માહિતીમેળવવાના અધિધનયમ૨૦૦૫
અમલીકરણ બાબત
કલેક્ટર કચેરર, હિસાબી શાખા
રુમ નં૧૪ બીજો માળ જજલલા
સેવા સદન સુભાષબીજ
સકર્કલની પાસે અમદાવાદ
માહિતી મેળવવાના અધિધનયમ૨૦૦૫ના અમલીકરણ બાબત
કલેક્ટર કચેરર અમદાવાદ
મીહિતી મેળવવાના અધિધનયમ૨૦૦૫ની જોગવાઇઓ અનુસંિાને કલેક્ટર કચેરર ખાતે એપલે્ટ
ઓથોોરટ ્ટર તરરકટ અધિક ધનવાસી નાયબ કલેક્ટરશી અમદાવાદ અને જાિટર માહિતી અધિકારર તરરકટ અધિક
ચી્ટનીશ ટુ

કલેક્ટરશી અમદાવાદની ધનયુુકકત થોયેલ લ છે સદર અધિધનયમની કલમ૪ખના મુમુદા નં૧ થોી

૧૭માં જણાવેલ ધવગતોની માહિતી મુમુદાવાર નીચે મુજબ લ છે
મદુ ા

મદુ ાની ધવગત

અમલીકરણની ધવગત

ન.
૧

વયવસથોાતંતો

કાય

અતેની કચેરરની હિસાબી શાખામાં કમર્કચારર સબંધિત કામગીરર થોાય લ છે . હિસાબી

અને ફરજોની ધવગતો

કામગીરરની ધવગતો તથોા તે કામગીરર મા્ટટ નાગરરક અધિકારપત નીચે
સમયમયાર્કદા ધનયત કરટ લ લ છે
માહિતીના અધિકાર બાબતના અધિધનયમ૨૦૦૫ની કલમ૨ઠમાં માહિતીના
અધિકારની જોગવાઇ સમાધવષ્્ટ કરવામાં આવી લ છે કલમ૨લ છમાં દશાર્કવેલ વયાખયા

મુજબના “ રટ કરર્ક “ યોગય હકસસામાં જનતાને ઉપલબિ થોાય તે િટત ુસર ગુજરાત
માહિતી અધિકારર ધનયમો-૨૦૦૫ રચવામાં આવયા લ છે. જે સુચચત લ છે. આ
ધનયમોથોી નાગરરકટ માહિતી માંગવા મા્ટટ ની અરજીનો નમુનો-ક અને નમુના-ખમાં
કરવામાં આવેલ અરજીના ુકસવકારતા સરકારર માહિતી અધિકારરના પતના નમુના
કરાવવામાં આવેલ લ છે. નમુના-ગ મુજબના અરજદારશીને જરુરર ફરની રકમ
ભરવા મા્ટટ જણાવવાનુ લ છે. નમુના-ઘ મુજબ અરજદારને માહિતી પુરર પારવાની
લ છે. જો માહિતી આપી શકાય તેમ ન િોય તો તેના મા્ટટ નમુના-લ છમાં અરજદારને
જાણ કરવાની લ છે. નમુનો-ચમાં બીજા સતામંરળને અરજી તબદરલ કરવાની લ છે.
૨

ધવભાગના અધિકારરઓ અતેની કચેરરની હિસાબી શાખામાં નીચે મુજબની ધવધવિ કામગીરર કરવામાં આવે
અને

કમર્કચારરઓની

સતાઓ અને ફરજો

લ છે.
(૧) જજલલાના તમામ કમર્કચારરઓના પેનશન/કામચલાઉ પેનશન/ પગાર
બાંિણીની કામગીરર કરવામાં આવે લ છે. (૨) વગર્ક – ૧ અને ૨ ના
અધિકારરશીઓ અને એપીપીશીઓના પગાર બીલોની કામગીરર (૩) વગર્ક – ૩
અને ૪ ના કમર્કચારરઓની પગાર બીલ સબંધિ કામગીરર (૪) કચેરરના
કન્ટરજનસી બીલો

(૫) એલ્ટરસી બીલો (૬) કચેરરના ઓરર્ટ પેરા (૭) તમામ

તાલુકાઓને જુદા જુદા િટર િટઠળ ગાં્ટની ફાળવણી
૩

ધનણર્કય

લેવાની

અરજદાર/કમર્કચારરશી તરફથોી અરજી મ મળયેથોી જે િટત ુ મા્ટટ અરજદારટ અરજી કરટ લ

હ્રિયાઓ અનુસરવાની િોય તે અરજીના સંદભર્કમાં અતેની શાખાના કો કોમાયુ્ટરાઇુટરાઇઝર સોઝ્ડ સોફ્ટવેરમાં સચર્ક કરર

માહિતી શોિી તથોા માહિતી ન મળેથોી સંબંધિત શાખામાંથોી માહિતી મેળવી પુરર

પધ્િધત

પારવામાં આવે લ છે અરજદારશીની માગણી સંદભર્કમાં સરકારશીના પ્રવતર્કમાન
ઠરાવો, કાયદો અને ધનયમોની જોગવાઇઓ ધ્યાને લઇ નાગરરક અધિકાર પત
નીચે ધનયત કરટ લ સમયમયાર્કદામાં ધનણર્કય કરવામાં આવે લ છે.

૪

કાય

કરવા

મા્ટટ

નકર કરટ લા િોરણો

પોતાના કાય બજાવવા મા્ટટ નીચે મુજબની કાયર્કપધ્િધત અપનાવવામાં આવેલ
લ છે.
(૧) ધનવ ૃત થોનાર અધિકારર/કમર્કચારરના પેનશન પેપસર્ક તસ તૈયાર કરવા બે વષર્ક
અગાઉથોી જરૂરર કાયર્કવાિર કરવામાં આવે લ છે.
(૨) કચેરરની શાખાઓ તરફથોી મળતાં કન્ટરજનસી બીલો બનાવવા
(૩) દરમાસે પગાર બીલ બનાવવા

૫

કાય

કરવા મા્ટટ ના અતેની હિસાબી શાખામાં થોતી ધવધવિ કામગીરરના ધનયમો, ધવધનયમો, સુચનો,

ધનયમો,

ધવધનયમો,

ધનયમસંગિો ધવગેરટ નીચે મુજબ લ છે.

સુચનો, ધનયમસંગિો (૧) સરકારશીના નાણાં ધવભાગના સતા સતા સોંપણી ધનયમો, પેનશન ધનયમો,

અને દફતરો
૬

જીસીએસઆર - ૨૦૦૨, વખતોવખતના પગાર બાંિણી ધનયમ સંગિ
ધનયંતણ અતેની હિસાબી શાખામાં ધનવ ૃત થોયેલ અધિકારરશી/કમર્કચારરઓના સેવા સબંધિ

ધવભાગના

વયુકકતઓ રટ કરર્ક અને સેવાપોથોી રાખવામાં આવે લ છે. એકતીત થોયેલ રટ કરર્ક સરકારશીના

િટઠળની

પાસેના દસતાવેજોની
કક્ાઓ અંગેન ુ પતક
૭

નીધતઘરતર

અથોવા

વગવર્ગીકરણ અંગેના પુસતકમાં સુચવયા મુજબ વગવર્ગીકરણ કરરને રટ કરર્ક શાખામાં જમા
કરાવવામાં આવે લ છે. જેની એક યાદર અતેની શાખામાં અને એક યાદર રટ કરર્ક શાખા
પાસે રિટ લ છે.
અતેની હિસાબી શાખાને સદરહુ બાબત લાગુ પરતી નથોી.

તેના અમલ સંબંિી
જનતા સભયો

સાથોે

સલાિ પરામશર્ક મા્ટટ
અથોવા

તેમના

પ્રધતધનધિતવ મા્ટટ કોઇ
વયવસથોા

િોય

તો

તેની ધવગતો
૮

ધવભાગના

ધનયંતણ

અતેની હિસાબી શાખાને સદરહુ બાબત લાગુ પરતી નથોી.

િટઠળ બોરર્ક, પહરષદ
અને

સધમધતઓની

ધવગતો
૯

૧૦

અધિકારરશીઓ

અને અતેની હિસાબી શાખાના અધિકારરશી/કમર્કચારરશીના નામની ધવગતો.

કમર્કચારરઓની

્રિમ

નામ

િોમુદો

માહિતી પુુકસતકા

૧

શીમતી બી.એસ.પુરાણી

નાયબ હિસાબનીશ

૨

શીમતી કટ.એચ.ત ુરખીયા

નાયબ મામલતદાર

૩

શીમતી એસ.એમ.કોઠારર

નાયબ મામલતદાર

૪

શીમતી આર.વી.પાંરોર

કલાકર્ક

૫

શી પી.પી.પાંરોર

કલાકર્ક

૬

શી વી.જી.દટ સાઇ

કલાકર્ક

૭

શી જી.એ.ધતવેદર

પ્ટાવાળા

ધવધનમયોમાં
જોગવાઇઓ
મુજબ

રાજય સરકારશી તરફથોી વગર્કવાર ધનયત કરટ લ પગાર િોરણ મુજબ દરટ ક વગર્કના
કયાર્ક

મિટનતાણાની

પધ્િધત સહિત તેના

અધિકારરશી/કમર્કચારરશીઓને તેમની નોકરરને ધ્યાને લઇ ધનયત મુજબ માધસક
મળતર/પગાર ચુકવવામાં આવે લ છે.

દરટ ક

અધિકારરઓ

અને

કમર્કચારરઓને

મળતા

માધસક

મિટનતાણુ
૧૧

પ્રતયેક

સંસથોાને અતેની હિસાબી શાખાને સદરહુ બાબત લાગુ પરતી નથોી.

ફાળવેલ અંદાજપત
૧૨

સિાયકર

કાયર્ક્રિમોના અતેની હિસાબી શાખાને સદરહુ બાબત લાગુ પરતી નથોી.

અમલ અંગે પધ્િધત
૧૩

રાિતો,

પરધમ્ટ

અધિકૃત

કટ

અતેની હિસાબી શાખાને સદરહુ બાબત લાગુ પરતી નથોી.

અંગેની

માહિતી
૧૪
૧૫

વીજાણુરુપે

ઉપલબિ

અતેની

શાખાની

દરટ ક

કામગીરરની

www.ahmedabad.gujarat.gov.in ઉપર ઉપલબિ લ છે.

માહિતી મેળવવા મા્ટટ

અતેની શાખાથોી દરટ ક કામગીરરની માહિતી www.ahmedabad.gujarat.gov.in

નાગરરકોને ઉપલબિ

ઉપર ઉપલબિ લ છે

જાિટર

માહિતી

અધિકારરશીઓના
નામ,

િોમુદા

અને

શી કટ.એન.કાચા, અધિક ચી્ટનીશ ટુ કલેક્ટર અને જાિટર માહિતી અધિકારરશી,
અમદાવાદ. ્ટટ .નં- ૦૭૯-૨૭૫૬૧૯૭૦-૭૭, Ex-૨૦૨.

બીજી ધવગતો
૧૭

માહિતી

માહિતી

સવલતોની ધવગતો
૧૬

ધવજાણુરુપે

અનય

ઉપયોગી

------

માિરતી

તા- ૧૨/૦૯/૨૦૧૮

જાિટર માહિતી અધિકારર અને

સથોળ-અમદાવાદ

અધિક ચી્ટનીશ ટુ કલેક્ટર
અમદાવાદ

