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આથી પ્રર્માણીત કરિાર્માાં આિ ેછે ક ેર્માલહતી અલિકાર અલિલનયર્મની કિર્મ – ૪ અાંતગગત સ્િયાં જાહરે કરિાની 

બાબતો ‘પ્રોએકટીિ ડીસ્કિોઝર (P.A.D) ર્મારા લિભાગ ધ્િારા તયૈાર કરિાર્માાં આિિે છે અન ે

૩૦/૦૪/૨૦૨૨ ની લસ્થલતએ અર્મારી ર્માંજૂરી ર્મળેિી અિતન કરિર્માાં આિિે છે . 

 

તા. ૦૧/૦૬/૨૦૨૨   

                                                        (સહી)                                                 

                                                               જાહેર ર્માલહતી અલિકારી 

                                                             આર. ટી. આઈ.લિભાગ  

                                                              રાજકોટ ર્મહાનગરપલિકા 
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પ્રકરણ -૧ 

પ્રસ્તાિના 

રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા 

૧.૧ આ પલુસ્તકા (ર્માલહતી અલિકાર અલિલનયર્મ, ૨૦૦૫) ની પાશ્િાદ ભલૂર્મકા અાંગ ેજાણકારી. 

- આ પલુસ્તકાથી રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકાની લિલિિ શાખાઓની ર્માલહતી અલિકાર અલિલનયર્મ, ૨૦૦૫ અન્િય ેઆપિાની 

થતી ર્માલહતી રજુ કરિે છે. 

૧.૨ આ પલુસ્તકાનો ઉદ્દશે / હતે ુ: -  

- આ પલુસ્તકાર્માાંથી રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકાની ફરજો, કાયગપધ્િલત, અર્મિર્માાં હોય તિેા કાયદા, લનયર્મો, પટેા લનયર્મો, 

લિલનર્મયો, સ્થાયી આદશેો, ર્માગગદશીકાઓન ેિગત ર્માલહતી, ર્મદદનીશ ર્માલહતી અલિકારી, ર્માલહતી અલિકારી અન ેએપિેટે 

અલિકારીન ેિગત ર્માલહતી તરે્મજ ર્માલહતી ર્મળેિિા ર્માટનેી પ્રક્રિયા જાહરે જનતા સર્મક્ષ ર્મકુિાનો ઉદ્દશે છે અન ેિહીિટન ે

પારદશગક બનાિિનો છે. 

૧.૩ આ પલુસ્તકા કઇ વ્યક્રકતઓ / સાંસ્થાઓ / સાંગઠનો િગરેને ેઉપયોગી છે ? 

- ર્માલહતી અલિકાર અલિલનયર્મ હઠેળ જે કોઈ ર્માલહતી ર્મળેિિા ઈચ્છુક હોય ત ેતર્માર્મન ેઉપયોગી છે. ઉપરાાંત શહરેર્માાં આિેિા 

વ્યાપારી સાંગઠનો / સાંસ્થાઓ / એસોસીએશનન ેપણ ઉપયોગી છે. 

૧.૪ વ્યાખ્યાઓ 

- બી.પી.એર્મ.સી. એકટ, ૧૯૪૯ ર્માાં આપિે વ્યાખ્યાઓ તથા ત ે અન્િય ે બનાિિે લનયર્મો,  લિનીયર્મો લિગરેરે્માાં આપિે 

વ્યાખ્યાઓ અન ેર્માલહતી (ર્મળેિિાના) અલિકાર અલિલનયર્મ, ૨૦૦૫ અન ેગજુરાત ર્માલહતી અલિકાર લનયર્મો, ૨૦૦૫ ર્માાં 

આપિે વ્યાખ્યાઓ અનુસરિાની રહ ે છે. તરે્મજ  બી.પી.એર્મ.સી. એકટની કિર્મ – ૬૮ હઠેળ ર્મળિે સતા અનસુાર અન્ય 

કાયદાની અર્મિિારી અથ ેજે ત ેકાયદાર્માાં આપિે વ્યાખ્યા અનસુરિાની રહ ેછે. 

૧.૫ કોઈ વ્યક્રકતએ આ પલુસ્તકાર્માાં આિરી િિેાયિે લિષયો અાંગે િિ ુર્માલહતી ર્મળેિિા ર્માાંગ ેતો ત ેર્માટનેી 

સાંપકગ વ્યલક્ત  ત ેર્માટનેી સાંપકગ વ્યક્રકત. 

 

એ. એસ. િોરા 

નોડિ ઓફીસર 

આર.ટી.આઈ. લિભાગ 

રાજકોટ ર્મહાનગરપલિકા ,  

ડો. આાંબેડકર ભિન ,  

ઢબેરભાઈ રોડ ,  

રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧  
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૧.૬ આ પલુસ્તકાર્માાં ઉપિબ્િ ન હોય ત ેર્માલહતી ર્મળેિિા ર્માટનેી કાયગ પધ્િલત અન ેફી  

- પારા ૧.૫ ર્માાં દશાગિિે અલિકારીશ્રીનો સાંપકગ કરિાથી ઉપિબ્િ ર્માલહતી આપિા અાંગ ેફી સલહતની જરૂરી કાયગિાહી કરિાની 

અન ેતેની ઉપિબ્િતા ર્માટ ેઆગળની કાયગિાહી કરિાર્માાં આિશ.ે 
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પ્રકરણ – ૨  (લનયર્મ સાંગ્રહ - ૧) 

 સાંગઠનની લિગતો, કાયો અન ેફરજો  

 

૨.૧ જાહરે તાંત્રનો ઉદશે/હતેુ :   
  

રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા સ્િાયત સાંસ્થા છે અને તનેી રોજબરોજની કાર્મગીરી જી.પી.એર્મ.સી. એક્ટ ૧૯૪૯ ની જોગિાઇ 

અાંતગગત થાય છે. આ સાંસ્થાર્માાં િોકો દ્િારા ચુાંટાયેિા સભ્યો દ્િારા રચાયેિ લિલિિ સલર્મલતઓ અને સાર્માન્ય સભા થકી નીલત-લિષયક 

લનણગયો િેિાર્માાં આિે છે.  

 તાંત્રનો ઉદેશ િોકોની જાહેર સુખાકારી ર્માટેનો છે. જેર્માાં આરોગ્ય, સ્િચ્છ પીિાનુાં પાણી, રસ્તા, ક્રદિાબતી િગેરેનો સર્માિેશ થાય 

છે. ર્મહાનગરપાલિકાની શાખાઓ પૈકી આર.ટી.આઇ. શાખા દ્િારા નીચેની લિગત ેકાર્મગીરી કરિાર્માાં આિે છે.  

1. ર્માલહતી અલિકાર અલિલનયર્મ અાંતગગત આિતી તર્માર્મ અરજી ઓનિાઇન સ્િીકારિાર્માાં આિે છે.  

2. અલિલનયર્મ અાંતગગત અરજી ફી તથા નકિ ફી ની રકર્મ અત્રેની શાખા દ્િારા સ્િીકારિાર્માાં આિે છે.  

3. અલિલનયર્મ અાંતગગત આિતી પ્રથર્મ અપીિ સ્િીકારિી, સર્મયર્મયાગદાર્માાં લહયરીંગ કરિુાં, જજર્મને્ટ તૈયાર કરાિિા િગેરે તર્માર્મ 

કાર્મગીરી કરિી.  

4. પ્રથર્મ અપીિ બાદ નાર્મદાર ગુજરાત ર્માલહતી આયોગર્માાં બીજી અપીિ થય ેતેને આનુસાંગીક તર્માર્મ કાર્મગીરી કરિી.  

ઉપરોક્ત તર્માર્મ કાર્મગીરી દ્િારા ભારતના નાગરીકને એકબારી પધ્િલતથી તર્માર્મ સુલિિાઓ ર્મળી રહે તિેો હેત ુછે.   
 

૨.૨ જાહરે તાંત્રનુાં લર્મશન :  
  

ભારતના નાગરીકો ર્માલહતી અલિકાર અલિલનયર્મ અાંતગગત એક જ જગ્યાએ અરજી કરી શક,ે અરજી ફી તથા નકિ ફી ભરી શક,ે 

તથા પ્રથર્મ અપીિ કરી શક ેઅને સર્મયાાંતરે તેનુાં લહયરીંગ થાય અને િોકોને ન્યાય ર્મળી રહે તે પ્રકારેનુાં આયોજન અત્રેની શાખા દ્િારા 

કરિાર્માાં આિેિ છે. આ ઉપરાાંત નાગરીકો બીજી અપીિ નાર્મદાર ગજુરાત ર્માલહતી આયોગને કર ેત્યાર ેકરિાની થતી આનસુાંગીક તર્માર્મ 

કાયગિાહી અત્રનેી શાખા દ્િારા કરિાર્માાં આિ ેછે. જેથી નાગરીકોને હાિાકી ન થાય. ટુાંકર્માાં િિરુ્મા િિુ િોકો આ અલિલનયર્મનો િાભ સારા 

ઉદેશ ર્માટે િઇ શક ેતે પ્રકારેનુાં ભલિષ્યના આયોજન ર્માટે આ શાખા હર્મશેા તત્પર છે.  
 

 
 
 

૨.૩ જાહરે તાંત્રનો ટુાંકો ઇલતહાસ અન ેતનેી રચનાનો સાંદભગ :  
 

રાજકોટ શહેરના ઇલતહાસર્માાં ડોક્રકયુાં કરતા શહેરની સ્થાપના ઇ.સ. ૧૬૧૦ ર્માાં લિભાજી જાડજેા અને રાજુ સાંઘીએ આજી નદીના 

જર્મણા કાાંઠે આજુબાજુના ગ્રામ્ય લિસ્તારના િોકોને રહેિા બોિાિીને શહેર સ્થાપના કરી હોય તેિુ જાણિા ર્મળે છે.  
 

હાિની રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા તા. ૧૯/૧૧/૧૯૭૩ પહેિા રાજકોટ પાલિકા રૂપે કાયગરત હતી. ગજુરાત રાજ્યના પાંચાયત 

અને આરોગ્ય ખાતાના હુકર્મ નાં.કે.પી. (૭૨) ૨૫૧ આર.સી.એન. ૪૧૭૨-૧૯૬૮, તા. ૨૭/૧૦/૧૯૭૨ થી ર્માંજુર થયા અનુસાર તા. 

૧૯/૧૧/૧૯૭૩ થી રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકાનુાં સજગન થય ુ અને ભૌગોિીક લિસ્તારને ૧૮ િોડગર્માાં લિભાજીત કરિાર્માાં આવ્યો. 

આસર્મયે રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા ભૌગોિીક રીતે ૬૯ ચો.ક્રક.ર્મી. ક્ષતે્રફળર્માાં પથરાયેિ હતી. આ સર્મયે સભાસદોની કુિ સાંખ્યા ૫૧ હતી.  
 

ત્યારબાદ ગુજરાત સરકારશ્રીના શહેરી લિકાસ અને શહેરી ગૃહ લનર્માગણ લિભાગના અાંગ્રજેી નોટીફીકેશન નાં. કે.િી. ૨૧-૮૫ 

આર.એર્મ.એન./૭૨૮૪/૨૫૭૪/પી તા. ૧૨/૦૨/૧૯૮૫ અનસુાર િોડગની પનુ: રચના કરિાર્માાં આિેિ છે. તે અનુસાર ૧૮ િોડગ અન ે

સભાસદોની સાંખ્યા ૫૯ ની લનયત થયેિ હતી.  
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દરમ્યાન રાજ્ય ચુાંટણી પાંચના તા. ૧૮/૦૩/૧૯૯૪ થી જાહેરનાર્મા િર્માાંક : િરચ/૧૦૯૪ થી રાજકોટ શહેરના િોડગ નાં. ૧ થી 

૨૦ નુાં લસર્માાંકન નક્કી કરિાર્માાં આિેિ હતુાં.  
 

રાજ્ય સરકારશ્રીના શહેરી લિકાસ અને શહેરી ગૃહ લનર્માગણ લિભાગના જાહેરનાર્મા : 

કે.િી./૬૮/૧૯૮૮/આર.એર્મ.એન./૮૦૯૫-૩૧૨૦પી. તા. ૧૭/૦૬/૧૯૯૮ થી રાજકોટ શહેરની હદ િિારી રૈયા, નાનાર્મિા અન ે

ર્મિડી, કોઠારીયા ગાર્મ અને િાિડી ગાર્મના લિસ્તારોને રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકાને સોંપી દેિાર્માાં આવ્યા છે. આ સાથે શહેરનો કાયગભાર 

લિસ્તાર ૧૪૭.૦૭ ચો.કી.ર્મી. થિા જાય છે.  
 

૨.૪ જાહરે તાંત્રની ફરજો :  
 

 રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકાની આર.ટી.આઇ. શાખા દ્િારા ભારતના કોઇપણ નાગરીક સરળતાથી ર્માલહતી અલિકાર અલિલનયર્મ 

અાંતગગત અરજી/અપીિ કરી શક ેતિેી વ્યિસ્થા કરિાની ર્મુખ્ય ફરજ છે. આ ઉપરાાંત અરજી ફી તથા નકિ ફી પણ સરકાર ર્માન્ય િોરણથી 

ભરી શક ેતે ર્માટે એકબારી પધ્િલતથી તર્માર્મ કાયગિાહી થઇ શક ેતેિી વ્યિસ્થા ગોઠિિાર્માાં આિેિ છે.  
 

 આ ઉપરાાંત ર્માલહતી અલિકાર અલિલનયર્મનો પ્રચાર-પ્રસાર થાય તે ર્માટે સર્મયાાંતરે શેરી નાટક, હોડીંગ બોડગ, લનબાંિ સ્પિાગ લિગેર ે

પ્રિૃલતઓ કરિી તથા રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકાના અલિકારી/કર્મગચારીઓને આ અલિલનયર્મની તાિીર્મ ર્મળી રહે તે ર્માટે સેલર્મનાર કરિા, 

તથા કોઇપણ નાગરીક પ્રથર્મ અપીિ કર ેત્યાર ેલનયત સર્મયર્મયાગદાર્માાં લહયરીંગ કરી તેઓએ દશાગિેિ સરનાર્મા સુિી પ્રથર્મ અપીિના ચુકાદા 

પહોચતા કરિાની ફરજ પણ લનભાિિાર્માાં આિે છે.  
 

૨.૫ જાહરે તાંત્રની ર્મખુ્ય પ્રિલૃતઓ/કાયો :  
 

 ભારતના તર્માર્મ નાગરીકો ર્માલહતી અલિકાર અલિલનયર્મ અાંતગગત ર્મળેિ અલિકાર અન્િયે નર્મુના ‘ક’ અથિા તો સાદા પત્રર્માાં 

લનયત ફી ભરીને રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા હસ્તકની કોઇપણ ર્માલહતી ર્માાંગી શક ે છે, જે અન્િયે તઓેને એક બારી પધ્િલતથી એક જ 

જગ્યાએ અરજી થઇ શક ેતથા અરજી ફી ની રકર્મ ભરી શક ેતેિી પ્રિૃલતઓ આર.ટી.આઇ. શાખા દ્િારા કરિાર્માાં આિે છે. આ ઉપરાાંત જો 

અરજદારને જિાબ ન ર્મળે અથિા તો ર્મળેિ જિાબથી તે અસાંતુષ્ટ હોય તો ર્મળેિ પ્રથર્મ અપીિ આર.ટી.આઇ. શાખાર્માાં કરી શક ેતે અન્િયે 

અરજદાર તથા સબાંલિત જાહેર ર્માલહતી અલિકારીશ્રીને નોટીસથી સર્મયાાંતરે પ્રથર્મ અપીિના લહયરીંગર્માાં હાજર રહિેા ફરજ પાડિાર્માાં 

આિે છે. લહયરીંગ થય ેસબાંલિત તર્માર્મ પક્ષકારોને તેઓના દશાગિેિ સરનાર્મા સુિી પ્રથર્મ અપીિનુાં જજર્મને્ટ પહોંચત ુથાય તેિી પ્રિૃલત પણ 

હાથ િરિાર્માાં આિે છે.  
 

 જો પ્રથર્મ અપીિથી અસાંતોષ હોય તો અરજદાર દ્િારા બીજી અપીિ પણ કરિાર્માાં આિે છે જે નાર્મ. ગજુરાત ર્માલહતી 

આયોગર્માાં થાય છે. જેના લહયરીંગર્માાં હાજર રહિેા ઉપરાાંત તર્માર્મ આનુસાંગીક પ્રિૃલત કરિાર્માાં આિે છે. આ ઉપરાાંત અલિલનયર્મના પ્રચાર-

પ્રસાર ર્માટેની તર્માર્મ પ્રિૃલતઓ કરિાર્માાં આિે છે.  
 

૨.૬ જાહરે તાંત્ર દ્િારા આપિાર્માાં આિતી સિેાઓની યાદી અન ેતનેુાં સાંલક્ષપ્ત લિિરણ :  
 

1. નર્મનુા ‘ક’ અથિા સાદા પત્રર્માાં અરજીનો સ્િીકાર કરિો.  

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

3.  અરજીનો કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ ઓટો જનરેટ નાંબર આપી આઇ.ડી. િર્માાંક આપિા.  

4. પ્રથર્મ અપીિ સ્િીકારિી  

5. સબાંલિત તર્માર્મ પક્ષકારને નોટીસથી લહયરીંગર્માાં હાજર રખાિિા.  

6. પ્રથર્મ અપીિના જજર્મને્ટ સબાંલિત પક્ષકારે દશાગિેિ સરનાર્મે પહોંચતા કરિા.  

7. નાર્મ. ગુજરાત ર્માલહતી આયોગર્માાં દાખિ થતી બીજી અપીિ સબાંલિત તર્માર્મ કાયગિાહી કરિી.  
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૨.૭ જાહરે તાંત્રના રાજય, લનયાર્મક કચરેી, પ્રદશે, જીલ્િો, બ્િોક િગરે ેસ્તરોએ સાંસ્થાગત ર્માળખાનો આિખે:  
 

રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા 

આર.ટી.આઇ. લિભાગ 
 

 
 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

કલર્મશનરશ્રી 

નાયબ કલર્મશનરશ્રી અને પ્રથર્મ અપીિ અલિકારી 

આસી. કલર્મશનર 

નોડિ ઓફીસર 

સીનીયર ક્િાકગ 

જુલનયર ક્િાકગ 

પટાિાળા 
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૨.૮ જાહરે તાંત્રની અસરકારકતા અન ેકાયગક્ષર્મતા િિારિા ર્માટનેી િોકો પાસ ેઅપકે્ષા :  

 ભારતના તર્માર્મ નાગરીકો ર્માલહતી અલિકાર અલિલનયર્મનો સદઉપયોગ કર ેતથા પોતાના અાંગત સ્િાથગ ર્માટ ેલબનજરૂરી ર્માલહતી 

ન ર્માાંગ ેએિી ર્મખુ્ય અપકે્ષા છે. તથા તઓેન ેર્મળિે બી.પી.એિ. કાડગનો પણ ર્મફત ર્માલહતી ર્મળેિિા દરૂઉપયોગ ન કર ેઅન ે લબનજરૂરી 

ર્માલહતીથી સબાંલિત શાખાના ર્માનિશ્રર્મ અન ેનાણાકીય સ્ત્રોતનો દરુવ્યય ન થાય તિેી િોકો પાસથેી અપકે્ષા છે.   

૨.૯ િોક સહયોગ ર્મળેિિા ર્માટનેી ગોઠિણ અન ેપધ્િલતઓ :  

ભારતના નાગરીકો િચ્ચે ર્માલહતી અલિકાર અલિલનયર્મનો પ્રચાર-પ્રસાર થાય તે ર્માટ ેશેરી નાટક, હોડીંગ બોડગ િગેરે પ્રિૃલતઓ કરી 

િોકોને ર્માલહતી અલિકાર અલિલનયર્મ અાંતગગત ર્મળેિા અલિકારનો સદઉપયોગ કર ેઅને તાંત્રર્માાં િહીિટી પારદશીતા આિે તેિા પ્રયત્ન 

કરિાર્માાં આિે છે.  

૨.૧૦ સિેા આપિાના દખેરખે, લનયાંત્રણ અન ેજાહરે ફરીયાદ લનિારણ ર્માટ ેઉપિબ્િ તાંત્ર :  
 

 કોઇપણ સાંસ્થાનુાં ર્માળખુ િોકસહયોગ લિના અિુરૂ જણાય છે અને િખતોિખત િોકોના સહકારરૂપી યોગદાન હોય તે જરૂરી છે.  
 

 આર.ટી.આઇ. શાખાની કાયગશૈિી અને પ્રાયોગીક કાર્મગીરીર્માાં કોઇપણ ફરીયાદ હોય તો શાખાના ર્મુખ્ય ઓફીસે જનસિેા કેન્રર્માાં 

િેલખત ફરીયાદના રૂપર્માાં સુચન સ્િીકારિાર્માાં આિે છે.  
 

 ર્માલહતી અલિકાર અલિલનયર્મનો કોઇપણ જાહેર ર્માલહતી અલિકારી અર્મિ ન કર ેકે પ્રથર્મ ચુકાદાનુાં પાિન ન કર ેતો પ્રથર્મ અપીિ 

અલિકારી અને નાયબ કલર્મશનર સર્મક્ષ ફરીયાદના રૂપર્માાં સુચન સ્િીકારિાર્માાં આિે છે.  

 

૨.૧૧ ર્મખુ્ય કચરેી અન ેજુદા-જુદા સ્તરોએ આિિેી અન્ય કચરેીના સરનાર્મા:  

 ર્મુખ્ય ઓફીસ :  રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા  

                         ડો. આાંબેડકર ભિન  

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

                         બીજા ર્માળે  

                         ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ  

  ૨.૧૨ કચરેી શરૂ થિાનો અન ેબાંિ થિાનો સર્મય :  
 

કચેરી શરૂ થિાનો સર્મય સિાર ે૧૦:૩૦ કિાક ે 

કચેરી બાંિ થિાનો સર્મય સાાંજે ૦૬:૧૦ કિાક ે 

 આર.ટી.આઈ. શાખાની કાર્મગીરી તથા ફરજો 

(૧) અરજદારશ્રીન ેનર્મનુા “ક” ર્માાં લિગતો અન્િય ેફોર્મગ ભરિા અાંગ ેર્માગગદશગન પરુુ પાડિ ુતથા ત ેઅન્િયનેી ફી ભરિા અાંગ ેજરૂરી સચુના 

આપિી. 

(૨) ફી ભયાગનાાં આિારો આવ્યથેી સદરહુ અરજી િગત શાખા તરફ તરુાંત જ રિાના કરી તનેી નોંિ અત્ર ે લનભાિિાર્માાં આિતા રજી. ર્માાં 

કરિી તરે્મજ તર્માર્મ અરજીઓની ર્મિુર્મને્ટ અાંગ ેનોંિ રાખિી. 
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(૩) નર્મનુા “ઘ” ર્માાં કોઈ એક શાખા (લિભાગ) ધ્િારા અન્ય શાખા (લિભાગ) તરફ તબદીિ કયાગની નકિ આવ્યથેી અત્રનેા રજીસ્ટરર્માાં 

તનેી નોંિ કરિી. 

(૪) નર્મનુા “ગ” ર્માાં િગત શાખા ધ્િારા ર્માલહતી પરુી પાડ્યાની નકિ અત્ર ેઆવ્યથેી િગત રજીસ્ટરર્માાં નોંિ કરિી તરે્મજ સદરહુાં નકિ ર્મળુ 

અરજી સાથ ેફાઈિ કરિી. 

(૫) અરજદારીશ્રીન ેર્માલહતી અાંગ ેકોઈપણ અસાંતોષ હોય તો અપીિ અથિા આગળની કાયગિાહી અથ ેતર્માર્મ ર્માગગદશગન પરુુ પાડિુાં.  

(૬) અપીિ અન્િય ેસબાંલિત તર્માર્મ શાખાન ેપત્ર ધ્િારા જાણ કરિી અથિા તો એપિેટે ઓથોરીટીના હુકર્મો / સર્મન્સ તથા આનસુાંલગક 

પત્ર વ્યિહાર ફાઈિો તરે્મજ થયિે કાયગિાહી અાંગનેી રજીસ્ટરની લનભાિણી કરિી. 

(૭) શહરેી લિકાસ અન ેશહરેી ગહૃ લનર્માગણ લિભાગ સચીિાિય ગાાંિીનગર ખાત ે લનયત કરિે નર્મનુાર્માાં અત્રનેી કાર્મગીરીનો  લત્રર્માલસક 

રીપોટગ ભરી પહોંચતો કરિો. 

(૮) આર.ટી.આઈ. અન્િય ેિખતો િખત ઉપલસ્થત થતી સર્મસ્યાઓના લનરકરણ અાંગનેી કાયગિાહી તરે્મજ યોજિાર્માાં આિતી લર્મટીંગ / 

સરે્મીનાર / ચચાગ / પ્રશ્ર્નોતરી લિગરે ેઅન્િય ેસાંકિન, પત્ર વ્યિહાર, પક્રરપત્ર હુક્ર્મો, નોંિ લિગરે ેઅન્િયનેી તર્માર્મ કાયગિાહી કરિી. 

(૯) આર.ટી.આઈ. અન્િય ેજરૂરી િલહિટી કાર્મગીરી જેિી ક ેપત્રોર્માાં ર્મસુદા તયૈાર કરિા, ફાઈિ ઉપલસ્થત કરિી, પ્યનુ બકુ / ર્મિુર્મને્ટ 

રજીસ્ટર લિગરેનેી લનભાિણી કરિી. 

(૧૦) દરકે શાખાન ેનર્મનુા “ક” “ખ” “ગ” “િ” “ચ” અાંગનેી જરૂરી તર્માર્મ સ્ટશેનરી જરૂક્રરયાત ર્મજુબ પરુી પાડિી. 

 

પ્રકરણ – ૩ (લનયર્મસાંગ્રહ – ૨) 
 અલિકારઓ અને કર્મગચારીઓની સત્તા અન ેફરજો 
 

(૧)  હોદો  : ઈ.ચા. એ.એર્મ.સી. (શ્રી જે. પી. રાઠોડ )  

                        આર.ટી.આઈ. લિભાગ 

સત્તા    

િહીિટી : સર્મગ્ર સ્ટાફન ેર્માગગદશગન આપિુાં. 

નાણાકીય : ૨૫,૦૦૦/-    

અ ન્ય  : કોઈ જ નહી.  
 

(૨)  હોદો :  નોડિ ઓફીસર  (શ્રી. આલશષ એસ. િોરા)   

  સત્તા   

 િહીિટી : આર.ટી.આઈ. અન્િયનેી થતી અરજી તથા અપીિ      

   અાંગનેી તર્માર્મ િહીિટી પ્રકારની કાર્મગીરી કરિી. 

                       આર.ટી.આઈ. શાખાની સર્મગ્ર અપીિની કાર્મગીરી   

ઉપર દખેરખે   

 નાણાકીય : ૨,૦૦૦/-  

 જિાબદારી : આર.ટી.આઈ. ની તર્માર્મ કાર્મગીરીનુાં સાંકિન કરિુાં.  
 

 (૩)  હોદો : સી. કિાકગ ઈ.ચા.જુ.ક્િાકગ ( શ્રી ર્મેિનાબા જાડજેા ) 

 સત્તા    
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 િહીિટી : આર.ટી.આઈ. અન્િય ેઈન્િડગ તથા આઉટ િડગની કાર્મગીરી   

 નાણાકીય : કોઈ જ નહી 

 જિાબદારી : શાખાન ુઈન્િડગ / આઉટ પોસ્ટ રજીસ્ટર  અન ેઅરજી                     

   રજીસ્ટરર્માાં નર્મનુા ઉિારિાન ુર્મઈેનટઈેન કરિુાં. 
 

(૪)  હોદો : જુની. કિાકગ (આલશષ ચાંદારાણા)  

 સત્તા  

 િહીિટી : કોઈ જ નહી. 

 નાણાકીય : કોઈ જ નહી. 

જિાબદારી : અપીિન ેિગત કાર્મગીરી જેિી ક ેઅપીિ િિેી, નકિ િગત શાખાર્માાં ર્મોકિાિી. રજીસ્ટર ે

ચઢાિી, ફાઇિ કરિી, સર્મન્સ તયૈાર કરિા, હુકર્મ ટાઇપ/િખિા, અપીિન ેિગત તર્માર્મ 

પત્રોન ુફાઇિીગ કરિ ુતેર્મજ સકેન્ડ અપીિ કરિ.ુ  
 

(૫)  હોદો : જુની. કિાકગ (શ્રી િાઠીયા ર્મયરુ ડી.)  

 સત્તા  

 િહીિટી : કોઈ જ નહી. 

 નાણાકીય : કોઈ જ નહી. 

 જિાબદારી : તર્માર્મ નર્મનુા અરજી “ક” ર્માાં ફાઈિીંગ કરિા. પી.આઈ.ઓ  

(આર.ટી.આઈ) સચુના ર્મજુબ શાખાના પત્રો િખિા આર.ટી.આઈ.                           

અન્િય ેથતી  અરજીઓની સાંકિન  અાંગનેી  તર્માર્મ કાર્મગીરી. ત્રીર્માસીક રીપોટગ કરિો, 

૧૭ ર્મદુાની પલુસ્તકા બનાિિી. આર.ટી.આઈ. ર્માલહતી ર્માાંગતી અરજી સ્િીકારિી તથા 

નકિ ચાજગ  િસિુિો તેર્મજ લનયત ફી એકાઉન્ટ શાખાર્માાં જર્માાં કરાિિી તથા શાખાના 

બીિ કાર્મગીરી, નર્મનુા ‘ક’ / આઈ. ડી.સબર્મીટ કરિાની કાર્મગીરી. તરે્મજ આિિે અરજી 

રજીસ્ટર ેઉિારિી. 
  

(૬)  હોદો  :  ર્મજુર (શ્રી શાર્મજીભાઈ એર્મ. ર્માાંડિીયા)   

 સત્તા       

 જિાબદારી : ઈન્ડોર આઉટ ડોરની કાર્મગીરી કરિી.   
 

(૭)  હોદો  : પટ્ટાિાળા (શ્રી િાભબુને જેન્તીભાઈ ખાંડિી)  

 સત્તા        

 જિાબદારી : ઈન્ડોર કાર્મગીરી કરિી.  

(૮)  હોદો  : પટ્ટાિાળા (શ્રી અનીિભાઈ ક.ે જાદિ)   

 સત્તા   

 જિાબદારી : હિાિ ેસેિટેરી શાખા. 
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પ્રકરણ – ૪ (લનયર્મ સાંગ્રહ – ૩) 
 કાયો કરિા ર્માટનેા લનયર્મો, લિલનયર્મો, સચુનાઓ, લનયર્મ સાંગ્રહ અન ેદફ્તર  

૧. દસ્તાિેજનુાં નાર્મ / ર્મથાળુાં  : આર.ટી.આઈ. અન્િયેની તર્માર્મ અરજી તથા અપીિ 

૨. દસ્તાિજેો પરનુાં ટુાંક ુિખાણ :    -   

૩. વ્યલક્તન ેલનયર્મો, લિનીર્મયો, સચુના, લનયર્મ સાંગ્રહ અન ેદફતરોની નકિ અહીથી ર્મળશ.ે                    રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા રૂર્મ નાં 

– ૨, બીજો ર્માળ, ઢબેર રોડ રાજકોટ        

૪. લિભાગ દ્િારા લનયર્મો, લિનીર્મયો  : નીિ                   

  સચુના, લનયર્મ સાંગ્રહ અન ેદફતરોની નકિ ર્માટ ેિિેાની ફી આર.ટી.આઈ. અન્િય ેથતી અરજીઓની સાંકિન અાંગનેી તર્માર્મ કાર્મગીરી. 
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પ્રકરણ – ૫ (લનયર્મ સાંગ્રહ – ૪) 
 શુાં નીલતઓના ઘડતર ર્માટ ે જનતાની અથિા તનેા પ્રલતલનલિઓની સિાહ-પરાર્મશગ/સહભાલગતા 

ર્મળેિિા ર્માટનેી કોઇ જોગિાઇ છે?   

૫.૧ નીલત ઘડતર : 

અન.ુ 

નાં. 

લિષય / હોદો શુાં જનતાની સહભાગીતા 

સલુનશ્ર્ચીત કરિાન ુજરૂરી છે ? 

(હા/ના) 

જનતાની સહભાગીતા ર્મળેિિા ર્માટનેી વ્યિસ્થા 

૧. આર.ટી.આઈ હા બનિેો કાયદો અન ે લનયર્મોની િોકો દ્િારા ચટુાયિે 

પ્રલતનીિીઓની સર્મીતી દ્િારા જનતાની સહભાગીતા 

ર્મળેિિાર્માાં આિ ેછે. 

 

૫.૨ નીલતનો અર્મિ : 

અન.ુ 

નાં. 

લિષય / ર્મદુો શુાં જનતાની સહભાગીતા 

સલુનશ્ર્ચીત કરિાન ુજરૂરી છે ? 

(હા/ના) 

જનતાની સહભાગીતા ર્મળેિિા ર્માટનેી વ્યિસ્થા 
 

૧. આર.ટી.આઈ હા ર્મહાનગરપાિીકાર્માાં સ્ટેંડીંગ કર્મીટી તથા જનરિ બોડગ 

ર્મારફત ેજનતાના પ્રલતનીિી સાથ ેસિાહ પરાર્મશગકારી 

યોગ્ય લનણગયો િિેાર્માાં આિ ેછે.   

 
 

ર્માનનીય કલર્મશનર સાહેબ - ૧૦ િાખ સુિી   

સ્ટે. કર્મીટી – ૧૦ િાખથી ઉપર  

જનરિ બોડગ - નીતી લિષયક તથા કોપોરેશનની લર્મલ્કત અાંગ ે
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પ્રકરણ – ૬ (લનયર્મ સાંગ્રહ – ૫) 

 જાહરે તાંત્ર અથિા તનેા નીયાંત્રણ હઠેળની વ્યલક્તઓ પાસનેા દસ્તાિજેોની કક્ષાઓ અાંગનેુાં પત્રક   

અન.ુનાં. દસ્તાિજેની કક્ષા દસ્તિજેનુાં નાર્મ અન ેતનેી એક 

િીટીર્માાં ઓળખાણ 

દસ્તાિજે ર્મળેિિાની 

કાયગપધ્િલત 

નીચનેી વ્યલક્ત પાસ ેછે / 

તનેા નીયાંત્રણર્માાં છે 

૧. ર્મહાનગરપાિીકા કક્ષા 

(આર.ટી.આઈ. શાખા) 

આર.ટી.આઈ.  અાંગ ેઅરજી 

તથા અપીિ 

યોગ્ય ફી ભય ેદસ્તાિજેની 

નકિ ર્માટનેી અરજી કયથેી 

ઈ.ચા.આસી.મ્ય.ુ કલર્મશ્ર્નર 

આર.ટી.આઈ. િીભાગ 
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પ્રકરણ – ૭ (લનયર્મ સાંગ્રહ – ૬) 
 તનેા ભાગ તરીક ેરચાયિેા બોડગ, પરીષદ, સલર્મલતઓ તથા અન્ય સાંસ્થાઓનુાં પત્રક 

ર્માન્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાનુાં નાર્મ અને સરનાર્મુ  રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા, ડો. આાંબેડકર ભિન, ઢેબરભાઇ રોડ, 

રાજકોટ  

ર્માન્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાનો પ્રકાર  સ્િાયત સાંસ્થા  

ર્માન્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાનો ટુાંકો પરીચય  સાંસ્થાની સ્થાપના િષગ ૧૯૭૩ ર્માાં થઇ. સ્થાનીક સ્િરાજ્યની 

સાંસ્થા તરીક ેઅલિરત કાયગરત છે.  

ર્માન્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાની ભુલર્મકા  ભારતબા નાગરીકે એકબારી પધ્િલતથી સરળતાથી ર્માલહતી અલિકાર 

અલિલનયર્મનો ઉપયોગ કરી શક.ે  

સાંસ્થાનુાં ર્માળખ ુઅને બાંિારણ  િહીિટી િડા ર્માન. કલર્મશનર સાહબે,  

પ્રથર્મ અપીિ અલિકારીશ્રી નાયબ કલર્મશનર સાહબે,  

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

સાંસ્થાના િડા  ર્મેયરશ્રી  

ર્મુખ્ય કચેરી અને તનેી શાખાઓના સરનાર્મા  રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા, ડો. આાંબેડકર ભિન, ઢબેર રોડ, રાજકોટ  

બેઠકોની સાંખ્યા  નીિ  

શુાં જનતા બેઠકોર્માાં ભાગ િઇ શકે?  ના  

બેઠકોની કાયગનોંિ તૈયાર કરિાર્માાં આિે છે?  ના  

બેઠકોની કાયગનોંિ જનતાને ઉપિબ્િ છે? જો તરે્મ હોય તો તે 

ર્મેળિિા ર્માટેની પધ્િલતની ર્માલહતી આપો.  

ના  
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પ્રકરણ – ૮ (લનયર્મ સાંગ્રહ – ૭) 
 સરકારી ર્માલહતી અલિકારીઓના નાર્મ, હોદો અન ેઅન્ય લિગત  

સરકારી તાંત્રનુાં નાર્મ : આર.ટી.આઇ. લિભાગ  

જાહરે ર્માલહતી અલિકારી 

હોદો ફોન નાંબર ઇ-ર્મઇેિ સરનાર્મ ુ

નોડિ ઓફીસર 

(આર.ટી.આઇ.)  

૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૩૨  ૯૭૧૪૯૭૫૭૫૭  asvora@rmc.gov.in  રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા ડો. 

આાંબડેકર ભિન ઢબેર રોડ 

રાજકોટ  

ર્મદદનીશ ર્માલહતી અલિકારી 

હોદો  ફોન નાંબર ઇ-ર્મઇેિ  સરનાર્મ ુ 

સીની. ક્િાકગ / 

જુલન. ક્િાકગ  

૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૩૨  -  -  રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા ડો. 

આાંબડેકર ભિન ઢબેર રોડ 

રાજકોટ 

એપિેટે (કાયદા) સતાક્રદકારી 

હોદો  ફોન નાંબર ઇ-ર્મઇેિ  સરનાર્મ ુ 

નાયબ કલર્મશનર 

(ઇ.ઝો.)  

૦૨૮૧-૨૩૩૧૪૮૪  

૦૨૮૧-૨૨૩૫૪૧૮  

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૩  dmcez@rmc.gov.in  ઝિરેચાંદ ર્મઘેાણી ભિન 

ભાિનગર રોડ રાજર્મોતી ર્મીિ 

સાર્મ ેરાજકોટ 

   

 

  

mailto:asvora@rmc.gov.in
mailto:dmcez@rmc.gov.in
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પ્રકરણ – ૯  
 લનણગય િિેાની પ્રિીયાર્માાં અનસુરિાની કાયગપધ્િતી  
 
જેનાપર લનણગય િિેાનાર છે ત ેલિષય  આર.ટી.આઈ. અરજી અન ેઅપીિ  

ર્માગગદશગક સચુના / ક્રદશાનીદશે જો કોઈ હોઈ તો  લનયર્મ અનસુાર કાયગિાહી કરિા 

અર્મિની પ્રિીયા  લનયર્મ અનસુાર  

લનણગય િિેાની કાયગિાહીર્માાં સાંકળાયિે અલિકારીઓનો 

હોદો  

શાખા અલિકારી, ડ.ે કલર્મશ્નર સાહબે   

ઉપર જણાિિે અલિકારીઓના સાંપકગ અાંગનેી ર્માલહતી  રૂર્મ નાં. ૨, રાજકોટ ર્મહાનગરપાિીકા, રાજકોટ 

જો લનણગયથી સાંતોષ ન હોય તો ક્યા અન ેકિેી રીત ેઅપીિ 

કરિી  

લનયર્મ અનસુારના ડ.ેકલર્મશ્નરશ્રીન ેઉદ્દશેીન ેઆર.ટી.આઇ 

શાખાર્માાં અપીિ કરી શકાય.  
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પ્રકરણ – ૧૦  
 અલિકારીઓ અને  કર્મગચારીઓની ર્માલહતી – પસુ્તીકા (ડીરકેટરી)  

અનુાં 

નાં.  

નાર્મ  હોદો  ફોન નાંબર  ફકે્સ  ઈ 

ર્મઈેિ  

સરનાર્મુાં  

૧ શ્રી આલશષભાઈ િોરા  નોડિ ઓક્રફસર  ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૨   - - બીજો ર્માળ  

રૂર્મ ન- 2 
b 

૨ જગ્યા ખાિી  સીની. ક્િાકગ “ - - બીજો ર્માળ  

રૂર્મ ન- 2 
b 

૩  શ્રી િાઠીયા ર્મયરુ ડી.  જુ. ક્િાકગ “ - - બીજો ર્માળ  

રૂર્મ ન- 2 
 b  

૪  શ્રી આલશષ       

ચાંદારાણા 

જુ. ક્િાકગ “ - - બીજો ર્માળ  

રૂર્મ ન- 2 
 b  

૫ શ્રી ર્મિેનાબા જાડજેા  જુ. ક્િાકગ            “ - - બીજો ર્માળ  

રૂર્મ ન- 2 
 b  

૬ શ્રી શાર્મજીભાઈ એર્મ. 

ર્માાંડિીયા  

ર્મજુર  “ - - બીજો ર્માળ  

રૂર્મ ન- 2 
b 

૭ શ્રી અલનિભાઈ ક.ે જાદિ 

(હિાિ ેસિેટેરી શાખા)   

પટાિાળા “ - - બીજો ર્માળ  

રૂર્મ ન- 2 
b 

૮ શ્રીર્મતી િાભબુને જે. 

ખાંડિી    

પટાિાળા “ - - બીજો ર્માળ  

રૂર્મ ન- 2 
b 
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પ્રકરણ – ૧૧  
 લિનીયર્મોર્માાં જોગિાઈ કયાગ ર્મજુબ ર્મહનેતાણાની પધ્િલત સલહત દરકે અલિકારી અન ેકર્મગચારીન ેર્મળત ુ

ર્માસીક ર્મહનેતાણાં  
અન ુ

નાં.  

નાર્મ  હોદો  ર્માસીક ર્મહનેતાણાં  િળતર / ભથ્થ ુ લિનીયર્મોર્માાં જણાવ્યા ર્મજુબ 

ર્મહનેતાણાં નક્કી કરિાની પધ્િલત  

૧  શ્રી આલશષભાઈ િોરા  નોડિ ઓક્રફસર  િીગિ શાખાર્માાં પગાર 

થાય છે 

- 
 

રાજ્ય સરકારનુાં પગાર પાંચ  

૨ જગ્યા ખાિી  સીની. ક્િાકગ િીગિ શાખાર્માાં પગાર 

થાય છે 

- 
 

રાજ્ય સરકારનુાં પગાર પાંચ 

૩ શ્રી િાઠીયા ર્મયરુ ડી. જુ. ક્િાકગ િીગિ શાખાર્માાં પગાર 

થાય છે 

- 
 

રાજ્ય સરકારનુાં પગાર પાંચ 

૪ શ્રી આલશષ ચાંદારાણા જુ. ક્િાકગ િીગિ શાખાર્માાં પગાર 

થાય છે  

- રાજ્ય સરકારનુાં પગાર પાંચ  

૫ શ્રી ર્મિેનાબા જાડજેા જુ. ક્િાકગ િીગિ શાખાર્માાં પગાર 

થાય છે 

- રાજ્ય સરકારનુાં પગાર પાંચ 

૬ શ્રી શાર્મજીભાઈ એર્મ. 

ર્માાંડિીયા  

ર્મજુર  િીગિ શાખાર્માાં પગાર 

થાય છે 

- 
 

રાજ્ય સરકારનુાં પગાર પાંચ 

૭  શ્રી અલનિભાઈ ક.ે જાદિ  પટાિાળા િીગિ શાખાર્માાં પગાર 

થાય છે 

- 
 

રાજ્ય સરકારનુાં પગાર પાંચ 

૮ શ્રીર્મતી િાભબુને જે. ખાંડિી    પટાિાળા િીગિ શાખાર્માાં પગાર 

થાય છે 

- 
 

રાજ્ય સરકારનુાં પગાર પાંચ 
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પ્રકરણ – ૧૨  

 પ્રત્યકે સાંસ્થાન ેફાળિાયિે અાંદાજપત્ર  

હાિ અત્ર ેિાગ ુપડત ુનથી.  
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પ્રકરણ – ૧૩  
 સહાયકી કાયગિર્મનો અર્મિ અાંગનેી પધ્િલત  

હાિ અત્ર ેિાગ ુપડત ુનથી. 
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પ્રકરણ – ૧૪   
 તણેે આપિે રાહતો, પરલર્મટ ક ેઅલિકૃત ર્મળેિનાર ની લિગતો  

હાિ, અત્ર ેિાગ ુપડત ુનથી. 
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પ્રકરણ – ૧૫   
 કાયો કરિા ર્માટ ેનક્કી કરિે િોરણો  
 

૧. રાજકોટ ર્મહાનગરપાિીકાની જુદી જુદી શાખાઓ પાસેથી ર્માાંગિાર્માાં આિતી ર્માલહતી અન્િયે થતી અરજી અને અપીિ સાંબાંિે સાંકિન 

કરિાની ર્મુખ્ય પ્રવ્રુલત કરિાર્માાં આિ ેછે.  

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

તર્માર્મ કાર્મગીરી.  

  



Page 23 of 25 
 

પ્રકરણ – ૧૬    
 લિજાણાં રૂપ ેઉપિબ્િ ર્માલહતી  

    હાિ, અત્રે િાગુ પડત ુનથી. 
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પ્રકરણ – ૧૭     
 ર્માલહતી ર્મળેિિા ર્માટ ેનાગરીકોન ેઉપિબ્િ સિિતોની લિગતો  

    દસ્તાિેજોની નકિ ર્મેળિિાની પધ્િલત : ર્મહાનગરપાિીકા નકિો ર્મેળિિા  ર્માટે  જરૂરી  ફી  ભયે 

                                               થી  અત્રેથી  દસ્તાિજેોની  નકિો આપિાર્માાં આિે છે.  
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પ્રકરણ – ૧૮      
 અન્ય ઉપયોગી ર્માલહતી  

૧૮.૧ િોકો દ્િારા પછુાતા પ્રશ્ર્નો અને તનેા જિાબો : આર. ટી. આઈ. અાંગનેી ર્માલહતી  

૧૮.૨ ર્માલહતી ર્મેળિિા અાંગે : જરૂરી ફી ભયે આપિાર્માાં આિે છે. 

૧૮.૩ અરજીની લિગતો :  

અરજી પત્રક સાંદભગ ર્માટે ભરેિ અરજી પત્રકની નકિ : તૈયાર ફોર્મગ  

ફી રૂ. ૨૦/- 

ર્માલહતી ર્મેળિિા ર્માટનેી અરજી કઈ રીતે કરિી કેટિીક ટીપ્પણી ર્માલહતી ર્મેળિિા ર્માટે ર્મહાનગરપાિીકાના બીજા ર્માળે રૂર્મ નાં. ૨ બી આર. 

ટી. આઈ. લિભાગ આિેિ છે ત્યાાં જરૂરી ફી ભયે ર્માલહતી આપિાર્માાં આિે છે.  

ર્માલહતી આપિાનો ઈન્કાર કરિાર્માાં આિે તેિા િખત ેનાગરીકના અલિકાર અને અપીિ કરિાની કાયગિાહી : જ્યારે ર્માલહતી આપિાનો 

ઈન્કાર થાય ત્યાર ેનાગરીકો એપિેટ ઓથોરીટી સર્મક્ષ જરૂરી ફી ભયે અપીિ કરી શકશે. 

૧૮.૪ જાહેર તાંત્ર દ્િારા િોકોને આપતી તાિીર્મની બાબતર્માાં :  

  અત્રે િાગુ પડતુ નથી.  

૧૮.૫ લનયર્મ સાંગ્રહ 13 ર્માાં સર્માિીષ્ટ ન કરાયેિ હોય તેિા જાહેર તાંત્રએ આપિાના પ્રર્માણપત્ર, ના-િાાંિા પ્રર્માણપત્ર.  

૧૮.૬ નોંિણી પ્રક્રિયા અાંગે  

ઉદેશ : િોકોને ર્માલહતી આપિાનો  

નોંિણી ર્માટનેી પાત્રતા : ભારતીયા નાગરીક હોિો જોઈએ 

પુિગ જરૂરીયાત : અત્રેથી ર્માલહતી ર્મળેિનાર નાગરીકે અરજી ફી તથા અરજીર્માાં શાખાનુાં નાર્મ ર્માાંગિાર્માાં આિેિ ર્માલહતીની લિગત તથા 

અરજદારનુાં એડ્રેસ, ર્મોબાઇિ નાંબર િગેરે ર્માલહતી સાંપણુગ ર્માલહતી સાથ ેઅરજી કરિાની રહેશે.  

અરજી કરિા ર્માટે સાંપકગ ર્માલહતી : ર્મદદનીશ ર્માલહતી અલિકારી.  

અરજી ફી : નક્કી થયા ર્મજુબ. 

અન્ય ફી :  નક્કી થયા ર્મજુબ. 

અરજીનો નર્મનુો : નક્કી થયા ર્મજુબ. 

બીડાણ / દસ્તાિજેોની યાદી : નર્મનુા ર્મજુબની અરજી.  

અરજીની પધ્િલત : આર.ટી.આઇ. શાખા ર્માાં ફી ભયે સાદા કાગળ ઉપર અરજી કરી શકાય. 

અરજી ર્મળ્યા પછી જાહેર તાંત્રર્માાં થનાર પ્રક્રિયા – અરજી ર્મળ્યે સાંિગ્ન શાખાર્માાં તેને ર્મોકિી આપિાર્માાં આિે છે.   

નોંિણીની કાયદેસરનો ગાળો : એક ર્મલહનો 

નિીનીકરણની પ્રિીયા : દર િષે સાંબાંલિત શાખાર્માાંથી 17 ર્મુદાની અપડેટ થયેિી પુલસ્તકા ર્માંગાિિાર્માાં આિે છે.  

૧૮.૭ જાહેર તાંત્ર કર ઉઘરાિિા અાંગે : િાગુ પડત ુનથી.  

૧૮.૮ લિજળી / પાણી ના હાંગાર્મી અને કાયર્મી જોડાણો આપિા અને કાયદા અાંગે : િાગુ પડત ુ  નથી. 

૧૮.૯ જાહેર તાંત્ર દ્િારા પુરી પાડિાર્માાં આિનાર અન્ય સેિાઓની લિગત : િાગુ પડત ુ નથી. 

 

 


