ઞા 
લહસાબી સદર 

ખરેખર 

આવક 

માંજુર થયેિ મુળ 

અાંદાજ 

ખરેખર આવક 

૦૧/૦૪/૨૦

૨૧ થી 

રીવાઈઝ 

આવક  અાંદાજ 
આવક અાંદાજ 

રરમાકષ

સ 

    

વર્ષ.   

૨૦૨૦-

૨૦૨૧ 

વર્ષ.      ૨૦૨૧-

૨૦૨૨ 
૩૦-૧૧-

૨૦૨૧ 

વર્ષ.    

૨૦૨૧-

૨૦૨૨ 

વર્ષ.    ૨૦૨૨-

૨૦૨૩ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

 
દબાણ હટાવ 

ર્ાખા 
        

૨૩૦૧ 
માંડપ, કમાન, 

છાજિી ભાડુ 
૧૩૪૨૭ 

માંડપ, કમાન, 

છાજિી ભાડુ 
૩૧.૪૨ ૭૦.૦૦ ૪૦.૫૬ ૫૬.૦૦ ૭૦.૦૦  

૨૩૦૧ વહીવટી ચાજષ ૧૩૩૧૦ વહીવટી ચાજષ ૪૦.૬૫ ૧૪૦.૦૦ ૧૭.૭૪ ૨૫.૦૦ ૬૦.૦૦  

૨૩૦૧ 
હોકસષ ઝોનની 

વસ િાત 
૧૩૩૦૯ 

હોકસષ ઝોનની 

વસ િાત 
૧૧૮.૪૫ ૨૧૦.૦૦ ૯૫.૭૨ ૧૫૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ 

નવા 

હોકસષ 

ઝોન-

૦૫ 

   
દબાણ હટાવ 

ર્ાખા કુિ  
૧૯૦.૫૨ ૪૨૦.૦૦ ૧૫૪.૦૨ ૨૩૧.૦૦ ૩૩૦.૦૦  

રાજકોટ મ્યલુનલસપિ કોપોરરે્ન 
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(૧૨.૩) ખચષ દર્ાષવત ુઅાંદાજ પત્રક (ફક્ત નમનુારૂપ) 

 

 

 
 
 
 
 
 

પ્રકરણ-૧૩ (લનયમ સાંગ્રહ ૧૨) 
-: સહાયકી કાયષક્રમોના અમિ અાંગ ેપધ્િલત:- 

 
(૧૩.૧) આ ર્ાખા દ્વારા કોઈ સહાયકી કાયષક્રમોની યોજના અમિમાાં નથી. 

 
 

પ્રકરણ-૧૪ (લનયમ સાંગ્રહ ૧૩) 
-: રાહતો, પરલમટ ક ેઅલિકતૃ અાંગનેી લવગતો:- 

 
(૧૪.૧) આ ર્ાખા ન ેિાગ ુપડતુાં નથી. 
 

પ્રકરણ-૧૫ (લનયમ સાંગ્રહ ૧૪) 

સન ે૨૦૨૧-૨૦૨૨ રીવાઇઝડ તથા સન ે૨૦૨૨-૨૦૨૩ ના વર્ષ માટ ેરવેન્ય /કપેીટિ ખચષની લવગત દર્ાષવતુાં પત્રક 

બજેટ 

સાંજ્ઞા 
બજેટ સદર 

લહસાબી 

સાંજ્ઞા 
લહસાબી સદર 

ખરેખર 

ખચષ 

માંજુર થયેિ 

મુળ અાંદાજ 

ખરેખર ખચષ 

૦૧/૦૪/૨

૦૨૧ થી 

રીવાઈઝડ ખચષ 

અાંદાજ 
ખચષ અાંદાજ 

રરમાકષસ્ 

    

વર્ષ. 

૨૦૨૦-

૨૦૨૧ 

વર્ષ.      

૨૦૨૧-

૨૦૨૨ 

૩૦-૧૧-

૨૦૨૧ 

વર્ષ.    

૨૦૨૧-

૨૦૨૨ 

વર્ષ.    ૨૦૨૨-

૨૦૨૩ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

 
દબાણ હટાવ 

ર્ાખા 
        

૨૧૦૧ 
દબાણ હટાવ 

ર્ાખા પગાર ખચષ 
૩૦૧૦૦ પગાર ૨૫૫.૭૨ ૨૭૬.૦૮ ૨૨૫.૭૪ ૩૪૭.૦૦ ૩૩૪.૯૫  

૨૧૦૧ 
આઉટ સોહસાંગ 

સ્ટાફ ખચષ 
૩૦૧૦૧ 

આઉટ સોહસાંગ 

સ્ટાફ ખચષ 
૨૪.૩૬ ૩૦.૦૦ ૧૮.૧૨ ૨૮.૦૦ ૬૦.૦૦  

૨૧૦૧ સારદિવાર ખચષ ૩૪૦૦૦ સારદિવાર ખચષ ૦.૪૬ ૦.૬૦ ૦.૮૪ ૧.૦૪ ૧.૨૦  

૨૧૦૧ વીજળી ખચષ ૪૩૧૦૩ વીજળી ખચષ ૧.૦૩ ૧.૨૦ ૦.૭૪ ૧.૨૨ ૨.૫૦  

૨૧૦૧ ટેિીફોન ખચષ ૩૪૧૦૦ ટેિીફોન ખચષ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 0.00 ૦.૦૦  

   
દબાણ હટાવ 

ર્ાખા કુિ 
૨૮૧.૫૭ ૩૦૭.૮૮ ૨૪૫.૪૪ ૩૭૭.૨૬ ૩૯૮.૬૫  
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-: કાયો કરવા માટે નક્કી કરિેા િોરણો.:- 

 

(૧૫.૧) લવલવિ પ્રવલૃતઓ/કાયષક્રમો હાથ િરવા માટ ેલવભાગ ેનક્કી કરિે િોરણોની લવગત આપો. 

 ર્ાખામાાં આવતી માંડપ, સ્ટેજ, બેનર લવગેરેની માંજુરીની અરજીઓ ફાઈિ ઉપર મુકી આસી. મેનેજર દ્વારા 

નોંિ કરીને સહાયક કલમર્નરશ્રીને રજુ કરવામાાં આવે છે ત્યારબાદ નાયબ કલમર્નરશ્રીને રજુ કરવામાાં આવે છે 

ત્યારબાદ જરૂર જણાયે કલમર્નરશ્રી દ્વારા માંજુરી મળતા માંડપ, સ્ટેજ બેનર લવગેરેને માંજુરી આપવામાાં આવે 

છે. 

 ર્ાખામાાં આવતી માંડપ, સ્ટેજ, બેનર લવગેરેની માંજુરીની અરજીઓ પર ર્ાખા અલિકારી દ્વારા નોંિ કયાષ બાદ 

આઉટ ડોરમાાં કાયષરત ઓરફસર અને ઈન્સ્પેકટર દ્વારા સ્થળ તપાસ થયા બાદ જ માંજુરી આપવામાાં આવે છે. 

 આઉટડોરમાાં ફરજ બજાવતા તમામ કમષચારીઓની ઝોન વાઈઝ ટીમ બનાવી ર્ીફ્ટ પ્રમાણે દબાણો દુર કરવામાાં 

આવે છે અને વહીવટી ચાજષ  અન ેમાંડપ ચાજષ  વસુિ કરવામાાં આવે છે. 

 

 

પ્રકરણ-૧૬ (લનયમ સાંગ્રહ ૧૫) 
-: લવજાણરૂપે ઉપિબ્િ માલહતી.:- 

 

(૧૬.૧) લવજાણરૂપ ેઉપિબ્િ માલહતી ર્નુ્ય(નીિ) છે. 

 

પ્રકરણ-૧૭ (લનયમ સાંગ્રહ ૧૬) 
-: માલહતી મળેવવા માટ ેનાગરીકોન ેઉપિબ્િ સવિતોની લવગતો:- 

(૧૭.૧) દસ્તાવજેોની નકિ મળેવવાની પધ્િતી: 

 ર્ાખાને િગત માલહતીની નકિો મેળવવા માટે જરૂરી ફી ભય ેથી અતે્રની ર્ાખા દ્વારા દસ્તાવેજોની નકિો 

આપવામાાં આવે છે. 

 જાહેર જનતાને મદદરૂપ ર્ાખાની મયાષદીત માલહતી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ પરથી મેળવી 

ર્કારે્. 

 

પ્રકરણ-૧૮ (લનયમ સાંગ્રહ ૧૭) 
-: અન્ય ઉપયોગી માલહતી (માલહતી મળેવવા અાંગ)ે:- 

(૧૮.૧) અન્ય ઉપયોગી માલહતી મળેવવા માટ ેમાલહતી અલિકાર અલિલનયમ-૨૦૦૫ અન ેગજુરાત માલહતી અલિકાર 

લનયમો ૨૦૦૫ની જોગવાઈ અનુસાર કાયષવાહી કરવાથી માલહતી મળી ર્ક ેછે. 
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