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રાઇટ ટુ ઇન્ફોરે્મશન એક્ટ 

(૨૦૦૫) 

રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા 
િીગિશાખા 

સને ૨૦૨૧-૨૦૨૨ 

કિર્મ – ૪ મજુબની ૧૭ પ્રકારની ર્માહહતી  
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પ્રકરણ -૨ કિર્મ -૪(૧) 

 સગંઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો 

૨.૧ લોકોને સખુાકારી અને કલ્યાણ અરે્થનો હતે ુ

૨.૨     લોકોનુું સ્વાસ્્ય અને ભવવષ્યની સખુાકારી 

૨.૩ ૧૯/૧૧/૧૯૭૩ ર્થી રાજકોટ મહાનગરપાલલકાનો દરજજો મળેલ છે. 

૨.૪ લોકોની સખુાકારી,સ્વાસ્્ય અને ભવવષ્યની સખુાકારી કલ્યાણની જવાબદારી 

૨.૫  પાણી વવતરણ, રસ્તાઓ, સફાઇ, આવાસ યોજના, ભગુભભ ગટર, બાગ બગીચા 

૨.૬  ૨.૫  મજુબ 

૨.૭ લાગ ુપડતુું નર્થી. 

૨.૮ વનયમીત વેરાની ભરપાઇ અને સ્વચ્છતાના અલભયાનમાું યોગદાન 

૨.૯  જાહરેાતો, સેવમનાર, સ્કીમ, પ્રોજેકટ 

૨.૧૦ એકબારી પધ્ધતીની વ્યવસ્ર્થા, દરેક વોડે ઓફીસો, સીવીક સેન્ટર 

૨.૧૧  મખુ્ય કચેરી, રા.મ.ન.પા, ઢેબર રોડ, રાજકોટ  

૨.૧૨   સવારે ૧૦.૩૦, બુંધ ર્થવાનો સમય સાુંજે ૬.૧૦ 

  



3  

 

 

િીગિશાખાની કાર્મગીરી તથા ફરજો  

-   મહાનગરપાલલકાની લીગલશાખાનુું મખુ્ય કાયભ કોપોરેશન સામે તર્થા તેના મારફત ર્થતા 

અલગ-અલગ કોટોમાું ર્થતાું દાવાઓ, અપીલો વવગરેનુું સુંકલન કરી પેનલ એડવોકેટશ્રીઓને  

પુંહોચાડવાનુું અને અલગ-અલગ શાખાઓમાુંર્થી આવતી ફાઇલો બાબતે કાનનુી માગભદશભન 

બાબતેની કાયભવાહી કરવાની કામગીરી. 

 

માહહવત અવધકાર અવધવનયમ અંતગભત આવતી અરજી અનસુુંધાને માહહતી આપવી.  

પ્રકરણ -૨ કિર્મ -૪(૨) તથા પ્રકરણ -૩ 

 અવિકારીઓ અને કર્મમચારીઓની સત્તા અને ફરજો 

 (૧) હોદ્દો : િેબર ઓફીસર (શ્રી એ.એસ.િોરા)  

સત્તા: િહીિટી : ૧. લીગલશાખાની સમગ્ર કામગીરી ઉપર દેખરેખ  

   ૨. સમગ્ર સ્ટાફન ેમાગભદશભન આપવુું. 

નાણાકીર્ય : ૧. રૂ. ૨૦૦૦/- સધુીની ખચભ મુંજુરીની સત્તા 

અન્ર્ય :  ૧. લેબરકોટભ લગત કામગીરી, કોન્રાકટ હઠેળના કામદારોના પગાર 

ચકુવણીનુું વનરીક્ષણ અને રીપોટભ , આઇ.ડી.એકટ, મીનીમમ વેજીસ એકટ, 

ગ્રેચ્યટુી એકટ, યવુનયનના પ્રશ્નો, તર્થા લેબર- એડવાઇઝરો સાર્થ ે

સુંકલન, લીગલ શાખાની વહીવટી કામગીરી,   
ફરજો:  ૧. તુંત્ર વવરૂધ્ધ લબેર કોટભમાું ર્થયેલ કેસો અંગેની માહહતી અલગ-અલગ  
                     વવભાગોમાુંર્થી મુંગાવીન ેલેબર- એડવાઇઝરોને મોકલાવવી.   

૨. અલગ-અલગ શાખાઓમાુંર્થી આવતી ફાઇલો બાબતે કાનનુી માગભદશભન 
     લગત  કામગીરી. 
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(૨) હોદ્દો :  િો-ઓફીસર (શ્રી એસ.કે.ગપુ્તા) 

સત્તા:  િહીિટી :  કોઇ જ નહી 

  નાણાકીર્ય :  રૂ.૫૦૦/- સધુીની ખચભ મુંજુરીની સત્તા 

ફરજો : ૧. સીવીલ કોટભ , ડીસ્રીકટ કોટભ , ફોજદારી કોટભ , ફુડના કેસો, લેન્ડ કેસો, હાઇકોટભ  

    અને સવુપ્રમકોટભના કેસો, અંગેની માહહતી અલગ-અલગ વવભાગોમાુંર્થી મુંગાવીન ે

   એડવોકેટશ્રીઓને મોકલાવવી ,અને આ કેસો અંગ ેઅપીલ અંગેની કાયભવાહી 

   કરવી. અલગ-અલગ શાખાઓમાુંર્થી આવતી ફાઇલો બાબતે કાનનુી માગભદશભન 

   લગત  કામગીરી. 

(૩) હોદ્દો : સીનીર્યર કિામક  (શ્રી વવશાલભાઇ ડી. વત્રવેદી) ટેબલ-૧  

સત્તા  : િહીિટી  : કોઇ જ નહી 

  નાણાકીર્ય : કોઇ જ નહી  

 જિાબદારી :  લેબર કોટભ અને મ્ય.ુટેક્ષ અપીલ અંગેની તમામ ફાઇલોની કામગીરી તેમજ લબેર કોટભ  

લગતની કામગીરી , આઉટ ડોર કામગીરી  
 (૪) હોદ્દો : જુનીર્યર કિામક (શ્રી એ.વી.ચુંદારાણા)  ટેબલ-૨ 

સત્તા  : િહીિટી  : કોઇ જ નહી 

જિાબદારી : લીગલશાખાની એસ્ટા લગતની સમગ્ર કામગીરી, પગાર તેમજ બીલ લગતની, બીલો 

       બનાવવાની કાયભવાહીની કામગીરી, નેગોશીએબલ ઇન્સ્ુમેન્ટ એકટ હઠેળ આવતા 

કેસો લગત કાયભવાહી, આઉટ ડોર કામગીરી, ડીસ્ટીકટ કોટભ લગતના કેસોની  

કામગીરી     
નાણાકીર્ય : પગાર, ખચભ અંગેના, અન ે અન્ય તમામ બીલો બનાવવાની જવાબદારી, જરૂરી 

કપાતો કરવી વગેરે  
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 (૫)  હોદ્દો : જુનીર્યર કિામક (શ્રી ધવલભાઇ મહતેા) ટેબલ-૩  

સત્તા  : િહીિટી  : કોઇ જ નહી 

  નાણાકીર્ય : કોઇ જ નહી  

 જિાબદારી : નામદાર હાઇકોટભ અને સવુપ્રમકોટભ , આબીરેશન, લગત તમામ ફાઇલો લગત કામગીરી, 

      હાઇકોટભની કેવવયેટ લગત કામગીરી,  

                        
(૬)  હોદ્દો : જુનીર્યર કિામક (શ્રી લચરાગભાઇ એન.ખીમસરુીયા ) ટેબલ-૪  

સત્તા  : િહીિટી  : કોઇ જ નહી 

  નાણાકીર્ય : કોઇ જ નહી  

 જિાબદારી :  હદવાની કોટભ કેસો લગતની તમામ કામગીરી, તમામ ફોજદારી કેસો લગતની 

       કામગીરી, લેન્ડ કેસો લગતની કામગીરી      

   
 (૭)   હોદ્દો : જુનીર્યર કિામક (શ્રી મયરુભાઇ લાઠીયા) હવાલે આર.ટી.આઇ. શાખામાું 

              પ્રકરણ -૨ કિર્મ-૪(૩)  તથા પ્રકરણ -૪ 

             કાર્યો કરિા ર્માટેના વનર્યર્મો, વિવનર્યર્મો, સચુનાઓ, વનર્યર્મ સગં્રહ અને દફતર 

૧. દસ્તાવેજનુું નામ / મર્થાળું   :  કોટભ કેસ વવગેરેની માહહતી 

૨.  દસ્તાવેજો પરનુું ટુુંકુ લખાણ  : અન્ય  

૩.  વ્યહકતને વનયમો, વવવનયમો,  : રાજકોટ મહાનગરપાલલકા 

સચુનાઓ, વનયમ સુંગ્રહ અને    લીગલશાખા, રૂમ નું. - ૪ 

દફતરોની નકલ અહીર્થી મળશ ે          ત્રીજો માળ, ડો આંબેડકર ભવન, રાજકોટ  

ટેલીફોન નુંબર :            :  ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૧,  

૪.  વવભાગ દ્વારા વનયમો, વવવનયમો,  :         રૂ. ૨૦/- 

સચુનાઓ, વનયમ સુંગ્રહ અને દફતરોની નકલ માટે લવેાની ફી 
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                પ્રકરણ -૨ કિર્મ ૪(૪) તથા પ્રકરણ-૫ 

૫.૧ – નીવત ઘડતર અથિા નીવતના અર્મિ સબંિંી જનતાના સભ્ર્યો 

 

અન.ુ ન.ં વિષર્ય/ હોદ્દો  શુ ંજનતાની સહભાગીતા 

વસવનશ્ચીત કરિાનુ ંજરૂરી છે? 

(હા/ના) 

જનતાની સહભાગીતા રે્મળિિા ર્માટેની 

વ્ર્યિસ્થા 

૧. કાયદાકીય ના બનેલા કાયદાઓ અન ે વનયમોની લોકો 

દ્વારા ચુુંટાયેલ પ્રવતનીધીઓની સમીતી 

દ્વારા જનતાની સહભાગીતા મેળવવામાું 

આવે છે. 

 

 

૫.૨ 

અન.ુ ન.ં વિષર્ય/ હોદ્દો  શુ ંજનતાની સહભાગીતા 

સવુનશ્ચીત કરિાનુ ંજરૂરી છે? 

(હા/ના) 

જનતાની સહભાગીતા રે્મળિિા ર્માટેની 

વ્ર્યિસ્થા 

૧. કાયદાકીય ના રાજકોટ મહાનગરપાલલકામાું સ્ર્થાયી 

સમીતી તર્થા સામાન્યસભા મારફ્ત ે

જનતાના પ્રવતનીધીઓ સાર્થે સલાહ 

પરામશભ કરી વનણભયો લેવામાું આવે છે. 

 

સબુંવધત સવમતી : : ૧૦ ર્થી ૧૨ લાખ 

સ્ર્થાયી સવમતી  : ૧૨ લાખ ર્થી ઉપર 

સામાન્ય સભા   : નીતી વવષયક તર્થા કોપોરેશનની વમલ્કત અંગ ે
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                    પ્રકરણ -૨ કિર્મ ૪(૫) તથા પ્રકરણ-૬ 

 જાહરે તતં્ર અથિા તેના વનર્યતં્રણ હઠેળની વ્ર્યહકતઓ પાસેના દસ્તાિેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક 

અનુ.ં ન.ં  દસ્તાિેજોની કક્ષા દસ્તાિેજોનુ ંનાર્મ અને 

એક િીટીર્મા ંઓળખાણ 

દસ્તાિેજો 

રે્મળિિાની 

કાર્યમપધ્િતી 

નીચેની વ્ર્યહકત 

પાસે છે/ તેના 

વનર્યતં્રણર્મા ંછે. 

૧. મહાનગરપાલલકા 

કક્ષા(લીગલશાખા)
  

હદવાની કાયભવાહીઓ તર્થા 

ફોજદારી કાયભવાહીઓ 

 

યોગ્ય ફી ભય ે

દસ્તાવેજની નકલ 

માટેની અરજી 

કયેર્થી 

લેબર ઓફીસર 

લો ઓફીસર અને 

સ્ટાફ 

 

        પ્રકરણ -૨ કિર્મ ૪ તથા પ્રકરણ-૭ 

  તેના ભાગ તરીકે રચારે્યિ બોડમ, પહરષદ, સવર્મતીઓ તથા અન્ર્ય સસં્થાઓનુ ંપત્રક 

 ૭.૧ 

  - રાજકોટ મહાનગરપાલલકા, ઢેબર રોડ, રાજકોટ 

- અન્ય મુંડળો 

- આગળ મજુબ (૨.૩ મજુબ) 

- સુંચાલક તર્થા કાયભકારી 

- કમભચારી/ ચુુંટાયેલ પ્રવતનીધી/ અવધકારી/ કવમશનર સાહબે 
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-  મ્યવુનસીપલ કવમશનરશ્રી 

- રાજકોટ મહાનગરપાલલકા, ઢેબર રોડ, રાજકોટ. 

- ચુુંટાયેલ સભ્યોની બેઠક સુંખ્યા ૭૨ છે. 

-  જનતા સામાન્ય સભામાું પવુભ મુંજુરીર્થી ભાગ લઇ શકે છે. 

- બેઠકોની કાયભનોંધ તૈયાર કરવામાું આવે છે. 

- યોગ્ય ફી ભરીને અરજી કયેર્થી બેઠકોની કાયભનોંધ મેળવી શકાય છે. 
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    પ્રકરણ -૨ કિર્મ ૪ તથા પ્રકરણ-૮ 

૮.૧ સરકારી તતં્રનુ ંનાર્મ :  

ર્માહહતી અવિકારી 

ક્રમ હોદ્દો  ફોન નુંબર  ઇ- 

મેઇલ 

સરનામુું 

કચેરી મોબાઇલ 

૧
  

લો-ઓફીસર
  

૦૨૮૧- 

૨૨૨૧૬૩૧ 

૯૭૧૪૯ ૧૦૧૯૯ skgupta

@rmc. 

gov.in 

લીગલશાખા, રૂમ નું. ૪, 

ત્રીજો માળ,  

ડો.આંબેડકરભવન, 

રાજકોટ. 
 

ર્મદદનીશ ર્માહહતી અવિકારી 

ક્ર
મ 

હોદ્દો  ફોન નુંબર  ઇ- 
મેઇલ 

સરનામુું 
કચેરી મોબાઇલ 

૧ લેબર ઓફીસર/ 
સીનીયર/જુની. 
કલાકભ  

૨૦૮૧- 
૨૨૨૧૬૩૨ 

૯૭૧૪૯૭૫૭૫૭  asvora

@rmc.

gov.in 

લીગલશાખા, રૂમ નું-૪, 
ત્રીજો માળ,                     
ડો. આંબેડકરભવન, 
રાજકોટ. 

 

એપેિેટ સત્તાવિકારી 
ક્ર

મ 

હોદ્દો ફોન નુંબર  ઇ- મેઇલ સરનામુું 

કચેરી મોબાઇલ 

૧ નાયબ કવમશનર 

(ઇસ્ટ ઝોન)  
૦૨૮૧- 

૨૩૮૯૨૭૪  

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૩  નાયબ કવમશનરશ્રીની 

કચેરી, શ્રી ઝવેરચુંદ 

મેઘાણી ભવન, ભાવનગર 

રોડ, રાજકોટ  
 

  



10  

 

પ્રકરણ- ૯  

 વનણમર્ય િેિાની પ્રહકર્યાર્મા ંઅનસુરિાની કાર્યમપધ્િવત 

વિષર્ય વિગત 

જેના ઉપર વનણભય લેવાનો છે તે વવષય  કોટભ કેસો 

માગભદશભક સચુના/ વનદેશો જો કોઇ હોય  કેસો ઝડપર્થી ચાલવા જોઇએ  

અમલની પ્રહક્રયા  પેનલ એડવોકેટશ્રીઓ સારે્થ સુંકલન અને ચચાભ  

વનણભય લેવાની કાયભવાહીમાું સ ુંકળાયેલ અવધકારીઓના 

હોદ્દા 

લેબર ઓફીસર, લો-ઓફીસર, સહાયક કવમશનરશ્રી, 

નાયબ કવમશનરશ્રી, કવમશનરશ્રી 

ઉપર જણાવેલ અવધકારીઓના સુંપકભ અંગેની માહહતી  લીગલશાખા, રૂમ નું-૪, ત્રીજો માળ,  

ડો. આંબેડકરભવન, રાજકોટ. 

જો વનણભયર્થી સુંતોષ ન હોય તો કયાું અને કેવી રીતે 

અપીલ કરવી  

આર.ટી.આઇ. વવભાગ બીજો માળ ડો. આંબેડકરભવન, 

રાજકોટ. મારફતે અપીલ કરી શકાય  
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પ્રકરણ- ૧૦ 

      અવિકારીઓ અને કર્મમચારીઓની ર્માહહતી- પસુ્તીકા(ડીરેકટરી) 

ક્રમ નામ હોદ્દો  ફેક્સ ઇ-મેઇલ સરનામુું  

૧ શ્રી આવશષ એસ.વોરા લેબર ઓફીસર - -  આર.ટી.આઇ. શાખા, રૂમ 
નું-૨, બીજો માળ,  
ડો. આંબડેકર ભવન, 
રાજકોટ. 

૨ શ્રી  સુંદીપ કે.ગપુ્તા લો-ઓફીસર - - લીગલ શાખા, રૂમ નું-૪, 
ત્રીજો માળ,            
ડો. આંબડેકર ભવન, 
રાજકોટ. 

૩ શ્રી વવશાલભાઇ વત્રવેદી   સી.કલાકભ  - - “ 
૪ શ્રી એ.વી.ચ ુંદારાણા  જુ.કલાભક  - - “ 
૫ શ્રી સી.એન.ખીમસરુીયા જુ. કલાકભ  -  -  - 
૬ શ્રી ડી.એસ. મહતેા  જુ. કલાકભ    - 

૭  શ્રી મયરુભાઇ લાઠીયા  જુ. કલાકભ   હવાલે આર.ટી.આઇ. 
શાખા 

૮ શ્રી દયાબેન સુંચાણીયા મજુર   લીગલશાખા 
૯ શ્રી જે.આર.ઝુંઝવાડીયા મજુર - - લેબર ઓફીસરશ્રીની 

ચેમ્બરે  
૧૦ શ્રીમાુંડવીયા શામજીભાઇ મજુર - - હવાલે 

આર.ટી.આઇ.શાખા 
૧૧ શ્રી જાદવ અનીલભાઇ પટાવાળા - - હવાલે સેકે્રટરી શાખા 
૧૨ શ્રી ખુંડવી લાભબુેન પટાવાળા   હવાલે આર.ટી.આઇ. 

શાખા 
૧૩ શ્રી શેખ શૌકતહુસેન એ.  પટાવાળા - - -  લીગલશાખા 
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પ્રકરણ- ૨ કિર્મ-૪ (૧૦) તથા પ્રકરણ-૧૧ 

વિનીર્મર્યોર્મા ંજોગિાઇ કર્યામ મજુબ ર્મહનેતાણાની પધ્િતી સહીત દરેક અવિકારી અને કર્મમચારીને ર્મળત ુર્માસીક 

ર્મહનેતાણુ\ં (એપ્રીલ-૨૦૧૯ મજુબ) (વળતર/ભ્્ુું મહનેતાણામાું સામેલ છે.) 

  

ક્રમ નામ  હોદ્દો  માસીક 

મહનેતાણુું 

ફેબ્ર-ુ૨૧ 

મજુબ)   

વળતર/ભ્્ુું 
   

વવવનમયમાું 

જણાવ્યા મજુબ 

મહનેતાણુ ું નકકી 

કરવાની કાયભ 

પધ્ધતી 

૧ શ્રી આવશષ એસ.વોરા લેબર ઓફીસર ૯૯,૧૬૬/- ૨,૫૯૦/-
  

રાજય સરકારનુું 

પગારપુંચ 

૨ શ્રી  સુંદીપ કે.ગપુ્તા લો-ઓફીસર ૮૬,૧૫૩/- ૨,૪૨૦/- “ 

૩ શ્રી વત્રવેદી વવશાલભાઇ સી.કલાકભ  ૪૩,૦૦૧/- ૧,૪૧૮/- “ 

૪ શ્રી એ.વી.ચ ુંદારાણા જુ. કલાકભ  ૫૯,૦૪૭/- ૧,૪૬૮/- “ 

૫ શ્રી લચરાગ ખીમસરુીયા જુ..કલાકભ  ૧૯,૯૫૦/ ૦  

૭ શ્રી મયરુભાઇ લાઠીયા  જુ. કલાકભ  ૧૯,૯૫૦/-               ૦ “ 

૮ શ્રી ધવલભાઇ મહતેા  જુ. કલાકભ  ૧૯,૯૫૦/- ૦ “ 

૯ શ્રી એસ.એ.શેખ  પટાવાળા ૪૧,૩૪૧/- ૨૬૦/- “ 

૧૦ શ્રી જે.આર.ઝુંઝવાડીયા મજુર  ૩૦,૯૭૦/- ૨૬૦/- “ 

૧૧ શ્રી માુંડવીયા શામજીભાઇ મજુર ૩૬,૩૪૧/- ૨૬૦/- “ 

૧૨ શ્રી ખુંડવી લાભબુેન  પટાવાળા ૨૫,૪૫૬/- ૬૦/- “ 

૧૩ શ્રી જાદવ અનીલભાઇ પટાવાળા ૨૫,૬૯૮/- ૨૬૦/- “ 

૧૪ શ્રી દયાબેન સુંચાલણયા  મજુર  ૩૪,૨૮૮/- ૬૦/- “ 
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પ્રકરણ- ૨ કિર્મ-૪ (૧૧) તથા પ્રકરણ-૧૨ 

સસં્થાને ફાળિારે્યિ અંદાજપત્ર િષમ-૨૦૨૧-૨૨ 

ક્રર્મ ર્યોજનાનુ ંનાર્મ  પ્રવવૃત
  

પ્રવવૃત શરૂ 

થર્યાની 

તારીખ 

સલુચત રકર્મ 

(િાખર્મા)ં 

ર્મજુંર થરે્યિ 

રકર્મ  

કાર્મની ગણુિત્તા 

ર્માટે જિાબદાર 

અવિકારી 

૧ લીગલશાખા પગાર ખચભ - ૧/૪/૨૦૨૧ ૮૮.૦૦ ૮૮.૦૦ શાખા અવધકારી 

૨ સાદીલવાર ખચભ - ૧/૪/૨૦૨૦ ૨.૨૫ ૨.૨૫ “ 

૩ ટેલીફોન ખચભ  - ૧/૪/૨૦૨૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ “ 

૪ વીજળી ખચભ  - ૧/૪/૨૦૨૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ “ 

૫ વકીલ ફી - ૧/૪/૨૦૨૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ “ 

૬ મ્ય.ુ કોટભનો ખચભ  - ૧/૪/૨૦૨૦ ૪૨.૦૦ ૪૨.૦૦ “ 

૭ આઉટ સોસીંગ સ્ટાફ ખચભ  -  ૧/૪/૨૦૨૦    ૭.૦૦     ૭.૦૦  ‘ 

૮ સોલ આબીરેટરની ફી  -  ૧/૪/૨૦૨૦  ૧૦.૦૦   ૧૦.૦૦  “ 
  

પ્રકરણ-૧૩ 

 

 સહાર્યકી કાર્યમક્રર્મનો અર્મિ અંગેની પધ્િતી 
 

 

હાલ અતે્ર લાગ ુપડતુું નર્થી. 
 

 

પ્રકરણ- ૧૨ કિર્મ-૪ (૧૩) તથા પ્રકરણ-૧૪ 

 
 તેને આપેિ રાહતો, પરર્મીટ કે અવિકૃત રે્મળિનારની વિગતો 

 

 

 અતે્ર લાગ ુપડતુું નર્થી. 
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પ્રકરણ- ૨ કિર્મ-૪ (૧૪) તથા પ્રકરણ-૧૫ 

 કાર્યો કરિા ર્માટે વનર્યત કરેિ િોરણો 

૧.   રાજકોટ મહાનગરપાલલકાની જુદી જુદી શાખાઓ પાસેર્થી રાજકોટ મહાનગરપાલલકા વવરૂધ્ધ 

અર્થવા રાજકોટ મહાનગરપાલલકા દ્વારા ર્થતી હદવાની કોટભ કાયભવાહી તર્થા ફોજદારી કોટભ કાયભવાહીમાું 

પેનલ એડવાઇઝરો/ એડવોકેટને જરૂરી માહહતી/ વવગતો/ પારાવાઇઝ રીમાકભસ/ દસ્તાવેજો તર્થા 

અન્ય બાબત ેસુંબુંવધત શાખાઓ સારે્થ સુંકલન કરવાની મખુ્ય પ્રવવૃત કરવામાું આવે છે.  

૨.   રાજકોટ મહાનગરપાલલકાની વવવવધ શાખાઓમાુંર્થી કાયદાકીય બાબતોને લગત અલભપ્રાય 

લગત કામગીરી કરવામાું આવે છે. 

 

પ્રકરણ- ૨ કિર્મ-૪ (૧૫) તથા પ્રકરણ-૧૬ 

 

 વિજાણુ ંરૂપે ઉપિબ્િ ર્માહહતી 
 

હાલ અતે્ર લાગ ુપડતુું નર્થી. 
 

પ્રકરણ- ૨ કિર્મ-૪ (૧૬) તથા પ્રકરણ-૧૭ 

 

 ર્માહહતી રે્મળિિા ર્માટે નાગરીકોને ઉપિબ્િ સિિતોની વિગતો 
 

દસ્તાિેજોની નકિ રે્મળિિાની પધ્િતી : રાજકોટ મહાનગરપાલલકા સબુંવધત નકલો 

મેળવવા માટે જરૂરી ફી ભયેર્થી અતે્રર્થી દસ્તાવેજોની નકલો આપવામાું આવે છે. 
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પ્રકરણ- ૨ કિર્મ-૪ (૧૭) તથા પ્રકરણ-૧૮ 

 અન્ર્ય ઉપર્યોગી ર્માહહતી 

 

૧૮.૧ લોકો દ્વારા પછુાતા પ્રશ્નો અને તેના જવાબો : કોટભ કેસને લગત માહહતી 

૧૮.૨  માહહતી મેળવવા અંગ ે: વનયત નમનુામાું/અન્ય રીતે અરજી કયેર્થી 

૧૮.૩ અરજી પત્રક સુંદભભ માટે ભરેલ અરજી પત્રકની નકલ : તૈયાર ફોમભ 

  -  ફી: રૂ.૨૦/- 

 

- ર્માહહતી રે્મળિિા ર્માટેની અરજી કઇ રીતે કરિી ટીપ્પણી : માહહતી મેળવવા માટે અરજી કરવા રાજકોટ 

મહાનગરપાલલકા કચેરી, ડો આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, રાજકોટ ખાતે આર.ટી.આઇ.વવભાગ આવેલ છે, 

તયાું જરૂરી ફી ભયે સબુંવધત શાખા તરફર્થી માહહતી આપવામાું આવે છે. 

 

- ર્માહહતી આપિાનો ઇન્કાર કરિાર્મા ં આિે તેિા િખતે નાગરીકના અવિકાર અને અપીિ કરિાની 

કાર્યમિાહી : જયારે માહહતી આપવાનો ઇન્કાર ર્થાય તયારે નાગરીકો એપલન્ટ ઓર્થોરીટી સમક્ષ વનયત 

સમયમાું અપીલ કરે શકે છે. 
૧૮.૩ : જાહરે તતં્ર દ્વારા િોકોને અપાતી તાિીર્મની બાબતર્મા ં: 

  

હાલ અતે્ર લાગ ુપડતુું નર્થી. 
 

૧૮.૪ : વનર્યર્મ સગં્રહ ૧૩ ર્મા ંસર્માવિષ્ટ ન કરારે્યિ હોર્ય તેિા જાહરે તતં્રએ આપિાના પ્રર્માણપત્ર, ના-

િાિંા પ્રર્માણપત્ર  

હાલ અતે્ર લાગ ુપડતુું નર્થી. 

 

૧૮.૫ નોંિણી પ્રહક્રર્યા અંગે 

 - ઉદે્દશ : લોકોને માહહતી આપવાનો 

-નોંિણી ર્માટેની પાત્રતા : ભારતીય નાગરીક હોવો જોઇએ 
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-પિુમ જરૂરીર્યાત : અત્રરે્થી માહહતી નેળવનાર નાગરીકે અરજી ફી તર્થા અરજીમાું કેસ નુંબર, 

પક્ષકારનુું નામ તર્થા કોટભ અંગેની વવગત તર્થા કેસનુું હાલનો દરજ્જો વવગેરે સુંપણુભ માહહતી સારે્થ 

અરજી કરવાની રહશેે. 

- અરજી કરવા માટે સુંપકભ માહહતી : આર.ટી.આઇ.વવભાગ 

- અરજી ફી : વનયત ર્થયા મજુબ  

- અન્ય ફી : વનયત ર્થયા મજુબ 

- અરજીનો નમનુો : વનયત ર્થયા મજુબ 

- લબડાણ / દસ્તાવેજોની યાદી –કોટભ કેસો 

-લબડાણ / દસ્તાવેજનો નમનુો 

- અરજીની પધ્િતી - આર.ટી.આઇ.વવભાગમાું વનયત નમનુા અર્થવા સાદા કાગળ ઉપર અરજી કરી 

શકાય 

- અરજી ર્મળ્ર્યા પછી જાહરે તતં્રર્મા ં થનાર પ્રહક્રર્યા- અરજી મળ્ય ેસુંલગ્ન શાખામાું તેન ેમોકલી 

આપવામાું આવે છે. સુંબુંવધત શાખા વનયમાનસુાર માહહતી આપે છે. 

-  નોંિણીની કાર્યદેસરનો ગાળો  - ત્રીસ હદવસ  

-  નવીનકરણની પ્રહક્રયા :  
૧૮.૬ - જાહરે તતં્ર કર ઉઘરાિિા અંગે :  

અતે્ર લાગ ુપડતુું નર્થી. 

 

૧૮.૭ - વિજળી/પાણીના હંગાર્મી અને કાર્યર્મી જોડાણો આપિા અને કાર્યદા અંગે :  
 

અતે્ર લાગ ુપડતુું નર્થી. 
 

૧૮.૮ - જાહરે તતં્ર દ્વારા પરુી પાડિાર્મા ંઆિનાર અન્ર્ય સેિાઓને વિગતો:  

અતે્ર લાગ ુપડતુું નર્થી. 
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પ્રર્માણપત્ર 

 

 
આર્થી પ્રમાણીત કરવામાું આવે છે કે માહહતી અવધકાર અવધવનયમની કલમ -૪ અતુંગભત 

સ્વયમ જાહરે કરવાની બાબતો પ્રોએક્ટીવ હડસ્ક્લોઝર ( પી.એ.ડી.) મારા વવભાગ દ્વારા તૈયાર 

કરવામાું આવેલ છે. અન ેત ે૩૦/૪/૨૦૨૧ ની સ્સ્ર્થવતએ અમારી મુંજુરી મેળવી અદ્યતન કરવામાું 

આવેલ છે.  
 

          તારીખ ૩૦-૦૪ -૨૦૨૧ 

 

 

જાહરે માહહતી અવધકારી  

    લીગલશાખા 

        રાજકોટ મહાનગરપાલલકા  
 

 

 

 

 

 

 


