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રાઇટ ટ ુઇન્ફોર્મશેન એક્ટ 

(૨૦૦૫) 

રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા 
િીગિશાખા 

સને ૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

કિર્મ – ૪ ર્મજુબની ૧૭ પ્રકારની ર્માલહતી  
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પ્રકરણ -૨ કિર્મ -૪(૧) 

 સગંઠનની લિગતો, કાર્યો અન ેફરજો 

૨.૧ િોકોને સુખાકારી અને કલ્ર્યાણ અર્થનેો હેત ુ

૨.૨     િોકોનું સ્િાસ્્ર્ય અને ભલિષ્ર્યની સુખાકારી 

૨.૩ ૧૯/૧૧/૧૯૭૩ ર્થી રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકાનો દરજજો ર્મળેિ છે. 

૨.૪ િોકોની સુખાકારી,સ્િાસ્્ર્ય અને ભલિષ્ર્યની સખુાકારી કલ્ર્યાણની જિાબદારી 

૨.૫  પાણી લિતરણ, રસ્તાઓ, સફાઇ, આિાસ ર્યોજના, ભુગભભ ગટર, બાગ બગીચા 

૨.૬  ૨.૫  ર્મુજબ 

૨.૭ િાગુ પડતુ ંનર્થી. 

૨.૮ લનર્યર્મીત િેરાની ભરપાઇ અને સ્િચ્છછતાના અલભર્યાનર્માં ર્યોગદાન 

૨.૯  જાહેરાતો, સેલર્મનાર, સ્કીર્મ, પ્રોજેકટ 

૨.૧૦ એકબારી પધ્ધતીની વ્ર્યિસ્ર્થા, દરેક િોડ ેઓફીસો, સીિીક સેન્ટર 

૨.૧૧  ર્મુખ્ર્ય કચેરી, રા.ર્મ.ન.પા, ઢેબર રોડ, રાજકોટ  

૨.૧૨   સિાર ે૧૦.૩૦, બંધ ર્થિાનો સર્મર્ય સાજેં ૬.૧૦ 
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િીગિશાખાની કાર્મગીરી તર્થા ફરજો  

-   ર્મહાનગરપાલિકાની િીગિશાખાનું ર્મુખ્ર્ય કાર્યભ કોપોરેશન સાર્મે તર્થા તેના ર્મારફત ર્થતા અિગ-અિગ કોટોર્મા ંર્થતા ં

દાિાઓ, અપીિો લિગરનેું સંકિન કરી પનેિ એડિોકેટશ્રીઓને  પહંોચાડિાનુ ંઅને અિગ-અિગ શાખાઓર્માંર્થી આિતી 

ફાઇિો બાબત ેકાનુની ર્માગભદશભન બાબતેની કાર્યભિાહી કરિાની કાર્મગીરી. 

 

ર્માલહલત અલધકાર અલધલનર્યર્મ અતંગભત આિતી અરજી અનુસંધાને ર્માલહતી આપિી.  

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

 અલધકારીઓ અન ેકર્મભચારીઓની સત્તા અન ેફરજો 

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

સત્તા: િહીિટી : ૧. િીગિશાખાની સર્મગ્ર કાર્મગીરી ઉપર દેખરેખ  

   ૨. સર્મગ્ર સ્ટાફને ર્માગભદશભન આપિું. 

નાણાકીર્ય : ૧. રૂ. ૨૦૦૦/- સુધીની ખચભ ર્મંજુરીની સત્તા 

અન્ર્ય :  ૧. િેબરકોટભ િગત કાર્મગીરી, કોન્રાકટ હેઠળના કાર્મદારોના પગાર 
ચુકિણીનું લનરીક્ષણ અને રીપોટભ, આઇ.ડી.એકટ, ર્મીનીર્મર્મ િેજીસ એકટ, 
ગ્રેચ્છરુ્યટી એકટ, રુ્યલનર્યનના પ્રશ્નો, તર્થા િેબર- એડિાઇઝરો સાર્થ ે
સકંિન, િીગિ શાખાની િહીિટી કાર્મગીરી,   

ફરજો:  ૧. તંત્ર લિરૂધ્ધ િેબર કોટભર્માં ર્થર્યેિ કસેો અંગનેી ર્માલહતી અિગ-અિગ  
                     લિભાગોર્માંર્થી ર્મંગાિીને િેબર- એડિાઇઝરોને ર્મોકિાિિી.   

૨. અિગ-અિગ શાખાઓર્મારં્થી આિતી ફાઇિો બાબત ેકાનનુી ર્માગભદશભન 
     િગત  કાર્મગીરી. 

(૨) હોદ્દો :  િો-ઓફીસર (શ્રી એસ.ક.ેગપુ્તા) 

સત્તા:  િહીિટી : કોઇ જ નહી 

  નાણાકીર્ય :  રૂ.૫૦૦/- સુધીની ખચભ ર્મંજુરીની સત્તા 

ફરજો : ૧. સીિીિ કોટભ, ડીસ્રીકટ કોટભ, ફોજદારી કોટભ, ફુડના કેસો, હાઇકોટભ અને સુલપ્રર્મકોટભના કેસો,  અંગનેી ર્માલહતી 

અિગ-અિગ લિભાગોર્માંર્થી ર્મંગાિીને એડિોકટેશ્રીઓને ર્મોકિાિિી ,અને  આ કેસો અંગે અપીિ અંગનેી કાર્યભિાહી 

કરિી. અિગ-અિગ શાખાઓર્માંર્થી આિતી  ફાઇિો બાબત ેકાનુની ર્માગભદશભન ર્મળેિિા િગત કાર્મગીરી. 

(૩) હોદ્દો : સીનીર્યર કિાભક  (શ્રી લિશાિભાઇ ડી. લત્રિેદી) ટેબિ-૧  

સત્તા  : િહીિટી  : કોઇ જ નહી 
  નાણાકીર્ય : કોઇ જ નહી  



4  

 

 જિાબદારી :  િેબર કોટભ, ઓદ્યોગીક રીબ્રુ્યનિ, ગ્રેચ્છરુ્યટી એકટ કન્સીિેશન કેસ, રક્ષીત કાર્મદાર, 
        આઇ.ડી.એકટ, ર્મીનીર્મર્મ િજેીસ એકટ િગતની કાર્મગીરી , આઉટ ડોર કાર્મગીરી  

 (૪) હોદ્દો : જુનીર્યર કિાભક (શ્રી દદપ્તીબને જે. જોષી )  ટેબિ-૨ 

સત્તા  : િહીિટી  : કોઇ જ નહી 

જિાબદારી : િીગિશાખાની એસ્ટા િગતની સર્મગ્ર કાર્મગીરી, પગાર તેર્મજ બીિ િગતની, બીિો 
       બનાિિાની કાર્યભિાહીની કાર્મગીરી,      
નાણાકીર્ય : પગાર, ખચભ અગંનેા, અને અન્ર્ય તર્માર્મ બીિો બનાિિાની જિાબદારી, જરૂરી કપાતો કરિી િગેરે  

 (૫)  હોદ્દો : જુનીર્યર કિાભક (શ્રી ધિિભાઇ એસ. ર્મહેતા) ટેબિ-૩  

સત્તા  : િહીિટી  : કોઇ જ નહી 
  નાણાકીર્ય : કોઇ જ નહી  

 જિાબદારી : ડીસ્રીકટ કોટભ/ ફોજદારી અને ફુડ ફોજદારી કેસો િગત કાર્મગીરી, 

        

                        

 

(૬)  હોદ્દો : જુનીર્યર કિાભક (શ્રી લચરાગભાઇ એન.ખીર્મસુરીર્યા ) ટેબિ-૪  

સત્તા  : િહીિટી  : કોઇ જ નહી 
  નાણાકીર્ય : કોઇ જ નહી  

 જિાબદારી :  દદિાની કોટભ કેસો િગતની તર્માર્મ કાર્મગીરી      

  
(૭)  હોદ્દો : જુનીર્યર કિાભક (શ્રી પાર્થભભાઇ એસ.સાિિીર્યા ) ટેબિ-૫  

સત્તા  : િહીિટી  : કોઇ જ નહી 
  નાણાકીર્ય : કોઇ જ નહી  

 જિાબદારી :  સુલપ્રર્મકોટભ, હાઇકોટભ, આબીરેશન કસેો, રાજકોટ લસિાર્યની અન્ર્ય રીબ્રુ્યનિો લિગરેે           

િગતની તર્માર્મ કાર્મગીરી      

   
(૮)  હોદ્દો : જુનીર્યર કિાભક (શ્રી ભરુ્મીબને એસ. પાિરા ) ટબેિ-૬  

સત્તા  : િહીિટી  : કોઇ જ નહી 
  નાણાકીર્ય : કોઇ જ નહી  

 જિાબદારી :  મ્ર્ય.ુટકે્ષ અપીિ અને ચેક રીટભન અગંેના કસેો િગતની તર્માર્મ કાર્મગીરી 
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(૯)   હોદ્દો : જુનીર્યર કિાભક (શ્રી આલશષભાઇ િી. ચંદારાણા) હિાિે આર.ટી.આઇ. શાખાર્મા ં

(૧૦)   હોદ્દો : જુનીર્યર કિાભક (શ્રી ર્મરુ્યરભાઇ િાઠીર્યા) હિાિે આર.ટી.આઇ. શાખાર્મા ં

(૧૧) હોદ્દો : જુનીર્યર કિાભક (શ્રી ર્મેઘનાબા આર.જાડજેા) હિાિે આર.ટી.આઇ. શાખાર્મા ં

 

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

             કાર્યો કરિા ર્માટનેા લનર્યર્મો, લિલનર્યર્મો, સચુનાઓ, લનર્યર્મ સગં્રહ અન ેદફતર 
૧. દસ્તાિજેનું નાર્મ / ર્મર્થાળંુ   :  કોટભ કેસ લિગેરેની ર્માલહતી 
૨.  દસ્તાિજેો પરનું ટુંકુ િખાણ  : અન્ર્ય  

૩.  વ્ર્યદકતને લનર્યર્મો, લિલનર્યર્મો,  : રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા 
સુચનાઓ, લનર્યર્મ સગં્રહ અને    િીગિશાખા, રૂર્મ નં. - ૪ 
દફતરોની નકિ અહીર્થી ર્મળશ ે         ત્રીજો ર્માળ, ડો આંબેડકર ભિન, રાજકોટ  

ટેિીફોન નબંર :            :  ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૧,  

૪.  લિભાગ દ્િારા લનર્યર્મો, લિલનર્યર્મો,  :         રૂ. ૨૦/- 
સુચનાઓ, લનર્યર્મ સગં્રહ અને દફતરોની નકિ ર્માટે િેિાની ફી 

                પ્રકરણ -૨ કિર્મ ૪(૪) તર્થા પ્રકરણ-૫ 

૫.૧ – નીલત ઘડતર અર્થિા નીલતના અર્મિ સબંધંી જનતાના સભ્ર્યો 

 

અન.ુ ન.ં લિષર્ય/ હોદ્દો  શુ ંજનતાની સહભાગીતા 

લસલનશ્ચીત કરિાનુ ંજરૂરી છે? 

(હા/ના) 

જનતાની સહભાગીતા ર્મળેિિા ર્માટનેી વ્ર્યિસ્ર્થા 

૧. કાર્યદાકીર્ય ના બનેિા કાર્યદાઓ અને લનર્યર્મોની િોકો દ્િારા 

ચુંટારે્યિ પ્રલતનીધીઓની સર્મીતી દ્િારા જનતાની 

સહભાગીતા ર્મેળિિાર્માં આિે છે. 

 

 

૫.૨ 

અન.ુ ન.ં લિષર્ય/ હોદ્દો  શુ ંજનતાની સહભાગીતા જનતાની સહભાગીતા ર્મળેિિા ર્માટનેી વ્ર્યિસ્ર્થા 
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સલુનશ્ચીત કરિાનુ ંજરૂરી છે? 

(હા/ના) 
૧. કાર્યદાકીર્ય ના રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકાર્મા ંસ્ર્થાર્યી સર્મીતી તર્થા 

સાર્માન્ર્યસભા ર્મારફ્તે જનતાના પ્રલતનીધીઓ સાર્થ ે

સિાહ પરાર્મશભ કરી લનણભર્યો િેિાર્મા ંઆિે છે. 

 

સબંલધત સલર્મતી : : ૧૦ ર્થી ૧૨ િાખ 

સ્ર્થાર્યી સલર્મતી  : ૧૨ િાખ ર્થી ઉપર 

સાર્માન્ર્ય સભા   : નીતી લિષર્યક તર્થા કોપોરેશનની લર્મલ્કત અંગ ે

                   

 

                    પ્રકરણ -૨ કિર્મ ૪(૫) તર્થા પ્રકરણ-૬ 

 જાહરે તતં્ર અર્થિા તનેા લનર્યતં્રણ હઠેળની વ્ર્યદકતઓ પાસનેા દસ્તાિજેોની કક્ષાઓ અગંનેુ ંપત્રક 

અનુ.ં ન.ં  દસ્તાિજેોની કક્ષા દસ્તાિજેોનુ ંનાર્મ અન ેએક 

િીટીર્મા ંઓળખાણ 
દસ્તાિજેો ર્મળેિિાની 

કાર્યભપધ્ધતી 
નીચનેી વ્ર્યદકત પાસ ે

છે/ તનેા લનર્યતં્રણર્મા ંછે. 
૧. ર્મહાનગરપાલિકા 

કક્ષા(િીગિશાખા)  

દદિાની કાર્યભિાહીઓ તર્થા 

ફોજદારી કાર્યભિાહીઓ 

 

ર્યોગ્ર્ય ફી ભરે્ય 

દસ્તાિજેની નકિ 

ર્માટનેી અરજી કરે્યર્થી 

િેબર ઓફીસર 
િો ઓફીસર અને સ્ટાફ 
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   પ્રકરણ -૨ કિર્મ ૪ તર્થા પ્રકરણ-૭ 

  તનેા ભાગ તરીક ેરચાર્યિે બોડભ, પદરષદ, સલર્મતીઓ તર્થા અન્ર્ય સસં્ર્થાઓનુ ંપત્રક 

 ૭.૧ 

  - રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા, ઢેબર રોડ, રાજકોટ 

- અન્ર્ય ર્મંડળો 

- આગળ ર્મજુબ (૨.૩ ર્મુજબ) 

- સંચાિક તર્થા કાર્યભકારી 

- કર્મભચારી/ ચુંટારે્યિ પ્રલતનીધી/ અલધકારી/ કલર્મશનર સાહેબ 

-  મ્ર્યુલનસીપિ કલર્મશનરશ્રી 

- રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા, ઢેબર રોડ, રાજકોટ. 

- ચુંટારે્યિ સભ્ર્યોની બેઠક સંખ્ર્યા ૭૨ છે. 

-  જનતા સાર્માન્ર્ય સભાર્માં પિુભ ર્મજુંરીર્થી ભાગ િઇ શક ેછે. 

- બેઠકોની કાર્યભનોંધ તૈર્યાર કરિાર્માં આિે છે. 

- ર્યોગ્ર્ય ફી ભરીને અરજી કરે્યર્થી બેઠકોની કાર્યભનોંધ ર્મેળિી શકાર્ય છે. 
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    પ્રકરણ -૨ કિર્મ ૪ તર્થા પ્રકરણ-૮ 

૮.૧ સરકારી તતં્રનુ ંનાર્મ :  
ર્માલહતી અલધકારી 

ક્રર્મ હોદ્દો  ફોન નંબર  ઇ- રે્મઇિ સરનારંુ્મ 

કચેરી ર્મોબાઇિ 

૧

  

િો-ઓફીસર

  

૦૨૮૧- 

૨૨૨૧૬૩૧ 

૯૭૧૪૯ ૧૦૧૯૯ skgupta

@rmc. 

gov.in 

િીગિશાખા, રૂર્મ નં. ૪, ત્રીજો 

ર્માળ,  

ડો.આંબેડકરભિન, રાજકોટ. 

 

ર્મદદનીશ ર્માલહતી અલધકારી 

ક્રર્મ હોદ્દો  ફોન નંબર  ઇ- રે્મઇિ સરનારંુ્મ 

કચેરી ર્મોબાઇિ 

૧ િેબર ઓફીસર/ 

સીનીર્યર/જુની. કિાકભ 

૨૦૮૧- 

૨૨૨૧૬૩૨ 

૯૭૧૪૯૭૫૭૫૭  asvora

@rmc.

gov.in 

િીગિશાખા, રૂર્મ નં-૪, ત્રીજો 

ર્માળ,                     ડો. 

આંબેડકરભિન, રાજકોટ. 
 

એપિેટે સત્તાલધકારી 

ક્રર્મ હોદ્દો ફોન નંબર  ઇ- રે્મઇિ સરનારંુ્મ 

કચેરી ર્મોબાઇિ 

૧ નાર્યબ કલર્મશનર (ઇસ્ટ 

ઝોન)  

૦૨૮૧- 

૨૩૮૯૨૭૪  

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૩  નાર્યબ કલર્મશનરશ્રીની કચેરી, શ્રી 

ઝિેરચંદ રે્મઘાણી ભિન, 

ભાિનગર રોડ, રાજકોટ  
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પ્રકરણ- ૯  

 લનણભર્ય િિેાની પ્રદકર્યાર્મા ંઅનસુરિાની કાર્યભપધ્ધલત 

લિષર્ય લિગત 

જેના ઉપર લનણભર્ય િેિાનો છે તે લિષર્ય  કોટભ કેસો 

ર્માગભદશભક સુચના/ લનદેશો જો કોઇ હોર્ય  કેસો ઝડપર્થી ચાિિા જોઇએ  

અર્મિની પ્રદક્રર્યા  પેનિ એડિોકેટશ્રીઓ સાર્થે સંકિન અને ચચાભ  

લનણભર્ય િેિાની કાર્યભિાહીર્માં સંકળાર્યેિ અલધકારીઓના હોદ્દા િેબર ઓફીસર, િો-ઓફીસર, સહાર્યક કલર્મશનરશ્રી, નાર્યબ 

કલર્મશનરશ્રી, કલર્મશનરશ્રી 

ઉપર જણાિેિ અલધકારીઓના સંપકભ અંગેની ર્માલહતી  િીગિશાખા, રૂર્મ નં-૪, ત્રીજો ર્માળ,  

ડો. આંબેડકરભિન, રાજકોટ. 

જો લનણભર્યર્થી સંતોષ ન હોર્ય તો કર્યાં અને કેિી રીતે અપીિ કરિી  આર.ટી.આઇ. લિભાગ બીજો ર્માળ ડો. આંબેડકરભિન, રાજકોટ. 

ર્મારફતે અપીિ કરી શકાર્ય  
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પ્રકરણ- ૧૦ 

      અલધકારીઓ અન ેકર્મભચારીઓની ર્માલહતી- પસુ્તીકા(ડીરકેટરી) 

ક્રર્મ નાર્મ હોદ્દો  ફેક્સ ઇ-રે્મઇિ સરનારંુ્મ  

૧ શ્રી આલશષ એસ.િોરા િેબર ઓફીસર - -  આર.ટી.આઇ. શાખા, રૂર્મ નં-

૨, બીજો ર્માળ,  

ડો. આંબેડકર ભિન, રાજકોટ. 

૨ શ્રી  સંદીપ કે.ગુપ્તા િો-ઓફીસર - - િીગિ શાખા, રૂર્મ નં-૪, 

ત્રીજો ર્માળ,            ડો. 

આંબેડકર ભિન, રાજકોટ. 
૩ શ્રી લિશાિભાઇ લત્રિેદી   સી.કિાકભ - - “ 

૪ શ્રી ડી.જે.જોષી ટા/જુ.કિાભક  - - “ 

૫ શ્રી સી.એન.ખીર્મસુરીર્યા જુ. કિાકભ -  -  “ 

૬ શ્રી પી. એસ. સાિિીર્યા જુ. કિાકભ - - “ 

૭ શ્રી બી.એસ.પાિરા  જુ. કિાકભ - - “ 

૮ શ્રી ડી.એસ. ર્મહેતા  જુ. કિાકભ -  -  “ 

૯ શ્રી એ.િી.ચંદારાણા  જુ.કિાભક  - - હિાિે આર.ટી.આઇ. શાખા 

૧૦  શ્રી ર્મર્યુરભાઇ િાઠીર્યા  જુ. કિાકભ   હિાિે આર.ટી.આઇ. શાખા 

૧૧ શ્રી એર્મ.આર.જાડેજા જુ. કિાકભ   હિાિે આર.ટી.આઇ. શાખા 

૧૨ શ્રી દર્યાબેન સંચાણીર્યા ર્મજુર   િીગિશાખા 

૧૩ શ્રી જે.આર.ઝંઝિાડીર્યા ર્મજુર - - િેબર ઓફીસરશ્રીની ચેમ્બરે  

૧૪ શ્રીર્માંડિીર્યા શાર્મજીભાઇ ર્મજુર - - હિાિે આર.ટી.આઇ.શાખા 

૧૫ શ્રી જાદિ અનીિભાઇ પટાિાળા - - હિાિે સેક્રેટરી શાખા 

૧૬ શ્રી ખંડિી િાભુબેન પટાિાળા   હિાિે આર.ટી.આઇ. શાખા 
૧૭ શ્રી શેખ શૌકતહુસેન એ.  પટાિાળા - - -  િીગિશાખા 

૧૮ શ્રી િી.એચ.ચાિડા ર્મજુર - - િીગિ શાખા  
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પ્રકરણ- ૨ કિર્મ-૪ (૧૦) તર્થા પ્રકરણ-૧૧ 

લિનીર્મર્યોર્મા ંજોગિાઇ કર્યાભ ર્મુજબ ર્મહેનતાણાની પધ્ધતી સહીત દરકે અલધકારી અન ેકર્મભચારીન ેર્મળત ુર્માસીક ર્મહનેતાણં\ (એપ્રીિ-૨૦૧૯ 

ર્મુજબ) (િળતર/ભ્ર્થું ર્મહેનતાણાર્માં સાર્મેિ છે.) 

  

ક્રર્મ નાર્મ  હોદ્દો  ર્માસીક 

ર્મહેનતાણં 

(એપ્રીિ-૨૨ 

ર્મુજબ)   

િળતર/ભ્ર્થુ ં

   

લિલનર્મર્યર્માં જણાવ્ર્યા 

રુ્મજબ ર્મહેનતાણં નકકી 

કરિાની કાર્યભ પધ્ધતી 

૧ શ્રી આલશષ એસ.િોરા િેબર ઓફીસર ૧,૧૧,૦૨૪/ ૨,૯૫૬/-  રાજર્ય સરકારનંુ 

પગારપંચ 

૨ શ્રી  સંદીપ કે.ગુપ્તા િો-ઓફીસર ૯૬,૫૦૨/- ૨,૭૮૬/- “ 

૩ શ્રી લિશાિભાઇ લત્રિેદી   સી.કિાકભ ૪૮,૧૮૨/- ૧,૬૯૨/- “ 

૪ શ્રી ડી.જે.જોષી ટા/જુ.કિાભક  ૫૨,૩૭૨/- ૫૦/- “ 

૫ શ્રી સી.એન.ખીર્મસુરીર્યા જુ. કિાકભ ૧૯,૯૫૦/ ૦  

૬ શ્રી પી. એસ. સાિિીર્યા જુ. કિાકભ ૧૯,૯૫૦/-               ૦ “ 

૭ શ્રી બી.એસ.પાિરા  જુ. કિાકભ ૧૯,૯૫૦/- ૦ “ 

૮ શ્રી ડી.એસ. ર્મહેતા  જુ. કિાકભ ૧૯,૯૫૦/- ૦ “ 

૯ શ્રી એ.િી.ચંદારાણા  જુ.કિાભક  ૬૫,૯૮૬/- ૧,૬૯૨/- “ 

૧૦  શ્રી ર્મર્યુરભાઇ િાઠીર્યા  જુ. કિાકભ ૩૦,૨૧૫/- ૦ “ 

૧૧ શ્રી એર્મ.આર.જાડેજા જુ. કિાકભ ૧૯,૯૫૦/- ૦ “ 

૧૨ શ્રી દર્યાબેન સંચાણીર્યા ર્મજુર ૩૮,૧૯૮/- ૬૦/- “ 

૧૩ શ્રી જે.આર.ઝંઝિાડીર્યા ર્મજુર ૩૪,૬૮૧/- ૨૬૦/- “ 

૧૪ શ્રીર્માંડિીર્યા શાર્મજીભાઇ ર્મજુર ૪૦,૪૯૬/- ૨૪૭/-   

૧૫ શ્રી જાદિ અનીિભાઇ પટાિાળા ૩૨,૪૫૦/- ૨૨૧/-   

૧૬ શ્રી ખંડિી િાભુબેન પટાિાળા ૨૮,૪૦૫/- ૬૦/-   

૧૭ શ્રી શેખ શૌકતહુસેન એ.  પટાિાળા ૪૬,૧૮૩/- ૨૨૮/-   

૧૮ શ્રી િી.એચ.ચાિડા ર્મજુર ૩૯,૪૪૫/- ૬૦/-  

 

પ્રકરણ- ૨ કિર્મ-૪ (૧૧) તર્થા પ્રકરણ-૧૨ 

સસં્ર્થાન ેફાળિાર્યિે અદંાજપત્ર િષભ-૨૦૨૨-૨૩ 

ક્રર્મ ર્યોજનાનુ ંનાર્મ  પ્રિલૃત

  

પ્રિલૃત શરૂ 

ર્થર્યાની તારીખ 

સલુચત રકર્મ 

(િાખર્મા)ં 

ર્મંજુર ર્થર્યિે 

રકર્મ  

કાર્મની ગણુિત્તા ર્માટ ે

જિાબદાર અલધકારી 

૧ િીગિશાખા પગાર ખચભ - ૧/૪/૨૦૨૨  ૮૧.૭૦  ૮૧.૭૦ શાખા અલધકારી 

૨ સાદીિિાર ખચભ - ૧/૪/૨૦૨૨ ૨.૦૦ ૨.૦૦ “ 

૩ ટેિીફોન ખચભ  - ૧/૪/૨૦૨૨ ૦.૪૦ ૦.૪૦ “ 

૪ િીજળી ખચભ  - ૧/૪/૨૦૨૨ ૦.૫૦ ૦.૫૦ “ 

૫ િકીિ ફી - ૧/૪/૨૦૨૨ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ “ 
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૬ મ્ર્ય.ુ કોટભનો ખચભ  - ૧/૪/૨૦૨૨ ૪૫.૦૦ ૪૫.૦૦ “ 

૭ આઉટ સોસીંગ સ્ટાફ ખચભ  -  ૧/૪/૨૦૨૨    ૭.૦૦     ૭.૦૦  ‘ 

૮ સોિ આબીરેટરની ફી  -  ૧/૪/૨૦૨૨    ૭.૦૦     ૭.૦૦  “ 

  

પ્રકરણ-૧૩ 

 

 સહાર્યકી કાર્યભક્રર્મનો અર્મિ અગંનેી પધ્ધતી 
 

 

હાિ અત્રે િાગુ પડતુ ંનર્થી. 

 

 

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

 

 તને ેઆપિે રાહતો, પરર્મીટ ક ેઅલધકતૃ ર્મળેિનારની લિગતો 
 

 

 અત્રે િાગુ પડતું નર્થી. 

 

પ્રકરણ- ૨ કિર્મ-૪ (૧૪) તર્થા પ્રકરણ-૧૫ 

 કાર્યો કરિા ર્માટ ેલનર્યત કરિે ધોરણો 

૧.   રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકાની જુદી જુદી શાખાઓ પાસેર્થી રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા લિરૂધ્ધ અર્થિા રાજકોટ 

ર્મહાનગરપાલિકા દ્િારા ર્થતી દદિાની કોટભ કાર્યભિાહી તર્થા ફોજદારી કોટભ કાર્યભિાહીર્માં પનેિ એડિાઇઝરો/ એડિોકેટને જરૂરી 

ર્માલહતી/ લિગતો/ પારાિાઇઝ રીર્માકભસ/ દસ્તાિેજો તર્થા અન્ર્ય બાબત ેસંબંલધત શાખાઓ સાર્થે સકંિન કરિાની ર્મુખ્ર્ય 

પ્રિૃલત કરિાર્માં આિે છે.  

૨.   રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકાની લિલિધ શાખાઓર્માંર્થી કાર્યદાકીર્ય બાબતોને િગત અલભપ્રાર્ય િગત કાર્મગીરી કરિાર્મા ં

આિે છે. 

 

પ્રકરણ- ૨ કિર્મ-૪ (૧૫) તર્થા પ્રકરણ-૧૬ 

 લિજાણં રૂપ ેઉપિબ્ધ ર્માલહતી 
 

હાિ અત્રે િાગુ પડતુ ંનર્થી. 
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પ્રકરણ- ૨ કિર્મ-૪ (૧૬) તર્થા પ્રકરણ-૧૭ 

 

 ર્માલહતી ર્મળેિિા ર્માટ ેનાગરીકોન ેઉપિબ્ધ સિિતોની લિગતો 
 

દસ્તાિજેોની નકિ ર્મળેિિાની પધ્ધતી : રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા સબંલધત નકિો ર્મેળિિા ર્માટે જરૂરી ફી ભરે્યર્થી 

અત્રેર્થી દસ્તાિજેોની નકિો આપિાર્માં આિે છે. 

પ્રકરણ- ૨ કિર્મ-૪ (૧૭) તર્થા પ્રકરણ-૧૮ 

 અન્ર્ય ઉપર્યોગી ર્માલહતી 

 
૧૮.૧ િોકો દ્િારા પછુાતા પ્રશ્નો અને તનેા જિાબો : કોટભ કેસને િગત ર્માલહતી 
૧૮.૨  ર્માલહતી ર્મેળિિા અગંે : લનર્યત નર્મુનાર્માં/અન્ર્ય રીતે અરજી કરે્યર્થી 
૧૮.૩ અરજી પત્રક સંદભભ ર્માટે ભરેિ અરજી પત્રકની નકિ : તૈર્યાર ફોર્મભ 
  -  ફી: રૂ.૨૦/- 

 
- ર્માલહતી ર્મળેિિા ર્માટનેી અરજી કઇ રીત ેકરિી ટીપ્પણી : ર્માલહતી ર્મેળિિા ર્માટે અરજી કરિા રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા કચેરી, ડો 

આંબેડકર ભિન, ઢેબર રોડ, રાજકોટ ખાતે આર.ટી.આઇ.લિભાગ આિિે છે, તર્યા ંજરૂરી ફી ભરે્ય સબંલધત શાખા તરફર્થી ર્માલહતી 

આપિાર્માં આિે છે. 

 
- ર્માલહતી આપિાનો ઇન્કાર કરિાર્મા ંઆિ ેતિેા િખત ેનાગરીકના અલધકાર અન ેઅપીિ કરિાની કાર્યભિાહી : જર્યાર ેર્માલહતી આપિાનો 

ઇન્કાર ર્થાર્ય તર્યાર ેનાગરીકો એપિન્ટ ઓર્થોરીટી સર્મક્ષ લનર્યત સર્મર્યર્મા ંઅપીિ કર ેશક ેછે. 
૧૮.૩ : જાહરે તતં્ર દ્િારા િોકોન ેઅપાતી તાિીર્મની બાબતર્મા ં: 

  

હાિ અત્રે િાગુ પડતુ ંનર્થી. 

 

૧૮.૪ : લનર્યર્મ સગં્રહ ૧૩ ર્મા ંસર્માલિષ્ટ ન કરાર્યિે હોર્ય તિેા જાહરે તતં્રએ આપિાના પ્રર્માણપત્ર, ના-િાધંા પ્રર્માણપત્ર  

હાિ અત્રે િાગુ પડતુ ંનર્થી. 

 
૧૮.૫ નોંધણી પ્રદક્રર્યા અગં ે
 - ઉદ્દશે : િોકોને ર્માલહતી આપિાનો 

-નોંધણી ર્માટનેી પાત્રતા : ભારતીર્ય નાગરીક હોિો જોઇએ 
-પિુભ જરૂરીર્યાત : અત્રરે્થી ર્માલહતી નેળિનાર નાગરીક ેઅરજી ફી તર્થા અરજીર્મા ંકેસ નંબર, પક્ષકારનું નાર્મ તર્થા કોટભ અંગનેી 

લિગત તર્થા કસેનું હાિનો દરજ્જો લિગેરે સપંુણભ ર્માલહતી સાર્થે અરજી કરિાની રહેશ.ે 

- અરજી કરિા ર્માટે સંપકભ ર્માલહતી : આર.ટી.આઇ.લિભાગ 



14  

 

- અરજી ફી : લનર્યત ર્થર્યા ર્મુજબ  

- અન્ર્ય ફી : લનર્યત ર્થર્યા ર્મુજબ 

- અરજીનો નર્મુનો : લનર્યત ર્થર્યા ર્મજુબ 

- લબડાણ / દસ્તાિેજોની ર્યાદી –કોટભ કેસો 

-લબડાણ / દસ્તાિેજનો નર્મનુો 

- અરજીની પધ્ધતી - આર.ટી.આઇ.લિભાગર્માં લનર્યત નર્મુના અર્થિા સાદા કાગળ ઉપર અરજી કરી શકાર્ય 

- અરજી ર્મળ્ર્યા પછી જાહરે તતં્રર્મા ંર્થનાર પ્રદક્રર્યા- અરજી ર્મળ્રે્ય સંિગ્ન શાખાર્માં તનેે ર્મોકિી આપિાર્મા ંઆિે છે. સંબંલધત 

શાખા લનર્યર્માનુસાર ર્માલહતી આપે છે. 

-  નોંધણીની કાર્યદસેરનો ગાળો  - ત્રીસ દદિસ  
-  નિીનકરણની પ્રદક્રર્યા :  

૧૮.૬ - જાહરે તતં્ર કર ઉઘરાિિા અગં ે:  
અત્રે િાગુ પડતુ ંનર્થી. 

 
૧૮.૭ - લિજળી/પાણીના હગંાર્મી અન ેકાર્યર્મી જોડાણો આપિા અન ેકાર્યદા અગં ે:  

 

અત્રે િાગુ પડતુ ંનર્થી. 

 

૧૮.૮ - જાહરે તતં્ર દ્િારા પરુી પાડિાર્મા ંઆિનાર અન્ર્ય સિેાઓન ેલિગતો:  
અત્રે િાગુ પડતુ ંનર્થી. 
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પ્રર્માણપત્ર 

 

 
આર્થી પ્રર્માણીત કરિાર્માં આિે છે કે ર્માલહતી અલધકાર અલધલનર્યર્મની કિર્મ -૪ અતંગભત સ્િર્યર્મ જાહેર કરિાની 

બાબતો પ્રોએક્ટીિ દડસ્ક્િોઝર (પી.એ.ડી.) ર્મારા લિભાગ દ્િારા તૈર્યાર કરિાર્માં આિેિ છે. અને તે તા.૩૦/૪/૨૦૨૨ ની 

લસ્ર્થલતએ અર્મારી ર્મજુંરી ર્મેળિી અદ્યતન કરિાર્માં આિેિ છે.  

 

          તારીખ ૨૬-૦૫ -૨૦૨૨ 

 

 

જાહેર ર્માલહતી અલધકારી  

    િીગિશાખા 

        રાજકોટ ર્મહાનગરપાલિકા  

 

 

 

 

 

 

 


