
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
 

સામાન્ય વહીવટ વવભાગ 

૨૦૨૧–૨૨ 
 

 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ડો.આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ, 

રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧ 
 

 

 

 

 
ધી રાઈટ ટુ ઇન્ફોમેશન એક્ટ  ,૨૦૦૨  

અંતગગતની માહહતી 
 
 



 - 2 - 

 

પ્રકરણ-૧ 

પ્રસ્તાવના 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

 

૧.૧ આ પસુ્સ્તકા(માહહતી અધધકાર અધધધનયમ-૨૦૦૨)ની પાશ્વાદભધુમકા અંગેની 
જાણકારી:- 

આ પસુ્તિકાથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વવવવધ શાખાઓની માહહિી અવધકાર 
અવધવનયમ ,૨૦૦૫ અન્વયે આપવાની થિી માહહિી રજુ કરેિ છે.  
 
૧.૨ આ પસુ્સ્તકાનો ઉદે્દશ હતેુુઃ- 

આ પસુ્તિકામાાંથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ફરજો, કાયયપધ્ધવિ, અમિમાાં હોય 
િેવા કાયદા, વનયમો, પટેા વનયમો, વવવનયમો, તથાયી આદેશો, માગયશીકાઓને િગિ માહહિી, 
મદદનીશ માહહિી અવધકારી, માહહિી અવધકારી અને એપેિેટ અવધકારીને િગિ માહહિી િેમજ  
માહહિી મેળવવા માટેની પ્રહિયા જાહરે જનિા સમક્ષ મકુવાનો ઉદે્દશ છે.અને વહીવટને 
પારદશયક બનાવવાનો છે. 
 
 ૧.૩ આ પસુ્સ્તકા કઇ વ્યહકતઓ /સસં્થાઓ/સગંઠનો વગેરેને ઉપયોગી છે.? 

માહહિી અવધકાર અવધવનયમ હઠેળ જે કોઇ માહહિી  મેળવવા ઇચ્છુક હોય િે 
િમામને ઉપયોગી છે. ઉપરાાંિ શહરેમાાં આવેિા વ્યાપારી સાંગઠનો/સાંતથાઓ/એસોસીએશનને 
પણ ઉપયોગી છે. 
 
૧.૨ વ્યાખ્યાઓ 

ધી.બી.પી.એમ.સી.એકટ,૧૯૪૯ માાં આપેિ વ્યાખ્યાઓ િથા િે અન્વયે બનાવેિ 
વનયમો, વવવનયમો વવ.માાં આપેિ વ્યાખ્યાઓ અને માહહિી (મેળવવાના) અવધકાર અવધવનયમ-
૨૦૦૫ અને ગજુરાિ માહહિી અવધકાર વનયમો-૨૦૦૫માાં આપેિ વ્યાખ્યાઓ અનસુરવાની રહ ે
છે.િેમજ ધી.બી.પી.એમ.સી એકટની કિમ-૬૮ હઠેળ મળેિ સિા અનસુાર  અન્ય કાયદાની 
અમિવારી અથે જે િે કાયદામાાં આપેિ વ્યાખ્યા અનસુરવાની રહ ેછે. 
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૧.૬ કોઇ વ્યહકતએ આ પસુ્સ્તકામા ંઆવરી િેવાયેિ ધનયમો અંગે વધ ુમાહહતી 
મેળવવા માગેં તો તે માટેની સપંકગ   વ્યહકત. 

 
શ્રી એ. એસ. વોરા 
નોડિ ઓહફસર 

આર.ટી.આઇ. વવભાગ, 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

ડો.આંબેડકર ભવન, 
ઢેબરભાઇ રોડ, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 
 
૧.૭ આ પસુ્તીકામા ંઉપિબ્ધ ન હોય તે માહહતી મેળવવા માટેની કાયગ પધ્ધધત અને ફી :-  

પારા ૧.૬માાં દશાયવેિ અવધકારીશ્રીનો સાંપકય કરવાથી ઉપિબ્ધ માહહિી આપવા 
અંગ ેફી સહહિની જરૂરી કાયયવાહી કરવાની અને િેની ઉપિબ્ધિા માટે આગળની કાયયવાહી 
કરવામાાં આવશ.ે 
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સામાન્ય વહીવટ ધવભાગ, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  
પ્રકરણ-૨ (ધનયમ સગં્રહ-૧)  

 
સગંઠનની ધવગતો ,કાયો અને ફરજો. 

 

(૨.૧) જાહરે તતં્ર ઉદે્દશ/હતે ુ: 
આ સ્થાધનક સ્વરાજયની સસં્થાના સામાન્ય વહીવટ ધવભાગ દ્વારા  

 મહાનગરપાલિકાને િગિ િમામ જાહરે ખબરો વિયમાનપત્રોને વનયિ 
રોટેશન/િમાનુાંસાર દ્વારા પ્રવસધ્ધી અથે મોકિવાની િથા િેના બીિો બનાવવાની 
કામગીરી. 

 

  મ્યવુનવસપિ કવમશ્નરશ્રી, નાયબ કવમશ્નરશ્રીઓ, સહાયક કવમશ્રરશ્રીઓના વનવાસ તથાને 
િેમજ ઓહફસના ટેિીફોન,મોબાઇિ ફોનના લબિો બનાવાવની કામગીરી. 

 

 મ્યવુનવસપિ અવધકારીશ્રીઓ/કમયચારીશ્રીઓને મોબાઇિ/ટેિીફોન એિાઉન્સ  માંજુર 
થવા અંગેના જરૂરી હુકમો કરવાની  કામગીરી. 

 
 મ્યવુનવસપિ કવમશ્નરશ્રી િેમને મળેિ અવધકારની રૂએ િેમના િાબા હઠેળના 

અવધકારીઓને સિા એનાયિ કરે િેના હુકમો કરવાની કામગીરી. 
 

 નાયબ મ્યવુનવસપિ કવમશ્નરશ્રીઓ, સહાયક કવમશ્નરશ્રીઓના વનવાસ તથાને આવિા 
વિયમાનપત્રોના લબિો બનાવવાની કામગીરી. 

 

 સરકારશ્રી િરફથી આવિા પત્રોને િેમજ મ્યવુનવસપિ કવમશ્નરને િખાયેિ રજીતટડય, 
રજીતટડય એ.ડી વગેરે પત્રો સ્તવકારી કવમશ્નરશ્રીની સચુના મજુબ સબાંવધિ 
અવધકારીશ્રી/શાખાને મોકિવાની કામગીરી. 

 
 સહાયક કવમશ્નરશ્રીઓને અને િેમના િરફથી મોકિવામાાં આવિી ટપાિો, ફાઇિો 

નોંધવાની કામગીરી. 
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 સામાન્ય સભામાાં સભ્યશ્રીઓ દ્દારા પછુાયેિ પ્રશ્નો સબાંવધિ શાખાને મોકિી શાખા 
િરફથી મળિી માહહિી સાંકિીિ કરી કવમશ્નરશ્રી સમક્ષ રજુ કરવાની કામગીરી. 
 

 આ કચેરીની વાવષિક મેજ ડાયરી િેમજ વખિો વખિ આ કચેરીને િગિ 
ટેિીફોન/મોબાઇિ નાંબરોની વવગિો સાથેની પોકેટ ડાયરી પ્રવસધ્ધ કરવાની 
કામગીરી.  

 
  આ કચેરીની જરૂરીયાિ અનસુાર ઉચ્છચ અવધકારીશ્રીઓની સચુના મજુબ વહીવટી 

કાયયવાહી અંગેના હુકમો, પરીપત્રો, વવગેરે ઇતય ુકરવાની કામગીરી. 
 
 બદિિા જિા સમયની સાથે િાિ મેળવવા અને કચેરીના વ્યવતથાપનને વધ ુકાયયક્ષમ 

બનાવવા વખિો-વખિ આ કચેરીના અવધકારીશ્રીઓ/કમયચારીશ્રીઓન ે વવવવધ 
િાિીમ/કાયયશાળામાાં મોકિવાને િગિ કામગીરી.  

 
 સવમિીઓ કે સામાન્ય સભાના ઠરાવની નકિો મેળવવા આવિી અરજીઓ બાબિની 

કામગીરી. 
  

 રાજકોટથી પ્રવસધ્ધ થિાાં સવારના દૈવનક અખબારોના પ્રવસધ્ધ થિા રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકાને િગિ દરરોજ  સમાચારોના કટીંગ્સ કાપી, ફાઇિ િૈયાર કરી 
કવમશ્નરશ્રીના વાંચાણે મકુવાની કામગીરી. 

 
 રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના સીમામાાં સમાવવષ્ટ માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓના મિ 

વવતિારના વવકાસ કામોની ગ્રાન્ટ મહાનગરપાલિકાને ફાળવવા અંગે અને તથાવનક 

અગત્યિા ધરાવિા ધારાસભ્યશ્રીના મિ વવતિારમાાં સામહુહક વવકાસના કામોની િાાંવત્રક 

િથા વહહવટી માંજુરી આપવાની અને િેન ેસાંિગ્ન િમામ પ્રકારની વહહવટી કામગીરી  
 

 જનસાંપકય અવધકારીશ્રી િેમજ િેમના તટાફ દ્વારા રોજબરોજની પ્રેસ નોટ, રાજ્ય 
સરકારશ્રીના માહહિી ખાિા સાથે સાંકિન, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના અંદાજપત્રની 
તપીચ િૈયાર કરવી, સોવશયિ મીહડયા પર પ્રચાર પ્રસાર, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના 
વવવવધ પ્રોગ્રામ અને મીહટિંગનુાં મીહડયા કવરેજ, "વાઈબ્રન્ટ રાજકોટ" મેગેલિન િૈયાર 
કરવુાં, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ, ફેસબકુ પેજ અને ટ્વીટર હને્ડિ પર 
રોજની પ્રેસનોટ, િસવીરો અને મેગેલિન અપિોડ કરવા. 
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(૨.૨) જાહરે તતં્રન ુ ંધમશન/દુરંદેશીપણુ ં(ધવઝન) : 
આ શાખા હતિક એવી કોઇ કામગીરી રહિે નથી કે જેમાાં દુરાંદેશીપણુાં દાખવવાનુાં  

થાય િેમ છિાાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ સિિ િોકો વચ્છચે રહી િોકો માટે કાયય 

કરવાના હોય છે ત્યારે િોકોને શક્ય િેટિી વધ ુ સખુ સવુવધાઓ અને ઉપયોગી 

માહહિી આસાનીથી ઉપિબ્ધ થાય એ ખબુ જ આવશ્યક બની રહ ેછે. 
 

(૨.૩)  આ વવભાગની કામગીરી મહાનગરપાલિકાની અન્ય શાખાઓ િેમજ સરકારશ્રીના 

વવભાગો સાથે સાંકિન કરવાની િેમજ મહાનગરપાલિકાના જુદા-જુદા અવધકારીશ્રીઓને 

ધી.બી.પી.એમ.સી. એક્ટની જોગવાઈઓ હઠેળ જરૂહરયાિ મજુબ સત્તા સોંપણીની   

વહીવટી કામગીરી કરી સત્તાનુાં વવકેન્દ્ન્િકરણ કરવાની છે. 
 

(૨.૪) જાહરે તતં્રની ફરજો::- 

આ કચેરી બી.પી.એમ.સી.એક્ટ-૧૯૪૯ હઠેળ કાયય કરે છે, િેથી ધી. બી.પી.એમ.સી. 

એક્ટ-૧૯૪૯ની કિમ-૬૩ હઠેળ કરેિ જોગવાઈ અનસુાર “ફરજજયાિ ફરજો” બજાવે છે. 

વવશેષમાાં કિમ-૬૬ માાં દશાયવેિ “મરજજયાિ ફરજો” પૈકીની ઘણી ફરજો પણ બજાવે છે. 

સામાન્ય વહીવટ વવભાગ હતિક ફરજજયાિ કે મરજજયાિ ફરજો પૈકીની કોઇ ફરજો 

બજાવવાની થિી નથી. 

(૨.૨)    જાહરે તતં્રની મખુ્ય પ્રવધૃતઓ અને કાયો પારા-(૨.૧) મા ંદશાગવ્યા મજુબની છે. 

(૨.૬)  જાહરે તતં્ર દ્વારા આપવામા ંઆવતી સેવાઓની યાદી અને તેન ુ ંસલંિપ્ત ધવવરણ::- 

આ કચેરીની સવમવિઓ કે સામાન્ય સભાએ કરેિ ઠરાવોની નકિ મેળવવાની 

માાંગણી ઉપર કાયયવાહી આ શાખા દ્વારા કરવામાાં આવે છે. 

ધ રાઇટ ટુ ઈન્ફોમેશન એક્ટ-૨૦૦૫ નાાં અવધવનયમની જોગવાઈઓ અમિમાાં 

મકુવા શાખા વાઇિ મદદનીશ માહહિી અવધકારી અને માહહિી અવધકારી વનયકુ્િ 

કરવામાાં આવેિ છે. 

આ વસવાય આ શાખા દ્વારા જાહરે જનિાને કોઇ સેવા આપવામાાં આવિી નથી. 
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(૨.૭)      જાહરેતતં્રના ંરાજ્ય, ધનયામક કચરેી, પ્રદેશ જજલ્િો, બ્િોક વગેરે      
           સ્તરોએ સસં્થાગત માળખાનો આિખે::- 
          
 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
 સામાન્ય વહીવટ ધવભાગ 
 
 કધમશનર કધમશનર 

 
 નાયબ કધમશનર જન સપંકગ અધધકારીશ્રી 

 
 સહાયક કધમશનર  

 
 આસીસ્ટન્ટ મેનેજર 

 
 ઓફીસ સધુપ્રન્ટેન્ડન્ટ   

 
 રીસચગ એનાિીસ્ટ (૧) 

 
 સ્ટેટેસ્ટીકિ આસીસ્ટન્ટ (૧) 
  
 સીધનયર ક્િાકગ  (૨) 
 
 જુધનયર ક્િાકગ  (૧) 
  
 પ્યનૂ(૨) 
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(૨.૮)    જાહરેતતં્રની અસરકારકતા અને કાયગિમતા વધારવા માટે િોકો પાસેથી અપિેાઓ: 
આ કચેરીની સામાન્ય વહીવટ શાખા પાસે િોક સાંપકયની કામગીરી છે નહીં પરાંત ુ

અતે્ર આવિી રજુઆિો અન્ય શાખાઓને અમિવારી અથે મોકિવામાાં આવે છે, િેથી 
અતે્ર આવિી િેલખિ રજુઆિો ચોક્કસ, તપષ્ટ, સવુાચ્છય અક્ષરોમાાં અને અનેક પત્રમાાં 
એક જ શાખાને િગિ રજુઆિ મોકિે િેવી િોકો પાસેથી અપેક્ષા છે. 
 

(૨.૯)       િોક સહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને પધ્ધધતઓ::- 
આ કચેરીની સામાન્ય વહીવટ શાખા દ્વારા િોક સહયોગ મેળવવાની આવશ્યક્િા 
જણાયેિ ન હોઇ કોઇ ચોક્કસ પધ્ધવિ અમિમાાં નથી. 
 

(૨.૧૦)    સેવા આપવાના દેખરેખ ધનયતં્રણ અને જાહરે ફહરયાદ ધનવારણ માટે ઉપિબ્ધ તતં્ર:- 
આ કચેરીની સામાન્ય વહીવટ શાખાના સેવા આપવાના દેખરેખ, વનયાંત્રણ અને 
જાહરે ફહરયાદ વનવારણ માટે ઉપિબ્ધ િાંત્રની વવગિ પારા-(૨.૭) માાં દશાયવ્યા 
મજુબની છે. 
 

(૨.૧૧)     મખુ્ય કચરેી અને જુદા-જુદા સ્તરોએ આવેિી અન્ય કચરેીના ંસરનામા:ં:-  
આ કચેરીની સામાન્ય વહીવટ શાખા નીચે જણાવેિ તથળે ફરજ બજાવે છે: 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
સામાન્ય વહીવટ ધવભાગ, 
રૂમ ન-ં ૧૧-એ, પ્રથમ માળ, ડો. આંબેડકર ભવન, 
ઢેબરભાઇ રોડ. રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧. 
ફોન નાં::-      (ફેક્સ):: (૦૨૮૧) ૨૨૨૪૨૨૮ 
               (ઇ-મેઈિ)::  gadrmc@gmail.com 

 
(૨.૧૨)      કચરેી શરૂ અને બધં થવાનો સમય::- 

આ કચેરીની સામાન્ય વહીવટ શાખાનો ફરજનો સમય નીચે દશાયવ્યા મજુબ છે. 
સવારે  ૧૦:૩૦ કિાકથી 
બપોરે  ૦૨:૦૦ કિાક સધુી. 
  બપોરે  ૦૨:૩૦ કિાક થી 

  સાાંજે   ૦૬:૧૦ કિાક સધુી. 

mailto:gadrmc@gmail.com
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પ્રકરણ – ૩ (ધનયમ સગં્રહ-૨) 

અધધકારીઓ અને કમગચારીઓની સત્તા અને ફરજો 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સામાન્ય વહીવટ ધવભાગ 

(૩.૧)  સસં્થાના અધધકારીઓ અને કમગચારીઓની સત્તા અને ફરજોની ધવગતો::- 

 આસીસ્ટન્ટ મેનેજર : 

- સત્તાઓ વહીવટી: 

૧ સામાન્ય વહીવટ વવભાગ હતિકની કામગીરી માટે સક્ષમ સત્તાવધકારીની માંજુરી 

મેળવી, મેળવેિ માંજુરી અન્વયે વનયિ લબિ ફોમયમાાં લબિ રજુ કરવાની સત્તા. 

૨. આ શાખાના િાબા હઠેળના કમયચારીઓની પરચરુણ રજા માંજુર કરવાની સત્તા. 

૩. તટેશનરીની જરૂહરયાિ ઉપસ્તથિ થયે સેન્રિ તટોસયમાાંથી તટેશનરી મેળવવા 

માાંગણી પત્રકમાાં સહી કરવાની સત્તા. 

- સત્તાઓ નાણાકંીય: 

૧. કોઇ નાણાાંકીય સત્તા એનાયિ થયેિ નથી. 
 

- સત્તાઓ અન્ય: 

૧. કોઇ અન્ય સત્તાઓ એનાયિ થયેિ નથી. 

- ફરજો: 

૧. પારા ૨.૧ માાં દશાયવેિ કામગીરી પણૂય કરવાની ફરજો. 

૨. ઉચ્છચ અવધકારીશ્રી િરફથી સપુરિ થિી અન્ય કામગીરી. 
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 ઓહફસ સધુપ્રન્ટેન્ડન્ટ   : 

- સત્તાઓ વહીવટી: 

૧ સામાન્ય વહીવટ વવભાગ હતિકની કામગીરી માટે સક્ષમ સત્તાવધકારીની માંજુરી 

મેળવી, મેળવેિ માંજુરી અન્વયે વનયિ લબિ ફોમયમાાં લબિ રજુ કરવાની સત્તા. 

૨. આ શાખાના િાબા હઠેળના કમયચારીઓની પરચરુણ રજા માંજુર કરવાની સત્તા. 

૩. તટેશનરીની જરૂહરયાિ ઉપસ્તથિ થયે સેન્રિ તટોસયમાાંથી તટેશનરી મેળવવા 

માાંગણી પત્રકમાાં સહી કરવાની સત્તા. 

- સત્તાઓ નાણાકંીય: 

૧. કોઇ નાણાાંકીય સત્તા એનાયિ થયેિ નથી. 
 

- સત્તાઓ અન્ય: 

૧. કોઇ અન્ય સત્તાઓ એનાયિ થયેિ નથી. 

- ફરજો: 

૧. પારા ૨.૧ માાં દશાયવેિ કામગીરી પણૂય કરવાની ફરજો. 

૨. ઉચ્છચ અવધકારીશ્રી િરફથી સપુરિ થિી અન્ય કામગીરી. 
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 જન સપંકગ અધધકારી   : 

- સત્તાઓ વહીવટી: 

૧. રોજબરોજની પ્રેસ નોટ િૈયાર કરવી. 

૨. સોવશયિ મીહડયા પર પ્રચાર પ્રસાર 

૩. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના વવવવધ પ્રોગ્રામ અન ેમીહટિંગનુાં મીહડયા કવરેજ 

૪. વવવવધ પ્રોગ્રામ વખિે મીહડયા માટેની વ્યવતથાનુાં આયોજન કરવુાં 

૫. વખિોવખિ પત્રકાર પહરષદના આયોજનો કરવા 

૬. "વાઈબ્રન્ટ રાજકોટ" મેગેલિન િૈયાર કરવુાં 

૭. તમાટય વસટી વમશન અંિગયિ ઈ-ન્યિૂિેટર "તમાટય રાજકોટ" િૈયાર કરવુાં 

૮. અખબારોના જન્મ હદન વનવમિે િેમજ અને અન્ય સાંતથાઓના મખુપત્રોમાાં આપવાની 

થિી શભુચે્છછા જાહરેાિની થીમ બેઇઝ્ડ હડિાઈન િયૈાર કરવી. 

૯. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ િેમજ ફેસબકુ પેજ અને ટ્વીટર હને્ડિ પર 

રોજની પ્રેસનોટ, િસવીરો અને મેગેલિન અપિોડ કરવા. 

૧૦. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના અંદાજપત્રની તપીચ િૈયાર કરવી. 

૧૧. રાજ્ય સરકારશ્રીના માહહિી ખાિા સાથે સાંકિન  

- સત્તાઓ નાણાકંીય: 

૧. કોઇ નાણાાંકીય સત્તા એનાયિ થયેિ નથી. 
 

- સત્તાઓ અન્ય: 

૧. કોઇ અન્ય સત્તાઓ એનાયિ થયેિ નથી. 

- ફરજો: 

૧. પારા ૨.૧ માાં દશાયવેિ કામગીરી પણૂય કરવાની ફરજો. 

૨. ઉચ્છચ અવધકારીશ્રી િરફથી સપુરિ થિી અન્ય કામગીરી. 
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 રીસચગ એનાિીસ્ટ : 

- સત્તાઓ વહીવટી: 

૧. ધારાસભ્યશ્રી દ્વારા આવેિ સચુનપત્ર ઇન્વડય કરી માગયદવશિકા મજુબ પ્રાથવમક માંજુરી 
આપવી. 

૨. ધારાસભ્યશ્રી દ્વારા આવેિ સચુનપત્ર અન્વયે પ્રાથવમક માંજુરી આપ્યા બાદ 
અમિીકરણ અવધકારી દ્વારા આવેિ િાાંત્રીક માંજુરી / પ્રમાણપત્ર અન્વયે માગયદવશિકા 
મજુબ ગ્રાાંટ ફાળવણી કરવી. 

૩. ધારાસભ્યશ્રીના કામ અંગેની દરખાતિની ડટેા એન્રી 
૪. ધારાસભ્યશ્રી દ્વારા સચુવેિ કામને માન્યિા આપવા અંગેની ડટેા એન્રી 
૫. િાાંત્રીક માંજુરી અંગેની ડટેા એન્રી 
૬. વહીવટી માંજુરી આપવા અંગેની ડટેા એન્રી 
૭. ગ્રાન્ટ ફાળવણી અંગનેી ડટેા એન્રી 
૮. ખચયની વવગિ અંગેની ડટેા એન્રી 
૯. ય.ુટી.સી. અંગેની ડટેા એન્રી 
૧૦. ગ્રાન્ટ વપરાશની મદુિ અંગેની ડટેા એન્રી. 
૧૧. ધારાસભ્યશ્રી અને સાંસદ સભ્યશ્રી સાથ ેદર માસ ેસાંકિનની મીટીંગ 
૧૨. વવધાનસભા, િોકસભા, રાજ્યસભાના િારાાંકીિ અને અિારાાંકીિ પ્રશ્નોના જવાબોનુાં 

સાંકિન 
૧૩. જજલ્િા તવાગિ અન ે િોકફહરયાદ/રાજ્ય તવાગિમા રજુ થયેિા પ્રશ્નોના જવાબો 

અંગેનુાં સાંકિન 
૧૪. તટેટીતટીક્સ ઓફ મ્યવુનસીપિ ટાઉન & સીટીિ અંગ ેપરુી પાડવાની થિી  માહહિીનુાં 

સાંકિન િેમજ માહહિી સરકારશ્રીમાાં મોકિવા અંગેની િમામ કામગીરી 
૧૫. જીલ્િા આંકડા અવધકારી દ્વારા માાંગવામાાં આવિી માહહિી અન્વયે વવવવધ વવભાગો 

િરફથી વનયિ નમનુામાાં માહહિી મેળવી માહહિી મોકિવા સબાંધીિ કામગીરી અંગેન ુ
સાંકિન. 

- નાણાકંીય સત્તાઓ: 
૧. કોઇ નાણાાંકીય સત્તા એનાયિ થયેિ નથી. 

- સત્તાઓ અન્ય: 
૧. કોઇ અન્ય સત્તાઓ એનાયિ થયેિ નથી. 

- ફરજો: 

૧. પારા ૨.૧ માાં દશાયવેિ કામગીરી પણૂય કરવાની ફરજો. 
૨. ઉચ્છચ અવધકારીશ્રી િરફથી સપુરિ થિી અન્ય કામગીરી. 
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 સ્ટેટેસ્ટીકિ આસીસ્ટન્ટ : 
- સત્તાઓ વહીવટી: 

 ધારાસભ્યશ્રી દ્વારા આવેિ સચુનપત્ર ઇન્વડય કરી માગયદવશિકા મજુબ પ્રાથવમક માંજુરી 
આપવી. 

 ધારાસભ્યશ્રી દ્વારા આવેિ સચુનપત્ર અન્વયે પ્રાથવમક માંજુરી આપ્યા બાદ 
અમિીકરણ અવધકારી દ્વારા આવેિ િાાંત્રીક માંજુરી / પ્રમાણપત્ર અન્વયે માગયદવશિકા 
મજુબ ગ્રાાંટ ફાળવણી કરવી. 

 ધારાસભ્યશ્રીના કામ અંગેની દરખાતિની ડેટા એન્રી 
 ધારાસભ્યશ્રી દ્વારા સચુવેિ કામને માન્યિા આપવા અંગેની ડેટા એન્રી 
 િાાંત્રીક માંજુરી અંગેની ડેટા એન્રી 
 વહીવટી માંજુરી આપવા અંગેની ડેટા એન્રી 
 ગ્રાન્ટ ફાળવણી અંગેની ડેટા એન્રી 
 ખચયની વવગિ અંગેની ડેટા એન્રી 
 ય.ુટી.સી. અંગેની ડેટા એન્રી 
 ગ્રાન્ટ વપરાશની મદુિ અંગેની ડેટા એન્રી. 
 ધારાસભ્યશ્રી અને સાંસદ સભ્યશ્રી સાથે દર માસ ેસાંકિનની મીટીંગ 
 વવધાનસભા, િોકસભા, રાજ્યસભાના િારાાંકીિ અને અિારાાંકીિ પ્રશ્નોના જવાબોનુાં 

સ ાંકિન 
 જજલ્િા તવાગિ અને િોકફહરયાદ/રાજ્ય તવાગિમા રજુ થયેિા પ્રશ્નોના જવાબો 

અંગેનુાં સ ાંકિન 
 તટેટીતટીક્સ ઓફ મ્યવુનસીપિ ટાઉન & સીટીિ અંગે પરુી પાડવાની થિી  માહહિીનુાં 

સ ાંકિન િેમજ માહહિી સરકારશ્રીમાાં મોકિવા અંગેની િમામ કામગીરી 
 જીલ્િા આંકડા અવધકારી દ્વારા માાંગવામાાં આવિી માહહિી અન્વયે વવવવધ વવભાગો 

િરફથી વનયિ નમનુામાાં માહહિી મેળવી માહહિી મોકિવા સબાંધીિ કામગીરી અંગેન ુ
સાંકિન. 

 શાખાના જાહરેખબર વસવાયના િમામ બીિો બનાવવાની કામગીરી િેના ખચય 
માંજુરીના હુકમો મેળવવા સહહિ. 

 શોક ઠરાવની કમાગીરી 
 વવવવધ ફાળાઓ એકત્રીિ કરવા અંગેની કામગીરીનુાં સ ાંકિન 
 કવમશ્નરશ્રી/નાયબ કવમ.શ્રીના DTH કનેક્શન અંગેની કામગીરી 
 પોતટેજ રજીતટર વનભાવણી િથા પોતટેજને િગિ કામગીરી. 
 મેજ ડાયરી િથા પોકેટ ડાયરીને િગિ કામગીરી 
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 સહાયક કવમશ્નરશ્રીની પત્રો િથા ફાઈિોની ઇન્વડય/આઉટવડયની કામગીરી  
 આસી. મેનેજરશ્રી િેમજ ઓફીસ સપુ્રીન્ટેન્ડેન્ટશ્રીની સચુના મજુબની િમામ કામગીરી. 

 
- સત્તાઓ નાણાકંીય: 
૧. કોઇ નાણાાંકીય સત્તા એનાયિ થયેિ નથી. 
- સત્તાઓ અન્ય: 

૧. કોઇ અન્ય સત્તાઓ એનાયિ થયેિ નથી. 
- ફરજો: 
૧. પારા ૨.૧ માાં દશાયવેિ કામગીરી પણૂય કરવાની ફરજો. 
૨. ઉચ્છચ અવધકારીશ્રી િરફથી સપુરિ થિી અન્ય કામગીરી. 
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 સીધનયર ક્િાકગ  (૧) શ્રી ધમેશ મકવાણા 

- સત્તાઓ વહીવટી: 

૧. કોઇ સત્તા એનાયિ થયેિ નથી. 

-સત્તાઓ નાણાકંીય: 

૧. કોઇ સત્તા એનાયિ થયેિ નથી. 

-સત્તાઓ અન્ય: 

૧.કોઇ અન્ય સત્તા એનાયિ થયેિ નથી. 

-ફરજો: 

 વવવવધ શાખાઓની જાહરેાિની કામગીરી  
 શાખાના જાહરેખબરને િગિ િમામ બીિો બનાવવાની કામગીરી ખચય 

માંજુરીના હુકમો મેળવવા સહહિ. 
 સરકારી પત્રો ઇન્વડય / આઉટવડય 
 મોબાઈિ / િેન્ડિાઇન િથા ટેિીફોનને િગિ િમામ કામગીરી. 
 મોબાઈિ એિાઉન્સને િગિ કામગીરી. 
 અવધકારી/કમયચારીઓની િાિીમ અંગેની ફાઇિો ઉપસ્તથિ કરવાની 

કામગીરી 
 આર.ટી.આઇની અરજી/અપીિનુાં સ ાંકિન અંગેની કામગીરી 
 મેજ ડાયરી િથા પોકેટ ડાયરીને િગિ કામગીરી 
 વહહવટી રીપોટયન ુાં સ ાંકિન 
 આસી. મેનેજરશ્રી િેમજ ઓફીસ સપુ્રીન્ટેન્ડેન્ટશ્રીની સચુના મજુબની િમામ 

કામગીરી. 
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 સીનીયર કિાકગ  (૨) શ્રી અધમત ભીંડા 

– સત્તાઓ વહીવટી: 

૧. કોઇ સત્તા એનાયિ થયેિ નથી. 

-સત્તાઓ નાણાકંીય: 

૧. કોઇ સત્તા એનાયિ થયેિ નથી. 

-સત્તાઓ અન્ય: 

૧. કોઇ અન્ય સત્તા એનાયિ થયેિ નથી. 

-ફરજો: 

 ધારાસભ્યોના ગ્રાાંટને િગિ િમામ કામગીરી 
 એમપી/એમએિએ મીટીંગનુાં સ ાંકિન  
 િારાાંહકિ / અિારાહકિ પ્રશ્નોના જવાબોનુાં સ ાંકિન 
 તવાગિ અરજીઓનુાં ઇન્વડય / આઉટવડય 
 સરકારશ્રીના વવવવધ મીટીંગો/કાયયિમ અંગેનુાં સ ાંકિન અને રીપોટીંગ 
 પાવર ડેિીગેશનની કામગીરી 
 પહરપત્રો/હુકમો/ફાઇિ નોટીંગની કામગીરી 
 જનરિ બોડયના પ્રશ્નોના જવાબોનુાં સ ાંકિન 
 આસી. મેનેજરશ્રી િેમજ ઓફીસ સપુ્રીન્ટેન્ડેન્ટશ્રી ની સચુના મજુબની િમામ 

કામગીરી. 
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 જુનીયર કિાકગ  (૩) શ્રી જે. જે. ગોહહિ 

-સત્તાઓ વહીવટી: 

૧. કોઇ સત્તા એનાયિ થયેિ નથી. 

-સત્તાઓ નાણાકંીય: 

       ૧. કોઇ સત્તા એનાયિ થયેિ નથી. 

-સત્તાઓ અન્ય: 

       ૧.કોઇ અન્ય સત્તા એનાયિ થયેિ નથી. 

-ફરજો:- 

 જનરિ રજીતરી શાખાનાાં પત્રોના ઇન્વડયની કામગીરી    
 સવમિી િથા જુના ઠરાવોની નકિ પાડવાની કામગીરી   
 પે્રસ ક્ટીંગ માનનીય કવમશનર સાહબે સમક્ષ રજુ કરવા અંગેન ુસાંકિન 
 આસી. મેનેજરશ્રી િેમજ ઓફીસ સપુ્રીન્ટેન્ડેન્ટશ્રીની સચુના મજુબની િમામ 

કામગીરી. 
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પ્રકરણ-૪ (ધનયમ સગં્રહ-૩) 
કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો/સચુનાઓ ધનયમસગં્રહ અને 

દફતરો 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
સામાન્ય વહીવટ ધવભાગ 

 
૪.૧    દસ્તાવેજનુ ંનામ  

આ શાખાની કામગીરી માટે અિગથી કોઇ વવવનયમો,સચુનાઓ, વનયમો કે 
વનયમસાંગ્રહ અમિમાાં નથી. 

 
 દસ્તાવેજ પરનુ ંટંુકુ િખાણ  

   િાગ ુપડત ુનથી. 
 

 વ્યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, ધનયમ સગં્રહ અને દફતરોની 
નકિ અહીંથી મળશે. 

  િાગ ુપડત ુાં નથી. 
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પ્રકરણ-૨ (ધનયમ સગં્રહ-૪) 

નીધત ધડતર અથવા નીધતના અમિ સબંધંી જનતાના સભ્યો  સાથે 

સિાહ પરામશગ અથવા તેમના પ્રધતધનધધત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય 

તો તેની ધવગત 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સામાન્ય વહીવટ ધવભાગ 

 નીધત ધડતર:-- 
 
૨.૧ શુ ં નીધતઓના ઘડતર માટે જનતાની અથવા તેના પ્રધતધનધધઓની સિાહ-પરામશગ/ 

સહભાલગતા મેળવવા માટેની કોઇ જોગવાઇ છે ?  

  
નીવિઓના ઘડિર માટેની કોઇ પ્રહિયા આ શાખા દ્દારા થિી નથી િેથી જનિાની 
અથવા િેમના પ્રવિવનવધઓની સિાહ-પરામશય/સહભાલગિા મેળવવા માટેની કોઇ 
જોગવાઇ નથી. 

 
૨.૨  શુ ં નીતીઓના અમિ માટે જનતાની અથવા તેના પ્રધતધનધધઓની સિાહ –પરામશગ 

/સહભાલગતા મેળવવા માટેની કોઇ જોગવાઇ છે ?  
 

નીવિઓના અમિ માટે જનિાની અથવા  િેમના પ્રવિવનવધઓની સિાહ –
પરામશય/સહભાલગિા મેળવવા માટેની કોઇ જોગવાઇ નથી.  
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પ્રકરણ-૬ (ધનયમ સગં્રહ-૨) 

જાહરેતતં્ર અને તેના ધનયતં્રણ હઠેળની વ્યહકતઓ 

 પાસેના દસ્તાવેજોની કિાઓ અંગેન ુ ંપત્રક  

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સામાન્ય વહીવટ ધવભાગ 

૬.૧ સરકારી દસ્તાવેજો ધવશનેી માહહતી અથવા નીચનેા નમનુાનો ઉપયોગ કરશો. જયા ંઆ 
દસ્તાવેજો ઉપિબ્ધ છે તેવી જગ્યાનો ઉલ્િખે કરેિ છે. 

 
અન ુ
ન ં 

દસ્તાવેજની કિા દસ્તાવેજનુ ં
નામ 

 દસ્તાવેજ 
મેળવવાની 
કાયગપધ્ધધત 

 નીચનેી વ્યહકત 
પાસે છે /તેના 
ધનયતં્રણમા ંછે.   

૧  હુકમો અરજી કરી 
વનયિ ફી ભરીન ે

ઓહફસ 
સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટ    

૨  પહરપત્રો ઉપર મજુબ  ઉપર મજુબ 
૩  ફાઇિ ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ 

 
      આ દતિાવેજો નીચેના તથળે ઉપિબ્ધ રહશેે. 
 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
               સામાન્ય વહીવટ વવભાગ 

       રૂમ નાં-૧૧-એ, પ્રથમ માળ, 
       ડો. આંબેડકર ભવન, 
       ઢેબરભાઇ રોડ,રાજકોટ. 
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પ્રકરણ-૭ (ધનયમ સગં્રહ-૭) 
તેના ભાગ તરીકે રચાયેિ બોડગ , પહરષદ, સધમતીઓ અને  

અન્ય સસં્થાઓનુ ંપત્રક 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સામાન્ય વહીવટ ધવભાગ 

 
૭.૧ જાહરે તતં્રને િગતા  બોડગ , પહરષદો, સધમધતઓ અને અન્ય મડંળો અંગેની ધવગત:- 
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને િગિ ન હોઇ, આ માહહિી આપવાની જરૂહરયાિ જણાિી 
નથી.  
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પ્રકરણ-૮ (ધનયમ સગં્રહ-૭) 

સરકારી માહહતી અધધકારીઓના નામ હોદ્દો અને અન્ય ધવગતો 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સામાન્ય વહીવટ ધવભાગ 

૮.૧ જાહરે તતં્રના સરકારી માહહતી અધધકારીઓ, મદદનીશ માહહતી અધધકારીઓ અને 
ધવભાગીય કાયદાકીય(એપિટે) સતાધધકારી ધવશનેી માહહતી.  

માહહિી અવધકારી 
અનુ
ન.ં 

હોદ્દો ફોન નબંર ફેકસ ઇ-મેઇિ સરનામુ ં

૧ 
ઓહફસ 

સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટ 
---  gadrmc@ 

gmail.com 

રૂમનાં-૧૧-એ, પ્રથમ માળ, 
ડો.આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઇ 

રોડ, રાજકોટ. 
મદદનીશ માહહિી અવધકારી 

૧ સી.કા. ---  
gadrmc@ 
gmail.com 

રૂમનાં-૧૧-એ, પ્રથમ માળ, 
ડો.આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઇ 

રોડ, રાજકોટ. 
એપેિેટ/અપીિ   અવધકારી 

૧ 
નાયબ 
કવમશ્નર 

૯૭૧૪૫ 
૦૩૭૦૩ 

 
dmcez@ 
rmc.gov.in 

િવેરચાંદ મેઘાણી ભવન, પવૂય 
વવભાગ કચેરી, 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 
રાજકોટ. 
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પ્રકરણ-૯ 
ધનણગય  િેવાની પ્રહિયામા ંઅનસુરવાની કાયગપધ્ધધત 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
સામાન્ય વહીવટ ધવભાગ 

૯.૧ જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે ધનણગય િેવા માટે કઇ કાયગપધ્ધતી  અનસુરવામા ંઆવે છે? 
ધી.બી.પી.એમ.સી. એકટની કિમ-૧૯૪૯ની જોગવાઇ અનસુરીને વનણયયો િેવામાાં આવે છે.  

 

૯.૨ અગત્યની બાબતો માટે કોઇ ખાસ ધનણગય િેવા માટેની દસ્તાવેજી કાયગપધ્ધતીઓ / 
ઠરાવેિી કાયગપધ્ધતીઓ / ધનયત માપદંડો / ધનયમો કયા કયા છે ? ધનણગયો િેવા 
માટે કયા કયા સ્તરે ધવચાર કરવામા ંઆવે છે ?  

       પારા નાં ૯.૧માાં જણાવ્યા વસવાય અન્ય કોઇ પધ્ધવિ અસ્તિત્વમાાં નથી. વનણયયો િેવા 
પ્રકરણો શાખા દ્દારા ઓહફસ સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટ-સહાયક કવમશનરશ્રી  અન ે નાયબ કવમશ્નર 
સાહબે મારફિ કવમશ્નરશ્રીને મોકિવામાાં આવે છે. 

 

૯.૩ ધનણગય જનતા સધુી પહોંચાડવાની કઇ વ્યવસ્થા છે ?  
વનણયયોની િેલખિ જાણ સાંબાંવધિોને ટપાિ દ્વારા મોકિવાની વ્યવતથા છે. 

  
૯.૪ ધનણગય િેવાની પ્રહિયામા ંજેના મતંવ્યો  િેવાનાર છે તે અધધકારીઓ કયા છે ?  

સામાન્ય વહહવટ વવભાગ માટે 
ઓહફસ સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટ - આસીતટન્ટ મેનેજરશ્રી - સહાયક કવમશનરશ્રી - નાયબ 

કવમશનરશ્રી-કવમશનરશ્રી 

આયોજન સેિ - વહહવટ વવભાગ માટે 
તટેટીતટીકિ આસીતટન્ટ – રીસચય એનાિીતટ - ઓહફસ સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટ - આસીતટન્ટ 

મેનેજરશ્રી - સહાયક કવમશનરશ્રી - નાયબ કવમશનરશ્રી-કવમશનરશ્રી    
 

૯.૨ ધનણગય િેનાર અંધતમ સતાધધકારી કોણ છે ? 
      કવમશ્નરશ્રી 
 

૯.૬ જે અગત્યની બાબતો પર જાહરે સતાધધકારી દ્દારા ધનણગય િેવામા ંઆવે છે તેની 
માહહતી અિગ રીતે નીચેના નમનુામા ંઆપો. 

શાખાને િાગ ુપડત ુાં નથી. 
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પ્રકરણ-૧૦ 
અધધકારીઓ અને કમગચારીઓની માહહતી પસુ્સ્તકા (હડરેક્ટરી) 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
સામાન્ય વહીવટ ધવભાગ 

૧૦.૧ માહહતી નીચ ેપ્રમાણે છે: 

 

 
 

િમ નામ હોદ્દો ફોન નબંર ફકે્સ ઈ-મેઈિ સરનામ ુકચેરી ઘર 

૧ શ્રી કે. ડી. વાઢેર આસી. મેનેજર --- - - gadrmc@ 
gmail.com 

રૂમન.ં ૧૧-એ, પ્રથમ માળ, 
ડો. આંબેડકર ભવન, 

ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ. 

૨ શ્રી એસ.એમ.મહિેા ઓહફસ 
સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટ --- - - ’’’ ’’’ 

૩ શ્રી બી. ટી. રાઠોડ જન સાંપકય 
અવધકારી --- - - ’’’ ’’’ 

૪ શ્રી જુિીબેન મોઢ રીસચય 
એનાિીતટ --- - - ’’’ ’’’ 

૫ શ્રી શૈિેષ પરમાર તટેટીતટકિ 
આસીતટન્ટ ---     

૬ શ્રી અવમિ ભીંડા સીની. ક્િાકય --- - - ’’’ ’’’ 

૭ શ્રી ધમેશ મકવાણા સીની. ક્િાકય --- - - ’’’ ’’’ 

૮. શ્રી જે. જે. ગોહહિ જુ. ક્િાકય --- - - ’’’ ’’’ 

૯ શ્રી જી.એચ..પરમાર િેબર --- - - ’’’ ’’’ 

૧૦. શ્રી એમ.આઇ.બ્િોચ પ્યનુ --- - - ’’’ ’’’ 
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પ્રકરણ-૧૧ 
ધવધનયમોમા ંજોગવાઇ કયાગ મજુબ મહનેતાણાની પધ્ધધત સહહત દરેક 

અધધકારી અને કમગચારીને મળત ુ ંમાધસક મહનેતાણુ ં
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સામાન્ય વહીવટ ધવભાગ ૧૧.૧ કમગચારીને મળતા માધસક 
મહનેતાણાની નીચે મજુબની ધવગતો છે: 

િમ નામ હોદ્દો માધસક 
મહનેતાણ ુ

વળતર/ 
વળતર 
ભથ્થ ુ

ધવધનયમમા ંજણાવ્યા 
મજુબ મહનેતાણુનક્કી 
કરવાની કાયગપધ્ધધત 

૧ શ્રી કે. ડી. વાઢેર આસી. 
મેનેજર 

પગાર ધોરણ 
મજુબ 

વનયમ 
મજુબ 

બી.સી.એસ.આર.ની 
જોગવાઇ મજુબ 

૨ શ્રી એસ.એમ. મહિેા ઓહફસ 
સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટ 

પગાર ધોરણ 
મજુબ 

વનયમ 
મજુબ 

બી.સી.એસ.આર.ની 
જોગવાઇ મજુબ 

૩ શ્રી બી. ટી. રાઠોડ જન સાંપકય 
અવધકારી 

પગાર ધોરણ 
મજુબ 

વનયમ 
મજુબ 

બી.સી.એસ.આર.ની 
જોગવાઇ મજુબ 

૪ શ્રી જુિીબેન મોઢ રીસચય 
એનાિીતટ 

પગાર ધોરણ 
મજુબ 

વનયમ 
મજુબ 

બી.સી.એસ.આર.ની 
જોગવાઇ મજુબ 

૫ શ્રી શૈિેષ પરમાર તટેટીતટીકિ 
આસીતટન્ટ 

પગાર ધોરણ 
મજુબ 

વનયમ 
મજુબ 

બી.સી.એસ.આર.ની 
જોગવાઇ મજુબ 

૬ શ્રી અમીિ. એચ. ભીંડા સીની. ક્િાકય પગાર ધોરણ 
મજુબ 

વનયમ 
મજુબ 

બી.સી.એસ.આર.ની 
જોગવાઇ મજુબ 

૭ શ્રી ધમેશ વાય. 
મકવાણા સીની. ક્િાકય પગાર ધોરણ 

મજુબ 
વનયમ 
મજુબ 

બી.સી.એસ.આર.ની 
જોગવાઇ મજુબ 

૮. શ્રી જયશ્રીબા જે. 
ગોહહિ જુ. ક્િાકય પગાર ધોરણ 

મજુબ 
વનયમ 
મજુબ 

બી.સી.એસ.આર.ની 
જોગવાઇ મજુબ 

૯. શ્રી ગૌિમ એચ. 
પરમાર િેબર પગાર ધોરણ 

મજુબ 
વનયમ 
મજુબ 

બી.સી.એસ.આર.ની 
જોગવાઇ મજુબ 

૧૦. શ્રી મનુીર આઇ.બ્િોચ પ્યનુ પગાર ધોરણ 
મજુબ 

વનયમ 
મજુબ 

બી.સી.એસ.આર.ની 
જોગવાઇ મજુબ 
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પ્રકરણ-૧૨ (ધનયમ સગં્રહ-૧૧) 

પ્રત્યેક સસં્થાને ફાળવાયેિ અંદાજપત્ર 
તમામ યોજનાઓ,સલૂચત ખચગ અને કરેિ ચકુવણી અંગે અહવેાિોની 

ધવગતો ધવકાસ, ધનમાગણ અને તકનીકી કાયો અંગે જવાબદાર જાહરેતતં્ર 
માટે 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
સામાન્ય વહીવટ ધવભાગ 

૧૨.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્વયે જુદી જુદી પ્રવધૃતઓ માટે અંદાજપત્રની ધવગતોની માહહતી 

નીચનેા નમનૂામા ંદશાગવેિ છે: 

વષગ ૨૦૨૦–૨૦૨૧ 

િ
મ 

યોજનાન ુ ંનામ / સદર પ્રવધૃત્ત 
પ્રવધૃત્ત શરૂ કયાગ 

તારીખ 
પ્રવધૃત્તના અંતની 
અંદાજેિ તારીખ 

મજુંર થયેિ રકમ 
(રૂ.) 

તારીખ ૦૧/૦૨/૨૦૨૧ 
સધુીમા ંછુટ્ટી કરેિ/ 
ચકૂવેિ રકમ(રૂ.) 

૧ 
નાયબ કધમ. શ્રી 
મહમેાન સરભરા ખચગ 

આધતથ્ય 
સત્કાર ખચગ 

૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ ૨,૫૦,૦૦૦/- ૩,૫૧૦/- 

૨ 
સાહદિવાર ખચગ 
જી.એ.ડી. 

આકસ્સ્મક ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ ૪,૦૦,૦૦૦/- ૨,૧૯૮/- 

૩ ટેલિફોન ખચગ જી.એ.ડી. ટેલિફોન ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ ૪,૦૦,૦૦૦/- ૮,૧૯૫/- 

૪ મહમેાન સરભરા ખચગ 
આધતથ્ય 
સત્કાર ખચગ 

૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ ૯૦,૦૦૦/- --- 

૨ જાહરેાત ખચગ જાહરેાત ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ ૬૦,૦૦,૦૦૦/- ૩,૬૧,૫૭૩/- 

૬ 
એમ.એિ.એ. એરીયા 
ડેવ. ખચગ 

રાજકોટ-૬૮-
પવૂગ 

૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧,૫૦,૦૦,૦૦૦/- --- 

૭ 
એમ.એિ.એ. એરીયા 
ડેવ. ખચગ 

રાજકોટ-૬૯-
પધિમ 

૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧,૫૦,૦૦,૦૦૦/- --- 

૮ 
એમ.એિ.એ. એરીયા 
ડેવ. ખચગ 

રાજકોટ-૬૮-
દલિણ 

૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧,૫૦,૦૦,૦૦૦/- --- 

 અન્ય જાહરે તતં્રો માટેનુ ંકોષ્ટક: િાગ ુપડત ુાં નથી. 
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પ્રકરણ-૧૩ 

સહાયકી કાયગિમોના અમિ અંગેની પદ્ધધત 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સામાન્ય વહીવટ ધવભાગ 

 
૧૩.૧ કચરેીની આ શાખા દ્વારા કોઇ સહાયકી કાયગિમની અમિવારી કરવામા ંઆવતી નથી 

તેથી માહહતી આપવાની થતી નથી. 
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પ્રકરણ-૧૪ (ધનયમ સગં્રહ-૧૩) 

તેણે આપેિ રાહતો, પરધમટ કે અધધકૃધત મેળવનારની ધવગતો 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સામાન્ય વહીવટ ધવભાગ 

 
૧૪.૧ કચરેીની આ શાખા દ્વારા રાહતો,પરધમટ કે અધધકૃધત આપવાની કામગીરી થતી ન હોઇ, 

ધવગતો આપવાની થતી નથી. 
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પ્રકરણ-૧૨ (ધનયમ સગં્રહ-૧૪) 

કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિ ધોરણો 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સામાન્ય વહીવટ ધવભાગ 

 
૧૨.૧ ધવધવધ પ્રવધૃતઓ / કાયગિમો હાથ ધરવા માટે ધવભાગે નક્કી કરેિ ધોરણોની ધવગતો 

નીચ ેમજુબ છે: 
 

  આ શાખાની વનણયય િેવાની પ્રહિયા માટે શાખા દ્વારા ફાઇિ પર નોંધ ઓહફસ 
સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટશ્રી દ્વારા આસીતટન્ટ મેનેજરને અને િેઓશ્રી દ્વારા સહાયક કવમશનરશ્રીને 
રજૂ કરવામા આવે છે. જો વનણયય િેમના દ્વારા િેવાનો થિો હોય િો વનણયયસહ પ્રકરણ 
પરિ આવ્યે અમિવારી કરવામાાં આવે છે. અન્યથા વનણયય માટે આગળ નાયબ 
કવમશ્નરશ્રી કે જરૂર પડય ે કવમશ્નરશ્રીને પ્રકરણ રજૂ કરવામાાં આવે છે. જેમાાં વનણયય 
આવ્યે અમિવારી કરવામાાં આવે છે. 
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પ્રકરણ-૧૬ (ધનયમ સગં્રહ-૧૨) 

ધવજાણરુૂપે ઉપિબ્ધ માહહતી 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સામાન્ય વહીવટ ધવભાગ 

 

૧૬.૧ ધવજાણરુૂપ ેકોઇ માહહતી ઉપિબ્ધ નથી. 
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પ્રકરણ-૧૭ (ધનયમ સગં્રહ-૧૬) 

કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિ ધોરણો 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

સામાન્ય વહીવટ ધવભાગ 

 
૧૭.૧ િોકોને માહહતી મળે તે માટે ધવભાગે અપનાવેિ સાધનોની ધવગત નીચ ેમજુબ છે: 

 
 વિયમાનપત્રો 
 
 નોટીસ બોડય 

 
 કચેરીમાાં રેકડયન ુવનહરક્ષણ 

 
 દતિાવેજોની નકિો મેળવવાની પધ્ધવિ 

 
 ઉપિબ્ધ મહુિિ વનયમ સાંગ્રહ 

 
 જાહરે િાંત્રની વેબસાઇટ 

 
 જાહરેખબરનાાં અન્ય સાધનો 

 
 ઇ-ટેન્ડરીંગ 

 
 
 
 



 - 32 - 

 

સામાન્ય વહહવટ ધવભાગરાજકોટ મહાનગરપાલિકા , 

પ્રકરણ(૧૭-ધનયમ સગં્રહ)૧૮- 

અન્ય ઉપયોગી માહહતી 
૧૮ .૧   િોકો દ્વારા પછૂાતા પ્રશ્નો અને તેના જવાબો. 
૧. તે ક્યારે અમિમા ંઆવે  ?  

 િે ૧૨મી ઓક્ટોબર ,૨૦૦૫  ( ૧૫મી જુન ,૨૦૦૫ના રોજ િેના ઘડિરથી ૧૨૦માાં 
હદવસ ે )અમિમાાં આવે કેટિીક જોગવાઈઓ જેવી કે જાહરે સત્તાવધકારીઓની ફરજો 
(કિમ-૪ ) , સરકારી માહહિી અવધકારીઓ અન ે મદદનીશ સરકારી માહહિી 
અવધકારીઓ(કિમ-૫(૧ ) અને  ૫(૨ ) , કેન્િીય માહહિી આયોગની રચના  ( કિમ-૧૨ 

અને ૧૩ ) , રાજ્ય માહહિી આયોગની રચનાાં  ( કિમ ૧૫ અને ૧૬ )

ઈન્ટેિીજન્સ(ગપુ્િચર )અને સિામિી સાંતથાઓને અવધવનયમ િાગ ુ  ન પડવો  ( કિમ-

૨૪ )અને અવધવનયમની જોગવાઈઓનો અમિ કરવા વનયમો ઘડવાની સત્તા(કિમ ૨૭ 

અને ૨૮ ) િાત્કાલિક અસરથી અમિમાાં આવે છે. 

 

૨. કોને આવરી િેવામા ંઆવેિ છે? 

 અવધવનયમ મજુબ જમ્મ ુકાશ્મીર રાજ્ય વસવાય સમગ્ર ભારિને િાગ ુપડે છે. 

 

૩. માહહતી એટિે શુ?ં 

 માહહિી એટિે દફિર ,દતિાવેજો ,યાદીઓ ,ઈ-મેઈિ ,માંિવ્યો ,સિાહો ,પ્રેસ રીિીિ ,

પહરપત્રો  , હુકમો ,િોગ્બકુ્સ ,કરારો ,અહવેાિો ,કાગળો નમનૂાઓ ,મોડેિ ,કોઈપણ 

ઈિેક્રોવનક રૂપમાાં ડેટા સામગ્રી અને અત્યારે અમિમાાં હોય િેવા કોઈપણ કાયદા 
અન્વય ેકોઈ જાહરે સત્તાવધકારી દ્વારા મેળવવામાાં આવનાર કોઈપણ ખાનગી સાંતથાને 
િગિી માહહિી પરાંત ુજેમાાં  “ ફાઈિોની નોંધ(કિમ-૨(છ )) ” નો સમાાંવેશ થિો ન હોય. 

 

૪. માહહતીનો અધધકાર એટિે શુ?ં 

 િેમાાં નીચેનો સમાવેશ થાય છે. 

 ૧ .કાયો દતિાવેજો દફિરોનુાં વનરીક્ષણ કરવુાં. 
 ૨ .દતિાવેજો અથવા દફિરોની નોંધ કરવી ,ઉિારા અથવા પ્રમાલણિ નકિો 
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 ૩ .સામગ્રીના પ્રમાલણિ નમનુા િેવા 
૪ .વપ્રન્ટઆઉટ ,હડતક ,ફ્િોપી ,ટેપ ,વીડીઓ કેસેટ અથવા કોઈપણ અન્ય ઈિેક્રોવનક 

રીિે અથવા વપ્રન્ટ આઉટથી માહહિી મેળવવી(કિમ-૨૮(ઠ)) 

 

૨. જાહરે સત્તાધધકારીની ફરજો કઈ કઈ છે? 

૧. િેની સાંતથા ,કાયો અને ફરજોની વવગિો 
૨. િેના અવધકારીઓ અને કમયચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો  
૩. વનરીક્ષણ અને જવાબદારીની ચેનિ સહીિની િેના વનણયય િેવાની પ્રહિયામાાં 

અનસુરવામાાં આવિી કાયયપધ્ધવિ 

૪. િેના કાયો કરવા માટે ઘડિેા ધારાધોરણો 
૫. િેના કમયચારીઓ દ્વારા કાયો બજાવવા માટે વાપરવામાાં આવિા વનયમો ,વવવનયમો ,

સચુનો વનયમ સાંગ્રહો અને દફિરો 
૬. િેના અથવા િેના િાબા હઠેળના દતિાવેજોની કક્ષાઓનુાં એક પત્રક 

૭. નીવિનાઘડિર અન ે િેના અમિની બાબિ ે જનિા સાથે અથવા િેના સભ્યોના 
પ્રવિવનવધત્વ સાથે સિાહ પરામશયની કોઈ ગોઠવણ હોય િો િેની વવગિ 

૮. બોડય પહરષદો  , સવમવિઓ અને  સન્ય સાંતથાઓનુાં પત્રક જેમાાં િેન ેઘડનાર બે અથવા 
વધ ુ વ્યસ્ક્િઓ હોય વધમુાાં આ અંગેની બેઠકો જનિા માટે ખલુ્િી છે અથવા આવી 
બેઠકોની કાયયવાહી નોંધ જનિાને મળવાપાત્ર છે કે કેમ? 

૯. િેના અવધકારીઓ અને કમયચારીઓની માહહિી પસુ્તિકા 
૧૦ .િેના વવવનયમોમાાં જોગવાઈ થયા મજુબ િેના દરેક અવધકારી અને કમયચારીને 

આપવામાાં આવતુાં માવસક મહનેિાણુાં િેમજ મહનેિાણાની પધ્ધવિ 

૧૧. િેની દરેક એજન્સીને ફાળવેિ બજેટ ,જેમાાં િમામ આયોજનોની વવગિો સલૂચિ ખચય 
અને કરવામાાં આવેિ વહચેણી પરના અહવેાિોનો સમાવેશ થશે. 

૧૨. સહાયકી કાયયિમોના અમિની પધ્ધવિ જેમાાં ફાળવેિ રકમો અને આવા કાયયિમોની 
વવગિો અને િેના િાભાથીઓનો સમાવેશ થાય છે. 

૧૩. િેના દ્વારા અપાિી રાહિો ,પરવાના અથવા માન્યિા મેળવનારની વવગિો 
૧૪. િેની પાસે ઉપિબ્ધ કે ધારણ કરેિી અને વીજાણુાં રૂપમાાં સાચવેિી માહહિીની વવગિ 

૧૫. માહહિી મેળવવા માટે નાગહરકોએ ઉપિબ્ધ સવિિોની વવગિો જેમાાં જાહરે વપરાશ 

માટે કોઈ પતુિકાિય અથવા વાાંચનખાંડ રાખવામાાં આવેિ હોય િો િેના કામકાજના 
કિાકોનો સમાવેશ થાય છે. 

૧૬. જાહરે માહહિી અવધકારીએ(કિમ-૪(૧()ખ))ના નામ ,હોદ્દા અને અન્ય વવગિો. 
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૬. શુ ંજાહરે ન કરવુ?ં 

 નીચેની બાબિોન ેજાહરે કરવામાાંથી મસુ્ક્િ આપવામાાં આવે છે(.કિમ-૮) 

૧) એવી માહહિી કે જે જાહરે કરવાથી ભારિના સાવયભૌમત્વ અને અખાંડીિિા ,રાજ્યની 
સિામિી ,વ્યહુાત્મક વૈજ્ઞાવનક કે આવથિક હહિો ,વવદેશી રાજ્યો સાથેના સાંબાંધોને પ્રવિકુળ 

અસર પહોંચિી હોય અથવા િો િે ગનુાખોરીને ઉિજેન આપિી હોય. 

૨) એવી માહહિી એક જેને કાયદાની કોઈપણ અદાિિે કે ન્યાયપાંચે પ્રવસધ્ધ કરવાની 
તપષ્ટપણે મનાઈ ફરમાવી હોય અથવા િો જે માહહિી જાહરે કરવાથી અદાિિની અવજ્ઞા 
થિી હોય 

૩) એવી માહહિી જે  જાહરે કરવાથી સાંસદ કે રાજ્ય વવધાનસભાના વવશેષાવધકારનો ભાંગ 

થિો હોય .િેમજ મહાનગરપાલિકાની સામાન્યસભા વવશેષાવધકારનો ભાંગ થિો હોય. 

૪) વાણીજ્યક ગોપનીયિા ,વેપાર-રહતયો અથવા બૌદ્ધિક સાંપવિ સહીિની માહહિી કે જે 

જાહરે કરવાથી ત્રીજા પક્ષકારની તપધાયત્મક સ્તથવિન ે નકુ્સાન થાય જો કે સક્ષમ સત્તા 
અવધકારી ને એવી ખાિરી થાય કે આવી માહહિી જાહરે ન કરવી એ વવશાળ જનહહિના 
સમથયનમાાં છે. 

૫) વ્યસ્ક્િન ેિેના વવશ્વાસ આધાહરિ સાંબાંધને કારણ ેમળેિી માહહિી જો કે સક્ષમ અવધકારીને 
એવી ખાિરી થાય કે આવી માહહિી જાહરે ન કરવી એ વવશાળ જનહહિના સમથયનમાાં છે. 

૬) વવદેશની સરકાર પાસેથી મળેિી ગપુ્િ માહહિી 
૭) એવી માહહિી કે જે જાહરે કરવાથી વ્યસ્ક્િની જીંદગી કે શારીરીક સિામિી સામ ેજોખમ ઉભુાં 

થતુાં હોય અથવા િો માહહિીનુાં પ્રાપ્પ્િતથાન અથવા િો કાયદાના અમિ કે સિામિીના 
હતેઓુ માટે આપવામાાં આવિી ખાનગી સહાય અંગેની વવગિો જાણી શકાિી હોય. 

૮) એવી માહહિી કે જે જાહરે કરવાથી ગનેુગારોની િપાસ ,ધરપકડ કે િેની સામે કામ 

ચિાવી પ્રહિયામાાં અવરોધ ઉભો થિો હોય. 

૯) માંત્રી માંડળ ,સલચવો અને અન્ય અવધકારીઓ વચ્છચ ે થયેિ વવચાર-વવમશય અંગેના રેકડય 
સહહિના કેલબનેટના કાગળો .રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના મેયર,તટેન્ડીંગ કમીટીના ચેરમેન 

િેમજ અન્ય અવધકારીઓ વચ્છચે થયેિ વવચાર-વવમશય અંગેના રેકડય સહહિના કાગળો. 
૧૦) વ્યસ્ક્િગિ બાબિો સાથે સાંબાંવધિ માહહિી કે જેની જાહરેાિનો કોઈપણ સાવયજવનક પ્રવવૃત્ત 

કે િોકહહિ સાથે સાંબાંધ ન હોય ,અથવા િો જે માહહિી પ્રગટ કરવાથી વ્યસ્ક્િના અંગિ 

જીવન પર અનાવધકૃિ હુકમ થિો હોય. 

૧૧) ઉપર દશાયવેિ ુટછાટોમાાં ગિે િે મજકુર હોવા છિાાં પણ જો સરકારી અવધકારીને એમ 

િાગ ે કે જનહહિમાાં માહહિી રજુ ન કરવાથી રલક્ષિ નકુશાન પહોંચે િેમ છે િો િેઓ એ 

માહહિી મેળવી શકે. 
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૭. આંધશક માહહતી જાહરે કરી શકાય? 

જે માહહિીને જાહરે કરવામાાંથી મસુ્ક્િ આપવામાાં આવી હોય િેવી કોઈપણ માહહિીમાાં 
સમાવવષ્ટ ન હોય િેવા રેકડયનો ફક્િ િેટિો જ ભાગ અને જેમા જે મસુ્ક્િ આપવામાાં આવેિ 

માહહિીનો સમાવેશ થિો હોય  એવા કોઈપણ ભાગમાાંથી સમજપવૂયક અિગ િારવી શકાય 

િેવી માહહિી પરૂી પાડી શકશ(ેકિમ-૧૦) 

 

૮. રાજકોટ  મહાનગરપાલિકા સત્તાતતં્ર એટિે શુ?ં 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા એટિ ેનીચેની દ્વારા તથાપવામાાં આવેિ કે રચવામાાં આવેિ તવ-

રાજ્યનુાં કોઈપણ સત્તાિાંત્ર અથવા માંડળ અથવા સાંતથા  ( કિમ-૨(િ)) 

- બાંધારણ દ્વારા કે િે અન્વય ે

- સાંસદ દ્વારા ઘડવામાાં આવેિ અન્ય કોઈ પણ કાયદા દ્વારા 
- રાજ્ય વવધાનસભા દ્વારા બહાર પાડવામાાં આવેિ જાહરેનામાાં કે કરવામાાં આવિે હુકમ 

દ્વારા અને  જેમાાં નીચેનો સમાવેશ થિો હોય. 

(ક )જે સાંતથા પોિાની માલિકીની ,વનયાંવત્રિ કે મોટી રકમનુાં નાણા ભાંડોળ મેળવિી હોય 

િેવી સાંતથા 
(ખ )યોગ્ય સરકાર દ્વારા પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીિે મોટી રકમનુાં નાણા ભાંડોળ આપવામાાં 
આવતુાં હોય એવી લબનસરકારી સાંતથા. 

 

૯. કોને બાકાત રાખવામા ંઆવે છે? 

બીજી અનસુચુીમાાં વનહદિષ્ટ કેન્િીય બાિમી અને સિામિી સાંતથાઓ જેવી કે બાિમી 
કાયાયિય ,સાંશોધન અને અન્વેષણ શાખા ,મહસેિુ બાિમી વનયામકની કચેરી ,કેન્િીય 

આવથિક બાિમી કાયાયિય ,ઉડયન સાંશોધન કેન્િ ,ખાસ સીમાસરુક્ષા દળ ,સરહદ સરુક્ષા દળ ,

કેન્દ્ન્િય અનામિ પોિીસ દળ ,ઇન્ડો–વિબેટ સરહદ પોિીસ ,કેન્િીય ઔદ્યોલગક સિામિી 
દળ ,રાષ્રીય સિામિી રક્ષક ,આસામ રાઇફલ્સ ,ખાસ સેવા કાયયિય ,ખાસ શાખા(ુપી 
પોિીસ ખાત ુાં ) , આંદામાન વનકોબાર ગનુાશોધક શાખા ,દાદરા અને નગરહવેિી િથા ખાસ 

શાખા ,િક્ષ્યિીપ પોિીસ ,રાજ્ય સરકારો દ્વારા જાહરેનામા દ્વારા વનહદિષ્ટ સાંતથાઓને પણ 

બાકાિ રાખવામાાં આવશે િેમ છિાાં આ વનષેધ અબાવધિ નથી અને ભ્રષ્ટાચાર િેમજ 

માનવ અવધકારની અવગણનાના આકે્ષપોન ે િગિી માહહિી પરૂી પાડવી એ આ 

સાંતથાઓની ફરજ છે વધમુાાં માનવ અવધકારની અવગણનાના આકે્ષપોને િગિી માહહિી 
ફક્િ કેન્િ કે રાજ્ય માહહિી આયોગની માંજૂરી િઇન ેજ યથાપ્રસાંગ આપી શકાશે(કિમ-૨૪) 
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૧૦ . ‘ ત્રીજા પિકારો ’કોણ છે? 

ત્રીજો પક્ષકાર એટિે માહહિી મેળવવા માટે વવનાંિી કરિા નાગહરક સીવાયની વ્યસ્ક્િ અને 
િેમાાં સરકારી અવધકારીનો સમાવેશ થાય છે .ત્રીજા પક્ષકારોએ સરકારને ખાનગીમાાં રજુ 

કરેિ અરજીઓ અને અપીિોની બાબિમાાં િેઓને સાાંભળવામાાં આવે િેનો િેમને અવધકાર 

છે(.કિમ-૨(૧)અને કિમ-૧૧) 

 

૧૧. જાહરે માહહતી અધધકારીઓ કોણ છે? 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા માહહિી અવધકારીઓ એ જાહરે સત્તાિાંત્રો દ્વારા િમામ  વહીવટ 

એકમો અથવા િેનાાં વનયાંત્રણ હઠેળની કચેરીમાાં વનયકુ્િ કરવામાાં આવિા અવધકારીઓ છે કે 

જેઓએ આ અવધનીયમ હઠેળ માહહિી મેળવવા માટે વવનાંિી કરિા નાગહરકોને માહહિી પરૂી 
પાડવાની હોય છે .કોઈપણ અવધકારી િેની અથવા િેણીની યોગ્ય ફરજો બજાવવા માટે 

મહાનગરપાલિકા માહહિી અવધકારી દ્વારા જે સહાય માાંગવામાાં આવે િેવી િમામ સહાય 

આપશે અને આ અવધવનયમની જોગવાઈઓનાાં ઉલ્િાંઘન બદિ આવા અન્ય અવધકારીઓને 
મહાનગરપાલિકા માહહિી અવધકારી િરીકે ગણવામાાં આવશે. 

 

૧૨. મહાનગરપાલિકાના ંમાહહતી અધધકારીની ફરજો શુ ંછે? 

- માહહિી મેળવવા માગિી વ્યસ્ક્િઓ પાસેથી મળિી વવનાંિીઓ અંગે મહાનગરપાલિકા 
માહહિી અવધકારી કાયયવાહી કરશ ેઅને જ્યાાં િેલખિમાાં વવનાંિી કરી શકાય િમે ન હોય 

ત્યાાં િે અન્ય રૂપે વ્યસ્ક્િન ેયોગ્ય મદદ કરવી. 
- જો માાંગવામાાં આવેિ માહહિી રોકી રાખવામાાં આવિી હોય અથવા િો િેનુાં વવષય વતત ુ

અન્ય જાહરે સત્તા અવધકારી કામગીરી સાથ ે ઘવનષ્ઠ રીિે સાંકળાયેલુાં હોય િો 
મહાનગરપાલિકા માહહિી અવધકારીએ િે બાબિ અન્ય જાહરે સત્તાવધકારીને પાાંચ 

હદવસમાાં િે બાબિ િબદીિ કરવી અને અરજદારને િે અંગ ેિાત્કાલિક જાણ કરવી. 
- મહાનગરપાલિકા માહહિી અવધકારી ,િેની/િેણીની ફરજો યોગ્ય રીિે બજાવવા માટે 

અન્ય કોઇપણ અવધકારીની મદદ માગી શકે છે. 

- માહહિી મળ્યેથી ,સરકારી માહહિી અવધકારીએ શક્ય એટિી િડપે અને કોઈપણ 

સાંજોગોમાાં વવનાંિી મળ્યાના ૩૦ હદવસમાાં િે નીયિ કરવામાાં આવે િેટિી ફીની 
ચકુવણી કયેથી માહહિી પરૂી પાડવી અથવા િો કિમ-૮ અથવા કિમ-૯ માાં વનહદિષ્ટ 

કયાય મજુબનાાં કોઈપણ કારણસર િે વવિંનિીને નામાંજુર કરવી. 
- જયારે માાંગવામાાં આવેિી માહહિી વ્યસ્ક્િનાાં જીવન કે તવાિાંત્ર્યને અસર કરિી હોય 

ત્યારે વવનાંિી મળ્યાના ૪૮ કિાકમાાં જ િે પરૂી પાડવી 
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- જો મહાનગરપાલિકા માહહિી અવધકારી વનયિ સમયગાળામાાં વવનાંિી અંગ ે વનણયય 

કરવામાાં વનષ્ફળ જાય િો િેમને વવનાંિીનો અતવીકાર કયો છે િેમાાં માનવામાાં આવશે. 

- જ્યાાં વવનાંિીનો અતવીકાર કરવામાાં આવ્યો હોય ત્યાાં ,મહાનગરપાલિકા માહહિી 
અવધકારીએ વવનાંિી કરનારન ેવનચ ેમજુબની જાણ કરવી 
(૧ )આવા અતવીકાર માટેના કારણો  ( ૨ )આવા અતવીકાર સામે જેટિા સમયગાળામાાં 
અપીિ કરી શકાય િે સમયગાળો અને  ( ૩ )અપીિ અવધકારીની વવગિો. 

- મહાનગરપાલિકા માહહિી અવધકારી એ જે પ્રકારની માહહિી માાંગવામાાં આવી હોય એ 

પ્રકારની જ માહહિી અપાવી વસવાય કે િે જાહરે સત્તામાંડળનાાં નાણા સાધનોને અયોગ્ય 

હદશામાાં વળિી હોય અથવા િે વવવાદી રેકડયની સિામિી કે જાણવણી માટે હાનીકારક 

હોય. 

- જો આંવશક માહહિી આપવાની માંજૂરી આપવામાાં આવી હોય િો મહાનગરપાલિકા 
માહહિી અવધકારીએ અરજદારને વનચ ેમુાંજબની જાણ કરવી નોટીસ આપવી. 

(ક) માહહિી જેમાાં સમવવષ્ટ છે એવા રેકડય કે જેને જાહરે કરવામાાંથી મસુ્ક્િ આપવામાાં 
આવી હોય િેન ે  અિગ કયાય પછી માગણી કરેિ રેકડયનો ફક્િ િેટિો ભાગ પરુો 
પાડવામાાં આવી રહ્યો છે. 

(ખ) જેનાાં પર વનણયયો આધાહરિ હિા િે અંગેની બાબિનો ઉલ્િેખ કરીન ે કોઈપણ 

હકીકિ આધાહરિ મહત્વનાાં પ્રશ્ન અંગેના કોઈપણ િારણો સહીિ વનણયય માટેના 
કારણો. 

(ગ) વનણયય કરનાર વ્યસ્ક્િનુાં નામ અને હોદ્દો 
(ઘ) િેણે/િેણીએ ગણિરી કરેિ ફી ની વવગિો અને અરજદારે જમા કરવી જરૂરી ફીની 

રકમ અને  
(ચ) માહહિીનો જે ભાગ જાહરે ન કરવાનો હોય િે અંગેના વનણયયની સમીક્ષા ,વસિુ 

કરવામાાં આવેિ ફીની રકમ અથવા જે પ્રકારે માહહિી પરૂી પાડવામાાં આવી હોય િે 

બાબિમાાં િેનાાં/િેણીના અવધકારો. 
- જો માાંગવામાાં આવેિ માહહિી ત્રીજા પક્ષકાર દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવી હોય અથવા િો 

ત્રીજા પક્ષકાર દ્વારા િને ે ખાનગી માહહિી િરીકે ગણવામાાં આવી હોય િો ,

મહાનગરપાલિકા માહહિી અવધકારી માગણી મળ્યાના પાાંચ હદવસમાાં િે ત્રીજા 

પક્ષકારને િેલખિ નોટીસ આપી શકશ ેઅને િેની રજૂઆિને વવચારણામાાં િેશે. 

- આવી નોટીસ મળ્યાની િારીખથી ૧૦ દીવસમાાં મહાનગરપાલિકા એપેિેટ અવધકારી 
સમક્ષ રજૂઆિ કરવાની ત્રીજા પક્ષકારને િક આપવાની રહશેે. 
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૧૩. માહહતી મેળવવા માટે અરજી કરવાની પ્રહિયા શુ ંછે? 

(૧ ) જે બાબિ માટે માહહિી મેળવવાની હોય િેની વવગિો દશાયવિી અરજી 

મહાનગરપાલિકા માહહિી અવધકારીને િેલખિમાાં અથવા વીજાણુાં માધ્યમો દ્વાર 

અંગ્રેજીમાાં અથવા હહન્દીમાાં ગજુરાિી કરવી. 
(૨) કઈ બાબિ અંગ ેમાહહિી મેળવવાની છે િે અંગેનાાં કારણો દશાયવવાની જરૂર નથી 
(૩) વનયમ કરવામાાં આવે િેટિી ફી ચકૂવો(જો ગરીબીરેખા હઠેળની કક્ષામાાં આવિા ન 

હોય િો) 
 

૧૪. માહહતી મેળવવા માટેની સમય મયાગદા કેટિી છે? 

 (૧ ) અરજી કયાયની િારીખથી ૩૦ હદવસ સધુીમાાં 
(૨ ) વ્યસ્ક્િની જીંદગી અને તવિાંત્રિા સાંબાંધી માહહિી મેળવવા માટે ૪૮ કિાક 

(૩ ) જો અરજી મદદનીશ મહાનગરપાિીકા માહહિી અવધકારીને માહહિી માટે આપી 
હોય િો ,જવાબ આપવાના ઉપરોક્િ સમયગાળામાાં ૫ હદવસનો સમય વધારવામાાં 
આવશે. 

(૪) જો આમાાં ત્રીજા પક્ષકારનાાં હહિ સમાયેિા હશ ેિે સમય-મયાયદા ૪૦ હદવસ સધુીની 
રહશેે  ( મહત્તમ મદુ્દિ પક્ષકારને રજૂઆિ કરવા માટે આપેિો સમય) 

(૫) વનહદિષ્ટ સમય-મયાયદામાાં માહહિી આપવામાાં વનષ્ફળ જવુાં એ માની િીધિેો 
અતવીકાર છે. 

 

૧૨. ફી કેટિી છે? 

 (૧) અરજી કરવાની વનયિ ફી વ્યાજબી હોવી જોઈએ. 

(૨) જો વધારે ફી ની જરૂર હોય િો ,એટિી રકમ કેવી રીિે થાય િેની ગણિરીને વવગિો 
િેલખિમાાં જણાવી જોઈએ. 

(૩) યોગ્ય અપીિ અધીકારીને અરજી કરીને મહાનગરપાલિકા માહહિી અધીકારીએ 

િીધેિી ફી અંગેના વનણયયની િપાસ કરવા અરજદાર પછૂી શકે છે. 

(૪) ગરીબી રેખા હઠેળ જીવિા િોકો પાસેથી કોઈ જ ફી િેવામાાં આવશે નહહ. 

(૫) મહાનગરપાલિકા માહહિી અવધકારી વનયિ કરેિી સમય  – મયાયદાનુાં પાિન ન કરી 
શકે િો અરજદારને માહહિી વવનામલુ્યે પરૂી પાડવી. 

 

૧૬. અસ્વીકાર માટેનુ ંકારણ શુ ંબની શકે? 

 (૧) જો િેન ેપ્રગટ કરવામાાંથી મસુ્ક્િ આપવા હઠેળ આવરી િેવાયેિ હોય(કિમ-૮) 

(૨) જો િેમાાં રાજ્ય વસવાયની અન્ય કોઈ વ્યસ્ક્િનાાં કોપીરાઈટનોભાંગ કરવામાાં આવ્યો 
હોય(કિમ-૯) 
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૧૭. અપીિ સત્તાધધકારી કોણ હોઈ શકે? 

(૧) પ્રથમ અપીિ-: પ્રથમ અપીિ સાંબાંવધિ સરકારી િાંત્રમાાં મહાનગરપાલિકા માહહિી 
અવધકારી કરિા હોદ્દામાાં પ્રવર હોય િેવા(નાાં.મ્યવુન.કવમશનર-સેન્રિ િોન કચેરી )

અવધકારીને વનયિ કરેિી સમય-મયાયદા પરૂી થયાની િારીખથી અથવા ચકુાદો 
મળ્યાની િારીખથી ૩૦ હદવસ સધુીમાાં કરવી(વ્યાજબી કારણ બિાવવામાાં આવ્યુાં હશ ે

િો અપીિ અવધકારી દ્વારા વવિાંબ માફ કરવામાાં આવશે) 

(૨) બીજી અપીિ-: બીજી અપીિ કેસ હોય િે મજુબ કેન્િીય માહહિી આયોગન ેઅથવા 
રાજ્ય માહહિી આયોગને જે િારીખ ેચકુાદો આપવામાાં આવ્યો હોય િે િારીખથી ૯૦ 

હદવસ સધુીમાાં કરવામાાં આવે અથવા પ્રથમ આપીિ અવધકારી દ્વારા િે કરવામાાં આવી 
હોય જોઈએ(પરૂત ુાં કારણ દશાયવવામાાં આવ્યુાં હશ ેિો આયોગ દ્વારા વવિાંબ માફ કરવામાાં 
આવશે) 

(૩) મહાનગરપાલિકા માહહિી અવધકારીનાાં વનણયય સામે પ્રથમ અપીિ અવધકારી સમક્ષ 

ત્રીજા પક્ષકારે ૩૦ હદવસનાાં સમયગાળામાાં અપીિ દાખિ કરી દેવી જોઈએ અને જે 

દ્ધદ્વિીય અપીિ અધીકારી હોય િેવા યોગ્ય માહહિી આયોગ સમક્ષ પ્રથમ અપીિ ઉપર 

આવેિા ચકુાદાના હદવસથી ૯૦ હદવસ સધુીમાાં અપીિ દાખિ કરી દેવી જોઈએ. 

(૪) માહહિીથી વાંલચિ રાખવાનુાં ન્યાય સાંગિ હત ુાં િે સાલબિ કરવાની જવાબદારી 
મહાનગરપાલિકા અવધકારીની છે. 

(૫) પ્રથમા અપીિ મળ્યાની િારીખથી ૩૦ હદવસ સધુીમાાં િેનો વનકાિ કરવામાાં આવશે 

જરૂર હોય િો ૧૫ હદવસની મયાયદા વધારી શકાશે(કિમ-૧૯) 

 

૧૮. કેન્રીય માહહતી આયોગની રચના કેવીરીતે કરવામા ંઆવે છે? 

(૧) કેન્િ સરકાર દ્વારા રાજપત્રમાાં જાહરેનામાાં મારફિ કેન્િીય માહહિી આયોગની રચના 
કરવાની હોય છે. 

(૨) આયોગમાાં  ( ૧ )મખુ્ય માહહિી આયકુ્િ (CIC) અને ૧૦ થી વધ ુ ન હોય એટિા 
માહહિી આયકુ્િ(IC)નો સમાવેશ કરવામાાં આવે જેમની વનમણુાંક ભારિનાાં 
રાષ્રપવિ દ્વારા કરવામાાં આવશે. 

(૩) પ્રથમ અનસુચુીમાાં નક્કી કરેિા ફોમય અનસુાર રાષ્રપવિ દ્વારા હોદ્દાનાાં શપથ 

િેવડાવવામાાં આવશે. 

(૪) આયોગનુાં મખુ્ય કાયાયિય હદલ્હીમાાં રહશેે .કેન્િ સરકારની માંજૂરી સાથે અન્ય  

કાયાયિયો દેશનાાં અન્ય વવતિારોમાાં તથાવપિ કરવા. 
(૫) અન્ય કોઈપણ અવધકારીનાાં આદેશોને આધીન થયા વગર આયોગ િેની સત્તાઓનો 

ઉપયોગ કરશ(ેકિમ-૧૨) 
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૧૯. મખુ્ય માહહતી આયકુ્ત (CIC ) અને માહહતી આયકુ્ત (IC) ની યોગ્યતાનો માપદંડ શુ ંછે અને 

તેમની ધનમણુકં અંગેની પ્રહિયા શુ ંછે? 

(૧) મખુ્ય માહહિી આયકુ્િ /માહહિી આયકુ્િ માટેના ઉમેદવારો કાયદો ,વવજ્ઞાન અને 
પ્રૌધોલગક ,સામજજક ,સેવા વ્યવતથા પત્રકારત્વ સમહૂ માધ્યમ અથવા વહીવટ અને 
શાસન વવષે બહોળાં જ્ઞાન અને અનભુવ ધરાવવા માટે જાહરે જીવનમાાં ઉચ્છચ તથાન 

ધરાવિી વ્યસ્ક્િઓ હોવી જોઈએ. 

(૨) મખુ્ય માહહિી આયકુ્િ ,સાંસદ સભ્ય કે કોઈપણ રાજય કે કેન્િ શાવસિ પ્રદેશની 
વવધાનસભાનાાં સભ્ય ન હોવા જોઈએ િે અન્ય કોઈ િાભદાયી હોદો ધરાવિા ન 

હોય કે કોઈ રાજકીય પક્ષ સાથ ેજોડાયેિા ન હોય અથવા કોઈ ધાંધો કરિા ન હોય 

(કિમ-૧૨) 

(૩) વનમણુાંક સવમવિમાાં પ્રધાનમાંત્રી(અધ્યક્ષ )િોકસભામાાં વવરોધ પક્ષના નેિા અને 
પ્રધાનમાંત્રી દ્વારા નામ વનયકુ્િ કરવાના એક સાંઘ કેલબનેટ દરજ્જજાન માંત્રીનો 
સમાવેશ થાય છે. 

 

૨૦. મખુ્ય માહહતી આયકુ્તના ંહોદ્દાની મદુ્દત કેટિી છે અને સેવાની અન્ય શરતો કઈ છે? 

(૧ ) મખુ્ય માહહિી આયકુ્િ જે િારીખ ેિેમના હોદ્દા ધારણ કરે િે િારીખથી ૫ વષયનાાં 
સમયગાળા માટે અથવા િેમની ઉમર ૬૫ વષયની થાય ત્યાાં સધુી એ બને માાંથી જે 

વહિેી હોય િેટિી મદુ્દિ માટે િેમની વનમણુાંક કરવામાાં આવશે. 

(૨) મખુ્ય માહહિી આયકુ્િની પનુનીયસુ્ક્િ થઇ શકશ ેનહી. 
(૩) પગાર મખુ્ય ચુાંટણી આયકુ્િનાાં પગાર જેટિો જ રહશે .નોકરી દરમ્યાન મખુ્ય 

ચુાંટણી આયકુિને આનાથી કોઈ નકુશાન થશે નહહ(.કિમ-૧૩) 

 

૨૧. માહહતી આયકુ્તના ંહોદ્દાની મદુ્દત કેટિી છે અને સેવાની અન્ય શરતો કઈ છે? 

(૧ ) માહહિી આયકુ્િ જે િારીખ ે િેમના હોદ્દા ધારણ કરે િે િારીખથી ૫ વષયનાાં 
સમયગાળા માટે અથવા િેમની ઉમર ૬૫ વષયની થાય ત્યાાં સધુી એ બને માાંથી જે 

વહલે ુ હોય િેટિી મદુ્દિ માટે િેઓ હોદ્દા પર રહશેે અને માહહિી આયકુ્િ િરીકે 

િેમની પનુ:નીયસુ્ક્િ થઇ શકશ ેનહી. 
(૨) પગાર ચુાંટણી આયકુ્િનાાં પગાર જેટિો જ રહશ ે .નોકરી દરમ્યાન માહહિી 

આયકુિને આનાથી કોઈ નકુશાન થશે નહહ. 

(૩) માહહિી આયકુ્િ મખુ્ય માહહિી આયકુ્િ િરીકે વનયકુિ થવા પાત્ર છે પરાંત ુિે િેની 
/િેણીની માહહિી આયકુ્િ િરીકેની મદુિ સહીિ કુિ પાાંચ વષયની વધ ુમદુ્દિ માટે 

હોદ્દા પર રહશેે નહી(.કિમ-૧૩) 
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૨૨. રાજ્ય માહહતી આયોગની રચના ંકેવીરીતે કરવામા ંઆવે છે? 

(૧ ) રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્ય માહહિી આયોગની રચના ગેિેટ જાહરેનામાાં મારફિ 

કરવામાાં આવશે .િેમાાં રાજ્યપાિ દ્વારા રાજ્યના એક મખુ્ય માહહિી આયકુ્િની 
(CIC  ) અને ૧૦ થી વધ ુનહહ એટિા રાજય માહહિી આયકુિોની વનમણુાંક કરવામાાં 

આવશે. 

(૨) રાજ્યપાિશ્રી દ્વારા પ્રથમ અનસુલુચમાાં વનયિ કરવામાાં આવેિા ફોમય અનસુાર 

હોદ્દાનાાં શપથ િેવડાવવામાાં આવશે. 

(૩) રાજ્ય સરકાર  વનહદિષ્ટ કરે િે તથળે રાજ્ય માહહિી આયોગનુાં મખુ્ય કાયાયિય રહશેે 

રાજ્ય સરકારની માંજૂરીથી અન્ય કચેરીઓ રાજ્યનાાં અન્ય ભાગોમાાં તથાપવામાાં 
આવશે. 

(૪) આયોગ અન્ય કોઈપણ અવધકારીને િાબ ે થયા વગર િેની સત્તાઓનો ઉપાયોગ 

કરશ.ે 

 

૨૩. રાજ્ય મખુ્ય માહહતી આયકુ્ત /રાજ્ય માહહતી આયકુ્તોની યોગ્યતાનો માપદંડ શુ ંછે અને 

તેમની ધનમણુકં અંગેની પ્રહિયા શુ ંછે? 

  મખુ્યમાંત્રી વનમણુાંક સવમવિના પ્રમખુ રહશેે અન્ય સભ્યોમાાં ,વવધાનસભામાાં 
વવરોધપક્ષનાાં નેિાનો િેમજ મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ નામનીદીષ્ટ કરેિા એક કેલબનેટ દરજ્જજાના 
માંત્રીનો સમાવેશ થાય છે. 

  રાજય મખુ્ય માહહિી આયકુ્િ /રાજ્ય માહહિી આયકુ્િ િરીકે વનયકુ્િ થવા માટેની 
િાયકાિ કેન્િીય આયકુિો માટેની િયકાિ જેવી જ છે. 

  રાજય મખુ્ય માહહિી આયકુ્િનો પગાર ચુાંટણી આયકુ્િનાાં પગાર જેટિો જ રહશેે 

રાજય માહહિી આયકુ્િનો પગાર રાજય સરકારનાાં મખુ્ય સલચવનાાં પગાર જેટિો જ 

રહશેે(.કિમ-૧૫) 

 

૨૪. માહહતી આયોગની સત્તા અને કાયો ક્યા ંછે  ?  

(૧) કેન્િીય માહહિી આયોગ /રાજ્ય માહહિી આયોગની ફરજ નીચે કોઈપણ વ્યસ્ક્િ 

પાસેથી ફહરયાદો મેળવવાનાાં છે. 

ક) સરકારી માહહિી અવધકારીની વનમણુાંક ન થવાના કારણ ેજેઓ માહહિી વવનાંિી રજુ 

કરી શકિા નથી. 
ખ) જેમણે વવિંનિી કરી હોય પરાંત ુમાહહિી આપનો ઇનકાર કયો હોય. 

ગ) જેમને વનયિ સમય-મયાયદામાાં િેની /િેણીની માહહિી વવનાંિી અંગે કોઈ પ્રવિભાવ 

મળ્યો ન હોય 
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ઘ) જેઓ વસિુ કરેિ ફી ગેરવ્યાજબી હોવાનુાં વવચારિા હોય 

ચ) જેઓ આપવામાાં આવેિ માહહિી અધરૂી અથવા ખોટી અથવા ગેરમાગ ેદોરનારી 
હોવાનુાં વવચારિા હોય 

છ) આ કાયદા હઠેળ માહહિી મેળવવાનો િગિી અન્ય કોઇપણ બાબિ 

(૨) વાજબી કારણ હોય િો િપાસ આદેશ આપવાની સત્તા 
(૩) મખુ્ય માહહિી આયકુ્િ /રાજ્ય મખુ્ય માહહિી આયકુ્િ પાસ ેદીવાની કોટયનાાં જેવી 

સત્તા હશ ેજેમ કે 

ક) વ્યસ્ક્િઓને સમન્સ બજાવવા અને હાજર રાખવા ,િેમને સોગાંદ પર મૌલખક અથવા 
િેલખિ પરુાવો આપવા અન ેદતિાવેજો અથવા વતતઓુ રજુ કરવા ફરજ પાડવી 

ખ) દતિાવેજોની શોધ અને વનરીક્ષણની જરૂહરયાિ 

ગ) સોંગાંદનામા પર પરુાવા તવીકારવા 
ઘ) કોઈપણ કોટય  અથવા કચેરીમાાંથી સરકારી રેકડય અથવા નકિોની માગણી કરવી 
ચ) સાક્ષીઓ અથવા દતિાવેજોની િપાસ માટે સમન્સ કાઢવા 
છ) વનયિ કરવામાાં આવી હોય િેવી અન્ય કોઈ બાબિ 

(૪) મખુ્ય માહહિી આયકુ્િ /રાજય માહહિી આયકુ્િને આ કાયદા હઠેળ આવરી 
િેવાયેિ િમામ રેકડય(મસુ્ક્િ દ્વારા આવરી િેવાયેિ સહીિ )પરીક્ષણ માટે િપાસ 

દરમ્યાન અચકૂ આપવા. 
(૫) મહાનગરપાલિકા સત્તાવધકારી પાસેથી િેમના વનણયયોનુાં પાિન સવુનવિિ કરવાની 

સત્તા જેમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે. 

ક) વનયિ ફોમયમાાં માહહિી પરૂી પાડવી 
ખ) જ્યાાં મહાનગરપાલિકા માહહિી મહાનગરપાલિકા /મદદનીશ સરકારી અવધકારી ન 

હોય ત્યાાં િેમની વનમણુાંક માટે સરકારી સત્તાવધકારીએ આદેશ આપવા. 
ગ) માહહિી આપવા માહહિીનાાં પ્રકાર પ્રવસધ્ધ કરવા 
ઘ) રેકડયનાાં વ્યવતથાપન ,નીભાવ અને નાશ સાંબાંધી પધ્ધવિઓમાાં જરૂરી ફેરફાર કરવા 
ચ) માહહિી મેળવવાના અવધકાર અંગ ેઅધીકારીઓ માટે િાિીમની જોગવાઈ કરવી 
છ) આ કાયદાના અનપુાિન અંગ ે સરકારી સત્તાવધકારી પાસેથી વાવષિક અહવેાિ 

મેળવવો. 
જ) અરજદારને થયેિ કોઈ ખોટ અથવા ભોગવેિ કોઈ હાની અંગ ેવળિર આપવુાં. 
િ) આ કાયદા હઠેળ વશક્ષા કરવી અથવા 
 (૧ )અરજીનો અતવીકાર કરવો(કિમ ૧૮ અને કિમ ૧૯) 
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૨૨. અહવેાિ આપવાની કાયગપધ્ધધત શુ ંછે? 

૧. કેન્િીય માહહિી આયોગ વષયનાાં અંિે આ કાયદાની જોગવાઈઓનાાં અમિ અંગ ે કેન્િ 

સરકારને વાવષિક અહવેાિ મોકિશ ેરાજ્ય માહહિી આયોગ રાજ્ય સરકારને માહહિી 
મોકિશ.ે 

૨. દરેક માંત્રાિયની ફરજ છે કે િે િેનાાં સરકારી સત્તાવધકારીઓ પાસે અહવેાિો મળેવીને 
યથાપ્રસાંગ કેન્િીય માહહિી આયોગ અથવા રાજય માહહિી આયોગ િે મોકિી આપે. 

૩. દરેક અહવેાિમાાં દરેક મહાનગરપાલિકા સત્તાવધકારીઓએ તવીકારેિ વવનાંિીઓની 
સાંખ્યા ,ઇન્કાર કરેિ અન ેઅપીિોની સાંખ્યા ,કોઈ વશક્ષાત્મક પગિા િીધા હોય િો 
િેની વવગિો એકત્ર કરેિ ફી અને િાગિની વવગિોનો સમાવેશ થશે. 

૪. કેન્િ સરકાર દર વષયનાાં અંિે કેન્િીય માહહિી આયોગનો અહવેાિ સાંસદમાાં રજુ કરશ ે.

સાંબાંવધિ રાજ્ય સરકાર રાજ્ય માહહિી આયોગનો અહવેાિ વવધાનસભા(જ્યાાં િાગ ુપડે 
ત્યાાં વવધાન પહરષદ )સમક્ષ રજુ કરશ(ેકિમ-૨૫) 

 

૨૬. દંડની જોગવાઈઓ કઈ છે? 

દરેક મહાનગરપાલિકા માહહિી અવધકારી નીચેના માટે દરરોજ રૂ .૨૫૦ /- િેખે મહત્તમ રૂ .

૨૫૦૦૦ /- સધુી દાંડ માટે જવાબદાર રહશેે 

૧. અરજી નહહ તવીકારવા માટે 

૨. વાજબી કારણ વસવાય માહહિી આપવામાાં વવિાંબ કરવા 
૩. બદઈરાદાથી માહહિી આપવાનો ઇન્કાર કરવો 
૪. જાણીબિુીને અધરૂી ,ખોટી ,ગેરમાગ ેદોરનારી માહહિી આપવી 
૫. જેની માગણી કરી હોય િે માહહિીનો નાશ કરવો અન ે 

૬ . કોઈપણ રીિે માહહિી પરૂી પાડવામાાં અડચણ ઉભી કરવી 
કેન્િ અને રાજ્ય કક્ષાએ માહહિી આયોગનો આ વશક્ષા કરવાનો અવધકાર છે .માહહિી આયોગ 

ભિૂ કરિા મહાનગરપાલિકા માહહિી અવધકારી અને કાયદાના ઉલ્િાંઘન માટે વશક્ષાની 
કાયયવાહીની ભિામણ પણ કરી શકશ(ેકિમ-૨૦) 

 

૨૭. અદાિતોનુ ંઅધધકાર િેત્ર શુ ંછે? 

આ અવધવનયમ અન્વયે કરવામાાં આવેિા કોઈપણ હુકમ સામ ેકરેિ દાવાઓ કે અરજીઓ 

નીચિી અદાિિો તવીકારી શકશ ેનહહ(કિમ-૨૩ )આમ છિાાં ,બાંધારણની કિમ-૩૨ અને 
૨૨૫ હઠેળ સપુ્રીમ કોટય  અન ેહાઈકોટયનાાં રીટ ક્ષેત્રાવધકારને કોઈ અસર પહોંચિી નથી 
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૨૮. કેન્ર/રાજ્ય સરકારોની ભધૂમકા શુ ંછે?  

૧. માહહિી મેળવવાના અવધકાર અંગ ે િોકો માટે ખાસ કરીને પ્રવિકુળ સ્તથવિ ધરવિા 
સમદુાયો માટે શૈક્ષલણક કાયયિમો વવકસાવવા 

૨. મહાનગરપાલિકા અવધકારીઓને આવા કાયયિમો વવકસાવવામાાં અને િેનુાં સાંચાિન 

કરવામાાં સહભાગી બનવા માટે પ્રોત્સાહહિ કરવા. 
૩. જાહરે જનિામાાં ચોક્કસ માહહિીનો સમયસર પ્રસાર કરવા અંગ ેઉત્તેજન પરુૂાં પાડવુાં 
૪. અવધકારીઓને િાિીમ આપવી અને િાિીમ સાહહત્ય વવકસાવવુાં 
૫. િોકો માટે સાંબાંવધિ  રાજ્ભાષામાાં એક માગયદવશિકા િયૈાર કરવી અને િેનો પ્રસાર કરવો 
૬. મહાનગરપાલિકા માહહિી અવધકારીઓનાાં નામ ,હોદ્દા સાથે ટપાિના સરનામાાં અને 

િેમાાંના સાંપકય  માટેની વવગિો િથા ચકુવવાની ફી અંગેની નોટીસો ,વવનિી 
તવીકારવામાાં આવી ન હોય િો કાયદાનાાં ઉપિભ્ય ઉપાયો ,વગેરે જેવી અન્ય માહહિી 
પ્રકાવશિ કરવી  ( કિમ-૨૬) 

 

૨૯. કાયદો ઘડવાની સત્તા કોની પાસે છે? 

કેન્િ સરકાર ,સરકારો અને સક્ષમ સત્તાવધકારીને કિમ-૨(ચ )માાં તપષ્ટપણે દશયવ્યા મજુબ ,

માહહિી અવધકાર અવધવનયમ ૨૦૦૫ની જોગવાઈઓનુાં પાિન કરવા માટે વનયમો ઘડવાની 
સત્તા આપવામાાં આવી છે(.કિમ-૨૭ અને કિમ-૨૮) 

 

૩૦. આ અધધનયમનો અમિ કરતી વખતે અનભુવાતી મશુ્કેિીઓ ધનવારવા અંગેની 
કામગીરીની સત્તા કોની પાસે છે? 

 આ અવધવનયમમાાં કરવામાાં આવેિી જોગવાઈઓ િાગ ુપાડવામાાં જો કોઈ મશુ્કેિી ઉદભવે 

િો કેન્િ સરકાર ,સરકારી ગેિેટમાાં પ્રકાવશિ થયેિ હુકમ દ્વારા મશુ્કેિીઓ દુર કરવા માટે 

જરૂરી/સમયોલચિ જોગવાઈઓ કરી શકશ(ેકિમ-૩૦) 
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૧૮ .૨  માહહતી મેળવવા અંગે 
નમનુો-ક 

(જુઓ ધનયમ-૩(૧)) 

માહહતી મેળવવા માટેની અરજીનો નમનુો 
પ્રધત, 

જાહરે માહહતી અધધકારી, 
................................... 

(જાહરે સત્તા મડંળ/ધવભાગ /કચેરીનુ ંનામ) 

સરનામુ.ં..................................: 
 

હુ ં ,માહહતીનો અધધકાર અધધધનયમ ,૨૦૦૨ હઠેળ આપની નીચેની માહહતી મેળવવા માગંુ ં
છંુ .તેની ધવગતો ધનચે મજુબ છે. 

૧. અરજદારનુ ંનામ: 

૨. અરજદારનુ ંપરંુૂ સરનામુ:ં 
૩. જરૂરી માહહતીની ચોક્કસ બાબતો/ધવગતો(ટૂંકમા)ં   જરૂરી માહહતીનો ચોક્કસ 

          સમયગાળો: 
 (૧) 

(૨) 

(૩) 

૪. (*૧ )મે   ................................................. ધવભાગ /કચેરીમા ંતારીખ ................................... :ના ંરોજ 

પહોંચ િમાકં .................................. :થી રૂ ............................................ .શબ્દોમા ં
રૂધપયા.................. 

  ..................................................................ની અરજી ફી ચકૂવેિી છે. 

 (*૨) હુ ં ,આ સાથે અરજી ફી પેટે િોસ કરેિ ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ /પે ઓડગર /ભારતીય પોસ્ટિ ઓડગરનુ ં
બીડાણ કરંુ છંુ .તેની ધવગતો ધનચે મજુબ છે. 

ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ /પે 

ઓડગર /ભારતીય 

પોસ્ટિ ઓડગરનો 
નબંર 

તારીખ બેંક/પોસ્ટ 

ઓહફસનુ ં નામ 

અને સ્થળ 

કોની તરફેણમાં રકમ રૂધપયા 

   (*૧ )’ ગજુરાત સરકાર’ 

અથવા 
(*૨ ..........................)

(સરકારી ધવભાગ/કચેરી 
ધસવાયના જાહરે સત્તામડંળનુ ં

નામ ધનહદિષ્ટ કરવુ)ં 
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(*૩ )આ અરજી ઉપર રૂ...................... .ની નોન જ્યડુીશીયિ સ્ટેમ્પ /કોટગ  ફી સ્ટેમ્પ /રેવન્ય ુસ્ટેમ્પ 

ચોટાડિે છે. 

(*૪ )મે તારીખ .........................ના ં ચિનથી(................................બેંક ,શાખા ,સ્થળનુ ં નામ 

જણાવવુ ં)ખાતે અરજી ફી ભરેિ છે જે આ સાથે અસિમા ંબીડિે છે. 

(*૨ )મેં રૂ .૨૦ /- ના ં નોન જ્યડુીશીયિ સ્ટેમ્પ પેપર /જ્યડુીશીયિ સ્ટેમ્પ પેપર પર અરજી કરી 
હોવાથી અિગથી ફી ભરેિ નથી. 
(*૬ )હુ ં,આથી જાહરે કરંુ છંુ કે તારીખ......................ના ંરોજ ગરીબી રેખા હઠેળના કુટંુબનો છંુ અને મેં 
આ સાથે ગરીબી રેખા હઠેળના ં કુટંુબના ંકાડગની પ્રમાલણત નકિ/ખરી નકિ અથવા ગરીબી રેખા 
હઠેળના ંકુટંુબના ંપ્રમાણપત્રની પ્રમાલણત નકિ /ખરી નકિ બીડિે છે તેથી મેં અરજી ફી ભરી નથી. 
૨. હુ ંઆથી જાહરે કરંુ છંુ કે હુ ંભારતનો નાગહરક છંુ. 

૬. હુ ંઆથી ,જાહરે કરંુ છંુ કએ ઉપરની ધવગતો મારી જાણ અને માન્યતા અનસુાર સાચી છે. 

 

 

તારીખ:      અરજદારની સહી: 
સ્થળ:      ટેિીફોન ન.ં 

      (કચેરી...................................... :) 
      (ધનવાસ ....... :).................................  

      મોબાઈિ નં  ( હોય તો :)
....................................... 

 

*િાગ ુપડતુ ંન હોય તે છેકી નાખવુ ં
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નમનુો-ખ 

(જુઓ ધનયમ-૩(૩)) 

જરૂરી માગેંિી માહહતી અને/અથવા દસ્તાવેજો માટેની ફી અને ચાર્જ જમા કરાવવાની અરજદારને 

જાણ કરવા બાબત. 

પ્રધત, 

(....................................અરજદારનુ ંનામ) 

(...................................સરનામુ)ં 
(...................................ગામ/શહરે)  

 

શ્રી માન, 

માહહતીનો અધધકાર અધધધનયમની કિમ-૬(૧ )અને ગજુરાત માહહતીનો અધધકાર ધનયમો ,
૨૦૧૦ ના ં  ધનયમ-૩(૧ )હઠેળ આપની  .. ............. ધવષય અંગેની તારીખ   ........................... ની 
અરજી  ...............  

ના ંરોજ  ( તારીખ જણાવવી )મળી છે.આ સબંધંમા ંઅમારે જણાવવાનુ ંકે આપે માગેંિી જરૂરી માહહતી 
અને દસ્તાવેજો માટે નીચે જણાવેિી ધવગતો અનસુાર રૂ( ..................... .શબ્દોમા ં
રૂધપયા .........................પરુા )જમા કરાવવાનુ ંઆપને ફરમાવવામા ંઆવે છે. 

(૧) પાનાની કુિ સખં્યા (A3 અથવા  A4 સાઈઝ *................)

પાનાદીઠ રૂ.૨ /-  

રૂ...................... . 

(૨) મોટી સાઈઝનાં  (A3 અથવા  A4 સાઈઝ ધસવાયના ં)
પાનાની કુિ સખં્યા 

રૂ  .......................  

(ખરેખર ખચગની રકમ) 

(૩) ફ્િોપી/હડસ્ક ચાર્જ *....................નગં દીઠ રૂ.૨૦ /-  રૂ...................... . 

(૪) રેકડગની તપાસણી માટેનો ચાર્જ................... રૂ...................... . 

(૨) નમનુા/મોડેિ/ફોટોગ્રાફ માટેનો ચાર્જ રૂ  .......................  

(૬) અન્ય રૂ...................... . 

 કુિ રૂધપયા :-   

૨. ઉપરોક્ત રકમની ગણતરી ફેરફારને આધીન રહશેે .ખરેખર માહહતી આપવાના સમયે જો 
કોઈ ફેરફાર હોય તો ,તે આપણે બધંનકતાગ રહશેે. 

૩. આપ ઉપરોક્ત રકમ ,નીચે દશાગવેિા ચકુવણીના ંપ્રકારોમાથંી કોઈ એક રીતે જમા કરાવી /
ચકૂવી શકશો. 
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(ક) રોકડેથી 
(ખ) ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી   } તે  (* ૧  )‘ ગજુરાત સરકાર’ના ંનામના અને યોગ્ય 

રીતે  

(ગ) પે ઓડગરથી     િોસ કરેિ હોવા જોઈશે 

(ઘ) ભારતી પોસ્ટિ ઓડગરથી    અથવા 
       (*૨........................................ ) 

(સરકારી ધવભાગ/કચેરી ધસવાયના જાહરે 

સત્તા મડંળનુ ંનામ ધનહદિષ્ટ કરવુ)ં 
(ચ) ‘૦૦૭૦-અન્ય વહીવટી સેવાઓ- 

 ૬૦-અન્ય સેવાનો-૮૦૦-અન્ય 

આવક -( ૧૭ )- માહહતીનો અધધકાર 

અધધધનયમ/ધનયમો હઠેળ ફી અને  

અન્ય ચાર્જ‘એ અંદાજપત્ર સદરમા ં
જમા કરાવેિ ચિણથી 

૪. આપે માગેંિ માહહતી અને દસ્તાવેજો આપ કેવી રીતે ,એટિે કે રૂબરૂ અથવા ટપાિ થી 
મેળવવા માગંો છો ,તે જણાવવા ધવનતંી કરવામા ંઆવે છે. 

 

 

            આપનો ધવશ્વાસ ુ

 

       ).....................................( 

         જાહરે માહહતી અધધકારી 
      જાહરે સત્તા મડંળ/ધવભાગ /કચેરીનુ ંનામ 

        ટેિીફોન નબંર :-  

 

*િાગ ુપડતુ ંન હોય તે છેકી નાખવુ.ં 
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નમનુો-ગ 

(જુઓ ધનયમ-૪(૧)) 

અરજદારને માહહતી આપવા અને /અથવા તેનો અસ્વીકાર કરવા બાબત. 

  મોકિનાર: 

         િમાકં........................................ : 

         જાહરે માહહતી અધધકારી, 
         .................................................  

         ( જાહરે સત્તામડંળ/ધવભાગ/કચેરીનુ ંનામ) 

         સરનામું .......................... :..................  

         તારીખ......................... : 

પ્રધત, 

શ્રી/શ્રીમધત/કુમારી.............................. 
સરનામુ.ં......................................... : 

 

શ્રીમાન, 

 માહહતીનો અધધકાર અધધધનયમ ૨૦૦૨ હઠેળ માહહતી/દસ્તાવેજો આપવા માટેની ધવનતંી કરતી તારીખ :

................................ની આપની અરજીના ંઅનસુધંાનમાં 
*૨ તમારી ઉપરની અરજીમા ંતમે માગેંિ માહહતી/દસ્તાવેજો આ સાથે બીડેિ છે. 

*૩ જે જરૂરી માહહતી/દસ્તાવેજો માગેંિ છે તેમાથંી આંધશક માહહતી/દસ્તાવેજો નીચે પ્રમાણે આપવામા ંઆવે છે :-  

(૧) 

(૨) 

(૩) 

(૪) 

*૪ નીચેની માહહતી/દસ્તાવેજો અધધધનયમની નીચેની કિમની જોગવાઈઓ હઠેળ આપી શકાય તેમ નથી 
માગેંિી માહહતી અસ્વીકાર કરવા માટે િાગ ુપડતી કિમ/પેટા કિમ 

૧.  

૨.  

૩.  

૨. આપ ઉપરના ધનણગયથી નારાજ થયેિ હોય તો ,ધનણગય મળ્યાની તારીખથી ત્રીસ હદવસની અંદર 

 આપ(.....................અહી અપીિ સત્તાધધકારીનુ ં નામ  ‘ હોદ્દો/કચેરીનુ ં સરનામુ ં /ટેિીફોન ધનહદિષ્ટ કરવા)ને 

અપીિ કરી શકશો 
      

             આપનો ધવશ્વાસ ુ

 

         ).....................................( 

           જાહરે માહહતી અધધકારી 
             જાહરે સત્તા મડંળ/ધવભાગ /કચેરીનુ ંનામ 

           ટેિીફોન નબંર :-  

*િાગ ુપડતુ ંન હોય તે છેકી નાખવુ.ં 
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નમનુો-ઘ 

(જુઓ ધનયમ-૪(૨)) 

બીજા જાહરે સત્તામડંળને િગતી અરજીની તબદીિી 
  મોકિનાર: 

  િમાકં.................................... : 

  જાહરે માહહતી અધધકારી, 
  .................................................. 

         (જાહરે સત્તામડંળ/ધવભાગ/કચેરીનુ ંનામ) 

         સરનામું  :............................................  

         તારીખ......................... : 

પ્રધત, 

જાહરે માહહતી અધધકારી, 
.................................... 

(જાહરે સત્તામડંળ/ધવભાગ/કચેરીનુ ંનામ) 

સરનામુ.ં............................................. : 

 

શ્રીમાન, 

 માહહતીનો અધધકાર અધધધનયમ ૨૦૦૨ હઠેળ શ્રી/શ્રીમતી/કુમારી  ...................... .............................................. ની 
તા........................ની અરજી.........................ના ંરોજ  ( તારીખ જણાવવી )અતે્ર મળી છે .તે જોવા ધવનતંી. 
*૨ જરૂરી માહહતી /દસ્તાવેજની ધવષયવસ્ત ુ આપના ં જાહરે સત્તામડંળ /ધવભાગ /કચેરીના ં કાયો સાથે વધ ુ ધનકટતાથી 
સકંળાયેિી હોવાથી ,તે આગળની જરૂરી કાયગવાહી માટે આ સાથે આપને સપંણૂગપણે તબદીિ કરવામા ંઆવે છે. 

અથવા 
*૩ ઉપર ઉલ્િેખેિી અરજીમાની માગેંિી માહહતી/દસ્તાવેજમાથંી ,નીચેની માહહતી /દસ્તાવેજ આપના જાહરે સત્તામડંળ /

ધવભાગ /કચેરીને િગતી હોવાથી તે આગળની જરૂરી કાયગવાહી માટે આપને તબદીિ કરવામા ંઆવે છે. 

(૧) 

(૨) 

(૩) 

(૪) 

૪ .આથી પ્રમાલણત કરવામા ં આવે છે કે અરજદારે ધનયમ-૨(ક )પ્રમાણે અરજી ફી પેટે રૂ( ......................ફક્ત 

રૂધપયા )..........................................ચકુવેિ છે. 

                  આપનો ધવશ્વાસ,ુ 

 

         ).....................................( 

           જાહરે માહહતી અધધકારી 
        જાહરે સત્તા મડંળ/ધવભાગ /કચેરીનુ ંનામ 

નકિ રવાના:          ટેિીફોન નબંર :-  

પ્રધત, 

શ્રી/શ્રીમધત/કુમારી(..............................અરજદારનુ ંનામ) 

( ..........................................સરનામુ)ં 
  

 ઉપર જણાવેિ સબંધંધત જાહરે સત્તામડંળના ંજાહરે માહહતી અધધકારીનો સપંકગ  કરવા તેને/તેણીને ધવનતંી કરવામા ંઆવે 

છે. 

 

*િાગ ુપડતુ ંન હોય તે છેકી નાખવુ.ં 
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નમનુો-ચ 

(જુઓ ધનયમ-૬(૧)) 

પ્રથમ અપીિનો નમનુો 
પ્રધત 

અપીિ સત્તાધધકારી, 
........................................... 

(જાહરે સત્તામડંળ/ધવભાગ/કચેરીનુ ંનામ) 

સરનામુ.ં............................................. : 

 

શ્રીમાન, 

  મને કોઈ ધનણગયો મળ્યો ન હોવાથી /હું જાહરે માહહતી અધધકારીના તારીખ.........................ના ધનણગયથી 
નારાજ હોવાથી ,માહહતીનો અધધકાર અધધધનયમ,૨૦૦૨ની કિમ-૧૯(૧)હઠેળ હુ ંઆથી ,આ પ્રથમ અપીિ દાખિ કરંુ 

છુ ,મારી અપીિની ધવગતો નીચે પ્રમાણે છે :-  

૧. અપીિ કરનારનુ ંનામ: 

૨. અરજદાર બી.પી.એિ .વગગમા ંઆવે છે કે કેમ :હા/ના 
૩. અપીિ કરનારનુ ંસરનામુ:ં 
૪. (ક) જાહરે માહહતી અધધકારીનુ ંનામ: 

 (ખ) જાહરે સત્તામડંળ/ધવભાગ /કચેરીનુ ંનામ અને સરનામુ:ં 
(ગ) જે ધનણગયની સામે અપીિ કરી હોય તે ધનણગયના િમાકં અને તારીખ સહીત એવા ધનણગયની ધવગતો: 

૨. જાહરે માહહત અધધકારીને રજુ કરેિી અરજીની તારીખ: 

૬. માહહતીની ધવગતો: 
 (૧) માગંવામા ંઆવેિી માહહતી: 
 (૨) માગેંિ માહહતીનો સમયગાળો: 
૭. જાહરે માહહતી અધધકારીને અરજી કયાગ પછી ૩૦ હદવસ પરુા થતા હોય તે તારીખ: 

૮. અપીિ માટેના કારણો: 
 (ક) જાહરે માહહતી અધધકારીને અરજી રજુ કયાગના ૩૦ હદવસની અંદર કોઈ ધનણગય મળેિ નથી. 
 (ખ) જાહરે માહહતી અધધકારીના તારીખ ........................... ના રોજના ધનણગયથી નારાજ હોવાથી 
૯. અપીિ માટેનુ ંકારણ 

૧૦. અપીિ દાખિ કરવા માટેની છેલ્િી તારીખ: 

૧૧. ઠરાવેિી સમય મયાગદા પછી અપીિ દાખિ કરવામા ંથયેિ ધવિબં(કોઈ હોય તો )માટેના કારણો: 
૧૨. જેના માટે ધવનતંી કરી હોય/દાદ માગંવામા ંઆવી હોય તે: 

 હું આથી જાણવુ ંછુ કે ઉપર આપવામા ંઆવેિી માહહતી અને ધવગતો મારી ઉતમ જાણ અને માન્યતા મજુબ 

સાચી છે. 

 

તારીખ:          (અપીિ કરનારની સહી) 
સ્થળ:          ટેિીફોન નબંર 

          કચેરી: 
          ધનવાસ સ્થાન: 

          મોબાઈિ: 
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પ્રમાણપત્ર 

 
 આથી પ્રમાલણિ કરવામાાં આવે છે કે, માહહિી અવધકાર અવધવનયમ કિમ-૪ અંિગયિ 
તવયાં જાહરે કરવાની બાબિો પ્રોએક્ટીવ હડસક્િોિર” (સામાન્ય વહીવટ વવભાગ) મારા વવભાગ 
દ્વારા િૈયાર કરવામાાં આવેિ છે અને િા. ૧૦/૦૫/૨૦૨૧ ની સ્તથવિએ અમારી માંજૂરી મેળવી 
અદ્યિન કરવામાાં આવેિ છે. 
 
 
િા-  ૧૦/૦૫/૨૦૨૧ 

 
(એસ.એમ.મહિેા) 

જાહરે  માહહિી  અવધકારી 
અને ઓહફસ સવુપ્રન્ટેન્ડન્ટ, 
સામાન્ય વહીવટ વવભાગ, 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 


