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રા.મ.ન.પા./ઓડીટ/જા.નં.૬           તા.૨૩/૦૬/૨૦૨૨ 
 

 

પ્રમાણપત્ર  
 

 આથી પ્રમાહણત કરવામા ંઆવ ે છે ક ેમાહહતી અહિકાર અહિહનયમની કલમ ૪ અતંગષત સ્વયંમ જાહેર 

કરવાની બાબતો ‘પ્રોએક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર’ મારા હવભાગ દ્વારા તયૈાર  કરવામાં આવેલ છે.અને તા-

૩૦/૦૫/૨૦૨૧ ની હસ્થહતએ અમારી મજૂંરી મળેવી અધ્યતન કરવામાં આવેલ છે. 
 
 
 

તા-     ૨૨/૦૬/૨૦૨૨          

 

                                                                (આર.જે.શાહ) 

                                                                ચીફ ઓડીટર 

રાજકોટ મહાનગરપાહલકા 
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પ્રકરણ-૧  

પ્રસ્તાવના  
  

રાજકોટ મહાનગરપાહલકા  

ઓડીટ શાખા  
 

૧.૧  આ પહુસ્તકા (માહહતી અહિકાર અહિહનયમ,૨૦૦૫) ની પાશ્ચાદ ભહૂમકા અગં ેજાણકારી  

૧.૨  આ પહુસ્તકાઓ ઉદશે/હતે ુ 

૧.૩  આ પહુસ્તકા કઈ વયહક્તઓ/સસં્થાઓ/સગંઠનો વગરેને ેઉપયોગી છે ? 

૧.૪  આ પહુસ્તકામા ંઆપેલી માહહતીનુ ંમાળખુ ં 

૧.૫  વ્યાખ્યાઓ (પહુસ્તકામા ંવાપરવામા ંઆવલે જુદા-જુદા શબ્દોની વ્યાખ્યા આપવા હવનતંી) 

૧.૬  કોઈ વ્યહક્ત આ પહુસ્તકામા ંઆવરી લવેાયેલા હવર્યો અગં ેવિ ુમાહહતી મળેવવા માગ ેતો   

      ત ેમાટનેી સપંકષ વ્યહક્ત  

૧.૭  આ પહુસ્તકામા ંઉપલબ્િ ન હોય તો માહહતી મળેવવા માટેની કાયષપદ્િહત અન ેફી.    
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પ્રકરણ-૨ (હનયમ સગં્રહ-૧) 

સગંઠનની હવગતો, કયો અન ેફરજો. 

રાજકોટ મહાનગરપાહલકા 

ઓડીટ શાખા 

૨.૧  જાહરેતતં્ર ઉદશે/હતે:ુ- 

             બી.પી.એમ.સી. એક્ટ – ૧૯૪૯ તથા સરકારશ્રીના નાણાકંીય હનયમોની જોગવાઈ અનસુાર તથા જનરલ બોડષ અન ેસ્ટને્ડીંગ 

કહમટીમા ંઠરાવ અનસુાર થયલે કાયષવાહીની રજુ થયલે ઓડીટ ચકાસણીનો ઉદશે રહલેો છે. 

૨.૨  જાહરે તતં્રનુ ંહમશન:- 

              ઉપર ૨.૧ મા ંદશાષવ્યા મજુબ થતી કામગીરીમા ંહનયમ ભગં થતો નથી. 

૨.૩  જાહરે તતં્રનો ટુકંો ઇહતહાસ અન ેતનેી રચનાઓ સદંભષ:- 

               કોપોરશેન દ્વારા થતા ંહવકાસ કામો સ્ટાફન ેચકુવવાના થતા ંપગાર તથા બીજા લાભો જેવા ક ે     હાયરગ્રડે, પગારપચં, પને્સન, 

ગ્રચે્યટુીના બીલો હનયમાનસુાર છે ક ે કમે ત ેતપાસવા ઓડીટની રચના કરવામા ંઆવી જ્યારથી મ્યહુનહસપાહલટી અહસ્તત્વમા ંઆવી 

ત્યારથી ઓડીટની રચના થઇ. 

૨.૪   જાહરે તતં્રની ફરજો:-  

                  અત્ર ેરજુ થતા બીલો, પને્સન પપેસષ,ગ્રચે્યટુી બીલો ,પગાર બીલો,હાયર ગ્રડે ફાઈલો,પગાર પચં ફીક્સસેનની ફાઈલો,બીલ રજુ 

થવા પવૂષ રજુ થતી પ્રી-*ઓડીટ ફાઈલોની ચકાસણી,કોપોરશેનની મહત્વની શાખાનુ ંસ્ટોસષ વરેીફીકશેન,કશે વરેીફીકશેન વગરે ેફરજો 

બજાવ ેછે. 

૨.૫   જાહરે તતં્રની મખુ્ય પ્રવહૃિઓ/કાયો:- 

                   ઉપર મજુબ ૨.૪ દશાષવ્યા મજુબના કાયો કરવાના રહશે.ે 

૨.૬   જાહરે તતં્ર દ્વારા આપવામા ંઆવતી સવેાઓની યાદી અન ેતનેુ ંસહંિપ્ત હવવરણ:- 

                    લાગ ુપડતુ ંનથી. 

૨.૭   જાહરે તતં્રણા રાજય,હનયામક કચરેી,પ્રદશે,જીલ્લો,બ્લોક વગરે ે સ્તરોએ સસં્થાગત માળખાઓ આલખે 

        (જ્યા ંલાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 

   લાગ ુપડતુ ંનથી. 

૨.૮   જાહરે તતં્રના અસરકારકતા અન ેકાયષિમતા વિારવા માટનેી લોકો પાસથેી અપિેાઓ:- 

       પોતાના પ્રશ્નો અગં ેસમુાહહતગાર થઈન ેરજૂઆત કરવાની થયા ત ેજરૂરી છે. 

૨.૯   લોક સહયોગ મળેવવા માટનેી ગોઠવણ અન ેપદ્િહતઓ:- 

                     લાગ ુપડતુ ંનથી. 

૨.૧૦  સવેા આપવાના દખેરખ ેહનયતં્રણ અન ેજાહરે ફરરયાદ હનવારણ માટ ેઉપલબ્દ તતં્ર 

૨.૧૧  મખુ્ય કચરેી અન ેજુદા-જુદા સ્તરોઈ આવલેી અન્ય કચરેીઓનો સરનામા:ં- 

        લાગ ુપડતુ ંનથી. 

૨.૧૨  કચરેી શરૂ થવાનો સમય :૧૦:૩૦ સવાર ે 

        કચરેી બિં થવાનો સમય:૬.૧૦ સાજેં   
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પ્રકરણ-૩ હનયમ સગં્રહ-૨) 

અહિકારીઓ અન ેકમષચારીઓની સતાઓ ફરજ 

રાજકોટ મહાનગરપાહલકા 

ઓડીટ શાખા 
અન.ુન ં હોદો  વહીવટી સતાઓ  નાણકીય સતાઓ  અન્ય સતા  ફરજ  

(૧) ચીફ ઓડીટર  ૧. જી.પી.એમ.સી કલમ-૫૩(૨) સ્ટાફ હનમણંક આપવી  

૨. જી.પી.એમ.સી.એક્ટ-૫૬(૧)િ. સ્ટાફન ેરરિા કરવાની સતા  

૩.  જી.પી.એમ.સી.એકટ કલમ-૧૦૫,૧૦૬ એહવાલ તયૈાર 

કરવાનીસતા  

૪. સ્ટાફના ંવહીવટીન ેલગતી તમામ કામગીરી    

૧. તમામ પ્રકારની બીલો-પ્રીઓડીટ 

કરવાની સતા  
 

૨. બજેટ જોગવાઈન ેઆિીન ખચષ 

મજુંર  

કરવાની સતા   

૧. જી.પી.એમ.સી કલમ-૫૪(૧) 

મજુબ સ્ટાફ હસલકે્શન કહમટીમાં 

હાજરી  
 

૨. જી.પી.એમ.સી.એક્ટ-અઅનસુચુી-

ક નાં પ્રકરણ-૩(૨) મજુબ ઓડીટ 

કામગીરીન ેલગતી સતા ફરજ નક્કી 

કરલે ત.ે 

૧. જી.પી.એમ.સી એક્ટ પ્રકરણ-૪ 

નીએ કલમ-૪૭ મજુબ સતા અન ે

ફરજો મકુરર કરલે તે મજુબ 

મહાનગરપાહલકા ના ંહહસાબોન ે

ઓડીટની કામગીરી. 

(૨) ડપે્યટુી ચીફ ઓડીટર  ૧. ઓડીટ પારાન ેલગતી કામગીરી  

૨. મહેકમ/વહીવટી શ્રીના રહજસ્ટરહવભાગનુ ંસપુરહવઝન. 

૩. રૂ| ૭૫૦૦/- બઝૈીક સિુીના હા.ગ્રડે મજુંર કરવા. 

૪. માહીતી અહિહનયમ -૨૦૦૫ની માહહતી આપવાની કામગીરી  

૧. રૂ.૭૫૦૦/- સિુીના તમામ 

પ્રકારના ંબીલો પાસ કરવા  

૨. પ્રી.ઓડીટન ેચકૂવણા ંમાટ ેતમામ 

પ્રકારના ગમ ેતટેલી રકમના પગાર 

/પને્શન બીલો. 

-- ૧. પગાર હબલોની ચકાસણી 

કામગીરી  

૨.ફાળવલે ઓડીટર ઉપર 

સપુરહવઝનની કામગીરી. 

૩. િહેત્રય ઓડીટ કામગીરી તથા 

સપુરહવઝન. 

(૩)  ઓડીટર  --- ૧. રૂ|.૧૦૦૦- સિુીના તમામ 

પ્રકારના બીલો પાસ કરવા  

-- ૧.વકષ ફાઈલથી પ્રી-ઓડીટ ચકાસણી  

૨.પને્શન કઈેસની ચકાસણી  

૩. ફાળવલે ઓડીટ ઉપર સપુરહવઝન 

કામગીરી  

૪. િહેત્રય ઓડીટ કામગીરી તથા 

સપુરહવઝન 
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(૩) આસી.ઓડીટર     ૧. પ્રી-ઓડીટ/પોસ્ટ ઓડીટ 

હબલોની ચકાસણી લાગત 

કામગીરી. 

૨. િહેત્રય ્ઓડીટ કામગીરી   

(૪) સબ ઓડીટર     ૧. પ્રી-ઓડીટ/પોસ્ટ ઓડીટ 

હબલોની ચકાસણી લાગત 

કામગીરી 

૨. િહેત્રય ્ઓડીટ કામગીરી   

૩. વકષશીટ હનભાવવાની કામગીરી  

(૬) ઓડીટ કલાકષ    ૧.પ્રી-ઓડીટ/પોસ્ટ ઓડીટ 

હબલોની ચકાસણી લગત 

કામગીરી  

૨. મહેકમ /વહીવટ લગત 

કામગીરી  

૩. રજીસ્રી લગત કામગીરી. 

૪. સોપવામા આવ ેતવેી િહેત્રય 

કામગીરી    
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પ્રકરણ-૪ (હનયમ સગં્રહ-૩) 

 

કાયો કરવા માટનેો હનયમો,હવહનયમો,સચૂનાઓ 

હનયમસગં્રહ અન ેદફતરો. 

 

રાજકોટ મહાનગરપાહલકા 

ઓડીટ શાખા 

૪.૧ જાહરે  તતં્ર  અથવા તનેા હનયત્રણ હઠેળ ના અહિકારીઓ ન ેઅન ેકમષચારીઓઓ એ ઉપયોગ કરવાના  

     હનયમો.હવહનયમો,સચૂનાઓ,હનયમ સગં્રહ અન ેદફતરોની યાદી નીચનેા નમનુા મજુબ આપો.આ નમનુા  

     દરકે પ્રકારના દસ્તાવજે માટ ેભરવાનો છે. 
 

દસ્તાવજેન ંનામ/મથાળુ ં            દસ્તાવજેનો પ્રકાર  

              નીચ ેઆપલેા પ્રકારોમાથંી એક પસદં કરો. 

              (હનયમો,હવહનયમો,સચૂનાઓ,હનયમસગં્રહ,દફતરો 

               અન્ય) 

દસ્તાવજે પરનુ ંટુકં ુલખાણ  
 

વયહક્તઓ હનયમો,હવહનયમો,સચૂનાઓ,   સરનામુ:ં- પત્રકના ક્રમ ૧ અન ે૨ માટ ે 

હનયમસગં્રહ,દફતરોની નકલ અહીંથી મળશ ે.       સને્રલ સ્ટોસષ મહાનગરપાહલકા 

          રાજકોટ 

           અન્ય માટ ે 

                                                                                                                       ચીફ ઓડીટર 

                                                                                                                      ઓડીટ હવભાગ-મહાનગરપાહલકા 

                                                                                                                      રાજકોટ. 
  

  ટલેીફોન નબંર-૨૨૪૨૨૭૩૬   

  ફકે્િ-N.A 

 ઈ મઈેલ-N.A 
 
 
 

હવભાગ દ્વારા હનયમો,હવહનમયો,સચૂનાઓ,-હનયમો અનસુાર  

હનયમ સગં્રહ અન ેદફતરોની નકલ માટ ે 

લવેાની ,ફી (જો હોયતો)   
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પ્રકરણ-૪ (હનયમ સગં્રહ-૩) 

ના પત્રક નકલ  
 

રાજકોટ મહાનગરપાહલકા 

ઓડીટ શાખા  
 

ક્રમ  દસ્તાવજેનુ ંનામ મથાળ ુ દસ્તાવજે 

પ્રકાર  

દસ્તાવજે પરનુ ંટુકં ુલખાણ  

૧ ઓડીટ પ્રોસીજર રૂલ્સ  હનયમો  ઓડીટ પ્રોસીજર રૂલ્સ 

૨ ઓડીટ રૂલ્સ ૨૦૦૨ હનયમો  ઓડીટ રૂલ્સ ૨૦૦૨ 

૩ બીલોનુ ંઈનવડષ રજીસ્ટર  દફતર ડીજીટલ ઇનવડષ  

૪ બીલોનુ ંવકષશીટ રજીસ્ટર  _”_ ડીજીટલ 

૫ વાિંા રજીસ્ટર  _”_ વાિંા રજીસ્ટર 

૬ પ્રોહવઝનલ બીલ રજીસ્ટર  _”_ પ્રોહવઝનલ બીલ રજીસ્ટર 

૭ બીલ પાસ રજીસ્ટર  _”_ ડીજીટલ આઉટ વડષ 

૮ ઓડીટ પારા  રજીસ્ટર _”_ પારા  રજીસ્ટર 

૯ ઓડીટ એહવાલ   _”_ એહવાલ 

૧૦ પને્શન પમેને્ટ ઓડર રજીસ્ટર _”_ પી.પી.ઓ. રજીસ્ટર 

૧૧ આવક રજીસ્ટર  _”_  રાન્ઝીટ રજીસ્ટર 

૧૨ જાવક રજીસ્ટર  _”_ રજીસ્ટર 
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પ્રકરણ-૫ (હનયમ સગં્રહ-૪) 

નીહત ઘડતર અથવા નીહતના અમલ સબંિંી જનતાના સભ્યો સાથ ેસલાહ-પરામશષ અથવા તમેના પ્રતીનીધ્તવ માટનેી કોઈ વ્યવસ્થા 

હોય તો તનેી હવગત  

 

રાજકોટ મહાનગરપાહલકા  

ઓડીટ શાખા   
નીહત ઘડતર:- 

૫.૧  શુ ંનીહતઓના ઘડતર માટ ેજનતાની  અથવા તનેા પ્રહતહનિત્વઓની સલાહ-પરામશષ /સહભાહગતા         મળેવવા માટનેી કોઈ 

જોગવાઈ છે.? જો હોય તો ,નીચનેા નમનૂામા ંઆવી નીહતની હવગતો આપો.  
 

અન.ુન.ં હવર્ય મદુો શુ ંજનતાની સહભાગીતા 

જરૂરી છે? (હા/ના) 

જનતાની સહભાગીતા 

મળેવવા માટનેી કરવાનુ ં

વ્યવસ્થા 

 

- લાગ ુપડતા નથી. 

- આનાથી નાગરરકન ેક્યા ંઆિાર ેનીહત હવર્યક બાબતોના ઘડતર અન ેઅમલમા ંજનતાની સહભાહગતા                નક્કી કરાઈ છે ત ે

સમજવામા ંમદદ થશ.ે 

નીહતનો અમલ:-- 

૫.૨ શુ ંનીહતઓના અમલ માટ ેજનતાની અથવા તમેના પ્રહતહનહિઓની સલાહ-પરામશષ/સહભાગીતા      મળેવવા માટનેી કોઈ 

જોગવાઈ છે? જો હોય તો ,આવી જોગવાઈઓની હવગતો નીચનેા નમનુામા ંઆપો. 

 

અન.ુન.ં હવર્ય મદુો શુ ંજનતાની સહભાગીતા 

જરૂરી છે? (હા/ના) 

જનતાની સહભાગીતા 

મળેવવા માટનેી કરવાનુ ં

વ્યવસ્થા 
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પ્રકરણ-૬(હનયમ સગં્રહ - ૫) 
 

જાહરે તતં્ર અથવા તનેા હનયતં્રણ હઠેળની વ્યહક્તઓ પાસનેા દસ્તાવજેોની કિાઓ  

અગંનેુ ંપત્રક  
 

રાજકોટ મહાનગરપાહલકા  

ઓડીટ શાખા  
 

 
૬.૧ સરકારી દસ્તાવજેો હવશનેી માહહતી આપવા નીચનેા નમનુાનો ઉપયોગ કરશો.જ્યા ંઆ દસ્તાવજેો  

     ઉપલબ્િ છે તવેી જગ્યાઓ જેવી ક ેસહચવાલયિા,હનયામકની કચરેી કિા, અન્યનો પણ ઉલખે્ખ  

     કરો.(અન્યો લખવાની જગ્યાએ કિાનો ઉલલે્ખ કરો.) 
 

અન.ુન.ં દસ્તાવજે્ની કિા દસ્તાવજેનુ ંનામ અન ે

તનેી એક લીટીમા ં

ઓળખાણ 

દસ્તાવજે મળેવવાની 

કાયષપદ્િહત 

નીચનેી વ્યહક્ત પાસ ે

છે/તનેા હનયતં્રણમા ંછે. 

(૧) મહાનગરપાહલકા ઓડીટ એહવાલ કોપો.એ ઠરાવલે 

કાયષપદ્િહત 

સને્રલ સ્ટોર 

(૨)  ઓડીટ પ્રો.રૂલ્સ ઓડીટ 

રૂલ્સ-૨૦૦૨ 

_”_ _”_ 

(૩) _”_ પ્રકરણ-૪ ના ઉપરોક્ત 

હસવાયના દસ્તાવજે 

_”_ ઓડીટ શાખા 
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પ્રકરણ-૭ (હનયમ સગં્રહ-૭) 
 

તેના ભાગ તરીક ેરચાયલેી બોડષ ,પરરર્દ ,સમીતીઓ અન ેઅન્ય સસં્થાઓનુ ંપત્રક  
 

રાજ્કોટ મહાનગરપાહલકા  

ઓડીટ શાખા 
 

 
૭.૧   જાહરે તતં્રન ેલગતા બોડષ ,પરરર્દો ,સહમહતઓ અન ેઅન્ય મડંળો અગંનેી હવગત નીચનેા નમનુામા ં 

       આપો. 

    માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનુ ંનામ અન ેસરનામુ ં 

    માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનો પ્રકાર (બોડષ,પરરર્દ,સહમહતઓ,અન્ય મડંળો) 

    માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનો ટુકંો પરરચય (સસં્થાપના વર્ષ,ઉદશે/મખુ્ય પ્રવહૃિ) 

    માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાની ભહૂમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાયષકારી/અન્ય) 

    માળનુ ંઅન ેસભ્ય બિંારણ  

    સસં્થાના વડા  

    મખુ્ય કચરેી ન ેતનેી શાખાઓના સરનામા ં 

    બઠેકોની સખં્યા  

    શુ ંજનતા બઠેકોમા ંભાગ લઇ શક ેછે? 

    શુ ંબઠેકોની કાયષનોંિ તયૈાર કરવામા ંઆવ ેછે? 

    બઠેકોની કાયષનોંિ જનતાએ ઉપલબ્િ છે? જો તમે હોય તો ત ેમળેવવા માટનેી પદ્િહતની માહહતી  

   આપો. 

  __લાગ ુપડતુ ંનથી__  
  



 

12 
 

પ્રકરણ-૨,કલમ-૪ તથા પ્રકરણ-૮ (હનયમ સગં્રહ-૭) 

સરકારી માહહતી અહિકારીઓના નામ,હોદો અન ેઅન્ય હવગતો  

રાજકોટ મહાનગરપાહલકા 

ઓડીટશાખા 
૮.૧ જાહરે તતં્રના સરકારી માહહતી અહિકારીઓ,મદદનીશ સરકારી માહહતી અહિકારીઓ અન ે હવભાગી કાયદાકીય(એપલેટે) 

સતાહિકારી હવશનેી સપંકષ માહહતી નીચનેા નમનૂામા ંઆપો. 

સરકારી તતં્રનુ ંનામ:-રાજકોટ મહાનગર સવેા સદન  

હવભાગીય એપલેટે (કાયદા) સતાહિકારી:-  

અન.ુન ં નામ  હોદો  STD code ફોન નબંર  મોબાઈલ  સરનામુ ં 

(૧) શ્રીઆશીર્  

કમુાર  

નાયબ 

કહમશ્નરશ્રી 

ઇસ્ટ ઝોન 

૦૨૮૧  ૨૩૮૯૨૭૪ ૯૭૧૪૫૦૩૭૦૩ રાજકોટ મહાનગરપાહલકા 

સેન્રલ ઝોન, 

રૂમ નં.૧૧ ,ત્રીજો માળ ,    

ડો .આંબેડકર ભવન , ઢેબરભાઈ 

રોડ , 

રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ 

માહહતી અહિકારી:- 

અન.ુન ં નામ  હોદો  STD code ફોન નબંર  મોબાઈલ  સરનામુ ં 

(૧) શ્રી 

આર.જે.શાહ   

ચીફ 

ઓડીટર  

૦૨૮૧  ૨૨૨૭૪૩૬  ૭૦૪૬૨૯૯૪૯૯  ચીફ ઓડીટરની કચરેી,ઓડીટ 

શાખા,ડૉ.આબંડેકર 

ભવન,ઢબેર રોડ,રાજકોટ. 

મદદનીશ માહહતી અહિકારી:- 

અન.ુન ં નામ  હોદો  STD code ફોન નબંર  મોબાઈલ  સરનામુ ં 

(૧) --------------   ----------- ------------- --------------- --------------------- --------------------------- 
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પ્રકરણ-૯ હનણષય લેવાની પ્રરક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયષપદ્િહત  
 

રાજકોટ મહાનગરપાહલકા  

ઓડીટ શાખા 
૯.૧  જુદા-જુદા મદુાઓ અગં ેહનણષય લવેા માટ ેકઈ કાયષપદ્િહત અનસુરવામા ંઅવ ેછે? 

      (સહચવાલય હનયમસગં્રહ અન ેકામકાજણા હનયમોણા હનયમસગં્રહ,અન્ય હનયમો/હવહનમયો વગરે ે 

      નો સદંભષ ટાકંી શકાય છે.) 

૯.૨  અગત્યની બાબતો માટ ેકોઈ ખાસ હનણષય લવેા માટનેી દસ્તાવજેી કાયષપદ્િહતઓ/ઠરાવલેી     

          કાયષપદ્િહતઓ હનયમ માપદડંો/હનયમો ક્યા ંક્યા ંછે?હનણષય લવેા માટ ેકયા ક્યા ંસ્તર ેહવચાર 

          કરવામા ંઆવ ેછે.  

    ૯.૩  હનણષયન ેજનતા સિુી પહોચાડવાની કઈ વ્યવસ્થા છે? 

    ૯.૪  હનણષય લવેાની પ્રરક્રયામા ંજેના મતંવ્યો લવેાનાર છે ત ેઅહિકારીઓ ક્યા ંછે? 

       ૯.૫  હનણષય લનેાર અહંતમ સતાહિકારી કોણ છે? 

     ૯.૬  જે અગત્યની બાબતો પર જાહરે સતાહિકારી દ્વારા હનણષય લવેામા ંઆવ ેછે તનેી માહહતી અલગ 

              રીત ેનીચનેા નમનૂામા ંઆપો. 
 

ક્રમ નબંર:--  

જેના પર હનણષય લનેાર છે ત ેહવર્ય  

માગષદશષક સચુન/ રદશાહનદશે જો કોઈ હોય 

તો 

 

અમલની પ્રરકયા  

હનણષય લવેાની કાયષવાહીમા ંસકંળાયલેા અહિકારીઓનો હોદો  

ઉપર જણાવલે અહિકારીઓનો સપંકષ અગંનેી માહહતી  

જો હનણષયથી સતંોર્ ન હોય તો, ક્યા ંઅન ેકવેી રીત ેઅપીલ કરવી ?  
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પ્રકરણ-૯ 

હનણષય લવેાની પ્રરક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયષપદ્િહત:- 

રાજકોટ મહાનગરપાહલકા  

ઓડીટ શાખા 

પ્ર-૧    જુદા જુદા અગંે હનણષય લેવા માટે કઈ કાયષપદ્િહત અનુસારવામાં આવે છે? (સહચવાલય હનયમ 

         સંગ્રહ અને કામકાજનાં હનયમોને હનયમ સંગ્રહ અન્ય હનયમો હવહનમયો વગેરેનો સંદભષ ટાંકી 

         શકાય.) 

જવાબ:  જુદા જુદા મુદાઓ અગંે હનણષય લેવા માટે બી.સી.એસ.આર તથા બી.પી.એમ.સી એકટના હનયમોનો  

         આિાર લેવામાં આવે છે તમેજ જનરલ બોડષ તથા સ્ટને્ડીંગકહમટીને મળેલ સતાથી હનણષય લેવામા ં

         આવે છે. 

         જુદા જુદા મુદાઓ અંગે હનણષય લેવા માટે સૌપ્રથમ નીચેની વ્યહક્ત બીલના વાંિાઓ વાંિા સ્લીપ 

         મા ં લખી તેના ઉપરી ઓડીટર પાસ ે રજુ છે અને ઓડીટર તે સ્લીપમા ં પોતાની સહી કરી અને જે 

         તે શાખાને મોક્લ ેછેશાખાહિકારી તરફથી પૂતષતા થય ેબીલ પાસ કરવામાં આવે છે. 

   ક્યારેક કોઈ મહત્વણા ગભંીર મુદાઓ જણવ્યા તો ડે.ચીફ ઓડીટર તથા ચીફ ઓડીટરશ્રીનું  

 માગષદશષન મેળવવામાં આવે છે અન ેતેઓશ્રી હનણષય આખરી ગણી બીલ પાસ કરવામાં આવે છે 
 

પ્ર-૨     અગત્યની બાબતો માટે ખાસ હનણષય લેવા માટનેી દસ્તાવજેી કાયષ પદ્િહતઓ ઠરાવેલી કાયષપદ્િહતઓ          

         હનયત માપદંડો ક્યા ંક્યા ંછે?હનણષયો લેવા માટે ક્યા ંક્યા ંસ્તર ેહવચાર કરવામાં આવે છે? 

જવાબ: સરકારી ઠરાવો મુજબ કાયષ પદ્િહત અમલમાં પગાર િોરણ,મોઘવારી ,મુસાફરી ભથથું,પને્શન 

         ગ્રેચ્યુટી કોમ્યુંટેશન,હનવૃહિના સમયે લેણી નીકળતી હક્કરજાઓ પગાર વી.કમષચારીના હક્ક 

         હહસ્સા ને લગતી તમામ બાબતો હનયમ મજુબ કરવામાં આવે છે. 

   આ હસવાય કોપોરેશનના કોઈ અગત્યના મુદાના હનણષયના માપદંડ માટે બી.પી.એસ.આર. 

          તથા બી.પી.એસ.સી.એકટનો માપદંડ માન્ય ગણાય છે તેમ જ પને્શન અને ગ્રેચ્યુટી હવ.ના પમેેન્ટ  

           માટે પણ સરકારી ઠરાવ મજુબ અનુસરવામાં આવે છે. 

 

પ્ર-૩     હનણષયને જનતા સુિી પહોચાડવાની કઈ વ્યવસ્થા છે ? 

જવાબ:  આ કલમ ઓરડટને લાગુ પડતી નથી. 

 

પ્ર-૪     હનણષય લેવાની પ્રરક્રયામાં જેના મંતવ્ય લેવાનાર છે તે અહિકારીઓ ક્યા ંછે? 

જવાબ:  હનણષય લેવાની પ્રરક્રયામાં જેના મંતવ્ય લેવાનાર છે તે અહિકારી ચીફ ઓડીટરશ્રી છે. 

 

પ્ર-૫     હનણષય લેનાર અંહતમ સતાહિકારી કોણ છે? 

જવાબ:  ચીફ ઓડીટરશ્રી     

 પ્ર-૬  જે અગત્યની બાબતો પર જાહેર સતાહિકારી દ્વારા હનણષય લેવામાં આવે છે તેની માહીતી નીચેના 

        નમૂનામાં આપો:- 

(૧)    ક્રમ નબંર       :-    ૧ 
 

(૨)    જેના પર હનણષય        :- તમામ જાતના હબલોના તથા પ્રી-ઓડીટની ફાઈલો તથા પને્શન  

       લેવનાર છે તે   અને ગ્રેચ્યુટીને લગતા નીહત હવર્યક હનણષયો.   

       હવર્ય 
 

(૩)    માગષદશષક શુચન રદશા   :- સંબહિત ઠરાવ તથા વહીવટીને લગતા માગષદશષક સુચનો    

       હનદેશ જે કઈ હોય તે 
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(૪)    અમલની પ્રરક્રયા  :- સંબહિત ઠરાવ તથા વહીવટને લગતા પુસ્તકોણા આિારે વહીવટી  

       કામોનો અમલ કરવામાં આવે છે. 
 

(૫)     હનણષય લેવાની      :- ચીફ ઓડીટર  

        કાયષવાહીમાં સંકળાયેલા 

        ઓનો હોદો 
 

(૬)     ઉપર જણાવેલ             :- ચીફ ઓડીટરશ્રીની કચેરી રાજકોટ મ્યુનીસીપલ કોપોરેશન  

        અહિકારીઓના સપંકષ      ઓડીટ હવભાગ,રાજકોટ  

        અંગેની માહહતી         ફોન નં-૨૨૨૭૪૩૬ 
 

(૭)     જો હનણષય થી સંતોર્      :- જો હનણષય થી સંતોર્ ન હોય તો સ્થાયી સહમહતને અપીલ કરવી. 

        ન હોય તો ક્યા ંઅને કેવી  

        રીતે અપીલ કરવી? 
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પ્રકરણ-૧૦ 

અહિકારીઓ અને કમષચારીઓની માહહતી પુહસ્તકા (ડીરેકટરી) 

રાજકોટ મહાનગરપાહલકા 

ઓડીટ શાખા   

અનું.નં. નામ હોદો એસ.ટી.

ડી કોડ 

ફોન નંબર મોબઈલ નંબર સરનામુ ં

૧ શ્રી આર.જે.શાહ ચીફ ઓડીટર ૦૨૮૧ ૨૨૨૭૪૩

૬ 

૭૦૪૬૨૯૯૪૯૯ ઈ-૧૮/૩,સરકારી 

વસાહત,બહુમાળી ભવન 

પાછળ,રાજકોટ 

૨ શ્રી એ.એચ.હત્રવેદી  આસી.ઓડી

ટર 

 -- ૯૪૨૮૨૮૫૯૯૨ પંચવટી પાકષ શેરી 

નં.૩,’હસમખુ’,રાજકોટ-૧  

૩ શ્રી એ.એચ.રાજા  આસી. 

ઓડીટર  

 -- ૯૭૨૩૪૫૬૩૨૬ ૧,શાસ્ત્રીનગર,’યમુનાકુંજ’,સસં

િી િમષશાળા પાસે,રાજકોટ. 

૪ શ્રી એ.એસ.પરમાર  સબ ઓડીટર   -- ૯૬૨૪૭૨૮૬૦૦ ૮,ન્યુ પરસાણા 

નગર,’સમપષણ’,હનરકંારી ભવન 

પાસ ેરાજકોટ.  

૫ શ્રી ભાગષવ ઠાકર  સબ ઓડીટર  -- ૯૪૨૪૨૦૦૨૯૩ દ્વારકેશ,સસંચાઇ નગર 

,એરપોટષ રોડ,રાજકોટ  

૬ શ્રી વી.આર.ગોહહલ  ઓડીટ કલાકષ   -- ૯૮૨૫૩૬૨૪૫૦ આનંદનગર કોલોની,બ્લોક 

નં.૩/૧૩૨.”કૈલાશ”, 

રાજકોટ  

૭ શ્રી ટી.આર.જોશી  ઓડીટ કલાકષ   -- ૯૮૨૪૨૫૯૧૯૯ ‘હશવ’,બ્લોક નં.૧૫,આર.કે પાકષ 

એરપોટષ,રાજકોટ  

૮ શ્રી જે.એ.જાડજેા  ઓડીટ કલાકષ   -- ૯૮૭૯૦૭૪૨૦૫ એ-૪૦૨,કોપર સીટી 

પ્લસ,જામનગર રોડ,રાજકોટ   

૯ શ્રી સવાણી આર.વી. ઓડીટ ક્લાકષ  -- ૯૭૨૩૪૫૭૬૧૬ હસયાણી સો.શેરીનં ૧ “ભાવની 

કૃપા”રાજકોટ 

૧૦ શ્રી આર.પી.સાગંાણી ઓડીટ ક્લાકષ  -- ૯૯૦૯૪૦૧૨૫૬ “હરરહપ્રયે”બ્લોક 

નં.સી/૫૮,ન્યુ 

સ્વાતીપાકષ,કોઠારીયા રાજકોટ. 

૧૧ શ્રી ગીડા આર.એમ. ઓડીટ ક્લાકષ  -- ૯૯૭૪૧૮૭૯૯૯ સત્યમ પાકષ શેરી નં.૧ બ્લોક 

૧૦/ડી,૮૦ ફૂટ રોડ રાજકોટ 

૧૨ શ્રી સી.એ.જાડજેા  ઓડીટ ક્લાકષ  -- ૯૮૨૪૨૧૨૮૧૯ ‘શ્રી આશાપુરા’,રાિે પાકષ,૧-

રેલનગરની સામે,રાજકોટ. 

૧૩ પૂણષવૈરાગી કે.ડી. ઓડીટ ક્લાકષ  -- ૯૫૮૬૮૦૮૩૮૧ ભારતી નગર ૧,ગાંિીગ્રામ 

૧૫૦ ફૂટ રીંગ રોડ રાજકોટ 

૧૪ શ્રી શેઠ ડી.કે. ઓડીટ ક્લાકષ  -- ૯૯૭૯૯૭૭૭૧૬ ૨૮/૪૪ પ્રહલાદ પ્લોટ “ગુણ 

પુષ્પ” રાજકોટ 

૧૫ શ્રી આઈ.આઈ.સમા  પટાવાળા  -- ૮૧૪૦૨૮૧૪૦૩ ‘સમા મઝંીલ’,બજરગં 

વાડી,જામનગર રોડ ,રાજકોટ. 

૧૬ શ્રી કે.ટી.જાડજેા  પટાવાળા  -- ૯૬૨૪૫૦૦૭૦૦ હવષ્ણ હવહાર સોસા.૫,”શ્રી” 

યુહનવસીટી રોડ,રાજકોટ.   

૧૭ શ્રી એચ.કે ચાવડા  
 

પટાવાળા  -- ૮૧૫૫૦૫૮૬૦૫ “ગ્રીનલેન્ડ”,લક્ષ્મી 

સોસાયટી,શેરી ન.ં૪,નાના મવા 

રોડ,રાજકોટ. 
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૧૮ શ્રી પી.સી.રકયાડા  પટાવાળા  -- ૯૭૨૩૪૫૮૪૫૦ “ખોડલ કૃપા”,ગણેશ પાકષ- 

૨,મોરબી રોડ,રાજકોટ.  

  



 

18 
 

 

પ્રકરણ-૧૧ (હનયમ સંગ્રહ-૧૦) 
 

હનયમોમાં જોગવાઈ કયાષ મુજબ મેહનતાણા ની પદ્િહત સહીત દરેક અહિકારી અને 

કામષચારીન ેમળતંુ માહસક મેહનતાણં  
 

રાજકોટ મહાનગરપાહલકા  

ઓડીટશાખા  
 

૧૧.૧  નીચેના નમનુામાં માહહતી આપો. 

ક્રમ  નામ  હોદો  માહસક  મેહનતાણં 

એહપ્રલ-૨૨ ની 

હસ્થહતએ   

વળતર/વળતર   

ભથથું  

હવહનયમમાં  

જણાવ્યા મુજબ 

મેહનતાણં નક્કી 

કરવાની કાયષપદ્િહત  

૧   શ્રી આર.જે.શાહ ચીફ ઓડીટર  ૧૦૨૫૦૦/-   સરકારશ્રી તથા 

જનરલ બોડષના 

હનયમોને આિીન 

રહીને  
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પ્રકરણ-૧૧(હનયમસગં્રહ-૧૦) 

હનયમોમા ંજોગવાઈ મહેનતાણાની પદ્િહત સહીત દરકે અહિકારી અન ે

કમષચારીન ેમળતુ ંમાહસક મહેનતાણા 
 

રાજકોટ મહાનગરપાહલકા  

ઓડીટ શાખા 

૧૧.૧ નીચનેા નમનુામા ંમાહહતી આપો.    

ક્રમ નામ હોદો માહસક 

મેહનતાણં(એહપ્ર

લ-૨૨ ની 

હસ્થહતએ) 

વળતર/વળતર 

ભથથુ ં

હવનીયમમા ંજણાવ્યા 

મેહનતાણં નક્કી 

કરવાની કાયષપદ્િહત 

૧ શ્રી આર.જે.શાહ ચીફ ઓડીટર ૧૦૨૫૦૦   

૨ શ્રી એ.એચ.હત્રવેદી  આસી.ઓડીટર ૪૪૯૦૦   

૩ શ્રી એ.એચ.રાજા  આસી.ઓડીટર  ૪૪૯૦૦   

૪ શ્રી એ.એસ.પરમાર  સબ ઓડીટર  ૩૩૩૦૦   

૫ શ્રી ભાગષવ ઠાકર  સબ ઓડીટર   ૨૭૯૦૦   

૬ શ્રી વી.આર.ગોહહલ  ઓડીટ કલાકષ  ૨૭૬૦૦   

૭ શ્રી ટી.આર.જોશી  ઓડીટ કલાકષ  ૨૭૬૦૦   

૮ શ્રી જે.એ.જાડજેા  ઓડીટ કલાકષ  ૨૭૬૦૦   

૯ શ્રી સવાણી આર.વી. ઓડીટ ક્લાકષ ૨૯૩૦૦   

૧૦ શ્રી આર.પી.સાગંાણી ઓડીટ ક્લાકષ ૨૮૪૦૦   

૧૧ શ્રી ગીડા આર.એમ. ઓડીટ ક્લાકષ ૨૧૧૦૦   

૧૨ શ્રી સી.એ.જાડજેા  ઓડીટ ક્લાકષ ૨૮૪૦૦   

૧૩ પૂણષવૈરાગી કે.ડી. ઓડીટ ક્લાકષ ૨૩૧૦૦   

૧૪ શ્રી જાદવાણી એચ.આર. ઓડીટ ક્લાકષ ૨૮૪૦૦   

૧૫ શ્રી શેઠ ડી.કે. ઓડીટ ક્લાકષ ૧૯૯૫૦   

૧૬ શ્રી આઈ.આઈ.સમા  પટાવાળા ૧૯૭૦૦   

૧૭ શ્રી કે.ટી.જાડજેા  પટાવાળા ૨૬૪૦૦   

૧૮ શ્રી એચ.કે ચાવડા  પટાવાળા ૨૬૪૦૦   

૧૯ શ્રી પી.સી.રકયાડા  પટાવાળા ૨૬૪૦૦   
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પ્રકરણ-૧૨(હનયમ સગં્રહ-૧૧) 
 

પ્રત્યકે સસં્થાન ેફાળવાયલે અદંાજપત્ર  
 

રાજકોટ મહાનગરપાહલકા 

ઓડીટ શાખા  
તમામ યોજનાઓ,સહૂચત ખચષ અન ેકરલે ચકુવણી અગં ેએહવાલોની હવગતો ,હવકાસ,હનમાષણ અન ેતકનીકી  

કાયો અગં ેજવાબદાર જાહરે તતં્ર માટ.ે 

૧૨.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્વય ેજુદી જુદી પ્રવહૃિઓ માટ ેઅદંાજપત્રની હવગતોની માહહતી નીચનેા  

       નમનૂામા ંઆપો. 

       વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩  

ક્રમ.ન.ં યોજનાનુ ં

નામ સદર 

પ્રવહૃિ પ્રવહૃિ 

શરૂ 

કયાષની 

તારીખ 

પ્રવહૃિના 

અતંની 

અદંાજેલ 

તારીખ 

સહૂચત 

રકમ 

મજુંર 

થયલે 

રકમ 

છૂટી કરલે 

ચકુવલે 

રકમ(હપ્તાની 

સખં્યા) 

છેલ્લા 

વર્ષનુ ં

ખરખેર 

ખચષ 

કાયષની 

ગણુવતંામાટ ે

સપંણૂષપણ ે

કામગીરી 

માટ ે

જવાબદાર 

અહિકારી 

 ઓડીટ શાખા હસ્તક કોઈ યોજનારકય બજેટ ન હોઈ લાગ ુપડતુ ંનથી. 
 
 

 અન્ય જેટ તતં્રો માટ:ે-(ઓડીટ શાખા)સન ે૨૦૨૨-૨૩ 

 સદર સહૂચત અદંાજપત્ર મજુંર થયલે 

અદંાજપત્ર 

છુટી કરલે ચકુવલે 

રકમ (હપ્તા ની 

સખં્યા) 

કલુ ખચષ 

રૂહપયા 

પગાર  ૦૨૦૧-૩૦૧૦૦ ૧૮૫.૮૪ લાખ ૧૦૯.૦૪ લાખ - ૨૬૭૩૪૭૨/- 

સાદીલવાર  ૦૨૦૧-૩૪૦૦૦ ૧૦ લાખ ૪ લાખ - ૬૭૪૧/- 

ટલેીફોન ખચષ  ૦૨૦૧-૩૪૧૦૦ ૧૦ હજાર ૧૦ હજાર - ૧૯૫૦/- 

આઉટ સો.સ્ટાફ ૦૨૦૧-૩૦૧૦૧ - ૨ લાખ - ૪૦૩૦૬/- 

આઉટ સો.વહીકલ ૦૨૦૧-૩૧૧૦૩ - 
 

૪ લાખ - ૩૨૬૦૦/- 
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પ્રકરણ-૧૩ 
 

સહાકીય કાયષક્રમોના અમલ અગંનેી પદ્િહત  

રાજકોટ મહાનગરપાહલકા  

ઓડીટ શાખા  
૧૩.૧ નીચનેા નમનુા મજુબ માહહતી આપો. 

 કાયષક્રમ/યોજનાનંુ ંનામ 

 કાયષક્રમ/યોજનાનંો સમયગાળા  

 કાયષક્રમના ભૌહતક અન ેનાણાકંીય લિયાકો(છેલ્લા વર્ષ માટ ે) 

 લાભાથીની પાત્રતા  

 લાભ અગંનેી પવૂષ જરૂરરયાતો  

 કાયષક્રમનો લાભ લવેાની પદ્િહત  

 પાત્રતા નક્કી કરવા અગં ેમાપદડંો  

 કાયષક્રમમા ંઆપલે લાભની હવગતો (સહાયકની રકમ અથવા આપવામા ંઆવલે અન્ય મદદ પણ દશાષવવી) 

 સહાયકી હવતરણની કાયષપદ્િહત  

 અરજી ક્યા ંકરવી ક ેઅરજી કરવા મત ેકચરેીમા ંકોનો સપંકષ કરવો. 

 અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 

 અન્ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 

 અરજીપત્રકનો નમનુો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો જો સદા કાગળ પર અરજી કરી હોય ત ૂઅરજદાર ેઅરજીમા ંશુ ંશુ ંદશાષવવુ ંતનેો 

ઉલખે્ખ કરો.) 

 હબડાણની યાદી (પ્રમાણપત્રો દસ્તાવજેો) 

 હબડાણણો નમનુો  

 પ્રરક્રયાન ેલગતી સમસ્યાઓ અગં ેક્યા ંસપંકષ કરવો. 

 ઉપલબ્િ હનહિની હવગતો (જીલ્લા કિા,ઘટક કિા વગરે ેજેવા હવહવિ સ્તરોએ) 

 નીચનેા નમનુામા ંલાભાથીઓની યાદી 

અન.ુન ં લાભાથી 

ન ંનામ 

સહાયકી 

ની રકમ 

માતા-

હપતા વાદી 

પસદંગીનો 

માપદડં 

સરનામુ ં

     જીલ્લો શહરે નગર/ગામ ઘર ન.ં 

 

ઓડીટ શાખાન ેલાગ ુપડતુ ંનથી. 
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પ્રકરણ-૧૪ (હનયમસગં્રહ-૧૩) 
 

તેણ ેઆપેલ રાહતો,પરમીટ ક ેઅહિકહૃત મળેવનારની હવગતો  

રાજકોટ મહાનગરપાહલકા  

ઓડીટ શાખા 
નીચ ેનમનુા મજુબ માહહતી આપો. 

 કાયષક્રમનુ ંનામ  

 પ્રકાર(રાહત/પરમીટ/અહિકતૃ) 

 ઉદશે  

 નક્કી કરલે લક્ષ્યાકં (છેલ્લા વર્ષ માટ)ે 

 પાત્રતા  

 પાત્રતા માટનેો માપદડંો  

 પવૂષ જરૂરરયાતો  

 લાભ મળેવવાની પદ્િહત  

 રાહત/પરમીટ/અહિકતૃીની સમય મયાષદા  

 અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 

 અરજી નો નમનુો (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 

 હબડાણોની યાદી(પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવજેો) 

 હબડાણોનો નમનુો  

-લાગ ુપડતા નથી  
   

અન.ુન ં લાભાથી 

નુ ંનામ 

કાયદસેર 

તાની 

મદુત  

માતા-હપતા 

વાદી 

સરનામુ ં

    જીલ્લો શહરે નગર/ગામ ઘર ન.ં 

 રાહત માટ ેનીચનેી માહહતી પણ આપવી. 

 આપેલ લાભની હવગત  

 લાભોનું હવતરણ  
 

ઓડીટ શાખાને લાગુ પડતુ ંનથી. 
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પ્રકરણ-૧૫(હનયમસગં્રહ-૧૪) 

કાયો કરવા માટનેી નક્કી કરલેા િોરણો  

રાજકોટ મહાનગરપાહલકા 

ઓડીટ શાખા  
૧૫.૧ હવહવિ પ્રવૃહતઓ/કાયષક્રમો હાથ િરવા માટ ેહવભાગ ેનક્કી કરલે િોરણોની હવગતો આપો. 

ક્રમ કામગીરીનો પ્રકાર કામગીરી કરવાના મહિમ સમય િોરણ નક્કી કયાષના હુકમ નબંર 

તારીખ 

(૧) સ્ટાફના પગાર બીલ  ૭ રદવસ    

(૨) તમામ પ્રકારના એરરયસષ બીલ  ૫ રદવસ   

(૩) સાદીલવાર હબલ:-    

 (ક)ટલેીફોન/વીજળી/વીમો/રવેને્યુ સ્ટમે્પ/ 

   ટપાલ ટીકીટ  

૨ રદવસ  

 (ખ)માલસામાન પરુવઠો પરુો પાડવા/તથા  

   સવેા પરૂી પાડવાના લગતા બીલ    

૨ રદવસ   

 (ગ)માનદ વેતન /તમામ પ્રકારના ભથથા  

    બીલ.     

૪ રદવસ   

 (ઘ)રોજમદારન ેલગતા બીલ. ૪ રદવસ   

(૪) વક્સષ બીલ   

 (ક)રનીંગ હબલ ૪ રદવસ   

 (ખ)ફસ્ટ એન્ડ ફાઈનલ હબલ ૫ રદવસ   

 (ગ)ફાઈનલ બીલ  ૭ રદવસ   

(૫) રીફડં બીલ(તમામ પ્રકારના  ૪ રદવસ  

(૬) ઉચ્ચક બીલ  ૨ રદવસ  

(૭) ઉચ્ચક બીલનુ ંહવગતવાર બીલ  ૭ રદવસ  

(૮) પ્રોહવડન્ડ બીલનુ ંહવગતવાર બીલ  ૪ રદવસ  

(૯) લોન એડવાન્સીસન ેલગતા બીલ  ૪ રદવસ  

(૧૦) પને્શન પ્રથમ બીલ/ગ્રચે્યટુી/સી.હવ.પી. બીલ  ૪ રદવસ  

(૧૧) પને્શન કઈેસ રજુ થયાની તારીખથી  ૧ માસ   

(૧૨) પને્શન ફાઈલ(બેંકન ેબીલ) ૭ રદવસ  

(૧૩) ફાઈલનુ ંપ્રી-ઓડીટ  ૭ રદવસ કહમશ્નરશ્રીના પત્ર 

રામનપા/જી.એ.ડી.જા.ના.ં૪૯૧ 

તા-૨૯/૦૩/૨૦૦૩ મજુબ 

(૧૪) સ્ટોસષની ભૌહતક ચકાસણી  વાર્ર્ષક  

(૧૫) રોકડનુ ંવેરીફીકશેન  વાર્ર્ષક  

(૧૬) ઓડીટ રરપોટષ (એહવાલ ) હત્રમાહસક/વાર્ર્ષક  

(૧૭) ઓડીટ રરપોટષ (એહવાલ) વાર્ર્ષક  

 
 
 

રા.મ.ન.પા./જી.એ.ડી.જા.ના.ં૪૯૧       મ્યહુનહસપલ કોપોરશેન કચરેી, 

          જી.એ.ડી.શાખા. 

                 તારીખ-૨૬/૦૩/૦૩  
 

હુ ક મ:-  

 વચંાણ:ે-૧. સ્ટ.ેક.ઠ.ન.-૫૫૪ તા.૨૩/૧૧/૦૨ 

      ૨. રા.મ.ન.પા./જી.એ.ડી.જા.ના.ં૩૬૨ તારીખ ૧૩/૦૧/૦૩ 
 

  વચંાણ ે ક્રમાકં-૧ ના ં સ્થાયી સહમહતના ં ઠરાવ તથા ત ે પરત્વનેા ં વચંાણ ક્રમાકં-૨ અન્વયનેા ં હુકમથી રાજકોટ 

મહાનગરપાહલકા દ્વારા શહરેના ંજુદા જુદા હવકાસ કામોના તથા પ્રાથહમક સહુવિા માટ ેઅનકે હવિ પ્રોજેક્ટોના ંકામો હાથ િરવામા ં

આવ ે છે.આવા પ્રકારના હવકાસ કામો તમામ પ્રકારના પ્રોજેકટોના ં કામો હાથ િરતા પહેલા ત ેઅગંનેા ંતમામ મદુાઓ અગં ેવહીવટી 

દ્રહિએ કોઈ િહત ન રહેવા પામ ેત ેમાટ ેચીફ ઓડીટરશ્રી દ્વારા પ્રી-ઓડીટ થાય ત ેમાટનેો હુકમ હાલ અમલમા ંછે. 
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   ઉપરોક્ત થયલે હુકમમા ંહવશરે્ વહીવટી સરળો કારણ થાય અન ેિતી ન રહેવા પામ ેત ેમાટ ેનીચ ેમજુબ સિુારાનો 

હુકમ કરવામા ંઆવ ેછે. 
 

   આ હુકમની તારીખથી જે ત ેહવકાસ કામના પ્રોજેક્ટો કામના ટને્ડરો હનયમાનસુાર ખોલ્યા 

અહિકાર પરત્વનેો હુકમ ક ેદરખાસ્તનો મસુદો તયૈાર કરી સિમ ઓથોરીટી સિમ મજૂંરી અથ ેરજુ કરતા પહેલા તનેી અસલ ફાઈલ 

હવગતસહ પ્રી-ઓડીટ માટ ેચીફ ઓડીટરશ્રીના ં હવભાગમા ં રજુ કરવી ચીફ ઓડીટરશ્રીએ રદન-૭ મા ંપ્રી-ઓડીટ કરી અસલ ફાઈલ 

સબિંીત અહિકારી શ્રીણ ે  મોકલશ.ે સબિંીત અહિકારીશ્રીએ સપણૂષ સ્પિતાસહ હુકમ,દરખાસ્ત સિમ આગળની કાયષવાહી માટ ેરજુ 

કરવાની રહશે.ે 
 
 
 

   હુકમનો અમલ તાત્કાહલક અસરથી કરવો. 
 

            કહમશ્નર, 

            રાજકોટમહાનગરપાહલકા 
 

નકલ રવાના:- 

(૧) ચીફ સેક્રેટરીશ્રી, 

(૨) સેક્રટેરીશ્રી 

(૩) સંબંિકતાષ તમામ અહિકારીશ્રીઓ. 
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ના.ંરા.મ.ન.પા./ઓડીટ/જા.ના.ં૨૦૯ 

ચીફ ઓડીટરશ્રીની કચેરી  

રાજકોટ મહાનગરપાહલકા   

રાજકોટ,તા.૦૭/૧૦/૦૨ 

ચીફ ઓડીટર/પરરપત્ર નં.૧૧/૨૦૦૨           

 કોપોરેશની જુદી જુદી શાખાઓના ંબીલો ઓડીટમાં ચકાસણી અથ ેરજુ કરવામાં આવે છે.તે અંગે કામગીરીનાં રદવસો હનયત 

કવામાં આવે છે.જે ધ્યાન લઇ તે મજુબ કાયષવાહી હાથ િરવાની રહે છે. 

ક્રમ હબલનો પ્રકાર              ઓડીટ શાખાએ લેવાના થતા મહિમ રદવસો 

૧ પગાર બીલો (પગાર ચુકવણી તારીખ****ના ંરદવસો પેહલા) ૭ 

૨ તમામ પ્રકારના એરરયસષ બીલો  ૫ 

૩ સાદીલવાર બીલ:- 

(ક)ટેલીફોન/વીજળી/વીમો/રેવેન્યુ સ્ટેમ્પ/ 

   ટપાલ ટીકીટ 

(ખ)માલસામાન પુરવઠો પુરો પાડવા/તથા  

   સેવા પૂરી પાડવાના લગતા બીલ    

(ગ)માનદ વેતન /તમામ પ્રકારના ભથથા  

    બીલ.     

(ઘ)રોજમદારને લગતા બીલ. 

 

૨ 
 
 

૪ 

૪ 

૪ 
 
 

૪ વકષસ બીલો:- 
(ક)રનીંગ હબલ 

(ખ)ફસ્ટ એન્ડ ફાઈનલ હબલ 

(ગ)ફાઈનલ બીલ 

 

૪ 

૫ 

૭ 

૫ રરફંડ બીલ (તમામ પ્રકારનો) ૪ 

૬ ઉચ્ચક બીલો ૨ 

૭ ઉચ્ચક બીલનું હવગતવાર બીલ  ૭ 

૮ પ્રો.ફંડના ંતમામ પ્રકારનાં બીલ  ૪ 

૯ લોન એડવાન્સસીણે લગતા બીલો  ૪ 

૧૦ પેન્શન પ્રથમ બીલ/ગ્રેચ્યુટી/સી.હવ.પી બીલો  ૪ 

૧૧ પેન્શન કેઈસ રજુ થયાની તારીખ  ૧ માસ  

૧૨ પેન્શન ફાઈલ (બેન્કને લગત) ૭ 

   
                    
 ****          
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પ્રકરણ-૧૬ (હનયમ સગં્રહ-૧૫) 

હવજાણં રૂપ ેઉપલબ્િ માહહતી  

 

૧૬.૧ હવજાણં રૂપ ેઉપલબ્િ હવહવિ યોજનાઓની માહહતી હવગતો આપો 

 લાગ ુપડતુ ંનથી  
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પ્રકરણ-૧૭ (હનયમ સગં્રહ-૧૬) 

માહહતી મળેવવા માટ ેનાગરરકોન ેઉપલભ્ય સવલતોની હવગત  

(૭.૧)   લોકોન ેમાહહતી મળ ેત ેમાટ ેહવભાગ ેઅપનાવલે સાિનો,પદ્િહતઓ અથવા સવલતો જેવી ક,ે 

 કચરેી ગ્રથંાલયો 

 નાટક અન ેશો  

 વતષમાન પત્રો  

 પ્રદશષનો  

 નોટીસ બોડષ 

-લાગ ુપડતુ ંનથી 

 કચરેીમા ંરકેડષન ંહનરીિણ  

 દસ્તાવજેોની નકલો મળેવવાની પદ્િહત  

 ઉપલભ્ય મરુદ્રત હનયમસગં્રહ  

 જાહરે તતં્રની વબેસાઈટ 

 જાહરે ખબરના ંઅન્ય સાિનો  

 

 

  

 

 

 

  



 

28 
 

પ્રકરણ-૧૮ (હનયમસગં્રહ-૧૭) 

અન્ય ઉપયોગી માહહતી 

(૧૮.૧)  લોકો દ્વારા પૂછાતા અન ેતેના જવાબો  

(૧૮.૨)  માહહતી મેળવવા અગં ે

 અરજીપત્રક (સદંભષ માટ ેઅરજી પત્રકોની અમલ) 

 ફી 

 માહહતી મેળવવા માટનેી અરજી કઈ રીતે કરવી કટેલીક ટીપ્પણી . 

 માહહતી આપવાનો ઈનકાર કવામા ંઆવ ેતવેા વખત ેનાગરરકના ંઅહિકાર અન ેઅપીલ કરવાની કાયષવાહી. 

(૧૮.૩)  જાહરે તતં્ર દ્વારા લોકોન ેઅપાતી તાલીમની બાબતમા ં

  

 તાલીમ કાયષક્રમન ંનામ અન ેતનેુ ંસહિપ્ત વણષન  

 તાલીમ કાયષક્રમ યોજનાની મદુત  

 તાલીમનો ઉદશે  

 ભૌહતક અન ેનાણાકંીય લક્ષ્યાકં (છેલ્લુ ંવર્ષ) 

 તાલીમ માટનેી પાત્રતા  

 તાલીમ માટનેી પવૂષ  જરૂરરયાતો (જો કોઈ હોય તો) 

 નાણકીય તમેજ અન્ય પ્રકારની સહાય (જો કોઈ હોય તો) 

 સહાયની હવગત (નાણાકંીય સહાયની રકમ જો હોય તો જણાવો) 

 સહાય આપવાની પદ્િહત 

 અરજી કરવા માટ ેસપંકષ માહહતી  

 અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા) 

 અન્ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 

 અરજી ફોમષ (જો અરજી સાદા આગળ પર કરવામા ંઆવી હોય તો અરજદાર ેપરૂી પડવાની હવગતો જણાવો) 

 બીડાણો / દસ્તાવજેી  

 બીડાણો / દસ્તાવજેો નમનુો  

 અરજી કરવાની કાયષપદ્િહત   

 પસદંગીની કાયષપદ્િહત 

 તાલીમ કાયષક્રમનુ ંસમયપત્રક(જો ઉપલબ્િ હોય તો) 

 તાલીમના સમયપત્રક અગં ેતાલીમાથીન ેજન કરવાની પદ્િહત  

 તાલીમ કાયષક્રમ અગં ેલોકોમા ંજાગરૂકતા લાવવા માટ ેજાહરે તતં્રએ કરવાની વ્યવસ્થા  

 જીલ્લા કિા ,ઘટક કિા ,એમ હવહવિ સ્તર ેતાલીમ કાયષક્રમના ંહહતાહિકારી ઓની યાદી.   
    
 

    (૮.૪) હનયમ સગં્રહ-૧૩ મા ંસમાહવિ ન કરાવલે હોય તવેા,જાહરે તતં્રએ આપવાના પ્રમાણપત્રો 

           ના-ંવાિંા પ્રમાણપત્ર  
        

 પ્રમાણપત્ર અન ેના-ંવાિંા પ્રમાણપત્રના ંનામ અન ેહવવરણ  

 અરજી કરવા માટનેી પાત્રતા  

 અરજી કરવા માટનેી સપંકષ માહહતી  

 અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 

 અન્ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 

 અરજી ફોમષ(જો અરજી સાદા કાગળ પર કરવામા ંઆવી હોય તો અરજદાર ેપરૂી પાડવાની હવગતો જણાવો) 

 હબડાણો/દસ્તાવજેોની યાદી  
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 હબડાણો/દસ્તાવજેોના ંનમનુા  

 અરજી કરવાની રીત  

 અરજી મળ્યા પછી જાહરે તતં્રમા ંથનાર પ્રરક્રયા  

 પ્રમાણપત્ર આપવામા ંસામાન્ય રીત ેલગતો સમય 

 પ્રમાણપત્રો કાયદસેરણો સમયગાળો  

 નવીકરણ માટનેી પ્રરક્રયા (જો હોય તો) 
 

  (૧૮.૫) નોિણી પ્રરક્રયા અગં.ે 
 

 ઉદશે  

 નોિણી માટનેી પાત્રતા  

 પવૂષ જરૂરરયાતો (જો હોય તો)   

 અરજી કરવા માટ ેસપંકષ સહીત  

 અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 

 અન્ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 

 અરજીનો નમનુો (અરજી સાદા કાગળ પર કરવામા ંઆવી હોય તો અરજદાર ેપરૂી પાડવાની હવગતો દશાષવો) 

 હબડાણ દસ્તાવજેોની યાદી  

 હબડાણ દસ્તાવજેોન ૂનમનુો  

 અરજીની પદ્િહત 

 અરજી મળ્યા પછી જાહરે તતં્રમા ંથનાર પ્રરક્રયા ‘ 

 નોિણીની કાયદસેરતાણો ગાળો (જો લાગ ુપડતુ ંહોય તો) 

 નવીકરણની પ્રરક્રયા (જો હોય તો) 
 
     

(૧૮.૬)  જાહરે િતં્ર કર ઉઘરાવવા અગં.ે 

                (મ્યહુનહસપલ કોપોરશેન,વ્યવસાય વરેો,મનોરજંન વરેો વગરે)ે 
 

 વરેાનુ ંનામ અન ેહવવરણ  

 વરેા લવેાનો હતે ુ 

 કર હનિાષરણ માટનેી કાયષવાહી અન ેમાપદડં  

 મોટા કસરુદારોની યાદી  
 

         (૧૮.૭)  વીજળી/પાણીના હગંામી અન ેકાયમી જોડાનો આપવા અન ેકાપવા અગં.ે 

 (આ બાબત મ્યહુનહસપલ કોપોરશેન/નગરપાહલકા/ય.ુપી.સી.એલ.ન ેલાગ ુપડશ)ે 

 જોડાણ માટનેી પાત્રતા  

 પવૂષ જરૂરરયાતો (જો હોય તો) 

 અરજી માટનેી સપંકષ માહહતી  

 અન્ય ફી/શલુ્ક (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 

  અરજીનો નમનુો (જો અરજી સાદા કાગળ પર કરવામા ંઆવી હોય તો અરજદાર ેપરૂી 

 પાડવાની હવગતો જણાવો. 

  હબડાણો/દસ્તાવજેોની યાદી  

  હબડાણો/દસ્તાવજેોણો નમનુો 

 અરજી કરવાની પદ્િહત  

 અરજી મળ્યા પછી જાહરે તતં્રમા ંથનાર પ્રરક્રયા  

 બીલમા ંવાપરલે શબ્દ પ્રયોગોનુ ંટુકં ુહવવરણ  
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 હબલ અથવા સવેાની બાબતમા ંમશુ્કલેી હોય તો સપંકષ માહહતી  

 ટરેીફ અનર અન્ય ખચષ  
 
 

(૧૮.૮) જાહરે તતં્ર દ્વારા પરૂી પાડવામા ંઆવનાર અન્ય સવેાઓની હવગત  
   
 
 
  
 
 
 
 

 પી.આઈ.ઓ. / એ .પી.આઈ.ઓ. ની 

હનમણંક માટ ેમાગષદશષક ટબેલ 
             જુદી-જુદી સરકારો ઓથોરીટી માટ ેમદદનીશ માહહતી અહિકારી,માહહતી અહિકારી અન ેએપલેટે 

ઓથોરીટી ની હવગત દશાષવતુ ંપત્રક 

ક્રમ પહબ્લક ઓથોરીટી મદદનીશ માહહતી અહિકારી માહીતી અહિકારી એપલેટે ઓથોરીટી 

૧ સહચવાલય  ઉપસહચવ(સકંલન) નાયબ સહચવ(સંકલન) સહચવશ્રી  

૨ જીલ્લા કલેકટરશ્રી  હનવાસી નાયબ કલેકટર/પ્રાતં 

અહિકારી   

અહિક કલેકટર(સકંલન) કલકેટર 

૩ પંચાયતી રાજ્યની સસં્થાઓ  તાલુકા હવકાસ અહિકારી  નાયબ જીલ્લા હવકાસ અહિકારી 

(પચંાયત) 

જીલ્લા હવકાસ અહિકારી 

૪ ખાતા વડાઓ કહમશનરટે 

ડાયરેક્ટર  

વગષ-૨મા ઉતરતી કિા નહહ 

તવેા અહિકારી  

મદદનીશ માહહતી અહિકારી 

તરીકે હનયુક્ત થયા હોવા 

અહિકારીથી તરતની ઉપલી 

કિાના ંઅહિકારી  

સંબહંિત ખાતાના વડાશ્રી પોત ે 

૫ નગરપાહલકા  
 
 
 

મહાનગરપાહલકાઓ  

ચીફ ઓફીસરથી નીચનેી 

પાયરીના અહિકારી 

ના.મ્ય.ુકહમ.થી ઉતરતી કિાના 

વગષ-૧ ના ંઅહિકારી   

ચીફ ઓફીસર 
 
 
 

ના.મ્ય.ુકહમ 

અહિક કલેકટર 
 
 
 

મ્યહુન.કહમશનર 

૬ જાહરે સાહસો  વગષ-૨ થી નીચેના નહહ તવેા 

કોઈપણ એક અહિકારી  

વગષ-૧ કિાના શાખા અહિકારી મનેેજીંગ ડીરકેટર મખુ્ય 

કારોબારી અહિકારી  

૭ યહુનવસીટી વગષ-૧ કિાના શાખા 

અહિકારી(એચ.ઓ.ડી) 

રજીસ્રાર  વાઈસ ચાન્સલરે 

૮ ગ્રાટં ઇન એઇડ સસં્થાઓ  જે ત ેસંસ્થાના મુખ્ય વહીવટી 

અહિકારી  

સસં્થાના રસ્ટી મડંળના અધ્યિ  ગ્રાટં માટનેા બીલો ઉપર સહી 

કરનાર અહિકારી  

૯ સરકાર પર હનભષર સ્વહૈચ્છક 

સસં્થાઓ(એનજીઓ) 

સસં્થાના મુખ્ય વહીવટી 

અહિકારી  

સસં્થાના રસ્ટી મડંળના અધ્યિ ચરેીટી કહમશનર  

મદદનીશ ચરેીટી કહમશનર  
 

નોંિ:-જે હવભાગોમા ંએક કરતા વિાર ેપ્રભાગો છે તમેા ંદરકે પ્રભાગ માટ ેઉપસહચવ અન ેનાયબ સહચવની   

      હનમણંક અનકુ્રમ ેમદદનીશ માહહતી અહિકારી અન ેમાહહતી અહિકારી તરીક ેકરી શકાશ.ે 
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                        સતત પછૂાતા પ્રશ્નો 

Frequently Asked Question 
 

વારવંાર પછૂવામા ંઆવતા પ્રશ્નો 

1. ત ેક્યાર ેઅમલમા ંઆવ ેછે? 

2. તમેા ંકોણ આવરી લવેામા ંઆવ ેછે? 

3. માહહતી એટલ ેશુ?ં 

4. માહહતી અહિકાર એટલ ેશુ?ં 

5. જાહરે સતાહિકારીની ફરજો કઈ-કઈ છે? 

6. શનેી માહહતી આપવાની નથી? 

7. શુ ંઅશંત: માહહતી આપી શકાય છે? 

8. “જાહરે સતાહિકારી” એટલ ેશુ?ં 

9. કોન ેબાકાત રાખવામા ંઆવ ેછે? 

10. “ત્રીજો પિકાર” કોણ છે? 

11. સરકરી માહહતી અહિકારીઓ(.યફ) કોણ છે? 

12. સ.મા.ંઅ. ની ફરજ કઈ કઈ છે? 

13. માહહતીની હવનતંી કરવા માટનેી અરજીની પદ્િહત કઈ છે? 

14. માહહતી મળેવવાની સમય-મયાષદા કઈ છે? 

15. ફી શુ ંછે? 

16. નકારવાના કારણો કયાષ હોઈ શક?ે 

17. એપલેટે સતાવાળાઓ કોણ છે? 

18. કને્દ્રીય માહહતી આયોગ કવેી રીત ેઘડવામા ંઆવલે છે? 

19. કને્દ્રીય માહહતી આયોગ/માહહતી આયોગનો પાત્રતા માપદડં શુ ંછે અન ેતનેો હનમણંકની પદ્િહત શુ ંછે? 

20. કને્દ્રીય માહહતી આયોગની કચરેીના ંહનયમો અન ેઅન્ય સવેાકીય શરતો કઈ છે? 

21. માહહતી આયોજના ંહનયમો અન ેઅન્ય સવેાકીય શરિો કઈ છે? 

22. રાજય માહહતી આયોગ કઈ રીત ેરચવામા ંઆવ ેછે? 

23. રાજ્ય મખુ્ય માહહતી આયકુ્ત /રાજ્ય માહહતી આયુકં્તોની પાત્રતા,માપદડં અન ેહનમણંકની પ્રરક્રયા છે? 

24. માહહતી આયકુતોની સતાઓ અન ેકાયો ક્યા ંછે? 

25. જણાવવાની કાયષપદ્િહત કઈ છે? 

26. દડંની જોગવાઈઓ કઈ છે? 

27. અદાલતોના ંિતાહિકાર શુ ંછે? 

28. કને્દ્ર/રાજ્ય સરકારોની ભહૂમકા શુ ંછે? 

29. હનયમ ઘડવાની સતા કોની પાસ ેછે? 

30. આ અહિહનયમો અમલ કરતી વખત ેમશુ્કલેીઓનો સામનો કરવાની સતા કોની પાસ ેછે? 

 

૧)  ત ેક્યાર ેઅમલમા ંઆવ ેછે? 
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 ત ે૧૨મી-ઓક્ટોમ્બર-૨૦૦૫ (૧૫મી –જુન-૨૦૦૫ ના ંરોજ તનેા ઘડતરથી ૧૨મા ં રદવસ)ેઅમલમા ંઆવ ે છે.કટેલીક જોગવાઈઓ 

જેવી ક ે જાહરે સતાહિકારીઓની ફરજો(કલમ-૪) સરકારી માહહતી અહિકારીઓ અને મદદનીશ સરકારી માહહતી અહિકારીઓ 

(કલમ૫(૧) ન ે ૫(૨),કને્દ્રીય માહહતી આયોગની રચના(કલમ-૧૨ અન ે ૧૩),રાજ્ય માહહતી આયોગની રચના (કલમ-૧૫ અન ે

૧૬),ઈન્ટલેીજન્સ (ગપુ્તચર) અન ેસલામતી સસં્થાઓનો અહિહનયમ લાગુ ંપડવો (કલમ-૨૪) ન ેઅહિહનયમની જોગવાઈઓનો અમલ 

કરવા હનયમો ઘડવાની સતા (કલમ-૨૭ અન ે૨૮)તાત્કાહલક અસરથી અમલમા ંઆવ ેછે. 

 

૨)  કોન ેઆવરી લવેામા ંઆવ ેછે? 

    અહિહનયમ જમ્મ ુઅન ેકાશ્મીર રાજ્ય હસવાય સમગ્ર ભારને લાગ ુપડ ેછે. 

 

૩)  માહહતી એટલ ેશુ?ં 

    માહહતી એટલ ેદફતર,દસ્તાવજેો,યાદીઓ,ઈ-મેઈલ,મંતવ્યો,સલાહો,પ્રેસ રીલીઝ,પરરપત્રો,હુકમો,લોગ બુક્સ, 

    કરાર,એહવાલો ,કાગળો,નમૂનાઓ,મોડલે,કોઈપણ ઇલકેરોહનક રૂપમા ંડટેા સામગ્રી અન ેઅમલ મા ંહોય એવા  

    કોઈપણ કાયદા અન્વય ેકોઈ જાહરે સતાહિકારી દ્વારા મળેવવામા ંઆવનાર કોઈપણ ખાનગી સસં્થાન ેલગતી  

    માહહતી પરતં ુજેમા ં“ફાઈલોની નોિ”(કલમ-૨(છ))” નો સમવશે થતોનો હોય. 

૪)  માહહતી નો અહિકારી એટલ ેશુ?ં 

     નીચનેાનો સમાવશે થાય છે:- 

    (૧)  કાયો દસ્તાવજેો,દફતરોનુ ંહનરરિણ કરવુ.ં 

    (૨)  દસ્તાવજેો અથવા દફતરોની નોિ કરવી ઉતારા અથવા પ્રમાહણત નકલો. 

    (૩)  સામગ્રીના પ્રમાહણત નમનુા લવેા. 

    (૪)  હપ્રન્ટઆઉટ,ડીસ્કટે,ફ્લોપી,ટપે,હવડીયો,કસેટે અથવા કોઈપણ અન્ય ઇલેકરોહનક રીત ેઅથવા હપ્રન્ટઆઉટ  

          થી માહહતી મેળવી(કલમ-૨૮(ક)). 

 

૫)  જાહરે સતાિીકારીની ફરજો કઈ કઈ છે? 

     તમેન ેઅહિહનયમના ઘડતરમા ંએકસોવીસ દીવસોમા નીચનેી વસ્તઓુ પ્રકહશત કરવી. 

(૧) તનેી સસં્થા,કાયો અન ેફરજોની હવગતો. 

(૨) તનેા ંઅહિકારીઓ અન ેકમાાંચારીઓની સતાઓ અન ેફરજો. 

(૩) હનરરિણ અન ેજવાબની ચેનલ સહીત ની તેના હનણષય લવેાની પ્રરક્રયા અનુકંાસ્રવામા ંઆવતી 

    કાયષપદ્િહત. 

(૪) તનેા કાયો કરવા માટ ેઘડલેા િારા-િોરણો 

(૫) તનેા કમષચારીઓ દ્વારા કાયોં બજાવાવા માટ ેવાપરવામા ંઆવતા હનયમો,હવહનમયો,સચૂનાઓ 

     હનયમસંગ્રહો  અન ેદફતરો. 

(૬) તનેા અથવા તેના તાબા હેઠળના ંદસ્તાવજેોની કિાઓન ુએક પત્રક. 

(૭) નીહતના ઘડતર અથવા તનેા અમલન ેલગતી બાબત ેજનતા અથવા તનેા સભ્યોના ંપ્રહતહનહિત્વ સાથ ે  સલાહ-પરામશષની કોઈ ગોઠવણ 

હોય તો તનેી હવગતો. 

(૮) બોડષ,પરરર્દો,સહમહતઓ અન ેઅન્ય સંસ્થાઓનુ ંપત્રક જેમા ંતને ેઘડનાર બ ેઅથવા વિ ુવ્યહક્તઓ હોય વિમુા ંઆ અંગનેી બેઠકો જનતા 

માટ ેખલુ્લી છે અથવા આવી બેઠકોની કાયષવાહી નોંિ જનતાન ેમળવાપાત્ર છે ક ેકમે? 

(૯) તનેા અહિકારીઓ અન ેકમષચારીઓની માહહતી પહુસ્તકા  

(૧૦) તનેા હવહનમયો જોગવાઈ થયા મુજબ તેના દરકે અહિકારી અન ેકમષચારીન ેઆપવામા ંઆવતુ ંમાહસક મહેનતાણં તેમ મહેનતાણાની 

પદ્િહત  
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(૧૧) તનેી દરકે એજન્સીન ેફાળવલે બજેટ,જેમા ંતમામ આયોજનોની હવગતો,સહૂચત ખચષ અન ેકરવામા ંઆવલે વહચેણી પરના એહવાલોનો 

સમાવશે થાય છે. 

(૧૨) સહાયકી કાયષક્રમોના ંઅમલની પદ્િહત જેમા ંફાળવલે રકમો અન ેઆવા કાયષક્રમોની હવગતો અન ેતેના લાભાથીઓનો સમાવશે થાય છે. 

(૧૩) તનેા દ્વારા અપાતી રહતો ,પરવાના અથવા માન્યતા મળેવનારની હવગતો. 

(૧૪) તનેી પાસ ેઉપલબ્િ ક ેિારણ કરલેી અન ેવીજાણં રૂપમા ંસાચવલેી માહહતી હવગતો. 

(૧૫) માહીતી મેળવનાર માટ ેનાગરરકોન ેઉપલબ્િ સવલતોની હવગતો જેમા ંજાહરે વપરાશ માટ ેકોઈ પસુ્તકાલય અથવા વાચંનખડં 

રાખવામા ંઆવલે હોય તો તનેા કામકાજના ંકલાકોનો સમાવશે થાય છે. 

(૧૬) જાહરે માહહતી અહિકારીઓ (કલમ-(૧) (ખ))ના ંનામ,હોદો અન ેઅન્ય હવગતો. 

 

(૬) શુ ંજાહરે ન કરવુ?ં 

    નીચનેી હવગતોન ેજાહરે થવામાથંી મહુક્ત આપવામા ંઆવ ેછે.(કલમ-૮) 

 

(૧) એવી માહહતી ક ેજાહરે કરવાથી ભારતના ંસાવષભોમત્વ અન ેઅખંડીતતા,રાજ્યની સલામતી વ્યહૂાત્મક,વજૈ્ઞાહનક ક ેઆથીક હહતો,હવદશે 

રાજ્યો સાથનેા ંસબિંોન ેપ્રહતકળુ અસર પહોચતી હોય અથવા તો ટ ેગુનાખોરીન ેઉતજેન આપતી હોય. 

 

(૨) એવી માહહતી ક ેજેન ેકાયદાની કોઈપમ અદાલત ેક ેન્યાયપચં ેપ્રહસદ્િ કરવાની સ્પિપણ ેમનાઈ ફરમાવી હોય અથવા તો જે ટ ેમાહહતી 

જાહરે કરવાથી અદાલતની અવગયા થતી હોય. 

 

(૩) એવી માહહતી ક ેજે જાહરે કરવાથી સસંદ ક ેરાજ્ય હવિાનસભાના ંહવશરે્હિકારનો ભંગ થતો હોય. 

 

(૪) વાહણજયક ગોપીનયતા,વપેાર-રહસ્યો  અથવા બૌહિક સંપહત સહહતની માહહતી ક ેજે જાહરે કરવાથી ત્રીજંુ પિકારની સ્પ્િાત્મષક હસ્તહથન ે

નુકશાન થાય જો ક ેસિમ સતા અહિકારીન ેએવી ખાતરી થાય ક ેઆવી માહહત જાહરે ન કરવી એ હવશાલ જન હહતના સમથષનમા ંછે. 

 

(૫) વ્યહક્તન ેતનેા હવશ્વાસ-આિારરત  સંબિન ેકારણ ેમળેલી માહહત જો ક ેસિમ અિીઅક્રીન ેએવી ખાતરી થાય ક ેઆવી માહહતી જાહરે ન 

કરવી એ હવશાલ જનહહતના સમથષનમા ંછે. 

 

(૬) હવદશેીની સરકાર પાસથેી મળલે ગુપ્ત માહહતી. 

(૭) એવી માહહતી ક ેજે જાહરે કરવાથી કોઈ વ્યહક્તની જીંદગી ક ેશારીરરક સલામતી સામ ેજોખમ ઉભુ ંથતુ ંહોય અથવા તો માહહતીનુ ં

પ્રાહપ્તસ્થાન અથવા તો કાયદાન ક ેસલામતીના હતેઓુ માટ ેઆપવામા ંઆવતી ખાનગી સહાય અગં ેહવગતો જાણી શકાતી નથી. 

 

(૮) એવી માહહતી ક ેજે જાહરે કરવાથી ગુનગેારોની તપાસ,િરપકડ ક ેતનેી સામે કામ ચલાવવાની પ્રરક્રયામા ંઅવરોિ ઉભો થતો હોય. 

 

(૯) મતં્રી મડંળ,સહચવો અન ેઅન્ય અહિકારીઓ વચ્ચ ેથયલે હવચાર હવમશષ અગંેનો રકેડ સહહતના કહેબનટેના ંકાગળો. 

 

(૧૦) વ્યહક્તગત બાબતો સાથ ેસબંહિત માહીતી ક ેજેની જાહરેાતોન ેકોઈપણ સાવષજહનક પ્રવૃતી ક ેલોકહહત સાથ ેસબંિં ન હોય અથવા તો જે 

માહહતી પ્રગટ કરવાથી વ્યહક્તના ંઅંગત જીવન પર અનહિકતૃ હુમલો થતો હોય. 

 

(૧૧) ઉપર દશાષવલે છુટછાટમા ગમ ેટ ેમજકરુ હોંવા છતા ંપણ જો સરકારી અહિકારીન ેએમ લાગ ેક ેજનહહતમા ંઆવી માહહતી રજુ ન 

કરવાથી સરુહિત હહતને નુકશાન પહોચ ેઅમ ચતેો તઓેએ માહહતી શક.ે  

 

(૭)       આહંશક માહહતી જાહરે કારી શકાય ? 
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    જે માહીતી જાહરે કરવામાથંી મહુક્ત આપવામા ંઆવી હોય તવેી કોઈપણ માહહતીમા સમાહવિ ન હોય એવા રકેાડષનૂ ફક્ત તટેલો જ ભાગ 

અન ેજેમા ંજે મહુક્ત આપવામા ંઆવલે માહહતીનો સમવશે થતો હોય એવા કોઈપણ ભાગમાથંી સમજપવૂષક અલગ તારવી શકાય એવી 

માહહતી પરૂી પડી શકાશ.ે 

 

(૮) સરકારી સતાતતં્ર એટલ ેશુ?ં 

 

સરકારી સતાતાત્ર એટલ ેનીચેની દ્વારા સ્થાપવામા ંઆવલે ક ેરચવામા ંઆવલે સ્વ-રાજ્યનુ ંકોઈપણ સતાતત્ર અથવા મંડળ અથવા 

સસં્થા(કલમ-૨(ઝ)) 

  

- બિંારણ દ્વારા ક ેત ેઅન્વય ે 

- સંસદ દ્વારા ઘડવામા ંઆવલે/અન્ય કોઈપણ કાયદા દ્વારા : 

- રાજ્ય હવિાનસભા દ્વારા ઘડવામા ંઆવલે /અન્ય કોઈપણ કાયદા દ્વારા: 

      


