રાઈટ ટુ ઈન્ફોર્મેશન એક્ટ
(૨૦૦૫)
રાજકોટ મ્યનુ ન. કોર્પો.
૨૦૧૭-૧૮

નિજીલન્૭ શાખા
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પ્રકરણ-૧
પ્રસ્તાિના
૧.૧

આ પુસ્સ્તકા (ર્માહિતી અનિકાર અનિનનયર્મ, ૨૦૦૫)ની
ર્પાશ્ચાદભ ૂનર્મકા અંગે જાણકારી

૧.૨

આ પુસ્સ્તકાનો ઉદ્દે શ/ િેત ુ

૧.૩

આ પુસ્સ્તકા કઈ વ્યસ્ક્તઓ/ ૭ંસ્થાઓ/ ૭ંગઠનો
િગેરને ઉર્પયોગી છે ?

૧.૪

આ પુસ્સ્તકાર્માં આર્પેલી ર્માહિતીનુ ં ર્માળખુ ં

૧.૫

વ્યાખ્યાઓ (પુસ્સ્તકાર્માં િાર્પરિાર્માં આિેલ જુદા જુદા
શબ્દોની વ્યાખ્યા)

૧.૬

કોઈ વ્યસ્ક્ત આ પુસ્સ્તકાર્માં આિરી લેિાયેલ નિષયો
અંગે િધુ ર્માહિતી ર્મેળિિા ર્માગે તો તે ર્માટે ની ૭ંર્પકક
વ્યસ્ક્ત

૧.૭

આ પુસ્સ્તકાર્માં ઉર્પલબ્િ ન િોય તે ર્માહિતી ર્મેળિિા
ર્માટેની કાયકર્પધ્િનત અને ફી.
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પ્રકરણ – ૨
૭ંગઠનની નિગતો, કાયો અને ફરજો

૨.૧

જાિેર તંત્ર ઉદ્દે શ/ િેત ુ

ર્મિાર્પાલલકાના કાયદા, ઘડેલ નીતીના અર્મલ ર્માટે જે કોઈ
કાર્મગીરી તથા કાયકિાિી લોકોની અર્પેક્ષા ર્પહરપ્ર ૂણક કરિા ર્માટે તથા
લોકો ર્માટે નનયત ફરજ બજાિિા ર્માટે ના ૭ંકલલત પ્રયા૭ો કરી
જાિેર તંત્ર ર્પોતાના િેત ુ ન૭ધ્ઘ કરે તે જાિેર તંત્ર. િહિિટી તંત્રર્માં
ખુલ્લાર્પણુ,ં ર્પારદશકકતા અને જ્િાબદારીને પ્રોત્૭ાિન આર્પિા અને
તેની ૭ાથે ૭ંકળાયેલ અથિા તેર્માં આકસ્સ્ર્મકર્પણે રિેલી બાબતૌના
૭બંિ જાિેર હિતને સુ૭ગ
ં ત જાિેર ૭તાિાળાઓના અંકુશ િેઠળ
ર્માહિતી ર્મેળિિાનો દરે ક નાગહરકને િકક ર્મળી શકે.

૨.૨

જાિેર

તંત્રનું

નનશાન/ ર્મિાર્પાલલકાના િિીિટી તંત્રે લોકોની જરૂરીયાતો ૭ંતોષાય લોકોને

દુરં દેશીર્પણું (નિઝન) :-

િિીિટી મુશ્કેલી ન ર્પડે તે ર્માટે ન ુ ં જાિેર તંત્રનુ નર્મશનને
અનુલક્ષીને ર્મિાનગરર્પાલલકાને લગતા કાયદાઓ, કાનુનો,
નનયર્મો,

નિકા૭લક્ષી

આયોજ્ન

૭રકારી

યોજનાઓ

નિ.જે

ર્મિાર્પાલલકાનુ ચુટાયે
ં
લા તંત્ર ખા૭ કરીને સ્ટે . કનર્મટી કે જનરલ
ં
બોડક
બિાલ રાખેલ અને ર્મંજુર કરે લી તર્માર્મ નીનતનિષયક બાબતોનો
નનણકય લઈ ઠરાિ, ર્પરીર્પત્રો, અનિસુચનો, હક
ુ ર્મો, નિશેષ ૭ર્મજુનત
ર્માગકદશકન આર્પતી સુચનાઓ બિાર ર્પાડિાની તેર્મજ ફેડરે શનના
િડાના નનયંત્રણ િેઠ્ળ ખાતાના િડાઓ, નિભાગીય કક્ષાના િડાઓ
નિ. દ્રારા બિાર ર્પાડિાર્માં આિેલ આદે શોનુ ં અ૭રકારક રીતે
ર્પાલન કરી શકે અને અર્મલ કરાિી શકે તે બાબતનુ ં જાિેરતંત્ર
કાયકરત છે . આ ર્માટે શિેરર્માં બે નાગરીક સુનિિા કેન્દ્દો કાયકરત છે .
(૧) મુખ્ય ક્ચેરી લબલ્ડીગ, (૨) અર્મીન ર્માગક આ ઉર્પરાંત (૩)
કૃષ્ણનગર ર્મેઈન રોડ (4) કોઠારીયા રોડ જાિેર િહિિટને ૭રળ
અને નિકેન્્ત બનાિિા ર્માટે મુખ્ય કચેરી ઉર્પરાંત પુિક ઝોન
(ભાિનગર રોડ) અને ર્પશ્ર્ચચર્મ ઝોન (ચંદ્ર ર્પાકઁ, ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ)
ખાતે બે નિભાગીય કચેરીઓનુ ં બાંિકાર્મ પ્ર ૂણક થઈ ગયેલ િોય
કચેરીઓ કાયઁરત થઈ ગયેલ છે .
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૨.૪

જાિેર તંત્રની ફરજો, મુખ્ય ર્મંબઇ પ્રાંતીય ર્મિાનગર ર્પાલલકા અનઘનનયર્મ, ૧૯૪૯ િેઠળ અને
પ્રવ્ર ૂનત અને કાયોઁ

બીજા કાયદા નીચે ૭ોર્પાયેલ કે તબદીલ થયેલ ફરજો બજાિિાર્માં
આિે છે .
રાજકોટ ર્મિાનગર ર્પાલલકાની િીજીલન્૭ શાખાની કાર્મગીરી
નિગત
૧) ર્મિાનગરર્પાલલકાના અનિકારી/કર્મકચારીઓ નિરુઘ્ઘની કરપ્શન
અને ફરજર્માં અનનયનર્મતતા અંગેની ફહરયાદોની તર્પા૭ કરી,
કનર્મચનરશ્રીને હરર્પોટ કરિાની કાર્મગીરી.
(૨) ર્મિાનગરર્પાલલકાના જુદા જુદા સ્ટો૭કની ફહરયાદ ૭બંઘે તર્પા૭
કરી જરૂરી ર્પગલાં લેિા ર્માટે મ્યુનન.

કનર્મચનરશ્રીને ભલાર્મણ

કરિાની કાર્મગીરી.
(૩) જુદા જુદા સ્ટો૭કની ઓલચિંતી મુલાકાત લઈ, કોઈ અનનયનર્મતતા
જણાય તો તે ર્માટે ર્પગલા લેિા મ્યુનન. કનર્મચનરશ્રીને હરર્પોટ
કરિાની કાર્મગીરી.
(4) ર્મિાનગરર્પાલલકાની જુદી જુદી શાખાનાંકર્મકચારીઓની િાજરીનુ ં
૭રપ્રાઈઝ ચેકીગ કરિાની કાર્મગીરી.
(૫) બાંિકાર્મ / િોટર િકક ૭ નિ. ટેકનીકલ શાખા િસ્ત્કનાં ચાલતાં
કાર્મોની સ્થળ તર્પા૭ કરી કાર્મોની ચકા૭ણી કરિાની કાર્મગીરી.
૨.૫

જાિેર

તંત્રની

પ્રવ ૃનિઓ/ કાયો

મુખ્ય જાિેર સુખાનિકારી અને શિેરના નિકા૭ એ જાિેરતંત્રની મુખ્ય
પ્રવ્રુનતઓ અને કાયો છે અને આના ર્માટે જાિેર તંત્ર્ દ્રારા આયોજન
કરિાનુ ં રિે. ખા૭ કરીને આયોજનબધ્િ િિીિટને જાિેર
િિીિટર્માં પ્રથર્મ સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે . ત્યારબાદ આ નીનત અને
કાયકક્ર્ર્મ ર્માટે વ્યિસ્થાતંત્રએ જાિેર િિીિટનુ ં બીજુ ં ર્પહરબળ છે .
ત્યારબાદ આયોજન નક્કી થયા ર્પછી વ્યવ્સ્થાતંત્રર્માં

જરૂરી

ક્ર્ર્મચારી - અનિકારીની નનયુક્ત કરિાની િોય અને અિા કર્મકચારી
–અનિકારીઓ નનયુકત થઈ જાય અને ફરજો ૭ંભાળે ત્યારર્પછી
ર્મિાર્પાલલકા ર્પોતાની જાતે અર્મલ કરી શકે અને તેના દ્રારા જાિેર
િિીિટના કાયો થઈ શકે. ક્ર્ર્મચારીની નનયુહકત ર્પછી ર્માગકદશકન
આર્પી શકે તેિા ૭ંચાલકોને િિીિટીતંત્રર્માં ર્મોટો ફોળો િોય છે .
જ્યારે કર્મકચારી ઓએ િિીિટીતંત્રર્માં કાયક ર્માટે નનયુકત થાય
જેર્મના ર્માટે કોઈર્પણ કાયકક્ર્ર્મ કે નીનતનો અર્મલ કરિાનો અને આ
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કાયકક્ર્ર્મ લોકો સુિી ર્પિોચે તે ર્માટે િિીિટી કક્ષાઓ અ૭રકારક
૭ંકલન કરિાનુ ં એ ૭ંકલન કેિળ કર્મકચારી - અનિકારી િચ્ચે નિી
ર્પરં ત ુ કર્મકચારી,૭સ્થા િચ્ચે ૭ંકલન ૭િાય તે રીતે કાયક કરિાનુ.ં
૨.૬

જાિેર તંત્ર દ્વારા આર્પિાર્માં ર્મિાનગરર્પાલલકાની નર્મલ્કતો અને ૭ેિાઓને અ૭ર કરતી
આિતી

૭ેિાઓની

યાદી બાબતોની સુરક્ષા

અને તેન ું ૭ંલક્ષપ્ત નિનિરણ
૨.૭

જાળિિાની અને કનર્મચનરશ્રી તરફથી

૭ોંર્પિાર્માં આિતી બાબતો.

જાિેર તંત્રનાં રાજ્ય, નનયાર્મક લાગુ ર્પડત ુ ં નથી.
કચેરી, પ્રદે શ, જીલ્લો, બ્લોક
િગેરે

સ્તરોએ

૭ંસ્થાગતર્માળખાનો આલેખ
૨.૮

જાિેર તંત્રની અ૭રકારકતા ર્મિાનગરર્પાલલકા દ્રારા અર્પાતી લાઈટ, ગટર, ર્પાણી જેિી ફહરયાદો
અને જાિેર ફહરયાદ નનિારણ અંગે રજુઆત ર્માટે આિતા લોકો ૭ંયર્મથી િતીને લોકશાિી રીતે
ર્માટે લોકો ર્પા૭ેથી અર્પેક્ષાઓ

૨.૯

લોક

૭િયોગ

ર્માટે ની

રજુઆત કરે તે જરૂરી છે .

ર્મેળિિા લાગુ ર્પડત ુ ં નથી.

ગોઠિણ

અને

ર્પધ્િનતઓ
૨.૧૦

૭ેિા

આર્પિાના

દે ખરે ખ બી.ર્પી.એર્મ.૭ી. એકટ જોગિાઈ અનુ૭ાર
ં
આ ર્માટે જરુરી સ્ટાફ

નનયંત્રણ અને જાિેર ફહરયાદ ૭ેટઅર્પ ઉર્પલબ્િ છે .
નનિારણ ર્માટે ઉર્પલબ્િ તંત્ર
૨.૧૧

મુખ્ય કચેરી અને જુદા જુદા મુખ્ય તકેદારી અનિકારીની કચેરી
સ્તરોએ

આિેલી

કચેરીઓનાં ૭રનાર્માં

અન્ય નિજીલન્૭ શાખા, બીજો ર્માળ, રૂર્મ નં.૧
ડો. આંબેડકર ભિન,
ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ.
ર્મોબાઈલ નં.૯૬૨૪૦ ૧૬૦૦૪
ઓફી૭ ફોન નં. ૦૨૮૧ – ૨૨૨૧૬૧૧

5

પ્રકરણ-૩
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો
૩.૧

૭ંસ્થાના અનિકારીઓ અને કર્મકચારીઓની ૭િા અને ફરજોની નિગતો
(૧) શ્રી એચ.ડી.લખતરીયા

(ઈ. ચા. ચીફ નિજીલંન્૭ ઓફી૭ર)

(૨) શ્રી જે.આઇ.ર્પારે ખ

(નિજીલંન્૭ ઈંન્સ્ર્પેકટર)

(૩) શ્રી કે.એર્મ.રાઠોડ

(જુનીયર ક્લાકક )

(૪) શ્રી બી. એ. દુિરે જીયા

(ર્પટાિાળા)

સત્તાઓ તથા ફરજો
ક્રર્મ િોદ્દો

િિીિટી ૭િાઓ

નાણાંકીય

ફરજ

૭િાઓ
૧

મુખ્ય તકેદારી (૧) નિજીલંન્૭ ૭ેલની જુદી જુદી

રૂ.૫૦૦

બી.૭ી.એ૭.આર અને

અનઘકારી

એ૭.જી.િી.ઓ (જી.) િી.ઓ.ટી.

સુિીની

બી.ર્પી.એર્મ.૭ી.એકટ તથા

કાર્મગીરીનુ ં ઓિરઓલ સુર્પરિીઝન

ખચક

૭રકારશ્રીના, સ્ટેં ન્ડીંગ

કાર્મગીરી.

ર્મંજુરીની

કનર્મટીના તેર્મજ જનરલ બોડક

૭તા.

ના િખતો િખતના ઠરાિોની

(૨) મ્યુનન. ના જાિેર કાર્મો, નર્મલ્કતો,
ર્મશીનરી અને િાિનોની તકેદારી અને
સુરક્ષાની કાર્મગીરી.

(૩) મ્યુનન.ની રે િન્યુ આિક, ટેક૭ની
તકેદારી

રાખિાની

જિાબદારી.

(૪) મ્યુનન. અનિકારી/કર્મકચારીઓની
ગેરરીનત, અનનયનર્મતતા ૭બંિી તર્પા૭ો
કરી

કનર્મ.શ્રીને

હરર્પોટક

કરિાની
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અર્મલિારી કરિાની.

કાર્મગીરી.
૨

નિઝીલન્૭

૧) શ્રી જે.આઇ.ર્પારે ખ

ઈંસ્ર્પે.-૧

મુખ્ય તકેદારી અનિકારી િસ્તકની

નીલ

નીલ

નીલ

નીલ ્

તર્પા૭ોની કાર્મગીરી,શાખાના તર્પા૭
રે કડક ની જાળિણી, શાખાને લગત
ર્પત્રવ્યિિાર તથા શાખાનિકારી
તરફથી ૭ોંર્પિાર્માં આિતી ફરજો.
૩

જુ. કલાકક – ૧

૧) શ્રી કે.એર્મ.રાઠોડ
ર્પરચુરણ બીલ િથા ટેલીફોન બીલ
બનાિિાની તથા િીજીલંન્સ ્ તર્પા૭
લગત
તથા

િિીિટી
ડીસ્ર્પેચની

કાર્મગીરી

કાર્મગીરી

તથા

સ્ટેશનરી કલાકક
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પ્રકરણ-૪
કાર્યો કરવા ર્ાટે ના ધનર્યર્ો, ધવધનર્યર્ો, સ ૂચનાઓ ધનર્યર્ સંગ્રહ અને દફતરો
૪.૧

જાિેર તંત્ર અથિા તેનાં નનયંત્રણ િેઠળનાં અનિકારીઓ અને કર્મકચારીઓએ ઉર્પયોગ કરિાના
નનયર્મો, નિનનયર્મો, સુચનાઓ, નનયર્મ ૭ંગ્રિ અને દફતરોની યાદીનો નમુનો
દસ્તાિેજનુ ં નાર્મ ર્મથાળં

દસ્તાિેજનો પ્રકાર

દસ્તાિેજ ર્પરનુ ં ટૂંકું
લખાણ

૧ કર્મકચારી િાજરી રજીસ્ટર

કાયર્મી

૨ ફાઈલ આિક જાિક રજીસ્ટર

કાયર્મી

૩ ર્પત્રોનું આિક - જાિક રજીસ્ટર

કાયર્મી

૪ ખાનગી તર્પા૭ રજીસ્ટર

કાયર્મી
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પ્રકરણ-૫
નીનત ઘડતર અથિા નીનતના અર્મલ૭ંબિ
ં ી જનતાનાં ૭ભ્યો ૭ાથે ૭લાિ-ર્પરાર્મશક અથિા તેર્મનાં
પ્રનતનનનિત્િ ર્માટે ની કોઈ વ્યિસ્થા િોય તો તેની નિગત
નીનત ઘડતર:
૫.૧

શું નીનતઓનાં ઘડતર ર્માટે જનતાની અથિા તેનાં પ્રનતનનનિઓની ૭લાિ-ર્પરાર્મશક/ ૭િભાલગતા
ર્મેળિિા ર્માટેની જોગિાઈ છે ? જો િોય તો તેનો નમુનો.
અનુ. નં.

નિષય/મુદ્દો

શું જનતાની ૭િભાલગતા

જનતાની ૭િભાલગતા

સુનનનશ્ચત કરિાનુ ં જરૂરી

ર્મેળિિા ર્માટે ની વ્યિસ્થા

છે ? (િા/ના)
ચુટાયે
ં
લા પ્રનતનનનિ દ્વારા
નિનિિ કર્મીટીઓ જેિી કે
સ્ટે ન્ડીંગ કર્મીટી તથા જનરલ
બોડક ર્મારફત (૭ાર્માન્ય ૭ભા)
આનાથી નાગહરકને ક્ાં આિારે નીનત નિષયક બાબતોનાં ઘડતર અને અર્મલર્માં જનતાની
૭િભાલગતા નક્કી કરાઇ છે તે ૭ર્મજિાર્માં ર્મદદ થશે.
નીનતનો અર્મલ:
૫.૨

શું નીનતઓનાં અર્મલ ર્માટે જનતાની અથિા તેર્મનાં પ્રનતનનનિઓની ૭લાિ-ર્પરાર્મશક/ ૭િભાલગતા
ર્મેળિિા ર્માટેની જોગિાઈ છે ? જો િોય તો, આિી જોગિાઈઓની નિગતોનો નમુનો.
અનુ. નં.

નિષય/મુદ્દો

શું જનતાની ૭િભાલગતા

જનતાની ૭િભાલગતા

સુનનનશ્ચત કરિાનુ ં જરૂરી

ર્મેળિિા ર્માટે ની વ્યિસ્થા

છે ? (િા/ના)
ચુટાયે
ં
લા પ્રનતનનનિ દ્વારા
નિનિિ કર્મીટીઓ જેિી કે
સ્ટે ન્ડીંગ કર્મીટી તથા જનરલ
બોડક ર્મારફત (૭ાર્માન્ય ૭ભા)
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પ્રકરણ-૬
જાિેર તંત્ર અથિા તેની નનયંત્રણ િેઠળની વ્યસ્ક્તઓ ર્પા૭ેના દસ્તાિેજોની કક્ષાઓ અંગેન ું ર્પત્રક
૬.૧

૭રકારી દસ્તાિેજો નિશેની ર્માહિતી આર્પિા નીચેના નમુનાનો ઉર્પયોગ કરશો. જ્યાં આ દસ્તાિેજો
ઉર્પલબ્િ છે તેિી જગ્યાઓ જેિી કે ૭લચિાલય કક્ષા, નનયાર્મકની કચેરી કક્ષા અન્યનો ર્પણ ઉલ્લેખ
કરો.(‘અન્યો’ લખાિાની જગ્યાએ કક્ષાનો ઉલ્લેખ કરો.)



બી. ર્પી, એર્મ. ૭ી. એકટ, ૧૯૪૯



૭ી. આર.ર્પી.૭ી. ભાગ-૧/૨



પ્રકરણ-૪ (નનયર્મ ૭ંગ્રિ-૩) ર્માં જણાિેલ દસ્તાિેજો

પ્રકરણ-૭
તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડક , ર્પહરષદ ૭નર્મનતઓ અને અન્ય ૭ંસ્થાઓનું ર્પત્રક
૭.૧

જાિેર તંત્રને લગતા બોડક , ર્પહરષદ, ૭નર્મનતઓ અને અન્ય ર્મંડળો અંગેની નિગતનો નમુનો
લાગ ુ પડત ંુ નથી.
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પ્રકરણ-૮
૭રકારી ર્માહિતી અનિકારીઓના નાર્મ, િોદ્દો અને અન્ય નિગતો
૮.૧

જાિેર તંત્રના ૭રકારી ર્માહિતી અનિકારીઓ, ર્મદદનીશ ૭રકારી ર્માહિતી અનિકારીઓ અને

નિભાગીય કાયદાકીય (એર્પેલેટ) ૭િાનિકારી નિશેની ૭ંર્પકક ર્માહિતીનો નમુનો.
૭રકારી તંત્રનુ ં નાર્મ : રાજકોટ ર્મિાનગરર્પાલલકા- નિજીલન્૭ નિભાગ
ર્માહિતી અનિકારી
અ

નાર્મ

િોદ્દો

STD કોડ

નુ.

કચેરી

નં.
૧

ફોન નંબર

ફેક્૭

ઈ-ર્મેઈલ

૭રનામુ ં

ઘર/ ર્મોબા.
નં

શ્રી એચ.ડી.
લખતરીયા

મુખ્ય

૦૨૮૧

તકેદારી

૨૨૨૧

૯૬૨૪૦

બીજો ર્માળ, રૂર્મ નં.૧ એ/બી

૬૧૧

૧૬૦૦૪

રાજકોટ ર્મિાનગરર્પાલલકા

અનિકારી

ડો.આંબેડકર ભિન, ઢેબર
રોડ, રાજકોટ

ર્મદદનીશ ર્માહિતી અનિકારી
અ

નાર્મ

િોદ્દો

નુ.

STD
કોડ

ફોન નંબર
કચેરી

ઈ-ર્મેઈલ

૭રનામુ ં

ઘર/ર્મોબા.

નં.
૧

ફેક્૭
નં

શ્રી

િીજીલંન્૭

જે.આઇ.

ઇંન્૭ર્પેકટર

૦૨૮૧

૨૨૨૧૬૧૧

૯૮૨૫૦

-

બીજો ર્માળ, રૂર્મ નં.૧

૭૮૭૧૧

એ/બી, રાજકોટ

ર્પારે ખ

ર્મિાનગરર્પાલલકા,
ડો.આંબેડકર ભિન,
ઢેબર રોડ, રાજકોટ

એર્પેલેટ (કાયદા) ૭િાનિકારી
અ

નાર્મ

િોદ્દો

નુ.

STD
કોડ

ફોન નંબર
કચેરી

ઘર/ર્મોબા. નં

-

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૨

ફેક્૭

ઈ-ર્મેઈલ

૭રનામુ ં

નં.
૧

શ્રી આર.જે.

ડેપ્યુટી

૦૨૮૧

િાલાણી

કનર્મચનર

૨૩૩૧૪૮૪

ફસ્ટક ફ્લોર, રાજકોટ
ર્મિાનગરર્પાલલકા, િેસ્ટ
ઝોન, બીગ બજાર
ર્પાછળ, ૧૫૦ ફૂટ રીંગ
રોડ, રાજકોટ
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પ્રકરણ-૯
નનણકય લેિાની પ્રહક્રયાર્માં અનુ૭રિાની કાયકર્પધ્િનત
૯.૧

જુદા જુદા મુદ્દાઓ અંગે નનણકય લેિા ર્માટે કઈ કાયકર્પધ્િનત અનુ૭રિાર્માં આિે છે ?

જિાબ :જુદા જુદા મુદાઓ જેિા કે ભરતી, બઢતી, ખાતાકીય તર્પા૭ નિગેરે મુદાઓ અંગે નનિંણકય લેિા ર્માટે
બી.ર્પી.એર્મ.૭ી. એક્ટ, ૧૯૪૯ (૨) બી,૭ી.એ૭.આર., સ્ટે ન્ડીગ કનર્મટી અને જનરલ બોડક ને ર્મળે લ
૭તાઓ અંન્િયેના ઠરાિ ર્પરત્િે તેર્મજ ૭રકારશ્રી દ્રારા બિાર ર્પડતા ઠરાિો નનયર્મો,હુકર્મો,ર્પહરર્પત્રો,
સુચનાઓ મુજબ અર્મલિારી કરિાર્માં આિે છે .
શાખાની જુદી જુદી િિીિટી બાબતોઅંગે નનણકય લેિા ર્માટે ફાઈલ ૭બંિકરતાક જુ. કલાકક /
૭ીનીયર કલાકક / ઈન્સ્ર્પેકટર દ્રારા ફાઈલ તેયાર કરી ૭બંનિત અનિકારી, એ૭. ઓ., િી.ઓ.જી.,
િી.ઓ.ટી. ને ર્મોકલિાર્માં આિે છે . તેઓ ફાઈલનો નિગતિાર અભ્યા૭ કરી ફાઈલ નનણકય ર્માટે
૭ી.િી,ઓ ને ર્મોકલ છે અને ૭ી.િી.ઓશ્રી અલભપ્રાય૭િ ફાઈલ પ્રકરણ નનણકય ર્માટે નાયબ કનર્મચનર
શ્રી (િેસ્ટ ઝોન) ને ર્મોકલે છે . અને અંનતર્મ નનણકય એર્પેલેટ ઓથોરીટી દ્રારા લેિાર્માં આિે છે .
૯.૨

અગત્યની બાબતો ર્માટે કોઈ ખા૭ નનણકય લેિા ર્માટે ની દસ્તાિેજી કાયકર્પદ્ધનતઓ/ ઠરાિેલી
કાયકર્પધ્િનતઓ/ નનયત ર્માર્પદંડો/ નનયર્મો ક્ાં ક્ાં

છે ? નનણકય લેિા ર્માટે ક્ાં ક્ાં સ્તરે

નિચાર કરિાર્માં આિે છે ?
જિાબ :શાખા દ્રારા કોઈ નનણકય લેિાના રિેતા નથી. તેર્મ છતાં તર્પા૭ નિ. બાબતોર્માં બી.ર્પી. એર્મ.૭ી. એકટ,
૧૯૪૯ અને ગુજરાત ન૭નિલ ૭નિિ૭ રૂલ્૭, સ્ટે . કનર્મટી / જન. બોડક ના ઠરાિો મુજબ કાયકિાિી કરિાર્માં
આિે છે .
૯.૩

નનણકયને જનતા સુિી ર્પિોંચાડિાની કઈ વ્યિસ્થા છે ?

જિાબ : લાગુ ર્પડતું નથી.
૯.૪

નનણકય લેિાની પ્રહક્રયાર્માં જેના ર્મંતવ્યો લેિાનાર છે તે અનિકારીઓ કયા છે ?

જિાબ : નનણકય લેિાની પ્રહક્રયાર્માં જેના ર્મંત્વ્યો લેિાનાર છે તે અનિકારી નાયબ કનર્મચનર(િી)
અને મ્યુનનન૭ર્પલ કનર્મચનર છે .
૯.૫

નનણકય લેનાર અંનતર્મ ૭િાનિકારી કોણ છે ?

જિાબ : મ્યુનનન૭ર્પલ કનર્મચનરશ્રી
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૯.૬

જે અગત્યની બાબતો ર્પર જાિેર ૭િાનિકારી દ્વારા નનણકય લેિાર્માં આિે છે તેની ર્માહિતીનો
નમુનો

ક્રર્મ નંબર (૧)
જેના ર્પર નનણકય લેિાનાર છે તે નિષય
ર્માગકદશકક સુચન/ હદશાનનદે શ જો કોઈ િોય તો



૧. બી,ર્પી.એર્મ.૭ી.એકટ, ૧૯૪૯



૨.

બી.૭ી.

૩.

એ૭.આર.
૭ી.આર.ર્પી.૭ી.

૪. ૭રકારશ્રીના ઠરાિો, હક
ુ ર્મો, ર્પહરર્પત્રો,
સુચનાઓ.
અર્મલની પ્રહક્રયા

ઉકત ક્રર્મ નં. ૩ નાં પુસ્તકો, ઠરાિો,કાયદાઓ
આિારે અર્મલ કરિાર્માં આિે છે ,

નનણકય

લેિાની

કાયકિાિીર્માં

૭ંકળાયેલ



અનિકારીઓનો િોદ્દો

૧.
૨.

મુખ્ય
નાયબ

તકેદારી
કનર્મચનરશ્રી,

અનિકારી
િેસ્ટ

ઝોન

૩. મ્યુનન. કનર્મચનરશ્રી
ઉર્પર જણાિેલ અનિકારીઓના ૭ંર્પકક

અંગેની



ર્માહિતી

મ્યુનન.કોર્પોરે શન કચેરી નિઝીલંન્સ્ શાખા,
બીજો ર્માળ રૂર્મ નં. ૦૧ , ડો. આંબેડકર
ભિન, રાજકોટ

જો નનણકયથી ૭ંતોષ ન િોય તો, ક્ાં અને કેિી રીતે



અર્પીલ કરિી ?

રાઈટ

ટુ ઇન્ફોર્મેશન એકટ,૨૦૦૫ ની

જોગિાઈ મુજબ
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પ્રકરણ-૧૦
અનિકારીઓ અને કર્મકચારીઓની ર્માહિતી-પુસ્સ્તકા (ડીરે કટરી)
અનુ.

નાર્મ

STD

િોદ્દો

કોડ

નં.
૧

એચ.ડી. લખતરીયા

મુખ્ય તકેદારી

૦૨૮૧

અનિકારી

ફોન નંબર
કચેરી

ફેક્૭

ઈ-

ફરજની

ર્મેઈલ

ર્મો.

-

ફરજની કચેરીનુ ં ૭રનામુ ં

નિગત
-

૨૨૨૧૬

૯૬૨૪૦

૨૨૨૨

૧૧

૧૬૦૦૪

૪૨૫૮

િીજીલંન્સ્ શાખા, બીજો ર્માળ,

૯૮૨૫૦

-

-

-

"

રૂર્મ નં.૧ એ/બી, રાજકોટ
ર્મિાનગર ર્પાલલકા

૨

જે.આઇ. ર્પારે ખ

િીજી. ઈંન્૭.

"

"

૭૮૭૧૧
૩

કે.એર્મ.રાઠોડ

જુ .કલાકક

૪

બી. એ. દુ િરે જીયા

ર્પટાિાળા

"

"

-

-

-

-

"

"

-

-

-

-

"
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પ્રકરણ-૧૧
અનિકારીઓ અને કર્મકચારીઓની ર્માહિતી પુસ્સ્તકા(હડરે ક્ટરી)
અનુ.

અનિકારી/ કર્મકચારીનુ ં

નં.

નાર્મ

િોદ્દો

ર્માન૭ક ર્મિેનતાણુ ં

ઘરભાળ/

નિનનયર્મર્માં જણાવ્યા મુજબ

(ર્પગાર ગ્રેડ)

િળતર ભથ્ુ ં

ર્મિેનતાણુ ં નક્કી કરિાની
કાયકર્પધ્િનત

૧

એચ.ડી.લખતરીયા

મુખ્ય તકેદારી
અનિકારી (ઈ.ચા)

૨

જે.આઇ. ર્પારે ખ

િીજી. ઈંન્૭.

૫૩૧૦૦૧૬૭૮૦૦
૩૫૪૦૦ -

૫૪૭૦૦

બી.૭ી.એ૭.આર. મુજબ

૫૨૦૦૦

“

૨૯૩૦૦

“

૧૦૧૪૦

“

૧૧૨૪૦૦
૩

કે.એર્મ.રાઠોડ

જુ .કલાકક

૧૯૯૦૦ –
૬૩૨૦૦

૪

બી. એ. દુ િરે જીયા

ર્પટાિાળા

૧૫૪૦૦ ૫૦૦૦૦
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પ્રકરણ- ૧૨
પ્રત્યેક ૭ંસ્થાએ ફાળિાયેલ અંદાજર્પત્ર
તર્માર્મ યોજનાઓ, સ ૂલચત ખચક અને કરે લ ચુકિણી અંગે અિેિાલોની નિગતો, નિકા૭
નનર્માકણ અને તકનીકી કાયો અંગે જિાબદાર જાિેર તંત્ર ર્માટે
૧૨.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્િયે જુદી જુદી પ્રવ ૃનિઓ ર્માટે અંદાજર્પત્રની નિગતોની ર્માહિતીનો નમુનો
િષક : ૨૦૧૭ -૨૦૧૮ ( રૂનર્પયા લાખર્માં )
ક્રર્મ

યોજનાનુ ં

નં.

નાર્મ/૭દર

પ્રવ ૃનિ

પ્રવ ૃનિ

પ્રવ ૃનિ

સૂ

ર્મંજુર થયેલ

છૂટી કરે લ/

છે લ્લા

કાયકની ગુણિિા

શરૂ

અંતની

લચ

રકર્મ

ચુકિેલ રકર્મ

િષકન ુ ં

ર્માટે ૭ંપ ૂણકર્પણે

કયાક ની

અંદાજેલ

ત

(િપ્તાની

ખરે ખર

કાર્મગીરી ર્માટે

તારીખ

તારીખ

ર

૭ંખ્યા)

ખચક

જિાબદાર

ક

અનિકારી

ર્મ

૧

નિજીલંન્૭ શાખા

ર્પગાર

૧/૪/૧૭

૩૧/૩/૧૮

-

૫,૩૩,૫૦,૦૦૦/-

૫,૩૩,૫૦,૦૦૦/-

ર્પગાર તથા સુરક્ષા

મુખ્ય તકેદારી
અનિકારી

નિભાગ(૭ંયકુ ત)
૨

૭ાહદલિાર તથા

ર્પરચુરણ

“

“

-

૫૦,૦૦૦/-

૫૦,૦૦૦/-

ટે લીફોન

“

“

-

૧,૦૦,૦૦૦/-

૧,૦૦,૦૦૦/-

સુરક્ષા નિભાગ
ુ ત)
(૭ંયક
૩

ટે લીફોન ખચક તથા
સુરક્ષા નિભાગ
ુ ત)
(૭ંયક
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“

પ્રકરણ -૧૩
૭િાયકી કાયકક્રર્મોનાં અર્મલ અંગેની ર્પધ્િનત
૧૩.૧

નીચેના નમ ૂના મુજબ ર્માહિતી આર્પો.

તકેદારી અને સુરક્ષા નિભાગ દ્રારા કોઈ ૭િાયકી કાયકક્રર્મની અર્મલિારી કરિાની રિેતી નથી. જેથી ર્માહિતી
આર્પિાની થતી નથી.

પ્રકરણ-૧૪
તેણે આર્પેલ રાિતો, ર્પરર્મીટ કે અનિકૃનત ર્મેળિનારની નિગતો
નીચેના નમ ૂના મુજબ ર્માહિતી આર્પો.
૧૪.૧

કચેરીની આ શાખા દ્રારા રાિતો, ર્પરનર્મટ કે અનિકૃનત આર્પિાની કાર્મગીરી થતી ન િોઈ, નિગતો

આર્પિાની થતી નથી.

પ્રકરણ-૧૫
કાયો કરિા ર્માટે નક્કી કરે લા િોરણો
૧૫.૧ નિનિિ પ્રવ ૃનતઓ / કાયકક્રર્મો િાથ િરિા ર્માટે નિભાગે નક્કી કરે લ િોરણોની નિગતો આર્પો:(૧) કનર્મચનરશ્રી તરફથી ૭ોંર્પિાર્માં
આિતી ફહરયાદોની તર્પા૭ની કાર્મગીરી.

૭ાર્માન્ય

૯૦ હદિ૭

તર્પા૭
ગેરરીનત અંગેની
તર્પા૭ો
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છ ર્મા૭

પ્રકરણ-૧૬
િીજાણુરૂં ર્પે ઉર્પલબ્િ ર્માહિતી
૧૬.૧ િીજાણુરૂં ર્પે ઉર્પલભ્ય નિનિિ યોજનાઓની ર્માહિતીની નિગતો આર્પો.
િીજાણુરૂર્પે કોઈ ર્માહિતી ઉર્પલબ્ઘ નથી.

પ્રકરણ- ૧૭
ર્માહિતી ર્મેળિિા ર્માટે નાગહરકોને ઉર્પલભ્ય ૭િલતોની નિગતો
૧૭.૧ લોકોને ર્માહિતીર્મળે તે ર્માટે નિભાગે અર્પનાિેલ ૭ાિનો, ર્પધ્િનતઓ અથિા ૭િલતો જેિી કે,
-

િતકર્માન ર્પત્રો

-

કચેરી નોટી૭ બોડક

-

કચેરીર્માં રે કડક ન ુ ં નનરીક્ષણ

-

જાિેર તંત્રની િેબ૭ાઈટ

-

જાિેર ખબરનાં અન્ય ૭ાિનો
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પ્રકરણ – ૧૮
અન્ય ઉર્પયોગી ર્માહિતી
૧૮.૧ લોકો દ્વારા પ ૂછાતા પ્રશ્નો અને તેનાં જિાબો

રૂબરૂ, ટેલીફોન દ્રારા, ઈ- ર્મેઈલ

:

દ્રારાઆર્પિાર્માં આિે છે .
૧૮.૨ ર્માહિતી ર્મેળિિા અંગે

ર્માહિતી (ર્મેળિિાનો) અનિકાર

:

અનિનનયર્મ-૨૦૦૫ અને ગુજરાત
ર્માહિતી અનઘકાર નનયર્મો- ૨૦૦૫
ની જોગિાઈ અનુ૭ાર કાયકિાિી
કરિા કરિાથી ર્માહિતી ર્મળી શકે.

૧૮.૩ જાિેરતંત્ર દ્વારા લોકોને અર્પાતી તાલીર્મની બાબત :

આ કચેરી દ્રારા લોકોને આ બાબતે
તાલીર્મ આર્પિાની વ્યિસ્થા િાલ
અર્મલર્માં નથી.

૧૮.૪ નનયર્મ ૭ંગ્રિ-૧૩ર્માં ૭ર્માનિષ્ટ ન ્ કરાયેલ િોય
તેિા, જાિેર તંત્રએ આર્પિાના પ્રર્માણર્પત્રો,
નાં-િાઘાં પ્રર્માણર્પત્રો

:

અત્રેની ર્માહિતી નીલ છે .

૧૮.૫ નોંિણી પ્રહક્રયા અંગે

:

નીલ

૧૮.૬ જાિેર તંત્રે કર ઉઘરાિિા અંગે

:

નીલ

૧૮.૭ િીજળી/ર્પાણીનાં િંગાર્મી અને કાયર્મી જોડાનો
આર્પિા અને કાર્પિા અંગે

:

ગેરકાયદે અને ભુનતયા નળ
કનેકશનો અંગેની ફહરયાદો અંન્િયે

ટેકનીકલ સ્ટાફ ૭ાથે બંદોબસ્ત
પુરો ર્પાડિાર્માં આિે છે .

૧૮.૮ જાિેરતંત્ર દ્વારા પ ૂરી ર્પાડિાર્માં આિનાર અન્ય ૭ેિાઓ નિગત

19

:

-

પ્રર્ાણ૫ત્ર
આથી પ્રર્માલણત કરિાર્માં આિે છે કે ર્માહિતી અનિકાર અનિનનયર્મની કલર્મ-૪ અંતગકત
સ્િયં જાિેર કરિાની બાબતો પ્રોએકટીિ ડીસ્કલોઝર (ર્પી.એ.ડી.) ર્મારા નિભાગ દ્વારા તૈયાર
કરિાર્માં આિેલ છે અને તા. ૨૨/૦૬/ર૦૧૭ ની સ્સ્થનતએ અર્મારી ર્મંજુરી ર્મેળિી અદ્યતન
કરિાર્માં આિેલ છે .

તારીખ :-

.............................

............................................
(ર્પી. આઈ. ઓ. )
નિભાગનુ ં નાર્મ અને ન૭ક્કો
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રા.ર્મ.ન.ર્પા./નિજીલન્૭/જા.નં.:-

રાજકોટ ર્મિાનગરર્પાલલકા,
નિજીલન્૭ શાખા,
રાજકોટ.
તા. :

/

/૨૦૧૭

પ્રનત
જાિેર ર્માહિતી અનિકારીશ્રી
આર.ટી.આઈ. નિભાગ,
ર્મધ્ય ઝોન,
રાજકોટ ર્મિાનગરર્પાલલકા.

નિષય :- ર્માહિતી અનિકાર અનિનનયર્મ-૨૦૦૫ િેઠળ પ્રો.એ.ડી. અંતગકત
૭ને ૨૦૧૭ - ૨૦૧૮ ની ર્માહિતી બાબતે

ઉર્પરોક્ત નિષય અન્િયે જણાિિાનું કે નિજીલન્૭ શાખાની ૭ને ૨૦૧૭ - ૨૦૧૮ ની ર્માહિતી આ
૭ાથે િાડક તથા ૭ોફ્ટ કોર્પીર્માં ૭ાર્મેલ રાખી ર્મોકલિાર્માં આિે છે . જે નિહદત થાય.

ચીફ નિજીલન્૭ ઓહફ૭ર
રાજકોટ ર્મિાનગરર્પાલલકા

21

