રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ
૨૦૨૨–૨૩
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ડો.આંબડે કર ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ,
રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧

ધી રાઈટ ટુ ઇન્ફોમેશન એક્ટ ૨૦૦૨ ,
અંતગગતની માલહતી
પ્રકરણ-૧
પ્રસ્તાવના
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

૧.૧

આ પુલસ્તકા(માલહતી અલધકાર અલધલનયમ-૨૦૦૨)ની પાશ્વાદભુલમકા અંગન
ે ી જાણકારી:-

આ પુલસ્તકાથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની લવલવધ શાખાઓની માલહતી અલધકાર અલધલનયમ ,૨૦૦૨
અન્વયે આપવાની થતી માલહતી રજુ કરેિ છે .

૧.૨ આ પુલસ્તકાનો ઉદ્દેશ હેતુઃુ -

-2આ પુલસ્તકામાંથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ફરજો, કાયગપધ્ધલત, અમિમાં હોય તેવા કાયદા, લનયમો,
પેટા લનયમો, લવલનયમો, સ્થાયી આદેશો, માગગશીકાઓને િગત માલહતી, મદદનીશ માલહતી અલધકારી, માલહતી અલધકારી
અને એપેિેટ અલધકારીને િગત માલહતી તેમજ માલહતી મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા જાહેર જનતા સમક્ષ મુકવાનો ઉદ્દેશ
છે .અને વહીવટને પારદશગક બનાવવાનો છે .

૧.૩ આ પુલસ્તકા કઇ વ્યક્રકતઓ /સંસ્થાઓ/સંગઠનો વગેરન
ે ે ઉપયોગી છે .?
માલહતી અલધકાર અલધલનયમ હેઠળ જે કોઇ માલહતી મેળવવા ઇચ્છુ ક હોય તે તમામને ઉપયોગી છે .
ઉપરાંત શહેરમાં આવેિા વ્યાપારી સંગઠનો/સંસ્થાઓ/એસોસીએશનને પણ ઉપયોગી છે .

૧.૨ વ્યાખ્યાઓ
ધી.બી.પી.એમ.સી.એકટ,૧૯૪૯ માં આપેિ વ્યાખ્યાઓ તથા તે અન્વયે બનાવેિ લનયમો, લવલનયમો
લવ.માં આપેિ વ્યાખ્યાઓ અને માલહતી (મેળવવાના) અલધકાર અલધલનયમ-૨૦૦૨ અને ગુજરાત માલહતી અલધકાર
લનયમો-૨૦૦૨માં આપેિ વ્યાખ્યાઓ અનુસરવાની રહે છે .તેમજ ધી.બી.પી.એમ.સી એકટની કિમ-૬૮ હેઠળ મળેિ
સતા અનુસાર અન્ય કાયદાની અમિવારી અથે જે તે કાયદામાં આપેિ વ્યાખ્યા અનુસરવાની રહે છે .

૧.૬

કોઇ વ્યક્રકતએ આ પુલસ્તકામાં આવરી િેવાયેિ લનયમો અંગે વધુ માલહતી મેળવવા માંગે તો તે
માટેની સંપકગ વ્યક્રકત.
શ્રી એ. એસ. વોરા
નોડિ ઓક્રફસર
આર.ટી.આઇ. લવભાગ,
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા,
ડો.આંબેડકર ભવન,
ઢેબરભાઇ રોડ,
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧

૧.૭ આ પુસ્તીકામાં ઉપિબ્ધ ન હોય તે માલહતી મેળવવા માટેની કાયગ પધ્ધલત અને ફી :પારા ૧.૬માં દશાગવેિ અલધકારીશ્રીનો સંપકગ કરવાથી ઉપિબ્ધ માલહતી આપવા અંગે ફી સલહતની જરૂરી
કાયગવાહી કરવાની અને તેની ઉપિબ્ધતા માટે આગળની કાયગવાહી કરવામાં આવશે.
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સામાન્ય વહીવટ લવભાગ, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રકરણ-૨ (લનયમ સંગ્રહ-૧)
સંગઠનની લવગતો ,કાયો અને ફરજો.
(૨.૧) જાહેર તંત્ર ઉદ્દેશ/હેતુ :
આ સ્થાલનક સ્વરાજયની સંસ્થાના સામાન્ય વહીવટ લવભાગ દ્વારા
 મહાનગરપાલિકાને િગત તમામ જાહેર ખબરો વતગમાનપત્રોને લનયત રોટેશન/િમાનુંસાર દ્વારા પ્રલસધ્ધી અથે
મોકિવાની તથા તેના બીિો બનાવવાની કામગીરી.


મ્યુલનલસપિ કલમશ્નરશ્રી, નાયબ કલમશ્નરશ્રીઓ, સહાયક કલમશ્રરશ્રીઓના લનવાસ સ્થાને તેમજ ઓક્રફસના
ટેિીફોન,મોબાઇિ ફોનના લબિો બનાવાવની કામગીરી.

 મ્યુલનલસપિ અલધકારીશ્રીઓ/કમગચારીશ્રીઓને મોબાઇિ/ટેિીફોન એિાઉન્સ મંજુર થવા અંગેના જરૂરી
હુ કમો કરવાની કામગીરી.
 મ્યુલનલસપિ કલમશ્નરશ્રી તેમને મળેિ અલધકારની રૂએ તેમના તાબા હેઠળના અલધકારીઓને સતા એનાયત
કરે તેના હુ કમો કરવાની કામગીરી.
 નાયબ મ્યુલનલસપિ કલમશ્નરશ્રીઓ, સહાયક કલમશ્નરશ્રીઓના લનવાસ સ્થાને આવતા વતગમાનપત્રોના લબિો
બનાવવાની કામગીરી.
 સરકારશ્રી તરફથી આવતા પત્રોને તેમજ મ્યુલનલસપિ કલમશ્નરને િખાયેિ રજીસ્ટડગ, રજીસ્ટડગ એ.ડી વગેરે પત્રો
લસ્વકારી કલમશ્નરશ્રીની સુચના મુજબ સબંલધત અલધકારીશ્રી/શાખાને મોકિવાની કામગીરી.
 સહાયક કલમશ્નરશ્રીઓને અને તેમના તરફથી મોકિવામાં આવતી ટપાિો, ફાઇિો નોંધવાની કામગીરી.
 સામાન્ય સભામાં સભ્યશ્રીઓ દ્દારા પુછાયેિ પ્રશ્નો સબંલધત શાખાને મોકિી શાખા તરફથી મળતી માલહતી
સંકિીત કરી કલમશ્નરશ્રી સમક્ષ રજુ કરવાની કામગીરી.
 આ કચેરીની વાર્ષગક મેજ ડાયરી તેમજ વખતો વખત આ કચેરીને િગત ટેિીફોન/મોબાઇિ નંબરોની લવગતો
સાથેની પોકેટ ડાયરી પ્રલસધ્ધ કરવાની કામગીરી.


આ કચેરીની જરૂરીયાત અનુસાર ઉચ્ચ અલધકારીશ્રીઓની સુચના મુજબ વહીવટી કાયગવાહી અંગેના હુ કમો,
પરીપત્રો, લવગેરે ઇસ્યુ કરવાની કામગીરી.

 બદિતા જતા સમયની સાથે તાિ મેળવવા અને કચેરીના વ્યવસ્થાપનને વધુ કાયગક્ષમ બનાવવા વખતો-વખત
આ કચેરીના અલધકારીશ્રીઓ/કમગચારીશ્રીઓને લવલવધ તાિીમ/કાયગશાળામાં મોકિવાને િગત કામગીરી.
 સલમતીઓ કે સામાન્ય સભાના ઠરાવની નકિો મેળવવા આવતી અરજીઓ બાબતની કામગીરી.
 રાજકોટથી પ્રલસધ્ધ થતાં સવારના દૈલનક અખબારોના પ્રલસધ્ધ થતા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને િગત
દરરોજ સમાચારોના કટીંગ્સ કાપી, ફાઇિ તૈયાર કરી કલમશ્નરશ્રીના વંચાણે મુકવાની કામગીરી.
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 રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના સીમામાં સમાલવષ્ટ માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓના મત લવસ્તારના લવકાસ
કામોની ગ્રાન્ટ મહાનગરપાલિકાને ફાળવવા અંગે અને સ્થાલનક અગત્યતા ધરાવતા ધારાસભ્યશ્રીના મત
લવસ્તારમાં સામુલહક લવકાસના કામોની તાંલત્રક તથા વલહવટી મંજુરી આપવાની અને તેને સંિગ્ન તમામ
પ્રકારની વલહવટી કામગીરી
 જનસંપકગ અલધકારીશ્રી તેમજ તેમના સ્ટાફ દ્વારા રોજબરોજની પ્રેસ નોટ, રાજ્ય સરકારશ્રીના માલહતી
ખાતા સાથે સંકિન, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના અંદાજપત્રની સ્પીચ તૈયાર કરવી, સોલશયિ મીક્રડયા પર
પ્રચાર પ્રસાર, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના લવલવધ પ્રોગ્રામ અને મીટટંગનું મીક્રડયા કવરેજ, "વાઈબ્રન્ટ
રાજકોટ" મેગેલિન તૈયાર કરવું, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ, ફેસબુક પેજ અને ટ્વીટર હેન્ડિ પર
રોજની પ્રેસનોટ, તસવીરો અને મેગેલિન અપિોડ કરવા.

(૨.૨) જાહેર તંત્રનું લમશન/દુરદં શ
ે ીપણં (લવિન) :

આ શાખા હસ્તક એવી કોઇ કામગીરી રહેિ નથી કે જે માં દુરંદેશીપણં દાખવવાનું થાય તેમ છતાં
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ સતત િોકો વચ્ચે રહી િોકો માટે કાયગ કરવાના હોય છે ત્યારે િોકોને શક્ય તેટિી
વધુ સુખ સુલવધાઓ અને ઉપયોગી માલહતી આસાનીથી ઉપિબ્ધ થાય એ ખુબ જ આવશ્યક બની રહે છે .

(૨.૩) આ લવભાગની કામગીરી મહાનગરપાલિકાની અન્ય શાખાઓ તેમજ સરકારશ્રીના લવભાગો સાથે સંકિન
કરવાની તેમજ મહાનગરપાલિકાના જુ દા-જુ દા અલધકારીશ્રીઓને ધી.બી.પી.એમ.સી. એક્ટની જોગવાઈઓ
હેઠળ જરૂક્રરયાત મુજબ સત્તા સોંપણીની વહીવટી કામગીરી કરી સત્તાનું લવકેલન્િકરણ કરવાની છે .

(૨.૪) જાહેર તંત્રની ફરજો::આ કચેરી બી.પી.એમ.સી.એક્ટ-૧૯૪૯ હેઠળ કાયગ કરે છે , તેથી ધી. બી.પી.એમ.સી. એક્ટ-૧૯૪૯ની કિમ૬૩ હેઠળ કરેિ જોગવાઈ અનુસાર “ફરલજયાત ફરજો” બજાવે છે . લવશેષમાં કિમ-૬૬ માં દશાગવેિ “મરલજયાત ફરજો”
પૈકીની ઘણી ફરજો પણ બજાવે છે .
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ હસ્તક ફરલજયાત કે મરલજયાત ફરજો પૈકીની કોઇ ફરજો બજાવવાની થતી
નથી.

(૨.૨) જાહેર તંત્રની મુખ્ય પ્રવૃલતઓ અને કાયો પારા-(૨.૧) માં દશાગવ્યા મુજબની છે .
(૨.૬) જાહેર તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓની યાદી અને તેનું સંલક્ષપ્ત લવવરણ::આ કચેરીની સલમલતઓ કે સામાન્ય સભાએ કરેિ ઠરાવોની નકિ મેળવવાની માંગણી ઉપર કાયગવાહી
આ શાખા દ્વારા કરવામાં આવે છે .
ધ રાઇટ ટુ ઈન્ફોમેશન એક્ટ-૨૦૦૨ નાં અલધલનયમની જોગવાઈઓ અમિમાં મુકવા શાખા વાઇિ
મદદનીશ માલહતી અલધકારી અને માલહતી અલધકારી લનયુક્ત કરવામાં આવેિ છે .
આ લસવાય આ શાખા દ્વારા જાહેર જનતાને કોઇ સેવા આપવામાં આવતી નથી.
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(૨.૭)

જાહેરતંત્રનાં રાજ્ય, લનયામક કચેરી, પ્રદેશ લજલ્િો, બ્િોક વગેરે
સ્તરોએ સંસ્થાગત માળખાનો આિેખ::રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ
કલમશનર

કલમશનર

નાયબ કલમશનર

જન સંપકગ અલધકારીશ્રી

સહાયક કલમશનર

જુ લનયર ક્િાકગ (૨)

આસીસ્ટન્ટ મેનજ
ે ર
ઓફીસ સુલપ્રન્ટેન્ડન્ટ
રીસચગ એનાિીસ્ટ (૧)
સ્ટેટસ્ે ટીકિ આસીસ્ટન્ટ (૧)
સીલનયર ક્િાકગ (૨)
જુ લનયર ક્િાકગ (૪)
પ્યૂન(૨)
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(૨.૮) જાહેરતંત્રની અસરકારકતા અને કાયગક્ષમતા વધારવા માટે િોકો પાસેથી અપેક્ષાઓ:
આ કચેરીની સામાન્ય વહીવટ શાખા પાસે િોક સંપકગની કામગીરી છે નહીં પરંતુ અત્રે આવતી રજુ આતો
અન્ય શાખાઓને અમિવારી અથે મોકિવામાં આવે છે , તેથી અત્રે આવતી િેલખત રજુ આતો ચોક્કસ, સ્પષ્ટ,
સુવાચ્ય અક્ષરોમાં અને અનેક પત્રમાં એક જ શાખાને િગત રજુ આત મોકિે તેવી િોકો પાસેથી અપેક્ષા છે .

(૨.૯)

િોક સહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને પધ્ધલતઓ::આ કચેરીની સામાન્ય વહીવટ શાખા દ્વારા િોક સહયોગ મેળવવાની આવશ્યક્તા જણાયેિ ન હોઇ કોઇ
ચોક્કસ પધ્ધલત અમિમાં નથી.

(૨.૧૦) સેવા આપવાના દેખરેખ લનયંત્રણ અને જાહેર ફક્રરયાદ લનવારણ માટે ઉપિબ્ધ તંત્ર:આ કચેરીની સામાન્ય વહીવટ શાખાના સેવા આપવાના દેખરેખ, લનયંત્રણ અને જાહેર ફક્રરયાદ લનવારણ
માટે ઉપિબ્ધ તંત્રની લવગત પારા-(૨.૭) માં દશાગવ્યા મુજબની છે .

(૨.૧૧)

મુખ્ય કચેરી અને જુ દા-જુ દા સ્તરોએ આવેિી અન્ય કચેરીનાં સરનામાં::આ કચેરીની સામાન્ય વહીવટ શાખા નીચે જણાવેિ સ્થળે ફરજ બજાવે છે :
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ,
રૂમ નં- ૧૧-એ, પ્રથમ માળ, ડો. આંબડે કર ભવન,
ઢેબરભાઇ રોડ. રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧.
ફોન નં::- (ફેક્સ):: (૦૨૮૧) ૨૨૨૪૨૨૮
(ઇ-મેઈિ):: gadrmc@gmail.com

(૨.૧૨)

કચેરી શરૂ અને બંધ થવાનો સમય::આ કચેરીની સામાન્ય વહીવટ શાખાનો ફરજનો સમય નીચે દશાગવ્યા મુજબ છે .
સવારે ૧૦:૩૦ કિાકથી
બપોરે ૦૨:૦૦ કિાક સુધી.
 બપોરે ૦૨:૩૦ કિાક થી
સાંજે ૦૬:૧૦ કિાક સુધી.

પ્રકરણ – ૩ (લનયમ સંગ્રહ-૨)

અલધકારીઓ અને કમગચારીઓની સત્તા અને ફરજો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ
(૩.૧) સંસ્થાના અલધકારીઓ અને કમગચારીઓની સત્તા અને ફરજોની લવગતો:: આસીસ્ટન્ટ મેનજ
ે ર:
- સત્તાઓ વહીવટી:
૧ સામાન્ય વહીવટ લવભાગ હસ્તકની કામગીરી માટે સક્ષમ સત્તાલધકારીની મંજુરી મેળવી, મેળવેિ
મંજુરી અન્વયે લનયત લબિ ફોમગમાં લબિ રજુ કરવાની સત્તા.

-7૨. આ શાખાના તાબા હેઠળના કમગચારીઓની પરચુરણ રજા મંજુર કરવાની સત્તા.
૩. સ્ટેશનરીની જરૂક્રરયાત ઉપલસ્થત થયે સેન્રિ સ્ટોસગમાંથી સ્ટેશનરી મેળવવા માંગણી પત્રકમાં સહી
કરવાની સત્તા.
- સત્તાઓ નાણાંકીય:
૧. કોઇ નાણાંકીય સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
- સત્તાઓ અન્ય:
૧. કોઇ અન્ય સત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.
- ફરજો:
૧. પારા ૨.૧ માં દશાગવેિ કામગીરી પૂણગ કરવાની ફરજો.
૨. ઉચ્ચ અલધકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી.
 ઓક્રફસ સુલપ્રન્ટેન્ડન્ટ :
- સત્તાઓ વહીવટી:
૧ સામાન્ય વહીવટ લવભાગ હસ્તકની કામગીરી માટે સક્ષમ સત્તાલધકારીની મંજુરી મેળવી, મેળવેિ
મંજુરી અન્વયે લનયત લબિ ફોમગમાં લબિ રજુ કરવાની સત્તા.
૨. આ શાખાના તાબા હેઠળના કમગચારીઓની પરચુરણ રજા મંજુર કરવાની સત્તા.
૩. સ્ટેશનરીની જરૂક્રરયાત ઉપલસ્થત થયે સેન્રિ સ્ટોસગમાંથી સ્ટેશનરી મેળવવા માંગણી પત્રકમાં સહી
કરવાની સત્તા.
- સત્તાઓ નાણાંકીય:
૧. કોઇ નાણાંકીય સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
- સત્તાઓ અન્ય:
૧. કોઇ અન્ય સત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.
- ફરજો:
૧. પારા ૨.૧ માં દશાગવેિ કામગીરી પૂણગ કરવાની ફરજો.
૨. ઉચ્ચ અલધકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી.

-8 જન સંપકગ અલધકારી :
- સત્તાઓ વહીવટી:
૧ આ શાખાના તાબા હેઠળના કમગચારીઓની પરચુરણ રજા મંજુર કરવાની સત્તા.
૨. વખતોવખત પત્રકાર પક્રરષદના આયોજનો કરવા
૩. "વાઈબ્રન્ટ રાજકોટ" મેગેલિન તૈયાર કરવું
૪. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ તેમજ ફેસબુક પેજ અને ટ્વીટર હેન્ડિ પર રોજની
પ્રેસનોટ, તસવીરો અને મેગેલિન અપિોડ કરવા.
૨. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના અંદાજપત્રની સ્પીચ તૈયાર કરવી.
૬. રાજ્ય સરકારશ્રીના માલહતી ખાતા સાથે સંકિન
૭. વતગમાન પત્ર સંબંલધત કામગીરી અંગેનું સંકિન અને સુપરલવિન.
- સત્તાઓ નાણાંકીય:
૧. કોઇ નાણાંકીય સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
- સત્તાઓ અન્ય:
૧. કોઇ અન્ય સત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.
- ફરજો:
૧. પારા ૨.૧ માં દશાગવેિ કામગીરી પૂણગ કરવાની ફરજો.
૨. ઉચ્ચ અલધકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી.

-9 રીસચગ એનાિીસ્ટ :
- સત્તાઓ વહીવટી:
૧.
૨.
૩.
૪.
૨.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.
૧૨.



ધારાસભ્યશ્રી દ્વારા આવેિ સુચનપત્ર ઇન્વડગ કરી માગગદર્શગકા મુજબ પ્રાથલમક મંજુરી આપવી.
ધારાસભ્યશ્રી દ્વારા આવેિ સુચનપત્ર અન્વયે પ્રાથલમક મંજુરી આપ્યા બાદ અમિીકરણ અલધકારી દ્વારા
આવેિ તાંત્રીક મંજુરી / પ્રમાણપત્ર અન્વયે માગગદર્શગકા મુજબ ગ્રાંટ ફાળવણી કરવી.
ધારાસભ્યશ્રીના કામ અંગેની દરખાસ્તની ડેટા એન્રી
ધારાસભ્યશ્રી દ્વારા સુચવેિ કામને માન્યતા આપવા અંગેની ડેટા એન્રી
તાંત્રીક મંજુરી અંગન
ે ી ડેટા એન્રી
વહીવટી મંજુરી આપવા અંગન
ે ી ડેટા એન્રી
ગ્રાન્ટ ફાળવણી અંગેની ડેટા એન્રી
ખચગની લવગત અંગન
ે ી ડેટા એન્રી
યુ.ટી.સી. અંગેની ડેટા એન્રી
ગ્રાન્ટ વપરાશની મુદત અંગન
ે ી ડેટા એન્રી.
ધારાસભ્યશ્રી અને સંસદ સભ્યશ્રી સાથે દર માસે સંકિનની મીટીંગ
લવધાનસભા, િોકસભા, રાજ્યસભાના તારાંકીત અને અતારાંકીત પ્રશ્નોના જવાબોનું સંકિન
એમ.પી./એમ.એિ.એ. મીટીંગનું સંકિન
સ્ટેટીસ્ટીક્સ ઓફ મ્યુલનસીપિ ટાઉન & સીટીિ અંગે પુરી પાડવાની થતી માલહતીનું સંકિન તેમજ
માલહતી સરકારશ્રીમાં મોકિવા અંગેની તમામ કામગીરી
જીલ્િા આંકડા અલધકારી દ્વારા માંગવામાં આવતી માલહતી અન્વયે લવલવધ લવભાગો તરફથી લનયત નમુનામાં
માલહતી મેળવી માલહતી મોકિવા સબંધીત કામગીરી અંગેનુ સંકિન.

આસી. મેનેજરશ્રી તેમજ ઓફીસ સુપ્રીન્ટેન્ડેન્ટશ્રીની સુચના મુજબની તમામ કામગીરી.

- નાણાંકીય સત્તાઓ:
૧. કોઇ નાણાંકીય સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
- સત્તાઓ અન્ય:
૧. કોઇ અન્ય સત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.
- ફરજો:
૧. પારા ૨.૧ માં દશાગવેિ કામગીરી પૂણગ કરવાની ફરજો.
૨. ઉચ્ચ અલધકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી.
 સ્ટેટસ્ે ટીકિ આસીસ્ટન્ટ :
- સત્તાઓ વહીવટી:
 ધારાસભ્યશ્રી દ્વારા આવેિ સુચનપત્ર ઇન્વડગ કરી માગગદર્શગકા મુજબ પ્રાથલમક મંજુરી આપવી.
 ધારાસભ્યશ્રી દ્વારા આવેિ સુચનપત્ર અન્વયે પ્રાથલમક મંજુરી આપ્યા બાદ અમિીકરણ અલધકારી દ્વારા
આવેિ તાંત્રીક મંજુરી / પ્રમાણપત્ર અન્વયે માગગદર્શગકા મુજબ ગ્રાંટ ફાળવણી કરવી.
 ધારાસભ્યશ્રીના કામ અંગેની દરખાસ્તની ડેટા એન્રી
 ધારાસભ્યશ્રી દ્વારા સુચવેિ કામને માન્યતા આપવા અંગેની ડેટા એન્રી
 તાંત્રીક મંજુરી અંગેની ડેટા એન્રી
 વહીવટી મંજુરી આપવા અંગેની ડેટા એન્રી
 ગ્રાન્ટ ફાળવણી અંગેની ડેટા એન્રી
 ખચગની લવગત અંગેની ડેટા એન્રી
 યુ.ટી.સી. અંગેની ડેટા એન્રી
 ગ્રાન્ટ વપરાશની મુદત અંગેની ડેટા એન્રી.
 ધારાસભ્યશ્રી અને સંસદ સભ્યશ્રી સાથે દર માસે સંકિનની મીટીંગ
 લવધાનસભા, િોકસભા, રાજ્યસભાના તારાંકીત અને અતારાંકીત પ્રશ્નોના જવાબોનું સંકિન

- 10 





એમ.પી./એમ.એિ.એ. મીટીંગનું સંકિન
સ્ટેટીસ્ટીક્સ ઓફ મ્યુલનસીપિ ટાઉન & સીટીિ અંગે પુરી પાડવાની થતી માલહતીનું સંકિન તેમજ
માલહતી સરકારશ્રીમાં મોકિવા અંગેની તમામ કામગીરી
જીલ્િા આંકડા અલધકારી દ્વારા માંગવામાં આવતી માલહતી અન્વયે લવલવધ લવભાગો તરફથી લનયત
નમુનામાં માલહતી મેળવી માલહતી મોકિવા સબંધીત કામગીરી અંગેનુ સંકિન.
આસી. મેનેજરશ્રી તેમજ ઓફીસ સુપ્રીન્ટેન્ડેન્ટશ્રીની સુચના મુજબની તમામ કામગીરી.

- સત્તાઓ નાણાંકીય:
૧. કોઇ નાણાંકીય સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
- સત્તાઓ અન્ય:
૧. કોઇ અન્ય સત્તાઓ એનાયત થયેિ નથી.
- ફરજો:
૧. પારા ૨.૧ માં દશાગવેિ કામગીરી પૂણગ કરવાની ફરજો.
૨. ઉચ્ચ અલધકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી.
 સીલનયર ક્િાકગ (૧) શ્રી ધમેશ મકવાણા
- સત્તાઓ વહીવટી:
૧. કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-સત્તાઓ નાણાંકીય:
૧. કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-સત્તાઓ અન્ય:
૧.કોઇ અન્ય સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-ફરજો:











લવલવધ શાખાઓની જાહેરાતની કામગીરી
મોબાઈિ / િેન્ડિાઇન તથા ટેિીફોનને િગત તમામ કામગીરી.
મોબાઈિ એિાઉન્સને િગત કામગીરી.
અલધકારી/કમગચારીઓની તાિીમ અંગેની ફાઇિો ઉપલસ્થત કરવાની કામગીરી
સ્વાગત કાયગિમ, લજલ્િા સ્વાગત અને િોકફક્રરયાદ/રાજ્ય સ્વાગતમાં રજુ થયેિા પ્રશ્નોના જવાબો
અંગેનું સંકિન.
આર.ટી.આઇની અરજી/અપીિનું સંકિન અંગેની કામગીરી
વલહવટી રીપોટગનું સંકિન
સરકારશ્રીના લવલવધ મીટીંગ / કાયગિમનું રીપોટીંગ
સહાયક કલમશ્નરશ્રીની પત્રો તથા ફાઈિોની ઇન્વડગ/આઉટવડગની કામગીરી
આસી. મેનેજરશ્રી તેમજ ઓફીસ સુપ્રીન્ટેન્ડેન્ટશ્રીની સુચના મુજબની તમામ કામગીરી.

- 11  સીનીયર કિાકગ (૨) શ્રી અલમત ભીંડા
– સત્તાઓ વહીવટી:
૧. કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-સત્તાઓ નાણાંકીય:
૧. કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-સત્તાઓ અન્ય:
૧. કોઇ અન્ય સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-ફરજો:








સરકારશ્રીના લવલવધ મીટીંગો/કાયગિમ અંગેનું સંકિન અને રીપોટીંગ
પાવર ડેિીગેશનની કામગીરી
પક્રરપત્રો/હુ કમો લવગેરેની ફાઇિ નોટીંગની કામગીરી
જનરિ બોડગના પ્રશ્નોના જવાબોનું સંકિન
સેવા સેતુના તમામ રીપોટીંગની કામગીરી
મેજ ડાયરી / પોકેટ ડાયરી સંબંલધત કામગીરી
આસી. મેનેજરશ્રી તેમજ ઓફીસ સુપ્રીન્ટેન્ડેન્ટશ્રી ની સુચના મુજબની તમામ કામગીરી.

- 12  જુ નીયર કિાકગ (૩) શ્રી જે . જે . ગોલહિ
-સત્તાઓ વહીવટી:
૧. કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-સત્તાઓ નાણાંકીય:
૧. કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-સત્તાઓ અન્ય:
૧.કોઇ અન્ય સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-ફરજો:




જનરિ રજીસ્રી શાખાનાં પત્રોના ઇન્વડગની કામગીરી
સલમતી તથા જુ ના ઠરાવોની નકિ પાડવાની કામગીરી
પ્રેસ કટીંગ માનનીય કલમશનર સાહેબ સમક્ષ રજુ કરવા અંગેનુ સંકિન
આસી. મેનેજરશ્રી તેમજ ઓફીસ સુપ્રીન્ટેન્ડેન્ટશ્રીની સુચના મુજબની તમામ કામગીરી.

- 13  જુ નીયર કિાકગ (૪) શ્રી એમ. આર. વાગડીયા
-સત્તાઓ વહીવટી:
૧. કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-સત્તાઓ નાણાંકીય:
૧. કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-સત્તાઓ અન્ય:
૧.કોઇ અન્ય સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-ફરજો: જનરિ રજીસ્રી શાખાનાં પત્રોના ઇન્વડગની કામગીરી
 સલમતી તથા જુ ના ઠરાવોની નકિ પાડવાની કામગીરી
 આસી. મેનેજરશ્રી તેમજ ઓફીસ સુપ્રીન્ટેન્ડેન્ટશ્રીની સુચના મુજબની તમામ કામગીરી.

- 14  જુ નીયર કિાકગ (૨) શ્રી શ્વેતા એસ. મકવાણા
-સત્તાઓ વહીવટી:
૧. કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-સત્તાઓ નાણાંકીય:
૧. કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-સત્તાઓ અન્ય:
૧.કોઇ અન્ય સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-ફરજો: સરકારી પત્રો ઇન્વડગ / આઉટવડગ






વન વીક વન રોડ અંતગગત રીપોટીંગ સંબંલધત કામગીરી
શોક ઠરાવની કામગીરી
લવલવધ ફાળાઓ એકત્રીત કરવા અંગેની કામગીરીનું સંકિન
કલમશ્નરશ્રી/નાયબ કલમ.શ્રીના DTH કનેક્શન અંગેની કામગીરી
મેજ ડાયરી તથા પોકેટ ડાયરીને સંબંલધત કામગીરી

 આસી. મેનેજરશ્રી તેમજ ઓફીસ સુપ્રીન્ટેન્ડેન્ટશ્રીની સુચના મુજબની તમામ કામગીરી.

- 15  જુ નીયર કિાકગ (૬) શ્રી સેજિ આર. કામિીયા
-સત્તાઓ વહીવટી:
૧. કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-સત્તાઓ નાણાંકીય:
૧. કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-સત્તાઓ અન્ય:
૧.કોઇ અન્ય સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-ફરજો:





પોસ્ટેજ રજીસ્ટર લનભાવણી તથા પોસ્ટેજને િગત કામગીરી.
શાખાના તમામ બીિો બનાવવાની કામગીરી તેના ખચગ મંજુરીના હુ કમો મેળવવા સલહત.
તમામ મીટીંગ અને કાયગિમ સંબંલધત સંકિન અને રીપોટીંગ
તમામ શાખામાં આપવાની લવલવધ પ્રકારની માલહતી સમય મયાગદામાં પુરી પાડવા અંગેની કામગીરી
આસી. મેનેજરશ્રી તેમજ ઓફીસ સુપ્રીન્ટેન્ડેન્ટશ્રીની સુચના મુજબની તમામ કામગીરી.

- 16  જુ નીયર કિાકગ (૭) શ્રી ધવિ એ. પરમાર
-સત્તાઓ વહીવટી:
૧. કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-સત્તાઓ નાણાંકીય:
૧. કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-સત્તાઓ અન્ય:
૧.કોઇ અન્ય સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-ફરજો: રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ તેમજ ફેસબુક પેજ અને ટ્વીટર હેન્ડિ પર રોજની
પ્રેસનોટ, તસવીરો અને મેગેલિન અપિોડ કરવા.
 પ્રેસ કટીંગ માનનીય કલમશનર સાહેબ સમક્ષ રજુ કરવા અંગેનુ સંકિન
 સીએમ ડેશબોડગનું ન્યુિ એનાિીસીસ સંબંલધત કામગીરી
 મેજ ડાયરી અંગેનું સંકિન
 વતગમાન પત્રો સંબંલધત કામગીરી

- 17  જુ નીયર કિાકગ (૮) શ્રી લવનોદ જે . ચાડ
-સત્તાઓ વહીવટી:
૧. કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-સત્તાઓ નાણાંકીય:
૧. કોઇ સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-સત્તાઓ અન્ય:
૧.કોઇ અન્ય સત્તા એનાયત થયેિ નથી.
-ફરજો: રોજબરોજની પ્રેસ નોટ તૈયાર કરવી.
 સોલશયિ મીક્રડયા પર પ્રચાર પ્રસાર
 રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના લવલવધ પ્રોગ્રામ અને મીટટંગનું મીક્રડયા કવરેજ
 લવલવધ પ્રોગ્રામ વખતે મીક્રડયા માટેની વ્યવસ્થાનું આયોજન કરવું
 સ્માટગ લસટી લમશન અંતગગત ઈ-ન્યૂિિેટર "સ્માટગ રાજકોટ" તૈયાર કરવું
 અખબારોના જન્મ ક્રદન લનલમતે તેમજ અને અન્ય સંસ્થાઓના મુખપત્રોમાં આપવાની થતી
શુભેચ્છા જાહેરાતની થીમ બેઇઝ્ડ ક્રડિાઈન તૈયાર કરવી.
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પ્રકરણ-૪ (લનયમ સંગ્રહ-૩)
કાયો કરવા માટેના લનયમો, લવલનયમો/સુચનાઓ લનયમસંગ્રહ અને દફતરો

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ
૪.૧ દસ્તાવેજનું નામ
આ શાખાની કામગીરી માટે અિગથી કોઇ લવલનયમો,સુચનાઓ, લનયમો કે લનયમસંગ્રહ અમિમાં
નથી.
 દસ્તાવેજ પરનું ટુકં ુ િખાણ
િાગુ પડતુ નથી.
 વ્યક્રકતને લનયમો, લવલનયમો, સુચનાઓ, લનયમ સંગ્રહ અને દફતરોની નકિ અહીંથી મળશે.
િાગુ પડતું નથી.
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પ્રકરણ-૨ (લનયમ સંગ્રહ-૪)
નીલત ધડતર અથવા નીલતના અમિ સંબધ
ં ી જનતાના સભ્યો સાથે સિાહ પરામશગ
અથવા તેમના પ્રલતલનલધત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની લવગત

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ
નીલત ધડતર:-૨.૧ શું નીલતઓના ઘડતર માટે જનતાની અથવા તેના પ્રલતલનલધઓની સિાહ-પરામશગ/ સહભાલગતા મેળવવા માટેની
કોઇ જોગવાઇ છે ?
નીલતઓના ઘડતર માટેની કોઇ પ્રક્રિયા આ શાખા દ્દારા થતી નથી તેથી જનતાની અથવા તેમના
પ્રલતલનલધઓની સિાહ-પરામશગ/સહભાલગતા મેળવવા માટેની કોઇ જોગવાઇ નથી.

૨.૨

શું નીતીઓના અમિ માટે જનતાની અથવા તેના પ્રલતલનલધઓની સિાહ –પરામશગ /સહભાલગતા મેળવવા
માટેની કોઇ જોગવાઇ છે ?
નીલતઓના અમિ માટે જનતાની અથવા તેમના પ્રલતલનલધઓની સિાહ –પરામશગ/સહભાલગતા મેળવવા
માટેની કોઇ જોગવાઇ નથી.

પ્રકરણ-૬ (લનયમ સંગ્રહ-૨)
જાહેરતંત્ર અને તેના લનયંત્રણ હેઠળની વ્યક્રકતઓ
પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગન
ે ું પત્રક
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ
૬.૧

સરકારી દસ્તાવેજો લવશેની માલહતી અથવા નીચેના નમુનાનો ઉપયોગ કરશો. જયાં આ દસ્તાવેજો ઉપિબ્ધ છે
તેવી જગ્યાનો ઉલ્િેખ કરેિ છે .
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અનુ નં દસ્તાવેજની કક્ષા

દસ્તાવેજનું નામ

દસ્તાવેજ
મેળવવાની
કાયગપધ્ધલત

નીચેની વ્યક્રકત પાસે
છે /તેના લનયંત્રણમાં
છે .

૧

હુ કમો

૨
૩

પક્રરપત્રો
ફાઇિ

અરજી કરી લનયત ફી ઓક્રફસ સુલપ્રન્ટેન્ડન્ટ
ભરીને
ઉપર મુજબ
ઉપર મુજબ
ઉપર મુજબ
ઉપર મુજબ

આ દસ્તાવેજો નીચેના સ્થળે ઉપિબ્ધ રહેશ.ે
 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ
રૂમ નં-૧૧-એ, પ્રથમ માળ,
ડો. આંબેડકર ભવન,
ઢેબરભાઇ રોડ,રાજકોટ.

પ્રકરણ-૭ (લનયમ સંગ્રહ-૭)
તેના ભાગ તરીકે રચાયેિ બોડગ, પક્રરષદ, સલમતીઓ અને
અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ
૭.૧ જાહેર તંત્રને િગતા બોડગ, પક્રરષદો, સલમલતઓ અને અન્ય મંડળો અંગન
ે ી લવગત:રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને િગત ન હોઇ, આ માલહતી આપવાની જરૂક્રરયાત જણાતી નથી.
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પ્રકરણ-૮ (લનયમ સંગ્રહ-૭)
સરકારી માલહતી અલધકારીઓના નામ હોદ્દો અને અન્ય લવગતો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ
૮.૧

જાહેર તંત્રના સરકારી માલહતી અલધકારીઓ, મદદનીશ માલહતી અલધકારીઓ અને લવભાગીય
કાયદાકીય(એપિેટ) સતાલધકારી લવશેની માલહતી.

માલહતી અલધકારી

અનુનં
.

હોદ્દો

ફોન નંબર

ઓક્રફસ
સુલપ્રન્ટેન્ડન્ટ
મદદનીશ માલહતી અલધકારી
૧

૧

સી.કા.

ફેકસ

ઇ-મેઇિ

સરનામું

---

gadrmc@
gmail.com

રૂમનં-૧૧-એ, પ્રથમ માળ, ડો.આંબેડકર
ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ.

---

gadrmc@
gmail.com

રૂમનં-૧૧-એ, પ્રથમ માળ, ડો.આંબેડકર
ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ.

dmcez@
rmc.gov.in

િવેરચંદ મેઘાણી ભવન, પૂવગ લવભાગ
કચેરી,
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા,
રાજકોટ.

એપેિેટ/અપીિ અલધકારી
નાયબ
કલમશ્નર

૧

૯૭૧૪૨
૦૩૭૦૩

પ્રકરણ-૯
લનણગય િેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાયગપધ્ધલત
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ
૯.૧ જુ દા જુ દા મુદ્દાઓ અંગે લનણગય િેવા માટે કઇ કાયગપધ્ધતી અનુસરવામાં આવે છે ?
ધી.બી.પી.એમ.સી. એકટની કિમ-૧૯૪૯ની જોગવાઇ અનુસરીને લનણગયો િેવામાં આવે છે .

૯.૨ અગત્યની બાબતો માટે કોઇ ખાસ લનણગય િેવા માટેની દસ્તાવેજી કાયગપધ્ધતીઓ / ઠરાવેિી
કાયગપધ્ધતીઓ / લનયત માપદંડો / લનયમો કયા કયા છે ? લનણગયો િેવા માટે કયા કયા સ્તરે લવચાર
કરવામાં આવે છે ?
પારા નં ૯.૧માં જણાવ્યા લસવાય અન્ય કોઇ પધ્ધલત અલસ્તત્વમાં નથી. લનણગયો િેવા પ્રકરણો શાખા દ્દારા ઓક્રફસ
સુલપ્રન્ટેન્ડન્ટ-સહાયક કલમશનરશ્રી અને નાયબ કલમશ્નર સાહેબ મારફત કલમશ્નરશ્રીને મોકિવામાં આવે છે .

૯.૩

લનણગય જનતા સુધી પહોંચાડવાની કઇ વ્યવસ્થા છે ?

- 22 લનણગયોની િેલખત જાણ સંબંલધતોને ટપાિ દ્વારા મોકિવાની વ્યવસ્થા છે .

૯.૪

લનણગય િેવાની પ્રક્રિયામાં જે ના મંતવ્યો િેવાનાર છે તે અલધકારીઓ કયા છે ?
સામાન્ય વલહવટ લવભાગ માટે
ઓક્રફસ સુલપ્રન્ટેન્ડન્ટ - આસીસ્ટન્ટ મેનેજરશ્રી - સહાયક કલમશનરશ્રી - નાયબ કલમશનરશ્રીકલમશનરશ્રી
આયોજન સેિ - વલહવટ લવભાગ માટે
સ્ટેટીસ્ટીકિ આસીસ્ટન્ટ – રીસચગ એનાિીસ્ટ - ઓક્રફસ સુલપ્રન્ટેન્ડન્ટ - આસીસ્ટન્ટ મેનેજરશ્રી સહાયક કલમશનરશ્રી - નાયબ કલમશનરશ્રી-કલમશનરશ્રી

૯.૨ લનણગય િેનાર અંલતમ સતાલધકારી કોણ છે ?
કલમશ્નરશ્રી

૯.૬

જે અગત્યની બાબતો પર જાહેર સતાલધકારી દ્દારા લનણગય િેવામાં આવે છે તેની માલહતી અિગ રીતે
નીચેના નમુનામાં આપો.
શાખાને િાગુ પડતું નથી.

પ્રકરણ-૧૦
અલધકારીઓ અને કમગચારીઓની માલહતી પુલસ્તકા (ક્રડરેક્ટરી)
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ

૧૦.૧ માલહતી નીચે પ્રમાણે છે :

ફોન નંબર - 23 ફેક્સ
કચેરી
ઘર

િમ

નામ

હોદ્દો

ઈ-મેઈિ

સરનામુ

૧

શ્રી બી. એચ. પરમાર

આસી. મેનેજર

---

-

-

gadrmc@
gmail.com

રૂમનં. ૧૧-એ, પ્રથમ માળ, ડો.
આંબડે કર ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ,
રાજકોટ.

૨

શ્રી એસ.એમ.મહેતા

ઓક્રફસ
સુલપ્રન્ટેન્ડન્ટ

---

-

-

૩

શ્રી બી. ટી. રાઠોડ

જન સંપકગ
અલધકારી

---

-

-

’’’

’’’

૪

શ્રી જુ િીબેન મોઢ

રીસચગ એનાિીસ્ટ

---

-

-

’’’

’’’

૨

શ્રી શૈિેષ પરમાર

સ્ટેટીસ્ટકિ
આસીસ્ટન્ટ

---

-

-

’’’

’’’

૬

શ્રી અલમત ભીંડા

સીની. ક્િાકગ

---

-

-

’’’

’’’

૭

શ્રી ધમેશ મકવાણા

સીની. ક્િાકગ

---

-

-

’’’

’’’

૮.

શ્રી જે . જે . ગોલહિ

જુ . ક્િાકગ

---

-

-

’’’

’’’

૯

શ્રી એમ. આર. વાગક્રડયા

જુ . ક્િાકગ

---

-

-

’’’

’’’

૧૦.

શ્રી શ્વેતા એસ. મકવાણા

જુ . ક્િાકગ

---

-

-

’’’

’’’

૧૧.

શ્રી સેજિ આર. કામિીયા

જુ . ક્િાકગ

---

-

-

’’’

’’’

૧૨.

શ્રી ધવિ એ. પરમાર

જુ . ક્િાકગ

---

-

-

’’’

’’’

૧૩.

શ્રી લવનોદ જે . ચાડ

જુ . ક્િાકગ

---

-

-

’’’

’’’

૧૪.

શ્રી જી.એચ..પરમાર

િેબર

---

-

-

’’’

’’’

૧૨.

શ્રી એમ.આઇ.બ્િોચ

પ્યુન

---

-

-

’’’

’’’

પ્રકરણ-૧૧
લવલનયમોમાં જોગવાઇ કયાગ મુજબ મહેનતાણાની પધ્ધલત સલહત દરેક અલધકારી અને કમગચારીને મળતું માલસક
મહેનતાણં
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ ૧૧.૧ કમગચારીને મળતા માલસક મહેનતાણાની નીચે મુજબની લવગતો છે :
િમ

નામ

હોદ્દો

૧

શ્રી બી. એચ. પરમાર

આસી. મેનેજર

૨

શ્રી એસ.એમ. મહેતા

૩

શ્રી બી. ટી. રાઠોડ

૪

શ્રી જુ િીબેન મોઢ

ઓક્રફસ
સુલપ્રન્ટેન્ડન્ટ
જન સંપકગ
અલધકારી
રીસચગ એનાિીસ્ટ

માલસક
મહેનતાણ

પગાર ધોરણ
મુજબ
પગાર ધોરણ
મુજબ
પગાર ધોરણ
મુજબ
પગાર ધોરણ

વળતર/
વળતર ભથ્થુ

લવલનયમમાં જણાવ્યા મુજબ મહેનતાણ નક્કી
કરવાની કાયગપધ્ધલત

લનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની જોગવાઇ મુજબ

લનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની જોગવાઇ મુજબ

લનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની જોગવાઇ મુજબ

લનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની જોગવાઇ મુજબ
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૨

શ્રી શૈિષે પરમાર

સ્ટેટીસ્ટીકિ
આસીસ્ટન્ટ

૬

શ્રી અમીત. એચ. ભીંડા

સીની. ક્િાકગ

૭

શ્રી ધમેશ વાય. મકવાણા

સીની. ક્િાકગ

૮.

શ્રી જયશ્રીબા જે . ગોલહિ

જુ . ક્િાકગ

૯

શ્રી એમ. આર. વાગક્રડયા

જુ . ક્િાકગ

૧૦.

શ્રી શ્વેતા એસ. મકવાણા

જુ . ક્િાકગ

૧૧.

શ્રી સેજિ આર. કામિીયા

જુ . ક્િાકગ

૧૨.

શ્રી ધવિ એ. પરમાર

જુ . ક્િાકગ

૧૩.

શ્રી લવનોદ જે . ચાડ

જુ . ક્િાકગ

૧૪.

શ્રી જી.એચ. પરમાર

િેબર

૧૨.

શ્રી એમ.આઇ.બ્િોચ

પ્યુન

મુજબ
પગાર ધોરણ
મુજબ
પગાર ધોરણ
મુજબ
પગાર ધોરણ
મુજબ
પગાર ધોરણ
મુજબ
પગાર ધોરણ
મુજબ
પગાર ધોરણ
મુજબ
પગાર ધોરણ
મુજબ
પગાર ધોરણ
મુજબ
પગાર ધોરણ
મુજબ
પગાર ધોરણ
મુજબ
પગાર ધોરણ
મુજબ

લનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની જોગવાઇ મુજબ

લનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની જોગવાઇ મુજબ

લનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની જોગવાઇ મુજબ

લનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની જોગવાઇ મુજબ

લનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની જોગવાઇ મુજબ

લનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની જોગવાઇ મુજબ

લનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની જોગવાઇ મુજબ

લનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની જોગવાઇ મુજબ

લનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની જોગવાઇ મુજબ

લનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની જોગવાઇ મુજબ

લનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની જોગવાઇ મુજબ

પ્રકરણ-૧૨ (લનયમ સંગ્રહ-૧૧)
પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેિ અંદાજપત્ર
તમામ યોજનાઓ,સૂલચત ખચગ અને કરેિ ચુકવણી અંગે અહેવાિોની લવગતો લવકાસ,
લનમાગણ અને તકનીકી કાયો અંગે જવાબદાર જાહેરતંત્ર માટે

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ
૧૨.૧ જુ દી જુ દી યોજનાઓ અન્વયે જુ દી જુ દી પ્રવૃલતઓ માટે અંદાજપત્રની લવગતોની માલહતી
નીચેના નમૂનામાં દશાગવિ
ે છે :
વષગ ૨૦૨૨–૨૦૨૩
િમ

યોજનાનું નામ / સદર

પ્રવૃલત્ત

૨
૩

નાયબ કલમ. શ્રી મહેમાન
સરભરા ખચગ
સાક્રદિવાર ખચગ જી.એ.ડી.
ટેલિફોન ખચગ જી.એ.ડી.

૪

મહેમાન સરભરા ખચગ

૨
૬

જાહેરાત ખચગ
એમ.એિ.એ. એરીયા ડેવ.

આલતથ્ય
સત્કાર ખચગ
આકલસ્મક
ટેલિફોન
આલતથ્ય
સત્કાર ખચગ
જાહેરાત
રાજકોટ-૬૮-

૧

તારીખ ૦૧/૦૨/૨૦૨૧
સુધીમાં છુ ટ્ટી કરેિ/
ચૂકવેિ રકમ(રૂ.)

પ્રવૃલત્ત શરૂ કયાગ
તારીખ

પ્રવૃલત્તના અંતની
અંદાજે િ તારીખ

મંજુર થયેિ રકમ (રૂ.)

૦૧/૦૪/૨૦૨૨

૩૧/૦૩/૨૦૨૩

૨,૦૦,૦૦૦/-

૬,૪૨૦/-

૦૧/૦૪/૨૦૨૨
૦૧/૦૪/૨૦૨૨

૩૧/૦૩/૨૦૨૩
૩૧/૦૩/૨૦૨૩

૨,૨૦,૦૦૦/૨,૨૦,૦૦૦/-

૩૧,૪૧૬/૮,૯૮૦/-

૦૧/૦૪/૨૦૨૨

૩૧/૦૩/૨૦૨૩

૯૦,૦૦૦/-

---

૦૧/૦૪/૨૦૨૨
૦૧/૦૪/૨૦૨૨

૩૧/૦૩/૨૦૨૩
૩૧/૦૩/૨૦૨૩

૨૦,૦૦,૦૦૦/-

૧,૭૨,૩૬૧/---

૧,૨૦,૦૦,૦૦૦/-
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૭
૮

ખચગ
એમ.એિ.એ. એરીયા ડેવ.
ખચગ
એમ.એિ.એ. એરીયા ડેવ.
ખચગ



પૂવગ
રાજકોટ-૬૯પલશ્ચમ
રાજકોટ-૭૦દલક્ષણ

૦૧/૦૪/૨૦૨૨

૩૧/૦૩/૨૦૨૩

૧,૨૦,૦૦,૦૦૦/-

---

૦૧/૦૪/૨૦૨૨

૩૧/૦૩/૨૦૨૩

૧,૨૦,૦૦,૦૦૦/-

---

અન્ય જાહેર તંત્રો માટેનું કોષ્ટક: િાગુ પડતું નથી.

પ્રકરણ-૧૩

સહાયકી કાયગિમોના અમિ અંગન
ે ી પદ્ધલત
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ
૧૩.૧ કચેરીની આ શાખા દ્વારા કોઇ સહાયકી કાયગિમની અમિવારી કરવામાં આવતી નથી તેથી માલહતી આપવાની
થતી નથી.

પ્રકરણ-૧૪ (લનયમ સંગ્રહ-૧૩)
તેણે આપેિ રાહતો, પરલમટ કે અલધકૃલત મેળવનારની લવગતો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ
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૧૪.૧ કચેરીની આ શાખા દ્વારા રાહતો,પરલમટ કે અલધકૃલત આપવાની કામગીરી થતી ન હોઇ, લવગતો આપવાની થતી
નથી.
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પ્રકરણ-૧૨ (લનયમ સંગ્રહ-૧૪)
કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિ ધોરણો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ
૧૨.૧ લવલવધ પ્રવૃલતઓ / કાયગિમો હાથ ધરવા માટે લવભાગે નક્કી કરેિ ધોરણોની લવગતો નીચે મુજબ છે :
આ શાખાની લનણગય િેવાની પ્રક્રિયા માટે શાખા દ્વારા ફાઇિ પર નોંધ ઓક્રફસ સુલપ્રન્ટેન્ડન્ટશ્રી
દ્વારા આસીસ્ટન્ટ મેનેજરને અને તેઓશ્રી દ્વારા સહાયક કલમશનરશ્રીને રજૂ કરવામા આવે છે . જો લનણગય
તેમના દ્વારા િેવાનો થતો હોય તો લનણગયસહ પ્રકરણ પરત આવ્યે અમિવારી કરવામાં આવે છે . અન્યથા
લનણગય માટે આગળ નાયબ કલમશ્નરશ્રી કે જરૂર પડ્યે કલમશ્નરશ્રીને પ્રકરણ રજૂ કરવામાં આવે છે . જે માં
લનણગય આવ્યે અમિવારી કરવામાં આવે છે .

- 28 -

પ્રકરણ-૧૬ (લનયમ સંગ્રહ-૧૨)
લવજાણરૂપે ઉપિબ્ધ માલહતી
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ
૧૬.૧ લવજાણરૂપે કોઇ માલહતી ઉપિબ્ધ નથી.

પ્રકરણ-૧૭ (લનયમ સંગ્રહ-૧૬)
કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિ ધોરણો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ
૧૭.૧ િોકોને માલહતી મળે તે માટે લવભાગે અપનાવેિ સાધનોની લવગત નીચે મુજબ છે :


વતગમાનપત્રો



નોટીસ બોડગ
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કચેરીમાં રેકડગનુ લનક્રરક્ષણ



દસ્તાવેજોની નકિો મેળવવાની પધ્ધલત



ઉપિબ્ધ મુક્રિત લનયમ સંગ્રહ



જાહેર તંત્રની વેબસાઇટ



જાહેરખબરનાં અન્ય સાધનો



ઇ-ટેન્ડરીંગ

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સામાન્ય વલહવટ લવભાગ
પ્રકરણ(૧૭-સંગ્રહ લનયમ)૧૮અન્ય ઉપયોગી માલહતી
૧૮૧.
૧.

િોકો દ્વારા પૂછાતા પ્રશ્નો અને તેના જવાબો.
તે ક્યારે અમિમાં આવે?
તે ૧૨મી ઓક્ટોબર ,૨૦૦૨( ૧૨મી જુ ન ,૨૦૦૨ના રોજ તેના ઘડતરથી ૧૨૦માં ક્રદવસે )અમિમાં
આવે કેટિીક જોગવાઈઓ જે વી કે જાહેર સત્તાલધકારીઓની ફરજો( કિમ-૪ ,)સરકારી માલહતી
અલધકારીઓ અને મદદનીશ સરકારી માલહતી અલધકારીઓ(કિમ-૨(૧ )અને ૨(૨ ,)કેન્િીય માલહતી
આયોગની રચના( કિમ-૧૨ અને ૧૩ ,)રાજ્ય માલહતી આયોગની રચનાં( કિમ ૧૨ અને ૧૬ )
ઈન્ટેિીજન્સ(ગુપ્તચર )અને સિામતી સંસ્થાઓને અલધલનયમ િાગુ ન પડવો( કિમ-૨૪ )અને
અલધલનયમની જોગવાઈઓનો અમિ કરવા લનયમો ઘડવાની સત્તા(કિમ ૨૭ અને ૨૮ )તાત્કાલિક
અસરથી અમિમાં આવે છે .

૨.

કોને આવરી િેવામાં આવેિ છે ?
અલધલનયમ મુજબ જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્ય લસવાય સમગ્ર ભારતને િાગુ પડે છે .

૩.

માલહતી એટિે શુ?ં
માલહતી એટિે દફતર ,દસ્તાવેજો ,યાદીઓ ,ઈ-મેઈિ ,મંતવ્યો ,સિાહો ,પ્રેસ રીિીિ ,પક્રરપત્રો, હુ કમો ,
િોગ્બુક્સ ,કરારો ,અહેવાિો ,કાગળો નમૂનાઓ ,મોડેિ ,કોઈપણ ઈિેક્રોલનક રૂપમાં ડેટા સામગ્રી અને
અત્યારે અમિમાં હોય તેવા કોઈપણ કાયદા અન્વયે કોઈ જાહેર સત્તાલધકારી દ્વારા મેળવવામાં આવનાર
કોઈપણ ખાનગી સંસ્થાને િગતી માલહતી પરંતુ જે માં“ ફાઈિોની નોંધ(કિમ-૨(છ ”))નો સમાંવેશ થતો
ન હોય.
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૪.

માલહતીનો અલધકાર એટિે શું?
તેમાં નીચેનો સમાવેશ થાય છે .
૧ .કાયો દસ્તાવેજો દફતરોનું લનરીક્ષણ કરવું.
૨ .દસ્તાવેજો અથવા દફતરોની નોંધ કરવી ,ઉતારા અથવા પ્રમાલણત નકિો
૩ .સામગ્રીના પ્રમાલણત નમુના િેવા
૪ .લપ્રન્ટઆઉટ ,ક્રડસ્ક ,ફ્િોપી ,ટેપ ,વીડીઓ કેસેટ અથવા કોઈપણ અન્ય ઈિેક્રોલનક રીતે અથવા લપ્રન્ટ
આઉટથી માલહતી મેળવવી(કિમ-૨૮(ઠ))

૨.

જાહેર સત્તાલધકારીની ફરજો કઈ કઈ છે ?
૧.
૨.
૩.

તેની સંસ્થા ,કાયો અને ફરજોની લવગતો
તેના અલધકારીઓ અને કમગચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો
લનરીક્ષણ અને જવાબદારીની ચેનિ સહીતની તેના લનણગય િેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવામાં આવતી
કાયગપધ્ધલત
૪. તેના કાયો કરવા માટે ઘડેિા ધારાધોરણો
૨. તેના કમગચારીઓ દ્વારા કાયો બજાવવા માટે વાપરવામાં આવતા લનયમો ,લવલનયમો ,સુચનો લનયમ
સંગ્રહો અને દફતરો
૬. તેના અથવા તેના તાબા હેઠળના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓનું એક પત્રક
૭. નીલતનાઘડતર અને તેના અમિની બાબતે જનતા સાથે અથવા તેના સભ્યોના પ્રલતલનલધત્વ સાથે
સિાહ પરામશગની કોઈ ગોઠવણ હોય તો તેની લવગત
૮. બોડગ પક્રરષદો, સલમલતઓ અને સન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક જે માં તેને ઘડનાર બે અથવા વધુ વ્યલક્તઓ હોય
વધુમાં આ અંગેની બેઠકો જનતા માટે ખુલ્િી છે અથવા આવી બેઠકોની કાયગવાહી નોંધ જનતાને
મળવાપાત્ર છે કે કેમ?
૯. તેના અલધકારીઓ અને કમગચારીઓની માલહતી પુલસ્તકા
૧૦ .તેના લવલનયમોમાં જોગવાઈ થયા મુજબ તેના દરેક અલધકારી અને કમગચારીને આપવામાં આવતું માલસક
મહેનતાણં તેમજ મહેનતાણાની પધ્ધલત
૧૧. તેની દરેક એજન્સીને ફાળવેિ બજે ટ ,જે માં તમામ આયોજનોની લવગતો સૂલચત ખચગ અને કરવામાં
આવેિ વહેચણી પરના અહેવાિોનો સમાવેશ થશે.
૧૨. સહાયકી કાયગિમોના અમિની પધ્ધલત જે માં ફાળવેિ રકમો અને આવા કાયગિમોની લવગતો અને તેના
િાભાથીઓનો સમાવેશ થાય છે .
૧૩. તેના દ્વારા અપાતી રાહતો ,પરવાના અથવા માન્યતા મેળવનારની લવગતો
૧૪. તેની પાસે ઉપિબ્ધ કે ધારણ કરેિી અને વીજાણં રૂપમાં સાચવેિી માલહતીની લવગત
૧૨. માલહતી મેળવવા માટે નાગક્રરકોએ ઉપિબ્ધ સવિતોની લવગતો જે માં જાહેર વપરાશ માટે કોઈ
પુસ્તકાિય અથવા વાંચનખંડ રાખવામાં આવેિ હોય તો તેના કામકાજના કિાકોનો સમાવેશ થાય છે .
૧૬. જાહેર માલહતી અલધકારીએ(કિમ-૪(૧()ખ))ના નામ ,હોદ્દા અને અન્ય લવગતો.

૬.

શું જાહેર ન કરવુ?ં
નીચેની બાબતોને જાહેર કરવામાંથી મુલક્ત આપવામાં આવે છે (.કિમ-૮)
1) એવી માલહતી કે જે જાહેર કરવાથી ભારતના સાવગભૌમત્વ અને અખંડીતતા ,રાજ્યની સિામતી ,વ્યુહાત્મક
વૈજ્ઞાલનક કે આર્થગક લહતો ,લવદેશી રાજ્યો સાથેના સંબંધોને પ્રલતકુળ અસર પહોંચતી હોય અથવા તો તે
ગુનાખોરીને ઉતેજન આપતી હોય.
2) એવી માલહતી એક જે ને કાયદાની કોઈપણ અદાિતે કે ન્યાયપંચે પ્રલસધ્ધ કરવાની સ્પષ્ટપણે મનાઈ ફરમાવી
હોય અથવા તો જે માલહતી જાહેર કરવાથી અદાિતની અવજ્ઞા થતી હોય
3) એવી માલહતી જે જાહેર કરવાથી સંસદ કે રાજ્ય લવધાનસભાના લવશેષાલધકારનો ભંગ થતો હોય .તેમજ
મહાનગરપાલિકાની સામાન્યસભા લવશેષાલધકારનો ભંગ થતો હોય.

- 31 વાણીજ્યક ગોપનીયતા ,વેપાર-રહસ્યો અથવા બૌલદ્ધક સંપલત સહીતની માલહતી કે જે જાહેર કરવાથી
ત્રીજા પક્ષકારની સ્પધાગત્મક લસ્થલતને નુક્સાન થાય જો કે સક્ષમ સત્તા અલધકારી ને એવી ખાતરી થાય કે
આવી માલહતી જાહેર ન કરવી એ લવશાળ જનલહતના સમથગનમાં છે .
5) વ્યલક્તને તેના લવશ્વાસ આધાક્રરત સંબંધને કારણે મળેિી માલહતી જો કે સક્ષમ અલધકારીને એવી ખાતરી
થાય કે આવી માલહતી જાહેર ન કરવી એ લવશાળ જનલહતના સમથગનમાં છે .
6) લવદેશની સરકાર પાસેથી મળેિી ગુપ્ત માલહતી
7) એવી માલહતી કે જે જાહેર કરવાથી વ્યલક્તની જીંદગી કે શારીરીક સિામતી સામે જોખમ ઉભું થતું હોય અથવા
તો માલહતીનું પ્રાલપ્તસ્થાન અથવા તો કાયદાના અમિ કે સિામતીના હેતુઓ માટે આપવામાં આવતી ખાનગી
સહાય અંગેની લવગતો જાણી શકાતી હોય.
8) એવી માલહતી કે જે જાહેર કરવાથી ગુનેગારોની તપાસ ,ધરપકડ કે તેની સામે કામ ચિાવી પ્રક્રિયામાં
અવરોધ ઉભો થતો હોય.
9) મંત્રી મંડળ ,સલચવો અને અન્ય અલધકારીઓ વચ્ચે થયેિ લવચાર-લવમશગ અંગેના રેકડગ સલહતના કેલબનેટના
કાગળો .રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના મેયર,સ્ટેન્ડીંગ કમીટીના ચેરમેન તેમજ અન્ય અલધકારીઓ વચ્ચે થયેિ
લવચાર-લવમશગ અંગેના રેકડગ સલહતના કાગળો.
10) વ્યલક્તગત બાબતો સાથે સંબંલધત માલહતી કે જે ની જાહેરાતનો કોઈપણ સાવગજલનક પ્રવૃલત્ત કે િોકલહત સાથે
સંબંધ ન હોય ,અથવા તો જે માલહતી પ્રગટ કરવાથી વ્યલક્તના અંગત જીવન પર અનાલધકૃત હુ કમ થતો
હોય.
11) ઉપર દશાગવેિ છુ ટછાટોમાં ગતે તે મજકુર હોવા છતાં પણ જો સરકારી અલધકારીને એમ િાગે કે જનલહતમાં
માલહતી રજુ ન કરવાથી રલક્ષત નુકશાન પહોંચે તેમ છે તો તેઓ એ માલહતી મેળવી શકે.
4)

૭.

આંલશક માલહતી જાહેર કરી શકાય?
જે માલહતીને જાહેર કરવામાંથી મુલક્ત આપવામાં આવી હોય તેવી કોઈપણ માલહતીમાં સમાલવષ્ટ ન હોય તેવા
રેકડગનો ફક્ત તેટિો જ ભાગ અને જે મા જે મુલક્ત આપવામાં આવેિ માલહતીનો સમાવેશ થતો હોય એવા
કોઈપણ ભાગમાંથી સમજપૂવગક અિગ તારવી શકાય તેવી માલહતી પૂરી પાડી શકશે(કિમ-૧૦)

૮.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા સત્તાતંત્ર એટિે શું?
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા એટિે નીચેની દ્વારા સ્થાપવામાં આવેિ કે રચવામાં આવેિ સ્વ-રાજ્યનું કોઈપણ
સત્તાતંત્ર અથવા મંડળ અથવા સંસ્થા( કિમ-૨(િ))
- બંધારણ દ્વારા કે તે અન્વયે
- સંસદ દ્વારા ઘડવામાં આવેિ અન્ય કોઈ પણ કાયદા દ્વારા
- રાજ્ય લવધાનસભા દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેિ જાહેરનામાં કે કરવામાં આવેિ હુ કમ દ્વારા અને
જે માં નીચેનો સમાવેશ થતો હોય.
(ક )જે સંસ્થા પોતાની માલિકીની ,લનયંલત્રત કે મોટી રકમનું નાણા ભંડોળ મેળવતી હોય તેવી સંસ્થા
(ખ )યોગ્ય સરકાર દ્વારા પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે મોટી રકમનું નાણા ભંડોળ આપવામાં આવતું હોય એવી
લબનસરકારી સંસ્થા.

૯.

કોને બાકાત રાખવામાં આવે છે ?
બીજી અનુસુચીમાં લનર્દગષ્ટ કેન્િીય બાતમી અને સિામતી સંસ્થાઓ જે વી કે બાતમી કાયાગિય ,સંશોધન અને
અન્વેષણ શાખા ,મહેસુિ બાતમી લનયામકની કચેરી ,કેન્િીય આર્થગક બાતમી કાયાગિય ,ઉડ્યન સંશોધન કેન્િ ,
ખાસ સીમાસુરક્ષા દળ ,સરહદ સુરક્ષા દળ ,કેલન્િય અનામત પોિીસ દળ ,ઇન્ડો–લતબેટ સરહદ પોિીસ ,
કેન્િીય ઔદ્યોલગક સિામતી દળ ,રાષ્ટ્રીય સિામતી રક્ષક ,આસામ રાઇફલ્સ ,ખાસ સેવા કાયગિય ,ખાસ
શાખા(છુ પી પોિીસ ખાતું ,)આંદામાન લનકોબાર ગુનાશોધક શાખા ,દાદરા અને નગરહવેિી તથા ખાસ
શાખા ,િક્ષ્યિીપ પોિીસ ,રાજ્ય સરકારો દ્વારા જાહેરનામા દ્વારા લનર્દગષ્ટ સંસ્થાઓને પણ બાકાત રાખવામાં
આવશે તેમ છતાં આ લનષેધ અબાલધત નથી અને ભ્રષ્ટાચાર તેમજ માનવ અલધકારની અવગણનાના આક્ષેપોને
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િગતી માલહતી ફક્ત કેન્િ કે રાજ્ય માલહતી આયોગની મંજૂરી િઇને જ યથાપ્રસંગ આપી શકાશે(કિમ-૨૪)

૧૦‘ .ત્રીજા પક્ષકારો ’કોણ છે ?
ત્રીજો પક્ષકાર એટિે માલહતી મેળવવા માટે લવનંતી કરતા નાગક્રરક સીવાયની વ્યલક્ત અને તેમાં સરકારી
અલધકારીનો સમાવેશ થાય છે .ત્રીજા પક્ષકારોએ સરકારને ખાનગીમાં રજુ કરેિ અરજીઓ અને અપીિોની
બાબતમાં તેઓને સાંભળવામાં આવે તેનો તેમને અલધકાર છે (.કિમ-૨(૧)અને કિમ-૧૧)
૧૧.

જાહેર માલહતી અલધકારીઓ કોણ છે ?
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા માલહતી અલધકારીઓ એ જાહેર સત્તાતંત્રો દ્વારા તમામ વહીવટ એકમો અથવા
તેનાં લનયંત્રણ હેઠળની કચેરીમાં લનયુક્ત કરવામાં આવતા અલધકારીઓ છે કે જે ઓએ આ અલધનીયમ હેઠળ
માલહતી મેળવવા માટે લવનંતી કરતા નાગક્રરકોને માલહતી પૂરી પાડવાની હોય છે .કોઈપણ અલધકારી તેની
અથવા તેણીની યોગ્ય ફરજો બજાવવા માટે મહાનગરપાલિકા માલહતી અલધકારી દ્વારા જે સહાય માંગવામાં
આવે તેવી તમામ સહાય આપશે અને આ અલધલનયમની જોગવાઈઓનાં ઉલ્િંઘન બદિ આવા અન્ય
અલધકારીઓને મહાનગરપાલિકા માલહતી અલધકારી તરીકે ગણવામાં આવશે.

૧૨.

મહાનગરપાલિકાનાં માલહતી અલધકારીની ફરજો શું છે ?
- માલહતી મેળવવા માગતી વ્યલક્તઓ પાસેથી મળતી લવનંતીઓ અંગે મહાનગરપાલિકા માલહતી અલધકારી
કાયગવાહી કરશે અને જ્યાં િેલખતમાં લવનંતી કરી શકાય તેમ ન હોય ત્યાં તે અન્ય રૂપે વ્યલક્તને યોગ્ય મદદ
કરવી.
- જો માંગવામાં આવેિ માલહતી રોકી રાખવામાં આવતી હોય અથવા તો તેનું લવષય વસ્તુ અન્ય જાહેર
સત્તા અલધકારી કામગીરી સાથે ઘલનષ્ઠ રીતે સંકળાયેિું હોય તો મહાનગરપાલિકા માલહતી અલધકારીએ તે
બાબત અન્ય જાહેર સત્તાલધકારીને પાંચ ક્રદવસમાં તે બાબત તબદીિ કરવી અને અરજદારને તે અંગે
તાત્કાલિક જાણ કરવી.
- મહાનગરપાલિકા માલહતી અલધકારી ,તેની/તેણીની ફરજો યોગ્ય રીતે બજાવવા માટે અન્ય કોઇપણ
અલધકારીની મદદ માગી શકે છે .
- માલહતી મળ્યેથી ,સરકારી માલહતી અલધકારીએ શક્ય એટિી િડપે અને કોઈપણ સંજોગોમાં લવનંતી
મળ્યાના ૩૦ ક્રદવસમાં તે નીયત કરવામાં આવે તેટિી ફીની ચુકવણી કયેથી માલહતી પૂરી પાડવી અથવા
તો કિમ-૮ અથવા કિમ-૯ માં લનર્દગષ્ટ કયાગ મુજબનાં કોઈપણ કારણસર તે વવંનતીને નામંજુર કરવી.
- જયારે માંગવામાં આવેિી માલહતી વ્યલક્તનાં જીવન કે સ્વાતંત્ર્યને અસર કરતી હોય ત્યારે લવનંતી મળ્યાના
૪૮ કિાકમાં જ તે પૂરી પાડવી
- જો મહાનગરપાલિકા માલહતી અલધકારી લનયત સમયગાળામાં લવનંતી અંગે લનણગય કરવામાં લનષ્ફળ જાય
તો તેમને લવનંતીનો અસ્વીકાર કયો છે તેમાં માનવામાં આવશે.
- જ્યાં લવનંતીનો અસ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હોય ત્યાં ,મહાનગરપાલિકા માલહતી અલધકારીએ લવનંતી
કરનારને લનચે મુજબની જાણ કરવી
(૧ )આવા અસ્વીકાર માટેના કારણો( ૨ )આવા અસ્વીકાર સામે જે ટિા સમયગાળામાં અપીિ કરી
શકાય તે સમયગાળો અને( ૩ )અપીિ અલધકારીની લવગતો.
- મહાનગરપાલિકા માલહતી અલધકારી એ જે પ્રકારની માલહતી માંગવામાં આવી હોય એ પ્રકારની જ
માલહતી અપાવી લસવાય કે તે જાહેર સત્તામંડળનાં નાણા સાધનોને અયોગ્ય ક્રદશામાં વળતી હોય અથવા
તે લવવાદી રેકડગની સિામતી કે જાણવણી માટે હાનીકારક હોય.
- જો આંલશક માલહતી આપવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હોય તો મહાનગરપાલિકા માલહતી અલધકારીએ
અરજદારને લનચે મુંજબની જાણ કરવી નોટીસ આપવી.
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અિગ કયાગ પછી માગણી કરેિ રેકડગનો ફક્ત તેટિો ભાગ પુરો પાડવામાં આવી રહ્યો છે .
(ખ) જે નાં પર લનણગયો આધાક્રરત હતા તે અંગેની બાબતનો ઉલ્િેખ કરીને કોઈપણ હકીકત આધાક્રરત
મહત્વનાં પ્રશ્ન અંગેના કોઈપણ તારણો સહીત લનણગય માટેના કારણો.
(ગ) લનણગય કરનાર વ્યલક્તનું નામ અને હોદ્દો
(ઘ) તેણે/તેણીએ ગણતરી કરેિ ફી ની લવગતો અને અરજદારે જમા કરવી જરૂરી ફીની રકમ અને
(ચ) માલહતીનો જે ભાગ જાહેર ન કરવાનો હોય તે અંગેના લનણગયની સમીક્ષા ,વસુિ કરવામાં આવેિ
ફીની રકમ અથવા જે પ્રકારે માલહતી પૂરી પાડવામાં આવી હોય તે બાબતમાં તેનાં/તેણીના અલધકારો.
- જો માંગવામાં આવેિ માલહતી ત્રીજા પક્ષકાર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવી હોય અથવા તો ત્રીજા પક્ષકાર
દ્વારા તેને ખાનગી માલહતી તરીકે ગણવામાં આવી હોય તો ,મહાનગરપાલિકા માલહતી અલધકારી
માગણી મળ્યાના પાંચ ક્રદવસમાં તે ત્રીજા પક્ષકારને િેલખત નોટીસ આપી શકશે અને તેની રજૂ આતને
લવચારણામાં િેશે.
- આવી નોટીસ મળ્યાની તારીખથી ૧૦ દીવસમાં મહાનગરપાલિકા એપેિેટ અલધકારી સમક્ષ રજૂ આત
કરવાની ત્રીજા પક્ષકારને તક આપવાની રહેશે.
૧૩.

માલહતી મેળવવા માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયા શું છે ?
1)
જે બાબત માટે માલહતી મેળવવાની હોય તેની લવગતો દશાગવતી અરજી મહાનગરપાલિકા માલહતી
અલધકારીને િેલખતમાં અથવા વીજાણં માધ્યમો દ્વાર અંગ્રેજીમાં અથવા લહન્દીમાં ગુજરાતી કરવી.
2)
કઈ બાબત અંગે માલહતી મેળવવાની છે તે અંગેનાં કારણો દશાગવવાની જરૂર નથી
3)
લનયમ કરવામાં આવે તેટિી ફી ચૂકવો (જો ગરીબીરેખા હેઠળની કક્ષામાં આવતા ન હોય તો)

૧૪.

માલહતી મેળવવા માટેની સમય મયાગદા કેટિી છે ?
1) અરજી કયાગની તારીખથી ૩૦ ક્રદવસ સુધીમાં
2) વ્યલક્તની જીંદગી અને સ્વતંત્રતા સંબંધી માલહતી મેળવવા માટે ૪૮ કિાક
3) જો અરજી મદદનીશ મહાનગરપાિીકા માલહતી અલધકારીને માલહતી માટે આપી હોય તો ,જવાબ
આપવાના ઉપરોક્ત સમયગાળામાં ૨ ક્રદવસનો સમય વધારવામાં આવશે.
4) જો આમાં ત્રીજા પક્ષકારનાં લહત સમાયેિા હશે તે સમય-મયાગદા ૪૦ ક્રદવસ સુધીની રહેશે( મહત્તમ
મુદ્દત પક્ષકારને રજૂ આત કરવા માટે આપેિો સમય)
5) લનર્દગષ્ટ સમય-મયાગદામાં માલહતી આપવામાં લનષ્ફળ જવું એ માની િીધેિો અસ્વીકાર છે .

૧૨.

ફી કેટિી છે ?
1) અરજી કરવાની લનયત ફી વ્યાજબી હોવી જોઈએ.
2) જો વધારે ફી ની જરૂર હોય તો ,એટિી રકમ કેવી રીતે થાય તેની ગણતરીને લવગતો િેલખતમાં જણાવી
જોઈએ.
3) યોગ્ય અપીિ અધીકારીને અરજી કરીને મહાનગરપાલિકા માલહતી અધીકારીએ િીધેિી ફી અંગેના
લનણગયની તપાસ કરવા અરજદાર પૂછી શકે છે .
4) ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા િોકો પાસેથી કોઈ જ ફી િેવામાં આવશે નલહ.
5) મહાનગરપાલિકા માલહતી અલધકારી લનયત કરેિી સમય– મયાગદાનું પાિન ન કરી શકે તો અરજદારને
માલહતી લવનામુલ્યે પૂરી પાડવી.

૧૬.

અસ્વીકાર માટેનું કારણ શું બની શકે?
1) જો તેને પ્રગટ કરવામાંથી મુલક્ત આપવા હેઠળ આવરી િેવાયેિ હોય(કિમ-૮)
2) જો તેમાં રાજ્ય લસવાયની અન્ય કોઈ વ્યલક્તનાં કોપીરાઈટનોભંગ કરવામાં આવ્યો હોય(કિમ-૯)
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અપીિ સત્તાલધકારી કોણ હોઈ શકે?
1) પ્રથમ અપીિ-:
પ્રથમ અપીિ સંબંલધત સરકારી તંત્રમાં મહાનગરપાલિકા માલહતી અલધકારી કરતા
હોદ્દામાં પ્રવર હોય તેવા(નાં.મ્યુલન.કલમશનર-સેન્રિ િોન કચેરી )અલધકારીને લનયત કરેિી સમય-મયાગદા
પૂરી થયાની તારીખથી અથવા ચુકાદો મળ્યાની તારીખથી ૩૦ ક્રદવસ સુધીમાં કરવી(વ્યાજબી કારણ
બતાવવામાં આવ્યું હશે તો અપીિ અલધકારી દ્વારા લવિંબ માફ કરવામાં આવશે)
2) બીજી અપીિ-:
બીજી અપીિ કેસ હોય તે મુજબ કેન્િીય માલહતી આયોગને અથવા રાજ્ય
માલહતી આયોગને જે તારીખે ચુકાદો આપવામાં આવ્યો હોય તે તારીખથી ૯૦ ક્રદવસ સુધીમાં કરવામાં
આવે અથવા પ્રથમ આપીિ અલધકારી દ્વારા તે કરવામાં આવી હોય જોઈએ(પૂરતું કારણ દશાગવવામાં
આવ્યું હશે તો આયોગ દ્વારા લવિંબ માફ કરવામાં આવશે)
3) મહાનગરપાલિકા માલહતી અલધકારીનાં લનણગય સામે પ્રથમ અપીિ અલધકારી સમક્ષ ત્રીજા પક્ષકારે ૩૦
ક્રદવસનાં સમયગાળામાં અપીિ દાખિ કરી દેવી જોઈએ અને જે લદ્વતીય અપીિ અધીકારી હોય તેવા
યોગ્ય માલહતી આયોગ સમક્ષ પ્રથમ અપીિ ઉપર આવેિા ચુકાદાના ક્રદવસથી ૯૦ ક્રદવસ સુધીમાં અપીિ
દાખિ કરી દેવી જોઈએ.
4) માલહતીથી વંલચત રાખવાનું ન્યાય સંગત હતું તે સાલબત કરવાની જવાબદારી મહાનગરપાલિકા
અલધકારીની છે .
5) પ્રથમ અપીિ મળ્યાની તારીખથી ૩૦ ક્રદવસ સુધીમાં તેનો લનકાિ કરવામાં આવશે જરૂર હોય તો ૧૨
ક્રદવસની મયાગદા વધારી શકાશે(કિમ-૧૯)

૧૮.

કેન્િીય માલહતી આયોગની રચના કેવીરીતે કરવામાં આવે છે ?
1) કેન્િ સરકાર દ્વારા રાજપત્રમાં જાહેરનામાં મારફત કેન્િીય માલહતી આયોગની રચના કરવાની હોય છે .
2) (૨) આયોગમાં( ૧ )મુખ્ય માલહતી આયુક્ત (CIC) અને ૧૦ થી વધુ ન હોય એટિા માલહતી
આયુક્ત(IC)નો સમાવેશ કરવામાં આવે જે મની લનમણંક ભારતનાં રાષ્ટ્રપલત દ્વારા કરવામાં આવશે.
3) (૩) પ્રથમ અનુસુચીમાં નક્કી કરેિા ફોમગ અનુસાર રાષ્ટ્રપલત દ્વારા હોદ્દાનાં શપથ િેવડાવવામાં આવશે.
4) (૪) આયોગનું મુખ્ય કાયાગિય ક્રદલ્હીમાં રહેશે .કેન્િ સરકારની મંજૂરી સાથે અન્ય કાયાગિયો દેશનાં અન્ય
લવસ્તારોમાં સ્થાલપત કરવા.
5) (૨) અન્ય કોઈપણ અલધકારીનાં આદેશોને આધીન થયા વગર આયોગ તેની સત્તાઓનો ઉપયોગ
કરશે(કિમ-૧૨)

૧૯.

મુખ્ય માલહતી આયુક્ત )CIC(અને માલહતી આયુક્ત)IC(ની યોગ્યતાનો માપદંડ શું છે અને તેમની લનમણંક
અંગન
ે ી પ્રક્રિયા શું છે ?
(૧)
મુખ્ય માલહતી આયુક્ત /માલહતી આયુક્ત માટેના ઉમેદવારો કાયદો ,લવજ્ઞાન અને પ્રૌધોલગક ,
સામલજક ,સેવા વ્યવસ્થા પત્રકારત્વ સમૂહ માધ્યમ અથવા વહીવટ અને શાસન લવષે બહોળું જ્ઞાન
અને અનુભવ ધરાવવા માટે જાહેર જીવનમાં ઉચ્ચ સ્થાન ધરાવતી વ્યલક્તઓ હોવી જોઈએ.
(૨)
મુખ્ય માલહતી આયુક્ત ,સંસદ સભ્ય કે કોઈપણ રાજય કે કેન્િ શાલસત પ્રદેશની લવધાનસભાનાં સભ્ય
ન હોવા જોઈએ તે અન્ય કોઈ િાભદાયી હોદો ધરાવતા ન હોય કે કોઈ રાજકીય પક્ષ સાથે જોડાયેિા
ન હોય અથવા કોઈ ધંધો કરતા ન હોય( કિમ-૧૨)
(૩)
લનમણંક સલમલતમાં પ્રધાનમંત્રી(અધ્યક્ષ )િોકસભામાં લવરોધ પક્ષના નેતા અને પ્રધાનમંત્રી દ્વારા
નામ લનયુક્ત કરવાના એક સંઘ કેલબનેટ દરજ્જાન મંત્રીનો સમાવેશ થાય છે .

૨૦.

મુખ્ય માલહતી આયુક્તનાં હોદ્દાની મુદ્દત કેટિી છે અને સેવાની અન્ય શરતો કઈ છે ?
(૧ ) મુખ્ય માલહતી આયુક્ત જે તારીખે તેમના હોદ્દા ધારણ કરે તે તારીખથી ૨ વષગનાં સમયગાળા માટે
અથવા તેમની ઉમર ૬૨ વષગની થાય ત્યાં સુધી એ બને માંથી જે વહેિી હોય તેટિી મુદ્દત માટે તેમની
લનમણંક કરવામાં આવશે.
(૨)
મુખ્ય માલહતી આયુક્તની પુનનીયુલક્ત થઇ શકશે નહી.
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૨૧.

૨૨.

પગાર મુખ્ય ચુંટણી આયુક્તનાં પગાર જે ટિો જ રહશે .નોકરી દરમ્યાન મુખ્ય ચુંટણી આયુકતને
આનાથી કોઈ નુકશાન થશે નલહ(.કિમ-૧૩)

માલહતી આયુક્તનાં હોદ્દાની મુદ્દત કેટિી છે અને સેવાની અન્ય શરતો કઈ છે ?
(૧ ) માલહતી આયુક્ત જે તારીખે તેમના હોદ્દા ધારણ કરે તે તારીખથી ૨ વષગનાં સમયગાળા માટે અથવા
તેમની ઉમર ૬૨ વષગની થાય ત્યાં સુધી એ બને માંથી જે વહેિુ હોય તેટિી મુદ્દત માટે તેઓ હોદ્દા પર
રહેશે અને માલહતી આયુક્ત તરીકે તેમની પુન:નીયુલક્ત થઇ શકશે નહી.
(૨)
પગાર ચુંટણી આયુક્તનાં પગાર જે ટિો જ રહશે .નોકરી દરમ્યાન માલહતી આયુકતને આનાથી કોઈ
નુકશાન થશે નલહ.
(૩)
માલહતી આયુક્ત મુખ્ય માલહતી આયુક્ત તરીકે લનયુકત થવા પાત્ર છે પરંતુ તે તેની/ તેણીની માલહતી
આયુક્ત તરીકેની મુદત સહીત કુિ પાંચ વષગની વધુ મુદ્દત માટે હોદ્દા પર રહેશે નહી(.કિમ-૧૩)
રાજ્ય માલહતી આયોગની રચનાં કેવીરીતે કરવામાં આવે છે ?
(૧ ) રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્ય માલહતી આયોગની રચના ગેિેટ જાહેરનામાં મારફત કરવામાં આવશે .
તેમાં રાજ્યપાિ દ્વારા રાજ્યના એક મુખ્ય માલહતી આયુક્તની )CIC( અને ૧૦ થી વધુ નલહ
એટિા રાજય માલહતી આયુકતોની લનમણંક કરવામાં આવશે.
(૨)
રાજ્યપાિશ્રી દ્વારા પ્રથમ અનુસુલચમાં લનયત કરવામાં આવેિા ફોમગ અનુસાર હોદ્દાનાં શપથ
િેવડાવવામાં આવશે.
(૩)
રાજ્ય સરકાર લનર્દગષ્ટ કરે તે સ્થળે રાજ્ય માલહતી આયોગનું મુખ્ય કાયાગિય રહેશે રાજ્ય સરકારની
મંજૂરીથી અન્ય કચેરીઓ રાજ્યનાં અન્ય ભાગોમાં સ્થાપવામાં આવશે.
(૪)
આયોગ અન્ય કોઈપણ અલધકારીને તાબે થયા વગર તેની સત્તાઓનો ઉપાયોગ કરશે.

૨૩.

રાજ્ય મુખ્ય માલહતી આયુક્ત /રાજ્ય માલહતી આયુક્તોની યોગ્યતાનો માપદંડ શું છે અને તેમની લનમણંક
અંગન
ે ી પ્રક્રિયા શું છે ?
મુખ્યમંત્રી લનમણંક સલમલતના પ્રમુખ રહેશે અન્ય સભ્યોમાં ,લવધાનસભામાં લવરોધપક્ષનાં નેતાનો
તેમજ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ નામનીદીષ્ટ કરેિા એક કેલબનેટ દરજ્જાના મંત્રીનો સમાવેશ થાય છે .
રાજય મુખ્ય માલહતી આયુક્ત /રાજ્ય માલહતી આયુક્ત તરીકે લનયુક્ત થવા માટેની િાયકાત કેન્િીય
આયુકતો માટેની િયકાત જે વી જ છે .
રાજય મુખ્ય માલહતી આયુક્તનો પગાર ચુંટણી આયુક્તનાં પગાર જે ટિો જ રહેશે રાજય માલહતી
આયુક્તનો પગાર રાજય સરકારનાં મુખ્ય સલચવનાં પગાર જે ટિો જ રહેશે(.કિમ-૧૨)

૨૪.

માલહતી આયોગની સત્તા અને કાયો ક્યાં છે ?
(૧)
કેન્િીય માલહતી આયોગ /રાજ્ય માલહતી આયોગની ફરજ નીચે કોઈપણ વ્યલક્ત પાસેથી ફક્રરયાદો
મેળવવાનાં છે .
ક)
સરકારી માલહતી અલધકારીની લનમણંક ન થવાના કારણે જે ઓ માલહતી લવનંતી રજુ કરી શકતા
નથી.
ખ)
જે મણે વવંનતી કરી હોય પરંતુ માલહતી આપનો ઇનકાર કયો હોય.
ગ)
જે મને લનયત સમય-મયાગદામાં તેની /તેણીની માલહતી લવનંતી અંગે કોઈ પ્રલતભાવ મળ્યો ન હોય
ઘ)
જે ઓ વસુિ કરેિ ફી ગેરવ્યાજબી હોવાનું લવચારતા હોય
ચ)
જે ઓ આપવામાં આવેિ માલહતી અધૂરી અથવા ખોટી અથવા ગેરમાગે દોરનારી હોવાનું લવચારતા
હોય
છ)
આ કાયદા હેઠળ માલહતી મેળવવાનો િગતી અન્ય કોઇપણ બાબત
(૨)
વાજબી કારણ હોય તો તપાસ આદેશ આપવાની સત્તા
(૩)
મુખ્ય માલહતી આયુક્ત /રાજ્ય મુખ્ય માલહતી આયુક્ત પાસે દીવાની કોટગનાં જે વી સત્તા હશે જે મ કે
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ખ)
ગ)
ઘ)
ચ)
છ)
(૪)
(૨)
ક)
ખ)
ગ)
ઘ)
ચ)
છ)
જ)
િ)

વ્યલક્તઓને સમન્સ બજાવવા અને હાજર રાખવા ,તેમને સોગંદ પર મૌલખક અથવા િેલખત પુરાવો
આપવા અને દસ્તાવેજો અથવા વસ્તુઓ રજુ કરવા ફરજ પાડવી
દસ્તાવેજોની શોધ અને લનરીક્ષણની જરૂક્રરયાત
સોંગંદનામા પર પુરાવા સ્વીકારવા
કોઈપણ કોટગ અથવા કચેરીમાંથી સરકારી રેકડગ અથવા નકિોની માગણી કરવી
સાક્ષીઓ અથવા દસ્તાવેજોની તપાસ માટે સમન્સ કાઢવા
લનયત કરવામાં આવી હોય તેવી અન્ય કોઈ બાબત
મુખ્ય માલહતી આયુક્ત /રાજય માલહતી આયુક્તને આ કાયદા હેઠળ આવરી િેવાયેિ તમામ
રેકડગ(મુલક્ત દ્વારા આવરી િેવાયેિ સહીત )પરીક્ષણ માટે તપાસ દરમ્યાન અચૂક આપવા.
મહાનગરપાલિકા સત્તાલધકારી પાસેથી તેમના લનણગયોનું પાિન સુલનલશ્ચત કરવાની સત્તા જે માં
નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે .
લનયત ફોમગમાં માલહતી પૂરી પાડવી
જ્યાં મહાનગરપાલિકા માલહતી મહાનગરપાલિકા /મદદનીશ સરકારી અલધકારી ન હોય ત્યાં તેમની
લનમણંક માટે સરકારી સત્તાલધકારીએ આદેશ આપવા.
માલહતી આપવા માલહતીનાં પ્રકાર પ્રલસધ્ધ કરવા
રેકડગનાં વ્યવસ્થાપન ,નીભાવ અને નાશ સંબંધી પધ્ધલતઓમાં જરૂરી ફેરફાર કરવા
માલહતી મેળવવાના અલધકાર અંગે અધીકારીઓ માટે તાિીમની જોગવાઈ કરવી
આ કાયદાના અનુપાિન અંગે સરકારી સત્તાલધકારી પાસેથી વાર્ષગક અહેવાિ મેળવવો.
અરજદારને થયેિ કોઈ ખોટ અથવા ભોગવેિ કોઈ હાની અંગે વળતર આપવું.
આ કાયદા હેઠળ લશક્ષા કરવી અથવા
(૧ )અરજીનો અસ્વીકાર કરવો(કિમ ૧૮ અને કિમ ૧૯)

૨૨.

અહેવાિ આપવાની કાયગપધ્ધલત શું છે ?
૧. કેન્િીય માલહતી આયોગ વષગનાં અંતે આ કાયદાની જોગવાઈઓનાં અમિ અંગે કેન્િ સરકારને વાર્ષગક
અહેવાિ મોકિશે રાજ્ય માલહતી આયોગ રાજ્ય સરકારને માલહતી મોકિશે.
૨. દરેક મંત્રાિયની ફરજ છે કે તે તેનાં સરકારી સત્તાલધકારીઓ પાસે અહેવાિો મેળવીને યથાપ્રસંગ કેન્િીય
માલહતી આયોગ અથવા રાજય માલહતી આયોગ તે મોકિી આપે.
૩. દરેક અહેવાિમાં દરેક મહાનગરપાલિકા સત્તાલધકારીઓએ સ્વીકારેિ લવનંતીઓની સંખ્યા ,ઇન્કાર કરેિ
અને અપીિોની સંખ્યા ,કોઈ લશક્ષાત્મક પગિા િીધા હોય તો તેની લવગતો એકત્ર કરેિ ફી અને
િાગતની લવગતોનો સમાવેશ થશે.
૪. કેન્િ સરકાર દર વષગનાં અંતે કેન્િીય માલહતી આયોગનો અહેવાિ સંસદમાં રજુ કરશે .સંબંલધત રાજ્ય
સરકાર રાજ્ય માલહતી આયોગનો અહેવાિ લવધાનસભા(જ્યાં િાગુ પડે ત્યાં લવધાન પક્રરષદ )સમક્ષ
રજુ કરશે(કિમ-૨૨)

૨૬.

દંડની જોગવાઈઓ કઈ છે ?
દરેક મહાનગરપાલિકા માલહતી અલધકારી નીચેના માટે દરરોજ રૂ .૨૨૦ -/િેખે મહત્તમ રૂ .૨૨૦૦૦ -/સુધી
દંડ માટે જવાબદાર રહેશે
૧.
અરજી નલહ સ્વીકારવા માટે
૨.
વાજબી કારણ લસવાય માલહતી આપવામાં લવિંબ કરવા
૩.
બદઈરાદાથી માલહતી આપવાનો ઇન્કાર કરવો
૪.
જાણીબુિીને અધૂરી ,ખોટી ,ગેરમાગે દોરનારી માલહતી આપવી
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જે ની માગણી કરી હોય તે માલહતીનો નાશ કરવો અને
૬.
કોઈપણ રીતે માલહતી પૂરી પાડવામાં અડચણ ઉભી કરવી
કેન્િ અને રાજ્ય કક્ષાએ માલહતી આયોગનો આ લશક્ષા કરવાનો અલધકાર છે .માલહતી આયોગ ભૂિ કરતા
મહાનગરપાલિકા માલહતી અલધકારી અને કાયદાના ઉલ્િંઘન માટે લશક્ષાની કાયગવાહીની ભિામણ પણ કરી
શકશે(કિમ-૨૦)
૨૭.

અદાિતોનું અલધકાર ક્ષેત્ર શું છે ?
આ અલધલનયમ અન્વયે કરવામાં આવેિા કોઈપણ હુ કમ સામે કરેિ દાવાઓ કે અરજીઓ નીચિી અદાિતો
સ્વીકારી શકશે નલહ(કિમ-૨૩ )આમ છતાં ,બંધારણની કિમ-૩૨ અને ૨૨૨ હેઠળ સુપ્રીમ કોટગ અને
હાઈકોટગનાં રીટ ક્ષેત્રાલધકારને કોઈ અસર પહોંચતી નથી

૨૮.

કેન્િ/રાજ્ય સરકારોની ભૂલમકા શું છે ?
૧. માલહતી મેળવવાના અલધકાર અંગે િોકો માટે ખાસ કરીને પ્રલતકુળ લસ્થલત ધરવતા સમુદાયો માટે
શૈક્ષલણક કાયગિમો લવકસાવવા
૨. મહાનગરપાલિકા અલધકારીઓને આવા કાયગિમો લવકસાવવામાં અને તેનું સંચાિન કરવામાં સહભાગી
બનવા માટે પ્રોત્સાલહત કરવા.
૩. જાહેર જનતામાં ચોક્કસ માલહતીનો સમયસર પ્રસાર કરવા અંગે ઉત્તેજન પૂરં પાડવું
૪. અલધકારીઓને તાિીમ આપવી અને તાિીમ સાલહત્ય લવકસાવવું
૨. િોકો માટે સંબંલધત રાજ્ભાષામાં એક માગગદર્શગકા તૈયાર કરવી અને તેનો પ્રસાર કરવો
૬. મહાનગરપાલિકા માલહતી અલધકારીઓનાં નામ ,હોદ્દા સાથે ટપાિના સરનામાં અને તેમાંના સંપકગ
માટેની લવગતો તથા ચુકવવાની ફી અંગેની નોટીસો ,લવનતી સ્વીકારવામાં આવી ન હોય તો કાયદાનાં
ઉપિભ્ય ઉપાયો ,વગેરે જે વી અન્ય માલહતી પ્રકાલશત કરવી( કિમ-૨૬)

૨૯.

કાયદો ઘડવાની સત્તા કોની પાસે છે ?
કેન્િ સરકાર ,સરકારો અને સક્ષમ સત્તાલધકારીને કિમ-૨(ચ )માં સ્પષ્ટપણે દશગવ્યા મુજબ ,માલહતી અલધકાર
અલધલનયમ ૨૦૦૨ની જોગવાઈઓનું પાિન કરવા માટે લનયમો ઘડવાની સત્તા આપવામાં આવી છે .(કિમ૨૭ અને કિમ-૨૮)

૩૦.

આ અલધનયમનો અમિ કરતી વખતે અનુભવાતી મુશ્કેિીઓ લનવારવા અંગન
ે ી કામગીરીની સત્તા કોની પાસે
છે ?
આ અલધલનયમમાં કરવામાં આવેિી જોગવાઈઓ િાગુ પાડવામાં જો કોઈ મુશ્કેિી ઉદભવે તો કેન્િ સરકાર ,
સરકારી ગેિેટમાં પ્રકાલશત થયેિ હુ કમ દ્વારા મુશ્કેિીઓ દુર કરવા માટે જરૂરી/સમયોલચત જોગવાઈઓ કરી
શકશે(કિમ-૩૦)
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૧૮૨. અંગે મેળવવા માલહતી
નમુનો-ક
(જુ ઓ લનયમ-૩(૧))
માલહતી મેળવવા માટેની અરજીનો નમુનો
પ્રલત,
જાહેર માલહતી અલધકારી,
...................................
(જાહેર સત્તા મંડળ/લવભાગ /કચેરીનું નામ)
સરનામુ.ં ..................................:

૧.
૨.
૩.

૪.

હુ ં ,માલહતીનો અલધકાર અલધલનયમ ,૨૦૦૨ હેઠળ આપની નીચેની માલહતી મેળવવા માંગું છુ ં .તેની લવગતો
લનચે મુજબ છે .
અરજદારનું નામ:
અરજદારનું પૂરં સરનામુ:ં
જરૂરી માલહતીની ચોક્કસ બાબતો/લવગતો(ટૂકં માં)
જરૂરી માલહતીનો ચોક્કસ
સમયગાળો:
(૧)
(૨)
(૩)
(*૧ )મે ................................................. લવભાગ /કચેરીમાં તારીખ ................................... :નાં રોજ
પહોંચ િમાંક .................................. :થી રૂ ............................................ .શબ્દોમાં રૂલપયા..................
..................................................................ની અરજી ફી ચૂકવેિી છે .
(*૨) હુ ં ,આ સાથે અરજી ફી પેટે િોસ કરેિ ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ /પે ઓડગર /ભારતીય પોસ્ટિ ઓડગરનું બીડાણ કરં છુ ં .
તેની લવગતો લનચે મુજબ છે .
ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ /પે
ઓડગર /ભારતીય
પોસ્ટિ ઓડગરનો નંબર

તારીખ

બેંક/પોસ્ટ
ઓક્રફસનું નામ અને
સ્થળ

કોની તરફેણમાં

રકમ રૂલપયા

(*૧’)ગુજરાત સરકાર’
અથવા
(*૨( ..........................)સરકારી
લવભાગ/કચેરી લસવાયના જાહેર
સત્તામંડળનું નામ લનર્દગષ્ટ કરવુ)ં
(*૩ )આ અરજી ઉપર રૂ...................... .ની નોન જ્યુડીશીયિ સ્ટેમ્પ /કોટગ ફી સ્ટેમ્પ /રેવન્યુ સ્ટેમ્પ ચોટાડેિ છે .
(*૪ )મે તારીખ .........................નાં ચિનથી(................................બેંક ,શાખા ,સ્થળનું નામ જણાવવું )ખાતે
અરજી ફી ભરેિ છે જે આ સાથે અસિમાં બીડેિ છે .
(*૨ )મેં રૂ .૨૦-/નાં નોન જ્યુડીશીયિ સ્ટેમ્પ પેપર /જ્યુડીશીયિ સ્ટેમ્પ પેપર પર અરજી કરી હોવાથી અિગથી ફી
ભરેિ નથી.
(*૬ )હુ ં ,આથી જાહેર કરં છુ ં કે તારીખ......................નાં રોજ ગરીબી રેખા હેઠળના કુટબ
ું નો છુ ં અને મેં આ સાથે
ગરીબી રેખા હેઠળનાં કુટબ
ું નાં કાડગની પ્રમાલણત નકિ/ખરી નકિ અથવા ગરીબી રેખા હેઠળનાં કુટબ
ું નાં પ્રમાણપત્રની
પ્રમાલણત નકિ /ખરી નકિ બીડેિ છે તેથી મેં અરજી ફી ભરી નથી.
૨.
હુ ં આથી જાહેર કરં છુ ં કે હુ ં ભારતનો નાગક્રરક છુ ં .
૬.
હુ ં આથી ,જાહેર કરં છુ ં કએ ઉપરની લવગતો મારી જાણ અને માન્યતા અનુસાર સાચી છે .
તારીખ:
સ્થળ:

અરજદારની સહી:
ટેિીફોન નં.
(કચેરી...................................... :)
(લનવાસ........................................ :)

- 39 મોબાઈિ નં( હોય તો....................................... :)
*િાગુ પડતું ન હોય તે છે કી નાખવું

નમુનો-ખ
(જુ ઓ લનયમ-૩(૩))
જરૂરી માંગિ
ે ી માલહતી અને/અથવા દસ્તાવેજો માટેની ફી અને ચાજગ જમા કરાવવાની અરજદારને જાણ કરવા બાબત.
પ્રલત,
(....................................અરજદારનું નામ)
(...................................સરનામું)
(...................................ગામ/શહેર)
શ્રી માન,
માલહતીનો અલધકાર અલધલનયમની કિમ-૬(૧ )અને ગુજરાત માલહતીનો અલધકાર લનયમો ,૨૦૧૦ નાં
લનયમ-૩(૧ )હેઠળ આપની ............... લવષય અંગન
ે ી તારીખ ........................... ની અરજી...............
નાં રોજ( તારીખ જણાવવી )મળી છે .આ સંબધ
ં માં અમારે જણાવવાનું કે આપે માંગિ
ે ી જરૂરી માલહતી અને
દસ્તાવેજો માટે નીચે જણાવેિી લવગતો અનુસાર રૂ( ..................... .શબ્દોમાં રૂલપયા .........................પુરા )જમા
કરાવવાનું આપને ફરમાવવામાં આવે છે .
(૧) પાનાની કુિ સંખ્યા 3A(અથવા 4A સાઈિ *................)પાનાદીઠ રૂ...................... .
રૂ.૨-/
(૨) મોટી સાઈિનાં 3A( અથવા 4A સાઈિ લસવાયનાં )પાનાની કુિ
રૂ...................... .
સંખ્યા
(ખરેખર ખચગની રકમ)
(૩) ફ્િોપી/ક્રડસ્ક ચાજગ *....................નંગ દીઠ રૂ.૨૦-/
રૂ...................... .
(૪) રેકડગની તપાસણી માટેનો ચાજગ ...................
રૂ...................... .
(૨) નમુના/મોડેિ/ફોટોગ્રાફ માટેનો ચાજગ
રૂ...................... .
(૬) અન્ય
રૂ...................... .
કુિ રૂલપયા-:
૨.
ઉપરોક્ત રકમની ગણતરી ફેરફારને આધીન રહેશે .ખરેખર માલહતી આપવાના સમયે જો કોઈ ફેરફાર હોય તો ,
તે આપણે બંધનકતાગ રહેશે.
૩.
આપ ઉપરોક્ત રકમ ,નીચે દશાગવિ
ે ા ચુકવણીનાં પ્રકારોમાંથી કોઈ એક રીતે જમા કરાવી /ચૂકવી શકશો.
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(ક)
(ખ)
(ગ)
(ઘ)

રોકડેથી
ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી
પે ઓડગરથી
ભારતી પોસ્ટિ ઓડગરથી

(ચ)

‘૦૦૭૦-અન્ય વહીવટી સેવાઓ૬૦-અન્ય સેવાનો-૮૦૦-અન્ય
આવક(-૧૭ -)માલહતીનો અલધકાર
અલધલનયમ/લનયમો હેઠળ ફી અને
અન્ય ચાજગ ‘એ અંદાજપત્ર સદરમાં
જમા કરાવેિ ચિણથી
આપે માંગિ
ે માલહતી અને દસ્તાવેજો આપ કેવી રીતે ,એટિે કે રૂબરૂ અથવા ટપાિ થી મેળવવા માંગો છો ,તે
જણાવવા લવનંતી કરવામાં આવે છે .

૪.

}તે(* ૧‘ )ગુજરાત સરકાર’નાં નામના અને યોગ્ય રીતે
િોસ કરેિ હોવા જોઈશે
અથવા
(*૨........................................ )
(સરકારી લવભાગ/કચેરી લસવાયના જાહેર સત્તા
મંડળનું નામ લનર્દગષ્ટ કરવું)

આપનો લવશ્વાસુ
).....................................(
જાહેર માલહતી અલધકારી
જાહેર સત્તા મંડળ/લવભાગ /કચેરીનું નામ
ટેિીફોન નંબર-:
*િાગુ પડતું ન હોય તે છે કી નાખવું.

- 41 નમુનો-ગ
(જુ ઓ લનયમ-૪(૧))
અરજદારને માલહતી આપવા અને /અથવા તેનો અસ્વીકાર કરવા બાબત.
મોકિનાર:
િમાંક........................................ :
જાહેર માલહતી અલધકારી,
.................................................
( જાહેર સત્તામંડળ/લવભાગ/કચેરીનું નામ)
સરનામુ..................
ં
.......................... :
તારીખ......................... :
પ્રલત,
શ્રી/શ્રીમલત/કુમારી..............................
સરનામું.......................................... :
શ્રીમાન,
માલહતીનો અલધકાર અલધલનયમ ૨૦૦૨ હેઠળ માલહતી/દસ્તાવેજો આપવા માટેની લવનંતી કરતી તારીખ :
................................ની આપની અરજીનાં અનુસધ
ં ાનમાં
*૨
તમારી ઉપરની અરજીમાં તમે માંગિ
ે માલહતી/દસ્તાવેજો આ સાથે બીડેિ છે .
*૩
જે જરૂરી માલહતી/દસ્તાવેજો માંગિ
ે છે તેમાંથી આંલશક માલહતી/દસ્તાવેજો નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવે છે -:
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
*૪
નીચેની માલહતી/દસ્તાવેજો અલધલનયમની નીચેની કિમની જોગવાઈઓ હેઠળ આપી શકાય તેમ નથી
માંગિ
ે ી માલહતી
૧.
૨.
૩.

૨.

અસ્વીકાર કરવા માટે િાગુ પડતી કિમ/પેટા કિમ

આપ ઉપરના લનણગયથી નારાજ થયેિ હોય તો ,લનણગય મળ્યાની તારીખથી ત્રીસ ક્રદવસની અંદર
આપ(.....................અહી અપીિ સત્તાલધકારીનું નામ‘ હોદ્દો/કચેરીનું સરનામું /ટેિીફોન લનર્દગષ્ટ કરવા)ને અપીિ કરી શકશો
આપનો લવશ્વાસુ
).....................................(
જાહેર માલહતી અલધકારી
જાહેર સત્તા મંડળ/લવભાગ /કચેરીનું નામ
ટેિીફોન નંબર-:

*િાગુ પડતું ન હોય તે છે કી નાખવું.
નમુનો-ઘ
(જુ ઓ લનયમ-૪(૨))
બીજા જાહેર સત્તામંડળને િગતી અરજીની તબદીિી
મોકિનાર:
િમાંક.................................... :
જાહેર માલહતી અલધકારી,
..................................................
(જાહેર સત્તામંડળ/લવભાગ/કચેરીનું નામ)
સરનામું............................................ :
તારીખ......................... :
પ્રલત,
જાહેર માલહતી અલધકારી,
....................................
(જાહેર સત્તામંડળ/લવભાગ/કચેરીનું નામ)
સરનામું.............................................. :

- 42 શ્રીમાન,
માલહતીનો અલધકાર અલધલનયમ ૨૦૦૨ હેઠળ શ્રી/શ્રીમતી/કુમારી...................... .............................................. ની
તા........................ની અરજી.........................નાં રોજ( તારીખ જણાવવી )અત્રે મળી છે .તે જોવા લવનંતી.
*૨
જરૂરી માલહતી /દસ્તાવેજની લવષયવસ્તુ આપનાં જાહેર સત્તામંડળ /લવભાગ /કચેરીનાં કાયો સાથે વધુ લનકટતાથી સંકળાયેિી હોવાથી ,તે
આગળની જરૂરી કાયગવાહી માટે આ સાથે આપને સંપણ
ૂ પ
ગ ણે તબદીિ કરવામાં આવે છે .
અથવા
*૩
ઉપર ઉલ્િેખિ
ે ી અરજીમાની માંગિ
ે ી માલહતી/દસ્તાવેજમાંથી ,નીચેની માલહતી /દસ્તાવેજ આપના જાહેર સત્તામંડળ /લવભાગ /કચેરીને િગતી
હોવાથી તે આગળની જરૂરી કાયગવાહી માટે આપને તબદીિ કરવામાં આવે છે .
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
૪ .આથી પ્રમાલણત કરવામાં આવે છે કે અરજદારે લનયમ-૨(ક )પ્રમાણે અરજી ફી પેટે રૂ( ......................ફક્ત રૂલપયા )..........................................
ચુકવેિ છે .
આપનો લવશ્વાસુ,
).....................................(
જાહેર માલહતી અલધકારી
જાહેર સત્તા મંડળ/લવભાગ /કચેરીનું નામ
ટેિીફોન નંબર-:

નકિ રવાના:
પ્રલત,
શ્રી/શ્રીમલત/કુમારી(..............................અરજદારનું નામ)
( ..........................................સરનામુ)ં

ઉપર જણાવેિ સંબલં ધત જાહેર સત્તામંડળનાં જાહેર માલહતી અલધકારીનો સંપકગ કરવા તેન/ે તેણીને લવનંતી કરવામાં આવે છે .

*િાગુ પડતું ન હોય તે છે કી નાખવું.
નમુનો-ચ
(જુ ઓ લનયમ-૬(૧))
પ્રથમ અપીિનો નમુનો
પ્રલત
અપીિ સત્તાલધકારી,
...........................................
(જાહેર સત્તામંડળ/લવભાગ/કચેરીનું નામ)
સરનામું.............................................. :
શ્રીમાન,
મને કોઈ લનણગયો મળ્યો ન હોવાથી /હુ ં જાહેર માલહતી અલધકારીના તારીખ.........................ના લનણગયથી નારાજ હોવાથી ,
માલહતીનો અલધકાર અલધલનયમ,૨૦૦૨ની કિમ-૧૯(૧)હેઠળ હુ ં આથી ,આ પ્રથમ અપીિ દાખિ કરં છુ ,મારી અપીિની લવગતો નીચે
પ્રમાણે છે -:
૧.
અપીિ કરનારનું નામ:
૨.
અરજદાર બી.પી.એિ .વગગમાં આવે છે કે કેમ :હા/ના
૩.
અપીિ કરનારનું સરનામું:
૪.
(ક)
જાહેર માલહતી અલધકારીનું નામ:
(ખ)
જાહેર સત્તામંડળ/લવભાગ /કચેરીનું નામ અને સરનામુ:ં
(ગ)
જે લનણગયની સામે અપીિ કરી હોય તે લનણગયના િમાંક અને તારીખ સહીત એવા લનણગયની લવગતો:
૨.
જાહેર માલહત અલધકારીને રજુ કરેિી અરજીની તારીખ:
૬.
માલહતીની લવગતો:
(૧)
માંગવામાં આવેિી માલહતી:
(૨)
માંગિ
ે માલહતીનો સમયગાળો:
૭.
જાહેર માલહતી અલધકારીને અરજી કયાગ પછી ૩૦ ક્રદવસ પુરા થતા હોય તે તારીખ:
૮.
અપીિ માટેના કારણો:
(ક)
જાહેર માલહતી અલધકારીને અરજી રજુ કયાગના ૩૦ ક્રદવસની અંદર કોઈ લનણગય મળેિ નથી.
(ખ)
જાહેર માલહતી અલધકારીના તારીખ...........................ના રોજના લનણગયથી નારાજ હોવાથી
૯.
અપીિ માટેનું કારણ
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૧૧.
૧૨.

તારીખ:
સ્થળ:

અપીિ દાખિ કરવા માટેની છે લ્િી તારીખ:
ઠરાવેિી સમય મયાગદા પછી અપીિ દાખિ કરવામાં થયેિ લવિંબ(કોઈ હોય તો )માટેના કારણો:
જે ના માટે લવનંતી કરી હોય/દાદ માંગવામાં આવી હોય તે:
હુ ં આથી જાણવું છુ કે ઉપર આપવામાં આવેિી માલહતી અને લવગતો મારી ઉતમ જાણ અને માન્યતા મુજબ સાચી છે .
(અપીિ કરનારની સહી)
ટેિીફોન નંબર
કચેરી:
લનવાસ સ્થાન:
મોબાઈિ:
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પ્રમાણપત્ર
આથી પ્રમાલણત કરવામાં આવે છે કે, માલહતી અલધકાર અલધલનયમ કિમ-૪ અંતગગત સ્વયં જાહેર કરવાની
બાબતો પ્રોએક્ટીવ ક્રડસક્િોિર” (સામાન્ય વહીવટ લવભાગ) મારા લવભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેિ છે અને તા.
૧૦/૦૨/૨૦૨૨ ની લસ્થલતએ અમારી મંજૂરી મેળવી અદ્યતન કરવામાં આવેિ છે .
તા. ૧૦/૦૨/૨૦૨૨
(એસ.એમ.મહેતા)
જાહેર માલહતી અલધકારી
અને ઓક્રફસ સુલપ્રન્ટેન્ડન્ટ
સામાન્ય વહીવટ લવભાગ,
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

