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રાઈટ ટુ ઈન્ફોરે્મશન એક્ટ 

(૨૦૦૫) 

રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા 

૨૦૨૧-૨૦૨૨  
 

 

 

 

 

 

 

આર. ટી. આઈ. વિભાગ 
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પ્રર્માણ પત્ર 

 

આથી પ્રમાણીત કરિામાાં આિે છે કે માહિતી અવિકાર અવિવિયમિી કલમ – ૪ 

અંતગગત સ્િયાં જાિરે કરિાિી બાબતો ‘પ્રોએકટીિ ડીસ્કલોઝર (P.A.D) મારા વિભાગ 

ધ્િારા તૈયાર કરિામાાં આિેલ છે અિે ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ િી સ્સ્થવતએ અમારી માંજૂરી 

મેળિી અિતિ કરિમાાં આિેલ છે . 

 

તા. ૨૯/૦૫/૨૦૨૧   

                                                        (સહી)                                                 

                                                               જાહરે ર્માહહતી અધિકારી 
                                                             આર. ટી. આઈ.ધિભાગ  

                                                              રાજકોટ ર્મહાનગરપલિકા 
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પ્રકરણ -૧ 

પ્રસ્તાિિા 

રાજકોટ મિાિગરપાલલકા 

૧.૧ આ પસુ્સ્તકા (માહિતી અવિકાર અવિવિયમ, ૨૦૦૫) િી પાશ્વાદ ભવૂમકા અંગે 
જાણકારી. 

- આ પસુ્સ્તકાથી રાજકોટ મિાિગરપાલલકાિી વિવિિ શાખાઓિી માહિતી અવિકાર અવિવિયમ, 
૨૦૦૫ અન્િયે આપિાિી થતી માહિતી રજુ કરેલ છે. 

૧.૨ આ પસુ્સ્તકાિો ઉદે્દશ / િતે ુ: -  

- આ પસુ્સ્તકામાાંથી રાજકોટ મિાિગરપાલલકાિી ફરજો, કાયગપધ્િવત, અમલમાાં િોય તેિા કાયદા, 
વિયમો, પેટા વિયમો, વિવિમયો, સ્થાયી આદેશો, માગગદશીકાઓિે લગત માહિતી, મદદિીશ માહિતી 
અવિકારી, માહિતી અવિકારી અિે એપેલેટ અવિકારીિે લગત માહિતી તેમજ માહિતી મેળિિા 
માટેિી પ્રહિયા જાિરે જિતા સમક્ષ મકુિાિો ઉદે્દશ છે અિે િિીિટિે પારદશગક બિાિિિો છે. 

૧.૩ આ પસુ્સ્તકા કઇ વ્યહકતઓ / સાંસ્થાઓ / સાંગઠિો િગેરેિે ઉપયોગી છે ? 

- માહિતી અવિકાર અવિવિયમ િઠેળ જે કોઈ માહિતી મેળિિા ઈચ્છુક િોય તે તમામિે ઉપયોગી છે. 
ઉપરાાંત શિરેમાાં આિેલા વ્યાપારી સાંગઠિો / સાંસ્થાઓ / એસોસીએશિિે પણ ઉપયોગી છે. 

૧.૪ વ્યાખ્યાઓ 

- બી.પી.એમ.સી. એકટ, ૧૯૪૯ માાં આપેલ વ્યાખ્યાઓ તથા તે અન્િયે બિાિેલ વિયમો,  વિિીયમો 
વિગેરેમાાં આપેલ વ્યાખ્યાઓ અિે માહિતી (મેળિિાિા) અવિકાર અવિવિયમ, ૨૦૦૫ અિે ગજુરાત 
માહિતી અવિકાર વિયમો, ૨૦૦૫ માાં આપેલ વ્યાખ્યાઓ અનસુરિાિી રિ ેછે. તેમજ  બી.પી.એમ.સી. 
એકટિી કલમ – ૬૮ િઠેળ મળેલ સતા અનસુાર અન્ય કાયદાિી અમલિારી અથે જે તે કાયદામાાં 
આપેલ વ્યાખ્યા અનસુરિાિી રિ ેછે. 
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૧.૫ કોઈ વ્યહકતએ આ પસુ્સ્તકામાાં આિરી લેિાયેલ વિષયો અંગે િધ ુ માહિતી 
મેળિિા માાંગે તો તે માટેિી સાંપકગ  વ્યસ્તત  તે માટેિી સાંપકગ  વ્યહકત. 

 

એ. એસ. િોરા 
િોડલ ઓફીસર 

આર.ટી.આઈ. વિભાગ 

રાજકોટ મિાિગરપલલકા ,  

ડો. આંબેડકર ભિિ ,  

ઢેબરભાઈ રોડ ,  

રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧  

 

૧.૬ આ પસુ્સ્તકામાાં ઉપલબ્િ િ િોય તે માહિતી મેળિિા માટેિી કાયગ પધ્િવત અિે 
ફી  

- પારા ૧.૫ માાં દશાગિેલ અવિકારીશ્રીિો સાંપકગ  કરિાથી ઉપલબ્િ માહિતી આપિા અંગે ફી સહિતિી 
જરૂરી કાયગિાિી કરિાિી અિે તેિી ઉપલબ્િતા માટે આગળિી કાયગિાિી કરિામાાં આિશે. 
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પ્રકરણ – ૨  (વિયમ સાંગ્રિ - ૧) 
 સાંગઠિિી વિગતો, કાયો અિે ફરજો  
 

૨.૧ જાિરે તાંત્રિો ઉદેશ/િતે ુ:   

  

રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા સ્િાયત સસં્થા છે અન ેતેની રોજબરોજની કાર્મગીરી જી.પી.એર્મ.સી. એક્ટ 
૧૯૪૯ ની જોગિાઇ અંતગગત થાય છે. આ સસં્થાર્મા ં િોકો દ્વારા ચુટંાયેિા સભ્યો દ્વારા રચાયેિ ધિધિિ 
સધર્મધતઓ અન ેસાર્માન્ય સભા થકી નીધત-ધિષયક ધનણગયો િેિાર્મા ંઆિ ેછે.  

 તતં્રનો ઉદેશ િોકોની જાહરે સખુાકારી ર્માટેનો છે. જેર્મા ં આરોગ્ય, સ્િચ્છ પીિાનુ ં પાણી, રસ્તા, 
હદિાબતી િગેરેનો સર્માિેશ થાય છે. ર્મહાનગરપાલિકાની શાખાઓ પૈકી આર.ટી.આઇ. શાખા દ્વારા નીચેની 
ધિગતે કાર્મગીરી કરિાર્મા ંઆિે છે.  

1. ર્માહહતી અધિકાર અધિધનયર્મ અંતગગત આિતી તર્માર્મ અરજી ઓનિાઇન સ્િીકારિાર્મા ંઆિે છે.  

2. અધિધનયર્મ અંતગગત અરજી ફી તથા નકિ ફી ની રકર્મ અત્રેની શાખા દ્વારા સ્િીકારિાર્મા ંઆિે છે.  

3. અધિધનયર્મ અંતગગત આિતી પ્રથર્મ અપીિ સ્િીકારિી, સર્મયર્મયાગદાર્મા ં હહયરીંગ કરવુ,ં જજરે્મન્ટ 
તૈયાર કરાિિા િગેરે તર્માર્મ કાર્મગીરી કરિી.  

4. પ્રથર્મ અપીિ બાદ નાર્મદાર ગજુરાત ર્માહહતી આયોગર્મા ંબીજી અપીિ થયે તેને આનસુગંીક તર્માર્મ 
કાર્મગીરી કરિી.  

ઉપરોક્ત તર્માર્મ કાર્મગીરી દ્વારા ભારતના નાગરીકને એકબારી પધ્િધતથી તર્માર્મ સધુિિાઓ ર્મળી રહ ે
તેિો હતે ુછે.   

 

૨.૨ જાિરે તાંત્રનુાં વમશિ :  

  

ભારતના નાગરીકો ર્માહહતી અધિકાર અધિધનયર્મ અંતગગત એક જ જગ્યાએ અરજી કરી શકે, અરજી ફી 
તથા નકિ ફી ભરી શકે, તથા પ્રથર્મ અપીિ કરી શકે અને સર્મયાતંરે તેનુ ંહહયરીંગ થાય અન ેિોકોન ેન્યાય 
ર્મળી રહ ેતે પ્રકારેનુ ંઆયોજન અતે્રની શાખા દ્વારા કરિાર્મા ંઆિેિ છે. આ ઉપરાતં નાગરીકો બીજી અપીિ 
નાર્મદાર ગજુરાત ર્માહહતી આયોગને કરે ત્યારે કરિાની થતી આનસુગંીક તર્માર્મ કાયગિાહી અત્રેની શાખા દ્વારા 
કરિાર્મા ંઆિે છે. જેથી નાગરીકોને હાિાકી ન થાય. ટંુકર્મા ંિધરુ્મા િધ ુિોકો આ અધિધનયર્મનો િાભ સારા 
ઉદેશ ર્માટે િઇ શકે તે પ્રકારેનુ ંભધિષ્યના આયોજન ર્માટે આ શાખા હર્મેશા તત્પર છે.  
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૨.૩ જાિરે તાંત્રિો ટુાંકો ઇવતિાસ અિે તેિી રચિાિો સાંદભગ :  

 

રાજકોટ શહરેના ઇધતહાસર્મા ં ડોહકયુ ં કરતા શહરેની સ્થાપના ઇ.સ. ૧૬૧૦ ર્મા ં ધિભાજી જાડજેા અને 
રાજુ સઘંીએ આજી નદીના જર્મણા કાઠેં આજુબાજુના ગ્રામ્ય ધિસ્તારના િોકોને રહિેા બોિાિીને શહરે સ્થાપના 
કરી હોય તેવ ુજાણિા ર્મળે છે.  

 

હાિની રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા તા. ૧૯/૧૧/૧૯૭૩ પહિેા રાજકોટ પાલિકા રૂપે કાયગરત હતી. 
ગજુરાત રાજ્યના પચંાયત અને આરોગ્ય ખાતાના હકુર્મ ન.ંકે.પી. (૭૨) ૨૫૧ આર.સી.એન. ૪૧૭૨-૧૯૬૮, 
તા. ૨૭/૧૦/૧૯૭૨ થી ર્મજુંર થયા અનસુાર તા. ૧૯/૧૧/૧૯૭૩ થી રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકાનુ ં સર્જન 
થય ુઅને ભૌગોિીક ધિસ્તારને ૧૮ િોડગર્મા ં ધિભાજીત કરિાર્મા ંઆવ્યો. આસર્મય ેરાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા 
ભૌગોિીક રીતે ૬૯ ચો.હક.ર્મી. ક્ષેત્રફળર્મા ંપથરાયેિ હતી. આ સર્મયે સભાસદોની કુિ સખં્યા ૫૧ હતી.  

 

ત્યારબાદ ગજુરાત સરકારશ્રીના શહરેી ધિકાસ અને શહરેી ગહૃ ધનર્માગણ ધિભાગના અંગ્રેજી નોટીફીકેશન 
ન.ં કે.િી. ૨૧-૮૫ આર.એર્મ.એન./૭૨૮૪/૨૫૭૪/પી તા. ૧૨/૦૨/૧૯૮૫ અનસુાર િોડગની પનુ: રચના 
કરિાર્મા ંઆિેિ છે. તે અનસુાર ૧૮ િોડગ અને સભાસદોની સખં્યા ૫૯ ની ધનયત થયેિ હતી.  

 

દરમ્યાન રાજ્ય ચુટંણી પચંના તા. ૧૮/૦૩/૧૯૯૪ થી જાહરેનાર્મા ક્રર્માકં : િરચ/૧૦૯૪ થી 
રાજકોટ શહરેના િોડગ ન.ં ૧ થી ૨૦ નુ ંધસર્માકંન નક્કી કરિાર્મા ંઆિેિ હતુ.ં  

 

રાજ્ય સરકારશ્રીના શહરેી ધિકાસ અને શહરેી ગહૃ ધનર્માગણ ધિભાગના જાહરેનાર્મા : 
કે.િી./૬૮/૧૯૮૮/આર.એર્મ.એન./૮૦૯૫-૩૧૨૦પી. તા. ૧૭/૦૬/૧૯૯૮ થી રાજકોટ શહરેની હદ િિારી 
રૈયા, નાનાર્મિા અને ર્મિડી, કોઠારીયા ગાર્મ અને િાિડી ગાર્મના ધિસ્તારોને રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકાન ે
સોંપી દેિાર્મા ંઆવ્યા છે. આ સાથે શહરેનો કાયગભાર ધિસ્તાર ૧૪૭.૦૭ ચો.કી.ર્મી. થિા જાય છે.  

 

૨.૪ જાિરે તાંત્રિી ફરજો :  

 

 રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકાની આર.ટી.આઇ. શાખા દ્વારા ભારતના કોઇપણ નાગરીક સરળતાથી ર્માહહતી 
અધિકાર અધિધનયર્મ અંતગગત અરજી/અપીિ કરી શકે તેિી વ્યિસ્થા કરિાની મખુ્ય ફરજ છે. આ ઉપરાતં 
અરજી ફી તથા નકિ ફી પણ સરકાર ર્માન્ય િોરણથી ભરી શકે તે ર્માટે એકબારી પધ્િધતથી તર્માર્મ કાયગિાહી 
થઇ શકે તેિી વ્યિસ્થા ગોઠિિાર્મા ંઆિેિ છે.  

 

 આ ઉપરાતં ર્માહહતી અધિકાર અધિધનયર્મનો પ્રચાર-પ્રસાર થાય તે ર્માટે સર્મયાતંરે શેરી નાટક, હોડીંગ 
બોડગ, ધનબિં સ્પિાગ ધિગેરે પ્રવધૃતઓ કરિી તથા રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકાના અધિકારી/કર્મગચારીઓને આ 
અધિધનયર્મની તાિીર્મ ર્મળી રહ ે તે ર્માટે સેધર્મનાર કરિા, તથા કોઇપણ નાગરીક પ્રથર્મ અપીિ કરે ત્યારે 
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ધનયત સર્મયર્મયાગદાર્મા ં હહયરીંગ કરી તેઓએ દશાગિેિ સરનાર્મા સિુી પ્રથર્મ અપીિના ચકુાદા પહોચતા 
કરિાની ફરજ પણ ધનભાિિાર્મા ંઆિે છે.  

 

૨.૫ જાિરે તાંત્રિી મખુ્ય પ્રવવૃતઓ/કાયો :  

 

 ભારતના તર્માર્મ નાગરીકો ર્માહહતી અધિકાર અધિધનયર્મ અંતગગત ર્મળેિ અધિકાર અન્િયે નમનુા ‘ક’ 
અથિા તો સાદા પત્રર્મા ંધનયત ફી ભરીને રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા હસ્તકની કોઇપણ ર્માહહતી ર્માગંી શકે છે, 
જે અન્િયે તેઓને એક બારી પધ્િધતથી એક જ જગ્યાએ અરજી થઇ શકે તથા અરજી ફી ની રકર્મ ભરી શકે 
તેિી પ્રવધૃતઓ આર.ટી.આઇ. શાખા દ્વારા કરિાર્મા ં આિે છે. આ ઉપરાતં જો અરજદારને જિાબ ન ર્મળે 
અથિા તો ર્મળેિ જિાબથી તે અસતંષુ્ટ હોય તો ર્મળેિ પ્રથર્મ અપીિ આર.ટી.આઇ. શાખાર્મા ંકરી શકે તે 
અન્િયે અરજદાર તથા સબધંિત જાહરે ર્માહહતી અધિકારીશ્રીને નોટીસથી સર્મયાતંરે પ્રથર્મ અપીિના 
હહયરીંગર્મા ંહાજર રહિેા ફરજ પાડિાર્મા ંઆિે છે. હહયરીંગ થય ેસબધંિત તર્માર્મ પક્ષકારોને તઓેના દશાગિિે 
સરનાર્મા સિુી પ્રથર્મ અપીિનુ ંજજરે્મન્ટ પહોંચત ુથાય તેિી પ્રવધૃત પણ હાથ િરિાર્મા ંઆિે છે.  

 

 જો પ્રથર્મ અપીિથી અસતંોષ હોય તો અરજદાર દ્વારા બીજી અપીિ પણ કરિાર્મા ંઆિ ેછે જે નાર્મ. 
ગજુરાત ર્માહહતી આયોગર્મા ં થાય છે. જેના હહયરીંગર્મા ં હાજર રહિેા ઉપરાતં તર્માર્મ આનસુગંીક પ્રવધૃત 
કરિાર્મા ંઆિે છે. આ ઉપરાતં અધિધનયર્મના પ્રચાર-પ્રસાર ર્માટેની તર્માર્મ પ્રવધૃતઓ કરિાર્મા ંઆિે છે.  

 

૨.૬ જાિરે તાંત્ર દ્વારા આપિામાાં આિતી સેિાઓિી યાદી અિે તેનુાં સાંલક્ષપ્ત વિિરણ :  

 

1. નમનુા ‘ક’ અથિા સાદા પત્રર્મા ંઅરજીનો સ્િીકાર કરિો.  

2. અરજી ફી/નકિ ફી સરકાર ર્માન્ય િોરણથી સ્િીકારિી.  

3.  અરજીનો કોમ્્યટુરાઇઝ્ડ ઓટો જનરેટ નબંર આપી આઇ.ડી. ક્રર્માકં આપિા.  

4. પ્રથર્મ અપીિ સ્િીકારિી  

5. સબધંિત તર્માર્મ પક્ષકારને નોટીસથી હહયરીંગર્મા ંહાજર રખાિિા.  

6. પ્રથર્મ અપીિના જજરે્મન્ટ સબધંિત પક્ષકારે દશાગિેિ સરનારે્મ પહોંચતા કરિા.  

7. નાર્મ. ગજુરાત ર્માહહતી આયોગર્મા ંદાખિ થતી બીજી અપીિ સબધંિત તર્માર્મ કાયગિાહી કરિી.  
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૨.૭ જાિરે તાંત્રિા રાજય, વિયામક કચેરી, પ્રદેશ, જીલ્લો, બ્લોક િગેરે સ્તરોએ 
સાંસ્થાગત માળખાિો આલેખ:  
 

રાજકોટ મિાિગરપાલલકા 
આર.ટી.આઇ. વિભાગ 

 

 
 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

કધર્મશનરશ્રી 

નાયબ કધર્મશનરશ્રી અન ેપ્રથર્મ અપીિ અધિકારી 

આસી. કધર્મશનર 

નોડિ ઓફીસર 

સીનીયર ક્િાકગ  

જુધનયર ક્િાકગ  

પટાિાળા 
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૨.૮ જાિરે તાંત્રિી અસરકારકતા અિે કાયગક્ષમતા િિારિા માટેિી લોકો પાસે અપેક્ષા :  

 ભારતિા તમામ િાગરીકો માહિતી અવિકાર અવિવિયમિો સદઉપયોગ કરે તથા પોતાિા અંગત 
સ્િાથગ માટે લબિજરૂરી માહિતી િ માાંગે એિી મખુ્ય અપેક્ષા છે. તથા તેઓિે મળેલ બી.પી.એલ. કાડગિો પણ 
મફત માહિતી મેળિિા દૂરઉપયોગ િ કરે અિે લબિજરૂરી માહિતીથી સબાંવિત શાખાિા માિિશ્રમ અિે 
િાણાકીય સ્ત્રોતિો દુરવ્યય િ થાય તેિી લોકો પાસેથી અપેક્ષા છે.   

૨.૯ લોક સિયોગ મેળિિા માટેિી ગોઠિણ અિે પધ્િવતઓ :  

ભારતના નાગરીકો િચ્ચ ેર્માહહતી અધિકાર અધિધનયર્મનો પ્રચાર-પ્રસાર થાય તે ર્માટે શેરી નાટક, 
હોડીંગ બોડગ િગેરે પ્રવધૃતઓ કરી િોકોને ર્માહહતી અધિકાર અધિધનયર્મ અંતગગત ર્મળેિા અધિકારનો 
સદઉપયોગ કરે અને તતં્રર્મા ંિહીિટી પારદશીતા આિે તેિા પ્રયત્ન કરિાર્મા ંઆિે છે.  

૨.૧૦ સેિા આપિાિા દેખરેખ, વિયાંત્રણ અિે જાિરે ફરીયાદ વિિારણ માટે ઉપલબ્િ 
તાંત્ર :  

 

 કોઇપણ સસં્થાનુ ંર્માળખ ુિોકસહયોગ ધિના અધરુૂ જણાય છે અને િખતોિખત િોકોના સહકારરૂપી 
યોગદાન હોય તે જરૂરી છે.  

 

 આર.ટી.આઇ. શાખાની કાયગશૈિી અને પ્રાયોગીક કાર્મગીરીર્મા ંકોઇપણ ફરીયાદ હોય તો શાખાના મખુ્ય 
ઓફીસે જનસેિા કેન્રર્મા ંિેલખત ફરીયાદના રૂપર્મા ંસચુન સ્િીકારિાર્મા ંઆિે છે.  

 

 ર્માહહતી અધિકાર અધિધનયર્મનો કોઇપણ જાહરે ર્માહહતી અધિકારી અર્મિ ન કરે કે પ્રથર્મ ચકુાદાનુ ં
પાિન ન કરે તો પ્રથર્મ અપીિ અધિકારી અને નાયબ કધર્મશનર સર્મક્ષ ફરીયાદના રૂપર્મા ંસચુન સ્િીકારિાર્મા ં
આિે છે.  
 

૨.૧૧ મખુ્ય કચેરી અિે જુદા-જુદા સ્તરોએ આિેલી અન્ય કચેરીિા સરિામા:  

 મખુ્ય ઓફીસ :  રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા  

                         ડો. આંબેડકર ભિન  

                         આર.ટી.આઇ. શાખા, રૂર્મ ન.ં ૨  

                         બીજા ર્માળે  

                         ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ  
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  ૨.૧૨ કચેરી શરૂ થિાિો અિે બાંિ થિાિો સમય :  

 

કચેરી શરૂ થિાનો સર્મય સિારે ૧૦:૩૦ કિાકે  

કચેરી બિં થિાનો સર્મય સાજંે ૦૬:૧૦ કિાકે  

 આર.ટી.આઈ. શાખાિી કામગીરી તથા ફરજો 
(૧) અરજદારશ્રીિે િમિુા “ક” માાં વિગતો અન્િયે ફોમગ ભરિા અંગે માગગદશગિ પરુુ પાડવ ુતથા તે અન્િયેિી 
ફી ભરિા અંગે જરૂરી સચુિા આપિી. 

(૨) ફી ભયાગિાાં આિારો આવ્યેથી સદરહ ુઅરજી લગત શાખા તરફ તરુાંત જ રિાિા કરી તેિી િોંિ અતે્ર 
વિભાિિામાાં આિતા રજી. માાં કરિી તેમજ તમામ અરજીઓિી મિુમેન્ટ અંગે િોંિ રાખિી. 

(૩) િમિુા “ઘ” માાં કોઈ એક શાખા (વિભાગ) ધ્િારા અન્ય શાખા (વિભાગ) તરફ તબદીલ કયાગિી િકલ 
આવ્યેથી અતે્રિા રજીસ્ટરમાાં તેિી િોંિ કરિી. 

(૪) િમિુા “ગ” માાં લગત શાખા ધ્િારા માહિતી પરુી પાડયાિી િકલ અતે્ર આવ્યેથી લગત રજીસ્ટરમાાં િોંિ 
કરિી તેમજ સદરહુાં િકલ મળુ અરજી સાથે ફાઈલ કરિી. 

(૫) અરજદારીશ્રીિે માહિતી અંગે કોઈપણ અસાંતોષ િોય તો અપીલ અથિા આગળિી કાયગિાિી અથે તમામ 
માગગદશગિ પરુુ પાડવુાં.  

(૬) અપીલ અન્િયે સબાંવિત તમામ શાખાિે પત્ર ધ્િારા જાણ કરિી અથિા તો એપેલેટ ઓથોરીટીિા હકુમો / 
સમન્સ તથા આનસુાંલગક પત્ર વ્યિિાર ફાઈલો તેમજ થયેલ કાયગિાિી અંગેિી રજીસ્ટરિી વિભાિણી કરિી. 

(૭) શિરેી વિકાસ અિે શિરેી ગિૃ વિમાગણ વિભાગ સચીિાલય ગાાંિીિગર ખાતે વિયત કરેલ િમિુામાાં 
અતે્રિી કામગીરીિો  વત્રમાવસક રીપોટગ  ભરી પિોંચતો કરિો. 

(૮) આર.ટી.આઈ. અન્િયે િખતો િખત ઉપસ્સ્થત થતી સમસ્યાઓિા વિરકરણ અંગેિી કાયગિાિી તેમજ 
યોજિામાાં આિતી વમટીંગ / સેમીિાર / ચચાગ / પ્રશ્ર્િોતરી વિગેરે અન્િયે સાંકલિ, પત્ર વ્યિિાર, પહરપત્ર 
હતુમો, િોંિ વિગેરે અન્િયેિી તમામ કાયગિાિી કરિી. 

(૯) આર.ટી.આઈ. અન્િયે જરૂરી િહિિટી કામગીરી જેિી કે પત્રોમાાં મસુદા તૈયાર કરિા, ફાઈલ ઉપસ્સ્થત 
કરિી, પ્યિુ બકુ / મિુમેન્ટ રજીસ્ટર વિગેરેિી વિભાિણી કરિી. 

(૧૦) દરેક શાખાિે િમિુા “ક” “ખ” “ગ” “િ” “ચ” અંગેિી જરૂરી તમામ સ્ટેશિરી જરૂહરયાત મજુબ પરુી 
પાડિી. 
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પ્રકરણ – ૩ (વિયમસાંગ્રિ – ૨) 
 અવિકારઓ અિે કમગચારીઓિી સત્તા અિે ફરજો 
 

(૧)  િોદો  : ઈ.ચા. એ.એમ.સી. (શ્રી જે. પી. રાઠોડ )  

                        આર.ટી.આઈ. વિભાગ 

સત્તા    

િિીિટી : સમગ્ર સ્ટાફિે માગગદશગિ આપવુાં. 
િાણાકીય : ૨૫,૦૦૦/-    

અ ન્ય  : કોઈ જ િિી.  

 

(૨)  િોદો : િોડલ ઓફીસર  (શ્રી. આવશષ એસ. િોરા)    

  સત્તા   

 િિીિટી : આર.ટી.આઈ. અન્િયેિી થતી અરજી તથા અપીલ      

   અંગેિી તમામ િિીિટી પ્રકારિી કામગીરી કરિી. 
                       આર.ટી.આઈ. શાખાિી સમગ્ર અપીલિી કામગીરી   

ઉપર દેખરેખ   
 િાણાકીય : ૨,૦૦૦/-  
 જિાબદારી : આર.ટી.આઈ. િી તમામ કામગીરીનુાં સાંકલિ કરવુાં.  

 

 (૩)  િોદો : સી. કલાકગ  (જગ્યા ખાલી)  

 સત્તા    

 િિીિટી : આર.ટી.આઈ. અન્િયે ઈન્િડગ તથા આઉટ િડગિી કામગીરી   

 િાણાકીય : કોઈ જ િિી 
 જિાબદારી : શાખાન ુઈન્િડગ / આઉટ પોસ્ટ રજીસ્ટર  અિે અરજી                     

   રજીસ્ટરમાાં િમિુા ઉિારિાન ુમેઈિટેઈિ કરવુાં. 
 

(૪)  િોદો : જુિી. કલાકગ  (જગ્યા ખાલી)   

 સત્તા  

 િિીિટી : કોઈ જ િિી. 
 િાણાકીય : કોઈ જ િિી. 
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જિાબદારી : અપીલિે લગત કામગીરી જેિી કે અપીલ લેિી, િકલ લગત 
શાખામાાં મોકલાિી. રજીસ્ટરે ચઢાિી, ફાઇલ કરિી, સમન્સ તૈયાર 
કરિા, હુકમ ટાઇપ/લખિા, અપીલિે લગત તમામ પત્રોન ુફાઇલીગ 
કરવ ુતેમજ સેકન્ડ અપીલ કરવ.ુ  

 

(૫)  િોદો : જુિી. કલાકગ  (શ્રી લાઠીયા મયરુ ડી.)  

 સત્તા  

 િિીિટી : કોઈ જ િિી. 
 િાણાકીય : કોઈ જ િિી. 
 જિાબદારી : તમામ િમિુા અરજી “ક” માાં ફાઈલીંગ કરિા. પી.આઈ.ઓ  

(આર.ટી.આઈ) સચુિા મજુબ શાખાિા પત્રો લખિા આર.ટી.આઈ.                           
અન્િયે થતી  અરજીઓિી સાંકલિ  અંગેિી  તમામ કામગીરી. 
ત્રીમાસીક રીપોટગ  કરિો, ૧૭ મદુાિી પસુ્સ્તકા બિાિિી. આર.ટી.આઈ. 
માહિતી માાંગતી અરજી સ્િીકારિી તથા િકલ ચાર્જ િસલુિો તેમજ 
વિયત ફી એકાઉન્ટ શાખામાાં જમાાં કરાિિી તથા શાખાિા બીલ 
કામગીરી, િમિુા ‘ક’ / આઈ. ડી.સબમીટ કરિાિી કામગીરી. તેમજ 
આિેલ અરજી રજીસ્ટરે ઉિારિી. 

  

(૬)  િોદો  :  મજુર (શ્રી શામજીભાઈ એમ. માાંડિીયા)   

 સત્તા       

 જિાબદારી : ઈન્ડોર આઉટ ડોરિી કામગીરી કરિી.   

 

(૭)  િોદો  : પટ્ટાિાળા (શ્રી લાભબેુિ જેન્તીભાઈ ખાંડિી)  
 સત્તા        
 જિાબદારી : ઈન્ડોર કામગીરી કરિી.  

(૮)  િોદો  : પટ્ટાિાળા (શ્રી અિીલભાઈ કે. જાદિ)   

 સત્તા   

 જિાબદારી : િિાલે સેિેટરી શાખા. 
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પ્રકરણ – ૪ (વિયમ સાંગ્રિ – ૩) 
 કાયો કરિા માટેિા વિયમો, વિવિયમો, સચુિાઓ, વિયમ સાંગ્રિ અિે દફ્તર  
૧. દસ્તાિેજનુ ંનાર્મ / ર્મથાળં   : આર.ટી.આઈ. અન્િયેની તર્માર્મ અરજી તથા અપીલ 
૨. દસ્તાિેજો પરનુાં ટુાંકુ લખાણ :    -   

૩. વ્યસ્તતિે વિયમો, વિિીમયો, સચુિા, વિયમ સાંગ્રિ અિે દફતરોની નકિ અહીથી ર્મળશ.ે                    
રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા રૂર્મ ન ં– ૨, બીજો ર્માળ, ઢેબર રોડ રાજકોટ        

૪. વિભાગ દ્વારા વિયમો, વિિીમયો  : િીલ                   

  સચુિા, વિયમ સાંગ્રિ અિે દફતરોિી િકલ માટે લેિાિી ફી આર.ટી.આઈ. અન્િયે થતી અરજીઓિી 
સાંકલિ અંગેિી તમામ કામગીરી. 
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પ્રકરણ – ૫ (વિયમ સાંગ્રિ – ૪) 
 શુાં િીવતઓિા ઘડતર માટે જિતાિી અથિા તેિા પ્રવતવિવિઓિી સલાિ-

પરામશગ/સિભાલગતા મેળિિા માટેિી કોઇ જોગિાઇ છે?   

૫.૧ િીવત ઘડતર : 

અન.ુ 
િાં. 

વિષય / િોદો શુાં જિતાિી સિભાગીતા 
સવુિશ્ર્ચીત કરિાન ુજરૂરી 

છે ? (િા/િા) 

જિતાિી સિભાગીતા મેળિિા માટેિી 
વ્યિસ્થા 

૧. આર.ટી.આઈ િા બિેલો કાયદો અિે વિયમોિી લોકો દ્વારા 
ચટુાયેલ પ્રવતિીિીઓિી સમીતી દ્વારા 
જિતાિી સિભાગીતા મેળિિામાાં આિે છે. 

 

૫.૨ િીવતિો અમલ : 

અન.ુ 
િાં. 

વિષય / મદુો શુાં જિતાિી સિભાગીતા 
સવુિશ્ર્ચીત કરિાન ુજરૂરી 

છે ? (િા/િા) 

જિતાિી સિભાગીતા મેળિિા માટેિી 
વ્યિસ્થા 

 

૧. આર.ટી.આઈ િા મિાિગરપાલીકામાાં સ્ટેંડીંગ કમીટી તથા 
જિરલ બોડગ મારફતે જિતાિા પ્રવતિીિી 
સાથે સલાિ પરામશગકારી યોગ્ય વિણગયો 
લેિામાાં આિે છે.   

 
 

ર્માનનીય કધર્મશનર સાહબે - ૧૦ િાખ સિુી   

સ્ટે. કર્મીટી – ૧૦ િાખથી ઉપર  

જનરિ બોડગ - નીતી ધિષયક તથા કોપોરેશનની ધર્મલ્કત અંગ ે
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પ્રકરણ – ૬ (વિયમ સાંગ્રિ – ૫) 

 જાિરે તાંત્ર અથિા તેિા િીયાંત્રણ િઠેળિી વ્યસ્તતઓ પાસેિા દસ્તાિેજોિી કક્ષાઓ 
અંગેનુાં પત્રક   

અન.ુિાં. દસ્તાિેજિી કક્ષા દસ્તિેજનુાં િામ અિે 
તેિી એક લીટીમાાં 

ઓળખાણ 

દસ્તાિેજ મેળિિાિી 
કાયગપધ્િવત 

િીચેિી વ્યસ્તત પાસે 
છે / તેિા િીયાંત્રણમાાં 

છે 
૧. મિાિગરપાલીકા કક્ષા 

(આર.ટી.આઈ. શાખા) 
આર.ટી.આઈ.  અંગે 
અરજી તથા અપીલ 

યોગ્ય ફી ભયે 
દસ્તાિેજિી િકલ 

માટેિી અરજી કયેથી 

ઈ.ચા.આસી.મ્ય.ુ 
કવમશ્ર્િર 

આર.ટી.આઈ. િીભાગ 
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પ્રકરણ – ૭ (વિયમ સાંગ્રિ – ૬) 
 તેિા ભાગ તરીકે રચાયેલા બોડગ, પરીષદ, સવમવતઓ તથા અન્ય સાંસ્થાઓનુાં પત્રક 

ર્માન્યતા પ્રા્ત સસં્થાનુ ંનાર્મ અને સરનામ ુ રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા, ડો. આંબેડકર ભિન, 
ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ  

ર્માન્યતા પ્રા્ત સસં્થાનો પ્રકાર  સ્િાયત સસં્થા  

ર્માન્યતા પ્રા્ત સસં્થાનો ટંુકો પરીચય  સસં્થાની સ્થાપના િષગ ૧૯૭૩ ર્મા ં થઇ. સ્થાનીક 
સ્િરાજ્યની સસં્થા તરીકે અધિરત કાયગરત છે.  

ર્માન્યતા પ્રા્ત સસં્થાની ભધુર્મકા  ભારતબા નાગરીકે એકબારી પધ્િધતથી સરળતાથી 
ર્માહહતી અધિકાર અધિધનયર્મનો ઉપયોગ કરી શકે.  

સસં્થાનુ ંર્માળખ ુઅને બિંારણ  િહીિટી િડા ર્માન. કધર્મશનર સાહબે,  

પ્રથર્મ અપીિ અધિકારીશ્રી નાયબ કધર્મશનર સાહબે,  

તથા શાખાધિકારી, નોડિ ઓફીસર આર.ટી.આઇ. છે.  

સસં્થાના િડા  ર્મેયરશ્રી  

મખુ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનાર્મા  રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા, ડો. આંબેડકર ભિન, 
ઢેબર રોડ, રાજકોટ  

બેઠકોની સખં્યા  નીિ  

શુ ંજનતા બેઠકોર્મા ંભાગ િઇ શકે?  ના  
બેઠકોની કાયગનોંિ તૈયાર કરિાર્મા ંઆિે છે?  ના  
બેઠકોની કાયગનોંિ જનતાને ઉપિબ્િ છે? જો તરે્મ 
હોય તો તે રે્મળિિા ર્માટેની પધ્િધતની ર્માહહતી 
આપો.  

ના  
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પ્રકરણ – ૮ (વિયમ સાંગ્રિ – ૭) 
 સરકારી માહિતી અવિકારીઓિા િામ, િોદો અિે અન્ય વિગત  

સરકારી તાંત્રનુાં િામ : આર.ટી.આઇ. વિભાગ  

જાિરે માહિતી અવિકારી 
િોદો ફોિ િાંબર ઇ-મેઇલ સરિામ ુ

િોડલ ઓફીસર 
(આર.ટી.આઇ.)  

૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૩૨  ૯૭૧૪૯૭૫૭૫૭  asvora@rmc.gov.in  રાજકોટ મિાિગરપાલલકા 
ડો. આંબેડકર ભિિ ઢેબર 
રોડ રાજકોટ  

મદદિીશ માહિતી અવિકારી 
િોદો  ફોિ િાંબર ઇ-મેઇલ  સરિામ ુ 
સીિી. તલાકગ  / 
જુવિ. તલાકગ   

૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૩૨  -  -  રાજકોટ મિાિગરપાલલકા 
ડો. આંબેડકર ભિિ ઢેબર 
રોડ રાજકોટ 

એપેલેટ (કાયદા) સતાહદકારી 
િોદો  ફોિ િાંબર ઇ-મેઇલ  સરિામ ુ 
િાયબ 
કવમશિર 
(ઇ.ઝો.)  

૦૨૮૧-૨૩૩૧૪૮૪  
૦૨૮૧-૨૨૩૫૪૧૮  

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૩  dmcez@rmc.gov.in  ઝિેરચાંદ મેઘાણી ભિિ 
ભાિિગર રોડ રાજમોતી 
મીલ સામે રાજકોટ 

   

 

  

mailto:asvora@rmc.gov.in
mailto:dmcez@rmc.gov.in
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પ્રકરણ – ૯  

 વિણગય લેિાિી પ્રિીયામાાં અનસુરિાિી કાયગપધ્િતી  
 
જેિાપર વિણગય લેિાિાર છે તે વિષય  આર.ટી.આઈ. અરજી અિે અપીલ  
માગગદશગક સચુિા / હદશાિીદેશ જો કોઈ િોઈ 
તો  

વિયમ અનસુાર કાયગિાિી કરિા 

અમલિી પ્રિીયા  વિયમ અનસુાર  

વિણગય લેિાિી કાયગિાિીમાાં સાંકળાયેલ 
અવિકારીઓિો િોદો  

શાખા અવિકારી, ડ.ે કવમશ્નર સાિબે   

ઉપર જણાિેલ અવિકારીઓિા સાંપકગ  અંગેિી 
માહિતી  

રૂમ િાં. ૨, રાજકોટ મિાિગરપાલીકા, રાજકોટ 

જો વિણગયથી સાંતોષ િ િોય તો ક્યા અિે 
કેિી રીતે અપીલ કરિી  

વિયમ અનસુારિા ડ.ેકવમશ્નરશ્રીિે ઉદે્દશીિે 

આર.ટી.આઇ શાખામાાં અપીલ કરી શકાય.  
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પ્રકરણ – ૧૦  

 અવિકારીઓ અિે  કમગચારીઓિી માહિતી – પસુ્તીકા (ડીરેકટરી)  
અનુાં 
િાં.  

િામ  િોદો  ફોિ િાંબર  ફેતસ  ઈ 
મેઈલ  

સરિામુાં  

૧ શ્રી આવશષભાઈ 
િોરા  

િોડલ 
ઓહફસર  

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૨   - - બીજો માળ  

રૂમ િ- 2 

b 
૨ જગ્યા ખાલી  સીિી. તલાકગ  “ - - બીજો માળ  

રૂમ િ- 2 

b 

૩  શ્રી લાઠીયા મયરુ 
ડી.  

જુ. તલાકગ  “ - - બીજો માળ  

રૂમ િ- 2 

 b  

૪ જગ્યા ખાલી  જુ. તલાકગ  “ - - બીજો માળ  

રૂમ િ- 2 

 b  
૫ શ્રી શામજીભાઈ 

એમ. માાંડિીયા  

મજુર  “ - - બીજો માળ  

રૂમ િ- 2 

b 

૬ શ્રી અવિલભાઈ કે. 
જાદિ 

(િિાલે સેિેટરી 
શાખા)   

પટાિાળા “ - - બીજો માળ  

રૂમ િ- 2 

b 

૭ શ્રીમતી લાભબેુિ જે. 
ખાંડિી    

પટાિાળા “ - - બીજો માળ  

રૂમ િ- 2 

b 
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પ્રકરણ – ૧૧  

 વિિીયમોમાાં જોગિાઈ કયાગ મજુબ મિિેતાણાિી પધ્િવત સહિત દરેક અવિકારી 
અિે કમગચારીિે મળત ુમાસીક મિિેતાણુાં  

અન ુ
િાં.  

િામ  િોદો  માસીક મિિેતાણુાં  િળતર / 
ભથ્થ ુ 

વિિીયમોમાાં જણાવ્યા 
મજુબ મિિેતાણ ૂાં િક્કી 

કરિાિી પધ્િવત  

૧  શ્રી આવશષભાઈ િોરા  િોડલ 
ઓહફસર  

લીગલ શાખામાાં 
પગાર થાય છે 

- 
 

રાજ્ય સરકારનુાં પગાર 
પાંચ  

૨ જગ્યા ખાલી  સીિી. તલાકગ  લીગલ શાખામાાં 
પગાર થાય છે 

- 
 

રાજ્ય સરકારનુાં પગાર 
પાંચ 

૩ શ્રી લાઠીયા મયરુ ડી. જુ. તલાકગ  લીગલ શાખામાાં 
પગાર થાય છે 

- 
 

રાજ્ય સરકારનુાં પગાર 
પાંચ 

૪ જગ્યા ખાલી  જુ. તલાકગ  લીગલ શાખામાાં 
પગાર થાય છે  

- રાજ્ય સરકારનુાં પગાર 
પાંચ  

૫ શ્રી શામજીભાઈ એમ. 
માાંડિીયા  

મજુર  લીગલ શાખામાાં 
પગાર થાય છે 

- 
 

રાજ્ય સરકારનુાં પગાર 
પાંચ 

૬  શ્રી અવિલભાઈ કે. 
જાદિ  

પટાિાળા લીગલ શાખામાાં 
પગાર થાય છે 

- 
 

રાજ્ય સરકારનુાં પગાર 
પાંચ 

૭ શ્રીમતી લાભબેુિ જે. 
ખાંડિી    

પટાિાળા લીગલ શાખામાાં 
પગાર થાય છે 

- 
 

રાજ્ય સરકારનુાં પગાર 
પાંચ 
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પ્રકરણ – ૧૨  

 પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળિાયેલ અંદાજપત્ર  

િાલ અતે્ર લાગ ુપડત ુિથી.  
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પ્રકરણ – ૧૩  

 સિાયકી કાયગિમિો અમલ અંગેિી પધ્િવત  
િાલ અતે્ર લાગ ુપડત ુિથી. 
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પ્રકરણ – ૧૪   

 તેણે આપેલ રાિતો, પરવમટ કે અવિકતૃ મેળિિાર િી વિગતો  
િાલ, અતે્ર લાગ ુપડત ુિથી. 
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પ્રકરણ – ૧૫   

 કાયો કરિા માટે િક્કી કરેલ િોરણો  
 

૧. રાજકોટ ર્મહાનગરપાિીકાની જુદી જુદી શાખાઓ પાસેથી ર્માગંિાર્મા ંઆિતી ર્માહહતી અન્િયે થતી અરજી 
અને અપીિ સબંિેં સકંિન કરિાની મખુ્ય પ્રવ્રધુત કરિાર્મા ંઆિે છે.  

૨. સદર અરજી તથા અપીિ અન્િયે કરિાથી થતી તર્માર્મ િહહિટી કાર્મગીરી રજીસ્ટરોની ધનભાિણી, તથા 
ઈન્િડગ, આઉટિડગ અન્િયેની તર્માર્મ કાર્મગીરી.  

  



Page 25 of 28 
 

પ્રકરણ – ૧૬    

 વિજાણુાં રૂપે ઉપલબ્િ માહિતી  

    હાિ, અતે્ર િાગ ુપડત ુનથી. 
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પ્રકરણ – ૧૭     

 માહિતી મેળિિા માટે િાગરીકોિે ઉપલબ્િ સિલતોિી વિગતો  

    દસ્તાિેજોની નકિ ર્મળેિિાની પધ્િધત : ર્મહાનગરપાિીકા નકિો રે્મળિિા  ર્માટે  જરૂરી  ફી  ભયે 

                                               થી  અતે્રથી  દસ્તાિેજોની  નકિો આપિાર્મા ંઆિે છે.  
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પ્રકરણ – ૧૮      

 અન્ય ઉપયોગી માહિતી  

૧૮.૧ િોકો દ્વારા પછુાતા પ્રશ્ર્નો અને તેના જિાબો : આર. ટી. આઈ. અંગેની ર્માહહતી  

૧૮.૨ ર્માહહતી ર્મેળિિા અંગે : જરૂરી ફી ભયે આપિાર્મા ંઆિે છે. 
૧૮.૩ અરજીની ધિગતો :  

અરજી પત્રક સદંભગ ર્માટે ભરેિ અરજી પત્રકની નકિ : તૈયાર ફોર્મગ  
ફી રૂ. ૨૦/- 

ર્માહહતી રે્મળિિા ર્માટેની અરજી કઈ રીતે કરિી કેટિીક ટી્પણી ર્માહહતી રે્મળિિા ર્માટે ર્મહાનગરપાિીકાના 
બીજા ર્માળે રૂર્મ ન.ં ૨ બી આર. ટી. આઈ. ધિભાગ આિેિ છે ત્યા ંજરૂરી ફી ભયે ર્માહહતી આપિાર્મા ંઆિે છે.  

ર્માહહતી આપિાનો ઈન્કાર કરિાર્મા ંઆિે તિેા િખત ેનાગરીકના અધિકાર અને અપીિ કરિાની કાયગિાહી : 
જ્યારે ર્માહહતી આપિાનો ઈન્કાર થાય ત્યારે નાગરીકો એપિેટ ઓથોરીટી સર્મક્ષ જરૂરી ફી ભયે અપીિ કરી 
શકશ.ે 
૧૮.૪ જાહરે તતં્ર દ્વારા િોકોને આપતી તાિીર્મની બાબતર્મા ં:  

  અતે્ર િાગ ુપડત ુનથી.  

૧૮.૫ ધનયર્મ સગં્રહ 13 ર્મા ંસર્માિીષ્ટ ન કરાયેિ હોય તેિા જાહરે તતં્રએ આપિાના પ્રર્માણપત્ર, ના-િાિંા 
પ્રર્માણપત્ર.  

૧૮.૬ નોંિણી પ્રહક્રયા અંગે  

ઉદેશ : િોકોને ર્માહહતી આપિાનો  

નોંિણી ર્માટેની પાત્રતા : ભારતીયા નાગરીક હોિો જોઈએ 

પિુગ જરૂરીયાત : અતે્રથી ર્માહહતી રે્મળિનાર નાગરીકે અરજી ફી તથા અરજીર્મા ંશાખાનુ ંનાર્મ ર્માગંિાર્મા ં
આિેિ ર્માહહતીની ધિગત તથા અરજદારનુ ંએડ્રસે, ર્મોબાઇિ નબંર િગેરે ર્માહહતી સપંણુગ ર્માહહતી સાથે અરજી 
કરિાની રહશેે.  

અરજી કરિા ર્માટે સપંકગ ર્માહહતી : ર્મદદનીશ ર્માહહતી અધિકારી.  

અરજી ફી : નક્કી થયા મજુબ. 
અન્ય ફી :  નક્કી થયા મજુબ. 
અરજીનો નમનુો : નક્કી થયા મજુબ. 
બીડાણ / દસ્તાિેજોની યાદી : નમનુા મજુબની અરજી.  

અરજીની પધ્િધત : આર.ટી.આઇ. શાખા ર્મા ંફી ભયે સાદા કાગળ ઉપર અરજી કરી શકાય. 
અરજી ર્મળ્યા પછી જાહરે તતં્રર્મા ંથનાર પ્રહક્રયા – અરજી ર્મળ્યે સિંગ્ન શાખાર્મા ંતનેે ર્મોકિી આપિાર્મા ંઆિે 
છે.   
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નોંિણીની કાયદેસરનો ગાળો : એક ર્મહહનો 
નિીનીકરણની પ્રક્રીયા : દર િષે સબંધંિત શાખાર્માથંી 17 મદુાની અપડટે થયેિી પસુ્સ્તકા ર્મગંાિિાર્મા ંઆિે 
છે.  

૧૮.૭ જાહરે તતં્ર કર ઉઘરાિિા અંગે : િાગ ુપડત ુનથી.  

૧૮.૮ ધિજળી / પાણી ના હગંાર્મી અને કાયર્મી જોડાણો આપિા અને કાયદા અંગે : િાગ ુપડત ુ  નથી. 
૧૮.૯ જાહરે તતં્ર દ્વારા પરુી પાડિાર્મા ંઆિનાર અન્ય સેિાઓની ધિગત : િાગ ુપડત ુ નથી. 
 

 


