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�કરણ -1
��તાવના

રાજકોટ મહાનગરપા�લકા

1.1   આ �ુ��તકા (મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ, 2005) 
ની પા

�ાદ ભૂિમકા અંગે �ણકારી.

- આ 
�ુ��તકાથી રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની િવિવધ શાખાઓની મા�હતી અિધકાર 

અિધિનયમ, 2005 અ�વયે આપવાની થતી મા�હતી ર�ુ કર�લ છે.

1.2 આ �ુ��તકાનો ઉ�ેશ / હ��ુ : - 

- આ �ુ��તકામાંથી રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની ફરજો, કાય�પ�ધિત, અમલમાં હોય 

તેવા કાયદા, િનયમો, પેટા િનયમો, િવિનમયો, �થાયી આદ�શો, માગ�દશ�કાઓને 

લગત મા�હતી, મદદનીશ મા�હતી અિધકાર�, મા�હતી અિધકાર� અને એપેલેટ 

અિધકાર�ને લગત મા�હતી તેમજ મા�હતી મેળવવા માટ�ની ���યા �હ�ર જનતા 

સમ� �ુકવાનો ઉ�ેશ છે અને વહ�વટને પારદશ�ક બનાવવનો છે.

1.3 આ �ુ��તકા કઇ �ય�કતઓ / સં�થાઓ / સંગઠનો વગેર�ને ઉપયોગી છે ?

-  મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ હ�ઠળ � કોઈ મા�હતી મેળવવા ઈ��ક હોય તે 

તમામને ઉપયોગી છે. ઉપરાંત શહ�રમાં આવેલા �યાપાર� સંગઠનો / સં�થાઓ / 

એસોસીએશનને પણ ઉપયોગી છે.

1.4 �યા�યાઓ



-  બી.પી.એમ.સી. એકટ, 1949 માં આપેલ �યા�યાઓ તથા તે અ�વયે બનાવેલ 

િનયમો, િવનીયમો િવગેર�માં આપેલ �યા�યાઓ અને મા�હતી (મેળવવાના) 

અિધકાર અિધિનયમ, 2005 અને �ુજરાત મા�હતી અિધકાર િનયમો, 2005 માં 

આપેલ �યા�યાઓ  અ�ુસરવાની રહ� છે. તેમજ બી.પી.એમ.સી. એકટની કલમ – 

68 હ�ઠળ મળેલ સતા અ�ુસાર અ�ય કાયદાની અમલવાર� અથ� � તે કાયદામાં 

આપેલ �યા�યા અ�ુસરવાની રહ� છે.

1.5 કોઈ �ય�કતએ આ �ુ��તકામાં આવર� લેવાયેલ િવષયો �ગે વ�ુ મા�હતી મેળવવા    માંગે 

તો તે માટ�ની સંપક� �ય�કત.

એ . એસ . વોરા

નોડલ ઓફ�સર

આર .ટ� . આઈ . િવભાગ

રાજકોટ મહાનગરપ�લકા , 

ડો .�બેડકર ભવન , 

ઢ�બરભાઈ રોડ , રાજકોટ – 360001

1.6 આ �ુ��તકામાં ઉપલ�ધ ન હોય તે મા�હતી મેળવવા માટ�ની કાય� પ�ધિત અને ફ� 

- પારા 1.5 માં દશા�વેલ અિધકાર��ીનો સંપક� કરવાથી ઉપલ�ધ મા�હતી આપવા 

�ગે ફ� સ�હતની જ�ર� કાય�વાહ� કરવાની અને તેની ઉપલ�ધતા માટ� આગળની 

કાય�વાહ� કરવામાં આવશે.



�કરણ – 2  કલમ – 4 (1)


    સંગઠન ની િવગતો, કાય� અને ફરજો

2.1   લોકોની �ુખાકર� તથા ક�યાણ અથ�નો હ��ુ 

2.2  લોકો�ુ �વા��ય અને ભિવ�યની �ુખાકાર�

2.3  19/11/1973 બાદ રાજકોટ મહાનગરપા�લકા બનેલ છે 

2.4   લોકોની �ુખાકાર�, �વા��ય, ��યાણની જવાબદાર�

2.5   પાણી િવતરણ, ર�તાઓ, સફાઈ, આવાસ યોજના, �ુગભ� ગટર, બાગ બગીચા

2.6  2.5   �ુજબ

2.7  લા�ુ પડતા નથી 

2.8  િનયમીત વેરા તથા �વ�છતાના અ�ભયાનમાં મહતમ યોગદાન

2.9  �હ�રાતો, સેિમનાર, �ક�મ, �ો�કટ 

2.10 દર�ક વોડ� ઓફ�સ, સીવીક સે�ટર, આર.ટ�.ઓ. િવભાગ તેમજ સી.એમ. �વાગત કાય��મ

2.11  �ુ�ય કચેર�, રા.મ.ન.પા., ઢ�બર રોડ, રાજકોટ તથા દર�ક વોડ� ઓફ�સ

2.12  સવાર� 10:30 બંધ થવાનો સમય સાં� 6:10

આર.ટ�.આઈ. શાખાની કામગીર� તથા ફરજો



(1) અરજદાર�ીને ન�ુના “ક” માં િવગતો અ�વયે ફોમ� ભરવા �ગે માગ�દશ�ન �ુ�ુ પાડ�ુ તથા 

તે અ�વયેની ફ� ભરવા �ગે જ�ર� �ુચના આપવી.

(2) ફ� ભયા�નાં આધારો આ�યેથી સદર�ુ અર� લગત શાખા તરફ �ુરંત જ રવાના કર� તેની 

ન�ધ અ�ે િનભાવવામાં આવતા ર�. માં કરવી તેમજ તમામ અર�ઓની �ુવમે�ટ �ગે 

ન�ધ રાખવી.

(3) ન�ુના “ધ” માં કોઈ એક શાખા (િવભાગ) �વારા અ�ય શાખા (િવભાગ) તરફ તબદ�લ 

કયા�ની નકલ આ�યેથી અ�ેના ર��ટરમાં તેની ન�ધ કરવી.

(4) ન�ુના “ગ” માં લગત શાખા �વારા મા�હતી �ુર� પાડ�ાની નકલ અ�ે આ�યેથી લગત 

ર��ટરમાં ન�ધ કરવી તેમજ સદર�ું નકલ �ુળ અર� સાથે ફાઈલ કરવી.

(5) અરજદાર��ીને મા�હતી �ગે કોઈપણ અસંતોષ હોય તો અપીલ અથવા આગળની 

કાય�વાહ� અથ� તમામ માગ�દશ�ન �ુ�ુ પાડ�ું. 

(6) અપીલ અ�વયે સબંિધત તમામ શાખાને પ� �વારા �ણ કરવી અથવા તો એપેલેટ 

ઓથોર�ટ�ના �ુકમો / સમ�સ તથા આ�ુસં�ગક પ� �યવહાર ફાઈલો તેમજ થયેલ 

કાય�વાહ� �ગેની ર��ટરની િનભાવણી કરવી.

(7) શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� �ૃહ િનમા�ણ િવભાગ સચીવાલય ગાંધીનગર ખાતે િનયત કર�લ 

ન�ુનામાં અ�ેની કામગીર�નો  િ�માિસક ર�પોટ� ભર� પહ�ચતો કરવો.

(8) આર.ટ�.આઈ. અ�વયે વખતો વખત ઉપ��થત થતી સમ�યાઓના િનરકરણ �ગેની 

કાય�વાહ� તેમજ યોજવામાં આવતી િમટ�ગ / સેમીનાર / ચચા� / ��નોતર� િવગેર� અ�વયે 

સંકલન, પ� �યવહાર, પ�રપ� �ુ�મો, ન�ધ િવગેર� અ�વયેની તમામ કાય�વાહ� કરવી.

(9) આર.ટ�.આઈ. અ�વયે જ�ર� વ�હવટ� કામગીર� �વી ક� પ�ોમાં �ુસદા તૈયાર કરવા, ફાઈલ 

ઉપ��થત કરવી, ��ુન �ુક / �ુવમે�ટ ર��ટર િવગેર�ની િનભાવણી કરવી.



(10) દર�ક શાખાને ન�ુના “ક” “ખ” “ગ” “ધ” “ચ” �ગેની જ�ર� તમામ �ટ�શનર� જ��રયાત 

�ુજબ �ુર� પાડવી.

�કરણ - 2 કલમ – 4  (2)તથા �કરણ – 3 




અિધકારઓ અને કમ�ચાર�ઓની સ�ા અને ફરજો

અ�ુ.

(૧) હોદો : ઈ.ચા. ( એ.એમ.સી.)  (�ી �. પી. રાઠોડ ) 

                       આર.ટ�.આઈ. િવભગ

સ�ા : 

વહ�વટ� : 1. આર.ટ�.આઈ. શાખાની સમ� અપીલની કામગીર�  

        ઉપર દ�ખર�ખ 

        2. સમ� �ટાફને માગ�દશ�ન આપ�ું.

નાણાક�ય : ૨૫,૦૦૦/-   

અ �ય : કોઈ જ નહ�.

(૨) હોદો : નોડલ ઓફ�સર  (�ી. આિશષભાઈ. એસ. વોરા) 

 સ�ા : 

વહ�વટ� : આર.ટ�.આઈ. અ�વયેની થતી અર� તથા અપીલ     

�ગેની તમામ વહ�વટ� �કારની કામગીર� કરવી. 

નાણાક�ય : કોઈ જ નહ�.

જવાબદાર� : આર.ટ�.આઈ. ની તમામ કામગીર��ું સંકલન કર�ું. 

 

(૩) હોદો : સી.. કલાક� (જ�યા ખાલી) 

સ�ા :  

વહ�વટ� : આર.ટ�.આઈ. અ�વયે ઈ�વડ� તથા આઉટ વડ� ની કામગીર� 

નાણાક�ય : કોઈ જ નહ�



જવાબદાર� : શાખા�ુ ઈ�વડ�  / આઉટ પો�ટ ર��ટાર  અને અર�                    

ર��ટર માં ન�ુના ઉધારવા�ુ મેઈનટ�ઈન કર�ું.

(૪ ) હોદો : �ુની. કલાક� (�ી �ૃ�ણકાંતભાઈ આર. �યાસ  ) ટ�બલ – ૩

સ�ા

વહ�વાટ� : કોઈ જ નહ�.

નાણાક�ય : કોઈ જ નહ�.

જવાબદાર� : અપીલ ને લગત કામગીર� �વી ક� અપીલ લેવી, નકલ લગત 

શાખામાં મોકલાવી. ર��ટર� ચઢાવી, ફાઇલ કરવી, સમ�સ તૈયાર 

કરવા, �ુકમ ટાઇપ / લખવા , અપીલને લગત તમામ પ�ો�ુ 

ફાઇલીગ કર�ુ તેમજ સેક�ડ અપીલ કર�ુ. 

(૫ ) હોદો : �ુની. કલાક� (જ�યા ખાલી) 

સ�ા

વહ�વટ� : કોઈ જ નહ�.

નાણાક�ય : કોઈ જ નહ�.

જવાબદાર� : તમામ ન�ુના અર� “ક” માં ફાઈલ�ગ કરવા. પી.આઈ.ઓ

       (આર.ટ�.આઈ) �ુચના �ુજબ શાખાના પ�ો લખવા આર.ટ�.આઈ. 

અ�વયે થતી  અર�ઓની  સંકલન  �ગેની  

તમામ કામગીર�. �ીમાસીક ર�પોટ� કરવો, 17 �ુદાની ----

�ુ��તકા બનાવવી. આર.ટ�.આઈ. મા�હતી માંગતી અર�   

�વીકારવી તથા નકલ ચા� વ�ુલવો તેમજ િનયત ફ� એકાઉ�ટ 

શાખામાં જમાં કરાવવી તથા શાખાના બીલ કામગીર�, ન�ુના ‘ક’ / 

આઈ. ડ�.સબમીટ કરવાની કામગીર�. તેમજ આવેલ અર� ર��ટર� 

ઉધારવી



(૬) હોદો :  મ�ુર (�ી શામ�ભાઈ એમ. માંડવીયા)  

સ�ા :    

જવાબદાર� : ઈ�ડોર આઉટ ડોરની કામગીર� કરવી.  

(૭) હોદો : પ�ાવાળા (�ી લા�ુબેન ��તીભાઈ ખંડવી) 

સ�ા :     

જવાબદાર� : ઈ�ડોર કામગીર� કરવી. 

(૮) હોદો : પ�ાવાળા (�ી અનીલભાઈ ક�. �દવ) ટ�બલ 

સ�ા :

જવાબદાર� : ઈ�ડોર આઉટ ડોરની કામગીર� કરવી.

 

�કરણ – 2  કલમ – 4  (3) તથા �કરણ – 4


    કાય� કરવા માટ�ના િનયમો, િવિનયમો, �ુચનાઓ, િનયમ સં�હ અને દફતર 

1. દ�તાવેજ�ું નામ / માત�ં : આર.ટ�.આઈ. અ�વયેની તમામ અર� 

  તથા અપીલ



2. દ�તાવેજો પર�ું �ું�ુ લખાણ : અ�ય  

3. �ય��તને િનયમો, િવનીમયો,

�ુચના, િનયમ સં�હ અને 

દફતરોની નકલ અહ�થી મળશે.    : રાજકોટ મહાનગરપાલીકા

  �મ નં – ૨, બીજો માળ,  

  ટ�લીફોન નં. ૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૧૨

4. િવભાગા �ારા િનયમો, િવનીમયો  : નીલ                 

 �ુચના, િનયમ સં�હ અને દફતરોની નકલ માટ� લેવાની ફ� આર.ટ�.આઈ. અ�વયે થતી 

અર�ઓની સંકલન �ગેની તમામ કામગીર�.

�કરણ – 2 કલમ – 4 (4) તથા �કરણ – 5 

5.1 નીતી ઘડતર અથવા નીતીના અમલ સબંધી જનતાના સ�યો 

અ�ું. નં િવષય / હોદો �ું જનતાની સહભાગીતા જનતાની સહભાગીતા મેળવવા 



�ુિન�ચીત કરવા�ુ જ�ર� છે 

? (હા/ના)

માટ�ની �યવ�થા

1. આર.ટ�.આઈ હા બનેલો કાયદો અને િનયમોની 

લોકો �ારા �ુટાયેલ 

�િતનીધીઓની સમીતી �ારા 

જનતાની સહભાગીતા મેળવવામાં 

આવે છે. 

5.2 

અ�ું. નં. િવષય / �ુદો �ું જનતાની સહભાગીતા

�ુિન�ચીત કરવા�ુ જ�ર� છે 

? (હા/ના)

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા 

માટ�ની �યવ�થા

1 1. આર.ટ�.આઈ હા મહાનગરપાલીકામાં �ટ�ડ�ગ કમીટ� 

તથા જનરલ બોડ� મારફતે 

જનતાના �િતનીધી સાથે સલાહ 

પરામશ�કર� યો�ય િનણ�યો લેવામાં 

આવે છે.  

માનનીય કિમશનર સાહ�બ - ૧૦ લાખ �ુધી  

�ટ�. કમીટ� – ૧૦ લાખથી ઉપર 

જનરલ બોડ� - નીતી િવષયક તથા કોપ�ર�શનની િમ�કત �ગે



 

�કરણ– 2 કલમ – 4 (5) તથા �કરણ – 6 


�હ�ર તં� અથવા તેના નીયં�ણ હ�ઠળની �ય��તઓ પાસેના દ�તાવેજોની 

ક�ાઓ �ગે�ું પ�ક 

અ�ું.નં દ�તાવેજની ક�ા દ�તવેજ�ું નામ અને દ�તાવેજ નીચેની �ય��ત 



તેની એક લીટ�માં 

ઓળખાણ

મેળવવાની

કાય�પ�ધિત

પાસે છે / તેના 

નીયં�ણમાં છે

1. મહાનગરપાલીકા 

ક�ા 

(આર.ટ�.આઈ. 

શાખા)

આર.ટ�.આઈ. અ�વયે 

�ગે અર� તથા 

અપીલ 

યો�ય ફ� ભય� 

દ�તાવેજની નકલ 

માટ�ની અર� 

કય�થી

ઈ.ચા.આસી.��ુ. 

કિમ�નર 

આર.ટ�.આઈ. 

વીભાગ 

�કરણ – 2  કલમ – 4 તથા �કરણ – 7

  તેના ભાગ તર�ક� રચાયેલા બોડ�, પર�ષદ, સિમિતઓ તથા અ�ય     

સં�થાઓ�ું પ�ક

7.1  

— રાજકોટ મહાનગરપાલીકા, ઢ�બર રોડ, રાજકોટ 



— અ�ય મંડળો 

— આગળ �ુજબ (2.3 �ુજબ) 

— સંચાલક તથા કાય�કાર� 

— કમ�ચાર� / �ુંટાયેલ �િતિનધી / અિધકાર� / કિમ�ર સાહ�બ 

— ��ુનીસીપલ કિમ�ર �ી 

— રા.મ.ન.પા., ઢ�બર રોડ, રાજકોટ 

— �ુંટાયેલ સ�યોની બેઠક ની સં�યા 69 છે. 

— જનતા જનરલ બોડ�માં ભાગ લઈ શક� છે.

— બેઠકોની કાય�ન�ધ તૈયાર કરવામાંઆવે છે.

— યો�ય ફ� ભર�ને બેઠકોની કાય�ન�ધ મેળવી શક� છે. 

�કરણ – 2 કલમ – 4 (5) તથા �કરણ – 8

8.1    સરકાર� તં��ું નામ :  

મા�હતી અિધકાર� 

�મ હોદો STD

કોડ 

ફોન નંબર ફ��સ ઈ-

મેઈલ 

સરના�ું 

�ચેર� મોબાઈલ 



1      નોડલ 

ઓફ�સર

(RTI)

૦૨૮

૧ 

૦૨૮૧-

૨૨૨૧૬૧

૨

૯૭૧૪૯ 

૭૫૭૫૭

- - રાજકોટ 

મહાનગરપા�લકા 

ડો.�બેડકર 

ભવન,

ઢ�બર રોડ, રાજકોટ 

મદદનીશ મા�હતી અિધકાર�

�મ હોદો STD

કોડ 

ફોન નંબર ફ��સ ઈ-

મેઈલ 

સરના�ું 

�ચેર� મોબાઈ

લ 

1  હ�ડ / 

સીનીયર 

/ 

�ુનીયર 

�લાક� 

૦૨૮૧ ૦૨૮૧-

૨૨૨૧૬૧૨

- - - રાજકોટ 

મહાનગરપા�લકા 

ડો.�બેડકર ભવન,

ઢ�બર રોડ, રાજકોટ 

એપલેટ અિધકાર�

�મ હોદો STD

કોડ 

ફોન નંબર ફ��સ ઈ-મેઈલ સરના�ું 

�ચેર� મોબાઈલ 

1 નાયાબ 

કિમ�ર 

૦૨૮

૧ 

૦૨૮૧-

૨૩૩૧૪૮

૯૪૦૯૭ 

૦૦૧૨૩

૨૩૩

૨૫૪

- રાજકોટ 

મહાનગરપા�લકા 



(વે�ટ 

ઝોન)  

૪ ૩ ઓ�ફસ, બીગ 

બ�ર પાછળ, 

150�ટ વે�ટ 

ઝોન

ર�ગ રોડ, રાજકોટ

�કરણ – 9


    િનણ�ય લેવાની ���યામાં અ�ુસરવાની કાય�પ�ધતી 

�મ નંબર 1
�નાપર િનણ�ય લેવાનાર છે તે િવષય આર.ટ�.આઈ. અર� અને અપીલ 



માગ�દશ�ક �ુચના / �દશા નીદ�શ જો કોઈ 

હોઈ તો 

િનયમ અ�ુસાર કાય�વાહ� કરવા

અમલની ���યા િનયમ અ�ુસાર 

િનણ�ય લેવાની કાય�વાહ�માં સંકળાયેલ 

અિધકાર�ઓનો હોદો 

શાખા અિધકાર�, ડ�. કિમ�ર સાહ�બ  

ઉપર જણાવેલ અિધકાર�ઓના સંપક� �ગેની 

મા�હતી 

�મ નં. ૮, રાજકોટ મહાનગરપાલીકા, રાજકોટ

જો િનણ�યથી સંતોષ ન હોય તો �ા અને 

ક�વી ર�તે અપીલ કરવી 

િનયમ અ�ુસારના ડ�.કિમ�ર�ીને ઉ�ેશીને 

આર.ટ�.આઇ શાખામાં અપીલ કર� શકાય. 

 

�કરણ – 10


અિધકાર�ઓ અને  કમ�ચાર�ઓની મા�હતી – �ુ�તીકા (ડ�ર�કટર�) 

અ

�ું

નં. 

નામ હોદો STD ફોન નંબર ફ��્

સ 

ઈ 

મેઈ

લ 

સરના�ું 



૧ �ી આિશષભાઈ 

વોરા 

નોડલ 

ઓ�ફસર 

“ ૦૨૮૧૨૨૨૧૬૩૨  - - બીજો માળ 

�મ ન- 2

b

૨ �ી 

�ૃ�ણકાંતભાઈ 

આર. �યાસ

�ુ. �લાક� “ “ - - બીજો માળ 

�મ ન- 2

b

૩ જ�યા ખાલી �ુ. �લાક� “ “ - - બીજો માળ 

�મ ન- 2

b

૪ જ�યા ખાલી સી..�લાક� “ “ - - બીજો માળ 

�મ ન- 2

b

૫ �ી શામ�ભાઈ 

એમ. માંડવીયા 

મ�ુર “ “ - - બીજો માળ 

�મ ન- 2

b

૬ �ી અિનલભાઈ 

ક�. �દવ 

પટાવાળા “ “ - - બીજો માળ 

�મ ન- 2

b

૭ �ીમતી 

લા�ુબેન �. 

ખંડવી   

પટાવાળા “ “ - - બીજો માળ 

�મ ન- 2

b

�કરણ – 2


િવનીયમોમાં જોગવાઈ કયા� �ુજબ મહ�નતાણાની પ�ધિત સ�હત દર�ક  

                અિધકાર� અને કમ�ચાર�ને મળ�ુ માસીક મહ�નતા�ું 

અ

�ું

નં. 

નામ હોદો માસીક 

મહ�નતા�ું 

વળતર / 

ભ��ુ 

િવનીયમોમાં જણા�યા 

�ુજબ મહ�નતા�ૂં ન�� 

કરવાની પ�ધિત 



૧ �ી આિશષભાઈ વોરા નોડલ 

ઓ�ફસર 

લીગલ શાખામાં 

પગાર થાય છે

- રા�ય સરકાર�ું પગાર 

પંચ “

૨ �ી �ૃ�ણકાંતભાઈ 

આર. �યાસ

�ુ. �લાક� લીગલ શાખામાં 

પગાર થાય છે

- “

૩ જ�યા ખાલી �ુ. �લાક� લીગલ શાખામાં 

પગાર થાય છે

- રા�ય સરકાર�ું પગાર 

પંચ

૪ જ�યા ખાલી સી. �લાક� લીગલ શાખામાં 

પગાર થાય છે 

“ “

૫ �ી શામ�ભાઈ એમ. 

માંડવીયા 

મ�ુર લીગલ શાખામાં 

પગાર થાય છે

- રા�ય સરકાર�ું પગાર 

પંચ

૬ �ી અિનલભાઈ ક�. 

�દવ 

પટાવાળા લીગલ શાખામાં 

પગાર થાય છે

- રા�ય સરકાર�ું પગાર 

પંચ

૭ �ીમતી લા�ુબેન �. 

ખંડવી   

પટાવાળા લીગલ શાખામાં 

પગાર થાય છે

- રા�ય સરકાર�ું પગાર 

પંચ


�કરણ – 11


��યેક સં�થાને ફાળવાયેલ �દાજપ� –વષ� 2006-



         હાલ અ�ે લા�ુ પડ�ુ નથી. 


�કરણ –12


સહાયક� કાય��મનો અમલ �ગેની પ�ધિત 



૧૨ હાલ, અ�ે લા�ુ પડ�ુ નથી.


�કરણ – તથા �કરણ – 13 


તેણે આપેલ રાહતો, પરિમટ ક� અિધ�ૃત મેળવનાર ની િવગતો 



હાલ, અ�ે લા�ુ પડ�ુ નથી.

�કરણ – 2  કલમ – 4 (14) તથા �કરણ– 15 




કાય� કરવા માટ� ન�� કર�લ ધોરણો 

1. રાજકોટ મહાનગરપાલીકાની �ુદ� �ુદ� શાખાઓ પાસેથી માંગવામાં આવતી મા�હતી 

અ�વયે થતી અર� અને અપીલ સંબંધે સંકલન કરવાની �ુ�ય ��ુિત કરવામાં આવે છે. 

2. સદર અર� તથા અપીલ અ�વયે કરવાથી થતી તમામ વ�હવટ� કામગીર� ર��ટરોની 

િનભાવણી, તથા ઈ�વડ�, આઉટવડ� અ�વયેની તમામ કામગીર�. 

�કરણ – 2 કલમ – 4 (15) તથા �કરણ – 16 




િવ��ું �પે ઉપલ�ધ મા�હતી 

             

            હાલ, અ�ે લા�ુ પડ�ુ નથી.

 

�કરણ – 2  કલમ – 4 (16) તથા �કરણ – 17




મા�હતી મેળવવા માટ� નાગર�કોને ઉપલ�ધ સવલતોની િવગતો 

દ�તાવેજોની નકલ મેળવવાની પ�ધિત : મહાનગરપાલીકા નકલો મેળવવા માટ� 

જ�ર� ફ� ભય� થી અ�ેથી દ�તાવેજોની નકલો આપવામાં આવે છે. 


�કરણ – 2 કલમ – 4 (17) તથા �કરણ – 18 


અ�ય ઉપયોગી મા�હતી 



18.1 લોકો �ારા �ુછાતા ��નો અને તેના જવાબો : આર. ટ�. આઈ. �ગેની મા�હતી 

18.2 મા�હતી મેળવવા �ગે : જ�ર� ફ� ભય� આપવામાં આવે છે.

18.3

— અર� પ�ક સંદભ� માટ� ભર�લ અર� પ�કની નકલ : તૈયાર ફોમ� 

— ફ�: �. ૨૦/-

— મા�હતી મેળવવા માટ�ની અર� કઈ ર�તે કરવી ક�ટલીક ટ��પણી મા�હતી મેળવવા 

માટ� મહાનગરપાલીકાના જનરલ બોડ�ની બા�ુમાં આર. ટ�. આઈ. િવભાગ આવેલ 

છે �યાં જ�ર� ફ� ભય� મા�હતી આપવામાં આવે છે. 

— મા�હતી આપવાનો ઈ�કાર કરવામાં આવે તેવા વખતે નાગર�કના અિધકાર અને 

અપીલ કરવાની કાય�વાહ� : �યાર� મા�હતી આપવાનો ઈ�કાર થાય �યાર� નાગર�કો 

એપલેટ ઓથોર�ટ� સમ� જ�ર� ફ� ભય� અપીલ કર� શકશે.

18.4 �હ�ર તં� �ારા લોકોને આપતી તાલીમની બાબતમાં : 

અ�ે લા�ુ પડ�ુ નથી. 

18.5 િનયમ સં�હ 13 માં સમાવી�ટ ન કરાયેલ હોય તેવા �હ�ર તં�એ આપવાના 

�માણપ�, ના-વાંધા �માણપ�. 

18.6  ન�ધણી ���યા �ગે 

— ઉદ�શ : લોકોને મા�હતી આપવાનો 

— ન�ધણી માટ�ની પા�તા : ભારતીયા નાગર�ક હોવો જોઈએ

— �ુવ� જ�ર�યાત : અ�ેથી મા�હતી મેળવનાર નાગર�ક� અર� ફ� તથા અર�માં 

શાખા�ું નામ માંગવામાં આવેલ મા�હતીની િવગત તથા અરજદાર�ું એ��સ વગેર� 

મા�હતી સં�ુણ� મા�હતી સાથે અર� કરવાની રહ�શે. 

— અર� કરવા માટ� સંપક� મા�હતી : મદદનીશ મા�હતી અિધકાર�. 

— અર� ફ� : ન�� થયા �ુજબ.

— અ�ય ફ� :  ન�� થયા �ુજબ.



— અર�નો ન�ુનો : ન�� થયા �ુજબ.

— બીડાણ / દ�તાવેજોની યાદ� : ન�ુના �ુજબની અર�. 

— અર�ની પ�ધિત : આર.ટ�.આઇ. શાખા માં ફ� ભય� સાદા કાગળ ઉપર અર� કર� 

શકાય.

— અર� મ�યા પછ� �હ�ર તં�માં થનાર ���યા – અર� મ�યે સંલ�ન શાખામાં 

તેને મોકલી આપવામાં આવે છે.  

— ન�ધણીની કાયદ�સરનો ગાળો : એક મ�હનો

— નવીનીકરણની ���યા : દર વષ� સંબંિધત શાખામાંથી 17 �ુદાની અપડ�ટ થયેલી 

�ુ��તકા મંગાવવામાં આવે છે. 

18.7 �હ�ર તં� કર ઉઘરાવવા �ગે : લા�ુ પડ�ુ નથી. 

18.8 િવજળ� / પાણી ના હંગામી અને કાયમી જોડાણો આપવા અને કાયદા �ગે : લા�ુ 

પડ�ુ   નથી.

18.9 �હ�ર તં� �ારા �ુર� પાડવામાં આવનાર અ�ય સેવાઓની િવગત : લા�ુ પડ�ુ  નથી.


