રાજકોટ મહાનગરપાિલકા
સામા ય વહીવટ િવભાગ
૨૦૧૭–૧૮

રાજકોટ મહાનગરપાિલકાડો.આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઇ
રોડ,રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧

ધી રાઈટ ટુ ઇ ફોમશન એ ટ ,૨૦૦૫
અંતગતની માિહતી
કરણ-૧
તાવના
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા

૧.૧

આ પુિ તકા(માિહતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫) ની પા વાદભુિમકા અંગેની

ણકારી:-

આ પુિ તકાથી રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની િવિવધ શાખાઓની માિહતી અિધકાર અિધિનયમ ,૨૦૦૫
અ વયે આપવાની થતી માિહતી રજુ કરેલ છે.

૧.૨ આ પુિ તકાનો ઉ ેશ હેતુઃ-

-2આ પુિ તકામાંથી રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની ફરજો, કાયપ ધિત, અમલમાં હોય તેવા કાયદા, િનયમો, પેટા
િનયમો, િવિનયમો, થાયી આદેશો, માગશ કાઓને લગત માિહતી, મદદનીશ માિહતી અિધકારી, માિહતી અિધકારી અને
એપેલેટ અિધકારીને લગત માિહતી તેમજ માિહતી મેળવવા માટેની
યા હેર જનતા સમ મુકવાનો ઉ ેશ છે.અને
વહીવટને પારદશક બનાવવાનો છે.

૧.૩ આ પુિ તકા કઇ ય કતઓ /સં થાઓ/સંગઠનો વગેરેને ઉપયોગી છે.?
માિહતી અિધકાર અિધિનયમ હેઠળ જે કોઇ માિહતી મેળવવા ઇ છુક હોય તે તમામને ઉપયોગી છે. ઉપરાંત
શહેરમાં આવેલા યાપારી સંગઠનો/સં થાઓ/એસોસીએશનને પણ ઉપયોગી છે.

૧.૫ યા યાઓ

ધી.બી.પી.એમ.સી.એકટ,૧૯૪૯ માં આપેલ યા યાઓ તથા તે અ વયે બનાવેલ િનયમો, િવિનયમો િવ.માં
આપેલ યા યાઓ અને માિહતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ અને ગુજરાત માિહતી અિધકાર િનયમો૨૦૦૫માં આપેલ યા યાઓ અનુસરવાની રહે છે.તેમજ ધી.બી.પી.એમ.સી એકટની કલમ-૬૮ હેઠળ મળેલ સતા અનુસાર
અ ય કાયદાની અમલવારી અથ જે તે કાયદામાં આપેલ યા યા અનુસરવાની રહે છે.

૧.૬

કોઇ ય કતએ આ પુિ તકામાં આવરી લેવાયેલ િનયમો અંગે વધુ માિહતી મેળવવા માંગે તો તે
માટેની સંપક ય કત.
ી એ. એસ. વોરા
નોડલ ઓ ફસર
આર.ટી.આઇ. િવભાગ,
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા,
ડો.આંબેડકર ભવન,
ઢેબરભાઇ રોડ,
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧

૧.૭ આ પુ તીકામાં ઉપલ ધ ન હોય તે માિહતી મેળવવા માટેની કાય પ ધિત અને ફી :પારા ૧.૬માં દશાવેલ અિધકારી ીનો સંપક કરવાથી ઉપલ ધ માિહતી આપવા અંગે ફી સિહતની જ રી
કાયવાહી કરવાની અને તેની ઉપલ ધતા માટે આગળની કાયવાહી કરવામાં આવશે.

સામા ય વહીવટ િવભાગ, રાજકોટ મહાનગરપાિલકા
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કરણ-૨ (િનયમ સં હ-૧)
સંગઠનની િવગતો ,કાય અને ફરજો.
(૨.૧)

હેર તં ઉ ેશ/હેતુ :

આ થાિનક વરાજયની સં થાના સામા ય વહીવટ િવભાગ વારા
 મહાનગરપાિલકાને લગત તમામ હેર ખબરો વતમાનપ ોને િનયત રોટેશન/ માનુંસાર વારા
મોકલવાની તથા તેના બીલો બનાવવાની કામગીરી.

િસ ધી અથ



યુિનિસપલ કિમ નર ી, નાયબ કિમ નર ીઓ, સહાયક કિમ ર ીઓના િનવાસ થાને તેમજ ઓ ફસના
ટેલીફોન,મોબાઇલ ફોનના િબલો બનાવાવની કામગીરી.



યુિનિસપલ અિધકારી ીઓ/કમચારી ીઓને મોબાઇલ /ટેલીફોન એલાઉ સ મંજુર થવા અંગેના જ રી હુકમો
કરવાની કામગીરી.

યુિનિસપલ કિમ નર ી તેમને મળેલ અિધકારની એ તેમના તાબા હેઠળના અિધકારીઓને સતા એનાયત કરે
તેના હુકમો કરવાની કામગીરી.
 યુિનિસપલ કિમ નર ી,નાયબ યુિનિસપલ કિમ નર ીઓ, સહાયક કિમ નર ીઓના િનવાસ થાને આવતા
વતમાનપ ોના િબલો બનાવવાની કામગીરી.


 સરકાર ી તરફથી આવતા પ ોને તેમજ યુિનિસપલ કિમ નરને લખાયેલ ર ટડ, ર ટડ એ.ડી વગેરે પ ો
િ વકારી કિમ નર ીની સુચના મુજબ સબંિધત અિધકારી ી/શાખાને મોકલવાની કામગીરી.
 સહાયક કિમ નર ીઓને અને તેમના તરફથી મોકલવામાં આવતી ટપાલો ,ફાઇલો ન ધવાની કામગીરી.
નો સબંિધત શાખાને મોકલી શાખા તરફથી મળતી માિહતી
 સામા ય સભામાં સ ય ીઓ ારા પુછાયેલ
સંકલીત કરી કિમ નર ી સમ રજુ કરવાની કામગીરી.
 આ કચેરીની વા ષક મેજ ડાયરી તેમજ વખતો વખત આ કચેરીને લગત ટેલીફોન /મોબાઇલ નંબરોની િવગતો
સાથેની પોકેટ ડાયરી િસ ધ કરવાની કામગીરી.


આ કચેરીની જ રીયાત અનુસાર ઉ ચ અિધકારી ીઓની સુચના મુજબ વહીવટી કાયવાહી અંગેના હુકમો
,પરીપ ો, િવગેરે ઇ યુ કરવાની કામગીરી.

 બદલતા જતા સમયની સાથે તાલ મેળવવા અને કચેરીના યવ થાપનને વધુ કાય મ બનાવવા વખતો-વખત આ
કચેરીના અિધકારી ીઓ/કમચારી ીઓને િવિવધ તાલીમ/કાયશાળામાં મોકલવાને લગત કામગીરી.
 સિમતીઓ કે સામા ય સભાના ઠરાવની નકલો મેળવવા આવતી અર ઓ બાબતની કામગીરી.
 રાજકોટથી િસ ધ થતાં સવારના દૈિનક અખબારોના િસ ધ થતા રાજકોટ મહાનગરપાિલકાને લગત દરરોજ
સમાચારોના કટ સ કાપી , ફાઇલ તૈયાર કરી કિમ નર ીના વંચાણે મુકવાની કામગીરી.
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(૨.૨)

હેર તં નું િમશન/દુર◌ંદેશીપ ં (િવઝન) :
આ શાખા હ તક એવી કોઇ કામગીરી રહેલ નથી કે જેમાં દુરંદેશીપ ં દાખવવાનું થાય તેમ છતાં રાજકોટ
મહાનગરપાિલકાએ સતત લોકો વ ચે રહી લોકો માટે કાય કરવાના હોય છે યારે લોકોને શ ય તેટલી વધુ સુખ
સુિવધાઓ અને ઉપયોગી માિહતી આસાનીથી ઉપલ ધ થાય એ ખુબ જ આવ યક બની રહે છે.

(૨.૩)

આ િવભાગની કામગીરી મહાનગરપાિલકાની અ ય શાખાઓ તેમજ સરકાર ીના િવભાગો સાથે સંકલન કરવાની
તેમજ મહાનગરપાિલકાના જુદા-જુદા અિધકારી ીઓને ધી.બી.પી.એમ.સી. એ ટની જોગવાઈઓ હેઠળ
જ રયાત મુજબ સ ા સ પણીની વહીવટી કામગીરી કરી સ ાનું િવકેિ કરણ કરવાની છે.

(૨.૪)

હેર તં ની ફરજો::આ કચેરી બી.પી.એમ.સી.એ ટ-૧૯૪૯ હેઠળ કાય કરે છે, તેથી ધી. બી.પી.એમ.સી.એ ટ-૧૯૪૯ની કલમ-

૬૩ હેઠળ કરેલ જોગવાઈ અનુસાર “ફરિજયાત ફરજો” બ વે છે. િવશેષમાં કલમ-૬૬ માં દશાવેલ “મરિજયાત ફરજો”
પૈકીની ઘણી ફરજો પણ બ વે છે.
સામા ય વહીવટ િવભાગ હ તક ફરિજયાત કે મરિજયાત ફરજો પૈકીની કોઇ ફરજો બ વવાની થતી નથી.
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(૨.૫)
(૨.૬)

હેર તં ની મુ ય વૃિતઓ અને કાય પારા-(૨.૧) માં દશા યા મુજબની છે.
હેર તં વારા આપવામાં આવતી સેવાઓની યાદી અને તેનું સંિ ત િવવરણ::આ કચેરીની સિમિતઓ કે સામા ય સભાએ કરેલ ઠરાવોની નકલ મેળવવાની માંગણી ઉપર કાયવાહી આ
શાખા વારા કરવામાં આવે છે.
ધ રાઇટ ટુ ઈ ફોમશન એ ટ-૨૦૦૫ નાં અિધિનયમની જોગવાઈઓ અમલમાં મુકવા શાખા વાઇઝ
મદદનીશ માિહતી અિધકારી અને માિહતી અિધકારી િનયુ ત કરવામાં આવેલ છે.
આ િસવાય આ શાખા વારા

હેર જનતાને કોઇ સેવા આપવામાં આવતી નથી.
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(૨.૭)

હેરતં નાં રા ય, િનયામક કચેરી, દેશ િજ લો, લોક વગેરે
તરોએ સં થાગત માળખાનો આલેખ::રાજકોટ મહાનગરપાિલકા
સામા ય વહીવટ િવભાગ
કિમશનર
નાયબ કિમશનર
સહાયક કિમશનર
ઓફીસ સુિ ટે ડ ટ
જુિનયર લાક (૪)
યૂન(૩)
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(૨.૮)

હેરતં ની અસરકારકતા અને કાય મતા વધારવા માટે લોકો
પાસેથી અપે ાઓ:
આ કચેરીની સામા ય વહીવટ શાખા પાસે લોક સંપકની કામગીરી છે નહ પરંતુ અ ે આવતી રજુઆતો
અ ય શાખાઓને અમલવારી અથ મોકલવામાં આવે છે, તેથી અ ે આવતી લેિખત રજુઆતો ચો કસ,
પ , સુવા ય અ રોમાં અને અનેક પ માં એક જ શાખાને લગત રજુઆત મોકલે તેવી લોકો પાસેથી
અપે ા છે.
(૨.૯)
લોક સહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને પ ધિતઓ::આ કચેરીની સામા ય વહીવટ શાખા વારા લોક સહયોગ મેળવવાની આવ ય તા જણાયેલ ન હોઇ કોઇ
ચો કસ પ ધિત અમલમાં નથી.
(૨.૧૦) સેવા આપવાના દેખરેખ િનયં ણ અને હેર ફ રયાદ િનવારણ માટે
ઉપલ ધ તં :આ કચેરીની સામા ય વહીવટ શાખાના સેવા આપવાના દેખરેખ, િનયં ણ અને હેર ફ રયાદ િનવારણ
માટે ઉપલ ધ તં ની િવગત પારા-(૨.૭) માં દશા યા મુજબની છે.
(૨.૧૧) મુ ય કચેરી અને જુદા-જુદા તરોએ આવેલી અન્ય કચેરીનાં
સરનામાં::આ કચેરીની સામા ય વહીવટ શાખા નીચે જણાવેલ થળે ફરજ બ વે છે:
રાજકોટ મહાનગરપાિલકાસામા ય વહીવટ િવભાગ,
મ નં- ૧૧-એ, થમ માળ,ડો. આંબેડકર ભવન,ઢેબરભાઇ રોડ.રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧.
ફોન નં::૦૨૮૧-૨૨૨૩૮૪૨
(ફે સ):: (૦૨૮૧) ૨૨૨૪૨૫૮
(ઇમેઈલ):: gadrmc@gmail.com
(૨.૧૨)

કચેરી શ અને બંધ થવાનો સમય::આ કચેરીની સામા ય વહીવટ શાખાનો ફરજનો સમય નીચે દશા યા મુજબ છે.
 સવારે ૧૦:૩૦ કલાકથી બપોરે ૦૨:૦૦ કલાક સુધી.
 બપોરે ૦૨:૩૦ કલાક થી સાંજે ૦૬:૧૦ કલાક સુધી.
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કરણ – ૩ (િનયમ સં હ-૨)અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજો
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા
સામા ય વહીવટ િવભાગ
(૩.૧) સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો:: ઓ ફસ સુિ ટે ડ ટ :
- સ ાઓ વહીવટી:
૧ સામા ય વહીવટ િવભાગ હ તકની કામગીરી માટે સ મ સ ાિધકારીની મંજુરી મેળવી, મેળવેલ મંજુરી
અ વયે િનયત િબલ ફોમમાં િબલ રજુ કરવાની સ ા.
૨. આ શાખાના તાબા હેઠળના કમચારીઓની પરચુરણ ર
૩.

ટેશનરીની જ રયાત ઉપિ થત થયે સે લ

મંજુર કરવાની સ ા.

ટોસમાંથી

ટેશનરી મેળવવા માંગણી પ કમાં સહી

કરવાની સ ા.
- સ ાઓ નાણાંકીય:
૧. કોઇ નાણાંકીય સ ા એનાયત થયેલ નથી.
- સ ાઓ અ ય:૧. કોઇ અ ય સ ાઓ એનાયત થયેલ નથી.- ફરજો:
૧. પારા ૨.૧ માં દશાવેલ કામગીરી પૂણ કરવાની ફરજો.
૨. ઉ ચ અિધકારી ી તરફથી સુપરત થતી અ ય કામગીરી.
જુનીયર કલાક (૧) ી અિમત ભ ડા
– સ ાઓ વહીવટી:
૧. કોઇ સ ા એનાયત થયેલ નથી.
-સ ાઓ નાણાંકીય:
૧. કોઇ સ ા એનાયત થયેલ નથી.
-સ ાઓ અ ય:
૧. કોઇ અ ય સ ા એનાયત થયેલ નથી.-ફરજો:
 શાખાના હેરખબરને લગત તમામ બીલો બનાવવાની કામગીરી ખચ મંજુરીના હુકમો મેળવવા
સિહત.
હેર ખબરને લગત તમામ કામગીરી

 સુચના મુજબના વહીવટી તથા અ ય પ રપ ો તૈયાર કરવા.
 સરકારી પ ો િસવાયની તથા સરકારી પ ોના અનુસંધાને ફાઈલો ઉપિ થત કરવાની કામગીરી તથા
માિહતીનું સંકલન.

-9 પાવર ડેલીગેશનની કામગીરી.
 ઓફીસ સુ ી ટે ડે ટ ીની સુચના મુજબની તમામ કામગીરી.

- 10  જુિનયર લાક (૨) ી ધમશ મકવાણા
- સ ાઓ વહીવટી:૧. કોઇ સ ા એનાયત થયેલ નથી.-સ ાઓ નાણાંકીય:૧. કોઇ સ ા એનાયત થયેલ
નથી.-સ ાઓ અ ય:
૧.કોઇ અ ય સ ા એનાયત થયેલ નથી.
-ફરજો:












સરકારી પ ો ઇ વડ / આઉટવડ
આર.ટી.આઇની અર નું સંકલન
જનરલ બોડના જવાબોનું સંકલન.
વાગત પ ોનું ઇ વડ / આઉટવડ
એમપી/એમએલએ મીટ ગનું સંકલન
મોબાઈલ તથા ટેલીફોનને લગત તમામ કામગીરી.
મોબાઈલ એલાઉ સને લગત કામગીરી.
વાગત કાય મનું સંકલન.
કમચારીઓની આવાસ યોજના અંગે શાખા અિધકારીની સુચના મુજબની કામગીરી.
અિધકાકમચારીઓની તાલીમ અંગેની ફાઈલો ઉપિ થત કરવાની કામગી/રીરી
ઓફીસ સુ ી ટે ડે ટ ીની સુચના મુજબની તમામ કામગીરી.

 જુનીયર કલાક (૩) ી પી. ડી.સોલંકી
-સ ાઓ વહીવટી:
૧. કોઇ સ ા એનાયત થયેલ નથી.
-સ ાઓ નાણાંકીય:
-સ ાઓ અ ય:

૧. કોઇ સ ા એનાયત થયેલ નથી.
૧.કોઇ અ ય સ ા એનાયત થયેલ નથી.

-ફરજો: શાખાના હેરખબર િસવાયના તમામ બીલો બનાવવાની કામગીરી ખચ મંજુરીના હુકમો મેળવવા
સિહત.
 સિમતી તથા જુના ઠરાવોની નકલ પાડવાની કામગીરી
 વાગત પ ોનું ઈ વડ /આઉટવડ
 પો ટેજ ર ટર િનભાવણી તથા પો ટેજને લગત કામગીરી.
 મેજ ડાયરી તથા પોકેટ ડાયરીનું સંકલન
 વા ષક વહીવટી અહેવાલની માિહતીનું સંકલન.
 ઓફીસ સુ ી ટે ડે ટ ીની સુચના મુજબની તમામ કામગીરી.

- 11  જુનીયર કલાક (૪) ી જે. જે. ગોિહલ
-સ ાઓ વહીવટી:
૧. કોઇ સ ા એનાયત થયેલ નથી.
-સ ાઓ નાણાંકીય:
-સ ાઓ અ ય:

૧. કોઇ સ ા એનાયત થયેલ નથી.
૧.કોઇ અ ય સ ા એનાયત થયેલ નથી.

-ફરજો:





જનરલ ર
ી શાખાનાં પ ોના ઇ વડ /આઉટવડની કામગીરી
સિમતી તથા જુના ઠરાવોની નકલ પાડવાની કામગીરી
ેસ ટ ગ માનનીય કિમશનર સાહેબ સમ રજુ કરવા અંગેનુ સંકલન
સહાયક કિમ નર ીની પ ો તથા ફાઈલોની ઇ વડ/આઉટવડની કામગીરી
ઓફીસ સુ ી ટે ડે ટ ીની સુચના મુજબની તમામ કામગીરી.

કરણ-૪ (િનયમ સં હ-૩)
કાય કરવા માટેના િનયમો, િવિનયમો/સુચનાઓ િનયમસં હ અને દફતરો

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા
સામા ય વહીવટ િવભાગ
૪.૧

દ તાવેજનું નામ
આ શાખાની કામગીરી માટે અલગથી કોઇ િવિનયમો,સુચનાઓ, િનયમો કે િનયમસં હ અમલમાં નથી.
 દ તાવેજ પરનું ટુંકુ લખાણ
લાગુ પડતુ; નથી.


ય કતને િનયમો,િવિનયમો,સુચનાઓ, િનયમ સં હ અને દફતરોની નકલ અહ થી મળશે.

- 12 લાગુ પડતું નથી.
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કરણ-૫ (િનયમ સં હ-૪)
નીિત ધડતર અથવા નીિતના અમલ સંબંધી જનતાના સ યો સાથે સલાહ પરામશ અથવા
તેમના િતિનિધ વ માટેની કોઇ યવ થા હોય તો તેની િવગત

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા
સામા ય વહીવટ િવભાગ
નીિત ધડતર:-૫.૧ શું નીિતઓના ઘડતર માટે જનતાની અથવા તેના િતિનિધઓની સલાહ-પરામશ/ સહભાિગતા મેળવવા માટેની કોઇ
જોગવાઇ છે ?
નીિતઓના ઘડતર માટેની કોઇ
યા આ શાખા ારા થતી નથી તેથી જનતાની અથવા તેમના િતિનિધઓની
સલાહ-પરામશ/સહભાિગતા મેળવવા માટેની કોઇ જોગવાઇ નથી.

૫.૨

શું નીતીઓના અમલ માટે જનતાની અથવા તેના િતિનિધઓની સલાહ –પરામશ /સહભાિગતા મેળવવા માટેની
કોઇ જોગવાઇ છે ?
નીિતઓના અમલ માટે જનતાની અથવા તેમના િતિનિધઓની સલાહ –પરામશ/સહભાિગતા મેળવવા માટેની
કોઇ જોગવાઇ નથી.

કરણ-૬ (િનયમ સં હ-૫)
હેરતં અને તેના િનયં ણ હેઠળની ય કતઓ
પાસેના દ તાવેજોની ક ાઓ અંગેનું પ ક
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા
સામા ય વહીવટ િવભાગ
૬.૧

સરકારી દ તાવેજો િવશેની માિહતી અથવા નીચેના નમુનાનો ઉપયોગ કરશો. જયાં આ દ તાવેજો ઉપલ ધ છે તેવી
જ યાનો ઉ લેખ કરેલ છે.
અનુ

દ તાવેજની ક ા

દ તાવેજનું

દ તાવેજ

નીચેની ય કત પાસે
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નં

નામ

મેળવવાની
કાયપ ધિત

છે /તેના િનયં ણમાં
છે.

૧

હુકમો

૨
૩

પ રપ ો
ફાઇલ

અર કરી િનયત ફી ઓ ફસ સુિ ટે ડ ટ
ભરીને
ઉપર મુજબ
ઉપર મુજબ
ઉપર મુજબ
ઉપર મુજબ

આ દ તાવેજો નીચેના થળે ઉપલ ધ રહેશે.
 રાજકોટ મહાનગરપાિલકા
સામા ય વહીવટ િવભાગ
મ નં-૧૧-એ, થમ માળ,
ડો. આંબેડકર ભવન,
ઢેબરભાઇ રોડ,રાજકોટ.

કરણ-૭ (િનયમ સં હ-૭)
તેના ભાગ તરીકે રચાયેલ બોડ, પ રષદ, સિમતીઓ અને
અ ય સં થાઓનું પ ક
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા
સામા ય વહીવટ િવભાગ
૭.૧

હેર તં ને લગતા બોડ, પ રષદો, સિમિતઓ અને અ ય મંડળો અંગેની િવગત:રાજકોટ મહાનગરપાિલકાને લગત ન હોઇ, આ માિહતી આપવાની જ રયાત જણાતી નથી.
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કરણ-૮ (િનયમ સં હ-૭)
સરકારી માિહતી અિધકારીઓના નામ હો ો અને અ ય િવગતો
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા
સામા ય વહીવટ િવભાગ
૮.૧

હેર તં ના સરકારી માિહતી અિધકારીઓ, મદદનીશ માિહતી અિધકારીઓ અને િવભાગીય કાયદાકીય(એપલેટ)
સતાિધકારી િવશેની માિહતી.
માિહતી અિધકારી
અનુનં
હો ો
ફોન નંબર
ફેકસ
ઇ-મેઇલ
સરનામું
.
ઓ ફસ
૦૨૮૧મનં-૧૧-એ, થમ માળ, ડો.આંબેડકર
gadrmc@
૧
gmail.com
સુિ ટે ડ ટ
૨૨૨૩૮૪૨
ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ.
મદદનીશ માિહતી અિધકારી
૦૨૮૧મનં-૧૧-એ, થમ માળ, ડો.આંબેડકર
gadrmc@
૧
જુ.કા.
gmail.com
૨૨૨૩૮૪૨
ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ.
એપેલેટ/અપીલ અિધકારી
હરી સહ ગોિહલ િવભાગીય કચેરી,
નાયબ
૯૭૧૪૫
પિ ચમ િવભાગ કચેરી,
૧
કિમ નર
૦૩૭૦૨
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા,
રાજકોટ.
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કરણ-૯
િનણય લેવાની પ્ર યામાં અનુસરવાની કાયપ ધિત
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા
સામા ય વહીવટ િવભાગ
૯.૧

જુદા જુદા મુ ાઓ અંગે િનણય લેવા માટે કઇ કાયપ ધતી અનુસરવામાં આવે છે ?
ધી.બી.પી.એમ.સી. એકટની કલમ-૧૯૪૯ની જોગવાઇ અનુસરીને િનણયો લેવામાં આવે છે.

૯.૨ અગ યની બાબતો માટે કોઇ ખાસ િનણય લેવા માટેની દ તાવે કાયપ ધતીઓ / ઠરાવેલી કાયપ ધતીઓ /
િનયત માપદંડો / િનયમો કયા કયા છે ? િનણયો લેવા માટે કયા કયા તરે િવચાર કરવામાં આવે છે ?
પારા નં ૯.૧માં જણા યા િસવાય અ ય કોઇ પ ધિત અિ ત વમાં નથી. િનણયો લેવા કરણો શાખા ારા ઓ ફસ
સુિ ટે ડ ટ-સહાયક કિમશનર ી અને નાયબ કિમ નર સાહેબ મારફત કિમ નર ીને મોકલવામાં આવે છે.

૯.૩

િનણય જનતા સુધી પહ ચાડવાની કઇ યવ થા છે ?

૯.૪

િનણય લેવાની

િનણયોની લેિખત

ણ સંબંિધતોને ટપાલ વારા મોકલવાની યવ થા છે.

યામાં જેના મંત યો લેવાનાર છે તે અિધકારીઓ કયા છે ?

ઓ ફસ સુિ ટે ડ ટ -સહાયક કિમશનર ી -નાયબ કિમશનર ી-કિમશનર ી

૯.૫ િનણય લેનાર અંિતમ સતાિધકારી કોણ છે ?
કિમ નર ી

૯.૬

જે અગ યની બાબતો પર
નીચેના નમુનામાં આપો.

હેર સતાિધકારી ારા િનણય લેવામાં આવે છે તેની માિહતી અલગ રીતે

શાખાને લાગુ પડતું નથી.

કરણ-૧૦

અિધકારીઓ અને કમચારીઓની માિહતી પુિ તકા ( ડરે ટરી)રાજકોટ મહાનગરપાિલકા
સામ ય વહીવટ િવભાગ
૧૦.૧ માિહતી નીચે માણે છે:
મ
નામ
હો ો
૧

ી એસ.એમ.મહેતા

ઓ ફસ
સુિ ટે ડ ટ

ફોન નંબર
કચેરી

ઘર

૦૨૮૧૨૨૨૩૮૪૨

-

ફે સ

ઈ-મેઈલ

સરનામુ

-

gadrmc@
gmail.co

મનં. ૧૧-એ, થમ માળ, ડો.
આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ,
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રાજકોટ.

૨

ી અિમત ભ ડા

જુ. લાક

૦૨૮૧૨૨૨૩૮૪૨

-

-

’’’

’’’

૩

ી ધમશ મકવાણા

જુ. લાક

૦૨૮૧૨૨૨૩૮૪૨

-

-

’’’

’’’

૪

ી પી.ડી.સોલંકી

જુ. લાક

૦૨૮૧૨૨૨૩૮૪૨

-

-

’’’

’’’

૫

ી જે. જે. ગોિહલ

જુ. લાક

૦૨૮૧૨૨૨૩૮૪૨

-

-

’’’

’’’

૬

ી

.એચ..પરમાર

લેબર

૦૨૮૧૨૨૨૩૮૪૨

-

-

’’’

’’’

૭

ી એમ.આઇ. લોચ

યુન

૦૨૮૧૨૨૨૩૮૪૨

-

-

’’’

’’’

૮.

ી એન.એ. યાસ

યુન

૦૨૮૧૨૨૨૩૮૪૨

-

-

’’’

’’’

મ

કરણ-૧૧િવિનયમોમાં જોગવાઇ કયા મુજબ મહેનતાણાની પ ધિત સિહત દરેક
અિધકારી અને કમચારીને મળતું માિસક મહેનતા ંરાજકોટ મહાનગરપાિલકા
સામા ય વહીવટ િવભાગ ૧૧.૧ કમચારીને મળતા માિસક મહેનતાણાની નીચે
મુજબની િવગતો છે:
નામ

હો ો

ઓ ફસ
સુિ ટે ડ ટ

માિસક મહેનતા

વળતર/
વળતર ભ થુ

િવિનયમમાં જણા યા મુજબ
મહેનતા ન કી કરવાની
કાયપ ધિત

પગાર ધોરણ મુજબ

િનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની
જોગવાઇ મુજબ

પગાર ધોરણ મુજબ

િનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની
જોગવાઇ મુજબ

૧

ી એસ.એમ. મહેતા

૨

ી અમીત. એચ. ભ ડા

૩

ી ધમશ વાય. મકવાણા

જુ. લાક

પગાર ધોરણ મુજબ

િનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની
જોગવાઇ મુજબ

૪

ી પા લ ડી.સોલંકી

જુ. લાક

પગાર ધોરણ મુજબ

િનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની
જોગવાઇ મુજબ

૫

ી જય ીબા જે. ગોિહલ

જુ. લાક

પગાર ધોરણ મુજબ

િનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની
જોગવાઇ મુજબ

૬

ી ગૌતમ એચ. પરમાર

લેબર

પગાર ધોરણ મુજબ

િનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની

જુ. લાક

- 18 જોગવાઇ મુજબ
૭

ી િનતીન એ. યાસ

યુન

પગાર ધોરણ મુજબ

િનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની
જોગવાઇ મુજબ

૮.

ી મુનીર આઇ. લોચ

યુન

પગાર ધોરણ મુજબ

િનયમ મુજબ

બી.સી.એસ.આર.ની
જોગવાઇ મુજબ
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કરણ-૧૨ (િનયમ સં હ-૧૧)
યેક સં થાને ફાળવાયેલ અંદાજપ

7

તમામ યોજનાઓ,સૂિચત ખચ અને કરેલ ચુકવણી અંગે અહેવાલોની િવગતો િવકાસ, િનમાણ
અને તકનીકી કાય અંગે જવાબદાર હેરતં માટે

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા
સામા ય વહીવટ િવભાગ
૧૨.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અ વયે જુદી જુદી વૃિતઓ માટે અંદાજપ ની િવગતોની માિહતી
નીચેના નમૂનામાં દશાવેલ છે:
વષ ૨૦૧૭–૨૦૧૮
મ

યોજનાનું નામ / સદર

વૃિ

વૃિ શ કયા
તારીખ

વૃિ ના અંતની
અંદાજેલ તારીખ

મંજુર થયેલ રકમ
( .)

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૯૦,૦૦૦

૧,૪૦,૬૭૦

૦૧/૦૪/૨૦૧૭
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
૦૧/૦૪/૨૦૧૭
૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૩,૫૪,૬૮,૦૦૦
૪,૦૦,૦૦૦
૫,૦૦,૦૦૦
૨,૦૦,૦૦૦

૮૩,૪૦,૩૮૦

૬
૭

ટાફ અક માત વળતર
ટાફ મેડી લેઇમ

આિત ય
સ કાર ખચ
પગાર
ટાઇપે ડ
ટાફ તાિલમ
વહીવટી
કુશળતા
રીફો સ
તબીબી સહાય
ટાફ
મેડી લેઇમ
આકિ મક

૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૨
૩
૪
૫

નાયબ કિમ. ી મહેમાન
સરભરા ખચ
એ ટા/ એડી પગાર
ટાઇપે ડ
ટાફ તાિલમ
વહીવટી કુશળતા

૦૧/૦૪/૨૦૧૭
૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૪૦,૦૦,૦૦૦
૧,૦૦,૦૦૦

૩૪,૬૯,૯૧૬
---

૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૬,૫૦,૦૦૦

૧,૬૪,૪૪૫

ઝેરો
ટેિલફોન

૦૧/૦૪/૨૦૧૭
૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮
૩૧/૦૩/૨૦૧૮

---

---

૩,૫૦,૦૦૦

૬૨,૫૦૪

આિત ય
સ કાર ખચ
હેરાત

૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૫૦,૦૦૦

---

૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૫૦,૦૦,૦૦૦

૪,૮૬,૯૩૪

સાયકલ
ખરીદી ટાફ
સીટી
બસ
પાસ

૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૧,૦૦,૦૦૦

---

૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૧,૦૦,૦૦૦

---

૧

૮
૯.
૧૦.

સા દલવાર
.એ.ડી.
ઝેરો ખચ
ટેિલફોન ખચ

૧૧.

મહેમાન સરભરા ખચ

૧૨.

ખચ

.એ.ડી.

હેરાત ખચ

૧૩.

સાયકલ ખરીદી ટાફ

૧૪.

સીટી બસ પાસ



અય

હેર તં ો માટેનું કો ક: લાગુ પડતું નથી.

તારીખ ૧૩/૦૬/૨૦૧૭
સુધીમાં છુ ટી કરેલ/
ચૂકવેલ રકમ( .)

૨,૬૦૦
---
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કરણ-૧૩સહાયકી કાય મોના અમલ અંગેની પ ધિતરાજકોટ મહાનગરપાિલકા
સામા ય વહીવટ િવભાગ
૧૩.૧ કચેરીની આ શાખા વારા કોઇ સહાયકી કાય મની અમલવારી કરવામાં આવતી નથી તેથી માિહતી આપવાની થતી
નથી.

કરણ-૧૪ (િનયમ સં હ-૧૩)તેણે આપેલ રાહતો, પરિમટ કે અિધકૃિત
મેળવનારની િવગતો
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા
સામા ય વહીવટ િવભાગ
૧૪.૧ કચેરીની આ શાખા વારા રાહતો,પરિમટ કે અિધકૃિત આપવાની કામગીરી થતી ન હોઇ, િવગતો આપવાની થતી
નથી.
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કરણ-૧૫ (િનયમ સં હ-૧૪)
કાય કરવા માટે ન કી કરેલ ધોરણોરાજકોટ મહાનગરપાિલકા
સામા ય વહીવટ િવભાગ
૧૫.૧ િવિવધ પ◌વૃિતઓ / કાય મો હાથ ધરવા માટે િવભાગે ન કી કરેલ ધોરણોની િવગતો નીચે મુજબ છે:
આ શાખાની િનણય લેવાની
યા માટે શાખા વારા ફાઇલ પર ન ધ ઓ ફસ સુિ ટે ડ ટ ી વારા
સહાયક કિમશનર ીને રજૂ કરવામા આવે છે.જો િનણય તેમના વારા લેવાનો થતો હોય તો િનણયસહ કરણ
પરત આ યે અમલવારી કરવામાં આવે છે.અ યથા િનણય માટે આગળ નાયબ કિમ નર ી કે જ ર પ યે
કિમ નર ીને કરણ રજૂ કરવામાં આવે છે.જેમાં િનણય આ યે અમલવારી કરવામાં આવે છે.
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કરણ-૧૬ (િનયમ સં હ-૧૫)
િવ

પે ઉપલ ધ માિહતી

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા
સામા ય વહીવટ િવભાગ
૧૬.૧ િવ

પે કોઇ માિહતી ઉપલ ધ નથી.

કરણ-૧૭ (િનયમ સં હ-૧૬)
કાય કરવા માટે ન કી કરેલ ધોરણો
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા
સામા ય વહીવટ િવભાગ
૧૭.૧ લોકોને માિહતી મળે તે માટે િવભાગે અપનાવેલ સાધનોની િવગત નીચે મુજબ છે:
 વતમાનપ ો


નોટીસ બોડ



કચેરીમાં રેકડનુ િન ર ણ



દ તાવેજોની નકલો મેળવવાની પ ધિત
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ઉપલ ધ મુ ત િનયમ સં હ



હેર તં ની વેબસાઇટ



હેરખબરનાં અ ય સાધનો



ઇ-ટે ડર ગ

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા, સામા ય વહીવટ િવભાગ
કરણ-૧૮ (િનયમ સં હ-૧૭)
અ ય ઉપયોગી માિહતી
૧૮.૧

લોકો વારા પૂછાતા

નો અને તેના જવાબો.

૧.

તે યારે અમલમાં આવે ?

૨.

કોને આવરી લેવામાં આવેલ છે?

૩.

માિહતી એટલે શું?

૪.

માિહતીનો અિધકાર એટલે શું?

તે ૧૨મી ઓ ટોબર ,૨૦૦૫) ૧૫મી જુન ,૨૦૦૫ના રોજ તેના ઘડતરથી ૧૨૦માં દવસે (
અમલમાં આવે કેટલીક જોગવાઈઓ જેવી કે હેર સ ાિધકારીઓની ફરજો )કલમ-૪ ,(સરકારી
માિહતી અિધકારીઓ અને મદદનીશ સરકારી માિહતી અિધકારીઓ)કલમ-૫)૧ (અને ૫)૨ ,(કે ીય
માિહતી આયોગની રચના )કલમ-૧૨ અને ૧૩ ,(રા ય માિહતી આયોગની રચનાં )કલમ ૧૫ અને
૧૬ (ઈ ટેલીજ સ)ગુ તચર (અને સલામતી સં થાઓને અિધિનયમ લાગુ ન પડવો )કલમ-૨૪ (અને
અિધિનયમની જોગવાઈઓનો અમલ કરવા િનયમો ઘડવાની સ ા)કલમ ૨૭ અને ૨૮ (તા કાિલક
અસરથી અમલમાં આવે છે.

અિધિનયમ મુજબ જ મુ કા મીર રા ય િસવાય સમ ભારતને લાગુ પડે છે.

માિહતી એટલે દફતર ,દ તાવેજો ,યાદીઓ ,ઈ-મેઈલ ,મંત યો ,સલાહો , ેસ રીલીઝ ,પ રપ ો
,હુકમો ,લો બુ સ ,કરારો ,અહેવાલો ,કાગળો નમૂનાઓ ,મોડેલ ,કોઈપણ ઈલે ોિનક પમાં ડેટા
સામ ી અને અ યારે અમલમાં હોય તેવા કોઈપણ કાયદા અ વયે કોઈ હેર સ ાિધકારી વારા
મેળવવામાં આવનાર કોઈપણ ખાનગી સં થાને લગતી માિહતી પરંતુ જેમાં “ફાઈલોની ન ધ)કલમ૨)છ ”((નો સમાંવેશ થતો ન હોય.
તેમાં નીચેનો સમાવેશ થાય છે.
૧ .કાય દ તાવેજો દફતરોનું િનરી ણ કરવું.
૨ .દ તાવેજો અથવા દફતરોની ન ધ કરવી ,ઉતારા અથવા માિણત નકલો
૩. સામ ીના માિણત નમુના લેવા
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૪ .િ ટઆઉટ , ડ ક , લોપી ,ટેપ ,વીડીઓ કેસેટ અથવા કોઈપણ અ ય ઈલે ોિનક રીતે અથવા
િ ટ આઉટથી માિહતી મેળવવી)કલમ-૨૮)ઠ((

૫.

૬.

હેર સ ાિધકારીની ફરજો કઈ કઈ છે?

૧ .તેની સં થા ,કાય અને ફરજોની િવગતો
૨. તેના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ાઓ અને ફરજો
૩. િનરી ણ અને જવાબદારીની ચેનલ સહીતની તેના િનણય લેવાની
યામાં અનુસરવામાં આવતી
કાયપ ધિત
૪. તેના કાય કરવા માટે ઘડેલા ધારાધોરણો
૫. તેના કમચારીઓ વારા કાય બ વવા માટે વાપરવામાં આવતા િનયમો ,િવિનયમો ,સુચનો િનયમ
સં હો અને દફતરો
૬. તેના અથવા તેના તાબા હેઠળના દ તાવેજોની ક ાઓનું એક પ ક
૭. નીિતનાઘડતર અને તેના અમલની બાબતે જનતા સાથે અથવા તેના સ યોના િતિનિધ વ સાથે
સલાહ પરામશની કોઈ ગોઠવણ હોય તો તેની િવગત
૮. બોડ પ રષદો ,સિમિતઓ અને સ ય સં થાઓનું પ ક જેમાં તેને ઘડનાર બે અથવા વધુ યિ તઓ
હોય વધુમાં આ અંગેની બેઠકો જનતા માટે ખુ લી છે અથવા આવી બેઠકોની કાયવાહી ન ધ
જનતાને મળવાપા છે કે કેમ?
૯. તેના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની માિહતી પુિ તકા
૧૦ .તેના િવિનયમોમાં જોગવાઈ થયા મુજબ તેના દરેક અિધકારી અને કમચારીને આપવામાં આવતું
માિસક મહેનતા ં તેમજ મહેનતાણાની પ ધિત
૧૧ .તેની દરેક એજ સીને ફાળવેલ બજેટ ,જેમાં તમામ આયોજનોની િવગતો સૂિચત ખચ અને
કરવામાં આવેલ વહેચણી પરના અહેવાલોનો સમાવેશ થશે.
૧૨. સહાયકી કાય મોના અમલની પ ધિત જેમાં ફાળવેલ રકમો અને આવા કાય મોની િવગતો અને
તેના લાભાથ ઓનો સમાવેશ થાય છે.
૧૩. તેના વારા અપાતી રાહતો ,પરવાના અથવા મા યતા મેળવનારની િવગતો
૧૪. .તેની પાસે ઉપલ ધ કે ધારણ કરેલી અને વી
ં પમાં સાચવેલી માિહતીની િવગત
૧૫. માિહતી મેળવવા માટે નાગ રકોએ ઉપલ ધ સવલતોની િવગતો જેમાં હેર વપરાશ માટે કોઈ
પુ તકાલય અથવા વાંચનખંડ રાખવામાં આવેલ હોય તો તેના કામકાજના કલાકોનો સમાવેશ
થાય છે.
૧૬. હેર માિહતી અિધકારીએ હો ા અને અ યના નામ ((ખ)(૧)૪–કલમ) િવગતો.

શું

હેર ન કરવુ?
ં

નીચેની બાબતોને હેર કરવામાંથી મુિ ત આપવામાં આવે છે).કલમ-૮(
)૧ ( એવી માિહતી કે જે હેર કરવાથી ભારતના સાવભૌમ વ અને અખંડીતતા ,રા યની સલામતી ,
યુહા મક વૈ ાિનક કે આ થક િહતો ,િવદેશી રા યો સાથેના સંબંધોને િતકુળ અસર પહ ચતી હોય
અથવા તો તે ગુનાખોરીને ઉતેજન આપતી હોય.
૨(
એવી માિહતી એક જેને કાયદાની કોઈપણ અદાલતે કે યાયપંચે િસ ધ કરવાની પ પણે મનાઈ
ફરમાવી હોય અથવા તો જે માિહતી હેર કરવાથી અદાલતની અવ ા થતી હોય
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૩(
૪(

૫(
૬(
૭(

૮(
૯(

૧૦(

૧૧(

એવી માિહતી જે
હેર કરવાથી સંસદ કે રા ય િવધાનસભાના િવશેષાિધકારનો ભંગ થતો હોય .
તેમજ મહાનગરપાિલકાની સામા યસભા િવશેષાિધકારનો ભંગ થતો હોય.
વાણી યક ગોપનીયતા ,વેપાર-રહ યો અથવા બૌિ ધક સંપિત સહીતની માિહતી કે જે હેર
કરવાથી ી પ કારની પધા મક િ થિતને નુ સાન થાય જો કે સ મ સ ા અિધકારી ને એવી
ખાતરી થાય કે આવી માિહતી હેર ન કરવી એ િવશાળ જનિહતના સમથનમાં છે.
યિ તને તેના િવ વાસ આધા રત સંબંધને કારણે મળેલી માિહતી જો કે સ મ અિધકારી ને એવી
ખાતરી થાય કે આવી માિહતી હેર ન કરવી એ િવશાળ જનિહતના સમથનમાં છે.
િવદેશની સરકાર પાસેથી મળેલી ગુ ત માિહતી
એવી માિહતી કે જે હેર કરવાથી યિ તની દગી કે શારીરીક સલામતી સામે જોખમ ઉભું થતું
હોય અથવા તો માિહતીનું ાિ ત થાન અથવા તો કાયદાના અમલ કે સલામતીના હેતુઓ માટે
આપવામાં આવતી ખાનગી સહાય અંગેની િવગતો ણી શકાતી હોય.
એવી માિહતી કે જે હેર કરવાથી ગુનેગારોની તપાસ ,ધરપકડ કે તેની સામે કામ ચલાવી
યામાં
અવરોધ ઉભો થતો હોય.
મં ી મંડળ ,સિચવો અને અ ય અિધકારીઓ વ ચે થયેલ િવચાર-િવમશ અંગેના રેકડ સિહતના
કેિબનેટના કાગળો .રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના મેયર, ટે ડ ગ કમીટીના ચેરમેન તેમજ અ ય
અિધકારીઓ વ ચે થયેલ િવચાર-િવમશ અંગેના રેકડ સિહતના કાગળો.
યિ તગત બાબતો સાથે સંબંિધત માિહતી કે જેની હેરાતનો કોઈપણ સાવજિનક વૃિ કે
લોકિહત સાથે સંબંધ ન હોય ,અથવા તો જે માિહતી ગટ કરવાથી યિ તના અંગત વન પર
અનાિધકૃત હુકમ થતો હોય.
ઉપર દશાવેલ છુટછાટોમાં ગતે તે મજકુર હોવા છતાં પણ જો સરકારી અિધકારીને એમ લાગે કે
જનિહતમાં માિહતી રજુ ન કરવાથી રિ ત નુકશાન પહ ચે તેમ છે તો તેઓ એ માિહતી મેળવી શકે.

૭.

આંિશક માિહતી

હેર કરી શકાય?

૮.

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા સ ાતં એટલે શું?

જે માિહતીને હેર કરવામાંથી મુિ ત આપવામાં આવી હોય તેવી કોઈપણ માિહતીમાં સમાિવ ન હોય
તેવા રેકડનો ફ ત તેટલો જ ભાગ અને જેમા જે મુિ ત આપવામાં આવેલ માિહતીનો સમાવેશ થતો હોય
એવા કોઈપણ ભાગમાંથી સમજપૂવક અલગ તારવી શકાય તેવી માિહતી પૂરી પાડી શકશે)કલમ-૧૦(

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા એટલે નીચેની વારા થાપવામાં આવેલ કે રચવામાં આવેલ વ-રા યનું
કોઈપણ સ ાતં અથવા મંડળ અથવા સં થા )કલમ-૨)ઝ((
- બંધારણ વારા કે તે અ વયે
- સંસદ વારા ઘડવામાં આવેલ અ ય કોઈ પણ કાયદા વારા
- રા ય િવધાનસભા વારા બહાર પાડવામાં આવેલ હેરનામાં કે કરવામાં આવેલ હુકમ વારા અને
જેમાં નીચેનો સમાવેશ થતો હોય.
)ક (જે સં થા પોતાની માિલકીની ,િનયંિ ત ક◌ે મોટી રકમનું નાણા ભંડોળ મેળવતી હોય તેવી સં થા
)ખ (યો ય સરકાર વારા ય કે પરો રીતે મોટી રકમનું નાણા ભંડોળ આપવામાં આવતું હોય એવી
િબનસરકારી સં થા.
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૯.

કોને બાકાત રાખવામાં આવે છે?

બી અનુસુચીમાં િન દ કે ીય બાતમી અને સલામતી સં થાઓ જેવી કે બાતમી કાયાલય ,સંશોધન
અને અ વેષણ શાખા ,મહેસુલ બાતમી િનયામકની કચેરી ,કે ીય આ થક બાતમી કાયાલય ,ઉ યન
સંશોધન કે ,ખાસ સીમાસુર ા દળ ,સરહદ સુર ા દળ ,કેિ ય અનામત પોલીસ દળ ,ઇ ડો–િતબેટ
સરહદ પોલીસ ,કે ીય ઔ ોિગક સલામતી દળ ,રા ીય સલામતી ર ક ,આસામ રાઇફ સ ,ખાસ સેવા
કાયલય ,ખાસ શાખા)છુપી પોલીસ ખાતું ,(આંદામાન િનકોબાર ગુનાશોધક શાખા ,દાદરા અને નગરહવેલી
તથા ખાસ શાખા ,લ ય ીપ પોલીસ ,રા ય સરકારો વારા હેરનામા વારા િન દ સં થાઓને પણ
બાકાત રાખવામાં આવશે તેમ છતાં આ િનષેધ અબ◌ાિધત નથી અને
ાચાર તેમજ માનવ અિધકારની
અવગણનાના આ ેપોને લગતી માિહતી પૂરી પાડવી એ આ સં થાઓની ફરજ છે વધુમાં માનવ
અિધકારની અવગણનાના આ ેપોને લગતી માિહતી ફ ત કે કે રા ય માિહતી આયોગની મંજૂરી લઇને
જ યથા સંગ આપી શકાશે)કલમ-૨૪(

૧૦‘ . ી

પ કારો ’કોણ છે?

ીજો પ કાર એટલે માિહતી મેળવવા માટે િવનંતી કરતા નાગ રક સીવાયની યિ ત અને તેમાં સરકારી
અિધકારીનો સમાવેશ થાય છે . ી પ કારોએ સરકારને ખાનગીમાં રજુ કરેલ અર ઓ અને અપીલોની
બાબતમાં તેઓને સાંભળવામાં આવે તેનો તેમને અિધકાર છે).કલમ-૨)૧(અને કલમ-૧૧(

૧૧.

હેર માિહતી અિધકારીઓ કોણ છે?

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા માિહતી અિધકારીઓ એ હેર સ ાતં ો વારા તમામ વહીવટ એકમો અથવા
તેનાં િનયં ણ હેઠળની કચેરીમાં િનયુ ત કરવામાં આવતા અિધકારીઓ છે કે જેઓએ આ અિધનીયમ હેઠળ
માિહતી મેળવવા માટે િવનંતી કરતા નાગ રકોને માિહતી પૂરી પાડવાની હોય છે .કોઈપણ અિધકારી તેની
અથવા તેણીની યો ય ફરજો બ વવા માટે મહાનગરપાિલકા માિહતી અિધકારી વારા જે સહાય
માંગવામાં આવે તેવી તમામ સહાય આપશે અને આ અિધિનયમની જોગવાઈઓનાં ઉ લંઘન બદલ આવા
અ ય અિધકારીઓને મહાનગરપાિલકા માિહતી અિધકારી તરીકે ગણવામાં આવશે.

૧૨. મહાનગરપાિલકાનાં માિહતી અિધકારીની ફરજો શું છે?
- માિહતી મેળવવા માગતી યિ તઓ પાસેથી મળતી િવનંતીઓ અંગે મહાનગરપાિલકા માિહતી
અિધકારી કાયવાહી કરશે અને યાં લેિખતમાં િવનંતી કરી શકાય તેમ ન હોય યાં તે અ ય પે યિ તને
યો ય મદદ કરવી.
- જો માંગવામાં આવેલ માિહતી રોકી રાખવામાં આવતી હોય અથવા તો તેનું િવષય વ તુ અ ય હેર

સ ા અિધકારી કામગીરી સાથે ઘિન રીતે સંકળાયેલું હોય તો મહાનગરપાિલકા માિહતી અિધકારીએ
તે બાબત અ ય હેર સ ાિધકારીને પાંચ દવસમાં તે બાબત તબદીલ કરવી અને અરજદારને તે અંગે
તા કાિલક ણ કરવી.

- મહાનગરપાિલકા માિહતી અિધકારી ,તેની/તેણીની ફરજો યો ય રીતે બ વવા માટે અ ય કોઇપણ
અિધકારીની મદદ માગી શકે છે.
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- માિહતી મ યેથી ,સરકારી માિહતી અિધકારીએ શ ય એટલી ઝડપે અને કોઈપણ સંજોગોમાં િવનંતી
મ યાના ૩૦ દવસમાં તે નીયત કરવામાં આવે તેટલી ફીની ચ◌ુકવણી કયથી માિહતી પૂરી પાડવી
અથવા તો કલમ-૮ અથવા કલમ-૯ માં િન દ કયા મુજબનાં કોઈપણ કારણસર તે વનતીને નામંજુર
કરવી.
- જયારે માંગવામાં આવેલી માિહતી યિ તનાં વન કે વાતં યને અસર કરતી હોય યારે િવનંતી
મ યાના ૪૮ કલાકમાં જ તે પૂરી પાડવી

- જો મહાનગરપાિલકા માિહતી અિધકારી િનયત સમયગાળામાં િવનંતી અંગે િનણય કરવામાં િન ફળ
ય તો તેમને િવનંતીનો અ વીકાર કય છે તેમાં માનવામાં આવશે.
યાં િવનંતીનો અ વીકાર કરવામાં આ યો હોય યાં ,મહાનગરપાિલકા માિહતી અિધકારીએ િવનંતી
કરનારને િનચે મુજબની ણ કરવી
)૧ (આવા અ વીકાર માટેના કારણો )૨ (આવા અ વીકાર સામે જેટલા સમયગાળામાં અપીલ કરી
શકાય તે સમયગાળો અને) ૩ (અપીલ અિધકારીની િવગતો.
- મહાનગરપાિલકા માિહતી અિધકારી એ જે કારની માિહતી માંગવામાં આવી હોય એ કારની જ
માિહતી અપાવી િસવાય કે તે હેર સ ામંડળનાં નાણા સાધનોને અયો ય દશામાં વળતી હોય અથવા
તે િવવાદી રેકડની સલામતી કે ણવણી માટે હાનીકારક હોય.
- જો આંિશક માિહતી આપવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હોય તો મહાનગરપાિલકા માિહતી
અિધકારીએ અરજદારને િનચે મુંજબની ણ કરવી નોટીસ આપવી.
)ક( માિહતી જેમાં સમિવ છે એવા રેકડ કે જેને હેર કરવામાંથી મુિ ત આપવામાં આવી હોય તેને
અલગ કયા પછી માગણી કરેલ રેકડનો ફ ત તેટલો ભાગ પુરો પાડવામાં આવી ર ો છે.
)ખ( જેનાં પર િનણયો આધા રત હતા તે અંગેની બાબતનો ઉ લેખ કરીને કોઈપણ હકીકત આધા રત
મહ વનાં ન અંગેના કોઈપણ તારણો સહીત િનણય માટેના કારણો.
)ગ( િનણય કરનાર યિ તનું નામ અને હો ો
)ઘ( તેણે/તેણીએ ગણતરી કરેલ ફી ની િવગતો અને અરજદારે જમા કરવી જ રી ફીની રકમ અને
)ચ( માિહતીનો જે ભાગ હેર ન કરવાનો હોય તે અંગેના િનણયની સમી ા ,વસુલ કરવામાં આવેલ
ફીની રકમ અથવા જે કારે માિહતી પૂરી પાડવામા◌ં આવી હોય તે બાબતમાં તેનાં/તેણીના
અિધકારો.
- જો માંગવામાં આવેલ માિહતી ી પ કાર વારા પૂરી પાડવામાં આવી હોય અથવા તો ી
પ કાર વારા તેને ખાનગી માિહતી તરીકે ગણવામાં આવી હોય તો ,મહાનગરપાિલકા માિહતી
અિધકારી માગણી મ યાના પાંચ દવસમાં તે ી પક્ષકારને લેિખત નોટીસ આપી શકશે અને તેની
રજૂઆતને િવચારણામાં લેશ.ે
- આવી નોટીસ મ યાની તારીખથી ૧૦ દીવસમાં મહાનગરપાિલકા એપેલેટ અિધકારી સમ રજૂઆત
કરવાની ી પ કારને તક આપવાની રહેશ.ે

૧૩. માિહતી મેળવવા માટે અર
)૧ (
)૨(
)૩(

કરવાની

યા શું છે?

જે બાબત માટે માિહતી મેળવવાની હોય તેની િવગતો દશાવતી અર મહાનગરપાિલકા માિહતી
અિધકારીને લેિખતમાં અથવા વી
ં મા યમો વાર અં ે માં અથવા િહ દીમાં ગુજરાતી કરવી.
કઈ બાબત અંગે માિહતી મેળવવાની છે તે અંગેનાં કારણો દશાવવાની જ ર નથી
િનયમ કરવામાં આવે તેટલી ફી ચૂકવો)જો ગરીબીરેખા હેઠળની ક ામાં આવતા ન હોય તો(
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૧૪. માિહતી મેળવવા માટેની સમય મયાદા કેટલી છે?
)૧ (
)૨ (
)૩ (
)૪(
)૫(

અર કયાની તારીખથી ૩૦ દવસ સુધીમાં
યિ તની દગી અને વતં તા સંબંધી માિહતી મેળવવા માટે ૪૮ કલાક
જો અર મદદનીશ મહાનગરપાલીકા માિહતી અિધકારીને માિહતી માટે આપી હોય તો ,જવાબ
આપવાના ઉપરો ત સમયગાળામાં ૫ દવસનો સમય વધારવામાં આવશે.
જો આમાં ી પ કારનાં િહત સમાયેલા હશે તે સમય-મયાદા ૪૦ દવસ સુધીની રહેશ)ે મહ મ
મુ ત પ કારને રજૂઆત કરવા માટે આપેલો સમય(
િન દ સમય-મયાદામાં માિહતી આપવામાં િન ફળ જવું એ માની લીધેલો અ વીકાર છે.

૧૫. ફી કેટલી છે?
)૧(
)૨(
)૩(
)૪(
)૫(

અર કરવાની િનયત ફી યાજબી હોવી જોઈએ.
જો વધારે ફી ની જ ર હોય તો ,એટલી રકમ કેવી રીતે થાય તેની ગણતરીને િવગતો લેિખતમાં
જણાવી જોઈએ.
યો ય અપીલ અધીકારીને અર કરીને મહાનગરપાિલકા માિહતી અધીકારીએ લીધેલી ફી અંગેના
િનણયની તપાસ કરવા અરજદાર પૂછી શકે છે.
ગરીબી રેખા હેઠળ વતા લોકો પાસેથી કોઈ જ ફી લેવામાં આવશે નિહ.
મહાનગરપાિલકા માિહતી અિધકારી િનયત કરેલી સમય –મયાદાનું પાલન ન કરી શકે તો
અરજદારને માિહતી િવનામુ યે પૂરી પાડવી.

૧૬. અ વીકાર માટેનું કારણ શું બની શકે?
)૧(
)૨(

જો તેને ગટ કરવામાંથી મુિ ત આપવા હેઠળ આવરી લેવાયેલ હોય
)કલમ-૮(
જો તેમાં રા ય િસવાયની અ ય કોઈ યિ તનાં કોપીરાઈટનોભંગ કરવામાં આ યો હોય)કલમ-૯(

૧૭. અપીલ સ ાિધકારી કોણ હોઈ શકે?
)૧(

)૨(

)૩(

)૪(

થમ અપીલ-: થમ અપીલ સંબંિધત સરકારી તં માં મહાનગરપાિલકા માિહતી અિધકારી કરતા
હો ામાં વર હોય તેવા)નાં. યુિન.કિમશનર-સે લ ઝોન કચેરી (અિધકારીને િનયત કરેલી સમયમયાદા પૂરી થયાની તારીખથી અથવા ચુકાદો મ યાની તારીખથી ૩૦ દવસ સુધીમાં
કરવી) યાજબી કારણ બતાવવામાં આ યું હશે તો અપીલ અિધકારી વારા િવલંબ માફ કરવામાં
આવશે(
બી અપીલ-: બી અપીલ કેસ હોય તે મુજબ કે ીય માિહતી આયોગને અથવા રા ય
માિહતી આયોગને જે તારીખે ચુકાદો આપવામાં આ યો હોય તે તારીખથી ૯૦ દવસ સુધીમાં
કરવામાં આવે અથવા થમ આપીલ અિધકારી વારા તે કરવામાં આવી હોય જોઈએ)પૂરતું કારણ
દશાવવામાં આ યું હશે તો આયોગ વારા િવલંબ માફ કરવામાં આવશે(
મહાનગરપાિલકા માિહતી અિધકારીનાં િનણય સામે થમ અપીલ અિધકારી સમ
ી પ કારે
૩૦ દવસનાં સમયગાળામાં અપીલ દાખલ કરી દેવી જોઈએ અને જે િ વતીય અપીલ અધીકારી
હોય તેવા યો ય માિહતી આયોગ સમ
થમ અપીલ ઉપર આવેલા ચુકાદાના દવસથી ૯૦
દવસ સુધીમાં અપીલ દાખલ કરી દેવી જોઈએ.
માિહતીથી વંિચત રાખવાનું યાય સંગત હતું તે સાિબત કરવાની જવાબદારી મહાનગરપાિલકા
અિધકારીની છે.
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)૫(

થમા અપીલ મ યાની તારીખથી ૩૦ દવસ સુધીમાં તેનો િનકાલ કરવામાં આવશે જ ર હોય તો
૧૫ દવસની મયાદા વધારી શકાશે)કલમ-૧૯(

૧૮. કે ીય માિહતી આયોગની રચના કેવીરીતે કરવામાં આવે છે?
)૧(
)૨(

)૩(
)૪(
)૫(

૧૯.

કે સરકાર વારા રાજપ માં હેરનામાં મારફત કે ીય માિહતી આયોગની રચના કરવાની હોય
છે.
આયોગમાં )૧ (મુ ય માિહતી આયુ ત (CIC) અને ૧૦ થી વધુ ન હોય એટલા માિહતી
આયુ ત(IC)નો સમાવેશ કરવામાં આવે જેમની િનમ ંક ભારતનાં રા પિત વારા કરવામાં
આવશે.
થમ અનુસુચીમાં ન કી કરેલા ફોમ અનુસાર રા પિત વારા હો ાનાં શપથ લેવડાવવામાં આવશે.
આયોગનું મુ ય કાયાલય દ હીમાં રહેશે .કે સરકારની મંજૂરી સાથે અ ય કાયાલયો દેશનાં
અ ય િવ તારોમાં થાિપત કરવા.
અ ય કોઈપણ અિધકારીનાં આદેશોને આધીન થયા વગર આયોગ તેની સ ાઓનો ઉપયોગ
કરશે)કલમ-૧૨(

મુ ય માિહતી આયુ ત)CIC (અને માિહતી આયુ ત)IC(ની યો યતાનો માપદંડ શું છે અને તેમની
િનમ ંક અંગેની
યા શું છે?
)૧(

)૨(

)૩(

મુ ય માિહતી આયુ ત /માિહતી આયુ ત માટેના ઉમેદવારો કાયદો ,િવ ાન અને ૌધોિગક ,
સામિજક ,સેવા યવ થા પ કાર વ સમૂહ મા યમ અથવા વહીવટ અને શાસન િવષે બહોળું ાન
અને અનુભવ ધરાવવા માટે હેર વનમાં ઉ ચ થાન ધરાવતી યિ તઓ હોવી જોઈએ.
મુ ય માિહતી આયુ ત ,સંસદ સ ય કે કોઈપણ રાજય કે કે શાિસત દેશની િવધાનસભાનાં
સ ય ન હોવા જોઈએ તે અ ય કોઈ લાભદાયી હોદો ધરાવતા ન હોય કે કોઈ રાજકીય પ સાથે
જોડાયેલા ન હોય અથવા કોઈ ધંધો કરતા ન હોય) કલમ-૧૨(
િનમ ંક સિમિતમાં ધાનમં ી)અ ય (લોકસભામાં િવરોધ પ ના નેતા અને ધાનમં ી વારા
નામ િનયુ ત કરવાના એક સંઘ કેિબનેટ દર
ન મં ીનો સમાવેશ થાય છે.

૨૦. મુ ય માિહતી આયુ તનાં હો ાની મુ ત કેટલી છે અને સેવાની અ ય શરતો કઈ છે?
)૧ (

)૨(
)૩(

મુ ય માિહતી આયુ ત જે તારીખે તેમના હો ા ધારણ કરે તે તારીખથી ૫ વષનાં સમયગાળા માટે
અથવા તેમની ઉમર ૬૫ વષની થાય યાં સુધી એ બને માંથી જે વહેલી હોય તેટલી મુ ત માટે
તેમની િનમ ંક કરવામાં આવશે.
મુ ય માિહતી આયુ તની પુનન યુિ ત થઇ શકશે નહી.
પગાર મુ ય ચુંટણી આયુ તનાં પગાર જેટલો જ રહશે .નોકરી દર યાન મુ ય ચુંટણી આયુકતને
આનાથી કોઈ નુકશાન થશે નિહ).કલમ-૧૩(
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૨૧. માિહતી આયુ તનાં હો ાની મુ ત કેટલી છે અને સેવાની અ ય શરતો કઈ છે?
)૧ (

)૨(
)૩(

માિહતી આયુ ત જે તારીખે તેમના હો ા ધારણ કરે તે તારીખથી ૫ વષનાં સમયગાળા માટે અથવા
તેમની ઉમર ૬૫ વષની થાય યાં સુધી એ બને માંથી જે વહેલુ હોય તેટલી મુ ત માટે તેઓ હો ા
પર રહેશે અને માિહતી આયુ ત તરીકે તેમની પુન:નીયુિ ત થઇ શકશે નહી.
પગાર ચુંટણી આયુ તનાં પગાર જેટલો જ રહશે .નોકરી દર યાન માિહતી આયુકતને આનાથી કોઈ
નુકશાન થશે નિહ.
માિહતી આયુ ત મુ ય માિહતી આયુ ત તરીકે િનયુકત થવા પા છે પરંતુ તે તેની /તેણીની
માિહતી આયુ ત તરીકેની મુદત સહીત કુલ પાંચ વષની વધુ મુ ત માટે હો ા પર રહેશે નહી).કલમ૧૩(

૨૨. રા ય માિહતી આયોગની રચનાં કેવીરીતે કરવામાં આવે છે?
)૧ (

)૨(
)૩(
)૪(

રા ય સરકાર વારા રા ય માિહતી આયોગની રચના ગેઝેટ હેરનામાં મારફત કરવામાં આવશે .
તેમાં રા યપાલ વારા રા યના એક મુ ય માિહતી આયુ તની) CIC (અને ૧૦ થી વધુ નિહ
એટલા રાજય માિહતી આયુકતોની િનમ ંક કરવામાં આવશે.
રા યપાલ ી વારા થમ અનુસુિચમાં િનયત કરવામાં આવેલા ફોમ અનુસાર હો ાનાં શપથ
લેવડાવવામાં આવશે.
રા ય સરકાર િન દ કરે તે થળે રા ય માિહતી આયોગનું મુ ય કાયાલય રહેશે રા ય સરકારની
મંજૂરીથી અ ય કચેરીઓ રા યનાં અ ય ભાગોમાં થાપવામાં આવશે.
આયોગ અ ય કોઈપણ અિધકારીને તાબે થયા વગર તેની સ ાઓનો ઉપાયોગ કરશે.

૨૩. રા ય મુ ય માિહતી આયુ ત /રા ય માિહતી આયુ તોની યો યતાનો માપદંડ શું છે અને
તેમની િનમ ંક અંગેની
યા શું છે?

મુ યમં ી િનમ ંક સિમિતના મુખ રહેશે અ ય સ યોમાં ,િવધાનસભામાં િવરોધપ નાં નેતાનો
તેમજ મુખ◌્યમં ી ીએ નામનીદ કરેલા એક કેિબનેટ દર
ના મં ીનો સમાવેશ થાય છે.
રાજય મુ ય માિહતી આયુ ત /રા ય માિહતી આયુ ત તરીકે િનયુ ત થવા માટેની લાયકાત કે ીય
આયુકતો માટેની લયકાત જેવી જ છે.
રાજય મુ ય માિહતી આયુ તનો પગાર ચુંટણી આયુ તનાં પગાર જેટલો જ રહેશે રાજય માિહતી
આયુ તનો પગાર રાજય સરકારનાં મુ ય સિચવનાં પગાર જેટલો જ રહેશ)ે .કલમ-૧૫(

૨૪. માિહતી આયોગની સ ા અને કાય યાં છે ?
)૧(
ક(
ખ(
ગ(

કે ીય માિહતી આયોગ /રા ય માિહતી આયોગની ફરજ નીચે કોઈપણ યિ ત પાસેથી ફ રયાદો
મેળવવાનાં છે.
સરકારી માિહતી અિધકારીની િનમ ંક ન થવાના કારણે જેઓ માિહતી િવનંતી રજુ કરી શકતા
નથી.
જેમણે વનતી કરી હોય પરંતુ માિહતી આપનો ઇનકાર કય હોય.
જેમને િનયત સમય-મયાદામાં તેની /તેણીની માિહતી િવનંતી અંગે કોઈ િતભાવ મ યો ન હોય
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ઘ(
ચ(
છ(
)૨(
)૩(
ક(
ખ(
ગ(
ઘ(
ચ(
છ(
)૪(
)૫(
ક(
ખ(
ગ(
ઘ(
ચ(
છ(
જ(
ઝ(

જેઓ વસુલ કરેલ ફી ગેર યાજબી હોવાનું િવચારતા હોય
જેઓ આપવામાં આવેલ માિહતી અધૂરી અથવા ખોટી અથવા ગેરમાગ દોરનારી હોવાનું િવચારતા
હોય
આ કાયદા હેઠળ માિહતી મેળવવાનો લગતી અ ય કોઇપણ બાબત
વાજબી કારણ હોય તો તપાસ આદેશ આપવાની સ ા
મુ ય માિહતી આયુ ત /રા ય મુ ય માિહતી આયુ ત પાસે દીવાની કોટનાં જેવી સ ા હશે જેમ
કે
યિ તઓને સમ સ બ વવા અને હાજર રાખવા ,તેમને સોગંદ પર મૌિખક અથવા લેિખત
પુરાવો આપવા અને દ તાવેજો અથવા વ તુઓ રજુ કરવા ફરજ પાડવી
દ તાવેજોની શોધ અને િનરી ણની જ રયાત
સ ગંદનામા પર પુરાવા વીકારવા
કોઈપણ કોટ અથવા કચેરીમાંથી સરકારી રેકડ અથવા નકલોની માગણી કરવી
સા ીઓ અથવા દ તાવેજોની તપાસ માટે સમ સ કાઢવા
િનયત કરવામાં આવી હોય તેવી અ ય કોઈ બાબત
મુ ય માિહતી આયુ ત /રાજય માિહતી આયુ તને આ કાયદા હેઠળ આવરી લેવાયેલ તમામ
રેકડ)મુિ ત વારા આવરી લેવાયેલ સહીત (પરી ણ માટે તપાસ દર યાન અચૂક આપવા.
મહાનગરપાિલકા સ ાિધકારી પાસેથી તેમના િનણયોનું પાલન સુિનિ ચત કરવાની સ ા જેમાં
નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે.
િનયત ફોમમાં માિહતી પૂરી પાડવી
યાં મહાનગરપાિલકા માિહતી મહાનગરપાિલકા /મદદનીશ સરકારી અિધકારી ન હોય યાં તેમની
િનમ ંક માટે સરકારી સ ાિધકારીએ આદેશ આપવા.
માિહતી આપવા માિહતીનાં કાર િસ ધ કરવા
રેકડનાં યવ થાપન ,નીભાવ અને નાશ સંબંધી પ ધિતઓમાં જ રી ફેરફાર કરવા
માિહતી મેળવવાના અિધકાર અંગે અધીકારીઓ માટે તાલીમની જોગવાઈ કરવી
આ કાયદાના અનુપાલન અંગે સરકારી સ ાિધકારી પાસેથી વા ષક અહેવાલ મેળવવો.
અરજદારને થયેલ કોઈ ખોટ અથવા ભોગવેલ કોઈ હાની અંગે વળતર આપવુ.ં
આ કાયદા હેઠળ િશ ા કરવી અથવા
)૧ (અર નો અ વીકાર કરવો)કલમ ૧૮ અને કલમ ૧૯(

૨૫. અહેવાલ આપવાની કાયપ ધિત શું છે?

૧. કે ીય માિહતી આયોગ વષનાં અંતે આ કાયદાની જોગવાઈઓનાં અમલ અંગે કે સરકારને વા ષક
અહેવાલ મોકલશે રા ય માિહતી આયોગ રા ય સરકારને માિહતી મોકલશે.
૨. દરેક મં ાલયની ફરજ છે કે તે તેનાં સરકારી સ ાિધકારીઓ પાસે અહેવાલો મેળવીને યથા સંગ
કે ીય માિહતી આયોગ અથવા રાજય માિહતી આયોગ તે મોકલી આપે.
૩. દરેક અહેવાલમાં દરેક મહાનગરપાિલકા સ ાિધકારીઓએ વીકારેલ િવનંતીઓની સં યા ,ઇ કાર
કરેલ અને અપીલોની સં યા ,કોઈ િશ ા મક પગલા લીધા હોય તો તેની િવગતો એક કરેલ ફી અને
લાગતની િવગતોનો સમાવેશ થશે.
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૪. કે સરકાર દર વષનાં અંતે કે ીય માિહતી આયોગનો અહેવાલ સંસદમાં રજુ કરશે .સંબંિધત રા ય
સરકાર રા ય માિહતી આયોગનો અહેવાલ િવધાનસભા) યાં લાગુ પડે યાં િવધાન પ રષદ (સમ
રજુ કરશે)કલમ-૨૫(

૨૬. દંડની જોગવાઈઓ કઈ છે?

દરેક મહાનગરપાિલકા માિહતી અિધકારી નીચેના માટે દરરોજ .૨૫૦ -/લેખે મહ મ .૨૫૦૦૦ -/
સુધી દંડ માટે જવાબદાર રહેશે
૧.
અર નિહ વીકારવા માટે
૨.
વાજબી કારણ િસવાય માિહતી આપવામાં િવલંબ કરવા
૩.
બદઈરાદાથી માિહતી આપવાનો ઇ કાર કરવો
૪.
ણીબુઝીને અધૂરી ,ખોટી ,ગેરમાગ દોરનારી માિહતી આપવી
૫.
જેની માગણી કરી હોય તે માિહતીનો નાશ કરવો અને
૬.
કોઈપણ રીતે માિહતી પૂરી પાડવામાં અડચણ ઉભી કરવી
કે અને રા ય ક ાએ માિહતી આયોગનો આ િશ ા કરવાનો અિધકાર છે .માિહતી આયોગ ભૂલ કરતા
મહાનગરપાિલકા માિહતી અિધકારી અને કાયદાના ઉ લંઘન માટે િશ ાની કાયવાહીની ભલામણ પણ કરી
શકશે)કલમ-૨૦(

૨૭. અદાલતોનું અિધકાર ે શું છે?

આ અિધિનયમ અ વયે કરવામાં આવેલા કોઈપણ હુકમ સામે કરેલ દાવાઓ કે અર ઓ નીચલી અદાલતો
વીકારી શકશે નિહ)કલમ-૨૩ (આમ છતાં ,બંધારણની કલમ-૩૨ અને ૨૨૫ હેઠળ સુ ીમ કોટ અને
હાઈકોટનાં રીટ ે ાિધકારને કોઈ અસર પહ ચતી નથી

૨૮. કે /રા ય સરકારોની ભૂિમકા શું છે?

૧. માિહતી મેળવવાના અિધકાર અંગે લોકો માટે ખાસ કરીને િતકુળ િ થિત ધરવતા સમુદાયો માટે
શૈ િણક કાય મો િવકસાવવા
૨. મહાનગરપાિલકા અિધકારીઓને આવા કાય મો િવકસાવવામાં અને તેનું સંચાલન કરવામાં સહભાગી
બનવા માટે ો સાિહત કરવા.
૩.
હેર જનતામાં ચો કસ માિહતીનો સમયસર સાર કરવા અંગે ઉ ેજન પૂ ં પાડવું
૪. અિધકારીઓને તાલીમ આપવી અને તાલીમ સાિહ ય િવકસાવવું
૫. લોકો માટે સંબંિધત રા ભાષામાં એક માગદ શકા તૈયાર કરવી અને તેનો સાર કરવો
૬. મહાનગરપાિલકા માિહતી અિધકારીઓનાં નામ ,હો ા સાથે ટપાલના સરનામાં અને તેમાંના સંપક
માટેની િવગતો તથા ચુકવવાની ફી અંગેની નોટીસો ,િવનતી વીકારવામાં આવી ન હોય તો કાયદાનાં
ઉપલ ય ઉપાયો ,વગેરે જેવી અ ય માિહતી કાિશત કરવી) કલમ-૨૬(

૨૯. કાયદો ઘડવાની સ ા કોની પાસે છે?

કે સરકાર ,સરકારો અને સ મ સ ાિધકારીને કલમ-૨)ચ (માં પ પણે દશ યા મુજબ ,માિહતી
અિધકાર અિધિનયમ ૨૦૦૫ની જોગવાઈઓનું પાલન કરવા માટે િનયમો ઘડવાની સ ા આપવામાં આવી
છે).કલમ-૨૭ અને કલમ-૨૮(
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૩૦. આ અિધનયમનો અમલ કરતી વખતે અનુભવાતી મુ કેલીઓ િનવારવા અંગેની કામગીરીની
સ ા કોની પાસે છે?

૧૮.૨

આ અિધિનયમમાં કરવામાં આવેલી જોગવાઈઓ લાગુ પાડવામાં જો કોઈ મુ કેલી ઉદભવે તો કે સરકાર ,
સરકારી ગેઝેટમાં કાિશત થયેલ હુકમ વારા મુ કેલીઓ દુર કરવા માટે જ રી/સમયોિચત જોગવાઈઓ કરી
શકશે)કલમ-૩૦(

માિહતી મેળવવા અંગે

િત,
હેર માિહતી અિધકારી,
...................................
) હેર સ ા મંડળ/િવભાગ /કચેરીનું નામ(
સરનામું...................................:

૧.
૨.
૩.

૪.

નમુનો-ક
)જુઓ િનયમ-૩)૧((
માિહતી મેળવવા માટેની અર નો નમુનો

હું ,માિહતીનો અિધકાર અિધિનયમ ,૨૦૦૫ હેઠળ આપની નીચેની માિહતી મેળવવા માંગું છું .તેની િવગતો િનચે
મુજબ છે.
અરજદારનું નામ:
અરજદારનું પૂ ં સરનામુ:ં
જ રી માિહતીની ચો કસ બાબતો/િવગતો)ટૂંકમાં(
જ રી માિહતીનો ચો કસ
સમયગાળો:
)૧(
)૨(
)૩(
)*૧ (મે ................................................. િવભાગ /કચેરીમાં તારીખ ................................... :નાં રોજ પહ ચ
માંક .................................. :થી ............................................ .શ દોમાં િપયા..................
..................................................................ની અર ફી ચૂકવેલી છે.
હું ,આ સાથે અર ફી પેટે ોસ કરેલ ડીમા ડ ા ટ /પે ઓડર /ભારતીય પો ટલ ઓડરનું બીડાણ ક ં છું .તેની
)*૨(
િવગતો િનચે મુજબ છે.
ડીમા ડ
ા ટ /પે તારીખ
બક/પો ટ
કોની તરફેણમાં
રકમ િપયા
ઓડર
ઓ ફસનું
નામ
/ભારતીય
પો ટલ ઓડરનો નંબર
અને થળ
)*૧’(ગુજરાત સરકાર’
અથવા
)*૨) ..........................(સરકારી
િવભાગ/કચેરી િસવાયના હેર
સ ામંડળનું નામ િન દ કરવુ(ં
)*૩ (આ અર ઉપર ...................... .ની નોન યુડીશીયલ ટે પ /કોટ ફી ટે પ /રેવ યુ ટે પ ચોટાડેલ છે.
)*૪ (મે તારીખ .........................નાં ચલનથી)................................બક ,શાખા , થળનું નામ જણાવવું (ખાતે
અર ફી ભરેલ છે જે આ સાથે અસલમાં બીડેલ છે.
)*૫ (મ .૨૦-/નાં નોન યુડીશીયલ ટે પ પેપર / યુડીશીયલ ટે પ પેપર પર અર કરી હોવાથી અલગથી ફી ભરેલ
નથી.
)*૬ (હું ,આથી હેર ક ં છું કે તારીખ......................નાં રોજ ગરીબી રેખા હેઠળના કુટુંબનો છું અને મ આ સાથે ગરીબી
રેખા હેઠળનાં કુટુંબનાં ક◌ાડની માિણત નકલ/ખરી નકલ અથવા ગરીબી રેખા હેઠળનાં કુટુંબનાં માણપ ની માિણત નકલ /
ખરી નકલ બીડેલ છે તેથી મ અર ફી ભરી નથી.
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હું આથી હેર ક ં છું કે હું ભારતનો નાગ રક છુ.ં
હું આથી , હેર ક ં છું કએ ઉપરની િવગતો મારી

તારીખ:
થળ:

ણ અને મા યતા અનુસાર સાચી છે.
અરજદારની સહી:
ટેલીફોન નં.
)કચેરી...................................... :(
)િનવાસ........................................ :(
મોબાઈલ નં )હોય તો....................................... :(

*લાગુ પડતું ન હોય તે છેકી નાખવું

નમુનો-ખ
)જુઓ િનયમ-૩)૩((
જ રી માંગેલી માિહતી અને/અથવા દ તાવેજો માટેની ફી અને ચાજ જમા કરાવવાની અરજદારને
િત,
)....................................અરજદારનું નામ(
)...................................સરનામુ(ં
)...................................ગામ/શહેર(
ી માન,

ણ કરવા બાબત.

માિહતીનો અિધકાર અિધિનયમની કલમ-૬)૧ (અને ગુજરાત માિહતીનો અિધકાર િનયમો ,૨૦૧૦ નાં િનયમ૩)૧ (હેઠળ આપની ............... િવષય અંગેની તારીખ ........................... ની અર ...............
નાં રોજ )તારીખ જણાવવી (મળી છે.આ સંબંધમાં અમારે જણાવવાનું કે આપે માંગેલી જ રી માિહતી અને દ તાવેજો માટે
નીચે જણાવેલી િવગતો અનુસાર ) ..................... .શ દોમાં િપયા .........................પુરા (જમા કરાવવાનું આપને
ફરમાવવામાં આવે છે.
)૧( પાનાની કુલ સં યા)A3 અથવા A4 સાઈઝ *................(પાનાદીઠ
...................... .
.૨-/
)૨( મોટી સાઈઝનાં )A3 અથવા A4 સાઈઝ િસવાયનાં (પાનાની કુલ સં યા
...................... .
)ખરેખર ખચની રકમ(
લોપી/ ડ ક ચાજ *....................નંગ દીઠ .૫૦-/
)૩(
...................... .
)૪( રેકડની તપાસણી માટેનો ચાજ...................
...................... .
)૫( નમુના/મોડેલ/ફોટો ાફ માટેનો ચાજ
...................... .
)૬( અ ય
...................... .
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૩.

કુલ િપયા-:
ઉપરો ત રકમની ગણતરી ફેરફારને આધીન રહેશે .ખરેખર માિહતી આપવાના સમયે જો કોઈ ફેરફાર હોય તો ,તે
આપણે બંધનકતા રહેશ.ે
આપ ઉપરો ત રકમ ,નીચે દશાવેલા ચુકવણીનાં કારોમાંથી કોઈ એક રીતે જમા કરાવી /ચૂકવી શકશો.

)ક(
)ખ(
)ગ(
)ઘ(

રોકડેથી
ડીમા ડ ા ટથી
પે ઓડરથી
ભારતી પો ટલ ઓડરથી

)ચ(

‘૦૦૭૦-અન◌્ય વહીવટી સેવાઓ૬૦-અ ય સેવાનો-૮૦૦-અ ય
આવક)-૧૭ -(માિહતીનો અિધકાર
અિધિનયમ/િનયમો હેઠળ ફી અને
અ ય ચાજ‘એ અંદાજપ સદરમાં
જમા કરાવેલ ચલણથી
આપે માંગેલ માિહતી અને દ તાવેજો આપ કેવી રીતે ,એટલે કે બ અથવા ટપાલ થી મેળવવા માંગો છો ,તે
જણાવવા િવનંતી કરવામાં આવે છે.

૨.

૪.

{તે )*૧‘ (ગુજરાત સરકાર’નાં નામના અને યો

ય રીતે

ોસ કરેલ હોવા જોઈશે
અથવા
)*૨........................................ (
)સરકારી િવભાગ/કચેરી િસવાયના હેર સ ા મંડળનું નામ
િન દ કરવુ(ં

આપનો િવ વાસુ
(.....................................)
હેર માિહતી અિધકારી
હેર સ ા મંડળ/િવભાગ /કચેરીનું નામ
ટેલીફોન નંબર-:
*લાગુ પડતું ન હોય તે છેકી નાખવું.

નમુનો-ગ
)જુઓ િનયમ-૪)૧((
અરજદારને માિહતી આપવા અને /અથવા તેનો અ વીકાર કરવા બાબત.
મોકલનાર:
માંક........................................ :
હેર માિહતી અિધકારી,
.................................................
) હેર સ ામંડળ/િવભાગ/કચેરીનું નામ(
સરનામુ.ં ........................................... :

- 37 તારીખ......................... :

િત,
ી/ ીમિત/કુમારી..............................
સરનામું.......................................... :
ીમાન,

માિહતીનો અિધકાર અિધિનયમ ૨૦૦૫ હેઠળ માિહતી/દ તાવેજો આપવા માટેની િવનંતી કરતી તારીખ................................ :ની
આપની અર નાં અનુસંધાનમાં
તમારી ઉપરની અર માં તમે માંગેલ માિહતી/દ તાવેજો આ સાથે બીડેલ છે.
*૨
જે જ રી માિહતી/દ તાવેજો માંગેલ છે તેમાંથી આંિશક માિહતી/દ તાવેજો નીચે માણે આપવામાં આવે છે-:
*૩
)૧(
)૨(
)૩(
)૪(
નીચેની માિહતી/દ તાવેજો અિધિનયમની નીચેની કલમની જોગવાઈઓ હેઠળ આપી શકાય તેમ નથી
*૪
માંગેલી માિહતી
૧.
૨.
૩.

૫.

અ વીકાર કરવા માટે લાગુ પડતી કલમ/પેટા કલમ

આપ ઉપરના િનણયથી નારાજ થયેલ હોય તો ,િનણય મ યાની તારીખથી ીસ દવસની અંદર
આપ).....................અહી અપીલ સ ાિધકારીનું નામ‘ હો ો/કચેરીનું સરનામું /ટેલીફોન િન દ કરવા(ને અપીલ કરી શકશો
આપનો િવ વાસુ
(.....................................)
હેર માિહતી અિધકારી
હેર સ ા મંડળ/િવભાગ /કચેરીનું નામ
ટેલીફોન નંબર-:

*લાગુ પડતું ન હોય તે છેકી નાખવુ.ં
બી

િત,
હેર માિહતી અિધકારી,
....................................
) હેર સ ામંડળ/િવભાગ/કચેરીનું નામ(
સરનામું.............................................. :
ીમાન,

નમુનો-ઘ
)જુઓ િનયમ-૪)૨((
હેર સ ામંડળને લગતી અર ની તબદીલી
મોકલનાર:
માંક.................................... :
હેર માિહતી અિધકારી,
..................................................
) હેર સ ામંડળ/િવભાગ/કચેરીનું નામ(
સરનામું............................................ :
તારીખ......................... :

માિહતીનો અિધકાર અિધિનયમ ૨૦૦૫ હેઠળ
ી/ ીમતી/કુમારી...................... .............................................. ની
તા........................ની અર .........................નાં રોજ) તારીખ જણાવવી (અ ે મળી છે .તે જોવા િવનંતી.
જ રી માિહતી /દ તાવેજની િવષયવ તુ આપનાં હેર સ ામંડળ /િવભાગ /કચેરીનાં કાય સાથે વધુ િનકટતાથી સંકળાયેલી હોવાથી ,તે આગળની જ રી
*૨
કાયવાહી માટે આ સાથે આપને સંપૂણપણે તબદીલ કરવામાં આવે છે.
અથવા
ઉપર ઉ લેખેલી અર માની માંગેલી માિહતી/દ તાવેજમાંથી ,નીચેની માિહતી /દ તાવેજ આપના હેર સ ામંડળ /િવભાગ /કચેરીને લગતી હોવાથી તે
*૩
આગળની જ રી કાયવાહી માટે આપને તબદીલ કરવામાં આવે છે.
)૧(
)૨(
)૩(
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૪ .આથી માિણત કરવામાં આવે છે કે અરજદારે િનયમ-૫)ક ( માણે અર
છે.

ફી પેટે ) ......................ફ ત િપયા (..........................................ચુકવેલ
આપનો િવ વાસુ,
(.....................................)
હેર માિહતી અિધકારી
હેર સ ા મંડળ/િવભાગ /કચેરીનું નામ
ટેલીફોન નંબર-:

નકલ રવાના:
િત,
ી/ ીમિત/કુમારી)..............................અરજદારનું નામ(
) ..........................................સરનામુ(ં
ઉપર જણાવેલ સંબંિધત

હેર સ ામંડળનાં

*લાગુ પડતું ન હોય તે છેકી નાખવું.

િત
અપીલ સ ાિધકારી,
...........................................
) હેર સ ામંડળ/િવભાગ/કચેરીનું નામ(
સરનામું.............................................. :

હેર માિહતી અિધકારીનો સંપક કરવા તેને/તેણીને િવનંતી કરવામાં આવે છે.

નમુનો-ચ
)જુઓ િનયમ-૬)૧((
થમ અપીલનો નમુનો

ીમાન,

મને કોઈ િનણયો મ યો ન હોવાથી /હું હેર માિહતી અિધકારીના તારીખ.........................ના િનર◌્ણયથી નારાજ હોવાથી ,
માિહતીનો અિધકાર અિધિનયમ,૨૦૦૫ની કલમ-૧૯)૧(હેઠળ હું આથી ,આ થમ અપીલ દાખલ ક ં છુ ,મારી અપીલની િવગતો નીચે માણે છે-:
૧.
અપીલ કરનારનું નામ:
૨.
અરજદાર બી.પી.એલ .વગમાં આવે છે કે કેમ :હા/ના
૩.
અપીલ કરનારનું સરનામું:
૪.
હેર માિહતી અિધકારીનું નામ:
)ક(
હેર સ ામંડળ/િવભાગ /કચેરીનું નામ અને સરનામું:
)ખ(
ગ
જે
િનણયની સામે અપીલ કરી હોય તે િનણયના માંક અને તારીખ સહીત એવા િનણયની િવગતો:
) (
૫.
હેર માિહત અિધકારીને રજુ કરેલી અર ની તારીખ:
૬.
માિહતીની િવગતો:
માંગવામાં આવેલી માિહતી:
)૧(
માંગેલ માિહતીનો સમયગાળો:
)૨(
૭.
હેર માિહતી અિધકારીને અર કયા પછી ૩૦ દવસ પુરા થતા હોય તે તારીખ:
૮.
અપીલ માટેના કારણો:
હેર માિહતી અિધકારીને અર રજુ કયાના ૩૦ દવસની અંદર કોઈ િનણય મળેલ નથી.
)ક(
હેર માિહતી અિધકારીના તારીખ...........................ના રોજના િનણયથી નારાજ હોવાથી
)ખ(
૯.
અપીલ માટેનું કારણ
૧૦.
અપીલ દાખલ કરવા માટેની છે લી તારીખ:
૧૧.
ઠરાવેલી સમય મયાદા પછી અપીલ દાખલ કરવામાં થયેલ િવલંબ)કોઈ હોય તો (માટેના કારણો:
૧૨.
જેના માટે િવનંતી કરી હોય/દાદ માંગવામાં આવી હોય તે:
હું આથી ણવું છ◌ુ કે ઉપર આપવામાં આવેલી માિહતી અને િવગતો મારી ઉતમ ણ અને મા યતા મુજબ સાચી છે.
તારીખ:
થળ:

માણપ

)અપીલ કરનારની સહી(
ટેલીફોન નંબર
કચેરી:
િનવાસ થાન:
મોબાઈલ:
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આથી માિણત કરવામાં આવે છે કે, માિહતી અિધકાર અિધિનયમ કલમ-૪ અંતગત વયં હેર કરવાની બાબતો
ોએ ટીવ ડસ લોઝર” (સામા ય વહીવટ િવભાગ) મારા િવભાગ વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે અને તા.
૧૩/૦૬/૨૦૧૭ ની િ થિતએ અમારી મંજૂરી મેળવી અ તન કરવામાં આવેલ છે.
તા-

/૦૬/૨૦૧૭
(એસ.એમ.મહેતા)
હેર માિહતી અિધકારી
અને ઓ ફસ સુિ ટે ડ ટ,
સામા ય વહીવટ િવભાગ,
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા

